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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 146017/Ζ1
(1)
Καθορισμός του Εσωτερικού Κανονισμού της Α΄ Παιδι−
ατρικής Κλινικής του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής
Επιστημών Υγείας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημί−
ου Θεσσαλονίκης.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ − ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 7 παρ. 5 του Ν. 1268/1982 «Για τη δομή
και λειτουργία των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμά−
των» (Α΄/87) όπως η παράγραφος αυτή τροποποιήθηκε
με το άρθρο 48 παρ. 2 του Ν. 1404/1983 «Δομή και λει−
τουργία των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων»
(Α΄/173) και το πρώτο εδάφιο αυτής αντικαταστάθηκε
με την περ. γ΄ της παρ. 22 του άρθρου 13 Ν. 3149/2003
«Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας, Δημόσιες Βιβλιοθήκες
και άλλες διατάξεις» (Α΄/141) όπως μεταβατικά ισχύουν
δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 80 παρ.5α του
Ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποι−
ότητας των σπουδών των ανώτατων εκπαιδευτικών
ιδρυμάτων» (Α΄/195),
β) του άρθρου 4 παρ. 1 εδ. γ΄ του Ν. 2083/1992 «Εκσυγ−
χρονισμός της Ανώτατης Εκπαίδευσης» (Α΄/159),
γ) του άρθρου 90 του κώδικα, Νομοθεσίας για την Κυ−
βέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα, ο οποίος κυρώθηκε
με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση

της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά
όργανα» (Α΄/98)
2. Το Π.δ. 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους
Διατάκτες» (Α΄/194).
3. Το Π.δ. 24/2015 «Σύσταση και μετονομασία Υπουρ−
γείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών
Ασφαλίσεων» (A΄/20).
4. Το Π.δ. 65/2015 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών
Υπουργών και Υφυπουργών» (A΄/106).
5. Τη σύμφωνη γνώμη της Γενικής Συνέλευσης του
Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης που δια−
τυπώθηκε στις συνεδριάσεις 14/7.12.2010 και 6/9.12.2014.
6. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων
της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται επιπρόσθετη
δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού του Αριστοτε−
λείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης σύμφωνα με την
82592/25−5−2015/Β2 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης
Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Πολιτισμού
Παιδείας και Θρησκευμάτων, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Εσωτερικός κανονισμός
Καθορίζεται ο εσωτερικός κανονισμός της Α΄ Παιδι−
ατρικής Κλινικής του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής
Επιστημών Υγείας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης, ως ακολούθως:
Άρθρο 2
Γνωστικό αντικείμενο
Α. Η προβλεπόμενη στις διατάξεις του Β.δ. 2/1945
(Α΄/175), του Π.δ. 217/1980 (Α΄/61) και της με αριθμ.
Α. 3446/1992 (Β΄/282) πράξης του Πρύτανη του Αριστο−
τέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Α΄ Παιδιατρική
Κλινική, που έχει εγκατασταθεί και λειτουργεί στο «Ιπ−
ποκράτειο» Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, σύμφωνα
με τις διατάξεις της αριθμ. Α3β/οικ./4407/1986 (Β΄/142)
κοινής υπουργικής απόφασης, εξυπηρετεί διδακτικές,
ερευνητικές και νοσηλευτικές ανάγκες στο γνωστικό
αντικείμενο της Παιδιατρικής και αποτελείται από τις
ακόλουθες μονάδες:
α) Νεφρολογική Μονάδα Παίδων
β) Εργαστήριο Κληρονομικών Μεταβολικών Νοσημά−
των
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γ) Εργαστήριο Αιματολογικό
Β. Στην κλινική λειτουργούν:
1) «Παιδιατρικό Ανοσολογικό και Ρευματολογικό Κέ−
ντρο Αναφοράς», σύμφωνα με τις διατάξεις της αριθμ.
ΔΥ2β/ΓΠ/οικ.71874/06 (Β΄/787) απόφασης του υπουργού
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
2) Εξωτερικό Διαβητολογικό Ιατρείο, σύμφωνα με τις
διατάξεις της αριθμ. A2γ/οικ. 4612/1992 (Β΄678) απόφα−
σης του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικής
Ασφαλίσεων.
3) Αναπτυξιολογικό Κέντρο, σύμφωνα με τις διατά−
ξεις της αριθμ. Υ4α/3582/95/95 (Β΄/876) απόφασης των
υπουργών Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκ/
σης, Οικονομικών και Υγείας και Πρόνοιας.
Γ. Η κλινική ορίστηκε ως «Ειδικό Κέντρο Αιμορραγι−
κών Διαθέσεων Παίδων και Εφήβων» με τις διατάξεις
της αριθμ. ΔΥ2β/οικ.107512/2009 (Β΄/2114) απόφασης του
Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
Άρθρο 3
Σκοπός
1. Η Α΄ Παιδιατρική Κλινική έχει ως σκοπό:
α) Την κάλυψη των διδακτικών και ερευνητικών ανα−
γκών του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών
Υγείας, καθώς και άλλων Σχολών και Τμημάτων του Αρι−
στοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης σε προπτυχι−
ακό και μεταπτυχιακό επίπεδο σε θέματα που εμπίπτουν
στα αντικείμενα δραστηριότητας της Κλινικής, όπως
αυτά προσδιορίζονται στο άρθρο 1 της παρούσης.
β) Την κάλυψη των κλινικών, διαγνωστικών και θερα−
πευτικών αναγκών σε ασθενείς με παιδιατρικά προ−
βλήματα.
γ) Την εκπαίδευση των φοιτητών του Τμήματος Ια−
τρικής.
δ) Την ειδίκευση ιατρών, νοσηλευτών καθώς και άλλων
λειτουργών των κλάδων υγείας και τη συνεχή εκπαί−
δευση και επιμόρφωση αυτών.
ε) Την εκτέλεση κλινικών, πειραματικών και ερευνητι−
κών προγραμμάτων με σκοπό τη μελέτη και την αναζή−
τηση νέων τεχνικών και θεραπευτικών μεθόδων.
στ) Τη συνεργασία και ανταλλαγή επιστημονικών γνώ−
σεων με άλλα ακαδημαϊκά ή ερευνητικά ιδρύματα της
ημεδαπής ή της αλλοδαπής όσον αφορά ερευνητικά
προγράμματα, ανταλλαγή γνώσεων, εκπαίδευση και επιμ
ζ) Την οργάνωση σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων, δι−
αλέξεων με σκοπό την ενημέρωση του ιατρικού και λοιπού
προσωπικού της Κλινικής, των υπολοίπων κλινικών του
νοσοκομείου αλλά και άλλων νοσηλευτικών ιδρυμάτων.
η) Την εκπόνηση και εκτύπωση εντύπων, μονογραφιών
και βιβλίων για ενημέρωση σε θέματα Παιδιατρικής.
2. Ειδικότερα το έργο της Κλινικής διακρίνεται σε
εκπαιδευτικό, ερευνητικό και κλινικό.
α) Το εκπαιδευτικό έργο περιλαμβάνει την εκπαίδευση
των φοιτητών της Τμήματος Ιατρικής, των ειδικευομέ−
νων ιατρών, των μετεκπαιδευόμενων παιδιάτρων, των
εξειδικευομένων στα διάφορα πεδία της παιδιατρικής,
καθώς και την εκπαίδευση άλλων λειτουργών υπηρεσι−
ών υγείας. Η εκπαίδευση των φοιτητών είναι θεωρητική
και πρακτική και γίνεται από μέλη ΔΕΠ ή με την ευθύνη
του ΔΕΠ της Κλινικής. Η θεωρητική εκπαίδευση περι−
λαμβάνει την παρακολούθηση μαθημάτων, διαλέξεων,
σεμιναρίων, την παρακολούθηση ενδιαφερόντων περι−
στατικών και τη βιβλιογραφική ενημέρωση. Η πρακτική

