
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση του εσωτερικού κανονισμού της Β΄ 
Κλινικής Δερματικών και Αφροδισίων Νόσων της 
Ιατρικής Σχολής της Σχολής Επιστημών Υγείας 
του ΕΚΠΑ.

2 Μετονομασία της Α΄ Ορθοπεδικής Χειρουργικής 
Κλινικής του Τομέα Χειρουργικής της Ιατρικής 
Σχολής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Εθνικού 
και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και 
τροποποίηση του συνόλου του εσωτερικού της 
κανονισμού.

3 Ίδρυση Εργαστηρίου με τίτλο “ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΙ ΠΟ-
ΛΙΤΙΣΜΟΣ. Η πατερική σκέψη για τη σχέση εκκλη-
σιαστικής παράδοσης και πολιτιστικών προκλή-
σεων ως παραγόντων ειρηνικής συνύπαρξης και 
συνοχής” στο Τμήμα Θεολογίας της Θεολογικής 
Σχολής του ΕΚΠΑ και καθορισμός του εσωτερικού 
του κανονισμού.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. πράξης 480 (1)
Τροποποίηση του εσωτερικού κανονισμού της 

Β΄ Κλινικής Δερματικών και Αφροδισίων Νόσων 

της Ιατρικής Σχολής της Σχολής Επιστημών Υγεί-

ας του ΕΚΠΑ.

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ
ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 96 του ν. 4310/2014 όπως προστέθηκε στο 

άρθρο 80 του ν. 4009/2011 το οποίο αντικαταστάθηκε 
με το άρθρο 60 του ν. 4386/2016 και ισχύει με το άρθρο 
28 του ν. 4485/2017.

2. Την υπό στοιχεία 69379β/Β1/3.7.2003 κοινή υπουρ-
γική απόφαση «Ίδρυση Β΄ Κλινικής Αφροδισίων και Δερ-

ματικών Νόσων στην Ιατρική Σχολή του Εθνικού και Κα-
ποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και καθορισμός 
του εσωτερικού της κανονισμού» (Β΄ 899).

3. Την υπό στοιχεία 54503/Β1/14.12.2005 κοινή υπουρ-
γική απόφαση «Τροποποίηση διατάξεων της υπό στοι-
χεία 69379β/Β1/3.7.2003 υπουργικής απόφασης για την 
ίδρυση της Β΄ Κλινικής Αφροδισίων και Δερματικών Νό-
σων της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστρια-
κού Πανεπιστημίου Αθηνών» (Β΄ 869).

4. Την υπ’ αρ. 1263/21.6.2019 πρυτανική πράξη «Τρο-
ποποίηση του εσωτερικού κανονισμού της Β΄ Κλινικής 
Δερματικών και Αφροδισίων Νόσων της Ιατρικής Σχολής 
του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθη-
νών» (Β΄ 2803), με την οποία η Β΄ Κλινική Αφροδισίων και 
Δερματικών Νόσων εντάχθηκε στον Τομέα Παθολογίας.

5. Την υπ’ αρ. 2020012226/13.7.2020 βεβαίωση της 
Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Περιουσίας και 
Οικονομικών.

6. Την από 3.9.2020 απόφαση της Συγκλήτου.
7. Την από 22.11.2019 απόφαση της Συνέλευσης της 

Ιατρικής Σχολής.
8. Την από 2.10.2019 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης 

του Τομέα Παθολογίας.
9. Το υπό στοιχεία Τ.Π 423/30.10.2019 έγγραφο του 

Διευθυντή του Τομέα Παθολογίας.
10. Το υπ’ αρ. 1920013109/13.12.2019 έγγραφο του 

Προέδρου της Ιατρικής Σχολής.
11. Το γεγονός ότι η τροποποίηση του εν λόγω εσωτε-

ρικού κανονισμού δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του 
τακτικού προϋπολογισμού ή της κρατικής επιχορήγησης 
του Ιδρύματος, αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση του άρθρου 1 δεύτερο εδάφιο, άρ-
θρο 4 παρ. 1, άρθρο 5 παρ. 1 και προσθήκη παρ. 3 και 
παρ. 4 και άρθρο 6 τρίτο εδάφιο του εσωτερικού κανονι-
σμού της Β΄ Κλινικής Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων 
όπως αυτός καθορίστηκε με την υπό στοιχεία 69379β/
Β1/3.7.2003 κοινή υπουργική απόφαση (Β΄ 899) και τρο-
ποποιήθηκε με την υπό στοιχεία 54503/Β1/114.12.2005 
όμοια (Β΄ 1869) και την υπ’ αρ. 1263/21.6.2019 πρυτανική 
πράξη (Β΄ 2803), ως ακολούθως:

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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Α. Το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 1 αντικαθίσταται 
ως εξής:

Η Β΄ Κλινική Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων του 
Τομέα Παθολογίας της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και 
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών συγκροτείται 
από τις ακόλουθες Μονάδες:

1. Μονάδα Αλλεργιολογίας με γνωστικό αντικείμενο 
την ειδικότητα της Αλλεργιολογίας στην οποία λειτουρ-
γεί Ιατρείο ενηλίκων και παίδων, αναπνευστικής φαρ-
μακευτικής τροφικής και δερματικής αλλεργίας, μαστο-
κυττάρωσης, και ελέγχου φαρμακευτικής αλλεργίας και 
φαρμακολογικής τροποποίησης φαρμακολογικών αντι-
δράσεων υπερευαισθησίας.

2. Μονάδα Δερματικών λεμφωμάτων / Σπάνιων νο-
σημάτων.

3. Μονάδα Ογκολογίας και Χειρουργικής Δέρματος.
4. Μονάδα Αυτοάνοσων δερματικών νοσημάτων.
Β. Η παρ. 1 του άρθρου 4 αντικαθίσταται ως εξής:
«Η Β΄ Κλινική Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων 

διευθύνεται από μέλος του Διδακτικού Ερευνητικού 
Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Τομέα Παθολογίας της Ιατρικής 
Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου 
Αθηνών του οποίου το γνωστικό αντικείμενο είναι Δερ-
ματολογία - Αφροδισιολογία και εκλέγεται σύμφωνα με 
την κείμενη νομοθεσία».

Γ. Η παρ. 1 του άρθρου 5 αντικαθίσταται ως εξής:
«Η Κλινική είναι εγκατεστημένη στο ΠΓΝ «ΑΤΤΙΚΟΝ» 

(Β΄ 1079)».
Δ. Στο άρθρο 5 προστίθενται δύο (2) παράγραφοι ως 

εξής:
- παρ. 3: «Ο Διευθυντής έχει την ευθύνη για την εν 

γένει λειτουργία της Κλινικής και των Μονάδων της, τη 
χρησιμοποίηση οργάνων και υλικών και την παραμονή 
εργαζομένων στους χώρους που πραγματοποιούνται 
πειραματικές μελέτες»

- παρ. 4: «Στην περίπτωση που είναι δυνατή κατά τις 
ισχύουσες διατάξεις η πρόσληψη επιστημόνων σε τομείς 
των νοσηλευτικών, διδακτικών και ερευνητικών δρα-
στηριοτήτων της Κλινικής, η πρόσληψη διενεργείται κα-
τόπιν εισηγήσεως του Διευθυντή στα αρμόδια όργανα 
του Τμήματος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 
του ν. 1268/1982 και του άρθρου 5 του π.δ. 407/1980 
(Α΄ 112)».

