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Αθήνα, 16 Νοεμβρίου 2011

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
ΠΡΟΣ τους συναδέλφους Μέλη ΔΕΠ των
Ιατρικών και Οδοντιατρικών Τμημάτων της χώρας.
ΘΕΜΑ: Ρύθμιση των εργασιακών σχέσεων των Ιατρών μελών ΔΕΠ όλων των
Ιατρικών και Οδοντιατρικών Τμημάτων της χώρας, που αφορούν το Υπουργείο
Υγείας.
Αγαπητοί συνάδελφοι,
Δημοσιεύθηκε1 ο τελευταίος νόμος του Υπουργείου Υγείας “Ανασυγκρότηση
φορέων κοινωνικής αλληλεγγύης, κέντρα αποκατάστασης, αναδιάρθρωση Ε.Σ.Υ. και
άλλες διατάξεις”, όπου ρυθμίζονται, μεταξύ άλλων, θέματα που αφορούν τη σχέση
των Πανεπιστημίων με το Ε.Σ.Υ. Πιο συγκεκριμένα, ο νέος νόμος αναφέρεται στα
ακόλουθα θέματα ενδιαφέροντός μας:
 Στο άρθρο 24 παρ. 7 ρυθμίζονται θέματα της διοίκησης των Νοσοκομείων
Αρεταίειο και Αιγινήτειο.
 Στο άρθρο 29 παρ. 7 επαναφέρεται ο θεσμός του Κλινικού Καθηγητή, με
σκοπό να ενεργοποιηθεί η διάταξη.
 Στο άρθρο 30 παρ. 1 και 2 προβλέπεται η δυνατότητα για ιδιωτικό ιατρείο.
 Στο άρθρο 41 παρ. 1 και 2 δημιουργείται Τμήμα στη Διεύθυνση
Πανεπιστημιακών Νοσοκομείων στο Υπουργείο Υγείας.
Σε σχέση με τα παραπάνω:
 Η νέα μορφή της διοίκησης των Πανεπιστημιακών Νοσοκομείων Αρεταίειο
και Αιγινήτειο δεν είναι συμβατή με το νομικό καθεστώς των εν λόγω
νοσοκομείων. Τα πανεπιστημιακά αυτά νοσοκομεία, τα μόνα αμιγώς
πανεπιστημιακά νοσοκομεία στην Ελλάδα είναι κληροδοτήματα του
Πανεπιστήμιου Αθηνών από τον 19ο αιώνα όταν οι διαθέτες κατέλειπαν
την περιουσία τους στο πανεπιστήμιο: στην περιουσία του Πανεπιστημίου
ανήκουν τόσο το οικόπεδο που βρίσκονται, όσο και τα κτήρια αλλά και ο
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εξοπλισμός τους. Επίσης, όλοι όσοι εργάζονται εκεί είναι προσωπικό του
Πανεπιστημίου: όχι μόνο τα μέλη ΔΕΠ αλλά και όλοι οι άλλοι, εκτός των
ειδικευομένων γιατρών που εκ των πραγμάτων είναι του Υπουργείου
Υγείας (το οποίο και οφείλει να πληρώνει τη μισθοδοσία και τις αμοιβές
των εφημεριών τους). Διοικούνται λοιπόν από εκλεγόμενες εφορείες που
εποπτεύονται από τον Πρύτανη-Πρυτανικό Συμβούλιο-Σύγκλητο και
κοινός Πρόεδρος είναι ο εκάστοτε εκλεγόμενος Αναπληρωτής Πρόεδρος
της Ιατρικής Σχολής. Οι προβλεπόμενες από το άρθρο 24 νέες διοικήσεις
ορίζονται από όργανα εκτός του Πανεπιστημίου Αθηνών και της Ιατρικής
Σχολής και δεν συνάδουν με τα παραπάνω. Δεν είναι αποδεκτό να μπει
κάτω από διοίκηση του Υπουργείου Υγείας τμήμα της περιουσίας του
Πανεπιστημίου Αθηνών! Το Υπουργείο Υγείας χρηματοδοτεί μόνο τη
μισθοδοσία των ειδικευομένων ιατρών στα δύο νοσοκομεία και τίποτε
άλλο αφού εκκρεμεί ακόμα η οφειλή του που αφορά στη νοσηλεία των
απόρων ασθενών! Η κύρια οικονομική επιχορήγηση προέρχεται από το
Υπουργείο Παιδείας που είναι και το εποπτεύον Υπουργείο. Η
πανεπιστημιακή κοινότητα θα χρησιμοποιήσει όλα τα νόμιμα μέσα για να
υπερασπιστεί το δικαίωμα της αυτοδιοίκησης της περιουσίας των
πανεπιστημίων. Επιπλέον, η διάταξη που ψηφίστηκε εισάγει νέες
διοικητικές ρυθμίσεις με κόστος και χωρίς ουσιαστικά αποτελέσματα, ενώ
αγνοείται η προσπάθεια που ήδη καταβάλλουν οι διοικήσεις των δυο
Νοσοκομείων για λειτουργική διασύνδεσή τους και για μείωση του
διοικητικού κόστους.
 Η διάταξη για τους Κλινικούς Καθηγητές είναι ουσιαστικά η επαναφορά
του θεσμού του Άμισθου Υφηγητή της προ 1268/1982 εποχής. Η διάταξη
αυτή μπορεί να δώσει κίνητρα στους Συντονιστές Διευθυντές Ε.Σ.Υ. να
αναπτύξουν το ερευνητικό και εκπαιδευτικό τους έργο. Όμως, η
διαδικασία και οι προϋποθέσεις απονομής του τίτλου οφείλουν να
διασφαλίζουν το κύρος των Πανεπιστημίων, αλλά και του ίδιου του τίτλου,
και να γίνεται με την ευθύνη των Ιατρικών Σχολών και μέσω αυτών. Η
προβλεπόμενη Κοινή Υπουργική Απόφαση πρέπει να εξασφαλίζει τα
παραπάνω, καθώς και να διασαφηνίσει τα δικαιώματα και τις
υποχρεώσεις των Κλινικών Καθηγητών, ως προς την προπτυχιακή και
μεταπτυχιακή εκπαίδευση και την έρευνα.


