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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

7 Ιουλίου 2017

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Μονάδας Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής
στην «ΜΟΝΑΔΑ ΙΑΤΡΙΚΩΣ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗΣ
ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΒΙΟΓΕΝΕΣΙΣ, ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και δ.τ. «ΒΙΟΓΕΝΕΣΙΣ».

2

Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Τράπεζας Κρυοσυντήρησης στην «ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ
ΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «EMBRYOLAB Α.Ε.».

3

Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Μονάδας Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής
«στην ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και
δ.τ. «EMBRYOLAB Α.Ε».

4

Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Τράπεζας Κρυοσυντήρησης στον «ΛΟΥΛΕΛΗ Δ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ».

5

Μετονομασία του «Εργαστηρίου Γάλακτος» του
Τομέα Υγιεινής και Τεχνολογίας Τροφίμων Ζωικής
Προελεύσεως του Τμήματος Κτηνιατρικής του
Τμήματος Κτηνιατρικής της Σχολής Επιστημών
Υγείας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης σε « Εργαστήριο Ασφάλειας και Ποιότητας του Γάλακτος και των Προϊόντων του» και
καθορισμός του εσωτερικού κανονισμού του.

6

Ίδρυση Εργαστηρίου με τίτλο: «Εργαστήριο
Διοίκησης Αθλητισμού, Τουρισμού και Αναψυχής (ΔΑΤΑ), (Sport, Tourism and Leisure
Management)» στο Τμήμα Επιστήμης Φυσικής
Αγωγής και Αθλητισμού (με έδρα τη Θεσσαλονίκη) της Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και
Αθλητισμού του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης και καθορισμός του εσωτερικού
κανονισμού λειτουργίας του.

7

Αρ. Φύλλου 2326

Μετονομασία του «Εργαστηρίου Υγιεινής Τροφίμων Ζωικής Προελεύσεως» του Τομέα Υγιεινής
και Τεχνολογίας Ζωικής Προελεύσεως του Τμήματος Κτηνιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας
του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
σε «Εργαστήριο Υγιεινής Τροφίμων Ζωικής Προέλευσης-Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας (ΕΥΤΖΠΚΔΥ), (Laboratory of Animal Food Products
Hygiene - Veterinary Public Health)» και καθορισμός του Εσωτερικού Κανονισμού του.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ.: 447
(1)
Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Μονάδας Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής
στην «ΜΟΝΑΔΑ ΙΑΤΡΙΚΩΣ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗΣ
ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΒΙΟΓΕΝΕΣΙΣ, ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και δ.τ. «ΒΙΟΓΕΝΕΣΙΣ».
Η ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΙΑΤΡΙΚΩΣ
ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τα άρθρα 19, 20 και 21 του ν. 3305/2005 (ΦΕΚ Α’ 17/
27.1.2005) «Εφαρμογή της Ιατρικώς Υποβοηθούμενης
Αναπαραγωγής».
2. Το π.δ. 2/2013 (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 638/20.12.2013) «Διορισμός Προέδρου και αναπληρωτή Προέδρου της Εθνικής Αρχής Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής
(Αρχή Ι.Υ.Α.)».
3. Την υπ’ αρ. ΔΥ1δ/Γ.Π.οικ.21142/2014 απόφαση (ΦΕΚ
ΥΟΔΔ 124/11.3.2014) «Διορισμός μελών της Εθνικής Αρχής
Ιατρικών Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής (Αρχή Ι.Υ.Α.)».
4. Το άρθρο 16 παρ. 2 του ν. 3305/2005 (ΦΕΚ Α’ 17/
27.1.2005), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 18 παρ. 2
του ν. 4272/2014 (ΦΕΚ Α’ 145/11.7.2014) «Εφαρμογή της
Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής».
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5. Τις διατάξεις του π.δ. 10/2016 (ΦΕΚ Α’ 20/18.2.2016)
«Άδεια Ίδρυσης και λειτουργίας Μονάδων Ιατρικών Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής (Μ.Ι.Υ.Α.). Όροι και προϋποθέσεις».
6. Την υπ’ αριθμ. 305/2016 απόφαση της Ε.Α.Ι.Υ.Α. (ΦΕΚ
Β’ 2908/13.9.2016) «Καθορισμός διαδικασίας και οργάνων
ελέγχου της Ε.Α.Ι.Υ.Α. για την αδειοδότηση των Μ.Ι.Υ.Α.».
7. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 534/8.8.2016 αίτηση της «ΜΟΝΑΔΑ ΙΑΤΡΙΚΩΣ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ,
ΒΙΟΓΕΝΕΣΙΣ, ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και δ.τ. «ΒΙΟΓΕΝΕΣΙΣ»,
με Α.Φ.Μ. 998973617 Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ, καθώς και
τον φάκελο των συνημμένων δικαιολογητικών.
8. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 205/20.3.2017 Εισήγηση Επιτροπής Ελέγχου.
9. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 242/3.4.2017 Πρακτικό Αυτοψίας
της Επιτροπής Ελέγχου.
10. Την από 22.6.2017 απόφαση της 14ης Συνεδρίασης
της Εθνικής Αρχής Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής για χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας
Μονάδας Ι.Υ.Α.
11. Το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Χορηγούμε στην «ΜΟΝΑΔΑ ΙΑΤΡΙΚΩΣ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΒΙΟΓΕΝΕΣΙΣ, ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και δ.τ. «ΒΙΟΓΕΝΕΣΙΣ» με Α.Φ.Μ. 998973617 Δ.Ο.Υ.
ΦΑΕ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ, άδεια ίδρυσης και λειτουργίας Μ.Ι.Υ.Α.
σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3305/2005 και του π.δ.
10/2016. Η άδεια ισχύει για τρία χρόνια.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 29 Ιουνίου 2017

Τεύχος Β’ 2326/07.07.2017

5. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. οικ. 6901/2015 (ΦΕΚ Β’
2639/ 8.12.2015) «Άδεια Ίδρυσης και λειτουργίας Τραπεζών Κρυοσυντήρησης. Όροι και προϋποθέσεις».
6. Την υπ’ αριθμ. 306/2016 απόφαση της Ε.Α.Ι.Υ.Α.
(ΦΕΚ Β’ 2875/9.9.2016) «Καθορισμός διαδικασίας και
οργάνων ελέγχου της Ε.Α.Ι.Υ.Α. για την αδειοδότηση
των Τραπεζών Κρυοσυντήρησης».
7. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 509/3.8.2016 αίτηση της «ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «EMBRYOLAB Α.Ε.»,
με Α.Φ.Μ. 997995138 Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ, καθώς και
τον φάκελο των συνημμένων δικαιολογητικών.
8. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 290/21.4.2017 Εισήγηση Επιτροπής Ελέγχου.
9. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 460/9.6.2017 πρακτικό Αυτοψίας
της Επιτροπής Ελέγχου.
10. Την από 22.6.2017 απόφαση της 14ης Συνεδρίασης
της Εθνικής Αρχής Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής για χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας
Τράπεζας Κρυοσυντήρησης.
11. Το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Χορηγούμε στην «ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑΣ
ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
και δ.τ. «EMBRYOLAB Α.Ε.» με Α.Φ.Μ. 997995138 Δ.Ο.Υ.
ΦΑΕ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ, άδεια ίδρυσης και λειτουργίας Τράπεζας Κρυοσυντήρησης σύμφωνα με τις διατάξεις του
ν. 3305/2005 και της Υ.Α. οικ. 6901/2015. Η άδεια ισχύει
για τρία χρόνια.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Ο Πρόεδρος
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΑΝΤΣΑΚΛΗΣ
Ι

Αριθμ.: 445
(2)
Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Τράπεζας Κρυοσυντήρησης στην «ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ
ΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «EMBRYOLAB Α.Ε.».
Η ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΙΑΤΡΙΚΩΣ
ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τα άρθρα 19, 20 και 21 του ν. 3305/2005 (ΦΕΚ Α’ 17/
27.1.2005) «Εφαρμογή της Ιατρικώς Υποβοηθούμενης
Αναπαραγωγής».
2. Το π.δ. 2/2013 (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 638/20.12.2013) «Διορισμός
Προέδρου και αναπληρωτή Προέδρου της Εθνικής Αρχής
Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής (Αρχή Ι.Υ.Α.)».
3. Την υπ’ αριθμ. ΔΥ1δ/Γ.Π.οικ. 21142/2014 απόφαση
(ΦΕΚ ΥΟΔΔ 124/11.3.2014) «Διορισμός μελών της Εθνικής Αρχής Ιατρικών Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής
(Αρχή Ι.Υ.Α.)».
4. Το άρθρο 17 παρ. 3 του ν. 3305/2005 (ΦΕΚ Α’ 17/
27.1.2005), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 19 παρ. 2
του ν. 4272/2014 (ΦΕΚ Α’ 145/11.7.2014) «Εφαρμογή της
Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής».

