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ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
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6 η Συνεδρίαση, Τετ άρτη 4 Οκτω βρίου 2017
Αθήνα, 4 Οκτωβρίου 2017

6η Συνεδρίαση ΕΓ
Πρακτικά
Η Εκτελεστική Γραμματεία συνεδρίασε σήμερα 4 Οκτωβρίου 2017, με παρόντα τα μέλη της Ε.Γ.:
Ε. Ευσταθόπουλος, Ε. Ρογδάκης Ι. Νηματούδης, Γ. Σιάσος (ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ),
Ν. Σταυρακάκης,Γ. Λιτσαρδάκης (ΚΙΠΑΝ),
Ι. Χατζηπαυλίδης (ΑΡΜΕ),
Χ. Φείδας (ΕΝΩΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ)
Α. Βανακάρας (ΔΗΠΑΚ)
Γ. Ψαρράς (ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΔΑΣΚΑΛΩΝ)
Παρόντες ήταν επίσης οι:
Κ. Σιέττος, Ν. Παπαλεξίου (ΔΗΠΑΚ μέλη ΔΕ)
Γ.Καρυστινός (ΚΙΠΑΝ μέλος ΔΕ)
Ε. Χίνης (Πρόεδρος ΔΣ Συλλόγου ΔΕΠ ΕΜΠ)
Δ. Ζώης (Μέλος ΔΣ Συλλόγου ΔΕΠ Παν.Πατρών)

Ημερήσια Διάταξη
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ενημερώσεις
Εκκρεμότητες έκδοσης αποφάσεων (Πολυτ. Κρήτης, αξιολογήσεις προγραμμάτων)
Προβλήματα από την εφαρμογή του νέου νομοθετικού πλαισίου
“Πανεπιστημιοποίηση” των ΤΕΙ Αθήνας και Πειραιά
Θεματικό Συνέδριο ΠΟΣΔΕΠ – Εισήγηση Προέδρου
Σύγκληση ΔΕ τον Οκτώβριο ή Νοέμβριο, καθορισμός ΗΔ
Συνταξιοδοτικά θέματα μελών ΔΕΠ μηχανικών

1ο ΘΕΜΑ :Eνημερώσεις
1. Πανελλαδικό Συνέδριο της ΠΟΕΤΕΠ ΑΕΙ (Πανελλαδική Ομοσπονδία Ειδικού Τεχνικού
Εργαστηριακού Προσωπικού)- Πρόσκληση στον πρόεδρο της ΠΟΣΔΕΠ να παραστεί και να
απευθύνει σύντομο χαιρετισμό. Λόγω ανειλημμένων υποχρεώσεων προέδρου και μελών ΕΓ θα
σταλεί γραπτός χαιρετισμός.
2. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα επικοινωνίας και διαλόγου των μελών της ομοσπονδίας είναι έτοιμη.
Για το σκοπό αυτό χρειάζονται τα εξής:
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-ορισμός 3μελούς επιτροπής για διαβουλεύσεις / ψηφοφορίες και
-διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των μελών της ομοσπονδίας για τη δημιουργία της
βάσης χρηστών της εφαρμογής
Αποφασίστηκε να σταλεί επιστολή στους Συλλόγους ώστε να στείλουν επικαιροποιημένη λίστα με
τις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των μελών τους.
3.Νομικές ενέργειες για μισθολογικά
Όπως ενημέρωσε ο πρόεδρος Ε. Ευσταθόπουλος, οι νομικοί που ασχολούνται με το θέμα
πρότειναν ως λύση να εφαρμοστεί το νέο μισθολόγιο στα πανεπιστήμια και μετά να προσβληθούν
αυτές τις πράξεις. Δεν είναι ξεκάθαρο αν μπορεί η ΠΟΣΔΕΠ ως ομοσπονδία να προσφύγει στο ΣτΕ.
Θα διευκρινιστεί αν μπορεί να γίνει ομαδική προσφυγή ή ατομική ή να κατατεθούνι ομαδικά
ατομικές προσφυγές.