Ε. Η περ. γ΄ του άρθρου 6 διαγράφεται
Κατά τα λοιπά ισχύουν τα άρθρα του εσωτερικού 

κανονισμού της Β΄ Κλινικής Αφροδισίων και Δερμα-
τικών Νόσων όπως αυτός καθορίστηκε με την υπό 
στοιχεία 69379β/Β1/3.7.2003 κοινή υπουργική από-
φαση (Β΄ 899) και τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία 
54503/Β1/114.12.2005 όμοια (Β΄ 1869) και την υπ’ αρ. 
1263/21.6.2019 πρυτανική πράξη (Β΄ 2803).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Aθήνα, 7 Οκτωβρίου 2020

Ο Πρύτανης

ΜΕΛΕΤΙΟΣ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ

Αριθμ. πράξης 481 (2)
Μετονομασία της Α΄ Ορθοπεδικής Χειρουργικής 

Κλινικής του Τομέα Χειρουργικής της Ιατρικής 

Σχολής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Εθνι-

κού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών 

και τροποποίηση του συνόλου του εσωτερικού 

της κανονισμού.

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ
ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Την παρ. 24 του άρθρου 80 του ν. 4009/2011, όπως 

προστέθηκε με το άρθρο 96 του ν. 4310/2014, όπως 
έχει τροποποιηθεί και ισχύει και το άρθρο 28Α του 
ν. 4485/2017 όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 51 
του ν. 4559/2018.

2. Την υπό στοιχεία Β1/482/15.7.1987 υπουργική από-
φαση (Β΄ 401) «Κατανομή κλινικών, εργαστηρίων και λοι-
πών παραρτημάτων του Τμήματος Ιατρικής Πανεπιστη-
μίου Αθηνών», με την οποία η Ορθοπεδική Χειρουργική 
Κλινική κατανεμήθηκε στον Τομέα Χειρουργικής.

3. Το π.δ. 25/1992 «Ίδρυση κλινικής και εργαστηρίου 
στο Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Αθηνών και κα-
θορισμός του εσωτερικού τους κανονισμού» (Α΄ 6), με 
το οποίο η υφιστάμενη Ορθοπεδική Χειρουργική Κλινική 
ορίστηκε ως Α΄ Ορθοπεδική Χειρουργική Κλινική.

4. Την υπ’ αρ. 2020012232/13.7.2020 βεβαίωση της 
Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Περιουσίας και 
Οικονομικών.

5. Την από 3.9.2020 απόφαση της Συγκλήτου.
6. Την από 25.6.2020 απόφαση της Συνέλευσης της 

Ιατρικής Σχολής.
7. Την από 16.6.2020 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης 

του Τομέα Χειρουργικής.
8. Το υπ’ αρ. 10911/16.6.2020 έγγραφο του Διευθυντή 

του Τομέα Χειρουργικής.
9. Το υπ’ αρ. 1920030072/30.6.2020 έγγραφο του Προ-

έδρου της Ιατρικής Σχολής.
10. Το γεγονός ότι η μετονομασία και η τροποποίηση 

του συνόλου του εσωτερικού κανονισμού της Α΄ Ορθο-
πεδικής Χειρουργικής Κλινικής δεν προκαλεί δαπάνη σε 
βάρος του τακτικού προϋπολογισμού ή της κρατικής 
επιχορήγησης του Ιδρύματος, αποφασίζουμε:

Τη μετονομασία της Α΄ Ορθοπεδικής Χειρουργικής 
Κλινικής του Τομέα Χειρουργικής της Ιατρικής Σχολής 
της Σχολής Επιστημών Υγείας, σε Α΄ Ορθοπαιδική Χει-
ρουργική Κλινική και την τροποποίηση του συνόλου του 
εσωτερικού της κανονισμού όπως αυτός καθορίστηκε με 
το π.δ. 25/1992 (Α΄ 6), ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Μετονομασία - Αντικείμενο - Διάρθρωση

Η Α΄ Ορθοπεδική Χειρουργική Κλινική (π.δ. 25/1992, 
Α΄ 6) του Τομέα Χειρουργικής (υπό στοιχεία Β1/482/
15.7.1987 υπουργική απόφαση - Β΄ 401) της Ιατρικής 
Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου 
Αθηνών, μετονομάζεται σε Α΄ Ορθοπαιδική Χειρουργική 
Κλινική. Η Κλινική εξυπηρετεί διδακτικές, ερευνητικές 
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και νοσηλευτικές ανάγκες στα γνωστικά αντικείμενα 
της Ορθοπαιδικής Χειρουργικής και Τραυματολογίας. 
Στο ευρύ γνωστικό αντικείμενο της Ορθοπαιδικής Χει-
ρουργικής και Τραυματολογίας περιλαμβάνονται και τα 
κατωτέρω εξειδικευμένα αντικείμενα με την οργάνωση 
και λειτουργία στην Α΄ Ορθοπαιδική Χειρουργική Κλινική 
των αντιστοίχων Ειδικών Μονάδων ως ακολούθως:

Α. Κλινικές Μονάδες
1. Μονάδα Επανορθωτικής Ορθοπαιδικής Χειρουρ-

γικής Ενηλίκων.
2. Μονάδα Χειρουργικής Σπονδυλικής Στήλης.
3. Μονάδα Μυοσκελετικής Ογκολογίας και Χειρουρ-

γικής Διάσωσης Μελών.
4. Μονάδα Χειρουργικής Άκρας Χείρας και Άνω Άκρου.
5. Μονάδα Μικροχειρουργικής και Πλαστικής Απο-

κατάστασης.
6. Μονάδα Χειρουργικής Άκρου Ποδός και Ποδοκνη-

μικής.
7. Μονάδα Αθλητιατρικής και Τμήμα Αθλητικής Αρι-

στείας.
8. Μονάδα Διαγνωστικής και Αρθροσκοπικής Χειρουρ-

γικής.
9. Μονάδα Παιδοορθοπαιδικής.
10. Μονάδα Οστικών Λοιμώξεων.
11. Μονάδα Ορθοπαιδικής Παθολογίας και Μεταβολι-

κών Νοσημάτων Οστών.
12. Μονάδα Τραυματολογίας.
13. Μονάδα Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης:
Β. Ερευνητική και Εκπαιδευτική Μονάδα με την επω-

νυμία: «Ορθοπαιδικό Κέντρο Έρευνας και Εκπαίδευσης 
«Παναγιώτης Ν. Σουκάκος”» η οποία δραστηριοποιείται 
στις κτιριακές εγκαταστάσεις του ομώνυμου κέντρου 
στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο ΑΤΤΙΚΟΝ περι-
λαμβάνει τα κάτωθι εργαστήρια:

1. Εργαστήριο Βασικών Επιστημών «Ευάγγελος Γ. Σπα-
νός».

