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Αθήνα, 19 Φεβρουαρίου 2017

1η Συνεδρίαση ΔΕ/ΕΓ
ΠΡΑΚΤΙΚΑ
Αμέσως μετά την ανακοίνωση της εφορευτικής επιτροπής για τα αποτελέσματα των εκλογών του
13ου Συνεδρίου της Ομοσπονδίας, σύμφωνα με την οποία οι έδρες στη ΔΕ κατανέμονται ως εξής:
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ 12 έδρες
ΚΙΝΗΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ (ΚΙΠΑΝ) 7 έδρες
ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΔΑΣΚΑΛΩΝ 4 έδρες
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΚΙΝΗΣΗ (ΔΗΠΑΚ) 3 έδρες
ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΔΑΣΚΑΛΩΝ 2 έδρες
ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ (ΑΡΜΕ) 2 έδρες
ΕΝΩΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ 2 έδρες
ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ 1 έδρα
συνεδρίασε την Κυριακή, 19 Φεβρουαρίου 2017, η Διοικούσα Επιτροπή της Ομοσπονδίας. Στην
πρώτη αυτή συνεδρίαση τη συζήτηση συντόνισε, μετά από ομοφωνία όλων των παρόντων, ο
πρώτος σε σταυρούς από τον συνδυασμό που πήρε τις περισσότερες ψήφους, που είναι ο καθ.
Στάθης Ευσταθόπουλος από τη ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ.
Ακολούθησαν οι εξής τοποθετήσεις:
Α. Βανακάρας ΔΗΠΑΚ: Είναι η πρώτη συνεδρίαση έτσι θεωρούμε ότι είναι σωστό και δεν θα
δεχτούμε κάτι άλλο, η ΔΕ να συγκροτηθεί σε σώμα από αυτούς που προέκυψαν από τη
σταυροδοσία. Να δούμε ποιοι εκλέγονται στη ΔΕ και ποιοι πάνε στην ΕΓ και μετά να
συνεδριάσουν.
Α. Μπαλτζής ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ : Είναι λογικό αυτό, αλλά υπάρχει εμπλοκή με την έννοια ότι μπορεί
κάποιοι μπορεί να μην είναι εδώ.
Γ. Ψαρράς ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ: Να υπάρξει ευελιξία να δηλώσουν οι παρατάξεις τους αντιπροσώπους
τους.
Κ.Μηλολιδάκης : Οι παρατάξεις ορίζουν τους αντιπροσώπους στη ΔΕ και από την ΔΕ ορίζουν τα
μέλη της ΕΓ. Εμείς ως παράταξη δεν εχουμε σταυροδοσία.
Ν.Σταυρακάκης : Ό,τι λέει το καταστατικό, εκτός από παρατάξεις που δεν έχουν σταυροδοσία, που
να το λύσουν μόνοι τους. Εμείς δεν έχουμε συζητήσει ποιοι θα πάνε ΕΓ. Πάγια θέση της ΚΙΠΑΝ
είναι τα μέλη της ΔΕ να ορίζονται με βάση τη σειρά εκλογής τους σύμφωνα με το πρακτικό της
εφορευτικής επιτροπής. Στις περιπτώσεις δε αλλαγής ενός μέλους του οργάνου να κατατεθούν οι
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σχετικές παραιτήσεις των εκλεγέντων μελών και όσων προηγούνται στη σειρά εκλογής των τελικώς
συμμετεχόντων.
Σ.Ευσταθόπουλος: Πράγματι να δούμε το καταστατικό, η πρακτική που ακολουθήσαμε στις
τέσσερεις τελευταίες 2ετίες είναι ότι δώσαμε στις παρατάξεις τη δυνατότητα να επιλέξουν τα μέλη
της ΔΕ σύμφωνα με τις έδρες που αναλογούν. Η δική μας παράταξη με την λογική ότι δεν έχει
σταυροδοσία (στην πράξη οι μόνοι που έχουν πάρει έναν αριθμό σταυρών είναι ο ομιλών, ο Γ.
