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ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΠΟΣΔΕΠ (2011-2013)
2η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2011, 10:00 - 14:30
Γραφεία ΠΟΣΔΕΠ, ΣΤΑΔΙΟΥ 5, 4ος Όροφος, ΑΘΗΝΑ

Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Σ Η
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
1) ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ:
α) Απώλεια του συναδέλφου Γιώργου Κατσή.
Έγινε αναφορά στην μακρόχρονη παρουσία του συναδέλφου Γιώργου Κατσή στη Σχολή του,
την επιστήμη, τους φοιτητές καθώς και στα όργανα της Ομοσπονδίας. Αποφασίστηκε εις
μνήμην του συναδέλφου να κατατεθεί το ποσόν των 300.00 ευρώ στη ΜΚΟ «Γιατροί του
Κόσμου», να ενημερωθούν η οικογένειά του καθώς και οι συνάδελφοι στη Σχολή του. Τέλος
κρατήθηκε 1 λεπτού σιγή εις μνήμην του συναδέλφου Γιώργου.
β) Γεγονότα της Νομικής και ΕΜΠ.
Η ΕΓ επιβεβαίωσε την ανακοίνωση του Προεδρείου της Ομοσπονδίας, που εξεδόθη τις ημέρες
των γεγονότων που συνέβησαν στη Νομική Σχολή.
γ) Κινητοποιήσεις στις 23/2 και θέση της Ομοσπονδίας.
(Βλέπε, σχετική απόφαση της ΕΓ στην Ιστοσελίδα της ΠΟΣΔΕΠ)
δ) ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ: Το Πανεπιστήμιο στον 21ο αιώνα: Όραμα, Προβλήματα και
Προοπτικές, 23-25 Απριλίου 2010, ΑΘΗΝΑ: Έκδοση των Πρακτικών
Προχωρά η έκδοση των Πρακτικών του Συνεδρίου. Εκτιμάται ότι το βιβλίο θα έχει ένα μέγεθος
330 περίπου σελίδων.
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ε) Θεσμική Ολοκλήρωση της ΠΟΣΔΕΠ.
Θα αποσταλεί το Καταστατικό της Ομοσπονδίας για ενημέρωση των Συλλόγων επί των
διατυπώσεων που προτείνει η Ομάδα Εργασίας της ΔΕ και για τυχόν παρατηρήσεις τους, που
όμως δεν μπορούν να αφορούν σε ουσιαστικές αλλαγές του υπάρχοντος Καταστατικού, εντός
15 ημερών, πριν την έγκριση από την ΕΓ και την υποβολή του κειμένου στο Πρωτοδικείο, ώστε
με βάση την απόφαση του 10ο Συνεδρίου να αναγνωριστεί η Ομοσπονδία υπό τη μορφή
σωματείου. Οι φραστικές διατυπώσεις έχουν προταθεί από Ομάδα Εργασίας, που συστήθηκε
με απόφαση της Δ.Ε. της ΠΟΣΔΕΠ το φθινόπωρο του 2010. Αφορούν θέματα που είχαν ήδη
αποφασισθεί σε προηγούμενα Συνέδρια της Ομοσπονδίας και τα οπoία από τότε
εφαρμόζονταν στην πράξη από την Ομοσπονδία, ενώ το άρθρο 37 τροποποιείται για να
διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία της Ομοσπονδίας στο μεσοδιάστημα μέχρι την έγκριση του
καταστατικού από το Πρωτοδικείο αλλά και μετά.
στ) ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΚΕΑΤΕΕ).
Προχωρούμε με γοργούς ρυθμούς στη σύσταση ενός ανεξάρτητου, διεθνών προδιαγραφών
Κέντρου Μελετών και Έρευνας για τα θέματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, της έρευνας και
της καινοτομίας σε στενή συνεργασία με την ΟΣΕΠ/ΤΕΙ και την ΕΕΕ. Ζητούμε από όλες τις
πλευρές να συμμετάσχουν από την πρώτη στιγμή σε όλες τις φάσεις της δημιουργίας και της
λειτουργίας του Κέντρου. Όλες οι διαδικασίες θα είναι ανοικτές σε κάθε μέλος της ΔΕ της
ΠΟΣΔΕΠ. Στα χέρια μας είναι να δημιουργήσουμε ένα πραγματικά νέο θεσμό, που θα
αποτελέσει το υπόδειγμα διαφάνειας, αριστείας και αποτελεσματικότητας για την ευρύτερη
κοινωνία. Η βούληση και οι δυνάμεις υπάρχουν αλλά και οι περιστάσεις όχι μόνο το απαιτούν
αλλά και το επιβάλλουν.
ζ) Συνάντηση με τον Τομέα Παιδείας ΝΔ
Την Πέμπτη 17-2-2011 ώρα 18.30 έγινε συνάντηση αντιπροσωπίας της ΕΓ της ΠΟΣΔΕΠ (Ν.Μ.
Σταυρακάκης, Ε. Ευσταθόπουλος, Ε. Μπουρνόβα, Ε. Καραντζόλα) με τον Τομέα Παιδείας της ΝΔ
(κκ. Άρης Σπηλιωτόπουλος, Σπύρος Ταλιαδούρος, Αθανάσιος Κυριαζής). Παρουσιάσαμε τις
Αποφάσεις του 10ο Συνεδρίου της ΠΟΣΔΕΠ καθώς και τις άλλες πρόσφατες θέσεις της
Ομοσπονδίας στα επίκαιρα θέματα, όπως η μη υπογραφή των εξελίξεων των μελών ΔΕΠ από
τον Υφυπουργό Παιδείας, η μη εφαρμογή του 1:5 στις θέσεις των μελών ΔΕΠ αλλά και
γενικότερα στην Παιδεία και την Υγεία, το μισθολογικό των πανεπιστημιακών, το θέμα του
ασύλου, κλπ.
2) Συμμετοχή της ΠΟΣΔΕΠ στις διαδικασίες του ΕΣΥΠ για τη συζήτηση των
θεσμικών αλλαγών στην ανώτατη εκπαίδευση.
(Βλέπε, σχετική απόφαση της ΕΓ στην Ιστοσελίδα της ΠΟΣΔΕΠ)
3) Θέματα ΔΕΠ: α) Εξελίξεις, β) 1:5, γ) αδιόριστα εκλεγμένα μέλη ΔΕΠ, δ) Πιστώσεις
διδασκόντων ΠΔ 407/80, ε) Αποσπάσεις συζύγων μελών ΔΕΠ.

1

Π α ν ε λ λ ή ν ι α Ο μ ο σ π ο ν δ ί α Σ υ λ λ ό γ ω ν Δι δ α κ τ ι κ ο ύ κ αι Ε ρ ε υ ν η τ ι κ ο ύ Π ρ ο σ ω π ι κ ο ύ

Επιβεβαιώθηκαν οι θέσεις που το Προεδρείο έχει πάρει το τελευταίο διάστημα καθώς και οι
ενέργειες στις οποίες προέβη μετά το Συνέδριο στα παραπάνω θέματα.
(Βλέπε, σχετικές ανακοινώσεις στην Ιστοσελίδα της ΠΟΣΔΕΠ)
4) Οικονομικά Πανεπιστημιακών: Νέο Ειδικό Μισθολόγιο - Απόδοση του 15% στα
Πανεπιστήμια από τα μέλη ΔΕΠ, που έχουν Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών.
