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ΙΩΑΝΝΙΝΑ- Παράνομα ιατρεία διατηρούσαν γιατροί του Πανεπιστημιακού 
Νοσοκομείου 

Αντιμέτωποι με τη διαγραφή βρίσκονται πλέον οι εμπλεκόμενοι

Αντιμέτωποι με πολλές σοβαρές ποινικές αλλά και άλλες ευθύνες αναμένεται να βρεθούν δεκαέξι  
πανεπιστημιακοί γιατροί του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου των Ιωαννίνων, για τους οποίους 
υπάρχουν ενδείξεις ή και σε ορισμένες περιπτώσεις αποδείξεις, ότι διατηρούσαν ιδιωτικά ιατρεία 
κάτι που απαγορεύεται από τον νόμο. Η διοίκηση του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου, μετά την 
έρευνα που έκανε, σε συνεργασία με την Εφορία, συγκέντρωσε όλα τα στοιχεία και τα απέστειλε 
στην Πρυτανεία πριν από σχεδόν δέκα ημέρες, αναμένοντας τις δικές της ενέργειες. Ο πρύτανης  
του  Πανεπιστημίου,  Τριαντάφυλλος  Αλμπάνης,τόνισε  πως  έχει  ήδη  ζητήσει  από  τους  δεκαέξι 
πανεπιστημιακούς να εξηγήσουν εγγράφως την δική τους άποψη και σημείωσε ότι αναμένει τις 
απαντήσεις αυτές ώστε εξετάζοντας τες  με τα στοιχεία που του έχουν σταλεί  να προβεί  στις 
πρέπουσες κινήσεις. 

Τι δείχνουν τα στοιχεία 

Από τα στοιχεία που δόθηκαν από τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες προκύπτει ότι δεκαέξι  
γιατροί του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου, διατηρούσαν τα ιδιωτικά τους ιατρεία, παρότι είχαν 
δηλώσει το κλείσιμό τους και εισέπρατταν από το Νοσοκομείο την σχετική αμοιβή. Σύμφωνα με 
νόμο  από  την  1η  Ιανουαρίου  του  2002  οι  Πανεπιστημιακοί  γιατροί  που  προσφέρουν  τις 
υπηρεσίες  τους  σε  Πανεπιστημιακές  Κλινικές,  Εργαστήρια  ή  Μονάδες  εγκατεστημένες  σε 
Νοσοκομεία  του  ΕΣΥ,  απαγορεύεται  να  ασκούν  ιδιωτικό  ιατρείο.  Από  την  ίδια  ημερομηνία 
μάλιστα καταβάλλεται στους γιατρούς αυτούς ειδική αμοιβή για το κλινικό και εργαστηριακό τους 
έργο. Οι δεκαέξι γιατροί που εντοπίστηκαν από τη συνεργασία ΠΠΓΝΙ και Εφορίας, φαίνεται πως 
εισέπρατταν την αμοιβή αυτή και παράλληλα διατηρούσαν παράνομα τα ιδιωτικά τους ιατρεία. 

Τι θα κάνει το Πανεπιστήμιο 

Το ερώτημα που τίθεται τώρα είναι τι θα πράξει η Πρυτανεία του Πανεπιστημίου καθώς ο νόμος 
είναι ξεκάθαρος σε τέτοιες περιπτώσεις και προβλέπει ότι:«ο Πανεπιστημιακός γιατρός που είναι 
τοποθετημένος σε Πανεπιστημιακή Κλινική, Εργαστήριο ή Μονάδα εγκατεστημένη σε νοσοκομείο 
του ΕΣΥ ή των Πανεπιστημίων, εφόσον παραβιάζει τις διατάξεις, ανεξάρτητα από την πειθαρχική 
του δίωξη για την οποία εφαρμόζεται ο νόμος, απομακρύνεται αμέσως από το νοσοκομείο με 
απόφαση της συγκλήτου του Πανεπιστημίου, με την οποία ανακαλείται η πράξη τοποθέτησής 
του.Η σύγκλητος καλεί το μέλος ΔΕΠ σε ακρόαση και αποφασίζει την απομάκρυνσή του ή μη με 
βάση τα στοιχεία του φακέλου που διαβιβάζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΠΕΣΥΠ ή τη 
διοίκηση του Νοσοκομείου ή το όργανο που ενήργησε τον έλεγχο. Η απόφαση της συγκλήτου δεν 
αποκλείει περαιτέρω έρευνα της υπόθεσης στο πλαίσιο της πειθαρχικής διαδικασίας». 

Αναμένει ο Τρ. Αλμπάνης 

Ο Τριαντάφυλλος Αλμπάνης τόνισε πως ακόμα δεν έχει λάβει τις αποφάσεις του για το πώς θα 
πράξει και αν τελικά θα απομακρύνει τους εμπλεκόμενους γιατρούς. Αυτό γιατί, έχει ζητήσει ήδη 
και από τους δεκαέξι να του απαντήσουν εγγράφως εκφράζοντας τη δική τους άποψη πάνω στο 
θέμα,  ενώ  έχει  ζητήσει  και  από  τη  Διοίκηση  του  Πανεπιστημιακού  Νοσοκομείου  κάποιες 
διευκρινήσεις  αφού,  όπως  μας  είπε,  ορισμένα  στοιχεία  που  δόθηκαν  στην  Πρυτανεία  είναι 
λανθασμένα, όπως για παράδειγμα κάποιες ημερομηνίες. Επίσης ο κ. Αλμπάνης μας είπε ότι, απ'' 
όσο γνωρίζει, ορισμένοι από τους γιατρούς αυτούς δεν είχαν ιατρείο αλλά διατηρούσαν μπλοκ 
παροχής υπηρεσιών επειδή συμμετείχαν σε επιστημονικές ομάδες και προσέφεραν ερευνητικό 
έργο κόβοντας δελτίο παροχής υπηρεσιών, πράγμα που επιτρέπεται από το νόμο. 


