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ΠΡΟΣ 

ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΙΑΤΡΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΧΑΪΑΣ 

Στην Πάτρα  

Α] Προτάσσουμε τούτα:  

1. Το ν.π.δ.δ. «Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών» είναι 

ενταγμένο στο Ε.Σ.Υ. Είναι νοσοκομείο του Ε.Σ.Υ. και όχι 

Πανεπιστημιακό, στη νομική κυριολεξία. Θα ήταν, εάν ήταν υπηρεσία της 

Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών ή είχε συσταθεί ως ν.π.δ.δ. 

με την ευθύνη της ίδιας Σχολής, διοικούνταν από αυτήν και δεν ήταν 

ενταγμένο στο Ε.Σ.Υ.  

2.1. Το άρθρο 13 παρ. 1 του Ν. 1397/1983 προβλέπει τη 

δυνατότητα εγκατάστασης πανεπιστημιακών κλινικών σε νοσοκομεία του 

Ε.Σ.Υ.  Η εγκατάσταση αυτή δεν αλλάζει το χαρακτήρα των νοσοκομείων, 

που τα φιλοξενούν, τα οποία συνεχίζουν και παραμένουν να είναι του 

Ε.Σ.Υ. 

2.2. Το ίδιο άρθρο επιβάλλει οι πανεπιστημιακές κλινικές, που 

εγκαθίστανται σε νοσοκομεία Ε.Σ.Υ., να στελεχώνονται, αποκλειστικά, 

από πανεπιστημιακούς ιατρούς. Τούτο σημαίνει απαγόρευση τοποθέτησης 

σ’ αυτές ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ. και παροχής υπηρεσιών από αυτούς.  

2.3. Πρώτη κάμψη του απόλυτου της παρ. 1 του άρθρου 13 του Ν. 

1397/1983 – οι πανεπιστημιακές κλινικές, που εγκαθίστανται σε 

νοσοκομεία Ε.Σ.Υ., στελεχώνονται αποκλειστικά από πανεπιστημιακούς 

γιατρούς – εισήγαγε η διάταξη του άρθρου 19 παρ. 2 του Ν. 1579/1985. 
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Παρασχέθηκε η δυνατότητα να υπηρετούν γιατροί Ε.Σ.Υ σε 

πανεπιστημιακές κλινικές «μέχρι να πληρωθούν οι θέσεις από τα ιατρικά 

τμήματα των πανεπιστημίων». Η δυνατότητα αυτή παρασχέθηκε στον 

Υπουργό Υγείας. Πραγματώνεται με απόφασή του, με την οποία 

αποσπώνται γιατροί Ε.Σ.Υ σε πανεπιστημιακή κλινική νοσοκομείων Ε.Σ.Υ. 

Χωρίς τέτοια απόφαση και δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως δε μπορεί να νομιμοποιηθεί η εργασία γιατρών του Ε.Σ.Υ σε 

πανεπιστημιακές κλινικές νοσοκομείων Ε.Σ.Υ. Η δυνατότητα της έκδοσης 

απόφασης απόσπασης ορίστηκε ότι έχει διάρκεια δύο έτη από τη 

δημοσίευση του Ν. 1579/1985 (ΦΕΚ Α’ 1223/21.7.1985). Έπαυσε, 

δηλαδή, να ισχύει από 22.7.1987.  Με τη διάταξη του άρθρου 44 παρ. 4 

του Ν. 1759/1988 «παρατάθηκε» η ισχύς της πιο πάνω διάταξης (της 

παρ. 2 του άρθρου 19 του Ν. 1579/1985) μέχρι 31.12.1989. Διάταξη, 

όμως, που έπαυσε να ισχύει λόγω παρόδου της διάρκειάς της, δε μπορεί 

να παραταθεί η ισχύς της. Κατά συνέπεια, η παρ. 4 του άρθρου 44 του Ν. 

1759/1988, που ψηφίστηκε μετά τη λήξη ισχύος της παρ. 2 του άρθρου 

19 του Ν. 1579/1985, δε συνιστά εφαρμόσιμο κανόνα δικαίου. Δε συνιστά, 

για τον ίδιο λόγο, εφαρμόσιμο κανόνα δικαίου ούτε το άρθρο 117 του Ν. 

