
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Έγκριση προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσε-
ων σύμφωνα με την υπ’ αρ. 10/2020 απόφαση 
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (Ε.ΠΟΙ.ΖΩ.) του Δή-
μου Θέρμης στα πλαίσια κατασκευής του έργου: 
«Διαμόρφωση κυκλικών κόμβων οδού Κουγιάμη 
με οδούς Α. Παπανδρέου και Αθαν. Διάκου και 
λοιπές επεμβάσεις στο οδικό δίκτυο».

2 Ανάθεση καθηκόντων ληξιάρχων σε υπαλλήλους 
του Δήμου Κομοτηνής του Ν. Ροδόπης.

3 Επανίδρυση του υφιστάμενου θεσμοθετημένου 
ερευνητικού εργαστηρίου «Εργαστήριο Κτηνο-
τροφίας Ακριβείας και Ολοκληρωμένης Διαχείρι-
σης στη Χοιροτροφία» του Τμήματος Γεωπονίας, 
της Σχολής Γεωτεχνικών Επιστημών του Διεθνούς 
Πανεπιστημίου της Ελλάδος με έγκριση του εσω-
τερικού κανονισμού λειτουργίας του.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. 6626 (1)
Έγκριση προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσε-

ων σύμφωνα με την υπ' αρ. 10/2020 απόφαση 

Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (Ε.ΠΟΙ.ΖΩ.) του Δή-

μου Θέρμης στα πλαίσια κατασκευής του έργου: 

«Διαμόρφωση κυκλικών κόμβων οδού Κουγιάμη 

με οδούς Α. Παπανδρέου και Αθαν. Διάκου και 

λοιπές επεμβάσεις στο οδικό δίκτυο». 

 Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις περί Διοικητικής Αποκέντρωσης ισχύουσες δια-

τάξεις όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα.
2. Τις διατάξεις του ν. 2503/1997 «Διοίκηση, οργάνω-

ση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για 
τη Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» (Α΄ 107).

3. Το ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοί-
κησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα 
Καλλικράτης» (Α΄ 87).

4. Το π.δ. 142/2010 «Οργανισμός Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης» (Α΄ 235).

5. Το άρθρο 52 του ν. 2696/1999 (Α΄ 57) που αφορά 
στην κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, (ΚΟΚ), 
όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 46 του ν. 3542/2007 
(Α΄ 50) «Τροποποιήσεις διατάξεων του ΚΟΚ» και αντικα-
ταστάθηκε με το άρθρο 48 του ν. 4313/2014.

6. Το υπ' αρ. 15109/13.05.2013 έγγραφο της Δ/νσης 
Οργάνωσης και Λειτουργίας ΟΤΑ του Υπουργείου Εσω-
τερικών με θέμα «Εγκρίσεις αποφάσεων συλλογικών ορ-
γάνων των ΟΤΑ που αφορούν μέτρα ρύθμισης οδικής 
κυκλοφορίας από τους Γενικούς Γραμματείς Αποκεντρω-
μένων Διοικήσεων».

7. Την υπό στοιχεία ΔΟΥ/οικ/220/15-1-2015 εγκύκλιο 
της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπ. ΥΠΟΜΕΔΙ.

8. Την υπ' αρ. 54218/11-07-2013 (ΑΔΑ ΒΛ4ΙΡ1Υ-ΠΔΙ) 
απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκη-
σης Μακεδονίας-Θράκης με θέμα «Άσκηση αρμοδιότη-
τας έγκρισης αποφάσεων Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού περί 
κυκλοφοριακών ρυθμίσεων».

9. Την υπ' αρ. 35748/30-5-2017 (Β΄ 1971) απόφαση του 
Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας -
Θράκης για την ανάθεση άσκησης αρμοδιοτήτων σε 
οργανικές μονάδες της ΑΔΜ.-Θ και την παροχή εξουσι-
οδότησης υπογραφής πράξεων και εγγράφων «Με εντο-
λή Συντονιστή» στους Προϊστάμενους των οργανικών 
μονάδων της.

10. Τις διατάξεις των άρθρων 28 και 28Α του ν. 4325/ 
2015 (Α΄ 47) καθώς και την υπ' αρ. 14138/15-5-2017 
απόφαση Υπουργού Εσωτερικών (Υ.Ο.Δ.Δ. 250) - ΑΔΑ: 
ΩΩ09465ΧΘ7-ΗΜΞ) για τον διορισμό Συντονιστή.

11. Την υπ’ αρ. οικ. 36162/24-7-2020 (ΑΔΑ: Ω5Ε-
50Ρ1Υ-659) απόφαση του Συντονιστή ΑΔΜΘ με θέμα 
«Ορισμός Αναπληρωτή Προϊσταμένου, σε περίπτωση 
κωλύματος της Αναπληρώτριας Προϊσταμένης της Γενι-
κής Δ/νσης Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής 
της Α.Δ.Μ/Θ».

12. Την παρ. 13α του άρθρου 5 του ν.  4623/2019 
(Α΄ 134) με θέμα «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, 
διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτι-
κές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα».

13. Τις Προδιαγραφές και Οδηγίες Σήμανσης Εκτελού-
μενων Έργων (ΟΜΟΕ-ΣΕΕΟ) (Β΄ 905/2011).

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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14. Το υπ’ αρ. 19220/15-5-2020 (υπό στοιχεία ΔΙΠΕ-
ΧΩΣ: 3224/16-5-2020) έγγραφο της Δ/νσης Διοίκησης 
Απ.Δ.Μ/Θ με το οποίο βεβαιώνεται το νομότυπο στη 
διαδικασία έκδοσής της.

15. Το υπ’ αρ. 1334/22-4-2020 (υπό στοιχεία ΔΙΠΕΧΩΣ 
2694/22-4-2020) έγγραφο του Δήμου Θέρμης με το 
οποίο διαβιβάζεται στην υπηρεσία μας η υπ’ αρ. 10/2020 
(ΑΔΑ: 6ΜΙΘΩΡΤΣ-ΤΧΩ) απόφαση Ε.ΠΟΙ.ΖΩ του θέματος.

16. Τα υπ’ αρ. 2694/11-6-2020 και 4302/10-7-2020 έγ-
γραφα της υπηρεσίας μας με τα οποία ζητούνται επιπλέ-
ον διευκρινίσεις για την απόφαση του θέματος.