4. Aυτοεκδότες
Θα ζητηθεί συνάντηση με ΓΓ Δημοσιονομικής Πολιτικής κ.Κουτεντάκη και με ΓΓ Δημοσίων Εσόδων
κ.Πιτσιλή για το θέμα.
5. Καθηγητής Άγγελος Συρίγος
Προτάθηκε από τον πρόεδρο Σ.Ευσταθόπουλο κείμενο ανακοίνωση, που αναγνώστηκε στα μέλη
της ΕΓ. Τα μέλη τοποθετήθηκαν:
Γ. Λιτσαρδάκης: Συμφωνώ με περιεχόμενο να δούμε φραστικές διατυπώσεις. Η ΚΙΠΑΝ έχει
τοποθετηθεί με ανακοίνωση.
http://www.posdep.gr/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=2159&Itemid=4
83
Ν. Παπαλεξίου: Καταδικάζουμε αλλά έχουμε ενστάσεις στο περιεχόμενο.
Γ. Ψαρράς: Καταδικάζουμε την προσπάθεια "προγραφών" συναδέλφων από άγνωστους κύκλους
με σκοτεινές προθέσεις. Θα δούμε το κείμενο και θα τοποθετηθούμε.
Κ. Σιέττος : Θα καταθέσουμε πρόταση.
Διαπιστώθηκε συμφωνία επί της αρχής και εξουσιοδοτήθηκε ο Γραμματέας Χ. Φείδας να
διατυπώσει την τελική μορφή του κειμένου και να βγεί η ανακοίνωση άμεσα.
Βγήκε η εξής ανακοίνωση:
«Απόφαση ΕΓ ΠΟΣΔΕΠ για τις απειλές εναντίον του Καθηγητή Άγγελου Συρίγου»
http://www.posdep.gr/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=2164&Itemid=2
38
Ο Γ.Ψαρράς τελικά δεν συμφώνησε με τις λεκτικές διατυπώσεις της προτεινόμενης ανακοίνωσης.
6. Απόκτηση ΑΦΜ ΠΟΣΔΕΠ
Βασικό πρόβλημα για την έκδοση ΑΦΜ της ομοσπνδίας είναι η έλειψη έδρας. Θα σταλεί επιστολή
στον Πρόεδρο της Εταιρείας Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας ΕΚΠΑ, ώστε να βρεθεί
ένας χώρος γραφείου που θα μισθωθεί με το μικρότερο δυνατό κόστος, τον οποίο θα
χρησιμοποιήσει ως έδρα η ΠΟΣΔΕΠ για την απόκτηση ΑΦΜ.
7.Ιστοσελίδα
Μετά την επίθεση που δέχτηκε η ιστοσελίδα το καλοκαίρι,συζητήθηκε από τα μέλη της ΕΓ το θέμα
της ανανέωσης λογισμικού και ασφάλειας, με μια πιο επαγγελματική συνεργασία, από ένα άτομο
που θα την υποστηρίζει. Συμφωνήθηκε να γίνει εισήγηση από Γ. Λιτσαρδάκη και Χ. Φείδα.
8.Συσπείρωση Πανεπιστημιακών Δασκάλων
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Από τον Χ. Φείδα τέθηκε το θέμα της μόνιμης απουσίας της παράταξης της Συσπείρωσης
Πανεπιστημιακών Δασκάλων από τις συνεδριάσεις της ΕΓ. Συμφωνήθηκε να σταλεί επιστολή προς
την παράταξη με επισήμανση γεγονότος και τι προτίθενται να κάνουν
2ο ΘΕΜΑ : Εκκρεμότητες έκδοσης αποφάσεων
Πολυτεχνείο Κρήτης
Έγινε ενημέρωση από Γ.Καρυστινό με τα νέα δεδομένα και θα στείλει εισήγηση.
Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας
Μετά την απαράδεκτη Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Υγείας, για τη
σύσταση εκλεκτορικών σωμάτων, η ΕΓ αποφάσισε να βγεί άμεση ανακοίνωση/απόφαση, όπως
είχε αποφασίσει και σε προηγούμενη συνεδρίαση, πριν από την ψήφιση του νόμου.
Ο Γ. Σιάσος, μέλος της ΕΓ και πρόεδρος του Συλλόγου ΔΕΠ Ιατρικής Αθήνας, έκανε πρόταση/
εισήγηση η οποία διαμορφώθηκε ηλεκτρονικά και εξεδόθη η κάτωθι ανακοίνωση που στάλθηκε
στον Υπουργό Υγείας και Παιδείας:
Απόφαση ΕΓ ΠΟΣΔΕΠ για την προσπάθεια της Κυβέρνησης για την «Πανεπιστημιοποίηση» της Εθνικής
Σχολής Δημόσιας Υγείας, 9-10-2017

http://www.posdep.gr/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=2166&Itemid=2
38
Εγκύκλιος για μεταπτυχιακά
Έγινε επισήμανση από τον Ε.Χίνη, Πρόεδρο του ΔΣ Συλλόγου ΔΕΠ ΕΜΠ, ότι η εγκύκλιος περιέχει
διάφορα άλλα πράγματα όπως του Πρυτανικού Συμβουλίου και θέματα λειτουργικότητας
πανεπιστημίων.
3ο ΘΕΜΑ: Προβλήματα από την εφαρμογή του νέου νομοθετικού πλαισίου
Για το θέμα υπάρχει η θέση της ΕΣΔΕΠ του ΑΠΘ που αναγνώστηκε στα μέλη της ΕΓ από τον
Χ.Φείδα
Απόφαση ΔΣ ΕΣΔΕΠ Α.Π.Θ. για τα προβλήματα εφαρμογής του νέου νόμου για την Ανώτατη Εκπαίδευση

http://www.posdep.gr/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=2157&Itemid=4
80
Ο πρόεδρος Σ.Ευσταθόπουλος πρότεινε να υιοθετηθεί η θέση του ΕΣΔΕΠ.
Κ.Σίεττος: Δεν συμφωνούμε για αυτό το κείμενο χωρίς να στιλιτεύει τα πραγματικά προβλήματα.
Θα βγάλουμε ανακοίνωση σχετικά με αυτό το θέμα.
Ν.Σταυρακάκης: Διαφωνούμε με το νόμο και τη φιλοσοφία του, να επικαιροποιηθεί η απόφαση
ΕΣΔΕΠ και με προσθήκες άλλων συναδέλφων αν επιθυμούν.
Γ.Ψαρράς: Δεν συμφωνώ με την ανακοίνωση ΕΣΔΕΠ. Οι διαφωνίες μας με τον νέο νόμο έχουν
διαφορετική αφετηρία και αρχές από τις διαφωνίες που διατυπώνει το κείμενο. Να σημειωθεί ότι
όπως όλοι οι προηγούμενοι νόμοι για τα πανεπιστήμια, έτσι και αυτός ψηφίστηκε καλοκαίρι.
Ι.Χατζηπαυλίδης: Μας καλύπτει το κείμενο και επικαιροποίηση του. Να γίνει αναφορά στην
ψήφιση νόμων που γίνονται μέσα στο κατακαλόκαιρο.
Αποφασίστηκε να εκδοθεί ανακοίνωση στη βάση του κειμένου ΕΣΔΕΠ που θα επικαιροποιηθεί από
Χ. Φείδα και να μπει σε διαβούλευση.
Τελικά εκδόθηκε η ακόλουθη απόφαση που στάλθηκε στους Υπουργό Παιδείας και Αναπλ. Γ.
