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ΘΕΜΑ: Θζματα των Σχολών Επιστημών Υγείας και των Πανεπιστημιακών Νοσοκομείων.
Η Εκτελεςτικι Γραμματεία τθσ ΠΟΣΔΕΠ, ςτθν 9θ ςυνεδρίαςθ τθσ 19θσ Δεκεμβρίου 2011, αφοφ ζλαβε
υπόψθ τθσ παλαιότερεσ αποφάςεισ τθσ Ομοςπονδίασ, καταλιγει ςτα ακόλουκα:
 Νζοι Οργανιςμοί για τα Πανεπιςτημιακά Νοςοκομεία
Όπωσ ζχει ιδθ διατυπωκεί από προθγοφμενεσ αποφάςεισ τθσ ΠΟΣΔΕΠ (Συνζδριο, ΔΕ και ΕΓ) είναι
απαραίτθτο να δθμιουργθκοφν Οργανιςμοί για τα Πανεπιςτθμιακά Νοςοκομεία που να αναδεικνφουν
τον ιδιαίτερο εκπαιδευτικό τουσ ρόλο, αλλά και τθ ςυμβολι τουσ ςτθν ιατρικι ζρευνα.
Πρόταςη: Στθ διαδικαςία διαμόρφωςθσ των οργανιςμϊν των Πανεπιςτθμιακϊν Νοςοκομείων, κα
πρζπει να ςυμμετζχουν, εκτόσ από το Υπουργείο Υγείασ, το Υπουργείο Παιδείασ, τα Πανεπιςτιμια και
φυςικά θ ΠΟΣΔΕΠ. Οι Οργανιςμοί αυτοί κα πρζπει να αφοροφν ςτα 6 Πανεπιςτθμιακά Νοςοκομεία
(Αττικό, Πάτρασ, Ιωαννίνων, Ηρακλείου, Λάριςασ, Αλεξανδροφπολθσ), κακϊσ και ςτα «Λαϊκό»,
«Ιπποκράτειο», «Αλεξάνδρα» ςτθν Ακινα και «ΑΧΕΠΑ», «Ιπποκράτειο» και «Παπαγεωργίου» ςτθ
Θεςςαλονίκθ.
 Διυπουργική υπηρεςία, ςε Υπουργείο υγείασ και Παιδείασ, για τα θζματα των Παν/κών
Νοςοκομείων
Στο Υπουργείο Υγείασ ζγινε ζνα κετικό βιμα και δθμιουργικθκε ειδικό τμιμα ςτθ Διεφκυνςθ Ανάπτυξθσ
Μονάδων Υγείασ, που κα αςχολείται με τα κζματα των Πανεπιςτθμιακϊν κλινικϊν, εργαςτθρίων και
μελϊν ΔΕΠ που είναι εγκατεςτθμζνα ςτα Νοςοκομεία.
Πρόταςη: Το ειδικό τμιμα για τα Πανεπιςτθμιακά Νοςοκομεία κα πρζπει να ενιςχυκεί και να εξελιχκεί
ςε διυπουργικι υπθρεςία με τθ ςυμμετοχι και του Υπουργείου Παιδείασ.
 Άςκηςη ελευθζριου επαγγζλματοσ
Το άρκρο 30 ςτον ν 4025/2011 ανταποκρίνεται μερικϊσ ςτο αίτθμα που είχαν διατυπϊςει τόςο θ
ΠΟΣΔΕΠ, όςο και θ Σφνοδοσ των Προζδρων των Ιατρικϊν και Οδοντιατρικϊν Τμθμάτων τθσ χϊρασ , διότι
δεν περιλαμβάνει το ςφνολο των δραςτθριοτιτων που χαρακτθρίηουν το ιατρικό επάγγελμα κατά τθν
άςκθςι του.
Πρόταςη: Να υπάρξει μια ενιαία ρύκμιςθ , αντίςτοιχθ με ό,τι ιςχφει για όλουσ τουσ πανεπιςτθμιακοφσ
με το άρκρο 23 του Ν. 4009, προσ όφελοσ και των μελών ΔΕΠ, αλλά και των Ιατρικϊν και Οδοντιατρικϊν
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Σχολϊν, που να διαςφαλίηει ότι δεν κα υπάρχει απϊλεια ςε μζλθ ΔΕΠ με κλινικι ι εργαςτθριακι
δραςτθριότθτα,.
