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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. 476/2019 (1)
Καθορισμός της τιμής της Μοναδιαίας Χρέωσης 

Παραγωγού ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ (UOCC) για το έτος 

2019 .

 Η ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
(Συνεδρίαση την 6η Μαΐου 2019)

  Λαμβάνοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν.  4001/2011 «Για τη λειτουρ-

γία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού και Φυσικού 
Αερίου, για Έρευνα, Παραγωγή και δίκτυα μεταφο-
ράς Υδρογονανθράκων και άλλες ρυθμίσεις» (ΦΕΚ Α΄ 
179/22.08.2011) όπως ισχύει, και ειδικότερα τις διατάξεις 
των άρθρων 117E, 118 και 118Α αυτού.

2. Τις διατάξεις του Κώδικα του Διαχειριστή ΑΠΕ και 
Εγγυήσεων Προέλευσης (απόφαση ΡΑΕ 509/2018, ΦΕΚ 
Β΄2307/18.06.2018) όπως ισχύει, και ιδίως τις διατάξεις 
του άρθρου 22 αυτού.

3. Την ΥΠΕΝ/ΔΠΔΑ/7257/152 απόφαση του Υπουργού 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΦΕΚ Β΄ 298/07.02.2019) 
«Έγκριση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 

της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία Ελληνική Δι-
αχειριστική Εταιρεία Υδρογονανθράκων (Ε.Δ.Ε.Υ. Α.Ε.) 
και του Διαχειριστή ΑΠΕ και Εγγυήσεων Προέλευσης 
Α.Ε. (ΔΑΠΕΕΠ ΑΕ).».

4. Την αριθμ. ΡΑΕ Ι-257293/21.03.2019 (αριθμ. ΔΑΠΕ-
ΕΠ 1578/20.03.2019) εισήγηση του Διαχειριστή ΑΠΕ και 
Εγγυήσεων Προέλευσης με θέμα «Προϋπολογισμός Λει-
τουργικών και Επενδυτικών Δαπανών έτους 2019 - Εισή-
γηση για την τιμή της Μοναδιαίας Χρέωσης Παραγωγού 
ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ (UOCC)».

5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπο-
λογισμού.

σκέφθηκε ως εξής:
Επειδή, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 

118 του ν. 4001/2011, όπως ισχύει, σχετικά με τον σκοπό 
και τις αρμοδιότητες του Διαχειριστή ΑΠΕ και Εγγυήσεων 
Προέλευσης (εφεξής ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε.) προβλέπεται ότι η 
ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε. εισπράττει έσοδο από τους αντισυμβαλλό-
μενους παραγωγούς για την κάλυψη των λειτουργικών 
και επενδυτικών δαπανών της, σύμφωνα με τις ειδικότε-
ρες προβλέψεις του Κώδικα του Διαχειριστή ΑΠΕ και Εγ-
γυήσεων Προέλευσης (φεξής ΚΔΑΠΕΕΠ). Συναφώς, στην 
παράγραφο 3 του άρθρου 118Α του ν. 4001/2011, όπως 
ισχύει, προβλέπεται ότι με τον ΚΔΑΠΕΕΠ, ρυθμίζονται 
τα έσοδα από τους αντισυμβαλλόμενους παραγωγούς 
ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ για την κάλυψη των λειτουργικών και 
επενδυτικών δαπανών της ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε..

Περαιτέρω, σε σχέση με τις λειτουργικές και επενδυ-
τικές δαπάνες της ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε. στο άρθρο 22 του Κώ-
δικα του Διαχειριστή ΑΠΕ και Εγγυήσεων Προέλευσης, 
προβλέπεται ότι:

«….
Α) Οι Λειτουργικές και Επενδυτικές Δαπάνες OCy 

του Διαχειριστή ΑΠΕ και Εγγυήσεων Προέλευσης προ-
ϋπολογίζονται για κάθε ημερολογιακό έτος τρεις (3) 
τουλάχιστον μήνες πριν την έναρξη κάθε έτους. Στον 
προϋπολογισμό αυτό καταγράφονται αναλυτικά οι 
εύλογες δαπάνες που αναμένεται να επιβαρύνουν τον 
Διαχειριστή ΑΠΕ και Εγγυήσεων Προέλευσης κατά το 
επόμενο έτος για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών 
του, συμπεριλαμβανομένου και ενός ευλόγου κέρδους. 
Ο Διαχειριστής ΑΠΕ και Εγγυήσεων Προέλευσης υπο-
βάλλει προς έγκριση στο αρμόδιο υπουργείο τον ως άνω 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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προϋπολογισμό τον οποίο και κοινοποιεί στη ΡΑΕ…….
Β) Το αργότερο τρεις (3) μήνες πριν την έναρξη κάθε 

ημερολογιακού έτους y, ο Διαχειριστής ΑΠΕ και Εγγυή-
σεων Προέλευσης εισηγείται στη ΡΑΕ την τιμή της Μο-
ναδιαίας Χρέωσης Παραγωγού ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ UOCC 
(σε €/MWh) που θα ισχύει κατά το έτος y, στη βάση προ-
βλέψεων για την ενέργεια που αναμένεται να παραχθεί 
κατά τη διάρκεια του έτους αυτού από τις Μονάδες του 
Μητρώου ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ και τις Μονάδες ΚΜΣΗΘΥΑ, 
οι κάτοχοι των οποίων είναι υπόχρεοι καταβολής τέλους 
για την κάλυψη των Λειτουργικών και Επενδυτικών δα-
πανών του Διαχειριστή ΑΠΕ και Εγγυήσεων Προέλευσης. 
Η τιμή UOCC εγκρίνεται από τη ΡΑΕ πριν την έναρξη του 
ημερολογιακού έτους y, και δύναται να αναθεωρείται 
κατά τη διάρκεια του έτους αυτού ύστερα από εισήγηση 
του Διαχειριστή ΑΠΕ και Εγγυήσεων Προέλευσης και 
έγκριση της ΡΑΕ.

…».
Επειδή, σε εφαρμογή της ανωτέρω διάταξης ο προϋ-

πολογισμός της ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε. για το έτος 2019 εγκρίθηκε 
με την ΥΠΕΝ/ΔΠΔΑ/7257/152 απόφαση του Υπουργού 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας στις 28.01.2019 και δη-
μοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως στις 
07.02.2019 (ΦΕΚ Β΄ 298/07.02.2019). Στη βάση του προ-
ϋπολογισμού αυτού, η ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε., υπέβαλε στη ΡΑΕ 
σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις, εισήγηση για την 
έγκριση της τιμής της Μοναδιαίας Χρέωσης Παραγωγού 
ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ (“UOCC”) για το έτος 2019 (σχετ.4).

