Πανελλήνια Ομοζπονδία υλλόγων
Διδακηικού και Ερευνηηικού
Προζωπικού
Διεφθυνςη: ΣΤΑΔΙΟΥ 5, 2οσ Όροφοσ, Γραφ. 203, GR105 62, ΑΘΗΝΑ,
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: posdep@posdep.gr Ιςτοςελίδα: www.posdep.gr
ΠΡΟΕΔΡΟ
Π Ε Ρ ΙΟ Δ Ο 20 13 - 20 1 4

Ακινα, 30 Ρκτωβρίου 2014

Χρονικό δραςτηριοτήτων
Αναλυτικά, το χρονικό των δραςτθριοτιτων από το 11ο υνζδριο μζχρι ςιμερα
είναι:
1. 3/2/13 γίνεται θ 1θ ςυνεδρίαςθ τθσ νεοεκλεγμζνθσ ΔΕ αμζςωσ μετά το υνζδριο,
θ οποία διακόπτεται χωρίσ να εκλζξει ΕΓ.
2. 19/2/13 ςυνεδριάηει θ ΔΕ και εκλζγει ΕΓ. Επίςθσ αποφαςίηει να καλζςει «...τουσ
ςυλλόγουσ και τουσ ςυνάδελφουσ να ςυμμετάςχουν ςτισ απεργιακζσ και λοιπζσ
κινθτοποιιςεισ τθσ Σετάρτθσ 20 Φεβρουαρίου...».
3. 7/3/13 Πραγματοποιείται θ 1θ ςυνεδρίαςθ τθσ ΕΓ και εκλζγεται το προεδρείο.
Απόφαςθ
τθσ
ΕΓ
για
ςχετικά
με
το
χζδιο
«ΑΘΘΟΑ»
http://www.posdep.gr/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=1229&It
emid=446

4. 12/3/13. Χρονικά θ πρϊτθ υποχρζωςθ μετά τθν εκλογι του προεδρείου, ιταν θ
εκπροςϊπθςθ τθσ Ρμοςπονδίασ ςτθ ςυνεδρίαςθ τθσ ΔΕΞΤ του Ελλθνικοφ
Μοινοβουλίου με κζμα τθ «Βία ςτα Πανεπιςτιμια». Δυςτυχϊσ δεν είχαμε προλάβει
να ζχουμε επικαιροποιθμζνθ κζςθ τθσ Ρμοςπονδίασ για το κζμα μζςα από τα
νεοεκλεγζντα όργανα. Σοποκετικθκε λοιπόν ο Πρόεδροσ με βάςθ τθ κζςθ που
είχαμε υιοκετιςει λίγουσ μινεσ πριν με απόφαςθ τθσ τότε ΕΓ (21/12/2012,
http://www.posdep.gr/index.php?option=com_docman&Itemid=120&limitstart=10)
όταν και είχαμε ηθτιςει τθ διενζργεια αυτισ τθσ ςυηιτθςθσ από τθ ΔΕΞΤ. Σο βίντεο
τθσ ςυνεδρίαςθσ μπορείτε να το βρείτε ςτον ακόλουκο ςφνδεςμο:
http://www.hellenicparliament.gr/Vouli-ton-Ellinon/ToKtirio/FotografikoArcheio/#afa011d5-c6e9-4b8e-9d79-a9c07bc2b8a2
5. 14/3/13, 2θ ςυνεδρίαςθ τθσ ΔΕ, ςτθν οποία πιραμε τισ εξισ αποφάςεισ:








«χζδιο Ακθνά»
(http://www.posdep.gr/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gi
d=1239&Itemid=133)
ΙΔΑΧ ΑΠΘ
(http://www.posdep.gr/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gi
d=1242&Itemid=133)
Θλεκτρονικζσ Βιβλιοκικεσ
(http://www.posdep.gr/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gi
d=1243&Itemid=133)
Χρθματοδοτοφμενα από το ΕΠΑ ερευνθτικά προγράμματα
(http://www.posdep.gr/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gi
d=1244&Itemid=133)
Εκκρεμείσ διοριςμοφσ εκλεγμζνων μελϊν ΔΕΠ
(http://www.posdep.gr/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gi
d=1246&Itemid=133)

6. 15/3/13 ανταποκρινόμενοσ ςε ςχετικι πρόςκλθςθ, ο Πρόεδροσ εκπροςϊπθςε τθν
Ρμοςπονδία ςε εκδιλωςθ του Παν. Πελοποννιςου προσ τιμιν του Ρμοτ. Μακ. κ. Δ.
Μλάδθ
7. 19/3/13, ςτείλαμε μαηί με τουσ προζδρουσ των άλλων 2 Ρμοςπονδιϊν (ΡΕΠ,
ΕΕΕ) κοινό αίτθμα για ςυνάντθςθ με τον Τπ. Παιδείασ
8. 20/3/2013, Πρόεδροσ – υνζντευξθ ςτο ραδιόφωνο τθσ ΕΣ3 (δθμοςιογράφοσ
Βίκυ Μολτςίδα) για το νζο Ακαδθμαϊκό χάρτθ τθσ χϊρασ.
9. 21/3/2013, Πρόεδροσ – επιςτολι προσ τθν ΑΔΙΠ να δθμοςιοποιιςει τα ζγγραφα
που διατυπϊνει γνϊμθ για το «χζδιο Ακθνά» προσ τον Τπ. Παιδείασ (κάτι που
απαιτείται από το νόμο). τισ 30/3/13, ο Πρόεδροσ τθσ ΑΔΙΠ απαντά
(http://www.newsbomb.gr/koinwnia/story/303296/apantisi-tis-adip-stin-posdepgia-to-shedio-athina)
10. 26/3/13, ςυνάντθςθ Προζδρων των 3 Ρμοςπονδιϊν (ΠΡΔΕΠ, ΡΕΠ, ΕΕΕ) ςτο
εντευκτιριο Μωςτισ Παλαμάσ για «γεφμα εργαςίασ» για να ςυηθτθκοφν κζματα
κοινισ δράςθσ
11. 29/3/13, απόφαςθ τθσ Ε.Γ. τθσ ΠΡΔΕΠ για τθν ενζργεια τθσ πολιτείασ να κζςει
ςε αργία τον Αναπλθρωτι Πρφτανθ του ΑΠΘ κ. Ι. Παντι και τθ ςχετικι νομοκεςία.
(http://www.posdep.gr/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=
1257&Itemid=120)
12. 1/4/13, Ρ πρόεδροσ κι θ κ. Ε. Μαραμαλζγκου ωσ μζλοσ τθσ ΕΓ ςυναντικθκαν με
μζλθ του Δ του υλλόγου ΔΕΠ του ΕΑΠ (παρόντεσ Ε. Ηζρβασ, Α. Δθμθτράσ και Γ.
Μεχαγιάσ) μετά από πρωτοβουλία του Προζδρου ςτα πλαίςια τθσ διάκεςθσ του να
ςυναντθκεί και να ςυνομιλιςει ςτθ διάρκεια τθσ κθτείασ του με όςουσ
περιςςότερουσ υλλόγουσ καταςτεί δυνατόν, ϊςτε να ζχει άμεςθ άποψθ για τα

