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Αζήκα 5 Μανηίμο 2021 

ΠΡΟ 

Σην Ένωση Ιατρών Νοσοκομείων Αχαΐας (ΕΙΝΑ) 

 

Θέμα: Αίηεμα κα μεηαηναπμύκ εκκέα ζέζεηξ θιάδμο ηαηνώκ ΓΣΥ ημο 

Πακεπηζηεμηαθμύ Νμζμθμμείμο Παηνώκ ζε ζέζεηξ ΔΓΠ 

 

1.1.Μαξ απμζηείιαηε:  

α) ημ με α.π. 4466/16.02.2021 έγγναθμ ημο Ακαπιενωηή Δημηθεηή ημο 

Π.Γ.Ν.Π. Απμδέθηεξ ημο μ Δημηθεηήξ ηεξ 6εξ ΥΠε. Τμ έγγναθμ αοηό 

πνμθιήζεθε από εηζήγεζε ημο Δ/κηή ηεξ Ζ.Υ, ε μπμία δεκ δηεοθνηκίδεηαη εάκ 

είκαη γναπηή ή πνμθμνηθή, μύηε μ απμδέθηεξ ηεξ. Δεηείηαη με ημ έγγναθμ 

«Ηαηόπηκ εηζήγεζεξ ημο Δ/κηή Ζαηνηθήξ Υπενεζίαξ θαη ζύμθωκα με ηηξ ακάγθεξ 

ζηειέπωζεξ ημο κμζμθμμείμο με ηαηνηθό πνμζωπηθό (…) όπωξ εκκέα ζέζεηξ 

θιάδμο ηαηνώκ ΓΣΥ ημο Νμζμθμμείμο (…), θαηόπηκ ζύμθωκεξ γκώμεξ ημο 

Υπμονγείμο Υγείαξ μεηαηναπμύκ ζε ζέζεηξ ΔΓΠ θαη κ’ απμδμζμύκ ζημκ 

μνγακηζμό ημο Πακεπηζηεμίμο Παηνώκ (με ζύμθωκε γκώμε ημο Υπμονγείμο 

Παηδείαξ)». 

β) Τμ με α.π.11035/19.02.2021 έγγναθμ ημο Δημηθεηή ηεξ 6εξ ΥΠε, πνμξ 

ημ Υπμονγείμ Υγείαξ. Με ημ έγγναθμ αοηό μ Δημηθεηήξ ηεξ 6εξ ΥΠε απέζηεηιε 

ημ πημ πάκω έγγναθμ ημο Ακαπι. Δημηθεηή ημο Π.Γ.Ν.Π.». Δεηεί μ Δημηθεηήξ 

ηεξ 6εξ ΥΠε κα εκεμενώζεη ημ Υπμονγείμ Υγείαξ «εάκ οπάνπεη ε δοκαηόηεηα 

οιμπμίεζεξ ημο ακωηένω αηηήμαημξ βάζεη πμηαξ δηαδηθαζίαξ θαη με πμηεξ 

πνμϋπμζέζεηξ. 

1.2. Από ηα έγγναθα, πμο ακαθένζεθακ βεβαηώκεηαη όηη ηόζμ ε δημίθεζε 

ημο Νμζμθμμείμο, όζμ θαη ηεξ ΥΠε είκαη ζύμθωκεξ με ημ αίηεμα. Απιά δε 

γκωνίδμοκ πώξ μπμνεί κα ηθακμπμηεζεί θαη γη’ αοηό απεοζύκζεθακ ζημ 

Υπμονγείμ Υγείαξ. 
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2. Τμ Π.Γ.Ν.Π. είκαη κμζμθμμείμ ΓΣΥ, ακελάνηεηα από εθείκμ πμο 

δειώκεη μ ηίηιμξ ημο. Δεκ είκαη, δειαδή, κ.π.δ.δ. ημο Πακεπηζηεμίμο Παηνώκ, 

μύηε οπενεζία ημο. 

