
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση της υπ’ αρ. 205/2013 απόφασης της 
Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοι-
νωνιών «Κανονισμός για την Ασφάλεια και την 
Ακεραιότητα Δικτύων και Υπηρεσιών Ηλεκτρονι-
κών Επικοινωνιών» (Β’ 1742).

2 Τροποποίηση της υπ’ αρ. 165/2011 απόφασης της 
Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοι-
νωνιών «Κανονισμός για τη Διασφάλιση του Απορ-
ρήτου των Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών» (Β’ 2715).

3 Ίδρυση Εργαστηρίου με την επωνυμία «Εργαστή-
ριο Τεχνολογιών Διαχείρισης Αποβλήτων και Υπο-
λειμμάτων Αγροδιατροφικού Τομέα», στο Τμήμα 
Γεωπονίας - Αγροτεχνολογίας της Σχολής Γεωπο-
νικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

4 Ίδρυση Εργαστηρίου με τίτλο «Εργαστήριο Ανθο-
κομίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου» του Τμήματος 
Γεωπονίας της Σχολής Γεωπονίας και Τροφίμων 
του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. απόφ. 38  (1)
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 205/2013 απόφασης 

της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επι-

κοινωνιών «Κανονισμός για την Ασφάλεια και την 

Ακεραιότητα Δικτύων και Υπηρεσιών Ηλεκτρο-

νικών Επικοινωνιών» (Β’ 1742).

  Η ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ 
ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΑΔΑΕ)

  Έχοντας υπόψη:
1. Την περ. ιβ’ της παρ. 1 του άρθρο 6 του ν. 3115/20003 

«Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών» 
(Α’ 47).

2. Την παρ. 2 του άρθρου 3 του ν. 3051/2002 «Συνταγ-
ματικά κατοχυρωμένες ανεξάρτητες αρχές, τροποποίηση 
και συμπλήρωση του συστήματος προσλήψεων στο δη-
μόσιο τομέα και συναφείς ρυθμίσεις» (Α’ 220).

3. Τα άρθρα 148 και 149 του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή 
Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθε-
σία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 
2029/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση 
στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ)2018/1972) και άλ-
λες διατάξεις» (Α’ 184).

4. Την υπ’ αρ. 16887/17.03.2016 απόφαση του Υπουρ-
γού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιω-
μάτων (Υ.Ο.Δ.Δ. 151), περί συγκρότησης της Αρχής Δια-
σφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών. 

5. Την υπ’ αρ. 34051/29.05.2018 απόφαση του Υπουρ-
γού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμά-
των (Υ.Ο.Δ.Δ. 326), περί διορισμού Προέδρου της Αρχής 
Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών, όπως 
διορθώθηκε στο ορθό (Υ.Ο.Δ.Δ. 396/2019).

6. Την υπ’  αρ. 58347οικ/21.12.2020 απόφαση του 
Υπουργού Δικαιοσύνης (Υ.Ο.Δ.Δ. 1066), περί διορισμού 
νέων μελών στην Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου 
των Επικοινωνιών.

7. Τις διατάξεις της υπ’ αρ. 205/2013 απόφασης της 
ΑΔΑΕ «Κανονισμός για την Ασφάλεια και την Ακεραιότη-
τα Δικτύων και Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών» 
(Β’ 1742), και ιδίως την παρ. 2 του άρθρου 8 αυτής.

8. Το υπό στοιχεία ΑΔΑΕ 1676/16.06.2021 έγγραφο του 
Προέδρου της Αρχής.

9. Την ανάγκη διασφάλισης του απορρήτου των επι-
κοινωνιών.

10. Το γεγονός ότι κατά τα τελευταία έτη έχουν λάβει 
χώρα αρκετά περιστατικά παραβίασης του απορρήτου 
των επικοινωνιών που, όπως προκύπτει από τις κοινοποι-
ήσεις των παρόχων δικτύων ή/και υπηρεσιών ηλεκτρονι-
κών επικοινωνιών, και από τους σχετικούς ελέγχους που 
διεξάγονται από την Αρχή, οφείλονται σε λάθη ή αμέλεια 
του προσωπικού τους, με συνέπεια να διαπιστώνεται η 
ανάγκη να τροποποιηθεί η διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 
8 της απόφασης 205/2013, αναφορικά με την υποχρέωση 
εκπαίδευσης και ενημέρωσης του προσωπικού των παρό-
χων, εξειδικεύοντας τη σχετική υποχρέωση και ορίζοντας 
αναλυτικά τα μέτρα που θα πρέπει να λάβουν οι πάροχοι.

11. Το γεγονός ότι με την παρούσα τροποποίηση, η 
υποχρέωση εκπαίδευσης και ενημέρωσης του προσω-
πικού από τους παρόχους δικτύων ή/και υπηρεσιών ηλε-
κτρονικών επικοινωνιών αποκτά μόνιμο και διαρκή χα-
ρακτήρα, με συγκεκριμένους χρονικούς και ποιοτικούς 
κανόνες, ενισχύοντας έτσι τον ελεγκτικό ρόλο της ΑΔΑΕ, 
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η οποία θα δύναται να ζητά συγκεκριμένα στοιχεία (π.χ. τα 
αρχεία εκπαιδεύσεων και τις σχετικές ενημερώσεις) ώστε 
να μπορεί να διαπιστώσει κατά πόσο ο πάροχος έχει εν 
τοις πράγμασι υλοποιήσει την εκπαίδευση και ενημέρωση 
του προσωπικού του, ενώ παράλληλα ο πάροχος θα έχει 
την υποχρέωση να πραγματοποιεί και να καταγράφει τους 
σχετικούς εσωτερικούς ελέγχους αναφορικά με την εκπαί-
δευση και την ενημέρωση του προσωπικού του, σύμφωνα 
με το Άρθρο 18 της απόφασης 205/2013 της ΑΔΑΕ.

12. Την υπ’ αρ. 11/2022 εισήγηση προς την Ολομέλεια 
της Α.Δ.Α.Ε.

13. Το πρακτικό της από 21 Ιανουαρίου 2022 συνεδρί-
ασης της Ολομέλειας της ΑΔΑΕ.

14. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν 
προκαλείται δαπάνη για το τρέχον και τα επόμενα οικο-
νομικά έτη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 
αποφασίζει:

Α. Την τροποποίηση της υπ’ αρ.205/2013 απόφασης 
της ΑΔΑΕ «Κανονισμός για την Ασφάλεια και την Ακε-
ραιότητα Δικτύων και Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοι-
νωνιών» (Β’ 1742), ως ακολούθως:

1. Η παρ.2 του άρθρου 8 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Ο πάροχος μεριμνά για την εκπαίδευση του προσωπι-

κού του (υπαλλήλων ή/και συνεργατών) σχετικά με τα μέ-
τρα της παραγράφου 1 και τις τροποποιήσεις αυτών, πριν 
την ανάληψη των καθηκόντων του, καθώς και σε τακτά 
χρονικά διαστήματα (κατ’ ελάχιστον μία φορά τον χρόνο), 
διατηρώντας το σχετικό αρχείο εκπαιδεύσεων, στο οποίο 
πρέπει να αναφέρεται αναλυτικά το εκπαιδευτικό υλικό. 
Η εκπαίδευση θα πρέπει να εξασφαλίζει την προσήκουσα 
επιμόρφωση του προσωπικού και να περιλαμβάνει αξιο-
λόγηση, τα αποτελέσματα της οποίας περιλαμβάνονται 
στο σχετικό αρχείο εκπαιδεύσεων. Σε περίπτωση τροπο-
ποίησης των μέτρων της παρ. 1, ο πάροχος πραγματοποιεί 
αμελλητί ενημέρωση του προσωπικού».

Β. Η ισχύς της παρούσας απόφασης να αρχίσει εντός 
τριών (3) μηνών από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι, 9 Φεβρουαρίου 2022

Ο Πρόεδρος

ΧΡΗΣΤΟΣ ΡΑΜΜΟΣ

Ι

      Αριθμ. 37  (2)
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 165/2011 απόφασης της 

Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοι-

νωνιών «Κανονισμός για τη Διασφάλιση του Απορ-

ρήτου των Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών» (Β’ 2715).

  Η ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ 
ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΑΔΑΕ)

  Έχοντας υπόψη:
1. Την περ. ιβ’ της παρ. 1 του άρθρο 6 του ν. 3115/

20003 «Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επι-
κοινωνιών» (Α ’47).

2. Την παρ. 2 του άρθρου 3 του ν. 3051/2002 «Συνταγ-
ματικά κατοχυρωμένες ανεξάρτητες αρχές, τροποποίηση 
και συμπλήρωση του συστήματος προσλήψεων στο δη-
μόσιο τομέα και συναφείς ρυθμίσεις» (Α’ 220).

3. Την υπ’ αρ. 16887/17.03.2016 απόφαση του Υπουρ-
γού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιω-
μάτων (Υ.Ο.Δ.Δ. 151), περί συγκρότησης της Αρχής Δια-
σφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών. 

4. Την υπ’ αρ. 34051/29.05.2018 απόφαση του Υπουρ-
γού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμά-
των (Υ.Ο.Δ.Δ. 326), περί διορισμού Προέδρου της Αρχής 
Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών, όπως 
διορθώθηκε στο ορθό με το (Υ.Ο.Δ.Δ. 396/2019).

5. Την υπ’  αρ. 58347οικ/21.12.2020 απόφαση του 
Υπουργού Δικαιοσύνης (Υ.Ο.Δ.Δ. 1066), περί διορισμού 
νέων μελών στην Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου 
των Επικοινωνιών.

6. Τις διατάξεις της υπ’ αρ. 165/2011 απόφασης της 
ΑΔΑΕ «Κανονισμός για τη Διασφάλιση του Απορρήτου 
των Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών» (B’ 2715) και ιδίως την 
παρ. 4.2.2 του άρθρου 4 αυτής.

7. Το υπό στοιχεία ΑΔΑΕ 1676/16.06.2021 έγγραφο του 
Προέδρου της Αρχής.

8. Την ανάγκη διασφάλισης του απορρήτου των επι-
κοινωνιών.

9. Το γεγονός ότι κατά τα τελευταία έτη έχουν λάβει 
χώρα αρκετά περιστατικά παραβίασης του απορρήτου 
των επικοινωνιών που, όπως προκύπτει από τις κοινοποι-
ήσεις των παρόχων δικτύων ή/και υπηρεσιών ηλεκτρονι-
κών επικοινωνιών, και από τους σχετικούς ελέγχους που 
διεξάγονται από την Αρχή, οφείλονται σε λάθη ή αμέλεια 
του προσωπικού τους, με συνέπεια να διαπιστώνεται η 
ανάγκη να τροποποιηθεί η διάταξη της παρ. 4.2.2 του 
άρθρου 4 της απόφασης 165/2011, αναφορικά με την 
υποχρέωση εκπαίδευσης και ενημέρωσης του προσω-
πικού των παρόχων, εξειδικεύοντας τη σχετική υποχρέ-
ωση και ορίζοντας αναλυτικά τα μέτρα που θα πρέπει 
να λάβουν οι πάροχοι.

10. Το γεγονός ότι με την παρούσα τροποποίηση, η 
υποχρέωση εκπαίδευσης και ενημέρωσης του προσω-
πικού από τους παρόχους δικτύων ή/και υπηρεσιών ηλε-
κτρονικών επικοινωνιών αποκτά μόνιμο και διαρκή χα-
ρακτήρα, με συγκεκριμένους χρονικούς και ποιοτικούς 
κανόνες, ενισχύοντας έτσι τον ελεγκτικό ρόλο της ΑΔΑΕ, 
η οποία θα δύναται να ζητά συγκεκριμένα στοιχεία (π.χ. 
τα αρχεία εκπαιδεύσεων και τις σχετικές ενημερώσεις) 
ώστε να μπορεί να διαπιστώσει κατά πόσο ο πάροχος 
έχει εν τοις πράγμασι υλοποιήσει την εκπαίδευση και 
ενημέρωση του προσωπικού του, ενώ παράλληλα ο 
πάροχος θα έχει την υποχρέωση να πραγματοποιεί και 
να καταγράφει τους σχετικούς εσωτερικούς ελέγχους 
αναφορικά με την εκπαίδευση και την ενημέρωση του 
προσωπικού του, σύμφωνα με το άρθρο 11 της υπ’ αρ. 
165/2011 απόφασης της ΑΔΑΕ.

11. Την υπ’ αρ. 10/2022 εισήγηση προς την Ολομέλεια 
της Α.Δ.Α.Ε.

12. Το πρακτικό της από 21 Ιανουαρίου 2022 συνεδρί-
ασης της Ολομέλειας της ΑΔΑΕ.

13. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν 
προκαλείται δαπάνη για το τρέχον και τα επόμενα οικο-
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νομικά έτη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 
αποφασίζει:

Α. Την τροποποίηση της υπ’ αρ. 165/2011 απόφασης 
της ΑΔΑΕ «Κανονισμός για τη Διασφάλιση του Απορρήτου 
των Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (Β’ 2715), ως ακολούθως:

1. Η παρ. 4.2.2 του άρθρου 4 αντικαθίσταται ως ακο-
λούθως:

«Το υπόχρεο πρόσωπο μεριμνά για την εκπαίδευση 
του προσωπικού του (υπαλλήλων ή/και συνεργατών) 
σχετικά με την εφαρμογή της Πολιτικής Ασφάλειας για 
τη Διασφάλιση του Απορρήτου των Επικοινωνιών και 
τις τροποποιήσεις αυτής, πριν την ανάληψη των καθη-
κόντων του, καθώς και σε τακτά χρονικά διαστήματα 
(κατ’ ελάχιστον μία φορά τον χρόνο), διατηρώντας το 
σχετικό αρχείο εκπαιδεύσεων, στο οποίο πρέπει να ανα-
φέρεται αναλυτικά το εκπαιδευτικό υλικό. Η εκπαίδευση 
θα πρέπει να εξασφαλίζει την προσήκουσα επιμόρφωση 
του προσωπικού και να περιλαμβάνει αξιολόγηση, τα 
αποτελέσματα της οποίας περιλαμβάνονται στο σχετικό 
αρχείο εκπαιδεύσεων. Σε περίπτωση τροποποίησης των 
διαδικασιών, τεχνικών οδηγιών ή άλλων δευτερογενών 
εγγράφων που σχετίζονται με την υλοποίηση της Πο-
λιτικής Ασφάλειας για τη Διασφάλιση του Απορρήτου 
των Επικοινωνιών, το υπόχρεο πρόσωπο πραγματοποιεί 
αμελλητί ενημέρωση του προσωπικού».

Β. Η ισχύς της παρούσας απόφασης να αρχίσει εντός 
τριών (3) μηνών από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι, 9 Φεβρουαρίου 2022

Ο Πρόεδρος

ΧΡΗΣΤΟΣ ΡΑΜΜΟΣ

Ι

    Αριθμ. 2438/22/ΓΠ  (3)
Ίδρυση Εργαστηρίου με την επωνυμία «Εργαστή-

ριο Τεχνολογιών Διαχείρισης Αποβλήτων και Υπο-

λειμμάτων Αγροδιατροφικού Τομέα», στο Τμήμα 

Γεωπονίας - Αγροτεχνολογίας της Σχολής Γεωπο-

νικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. 

 Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 28 του ν. 4485/2017 (Α’ 114).
2. Τις αποφάσεις της Συνέλευσης του Τμήματος Γεω-

πονίας-Αγροτεχνολογίας (Συνεδρίαση 57η/22-12-2021) 
και της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (Συνε-
δρίαση 264η/28-1-2022).

3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυ-
τής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Προϋπολο-
γισμού του Ιδρύματος αποφασίζουμε:

Την ίδρυση και λειτουργία Εργαστηρίου με την επωνυ-
μία «Εργαστήριο Τεχνολογιών Διαχείρισης Αποβλήτων 
και Υπολειμμάτων Αγροδιατροφικού Τομέα», στο Τμήμα 
Γεωπονίας- Αγροτεχνολογίας της Σχολής Γεωπονικών 
Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ως εξής:

Άρθρο 1 
Ίδρυση

Ιδρύεται στο Τμήμα Γεωπονίας-Αγροτεχνολογίας της 
Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου 
Θεσσαλίας, το Εργαστήριο Τεχνολογιών Διαχείρισης 
Αποβλήτων και Υπολειμμάτων Αγροτοδιατροφικού Το-
μέα, το οποίο εξυπηρετεί εκπαιδευτικές και ερευνητικές 
ανάγκες στα γνωστικά αντικείμενα τεχνολογιών επεξερ-
γασίας αποβλήτων, σχεδιασμού συσκευών διεργασιών, 
σχεδιασμού μηχανημάτων, στοιχείων μηχανών, γεωργι-
κών κατασεκυών, ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, εφαρ-
μοσμένης θερμοδυναμικής, ρευστοδυναμικών μηχανών 
και βιοσύνθετων υλικών. 

Άρθρο 2 
Εσωτερικός Κανονισμός

Η λειτουργία του Εργαστηρίου διέπεται από τον πα-
ρόντα εσωτερικό κανονισμό, όπως αναλύεται στα πα-
ρακάτω άρθρα.

Το Εργαστήριο έχει σκοπό:

Άρθρο 3 
Σκοπός

1. Την κάλυψη των διδακτικών και ερευνητικών ανα-
γκών σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο του 
Τμήματος Γεωπονίας-Αγροτεχνολογίας καθώς και άλλων 
Τμημάτων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, σε θέματα που 
εμπίπτουν στα γνωστικά αντικείμενα του Εργαστηρίου.

2. Τη διεξαγωγή έρευνας σε θέματα συναφή με τα δι-
δακτικά και ερευνητικά αντικείμενά του.

3. Την ανάπτυξη νέων ερευνητικών προγραμμάτων 
καθώς και προγραμμάτων διδασκαλίας και έρευνας για 
μεταπτυχιακούς φοιτητές σχετικών με τη φύση του Ερ-
γαστηρίου, ιδιαιτέρως στo πλαίσιo διατμηματικών-δια-
πανεπιστημιακών προγραμμάτων. 

4. Τη συνεργασία κάθε μορφής με κέντρα ερευνών και 
ακαδημαϊκά ιδρύματα ημεδαπής και αλλοδαπής, εφόσον 
οι επιστημονικοί στόχοι συμπίπτουν ή/και αλληλοσυ-
μπληρώνονται με εκείνους του εργαστηρίου.

5. Τη δημιουργία των κατάλληλων προϋποθέσεων για 
συμμετοχή προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών 
σε ερευνητικά προγράμματα του εργαστηρίου με σκοπό 
την θεωρητική και πρακτική εξειδίκευσή τους.

6. 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. 

7. Τη συνεργασία με φορείς του δημοσίου τομέα, ορ-
γανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, επιστημονικούς και 
κοινωνικούς φορείς καθώς και με διεθνείς οργανισμούς 
και οργανώσεις με γνώμονα τη συμβολή του εργαστηρί-
ου στη μελέτη και διερεύνηση προβλημάτων που σχετί-
ζονται με τα γνωστικά του αντικείμενα.

