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Επαγγελματικά δικαιώματα πτυχιούχων Τεχνολόγων Μηχανικών των
τμημάτων: α) Πληροφορικής, β) Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών συστημάτων, γ) Τεχνολογίας Ιατρικών Οργάνων της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων
(TEI).
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του εδ. γ) της παρ. 2 του άρθρου 25 του Ν. 1404/
1983 (ΦΕΚ 173).
2. Την από 12.5.1987 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Τεχνολογικής
Εκπαίδευσης (Σ.Τ.Ε.).
3. Την αριθ. 672/1988 και 63/1989 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της
Επικρατείας με πρόταση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης,
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, και Βιομηχανίας, Ενέργειας και
Τεχνολογίας, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Πτυχιούχοι Τμήματος Πληροφορικής
1. Οι πτυχιούχοι του τμήματος Πληροφορικής της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών (ΣΤΕΦ) των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, από την ημερομηνία κτήσης του πτυχίου τους, με βάση τις εξειδικευμένες επιστημονικές και τεχνικές γνώσεις τους, ασχολούνται στον

ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, είτε αυτοδύναμα, είτε σε συνεργασία με άλλους επιστήμονες της πληροφορικής, στους τομείς παροχής υπηρεσιών λογισμικού πληροφορικής καθώς και στην παραγωγή προϊόντων
λογισμικού (προγραμματισμός και ανάλυση εφαρμογών, προγραμματισμός και ανάλυση συστημάτων).
2. Ειδικότερα οι πτυχιούχοι του αναφερόμενου τμήματος μπορούν
να απασχολούνται στους παρακάτω ενδεικτικά αναφερόμενους τομείς
παροχής υπηρεσιών λογισμικού πληροφορικής και στην παραγωγή
προϊόντων λογισμικού πληροφορικής:
α) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
Χρησιμοποιώντας γλώσσες προγραμματισμού, σχεδιάζουν, αναπτύσσουν, δοκιμάζουν και εγκαθιστούν προγράμματα ή μέρη προγραμμάτων. Επίσης ασχολούνται με την βελτίωση, και στην συντήρηση
εφαρμογών.
β) ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
Πέραν του προγραμματισμού και της βελτίωσης και της συντήρησης
εφαρμογών, αναλύουν ένα πρόβλημα, σχεδιάζουν την κατάλληλη μηχανογραφική λύση, εξετάζοντας και την τεχνοοικονομική πλευρά.
γ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Σχεδιάζουν, κωδικοποιούν και ελέγχουν μέρη λειτουργικών συστημάτων, βοηθητικών ρουτινών μεταγλωττιστών, συστημάτων διοίκησης,
βάσεων δεδομένων κ.α.
δ) ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Αναλύουν, σχεδιάζουν και αναπτύσσουν συστήματα πληροφορικής
που αφορούν κύρια το λογισμικό καθώς και την ανάπτυξη εφαρμογών.
3. Οι πτυχιούχοι του αναφερόμενου τμήματος μπορούν να απασχολούνται στην εκπαίδευση σύμφωνα με την ισχύουσα κάθε φορά νομοθεσία. Επίσης μπορούν να απασχοληθούν ως μέλη ερευνητικών ομάδων σε θέματα εφαρμοσμένης έρευνας, στα πλαίσια των παραπάνω
αρμοδιοτήτων τους.
Άρθρο 2.
Πτυχιούχοι Τμήματος Ηλεκτρονικών
Υπολογιστών Συστημάτων
1. Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Συστημάτων της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών (ΣΤΕΦ) των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων από την ημερομηνία κτήσης του πτυχίου, με βάση τις εξειδικευμένες επιστημονικές και τεχνικές γνώσεις
τους ασχολούνται στο ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, είτε αυτοδύναμα είτε
σε συνεργασία με άλλους επιστήμονες, με την μελέτη, σχεδιασμό, προγραμματισμό και εκτέλεση της κατασκευής, επισκευής, ελέγχου λειτουργίας και συντήρησης συστημάτων Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και
Βιομηχανικών συστημάτων που ελέγχονται ή βοηθούνται από συστήματα Ηλεκτρονικών Υπολογιστών.
2. Ειδικότερα οι πτυχιούχοι του παραπάνω τμήματος μπορούν να
απασχολούνται στους παρακάτω τομείς που αναφέρονται ενδεικτικά:
α) Μελέτη - σχεδίαση, προγραμματισμός, κατασκευή και εκμετάλλευση υπολογιστικών συστημάτων αυτομάτου ελέγχου και ρομπότ, καθώς και των ολοκληρωμένων Βιομηχανικών Συστημάτων.
