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2 η Σςνεδπίαζη, 3 Μαπη ίος 2017
Ακινα, 3 Μαρτίου 2017

2θ υνεδρίαςθ ΕΓ
ΠΡΑΚΣΙΚΑ
Η Εκτελεςτικι Γραμματεία ςυνεδρίαςε ςιμερα τθ 3θ Μαρτίου 2017, με παρόντα τα μζλθ:
Ε. Ευςτακόπουλοσ, Ε.ογδάκθσ Ι. Νθματοφδθσ, Γ. Σιάςοσ (ΣΥΝΕΓΑΣΙΑ ΡΑΝΕΡΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ),
Ν. Σταυρακάκθσ, Γ. Λιτςαρδάκθσ (ΚΙΡΑΝ),
Α. Βανακάρασ (ΔΗΡΑΚ)
Ι. Χατηθπαυλίδθσ (ΑΜΕ),
Χ. Φείδασ (ΕΝΩΤΙΚΗ ΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ)
Γ. Ψαρράσ (ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΡΑΝΕΡΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΔΑΣΚΑΛΩΝ) ςυνδζκθκε για λίγο λόγω δυςκολιϊν ςτθ
ςφνδεςθ
Θζματα ΗΔ:
1. Ενθμερϊςεισ
2. Λειτουργία ΡΟΣΔΕΡ
3. Ρρογραμματιςμόσ άμεςων δράςεων
4. Αίτθμα ςυνάντθςθσ με Υπ. Ραιδείασ - προετοιμαςία ςυνάντθςθσ
5. Μεταπτυχιακά προγράμματα – εξαγγελίεσ του Υπ. Ραιδείασ για επερχόμενο Σ/Ν
6. υκμίςεισ που προωκεί το Υπουργείο Υγείασ για τα Ρανεπιςτθμιακά Νοςοκομεία,
Ρανεπιςτθμιακζσ Κλινικζσ και Ρανεπιςτθμιακοφσ ιατροφσ.
7. Ρροςφυγι κατά του Νόμου που αφορά τθν ρουςφετολογικι "Κακθγθτοποίθςθ" των
εκπαιδευτικϊν τθσ ΕΣΔΥ (ςχετικό ψιφιςμα ςυνεδρίου).
8. Φαινόμενα βίασ και καταςτροφϊν που παρατθροφνται γφρω από κεντρικά ΑΕΙ.
9. Ρροβλιματα των ςυγγραφζων επιςτθμονικϊν ςυγγραμμάτων και προτάςεισ
10. Το ηιτθμα των μεταγραφϊν κατά το 16-17 και θ εξζλιξθ του από τισ παρεμβάςεισ τθσ
θγεςίασ του Υπ. Ραιδείασ.
11. Ενθμζρωςθ για τθν απόφαςθ του Τριμελοφσ Συμβουλίου Συμμόρφωςθσ του ΣτΕ
1ο ΘΕΜΑ : Ενθμερϊςεισ
Ζγινε ενθμζρωςθ για ραντεβοφ τθσ ΕΓ με Υπ. Ραιδείασ, κακ. Κ. Γαβρόγλου κακϊσ και ενθμζρωςθ
από Γ. Λιτςαρδάκθ για τθν ιςτοςελίδα τθσ ΡΟΣΔΕΡ.
2ο ΘΕΜΑ : Λειτουργία ΠΟΔΕΠ
Για το κζμα ο Ρρόεδροσ ειςθγικθκε τα εξισ:
- ΕΓ κάκε μινα
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- ζκτακτα κζματα κα μπαίνουν ςε θλεκτρονικι διαδικαςία και κα πρζπει να ςυγκεντρϊςουν 6
κετικζσ ψιφουσ για να εγκρικοφν
- Οικονομικά. Ππωσ και ςτθν προθγοφμενθ κθτεία, καλφπτονται οδοιπορικά μελϊν ΕΓ που
υπθρετοφν εκτόσ Ακθνϊν για ςυναντιςεισ με Υπουργοφσ ι Γ.Γ. Υπουργείων με αεροπλάνο ι με
αυτοκίνθτο. Εάν αποφαςιςτεί επίςθσ ςυνεδρίαςθ ΔΕ ι ΕΓ δια ηϊςθσ, παίρνεται μια απόφαςθ για
ζνα εφ' άπαξ ποςό για τθ ςυμμετοχι και κάλυψθ των εξόδων μετακίνθςθσ. Οι κινιςεισ των
οικονομικϊν κα καταγράφονται ςε αρχείο excel το οποίο κα αναρτάται ςτθν ιςτοςελίδα μετά τθ
ςυνεδρίαςθ τθσ ΕΓ
-Να δθμιουργθκοφν Ομάδεσ Εργαςίασ που κα παρακολουκοφν τα επιμζρουσ κζματα :
i.
ii.
iii.
iv.

ΟΕ για το αςφαλιςτικό και ςυνταξιοδοτικό – ςυντονιςτισ Γιάννθσ Νθματοφδθσ
ΟΕ για τα Ραν/κά Νοςοκομεία – ςυντονιςτισ Γεράςιμοσ Σιάςοσ
ΟΕ για τα προβλιματα των αφυπθρετθςάντων ςυναδζλφων
ΟΕ για τθν παρακολοφκθςθ τθσ επικαιρότθτασ, το ςχολιαςμό τθσ και άμεςθσ αντιμετϊπιςθσ
προβλθμάτων που ανακφπτουν. Με ςτόχουσ: α) τθν άμεςθ απάντθςθ ςε δθλϊςεισ που αφοροφν
άμεςα τθν ομοςπονδία και τον κλάδο, β) γ) τθν παρακολοφκθςθ νομοκετθμάτων, τροπολογιϊν και
εγκυκλίων που αφοροφν ςτθν τριτοβάκμια εκπαίδευςθ

