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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Επανίδρυση υφιστάμενου θεσμοθετημένου εργα-
στηρίου «Μηχανουργικής Τεχνολογίας και Συστη-
μάτων Παραγωγής (Manufacturing Technology & 
Production Systems Laboratory)» υπό τον διακρι-
τικό τίτλο «MT-Lab» του Τμήματος Μηχανολόγων 
Μηχανικών της Σχολής Μηχανικών του Διεθνούς 
Πανεπιστημίου της Ελλάδος με τροποποίηση του 
εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας του.

2 Επανίδρυση του υφιστάμενου θεσμοθετημένου 
ερευνητικού εργαστηρίου Αγροβιοτεχνολογίας 
και Ελέγχου Αγροτικών Προϊόντων του Τμήματος 
Γεωπονίας, της Σχολής Γεωτεχνικών Επιστημών του 
Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος με έγκριση 
του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας του.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. ΔΦ 22.2/13492 (1)
   Επανίδρυση υφιστάμενου θεσμοθετημένου 

εργαστηρίου «Μηχανουργικής Τεχνολογίας 

και Συστημάτων Παραγωγής (Manufacturing 

Technology & Production Systems Laboratory)» 

υπό τον διακριτικό τίτλο «MT-Lab» του Τμήμα-

τος Μηχανολόγων Μηχανικών της Σχολής Μη-

χανικών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλά-

δος με τροποποίηση του εσωτερικού 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 

«Συνέργειες Πανεπιστημίων και ΤΕΙ, πρόσβαση στην 
τριτοβάθμια εκπαίδευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά 
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. (Α΄ 70).

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

3. Tην 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 
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 Πανεπιστήμιο 
της Ελλάδος». (B΄ 2516), καθώς και το B΄ 4244 Διορθώσεις 
Σφαλμάτων της υπό στοιχεία ADMIN 2007/07.06.2019 
απόφασης του Προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής 
του ΔΙ.ΠΑ.Ε.

4. Την υπ’ αρ. 3671/25.11.2015 απόφαση του Προέδρου 
του πρώην ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας, με θέμα «Έγκριση 
ίδρυσης Εργαστηρίου «Μηχανουργικής Τεχνολογίας και 
Συστημάτων Παραγωγής» (Manufacturing Technology 
& Production Systems Laboratory)» υπό τον διακριτικό 
τίτλο «MT-Lab» στο Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ 
της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του Τ.Ε.Ι. Κεντρι-
κής Μακεδονίας» (Β΄ 2664).

5. Το υπ’ αρ. 9/04.05.2020 απόσπασμα πρακτικού του 
Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών της Σχολής Μηχα-
νικών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος.

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

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

8. Τη υπό στοιχεία 19407/Ζ1/11-02-2020 απόφαση του 
Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Συγκρότηση 
της Διοικούσας Επιτροπής του Διεθνούς Πανεπιστημίου 
της Ελλάδος» (Υ.Ο.Δ.Δ. 106).

9. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προ-
καλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογι-
σμού, αποφασίζουμε:

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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Την επανίδρυση του υφιστάμενου θεσμοθετημέ-
νου εργαστηρίου «Μηχανουργικής Τεχνολογίας και 
Συστημάτων Παραγωγής (Manufacturing Technology 
& Production Systems Laboratory)» υπό τον διακριτικό 
τίτλο «MT-Lab»του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών 
της Σχολής Μηχανικών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της 
Ελλάδος (Β΄ 2664) με τροποποίηση του εσωτερικού κα-
νονισμού λειτουργίας του, ως εξής:

Άρθρο 1
«Ίδρυση»

Ιδρύεται στη Σχολή Μηχανικών του Διεθνούς Πανε-
πιστημίου της Ελλάδος και στο Τμήμα Μηχανολόγων 
Μηχανικών της Σχολής Μηχανικών το Εργαστήριο Μη-
χανουργικής Τεχνολογίας και Συστημάτων Παραγωγής 
(Manufacturing Technology & Production Systems 
Laboratory) υπό τον διακριτικό τίτλο «MT-Lab».

To Εργαστήριο Μηχανουργικής Τεχνολογίας και Συ-
στημάτων Παραγωγής υλοποιεί ερευνητικές και εκπαι-
δευτικές δραστηριότητες στα γνωστικά αντικείμενα 
της Μηχανουργικής Τεχνολογίας και των Συστημάτων 
Παραγωγής με έμφαση στη μορφοποίηση μηχανολο-
γικών προϊόντων και στη βελτιστοποίηση αυτών μέσω 
σύγχρονων τεχνολογικών μεθόδων. Ειδικότερα επιλαμ-
βάνεται θεμάτων που αφορούν στην αυτοματοποίηση 
συστημάτων παραγωγής, στον έλεγχο της ποιότητας, 
των χαρακτηριστικών και των μηχανικών ιδιοτήτων 
μηχανολογικών προϊόντων, καθώς και παραγωγικών 
διαδικασιών. Αναλυτικά τα γνωστικά αντικείμενα που 
εντάσσονται στις δραστηριότητες του Εργαστηρίου 
αφορούν τα εξής: Τρισδιάστατη μοντελοποίηση και 
προσομοίωση σε θέματα τεχνολογιών σχεδιασμού μη-
χανολογικών προϊόντων και κατασκευών με χρήση συ-
στημάτων CAD/CAE/CAM, Διαμορφωτικές Τεχνολογίες, 
Μηχανουργικές Κατεργασίες, Ψηφιακά καθοδηγούμενες 
Εργαλειομηχανές CNC, Αντίστροφη Μηχανική, Τρισδιά-
στατη Ψηφιακή Τομογραφία, θέματα Εμβιομηχανικής 
και Νανοτεχνολογίας υπό το πρίσμα των τεχνολογιών 
παραγωγής και αξιολόγησης των μηχανικών ιδιοτήτων, 
Μηχανικές δοκιμές και χαρακτηρισμός υλικών, Παρα-
γωγή και χαρακτηρισμός ιδιοτήτων και μηχανικής συ-
μπεριφοράς σύνθετων υλικών, Ανάλυση ταλαντώσεων 
και δυναμικής συμπεριφοράς μηχανών, Διαγνωστικός 
και μετρολογικός έλεγχος μηχανολογικών διατάξεων, 
Ρομποτικά συστήματα και εφαρμογές.

Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αντικείμενα των ερευ-
νητικών δραστηριοτήτων, των μελετητικών και τεχνολο-
γικών υπηρεσιών του Εργαστηρίου είναι:

Εκπόνηση πληροφοριών κατεργασίας ψηφιακά κα-
θοδηγούμενων εργαλειομηχανών CNC. Εκπόνηση 
πληροφοριών ψηφιακής καθοδήγησης βιομηχανικών 
βραχιόνων (Βιομηχανικά ρομπότ). Σχεδιομελέτη και 
κατασκευή μηχανολογικών προϊόντων μέσω συστη-
μάτων CAD/CAM/CAE. Σχεδιομελέτη βιομηχανικών 
αυτοματισμών. Σχεδιομελέτη και κατασκευή δοκιμα-
στηρίων μελέτης αντοχής μηχανολογικών εξαρτημάτων. 
Μελέτη στατικής και δυναμικής αντοχής μηχανολογι-
κών εξαρτημάτων και διατάξεων μέσω υπολογισμών 
με χρήση της μεθόδου των πεπερασμένων στοιχείων 

