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Προς: Όπως ο Π.Δ. 

 

              

  

            ΘΕΜΑ: «Άσκηση κλινικού έργου από ιατρούς Πανεπιστημιακούς 

Υπότροφους, που απασχολούνται σε Πανεπιστημιακές Κλινικές εγκατεστημένες σε 

Νοσοκομεία του ΕΣΥ». 

ΣΧΕΤΙΚΑ: 1. το άρθρο 95 του Ν.4310/2014 

    2. τα άρθρα 29, 80 και 81 του Ν.4009/2011 

     3. του άρθρου 45 του Ν.3205/2003 

    4. το υπ΄αριθμ. πρωτ. 2254/07/12-10-2011 έγγραφο του γραφείου 

του Νομικού Συμβούλου του Υπουργείου Υγείας 

    5. το υπ΄αριθμ. πρωτ. 1419/Ε.1900/16-09-2013 έγγραφο του 

Γραφείου Νομικού Συμβούλου του Ε.Κ.Π.Α. 

    6. το υπ΄ αριθμ. πρωτ. Φ.122.1/80/81092/Ζ2/21-05-2015 έγγραφο 

του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων 

 

 

Κατόπιν ερωτημάτων, που περιήλθαν στην υπηρεσία μας, σχετικά με τους 

ιατρούς Πανεπιστημιακούς Υπότροφους που απασχολούνται σε Πανεπιστημιακές 

Κλινικές  εγκατεστημένες σε Νοσοκομεία του ΕΣΥ, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα: 

 

α) με το άρθρο 95 του Ν.4310/2014, το οποίο τροποποιεί την παρ. 6 του 

άρθρου 29 του Ν.4009/2001, όπως αυτή προστέθηκε με την παρ. 16 του άρθρου 34 

του Ν.4115/2013, ορίζεται μεταξύ άλλων ότι,: «Επιστήμονες ανεγνωρισμένου 

επιστημονικού κύρους είτε κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος είτε υποψήφιοι 

διδάκτορες είτε εξαιρετικής τεχνικής εμπειρίας, δύνανται να απασχολούνται ως 

πανεπιστημιακοί υπότροφοι δια πράξεως του οικείου Τμήματος, για τη διεξαγωγή 

διδακτικού, ερευνητικού, επιστημονικού, οργανωτικού, εργαστηριακού ή κλινικού 

έργου, καθοριζόμενου δια της συμβάσεως.…» 

 

Ως εκ τούτου, οι εν λόγω ιατροί (Πανεπιστημιακοί Υπότροφοι) έχουν 

καθήκον και υποχρέωση να συμμετέχουν, στο πλαίσιο της επιστημονικής 
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δραστηριότητας μιάς πανεπιστημιακής κλινικής, στο κλινικό έργο οποιασδήποτε 

μορφής, στις ιατρικές πράξεις εν συνόλω και στις εφημερίες, όπως καθορίζεται από 

τις συμβάσεις τους. 

 

β) Σύμφωνα με το άρθρο 45 του Ν. 3205/2003, η συμμετοχή των μελών ΔΕΠ 

τμημάτων ιατρικής και όλων των ιατρών που με οποιαδήποτε σχέση προσφέρουν 

υπηρεσία στα νοσοκομεία στο πρόγραμμα εφημεριών είναι υποχρεωτική για όλους 

τους βαθμούς και βαθμίδες, σύμφωνα με τις εκάστοτε υπηρεσιακές ανάγκες. Τα 

καθήκοντα και οι υποχρεώσεις των εν λόγω Πανεπιστημιακών Υπότροφων είναι 

αντίστοιχα με την εκπαιδευτική βαθμίδα προς την οποία έχουν εξομοιωθεί βάσει 

των προσόντων τους. 

 

Κατόπιν των ανωτέρω, καθίσταται σαφές ότι, οι Πανεπιστημιακοί 

Υπότροφοι- ιατροί, οι οποίοι απασχολούνται σε Νοσοκομεία του ΕΣΥ, ασκούν  και 

κλινικό έργο και συμμετέχουν στο πρόγραμμα εφημεριών του Νοσοκομείου, 

σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 

 

 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ 

 

 

                 ΜΕΛΕΤΙΟΣ- ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ 

 

 

 

 

 

Πίνακας Διανομής (Π.Δ.) 

1.Όλες τις Δ.Υ.ΠΕ. της χώρας 

(με την υποχρέωση να ενημερώσουν τα Νοσοκομεία αρμοδιότητάς τους, στα οποία 

είναι εγκατεστημένες Πανεπιστημιακές Κλινικές) 

2.Το Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων  

Δ/νση Προσωπικού Ανώτατης Εκπαίδευσης 

(με την υποχρέωση να ενημερώσει τις οικίες Ιατρικές Σχολές)  

 

 

Εσωτερική διανομή:   

1.Γραφ. κ. Υπουργού 

2.Γραφ. κ. Γεν. Γραμματέα  

3.Γραφ. της κα. Προϊστ. Γεν. Δ/νσης Α.Π. & Δ.Υ. 

4.Δ/νση Ανθρώπινων Πόρων Ν.Π. 

5.Δ/νση Ψυχικής Υγείας 

6.Α3α  

   

ΑΔΑ: 7ΙΠΝ465ΦΥΟ-Ο0Ψ


		2015-09-18T09:41:27+0300
	Athens