3.1. Ε πανάγναθμξ 1 ημο άνζνμο 13 ημο Ν. 1397/1983 μνίδεη: 

  Στα νοςοκομεία μπορεί να εγκαθίςταται και να λειτουργοφν πανεπιςτημιακζσ 

κλινικζσ, εργαςτήρια και ειδικζσ μονάδεσ που ςτελεχώνονται αποκλειςτικά με πανεπιςτημιακό 

ιατρικό και λοιπό επιςτημονικό προςωπικό. Η διάταξη αυτή δεν αναφζρεται ςτουσ 

ενδιαφερόμενουσ και μετεκπαιδευόμενουσ. Οι πανεπιςτημιακζσ κλινικζσ, εργαςτήρια και 

μονάδεσ εντάςςονται ςτον αντίςτοιχο τομζα του νοςοκομείου και αποτελοφν τμήματά του. Η 

δφναμη κάθε πανεπιςτημιακήσ κλινικήσ δεν υπερβαίνει τα 45 κρεβάτια. Η διάταξη ιςχφει και για 

τισ πανεπιςτημιακζσ κλινικζσ που λειτουργοφν ςήμερα ςτα νοςοκομεία. Η εγκατάςταςη γίνεται 

με κοινή απόφαςη των Υπουργών Υγείασ και Πρόνοιασ και Εθνικήσ Παιδείασ και Θρηςκευμάτων, 

φςτερα από γνώμη του ιατρικοφ τμήματοσ και πρόταςη του ΚΕ.Σ.Υ. Με όμοιεσ αποφάςεισ 

μεταφζρονται πανεπιςτημιακζσ κλινικζσ, εργαςτήρια και ειδικζσ μονάδεσ που λειτουργοφν 

ςήμερα ςτα νοςοκομεία. 

"Το όριο αυτό μπορεί να αυξάνεται ή να μειώνεται με απόφαςη του Υπουργοφ Υγείασ, 

Πρόνοιασ και Κοινωνικών Αςφαλίςεων φςτερα από ςφμφωνη γνώμη του ΚΕ.Σ.Υ. που 

δημοςιεφεται ςτην Εφημερίδα τησ Κυβερνήςεωσ". 

3.2. Από ηηξ δηαηάλεηξ, πμο ακαθένζεθακ, πνμθύπημοκ ηα ελήξ: 

α. Σε κμζμθμμεία ΓΣΥ μπμνεί κα εγθαζίζηακηαη θαη κα ιεηημονγμύκ 

πακεπηζηεμηαθέξ θιηκηθέξ, ενγαζηήνηα θαη εηδηθέξ μμκάδεξ. 

β. Οη πακεπηζηεμηαθέξ θιηκηθέξ, ενγαζηήνηα θαη μη εηδηθέξ μμκάδεξ 

ζηειεπώκμκηαη απμθιεηζηηθά από πακεπηζηεμηαθμύξ θαη ιμηπό επηζηεμμκηθό 

πνμζωπηθό. 

γ. Οη πακεπηζηεμηαθέξ θιηκηθέξ θαη ενγαζηήνηα εκηάζζμκηαη ζημκ 

ακηίζημηπμ ημμέα ημο κμζμθμμείμο θαη απμηειμύκ ημήμα ημοξ. 

δ. Ε δύκαμε θάζε πακεπηζηεμηαθήξ θιηκηθήξ δεκ οπενβαίκεη ηα ζανάκηα 

(40) θνεβάηηα. 

4. Ε παν. 1 ημο άνζνμο 13 ημο Ν. 1397/1983 δηαπωνίδεη ηα ηαηνηθά 

ημήμαηα ΓΣΥ από ηηξ πακεπηζηεμηαθέξ θιηκηθέξ. Τα πνώηα ζηειεπώκμκηαη 

απμθιεηζηηθά από ηαηνμύξ θιάδμο ΓΣΥ ακηίζημηπεξ με θάζε ημήμα εηδηθόηεηαξ. 

