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ΠΡΑΚΣΙΚΑ
5η υνεδρίαςη ΕΓ
Θ Εκτελεςτικι Γραμματεία ςυνεδρίαςε ςιμερα τθν 5θ Ιουλίου 2017, με παρόντα τα μζλθ τθσ ΕΓ:
E. Ευςτακόπουλοσ, E. Ρογδάκθσ I. Νθματοφδθσ, Γ. ιάςοσ (ΤΝΕΡΓΑΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΘΜΙΑΚΩΝ),
Ν.ταυρακάκθσ, Γ. Λιτςαρδάκθσ, (ΚΙΠΑΝ),
Ι. Χατηθπαυλίδθσ (ΑΡΜΕ),
Χ. Φείδασ (ΕΝΩΣΙΚΘ ΠΡΩΣΟΒΟΤΛΙΑ),
Α. Βανακάρασ (ΔΘΠΑΚ)
Παρακολοφκθςαν τθ διαδικαςία οι:
Μ. Γαβουνζλθ (ΤΝΕΡΓΑΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΘΜΙΑΚΩΝ μζλοσ ΔΕ)
Α. Πρωτοπαπάσ, Γ.Καρυςτινόσ (ΚΙΠΑΝ μζλθ ΔΕ)
Ε. Χίνθσ (Πρόεδροσ Δ υλλόγου ΔΕΠ ΕΜΠ)
Θζματα ΗΔ:
1. Νομοςχζδιο ΑΕΙ
2. Πολυτεχνείο Κριτθσ
3. τθν αρχι τθσ ςυνεδρίαςθσ ο Γ. Λιτςαρδάκθσ ζκεςε το κζμα «Ενημερϊςεισ προζδρου», με τθν
παράκλθςθ να ςυηθτθκεί εκτόσ θμερθςίασ διατάξεωσ. Ο πρόεδροσ δεςμεφκθκε ότι εφ’ όςον
επαρκζςει ο χρόνοσ κα ςυηθτθκεί μετά τθν εξάντλθςθ των κεμάτων τθσ ΘΔ.
1ο ΘΕΜΑ : Τπό ψήφιςη Νομοςχζδιο Τπ.Παιδείασ για ανϊτατη εκπαίδευςη
Για το κζμα ο πρόεδροσ κατζκεςε τθν εξισ πρόταςθ:
«Θ Κυβζρνθςθ μετά από 2 χρόνια ενόσ προςχθματικοφ «Εκνικοφ Διαλόγου» για τθν Παιδεία ςτον
οποίο ελάχιςτα ςυηθτικθκαν τα κζματα των Πανεπιςτθμίων, 2 αποτυχθμζνεσ προςπάκειεσ
ςφνταξθσ ςχεδίων νόμου για τθν ανϊτατθ εκπαίδευςθ τα οποία παρουςίαςε αλλά δεν κατάφερε
ποτζ να τα ψθφίςει, αλλά και 2 χρόνια ςυνεχοφσ απαξίωςθσ του ρόλου του Πανεπιςτθμιακοφ
Κακθγθτι (μθ εφαρμογισ του ςυντάγματοσ αγνοϊντασ τισ αποφάςεισ του τΕ για τισ αποδοχζσ
των κακθγθτϊν κ.λ.π.) κατζκεςε πριν λίγεσ μζρεσ ςτθ Νομοπαραςκευαςτικι Επιτροπι τθσ Βουλισ
τθν τελικι τθσ πρόταςθ για το κεςμικό πλαίςιο λειτουργίασ τθσ ανϊτατθσ εκπαίδευςθσ. Πρόκειται
για ζνα «νζο» κεςμικό πλαίςιο, προϊόν ιδεολογικϊν αγκυλϊςεων, που επιςτρζφει τα
πανεπιςτιμια ςτισ πρακτικζσ και τισ πακογζνειεσ του παρελκόντοσ. Ζνα κεςμικό πλαίςιο με
εμφανι ζλλειψθ εξωςτρζφειασ και αναπτυξιακοφ οράματοσ το οποίο αδυνατεί να
παρακολουκιςει τισ ςφγχρονεσ ανάγκεσ τθσ χϊρασ και τθσ κοινωνίασ.
Ο Τπουργόσ Παιδείασ, κακ. κ. Κ. Γαβρόγλου, ενϊ διατυμπάνιηε ςε όλουσ τουσ τόνουσ ότι επεδίωκε

