Ανεξάρτητη Συνδικαλιςτική Κίνηςη Επιςτημών Υγείασ
Διακήρυξη για το 12ο ςυνζδριο τησ ΠΟΣΔΕΠ (6-8/2/2015)
Ιανουάριοσ 2015
Σα τελευταία χρόνια είχαμε διαπιςτϊςει μία ςυνεχι υποβάκμιςθ του ρόλου των Πανεπιςτθμιακϊν γιατρϊν ςτα Νοςοκομεία
που λειτουργοφν Πανεπιςτθμιακζσ Κλινικζσ και Εργαςτιρια, όπωσ εφκολα ςυμπεραίνει κανείσ από τθν απλι ανάγνωςθ των
νόμων από το 1995 μζχρι ςιμερα. Επιπλζον, είχαμε διαπιςτϊςει μια ςυνεχι απαξίωςθ του ρόλου και τθσ λειτουργίασ των
χολϊν Επιςτθμϊν Τγείασ από το Τπουργείο Τγείασ ςτα πλαίςια του ΕΤ, αλλά και αποςταςιοποίθςθ των παραγόντων του
Τπουργείου Παιδείασ για τισ ιδιαιτερότθτεσ των χολϊν Επιςτθμϊν Τγείασ, ςε ςθμείο που κεωροφςαν ότι όλα τα κζματα που
μασ απαςχολοφν δεν αφοροφςαν ςτο δικό τουσ Τπουργείο.
Πριν από 6 μόλισ χρόνια, αποφαςίςαμε να προχωριςουμε ςτθν δθμιουργία μιασ ςυνδικαλιςτικισ παράταξθσ, πλιρωσ
ανεξάρτθτθσ, χωρίσ κομματικοφσ προςδιοριςμοφσ, αναφορζσ και δεςμεφςεισ, με ςτόχο να εκφράηει, να εκπροςωπεί και να
αςχολείται με τα ιδιαίτερα προβλιματα των μελϊν ΔΕΠ που ανικουν ςτισ Επιςτιμεσ Τγείασ των ΑΕΙ τθσ χϊρασ. Θ παράταξθ
αυτι κζλουμε και επιηθτοφμε να αρκρϊνει τον ιδιαίτερο λόγο των Πανεπιςτθμιακϊν γιατρϊν, τον οποίο τισ τελευταίεσ 3
διετίεσ με τθ ςυμμετοχι μασ ςτο προεδρείο τθσ ΠΟΔΕΠ καταφζραμε να κάνουμε να ακοφγεται ιςχυρι πλζον.
Επιπλζον, θ παράταξθ αυτι ζφταςε, ςυνάπτοντασ μια ευρφτερθ ςυνεργαςία και με άλλεσ δυνάμεισ και ανεξάρτθτεσ φωνζσ και
δθμιουργϊντασ τθ «ΤΝΕΡΓΑΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΘΜΙΑΚΩΝ», να αςκιςει τθν προεδρία τθσ ΠΟΔΕΠ μόλισ μετά τα 4 χρόνια τθσ
δθμιουργίασ τθσ, δείχνοντασ πόςο εκτιμικθκε ςυνολικότερα από όλουσ τουσ ςυναδζλφουσ μασ θ ςτάςθ τθσ και θ πολιτεία τθσ
που βαςίςτθκε ςτουσ πυλϊνεσ που αναπτφχκθκαν παραπάνω, δθλ. ανεξαρτθςία, όχι κομματικοί προςδιοριςμοί αναφορζσ και
δεςμεφςεισ, προςιλωςθ ςτα προβλιματα μασ και μόνο. Αποτζλεςμα ιταν να διανφςουμε τθν πιο επιτυχθμζνθ κθτεία των
τελευταίων ετϊν για τθν Ομοςπονδία μασ. Παρακάτω κα αναφζρουμε αναλυτικότερα τα ςθμαντικότερα ςθμεία τθσ προεδρίασ
μασ.
ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΑΣΚΕΥ


Θ ΑΚΕΤ είναι μια κίνθςθ των μελϊν ΔΕΠ των χολϊν Τγείασ, θ οποία λόγω τθσ ανεξαρτθςίασ τθσ απζδειξε ότι μπορεί
ςυνεργαηόμενθ και με άλλεσ ανεξάρτθτεσ φωνζσ να εκφράςει με τον καλφτερο τρόπο τα ςυμφζροντα μασ και να
εκπροςωπιςει όλα τα μζλθ ΔΕΠ με τον καλφτερο τρόπο



Θ ΑΚΕΤ είναι μια ανεξάρτθτθ κίνθςθ, που δεν υπόκειται ςε καμιά κομματικι δζςμευςθ και ςτθν οποία δεν ζχουν
καμιά ςθμαςία οι κομματικζσ τοποκετιςεισ κανενόσ



Θ ΑΚΕΤ ζχει μοναδικό ςτόχο τθν προϊκθςθ και επίλυςθ των προβλθμάτων που μασ απαςχολοφν.

το προςεχζσ ςυνζδριο τθσ ΠΟΔΕΠ, που κα γίνει ςτθν Ακινα το αββατοκφριακο 6-8 Φεβρουαρίου 2015, είναι ςθμαντικό να
ςυμμετζχουμε όςο πιο ςυγκροτθμζνα και μαηικά μποροφμε. Θ προςπάκεια είναι ςυνεχισ και πρζπει να είναι εντονότερθ.
Σα τελευταία 6 χρόνια με αυτι τθ ςυγκροτθμζνθ προςπάκεια που ξεκίνθςε από τα μζλθ ΔΕΠ των Ιατρικϊν χολϊν Ακθνϊν και
Θεςςαλονίκθσ και τθν Οδοντιατρικι Ακθνϊν με αποτζλεςμα τθ δθμιουργία τθσ Α..Κ.Ε.Τ. Ζτςι, ςτο τελευταίο ςυνζδριο τθσ
θ
ΠΟΔΕΠ (2013) γίναμε θ κυριότερθ δφναμθ τθσ νζασ παράταξθσ «ΤΝΕΡΓΑΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΘΜΙΑΚΩΝ» και εκλεγικαμε 2 (!) ςε
θ
δφναμθ παράταξθ (1 ςτα πλαίςια τθσ υνεργαςίασ των 4 παρατάξεων που απάρτιςαν το Προεδρείο τθσ Ομοςπονδίασ) με 8 (!)
μζλθ (επί ςυνόλου 33) ςτθ Διοικοφςα Επιτροπι και 3 (!) ςτθν Εκτελεςτικι Γραμματεία (επί ςυνόλου 11) και ανάλθψθ τθσ
Προεδρίασ τθσ Ομοςπονδίασ. Όλα αυτά ζγιναν μόλισ μετά τθν πρϊτθ 4ετία τθσ φπαρξθσ μασ ςτθν ΠΟΔΕΠ. Αυτό είχε ωσ
αποτζλεςμα τθν υιοκζτθςθ και προϊκθςθ από τθν ΠΟΔΕΠ βαςικϊν αιτθμάτων μασ προσ τα Τπουργεία Παιδείασ και Τγείασ,
που τα προθγοφμενα χρόνια όχι μόνο αγνοοφνταν, αλλά πολλζσ φορζσ καταπολεμοφνταν.
Επιπλζον, λόγω και τθσ αλλαγισ θγεςίασ ςτθν ΠΟΔΕΠ, θ Ομοςπονδία κατζςτθ πλζον ζνασ αξιόπιςτοσ ςυνομιλθτισ και
ςθμαντικόσ ςυνδικαλιςτικόσ φορζασ όπωσ αρμόηει ςε ζναν κλάδο του επιπζδου των Πανεπιςτθμιακϊν κακθγθτϊν.
Σα κζματα που προςπακιςαμε και ςυνεχίηουμε να προςπακοφμε να προωκιςουμε είναι:

