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ΕΚΣΕΛΕΣΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ
1 2 η Σ Υ ΝΕ ΔΡΙΑΣΗ Τ ΡΙΤΗ 2 8 ΙΟΥ Ν ΙΟΥ 2 0 1 6

Ακινα, 28 Ιουνίου 2016

12η υνεδρίαςη. ΠΡΑΚΣΙΚΑ
Η Εκτελεςτικι Γραμματεία ςυνεδρίαςε ςιμερα τθ 28θ Ιουνίου 2016 εκτάκτωσ, λόγω μθ απαρτίασ
τθσ Διοικοφςασ Επιτροπισ,με παρόντα τα μζλθ:
Δ.Σςουκάτοσ, Γ.Ψαρράσ (ΤΝΑΝΣΗΗ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΩΝ ΔΑΚΑΛΩΝ),
. Ευςτακόπουλοσ, Γ.Νθματοφδθσ, Μ.ιάςοσ (ΤΝΕΡΓΑΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΩΝ),
Κ.Αυγουςτάκθσ, Ν.ταυρακάκθσ (ΚΙΠΑΝ), Χ.Φείδασ (ΕΝΩΣΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΗ ΠΡΩΣΟΒΟΤΛΙΑ), Ε.
Μπουρνόβα (ΑΡΜΕ)
Θ.Καραχάλιοσ, Μ.Ρογδάκθσ, .Σριαρίδθσ, (ΤΝΕΡΓΑΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΩΝ μζλθ ΔΕ)
Κ.Μθλολιδάκθσ, Μ.ιγάλασ (ΤΝΑΝΣΗΗ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΩΝ ΔΑΚΑΛΩΝ μζλθ ΔΕ)
Ροηάκθσ, Γ. Λιτςαρδάκθσ (ΚΙΠΑΝ μζλοσ ΔΕ),
Χίνθσ (Πρόεδροσ υλλόγου μελϊν ΔΕΠ ΕΜΠ)
Οι κ.κ. Α.Βανακάρασ, Κ.ιζττοσ (ΔΗΠΑΚ), οι οποίοι ιταν παρόντεσ ςτθν αρχι, απεχϊρθςαν
μιλϊντασ για εκφυλιςμό του οργάνου και μθ νομιμοποίθςθσ αυτισ τθσ κατάςταςθσ
Θζματα ΗΔ:
1. Οικονομικά πανεπιςτθμίων και Μιςκολογικά μελϊν ΔΕΠ
2. Νζεσ κζςεισ μελϊν ΔΕΠ και αναςτολι διαδικαςιϊν εξζλιξθσ κακθγθτϊν πανεπιςτθμίου
3. Φορολογικό κακεςτϊσ για τουσ αυτοεκδότεσ
4. Μετάταξθ Εκπαιδευτικϊν ςε κζςεισ ΕΔΙΠ των ΑΕΙ
5. Χάρτθσ Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ
6. Ζγκριςθ κειμζνου για εκπροςϊπθςθ ΕΤΠ
Ξεκινϊντασ θ ςυνεδρίαςθ τζκθκε εκτόσ θμερθςίασ διάταξθσ το κζμα εκλογισ προεδρείου ΠΟΔΕΠ
και κατατζκθκε από Κ.Αυγουςτάκθ (ΚΙΠΑΝ) πρόταςθ για ςυγκρότθςθ προεδρείου με πρόεδρο τον
Χ.Φείδα, Αντιπρόεδρο από τθν υνεργαςία Πανεπιςτθμιακϊν και Γραμματζα από ΚΙΠΑΝ.
υμφωνικθκε να καταγραφεί ςτα πρακτικά και να ςυηθτθκεί ςτο τζλοσ τθσ ςυνεδρίαςθσ, αφοφ
ςυηθτθκοφν τα κζματα τθσ θμεριςιασ διάταξθσ.
