ΚΙΝΗΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: kipan@central.ntua.gr

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Αθήνα, Ιανουάριος 2017

Κίνηση Πανεπιστημιακής Αναβάθμισης :
Ακαδημαϊκά και Ακηδεμόνευτα
ΘΕΜΑ: Ανακοινώσεις της Κίνησης Πανεπιστημιακής Αναβάθμισης την περίοδο από Μάρτιο
2015 έως Ιανουάριο 2017.
Πριν 2 χρόνια έγινε το 12ο Συνέδριο της ΠΟΣΔΕΠ. Εκεί η ΚΙΠΑΝ προσήλθε με Προγραμματικές
θέσεις
(http://www.posdep.gr/index.php?option=com_docman&view=docman&Itemid=500&limitstart=10 ),
που αποτέλεσαν για άλλη μια φορά τη βάση για το Πρόγραμμα Δράσης της ΠΟΣΔΕΠ
(http://www.posdep.gr/index.php?option=com_docman&view=docman&Itemid=500) της επόμενης διετίας
(2015-17), όπως διαμορφώθηκε στο Συνέδριο και υπερψηφίστηκε από τους συνέδρους.
Το επόμενο Συνέδριο της ΠΟΣΔΕΠ, που θα εκλέξει τη νέα διοίκηση της Ομοσπονδίας και θα
αποφασίσει για το Πρόγραμμα Δράσης της διετίας 2017-19, θα γίνει σε ένα μήνα (17-19
Φεβρουαρίου 2017).
Οι ανακοινώσεις που παρατίθενται είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα της ΠΟΣΔΕΠ και
αποτελούν ένα αποτύπωμα των θέσεων και της στάσης της ΚΙΠΑΝ για γεγονότα της
πρόσφατης περιόδου (Μάρτιος 2015 – Ιανουάριος 2017).
Θα ακολουθήσει το κείμενο με τις Προγραμματικές Θέσεις της Κίνησης Πανεπιστημιακής
Αναβάθμισης για το 13ο Συνέδριο της ΠΟΣΔΕΠ και τη διετία 2017-19.
Σας καλούμε να πάρετε μέρος στις εκλογές, και να στηρίξετε τους υποψηφίους της Κίνησης
Πανεπιστημιακής Αναβάθμισης.

