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ΠΡΟΕ∆ΡΙΚΑ ∆ΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 

 
ΠΡΟΕ∆ΡΙΚΟ ∆ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙθ. 50 

Ίδρυση Εργαστηρίων σε Τµήµατα του Παvεnιστηµίου 
Θεσσαλίας. 

 

 Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

 Έχoντας υπόψη: 
 1. Τις διατάξεις: 
 α) Των άρθρων 50 παρ. 1 και 7 παρ. 5 του Ν. 1268/1982
(Α ' 87) όπως η τελευταία αυτή διάταξη τροποποιήθηκε µε 
το άρθρο 48 παρ. 2 του Ν. 1404/1983 (Α' 173). 
 β) Του άρθρου 19 παρ. 2 του Ν. 1735/ 1987 (Α ' 195). 
 γ) Του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 (Α ' 137) όπως
αυτό προσετέθη µε το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992   (Α' 
154 ). 
δ) Του άρθρου 5 παρ.1 και 9 του Π.∆. 83/1984 - Ίδρυση 

Παvεπιστηµίου Αιγαίου, Ιονίου Πανεπιστηµίου και Πανεπι-
στηµίου θεσσαλίας (Α ' 31 ). 

2. Τη γνώµη του Τµήµατος Γεωπονίας Φυτικής και Ζωϊ-
κής Παραγωγής  ( συνεδριάσεις  9η / 19. 1. 1994 και 14η / 
9. 3. 1994 ) και της ∆ιοικούσας Εnιτροπής του Πανεπιστη-
µίου Θεσσαλίας (συνεδριάσεις 128η/21.12.1991,  151/ 
27.7.1993, 160η/ 25.2.1994 και 162η/ 1.4.1994). 

3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος προ-
καλείται ετησΙως δαπάvη δέκα πέντε εκατοµµυρlων δρχ. 
(15.000.000) σε βάρος του προϋπολογισµού του πανεπι-
στηµίου Θεσσαλίας. Για το 1994 δεν θα υπάρχει επιβά-
ρυνση στον προϋπολογισµό του Πανεπιστηµίου καθόσον 
δεν προβλέπεται η ολοκλήρωση των διαδικασιών ίδρυσης 
– οργάνωσης και λειτουργίας των εργαστηρίων. Για το  

έτος 1995 θα υπάρξει σχετική πρόβλεψη στον προϋπολο-
γισµό του πανεπιστηµίου Θεσσαλίας σύµφωνα µε το υπ’ 
αριθµ.  987/ 11.5.1994 έγγραφο του εν λόγω πανεπιστη-
µίου. 

4. Την αριθµ. 547/ 1994 γνωµοδότηση του Συµβουλίου 
της Επικρατείας µε πρόταση των  Υπουργών Προεδρίας 
της Κυβέρνησης και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµά-
των,  απoφασίζουµε: 

