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ΠΡΑΚΣΙΚΑ
3θ υνεδρίαςθ ΕΓ
Η Εκτελεςτικι Γραμματεία ςυνεδρίαςε ςιμερα τθ 5θ Απριλίου 2017, με παρόντα τα μζλθ:
. Ευςτακόπουλοσ, Μ. Ρογδάκθσ Ι. Νθματοφδθσ, Γ. ιάςοσ (ΤΝΕΡΓΑΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΩΝ),
Γ. Λιτςαρδάκθσ (ΚΙΠΑΝ), Ι. Χατηθπαυλίδθσ (ΑΡΜΕ),
Χ. Φείδασ (ΕΝΩΣΙΚΗ ΠΡΩΣΟΒΟΤΛΙΑ)
Α. Βανακάρασ (ΔΗΠΑΚ)
Γ. Ψαρράσ (ΤΝΑΝΣΗΗ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΩΝ ΔΑΚΑΛΩΝ)
Παρϊν ιταν και ο Ε. Χίνθσ (Πρόεδροσ Δ υλλόγου ΔΕΠ ΕΜΠ)
Θζματα ΗΔ:
1. Ενθμερϊςεισ
2. Εκκρεμότθτα με “πάγωμα” των αποδοχϊν των μελϊν ΔΕΠ που εξελίςςονται ςε ανϊτερθ
βακμίδα.
3. Μεταπτυχιακά προγράμματα – επερχόμενο /Ν (κα ςυηθτθκεί εφ’ όςον μασ το ζχει ςτείλει ο
Τπουργόσ όπωσ είχε δθλϊςει ςτθ ςυνάντθςθ με τθν ΕΓ)
4. Προτάςεισ για τθν αυτονομία των Πανεπιςτθμίων – εκκρεμεί πρόταςθ προσ τον Τπουργό
Παιδείασ όπωσ προζκυψε από τθ ςυνάντθςθ
5. Πρόταςθ για τθν εκπροςϊπθςθ τθσ ΠΟΔΕΠ ςτισ ςυμβουλευτικζσ επιτροπζσ του ΕΦΚΑ
(ειςιγθςθ Ε. Χίνθσ)
6. φνκεςθ Εκνικοφ υμβουλίου Εκπαίδευςθσ και Ανάπτυξθσ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ
(Ε..Ε.Κ.Α.Α.Δ.) - το “νζο ΕΤΠ”.
7. Πρόβλθμα απαιτιςεων εφορίασ από μζλθ ΔΕΠ του ΑΠΘ, για ποςά που ζχουν ιδθ
καταβλθκεί
1ο ΘΕΜΑ : Ενθμερώςεισ
Ζγιναν ενθμερϊςεισ για: 1) τθ δίκθ Α. υρίγου αλλά και για τθ ςτοχοποίθςθ ατόμων από κάποια
ιςτοςελίδα αλλά κακϊσ δεν υπιρχαν περιςςότερα ςτοιχεία, αποφαςιςτθκε να μθ βγει
ανακοίνωςθ αλλά το κζμα να μείνει ςε αναμονι. 2) υνάντθςθ με τομεάρχθ Παιδείασ κ. Κεραμζωσ
για τθν οποία εκδόκθκε Δελτίο Σφπου
(http://www.posdep.gr/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=2087&Itemid=
207)
2ο ΘΕΜΑ : Εκκρεμότθτα με “πάγωμα” των αποδοχών των μελών ΔΕΠ που εξελίςςονται ςε
ανώτερθ βακμίδα
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Σο κζμα ςυηθτικθκε από τα μζλθ τθσ ΕΓ και αποφαςίςτθκε να ηθτθκεί (α) από τισ διοικιςεισ των
Πανεπιςτθμίων να προβοφν αμζςωσ ςτισ κατάλλθλεσ διορκωτικζσ και ελεγκτικζσ ενζργειεσ
προκειμζνου να ςυμμορφωκοφν πλιρωσ οι υπθρεςίεσ με τισ ςαφείσ κείμενεσ διατάξεισ για τα
χρονοεπίδοματα και μιςκολογικζσ προαγωγζσ, εφόςον αυτό δεν ζχει ιδθ ςυμβεί και (β) από το
υπουργείο να εκδϊςει διευκρινιςτικι εγκφκλιο. Να υπενκυμίςει, επίςθσ, για ακόμθ μια φορά ςτθν
Κυβζρνθςθ τθν υποχρζωςι τθσ για τθ μθ εφαρμογι νόμων που ζχουν κρικεί αντιςυνταγματικοί
