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Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Σ Η
ΑΘΗΝΑ, 11 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2011
ΘΕΜΑ: Συνάντηση των μελών ΔΕΠ των Τμημάτων ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ, στις 19 Μαρτίου υπό την
αιγίδα της ΠΟΣΔΕΠ.
Σε συνέχεια της σχετικής με το θέμα απόφασης του 10ου Συνεδρίου της ΠΟΣΔΕΠ και της
απόφασης της 2η Συνεδρίασης της Εκτελεστικής Γραμματείας στις 18 Φεβρουαρίου 2011
πραγματοποιήθηκε Ημερίδα υπό την αιγίδα της ΠΟΣΔΕΠ στο Αμφιθέατρο της Διοίκησης της
ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ του ΕΚΠΑ, στις 19 Μαρτίου 2011 από τις 11.00 έως τις 16.00.
Στη συνάντηση είχαν κληθεί όλοι οι Πρυτάνεις, Αντιπρυτάνεις και Κοσμήτορες των Ελληνικών
Πανεπιστημίων που προέρχονται από τις ΣΕΥ, οι Πρόεδροι και Αναπληρωτές Πρόεδροι των
Σχολών ΕΥ, τα μέλη των Δ.Σ. των Συλλόγων μελών ΔΕΠ που προέρχονται από τις ΣΕΥ, καθώς και
τα μέλη της ΔΕ της ΠΟΣΔΕΠ που προέρχονται από τις ΣΕΥ. Ο κατάλογος συμμετεχόντων
παρατίθεται στο τέλος.
Στη συνάντηση συζητήθηκε ένα ευρύτατο φάσμα θεμάτων, που απασχολούν τα μέλη ΔΕΠ των
ΣΕΥ, των Ιατρικών Τμημάτων, των Πανεπιστημιακών Νοσοκομείων, των Νοσοκομείων του
ΕΣΥ, στα οποία υπάρχουν Πανεπιστημιακές Κλινικές και Εργαστήρια καθώς και τις κλινικές
των Οδοντιατρικών Σχολών. Πιο συγκεκριμένα, σκοπός της ημερίδας ήταν η συζήτηση των
θεμάτων που προκύπτουν από τις συνθήκες και τους νόμους υπό τους οποίους τα μέλη ΔΕΠ
λειτουργούν στις Πανεπιστημιακές Κλινικές και τα Εργαστήρια στα Νοσοκομεία του ΕΣΥ, όπου
καλούνται να ανταποκριθούν:


