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Αθήνα, 20-7-2021 

Προς Τον Πρόεδρο και τα μέλη του ΔΣ του Νοσοκομείου Παίδων «Π. & Α. Κυριακού»  
gramdik@aglaiakyriakou.gr  

 

ΘΕΜΑ : Καταγγελίες για σοβαρά εμπόδια και προβλήματα στη Λειτουργία της Μονάδας 
Εφηβικής Υγείας (ΜΕΥ), Β΄ΠΠΚ και του Ιατροπαιδαγωγικού Κέντρου του ΕΚΠΑ 
 
Κατόπιν κοινοποίησης καταγγελιών στο σύλλογό μας και συγκεκριμένα της 31-5-2021, ΑΠ 6794(β) και 17-6-2021, 

ΑΠ 6809(β), καθώς και της κοινοποίησης του Πρακτικού Συνεδρίασης της 19-5-2021 του ΔΣ του Νοσοκομείου σας 

σχετικά με τη λειτουργία Μονάδας και Ιατροπαιδαγωγικού Κέντρου του ΕΚΠΑ, θα θέλαμε να επισημάνουμε τα εξής: 

1. Σύμφωνα με το άρθρο 16 του Συντάγματος παρ. 5 «…Η ανώτατη εκπαίδευση παρέχεται αποκλειστικά από 

ιδρύματα που αποτελοούν νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου με πλήρη αυτοδιοίκηση…» 

2. Οι Πανεπιστημιακές κλινικές και εργαστήρια εγκαθίστανται σε Νοσοκομεία του ΕΣΥ με κοινές Υπουργικές 

Αποφάσεις των Υπουργών Υγείας και Παιδείας με σκοπό να εκπληρώσουν το λειτούργημα τους και να ασκήσουν 

συνολικά το έργο τους που είναι εκπαιδευτικό, κλινικό και ερευνητικό. Μέσα από αυτή τη διαδικασία η Πολιτεία 

εγκαθιστά τις Πανεπιστημιακές Μονάδες (κλινικές και εργαστήρια) εξασφαλίζοντας τους το χώρο και τον 

εξοπλισμό να υλοποιήσουν το προαναφερόμενο έργο. Θα πρέπει να επισημανθεί δε, ότι χώρος του 

Νοσοκομείου είναι ο μοναδικός χώρος που παρέχεται από την πολιτεία για τους σκοπούς αυτούς. Συνεπώς είναι 

χώρος Πανεπιστημιακός, κάτι που έχει αναδειχθεί πάμπολλες φορές και είναι κοινά αποδεκτό απ’ όλα τα 

αρμόδια όργανα της Πολιτείας  

3. Πέραν των αρμόδιων οργάνων του Πανεπιστημίου (στη συγκεκριμένη περίπτωση του ΕΚΠΑ) κανένα άλλο 

όργανο δεν έχει αρμοδιότητα να παρέμβει σε οποιοδήποτε θέμα λειτουργίας Πανεπιστημιακών μονάδων  

4. Με τις συγκεκριμένες καταγγελίες, εάν αυτές ευσταθούν, διαπιστώνουμε ιδιαίτερη εμπάθεια και επιθετική 

προσέγγιση από την πλευρά της Διοίκησης του Νοσοκομείου, κατά Πανεπιστημιακών μονάδων που έχουν 

εγκατασταθεί από την Πολιτεία και λειτουργούν επί πάρα πολλά χρόνια στο Νοσοκομείο Παίδων Π. & Α. 

Κυριακού, με ενέργειες οι οποίες δημιουργούν σοβαρότατα προβλήματα τα τελευταία έτη στη λειτουργία και 

το Ακαδημαϊκό έργο της Μονάδας Εφηβικής Υγείας και του Ιατροπαιδαγωγικού Κέντρου αυτής και βλάπτουν 

ηθικά και ουσιαστικά διακεκριμένα μέλη ΔΕΠ του Πανεπιστημίου μας και του Συλλόγου μας.  