2071/1992. Επισημαίνω ότι οι διατάξεις αυτές εξακολουθούν να έχουν 

μεταβατικό χαρακτήρα. Ημερομηνία, δηλαδή, λήξης, η οποία, εάν δεν 

ορίζεται, δε μπορεί να υπερβαίνει τον εύλογο χρόνο. Η αναφορά στο 

άρθρο 117 του Ν. 2071/1992 ότι η διάταξη του άρθρου 19 παρ.2 του Ν. 

1579/1985 «ισχύει και έχει εφαρμογή μέχρι να πληρωθούν οι θέσεις 

ΔΕΠ από πανεπιστημιακούς γιατρούς», όντας μεταβατικού χαρακτήρα, δε 

μπορεί να έχει ακατάληκτη ισχύ. Η διοίκηση (το τμήμα ιατρικής σχολής 

του Πανεπιστημίου Πατρών, στην περίπτωσή μας) οφείλει να 

ολοκληρώσει την πλήρωση μέσα σε εύλογο χρόνο, μετά την παρέλευση 

του οποίου παύει η δυνατότητα του Υπουργού Υγείας με απόφασή του να 
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αποσπά γιατρούς Ε.Σ.Υ σε πανεπιστημιακές κλινικές των νοσοκομείων 

Ε.Σ.Υ. Αναμφίβολα, είτε από το 1985, είτε από το 1989, είτε από το 1992 

αφετηριαστεί η ισχύς της επίμαχης διάταξης, παρήλθαν μέχρι σήμερα 

24,20 και 17 χρόνια, αντίστοιχα, από την ισχύ των Ν. 1579/1985, 

1759/1989 και 2001/1992. Παρήλθε, δηλαδή, ο εύλογος χρόνος και έτσι 

ισχύει απόλυτα η διάταξη του άρθρου 13 παρ. 1 του Ν. 1397/1983. 

Ανεξάρτητα, πάντως, από αυτά, απόφαση απόσπασης δεν 

εκδόθηκε. Εάν είχε εκδοθεί, θα το γνώριζε, πρώτα-πρώτα, ο ιατρός 

Ε.Σ.Υ., τον οποίο αφορά. Σημειώνεται ότι ως απόσπαση νοείται η 

απομάκρυνση από οργανική θέση υπηρεσίας, στην οποία υπηρετεί ο 

υπάλληλος, σε θέση υπηρεσίας άλλου υπουργείου ή ν.π.δ.δ. Ενεργείται 

ύστερα από γνώμη των οικείων υπηρεσιακών συμβουλίων, με απόφαση 

του οικείου Υπουργού, με διάρκεια μέχρι δύο (2) έτη (βλ. άρθρο 68 του 

Ν. 3528/2007). Η διάταξη αυτή εφαρμόζεται αναλόγως και στους 

ιατρούς κλάδου Ε.Σ.Υ (άρθρο 2). 

3.  Και το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών και όλα τα 

άλλα Πανεπιστημιακά, όπως ονομάζονται, νοσοκομεία δεν έχουν ιατρικά 

τμήματα Ε.Σ.Υ. Κατά παράβαση του νόμου, άτυπα τοποθετήθηκαν σε 

πανεπιστημιακές κλινικές ιατροί κλάδου Ε.Σ.Υ. 

Β] Σε απάντηση του 56/13-11-09 εγγράφου σας, το οποίο 

υπογράφουν ο Πρόεδρος και ο Γενικός Γραμματέας σας, καταγράφουμε τα 

εξής, με τη σειρά των ερωτημάτων σας: 

1. Οι πανεπιστημιακές κλινικές είναι διακριτές από τα ιατρικά 

τμήματα Ε.Σ.Υ. Ιδρύονται (οι πανεπιστημιακές κλινικές) και 

εγκαθίστανται  σε νοσοκομείο Ε.Σ.Υ. για λόγους εκπαιδευτικούς, 

ερευνητικούς και, αναγκαστικά, ως συνέπεια, θεραπευτικούς. 

Στελεχώνονται αποκλειστικά από πανεπιστημιακούς Ε.Σ.Υ. (άρθρ. 13 
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παρ. 1 του Ν. 1397/1983). Οι ιατροί Ε.Σ.Υ. παρανόμως τοποθετούνται σε 

αυτές. Η απάντηση, κατά συνέπεια, στο πρώτο ερώτημα είναι αρνητική. 