προβλιματα που ζχει ο κάκε φλλογοσ ξεχωριςτά. θμειολογικά επελζγθ θ πρϊτθ
ςυνάντθςθ να γίνει με το φλλογο του ΕΑΠ, ςτθν οποία ςυνάντθςθ κυριάρχθςε το
κζμα τθσ αυτονομίασ του ΕΑΠ θ οποία επετεφχκθ μερικοφσ μινεσ αργότερα.
13. 5-6/4/13, ο Πρόεδροσ ανταποκρινόμενοσ ςτθν πρόςκλθςθ του προεδρεφοντοσ
τθσ υνόδου Πρυτάνεων κακ. κ. Γ. Σςάλτα, εκπροςωπϊντασ τθν Ρμοςπονδία
παρακολοφκθςε τισ εργαςίεσ τθσ 72θσ υνόδου Πρυτάνεων. τισ ςφντομεσ
παρεμβάςεισ του, διαπίςτωςε ότι τα προβλιματα είναι κοινά αφοφ τα κζματα που
περιλαμβάνονταν ςτθν Θ.Δ. τθσ υνόδου ςτθ μεγάλθ τουσ πλειοψθφία ιδθ ζχουν
απαςχολιςει και τθν ΠΡΔΕΠ. Σόνιςε τθν ανάγκθ τθσ ενότθτασ του ακαδθμαϊκοφ
χϊρου και επεςιμανε το τρίπτυχο υναίνεςθ – υνεργαςία – φγκλιςθ δυνάμεων.
Πρότεινε να γίνει καταγραφι και δθμοςιοποίθςθ των βαςικϊν μεγεκϊν των
Πανεπιςτθμίων, με το ςυντονιςμό του Προεδρείου τθσ υνόδου, όπωσ αρικμόσ
μελϊν ΔΕΠ ανά ζτοσ για τθν τελευταία 3ετία ςε κάκε Σμιμα και για τα επόμενα τρία
χρόνια (με βάςθ τισ αναμενόμενεσ αφυπθρετιςεισ), τα ποςά χρθματοδότθςθσ από
τθν Πολιτεία ανά ζτοσ για κάκε ίδρυμα, τον αρικμό των φοιτθτϊν που ειςζρχονται
ανά ζτοσ κ.λ.π. τόχοσ τθσ όλθσ καταγραφισ είναι να αναδειχκεί θ ςθμαντικι
υποβάκμιςθ που θ πολιτεία επιβάλλει ςτα Ιδρφματα με τθν υποχρθματοδότθςθ και
τθν παφςθ των διοριςμϊν νζων μελϊν ΔΕΠ και όλθ αυτι θ εικόνα να επικοινωνθκεί
ςτθν κοινι γνϊμθ. Σζλοσ, διλωςε ότι κα επιδιϊξει να αποκαταςτακεί θ άριςτθ
ςυνεργαςία που υπιρχε μζχρι πριν ζνα χρόνο μεταξφ τθσ Ρμοςπονδίασ και τθσ
υνόδου των Πρυτάνεων.
14. 10/04/13, οι πρόεδροι των Ρμοςπονδιϊν ΠΡΔΕΠ και ΡΕΠ-ΣΕΙ, κακϊσ και θ
πρόεδροσ και θ γ. γραμματζασ τθσ ΕΕΕ ςυναντικθκαν με υπθρεςιακοφσ παράγοντεσ
του Τπουργείου Ανάπτυξθσ, ϊςτε να ςυηθτιςουν τα προβλιματα (οικονομικά και
γραφειοκρατικά) που δθμιουργοφνται κατά τθ διαχείριςθ των ζργων ΕΠΑ. Αφοφ
ευχαρίςτθςαν το Τπουργείο για τθν άμεςθ ανταπόκριςι του ςτο αίτθμα των 3
Ρμοςπονδιϊν, ενθμερϊκθκαν για τθν ερμθνευτικι εγκφκλιο που κα εξζδιδε το
ΤΠΑΟ (εκδόκθκε ιδθ, ζχει κοινοποιθκεί ςτα μζλθ μασ και ζχει ανακοινωκεί ςτθν
ιςτοςελίδα τθσ ΠΡΔΕΠ) επί τθσ ΤΠΑΙΔ των ΕΠΑ (ΦΕΜ 292/13-02-2013). Θ
εγκφκλιοσ φαίνεται να επιλφει μερικϊσ οριςμζνα από τα προβλιματα, όπωσ για
παράδειγμα αυτά που ςχετίηονται με τισ αμοιβζσ των Ξελϊν ΔΕΠ, ΕΠ και των
Ερευνθτϊν.
15. 11/4/13, Πρόεδροσ – ςυνάντθςθ με μζλθ του Δ του υλλόγου ΔΕΠ Θεολογικισ
χολισ του ΕΜΠΑ (παρόντεσ Δ. Ξόςχοσ, Μ. Μεφαλζα), όπου ςυηθτικθκαν τα
κυριότερα προβλιματα του υλλόγου.
16. 11/4/13, Πρόεδροσ – ςυνάντθςθ με τα μζλθ τθσ ΕΕ (μετά από παράκλθςι τουσ)
που εκλζχκθκαν από το τελευταίο υνζδριο τθσ ΠΡΔΕΠ, για να τουσ ενθμερϊςει
ςχετικά με τον οικονομικό απολογιςμό τθσ προθγοφμενθσ χριςθσ, τον οποίο
ανζλαβαν να ελζγξουν.

17. 11/4/13, ο Πρόεδροσ, ο Γραμματζασ και ο Σαμίασ τθσ Ρμοςπονδίασ,
ςυναντικθκαν με τον Τπουργό Τγείασ, μετά από ανταπόκριςι του ςε αίτθμα τθσ
Ρμοςπονδίασ μασ για ςυνάντθςθ, όπου του εξζκεςαν τα ςθμαντικότερα αιτιματα
αλλά και προβλιματα που αντιμετωπίηουν τα μζλθ ΔΕΠ των ΕΤ που λειτουργοφν
ςτα Οοςοκομεία.
18. 12/4/13, Πρόεδροσ – ςυνάντθςθ με τα μζλθ του Δ του ΕΔΕΠ ΑΠΘ (παρόντεσ
πρόεδροσ κ. Ξ. Χρυςανκόπουλοσ, ο γραμματζασ κ. Α. Χατηθτόλιοσ, ο ταμίασ και
μζλοσ τθσ ΕΓ τθσ ΠΡΔΕΠ κ. Χ. Φείδασ, και τα μζλθ κ.κ. Ρ. Μαλφακάκου, Γ.
Μαλογεράσ, και Β. Μαρακωςτάνογλου. υμμετείχαν επίςθσ οι κ.κ. Γ. Μρεςτενίτθσ,
μζλοσ τθσ ΕΓ και Γ. Νιτςαρδάκθσ μζλοσ τθσ ΔΕ τθσ ΠΡΔΕΠ). υηθτικθκαν τα
ιδιαίτερα προβλιματα του ΑΠΘ όπωσ θ φφλαξθ και θ κακαριότθτα, αλλά και
γενικότερα ηθτιματα των ΑΕΙ όπωσ το «ςχζδιο Ακθνά», οι εξελίξεισ μελϊν ΔΕΠ, θ
ραγδαία μείωςθ του αρικμοφ των μελϊν ΔΕΠ ςε όλα τα ιδρφματα και το μεγάλο
πρόβλθμα τθσ εκκρεμότθτασ διοριςμοφ των εκλεγμζνων μελϊν ΔΕΠ των οποίων ο
αρικμόσ ζχει ξεπεράςει τουσ 750.
19. 13/4/13, Πρόεδροσ – Διλωςθ καταδίκθσ των ενεργειϊν βίασ κατά του
Προζδρου του ΣΕΙ Πάτρασ από φοιτθτζσ.
20. 17/4/13, Πρόεδροσ – υνάντθςθ με τον Πρφτανθ του Παν. Πατρϊν, όπου
ςυηθτικθκαν τα ιδιαίτερα προβλιματα του εκεί Πανεπιςτθμίου, αλλά και το
«χζδιο Ακθνά».
21. 22/4/13, Ενθμερωτικό ςθμείωμα για τισ δραςτθριότθτεσ του προεδρείου τθσ
ΠΡΔΕΠ.
http://www.posdep.gr/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=1
274&Itemid=118
22. 24/4/13 απόφαςθ τθσ ΔΕ ςχετικά με τα γεγονότα ςτθ Ξανωλάδα
(http://www.posdep.gr/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=
1278&Itemid=133)
23. 25/4/13, Πρόεδροσ ΠΡΔΕΠ – Επιςτολι ςτον Τπ. Παιδείασ ςχετικά με το
πρόβλθμα τθσ επικείμενθσ διακοπισ τθσ πρόςβαςθσ ςτισ θλεκτρονικζσ βιβλιοκικεσ.
Σθν ίδια μζρα, ζδωςε ςυνζντευξθ ςτο ραδιόφωνο του ΜΑΛ (εκπομπι κ. Χ. Βίδου)
για το ίδιο κζμα.
24. 21/5/13, ΕΓ – Ανακοίνωςθ ςχετικά με τισ πρόςφατεσ εξελίξεισ ςτα κζματα των
κακθγθτϊν τθσ Ξζςθσ Εκπαίδευςθσ και των Πανελλθνίων Εξετάςεων
(http://www.posdep.gr/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=
1296&Itemid=120)
25. 29/5/13, 2θ ςυνεδρίαςθ τθσ ΕΓ, με κζματα: αναδιάρκρωςθ ΕΓ και εκλογι νζου
Ειδ. Γραμμ. (Α. Φιλαλικθσ αντικακιςτά . Μάτςικα) *όπου αποφαςίςαμε ότι ςτισ
ςυνεδριάςεισ τθσ ΕΓ κα καλοφνται και τα μζλθ τθσ ΔΕ να παρακολουκοφν και οι