Αθήνα, 29 Ιουνίου 2017
Ο Πρόεδρος
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΑΝΤΣΑΚΛΗΣ
Ι

Αριθμ.: 443
(3)
Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Μονάδας Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής «στην ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
και δ.τ. «EMBRYOLAB Α.Ε».
Η ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΙΑΤΡΙΚΩΣ
ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τα άρθρα 19, 20 και 21 του ν. 3305/2005 (ΦΕΚ Α’ 17/
27.1.2005) «Εφαρμογή της Ιατρικώς Υποβοηθούμενης
Αναπαραγωγής».
2. Το π.δ. 2/2013 (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 638/20.12.2013) «Διορισμός
Προέδρου και αναπληρωτή Προέδρου της Εθνικής Αρχής
Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής (Αρχή Ι.Υ.Α.)».
3. Την υπ’ αριθμ. ΔΥ1δ/Γ.Π.οικ.21142/2014 απόφαση (ΦΕΚ
ΥΟΔΔ 124/11.3.2014) «Διορισμός μελών της Εθνικής Αρχής
Ιατρικών Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής (Αρχή Ι.Υ.Α.)».
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4. Το άρθρο 16 παρ. 2 του ν. 3305/2005 (ΦΕΚ Α’ 17/
27.1.2005), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 18 παρ. 2
του ν. 4272/2014 (ΦΕΚ Α’ 145/11.7.2014) «Εφαρμογή της
Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής».
5. Τις διατάξεις του π.δ. 10/2016 (ΦΕΚ Α’ 20/18.2.2016)
«Άδεια Ίδρυσης και λειτουργίας Μονάδων Ιατρικών Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής (Μ.Ι.Υ.Α.). Όροι και προϋποθέσεις».
6. Την υπ’ αριθμ. 305/2016 απόφαση της Ε.Α.Ι.Υ.Α. (ΦΕΚ
Β’ 2908/13.9.2016) «Καθορισμός διαδικασίας και οργάνων
ελέγχου της Ε.Α.Ι.Υ.Α. για την αδειοδότηση των Μ.Ι.Υ.Α.».
7. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 510/3.8.2016 αίτηση της «ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «EMBRYOLAB Α.Ε.»
με Α.Φ.Μ. 997995138 Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ, καθώς και
τον φάκελο των συνημμένων δικαιολογητικών.
8. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 290/21.4.2017 Εισήγηση Επιτροπής Ελέγχου.
9. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 460/9.6.2017 πρακτικό Αυτοψίας
της Επιτροπής Ελέγχου.
10. Την από 22.6.2017 απόφαση της 14ης Συνεδρίασης
της Εθνικής Αρχής Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής για χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας
Μονάδας Ι.Υ.Α.
11. Το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Χορηγούμε στην «ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑΣ
ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
και δ.τ. «EMBRYOLAB Α.Ε.» με Α.Φ.Μ. 997995138 Δ.Ο.Υ.
ΦΑΕ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ, άδεια ίδρυσης και λειτουργίας Μ.Ι.Υ.Α.
σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3305/2005 και του π.δ.
10/2016. Η άδεια ισχύει για τρία χρόνια.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

23535

4. Το άρθρο 17 παρ. 3 του ν. 3305/2005 (ΦΕΚ Α' 17/
27.1.2005), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 19 παρ. 2
του ν. 4272/2014 (ΦΕΚ Α' 145/11.7.2014) «Εφαρμογή της
Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής».
5. Τις διατάξεις της υπ' αριθμ. οικ. 6901/2015 (ΦΕΚ Β'
2639/8.12.2015) «Άδεια Ίδρυσης και λειτουργίας Τραπεζών Κρυοσυντήρησης. Όροι και προϋποθέσεις».
6. Την υπ' αριθμ. 306/2016 απόφαση της Ε.Α.Ι.Υ.Α. (ΦΕΚ Β'
2875/9.9.2016) «Καθορισμός διαδικασίας και οργάνων
ελέγχου της Ε.Α.Ι.Υ.Α. για την αδειοδότηση των Τραπεζών
Κρυοσυντήρησης».
7. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 511/3.8.2016 αίτηση του ΛΟΥΛΕΛΗ Δ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ με Α.Φ.Μ. 041870519 Δ.ΟΥ. Α' ΠΑΤΡΩΝ, καθώς και τον φάκελο των συνημμένων δικαιολογητικών.
8. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 168/13.3.2017 Εισήγηση Επιτροπής Ελέγχου.
9. Το υπ' αριθμ. πρωτ. 288/21.4.2017 πρακτικό Αυτοψίας της Επιτροπής Ελέγχου.
10. Την από 22.6.2017 απόφαση της 14ης Συνεδρίασης
της Εθνικής Αρχής Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής για χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας
Τράπεζας Κρυοσυντήρησης.
11. Το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Χορηγούμε στον «ΛΟΥΛΕΛΗ Δ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ», με Α.Φ.Μ.
041870519 Δ.Ο.Υ. Α' ΠΑΤΡΩΝ, άδεια ίδρυσης και λειτουργίας Τράπεζας Κρυοσυντήρησης σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3305/2005 και της Υ. Α. οικ. 6901/2015. Η άδεια
ισχύει για τρία χρόνια.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 30 Ιουνίου 2017

Αθήνα, 29 Ιουνίου 2017

Ο Πρόεδρος

Ο Πρόεδρος

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΑΝΤΣΑΚΛΗΣ

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΑΝΤΣΑΚΛΗΣ

Ι

Ι

Αριθμ.: 459
(4)
Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Τράπεζας Κρυοσυντήρησης στον «ΛΟΥΛΕΛΗ Δ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ».
Η ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΙΑΤΡΙΚΩΣ
ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τα άρθρα 19, 20 και 21 του ν. 3305/2005 (ΦΕΚ Α'
17/27.1.2005) «Εφαρμογή της Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής».
2. Το π.δ. 2/2013 (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 638/20.12.2013) «Διορισμός
Προέδρου και αναπληρωτή Προέδρου της Εθνικής Αρχής
Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής (Αρχή Ι. Υ. Α.)».
3. Την υπ' αριθμ. ΔΥ1δ/Γ.Π.οικ.21142/2014 απόφαση (ΦΕΚ
ΥΟΔΔ 124/11.3.2014) «Διορισμός μελών της Εθνικής Αρχής
Ιατρικών Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής (Αρχή Ι.Υ.Α.)».

