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Αθήνα, 19 Φεβρουαρίου 2016

10η Συνεδρίαση. ΠΡΑΚΤΙΚΑ
Η Εκτελεστική Γραμματεία συνεδρίασε σήμερα τη 19η Φεβρουαρίου 2016, με παρόντα τα μέλη:
Ι.Κρεστενίτης, Γ.Ψαρράς (ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΔΑΣΚΑΛΩΝ),
Σ. Ευσταθόπουλος, Μ.Κατοτομιχελάκης (ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ),
Κ.Αυγουστάκης, (ΚΙΠΑΝ), Α.Βανακάρας (ΔΗΠΑΚ), Χ.Φείδας (ΕΝΩΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΗ
ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ) Ε. Μπουρνόβα (ΑΡΜΕ)
Γ.Λιτσαρδάκης (ΚΙΠΑΝ μέλος της ΔΕ)
Θέματα ΗΔ:
1. Μισθολογικό μελών ΔΕΠ
2. Εθνικός Διάλογος για την Παιδεία
3. Σ/Ν για την Έρευνα - Ανακοινώσεις της "Συνεργασίας"
4. Δικαστική εμπλοκή συναδέλφων μας στην Ιατρική Σχολή ΠΘ στη Λάρισα
σχετικά με άσκηση ελευθέρου επαγγέλματος
5. Κλινικός Καθηγητής - πρόταση της "Συνεργασίας" για νέα επιστολή στους
συναρμόδιους Υπουργούς
6. Προγραμματισμός της επόμενης συνεδρίασης της ΔΕ το Μάρτιο στη Θεσσαλονίκη