2. Εργαστήριο Μικροχειρουργικής «James Urbaniak».
3. Εργαστήριο Ανάλυσης Κίνησης και Βάδισης «Σύλβια 

Ιωάννου».
4. Εργαστήριο Τρισδιάστατης Τεχνολογίας Απεικόνι-

σης και Εκτύπωσης.
5. Εργαστήριο Έρευνας Μυοσκελετικών Όγκων 

«Franklin H. Sim».
6. Εργαστήριο Ηλεκτροφυσιολογικού Ελέγχου.
7. Εργαστήριο Ανατομίας Μυοσκελετικού Συστήματος.
8. Εργαστήριο Φυσιολογίας και Εργομετρικής Αξιο-

λόγησης.
9. Εργαστήριο Προσομοίωσης και Εικονικής Πραγμα-

τικότητας Χειρουργικών Επεμβάσεων.
10. Εργαστήριο Πλοήγησης και Ρομποτικής στην Ορ-

θοπαιδική Χειρουργική.
11. Πειραματικό Χειρουργείο.
Στο «Ορθοπαιδικό Κέντρο Έρευνας και Εκπαίδευσης 

«Παναγιώτης Ν. Σουκάκος”» δραστηριοποιούνται τα 
εξειδικευμένα γνωστικά αντικείμενα:

1. Βιοχημεία και Φυσιολογία του Μυοσκελετικού Συ-
στήματος.

2. Εμβιομηχανική του Μυοσκελετικού Συστήματος.
3. Ανάλυση Κίνησης των Αρθρώσεων και της Βάδισης. 
4. Τρισδιάστατη Τεχνολογία Απεικόνισης και Εκτύπω-

σης στην Ορθοπαιδική.

5. Κυτταρική Βιολογία Οστού, Χόνδρου και Συνδετικού 
Ιστού.

6. Οστεοπόρωση και Οστική Βιολογία, Οστική Ιστο-
μορφομετρία.

7. Εκπαίδευση και Έρευνα στην Μικροχειρουργική.
8. Ιστική Μηχανική και Αναγέννηση.
9. Μοριακή Ιατρική, Γονιδιοματική καί Πρωτεινοματι-

κή, Πειραματικές Στοχευμένες Θεραπείες.
Γ. Ερευνητική και Εκπαιδευτική Μονάδα η οποία δρα-

στηριοποιείται στο Αττικό Κτίριο της Ιατρικής Σχολής 
Αθήνας (ΑΚΙΣΑ) στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο 
ΑΤΤΙΚΟΝ, με αντικείμενο την εκπαίδευση των φοιτητών 
σε εργαστήριο προσομοίωσης ορθοπαιδικών επεμβά-
σεων, εικονικής πραγματικότητας και στην Καρδιοανα-
πνευστική Υποστήριξη του Τραυματία (Advance Trauma 
Life Support-ATLS).

Δ. Κινητές Ιατρικές Μονάδες
- Δύο Κινητές Ιατρικές Μονάδες οι οποίες δραστηρι-

οποιούνται στην παρακολούθηση και εξέταση ορθο-
παιδικών προβλημάτων, κατοίκων απομακρυσμένων 
νησιωτικών και ορεινών περιοχών της χώρας, υπό την· 
επιστημονική επίβλεψη της Α΄ Ορθοπαιδικής Χειρουρ-
γικής Κλινικής.

- Μία Κινητή Ιατρική Μονάδα η οποία υλοποιεί πρό-
γραμμα αξιολόγησης και παρακολούθησης αθλητών υπό 
την επιστημονική επίβλεψη του Τμήματος Αθλητικής 
Αριστείας της Α΄ Ορθοπαιδικής Χειρουργικής Κλινικής.

Άρθρο 2
Σκοπός

1. Η Α΄ Ορθοπαιδική Χειρουργική Κλινική της Ιατρικής 
Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου 
Αθηνών έχει ως σκοπό:

α) Την κάλυψη των διδακτικών και ερευνητικών ανα-
γκών της Ιατρικής Σχολής καθώς και των άλλων Σχολών 
και Τμημάτων: του Πανεπιστημίου Αθηνών, σε προπτυ-
χιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο σε θέματα που εμπί-
πτουν στα αντικείμενα δραστηριότητας της Κλινικής, 
όπως αυτά προσδιορίζονται στο άρθρο 1 του παρόντος.

β) Την κάλυψη των κλινικών, διαγνωστικών και θερα-
πευτικών αναγκών σε ασθενείς με ορθοπαιδικά προ-
βλήματα.

γ) Την εξυπηρέτηση των διαφόρων κοινωνικών ανα-
γκών όταν και όποτε ζητείται συγκεκριμένη συνδρομή 
που ανήκει στα θέματα με τα οποία ασχολείται η Κλινική 
και οι μονάδες της.

δ) Την εκπαίδευση των φοιτητών της Ιατρικής Σχολής 
ίου Πανεπιστημίου Αθηνών.

ε) Την πρωτοποριακή και υψηλού επιπέδου ειδίκευση 
ιατρών, νοσηλευτών καθώς και άλλων λειτουργών των 
κλάδων υγείας: και τη συνεχή εκπαίδευση και επιμόρ-
φωση αυτών.

στ) Την εκτέλεση κλινικών, πειραματικών και ερευνη-
τικών προγραμμάτων με σκοπό τη μελέτη και την ανα-
ζήτηση νέων τεχνικών και θεραπευτικών μεθόδων στην 
Ορθοπαιδική.

ζ) Την κοινοποίηση των αποτελεσμάτων των, ανωτέρω 
μελετών υπό μορφή δημοσιεύσεων και ανακοινώσεων 
στην ημεδαπή και αλλοδαπή.

η) Τη συνεργασία και ανταλλαγή επιστημονικών γνώ-
σεων με άλλα ακαδημαϊκά ή ερευνητικά ιδρύματα της 
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ημεδαπής ή της αλλοδαπής όσον αφορά ερευνητικά 
προγράμματα, ανταλλαγή γνώσεων, εκπαίδευσή και 
επιμόρφωση προσωπικού.

θ) 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.

ι) Την εκπόνηση και εκτύπωση εντύπων, μονογραφιών 
και βιβλίων για ενημέρωση σε θέματα Ορθοπαιδικής.

2. Ειδικότερα το έργο της Κλινικής διακρίνεται σε εκ-
παιδευτικό, ερευνητικό και κλινικό,

α) Το εκπαιδευτικό έργο περιλαμβάνει:
- την εκπαίδευση των προπτυχιακών και μεταπτυχι-

ακών φοιτητών της Ιατρικής Σχολής, αλλά και άλλων 
συναφών τμημάτων του Πανεπιστημίου Αθηνών,

- την εκπαίδευση ιατρών για την απόκτηση της ειδικό-
τητας της Ορθοπαιδικής και Τραυματολογίας,

- την εκπαίδευση ιατρών για την απόκτηση άλλων ει-
δικοτήτων για τις οποίες, απαιτείται εκπαίδευση στην 
Ορθοπαιδική και Τραυματολογία,

- την εκπαίδευση των ειδικευμένων ορθοπαιδικών και 
άλλων ιατρών της ημεδαπής και αλλοδαπής στο πλαίσιο 
της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης ή εξειδίκευσης σε συ-
γκεκριμένα γνωστικά αντικείμενα της Κλινικής και των 
μονάδων της,

- την εκπαίδευση άλλων λειτουργών υπηρεσιών υγείας 
στα πλαίσια της συνεχούς εκπαίδευσης και επιμόρφωσης 
αυτών.

Ειδικότερα:
Η εκπαίδευση των Φοιτητών είναι θεωρητική και πρα-

κτική και γίνεται από τα μέλη. ΔΕΠ της Κλινικής ή από 
μέλη ΔΕΠ άλλων Κλινικών.