άσκηση περιλαμβάνει την άσκηση των φοιτητών τόσο
στην εκτίμηση πασχόντων παιδιατρικών ασθενών, όσο
και στην εφαρμογή ιατρικών πράξεων και τεχνικών επί
των ασθενών εντός της Κλινικής. Η εκπαίδευση των
ειδικευομένων και μετεκπαιδευομένων ιατρών είναι
θεωρητική και πρακτική. Η θεωρητική εκπαίδευση πε−
ριλαμβάνει μαθήματα στα οποία διδάσκονται θέματα
παιδιατρικής, φροντιστηριακά μαθήματα, βιβλιογραφική
ενημέρωση, παρουσιάσεις και συζητήσεις επί ενδια−
φερόντων περιστατικών με τη συμμετοχή όλων των
ιατρών της κλινικής και των φοιτητών. Επίσης η θεω−
ρητική εκπαίδευση εμπλουτίζεται με τη συμμετοχή των
ιατρών στα σεμινάρια, συνέδρια και λοιπές επιστημο−
νικές εκδηλώσεις που οργανώνει η κλινική. Η πρακτική
εκπαίδευση περιλαμβάνει την εκτίμηση, παρακολούθηση
και θεραπεία των ασθενών. Η εκπαίδευση των εξειδι−
κευομένων στην Παιδιατρική είναι θεωρητική και πρα−
κτική. Η θεωρητική περιλαμβάνει μαθήματα στα οποία
διδάσκεται η προκαθορισμένη ύλη που απαιτείται για
τη λήψη της εξειδίκευσης, φροντιστηριακά μαθήματα,
βιβλιογραφική ενημέρωση, παρουσιάσεις και συζητήσεις
επί ενδιαφερόντων περιστατικών. Η πρακτική εκπαίδευ−
ση περιλαμβάνει τη συμμετοχή των εξειδικευομένων
στην εφαρμογή νέων διαγνωστικών και θεραπευτικών
μεθόδων, καθώς και στην απόκτηση πείρας στο γνω−
στικό αντικείμενο της Παιδιατρικής.
β) Το ερευνητικό έργο περιλαμβάνει την εκτέλεση
και δημοσίευση κλινικών και πειραματικών μελετών
από τα μέλη ΔΕΠ της οικείας κλινικής αυτοτελώς ή σε
συνεργασία με άλλα μέλη ΔΕΠ ή ερευνητές καθώς και
πρωτότυπων διδακτορικών διατριβών. Αποτελεί πρω−
ταρχικό μέλημα της κλινικής, γίνεται με την επίβλεψη
του διευθυντή και με σκοπό την αποτελεσματικότερη
αντιμετώπιση των διαφόρων νόσων της Παιδιατρικής και
των γνωστικών αντικειμένων της, και με τελικό στόχο τη
βελτίωση της παρεχόμενης περίθαλψης στους ασθενείς.
γ) 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 στα εξωτερικά ιατρεία. Τα μέλη
ΔΕΠ και οι λοιποί ιατροί της κλινικής συνοδευόμενοι
από τους ειδικευόμενους ιατρούς και ομάδα φοιτητών
επισκέπτονται τους ασθενείς για ενημέρωση, συμπλή−
ρωση, αλλαγή ή διακοπή νοσηλείας ή παραγγελία για
εργαστηριακές και λοιπές εξετάσεις. Δύο φορές την
εβδομάδα ο Διευθυντής επισκέπτεται όλους τους θα−
λάμους των ασθενών για διδακτική επίσκεψη.
Άρθρο 4
Προσωπικό
Η Α΄ Παιδιατρική Κλινική στελεχώνεται από ιατρικό
και λοιπό προσωπικό που υπηρετεί στο Τμήμα Ιατρικής
και στο Νοσοκομείο όπου λειτουργεί. Το ιατρικό προ−
σωπικό αποτελείται από το Διευθυντή και μέλη του
Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) της Ιατρικής
Σχολής, που η επιστημονική τους ενασχόληση εμπίπτει
στα διδακτικά ερευνητικά και κλινικά ενδιαφέροντα της
οικείας Κλινικής. Το προσωπικό αυτό συμπληρώνεται
με ειδικευμένους και ειδικευόμενους ιατρούς του Ε.Σ.Υ.
που τοποθετούνται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατά−
ξεις. Το λοιπό προσωπικό περιλαμβάνει: Μέλος Ειδικού
Εργαστηριακού διδακτικού προσωπικού (Ε.Ε.ΔΙ.Π.), μέλη
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Ειδικού 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, των
μελών Ειδικού Εργαστηριακού διδακτικού προσωπικού
και των μελών του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού
Προσωπικού, γίνεται με τη διαδικασία των διατάξεων
της πανεπιστημιακής νομοθεσίας, ενώ των υπολοίπων
μελών με τις ισχύουσες διατάξεις.
Άρθρο 5
Διοίκηση – Αρμοδιότητες
1. Η Α΄ Παιδιατρική Κλινική διευθύνεται από μέλος
του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του
Ιατρικού Τμήματος που ορίζεται με τη διαδικασία
που ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 28 παρ. 22 του
Ν. 2083/1992.
2. Ο Διευθυντής ασκεί τις αρμοδιότητες που ορίζο−
νται στο άρθρο 7 του Ν. 1268/1982 μεταξύ των οποίων
περιλαμβάνονται, η κατάρτιση και υποβολή στη Γενική
Συνέλευση του Τμήματος Ιατρικής και στη Γενική Συ−
νέλευση του οικείου Τομέα του ετήσιου προγράμματος
λειτουργίας για τις διδακτικές και ερευνητικές δραστη−
ριότητες και η μέριμνα για την εφαρμογή του, η μέριμνα
για την υλοποίηση των αποφάσεων των συλλογικών
οργάνων του Νοσοκομείου στο οποίο λειτουργεί η Κλι−
νική, η μέριμνα για την παροχή νοσηλευτικού έργου, η
μέριμνα για τη στελέχωση και την οικονομική διαχείριση
των εσόδων της Κλινικής, η μέριμνα για την υποβολή
του ετήσιου απολογισμού των δραστηριοτήτων, η εισή−
γηση στη Γενική Συνέλευση του οικείου Τομέα για τον
ορισμό υπευθύνων, στις ειδικές μονάδες και εργαστή−
ρια, για αναλώσιμα υλικά και για τον κινητό εξοπλισμό
και η υπογραφή κάθε εγγράφου. Τα κριτήρια επιλογής
των υπευθύνων των ειδικών μονάδων και εργαστηρίων,
αφορούν την επιστημονική γνώση, τη μετεκπαίδευση, τη
μακρόχρονη εμπειρία και τη δραστηριότητα τους στο
αντικείμενο με το οποίο ασχολείται η οικεία μονάδα,
τμήμα, και εργαστήριο. Οι επιστημονικά υπεύθυνοι με−
ριμνούν για την απρόσκοπτη λειτουργία της μονάδας
και εργαστηρίου, στα πλαίσια των αποφάσεων του δι−
ευθυντή και των οδηγιών των οργάνων διοίκησης του
νοσοκομείου, στο οποίο λειτουργεί η Κλινική. Ο διευ−
θυντής μπορεί να καλεί τους υπευθύνους των μονάδων
και εργαστηρίων, όταν συζητούνται θέματα τους και να
αναθέτει συγκεκριμένες αρμοδιότητες σ’ αυτούς.
Άρθρο 6
Εγκατάσταση – Λειτουργία
1. Η Κλινική έχει εγκατασταθεί και λειτουργεί στο
«Ιπποκράτειο» Γεν. Νοσοκομείο Θεσ/νίκης σύμφωνα με
τις διατάξεις της αριθμ. Α3β/οικ.4407/1986 (Β΄/142) κοινής
υπουργικής απόφασης.
2. Ο Διευθυντής της Κλινικής έχει τις αρμοδιότητες
που ορίζονται από το άρθρο 7 του Ν. 1268/1982. Έχει την
ευθύνη για την εν γένει λειτουργία αυτής μετά των μο−
νάδων και εργαστηρίων της, τη χρησιμοποίηση οργάνων
και υλικών και την παραμονή των εργαζομένων στους
χώρους που πραγματοποιούνται πειραματικές μελέτες.
Ο Διευθυντής ενημερώνει 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.

