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Η προσφατη ανάδειξη Διευθυντών ΕΣΥ και συνακόλουθα το πολυ-
διευθυντικό σύστημα αποτελούν ισχυρό υπόστρωμα της αυτονόμη-

σης του ΕΣΥ στα Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία. Όλοι οι Διευθυντές είναι
ίσοι και ο Πανεπιστημιακός Διευθυντής δεν μπορεί να επέχει θέση συν-
τονιστή Διευθυντή.

Η μέχρι τώρα υπαγωγή των γιατρών του ΕΣΥ σε μια ιεραρχημένη
κλίμακα μέσα στις Πανεπιστημιακές Κλινικές και Τμήματα γινόταν και
εξακολουθεί να γίνεται μόνον λόγω της άγνοιας, της αδράνεια και της
τυφλής αποδοχής των γιατρών του ΕΣΥ μιας κατά συνθήκη ψευδούς σχέ-
σης.

Σύμφωνα με το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο, οι γιατροί του ΕΣΥ ανε-
ξαρτήτως βαθμίδας δεν υπόκεινται στη δικαιοδοσία, ούτε στην υπηρε-
σιακή αρμοδιότητα Διευθυντών Τμημάτων, εφόσον οι Διευθυντές αυτοί
είναι Πανεπιστημιακοί. Ο Πανεπιστημιακός Διευθυντής Κλινικής ή
Τμήματος δεν είναι υπηρεσιακός, πολλώ δε μάλλον επιστημονικός
προϊστάμενος για κανένα γιατρό ΕΣΥ (Επιμ. Β΄, Επιμ. Α΄, Αναπλ. Διευ-
θυντή, Διευθυντή ΕΣΥ) ή επικουρικό γιατρό.

Οι γιατροί του ΕΣΥ και οι επικουρικοί είναι διορισμένοι στα Πανε-
πιστημιακά Νοσοκομεία από το Υπουργείο Υγείας και συλλειτουργούν
στις αντίστοιχες Κλινικές και Τμήματα αυτόνομα και στη βάση της ισότι-
μης συνεργασίας με τους Πανεπιστημιακούς γιατρούς. Οι Διευθυντές Πα-
νεπιστημιακών Κλινικών δεν έχουν δικαιοδοσία σε γιατρούς ΕΣΥ και δεν
μπορούν να είναι Διευθυντές τους.

Πέραν του αυτόνομου και αυτεξούσιου της λειτουργίας τους οι για-
τροί του ΕΣΥ προχωρούν και στη συγκρότηση Τομέων –άμεσα- καθώς
και Τμημάτων του ΕΣΥ, αποκοπτόμενοι από τις Πανεπιστημιακές Κλινι-
κές, στο βαθμό που η πλειοψηφία των γιατρών ΕΣΥ το αποφασίσει.
Τούτο το τελευταίο προσδίδει ιδιαίτερη δυναμική στο εγχείρημα της αυ-
τονόμησης του ΕΣΥ.

Η χειραφέτηση του ΕΣΥ μαζί με ένα, όχι μόνον τύπους αλλά κατ΄ ου-
σίαν πολυδιευθυντικό σύστημα, αποτελεί μία από τις προϋποθέσεις

αναβάπτισης και εκδημοκρατισμού ενός αναχρονιστικού, πεπαλαιωμένου
και εν πολλοίς αυθαίρετου μονοδιευθυντικού συστήματος.
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