- Η θεωρητική εκπαίδευση περιλαμβάνει την παρα-
κολούθηση μαθημάτων, διαλέξεων / σεμιναρίων, την 
παρακολούθηση ενδιαφερόντων περιστατικών και τη 
βιβλιογραφική ενημέρωση.

- Η πρακτική άσκηση περιλαμβάνει την άσκηση των 
φοιτητών τόσο στην εκτίμηση πασχόντων ορθοπαιδικών 
ασθενών, όσο και στην εφαρμογή ιατρικών πράξεων και 
τεχνικών επί των ασθενών εντός της κλινικής.

Η εκπαίδευση των Ειδικευόμενων και Μετεκπαιδευό-
μενων ιατρών είναι θεωρητική και πρακτική.

- Η θεωρητική εκπαίδευση περιλαμβάνει μαθήματα 
στα οποία διδάσκονται θέματα ορθοπαιδικής και τραυ-
ματολογίας, φροντιστηριακά μαθήματα, βιβλιογραφική 
ενημέρωση, παρουσιάσεις και συζητήσεις επί ενδιαφε-
ρόντων περιστατικών με τη συμμετοχή όλων των ιατρών 
της κλινικής και των φοιτητών. Στα μαθήματα διδάσκεται 
η προκαθορισμένη ύλη που απαιτείται για τη λήψη της 
εξειδίκευσης, φροντιστηριακά μαθήματα, βιβλιογραφική 
ενημέρωση, παρουσιάσεις και: συζητήσεις επί ενδιαφε-
ρόντων περιστατικών. Επίσης η θεωρητική εκπαίδευση 
εμπλουτίζεται με τη συμμετοχή των ιατρών στα σεμινά-
ρια, συνέδρια, και λοιπές επιστημονικές εκδηλώσεις που 
οργανώνει η κλινική.

- Η πρακτική, εκπαίδευση περιλαμβάνει την εκτίμησή, 
παρακολούθηση και θεραπεία των ασθενών με συμμε-
τοχή στις παρεμβατικές και μη πράξεις και τεχνικές επί 
των ασθενών. Η πρακτική εκπαίδευση περιλαμβάνει τη 
συμμετοχή των ειδικευομένων σε όλες τις πρακτικές, 

επεμβατικές και μη μεθόδους θεραπείας, στην εφαρ-
μογή νέων, διαγνωστικών και θεραπευτικών μεθόδων, 
καθώς και στην απόκτηση πείρας στο γνωστικό αντι-
κείμενο της ύλης της ορθοπαιδικής χειρουργικής και 
τραυματολογίας.

β) Τα 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 παθήσεων της Ορθοπαιδι-
κής και των γνωστικών αντικειμένων της και με τελικό 
στόχο τη βελτίωση της παρεχόμενης περίθαλψης στους 
ασθενείς. Στο ερευνητικό έργο της Κλινικής περιλαμβά-
νονται όλα τα γνωστικά αντικείμενα που αναπτύσσονται 
στα πλαίσια των Κλινικών Μονάδων της καθώς και του 
Ορθοπαιδικού Κέντρου Έρευνας και Εκπαίδευσης «Πα-
ναγιώτης Ν. Σουκάκος» της Α΄ Ορθοπαιδικής Κλινικής 
της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού 
Πανεπιστημίου Αθηνών.

γ) Το κλινικό έργο περιλαμβάνει την κλινική διάγνωση, 
την κλινικοεργαστηριακή διερεύνηση, τη θεραπευτική 
αντιμετώπιση 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 επι-
σκέπτονται τους ασθενείς για ενημέρωση, συμπλήρωση, 
αλλαγή ή διακοπή, νοσηλείας ή παραγγελία για εργα-
στηριακές και λοιπές εξετάσεις. Στις επισκέψεις αυτές 
συζητούνται διαγνωστικά και θεραπευτικά προβλήματα 
ενδιαφερουσών περιπτώσεων.

Άρθρο 3
Προσωπικό

Η Α΄ Ορθοπαιδική Χειρουργική Κλινική της Ιατρικής 
Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου 
Αθηνών στελεχώνεται από ιατρικό και λοιπό προσωπικό 
που υπηρετεί στην Ιατρική Σχολή του Εθνικού και Κα-
ποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και στο Νοσοκο-
μείο όπου λειτουργεί. Το ιατρικό προσωπικό αποτελείται 
από το Διευθυντή και μέλη του Διδακτικού Ερευνητικού 
Προσωπικού (ΔΕΠ) της Ιατρικής Σχολής, που η επιστη-
μονική τους ενασχόληση εμπίπτει στα διδακτικά, ερευ-
νητικά και κλινικά ενδιαφέροντα της οικείας κλινικής. 
Το προσωπικό αυτό συμπληρώνεται με ειδικευόμενους 
και ειδικευμένους ιατρούς του Ε.Σ.Υ. καθώς και ακαδη-
μαϊκούς υποτρόφους που τοποθετούνται σύμφωνα με 
τις ισχύουσες διατάξεις.

Το λοιπό προσωπικό περιλαμβάνει μέλη Ειδικού Τεχνο-
λογικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) και μέλη 
του Νοσηλευτικού προσωπικού, του οποίου το έργο κα-
θορίζεται σύμφωνα με τις εκάστοτε ανάγκες της οικεί-
ας κλινικής, Επίσης περιλαμβάνει διοικητικό και λοιπό 
προσωπικό, και διακεκριμένους επιστήμονες σε τομείς 
σχετικούς με τις διδακτικές, ερευνητικές και κλινικές δρα-
στηριότητες της Κλινικής και των μονάδων της.

Η τοποθέτηση στην Κλινική των μελών του Διδακτικού 
Ερευνητικού Προσωπικού και των μελών του Ειδικού 
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Τεχνολογικού Εργαστηριακού Προσωπικού γίνεται με 
τη διαδικασία των διατάξεων της πανεπιστημιακής νο-
μοθεσίας, ενώ των υπολοίπων μελών με τις ισχύουσες 
διατάξεις.

Άρθρο 4
Διοίκηση - Αρμοδιότητες

- Η Α΄ Ορθοπαιδική Χειρουργική Κλινική της Ιατρικής 
Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου 
Αθηνών διευθύνεται από μέλος του Διδακτικού Ερευ-
νητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Τομέα Χειρουργικής 
Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανε-
πιστημίου Αθηνών με γνωστικό αντικείμενο «Ορθοπαι-
δική» και εκλέγεται σύμφωνα με την εκάστοτε κείμενη 
νομοθεσία.

- Ο Διευθυντής ασκεί τις αρμοδιότητες που ορίζονται 
από την κείμενη νομοθεσία, συντονίζει όλες της δρα-
στηριότητες της Κλινικής και του Ορθοπαιδικού Κέντρου 
Έρευνας και Εκπαίδευσης «Παναγιώτης Ν. Σουκάκος», 
προΐσταται όλου του προσωπικού (επιστημονικού και 
μη) και εκπροσωπεί την Κλινική σε Εθνικό και Διεθνές 
επίπεδο.

- Είναι αρμόδιος για:
α. Το συντονισμό και την εποπτεία του κλινικού, ερευ-

νητικού και διδακτικού έργου και γενικότερα του συνό-
λου αναπτυξιακού προγράμματος της Κλινικής.