17. Το υπ’ αρ. 24321/24-7-2020 (υπό στοιχεία ΔΙΠΕ-
ΧΩΣ5318/24-7-2020) έγγραφο του Δήμου Θέρμης με το 
οποίο διαβιβάζονται στην υπηρεσία μας συμπληρωμα-
τικά στοιχεία για την απόφαση του θέματος.

18. Την από 27/3/2020 εγκεκριμένη τεχνική έκθεση 
και το σχετικό σχέδιο (σχέδιο 2) κλίμακας 1:1250 για το 
δημοτικό οδικό δίκτυο που συνοδεύουν την απόφαση 
του θέματος.

19. Το γεγονός ότι από τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις 
του θέματος δεν επηρεάζεται η λειτουργία των Δημόσι-
ων συγκοινωνιών της περιοχής.

20. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του 
Δήμου.

Και επειδή: Οι προτεινόμενες κυκλοφοριακές ρυθμί-
σεις είναι απαραίτητες προκειμένου, με την υλοποίηση 
τους, να εκτελεστούν απρόσκοπτα και με ασφάλεια οι 
εργασίες του έργου του θέματος, αποφασίζουμε:

Την έγκριση των προσωρινών μέτρων ρύθμισης της 
κυκλοφορίας σύμφωνα με την υπ' αρ. 10/2020 απόφαση 
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (Ε.ΠΟΙ.ΖΩ) του Δήμου Θέρ-
μης, που αφορούν στον αποκλεισμό της κυκλοφορίας 
στο τμήμα της οδού Αγιορετιών, πριν από τη συμβολή 
της με την οδό Έλλης Λαμπέτη έως τη συμβολή της με 
την οδό Βοσπόρου, στο δημοτικό οδικό δίκτυο του Οι-
κισμού Τριαδίου για μήκος περίπου 160μ. στα πλαίσια 
κατασκευής του έργου: «Διαμόρφωση κυκλικών κόμβων 
οδού Κουγιάμη με οδούς Α. Παπανδρέου και Αθαν. Διά-
κου και λοιπές επεμβάσεις στο οδικό δίκτυο».

Οι παραπάνω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις συνοδεύονται 
από προσωρινή απαγόρευση στάθμευσης στις θέσεις 
που παρεμποδίζουν την εφαρμογή τους, ενώ η κυκλο-
φορία των οχημάτων θα διεξάγεται μέσω παρακαμπτη-
ρίων οδών με τη βοήθεια κατευθυντήριων πινακίδων. 
Τα κάθετα οδικά τμήματα που συμβάλλουν στο δίκτυο 
εργασιών της υπό παρέμβαση οδού, θα μετατρέπονται 
προσωρινά σε αδιέξοδο.

Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις της παρούσης συνοδεύ-
ονται από προσωρινή απαγόρευση στάθμευσης στις θέ-
σεις που παρεμποδίζουν την εφαρμογή τους.

Οι εν λόγω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις περιγράφονται 
αναλυτικά στη κυκλοφοριακή μελέτη που συνοδεύει την 
απόφαση ΕΠΟΙΖΩ του θέματος (18ο σχετ.), εγκεκριμένη 
από τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Θέρμης

εφόσον δεν αντίκεινται στους όρους και τις προϋπο-
θέσεις της παρούσας.

Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις της παρούσης ισχύουν 
για 45 ημέρες. Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να ενη-

μερώσει εγγράφως τους εμπλεκόμενους φορείς (αρμό-
διο τμήμα Τροχαίας, ΟΑΣΘ, λοιπές αρμόδιες υπηρεσίες, 
κ.λπ.) για την έναρξη τους η οποία ορίζεται με την εφαρ-
μογή της σχετικής εργοταξιακής σήμανσης σύμφωνα 
με την κείμενη νομοθεσία (τοποθέτηση των οικείων πι-
νακίδων, των σηματοδοτών ή των διαγραμμίσεων στο 
οδόστρωμα).

Αρμόδιος φορέας για την σήμανση των κυκλοφορι-
ακών ρυθμίσεων της παρούσης, είναι ο κατά περίπτω-
ση αρμόδιος φορέας συντήρησης της υπό παρέμβαση 
οδού, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του 
ν. 2696/1999 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Η εν λόγω έγκριση χορηγείται με τις εξής προϋποθέ-
σεις:

1. Τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά, η σήμανση και τα 
περιοριστικά μέτρα θα είναι σύμφωνα με τις Προδιαγρα-
φές και Οδηγίες Σήμανσης Εκτελούμενων Έργων (ΟΜΟΕ-
ΣΕΕΟ) (B΄ 905/2011) κατ' εφαρμογή των αντίστοιχων 
σχετικών τυπικών σχεδίων προσαρμοσμένων στο υπό 
παρέμβαση οδικό δίκτυο. Θα πρέπει να εξασφαλίζεται η 
ασφαλής πρόσβαση των εργαζόμενων και των εργοτα-
ξιακών οχημάτων, από και προς τους χώρους εργασιών.

2. Πριν την έναρξη των εργασιών θα πρέπει να γίνει 
ενημέρωση των επιχειρήσεων που επηρεάζονται από 
τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις του θέματος.

3. Να ληφθεί ιδιαίτερη μέριμνα ώστε να εξασφαλιστεί 
η ασφαλής διέλευση των πεζών σε όλο το μήκος της 
ζώνης των έργων καθώς και η απρόσκοπτη πρόσβαση 
στις παρόδιες ιδιοκτησίες, ενώ σε κάθε περίπτωση θα 
πρέπει να εξασφαλίζεται η ταχεία και ασφαλής διέλευση 
οχημάτων έκτακτης Ανάγκης (ασθενοφόρα, πυροσβε-
στικά, περιπολικά).

4. Οι οδηγοί θα πρέπει να ενημερώνονται με πληρο-
φοριακές πινακίδες για τις διαδρομές παράκαμψης μέσω 
παρακείμενων οδών των κλειστών οδικών τμημάτων. 
Η χωροθέτηση της σήμανσης για την καθοδήγηση των 
οδηγών στη διαδρομή παράκαμψης του εκάστοτε απο-
κλειόμενου οδικού τμήματος θα πρέπει να είναι κατα-
τοπιστική, έγκαιρη και ευκρινής.

5. Οι προτεινόμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις να 
υποστηρίζουν και τις ανάγκες των Ατόμων με Αναπη-
ρία (ΑμεΑ).

