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Εσωτερικός κανονισμός του θεσμοθετημένου 

εργαστηρίου Χημείας, Βιοχημείας, Κοσμητολογίας 

Πίνακας τροποποιήσεων 

Ημερομηνία Αριθμός έκδοσης Σχόλια 

18/02/2018 1.0 Αρχική έκδοση. Κατατέθηκε μαζί με το ιδρυτικό ΦΕΚ του 

εργαστηρίου. 

13/10/2020 2.0 1. Αλλαγές στη διάρθρωση το προσωπικού. 

2. Νέο άρθρο για τις υποχρεώσεις των μελών 

3. Νέο άρθρο για την δεοντολογία των μελών του 

εργαστηρίου. 

4. Εμπλουτισμός των τομέων δραστηριότητας του 

εργαστηρίου με οργάνωση – συμμετοχή σε 

προγράμματα δια βίου μάθησης, συνεδρίων, 

σεμιναρίων. 

10/11/2020 3.0 Προσθήκη στην παράγραφο «Υποχρεώσεις μελών» 

ειδικής διάταξης για την ένταξη των μελών ΔΕΠ άλλων 

ΑΕΙ με πρόσκληση καθώς και διάταξης που ορίζει την 

προβολή του εργαστηρίου (affiliation) από αυτούς. 

 

Άρθρο 1 
Εσωτερικός Κανονισμός 
Η λειτουργία του Εργαστηρίου διέπεται από τον παρόντα Εσωτερικό Κανονισμό, όπως αναλύεται 
στα παρακάτω άρθρα. 

 
Άρθρο 2 
Σκοπός - Τομείς Δραστηριότητας 
Το  Εργαστήριο Χημείας, Βιοχημείας, Κοσμητολογίας ή ChemBiochemCosm» (Laboratory 
Of Chemistry, Biochemistry and Cosmetic Science) έχει  ως αποστολή: 
1. Την κάλυψη σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο διδακτικών και ερευνητικών 

αναγκών του Τμήματος Βιοϊατρικών Επιστημών και άλλων Τμημάτων του 
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής σε θέματα που εμπίπτουν στα γνωστικά αντικείμενα 
του Εργαστηρίου, όπως αυτά προσδιορίζονται στο άρθρο 1 της παρούσης και 
αποτελούν μέρος του προγράμματος σπουδών του οικείου Τμήματος. 

2. Την υποστήριξη προγραμμάτων Δια Βίου Μάθησης που οργανώνονται από το ΠΑΔΑ ή 
άλλους οργανισμούς. 

3. Την υποστήριξη διδακτορικής και μεταδιδακτορικής έρευνας σε θέματα συναφή με 

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ 

ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 
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τα διδακτικά και ερευνητικά αντικείμενα του Εργαστηρίου. 
4. Την προαγωγή των διδακτικών και ερευνητικών συνεργασιών μεταξύ καθηγητών και 

ερευνητών με συγγενή ή συμπληρωματικά επιστημονικά πεδία εξειδίκευσης εντός 
του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. 

5. Τη συνεργασία κάθε μορφής με Ερευνητικά Κέντρα και Ακαδημαϊκά Ιδρύματα της 
ημεδαπής και αλλοδαπής, εφόσον οι στόχοι συμπίπτουν, συμβαδίζουν και 
αλληλοσυμπληρώνονται με εκείνους του Εργαστηρίου σε πνεύμα αμοιβαιότητας και 
συλλογικής εργασίας. 

6. Τη συνεργασία με φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα, με οργανισμούς της 
τοπικής αυτοδιοίκησης, με επιστημονικούς κοινωνικούς και επαγγελματικούς φορείς, 
με διεθνείς οργανισμούς ή οργανώσεις καθώς και με παραγωγικούς φορείς του 
ιδιωτικού τομέα στα συναφή επιστημονικά πεδία, ώστε να συμβάλλουν στην από 
κοινού διερεύνηση λύσεων και προτάσεων για την αντιμετώπιση σύγχρονων 
προβλημάτων. 

7. Την παροχή γνωμοδοτήσεων ως εμπειρογνώμονες σε θέματα που άπτονται των 
γνωστικών αντικειμένων του Εργαστηρίου, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 

8. Την παροχή υπηρεσιών σε ιδιώτες και οργανισμούς σύμφωνα με τα προβλεπόμενα 
στο π.δ. 159/1984 (ΦΕΚ 53/τ.Α΄/27.4.1984): προϋποθέσεις παροχής υπηρεσιών από 
τα πανεπιστημιακά εργαστήρια σε ιδιώτες και κάθε νομικής μορφής οργανισμούς. 