(FΕΜ). Μέτρηση διαφόρων γεωμετρικών και επιφανει-
ακών μεγεθών. Χαρακτηρισμός επιφανειών. Εφαρμογές 
αντίστροφης μηχανικής για τη δημιουργία νέου μηχα-
νολογικού προϊόντος. Δημιουργία πρωτοτύπων με τη 
μέθοδο ταχείας πρωτοτυποποίησης (RapidPrototyping, 
RapidTooling). Διεξαγωγή δυναμικής ζυγοστάθμισης 
υπό συνθήκες λειτουργίας. Μετρήσεις ελέγχου ταλα-
ντωτικής συμπεριφοράς βιομηχανικών κατασκευών 
και μηχανών. Έλεγχος ακριβείας εργαλειομηχανών και 
ευθυγράμμισης μηχανολογικών διατάξεων με χρησι-
μοποίηση ακτίνων Laser. Μη καταστροφικοί έλεγχοι 
(Τρισδιάστατη Ψηφιακή Τομογραφία CT, υπερηχογρα-
φία, μέτρηση βάθους ρωγμών, πάχους επικαλύψεων 
κ.λπ.). Διεξαγωγή μηχανικών δοκιμών για τη μελέτη της 
αντοχής υλικών (Εφελκυσμού, θλίψης, κάμψης, στρέψης 
κ.λπ.). Εκπόνηση μεταλλογραφικών ελέγχων υλικών και 
μελέτης των μηχανικών τους ιδιοτήτων.

Άρθρο 2
«Σκοπός-Αποστολή»

Το Εργαστήριο Μηχανουργικής Τεχνολογίας και Συ-
στημάτων Παραγωγής έχει ως σκοπό την ανάπτυξη 
και προώθηση της έρευνας στο Τμήμα Μηχανολόγων 
Μηχανικών και στο Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος, 
σε θέματα που αφορούν στην τοπική και περιφερειακή 
ανάπτυξη, στην έρευνα και στην καινοτομία, στη βελτίω-
ση της βιομηχανικής παραγωγής, στο σχεδιασμό καινο-
τόμων προϊόντων, στην αξιολόγηση και επίλυση βιομη-
χανικών προβλημάτων παραγωγής, στη βελτιστοποίηση 
των χαρακτηριστικών και των ιδιοτήτων μηχανολογικών 
προϊόντων, της λειτουργίας μηχανολογικών διατάξεων, 
καθώς και του εκσυγχρονισμού παραγωγικών διαδικα-
σιών μέσω της υιοθέτησης σύγχρονων και προηγμένων 
τεχνολογικών μεθόδων. Για το σκοπό αυτό το Εργαστή-
ριο αναλαμβάνει την υλοποίηση χρηματοδοτούμενων 
ερευνητικών προγραμμάτων σε σύμπραξη με δημόσιους 
και ιδιωτικούς φορείς. Στοχεύει στην ανάπτυξη καινοτό-
μων προϊόντων, εργαλείων, συστημάτων και λογισμικού 
στο πεδίο των γνωστικών αντικειμένων που θεραπεύει. 
Παράλληλα προωθεί τη συνεργασία των μελών του Επι-
στημονικού Προσωπικού του με άλλους φορείς έρευνας 
και τεχνολογίας με στόχο τη δημιουργία σταθερών ερευ-
νητικών πυρήνων, καθώς και τη συγκέντρωση εμπειρίας 
και τεχνογνωσίας στο πλαίσιο ομάδων ερευνητών. Ειδι-
κότερα, το Εργαστήριο Μηχανουργικής Τεχνολογίας και 
Συστημάτων Παραγωγής έχει ως αποστολή:

1. Τη διεξαγωγή βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας 
στα αντικείμενα που προσδιορίζονται για το Εργαστήριο 
στο άρθρο 1 του παρόντος.

2. Την κάλυψη διδακτικών και ερευνητικών αναγκών 
σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο στα αντι-
κείμενα δραστηριότητας του Εργαστηρίου, όπως αυτά 
προσδιορίζονται στο άρθρο 1 του παρόντος.

3. Τη σύνδεση και κάθε μορφής συνεργασία με κέντρα 
ερευνών και ακαδημαϊκά ιδρύματα της ημεδαπής και αλ-
λοδαπής, εφόσον οι επιστημονικοί στόχοι, συμπίπτουν, 
συμβαδίζουν και αλληλοσυμπληρώνονται με εκείνους 
του Εργαστηρίου.
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4. Τη συνεργασία: α) με φορείς του δημόσιου τομέα, 
οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, επιστημονικούς και 
κοινωνικούς φορείς, καθώς και διεθνείς οργανισμούς, β) 
με ιδιωτικούς φορείς, ιδιωτικά εργαστήρια και βιομηχα-
νίες στο πλαίσιο εκπόνησης μελετών για την προώθηση 
της έρευνας, της επίλυσης τεχνολογικών προβλημάτων, 
της ανάπτυξης εφαρμογών, της μεταφοράς τεχνογνωσί-
ας, ή την υποβολή προτάσεων και την υλοποίηση κοινών 
ερευνητικών προγραμμάτων σε θέματα που άπτονται των 
ερευνητικών ενδιαφερόντων του Εργαστηρίου, όπως 
αυτά προσδιορίζονται στο άρθρο 1 του παρόντος.

5. Την παροχή ερευνητικών και τεχνολογικών υπηρε-
σιών σε γνωστικά πεδία συναφών με την ακαδημαϊκή 
δεοντολογία των αντικειμένων, όπως αυτά προσδιορί-
ζονται στο άρθρο 1 του παρόντος.

6. Τη διοργάνωση επιστημονικών διαλέξεων, ημε-
ρίδων, σεμιναρίων, συμποσίων συνεδρίων και άλλων 
επιστημονικών εκδηλώσεων, την πραγματοποίηση δη-
μοσιεύσεων και εκδόσεων, καθώς και την πρόσκληση 
Ελλήνων και ξένων αναγνωρισμένων επιστημόνων.

Άρθρο 3
«Προσωπικό»

1. Το Εργαστήριο στελεχώνεται από καθηγητές όλων 
των βαθμίδων, οι οποίοι συγκροτούν την Ερευνητική 
Ομάδα του Εργαστηρίου (ΕΟΕ) και των οποίων το επιστη-
μονικό και ερευνητικό έργο σχετίζεται με τα γνωστικά 
αντικείμενα, όπως αυτά προσδιορίζονται στο άρθρο 1 
του παρόντος.

2. Συγκροτείται η Ερευνητική Ομάδα Εργαστηρίου 
(ΕΟΕ) από μέλη ΔΕΠ του Τμήματος συναφούς ειδίκευσης 
με τα επιστημονικά πεδία και γνωστικά αντικείμενα του 
Εργαστηρίου. Η Ερευνητική Ομάδα Εργαστηρίου συ-
γκροτείται με εισήγηση του Διευθυντή του Εργαστηρίου 
και εγκρίνεται από τη Συνέλευση του Τμήματος Μηχα-
νολόγων Μηχανικών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της 
Ελλάδος.

3. Την Ερευνητική Ομάδα του Εργαστηρίου δύναται 
να πλαισιώνουν και ερευνητές, κάτοχοι διδακτορικού 
διπλώματος, που έχουν οποιαδήποτε μορφής σχέση ερ-
γασίας με το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος και των 
οποίων το ερευνητικό έργο ή η ειδικότητα έχει άμεση 
συνάφεια με τα γνωστικά αντικείμενα που περιγράφο-
νται στο άρθρο 1 του παρόντος.

4. Στο προσωπικό του Εργαστήριου και στα πλαίσια 
των δραστηριοτήτων του, μπορούν να ενταχθούν ως 
Επιστημονικοί Συνεργάτες μέλη ΔΕΠ του Τμήματος, μέλη 
ΔΕΠ από άλλα Τμήματα του Διεθνούς Πανεπιστημίου 
της Ελλάδος ή άλλα Ιδρύματα ή Ερευνητικά Κέντρα της 
ημεδαπής και αλλοδαπής, υποψήφιοι διδάκτορες και 
νέοι ερευνητές, καθώς και προπτυχιακοί και μεταπτυ-
χιακοί φοιτητές.

