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ΘΕΜΑ: Τοποθέτηση της Ε.Γ. της ΚΙΠΑΝ για το άρθρο 39 του υπό διαβούλευση Νομοσχεδίου περί
«Αναδιάρθρωσης της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Λοιπές Διατάξεις…» που αφορά θέματα
Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
Η ΚΙΠΑΝ όπως και -τουλάχιστον όσον μας αφορά- η ηγεσία της ΠΟΣΔΕΠ, ενημερώθηκαν ως
συνήθως από τα ΜΜΕ ότι το Υπουργείο Παιδείας (ακολουθώντας τη γνωστή κακή συνήθεια όλων
σχεδόν των πολιτικών ηγεσιών του) κατέθεσε εν μέσω θερινών διακοπών Νομοσχέδιο (Βλ. [1])
που αλλάζει άρδην τη δομή της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, συμπεριλαμβανομένων και
αλλαγών στη διαδικασία πρόσβασης στην Ανώτατη Εκπαίδευση. Για το τελευταίο αυτό θέμα η
ΚΙΠΑΝ επιφυλάσσεται να καταθέσει σύντομα συγκεκριμένες προτάσεις.
Πέραν του ακατάλληλου της χρονικής συγκυρίας, η κατ’ αρχήν συνολική και εντονότατη
διαμαρτυρία μας αφορά στο γεγονός ότι για μια ακόμα φορά η Πολιτική Ηγεσία του Υπουργείου
Παιδείας παρακάμπτει, αγνοεί και απαξιώνει συστηματικά το αρμόδιο θεσμοθετημένο
συμβουλευτικό όργανο ΕΣΥΠ (ΣΑΠΕ, ΣΑΤΕ, ΣΠΔΕ), στο οποίο μάλιστα πρόσφατα εγκατέστησε νέα
ηγεσία! Βέβαια ανάλογη μεταχείριση είχε υποστεί και η «ανεξάρτητη» αρχή ΑΔΙΠ στις διαδικασίες
του περιώνυμου πλέον Σχεδίου «ΑΘΗΝΑ». Φαίνεται ότι ο πολιτικός πολιτισμός της αυθαιρεσίας,
της προχειρότητας, της αδιαφάνειας και -εν τέλει- του αυταρχισμού αποτελεί βαθύτερο
χαρακτηριστικό της σημερινής πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου μας, τουλάχιστον σε ότι αφορά
τη σχέση της με το χώρο της Ανώτατης Εκπαίδευσης και της Έρευνας. Προφανώς η έκθεση του
συγκεκριμένου πονήματος σε δημόσια διαβούλευση 11 ημερών δεν αμβλύνει κατ’ ελάχιστον τα
προρρηθέντα!
Προς το παρόν, θα αρκεστούμε να σχολιάσουμε ορισμένες από τις 26 αλλαγές που προτείνονται
στο άρθρο 39 του Νομοσχεδίου, που ρυθμίζει θέματα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, καθότι
θεωρούμε αναγκαίο να ενημερώσουμε τους συναδέλφους μας και να διαμορφώσουμε άμεσα
συλλογικές θέσεις στις προτεινόμενες αλλαγές. Το κείμενο αυτό θα κατατεθεί και στη Δημόσια
Διαβούλευση που έχει ανοίξει το Υπουργείο Παιδείας για το σχετικό Σχέδιο Νόμου.
Συγκεκριμένα, επισημαίνουμε τα παρακάτω σημαντικά σημεία:


Με την παράγραφο 2, για τη χορήγηση άδειας άνευ αποδοχών (παράγραφος 5 του άρθρου 27
του ν. 4009/2011) απαιτείται πλέον ΚΑΙ πράξη του Πρύτανη, όχι μόνο εισήγηση του Κοσμήτορα
και απόφαση της Κοσμητείας.
Εδώ θεωρούμε ότι ο νομοθέτης τακτοποιεί ένα κενό καθότι η έκδοση πράξης του Πρύτανη
συμπληρώνει διοικητικά και νομικά τη χορήγηση της άδειας.



