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Α Π Ο Φ Α Σ Η
Θέμα: Απόφαση της 7ης Συνεδρίασης της Διοικούσας Επιτροπής της ΠΟΣΔΕΠ σχετικά με τα θέματα των
Ιατρικών και Οδοντιατρικών Σχολών.
Η Διοικούσα Επιτροπή της ΠΟΣΔΕΠ στην 7η Συνεδρίαση της 18ης Ιουλίου 2012, συζήτησε τα
θεσμικά και οικονομικά θέματα που αναφέρονται στις Ιατρικές και Οδοντιατρικές Σχολές και τα
οποία, στην πλειονότητά τους διαιωνίζονται, ενώ προστίθενται και άλλα νεότερα, και κατέληξε στα
παρακάτω:
1. Η θεσμοθέτηση των οργανισμών των Πανεπιστημιακών Νοσοκομείων με τρόπο που να
διασφαλίζει την απρόσκοπτη παροχή προπτυχιακής και μεταπτυχιακής εκπαίδευσης και την
διεξαγωγή της έρευνας συνεχίζει να τελεί σε εκκρεμότητα καθότι οι προσπάθειες που έγιναν για
έκδοση νέων οργανισμών δεν ανταποκρίνονταν στις ουσιαστικές ανάγκες των Πανεπιστημιακών
Νοσοκομείων και στη συνέχεια ανακοινώθηκε ότι θα ανακληθούν! Είναι ανάγκη, να γίνει μια
ουσιαστική διαβούλευση των Υπουργείων Υγείας και Παιδείας με τις Ιατρικές Σχολές, τους
Συλλόγους των μελών τους και την ΠΟΣΔΕΠ, ώστε να υπάρξει ένα ενιαίο πλαίσιο για τη λειτουργία
των Πανεπιστημιακών Νοσοκομείων, το οποίο θα εξειδικευθεί προσαρμοζόμενο στις επιμέρους
ιδιαιτερότητες του καθενός από αυτά.
2. Η έλλειψη συντονισμού και συνεννόησης των Υπουργείων Παιδείας και Υγείας για όλα τα κοινά
θέματα που προκύπτουν έχει επανειλημμένα διαπιστωθεί και θα πρέπει να επιλυθεί με τη
δημιουργία μόνιμου εδικού διυπουργικού οργάνου για το σκοπό αυτό, δηλαδή με τη δημιουργία
διυπουργικής
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3. Η έκδοση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης για τον Κλινικό Καθηγητή αποτελεί κατάφορη
παραβίαση της αυτοτέλειας των ΑΕΙ και θα πρέπει να ανακληθεί. Ήδη έχει κατατεθεί προσφυγή
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στο ΣτΕ από την ΠΟΣΔΕΠ, από Συλλόγους Μελών ΔΕΠ και από τα 6 Πανεπιστήμια που έχουν
Σχολές ή Τμήματα Ιατρικής (και επίκειται η λήψη αντίστοιχης απόφασης από το 7 ο Πανεπιστήμιο).
Επειδή η καθιέρωση ενός θεσμού που θα διασφάλιζε τη θεσμική συνεργασία των κλινικών του
ΕΣΥ με τις Ιατρικές Σχολές θα μπορούσε υπό τις κατάλληλες προϋποθέσεις να συμβάλει θετικά
στην εκπαίδευση και την έρευνα, καλούνται τα Υπουργεία Παιδείας και Υγείας να ανακαλέσουν
την ΚΥΑ και να προβούν σε ένα ανοιχτό και δημιουργικό διάλογο με την όλες τις Σχολές Ιατρικής,
τους Συλλόγους των μελών τους και την ΠΟΣΔΕΠ με σκοπό την έκδοση νέας ΚΥΑ.