β) Μελέτη - σχεδίαση, προγραμματισμό και κατασκευή για την προσαρμογή του υπολογιστή με τις διάφορες περιφερειακές μονάδες καθώς
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και την σύνδεση τους με δίχτυα Η/Υ.
γ) Σχεδίαση - εξομοίωση με τη βοήθεια υπολογιστή (CADSUMULATION).
δ) Σχεδίαση - κατασκευή ψηφιακών συστημάτων μεταφοράς επεξεργασίας και ανάλυσης πληροφοριών.
ε) Τεχνικής υποστήριξης-συντήρησης και αντιπροσώπευσης Ελληνικών και Ξένων οίκων που ασχολούνται με συστήματα υπολογιστών.
3. Οι πτυχιούχοι του αναφερόμενου τμήματος εξελίσσονται μέσα
στη διοικητική και τεχνική ιεραρχία τη σχετική με τους τομείς ηλεκτρονικών υπολογιστικών συστημάτων.
Επίσης μπορούν να καλύπτουν τις θέσεις υπευθύνων στελεχών
που προβλέπονται από τη νομοθεσία που ισχύει κάθε φορά για τη
λειτουργία των μονάδων που χρησιμοποιούν ή παράγουν ηλεκτρονικά υπολογιστικά συστήματα.
4. Οι πτυχιούχοι του αναφερόμενου τμήματος μπορούν να απασχολούνται στην εκπαίδευση σύμφωνα με την ισχύουσα κάθε φορά νομοθεσία.
Μπορούν επίσης να απασχοληθούν και ως μέλη ερευνητικών ομάδων σε θέματα εφαρμοσμένης έρευνας, στα πλαίσια των παραπάνω
αρμοδιοτήτων τους.

προβλέπονται από τη νομοθεσία που ισχύει κάθε φορά για τη λειτουργία των μονάδων που χρησιμοποιούν ή παράγουν ιατρικά όργανα.
4. Οι πτυχιούχοι του παραπάνω τμήματος μπορούν να απασχολούνται στην εκπαίδευση σύμφωνα με την κάθε φορά ισχύουσα νομοθεσία
στον τομέα της ειδικότητας τους. Επίσης μπορούν να απασχολούνται
ως μέλη ερευνητικών ομάδων σε θέματα της ειδικότητας τους.
Άρθρο 4
Η ισχύς αυτού του Προεδρικού Διατάγματος αρχίζει από την δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Στον Τπουργό Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων αναθέτουμε την
δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
Αθήνα, 8 Ιουνίου 1989
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤ. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗΣ
0I ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
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Άρθρο 3
Πτυχιούχοι του τμήματος Τεχνολογίας Ιατρικών Οργάνων
1. Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Τεχνολογίας Ιατρικών Οργάνων της
Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών (ΣΤΕΦ) των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, από την ημερομηνία κτήσης του πτυχίου, με
βάση τις εξειδικευμένες επιστημονικές και τεχνικές γνώσεις τους, ασχολούνται στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, είτε αυτοδύναμα είτε σε
συνεργασία με άλλους επιστήμονες, με την μελέτη, έρευνα και εφαρμογή της τεχνολογίας πάνω σε σύγχρονους και ειδικούς τομείς των
ιατρικών οργάνων, με την διαδικασία παραγωγής ιατρικών οργάνων
και λεπτομηχανών, καθώς και την εμπορία, τη συντήρηση, την επισκευή και την θέση σε ετοιμότητα λειτουργίας αυτών με την συνεργασία ενδεχομένως και άλλων ειδικών επιστημόνων ιατρών, ακτινοφυσικών, βιοχημικών).
2. Ειδικότερα οι πτυχιούχοι του αναφερόμενου τμήματος μπορούν
να απασχολούνται στα παρακάτω αντικείμενα.
α) Παραγωγή ή εμπορία πάσης φύσεως ιατρικών οργάνων και λεπτομηχανισμών.
β) Επισκευή, συντήρηση, ανακατασκευή ιατρικών μηχανημάτων,
οργάνων, συσκευών βιοτεχνολογικού ενδιαφέροντος καθώς και λεπτο-μηχανισμών.