Με την παράγραφο 3, αποσαφηνίζεται ότι στους δυνητικούς εξωτερικούς εκλέκτορες
περιλαμβάνονται (κατά περίπτωση, σύμφωνα με το άρθρο 19, παρ. 1 του Ν. 4009/11) και οι
Αναπληρωτές Καθηγητές της ημεδαπής και αλλοδαπής.
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Η ρύθμιση αυτή κρίνεται θετική, λαμβανομένου υπόψη του μικρού (ή μηδενικού) αριθμού
Καθηγητών σε ορισμένα επιστημονικά αντικείμενα αλλά και του μεγάλου αριθμού
Αναπληρωτών Καθηγητών με ιδιαίτερα εξαιρετικές ακαδημαϊκές επιδόσεις, διεθνή
δραστηριότητα και δυναμισμό.


Με την παράγραφο 6 επαναφέρεται η δυνατότητα στην ΑΔΙΠ να συστήσει Επιστημονικό
Συμβούλιο (που, όπως φαίνεται, καταργήθηκε από λάθος με το Νόμο Ν. 4115/2013), από τα
προσόντα των μελών του οποίου έχει αφαιρεθεί ως προαπαιτούμενη «… η εξειδίκευση ή
εμπειρία σε θέματα ανώτατης εκπαίδευσης»
Η φράση «… εξειδίκευση ή εμπειρία σε θέματα ανώτατης εκπαίδευσης», έχει καλώς
αφαιρεθεί, γιατί είναι αρκετά γενική, μη προσδιορίζοντας τελικά τίποτα το συγκεκριμένο, ενώ
μπορεί να δημιουργήσει τυπικά προσκόμματα στην όποια -σίγουρα μελλοντική- Πολιτική
Ηγεσία του Υπουργείου, η οποία επιτέλους θα θελήσει να ενεργοποιήσει το Επιστημονικό
Συμβούλιο και την Αρχή γενικότερα!



Με την παράγραφο 7 περιορίζονται οι συνεχείς θητείες των Προέδρων των Τμημάτων σε δύο.
Η ρύθμιση αυτή -χωρίς βέβαια να αποτελεί και πανάκεια- κρίνεται ως θετική.



Με την παράγραφο 10 δίνεται στα ΑΕΙ η δυνατότητα «να απασχολούν Έκτακτο Εκπαιδευτικό
Προσωπικό με επιβάρυνση του τακτικού Προϋπολογισμού τους και χωρίς επιπλέον
επιχορήγηση του Κρατικού Προϋπολογισμού από το ταμειακό υπόλοιπο προηγούμενων
οικονομικών ετών κατά το μέρος που δεν αφορά ανεξόφλητες υποχρεώσεις προηγούμενων
ετών. Δίνεται, επίσης, η δυνατότητα στα Ιδρύματα να καθορίζουν και το ποσό της αμοιβής του
Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού».
Επισημαίνουμε ότι ενώ η διάταξη αυτή φαινομενικά δίνει δυνατότητες ευελιξίας ώστε τα
ιδρύματα να αξιοποιούν τα ταμειακά τους υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών για την
κάλυψη εκπαιδευτικών αναγκών, στην πράξη μετακυλύει προς τα ίδια τα Ιδρύματα την ευθύνη
να εξοικονομήσουν πόρους, μειώνοντας ενδεχομένως άλλες, αναγκαίες, δαπάνες.
Επισημαίνουμε ότι δεν ορίζονται πουθενά τα προσόντα, οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα
του Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού, πράγμα που σημαίνει ότι αυτά θα πρέπει άμεσα να
καθοριστούν στον Οργανισμό (και/ή Εσωτερικό Κανονισμό) του κάθε Ιδρύματος.