9. Την προσέλκυση χρηματοδοτούμενης έρευνας από εθνικούς και διεθνείς πόρους σε 
επιστημονικούς τομείς δραστηριότητας του Εργαστηρίου ή επιμέρους πεδία 
εξειδίκευσης των μελών του. 

10. Τη διοργάνωση επιστημονικών διαλέξεων, ημερίδων, σεμιναρίων, συμποσίων, 
συνεδρίων και άλλων επιστημονικών εκδηλώσεων, την πραγματοποίηση 
δημοσιεύσεων και εκδόσεων και την πρόσκληση Ελλήνων και ξένων αναγνωρισμένου 
κύρους επιστημόνων. 

11. Την παροχή υπηρεσιών από μέλη του Εργαστηρίου (σε θέματα που άπτονται της 
ειδικότητάς των) σε άλλα θεσμοθετημένα εργαστήρια Πανεπιστημίων και 
ερευνητικών κέντρων. 

12. Την οργάνωση αυτοχρηματοδοτούμενων εκπαιδευτικών προγραμμάτων για 
επαγγελματίες υγείας σε συνεργασία με το ΚΕΔΙΒΜ το Πανεπιστημίου Δυτικής 
Αττικής. 

 
Άρθρο 3 
Προσωπικό  
3.1 Το προσωπικό του Εργαστηρίου στελεχώνεται από τα κάτωθι ιδρυτικά τακτικά μέλη 
(Παρ. 4 του άρθρου 28 του ν. 4485/2017): 
 

1. Αθανασία Βαρβαρέσου, καθηγήτρια στην κατεύθυνση Αισθητικής και Κοσμητολογίας 
2. Ελένη Κίντζιου, καθηγήτρια στην κατεύθυνση Αισθητικής και Κοσμητολογίας 
3. Πέτρο Καρκαλούσο, επίκουρο καθηγητή στην κατεύθυνση Ιατρικών Εργαστηρίων 
4. Χριστίνα Φούντζουλα, επίκουρη καθηγήτρια στην κατεύθυνση Ιατρικών Εργαστηρίων 
5. Σπυρίδων Παπαγεωργίου, λέκτορα στην κατεύθυνση Αισθητικής και Κοσμητολογίας 
6. Μαρία Τράπαλη, λέκτορα στην κατεύθυνση Αισθητικής και Κοσμητολογίας 

 
Στα τακτικά μέλη προστέθηκε ύστερα από την Απόφαση 2η Συνεδρίαση/19-12-2019: 
 

7. Απόστολο Παπαδόπουλο, λέκτορα στην κατεύθυνση Αισθητικής και Κοσμητολογίας 
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3.2. Τακτικά μέλη μπορούν να είναι, εκτός από άλλα μέλη ΔΕΠ σχετικού γνωστικού 
αντικειμένου, ομότιμοι καθηγητές του τμήματος Βιοϊατρικών Επιστημών με σχετικό γνωστικό 
αντικείμενο. 
 
3.3 Συνεργαζόμενα μέλη μπορεί να είναι μέλη ΔΕΠ, ερευνητές, ακαδημαϊκοί υπότροφοι, ιατροί 
ή άλλοι επιστήμονες του ΕΣΥ και γενικά επιστήμονες κατόχου διδακτορικού με συναφής 
ειδίκευση. 
 
3.4. Μέλη του Ειδικού Διδακτικού Προσωπικού (ΕΔΙΠ) και Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού 
Προσωπικού (ΕΤΕΠ), που το γνωστικό τους αντικείμενο καλύπτει τα γνωστικά αντικείμενα του 
Εργαστηρίου όπως προβλέπεται στην παρ. 5 του άρθρου 28 του ν. 4485/2017. 
 
3.5. Μεταδιδακτορικούς ερευνητές, διδάκτορες, υποψήφιους διδάκτορες και μεταπτυχιακούς 
φοιτητές που συμμετέχουν ενεργά στις ερευνητικές δραστηριότητες και στην εκτέλεση 
ερευνητικών έργων και προσφορά υπηρεσιών από το Εργαστήριο. 

