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Αθήνα 5 Μαρτίου 2021 

ΠΡΟΣ 

Την Ένωση Ιατρών Νοσοκομείων Αχαΐας (ΕΙΝΑ) 

 

Θέμα: Αίτημα να μετατραπούν εννέα θέσεις κλάδου ιατρών ΕΣΥ του 

Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Πατρών σε θέσεις ΔΕΠ 

 

1.1.Μας αποστείλατε:  

α) το με α.π. 4466/16.02.2021 έγγραφο του Αναπληρωτή Διοικητή του 

Π.Γ.Ν.Π. Αποδέκτης του ο Διοικητής της 6ης ΥΠε. Το έγγραφο αυτό 

προκλήθηκε από εισήγηση του Δ/ντή της Ι.Υ, η οποία δεν διευκρινίζεται εάν 

είναι γραπτή ή προφορική, ούτε ο αποδέκτης της. Ζητείται με το έγγραφο 

«Κατόπιν εισήγησης του Δ/ντή Ιατρικής Υπηρεσίας και σύμφωνα με τις ανάγκες 

στελέχωσης του νοσοκομείου με ιατρικό προσωπικό (…) όπως εννέα θέσεις 

κλάδου ιατρών ΕΣΥ του Νοσοκομείου (…), κατόπιν σύμφωνης γνώμης του 

Υπουργείου Υγείας μετατραπούν σε θέσεις ΔΕΠ και ν’ αποδοθούν στον 

οργανισμό του Πανεπιστημίου Πατρών (με σύμφωνη γνώμη του Υπουργείου 

Παιδείας)». 

β) Το με α.π.11035/19.02.2021 έγγραφο του Διοικητή της 6ης ΥΠε, προς 

το Υπουργείο Υγείας. Με το έγγραφο αυτό ο Διοικητής της 6ης ΥΠε απέστειλε 

το πιο πάνω έγγραφο του Αναπλ. Διοικητή του Π.Γ.Ν.Π.». Ζητεί ο Διοικητής 

της 6ης ΥΠε να ενημερώσει το Υπουργείο Υγείας «εάν υπάρχει η δυνατότητα 

υλοποίησης του ανωτέρω αιτήματος βάσει ποιας διαδικασίας και με ποιες 

προϋποθέσεις. 

1.2. Από τα έγγραφα, που αναφέρθηκαν βεβαιώνεται ότι τόσο η διοίκηση 

του Νοσοκομείου, όσο και της ΥΠε είναι σύμφωνες με το αίτημα. Απλά δε 

γνωρίζουν πώς μπορεί να ικανοποιηθεί και γι’ αυτό απευθύνθηκαν στο 

Υπουργείο Υγείας. 



 2 

2. Το Π.Γ.Ν.Π. είναι νοσοκομείο ΕΣΥ, ανεξάρτητα από εκείνο που 

δηλώνει ο τίτλος του. Δεν είναι, δηλαδή, ν.π.δ.δ. του Πανεπιστημίου Πατρών, 

ούτε υπηρεσία του. 

3.1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 13 του Ν. 1397/1983 ορίζει: 

  Στα νοσοκομεία μπορεί να εγκαθίσταται και να λειτουργούν πανεπιστημιακές 

κλινικές, εργαστήρια και ειδικές μονάδες που στελεχώνονται αποκλειστικά με πανεπιστημιακό 

ιατρικό και λοιπό επιστημονικό προσωπικό. Η διάταξη αυτή δεν αναφέρεται στους 

ενδιαφερόμενους και μετεκπαιδευόμενους. Οι πανεπιστημιακές κλινικές, εργαστήρια και 

μονάδες εντάσσονται στον αντίστοιχο τομέα του νοσοκομείου και αποτελούν τμήματά του. Η 

δύναμη κάθε πανεπιστημιακής κλινικής δεν υπερβαίνει τα 45 κρεβάτια. Η διάταξη ισχύει και για 

τις πανεπιστημιακές κλινικές που λειτουργούν σήμερα στα νοσοκομεία. Η εγκατάσταση γίνεται 

με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Πρόνοιας και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, 

ύστερα από γνώμη του ιατρικού τμήματος και πρόταση του ΚΕ.Σ.Υ. Με όμοιες αποφάσεις 

μεταφέρονται πανεπιστημιακές κλινικές, εργαστήρια και ειδικές μονάδες που λειτουργούν 

σήμερα στα νοσοκομεία. 