γ) Εξασφάλιση στον τομέα Νοσοκομεία, σε συνεργασία ίσως με άλλους ειδικούς επιστήμονες, όπως ιατρούς, ακτινοφυσικούς, βιοχημικούς, της ετοιμότητας προς χρήση των συσκευών και οργάνων με τη
φροντίδα τους για συντήρηση, επισκευή, ελέγχους.
δ) Συμμετοχή στην αξιολόγηση προσφορών για την προμήθεια ιατρικών οργάνων και εξοπλισμού.
ε) Εκπόνηση και επίβλεψη ή συμμετοχή στην εκπόνηση μελετών
για την ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία μονάδων παραγωγής ιατρικών οργάνων και εξοπλισμού.
στ) Εξειδικευμένες εργασίες εγκαταστάσεως και θέσεως σε λειτουργία ιατρικών οργάνων και εξοπλισμού εργαστηρίων και τμημάτων Νοσοκομείων (χειρουργεία, ακτινολογικά κ.λπ.), για τις οποίες εγγράφονται στο Μητρώο Εμπειρίας Κατασκευαστών (Μ.Ε.Κ).
ζ) Πραγματοποίηση, ως στελεχών του Δημοσίου, ελέγχων σε αντίστοιχες βιομηχανίες και βιοτεχνίες καθώς και ιδιωτικά εργαστήρια και
ιατρεία για τη χορήγηση σχετικής άδειας λειτουργίας.
η) Κάθε άλλη επαγγελματική δραστηριότητα, που εμφανίζεται στο
αντικείμενο της ειδικότητας τους με την εξέλιξη της τεχνολογίας, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις της κάθε φορά ισχύουσας νομοθεσίας.
3. Οι πτυχιούχοι του αναφερόμενου τμήματος εξελίσσονται μέσα
στη διοικητική και τεχνική ιεραρχία τη σχετική με τους τομείς της Τεχνολογίας Ιατρικών Οργάνων.
Επίσης μπορούν να καλύπτουν τις θέσεις υπευθύνων στελεχών που
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Καθορισμός Επαγγελματικών δικαιωμάτων πτυχιούχων Τεχνολόγων
Μηχανικών του τμήματος Ηλεκτρονικών της Σχολής Τεχνολογικών
Εφαρμογών των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του εδ. γ' της παο. 2 του άρθρου 25 του Ν. 1404/
1983 (ΦΕΚ 173/24.11.83 τ.Α).
2. Την από 8/2.9.87 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Τεχνολογικής
Εκπαίδευσης (Σ.Τ.Ε.).
3. Την αριθμ. 673/1988 και 59/1989 γνωμοδότηση του Συμβουλίου
της Επικρατείας με πρόταση των Τπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης, Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων και Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Επαγγελματικά δικαιώματα.
1. Οι πτυχιούχοι του τμήματος Ηλεκτρονικών της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών των Τεχνολογικών Εκπ/κών Ιδρυμάτων με βάση τις
εξειδικευμένες επιστημονικές και τεχνικές γνώσεις τους, ασχολούνται
είτε αυτοδύναμα είτε σε συνεργασία με άλλους επιστήμονες με την
μελέτη, έρευνα και εφαρμογή της τεχνολογίας πάνω σε σύγχρονους και
ειδικούς τομείς της ηλεκτρονικής στον ιδιωτικό τομέα και στο δημόσιο
τομέα.
2. Ειδικότερα απασχολούνται:
2.1. Σε βιοτεχνίες, βιομηχανίες και επιχειρήσεις που έχουν ως αντικείμενο την παραγωγή ηλεκτρονικών στοιχείων, διατάξεων, συσκευών
και συστημάτων για την παραγωγή άλλων προϊόντων, ή την παροχή
υπηρεσιών προς αυτές και προς τρίτους.
2.2. Έχουν δικαίωμα εκπόνησης μελέτης, επίβλεψης, κατασκευής
συναρμολόγησης, συντήρησης εγκατάστασης, χειρισμών, ελέγχου λειτουργίας και μετατροπής ηλεκτρονικού στοιχείου, διατάξεως συσκευής
και συστημάτων των τομέων: τηλεπικοινωνιών, οπτικοακουστικών, ραδιοτηλεόρασης, προστασίας και πυρασφάλειας, οργάνων μέτρησης και
ηλεκτρονικών ισχύος καθώς επίσης αυτόματου ελέγχου. Ηλεκτρονικών
Yπολογιστών και Ιατρικών Οργάνων σε συνεργασία με τεχνικούς των
αντίστοιχων ειδικοτήτων.