Πανελλήνια Ομοζπονδία υλλόγων Διδακηικού και Ερευνηηικού Προζωπικού

τθ ςυνεννόθςθ με όλουσ τουσ φορείσ τθσ Πανεπιςτθμιακισ κοινότθτασ, τελικά, διαπιςτϊνεται ότι
δεν αποδζχκθκε καμία πρόταςθ ι ουςιαςτικι αλλαγι ςε κανζνα ςθμείο του αρχικοφ ςχεδίου
νόμου από τισ προτάςεισ που κατζκεςαν οι αρμόδιοι κεςμικοί φορείσ (ΠΟΔΕΠ, ςφνοδοσ των
Πρυτάνεων κ.α). Προφανϊσ εννοεί ότι αποηθτά ςυναίνεςθ αποκλειςτικά ςτισ δικζσ του προτάςεισ.
Ωσ εκ τοφτου είναι μάλλον μάταιο να προςπακοφμε να τον πείςουμε για το μζγεκοσ τθσ ηθμιάσ
που κα επιφζρουν οι προτάςεισ του αν κεςμοκετθκοφν.
Ηθτάμε να αποςυρκεί το χζδιο Νόμου από τθ Βουλι και να ξαναγραφτεί μόνο μετά από
ουςιαςτικό και όχι προςχθματικό διάλογο με τθν Πανεπιςτθμιακι κοινότθτα, ο οποίοσ να
βαςίηεται πραγματικά ςτισ αρχζσ τθσ ςυναίνεςθσ και τθσ ςυννενόθςθσ τισ οποίεσ υποτίκεται ότι
επιδιϊκει το Τπουργείο Παιδείασ. Σα Πανεπιςτιμια επιβίωςαν παρά τθν απίςτευτθ οικονομικι
αφαίμαξι τουσ, δεν κα επιτρζψουμε να καταρρεφςουν λόγω ενόσ νζου τραγικοφ κεςμικοφ
πλαιςίου. Σο κζμα τθσ Ανϊτατθσ Παιδείασ είναι πάρα πολφ ςοβαρό για να το χρθςιμοποιεί ο κάκε
Τπουργόσ για να υλοποιιςει τισ ιδεολθψίεσ, τισ δικζσ του ι του κόμματοσ του.»
Σα μζλθ τθσ ΕΓ εξζφραςαν τισ απόψεισ τουσ για το κζμα και ςυμφϊνθςαν να βγεί μία ςφντομθ
ανακοίνωςθ επί τθσ αρχισ, αφοφ με προθγοφμενεσ ανακοίνωςεισ είχε ςτθλιτευκεί θ ςτάςθ τθσ
κυβζρνθςθσ, με παραπομπι ςτθν προθγοφμενθ ανακοίνωςθ. τθν επόμενθ ςυνεδρίαςθ τθσ ΕΓ κα
ςυηθτθκοφν επιμζρουσ παρατθριςεισ που κα υιοκετθκοφν. Θ ΚΙΠΑΝ (Γ. Λιτςαρδάκθσ) πρότεινε
ςτθν κατατικεμζνθ ανακοίνωςθ να γίνει ειδικι αναφορά ςτα κφρια ςθμεία διαφωνίασ τθσ ΠΟΔΕΠ
με το ς-ν, όπωσ αυτά κακορίςτθκαν ςε προθγοφμενθ απόφαςθ. Ο πρόεδροσ αντιπρότεινε να γίνει
παραπομπι ςτθ ςυγκεκριμζνθ αναφορά χωρίσ τθν εκ νζου παράκεςθ των ςθμείων διαφωνίασ.
Εγινε ψθφοφορία:
Τπζρ πρόταςησ Ευςταθόπουλου 6 ψιφοι (Ευςτακόπουλοσ, Ρογδάκθσ, Χατηθπαυλίδθσ,
Νθματοφδθσ, Φείδασ, ιάςοσ )
Λευκό Λιτςαρδάκθσ
Αποχή Βανακάρασ
Πλειοψιφιςε θ πρόταςθ του προζδρου, θ οποία διαμορφϊκθκε θλεκτρονικά και ςτάλκθκε ςτον
Τπουργό Παιδείασ:
ΕΓ ΠΟΣΔΕΠ Απόθαζη για ηο νέο ζτέδιο νόμοσ ηοσ Υπ. Παιδείας για ηην ανώηαηη εκπαίδεσζη