Αριθμ.: 25653
(5)
Μετονομασία του «Εργαστηρίου Γάλακτος» του
Τομέα Υγιεινής και Τεχνολογίας Τροφίμων Ζωικής Προελεύσεως του Τμήματος Κτηνιατρικής
του Τμήματος Κτηνιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης σε « Εργαστήριο Ασφάλειας και
Ποιότητας του Γάλακτος και των Προϊόντων του»
και καθορισμός του εσωτερικού κανονισμού του.
Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 7 παρ. 5 του ν. 1268/1982 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/
16-7-1982) «Για τη δομή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 48 παρ. 2 του ν. 1404/1983 (ΦΕΚ 173/τ.Α΄/ 24-11-1983)
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«Δομή και λειτουργία των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών
Ιδρυμάτων» και αντικαταστάθηκε με την περ. γ' της παρ.
22 του άρθρου 13 του ν. 3149/2003 (ΦΕΚ 141/τ.Α΄/
10-6-2003) «Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας, Δημόσιες
Βιβλιοθήκες και άλλες διατάξεις».
β) Του άρθρου 4 παρ. 1 εδ. γ του ν. 2083/1992 (ΦΕΚ
159/τ.Α΄/21-9-1992) «Εκσυγχρονισμός της Ανωτάτης
Εκπαίδευσης».
γ) Των άρθρων: 5 παρ. 2 εδ. γ και 80 παρ. 5α του
ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195/τ.Α΄/6-9-2011) «Δομή, λειτουργία,
διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως έχει
τροποποιηθεί και ισχύει.
δ) Του άρθρου 60 του ν. 4386/2016 (83/τ.Α΄/11-5-2016)
«Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις», με το
οποίο αντικαταστάθηκε το άρθρο 96 του ν. 4310/2014
(258/τ.Α΄/8-12-2014) «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη
και Καινοτομία και άλλες διατάξεις».
στ) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/
τ.Α΄/22-4-2005).
2. Το γεγονός ότι δεν έχει εκδοθεί μέχρι σήμερα ο
Οργανισμός του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του
ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195/τ.Α΄/6-9-2011) όπως αυτός ισχύει.
3. Τις διατάξεις του π.δ. 98/2013 (ΦΕΚ134/τ.Α΄/
5-6-2013): «Κατάργηση του Γενικού Τμήματος, μεταφορά έδρας τμήματος και ίδρυση-συγκρότηση,
μετονομασία και ανασυγκρότηση Σχολών στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης», (διόρθωση
σφάλματος με το ΦΕΚ 140/τ.Α΄/11-6-2013).
4. Τη με αριθμό 119647/Ζ1/20-7-2016 εγκύκλιο «Διαδικασία ίδρυσης, μετονομασίας κ.λπ. Εργαστηρίων,
Κλινικών, Μουσείων και λοιπών μονάδων και μετονομασίας κ.λ.π. των εσωτερικών κανονισμών αυτών» του
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
5. Τη σύμφωνη γνώμη της Συνέλευσης του Τμήματος
Κτηνιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (συνεδρίαση με
αριθμό 537/10-5-2016).
6. Τη σύμφωνη γνώμη της Κοσμητείας της Σχολής
Επιστημών Υγείας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης (συνεδρίαση με αριθμό 35/10-5-2016).
7. Τις αποφάσεις της Συγκλήτου του Αριστοτελείου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης σχετικά με:
7.1. Τον ορισμό Επιτροπής για την ίδρυση και λειτουργία εργαστηρίων-κλινικών στο ΑΠΘ (συνεδρίαση
με αριθμό 2911/24-6-2015) και,
7.2. Την έγκριση της εισήγησης της παραπάνω Επιτροπής για τη θέσπισης βασικών αρχών για την ίδρυση,
δομή, οργάνωση και λειτουργία εργαστηρίων στο ΑΠΘ
(συνεδρίαση με αριθμό 2913/23-7-2015).
8. Την έκθεση σκοπιμότητας μετονομασίας του εργαστηρίου με τίτλο: «Εργαστήριο Γαλακτοκομίας» του
του Τομέα Υγιεινής και Τεχνολογίας Τροφίμων Ζωικής
Προελεύσεως του Τμήματος Κτηνιατρικής της Σχολής
Επιστημών Υγείας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης σε «Εργαστήριο Ασφάλειας και Ποιότητας
του Γάλακτος και των Προϊόντων του».
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9. Τη θετική εισήγηση της Επιτροπής για την ίδρυση
και λειτουργία εργαστηρίων-κλινικών στο ΑΠΘ (συνεδρίαση με αριθμό 8/5-7-2016) για την μετονομασία του
εργαστηρίου με τίτλο: «Εργαστήριο Γαλακτοκομίας» του
Τμήματος Κτηνιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας
του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης σε
«Εργαστήριο Ασφάλειας και Ποιότητας του Γάλακτος
και των Προϊόντων του».
10. Την απόφαση της Συγκλήτου του Αριστοτελείου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (συνεδρίαση με αριθμό
2929/19-7-2016) για την μετονομασία του εργαστηρίου με τίτλο: « Εργαστήριο Γαλακτοκομίας» του Τομέα
Υγιεινής και Τεχνολογίας Τροφίμων Ζωικής Προελεύσεως του Τμήματος Κτηνιατρικής της Σχολής Επιστημών
Υγείας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
σε «Εργαστήριο Ασφάλειας και Ποιότητας του Γάλακτος
και των Προϊόντων του».
11. Ότι το Εργαστήριο που ιδρύεται με την παρούσα πράξη του Πρύτανη θα λειτουργεί αποκλειστικά με
ίδιους πόρους και δεν θα βαρύνει τον προϋπολογισμό
του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, αποφασίζουμε:
Τηνμετονομασίατουεργαστηρίουμετίτλο:«Εργαστήριο
Γαλακτοκομίας» (Ιδρυτικό: π.δ. 490 /15-12-1987, ΦΕΚ 227/
τ.Α΄/23-12-1987) του Τομέα Υγιεινής και Τεχνολογίας
Τροφίμων Ζωικής Προελεύσεως του Τμήματος Κτηνιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Αριστοτελείου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης σε «Εργαστήριο Ασφάλειας και Ποιότητας του Γάλακτος και των Προϊόντων του»,
και τον καθορισμό του εσωτερικού κανονισμού του.
Άρθρο 1
Μετονομασία - Γνωστικό Αντικείμενο
Μετονομάζεται το εργαστήριο με τίτλο «Εργαστήριο
Γαλακτοκομίας» του Τομέα Υγιεινής και Τεχνολογίας Τροφίμων Ζωικής Προελεύσεως του Τμήματος Κτηνιατρικής
της Σχολής Επιστημών Υγείας σε «Εργαστήριο Ασφάλειας και Ποιότητας του Γάλακτος και των Προϊόντων του»,
το οποίο εξυπηρετεί τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές
ανάγκες στα γνωστικά αντικείμενα:
α) Διδασκαλίας: Η χημική σύσταση του αγελαδινού,
πρόβειου, γίδινου και γυναικείου γάλακτος. Οι φυσικές
και διαθρεπτικές ιδιότητες του γάλακτος. Η μικροβιολογία και οι κυριότερες ζυμώσεις του γάλακτος. Οι παθογόνοι μικροοργανισμοί και οι τοξικές ουσίες που μπορεί
να βρεθούν στο γάλα και τα προϊόντα του. Ο ποιοτικός
έλεγχος (χημικός, μικροβιολογικός) και προδιαγραφές
του νωπού γάλακτος. Η υγιεινή και τεχνολογία της παραγωγής γαλακτοκομικών προϊόντων. Η εφαρμογή συστημάτων ανάλυσης κινδύνου (HACCP) στην παραγωγή
γάλακτος και γαλακτοκομικών προϊόντων. Η υγιεινή των
εργοστασίων επεξεργασίας του γάλακτος. Η δειγματοληψία και ο επίσημος έλεγχος του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή
Νομοθεσία.
β) Έρευνας: Η μελέτη και περιγραφή της συμπεριφοράς παθογόνων βακτηρίων σε γάλα και γαλακτοκομικά
προϊόντα. Επιλογή και χρήση οξυγαλακτικών καλλιεργειών σε ζυμούμενα προϊόντα γάλακτος. Ανάπτυξη με-
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θόδων για τον προσδιορισμό κατάλοιπων κτηνιατρικών
φαρμάκων και άλλων χημικών ουσιών στο γάλα και τα
προϊόντα του. Βιοαποδόμηση κτηνιατρικών φαρμάκων
και άλλων χημικών ουσιών από οξυγαλακτικά βακτήρια
και άλλους μικροοργανισμούς. Απομόνωση και μοριακή ταυτοποίηση ωφέλιμων, αλλοιογόνων ή παθογόνων βακτηρίων και ζυμοειδών μυκήτων από γάλα και
γαλακτοκομικά προϊόντα. Μελέτη της οξείδωσης των
λιπιδίων και των πρωτεϊνών καθώς και της σύνθεσης
των λιπαρών οξέων κατά την παραγωγή και συντήρηση
γαλακτοκομικών προϊόντων.
Άρθρο 2
Εσωτερικός Κανονισμός
Ο Εσωτερικός Κανονισμός λειτουργίας του Εργαστηρίου καθορίζεται μετά επόμενα άρθρα.
Άρθρο 3
Αποστολή-Σκοπός
Το «Εργαστήριο Ασφάλειας και Ποιότητας του Γάλακτος και των Προϊόντων του» του Τομέα Υγιεινής και
Τεχνολογίας Τροφίμων Ζωικής Προελεύσεως του Τμήματος Κτηνιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας έχει
ως αποστολή:
1. Την κάλυψη σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο διδακτικών και ερευνητικών αναγκών του τμήματος
Κτηνιατρικής και άλλων τμημάτων του πανεπιστημίου