6. Δεδομένου ότι τα κυκλοφοριακά μέτρα της παρού-
σης παραμένουν και μετά την δύση του ηλίου, θα πρέπει 
η σήμανση να προσαρμόζεται κατάλληλα με την τοπο-
θέτηση του κατάλληλου εξοπλισμού που θα εξασφα-
λίζει την ασφάλεια των χρηστών της οδού (οχημάτων 
και πεζών).

7. Καθ' όλη της διάρκεια εφαρμογής των κυκλοφορι-
ακών ρυθμίσεων της παρούσης θα πρέπει να αξιολογεί-
ται η αποτελεσματικότητα τους με κριτήρια τη βέλτιστη 
λειτουργικότητα του οδικού δικτύου και την ασφάλεια 
των χρηστών.

8. Η εν λόγω έγκριση αφορά μόνο τα μέτρα ρύθμισης 
της κυκλοφορίας και όχι την έγκριση της μελέτης εφαρ-
μογής των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων.

9. Η απόφαση αυτή δεν υποκαθιστά απαιτούμενες 
άλλες άδειες ή εγκρίσεις.
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10. Ο Δήμος Θέρμης και ο ανάδοχος του έργου είναι 
αρμόδιοι για την υλοποίηση του εν λόγω θέματος.

Οι αρχές στις οποίες κοινοποιείται η παρούσα απόφα-
ση παρακαλούνται να παρακολουθούν την ακριβή εκτέ-
λεση και λειτουργία στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους.

Η απόφαση αυτή θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο σύμφω-
να με τις διατάξεις του ν. 3861/2010 (Α΄ 112).

Η απόφαση αυτή τίθεται σε ισχύ από τη δημοσίευσή 
της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Θεσσαλονίκη, 11 Σεπτεμβρίου 2020

Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΒΒΑΣ

I

    Αριθμ. 11857 (2)
Ανάθεση καθηκόντων ληξιάρχων σε υπαλλήλους 

του Δήμου Κομοτηνής του Ν. Ροδόπης.

  Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 280 ν. 3852/2010 «Νέα 

Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκηση και Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (A΄ 87).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 8 παρ. 4 περ. γγ του 
π.δ. 142/2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοί-
κησης Μακεδονίας-Θράκης».

3. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 2 και 4 εδάφιο τρίτο 
του ν. 344/1976 «περί ληξιαρχικών πράξεων» όπως αντι-
καταστάθηκε με το άρθρο 9 παρ. 15 και 16 ν. 2307/1995.

4. Την υπ’ αρ. 127080/57460/21-12-2010 (Β΄ 1984) από-
φαση του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και 
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

5. Την υπό στοιχεία 127080/57510/εγκ.65/31-12-2010 
εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης 
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με θέμα «Περί των 
ληξιαρχικών Βιβλίων των νέων Δήμων που συνιστώνται 
από συνένωση Ο.Τ.Α. με το ν. 3852/2010».

6. Το υπ’ αρ. 19852/01-09-2020 έγγραφο του Δήμου 
Κομοτηνής για την ανάθεση καθηκόντων Ληξιάρχων 
στην Δημοτική Ενότητα Κομοτηνής την υπάλληλο Μετ-
γιάζη Μαρία του Γεωργίου του κλάδου ΠΕ Διοικητικού 
με βαθμό Α΄, στην Δημοτική Ενότητα Αιγείρου την υπάλ-
ληλο Βλαχοπούλου Ελπίδα του Αποστόλου του κλάδου 
ΔΕ Διοικητικού με βαθμό Α΄, και στην Δημοτική Ενότητα 
Νέου Σιδηροχωρίου τον Παντίδη Γεώργιο του Νικολά-
ου του κλάδου ΔΕ Διοικητικού με Βαθμό Β΄ του Δήμου 
Κομοτηνής.

7. Την υπ’ αρ. 20580/09-09-2020 βεβαίωση της Οι-
κονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Κομοτηνής σχετικά 
με την εξασφάλιση της πίστωσης για την αμοιβή των 
Ληξιάρχων.

8. Την υπ’ αρ. 35748/30-5-2017 (Β΄ 1971) απόφαση του 
Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδο-
νίας - Θράκης «Ανάθεση άσκησης αρμοδιοτήτων......», 
αποφασίζουμε:

Την ανάθεση καθηκόντων Ληξιάρχων σε υπαλλήλους 
του Δήμου Κομοτηνής ως εξής: στην Δημοτική Ενότητα 
Κομοτηνής την υπάλληλο Μετγιάζη Μαρία του Γεωργίου 
του κλάδου ΠΕ Διοικητικού με βαθμό Α΄, στην Δημοτική 
Ενότητα Αιγείρου την υπάλληλο Βλαχοπούλου Ελπίδα 
του Αποστόλου του κλάδου ΔΕ Διοικητικού με βαθμό 
Α΄ και στην Δημοτική Ενότητα Νέου Σιδηροχωρίου τον 
Παντίδη Γεώργιο του Νικολάου του κλάδου ΔΕ Διοικη-
τικού με Βαθμό Β΄ του Δήμου Κομοτηνής.

Κάθε προηγούμενη απόφαση περί ορισμού Ληξίαρχων 
ανακαλείται.

(Αριθμ. βεβ. της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου 
Κομοτηνής: 20580/09-09-2020).

(Αριθμ. απόφ. Τμ. Τοπ. Αυτοδ/σης και Νομ. Προσ. Κο-
μοτηνής Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θρά-
κης: 11857/09-09-2020).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Κομοτηνή, 9 Σεπτεμβρίου 2020

Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος Τμήματος

ΣΥΜΕΩΝ ΠΕΤΡΙΔΗΣ

I

    Αριθμ. ΔΦ 22.2/13519 (3)
Επανίδρυση του υφιστάμενου θεσμοθετημένου 

ερευνητικού εργαστηρίου «Εργαστήριο Κτηνο-

τροφίας Ακριβείας και Ολοκληρωμένης Διαχείρι-

σης στη Χοιροτροφία» του Τμήματος Γεωπονίας, 

της Σχολής Γεωτεχνικών Επιστημών του Διεθνούς 

Πανεπιστημίου της Ελλάδος με έγκριση του εσω-

τερικού κανονισμού λειτουργίας του .

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΔΙ.ΠΑ.Ε.)