ςυνεδριάςεισ τθσ ΔΕ κα είναι διευρυμζνεσ με εκπροςϊπουσ των υλλόγων ΔΕΠ,+
διαχείριςθ οικονομικϊν ΠΡΔΕΠ για τθν επόμενθ διετία *όπου αποφαςίςαμε τον
τρόπο και τισ διαδικαςίεσ διαχείριςθσ των οικονομικϊν+, ςυνδρομι Education
International *όπου αποφαςίςτθκε να προςπακιςουμε μια διαπραγμάτευςθ με τθν
ζνωςθ για τα οικονομικά ι να μθ γίνουμε πλιρεσ μζλοσ αλλά να είμαςτε
παρατθρθτζσ+, γραφείο ΠΡΔΕΠ *όπου αποφαςίςαμε λόγω οικονομικισ ςτενότθτασ
να το ξενοικιάςουμε+, προςφυγι τΕ για τα μιςκολογικά (κατατζκθκε αργότερα από
3 μζλθ τθσ ΕΓ – Ευςτακόπουλο, Σηοφτηα, Μαραμαλζγκου), αυτονομία ΕΑΠ *όπου
επιβεβαιϊκθκε θ κζςθ τθσ Ρμοςπονδίασ μετά και το ψιφιςμα του υνεδρίου+,
ςυνταξιοδοτικό
μελϊν
ΔΕΠ,
ςυνυπθρζτθςθ
ςυηφγων
Παν/κϊν,
κατάργθςθ/τροποποίθςθ του Ο 4093/2012 ςτο ςθμείο που καταργεί το τεκμιριο
ακωότθτασ για τουσ ΔΤ, κζτοντάσ τουσ αυτόματα ςε διακεςιμότθτα αν γίνει
καταγγελία ι μινυςθ για το οτιδιποτε, Ωράριο – Ξείωςθ αρικμοφ μελϊν ΔΕΠ ςτα
ΑΕΙ – διοριςμόσ εκλεγμζνων, κακυςτεριςεισ ςτθν καταβολι ςυντάξεων ςτουσ
αφυπθρετιςαντεσ κακθγθτζσ
(http://www.posdep.gr/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=
1304&Itemid=120)
26. 12/6/13, Δελτίο Σφπου-Επιςτολι ΠΡΔΕΠ-ΡΕΠ/ΣΕΙ-ΕΕΕ για το κλείςιμο τθσ ΕΡΣ
όπου οι Μακθγθτζσ ΑΕΙ και οι Ερευνθτζσ εκφράηουν τθν απόλυτθ αντίκεςι τουσ με
τθν Πράξθ Οομοκετικοφ Περιεχομζνου για τθν αυτόματθ κατάργθςθ οργανιςμϊν
του δθμοςίου, και ειδικότερα με τθν απόφαςθ διακοπισ τθσ λειτουργίασ τθσ ΕΡΣ.
http://www.posdep.gr/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=1
316&Itemid=118
27. 17/6/13, Πρόεδροσ ΠΡΔΕΠ – Διλωςθ καταδίκθσ των κλιβερϊν γεγονότων που
ζγιναν ςτισ 13/6 ςτο κτίριο Μωςτισ Παλαμάσ του ΕΜΠΑ όπου μικρι ομάδα φοιτθτϊν
ειςζβαλε με άγριεσ διακζςεισ ςτο εντευκτιριο των μελϊν ΔΕΠ του Πανεπιςτθμίου
Ακθνϊν “Μωςτισ Παλαμάσ , απαίτθςε και τελικά επζβαλε τθ διάλυςθ ςυνάντθςθσ
του Ι του ΕΞΠ με κακθγθτζσ, τισ πρυτανικζσ αρχζσ και τουσ κοςμιτορεσ του
Ιδρφματοσ.
(http://www.posdep.gr/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=
1331&Itemid=126)
28. 26/6/13, Πρόεδροσ – Επιςτολι προσ τον Πρφτανθ και τα μζλθ τθσ υγκλιτου του
ΕΜΠΑ για τον οριςμό προεδρεφοντοσ ςτθν Ιατρικι χολι.
29. 8/7/13, Πρόεδροσ ΠΡΔΕΠ - Διλωςθ καταδίκθσ των κλιβερϊν γεγονότων που
ζγιναν εκείνθ τθν θμζρα ςτο κεντρικό κτίριο του ΕΜΠΑ όπου μικρι ομάδα φοιτθτϊν
με τθ βία διζκοψε τθ ςυνεδρίαςθ του Ι του Πανεπιςτθμίου.
(http://www.posdep.gr/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=
1342&Itemid=126)

