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ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Ενημερωτικό Σημείωμα
Αθήνα, 22 Απριλίου 2013
Με το παρόν σημείωμα θα θέλαμε να ενημερώσουμε για τις ακόλουθες δραστηριότητες του
Προεδρείου της ΠΟΣΔΕΠ:
1. Την Τετάρτη 10/04/2013 οι πρόεδροι των Ομοσπονδιών ΠΟΣΔΕΠ και ΟΣΕΠ-ΤΕΙ, καθώς και η
πρόεδρος και η γ. γραμματέας της ΕΕΕ συναντήθηκαν με υπηρεσιακούς παράγοντες του
Υπουργείου Ανάπτυξης, ώστε να συζητήσουν τα προβλήματα (οικονομικά και γραφειοκρατικά)
που δημιουργούνται κατά τη διαχείριση των έργων ΕΣΠΑ. Αφού ευχαρίστησαν για την άμεση
ανταπόκριση του Υπουργείου στο αίτημα των 3 Ομοσπονδιών για την πραγματοποίηση της
συνάντησης, ενημερώθηκαν για την ερμηνευτική εγκύκλιο που θα εξέδιδε το ΥΠΑΝ (εκδόθηκε
ήδη, έχει κοινοποιηθεί στα μέλη μας και έχει ανακοινωθεί στην ιστοσελίδα της ΠΟΣΔΕΠ) επί της
ΥΠΑΣΙΔ των ΕΣΠΑ (ΦΕΚ 292/13-02-2013). Η εγκύκλιος φαίνεται να επιλύει μερικώς ορισμένα από
τα προβλήματα, όπως για παράδειγμα αυτά που σχετίζονται με τις αμοιβές των μελών ΔΕΠ, ΕΠ
και των Ερευνητών.
2. Την Πέμπτη 11/4/2013, ο πρόεδρος της ΠΟΣΔΕΠ συναντήθηκε με το ΔΣ του Συλλόγου ΔΕΠ της
Θεολογικής Σχολής του ΕΚΠΑ, εκ μέρους του οποίου συμμετείχαν στη συνάντηση ο πρόεδρος κ.
Δ. Μόσχος και η αντιπρόεδρος κ. Κ. Κεφαλέα. Στη συνάντηση τέθηκαν τα ιδιαίτερα προβλήματα
των μελών ΔΕΠ της Θεολογικής Σχολής του ΕΚΠΑ, καταγράφηκαν από τον πρόεδρο και
συζητήθηκαν τρόποι αντιμετώπισής τους. Ο πρόεδρος της ΠΟΣΔΕΠ διαβεβαίωσε τους
συναδέλφους της Θεολογικής Σχολής ότι θα καταβάλει κάθε προσπάθεια για να συμβάλει στην
επίλυσή τους.
3. Την ίδια μέρα, εκ μέρους της ΠΟΣΔΕΠ, ο πρόεδρος Στάθης Ευσταθόπουλος, ο γραμματέας
Χρήστος Κουρουνιώτης και ο ταμίας Γιάννης Τζούτζας, συναντήθηκαν με τον Υπουργό Υγείας κ. Α.
Λυκουρέντζο. Αφού τον ευχαρίστησαν για την άμεση ανταπόκρισή του στο αίτημα της
Ομοσπονδίας για τη συνάντηση, του εξέθεσαν τα ιδιαίτερα προβλήματα των Πανεπιστημιακών
κλινικών και των μελών ΔΕΠ που υπηρετούν σε Νοσοκομεία του ΕΣΥ. Ο Υπουργός ευχαρίστησε
για την ανάλυση και παρουσίαση των προβλημάτων, δήλωσε ότι τα κατανόησε και
επιφυλάχθηκε να τα μελετήσει με τους συνεργάτες του και να επανέλθει εκ νέου σε συνεργασία
με την Ομοσπονδία για να συζητηθούν τρόποι επίλυσής τους.