από τα ανϊτατα δικαςτιρια, υποχρζωςθ θ οποία ςυνεπάγεται τθν κατάρτιςθ νζου μιςκολογίου το
οποίο να αποκακιςτά πλιρωσ τισ αποδοχζσ των πανεπιςτθμιακϊν κακθγθτϊν. Σζλοσ κάλεςαν τουσ
ςυλλόγουσ να είναι ςε ετοιμότθτα. Μετά από θλεκτρονικι διαβοφλευςθ βγικε θ ακόλουκθ
απόφαςθ:
Απόφαςθ ΕΓ ΠΟΔΕΠ για τισ αποδοχζσ, τθν αναςτολι κάκε μιςκολογικισ ωρίμανςθσ και τθ μθ
καταβολι των αυξιςεων λόγω εξζλιξθσ των πανεπιςτθμιακϊν κακθγθτϊν
http://www.posdep.gr/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=2075&Itemid
=238
3ο ΘΕΜΑ: Μεταπτυχιακά προγράμματα – επερχόμενο /Ν (κα ςυηθτθκεί εφ’ όςον μασ το ζχει
ςτείλει ο Τπουργόσ όπωσ είχε δθλώςει ςτθ ςυνάντθςθ με τθν ΕΓ
Για το κζμα προτάκθκε από τον πρόεδρο Ε. Ευςτακόπουλο να ςταλεί ςφντομθ επιςτολι ςτον
Τπουργό Παιδείασ θ οποία να εκφράηει τθν ζντονθ δυςαρζςκεια τθσ ΠΟΔΕΠ για τθν
ανακολουκία με αυτά που υποςχζκθκε και να ηθτά ςυνάντθςθ για να ςυηθτθκοφν οι επικείμενεσ
νομοκετικζσ ρυκμίςεισ για τα ΑΕΙ καταγγελκεί. Η επιςτολι διαμορφϊκθκε θλεκτρονικά ωσ εξισ:
Επιςτολι τθσ ΕΓ ΠΟΔΕΠ προσ τον Τπουργό Παιδείασ για τισ επικείμενεσ ρυκμίςεισ ςτα ΑΕΙ
http://www.posdep.gr/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=2076&Itemid
=238
4ο ΘΕΜΑ: Προτάςεισ για τθν αυτονομία των Πανεπιςτθμίων
Από τον υπουργό Παιδείασ κ. Γαβρόγλου, ςτθ ςυνάντθςθ που ζγινε, ηθτικθκε να κατατεκοφν
προτάςεισ από τθν ΠΟΔΕΠ για τθν αυτοδιοίκθςθ και αυτονομία ςτα Πανεπιςτθμίων. Θεωρϊντασ
ότι είναι ουςιαςτικό θ ΠΟΔΕΠ να ανταποκρικεί ςτθν πρόςκλθςθ, προτάκθκαν από τον πρόεδρο
Ε. Ευςτακόπουλο δφο βαςικοί άξονεσ: 1) Οικονομικά και χρθματοδότθςθ και 2) Οργάνωςθ και
Λειτουργία των πανεπιςτθμίων. φμφωνα με αυτζσ:
1. Η ςυνταγματικά προςτατευόμενθ αυτοδιοίκθςθ των ΑΕΙ ςυνεπάγεται και τθν οικονομικι ι
δθμοςιονομικι τουσ αυτοτζλεια. το πλαίςιο αυτό τα ιδρφματα κα πρζπει να ςυντάςςουν τον
προχπολογιςμό τουσ με βάςθ ζνα κεςμοκετθμζνο ςτακερό πλαίςιο κρατικισ χρθματοδότθςθσ. Σο
ποςό αυτό κα πρζπει να κακοριςτεί μετά από ςυμφωνία τθσ πολιτείασ με τα Πανεπιςτιμια,
ανάλογα με τισ υπθρεςίεσ που αυτά παρζχουν ςτθν ελλθνικι κοινωνία. Πζρα από τθν κρατικι
χρθματοδότθςθ, τα τμιματα και τα Παν/μια κα πρζπει να ζχουν τθ δυνατότθτα να χαράςςουν τθ
ςτρατθγικι οικονομικισ ανάπτυξθσ για τθν ανεφρεςθ επιπλζον τρόπων χρθματοδότθςθσ.