Νηματούδης και ο Γ. Σιάσος, οι υπόλοιποι έχουν ελάχιστους σταυρούς ο καθένας), έχει να δηλώσει
τα μέλη της ΔΕ ως εξής:
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ : Τ. Βυζαντιάδης, Μ. Γαβουνέλη, Σ. Ευσταθόπουλος, Α.
Ζεληλίδης, Μ. Κατωτομιχελάκης Γ. Νηματούδης, Μ. Ρογδάκης, Π. Σακάς, Μ. Σιάσος, Γ. Σεϊμένης, Ι.
Τζούτζας, Π. Χαλβατσιώτης 12 όλοι Παρόντες
ΚΙΠΑΝ : Η εφορευτική επιτροπή, βάση καταστατικού, καταρτίζει τη λίστα των επιτυχόντων από
σταυροδοσία και μετά οι παρατάξεις κάνουν τις αντικαταστάσεις τους. Σύμφωνα με την
εφορευτική τα μέλη της ΔΕ είναι:
Ν. Σταυρακάκης, Γ. Λιτσαρδάκης, Σ. Κάτσικας, Κ. Αυγουστάκης, Ν. Ζαφειρόπουλος, Γ. Καρυστινός,
Κ. Χλωμούδης 7 εκ των οποίων Παρόντες 2
ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΔΑΣΚΑΛΩΝ : Ρ. Αστρινάκη, Α. Γαρούφης, Σ. Καïτατζή, Α.
Κοτζάμπαση 4 εκ των οποίων Παρόντες 2
ΔΗΠΑΚ : Επισήμανε ότι διαδικασία που δεν είναι σύμφωνη με καταστατικό δεν μπορούμε να τη
δεχτούμε, για να μπορούμε αργότερα σε άλλες περιπτώσεις να επικαλεστούμε το καταστατικό,
όταν απαιτηθεί.
Βάση σταυροδοσίας τα μέλη της ΔΕ είναι :
Α. Βανακάρας, Ν. Παπαλεξίου, Κ. Σιέττος Παρόντες 3
ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΔΑΣΚΑΛΩΝ : Με βάση ενημέρωσης εφορευτικής τα μέλη είναι:
Γ. Ψαρράς, Ξ. Χρυσοχόου Παρόντες 2
ΕΝΩΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ : Βάση σταυροδοσίας και βάση διαθεσιμότητας τα μέλη
είναι : Χ.Φείδας, Μ. Χρυσανθόπουλος Παρόντες 2
ΑΡΜΕ : Βάση σταυροδοσίας και βάση διαθεσιμότητας
Χατζηπαυλίδης Παρόντες 2

τα μέλη είναι : Ε. Μπουρνόβα, Ι.

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ : Ν.Σύψας 1 Παρών
Κατόπιν διαπιστώθηκε η απαρτία της ΔΕ αφού ήταν παρόντες: 12 μέλη από τη ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ, 2 μέλη από την ΚΙΠΑΝ, 2 μέλη από τη ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ
ΔΑΣΚΑΛΩΝ, 3 μέλη από τη ΔΗΠΑΚ, 2 μέλη από τη ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΔΑΣΚΑΛΩΝ, 2
μέλη από την ΑΡΜΕ και 2 μέλη από την ΕΝΩΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ, δηλ. σύνολο 26
παρόντες (σε σύνολο 33 μελών). Σύμφωνα με το συσχετισμό δυνάμεων στη ΔΕ, οι έδρες που
προκύπτουν για την ΕΓ είναι οι εξής:
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ 4 έδρες
ΚΙΝΗΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ (ΚΙΠΑΝ) 2 έδρες
ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΔΑΣΚΑΛΩΝ 1 έδρα
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΚΙΝΗΣΗ (ΔΗΠΑΚ) 1 έδρα
ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΔΑΣΚΑΛΩΝ 1 έδρα
ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ(ΑΡΜΕ) 1 έδρα
ΕΝΩΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ 1 έδρα.