Ο Χ. Φείδασ πρότεινε να γίνει επίςθσ μία ομάδα για τα μιςκολογικά θ οποία να ςυντονίηεται από
τον ίδιο και να ςτελεχωκεί από άλλα μζλθ ενϊ για το κζμα τθσ παρακολοφκθςθσ επικαιρότθτασ
πρότεινε να αναλάβει το προεδρείο. Ο Ρρόεδροσ διλωςε ότι αςφαλϊσ το προεδρείο ζχει τθν
ευκφνθ για το κζμα, αλλά αν υπάρχουν ςυνάδελφοι που ενδιαφζρονται να παρακολουκοφν τθν
επικαιρότθτα και να βοθκοφν το ζργο του προεδρείου, αυτό είναι ευπρόςδεκτο και πρζπει να το
διερευνιςουμε και να το ενκαρρφνουμε. Δεν υπιρξε αντίρρθςθ από τα μζλθ τθσ ΕΓ και κα
κοινοποιιςουμε πρόςκλθςθ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ και γι’ αυτιν τθν ΟΕ.
Ο Α. Βανακάρασ είπε ότι ζνα ηιτθμα που κα πρζπει να απαντιςει θ οργανωτικι δομι τθσ ΕΓ είναι
θ ενεργοποίθςθ των ςυλλόγων και κάποιεσ κινθτοποιθτικζσ διαδικαςίεσ. Για το ηιτθμα των
Ρανεπιςτθμιακϊν Σχολϊν και Επιςτθμϊν Υγείασ θ ΕΓ ζχει χρζοσ να το δει αλλά να γίνει μια ζρευνα
για μια ςειρά κεμελιωδϊν ηθτθμάτων. Ρρζπει να υπάρξει μία ομάδα εργαςίασ για τα
προγράμματα ςπουδϊν, να ςυλλζξει ςτοιχεία και να βγει πιο τεκμθριωμζνα.
3ο ΘΕΜΑ :Προγραμματιςμόσ άμεςων δράςεων
Για το κζμα προτάκθκε από τον πρόεδρο, εκτόσ από το επικείμενο ραντεβοφ με Υπουργό Ραιδείασ
να ηθτθκοφν
-Συναντιςεισ με Υπουργοφσ:
Οικονομικϊν (αποδοχζσ – απόφαςθ ΣτΕ)
Ζρευνασ (προκθρφξεισ – διαφάνεια)
Υγείασ (Ραν/κά Νοςοκομεία – Ραν/κοί ιατροί)
-Συναντιςεισ με υπεφκυνουσ Ραιδείασ των κομμάτων
-Συναντιςεισ με υπεφκυνουσ Υγείασ των κομμάτων
Ομόφωνα ζγιναν αποδεκτζσ οι προτάςεισ αυτζσ από τουσ παρόντεσ (8 μζλθ).
4ο ΘΕΜΑ : Προετοιμαςία ςυνάντθςθσ με Τπ. Παιδείασ
Ο πρόεδροσ πρότεινε να ςυηθτθκοφν:
α. Συνολικι αντιμετϊπιςθ νομοκεςίασ για τα Ραν/μια μετά από ςυνολικό διάλογο και όχι
αποςπαςματικζσ νομοκετικζσ ρυκμίςεισ όπωσ γίνεται μζχρι ςιμερα
β. Αποδοχζσ Ραν/κϊν – αποφάςεισ ΣτΕ
γ. ΑΡΕΛΛΑ πρόβλθμα ςτισ διαδικαςίεσ μονιμοποίθςθσ, εκλογισ και εξζλιξθσ μελϊν ΔΕΡ
δ. ΡΜΣ και άλλεσ ρυκμίςεισ που ζχουν εξαγγελκεί (εκλογι αντιπρυτάνεων και λειτουργία πρυτ. Συμβ.)
ε. υκμίςεισ που προωκεί το Υπουργείο Υγείασ για τα Ρανεπιςτθμιακά Νοςοκομεία, Ρανεπιςτθμιακζσ
Κλινικζσ και Ρανεπιςτθμιακοφσ ιατροφσ – Διυπουργικό όργανο
2
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ςτ. Αλλαγι τθσ υπάρχουςασ νομοκεςίασ περί δυνατότθτασ διάκεςθσ από τον Υπουργό μζλουσ ΔΕΡ ςε
αργία ακόμθ και μόνο αν κατθγορείται (ειςιγθςθ Ευςτακόπουλοσ)
η. Φαινόμενα βίασ και καταςτροφϊν που παρατθροφνται γφρω από κεντρικά ΑΕΙ.
θ. Θζμα αυτοεκδοτϊν
κ. Το ηιτθμα των μεταγραφϊν κατά το 16-17 και θ εξζλιξθ του από τισ παρεμβάςεισ τθσ θγεςίασ του Υπ.
Ραιδείασ
ι. Αφυπθρζτθςθ κακθγθτϊν (κζςθ ςυνζδριου)