Επειδή, ο προϋπολογισμός της ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε. για το έτος 
2019, όπως εγκρίθηκε με την ΥΠΕΝ/ΔΠΔΑ/7257/152 
απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
(ΦΕΚ Β΄ 298/07.02.2019), διαμορφώνεται σε 4.000.000 €, 
συμπεριλαμβανομένου και του εύλογου κέρδους. Σύμ-
φωνα με την εισήγηση της ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε. για την έγκριση 
της τιμής “UOCC” (σχετ.4), για το έτος 2019 «η ενέργεια 
που πρόκειται να παραχθεί από τις Μονάδες του Μητρώ-
ου ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ και τις Μονάδες ΚΜΣΗΘΥΑ, οι κάτοχοι 
των οποίων είναι υπόχρεοι καταβολής τέλους για την 
κάλυψη των Λειτουργικών και Επενδυτικών δαπανών 
του Διαχειριστή ΑΠΕ και Εγγυήσεων Προέλευσης είναι 
12.272.939 MWh».

Επειδή, υπό το πρίσμα των ανωτέρω και σύμφωνα με 
την εισήγηση της ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε., η τιμή της Μοναδιαίας 
Χρέωσης UOCC (σε €/MWh) για το έτος 2019, προκύπτει 
ίση με 0,326 €/MWh, αποφασίζει:

Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, κατά το άρθρο 22 
του Κώδικα του Διαχειριστή ΑΠΕ και Εγγυήσεων Προέ-
λευσης (ΦΕΚ Β΄ 2307/18.06.2018), την έγκριση της τιμής 
της Μοναδιαίας Χρέωσης Παραγωγού ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ 
(“UOCC”) για το έτος 2019, ως ακολούθως:

UOCC = 0,326 €/MWh
Η απόφαση αυτή αναρτάται στην επίσημη ιστοσελίδα 

της ΡΑΕ και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερ-
νήσεως. 

 Αθήνα, 6 Μαΐου 2019

Ο Πρόεδρος

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΟΥΛΑΞΗΣ

(2)
    Μετατροπή (αύξηση) ωραρίου εργασίας υπαλ-
λήλου ΙΔΑΧ του Δήμου Ζωγράφου από μειωμέ-
νο σε πλήρες.

  Με την 107/28-3-2019 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου Ζωγράφου, που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 87 του ν.  4483/2017, που 
αντικατέστησαν τις διατάξεις του άρθρου 8 παρ. 1 του 
ν. 4368/2016, και του άρθρου 280 ν. 3852/2010, ως ισχύ-
ει, κατόπιν της αριθμ. 19263/22-11-2018 αίτησης της 
υπαλλήλου, ΓΙΑΝΝΟΥΚΑ ΘΕΟΔΩΡΑΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, 
και της 48444/13613/29-05-2019 εγκριτικής απόφασης 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, αυξάνεται το 
ωράριο εργασίας της υπαλλήλου με σχέση εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, ΓΙΑΝΝΟΥΚΑ ΘΕΟ-
ΔΩΡΑΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ειδικότητας ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ 
ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ, από μειωμένο σε πλήρες.

(Αριθμ. βεβ. της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 
του Δήμου Ζωγράφου: ΔΥ/13-03-2019).

(Αριθμ. απόφ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής: 
οικ. 55088/15356).

  Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ

I

    Αριθμ. 229492 (3)
Έγκριση εργασίας νυχτερινής, Κυριακών και εξαι-
ρέσιμων ημερών των υπαλλήλων που εργάζονται 
στη Διεύθυνση Λαϊκών Αγορών της Περιφέρειας 
Αττικής, έως και το Δεκέμβριο 2019. 

 Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του αρ. 29 του ν. 3528/2007 «Κύρω-

ση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Δι-
οικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων N.Π.Δ.Δ.» (ΦΕΚ 
26/τ. Α΄/09-02-2007).

2. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική 
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-
Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τ. Α΄/07-06-2010), 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

3. Τις διατάξεις του αρ. 20 του ν. 4354/2015 «Διαχεί-
ριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές 
ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής 
της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτι-
κών μεταρρυθμίσεων» (ΦΕΚ 176/τ. Α΄/16-12-2015), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. Τις διατάξεις της 37419/13479/08-05-2018 από-
φασης του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκη-
σης Αττικής (ΦΕΚ 1661/τ. Β΄/11-05-2018), με την οποία 
εγκρίθηκε η 121/2018 απόφαση του Περιφερειακού Συμ-
βουλίου Περιφέρειας Αττικής, περί τροποποίησης-επι-
καιροποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας 
της Περιφέρειας Αττικής.

5. Την 12370/3554/11-02-2019 απόφαση του Συντονι-
στή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, περί καθιέρω-
σης διαφορετικού ωραρίου λειτουργίας υπηρεσιών της 
Περιφέρειας Αττικής, για το έτος 2019 (ΦΕΚ 892/τ. B΄/
15-03-2019).
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6. Το αριθμ. 195834/16-05-2019 έγγραφο της Διεύθυν-
σης Λαϊκών Αγορών της Περιφέρειας Αττικής με συνημ-
μένο Πίνακα, στον οποίο δηλώνεται α) η καθ' υπέρβαση 
του υποχρεωτικού ωραρίου ανάγκη εργασίας νυκτερι-
νής 41 υπαλλήλων της εν λόγω Διεύθυνσης για το έτος 
2019 και β) η καθ' υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου 
ανάγκη εργασίας κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέ-
ρες 35 υπαλλήλων της εν λόγω Διεύθυνσης για το έτος 
2019. Στον ίδιο Πίνακα αναλύονται οι λόγοι, καθώς και 
οι απαιτούμενες ώρες εργασίας για κάθε υπάλληλο. Πιο 
συγκεκριμένα, αναφέρεται ότι οι εν λόγω υπάλληλοι θα 
απασχοληθούν με έκτακτους ελέγχους σχετικά με την 
τοποθέτηση χημικών τουαλετών τις νυκτερινές ώρες 
πριν από την έναρξη λειτουργίας των λαϊκών αγορών, κα-
θώς και με την εποπτεία και τον έλεγχο όλων των λαϊκών 
αγορών χωρικής αρμοδιότητας της Περιφέρειας Αττικής, 
συμπεριλαμβανομένων και των εξαιρέσιμων ημερών, 
κατά τις οποίες οι λαϊκές αγορές λειτουργούν κανονικά.

7. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της απόφασης 
αυτής προκαλείται δαπάνη έως και τον Δεκέμβριο 
2019 ύψους 53.300 €, σύμφωνα με το αριθμ. 201100/
20-05-2019 έγγραφο της Διεύθυνσης Μισθοδοσίας της 
Περιφέρειας Αττικής.

8. Το γεγονός ότι η υπό στοιχείο (7) δαπάνη θα κα-
λυφθεί από εγγεγραμμένες πιστώσεις στον Προϋπολο-
γισμό της Περιφέρειας Αττικής για το έτος 2019, στον 
φορέα 01.072 του ΚΑΕ 051201 (συμπεριλαμβανομένων 
των ασφαλιστικών εισφορών), ο οποίος αφορά τις υπη-
ρεσίες της Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών, σύμφωνα με 
το αριθμ. 246881/11.12.2018 έγγραφο της Διεύθυνσης 
Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Αττικής.

