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Επαγγελµατική κατοχύρωση των πτυχιούχων του Τµήµατος Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής
του ∆ηµοκριτείου Πανεπιστηµίου Θράκης
(∆ηµοσιεύεται στο ΦΕΚ Α’ αρ. 199/1 Οκτωβρίου 2009)

ΠΡΟΕ∆ΡΙΚΟ ∆ΙΑΤΑΓΜΑ 158/2009
Επαγγελµατική κατοχύρωση των πτυχιούχων του Τµήµατος
Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής του ∆ηµοκριτείου
Πανεπιστηµίου Θράκης

γελµατικά µε οποιαδήποτε εργασιακή σχέση, καθώς
και µε τη µορφή παροχής υπηρεσιών, συµβουλών και
γνωµατεύσεων.
2. Οι πτυχιούχοι του Τµήµατος Μοριακής Βιολογίας και
Γενετικής, ασχολούνται επαγγελµατικά µε κάθε αντικεί−
µενο που αφορά στην προέλευση, στη λειτουργία και
στην εξέλιξη των έµβιων οργανισµών και κάθε µορφή
ζωής εν γένει, στο περιβάλλον, στους αβιοτικούς παρά−
γοντες που σχετίζονται µε τη ζωή και στις εφαρµογές
των παραπάνω,