Α. Οικονομικά θζματα μελών ΔΕΠ

1.

Απόφαςθ – αίτθμα τθσ ΠΟΔΕΠ για τθν αλλαγι του απαράδεκτου μιςκολογίου των μελϊν ΔΕΠ. Είναι ντροπι για τθν
ελλθνικι κοινωνία αξιακά να δζχεται να τοποκετεί ςε αυτά τα επίπεδα τισ αμοιβζσ των κακθγθτϊν Πανεπιςτθμίου
ςτουσ οποίουσ κζλει να εμπιςτεφεται τθ ςθμαντικότερθ περιουςία τθσ, τθν ανϊτατθ εκπαίδευςθ των παιδιϊν τθσ. Σο
τΕ με πρόςφατθ απόφαςθ του (4741/2014) δικαίωςε τθν προςφυγι μασ ςε πρότυπθ δίκθ και πλζον, υποχρζωςε τθν
ελλθνικι πολιτεία να επαναφζρει τισ αποδοχζσ ΟΛΩΝ των Πανεπιςτθμιακϊν (όχι μόνο των 3 –οι 2 μζλθ τθσ ΑΚΕΤ–
που κάναμε τθν προςφυγι) ςτα επίπεδα του Αυγοφςτου του 2012. Από δω και πζρα, ο κφριοσ ςτόχοσ που κζτουμε
είναι θ δθμιουργία ενόσ ουςιαςτικοφ ενιαίου ειδικοφ μιςκολογίου που κα αποκακιςτά τισ αδικίεσ που προζκυψαν
μετά τουσ αυκαίρετουσ και αναιτιολόγθτουσ διαχωριςμοφσ που ςυνζβθςαν ςτα επιμζρουσ ειδικά μιςκολόγια από το
2008 και μετά και κα τοποκετεί τισ αποδοχζσ των Πανεπιςτθμιακϊν κακθγθτϊν ςε επίπεδα αξιοκρατίασ ςφμφωνα με
τα Ευρωπαϊκά και διεκνι δεδομζνα, ςταματϊντασ παράλλθλα αυτό το παράλογο κακεςτϊσ των «επιδομάτων» με
ενςωμάτωςθ τουσ ωσ ενιαίεσ αποδοχζσ.

2.

Απόφαςθ – αίτθμα για τθν αλλαγι του παράνομου και αντιςυνταγματικοφ κακεςτϊτοσ φορολογίασ των επιδομάτων
των μελϊν ΔΕΠ. Σο τΕ εχει ιδθ δικαιϊςει ςχετικζσ προςφυγζσ ςυναδζλφων μασ και το Τπ. Οικονομικϊν αναγκάςτθκε
να εφαρμόςει για όλουσ τθν απόφαςθ αυτι και να μασ επιςτρζψει τουσ παρανόμωσ παρακρατθκζντεσ φόρουσ.

3. Αναπροςαρμογι τθσ παρακράτθςθσ 15% υπζρ των ΕΛΚΕ από τθν άςκθςθ ελευκζριου επαγγζλματοσ. Μετά
από πολλά χρόνια επίπονων αγϊνων για να πείςουμε για τα αυτονόθτα, πετφχαμε να κάνουμε ζνα βθματάκι προσ τισ
κζςεισ μασ. Θ παρακράτθςθ μειϊκθκε από το 15% ςτο 7% και κυρίωσ υπολογίηεται πλζον επί των «κακαρϊν» κερδϊν
τθσ δραςτθριότθτασ του ελεφκερου επαγγζλματοσ. Εν τοφτοισ, εξακολουκοφμε να πιςτεφουμε οτι παρακρατιςεισ
αυτοφ του είδουσ αλλά και τζτοιου φψουσ , με αςαφείσ ςτόχουσ και κατάλθξθ και χωρίσ αυτζσ να ονοματίηονται
αν αποτελοφν/ςυνιςτοφν τζλοσ ι φόρο ι ειδικι ειςφορά ι επιφορολόγθςθ, με τθν αόριςτθ μάλιςτα διατφπωςθ
ότι αξιοποιοφνται για τισ ανάγκεσ των Ιδρυμάτων, είναι απαράδεκτεσ και πρωτοφανείσ ςε ολθ τθν Ευρϊπθ.