2. Οι πανεπιστημιακές κλινικές, αφού κατά το νόμο στελεχώνονται 

μόνο από πανεπιστημιακούς, υποχρεωτικά έχουν και Δ/ντή 

πανεπιστημιακό. Ορίζεται από το οικείο όργανο της Σχολής. Η απάντηση, 

επομένως, στο δεύτερο ερώτημά σας, σε συνδυασμό μ’ εκείνη που δόθηκε 

στο πρώτο, είναι αρνητική.  

3. Σε τμήμα Ε.Σ.Υ., και σε Πανεπιστημιακή κλινική, προϊσταται 

Δ/ντής, ο οποίος είναι επιστημονικά υπεύθυνος (άρθρ. 7 παρ. 8 του Ν. 

2889/01). Η επιστημονική ευθύνη δεν έχει την έννοια πως ο  Δ/ντής 

μπορεί να δίδει εντολές στον ιατρό να πράξει έτσι ή αλλιώς. Ο ιατρός 

παρέχει το έργο του με προσωπική του ευθύνη, τηρώντας τους κανόνες 

της ιατρικής επιστήμης και τέχνης. Ο Δ/ντής, όντας επιστημονικά 

υπεύθυνος, νομιμοποιείται να εκφράσει επιστημονική γνώμη για 

περιστατικό κι αν πείσει για την ορθότητά της τον ιατρό, όλα καλά. Εάν 

δεν πείσει, τότε ο ιατρός οφείλει να καταχωρήσει στο  φύλλο νοσηλείας, 

επιστημονικά τεκμηριωμένα, την ιατρική του γνώμη ως απάντηση στη 

γνώμη του Δ/ντή  και ν’ απόσχει από το περιστατικό. Οι όποιες, τυχόν, 

συνέπειες θα βαρύνουν το Δ/ντή και τον ιατρό, που τυχόν εφαρμόσει την 

επιστημονική γνώμη του Δ/ντή Αυτά γενικά. Όσον αφορά το Δ/ντή 

πανεπιστημιακής κλινικής, δεν έχει καμία δικαιοδοσία σε ιατρούς Ε.Σ.Υ., 

διότι δεν είναι Δ/ντής τους. Κατά συνέπεια, δεν μπορεί ούτε να τους 

«ελέγξει». Να μη διαφύγει ότι σε τμήματα Ε.Σ.Υ., και σε πανεπιστημιακή 

κλινική, η ιατρική ασκείται συλλογικώς.  Γι’ αυτό και ο νόμος αναθέτει την 

επιστημονική ευθύνη στο Δ/ντή. Δεν προσωποποιείται η σχέση ιατρού-

ασθενούς. Αναμφίβολα, ο ιατρός έχει την επιστημονική ανεξαρτησία μέχρι 

το σημείο, που δεν διαφωνεί ο επιστημονικά υπεύθυνος. Εάν διαφωνήσει 

και ο επιστημονικός διάλογος δεν πείθει κάποιον για το ενδεδειγμένο, 
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τότε υποχωρεί ο ιατρός, σημειώνοντας αιτιολογημένα την διαφωνία του 

και την ευθύνη αναλαμβάνει ο Δ/ντής, ο οποίος και εκτελεί την πράξη, ή 

άλλος ιατρός, που πείστηκε για την ορθότητας της γνώμης του (του 

Δ/ντή). 

Σημείωση: Το άρθρο 7 παρ. 9 του Ν. 2889/01 ορίζει: 

Ο Διευθυντής του τμήματος είναι υπεύθυνος για τη λειτουργία του 

τμήματος. Ειδικότερα:  

α)Συντονίζει τη λειτρουργία όλου του προσωπικού, ιατρικού, 

νοσηλευτικού, παραϊατρικού και διοικητικού, που εργάζεται στο τμήμα του. 

β) Προτείνει και παρακολουθεί την εκτέλεση του προϋπολογισμού του 

τμήματός του στα πλαίσια του προϋπολογισμού του τομέα.  

γ)Συντάσσει απολογισμό και ετήσια έκθεση πεπραγμένων του τμήματός 

του. 

δ) Ελέγχει την τήρηση του ωραρίου του ιατρικού και του λοιπού 

προσωπικού του τμήματος, που ανήκει στην Ιατρική Υπηρεσία. 