9. Την 1392/02.01.2019 (ΑΔΑ: Ψ2Ζ17Λ7-79Σ) απόφαση 
Ανάληψης Υποχρέωσης της Διεύθυνσης Οικονομικής 
Διαχείρισης της Περιφέρειας Αττικής, με την οποία εγκρί-
θηκε η δέσμευση πίστωσης ύψους οκτακοσίων χιλιάδων 
(800.000) ευρώ, για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε 
βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού εξόδων του 
οικ. Έτους 2019 του κωδικού 01.072.051201-Αμοιβή για 
εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες 
της Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τομέα Αθήνας, 
αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την καθ' υπέρβαση του υποχρεωτικού 
ωραρίου ανάγκη εργασίας νυκτερινής, Κυριακών και 
εξαιρέσιμων ημερών για τους υπαλλήλους της Διεύ-
θυνσης Λαϊκών Αγορών της Περιφέρειας Αττικής, έως 
και 31-12-2019, ως ακολούθως:

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΩΡΩΝ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΙΣ 

ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ 
ΚΑΙ ΝΥΧΤΕΡΙΝΕΣ 

ΩΡΕΣ, ΚΑΘ' ΥΠΕΡΒΑΣΗ 
ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑΣ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΕΩΣ ΚΑΙ 

31/12/2019

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ 
ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΙΣ 

ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ 
ΚΑΙ ΝΥΧΤΕΡΙΝΕΣ 

ΩΡΕΣ, ΚΑΘ' ΥΠΕΡΒΑΣΗ 
ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑΣ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΕΩΣ ΚΑΙ 

31/12/2019

41 4.592
(νυκτερινή εργασία) 53.300 €

35
3.920

(Κυριακές και 
εξαιρέσιμες)

Ειδικά, στην καθ' υπέρβαση εργασία, οι ώρες απασχό-
λησης ορίζονται ανά εξάμηνο, μέχρι ενενήντα έξι (96) 
ώρες για τις νυχτερινές και μέχρι ενενήντα έξι (96) για 
τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ανά υπάλληλο, χωρίς να 
υπάρχει η δυνατότητα αυξομείωσης μεταξύ των δύο 
εξαμήνων μέσα στο έτος.

Επισημαίνεται ότι για την καθ' υπέρβαση εργασία θα 
τηρείται ξεχωριστό δελτίο παρουσίας των υπαλλήλων, 
στο οποίο θα αναγράφεται η ώρα έναρξης και η ώρα 
αποχώρησης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 28 Μαΐου 2019

Η Περιφερειάρχης

ΕΙΡΗΝΗ ΔΟΥΡΟΥ

I

    Αριθμ. 27634 (4)
Καθορισμός Εσωτερικού Κανονισμού της Κλι-

νικής με τίτλο: «Πνευμονολογική Κλινική» του 

Τομέα Παθολογίας του Τμήματος Ιατρικής της 

Σχολής Επιστημών Υγείας του Αριστοτελείου Πα-

νεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

  Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 51 του ν. 4559/2018 (ΦΕΚ 

142/τ. Α΄/3-8-2018): «Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιόνιο Πα-
νεπιστήμιο και άλλες διατάξεις», όπως αντικαθίσταται ο 
τίτλος του Κεφαλαίου Ε΄ ως εξής: «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ, ΜΟΥΣΕΙΑ 
ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΕΣ» και προστίθεται άρθρο 28Α και 29 Α στο 
ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α΄/4-8-2017) «Οργάνωση και 
λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την 
έρευνα και άλλες διατάξεις».

2. Τη σύμφωνη γνώμη της Γενικής Συνέλευσης του 
Τομέα Παθολογίας του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής 
Επιστημών Υγείας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης (συνεδρίαση με αριθμό 1/30-10-2018).

3. Τη σύμφωνη γνώμη της Συνέλευσης του Τμήματος 
Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Αριστοτε-
λείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (συνεδρίαση με 
αριθμό 6/30-10-2018).

4. Τις αποφάσεις της Συγκλήτου του Αριστοτελείου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης σχετικά με:

4.1. Τον ορισμό Επιτροπής για την ίδρυση και λει-
τουργία εργαστηρίων-κλινικών στο ΑΠΘ (συνεδρίαση 
με αριθμό 2911/24-6-2015) και

4.2. Την έγκριση της εισήγησης της παραπάνω Επι-
τροπής για τη θέσπιση βασικών αρχών για την ίδρυση, 
δομή, οργάνωση και λειτουργία εργαστηρίων στο ΑΠΘ 
(συνεδρίαση με αριθμό 2913/23-7-2015).

5. Τη θετική εισήγηση της Επιτροπής για την ίδρυση 
και λειτουργία εργαστηρίων-κλινικών στο ΑΠΘ (συνεδρί-
αση με αριθμό 13/25-10-2018) για τον καθορισμό του 
εσωτερικού κανονισμού της κλινικής με τίτλο: «Πνευμο-
νολογική Κλινική» του Τομέα Παθολογίας του Τμήματος 
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Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Αριστοτελεί-
ου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

6. Την απόφαση της Συγκλήτου του Αριστοτελείου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (συνεδρίαση με αριθμό 
2975/6 και 7-12-2018) για τον καθορισμό του εσωτερι-
κού κανονισμού της κλινικής με τίτλο: «Πνευμονολογική 
Κλινική» του Τομέα Παθολογίας του Τμήματος Ιατρικής 
της Σχολής Επιστημών Υγείας.

7. Το με αριθμό 11179/5-12-2018 έγγραφο της Γενικής 
Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών με το οποίο βεβαι-
ώνεται ότι από τις διατάξεις του εσωτερικού κανονισμού 
λειτουργίας της κλινικής δεν προκαλείται δαπάνη σε βά-
ρος του Τακτικού Προϋπολογισμού ή του Προγράμματος 
Δημοσίων Επενδύσεων του Αριστοτελείου Πανεπιστη-
μίου Θεσσαλονίκης.

8. Το β.δ. 81/1966 (ΦΕΚ 19/29-1-1966) σχετικά με την 
ίδρυση του «Κέντρου Νοσημάτων Θώρακος Βορείου 
Ελλάδος» και την εγκατάσταση και λειτουργία της Πα-
νεπιστημιακής Φυματιολογικής Κλινικής της Ιατρικής 
Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με δύναμιν 
κλινών του αριθμού των εκατόν (100).

9. Την κοινή υπουργική απόφαση Α3β/οικ./4407/
5-3-1986 (ΦΕΚ 142/τ. Β΄/2-4-1986) για την: «Εγκατάσταση 
και λειτουργία Πανεπιστημιακών Κλινικών, Εργαστηρίων 
και ειδικών μονάδων του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής 
Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης».