4. Την Παρασκευή 12/4/2013, ο πρόεδρος της ΠΟΣΔΕΠ συναντήθηκε με το ΔΣ του ΕΣΔΕΠ του
ΑΠΘ, εκ μέρους του οποίου συμμετείχαν στη συνάντηση ο πρόεδρος κ. Μ. Χρυσανθόπουλος, ο

γραμματέας κ. Α. Χατζητόλιος, ο ταμίας και μέλος της ΕΓ της ΠΟΣΔΕΠ κ. Χ. Φείδας, και τα μέλη
κ.κ. Ρ. Καλφακάκου, Γ. Καλογεράς, και Β. Καρακωστάνογλου. Συμμετείχαν επίσης οι κ.κ. Γ.
Κρεστενίτης, μέλος της ΕΓ και Γ. Λιτσαρδάκης μέλος της ΔΕ της ΠΟΣΔΕΠ. Στη συνάντηση
συζητήθηκαν τα ιδιαίτερα προβλήματα του ΑΠΘ όπως η φύλαξη και η καθαριότητα, αλλά και
γενικότερα ζητήματα των ΑΕΙ όπως το «σχέδιο Αθηνά», οι εξελίξεις μελών ΔΕΠ, η ραγδαία
μείωση του αριθμού των μελών ΔΕΠ σε όλα τα ιδρύματα και το μεγάλο πρόβλημα της
εκκρεμότητας διορισμού των εκλεγμένων μελών ΔΕΠ των οποίων ο αριθμός έχει ξεπεράσει τους
750. Αναδείχθηκε η αναγκαιότητα παρέμβασης της Ομοσπονδίας σε όλα τα μεγάλα ζητήματα
που απασχολούν τον ακαδημαϊκό χώρο. Ο πρόεδρος της ΠΟΣΔΕΠ ευχαρίστησε ιδιαίτερα όλους
τους παρευρισκόμενους για τη συνάντηση. Ζήτησε τη συνεργασία και τη συνέργεια όλων γιατί
μόνο έτσι μπορεί να προωθηθούν λειτουργικές λύσεις στα προβλήματα που μας απασχολούν και
δεσμεύθηκε ότι το συντομότερο δυνατό θα επιδιώξει την επανάληψη της συνάντησης με τον
ΕΣΔΕΠ που είναι από τους μεγαλύτερους και σημαντικότερους Συλλόγους μελών ΔΕΠ της χώρας.
5. Την Τετάρτη 17/4/2013, ο πρόεδρος της ΠΟΣΔΕΠ συναντήθηκε στο Πανεπιστήμιο Πατρών με
τον Πρύτανη του Ιδρύματος, όπου ενημερώθηκε για τα ιδιαίτερα προβλήματα του
Πανεπιστημίου, που είναι ένα από τα μεγαλύτερα και παλαιότερα ΑΕΙ της Ελλάδας. Δυστυχώς
δεν κατέστη δυνατό να συναντηθεί με τα μέλη του ΔΣ του Συλλόγου ΔΕΠ του Πανεπιστημίου
καθώς δεν είχε γίνει ακόμη η συγκρότηση του ΔΣ, αλλά δεσμεύθηκε ότι θα επιδιώξει το
συντομότερο δυνατό να πραγματοποιηθεί και αυτή η συνάντηση.
Σχετικά με τις συναντήσεις που έχει επιδιώξει η ΠΟΣΔΕΠ με τα Υπουργεία, δυστυχώς δεν έχει
πραγματοποιηθεί ακόμη η σημαντικότερη, δηλαδή αυτή με τον Υπουργό Παιδείας, καθώς ο
Υπουργός δεν έχει ανταποκριθεί στο σχετικό αίτημα για συνάντηση που έχει κατατεθεί από τις 3
Ομοσπονδίες του χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης και Έρευνας (ΠΟΣΔΕΠ, ΟΣΕΠ-ΤΕΙ και ΕΕΕ) από τις
14/3/2013. Ελπίζουμε ότι σύντομα ο Υπουργός θα ανταποκριθεί στην υποχρέωσή του αυτή, ώστε
να τεθούν τα μεγάλα θέματα του χώρου και να αναζητηθούν λύσεις.

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

