
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση της υπ΄ αρ. 53422/14-10-2019 από-
φασης της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Δυτι-
κής Αττικής (Β΄ 3994), με θέμα: Έγκριση ίδρυσης 
του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 
με τίτλο «Εφαρμοσμένη Λογιστική, Ελεγκτική και 
Φορολογία» του Τμήματος Λογιστικής και Χρημα-
τοοικονομικής, της Σχολής Διοικητικών, Οικονο-
μικών και Κοινωνικών Επιστημών.

2 Ίδρυση εργαστηρίου με τίτλο: «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΠΙΣ-
ΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΒΙ-
ΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ» στο τμήμα Γεωπονίας της Σχο-
λής Γεωπονίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και 
έγκριση του εσωτερικού κανονισμού.
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τίτλο «Εφαρμοσμένη Λογιστική, Ελεγκτική και 
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 H ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ
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 Έχοντας υπόψη:
1. Τον ν. 4521/2018 «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής 

Αττικής και άλλες διατάξεις» (Α΄ 38).
2. Τον ν. 4009/2011 «Δομή, Λειτουργία, Διασφάλιση της 

Ποιότητας των Σπουδών και Διεθνοποίηση των Ανωτά-
των Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» (Α΄ 198).

3. Τον ν. 4485/2017 «Οργάνωση και Λειτουργία της 
Ανώτατης Εκπαίδευσης, Ρυθμίσεις για την Έρευνα και 
άλλες διατάξεις» (Α΄ 114) και ιδίως τα άρθρα 13, 30 έως 
και 37, 43, 45 και 85.

4. Τον ν. 3374/2005 «Διασφάλιση της Ποιότητας στην 
ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα Μεταφοράς και Συσσώ-
ρευσης Πιστωτικών Μονάδων - Παράρτημα Διπλώμα-
τος» (Α΄ 189) και ιδίως το άρθρο 14.

5. Τον ν. 4386/2016 «Ρυθμίσεις για την Έρευνα και Άλ-
λες Διατάξεις» (Α΄ 83).

6. Την υπό στοιχεία 163204/Ζ1/29-09-2017 εγκύκλιο 
του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων 
«Εφαρμογή των Διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α΄ 114) 
για Θέματα Μεταπτυχιακών Σπουδών και Εκπόνησης 
Διδακτορικών Διατριβών - Λοιπά Θέματα».

7. Την υπ΄αρ. 216772/Z1/08-12-2017 υπουργική από-
φαση «Τρόπος Κατάρτισης του Αναλυτικού Προϋπολο-
γισμού Λειτουργίας και της Έκθεσης Βιωσιμότητας των 
Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών» (Β΄ 4334).

8. Τις υπ’ αρ. 6/9-5-2019 (Θέμα 1o) και 10/10-07-2019 
(θέμα 9α) αποφάσεις της Συνέλευσης του Τμήματος 
Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημί-
ου Δυτικής Αττικής, σχετικά με την πρόταση ίδρυσης 
του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο 
«Εφαρμοσμένη Λογιστική, Ελεγκτική και Φορολογία».

9. Την υπ’ αρ. 16/23-7-2019 (θέμα 32ο) πράξη της Διοι-
κούσας Επιτροπής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

10. Το υπ’ αρ. 37909/25-7-2019 έγγραφο του Πανε-
πιστημίου Δυτικής Αττικής, με το οποίο διαβιβάστηκε 
στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων η έγκριση 
ίδρυσης του ΠΜΣ με τίτλο «Εφαρμοσμένη Λογιστική, 
Ελεγκτική και Φορολογία».

11. Το γεγονός ότι παρήλθε η αποκλειστική προθεσμία 
των εξήντα (60) ημερών από την επομένη κοινοποίη-
σης στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων (υπ’ αρ. 
πρωτ. 120254/Ζ1/25-7-2019 εγγράφου στον Υπουργό 
Παιδείας) της πρότασης ίδρυσης του ΠΜΣ (Β΄ 3994).
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12. Την υπ΄αρ. 7/13-07-2020 (θέμα 8ο) απόφαση της 
Συνέλευσης του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοι-
κονομικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής όπου 
προτείνονται τροποποιήσεις του Προγράμματος Μετα-
πτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Εφαρμοσμένη Λογιστική, 
Ελεγκτική και Φορολογία».

13. Την υπ΄αρ. 4/23-7-2020 (θέμα 2ο) απόφαση της 
Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστη-
μίου Δυτικής Αττικής, σχετικά με την τροποποίηση της 
υπ’ αρ. 53422/14-10-2019 απόφασης της Συγκλήτου
με θέμα: Ίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου-
δών «"Εφαρμοσμένη Λογιστική, Ελεγκτική και Φορολο-
γία", του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής» 
(Β΄ 3994).

14. Την υπ΄αρ. 12/27-7-2020 (θέμα 11ο) απόφαση της 
Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής σχετικά 
με τις τροποποιήσεις του Προγράμματος Μεταπτυχια-
κών Σπουδών με τίτλο «Εφαρμοσμένη Λογιστική, Ελε-
γκτική και Φορολογία».

15. Την υπ΄αρ. 125788/Ζ1/06-08-2019 (Υ.Ο.Δ.Δ. 564) 
απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, με 
θέμα «Διορισμός Πρύτανη και τεσσάρων (4) Αντιπρυτά-
νεων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής».

16. Το γεγονός ότι με την παρούσα δεν προκαλείται 
δαπάνη σε βάρους του κρατικού προϋπολογισμού, απο-
φασίζει:

εγκρίνει την τροποποίηση της υπ’ αρ. 53422/
14-10-2019 απόφασης της Συγκλήτου του Πανεπιστη-
μίου Δυτικής Αττικής με θέμα: «Έγκριση ίδρυσης του 
Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο 
"Εφαρμοσμένη Λογιστική, Ελεγκτική και Φορολογία" 
του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, της 
Σχολής Διοικητικών, Οικονομικών και Κοινωνικών Επι-
στημών» (Β΄ 3994), σύμφωνα με την υπ’ αρ. 7/13-07-2020 
απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Λογιστικής και 
Χρηματοοικονομικής, ως προς τα άρθρα 1, 2, 4, 5, 6, 7, 
8, 10 και 11:

Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις

Το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πα-
νεπιστημίου Δυτικής Αττικής οργανώνει και λειτουργεί 
από το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2020-
2021 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) 
με ελληνικό τίτλο «Εφαρμοσμένη Λογιστική, Ελεγκτι-
κή και Φορολογία» και αγγλικό τίτλο «M.Sc. in Applied 
Accounting, Auditing and Taxation», σύμφωνα με τις 
διατάξεις του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ Α’ 114).