10. Το ΦΕΚ 13/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./16-1-2015 (16703/14-1-2015 
απόφαση του Συμβουλίου του Αριστοτελείου Πανεπι-
στημίου Θεσσαλονίκης) και την 12733/Ζ1/23-1-2015 δια-
πιστωτική πράξη του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου 
Παιδείας και Θρησκευμάτων (διορισμός Πρύτανη μετά 
την επανάληψη της διαδικασίας σε συμμόρφωση της 
4474/2014 απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας 
(Τμήμα Γ).

11. Το ΦΕΚ 28/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./23-1-2015 (διόρθωση της 
16703/14-1-2015 απόφασης του Συμβουλίου του Αρι-
στοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης).

12. Την 12733/Ζ1/23-1-2015 (ΑΔΑ 6Ε5Β9-53Ν) διαπι-
στωτική πράξη του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευ-
μάτων για το διορισμό του Πρύτανη του Αριστοτελείου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με πλήρη θητεία από τις 
16-1-2015 (ημέρα δημοσίευσης της πράξης του Συμβου-
λίου του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως).

13. Τις διατάξεις του άρθρου 18 παρ. 6 Β΄ του 
ν. 4559/2018 «Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιόνιο Πανεπι-
στήμιο και άλλες διατάξεις» σύμφωνα με το οποίο «Οι 
θητείες των υπηρετούντων κατά την έναρξη ισχύος του 
παρόντος νόμου μονομελών οργάνων διοίκησης λήγουν 
την 31η Αυγούστου του ακαδημαϊκού έτους στη διάρ-
κεια του οποίου πρόκειται να λήξει η θητεία τους, σύμ-
φωνα με τις διατάξεις που ίσχυαν κατά το χρόνο εκλογής 
τους». Ως εκ τούτου, η θητεία του υπηρετούντος Πρύτα-
νη λήγει την 31η Αυγούστου 2019.

14. Το γεγονός ότι δεν έχει εκδοθεί ακόμα το προεδρι-
κό διάταγμα της παρ. 10 του άρθρου 28 του ν. 4485/2017 
(ΦΕΚ 114/04-08-2017, τ. Α΄).

15. Ότι η «Πνευμονολογική Κλινική» του Τομέα Παθο-
λογίας του Τμήματος Ιατρικής, λειτουργεί αποκλειστικά 
με ίδιους πόρους και δεν θα βαρύνει τον κρατικό προϋ-
πολογισμό και τον τακτικό προϋπολογισμό του Αριστο-
τελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, αποφασίζουμε:

Την έγκριση του εσωτερικού κανονισμού της κλινικής 
με τίτλο: «Πνευμονολογική Κλινική» του Τομέα Παθολογί-
ας του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας 
του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και 
καθορισμού του εσωτερικού κανονισμού της.

Άρθρο 1
Γνωστικό Αντικείμενο

Η «Πνευμονολογική Κλινική» αρχικά ιδρύθηκε ως 
Φυματιολογική Κλινική με το β.δ. 81 (ΦΕΚ 19/τ.  Β΄/
29-1-1966) και κατόπιν εγκαταστάθηκε στο «Κέντρο 
Νοσημάτων Θώρακος Βορείου Ελλάδος» με το ΦΕΚ 
142/2-4-1988 στο Γενικό Νοσοκομείο Παπανικολάου 
ως «Πνευμονολογική Κλινική».

Η «Πνευμονολογική Κλινική» εξυπηρετεί διδακτικές, 
ερευνητικές και κλινικές ανάγκες στο γνωστικό αντικεί-
μενο της Πνευμονολογίας.

Τμήματα, Μονάδες και Εργαστήρια που λειτουργούν 
εντός της Κλινικής υπό την ενιαία Διεύθυνση του Διευ-
θυντού της Κλινικής:

1. ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΣΘΕ-
ΝΩΝ

2. ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ - ΦΥΜΑΤΙ-
ΩΣΗΣ-ΦΑΡΜΑΚΟΚΙΝΗΤΙΚΗΣ

3.  ΜΟΝΑΔΑ ΒΡΟΓΧΙΚΟΥ ΑΣΘΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΡΓΙΚΩΝ 
ΒΡΟΓΧΟΠΝΕΥΜΟΝΟΠΑΘΕΙΩΝ

4. ΜΟΝΑΔΑ ΧΡΟΝΙΩΝ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΩΝ ΠΝΕΥΜΟΝΟ-
ΠΑΘΕΙΩΝ

5. ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΜΕΣΩΝ ΠΝΕΥΜΟΝΟΠΑΘΕΙΩΝ - ΣΑΡ-
ΚΟΕΙΔΩΣΗΣ

6. ΜΟΝΑΔΑ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑΣ ΠΝΕΥΜΟΝΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΣ 
ΒΡΟΓΧΟΚΥΨΕΛΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΛΥΜΑΤΟΣ

7. ΤΜΗΜΑ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ ΠΝΕΥΜΟΝΑ
8. ΜΟΝΑΔΑ ΒΡΟΓΧΟΣΚΟΠΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗΣ 

ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ
9. ΤΜΗΜΑ ΚΥΣΤΙΚΗΣ ΙΝΩΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ
10. ΤΜΗΜΑ ΑΥΞΗΜΕΝΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣ-

ΤΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ Κ ΑΙ ΜΗ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ 
ΑΕΡΙΣΜΟΥ

11.  ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ - 
ΤΜΗΜΑ ΥΠΕΡΗΧΩΝ

12. ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡ-
ΓΙΑΣ ΣΤΟΝ ΥΠΝΟ

13. ΤΜΗΜΑ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΩΝ ΑΓΓΕΙΟΠΑΘΕΙΩΝ
14. ΤΜΗΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΝΕΥΜΟΝΟΠΑΘΕΙΩΝ 

ΚΑΙ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
15. ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ,
με τα αντίστοιχα ερευνητικά εργαστήρια και εξωτερικά 

ιατρεία.

Άρθρο 2
Εσωτερικός Κανονισμός

Ο Εσωτερικός Κανονισμός της Κλινικής καθορίζεται 
με τα επόμενα άρθρα.
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Άρθρο 3
Αποστολή-Σκοπός-Τομείς Δραστηριότητας

1. Η «Πνευμονολογική Κλινική» έχει ως σκοπό:
α) Την κάλυψη των διδακτικών και ερευνητικών ανα-

γκών του Τμήματος Ιατρικής, καθώς και των άλλων 
Σχολών και Τμημάτων του Α.Π.Θ., σε προπτυχιακό και 
μεταπτυχιακό επίπεδο, σε θέματα που εμπίπτουν στo 
αντικείμενo δραστηριότητας της Κλινικής, όπως αυτό 
προσδιορίζεται στο άρθρο 1 της παρούσας απόφασης.

β) Την κάλυψη νέων κλινικών, διαγνωστικών και θε-
ραπευτικών αναγκών των ασθενών με πνευμονολογικά 
προβλήματα και των επί μέρους εξειδικεύσεών της.

γ) Την εκπαίδευση των φοιτητών του Τμήματος Ιατρι-
κής, της Σχολής Επιστημών Υγείας του ΑΠΘ.