σε θέματα που εμπίπτουν στα γνωστικά αντικείμενα του
εργαστηρίου, όπως αυτά προσδιορίζονται στο άρθρο 1
της παρούσης και αποτελούν μέρος του προγράμματος
σπουδών.
2. Την εκπαίδευση (θεωρητική και πρακτική άσκηση)
ειδικευμένων επιστημόνων στα γνωστικά αντικείμενα
που καλύπτει το εργαστήριο και προβλέπεται από το
νόμο.
3. Τη συνεργασία κάθε μορφής με κέντρα ερευνών και
ακαδημαϊκά ιδρύματα ημεδαπής και αλλοδαπής εφόσον
οι στόχοι συμπίπτουν, συμβαδίζουν και αλληλοσυμπληρώνονται με εκείνους του εργαστηρίου.
4. 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.
5. Την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο π.δ. 159/1984 (ΦΕΚ53/τ.Α΄/27-4-1984): «Προϋποθέσεις παροχής υπηρεσιών από τα πανεπιστημιακά
εργαστήρια σε ιδιώτες και κάθε νομικής μορφής οργανισμούς».
6. Την παροχή γνωμοδοτήσεων (δικαστήρια κ.τλ.) σε
θέματα που άπτονται των γνωστικών αντικειμένων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
7. Τη συλλογή, επεξεργασία, αποθήκευση και διάθεση
δεδομένων.
8. Την ανάληψη συμβουλευτικών ή αναπτυξιακών
έργων και μελετών με σκοπό την ικανοποίηση των αναγκών της κοινωνίας.
9. Την προάσπιση της Δημόσιας Υγείας.
10. Τη διεξαγωγή βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας
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με σκοπό την προαγωγή της επιστήμης στα γνωστικά
αντικείμενα που καλύπτει το εργαστήριο και τη μεταβίβαση της νέας γνώσης στους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές.
11. Την ανάπτυξη συνεργασίας με Δημόσιες Υπηρεσίες
για τη διασφάλιση της Δημόσιας Υγείας και τη συνεργασία με μονάδες επεξεργασίας γάλακτος και παρασκευής
γαλακτοκομικών προϊόντων.
Οι τομείς στους οποίους δραστηριοποιείται κυρίως το
«Εργαστήριο Ασφάλειας και Ποιότητας του Γάλακτος και
των Προϊόντων του» είναι τα επιστημονικά αντικείμενα
διδασκαλίας και έρευνας όπως αναφέρονται στο άρθρο
1 της παρούσης.
Άρθρο 4
Προσωπικό
Το εργαστήριο στελεχώνεται από μέλη του Διδακτικού
Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Τμήματος Κτηνιατρικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης,
που το γνωστικό αντικείμενο της θέσης που κατέχουν
εμπίπτει στα διδακτικά και ερευνητικά αντικείμενα του
εργαστηρίου, από μέλη Ειδικού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.), μέλη του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού
Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) καθώς και από μέλη του λοιπού
επιστημονικού προσωπικού και του Διοικητικού Προσωπικού που τοποθετούνται στο εργαστήριο σύμφωνα με
τις ισχύουσες διατάξεις.
Άρθρο 5
Διοίκηση - Αρμοδιότητες
Ο Διευθυντής του Εργαστηρίου ορίζεται από τον Τομέα Υγιεινής και Τεχνολογίας Τροφίμων Ζωικής Προελεύσεως του Τμήματος Κτηνιατρικής και θα πρέπει να
διαθέτει επιστημονικό έργο, ικανό μέρος του οποίου
να τελεί σε άμεση σχέση με τα ερευνητικά και διδακτικά
αντικείμενα του εργαστηρίου.
Ο Διευθυντής μπορεί να ανήκει στις βαθμίδες του καθηγητή πρώτης βαθμίδας, του αναπληρωτή καθηγητή
ή του επίκουρου καθηγητή, που ορίζεται με τη διαδικασία του άρθρου 28 παρ. 22 του ν. 2083/1992 (ΦΕΚ 159/
τ.Α΄/21-9-1992), όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 5 του
άρθρου 12 του ν. 3685/2008, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 80 παρ. 5α του ν. 4009/2011 (ΦΕΚ
195/τ.Α΄/6-9-2011).
Ο Διευθυντής του εργαστηρίου ασκεί αρμοδιότητες
όπως:
- ο συντονισμός του διδακτικού (προπτυχιακού-μεταπτυχιακού) και ερευνητικού έργου του εργαστηρίου,
- η κατάρτιση και υποβολή στη Συνέλευση του Τμήματος του ετήσιου προγράμματος λειτουργίας του εργαστηρίου και μέριμνα για την τήρησή του,
- η μέριμνα για τη στελέχωση, την οικονομική διαχείριση και την κατανομή των χώρων του εργαστηρίου,
- η εισήγηση στη Συνέλευση του Τμήματος για τον
ορισμό των υπευθύνων για τα αναλώσιμα υλικά και τον
κινητό εξοπλισμό και υπογραφή κάθε εξερχόμενού του
εγγράφου.
- η υποβολή στη Συνέλευση του Τμήματος του ετήσιου και τριετούς απολογισμού των δραστηριοτήτων του
Εργαστηρίου,
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- η υπογραφή κάθε εγγράφου που σχετίζεται με το
Εργαστήριο,
- η εκπροσώπηση του εργαστηρίου στα αρμόδια όργανα του Πανεπιστημίου.
Άρθρο 6
Εγκατάσταση - Υλικοτεχνική Υποδομή
Το Εργαστήριο βρίσκεται στην Πανεπιστημιούπολη
του Α.Π.Θ., στο δεύτερο όροφο της νέας πτέρυγας του
κτηρίου του Τμήματος Κτηνιατρικής. Το Εργαστήριο είναι
κατάλληλα εξοπλισμένο ώστε να εξυπηρετεί τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες στα γνωστικά αντικείμενα που καλύπτονται από τα μέλη του Διδακτικού και
Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) που το στελεχώνουν.
Στους χώρους του εργαστηρίου τηρούνται οι κανόνες
υγιεινής και ασφάλειας.
Άρθρο 7
Κανόνες Λειτουργίας
1. Το Εργαστήριο λειτουργεί κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό
Λειτουργίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και το ωράριο εργασίας του προσωπικού είναι
αυτό που προβλέπεται για κάθε κατηγορία στον Κανονισμό Λειτουργίας του ΑΠΘ. Στους χώρους εγκατάστασης
τοποθετούνται πινακίδες με τον τίτλο του Εργαστηρίου
και της κάθε εργαστηριακής μονάδας.
2. Ο διευθυντής συντονίζει κάθε εργασία η οποία γίνεται στο εργαστήριο στο πλαίσιο ερευνητικού προγράμματος ή άλλου έργου που έχει αποφασισθεί και καθορίζει
την προτεραιότητα στη χρησιμοποίηση οργάνων και χώρων, σε περίπτωση που δεν υπάρχει σχετική απόφαση.
Άρθρο 8
Πόροι - Έσοδα
Το εργαστήριο λειτουργεί αποκλειστικά με ίδιους πόρους, οι οποίοι προέρχονται από:
α. Την εκτέλεση ερευνητικών προγραμμάτων που
πραγματοποιούνται για ίδιο λογαριασμό ή λογαριασμό
τρίτων.
β. Την διάθεση ερευνητικών και εν γένει επιστημονικών προϊόντων.
γ. Την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ.
3 του π.δ. 159/1984 (ΦΕΚ 53 Α').
δ. Τις ειδικές εισφορές και κάθε είδους χρηματοδοτήσεις
από διεθνείς οργανισμούς και Νομικά ή Φυσικά Πρόσωπα.
ε. Τις κληρονομιές, τις δωρεές και τις κληροδοσίες που
καταλείπονται στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης για τους σκοπούς του εργαστηρίου, εφόσον δεν
τίθενται όροι που αντιβαίνουν στους σκοπούς του οικείου εργαστηρίου και του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης και,
στ. Από κάθε άλλη νόμιμη πηγή.
Άρθρο 9
Τηρούμενα Βιβλία
Για τις ανάγκες κάθε εργαστηρίου τηρούνται τα ακόλουθα βιβλία και στοιχεία:
- βαθμολόγιο φοιτητών,
- βιβλίο περιουσιακών στοιχείων,
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- φάκελος οικονομικών στοιχείων κάθε έτους,
- κατάλογος επιστημονικών βιβλίων, περιοδικών και
οργάνων,
- αρχείο ερευνητικών προγραμμάτων,
- βιβλίο μεταβολών προσωπικού και,
-πρωτόκολλο εισερχομένων και εξερχόμενων εγγράφων.
Με απόφαση του διευθυντή μπορεί να τηρείται και κάθε
άλλο βιβλίο, στοιχείο και αρχείο που προβλέπεται από ειδικές διατάξεις και κρίνεται απαραίτητο για το εργαστήριο.
Άρθρο 10
Τίτλος - Σφραγίδα
1. Ο τίτλος του Εργαστηρίου είναι: «Εργαστήριο Ασφάλειας και Ποιότητας του Γάλακτος και των Προϊόντων
του» ο οποίος αναγράφεται σε κάθε έντυπο του. Αυτός
ο τίτλος, καθώς και τα στοιχεία του διευθυντή του Εργαστηρίου αναγράφονται στους χώρους του Τμήματος
που είναι εγκατεστημένο και δραστηριοποιείται το Εργαστήριο.
Το Εργαστήριο χρησιμοποιεί για την αλληλογραφία
του όμοια σφραγίδα με αυτή του Τμήματος Κτηνιατρικής
και την προσθήκη του τίτλου του Εργαστηρίου.
Ανάλογη σφραγίδα, με τα στοιχεία στην Αγγλική γλώσσα, χρησιμοποιεί το Εργαστήριο για την ξενόγλωσση
αλληλογραφία του.
Άρθρο 11
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από τη δημοσίευσή της
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Θεσσαλονίκη, 29 Ιουνίου 2017
Ο Πρύτανης
ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΜΗΤΚΑΣ
Ι

