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ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
Θέμα: Άρση του ασυμβίβαστου για την θέση του Αναπληρωτή Διοικητή στα Πανεπιστημιακά
Νοσοκομεία.
Σας ενημερώνουμε ότι στο πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας που ψηφίστηκε
πρόσφατα, λύνεται το πρόβλημα του ασυμβίβαστου για την θέση του Αναπληρωτή Διοικητή
στα Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία. Πιο συγκεκριμένα:
1. Η παράγραφος 4 του άρθρο 62 του Νόμου 3918/2011 (ΦΕΚ 31/ 2-3-2011) είχε επαναφέρει
σε ισχύ το θεσμό του Αναπληρωτή Διοικητή Νοσοκομείου που ορίζεται στα
Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία μετά από πρόταση της οικείας Ιατρικής Σχολής.
4. Στο τέλος της παρ. 7 του άρθρου 7 του ν. 3329/2005 (ΦΕΚ 81 Α΄), όπως ισχύει μετά την
παρ. 22 του άρθρου 22 του άρθρου τρίτου του ν. 3527/2007 (ΦΕΚ 25 Α΄) και την παρ. 1 του
άρθρου 6 του ν. 3627/2007 (ΦΕΚ 292 Α΄), προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Ο αναπληρωτής
Διοικητής των Πανεπιστημιακών Νοσοκομείων διορίζεται από τον Υπουργό, μεταξύ τριών
ατόμων που προτείνονται από το οικείο ιατρικό Τμήμα του Πανεπιστημίου και είναι μέλος
Δ.Ε.Π. της βαθμίδας του Καθηγητή ή του Αναπληρωτή Καθηγητή.»
2. Η ρύθμιση αυτή, που έχει σκοπό να προασπίσει τις ερευνητικές και εκπαιδευτικές
λειτουργίες των Πανεπιστημιακών Κλινικών και Εργαστηρίων, παρέμεινε ανενεργή, καθότι
ο ορισμός μέλους ΔΕΠ στη θέση αυτή προσέκρουε στους κανόνες περί ασυμβίβαστου της
θέσης του Διοικητή ή Αναπληρωτή Διοικητή με την συνέχιση της άσκησης των κλινικών και
εκπαιδευτικών καθηκόντων του μέλους ΔΕΠ.
3. Ακόμη και στο Νόμο 4009/2011, το ασυμβίβαστο διατηρήθηκε, σύμφωνα με τη παράγραφο
4 του άρθρου 24:
4. Σε αναστολή άσκησης των καθηκόντων τους ως καθηγητές τελούν: α) υπουργοί,
αναπληρωτές υπουργοί και υφυπουργοί που δεν είναι βουλευτές, β) περιφερειάρχες,
αντιπεριφερειάρχες και δήμαρχοι, γ) γενικοί γραμματείς υπουργείων και όσοι κατέχουν
θέσεις σε διεθνείς οργανισμούς, δ) γενικοί γραμματείς αποκεντρωμένων διοικήσεων και ε)
πρόεδροι, αντιπρόεδροι, διοικητές, υποδιοικητές, καθώς και οι αναπληρωτές τους σε
Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ. που υπάγονται στο δημόσιο τομέα, με εξαίρεση τα ερευνητικά κέντρα
και τα ινστιτούτα τους που υπάγονται στο Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και
Θρησκευμάτων, καθώς και τα μη κερδοσκοπικά και κοινωφελή ιδρύματα.
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4. Η ΠΟΣΔΕΠ επανειλημμένα είχε ζητήσει τη διόρθωση αυτής της διάταξης, έτσι ώστε μην
αναιρεί ο ένας νόμος τον άλλον, να αρθεί το ασυμβίβαστο και να ενεργοποιηθεί ο θεσμός
του Πανεπιστημιακού Αναπληρωτή Διοικητή που εκπροσωπεί το Τμήμα Ιατρικής (πχ. βλέπε
την τελευταία σχετική απόφαση της ΔΕ της ΠΟΣΔΕΠ ).
5. Τελικά, το θέμα λύνεται με το πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας που μόλις
ψηφίστηκε από τη Βουλή (ακόμη δεν έχει πάρει ΦΕΚ). Η παράγραφος 24 του άρθρου 34
(Θέματα Α.Ε.Ι) αναφέρει:
24. Στο εδάφιο ε΄ της παρ. 4 του άρθρου 24 του ν. 4009/2011 προστίθεται: «Δεν τελούν σε
αναστολή άσκησης των καθηκόντων τους ως καθηγητές οι αναπληρωτές διοικητές των
ανωτέρω νομικών προσώπων, εφόσον επιλέξουν την πλήρη και αποκλειστική απασχόλησή
τους στο Πανεπιστήμιο και την άσκηση του κλινικού και εργαστηριακού έργου σε
Πανεπιστημιακή κλινική, εργαστήριο ή μονάδα νοσοκομείου του Ε.Σ.Υ..»
Είναι πολύ θετικό το γεγονός της επίλυσης του ασυμβίβαστου μεταξύ των δύο Νόμων. Το
Υπουργείο Υγείας και τα Τμήματα Ιατρικής θα πρέπει να υλοποιήσουν το θεσμό χωρίς
καθυστέρηση, για τον καλύτερο συντονισμό των Πανεπιστημιακών Νοσοκομείων με τα
Τμήματα Ιατρικής, σε μια εποχή που η σχέση αυτή δοκιμάζεται πολλαπλώς λόγω των
συσσωρευμένων προβλημάτων που αντιμετωπίζουν τα Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία.
Ο Πρόεδρος

Νικόλαος Μ. Σταυρακάκης, Καθηγητής Ε.Μ.Π., Πρόεδρος ΠΟΣΔΕΠ
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