8. Την παροχή υπηρεσιών κατά τα προβλεπόμενα στο 
π.δ. 159/1984 «Προϋποθέσεις παροχής υπηρεσιών από 
τα πανεπιστημιακά εργαστήρια σε ιδιώτες και κάθε νο-
μικής μορφής οργανισμούς» (Α’  53).
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Άρθρο 4 
Προσωπικό

Το Εργαστήριο στελεχώνεται από:
1. Καθηγητές και Λέκτορες του Τμήματος Γεωπονίας-

Αγροτεχνολογίας της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του 
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας των οποίων το γνωστικό αντι-
κείμενο της θέσης που κατέχουν ή τα ερευνητικά τους 
ενδιαφέροντα εμπίπτουν στα διδακτικά και ερευνητικά 
αντικείμενα του Εργαστηρίου,

2. μέλη Ειδικού Προσωπικού (ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ), καθώς και
3. μέλη του λοιπού επιστημονικού και διοικητικού προ-

σωπικού που τοποθετούνται στο Εργαστήριο σύμφωνα 
με τις ισχύουσες διατάξεις.

Συνεργαζόμενοι ερευνητές με το Εργαστήριο μπορεί 
να είναι μέλη ΔΕΠ άλλων Τμημάτων του Πανεπιστημίου 
Θεσσαλίας, καθώς και άλλων Ιδρυμάτων της ημεδαπής 
ή/και της αλλοδαπής.

Πέραν του ανωτέρω προσωπικού, μέλη του Εργα-
στηρίου είναι επίσης, μετά από σχετική απόφαση του 
Διευθυντή που κοινοποιείται στη Γ.Σ. του Τμήματος και 
καταγράφεται στα πρακτικά της:

i. Μεταδιδάκτορες που εκπονούν τη μεταδιδακτορική 
τους έρευνα σε συνεργασία με το Εργαστήριο.

ii. Υποψήφιοι διδάκτορες που εκπονούν τη διδακτορι-
κή τους έρευνα σε συνεργασία με το Εργαστήριο.

iii. Μεταπτυχιακοί φοιτητές που εκπονούν τη διπλωμα-
τική τους εργασία σε συνεργασία με το Εργαστήριο και/ή 
προσφέρουν σε αυτό έργο στο πλαίσιο της κάλυψης της 
τυχόν υποχρέωσής τους για προσφορά έργου προς το 
Τμήμα Γεωπονίας-Αγροτεχνολογίας.

iv. Προπτυχιακοί φοιτητές που εκπονούν την πτυχιακή 
τους εργασία σε συνεργασία με το Εργαστήριο.

v. Επιστήμονες, ερευνητές και φοιτητές οι οποίοι συνερ-
γάζονται με οποιοδήποτε τρόπο σε δράσεις που εξυπη-
ρετούν την αποστολή και τους στόχους του Εργαστηρίου.

Άρθρο 5 
Διοίκηση - Αρμοδιότητες

Το Εργαστήριο διευθύνεται από μέλος Δ.Ε.Π. του Τμή-
ματος Γεωπονίας-Αγροτεχνολογίας της Σχολής Γεωπονι-
κών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας που ορί-
ζεται με τη διαδικασία του άρθρου 29 του ν. 4485/2017. 
Η θητεία του Διευθυντή είναι διάρκειας τριών (3) ετών. 
Είναι δυνατή η εκλογή του ίδιου προσώπου ως Διευθυ-
ντή για περισσότερες από μία θητείες. Ο Διευθυντής 
αναπληρώνεται, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος, 
από μέλη Δ.Ε.Π. αντίστοιχου γνωστικού αντικειμένου, 
του ίδιου Εργαστηρίου, και ειδικότερα από το αρχαιό-
τερο μέλος Δ.Ε.Π. ξεκινώντας από την πρώτη βαθμίδα 
και εξαντλώντας τις βαθμίδες μέχρι και τη βαθμίδα του 
επίκουρου.

Ο Διευθυντής του Εργαστηρίου ασκεί αρμοδιότητες 
μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται:

i. ο συντονισμός του διδακτικού (προπτυχιακού - με-
ταπτυχιακού) και ερευνητικού έργου του Εργαστηρίου,

ii. η κατάρτιση και η υποβολή στη Συνέλευση του 
Τμήματος του ετήσιου προγράμματος λειτουργίας του 
εργαστηρίου και η μέριμνα για την τήρησή του,

iii. η μέριμνα για τη στελέχωση, με το αναγκαίο προ-
σωπικό, την οικονομική διαχείριση των πάσης φύσεως 

εσόδων και εξόδων του Εργαστηρίου και την κατανομή 
των χώρων του Εργαστηρίου,

iv. η εισήγηση στη Συνέλευση του Τμήματος για τον 
ορισμό των υπευθύνων για τα αναλώσιμα υλικά και τον 
κινητό εξοπλισμό,

v. η υπογραφή κάθε εξερχόμενου εγγράφου και γενικά 
η ευθύνη για την ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία του 
Εργαστηρίου,

vi. η εκπροσώπηση του Εργαστηρίου στα αρμόδια 
όργανα του Πανεπιστημίου,

vii. η σύνταξη του ετήσιου και τριετούς απολογισμού 
και προϋπολογισμού του Εργαστηρίου τους οποίους 
υποβάλλει στο Τμήμα,

viii. ο ορισμός ως αναπληρωτή ενός από τα μέλη του 
εργαστηρίου σε περίπτωση κωλύματος και

ix. η εποπτεία του προσωπικού που έχει τοποθετηθεί 
στο Εργαστήριο.

Άρθρο 6 
Εγκατάσταση - Λειτουργία

1. Το Εργαστήριο λειτουργεί, κατά κανόνα, κατά τις ερ-
γάσιμες ημέρες και ώρες καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους 
ανάλογα με τις ανάγκες εργασιών του και σύμφωνα με 
τον κανονισμό του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Λόγω της 
φύσης του αντικειμένου του, δύναται επίσης να λειτουρ-
γεί και εκτός του συνηθισμένου ωραρίου.

2. Το Εργαστήριο λειτουργεί σε χώρους που του έχουν 
παραχωρηθεί από το Πανεπιστήμιο για την εγκατάσταση 
των οργάνων και του λοιπού τεχνικού εξοπλισμού που 
απαιτούνται για την άσκηση του έργου του. Στο χώρο 
εγκατάστασης τοποθετείται πινακίδα με τον τίτλο του 
εργαστηρίου και τα στοιχεία του Διευθυντή.