Γραμματέα
Απόφαση ΕΓ ΠΟΣΔΕΠ για τα προβλήματα εφαρμογής του νόμου για την Ανώτατη Εκπαίδευση

http://www.posdep.gr/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=2165&Itemid=2
38
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4ο ΘΕΜΑ: Πανεπιστημιοποίηση” των ΤΕΙ Αθήνας και Πειραιά
Αρχικά ο πρόεδρος ενημέρωσε ότι στη Σύνοδο Πρυτάνεων ζητήθηκε να συγκροτηθεί επιτροπή με
συγκεκριμένη σύνθεση που θα εξετάζει τις αιτήσεις των ΤΕΙ ως ιδρύματα αλλά και ως τμήματα με
συγκεκριμένα κριτήρια. Η απάντηση του υπουργού Παιδείας κ.Γαβρόγλου ήταν ότι το θέμα της
ενοποίησης ΤΕΙ Αθήνας και Πειραιά έχει ήδη ολοκληρωθεί αλλά ίσως μπορεί να γίνει για τα
υπόλοιπα ιδρύματα. Ο Β. Χίνης πρόσθεσε πληροφοριακά ότι υπάρχουν λιμνάζοντα χρήματα για
ίδρυση ΚΕΚ.
Ο πρόεδρος στην τοποθέτησή του είπε ότι είναι θέμα ΚΕΚ και διετών τμημάτων. Συζητιέται ότι τα
πανεπιστήμια δεν θέλουν να λειτουργήσουν διετή τμήματα γιατί έτσι υποβαθμίζουν τα τμήματά
τους. Άρα η πλειοψηφία των πανεπιστημίων δεν θα συμμετέχουν. Επίσης πρέπει να δούμε τι θα
γίνει με το μεγάλο θέμα των επαγγελματικών δικαιωμάτων. Θα πρέπει να γίνει στη βάση
συγκεκριμένων αρχών και κριτηρίων. Πρέπει να πάρουμε θέση και να καλέσουμε υπουργείο να
προχωρήσει μια θεσμική διαδικασία για το θέμα αυτό.
Τα μέλη της ΕΓ τοποθετήθηκαν σε αυτή την πρόταση:
Ι. Χατζηπαυλίδης: Υπέρ ενιαίου χώρου εκπαίδευσης. Εδώ όμως γίνεται μία ψηφοθηρική
προσπάθεια της κυβέρνησης χωρίς διάλογο. Είμαστε αντίθετοι αν δεν μπουν αρχές και κριτήρια,
και δεν ενταχθεί η διαδικασία σε ένα γενικότερο σχέδιο εξορθολογισμού εκπαιδευτικού χάρτη.
Γ. Σιάσος: Πολιτική μετακίνηση για ψηφοθηρικές ενέργειες. Συμφωνώ με πρόταση πρόεδρου να
γίνει ένας ειλικρινής διάλογος.
Χ. Φείδας: Είναι σοβαρό θέμα με προεκτάσεις σε ακαδημαικό και συνδικαλιστικό επίπεδο. Δεν
έχουν τεθεί ακαδημαικά κριτήρια αλλά μόνο μικροπολιτικά. Αποσπασματικές διαδικασίες που δεν
εντάσσονται σε ένα γενικότερο σχεδιασμό. Συμφωνώ και πρέπει να πάρουμε θέση.
Ι. Νηματούδης: Συμφωνώ με προηγούμενες τοποθετήσεις με 2 σκέλη α) Αποσπασματικές κινήσεις
β) όλες αυτές οι διεργασίες θα πρέπει για να ξεκινήσουν να υπάρχουν ακαδημαικά κριτήρια και θα
πρέπει να ισχύουν κατά περίπτωση.
Γ. Λιτσαρδάκης: Αποσπασματικές και ψηφοθηρικές ενέργειες. Η ΠΟΣΔΕΠ έχει υποστηρίξει ενιαίο
χώρο ανώτατης εκπαίδευσης και έρευνας με διακριτούς ρόλους και στεγανά.