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 1 και 6 του ν. 4610/2019 

(Α΄ 70) «Συνέργειες Πανεπιστημίων και ΤΕΙ, πρόσβαση 
στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, πειραματικά σχολεία, Γε-
νικά Αρχεία του Κράτους και λοιπές διατάξεις» ΜΕΡΟΣ 
Α΄ ΣΥΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΔΙΕΘΝΕΣ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΕΝΤΑΞΗ 
ΤΩΝ Τ.Ε.Ι. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, Τ.Ε.Ι. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΚΑΙ Α.Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΣΤΟ ΔΙ.ΠΑ.Ε.

2. Το κεφ. Ε΄ «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΑ», του άρθρου 
28 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114) «Οργάνωση και λειτουργία 
της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα 
και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

3. Την υπό στοιχεία Admin2007/17-6-2019 απόφαση 
του Προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής του Διεθνούς 
Πανεπιστημίου της Ελλάδος με θέμα «Αυτοδίκαιη με-
ταφορά από 07.05.2019, δυνάμει των διατάξεων των 
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άρθρων 7 έως 10 του ν. 4610/2019 (Α΄ 70), του πάσης 
φύσεως προσωπικού του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας, 
του Τ.Ε.Ι. Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και του 
Αλεξάνδρειου Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης λόγω ένταξής τους 
από την εν λόγω ημερομηνία στο Διεθνές Πανεπι-
στήμιο της Ελλάδος» (Β΄ 2516/2019), καθώς και το Β΄ 
4244 Διορθώσεις Σφαλμάτων της υπό στοιχεία ADMIN 
2007/07.06.2019 απόφασης του Προέδρου της Διοικού-
σας Επιτροπής του ΔΙ.ΠΑ.Ε.

4. Το υπ' αρ. 6/04-10-2019 (θέμα 3) πρακτικό της συνέ-
λευσης του Τμήματος Γεωπονίας της Σχολής Γεωτεχνικών 
Επιστημών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος.

5. Το Β΄ 3262/2018 σχετικά με την ίδρυση του Εργα-
στηρίου «Εργαστήριο Κτηνοτροφίας Ακριβείας και Ολο-
κληρωμένης Διαχείρισης στη Χοιροτροφία».

6. Την απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του Διε-
θνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, συνεδρίαση υπ’ αρ. 
12/16-10-2019.

7. Την υπό στοιχεία ΔΦ 2.1/6310/08-05-2020 εισήγηση 
της Αντιπροέδρου Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτη-
τικής Μέριμνας του ΔΙ.ΠΑ.Ε.

8. Την απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του Διε-
θνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, συνεδρίαση υπ’ αρ. 
11/08-05-2020.

9. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα-
λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

10. Την υπό στοιχεία 19407/Ζ1/11-02-2020 απόφαση 
του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Συγκρότη-
ση της Διοικούσας Επιτροπής του Διεθνούς Πανεπιστη-
μίου της Ελλάδος» (ΥΟΔΔ 106), αποφασίζουμε την επα-
νίδρυση του υφιστάμενου θεσμοθετημένου ερευνητικού 
εργαστηρίου «Εργαστήριο Κτηνοτροφίας Ακριβείας και 
Ολοκληρωμένης Διαχείρισης στη Χοιροτροφία» του Τμή-
ματος Γεωπονίας, της Σχολής Γεωτεχνικών Επιστημών 
του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, με έγκριση 
του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας του ως εξής:

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
«ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΣΤΗ ΧΟΙΡΟΤΡΟΦΙΑ» (LABORATORY OF PRECISION 
LIVESTOCK FARMING AND INTEGRATED 
MANAGEMENT IN PIG PRODUCTION) ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Άρθρο 1
Αποστολή - Σκοπός Ίδρυσης του Εργαστηρίου

Ιδρύεται στο Τμήμα Γεωπονίας της Σχολής Γεωτεχνι-
κών Επιστημών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλά-
δος, Εργαστήριο με τίτλο «Εργαστήριο Κτηνοτροφίας 
Ακριβείας και Ολοκληρωμένης Διαχείρισης στη Χοι-
ροτροφία». Με ακρωνύμιο «ΕΚΑΟΔΧ». Το Εργαστήριο 
εξυπηρετεί εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες στα 
γνωστικά αντικείμενα της Διαχείρισης Ακριβείας στην 
Κτηνοτροφία και στην Ολοκληρωμένη Διαχείριση Χοι-
ροτροφικών Εκμεταλλεύσεων. Σκοπός της ίδρυσης και 
λειτουργίας του Εργαστηρίου Κτηνοτροφίας Ακριβείας 
και Ολοκληρωμένης Διαχείρισης στη Χοιροτροφία είναι:

1. Η ανάπτυξη της έρευνας στο ΔΙΠΑΕ, στα γνωστικά 
πεδία που υπηρετεί το Εργαστήριο και η προώθηση των 
ερευνητικών αποτελεσμάτων σε προπτυχιακούς και με-
ταπτυχιακούς φοιτητές, στην ευρύτερη Ακαδημαϊκή και 
ερευνητική κοινότητα της Ζωικής Παραγωγής και στον 
Κτηνοτροφικό χώρο γενικότερα.

2. Η ανάπτυξη και προώθηση της συνεργασίας μεταξύ 
των μελών ΔΕΠ, που έχουν συναφή ερευνητικά ενδιαφέ-
ροντα, αλλά και μεταξύ όλων των θεσμοθετημένων ερ-
γαστηρίων του Τμήματος, της Σχολής και του Ιδρύματος.

3. Η δημιουργία σταθερού ερευνητικού πυρήνα στο 
πεδίο της Κτηνοτροφίας Ακριβείας και Ολοκληρωμένης 
Διαχείρισης στη χοιροτροφία, που θα συνεργάζεται τόσο 
με άλλες ακαδημαϊκές και ερευνητικές μονάδες, όσο και 
με τον παραγωγικό τομέα.

4. Η συγκέντρωση εμπειρίας και τεχνογνωσίας στα 
γνωστικά του αντικείμενα και η διάχυση των στους φοι-
τητές του Τμήματος, στην Ακαδημαϊκή κοινότητα και τον 
παραγωγικό κόσμο.