5. Στο Εργαστήριο μπορούν να απασχοληθούν προ-
σφέροντας επικουρικό έργο μέλη του Ειδικού Τεχνικού 
Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) και του Εργαστηριακού Διδακτι-
κού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.), μετά από τη σύμφωνη γνώμη 
του ενδιαφερόμενου και ύστερα από εισήγηση του Διευ-
θυντή και απόφαση της Σχολής Μηχανικών του Διεθνούς 
Πανεπιστημίου της Ελλάδος.

6. Η πρόσληψη διακεκριμένων επιστημόνων, σε τομείς 
σχετικούς με τις διδακτικές και ερευνητικές δραστηριό-
τητες του Εργαστηρίου, στην περίπτωση που αυτή είναι 
δυνατή κατά τις ισχύουσες διατάξεις, ενεργείται κατόπιν 
εισηγήσεως του Διευθυντή από τα αρμόδια όργανα του 
Τμήματος, της Σχολής και του Διεθνούς Πανεπιστημίου 
της Ελλάδος.

Άρθρο 4
«Διοίκηση-Αρμοδιότητες»

1. Το Εργαστήριο διευθύνεται από τον Διευθυντή του, 
που είναι Καθηγητής πρώτης βαθμίδας του Τμήματος 
Μηχανολόγων Μηχανικών του Διεθνούς Πανεπιστημί-
ου της Ελλάδος και στην περίπτωση που δεν υπάρχει 
Καθηγητής πρώτης βαθμίδας Αναπληρωτής Καθηγητής. 
Ο Διευθυντής είναι μέλος της Ερευνητικής Ομάδας του 
Εργαστηρίου.

Ο Διευθυντής Εργαστηρίου εκλέγεται από την Ερευ-
νητική Ομάδα του Εργαστηρίου (ΕΟΕ) και η εκλογή του, 
μετά από σύμφωνη γνώμη της Συνέλευσης του Τμήμα-
τος και της Κοσμητείας της Σχολής, επικυρώνεται από 
τη Σύγκλητο του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλά-
δος και στη συνέχεια εκδίδεται σχετική διαπιστωτική 
πράξη του Πρύτανη του Διεθνούς Πανεπιστημίου της 
Ελλάδος.

Η θητεία του Διευθυντή είναι τριετής και μπορεί να 
ανανεώνεται με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος.

2. Ο Διευθυντής μεριμνά για την υλοποίηση των 
αποφάσεων, την τήρηση του κανονισμού λειτουργίας 
του Εργαστηρίου από όλα τα μέλη και τους συνερ-
γάτες.

Ειδικότερα ο Διευθυντής του Εργαστηρίου έχει τις εξής 
αρμοδιότητες:

α) Συντονίζει το ερευνητικό έργο του Εργαστηρίου, κα-
θώς και το διδακτικό έργο σε προπτυχιακό και μεταπτυ-
χιακό επίπεδο στα επιστημονικά αντικείμενα δραστηρι-
οτήτων του Εργαστηρίου, όπως αυτά προσδιορίζονται 
στον άρθρο 1 του παρόντος.

β) Συντάσσει και υποβάλλει στην οικεία Σχολή τον 
ετήσιο προγραμματισμό του Εργαστηρίου, θέτει τους 
αναπτυξιακούς στόχους του Εργαστηρίου και μεριμνά 
για την υλοποίηση αυτών. Επίσης υποβάλλει τον ετήσιο 
απολογισμό των δραστηριοτήτων του Εργαστηρίου 
στην οικεία Σχολή.

γ) Μεριμνά για την αυτάρκεια της υλικοτεχνικής υπο-
δομής του Εργαστηρίου, την στελέχωση του με το ανά-
λογο προσωπικό και για την οικονομική διαχείριση των 
εσόδων του Εργαστηρίου.

δ) Υπογράφει κάθε εξερχόμενο έγγραφο που αφορά 
στη δραστηριότητα του Εργαστηρίου και γενικά είναι 
υπεύθυνος για την ομαλή λειτουργία του Εργαστηρίου, 
ενώ συνυπογράφει κάθε είδους συμβάσεις συνεργασίας 
με άλλους φορείς που υπογράφονται από τους αρμόδι-
ους θεσμικούς εκπροσώπους του Ιδρύματος.

3. Όλα τα θέματα που αφορούν στις δραστηριότητες 
και στη λειτουργία του Εργαστηρίου συζητούνται στην 
Ερευνητική Ομάδα, μετά από εισήγηση του Διευθυντή. Η 
λειτουργία και η διαδικασία λήψης αποφάσεων της Ερευ-
νητικής Ομάδας διέπονται από τους κανόνες λειτουργίας 
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των συλλογικών οργάνων του ιδρύματος. Κατά τη συ-
ζήτηση τηρούνται πρακτικά, στα οποία καταγράφο-
νται συνοπτικά οι απόψεις των μελών της Ερευνητικής 
Ομάδας του Εργαστηρίου και κυρίως οι αποφάσεις που 
λαμβάνονται. Για την τήρηση των πρακτικών, ορίζεται 
ως υπεύθυνος ένα από τα μέλη ΕΟΕ, μετά από πρόταση 
του Διευθυντή.

4. Στην περίπτωση κατά την οποία μέλος της Ερευνητι-
κής Ομάδας του Εργαστηρίου ή συνεργάτης παραβιάζει 
τον κανονισμό και δεν ανταποκρίνεται σε συστάσεις του 
Διευθυντή ή της Ερευνητικής Ομάδας του Εργαστηρίου, 
διακόπτεται η συνεργασία του με το Εργαστήριο, ύστερα 
από απόφαση της Ερευνητικής Ομάδας και τυχόν έργο 
που υλοποιεί ανατίθεται σε άλλο μέλος ΔΕΠ ή συνεργάτη.

5. Τα θέματα που αφορούν σε συμβάσεις με φορείς και 
επιχειρήσεις, ερευνητικά προγράμματα και συγχρημα-
τοδοτούμενα προγράμματα φορέων και επιχειρήσεων, 
μετά από εισήγηση του Διευθυντή στην Ερευνητική Ομά-
δα του Εργαστηρίου εγκρίνονται από τη Συνέλευση του 
Τμήματος και κοινοποιούνται στη συνέχεια στην Επιτρο-
πή Ερευνών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος.

6. Τα θέματα που αφορούν σε αξιοποίηση Επιστημονι-
κών Συνεργατών από το ΔΙ.ΠΑ.Ε. ή άλλα Ιδρύματα, καθώς 
και στην αξιοποίηση προπτυχιακών και μεταπτυχιακών 
φοιτητών και έχουν σχέση με τις ειδικότητες, τα προσό-
ντα, το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο συγκεκριμέ-
νων έργων που αναλαμβάνουν, αποφασίζονται από την 
Ερευνητική Ομάδα του Εργαστηρίου. Στις περιπτώσεις 
διαχείρισης ερευνητικών και συγχρηματοδοτούμενων 
προγραμμάτων εφαρμόζονται οι προβλεπόμενες διαδι-
κασίες αναθέσεων έργου σύμφωνα με τον οδηγό Χρη-
ματοδότησης και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού 
Κονδυλίων Έρευνας.

