
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΔΡΑΣΗΣ    
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ  ΣΧΟΛΗΣ  ΑΘΗΝΩΝ  

ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2010-2012 

 
Το Διοικητικό Συμβούλιο που προέκυψε από  τις εκλογές  της 21/6/2010 συστήθηκε  σε  σώμα  με  
την ακόλουθη σύνθεση .  
Πρόεδρος  Ι.ΤΖΟΥΤΖΑΣ 
Αντιπρόεδρος  Η. Καρκαζής 
Γεν. Γραμματέας  Σ.Δαμάσκος 
Ταμίας  Α. Κοσιώνη 
Μέλη  Φ.Τζερμπος, Ι.Ρούσσου και Β. Χρονόπουλος  
Το Διοικητικό Συμβούλιο  από την ανάληψη των καθηκόντων του μέχρι σήμερα  ασχολήθηκε  με  

τα παρακάτω θέματα. 

Εσωτερικά θέματα λειτουργίας Σχολής  

Εκλογή  Πρόεδρου και αναπλ. Προέδρου   με  την πρόσκληση προς του υποψηφίους-για πρώτη 

φορά- να καταθέσουν εγγράφως περίγραμμα προγραμματικών δηλώσεων. 

Τακτικές συναντήσεις με την Πρόεδρο της Σχολής  Καθ. Αικ. Καραγιάννη με θεματολογία  

που σχετίζεται με την παρουσία  και λειτουργία του Διδακτικού Προσωπικού (Θέματα 
κριτηρίων και πολιτικής εξελίξεων των  μελών του  Διδακτικού προσωπικού, 
αποχωρήσεις/ συνταξιοδοτήσεις  καθώς  επίσης και από τη διατύπωση της απόφασης  για 
την άσκηση ενδοσχολικής οδοντιατρικής απασχόλησης από μέλη ΔΕΠ/intramural 
practice), Θέματα  Λειτουργίας Σχολής και . Νομικό πλαίσιο και απαιτήσεις επί των 
παρακρατήσεων από άσκηση ελευθερίου επαγγέλματος. Χάραξη στρατηγικής και 
διαχείριση του θέματος. (αποφάσεις  της Εκτ. ΓΣ. της 30/11/11/  αναφορικά με   τις 
παρακρατήσεις που  επιβάλλονται και απαιτούνται από τους Νόμους  2530 και 4009/11) 

Ευρύτερου ενδιαφέροντος θεματολογία 

Δημιουργία  ομάδας εργασίας  για τη μελέτη του υπό ψήφιση  Νόμου για την Ανώτατη  

Εκπαίδευση ( μετέπειτα Νόμο 4009/2011) Η Επιτροπή αποτελούμενη από τους  Κ.Ουλή, Η. 
Καρκαζή, Τ.Παπαδόπουλο και Α.Κοσσιώνη  μελέτησε  σχολαστικά  τα  εδάφια του σχεδίου 
Νόμου και κατέληξε σε συγκεκριμένα συμπεράσματα και προτάσεις προς τη ΓΣ του 
Συλλόγου, τον Ιούνιο του 2011. Τα πορίσματα  αυτά απεστάλησαν στο ΔΣ της ΠΟΣΔΕΠ και 
παράλληλα  ασκήθηκε  πολιτική  παράλληλης  ενημέρωσης (lobbying) τον Ιούλιο και τον 
Αυγουστο του  2011, περίοδο κατά την οποία  το Νομοσχέδιο είχε έλθει προς συζήτηση 
στο Κοινοβούλιο. 

Διενήργησε Καταστατική συνέλευση στην οποία  ψηφίσθηκαν ομόφωνα τροποποιήσεις 

επί του ισχύοντος καταστατικού. Το θέμα ευρίσκεται στο Πρωτοδικείο προς έγκριση ,αλλά 
δυστυχώς  τόσον οι καθυστερήσεις που χαρακτηρίζουν την Ελληνική δικαιοσύνη, όσο και 
οι  αλλεπάλληλες  εκλογικές  αναμετρήσεις  δεν  έχουν  επιτρέψει  την  επικαιροποίησή 
του. Οι πρόσφατες κινητοποιήσεις των δικαστικών  δημιούργησαν επιπλέον πρόβλημα 
στην αποδοχή του καταστατικού και προς τούτο έχει υποβληθεί στον αρμόδιο Πρωτοδίκη 
αίτημα κατά προτεραιότητα επίσπευσης  της διαδικασίας.  

Έντονη  και αδιάλειπτη ενασχόληση με το θέμα της παρακράτησης 15% από την ελευθέρια 
ενασχόληση υπέρ του ΕΛΚΕ. 



