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ΥΠΟΜΝΗΜΑ 
Για τον Υπουργό Υγείας 

1. Λειτουργία Διυπουργικής Επιτροπής 
Χαιρετίζουμε τη δημιουργία της Επιτροπής αυτής, η οποία ήταν χρόνιο αίτημα της ΠΟΣΔΕΠ. Βέβαια, η σύνθεση της 

απέχει πολύ από αυτή που είχαμε προτείνει και φοβόμαστε ότι μπορεί να δημιουργηθούν προβλήματα στη λειτουργία 

της και να μη βοηθήσει στο να επικεντρωθεί σε στόχους οι οποίοι είναι ουσιαστικοί και αφορούν σε προβλήματα που 

απαιτούν λύσεις. Εμείς εκ μέρους της ΠΟΣΔΕΠ θα προσπαθήσουμε να συμβάλλουμε κατά το δυνατό στην καλύτερη 

δυνατή λειτουργία της Επιτροπής. 

Ζητάμε από το Υπουργείο Υγείας να χρησιμοποιήσει τη Επιτροπή ως ουσιαστικό εργαλείο ανάπτυξης και επίλυσης 

προβλημάτων που έχουν δημιουργηθεί και δημιουργούνται και να μη προσπαθήσει να θεσμοθετήσει νέες 

δυσμενέστερες συνθήκες για τις Πανεπιστημιακές κλινικές και εργαστήρια και τα μέλη ΔΕΠ που είναι εγκατεστημένα 

στα Νοσοκομεία. 

2. Οργανισμοί και λειτουργία Πανεπιστημιακών Νοσοκομείων 
Ζητούμε τη θεσμοθέτηση νέων οργανισμών λειτουργίας αλλά και τη λειτουργία αμιγώς Πανεπιστημιακών 

Νοσοκομείων σε όλες τις Ιατρικές Σχολές που η λειτουργία τους να  είναι προσαρμοσμένη και στον εκπαιδευτικό τους 

ρόλο, με δημιουργία οργανισμών που να καθορίζουν το διακριτό τους ρόλο και να αναδεικνύουν ως πρώτο και 

κυριότερο στόχο τους την εκπαίδευση των φοιτητών. Σε ένα τέτοιο Νοσοκομείο, καθοριστικό ρόλο στη διοίκηση του 

θα πρέπει να έχει η οικεία Ιατρική Σχολή και το αντίστοιχο Πανεπιστήμιο. 

Προς αυτή την κατεύθυνση είχαμε πετύχει την επαναφορά του θεσμού του Αναπλ. Διοικητή Ακαδημαϊκών υποθέσεων 

στα Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία του ΕΣΥ, ο οποίος θα διορίζεται από τον Υπουργό Υγείας μέσα από μια λίστα 3 

ονομάτων που θα υποβάλλει η οικεία Ιατρική Σχολή. 

Δυστυχώς η τωρινή Κυβέρνηση, μη εφαρμόζοντας το νόμο, κατήργησε στην πράξη το θεσμό του Αναπλ. Διοικητή Ακαδ. 

Υποθέσεων καθώς δεν έχει διορίσει κανέναν σε κανένα Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο.  

3. ΘΕΣΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ που αφορούν μέλη ΔΕΠ που είναι τοποθετημένα σε Νοσοκομεία 
1. Πλήρης, μη αποκλειστική απασχόληση Πανεπιστημιακών ιατρών που είναι τοποθετημένοι από το Πανεπιστήμιο 

σε Νοσοκομεία του ΕΣΥ, όπως ισχύει για όλους τους Πανεπιστημιακούς της χώρας. Ζητάμε να εφαρμοστεί πλήρως 

το νομικό πλαίσιο που ισχύει για όλους τους Πανεπιστημιακούς σε όλους όσους είναι τοποθετημένοι στα 

Νοσοκομεία. 

2. Τροποποίηση των διατάξεων του Νόμου 3754 (Αρ. ΦΕΚ 43, τ. Α’, 11-3-2009) που θίγουν και υποβαθμίζουν την 

ύπαρξη και λειτουργία των Πανεπιστημιακών στα Νοσοκομεία.  

3. Αλλαγή των τελευταίων νομοθετικών διατάξεων των Ν. 4486 (πειθαρχικό σύστημα) και 4498/17 (ωράριο) που 

στρέφονται κατά των Πανεπιστημιακών  στα Νοσοκομεία.  