30. 18/7/13, ΕΓ – Απόφαςθ για τθν κατάρτιςθ των Ρργανιςμϊν και Εςωτερικϊν
Μανονιςμϊν των Πανεπιςτθμίων
(http://www.posdep.gr/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=
1348&Itemid=120)
31. 18/7/13, Πρόεδροσ – Επιςτολι προσ τον Πρφτανθ του ΕΜΠΑ για διάκεςθ
γραφείου ςτθν ΠΡΔΕΠ.
32. 7/8/13, ΕΓ – Απόφαςθ για τθν παραπομπι ςε δίκθ μελϊν του απελκόντοσ Δ
του ΕΔΕΠ του Αριςτοτελείου Πανεπιςτθμίου Θεςςαλονίκθσ.
(http://www.posdep.gr/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=
1353&Itemid=120)
33. 8/8/13, ο Τπουργόσ Διοικθτικισ Ξεταρρφκμιςθσ κ. Μ. Ξθτςοτάκθσ εγκρίνει το
ςφνολο των κζςεων ΔΕΠ (402) που είχε ηθτιςει ο Τπ. Παιδείασ για να διοριςκοφν
ιδθ εκλεγμζνοι ςυνάδελφοι. Εκκρεμοφν άλλοι περίπου 350 εκλεγμζνοι πλζον.
34. 26/8/13, 3θ ςυνεδρίαςθ τθσ ΕΓ, με κζματα: /Ο Τπ. Παιδείασ "για τθν
Αναδιάρκρωςθ τθσ Β’ Βάκμιασ Εκπαίδευςθσ και λοιπζσ διατάξεισ", (βλ. χετ.
Απόφαςθ ΕΓ
http://www.posdep.gr/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=1
373&Itemid=120) Διακεςιμότθτα προςωπικοφ ΑΕΙ, Θζματα Ερευνθτικϊν
προγραμμάτων - ΓΓΕΣ. Τπόκεςθ Μ. Μάππα. και Άλλα κζματα.
35. 3/9/13, ςυνεδρίαςθ τθσ ΔΕΞΤ του Ελλθνικοφ Μοινοβουλίου ςτθ ςχετικι
ςυηιτθςθ για το /Ο του Τπ. Παιδείασ "για τθν Αναδιάρκρωςθ τθσ Β’ Βάκμιασ
Εκπαίδευςθσ και λοιπζσ διατάξεισ", θ ΠΡΔΕΠ εκπροςωπείται από τον Πρόεδρο (το
βίντεο τθσ ςυνεδρίαςθσ μπορείτε να δείτε ςτθν ακόλουκθ διεφκυνςθ:
(http://www.hellenicparliament.gr/Vouli-ton-Ellinon/ToKtirio/FotografikoArcheio/#5284f54f-2270-453b-9ed3-13c43a00a401).
36. 6/9/13 3θ ςυνεδρίαςθ τθσ ΔΕ (ςτο Γεωπονικό Πανεπιςτιμιο, με διευρυμζνθ
ςφνκεςθ με τθ ςυμμετοχι και εκπροςϊπων των υλλόγων) με κζματα: /Ο του Τπ.
Παιδείασ "για τθν Αναδιάρκρωςθ τθσ Β’ Βάκμιασ Εκπαίδευςθσ και λοιπζσ
διατάξεισ", Διακεςιμότθτα διοικθτικϊν υπαλλιλων Πανεπιςτθμίων, Δίωξθ
ςυναδζλφων ΕΔΕΠ ΑΠΘ, και ζκδοςθ ψθφίςματοσ για τθ δολοφονία του Π. Φφςςα.
37. 12/9/13, υνάντθςθ προεδρείων ΠΡΔΕΠ-ΡΕΠ/ΣΕΙ-ΕΕΕ με τον νζο Γενικό
Γραμματζα Ζρευνασ και Σεχνολογίασ, Δρα Χριςτο Βαςιλάκο για τθν απορρόφθςθ
των ερευνθτικϊν κονδυλίων, τθν κατάρτιςθ Εκνικοφ χεδίου Ζρευνασ και
Μαινοτομίασ και τον εκςυγχρονιςμό του ςχετικοφ με τθν Ε&Μ κεςμικοφ πλαιςίου.
http://www.posdep.gr/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=1
381&Itemid=118

38. 24/9/13, Επιςτολι του προζδρου τθσ ΠΡΔΕΠ ςτον πρωκυπουργό
(http://www.newsbomb.gr/politikh/story/349864/epistoli-toy-proedroy-tis-posdepston-prothypoyrgo#ixzz2leXgPI5X
39. 24/9/13, Πρόεδροσ ΠΡΔΕΠ – Παρζμβαςθ ςτθν πρωινι τθλεοπτικι εκπομπι
του ΜΑΛ "Πρϊτθ Γραμμι" με κζμα τθ διακεςιμότθτα των διοικθτικϊν ςτελεχϊν των
Πανεπιςτθμιϊν, τθν οποία μπορείτε να δείτε ςτθν παραπάνω διεφκυνςθ:
http://www.skai.gr/player/TV/?mmid=242916 (Θ εμφάνιςθ του Προζδρου είναι
προσ το τζλοσ τθσ εκπομπισ ςε χρόνο 1.05 περίπου - χρόνοσ βίντεο).
40. 27/9/13, 4θ υνεδρίαςθ ΔΕ με κζματα:
Διακεςιμότθτα και κινθτικότθτα διοικθτικϊν ςτελεχϊν Πανεπιςτθμίων,
(http://www.posdep.gr/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=
1402&Itemid=133)
Δολοφονία του Παφλου Φφςςα και τθσ γενικότερθσ δράςθσ τθσ Χρυςισ Αυγισ,
(http://www.posdep.gr/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=
1403&Itemid=133)
Πρόταςθ για ςφςταςθ Ρμάδασ Εργαςίασ για προτάςεισ για τθ ςυγκρότθςθ
επιτροπϊν επιλογισ και εξζλιξθσ μελϊν ΔΕΠ (ςυςτικθκε ΡΕ αποτελοφμενθ από
τουσ: Ε. Μαραμαλζγκου, Ε. Ξπουρνόβα, Ε. Μαψαλάκθ και Γ. ιάςο όπου αργότερα
προςτζκθκε και ο Χ. Φείδασ για να ειςθγθκεί για το κζμα, το οποίο ςφμφωνα με τθν
ειςιγθςθ τθσ ΡΕ, κατζλθξε ςε απόφαςθ ςτθ ςυνεδρίαςθ τθσ ΔΕ τθσ 16/2/2014 ςτθ
Θεςςαλονίκθ).
41. 11/10/13. ΕΓ ΠΡΔΕΠ – Επιςτολι ςτον Τπουργό Παιδείασ για τθν καταδίκθ και
κζςθ ςε αργία του κακθγθτι κ. Μ. Μάππα.
(http://www.posdep.gr/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=
1412&Itemid=120)
και τθν ίδια μζρα, Πρόεδροσ ΠΡΔΕΠ επιςτολι και ςτον Τπουργό Δικαιοςφνθσ για
το ίδιο κζμα.
42. 17/10/13, Γ. Σςιλιγκιρίδθσ, μζλοσ ΔΕ – Ανάρτθςθ petition με κζμα: «ΟΑ
ΑΟΑΜΝΘΘΕΙ
Θ
ΔΙΑΘΕΙΞΡΣΘΣΑ
ΣΡΤ
ΜΑΘΘΓΘΣΘ
Μ.
ΜΑΠΠΑ»
(http://www.gopetition.com/petitions/να-ανακλθκει-θ-διακεςιμοτθτα-τουκακθγθτθ-κ-καππα.html). Ζχουν ςυγκεντρωκεί (μζχρι τθν θμζρα ςφνταξθσ του
παρόντοσ κειμζνου) 1569 υπογραφζσ.
43. 24/10/13. ΠΡΡΕΔΡΡ ΠΡΔΕΠ_ΕΠΙΣΡΝΘ ΣΡΟ ΤΠΡΤΡΓΡ ΠΑΙΔΕΙΑ ΓΙΑ ΣΘ
ΝΕΙΣΡΤΡΓΙΑ
ΣΩΟ
ΑΕΙ
(http://www.posdep.gr/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=
1423&Itemid=126)
44. 6/11/13, Πρόεδροσ ΠΡΔΕΠ – παρουςία ςτθν εκπομπι «Ξίλα» ςτο STAR, με τθν
Σατιάνα τεφανίδου για το μεγάλο κζμα τθσ (μθ) λειτουργίασ του Πανεπιςτθμίου