β. Τη διασφάλιση της ποιότητας και την έγκαιρη και 
ορθή υλοποίηση όλων των παρεχόμενων υπηρεσιών 
της Κλινικής.

γ. Την οικονομική διαχείριση των εσόδων της Κλινικής. 
Καταρτίζει τον οικονομικό προϋπολογισμό και τον απο-
λογισμό της Κλινικής.

δ. Τη μέριμνα και τη κατάρτιση και εφαρμογή του 
ετήσιου προγράμματος λειτουργίας της Κλινικής για 
τις διδακτικές και ερευνητικές δραστηριότητες, για την 
στελέχωση και την κατανομή των χώρων αυτής και την 
υποβολή του ετήσιου προγράμματος και απολογισμού 
των δραστηριοτήτων στη Συνέλευση της Ιατρικής Σχο-
λής του Πανεπιστημίου Αθηνών.

ε. Τη μέριμνα για την παροχή νοσηλευτικού έργου.
στ. Τη μέριμνα για την υλοποίηση των αποφάσεων 

των συλλογικών οργάνων του Νοσοκομείου στο οποίο 
λειτουργεί η Κλινική.

ζ. Τον ορισμό των επιστημονικών υπεύθυνων και των 
μελών στις ειδικές Μονάδες.

η. Τα αναλώσιμα υλικά και το κινητό εξοπλισμό της 
Κλινικής και των Μονάδων της.

θ. Για την υπογραφή κάθε εγγράφου που διακινείται 
στη Κλινική και τις Μονάδες της.

ι. Την υπογραφή παντός είδους συμβάσεων της Α΄ 
Ορθοπαιδικής Χειρουργικής Κλινικής και του Ορθοπαι-
δικού Κέντρου Έρευνας και Εκπαίδευσης «Παναγιώτης 
Ν. Σουκάκος».

ια. Για κάθε άλλο θέμα διοίκησης και λειτουργίας της 
Κλινικής.

Άρθρο 5
Εγκατάσταση - Λειτουργία

1. Η Α΄ Ορθοπεδική Χειρουργική Κλινική της Ιατρικής 
Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου 

Αθηνών έχει εγκατασταθεί και λειτουργεί στο Πανεπι-
στημιακό Γενικό Νοσοκομείο ΑΤΤΙΚΟΝ (Β΄ 523/2003). Σε 
όλους τους χώρους των εγκαταστάσεων της Κλινικής και 
των Μονάδων της, τοποθετείται πινακίδα με τον τίτλο 
της Κλινικής και τον τίτλο και το ονοματεπώνυμο του 
Διευθυντή της Κλινικής.

2. Ο Διευθυντής της Κλινικής έχει τη διοικητική ευθύνη 
για την εν γένει λειτουργία, της Κλινικής μετά των ειδικών 
μονάδων της και του Ορθοπαιδικού Κέντρου Έρευνας 
και Εκπαίδευσης «Παναγιώτης Ν. Σουκάκος» και την εκ-
προσωπεί σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

3. Ο Διευθυντής έχει την ευθύνη της χρησιμοποίη-
σης οργάνων και υλικών της Κλινικής, κατανομής των 
χώρων της Κλινικής και της παραμονής εργαζόμενων 
στους χώρους που πραγματοποιούνται ερευνητικές, δι-
δακτικές και λοιπές δραστηριότητες της Κλινικής καθώς 
και την ευθύνη για την προστασία των οργάνων και των 
εγκαταστάσεων της Κλινικής από βλάβες (προσωπικού, 
φοιτητών, επισκεπτών κ.λπ.).

Ο Διευθυντής ενημερώνεται και εγκρίνει τη διενέρ-
γεια κάθε εργασίας που γίνεται της Κλινικής στα πλαίσια 
ερευνητικού προγράμματος ή άλλου έργου π.χ. παροχής 
υπηρεσιών προς τρίτους πριν από τη διεξαγωγή του και 
καθορίζει την προτεραιότητα χρήσης οργάνων και χώ-
ρων όταν δεν υπάρχει σχετική απόφαση. Η χρησιμοποί-
ηση ειδικών οργάνων της Κλινικής επιτρέπεται μόνο στο 
προσωπικό του ή άλλους ερευνητές που έχουν ειδική επί 
των οργάνων αυτών εκπαίδευση, και εξουσιοδότηση 
από το Διευθυντή. Κινητά όργανα και σκεύη, τα οπαία 
παραδίνονται για τη διεξαγωγή ερευνητικής πειραμα-
τικής εργασίας, επιστρέφονται μετά τη χρησιμοποίησή 
τους στην κατάσταση που έχουν παραδοθεί.

4. Με εισήγηση του Διευθυντή στα αρμόδια όργανα, 
είναι δυνατή κατά τις ισχύουσες διατάξεις η πρόσληψη 
διακεκριμένων, επιστημόνων (επιστημονικοί συνεργά-
τες της Κλινικής) σε τομείς σχετικούς με τις διδακτικές, 
ερευνητικές και κλινικές δραστηριότητες της Κλινικής, 
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

5. Για την επιτέλεση του εκπαιδευτικού, ερευνητικού 
και κλινικού της έργου, η Α΄ Ορθοπαιδική Χειρουργι-
κή Κλινική της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καπο-
διστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών είναι, δυνατόν να 
συνεργάζεται επιστημονικά σε όλα το φάσμα των δρα-
στηριοτήτων της με:

α) Τμήματα, Κλινικές, Εργαστήρια και Μονάδες της 
Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών.

β) Σχολές και Τμήματα του Πανεπιστημίου Αθηνών και 
άλλων Πανεπιστημίων της Ελλάδας και του εξωτερικού.

γ) Ιατρικές Σχολές της ημεδαπής και της αλλοδαπής.
δ) Ακαδημαϊκά ή ερευνητικά ιδρύματα της ημεδαπής 

