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ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΑΘΗΝΑ, 06 Οκτωβρίου 2014
Προς:
την Οργανωτική Επιτροπή της «Συνάντησης Εργασίας "Ιατρική Εκπαίδευση και Έρευνα στον 21ο αιώνα"»,
9–11 Οκτωβρίου 2014, Αμφιθέατρο ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ, Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, ΒΙΟΠΟΛΙΣ,
ΛΑΡΙΣΑ.
Αγαπητές/οί Συνάδελφοι,
ενημερωθήκαμε ότι στις 9-11 Οκτωβρίου οργανώνεται εκ μέρους του Τμήματος Ιατρικής του
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας συνάντηση εργασίας στη Λάρισα, με θέμα "Ιατρική Εκπαίδευση και Έρευνα στον
21ο αιώνα". Στο πρόγραμμα της συνάντησης περιλαμβάνεται και Συνάντηση Συλλόγων Μελών ΔΕΠ ΣΕΥ με
«…Προεδρείο τους κκ. Ε. Ευσταθόπουλο, Πρόεδρο της ΠΟΣΔΕΠ και Ι. Στεφανίδη, Πρόεδρο του οικείου
Τμήματος» (Βλ. [1]).
Θεωρούμε τη συνάντηση των Ιατρικών Σχολών πραγματικά σημαντική, και σας υπενθυμίζουμε ότι
προηγήθηκαν τρεις παρόμοιες συναντήσεις με πρωτοβουλία και συμμετοχή της ΠΟΣΔΕΠ κατά την
τετραετία 2009-2013:
1) Η πρώτη συνάντηση έγινε στην Αθήνα στις 20 Φεβρουαρίου 2010, και τα κείμενα της συνάντησης
αυτής υιοθετήθηκαν από την Ομοσπονδία (βλ.[2])
2) Η επόμενη Συνάντηση των μελών ΔΕΠ των Τμημάτων ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ, η οποία
πραγματοποιήθηκε το Σάββατο στις 19 Μαρτίου 2011 στην ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ του ΕΚΠΑ, οργανώθηκε
στην πράξη από την ίδια την ΠΟΣΔΕΠ υλοποιώντας αποφάσεις τόσο του 10ου Συνεδρίου της
ΠΟΣΔΕΠ όσο και της 2ης Συνεδρίασης της Ε.Γ. της ΠΟΣΔΕΠ που έγινε στις 18 Φεβρουαρίου 2011
(Βλ. [3] - στην απόφαση αυτή φαίνεται παραστατικά η εμπλοκή της ΠΟΣΔΕΠ). Επίσης, με τη
φροντίδα του τότε Προεδρείου της ΠΟΣΔΕΠ δημοσιοποιήθηκαν άμεσα οι σημαντικές αποφάσεις
που είχαν ληφθεί για τις συνθήκες λειτουργίας των Ιατρικών Σχολών και για τα μέλη ΔΕΠ που
υπηρετούν σε αυτές (Βλ. [4])
3) Η Τρίτη συνάντηση, που ονομάστηκε «2η Ημερίδα», διοργανώθηκε υπό την αιγίδα της ΠΟΣΔΕΠ από
την Ιατρική Σχολή του Α.Π.Θ. και το σύλλογο μελών ΔΕΠ Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ., το Σάββατο 13
Οκτωβρίου 2012 (βλ.[5]). Είναι λυπηρό ότι τα πρακτικά της συνάντησης αυτής δεν έχουν
δημοσιευτεί (πάντως όχι με υπαιτιότητα του τότε Προεδρείου της ΠΟΣΔΕΠ), καθώς αναφέρονται
στα περισσότερα από τα θέματα της νέας συνάντησης που διοργανώνετε.
Όμως σχετικά με τη νέα συνάντηση των Σχολών Επιστημών Υγείας με λύπη μας σας πληροφορούμε ότι δεν
υπάρχει καμία απόφαση θεσμικού οργάνου της ΠΟΣΔΕΠ (Εκτελεστικής Γραμματείας ή Διοικούσας
Επιτροπής) σχετικά με την οργάνωση ή την υποστήριξή της.
