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ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
7 η ΣΥ Ν Ε ΔΡ ΙΑΣ Η Τ ΕΤ ΑΡ Τ Η 7 ΟΚ ΤΩ ΒΡ ΙΟ Υ 2015

Αθήνα, 7 Οκτωβρίου 2015

7η Συνεδρίαση. ΠΡΑΚΤΙΚΑ
Η Εκτελεστική Γραμματεία συνεδρίασε σήμερα τη 7η Οκτωβρίου 2015, με παρόντα τα μέλη:
Ι. Κρεστενίτης, Δ.Καλιαμπάκος (ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΔΑΣΚΑΛΩΝ),
Σ. Ευσταθόπουλος, Ι. Νηματούδης, Μ.Ρογδάκης (ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ),
Ν.Σταυρακάκης, Κ.Αυγουστάκης (ΚΙΠΑΝ), Α. Βανακάρας (ΔΗΠΑΚ), Χ. Φείδας (ΕΝΩΤΙΚΗ
ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ) Ε. Μπουρνόβα (ΑΡΜΕ)
Β.Καρακωστάνογλου (ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ μέλος της ΔΕ ) Μ.Κατωτομιχελάκης
(ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ μέλος της ΔΕ)
Θέματα ΗΔ:
1. Απόφαση ΣτΕ για μισθολόγιο
2. Συνάντηση και ενημέρωση της ΕΓ ΠΟΣΔΕΠ από μέλη ΕΤΕΠ και ΕΕΔΙΠ υπό διορισμό.
3.Λειτουργία της Ομοσπονδίας - παραπομπή από ΔΕ
4. Ενημέρωση για την προσφυγή στο ΣτΕ για την υπόθεση"κλινικός καθηγητής" (έχει καθοριστεί η
εκδίκαση στην ολομέλεια του ΣτΕ στις 9/11)
5. Γραφείο ομοσπονδίας
6.Συναντήσεις με αρμόδιους Υπουργούς, Παιδείας, Υγείας, Έρευνας, Οικονομικών – Οικονομικά
Πανεπιστημίων
1ο ΘΕΜΑ : Απόφαση ΣτΕ για μισθολόγιο και ενέργειες ΠΟΣΔΕΠ
Από τα μέλη της ΕΓ συζητήθηκε το θέμα της απόφασης ΣτΕ, που λόγω εκλογών, δεν υπήρξε
εξέλιξη, ενώ υπήρχε η πρόθεση για αποκατάσταση μισθολογίου από τον Αναπλ.Υπουργό
Οικονομικών κο Μάρδα, που όμως μετά την αποχώρησή του,δεν πήρε το δρόμο για ψήφιση.
Έτσι κατατέθηκε η ακόλουθη πρόταση :
Πρόταση Ευσταθόπουλου : Το θέμα είναι πολύ σημαντικό για τα μέλη ΔΕΠ και πρέπει να γίνουν
άμεσα κάποιες δικαστικές ενέργειες, όπου σύμφωνα με δικηγόρο κο Σ.Βλαχόπουλο είναι :
-Προσφυγή των 3 προσωπικά (Τζούτζα, Καραμαλέγκου, Ευσταθόπουλου) στο Συμβούλιο
Επικρατείας για συμμόρφωση και εξαναγκασμό του Υπ.Οικονομικών να εφαρμόσει την απόφαση
-Να καλέσουμε τα μέλη ΔΕΠ να κάνουν αγωγές σε διοικητικά δικαστήρια, που είναι βέβαιο με
σημερινά δεδομένα ότι θα κερδίσουν αλλά θα πάρει πολύ χρόνο, ίσως 7-8 χρόνια.
-Να δημοσιοποιήσουμε ξανά το θέμα με ανακοίνωση για την μη εφαρμογή της απόφασης ΣτΕ.
-Να επιδιώξουμε συνάντηση με αρμόδιο υπουργό κο Χουλιαράκη όπου θα επικαλεστούμε : α)την
απόφαση ΣτΕ, β)σε άλλους κλάδους το έχει εφαρμόσει η πολιτεία (δικαστικούς και εν μέρει
στρατιωτικούς) και γ) ότι δεν είναι τεράστιο το ποσό που θα κοστίσει η απόφαση, περίπου 30-35
εκατ./χρόνο.
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-Να γίνει μία άτυπη συνάντηση με τον κο Μάρδα για να πάρουμε πληροφορίες για την ουσία της
υπόθεσης και από που είχε βρει τα χρήματα που είχε προυπολογίσει (περίπου 35 εκατ.)
Στη ψηφοφορία που ακολούθησε έλαβαν:
Υπέρ Ευσταθόπουλου 7 ψήφοι (Ευσταθόπουλος, Μπουρνόβα, Σταυρακάκης, Νηματούδης,
Φείδας, Αυγουστάκης, Κατωτομιχελάκης )
Κατά 2 ψήφοι (Καλιαμπάκος, Κρεστενίτης)
Βανακάρας (αποχή)
Πλειοψήφισε η πρόταση Ευσταθόπουλου