Με βάςθ τθ ςυηιτθςθ που ζγινε από τθν ΕΓ και ςε θλεκτρονικι διαβοφλευςθ τα προτεινόμενα
κζματα για τθ ςυνάντθςθ με τον Υπ.Ραιδείασ τελικά διαμορφϊκθκαν ωσ εξισ:
1. Οικονομικά των Ρανεπιςτθμίων (Χρθματοδότθςθ Ραν/μίων, Μιςκολόγιο μελϊν ΔΕΡ Εφαρμογι τθσ απόφαςθσ του ΣτΕ για τισ αποδοχζσ των Ρανεπιςτθμιακϊν Κακθγθτϊν)
2. Θεςμικό πλαίςιο λειτουργίασ των Ρανεπιςτθμίων (Μεταπτυχιακζσ Σπουδζσ, Εκλογι
Αντιπρυτάνεων, Μετεγγραφζσ φοιτθτϊν, Νζεσ κζςεισ ΔΕΡ, Σφνκεςθ Διδακτικοφ και
Ερευνθτικοφ προςωπικοφ, Θζςθ ςε αργία μελϊν ΔΕΡ, Ανωτατοποίθςθ τθσ ΕΣΔΥ)
3. υκμίςεισ που προωκεί το Υπουργείο Υγείασ για τα Ρανεπιςτθμιακά Νοςοκομεία,
Ρανεπιςτθμιακζσ Κλινικζσ και Ρανεπιςτθμιακοφσ ιατροφσ.
4. Ροιότθτα ακαδθμαϊκοφ περιβάλλοντοσ (φαινόμενα βίασ, ανομίασ και καταςτροφϊν κ.α)
5. Ρανεπιςτθμιακά ςυγγράμματα (Ρροβλιματα των ςυγγραφζων επιςτθμονικϊν ςυγγραμμάτων
και προτάςεισ)
Στο ςθμείο αυτό αποχϊρθςε ο Α.Βανακάρασ λόγω υποχρεϊςεων και κατάφεραν να ςυνδεκοφν οι
κ. Γ. Ψαρράσ και Γ. Σιάςοσ(Βοςτϊνθ]
5ο ΘΕΜΑ :Προγράμματα Μεταπτυχιακϊν πουδϊν – εξαγγελίεσ του Τπ. Παιδείασ για
επερχόμενο /Ν
Ο Ρρόεδροσ κατζκεςε τθν ακόλουκθ ειςιγθςθ:
Από το πρόγραμμα δράςθσ τθσ ΡΟΣΔΕΡ: «...Θα ππέπει να ενιζσςθούν αλλά παπάλληλα να
είναι και ςπό ζςνεσή αξιολόγηζη. Όσι μόνο δε θα ππέπει να αθαιπέζοςμε ή να
πεπιοπίζοςμε ηη δςναηόηηηα λειηοςπγίαρ ηοςρ με δίδακηπα, αλλά θα ππέπει να βοηθήζοςμε
και για επιπλέον πόποςρ σπημαηοδόηηζηρ. Η επιπλέον αμοιβή ηυν διδαζκόνηυν ζε αςηά,
ζηα πλαίζια πος ζςμβάλλει ζηο ςτηλό επίπεδο ποιόηηηαρ ηυν ζποςδών πος παπέσοςν δεν
ππέπει να αποθαππύνεηαι. Θα ππέπει να ενιζσύζοςμε ηιρ πποζπάθειερ ηυν Πανεπιζηημίυν
να παπέσοςν ππογπάμμαηα ζςνδεδεμένα με ηιρ ανάγκερ ηηρ κοινυνίαρ και ηηρ οικονομίαρ,
ηόζο ελληνόθυνα όζο και ξενόγλυζζα...». Διλωςε ότι προφανϊσ απαιτείται ςυηιτθςθ και ότι
δεν ζχει νόθμα θ εξαγγελία αυτονομίασ, με πλιρεσ, αςφυκτικό και μθ διαφοροποιοφμενο
νομοκετικό πλαίςιο. Ρροφανϊσ ζχουν παρατθρθκεί ςτρεβλϊςεισ, αλλά να ςυηθτιςουμε πϊσ κα
διορκωκοφν.
To κζμα ςυηθτικθκε από τα μζλθ τθσ ΕΓ και ςε θλεκτρονικι διαβοφλευςθ και τελικά
αποφαςίςτθκε (Συνεργαςία Ρανεπιςτθμιακϊν: 3 μζλθ, Ενωτικι Ρρωτοβουλία: 1 μζλοσ, ΑρΜε: 1
μζλοσ) ανακοινϊκθκε θ εξισ απόφαςθ που ςτάλκθκε ςτον Υπ.Ραιδείασ:
Απόθαζη ΕΓ ΠΟΣΔΕΠ για ηιρ εξαγγελίερ ηος Υπ. Παιδείαρ για ηο θεζμικό πλαίζιο για ηιρ μεηαπηςσιακέρ
ζποςδέρ

http://www.posdep.gr/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=2054&Itemid=23
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Σθμειϊνεται ότι θ ΚΙΡΑΝ εξζφραςε επιφυλάξεισ ςτο ςθμείο τθσ απόφαςθσ (επανεξζταςθ των
περιοριςμϊν ςτον αρικμό των διδακτορικϊν διατριβϊν που μπορεί να επιβλζπει ζνα μζλοσ ΔΕΡ)
ενϊ ςυμφϊνθςε με τα υπόλοιπα ςθμεία.
6ο ΘΕΜΑ: Εκλογι αντιπρυτάνεων, αναπλθρωτϊν κοςμθτόρων και προζδρων
3
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Εγινε θ ακόλουκθ ειςιγθςθ από τον πρόεδρο:
«Αν το υπουργείο επιμείνει ςτθν εκλογι τουσ, κα πρζπει αυτοί να εκλζγονται από κοινό
ψθφοδζλτιο με τον πρφτανθ, κοςμιτορα, πρόεδρο. Διαφορετικά δθμιουργοφνται δφο πόλοι
εξουςίασ, με αυτοτελι ο κακζνασ νομιμοποίθςθ, πράγμα που κα δθμιουργεί ςυγκροφςεισ και κα
κινδυνεφει να οδθγιςει ςε παράλυςθ, αφοφ δεν υφίςτανται (ευλόγωσ) ρυκμίςεισ που να
αντιμετωπίηουν τθν περίπτωςθ διαφωνίασ αυτϊν των οργάνων. Για να είναι το πρυτανικό
ςυμβοφλιο λειτουργικό, κα πρζπει να απαρτίηεται από τον πρφτανθ και τουσ αντιπρυτάνεισ. Το
υπουργείο εξαγγζλλει ςυμμετοχι “και άλλων μελϊν τθσ πανεπιςτθμιακισ κοινότθτασ”. Είτε εννοεί
φοιτθτζσ (εντελϊσ άτοπο), είτε προςκικθ και άλλων εκλεγμζνων μελϊν (επίςθσ άτοπο, γιατί το
όργανο κα μεταβλθκεί ςε μία μικρι Σφγκλθτο, εξίςου δυςλειτουργικό με αυτιν)»
To κζμα ςυηθτικθκε από τα μζλθ τθσ ΕΓ και μετά από θλεκτρονικι διαβοφλευςθ και με ςυμφωνία
των παρόντων (Συνεργαςία Ρανεπιςτθμιακϊν: 3 μζλθ, Ενωτικι Ρρωτοβουλία: 1 μζλοσ, ΑρΜε: 1
μζλοσ) ανακοινϊκθκε θ εξισ απόφαςθ που ςτάλκθκε ςτον Υπ.Ραιδείασ:
Απόθαζη ΕΓ ΠΟΣΔΕΠ για ηιρ εξαγγελίερ ηος Υπ. Παιδείαρ για ηην εκλογή ανηιππςηάνεων από ξεσωπιζηή
λίζηα με μονοζηαςπία

http://www.posdep.gr/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=2053&Itemid=238

