
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Καθορισμός εσωτερικού κανονισμού της κλινικής 
με τίτλο: «Α΄ Χειρουργική Κλινική» του Τομέα Χει-
ρουργικής του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επι-
στημών Υγείας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης.

2 Επανίδρυση του Κοινού Προγράμματος Μετα-
πτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Ευρωπαϊκό και 
Συγκριτικό Κοινωνικό Δίκαιο» του Τμήματος Νο-
μικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσ-
σαλονίκης και του Τμήματος Νομικής του Πα-
νεπιστημίου Τουλούζης της Γαλλίας (Université 
Toulouse 1 Capitole).

3 Καθορισμός εσωτερικού κανονισμού της κλινικής 
με τίτλο: «Α΄ Προπαιδευτική Χειρουργική Κλινική» 
του Τομέα Χειρουργικής του Τμήματος Ιατρικής 
της Σχολής Επιστημών Υγείας του Αριστοτελείου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 23949 π.ε. (1)
  Καθορισμός εσωτερικού κανονισμού της κλινι-

κής με τίτλο: «Α΄ Χειρουργική Κλινική» του Τομέα 

Χειρουργικής του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής 

Επιστημών Υγείας του Αριστοτελείου Πανεπιστη-

μίου Θεσσαλονίκης.

  Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις: 
α) του άρθρου 60 του ν. 4386/2016 (ΦΕΚ 83/τ. Α΄/

11-5-2016) «Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατά-
ξεις», 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» και

β) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, ο οποίος κυρώθη-
κε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/τ. Α΄/
22-4-2005).

2. Την με αριθμό 119647/Ζ1/20-7-2016 εγκύκλιο «Δι-
αδικασία ίδρυσης, μετονομασίας κ.λπ. Εργαστηρίων, 
Κλινικών, Μουσείων και λοιπών μονάδων και μετονο-
μασίας κ.λπ. των εσωτερικών κανονισμών αυτών» του 
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

3. Τη σύμφωνη γνώμη της Συνέλευσης του Τμήματος 
Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Αριστοτε-
λείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (συνεδρίαση με 
αριθμό 11/21-3-2017).

4. Τη σύμφωνη γνώμη της Κοσμητείας της Σχολής 
Επιστημών Υγείας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης (συνεδρίαση με αριθμό 55/16-5-2017).

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

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

5.2. 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).

6. Τη θετική εισήγηση της Επιτροπής για την ίδρυση 
και λειτουργία εργαστηρίων-κλινικών στο ΑΠΘ (συνε-
δρίαση με αριθμό 10/15-5-2017) για τον καθορισμό του 
εσωτερικού κανονισμού της Α΄ Χειρουργικής Κλινικής 
(Ιδρυτικό: ΦΕΚ 142/τ. Β΄/2-4-1986: «Εγκατάσταση και 
Λειτουργία Πανεπιστημιακών Κλινικών, Εργαστηρίων 
και ειδικών μονάδων του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής 
Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης») 
του Τομέα Χειρουργικής του Τμήματος Ιατρικής της Σχο-
λής Επιστημών Υγείας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης.

7. Την απόφαση της Συγκλήτου του Αριστοτελείου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (συν. με αριθμό 2945/
25-7-2017) για τον καθορισμό του εσωτερικού κανονι-
σμού της Α΄ Μαιευτικής -Γυναικολογικής Κλινικής (Ιδρυτι-
κό: ΦΕΚ 142/τ. Β΄/2-4-1986: «Εγκατάσταση και Λειτουργία 
Πανεπιστημιακών Κλινικών, Εργαστηρίων και ειδικών 
μονάδων του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών 
Υγείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης») του Τομέα 
Χειρουργικής του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επι-
στημών Υγείας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσ-
σαλονίκης, η οποία επικαιροποιήθηκε στη Συνεδρίαση 
της Συγκλήτου με αριθμό 2947/19-9-2017.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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8. Τη με αριθμό 17746/28-1-2015 (ΦΕΚ 258/τ. Β΄/
24-2-2015) απόφαση του Συμβουλίου του ΑΠΘ: «Έγκρι-
ση της αριθμ. 17508/23-1-2015 πράξης του Πρύτανη του 
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.), 
περί του ορισμού Αναπληρωτών Πρύτανη του Α.Π.Θ., με-
ταβίβασης αρμοδιοτήτων στους Αναπληρωτές Πρύτανη 
και καθορισμού της σειράς αναπλήρωσης του Πρύτανη».

9. Το γεγονός ότι ο καθορισμός εσωτερικού κανονι-
σμού της «Α΄ Χειρουργικής Κλινικής» δεν θα βαρύνει 
τον προϋπολογισμό του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης, αποφασίζουμε:

Τον καθορισμό του εσωτερικού κανονισμού της 
Α΄ Χειρουργικής Κλινικής του Τομέα Χειρουργικής του 
Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του 
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Άρθρο 1
Γνωστικό Αντικείμενο

1. Η Α΄ Χειρουργική Κλινική του Τμήματος Ιατρικής του 
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, η οποία 
ιδρύθηκε με την κοινή υπουργική απόφαση με αριθμό 
Α3β/οικ./4407/5-3-1986 (ΦΕΚ 142/τ. Β΄/2-04-1986) εξυ-
πηρετεί τις διδακτικές, ερευνητικές και κλινικές ανάγκες 
στο γνωστικό αντικείμενο της Γενικής Χειρουργικής και 
Αγγειοχειρουργικής.

2. Στην Κλινική οργανώνονται και λειτουργούν τα 
ακόλουθα τμήματα: α) Γενική Χειρουργική, β) Αγγειο-
χειρουργική γ) Πειραματικό Χειρουργείο, δ) εκπαίδευση 
σε προσομοιωτές ε) Ερευνητική Μονάδα Θρόμβωσης 
και Βιολογίας των Αγγείων

Άρθρο 2
Εσωτερικός Κανονισμός

Ο Εσωτερικός Κανονισμός της Κλινικής καθορίζεται 
με τα επόμενα άρθρα.

Άρθρο 3
Αποστολή-Σκοπός-Τομείς Δραστηριότητας

1. Η Α΄ Χειρουργική Κλινική έχει ως σκοπό:
α) Την κάλυψη των διδακτικών και ερευνητικών ανα-

γκών του Τμήματος Ιατρικής ΑΠΘ καθώς και των άλλων 
Σχολών και Τμημάτων του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης, σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπε-
δο, σε θέματα που εμπίπτουν στα αντικείμενα δραστη-
ριότητας της Κλινικής, όπως αυτά προσδιορίζονται στο 
άρθρο 1 της παρούσας απόφασης.

β) Την εξυπηρέτηση των διαφόρων κοινωνικών ανα-
γκών, όταν και όποτε ζητείται συγκεκριμένη συνδρομή 
που ανήκει στα θέματα με τα οποία ασχολείται η κλινική.

γ) Την ειδίκευση ιατρών, νοσηλευτών καθώς και άλλων 
λειτουργών των κλάδων υγείας και τη συνεχή εκπαίδευ-
ση και επιμόρφωση αυτών.

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

ε) Την εκτέλεση κλινικών, πειραματικών και ερευνητι-
κών προγραμμάτων με σκοπό τη μελέτη των δεδομένων 
της σύγχρονης επιστήμης στο γνωστικό αντικείμενο της 
Α΄ Χειρουργικής Κλινικής και την αναζήτηση νέων τεχνι-
κών και θεραπευτικών μεθόδων.