24517

3. Η χρησιμοποίηση ειδικών οργάνων επιτρέπεται στο
προσωπικό της Κλινικής ή σε ερευνητές που έχουν ειδι−
κή επί των οργάνων αυτών εκπαίδευση. Κινητά όργανα
και σκεύη, τα οποία παραδίδονται για τη διεξαγωγή
ερευνητικής πειραματικής εργασίας επιστρέφονται,
μετά τη χρησιμοποίησή τους, στην κατάσταση που
έχουν παραδοθεί.
Άρθρο 7
Έσοδα
Τα έσοδα της Κλινικής προέρχονται από:
α. Την εκτέλεση ερευνητικών προγραμμάτων που
πραγματοποιούνται για ίδιο λογαριασμό ή λογαρια−
σμό τρίτων.
β. Τη διάθεση ερευνητικών και εν γένει επιστημονικών
προϊόντων.
γ. Τις πιστώσεις του Τακτικού Προϋπολογισμού και
των Δημοσίων Επενδύσεων που διατίθενται από το Ια−
τρικό Τμήμα με τη διαδικασία του άρθρου 4 παρ. 1 (ε)
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 κληρονομίες, τις δωρεές και τις κληροδοσίες
που καταλείπονται στο Πανεπιστήμιο εφόσον δεν τί−
θενται όροι που αντιβαίνουν τους σκοπούς της οικείας
Κλινικής και του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσ−
σαλονίκης.
στ. Τα έσοδα από την παραχώρηση πνευματικών δι−
καιωμάτων ή διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, προϊόντων
που ανήκουν ή παρήχθησαν στην Κλινική.
Άρθρο 8
Τηρούμενα βιβλία
1. Τα βιβλία και στοιχεία που τηρούνται από την Κλι−
νική είναι τα εξής:
Πρωτόκολλο εισερχόμενης−εξερχόμενης αλληλογρα−
φίας, Βαθμολογία φοιτητών, Αρχείο ασθενών, Βιβλίο πε−
ριουσιακών στοιχείων (Κτηματολόγιο), Φάκελοι οικονο−
μικών στοιχείων κάθε έτους, Κατάλογος επιστημονικών
βιβλίων, περιοδικών και οργάνων, Βιβλίο επιστημονικής
δραστηριότητας, και Βιβλίο μεταβολής προσωπικού.
2. Με απόφαση του Διευθυντή μπορεί ακόμη να τηρεί−
ται 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΄ Παιδιατρική Κλινική
(Τομέας Υγείας Παιδιού) του Τμήματος Ιατρικής της
Σχολής Επιστημών Υγείας του Αριστοτελείου Πανεπι−
στημίου Θεσσαλονίκης, ο οποίος αναγράφεται σε κάθε
έντυπό της. Αυτός ο τίτλος, καθώς και τα στοιχεία του
Διευθυντή της Κλινικής αναγράφονται στους χώρους
του Νοσοκομείου που είναι εγκατεστημένη και δραστη−
ριοποιείται η Κλινική.
2. Η Κλινική χρησιμοποιεί για την αλληλογραφία της
όμοια σφραγίδα με αυτή της Ιατρικής Σχολής και την
προσθήκη του τίτλου της Κλινικής.
3. Ανάλογη σφραγίδα, με τα στοιχεία στην Αγγλική
γλώσσα, χρησιμοποιεί η Κλινική για την ξενόγλωσση
αλληλογραφία της και τα έγγραφά της:
SCΗOOL OF MEDICINE
1st DEPARTMENT OF PEDIATRICS
ARISTOTLE UNIVERSITY OF THESSALONIKI
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Άρθρο 10
Έναρξη ισχύος

Άρθρο 1
Εσωτερικός κανονισμός

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δη−
μοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Καθορίζεται ο εσωτερικός κανονισμός της Γ΄ Παιδι−
ατρικής Κλινικής του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής
Επιστημών Υγείας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης, ως ακολούθως:

Μαρούσι, 17 Σεπτεμβρίου 2015

Άρθρο 2
Γνωστικό αντικείμενο

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΓΓΕΛΙΚΗ−ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΚΙΑΟΥ−ΔΗΜΑΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

