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14 ο

ΣΥΝΕΔΡΙΟ

της

ΠΟΣΔΕΠ

Απόφαση για το πρόγραμμα δράσης
της ΠΟΣΔΕΠ, 2019-2021

ΑΘΗΝΑ, 22 - 24 Φεβρουαρίου 2019
ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ AULA, ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ, ΕΚΠΑ

Για τον προγραμματισμό δράσης της Ομοσπονδίας κατατέθηκαν 5 προτάσεις οι οποίες
αναπτύχθηκαν από τις παρατάξεις στο Συνέδριο και οι οποίες στην πρώτη ψηφοφορία
έλαβαν:
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ
Ενιαία πρόταση των ΚΙΠΑΝ-ΑΡΜΕ-ΕΝΩΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ
ΔΗΠΑΚ
ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ
ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΔΑΣΚΑΛΩΝ

46 ψήφοι
33 ψήφοι
14 ψήφοι
12 ψήφοι
9 ψήφοι

Τέθηκαν σε 2η ψηφοφορία τα 2 προγράμματα που συγκέντρωσαν τις περισσότερες
ψήφους και έλαβαν:
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ

46 ψήφοι

Ενιαία πρόταση των ΚΙΠΑΝ-ΑΡΜΕ-ΕΝΩΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ
ΛΕΥΚΑ

33 ψήφοι
15

Συνεπώς εγκρίθηκε το πρόγραμμα δράσης που παρουσίασε η ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ για τη διετία 2019-2021.
Ακολουθεί η πρόταση της Συνεργασίας Πανεπιστημιακών, όπως κατατέθηκε και
ψηφίστηκε.

1

Πρόγραμμα Δράσης της ΠΟΣΔΕΠ, 2019-2021
Τι διεκδικούμε:
Α. Οικονομικά θέματα
 Αποδοχές για τους Πανεπιστημιακούς Καθηγητές σε επίπεδο αντάξιο της σημασίας του
λειτουργήματος
 Αποκατάσταση των αδικιών των ειδικών μισθολογίων
 Αποκατάσταση των συντάξεων των Αφυπηρετούντων Καθηγητών
Β. Θεσμικά θέματα μελών ΔΕΠ και Πανεπιστημίων
 Αλλαγή της διαδικασίας εκλογής και εξέλιξης μελών ΔΕΠ, σύμφωνα με τις αποφάσεις
της ΠΟΣΔΕΠ
 Θεσμοθέτηση νέων οργανισμών και εσωτερικών κανονισμών, μέσα από ανοιχτές και
διαφανείς διαδικασίες
 Τροποποίηση της διάταξης του Νόμου Ν4093/2012, η οποία θέτει αυτοδικαίως σε
αργία δημοσίους λειτουργούς, χωρίς αυτοί να έχουν καταδικαστεί τελεσίδικα, για
αδικήματα που δεν διαπράχθηκαν κατά την άσκηση των κυρίων καθηκόντω ν του
λειτουργήματός τους
 Να σταματήσει η αυθαιρεσία του Υπουργού Παιδείας να θέτει σε αργία μέλη ΔΕΠ
χωρίς να υπάρχουν οι αυστηρές προϋποθέσεις που θέτει ο νόμος
Γ. Ανεξαρτησία και χρηματοδότηση των Πανεπιστημίων
 Επαρκή χρηματοδότηση των Πανεπιστημίων ώστε να μπορούν ν’ ανταποκριθούν στο
ρόλο τους απέναντι στην κοινωνία και τη χώρα
 Υλοποίηση της θέσης της ΠΟΣΔΕΠ για νέες θέσεις ΔΕΠ και λοιπού προσωπικού στα
Πανεπιστήμια
 Πλήρης ανεξαρτησία των Πανεπιστημίων στα ακαδημαϊκά, ερευνητικά και διοικητικά
θέματα
 Διαφύλαξη της αυτονομίας των Ιδρυμάτων μας από την πρόθεση που δείχνει το
Υπουργείο να βάλει σημαντικούς περιορισμούς στη λειτουργία των ΠΜΣ και στους
συναδέλφους μας.
Δ. Σχολές Επιστημών Υγείας
 Πλήρης, μη αποκλειστική απασχόληση Πανεπιστημιακών ιατρών που είναι
τοποθετημένοι από το Πανεπιστήμιο σε Νοσοκομεία του ΕΣΥ, όπως ισχύει για όλους
τους Πανεπιστημιακούς της χώρας.
 Δημιουργία νέων οργανισμών στα Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία, προσανατολισμένων
στον Πανεπιστημιακό – εκπαιδευτικό τους χαρακτήρα, που να αναδεικνύει το
διαφορετικό ρόλο και λειτουργία που έχουν από τα άλλα Νοσοκομεία του ΕΣΥ.
 Ανατροπή της αντιστοιχίας βαθμίδων Πανεπιστημιακών προς γιατρούς του ΕΣΥ που
ισχύει σήμερα.
 Εκπροσώπηση Πανεπιστημιακών (όλων των βαθμίδων) στα Διοικητικά και
Επιστημονικά όργανα του Νοσοκομείου, σε όλα τα Νοσοκομεία που είναι
τοποθετημένες Πανεπιστημιακές κλινικές και εργαστήρια και επέκταση της διάταξης
για τον Αναπλ. Διοικητή των Παν/κών Νοσοκομείων και σ’ αυτά
 Αναγνώριση του κλινικού και εργαστηριακού έργου που καθημερινά προσφέρουν οι
Πανεπιστημιακοί γιατροί και οι Οδοντίατροι και απόδοση πλήρους αμοιβής, ισότιμης
των γιατρών του ΕΣΥ, σε όλους για το έργο αυτό.
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Καθορισμός και κατοχύρωση του πλαισίου εργασίας (υποχρεώσεις και δικαιώματα)
στην άσκηση του κλινικού/εργαστηριακού έργου μας στα Νσοκομεία.
 Οικονομική ενίσχυση των Κλινικών των Οδοντιατρικών Σχολών, οι οποίες προσφέρουν
υψηλού επιπέδου κοινωνικό έργο σε μεγάλο αριθμό οδοντιατρικών ασθενών.
 Ενσωμάτωση στις αποδοχές των Μελών ΔΕΠ των Οδοντιατρικών Σχολών που
παρέχουν κλινικό έργο στις Κλινικές των Πανεπιστημίων Αθηνών και Θεσσαλονίκης,
του προβλεπόμενου από το Νόμο 4009/11 «Κλινικού επιδόματος»
Ε. Αναβάθμιση – εξωστρέφεια της ΠΟΣΔΕΠ
 Περαιτέρω αναβάθμιση της επιρροής της ΠΟΣΔΕΠ στην εκάστοτε Κυβέρνηση και στην
κοινωνία
 Εξωστρέφεια της ΠΟΣΔΕΠ και αμεσότερη σύνδεση με την κοινωνία
Στο πρόγραμμα δράσης της Ομοσπονδίας μας προφανώς εντάσσεται και
συμπεριλαμβάνεται και όλο το πλαίσιο που έχει υιοθετηθεί από το προηγούμενο (13 ο)
Συνέδριο μας και δεν έχουν ακόμη γίνει πράξη, όπως επίσης και όλες οι αποφάσεις των
οργάνων της Ομοσπονδίας μας την τελευταία 2ετία.
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