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Αθήνα, 20 Μαίου 2016

11η Συνεδρίαση. ΠΡΑΚΤΙΚΑ
Η Εκτελεστική Γραμματεία συνεδρίασε σήμερα τη 20η Μαίου 2016, με παρόντα τα μέλη:
Δ.Τσουκάτος, Γ.Ψαρράς (ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΔΑΣΚΑΛΩΝ),
Σ. Ευσταθόπουλος, Μ.Κατωτομιχελάκης, Γ.Νηματούδης (ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ),
Κ.Αυγουστάκης, Ν.Σταυρακάκης (ΚΙΠΑΝ), Α.Βανακάρας (ΔΗΠΑΚ), Χ.Φείδας (ΕΝΩΤΙΚΗ
ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ), Ε. Μπουρνόβα (ΑΡΜΕ)
Θ.Καραχάλιος, Μ.Ρογδάκης (ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ μέλη ΔΕ)
Θέματα ΗΔ:
1. Εθνικός Διάλογος για την Παιδεία
2. Συνταξιοδοτικό μελών ΔΕΠ
3. Μισθολογικό μελών ΔΕΠ
4. Αποτίμηση του νόμου για την Έρευνα που ψηφίστηκε, με αρκετές διατάξεις που αφορούν τα ΑΕΙ
και εμάς
5. Φορολογικό καθεστώς για τους αυτοεκδότες
Ξεκινώντας η συνεδρίαση τέθηκε το θέμα της πρόσκλησης της ομοσπονδίας στη Σύνοδο
Πρυτάνεων, επειδή όμως όταν έφτασε η πρόσκληση, κανένα μέλος της ΕΓ δε μπορούσε να
κανονίσει να συμμετέχει, αποφασίστηκε να σταλεί μία επιστολή στην οποία θα εξηγούμε ότι δεν
υπάρχει δυνατότητα εκπροσώπησης, λόγω αδυναμίας κάποιου μέλους της εκτελεστικής
γραμματείας, να παραστεί, και αν δυνατό να επισυναφθούν κάποιες αποφάσεις/προτάσεις της
ομοσπονδίας σε κάποια θέματα.
Στο τέλος της συνεδρίασης θα συζητηθεί τι θα μπορούσε να συμπεριληφθεί.
Στα θέματα της ημερήσιας διάταξης προστέθηκε επίσης το θέμα :Πρόγραμμα «Απόκτηση
Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού» του
υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης & Τουρισμού, μετά από εισήγηση του Α.Βανακάρα, και έγινε
δεκτό για συζήτηση και επεξεργασία.
1ο ΘΕΜΑ : Εθνικός Διάλογος-Εκπροσώπηση ΕΣΥΠ
Συζητήθηκε το θέμα του Εθνικού Διαλόγου όπου προτάθηκε από τη Συνεργασία Πανεπιστημιακών
να συζητηθεί το θέμα και να καταλήξουμε σε θέσεις, καθώς θεωρεί ότι δεν μπορεί να μην
συμμετέχει η ΠΟΣΔΕΠ στο ΕΣΥΠ. Πρότεινε να συγκλιθεί η ΔΕ με θέμα τον εθνικό διάλογο και να
είναι αυτή που θα καταλήξει σε θέσεις και να διαπιστώσει αν υπάρχουν προυποθέσεις
συμμετοχής, με εισήγηση ή όχι της ΕΓ.
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Συζητήθηκε το θέμα της εκπροσώπησης της ομοσπονδίας στη πρόσκληση του ΕΣΥΠ και
κατατέθηκαν οι εξής προτάσεις :
Εκπροσώπηση ΠΟΣΔΕΠ στο ΕΣΥΠ
Πρόταση Μπουρνόβα : Είναι δεδομένο ότι πρέπει να συμμετέχουμε στο ΕΣΥΠ. Να συνταχθεί ένα
κείμενο 1-2 σελίδες που θα κατατεθεί στην ολομέλεια του ΕΣΥΠ, με βάση τις αποφάσεις του
συνεδρίου που θα εμπλουτισθούν και θα επικαιροποιηθούν σε ζητήματα που αφορούν την
ελληνική κοινωνία.