Αοημί, μη ηαηνμί ΓΣΥ, επηιέγμκηαη από ημ ανμόδημ Σομβμύιημ Γπηιμγήξ – Ηνίζεξ 

ημο άνζνμο 4Θ ημο Ν. 3754/2009, όπωξ ηζπύεη θαη δημνίδμκηαη ζε ακηίζημηπε 
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μνγακηθή ζέζε. Μάιηζηα, έπμοκ με ημκ δημνηζμό ημοξ θη’ αθμύ πνμεγμομέκωξ, 

μεηά ηε ζομπιήνωζε ηεξ ζεηείαξ ημοξ, αλημιμγεζμύκ, ηε μμκημόηεηα, πμο 

πνμβιέπεηαη από ημ άνζνμ 103 παν. 4 ημο Σοκηάγμαημξ. Τεκ δηαηενμύκ, όζμ 

οθίζηαηαη ε μνγακηθή ζέζε ημοξ. Ακ θαηανγεζεί, παύμοκ κα είκαη ηαηνμί θιάδμο 

ΓΣΥ θαη απμμαθνύκμκηαη. 

5. Ε ΗΥΑ Υ4α/μηθ.24519/06.03.2013 (ΦΓΗ Β’ 697) είκαη μ Ονγακηζμόξ 

ημο Νμζμθμμείμο με επωκομία «Πακεπηζηεμηαθό Γεκηθό Νμζμθμμείμ Παηνώκ». 

Από ηεκ επηζθόπεζή ηεξ δηαπηζηώκεηαη όηη πνμβιέπμκηαη, είκαη εγθαηαζηεμέκεξ 

μόκμ πακεπηζηεμηαθέξ θιηκηθέξ, ενγαζηήνηα θαη εηδηθέξ μμκάδεξ (άνζνμ 4). 

Τμήμαηα, δειαδή, ηαηνώκ ΓΥ δεκ πνμβιέθζεθακ. Ωξ πνμξ ηηξ ζέζεηξ ημο 

πνμζωπηθμύ ηζπύμοκ μη δηαηάλεηξ ημο άνζνμο 16. Γκδηαθένμκ έπεη, εηδηθόηενα, ε 

δηάηαλε ηεξ παν. 2 – ζέζεηξ ηεξ ηαηνηθήξ οπενεζίαξ. Τμ εκδηαθένμκ έγθεηηαη ζηε 

ζηειέπωζε ηεξ Ζαηνηθήξ Υπενεζίαξ. Ακαθένεηαη, ζογθεθνημέκα, όηη ε Ζαηνηθή 

Υπενεζία ζηειεπώκεηαη: 

α) Από ηαηνμύξ ημο Τμήμαημξ Ζαηνηθήξ ημο Πακεπηζηεμίμο Παηνώκ, πμο 

οπενεημύκ ζηηξ Πακεπηζηεμηαθέξ Ηιηκηθέξ Γνγαζηήνηα θαη Μμκάδεξ πμο έπμοκ 

εγθαηαζηαζεί θαη ιεηημονγμύκ ζημοξ ημμείξ ηεξ Ζαηνηθήξ Υπενεζίαξ, ζύμθωκα 

με ημ άνζνμ 13 ημο Ν. 1397/1983 θαη 

β) Από εηδηθεομέκμοξ ηαηνμύξ ΓΣΥ, πμο έπμοκ ζοζηαζεί (εκκμμύκηαη μη 

ζέζεηξ) ζύμθωκα με ημ άνζνμ 25 ημο Ν. 1397/1983, όπωξ ηζπύμοκ, ζημκ θιάδμ 

ηαηνώκ ΓΣΥ ημο Υπμονγείμο Υγείαξ θαη θαηακέμμκηαη ζηα κμζμθμμεία. 