Τα παραπάνω δικαιώματα ασκούνται είτε τα συστήματα, αυτά είναι
αμιγή ηλεκτρονικά είτε μικτά με ηλεκτρολογική, μηχανολογικά ως προς
το ηλεκτρονικό μέρος αυτών.
2.3. Ιδρύουν και διευθύνουν ηλεκτρονικά εργαστήρια.
3. Οι πτυχιούχοι του Τμήματος εξελίσσονται μέσα στη διοικητική και
τεχνική ιεραρχία τη σχετική με τους τομείς της ειδικότητας τους.
4. Οι πτυχιούχοι του Τμήματος μπορούν να καλύπτουν τις θέσεις υπευθύνων στελεχών στις βιοτεχνίες, βιομηχανίες και γενικά τις Επιχειρήσεις που προβλέπονται στη νομοθεσία που ισχύει κάθε φορά για
τη
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λειτουργία των Επιχειρήσεων αυτών.
2. Στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων αναθέ5. Οι πτυχιούχοι του Τμήματος ασκούν κάθε άλλη επαγγελματική δραστηριότητα που εμφανίζεται στο αντικείμενο της ειδικότητας τουμε την δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
Αθήνα, 8 Ιουνίου 1989 Ο
τους με την εξέλιξη της τεχνολογίας, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις της
κάθε φορά ισχύουσας νομοθεσίας.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ
6. Οι πτυχιούχοι του Τμήματος απασχολούνται στην εκπαίδευση σύμφωνα με την ισχύουσα κάθε φορά νομοθεσία και στην
έρευνα σε συνεργασία με άλλους επιστήμονες πάνω σε θέματα
εξέλιξης της ηλεκτρονικής επιστήμης και εφαρμογής των πορισμάτων της.
7. Οι πτυχιούχοι του Τμήματος έχουν δικαίωμα να διενεργούν
μόνοι τους ή σαν μέλη επιτροπών εκτιμήσεις και πραγματογνωμοσύνες σε ζημιές που προκλήθηκαν από οποιαδήποτε αιτία σε
ηλεκτρονικές διατάξεις, συσκευές, συστήματα και εγκαταστάσεις,
αξιολόγηση προσφορών κάθε φύσης ηλεκτρονικού εξοπλισμού
και ελέγχους σε αντίστοιχες βιοτεχνίες και βιομηχανίες προκειμένου να τους χορηγηθεί άδεια λειτουργίας.
8. Οι πτυχιούχοι του τμήματος με την απόκτηση του πτυχίου
τους ασκούν το επάγγελμα στα πλαίσια των πιο πάνω επαγγελματικών δικαιωμάτων.
9. Τα αναφερόμενα στις προηγούμενες παραγράφους δικαιώματα και δραστηριότητες νοούνται σύμφωνα και αντίστοιχα με την
ορολογία που ακολουθεί.
9.1. Μελέτη: Είναι η εκπόνηση πλήρων και ολοκληρωμένων
σχεδίων υπολογισμών και εγγράφων οδηγιών, σύνθεσης και συναρμολόγησης ηλεκτρονικών συσκευών, διατάξεων και συστημάτων.
9.2. Κατασκευή: Είναι η υλοποίηση των κατασκευαστικών σχεδίων μιας μελέτης ηλεκτρονικού στοιχείου, διατάξεως υποσυστήματος, συσκευής ή συστήματος.
9.3. Συναρμολόγηση συσκευής: Είναι η τοποθέτηση των εξαρτημάτων και σύνδεση αυτών, ως και των υποσυστημάτων για την
κατασκευαστική ολοκλήρωση μιας συσκευής σε ενιαίο λειτουργικό
σύνολο, βάσει των σχεδίων, υπολογισμών και εγγράφων οδηγιών
της μελέτης.
9.4. Εγκατάσταση ηλεκτρονικού συστήματος: Είναι η εκτέλεση
του συνόλου των εργασιών που απαιτούνται για την τοποθέτηση
και ομαλή λειτουργία του ηλεκτρονικού συστήματος, βάσει της
σχετικής μελέτης.
9.5. Επίβλεψη εγκατάστασης: Είναι η υπεύθυνη παρακολούθηση των εκτελουμένων εργασιών για την ακριβή εκτέλεση του έργου, βάσει της μελέτης, που περιλαμβάνει:
α. Τεχνική επίβλεψη
β. Ποιοτικό έλεγχο
γ. Επιμέτρηση και παραλαβή.