στ) Τη συνεργασία και ανταλλαγή επιστημονικών γνώ-
σεων με άλλα ακαδημαϊκά ερευνητικά ιδρύματα της ημε-
δαπής ή της αλλοδαπής.

ζ) Τη συνεργασία με ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανι-
σμούς για την πραγματοποίηση ερευνών, εκπαιδευτικών 
προγραμμάτων και γενικών δραστηριοτήτων συναφών 
με τα επιστημονικά αντικείμενα της κλινικής.

η) Την οργάνωση σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων, 
διαλέξεων με σκοπό την ενημέρωση του ιατρικού και 
λοιπού προσωπικού της κλινικής, των υπολοίπων κλι-
νικών του νοσοκομείου αλλά και άλλων νοσηλευτικών 
ιδρυμάτων.

2. Το έργο της Κλινικής διακρίνεται σε εκπαιδευτικό, 
ερευνητικό και κλινικό. Το εκπαιδευτικό έργο περιλαμ-
βάνει:

α) Την εκπαίδευση των φοιτητών του Τμήματος Ιατρι-
κής ΑΠΘ που επιτελείται από το διδακτικό και ερευνητικό 
προσωπικό και είναι θεωρητική και πρακτική, σύμφωνα 
με το πρόγραμμα σπουδών.

β) Την εκπαίδευση ειδικευόμενων ιατρών για την 
απόκτηση της ειδικότητας Γενικής Χειρουργικής ή την 
εξειδίκευση σ’ αυτή και την απόκτηση της ειδικότητας 
της Αγγειοχειρουργικής. Διακρίνεται σε πρακτική και θε-
ωρητική. Η πρακτική αποσκοπεί στην απόκτηση πείρας 
στη διαγνωστική και θεραπευτική αγωγή. Η θεωρητική 
εκπαίδευση περιλαμβάνει κλινικά και θεωρητικά μαθή-
ματα, διαλέξεις από τους καθηγητές και υπηρετούντες 
λέκτορες και προσκεκλημένους ομιλητές, συζητήσεις, 
ενδιαφερουσών περιπτώσεων, κλινικοπαθολογικές συ-
ζητήσεις, βιβλιογραφική ενημέρωση, διδακτικές επισκέ-
ψεις από το διευθυντή της κλινικής και τους καθηγητές 
και υπηρετούντες λέκτορες και εκπαιδευτικά συνέδρια, 
στρογγυλές τράπεζες και σεμινάρια.

γ) Την εκπαίδευση ιατρών ή άλλων επιστημόνων στα 
πλαίσια της εκπόνησης διδακτορικών διατριβών ή άλ-
λων επιστημονικών εργασιών, μετά από απόφαση του 
Τμήματος Ιατρικής.

δ) Την εκπαίδευση ειδικευομένων ιατρών στην Γενική 
Χειρουργική και άλλων ειδικοτήτων στα πλαίσια της συ-
νεχιζόμενης ιατρικής εκπαίδευσης.

ε) Την εκπαίδευση του νοσηλευτικού προσωπικού του 
Νοσοκομείου και άλλων Νοσοκομείων και των φοιτητών 
νοσηλευτικών τμημάτων Α.Ε.Ι., σε συνεργασία με το νο-
σηλευτικό προσωπικό της κλινικής και τις αντίστοιχες 
νοσηλευτικές σχολές.

στ) Την οργάνωση και διδασκαλία του επιλεγόμενου 
μαθήματος Αγγειοχειρουργικής. Το ερευνητικό έργο 
περιλαμβάνει την εκτέλεση και δημοσίευση κλινικών 
και πειραματικών μελετών από τους καθηγητές και υπη-
ρετούντες λέκτορες της οικείας κλινικής αυτοτελώς ή 
σε συνεργασία με άλλους καθηγητές και υπηρετούντες 
λέκτορες ή ερευνητές καθώς και πρωτότυπων διδακτο-
ρικών διατριβών. Αποτελεί πρωταρχικό μέλημα της κλινι-
κής, γίνεται με την επίβλεψη του διευθυντή και με σκοπό 
την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των διάφορων 
νόσων της Γενικής Χειρουργικής και των γνωστικών 
αντικειμένων της και με τελικό στόχο τη βελτίωση της 
παρεχόμενης περίθαλψης στους ασθενείς.
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Το κλινικό έργο περιλαμβάνει την κλινική διάγνωση, 
την παρακλινική διερεύνηση, τη θεραπευτική αντιμε-
τώπιση και τη συνολική φροντίδα των ασθενών που 
νοσηλεύονται στην οικεία κλινική και στις μονάδες της 
ή παρακολουθούνται στο εξωτερικό ιατρείο. Τους κα-
θηγητές και υπηρετούντες λέκτορες και οι λοιποί ιατροί 
της κλινικής, συνοδευόμενοι από τους ειδικευόμενους 
ιατρούς και ομάδα φοιτητών επισκέπτονται τους ασθε-
νείς για ενημέρωση, συμπλήρωση, αλλαγή ή διακοπή 
νοσηλείας, ή παραγγελία για εργαστηριακές και λοιπές 
εξετάσεις. Στις επισκέψεις αυτές, στις οποίες παρίσταται 
και ο διευθυντής, συζητούνται διαγνωστικά και θεραπευ-
τικά προβλήματα ενδιαφερουσών περιπτώσεων.

Άρθρο 4
Προσωπικό

Η «Α΄ Χειρουργική Κλινική» στελεχώνεται από ιατρικό 
και λοιπό προσωπικό που υπηρετεί στο Τμήμα Ιατρικής 
του ΑΠΘ και στο νοσοκομείο όπου λειτουργεί. Το ιατρικό 
προσωπικό αποτελείται από το Διευθυντή και μέλη του 
Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Τμή-
ματος, που η επιστημονική τους ενασχόληση εμπίπτει 
στα διδακτικά, ερευνητικά και κλινικά ενδιαφέροντα της 
οικείας κλινικής. Το προσωπικό αυτό συμπληρώνεται με 
ειδικευόμενους και ειδικευμένους ιατρούς του Ε.Σ.Υ. που 
τοποθετούνται στην κλινική σύμφωνα με τις ισχύουσες 
διατάξεις. Το λοιπό προσωπικό περιλαμβάνει μέλη Ει-
δικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) 
και μέλη του νοσηλευτικού προσωπικού, του οποίου το 
έργο καθορίζεται σύμφωνα με τις εκάστοτε ανάγκες της 
οικείας κλινικής. Η τοποθέτηση στην κλινική των μελών 
του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού και των μελών 
του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού γίνε-
ται με τη διαδικασία των διατάξεων της πανεπιστημιακής 
νομοθεσίας, ενώ των υπόλοιπων μελών σύμφωνα με τις 
ισχύουσες διατάξεις.