6. Από ηεκ πημ πάκω δηάηαλε ημο Ονγακηζμμύ επηβεβαηώκεηαη εθείκμ πμο 

ανπηθά ζεμεηώζαμε, ωξ απμηέιεζμα ημο άνζνμο 13 ημο Ν. 1397/1983. 

Σογθεθνημέκα: 

α. Οη ζέζεηξ πακεπηζηεμηαθώκ ηαηνώκ δεκ πνμβιέπμκηαη από ημκ 

Ονγακηζμό, επεηδή αοημί οπενεημύκ ζηηξ πακεπηζηεμηαθέξ θιηκηθέξ θαη 

ενγαζηήνημ θαη πνμένπμκηαη απμθιεηζηηθά από ημ Ζαηνηθό Τμήμα ημο 

Πακεπηζηεμίμο Παηνώκ. Γίκαη, δειαδή, μη πακεπηζηεμηαθμί, πμο μνίδεη ημ άνζνμ 

13 ημο Ν. 1397/1983. Έηζη, θάζε μία πακεπηζηεμηαθή θιηκηθή θαη ενγαζηήνημ, 

πμο έπεη εγθαηαζηαζεί θαη ιεηημονγεί ζημ Νμζμθμμείμ, ωξ πνμξ ηεκ ζηειέπωζή 
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ημοξ ηεκ απμθιεηζηηθή ανμμδηόηεηα ηεκ έπεη ε Ζαηνηθή Σπμιή. Ο ανηζμόξ ημοξ 

πνέπεη κα είκαη εθείκμξ πμο από ημοξ δηεζκείξ θακόκεξ ημο ΠΟΥ πνμβιέπεηαη 

γηα θάζε θιηκηθή με ζογθεθνημέκμ ανηζμό θιηκώκ. 

β. Οη ζέζεηξ ηωκ ηαηνώκ ΓΣΥ είκαη άιιεξ θαη δεκ εμπιέθμκηαη με ημκ 

ανηζμό ηωκ Πακεπηζηεμηαθώκ Ζαηνώκ, πμο δηαηέζεθακ από ηεκ Ζαηνηθή Σπμιή 

ζηηξ Πακεπηζηεμηαθέξ Ηιηκηθέξ. Πνόθεηηαη γηα μνγακηθέξ ζέζεηξ απμθιεηζηηθά 

ηαηνώκ θιάδμο ΓΣΥ, μη μπμίεξ, πιέμκ, ζημκ Ονγακηζμό ημο ΠΓΝΠ. 

7. Τμ ζομπέναζμα από ηα πημ πάκω είκαη: 

α. Οη μνγακηθέξ ζέζεηξ θιάδμο ΓΣΥ πνμβιέπμκηαη από ημκ Ονγακηζμό 

ημο ΠΓΝΠ. Μόκμκ αοηέξ οπάνπμοκ, αθμύ μόκμκ αοηέξ μπμνεί κα οπάνπμοκ. 

β. Δεκ οπάνπμοκ μνγακηθέξ ζέζεηξ πακεπηζηεμηαθώκ ηαηνώκ, πμο έπμοκ 

δηαηαζεί από ηεκ Ζαηνηθή Σπμιή, ζηειεπώκμοκ θαη ενγάδμκηαη ζηηξ 

πακεπηζηεμηαθέξ θιηκηθέξ, ενγαζηήνηα θαη μμκάδεξ. 

γ. Ηαηάνγεζε ηωκ μνγακηθώκ ζέζεωκ ηαηνώκ θιάδμο ΓΣΥ ημο ΠΓΝΠ 

πνμϋπμζέηεη ηνμπμπμίεζε ημο Ονγακηζμμύ, με απμηέιεζμα, ακ οπενεημύκ ζ’ 

αοηέξ ηαηνμί ΓΣΥ, κα παύζμοκ κα είκαη ηαηνμί ΓΣΥ ημο ΠΓΝΠ. 