Αριθμ.: 25651
(6)
Ίδρυση Εργαστηρίου με τίτλο: «Εργαστήριο
Διοίκησης Αθλητισμού, Τουρισμού και Αναψυχής (ΔΑΤΑ), (Sport, Tourism and Leisure
Management)» στο Τμήμα Επιστήμης Φυσικής
Αγωγής και Αθλητισμού (με έδρα τη Θεσσαλονίκη) της Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και
Αθλητισμού του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης και καθορισμός του εσωτερικού
κανονισμού λειτουργίας του.
Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 7 παρ. 5 του ν. 1268/1982 (ΦΕΚ 87/
τ.Α΄/16-7-1982) «Για τη δομή και λειτουργία των Ανω-
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τάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 48 παρ. 2 του ν. 1404/1983 (ΦΕΚ 173/
τ.Α΄/24-11-1983) «Δομή και λειτουργία των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» και αντικαταστάθηκε με
την περ. γ' της παρ. 22 του άρθρου 13 του ν. 3149/2003
(ΦΕΚ 141/τ.Α΄/10-6-2003) «Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας, Δημόσιες Βιβλιοθήκες και άλλες διατάξεις».
β) Του άρθρου 4 παρ. 1 εδ. γ του ν. 2083/1992 (ΦΕΚ
159/τ.Α΄/21-9-1992) «Εκσυγχρονισμός της Ανωτάτης
Εκπαίδευσης».
γ) Των άρθρων: 5 παρ. 2 εδ. γ και 80 παρ. 5α του
ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195/τ.Α΄/6-9-2011) «Δομή, λειτουργία,
διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως έχει
τροποποιηθεί και ισχύει.
δ) Του άρθρου 60 του ν. 4386/2016 (ΦΕΚ 83 τ.Α΄/
11-5-2016) «Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» όπως αντικατέστησε το άρθρο 96 του ν. 4310/2014
(258/τ.Α΄/8-12-2014) «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη
και Καινοτομία και άλλες διατάξεις».
ε) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/
τ.Α΄/22-4-2005).
στ) Την αριθμ. 119647/Ζ1/20-7-2016 εγκύκλιο του
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων σχετικά με τη: «Διαδικασία ίδρυσης, μετονομασίας κ.λπ. Εργαστηρίων, Κλινικών, Μουσείων και λοιπών μονάδων
και μετονομασίας κ.λπ. των εσωτερικών κανονισμών
αυτών».
2. Το γεγονός ότι δεν έχει εκδοθεί μέχρι σήμερα ο
Οργανισμός του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του
ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195/τ.Α΄/6-9-2011) όπως αυτός ισχύει.
3. Τη σύμφωνη γνώμη της Κοσμητείας της Σχολής
Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (συνεδρίαση
με αριθμό 41/25-05-2016).
4. Τη σύμφωνη γνώμη της Συνέλευσης του Τμήματος
Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (με έδρα
τη Θεσσαλονίκη) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης (συνεδριάσεις με αριθμό 520/20-5-2016).
5. Τις αποφάσεις της Συγκλήτου του Αριστοτελείου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης σχετικά με:
5.1. Τον ορισμό Επιτροπής για την ίδρυση και λειτουργία εργαστηρίων-κλινικών στο ΑΠΘ (συνεδρίαση
με αριθμό 2911/24-6-2015) και,
5.2. Την έγκριση της εισήγησης της παραπάνω Επιτροπής για τη θέσπισης βασικών αρχών για την ίδρυση,
δομή, οργάνωση και λειτουργία εργαστηρίων στο ΑΠΘ
(συνεδρίαση με αριθμό 2913/23-7-2015).
6. Την έκθεση σκοπιμότητας για την ίδρυση του εργαστηρίου με τίτλο: « Εργαστήριο Διοίκησης Αθλητισμού,
Τουρισμού και Αναψυχής (ΔΑΤΑ), (Sport, Tourism and
Leisure Management)» στο Τμήμα Επιστήμης Φυσικής
Αγωγής και Αθλητισμού (με έδρα τη Θεσσαλονίκη) της
Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και καθορισμός του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας του.
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7. Τη θετική εισήγηση της Επιτροπής για την ίδρυση
και λειτουργία, μετονομασία, κατάργηση εργαστηρίων κλινικών στο ΑΠΘ (συνεδρίαση με αριθμό 8/5-7-2016)
για την ίδρυση του εργαστηρίου με τίτλο: «Εργαστήριο
Διοίκησης Αθλητισμού, Τουρισμού και Αναψυχής (ΔΑΤΑ)(Sport, Tourism and Leisure Management)» στο Τμήμα
Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (με έδρα τη
Θεσσαλονίκη) της Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής
και Αθλητισμού του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και καθορισμός του εσωτερικού κανονισμού
λειτουργίας του.
8. Την απόφαση της Συγκλήτου του Αριστοτελείου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (συνεδρίαση με αριθμό
2929/19-7-2016) για την έγκριση ίδρυσης εργαστηρίου
με τίτλο: «Εργαστήριο Διοίκησης Αθλητισμού, Τουρισμού και Αναψυχής (ΔΑΤΑ)- (Sport, Tourism and Leisure
Management)» στο Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής
και Αθλητισμού (με έδρα τη Θεσσαλονίκη) της Σχολής
Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
9. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων
της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος
του προϋπολογισμού του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης, αποφασίζουμε:
Την ίδρυση Εργαστηρίου με τίτλο: «Εργαστήριο Διοίκησης Αθλητισμού, Τουρισμού και Αναψυχής, (ΔΑΤΑ» (Sport, Tourism and Leisure Management)» στο Τμήμα
Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (με έδρα τη
Θεσσαλονίκη) της Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και
Αθλητισμού του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και τον καθορισμό του εσωτερικού κανονισμού του.
Άρθρο 1
Ίδρυση- Ονομασία
Ιδρύεται στο Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και
Αθλητισμού (με έδρα τη Θεσσαλονίκη), της Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης το Εργαστήριο με
τίτλο «Εργαστήριο Διοίκησης Αθλητισμού, Τουρισμού
και Αναψυχής (ΔΑΤΑ) - (Sport, Tourism and Leisure
Management)» το οποίο εξυπηρετεί τις εκπαιδευτικές
και ερευνητικές ανάγκες των παρακάτω γνωστικών αντικειμένων:
- Διοίκηση Αθλητισμού,
- Αθλητικού Τουρισμού,
- Αθλητισμού Αναψυχής,
- Μαζικού Αθλητισμού και
- Ελληνικού Παραδοσιακού Χορού.
Άρθρο 2
Εσωτερικός Κανονισμός
Ο Εσωτερικός Κανονισμός του Εργαστηρίου καθορίζεται με τα επόμενα άρθρα.
Άρθρο 3
Αποστολή- Σκοπός-Τομείς Δραστηριότητας
Το «Εργαστήριο Διοίκησης Αθλητισμού, Τουρισμού
και Αναψυχής, (ΔΑΤΑ)- (Sport, Tourism and Leisure
Management)» έχει ως αποστολή:
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Α) Στην εκπαίδευση:
1. Την κάλυψη σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο διδακτικών και ερευνητικών αναγκών του τμήματος σε θέματα που εμπίπτουν στα γνωστικά αντικείμενα
του εργαστηρίου και αποτελούν μέρος του προγράμματος σπουδών.
Β) Στην έρευνα:
2. Τη δημοσίευση σε αναγνωρισμένα διεθνή και ελληνικά περιοδικά εργασιών σε θέματα που εμπίπτουν στα
γνωστικά αντικείμενα του εργαστηρίου.
3. Την ερευνητική και εκπαιδευτική συνεργασία με συναφή κέντρα ερευνών και ακαδημαϊκά ιδρύματα ημεδαπής και αλλοδαπής.
4. Τη διοργάνωση επιστημονικών διαλέξεων, ημερίδων, σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων και άλλων επιστημονικών εκδηλώσεων και την πρόσκληση ελλήνων
και ξένων αναγνωρισμένου κύρους επιστημόνων.
5. Τη συλλογή, επεξεργασία, αποθήκευση και διάθεση
ερευνητικών δεδομένων.
6. Την υποβολή προτάσεων σε ερευνητικά προγράμματα, τα οποία προκηρύσσονται (εθνικά ή ευρωπαϊκά)
σε άξονες που σχετίζονται με τον αθλητισμό, τουρισμό
και την αναψυχή.
Γ) Στην Οικονομία:
7. Την παροχή υπηρεσιών 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».
Δ) Στην Κοινωνία:
8. Την ανάληψη συμβουλευτικών ή αναπτυξιακών
έργων και μελετών με σκοπό την ικανοποίηση των αναγκών της κοινωνίας.
9. Τη συνεργασία με φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης
προκειμένου να αναπτυχθεί ο αθλητισμός αναψυχής και