Άρθρο 5
Διοίκηση-Αρμοδιότητες

1. Ο διευθυντής της Κλινικής εκλέγεται μέλος ΔΕΠ του 
Τομέα Χειρουργικής του Τμήματος Ιατρικής του ΑΠΘ 
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

2. Ο διευθυντής ασκεί αρμοδιότητες μεταξύ των οποί-
ων περιλαμβάνονται, η κατάρτιση και η υποβολή στη 
Συνέλευση του Τμήματος Ιατρικής και στη Γενική Συνέ-
λευση του οικείου Τομέα του ετήσιου προγράμματος 
λειτουργίας για τις διδακτικές και ερευνητικές δραστη-
ριότητες καθώς επίσης μεριμνά για την εφαρμογή του, 
για την υλοποίηση των αποφάσεων των συλλογικών ορ-
γάνων 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 δραστη-
ριοτήτων, εισηγείται στη Γενική Συνέλευση του οικείου 
Τομέα για τον ορισμό υπευθύνων στις ειδικές μονάδες, 
για αναλώσιμα υλικά και για τον κινητό εξοπλισμό και 
η υπογραφή κάθε εγγράφου. Τα κριτήρια επιλογής των 
υπευθύνων των ειδικών μονάδων αφορούν την επι-
στημονική γνώση, τη μετεκπαίδευση, τη μακρόχρονη 

εμπειρία και τη δραστηριότητα τους στο αντικείμενο με 
το οποίο ασχολείται η οικεία μονάδα. Οι επιστημονικοί 
υπεύθυνοι μεριμνούν για την απρόσκοπτη λειτουργία 
της μονάδας, στα πλαίσια των αποφάσεων του Διευθυ-
ντή και των οδηγιών των οργάνων διοίκησης του νοσο-
κομείου, στο οποίο λειτουργεί η Κλινική. Ο διευθυντής 
μπορεί να καλεί τους υπευθύνους των μονάδων όταν 
συζητούνται θέματα της μονάδας τους και να αναθέτει 
συγκεκριμένες αρμοδιότητες σε αυτούς.

Άρθρο 6
Εγκατάσταση-Λειτουργία

Η Κλινική είναι εγκατεστημένη στο Πανεπιστημιακό 
Περιφερειακό Γενικό Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ Θεσσαλονίκης 
(κοινή υπουργική απόφαση με αριθμό Υ4α/26854/03/
3-4-2003-ΦΕΚ 396/τ. Β΄/4-4-2003).

Ο διευθυντής της Κλινικής έχει την ευθύνη για την 
εν γένει λειτουργία αυτής, τη χρησιμοποίηση οργάνων 
και υλικών και την παραμονή των εργαζομένων στους 
χώρους που πραγματοποιούνται πειραματικές μελέτες. 
Ο διευθυντής ενημερώνεται και εγκρίνει τη διενέργεια 
κάθε ερευνητικής πειραματικής εργασίας πριν από τη 
διεξαγωγή της και καθορίζει την προτεραιότητα χρήσης 
οργάνων και χώρων όταν δεν υπάρχει σχετική απόφαση.

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 ερευ-
νητικής πειραματικής εργασίας, επιστρέφονται μετά τη 
χρησιμοποίηση τους στην κατάσταση που έχουν παρα-
δοθεί. Με εισήγηση του Διευθυντή στα αρμόδια όργανα 
του Τμήματος είναι δυνατή η πρόσληψη διακεκριμένων 
επιστημόνων σε τομείς σχετικούς με τις διδακτικές, ερευ-
νητικές και νοσηλευτικές δραστηριότητες της Κλινικής, 
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Άρθρο 7
Πόροι - Έσοδα

Τα έσοδα της Κλινικής προέρχονται από:
α. Την εκτέλεση ερευνητικών προγραμμάτων που 

πραγματοποιούνται για ίδιο λογαριασμό ή για λογαρια-
σμό τρίτων.

β. Τη διάθεση ερευνητικών και εν γένει επιστημονικών 
προϊόντων.

γ. Τις πιστώσεις που διατίθενται από την Ιατρική Σχολή 
του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με τη δι-
αδικασία του άρθρου 4 παρ. 1ε του ν. 2083/1992 (Α΄ 159).

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

ε. Τις κληρονομιές, τις δωρεές και τις κληροδοσίες που 
καταλείπονται στο Πανεπιστήμιο εφόσον δεν τίθενται 
όροι που αντιβαίνουν στους σκοπούς της οικείας Κλι-
νικής και του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλο-
νίκης.

στ. Τα έσοδα από την παραχώρηση πνευματικών δι-
καιωμάτων ή διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, προϊόντων που 
ανήκουν ή παρήχθησαν στην Κλινική.
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Άρθρο 8
Τηρούμενα βιβλία

1. Τα βιβλία και στοιχεία που τηρούνται από την κλινική 
είναι τα εξής:

Πρωτόκολλο εισερχόμενης - εξερχόμενης αλληλογρα-
φίας, βιβλίο βαθμολογίας φοιτητών, αρχείο ασθενών, 
βιβλίο περιουσιακών στοιχείων (κτηματολόγιο), φάκε-
λοι οικονομικών στοιχείων κάθε έτους, κατάλογος επι-
στημονικών βιβλίων, περιοδικών και οργάνων, βιβλίο 
επιστημονικής δραστηριότητας και βιβλίο μεταβολών 
προσωπικού.

2. Με απόφαση του διευθυντή μπορεί ακόμη 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: «Α΄ Χειρουργική Κλινική 
του Τμήματος Ιατρικής του Αριστοτελείου Πανεπιστη-
μίου Θεσσαλονίκης», ο οποίος αναγράφεται σε κάθε 
έντυπο 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 που αναγράφει στον εξωτερικό 
κύκλο: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
και στον εσωτερικό κύκλο: «Α΄ Χειρουργική Κλινική».

3. Ανάλογη σφραγίδα, με τα στοιχεία στην αγγλική 
γλώσσα, χρησιμοποιεί η Κλινική για τη ξενόγλωσση αλ-
ληλογραφία και τα έγγραφά της.

Άρθρο 10
Έναρξη ισχύος 

Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από τη δημοσίευση της 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Η πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Θεσσαλονίκη, 25 Ιουλίου 2018.

Ο Πρύτανης κ.α.α.
Ο Αντιπρύτανης Έρευνας και Συντονισμού

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΑΟΠΟΥΛΟΣ 
Ι

    Αριθμ. 25012 (2)
Επανίδρυση του Κοινού Προγράμματος Μετα-

πτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Ευρωπαϊκό και 

Συγκριτικό Κοινωνικό Δίκαιο» του Τμήματος Νο-

μικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσ-

σαλονίκης και του Τμήματος Νομικής του Πα-

νεπιστημίου Τουλούζης της Γαλλίας (Université 

Toulouse 1 Capitole).

  Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
(Συνεδρίαση 2959/16 και 17-5-2018)

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114Α΄) «Οργάνω-

ση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις 
για την έρευνα και άλλες διατάξεις», όπως αυτός έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει, και ιδίως των άρθρων 32, 43 
και 85 παρ. 2α. 

2. Την υπουργική απόφαση με αριθμό 216772/Ζ1/
8-12-2017 (ΦΕΚ 4334/τ. Β΄/12-12-2017): «Τρόπος κατάρ-
τισης του αναλυτικού προϋπολογισμού λειτουργίας και 
της έκθεσης βιωσιμότητας των Προγραμμάτων Μετα-
πτυχιακών Σπουδών».

3. Την υπουργική απόφαση με αριθμό 41931/Ζ1/
12-3-2017 (ΦΕΚ 972/τ. Β΄/19-3-2017): «Ρύθμιση θεμά-
των ίδρυσης κοινών Π.Μ.Σ. και εκπόνησης διδακτορικών 
διατριβών με συνεπίβλεψη μεταξύ ημεδαπών Α.Ε.Ι. και 
αναγνωρισμένων ως ομοταγών ιδρυμάτων ή ερευνητι-
κών κέντρων και ινστιτούτων της αλλοδαπής».