Άρθρο 2
Αντικείμενο - Σκοπός - Μαθησιακά Αποτελέσματα

Αντικείμενο του Προγράμματος είναι η Λογιστική, η 
Ελεγκτική και η Φορολογία, περιλαμβάνει δώδεκα (12) 
μαθήματα και διαρκεί τρία (3) εξάμηνα για την απόκτηση 
του τίτλου ΜΔΕ στην Εφαρμοσμένη Λογιστική, Ελεγκτική 
και Φορολογία (MSc in Applied Accounting, Auditing 
and Taxation).

Σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι η μεταπτυχιακή εκπαίδευση 
των φοιτητών που προορίζονται για το φορολογιστικό 
και ελεγκτικό επάγγελμα ως ελεύθεροι επαγγελματίες 

ή ως σύμβουλοι / στελέχη και οικονομικοί αναλυτές /
διευθυντές επιχειρήσεων / οργανισμών. Οι διαρκώς 
μεταβαλλόμενες οικονομικές συνθήκες παγκοσμίως 
δημιουργούν νέες ευκαιρίες, νέους προβληματισμούς 
(υπεράκτιες εταιρείες, ηλεκτρονικό εμπόριο, εξαγορές/
συγχωνεύσεις, διεθνή οικονομικά σκάνδαλα) και καθι-
στούν αναγκαία, πέραν του βασικού αντικειμένου του 
ΠΜΣ, την εμβάθυνση σε θεωρητικό επίπεδο με σύγχρο-
νες γνώσεις σε γνωστικά πεδία, όπως είναι η εξειδικευ-
μένη Λογιστική κατά κλάδο, τα ελεγκτικά συστήματα για 
τους ομίλους επιχειρήσεων με διεθνή δραστηριότητα 
(π.χ. big data, blockchain) και η Εταιρική Διακυβέρνηση.

Άρθρο 4
Κατηγορίες Πτυχιούχων

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί μετά από επιλογή πτυχιού-
χοι Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων 
Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, που προέρχονται κυρίως 
από Τμήματα Κοινωνικών, Διοικητικών, Οικονομικών, 
Θετικών, Τεχνολογικών και άλλων Επιστημών.

Άρθρο 5
Χρονική Διάρκεια Σπουδών -
Γλώσσα Διδασκαλίας - Πιστωτικές Μονάδες

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μεταπτυχι-
ακού Διπλώματος Ειδίκευσης στο πρόγραμμα πλήρους 
φοίτησης ορίζεται σε τρία (3) εξάμηνα σπουδών. Στην 
περίπτωση προγράμματος μερικής φοίτησης η χρονική 
διάρκεια ορίζεται μέχρι έξι (6) εξάμηνα σπουδών. Μπορεί 
να παρέχεται δυνατότητα προσωρινής αναστολής των 
σπουδών που δεν θα υπερβαίνει τα δύο (2) συνεχόμενα 
εξάμηνα, υπό την προϋπόθεση ότι ο συνολικός χρόνος 
φοίτησης δεν ξεπερνά τα έξι (6) εξάμηνα σπουδών. 
Τα μαθήματα διεξάγονται στην ελληνική γλώσσα. Θα 
διατίθενται επιπρόσθετα βιβλιογραφία και διδακτικό 
υλικό στην αγγλική γλώσσα. Εφόσον οι συνθήκες το 
απαιτήσουν (φοίτηση ικανού αριθμού μη ελληνόφω-
νων φοιτητών, π.χ. με πρόγραμμα Erasmus) δύνανται 
να προσφερθούν μαθήματα στην αγγλική γλώσσα. Για 
την απόκτηση ΔΜΣ απαιτούνται συνολικά ενενήντα (90) 
πιστωτικές μονάδες (ECTS). Τροποποίηση του προγράμ-
ματος σπουδών και ανακατανομή μεταξύ των εξαμήνων 
μπορεί να γίνει με αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων 
και θα περιλαμβάνεται στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών 
Σπουδών.

Άρθρο 6
Πρόγραμμα Μαθημάτων

Κατά τη διάρκεια των σπουδών, οι μεταπτυχιακοί 
φοιτητές υποχρεούνται σε παρακολούθηση και επιτυ-
χή εξέταση μεταπτυχιακών μαθημάτων και συγγραφή 
επιστημονικών εργασιών. Για την απόκτηση ΜΔΕ, κάθε 
μεταπτυχιακός φοιτητής οφείλει να παρακολουθήσει και 
να εξεταστεί επιτυχώς στο σύνολο των προσφερόμενων 
μαθημάτων του Π.Μ.Σ., καθώς και ότι άλλο ορίζεται εναλ-
λακτικά στο πρόγραμμα σπουδών για το 3ο εξάμηνο. Το 
ενδεικτικό πρόγραμμα των μαθημάτων διαμορφώνεται 
ως εξής:
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ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΩΡΕΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ

Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

1 Χρηματοοικονομική Λογιστική 39 (13Χ3) 7,5

2. Χρηματοοικονομική Διοίκηση και Αγορές 39 (13Χ3) 7,5

3.  Εργατικό και Ασφαλιστικό Δίκαιο 39 (13Χ3) 7,5

4. Διοικητική Λογιστική για Λήψη Αποφάσεων 39 (13Χ3) 7,5

Σύνολο Ωρών και Πιστωτικών Μονάδων 156 ΩΡΕΣ 30

Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

1. Λογιστική Επιχειρηματικών Ομίλων 39 (13Χ3) 7,5

2. Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα και ΔΠΧΑ 39 (13Χ3) 7,5

3. Ελεγκτική 39 (13Χ3) 7,5

4. Φορολογία Εισοδήματος Φυσικών και Νομικών Προσώπων 39 (13Χ3) 7,5

Σύνολο Ωρών και Πιστωτικών Μονάδων 156 ΩΡΕΣ 30

Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

1. Χρηματοοικονομική Ανάλυση και Κατάσταση Ταμειακών Ροών 39 (13Χ3) 7,5

2. Εταιρική Διακυβέρνηση και Εταιρικό Δίκαιο 39 (13Χ3) 7,5

3. Διαχείριση Ελέγχων μέσω Πληροφοριακών Συστημάτων 39 (13Χ3) 7,5

4. Ειδικά Θέματα Λογιστικής 39 (13Χ3) 7,5

Σύνολο Ωρών και Πιστωτικών Μονάδων 156 ΩΡΕΣ 30

Άρθρο 7
Αριθμός Εισακτέων

Ο ανώτατος αριθμός των εισακτέων φοιτητών στο 
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ορίζεται σε πε-
νήντα (50). Επίσης, γίνονται δεκτοί, σύμφωνα με τον 
ν. 3685/2008 στο ΠΜΣ υπότροφοι του ΙΚΥ σε αντικεί-
μενα σχετικά με αυτά του Π.Μ.Σ. καθώς και αλλοδαποί 
υπότροφοι του Ελληνικού Κράτους (προϋποτίθεται η 
επαρκής γνώση της ελληνικής γλώσσας, η οποία πιστο-
ποιείται με διαδικασίες που ορίζει η ΓΣ του Τμήματος). 
Στο ΠΜΣ θα παρέχεται δωρεάν φοίτηση σε φοιτητές, 
όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του ν. 4485/2017.

Άρθρο 8
Διδακτικό Προσωπικό

Το διδακτικό προσωπικό του ΠΜΣ ορίζεται στο άρθρο 
36 του ν. 4485/2017. Σύμφωνα με αυτό, οι διδάσκοντες 
του Π.Μ.Σ. θα είναι, κατά 60% μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος 
Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής. Επικουρικά, διδα-
κτικό έργο μπορεί να προσφέρουν διδάσκοντες σύμ-
φωνα με το π.δ. 407/1980 ή επιστημονικοί συνεργάτες 
κύρους είτε κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος είτε κάτο-
χοι μεταπτυχιακού διπλώματος και εξαιρετικής τεχνικής 
εμπειρίας.

Επιπρόσθετα, με αιτιολογημένη απόφαση της Γενι-
κής Συνέλευσης του Τμήματος ανατίθεται διδασκαλία 
σε αναγνωρισμένους επιστήμονες, όπως:

• μέλη ΔΕΠ άλλων Τμημάτων του ίδιου ή άλλου ΑΕΙ,
• ερευνητές από ερευνητικά κέντρα και την Ακαδημία 

Αθηνών,

• επισκέπτες καταξιωμένοι επιστήμονες από την ημε-
δαπή ή την αλλοδαπή, που έχουν θέση ή προσόντα 
καθηγητή ή ερευνητή σε ερευνητικό κέντρο, ή επι-
στήμονες αναγνωρισμένου κύρους με εξειδικευμένες 
γνώσεις ή σχετική εμπειρία στο γνωστικό αντικείμενο 
του ΠΜΣ,

• επισκέπτες μεταδιδακτορικοί ερευνητές, νέοι επιστή-
μονες, κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος

Άρθρο 10

Διάρκεια Λειτουργίας
Με την επιφύλαξη της παρ. 8 του άρθρου 32 του 

ν. 4485/2017 το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει μέχρι και το 
ακαδημαϊκό έτος 2025-2026, οπότε και θα αξιολογηθεί 
η δυνατότητα συνέχισης της λειτουργίας του.

Άρθρο 11

Κόστος Λειτουργίας
Το ετήσιο κόστος λειτουργίας του Π.Μ.Σ. υπολογίζε-

ται σε 122.500 ευρώ. Το 70% του ετήσιου συνολικού κό-
στους λειτουργίας του Π.Μ.Σ., που αφορά τις λειτουργι-
κές δαπάνες, ανέρχεται στο ποσό των 85.750 ευρώ, αφού 
αφαιρεθεί το 30% υπέρ Ε.Λ.Κ.Ε. για κάλυψη λειτουργικών 
εξόδων του Ιδρύματος, με προτεραιότητα στην κάλυ-
ψη των αναγκών όσων Π.Μ.Σ. λειτουργούν χωρίς τέλη 
φοίτησης. Ο προϋπολογισμός αφορά συνολικό αριθμό 
(50) φοιτητών, εκ των οποίων οι (15) έχουν απαλλαγή 
από τα τέλη φοίτησης, σύμφωνα με το άρθρο 35 του 
ν. 4485/2017.



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ36466 Τεύχος B’ 3553/27.08.2020

ΕΞΟΔΑ Ποσό σε €

1 Δαπάνες εξοπλισμού και δαπάνες λογισμικού 1.000

2 Δαπάνες χορήγησης υποτροφιών σε μεταπτυχιακούς φοιτητές 2.000

3 Δαπάνες αναλωσίμων 2.000

4 Δαπάνες μετακινήσεων διδασκόντων του Π.Μ.Σ. 2.000

5 Δαπάνες μετακινήσεων φοιτητών του Π.Μ.Σ. για εκπαιδευτικούς σκοπούς 1.000

6 Αμοιβές διδασκαλίας τακτικού προσωπικού των Α.Ε.Ι., ερευνητικών κέντρων και ινστιτούτων 
που συμμετέχουν στη

30.420

7 Αμοιβές έκτακτου διδακτικού προσωπικού των Α.Ε.Ι. που συμμετέχουν στην οργάνωση
του Π.Μ.Σ.

0

8 Αμοιβές διδασκαλίας προσωπικού της παρ. 5 του άρθρου 36 του ν. 4485/2017 0

9 Αμοιβές διοικητικής και τεχνικής υποστήριξης 27.600

10 Λοιπές δαπάνες, όπως ιδίως έξοδα δημοσιότητας-προβολής, αγοράς εκπαιδευτικού υλικού, 
οργάνωσης συνεδρίου, δαπάνες εργασιών πεδίου, δικαιώματα, τεχνογνωσία, συνδρομές

σε περιοδικά και φορείς

19.730

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (70%) 85.750

11 Λειτουργικά έξοδα Ιδρύματος (30%) με προτεραιότητα στην κάλυψη των αναγκών
των Π.Μ.Σ. που λειτουργούν χωρίς τέλη

36.750

ΣΥΝΟΛΟ 122.500

Το κόστος λειτουργίας του Π.Μ.Σ. προβλέπεται να κα-
λυφθεί σε τακτική βάση από τέλη φοίτησης. Έκτακτη 
χρηματοδότηση από δωρεές, παροχές, κληροδοτήμα-
τα, χορηγίες, ερευνητικά προγράμματα και από άλλους 
πόρους, εφόσον προκύψει, δύνανται να χρησιμοποιη-
θεί προκειμένου να μειωθεί η επιβάρυνση των φοιτη-
τών σε τέλη φοίτησης είτε για να χορηγηθούν πρόσθετες 
παροχές στους φοιτητές. Τα τέλη φοίτησης ανέρχονται 
στο ποσό των 3.500 ευρώ για τα (3) εξάμηνα φοίτησης.