F
Aριθμ. 146020/Ζ1
(2)
Καθορισμός του εσωτερικού κανονισμού της Γ΄ Παιδια−
τρικής Κλινικής του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής
Επιστημών Υγείας του Αριστοτελείου Πανεπιστημί−
ου Θεσσαλονίκης.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ − ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 7 παρ. 5 του Ν. 1268/1982 «Για τη δομή
και λειτουργία των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμά−
των» (Α΄/87) όπως η παράγραφος αυτή τροποποιήθηκε
με το άρθρο 48 παρ. 2 του Ν. 1404/1983 «Δομή και λει−
τουργία των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων»
(Α΄/173) και το πρώτο εδάφιο αυτής αντικαταστάθηκε
με την περ. γ΄ της παρ. 22 του άρθρου 13 Ν. 3149/2003
«Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας, Δημόσιες Βιβλιοθήκες
και άλλες διατάξεις» (Α΄/141) όπως μεταβατικά ισχύουν
δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 80 παρ. 5α του
Ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποι−
ότητας των σπουδών των ανώτατων εκπαιδευτικών
ιδρυμάτων» (Α΄/195).
β) Του άρθρου 4 παρ. 1 εδ. γ΄ του Ν. 2083/1992 «Εκσυγ−
χρονισμός της Ανώτατης Εκπαίδευσης» (Α΄/159).
γ) Του άρθρου 90 του κώδικα, Νομοθεσίας για την Κυ−
βέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα, ο οποίος κυρώθηκε
με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά
όργανα» (Α΄/98).
2. Το Π.δ. 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους
Διατάκτες».
3. Tο Π.δ. 24/2015 «Σύσταση και μετονομασία Υπουρ−
γείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών
Ασφαλίσεων» (Α΄/20).
4. Το Π.δ. 65/2015 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών
Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄/106).
5. Τη σύμφωνη γνώμη της Γενικής Συνέλευσης του
Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του
Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης που διατυ−
πώθηκε στις συνεδριάσεις 14/7−12−2010 και 23/10−7−2014.
6. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων
της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται επιπρόσθε−
τη δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού του Αρι−
στοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με
την υπ’ αριθμ. 78845/18−5−2015/B2 εισήγηση της Γενικής
Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου
Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων, αποφασίζουμε:

