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Εσωτερικός Κανονισμός Εργαστηρίου Δενδροκομίας (2021) 

1. Ο κανονισμός θεσπίστηκε για την ορθή και ομαλή λειτουργία του εργαστηρίου 

2. Με τον όρο εργαστήριο εννοούνται όλοι οι χώροι, τα όργανα και μέσα για τα οποία είναι 

υπεύθυνο το εργαστήριο (εργαστηριακοί χώροι και γραφεία, αποθήκες, δενδροκομείο, 

όργανα και εξοπλισμός, αναλώσιμο υλικό κοκ). 

3. Εγκρίνεται από την πλειοψηφία των μελών του εργαστηρίου 

4. Επικαιροποιείται όταν κρίνεται απαραίτητο 

5. Αναφέρεται στη λειτουργία τόσο διοικητική και διδακτική όσο και ερευνητική. 

6. Αφορά όλο το προσωπικό του εργαστηρίου, τους φοιτητές και Υποψήφιους διδάκτορες, τους 

εξωτερικούς συνεργάτες, συνεργαζόμενα μέλη, επισκέπτες και κάθε φυσικό πρόσωπο που 

θα εργαστεί έστω και για σύντομο χρονικό διάστημα (ώρες) στο εργαστήριο 

7. Παρέκκλιση από τον κανονισμό του εργαστηρίου μπορεί να επιφέρει κυρώσεις στα 

συνεργαζόμενα μέλη (φοιτητές, κτλ) 

8. Ο κανονισμός έχει δύο τμήματα, το ένα αφορά το προσωπικό του εργαστηρίου και το άλλο 

όλους όσοι εργάζονται (μόνιμα ή μη) στο χώρο του εργαστηρίου. 

 

Λοιπό προσωπικό (φοιτητές, επισκέπτες, συνεργαζόμενοι 

κοκ) 

1. Οι φοιτητές όλων των κατηγοριών (προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί) και οι υποψήφιοι 

διδάκτορες είναι υποχρεωμένοι να βοηθάνε όταν τους ζητηθεί στο δενδροκομείο, για τη 

διασφάλιση της εικόνας αυτού. 

2. Όλο το λοιπό προσωπικό είναι υποχρεωμένο να συμπληρώσει και υπογράψει την ΥΔ ότι 

έχει παραλάβει και κατανοήσει πλήρως τους κανόνες ασφαλείας που διέπουν την εργασία 

εντός του εργαστηρίου και ότι αναλαμβάνει την πλήρη ευθύνη για τυχόν ατύχημα κατά τη 

διάρκεια εργασίας στα πλαίσια της δουλειάς που του έχει ανατεθεί  

3. Φροντίζει όλο το προσωπικό την καθαριότητα στους χώρους του εργαστηρίου. Υλικά και 

μέσα τα οποία αφήνονται για χρονικό διάστημα άνω των δύο ημερών σε κοινόχρηστο χώρο 

χωρίς την κατάλληλη σήμανση μπορούν να απορρίπτονται χωρίς υποχρέωση προηγούμενης 

ενημέρωσης 

4. Τα δείγματα θα πρέπει να σημαίνονται κατάλληλα προς αποφυγή λάθους ή απόρριψης 

(όνομα επίθετο, ημερομηνία) 

5. Όλο το λοιπό προσωπικό μπορεί να χειρίζεται όργανα και εξοπλισμό του εργαστηρίου μόνο 

κατόπιν έγγραφης και υπογεγραμμένης ΥΔ ότι έχει ενημερωθεί και εκπαιδευτεί επί της 

ορθής χρήσης του εξοπλισμού. Την ΥΔ αυτή την υπογράφει και ο επιβλέπων του. 

6. Οι φοιτητές είναι υποχρεωμένοι να ακολουθούν τους κανόνες ασφαλείας που τους έχουν 

δοθεί γραπτώς ή έχουν μεταφορτώσει ηλεκτρονικά από την ιστοσελίδα του εργαστηρίου 

κατά την έναρξη συνεργασία τους με το εργαστήριο από τον επιβλέποντά τους ή από την 

ιστοσελίδα του εργαστηρίου και να ενημερώνουν τον επιβλέποντά τους για τυχόν 

προβλήματα που διαπιστώνουν  

7. Η λειτουργία των οργάνων (μεγάλων οργάνων) γίνεται κατόπιν υπογραφής της ΥΔ που 

αναφέρεται πιο πάνω 

8. Οι προπτυχιακοί φοιτητές απαγορεύεται να μένουν μόνοι τους μέσα στο χώρο του κυρίως 

εργαστηρίου χωρίς την επίβλεψη είτε μόνιμου προσωπικού του εργαστηρίου είτε λοιπού 

προσωπικού για το οποίο έχει δώσει τη συγκατάθεσή του ο επιβλέποντας. 
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9. Τυχόν βλάβες στα όργανα ή δυσλειτουργία θα πρέπει αμέσως να αναφέρεται στον 

επιβλέποντα 

10. Φοιτητές για να εξεταστούν στην πτυχιακή τους θα πρέπει να έχουν καθαρίσει τους χώρους 

του εργαστηρίου στους οποίους εργάστηκαν και να έχουν απορρίψει τα δείγματά τους (εκτός 

και ο επιβλέπων κρίνει διαφορετικά) 

11. Τα αποτελέσματα των εργασιών στους χώρους του εργαστηρίου αποτελούν πνευματική 

περιουσία τόσο του φοιτητή όσο και του επιβλέποντά του.  