5. Η υποστήριξη των διαδικασιών αξιολόγησης και 
ποιοτικής αναβάθμισης της παρεχόμενης εκπαίδευσης 
στην Κατεύθυνση Ζωικής Παραγωγής του Τμήματος Γεω-
πονίας της Σχολής Γεωτεχνικών Επιστημώντου Διεθνούς 
Πανεπιστημίου της Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε).

Άρθρο 2
Τομείς Δραστηριότητας του Εργαστηρίου

Οι δραστηριότητες του Εργαστηρίου συνοψίζονται 
στα ακόλουθα:

1. Το εργαστήριο δύναται να δραστηριοποιείται στην 
προαγωγή της επιστήμης, την εξέλιξη της έρευνας και 
τεχνολογίας σε εφαρμογές που συνεισφέρουν στην 
ανάπτυξη και διάδοση των συστημάτων ακριβείας στην 
κτηνοτροφία, με έμφαση στη χοιροτροφία και σε συνδυ-
ασμό με τις αρχές και μεθόδους της ολοκληρωμένης δια-
χείρισης των σύγχρονων εκτροφών. Καλύπτονται έτσι, οι 
ερευνητικές και εκπαιδευτικές ανάγκες (σε προπτυχιακό 
και μεταπτυχιακό επίπεδο) του Τμήματος Γεωπονίας του 
Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος ή άλλων Τμημά-
των του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, καθώς 
και των συνεργασιών με άλλα ΑΕΙ.

2. Στήριξη της διεξαγωγής έρευνας για κάλυψη των 
ερευνητικών αναγκών της Κατεύθυνσης Ζωικής Παρα-
γωγής του Τμήματος Γεωπονίας της Σχολής Γεωτεχνικών 
Επιστημών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (ΔΙ.
ΠΑ.Ε), με διάχυση της παραγόμενης γνώσης, υποστήριξη 
της εκπόνησης προπτυχιακών/μεταπτυχιακών/διδακτο-
ρικών διατριβών και διευκόλυνση διεξαγωγής της πρα-
κτικής άσκησης μέσω συνεργασίας με διάφορους φορείς.

3. Υποστήριξη της ανάληψης νέων αυτοδύναμων ή 
χρηματοδοτούμενων ερευνητικών προγραμμάτων του 
Τμήματος Γεωπονίας. Σχεδιάζονται και υλοποιούνται 
ερευνητικά προγράμματα και μελέτες-χρηματοδοτού-
μενα από εθνικούς, ευρωπαϊκούς, διεθνείς, Ιδρυματικούς 
ή Ιδιωτικούς πόρους-που συμβάλλουν στην βιωσιμότητα 
του κτηνοτροφικού τομέα και στη ανάπτυξη και διάδοση 
των πλέον σύγχρονων διαχειριστικών αρχών και νέων 
τεχνολογιών για την ολοκληρωμένη και λεπτομερή ζω-
οτεχνική διαχείρισης των εκτροφών.
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4. Προαγωγή, οικοδόμηση και υποστήριξη της συνερ-
γασίας με άλλα ακαδημαϊκά Ιδρύματα και ερευνητικά 
κέντρα της ημεδαπής και αλλοδαπής, που οι επιστημο-
νικοί στόχοι τους συμπίπτουν, συμβαδίζουν ή αλληλο-
συμπληρώνονται με εκείνους του εργαστηρίου.

5. Προαγωγή της συνεργασίας με δημόσιους οργανι-
σμούς ή ιδιωτικές επιχειρήσεις για πρακτική εφαρμογή 
των αποτελεσμάτων που παράγουν, σε συνεργασία με 
την Επιτροπή Ερευνών και τον Ειδικό Λογαριασμό του 
Ιδρύματος. Επίσης η ανάπτυξη δομών και η υποστήριξη 
συνεργείων με δημόσιους φορείς, οργανισμούς, ινστι-
τούτα, συνεταιρισμούς, φορείς της κοινωνικής οικονο-
μίας και εταιρείες, με σκοπό να συμβάλει στη μελέτη και 
στη λύση σημαντικών προβλημάτων τους.

6. Δημοσίευση των αποτελεσμάτων και της εξέλιξης 
των ερευνητικών δραστηριοτήτων του σε εθνικά ή δι-
εθνή συνέδρια και σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά. 
Σχεδιασμός και υλοποίηση εκπαιδευτικών, ενημερωτι-
κών, συμβουλευτικών και άλλων προγραμμάτων ή έρ-
γων-χρηματοδοτούμενων από εθνικούς, ευρωπαϊκούς, 
διεθνείς, Ιδρυματικούς ή ιδιωτικούς πόρους-που συμ-
βάλλουν στην εξέλιξη του κτηνοτροφικού τομέα. Διορ-
γάνωση ημερίδων, σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων, 
διαλέξεων και άλλων επιστημονικών δραστηριοτήτων με 
πρόσκληση Ελλήνων και ξένων επιστημόνων αναγνωρι-
σμένου κύρους, καθώς και δημοσιεύσεις ή εκδόσεις σε 
συναφή αντικείμενα σε συνεργασία με ελληνικούς ευρω-
παϊκούς και άλλους φορείς ακαδημαϊκού ενδιαφέροντος.

7. Την παροχή υπηρεσιών σε ιδιώτες κατά τα προβλε-
πόμενα στο π.δ. 159/1984 (Α΄ 53).

Άρθρο 3
Χώρος Εγκατάστασης και Υλικοτεχνική Υποδομή 
λειτουργίας του Εργαστηρίου

Ο χώρος λειτουργίας του Εργαστηρίου καθορίστηκε 
με την υπ’ αρ. 12/11-06-2018 απόφαση της Συνέλευσης 
του Τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων του ΑΤΕΙΘ και φι-
λοξενείται στις εγκαταστάσεις του χοιροστασίου (Πρώην 
Εργαστήριο χοιροτροφίας) του Ζωοτεχνικού Τομέα του 
Αγροκτήματος του ΔΙΠΑΕ (campus Σίνδου).

Στο χώρο αυτό βρίσκεται εγκατεστημένος ο βασικός 
εξοπλισμός του Εργαστηρίου, όπως περιγράφεται στην 
ανωτέρω απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος και 
μέσω του οποίου διεξάγεται η έρευνα. Στο εργαστήριο 
τηρούνται οι προβλεπόμενοι όροι υγιεινής και ασφάλει-
ας όπως προβλέπεται στις κείμενες διατάξεις.

