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Αθήνα, 22 ΝΟΕΜΒΡΙOY 2010

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
ΘΕΜΑ: Συνάντηση μεταξύ του Υπουργού Υγείας κ. Α. Λοβέρδου, των εκπροσώπων των
Τμημάτων Ιατρικής όλων των Πανεπιστημίων της χώρας και της ΠΟΣΔΕΠ στις 17 Νοεμβρίου
2010
Την Τετάρτη 17 Νοεμβρίου 2010 έγινε προγραμματισμένη συνάντηση στο Υπουργείο Υγείας
των Προέδρων (ή εκπροσώπων τους) των Ιατρικών και Οδοντιατρικών Τμημάτων όλων των
Πανεπιστημίων της χώρας μετά από πρόσκληση του Υπουργού Υγείας κ. Α. Λοβέρδου και είχε
ως στόχο να τεθούν καταρχήν τα θέματα που αφορούν τους συναδέλφους πανεπιστημιακούς
γιατρούς σχετικά με α) τη διοίκηση των Πανεπιστημιακών Νοσοκομείων και β) τις εργασιακές
σχέσεις που διέπουν την παροχή κλινικού έργου.
Όλοι οι εκπρόσωποι των Ιατρικών Τμημάτων εξέφρασαν την ικανοποίηση τους για το γεγονός
ότι για πρώτη φορά γίνεται συνάντηση σε αυτό το επίπεδο της πολιτικής ηγεσίας του
Υπουργείου Υγείας. Ο Υπουργός ζήτησε να υπάρχει στο εξής στενή και συνεχής συνεργασία των
δύο πλευρών σε όλο το πλέγμα των θεμάτων, που αφορούν τα Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία,
τα Ιατρικά και Οδοντιατρικά Τμήματα και τους πανεπιστημιακούς γιατρούς.
Οι Πρόεδροι καθώς και ο Αντιπρύτανης και καθηγητής της Ιατρικού Τμήματος του ΕΚΠΑ κ. Θ.
Λιακάκος τοποθετήθηκαν υποστηρίζοντας την ανάγκη άμεσων νομοθετικών παρεμβάσεων
τόσο στο πλαίσιο διοίκησης των Πανεπιστημιακών Νοσοκομείων όσο και στην διαμόρφωση
σταθερού και ενιαίου πλαισίου των εργασιακών σχέσεων. Σήμερα λόγω της απουσίας ενός
ενιαίου πλαισίου, η Πολιτεία αντιμετωπίζει τα μέλη ΔΕΠ των 7 Ιατρικών και Οδοντιατρικών
Σχολών με 3 διαφορετικά θεσμικά πλαίσια εργασιακών σχέσεων. Η Γραμματέας της
Εκτελεστικής Γραμματείας της ΠΟΣΔΕΠ κυρία Ευγενία Μπουρνόβα υποστήριξε την έναρξη
σοβαρού διαλόγου μεταξύ των Υπουργείων Υγείας και Παιδείας και της ΠΟΣΔΕΠ για την
ομογενοποίηση των εργασιακών σχέσεων όλων των μελών ΔΕΠ τονίζοντας παράλληλα την
ανάγκη σεβασμού και εφαρμογής των νόμων και των κανόνων απαρέγκλιτα από όλους.
Στην τελική της τοποθέτηση η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας υποστήριξε την ανάγκη
να συνεχιστεί ο διάλογος, πρότεινε την άμεση συγκρότηση ομάδων εργασίας για τις
νομοθετικές πρωτοβουλίες, που αφορούν την διοίκηση των Πανεπιστημιακών Νοσοκομείων
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αντιμετωπίζοντας θετικά τις προτάσεις που ακούστηκαν και όρισε νέα συνάντηση με την
παρουσία και του Υπουργείου Παιδείας για τις αρχές Δεκεμβρίου, στην ημερήσια διάταξη της
οποίας θα περιλαμβάνεται και το θέμα των ευρωπαϊκών προγραμμάτων-ΕΣΠΑ.
Ο Πρόεδρος

Η Γραμματέας

Νικόλαος Μ. Σταυρακάκης
Καθηγητής Ε.Μ.Π.

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