4. Τις διευκρινιστικές εγκυκλίους του Υπουργείου Παι-
δείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με αριθμό: α) 163204/
Ζ1 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ/29-9-2017 «Εφαρμογή των διατάξεων 
του ν. 4485/2017 (Α΄114) για θέματα μεταπτυχιακών 
σπουδών και εκπόνησης διδακτορικών διατριβών-Λοι-
πά θέματα», β) 203446/Ζ1/22-11-2017 «Διευκρινήσεις 
σχετικά με την εφαρμογή διατάξεων του ν. 4485/2017 
(Α΄  114), και γ) 227378/Ζ1 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ/22-12-2017 
«Εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α΄ 114) 
για θέματα μεταπτυχιακών σπουδών», δ) 22879/Ζ1/
9-2-2018 «Εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4485/2017 
(Α΄ 114), ε) 26407/Ζ1/15-2-2018 «Ίδρυση - Επανίδρυ-
ση ΠΜΣ σε εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4485/2017 
(Α΄ 114), και στ) 45070/Ζ1/19-3-2018 «Κοινοποίηση δια-
τάξεων του ν. 4521/2018 (Α΄38) «Ίδρυση Πανεπιστημίου 
Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις».

5. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 και ιδίως τα άρθρα 
14 και 15 (ΦΕΚ 189/τ. Α’/2.8.2005) «Διασφάλιση της ποι-
ότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς 
και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων. Παράρτημα δι-
πλώματος», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

6. Τη με αριθμό 17746/28-1-2015 (ΦΕΚ 258/τ. Β΄/
24-2-2015) απόφαση του Συμβουλίου του ΑΠΘ: «Έγκρι-
ση της αριθμ. 17508/23-1-2015 πράξης του Πρύτανη του 
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.), 
περί του ορισμού Αναπληρωτών Πρύτανη του Α.Π.Θ., με-
ταβίβασης αρμοδιοτήτων στους Αναπληρωτές Πρύτανη 
και καθορισμού της σειράς αναπλήρωσης του Πρύτανη».

7. Την αριθμ. 79414/Β7/14-7-2011 (ΦΕΚ 1750/τ. Β΄/
3-8-2011) υπουργική απόφαση έγκρισης του Κοινού 
Ελληνογαλλικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου-
δών με τίτλο: «Ευρωπαϊκό και Συγκριτικό Κοινωνικό Δί-
καιο», όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. 209787/Ζ1/
23-12-2014 (ΦΕΚ 3612/τ.  Β΄/31-12-2014) υπουργική 
απόφαση.

8. Την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Νο-
μικής της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπι-
στημίου Θεσσαλονίκης (συνεδριάσεις με αριθμό 109/
29-5-2018 και 111/26-6-2018).

9. Το Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας μεταξύ του Τμή-
ματος Νομικής της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και του Τμήματος Νομικής 
του Πανεπιστημίου Τουλούζης της Γαλλίας (Université 
Toulouse 1 Capitole) για τη συνδιοργάνωση του κοινού 
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Π.Μ.Σ. με τίτλο: «Ευρωπαϊκό και Συγκριτικό Κοινωνικό 
Δίκαιο».

10. Την θετική εισήγηση με αριθμό 22678/15-5-2018 
της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΑΠΘ.

11. Το γεγονός ότι το Πανεπιστημίου Τουλούζης της 
Γαλλίας (Université Toulouse 1 Capitole) έχει αναγνω-
ριστεί από το ΔΟΑΤΑΠ ως ομοταγές ίδρυμα προς τα 
ελληνικά ΑΕΙ.

12. Ότι από την απόφαση αυτή θα προκληθεί δαπά-
νη ποσού 9.000,00 € ετησίως στον προϋπολογισμό του 
ΥΠ.Π.Ε.Θ. (ΚΑΕ 2421 του ειδικού φορέα 19-250 του προ-
ϋπολογισμού του ΥΠ.Π.Ε.Θ.), αποφασίζουμε:

Την επανίδρυση και λειτουργία από το ακαδημαϊκό 
έτος 2018-2019 του Κοινού Προγράμματος Μεταπτυχια-
κών Σπουδών του Τμήματος Νομικής του Αριστοτελείου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και του Τμήματος Νομικής 
του Πανεπιστημίου Τουλούζης της Γαλλίας (Université 
Toulouse Capitole) με τίτλο: «Ευρωπαϊκό και Συγκριτικό 
Κοινωνικό Δίκαιο», ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις

Το Τμήμα Νομικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημί-
ου Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με το Τμήμα Νομικής 
του Πανεπιστημίου Τουλούζης της Γαλλίας (Université 
Toulouse Capitole) οργανώνει και λειτουργεί από το 
ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 επανιδρυμένο και αναμορ-
φωμένο το κοινό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
με τίτλο: «Ευρωπαϊκό και Συγκριτικό Κοινωνικό Δίκαιο» 
σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυτής και τις 
διατάξεις του ν. 4485/2017 (Α΄ 114).

Τη διοικητική υποστήριξη του προγράμματος όσον 
αφορά στις δραστηριότητες που θα λαμβάνουν χώρα 
στην Ελλάδα θα έχει το Τμήμα Νομικής του Αριστοτελεί-
ου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης και όσον αφορά στις 
δραστηριότητες που θα λαμβάνουν χώρα στη Γαλλία, 
το Τμήμα Νομικής του Πανεπιστήμιου Τουλούζης της 
Γαλλίας (Université Toulouse Capitole).

Άρθρο 2
Αντικείμενο - Σκοπός

Τα γνωστικά αντικείμενα του Προγράμματος είναι τα 
ακόλουθα: Ευρωπαϊκό Δίκαιο, Συγκριτικό Δίκαιο, Κοι-
νωνικό Δίκαιο.

Σκοπός του Κοινού Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών είναι: κατά πρώτον η παροχή συστηματικών 
γνώσεων εξειδίκευσης στα παραπάνω γνωστικά αντικεί-
μενα, ώστε οι κάτοχοι του Διπλώματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών να γίνονται ικανοί για αυτοδύναμη έρευνα και 
πρακτική ενασχόληση στο πεδίο των επιστημονικών, 
ερευνητικών, επαγγελματικών τους ενδιαφερόντων. Κυ-
ρίως όμως η επιλογή του συγκεκριμένου προγράμματος 
παρέχει την ευκαιρία της επιστημονικής εμβάθυνσης 
σε σύγχρονα προβλήματα του ευρωπαϊκού κοινωνικού 
δικαίου και της συγκριτικής νομικής επιστήμης που απα-
σχολούν τη νομική θεωρία και τη δικαστηριακή πρακτι-
κή. Περαιτέρω, το Κοινό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών 
Σπουδών στο Ευρωπαϊκό και Συγκριτικό Κοινωνικό Δί-
καιο επιδιώκει να:

1. Επιτρέψει την υποδοχή φοιτητών στο πλαίσιο του 
Ελληνογαλλικού Μεταπτυχιακού Προγράμματος.

2. Ευνοήσει την ανταλλαγή φοιτητών των δύο Ιδρυ-
μάτων.

3. Να δημιουργήσει σχέσεις ανταλλαγής για αποστολές 
σύντομης ή μέσης διάρκειας μεταξύ διδασκόντων των 
δύο Πανεπιστημίων.

4. Να ιδρύσει μια μόνιμη ανταλλαγή ενημερωτικών 
στοιχείων των δύο Ιδρυμάτων.

5. Να επιτρέψει την κατάρτιση κοινών προγραμμάτων 
έρευνας στα διάφορα κέντρα και εργαστήρια έρευνας 
του Πανεπιστημίου της Τουλούζης και του Αριστοτέλειου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι

Το κάθε Πανεπιστήμιο χορηγεί ξεχωριστό Δίπλωμα 
Μεταπτυχιακών Σπουδών. Το Δίπλωμα που απονέμει 
το Τμήμα Νομικής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης εκδίδεται στην ελληνική γλώσσα, ενώ το 
αντίστοιχο δίπλωμα που απονέμει το Τμήμα Νομικής του 
Πανεπιστημίου Toulouse Capitole στη γαλλική γλώσσα.