Αρθρο 1 
Ίδρυση  Εργαστηρίων 

 1. Στο Τµήµα Γεωπονίας Φυτικής και Zωϊκής Παραγω- 
γής του Πανεπιστηµίου θεσσαλίας ιδρύονται τα ακόλουθα 
Εργαστήρια. 
    α) Εργαστήριο Φυτοπαθολογίας το οποίο καλύπτει δι-  
δακτικές και ερευνητικές ανάγκες σε επι µέρους ειδικό -
τητες της Φυτοπαθολογίας όπως, µυκητολογία – βακτη-
ριολογία  - ιολογία – καταπολέµηση ασθενειών και µοριακή 
φυτοπαθολογία. Για την εκπλήρωση του σκοπού αυτού και 
την προετοιµασία του φυτοπαθολογικού υλικού για τις 
ασκήσεις των φοιτητών το εργαστήριο στελεχώνεται και 
εξοπλίζεται έτσι ώστε να είναι δυνατή: 
- Η παραγωγή θρεπτικών υποστρωµάτων µικροβίων. 
- Η ανάπτυξη και διατήρηση µικροοργανισµών. 
- Η δηµιουργία µουσείου ασθενών φυτών. 
- Η οργάνωση εξειδικευµένης βιβλιοθήκης και 
-   Η παραγωγή υλικού για τη διδασκαλία των µαθηµάτων 
και των ασκήσεων (σηµειώσεις, διαφάνειες κ.α) 
   β) Εργαστήριο Εδαφολογίας το οποίο καλύπτει διδακτι- 
κές και ερευνητικές ανάγκες σε γνωστικά αντικείµενα της 
εδαφολογίας όπως, φυσικής και χηµείας εδαφών προβλη-
µατικά εδάφη, οργανική ουσία εδαφών, γονιµότητα εδαφών, 
γένεση εδαφών και ταξινόµηση εδαφών. 
 γ) Εργαστήριο Γεωργικής Μηχανολογίας το οποίο καλύ-
πτει διδακτικές και ερευνητικές ανάγκες σε επι µέρους 
θέµατα της γεωργικής µηχανολογίας όπως σχεδιασµού    
και κατασκευής γεωργικού εξοπλισµού και µηχανοποί- 
ησης της ελληνικής γεωργίας. 
  δ) Εργαστήριο ∆ενδροκοµίας το οποίο καλύπτει διδα-
κτικές και ερευνητικές ανάγκες σε επιµέρους θέµατα της 
∆ενδροκοµίας όπως µορφολογίας καρποφόρων οργάνων, 
µορφολογίας αποφόρων οφθαλµών, µορφολογίας – αύξη-
σης καρπού, ωρίµανσης συγκοµιδής, κριτηρίων συλλεκτι-
κής ωριµότητας, κλαδέµατος και λίπανσης, εγκατάστα- 
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σης οπωρώνων, πολλαπλασιασµού οπωροφόρων δένδρων
κ.α. 

ε) Εργαστήριο Ωκεανογραφίας το oπoίo καλύπτει διδα-
κτικές και ερευνητικές ανάγκες σε γνωστικά αντικείµενα της
ωκεανογραφίας, όπως πρωτογενής παραγωγή υδροβίων 
ζωικών oργανισµών (υδατοκαλλιέργειες) µε ταυτό-
χρονη διατήρηση του παραγωγικού οικοσυστήµατος, και
προστασία, διαχείριση του θαλάσσιου περιβαλλοντος. 

στ) Εργαστήριο Γεωργικών Kατασκευών και Ελέγχου 
Περιβάλλοντος, το οποίο καλύπτει διδακτικές και ερευνητικές 
ανάγκες στα εξής γνωστικά αντικείµενα: 

-Κατασκευές, περιβάλλον, εξοπλισµός και ενέργεια
Αγροτικών κτιρίων, Γεωργικων Εγκαταστάσεων και Εγκα-
ταστάσεων Υδατοκαλλιεργειών. 

-Μηχανική Περιβάλλοντος. 
-Τοπογραφία, Φωτογραµµετρία -Τηλεπισκόπηση.  
-Αγροτική οδοποιία, Εδαφοµηχανική, Εφαρµοσµένη 

Μηχανική. 
ζ) Εργαστήριο Γεωργικής Υδραυλικής το oπoίo καλύπτει

διδακτικές και ερευνητικές ανάγκες στα γνωστικά αντικεί-
µενα της γεωργικής υδραυλικής , ιδίως δε: 

-Αντοικτοί αγωγοί. 
-Κλειστoί αγωγοί. 
-Εκχειλιστές και µετρητές Pοής. 
-Στραγγίσεις. 
-Κίνηση νερού στο έδαφος. 
-Μέθοδος άρδευσης (σε υπαίθριo χώρo).  
-Ποιότητα αρδευτικού νερού. 
η) Eργαστήριο Ζιζανιολογίας το οποίο καλύπτει διδακτι- 
κές και ερευνητικές ανάγκες σε θέµατα θεωpητικής και  
εφαρµοσµένης ζιζανιολογίας, ιδίως σε: 

      -Ζιζάνια και αλληλεπιδράσεις τους µε καλλιεργούµενα
φυτά. 
      - Aντιµετώnιση των ζιζανίων για την αύξηση της αποδο-
τικότητος των κολλιεργειών. 
     - Ανάπτυξη συστηµάτων ολοκληρωµένης αντιµετώπι-
σης των ζιζανίων στη γεωργία. 
     -Τύχη και συµπεριφορά των ζιζανιοκτόvων οτο περι-
βάλλον, φυτά, έδαφος, νερό). 
     - Προστασία του περιβαλλοντος από τα ζιζανιοκτόνα. 