Διαδικαςτικά ζκεςε θ ΚΙΠΑΝ 2 κζματα ςτθν θμεριςια διάταξθ :
-Για τθν υποβάκμιςθ τθσ πανεπιςτθμιακισ εκπαίδευςθσ από τθν Πολιτικι Ηγεςία του Τπουργείου
Παιδείασ και τθν Κυβζρνθςθ
http://www.posdep.gr/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=1911&Itemid=4
83
-Για τθ βία, ανομία και εγκλθματικότθτα ςτα Δθμόςια Πανεπιςτιμια
http://www.posdep.gr/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=1910&Itemid=4
83
Σα κζματα αυτά δόκθκαν ςε θλεκτρονικι ψθφοφορία.
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1ο ΘΕΜΑ : Οικονομικά πανεπιςτημίων και Μιςθολογικά μελών ΔΕΠ
Ζγινε μία αποτίμθςθ τθσ απεργίασ, με κοινι διαπίςτωςθ ότι ο βαςικόσ ςτόχοσ τθσ απεργίασ που
ιταν θ ανάδειξθ του κζματοσ, επιτεφχκθκε.
τθ ςυηιτθςθ που ζγινε, υπιρξε ςφγκλιςθ απόψεων των μελϊν προσ τθν ίδια κατεφκυνςθ και
αποφαςίςτθκε να ςταλεί επιςτολι ςτον αναπλ. υπουργό κ. Χουλιαράκθ ηθτϊντασ επιτακτικά
ςυνάντθςθ, κζτοντασ του εκ νζου τα αιτιματα και με ςαφι προειδοποίθςθ για κινθτοποιιςεισ τον
επτζμβριο.
Σθν επιςτολι ανζλαβε να ςυντάξει θ Ε.Μπουρνόβα κακϊσ θ πρόταςι τθσ ιταν ολοκλθρωμζνθ.
http://www.posdep.gr/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=1938&Itemid=2
07
2ο ΘΕΜΑ: Νζεσ θζςεισ μελών ΔΕΠ και αναςτολή διαδικαςιών εξζλιξησ καθηγητών
πανεπιςτημίου
Σο κζμα ςυηθτικθκε και αφοφ ςυνδζεται άμεςα με το κζμα τθσ χρθματοδότθςθσ πανεπιςτθμίων,
ςυμφωνικθκε να προςτεκεί ςτθν επιςτολι που κα ςταλεί ςτο υπουργείο Οικονομικϊν και
Παιδείασ για τα οικονομικά, εκφράηοντασ τθν ζντονθ ανθςυχία τθσ ομοςπονδίασ για τισ
προκθρφξεισ κζςεων μελϊν ΔΕΠ και τθν αναςτολι των διαδικαςιϊν εξζλιξθσ των κακθγθτϊν
πανεπιςτθμίου.
3ο ΘΕΜΑ : Φορολογικό καθεςτώσ για τουσ αυτοεκδότεσ
Για το κζμα ζχει ιδθ βγάλει ανακοίνωςθ θ ομοςπονδία. τθν ςυνάντθςθ που κα γίνει με τον
εκπρόςωπο του υπουργείου να ηθτθκεί από το υπουργείο επίςθμθ ενθμζρωςθ και να δοκεί ςτθν
ομμοςπονδία το υπάρχον ςχζδιο κοινισ υπουργικισ απόφαςθσ των ΑναγνωςτοποφλουΧουλιαράκθ, για να ςυηθτθκοφν ςυγκεκριμζνα κζματα.
4ο ΘΕΜΑ : Μετάταξη Εκπαιδευτικών ςε θζςεισ ΕΔΙΠ των ΑΕΙ
χετικά με το κζμα ο Χ.Φείδασ κατζκεςε ωσ πρόταςθ τθν ανακοίνωςθ τθσ Ενωτικισ Ακαδθμαικισ
Πρωτοβουλίασ, που αναρτικθκε ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ομοςπονδίασ. Ουςιαςτικά κακιερϊνεται μία
γραφειοκρατικι διαδικαςία, μία προςπάκεια τθσ κυβζρνθςθσ να καλφψει ανάγκεσ των
πανεπιςτθμίων με τζτοιου είδουσ προβλθματικζσ λφςεισ, χωρίσ να υπολογίηονται οι πραγματικζσ
ανάγκεσ των παν/μίων.