Σθμειϊνεται ότι θ ΚΙΡΑΝ εξζφραςε επιφυλάξεισ ςτο ςθμείο τθσ απόφαςθσ (ςτθ μθ τοποκζτθςθ για
τθν ιςχφουςα διάταξθ που αφορά ςτον οριςμό αναπλθρωτϊν πρφτανθ και για τθ ςκοπιμότθτα
αλλαγισ τθσ) ενϊ ςυμφϊνθςε με τα υπόλοιπα ςθμεία.
7ο ΘΕΜΑ: Ρυκμίςεισ που προωκεί το Τπουργείο Τγείασ για τα Πανεπιςτθμιακά Νοςοκομεία,
Πανεπιςτθμιακζσ Κλινικζσ και Πανεπιςτθμιακοφσ ιατροφσ.
Σχετικά με το κζμα κατατζκθκαν από τον πρόεδρο :
-Ψιφιςμα των ΓΣ όλων (7) των Ιατρικϊν Σχολϊν που υιοκζτθςε και θ Σφνοδοσ Ρρυτάνεων
-Υπόμνθμα με ςχολιαςμό ανά παράγραφο του Σ/Ν που αναρτικθκε ςτθν ιςτοςελίδα του Υπ.
Υγείασ
-2 ανακοινϊςεισ τθσ ΑΣΚΕΥ για το κζμα
Η ΚΙΡΑΝ κατζκεςε τισ ακόλουκεσ κζςεισ για το κζμα :
«Τα Πανεπιςτθμιακά Νοςοκομεία, κακϊσ και οι Πανεπιςτθμιακζσ Κλινικζσ και Εργαςτιρια που λειτουργοφν
ςε άλλα μεγάλα, τριτοβάκμια νοςοκομεία, ζχουν τρεισ αλλθλζνδετουσ ςκοποφσ:
Α) να εξαςφαλίηουν υψθλισ ςτάκμθσ τριτοβάκμια φροντίδα, ιδιαίτερα ςτα περίπλοκα και ςοβαρά
περιςτατικά,
Β) να παρζχουν προπτυχιακι εκπαίδευςθ ςτουσ φοιτθτζσ, κακϊσ και μεταπτυχιακι εκπαίδευςθ ςτουσ
ειδικευόμενουσ όλων των ειδικοτιτων
Γ) να διενεργοφν κλινικι και εργαςτθριακι ζρευνα ςε πεδία αιχμισ, ςε ςυνεργαςία με άλλα
Πανεπιςτθμιακά Νοςοκομεία ςτθν Ελλάδα και κυρίωσ ςτο Εξωτερικό, ζτςι ϊςτε να ενιςχφεται θ παροχι τθσ
πιο ςφγχρονθσ και προθγμζνθσ φροντίδασ ςε όλα τισ περιπτϊςεισ.
Μόνο όταν τα παραπάνω γίνουν αποδεκτά και ςεβαςτά από όλουσ κα μπορζςουν τα Πανεπιςτθμιακά
Νοςοκομεία να προςφζρουν τα μζγιςτα ςτο Εκνικό Σφςτθμα Υγείασ, ςτο οποίο και βζβαια είναι ενταγμζνα.
Αυτά είναι γνωςτά και κακιερωμζνα ςε όλον τον κόςμο, και για το λόγο αυτό παντοφ τα Πανεπιςτθμιακά
Νοςοκομεία ζχουν ιδιαίτερο κακεςτϊσ. Εδϊ όμωσ, δυςτυχϊσ αυτζσ οι αρχζσ δεν είναι κατανοθτζσ από το
Υπουργείο Υγείασ, που τα βλζπει ανταγωνιςτικά, προαςπίηοντασ τα ςτενά ςυντεχνιακά ςυμφζροντα των
ιατρϊν του ΕΣΥ που υπθρετοφν ςε αυτά τα Νοςοκομεία, ενϊ το Υπουργείο Παιδείασ, που κα ζπρεπε να
προςτατεφει αυτό το ειδικό κακεςτϊσ φαίνεται, κατά κανόνα, να αγνοεί το κζμα, και ςυνεπϊσ είναι απϊν
από τισ ςχετικζσ ςυηθτιςεισ.
Θ ΠΟΣΔΕΠ κεωρεί ότι οι διατάξεισ που διζπουν τθ λειτουργία των Πανεπιςτθμιακϊν Νοςοκομείων, κακϊσ
και των άλλων Νοςοκομείων όπου είναι εγκατεςτθμζνεσ Πανεπιςτθμιακζσ Κλινικζσ και Εργαςτιρια, πρζπει
να επανεξεταςτοφν ςτθν κατεφκυνςθ αυτι. Συγκεκριμζνα, κα πρζπει
 Οι οργανιςμοί των Πανεπιςτθμιακϊν Νοςοκομείων και των Νοςοκομείων όπου είναι εγκατεςτθμζνεσ
Πανεπιςτθμιακζσ Κλινικζσ και Εργαςτιρια να εκδίδονται με κοινι Υπουργικι Απόφαςθ των
Υπουργείων Παιδείασ και Υγείασ, μετά από γνϊμθ τθσ οικίασ Ιατρικισ Σχολισ.
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 Να κεςμοκετθκεί θ διαςφνδεςθ των Πανεπιςτθμιακϊν Νοςοκομείων με τα υπόλοιπα νοςοκομεία τθσ
Υγειονομικισ Περιφζρειασ ςε κζματα ιατρικισ φροντίδασ και μεταπτυχιακισ εκπαίδευςθσ,
αναγνωρίηοντασ τουσ διακριτοφσ ρόλουσ των τριτοβάκμιων και δευτεροβάκμιων νοςοκομείων.
 Στθ διοίκθςθ των Νοςοκομείων αυτϊν να ςυμμετζχει Αναπλθρωτισ Διοικθτισ που προτείνεται από τθν
Ιατρικι Σχολι, με αρμοδιότθτεσ ςε κζματα ζρευνασ και εκπαίδευςθσ.
 Οι Κακθγθτζσ και Αναπλθρωτζσ Κακθγθτζσ που υπθρετοφν ςτα Νοςοκομεία αυτά να ζχουν δικαίωμα
ςυμμετοχισ ςτισ εκλογζσ για τισ κζςεισ με κεςμικι ευκφνθ για τθ λειτουργία του Νοςοκομείου
(Διευκυντισ Ιατρικισ Υπθρεςίασ, Διευκυντισ Τομζα, επιτροπζσ κρίςθσ επιμελθτϊν και διευκυντϊν
ΕΣΥ).
 Οι εργαςιακζσ ςχζςεισ των ιατρϊν Κακθγθτϊν που υπθρετοφν ςτα Πανεπιςτθμιακά Νοςοκομεία και
ςτα μεικτά νοςοκομεία να επανεξεταςτοφν με ςτόχο τθν εξεφρεςθ ενιαίασ λφςθσ που κα ιςχφει
παντοφ, κακότι ςιμερα οι διατάξεισ του Ν 2889/2001 εφαρμόηονται με διαφορετικό τρόπο ςτισ δυο
παλαιότερεσ Ιατρικζσ Σχολζσ, ςε ςχζςθ με τισ πζντε Σχολζσ τθσ Περιφζρειασ. Οι εργαςιακζσ ςχζςεισ
οφείλουν να βαςίηονται ςτθν αναγνϊριςθ του ιδιαίτερου ζργου που επιτελοφν οι Πανεπιςτθμιακοί
(κλινικό, εκπαιδευτικό και ερευνθτικό) αλλά να ςζβονται το γεγονόσ ότι οι γιατροί του ΕΣΥ υπθρετοφν
με κακεςτϊσ γεωγραφικισ πλιρουσ απαςχόλθςθσ.
 Να αποςυρκεί το «Σχζδιο Αναμόρφωςθσ των Οργανιςμϊν των Πανεπιςτθμιακϊν Νοςοκομείων» που
δθμοςιοποιικθκε πρόςφατα από το Υπουργείο Υγείασ, κακότι εκφράηει μια μικροπρεπι αντιπαλότθτα
προσ τουσ Πανεπιςτθμιακοφσ, που υπθρετοφν ςτα Πανεπιςτθμιακά Νοςοκομεία και ςτισ
Πανεπιςτθμιακζσ Κλινικζσ και Εργαςτιρια των άλλων μεγάλων νοςοκομείων και να ανοίξει ζνασ
ουςιαςτικόσ διάλογοσ μεταξφ των ςυναρμόδιων Υπουργείων Υγείασ και Παιδείασ από τθ μια και τθν
ΠΟΣΔΕΠ και τθ Σφνοδο των Προζδρων των Ιατρικϊν Σχολϊν από τθν άλλθ.»