Το άρθρο 30 για το ιδιωτικό ιατρείο ανταποκρίνεται μερικώς στο αίτημα
που είχαν διατυπώσει τόσο η ΠΟΣΔΕΠ όσο και η Σύνοδος των Προέδρων των
Ιατρικών και Οδοντιατρικών Τμημάτων της χώρας. Προς τούτο είχε γίνει μια
συνάντηση στην Αθήνα, στις 19 Μαρτίου 20112, μετά από πρόσκληση της
ΠΟΣΔΕΠ, με συμμετοχή μελών ΔΕΠ των Σχολών Επιστημών Υγείας, με
θεσμικό ρόλο ή συνδικαλιστική θέση. Ο σκοπός του αιτήματος ήταν να
καταργηθούν οι διατάξεις του Ν. 2889/2001 οι οποίες δεν επέτρεπαν στους
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Πανεπιστημιακούς γιατρούς να ασκήσουν ελευθέριο επάγγελμα όπως
δικαιούνται όλοι οι άλλοι Πανεπιστημιακοί δάσκαλοι και να υπάρχει μία
ενιαία ρύθμιση για όλες τις Ιατρικές και Οδοντιατρικές Σχολές της χώρας,
προς όφελος και των ιατρών μελών ΔΕΠ, αλλά και των Τμημάτων χωρίς να
υπάρχει απώλεια σε μέλη ΔΕΠ με κλινική η εργαστηριακή δραστηριότητα, με
την δήλωση αποχώρησης από το νοσοκομειακό έργο. Εξακολουθούν όμως
να παραμένουν περιορισμοί σε δραστηριότητες που χαρακτηρίζουν την
άσκηση του ιατρικού επαγγέλματος.
 Η δημιουργία τμήματος στη Διεύθυνση Ανάπτυξης Νοσοκομειακών
Μονάδων στο Υπουργείο Υγείας που θα ασχολείται με τα θέματα των
Πανεπιστημιακών Νοσοκομείων, Κλινικών και Εργαστηρίων είναι μια
θετική εξέλιξη, η οποία μπορεί να δώσει τη δυνατότητα συντονισμού και
επίλυσης των θεμάτων που απασχολούν τα μέλη ΔΕΠ που εργάζονται σε
Πανεπιστημιακές Κλινικές ή Εργαστήρια των Πανεπιστημιακών
Νοσοκομείων ή των Νοσοκομείων Ε.Σ.Υ. Όμως, η υλοποίησή της απαιτεί τη
συμμετοχή ΚΑΙ του Υπουργείου Παιδείας, όπως είναι και το αίτημα που
έχει διατυπωθεί από την ΠΟΣΔΕΠ τα τελευταία χρόνια για μια
διυπουργική διεύθυνση, ενώ η στελέχωσή της πρέπει να γίνει με στελέχη,
που γνωρίζουν τις ανάγκες των Πανεπιστημιακών Κλινικών και
Εργαστηρίων για την εκπλήρωση του εκπαιδευτικού και ερευνητικού τους
έργο και για τη διασύνδεσή τους με τα Τμήματα Ιατρικής και
Οδοντιατρικής της χώρας.
 Ασφαλώς δεν λύθηκαν όλα τα προβλήματα που αφορούν τα μέλη ΔΕΠ των
Σχολών Επιστημών Υγείας σε σχέση με το Υπουργείο Υγείας και την