ε)Αξιολογεί, ως Α΄βαθμολογητής, το ιατρικό προσωπικό του τμήματος 

και το λοιπό προσωπικό του τμήματος, που ανήκει στην Ιατρική Υπηρεσία. 

στ)Εποπτεύει και ελέγχει την εφαρμογή των εκπαιδευτικών, 

μετεκπαιδευτικών και ερευνητικών προγραμμάτων του τμήματος. 

 

4. Το άρθρο 13 του Ν. 1397/83 ορίζει ότι οι πανεπιστημιακές 

κλινικές εντάσσονται στον οικείο τομέα, του οποίου καθίστανται μέρος. 

Δεν προβλέπεται πανηγυρικός τύπος σύστασης των τομέων, αφού αυτοί 

υπάρχουν από το νόμο (άρθρ. 7 παρ. 4 του Ν. 2889/01). Η τυχόν μη 

λειτουργία των τομέων είναι ζήτημα πραγματικό, το οποίο 

αντιμετωπίζεται με αίτημα ορισμού Δ/ντή τομέα. Ορίζεται από το 

Διοικητή. Για το σκοπό αυτό το Επιστημονικό Συμβούλιο του νοσοκομείου 

καταρτίζει πίνακα αξιολόγησης των Δ/ντών τμημάτων κι αυτός (ο 

Διοικητής) επιλέγει έναν από τους τρεις πρώτους (άρθρ. 7 παρ. 6 του Ν. 

2889/01).  Η παρ. 7 του ίδιου άρθρου ορίζει:  

 Ο Διευθυντής του τομέα είναι υπεύθυνος για το συντονισμό της 

λειτουργίας των τμημάτων. Ειδικότερα:  

α)Εποπτεύει και ελέγχει την εφαρμογή των εκπαιδευτικών, 

μετεκπαιδευτικών και ερευνητικών προγραμμάτων του τομέα σύμφωνα με τις 

αποφάσεις του Επιστημονικού Συμβουλίου. 
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β)Καταρτίζει και εισηγείται τον προϋπολογισμό του τομέα, λαμβάνοντας 

υπόψη τις προτάσεις των Διευθυντών των τμημάτων και παρακολουθεί την 

εκτέλεσή του. 

γ)Προτείνει στο Διευθυντή της Ιατρικής Υπηρεσίας το πρόγραμμα 

τακτικών και εκπαιδευτικών αδειών του προσωπικού της Ιατρικής Υπηρεσίας 

του τομέα. 

δ)Αποφασίζει την κατανομή των χειρουργικών τραπεζών μετά από 

γνώμη της επιτροπής χειρουργείου. 

ε)Αξιολογεί και συμμετέχει στη βαθμολόγηση του ιατρικού προσωπικού 

του τομέα, σύμφωνα με το άρθρο 36 του ν. 2519/1997, καθώς και του λοιπού 

προσωπικού του τομέα που ανήκει στην Ιατρική Υπηρεσία. 

Για την υποβοήθηση των Διευθυντών των τομέων και του Διευθυντή της 

Ιατρικής Υπηρεσίας στην άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, διατίθεται από τη 

Διεύθυνση Διοικητικού το απαραίτητο προσωπικό. 

 

5. Τα χειρουργεία νοσοκομείου Ε.Σ.Υ. είναι δικά του. Συνιστούν 

μέρος της υποδομής και της λειτουργίας του. Δεν είναι του 

πανεπιστημίου. Κατά συνέπεια, πρόσβαση σ’ αυτά έχει κάθε χειρουργός 

δια της λειτουργίας του τμήματός του, η οποία πρέπει να εξασφαλίζει την 

ισότητα. Όσον αφορά το Δ/ντή πανεπιστημιακής κλινικής, αφού δεν 

υπάγονται νόμιμα σ’ αυτήν οι ιατροί Ε.Σ.Υ. και δεν είναι, έτσι, Δ/ντής 

τους, οφείλει να μην τους παρεμποδίζει στην άσκηση χειρουργικού έργου. 