4. Με το Νόμο 4009/2011 και την κατάργηση των Τομέων, πρέπει να διασφαλιστεί η συνέχιση της
ομαλής λειτουργίας των Πανεπιστημιακών Κλινικών και Εργαστηρίων που είναι εγκατεστημένες
σε Νοσοκομεία όπου λειτουργούν με αυτή τη θεσμική μορφή. Επιπλέον, η εκλογή των
Διευθυντών των Πανεπιστημιακών Κλινικών και Εργαστηρίων αναπέμπεται, από τον Νόμο
4009/2011, στον οργανισμό του κάθε ΑΕΙ. Θεωρούμε ότι ειδικά για τις Πανεπιστημιακές Κλινικές
και Εργαστήρια που είναι εγκατεστημένες σε Νοσοκομεία απαιτείται ενιαία διαδικασία που θα
ισχύει για όλα τα Νοσοκομεία της χώρας, και άρα την ψήφιση σχετικής διάταξης που θα
συμπληρώνει τον Νόμο 4009/2011.
5. Οι ρυθμίσεις του Νόμου 4025/2011 για την άσκηση ελεύθερου επαγγέλματος από τα Μέλη ΔΕΠ
των Ιατρικών Σχολών περιορίζει το σχετικό δικαίωμα σε ειδικότητες που δεν έχουν εργαστηριακό
ή παρεμβατικό αντικείμενο. Είναι αναγκαίο να διευρυνθεί η σχετική διάταξη και να εφαρμοστούν
οι διατάξεις του Ν. 4009/11 για το θέμα αυτό που ισχύουν για όλα τα μέλη ΔΕΠ.
6. Η αναπροσαρμογή της κλίμακας για την αμοιβή των εφημεριών που πραγματοποιούν τα μέλη
ΔΕΠ στα Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία έχει επανειλημμένα ζητηθεί να προσαρμοστεί έτσι ώστε να
υπάρχει πλήρης αντιστοιχία των αμοιβών των Καθηγητών και Αναπληρωτών Καθηγητών με τους
Συντονιστές Διευθυντές ΕΣΥ και των Επικούρων Καθηγητών με τους Διευθυντές ΕΣΥ.
7. Η χορήγηση ειδικής αμοιβής για το κλινικό έργο στα μέλη ΔΕΠ των Οδοντιατρικών Σχολών που
παρέχουν κλινικό έργο στα Νοσοκομεία αποτελεί άλλο ένα αίτημα που εκκρεμεί και θα πρέπει να
καθιερωθεί.
8. Οι επιστημονικοί συνεργάτες των Πανεπιστημιακών Κλινικών και Εργαστηρίων που είναι
εγκατεστημένες σε Νοσοκομεία, που αμείβονται από τον ΕΛΚΕ να μπορούν να εκτελούν πλήρες
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κλινικό έργο (εφημερίες, εξωτερικά ιατρεία, κλινικές και εργαστηριακές δραστηριότητες εν γένει)
όπως οι επικουρικοί ιατροί ΕΣΥ.
9. Να θεσμοθετηθεί ποσοστό υπέρ του ΕΛΚΕ του οικείου Πανεπιστημίου από τα Κλειστά
Ενοποιημένα Νοσήλεια (ΚΕΝ) από τους νοσηλευθέντες σε Πανεπιστημιακές Κλινικές και από τις
εξετάσεις που διενεργούν τα Πανεπιστημιακά εργαστήρια που είναι εγκατεστημένα σε
Νοσοκομεία του ΕΣΥ.
10. Το Άρθρο 24, παρ. 4.ε, του Ν. 4009/11, πρέπει να αλλάξει για τον Αναπλ. Διοικητή των Παν/κών
Νοσοκομείων για τον οποίο έχει οριστεί από το Υπ. Υγείας (Ν. 3984/11, άρθρο 66, παρ. 14) ότι
«...Ο Αναπλ. Διοικητής των Παν/κών Νοσοκομείων, ασκεί το έργο του χωρίς αμοιβή, εφόσον
επιλέξει την πλήρη και αποκλειστική απασχόληση του στο Πανεπιστήμιο και την άσκηση του
κλινικού και εργαστηριακού του έργου σε Παν/κή κλινική εργαστήριο ή μονάδα νοσοκομείου του
ΕΣΥ...». Συνεπώς πρέπει να γίνει μια τροπολογία, που να λέει ότι: «...Για το θεσμό του Αναπλ.
Διοικητή των Παν/κών Νοσοκομείων ισχύει η διάταξη του άρθρου 66, παρ. 14 του Ν 3984/11...»
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