"Το όριο αυτό μπορεί να αυξάνεται ή να μειώνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, 

Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ύστερα από σύμφωνη γνώμη του ΚΕ.Σ.Υ. που 

δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως". 

3.2. Από τις διατάξεις, που αναφέρθηκαν, προκύπτουν τα εξής: 

α. Σε νοσοκομεία ΕΣΥ μπορεί να εγκαθίστανται και να λειτουργούν 

πανεπιστημιακές κλινικές, εργαστήρια και ειδικές μονάδες. 

β. Οι πανεπιστημιακές κλινικές, εργαστήρια και οι ειδικές μονάδες 

στελεχώνονται αποκλειστικά από πανεπιστημιακούς και λοιπό επιστημονικό 

προσωπικό. 

γ. Οι πανεπιστημιακές κλινικές και εργαστήρια εντάσσονται στον 

αντίστοιχο τομέα του νοσοκομείου και αποτελούν τμήμα τους. 

δ. Η δύναμη κάθε πανεπιστημιακής κλινικής δεν υπερβαίνει τα σαράντα 

(40) κρεβάτια. 

4. Η παρ. 1 του άρθρου 13 του Ν. 1397/1983 διαχωρίζει τα ιατρικά 

τμήματα ΕΣΥ από τις πανεπιστημιακές κλινικές. Τα πρώτα στελεχώνονται 

αποκλειστικά από ιατρούς κλάδου ΕΣΥ αντίστοιχης με κάθε τμήμα ειδικότητας. 

Αυτοί, οι ιατροί ΕΣΥ, επιλέγονται από το αρμόδιο Συμβούλιο Επιλογής – Κρίσης 

του άρθρου 4Θ του Ν. 3754/2009, όπως ισχύει και διορίζονται σε αντίστοιχη 
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οργανική θέση. Μάλιστα, έχουν με τον διορισμό τους κι’ αφού προηγουμένως, 

μετά τη συμπλήρωση της θητείας τους, αξιολογηθούν, τη μονιμότητα, που 

προβλέπεται από το άρθρο 103 παρ. 4 του Συντάγματος. Την διατηρούν, όσο 

υφίσταται η οργανική θέση τους. Αν καταργηθεί, παύουν να είναι ιατροί κλάδου 

ΕΣΥ και απομακρύνονται. 

5. Η ΚΥΑ Υ4α/οικ.24519/06.03.2013 (ΦΕΚ Β’ 697) είναι ο Οργανισμός 

του Νοσοκομείου με επωνυμία «Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών». 

Από την επισκόπησή της διαπιστώνεται ότι προβλέπονται, είναι εγκαταστημένες 

μόνο πανεπιστημιακές κλινικές, εργαστήρια και ειδικές μονάδες (άρθρο 4). 

Τμήματα, δηλαδή, ιατρών ΕΥ δεν προβλέφθηκαν. Ως προς τις θέσεις του 

προσωπικού ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 16. Ενδιαφέρον έχει, ειδικότερα, η 

διάταξη της παρ. 2 – θέσεις της ιατρικής υπηρεσίας. Το ενδιαφέρον έγκειται στη 

στελέχωση της Ιατρικής Υπηρεσίας. Αναφέρεται, συγκεκριμένα, ότι η Ιατρική 

Υπηρεσία στελεχώνεται: 

α) Από ιατρούς του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών, που 

υπηρετούν στις Πανεπιστημιακές Κλινικές Εργαστήρια και Μονάδες που έχουν 

εγκατασταθεί και λειτουργούν στους τομείς της Ιατρικής Υπηρεσίας, σύμφωνα 

με το άρθρο 13 του Ν. 1397/1983 και 

β) Από ειδικευμένους ιατρούς ΕΣΥ, που έχουν συσταθεί (εννοούνται οι 

θέσεις) σύμφωνα με το άρθρο 25 του Ν. 1397/1983, όπως ισχύουν, στον κλάδο 

ιατρών ΕΣΥ του Υπουργείου Υγείας και κατανέμονται στα νοσοκομεία. 