Με την παράγραφο 18 δίνεται η δυνατότητα στο 1/3 των μελών του Συμβουλίου της ΑΔΙΠ (με
απόφαση του Προέδρου της) να απασχολούνται αποκλειστικά σε αυτήν, απαλλάσσοντάς τους
από τα διδακτικά και διοικητικά καθήκοντά τους στο Πανεπιστήμιο.
Η ρύθμιση αυτή δεν θα ήταν αρνητική, με δεδομένη την τραγική έλλειψη διοικητικού και
εξειδικευμένου επιστημονικού προσωπικού στην ΑΔΙΠ -για την αποκατάσταση της οποίας δεν
διαφαίνεται ούτε το ελάχιστο ψήγμα πολιτικής βούλησης από πλευράς του σημερινού
Υπουργού- αλλά και των ιδιαίτερα υψηλών απαιτήσεων που θέτει το θεσμικό πλαίσιο προς
την ΑΔΙΠ. Ωστόσο προκαλεί ερωτηματικά η προσπάθεια περαιτέρω δραστηριοποίησης των
μελών της ΑΔΙΠ, όταν η κυβέρνηση έχει σχεδόν πλήρως παροπλίσει την Αρχή και την
παρακάμπτει σε στρατηγικού χαρακτήρα παρεμβάσεις για την Ανώτατη Εκπαίδευση (Βλ.
Σχέδιο «Αθηνά»), αποστερώντας την στην πράξη από τις πολλές και σημαντικές αρμοδιότητες
που ο νόμος της δίνει, όπως για παράδειγμα η διαμόρφωση εισήγησης για τον Εθνικό
Στρατηγικό σχεδιασμό για την Ανώτατη Εκπαίδευση. Τέλος, ελπίζουμε ότι η απαλλαγή των
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συναδέλφων μελών της ΑΔΙΠ από τα εκπαιδευτικά τους καθήκοντα δεν θα οδηγήσει σε
παροπλισμό τους, αλλά –στην ουσιαστική αξιοποίησή τους για την κάλυψη πολλαπλών
αναγκών της ΑΔΙΠ.


Με την παράγραφο 19 αλλάζει πλήρως το καθεστώς και οι προοπτικές των διοικητικών
υπαλλήλων και των ΙΔΑΧ που είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος, δίνοντάς τους το
δικαίωμα να ζητήσουν την ένταξή τους στην κατηγορία Ε.ΔΙ.Π.
Η ΚΙΠΑΝ επικροτεί αυτήν την αλλαγή, καθότι στην κατηγορία αυτή συμπεριλαμβάνονται
άτομα με συχνά εξαιρετικές σπουδές και επιστημονική σταδιοδρομία, που λόγω στρεβλών
πρακτικών της Ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης –και σε ορισμένες περιπτώσεις του γνωστού
φαύλου πολιτικού πολιτισμού- κατετάγησαν σε θέσεις που δεν ήταν αντίστοιχες ούτε των
προσόντων τους, αλλά ούτε και των καθηκόντων που στη συνέχεια τους ανατέθηκαν από τα
Ιδρύματα. Η ένταξή τους, μετά από αξιολόγηση, στην κατηγορία του Ειδικού Διδακτικού
Προσωπικού αποκαθιστά τα πράγματα, τόσο για τους ίδιους, όσο και για τα Ιδρύματά τους.



Η παράγραφος 20 αναφέρεται σε ιδρύματα που έχουν προκύψει από συγχώνευση και δεν
έχουν ακόμη εκλέξει Συμβούλιο, όπου ο προϋπολογισμός εγκρίνεται από τη Σύγκλητο.
Είναι αντιληπτό ότι πρόκειται για μια αναγκαία ρύθμιση διοικητικού τύπου για τα ΤΕΙ που
συγχωνεύθηκαν με τα Σχέδιο «Αθηνά». Όμως η ΚΙΠΑΝ επισημαίνει ότι η εκκρεμότητα με την
εκλογή Συμβουλίου Ιδρύματος πρέπει να λήξει το συντομότερο, για να ισχύσουν πλέον και στα
νέα Ιδρύματα κανονικά όλες οι διατάξεις, που αναφέρονται στο ρόλο και στις αρμοδιότητες
του Συμβουλίου.