3. Ο Διευθυντής ενημερώνεται πριν από τη διεξαγωγή 
κάθε εργασίας που γίνεται στο Εργαστήριο, εγκρίνει την 
πρόσβαση και καθορίζει την προτεραιότητα στη χρήση 
οργάνων, εξοπλισμού και χώρων. Οποιαδήποτε ερευνη-
τική μελέτη ή/και δημοσίευση ή άλλο επιστημονικό ή 
εκπαιδευτικό αποτέλεσμα/προϊόν που παράγεται με τη 
συνδρομή των μελών ή των μέσων του Εργαστηρίου 
οφείλει να αναγνωρίζει την εν λόγω συνδρομή, λαμβά-
νοντας υπόψη τυχόν θέματα πνευματικής ιδιοκτησίας.

4. Ο Διευθυντής έχει την ευθύνη για την εν γένει λει-
τουργία του Εργαστηρίου, τη χρήση οργάνων και υλικών 
που ανήκουν σ’ αυτό, την παραμονή των εργαζομένων 
(προσωπικού, φοιτητών, επισκεπτών), στους χώρους 
όπου τηρούνται ειδικοί κανόνες ασφάλειας που απο-
σκοπούν στην προφύλαξη της υγείας και αρτιμέλειας 
των εργαζομένων, καθώς και την προστασία των οργά-
νων και εγκαταστάσεων του Εργαστηρίου από βλάβες.

5. Η χρήση ειδικών οργάνων του Εργαστηρίου επιτρέ-
πεται μόνο στο προσωπικό του ή σε άλλους ερευνητές/
μέλη του Εργαστηρίου, που έχουν ειδική επί των οργά-
νων αυτών εκπαίδευση και εξουσιοδότηση από το Διευ-
θυντή. Κινητά όργανα και σκεύη, τα οποία παραδίδονται 
στο εν λόγω προσωπικό για τη διεξαγωγή εργασιών, επι-
στρέφονται, μετά τη χρήση τους, στην κατάσταση που 
είχαν παραδοθεί.

6. Στην περίπτωση που είναι δυνατή κατά τις ισχύου-
σες διατάξεις η πρόσληψη επιστημόνων στους τομείς 
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των διδακτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων του 
Εργαστηρίου, όπως αυτά προσδιορίζονται στο άρθρο 1 
της παρούσης, η πρόσληψη διενεργείται κατόπιν ειση-
γήσεως του Διευθυντή του Εργαστηρίου στα αρμόδια 
όργανα του Τμήματος και του Πανεπιστημίου.

Άρθρο 7 
Έσοδα και Πόροι του Εργαστηρίου

Τα έσοδα του Εργαστηρίου προέρχονται αποκλειστι-
κά από ίδιους πόρους και δεν βαρύνουν τον προϋπο-
λογισμό του Ιδρύματος σύμφωνα με το άρθρο 60 του 
ν. 4386/2016 (Α΄ 83), και οι οποίοι προέρχονται από:

1. Την εκτέλεση ερευνητικών προγραμμάτων που πραγ-
ματοποιούνται για ίδιο λογαριασμό ή λογαριασμό τρίτων. 

2. Τη διάθεση ερευνητικών και εν γένει επιστημονικών 
και λοιπών προϊόντων. 

3. Την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με την παρ. 3 του 
άρθρου του π.δ. 159/1984 (Α’ 53).

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 τις κληροδοσίες που 
καταλείπονται στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας για τους 
σκοπούς του Εργαστηρίου.

6. Συνέδρια και εκπαιδευτικά σεμινάρια.
7. Εκπαιδευτικές ή ερευνητικές ή δραστηριότητες 

κατάρτισης στις οποίες συμμετέχει το Εργαστήριο και 
οι οποίες προβλέπουν αποζημίωση για τις δράσεις του 
Εργαστηρίου.

8. Έσοδα από πληθοποριστική χρηματοδότηση 
(crowdfunding) επιστημονικής έρευνας καθώς και εν 
γίνει επιστημονικών προϊόντων και υπηρεσιών σύμφωνα 
με την κείμενη νομοθεσία.

9. Από κάθε άλλη νόμιμη πηγή.

Άρθρο 8 
Τηρούμενα βιβλία

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

i. Πρωτόκολλο εισερχομένων και εξερχόμενων εγγρά-
φων

ii. Βιβλίο περιουσιακών στοιχείων.
iii. Φάκελος οικονομικών στοιχείων κάθε έτους.
iv. Κατάλογος επιστημονικών βιβλίων, περιοδικών και 

οργάνων.
v. Αρχείο ερευνητικών προγραμμάτων. 
2. Με απόφαση του Διευθυντή μπορεί να τηρείται και 

κάθε άλλο βιβλίο ή στοιχείο που προβλέπεται από ειδι-
κές διατάξεις ή κρίνεται απαραίτητο για τη λειτουργία 
του Εργαστηρίου.

Άρθρο 9 
Τίτλος - Σφραγίδα - Λογότυπο

1. Ο τίτλος του Εργαστηρίου είναι «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕ-
ΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ & ΥΠΟΛΕΙΜΜΑ-
ΤΩΝ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ - ΤΕΔΑΠΥ» (στα Αγγλι-
κά: «WASTE & AGRICULTURAL RESIDUES MANAGEMENT 
TECHNOLOGIES LABORATORY- WARMaT Lab») και ανα-
γράφεται σε κάθε έντυπο του, μαζί με το λογότυπο του.

Ο τίτλος αυτός καθώς και τα στοιχεία του Διευθυντή 
του Εργαστηρίου αναγράφονται στους χώρους που είναι 
εγκατεστημένο και δραστηριοποιείται το Εργαστήριο.

2. Το Εργαστήριο χρησιμοποιεί για την αλληλογραφία 
του όμοια σφραγίδα με αυτή του Τμήματος με την προ-
σθήκη του τίτλου του καθώς και του λογότυπου.

3. Ανάλογη σφραγίδα με τα στοιχεία στην αγγλική 
γλώσσα χρησιμοποιεί το Εργαστήριο για την ξενόγλωσ-
ση αλληλογραφία του.

Άρθρο 10 
Δεοντολογία

Οι δραστηριότητες του Εργαστηρίου εναρμονίζονται 
με τον Κώδικα Δεοντολογίας του Πανεπιστημίου Θεσ-
σαλίας, ιδιαίτερα σε ότι αφορά ζητήματα ηθικής και δε-
οντολογίας της έρευνας.

Άρθρο 11 
Μεταβατικές διατάξεις

Για θέματα, που δεν καθορίζονται από τον παρόντα 
Εσωτερικό Κανονισμό, αρμόδια είναι η Συνέλευση του 
Τμήματος Γεωπονίας-Αγροτεχνολογίας.

