Άρθρο 51 ΝΟΜΟΣ 4559/2018
1. Στο ν. 4485/2017 (A΄ 114) ο τίτλος του Κεφαλαίου Ε΄ αντικαθίσταται ως εξής:
«ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ, ΜΟΥΣΕΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΕΣ».
2. Στο ν. 4485/2017 προστίθεται άρθρο 28Α, το οποίο έχει ως εξής:
«Άρθρο 28Α
Σύσταση, οργάνωση και λοιπά θέματα κλινικών
1. Οι κλινικές ανήκουν σε Τομέα ή Τμήμα. Μπορεί να ανήκουν και σε Σχολή,
εφόσον υπάρχει:
α) τεκμηριωμένο ενδιαφέρον συμμετοχής από μέλη Δ.Ε.Π. διαφορετικών
Τμημάτων της ίδιας Σχολής και
β) απόφαση της Κοσμητείας της Σχολής ύστερα από σύμφωνη γνώμη της
Συνέλευσης των οικείων Τμημάτων. Τα ζητήματα οργάνωσης και λειτουργίας των
κλινικών ρυθμίζονται στους Εσωτερικούς Κανονισμούς τους.
2. Κλινικές ιδρύονται, με την προϋπόθεση τήρησης των δημοσιονομικών στόχων
του εκάστοτε ισχύοντος Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής
(Μ.Π.Δ.Σ.), με πράξη του Πρύτανη ύστερα από απόφαση της Συγκλήτου, η οποία
λαμβάνεται ύστερα από εισήγηση της Γενικής Συνέλευσης του Τομέα ή της
Συνέλευσης του Τμήματος ή της Κοσμητείας της Σχολής, ανάλογα με το αν η υπό
ίδρυση μονάδα πρόκειται να ενταχθεί σε Τομέα, Τμήμα ή Σχολή. Την εισήγηση
πρέπει να συνοδεύει ο Εσωτερικός Κανονισμός της υπό ίδρυση μονάδας και
εισήγηση υπογεγραμμένη από τον προϊστάμενο των αρμόδιων οικονομικών
υπηρεσιών. Η πράξη του Πρύτανη, στην οποία περιλαμβάνεται και ο παραπάνω
Εσωτερικός Κανονισμός, δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
3. Με τη διαδικασία της παραγράφου 2 είναι δυνατή η μετονομασία,
συγχώνευση, κατάργηση ή όποια άλλη μεταβολή των κλινικών, καθώς και η
τροποποίηση των Εσωτερικών Κανονισμών τους.
4. Τα μέλη Δ.Ε.Π. τοποθετούνται σε κλινικές και μετακινούνται από αυτές με
απόφαση της Κοσμητείας της Σχολής, όταν η κλινική ανήκει σε Σχολή, και με

απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος, σε κάθε άλλη περίπτωση. Όταν
η κλινική ανήκει σε Τομέα, η απόφαση τοποθέτησης της Γενικής Συνέλευσης του
Τμήματος εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του οικείου Τομέα, ενώ όταν
πρόκειται για μετακίνηση εκδίδεται μετά από εισήγηση και των δύο
εμπλεκόμενων Τομέων. Καθένας μπορεί να είναι μέλος μόνο μίας (1) κλινικής,
ανεξάρτητα από το αν προσφέρει τις υπηρεσίες του σε περισσότερες.
5. Η τοποθέτηση σε κλινικές των μελών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. γίνεται με
πράξη του Πρύτανη, ύστερα από εισήγηση της Κοσμητείας της Σχολής, όταν η
κλινική ανήκει σε Σχολή, και ύστερα από εισήγηση της Γενικής Συνέλευσης του
Τμήματος, σε κάθε άλλη περίπτωση.
6. Σε περίπτωση κατάργησης, κατάτμησης ή συγχώνευσης των κλινικών, η
μετακίνηση των μελών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., τα οποία υπηρετούσαν σε
αυτές, γίνεται, με πράξη του Πρύτανη, ύστερα από εισήγηση της Κοσμητείας της
Σχολής, αν η κλινική ανήκει σε Σχολή, και ύστερα από εισήγηση της Συνέλευσης
του Τμήματος, σε κάθε άλλη περίπτωση.