Κατά τα λοιπά, η υπ΄αρ. 53422/14-10-2019 απόφαση της 
Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (Β΄ 3994),
με θέμα: Έγκριση ίδρυσης του Προγράμματος Μετα-
πτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Εφαρμοσμένη Λογιστική, 
Ελεγκτική και Φορολογία» του Τμήματος Λογιστικής και 
Χρηματοοικονομικής, της Σχολής Διοικητικών, Οικονο-
μικών και Κοινωνικών Επιστημών, εξακολουθεί να ισχύει.

Η παρούσα απόφαση ισχύει από το Χειμερινό εξάμηνο 
του Ακαδημαϊκού Έτους 2020-2021.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αιγάλεω, 30 Ιουλίου 2020

Ο Πρύτανης
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΛΔΗΣ   

Ι

 Αριθμ. 23536 (2)
Ίδρυση εργαστηρίου με τίτλο: «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 
ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ» στο τμήμα Γεωπονίας της 
Σχολής Γεωπονίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων 
και έγκριση του εσωτερικού κανονισμού. 

 Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 28 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114) και του άρ-

θρου 29 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114), όπως τροποποιήθηκε 
με την παρ. 7 του άρθρου 42 του ν. 4521/2018 (Α΄ 38),

2. το π.δ. 746/1970 «Περί Ιδρύσεως Πανεπιστημίου εν 
Ιωαννίνοις» (Α΄ 267),

3. το π.δ. 105/2013 «Μετονομασία Τμήματος και ίδρυ-
ση - συγκρότηση, κατάργηση και ανασυγκρότηση Σχο-
λών στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων» (Α΄ 137),

4. τον ν. 4559/2018 «Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιόνιο 
Πανεπιστήμιο και άλλες διατάξεις» (Α΄ 142),

5. το γεγονός ότι δεν έχει εκδοθεί μέχρι σήμερα ο Ορ-
γανισμός και ο Εσωτερικός Κανονισμός του Πανεπιστη-
μίου Ιωαννίνων κατά τα άρθρα 7 και 8 του ν. 4485/2017,

6. τη θετική εισήγηση της Γενικής Συνέλευσης της Σχο-
λής Γεωπονίας που, ως μονοτμηματική Σχολή, ασκεί και 
τις αρμοδιότητες της Συνέλευσης του Τμήματος Γεωπο-
νίας στη συνεδρία της υπ’ αρ. 28/6-5-2020,

7. το γεγονός ότι το ανωτέρω Εργαστήριο θα λειτουρ-
γεί αποκλειστικά με ίδιους πόρους και δεν θα βαρύνει 
τον προϋπολογισμό του Ιδρύματος,

8. την απόφαση της Συγκλήτου στη συνεδρία της υπ’ 
αρ. 1088/16-06-2020, αποφασίζει:

την Ίδρυση Εργαστηρίου με τίτλο: «Εργαστήριο Επι-
στήμης Ζωικής Παραγωγής, Διατροφής και Βιοτεχνολο-
γίας» στο Τμήμα Γεωπονίας της Σχολής Γεωπονίας του 
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, με τον Εσωτερικό του Κανο-
νισμό, ως εξής:

Ίδρυση Εργαστηρίου με τίτλο:
«Εργαστήριο Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής,
Διατροφής και Βιοτεχνολογίας»
του Τμήματος Γεωπονίας της Σχολής Γεωπονίας
του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Άρθρο 1
Ίδρυση

Ιδρύεται Εργαστήριο με τίτλο: «Εργαστήριο Επιστήμης 
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Ζωικής Παραγωγής, Διατροφής και Βιοτεχνολογίας» που 
θα λειτουργεί ως εργαστήριο του Τμήματος Γεωπονίας 
Σχολής Γεωπονίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και 
θα εξυπηρετεί διδακτικές και ερευνητικές ανάγκες στα 
επιστημονικά αντικείμενα της επιστήμης ζωικής παρα-
γωγής, της ζωοτεχνίας, της βασικής και εφαρμοσμένης 
διατροφής, της τεχνολογίας ζωοτροφών και διαχείρι-
σης οικοσυστημάτων, της ανατομίας, της φυσιολογίας, 
συμπεριφοράς, ευζωίας, αναπαραγωγής και γενετικής 
βελτίωσης των ζώων, της βιολογικής κτηνοτροφίας, της 
κτηνοτροφίας ακριβείας, καθώς και της χρήσης βιοτε-
χνολογιών και αναγεννητικής ιατρικής στη ζωική πα-
ραγωγή.

Άρθρο 2
Αποστολή

Το εργαστήριο «Εργαστήριο Επιστήμης Ζωικής Πα-
ραγωγής, Διατροφής και Βιοτεχνολογίας» έχει ως απο-
στολή:

α) την κάλυψη των διδακτικών και ερευνητικών ανα-
γκών σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο του 
Τμήματος Γεωπονίας σε θέματα που εμπίπτουν στα αντι-
κείμενα δραστηριότητας του Εργαστηρίου, όπως αυτά 
προσδιορίζονται στο άρθρο 1 του παρόντος,

β) τη διενέργεια επιστημονικής έρευνας και αναπτυ-
ξιακών προγραμμάτων σε θέματα που εμπίπτουν στα 
αντικείμενα δραστηριότητας του Εργαστηρίου,

γ) τη διοργάνωση τοπικών και εθνικών συνεδρίων, 
συμποσίων, σεμιναρίων, διαλέξεων,

δ) τη συνεργασία κάθε μορφής με κέντρα ερευνών και 
ακαδημαϊκά ιδρύματα ημεδαπής και αλλοδαπής, καθώς 
και με επίσημους διεθνείς ή ελληνικούς οργανισμούς, 
κοινωφελή ιδρύματα, μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς 
καθώς και με οιοδήποτε Νομικό ή Φυσικό πρόσωπο, 
εφόσον οι επιστημονικοί στόχοι συμπίπτουν και αλλη-
λοσυμπληρώνονται με εκείνους του εργαστηρίου,

ε) την παροχή υπηρεσιών κατά την εκάστοτε ισχύουσα 
νομοθεσία,

στ) τη σύνδεση του εργαστηρίου με παραγωγικούς 
τομείς και φορείς της κοινωνίας και της οικονομίας με 
σκοπό την προαγωγή των ευρύτερων επιστημονικών 
του στόχων και την ανταποδοτικότητα στην κοινωνία.