Τελικά, με βάςθ τα προθγοφμενα και με ςυμφωνία των παρόντων (Συνεργαςία Ρανεπιςτθμιακϊν:
3 μζλθ, Ενωτικι Ρρωτοβουλία: 1 μζλοσ, ΑρΜε: 1 μζλοσ, ΚΙΡΑΝ: 2μζλθ) διαμορφϊκθκε θ ακόλουκθ
απόφαςθ τθσ ΕΓ που ςτάλκθκε ςτουσ Υπ. Υγείασ και Ραιδείασ :
Απόθαζη ηηρ ΕΓ ΠΟΣΔΕΠ για ηοςρ οπγανιζμούρ ηων Παν. Νοζοκομείων

http://www.posdep.gr/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=2059&Itemid=2
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8ο ΘΕΜΑ :Προςφυγι κατά τθσ διαδικαςίασ που αφορά τθν ρουςφετολογικι "Κακθγθτοποίθςθ"
των εκπαιδευτικϊν τθσ ΕΔΤ (ςχετικό ψιφιςμα ςυνεδρίου).
Το κζμα τζκθκε από τον Γ. Σιάςο μετά το τελευταίο νομοκζτθμα για τθν ζνταξθ με κλειςτζσ
διαδικαςίεσ των διδαςκόντων ςτθν Εκνικι Σχολι Δθμόςιασ Υγείασ (ΕΣΔΥ) ςε βακμίδεσ κακθγθτϊν.
Η ΕΓ τθσ ΡΟΣΔΕΡ αποφάςιςε να προςφφγει νομικά κατά τθσ διαδικαςίασ που περιγράφεται ςτθ
νομοκετικι ρφκμιςθ, θ οποία κινείται εκτόσ ακαδθμαϊκϊν ορίων, και επειδι αφορά όλεσ τισ
Ιατρικζσ Σχολζσ, είναι απαραίτθτθ τθ ςυμμετοχι ςτθν προςφυγι των 7 Ρανεπιςτθμίων που ζχουν
Ιατρικζσ Σχολζσ, ζτςι ϊςτε να ενιςχυκεί θ προςφυγι. Με τθ διαδικαςία τθσ προςφυγισ διαφϊνθςε
ο Χ. Φείδασ κεωρϊντασ ότι πρζπει πρϊτα να μελετθκεί καλφτερα θ δυνατότθτα αυτι.
Αποφαςίςτθκε επίςθσ θ αποςτολι ςχετικισ επιςτολισ ςτουσ 7 Ρρυτάνεισ των Ρανεπιςτθμίων με
Ιατρικζσ Σχολζσ.
9ο ΘΕΜΑ :Φαινόμενα βίασ και καταςτροφϊν που παρατθροφνται γφρω από κεντρικά ΑΕΙ.
Για το κζμα ο πρόεδροσ είπε:
«-Να τονιςκεί ότι το πλαίςιο, μετά και το 2011, είναι επαρκζσ (ακολουκεί απόςπαςμα από το
βιβλίο του Ηαφ. Τςολακίδθ «Το Δίκαιο των ΑΕΙ» ςελ. 22-24). Το πρόβλθμα είναι θ εφαρμογι του:
είτε, ςε λίγεσ περιπτϊςεισ, υπάρχει απροκυμία των πανεπιςτθμιακϊν αρχϊν να καλζςουν τθν
αςτυνομία, είτε, ςτισ πλείςτεσ περιπτϊςεισ, απροκυμία τθσ αςτυνομίασ να επζμβει. Ενδεχομζνωσ,
εάν επενζβαινε, να διαπιςτϊναμε και απροκυμία των δικαςτικϊν αρχϊν να προβοφν ςε καταδίκεσ,
αυτό όμωσ είναι απλι υπόκεςθ.
-Θ κζςθ τθσ ΠΟΣΔΕΠ πάντα ιταν απόλυτθ καταδίκθ και μθδενικι ανοχι.»
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Η ΚΙΡΑΝ κατζκεςε το ακόλουκο ψιφιςμα για το κζμα:
«Ψήφιςμα για την ποιότητα του Ακαδημαϊκοφ Περιβάλλοντοσ
Το Ελλθνικό Δθμόςιο Πανεπιςτιμιο και ειδικά τα πλζον εμβλθματικά και ιςτορικά Ανϊτατα Εκπαιδευτικά
Ιδρφματα τθσ χϊρασ, αντιμετωπίηουν μια παρατεταμζνθ επίκεςθ από -κατά κφριο λόγοεξωπανεπιςτθμιακζσ ομάδεσ, αυτζσ των αυτοαποκαλοφμενων «αντιεξουςιαςτϊν», των κατά κοινι ομολογία
πλζον «ζνκερμων εραςτϊν τθσ εξουςίασ».