να σχεδιαστούν προγράμματα αθλητικού τουρισμού.
Άρθρο 4
Προσωπικό
Το «Εργαστήριο Διοίκησης Αθλητισμού, Τουρισμού
και Αναψυχής (ΔΑΤΑ), (Sport, Tourism and Leisure
Management)» στελεχώνεται από:
1. Καθηγητές και Λέκτορες του Τμήματος, των οποίων
το γνωστικό αντικείμενο της θέσης τους, εμπίπτει στα
ερευνητικά ενδιαφέροντα του εργαστηρίου όπως αυτά
προσδιορίζονται στο άρθρο 1 της παρούσης.
2. Μέλη Ειδικού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.), Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.),
λοιπού επιστημονικού και διοικητικού προσωπικού, των
οποίων η επιστημονική ενασχόληση εμπίπτει στα διδακτικά, ερευνητικά και επιστημονικά ενδιαφέροντα του
Εργαστηρίου, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
Άρθρο 5
Διοίκηση-Αρμοδιότητες
1. Ο Διευθυντής του Εργαστηρίου ορίζεται από το
Τμήμα, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 28
παρ. 22 του ν. 2083/1992 (ΦΕΚ 159/τ.Α΄/21-9-1992),
όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 12 του
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ν. 3685/2008, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου
80 παρ. 5α του ν. 4009/2011(ΦΕΚ 195/τ.Α΄/6-9-2011) και
μπορεί να ανήκει στις βαθμίδες του καθηγητή πρώτης
βαθμίδας, του αναπληρωτή καθηγητή ή του επίκουρου
καθηγητή, του οποίου το γνωστικά αντικείμενο και τα
ερευνητικά του ενδιαφέροντα που εμπίπτουν στα γνωστικά αντικείμενα του Εργαστηρίου, όπως αυτά προσδιορίζονται στο άρθρο 1 της παρούσας.
2. Ο Διευθυντής του Εργαστηρίου ασκεί τις αρμοδιότητές του σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, όπως:
i. Ο συντονισμός του διδακτικού (προπτυχιακού/μεταπτυχιακού) και ερευνητικού έργου του Εργαστηρίου.
ii. 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, την οικονομική διαχείριση και 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.
ν. Η υποβολή στη Συνέλευση του Τμήματος του ετήσιου και τριετούς απολογισμού των δραστηριοτήτων
του Εργαστηρίου.
vi. Η υπογραφή κάθε εγγράφου που σχετίζεται με το
Εργαστήριο.
νii. Η εκπροσώπηση του εργαστηρίου στα αρμόδια
όργανα του Πανεπιστημίου.
viii. Έχει την γενική ευθύνη για την ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία του εργαστηρίου.
Άρθρο 6
Εγκατάσταση - Υλικοτεχνική Υποδομή
Το Εργαστήριο εγκαθίσταται σε ισόγειο χώρο του Τμήματος του Κτιρίου «Ξενώνες» στη Θέρμη Θεσσαλονίκης
του Πανεπιστημίου για τη διεξαγωγή του έργου του και
συγκεκριμένα σε χώρο 16 τετραγωνικών μέτρων.
Στο εργαστήριο τηρούνται κανόνες ασφαλείας και υγιεινής σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις κείμενες διατάξεις.
Άρθρο 7
Κανόνες Λειτουργίας
Το Εργαστήριο λειτουργεί κατά τις εργάσιμες ημέρες
και ώρες, σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και το ωράριο εργασίας του προσωπικού είναι αυτό
που προβλέπεται για κάθε κατηγορία στον Κανονισμό
Λειτουργίας του ΑΠΘ. Στους χώρους εγκατάστασης τοποθετούνται πινακίδες με τον τίτλο του Εργαστηρίου και
της κάθε εργαστηριακής μονάδας.
Ο διευθυντής συντονίζει κάθε εργασία η οποία γίνεται
στο εργαστήριο στο πλαίσιο ερευνητικού προγράμματος
ή άλλου έργου που έχει αποφασισθεί και καθορίζει την
προτεραιότητα στη χρησιμοποίηση οργάνων και χώρων,
σε περίπτωση που δεν υπάρχει σχετική απόφαση.
Άρθρο 8
Πόροι- Έσοδα
Το Εργαστήριο λειτουργεί αποκλειστικά με ίδιους πόρους, οι οποίοι θα προέρχονται από:
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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 άρθρο 3,
παρ. 3, του π.δ. 159/1984 (ΦΕΚ 53/τ.Α΄/27-4-1984).
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 Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
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 9
Τηρούμενα βιβλία
Για τις ανάγκες του Εργαστηρίου τηρούνται τα ακόλουθα βιβλία και στοιχεία:
- Βαθμολόγιο φοιτητών.
- Βιβλίο πρωτοκόλλου εισερχομένων και εξερχόμενων
εγγράφων.
- Ηλεκτρονικό αρχείο διατριβών.
- Ηλεκτρονικό αρχείο ερευνητικής δραστηριότητας.
- Βιβλίο περιουσιακών στοιχείων.
- Φάκελος οικονομικών στοιχείων κάθε έτους.
- Κατάλογος επιστημονικών βιβλίων και περιοδικών.
- Αρχείο ερευνητικών προγραμμάτων και δεδομένων.
Με απόφαση του Διευθυντή μπορεί να τηρείται και
κάθε άλλο βιβλίο, στοιχείο και αρχείο που προβλέπεται
από την ισχύουσα νομοθεσία ή κρίνεται απαραίτητο για
το Εργαστήριο.
Άρθρο 10
Τίτλος-Σφραγίδα
Ο τίτλος του Εργαστηρίου είναι «Εργαστήριο Διοίκησης Αθλητισμού, Τουρισμού και Αναψυχής (ΔΑΤΑ) και
αναγράφεται σε κάθε έντυπό του, μαζί με το λογότυπο
του. Ο τίτλος αυτός καθώς και τα στοιχεία του Διευθυντή
του Εργαστηρίου αναγράφονται στους χώρους του Τμήματος που είναι εγκατεστημένο το Εργαστήριο.
Το Εργαστήριο χρησιμοποιεί για την αλληλογραφία
του όμοια σφραγίδα με αυτή του Τμήματος και την προσθήκη του τίτλου του καθώς και του λογότυπου.
Ανάλογη σφραγίδα με τα στοιχεία στην αγγλική γλώσσα
«Sport, Tourism and Leisure Management» χρησιμοποιεί
το Εργαστήριο για την ξενόγλωσση αλληλογραφία του.
Άρθρο 11
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από τη δημοσίευσή της
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Θεσσαλονίκη, 29 Ιουνίου 2017
Ο Πρύτανης
ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΜΗΤΚΑΣ
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Αριθμ.: 25652
(7)
Μετονομασία του «Εργαστηρίου Υγιεινής Τροφίμων Ζωικής Προελεύσεως» του Τομέα Υγιεινής και Τεχνολογίας Ζωικής Προελεύσεως του
Τμήματος Κτηνιατρικής της Σχολής Επιστημών
Υγείας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης σε «Εργαστήριο Υγιεινής Τροφίμων
Ζωικής Προέλευσης - Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας (ΕΥΤΖΠ-ΚΔΥ), (Laboratory of Animal
Food Products Hygiene - Veterinary Public
Health)» και καθορισμός του Εσωτερικού Κανονισμού του.
Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 7 παρ. 5 του ν. 1268/1982 (ΦΕΚ 87/
τ.Α΄/16-7-1982) «Για τη δομή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» όπως τροποποιήθηκε
με το άρθρο 48 παρ. 2 του ν. 1404/1983 (ΦΕΚ 173/τ.Α΄/
24-11-1983) «Δομή και λειτουργία των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» και αντικαταστάθηκε με την
περ. γ' της παρ. 22 του άρθρου 13 του ν. 3149/2003 (ΦΕΚ
141/τ.Α΄/10-6-2003) «Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας,
Δημόσιες Βιβλιοθήκες και άλλες διατάξεις».
β) Του άρθρου 4 παρ. 1 εδ. γ του ν. 2083/1992 (ΦΕΚ
159/τ.Α΄/21-9-1992) «Εκσυγχρονισμός της Ανωτάτης
Εκπαίδευσης».
γ) Των άρθρων: 5 παρ. 2 εδ. γ και 80 παρ. 5α του ν. 4009/
2011 (ΦΕΚ 195/τ.Α΄/6-9-2011) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση
των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως έχει
τροποποιηθεί και ισχύει.
δ) Του άρθρου 60 του ν. 4386/2016 (83/τ.Α΄/11-5-2016)
«Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις», με το
οποίο αντικαταστάθηκε το άρθρο 96 του ν. 4310/2014
(258/τ.Α΄/8-12-2014) «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη
και Καινοτομία και άλλες διατάξεις».
στ) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/
τ.Α΄/22-4-2005).
2. Το γεγονός ότι δεν έχει εκδοθεί μέχρι σήμερα ο
Οργανισμός του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του
ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195/τ.Α΄/6-9-2011) όπως αυτός ισχύει.
3. Τις διατάξεις του π.δ. 98/2013 (ΦΕΚ 134/τ.Α΄/
5-6-2013): «Κατάργηση του Γενικού Τμήματος, μεταφορά
έδρας τμήματος και ίδρυση - συγκρότηση, μετονομασία