Άρθρο 5
«Εγκαταστάσεις-Λειτουργία»

1. Το Εργαστήριο λειτουργεί σε χώρους που παρα-
χωρούνται σ΄ αυτό από το Διεθνές Πανεπιστήμιο της 
Ελλάδος για την εγκατάσταση των οργάνων και του 
λοιπού υλικοτεχνικού εξοπλισμού που είναι αναγκαίος 
για τη διενέργεια των εργαστηριακών ασκήσεων και 
ερευνητικών έργων. Στο χώρο της εγκατάστασης του 
Εργαστηρίου τοποθετείται πινακίδα με τον τίτλο του 
Εργαστηρίου.

2. Ο Διευθυντής ενημερώνεται πριν από τη διεξαγωγή 
κάθε εργασίας που γίνεται στο Εργαστήριο στα πλαί-
σια ερευνητικού προγράμματος ή άλλου έργου, που 
έχει αποφασιστεί και καθορίζει την προτεραιότητα στη 
χρησιμοποίηση οργάνων και χώρων.

3. Ο Διευθυντής έχει την ευθύνη για την εν γένει λει-
τουργία του Εργαστηρίου, τη χρησιμοποίηση οργάνων 
και υλικών που ανήκουν σ΄ αυτό, την παραμονή των ερ-
γαζομένων (προσωπικού, φοιτητών, επισκεπτών) στους 
χώρους, καθώς και για την προστασία των οργάνων, του 
εξοπλισμού και των εγκαταστάσεων του Εργαστηρίου 
από βλάβες και φθορές.

4. Η χρησιμοποίηση ειδικών οργάνων του Εργαστηρίου 
επιτρέπεται μόνο στο προσωπικό του Εργαστηρίου ή σε 

άλλους ερευνητές που έχουν ειδική επί των οργάνων αυ-
τών εκπαίδευση και εξουσιοδότηση. Κινητά όργανα και 
εξοπλισμός, τα οποία παραδίδονται για την διεξαγωγή 
εργασιών, επιστρέφονται μετά την χρησιμοποίηση τους 
στην κατάσταση που είχαν παραδοθεί.

5. Στο Εργαστήριο έχουν δικαίωμα εκτέλεσης πειρα-
ματικών εργασιών τα μέλη της Ερευνητικής Ομάδας 
του Εργαστηρίου αποκλειστικά ή και σε συνεργασία με 
άλλους καθηγητές ή ερευνητές, εφόσον το αντικείμενο 
της έρευνας είναι σχετικό με τις δραστηριότητες του Ερ-
γαστηρίου και μετά από σχετική έγκριση του Διευθυντή. 
Για την εκτέλεση πειραματικής εργασίας από ερευνητές, 
οι οποίοι δεν είναι μέλη του Εργαστηρίου, χορηγείται 
άδεια ύστερα από σχετική αίτηση, στην οποία αναφέ-
ρονται: ο σκοπός της εργασίας, το χρονοδιάγραμμα της, 
η χρησιμοποίηση ή μη οργάνων τα οποία διαθέτει το 
Εργαστήριο, οι διατάξεις οι οποίες διέπουν την εκτέλεση 
αυτής της πειραματικής εργασίας και ο προϋπολογισμός 
της δαπάνης που απαιτείται.

Με ευθύνη του Διευθυντή, το Εργαστήριο πρέπει να 
μεριμνά έτσι ώστε να εξασφαλίζεται:

α) Η συνεχής προσφορά του Εργαστηρίου στο πλαίσιο 
της αποστολής του, όπως αυτή περιγράφεται στο άρθρο 
2 του παρόντος.

β) Η διάχυση των αποτελεσμάτων της έρευνας που διε-
ξάγεται και των γενικότερων δράσεων του Εργαστηρίου.

γ) Η δυναμική τήρηση της ιστοσελίδας του Εργαστη-
ρίου, η οποία πρέπει να εμπεριέχει αναλυτικές πληρο-
φορίες σχετικά με τη δομή του Εργαστηρίου που πε-
ριλαμβάνει το ιδρυτικό πλαίσιο (ΦΕΚ), τον Εσωτερικό 
Κανονισμό Λειτουργίας, το προσωπικό και τους συνεργά-
τες του Εργαστηρίου, καθώς επίσης και όλα τα στοιχεία 
που αφορούν στη λειτουργία και στις δραστηριότητες 
του Εργαστηρίου.

Άρθρο 6
«Έσοδα»

α) Τα έσοδα του Εργαστηρίου προέρχονται από:
1. Την εκτέλεση χρηματοδοτούμενων ερευνητικών 

προγραμμάτων που πραγματοποιούνται με τη συμμε-
τοχή του Εργαστηρίου.

2. Τη διάθεση ερευνητικών ή εν γένει επιστημονικών 
αποτελεσμάτων και προϊόντων.

3. Την παροχή υπηρεσιών σχετικών με τους σκοπούς 
του Εργαστηρίου.

4. Τις ειδικές εισφορές και χρηματοδοτήσεις από δι-
εθνείς οργανισμούς, δημόσιες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις 
και νομικά ή φυσικά πρόσωπα.

5. Τις κληρονομιές, τις δωρεές και κληροδοσίες που 
καταλείπονται στο Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος 
για τους σκοπούς του Εργαστηρίου.

β) Τα έσοδα του Εργαστηρίου διατίθενται για τις δα-
πάνες υποστήριξης της λειτουργίας του, την αγορά εξο-
πλισμού, αναλωσίμων, τη συντήρηση και διαμόρφωση 
των χώρων του Εργαστηρίου και για υποτροφίες προς 
φοιτητές.

γ) Η διαχείριση των εσόδων του Εργαστηρίου γίνεται 
από τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) 
του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος.
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Άρθρο 7
«Τηρούμενα Βιβλία»

Για τις ανάγκες του Εργαστηρίου τηρούνται τα ακό-
λουθα βιβλία και στοιχεία:

1. Βιβλίο πρωτοκόλλου
2. Βιβλίο πρακτικών
3. Βιβλίο περιουσιακών στοιχείων, εξοπλισμού, οργά-

νων, λογισμικών, υλικών, επίπλων κ.λπ.
4. Φάκελος οικονομικών στοιχείων κάθε έτους, αντί-

γραφα τιμολογίων, δαπανών και ετήσιο λογιστικό φύλλο 
εσόδων - εξόδων με διαρκή ενημέρωση

5. Κατάλογος επιστημονικών βιβλίων και περιοδικών
6. Αρχείο ερευνητικών προγραμμάτων, ετήσιων εκθέ-

σεων δραστηριοτήτων που περιλαμβάνουν επιστημονι-
κές δημοσιεύσεις σε περιοδικά και συνέδρια αναγνωρι-
σμένου κύρους, διοργανώσεις ημερίδων, συνεδρίων ή 
εκπαιδευτικών διαλέξεων, όπως και στοιχεία που αφο-
ρούν στη συμμετοχή του προσωπικού του Εργαστηρίου 
σε κάθε είδους επιστημονική δραστηριότητα.

7. Αρχείο μεταβολών προσωπικού
Με απόφαση του Διευθυντή μπορεί ακόμη να τηρείται 

και κάθε άλλο βιβλίο ή στοιχείο που κρίνεται απαραίτητο 
ή προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία.

Άρθρο 8
«Χώρος Εγκατάστασης»

Χώρος του Εργαστηρίου είναι εκείνος στον οποίο εκτε-
λούνται δραστηριότητες συναφείς με την αποστολή του, 
συμπεριλαμβανομένων και των ειδικών εγκαταστάσε-
ων με τον υλικοτεχνικό εξοπλισμό για τη διενέργεια των 
ερευνητικών και λοιπών δραστηριοτήτων του. Στο χώρο 
του Εργαστηρίου συμπεριλαμβάνεται το γραφείο του 
Διευθυντή, καθώς και κάθε άλλος χώρος που διατίθεται 
για τη λειτουργία του. Ο χώρος εγκατάστασης του Εργα-
στηρίου Μηχανουργικής Τεχνολογίας και Συστημάτων 
Παραγωγής του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος 
είναι οι υφιστάμενες εγκαταστάσεις του κτιρίου Ζ΄, όπου 
στεγάζονται τα Εργαστήρια του Τμήματος Μηχανολόγων 
Μηχανικών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος.

