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ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΑΘΗΝΑ, 6 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2010
Θέμα: Εξεταστικές Περίοδοι μακράς διάρκειας και εκβιαστικές ενέργειες φοιτητών
απέναντι σε συναδέλφους στην Ιατρική Σχολή του ΕΚΠΑ.

ΑΠΟΦΑΣΗ
Τα σοβαρά γεγονότα, που συνέβησαν στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών
και αφορούν τις συναδέλφους μας Αναστασία Τζώνου και Κλέα Κατσουγιάννη,
Καθηγήτριες Ιατρικής Στατιστικής και Επιδημιολογίας, μέλη και οι δύο του Εργαστηρίου
Υγιεινής, Επιδημιολογίας και Ιατρικής Στατιστικής προκαλούν έντονη ανησυχία.
H Εκτελεστική Γραμματεία της Ομοσπονδίας λαμβάνοντας υπόψη:
1) την επιστολή που στάλθηκε από τις δύο συναδέλφους καθηγήτριες προς το
Πρυτανικό Συμβούλιο του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, στις 29 /
1/ 2010,
2)την επιστολή του Πρόεδρου της Ιατρικής Σχολής, ΕΚΠΑ καθ. Χριστόδουλου
Στεφανάδη προς την Πρυτανεία του ΕΚΠΑ,
3) την επιστολή του Προϊστάμενου Γραμματείας του ΕΚΠΑ κ. Παναγιώτη Κοντού προς
τον Πρόεδρο της Ιατρικής Σχολής, ΕΚΠΑ καθ. Χριστόδουλου Στεφανάδη,
4) Το πρόγραμμα χειμερινής εξεταστικής περιόδου Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου Ακ. Έτους
2009-2010, με ημερομηνία εκκίνησης 28 Ιανουαρίου 2010 και ημερομηνία περάτωσης
την 24 Μαρτίου του ιδίου έτους!!
5) την επιστολή του Προέδρου της ΠΟΣΔΕΠ προς τον Πρόεδρο της ΙΣΑ,
6) Την ομόφωνη απόφαση του αντίστοιχου Τομέα Κοινωνικής Ιατρικής, Ψυχιατρικής και
Νευρολογίας,
7) ανακοινώσεις παρατάξεων φοιτητών και πανεπιστημιακών,
καταλήγει στις ακόλουθες διαπιστώσεις:
Α) Το Πρόγραμμα Εξετάσεων στην ΙΣΑ τα τελευταία 20 χρόνια διαμορφώνεται από τους
φοιτητές της Σχολής, το οποίο συνήθως εκτείνεται σε βάθος χρόνου που πλησιάζει τους
δύο μήνες. Πράγμα που προφανώς έχει ως συνέπεια να διαταράσσεται σοβαρά η
εκπαιδευτική διαδικασία του επομένου εξαμήνου, αφού επί τουλάχιστον ένα μήνα
προχωρούν παράλληλα εξεταστική και εκπαιδευτική διαδικασία!
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Β) Το «παράπτωμα» των συναδέλφων ήταν ότι δεν θέλησαν να παραβούν τόσο την
ισχύουσα νομοθεσία όσο και τις σχετικά πρόσφατες αποφάσεις της Συγκλήτου του ΕΚΠΑ
(αρ. πρωτ. Εγγράφου της Συγκλήτου: 19730/4.6.2009) -αλλά και των Συγκλήτων όλων
των Πανεπιστημίων της χώρας-, όπου γίνεται μνεία της διάρκειας της εξεταστικής
περιόδου, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 3 βδομάδες.
Γ) Συνάδελφοι οι οποίοι προσπαθούν να συνεισφέρουν με το έργο και τη στάση τους
στην ποιοτική αναβάθμιση των σπουδών στην Ιατρική Σχολή, συναντούν σημαντικές
δυσκολίες - προκύπτουσες από καταστημένες αντιλήψεις και πρακτικές- και δεν
βρίσκουν την απαιτούμενη για το σκοπό αυτό στήριξη. Μάλιστα όχι μόνο δεν
εκδηλώνεται η παραμικρή στήριξη προς τους/τις συναδέλφους, αλλά αφήνονται έρμαιο
των οποιωνδήποτε έχουν την διάθεση και τα «μέσα» να εξασκήσουν τη βία για να
επιβάλουν τους στόχους τους.
Στα πλαίσια αυτά θεωρούμε ότι
Ι) Τα θεσμικά όργανα της Σχολής θα πρέπει να επιληφθούν του θέματος ώστε να
σταματήσει η μετατροπή της Ιατρικής Σχολής σε εξεταστικό κέντρο, που αποτρέπει τους
φοιτητές από την παρακολούθηση των μαθημάτων του επόμενου εξαμήνου. Το
χρονοδιάγραμμα του ακαδημαϊκού έτους της ΙΣΑ πρέπει να συμφωνεί με τον ετήσιο
προγραμματισμό της Συγκλήτου, όπως συμβαίνει με τα υπόλοιπα Τμήματα του ΕΚΠΑ
αλλά και τα Τμήματα όλων των άλλων Πανεπιστημίων. Κάθε άλλη πρακτική υποβαθμίζει
την εκπαιδευτική διαδικασία και το επίπεδο σπουδών.
ΙΙ) Η Ηγεσία της Σχολής θα πρέπει να λάβει όλα εκείνα τα αναγκαία μέτρα –πάντα σε
πνεύμα διαλόγου και συναίνεσης- ώστε οι συνάδελφοι αλλά και κάθε μέλος της
πανεπιστημιακής κοινότητας της σχολής να μπορεί καθημερινά να ασκεί ανεμπόδιστα και
ειρηνικά τα καθήκοντα του μέσα στα πλαίσια των νόμων και ενός ακαδημαϊκού
πολιτισμού υψηλών προδιαγραφών. Όλοι οι συνάδελφοι θα πρέπει να συμβάλουν με
όλες τους τις δυνάμεις και με κάθε μέσον στη συνεχή αναβάθμιση των σπουδών στην
Ιατρική Σχολή της Αθήνας.

Ο Πρόεδρος
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Καθηγητής Ε.Μ.Π.
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