7. Σε περίπτωση κατάργησης κλινικής τα όργανα και ο εξοπλισμός κατανέμονται
με απόφαση της Κοσμητείας της Σχολής, όταν η κλινική ανήκει σε Σχολή, και με
απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, σε κάθε άλλη περίπτωση, σε
αντίστοιχες μονάδες που λειτουργούν στη Σχολή, στο Τμήμα ή στον Τομέα.
8. Διαγνωστικές εξετάσεις και πράξεις που διενεργούνται, στο πλαίσιο του
Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) σε πανεπιστημιακές κλινικές,
αποζημιώνονται από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. μετά από σύναψη σύμβασης με τις Ιατρικές
Σχολές. Στη σύμβαση περιγράφεται το είδος των εξετάσεων και των πράξεων που
αποζημιώνονται και η τιμή της αποζημίωσής τους. Οι προϋποθέσεις για την
παροχή των άνω υπηρεσιών καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευμάτων, μετά από εισήγηση της Συνέλευσης της οικείας
Ιατρικής Σχολής.
9.α) Πανεπιστημιακές κλινικές, εργαστήρια και ειδικές μονάδες μπορεί να
εγκαθίστανται και να λειτουργούν σε νοσοκομεία του Εθνικού Συστήματος
Υγείας (Ε.Σ.Υ.), σε Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία ή στο Ευγενίδειο Θεραπευτήριο.
Η εγκατάσταση γίνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευμάτων, ύστερα από γνώμη του οικείου Τμήματος Ιατρικής.

Με όμοια απόφαση είναι δυνατή η μετακίνηση πανεπιστημιακών κλινικών,
εργαστηρίων και ειδικών μονάδων.
β) Το πανεπιστημιακό προσωπικό που υπηρετεί σε κλινικές, εργαστήρια και
ειδικές μονάδες εγκαταστημένες σε νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ., σε ότι αφορά την
υπηρεσία του στο νοσοκομείο, θεωρείται ότι βρίσκεται σε οργανική σχέση με
αυτό και υπάγεται στη δικαιοδοσία και στον ιεραρχικό έλεγχο των αρμόδιων
οργάνων του νοσοκομείου, όπως και το λοιπό προσωπικό της ιατρικής
υπηρεσίας. Οι διοικήσεις των νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ., στα οποία είναι
εγκαταστημένες πανεπιστημιακές κλινικές, οφείλουν να διευκολύνουν το
διδακτικό, ερευνητικό, κλινικό και διοικητικό έργο των μελών Δ.Ε.Π. που
υπηρετούν σε αυτές.».
3.Στο ν. 4485/2017 προστίθεται άρθρο 29Α, το οποίο έχει ως εξής:
«Άρθρο 29Α
Διευθυντής Κλινικής
1.α) Κάθε κλινική διευθύνεται από μέλος Δ.Ε.Π., αντίστοιχου γνωστικού
αντικειμένου, το οποίο υπηρετεί στην ακαδημαϊκή μονάδα (Τομέα, Τμήμα ή
Σχολή), στην οποία υπάγεται η κλινική, και ανήκει κατά προτεραιότητα στις
βαθμίδες του Καθηγητή, του Αναπληρωτή Καθηγητή και ελλείψει αυτών στη
βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή. Η θητεία του Διευθυντή είναι τριών (3)
ετών. Είναι δυνατή η εκλογή του ίδιου προσώπου ως Διευθυντή για
περισσότερες από μία θητείες. Η ιδιότητα του Διευθυντή δεν είναι ασυμβίβαστη
με την ιδιότητα μονοπρόσωπου οργάνου ή μέλους συλλογικού οργάνου Α.Ε.Ι..
Δεν μπορεί να είναι υποψήφιοι και να εκλεγούν εκείνοι που αποχωρούν λόγω
συμπλήρωσης του ανώτατου ορίου ηλικίας κατά τη διάρκεια της
προκηρυσσόμενης θέσης. Το προηγούμενο εδάφιο δεν ισχύει, όταν στην κλινική
υπηρετεί ένα μόνο μέλος Δ.Ε.Π. ή δεν υπάρχει άλλος υποψήφιος.