ή της αλλοδαπής.
ε) Κλινικές, Εργαστήρια και Μονάδες των Νοσοκομεί-

ων του ΕΣΥ.
στ) Κλινικές και Ερευνητικά Εργαστήρια της ημεδαπής 

ή της αλλοδαπής.
6. Με απόφαση του Διευθυντή της Α΄ Ορθοπαιδικής 

Χειρουργικής Κλινικής ορίζονται οι επιστημονικοί υπεύ-
θυνοι των Ειδικών μονάδων της Κλινικής και του Ορ-
θοπαιδικού Κέντρου Έρευνας και Εκπαίδευσης «Πανα-
γιώτης Ν. Σουκάκος». Οι επιστημονικοί υπεύθυνοι είναι 
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μέλη ΔΕΠ της βαθμίδας του Καθηγητή ή Αναπληρωτή 
Καθηγητή. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει μέλος ΔΕΠ 
στις δύο ανώτερες βαθμίδες μπορεί να ορισθεί ως υπεύ-
θυνος Επίκουρος Καθηγητής. Τα κριτήρια επιλογής των 
επιστημονικών υπευθύνων και των μελών των ειδικών 
Μονάδων και αφορούν την επιστημονική γνώση, τη με-
τεκπαίδευση, τη μακρόχρονη εμπειρία και τη δραστη-
ριότητα τους στο αντικείμενο με το οποία ασχολείται η 
οικεία Μονάδα, Οι επιστημονικοί υπεύθυνοι μεριμνούν 
για την απρόσκοπτη λειτουργία της Μονάδας στα πλαί-
σια αποφάσεων του Διευθυντή της Κλινικής εισηγού-
νται κάθε θέμα που αφορά την οργάνωση και εύρυθμη 
λειτουργία της μονάδας. Οι επιστημονικοί υπεύθυνοι 
κατευθύνουν το ερευνητικό έργο των Μονάδων, κατα-
νέμουν το ερευνητικό έργο στο προσωπικό. Ο Διευθυ-
ντής μπορεί να καλεί τούς υπεύθυνους των Μονάδων 
και να συζητούν θέματα της μονάδας τους, να αναθέτει 
συγκεκριμένες αρμοδιότητες σε αυτούς. Είναι δυνατός ο 
ορισμός ενός επιστημονικού υπεύθυνου σε περισσότε-
ρες της μίας Μονάδας σύμφωνα με τα σχετικά προσόντα 
αυτού. Οι υπεύθυνοι των ειδικών μονάδων εισηγούνται 
στο Διευθυντή το πρόγραμμα, το κόστος, την πιθανή 
χρηματοδότηση, τη στελέχωση σε επιστημονικό και/ή 
τεχνικό προσωπικό και τις απαραίτητες συνεργασίες που 
αφορούν τη λειτουργία των ειδικών μονάδων.

Άρθρο 6
Έσοδα

Τα έσοδα της Α΄ Ορθοπαιδικής Χειρουργικής Κλινι-
κής και των μονάδων της καθώς και του Ορθοπαιδικού 
Κέντρου Έρευνας και Εκπαίδευσης «Παναγιώτης Ν. Σου-
κάκος», προέρχονται από:

α. Την εκτέλεση ερευνητικών προγραμμάτων: (ελλη-
νικών ή διεθνών) που πραγματοποιούνται για ίδιο λογα-
ριασμό ή λογαριασμό τρίτων.

β. Τη διάθεση ερευνητικών και εν γένει επιστημονικών 
προϊόντων.

γ. Τις ειδικές εισφορές και χρηματοδοτήσεις από διε-
θνείς οργανισμούς, δημόσιες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις και 
νομικά ή φυσικά πρόσωπά, μη κερδοσκοπικές εταιρείες 
επιστημονικές εταιρείες και Ιδρύματα, Υπουργεία, καθώς 
επίσης και, τις χρηματοδοτήσεις από κάθε είδους Ειδι-
κούς Λογαριασμούς του Δημοσίου ή του Πανεπιστημίου 
Αθηνών.

δ. Τις κληρονομιές, τις δωρεές και τις κληροδοσίες που 
καταλείπονται στο Πανεπιστήμιο εφόσον δεν τίθενται 
όροι που αντιβαίνουν τους σκοπούς της οικείας κλινι-
κής και του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου 
Αθηνών.

ε. Τα έσοδα από την παραχώρηση πνευματικών δικαι-
ωμάτων ή διπλωμάτων, ευρεσιτεχνίας, προϊόντων που 
ανήκουν ή παρήχθησαν στην κλινική.

Άρθρο 7
Τηρούμενα βιβλία έντυπα και ψηφιακά

1. Τα βιβλία και στοιχεία έντυπα και ψηφιακά που τη-
ρούνται από την Κλινική είναι τα εξής: α) Πρωτόκολλο 
εισερχόμενης - εξερχόμενης αλληλογραφίας, β) Βαθμο-
λογία φοιτητών, γ) Αρχείο ασθενών, δ) Βιβλίο πρακτι-
κών, ε) Βιβλίο περιουσιακών στοιχείων (Κτηματολόγιο), 

στ) φάκελοι οικονομικών στοιχείων κάθε έτους, ζ) Κατά-
λογος επιστημονικών βιβλίων και περιοδικών, και, ψη-
φιακού υλικού, η) Κατάλογος επιστημονικών οργάνων 
(κινητός και μη εξοπλισμός), θ) Βιβλίο επιστημονικής 
και ερευνητικής δραστηριότητας, ι) Βιβλίο μεταβολής 
προσωπικού.

2. Με απόφαση του διευθυντή της Κλινικής μπορεί 
ακόμη να τηρείται και κάθε άλλο βιβλίο ή στοιχείο το 
οποίο κρίνεται απαραίτητο, ή προβλέπεται από ειδικές 
διατάξεις.

Άρθρο 8
Τίτλος - Σφραγίδα

1. Ο τίτλος της κλινικής είναι: «Α΄ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ ΧΕΙ-
ΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΤΗΣ ΙΑ-
ΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ». Αυ-
τός ο τίτλος, καθώς και τα στοιχεία του Διευθυντή της 
Κλινικής αναγράφονται σε κάθε έντυπό της, και σε όλους 
τους χώρους του Νοσοκομείου που είναι εγκατεστημένη 
και δραστηριοποιείται η Κλινική και οι Μονάδες της.

2. Η Κλινική χρησιμοποιεί για την αλληλογραφία της 
όμοια σφραγίδα με αυτή της Ιατρικής Σχολής και την 
προσθήκη τού τίτλου της Κλινικής και στοιχείων του 
διευθυντή. Στο κέντρο της σφραγίδας υπάρχει η απει-
κόνιση της Αθηνάς,

3. Η Κλινική χρησιμοποιεί για την ξενόγλωσση αλ-
ληλογραφία της τον εξής αγγλόφωνο τίτλο: «FIRST 
DEPARTMENT OF ORTHOPAEDIC SURGERY, SCHOOL OF 
MEDICINE, NATIONAL AND KAPODISTRIAN UNIVERSITY 
OF ATHENS» και ανάλογη σφραγίδα με τα στοιχεία στην 
Αγγλική γλώσσα και με απεικόνιση της κεφαλής της Αθη-
νάς στο κέντρο αυτής.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Aθήνα, 7 Οκτωβρίου 2020

Ο Πρύτανης

ΜΕΛΕΤΙΟΣ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ

Ι

Αριθμ. πράξης 482 (3)
Ίδρυση Εργαστηρίου με τίτλο “ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΙ ΠΟ-

ΛΙΤΙΣΜΟΣ. Η πατερική σκέψη για τη σχέση εκ-

κλησιαστικής παράδοσης και πολιτιστικών προ-

κλήσεων ως παραγόντων ειρηνικής συνύπαρξης 

και συνοχής” στο Τμήμα Θεολογίας της Θεολογι-

κής Σχολής του ΕΚΠΑ και καθορισμός του εσω-

τερικού του κανονισμού.

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ
ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Την παρ. 24 του άρθρου 80 του ν. 4009/2011, 

όπως προστέθηκε με το άρθρο 96 του ν. 4310/2014, 
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και το άρθρο 28 του 
ν. 4485/2017.

2. Την από 18.9.2020 απόφαση της Συγκλήτου.
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3. Την από 21.6.2020 απόφαση της Συνέλευσης του 
Τμήματος Θεολογίας.