Κ. Σιέττος: Αν δούμε πως διαμορφώνονται οι σχέσεις βάση οικονομίας πολιτικής και παιδείας, θα
μπορούμε να ερμηνεύσουμε που στοχεύει η ίδρυση πανεπιστημίων με βάση το κέρδος. Δεν
αποτελεί αποσπασματική ενέργεια αλλά είναι σύμφωνη με πολιτική της Ε.Ε για παράδοση
πανεπιστημίων στην αγορά.
Γ. Ψαρράς: Διαφωνώ με αυτή τη διαδικασία υπουργείου Παιδείας που έχει ξεκινήσει από
Ευθυμίου κιόλας. Δεν ακολουθούνται ακαδημαϊκά κριτίρια. Δεν εξετάζονται τα προγράμματα
σπουδών και οι διδάσκοντες μεταξύ άλλων. Είναι μία διαδικασία επωφελής για την κυβερνηση
καθώς δημιουργεί εκλογική πελατεία, συμβάλλει στην απορρόφηση ευρωπαικών κονδυλίων και
εκπληρώνει την μνημονιακή δέσμευση για μείωση στο μισό των ιδρυμάτων της τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης.
Αποφασίστηκε να βγεί ανακοίνωση της ΕΓ ότι η διαδικασία δεν έχει στηριχτεί σε ακαδημαικά
κριτήρια και δεν στηρίζεται σε γενικότερο σχεδιασμό αλλά είναι αποσπασματική.
Υπήρξε συμφωνία από όλες τις παρατάξεις εκτός από ΔΗΠΑΚ. Η Συσπείρωση ήταν απούσα.
Θα βγεί κείμενο σε διαβούλευση.
5ο ΘΕΜΑ: Θεματικό Συνέδριο ΠΟΣΔΕΠ - Εισήγηση Προέδρου
Ο πρόεδρος ανάφερε ότι επειδή στα τακτικά συνέδρια δε γίνεται συζήτηση για συγκεκριμένα
θέματα, θεωρεί ότι θα πρέπει να γίνει ουσιαστική συζήτηση για την πραγματικότητα που βιώνει η
πανεπιστημιακή κοινότητα και για το πανεπιστήμιο που θέλει η πανεπιστημιακή κοινότητα.
4
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Προτείνει το θεματικό αυτό συνέδριο να γίνει την άνοιξη. Είναι αρμοδιότητα της ΔΕ να γίνουν
προσυνεδριακές ημερίδες στα πανεπιστήμια, ώστε να γίνει μία προετοιμασία του κυρίως
συνεδρίου. Υπάρχουν προτεινόμενα θέματα και προτάσεις συμμετέχοντων. Κατάθεσε πρόταση και
περιμένει τις τοποθετήσεις των μελών της ΕΓ.
Ι. Χατζηπαυλίδης: Δεν υπάρχει διαφωνία να γίνει όμως μία οργάνωση και ουσιαστική δουλειά για
να υπάρξει εξωστρέφεια.
Γ. Λιτσαρδάκης : Αποδεκτή πρόταση αλλά να δούμε προσεκτικά το πλαίσιο και τα οργανωτικά
θέματα. Είχε ξαναοργανώσει παλαιότερα θεματικό συνέδριο η ΠΟΣΔΕΠ και υπάρχει εμπειρία ώστε
να αφήσει κάτι στην εκπαιδευτική πολιτική και όχι συνέδριο δημοσίων σχέσεων.
Χ. Φείδας : Συμφωνώ αλλά με επιφυλάξεις για τις δυνατότητες συμμετοχής και οργάνωσης.
Ι. Νηματούδης : Συμφωνώ με προβληματισμό για διάθεση συμμετοχής των συναδέλφων. Αλλά
είναι μία πρόκληση των συναδέλφων να συμμετάσχουν, εφόσον προσεχθεί η θεματολογία και η
οργάνωση.