β) Ο Διευθυντής αναπληρώνεται, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος, από
μέλη Δ.Ε.Π. αντίστοιχου γνωστικού αντικειμένου με αποδεδειγμένη κλινική
εμπειρία, της ίδιας κλινικής, και ειδικότερα από το αρχαιότερο μέλος Δ.Ε.Π.
ξεκινώντας από την πρώτη βαθμίδα και εξαντλώντας τις βαθμίδες μέχρι και τη
βαθμίδα του επίκουρου.

2. Τρεις (3) μήνες πριν από τη λήξη της θητείας του υπηρετούντος Διευθυντή, με
απόφαση του επικεφαλής της ακαδημαϊκής μονάδας στην οποία ανήκει η
κλινική, προκηρύσσεται υποχρεωτικά η θέση του Διευθυντή. Η απόφαση
κοινοποιείται στα μέλη του εκλεκτορικού σώματος, το οποίο απαρτίζεται από τα
μέλη Δ.Ε.Π. που μετέχουν στη Γενική Συνέλευση του Τομέα ή στη Συνέλευση του
Τμήματος ή στη Γενική Συνέλευση της Σχολής, ανάλογα με το αν η κλινική ανήκει
σε Τομέα, Τμήμα ή Σχολή. Μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10)
εργάσιμων ημερών από την επομένη της ημερομηνίας της κοινοποίησης της
προκήρυξης υποβάλλονται στη Γραμματεία της οικείας ακαδημαϊκής μονάδας οι
αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη θέση του Διευθυντή. Μέσα σε
αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) εργάσιμων ημερών από τη λήξη της
προθεσμίας του προηγούμενου εδαφίου καλείται, από τον επικεφαλής της
οικείας ακαδημαϊκής μονάδας, το εκλεκτορικό σώμα, να προβεί στην εκλογή του
Διευθυντή, με άμεση και μυστική ψηφοφορία. Διευθυντής εκλέγεται ο
υποψήφιος που συγκεντρώνει την απόλυτη πλειοψηφία των έγκυρων ψήφων. Αν
κανένας υποψήφιος δεν συγκεντρώσει την απαιτούμενη πλειοψηφία, η
ψηφοφορία επαναλαμβάνεται την ίδια ημέρα μεταξύ των δύο (2) πρώτων σε
ψήφους υποψηφίων, οπότε και εκλέγεται ο υποψήφιος που συγκεντρώνει τις
περισσότερες ψήφους. Σε περίπτωση ισοψηφίας, διενεργείται κλήρωση από τον
επικεφαλής της οικείας ακαδημαϊκής μονάδας παρουσία των
ισοψηφισάντων. Για την εκλογή ή την κλήρωση συντάσσεται σχετικό πρακτικό
από τον επικεφαλής της ακαδημαϊκής μονάδας. Όταν η κλινική ανήκει σε Τομέα
το πρακτικό κοινοποιείται στον Πρόεδρο του Τμήματος. Ο τελευταίος το
διαβιβάζει στον Πρύτανη, ο οποίος εκδίδει σχετική διαπιστωτική πράξη που
δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η διαπιστωτική πράξη του
Πρύτανη κοινοποιείται στη Διοίκηση του οικείου νοσοκομείου με ευθύνη του
Προέδρου του Τμήματος, εάν η κλινική ανήκει σε Τομέα ή Τμήμα ή με ευθύνη
του Κοσμήτορα, εάν η κλινική ανήκει σε Σχολή. Μέχρι την εκλογή και την
ανάληψη καθηκόντων του νέου Διευθυντή εξακολουθεί να ασκεί τα καθήκοντά
του ο έως τότε Διευθυντής, ακόμη και αν έχει λήξει η θητεία του. Αν ο
Διευθυντής εκλείψει για οποιονδήποτε λόγο, ο επικεφαλής της ακαδημαϊκής
μονάδας στην οποία ανήκει η κλινική αναθέτει καθήκοντα προσωρινού
Διευθυντή στον Αναπληρωτή Διευθυντή και προκηρύσσει αμέσως τη θέση του
Διευθυντή.