Η προβλεπόμενη στις διατάξεις του άρθρου 1 της
αριθμ. Α33/οικ/4407/1986 (Β΄/142) «Εγκατάσταση και
λειτουργία Πανεπιστημιακών Κλινικών, Εργαστηρίων
και Ειδικών μονάδων του Τμήματος Ιατρικής της Σχο−
λής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Θεσ/νίκης»
υπουργικής απόφασης εξυπηρετεί διδακτικές και ερευ−
νητικές ανάγκες στο αντικείμενο της Παιδιατρικής και
αποτελείται από τις ακόλουθες μονάδες:
α. Γαστρεντερολογική
β. Εφηβικής και Κοινωνικής Ιατρικής
γ. Ενδοκρινολογική
δ. Λοιμωξιολογική
ε. Κυστικής Ίνωσης
στ. Νεφρολογική
ζ. Πνευμονολογική
η. Αλλεργιολογική και
θ. Νοσηλευτικής Φροντίδας στο σπίτι
Άρθρο 3
Σκοπός
1. Η Γ΄ Παιδιατρική Κλινική έχει ως σκοπό:
α. Την κάλυψη των διδακτικών, ερευνητικών και κλινι−
κών αναγκών του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επι−
στημών Υγείας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσ−
σαλονίκης καθώς και άλλων τμημάτων του ιδρύματος,
σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο, σε θέματα
που εμπίπτουν στο αντικείμενο δραστηριότητας της,
όπως αυτό προσδιορίζεται στο προηγούμενο άρθρο.
β. Την εξυπηρέτηση διαφόρων κοινωνικών αναγκών
όταν και όποτε ζητείται συγκεκριμένη συνδρομή που
αφορά στα θέματα με τα οποία ασχολείται η κλινική.
γ. Την ειδίκευση ιατρών, νοσηλευτών καθώς και άλλων
λειτουργών του κλάδου 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 ερευνη−
τικών προγραμμάτων με σκοπό τη μελέτη της υγείας
και των διαταραχών στον παιδιατρικό πληθυσμό και την
αναζήτηση νέων τεχνικών και θεραπευτικών μεθόδων.
στ. Τη συνεργασία και ανταλλαγή επιστημονικών γνώ−
σεων με άλλα ακαδημαϊκά ιδρύματα της ημεδαπής ή
της αλλοδαπής.
ζ. τη συνεργασία με Ευρωπαϊκούς και διεθνείς Οργα−
νισμούς ή φορείς (Πανεπιστήμια κ.λπ.) για την πραγμα−
τοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων και γενικώς
δραστηριοτήτων συναφών με τα επιστημονικά αντικεί−
μενα 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.
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2. Το έργο της κλινικής διακρίνεται σε εκπαιδευτικό,
ερευνητικό και κλινικό.
Το εκπαιδευτικό έργο περιλαμβάνει:
α. Την εκπαίδευση των φοιτητών του Τμήματος Ια−
τρικής που επιτελείται από το διδακτικό προσωπικό
και είναι θεωρητική και πρακτική σύμφωνα με το πρό−
γραμμα σπουδών.
β. Την εκπαίδευση ειδικευόμενων ιατρών για την από−
κτηση της ειδικότητας Παιδιατρικής ή την εξειδίκευση
σε αυτή η οποία διακρίνεται σε πρακτική και θεωρητική.
Η πρακτική αποσκοπεί στην απόκτηση πείρας στη δια−
γνωστική και θεραπευτική αγωγή. Η θεωρητική εκπαί−
δευση περιλαμβάνει κλινικά και θεωρητικά μαθήματα,
διαλέξεις από το διδακτικό προσωπικό και προσκεκλη−
μένους ομιλητές, συζητήσεις ενδιαφερουσών περιπτώ−
σεων, κλινικοπαθολογικές συζητήσεις, βιβλιογραφική
ενημέρωση, διδακτικές επισκέψεις από το διευθυντή της
κλινικής και τους διδάσκοντες και εκπαιδευτικά συνέ−
δρια, συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης και σεμινάρια.
γ. Την εκπαίδευση ιατρών ή άλλων επιστημόνων στο
πλαίσιο της εκπόνησης διδακτορικών διατριβών ή άλ−
λων επιστημονικών εργασιών μετά από απόφαση του
Τμήματος Ιατρικής.
δ. Την εκπαίδευση ειδικευόμενων ιατρών Παιδιατρικής
και άλλων ειδικοτήτων στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης
ιατρικής εκπαίδευσης.
ε. Την εκπαίδευση του νοσηλευτικού προσωπικού του
νοσοκομείου και άλλων νοσοκομείων και των φοιτητών
των νοσηλευτικών τμημάτων ΑΕΙ σε συνεργασία με το
νοσηλευτικό προσωπικό της κλινικής και τις αντίστοι−
χες σχολές.
3. Το ερευνητικό έργο της Κλινικής περιλαμβάνει την
εκτέλεση και δημοσίευση κλινικών και πειραματικών
μελετών από το διδακτικό προσωπικό του τμήματος
Ιατρικής, αυτοτελώς ή σε συνεργασία με άλλο διδα−
κτικό προσωπικό ή ερευνητές, καθώς και πρωτότυπων
διδακτορικών διατριβών. Το ερευνητικό έργο αποτελεί
πρωταρχικό μέλημα της κλινικής, γίνεται με την επίβλε−
ψη του διευθυντή και με σκοπό την αποτελεσματικότερη
αντιμετώπιση των διαφόρων νόσων του παιδιατρικού
πληθυσμού και των γνωστικών αντικειμένων της με τε−
λικό στόχο την βελτίωση της παρεχόμενης περίθαλψης
στους ασθενείς.