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Μετά την ομόφωνη αποδοχή της σύνθεσης της ΕΓ οι παρατάξεις όρισαν τους αντιπροσώπους τους:
Για την Εκτελεστική Γραμματεία
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ : Σ. Ευσταθόπουλος, Γ. Νηματούδης, Γ. Σιάσος, Μ. Ρογδάκης,
Παρόντες όλοι
ΚΙΠΑΝ : Ν. Σταυρακάκης (παρών). Για το 2ο μέλος της ΕΓ εκ μέρους της ΚΙΠΑΝ θα υπάρξει
ανακοίνωση της παράταξης σε 2ο χρόνο.
ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΔΑΣΚΑΛΩΝ : Ρ. Αστρινάκη Παρούσα
ΔΗΠΑΚ : Α. Βανακάρας Παρών
ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΔΑΣΚΑΛΩΝ : Γ. Ψαρράς Παρών
ΕΝΩΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ : Χ. Φείδας Παρών
ΑΡΜΕ : Ι. Χατζηπαυλίδης Παρών
Η Εκτελεστική Γραμματεία έχει απαρτία (10 μέλη παρόντα) και προχωρεί σε συγκρότηση
προεδρείου
Εκλογή προεδρείου
Η «Συνεργασία Πανεπιστημιακών», ως πλειοψηφούσα παράταξη, πρότεινε για τη θέση του
Προέδρου τον Στάθη Ευσταθόπουλο. Δεν υπήρξε άλλη υποψηφιότητα.
Έγινε ψηφοφορία όπου ψήφισαν θετικά: Σ. Ευσταθόπουλος, Γ. Νηματούδης, Μ. Ρογδάκης, Γ.
Σιάσος, Χ. Φείδας, Ι. Χατζηπαυλίδης.
Συμφωνα με καταστατικό, εκλέγεται πρόεδρος Σ. Ευσταθόπουλος με 6 θετικές ψήφους δηλ. με
την απόλυτη πλειοψηφία της ΕΓ.
Στη συνέχεια, εκ μέρους της «Συνεργασίας Πανεπιστημιακών» ο πρόεδρος διατύπωσε την εξής
πρόταση για την εκλογή των υπολοίπων θέσεων του προεδρείου:
«Η Ομοσπονδία μας δεν είχε προεδρείο την τελευταία διετία και αυτό αναγνωρίστηκε απ’ όλους
τους συνέδρους κατά τη διάρκεια των εργασιών του συνεδρίου ως πολύ αρνητικό για την ΠΟΣΔΕΠ.
Δεν θα κρίνω τους λόγους για τους οποίους έγινε αυτό ούτε θα καταλογίσω ευθύνες σε κανέναν
και σε καμιά παράταξη. Οι παρατάξεις είχαν τις δικές τους προσεγγίσεις και απόψεις και έβλεπαν
το θέμα από τη σκοπιά που έκριναν καλύτερη. Όλοι μας κριθήκαμε από τους συνέδρους που
συμετείχαν στο συνέδριο ως εκπρόσωποι των συναδέλφων μας απ’ όλη τη χώρα. Η παράταξη μας,
όπως πολλές φορές μέχρι σήμερα έχουμε δηλώσει και όπως το λέει και τ’ όνομα της, πιστεύει
πολύ στη συνεργασία, την ευρύτερη δυνατή συναίνεση και τη συνεννόηση μεταξύ όλων μας. Αυτό
επιδιώκουμε και θα το προσπαθούμε πάντα. Θέλουμε η Ομοσπονδία ν’ αλλάξει σελίδα, να
αφήσουμε πίσω μας αυτά που μας χώρισαν στο παρελθόν και να κρατήσουμε αυτά που (πρέπει
να) μας ενώνουν για το μέλλον. Και αυτά είναι μόνο τα προβλήματα των συναδέλφων μας. Μέσα
σε αυτό το πλαίσιο πιστεύουμε ότι πρέπει να επιδιώξουμε τη μέγιστη δυνατή συναίνεση,
συνεννόηση και συνεργασία και στα πλαίσια της ΕΓ και στη συγκρότηση του προεδρείου. Με αυτό
το σκεπτικό προτείνουμε στην ΚΙΠΑΝ να αναλάβει την Αντιπροεδρία, στην Ενωτική Πρωτοβουλία
τη Γραμματεία, στην ΑΡΜΕ το ταμείο, και στην Συσπείρωση την Ειδική Γραμματεία.»