Πρόταση Ευσταθόπουλου : Η ΠΟΣΔΕΠ πρέπει οπωσδήποτε να πάρει απόφαση ότι θα συμμετέχει
στο ΕΣΥΠ ακόμα και αν δεν έχει καταλήξει σε κείμενο, που όμως αν υπήρχε θα ήταν ακόμα
καλύτερα. Πρότεινε :
-Εκπροσώπηση της ΠΟΣΔΕΠ στο ΕΣΥΠ με πρόσωπα από 2 παρατάξεις, ένα από την Συνεργασία
Πανεπιστημιακών και ένα από την Συνάντηση Πανεπιστημιακών Δασκάλων, και να ζητηθεί να
τοποθετηθούν και οι δύο.
-Εσωτερική διαβούλευση για κείμενο που θα κατατεθεί στα πρακτικά του ΕΣΥΠ με θέσεις
ομοσπονδίας.
Πρόταση Τσουκάτου:
-Συμμετοχή στο ΕΣΥΠ με κείμενο θέσεων των 2 παρατάξεων, ένα κείμενο με τις 2 κυρίαρχες
φιλοσοφίες.
Η Ε.Μπουρνόβα δήλωσε ότι ουσιαστικά υπάρχει σύγκλιση των προτάσεων ΜπουρνόβαΕυσταθόπουλου και αποσύρει τη δική της ως ξεχωριστή πρόταση.
Ακολούθησε ψηφοφορία όπου ψήφισαν :
Υπέρ Ευσταθόπουλου 7 ψήφοι (Ευσταθόπουλος, Μπουρνόβα, Σταυρακάκης, Νηματούδης,
Φείδας, Αυγουστάκης, Κατωτομιχελάκης )
Υπέρ Τσουκάτου 2 ψήφοι (Τσουκάτος, Ψαρράς)
Λευκό 1 ψήφος (Βανακάρας)

Πλειοψήφισε η πρόταση Ευσταθόπουλου/Μπουρνόβα και ανέλαβε να συντάξει το κείμενο η
Ε.Μπουρνόβα, με την βοήθεια των υπολοίπων μελών της ΕΓ, με βάση τις πάγιες θέσεις της
ομοσπονδίας από το συνέδριο, επικαιροποιημένες. Το κείμενο θα μπει σε ηλεκτρονική
ψηφοφορία και εφόσον έχει την απόλυτη πλειοψηφία (6ψήφους) θα αποτελέσει κείμενο θέσεων
της ομοσπονδίας για το ΕΣΥΠ.
ΘΕΜΑ : Mισθολογικό-Συνταξιοδοτικό μελών ΔΕΠ
Για το θέμα κατατέθηκε από Α.Βανακάρα, η πρόταση της ΔΗΠΑΚ στην ΕΓ της ΠΟΣΔΕΠ για
προκήρυξη απεργίας και προγραμματισμό κινητοποιήσεων του κλάδου ενάντια στους «κόφτες»
των εργασιακών, ασφαλιστικών συνταξιοδοτικών και μορφωτικών δικαιωμάτων, τονίζοντας ότι το
ζήτημα είναι δυσβάσταχτο και ότι η ΠΟΣΔΕΠ πρέπει να αναλάβει οργανωτικό ρόλο , παρότρυνσης
και ενεργοποίησης των συλλόγων
http://www.posdep.gr/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=1888&Itemid=4
83
Επίσης κατατέθηκε από Μ.Φείδα ως πρόταση η θέση της ΕΣΔΕΠ ΑΠΘ για συνταξιοδοτικό και
ειδικά μισθολόγια και προτροπή στους συλλόγους για σύγκλιση Γενικών Συνελεύσεων με στόχο
απεργία στις 15/6 και παράλληλη παράσταση στο υπ.Οικονομικών και στις αντίστοιχες
περιφέρειες.
http://www.posdep.gr/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=1882&Itemid=4
80
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Εγινε ψηφοφορία για το Συνταξιοδοτικό όπου έλαβαν:
Πρόταση Α.Βανακάρα : 2 ψήφοι (Βανακάρας, Ψαρράς) Λευκό (Τσουκάτος)
Πρόταση Μ.Φείδα : 7 ψήφοι (Ευσταθόπουλος, Μπουρνόβα, Σταυρακάκης, Νηματούδης, Φείδας,
Αυγουστάκης, Κατωτομιχελάκης )
Απεργία
Ομόφωνη απόφαση υπέρ απεργίας, που εισηγήθηκε η ΔΗΠΑΚ, στις 15/6.