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Των άρθρων 6 παρ. 6 του ν. 1268/1982 «Για τη δοµή
και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυµά−
των» (Α΄ 87), όπως η τελευταία αυτή διάταξη τροπο−
ποιήθηκε µε το άρθρο 48 παρ. 1 περ. β στοιχείο viii του
ν. 1404/1983 «∆οµή και λειτουργία των Τεχνολογικών
Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων» (Α΄ 173), αντικαταστάθηκε µε
την περ. α της παρ. 2 του άρθρου 15 του ν. 2640/1998
«∆ευτεροβάθµια Τεχνική Επαγγελµατική Εκπαίδευση
και άλλες διατάξεις» (Α΄ 206) και συµπληρώθηκε µε το
εδαφ. β της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 3027/2002 «Ρύθ−
µιση θεµάτων Οργανισµού Σχολικών Κτιρίων, ανωτάτης
εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (Α΄152).
β) Του άρθρου 15 παρ. 2 (θ) του ν. 2817/2000 «Εκπαί−
δευση των ατόµων µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες
και άλλες διατάξεις» (Α΄ 78) και του άρθρου 13 παρ. 49
του ν. 3149/2003 (Α΄ 141).
γ) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νοµοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε
µε το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).
δ) Του άρθρου 1 παρ. 1 (α) του π.δ. 104/2005 «Περιο−
ρισµός συναρµοδιοτήτων Υπουργών κατά την έκδοση
διοικητικών πράξεων» (Α 137)
2. Την υπ’ αριθµ. 1666/∆ΙΟΕ89/13.1.2009 κοινή απόφαση
του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονοµίας και
Οικονοµικών «Καθορισµός αρµοδιοτήτων των Υφυπουρ−
γών Οικονοµίας και Οικονοµικών» (Β΄ 40)
3. Την υπ’ αριθµ. ΣΤ5/5557/19.1.2009 κοινή απόφαση
του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων «Καθορισµός αρµοδιοτήτων Υφυ−
πουργών του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρη−
σκευµάτων» (Β’ 68)
4. Τη γνώµη της Συγκλήτου του ∆ηµοκριτείου Πανε−
πιστηµίου Θράκης (συνεδρίαση 31/627/8.5.2008).
5. Τη γνώµη της Ολοµέλειας του Συµβουλίου Ανώ−
τατης Πανεπιστηµιακής Εκπαίδευσης ( 12η συνεδρίαση
24.7.2008).
6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος
διατάγµατος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του
κρατικού προϋπολογισµού
7. Την υπ’ αριθµ. 144/2009 γνωµοδότηση του Συµβου−
λίου της Επικρατείας, µε πρόταση των Υφυπουργών
Οικονοµίας και Οικονοµικών και Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευµάτων, αποφασίζουµε:
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Άρθρο 3
Οι πτυχιούχοι του Τµήµατος Μοριακής Βιολογίας και
Γενετικής δραστηριοποιούνται επαγγελµατικά στους
ακόλουθους, ενδεικτικά αναφερόµενους τοµείς:
α) Στην εκπαίδευση, σε δηµόσια και ιδιωτικά εκπαι−
δευτικά ιδρύµατα όλων των βαθµίδων, µε αντικείµενο
διδασκαλίας τη βιολογία και γενετική καθώς και κάθε
άλλο γνωστικό αντικείµενο που σχετίζεται µε τις βιοε−
πιστήµες, σύµφωνα µε τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά.
β) Στην έρευνα πάνω σε κάθε γνωστικό αντικείµενο
που υπάγεται στον ευρύτερο τοµέα των βιοεπιστηµών
και η οποία είτε έχει αµιγώς θεωρητική − επιστηµονική
κατεύθυνση, µη συνδεόµενη µε εµπορικούς σκοπούς,
είτε προορίζεται για βιοµηχανική εφαρµογή και διεξά−
γεται µε πρωτοβουλία και χρηµατοδότηση δηµόσιων ή
ιδιωτικών φορέων, σε ερευνητικά κέντρα, ινστιτούτα,
ιδρύµατα και εργαστήρια που ανήκουν στο δηµόσιο ή
σε ιδιώτες, καθώς και σε αρµόδιες διευθύνσεις, υποδι−
ευθύνσεις ή τµήµατα εθνικών, ευρωπαϊκών ή διεθνών
οργανισµών και ιδιωτικών επιχειρήσεων.
γ). Στο δηµόσιο και ιδιωτικό τοµέα, σε υπηρεσίες
υγείας (νοσοκοµεία, νοµαρχίες ή άλλες υπηρεσίες) και
σε κρατικές υπηρεσίες όπως είναι ο Ενιαίος Φορέας
Ελέγχου Τροφίµων (ΕΦΕΤ),, οι υγειονοµικές υπηρεσί−
ες ή άλλες µονάδες, σε διαγνωστικά εργαστήρια και
εταιρείες σύµφωνα µε τις διατάξεις που ισχύουν κάθε
φορά, µε αντικείµενα όπως:
i. Η επιλογή των βιολογικών υλικών−δειγµάτων και
γενετικού υλικού και των µεθόδων εξέτασης και ανά−
λυσής τους, ο έλεγχος της ποιότητας των αναλύσεων,
ο έλεγχος της εφαρµογής των αρχών ορθής εργα−
στηριακής πρακτικής και ασφάλειας, η ερµηνεία και η
αξιολόγηση των αποτελεσµάτων των αναλύσεων που
πραγµατοποιούνται σε βιοαναλυτικά εργαστήρια, όπως
µοριακής βιολογίας, γενετικής, βιοχηµείας, ανοσοβιολο−
γίας, αιµατολογίας, ιστοπαθολογίας, µικροβιολογικής
κυτταρολογίας και κυτταρογενετικής.
ii) Η επιλογή και ο έλεγχος εργαστηριακών διεργασιών
που αφορούν στην αναπαραγωγή και στον έλεγχο ή στη
διατήρηση γαµετών ή εµβρύων ή αρχέγονων κυττάρων
και οι εφαρµογές τους.
iii) Η επιλογή και ο έλεγχος της ποιότητας των αντι−
δραστηρίων (όπως για παράδειγµα αντισώµατα, ρα−
διοϊσότοπα και άλλα), και των εφαρµογών τους στις
βιοεπιστήµες, καθώς και σε κάθε άλλη σχετική επιστήµη,
στην οποία η χρήση των παραπάνω αντιδραστηρίων
κρίνεται αναγκαία σε κάποιο βιολογικό σύστηµα.
iv) Η οργάνωση και λειτουργία µουσείων φυσικών επι−
στηµών, βιοεπιστηµών, φυσικής ιστορίας, ζωολογικών
και βοτανικών κήπων.
v) Η δειγµατοληψία, η εκπόνηση εργαστηριακών µελε−
τών και βιοαναλύσεων καθώς και η διενέργεια ελέγχων
που αφορούν στους βιοτικούς και αβιοτικούς παράγο−
ντες του οικοσυστήµατος, στις σχέσεις µεταξύ τους,

Άρθρο 1
Οι πτυχιούχοι του Τµήµατος Μοριακής Βιολογίας και
Γενετικής του ∆ηµοκριτείου Πανεπιστηµίου Θράκης, µε
βάση τις γενικές και εξειδικευµένες γνώσεις που απέ−
κτησαν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους δύνανται
να απασχολούνται ατοµικά ή σε συνεργασία µε επι−
στήµονες άλλης ειδικότητας στο γνωστικό αντικείµενο
των βιοεπιστηµών.