Μετά την τοποθέτηση αυτή έλαβε το λόγο εκ μέρους Συσπείρωσης το μέλος της ΕΓ, κ. Ράνια
Αστρινάκη και δήλωσε ότι η Συσπείρωση δε δέχεται να συμμετέχει στο προεδρείο. Ακολούθως
έλαβε το λόγο εκ μέρους της ΚΙΠΑΝ το μέλος της ΕΓ κ. Νίκος Σταυρακάκης και δήλωσε ότι και η
ΚΙΠΑΝ δε δέχεται να συμμετέχει στο προεδρείο.
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Μετά τις τοποθετήσεις των δύο αυτών παρατάξεων, έλαβε το λόγο ο πρόεδρος, και αφού
εξέφρασε τη λύπη του για τη μη αποδοχή από τις δυο προαναφερόμενες παρατάξεις της ενωτικής
αυτής πρότασης, πρότεινε:
α) για τη θέση του Αντιπροέδρου τον Γιάννη Νηματούδη από τη «Συνεργασία Πανεπιστημιακών»
β) για τη θέση του Γραμματέα τον Χαράλαμπο Φείδα από την «Ενωτική Πρωτοβουλία»
γ) για τη θέση του Ειδικού Γραμματέα τον Γεράσιμο Σιάσο από τη «Συνεργασία Πανεπιστημιακών»
δ) για τη θέση του Tαμία τον Ιορδάνη Χατζηπαυλίδη από την ΑΡΜΕ.
Δεν υπήρξαν αντιπροτάσεις και όλες αυτές οι προτάσεις εγκρίθηκαν από την απόλυτη πλειοψηφία
της Εκτελεστικής Γραμματείας με 6 θετικές ψήφους (από τις 11) από τους Σ. Ευσταθόπουλο, Γ.
Νηματούδη, Μ. Ρογδάκη, Γ. Σιάσο, Χ. Φείδα, και Ι. Χατζηπαυλίδη
Μετά την εκλογή του προεδρείου έλαβε τον λόγο ο Γ. Ψαρράς από τη Συνάντηση
Πανεπιστημιακών Δασκάλων και αφού συνεχάρη το προεδρείο για την εκλογή του, ζήτησε για τα
μέλη της ΔΕ και της ΕΓ να ακολουθηθεί η σειρά εκλογής τους σύμφωνα με το πρακτικό της
εφορευτικής επιτροπής. Στις περιπτώσεις δε αλλαγής του μέλους της ΔΕ ή της ΕΓ να κατατεθούν οι
σχετικές παραιτήσεις των εκλεγέντων μελών και όσων προηγούνται στη σειρά εκλογής των τελικώς
συμμετεχόντων.
Η συνεδρίαση έληξε με ευχές από τα μέλη όλων των παρατάξεων για καλή θητεία και ευχαριστίες
του προέδρου με διαβεβαίωση προσπάθειας για συναινετική λειτουργία της ομοσπονδίας με τη
μέγιστη συνεργασία και δημοκρατία.

Ο Πρόεδρος
Στάθης Ευσταθόπουλος
Καθηγητής Ε.Κ.Π.Α.

Ο Γραμματέας
Χαράλαμπος Φείδας
Αναπλ. Καθηγητής Α.Π.Θ
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