12. Όλοι οι φοιτητές (προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί και υποψήφιοι διδάκτορες) οφείλουν να 

παραδίδουν τόσο τα ανεπεξέργαστα όσο και τα επεξεργασμένα αποτελέσματά τους 

(στατιστική κτλ) στον επιβλέποντά τους, σε σύντομο χρονικό διάστημα και όταν τους ζητηθεί 

από αυτόν.  

13. Όλοι οι φοιτητές  οφείλουν πριν την εξέταση της διατριβής τους να έχουν παραδώσει στον 

επιβλέποντά τους αντίγραφα όλων των αποτελεσμάτων της έρευνάς τους εκτός αν άλλως 

ζητηθεί ή συμφωνηθεί με τον επιβλέποντα. 

14. Το εργαστήριο οφείλει να διαθέτει σε όλο το προσωπικό που εργάζεται εντός των χώρων 

αυτού τα κατάλληλα μέσα ατομικής προστασίας, όπως αυτά αναφέρονται παρακάτω (γυαλιά 

προστασίας, γάντια, προσωπίδα, μάσκα ψεκασμού, φόρμα ψεκασμού, γάντια κήπου, κράνος 

προστασίας στο δενδροκομείο, προσωπίδα προστασίας). Θα υπάρχουν στον εργαστηριακό 

χώρο αναλύσεων ρόμπες κοινόχρηστες, όμως οφείλει ο κάθε ένας που εργάζεται εντός του 

χώρου και έρχεται σε επαφή με χημικά να φέρει τη δικιά του ρόμπα. Απαγορεύεται αυστηρά 

η εργασία εντός των χώρων αναλύσεων χωρίς προστατευτική ρόμπα. Τα μόνιμα μέλη του 

εργαστηρίου δύνανται να ζητήσουν την απομάκρυνση του προσώπου που δε 

συμμορφώνεται με τον κανόνα αυτό από το εργαστήριο. 

15. Απαγορεύεται αυστηρά η παραμονή στους χώρους αναλύσεων προσωπικού που δεν ασκεί 

εκείνη την ώρα εργασία (είτε προσωπικό του εργαστηρίου είτε επισκέπτης) 

16. Τηρείται αυστηρά ημερολόγιο χρήσης των μεγάλων οργάνων καθώς και ημερολόγιο 

συντήρησης αυτών 

17. Τηρείται αυστηρά παρουσιολόγιο στο χώρο αναλύσεων του εργαστηρίου 

18. Όλοι οι επισκέπτες ή περιστασιακά συνεργαζόμενοι με το εργαστήριο οφείλουν να 

υπογράψουν ΥΔ ότι έχουν παραλάβει τις οδηγίες ασφαλείας και να συμπεριφέρονται όπως 

και το λοιπό προσωπικό του εργαστηρίου. Το μόνιμο μέλος του εργαστηρίου που 

συνεργάζεται μαζί τους είναι υποχρεωμένο για την ενημέρωσή τους και την ενημέρωση και 

των υπολοίπων μελών του προσωπικού του εργαστηρίου. 

19. Τα όργανα και μέσα που χρησιμοποιούνται στο χώρο του εργαστηρίου θα διακριβώνονται 

στο βαθμό που αυτό είναι εφικτό, από προσωπικό του εργαστηρίου που θα οριστεί, με 

συχνότητα τουλάχιστον 1 φορά το δίμηνο. Όταν διαπιστωθεί ότι ένα όργανο δε λειτουργεί 

σωστά ενημερώνονται όλα τα μέλη του εργαστηρίου και αποφασίζονται οι περεταίρω 

ενέργειες 

20. Οι φοιτητές που κάνουν την πρακτική τους άσκηση στο εργαστήριο απαραιτήτως έχουν λάβει 

τις απαραίτητες οδηγίες ασφάλειας και έχουν υπογράψει το αντίστοιχο έντυπο ΥΔ. 

21. Για την πρακτική άσκηση ενημερώνεται ο Διευθυντής του εργαστηρίου και ορίζεται 

υπεύθυνος ανά φοιτητή από το προσωπικό του εργαστηρίου, ο οποίος συντονίζει τις 

εργασίες του φοιτητή. Όλα τα μέλη του προσωπικού του εργαστηρίου αναθέτουν εργασίες 

στους φοιτητές που ασκούν την πρακτική τους, ανεξαρτήτως του υπεύθυνου αλλά πάντα σε 

συνεννόηση μαζί του και με το Διευθυντή του εργαστηρίου. 

22. Η πρακτική άσκηση των φοιτητών θα περιλαμβάνει εργασίες τόσο στο δενδροκομείο όσο και 

στο εργαστήριο, κατανεμημένες σύμφωνα με κοινή απόφαση του Διευθυντή του 

εργαστηρίου και του υπεύθυνου του φοιτητή. 