Β. Θεςμικά θζματα μελών ΔΕΠ και Πανεπιςτημίων
Ωσ ΑΚΕΤ αναδείξαμε και υποςτθρίξαμε τα προθγοφμενα χρόνια, τθν αναγκαιότθτα μεταρρφκμιςθσ του κεςμικοφ πλαιςίου
των ΑΕΙ και ςυνταχκικαμε με όλεσ εκείνεσ τισ πανεπιςτθμιακζσ δυνάμεισ που υποςτιριξαν αυτι τθν αναγκαιότθτα με ςτόχο
τθν βελτίωςθ του εκπαιδευτικοφ ζργου και τθν προϊκθςθ τθσ ερευνθτικισ δραςτθριότθτοσ ςτο δθμόςιο πανεπιςτιμιο. Μετά
τθν ψιφιςθ του Νόμου 4009/2011 επιςθμάναμε ωσ πολφ κετικό τθν επίτευξθ μιασ ευρείασ πλειοψθφίασ ςτθν ελλθνικι Βουλι
για τον Νόμο αυτό, αλλά και τον προβλθματιςμό μασ για το γεγονόσ ότι δεν ςυμπεριλιφκθκαν βαςικζσ κζςεισ που υπζδειξε θ
Πανεπιςτθμιακι Κοινότθτα και θ ΠΟΔΕΠ, κζςεισ που κατά τθν γνϊμθ μασ κα οδθγοφςαν ςε ουςιαςτικζσ βελτιϊςεισ προσ τθν
κατεφκυνςθ τθσ επικυμθτισ μεταρρφκμιςθσ.
Οριςμζνεσ από τισ κζςεισ που υποςτθρίξαμε (όπωσ ο περιοριςμόσ των διοικθτικϊν υπερεξουςιϊν του υμβουλίου του
Ιδρφματοσ, θ εκλογι των Κοςμθτόρων από τα μζλθ ΔΕΠ, θ διατιρθςθ του Σμιματοσ ωσ τθσ βαςικισ εκπαιδευτικισ μονάδασ,
κακϊσ και θ διατιρθςθ των Σομζων κλπ) ενςωματϊκθκαν ςτον μεταγενζςτερο Νόμο 4076/2012. Επιπροςκζτωσ, μετά από
δική μασ πρόταςη ςτθν τότε θγεςία του Τπουργείου Παιδείασ προβλζφκθκαν ςτον Νόμο 4115/2013 επιπλζον ευνοϊκζσ
μεταβατικζσ ρυθμίςεισ για τισ εξελίξεισ των μελών Δ.Ε.Π. όπωσ βελτίωςθ των χρονικϊν ορίων των εξελίξεων για τουσ
Λζκτορεσ, μονιμοποίθςθ ςτθ βακμίδα του Επίκουρου Κακθγθτι ςτθν 3ετία για όλουσ και άμεςθ αίτθςθ για εξζλιξθ ςτθν
βακμίδα του Αναπλθρωτι Κακθγθτι, 3ετία για εξζλιξθ ςτουσ υπθρετοφντεσ Αναπλθρωτζσ Κακθγθτζσ. Παρϋ όλο όμωσ που
κεωροφμε ότι το νζο κεςμικό πλαίςιο για τα ΑΕΙ, βελτιϊκθκε ςθμαντικά ςε ςχζςθ με το αρχικό ςχζδιο του 4009, πιςτεφουμε
ότι απαιτοφνται περαιτζρω ςθμαντικζσ αλλαγζσ ςτο πλαίςιο αυτό προσ τθν κατεφκυνςθ τθσ μεταρρφκμιςθσ του δθμόςιου
πανεπιςτθμίου ςε ζνα ςφγχρονο ευρωπαϊκό πλαίςιο τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ. Σζτοιεσ αλλαγζσ υπζδειξε θ ΠΟΔΕΠ ςτθ
διάρκεια τθσ Προεδρίασ μασ, μερικζσ μάλιςτα από τισ οποίεσ με ΟΜΟΦΩΝΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ των οργάνων τθσ, πράγμα
πρωτοφανζσ για την ΠΟΣΔΕΠ. Οι ςθμαντικότερεσ από αυτζσ τισ αποφάςεισ που ελιφκθςαν ςτθ ςυνεδρίαςθ τθσ Διοικοφςασ
Επιτροπισ του Φεβρουαρίου 2014 ςτθ Θεςςαλονίκθ, ιταν:
1.

Απόφαςθ – αίτθμα τθσ ΠΟΔΕΠ για τθν αλλαγι τθσ αποτυχθμζνθσ διαδικαςίασ εκλογισ και εξζλιξθσ μελϊν ΔΕΠ,
με κακιζρωςθ τθσ διαφάνειασ τθσ διαδικαςίασ και τθσ διεφρυνςθσ των εκλεκτορικϊν ςωμάτων ϊςτε να πάψει να
ςυμβαίνει να εκλζγονται μζλθ ΔΕΠ από 4 άτομα που ςυνεδριάηουν χωρίσ να το γνωρίηει κανζνασ.

2.

Απόφαςθ – αίτθμα τθσ ΠΟΔΕΠ για τθν αλλαγι του κακεςτϊτοσ προεπιλογισ από το Ι των υποψθφίων
Κοςμθτόρων και Πρυτάνεων. Οι εκλζκτορεσ είναι τα μζλθ ΔΕΠ και αυτοί και μόνο αυτοί κα πρζπει να
αποφαςίηουν με τθν ψιφο τουσ μζςω ελεφκερα κατατικζμενων υποψθφιοτιτων χωρίσ προεπιλογζσ και φίλτρα.

3.

Απόφαςθ – αίτθμα τθσ ΠΟΔΕΠ προσ τισ διοικιςεισ των Πανεπιςτθμίων για επίςπευςθ κεςμοκζτθςθσ νζων
οργανιςμϊν και εςωτερικϊν κανονιςμϊν, μζςα από ανοιχτζσ και διαφανείσ διαδικαςίεσ, που τόςο τουσ ζχουν
ανάγκθ τα Ιδρφματα μασ.

4.

Απόφαςθ – αίτθμα τθσ ΠΟΔΕΠ προσ τα αρμόδια Τπουργεία για αλλαγι τθσ καταςτροφικισ για τα Πανεπιςτιμια
διαδικαςίασ διακεςιμότθτασ – κινθτικότθτασ των διοικθτικϊν υπαλλιλων τουσ.

5.

Απόφαςθ – αίτθμα τθσ ΠΟΔΕΠ για ολοκλιρωςθ των διοριςμϊν των εκλεγζντων εδϊ και χρόνια ςυναδζλφων μασ
των οποίων εκκρεμοφςαν οι διοριςμοί. Αυτό ολοκλθρϊκθκε ςε χρόνο –ρεκόρ που δεν το περίμενε ακόμθ και ο
πιο αιςιόδοξοσ από εμάσ, κακϊσ διορίςτθκαν περίπου 750 ςυνάδελφοι από τον Ιανουάριο ζωσ τον Ιοφνιο του
2014.

6.