Με την παράγραφο 22 τροποποιείται ο κατάλογος των ασθενειών που στοιχειοθετούν το
δικαίωμα εγγραφής υποψηφίων φοιτητών στα ΑΕΙ χωρίς εξετάσεις.
Σε αυτή τη διάταξη στεκόμαστε με περισσή προσοχή και περίσκεψη, καθώς το αντικείμενό της
έχει αποδειχθεί ιδιαίτερα δημοφιλές στο σύνολο σχεδόν των Υπουργών Παιδείας ιδιαίτερα της
Νέας Δημοκρατίας, και φαίνεται ότι ο παρών δεν ήθελε να αποτελέσει την εξαίρεση. Είναι ένα
ζήτημα με διαχρονική, έντονα αρνητική φόρτιση (όπως και το ανάλογο ζήτημα για τους
αθλητές). Το εύλογο ερώτημα που προκύπτει είναι το κατά πόσο οι εκάστοτε Κυβερνήσεις
χρησιμοποιούν, μέσω της διάταξης αυτής, τα Πανεπιστήμια για να κάνουν την κοινωνική
πολιτική που θα έπρεπε με άλλο τρόπο να κάνει η Πολιτεία! Για να μπορέσει κάποιος να
τοποθετηθεί υπεύθυνα στο ζήτημα απαιτούνται ορισμένες προϋποθέσεις, όπως
o Τυπικά αλλά και ουσιαστικά θα πρέπει να υπάρχει απόφαση κάποιας επιστημονικής
επιτροπής (ενδεχομένως οριζόμενης από την ΑΔΙΠ) που να πιστοποιεί το σύνολο των
ασθενειών, οι οποίες θα μπορούσαν να ενταχθούν σε μια τέτοια διάταξη. Στην
παρούσα τροποποίηση της προηγούμενης σχετικής διάταξης (Ν. 3794/2009, άρθρο 35,
παρ. 1) επικαιροποιείται και επεκτείνεται ο κατάλογος των ασθενειών, χωρίς να γίνεται
καμιά αναφορά στη σχετική διαδικασία διαμόρφωσής του. Θεωρούμε ότι η
πανεπιστημιακή κοινότητα, αλλά και οι οικογένειες των οποίων τα παιδιά εμπίπτουν σε
αυτήν τη διάταξη, δικαιούνται να την γνωρίζουν.
o Επιτέλους θα πρέπει να δούμε τα αποτελέσματα μιας μελέτης –καθοδηγούμενης από
την ΑΔΙΠ- για την απόδοση αυτής της κοινωνικού χαρακτήρα ρύθμισης ανά τις
δεκαετίες που ισχύει. Κυρίως δε τα ποσοστά αποφοίτησης (ίσως και τις επιδόσεις),
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όσων μέχρι σήμερα έχουν επωφεληθεί από μέτρα αυτού και ανάλογου χαρακτήρα, π.χ.
Ολυμπιονίκες, παγκόσμιοι ή εθνικοί πρωταθλητές, κλπ.
o Ακόμα το Υπουργείο θα πρέπει να διερευνήσει –ενδεχομένως μέσω της ΑΔΙΠ- και να
δημοσιοποιήσει τις ανάλογες διεθνείς πρακτικές, ώστε να διασφαλιστεί ότι δεν
αποτελούμε ως χώρα (για άλλη μια φορά) παγκόσμια πρωτοτυπία.
Πιστεύουμε ότι, η εισαγωγή στα ΑΕΙ θα πρέπει να γίνεται αποκλειστικά βάσει της ακαδημαϊκής
επίδοσης των υποψηφίων. Είναι όμως απαραίτητο να δίνεται η ευκαιρία και σε όλους εκείνους
που για κάποιον ιδιαίτερο λόγο δεν μπορούν να συμμετάσχουν ισότιμα στην «κανονική»
διαδικασία αποτίμησης των ακαδημαϊκών τους επιδόσεων, να μπορούν να αξιολογηθούν
αντικειμενικά. Είναι κοινωνικά ανεύθυνο κάθε μέτρο που ευεργετεί τους πάντες χωρίς κανένα
κριτήριο αξιολόγησης, καθώς και πολύπλευρα επικίνδυνο -ενίοτε μάλιστα και καταστροφικόγια τα ίδια τα νέα παιδιά, που υποτίθεται ότι «ευνοεί»!
Είναι ακατανόητη η αναφορά στην εξαίρεση μόνον των Τμημάτων Εικαστικών Τεχνών για όλα
τα νοσήματα που αναφέρονται. Σε κάθε περίπτωση θεωρούμε θετικό που παραμένει σε ισχύ,
η παράγραφος 2 του άρθρου 35 του Νόμου 3794/2009 -υπερκαλύπτει το θέμα των
εξαιρέσεων- και η οποία αναφέρει : «Οι πάσχοντες από τις αναφερόμενες παθήσεις δεν εισάγονται
σε Τμήματα στα οποία λόγω της φύσης της επιστήμης είναι δυσχερής γι` αυτούς η παρακολούθηση
σύμφωνα με αιτιολογημένη απόφαση του Τμήματος, που εγκρίνεται από τη Σύγκλητο και
ανακοινώνεται πριν από την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους για το οποίο γίνεται η επιλογή».