θ) Εργαστήριο Ορυκτολογίας, Πετρολογίος το oπoίo
καλύπτει διδακτικές και ερευνητικές ανάγκες στα γνω -
στικά αντικείµενα της ορυκτολογίας - πετρολογίας,  ιδίως 
δε: 

-Γεωµετρική κρυσταλλογραφία.  
-∆οµή της κρυσταλλικής ύλης.  
-Κρυστολλοχηµεία.  
-Κρυσιαλλοφυσική. 
-Αµορφη κατάσταση της ύλης. 
-Μέθοδοι προσδιορισµού των ορυκτών. 
-Συστηµατική ορυκτολογία. 
-Συστηµατική των πυριγενών  πετρωµάτων. 
-Συστηµατικών των ιζηµατογενών πετρωµάτων. 
-Συστηµατικών των µεταµορφωµένων πετρωµάτων. 

      2.     Στο Τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών Βιοµηχανίας 
του ιδίου Πανεπιστηµίου ιδρύονται τα ακόλουθα εργαστή-
ρια: 
      α) Εργαστήριο Υλικών το οποίο εξυπηρετεί εκπαιδευτι -
κές και ερευνητικές ανάγκες στα γνωστικά αντικείµενα: 
Χαρακτηρισµός υλικών, µεταλλογνωσία, τριβολογία, τε-
χνική αντοχή, µηχανικές ιδιότητες, διάβρωση, χύτευση, 
συγκολλήσεις , κατεργασία υλικών µε Laser. 

β) Εργαστήριο Μηχανουργικών Κατεργασιώv το οποίο 
εξυπηρετεί εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες στα 
γνωστικά αντικείµενα: Ανάλυση και σύνθεση µηχανισµών, 
µηχανολογικός σχεδιασµός, µηχανολογικές κατασκευές, 
σύνθεση κοι αvάλυση µηχανισµών, ταλαντώσεις και δυνα- 
µική µηχανών, τεχνολογΙα κατεργασιών, εργαλειοµηχανές, 
µετροτεχνία. 

γ) Εργαστήριο Θερµοδυναµικής και Θερµικών Μηχανών 
το oπoίo εξυπηρετεί εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες 
στα γνωστικά αντικείµενα: Θερµοδυναµική, Μετά-        
δοση Θερµότητας, Μηχανές Εσωτερικής Καύσεως, Ατµο-
στρόβιλοι, Ατµοπαραγωγικές Εγκαταστάσεις. 

δ) Eργαστήριo Ρευστοµηχανικής και Στροβιλοµηχανών 
το οποίο εξυπηρετεί εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες 
στα γνωστικά αντικεΙµενα: Ρευστοµηχαvική, Αεροδυναµική, 
αντλίες, στροβιλοµηxανές, συστήµατα πρoώθησης, 
περιβαλλοντική ρευστοµηχανική, µαθηµατικά µοντέλα 
ροών, διαγνωστική ροών µε Laser. 
ε) Εργαστήριο Φυσικών και Χηµικών ∆ιεργασιών το 

οποίο εξυπηρετεί εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες 
στα γνωστικά οντικείµενα: Μεταφορά θερµότητας και µά- 
ζας, τεχνική φυσικών και χηµικών διεργσιών, συσκευές 
διεργασιών, ψύξη, θέρµανση και κλιµατισµός, τεχνολογία 
προστασίας περιβάλλοντος.  
στ) Εργαστήριο Οργάνωσης παραγωγής το οποίο εξυ-

πηρετεί εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες στα γνω-
στικά αντικείµενα: Εφαρµοσµέvη στατιστική, στατιστικός 
ποιοτικός έλεγχος, επιχειρησιακή έρευνα, οργάνωση πα-
ραγωγής, οργάνωση και διοίκηση βιοµηχανικών επιχειρή-
σεων, οικονοµική επιχειρήσεων, συντήρηση τεχvολογικών 
συστηµάτων, εργονοµία. 
ζ) Εργαστήριο Ηλεκτρονικώv Υnολογιστών το οποίο 