Απόφαςθ – αίτθμα τθσ ΠΟΔΕΠ για τθν τροποποίθςθ τθσ διάταξθσ του Νόμου Ν4093/2012, θ οποία κζτει
αυτοδικαίωσ ςε αργία δθμοςίουσ λειτουργοφσ, χωρίσ αυτοί να ζχουν καταδικαςτεί τελεςίδικα, για αδικιματα που
δεν διαπράχκθκαν κατά τθν άςκθςθ των κυρίων κακθκόντων του λειτουργιματόσ τουσ (οπότε και θ κζςθ τουσ ςε
αργία κα δικαιολογοφνταν), αλλά κατά τθν άςκθςθ προςκζτων κακθκόντων διαχειριςτικισ φφςεωσ, που τουσ
ανατίκενται παράλλθλα προσ το κφριο λειτοφργθμα που αςκοφν. Σοφτο δε, διότι θ κφρωςθ προςβάλλει κατά
τρόπο δυςανάλογο όχι τθν πρόςκετθ κζςθ τουσ, όπωσ ενδεχομζνωσ κα ζπρεπε, αλλά τθν κφρια εργαςία τουσ. Εάν
θ επίμαχθ ρφκμιςθ δεν εξειδικευτεί κατά τα ανωτζρω διαλαμβανόμενα, κανείσ δθμόςιοσ λειτουργόσ δεν
πρόκειται ςτο εξισ να δεχτεί να αναλάβει πρόςκετα διαχειριςτικά κακικοντα από το φόβο μθ χάςει όχι απλϊσ
τθν πρόςκετθ κζςθ του, αλλά και τθν κφρια δουλειά του, χωρίσ να ζχει κατ’ ελάχιςτον τθ δυνατότθτα να
υπεραςπίςει τον εαυτό του ενϊπιον του αρμόδιου ποινικοφ δικαςτι.

7.

Πετφχαμε ςθμαντικζσ αλλαγζσ – προςκικεσ ςτο νομικό πλαίςιο για τα μζλθ ΔΕΠ (κυρίωσ με το Ν.4115/13).
Βελτίωςθ των χρονικϊν ορίων των εξελίξεων για τουσ Λζκτορεσ (μόνιμουσ ι με κθτεία), τουσ Επίκουρουσ και τουσ
Αναπλθρωτζσ Κακθγθτζσ, δυνατότθτα απ’ ευκείασ εξζλιξθσ των Επικ. Κακθγθτϊν που υπθρετοφςαν πριν τθν
κακιζρωςθ του 4009, κεςμοκζτθςθ του Πανεπιςτθμιακοφ υποτρόφου με διαδικαςίεσ απ’ ευκείασ από το Σμιμα
κ.λ.π.

Γ. Αυτονομία και χρηματοδότηςη των Πανεπιςτημίων.
Θ κεωρθτικά κατοχυρωμζνθ αυτονομία των Πανεπιςτθμίων μασ ςτθν πράξθ λίγεσ δυνατότθτεσ αφινει ςτα Πανεπιςτιμια να
κακορίςουν «τα του οίκου τουσ». Δφο ςθμαντικά βιματα που ζγιναν τελευταία είναι θ ςυμφωνία μεταξφ υνόδου Πρυτάνεων
και Τπουργοφ Παιδείασ για κεςμοκζτθςθ 3μεροφσ ςυμφωνίασ (Τπουργείο Παιδείασ, φνοδοσ Πρυτάνεων και ΑΔΙΠ) για τον
κακοριςμό του τελικοφ αρικμοφ των φοιτθτϊν που κα εκπαιδεφονται ςτα Ιδρφματα. Είναι ανάγκθ να κακοριςτεί και μια
ορκολογικι ςχζςθ που να βαςίηεται ςε πραγματικά δεδομζνα, μεταξφ τθσ χρθματοδότθςθσ των Πανεπιςτθμίων από τθν
Πολιτεία και των απαιτιςεων τθσ τελευταίασ από τα Δθμόςια Ιδρφματα.
Θ χρθματοδότθςθ που υπάρχει αυτι τθ ςτιγμι είναι ανεπαρκζςτατθ για το ζργο που ηθτάει θ Πολιτεία και θ ελλθνικι κοινωνία
από αυτά. Θ χρθματοδότθςθ των Πανεπιςτθμίων κα πρζπει να γίνεται από τθν Πολιτεία με ςυγκεκριμζνο ςχζδιο και ςτόχο και
με το δεδομζνο ότι θ Παιδεία δεν είναι δαπάνθ, αλλά επζνδυςθ. Και για τθν Ελλάδα είναι επζνδυςθ ςτθν πιο προςοδοφόρα
πθγι, που είναι το ανκρϊπινο δυναμικό. Δυςτυχϊσ αυτό το δυναμικό, τα τελευταία χρόνια τθσ κρίςθσ ςτελεχϊνει ςχεδόν
αποκλειςτικά μόνο ιδρφματα του εξωτερικοφ. Θ όποια επζνδυςθ και παραγωγι γίνεται ςτθν Ελλάδα αποδίδει ωφζλθ ςε ξζνεσ
χϊρεσ. Αυτό πρζπει να το αναςτρζψουμε.
Ενδυνάμωςθ του Δθμόςιου Πανεπιςτθμίου και επιδίωξθ τθσ ενίςχυςθσ τθσ αριςτείασ ςτα Πανεπιςτιμια. Θ ενίςχυςθ και
διεφρυνςθ των μονάδων αριςτείασ οι οποίεσ προφανϊσ και υπάρχουν δεν είναι όμωσ αυτοςκοπόσ. Αυτζσ δε μποροφν να
αναπτυχκοφν αυτόνομα και ςυνεπϊσ δε μποροφμε να μιλάμε μόνο γι αυτζσ. Πρζπει να ενδυναμωκεί ςυνολικά το δθμόςιο
Παν/μιο και μζςα από αυτι τθ διαδικαςία να "φυτρϊνουν" και να αναπτφςςονται οι μονάδεσ αριςτείασ. Κι όχι να "ποτίηονται"
μόνο αυτζσ. Μόνο ζτςι δε κα μαρακοφν κι αυτζσ.
Επιπλζον, κα πρζπει να υπάρχει ςτακερό και διαρκζσ πρόγραμμα για τθν προκιρυξθ νζων κζςεων μελϊν ΔΕΠ. Σα οφζλθ είναι
πολλαπλά αλλά και θ αναγκαιότθτα προφανισ. Ανανζωςθ δυναμικοφ, κίνθτρα ςτουσ νζουσ επιςτιμονεσ να παραμείνουν ςτθ
χϊρα μασ, φραγι ςτο φαινόμενο εξαγωγισ εγκεφάλων.
Θ Παιδεία ςυνολικά αλλά και ειδικότερα θ Ανϊτατθ, δε μπορεί να εντάςςονται ςτο πλαίςιο μείωςθσ του Δθμόςιου Σομζα, και
ςε λογικζσ 1 προσ 5 ι 1 προσ 10. Σο ότι το Τπουργείο Παιδείασ, ςε ςυνεργαςία με το Τπουργείο Διοικθτικισ Μεταρρφκμιςθσ,

εργάηονται προσ αυτι τθν κατεφκυνςθ είναι ακόμθ μια επιτυχία τθσ ΠΟΔΕΠ τθσ τελευταίασ 2ετίασ, που πρϊτθ το ζβαλε ςτο
τραπζηι και απζςπαςε τθ ςυμφωνία των 2 Τπουργϊν να ςυνεργαςτοφμε προσ αυτι τθν κατεφκυνςθ.