τθσ
Ακινασ
και
του
ΕΞΠ.
(http://www.star.gr/tv/el/Pages/Show.aspx?artId=4&artTitle=mila&v=6605#VideoTo
p - Θ παρζμβαςθ του Προζδρου ξεκινά ςε χρόνο 41'23. )
45. 14/11/13, Πρόεδροσ ΠΡΔΕΠ – ςυνζντευξθ ςτο «Πρωινό ενθμερωτικό
μαγκαηίνο» του ραδιοφϊνου του ΜΑΛ (εκπομπι του κ. Α. Πορτοςάλτε) για το
πρόβλθμα
που
υπάρχει
ςτα
Πανεπιςτιμια
(http://www.skai.gr/player/Radio/?mmid=244342 - Θ παρουςία του Προζδρου
ξεκινά ςε χρόνο 1.02.15) και τθν ίδια μζρα, δθμοςιεφςεισ ςε ιςτοςελίδεσ ςτο
διαδίκτυο (π.χ.
http://www.newsbomb.gr/politikh/story/369926/portosalte-osamaras-na-epitaxei-ton-arvanitopoylo#ixzz2lebIhAoN - Πορτοςάλτε: Ρ αμαράσ να
επιτάξει τον Αρβανιτόπουλο).
46. 20/11/13, 4θ υνεδρίαςθ ΕΓ με μόνο κζμα τθ (μθ) λειτουργία των
Πανεπιςτθμίων
και
ςχετικι
απόφαςθ
(http://www.posdep.gr/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=
1452&Itemid=120)
47. 22/11/13, Πρόεδροσ ΠΡΔΕΠ - Διλωςθ ςχετικά με τισ απαξιωτικζσ δθλϊςεισ του
Τπουργοφ Παιδείασ για το Παν/μιο Ακθνϊν
(http://www.posdep.gr/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=
1453&Itemid=126)
και τθν ίδια μζρα δθμοςιεφςεισ ςτο διαδίκτυο για το κζμα (π.χ.
http://www.newsbomb.gr/politikh/story/373289/an-o-ypoyrgos-theorei-oti-i-voylinomothetei-nyhta--ti-kanei-2-hronia#ixzz2leVW2Xr3 - Ρ Πρόεδροσ τθσ ΠΡΔΕΠ δίνει
τθ δικι του απάντθςθ ςτον Τπουργό Παιδείασ και τον καλεί ςε διάλογο! -«Δεν είναι
ςε κζςθ ο κ. Αρβανιτόπουλοσ να απαξιϊςει το Πανεπιςτιμιο Ακθνϊν»)
48. 22/11/13, Πρόεδροσ ΠΡΔΕΠ – Διλωςθ για τθν πρόςκλθςθ του Τπ. Παιδείασ ςε
διάλογο
(http://www.posdep.gr/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=
1454&Itemid=126)
49. 24/11/13, Πρόεδροσ ΠΡΔΕΠ – Διλωςθ ςτο κεντρικό δελτίο ειδιςεων του
ΑΝΦΑ τθν Μυριακι 24/11/2013, ςχετικά με πρωτοςζλιδο δθμοςίευμα τθσ
Μυριακάτικθσ εφθμερίδασ "Πρϊτο Θζμα" για τθν οικογενειοκρατία ςτα
Πανεπιςτιμια
(http://www.alphatv.gr/shows/informative/news/webtv/kentrikodeltio-241113 - χρονικι ςτιγμι διλωςθσ 46')
50. 25/11/13, Διλωςθ του Προζδρου τθσ ΠΡΔΕΠ ςτισ 25/11/2013 ςχετικά με τθν
"επικοινωνιακι επίκεςθ" του Τπουργοφ Παιδείασ με αφορμι τθν "ανακάλυψθ" του
για
οικογενειοκρατία
ςτα
ΑΕΙ
(http://www.blogger.com/blogger.g?blogID=3689836497677530999#editor/target=
post;postID=4102073899910583373;onPublishedMenu=allposts;onClosedMenu=allp
osts;postNum=0;src=postname -

51. 26/11/13, Πρόεδροσ ΠΡΔΕΠ – υμμετοχι μετά από πρόςκλθςθ και
τοποκζτθςθ ςτθν ΕΜΔΘΝΩΘ ΣΘ ΤΟΡΔΡΤ ΠΡΤΣΑΟΕΩΟ ΜΑΙ ΣΘ ΕΟΩΘ
ΕΤΡΩΠΑΛΜΩΟ ΠΑΟΕΠΙΣΘΞΙΩΟ «Θ κρίςθ πλιττει τα ευρωπαϊκά πανεπιςτιμια.
Ευκαιρίεσ και απειλζσ»

52. 28/11/13, Πρόεδροσ ΠΡΔΕΠ – Διλωςθ ςχετικά με τθ νομοκετικι ρφκμιςθ του
Τπ. Παιδείασ για κακιζρωςθ και φζτοσ πλιρουσ εξεταςτικισ Φεβρουάριο και Ιοφλιο
(http://www.newsbomb.gr/politikh/story/375843/eystathopoylos-aythairetes-oiparemvaseis-toy-ypoyrgoy-paideias#ixzz2mUa6Q8AQ - Ευςτακόπουλοσ: Αυκαίρετεσ
οι
παρεμβάςεισ
του
υπουργοφ
Παιδείασ
)
http://www.posdep.gr/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=1
462&Itemid=446

53. 29/11/13, Πρόεδροσ ΠΡΔΕΠ – Διλωςθ ζκκλθςθ ςτον Τπουργό Παιδείασ για
ςυνζχιςθ του διαλόγου ϊςτε να βρεκεί λφςθ για τθ λειτουργία των Πανεπιςτθμίων.
(http://www.newsbomb.gr/politikh/story/376323/eystathopoylos-ekklisi-ston-yppaideias-gia-synehisi-toy-dialogoy#ixzz2mUYcCg8A)
54. 3/12/13, Πρόεδροσ ΠΡΔΕΠ - Διλωςθ ςχετικά με τθν παραπομπι ςτο
πεικαρχικό του Πρφτανθ του ΕΜΠΑ Μακθγθτι κ. Θ. Πελεγρίνθ.
(http://www.posdep.gr/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=
1469&Itemid=126)
55. 3/12/13, Πρόεδροσ ΠΡΔΕΠ – Διλωςθ ςτο κεντρικό τθλεοπτικό δελτίο
ειδιςεων του MEGA ςχετικά με το άνοιγμα του ΕΜΠΑ και του ΕΞΠ.
(http://www.megatv.com/megagegonota/article.asp?catid=27369&subid=2&pubid=
32561279)
56. 4/12/13 Πρόεδροσ ΠΡΔΕΠ – Παρζμβαςθ ςτο ραδιόφωνο του ΜΑΛ 100,3 ςτθν
εκπομπι "Πρϊτθ Γραμμι" των Β. Νυριντηι - Δ. Ρικονόμου για τθν παρατεινόμενθ με
λειτουργία του ΕΜΠΑ και ΕΞΠ. (http://www.skai.gr/player/Radio/?mmid=244914. Θ
παρζμβαςθ είναι ςτθν χρονικι ςτιγμι 24.45 .)
57.
5/12/13, Δθμοςίευμα εφθμερίδασ Μακθμερινι με τίτλο: «Πυρά
πανεπιςτθμιακϊν
κατά
Αρβανιτόπουλου»
(http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_ell_100034_04/12/2013_541997)
58. 9/12/13, ΕΓ – Απόφαςθ για τθν Παραπομπι ςτο Πεικαρχικό του Πρφτανθ του
ΕΜΠΑ
Μακθγθτι
κ.
Θ.
Πελεγρίνθ.
(http://www.posdep.gr/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=
1475&Itemid=120)

59. 12-13/12/13, Πρόεδροσ ΠΡΔΕΠ – υμμετοχι μετά από πρόςκλθςθ και
τοποκζτθςθ ςτισ εργαςίεσ τθσ 74θσ υνόδου Πρυτάνεων.
60. 22/12/13 Δθμοςίευμα εφθμερίδασ Μακθμερινι με τίτλο:
«Ρ κλιβερόσ
απολογιςμόσ για το τρίμθνο λουκζτο. Πζντε πανεπιςτθμιακοί ακτινογραφοφν τισ
«πλθγζσ»
του
Πανεπιςτθμίου
Ακθνϊν».
(http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_ell_2_22/12/2013_543978)
61. 15/1/14, Πρόεδροσ ΠΡΔΕΠ - Διλωςθ για τθ μθ ζγκριςθ τθσ υποψθφιότθτασ
κοςμιτορα ςτθ ΦΝ του ΕΜΠΑ από Ι.
http://www.posdep.gr/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=1
491&Itemid=126
62. 24/1/14, ΕΓ – 5θ υνεδρίαςθ που πιραμε τισ εξισ αποφάςεισ:



Απόφαςθ για τον αποκλειςμό υποψθφίων κοςμθτόρων από το Ι του ΕΜΠΑ.
http://www.posdep.gr/index.php?option=com_docman&task=doc_downloa
d&gid=1496&Itemid=120
Απόφαςθ
για
το
μιςκολόγιο
των
πανεπιςτθμιακϊν.
http://www.posdep.gr/index.php?option=com_docman&task=doc_downloa
d&gid=1497&Itemid=120

63. 3/2/14, ΕΓ – Ανακοίνωςθ ςχετικά με τθ φορολόγθςθ των επιδομάτων των
πανεπιςτθμιακϊν.
http://www.posdep.gr/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=1
503&Itemid=120
64. 16/2/14, 5θ υνεδρίαςθ ΔΕ ςτθν οποία πιραμε τισ εξισ αποφάςεισ:






Για
τισ
ελλείψεισ
ςτο
διδακτικό
προςωπικό
http://www.posdep.gr/index.php?option=com_docman&task=doc_downloa
d&gid=1506&Itemid=133
Για
τουσ
διοριςμοφσ
εκλεγμζνων
μελϊν
ΔΕΠ
http://www.posdep.gr/index.php?option=com_docman&task=doc_downloa
d&gid=1507&Itemid=133
Για διακεςιμότθτα – κινθτικότθτα διοικθτικϊν υπαλλιλων ΑΕΙ
http://www.posdep.gr/index.php?option=com_docman&task=doc_downloa
d&gid=1508&Itemid=133
Για τουσ Ρργανιςμοφσ και Εςωτερικοφσ Μανονιςμοφσ των Ιδρυμάτων
http://www.posdep.gr/index.php?option=com_docman&task=doc_downloa
d&gid=1509&Itemid=133
χετικά με τθ διαδικαςία προεπιλογισ των υποψθφίων πρυτάνεων και
κοςμθτόρων
http://www.posdep.gr/index.php?option=com_docman&task=doc_downloa
d&gid=1510&Itemid=133






χετικά με τθ φορολόγθςθ των επιδομάτων των πανεπιςτθμιακϊν
http://www.posdep.gr/index.php?option=com_docman&task=doc_downloa
d&gid=1511&Itemid=133
Θζςεισ τθσ ΔΕ για τα μιςκολογικά κζματα των Πανεπιςτθμιακϊν
http://www.posdep.gr/index.php?option=com_docman&task=doc_downloa
d&gid=1512&Itemid=133
χετικά με τθ διαδικαςία εκλογισ και εξζλιξθσ μελϊν ΔΕΠ
http://www.posdep.gr/index.php?option=com_docman&task=doc_downloa
d&gid=1513&Itemid=133

65. 28/3/14, Πρόεδροσ ΠΡΔΕΠ – Διλωςθ για τον αρικμό των ειςακτζων ςτα ΑΕΙ.
http://www.posdep.gr/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=1517&It
emid=126

66. 8/4/14, Δελτίο τφπου μετά τθ ςυνάντθςθ των προεδρείων ΠΡΔΕΠ-ΡΕΠ/ΣΕΙΕΕΕ
με
τον
Τπουργό
Ρικονομικϊν
κ.
Γιάννθ
τουρνάρα.
http://www.posdep.gr/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=1
521&Itemid=118
67. 9/4/14, Δελτίο τφπου : υνάντθςθ τθσ ΕΓ τθσ ΠΡΔΕΠ με τον Τπουργό Παιδείασ
κ. Αρβανιτόπουλο με ηθτιματα λειτουργίασ των ιδρυμάτων, κεςμικά και οικονομικά
πανεπιςτθμίων
και
πανεπιςτθμιακϊν.
http://www.posdep.gr/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=1
523&Itemid=118
68. 10-11/4/14 Πρόεδροσ ΠΡΔΕΠ – υμμετοχι μετά από πρόςκλθςθ ςτισ εργαςίεσ
τθσ 75θσ υνόδου Πρυτάνεων ςτθν Ακινα
69. 15/4/14, Επιςτολι ΠΡΔΕΠ-ΡΕΠ-ΣΕΙ-ΕΕΕ προσ τον Τπουργό Ρικονομικϊν κ.
Γιάννθ τουρνάρα, ςχετικά με Ρικονομικά Θζματα μελϊν ΔΕΠ, ΕΠ-ΣΕΙ και
Ερευνθτϊν.
http://www.posdep.gr/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=1524&It
emid=118

70. 6/5/14, Επιςτολι ΠΡΔΕΠ-ΡΕΠ-ΣΕΙ-ΕΕΕ προσ τον Τπουργό Ρικονομικϊν κ.
Γιάννθ τουρνάρα, ςχετικά με τθν απαλλαγι από το κακεςτϊσ ΦΠΑ των
εργαηομζνων ςτα ερευνθτικά προγράμματα των ΑΕΙ και των ΕΜ.
http://www.posdep.gr/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=1
532&Itemid=118
71. 8/5/14, Ανακοίνωςθ ΔΕ -Για τθ μινυςθ Μαςιδιάρθ εναντίον τθσ Μακθγιτριασ Ξ.
Ξαυρι, εκφράηοντασ τθ αμζριςτθ ςυμπαράςταςθ ςτθ ςυνάδελφο και απαιτϊντασ
να
ςταματιςει
άμεςα
κάκε
δίωξθ
ςε
βάροσ
τθσ.

http://www.posdep.gr/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=1
535&Itemid=133
72.
12/6/14, Πρόεδροσ ΠΡΔΕΠ- Επιςτολι ςτον υπουργό Παιδείασ και
Θρθςκευμάτων ςχετικά με τθ Διακεςιμότθτα των Διοικθτικϊν Τπαλλιλων ςτα
Πανεπιςτιμια.
http://www.posdep.gr/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=1542&It
emid=126

73. 24/6/14, Πρόεδροσ ΠΡΔΕΠ- Επιςτολι προσ τον Τπουργό Παιδείασ, κακ. κ. Α.
Νοβζρδο και ςτον Τπουργό Διοικθτικισ Ξεταρρφκμιςθσ, κ. Μ. Ξθτςοτάκθ για τθ
απειλοφμενθ λειτουργία των ΑΕΙ λόγω μειωμζνων προχπολογιςμϊν και
ςτελεχιακοφ
δυναμικοφ
τουσ.
http://www.posdep.gr/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=1
546&Itemid=126
74. 26-27/6/14 Πρόεδροσ ΠΡΔΕΠ – υμμετοχι μετά από πρόςκλθςθ ςτισ
εργαςίεσ τθσ 76θσ υνόδου Πρυτάνεων και Προζδρων ΔΕ των Ελλθνικϊν
Πανεπιςτθμίων ςτθ Ρόδο.
75. 26/6/14, Πρόεδροσ ΠΡΔΕΠ -Σοποκζτθςθ ςτθν 76θ φνοδο των Πρυτάνεων
παρουςία του υπουργοφ Παιδείασ, ςε κζματα όπωσ θ δραματικι μείωςθ των πόρων για τα
πανεπιςτιμια, οι προβλθματικζσ ςχζςεισ μεταξφ Ι και Πρυτάνεων, αρικμόσ ειςακτζων
φοιτθτϊν, προβλιματα του κεςμικοφ πλαιςίου των Πανεπιςτθμίων, χαμθλοί μιςκοί, κλπ.
http://www.posdep.gr/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=1547&It
emid=126