Άρθρο 4
Κατηγορίες πτυχιούχων

Στο Κοινό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών γί-
νονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Νομικής Πανεπι-
στημίων της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών 
Ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Άρθρο 5
Χρονική διάρκεια σπουδών

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών ορίζεται σε δύο (2) ακαδη-
μαϊκά εξάμηνα.

Άρθρο 6
Πρόγραμμα Μαθημάτων

Το Κοινό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών διαρ-
θρώνεται σε δύο ακαδημαϊκά εξάμηνα. Οι μεταπτυχια-
κοί/κες φοιτητές/ήτριες πρέπει να παρακολουθήσουν 
και να εξεταστούν σε πέντε (5) μαθήματα ανά εξάμηνο 
(Α΄ και Β΄). Στο Β΄ εξάμηνο οι φοιτητές εκπονούν μετα-
πτυχιακή διπλωματική εργασία ή πραγματοποιούν πρα-
κτική άσκηση.

Τα μαθήματα του Α΄ εξαμήνου πραγματοποιούνται 
στο Τμήμα Νομικής του Πανεπιστήμιου Τουλούζης 
(Université Toulouse Capitole). Τα μαθήματα του Β΄ 
εξαμήνου πραγματοποιούνται στο Τμήμα Νομικής του 
Αριστοτελείου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης. Όλα τα 
μαθήματα απαιτούν τη φυσική παρουσία των φοιτητών.

Η γλώσσα διδασκαλίας των μαθημάτων και της συγ-
γραφής της διπλωματικής εργασίας είναι η γαλλική.

Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαι-
τούνται για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχια-
κών Σπουδών είναι εξήντα (60). Το αναλυτικό πρόγραμ-
μα μαθημάτων ανά εξάμηνο διαμορφώνεται ως εξής:
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Α΄ εξάμηνο
(Τμήμα Νομικής του Πανεπιστήμιου Τουλούζης 

(Université Toulouse Capitole)

Α/Α Μαθήματα Τύπος 
μαθήματος

Ώρες ανά 
εβδομάδα ECTS

1
Γενικές αρχές του 
ευρωπαϊκού και 

διεθνούς δικαίου
Υ 2 6

2

Οι σχέσεις 
μεταξύ των 

εθνικών, 
ευρωπαϊκών 
και διεθνών 

κανόνων  

Υ 2 6

3

Το δικαστικό 
σύστημα της 
Ευρωπαϊκής 

Ένωσης 

Υ 2 6

4

Ευρωπαϊκή 
προστασία των 

θεμελιωδών 
δικαιωμάτων  

Υ 2 6

5
Η διεθνής 

κινητικότητα των 
εργαζομένων  

Υ 2 6

Σύνολο 30

Β΄ εξάμηνο
(Τμήμα Νομικής του Αριστοτελείου Πανεπιστήμιου 

Θεσσαλονίκης)

1

Ευρωπαϊκό 
δίκαιο 

κοινωνικής 
ασφάλισης

Υ 2 4

2
Ευρωπαϊκό 

κοινωνικό δίκαιο
Υ 2 4

3
Συγκριτικό 

εργατικό δίκαιο
Υ 2 4

4
Θεμελιώδη 
κοινωνικά 

δικαιώματα
Υ 2 4

5
Ευρωπαϊκό 

δίκαιο 
περιβάλλοντος

Υ 2 4

6
Μεταπτυχιακή 
Διπλωματική 

εργασία
Ε 10

7
Πρακτική 
άσκηση

Ε 10

Σύνολο 30

Γενικό Σύνολο ECTS 60

Άρθρο 7
Αριθμός Εισακτέων

Ο αριθμός εισακτέων στο πρόγραμμα κατ’ έτος ορί-
ζεται κατ’ ανώτατο όριο σε δεκατέσσερις (14). Κάθε Πα-
νεπιστήμιο μπορεί να επιλέξει μέχρι επτά (7) φοιτητές.

Ο τρόπος επιλογής των εισακτέων, η διαδικασία και 
τα κριτήρια επιλογής, καθορίζονται στον οικείο Κανο-
νισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών, ο οποίος έχει εγκριθεί 
από τη Σύγκλητο του ΑΠΘ (συνεδρίαση 2959/16 και 
17-05-2018).

Άρθρο 8
Προσωπικό

Για την υλοποίηση του Κοινού Προγράμματος Μετα-
πτυχιακών Σπουδών θα απασχοληθούν μέλη ΔΕΠ του 
Τμήματος Νομικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης και του Τμήματος Νομικής του Πανεπι-
στημίου Τουλούζης της Γαλλίας (Université Toulouse 
Capitole).

Άρθρο 9
Υλικοτεχνική Υποδομή

Για τη λειτουργία του ΔΠΜΣ θα χρησιμοποιηθεί η υλι-
κοτεχνική υποδομή του Τμήματος Νομικής του Αριστο-
τελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και του Τμήμα-
τος Νομικής του Πανεπιστημίου Τουλούζης της Γαλλίας 
(Université Toulouse Capitole).

Άρθρο 10
Διάρκεια Λειτουργίας

Το Κοινό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών θα 
λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 μέχρι 
και το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023.

Άρθρο 11
Κόστος Λειτουργίας

Ο αναλυτικός προϋπολογισμός λειτουργίας κατ΄ έτος 
και για πέντε (5) συνεχή έτη, συμπεριλαμβανομένου του 
αναλυτικού λειτουργικού κόστους του ΠΜΣ, τις πηγές 
χρηματοδότησής του και τους εν γένει πόρους της λει-
τουργίας του, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 
και 37 του ν. 4485/2017 διαμορφώνεται ως εξής:
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Πηγές Χρηματοδότησης Ποσό (€) 
2018

Ποσό (€) 
2019

Ποσό (€) 
2020

Ποσό (€) 
2021

Ποσό (€) 
2022

Σύνολο (€) 
2018-2022

Προϋπολογισμός ΥΠΠΕΘ 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 45.000,00
Συνολικό ποσό χρηματοδότησης 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 45.000,00

Κατηγορία Δαπάνης Ποσό (€) 
2018

Ποσό (€) 
2019

Ποσό (€) 
2020

Ποσό (€) 
2021

Ποσό (€) 
2022

Σύνολο (€) 
2018-2022

Δαπάνες εξοπλισμού και δαπάνες λογισμικού

Δαπάνες χορήγησης υποτροφιών σε 
μεταπτυχιακούς φοιτητές
Δαπάνες αναλωσίμων 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 5.000,00

Δαπάνες μετακινήσεων διδασκόντων του 
Π.Μ.Σ.

2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 10.000,00

Αμοιβές διοικητικής και τεχνικής υποστήριξης 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 15.000,00
Λοιπές δαπάνες, όπως ιδίως έξοδα 
δημοσιότητας - προβολής, αγοράς εκπαι-
δευτικού υλικού, οργάνωσης συνεδρίου, 
δαπάνες εργασιών πεδίου.

3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 15.000,00

Συνολικό Ποσό Δαπανών 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 45.000,00

Δεν προβλέπονται τέλη φοίτησης για τους μεταπτυχι-
ακούς/κές φοιτητές/ήτριες.