Άρθρο 9
«Αξιολόγηση»

Το Εργαστήριο υπόκειται σε περιοδική αξιολόγηση 
του έργου του, με βάση τη διαδικασία που ορίζει η 
ΜΟ.ΔΙ.Π. του Ιδρύματος. Ο Διευθυντής του Εργαστηρίου 
συντάσσει και υποβάλλει στη ΜΟ.ΔΙ.Π. και στον Κοσμή-
τορα της οικείας Σχολής έκθεση αξιολόγησης του έργου 
του Εργαστηρίου.

Άρθρο 10
«Έναρξη Ισχύος»

Η ίδρυση του Εργαστηρίου ισχύει από τη δημοσίευση 
της απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Θεσσαλονίκη, 8 Σεπτεμβρίου 2020 

Ο Πρόεδρος

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΪΣΗΣ

Αριθμ. ΔΦ 22.2/13485 (2)
    Επανίδρυση του υφιστάμενου θεσμοθετημένου 

ερευνητικού εργαστηρίου Αγροβιοτεχνολογίας 

και Ελέγχου Αγροτικών Προϊόντων του Τμήμα-

τος Γεωπονίας, της Σχολής Γεωτεχνικών Επιστη-

μών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος 

με έγκριση του εσωτερικού κανονισμού λειτουρ-

γίας 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 

«Συνέργειες Πανεπιστημίων και ΤΕΙ, πρόσβαση στην 
τριτοβάθμια εκπαίδευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά 
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. (Α΄ 70).

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

3. Tην 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 
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 Πανεπιστήμιο 
της Ελλάδος». (Β΄ 2516), καθώς και το B΄ 4244 Διορθώσεις 
Σφαλμάτων της υπό στοιχεία ADMIN 2007/07.06.2019 
απόφασης του Προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής 
του ΔΙ.ΠΑ.Ε.

4. Το B΄ 3153 σχετικά με την ίδρυση του Εργαστηρίου 
Αγροβιοτεχνολογίας και Ελέγχου Αγροτικών Προϊό-
ντων.

5. 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.

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.
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9. Τη υπ’ αρ. 19407/Ζ1/11-02-2020 απόφαση του 
Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Συγκρότηση 
της Διοικούσας Επιτροπής του Διεθνούς Πανεπιστημίου 
της Ελλάδος» (Υ.Ο.Δ.Δ. 106).

10. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπο-
λογισμού, αποφασίζουμε:

την επανίδρυση του υφιστάμενου θεσμοθετημένου 
ερευνητικού εργαστηρίου Αγροβιοτεχνολογίας και 
Ελέγχου Αγροτικών Προϊόντων του Τμήματος Γεωπο-
νίας, της Σχολής Γεωτεχνικών Επιστημών του Διεθνούς 
Πανεπιστημίου της Ελλάδος, με έγκριση του εσωτερικού 
κανονισμού λειτουργίας του ως εξής:

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Εργαστηρίου Αγροβιοτεχνολογίας
και Ελέγχου Αγροτικών Προϊόντων
του Τμήματος Γεωπονίας του Διεθνούς 
Πανεπιστημίου της Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε.) και 
καθορισμός του Εσωτερικού Κανονισμού του
Άρθρο 1
Αποστολή - Σκοπός Ίδρυσης του Εργαστηρίου

Σκοπός της ίδρυσης και λειτουργίας του Εργαστηρίου 
Αγροβιοτεχνολογίας και Ελέγχου Αγροτικών Προϊόντων 
είναι:

1. Η ανάπτυξη και προώθηση της έρευνας στο ΔΙ.ΠΑ.Ε.
• Μέσω της κάλυψης σε προπτυχιακό και μεταπτυχι-

ακό επίπεδο των διδακτικών και ερευνητικών αναγκών 
του Τμήματος Γεωπονίας του Διεθνούς Πανεπιστημίου 
της Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε.), καθώς και άλλων Τμημάτων του 
ΔΙ.ΠΑ.Ε., σε θέματα που εμπίπτουν στα γνωστικά αντι-
κείμενα του εργαστηρίου όπως αυτά προσδιορίζονται 
στο άρθρο 2 του παρόντος.

2. Η ανάπτυξη και προώθηση της συνεργασίας με-
ταξύ των μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού 
(Δ.Ε.Π.), που έχουν συναφή ερευνητικά ενδιαφέροντα.

3. Η δημιουργία σταθερών ερευνητικών πυρήνων 
εντός του Τμήματος, της Σχολής και του Ιδρύματος αλλά 
και άλλων Ιδρυμάτων.

4. Η συγκέντρωση εμπειρίας και τεχνογνωσίας.
• Μέσω της συνεργασίας με δημόσιους φορείς, οργα-

νισμούς, ινστιτούτα και ιδιωτικές εταιρείες με σκοπό τη 
μελέτη και την επίλυση σημαντικών προβλημάτων τους.

5. Η υποστήριξη των διαδικασιών αξιολόγησης και 
ποιοτικής αναβάθμισης της παρεχόμενης εκπαίδευσης 
του Τμήματος Γεωπονίας, της Σχολής Γεωτεχνικών Επι-
στημών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος.

6. Η διοργάνωση ημερίδων, σεμιναρίων, συνεδρίων, 
διαλέξεων και άλλων επιστημονικών εκδηλώσεων κα-
θώς και η πραγματοποίηση δημοσιεύσεων και εκδόσεων 
και η πρόσκληση Ελλήνων και ξένων αναγνωρισμένων 
επιστημόνων.

7. Η δημοσίευση ερευνητικών αποτελεσμάτων από 
ερευνητικά προγράμματα στα οποία συμμετέχει σε 
εθνικά ή διεθνή συνέδρια και σε έγκριτα επιστημονικά 
περιοδικά.

8. Η παροχή υπηρεσιών κατά τα προβλεπόμενα στο 
π.δ. 159/1984 (Α΄ 53)

Άρθρο 2
Τομείς Δραστηριότητας του Εργαστηρίου

Οι δραστηριότητες του Εργαστηρίου συνοψίζονται 
στα ακόλουθα:

1. Προαγωγή της επιστήμης:
α) στα γνωστικά αντικείμενα:
a. Μοριακής ταυτοποίησης φυτικών και ζωικών πλη-

θυσμών
b. Γενετικού χαρακτηρισμού φυτικών ειδών, ποικιλιών, 

φυλών αγροτικών ζώων κ.α.
c. Γενεαλογικού ελέγχου (τεστ πατρότητας)
d. Μοριακής ταυτοποίησης παθογόνων μικροοργανι-

σμών φυτικών και ζωικών οργανισμών
e. Μοριακής ταυτοποίησης εντόμων που προσβάλ-

λουν φυτικούς οργανισμούς
f. Γενετικής Χαρτογράφησης φυτικών και ζωικών ορ-

γανισμών
g. Πληθυσμιακές μελέτες φυτικών και ζωικών οργα-

νισμών
h. Μελέτες Ποσοτικής Γενετικής Φυτών και Αγροτικών 

ζώων
i. Αναλυτικής Χημικής Σύστασης προϊόντων φυτικής 

και ζωικής προέλευσης
j. Ιστολογίας και Ιστοπαθολογίας φυτών
k. Ιχνηλασιμότητας φυτικών και ζωικών προϊόντων
l. Μοριακού ελέγχου νοθείας φυτικών και ζωικών προ-