6. Από την πιο πάνω διάταξη του Οργανισμού επιβεβαιώνεται εκείνο που 

αρχικά σημειώσαμε, ως αποτέλεσμα του άρθρου 13 του Ν. 1397/1983. 

Συγκεκριμένα: 

α. Οι θέσεις πανεπιστημιακών ιατρών δεν προβλέπονται από τον 

Οργανισμό, επειδή αυτοί υπηρετούν στις πανεπιστημιακές κλινικές και 

εργαστήριο και προέρχονται αποκλειστικά από το Ιατρικό Τμήμα του 

Πανεπιστημίου Πατρών. Είναι, δηλαδή, οι πανεπιστημιακοί, που ορίζει το άρθρο 

13 του Ν. 1397/1983. Έτσι, κάθε μία πανεπιστημιακή κλινική και εργαστήριο, 

που έχει εγκατασταθεί και λειτουργεί στο Νοσοκομείο, ως προς την στελέχωσή 
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τους την αποκλειστική αρμοδιότητα την έχει η Ιατρική Σχολή. Ο αριθμός τους 

πρέπει να είναι εκείνος που από τους διεθνείς κανόνες του ΠΟΥ προβλέπεται 

για κάθε κλινική με συγκεκριμένο αριθμό κλινών. 

β. Οι θέσεις των ιατρών ΕΣΥ είναι άλλες και δεν εμπλέκονται με τον 

αριθμό των Πανεπιστημιακών Ιατρών, που διατέθηκαν από την Ιατρική Σχολή 

στις Πανεπιστημιακές Κλινικές. Πρόκειται για οργανικές θέσεις αποκλειστικά 

ιατρών κλάδου ΕΣΥ, οι οποίες, πλέον, στον Οργανισμό του ΠΓΝΠ. 

7. Το συμπέρασμα από τα πιο πάνω είναι: 

α. Οι οργανικές θέσεις κλάδου ΕΣΥ προβλέπονται από τον Οργανισμό 

του ΠΓΝΠ. Μόνον αυτές υπάρχουν, αφού μόνον αυτές μπορεί να υπάρχουν. 

β. Δεν υπάρχουν οργανικές θέσεις πανεπιστημιακών ιατρών, που έχουν 

διαταθεί από την Ιατρική Σχολή, στελεχώνουν και εργάζονται στις 

πανεπιστημιακές κλινικές, εργαστήρια και μονάδες. 

γ. Κατάργηση των οργανικών θέσεων ιατρών κλάδου ΕΣΥ του ΠΓΝΠ 

προϋποθέτει τροποποίηση του Οργανισμού, με αποτέλεσμα, αν υπηρετούν σ’ 

αυτές ιατροί ΕΣΥ, να παύσουν να είναι ιατροί ΕΣΥ του ΠΓΝΠ. 

δ. Θέσεις ιατρών κλάδου ΕΣΥ δεν μπορούν να μετατραπούν σε θέσεις 

ΔΕΠ. Αυτές, οι θέσεις ΔΕΠ, προβλέπονται από τον οργανισμό κάθε 

πανεπιστημίου. Η αυτομείωσή τους είναι υπόθεση του αυτοδιοικούμενου ΑΕΙ. 

Δεν προϋποθέτει η αυξομείωσή τους αυξομείωση θέσεων ιατρών κλάδου ΕΣΥ. 

ε. Το ζητούμενο να μετατραπούν θέσεις ιατρών κλάδου ΕΣΥ σε θέσεις 

ΔΕΠ – γενικός όρος, με δεδομένες τις βαθμίδες των μελών ΔΕΠ – προκαλεί τα 

εξής ερωτήματα: 

i. Οι πανεπιστημιακοί ιατροί, που υπηρετούν στις πανεπιστημιακές 

κλινικές και εργαστήρια, δεν επαρκούν για την στελέχωσή τους; Αν δεν 

επαρκούν: 

✓ γιατί δε μειώνονται οι κλίνες; 

✓ γιατί δεν ζητείται από την Ιατρική Σχολή να διαθέσει περισσότερους 

πανεπιστημιακούς ιατρούς στις πανεπιστημιακές κλινικές κ.λπ; 
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ii. Αν το ελλιπές, από πανεπιστημιακούς ιατρούς, των πανεπιστημιακών 