Ξεκινώντας τη συνεδρίαση εκτός Η.Δ. διατυπώθηκε από τον Α.Βανακάρα ένσταση για τον τρόπο
που κρατούνται τα πρακτικά (συγκεκριμένα της τελευταίας συνεδρίασης) ενώ έθεσε επίσης θέμα
για τη διαδικασία συμμετοχής της ομοσπονδίας σε προσκλήσεις κομμάτων (ΠΑΣΟΚ στη
προκειμένη περίπτωση) .
Αναλυτικότερα στη τοποθέτησή του ο Α. Βανακάρας θεωρεί ότι δεν καταγράφονται στα πρακτικά
απόλυτα τα ζητήματα, είπε ότι τα παλαιότερα χρόνια τα πρακτικά ήταν ηχογραφημένα και
επικυρώνονταν. Κατέθεσε δήλωση, η οποία είναι και μέρος των πρακτικών, ότι δεν φτιάχνει ο
ίδιος τα πρακτικά αλλά δεν αποδέχεται πρακτικά που δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα
και που δεν αναφέρουν προτάσεις και ψηφοφορία. Οσον αφορά στην πρόσκληση του ΠΑΣΟΚ
έβαλε ζήτημα ψηφοφορίας, για τη συμμετοχή με τέτοιους όρους σε προσκλήσεις κομμάτων
κάνοντας την ομοσπονδία παράρτημα κόμματος, όπου αυτή η στάση δεν τιμά την ομοσπονδία και
ζήτησε να τοποθετηθούν οι παρατάξεις.
Τα μέλη της ΕΓ (Ευσταθόπουλος, Φείδας, Μπουρνόβα, Βανακάρας,Κρεστενίτης, Αυγουστάκης)
τοποθετήθηκαν εκτενώς και τελικά :
Όσον αφορά τα πρακτικά των συνεδριάσεων επιβεβαιώθηκε αυτό που είχε αποφασιστεί από τις
πρώτες συνεδριάσεις, (πρόταση Κάτσικα), ότι κρατούνται οι ηχογραφήσεις των συνεδριάσεων
αλλά για πρακτικούς λόγους πρέπει να κρατούνται και τα έντυπα πρακτικά των συνεδριάσεων,
από την Ρένα Μιχαήλ (γραμματεία ΠΟΣΔΕΠ), τα οποία να είναι περιληπτικά και να περιλαμβάνουν
προτάσεις, ψηφοφορία, απόφαση( η οποία αναρτάται και στην ιστοσελίδα). Αν υπάρχουν
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ενστάσεις/παρατηρήσεις για τα πρακτικά, να εκφράζονται σε εύλογο χρόνο(1-2 βδομάδες), από
την στιγμή που παραδίδονται, έτσι ώστε να διορθώνονται και να ενσωματώνονται στα πρακτικά,
διαφορετικά αυτά γίνονται αποδεκτά και επικυρώνονται.
Στην προκειμένη περίπτωση, αφού υπάρχει ένσταση για τα πρακτικά της τελευταίας συνεδρίασης
να διορθωθεί το κομμάτι που δεν έχει τηρηθεί, στο draft των πρακτικών.
Επίσης όποιος θέλει να συμπεριληφθεί η τοποθέτησή του, για κάποιο θέμα στα πρακτικά, να έχει
αυτή τη δυνατότητα, και να τη στέλνει γραπτώς.
Σχετικά με την πρόσκληση του ΠΑΣΟΚ υπάρχουν αποφάσεις εκπροσώπησης της ομοσπονδίας σε
προσκλήσεις φορέων. Επίσης υπάρχουν αποφάσεις σχετικά με την λειτουργία της ομοσπονδίας
ενώ ο ορισμός ημερομηνίας σύγκλισης των οργάνων της , γίνεται από τα μέλη της ΕΓ,ελλείψει
προεδρείου, μέσω doodle.
Η πρόταση του Κ.Αυγουστάκη για συντονιστικό όργανο που θα συντονίζει, θα συγκαλεί
συνεδριάσεις, θα εκπροσωπεί την ομοσπονδία και το οποίο θα φροντίζει να υπάρχουν γραπτές
συμφωνημένες θέσεις σε συναντήσεις με φορείς , δεν προβλέπεται από το καταστατικό. Αυτό που
έχει γίνει γνωστό με προηγούμενη απόφαση οργάνου ,είναι για να διευθύνει συζητήσεις μόνο σε
συνεδριάσεις των οργάνων και αποτελείται από Κρεστενίτη,Φείδα,Νηματούδη, που προεδρεύουν
εκ περιτροπής. Όλες οι σχετικές αποφάσεις, είναι διατυπωμένες στα πρακτικά των πρηγούμενων
συνεδριάσεων.
Στην πρόσκληση του ΠΑΣΟΚ και οποιουδήποτε κόμματος, κατά κανόνα η ΠΟΣΔΕΠ ανταποκρίνεται
και στη συγκεκριμένη, εφόσον απαντήθηκε θετικά, να πάμε να πούμε την άποψη μας για να
έχουμε αξιοπιστία του οργάνου μας.
1ο ΘΕΜΑ : Μισθολογικό μελών ΔΕΠ
Εγινε μία σύντομη ενημέρωση από Σ.Ευσταθόπουλο για το θέμα της προσφυγής στο Συμβούλιο
Συμμόρφωσης, η οποία θα κατατεθεί σε ένα μήνα περίπου, σύμφωνα με οδηγίες δικηγόρου
κ.Βλαχόπουλου, καθώς πρέπει για τεχνικούς λόγους να έχει μεσολαβήσει ένα διάστημα 3 μηνών,
από το ειδικό γράμμα, που έστειλαν τα 3 φυσικά πρόσωπα(Ευσταθόπουλος,Καραμαλέγκου,
Τζούτζας) στο Πανεπιστήμιο.
Είχε ήδη δρομολογηθεί μία διαδικασία ενεργειών για το μισθολογικό, από την οποία εκκρεμούσε
μόνο η συνάντηση με τον αρμόδιο υπουργό κ.Χουλιαράκη, που αφού δεν κλείστηκε συνάντηση
παρά την δέσμευση της κ.Αναγνωστοπούλου, καθορίζεται να γίνει παράσταση στο γραφείο του,
αμέσως μετά τις αγροτικές κινητοποιήσεις, που αποσπούν την κυβέρνηση.
Επίσης να γίνει αίτημα συνάντησης με κ.Βερναρδάκη, που χειρίζεται το θέμα του μισθολογίου και
του εξορθολογισμού, όχι για το ΣτΕ, αλλά για τα ειδικά μισθολόγια.
2ο ΘΕΜΑ : Εθνικός Διάλογος
Για το θέμα η Συνεργασία Πανεπιστημιακών ανακοίνωσε πλαίσιο θέσεων για την Παιδεία όπως
έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ομοσπονδίας
http://www.posdep.gr/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=1852&Itemid=4
83
Το θέμα του Εθνικού Διαλόγου παραπέμπει στην απόφαση που είχε πάρει η ΔΕ και έτσι πάει στην
ΔΕ, να τα ξανασυζητήσει. Στο βαθμό που από την προηγούμενη απόφαση της, υπήρξαν 1-2
θέματα επικαιροποίησης, η ΔΕ οφείλει να τα εξετάσει και να τα ξανασυζητήσει.
Η προηγούμενη απόφαση της ΔΕ είναι η εξής:
http://www.posdep.gr/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=1807&Itemid=4
45
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3ο ΘΕΜΑ : Σ/Ν για την Έρευνα - Ανακοινώσεις της "Συνεργασίας"
Για το θέμα η Συνεργασία Πανεπιστημιακών αναφέρθηκε στην ανακοίνωσή της που αναρτήθηκε
στην ιστοσελίδα της ομοσπονδίας
http://www.posdep.gr/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=1851&Itemid=483