εξυπηρετεί εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες στα 
γνωστικά αντικείµενα: Προγραµµατισµός και χρήση ηλε- 
κτρονικών υπολογιστών στο βιοµηχανικό περιβάλλον, συ- 
στήµατα πληροφοριών διοίκησης, έµπειρα συστήµατα, δί- 
κτυα Η/Υ και βάσεων δεδοµένων. 
     3. Στο Γενικό Τµήµα της Σχολής Επιστηµών του Ανθρώ-   
που του αυτού ως άνω Πανεπιστηµίου ιδρύεται το Εργα- 
στήριο Κοινωvικών Μελετών και ∆ηµοσκόπησης, το οποίο 
εξυπηρετεί εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες στα 
αντικείµενα, της Κοινωνικής  Πολιτικής, της Κοινωνιολο- 
γίας, της Επιστήµης της Αγωγής, του Αστικού του Αγροτι-
κού χώρου της Περιφερειακής Ανάπτυξης , της ανάλυσης 
του κοινωνικού συστήµατος, της κοινωνικής  αλλαγής και 
των γραφειοκρατικών δοµών. Ειδικότερα το εργαστήριο 
αποσκοπεί στη διερεύνηση καίριων κοινωνικών προβλη-
µάτων της περιφέρειας Θεσσαλίας και ιδιαίτερα της πό-   
λης του Βόλου. 

Αρθρο 2 

Εσωτερικός Κανονισµός 

   Η λειτουργία των εργαστηρίων που αναφέρονται στις 
παρ. 2 και 3 του προηγούµενου άρθρου ορίζεται σύµφωνα 
µε τα επόµενα άρθρα. 

Αρθρο 3 

Αποστολή 

   Κάθε εργαστήριο έχει ώς αποστολή: 
     α)  Την κάλυψη σε προπτυχιακό και µεταπτυχιακό επί-
πεδο των διδακτικών και ερευνητικών αναγκών του οι-   
κείου Τµήµατος στο οποίο ανήκει το εργαστήριο καθώς  
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  β)  Την ανάπτυξη προγραµµάτων διδασκαλίας και τη διε-
ξαγωγή βασικής και εφαρµοσµένης έρευνας. 

  γ) Την συνεργασία και ανταλλαγή επιστηµοvικών γνώ-
σεων µε άλλα ακαδηµαϊκά ή ερευνητικά ιδρύµατα της ηµε-
δαπής ή της αλλoδαπής. 

  δ) Την συνεργασΙα µε ερευνητικά εργαστήρια ∆ηµοσίων 
Φορέων, Οργανισµών, Ιvστιτούτων και Επιχειρήσεων µε 
σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας και παραγωγικότη-     
τας. 

  ε) Την οργάνωση σεµιναρίων ή συµποσίων, συνεδρίων, 
διαλέξεων καθώς και την πραγµατοποίηση δηµοσιεύσεων 
και εκδόσεων, 

  στ) Την παροχή υπηρεσιών κατά τα προβλεπόµενα στο 
Π.∆. 159/1984 9 (Α' 53). 

 
Αρθρο 4 

Προσωπικό 
 
  Το προσωπικό κάθε εργαστηρίου απαρτίζεται από µέλη 
∆ιδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού ∆.Ε.Π, του οικείου 
Τµήµατος που η ειδικότητά τους σχετίζεται µε τα γνω-  
στικά αντικείµενα που καλύπτει κάθε εργαστήριο όπως 
αυτά περιγράφονται στο άρθρο 1 του παρόντος διατάγµα- 
τος καθώς και από µέλη Ειδικού ∆ιοικητικού – Τεχvικού 
Προσωπικού Ε.∆.Τ.Π. και λοιπό επιστηµονικό προσωπικό 
που τοποθετείται σ' αυτό, σύµφωνα µε τις κείµενες διατά- 
ξεις. 
 

Αρθρο 5 

∆ιοίκηση – Αρµοδιότητες 
 
     1.   Κάθε εργαστήριο διευθύνεται από τον διευθυντή που  
είναι µέλος του ∆ιδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού 
(∆.Ε.Π.) και ορίζεται µε τη διαδικασία του άρθρου 28 παρ. 
22 του Ν. 2083/1992. 
   
  2. Ο ∆ιευθυντής ασκεί τις αρµοδιότητες που ορίζει το 
άρθρο 7 του Ν. 1268/82 και επι πλέον: 

   α) Συντονίζει το διδακτικό (προπτυχιακό, µεταπτυ-   
χιακό) και ερευνητικό έργο του εργαστηρίου. 