9.6. Συντήρηση ηλεκτρονικής συσκευής: Είναι η εκτέλεση στο
εργαστήριο ή στο χώρο της εγκατάστασης των απαιτουμένων
επισκευαστι-κών εργασιών συντήρησης, λειτουργίας και ελέγχου
σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή της συσκευής και τις
σχετικές προδιαγραφές.
9.7. Συντήρηση εγκατάστασης ηλεκτρονικού συστήματος: Είναι
επίβλεψη και εκτέλεση των απαιτουμένων εργασιών γενικής συντήρησης, επισκευής και περιοδικού ελέγχου καλής λειτουργίας
σύμφωνα με τις έγγραφες οδηγίες του μελετητή ή του κατασκευαστή και τις σχετικές προδιαγραφές.
9.8. Επίβλεψη λειτουργίας εγκατάστασης: Είναι η υπεύθυνη
παρακολούθηση των απαιτούμενων εργασιών και χειρισμών για
τη λειτουργία της εγκατάστασης.
9.9. Χειρισμός: Είναι η θέση και διατήρηση σε λειτουργία και
παύση λειτουργίας μιας συσκευής ή ενός συστήματος.
9.10. Μετατροπή: Είναι η τροποποίηση της συσκευής ή του
συστήματος για να επιτευχθεί διαφοροποίηση της λειτουργίας και
λοιπών χαρακτηριστικών. Η μετατροπή πρέπει να γίνεται πάντοτε
βάσει γραπτών οδηγιών του κατασκευαστή ή του μελετητή και να
βρίσκεται μέσα στα καθοριζόμενα όρια λειτουργίας.
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Ίδρυση Κλινικής Εντατικής θεραπείας στο Τμήμα Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Τγείας του Πανεπιστημίου Αθηνών και καθορισμός
του εσωτερικού κανονισμού της.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 7 του Ν. 1268/82 «Για τη
δομή και λειτουργία των Α.ΕΊ.» (Α.87), όπως τροποποιήθηκε με την
παο. 2 του άρθρου 48 του Ν. 1404/83 «Δομή και λειτουργία των
T.E.I.» (A. 173).
2. Τη γνώμη της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος Ιατρικής της
Σχολής Επιστημών Τγείας του Πανεπιστημίου Αθηνών (συνεδριάσεις
25.10.88 και 8.11.88).
3. Την 314/1989 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας
με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων,
αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Ίδρυση
Ιδρύεται στο Τμήμα Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Τγείας του
Πανεπιστημίου Αθηνών Κλινική Εντατικής θεραπείας.
Η Κλινική ανήκει στον τομέα Παθολογίας.
Άρθρο 2
Εσωτερικός Κανονισμός
Ο Εσωτερικός Κανονισμός της ιδρυόμενης με το προηγούμενο
άρθρο Κλινικής καθορίζεται σύμφωνα με τους ορισμούς των επομένων άρθρων.
Άρθρο 3
Σκοπός Σκοπός της Κλινικήείναι:
α. Η νοσηλεία βαρέως πασχόντων ασθενών.
β. Η ανάπτυξη και η προαγωγή της έρευνας στα επιστημονικά
πεδία της εντατικής θεραπείας και επείγουσας ιατρικής.
γ. Η εκπαίδευση φοιτητών του τμήματος Ιατρικής, σύμφωνα με το
πρόγραμμα σπουδών, καθώς και η πρακτική άσκηση και ακαδημαϊκή κατάρτιση ιατρών στο γνωστικό αντικείμενο της εντατικής θεραπείας και επείγουσας ιατρικής.
Άρθρο 4
Διοίκηση

Η Κλινική διευθύνεται από διευθυντή, ο οποίος εκλέγεται σύμφωνα
με τις διατάξεις του Π.Δ. 46/89 «Κριτήρια και διαδικασία για την εκλογή διευθυντή εργαστηρίου ή κλινικής Α.Ε.Ι.» (Α.21).
Άρθρο 2.
Ο διευθυντής της Κλινικής ασκεί τις αρμοδιότητες που ορίζει το
1. Η ισχύς αυτού του Προεδρικού Διατάγματος αρχίζει από την άρθρο 7 του Ν. 1268/82 και επί πλέον:
δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
α) Συντονίζει το διδακτικό (προπτυχιακό · μεταπτυχιακό) και το ερευνητικό έργο της Κλινικής.