3. Αν στην ακαδημαϊκή μονάδα στην οποία ανήκει η κλινική υπηρετεί ένας μόνο
καθηγητής πρώτης βαθμίδας που πληροί τις προϋποθέσεις της παραγράφου 1

του παρόντος, αυτός τοποθετείται με απόφαση του επικεφαλής της ακαδημαϊκής
μονάδας, υποχρεωτικά χωρίς εκλογές στη θέση του Διευθυντή, για πλήρη θητεία
ή για το διάστημα μέχρι την αποχώρησή του, αν συντρέχει η περίπτωση του
τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 1α του παρόντος. Όταν η κλινική ανήκει σε
Τομέα η απόφαση κοινοποιείται στον Πρόεδρο του Τμήματος. Ο τελευταίος τη
διαβιβάζει στον Πρύτανη, ο οποίος εκδίδει σχετική διαπιστωτική πράξη που
δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η διαπιστωτική πράξη του
Πρύτανη κοινοποιείται στη Διοίκηση του οικείου νοσοκομείου με ευθύνη του
Προέδρου του Τμήματος, εάν η κλινική ανήκει σε Τομέα ή Τμήμα, ή με ευθύνη
του Κοσμήτορα, εάν η κλινική ανήκει σε Σχολή.
4. Αν στην ακαδημαϊκή μονάδα στην οποία ανήκει η κλινική δεν υπηρετεί ή δεν
υποβάλει αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος καθηγητής πρώτης βαθμίδας, στη
θέση του Διευθυντή εκλέγεται ή τοποθετείται, κατά τους όρους των
παραγράφων 2 ή 3 του παρόντος, αναπληρωτής καθηγητής που πληροί τις
προϋποθέσεις της παραγράφου 1 του παρόντος. Η θητεία του αναπληρωτή
καθηγητή λήγει αυτοδικαίως μόλις διοριστεί καθηγητής πρώτης βαθμίδας που
πληροί τις ως άνω προϋποθέσεις. Στην περίπτωση αυτή, με ευθύνη του
επικεφαλής της ακαδημαϊκής μονάδας στην οποία ανήκει η κλινική, εκλέγεται,
αν έχουν διοριστεί περισσότεροι του ενός καθηγητές πρώτης βαθμίδας, ή
τοποθετείται στη θέση του Διευθυντή κατά τους όρους των παραγράφων 2 ή 3
του παρόντος, καθηγητής πρώτης βαθμίδας. Η θητεία του τελευταίου είναι
πλήρης.
5. Αν στην ακαδημαϊκή μονάδα στην οποία ανήκει η κλινική δεν υπηρετεί ή δεν
υποβάλει αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ούτε καθηγητής πρώτης βαθμίδας
ούτε αναπληρωτής καθηγητής, στη θέση του Διευθυντή εκλέγεται ή
τοποθετείται, κατά τους όρους των παραγράφων 2 ή 3 του παρόντος, μόνιμος
επίκουρος καθηγητής ή ελλείψει αυτού επίκουρος καθηγητής επί θητεία, που
πληροί τις προϋποθέσεις της παραγράφου 1 του παρόντος. Η θητεία του
επίκουρου καθηγητή λήγει αυτοδικαίως μόλις διοριστεί καθηγητής πρώτης
βαθμίδας ή αναπληρωτής καθηγητής που πληροί τις ως άνω προϋποθέσεις. Το
τρίτο εδάφιο της παραγράφου 4 του παρόντος εφαρμόζεται ανάλογα και στη
συγκεκριμένη περίπτωση.
6. Αν δεν υπηρετεί ή δεν υποβάλει υποψηφιότητα καθηγητής πρώτης βαθμίδας,
ή αναπληρωτής καθηγητής ή επίκουρος καθηγητής, στη θέση του Διευθυντή

τοποθετείται ο αρχαιότερος με βαθμό Διευθυντή υπηρετών ιατρός του Ε.Σ.Υ., ο
οποίος διατηρεί τη θέση αυτή μέχρι τον διορισμό καθηγητή πρώτης βαθμίδας ή
αναπληρωτή καθηγητή ή επίκουρου καθηγητή που πληροί τις προϋποθέσεις του
νόμου.».

