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ΑΠΟΦΑΣΗ
Προβλήματα από τις απεργίες στη λειτουργία των Οδοντιατρικών
Σχολών
Από την έναρξη της ακαδημαϊκής χρονιάς οι δύο Οδοντιατρικές Σχολές της χώρας (του ΕΚΠΑ και
του ΑΠΘ) δυστυχώς δε λειτουργούν λόγω απεργίας των διδασκόντων.
Το Υπουργείο Παιδείας ως απλός τρίτος παρατηρητής και ωσάν να μην το αφορά το ζήτημα,
αδρανεί. Δε συζητάει με τους καθηγητές των Σχολών αλλά ούτε και με τα αρμόδια όργανα
διοίκησής τους. Δυστυχώς η τακτική αυτή του Υπουργείου ακολουθείται στα περισσότερα (αν όχι
σε όλα τα) θέματα. Δεν συζητά επί της ουσίας.
Η συνεχιζόμενη παράταση του προβλήματος στις Οδοντιατρικές Σχολές, δημιουργεί ανυπέρβλητα
προβλήματα στο εκπαιδευτικό έργο καθώς οι φοιτητές πλέον φαίνεται ότι θα χάσουν το εξάμηνο
τους. Παράλληλα, έχει διακοπεί και το τεράστιο κοινωνικό έργο μέσω του πολύ χαμηλού κόστους
κλινικού έργου που παρέχεται από τους καθηγητές και επιστημονικούς συνεργάτες στις σχολές
αυτές.
Η Διοικούσα Επιτροπή της ΠΟΣΔΕΠ συζήτησε διεξοδικά το θέμα και αφού άκουσε τις τοποθετήσεις
συναδέλφων της Οδοντιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ, κατέληξε στα ακόλουθα:
1. Απευθύνει έκκληση προς το Υπουργείο να καθήσει στο τραπέζι του διαλόγου μαζί με τους
εκπροσώπους των καθηγητών και τις διοικήσεις των δύο Σχολών και να συντονίσει έναν
εξαντλητικό διάλογο με στόχο να λυθούν με καλή θέληση και διάθεση απ’ όλες τις πλευρές
τα προβλήματα που μας έχουν φέρει σήμερα σ’ αυτή την τραγική κατάσταση .
2. Υιοθετώντας παλαιότερη απόφαση της ΕΓ, καλεί το Υπουργείο Παιδείας, στο πλαίσιο της
ισότιμης αντιμετώπισης των συναδέλφων, να τροποποιήσει την παρ 1 του άρθρου 27 του ν.
4415/16 συμπεριλαμβάνοντας στην δυνατότητα περαίωσης των οφειλών προς τον ΕΛΚΕ
και τους Καθηγητές και υπηρετούντες Λέκτορες πλήρους απασχόλησης που ασκούν
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επιχειρηματική δραστηριότητα ατομικά, με τους ίδιους όρους και συνθήκες όπως και για
τους υπόλοιπους.
3. Ορισμένα από τα αιτήματα της απεργίας των μελών ΔΕΠ των Οδοντιατρικών Σχολών και
ειδικότερα το μεγάλο θέμα των παρακρατήσεων, αφορούν γενικότερα προβλήματα που
επηρεάζουν και πολλούς άλλους συναδέλφους και άλλων σχολών και ειδικοτήτων και θα
πρέπει να αντιμετωπίζονται με τη δέουσα σοβαρότητα και σημασία.
4. Η ΔΕ της ΠΟΣΔΕΠ κάνει έκκληση προς όλες τις κατευθύνσεις και προς όλες τις πλευρές και
ιδιαίτερα προς την πλευρά του Υπουργείου Παιδείας, αλλά και προς τους συναδέλφους
μας και με δεδομένη τη σταθερή, τα τελευταία χρόνια, θέση της Ομοσπονδίας ότι οι
απεργίες δεν είναι πάντα το μέσο που φέρνει τα προσδοκώμενα αποτελέσματα (μερικές
φορές επειδή οι απεργίες έχουν αρνητικά αποτελέσματα στους συμπολίτες μας φέρνουν
τα αντίθετα από τα προσδοκώμενα αποτελέσματα), να συμβάλλουν όλοι στην εξεύρεση
άμεσα μιας λύσης, ώστε να μη φορτωθούν οι φοιτητές το κόστος που προκύπτει από την
ανεπάρκεια του Υπουργείου να βρίσκει λύσεις, να μη χάσουν το εξάμηνο τους και να
επαναλειτουργήσουν το συντομότερο δυνατό οι σχολές μας.
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