4. Το γεγονός ότι το Εργαστήριο “ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙ-
ΤΙΣΜΟΣ. Η πατερική σκέψη για τη σχέση εκκλησιαστικής 
παράδοσης και πολιτιστικών προκλήσεων ως παραγό-
ντων ειρηνικής συνύπαρξης και συνοχής”, θα λειτουργεί 
αποκλειστικά με ιδίους πόρους και δεν θα βαρύνει τον 
τακτικό προϋπολογισμό ή την κρατική επιχορήγηση του 
Ιδρύματος, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Ίδρυση - Αντικείμενο

Ιδρύεται στο Τμήμα Θεολογίας της Θεολογικής Σχο-
λής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου 
Αθηνών, Εργαστήριο με την επωνυμία «Εργαστήριο 
ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ. Η πατερική σκέψη για τη 
σχέση εκκλησιαστικής παράδοσης και πολιτιστικών 
προκλήσεων ως παράγοντες ειρηνικής συνύπαρξης και 
συνοχής», («CHURCH AND CULTURE. Patristic thought 
on the relationship between ecclesiastical tradition and 
cultural challenges as factors of peaceful coexistence 
and cohesion, (CCC)»). Το Εργαστήριο θα εξυπηρετεί δι-
δακτικές και ερευνητικές ανάγκες στα γνωστικά αντικεί-
μενα α) Ιστορίας Δογμάτων και Συμβολικής, β) Εκκλησι-
αστικής Γραμματολογίας και Θεολογίας, γ) Πατρολογίας, 
δ) Ορθόδοξης Θεολογίας και Οικουμενικής Κίνησης.

Άρθρο 2
Σκοπός

Σκοπός του Εργαστηρίου είναι:
α) Η κάλυψη εκπαιδευτικών αναγκών του Τμήματος 

σε θέματα Εκκλησίας και Πολιτισμού στους τομείς της 
εκπαίδευσης και της επιμόρφωσης των Θεολόγων, αλλά 
και άλλων ενδιαφερομένων από τον χώρο της πανεπι-
στημιακής κοινότητας και της έρευνας.

β) Η εμβάθυνση στην πατερική σκέψη για τη σχέση εκ-
κλησιαστικής παράδοσης και πολιτιστικών προκλήσεων 
ως παράγοντες ειρηνικής συνύπαρξης και συνοχής των 
κοινωνιών και των λαών.

γ) Η κάθε μορφής έρευνα με αναφορές στο παρελθόν 
και στο παρόν με τη δυναμική σχέση Εκκλησίας και Πο-
λιτισμού στην οικοδόμησης της ειρήνης.

Άρθρο 3
Έργο και δραστηριότητες

Το «Εργαστήριο ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ. Η πα-
τερική σκέψη για τη σχέση εκκλησιαστικής παράδοσης 
και πολιτιστικών προκλήσεων ως παράγοντες ειρηνικής 
συνύπαρξης και συνοχής» έχει ως έργο:

1. Την κάλυψη διδακτικών αναγκών, μέσω σεμινα-
ριακών μαθημάτων, σε προπτυχιακό και μεταπτυχια-
κό επίπεδο, του Τμήματος Θεολογίας του Εθνικού και 
Kαποδιστριακού Πανεπιστημίου Aθηνών, τη συμβολή 
στην κάλυψη συναφών αναγκών των Τμημάτων άλλων 
Πανεπιστημίων ημεδαπής ή αλλοδαπής σε γνωστικά 
αντικείμενα συγγενή με τους αναφερόμενους τομείς 
δραστηριότητας του Εργαστηρίου και τη συνεργασία 
με παρόμοια εργαστήρια ή ινστιτούτα.

2. Την ανάπτυξη ερευνητικών δραστηριοτήτων και τη 
διεξαγωγή συναφών μελετών στους κατά τα ανωτέρω 
τομείς δραστηριότητας.

3. Τη διοργάνωση επιστημονικών διαλέξεων, ημερί-
δων, σεμιναρίων, συνεδρίων, συμποσίων και άλλων επι-
στημονικών εκδηλώσεων, την πραγματοποίηση δημο-
σιεύσεων και εκδόσεων και την πρόσκληση Ελλήνων και 
ξένων αναγνωρισμένων επιστημόνων και καλλιτεχνών 
και άλλων προσωπικοτήτων για την επιστημονική πρό-
οδο και την καθιέρωση του Εργαστηρίου.

4. Τη συνεργασία κάθε μορφής με άλλα ακαδημαϊκά 
ιδρύματα, ερευνητικά κέντρα και ινστιτούτα, ελληνικά ή 
ξένα, εφ’ όσον οι επιστημονικοί στόχοι τους συμπίπτουν, 
συμβαδίζουν ή αλληλοσυμπληρώνονται με εκείνους του 
εργαστηρίου όπως αναφέρονται στο άρθρο 2 του πα-
ρόντoς.

5. Την παροχή υπηρεσιών σε ιδιώτες, π.δ. 159/1984 
(Α΄ 53).

6. Τη συλλογή, επεξεργασία, αποθήκευση και διάθεση 
δεδομένων.

7. Την ανάληψη συμβουλευτικών ή αναπτυξιακών 
έργων και μελετών με σκοπό την ικανοποίηση των ανα-
γκών της κοινωνίας.

8. Την έκδοση περιοδικών.
9. Την επιστημονική συνεργασία και έρευνα με Ορθό-

δοξες Εκκλησίες, Ιερές Μητροπόλεις, Ιερές Μονές και 
Ενορίες, με αναγνωρισμένες χριστιανικές ομολογίες και 
δόγματα, καθώς και με άλλες θρησκείες. Επιπλέον, τη 
συνεργασία με φορείς του δημοσίου, των ΟΤΑ και του 
ιδιωτικού τομέα, με αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρεί-
ες, με κοινωνικούς και επιστημονικούς φορείς και οργα-
νώσεις της Ελλάδας και του εξωτερικού, σε θέματα που 
αφορούν στα αντικείμενα του Εργαστηρίου.

Άρθρο 4
Προσωπικό

Το Εργαστήριο στελεχώνεται από:
α) Μέλη του ΔΕΠ του Τμήματος Θεολογίας το γνωστι-

κό αντικείμενο των οποίων εμπίπτει στα διδακτικά και 
ερευνητικά αντικείμενα του εργαστηρίου

β) Μέλη του Ειδικού και Εργαστηριακού Διδακτικού 
Προσωπικού (ΕΔΙΠ), Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού 
Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) καθώς και από μέλη του λοιπού 
Διοικητικού και επιστημονικού προσωπικού που το γνω-
στικό τους αντικείμενο εμπίπτει στο έργο του άρθρου 1 
του παρόντος.

γ) Πανεπιστημιακούς υποτρόφους.

Άρθρο 5
Διοίκηση - Αρμοδιότητες

1. Το Εργαστήριο διευθύνεται από μέλος Δ.Ε.Π. του 
Τμήματος Θεολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού 
Πανεπιστημίου Αθηνών του οποίου το γνωστικό αντικεί-
μενο είναι αντίστοιχο με αυτό του Εργαστηρίου και που 
εκλέγεται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

2. Ο Διευθυντής του Εργαστηρίου έχει τις εξής αρμο-
διότητες:

α) Συντονίζει το έργο και τις δραστηριότητες του Ερ-
γαστηρίου και το εκπροσωπεί στις συνεργασίες του με 
τρίτους φορείς.

β) Καταρτίζει και υποβάλλει αρμοδίως το ετήσιο πρό-
γραμμα λειτουργίας του Εργαστηρίου και μεριμνά για 
την τήρησή του.
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γ) Μεριμνά για τη διαχείριση των εσόδων και των εξό-
δων του Εργαστηρίου.

