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ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

Α Π Ο Φ Α Σ Η
Αθήνα, 16 Ιουνίου 2011
ΘΕΜΑ: Απόφαση της Ε.Γ. ΠΟΣΔΕΠ για θέματα των πανεπιστημιακών γιατρών.
Η Εκτελεστική Γραμματεία της ΠΟΣΔΕΠ κατά την 5η Συνεδρίασή της την Πέμπτη 16
Ιουνίου 2011 με έκπληξη πληροφορήθηκε την απόφαση του Υπουργού Υγείας να μην
καταθέσει τη σχετική ρύθμιση για τη διευθέτηση του προβλήματος που έχουν οι
Πανεπιστημιακοί γιατροί που λειτουργούν σε Νοσοκομεία του ΕΣΥ, οι οποίοι (οι μόνοι
από όλους τους Πανεπιστημιακούς συναδέλφους τους) έχουν εξαιρεθεί από τις
διατάξεις του Ν. 2530/97 ως προς τη δυνατότητά τους για την άσκηση ελευθέριου
επαγγέλματος.
Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι όλοι οι Πανεπιστημιακοί δάσκαλοι έχουν ελάχιστη
υποχρέωση να ασκούν στα πλαίσια του λειτουργήματός τους εκπαιδευτικό και
ερευνητικό έργο ευρισκόμενοι στο Πανεπιστήμιο τουλάχιστον 20 ώρες την εβδομάδα.
Οι Πανεπιστημιακοί γιατροί επιπλέον αυτού, έχουν υποχρέωση:
α) να παρέχουν κλινικό έργο καθημερινά με πλήρες ωράριο (37,5 ώρες την εβδομάδα)
όπως και οι υπόλοιποι γιατροί του ΕΣΥ για το οποίο τους χορηγείται μια μικρή (για το
παρεχόμενο έργο) αμοιβή με τη μορφή επιδόματος (το οποίο περικόπτεται μαζί με όλα
τα επιδόματα) και του οποίου το ύψος είναι περίπου στο ένα τέταρτο των αντίστοιχων
αποδοχών των συναδέλφων του ΕΣΥ
β) να εκτελούν εφημερίες όπως και οι γιατροί του ΕΣΥ αμοιβόμενοι γι’ αυτές λιγότερο
κατά 20% έως 30% των αντίστοιχων αμοιβών για την κάθε εφημερία των γιατρών του
ΕΣΥ
γ) δεν έχουν μέχρι σήμερα από το 2001 καμία δυνατότητα να ασκήσουν ελευθέριο
επάγγελμα σύμφωνα με το Νόμο όπως οι υπόλοιποι Πανεπιστημιακοί δάσκαλοι όλων
των Σχολών.
Μετά από πολλές συζητήσεις και με γνώμονα:
α) την απρόσκοπτη λειτουργία των Νοσοκομείων του ΕΣΥ στα οποία είναι ενταγμένες
Πανεπιστημιακές Κλινικές και Εργαστήρια (είτε είναι είτε δεν είναι Πανεπιστημιακά)
β) την απρόσκοπτη λειτουργία των Πανεπιστημιακών κλινικών και Εργαστηρίων που
είναι ενταγμένες στα Νοσοκομεία αυτά
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γ) τη διασφάλιση της επιτυχίας του θεσμού της ολοήμερης λειτουργίας των
Νοσοκομείων τουλάχιστον στα νοσοκομεία αυτά, θεσμός που δεν είναι επιτυχημένος,
τουλάχιστον μέχρι σήμερα, στα Νοσοκομεία
δ) το δικαίωμα των Πανεπιστημιακών γιατρών που προκύπτει από το Ν. 2530/97 για
την άσκηση ελευθέριου επαγγέλματος (με τις προϋποθέσεις που βάζει ο Νόμος)
ε) τη διασφάλιση της προπτυχιακής και μεταπτυχιακής εκπαίδευσης των φοιτητών
ιατρικής
στ) την προαγωγή της κλινικής έρευνας στα πλαίσια της λειτουργίας των Νοσοκομείων
του ΕΣΥ
Τα Υπουργεία Υγείας και Παιδείας συμφώνησαν στο αίτημα της ΠΟΣΔΕΠ, παρουσία των
Προέδρων των Τμημάτων Ιατρικής όλης της χώρας, να ψηφιστεί τροπολογία που θα
έδινε στους Πανεπιστημιακούς γιατρούς το δικαίωμα άσκησης του ελεύθερου
επαγγέλματος σύμφωνα με το Νόμο 2530/1997, παράλληλα με την υποχρέωση τους
για συμμετοχή στην (αυτονόητη) καθημερινή λειτουργία του Νοσοκομείου, καθώς και
στην ολοήμερη λειτουργία των Νοσοκομείων. Η ρύθμιση αυτή θα συμβάλει στην
απρόσκοπτη λειτουργία των Πανεπιστημιακών κλινικών και Εργαστηρίων, που είναι
ενταγμένες στα Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία και στα Νοσοκομεία του ΕΣΥ, και θα
ενισχύσει τον θεσμό της ολοήμερης λειτουργίας των Νοσοκομείων
Επιπλέον, ενώ η ρύθμιση αυτή είχε ανακοινωθεί στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων
της Βουλής κατά τη διάρκεια της συζήτησης του Σ/Ν για τις μεταμοσχεύσεις, ο
Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, την απέσυρε κυριολεκτικά την τελευταία
στιγμή μέσα στη Βουλή. Καλούμε τον κ. Υπουργό Υγείας να τηρήσει τις δεσμεύσεις
της Κυβέρνησης και να επαναφέρει άμεσα την προαναφερόμενη ρύθμιση.
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