Η παράγραφος 24 αναφέρεται σε όσους πήραν πτυχίο από Πανεπιστήμια σε χώρες που
εντάχθηκαν στην ΕΕ σχετικά πρόσφατα, δηλαδή στις χώρες του «τέως Ανατολικού Μπλοκ»,
αναγνωρίζοντας τους τίτλους σπουδών που απέκτησαν εκεί πριν την ένταξη τους στην ΕΕ.
Η διάταξη αυτή αναφέρεται στην κατάργηση της διαδικασίας αναγνώρισης των πτυχίων
Ιατρικής και Οδοντιατρικής που αποκτήθηκαν από Πανεπιστήμια χωρών του «τέως Ανατολικού
Μπλοκ» πριν την ημέρα ένταξης των χωρών αυτών στην ΕΕ, όπως για παράδειγμα η Τσεχία,
Σλοβακία, Πολωνία, Ουγγαρία κλπ. πριν το 2004 και Βουλγαρία, Ρουμανία πριν το 2007. Με τη
διάταξη αυτή εφαρμόζονται πλέον και ως προς τους τίτλους αυτούς οι διατάξεις της παρ. 3 του
άρθρου 4 του Ν. 3328/2005. Η ιστορία της αναγνώρισης αυτών των πτυχίων από τη χώρα μας,
λόγω του μεγάλου αριθμού «δικών μας -επαγγελματικά και πολιτικά- παιδιών» έχει πολύ
παρελθόν, πολύ παρασκήνιο και έχει καταντήσει να είναι μία μαύρη σελίδα στο εκπαιδευτικό
μας σύστημα.
Γεννούνται υποψίες για άγνοια κάποιων, που το εισηγούνται, των Νόμων που το ίδιο το
Υπουργείο έχει ψηφίσει (Σύσταση Συμβουλίου Αναγνώρισης Επαγγελματικών ΠροσόντωνΣΑΕΠ, άρθρο 56 ΠΔ 38/2010). Αν παρόλα αυτά, πραγματικά στοχεύουν στην κατάργηση και
αυτής της τόσο χαλαρής διαδικασίας αναγνώρισης αυτών των τίτλων, οφείλουμε να
επισημάνουμε τα παρακάτω:
Σύμφωνα με την οδηγία (36/2005) η κάθε χώρα μπορεί να θεσπίσει κανόνες
αναγνώρισης των πτυχίων εκτός ΕΕ αλλά πάντα τηρουμένων των ελάχιστων κριτηρίων
εκπαίδευσης για τα τομεακά επαγγέλματα και ειδικά τα έχοντα σχέση με τη δημόσια
υγεία, γι αυτό και η οδηγία προβλέπει ότι ακόμη και εάν ένα κράτος μέλος
αναγνωρίσει αυτά τα πτυχία, η αναγνώριση αυτή θα γίνει για εσωτερική χρήση μόνο
και δεν θα ισχύει για τις άλλες χώρες της ΕΕ.
Η συγκεκριμένη προσθήκη είναι μία ακόμη αυθαιρεσία και εν κρυπτώ φωτογραφική
διάταξη για την διευκόλυνση και ικανοποίηση ημετέρων, ώστε να παρακαμφθούν οι