Δ. Σχολζσ Επιςτημών Υγείασ


Πανεπιςτημιακά Νοςοκομεία

Σα Νοςοκομεία Αρεταίειο και Αιγινιτειο είναι τα μόνα ςιμερα αμιγϊσ Πανεπιςτθμιακά Νοςοκομεία τθσ χϊρασ, κακϊσ
ανικουν ςτο Πανεπιςτιμιο Ακθνϊν και θ χρθματοδότθςθ τουσ βαρφνει αποκλειςτικά το Τπουργείο Παιδείασ. Δυςτυχϊσ τα
τελευταία χρόνια θ οικονομικι ςτενότθτα ςτθν χρθματοδότθςθ, ζχει αναγκάςει τθν διοίκθςθ του Αρεταιείου να προχωριςει ςε
επϊδυνα μζτρα, όπωσ ςφμπτυξθ νοςθλευτικϊν καλάμων κ.ά. που πρακτικά μειϊνουν ςε απαράδεκτο βακμό τθν
λειτουργικότθτα του Νοςοκομείου.
Ηθτοφμε μεγαλφτερθ και απρόςκοπτθ χρθματοδότθςθ των Πανεπιςτθμιακϊν Νοςοκομείων, τθ κεςμοκζτθςθ νζων οργανιςμϊν
λειτουργίασ αλλά και τθν ίδρυςθ αμιγϊσ Πανεπιςτθμιακϊν Νοςοκομείων ςε όλεσ τισ Ιατρικζσ χολζσ που θ λειτουργία τουσ να
είναι προςαρμοςμζνθ και ςτον εκπαιδευτικό τουσ ρόλο.
Προσ αυτι τθν κατεφκυνςθ πετφχαμε 2 ςθμαντικά βιματα:
1.

τθν επαναφορά του κεςμοφ του Αναπλ. Διοικθτι Ακαδθμαϊκϊν υποκζςεων ςτα Πανεπιςτθμιακά Νοςοκομεία του ΕΤ,
ο οποίοσ κα διορίηεται από τον Τπουργό Τγείασ μζςα από μια λίςτα 3 ονομάτων που κα υποβάλλει θ οικεία Ιατρικι
χολι.

2.

Σθ δθμιουργία από τον Τπουργό Τγείασ ειδικισ επιτροπισ για τθν αναμόρφωςθ του Οργανιςμοφ των
Πανεπιςτθμιακϊν Νοςοκομείων, αποτελοφμενθ από ςτελζχθ και των 2 εμπλεκόμενων Τπουργείων, Τγείασ και
Παιδείασ, και Πανεπιςτθμιακϊν Κακθγθτϊν, υπό τθν προεδρία του Προζδρου τθσ ΠΟΔΕΠ.



ΘΕΣΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ που αφοροφν μζλη ΔΕΠ που είναι τοποθετημζνα ςε Νοςοκομεία

1.

Πλιρθσ, μθ αποκλειςτικι απαςχόλθςθ Πανεπιςτθμιακϊν ιατρϊν που είναι τοποκετθμζνοι από το Πανεπιςτιμιο ςε
Νοςοκομεία του ΕΤ, όπωσ ιςχφει για όλουσ τουσ Πανεπιςτθμιακοφσ τθσ χϊρασ. Ηθτάμε να εφαρμοςτεί πλιρωσ το
νομικό πλαίςιο που ιςχφει για όλουσ τουσ Πανεπιςτθμιακοφσ ςε όλουσ όςουσ είναι τοποκετθμζνοι ςτα Νοςοκομεία.

2.

Δθμιουργία νζων οργανιςμϊν ςτα Πανεπιςτθμιακά Νοςοκομεία, προςανατολιςμζνων ςτον Πανεπιςτθμιακό –
εκπαιδευτικό τουσ χαρακτιρα.

3.

Σροποποίθςθ των διατάξεων του Νόμου 3754 (Αρ. ΦΕΚ 43, τ. Α’, 11-3-2009) που κίγουν και υποβακμίηουν τθν φπαρξθ
και λειτουργία των Πανεπιςτθμιακϊν ςτα Νοςοκομεία.

4.

Αντιςτοιχία Πανεπιςτθμιακϊν προσ γιατροφσ του ΕΤ. Κακθγθτζσ, Αναπλθρωτζσ και Επίκουροι Κακθγθτζσ να
εξομοιϊνονται με τουσ Διευκυντζσ του ΕΤ και οι Λζκτορεσ με τουσ Επιμελθτζσ Αϋ, όπωσ προεβλζπετο ςτο Φ.Ε.Κ
311/20-4-1995,Τπουργικι Απόφαςθ Τ4α/3428, Άρκρο Πρϊτο, Παραγ. 2.

5.

Εκπροςϊπθςθ Πανεπιςτθμιακϊν (όλων των βακμίδων) ςτα Διοικθτικά και Επιςτθμονικά όργανα του Νοςοκομείου, ςε
όλα τα Νοςοκομεία που είναι τοποκετθμζνεσ Πανεπιςτθμιακζσ κλινικζσ ι/και εργαςτιρια.

6.

Επζκταςθ τθσ διάταξθσ για τον Αναπλ. Διοικθτι των Παν/κϊν Νοςοκομείων και ςτα μικτά Νοςοκομεία, με όλεσ τισ
αρμοδιότθτεσ που προβλζπονται από το Νόμο.

7.

Θεςμόσ «Κλινικοφ Κακθγθτι του ΕΤ». Ζχουμε εκφράςει τθν αντίκεςι μασ ςτθν Κοινι Τπουργικι Απόφαςθ για τθν
απονομι του τίτλου του «Κλινικοφ Κακθγθτι του ΕΤ» ςε γιατροφσ του ΕΤ. Θ Τπουργικι Απόφαςθ προςβάλει
κατάφωρα τθν ςυνταγματικά εγγυθμζνθ αξιοκρατία που πρζπει να χαρακτθρίηει τισ ακαδθμαϊκζσ λειτουργίεσ,
εφαρμόηοντασ μάλιςτα πρωτοφανείσ διαδικαςίεσ που δεν προβλζπονται από το Νόμο 4009/2011 ι οποιονδιποτε
άλλο προγενζςτερο νόμο για τθ λειτουργία των ΑΕΙ. Ο τίτλοσ του «Κακθγθτι» αποτελεί ακαδθμαϊκό τίτλο που
απονζμεται μόνον από τισ οικίεσ χολζσ των ΑΕΙ με τουσ αυςτθροφσ ακαδθμαϊκοφσ όρουσ και προχποκζςεισ που ο
νόμοσ ςαφϊσ ορίηει και θ ακαδθμαϊκι δεοντολογία επιβάλει και δεν χορθγείται με διαδικαςίεσ ςτισ οποίεσ
εμπλζκονται αναρμόδια (μθ πανεπιςτθμιακά) όργανα ι Τπουργεία. Ηθτάμε τθν απόςυρςθ τθσ Τπουργικισ Απόφαςθσ
και τθν ζωσ τότε άμεςθ αναςτολι εφαρμογισ τθσ. Για τον λόγο αυτό ζχουμε κατακζςει προςφυγι ςτο τΕ ωσ προσ τα
ςθμεία αντιςυνταγματικότθτασ του νόμου.



ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ που αφοροφν μζλη ΔΕΠ που είναι τοποθετημζνα ςε Νοςοκομεία

1.

Αναγνϊριςθ του κλινικοφ και εργαςτθριακοφ ζργου που κακθμερινά προςφζρουν οι Πανεπιςτθμιακοί γιατροί και
απόδοςθ πλιρουσ αμοιβισ, ιςότιμθσ των γιατρϊν του ΕΤ, ςε όλουσ για το ζργο αυτό.

2.

Ηθτοφμε: Α) Αναπροςαρμογι του φψουσ τθσ ειδικισ αμοιβισ ϊςτε να αποτελεί ουςιαςτικι αμιοβι για το κλινικό μασ
ζργο.

3.

Αμοιβι εφθμεριϊν Μελϊν ΔΕΠ που είναι τοποκετθμζνα από το Πανεπιςτιμιο ςε Νοςοκομεία του Τπουργείου Τγείασ,
τουλάχιςτον ιςότιμθ με των ςυναδζλφων μασ του ΕΤ.
Θα πρζπει οι εφθμερίεσ των μελϊν ΔΕΠ να υπολογίηονται ωσ εξισ:
Αμοιβι εφθμερίασ Λζκτορα ίςθ με τθν αμοιβι του Επιμελθτι Α’
Αμοιβι εφθμερίασ Επίκουρου Κακθγθτι ίςθ με τθν αμοιβι του Διευκυντι ΕΤ
Αμοιβι εφθμερίασ Αναπλθρωτι Κακθγθτι ίςθ με το 125% τθσ αμοιβισ του Διευκυντι ΕΤ
Αμοιβι εφθμερίασ Κακθγθτι ίςθ με το 150% τθσ αμοιβισ του Διευκυντι ΕΤ

4.

Οικονομικι ενίςχυςθ των Κλινικϊν των Οδοντιατρικϊν χολϊν, οι οποίεσ προςφζρουν υψθλοφ επιπζδου κοινωνικό
ζργο ςε μεγάλο αρικμό οδοντιατρικϊν αςκενϊν. υγκεκριμζνα προτείνεται θ ενίςχυςθ υποδομϊν και μζςων ελζγχου
διαςποράσ λοιμϊξεων, ακτινοπροςταςίασ και περιβαλλοντικισ επαγρφπνθςθσ.

5.

Ενςωμάτωςθ ςτθ μιςκοδοςία των Μελϊν ΔΕΠ των Οδοντιατρικϊν χολϊν που παρζχουν κλινικό ζργο ςτισ Κλινικζσ
των Πανεπιςτθμίων Ακθνϊν και Θεςςαλονίκθσ , του προβλεπόμενου από το Νόμο 4009/11 Κλινικοφ επιδόματοσ το
οποίο όμωσ χορθγείται μόνον ςτου απαςχολοφμενουσ ςε Κλινικζσ των Νοςοκομείων του ΕΤ.

Σο ςφνολο ςχεδόν των αιτθμάτων των ΕΤ ζχουν ιδθ υιοκετθκεί από τθν ΠΟΔΕΠ λόγω τθσ ιςχυρισ παρουςίασ τθσ ΑΚΕΤ και
πολλά από αυτά ζχουν ιδθ πλιρωσ ι μερικϊσ υιοκτθκεί και από τθν πολιτεία. Ασ προςπακιςουμε όλοι να υιοκετθκοφν ςτο
ςφνολο τουσ από τθν Πολιτεία.

Ε. Αναβάθμιςη – εξωςτρζφεια τησ ΠΟΣΔΕΠ
1. θμαντικι προςπάκεια καταβάλλαμε κατά τθ διάρκεια τθσ τελευταίασ διετίασ που είχαμε τθν προεδρία τθσ
Ομοςπονδίασ για τθν εξωςτρζφεια τθσ και τθν προβολι τθσ με τελικό ςτόχο τθν αναβάκμιςθ τθσ
Ομοςπονδίασ. Όπωσ φαίνεται και από τα πεπραγμζνα τθσ ΠΟΔΕΠ, πολλζσ ιταν οι εμφανίςεισ του
προζδρου ςε ΜΜΕ για διάφορα κζματα επικαιρότθτασ των ΑΕΙ και των Πανεπιςτθμιακϊν. Παλαιότερα, τα
ςυνζδρια τθσ Ομοςπονδίασ είχαν δθμοςιότθτα, δθμοςιογράφουσ, κάμερεσ, επιςιμουσ από τθν πολιτικι
θγεςία, Τπουργοφσ Παιδείασ παρόντεσ ςτισ τελετζσ ζναρξθσ κ.λ.π. Σα τελευταία 6-8 χρόνια, μιηζρια,
απαξίωςθ, αφάνεια. Αυτό προςπακιςαμε να τ’ αλλάξουμε. Δεν αλλάηει από τθ μια μζρα ςτθν άλλθ. Είναι
ζνασ μεγάλοσ ςτόχοσ αλλά και ςτοίχθμα που πρζπει να κερδθκεί θ αναβάκμιςθ τθσ Ομοςπονδίασ μασ και θ
αναγωγι τθσ ςε πρϊτο τθ τάξθ κεςμικό ςυνομιλθτι τθσ Πολιτείασ για κζματα Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ και
Ζρευνασ.
2. Προςπακιςαμε πολφ να επαναφζρουμε ςε καλό επίπεδο τισ ςχζςεισ τθσ Ομοςπονδίασ με τθ φνοδο των
Πρυτάνεων, οι οποίεσ όχι απλϊσ είχαν διαρραγεί, αλλά είχαν γίνει εχκρικζσ και το κλίμα ιταν πολεμικό εξ’
αιτίασ τθσ ςτάςθσ που είχε κρατιςει ο πρϊθν πρόεδροσ τθσ ΠΟΔΕΠ. Σα καταφζραμε πζρα από τισ
προςδοκίεσ μασ. Αυτι τθ ςτιγμι θ ΠΟΔΕΠ και οι Πρυτάνεισ ζχουν πολφ ςτενι ςυνεργαςία. Ο Πρόεδροσ τθσ
ΠΟΔΕΠ καλείται ςε κάκε τακτικι ςυνεδρίαςθ τθσ υνόδου και είναι ο μόνοσ εκτόσ των Πρυτάνεων και
Αντιπρυτάνεων που ςυμμετζχει ιςότιμα (με δικαίωμα λόγου) ςε ολόκλθρθ τθ ςυνεδρίαςθ. Σο προεδρείο
τθσ υνόδου των Πρυτάνεων καλείται ςτισ ςυνεδριάςεισ τθσ ΔΕ, απευκφνει χαιρετιςμό και ςυμμετζχει ςε
ςυηιτθςθ για κοινά κζματα. Θ Πανεπιςτθμιακι κοινότθτα ζχει αποκαταςτιςει τθν ενότθτα τθσ. Αυτό
πρζπει να διαφυλαχκεί και να διευρυνκεί ανεξαρτιτωσ προςϊπων. Ανεξάρτθτα ποιόσ είναι Πρφτανθσ και
ποιόσ είναι Πρόεδροσ τθσ ΠΟΔΕΠ. Ο ςεβαςμόσ των ρόλων και των κεςμϊν οφείλει να διαφυλάςςεται απ’
όλεσ τισ πλευρζσ.