Άρθρο 12
Μεταβατικές διατάξεις

Κατ΄ εξαίρεση φοιτητές που έχουν ήδη εγγραφεί στο 
ΠΜΣ κατά την έναρξη ισχύος του ν. 4485/2017 καθώς 
και φοιτητές που εισήχθησαν το ακαδημαϊκό έτος 2017-
2018 θα περατώσουν και θα συνεχίσουν τις σπουδές τους 
σύμφωνα με τις διατάξεις της προηγούμενης απόφα-
σης [με αριθμό 79414/Β7/14-7-2011 (ΦΕΚ 1750/τ. Β΄/
3-8-2011) υπουργική απόφαση, όπως τροποποιήθηκε 
με τη με αριθμό 209787/Ζ1/23-12-2014 (ΦΕΚ 3612/τ. Β΄/

31-12-2014) υπουργική απόφαση] καθώς και τις ισχύου-
σες έως την έναρξη ισχύος του ν. 4485/2017 διατάξεις.

Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στην παρούσα απόφαση θα 
ρυθμίζονται από το Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας, τον 
οικείο Εσωτερικό Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών και 
τα αρμόδια όργανα σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Θεσσαλονίκη, 25 Ιουλίου 2018

Ο Πρύτανης κ.α.α.
Ο Αντιπρύτανης Έρευνας και Συντονισμού

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΑΟΠΟΥΛΟΣ

Ι

    Αριθμ. 20839 (3)
Καθορισμός εσωτερικού κανονισμού της κλινικής 
με τίτλο: «Α΄ Προπαιδευτική Χειρουργική Κλινι-
κή» του Τομέα Χειρουργικής του Τμήματος Ιατρι-
κής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Αριστοτε-
λείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

  Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις: 
α) του άρθρου 60 του ν. 4386/2016 (ΦΕΚ 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 και 

β) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, ο οποίος κυ-
ρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/
τ. Α΄/22-4-2005).

2. Τη σύμφωνη γνώμη της Συνέλευσης του Τμήματος 
Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Αριστοτελείου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (συνεδρίαση με αριθμό 
37/20-3-2018).

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

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

3.2. 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).

4. Τη θετική εισήγηση της Επιτροπής για την ίδρυση και 
λειτουργία εργαστηρίων-κλινικών στο ΑΠΘ (συνεδρίαση 
με αριθμό 12/31-5-2018) για τον καθορισμό του εσωτε-
ρικού κανονισμού της Α΄ Προπαιδευτικής Χειρουργικής 
Κλινικής (Ιδρυτικό: ΦΕΚ 311/τ. Α΄/19-9-1943: «Περί τρο-
ποποιήσεως και συμπληρώσεως της Νομοθεσίας του 
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Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης») του Τομέα Χειρουργικής 
του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του 
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

5. Την απόφαση της Συγκλήτου του Αριστοτελείου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (συν. με αριθμό 2961/26 
και 27-6-2018) για τον καθορισμό του εσωτερικού κα-
νονισμού της Α΄ Προπαιδευτικής Χειρουργικής Κλινικής 
(Ιδρυτικό: ΦΕΚ 311/τ. Α΄/19-9-1943: «Περί τροποποιή-
σεως και συμπληρώσεως της Νομοθεσίας του Πανεπι-
στημίου Θεσσαλονίκης») του Τομέα Χειρουργικής του 
Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του 
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

6. Τη με αριθμό 17746/28-1-2015 (ΦΕΚ 258/τ. Β΄/
24-2-2015) απόφαση του Συμβουλίου του ΑΠΘ: «Έγκρι-
ση της αριθμ. 17508/23-1-2015 πράξης του Πρύτανη του 
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.), 
περί του ορισμού Αναπληρωτών Πρύτανη του Α.Π.Θ., με-
ταβίβασης αρμοδιοτήτων στους Αναπληρωτές Πρύτανη 
και καθορισμού της σειράς αναπλήρωσης του Πρύτανη».

7. Το γεγονός ότι ο καθορισμός εσωτερικού κανονι-
σμού της «Α΄ Προπαιδευτικής Χειρουργικής Κλινικής» 
δεν θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Αριστοτελείου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, αποφασίζουμε:

Τον καθορισμό του εσωτερικού κανονισμού της 
Α΄ Προπαιδευτικής Χειρουργικής Κλινικής του Τομέα Χει-
ρουργικής του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών 
Υγείας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Άρθρο 1
Γνωστικό Αντικείμενο

Η Α' Προπαιδευτική Χειρουργική Κλινική του Τομέα 
Χειρουργικής του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επι-
στημών Υγείας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσ-
σαλονίκης, (Ιδρυτικό: ΦΕΚ 311/τ. Α΄/19-9-1943: «Περί 
τροποποιήσεως και συμπληρώσεως της Νομοθεσίας του 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης») εξυπηρετεί διδακτικές, 
ερευνητικές και νοσηλευτικές ανάγκες στο γνωστικό 
αντικείμενο της Γενικής Χειρουργικής.

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

Η Κλινική συγκροτείται από τα ακόλουθα Τμήματα και 
Μονάδες:

α) Χειρουργική Μονάδα Εντατικής Θεραπείας δυνά-
μεως 6-8 κλινών.

β) Μονάδα Αυξημένης φροντίδας δυνάμεως 4 κλινών.
γ) Μονάδα Διαγνωστικής και Επεμβατικής Ενδοσκό-

πησης.
δ) Γενικής Χειρουργικής Ανοικτής και Λαπαροσκοπι-

κής.
ε) Χειρουργικής Ενδοκρινών Αδένων.
στ) Χειρουργικής Ήπατος-Παγκρέατος-Χοληφόρων.
ζ) Χειρουργικής Μαστού.
η) Εργαστήριο Χειρουργικής παχέος εντέρου (ΦΕΚ 

450/τ. Β΄/16-6-1994).
θ) Αγγειοχειρουργικό Τμήμα (ΦΕΚ 2569/τ.  Β΄/

11-10-2013).
ι) Εργαστήριο Πειραματικής Χειρουργικής και
κ) Μονάδα Ημερήσιας Νοσηλείας.

Άρθρο 2
Εσωτερικός Κανονισμός

Ο Εσωτερικός Κανονισμός της Κλινικής καθορίζεται 
με τα επόμενα άρθρα.

Άρθρο 3
Σκοπός-Τομείς Δραστηριότητας 

1. Η Α΄ Προπαιδευτική Χειρουργική Κλινική έχει ως 
σκοπό:

α) Την κάλυψη των διδακτικών και ερευνητικών ανα-
γκών του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών 
Υγείας του ΑΠΘ καθώς και των άλλων Σχολών και Τμη-
μάτων του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, 
σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο, σε θέματα 
που εμπίπτουν στα αντικείμενα δραστηριότητας της 
Κλινικής, όπως αυτά προσδιορίζονται στο άρθρο 1 της 
παρούσας απόφασης.

β) Την εξυπηρέτηση των διαφόρων κοινωνικών ανα-
γκών, όταν και όποτε ζητείται συγκεκριμένη συνδρομή 
που ανήκει στα θέματα με τα οποία ασχολείται η κλινική.

γ) Την ειδίκευση ιατρών, νοσηλευτών καθώς και άλλων 
λειτουργών των κλάδων υγείας και τη συνεχή εκπαίδευ-
ση και επιμόρφωση αυτών.

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

ε) Την εκτέλεση κλινικών, πειραματικών και ερευνητι-
κών προγραμμάτων με σκοπό τη μελέτη των δεδομένων 
της σύγχρονης επιστήμης στο γνωστικό αντικείμενο της 
Α΄ Προπαιδευτικής Χειρουργικής Κλινικής και την αναζή-
τηση νέων τεχνικών και θεραπευτικών μεθόδων.