Ιδίωσ εν μζςω κρίςθσ, θ Ελλθνικι οικονομία και κοινωνία χρειάηεται ακαδθμαϊκζσ μονάδεσ, που δουλεφουν
πρωτίςτωσ εν ειρινθ, μεγιςτοποιϊντασ τθν απόδοςι τουσ ς’ ζνα διεκνϊσ ανοικτό και ανταγωνιςτικό
περιβάλλον με ζντονα αναπτυξιακό χαρακτιρα. Γι’ αυτό, θ ακαδθμαϊκι και αρμόδια πολιτικι θγεςία
οφείλει να εκτελζςει το κακικον τθσ απζναντι ςτουσ ςκλθρά εργαηόμενουσ φοιτθτζσ και τισ δεινοπακοφςεσ
οικογζνειεσ τουσ και να επαναφζρει το ςυντομότερο δυνατόν εντόσ τθσ Ελλθνικισ Επικράτειασ τουσ
χϊρουσ, τισ υποδομζσ και τισ λειτουργίεσ όλων των Ακαδθμαϊκϊν Ιδρυμάτων, εφαρμόηοντασ τθν κείμενθ
νομοκεςία.
Θ 40χρονθ πλζον Ελλθνικι Δθμοκρατία παρζχει ςτουσ κεςμικά υπευκφνουσ όλα τα προσ τοφτο αναγκαία
νόμιμα μζςα. Θ ςιωπι, θ αδράνεια, θ ολιγωρία ι ανεπάρκεια είναι αδικαιολόγθτθ και, ευλόγωσ,
υπολείπεται των απαιτιςεων των καιρϊν. Για όςουσ δεν κζλουν ι δεν μποροφν, υπάρχει πάντα θ
αξιοπρεπισ και ζντιμθ λφςθ τθσ παραίτθςθσ. Στο πλαίςιο αυτό ηθτάμε:
 Από τισ ακαδθμαϊκζσ αρχζσ (Πρυτανείεσ, Σφγκλθτοι, Κοςμιτορεσ, Συμβοφλια Ιδρφματοσ) των Δθμοςίων
Πανεπιςτθμίων όπου ςυμβαίνουν τζτοια γεγονότα, να κζςουν ζμπρακτα ςε άμεςθ προτεραιότθτα το
κζμα τθσ ευνομίασ και τθσ αςφάλειασ των μελϊν τθσ ακαδθμαϊκισ κοινότθτασ μζςα ςτουσ χϊρουσ των
Ιδρυμάτων. Εφαρμόηοντασ το νόμο και τον εςωτερικό κανονιςμό του Ιδρφματόσ τουσ, να κινιςουν τισ
διαδικαςίεσ εκείνεσ που κα εξομαλφνουν τθν κατάςταςθ ςε όλουσ τουσ χϊρουσ ευκφνθσ τουσ, κα
επαναφζρουν τθ νομιμότθτα και κα διαμορφϊςουν ζνα φιλικό, ειρθνικό και δθμιουργικό ακαδθμαϊκό
περιβάλλον.
 Από τθν Πολιτεία, τουσ αρμόδιουσ Υπουργοφσ Παιδείασ, Δικαιοςφνθσ και Προςταςίασ του Πολίτθ, να
προβοφν ςε όλεσ τισ ενζργειεσ που κα προςτατεφςουν τισ ακαδθμαϊκζσ εγκαταςτάςεισ από τισ επιδρομζσ
των ορδϊν τθσ ανομίασ, των καταςτροφϊν, τθσ εγκλθματικισ εμπορευματοποίθςθσ και τθσ διάλυςθσ.
Οφείλουν, με κάκε πρόςφορο νόμιμο μζςο να εξαφανίςουν αυτό το ιδιότυπο μόρφωμα του “Ελλθνικοφ
ISIS”!
ΥΓ. Ειδικά για τα ςυμβαίνοντα χρόνια τϊρα ςτουσ χϊρουσ του Ιςτορικοφ ςυγκροτιματοσ του ΕΜΠ, δεν
μποροφμε να μθν αναρωτθκοφμε για τθ ςτάςθ παρατεταμζνθσ αφωνίασ και αδράνειασ των λαλίςτατων
«επιφανϊν» τθσ «γενιάσ του Πολυτεχνείου», ειδικά αυτϊν που αντιμετϊπιςαν τθν τότε δράςθ τουσ ωσ ‘‘τθν
επζνδυςθ τθσ ηωισ τουσ’’. Τουσ καλοφμε να τολμιςουν -όπωσ τότε ςτα θρωικά(;) χρόνια- απλά να
περπατιςουν ςτα παλιά «λθμζρια» τουσ ςτο άβατο του Μετςόβιου και να ανατρζψουν τθν ζνοχθ ςιωπι
που επικρατεί, κάτι ςαν τθ «ςιωπι των αμνϊν»! Καθότι ... οι καιροί ου μενετοί!»