Νέο Ειδικό Μισθολόγιο: έγινε ενημέρωση από τον Πρόεδρο για τη συνάντηση της 12-1-2011,
στο Υπουργείο Οικονομικών, του ίδιου και του Προέδρου της ΟΣΕΠ-ΤΕΙ Γ. Τσάκνη με τον
Υπουργό Οικονομικών και την Υπουργό Παιδείας. Στη συνάντηση παρευρίσκοντο επίσης ο
Ειδικός Γραμματέας ΑΕΙ Καθηγητής Βασίλης Παπάζογλου, ο Γενικός Γραμματέας του ΥΠΟΙ
Αναπληρωτής Καθηγητής Ηλίας Πλασκοβίτης και ο Γενικός Γραμματέας Δημοσιονομικής
Πολιτικής κύριος Ηλίας Πεντάζος. Τα αποτελέσματα αυτής της συνάντησης αποτυπώνονται
αναλυτικότατα στην ανακοίνωση των 2 Ομοσπονδιών, που ακολούθησε τη συνάντηση.
(Βλέπε, σχετική ανακοίνωση στην Ιστοσελίδα της ΠΟΣΔΕΠ)
Απόδοση του 15% στα Πανεπιστήμια από τα μέλη ΔΕΠ: Συζητήθηκε διεξοδικά το θέμα της
καταβολής στα Πανεπιστήμια του 15% από συναδέλφους, που έχουν Δελτίο Παροχής
Υπηρεσιών, όπως προβλέπει ο ισχύων νόμος. Κατά τη συζήτηση αναδείχτηκαν τα ακόλουθα
σημεία: α) τα μέλη ΔΕΠ υποχρεούνται να αποδίδουν ανά εξάμηνο το 15% των εισπράξεων, που
αποκομίζουν από τη χρήση του Δελτίου β) τα Πανεπιστήμια υποχρεούνται από το νόμο σε
τακτά χρονικά διαστήματα να ελέγχουν αν αποδίδονται τα οφειλόμενα, γ) οι υποχρεώσεις
αυτές είναι ανεξάρτητες από το γεγονός ότι εκκρεμούν στα δικαστήρια αγωγές συναδέλφων
εναντίων των ρυθμίσεων του σχετικού Νόμου, δ) παρά το γεγονός ότι οι πληροφορίες που
διαθέτει η Ομοσπονδία είναι περιορισμένες, φαίνεται ότι σε ορισμένα πανεπιστήμια τα
οφειλόμενα συμποσούνται σε ένα ποσόν, το οποίο αποτελεί σημαντικό μέρος του ετήσιου
προϋπολογισμού τους.
Η Ε.Γ. της Ομοσπονδίας λαμβάνοντας υπόψη: 1) τη γενικότερη οικονομική συγκυρία 2) τις
ακαδημαϊκές, ηθικές και πολιτικές διαστάσεις του θέματος, 3) τις σοβαρές προσπάθειες
ακαδημαϊκής και ευθύτερα αναπτυξιακής αναβάθμισης, στις οποίες θα πρέπει ταχύτατα να
προχωρήσει το πανεπιστημιακό μας σύστημα, δεσμεύτηκε να μελετήσει περαιτέρω το θέμα
και να επανέλθει με συγκεκριμένες προτάσεις στην επόμενη συνεδρίαση της Δ.Ε.
5) Χρηματοδότηση της Έρευνας.
Επιβεβαιώθηκαν οι θέσεις που το Προεδρείο έχει πάρει το τελευταίο διάστημα – και οι
ενέργειες τις οποίες έκανε μετά το Συνέδριο- στα παραπάνω θέματα.
(Βλέπε, σχετικές ανακοινώσεις στην Ιστοσελίδα της ΠΟΣΔΕΠ)
6) Μεταλυκειακή Εκπαίδευση & Κατάρτιση: Ενημέρωση – αντιμετώπιση του θέματος.