δ) Την εκπαίδευση των μεταπτυχιακών φοιτητών του 
Τμήματος Ιατρικής, της Σχολής Επιστημών Υγείας του 
ΑΠΘ.

ε) Την ειδίκευση ιατρών, νοσηλευτών καθώς και άλ-
λων λειτουργών των κλάδων υγείας και τη συνεχή εκπαί-
δευση και επιμόρφωση αυτών σύμφωνα με την κείμενη 
νομοθεσία.

στ) Την παροχή περίθαλψης και νοσηλείας σε ασθενείς 
με νοσήματα που εμπίπτουν στα γνωστικά αντικείμενα 
της Κλινικής.

ζ) Την εκτέλεση κλινικών και πειραματικών ερευνητι-
κών προγραμμάτων της Πνευμονολογίας και των εξει-
δικεύσεών της με σκοπό τη μελέτη και αναζήτηση νέων 
τεχνικών και θεραπευτικών μεθόδων.

η) Τη συνεργασία και ανταλλαγή επιστημονικών γνώ-
σεων, με άλλα ακαδημαϊκά ή ερευνητικά ιδρύματα της 
ημεδαπής και αλλοδαπής, όσον αφορά ερευνητικά προ-
γράμματα, ανταλλαγή γνώσεων, εκπαίδευση και επιμόρ-
φωση προσωπικού.

θ) Την οργάνωση σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων, 
διαλέξεων ή άλλων εκπαιδευτικών επιστημονικών δρα-
στηριοτήτων, με σκοπό την ενημέρωση του ιατρικού 
και λοιπού προσωπικού των Κλινικών του Νοσοκομείου 
αλλά και άλλων πανεπιστημιακών νοσηλευτικών ιδρυ-
μάτων.

ι) Την εκπόνηση και εκτύπωση έντυπων μονογραφιών 
και βιβλίων για την ενημέρωση σε θέματα Πνευμονο-
λογίας.

Ειδικότερα, το έργο της Πνευμονολογικής Κλινικής 
διακρίνεται σε εκπαιδευτικό, ερευνητικό και κλινικό.

α) Το εκπαιδευτικό έργο περιλαμβάνει την εκπαίδευση 
φοιτητών του Τμήματος Ιατρικής, των μεταπτυχιακών 
φοιτητών του Τμήματος Ιατρικής, των ειδικευομένων 
ιατρών: Πνευμονολογίας, Εντατικής Θεραπείας, Επαγγελ-
ματικής Ιατρικής και Ιατρικής Εργασίας, Γενικής Ιατρικής 
καθώς και άλλων λειτουργών υπηρεσιών υγείας. Η εκ-
παίδευση των φοιτητών είναι θεωρητική και πρακτική 
και γίνεται από μέλη ΔΕΠ της Κλινικής. Η θεωρητική 
εκπαίδευση περιλαμβάνει την παρακολούθηση μαθη-
μάτων, διαλέξεων, σεμιναρίων και ενδιαφερόντων περι-
στατικών καθώς και βιβλιογραφική ενημέρωση σε όλους 
τους τομείς που εμπίπτουν στο γνωστικό αντικείμενο 
της Πνευμονολογίας. Η πρακτική άσκηση περιλαμβά-
νει την άσκηση των φοιτητών, τόσο στην εκτίμηση των 

πασχόντων ασθενών, όσο και στην εφαρμογή ιατρικών 
πράξεων και τεχνικών επί των ασθενών των διαφόρων 
τμημάτων της Κλινικής. Όλα τα μαθήματα και οι ασκή-
σεις των φοιτητών γίνονται κατ’ εφαρμογή του ισχύο-
ντος εκάστοτε προγράμματος σπουδών του Τμήματος 
Ιατρικής. Η εκπαίδευση των ειδικευομένων και των με-
τεκπαιδευομένων ιατρών είναι θεωρητική και πρακτική. 
Η θεωρητική εκπαίδευση περιλαμβάνει μαθήματα στα 
οποία διδάσκονται θέματα Πνευμονολογίας ή των επί 
μέρους αντικειμένων της Πνευμονολογίας, αντίστοιχα 
προς την εξειδίκευση την οποία λαμβάνουν, όπως η 
εντατικολογία, η βρογχοσκόπηση και οι επεμβατικές 
τεχνικές, οι αναπνευστικές λοιμώξεις, η φυσιολογία του 
αναπνευστικού και οι διαταραχές ύπνου. Η θεωρητική 
εκπαίδευση εμπλουτίζεται με τη συμμετοχή των ιατρών 
σε ιατρικά σεμινάρια, συνέδρια και λοιπές επιστημονικές 
εκδηλώσεις που οργανώνει η Κλινική. Η πρακτική εκπαί-
δευση περιλαμβάνει την εκτίμηση, παρακολούθηση και 
θεραπεία των ασθενών με συμμετοχή στις επεμβατικές 
και μη πράξεις και τεχνικές επί των ασθενών, σύμφωνα 
με τα οριζόμενα από τον νόμο περί ειδικότητας του Ε.Σ.Υ.

β) Το ερευνητικό έργο περιλαμβάνει την εκτέλεση και 
δημοσίευση κλινικών και πειραματικών μελετών από 
τα μέλη ΔΕΠ της Κλινικής αυτοτελώς ή σε συνεργασία 
με άλλα μέλη ΔΕΠ και ερευνητές του Πανεπιστημίου, 
καθώς και την εκπόνηση πρωτότυπων διδακτορικών 
διατριβών. Η ερευνητική δραστηριότητα αποτελεί πρω-
ταρχικό μέλημα της Κλινικής και γίνεται με την έγκριση 
και επίβλεψη του Διευθυντή της Κλινικής, με σκοπό την 
προαγωγή της επιστήμης και τη βελτίωση της παρεχό-
μενης περίθαλψης στους ασθενείς.

γ) Το κλινικό έργο περιλαμβάνει την κλινική διάγνωση, 
την εργαστηριακή διερεύνηση, τη θεραπευτική αντι-
μετώπιση και τη συνολική φροντίδα των ασθενών που 
νοσηλεύονται στην Κλινική και τα ειδικά τμήματά της ή 
παρακολουθούνται στα Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία και 
το Τμήμα Επειγόντων περιστατικών του Νοσοκομείου, 
στο οποίο είναι ενταγμένη η Κλινική. Τα μέλη ΔΕΠ και 
οι λοιποί ιατροί της Κλινικής συνοδευόμενοι από τους 
ειδικευόμενους ιατρούς, τους εξειδικευμένους και ομά-
δες φοιτητών κατά το πρόγραμμα εκπαίδευσής τους, 
επισκέπτονται τους ασθενείς για ενημέρωση, αντιμε-
τώπιση, εφαρμογή και παρακολούθηση της πορεία της 
ασθένειας και επίλυση των διαφόρων προβλημάτων που 
ανακύπτουν κατά την νοσηλεία τους. Στις επισκέψεις 
αυτές, στις οποίες παρίστανται οι υπεύθυνοι των τμημά-
των ή μονάδων της Κλινικής καθώς και ο Διευθυντής, 
συζητούνται διαγνωστικά και θεραπευτικά προβλήματα 
των ασθενών με σκοπό την απόκτηση γνώσης και την 
αρτιότερη προσφορά στην προαγωγή της υγείας των 
ασθενών.