δ) Μεριμνά για τη στελέχωση του Εργαστηρίου με το 
απαραίτητο προσωπικό.

ε) Υπογράφει κάθε εξερχόμενο έγγραφο και γενικά 
έχει την ευθύνη της ομαλής και αποδοτικής λειτουργίας 
του Εργαστηρίου.

στ) Συντονίζει το διδακτικό (προπτυχιακό / μεταπτυ-
χιακό) και ερευνητικό έργο του Εργαστηρίου.

ζ) Εκπροσωπεί το εργαστήριο στα αρμόδια όργανα 
του Πανεπιστημίου.

Άρθρο 6
Λειτουργία

1. Για κάθε δραστηριότητα του Εργαστηρίου ορίζεται 
με απόφαση του Διευθυντή ένας από τους καθηγητές 
του Εργαστηρίου ως υπεύθυνος.

2. Με απόφαση του Διευθυντή του Εργαστηρίου, είναι 
δυνατή η συμμετοχή στο έργο και τις δραστηριότητες 
του Εργαστηρίου, καθηγητών, ερευνητών, ειδικών επι-
στημόνων και διδακτόρων από ελληνικά και αλλοδαπά 
ακαδημαϊκά ιδρύματα ή κέντρα ερευνών, ως ερευνη-
τών («Research Fellows»), καθώς και μεταπτυχιακών και 
προπτυχιακών φοιτητών του Τμήματος Θεολογίας του 
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, ως 
δοκίμων ερευνητών («Trainee Researchers»).

3. Η χρησιμοποίηση των εγκαταστάσεων και του εξο-
πλισμού του Εργαστηρίου επιτρέπεται στο προσωπικό 
του Εργαστηρίου.

4. Ο Διευθυντής μπορεί να αναθέτει σε μέλος του προ-
σωπικού του Εργαστηρίου τη διοικητική, γραμματειακή 
και τεχνική υποστήριξή του.

5. Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του Εργαστηρίου, 
ο Διευθυντής καθορίζει τις μονάδες εκείνες του δημοσί-
ου και του ιδιωτικού τομέα, με τις οποίες συμβάλλεται ή 
συνεργάζεται το Εργαστήριο για την εκπόνηση συγκε-
κριμένων ερευνητικών προγραμμάτων, για τη διεξαγωγή 
συναφών μελετών και για την εν γένει παροχή υπηρεσι-
ών προς τους φορείς αυτούς.

Άρθρο 7
Πόροι

Το εργαστήριο λειτουργεί αποκλειστικά με ίδιους 
πόρους και δεν βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό ή 
την κρατική επιχορήγηση του Ιδρύματος. Οι Πόροι του 
εργαστηρίου προέρχονται από:

1. Tην παροχή υπηρεσιών σε ιδιώτες και σε κάθε νο-
μικής μορφής οργανισμούς σύμφωνα με την παρ. 3 του 
άρθρου 3 του π.δ. 159/1984.

2. Tη χρηματοδότηση ή η συγχρηματοδότηση συγκε-
κριμένων ερευνητικών προγραμμάτων ή εξειδικευμένων 
μελετών από φορείς του δημοσίου ή του ιδιωτικού τομέα 
ή από διεθνείς οργανισμούς (ΕE, ΟΟΣΑ, UNESCO, Παγκό-
σμιο Συμβούλιο Εκκλησιών κ.λπ.).

3. Tις κληρονομιές, τα κληροδοτήματα, τις δωρεές και 
κάθε άλλης μορφής οικονομική ενίσχυση προς το Εθνι-
κό και Kαποδιστριακό Πανεπιστήμιο Aθηνών για τους 
σκοπούς του Εργαστηρίου.

4. Τη διάθεση αποτελεσμάτων ερευνητικών προγραμ-
μάτων ή εν γένει επιστημονικών προϊόντων.

5. Τις ειδικές προσφορές, χρηματοδοτήσεις, χορηγίες 
καθώς και κάθε είδους πρoσόδους που προέρχονται από 
διεθνείς οργανισμούς, δημόσιες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις 
και νομικά ή φυσικά πρόσωπα.

6. Τις πωλήσεις εκδόσεων του Εργαστηρίου.
7. Έσοδα από κάθε άλλη πηγή, κατά τις κείμενες δι-

ατάξεις.

Άρθρο 8
Τηρούμενα Βιβλία

Για τις ανάγκες του Εργαστηρίου τηρούνται τα εξής 
βιβλία και στοιχεία:

1. Βιβλίο Πρωτοκόλλου.
2. Αρχείο εγγραφών.
3. Βιβλίο περιουσιακών στοιχείων.
4. Φάκελος οικονομικών στοιχείων κάθε έτους.
5. Κατάλογος επιστημονικών οργάνων, περιοδικών 

και βιβλίων.
6. Αρχείο ερευνητικών προγραμμάτων.
7. Αρχείο εργασιών στο πλαίσιο του διδακτικού έργου.
8. Βαθμολόγιο φοιτητών.
9. Κάθε άλλο βιβλίο ή στοιχείο που προβλέπεται από 

τις ισχύουσες διατάξεις ή κρίνεται απαραίτητο από το 
Εργαστήριο.

Άρθρο 9
Χώρος Εγκατάστασης

1. Χώρος του Εργαστηρίου θεωρείται το γραφείο του 
Διευθυντή του Εργαστηρίου και κάθε άλλος χώρος εντός 
ή εκτός των πανεπιστημιακών εγκαταστάσεων που δια-
τίθεται για τη στέγαση των δραστηριοτήτων του.

2. Στον χώρο εγκατάστασης τοποθετείται πινακίδα 
στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα με τον τίτλο 
του Εργαστηρίου και το όνομα του Διευθυντή.

Άρθρο 10
Τίτλος - Σφραγίδα

1. Ο τίτλος του Εργαστηρίου είναι «ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΙ ΠΟ-
ΛΙΤΙΣΜΟΣ. Η πατερική σκέψη για τη σχέση εκκλησιαστι-
κής παράδοσης και πολιτιστικών προκλήσεων ως παρά-
γοντες ειρηνικής συνύπαρξης και συνοχής» «CHURCH 
AND CULTURE. Patristic thought on the relationship 
between ecclesiastical tradition and cultural challenges 
as factors of peaceful coexistence and cohesion (CCC)» 
και αναγράφεται σε κάθε έντυπό του, μαζί με το λογό-
τυπό του. Ο τίτλος αυτός καθώς και τα στοιχεία του Δι-
ευθυντή του Εργαστηρίου αναγράφονται στους χώρους 
του Τμήματος που είναι εγκατεστημένο το Εργαστήριο.

2. Το Εργαστήριο χρησιμοποιεί για την αλληλογραφία 
του όμοια σφραγίδα με αυτή του Τμήματος και την προ-
σθήκη του τίτλου του καθώς και του λογότυπου.

3. Ανάλογη σφραγίδα με τα στοιχεία στην αγγλική 
γλώσσα χρησιμοποιεί το Εργαστήριο για την ξενόγλωσ-
ση αλληλογραφία του.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Aθήνα, 7 Οκτωβρίου 2020

Ο Πρύτανης

ΜΕΛΕΤΙΟΣ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ

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