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ΘΕΜΑ: Σχετικά με την συνάντηση των Προέδρων των Ιατρικών Σχολών της χώρας με την

παρουσία της ΠΟΣΔΕΠ
Την Τετάρτη 22 Δεκεμβρίου 2010 έγινε συνάντηση των Προέδρων των Ιατρικών Σχολών της
χώρας και εκπροσώπων της ΠΟΣΔΕΠ με τους Υπουργούς Υγείας κ. Α. Λοβέρδο και Παιδείας κ.
Άννα Διαμαντοπούλου.
Παρόντες ήταν από το Πανεπιστήμιο Αθηνών ο Αντιπρύτανης Καθηγητής κ. Θ. Λιακάκος και
από την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών ο Πρόεδρος κ. Χ. Στεφανάδης και ο
Καθηγητής κ. Ν. Ζακόπουλος. Από την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ο
Πρύτανης κ. Κ. Γουργουλιάνης και ο Πρόεδρος της Ιατρικής Σχολής Καθηγητής κ. Κ. Μαλίζος.
Από την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ο Πρόεδρος Καθηγητής κ. Ν.
Τόμπρος και ο Αναπλ. Πρόεδρος Καθηγητής κ. Β. Ταρλατζής. Από την Ιατρική Σχολή του
Πανεπιστημίου Πατρών ο Πρόεδρος Καθηγητής κ. Χ. Γώγος. Από την Ιατρική Σχολή του
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Καθηγητής κ. Ι. Γουδέβενος. Από την Ιατρική Σχολή του
Πανεπιστημίου της Κρήτης, ο Πρόεδρος Καθηγητής κ. Ο. Ζώρας και από την Ιατρική Σχολή του
Πανεπιστημίου Θράκης, ο Πρόεδρος Καθηγητής κ. Δ. Βερέττας.
Εκ μέρους της ΠΟΣΔΕΠ παρίσταντο η Αντιπρόεδρος επίκ. καθηγήτρια Μ. Λεκάκου, ο Ειδικός
Γραμματέας επίκ. καθηγητής Σ. Ευσταθόπουλος και το μέλος της Διοικούσης Επιτροπής αναπλ.
Καθηγητής Γ. Πολυμενέας.
Θέματα της συνάντησης ήταν:
- Η ολοήμερη λειτουργία των Νοσοκομείων του ΕΣΥ και η ένταξη των Πανεπιστημιακών
Ιατρών που εργάζονται σε αυτά σύμφωνα με τον τελευταίο Νόμο του Υπουργείου
Υγείας.
- Ο αριθμός των εισακτέων στις Ιατρικές Σχολές της χώρας.
- Η αναβάθμιση των σπουδών στις Ιατρικές Σχολές.
Από όλους τους παριστάμενους σημειώθηκε ότι για πρώτη φορά συναντώνται οι Υπουργοί
Υγείας και Παιδείας με τις Ιατρικές Σχολές και την ΠΟΣΔΕΠ για συζήτηση και ανεύρεση λύσεων
για τα προβλήματα των Ιατρικών Σχολών της χώρας. Ήταν μια δέσμευση που έκανε πράξη ο
Υπουργός Υγείας κ. Α. Λοβέρδος αλλά και σημαντική επιτυχία της ΠΟΣΔΕΠ που εδώ και καιρό
την επεδίωκε και εργάσθηκε γι αυτήν.

Π α ν ε λ λ ή ν ι α Ο μ ο σ π ο ν δ ί α Σ υ λ λ ό γ ω ν Δι δ α κ τ ι κ ο ύ κ αι Ε ρ ε υ ν η τ ι κ ο ύ Π ρ ο σ ω π ι κ ο ύ

Στο 1ο θέμα της συζήτησης ομόφωνα οι εκπρόσωποι των Ιατρικών Σχολών της Χώρας και οι
εκπρόσωποι της ΠΟΣΔΕΠ ζήτησαν την εναρμόνιση των εργασιακών σχέσεων των ιατρών μελών
ΔΕΠ με τις αντίστοιχες εργασιακές σχέσεις που ισχύουν για όλα τα άλλα μέλη ΔΕΠ των
Πανεπιστημίων της Χώρας, δεσμευόμενοι ταυτοχρόνως για την υποστήριξη της ολοήμερης
λειτουργίας των Νοσοκομείων του ΕΣΥ, όπου είναι εγκατεστημένες Πανεπιστημιακές Κλινικές
και Εργαστήρια. Το αίτημα έγινε κατ’ αρχάς αποδεκτό από τους παριστάμενους Υπουργούς και
δημιουργήθηκε Επιτροπή αποτελούμενη από τον Γεν. Γραμματέα του Υπουργείου Υγείας κ. Α.
Δημόπουλο, τον Αντιπρύτανη του Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Θ. Λιακάκο, τον Πρόεδρο της
Ιατρικής Σχολής Αθηνών κ. Χ. Στεφανάδη, τον Πρόεδρο της Ιατρικής Σχολής Θεσσαλίας κ. Κ.
Μαλίζο καθώς και εκπρόσωπο της ΠΟΣΔΕΠ που θα επεξεργαστούν τις τεχνικές λεπτομέρειες
της πολιτικής απόφασης, που αποδέχθηκε ο Υπουργός Υγείας ώστε να δοθεί η δυνατότητα στα
μέλη ΔΕΠ των Ιατρικών Σχολών της Χώρας να ασκούν ελεύθερο επάγγελμα σύμφωνα με τον
Ν2530/1997 και παράλληλα να διασφαλισθεί η ολοήμερη λειτουργία των Νοσοκομείων όπου
είναι εγκατεστημένες Πανεπιστημιακές Κλινικές με τη συμμετοχή των Πανεπιστημιακών Ιατρών
που υπηρετούν σε αυτές.
Στο 2ο θέμα εκφράσθηκε από την ηγεσία του Υπουργείου Υγείας ο προβληματισμός για τον
υπέρογκο αριθμό ιατρών στην χώρα σύμφωνα με στατιστικές του ΟΟΣΑ, γεγονός που
δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στις παρεχόμενες υπηρεσίες Υγείας στη χώρα καθώς και
μακροχρόνιες λίστες αναμονής για τη λήψη ιατρικών ειδικοτήτων. Οι εκπρόσωποι των Ιατρικών
Σχολών δήλωσαν την πρόθεσή τους να ορίζουν τον αριθμό των εισακτέων σε κάθε Σχολή,
ανάλογα με τις δυνατότητες ποιοτικής εκπαίδευσης που διαθέτουν, εφόσον βεβαίως το
Υπουργείο Παιδείας αποδεχθεί τις εισηγήσεις τους, γεγονός που μέχρι σήμερα δεν έχει
πραγματοποιηθεί.
Στο 3ο θέμα συζητήθηκαν τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η ιατρική εκπαίδευση και
σχετίζονται με την διόγκωση του αριθμού των φοιτητών λόγω «μετεγγραφών», τον
περιορισμένο χρόνο εκπαίδευσης λόγω του φαινομένου των καταλήψεων αλλά και του
μεγάλου αριθμού των εξεταστικών περιόδων που μειώνουν τον ουσιαστικό χρόνο
εκπαίδευσης. Επισημάνθηκε ότι αυτά είναι ζητήματα που πρέπει να λυθούν θεσμικά αλλά ότι
θα πρέπει να τηρείται η εφαρμογή του υπάρχοντος νομικού πλαισίου, όσον αφορά στην
αναπλήρωση των ωρών διδασκαλίας και στις εξεταστικές περιόδους.
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