Συμπεραςματικά πετφχαμε:
Α. Οικονομικά θζματα
 Επιςτροφι των αποδοχϊν μασ ςτα επίπεδα του καλοκαιριοφ του 2012, και ςθμαντικι θκικι δικαίωςθ από το τΕ.
 Επιςτροφι του φόρου για το επίδομα βιβλιοκικθσ που παράνομα μασ παρακρατοφςαν
 Αναπροςαρμογι τθσ παρακράτθςθσ 15% υπζρ των ΕΛΚΕ από τθν άςκθςθ ελευκζριου επαγγζλματοσ.
Β. Θεςμικά θζματα μελών ΔΕΠ και Πανεπιςτημίων
 Θετικζσ μεταβατικζσ ρυκμίςεισ για τισ εξελίξεισ των μελϊν Δ.Ε.Π. ςτον Νόμο 4115/2013
 ολοκλιρωςθ των διοριςμϊν των εκλεγζντων εδϊ και χρόνια ςυναδζλφων μασ
Γ. Αυτονομία και χρηματοδότηςη των Πανεπιςτημίων
 Τιοκζτθςθ τθσ κζςθσ τθσ ΠΟΔΕΠ από τα ςυναρμόδια Τπουργεία για κατάργθςθ τθσ αναλογίασ 1/10 ςτθν Παιδεία
 Σα Μεταπτυχιακά προγράμματα εγκρίνονται πλζον από τα Πανεπιςτιμια, χωρίσ τθ μεςολάβθςθ του Τπουργείου
Δ. Σχολζσ Επιςτημών Υγείασ
 Επαναφορά του κεςμοφ του Αναπλ. Διοικθτι Ακαδθμαϊκϊν υποκζςεων ςτα Πανεπιςτθμιακά Νοςοκομεία
 Σθ δθμιουργία από τον Τπουργό Τγείασ ειδικισ επιτροπισ για τθν αναμόρφωςθ του Οργανιςμοφ των Πανεπιςτθμιακϊν
Νοςοκομείων, αποτελοφμενθ από ςτελζχθ και των 2 εμπλεκόμενων Τπουργείων, Τγείασ και Παιδείασ, και
Πανεπιςτθμιακϊν Κακθγθτϊν, υπό τθν προεδρία του Προζδρου τθσ ΠΟΔΕΠ.
Ε. Αναβάθμιςη – εξωςτρζφεια τησ ΠΟΣΔΕΠ
 Οι κζςεισ τθσ ΠΟΔΕΠ για όλα τα επίκαιρα κζματα τθσ Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ προβλικθκαν ςε πολφ μεγάλο βακμό από
τα ΜΜΕ (ζντυπα και θλεκτρονικά)
 Επαναφορά ςε άριςτο επίπεδο των ςχζςεων ΠΟΔΕΠ – υνόδου Πρυτάνεων που είχαν γίνει εχκρικζσ