  β) Καταρτίζει και υποβάλλει αρµοδίως το ετήσιο πρό- 
γραµµα λειτουργίας του εργαστηρίου και µεριµνά για την 
εφαρµογή του. 

  γ) Μεριµνά για την κατανοµή των χώρων του εργαστη-
ρίου. 

  δ) Μεριµνά για τη στελέχωση του εργαστηρίου µε το 
αναγκαίο προσωπικό. 

  ε) Μεριµνά για την οικονοµική διαχείριση των πόρων του 
εργαστηρίου .  

  στ) Υποβάλλει τον ετήσιο απολογισµό των δραστηριοτή-
των του εργαστηρίου. 

    ζ) Εισηγείται στη Γεvική Συνέλευση του Τµήµατος τους 
υπεύθυνους αναλωσίµων υλικών και του κινητού εξοπλι-
σµου και 

    η) Υπογράφει κάθε εξερχόµενο έγγραφο κα γενικά εί-   
ναι υπεύθυνος για την οµαλή λειτουργία του Εργαστη-  
ρίου. 
 

Αρθρο 6 

Λειτουργία 
 

   1. Κάθε εργαστήριο λειτουργεί στις εργάσιµες ηµέ-   
ρες και ώρες, σύµφωνα µε τον κανοvισµό του πανεπιστη- 
µίου. Το ωράριο εργασίας του προσωπικού είναι αυτό το 
οποίο προβλέπεται για κάθε κατηγορία, σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του άρθρου 79 παρ. 6 εδ. ια του Ν. 1566/1985 (Α’ 
167), του άρθρου 5 παρ. 3δ του Ν. 2083/1992 (Α' 159) και 
τις  διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα. 
 
   2. Ο ∆ιευθυντής ενηµερώνεται πριν από τη διεξαγωγή 
κάθε εργασίας που γίνεται στο εργαστήριο, στα πλαίσια 
ερευνητικού προγράµµατος ή άλλου έργου, πoυ έχει απο-
φασισθεί από το οικείο τµήµα, που καθορίζει µέσα στα 
πλαίσια της αποστολής του εργαστηρlου την προτεραιό- 
τητα στη χρηοιµοποίηση οργάνων και χώρων σε περί- 
πτωση που δεν υπάρχει σχετική απόφαση. 
 
   3. Ο ∆ιευθυντής έχει την ευθύνη για την εν γένει λει-
τουργία των µονάδων του εργαστηρίου, τη χρησιµοποίηση 
οργάνων και υλικών σ' αυτό, την παροµονή των εργαζοµέ- 
νων (προσωπικού, Φοιτητών, εnισκεπτών), στους χώρους 
όπου τnρούνται ειδικοί κανόνες ασφαλεlας πoυ αποσκο- 
πούν στην προφύλαξη της υγείας και αρτιµέλειας των ερ- 
γαζοµένων κοθώς κσι στην προστασία των οργάνων και 
εγκαταστάσεών του από βλάβες. 
 
   4. Η χρησιµοποίηση ειδικών οργάνων του εργαστηρίου 
επιτρέπετοι µόνο στο προσωπικό του εργαστηρίου και άλ- 
λους ερευνητές που έχουν ειδική επι των οργάνων αυτών 
εκπαίδευση και εξουσιοδότηση. 
  Κινητά όργανα και σκεύη, τα οποία παραδίδονται για τη 
διεξαγωγή εργασιών επιστρέφονται, µετά τη χρησιµοποί- 
ησή τους, στην κατάσταση που είχαν παραδοθεί. 
 
   5. Με εισήγηση τoυ ∆ιευθυντή στη Γενική Σuνέλευση του 
Τµήµατος είναι δυνατή η πρόσληψη επιστηµόνων σε 
Tοµείς σχετκούς µε τις διδακτικές και ερευνητικές δρα- 
στηριότητες του εργαστηρΙου σύµφωνα µε την κείµενη 
νοµοθεσία. 
 
   6. Ο ∆ιευθυντής µπορεί να αναθέτει σε µέλος Ε.∆.Τ.Π. τη 
διοικητική και γραµµατειακή υποστήριξη του εργαστη-  
ρίου. 
 