 Εφημερίεσ των μελών ΔΕΠ
Τα μζλθ ΔΕΠ που υπθρετοφν ςτα Νοςοκομεία, είναι υποχρεωμζνα να ςυμμετζχουν ςτισ εφθμερίεσ του
Νοςοκομείου όπωσ οι γιατροί του ΕΣΥ, αλλά οι αμοιβζσ τουσ είναι περίπου 30% χαμθλότερεσ από τισ
αντίςτοιχεσ αμοιβζσ των ςυναδζλφων του ΕΣΥ, ςφμφωνα με τθν αντιςτοιχία των βακμίδων που
μονομερϊσ και παρά τθ διαφωνία μασ κζςπιςε το Υπουργείο Υγείασ. Αυτό είναι άδικο, κακϊσ ςτθν
εφθμερία, επιτελείται ακριβϊσ το ίδιο ζργο και από τισ 2 κατθγορίεσ εφθμερευόντων (πανεπιςτθμιακοί
γιατροί και γιατροί ΕΣΥ).
Πρόταςη: Να εξιςωκοφν οι αμοιβζσ τθσ εφθμερίασ και για τισ 2 κατθγορίεσ, των μελϊν ΔΕΠ και των
ιατρϊν ΕΣΥ .
 Κλινικοί Καθηγητζσ
Στο άρκρο 29 παρ. 7 του Ν 4025/2011 επαναφζρεται ο κεςμόσ του Κλινικοφ Κακθγθτι, με ςκοπό να
ενεργοποιθκεί θ διάταξθ. Η διάταξθ αυτι μπορεί να δϊςει κίνθτρα ςτουσ Συντονιςτζσ Διευκυντζσ Ε.Σ.Υ.
να αναπτφξουν το ερευνθτικό και εκπαιδευτικό τουσ ζργο.
Πρόταςη: Η Κοινι Υπουργικι Απόφαςθ που κα ορίηει τισ προχποκζςεισ και τθ διαδικαςία απονομισ
του τίτλου πρζπει να διαςφαλίηει το κφροσ των Πανεπιςτθμίων, αλλά και του ίδιου του τίτλου, και να
πραγματοποιείται θ απονομι από τισ Ιατρικζσ Σχολζσ.
 Αναπληρωτήσ Διοικητήσ των Πανεπιςτημιακών Νοςοκομείων
Με το Ν. 3918/2011, άρκρο 62, παρ. 4, κακορίςτθκε ότι ο Αναπλ. Διοικθτισ των Πανεπιςτθμιακϊν
Νοςοκομείων κα διορίηεται από τον Υπουργό Υγείασ από ζναν κατάλογο 3 Κακθγθτϊν ι Αναπλθρωτϊν
Κακθγθτϊν που κα προτείνεται από τθν οικεία Ιατρικι Σχολι. Ακολοφκωσ ςτο Ν. 3984/2011, άρκρο 66
παρ. 14, ορίηεται ότι κα μπορεί να επιλζξει τθν πλιρθ και αποκλειςτικι απαςχόλθςθ του ςτο
Πανεπιςτιμιο και να αςκεί τα κακικοντα του Αναπλ. Διοικθτι χωρίσ αμοιβι. Όμωσ, ςτο Ν. 4009/2011,
άρκρο 24 παρ. 4.ε, ορίηεται ότι «…, οι υποδιοικητζς σε Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ. που υπάγονται στο δημόσιο
τομζα …» πρζπει να τελοφν ςε αναςτολι των κακθκόντων τουσ.
Πρόταςη: Η παρ. 4.ε του άρκρου 24 του Ν. 4009/2011 να τροποποιθκεί, διευκρινίηοντασ για τθν ειδικι
περίπτωςθ του Αναπλ. Διοικθτι των Παν/κϊν Νοςοκομείων ότι ιςχφει θ διάταξθ του Ν. 3984/2011,
άρκρο 66, παρ. 14 που του επιτρζπει να επιλζξει το κακεςτϊσ απαςχόλθςισ του.
 Συμμετοχή Ερευνητών των Ερευνητικών Κζντρων, ςτα εκλεκτορικά ςώματα μελών ΔΕΠ
Θα πρζπει να λθφκεί υπ’ όψιν, ότι για τα μζλθ ΔΕΠ των Ιατρικϊν Σχολϊν, ζνα από τα ςθμαντικότερα
κριτιρια που λαμβάνεται υπ’ όψιν και ςυνεκτιμάται κατά τθν εξζλιξι τουσ είναι το κλινικό ζργο του
υποψιφιου. Η δυνατότθτα αξιολόγθςισ τουσ από ςυναδζλφουσ που υπθρετοφν ςε ερευνθτικά κζντρα
και οι οποίοι δεν αςκοφν ι δεν ζχουν αςκιςει ποτζ κλινικό ζργο κζτει ζνα προβλθματιςμό.
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