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Γραμματεία Πρυτανικού Συμβουλίου  

 

Ταχ. Δ/νση:    Πανεπιστημίου 30 

Πληροφορίες: Μάρω Τσόκα 

Τηλέφωνο:     210-3689768 

e-mail:         mtsoka@uoa.gr 

 

Αθήνα, 6-3-2023 

 

 

Αριθμ. Πρωτ:   

 

 

ΠΡΟΣ:  - το Υπουργείο Υγείας 

                       

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

29ης  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2022-2023 ΤΗΣ 06-03-2023 

 

Θέμα 1 εκτός:  Σχετικά χορήγηση της ειδικής αμοιβής για το κλινικό και 

εργαστηριακό έργο σε όλα τα μέλη Δ.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. 

για τις υπηρεσίες που παρέχουν προς πανεπιστημιακές κλινικές 

και πανεπιστημιακά εργαστήρια. 

 

Το Πρυτανικό Συμβούλιο του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου 

Αθηνών,  

Έχοντας υπόψη:  

1. Τις διατάξεις του ν. 4957/2022 «Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα 

Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση της ποιότητας, της λειτουργικότητας και της 

σύνδεσης των Α.Ε.Ι. με την κοινωνία και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 141),  

2. Την υπ’ αριθμ. 91985/Ζ1/7.6.2019 Διαπιστωτική Απόφαση του Υπουργού 

Παιδείας και Θρησκευμάτων «Εκλογή Πρύτανη και τεσσάρων (4) 

Αντιπρυτάνεων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών» 

(Υ.Ο.Δ.Δ. 356). 

3. Την υπ’ αριθμ. 1/2019 Πράξη του Ε.Κ.Π.Α. «Καθορισμός της σειράς 

αναπλήρωσης Πρύτανη, τομέας ευθύνης και επιμέρους αρμοδιοτήτων των 

Αντιπρυτάνεων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών 

(Β΄3410). 

4.  Την υπ’ αριθμ. 105169/Ζ1/12.8.2020 Διαπιστωτική Απόφαση του 

Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Παράταση της θητείας του Πρύτανη 

και των τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων του Εθνικού και Καποδιστριακού 

Πανεπιστημίου Αθηνών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 650). 

5. Την υπ’ αριθμ. 1382/29.8.2022 απόφασή του περί ορισμού της Χάιδως 

Σπηλιοπούλου, Καθηγήτριας της Ιατρικής Σχολής, ως Αντιπρύτανη του 

Ε.Κ.Π.Α., σε εφαρμογή της παρ. 10 του άρθρου 448 του ν. 4957/2022. 

6. Την από 5.9.2022 απόφασή του «Καθορισμός της σειράς αναπλήρωσης 

του Πρύτανη, των τομέων ευθύνης των Αντιπρυτάνεων του Εθνικού και 

Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του 

άρθρου 15 του ν. 4957/2022 προς τους Αντιπρυτάνεις του Εθνικού και 

Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών» (Β΄5248). 
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7. Την υπό στοιχεία Γ4α/Γ.Π. 68656/22/13.1.2023 εγκύκλιο της 

Αναπληρώτριας Υπουργού Υγείας σύμφωνα με την οποία έγινε δεκτό ότι: «Εκ 

των ανωτέρω συνάγεται ότι στα μέλη Δ.Ε.Π., Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. που 

είναι τοποθετημένα σε πανεπιστημιακή κλινική ή εργαστήριο ή ειδική μονάδα 

κλινικής ή εργαστηρίου εγκατεστημένα σε νοσοκομεία ΕΣΥ, καταβάλλεται λόγω 

τοποθέτησης τους και σύμφωνα με το άρθρο 57 του ν. 4957/2022 το εν λόγω 

επίδομα. Αντίθετα δεν προβλέπεται η δυνατότητα χορήγησης του στην 

περίπτωση τοποθέτησης σε κλινική ή εργαστήριο που δεν είναι εγκατεστημένο σε 

νοσοκομείο του ΕΣΥ, στην περίπτωση που παρέχουν τις υπηρεσίες τους 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 57 του ν. 4957/2022 σε κάποιο εξ αυτών.».  