Πολλαπλές συναντήσεις με τον αντιπρύτανη κ.Σφηκόπουλο, υπηρεσιακούς παράγοντες  

του ΕΚΠΑ, Νομικούς Συμβούλους, Σύλλογο Θεσ/νίκης, μεταφορά του θέματος στη 
Διοικούσα  της ΠΟΣΔΕΠ, κατάθεση  τεκμηριωμένων υπομνημάτων αρμοδίως, πολλαπλές 
συναντήσεις και συνεργασίες  με  την ηγεσία της Σχολής. Παράσταση  στη συνεδρίαση της  
Συγκλήτου  του Πανεπιστημίου Αθηνών της 26 Ιουλίου 2012 ( δια του Προέδρου  
Ι.ΤΖΟΥΤΖΑ κατόπιν σχετικής πρότασης/πρόσκλησης της Προέδρου της Σχολής Καθ.  
Κ.Καραγιάννη) και διατύπωση με σαφή τρόπο των θέσεων της Οδοντιατρικής Σχολής. 

Ακολούθησε οργανωμένη συζήτηση στο ΑΕΠ  μεταξύ Αντιπ.  Θ.Σφηκόπουλου και των 

μελών ΔΕΠ, παρισταμένης  της ηγεσίας της Σχολής και προσκεκλημένων Καθηγητών της 
Νομικής. 

Η εκδίκαση της υπόθεσης που επρόκειτο να γίνει στις  7 Ιουνίου 2012 ΑΝΑΒΛΗΘΗΚΕ  για 
άλλη μια φορά  λόγω  της εκλογικής διαδικασίας και της μη συνεδρίαση του ΣτΕ. Η Νέα 

δικάσιμη  είχε ορισθεί για τις  5 Οκτωβρίου 2012 ,αλλά  μετατέθηκε  για  άγνωστη μέχρι 
στιγμής ημερομηνία  ,γεγονός που αποδέχθηκε η νομική υποστήριξή μας  εκτιμώντας ότι 
οι συνθήκες πιθανά να είναι καλύτερες. 

Διατύπωση θέσεων αναφορικά με την παρατεταμένη κατάληψη της Σχολής από τους  

φοιτητές  κατά την περίοδο του Οκτωβρίου 2011. 

Συλλογή επικαιροποιημένων προτάσεων  από ασφαλιστικές εταιρείες  για κάλυψη αστικής 

ευθύνης  των μελών ΔΕΠ που εργάζονται στις Κλινικές της Σχολής. 

Πολλαπλές επαφές  με  το Σύλλογο της ιατρικής  Σχολής και την ΠΟΣΔΕΠ. 

Συμμετοχή  σε κοινωνικού χαρακτήρα  εκδηλώσεις ( Α.Αγγελόπουλος, Μ. Αρσενόπουλος 

και Γ.Σταυράκης) 

Αποστολή και δημοσιοποίηση  ψηφίσματος  που σχετίζεται με  πρόσφατα περιστατικά 

βιαιότητας  κατά μελών ΔΕΠ , εντός της  σχολής από αγνώστους. 

Σε γενικές γραμμές  η περίοδος που διανύθηκε  ήταν έντονη πολιτικά και Ακαδημαϊκά 
φορτισμένη, με  απειλές  για σοβαρή συρρίκνωση των οικονομικών της Σχολής ,με 
ασάφειες στο Νομικό πλαίσιο λειτουργίας της Ανώτατης Εκπαίδευσης , με  δοκιμασία των 
Θεσμών και Λειτουργιών, και τέλος με εντονότατη  συρρίκνωση  και επικίνδυνη  
μετακίνηση προς τα άνω ,του μέσου ηλικιακού όρου  των μελών ΔΕΠ της Σχολής  μας.   

Η αδυναμία  της εκλογής Συμβουλίων Διοίκησης ,οι ιδιόρρυθμου προτύπου 

υποψηφιότητες  και οι  ασάφειες περί την εκλογική διαδικασία , αποτελούν το πλέον 

πρόσφατο χρονικά  αρνητικό σημείο της λειτουργίας των ΑΕΙ(ασχέτως των όποιων 
σοβαρών ατελειών των Νόμων 4009/11 και 4076/12) που  δεν προδικάζουν ευοίωνες 
προοπτικές  για τον Ακαδημαικό χώρο. 

Ο Σύλλογος ΔΕΠ πρέπει να στελεχωθεί από νέα άτομα με  κατάρτιση και  διάθεση περί τα 

κοινά ,ώστε να μεταφέρει  τη βούληση των  μελών ΔΕΠ  με τη ρεαλιστική της  μορφή σε 
κέντρα λήψης αποφάσεων ή διαμόρφωσης  συνειδήσεων.   
 