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Έγινε ενημέρωση για την κατάσταση που επικρατεί στο χώρο της μεταλυκειακής εκπαίδευσης και
κατάρτισης σχετικά με τους τίτλους σπουδών, το επίπεδο των εκπαιδευτικών διαδικασιών, τις
άδειες δικαιόχρησης (franchising), τα επαγγελματικά δικαιώματα, την παράνομη και
παραπλανητική διαφήμιση και τις ενέργειες της Πολιτείας απέναντι σε υπαρκτά σοβαρά
προβλήματα παραβατικότητας και ανομίας. Γενικές διαπιστώσεις: α) η Πολιτεία είναι είτε
αδικαιολόγητα απούσα ή ολιγωρούσα, β) το θεσμικό πλαίσιο παραμένει ανεπαρκές,
αναχρονιστικό και (ίσως σκόπιμα) αναποτελεσματικό, γ) κάτω από αυτές τις συνθήκες είναι
προφανές ότι βρίσκουν πρόσφορο έδαφος πρακτικές και διαδικασίες της γκρίζας και μαύρης
οικονομίας, εις βάρος της νέας γενιάς και των οικογενειών τους, οικογενειών που ανήκουν στα
μεσαία και κυρίως στα φτωχά και πολύ φτωχά στρώματα της ελληνικής κοινωνίας.
Η Ομοσπονδίας θεωρώντας ότι η σωστή και σύγχρονη ανάπτυξη αυτού του χώρου αποτελεί ένα
σημαντικό στοιχείο για την ορθολογική ανάπτυξη του συνόλου της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
κατ’ επέκταση και της χώρας συνολικά, θα προσπαθήσει σε συνεργασία και με τις άλλες
Ομοσπονδίες του χώρου να φέρει το θέμα στις σωστές του διαστάσεις το αμέσως επόμενο
χρονικό διάστημα.
7) Θέματα Πανεπιστημιακών Γιατρών.
Έγινε ενημέρωση στην Ε.Γ. για τις ενέργειες που έχουν γίνει από την πλευρά της Ομοσπονδίας
κατά την προηγούμενη διετία για τα θέματα των μελών ΔΕΠ των Ιατρικών και Οδοντιατρικών
Τμημάτων προς τα συναρμόδια Υπουργείο Υγείας και Παιδείας. Επίσης τονίστηκε η
ιδιαιτερότητα των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν όσα μέλη ΔΕΠ ασκούν κλινικό έργο σε
Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία. Σε συνέχεια και της σχετικής με το θέμα αυτό απόφασης του
10ου Συνεδρίου της ΠΟΣΔΕΠ, η Εκτελεστική Γραμματεία αποφάσισε την οργάνωση υπό την
αιγίδα της ΠΟΣΔΕΠ Ημερίδας εντός του Μαρτίου 2011, με σκοπό τη συζήτηση των θεμάτων
που προκύπτουν από τις συνθήκες και τους νόμους υπό τους οποίους τα μέλη ΔΕΠ που είναι
ενταγμένα στα Νοσοκομεία καλούνται να ανταποκριθούν: α) στο εκπαιδευτικό έργο σε
προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο, β) στη διενέργεια κλινικής και εργαστηριακής έρευνας
και γ) στην παροχή υψηλού επίπεδου υπηρεσιών υγείας.
8) Σύσταση των Ομάδων Εργασίας της ΠΟΣΔΕΠ.
Η εμπειρία της προηγούμενης περιόδου με τις Ο.Ε. της ΠΟΣΔΕΠ ήταν μεικτού τύπου. Για κάποιες
Ομάδες ήταν πολύ θετική και για άλλες όχι. Η αποτελεσματικότητα- επιτυχία μιας Ομάδας
μπορούμε να πούμε ότι ήταν συνδυασμός αφενός του έντονου ενδιαφέροντος για το
συγκεκριμένο θέμα αλλά και της προσπάθειας που καταβλήθηκε από τα μέλη και κυρίως τον/την
συντονιστή/τρια της Ομάδας. Στη βάση αυτή το Προεδρείο αποφάσισε να προτείνει ένα
μικρότερο αριθμό Ο.Ε., ελπίζοντας ότι τώρα όλες θα μπορέσουν να αποδώσουν και να
συνδράμουν ουσιαστικά την Ομοσπονδία στη διαμόρφωση έγκυρων, τεκμηριωμένων, σύγχρονων
και πολιτικά ορθών αποφάσεων για θέσεις και ενέργειες, ιδιαίτερα αναγκαίες στους δύσκολους
καιρούς που έρχονται.