και ανασυγκρότηση Σχολών στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης», (διόρθωση σφάλματος με το
ΦΕΚ 140/τ.Α΄/11-6-2013).
4. Τη με αριθμό 119647/Ζ1/20-7-2016 εγκύκλιο «Διαδικασία ίδρυσης, μετονομασίας κ.λπ. Εργαστηρίων,
Κλινικών, Μουσείων και λοιπών μονάδων και μετονομασίας κ.λπ. των εσωτερικών κανονισμών αυτών» του
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
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5. Τη σύμφωνη γνώμη της Συνέλευσης του Τμήματος
Κτηνιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (συνεδρίαση με
αριθμό 537/10-5-2016).
6. Τη σύμφωνη γνώμη της Κοσμητείας Σχολής Επιστημών Υγείας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (συνεδρίαση με αριθμό 35/10-5-2016).
7. Τις αποφάσεις της Συγκλήτου του Αριστοτελείου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης σχετικά με:
7.1 Τον ορισμό Επιτροπής για την ίδρυση και λειτουργία εργαστηρίων- κλινικών στο ΑΠΘ (συνεδρίαση με
αριθμό 2911/24-6-2015) και,
7.2 Την έγκριση της εισήγησης της παραπάνω Επιτροπής για τη θέσπιση βασικών αρχών για την ίδρυση,
δομή, οργάνωση και λειτουργία εργαστηρίων στο ΑΠΘ
(συνεδρίαση με αριθμό 2913/23-7-2015).
8. Την έκθεση σκοπιμότητας μετονομασίας του εργαστηρίου με τίτλο: «Υγιεινής Τροφίμων Ζωικής Προελεύσεως» του Τομέα Υγιεινής και Τεχνολογίας Ζωικής
Προελεύσεως του Τμήματος Κτηνιατρικής της Σχολής
Επιστημών Υγείας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης σε «Εργαστήριο Υγιεινής Τροφίμων Ζωικής Προέλευσης-Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας (ΕΥΤΖΠΚΔΥ), Laboratory of Animal Food Products HygieneVeterinary Public Health».
9. Τη θετική εισήγηση της Επιτροπής για την ίδρυση
και λειτουργία εργαστηρίων - κλινικών στο ΑΠΘ (συνεδρίαση με αριθμό 8/5-7-2016) για την μετονομασία του
εργαστηρίου με τίτλο: «Υγιεινής Τροφίμων Ζωικής Προελεύσεως» του Τομέα Υγιεινής και Τεχνολογίας Ζωικής
Προελεύσεως του Τμήματος Κτηνιατρικής της Σχολής
Επιστημών Υγείας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης σε «Εργαστήριο Υγιεινής Τροφίμων Ζωικής Προέλευσης-Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας (ΕΥΤΖΠΚΔΥ), Laboratory of Animal Food Products HygieneVeterinary Public Health».
10. Την απόφαση της Συγκλήτου του Αριστοτελείου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (συνεδρίαση με αριθμό
2929/19-7-2016) για την μετονομασία του εργαστηρίου: «Υγιεινής Τροφίμων Ζωικής Προελεύσεως» του Τομέα Υγιεινής και Τεχνολογίας Ζωικής Προελεύσεως του
Τμήματος Κτηνιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας
του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης σε
«Εργαστήριο Υγιεινής Τροφίμων Ζωικής ΠροέλευσηςΚτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας (ΕΥΤΖΠ-ΚΔΥ), Laboratory
of Animal Food Products Hygiene - Veterinary Public
Health».
11. Ότι το Εργαστήριο που ιδρύεται με την παρούσα πράξη του Πρύτανη θα λειτουργεί αποκλειστικά με
ίδιους πόρους και δεν θα βαρύνει τον προϋπολογισμό
του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, αποφασίζουμε
Τη μετονομασία του εργαστηρίου με τίτλο: «Εργαστήριο Υγιεινής Τροφίμων Ζωικής Προελεύσεως» (Ιδρυτικό:
ν.δ. 3974/4-9-1959, ΦΕΚ 188/τ.Α΄/7-9-1959) του Τομέα
Υγιεινής και Τεχνολογίας Ζωικής Προελεύσεως του
Τμήματος Κτηνιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας
του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης σε
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«Εργαστήριο Υγιεινής Τροφίμων Ζωικής ΠροέλευσηςΚτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας (ΕΥΤΖΠ-ΚΔΥ), Laboratory
of Animal Food Products Hygiene - Veterinary Public
Health», και τον καθορισμό του εσωτερικού κανονισμού
του.
Άρθρο 1
Μετονομασία - Γνωστικό Αντικείμενο
Μετονομάζεται το εργαστήριο με τίτλο «Εργαστήριο
Υγιεινής Τροφίμων Ζωικής Προελεύσεως» (Ιδρυτικό:
ν.δ. 3974/4-9-1959, ΦΕΚ 188/τ.Α΄/7-9-1959) του Τομέα Υγιεινής και Τεχνολογίας Ζωικής Προελεύσεως του Τμήματος
Κτηνιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης σε «Εργαστήριο
Υγιεινής Τροφίμων Ζωικής Προέλευσης-Κτηνιατρικής
Δημόσιας Υγείας (ΕΥΤΖΠ-ΚΔΥ), Laboratory of Animal
Food Products Hygiene - Veterinary Public Health». To
«Εργαστήριο Υγιεινής Τροφίμων Ζωικής Προέλευσης Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας», του οποίου η εκπαιδευτική-ερευνητική δραστηριότητα περιγράφεται ως εξής:
Ο εθνικός και διεθνής ρόλος του Κτηνιάτρου στην
ασφάλεια των τροφίμων και στην προστασία του καταναλωτή. Υγιεινή του κρέατος των θηλαστικών. Οργάνωση και λειτουργία βιομηχανικών σφαγείων. Επιθεώρηση πριν από την σφαγή (έλεγχος της υγείας και της
κατάστασης των ζώων). Επιθεώρηση των σφαγίων. Παθολογοανατομικές αλλοιώσεις - νοσήματα των σφαγίων
ζώων. Κατασχέσεις - Νομοθεσία. Επαγγελματικές ασθένειες - προστασία της Δημόσιας Υγείας από νοσήματα
που μεταδίδονται με το κρέας των θηλαστικών. Κρίσιμα
σημεία ελέγχου και εφαρμογή του συστήματος HACCP
κατά τα διάφορα στάδια προετοιμασίας των σφαγίων.
Υγιεινή, συντήρηση, επιθεώρηση, αλλοιώσεις, νομοθεσία των προϊόντων κρέατος, του κρέατος των πτηνών,
των θηραμάτων, των αλιευμάτων, των αβγών και του μελιού. Μικροβιολογία τροφίμων ζωικής προέλευσης (παράγοντες που επηρεάζουν την ανάπτυξη, αναστέλλουν
ή προκαλούν την καταστροφή των μικροοργανισμών
στα τρόφιμα). Τροφιμογενείς διαταραχές της υγείας
του ανθρώπου που οφείλονται σε βακτήρια, ιούς, μύκητες, παράσιτα και βιοτοξίνες. Κατάλοιπα κτηνιατρικών
φαρμάκων και άλλων χημικών ρυπαντών σε τρόφιμα
ζωικής προέλευσης (πρόληψη - Νομοθεσία). Εκτίμηση
επιφανειακής μόλυνσης των σφαγίων. Δειγματοληψία
τροφίμων Ζωικής προέλευσης. Προσδιορισμός ειδικών
ομάδων μικροοργανισμών. Απομόνωση και αρίθμηση
παθογόνων μικροοργανισμών.
Άρθρο 2
Εσωτερικός Κανονισμός
Ο Εσωτερικός Κανονισμός του Εργαστηρίου καθορίζεται με τα επόμενα άρθρα.
Άρθρο 3
Αποστολή-Σκοπός-Τομείς Δραστηριότητας
Το «Εργαστήριο Υγιεινής Τροφίμων Ζωικής Προέλευσης-Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας (ΕΥΤΖΠ-ΚΔΥ),
Laboratory of Animal Food Products Hygiene - Veterinary
Public Health» έχει ως αποστολή:
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1. Την κάλυψη σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο διδακτικών και ερευνητικών αναγκών του Τμήματος και άλλων Τμημάτων του Πανεπιστημίου σε θέματα
που εμπίπτουν στα γνωστικά αντικείμενα του εργαστηρίου, όπως περιγράφονται στο άρθρο 1 της παρούσης
και αποτελούν μέρος του προγράμματος σπουδών.
2. Την εκπαίδευση (θεωρητική και πρακτική άσκηση)
ειδικευμένων επιστημόνων στο γνωστικό αντικείμενο που
καλύπτει το εργαστήριο και προβλέπεται από το νόμο.
3. Τη συνεργασία κάθε μορφής με κέντρα ερευνών και
ακαδημαϊκά ιδρύματα ημεδαπής και αλλοδαπής εφόσον
οι στόχοι συμπίπτουν, συμβαδίζουν και αλληλοσυμπληρώνονται με εκείνους του εργαστηρίου.
4. 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.
5. Την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο π.δ. 159/1984 (ΦΕΚ 53/τ.Α΄/27-4-1 984): «Προϋποθέσεις παροχής υπηρεσιών από τα πανεπιστημιακά εργαστήρια σε ιδιώτες και κάθε νομικής μορφής οργανισμούς».
6. Την παροχή γνωμοδοτήσεων (δικαστήρια κ.τλ.) σε
θέματα που άπτονται των γνωστικών αντικειμένων του
εργαστηρίου σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
7. Τη συλλογή, επεξεργασία, αποθήκευση και διάθεση
δεδομένων.
8. Την ανάληψη συμβουλευτικών ή αναπτυξιακών