8. Το γεγονός ότι μετά την έκδοση της ως άνω εγκυκλίου έχει δημιουργηθεί 

πρόβλημα στην εύρυθμη λειτουργία των πανεπιστημιακών κλινικών και των 

πανεπιστημιακών εργαστηρίων, καθώς υφίσταται σημαντικός αριθμός μελών 

Δ.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. που παρέχουν υπηρεσίες προς τις πανεπιστημιακές 

κλινικές και τα πανεπιστημιακά εργαστήρια, χωρίς να είναι τοποθετημένα σε 

αυτές. Η μη καταβολή της ειδικής αμοιβής για το κλινικό και εργαστηριακό έργο 

προς τα μέλη Δ.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. που παρέχουν τις υπηρεσίες τους 

προς άλλες πανεπιστημιακές κλινικές και εργαστήρια από αυτές που είναι 

τοποθετημένα, θα οδηγήσει σταδιακά στη διακοπή της υποστήριξης των αναγκών 

άλλων πανεπιστημιακών κλινικών και εργαστηρίων, δημιουργώντας σημαντικό 

πρόβλημα στη λειτουργία τους.  

9. Την υποστελέχωση των Πανεπιστημιακών Κλινικών και Εργαστηρίων που 

είναι εγκατεστημένα σε νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ. ή σε πανεπιστημιακά νοσοκομεία, 

ιδίως σε μέλη Δ.Ε.Π. με γνωστικά αντικείμενα που αφορούν στη βασική και 

μεταφραστική έρευνα και πρακτική.  

 

Αποφασίζει 

 

Να εισηγηθεί προς το Υπουργείο Υγείας την ανάκληση της υπ’ αριθμ. πρωτ. 

Γ4α/Γ.Π.68656/22/13-1-2023 εγκυκλίου της Αναπληρώτριας Υπουργού Υγείας και 

τη δρομολόγηση κάθε αναγκαίας ενέργειας για τη χορήγηση της ειδικής αμοιβής 

για το κλινικό και εργαστηριακό έργο σε όλα τα μέλη Δ.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και 

Ε.Τ.Ε.Π. για τις υπηρεσίες που παρέχουν προς πανεπιστημιακές κλινικές και 

πανεπιστημιακά εργαστήρια, ανεξαρτήτως αν είναι τοποθετημένοι στην 

πανεπιστημιακή κλινική ή το πανεπιστημιακό εργαστήριο που παρέχουν τις 

υπηρεσίες.  

Η ικανοποίηση του ως άνω αιτήματος είναι απολύτως αναγκαία για τους 

ακολούθους λόγους:  

α) τη σημαντική υποστελέχωση των πανεπιστημιακών κλινικών και των 

πανεπιστημιακών εργαστηρίων, η οποία εντείνεται συνεχώς λόγω της σταδιακής 

αφυπηρέτησης των μελών Δ.Ε.Π. και της μη αντίστοιχης κάλυψης των 

κενωθεισών θέσεων,  

β) τη σημαντική έλλειψη μελών Δ.Ε.Π. και Ε.ΔΙ.Π. με γνωστικά αντικείμενα που 

αφορούν στη βασική και μεταφραστική έρευνα και πρακτική, με αποτέλεσμα οι 

υπηρεσίες των μελών Δ.Ε.Π. και Ε.ΔΙ.Π. με αυτή την εξειδίκευση να καθίσταται 

αναγκαία για την εύρυθμη λειτουργία των πανεπιστημιακών κλινικών που είναι 

εγκατεστημένες σε νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ. ή πανεπιστημιακά νοσοκομεία, καθώς 
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υφίσταται σημαντική πρόοδος στους τομείς της βασικής και μεταφραστικής 

έρευνας και της ανάπτυξης νέων Τεχνολογιών.  

γ) τη συνέχιση της διασφάλισης της ομαλής λειτουργίας των πανεπιστημιακών 

κλινικών και των πανεπιστημιακών εργαστηρίων που είναι εγκατεστημένα σε 

νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ. και πανεπιστημιακά νοσοκομεία μέσω της παροχής 

υπηρεσιών από τα μέλη Δ.Ε.Π. και Ε.ΔΙ.Π. που είναι τοποθετημένα σε άλλες 

πανεπιστημιακές κλινικές και εργαστήρια. 

          

 

 

 

 

 

          Ο Πρύτανης                  

 

* 

 

                           Καθηγητής Μελέτιος-Αθανάσιος Κ. Δημόπουλος 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

* Η υπογραφή του παρόντος εγγράφου έχει τεθεί στο πρωτότυπο, το οποίο παραμένει στο αρχείο της Γραμματείας Πρυτανικού 
Συμβουλίου και η διεκπεραίωσή του έγινε ηλεκτρονικά 
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