4. Το κλινικό έργο περιλαμβάνει την κλινική διάγνωση,
την παρακλινική διερεύνηση, τη θεραπευτική αντιμε−
τώπιση και τη συνολική φροντίδα ασθενών που νοση−
λεύονται στην οικεία κλινική και στις μονάδες της ή
παρακολουθούνται από εξωτερικά ιατρεία. Το διδακτικό
προσωπικό, ο διευθυντής της κλινικής και οι λοιποί ια−
τροί της κλινικής με τους ειδικευόμενους ιατρούς και
ομάδα φοιτητών επισκέπτονται τους ασθενείς για ενη−
μέρωση, συμπλήρωση, αλλαγή ή διακοπή νοσηλείας ή
για την παραγγελία εργαστηριακών και λοιπών εξετάσε−
ων όπου και συζητούνται διαγνωστικά και θεραπευτικά
προβλήματα διαφόρων περιπτώσεων.
Άρθρο 3
Προσωπικό
Η Κλινική στελεχώνεται από ιατρικό και λοιπό προσω−
πικό που υπηρετεί στο Τμήμα Ιατρικής του Αριστοτέλει−
ου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και στον Ιπποκράτειο
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Νοσοκομείο όπου είναι εγκατεστημένη και λειτουργεί.
Το ιατρικό προσωπικό αποτελείται από το Διευθυντή
και από μέλη του διδακτικού προσωπικού του Τμήμα−
τος των οποίων η επιστημονική ενασχόληση εμπίπτει
στα διδακτικά, ερευνητικά και κλινικά ενδιαφέροντα
της κλινικής. Το προσωπικό αυτό συμπληρώνεται με
ειδικευόμενους και ειδικευμένους ιατρούς του ΕΣΥ που
τοποθετούνται στην Κλινική σύμφωνα με τις ισχύου−
σες διατάξεις. Το λοιπό προσωπικό περιλαμβάνει μέλη
του Ειδικού και Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπι−
κού (ΕΔΙΠ) και μέλη του νοσηλευτικού προσωπικού του
οποίου το έργο καθορίζεται σύμφωνα με τις εκάστοτε
ανάγκες της κλινικής. Η τοποθέτηση στην κλινική του
διδακτικού προσωπικού και των μελών του Ειδικού Ερ−
γαστηριακού και Διδακτικού Προσωπικού γίνεται με τη
διαδικασία που προβλέπεται στην κείμενη νομοθεσία
για την ανώτατη εκπαίδευση ενώ των υπόλοιπων μελών
σύμφωνα με τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις.
Άρθρο 4
Διοίκηση − Αρμοδιότητες
1. Η κλινική διευθύνεται από μέλος του διδακτικού προ−
σωπικού του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών
Υγείας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
που ορίζεται με τη διαδικασία του άρθρου 28 παρ. 22
του N. 2083/1992, όπως έχει συμπληρωθεί και μεταβατικά
ισχύει σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. α΄ της παρ. 5
του άρθρου 80 του N. 4009/2011 (Α΄/195).
Ο διευθυντής της Κλινικής ασκεί τις αρμοδιότητες
που ορίζονται στο άρθρο 7 του Ν. 1268/1982 που ισχύ−
ουν μεταβατικά δυνάμει των διατάξεων της περ. α΄ της
παρ. 5 του άρθρου 80 του Ν. 4009/2011, μεταξύ των
οποίων περιλαμβάνονται ο συντονισμός του διδακτικού
(προπτυχιακού−μεταπτυχιακού) και ερευνητικού έργου
της Κλινικής η υποβολή στη Συνέλευση του Τμήματος
και του Τομέα όπου ανήκει η Κλινική, του ετήσιου προ−
γράμματος λειτουργίας της Κλινικής για τις διδακτικές
και ερευνητικές δραστηριότητες και η μέριμνα για την
τήρησή του, η μέριμνα για την υλοποίηση των αποφά−
σεων των συλλογικών οργάνων του νοσοκομείου όπου
είναι εγκατεστημένη και λειτουργεί η κλινική ,η μέριμνα
για τη στελέχωση, και την οικονομική της διαχείριση.
Η εισήγηση στη Γενική Συνέλευση του οικείου Τομέα
για τον ορισμό των υπευθύνων στις ειδικές μονάδες,
για τα αναλώσιμα υλικά και τον κινητό εξοπλισμό. Τα
κριτήρια επιλογής των υπευθύνων των ειδικών μονάδων
αφορούν στην επιστημονική γνώση, τη μετεκπαίδευση,
τη μακρόχρονη εμπειρία και τη δραστηριότητά τους στο
αντικείμενο με το οποίο ασχολείται η οικεία μονάδα. Οι
επιστημονικοί υπεύθυνοι μεριμνούν για την απρόσκο−
πτη λειτουργία της οικείας μονάδας στο πλαίσιο των
αποφάσεων του Διευθυντή και των οδηγιών των οργά−
νων διοίκησης του νοσοκομείου στο οποίο λειτουργεί η
Κλινική. Ο διευθυντής μπορεί να καλεί τους υπεύθυνους
των μονάδων όταν συζητούνται θέματα ης μονάδας
τους και να τους αναθέτει συγκεκριμένες αρμοδιότητες.
Η υποβολή στη Συνέλευση του Τμήματος του ετήσιου
απολογισμού των δραστηριοτήτων, καθώς και η υπο−
γραφή κάθε εγγράφου που σχετίζεται με την κλινική.
Εν γένει, ο διευθυντής μεριμνά για την ομαλή και
απρόσκοπτη λειτουργία του εργαστηρίου.
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Άρθρο 5
Εγκατάσταση – Λειτουργία