Α. Βανακάρας : Η ΔΗΠΑΚ το βλέπει με επιφύλαξη. Διαφωνεί με θεματολογία με ζητήματα
επιχειρηματικότητας. Η προηγούμενη εμπειρία είναι αρνητική. Νομιμοφάνεια στις απόψεις που
πρεσβεύουν οι παρατάξεις. Διαφωνούμε με εκδήλωση ως φιέστα.
Ε. Ευσταθόπουλος : Δεν χρειάζεται να νομιμοποιήσουν θέσεις προηγούμενου συνεδρίου γιατί
είναι νομιμοποιημένες. Θέλουμε να γίνει ευρύτερη συζήτηση να ειπωθούν λόγοι και αντίλογοι και
να δούμε που μπορούν να υπάρξουν συγκλίσεις. Έχουν ενδιαφέρον οι συνάδελφοι; Είναι
πρόκληση για όλους. Σε συζητήσεις βλέπω ότι υπάρχει ενδιαφέρον για συμμετοχή. Ήδη στη Θράκη
έχει γίνει προετοιμασία για ημερίδα. Εισηγούμαστε για διοργάνωση στη ΔΕ. Για το οικονομικό η
ομοσπονδία έχει ελαχιστοποιήσει τα έξοδά της και έτσι υπάρχουν χρήματα, σε συντηρητικά
πλαίσια, να στηρίξουμε τέτοιες εκδηλώσεις.
Αποφασίστηκε να κατατεθεί πρόταση στα μέλη της ΕΓ, να κάνουν παρατηρήσεις για να γίνει
εισήγηση στη ΔΕ.
Σύγκληση της ΔΕ με προτεινόμενες ημερομηνίες 22 ή 30 Νοεμβρίου και καθορισμός ΗΔ.
6ο ΘΕΜΑ: Σύγκληση ΔΕ τον Οκτώβριο ή Νοέμβριο, καθορισμός ΗΔ
Προτεινόμενες ημερομηνίες από τον πρόεδρο, 22 ή 30 Νοεμβρίου και καθορισμός ΗΔ.
Τελικά αποφασίστηκε η σύγκλιση της Διοικούσας Επιτροπής την Τετάρτη 22/11 ώρες 10.00 - 16.00
7ο ΘΕΜΑ: Συνταξιοδοτικά θέματα μελών ΔΕΠ μηχανικών
Για το θέμα εισηγήθηκε ο Δ.Ζώης, Μέλος του ΔΣ Συλλόγου ΔΕΠ Παν.Πατρών, όπου ανέλυσε το
πρόβλημα και ζήτησε γενικά τη συμπαράσταση της ομοσπονδίας και των συλλόγων και με
ανακοίνωση, αφού βάση του καταστατικού τους σκοπός είναι η προώθηση των συμφερόντων των
μελών τους. Τόνισε ότι συνταξιοδοτικά προβλήματα θα προκύψουν και σε άλλους κλάδους εκτός
των μηχανικών και πρέπει να γίνει προσπάθεια στήριξης των συνταξιούχων συναδέλφων. Για το
ίδιο θέμα μίλησε ο Ε. Χίνης, Πρόεδρος ΔΣ Συλλόγου ΔΕΠ ΕΜΠ. Έδωσε το ιστορικό σχετικά με την
ασφάλιση και συνταξιοδότηση μελών ΔΕΠ (Διπλωματούχων Μηχανικών) λόγω ιδιότητας. Τόνισε
ότι αυτά ισχύουν και για γιατρούς και όσους έχουν και δεύτερη ασφάλιση. Εισηγήθηκε να αλλάξει
η παρ.6 του άρθρου 20 του ν.4387/2016 (Κατρούγκαλου).
Αποφασίστηκε να ετοιμαστεί ένα σχέδιο ανακοίνωσης από τους συναδέλφους που ασχολούνται
με το θέμα, το οποίο θα μπει σε διαβούλευση.
