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ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ
ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2009-2011
5 η (Διευρυμένη) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ, ΣΑΒΒΑΤΟ 9 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2010,
στο ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ,
ΚΤΙΡΙΟ ΣΧΟΛΗΣ ΝΟΠΕ, Αίθουσ α ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗ

Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Ο

Δ Ε Λ Τ Ι Ο

Π Α ΡΟ ΝΤ Ε Σ : Κ ΙΠ ΑΝ ( Αυ γ ου σ τι ανά κη ς Μι χαή λ , Λε κά κο υ Μαρί α, Λι τ σα ρ δά κη ς
Γι ώ ργ ο ς, Μι αο ύ λη Να τά σ σα , Μο υ σ τ άκη ς Β ασί λη ς , Σ α β βά κη ς Χ αρά λα μπ ο ς,
Στα υ ρα κά κη ς Νι κό λ αο ς, Xα τζη παν τε λή ς Θε ό δω ρ ο ς, Φι λαλ ή θη ς Τ ά σ ος) Α Ρ Μ Ε:
( Κ ο υ ρο υ νι ώ τη ς Χ ρή σ το ς , Κ αρ αν τζ ό λα Ε λέ νη , Μπ ο υρ ν ό βα Ε υ γε νί α, Π ο λ υμ ε νέ α ς
Γι ώ ργ ο ς, Τρι κα λι ν ός Χρή στ ο ς , Τ σι τή λ ο υ Σό νι α) ΣΥ Σ Π Ε ΙΡΩ Σ Η ( Δη μη τ ρα κ οπ ο ύ λ ο υ
Αγ γε λι κή ,
Ζαρ κά δ η ς
Γι άν νη ς ,
Κ αλ φ ακά κ ο υ
Ρέ α ,
Κ ο υ τσ ο ύ ρη ς
Α λέ κο ς ,
Κ ω ν στ αν τα κ όπ ο υ λ ος Στ α ύρ ο ς, Σ π ύρ τ ο υ Άν να , Φ ο υρ τ ο ύν η ς Γι ώ ργ ο ς) ΑΣΚ Ε Υ
( E υ σ ταθ ό π ο υλ ο ς Ε υ σ τάθι ο ς , Νη μα τ ο ύ δ η ς Ιω άν νη ς, Σα κ κ άς Πα ύ λ ο ς) Δ Η ΠΑ Κ
( Βα νακ άρα ς Α λέ ξα ν δ ρο ς , Τρι μ πέ ρη ς Γι ώ ρ γ ος , Τ σι λι γκι ρί δη ς Γι ώ ργ ο ς)
ΑΠ Ο ΝΤ Ε Σ : ΣΥ Σ Π Ε ΙΡΩΣ Η ( Μπα σι ο ύ κα ς Κ ώ σ τα ς) , Δ Η ΠΑΚ ( Θε ο δώ ρ ο υ Κ υρι ακή ) ,
ΑΚ ΙΠ ( Γι ώ ρ γο ς Κ α τ σ ή ς, Μαρ κ όπ ο υ λ ος Γι ώ ργ ο ς) , Ανα σ τα σ οπ ο ύ λ ου Ιω ά ννα .
Συνολικά εκπροσωπήθηκαν οι παρακάτω σύλλογοι, είτε μέσω εκπροσώπων Δ.Σ., είτε μέσω
της Δ.Ε. :
Παν/μιο Δυτικής Μακεδονίας, ΑΠΘ, Ιατρική Σχολή ΑΠΘ, Σχολή ΝΟΠΕ ΕΚΠΑ, Σχολή Θετικών
Επιστημών ΕΚΠΑ, Φιλοσοφική Σχολή ΕΚΠΑ, ΕΜΠ, Γεωπονικό Παν/μιο, Οικονομικό Παν/μιο Αθηνών,
Ιατρική Σχολή Αθηνών, Παν/μιο Πελοποννήσου, Παν/μιο Ιωαννίνων, Πολυτεχνική Σχολή ΔΠΘ,
Οδοντιατρική Σχολή Αθηνών, Παν/μιο Αιγαίου, Πολυτεχνείο Κρήτης, Παν/μιο Κρήτης (Σχολές
Ηρακλείου), Παν/μιο Πατρών, Πάντειο Παν/μιο.
Παρατηρητές: Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων, Σχολή Ικάρων, Σχολή Ναυτικών Δοκίμων.
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ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