30/6/14 Πρόταςθ μομφισ ΜΙΠΑΟ- Θζςεισ για τα προβλιματα και τισ προτεραιότθτεσ τθσ
ΠΡΔΕΠ ςιμερα
http://www.posdep.gr/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=1549&It
emid=483

76. 2/7/14, Πρόεδροσ ΠΡΔΕΠ – Διλωςθ για τθ βίαιθ επίκεςθ εναντίον του
κακθγθτι
του
Παν.
Ξακεδονίασ
Οίκου
Ξαραντηίδθ.
http://www.posdep.gr/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=1
551&Itemid=126
77. 11/7/14, Πρόεδροσ ΠΡΔΕΠ – Ενθμζρωςθ για τθν 7θ ςυνεδρίαςθ τθσ ΕΓ, ςτθν
οποία ςυηθτικθκε θ πρόταςθ μομφισ που κατζκεςε θ ΜΙΠΑΟ εναντίον του
Προζδρου τθσ ΠΡΔΕΠ. Θ πρόταςθ μομφισ καταψθφίςτθκε και απορρίφκθκε.
http://www.posdep.gr/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=1
558&Itemid=126

11/7/14, Ανακοίνωςθ ΠΔ για τθν ςυνεδρίαςθ τθσ ΕΓ/ΠΡΔΕΠ (11.07.14) και τθν
«κρίςθ» ςτθν θγετικι ομάδα του προεδρείου τθσ Ρμοςπονδίασ
http://www.posdep.gr/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=1
563&Itemid=483
78. 14/7/14, ΕΓ – Αίτθμα τθσ ΠΡΔΕΠ για ςυνάντθςθ με τον υπουργό Παιδείασ για
προβλιματα
πανεπιςτθμίων
και
μελϊν
ΔΕΠ.
http://www.posdep.gr/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=1
559&Itemid=120
79. 14/7/14, ΕΓ – Αίτθμα τθσ ΠΡΔΕΠ για ςυνάντθςθ με τον υπουργό Διοικθτικισ
Ξεταρρφκμιςθσ
για
προβλιματα
πανεπιςτθμίων
και
μελϊν
ΔΕΠ.
http://www.posdep.gr/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=1
560&Itemid=120
80. 14/7/14, ΕΓ – Αίτθμα τθσ ΠΡΔΕΠ για ςυνάντθςθ με τον υπουργό Ρικονομικϊν
για
προβλιματα
πανεπιςτθμίων
και
μελϊν
ΔΕΠ.
http://www.posdep.gr/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=1
561&Itemid=120
81. 16/7/14, ΕΓ – Ρμόφωνθ απόφαςθ για τθ διακεςιμότθτα των Διοικθτικϊν
Τπαλλιλων
των
Πανεπιςτθμίων.
http://www.posdep.gr/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=1
562&Itemid=120
82. 29/7/14, Πρόεδροσ ΠΡΔΕΠ – Επιςτολι ςτον Τπ. Παιδείασ μεταφζροντασ τθν
μεγάλθ αγανάκτθςθ των πανεπιςτθμιακϊν ςυναδζλφων για τθν επίκεςθ που ζχει
εξαπολυκεί τα τελευταία 4 χρόνια εναντίον των ελλθνικϊν Πανεπιςτθμίων.
http://www.posdep.gr/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=1
567&Itemid=126
83. 4/8/14, υνάντθςθ ΠΡΔΕΠ με Τπουργό Παιδείασ 4/8/14 – εφθμερίδα
Μακθμερινι.
http://www.kathimerini.gr/778857/article/epikairothta/politikh/8adiagrafoyn-oi-180000-aiwnioi-foithtes
84. 4/8/14, Πρόεδροσ ΠΡΔΕΠ- υνζντευξθ ςτον ραδιοςτακμό alpha989 για τουσ
παλαιοφσ φοιτθτζσ ςτον Δθμιτρθ Αλφιζρθ και τθν Χριςτίνα Ιορδανίδου.
http://www.alpha989.gr/Interview.aspx?a_id=69343
85. 5/8/14, Πρόεδροσ ΠΡΔΕΠ – Δελτίο Σφπου μετά τθ υνάντθςθ τθσ Εκτελεςτικισ
Γραμματείασ τθσ ΠΡΔΕΠ με τον Τπουργό Παιδείασ κ. Α. Νοβζρδο, ςτισ 4/8/2014,
Σζκθκαν τα ακόλουκα κζματα από τον υπουργό: μεταγραφζσ, «αιϊνιοι φοιτθτζσ»,
κακθγθτζσ πανεπιςτθμίων ωσ ςφμβουλοι Τπουργϊν. Ενϊ θ ΠΡΔΕΠ ζκεςε τα
κζματα : οικονομικά κζματα των πανεπιςτθμιακϊν κακθγθτϊν, οικονομικά των

πανεπιςτθμίων,
κεςμικά
κζματα.
http://www.posdep.gr/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=1
568&Itemid=126
86. 6/8/14, Πρόεδροσ τθσ ΠΡΔΕΠ ςτθ Βουλι ςτθν Επιτροπι Ξορφωτικϊν
Τποκζςεων για τθν επεξεργαςία και εξζταςθ του ςχεδίου νόμου του Τπουργείου
Παιδείασ και Θρθςκευμάτων «Κδρυςθ και Ρργάνωςθ υμβουλίου Εκνικισ Πολιτικισ
για
τθν
Παιδεία
και
άλλεσ
διατάξεισ».
http://www.hellenicparliament.gr/Vouli-ton-Ellinon/ToKtirio/FotografikoArcheio/#6e6c5f10-c9f8-4d75-a6dd-4c23ed5c1720
87. 25/8/14, Δελτίο τφπου μετά τθ ςυνάντθςθ τθσ Εκτελεςτικισ Γραμματείασ τθσ
ΠΡΔΕΠ με τον Τπουργό ΔιοικθτικισΞεταρρφκμιςθσ κ. Μ. Ξθτςοτάκθ,με κζματα : --Διακεςιμότθτα των διοικθτικϊν υπαλλιλων των Πανεπιςτθμίων
-Ελλείψεισ διδαςκόντων – Προκθρφξεισ νζων κζςεων κακθγθτϊν ςτα Πανεπιςτιμια.
http://www.posdep.gr/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=1
571&Itemid=118
88. 29/8/14, Πρόεδροσ ΠΡΔΕΠ – Διλωςθ καταδίκθσ (αποδοκιμαςίασ) για τισ
απαράδεκτεσ εκδθλϊςεισ και ςυμπεριφορζσ από μικρι ομάδα φοιτθτϊν (;), κατά
τθν τελετι απολογιςμοφ του ςθμαντικοφ ζργου του Πανεπιςτθμίου Ακθνϊν, με
αποτζλεςμα να μθν επιτραπεί ςτον νζο Πρφτανθ κακ. κ. Θ. Φορτςάκθ να μιλιςει.
http://www.posdep.gr/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=1
572&Itemid=126
89. 8/9/14, Πρόεδροσ ΠΡΔΕΠ- Επιςτολι προσ τον Τπουργό Παιδείασ, κακ. κ. Α.
Νοβζρδο και ςτον Τπουργό Διοικθτικισ Ξεταρρφκμιςθσ, κ. Μ. Ξθτςοτάκθ, εν όψει
τθσ νζασ ακαδθμαϊκισ χρονιάσ, υποβάλλοντασ τα κάτωκι αιτιματα: το κζμα τθσ
διακεςιμότθτασ ςτα Πανεπιςτιμια μετά τα δεδομζνα τθσ ζκκεςθσ αξιολόγθςθσ, νζεσ
κζςεισ κακθγθτϊν ςτα πανεπιςτιμια κακϊσ και τθν απεμπλοκι τθσ ανϊτατθσ Παιδείασ από
το
μνθμόνιο
και
ενίςχυςθ
τθσ
χρθματοδότθςι
τθσ.
http://www.posdep.gr/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=1575&It
emid=126

90. 31/10/2014. ΕΓ, Παραίτθςθ Ε. Ευςτακόπουλου από τθν προεδρία τθσ ΠΡΔΕΠ.
Αποφαςίηεται ότι δε κα εκλεγεί νζο Προεδρείο ωσ το υνζδριο και θ ΕΓ κα παίξει το
ρόλο τθσ Ρργανωτικισ Επιτροπισ υνεδρίου. Ειςιγθςθ ΕΓ προσ ΔΕ για τθ διεξαγωγι
του υνεδρίου 6-8/2/2015. Παρουςιάηεται θ οικονομικι κατάςταςθ τθσ ΠΡΔΕΠ
από τον ταμία.