Άρθρο 3
Προσωπικό

Το εργαστήριο «Εργαστήριο Επιστήμης Ζωικής Πα-
ραγωγής, Διατροφής και Βιοτεχνολογίας» στελεχώνεται 
από μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Γεωπονίας, που η ειδικότητά 
τους σχετίζεται με τα γνωστικά αντικείμενα του εργαστη-
ρίου, από μέλη ΔΕΠ και ερευνητές άλλων Πανεπιστημια-
κών ιδρυμάτων της χώρας ή της αλλοδαπής, από πανεπι-
στημιακούς υποτρόφους, από μέλη του Ειδικού Τεχνικού 
Εργαστηριακού Προσωπικού (ΕΤΕΠ), του Ειδικού Διδα-
κτικού Προσωπικού (ΕΔΙΠ), καθώς και από μέλη του λοι-
πού επιστημονικού προσωπικού που τοποθετούνται στο 
Τμήμα με τη διαδικασία των παρ. 4 και 5 του άρθρου 28 
του ν. 4485/2017, την παρ. 7 του άρθρου 29 του ν. 4009/
2011 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, καθώς και από 
διοικητικό προσωπικό που τοποθετείται σύμφωνα με 
την παρ. 3β του άρθρου 13 του ν. 2817/2000.

Άρθρο 4
Διοίκηση-Αρμοδιότητες

Το εργαστήριο «Εργαστήριο Επιστήμης Ζωικής Πα-
ραγωγής, Διατροφής και Βιοτεχνολογίας» διευθύνεται 
από τον εκάστοτε διευθυντή του εργαστηρίου αυτής, ο 
οποίος είναι μέλος ΔΕΠ του Τμήματος Γεωπονίας και ορί-
ζεται με τη διαδικασία του άρθρου 29 του ν. 4485/2017 
και έχει τις αρμοδιότητες που ορίζονται από την κείμενη 
νομοθεσία.

Άρθρο 5
Λειτουργία

1. Το εργαστήριο «Εργαστήριο Επιστήμης Ζωικής 
Παραγωγής, Διατροφής και Βιοτεχνολογίας» λειτουργεί 
κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες σύμφωνα με τον 
Κανονισμό του Πανεπιστημίου και σε χώρους που παρα-
χωρούνται σε αυτή για την εγκατάσταση των οργάνων 
και του λοιπού τεχνικού εξοπλισμού που είναι αναγκαίος 
για τη διενέργεια των εργαστηριακών ασκήσεων, και των 
ερευνητικών προγραμμάτων, καθώς και σε όποια άλλη 
περίοδο προκύπτει με βάση τις ερευνητικές ανάγκες 
για την υλοποίηση των ερευνητικών έργων. Στο χώρο 
εγκατάστασης τοποθετείται πινακίδα με τον τίτλο του 
εργαστηρίου.

2. Ο Διευθυντής ενημερώνεται πριν από τη διεξαγωγή 
κάθε εργασίας που γίνεται στο Εργαστήριο στο πλαίσιο 
ερευνητικού προγράμματος ή άλλου έργου, που έχει 
αποφασιστεί και καθορίζει την προτεραιότητα στη χρη-
σιμοποίηση εποπτικών μέσων και χώρων, σε περίπτωση 
που δεν υπάρχει σχετική απόφαση.

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 την προστασία των μηχανημάτων και 
εγκαταστάσεων του εργαστηρίου από βλάβες.

4. Η χρησιμοποίηση των ειδικών οργάνων και των 
μηχανημάτων του εργαστηρίου επιτρέπεται μόνο στο 
προσωπικό του ή άλλους ερευνητές, που έχουν ειδική 
επί των οργάνων και μηχανημάτων αυτών εκπαίδευση 
και εξουσιοδότηση από το διευθυντή αυτού. Κινητά όρ-
γανα, μηχανήματα και σκεύη, τα οποία παραδίδονται για 
τη διεξαγωγή εργασιών, επιστρέφονται μετά τη χρησι-
μοποίηση τους στην κατάσταση που είχαν παραδοθεί.

Άρθρο 6
Έσοδα

Τα έσοδα του εργαστηρίου «Εργαστήριο Επιστήμης 
Ζωικής Παραγωγής, Διατροφής και Βιοτεχνολογίας» 
προέρχονται από:

1. Την εκτέλεση ερευνητικών, αναπτυξιακών, κλινικών 
ή μεταφραστικών προγραμμάτων που πραγματοποιού-
νται για ίδιο λογαριασμό ή λογαριασμό τρίτων.

2. Τη διάθεση ερευνητικών ή εν γένει επιστημονικών 
προϊόντων.

3. Την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με την παρ. 3 του 
άρθρου 3 του π.δ. 159/1984, την παρ. 8 του άρθρου 28 
του ν. 4485/2017, καθώς και την εκάστοτε ισχύουσα νο-
μοθεσία.
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4. Τις ειδικές εισφορές και κάθε είδους χρηματοδο-
τήσεις από διεθνείς οργανισμούς, δημόσιες ή ιδιωτικές 
επιχειρήσεις και νομικά ή φυσικά πρόσωπα.

5. Τις κληρονομιές, τις δωρεές και της κληροδοσίες 
που καταλείπονται στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων για τους 
σκοπούς του εργαστηρίου «Εργαστήριο Επιστήμης Ζωι-
κής Παραγωγής, Διατροφής και Βιοτεχνολογίας».

6. Έσοδα από συνέδρια και εκπαιδευτικά/επιμορφω-
τικά σεμινάρια.

7. Από κάθε άλλη νόμιμη πηγή.