Στο χώρο εγκατάστασης υπάρχει πινακίδα με τον τίτλο 
του Εργαστηρίου και το ονοματεπώνυμο του Διευθυντή.

Σε περίπτωση κατάργησης του Εργαστηρίου τα όρ-
γανα και ο εξοπλισμός κατανέμονται, με απόφαση της 
Συνέλευσης του Τμήματος σε αντίστοιχες μονάδες που 
λειτουργούν στο Τμήμα.

Άρθρο 4
Διοίκηση-Αρμοδιότητες

1. α) Το Εργαστήριο διευθύνεται από μέλος Δ.Ε.Π., αντί-
στοιχου γνωστικού αντικειμένου, ο οποίος ανήκει στην 
ακαδημαϊκή μονάδα (Τμήμα Γεωπονίας του ΔΙΠΑΕ), στην 
οποία ανήκει το Εργαστήριο. Η θητεία του Διευθυντή 

είναι τριών (3) ετών. Είναι δυνατή η εκλογή του ίδιου προ-
σώπου ως Διευθυντή για περισσότερες από μία θητείες. 
Η ιδιότητα του Διευθυντή δεν είναι ασυμβίβαστη με την 
ιδιότητα μονοπρόσωπου οργάνου ή μέλους συλλογι-
κού οργάνου Α.Ε.Ι. Δεν μπορεί να είναι υποψήφιοι και να 
εκλεγούν εκείνοι που αποχωρούν λόγω συμπλήρωσης 
του ανώτατου ορίου ηλικίας κατά τη διάρκεια της προ-
κηρυσσόμενης θέσης.

β) Ο Διευθυντής αναπληρώνεται, σε περίπτωση απου-
σίας ή κωλύματος, από μέλη Δ.Ε.Π. αντίστοιχου γνωστι-
κού αντικειμένου, του ίδιου Εργαστηρίου και ειδικότε-
ρα από το αρχαιότερο μέλος Δ.Ε.Π. ξεκινώντας από την 
πρώτη βαθμίδα και εξαντλώντας τις βαθμίδες μέχρι και 
τη βαθμίδα του επίκουρου.

2. Τρεις (3) μήνες πριν από τη λήξη της θητείας του 
υπηρετούντος Διευθυντή, με απόφαση του επικεφαλής 
της ακαδημαϊκής μονάδας στην οποία ανήκει το Εργα-
στήριο, προκηρύσσεται υποχρεωτικά η θέση του Διευ-
θυντή. Η απόφαση κοινοποιείται στα μέλη του εκλεκτο-
ρικού σώματος, το οποίο απαρτίζεται από τα μέλη Δ.Ε.Π. 
που μετέχουν στη Συνέλευση του Τμήματος Γεωπονίας 
του ΔΙΠΑΕ. Μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) 
εργάσιμων ημερών από την επομένη της ημερομηνί-
ας της κοινοποίησης της προκήρυξης υποβάλλονται 
στη Γραμματεία της οικείας ακαδημαϊκής μονάδας οι 
αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη θέση του Δι-
ευθυντή. Μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) 
εργάσιμων ημερών από τη λήξη της προθεσμίας του 
προηγούμενου εδαφίου καλείται, από τον επικεφαλής 
της οικείας ακαδημαϊκής μονάδας, το εκλεκτορικό σώμα, 
προκειμένου να προβεί στην εκλογή του Διευθυντή, με 
άμεση και μυστική ψηφοφορία. Διευθυντής εκλέγεται ο 
υποψήφιος που συγκεντρώνει την απόλυτη πλειοψηφία 
των έγκυρων ψήφων. Αν κανένας υποψήφιος δεν συγκε-
ντρώσει την απαιτούμενη πλειοψηφία, η ψηφοφορία 
επαναλαμβάνεται την ίδια ημέρα μεταξύ των δύο (2) 
πρώτων σε ψήφους υποψηφίων, οπότε και εκλέγεται 
ο υποψήφιος που συγκεντρώνει τις περισσότερες ψή-
φους. Σε περίπτωση ισοψηφίας, διενεργείται κλήρωση 
από τον επικεφαλής της οικείας ακαδημαϊκής μονάδας 
παρουσία των ισοψηφησάντων. Για την εκλογή ή την 
κλήρωση συντάσσεται σχετικό πρακτικό και εκδίδεται 
σχετική διαπιστωτική πράξη από τον Πρύτανη (ή Πρόε-
δρο της Διοικούσας Επιτροπής) που δημοσιεύεται στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Μέχρι την εκλογή και την 
ανάληψη καθηκόντων του νέου Διευθυντή εξακολου-
θεί να ασκεί τα καθήκοντα του ο έως τότε Διευθυντής, 
ακόμη και αν έχει λήξει η θητεία του. Αν ο Διευθυντής 
εκλείψει για οποιονδήποτε λόγο, ο επικεφαλής της ακα-
δημαϊκής μονάδας στην οποία ανήκει το Εργαστήριο 
αναθέτει καθήκοντα προσωρινού Διευθυντή στον Ανα-
πληρωτή Διευθυντή και προκηρύσσει αμέσως τη θέση 
του Διευθυντή.

Ο Διευθυντής του Εργαστηρίου ασκεί αρμοδιότητες 
όπως:

1. Συντονίζει το έργο των μελών (ή των ερευνητικών 
ομάδων) του Εργαστηρίου, καθώς και τη σύνδεση του 
με το διδακτικό έργο του Τμήματος Γεωπονίας του ΔΙΠΑΕ
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2. Εκπροσωπεί το Εργαστήριο στα σχετικά όργανα του 
ΔΙΠΑΕ. Ο Διευθυντής ευθύνεται έναντι του ΔΙΠΑΕ για 
την επιστημονική ποιότητα των ερευνητικών δραστη-
ριοτήτων αλλά και για τις συμβατικές υποχρεώσεις που 
απορρέουν από αυτές.

3. Είναι υπεύθυνος για την εφαρμογή του εσωτερικού 
κανονισμού λειτουργίας του Εργαστηρίου.

4. Καταρτίζει τον ετήσιο προγραμματισμό λειτουργίας 
του Εργαστηρίου, εισηγείται στη Συνέλευση του Τμήμα-
τος την έγκριση του και μεριμνά για την εφαρμογή του.