Άρθρο 4
Προσωπικό

Η «Πνευμονολογική Κλινική» στελεχώνεται από:
1. Μέλη ΔΕΠ του Τομέα Παθολογίας του Τμήματος Ια-

τρικής που το γνωστικό τους αντικείμενο συμπίπτει με το 
γνωστικό αντικείμενο της Κλινικής, όπως αυτό προσδιο-
ρίζεται στο άρθρο 1 της παρούσης [άρθρο 28Α (παρ. 4) 
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του ν. 4485/2017, όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 
51 του ν. 4559/2018].

2. Μέλη του Ειδικού Διδακτικού Προσωπικού (ΕΔΙΠ) και 
Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (ΕΤΕΠ), 
που το γνωστικό τους αντικείμενο συμπίπτει με το γνω-
στικό αντικείμενο της Κλινικής [άρθρο 28Α (παρ. 5) του 
ν. 4485/2017, όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 51 
του ν. 4559/2018].

3. Επισκέπτες καθηγητές που ανήκουν σε άλλα ΑΕΙ της 
αλλοδαπής ή ημεδαπής και εξειδικευμένους επιστήμο-
νες.

4. Καθηγητές και ερευνητές που ανήκουν σε άλλα ΑΕΙ 
ή ερευνητικά κέντρα και συνεργάζονται κατά περίπτωση 
με την Κλινική.

5. Μεταδιδακτορικούς ερευνητές, διδάκτορες, υπο-
ψήφιους διδάκτορες και μεταπτυχιακούς φοιτητές που 
συμμετέχουν στην εκτέλεση έργων και προσφορά υπη-
ρεσιών της Κλινικής.

Το προσωπικό αυτό συμπληρώνεται με ειδικευόμε-
νους και ειδικευόμενους ιατρούς του Ε.Σ.Υ. που τοποθε-
τούνται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Άρθρο 5
Διοίκηση-Αρμοδιότητες

1. Ο διευθυντής της Κλινικής εκλέγεται με τριετή θη-
τεία από την Γενική Συνέλευση του Τομέα Παθολογίας 
του Τμήματος Ιατρικής του ΑΠΘ και μπορεί να ανήκει 
στις βαθμίδες του καθηγητή, αναπληρωτή καθηγητή και 
επίκουρου καθηγητή. Ο Διευθυντής αναπληρώνεται από 
το αρχαιότερο μέλος ΔΕΠ της κλινικής, ξεκινώντας από 
την πρώτη βαθμίδα και εξαντλώντας τις βαθμίδες μέχρι 
και του επίκουρου (άρθρο 29Α του ν. 4485/2017 όπως 
αυτό προστέθηκε με το άρθρο 51 του ν. 4559/2018). Εί-
ναι δυνατή η εκλογή του ίδιου προσώπου ως Διευθυντή 
για περισσότερες από μία θητείες.

2. Ο Διευθυντής είναι αρμόδιος για την: κατάρτιση και 
υποβολή στη Συνέλευση του Τμήματος Ιατρικής και στη 
Γενική Συνέλευση του οικείου Τομέα του ετήσιου προ-
γράμματος λειτουργίας για τις διδακτικές και ερευνητι-
κές δραστηριότητες και μεριμνά για την εφαρμογή του, 
μεριμνά για την υλοποίηση των αποφάσεων των συλλο-
γικών οργάνων του Νοσοκομείου στο οποίο λειτουργεί 
η Κλινική, για την παροχή νοσηλευτικού έργου, για τη 
στελέχωση και την οικονομική διαχείριση των εσόδων 
της Κλινικής, για την υποβολή του ετήσιου απολογισμού 
των δραστηριοτήτων, εισηγείται στη Γενική Συνέλευση 
του οικείου Τομέα για τον ορισμό υπεύθυνων στα ει-
δικά τμήματα, για αναλώσιμα υλικά και για τον κινητό 
εξοπλισμό και υπογραφή κάθε εγγράφου. Τα κριτήρια 
επιλογής των υπευθύνων των ειδικών τμημάτων αφο-
ρούν την επιστημονική γνώση, τη μετεκπαίδευση, τη 
μακροχρόνια εμπειρία και τη δραστηριότητά τους στο 
αντικείμενο με το οποίο ασχολείται το οικείο τμήμα. Οι 
Επιστημονικά υπεύθυνοι μεριμνούν για την απρόσκοπτη 
λειτουργία των τμημάτων της Κλινικής στο πλαίσιο των 
αποφάσεων του διευθυντή της Κλινικής και των οδηγιών 
των οργάνων διοίκησης του Νοσοκομείου, στο οποίο 
λειτουργεί η Κλινική. Ο Διευθυντής μπορεί να καλεί τους 
υπεύθυνους των τμημάτων όταν συζητούνται θέματα 

του τμήματός τους και να αναθέτει συγκεκριμένες αρ-
μοδιότητες σε αυτούς.

Άρθρο 6
Εγκατάσταση-Λειτουργία

Η Κλινική εγκαθίσταται στο Πανεπιστημιακό Γενι-
κό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Γ. Παπανικολάου» με 
την κοινή υπουργική απόφαση (αριθμ. Α3β/οικ/4407/
6-3-1986, ΦΕΚ 142/τ. Β΄/2-4-1986).

Ο Διευθυντής της Κλινικής έχει την ευθύνη για την εν 
γένει λειτουργία αυτής μετά των Μονάδων-Τμημάτων 
και των Εργαστηρίων της, τη χρησιμοποίηση οργάνων 
και υλικών και την παραμονή των εργαζομένων στους 
χώρους που πραγματοποιούνται Κλινικές και Πειραμα-
τικές μελέτες. Ο Διευθυντής ενημερώνεται και εγκρίνει 
τη διενέργεια κάθε ερευνητικής εργασίας πριν από τη 
διεξαγωγή της και καθορίζει την προτεραιότητα χρήσης 
οργάνων και χώρων, όταν δεν υπάρχει σχετική απόφα-
ση. Η χρησιμοποίηση ειδικών οργάνων επιτρέπεται στο 
προσωπικό της Κλινικής ή σε ερευνητές που έχουν ειδική 
επί των οργάνων αυτών εκπαίδευση. Κινητά όργανα και 
σκεύη, τα οποία παραδίδονται για τη διεξαγωγή ερευνη-
τικής εργασίας επιστρέφονται μετά τη χρησιμοποίησή 
τους, στην κατάσταση που έχουν παραδοθεί. Στην Κλινι-
κή τηρούνται κανόνες ασφαλείας και υγιεινής σύμφωνα 
με τα προβλεπόμενα στις κείμενες διατάξεις.