http://www.posdep.gr/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=1908&Itemid=483

Ζγινε ψθφοφορία για τθν πρόταςθ τθσ Ενωτικισ Ακαδθμαικισ Πρωτοβουλίασ όπου ψιφιςαν :
Τπζρ 7 ψιφοι (Ευςτακόπουλοσ, Μπουρνόβα, ταυρακάκθσ, Νθματοφδθσ, Φείδασ, Αυγουςτάκθσ,
ιάςοσ )
Κατά 1ψιφοσ (Σςουκάτοσ)
Αποχή 1(Ψαρράσ)
Πλειοψιφιςε θ πρόταςθ τθσ Ενωτικισ Ακαδθμαικισ Πρωτοβουλίασ και κα οριςτικοποιθκεί το
τελικό κείμενο ςε θλεκτρονικι διαβοφλευςθ μεταξφ των μελϊν τθσ ΕΓ, πράγμα που ζγινε.
http://www.posdep.gr/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=1909&Itemid=2
38
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5ο ΘΕΜΑ : Χάρτησ Ανώτατησ Εκπαίδευςησ
υμφωνικθκε να αναδειχκεί το κζμα των ςυγχωνεφςεων, κακϊσ θ κυβζρνθςθ ςυμμετζχει ςτθν
υποβάκμιςθ των πανεπιςτθμίων ενεργά. Πρζπει να γίνει διάλογοσ για ενιαία κριτιρια και
προςεκτικόσ ςχεδιαςμόσ. Η ΠΟΔΕΠ πρζπει να βγεί μπροςτά και να πάρει υπεφκυνθ κζςθ για το
πϊσ βλζπουν τθν τριτοβάκμια εκπαίδευςθ. Πρζπει να αναδειχκεί το ηιτθμα με βάςθ το κριτιριο
κατοχφρωςθσ/διαςφάλιςθσ εργαςιακϊν κζςεων και κριτιριο ακαδθμαικότθτασ.
Θα τεκεί ςε θλεκτρονικι ψθφοφορία μεταξφ των μελϊν τθσ ΕΓ κείμενο/ςχζδιο.
6ο ΘΕΜΑ : υγκρότηςη προεδρείου ΠΟΔΕΠ
υηιτθςθ επί τθσ αρχισ, με κζμα ςυγκρότθςθ προεδρείου, μετά τθν πρόταςθ του Κ.Αυγουςτάκθ
τθσ ΚΙΠΑΝ για ςυγκρότθςθ προεδρείου με πρόεδρο τον Χ.Φείδα, Αντιπρόεδρο από τθν υνεργαςία
Πανεπιςτθμιακϊν και Γραμματζα από ΚΙΠΑΝ. Σα μζλθ τθσ Εκτελεςτικισ Γραμματείασ ανζπτυξαν τισ
απόψεισ τουσ.Σο κζμα παραπζφκθκε ςτισ παρατάξεισ.
Η "υνεργαςία Πανεπιςτθμιακϊν" απζςτειλε θλεκτρονικά αντιπρόταςθ
http://www.posdep.gr/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=1913&Itemid=4
83
7ο ΘΕΜΑ : Ζγκριςη κειμζνου εκπροςώπηςησ ςτο ΕΤΠ
Ζχει κατατεκεί θλεκτρονικά το κείμενο ςε διαβοφλευςθ από Ε.Μπουρνόβα. Ψιφιςαν κετικά
Ευςτακόπουλοσ και Φείδασ. Η ΚΙΠΑΝ ςυμφϊνθςε με το τελικό κείμενο για το ΕΤΠ ενϊ διατιρθςε
τθ διαφωνία τθσ ωσ προσ τον τρόπο εκπροςϊπθςθσ τθσ ομοςπονδίασ.

Η Εκτελεςτικι Γραμματεία
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