έργων και μελετών με σκοπό την ικανοποίηση των αναγκών της κοινωνίας.
9. Την προάσπιση της Δημόσιας Υγείας.
10. Τη διεξαγωγή βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας
με σκοπό την προαγωγή της επιστήμης στα γνωστικά
αντικείμενα που καλύπτει το εργαστήριο και τη μεταβίβαση της νέας γνώσης στους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές.
11. Την ανάπτυξη συνεργασίας με Δημόσιες Υπηρεσίες
για τη διασφάλιση της Δημόσιας Υγείας και τη συνεργασία με μονάδες επεξεργασίας γάλακτος και παρασκευής
γαλακτοκομικών προϊόντων.
Οι τομείς στους οποίους δραστηριοποιείται κυρίως
«Εργαστήριο Υγιεινής Τροφίμων Ζωικής ΠροέλευσηςΚτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας (ΕΥΤΖΠ-ΚΔΥ)» είναι τα
ακόλουθα επιστημονικά αντικείμενα:
- Απομόνωση και ταυτοποίηση των μικροοργανισμών
που παρουσιάζουν ενδιαφέρον για τα τρόφιμα ζωικής
προέλευσης με συμβατικές και μοριακές μεθόδους (PCR).
- Συμπεριφορά παθογόνων μικροοργανισμών, μικροοργανισμών που προκαλούν αλλοιώσεις, καλλιεργειών εκκίνησης και προβιοτικών στα τρόφιμα ζωικής προέλευσης.
- Κατάλοιπα κτηνιατρικών φαρμάκων στα τρόφιμα
ζωικής προέλευσης.
- Βιολογικά δραστικές ενώσεις, όπως η ισταμίνη, σε
τρόφιμα ζωικής προέλευσης.
- Φαρμακοκινητική - μελέτη καταλοίπων των κτηνιατρικών φαρμάκων.
- Βιοαποδόμηση των θαλάσσιων βιοτοξινών στα δίθυρα μαλάκια από θαλάσσια βακτήρια.
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Άρθρο 4
Προσωπικό
Το εργαστήριο στελεχώνεται από μέλη του Διδακτικού
Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Τομέα Υγιεινής και
Τεχνολογίας Ζωικής Προελεύσεως του Τμήματος Κτηνιατρικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης,
που το γνωστικό αντικείμενο της θέσης που κατέχουν
εμπίπτει στα διδακτικά και ερευνητικά αντικείμενα του
εργαστηρίου, από μέλη Ειδικού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.), μέλη του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού
Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) καθώς και από μέλη του λοιπού
επιστημονικού προσωπικού και του Διοικητικού Προσωπικού που τοποθετούνται στο εργαστήριο σύμφωνα με
τις ισχύουσες διατάξεις.
Άρθρο 5
Διοίκηση - Αρμοδιότητες
1. Το εργαστήριο διευθύνεται από μέλος του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Τομέα Υγιεινής και Τεχνολογίας Ζωικής Προελεύσεως του Τμήματος
Κτηνιατρικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου.
Διευθυντής ορίζεται πρόσωπο με επιστημονικό έργο,
ικανό μέρος του οποίου τελεί σε άμεση σχέση με τα ερευνητικά και διδακτικά αντικείμενα του εργαστηρίου.
Ο Διευθυντής μπορεί να ανήκει στις βαθμίδες του καθηγητή πρώτης βαθμίδας, του αναπληρωτή καθηγητή
ή του επίκουρου καθηγητή, που ορίζεται με τη διαδικασία του άρθρου 28 παρ. 22 του ν. 2083/1992 (ΦΕΚ 159/
τ.Α΄/21-9-1992), όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 5 του
άρθρου 12 του ν. 3685/2008, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 80 παρ. 5α του ν. 4009/2011 (ΦΕΚ
195/τ.Α΄/6-9-2011).
2. Ο διευθυντής του εργαστηρίου ασκεί αρμοδιότητες
όπως:
- ο συντονισμός του διδακτικού (προπτυχιακού-μεταπτυχιακού) και ερευνητικού έργου του εργαστηρίου,
- η κατάρτιση και υποβολή στη Συνέλευση του Τμήματος του ετήσιου προγράμματος λειτουργίας του εργαστηρίου και μέριμνα για την τήρησή του,
- η μέριμνα για τη στελέχωση, την οικονομική διαχείριση και την κατανομή των χώρων του εργαστηρίου,
- η εισήγηση στη Συνέλευση του Τμήματος για τον
ορισμό των υπευθύνων για τα αναλώσιμα υλικά και τον
κινητό εξοπλισμό και υπογραφή κάθε εξερχόμενου του
εγγράφου.
- η υποβολή στη Συνέλευση του Τμήματος του ετήσιου και τριετούς απολογισμού των δραστηριοτήτων του
Εργαστηρίου,
- η υπογραφή κάθε εγγράφου που σχετίζεται με το
Εργαστήριο,
- η εκπροσώπηση του εργαστηρίου στα αρμόδια όργανα του Πανεπιστημίου.
Άρθρο 6
Εγκατάσταση - Υλικοτεχνική Υποδομή
Το Εργαστήριο βρίσκεται στην Πανεπιστημιούπολη
του Α.Π.Θ., στον πρώτο όροφο του κεντρικού κτηρίου
του τμήματος Κτηνιατρικής με πρόσοψη την οδό Αγίου
Δημητρίου.
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Στους χώρους εγκατάστασης του εργαστηρίου υπάρχει
πινακίδα με τον ακριβή τίτλο του εργαστηρίου καθώς και
τον τίτλο και το ονοματεπώνυμο του Διευθυντή του. Στο
Εργαστήριο τηρούνται οι κανόνες ασφαλείας και υγιεινής
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις κείμενες διατάξεις.
Άρθρο 7
Κανόνες Λειτουργίας
Το Εργαστήριο λειτουργεί κατά τις εργάσιμες ημέρες
και ώρες, σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και το ωράριο εργασίας του προσωπικού είναι αυτό
που προβλέπεται για κάθε κατηγορία στον Κανονισμό
Λειτουργίας του ΑΠΘ.
Στους χώρους εγκατάστασης τοποθετούνται πινακίδες
με τον τίτλο του Εργαστηρίου και της κάθε εργαστηριακής μονάδας.
Ο διευθυντής συντονίζει κάθε εργασία η οποία γίνεται
στο εργαστήριο στο πλαίσιο ερευνητικού προγράμματος
ή άλλου έργου που έχει αποφασισθεί και καθορίζει την
προτεραιότητα στη χρησιμοποίηση οργάνων και χώρων,
σε περίπτωση που δεν υπάρχει σχετική απόφαση.
Άρθρο 8
Πόροι - Έσοδα
Το εργαστήριο λειτουργεί αποκλειστικά με ίδιους πόρους, οι οποίοι προέρχονται από:
α. Την εκτέλεση ερευνητικών προγραμμάτων που πραγματοποιούνται για ίδιο λογαριασμό ή λογαριασμό τρίτων.
β. Την διάθεση ερευνητικών και εν γένει επιστημονικών προϊόντων.
γ. Την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ.
3 του π.δ. 159/1984 (ΦΕΚ 53 Α').
δ. Τις ειδικές εισφορές και κάθε είδους χρηματοδοτήσεις
από διεθνείς οργανισμούς και Νομικά ή Φυσικά Πρόσωπα.
ε. Τις κληρονομιές, τις δωρεές και τις κληροδοσίες που
καταλείπονται στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης για τους σκοπούς του εργαστηρίου, εφόσον δεν
τίθενται όροι που αντιβαίνουν στους σκοπούς του οικείου εργαστηρίου και του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης και ,
στ. Από κάθε άλλη νόμιμη πηγή.
Άρθρο 9
Τηρούμενα Βιβλία
Για τις ανάγκες κάθε εργαστηρίου τηρούνται τα ακόλουθα βιβλία και στοιχεία:
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- βαθμολόγιο φοιτητών,
- βιβλίο περιουσιακών στοιχείων,
- φάκελος οικονομικών στοιχείων κάθε έτους,
- κατάλογος επιστημονικών βιβλίων, περιοδικών και
οργάνων,
- αρχείο ερευνητικών προγραμμάτων,
- βιβλίο μεταβολών προσωπικού και
- πρωτόκολλο εισερχομένων και εξερχόμενων εγγράφων.
Με απόφαση του διευθυντή μπορεί να τηρείται και
κάθε άλλο βιβλίο, στοιχείο και αρχείο που προβλέπεται από ειδικές διατάξεις και κρίνεται απαραίτητο για
το εργαστήριο.
Άρθρο 10
Τίτλος - Σφραγίδα
Ο τίτλος του Εργαστηρίου είναι: «Εργαστήριο Υγιεινής
Τροφίμων Ζωικής Προέλευσης - Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας (ΕΥΤΖΠ-ΚΔΥ)» ο οποίος αναγράφεται σε κάθε
έντυπο του. Αυτός ο τίτλος, καθώς και τα στοιχεία του
διευθυντή του Εργαστηρίου αναγράφονται στους χώρους του Τμήματος που είναι εγκατεστημένο και δραστηριοποιείται το Εργαστήριο.
Το Εργαστήριο χρησιμοποιεί για την αλληλογραφία
του όμοια σφραγίδα με αυτή του Τμήματος Κτηνιατρικής
και την προσθήκη του τίτλου του Εργαστηρίου.
Ανάλογη σφραγίδα, με τα στοιχεία στην Αγγλική
γλώσσα «Laboratory of Animal Food Products Hygiene Veterinary Public Health», χρησιμοποιεί το Εργαστήριο
για την ξενόγλωσση αλληλογραφία του.
Άρθρο 11
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από τη δημοσίευσή της
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Θεσσαλονίκη, 29 Ιουνίου 2017
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