 
Άρθρο 4 
Διοίκηση - Αρμοδιότητες 
Το Εργαστήριο Χημείας, Βιοχημείας, Κοσμητολογίας ή ChemBiochemCosm» (Laboratory Of 
Chemistry, Biochemistry and Cosmetic Science) διευθύνεται από μέλος ΔΕΠ της σχολής 
Επιστημών Υγείας και Πρόνοιας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής στο όποιο ανήκει το 
Εργαστήριο και διαθέτει γνωστικό αντικείμενο, αντίστοιχο με εκείνα που περιγράφονται στο 
άρθρο 1 της παρούσης. Ο Διευθυντής του Εργαστηρίου, εκλέγεται με τριετή θητεία με τη 
διαδικασία του άρθρου 29 του ν.4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ. Α΄/4-8-2017) και μπορεί να ανήκει στις 
βαθμίδες του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας, του αναπληρωτή καθηγητή ή του επίκουρου 
καθηγητή. Ο Διευθυντής αναπληρώνεται σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος από το 
αρχαιότερο μέλος ΔΕΠ, ξεκινώντας από την πρώτη βαθμίδα και εξαντλώντας τις βαθμίδες μέχρι 
και τη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή. 

Ο Διευθυντής του Εργαστηρίου ασκεί αρμοδιότητες όπως: 
1. ο συντονισμός του διδακτικού (προπτυχιακού – μεταπτυχιακού)  και ερευνητικού 

έργου του Εργαστηρίου, 
2. η υποβολή στην Γενική Συνέλευση του Τμήματος Βιοϊατρικών Επιστημών της Σχολής 

Επιστημών Υγείας και Πρόνοιας του ετήσιου προγράμματος λειτουργίας του 
Εργαστηρίου,  

3. η μέριμνα για την τήρηση του κανονισμού και του προγράμματος λειτουργίας του 
Εργαστηρίου,  καθώς και για τη στελέχωση, την οικονομική διαχείριση των εσόδων 
και την κατανομή των χώρων του Εργαστηρίου,  

4. η υποβολή στην Γενική Συνέλευση του Τμήματος Βιοϊατρικών Επιστημών της Σχολής 
Επιστημών Υγείας και Πρόνοιας του ετήσιου και τριετούς απολογισμού των 
δραστηριοτήτων του Εργαστηρίου,  

5. η εκπροσώπηση του εργαστηρίου στα αρμόδια όργανα της Σχολής και του 
Πανεπιστημίου σύμφωνα με τους προβλεπόμενους εσωτερικούς κανονισμούς,  

6. μεριμνά για την οικονομική διαχείριση των πόρων του Εργαστηρίου, 
7. μεριμνά για τη στελέχωση του Εργαστηρίου με το αναγκαίο προσωπικό, σύμφωνα με 

τις διατάξεις της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας, καθώς και για την οργάνωση 
ερευνητικών ομάδων επιστημονικού προσωπικού, προπτυχιακών και μεταπτυχιακών 
φοιτητών, 

8. μεριμνά για την κατανομή των χώρων του Εργαστηρίου, 
9. εισηγείται στη Σχολή για την προμήθεια του απαραίτητου εξοπλισμού, καθώς και 

αναλώσιμων υλικών, 
10. υπογράφει κάθε εξερχόμενο έγγραφο που σχετίζεται με το Εργαστήριο και γενικά 
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είναι υπεύθυνος για την ομαλή και αποδοτική λειτουργία του Εργαστηρίου. 
 

Άρθρο 5 
Εγκατάσταση - Υλικοτεχνική Υποδομή 
Το Εργαστήριο εγκαθίσταται σε χώρο της Σχολής Επιστημών Υγείας και Πρόνοιας της 
Πανεπιστημιούπολης 1 (ως έδρα του ορίζεται το εργαστήριο Κ4-103). Χώρος εγκατάστασης του 
Εργαστηρίου είναι εν γένει οι χώροι που παραχωρούνται για τη διεξαγωγή του ερευνητικού του 
έργου και συγκεκριμένα οι χώροι των ειδικών εγκαταστάσεων με τα όργανα και τον λοιπό 
εργαστηριακό και τεχνικό εξοπλισμό για τη διενέργεια των ερευνητικών προγραμμάτων και των 
συναφών δράσεων. Στο Εργαστήριο τηρούνται οι προβλεπόμενοι όροι λειτουργίας και υγιεινής 
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην κείμενη νομοθεσία. Στους χώρους εγκατάστασης υπάρχει 
πινακίδα με τον τίτλο του Εργαστηρίου και το όνομα του Διευθυντή. 
 