Ουδέποτε προτάθηκε, ούτε ελήφθη απόφαση να πραγματοποιηθεί μια τέτοια συνάντηση «υπό την αιγίδα
της ΠΟΣΔΕΠ». Μάλιστα, κατά την τελευταία συνεδρίαση της ΕΓ, όταν ο κ. Ευσταθόπουλος αναφέρθηκε στη
συνάντηση, μέλος της Ε.Γ. (ο κ Α. Βανακάρας - ΔΗΠΑΚ) του επεσήμανε ότι δεν υπάρχει σχετική απόφαση,

αλλά δεν δόθηκε καμία απάντηση. Εκείνο που γνωρίζει η Διοικούσα Επιτροπή της ΠΟΣΔΕΠ σχετικά με την
εν λόγω συνάντηση από τον κ. Ευσταθόπουλο, είναι απλή ενημέρωση, με μήνυμά του της 4/09/2014, ότι
«... το Σάββατο 11 Οκτωβρίου, θα γίνει στη Λάρισα η 3η ημερίδα των Σχολών Επιστημών Υγείας υπό την
αιγίδα της ΠΟΣΔΕΠ». Με νεότερο δε μήνυμά του της 1/10/14, ενημερώνεται και πάλι η ΔΕ της ΠΟΣΔΕΠ για
το πρόγραμμα για «... την 3η Συνάντηση των Σχολών Επιστημών Υγείας που διοργανώνεται ... υπό την
αιγίδα της ΠΟΣΔΕΠ, ... στις 11 Οκτωβρίου... » και «... τα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής της Ομοσπονδίας
.... είναι ευπρόσδεκτα»!
Επιπλέον, θεωρούμε χρήσιμο να σας πληροφορήσουμε ότι η σύνθεση του Προεδρείου της ΠΟΣΔΕΠ τελεί
υπό συνολική ανασυγκρότηση, ζήτημα που αποτελεί το βασικό θέμα της επικείμενης Συνεδρίασης της
Διοικούσας Επιτροπής της ΠΟΣΔΕΠ, την Τετάρτη 8 Οκτωβρίου 2014, μετά από αίτημα του συνόλου σχεδόν
των παρατάξεων, που εκπροσωπούνται στην Ε.Γ. της Ομοσπονδίας.
Σε κάθε περίπτωση, η ΚΙΠΑΝ είναι πάντα θετική σε συναντήσεις ακαδημαϊκών μονάδων που θεραπεύουν
κοινό επιστημονικό αντικείμενο, για προφανείς επιστημονικούς, εκπαιδευτικούς και επαγγελματικούς
λόγους. Πρέπει να σας ενημερώσουμε ότι ως μέλη του Προεδρείου της ΠΟΣΔΕΠ κατά τη προηγούμενη
τετραετία είχαμε καταβάλλει μεγάλες προσπάθειες να υπερβούμε τις αντιστάσεις όχι μόνο των
αντιπολιτευόμενων παρατάξεων, αλλά και δυνάμεων της τότε πλειοψηφίας, ώστε να οργανώσουμε με
επιτυχία τις συναντήσεις των ΣΕΥ.
Είναι πράγματι ατυχές στην παρούσα φάση να μην μπορεί η Ομοσπονδία μας –εξαιτίας αδικαιολόγητης
αδράνειας των αρμοδίων- να συνδράμει ουσιαστικά με τις δυνάμεις της στην ανάπτυξη προβληματισμού,
στη διαμόρφωση προτάσεων και κυρίως στη διεκδίκηση της επίλυσης των γνωστών, σοβαρών και
χρονιζόντων προβλημάτων του χώρου των ΣΕΥ. Σε μια στιγμή μάλιστα που η ηγεσία της Ομοσπονδίας από
τον Απρίλιο του 2013 βρισκόταν στα χέρια μιας παράταξης, που συγκροτείται από συναδέλφους σας!
Μετά όλα τα παραπάνω, δεν μένει παρά να ευχηθούμε ολόψυχα στους οργανωτές και τους συμμετέχοντες
σε αυτήν τη συνάντηση καλή επιτυχία στις εργασίες τους που αφορούν σε ουσιαστικές αποφάσεις για τα
ιδιαίτερα δύσκολα και πολύπλοκα προβλήματα των Σχολών Επιστημών Υγείας.
Εκ μέρους της ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ της ΚΙ.Π.ΑΝ.
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