5. Μεριμνά για την κατανομή των χώρων και του εξο-
πλισμού στο Εργαστήριο, για την αποδοτικότερη δια-
χείρισή τους.

6. Μεριμνά για τη στελέχωση του Εργαστηρίου με το 
απαραίτητο προσωπικό.

7. Μεριμνά για τη συνεχή εκπαίδευση του προσωπικού 
του Εργαστηρίου.

8. Εισηγείται στη Συνέλευση του Τμήματος την προ-
μήθεια του απαραίτητου εξοπλισμού και αναλωσίμων.

9. Μερίμνα για την οικονομική διαχείριση των πόρων 
του Εργαστηρίου.

10. Συντάσσει τον ετήσιο και τον 3ετή απολογισμό των 
δραστηριοτήτων του Εργαστηρίου.

11. Υπογράφει κάθε εξερχόμενο έγγραφο και είναι 
υπεύθυνος για την ομαλή λειτουργία του Εργαστηρίου.

Άρθρο 5
Τηρούμενα Βιβλία

Για τις ανάγκες του Εργαστηρίου και με ευθύνη του 
Διευθυντή, για την ομαλή λειτουργία του Εργαστηρίου 
πρέπει να τηρούνται σε έντυπη ή/και ηλεκτρονική μορ-
φή τα ακόλουθα:

1. Πρωτόκολλο εισερχόμενης και εξερχόμενης αλλη-
λογραφίας.

2. Βιβλίο αναλυτικής καταγραφής του εξοπλισμού του.
3. Φάκελος των οικονομικών στοιχείων κάθε έτους.
4. Βιβλίο μεταβολών του προσωπικού του.
5. Αρχείο των ερευνητικών προγραμμάτων που διεξά-

γονται στο χώρο του.
6. Κατάλογος των επιστημονικών δημοσιεύσεων, ανα-

κοινώσεων και γενικά κάθε προϊόντος που παράγεται 
μέσω της ερευνητικής διαδικασίας.

7. Κάθε άλλο βιβλίο/στοιχείο ή φάκελο που κρίνονται 
απαραίτητοι για την ομαλή λειτουργία του.

Άρθρο 6
Προσωπικό του Εργαστηρίου

Το προσωπικό του Εργαστηρίου Κτηνοτροφίας Ακρι-
βείας και Ολοκληρωμένης Διαχείρισης στη Χοιροτροφία 
πρέπει να είναι επαρκές ώστε να διευκολύνεται η ομαλή 
λειτουργία του. Σ' αυτό μπορούν να συμμετέχουν:

1. Μέλη Δ.Ε.Π. των οποίων η ειδικότητα είναι συναφής 
με το ερευνητικό αντικείμενο του εργαστηρίου.

2. Μέλη του Ειδικού Διδακτικού Προσωπικού (ΕΔΙΠ) 
και του Ειδικού Τεχνικού Προσωπικού (ΕΤΕΠ).

3. Καθηγητές και ερευνητές που ανήκουν σε άλλα ΑΕΙ 
της ημεδαπής ή αλλοδαπής και εξειδικευμένοι επιστή-
μονες.

4. Επιστημονικοί και Εργαστηριακοί Συνεργάτες συ-
ναφών ειδικοτήτων.

5. Μεταδιδακτορικοί ερευνητές, διδάκτορες, υποψή-
φιοι διδάκτορες και μεταπτυχιακοί φοιτητές που συμμε-
τέχουν στην εκτέλεση έργων και προσφορά υπηρεσιών 
του Εργαστηρίου.

6. Διοικητικό και λοιπό προσωπικό, που μπορεί να 
τοποθετηθεί στο εργαστήριο με σύμφωνη γνώμη του 
Διευθυντή του και σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Τα μέλη Δ.Ε.Π. τοποθετούνται σε Εργαστήρια και με-
τακινούνται από αυτά με απόφαση της Συνέλευσης του 
Τμήματος. Καθένας μπορεί να είναι μέλος μόνο ενός Ερ-
γαστηρίου, ανεξάρτητα από το αν προσφέρει τις υπηρε-
σίες του σε περισσότερα του ενός Εργαστήρια.

Σε κάθε περίπτωση στο Εργαστήριο θα πρέπει να συμ-
μετέχουν τουλάχιστον 3 μέλη Δ.Ε.Π. κάτοχοι Διδακτορι-
κού τίτλου συναφούς με το ερευνητικό αντικείμενο του 
Εργαστηρίου, συμπεριλαμβανομένου του Διευθυντή του.

Η τοποθέτηση σε Εργαστήρια των μελών Ε.ΔΙ.Π. και 
Ε.Τ.Ε.Π. γίνεται με πράξη του Πρύτανη, ύστερα από εισή-
γηση της Συνέλευσης του Τμήματος, όταν το Εργαστήριο 
ανήκει σε Σχολή, και ύστερα από εισήγηση της Συνέλευ-
σης του Τμήματος, σε κάθε άλλη περίπτωση.

Δεν προβλέπονται απαλλαγές ωραρίου. Η τυχόν αμοι-
βή των μελών του εργαστηρίου θα προέρχεται απο-
κλειστικά και μόνο από τα έσοδα του εργαστηρίου, και 
σύμφωνα με τον οδηγό χρηματοδότησης της Επιτροπής 
Ερευνών του ΔΙΠΑΕ. Δεν προβλέπονται αμοιβές από τον 
προϋπολογισμό του ΔΙΠΑΕ.

Άρθρο 7
Διαδικασίες λειτουργίας του Εργαστηρίου

1. Το Εργαστήριο Κτηνοτροφίας Ακριβείας και Ολο-
κληρωμένης Διαχείρισης στη Χοιροτροφία λειτουργεί τις 
εργάσιμες ημέρες και ώρες, σύμφωνα με τον εσωτερικό 
κανονισμό λειτουργίας του ΔΙΠΑΕ.

2. Ο Διευθυντής ενημερώνεται πριν τη διεξαγωγή κάθε 
εργασίας που θα πραγματοποιηθεί στα πλαίσια της απο-
στολής του Εργαστηρίου και καθορίζει την προτεραιό-
τητα στη χρησιμοποίηση των χώρων και των οργάνων.

3. Ο Διευθυντής είναι υπεύθυνος για την παραμονή του 
προσωπικού που εργάζεται στο Εργαστήριο, καθώς και 
για την τήρηση των κανόνων ασφαλείας, που αποσκο-
πούν στη προφύλαξη της υγείας των εργαζομένων και 
στην προστασία του εξοπλισμού από βλάβες.