Συνοπτικά διεκδικοφμε:
Α. Οικονομικά θζματα
 Αποδοχζσ για τουσ Πανεπιςτθμιακοφσ Κακθγθτζσ ςε επίπεδο αντάξιο τθσ ςθμαςίασ του λειτουργιματοσ
 Αποκατάςταςθ των αδικιϊν των ειδικϊν μιςκολογίων
 Ενςωμάτωςθ όλων των επιδομάτων ςτο βαςικό μιςκό
 Αποκατάςταςθ των ςυντάξεων των Αφυπθρετοφντων Κακθγθτϊν
Β. Θεςμικά θζματα μελών ΔΕΠ και Πανεπιςτημίων
 Αλλαγι τθσ αποτυχθμζνθσ διαδικαςίασ εκλογισ και εξζλιξθσ μελϊν ΔΕΠ
 Αλλαγι του κακεςτϊτοσ προεπιλογισ από το Ι των υποψθφίων Κοςμθτόρων και Πρυτάνεων
 Θεςμοκζτθςθ νζων οργανιςμϊν και εςωτερικϊν κανονιςμϊν, μζςα από ανοιχτζσ και διαφανείσ διαδικαςίεσ
 Αλλαγι τθσ καταςτροφικισ για τα Πανεπιςτιμια διαδικαςίασ διακεςιμότθτασ – κινθτικότθτασ των διοικθτικϊν υπαλλιλων
τουσ
 Σροποποίθςθ τθσ διάταξθσ του Νόμου Ν4093/2012, θ οποία κζτει αυτοδικαίωσ ςε αργία δθμοςίουσ λειτουργοφσ, χωρίσ
αυτοί να ζχουν καταδικαςτεί τελεςίδικα, για αδικιματα που δεν διαπράχκθκαν κατά τθν άςκθςθ των κυρίων κακθκόντων
του λειτουργιματόσ τουσ
Γ. Αυτονομία και χρηματοδότηςη των Πανεπιςτημίων
 Επαρκι χρθματοδότθςθ των Πανεπιςτθμίων ϊςτε να μποροφν ν’ ανταποκρικοφν ςτο ρόλο τουσ απζναντι ςτθν κοινωνία
και τθ χϊρα
 Τλοποίθςθ τθσ κζςθσ τθσ ΠΟΔΕΠ για κατάργθςθ τθσ αναλογίασ 1/10 ςτθν Παιδεία
 Πλιρθσ αυτονομία των Πανεπιςτθμίων ςτα ακαδθμαϊκά, ερευνθτικά και διοικθτικά κζματα
Δ. Σχολζσ Επιςτημών Υγείασ
 Πλιρθσ, μθ αποκλειςτικι απαςχόλθςθ Πανεπιςτθμιακϊν ιατρϊν που είναι τοποκετθμζνοι από το Πανεπιςτιμιο ςε
Νοςοκομεία του ΕΤ, όπωσ ιςχφει για όλουσ τουσ Πανεπιςτθμιακοφσ τθσ χϊρασ.
 Δθμιουργία νζων οργανιςμϊν ςτα Πανεπιςτθμιακά Νοςοκομεία, προςανατολιςμζνων ςτον Πανεπιςτθμιακό –
εκπαιδευτικό τουσ χαρακτιρα.
 Ανατροπι τθσ αντιςτοιχίασ βακμίδων Πανεπιςτθμιακϊν προσ γιατροφσ του ΕΤ που ιςχφει ςιμερα.
 Εκπροςϊπθςθ Πανεπιςτθμιακϊν (όλων των βακμίδων) ςτα Διοικθτικά και Επιςτθμονικά όργανα του Νοςοκομείου, ςε όλα
τα Νοςοκομεία που είναι τοποκετθμζνεσ Πανεπιςτθμιακζσ κλινικζσ ι/και εργαςτιρια και επζκταςθ τθσ διάταξθσ για τον
Αναπλ. Διοικθτι των Παν/κϊν Νοςοκομείων και ς’ αυτά
 Αναγνϊριςθ του κλινικοφ και εργαςτθριακοφ ζργου που κακθμερινά προςφζρουν οι Πανεπιςτθμιακοί γιατροί και
απόδοςθ πλιρουσ αμοιβισ, ιςότιμθσ των γιατρϊν του ΕΤ, ςε όλουσ για το ζργο αυτό.
 Οικονομικι ενίςχυςθ των Κλινικϊν των Οδοντιατρικϊν χολϊν, οι οποίεσ προςφζρουν υψθλοφ επιπζδου κοινωνικό ζργο
ςε μεγάλο αρικμό οδοντιατρικϊν αςκενϊν.
 Ενςωμάτωςθ ςτισ αποδοχζσ των Μελϊν ΔΕΠ των Οδοντιατρικϊν χολϊν που παρζχουν κλινικό ζργο ςτισ Κλινικζσ των
Πανεπιςτθμίων Ακθνϊν και Θεςςαλονίκθσ, του προβλεπόμενου από το Νόμο 4009/11 «Κλινικοφ επιδόματοσ»
Ε. Αναβάθμιςη – εξωςτρζφεια τησ ΠΟΣΔΕΠ
 Περαιτζρω αναβάκμιςθ τθσ επιρροισ τθσ ΠΟΔΕΠ ςτθν εκάςτοτε Κυβζρνθςθ και ςτθν κοινωνία

Καλοφμε όλουσ τουσ ςυναδζλφουσ να ενιςχφςουν τισ προςπάκειεσ τθσ ΑΚΕΤ
Δϊςτε μασ τθ δφναμθ να πετφχουμε περιςςότερα
Πάμε όλοι μαηί να κάνουμε τθ φωνι μασ δυνατότερθ και ιςχυρότερθ.
Θ ΑΚΕΤ ζχει αποδείξει, ιδιαίτερα τθν τελευταία 2ετία, ότι είναι προςθλωμζνθ αποκλειςτικά ςτθν αναβάκμιςθ του Ελλθνικοφ
Πανεπιςτθμίου και ςτθν προϊκθςθ των ςυμφερόντων μασ. Ηθτιςτε απ’ όλουσ τουσ ςυναδζλφουσ μασ, μζλθ ΔΕΠ των Ιατρικών,
Οδοντιατρικών, Φαρμακευτικών και Νοςηλευτικών τμημάτων τθσ χϊρασ μασ, αλλά (με ιςχυρό όπλο μασ τα πεπραγμζνα μασ
ςτθν τελευταία κθτεία τθσ Ομοςπονδίασ όπου είχαμε τθν Προεδρία) και όλων των άλλων τμημάτων, να ςυμμετζχουν ςτισ
εκλογζσ για τθν ανάδειξθ ςυνζδρων για το υνζδριο τθσ ΠΟΔΕΠ και να ςτθρίξουν τα ψθφοδζλτια τθσ ΑΚΕΤ.
Επιςυνάπτεται ζνασ πολφ ςφντομοσ απολογιςμόσ του ζργου τθσ ΠΟΔΕΠ υπο τθν προεδρία μασ τθν τελευταία 2ετία.
Για τθν ΑΚΕΤ
τάκθσ Ευςτακόπουλοσ, Ιατρικι Ακθνϊν, Πρόεδροσ ΠΟΔΕΠ, stathise@med.uoa.gr
Γιάννθσ Σηοφτηασ, Οδοντιατρικι Ακθνϊν, Σαμίασ ΠΟΔΕΠ, tzoudent@dent.uoa.gr
Γιάννθσ Νθματοφδθσ, Ιατρικι Θεςςαλονίκθσ, Μζλοσ ΕΓ ΠΟΔΕΠ, nimatoud@med.auth.gr
Γεράςιμοσ ιάςοσ, Ιατρικι Ακθνϊν, Μζλοσ ΔΕ ΠΟΔΕΠ, gsiasos@med.uoa.gr
Γιϊργοσ Κυριαηισ, Ιατρικι Θεςςαλονίκθσ, Μζλοσ ΔΕ ΠΟΔΕΠ, kyriazis@med.auth.gr
Ζφθ Καψαλάκθ, Ιατρικι Λάριςασ, Μζλοσ ΔΕ ΠΟΔΕΠ , ekapsal@med.uth.gr
Απόςτολοσ Βαναταράκθσ, Ιατρικι Πατρϊν, Μζλοσ ΔΕ ΠΟΔΕΠ, avanta@upatras.gr
Νίκοσ Μαςτρονικολισ, Ιατρικι Πατρϊν, Μζλοσ ΔΕ ΠΟΔΕΠ, nmastr@otenet.gr
Γιϊργοσ κρουμπισ, Ιατρικι Πατρϊν, skroubis@med.upatras.gr
τζλιοσ Δαλαμπίρασ, Οδοντιατρικι Θεςςαλονίκθσ, Μζλοσ ΔΕ ΠΟΔΕΠ, dalab@dent.auth.gr