Η παρακράτηση για τον εαυτό του και τους «ημετέρους» του μεγαλύτερου 

χειρουργικού έργου, με αποτέλεσμα να μην έχουν πρόσβαση στα 

χειρουργικά τραπέζια οι ιατροί Ε.Σ.Υ., είναι θέμα, το οποίο υπάγεται στο 

Δ/ντή του τομέα και, βέβαια, στη διοίκηση του νοσοκομείου, ακόμα και 

στον Ιατρικό Σύλλογο, στην περίπτωση που η συμπεριφορά του 

πανεπιστημιακού Δ/ντή έχει στοιχεία πειθαρχικού παραπτώματος. Εφ’ 

όσον η αυθαιρεσία Δ/ντών πανεπιστημιακών κλινικών προκαλεί 

παρενέργειες στους ιατρούς Ε.Σ.Υ., δικαιούνται οι τελευταίοι, και πρέπει, 

ν’ αντιδράσουν με άμεση και πλήρη, ως αποτέλεσμα δυναμικής, αποκοπή 

τους από πανεπιστημιακές κλινικές. Αυτομάτως, στην περίπτωση αυτή, 

θα τεθεί, και μάλιστα πιεστικά, το ζήτημα συγκρότησης τμημάτων Ε.Σ.Υ. 
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Θα λειτουργούν αυτόνομα και θα επιβάλουν, αντικειμενικά, ρυθμίσεις 

ανάλογες, περιορίζοντας και τις πανεπιστημιακές κλινικές στους 

σκοπούς, για τους οποίους συστήθηκαν.  

6. Οι Δ/ντές πανεπιστημιακών κλινικών δεν έχουν δικαιοδοσία σε 

ιατρούς Ε.Σ.Υ. Δεν μπορεί να είναι Δ/ντές τους, με αποτέλεσμα να μη 

νομιμοποιούνται στην αξιολόγησή τους δια της σύνταξης και υπογραφής 

των οικείων εκθέσεων. Το άρθρο 7 παρ. 9 του Ν. 2889/01 ορίζει ότι οι 

ιατροί Ε.Σ.Υ. αξιολογούνται, με σύνταξη των σχετικών εκθέσεων 

αξιολόγησης από το Δ/ντή του τμήματος, στο οποίο υπηρετούν, και ήδη 

(άρθρ.4 παρ. Ζ του Ν. 3754/09) από το Συντονιστή Δ/ντή και το Δ/ντή 

του οικείου τομέα, που μπορεί να είναι πανεπιστημιακός (άρθρ. 7 παρ. 6 

και 7 του Ν. 2889/01).  Όρος είναι η ύπαρξη τμήματος Ε.Σ.Υ. και 

στελέχωσή του με ιατρούς Ε.Σ.Υ. Όσο δε θα υπάρχει τμήμα Ε.Σ.Υ., 

αντικειμενικά  για τους ιατρούς Ε.Σ.Υ. δεν μπορεί να συνταχθούν 

εκθέσεις αξιολόγησης. 

7.  Η απάντηση στο έβδομο ερώτημά σας προκύπτει από όσα 

εκτέθηκαν. Επαναλαμβάνουμε, ο Δ/ντής πανεπιστημιακής κλινικής δεν 

έχει καμία δικαιοδοσία στους ιατρούς Ε.Σ.Υ. ακόμα κι αν παρανόμως 

εργάζονται σ’ αυτήν. 

8. Με το Ν. 3754/09 καθιερώθηκε το πολυδιευθυντικό σύστημα. 

Όλοι οι Δ/ντές είναι ίσοι, έχοντας τον ίδιο βαθμό. Για το συντονισμό και 

έλεγχο της λειτουργίας του τμήματος Ε.Σ.Υ. προβλέφθηκε Συντονιστής 

Δ/ντής, ο οποίος διορίζεται ύστερα από προκήρυξη και επιλογή (άρθρ. 

42). Οι Δ/ντές τμημάτων Ε.Σ.Υ., που υπηρετούσαν κατά την έναρξη 

ισχύος του νόμου, καθίστανται αυτομάτως και είναι μέχρι την αποχώρησή 

τους, Συντονιστές Δ/ντές (ίδιο άρθρο). Τμήματα Ε.Σ.Υ., που δεν είχαν ή 

θα παύσουν, στο μεταξύ, να έχουν Δ/ντή, μέχρι την προκήρυξη κι 

επιλογή Συντονιστή Δ/ντή, καλύπτονται με αναλογική εφαρμογή του 
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άρθρου 7 παρ. 8 του Ν. 2889/01. Τοποθετείται, δηλαδή, με απόφαση του 

Διοικητή, ύστερα από πρόταση  του Δ/ντή της Ιατρικής Υπηρεσίας, 

προσωρινά επιστημονικά υπεύθυνος. 