Διευθυντής
α. Ο Διευθυντής είναι υπόλογος στη Γενική Συνέλευση 

του Τομέα Παθολογίας, στη Συνέλευση του Τμήματος 
Ιατρικής του ΑΠΘ και στη Διοίκηση του Νοσοκομείου 
ΓΝΘ «Γ. Παπανικολάου». Έχει την ευθύνη για την εν γέ-
νει λειτουργία της Κλινικής και των Τμημάτων της, τη 
χρήση των οργάνων και υλικών που ανήκουν σε αυτήν, 
την απασχόληση και την παραμονή των εργαζομένων, 
των φοιτητών, των ασθενών και των επισκεπτών στους 
χώρους της, καθώς και για την προστασία των οργάνων 
και εγκαταστάσεων της Κλινικής από βλάβες και αφύσι-
κες φθορές.

β. Συντονίζει τις δραστηριότητες της Κλινικής, μέσα 
στα πλαίσια της αποστολής της και καθορίζει την προ-
τεραιότητα στην απασχόληση του προσωπικού και στη 
χρησιμοποίηση των διδακτικών, ερευνητικών και δια-
γνωστικών - θεραπευτικών μέσων, οργάνων και χώρων 
της Κλινικής.

γ. Συντονίζει το διδακτικό, προπτυχιακό και μεταπτυ-
χιακό καθώς και το ερευνητικό έργο της Κλινικής.

δ. Είναι αρμόδιος για την κατάρτιση και υποβολή του 
ετήσιου προγράμματος λειτουργίας της Κλινικής, για 
την κατανομή των χώρων της Κλινικής και τη στελέχω-
σή της με το αναγκαίο προσωπικό, για την οικονομική 
διαχείριση των πόρων της, την τήρηση των βιβλίων και 
του αρχείου της Κλινικής και την υποβολή του ετήσιου 
απολογισμού των δραστηριοτήτων της.

ε. Εισηγείται στα αρμόδια όργανα του Τμήματος Ιατρι-
κής για τα διάφορα θέματα της Κλινικής και υπογράφει 
κάθε έγγραφο προς το Νοσοκομείο και τα Πανεπιστη-
μιακά όργανα.

Στο έργο του συνεπικουρείται από τους υπευθύνους 
των ειδικών Τμημάτων και Μονάδων της Κλινικής, οι 
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οποίοι μεριμνούν για την απρόσκοπτη λειτουργία τους.
Μέλη ΔΕΠ
α. Οι υπεύθυνοι των Ειδικών Τμημάτων και Μονάδων 

της Κλινικής υποχρεούνται να φροντίζουν για την εύ-
ρυθμη λειτουργία των Τμημάτων τους, με βάση το κα-
θοριζόμενο, από τον εσωτερικό κανονισμό της Κλινικής, 
πλαίσιο λειτουργίας τους και τις οδηγίες των Οργάνων 
της Διοίκησης του Νοσοκομείου ΓΝΘ «Γ. Παπανικολάου.

β. Είναι υπόλογοι προς τον Διευθυντή της Κλινικής και 
οφείλουν να είναι ενήμεροι για τις τελευταίες εξελίξεις 
του γνωστικού τους αντικειμένου, καθώς και να συμ-
μετέχουν σε όλες τις επιστημονικές συγκεντρώσεις της 
Κλινικής.

γ. Είναι υπεύθυνοι για το περιεχόμενο της αντίστοι-
χης διδακτικής ενότητας προς τους ειδικευόμενους και 
την τήρησή του προγράμματος εκπαίδευσής τους. Είναι 
υπεύθυνοι για την πιστή εφαρμογή του εκπαιδευτικού 
προγράμματος της Κλινικής προς τους φοιτητές, καθώς 
και για την αξιολόγηση των δεξιοτήτων και της επάρκει-
ας γνώσεων του μαθήματος της Πνευμονολογίας.

δ. Οφείλουν να επιτελούν αυτόνομο ερευνητικό έργο 
μόνοι ή σε συνεργασία με τα άλλα Τμήματα της Κλινικής 
ή άλλες Κλινικές και Εργαστήρια του Νοσοκομείου ή του 
Πανεπιστημίου.

ε. Ασκούν νοσηλευτικό έργο κατά τις υπευθυνότητες 
που ορίζει το οργανόγραμμα της Κλινικής, με τρόπο που 
να εξασφαλίζεται η εκπαίδευση φοιτητών και ιατρών και 
ταυτόχρονα η σωστή περίθαλψη των ασθενών.

στ. Με ευθύνη των υπευθύνων των Τμημάτων συνέρ-
χονται τα μέλη τους μία φορά την εβδομάδα, με σκοπό 
την οργάνωση των εργασιών, την επίλυση προβλημά-
των, την βιβλιογραφική ενημέρωση και την ανταλλαγή 
απόψεων στο γνωστικό τους αντικείμενο. Τα μέλη ΔΕΠ 
και οι ιατροί του ΕΣΥ οφείλουν να είναι σε αγαστή συνερ-
γασία και να ακολουθούν τις οδηγίες των υπευθύνων των 
Τμημάτων και των αποφάσεων της Διεύθυνσης.

ζ. Τόσο τα μέλη ΔΕΠ, όσο και οι ιατροί του ΕΣΥ, καθώς 
και το παραϊατρικό ή διοικητικό προσωπικό της Κλινικής, 
οφείλουν να ακολουθούν το ωράριο λειτουργίας που 
καθορίζεται από τον νόμο και τον κανονισμό λειτουργίας 
του ΑΠΘ. Σε περίπτωση απουσίας από τις εργασίες της 
Κλινικής, είναι απαραίτητη η χορήγηση σχετικής άδειας 
(εκπαιδευτικής, κανονικής ή αναρρωτικής) με την σύμ-
φωνη γνώμη τόσο των υπευθύνων των Τμημάτων, όσο 
και του Διευθυντή της Κλινικής.

Ιατροί ΕΣΥ
Οι ιατροί του ΕΣΥ που υπηρετούν στην Κλινική, οφεί-

λουν να τηρούν όλα όσα προβλέπονται από τον κανο-
νισμό της Κλινικής και τις διατάξεις του ΕΣΥ του Υπουρ-
γείου Υγείας. Οφείλουν να συνδράμουν σε όλο το έργο 
της Κλινικής και να συμμετέχουν σε κάθε δραστηριότητα 
της, εκπαιδευτική, νοσηλευτική και ερευνητική, επιδει-
κνύοντας απρόσκοπτη και στενή συνεργασία με τα μέλη 
ΔΕΠ της Κλινικής.

Ειδικευόμενοι Ιατροί
Οι ειδικευόμενοι ιατροί υποχρεούνται να ακολουθούν 

και να εφαρμόζουν πιστά, όσα προβλέπονται από τον 
κανονισμό λειτουργίας της Κλινικής, τους νόμους του 
Υπουργείου Υγείας περί ΕΣΥ και τις αποφάσεις της Διοί-

κησης του Νοσοκομείου. Ειδικότερα υποχρεούνται και 
δικαιούνται:

α. Να τηρούν και να αξιοποιούν το ωράριο εργασίας 
τους στην Κλινική.