1) Ενημέρωση από το Προεδρείο: Συναντήσεις της Ε.Γ. με την Πολιτική Ηγεσία του Υπουργείου
Παιδείας και του Προεδρείου με τον ΓΓ της ΓΓΕΤ και τον ΓΓ του ΥΠΥΚΑ, και ενέργειες του
Προεδρείου για τα προγράμματα «Ηράκλειτος», «Θαλής», «Μεταδιδακτόρων» / συμμετοχή
της ΠΟΣΔΕΠ στις επιτροπές του ΥΠΔΒΜΘ, που αφορούν τα Πανεπιστήμια (ΣΑΠΕ, ΣΠΔΕ,
Πιστοποίηση Προσόντων, ΔΙΑ ΒΙΟΥ, Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών, Πιστοποιητικό
Παιδαγωγικής Επάρκειας, …).
Για όλα αυτά τα θέματα έχει σταλεί το σχετικό υλικό σε όλους τους συναδέλφους και έχει
αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΠΟΣΔΕΠ κατά το χρόνο εξέλιξης της αντίστοιχης δράσης. Δεν
υπήρξε κάποια ιδιαίτερη προσθήκη κατά τη διαδικασία.

2)

Ολοκλήρωση της διαδικασίας νομιμοποίησης της Ομοσπονδίας.
Η Διοικούσα Επιτροπή της ΠΟΣΔΕΠ αποφάσισε τη συνέχιση των διαδικασιών –που άρχισαν
το 1989- για τη θεσμική ολοκλήρωση της Ομοσπονδίας. Προς τούτο ζητά από όλους τους
Συλλόγους μελών ΔΕΠ 1.) να καλέσουν τα μέλη τους σε Γενικές Συνελεύσεις πριν τις
εκλογές για την ανάδειξη των συνέδρων του 10ου Συνεδρίου της ΠΟΣΔΕΠ, ώστε να πάρουν
απόφαση για τη συγκρότηση της ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΠΟΣΔΕΠ) 2.) να ορίσουν έναν εκπρόσωπο για να μετάσχει
στην προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή, που θα υπογράψει το καταστατικό της Ομοσπονδίας
και 3.) να συμπληρώσουν τα σχετικά έγγραφα σύμφωνα με τις προβλεπόμενες από το
θεσμικό πλαίσιο περί σωματείων διαδικασίες, τα οποία θα κοινοποιηθούν από τη
Γραμματεία της ΠΟΣΔΕΠ. Καταστατικό της Ομοσπονδίας είναι αυτό που είχε συμφωνηθεί
από τους Συλλόγους, που είχαν συμπράξει προς τούτο το 1989, εκτός ελαχίστων προφανών
οριακών αλλαγών, οι οποίες είναι επιβεβλημένες με το πέρασμα του χρόνου και ήδη
εφαρμόζονται. Τις αλλαγές θα εξετάσει επιτροπή που συστάθηκε για το σκοπό αυτό και θα
εγκριθούν με ευρεία πλειοψηφία από τη Διοικούσα Επιτροπή της ΠΟΣΔΕΠ.
Η δέσμη των παραπάνω προτάσεων έγινε αποδεκτή με 19 ψήφους [εκπρόσωποι των
παρατάξεων ΚΙΠΑΝ, ΑΡΜΕ, ΑΣΚΕΥ και ΔΗΠΑΚ]. Η ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ αντιπρότεινε το θέμα αυτό
να παραπεμφθεί για συζήτηση και απόφαση στο 10ο Συνέδριο της ΠΟΣΔΕΠ (7 ψήφοι).