Τελικά ανακοινώθηκε η εξής απόφαση της ΕΓ με κορύφωση την απεργιακή κινητοποίηση στις 15/6
http://www.posdep.gr/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=1889&Itemid
=238
Επίσης συμφωνήθηκε, αφού ενημερωθούν καλύτερα από συναδέλφους πανεπιστημιακούς που
πρόκειται να συνταξιοδοτηθούν, ότι η ΠΟΣΔΕΠ θα ζητήσει ρύθμιση και για αυτούς όπως αυτούς
της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, να ενταχθούν στο παλιό καθεστώς.
Επίσης να τονιστεί ότι ουσιαστικά τους ωθούν σε πρόωρη σύνταξη.
3ο ΘΕΜΑ : Αποτίμηση του νόμου για την Έρευνα που ψηφίστηκε με διατάξεις που αφορούν τα
ΑΕΙ και εμάς
Τα μέλη της εκτελεστικής γραμματείας διαπίστωσαν μία προχειρότητα στη νομοθετική διαδικασία,
με μία τακτική της κυβέρνησης με τροπολογίες τελευταίας στιγμής,και ψήφιση νόμων χωρίς
διαβούλευση. Η ΔΗΠΑΚ επεσήμανε ότι ουσιαστικά ο νόμος δίνει επιχειρηματικό χαρακτήρα στην
έρευνα.
Όσον αφορά τις διατάξεις για τα ΑΕΙ, θα γίνει ηλεκτρονική διαβούλευση όπου θα συζητηθεί το
κείμενο της απόφασης της ΕΓ της ΠΟΣΔΕΠ.
4ο ΘΕΜΑ : Φορολογικό καθεστώς για τους αυτοεκδότες
Για το θέμα της φορολογίας των αυτοεκδοτών αποφασίστηκε η ομοσπονδία να πάρει θέση ώστε
να υπάρξει οριστική νομοθετική ρύθμιση και να λυθεί θεσμικά . Ετσι προτάθηκε ο Ν.Σταυρακάκης,
που γνωρίζει πολύ καλά το θέμα,ως ο ίδιος αυτοεκδότης, να αναλάβει, να προτείνει ένα
κείμενο/πρόταση για την ανακοίνωση της ομοσπονδίας, που θα μπει σε ηλεκτρονική συζήτηση.
Μετά από ηλεκτρονική διαβούλευση που ακολούθησε πάρθηκε η ακόλουθη απόφαση, βάση της
πλειοψηφίας των παρόντων στη συνεδρίαση, με 7 θετικούς ψήφους (Ευσταθόπουλος,
Μπουρνόβα, Σταυρακάκης, Νηματούδης, Φείδας, Αυγουστάκης, Κατωτομιχελάκης ) στους 9.
http://www.posdep.gr/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=1897&Itemid=2
38

5ο ΘΕΜΑ : Πρόγραμμα «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες
Κατόχους Διδακτορικού»
Κατόπιν εισήγησης του Α.Βανακάρα κατατέθηκε από ΔΗΠΑΚ, ως πρόταση, το ακόλουθο σχέδιο
απόφασης της ΕΓ της ΠΟΣΔΕΠ για το πρόγραμμα «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας
σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού» του υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης &
Τουρισμού.
http://www.posdep.gr/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=1887&Itemid=4
83
Μετά από συζήτηση κατατέθηκαν οι εξής προτάσεις:
Πρόταση Δ.Τσουκάτου : Να βγεί μία ανακοίνωση ως ΠΟΣΔΕΠ, που να κάνει αυστηρή κριτική σε
αυτές τις ελαστικές μορφές εργασίας, προς το υπουργείο και κυβέρνηση. Ότι αντιτιθέμεθα στις
3
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ελαστικές μορφές εργασίας που έρχονται να καλύψουν πάγιες και μόνιμες ανάγκες, χωρίς να γίνει
αναφορά στο συγκεκριμένο πρόγραμμα.