Άρθρο 2
1. Το γνωστικό αντικείµενο των πτυχιούχων του Τµή−
µατος Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής ασκείται επαγ−
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στην επίδραση που ασκούν σε αυτούς οι βιοµηχανικές
και άλλες ανθρώπινες δραστηριότητες και στην αξιολό−
γηση των συστηµάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης.
vi) Η εκπόνηση εργαστηριακών αναλύσεων και βιοανα−
λυυτικών µελετών που αφορούν στον βιολογικό έλεγχο
της ποιότητας των υδάτων, του εδάφους, του αέρα
και των τροφίµων, στη διαχείριση και προστασία των
θαλάσσιων πάρκων, υδροβιότοπων, ποταµών, λιµνών και
κάθε άλλου υδάτινου σχηµατισµού, της ατµόσφαιρας,
των πάσης φύσεως αποβλήτων και αποριµµάτων, των
θορύβων, των δονήσεων και των κραδασµών. Επίσης η
εκπόνηση εργαστηριακών αναλύσεων και βιοαναλυτικών
µελετών, αποκατάστασης του περιβάλλοντος.
vii) Η επιστηµονική έρευνα και εφαρµογή τεχνικών
στον τοµέα της Υπολογιστικής Βιολογίας και της Βι−
οπληροφορικής, καθώς και στον τοµέα της ∆οµικής
Βιολογίας, ιδιαίτερα για τον σχεδιασµό φαρµάκων και
άλλων βιοδραστικών ουσιών.
viii) Η επιλογή, ο σχεδιασµός και ο έλεγχος της εφαρ−
µογής βιοτεχνολογικών µεθόδων και µεθόδων γενετι−
κής µηχανικής στη διατήρηση και αξιοποίηση γενετικών
πόρων (βιοποικιλότητα), στους τοµείς της βιοµηχανίας
φαρµάκων, της βιοµηχανίας διαγνωστικών προϊόντων,
της γεωργίας, της κτηνοτροφίας και της αλιείας. Ο
έλεγχος γενετικά τροποποιηµένων οργανισµών, φαρµά−
κων, διαγνωστικών και νεοφανών ουσιών και προϊόντων
που χρησιµοποιούνται ή παράγονται στους τοµείς της
γεωργίας, της κτηνοτροφίας, της αλιεία, καθώς και στις
βιοµηχανίες φαρµάκων, τροφίµων, καλλυντικών και άλ−
λων προϊόντων. Επίσης η συµµετοχής στη διαδικασία
παραγωγής των παραπάνω προϊόντων.
viiii) Η επιστηµονική έρευνα, η παροχή συµβουλών,
καθώς και η εφαρµογή τεχνικών στον τοµέα των βιο−
επιστηµών.
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Επίσης πραγµατογνωµοσύνες που προορίζονται για
διοικητική ή ιατροδικαστική χρήση και βασίζονται στην
επεξεργασία βιολογικών παραµέτρων και ιδιαίτερα του
γενετικού υλικού.
β) Πιστοποιητικά ελέγχου εφαρµογής των αρχών
Ορθής Εργαστηριακής Πρακτικής και Ασφάλειας σε
διαδικασίες που άπτονται του γνωστικού αντικειµένου
των βιοεπιστηµών.
γ) Αποτελέσµατα, µελέτες και πιστοποιητικά ποιότητας και
ασφάλειας για την ανθρώπινη και δηµόσια υγεία.
δ) Μελέτες και αξιολόγηση οικοσυστηµάτων και πι−
στοποίηση περιβαλλοντικών και οικολογικών επιπτώ−
σεων, καθώς και πληθυσµιακές µελέτες.
ε) Προτάσεις που υποβάλλονται στην Ευρωπαϊκή
Ένωση ή άλλον οργανισµό ή κράτος σχετικά µε επι−
δοτούµενα προγράµµατα έρευνας και τεχνολογικής
ανάπτυξης που εµπίπτουν στο ευρύτερο πεδίο των
βιοεπιστηµών.

Άρθρο 5
Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δηµοσίευσή του
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
Στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων
αναθέτουµε τη δηµοσίευση και εκτέλεση του παρόντος
διατάγµατος.
Αθήνα 23 Σεπτεµβρίου 2009

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΖΩΗΣ
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Άρθρο 4
Οι πτυχιούχοι του Τµήµατος Μοριακής Βιολογίας και
Γενετικής, αναλαµβάνουν την ευθύνη υπογράφοντας
ατοµικά ή συνυπογράφοντας µε άλλους ειδικευόµενους
επιστήµονες, στα ακόλουθα ζητήµατα:
α) Αποτελέσµατα, µελέτες και πιστοποιητικά αναλύ−
σεων βιολογικού και γενετικού υλικού, καθώς και κλινι−
κών ή άλλων δοκιµών που διεξάγονται in vitro ή in vivo.
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΕΓΚΑΣ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ ΤΑΛΙΑ∆ΟΥΡΟΣ