Άρθρο 12 
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από τη δημοσίευσή της 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Βόλος, 8 Φεβρουαρίου 2022

Ο Πρύτανης

ΖΗΣΗΣ ΜΑΜΟΥΡΗΣ
Ι

Αριθμ.     868 (4)
Ίδρυση Εργαστηρίου με τίτλο «Εργαστήριο Ανθο-

κομίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου» του Τμήματος 

Γεωπονίας της Σχολής Γεωπονίας και Τροφίμων 

του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

  Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ 
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4610/2019 «Συνέργειες Πανεπι-

στημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαί-
δευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους 
και λοιπές διατάξεις» (Α’ 70).

2. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λει-
τουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την 
έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α’ 114).

3. Το γεγονός ότι δεν έχει εκδοθεί ακόμη το προεδρικό 
διάταγμα της παρ. 10 του άρθρου 28 του ν. 4485/2017 
(Α’ 114).

4. Την εισήγηση της Συνέλευσης του Τμήματος Γεωπονί-
ας της Σχολής Γεωπονίας και Τροφίμων του Πανεπιστημί-
ου Πελοποννήσου (συνεδρίαση υπ’ αρ. 272/24-01-2022).

5. Την απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πε-
λοποννήσου (συνεδρίαση με αριθμό 34/28-01-22/208η) 
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για την Ίδρυση Εργαστηρίου με τίτλο «Εργαστήριο Αν-
θοκομίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου» του Τμήματος Γε-
ωπονίας της Σχολής Γεωπονίας και Τροφίμων του Πανε-
πιστημίου Πελοποννήσου.

6. Τις διατάξεις του άρθρου 96 του ν. 4310/2014 «Έρευ-
να, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες δι-
ατάξεις» (Α’ 258).

7. Το γεγονός ότι μέχρι και σήμερα δεν έχει εκδοθεί ο 
Οργανισμός του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου βάσει 
του άρθρου 5 του ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, δια-
σφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση 
των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» (Α’ 195).

8. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσί-
ας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που 
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98).

9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Την Ίδρυση Εργαστηρίου με τίτλο «Εργαστήριο Ανθο-
κομίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου» στο Τμήμα Γεωπονίας 
της Σχολής Γεωπονίας και Τροφίμων του Πανεπιστημίου 
Πελοποννήσου και τον καθορισμό του Εσωτερικού Κα-
νονισμού του ως ακολούθως:

Άρθρο 1 
Ίδρυση

Ιδρύεται στο Τμήμα Γεωπονίας της Σχολής Γεωπονί-
ας και Τροφίμων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου το 
εργαστήριο με την ονομασία «Εργαστήριο Ανθοκομίας 
και Αρχιτεκτονικής Τοπίου» και με τη διεθνή ονομασία 
«Floriculture and Landscape Architecture Laboratory», 
το οποίο καλύπτει τις διδακτικές και ερευνητικές ανάγκες 
του Τμήματος Γεωπονίας στα παραπάνω γνωστικά αντι-
κείμενα. Η λειτουργία του Εργαστηρίου διέπεται από τον 
παρόντα εσωτερικό κανονισμό, όπως αυτός αναλύεται 
στα παρακάτω άρθρα.

Άρθρο 2 
Σκοπός - Αποστολή

Κύριος σκοπός του «Εργαστηρίου Ανθοκομίας και 
Αρχιτεκτονικής Τοπίου» είναι να αποτελέσει έναν επι-
στημονικό και έγκυρο φορέα παραγωγής πρωτογενούς 
έρευνας, μελέτης και ανάπτυξης της επιστημονικής γνώ-
σης καθώς και να καλύψει εκπαιδευτικές και ερευνητικές 
ανάγκες του Τμήματος Γεωπονίας της Σχολής Γεωπονί-
ας και Τροφίμων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Το 
αντικείμενο του εργαστηρίου είναι η εκπαίδευση στα 
προπτυχιακά και μεταπτυχιακά μαθήματα που εμπί-
πτουν στο γνωστικό αντικείμενο της Ανθοκομίας και 
της Αρχιτεκτονικής Τοπίου. Επίσης, αντικείμενο αποτε-
λεί η εκτέλεση βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας και 
μελέτης στους τομείς της καλλιέργειας καλλωπιστικών, 
αρωματικών και ενδημικών φυτών, στις πρακτικές που 
αφορούν τη θρέψη και τη λίπανση, τη φυτοπροστασία, 
τη μετασυλλεκτική διαχείριση, την ανάπτυξη και τη δι-
αχείριση των συνθηκών που επιδρούν στην ανθοφορία. 
Αντικείμενο εκπαίδευσης, έρευνας και μελέτης αποτελεί 
και η χρήση και διαχείριση του βοτανικού υλικού στο 
αστικό και περιαστικό τοπίο. Το Εργαστήριο καλύπτει 
ένα διεπιστημονικό πεδίο ανάπτυξης δραστηριοτήτων 

το οποίο βρίσκεται στο επίκεντρο πολλών ερευνητικών 
και διδακτικών δράσεων του Τμήματος Γεωπονίας του 
Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

Άρθρο 3 
Δραστηριότητες

Οι δραστηριότητες του Εργαστηρίου αφορούν στην 
εκπαίδευση προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτη-
τών στην εκπόνηση βασικής έρευνας και διδακτορικών 
διατριβών. Το Εργαστήριο συμμετέχει στην εκπόνηση 
χρηματοδοτούμενων ερευνητικών προγραμμάτων στο 
γνωστικό αντικείμενο της Ανθοκομίας και της Αρχιτεκτο-
νικής Τοπίου. Πιο συγκεκριμένα, η δραστηριότητά του 
επικεντρώνεται στους παρακάτω ενδεικτικούς τομείς:

- Καλλιέργεια και διαχείριση καλλωπιστικών και αρω-
ματικών φυτών

Συστήματα καλλιέργειας, εξοπλισμός και έλεγχος των 
συνθηκών ανάπτυξης

Χρήση νέων τεχνολογιών και εναλλακτικών υλικών 
στην παραγωγική διαδικασία

Θρέψη - λίπανση 
Φυτοπροστασία
Πολλαπλασιασμός
Μετασυλλεκτική διαχείριση 
Εμπορία και διακίνηση
- Μελέτη και διαχείριση ενδημικών φυτών 
Πολλαπλασιασμός.
Πρωτόκολλα καλλιέργειας
Διάσωση, διαφύλαξη, διατήρηση σπάνιων φυτικών 

ειδών
Χρήσεις
- Σχεδιασμός, διαμόρφωση και διαχείριση του αστικού 

και περιαστικού πρασίνου
- Σχεδιασμός, διαμόρφωση και χρήση των βοτανικών 

υλικών σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους (διακό-
σμηση, Ανθοδετική τέχνη, συνθέσεις)

- Νέες τεχνολογίες για χρήση στο αστικό περιβάλλον 
(φυτεμένα δώματα, κάθετες φυτεύσεις κ.λπ.)