Άρθρο 7
Τηρούμενα βιβλία

Με απόφαση του διευθυντή του εργαστηρίου «Εργα-
στήριο Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής, Διατροφής και 
Βιοτεχνολογίας» μπορεί να τηρούνται βιβλία ή στοιχεία 
που κρίνονται απαραίτητα για τη λειτουργία του εργα-
στηρίου.

Εσωτερικός Κανονισμός του Εργαστηρίου με τίτλο
 «Εργαστήριο Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής,
Διατροφής και Βιοτεχνολογίας»
του Τμήματος Γεωπονίας της Σχολής Γεωπονίας
του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
Αγγλικός Τίτλος: «Laboratory of Animal 
Production, Nutrition and Biotechnology»

Το «Εργαστήριο Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής, Δια-
τροφής και Βιοτεχνολογίας» θα λειτουργεί ως εργαστή-
ριο του Τμήματος Γεωπονίας της Σχολής Γεωπονίας του 
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και θα εξυπηρετεί εργαστηρι-
ακές, εκπαιδευτικές/διδακτικές και ερευνητικές ανάγκες.

Υπόβαθρο, Σκοπός και Αντικείμενα Εργασίας
Ο άρτιος συντονισμός διαγνωστικών δραστηριοτή-

των, ερευνητικών προσπαθειών καθώς και εκπαιδευτι-
κών λειτουργιών του Τμήματος Γεωπονίας της Σχολής 
Γεωπονίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στα γνωστικά 
αντικείμενα της επιστήμης ζωικής παραγωγής, της ζωο-
τεχνίας, της βασικής και εφαρμοσμένης διατροφής, της 
τεχνολογίας ζωοτροφών και διαχείρισης οικοσυστημά-
των, της ανατομίας, της φυσιολογίας, συμπεριφοράς, 
ευζωίας, αναπαραγωγής και γενετικής βελτίωσης των 
ζώων, της βιολογικής κτηνοτροφίας, της κτηνοτροφίας 
ακριβείας, καθώς και της χρήσης βιοτεχνολογιών και 
αναγεννητικής ιατρικής στη ζωική παραγωγή απαιτεί 
την ύπαρξη υποδομής, τεχνογνωσίας, προσωπικού σε 
ένα υποστηρικτικό και λειτουργικό περιβάλλον. Κατά 
συνέπεια, είναι επιτακτική η ανάγκη ίδρυσης του εργα-
στηρίου «Εργαστήριο Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής, 
Διατροφής και Βιοτεχνολογίας», η οποία θα αποτελεί τον 
κόμβο διαγνωστικών, ερευνητικών και εκπαιδευτικών 
προσπαθειών σε θέματα που εμπίπτουν στα παραπάνω 
γνωστικά αντικείμενα.

Η μονάδα έχει ως σκοπό:
α) Την κάλυψη σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επί-

πεδο των εκπαιδευτικών και ερευνητικών αναγκών του 
Τμήματος Γεωπονίας της Σχολής Γεωπονίας και άλλων 
συναφών Σχολών και Τμημάτων του Πανεπιστημίου Ιω-
αννίνων, σε θέματα που εμπίπτουν στα γνωστικά αντι-
κείμενά που εξυπηρετεί.

β) Τη διεξαγωγή έρευνας σχετικής με τις δραστηριό-
τητες του εργαστηρίου.

γ) Την υποστήριξη της έρευνας υποψήφιων διδακτό-
ρων και μεταδιδακτόρων στα αντικείμενα δραστηριό-
τητας του εργαστηρίου.

δ) Την υλοποίηση ερευνητικών και αναπτυξιακών προ-
γραμμάτων σε όλα τα συναφή πεδία της επιστημονικής 
τους περιοχής, αυτοτελώς ή σε συνεργασία με άλλα Ερ-
γαστήρια, μέλη ΔΕΠ ή Σχολές του Πανεπιστημίου Ιωαν-
νίνων ή άλλα εκπαιδευτικά, επιστημονικά, ή ερευνητικά 
ιδρύματα καθώς και δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς και 
οργανισμούς της ημεδαπής και αλλοδαπής.

ε) Τη συνεργασία κάθε μορφής με κέντρα ερευνών και 
ακαδημαϊκά ιδρύματα ημεδαπής και αλλοδαπής, καθώς 
και με επίσημους διεθνείς ή ελληνικούς οργανισμούς, 
κοινωφελή ιδρύματα, μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς 
καθώς και με οιοδήποτε Νομικό ή Φυσικό πρόσωπο, 
εφόσον οι επιστημονικοί στόχοι συμπίπτουν και αλλη-
λοσυμπληρώνονται με εκείνους του εργαστηρίου.

στ) Τη σύνδεση του εργαστηρίου με παραγωγικούς 
τομείς και φορείς της κοινωνίας και της οικονομίας με 
σκοπό την προαγωγή των ευρύτερων επιστημονικών 
του στόχων και την ανταποδοτικότητα στην κοινωνία.

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

η) Την παροχή υπηρεσιών κατά την εκάστοτε ισχύουσα 
νομοθεσία.

Προσωπικό και Χώροι, Υποδομή
Η μονάδα «Εργαστήριο Επιστήμης Ζωικής Παραγω-

γής, Διατροφής και Βιοτεχνολογίας» στελεχώνεται από 
μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Γεωπονίας της Σχολής Γεωπονίας 
του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, από μέλη ΔΕΠ και ερευ-
νητές άλλων Πανεπιστημιακών ιδρυμάτων της χώρας 
ή της αλλοδαπής, όπως και ερευνητικών φορέων, από 
Πανεπιστημιακούς Υποτρόφους, καθώς και από μέλη 
ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ, μέλη του επιστημονικού προσωπικού που 
υπηρετεί ή τοποθετείται στην μονάδα, καθώς και από 
διοικητικό προσωπικό, που τοποθετείται σύμφωνα με 
την κείμενη νομοθεσία.