(Βλέπε σχετική Απόφαση της 5ης Συνεδρίασης της ΔΕ της ΠΟΣΔΕΠ).
3)

10ο Συνέδριο της ΠΟΣΔΕΠ: Χρόνος Διεξαγωγής, Οργάνωση του προσυνεδριακού διαλόγου
και Εκλογική διαδικασία ανάδειξης των Αντιπροσώπων από τους Συλλόγους (Εισήγηση από
τον Πρόεδρο).
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Το θέμα συζητήθηκε διεξοδικά και στα περισσότερα επιμέρους θέματα, , υπήρξε
συναίνεση. Η ΔΗΠΑΚ εξέφρασε την πλήρη αντίθεση της στο θέμα της ηλεκτρονικής
ψήφου. Η Συσπείρωση ζήτησε το 10ο Συνέδριο να διεξαχθεί νωρίτερα μέσα στο
Δεκέμβριο εκτιμώντας ότι μέχρι τότε θα έχει κατατεθεί από το Υπουργείο και
ψηφιστεί από τη Βουλή το Νομοσχέδιο για τις θεσμικές αλλαγές. Σ’ αυτό το ζήτημα
οι υπόλοιποι θεώρησαν ότι 1) ο χρόνος (μέχρι τα μέσα Δεκεμβρίου) δεν είναι
επαρκής για μια σοβαρή και ουσιαστική προσυνεδριακή διαδικασία, 2) οι
εκτιμήσεις για το χρόνο κατάθεσης και το χρόνο ψήφισης των αναγγελθέντων
θεσμικών αλλαγών δεν προβλέπουν τόσο ταχεία εξέλιξη και λήξη και 3) εάν οι
εξελίξεις το επιβάλλουν, η Ομοσπονδία έχει τα αποφασιστικά της όργανα
(Εκτελεστική Γραμματεία και Διοικούσα Επιτροπή), τα οποία μπορούν να
αναθεωρήσουν τις όποιες ημερομηνίες τίθενται με την παρούσα απόφαση. Από το
Προεδρείο επισημάνθηκε σε όλους τους τόνους η ανάγκη μαζικής συμμετοχής των
συναδέλφων τόσο στον προσυνεδριακό διάλογο όσο και στις εκλογικές
διαδικασίες. Αποτελεί κοινό τόπο πιστεύουμε, πως η μοναδική δύναμη που
διαθέτει η Ομοσπονδία μας είναι η ψήφος του κάθε συναδέλφου ανεξάρτητα από
ιδεολογική, πολιτική, κομματική ή παραταξιακή τοποθέτηση. Το Προεδρείο
δηλώνει ότι θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την επίτευξη αυτού του
στόχου. Θεωρούμε ότι ο αριθμός των εκλεγμένων συνέδρων -από τους περίπου 300
του 9ου Συνεδρίου- στο 10ο Συνέδριο της ΠΟΣΔΕΠ θα πρέπει να υπερβεί τους 500
άρα η συμμετοχή θα πλησιάσει το 70%. Βεβαίως σε κάποιους Συλλόγους μελών ΔΕΠ
αυτό το ποσοστό έχει επιτευχθεί εδώ και αρκετά χρόνια. Κάθε επιλογή που θα έχει
ως αποτέλεσμα μικρή συμμετοχή στις εκλογικές διαδικασίες δεν εξυπηρετεί ούτε
τους Πανεπιστημιακούς αλλά ούτε και το Πανεπιστήμιο (Βλέπε σχετική Απόφαση
της 5ης Συνεδρίασης της ΔΕ της ΠΟΣΔΕΠ).
4)

Οικονομικά Πανεπιστημιακών: Νέο Ειδικό Μισθολόγιο με ενσωμάτωση των επιδομάτων –
Οικονομικά των Πανεπιστημίων. (Εισήγηση από τον Πρόεδρο)

Έγινε ενημέρωση από τον Πρόεδρο για τη συνάντηση, που υπήρξε την προηγούμενη
μέρα με τον Υφυπουργό Οικονομικών κ. Φίλιππο Σαχινίδη και την διαδικασία
διαλόγου, που ξεκινά μεταξύ του Υπουργείου Οικονομικών, του Υπουργείου
Παιδείας και των Ομοσπονδιών του Ενιαίου Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης και
Έρευνας για την επικαιροποίηση του ειδικού μισθολογίου των διδασκόντων και των
ερευνητών με την ενσωμάτωση όλων των επιδομάτων στο βασικό μισθό (Βλέπε
σχετικό Δελτίο Τύπου ΠΟΣΔΕΠ & ΟΣΠ-ΤΕΙ και Αποφάσεις της ΔΕ της ΠΟΣΔΕΠ).
5)