Άρθρο 7 
Δομή του εργαστηρίου – διάρθρωση 

1. Οι τρεις διαφορετικές ειδικεύσεις του εργαστηρίου ChemBiochemCosm γίνονται σε 
διαφορετικούς και κατάλληλους εργαστηριακούς χώρους ήτοι:   

a. Χημεία: Κεντρικά χημεία του ΠΑΔΑ Άλσος Αιγάλεω και εργαστήριο Κ4-103 
b. Βιοχημεία: Εργαστήριο χημείας και κλινικής χημείας στο κτήριο Κ13 (Κ13-206) 
c. Κοσμητολογία: Εργαστήριο κοσμητολογίας Κ4-104 και Κ5-208. 

2. Οι επιστημονικά υπεύθυνοι για τις τρεις ειδικεύσεις του εργαστηρίου 
ChemBiochemCosm είναι: 

a. Χημεία: Χριστίνα Φούντζουλα 
b. Βιοχημεία: Πέτρος Καρκαλούσος 
c. Κοσμητολογία: Αθανασία Βαρβαρέσου 

 
Άρθρο 6 
Κανόνες λειτουργίας Εργαστηρίου 
1. Το Εργαστήριο λειτουργεί κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, σύμφωνα με τον Εσωτερικό 

Κανονισμό Λειτουργίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.  
2. Ο Διευθυντής συντονίζει κάθε εργασία η οποία γίνεται στο πλαίσιο ερευνητικού 

προγράμματος ή άλλου έργου που έχει αποφασισθεί και καθορίζει την προτεραιότητα στη 
χρησιμοποίηση αναλωσίμων,  οργάνων και χώρων, σε περίπτωση που δεν υπάρχει άλλη 
σχετική απόφαση. Επίσης, έχει την ευθύνη για την προστασία των οργάνων και των 
εγκαταστάσεων από βλάβες, την ασφαλή παραμονή του προσωπικού, των φοιτητών και 
επισκεπτών και γενικά την ευθύνη για την απρόσκοπτη λειτουργία του Εργαστηρίου. 

3. H χρήση του εργαστηριακού εξοπλισμού επιτρέπεται μόνο στο επιστημονικό προσωπικό του 
Εργαστηρίου ή σε άλλους ερευνητές που έχουν εκπαιδευτεί στη χρήση των  συγκεκριμένων 
οργάνων και έχουν εξουσιοδοτηθεί από τον Διευθυντή. Εξοπλισμός και εν γένει αντικείμενα 
του Εργαστηρίου τα οποία παραδίδονται για τη διεξαγωγή εκπαιδευτικού και ερευνητικού 
έργου επιστρέφονται, μετά τη χρήση τους, στην κατάσταση στην οποία βρίσκονταν κατά την 
παράδοσή τους. 

 
Άρθρο 7 
Υποχρεώσεις των μελών 

1. Όλα τα μέλη του εργαστηρίου, τακτικά, συνεργαζόμενα, διδάκτορες, μεταδιδάκτορες κ.α. 
θεωρούνται ότι ανήκουν στην ερευνητικά ομάδα του εργαστηρίου. Ως κύρια ερευνητική 
ομάδα του εργαστηρίου θεωρούνται τα τακτικά μέλη του. 

2. Όλα τα νέα μέλη, τακτικά ή συνεργαζόμενα, λαμβάνουν γνώση τον παρόντα κανονισμό και 
δηλώνουν ότι τον αποδέχονται μαζί με την αίτησή τους για ένταξή τους στο εργαστήριο. 

3. Τα τακτικά μέλη οφείλουν να συμμετέχουν στις συνελεύσεις του εργαστηρίου και να 
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ειδοποιούν σε τυχόν απουσία τους. Η συνέλευση έχει απαρτία με το 50% των τακτικών 
μελών τους. 

4. Τα συνεργαζόμενα μέλη έχουν τον δικαίωμα να συμμετέχουν στις συνελεύσεις του 
εργαστηρίου, χωρίς όμως να είναι υποχρεωτικό όπως συμβαίνει με τα τακτικά μέλη.  

5. Τα τακτικά μέλη οφείλουν να βοηθούν στο διοικητικό και οργανωτικό μέρος του 
εργαστηρίου και να συμμετέχουν στις δραστηριότητες του εργαστηρίου. 

6. Η ολοκλήρωση των ερευνητικών πρωτοκόλλων και των άλλων δραστηριοτήτων θα 
επιχειρείται κατά προτεραιότητα από τα τακτικά και συνεργαζόμενα μέλη του 
εργαστηρίου. 

7. Μέλη ΔΕΠ άλλων ΑΕΙ, δύναται να προσκληθούν να γίνουν συνεργαζόμενα μέλη και 
υποχρεούνται να προβάλλουν την ταυτότητα  του εργαστηρίου ChemBiochemCosm 
(affiliation) μόνο όταν το ερευνητικό έργο γίνει αποκλειστικά με τους πόρους του 
ChemBiochemCosm. 