Ειδικότερα θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι : 
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- Οι Πανεπιστημιακές Κλινικές,, τα Πανεπιστημιακά Τμήματα και οι Μονάδες έχουν λειτουργική αυτονομία και 

μπορούν να απασχολούν επιστημονικούς συνεργάτες, καθώς και να έχουν έσοδα από νοσήλεια εξειδικευμένων 

υπηρεσιών προς τρίτους. 

- Τα τέσσερα Πανεπιστημιακά Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα των  Παιδιατρικών Κλινικών που είναι εγκατεστημένες 

στα δύο Νοσοκομεία Παίδων «Η Αγία Σοφία» και «Π. & Α. Κυριακού» υπό κοινή Διοίκηση, λειτουργούν με 

επικεφαλής Καθηγήτριες με αντίστοιχα γνωστικά αντικείμενα και κατόπιν εγκρίσής τους από τα θεσμικά όργανα 

του ΕΚΠΑ και μόνο από αυτά. Ουδεμία μεταβολή έχει αποφασιστεί από τα ανωτέρω θεσμικά όργανα σχετικά 

με τη λειτουργία των τεσσάρων Ιατροπαιδαγωγικών Κέντρων του ΕΚΠΑ και κατόπιν τούτου, συνεχίζεται η 

λειτουργία τους για το επόμενο Ακαδημαϊκό έτος 2021-2022.   

- Τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα λειτουργούν με τη διοικητική αυτονομία που παρέχεται από το Σύνταγμα 

και επιτρέπει την ανάπτυξη πρωτοποριακών προγραμμάτων και νέων ιδεών. Οποιαδήποτε αξιολόγηση ή 

έλεγχος των προγραμμάτων και του προσωπικού γίνεται αποκλειστικά από επιτροπές και αρμόδια όργανα του 

ΕΚΠΑ, τα οποία έχουν μόνο αυτά την αξιολογική επάρκεια.  

Ολοκληρώνοντας, εφιστούμε την προσοχή ως προς την νομική ορθότητα των προσεγγίσεων που λαμβάνουν χώρα 

στο Νοσοκομείο σας, δεδομένου ότι τα Πανεπιστημιακά Τμήματα και τα μέλη ΔΕΠ δεν υπάγονται στον 

Δημοσιοϋπαλληλικό κώδικα και τους Νόμους που διέπουν το ΕΣΥ, και οι όποιες αποφάσεις και ενέργειες εναντίον 

τους είναι προδήλως παράνομες και άνευ ουσίας. Θεωρούμε ότι, όπως σε όλα τα Νοσοκομεία, έτσι και στο Π. & Α. 

Κυριακού, θα πρέπει να υπάρχει αγαστή συνεργασία της διοίκησης του Νοσοκομείου με τις Πανεπιστημιακές 

μονάδες που είναι εγκατεστημένες σε αυτό, καθώς μόνο έτσι μπορεί το έργο τους να αποδίδει τα μέγιστα τόσο στην 

εκπαίδευση όσο και στην κλινική πράξη και στην έρευνα, έργο για το οποίο επενδύει πολλούς πόρους η ελληνική 

Πολιτεία. 

Με την αφορμή αυτή θα θέλαμε να απευθύνουμε πρόσκληση σε σας κ. Διοικητά καθώς και σε όσα μέλη του ΔΣ του 

Νοσοκομείου επιθυμούν για μια συνάντηση με το ΔΣ του Συλλόγου μας προς την κατεύθυνση της καλύτερης 

αλληλοκατανόησης και συνεργασίας μας. 

 

Εκ μέρους του ΔΣ του Συλλόγου μελών ΔΕΠ  Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, 

Ο Πρόεδρος 

 
Στάθης Ευσταθόπουλος 

Καθηγητής Ε.Κ.Π.Α. 

 
 Ο Γραμματέας 

 
 
 
 

Γεώργιος Μαστοράκος 
Καθηγητής Ε.Κ.Π.Α. 
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