Ενέργειες προς την Πολιτική Ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας για τα Επειγόντα Αιτήματα
της Ομοσπονδίας: α) Διορισμοί εκλεγμένων μελών ΔΕΠ, β) Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες/
Ηλεκτρονικές Συνδρομές, γ) Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών από τη Αβαθμια & Ββάθμια
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Εκπαίδευση στα Πανεπιστήμια, δ) παρενέργειες στα Ιδρύματα από την τελευταία
νομοθετική ρύθμιση ουσιαστικής κατάργησης των θέσεων μελών ΔΕΠ, που προέρχονται
από αποχωρήσεις ε) Αποσπάσεις συζύγων μελών ΔΕΠ, που υπηρετούν στην πρωτοβάθμια
και δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

Επικαιροποιήθηκαν οι παλαιότερες αποφάσεις των οργάνων της Ομοσπονδίας για
όλα σχεδόν αυτά τα θέματα. Αποφασίστηκε να προωθηθούν άμεσα τα παραπάνω
αιτήματα στο Υπουργείο Παιδείας και θα ζητηθούν άμεσα απαντήσεις (Βλέπε
σχετική Απόφαση της 5ης Συνεδρίασης της ΔΕ της ΠΟΣΔΕΠ).
6)

Νέο Θεσμικό Πλαίσιο για τα Πανεπιστήμια. Άμεση Ενεργοποίηση των Ομάδων Εργασίας
της ΠΟΣΔΕΠ:

Η Διοικούσα Επιτροπή συζήτησε αναλυτικά τις εξαγγελθείσες από το Υπουργείο
Παιδείας θεσμικές αλλαγές. Η Δ.Ε. αποφάσισε κατά πλειοψηφία ότι το ελληνικό
πανεπιστήμιο χρειάζεται «βαθιές τομές στο νομοθετικό πλαίσιο …… με ένα λιτό
πλαίσιο που θα απελευθερώνει τα ιδρύματα από τον ασφυκτικό εναγκαλισμό του
Υπουργείου Παιδείας και θα ενισχύει τις προσπάθειες για ουσιαστικές αλλαγές στην
εσωτερική λειτουργία τους». Η απόφαση επίσης περιγράφει τους βασικούς άξονες
στους οποίους η Δ.Ε. θεωρεί ότι πρέπει να κινούνται οι αλλαγές, ώστε να
διασφαλίζονται η ακαδημαϊκή αυτοτέλεια και αυτοδιοίκηση καθώς και η ποιοτική
αναβάθμισης των Πανεπιστημίων. Τέλος, το Προεδρείο κάλεσε και καλεί όλα τα μέλη
της Δ.Ε. αλλά και κάθε ενδιαφερόμενο συνάδελφο να πλαισιώσουν τις Ομάδες
Εργασίας, που έχουν δημιουργηθεί για τις θεσμικές αλλαγές, ώστε η Ομοσπονδία να
συμμετάσχει με επιστημονικά τεκμηριωμένες προτάσεις στο διάλογο, που ήδη έχει
ξεκινήσει (Βλέπε σχετική Απόφαση της 5ης Συνεδρίασης της ΔΕ της ΠΟΣΔΕΠ).
7)

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΚΕΑΤΕΕ).

Το θέμα της δημιουργίας του ΚΕΑΤΕΕ σε συνεργασία με ΟΣΕΠ-ΤΕΙ και ΕΕΕ -όπως
είναι γνωστό από προηγούμενες ενημερώσεις συνεδριάσεων των οργάνων (Ε.Γ. και
Δ.Ε.)- έχει συζητηθεί και αποφασισθεί σε όλες σχεδόν τις συνεδριάσεις των οργάνων
της Ομοσπονδίας τους τελευταίους 16 μήνες. Στη παρούσα συνεδρίαση δόθηκαν
από το Προεδρείο για συζήτηση και απόφαση τα κείμενα,
στα οποία
περιγράφονται η σκοπιμότητα, οι σκοποί και οι βασικοί άξονες δράσης του Κέντρου.
Επειδή η διανομή των κειμένων έγινε καθυστερημένα το Προεδρείο πρότεινε να
δοθούν τα κείμενα για διαβούλευση μεταξύ των μελών της ΔΕ για μια βδομάδα και
να ακολουθήσει στη συνέχεια ηλεκτρονική ψηφοφορία, όπως και στο παρελθόν
αυτό έχει γίνει. Οι παρατάξεις ΔΗΠΑΚ και ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ αποχώρησαν, κάνοντας
αναφορά στις ήδη δημόσιες τοποθετήσεις τους για το θέμα συνολικά (Βλέπε
ανακοινώσεις των παρατάξεων αυτών και στην Ιστοσελίδα της ΠΟΣΔΕΠ). Η
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διαβούλευση ολοκληρώθηκε τη Δευτέρα 18 Οκτωβρίου 2010. Στη διάρκεια της
διαβούλευσης έγιναν συγκεκριμένες παρατηρήσεις-προτάσεις (όπως αυτές του
συναδέλφου Χρ. Τρικαλινού που αφορούσαν κυρίως την χρονική μετάθεση για
απόφαση σχετικά με τα όργανα διοίκησης σε μια επόμενη, πιο οργανωμένη,
συζήτηση), οι οποίες έγιναν αποδεκτές από το Προεδρείο αλλά και τα
υποστηρίζοντα μέλη της Δ. Ε. Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας για τα κείμενα, όπως
αυτά διαμορφώθηκαν τελικά, είναι: υπέρ 17, λευκό 1 και αποχές 15. Να σημειωθεί
ότι στις 15 αποχές υπολογίζονται και οι συνάδελφοι των παρατάξεων ΔΗΠΑΚ (4) ΚΑΙ
ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ (8), οι οποίοι έχουν τοποθετηθεί αρνητικά με τις ανακοινώσεις τους.
Επομένως, ουσιαστικά απέχοντες είναι μόνο οι συνάδελφοι Γιώργος Κατσής και
Γιώργος Μαρκόπουλος της Φιλοσοφικής Σχολής του ΕΚΠΑ και
Ιωάννα
Αναστασοπούλου από το ΕΜΠ.
Ενημερωτικά σημειώνεται ότι στην μεν ΟΣΕΠ-ΤΕΙ τα κείμενα υπερψηφίστηκαν από
το 15-μελές Διοικητικό Συμβούλιο με ψήφους 13 υπέρ και 2 κατά (ΔΗΠΑΚ) και στην
Ένωση Ελλήνων Ερευνητών από το 9-μελές Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα από
όλες τις παρατάξεις (9-0).
8)

Πανεπιστημιακοί Γιατροί: Προτάσεις των μελών ΔΕΠ των Ιατρικών Σχολών για τα θέματα
που σχετίζονται με το Υπουργείο Υγείας.

Η Διοικούσα Επιτροπή συζήτησε το θέμα των συναδέλφων Πανεπιστημιακών
Γιατρών, επικαιροποίησε παλαιότερες σχετικές αποφάσεις της και ανανέωσε το
αίτημα για τριμερή συνάντηση μεταξύ της Ομοσπονδίας του Υπουργείου Παιδείας
και του Υπουργείου Υγείας για συζήτηση και επίλυση των χρόνιων και σοβαρότατων
προβλημάτων, που αντιμετωπίζουν οι συνάδελφοι των Σχολών Υγείας και ειδικά
όσοι υπηρετούν στα Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία (Βλέπε σχετική Απόφαση της 5ης
Συνεδρίασης της ΔΕ της ΠΟΣΔΕΠ).
9)

Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών – Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής Επάρκειας. (Εισήγηση από τη
Γραμματέα)

Η Διοικούσα Επιτροπή παρέπεμψε τις εισηγήσεις της ομάδας εργασίας της
Ομοσπονδίας στο σχετικό θέμα σε ηλεκτρονική διαβούλευση μεταξύ των μελών της
μέχρι την Κυριακή 17 10 2010, ώστε μετά τις όποιες παρατηρήσεις να
διαμορφωθούν τα τελικά κείμενα για αυτά τα πολύ σημαντικά θέματα (Βλέπε
σχετικές Αποφάσεις της 5ης Συνεδρίασης της ΔΕ της ΠΟΣΔΕΠ).
10) Κολέγια: α) Θεσμικό πλαίσιο και ενέργειες για το θέμα στο διεθνή χώρο, β) παραβιάσεις
του νόμου για την προβολή των επιχειρήσεων μεταλυκειακής εκπαιδευσης, γ) έφεση σε
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πρωτόδικη
απόφαση
για
κολέγιο,
δ)
Hellenic
http://www.hau.edu.gr/index.htm (Εισήγηση από τον Πρόεδρο).