στ) Τη συνεργασία και ανταλλαγή επιστημονικών γνώ-
σεων με άλλα ακαδημαϊκά ερευνητικά ιδρύματα της ημε-
δαπής ή της αλλοδαπής.

ζ) Τη συνεργασία με ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανι-
σμούς για την πραγματοποίηση ερευνών, εκπαιδευτικών 
προγραμμάτων και γενικών δραστηριοτήτων συναφών 
με τα επιστημονικά αντικείμενα της κλινικής.

η) Την οργάνωση σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων, 
διαλέξεων με σκοπό την ενημέρωση του ιατρικού και 
λοιπού προσωπικού της κλινικής, των υπολοίπων κλι-
νικών του νοσοκομείου αλλά και άλλων νοσηλευτικών 
ιδρυμάτων.

2. Το έργο της Κλινικής διακρίνεται σε εκπαιδευτικό, 
ερευνητικό και κλινικό.

3. Το εκπαιδευτικό έργο περιλαμβάνει:
α) Την εκπαίδευση των φοιτητών του Τμήματος Ιατρι-

κής της Σχολής Επιστημών Υγείας του ΑΠΘ που επιτελεί-
ται από το διδακτικό και ερευνητικό προσωπικό και είναι 
θεωρητική και πρακτική, σύμφωνα με το πρόγραμμα 
σπουδών.

β) Την εκπαίδευση ειδικευόμενων ιατρών για την 
απόκτηση της ειδικότητας Γενικής Χειρουργικής ή την 
εξειδίκευση σ’ αυτή. Διακρίνεται σε πρακτική και θεω-
ρητική. Η πρακτική αποσκοπεί στην απόκτηση πείρας 
στη διαγνωστική και θεραπευτική αγωγή. Η θεωρητική 
εκπαίδευση περιλαμβάνει κλινικά και θεωρητικά μαθή-
ματα, διαλέξεις από τα μέλη ΔΕΠ και προσκεκλημένους 
ομιλητές, συζητήσεις, ενδιαφερουσών περιπτώσεων, κλι-
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νικοπαθολογικές συζητήσεις, βιβλιογραφική ενημέρω-
ση, διδακτικές επισκέψεις από το διευθυντή της κλινικής 
και τα μέλη ΔΕΠ και εκπαιδευτικά συνέδρια, στρογγυλές 
τράπεζες και σεμινάρια.

γ) Την εκπαίδευση ιατρών ή άλλων επιστημόνων στα 
πλαίσια της εκπόνησης διδακτορικών διατριβών ή άλ-
λων επιστημονικών εργασιών, μετά από απόφαση της 
Ιατρικής Σχολής.

δ) Την εκπαίδευση ειδικευομένων ιατρών στην Γενική 
Χειρουργική και άλλων ειδικοτήτων στα πλαίσια της συ-
νεχιζόμενης ιατρικής εκπαίδευσης.

ε) Την εκπαίδευση του νοσηλευτικού προσωπικού του 
Νοσοκομείου και άλλων Νοσοκομείων και των φοιτητών 
νοσηλευτικών τμημάτων Α.Ε.Ι., σε συνεργασία με το νο-
σηλευτικό προσωπικό της κλινικής και τις αντίστοιχες 
νοσηλευτικές σχολές.

στ) Την εκπαίδευση ειδικών χειρουργών στα εξειδι-
κευμένα αντικείμενα των παθήσεων του παχέος εντέρου 
και πρωκτού, της χειρουργικής των ενδοκρινών αδένων, 
του μαστού και της χειρουργικής μονάδας εντατικής θε-
ραπείας.

4) Το ερευνητικό έργο περιλαμβάνει την εκτέλεση και 
δημοσίευση κλινικών και πειραματικών μελετών από τα 
μέλη ΔΕΠ της οικείας κλινικής αυτοτελώς ή σε συνερ-
γασία με άλλα μέλη ΔΕΠ ή ερευνητές καθώς και πρωτό-
τυπων διδακτορικών διατριβών. Αποτελεί πρωταρχικό 
μέλημα της κλινικής, εποπτεύεται από τον εκάστοτε δι-
ευθυντή με σκοπό την αποτελεσματικότερη αντιμετώ-
πιση των διάφορων νόσων της Γενικής Χειρουργικής και 
των γνωστικών αντικειμένων της και με τελικό στόχο τη 
βελτίωση της παρεχόμενης περίθαλψης στους ασθενείς.

5) Το κλινικό έργο περιλαμβάνει την κλινική διάγνω-
ση, την παρακλινική διερεύνηση, τη θεραπευτική αντι-
μετώπιση και τη συνολική φροντίδα των ασθενών που 
νοσηλεύονται στην οικεία κλινική και στις μονάδες της 
ή παρακολουθούνται στο εξωτερικό ιατρείο. Τα μέλη 
ΔΕΠ και οι λοιποί ιατροί της κλινικής, συνοδευόμενοι 
από τους ειδικευόμενους ιατρούς και ομάδα φοιτητών 
επισκέπτονται τους ασθενείς για ενημέρωση, συμπλήρω-
ση, αλλαγή ή διακοπή νοσηλείας, ή παραγγελία για ερ-
γαστηριακές και λοιπές εξετάσεις. Στις επισκέψεις αυτές, 
στις οποίες παρίσταται και ο διευθυντής, συζητούνται 
διαγνωστικά και θεραπευτικά προβλήματα ενδιαφερου-
σών περιπτώσεων.

Άρθρο 4
Προσωπικό

Η «Α΄ Προπαιδευτική Χειρουργική Κλινική» στελεχώ-
νεται από ιατρικό και λοιπό προσωπικό που υπηρετεί 
στο Τμήμα Ιατρικής του ΑΠΘ και στο νοσοκομείο όπου 
λειτουργεί. Το ιατρικό προσωπικό αποτελείται από το 
Διευθυντή και μέλη του Διδακτικού Ερευνητικού Προ-
σωπικού (Δ.Ε.Π.) του Τμήματος, που η επιστημονική τους 
ενασχόληση εμπίπτει στα διδακτικά, ερευνητικά και κλι-
νικά ενδιαφέροντα της οικείας κλινικής. Το προσωπικό 
αυτό συμπληρώνεται με ειδικευόμενους και ειδικευμέ-
νους ιατρούς του Ε.Σ.Υ. που τοποθετούνται στην κλινική 
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Το λοιπό προσωπι-
κό περιλαμβάνει μέλη Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού 

Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) και μέλη του νοσηλευτικού προ-
σωπικού, του οποίου το έργο καθορίζεται σύμφωνα με 
τις εκάστοτε ανάγκες της οικείας κλινικής. Η τοποθέτηση 
στην κλινική των μελών του Διδακτικού Ερευνητικού 
Προσωπικού και των μελών του Ειδικού Τεχνικού Εργα-
στηριακού Προσωπικού γίνεται με τη διαδικασία των 
διατάξεων της πανεπιστημιακής νομοθεσίας, ενώ των 
υπόλοιπων μελών σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Άρθρο 5
Διοίκηση-Αρμοδιότητες

1. Ο διευθυντής της Κλινικής εκλέγεται με τριετή θητεία 
από μέλος ΔΕΠ του Τομέα Χειρουργικής του Τμήματος 
Ιατρικής του ΑΠΘ σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