στο εκπαιδευτικό έργο σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο,



στη διενέργεια κλινικής και εργαστηριακής έρευνας και



στην παροχή υψηλού επίπεδου υπηρεσιών υγείας
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σε ένα περιβάλλον το οποίο πάσχει, με σημαντικά προβλήματα συντονισμού και
ολοκληρωμένης πολιτικής λόγω του γεγονότος ότι στη λειτουργία τους εμπλέκονται τόσο το
Υπουργείο Παιδείας όσο και το Υπουργείο Υγείας. Επίσης σημαντικό μέρος του
προβληματισμού που αναπτύχθηκε αφορούσε τις ιδιαιτερότητες, που υπάρχουν τόσο σε
εθνικό όσο και διεθνές επίπεδο για τη λειτουργία και τις πρακτικές που ακολουθούνται στις
Σχολές Επιστημών Υγείας και τις πιθανές εξελίξεις στο χώρο σε σχέση και με τις
πιθανολογούμενες αλλαγές στο γενικότερο χώρο της Ανώτατης Εκπαίδευσης.
Α. ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ
1. Δημιουργία νέων οργανισμών στα Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία του ΕΣΥ, οι οποίοι να
είναι προσανατολισμένοι στον έντονο Πανεπιστημιακό χαρακτήρα τους.
Τα Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία αλλά και όλα τα Νοσοκομεία του ΕΣΥ που στεγάζουν
Πανεπιστημιακές Κλινικές και Εργαστήρια έχουν, πέρα από το αμιγώς κλινικό έργο, επιπλέον
ειδικούς στόχους, που συνδέονται με το παρεχόμενο έργο στις διαδικασίες προπτυχιακής και
μεταπτυχιακής εκπαίδευσης των φοιτητών καθώς και στην έρευνα.
Το 10ο Συνέδριο της ΠΟΣΔΕΠ αποφάσισε τη θεσμοθέτηση ενιαίου οργανισμού για τα
Νοσοκομεία αυτής της κατηγορίας, που θα καθορίσει το πλαίσιο μέσα από το οποίο θα
υλοποιείται το σχετικό έργο και πρότεινε ως βάση για τη διαμόρφωσή του τον υπό συζήτηση
οργανισμό του Αττικού Νοσοκομείου.
2. Δημιουργία μόνιμης διυπουργικής διεύθυνσης μεταξύ των Υπουργείων Παιδείας και
Υγείας για τα θέματα των μελών ΔΕΠ που είναι εγκατεστημένοι σε Νοσοκομεία του ΕΣΥ
καθώς και τα ειδικά θέματα, που αντιμετωπίζουν τα Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία και
τα Νοσοκομεία του ΕΣΥ που στεγάζουν Πανεπιστημιακές Κλινικές και Εργαστήρια .
Η δημιουργία ενός μόνιμου οργάνου από την πλευρά της Πολιτείας, που θα ασχολείται σε
μόνιμη βάση με όλα τα παραπάνω θέματα θα βοηθήσει σημαντικά στην κατανόηση των
σημαντικών προβλημάτων του χώρου και κατ’ επέκταση στην επίλυσή τους. Το θέμα αυτό έχει
ήδη συζητηθεί στη κοινή συνάντηση που έγινε μεταξύ των Υπουργών Παιδείας και Υγείας, των
Προέδρων των Ιατρικών Τμημάτων και εκπροσώπων της ΠΟΣΔΕΠ.
3. Συμμετοχή των Τμημάτων Ιατρικής στη διοίκηση των Πανεπιστημιακών Νοσοκομείων
και των Νοσοκομείων που στεγάζουν Πανεπιστημιακές Κλινικές και Εργαστήρια.
Η τροποποίηση του θεσμού του Αναπληρωτή Διοικητή των Πανεπιστημιακών Νοσοκομείων,
έτσι ώστε να ορίζεται μετά από πρόταση του Τμήματος Ιατρικής αποτελεί ένα θετικό βήμα για
την καλυτερη σύνδεση και συντονισμό των Πανεπιστημιακών Νοσοκομείων με τα Τμήματα
Ιατρικής των Πανεπιστημίων. Όμως, αντίστοιχα θέματα συντονισμού και συνεργασίας
προκύπτουν σε όλα τα νοσοκομεία που στεγάζουν Πανεπιστημιακές Κλινικές και Εργαστήρια
(μεικτά νοσοκομεία) και προτείνεται η εφαρμογή του θεσμού και σε αυτά τα νοσοκομεία.
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Επιπλέον, θα πρέπει να θεσμοθετηθεί η συμμετοχή των μελών ΔΕΠ και στην Επιστημονική
Επιτροπή των μεικτών νοσοκομείων.
4. Εργασιακά θέματα των μελών ΔΕΠ των Τμημάτων Ιατρικής που υπηρετούν στα
Νοσοκομεία του ΕΣΥ.
Για το θέμα αυτό ορίσθηκε Ομάδα Εργασίας που θα επεξεργασθεί ολοκληρωμένη πρόταση,
όπως αναφέρεται στο τέλος του παρόντος κειμένου. Παράλληλα, η συνάντηση, κατέληξε
ομόφωνα ότι οι διατάξεις του Ν.2530/97, θα πρέπει να ισχύουν και για τους Παν/κούς
γιατρούς και Οδοντιάτρους.
5. Ύψος αμοιβών μελών ΔΕΠ που υπηρετούν στα Νοσοκομεία του ΕΣΥ.
Ο βασικός μισθός των μελών ΔΕΠ των ΣΕΥ καταβάλλεται από το Υπουργείο Παιδείας, ενώ η
συμμετοχή τους στα Νοσοκομεία με βάση το Νόμο 2889/2001 και η αμοιβή των εφημεριών
που πραγματοποιούν καταβάλλεται από το Υπουργείο Υγείας. Μετά την καθιέρωση της
συλλογικής σύμβασης εργασίας των ιατρών του ΕΣΥ, οι αμοιβές τους αυξήθηκαν, ενώ οι
αμοιβές των μελών ΔΕΠ από τα Νοσοκομεία (η ειδική αμοιβή για το κλινικό έργο) παραμένουν
καθηλωμένες, εδώ και 10 χρόνια.
Σε συνέχεια απόφασης του 10ου Συνεδρίου της ΠΟΣΔΕΠ για το θέμα αυτό, οι συμμετέχοντες