ϊόντων
m. Ιχνηλασιμότητας πρώτων υλών τροφίμων φυτικής 

και ζωικής προέλευσης με μεθόδους γενετικής ανάλυσης
n. Ανίχνευσης και εντοπισμού γενετικά τροποποιημέ-

νων προϊόντων
o. Ανίχνευσης και προσδιορισμού ρυπαντών, αλλερ-

γιογόνων, μεταβολιτών, φυτοφαρμάκων, κατάλοιπων 
κτηνιατρικών απολυμαντικών και φαρμάκων, τοξινών 
σε αγροτικά προϊόντα

β) στις ερευνητικές ανάγκες που καλύπτουν ερευνη-
τικά αντικείμενα οι οποίες αξιοποιούν τεχνικές όπως:

p. Απομόνωση DNA/RNA/Πρωτεϊνών
q. Πολλαπλασιασμός DNA/RNA
r. Γονιδιακή έκφραση
s. Ποσοτικοποίηση πρωτεϊνών
t. Διαχωρισμός τμημάτων DNA (κάθετη και οριζόντια 

ηλεκτροφόρηση)
u. Αυτοματοποιημένη Αλληλούχιση DNA (εύρεσης 

πρωτοταγούς δομής τμημάτων DNA (sequencing) και 
ανάλυση πολυμορφισμού μήκους (fragment analysis)) 
(Automated Sequencer)

v. Χρωματογραφικές Τεχνικές Ανάλυσης (Αέριος Χρω-
ματογραφία συνδεδεμένη με Φασματοσκοπία Μάζας)

w. Ανοσοενζυμικές Τεχνικές (ELISA)
x. Φασματοσκοπικές Τεχνικές Ανάλυσης (Ατομική 

απορρόφηση, FT φασματοσκοπία υπερύθρου, Φθορι-
σμομετρία, Φασματοσκοπία Ορατού-Υπεριώδους).

y. Καλλιέργειας κυττάρων και ιστών
z. Μικροτομής ιστών
aa. Ανάπτυξη επιθηλιακών μοντέλων ιστών για τη με-

λέτη πρόσληψης θρεπτικών συστατικών και φαρμάκων
bb. Ανάπτυξη ιστών για εφαρμογές αναγεννητικής 

ιατρικής και μηχανικής ιστών
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γ) στις ερευνητικές ανάγκες άλλων επιστημονικών το-
μέων, σε συνεργασία με άλλα Τμήματα του Ιδρύματος 
ή άλλων Ιδρυμάτων της ημεδαπής και της αλλοδαπής 
που αξιοποιούν τεχνικές και εξοπλισμό που υπάρχουν 
στο Εργαστήριο.

2. Στήριξη της διεξαγωγής έρευνας για κάλυψη των 
ερευνητικών αναγκών του Τμήματος Γεωπονίας, της 
Σχολής Γεωτεχνικών Επιστημών του Διεθνούς Πανεπι-
στημίου της Ελλάδος.

3. Στήριξη της διεξαγωγής έρευνας για κάλυψη των 
διδακτικών αναγκών των γνωστικών αντικειμένων Γενε-
τικής, Μοριακής Βιολογίας, Βιοτεχνολογίας και Γενετικής 
Βελτίωσης Παραγωγικών Ζώων και Φυτών του Τμήμα-
τος Γεωπονίας, της Σχολής Γεωτεχνικών Επιστημών, με 
διάχυση της παραγόμενης γνώσης, υποστήριξη της εκ-
πόνησης προπτυχιακών/μεταπτυχιακών/διδακτορικών 
διατριβών και διευκόλυνση διεξαγωγής της πρακτικής 
άσκησης μέσω συνεργασίας με διάφορους φορείς.

4. Υποστήριξη της ανάληψης νέων αυτοδύναμων ή 
σε συνεργασία με άλλους φορείς χρηματοδοτούμενων 
ερευνητικών προγραμμάτων που συντονίζουν τη διεξα-
γωγή της έρευνας του Τμήματος Γεωπονίας, της Σχολής 
Γεωτεχνικών Επιστημών, η οποία θα συμβάλει στην ανά-
πτυξη του Ιδρύματος και της Χώρας.

5. Προαγωγή της συνεργασίας με άλλα ακαδημαϊκά 
Ιδρύματα και ερευνητικά κέντρα της ημεδαπής και αλ-
λοδαπής, που έχουν συναφή ή συμπληρωματικά ενδι-
αφέροντα.

6. 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 Κον-
δυλίων Έρευνας του Ιδρύματος.

7. Δημοσίευση των αποτελεσμάτων και της εξέλιξης 
των ερευνητικών δραστηριοτήτων του σε εθνικά ή δι-
εθνή συνέδρια και σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά.

Άρθρο 3
Χώρος Εγκατάστασης και Υλικοτεχνική
Υποδομή λειτουργίας του Εργαστηρίου

Ο χώρος λειτουργίας του Εργαστηρίου καθορίστηκε με 
την υπ’ αρ. 12/13-06-2018 με απόφαση της Συνέλευσης 
του πρώην Τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων. Το εργα-
στήριο αποτελείται από δυο ξεχωριστούς χώρους ένα 
εκπαιδευτικό και ένα ερευνητικό. Στο διδακτικό χώρο (στο 
ισόγειο του κτιρίου που συστεγάζονται το πρώην Τμήμα 
Ζωικής Παραγωγής και το πρώην Τμήμα Διατροφής και Δι-
αιτολογίας) πραγματοποιούνται εργαστηριακές ασκήσεις 
προπτυχιακών φοιτητών σε μαθήματα του προγράμμα-
τος σπουδών του Τμήματος Γεωπονίας που απαιτούν την 
εκπαίδευση σε εξοπλισμούς που διαθέτει το Εργαστήριο.

Στο χώρο αυτό (ερευνητικό) βρίσκεται εγκατεστημέ-
νος ο βασικός εξοπλισμός του Εργαστηρίου, μέσω του 
οποίου διεξάγεται η έρευνα, όπως καθορίστηκε με την 
υπ’ αρ. 12/13-06-2018 απόφαση της Συνέλευσης του 
πρώην Τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων.

Στο εργαστήριο τηρούνται οι προβλεπόμενοι όροι 
υγιεινής και ασφάλειας όπως προβλέπεται στις κείμε-
νες 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 Γεωπονίας 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 στο 
Τμήμα Γεωπονίας. Η θητεία του Διευθυντή είναι τριών 
(3) ετών. Είναι δυνατή η εκλογή του ίδιου προσώπου ως 
Διευθυντή για περισσότερες από μία θητείες. Η ιδιότητα 
του Διευθυντή δεν είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητα 
μονοπρόσωπου οργάνου ή μέλους συλλογικού οργάνου 
Α.Ε.Ι.. Δεν μπορεί να είναι υποψήφιοι και να εκλεγούν 
εκείνοι που αποχωρούν λόγω συμπλήρωσης του ανώ-
τατου ορίου ηλικίας κατά τη διάρκεια της προκηρυσ-
σόμενης θέσης.