1. Η Γ΄ Παιδιατρική είναι εγκατεστημένη και λειτουρ−
γεί σύμφωνα με τις διατάξεις της αναφερόμενης στο
άρθρο 2 απόφασης στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσ−
σαλονίκης.
2. Ο διευθυντής έχει την ευθύνη για την εν γένει λει−
τουργία της Κλινικής τη χρησιμοποίηση οργάνων και
υλικών που ανήκουν σε αυτήν την παραμονή των ερ−
γαζομένων (προσωπικού, φοιτητών, επισκεπτών), στους
χώρους που πραγματοποιούνται πειραματικές μελέτες
καθώς και στην προστασία των οργάνων και εγκατα−
στάσεων της Κλινικής από βλάβες.
3. Ο διευθυντής ενημερώνεται και εγκρίνει τη διε−
νέργεια κάθε ερευνητικής πειραματικής εργασίας πριν
από τη διεξαγωγή της και καθορίζει την προτεραιότη−
τα χρήσης των οργάνων και χώρων όπου δεν υπάρχει
σχετική απόφαση.
4. Η χρησιμοποίηση του ειδικού εξοπλισμού και των
οργάνων επιτρέπεται μόνο στο προσωπικό του ή άλλους
ερευνητές, που έχουν ειδική επί των οργάνων αυτών
εκπαίδευση και εξουσιοδότηση από το διευθυντή αυτού.
Κινητά όργανα και σκεύη, τα οποία παραδίδονται για
τη διεξαγωγή εργασιών, επιστρέφονται, μετά τη χρησι−
μοποίησή τους, στην κατάσταση που είχαν παραδοθεί.
5. Με εισήγηση του διευθυντή στα αρμόδια όργανα
του Τμήματος είναι δυνατή η πρόσληψη επιστημόνων
σε τομείς σχετικούς με τις διδακτικές, ερευνητικές και
νοσηλευτικές δραστηριότητες της Κλινικής σύμφωνα
με τις ισχύουσες διατάξεις.
Άρθρο 6
Έσοδα−Πόροι
Τα έσοδα και οι πόροι του εργαστηρίου προέρχονται
από:
1. Την εκτέλεση ερευνητικών προγραμμάτων που
πραγματοποιούνται για ίδιο λογαριασμό ή λογαρια−
σμό τρίτων.
2. Τη διάθεση ερευνητικών και εν γένει επιστημονικών
προϊόντων.
3. Τις πιστώσεις που διατίθενται από το Τμήμα Ιατρι−
κής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου με τις ισχύουσες
διατάξεις.
4. Τις ειδικές εισφορές και χρηματοδοτήσεις από δι−
εθνείς οργανισμούς, δημόσιες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις
και νομικά ή φυσικά πρόσωπα.