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διαδικασίες αναγνώρισης (επιβολής αντισταθμιστικών μέτρων ή εξετάσεις) σε μεγάλο
αριθμό τέτοιων πτυχίων.
Καταστρατηγεί το δικαίωμα που έχουν οι επαγγελματικές οργανώσεις εκ του νόμου
(άρθρο 35 του Ν. 4025/2011) να ελέγχουν τα πτυχία αυτά και να χορηγούν την άδεια
άσκησης επαγγέλματος.
Κι αυτό διότι, σύμφωνα με τη κείμενη νομοθεσία (38/2010), όσα διπλώματα άρχισαν ή
τελείωσαν πριν την ημέρα ένταξης των χωρών αυτών στην ΕΕ δεν αναγνωρίζονται αυτόματα
όπως των άλλων χωρών της ΕΕ, γιατί δεν ικανοποιούσαν τα ελάχιστα κριτήρια εκπαίδευσης και
προσόντων για να μετακινούνται ελεύθερα εντός της ΕΕ. Για να αναγνωριστούν, θα πρέπει να
πιστοποιήσουν ότι εργάστηκαν στο εν λόγω επάγγελμα για τρία συνεχή χρόνια μετά το πτυχίο
κατά τη τελευταία 5ετία πριν το πιστοποιητικό.
Όσα διπλώματα δεν ικανοποιούν ούτε αυτήν την αρχή (η πρώτη ελληνική πατέντα), υπάγονται
«στο γενικό σύστημα αναγνώρισης» (άρθρο 10 το Π.Δ. 38/2010) το οποίο ορίζει να γίνεται
«αναγνώριση υπό προϋποθέσεις» δηλαδή, επιβολή αντισταθμιστικών μέτρων που σημαίνει
επί πλέον εμπειρία ή εξετάσεις σε ορισμένα μαθήματα για συμπλήρωση των κενών στην
εκπαίδευση και την ποιότητα των επαγγελματιών. Για το λόγο αυτό και το πρώην ΥΠΕΠΘ για
να ελέγχει τα διπλώματα αυτά και να δίνει επαγγελματική αναγνώριση ίδρυσε, με το άρθρο 56
του Π.Δ. 38/2010 το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (Σ.Α.Ε.Π.)
Συνοψίζοντας λοιπόν, θεωρούμε ότι η συγκεκριμένη αυτή διάταξη ενδέχεται να έχει σοβαρές
και μη ορατές τη στιγμή αυτή συνέπειες σε σχέση με τη διαδικασία αναγνώρισης
επαγγελματικών προσόντων. Για όλους αυτούς τους λόγους, ως Εκτελεστική Γραμματεία της
ΚΙΠΑΝ, θεωρούμε ότι η παράγραφος αυτή θα πρέπει να αποσυρθεί από το παρόν Σχέδιο
Νόμου. Το ευρύτερο θέμα να επανέλθει αφού συζητηθεί με τα Πανεπιστήμια και τις
επαγγελματικές ενώσεις, που ενημερώνουμε άμεσα.