American

University

Επικαιροποιούνται οι παλαιότερες αποφάσεις της Ομοσπονδίας σχετικές με τη
μεταλυκειακή ζώνη εκπαίδευσης και κατάρτισης. Επαναλάβαμε ότι 1) η πολιτική
Ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας ελάχιστα έχει πράξει στο συγκεκριμένο θέμα και
στην ουσία συνεχίζει την πολιτική της προηγούμενης Κυβέρνησης 2) Το θέμα όπως
εξελίσσεται βάλλει ευθέως κατά των βασικών συμφερόντων των Ιδρυμάτων
Ανώτατης Εκπαίδευσης όχι μόνο βραχυπρόθεσμα αλλά κυρίως μακροπρόθεσμα και
εξελίσσεται σε ένα εκπαιδευτικό, οικονομικό, πολιτικό αλλά και πολιτισμικό
σκάνδαλο πρώτης γραμμής. 3) Η παρέμβαση αυτή, που επιτρέπει στη χώρα μας το
franchising ενώ σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες απαγορεύεται, γίνεται με τις ευλογίες
της Πολιτείας, προχωρά στη ριζική αναδιάταξη του μεταλυκειακού χώρου σε
στρατηγικό επίπεδο, άρα αποτελεί ένα γεγονός πρωτευούσης σημασίας για την
Ομοσπονδία. Η Ομοσπονδία με βάση και τις προηγούμενες αποφάσεις θα
προχωρήσει άμεσα σε συγκεκριμένες ενέργειες τόσο σε εθνικό όσο και διεθνές
επίπεδο για να αναδείξει το θέμα σε όλες του τις πλευρές. (Βλέπε σχετική
Απόφαση της 5ης Συνεδρίασης της ΔΕ της ΠΟΣΔΕΠ).
1)

Συνεργασία με Ομοσπονδίες της Ανωτάτης Εκπαίδευσης και της Έρευνας στον ελληνικό και
το διεθνή χώρο.

Α. Το Προεδρείο θα αναδείξει ως ένα από τα θέματα του προσυνεδριακού διαλόγου
τη δημιουργία Συνομοσπονδίας Διδασκόντων και Ερευνητών του ενιαίου χώρου
Ανώτατης Εκπαίδευσης και Έρευνας. Επίσης το θέμα αυτό θα έλθει και στο 10ο
Συνέδριο για συζήτηση και απόφαση.
Β. Ένα άλλο θέμα, το οποίο αποτέλεσε έναν από τους στόχους του Προεδρείου από
την ημέρα ανάληψης της ηγεσίας της Ομοσπονδίας είναι αυτό της ανάπτυξης
σχέσεων με τις αντίστοιχες διεθνείς οργανώσεις των εκπαιδευτικών. Ας σημειωθεί
ότι η ΠΟΣΔΕΠ δεν είναι μέλος της Education International Pan-European Structure,
στην οποία ανήκουν όλες οι ομοσπονδίες εκπαιδευτικών όλων των βαθμίδων στην
Ευρώπη και βεβαίως και η ΟΛΜΕ και η ΔΟΕ!!! Οι διαδικασίες βρίσκονται σε καλό
δρόμο και πιστεύουμε ότι σύντομα και η ΠΟΣΔΕΠ θα γίνει μέλος αυτής της
κεντρικής διεθνούς οργάνωσης των ανθρώπων της εκπαίδευσης.
2)

Προετοιμασία της συμμετοχής της ΠΟΣΔΕΠ στην 65η Σύνοδο Πρυτάνεων Ελληνικών
Πανεπιστημίων, Πανεπιστήμιο ΚΡΗΤΗΣ, ΡΕΘΥΜΝΟ 22-24, ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2010 (Βλέπε:
http://www.synodos-aei.gr/).
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Η Ομοσπονδία θα προσέλθει στην 65η Σύνοδο Ελληνικών Πανεπιστημίων με όλες
τις παραπάνω αποφάσεις καθώς και εκείνες από προηγούμενες συνεδριάσεις των
οργάνων, οι οποίες είναι σχετικές με την επικαιρότητα και τη λοιπή θεματολογία
της Συνόδου.

Με Συναδελφικούς Χαιρετισμούς,
Νικόλαος Μ. Σταυρακάκης, Καθηγητής Ε.Μ.Π.
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