- Περιβαλλοντικός σχεδιασμός
- Τεχνολογία και διαχείριση χλοοτάπητα
Επιπρόσθετα, το Εργαστήριο δραστηριοποιείται στην:
- Ανάπτυξη συνεργασιών με Ινστιτούτα, Κέντρα Ερευ-

νών, ακαδημαϊκά ιδρύματα και λοιπούς επιστημονικούς 
φορείς της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, των οποίων οι 
στόχοι συμπίπτουν, είναι συναφείς ή αλληλοσυμπληρώ-
νονται με εκείνους του Εργαστηρίου.

- Το σχεδιασμό, τη διεκδίκηση και εκτέλεση ερευνη-
τικών και αναπτυξιακών προγραμμάτων στα γνωστικά 
αντικείμενα και ενδιαφέρονται του Εργαστηρίου.

- Τη διεξαγωγή εφαρμοσμένη έρευνας μελέτης και 
ανάπτυξης στο γνωστικό αντικείμενο του Εργαστηρί-
ου και στους τομείς ενδιαφέροντος που αναφέρονται 
παραπάνω.

- Δημοσίευση επιστημονικών άρθρων, μελετών, βιβλί-
ων, μονογραφιών κ.λπ. γύρω από το γνωστικό αντικεί-
μενο του Εργαστηρίου.

- Οργάνωση ή συνδιοργάνωση σεμιναρίων, ημερίδων, 
συμποσίων, συνεδρίων και διαλέξεων για την προαγωγή 
της γνώσης και την προώθηση των στόχων του Εργα-
στηρίου.
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- Οργάνωση δράσεων δια βίου μάθησης, σχολείων και 
άλλων συναφών πρωτοβουλιών γύρω από το γνωστικό 
αντικείμενο του Εργαστηρίου.

- Εξυπηρέτηση διαφόρων κοινωνικών αναγκών, σε 
θέματα με τα οποία ασχολείται το Εργαστήριο.

- Ενίσχυση της βιβλιογραφικής και τεχνολογικής υπο-
δομής στο Τμήμα Γεωπονίας της Σχολής Γεωπονίας και 
Τροφίμων για την υποστήριξη του αντικειμένου της Αν-
θοκομίας και της Αρχιτεκτονικής τοπίου.

Άρθρο 4 
Προσωπικό

Το προσωπικό του Εργαστηρίου στελεχώνεται από δι-
δακτικό και εργαστηριακό προσωπικό που υπηρετεί στο 
Τμήμα Γεωπονίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Το 
προσωπικό αποτελείται από τον Διευθυντή και μέλη του 
Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Τμή-
ματος Γεωπονίας, που η επιστημονική τους ενασχόληση 
εμπίπτει στα διδακτικά και ερευνητικά ενδιαφέροντα του 
Εργαστηρίου. Το λοιπό προσωπικό περιλαμβάνει μέλη 
Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.), 
μέλη Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.), 
καθώς και τους εξωτερικούς συνεργάτες ή επιστήμονες 
με συνάφεια στο αντικείμενο της Ανθοκομίας ή/και της 
Αρχιτεκτονικής Τοπίου. Η τοποθέτηση στο εργαστήριο 
των μελών Δ.Ε.Π, Ε.Τ.Ε.Π. και Ε.ΔΙ.Π. γίνεται με τη διαδι-
κασία των διατάξεων της πανεπιστημιακής νομοθεσίας, 
ενώ των υπολοίπων μελών με τις ισχύουσες διατάξεις.

Άρθρο 5 
Διοίκηση - Αρμοδιότητες

Το «Εργαστήριο Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής Το-
πίου» διευθύνεται από μέλος Δ.Ε.Π. του Τμήματος Γε-
ωπονίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου βαθμίδας 
Καθηγητή, Αναπληρωτή Καθηγητή ή Επίκουρο Καθηγητή 
με γνωστικό αντικείμενο σχετικό με τα πεδία της Ανθοκο-
μίας ή/και της Αρχιτεκτονικής Τοπίου, όπως ορίζεται από 
την παρ. 22 του άρθρου 28 του ν. 2083/1992. Ο Διευθυ-
ντής ασκεί τις αρμοδιότητες που ορίζει το άρθρο 7 του 
ν. 1268/1982 σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 5α 
του άρθρου 80 του ν. 4009/2011 (Α’ 195), όπως τροποποι-
ήθηκαν από τον ν. 4485/2017 (άρθρα 28 και 29) και τον 
ν. 4521/2018 και περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, το συ-
ντονισμό του διδακτικού (προπτυχιακού μεταπτυχιακού) 
και ερευνητικού έργου του Εργαστηρίου, την κατάρτιση 
του ετήσιου προγράμματος λειτουργίας του Εργαστηρίου 
και την υποβολή αυτού στη Γενική Συνέλευση του Τμήμα-
τος Γεωπονίας. Ο Διευθυντής μεριμνά για την εφαρμογή 
του ετήσιου προγράμματος, για την υλοποίηση των απο-
φάσεων των συλλογικών οργάνων του Τμήματος Γεω-
πονίας, για τη στελέχωση και την οικονομική διαχείριση 
των πόρων του Εργαστηρίου, για την κατανομή και την 
διαχείριση των χώρων του Εργαστηρίου, για την υποβολή 
του ετήσιου απολογισμού των δραστηριοτήτων και την 
υπογραφή κάθε εξερχόμενου εγγράφου.