Η θέση του Δ.Τσουκάτου, ότι αυτές τις σχέσεις εργασίας τις στιλητεύουμε και δεν τις εγκρίνουμε,
όμως όταν μας προκύπτουν τις αγκαλιάζουμε , καθώς πρόκειται για νέους συναδέλφους
εξαιρετικούς που μπαίνουν με πρόγραμμα αξιολόγησης , ζητήθηκε από Α.Βανακάρα , να
καταγραφεί στα πρακτικά. O Γ.Ψαρράς ζήτησε να σημειωθεί στα πρακτικά ότι :
-Η πρόταση του συνάδελφου Δ. Τσουκάτου ήταν να καταργηθεί κάθε μορφή ελαστικής σχέσεως

εργασίας στα Παν/μια, χωρίς επιπλέον σχόλια ή σημεία.
Πρόταση Α.Βανακάρα : Κείμενο βασισμένο στην πρόταση της ΔΗΠΑΚ με αλλαγή της τελευταίας
παραγράφου ώστε να μην απευθύνεται προς τις διοικήσεις των ΑΕΙ (όπως ζήτησε Ν.Σταυρακάκης
και κατ'οικονομία συμφώνησε ο Α.Βανακάρας) και με ελάχιστες φραστικές αλλαγές.
Εγινε ψηφορορία όπου ψήφισαν:
Ψηφορορία Πρόταση Α.Βανακάρα
Υπέρ Βανακάρα 9 ψήφοι (Βανακάρας,Ευσταθόπουλος, Μπουρνόβα, Σταυρακάκης, Νηματούδης,
Φείδας, Αυγουστάκης, Κατωτομιχελάκης,Ψαρράς )
Κατά 1 ψήφος (Τσουκάτος)
Ψηφοφορία Πρόταση Δ.Τσουκάτου
Υπέρ 2 ψήφοι (Τσουκάτος , Ψαρράς)
Κατά 7 ψήφοι (Ευσταθόπουλος, Μπουρνόβα, Σταυρακάκης, Νηματούδης, Φείδας, Αυγουστάκης,
Κατωτομιχελάκης) Βανακάρας : Απείχε
Ετσι τέθηκε σε ηλεκτρονική διαβούλευση το σχέδιο πρότασης της ΔΗΠΑΚ για το πρόγραμμα
«Μαθητείας», για να τροποποιηθεί, με βάση την απόφαση που λήφθηκε ως εξής:
1.
Μερικές φραστικές αλλαγές .
2.
Αφαίρεση του τελευταίου σημείου και αντικατάστασή του προς την κατεύθυνση αιτήματος
προς την Κυβέρνηση και όχι προς τα ΑΕΙ. Αντικαταστάθηκε με τρία σημεία που πρότειναν ο Ν.
Σταυρακάκης και ο Α. Βανακάρας.
Κατόπιν ηλεκτρονικής διαβούλευσης υπήρξε συμφωνία στην τελευταία έκδοση του κειμένου για
το πρόγραμμα «μαθητείας» από την πλειοψηφία των 9 παρόντων στην τελευταία συνεδρίαση της
ΕΓ: 3 της Συν. Παν, 1 της ΑΡΜΕ, 1 της Ακαδ. Ενωτ. Πρωτ. ενώ υπήρχε και μια υπό αίρεση συμφωνία
από τον Κώστα Αυγουστάκη. Η ΣΠΔ και η ΔΗΠΑΚ, της οποία ουσιαστικά η πρόταση υιοθετήθηκε,
δεν απάντησαν.
O Γ.Ψαρράς (ΣΠΔ) ζήτησε να σημειωθεί στα πρακτικά, η παρατήρηση :
-"Στην πρόταση της ΔΗΠΑΚ για την "μαθητεία" των νέων διδακτόρων, η απόφαση δια ζώσης της ΕΓ
ήταν να απαλειφθεί η τελευταία παράγραφος και να γίνουν μικρές φραστικές διορθώσεις. Στην
συνέχεια κατά την διάρκεια της ηλεκτρονικής διαβούλευσης προτάθηκε κείμενο με ουσιαστικές
αλλαγές επί του περιεχομένου. Με ηλεκτρονικό μου μήνυμα ενημέρωσα ότι δεν μπορώ να
υπερψηφίσω το συγκεκριμένο κείμενο λόγω των αλλαγών του περιεχομένου του που εισάγονται".
Η απόφαση της ΕΓ για το πρόγραμμα «Μαθητείας» είναι η εξής :
http://www.posdep.gr/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=1893&Itemid=2
38
Η ημερομηνία σύγκλισης της ΔΕ θα κανονισθεί μέσω doodle.
Η Εκτελεστική Γραμματεία
4

Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού

5

