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ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

Α  Π  Ο  Φ  Α  Σ  Η

Αθήνα,  18  ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2011 

ΘΕΜΑ: Η θέση της Ομοσπονδίας σχετικά με τα προβλήματα που παρουσιάζονται στις σχέσεις 
των πανεπιστημιακών γιατρών με διοικήσεις Πανεπιστημιακών Νοσοκομείων.  

Τον τελευταίο καιρό γινόμαστε μάρτυρες μιας προσπάθειας ηθικής και 

κοινωνικής εξόντωσης μελών ΔΕΠ που υπηρετούν σε νοσοκομεία του ΕΣΥ, με 

αφορμή τη διενέργεια διοικητικών ελέγχων από εσωτερικούς και εξωτερικούς 

ελεγκτικούς μηχανισμούς των νοσοκομείων. Οι έλεγχοι αυτοί, που διενεργούνται 

στα πλαίσια διαδικασιών ρουτίνας ή για τη διερεύνηση διάφορων καταγγελιών, θα 

έπρεπε να είναι εμπιστευτικοί και να ακολουθούν μια συγκεκριμένη νομική οδό, 

όπως  αυτή ρητά και με σαφήνεια προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία.  

Η Εκτελεστική Γραμματεία της ΠΟΣΔΕΠ εκφράζει την έντονη δυσαρέσκεια 

της  γιατί έχει παρατηρηθεί ότι σε ορισμένες περιπτώσεις τα πορίσματα των 

ελέγχων αυτών διαρρέουν προς τα μέσα ενημέρωσης, πριν καν οι  αρμόδιοι από το 

νόμο φορείς και οι άμεσα ενδιαφερόμενοι λάβουν γνώση των εγγράφων αυτών. Η  

τακτική των διαρροών θέτει σε κίνδυνο την εύρυθμη και απρόσκοπτη  λειτουργία 

ολόκληρων Νοσοκομείων και Ιατρικών Σχολών, δυναμιτίζει τα θεμέλια του 

Δημόσιου Συστήματος Υγείας της χώρας και διαταράσσει ανεπανόρθωτα τη σχέση 

εμπιστοσύνης ασθενούς-γιατρού.  Επιπλέον, εντείνει το κλίμα απαξίωσης των 

Πανεπιστημιακών που παρατηρείται το τελευταίο διάστημα, με αρνητικές 

συνέπειες στη λειτουργία των αντίστοιχων Πανεπιστημιακών και Νοσοκομειακών 

μονάδων με άμεσο κίνδυνο την απομάκρυνση  καταξιωμένων πανεπιστημιακών 

δασκάλων και την υποβάθμιση του Δημόσιου Συστήματος Υγείας.  

Ως πανεπιστημιακοί δάσκαλοι και ακαδημαϊκοί λειτουργοί ζητούμε να 

εφαρμόζονται χωρίς παρεκκλίσεις το σύνταγμα και οι νόμοι. Οι διοικήσεις των 

Πανεπιστημιακών Νοσοκομείων -και των Νοσοκομείων όπου λειτουργούν 

Πανεπιστημιακές Κλινικές και Εργαστήρια- οφείλουν να παραπέμπουν το όποιο 
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πρόβλημα αφορά πανεπιστημιακούς γιατρούς στα κατά το νόμο αρμόδια όργανα 

του Πανεπιστημίου. Για περιπτώσεις όπου αυτό αποδεικνύεται αναγκαίο έχουμε την 

πεποίθηση ότι η δικαιοσύνη μπορεί να φωτίσει κάθε πτυχή των όποιων  υποθέσεων 

προκύπτουν και να τιμωρήσει τους πραγματικούς ενόχους, εάν και όπου υπάρχουν.  
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