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Αθήνα,  7 Μαΐου 2018 

Ενημερωτικό Σημείωμα 

για τη συνάντηση με τον Υπουργό Υγείας 

Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι 

Σήμερα Δευτέρα 7/5 η ΕΓ της ΠΟΣΔΕΠ είχε συνάντηση με τον Υπουργό Υγείας κ. Α. Ξανθό. Στη συνάντηση συμμετείχε επίσης ο ΓΓ του Υπ. Υγείας κ. 

Γ. Γιαννόπουλος, ενώ την ΠΟΣΔΕΠ εκπροσώπησαν ο Πρόεδρος, καθ. κ. Στάθης Ευσταθόπουλος, ο Αντιπρόεδρος, καθ. κ. Γιάννης Νηματούδης, και 

τα  μέλη της Διοικούσας Επιτροπής Αναπλ. Καθ. κ. Νίκος Σύψας και Επικ. Καθ. κ. Νίκος Παπαλεξίου.  

Εκ μέρους του προεδρείου της ΠΟΣΔΕΠ υποβλήθηκε υπόμνημα στον Υπουργό με όλα τα μεγάλα εκκρεμή θέματα που απασχολούν τα μέλη ΔΕΠ 

που είναι εγκατεστημένα σε Νοσοκομεία (επισυνάπτεται). Επί αυτών έγινε μακρά συζήτηση.  Τα πιο σημαντικά πρακτικά αποτελέσματα που 

προέκυψαν από τη συζήτηση ήταν: 

1. Λειτουργία Διυπουργικής Επιτροπής 

Χαιρετίσαμε τη δημιουργία της Επιτροπής αυτής, αλλά παράλληλα τονίσαμε τα σημεία που αναφέρονται στο υπόμνημα επισημαίνοντας ότι 

αναμένουμε έναν ειλικρινή και δημιουργικό διάλογο που θα έχει στόχο να λύσει προβλήματα και όχι να επιβάλλει ειλημμένες αποφάσεις. 

2. Οργανισμοί και λειτουργία Πανεπιστημιακών Νοσοκομείων 

Αναπτύξαμε την αναγκαιότητα θεσμοθέτησης Οργανισμών στα Πανεπιστημιακά νοσοκομεία οι οποίοι θα αναδεικνύουν το διακριτό θεσμικό 

ρόλο που έχουν αυτά σε σχέση με τα υπόλοιπα νοσοκομεία του ΕΣΥ αναδεικνύοντας ισότιμα το τριπλό τους ρόλο, που είναι η παροχή υψηλής 

ποιότητας εκπαιδευτικού, ερευνητικού και κλινικού έργου. 

3. ΘΕΣΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ που αφορούν μέλη ΔΕΠ που είναι τοποθετημένα σε Νοσοκομεία 

Α) στο θέμα του Ν. 4498/17 με τον οποίο νομοθετήθηκε ότι το ωράριο των Πανεπιστημιακών στα Νοσοκομεία είναι το ίδιο με το ωράριο των 

γιατρών του ΕΣΥ έγινε κατανοητή από τον Υπουργό η ιδιαιτερότητα των Πανεπιστημιακών που έχουν ελάχιστο υποχρεωτικό ωράριο και  για τις 

υποχρεώσεις τους ως προς το εκπαιδευτικό και ερευνητικό έργο. Ο Υπουργός δεσμεύθηκε να εξετάσει μια τροποποίηση του νόμου μετά από 

πρόταση που θα του υποβάλουμε. 

Β) στο θέμα του αιτήματος μας να δοθεί μέρος των θέσεων που πρόκειται να προκηρυχθούν για γιατρούς του ΕΣΥ για θέσεις μελών ΔΕΠ στις 

Ιατρικές Σχολές για τα νοσοκομεία, αποδέχθηκε το γεγονός ότι οι Παν/κές κλινικές και εργαστήρια στα Νοσοκομεία διεκπεραιώνουν μεγάλο 

κλινικό έργο και ότι στις κλινικές αυτές υπάρχει μεγάλο κενό στην κάλυψη των νοσημευτικών αναγκών, καθώς και μεγάλος αριθμός 

αφυπηρετήσεων. Δεσμεύθηκε ότι θα το εξετάσει. 

Γ) στο θέμα των Ακαδημαϊκών Υποτρόφων, βρήκε λογικά τα αιτήματα και δεσμεύθηκε ότι θα προσπαθήσει να τα αντιμετωπίσει. 

Δ) στο θέμα της εκπροσώπησης των Πανεπιστημιακών στα διοικητικά και επιστημονικά όργανα των νοσοκομείων στα υπόλοιπα νοσοκομεία 

(εκτός των 7 «Πανεπιστημιακών») που είναι εγκατεστημένες πανεπιστημιακές κλινικές, μας ενημέρωσε ότι ήδη το έχουν συζητήσει και το 

εξετάζουν θετικά.  

4. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ που αφορούν μέλη ΔΕΠ που είναι τοποθετημένα σε Νοσοκομεία 

Δεσμεύθηκε ότι θα λύσει την εκκρεμότητα της μη καταβολής της ειδικής αμοιβής για το κλινικό έργο στα νοσοκομεία της 4
ης

 ΥΠΕ. 

Με εκτίμηση 

   Ο Πρόεδρος 
 

Στάθης Ευσταθόπουλος 
Καθηγητής  

Ιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α. 
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