   7. Σε  κάθε εργαστήριο έxoυv δικαίωµα εκτέλεσης πει- 
ραµατικών εργασιών τα µέλη ∆.Ε.Π. του εργαστηρίου 
αποκλειστικά ή σε συνεργασΙο µε άλλα µέλη ∆.Ε.Π. του 
Τµήµατος ή άλλους ερευνητές, εφόσον το αντικείµενο της 
έρευνας είναι σχετικό µε τις δραστηριότητες του ερ- 
γαστηρίου. Για την εκτέλεση πειραµατικής εργασίας, από 
ερευνητές, οι οποίοι δεν είναι µέλη του εργαστηρίου, χο- 
ρηγείται άδεια ύστερα από σχετική αίτηση, στην οποία 
αναφέρονται:Ο σκοπός της εργασίας, το χρονοδιάγραµµά 
της, η χρησιµοποίηση ή µη οργάνων τα οποία διαθέτει το 
εργαστήριο. Οι διατάξεις οι οποίες διέπουν την εκτέλεση 
της πειραµατικής εργασίας και ο προϋπολογισµός της 
δαπάνης που απαιτείται. 

 
Αρθρο 7 

Πόροι 
 

    Πόροι κάθε εργαστηρlου είναι: 
    1.  Οι πιστώσεις οι οποίες προέρχονται από τις δηµόσιες 
επενδύσεις και τον τακτικό προϋπολογισµό ή την ιδιαιτέρα 
περιουσία του Ιδρύµατος και οι οποίες χορηγούνται σύµ- 
φωνα µε τη διαδικασία που καθορίζουν οι διατάξεις της 
κείµενης νοµοθεσίας. 
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  2. Τα έσοδα από την παροχή υπηρεσιών σύµφωνα µε το 
Π.∆. 159/1984 (Α. 53). 

  3. Το κονδύλια ηου προέρχονται από τα ιδιαίτερα ερευ- 
νητικά προγράµµατα. 

  4. Οι πιστώσεις οπό άλλες πηγές όπως: 

  α) Eτήσια επιχορήγηση από τον τακτικό προϋπολογισµό και 
τον προϋπολογισµό δηµοσίων επενδύσεων από τα διά-     
φορα Υπουργεία της χώρας. 

  β) Οι κληρονοµιές, κληροδοτήµατα, δωρεές και κάθε άλλη 
οικονοµική ενίσχυση που προέρχεται από ηµεδαπά ή 
αλλοδαπά φυσικά και νοµικά πρόσωπα προς το Πανεπι- 
στήµιο Θεσσαλίας, για τους σκοπούς του εργαστηρίου   
εφόσον δεν τίθενται όροι που αντιβαίνουν στο σκοπό του 
εργαστηρίου και του ΠανεπιστηµΙου Θεσσαλίας. 

 

Αρθρο 8 

Τηρούµενα ΒιβλΙα 

 

      Για τις ανάγκες κάθε εργαστηρΙου τηρούνται τα ακό-    
λουθα βιβλία και στοιχεία: 

  - Πρωτόκολλο εισερχόµενης - εξερχόµενης αλληλο-     
γραφίας. 

  - Βαθµολόγιο φοιτητών. 

  - Βιβλίο περιουσιακών στοιχείων. 

-  Φάκελλος οικονοµικών στοιχείωv κάθε έτους. 

- Κατάλογος εnιστηµοvικων βιβλίων, περιοδικών  και 
οργάνων. 

  - Αρχείο ερευνητικών προγραµµάτωv . 

  - Βιβλίο µεταβολών προσωπικού. 

  - Κάθε άλλο βιβλίο ή στοιχείο που κρίνεται απαραί-           
τητο. 

 

Αρθρο 9 

Χώρος εγκατάστασης 

   Χώροι κάθε εργαστηρίου είναι οι χώροι που παραχωρού-  
νται για την διεξαγωγή του έργου τους και ειδικότερα οι χώ-   
ροι των ειδικών εγκαταστάσεων µε το όργανα και τον λοιπό 
τεxνικό εξοπλισµό για τη διεvέργεια της έρευνας και των 
εργαστηριακών ασκήσεων. Στο Xώρo εγκατάστασης υπάρχει 
πινακίδα µε τον τίτλο του εργαστηρίου και το ovo-   
µατεπώνυµο του ∆ιευθυντή. 

   Στοv Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων ανα- 
θέτουµε τη δηµοσίευση και εκτέλεση του παρόντος δια- 
τάγµατος. 

     

Αθήνα, 11 Φεβρουαρίoυ 1995 
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