2. Ο άλλοσ μεγάλοσ πυλϊνασ είναι θ Οργάνωςθ και Λειτουργία των πανεπιςτθμίων. Σο υπουργείο
κακορίηει όλεσ τισ διαδικαςίεσ όπωσ εκλογζσ τμθμάτων, πρυτάνεων κλπ, ενϊ όλα τα κζματα
διοίκθςθσ και λειτουργίασ κα πρζπει να κακορίηονται από τα πανεπιςτιμια. Θα πρζπει να
ενιςχυκεί και να ολοκλθρωκεί θ διαδικαςία δθμιουργίασ των Οργανιςμϊν και Εςωτερικϊν
Κανονιςμϊν των Ιδρυμάτων που κα κακορίηουν όλα τα κζματα οργάνωςθσ και λειτουργίασ και το
υπουργείο να κακορίηει μόνο ζνα γενικό πλαίςιο λειτουργίασ. Θα πρζπει αςφαλϊσ να τονιςτεί και
το κζμα τθσ αξιολόγθςθσ των πανεπιςτθμίων, ωσ μζροσ τθσ κοινωνικισ λογοδοςίασ των ΑΕΙ και
απαραίτθτο πυλϊνα του πλαιςίου αυτονομίασ τουσ κακϊσ είναι ςθμαντικό εργαλείο εποπτείασ
τθσ πολιτείασ ωσ προσ τθ λειτουργία των δθμόςιων ιδρυμάτων.
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Η πρόταςθ ςυηθτικθκε από τα μζλθ, ο πρόεδροσ ςυμφϊνθςε με τθν πρόταςθ του Χ. Φείδα να
τονιςτεί θ ςθμαςία τθσ ολοκλιρωςθσ τθσ ζγκριςθσ των Οργανιςμϊν και των Εςωτερικϊν
Κανονιςμϊν των Ιδρυμάτων για τθν ενίςχυςθ τθσ αυτονομίασ τουσ και με επιςιμανςθ
Γ.Λιτςαρδάκθ, να είναι μία επεξεργαςμζνθ διατφπωςθ γιατί πρόκειται για κζματα αρχισ, και
τζκθκε ςε ψθφοφορία:
Τπζρ πρόταςθσ Ευςτακόπουλου 7 ψιφοι (Ευςτακόπουλοσ, Ρογδάκθσ, Χατηθπαυλίδθσ,
Νθματοφδθσ, Φείδασ, Λιτςαρδάκθσ, ιάςοσ)
Πλειοψιφιςε θ πρόταςθ του προζδρου θ οποία διαμορφϊκθκε θλεκτρονικά:
Απόθαζη ηης ΕΓ ΠΟΣΔΕΠ για ηο ασηοδιοίκηηο και ηην ασηονομία ηων ΑΕΙ

http://www.posdep.gr/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=2083&Itemid
=238
το ςθμείο αυτό αποχώρθςε ο κ.Χατηθπαυλίδθσ.
5ο ΘΕΜΑ: Πρόταςθ για τθν εκπροςώπθςθ τθσ ΠΟΔΕΠ ςτισ ςυμβουλευτικζσ επιτροπζσ του ΕΦΚΑ
(ειςιγθςθ Ε. Χίνθσ)
Προτάκθκε από τον πρόεδρο να γίνει αποδεκτι θ ειςιγθςθ του Ε. Χίνθ (Πρόεδροσ Δ υλλόγου
ΔΕΠ ΕΜΠ) και να προτακοφν ονόματα για τθν εκπροςϊπθςθ ςτισ ςυμβουλευτικζσ επιτροπζσ του
ΕΦΚΑ. Ο Α. Βανακάρασ ςτθν τοποκζτθςι του είπε ότι πρζπει θ ομοςπονδία πρζπει να βγει
επικετικά απζναντι ςτισ ςυμβουλευτικζσ επιτροπζσ και όχι να ςυμμετζχει.
Ζγινε ψθφοφορία ςτθν οποία:
Τπζρ πρόταςθσ Ευςτακόπουλου: 6 ψιφοι (Ευςτακόπουλοσ, Ρογδάκθσ, Νθματοφδθσ, Φείδασ,
Λιτςαρδάκθσ, ιάςοσ)
Διαπιςτϊκθκε πλειοψθφία και τα ονόματα που προτάκθκαν είναι: Ε. Χίνθσ, Ι. Νθματοφδθσ και Μ.