Τα καθήκοντα του προσωπικού περιλαμβάνουν όλες 
τις εργασίες και δραστηριότητες που είναι απαραίτη-
τες για την ανάπτυξη των γνωστικών και ερευνητικών 
αντικειμένων και την επίτευξη των σκοπών του εργα-
στηρίου, ανάλογα με την επιστημονική κατάρτιση, τις 
ικανότητες/δεξιοτεχνίες και την επαγγελματική διαπί-
στευση του κάθε μέλους του προσωπικού, σύμφωνα με 
τις νόμιμες διατάξεις .Ο σαφής ορισμός και κατανομή, 
έναρξη ή παύση καθηκόντων μελών του προσωπικού 
για κάθε αντικείμενο εργασίας πραγματοποιείται από 
τον Διευθυντή του εργαστηρίου ή τον νόμιμο αντικα-
ταστάτη του. Η επίβλεψη κάθε είδους επιστημονικής, 
ερευνητικής, κλινικής ή εκπαιδευτικής δραστηριότητας 
σε κάθε αντικείμενο εργασίας λαμβάνει χώρα από τον 
Διευθυντή του εργαστηρίου ή από οριζόμενα από αυτόν 
μέλη του εργαστηρίου. Όλες οι ανωτέρω δραστηριότη-
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τες πραγματοποιούνται από τα μέλη του προσωπικού 
του εργαστηρίου εντός ωραρίου εργασίας τους όταν 
αποτελούν εκ του νόμου τμήμα των εργασιακών τους 
καθηκόντων στην υπάρχουσα επαγγελματική τους σχέ-
ση, και εκτός ωραρίου εργασίας τους όταν δεν πληρείται 
η συνθήκη αυτή.

Οι χώροι στους οποίους θα αναπτύσσονται οι δραστη-
ριότητες του εργαστηρίου είναι χώροι του Πανεπιστημί-
ου Ιωαννίνων που ήδη χρησιμοποιούνται ως εργαστηρι-
ακοί του Τμήματος Γεωπονίας. Η λειτουργία, φύλαξη και 
συντήρηση των χώρων αυτών υπόκειται στην ευθύνη και 
στους κανόνες που διέπουν την λειτουργία των φορέων 
όπου εδράζονται οι χώροι, με παράλληλη δυνατότητα 
εξυπηρέτησης των εκτός ωραρίου δραστηριοτήτων 
που πραγματοποιούνται για τα αντικείμενα εργασίας 
του εργαστηρίου.

Η υποδομή του εργαστηρίου περιλαμβάνει τον εξο-
πλισμό που έχει καταγραφεί στους ανωτέρω χώρους 
του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων σύμφωνα με τις νόμιμες 
απογραφές και το οποίο ανήκει στους φορείς αυτούς. 
Επιπρόσθετα, η μονάδα δύναται να αποκτήσει και να 
εγκαταστήσει κάθε είδους εξοπλισμό που είναι απαραί-
τητος για την λειτουργία της και την πραγματοποίηση 
των αντικειμένων εργασίας. Ο εξοπλισμός αυτός ανήκει 
στην μονάδα και η λειτουργία και συντήρηση του βα-
ρύνει την μονάδα και τους ίδιους πόρους της εκτός αν 
δωρηθεί σε άλλους φορείς.

Διοίκηση-Αρμοδιότητες
1. Η μονάδα «Εργαστήριο Επιστήμης Ζωικής Παραγω-

γής, Διατροφής και Βιοτεχνολογίας» διευθύνεται από τον 
εκάστοτε Διευθυντή της, ο οποίος είναι μέλος ΔΕΠ του 
Τμήματος Γεωπονίας και ορίζεται με τη διαδικασία του 
άρθρου 29 του ν. 4485/2017 και έχει τις αρμοδιότητες 
που ορίζονται από την κείμενη νομοθεσία.

2. Η χάραξη και καθορισμός των στρατηγικών κατευ-
θύνσεων και επιλογών του εργαστηρίου για την αρτι-
ότερη επίτευξη των σκοπών της και πραγμάτωση των 
αντικειμένων εργασίας της λαμβάνει χώρα από τον Δι-
ευθυντή της.

3. Η επιλογή και πρόσληψη μελών του προσωπικού του 
εργαστηρίου με συγκεκριμένες κατά τον νόμο σχέσεις 
και συνθήκες εργασίας για την αρτιότερη επίτευξη των 
σκοπών της και πραγμάτωση των αντικειμένων εργα-
σίας της αποτελεί ευθύνη και λαμβάνει χώρα από τον 
Διευθυντή της, όπως και η εύρεση νόμιμων εσόδων για 
την οικονομική κάλυψη των απαραίτητων λειτουργικών 
δαπανών.

4. Ο σαφής ορισμός και κατανομή, έναρξη ή παύση, κα-
θηκόντων και υποχρεώσεων των μελών του προσωπικού 
για κάθε αντικείμενο εργασίας πραγματοποιείται από τον 
Διευθυντή του εργαστηρίου ή τον νόμιμο αντικαταστάτη 
του. Η επίβλεψη κάθε είδους επιστημονικής, ερευνητι-
κής, κλινικής ή εκπαιδευτικής δραστηριότητας σε κάθε 
αντικείμενο εργασίας λαμβάνει χώρα από τον Διευθυντή 
της ή από οριζόμενα από αυτόν μέλη του εργαστηρίου.

5. Η πρόσληψη προσωπικού και ο τερματισμός της 
εργασιακής σχέσης κατά τα εκ του νόμου προβλεπόμενα 

με κριτήριο την αρτιότερη επίτευξη των σκοπών του 
εργαστηρίου και πραγμάτωση των αντικειμένων εργα-
σίας της αποτελεί ευθύνη και λαμβάνει χώρα από τον 
Διευθυντή της.

6. Για την εύρυθμη λειτουργία του εργαστηρίου και 
με γνώμονα την αρτιότερη επίτευξη των σκοπών της 
και πραγμάτωση των αντικειμένων εργασίας της λαμβά-
νει χώρα άπαξ ετησίως συνάντηση εργασίας όλου του 
προσωπικού του εργαστηρίου υπό τον συντονισμό του 
Διευθυντή της με θέμα τον απολογισμό του έργου του 
εργαστηρίου, την περιγραφή προβλημάτων και κατάθε-
ση προτάσεων επίλυσης τους, την χάραξη στρατηγικής 
και οριοθέτηση νέων στόχων. Η συνάντηση εργασίας 
έχει γνωμοδοτικό ρόλο και οι στρατηγικές αποφάσεις 
αποτελούν ευθύνη και αρμοδιότητα του Διευθυντή του 
εργαστηρίου.