9. Το ένατο ερώτημά σας εμπεριέχει πλήρη συνείδηση της 

κατάστασης. Μπορεί, έτσι, να κατανοηθεί πώς, όσο δεν συστήνονται 

τμήματα Ε.Σ.Υ., οι ιατροί Ε.Σ.Υ. δεν έχουν πού και πώς ν’ αναφέρονται. 

Αυτό σε αφηρημένο επίπεδο. Εάν, όμως, το σύνολο ή η πλειοψηφία των 

ιατρών Ε.Σ.Υ. αποφασίσει ν’ αποκοπεί από τις πανεπιστημιακές κλινικές, 

στις οποίες παρανόμως εργάζονται, τότε, από τα ίδια τα πράγματα και τη 

δυναμική τους, μπορεί να δημιουργηθούν άτυπα τμήματα Ε.Σ.Υ. και 

οργάνωση συλλογικά της λειτουργίας τους. Θα μπορεί, βέβαια, και να 

επιβάλουν τη δημιουργία-σύσταση τμημάτων Ε.Σ.Υ. δια της τροποποίησης 

του οργανισμού του νοσοκομείου, το οποίο, να μη διαφεύγει, είναι 

ενταγμένο στο Ε.Σ.Υ. 

10. Ο Δ/ντής πανεπιστημιακής κλινικής, αναφέρθηκε, δεν είναι 

Δ/ντής ιατρών Ε.Σ.Υ. Οι επικουρικοί ιατροί έχουν τα δικαιώματα και τις 

υποχρεώσεις ιατρών Ε.Σ.Υ. Είναι οιονεί ιατροί Ε.Σ.Υ. και δεν υπάγονται 

στο Δ/ντή πανεπιστημιακής κλινικής, στην οποία παρανόμως εργάζονται. 

Όσον αφορά τους ειδικευομένους, είναι ζήτημα πραγματικό, πού 

υπάγονται. Έτσι, εάν τοποθετήθηκαν σε  θέση ειδικευομένου ιατρού 

πανεπιστημιακής κλινικής, αποτελούν μέρος του πανεπιστημιακού 

δυναμικού της και Δ/ντής τους είναι ο Δ/ντής της.  

11. Από το άρθρο 13 παρ. 1 του  Ν. 1397/83 προκύπτει ότι στην 

πανεπιστημιακή κλινική Δ/ντής είναι μέλος ΔΕΠ. Ορίζεται από τα μέλη 

Δ.Ε.Π., με απόφαση του αρμόδιου οργάνου της Ιατρικής Σχολής, όπως 

και όλοι οι άλλοι πανεπιστημιακοί ιατροί. 

12. Όσον αφορά το ν. 1286, επειδή δεν μας δόθηκε το έτος 

έκδοσής του, δεν τον εντοπίσαμε κι έτσι δεν αναφέρουμε κάτι γι’ αυτόν.  
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Σημείωση: Για να έχετε πλήρη γνώση, πρέπει να σημειώσουμε και 

τούτα: Το άρθρο 117του Ν. 2071/92  προβλέπει, ως εξαίρεση βέβαια, τη 

δυνατότητα απόσπασης ιατρών Ε.Σ.Υ. σε πανεπιστημιακή κλινική. 

Απαιτείται απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. 

Δεν πρέπει να έχει εκδοθεί τέτοια απόφαση για τα μέλη σας. Βέβαια, για 

ν’ αποσπαστεί ιατρός Ε.Σ.Υ. σε πανεπιστημιακή κλινική, πρέπει αυτός να 

υπηρετεί σε τμήμα Ε.Σ.Υ., από το οποίο και αποσπάται. Τμήματα Ε.Σ.Υ. 

ούτε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ρίου έχουν συσταθεί. 

Αυτά και τα προσυπογράφουμε, δηλώνοντας ότι είμαστε στη 

διάθεσή σας.  

Αθήνα, 21 Δεκεμβρίου 2009 

 

Ιορδάνης Α.Προυσανίδης 

δικηγόρος 

 