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

2. Τρεις (3) μήνες πριν από τη λήξη της θητείας του 
υπηρετούντος Διευθυντή, με απόφαση του Προέδρου 
του Τμήματος Γεωπονίας, προκηρύσσεται υποχρεωτικά η 
θέση του Διευθυντή. Η απόφαση κοινοποιείται στα μέλη 
του εκλεκτορικού σώματος, το οποίο απαρτίζεται από τα 
μέλη Δ.Ε.Π. που μετέχουν στη Γενική Συνέλευση του Τμή-
ματος Γεωπονίας. Μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα 
(10) εργάσιμων ημερών από την επομένη της ημερομη-
νίας της κοινοποίησης της προκήρυξης υποβάλλονται 
στη Γραμματεία του Τμήματος Γεωπονίας του ΔΙ.ΠΑ.Ε. 
οι αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη θέση του 
Διευθυντή. Μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) 
εργάσιμων ημερών από τη λήξη της προθεσμίας του 
προηγούμενου εδαφίου καλείται, από τον Πρόεδρο του 
Τμήματος Γεωπονίας, το εκλεκτορικό σώμα, προκειμένου 
να προβεί στην εκλογή του Διευθυντή, με άμεση και μυ-
στική ψηφοφορία. Διευθυντής εκλέγεται ο υποψήφιος 
που συγκεντρώνει την απόλυτη πλειοψηφία των έγκυρων 
ψήφων. Αν κανένας υποψήφιος δεν συγκεντρώσει την 
απαιτούμενη πλειοψηφία, η ψηφοφορία επαναλαμβάνε-
ται την ίδια ημέρα μεταξύ των δύο (2) πρώτων σε ψήφους 
υποψηφίων, οπότε και εκλέγεται ο υποψήφιος που συγκε-
ντρώνει τις περισσότερες ψήφους. Σε περίπτωση ισοψη-
φίας, διενεργείται κλήρωση από τον Πρόεδρο του Τμή-
ματος Γεωπονίας παρουσία των ισοψηφησάντων. Για την 
εκλογή ή την κλήρωση συντάσσεται σχετικό πρακτικό και 
εκδίδεται σχετική διαπιστωτική πράξη από τον Πρύτανη 
που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 
Μέχρι την εκλογή και την ανάληψη καθηκόντων του νέου 
Διευθυντή εξακολουθεί να ασκεί τα καθήκοντά του ο 
έως τότε Διευθυντής, ακόμη και αν έχει λήξει η θητεία 
του. Αν ο Διευθυντής εκλείψει για οποιονδήποτε λόγο, ο 
Πρόεδρος του Τμήματος Γεωπονίας αναθέτει καθήκοντα 
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προσωρινού Διευθυντή στον Αναπληρωτή Διευθυντή και 
προκηρύσσει αμέσως τη θέση του Διευθυντή.

3. O Διευθυντής του Εργαστηρίου ασκεί αρμοδιότητες 
μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται ο συντονισμός του 
διδακτικού (προπτυχιακού - μεταπτυχιακού) και ερευ-
νητικού έργου του εργαστηρίου, η υποβολή στη Γενική 
Συνέλευση του Τμήματος Γεωπονίας του ετήσιου προ-
γράμματος λειτουργίας του εργαστηρίου και η μέριμνα 
για την τήρησή του, η μέριμνα για τη στελέχωση, την 
οικονομική διαχείριση και την κατανομή των χώρων 
του εργαστηρίου, η εισήγηση στη Γενική Συνέλευση του 
Τμήματος Γεωπονίας για τον ορισμό των υπευθύνων για 
τα αναλώσιμα υλικά και τον κινητό εξοπλισμό, η υπο-
βολή στη Γενική Συνέλευση του Τμήματος Γεωπονίας 
του ετήσιου απολογισμού των δραστηριοτήτων, καθώς 
και η υπογραφή κάθε εγγράφου που σχετίζεται με το 
εργαστήριο.

4. Ο Διευθυντής του Εργαστηρίου ασκεί αρμοδιότητες 
όπως:

• Συντονίζει το έργο των μελών (ή των ερευνητικών 
ομάδων) του Εργαστηρίου, καθώς και τη σύνδεσή του 
με το διδακτικό έργο του Τμήματος Γεωπονίας.

• Εκπροσωπεί το Εργαστήριο στα σχετικά όργανα του 
ΔΙ.ΠΑ.Ε. Ο Διευθυντής ευθύνεται έναντι του ΔΙ.ΠΑ.Ε. για 
την επιστημονική ποιότητα των ερευνητικών δραστη-
ριοτήτων αλλά και για τις συμβατικές υποχρεώσεις που 
απορρέουν από αυτές.

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

• Καταρτίζει τον ετήσιο προγραμματισμό λειτουργίας 
του Εργαστηρίου, εισηγείται στη Συνέλευση του Τμή-
ματος Γεωπονίας την έγκρισή του και μεριμνά για την 
εφαρμογή του.

• Μεριμνά για την κατανομή των χώρων και του εξο-
πλισμού στο Εργαστήριο, και για την αποδοτικότερη 
διαχείρισή τους.

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

• Μεριμνά για τη συνεχή εκπαίδευση του προσωπικού 
του Εργαστηρίου.

• Εισηγείται στη Συνέλευση του Τμήματος Γεωπονίας 
την προμήθεια του απαραίτητου εξοπλισμού και ανα-
λωσίμων.

• Μεριμνά για την οικονομική διαχείριση των πόρων 
του Εργαστηρίου.

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

• Υπογράφει κάθε εξερχόμενο έγγραφο και είναι υπεύ-
θυνος 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 Αγροβιοτεχνολογίας 
και Ελέγχου Αγροτικών Προϊόντων πρέπει να είναι επαρ-
κές 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 (Ε.ΔΙ.Π.) 
και του Ειδικού Τεχνικού Προσωπικού (Ε.ΤΕ.Π.).

3. Καθηγητές και ερευνητές που ανήκουν σε άλλα Ανώ-
τατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) ή Ερευνητικά Κέντρα 
ή Ινστιτούτα Έρευνας της ημεδαπής ή αλλοδαπής και 
εξειδικευμένοι επιστήμονες.

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 στο Εργαστήριο και με-
τακινούνται από αυτό με απόφαση της Συνέλευσης του 
Τμήματος Γεωπονίας.

Κάθε μέλος Δ.Ε.Π. μπορεί να είναι μέλος μόνο ενός 
Εργαστηρίου, ανεξάρτητα από το αν προσφέρει τις υπη-
ρεσίες 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 Δ.Ε.Π, Ε.ΔΙ.Π. 
και Ε.Τ.Ε.Π. γίνεται με πράξη του Πρύτανη, ύστερα από 
εισήγηση της Συνέλευσης του Τμήματος Γεωπονίας.

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 ΔΙ.ΠΑ.Ε. Δεν προβλέπονται αμοιβές από τον 
προϋπολογισμό του ΔΙ.ΠΑ.Ε.

Άρθρο 7
Διαδικασίες λειτουργίας του Εργαστηρίου

1. Το Εργαστήριο Αγροβιοτεχνολογίας και Ελέγχου 
Αγροτικών Προϊόντων λειτουργεί τις εργάσιμες ημέρες 
και ώρες, σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό λει-
τουργίας του ΔΙ.ΠΑ.Ε.
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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 όλα τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Γε-
ωπονίας και συνεργατών τους (που έχουν ορισθεί από 
μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Γεωπονίας) ή και σε άλλους 
ερευνητές που έχουν ειδική επί των οργάνων αυτών εκ-
παίδευση και εξουσιοδότηση από τον Διευθυντή αυτού.

2. Σε καμία περίπτωση ο Διευθυντής ή ο Αναπληρωτής 
αυτού δεν έχει ατομικό δικαίωμα άρνησης πρόσβασης 
για την πραγματοποίηση ερευνητικών ή διδακτικών 
εργασιών στους χώρους του Εργαστηρίου σε μέλος 
Δ.Ε.Π. του Τμήματος Γεωπονίας ή συνεργάτη αυτού. Το 
δικαίωμα άρνησης πρόσβασης ανήκει αποκλειστικά 
στην Γενική Συνέλευση του Τμήματος για πειθαρχικούς 
λόγους και απαιτείται πλήρως τεκμηριωμένη εισήγηση 
του Διευθυντή του Εργαστηρίου.