8ο ΘΕΜΑ: Η ανομία σε πανεπιστημιακούς χώρους και οι ευθύνες της Κυβέρνησης. Εισήγηση από
ΚΙΠΑΝ
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Η ΚΙΠΑΝ έχει στείλει ανακοίνωση για το θέμα, που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της
ομοσπονδίας
http://www.posdep.gr/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=2161&Itemid=4
83
Τα μέλη της ΕΓ τοποθετήθηκαν:
Χ. Φείδας : Συμφωνώ με την ανακοίνωση ΚΙΠΑΝ με κάποιες φραστικές αλλαγές/τροποποιήσεις σε
θέματα χαρακτηρισμών όπως «ανερμάτιστου Υπουργού Παιδείας».
Πρόεδρος : Δεν έχω δει κείμενο αλλά επί της αρχής ως ΠΟΣΔΕΠ είμαστε πάντα απέναντι σε τέτοιες
άνομες πράξεις.
Μ. Ρογδάκης : Θεωρώ αποσπασματική την ανακοίνωση επικεντρώνοντας στα ναρκωτικά. Πρέπει
να γίνει μία σοβαρή συζήτηση και απέχω αν γίνει ψηφοφορία.
Ι. Χατζηπαυλίδης: Συντάσσομαι με πρόταση Φείδα - Ευσταθόπουλου
Κ. Σιέττος: Το πρόβλημα με τα ναρκωτικά δε ξεκινά από το πανεπιστήμιο. Το ίδιο το σύστημα
προωθεί την διακίνηση που θέλει τους νέους με σκυμμένο κεφάλι. Προωθεί την κατάργηση του
ασύλου και όλοι συνέβαλαν σε αυτή την κατεύθυνση. Μέσα από τα πανεπιστήμια μπορεί να λυθεί
το πρόβλημα με πρόσληψη ειδικού προσωπικού και φωτισμού των χώρων.
Γ. Ψαρράς : Ανομία υπάρχει παντού και αντανακλάται και στους χώρους πανεπιστημίου. Στους
χώρους εκτός πανεπιστημίου που δεν υπήρχε ποτέ άσυλο και αστυνομεύονταν, η ανομία ήταν
παντα μεγαλύτερη από τους πανεπιστημιακούς χώρους. Δεν συμφωνώ και δεν θα ψηφίσω την
απόφαση, καθώς εκτιμώ πως ο στόχος της είναι να κτυπηθεί ο θεσμός του ασύλου.
Τελικά αποφασίστηκε σε ηλεκτρονική διαβούλευση το παρακάτω κείμενο:
Απόφαση της ΕΓ της ΠΟΣΔΕΠ για την ανομία στους πανεπιστημιακούς χώρους

http://www.posdep.gr/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=2175&Itemid=2
38
9ο ΘΕΜΑ: Συζήτηση προέδρου με Γαβρόγλου
Το θέμα έθιξε ο Γ. Λιτσαρδάκης σχετικά με την τροπολογία για τη θέση σε αργία καθηγητών για
τους οποίος έχει ασκηθεί δίωξη και δεν έχουν περάσει από πειθαρχικό. Ο πρόεδρος αναφέρθηκε
ότι είναι παλιά επιδίωξη της ΠΟΣΔΕΠ να αλλάξει το νομοθετικό πλαίσιο της αργίας καθηγητών που
δεν έχουν περάσει πειθαρχικό. Είναι μάλιστα παλιά απόφαση της ΠΟΣΔΕΠ που είναι διατυπωμένη
από ειδικούς νομικούς. Θα το κοιτάξουμε και ειδικότερα.
Τα ακόλουθα θέματα που είχαν τεθεί από την ΚΙΠΑΝ, θα συζητηθούν σε επόμενη
συνεδρίαση,λόγω ελλείψεως χρόνου.
-Η ποιότητα των σπουδών και η ακαδημαϊκή ακεραιότητα
-Η νέα προκλητική και χυδαία πράξη του Βασίλη Καρδάση, Προέδρου της ΔΕ του ΕΑΠ

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

Ο Γραμματέας
Χαράλαμπος Φείδας
Καθηγητής Α.Π.Θ
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