επίλυση των οποίων θα συνεχίσουμε να επιδιώκουμε, όπως η κατάργηση
των περιορισμών που παραμένουν στην άσκηση του ιατρικού
επαγγέλματος, οι αμοιβές των εφημεριών που υπολείπονται των
αντιστοίχων άλλων εργαζομένων στον χώρο της υγείας, οι αμοιβές του
κλινικού επιδόματος, οι Οργανισμοί των Πανεπιστημιακών Νοσοκομείων,
η θεσμική μας παρουσία στα Νοσοκομεία κλπ..
 Επίσης, έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Υγείας3 το
προσχέδιο νόμου για τις Ιατρικές Ειδικότητες, που θεσμοθετεί εξετάσεις
για την έναρξη της ειδικότητας και επηρεάζει τις προοπτικές εκπαίδευσης
των νέων ιατρών, πτυχιούχων των Τμημάτων Ιατρικής και Οδοντιατρικής
της χώρας, ενώ οι ρυθμίσεις του έχουν άμεση σχέση με τη λειτουργία των
Πανεπιστημιακών Κλινικών και Εργαστηρίων.
Η ΠΟΣΔΕΠ πιστεύει ότι είναι απαραίτητο να διαμορφώσει άμεσα άποψη για τα
παραπάνω θέματα, που θα διασφαλίζουν τη λειτουργία και το κύρος των
Πανεπιστημίων και θα διαφυλάσσουν το ρόλο των Καθηγητών, ειδικά μετά την
http://www.yyka.gov.gr/articles/health/telikh-protash-kesy-gia-to-sxedio-nomoy-thsiatrikhs-ekpaideyshs/800-telikh-protash-kesy-gia-to-sxedio-nomoy-ths-iatrikhs-ekpaideyshs
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ψήφιση του νέου Νόμου Πλαισίου για τα Πανεπιστήμια (Ν 4009/2011). Προς τούτο,
καλεί τους Συντονιστές των δυο Ομάδων Εργασίας, που είχαν δημιουργηθεί στη
συνάντηση της 19ης Μαρτίου 2011 (μία για τα θεσμικά θέματα και μία για τα
εργασιακά θέματα), να καταθέσουν άμεσα τις εισηγήσεις τους στην Ομοσπονδία,
ώστε να μπορέσουμε να συγκαλέσουμε το συντομότερο δυνατόν και όχι αργότερα
από τα μέσα Δεκεμβρίου τη δεύτερη συνάντηση των μελών ΔΕΠ των Σχολών
Επιστημών Υγείας, με θεσμικό ρόλο ή συνδικαλιστική θέση, όπου θα
διαμορφωθούν οι εισηγήσεις για όλα τα βασικά θέματα, που απασχολούν σήμερα
το χώρο.

Ο Πρόεδρος

Η Γραμματέας

Νικόλαος Μ.
Σταυρακάκης

Ευγενία Μπουρνόβα
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ε.Κ.Π.Α.
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