δ. Θέζεηξ ηαηνώκ θιάδμο ΓΣΥ δεκ μπμνμύκ κα μεηαηναπμύκ ζε ζέζεηξ 

ΔΓΠ. Αοηέξ, μη ζέζεηξ ΔΓΠ, πνμβιέπμκηαη από ημκ μνγακηζμό θάζε 

πακεπηζηεμίμο. Ε αοημμείωζή ημοξ είκαη οπόζεζε ημο αοημδημηθμύμεκμο ΑΓΖ. 

Δεκ πνμϋπμζέηεη ε αολμμείωζή ημοξ αολμμείωζε ζέζεωκ ηαηνώκ θιάδμο ΓΣΥ. 

ε. Τμ δεημύμεκμ κα μεηαηναπμύκ ζέζεηξ ηαηνώκ θιάδμο ΓΣΥ ζε ζέζεηξ 

ΔΓΠ – γεκηθόξ όνμξ, με δεδμμέκεξ ηηξ βαζμίδεξ ηωκ μειώκ ΔΓΠ – πνμθαιεί ηα 

ελήξ ενωηήμαηα: 

i. Οη πακεπηζηεμηαθμί ηαηνμί, πμο οπενεημύκ ζηηξ πακεπηζηεμηαθέξ 

θιηκηθέξ θαη ενγαζηήνηα, δεκ επανθμύκ γηα ηεκ ζηειέπωζή ημοξ; Ακ δεκ 

επανθμύκ: 

 γηαηί δε μεηώκμκηαη μη θιίκεξ; 

 γηαηί δεκ δεηείηαη από ηεκ Ζαηνηθή Σπμιή κα δηαζέζεη πενηζζόηενμοξ 

πακεπηζηεμηαθμύξ ηαηνμύξ ζηηξ πακεπηζηεμηαθέξ θιηκηθέξ θ.ιπ; 
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ii. Ακ ημ ειιηπέξ, από πακεπηζηεμηαθμύξ ηαηνμύξ, ηωκ πακεπηζηεμηαθώκ 

μθείιεηαη ζημ μεηωμέκμ ανηζμό μειώκ ΔΓΠ ηεξ Ζαηνηθήξ Σπμιήξ, ηόηε: 

 εάκ οπάνπμοκ θεκέξ ζέζεηξ, γηαηί δεκ ηηξ πνμθενύζζμοκ 

 εάκ δεκ οπάνπμοκ θεκέξ ζέζεηξ, γηαηί δεκ ηηξ αολάκμοκ με 

ηνμπμπμίεζε ημο Ονγακηζμμύ ημο Πακεπηζηεμίμο; 

8. Γίκαη δεδμμέκμ όηη οπάνπμοκ μνγακηθέξ ζέζεηξ ηαηνώκ θιάδμο ΓΣΥ 

ζημ ΠΓΝΠ. Γίκαη δεδμμέκμ, επίζεξ, όηη δεκ οθίζηακηαη ημήμαηα ηαηνώκ θιάδμο 

ΓΣΥ. Γίκαη, ηέιμξ, δεδμμέκμ όηη μη ηαηνμί θιάδμο ΓΣΥ, πμο επηιέπηεθακ θαη 

δημνίζηεθακ ζημ ΠΓΝΠ, ημπμζεηήζεθακ ζε ακηίζημηπεξ με ηεκ εηδηθόηεηά ημοξ 

πακεπηζηεμηαθέξ θιηκηθέξ ή ενγαζηήνηα.  