Άρθρο 6 
Εγκατάσταση - Λειτουργία

Χώροι εγκατάστασης του εργαστηρίου είναι οι χώροι 
που παραχωρούνται από το Πανεπιστήμιο Πελοποννή-

σου για τη διεξαγωγή του διδακτικού και ερευνητικού 
του έργου ή χώροι που μπορούν να παραχωρηθούν από 
δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς προς το Πανεπιστήμιο 
Πελοποννήσου για τον σκοπό αυτό. Πιο συγκεκριμένα, 
παραχωρείται η αίθουσα διδασκαλίας Ν85 που βρίσκεται 
στο ισόγειο του κτιρίου στο οποίο στεγάζεται η Σχολή 
Γεωπονίας, καθώς και η δυνατότητα χρήσης της αίθου-
σας διδασκαλίας Ν58 για τις ανάγκες του διδακτικού 
και ερευνητικού έργου που αφορά στη μετασυλλεκτική 
διαχείριση των ανθοκομικών προϊόντων. Επίσης, παρα-
χωρείται έκταση στο αγρόκτημα και θερμοκήπιο για την 
εκπόνηση του διδακτικού και του ερευνητικού έργου. 
Χώροι εγκατάστασης του Εργαστηρίου είναι και οι χώ-
ροι που μπορούν να παραχωρηθούν από δημόσιους ή 
ιδιωτικούς φορείς προς το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου 
για τον σκοπό αυτό. Στους χώρους εγκατάστασης του 
Εργαστηρίου Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου 
υπάρχει πινακίδα με τον τίτλο του Εργαστηρίου και το 
όνομα του Διευθυντή.

Ο Διευθυντής ενημερώνεται για τη διεξαγωγή εργα-
σιών στους χώρους του Εργαστηρίου και έχει την ευθύ-
νη για την εν γένει λειτουργία του, τη χρησιμοποίηση 
εργαστηριακών συσκευών/οργάνων και μηχανημάτων, 
υλικών και Η/Υ που ανήκουν σ’ αυτό, την παραμονή ερ-
γαζομένων (προσωπικού, φοιτητών, επισκεπτών) στους 
χώρους όπου τηρούνται ειδικοί κανόνες ασφάλειας, κα-
θώς και την προστασία των ως άνω συσκευών και υλικών 
και εγκαταστάσεών του από βλάβες.

Η χρησιμοποίηση ειδικών οργάνων του Εργαστηρίου 
επιτρέπεται μόνο στο προσωπικό του ή άλλους ερευνητές 
που διαθέτουν ειδική επί των οργάνων αυτών εκπαίδευ-
ση και εξουσιοδότηση από τον Διευθυντή. Κινητά όργανα 
και συσκευές οι οποίες παραχωρούνται για τη διεξαγωγή 
εργασιών, επιστρέφονται, μετά τη χρήση τους, στην κατά-
σταση που είχαν παραχωρηθεί. Υπάρχει και φυλάσσεται 
λίστα με όλα τα όργανα και τα υλικά του εργαστηρίου.

Στην περίπτωση που είναι δυνατή κατά τις ισχύουσες 
διατάξεις η πρόσληψη επιστημόνων στους τομείς των 
διδακτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων του εργα-
στηρίου, η πρόσληψη διενεργείται κατόπιν εισηγήσεως 
του Διευθυντή του εργαστηρίου στα αρμόδια όργανα 
του Τμήματος.

Άρθρο 7 
Έσοδα - Πόροι

Τα έσοδα και οι πόροι του εργαστηρίου προέρχονται 
από πιστώσεις από τις δημόσιες επενδύσεις και δαπάνες 
ή τον τακτικό προϋπολογισμό ή την ιδιαίτερη περιουσία 
του ιδρύματος και οι οποίες χορηγούνται σύμφωνα με 
την κείμενη νομοθεσία. Επιπλέον, τα έσοδα και οι πόροι 
του εργαστηρίου προκύπτουν από:

α. Την εκτέλεση ερευνητικών προγραμμάτων που πραγ-
ματοποιούνται για ίδιο λογαριασμό ή λογαριασμό τρίτων. 

β. Τις ειδικές εισφορές, δωρεές και χρηματοδοτήσεις 
από Εθνικούς και διεθνείς οργανισμούς, δημόσιες ή ιδι-
ωτικές επιχειρήσεις και υπηρεσίες, από νομικά ή φυσικά 
πρόσωπα.

γ. Τη λειτουργία Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών 
Σπουδών και Προγραμμάτων Διδακτορικών Σπουδών 
του Τμήματος Γεωπονίας.
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δ. Τη χρήση της πνευματικής ιδιοκτησίας των αποτελε-
σμάτων ερευνητικών και αναπτυξιακών προγραμμάτων. 

ε. Την οργάνωση δράσεων δια βίου μάθησης, σχολεί-
ων, σεμιναρίων, συνεδρίων και άλλων συναφών πρω-
τοβουλιών. 

στ. Την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με την κείμενη 
νομοθεσία 

ζ. Κάθε άλλη νόμιμη πηγή.
Διευκρινίζεται ότι η οικονομική διαχείριση των εσό-

δων που θα προέρχονται από την εκτέλεση κάθε είδους 
έργων και των σχετικών δαπανών θα γίνεται από την 
Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου 
(Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Πανεπιστη-
μίου Πελοποννήσου).

Άρθρο 8 
Τηρούμενα βιβλία

Για τις ανάγκες του Εργαστηρίου Ανθοκομίας και Αρ-
χιτεκτονικής Τοπίου τηρούνται τα ακόλουθα βιβλία και 
στοιχεία: α) βιβλίο περιουσιακών στοιχείων, φάκελος 
οικονομικών στοιχείων κάθε έτους, β) αρχείο ερευνητι-
κών προγραμμάτων, γ) πρωτόκολλο εισερχομένων και 
εξερχομένων εγγράφων. Με απόφαση του Διευθυντή 
μπορεί να τηρείται και κάθε άλλο βιβλίο ή στοιχείο, το 
οποία κρίνεται απαραίτητο για την εύρυθμη λειτουργία 
του Εργαστηρίου ή προβλέπεται από ειδικές διατάξεις.

Άρθρο 9 
Τίτλος -Σφραγίδα

Το Εργαστήριο χρησιμοποιεί για την αλληλογραφία 
του στρογγυλή σφραγίδα που αναγράφει στον εξωτερι-
κό κύκλο «ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ» και στον 
εσωτερικό «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟ-
ΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΟΥ» και έχει ως έμβλημα στα έγγραφά του 
το αντίστοιχο του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Ανά-
λογη σφραγίδα, με τα στοιχεία στην αγγλική γλώσσα, 
«UNIVERSTITY OF PELOPONNESE» «FLORICULTURE AND 
LANDSCAPE ARCHITECTURE LABORATORY» χρησιμοποι-
εί το Εργαστήριο για την ξενόγλωσση αλληλογραφία του 
και τα έγγραφά του.

Άρθρο 10 
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από τη δημοσίευσή της 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Τρίπολη, 7 Φεβρουαρίου 2022 

Ο Πρύτανης 
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