Κατατέθηκε πρόταση από Σ.Ευσταθόπουλο, να ζητηθεί από το υπουργείο, στο σ/ν για την
Έρευνα, στο κεφάλαιο για την Παιδεία, που θα καταθέσει, να συμπεριλάβει διάταξη για αλλαγή
εκλεκτορικών με βάση απόφαση της ΕΓ στις 11/5/15, όπως αυτή είχε διατυπωθεί :
http://www.posdep.gr/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=1687&Itemid=2
38
Ακολούθησε ψηφοφορία για εκλεκτορικά, από τα μέλη της ΕΓ (ο Γ.Ψαρράς απεχώρησε) όπου
ψήφισαν :
Υπέρ 3 ψήφοι (Ευσταθόπουλος, Μπουρνόβα, Κατοτομιχελάκης)
Κατά 2 ψήφοι (Αυγουστάκης,Βανακάρας)
Λευκά 2 ψήφοι (Φείδας, Κρεστενίτης)
Η πρόταση δεν πέρασε.
4ο ΘΕΜΑ : Δικαστική εμπλοκή συναδέλφων μας στην Ιατρική Σχολή ΠΘ στη Λάρισα
σχετικά με άσκηση ελευθέρου επαγγέλματος

Το θέμα ετέθη από τη Συνεργασία Πανεπιστημιακών που έστειλε επιστολή με τη θέση της και
θεωρεί ότι και η ΠΟΣΔΕΠ πρέπει να στηρίξει τους συναδέλφους, όπως είναι και η θέση του
συλλόγου. Θα συζητηθεί ηλεκτρονικά.
5ο ΘΕΜΑ : Κλινικός Καθηγητής - πρόταση της "Συνεργασίας" για νέα επιστολή στους
συναρμόδιους Υπουργούς

Για το θέμα αυτό αποφασίστηκε να σταλεί ξανά η ίδια επιστολή και να επαναδιατυπωθεί το ίδιο
αίτημα, γιατί είναι ακόμα στο ΣτΕ και πρέπει να πάρουν θέση οι συναρμόδιοι υπουργοί. Η στάση
της ΔΗΠΑΚ για το θέμα είναι ότι δεν ψηφίζει υπέρ αυτής της πρότασης.
6ο ΘΕΜΑ : Καταλογισμοί
Το θέμα θα συζητηθεί από την ΔΕ.
7ο ΘΕΜΑ : Ημερομηνία σύγκλισης της ΔΕ
Συζητήθηκε η ημερομηνία σύγκλισης της ΔΕ διά ζώσης, από παλαιότερη απόφαση της
ΕΓ.Προτάθηκε από Σ.Ευσταθόπουλο η σύγκλιση της ΔΕ, να γίνει στη Θεσ/κη 2-3 Απριλίου και η
Η/Δ vα καθοριστεί από τα μέλη της ΕΓ ηλεκτρονικά.
Άλλη πρόταση από Α.Βανακάρα ήταν να γίνει 19/3 στην Αθήνα ενώ ο Κ.Αυγουστάκης πρότεινε
26-27 Μαρτίου.
Τελικά συμφωνήθηκε ομόφωνα να γίνει στις 19/3 στην Αθήνα και θα σταλεί email από
Ι.Κρεστενίτη για διαθεσιμότητα μελών μέσω doodle.
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Η Εκτελεστική Γραμματεία
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