4. Από τις επερχόμενες προκηρύξεις γιατρών ΕΣΥ, να δοθεί ένα ποσοστό 10% για προκηρύξεις θέσεων ΔΕΠ που θα 

πάνε σε κλινικές και εργαστήρια στα Νοσοκομεία. Το κλινικό έργο των Πανεπιστημιακών κλινικών και 
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εργαστηρίων είναι τεράστιο και σε ποιότητα και σε ποσότητα (στο Λεκανοπέδιο Αττικής περίπου το 40% του 

συνολικού κλινικού φόρτου του ΕΣΥ αντιμετωπίζεται από τις Παν/κές κλινικές, στη Θες/νίκη περίπου το 50% και 

αντίστοιχα και στις άλλες περιφέρειες που λειτουργούν Ιατρικές Σχολές) και οι προκηρύξεις νέων θέσεων στα 

Πανεπιστήμια έχουν κααρρεύσει από το 2010. 

5. Θέματα Ακαδημαϊκών Υποτρόφων που εργάζονται σε Πανεπιστημιακές Κλινικές των Νοσοκομείων του ΕΣΥ 

Η αναστολή των προσλήψεων στα ΑΕΙ οδήγησε σε σοβαρό πρόβλημα υποστελέχωσης των πανεπιστημιακών 

κλινικών. Για την κάλυψη των επιτακτικών κλινικών αναγκών έχουν προσληφθεί μέσω ερευνητικών πόρων των 

ΕΛΚΕ Ακαδημαϊκοί Υπότροφοι, που ασκούν κλινικό έργο σύμφωνα με τη νομοθεσία. Ζητούμε: 

1. Η προϋπηρεσία των ΑΥ σε Πανεπιστημιακές Κλινικές να αναγνωρίζεται ως προϋπηρεσία στο ΕΣΥ, όπως 

συμβαίνει και με τους Επικουρικούς Ιατρούς 

2. Να επιτρέπεται στους ΑΥ να συμμετέχουν στο πρόγραμμα εφημεριών του Νοσοκομείου, όπως συμβαίνει και 

με τους Επικουρικούς Ιατρούς 

3. Να αναλαμβάνει το ΕΣΥ την κάλυψη της Αστικής Ευθύνης των ΑΥ 

5. Αντιστοιχία Πανεπιστημιακών προς γιατρούς του ΕΣΥ. Η αντιστοιχία (για λόγους μόνο λειτουργικούς) θα πρέπει να 

είναι: Καθηγητές – Συντονιστές Διευθυντές ΕΣΥ, Αναπληρωτές και Επίκουροι Καθηγητές - Διευθυντές ΕΣΥ και 

Λέκτορες - Επιμελητές Α΄, όπως προβλεπόταν στο Φ.Ε.Κ 311/20-4-1995,Υπουργική Απόφαση Υ4α/3428, Άρθρο 

Πρώτο, Παραγ. 2. 

6. Εκπροσώπηση Πανεπιστημιακών (όλων των βαθμίδων) στα Διοικητικά και Επιστημονικά όργανα του 

Νοσοκομείου, σε όλα τα Νοσοκομεία που είναι τοποθετημένες Πανεπιστημιακές κλινικές ή/και εργαστήρια. 

7. Συμμετοχή των Πανεπιστημιακών στα Συμβούλια κρίσεων ΕΣΥ, όταν πρόκειται για επιμελητές ΕΣΥ οι οποίοι θα 

στελεχώσουν Πανεπιστημιακές Κλινικές/Εργαστήρια. 

8. Επέκταση της διάταξης για τον Αναπλ. Διοικητή των Παν/κών Νοσοκομείων και στα μικτά Νοσοκομεία, με όλες τις 

αρμοδιότητες που προβλέπονται από το Νόμο. 

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

Νοσοκομεία 

1. Αναγνώριση του κλινικού και εργαστηριακού έργου που καθημερινά προσφέρουν οι Πανεπιστημιακοί και 

απόδοση πλήρους αμοιβής, ισότιμης των συναδέλφων του ΕΣΥ,  σε όλους για το έργο αυτό.  

2. Άρση της παράνομης και απαράδεκτης άρνησης χορήγησης του κλινικού επιδόματος στους πανεπιστημιακούς που 

υπηρετούν σε Νοσοκομεία της 4ης ΥΠΕ που πληρούν τις προϋποθέσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 30 του Ν. 

4025/2011 και οι οποίοι δεν το λαμβάνουν 

3. Για την αμοιβή των εφημεριών των Μελών ΔΕΠ που είναι τοποθετημένα από το Πανεπιστήμιο σε Νοσοκομεία του 

Υπουργείου Υγείας, θα πρέπει οι εφημερίες των μελών ΔΕΠ να υπολογίζονται ως εξής: 

Αμοιβή εφημερίας Λέκτορα ίση με την αμοιβή του Επιμελητή Α’ 

Αμοιβή εφημερίας Επίκουρου και Αναπλ. Καθηγητή ίση με την αμοιβή του Διευθυντή ΕΣΥ 

 

   Ο Πρόεδρος 
 

Στάθης Ευσταθόπουλος 
Καθηγητής Ε.Κ.Π.Α. 

 

Ο Γραμματέας 
 

Χαράλαμπος Φείδας 
Καθηγητής Α.Π.Θ 

 