Ο πρόεδροσ τησ ΠΟΣΔΕΠ
Στάθησ Ευςταθόπουλοσ
Αναπλ. Καθηγητήσ
Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ

Δραςτηριότητα Ομοςπονδίασ μετά την παραίτηςη
Ευςταθόπουλου (η ΠΟΣΔΕΠ δεν ζχει προεδρείο).
91. 8/11/14, ΕΓ, Απόφαςθ- Ανακοίνωςθ για ςυμμόρφωςθ των αρμόδιων αρχϊν με
τισ αποφάςεισ του τΕ για τθ μθ φορολόγθςθ του επιδόματοσ βιβλιοκικθσ των
πανεπιςτθμιακϊν
http://www.posdep.gr/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=1
592&Itemid=238
92. 28/11/14, ΔΕ- ΠΡΡΜΘΡΤΠΘ ΣΡΤ 12ου ΤΟΕΔΡΙΡΤ.
http://www.posdep.gr/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=1
602&Itemid=500
93. 12-13/12/14 E. Ευςτακόπουλοσ – υμμετοχι μετά από πρόςκλθςθ ςτισ
εργαςίεσ τθσ 77θσ υνόδου Πρυτάνεων και Προζδρων ΔΕ των Ελλθνικϊν
Πανεπιςτθμίων ςτθν Ακινα
94. 9/12/14 Ξελζτθ που εκπόνθςε ο κ.Χαράλαμποσ Φείδασ, Αν. Μακθγθτισ Α.Π.Θ
και Ξζλοσ τθσ Ε.Γ τθσ ΠΡΔΕΠ με τίτλο «Θ κατάςταςθ των μιςκϊν των κακθγθτϊν
πανεπιςτθμίου ςτθν Ελλάδα». Ανάλυςθ και παροχι όλων εκείνων των ςτοιχείων
που απαιτοφνται για τθ διαμόρφωςθ μιασ πλιρουσ, αναλυτικισ και
εμπεριςτατωμζνθσ εικόνασ για τθ μιςκολογικι κατάςταςθ των κακθγθτϊν
πανεπιςτθμίου ςτθν Ελλάδα.
http://www.posdep.gr/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=1600
&Itemid=486
Δθμοςιεφματα που κάνουν αναφορά ςτθν παραπάνω μελζτθ :
τισ τελευταίεσ κζςεισ τθσ Δ. Ευρϊπθσ οι
http://www.tovima.gr/society/article/?aid=658515

μιςκοί

των

πανεπιςτθμιακϊν

Ξιςκοί πείνασ για τουσ κακθγθτζσ Πανεπιςτθμίου - Ποιεσ είναι οι αμοιβζσ
http://www.imerisia.gr/article.asp?catid=26510&subid=2&pubid=113408166

τους

Τποαμειβόμενοι οι ζλλθνεσ κακθγθτζσ πανεπιςτθμίων ςφμφωνα με ζρευνα
http://www.tanea.gr/news/greece/article/5189059/ypoameibomenoi-oi-ellhneskathhghtes-panepisthmiwn-symfwna-me-ereyna/
Ξελζτθ
για
τουσ
μιςκοφσ
των
κακθγθτϊν
πανεπιςτθμίων
http://www.proslipsis.gr/cmCat_treePrd.php?&cm_catid=58&cm_prdid=22342

Τποαμειβόμενοι
οι
πανεπιςτθμιακοί
ςτθν
http://www.protothema.gr/greece/article/433839/upoameivomenoi-oipanepistimiakoi-stin-ellada/

Ελλάδα

Ζλλθνεσ
πανεπιςτθμιακοί:
από
τουσ
πιο
χαμθλόμιςκουσ
ςτθν
Ευρϊπθ
http://www.ethnos.gr/article.asp?catid=22768&subid=2&pubid=64107471
http://www.alfavita.gr/arthron/%CE%AD%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B5%C
F%82%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%
CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF-%CE%B1%CF%80%CF%8C%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%82-%CF%80%CE%B9%CE%BF%CF%87%CE%B1%CE%BC%CE%B7%CE%BB%CF%8C%CE%BC%CE%B9%CF%83%CE%B8%
CE%BF%CF%85%CF%82-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD%CE%B5%CF%85%CF%81%CF%8E%CF%80%CE%B7
Ξελζτθ «Θ κατάςταςθ των μιςκϊν των κακθγθτϊν πανεπιςτθμίων ςτθν Ελλάδα»
http://www.esos.gr/arthra/36236/meleti-i-katastasi-ton-misthon-ton-kathigitonpanepistimioy-stin-ellada-h-feidas
Πενιχρζσ
δαπάνεσ
για
τθν
ζρευνα
http://www.kathimerini.gr/795566/article/epikairothta/ellada/penixres-dapanes-giathn-ereyna

95. 15/12/14, ΕΓ- Επιςτολι προσ τον Αναπλθρωτι υπουργό Ρικονομικϊν
κ.Χ.ταικοφρα, για τθν παρακράτθςθ φόρου από το επίδομα βιβλιοκικθσ
http://www.posdep.gr/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=1
605&Itemid=238

Σημαντικότερεσ επιτυχίεσ ςτη 2ετία 2013-2015
1. Απόφαςθ τΕ (4741/2014) για επαναφορά του φψουσ των αποδοχϊν μασ ςτα
επίπεδα του καλοκαιριοφ του 2012.
2. Εγκφκλιοσ του Τπ. Ρικονομικϊν για επιςτροφι του παράνομα παρακρατθκζντοσ
φόρου από το επίδομα βιβλιοκικθσ.
3. Αλλαγζσ ςτο νομικό πλαίςιο για τα ΑΕΙ
4. Βελτίωςθ τθσ νομοκεςίασ για τθν παρακράτθςθ ποςϊν από το ελεφκερο
επάγγελμα για τα μζλθ ΔΕΠ
5. Επαναφορά του κεςμοφ του Αναπλ. Διοικθτι Ακαδθμαϊκϊν Τποκζςεων ςτα
Παν/κά Οοςοκομεία και φςταςθ Επιτροπισ με ςυμμετοχι Τπουργείων Τγείασ,
Παιδείασ και Πανεπιςτθμιακϊν υπό τθν προεδρία του Προζδρου τθσ ΠΡΔΕΠ για
τθν αναμόρφωςθ των οργανιςμϊν των Πανεπιςτθμιακϊν Οοςοκομείων.
6. Εγκακίδρυςθ για πρϊτθ φορά κλίματοσ ςυναίνεςθσ, ςυνεννόθςθσ και
ςυνεργαςίασ ςτα όργανα τθσ ΠΡΔΕΠ με αποτζλεςμα αρκετζσ ουςιαςτικζσ
αποφάςεισ να παίρνονται ομόφωνα.