3. Κινητά όργανα και σκεύη, τα οποία παραδίδονται για 
τη διεξαγωγή εργασιών, επιστρέφονται, μετά τη χρησι-
μοποίηση τους, στην κατάσταση που είχαν παραδοθεί.

4. Ο Διευθυντής ενημερώνεται πριν από τη διεξαγωγή 
κάθε εργασίας, που γίνεται στο εργαστήριο στα πλαί-
σια ερευνητικού προγράμματος ή άλλου έργου, που 
έχει αποφασισθεί και καθορίζει την προτεραιότητα στη 
χρησιμοποίηση οργάνων και χώρων, σε περίπτωση που 
δεν υπάρχει σχετική απόφαση.

5. Η χρήση του εξοπλισμού του εργαστηρίου ενέχει 
πάγιου λειτουργικού κόστους και κόστους συντήρησης 
του εξοπλισμού το οποίο θα πρέπει να καλύπτεται ως 
έσοδα ή/και αναλώσιμα υλικά του εργαστηρίου από τον 
εκάστοτε χρήστη του συγκεκριμένου εξοπλισμού (Μέ-
λος Δ.Ε.Π. του Τμήματος Γεωπονίας ή άλλου Τμήματος 
του ιδίου ή άλλου Ιδρύματος, ανάλογα την περίπτωση).

6. Σε περίπτωση που οποιεσδήποτε αναλύσεις, στα 
πλαίσια ερευνητικού προγράμματος μέλους Δ.Ε.Π. του 
ΔΙ.ΠΑ.Ε. ή άλλου Ιδρύματος, που δεν είναι μέλος του 
Εργαστηρίου, και πραγματοποιούνται από απασχολού-
μενους του εργαστηρίου θα πρέπει να προβλέπονται 
εργατοώρες απασχόλησης με αμοιβή ή/και διακανονι-
σμό για συνδημοσίευση.

7. Σε περίπτωση που οποιεσδήποτε αναλύσεις πραγ-
ματοποιούνται από μέλος Δ.Ε.Π. του Τμήματος ή ερευ-
νητικό του συνεργάτη ή μέλος Δ.Ε.Π. αλλού Τμήματος 
του ιδίου ιδρύματος ή άλλου ιδρύματος θα πρέπει να 
μνημονεύεται το εργαστήριο ως χώρος πραγματοποίη-
σης των αναλύσεων στις δημοσιεύσεις των ερευνητικών 
αποτελεσμάτων.

8. Για την εκτέλεση ερευνητικής εργασίας από ερευνη-
τές που δεν ανήκουν στο Τμήμα Γεωπονίας χορηγείται 

άδεια από τον Διευθυντή του Εργαστηρίου, ύστερα από 
σχετική αίτηση, στην οποία αναφέρονται ο σκοπός της 
εργασίας, το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης, οι συσκευ-
ές που θα χρησιμοποιηθούν, καθώς και ο προϋπολογι-
σμός της δαπάνης σε αναλώσιμα.

Άρθρο 8
Διαχείριση Εσόδων - Πόροι του Εργαστηρίου

Η λειτουργία του Εργαστηρίου Αγροβιοτεχνολογίας 
και Ελέγχου Αγροτικών Προϊόντων 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 (Α΄ 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 ΔΙ.ΠΑ.Ε. σύμφωνα 
με τον κανονισμό του.

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

δυλίων Έρευνας του ΔΙ.ΠΑ.Ε.
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 ΔΙ.ΠΑ.Ε.

Άρθρο 9
Τίτλος - Σφραγίδα

1. Ο τίτλος του εργαστηρίου είναι Εργαστήριο Αγρο-
βιοτεχνολογίας και Ελέγχου Αγροτικών Προϊόντων 
(και στα Αγγλικά Laboratory of Agrobiotechnology 
and Inspection of Agricultural Products) και αναγρά-
φεται σε κάθε έντυπό του. Ο τίτλος αυτός καθώς και τα 
στοιχεία του Διευθυντή αναγράφονται στους χώρους 
του Τμήματος Γεωπονίας που είναι εγκατεστημένο το 
Εργαστήριο.

2. Το εργαστήριο χρησιμοποιεί για την αλληλογραφία 
του όμοια σφραγίδα με αυτή του ΔΙ.ΠΑ.Ε..

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 πρά-



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ44068 Τεύχος B’ 4103/24.09.2020

ξη του Πρύτανη ύστερα από απόφαση της Συγκλήτου, 
η οποία λαμβάνεται ύστερα από εισήγηση της Γενικής 
Συνέλευσης του Τμήματος Γεωπονίας. Την εισήγηση 
πρέπει να συνοδεύει ο Εσωτερικός Κανονισμός της υπό 
ίδρυση μονάδας. Η πράξη του Πρύτανη, στην οποία πε-
ριλαμβάνεται και ο παραπάνω Εσωτερικός Κανονισμός, 
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.

Άρθρο 12
Υποχρεώσεις του Εργαστηρίου

1. Προσφέρει τις υπηρεσίες του σύμφωνα με τα άρθρα 
1 και 2 του παρόντος κανονισμού.

2. Διεξάγει έρευνα που δεν εξυπηρετεί πολεμικούς ή 
ανήθικους σκοπούς.

3. Δεν απασχολεί το προσωπικό του σε βάρος της εκ-
παιδευτικής διαδικασίας του Τμήματος Γεωπονίας.

4. Συντηρεί και ανανεώνει τις κτιριακές υπoδομές και 
τον εξοπλισμό του.

5. Τηρεί τους κανόνες παθητικής και ενεργητικής πυ-
ροπροστασίας, προστασίας των κυκλωμάτων και των 
συσκευών από ενεργειακές διακυμάνσεις και γενικά να 
λαμβάνει όλα τα μέτρα ασφαλείας από πλημμύρες και 
άλλες φυσικές καταστροφές.

6. Εξοπλίζεται με ασφαλείς συσκευές (σύμφωνες με 
διεθνείς προδιαγραφές), που τοποθετούνται και λει-
τουργούν με όλους τους επίσημους κανόνες ασφαλούς 
λειτουργίας.

7. Μεριμνά για την ασφαλή φύλαξη και χειρισμό των επι-
κίνδυνων αντιδραστηρίων και των ραδιενεργών υλικών.

8. Μεριμνά για την ασφαλή διάθεση των αποβλήτων 
του, χωρίς να επιβαρύνει το περιβάλλον και γενικά να 
συμμορφώνεται με την περιβαλλοντική πολιτική του 
ιδρύματος.

9. Ενημερώνει συνεχώς την επιστημονική κοινότητα 
για τις δραστηριότητες και το έργο που παράγει.

10. Καταθέτει στη Συνέλευση του Τμήματος Γεωπονίας 
τον ετήσιο οικονομικό και επιστημονικό απολογισμό του.

11. Καταθέτει στη Συνέλευση του Τμήματος Γεωπονίας 
τον 3ετή οικονομικό και επιστημονικό απολογισμό του, 
με τη λήξη της θητείας του Διευθυντή.

12. Τηρεί τα βιβλία που προβλέπονται στο άρθρο 5 
του παρόντος κανονισμού.

13. Δημιουργία και συντήρηση ιστοσελίδας, για δημο-
σιοποίηση του έργου του Εργαστηρίου Αγροβιοτεχνο-
λογίας και Ελέγχου Αγροτικών Προϊόντων.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Θεσσαλονίκη, 8 Σεπτεμβρίου 2020 

Ο Πρόεδρος

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΪΣΗΣ   
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*02041032409200012*

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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