Τελικά, μετά από θλεκτρονικι διαβοφλευςθ, διαμορφϊκθκε θ ακόλουκθ απόφαςθ τθσ ΕΓ :
Aπόθαζη ΕΓ ΠΟΣΔΕΠ για ηην ποιόηηηα ηος Ακαδημαϊκού Πεπιβάλλονηορ και ηα θαινόμενα βίαρ και ανομίαρ
ζηοςρ σώποςρ ηων Πανεπιζηημίων

http://www.posdep.gr/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=2061&Itemid=2
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10ο ΘΕΜΑ :Κατάργθςθ των αυτοεκδοτϊν – ςυνζπειεσ
Η ΚΙΡΑΝ κατζκεςε το ακόλουκο ψιφιςμα για το κζμα:
«Η Ε. Γ. τθσ ΡΟΣΔΕΡ ςυηιτθςε το κζμα τθσ διάκεςθσ και διανομισ των ακαδθμαϊκϊν ςυγγραμμάτων μόνο
από εκδοτικοφσ οίκουσ, μετά τθν κατάργθςθ τθσ δυνατότθτασ διανομισ μζςω ΕΥΔΟΞΟΣ από τουσ
ακαδθμαϊκοφσ κακθγθτζσ ςυγγραφείσ – αυτοεκδότεσ (και μθ) από το Εαρινό Εξάμθνο 2017. Αναπτφχκθκε
γόνιμοσ προβλθματιςμόσ επί του κζματοσ και αποφάςιςε:
 Να εκφράςει τθν απόλυτθ δυςαρζςκεια των μελϊν τθσ Ομοςπονδίασ για τθν άκριτθ, αδικαιολόγθτθ και
εισ βάροσ τθσ ακαδθμαϊκισ ελευκερίασ απόφαςθ τθσ τζωσ αναπλθρϊτριασ Υπουργοφ Ραιδείασ κασ
Σίασ Αναγνωςτοποφλου για τθν κατάργθςθ τθσ ζκδοςθσ – διανομισ των ςυγγραφικϊν πονθμάτων μζςω
ΕΥΔΟΞΟΣ από τουσ ακαδθμαϊκοφσ κακθγθτζσ – επιςτιμονεσ ςυγγραφείσ.
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Να τονίςει ότι τζτοιεσ αποφάςεισ δε βοθκοφν, μάλιςτα αποτρζπουν τθν επίτευξθ λφςθσ για ολιςτικι
προςζγγιςθ του ςτρατθγικοφ ςτόχου τθσ αναβάκμιςθσ τθσ ποιότθτασ των διδακτικϊν ςυγγραμμάτων
και γενικά τθσ Ραιδείασ – Εκπαίδευςθσ ςτθ χϊρα μασ.
 Καταγγζλλει τθν αμετροεπι ςυμπεριφορά των εκδοτικϊν οίκων ζναντι των κακθγθτϊν – ςυγγραφζων
αυτοεκδοτϊν (και μθ) που είναι ουςιαςτικά οι υπαίτιοι τθσ δθμιουργίασ και μεκόδευςθσ του όλουσ
κζματοσ.
 Τονίηει ότι θ παραπάνω μεκόδευςθ μόνο προβλιματα κα δθμιουργιςει ςτθν όλθ διαδικαςία με
χαμζνουσ όλουσ τουσ ςυμμετζχοντεσ ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία (Ρολιτεία – Ακαδθμαϊκι Κοινότθτα
– φοιτθτζσ) κακϊσ ουςιαςτικά καταργεί τθν κατοχυρωμζνθ ςυνταγματικά ακαδθμαϊκι
ελευκερία(Άρκρο 16§1), που αναφζρει ότι: «Η τζχνθ και θ επιςτιμθ, θ ζρευνα και θ διδαςκαλία είναι
ελεφκερεσ,· θ ανάπτυξθ και θ προαγωγι τουσ αποτελεί υποχρζωςθ του Κράτουσ».
ΡΟΤΕΙΝΕΙ:
1. Τθν άμεςθ απόςυρςθ τθσ απόφαςθσ αυτισ ΚΥΑ 125766/Η1 ΦΕΚ2433/5-8-2016 τεφχοσ 2ο. Το κζμα είναι
υπερεπείγον γιατί ο χρόνοσ ςτερεφει μζχρι το Μάιο, που κα πρζπει να γίνουν οι νζεσ λίςτεσ
προτεινομζνων ςυγγραμμάτων.
2. Τθ διαμόρφωςθ των προχποκζςεων, που κα διαςφαλίηουν τα ςυμφζροντα των ςυγγραφζων ζναντι
των εκδοτϊν μζςω του ςυςτιματοσ «Εφδοξοσ» αλλά και των υπθρεςιϊν του Υπουργείου Παιδείασ,
αφοφ είναι γνωςτό ότι κάποιοι εκδότεσ δεν αποδίδουν τα ςυγγραφικά δικαιϊματα ςτουσ ςυγγραφείσ,
ενϊ οι ίδιοι ζχουν πλθρωκεί από το Υπουργείο.
 Ο ςυγγραφζασ κα πρζπει να πλθρϊνεται κατευκείαν από το Υπουργείο Παιδείασ με βάςθ το
ςυμβόλαιο, που κα ζχει υπογράψει με τον εκδότθ.
 Ο ςυγγραφζασ κα πρζπει να ζχει ιςότιμο με τον εκδότθ δικαίωμα πρόςβαςθσ ςτισ πλθροφορίεσ του
ςυςτιματοσ «Εφδοξοσ» ςχετικά με τθ διακίνθςθ του ςυγγράμματοσ του.
3. Τθν εξεφρεςθ των κατάλλθλων διαδικαςιϊν, ϊςτε οι φοιτθτζσ να μποροφν να προμθκεφονται τα
καλφτερα ςυγγράμματα, που κυκλοφοροφν ςτθν αγορά αντίςτοιχα του κάκε μακιματοσ που
παρακολουκοφν. Να εξαλειφκοφν ζτςι οι τυχόν εικονικζσ λίςτεσ πολλαπλισ επιλογισ προτεινομζνων
βιβλίων, που πικανόν εμφανίηονται ςτθ ςελίδα του «Ευδόξου».
4. Τθν ζναρξθ διαλόγου για τθ διαμόρφωςθ των κανόνων τθσ ουςιαςτικισ αξιολόγθςθσ και πιςτοποίθςθσ
των ςυγγραμμάτων, που διατίκενται από τον «Εφδοξο», (από εκδότεσ ι αυτοεκδότεσ) ακολουκϊντασ τισ
επιτυχθμζνεσ διεκνείσ πρακτικζσ»