οφείλεται στο μειωμένο αριθμό μελών ΔΕΠ της Ιατρικής Σχολής, τότε: 

✓ εάν υπάρχουν κενές θέσεις, γιατί δεν τις προκηρύσσουν 

✓ εάν δεν υπάρχουν κενές θέσεις, γιατί δεν τις αυξάνουν με 

τροποποίηση του Οργανισμού του Πανεπιστημίου; 

8. Είναι δεδομένο ότι υπάρχουν οργανικές θέσεις ιατρών κλάδου ΕΣΥ 

στο ΠΓΝΠ. Είναι δεδομένο, επίσης, ότι δεν υφίστανται τμήματα ιατρών κλάδου 

ΕΣΥ. Είναι, τέλος, δεδομένο ότι οι ιατροί κλάδου ΕΣΥ, που επιλέχτηκαν και 

διορίστηκαν στο ΠΓΝΠ, τοποθετήθηκαν σε αντίστοιχες με την ειδικότητά τους 

πανεπιστημιακές κλινικές ή εργαστήρια.  

Γεννώνται, έτσι, τα ερωτήματα: 

α) Οι ανάγκες (ποιες) του νοσοκομείου δεν ικανοποιούνται από την 

τοποθέτηση κι’ έτσι εργασία των ιατρών κλάδου ΕΣΥ σε όποια πανεπιστημιακή 

κλινική; Είναι δεύτερης κατηγορίας ιατροί; 

β) Η μετατροπή των θέσεων των ιατρών κλάδου ΕΣΥ σε θέσεις ΔΕΠ – 

ποιας βαθμίδας – θα είναι σύμφωνη με τις ανάγκες του ΠΓΝΠ; 

γ) Ποιες είναι, τέλος πάντων, οι ανάγκες του ΠΓΝΠ, που μόνον από 

μέλη ΔΕΠ μπορεί να ικανοποιηθούν; 

δ) Γιατί δεν συγχωνεύονται πανεπιστημιακές κλινικές με αύξηση, έτσι, 

των πανεπιστημιακών ιατρών, που διατίθενται από την Ιατρική Σχολή; ή, γιατί 

δε μειώνονται οι κλίνες για να επαρκούν οι πανεπιστημιακοί ιατροί που 

τοποθετήθηκαν σ’ αυτές; 

ε. Γιατί δε μειώνεται ο αριθμός των κλινών κάθε κλινική, έτσι ώστε να 

επαρκέσει ο αριθμός τω πανεπιστημιακών ιατρών, που διατέθηκαν από την 

Ιατρική Σχολή να εργαστούν σ’ αυτές; 

9. Τα πιο πάνω ερωτήματα δεν είναι ρητορικά. Είναι ουσιαστικά. 

Αναδεικνύουν το μείζον ζήτημα, που έχει να κάνει με την σύσταση τμημάτων 

ΕΣΥ και στελέχωσή τους από ιατρούς ΕΣΥ. Έχει να κάνει με την άρση της 

παρανομίας από την παραβίαση της επιταγής του άρθρου 13 του Ν. 1397/2983 

– οι πανεπιστημιακές κλινικές να στελεχώνονται μόνον από πανεπιστημιακούς 
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και ιατροί ΕΣΥ να στελεχώνουν μόνο ιατρικά τμήματα ΕΣΥ, τα οποία, με 

τροποποίηση του Οργανισμού, θα πρέπει να συσταθούν. Αυτό θα έχει ως 

αποτέλεσμα οι 730 οργανικές κλίνες του Π.Γ.Ν.Π να μοιραστούν μεταξύ 

πανεπιστημιακών κλινικών και ιατρικών τμημάτων ΕΣΥ. Αυτό θα έχει ως 

αποτέλεσμα τη μείωση των πανεπιστημιακών κλινικών κι’ έτσι την επάρκεια 

πανεπιστημιακών ιατρών να τις στελεχώσουν. 

10. Με τη δήλωση ότι είμαστε στη διάθεσή σας για όποια διευκρίνιση ή 

απάντηση σε ερωτήματα, υπογράφουμε το κείμενο αυτό. 

 

 

 

 

 

 