2. Ο διευθυντής ασκεί αρμοδιότητες μεταξύ των 
οποίων περιλαμβάνονται η κατάρτιση και η υποβολή 
στη Συνέλευση του Τμήματος Ιατρικής και στη Γενική 
Συνέλευση του οικείου Τομέα του ετήσιου προγράμμα-
τος λειτουργίας για τις διδακτικές και ερευνητικές δρα-
στηριότητες και μεριμνά για την εφαρμογή του, για την 
υλοποίηση των αποφάσεων των συλλογικών 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 δραστηρι-
οτήτων, εισηγείται στη Γενική Συνέλευση του οικείου 
Τομέα για τον ορισμό υπευθύνων στα ειδικά τμήματα 
και μονάδες, για αναλώσιμα υλικά και για τον κινητό 
εξοπλισμό και η υπογραφή κάθε εγγράφου. Τα κριτήρια 
επιλογής των υπευθύνων των ειδικών τμημάτων και μο-
νάδων αφορούν την επιστημονική γνώση, τη μετεκπαί-
δευση, τη μακρόχρονη εμπειρία και τη δραστηριότητα 
τους στο αντικείμενο με το οποίο ασχολείται η οικεία 
μονάδα. Οι επιστημονικοί υπεύθυνοι μεριμνούν για την 
απρόσκοπτη λειτουργία της μονάδας, στα πλαίσια των 
αποφάσεων του Διευθυντή και των οδηγιών των οργά-
νων διοίκησης του νοσοκομείου, στο οποίο λειτουργεί η 
Κλινική. Ο διευθυντής μπορεί να καλεί τους υπευθύνους 
των μονάδων όταν συζητούνται θέματα της μονάδας 
τους και να αναθέτει συγκεκριμένες αρμοδιότητες σε 
αυτούς.

Άρθρο 6
Εγκατάσταση-Λειτουργία

Η Κλινική είναι εγκατεστημένη με την κοινή υπουρ-
γική απόφαση με αριθμό Υ4α/οικ.6321/17-1-2013 και 
λειτουργεί στο Νοσοκομείο «ΑΧΕΠΑ» (ΦΕΚ 174/τ. Β΄/ 
31-1-2013).

Ο διευθυντής της κλινικής έχει την ευθύνη για την 
εν γένει λειτουργία αυτής, τη χρησιμοποίηση οργάνων 
και υλικών και την παραμονή των εργαζομένων στους 
χώρους που πραγματοποιούνται πειραματικές μελέτες. 
Ο διευθυντής ενημερώνεται και εγκρίνει τη διενέργεια 
κάθε ερευνητικής πειραματικής εργασίας πριν από τη 
διεξαγωγή της και καθορίζει την προτεραιότητα χρήσης 
οργάνων και χώρων όταν δεν υπάρχει σχετική απόφαση.

Η χρησιμοποίηση ειδικών οργάνων επιτρέπεται στο 
προσωπικό της κλινικής ή σε ερευνητές που έχουν ειδική 
επί των οργάνων αυτών εκπαίδευση. Κινητά όργανα και 
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σκεύη, τα οποία παραδίδονται για τη διεξαγωγή ερευ-
νητικής πειραματικής εργασίας, επιστρέφονται μετά τη 
χρησιμοποίηση τους στην κατάσταση που έχουν παρα-
δοθεί.

Με εισήγηση του Διευθυντή στα αρμόδια όργανα της 
Σχολής είναι δυνατή η πρόσληψη διακεκριμένων επιστη-
μόνων σε τομείς σχετικούς με τις διδακτικές, ερευνητικές 
και νοσηλευτικές δραστηριότητες της Κλινικής με τις 
διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

Άρθρο 7
Πόροι - Έσοδα

Τα έσοδα της Κλινικής προέρχονται από:
α. Την εκτέλεση ερευνητικών προγραμμάτων που 

πραγματοποιούνται για ίδιο λογαριασμό ή για λογαρια-
σμό τρίτων.

β. Τη διάθεση ερευνητικών και εν γένει επιστημονικών 
προϊόντων.

γ. Τις πιστώσεις που διατίθενται από το Τμήμα Ιατρικής 
του Α.Π.Θ. με τη διαδικασία του άρθρου 4 παρ. 1ε του 
ν. 2083/1992 (Α΄ 159).

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

ε. Τις κληρονομιές, τις δωρεές και τις κληροδοσίες που 
καταλείπονται στο Πανεπιστήμιο εφόσον δεν τίθενται 
όροι που αντιβαίνουν στους σκοπούς της οικείας κλινι-
κής και του Α.Π.Θ..

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

Άρθρο 8
Τηρούμενα βιβλία

Για τις ανάγκες της Κλινικής τηρούνται τα ακόλουθα 
βιβλία και στοιχεία: Πρωτόκολλο εισερχόμενης -εξερχό-
μενης αλληλογραφίας, βιβλίο βαθμολογίας φοιτητών, 
βιβλίο περιουσιακών στοιχείων (κτηματολόγιο), φάκε-
λοι οικονομικών στοιχείων κάθε έτους, κατάλογος επι-

στημονικών βιβλίων, περιοδικών και οργάνων, βιβλίο 
επιστημονικής δραστηριότητας και βιβλίο μεταβολών 
προσωπικού.

Με απόφαση του διευθυντή μπορεί ακόμη να τηρείται 
και κάθε άλλο βιβλίο ή στοιχείο το οποίο κρίνεται απα-
ραίτητο ή προβλέπεται από ειδικές διατάξεις.

Άρθρο 9
Τίτλος - Σφραγίδα

1. Ο τίτλος της Κλινικής είναι: «Α΄ ΠΡΟΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ 
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΗΣ 
ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑ-
ΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ», ο οποίος αναγράφεται 
σε κάθε έντυπο της. Αυτός ο τίτλος, καθώς και τα στοι-
χεία του διευθυντή της κλινικής, αναγράφονται στους 
χώρους του νοσοκομείου όπου είναι εγκατεστημένη και 
δραστηριοποιείται η Κλινική.

2. Η Κλινική χρησιμοποιεί για την αλληλογραφία της 
στρογγυλή σφραγίδα που αναγράφει στον εξωτερικό 
κύκλο: «Α΄ ΠΡΟΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΤΟΥ 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙ-
ΑΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟ-
ΝΙΚΗΣ».

3. Ανάλογη σφραγίδα, με τα στοιχεία στην αγγλική 
γλώσσα, χρησιμοποιεί η Κλινική για τη ξενόγλωσση αλ-
ληλογραφία και τα έγγραφά της.

Άρθρο 10
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από τη δημοσίευση της 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Η πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Θεσσαλονίκη, 25 Ιουλίου 2018.

Ο Πρύτανης κ.α.α.
Ο Αντιπρύτανης Έρευνας και Συντονισμού

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΑΟΠΟΥΛΟΣ  
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*02037770309180012*

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ 

Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστότοπος: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία  
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr 

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ:  
webmaster.et@et.gr 

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στο Υπουργείο Διοικητι-
κής Ανασυγκρότησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και 
κυκλοφορία των Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη 
των εκτυπωτικών - εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα  
(ν. 3469/2006/Α΄ 131 και π.δ. 29/2018/Α΄58). 

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 

 Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο-
σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον 
ιστότοπο www.et.gr. 

 Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-
μα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας 
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών. 
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον 
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται κατά 0,30 €.  To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

 Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 

Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του 
δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. 

Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν 
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς 
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων. 

 Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω 
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με 
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνι-
κό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου 
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας, 
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας,  συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

Πείτε μας τη γνώμη σας,
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