Τελικά με βάςθ τθν προθγοφμενθ ειςιγθςθ και μετά από θλεκτρονικι διαβοφλευςθ και με
ςυμφωνία των παρόντων (Συνεργαςία Ρανεπιςτθμιακϊν: 3 μζλθ, Ενωτικι Ρρωτοβουλία: 1 μζλοσ,
ΑρΜε: 1 μζλοσ, ΚΙΡΑΝ: 2 μζλθ), διαμορφϊκθκε θ ακόλουκθ απόφαςθ τθσ ΕΓ που ςτάλκθκε ςτον
Υπ. Ραιδείασ :
Απόθαζη ηηρ ΕΓ ΠΟΣΔΕΠ για ηα πανεπιζηημιακά ζςγγπάμμαηα

http://www.posdep.gr/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=2058&Itemid=23
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11ο ΘΕΜΑ: Σο ηιτθμα των μετεγγραφϊν κατά το 16-17 και θ εξζλιξθ του από τισ παρεμβάςεισ
τθσ θγεςίασ του Τπ. Παιδείασ.
Ο πρόεδροσ κατζκεςε κείμενο για το κζμα :
«Το ηιτθμα των μετεγγραφϊν αποτελεί κζμα αιχμισ. Αφετθρία κατά τθν άποψι μου πρζπει να
είναι θ κατάργθςθ των μετεγγραφϊν. Ζνασ 17χρονοσ (που κατά τθν κυβζρνθςθ μπορεί να
αποφαςίςει για τθν παραμονι τθσ χϊρασ ςτθν ευρωηϊνθ!) αναλαμβάνει ςυγκεκριμζνθ ευκφνθ:
ςυμπλθρϊνει μθχανογραφικό, ενϊ είναι γνωςτά τα αποτελζςματά του, αφοφ υπολογίςει ποφ
μπορεί να ςπουδάςει. Δεν αντιλαμβάνομαι τθν εκ των υςτζρων διλωςθ αδυναμίασ να
ανταποκρικεί ςε κάτι που εκουςίωσ και ενςυνειδιτωσ επζλεξε. Πζραν όμωσ του φιλοςοφικοφ
υποβάκρου, ςε κεςμικό επίπεδο, είναι αυτονόθτο ότι θ πρόβλεψθ του ποςοςτοφ (15% ι άλλο)
πρζπει να λαμβάνει υπόψθ τισ δυνατότθτεσ των ιδρυμάτων και αυτονόθτο ότι το υπουργείο δεν
μπορεί να διατάςςει τα ιδρφματα να παρανομιςουν.»
Η Ενωτικι Ρρωτοβουλία κατζκεςε τθν ακόλουκθ κζςθ για το κζμα:
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Ενωηική Ππωηοβοςλία: Για ηο ππόβλημα ηων μεηεγγπαθών ζηα ΑΕΙ

http://www.posdep.gr/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=2051&Itemid=4
83
Η ΚΙΡΑΝ κατζκεςε τθν ακόλουκθ κζςθ για το κζμα:
ΚΙΠΑΝ-Για ηο ππόβλημα ηων μεηεγγπαθών ζηα ΑΕΙ και ηη ζςμπεπιθοπά ηων εκάζηοηε και ηων νςν
κςβεπνώνηων, 1-3-2017

http://www.posdep.gr/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=2050&Itemid=4
83
Τελικά διαμορφϊκθκε μετά από θλεκτρονικι διαβοφλευςθ και με ςυμφωνία των παρόντων
(Συνεργαςία Ρανεπιςτθμιακϊν: 3 μζλθ, Ενωτικι Ρρωτοβουλία: 1 μζλοσ, ΑρΜε: 1 μζλοσ, ΚΙΡΑΝ:
2μζλθ), θ ακόλουκθ απόφαςθ τθσ ΕΓ που ςτάλκθκε ςτον Υπ.Ραιδείασ :
Απόθαζη ηηρ ΕΓ ηηρ ΠΟΣΔΕΠ για ηο ππόβλημα ηων μεηεγγπαθών ζηα ΑΕΙ

http://www.posdep.gr/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=2055&Itemid=2
38
12ο ΘΕΜΑ: Ενθμζρωςθ για τθν απόφαςθ του Σριμελοφσ υμβουλίου υμμόρφωςθσ του τΕ
Ο Γ. Λιτςαρδάκθσ ηιτθςε ενθμζρωςθ για το κζμα, που δόκθκε από τον πρόεδρο.

Ο Ρρόεδροσ
τάκθσ Ευςτακόπουλοσ
Κακθγθτισ Ε.Κ.Ρ.Α.

Ο Γραμματζασ
Χαράλαμποσ Φείδασ
Αναπλ. Κακθγθτισ Α.Ρ.Θ
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