4. Το προσωπικό του Εργαστηρίου και οι φοιτητές που 
εργάζονται στο χώρο του, οφείλουν να τηρούν τα κα-
θήκοντα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τον 
εσωτερικό κανονισμό του.

5. Στο Εργαστήριο έχουν δικαίωμα εκτέλεσης ερευ-
νητικών εργασιών τα μέλη του προσωπικού του, σε συ-
νεργασία με άλλα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Γεωπονίας 
της Σχολής Γεωτεχνικών Επιστημών του Διεθνούς Πα-
νεπιστημίου της Ελλάδος, ή άλλων Τμημάτων και Σχο-
λών του ΔΙΠΑΕ. Για την εκτέλεση ερευνητικής εργασίας 
από ερευνητές που δεν ανήκουν στο προσωπικό του 
χορηγείται άδεια από το διευθυντή, ύστερα από σχετική 
αίτηση, στην οποία αναφέρονται ο σκοπός της εργασί-
ας, το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης, οι συσκευές που 
θα χρησιμοποιηθούν, καθώς και ο προϋπολογισμός της 
δαπάνης σε αναλώσιμα.
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Άρθρο 8
Διαχείριση Εσόδων - Πόροι του Εργαστηρίου

Η λειτουργία του Εργαστηρίου θα γίνεται από ιδίους 
πόρους οι οποίοι θα προέρχονται από:

1. Την υλοποίηση ερευνητικών και αναπτυξιακών 
προγραμμάτων και την εκπόνηση μελετών και παροχή 
υπηρεσιών προς δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς.

2. Κονδύλια από την εκπόνηση ερευνητικών προγραμ-
μάτων στις εγκαταστάσεις του.

3. Τη διάθεση ερευνητικών και επιστημονικών προ-
ϊόντων.

4. Έσοδα από την παροχή υπηρεσιών, σύμφωνα με το 
π.δ. 159/1984 (A΄ 53).

5. Κληρονομιές, κληροδοτήματα, δωρεές και κάθε 
άλλη οικονομική ενίσχυση από ημεδαπά ή αλλοδαπά 
φυσικά και νομικά πρόσωπα, εφ' όσον δεν τίθενται όροι 
που αντιβαίνουν στο σκοπό της λειτουργίας του.

6. Συνέδρια/ημερίδες και εκπαιδευτικά προγράμματα 
και σεμινάρια.

7. Από κάθε άλλη νόμιμη πηγή.
Τη διαχείριση των εσόδων του εργαστηρίου από 

οποιαδήποτε πηγή και αν προέρχονται την έχει ο Ειδικός 
Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του ΔΙΠΑΕ σύμφωνα 
με τον κανονισμό του.

Στα έξοδα του Εργαστηρίου περιλαμβάνονται:
1. Οι παρακρατήσεις από τον Ειδικό Λογαριασμό Κον-

δυλίων Έρευνας του ΔΙΠΑΕ.
2. Κονδύλια για τη συντήρηση και ανανέωση του εξο-

πλισμού.
3. Κονδύλια αγοράς αναλωσίμων, που είναι απαραίτη-

τα για τη λειτουργία του.
4. Κονδύλια για αμοιβές του προσωπικού του, μέσω του 

Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του ΔΙΠΑΕ.

Άρθρο 9
Τίτλος-Σφραγίδα

Ο τίτλος του εργαστηρίου είναι «Εργαστήριο Κτηνο-
τροφίας Ακριβείας και Ολοκληρωμένης Διαχείρισης στη 

Χοιροτροφία (Laboratory of Precision Livestock Farming 
and Integrated Management in Pig Production) και ανα-
γράφεται σε κάθε έντυπο του. Ο τίτλος αυτός καθώς και 
τα στοιχεία του Διευθυντή αναγράφονται στους χώρους 
του Τμήματος Γεωπονίας της Σχολής Γεωτεχνικών Επι-
στημών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (ΔΙ.
ΠΑ.Ε) που είναι εγκατεστημένο το Εργαστήριο. Το εργα-
στή ριο χρησιμοποιεί για την αλληλογραφία του όμοια 
σφραγίδα με αυτή του ΔΙΠΑΕ.

Άρθρο 10
Μετονομασία, Συγχώνευση, Κατάργηση του 
Εργαστηρίου

Είναι δυνατή η μετονομασία, συγχώνευση, κατάργηση 
ή όποια άλλη μεταβολή του Εργαστηρίου, καθώς και η 
τροποποίηση του Εσωτερικού Κανονισμού του με πράξη 
του Πρύτανη (ή Προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής) 
ύστερα από απόφαση της Συγκλήτου, η οποία λαμβάνε-
ται ύστερα από εισήγηση της Συνέλευσης του Τμήματος 
Γεωπονίας του ΔΙΠΑΕ που ανήκει το εργαστήριο. Την ει-
σήγηση πρέπει να συνοδεύει ο Εσωτερικός Κανονισμός 
της υπό ίδρυση μονάδας. Η πράξη του Πρύτανη, στην 
οποία περιλαμβάνεται και ο παραπάνω Εσωτερικός Κανο-
νισμός, δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Άρθρο 11
Ρύθμιση Λοιπών Θεμάτων Λειτουργίας
του Εργαστηρίου

Για όσα θέματα δεν προβλέπονται στον παρόντα 
κανονισμό, αρμόδια είναι η Συνέλευση του Τμήματος 
Γεωπονίας του ΔΙΠΑΕ στο οποίο ανήκει το Εργαστήριο.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Θεσσαλονίκη, 8 Σεπτεμβρίου 2020

Ο Πρόεδρος

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΪΣΗΣ   
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*02041132409200008*

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ 

Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστότοπος: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία 
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr 

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: 
webmaster.et@et.gr 

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρ-
νησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των 
Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών - 
εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α΄ 131 
και π.δ. 29/2018/Α΄58). 

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 

• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο-
σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον 
ιστότοπο www.et.gr. 

• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-
μα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας 
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών. 
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον 
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται κατά 0,30 €.  To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 

Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του 
δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. 

Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν 
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς 
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων. 

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω 
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με 
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνι-
κό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου 
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας,

για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας,  συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

Πείτε μας τη γνώμη σας,
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