Συνεχίζουμε ακαδημαϊκά και ακηδεμόνευτα !
Ανακοινώσεις της Κίνησης Πανεπιστημιακής Αναβάθμισης (Μάρτιος 2015 –
Ιανουάριος 2017)
1. Για τους πρόσφατους βανδαλισμούς στην όψη του κτηρίου της Πρυτανείας του ΕΜΠ, 10-3-2015
2. ΚΙΠΑΝ - Έκκληση προς τον ακαδημαϊκό και πνευματικό κόσμο, τη νέα γενιά και κάθε υπεύθυνο
πολίτη : Αγκαλιάστε το Πανεπιστήμιο!, 15-4-2015
3. Για το «καθολικό bullying” που από χρόνια βιώνει το Ελληνικό Δημόσιο Πανεπιστήμιο και τις
ευθύνες των αντιπολιτευομένων κυβερνώντων, 6-4-2015
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4. για το σχέδιο του νέου θεσμικού πλαισίου των πανεπιστημίων: Εντολή «Όπισθεν ολοταχώς!», 194-2015
5. για την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου περί αναγκαστικού εσωτερικού δανεισμού από τα
διαθέσιμα (και) των Πανεπιστημίων, 22-4-2015
6. Αποχαιρετισμός στον Χρήστο Νικολάου, 30-4-2015
7. Πρόσκληση σε εκδήλωση της "Επιτροπής Πρωτοβουλίας - Παιδεία 2015" στις 11-5-2015
8. για την 3η εξεταστική σε όλα τα μαθήματα, 21-5-2015
9. πρόσκληση σε εκδήλωση της Επιτροπής Πρωτοβουλίας "Παιδεία 2015" Θεσσαλονίκης, 25-5-2015
10. Να αποσυρθεί άμεσα το σχέδιο νόμου για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και την Έρευνα και να
αναλάβει η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας τις ευθύνες της, 28-6-2015
11. για το επεισόδιο βίας και τρομοκρατίας εναντίον της καθηγήτριας Ελένης Ματζουράνη, μέλους
του ΣΙ του ΕΚΠΑ, 9-10-2015
12. για την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Ρύθμιση κατεπειγόντων θεμάτων...Υπ. Παιδείας», 1310-2015
13. Δελτίο Τύπου για την επιστολή της Πρωτοβουλίας "Παιδεία 2015" στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας,
σχετικά με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, 20-10-2015
14. Η αριστεία υπό διωγμό από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ και το Υπουργείο των αιώνιων φοιτητών, 911-2015
15. Για την ΕΔΕ στο ΠΑΜΑΚ για τη Μονάδα Ερευνών Κοινής Γνώμης (Ν. Μαραντζίδης), 11-11-2015
16. Συλλυπητήρια επιστολή προς τον Πρύτανη του ΕΚΠΑ για τον Κ. Δημόπουλο, 13-12-2015
17. Δώρον άδωρον και εμπαιγμός από το Υπουργείο οι πρόσθετες επιχορηγήσεις της τελευταίας
στιγμής, 14-12-2015
18. Νομοθετικό εγχείρημα για την Έρευνα, χωρίς διάλογο και προοπτική..., 15-12-2015
19. για το Ασφαλιστικό και τη συμμετοχή στην απεργία της Πέμπτης 4 Φεβρουαρίου, 2-2-2016
20. Αποχαιρετισμός στον Κωνσταντίνο Δεσποτόπουλο, 12-2-2016
21. για την ακαδημαϊκότητα, την ποιότητα σπουδών, την πρόσθετη εξεταστική κ.α, 14-2-2016
22. για τον πρόωρο θάνατο της δημοσιογράφου Μαρίας Παπουτσάκη, 15-2-2016
23. για την επιχειρούμενη συλλήβδην αμνήστευση τυχόν μη νόμιμων πράξεων και δαπανών των ΑΕΙ,
23-2-2016
24. για την έγκληση/μήνυση της κ. Θάνου : το όνομα μας είναι ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΣΑΚΥΡΑΚΗΣ, 7-3-2016
25. για τo ερωτηματολόγιο προς τα Συμβούλια Ιδρύματος των ΑΕΙ: "Αιδώς, κύριε Γαβρόγλου!", 12-32016
26. κακώς αποσύρεται η διάταξη για τους καταλογισμούς στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, 13-4-2016
27. για τα Μεταπτυχιακά, τα δίδακτρα και το ερωτηματολόγιο της κ. Αν. Υπ. Παιδείας, 15-4-2016
28. για τα επεισόδια κατά Συγκλητικών του Πανεπιστημίου Πατρών, 17-4-2016
29. για το Σχέδιο Νόμου «Ρυθμίσεις για την ‘Έρευνα και άλλες διατάξεις», 19-4-2016
30. Μεταμεσονύκτιες Τροπολογίες από την Κυβέρνηση στο νομοσχέδιο για την Έρευνα, 5-5-2016
31. για τον Νόμο 4683 «Ρυθμίσεις για την ‘Έρευνα και άλλες διατάξεις», 20-5-2016
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32. Αποχαιρετισμός στον Γιάννη Τσαμουργκέλη, 29-5-2016
33. για τη «μελέτη» και τις προθέσεις του Υπουργείου Παιδείας για τα Μεταπτυχιακά, 18-6-2016
34. για τη βία, την ανομία και την εγκληματικότητα στα Δημόσια Πανεπιστήμια, 3-7-2016
35. για την υποβάθμιση της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης από την Πολιτική Ηγεσία του Υπουργείου
Παιδείας και την Κυβέρνηση, 3-7-2016
36. για σειρά τροπολογιών που έφερε η Κυβέρνηση στον προ μηνός ψηφισθέντα Ν. 4368 «Ρυθμίσεις
για την Έρευνα», 12-7-2016
37. Αποχαιρετισμός στο δάσκαλο Δημήτρη Μαρωνίτη, 14-7-2016
38. περί «Κλινικού Καθηγητή»: ακύρωση ΚΥΑ από το Σ.τ.Ε., η θέση της ΠΟΣΔΕΠ και η αντίδραση της
Εταιρίας Συντονιστών Διευθυντών ΕΣΥ, 15-7-2016
39. Αποχαιρετισμός στο συνάδελφο Σταύρο Ιωαννίδη, 20-6-2016
40. Ορισμός ομάδας εργασίας για τους οργανισμούς των Πανεπιστημιακών Νοσοκομείων: η
Κυβέρνηση φροντίζει για τα Πανεπιστήμια χωρίς τα Πανεπιστήμια, 31-7-2016.
41. για τις νέες τροπολογίες που κατέθεσε η κυβέρνηση, 31-8-2016
42. για τη νυχτερινή μετατροπή ΕΔΙΠ και ΕΕΠ σε μόνιμους λέκτορες - Ο κατήφορος συνεχίζεται, 3-92016
43. για την αναστολή της λεκτοροποίησης του ΕΔΙΠ και την απίστευτη ελαφρότητα του Υπουργείου
Παιδείας, 7-9-2016
44. Σχέδιο νόμου «Ελληνικό Ίδρυμα Ερευνών και Καινοτομίας» - ο υπουργός διορίζει σωρηδόν και
προκηρύσσει προγράμματα!, 25-9-2015
45. Οι καταβολές των ΕΛΚΕ μέσω της Ενιαίας Αρχής Πληρωμής, 25-9-2016
46. Δηλώσεις Καμμένου. Νέα επίθεση κατά των πανεπιστημιακών από την Κυβέρνηση των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ,
2-10-2016
47. Ομότιμοι και συνταξιοδοτηθέντες καθηγητές στα εκλεκτορικά, 12-10-2016
48. Αλλάζει ριζικά η πολιτική αξιοποίησης των κονδυλίων των συγχρηματοδοτούμενων έργων του
Υπουργείου Παιδείας, 12-10-2016
49. Όταν μια κυβέρνηση εφαρμόζει επιλεκτικά αποφάσεις δικαστηρίων, η Δημοκρατία κινδυνεύει, 1210-2016
50. για το νομοσχέδιο για τα μεταπτυχιακά. Αντιλαμβάνεται η Αν. Υπουργός τις συνέπειες; 31-10-2016
51. για τη βία, ανομία και εγκληματικότητα, που φωλιάζει στο ιστορικό συγκρότημα του ΕΜΠ στην
Πατησίων, 18-11-2016
52. Δελτίο Τύπου:Το πάγωμα των προσλήψεων στα ΑΕΙ επιφέρει πλήγματα στην αξιοκρατία και
διευκολύνει την εκδήλωση εξωθεσμικών παρεμβάσεων στις εξελίξεις των καθηγητών, 29-11-2016
53. Αυθαίρετη ερμηνεία του Υπουργείου αφαιρεί τη δυνατότητα εξέλιξης των μη μόνιμων επίκουρων
καθηγητών, 21-12-2016
54. για την τελευταία προσπάθεια "ανωτατοποίησης" της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας (ΕΣΔΥ), 121-2017
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