Ρογδάκθσ
Απόθαζη ηης ΕΓ ΠΟΣΔΕΠ για Εκπροζώπηζη ηης ΠΟΣΔΕΠ ζηις Σσμβοσλεσηικές Επιηροπές και ζηο ΔΣ ηοσ
ΕΦΚΑ

http://www.posdep.gr/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=2081&Itemid
=238
6ο ΘΕΜΑ: φνκεςθ Εκνικοφ υμβουλίου Εκπαίδευςθσ και Ανάπτυξθσ Ανκρώπινου Δυναμικοφ
(Ε..Ε.Κ.Α.Α.Δ.) - το “νζο ΕΤΠ”.
Για το κζμα τοποκετικθκε ο πρόεδροσ λζγοντασ ότι υπάρχει παράλειψθ που δεν υπάρχει
ςυμμετοχι τθσ ΠΟΔΕΠ ςτο Ε..Ε.Κ.Α.Α.Δ.. Ζχει αποςταλεί επιςτολι για το κζμα ςτον υπουργό
ενϊ το κζμα τζκθκε ςτον υπουργό και από τθν τομεάρχθ Παιδείασ τθσ ΝΔ κ. Κεραμζωσ, μετά τθν
ςυνάντθςθ με τθν ΕΓ ΠΟΔΕΠ. Ο υπουργόσ κ. Γαβρόγλου πρότεινε να υπάρχει ζνασ μόνο
εκπρόςωποσ για ΠΟΔΕΠ,ΟΕΠ ΣΕΙ και ΕΕΕ.
Η άποψθ του προζδρου είναι ότι δε μπορεί να γίνει δεκτι θ πρόταςθ του υπουργοφ, και πρότεινε
να επιμείνουμε ςτθ διεκδίκθςθ μασ να ςυμμετζχει θ ΠΟΔΕΠ με εκπρόςωπο.
Προτάκθκε λοιπόν από τον πρόεδρο .Ευςτακόπουλο να ςταλεί επιςτολι ςτον υπουργό
Παιδείασ ηθτϊντασ να τροποποιιςει το νόμο για να κεςμοκετθκεί και θ ςυμμετοχι τθσ ΠΟΔΕΠ.
Ζγινε ψθφοφορία ωσ εξισ:
Τπζρ πρόταςθσ Ευςτακόπουλου 6 ψιφοι (Ευςτακόπουλοσ, Ρογδάκθσ, Νθματοφδθσ, Φείδασ,
Λιτςαρδάκθσ, ιάςοσ)
Πλειοψιφθςε θ πρόταςθ του προζδρου.
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7ο ΘΕΜΑ: Πρόβλθμα απαιτιςεων εφορίασ από μζλθ ΔΕΠ του ΑΠΘ, για ποςά που ζχουν ιδθ
καταβλθκεί
Για το κζμα κατατζκθκε από Χ. Φείδα θ απόφαςθ του ΕΔΕΠ ΑΠΘ
Απόθαζη ΔΣ ηοσ ΕΣΔΕΠ ΑΠΘ για ηη μη δσναηόηηηα ζσμψηθιζμού ηοσ παρακραηηθένηος θόροσ

http://www.posdep.gr/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=2073&Itemid=4
80
Προτάκθκε από τον πρόεδρο να υιοκετθκεί το κείμενο του ΕΔΕΠ ΑΠΘ και να ηθτθκεί νομοκετικι
ρφκμιςθ για αλλαγι του νομικοφ πλαιςίου. Ο Γ. Λιτςαρδάκθσ πρότεινε να ςταλεί θ επιςτολι ςτο
Τπ. Οικονομικϊν για να τοποκετθκεί και ςυμφωνικθκε ο Γ.Λιτςαρδάκθσ να αναλάβει τθ ςφνταξι
τθσ.
Απόθαζη ηης ΕΓ ΠΟΣΔΕΠ για ηο μη ζσνσπολογιζμό καηαβληθένηων παρακραηήζεων θόροσ

http://www.posdep.gr/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=2082&Itemid=2
38

Ο Πρόεδροσ
τάκθσ Ευςτακόπουλοσ
Κακθγθτισ Ε.Κ.Π.Α.

Ο Γραμματζασ
Χαράλαμποσ Φείδασ
Αναπλ. Κακθγθτισ Α.Π.Θ
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