Γεκκώκηαη, έηζη, ηα ενωηήμαηα: 

α) Οη ακάγθεξ (πμηεξ) ημο κμζμθμμείμο δεκ ηθακμπμημύκηαη από ηεκ 

ημπμζέηεζε θη’ έηζη ενγαζία ηωκ ηαηνώκ θιάδμο ΓΣΥ ζε όπμηα πακεπηζηεμηαθή 

θιηκηθή; Γίκαη δεύηενεξ θαηεγμνίαξ ηαηνμί; 

β) Ε μεηαηνμπή ηωκ ζέζεωκ ηωκ ηαηνώκ θιάδμο ΓΣΥ ζε ζέζεηξ ΔΓΠ – 

πμηαξ βαζμίδαξ – ζα είκαη ζύμθωκε με ηηξ ακάγθεξ ημο ΠΓΝΠ; 

γ) Πμηεξ είκαη, ηέιμξ πάκηωκ, μη ακάγθεξ ημο ΠΓΝΠ, πμο μόκμκ από 

μέιε ΔΓΠ μπμνεί κα ηθακμπμηεζμύκ; 

δ) Γηαηί δεκ ζογπωκεύμκηαη πακεπηζηεμηαθέξ θιηκηθέξ με αύλεζε, έηζη, 

ηωκ πακεπηζηεμηαθώκ ηαηνώκ, πμο δηαηίζεκηαη από ηεκ Ζαηνηθή Σπμιή; ή, γηαηί 

δε μεηώκμκηαη μη θιίκεξ γηα κα επανθμύκ μη πακεπηζηεμηαθμί ηαηνμί πμο 

ημπμζεηήζεθακ ζ’ αοηέξ; 

ε. Γηαηί δε μεηώκεηαη μ ανηζμόξ ηωκ θιηκώκ θάζε θιηκηθή, έηζη ώζηε κα 

επανθέζεη μ ανηζμόξ ηω πακεπηζηεμηαθώκ ηαηνώκ, πμο δηαηέζεθακ από ηεκ 

Ζαηνηθή Σπμιή κα ενγαζημύκ ζ’ αοηέξ; 

9. Τα πημ πάκω ενωηήμαηα δεκ είκαη νεημνηθά. Γίκαη μοζηαζηηθά. 

Ακαδεηθκύμοκ ημ μείδμκ δήηεμα, πμο έπεη κα θάκεη με ηεκ ζύζηαζε ημεμάηωκ 

ΓΣΥ θαη ζηειέπωζή ημοξ από ηαηνμύξ ΓΣΥ. Έπεη κα θάκεη με ηεκ άνζε ηεξ 

πανακμμίαξ από ηεκ παναβίαζε ηεξ επηηαγήξ ημο άνζνμο 13 ημο Ν. 1397/2983 

– μη πακεπηζηεμηαθέξ θιηκηθέξ κα ζηειεπώκμκηαη μόκμκ από πακεπηζηεμηαθμύξ 
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θαη ηαηνμί ΓΣΥ κα ζηειεπώκμοκ μόκμ ηαηνηθά ημήμαηα ΓΣΥ, ηα μπμία, με 

ηνμπμπμίεζε ημο Ονγακηζμμύ, ζα πνέπεη κα ζοζηαζμύκ. Αοηό ζα έπεη ωξ 

απμηέιεζμα μη 730 μνγακηθέξ θιίκεξ ημο Π.Γ.Ν.Π κα μμηναζημύκ μεηαλύ 

πακεπηζηεμηαθώκ θιηκηθώκ θαη ηαηνηθώκ ημεμάηωκ ΓΣΥ. Αοηό ζα έπεη ωξ 

απμηέιεζμα ηε μείωζε ηωκ πακεπηζηεμηαθώκ θιηκηθώκ θη’ έηζη ηεκ επάνθεηα 

πακεπηζηεμηαθώκ ηαηνώκ κα ηηξ ζηειεπώζμοκ. 

10. Με ηε δήιωζε όηη είμαζηε ζηε δηάζεζή ζαξ γηα όπμηα δηεοθνίκηζε ή 

απάκηεζε ζε ενωηήμαηα, οπμγνάθμομε ημ θείμεκμ αοηό. 

 

 

 

 

 

 