στη συνάντηση ζήτησαν την αναπροσαρμογή της ειδικής αμοιβής και της αμοιβής των
εφημεριών στα αντίστοιχα επίπεδα, είτε μέσα από συλλογική σύμβαση που θα διαμορφωθεί
μεταξύ ΠΟΣΔΕΠ και Υπουργείου Υγείας, είτε με νομοθετική ρύθμιση.
Β. ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
Τα θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας, που συζητήθηκαν στη συνάντηση είναι:
1. Μετεξέλιξη των Τμημάτων Ιατρικής και Οδοντιατρικής σε Σχολές.
Το θέμα της μετεξέλιξης των Τμημάτων Ιατρικής και Οδοντιατρικής σε Σχολές αποτελεί ένα
σοβαρό θεσμικό ζήτημα για το οποίο απαιτείται συστηματική μελέτη των διεθνών εξελίξεων
αλλά και της υπάρχουσας ελληνικής πραγματικότητας. Η συνάντηση αποφάσισε να
παραπέμψει το θέμα στην Ομάδα Εργασίας, η οποία θα ασχοληθεί με όλο το πλέγμα των
θεσμικών προβλημάτων που απασχολούν τις ΣΕΥ.
2. Διάφορα άμεσα προβλήματα των μελών ΔΕΠ των ΣΕΥ.
Τα άμεσα προβλήματα, που συζητήθηκαν – πολλά από τα οποία αποτελούν προβλήματα όλων
των μελών ΔΕΠ – είναι η εφαρμογή της αναλογίας 1:5 στις ΣΕΥ, το «πάγωμα» των εξελίξεων
των μελών ΔΕΠ και η καθυστέρηση στο διορισμό των εκλεγέντων νέων μελών ΔΕΠ. Όλα τα
παραπάνω εμπεριέχουν τον κίνδυνο να παραμείνουν, Κλινικές και Εργαστήρια στα Νοσοκομεία
του ΕΣΥ χωρίς κανένα μέλος ΔΕΠ, γεγονός που δημιουργεί ανυπέρβλητα προβλήματα στη
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λειτουργία τους και στην υπόστασή τους ως μονάδες που παρέχουν εκπαιδευτικό και
ερευνητικό έργο.
3. Διεύθυνση Κλινικών και Εργαστηρίων – ίση αντιμετώπιση Αναπληρωτών Καθηγητών και
Καθηγητών.
Δεν είναι νοητό ένας αναπληρωτής καθηγητής να μπορεί να εκλεγεί Πρύτανης ή Πρόεδρος
Τμήματος ή Τομέα και να μη μπορεί να εκλεγεί Διευθυντής Κλινικής ή Εργαστηρίου. Ζητούμε
την αλλαγή της τροπολογίας του 1993, που δίνει το προβάδισμα στους καθηγητές πρώτης
βαθμίδας, έναντι των αναπληρωτών στην εκλογή διεύθυνσης Κλινικών και Εργαστηρίων.
4. Νοσοκομεία Αρεταίειο και Αιγινήτειο.
Είναι τα μόνα αμιγώς Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία και ανήκουν στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Η
χρηματοδότησ τους βαρύνει αποκλειστικά το Υπουργείο Παιδείας. Δυστυχώς τα τελευταία
χρόνια η οικονομική στενότητα στη χρηματοδότηση, έχει αναγκάσει τη Διοίκηση του
Αρεταιείου να προχωρήσει σε επώδυνα μέτρα, όπως σύμπτυξη νοσηλευτικών θαλάμων κ.ά.
ενέργειες που πρακτικά μειώνουν σε απαράδεκτο βαθμό τη λειτουργικότητα του
Νοσοκομείου. Άμεσο αίτημα είναι η μεγαλύτερη και απρόσκοπτη χρηματοδότηση των δύο
αυτών Πανεπιστημιακών Νοσοκομείων από το αρμόδιο Υπουργείο Παιδείας.
5. Αναπροσαρμογή της παρακράτησης 15% υπέρ των ΕΛΚΕ.
Η εφαρμογή του 15% υπέρ του Ειδικού Λογαριασμού Ερευνών του Πανεπιστημίου, από την
άσκηση ιδιωτικού επαγγέλματος (ιατρείου από ιατρούς και οδοντιάτρους) θα πρέπει να
επανεξεταστεί έτσι ώστε να έχει ανταποδοτικό χαρακτήρα υπέρ των Τμημάτων Ιατρικής και
Οδοντιατρικής.
6. Μέλη ΔΕΠ των Τμημάτων Οδοντιατρικής
Χορήγηση της ειδικής αμοιβής για το κλινικό έργο στα μέλη ΔΕΠ των Οδοντιατρικών Σχολών
που παρέχουν κλινικό έργο στα Νοσοκομεία, όπως δίνεται στους ιατρούς μέλη ΔΕΠ.
Γ. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΜΑΔΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Αποφασίστηκε ομόφωνα:
1. Η δημιουργία Ομάδας Εργασίας για τα θεσμικά θέματα των Πανεπιστημιακών
Νοσοκομείων, των Πανεπιστημιακών κλινικών και εργαστηρίων στο ΕΣΥ και των
Τμημάτων Ιατρικής και Οδοντιατρικής. Συντονιστής της Ο.Ε. ορίστηκε ομόφωνα ο κ.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΑΡΛΑΤΖΗΣ (Ιατρική ΑΠΘ) και μέλη οι: ΓΩΓΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (Ιατρική
Πάτρας), ΣΤΑΘΗΣ ΕΥΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ (Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ), ΖΩΡΑΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ (Ιατρική
Κρήτης), ΚΑΤΣΟΥΓΙΑΝΝΗ ΚΛΕΑ, (Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ), ΜΑΛΙΖΟΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (Ιατρική
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Θεσσαλίας), ΤΖΟΥΤΖΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (Οδοντιατρική ΕΚΠΑ), ΦΙΛΑΛΗΘΗΣ
(Αντιπρύτανης ΠΚ, Ιατρική Κρήτης).