 
Άρθρο 8 
Κώδικας δεοντολογίας 

1. Τα μέλη του εργαστηρίου, τακτικά και συνεργαζόμενα δεν αναφέρονται ποτέ με 
απαξιωτικά λόγια εναντίον μελών του εργαστηρίου. 

2. Φροντίζουν τις δημοσιεύσεις τους σε περιοδικά, συλλογικούς τόμους, πρακτικά 
συνεδρίων κ.α. να συνεργάζονται για επιμέρους εργασίες με άλλα μέλη του εργαστηρίου. 

3. Περιλαμβάνουν στις δημοσιεύσεις τους κατά προτεραιότητα όλα τα μέλη του 
εργαστηρίου που συνεργάστηκαν ή συνέδραμαν σε αυτή. 

4. Τηρούν τους κανόνες Ηθικής και Δεοντολογίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής όπως 
αυτές ισχύουν κάθε φορά. 

 
Άρθρο 9 
Πόροι 
Η λειτουργία του Εργαστηρίου θα γίνεται από ιδίους πόρους, οι οποίοι θα προέρχονται από: 

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

2. Τη διάθεση ερευνητικών και εν γένει επιστημονικών προϊόντων. 
3. Την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με το Π.Δ. 159/1984 (ΦΕΚ 53/τ. Α΄/27-4-1984'): 

«Προϋποθέσεις παροχής υπηρεσιών από τα πανεπιστημιακά εργαστήρια σε ιδιώτες 
και κάθε νομικής μορφής οργανισμούς». 

4. Τις ειδικές εισφορές και κάθε είδους χρηματοδοτήσεις από διεθνείς οργανισμούς και 
Νομικά ή Φυσικά Πρόσωπα. 

5. Τις κληρονομιές, τις δωρεές, χορηγίες και τις κληροδοσίες στο Πανεπιστήμιο Δυτικής 
Αττικής για τους σκοπούς του Εργαστηρίου και εφόσον δεν τίθενται όροι που 
αντιβαίνουν σε αυτούς. 

6. Συνέδρια και εκπαιδευτικά σεμινάρια. 
7. Από κάθε άλλη νόμιμη πηγή. 

 
Άρθρο 10 
Τηρούμενα βιβλία 
Για τις ανάγκες του Εργαστηρίου τηρούνται τα ακόλουθα βιβλία και στοιχεία σε  έντυπη ή 
ηλεκτρονική μορφή: 

1. Βιβλίο πρωτοκόλλου εισερχομένων και εξερχόμενων εγγράφων.  
2. Βιβλίο πρακτικών συνελεύσεων του εργαστηρίου. 
3. Βιβλίο περιουσιακών στοιχείων.  
4. Φάκελος οικονομικών στοιχείων κάθε έτους. 
5. Φάκελος ετήσιου απολογισμού δραστηριοτήτων. 
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6. Κατάλογος επιστημονικών βιβλίων και περιοδικών με αναφορές στο επιστημονικό 
έργο του εργαστηρίου. 

7. Αρχείο ερευνητικών προγραμμάτων. 
8. Αρχείο ερευνητικών δεδομένων και τεχνικά φυλλάδια αναλυτικών μεθόδων. 

Με απόφαση του Διευθυντή μπορεί να τηρείται και κάθε άλλο βιβλίο ή στοιχείο που 
προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία ή κρίνεται απαραίτητο για το Εργαστήριο. 

 
Άρθρο 11 
Λογότυπο 
Τα λογότυπα που χρησιμοποιούνται για την προβολή του εργαστηρίου είναι τα ακόλουθα: 

 

      
 

 
Άρθρο 2 
Τίτλος - Σφραγίδα 
Ο τίτλος του Εργαστηρίου είναι «Εργαστήριο Χημείας, Βιοχημείας και Κοσμητολογίας» και  στην 
αγγλική γλώσσα «Laboratory Of Chemistry, Biochemistry and Cosmetic Science». 
Το Εργαστήριο χρησιμοποιεί για την αλληλογραφία του όμοια στρογγυλή σφραγίδα με αυτή της 
Σχολής και την προσθήκη του τίτλου του. Ανάλογη σφραγίδα με τα στοιχεία χρησιμοποιεί το 
Εργαστήριο για την ξενόγλωσση αλληλογραφία του. Παρακάτω δίνεται αντίγραφο της σφραγίδας 
του. 

 
 
 

 

 