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9) Κανονισμός Λειτουργίας των Οργάνων της Ομοσπονδίας.
Αποφασίστηκε η σύσταση Ομάδας Εργασίας για να ασχοληθεί με τη σύνταξη των Εσωτερικών
Κανονισμών λειτουργίας της Ε.Γ., της Δ.Ε. αλλά και της Ιστοσελίδας και του Ιστότοπου της
Ομοσπονδίας. Επίσης η ΟΕ θα διατυπώσει κανονισμό διεξαγωγής των εκλογών στους Συλλόγους
κατά την εκλογή αντιπροσώπων για τα Συνέδρια της ΠΟΣΔΕΠ. Καλούνται όλες οι παρατάξεις της
Δ.Ε. να προτείνουν μέλη για αυτή την Ομάδα Εργασίας.
10)Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ: α) Π.Α.: Ανοιχτή Επιστολή ΚΣ
Συλλόγου ΔΕΠ Πανεπιστημίου Αιγαίου προς ΥΠΔΒΜΘ για την περικοπή συμβάσεων
διδασκόντων του ΠΔ 407/80 β) Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, γ) Π.Θ.: Επιστολή του
Προέδρου του Συλλόγου μελών ΔΕΠ, δ) ΕΜΠ: επιστολή από το ΔΣ για το μισθολόγιο,
απόφαση για τα ναρκωτικά.
Ανακοινώθηκαν στην Ε.Γ. αποφάσεις, ανακοινώσεις και ενέργειες των συγκεκριμένων
Συλλόγων μελών ΔΕΠ, οι οποίες ήδη βρίσκονται αναρτημένες στην Ιστοσελίδα της ΠΟΣΔΕΠ.
11) ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ: α) Π.Θ.: Θέμα δικαστικής δίωξης της συναδέλφου Βασιλικής
Παπαδημητρίου (πρώην Προέδρου του ΠΤΔΕ).
Η Ε.Γ. ενημερώθηκε για το θέμα της δικαστικής δίωξης της συναδέλφου Βασιλικής
Παπαδημητρίου, πρώην Προέδρου του ΠΤΔΕ, του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Είμαστε σε
επαφή με τη συνάδελφο και θα την στηρίξουμε με όποιο τρόπο και μέσον μας υποδειχθεί από
την πλευρά της.
12)ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ 2ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΟΣΔΕΠ
(ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΗΣ).
Στη 2η ΔΕ αποστέλλονται τα θέματα που αναφέρονται παραπάνω. Η 2η ΔΕ θα κληθεί σε
Συνεδρίαση εντός του Μαρτίου και οπωσδήποτε μόλις διαπιστωθεί ότι υπάρχουν σοβαρές
εξελίξεις.
13) ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΗΣ ΠΟΣΔΕΠ ΣΤΗΝ 66Η ΣΥΝΟΔΟ ΠΡΥΤΑΝΕΩΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΕΙ, Πανεπιστήμιο ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΝΑΥΠΛΙΟ, 18-19 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
2010.
Κατά τη συμμετοχή μας στην 66η Σύνοδο Πρυτάνεων θα παρουσιάσουμε τις θέσεις της
Ομοσπονδίας τόσο στο 10ο Συνέδριο όσο και στη 2η Συνεδρίαση της ΕΓ.
Με Συναδελφικούς Χαιρετισμούς,
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Μ. ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗΣ, Καθηγητής ΕΜΠ

4