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ,

2. Η δημιουργία Ομάδας Εργασίας για τα εργασιακά θέματα των μελών ΔΕΠ, που
λειτουργούν στα Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία και τα Νοσοκομεία του ΕΣΥ που
στεγάζουν Πανεπιστημιακές Κλινικές και Εργαστήρια. Συντονιστής της Ο.Ε. ορίστηκε
ομόφωνα ο κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΖΑΚΟΠΟΥΛΟΣ (Ιατρική ΕΚΠΑ) και μέλη οι: ΚΑΨΑΛΑΚΗ
ΕΥΤΥΧΙΑ (Ιατρική Θεσσαλίας), ΛΥΜΠΕΡΗ ΜΑΡΙΑ (Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ), ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΜΕΓΑΣ (Ιατρική Πάτρας), ΝΗΜΑΤΟΥΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (Ιατρική ΑΠΘ), ΠΑΣΑΔΑΚΗΣ
ΠΛΟΥΜΗΣ, (Ιατρική ΔΠΘ), ΠΟΛΥΜΕΝΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Ιατρική ΕΚΠΑ),
Τέλος, επισημάνθηκε ομόφωνα από τους συμμετέχοντες, η ανάγκη διοργάνωσης συναντήσεων
εκπροσώπων των ΣΕΥ σε τακτά χρονικά διαστήματα, υπό την αιγίδα της ΠΟΣΔΕΠ.

Ο Πρόεδρος

Η Γραμματέας

Νικόλαος Μ. Σταυρακάκης
Καθηγητής Ε.Μ.Π.

Ευγενία Μπουρνόβα
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ε.Κ.Π.Α.
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