2ο ΘΕΜΑ : Συνάντηση και ενημέρωση της ΕΓ ΠΟΣΔΕΠ από μέλη ΕΤΕΠ και ΕΕΔΙΠ για θέμα
εκκρεμών διορισμών
Μετά από αίτημα συνάντησης, τα μέλη ΕΤΕΠ και ΕΕΔΙΠ ενημέρωσαν την ΕΓ της ΠΟΣΔΕΠ για το
πρόβλημα των εκκρεμών διορισμών τους από το 2009, και τις αντίστοιχες ελλείψεις σε προσωπικό
σε όλα τα ιδρύματα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
Κατόπιν τούτου, η ΕΓ αποφάσισε ομόφωνα, την απόλυτη υποστήριξή της, μέσα στα πλαίσια των
αναγκών των πανεπιστημίων και διαβεβαίωσε ότι θα προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες,
προσθέτοντας το θέμα στην ατζέντα των θεμάτων στις συναντήσεις της με τους αρμόδιους
υπουργούς, ώστε να διευθετηθεί το ζήτημα.
3ο ΘΕΜΑ : Λειτουργία της Ομοσπονδίας - παραπομπή από ΔΕ
Τα μέλη της ΕΓ συζήτησαν διεξοδικά το πρόβλημα της μη ύπαρξης προεδρείου και τους λόγους για
τους οποίους υπάρχει αδυναμία συγκρότησής του.
Τελικά αποφασίστηκε :
-Να κρατηθεί το θέμα για 1 μήνα περίπου, μέχρι αρχές Νοεμβρίου στην ΕΓ, μέχρι την επόμενη
συνεδρίαση της ΕΓ, πριν δοθεί στη ΔΕ βάση καταστατικού.
-Να γίνεται συνεδρίαση της ΕΓ κάθε μήνα, στα πλαίσια της αυτοδιαχείρησης μέχρι να υπάρξει
προεδρείο.
Ακολούθησαν κάποια πρακτικά θέματα :
-Ενημέρωση για την προσφυγή στο ΣτΕ για την υπόθεση"κλινικός καθηγητής"
Έχει καθοριστεί η εκδίκαση του θέματος στην ολομέλεια του ΣτΕ στις 9/11.
-Γραφείο ομοσπονδίας
Συζητήθηκε το ζήτημα του γραφείου της ομοσπονδίας, το οποίο ανήκει στο Πανεπιστήμιο Αθηνών,
ως κληροδότημα, που βάση νόμου πρέπει να έχει έσοδα. Αποτιμήθηκε από εταιρεία και δόθηκε
λίστα ενοικίων. Στο κάλεσμα του αρμόδιου αντιπρύτανη κο Μυλωνά συζητήθηκε το θέμα με τον
Σ.Ευσταθόπουλο. Ετσι θα γίνει μία προσπάθεια από το πανεπιστήμιο να παραχωρηθεί κάποιος
άλλος χώρος σε κάποιο άλλο κτίριο ενδεχομένως, ή διαφορετικά θα πρέπει να εξεταστεί η
περίπτωση ενοικίου σε ένα μικρότερο χώρο, με μικρότερο ενοίκιο.
-Υπολογιστής
Μετά την ανεπαρκή λειτουργία και την οριστική βλάβη του υπολογιστή της ομοσπονδίας
αποφασίστηκε αγορά Laptop, με την ευγενή υπόδειξη του Μ.Φείδα για την οικονομικότερη και
ιδανικότερη για της ανάγκες της ομοσπονδίας προσφορά.
Επίσης αποφασίστηκε να αποζημιωθεί η ζημιά της οθόνης του Laptop κας Μιχαήλ (γραμματεία
ΠΟΣΔΕΠ) που έσπασε κατά την διάρκεια συναντήσεων(οδοντιατρική) για θέματα του 12ου
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συνεδρίου της ομοσπονδίας. Το κόστος είναι περίπου 120 ευρώ βάση οικονομικότερης
προσφοράς.
4ο ΘΕΜΑ : Συναντήσεις με υπουργούς
Συζητήθηκε το θέμα των συναντήσεων που θα πρέπει να έχει η ΕΓ με την νέα πολιτική ηγεσία,
μετά τις εκλογικές εξελίξεις.
Κατατέθηκαν οι ακόλουθες προτάσεις
Πρόταση Ευσταθόπουλου : Να σταλούν γράμματα αιτώντας συνάντηση με αρμόδιους υπουργούς
με συγκεκριμένη θεματολογία βάση προηγούμενης ατζέντας,(κατόπιν ηλεκτρονικής
διαβούλευσης), που θα κοινοποιηθούν στον τύπο και στην ιστοσελίδα. Για το αποτέλεσμα των
συναντήσεων, θα γίνει ενημέρωση συλλόγων και συνεδρίαση για δράση ομοσπονδίας.
Πρόταση Bανακάρα
Ακολουθούν οι εισηγήσεις ΔΗΠΑΚ για το πολιτικό πλαίσιο των συναντήσεων:
Πρόταση της ΔΗΠΑΚ στην ΕΓ της ΠΟΣΔΕΠ για αγωνιστική προετοιμασία του κλάδου εμπρός στα
νέα μέτρα και προγραμματισμός κινητοποιήσεων.
http://www.posdep.gr/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=1757&Itemid=4
83
Πρόταση της ΔΗΠΑΚ προς της ΕΓ της ΠΟΣΔΕΠ για καταδίκη της ποινικοποίησης της
συνδικαλιστικής δράσης και έκφρασης συμπαράστασης σε διωκόμενους συναδέλφους.
http://www.posdep.gr/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=1756&Itemid=4
83
Στη ψηφοφορία που ακολούθησε έλαβαν:
Υπέρ Ευσταθόπουλου 6 ψήφοι (Ευσταθόπουλος, Μπουρνόβα,, Νηματούδης, Φείδας,
Αυγουστάκης, Κατωτομιχελάκης )
Υπέρ Βανακάρας 2 ψήφοι (Βανακάρας, Κρεστενίτης)
Πλειοψήφισε η πρόταση Ευσταθόπουλου

Η Εκτελεστική Γραμματεία
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