5. Τις κληρονομίες, τις δωρεές και τις κληροδοσίες
που καταλείπονται στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο για
τους σκοπούς της Κλινικής.
6. Από κάθε άλλη νόμιμη πηγή.
Άρθρο 7
Τηρούμενα βιβλία
Για τις ανάγκες της κλινικής τηρούνται τα ακόλουθα
βιβλία και στοιχεία: πρωτόκολλο εισερχόμενης−εξερχό−
μενης αλληλογραφίας, βαθμολόγιο φοιτητών, αρχείο
ασθενών, βιβλίο περιουσιακών στοιχείων, φάκελος οι−
κονομικών στοιχείων κάθε έτους, κατάλογος επιστημο−
νικών βιβλίων, περιοδικών και οργάνων, αρχείο ερευνη−
τικών προγραμμάτων, βιβλίο μεταβολών προσωπικού.
Με απόφαση του διευθυντή μπορεί να τηρείται και
κάθε άλλο βιβλίο ή στοιχείο που προβλέπεται από ει−
δικές διατάξεις ή κρίνεται απαραίτητο.
Άρθρο 8
Τίτλος−Σφραγίδα
1. Ο τίτλος της Κλινικής είναι ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕ−
ΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ.
Ιατρικό Τμήμα. Γ Παιδιατρική Κλινική Διευθυντής
(όνομα) Το όνομα του διευθυντή αναγράφεται σε κάθε
έντυπο της κλινικής ενώ τα ο τίτλος της κλινικής και
τα στοιχεία του διευθυντή αναγράφονται στους χώ−
ρους του νοσοκομείου όπου είναι εγκατεστημένη και
λειτουργεί η κλινική.
2. Για την αλληλογραφία της η Κλινική χρησιμοποιεί
σφραγίδα που αναγράφει ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗ−
ΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. Τμήμα Ιατρικής Γ΄ Παιδιατρική
Κλινική. Διευθυντής (όνομα), Διεύθυνση.
3. Ανάλογη σφραγίδα με τα στοιχεία στην αγγλική
γλώσσα χρησιμοποιεί η Κλινική για την ξενόγλωσση
αλληλογραφία και τα έγγραφά της.
Άρθρο 9
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από τη δημοσίευσή της
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 17 Σεπτεμβρίου 2015
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΓΓΕΛΙΚΗ−ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΚΙΑΟΥ−ΔΗΜΑΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

øîñì õðì÷ì÷ úùððò øì÷ êúìñêöîç÷ øì÷ ïùèêöòì÷ê÷
Σε έντυπη μορφή:
• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 € προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.
Σε μορφή DVD/CD:

Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄

150 €

40 €

15 €

Α.Α.Π.

110 €

30 €

-

Β΄

300 €

80 €

30 €

Ε.Β.Ι.

100 €

−

-

Γ΄

50 €

−

−

Α.Ε.Δ.

5€

−

-

Υ.Ο.Δ.Δ.

50 €

−

−

Δ.Δ.Σ.

200 €

−

20 €

Δ΄

110 €

−

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

−

−

100 €

30 €

• Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 €
προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.

êøì÷îê÷ ÷ùòöôñê÷ ú.ê.ï.
Τεύχος

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Α΄

225 €

Δ΄

160 €

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

2.250 €

Β΄

320 €

Α.Α.Π.

160 €

Δ.Δ.Σ.

225 €

Γ΄

65 €

Ε.Β.Ι.

65 €

Α.Σ.Ε.Π.

70 €

Υ.Ο.Δ.Δ.

65 €

Α.Ε.Δ.

10 €

Ο.Π.Κ.

−

• Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά
τα ταχυδρομικά έξοδα.
• Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005
2η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται
στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).
• Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά
και θα επιστρέφονται.
• Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου
Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι−
τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής.
• Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ−
πτωση.
• Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: 210 8220885.

Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή
από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)
Hλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.et.gr − e−mail: webmaster.et@et.gr

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30
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*02020601809150008*
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