7. Σε όλα τα ανωτέρω καθήκοντα τον Διευθυντή του 
εργαστηρίου αναπληρώνει επί απουσίας του ή κωλύμα-
τος άλλο μέλος ΔΕΠ συναφούς γνωστικού αντικειμένου 
της ίδιας μονάδας ή και άλλου Πανεπιστημιακού Ιδρύμα-
τος και με αποδεδειγμένη εμπειρία και ειδικότερα από το 
αρχαιότερο μέλος ΔΕΠ ξεκινώντας από την πρώτη βαθ-
μίδα και εξαντλώντας τις βαθμίδες μέχρι και τη βαθμίδα 
του επίκουρου σύμφωνα με την περ. 1β του άρθρου 29 
του ν. 4485/2017.

Λειτουργία
Η μονάδα «Εργαστήριο Επιστήμης Ζωικής Παραγω-

γής, Διατροφής και Βιοτεχνολογίας» λειτουργεί κατά τις 
εργάσιμες ημέρες και ώρες σύμφωνα με τον Κανονισμό 
του Πανεπιστημίου, καθώς και σε όποια άλλη περίοδο 
προκύπτει με βάση τις ερευνητικές ανάγκες και την υλο-
ποίηση των ερευνητικών έργων, σε χώρους του Τμήμα-
τος Γεωπονίας, όπως και σε χώρους που παραχωρούνται 
σε αυτήν για την εγκατάσταση του εξοπλισμού που είναι 
αναγκαίος για τη διενέργεια του ερευνητικού, αναπτυξι-
ακού ή εκπαιδευτικού έργου. Στο χώρο εγκατάστασης 
τοποθετούνται πινακίδες με τον τίτλο των μονάδων.

Ο Διευθυντής ενημερώνεται πριν από τη διεξαγωγή 
κάθε εργασίας που γίνεται στο Εργαστήριο στο πλαίσιο 
ερευνητικού προγράμματος ή άλλου έργου, που έχει 
αποφασιστεί και καθορίζει την προτεραιότητα στη χρη-
σιμοποίηση εποπτικών μέσων και χώρων, σε περίπτωση 
που δεν υπάρχει σχετική απόφαση.

Ο Διευθυντής έχει την ευθύνη για την εν γένει λειτουρ-
γία του εργαστηρίου, τη χρησιμοποίηση οργάνων και 
υλικών που ανήκουν σ' αυτό, την παραμονή των εργα-
ζομένων (προσωπικού, φοιτητών, επισκεπτών) στους 
χώρους, καθώς και την προστασία των μηχανημάτων και 
εγκαταστάσεων του εργαστηρίου από βλάβες.

Η χρησιμοποίηση των ειδικών οργάνων και των μηχα-
νημάτων του εργαστηρίου επιτρέπεται μόνο στο προ-
σωπικό του ή άλλους ερευνητές, που έχουν ειδική επί 
των οργάνων και μηχανημάτων αυτών εκπαίδευση και 
εξουσιοδότηση από το διευθυντή αυτού. Κινητά όργανα, 
μηχανήματα και σκεύη, τα οποία παραδίδονται για τη 
διεξαγωγή εργασιών, επιστρέφονται μετά τη χρησιμο-
ποίηση τους στην κατάσταση που είχαν παραδοθεί.
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Πόροι/Έσοδα
Η λειτουργία του εργαστηρίου «Εργαστήριο Επιστή-

μης Ζωικής Παραγωγής, Διατροφής και Βιοτεχνολογίας», 
η επίτευξη των σκοπών της και η πραγματοποίηση των 
αντικειμένων εργασίας της υποστηρίζονται οικονομικά 
από ίδιους πόρους και έσοδα του εργαστηρίου κατά 
τους ισχύοντες νόμους. Την ευθύνη για την νόμιμη και 
εύρυθμη οικονομική λειτουργία και υποστήριξη του ερ-
γαστηρίου, καθώς και την λήψη αποφάσεων επί οικονο-
μικών θεμάτων, φέρει ο Διευθυντής του εργαστηρίου ή 
ο αντικαταστάτης του. Τα έσοδα προέρχονται από:

1. Την εκτέλεση ερευνητικών, αναπτυξιακών, κλινικών 
ή μεταφραστικών προγραμμάτων που πραγματοποιού-
νται για ίδιο λογαριασμό ή λογαριασμό τρίτων.

2. Τη διάθεση ερευνητικών ή εν γένει επιστημονικών 
προϊόντων.

3. Την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με την παρ. 3 του 
άρθρου 3 του π.δ. 159/1984, την παρ. 8 του άρθρου 28 
του ν. 4485/2017, καθώς και την εκάστοτε ισχύουσα νο-
μοθεσία.

4. Τις ειδικές εισφορές και κάθε είδους χρηματοδο-
τήσεις από διεθνείς οργανισμούς, δημόσιες ή ιδιωτικές 
επιχειρήσεις και νομικά ή φυσικά πρόσωπα.

5. Τις κληρονομιές, τις χορηγίες, τις δωρεές και της κλη-
ροδοσίες που καταλείπονται στο Πανεπιστήμιο Ιωαννί-
νων ή στο Τμήμα Γεωπονίας από διεθνείς οργανισμούς, 

δημόσιες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις και νομικά ή φυσικά 
πρόσωπα για τους σκοπούς του εργαστηρίου.

6. Έσοδα από συνέδρια και εκπαιδευτικά/επιμορφω-
τικά σεμινάρια.

7. Την επιτυχή διεκδίκηση χρηματοδοτούμενων εκπαι-
δευτικών, ερευνητικών ή αναπτυξιακών προγραμμάτων 
από διεθνείς οργανισμούς, δημόσιες ή ιδιωτικές οργανι-
σμούς/επιχειρήσεις και νομικά ή φυσικά πρόσωπα.

8. Από κάθε άλλη νόμιμη πηγή.

Τηρούμενα βιβλία
Με απόφαση του Διευθυντή του εργαστηρίου «Εργα-

στήριο Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής, Διατροφής και 
Βιοτεχνολογίας» μπορεί να τηρούνται βιβλία ή στοιχεία 
που κρίνονται απαραίτητα για τη εν γένει λειτουργία του 
εργαστηρίου. Αυτά φυλάσσονται σε ασφαλή χώρο και 
καταχωρήσεις σε αυτά εκτελεί ο Διευθυντής ή μέλη του 
προσωπικού του εργαστηρίου μετά από απόφαση του 
Διευθυντή του.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Ιωάννινα, 29 Ιουλίου 2020

O Πρύτανης

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΑΛΜΠΑΝΗΣ   

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000
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