Με την παράγραφο 25 αλλάζει και το καθεστώς και οι προοπτικές των Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π.
αφού, με απόφαση του Συμβουλίου, μετά από εισήγηση του Τμήματος, μπορεί να τους
ανατίθεται αυτοδύναμο διδακτικό έργο.
Παρότι η ΚΙΠΑΝ συμφωνεί, όπως αναφέρεται πιο πάνω, με την μετάταξη των ΙΔΑΧ και των
άλλων κατηγοριών μονίμων υπαλλήλων στην κατηγορία ΕΔΙΠ, άρα και στη συμμετοχή τους
στην εκπαιδευτική διαδικασία, η διάταξη αυτή δεν μας βρίσκει σύμφωνους, καθότι το
δικαίωμα στην αυτοδύναμη διδασκαλία είναι σύμφυτο στοιχείο της ιδιότητας του Καθηγητή
και δεν μπορεί να μεταβιβαστεί αδιακρίτως σε άλλες κατηγορίες προσωπικού.
Ε Κ Τ Ε Λ Ε Σ Τ Ι Κ Η Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Ι Α της
ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ

Συνημμένα:
[1] «Σχέδιο Νόμου Αναδιάρθρωσης της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Λοιπές Διατάξεις», 10 Αυγούστου 2013
http://ww.posdep.gr/index.php?option=com_docman&task=cat_view&Itemid=47&gid=52&orderby=dmdate_published

Κοινοποίηση:



Διοικούσα Επιτροπή της ΠΟΣΔΕΠ, dioikousaepitropiposdep@googlegroups.com
Καθηγητή Κων/νο Αρβανιτόπουλο, Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Ανδρέα Παπανδρέου 37, 15180
Μαρούσι, minister@minedu.gov.gr
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Καθηγητή Αθανάσιο Κυριαζή, Γενικό Γραμματέα Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Ανδρέα
Παπανδρέου 37, 15180 Μαρούσι, gengram@minedu.gov.gr
Διαρκή Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής των Ελλήνων
Σύνοδο Πρυτάνεων Ελληνικών Πανεπιστημίων, lilnikol@interel.uoa.gr
Σύνοδο Προέδρων Συμβουλίων Ιδρύματος Ελληνικών Πανεπιστημίων, aleka.choulaki@cs.uoi.gr
Πρωτοβουλία Μελών ΔΕΠ Υπό Αναμονή Τοποθέτησης, A-λέκτωρ, alectures@gmail.com
Σύνοδο Προέδρων ΤΕΙ, chara@teikoz.gr
Καθηγητή Ιωάννη Τσάκνη, Πρόεδρο ΟΣΕΠ/ΤΕΙ, jtsaknis@teiath.gr
Δρα Μαρία Στουμπούδη, Πρόεδρο ΕΕΕ, mstoum@hcmr.gr
Εθνικό Συμβούλιο Παιδείας, Ανδρέα Παπανδρέου 37, 15180 Μαρούσι, esyp@otenet.gr ,
Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση, Λεωφόρος Συγγρού 44, T.K.
117 42, Αθήνα, adipsecretariat@hqaa.gr



Πανελληνίου Συλλόγου Επιστημονικού Εργαστηριακού Προσωπικού Αορίστου Χρόνου των ΑΕΙ (ΠΑΣΕΕΠΑΧΑΕΙ), paseepaxaei@gmail.com



Ομοσπονδία Συλλόγων Ε.Ε.ΔΙ.Π /Ι ΑΕΙ, garacho@phed.uoa.gr , eedip@central.ntua.gr



Πανελλήνιο Σύλλογο Διδακτόρων ΙΔΑΧ στα ΑΕΙ (ΠΑΣΔΙΔΑΧ), pasdidax@gmail.com, skoul@aua.gr



Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων ΕΕΔΙΠ, p_eedip@mail.ntua.gr



Ομοσπονδία Διοικητικού Προσωπικού Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Ο.∆.Π.Τ.Ε.), savaspap@ad.auth.gr



Πανελλήνια Ομοσπονδία ΕΤΕΠ ΑΕΙ (Π.Ο.Ε.Τ.Ε.Π. ΑΕΙ), akaratzi@ee.duth.gr, rodi@uom.gr



Σύλλογο Εργαζομένων Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου και Ορισμένου Χρόνου Ε.Μ.Π, christab@mail.ntua.gr



Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος, ΠΛOYTAPXOY 3 & YΨHΛANTOY, 106 75 AΘHNA, pisinfo@pis.gr, pis@pis.gr




Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία, Θεμιστοκλέους 38, Αθήνα, Τ.Κ. 10678, eoo@otenet.gr,
katsikis_ath@yahoo.com
Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, Νίκης 4, 10248 Αθήνα, tee@central.tee.gr, gramproedrou@central.tee.gr



Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών, ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 60, Τ.Κ.10679. info@gadamopoulos.gr



ΜΜE

6/6