http://www.posdep.gr/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=2150&Itemid=2
38
2ο ΘΕΜΑ : Πολυτεχνείο Κρήτησ
Για το κζμα, ζγινε ειςιγθςθ από το μζλοσ τθσ ΔΕ Γ.Καρυςτινό, ο οποίοσ αναφζρκθκε αναλυτικά
ςτθν υπόκεςθ και ςτθν απόφαςθ τθσ διοίκθςθσ για τθν αξιοποίθςθ τθσ περιουςίασ του
Πολυτεχνείου Κριτθσ. Ανζφερε ότι ο φλλογοσ ΔΕΠ με μεγάλθ πλειοψθφία ςτιριξε αυτι τθν
απόφαςθ τθσ διοίκθςθσ και πιςτεφει ότι και θ ΠΟΔΕΠ πρζπει επίςθσ να ςτθρίξει τζτοιεσ δράςεισ
αξιοποίθςθσ και να ςτθλιτεφςει τθ ςτάςθ τθσ κυβζρνθςθσ που κζτει γραφειοκρατικά
προςκόμματα. Χρζοσ τθσ πολιτείασ είναι να ςτθρίηει και όχι να εμποδίηει τθν αξιοποίθςθ
περιουςίασ των πανεπιςτθμίων.
Ο πρόεδροσ .Ευςτακόπουλοσ πρότεινε, με αφορμι τθν υπόκεςθ του Πολυτεχνείου Κριτθσ να
γίνει τοποκζτθςθ επί τθσ αρχισ. Θ ΠΟΔΕΠ ζχει εκφραςτεί υπζρ τθσ ενίςχυςθσ τθσ αυτονομίασ των
πανεπιςτθμίων, για να μπορζςουν να ςτακοφν ςτα πόδια τουσ. Πρζπει να ζχουν πλιρθ αυτονομία
ςτθν αξιοποίθςθ τθσ περιουςίασ τουσ, θ οποία κα πρζπει να γίνεται απρόςκοπτα, ωσ εργαλείο
ανάπτυξι τουσ και ζτςι να απεμπλακοφν από εξάρτθςθ τθσ πολιτείασ. Θ ανακοίνωςθ κα
διαμορφωκεί ςε θλεκτρονικι διαβοφλευςθ.
Θ πρόταςη Ευςταθόπουλου ζγινε αποδεκτή από τα παρόντα μζλη τησ ΕΓ, με αποχι του
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Μ.Ρογδάκθ, ο οποίοσ ςυμφϊνθςε θ ΠΟΔΕΠ να πάρει κζςθ γενικά, για τθν αξιοποίθςθ τθσ
περιουςιακισ κατάςταςθσ των πανεπιςτθμίων, αλλά όχι με αναφορά ςτο κζμα του Πολυτεχνείου
Κριτθσ.
3ο ΘΕΜΑ εκτόσ ημερηςίασ διάταξησ: Ενημερϊςεισ προζδρου
Ο Γ. Λιτςαρδάκθσ που ζκεςε το κζμα ςτθν αρχι τθσ ςυνεδρίαςθσ, αναφζρκθκε ςτθν ενθμζρωςθ
που κάνει ο Πρόεδροσ ςε προςωπικι λίςτα θλεκτρονικισ άλλθλογραφίασ θ οποία είναι μεν
προςωπικι, δίνει όμωσ κατά τθν άποψι του τθν εντφπωςθ ότι πρόκειται για επίςθμθ ανακοίνωςθ
τθσ ΠΟΔΕΠ. Τποςτιριξε ότι θ ενθμζρωςθ κα πρζπει να γίνεται από τον γραμματζα ι από τεχνικι
γραμματεία ΠΟΔΕΠ.
Ο πρόεδροσ τοποκετικθκε και είπε ότι ο τρόποσ επικοινωνίασ ςτον οποίο αναφζρεται ο
ςυνάδελφοσ Γ. Λιτςαρδάκθσ, αφορά ςτθν ενθμζρωςθ των μελϊν ΔΕΠ για τισ επίςθμεσ αποφάςεισ
τθσ Ομοςπονδίασ. Οι λίςτεσ επικοινωνίασ ζχουν ςκοπό να φτάνουν οι αποφάςεισ ςε όλα τα μζλθ
ΔΕΠ και κα γίνει προςπάκεια να αναβακμιςτεί και να γενικευκεί θ επικοινωνία και με άλλο τρόπο.
'Οποιοσ δεν επικυμεί να λαμβάνει επικοινωνία, μπορεί να ηθτιςει να βγει από τθν λίςτα.
Σα μζλθ τθσ ΕΓ τοποκετικθκαν και επιςιμαναν ότι είναι εκλεγμζνοσ πρόεδροσ οπότε είναι κεμιτό
να ενθμερϊνει και να κάνει γνωςτζσ τισ αποφάςεισ τθσ ΠΟΔΕΠ (Μ. ιάςοσ). Με βάςθ
καταςτατικοφ ο πρόεδροσ εκπροςωπεί τθν ομοςπονδία και ςυνεπϊσ ενθμερϊνει οποιονδιποτε
κζλει με οποιονδιποτε τρόπο, είτε για κζςεισ ομοςπονδίασ, είτε για προςωπικι του κζςθ αρκεί
αυτό να γίνεται ςαφζσ (Χ. Φείδασ). Τπάρχει μία διαδικαςία λιψθσ αποφάςεων και ενθμζρωςθσ
και θ ενθμζρωςθ από πρόεδρο, υποβιβάηει τον πρόεδρο (Ν. ταυρακάκθσ). Ο πρόεδροσ είναι
κυρίαρχο όργανο ςτθν ομοςπονδία και ζχει δικαίωμα και υποχρζωςθ επικοινωνίασ,
ενθμερϊνοντασ τθν ακαδθμαικι κοινότθτα (Μ. Ρογδάκθσ). Μετά τισ τοποκετιςεισ των μελϊν τθσ
ΕΓ, θ πλειοψθφία κεωρεί ότι δεν υφίςταται κζμα για περαιτζρω ςυηιτθςθ.

Ο
Πρόεδροσ
τάθησ Ευςταθόπουλοσ
Κακθγθτισ Ε.Κ.Π.Α.

Ο Γραμματζασ
Χαράλαμποσ Φείδασ
Κακθγθτισ Α.Π.Θ
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