β. Να εφαρμόζουν και να συμπεριφέρονται με βάση 
την Ιατρική δεοντολογία προς τους ασθενείς και τους 
συναδέλφους τους.

γ. Να συνεργάζονται αρμονικά με το νοσηλευτικό προ-
σωπικό της Κλινικής.

δ. Να καλλιεργούν σχέσεις μη ανταγωνιστικές, αλλά 
συνεργασίας μεταξύ τους.

ε. Να συνεργάζονται αρμονικά και παραγωγικά με συ-
ναδέλφους άλλων Κλινικών και Εργαστηρίων.

στ. Να συμμετέχουν ενεργά στις διδακτικές επισκέψεις 
των μελών ΔΕΠ της Κλινικής.

ζ. Να συμμετέχουν στη λειτουργία των Εξωτερικών 
Ιατρείων της Κλινικής.

η. Να συμμετέχουν στις γενικές και εσωτερικές εφη-
μερίες της Κλινικής κατά το πρόγραμμα της Κλινικής.

θ. Να ανοίγουν και να τηρούν ενημερωμένο τον ιατρι-
κό φάκελο του ασθενούς.

ι. Να διαχειρίζονται τα παραπεμπτικά των ασθενών για 
τις εργαστηριακές εξετάσεις.

ια. Να εκδίδουν θεραπευτικές αγωγές με την σύμφωνη 
γνώμη πάντα των υπευθύνων των Τμημάτων της Κλινι-
κής.

ιβ. Να εκδίδουν τα σχετικά έγγραφα κατά την έξοδο 
των ασθενών από την Κλινική, όπως είναι το εξιτήριο, το 
ενημερωτικό σημείωμα προς τον ασθενή, η επίκριση για 
τον φάκελο και οι οδηγίες για την φαρμακευτική αγωγή, 
μετά από συνεννόηση και ευθύνη των υπευθύνων των 
Τμημάτων της Κλινικής.

ιγ. Να απαιτούν από τους εκπαιδευτές - μέλη ΔΕΠ 
και Ιατρούς του ΕΣΥ-τη μετάδοση της γνώσης και την 
απόκτηση δεξιοτεχνίας σε ιατρικές πράξεις του Τομέα 
Παθολογίας.

ιδ. Να συμμετέχουν ενεργά στη διεξαγωγή κλινικής - 
εργαστηριακής έρευνας καθώς και στη συγγραφή εργα-
σιών προς δημοσίευση στον ελληνικό και διεθνή ιατρικό 
τύπο.

ιε. Να συμμετέχουν σε όλες τις εκπαιδευτικές συγκε-
ντρώσεις της Κλινικής.

ιστ. Να ενημερώνονται και να ενημερώνουν για την 
επίκαιρη βιβλιογραφία.

ιζ. Να εφαρμόζουν τα διαγνωστικά και θεραπευτικά 
πρωτόκολλα που εκδίδονται από την Κλινική.

ιη. Να συμμετέχουν ενεργά, με τη βοήθεια της Κλινι-
κής, σε επιστημονικά συνέδρια της Ελλάδας ή του εξω-
τερικού, για την απόκτηση νέας γνώσης.

ιθ. Να υπόκεινται κατά την διάρκεια άσκησής τους 
στην Κλινική, σε περιοδική αξιολόγηση, των δεξιοτήτων 
τους και του επιπέδου της απόκτησης γνώσεων.

κ. Να βοηθούν στην προετοιμασία και διεξαγωγή των 
μαθημάτων.

Άρθρο 7
Πόροι-Έσοδα

Τα έσοδα της Κλινικής προέρχονται από:
α. Την εκτέλεση ερευνητικών προγραμμάτων που 
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πραγματοποιούνται για ίδιο λογαριασμό ή για λογαρια-
σμό τρίτων.

β. Τη διάθεση ερευνητικών και εν γένει επιστημονικών 
προϊόντων.

γ. Τις ειδικές εισφορές και χρηματοδοτήσεις από δι-
εθνείς οργανισμούς, δημόσιες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις 
και νομικά ή φυσικά πρόσωπα.

δ. Τις κληρονομίες, τις δωρεές και τις κληροδοσίες που 
καταλείπονται στο Πανεπιστήμιο εφόσον δεν τίθενται 
όροι που αντιβαίνουν στους σκοπούς της οικείας κλινι-
κής και του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

ε. Τις τυχόν πιστώσεις που διατίθενται από το Τμήμα 
Ιατρικής του Α.Π.Θ., χωρίς την επιπλέον επιβάρυνση του 
τακτικού προϋπολογισμού ή του προϋπολογισμού δη-
μοσίων επενδύσεων του ΑΠΘ.

στ. Τα έσοδα από την παραχώρηση πνευματικών δι-
καιωμάτων ή διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας προϊόντων που 
ανήκουν ή παρήχθησαν στην Κλινική.

Άρθρο 8
Τηρούμενα βιβλία

1. Πρωτόκολλο εισερχόμενης και εξερχόμενης αλλη-
λογραφίας, βιβλίο καταγραφής βαθμολογίας φοιτητών, 
αρχείο ασθενών, φάκελοι οικονομικών στοιχείων, κα-
τάλογοι βιβλίων και οργάνων της Κλινικής, βιβλίο μετα-
βολής προσωπικού, βιβλίο λογοδοσίας νοσηλευτικής 
υπηρεσίας, βιβλίο ιατρικών οδηγιών, βιβλίο οδηγιών 
εφημερίας.

2. Με απόφαση του Διευθυντή μπορεί ακόμα να τη-
ρείται και κάθε άλλο βιβλίο ή στοιχείο το οποίο κρίνεται 
απαραίτητο ή προβλέπεται από ειδικές διατάξεις.

Άρθρο 9
Τίτλος - Σφραγίδα

1. Ο τίτλος της Κλινικής είναι: «ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΗ 
ΚΛΙΝΙΚΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ 
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗ-
ΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ», ο οποίος αναγράφεται σε κάθε 
έντυπό της. Αυτός ο τίτλος, καθώς και τα στοιχεία του 
διευθυντή της κλινικής, αναγράφονται στους χώρους 
του νοσοκομείου όπου είναι εγκατεστημένη και δρα-
στηριοποιείται η Κλινική.

2. Η Κλινική χρησιμοποιεί για την αλληλογραφία της 
στρογγυλή σφραγίδα όμοια με αυτή του Τμήματος Ιατρι-
κής με την προσθήκη του τίτλου «ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΗ 
ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟ-
ΝΙΚΗΣ».

Ανάλογη σφραγίδα, με τα στοιχεία στην αγγλική γλώσ-
σα, χρησιμοποιεί η Κλινική για τη ξενόγλωσση αλληλο-
γραφία και τα έγγραφά της.

Άρθρο 10
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, 28 Μαΐου 2019

Ο Πρύτανης

ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΜΗΤΚΑΣ   

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000
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