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Αθήνα, 23 Ιουνίου 2015

6η Συνεδρίαση. ΠΡΑΚΤΙΚΑ
Η Εκτελεστική Γραμματεία συνεδρίασε σήμερα τη 23η Ιουνίου 2015, με παρόντα τα μέλη:
Ι. Κρεστενίτης, Δ.Καλιαμπάκος (ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΔΑΣΚΑΛΩΝ),
Σ. Ευσταθόπουλος, Ι. Νηματούδης (ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ),
Ν.Σταυρακάκης (ΚΙΠΑΝ), Α. Βανακάρας (ΔΗΠΑΚ), Χ. Φείδας (ΕΝΩΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΗ
ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ)
Ε. Μπουρνόβα (ΑΡΜΕ),
Θέματα ΗΔ:
1. Το Σ/Ν του Υπ Παιδείας που έχει κατατεθεί σε δημόσια διαβούλευση και μετά στη ΔΕΜΥ της
Βουλής
2. Ζήτημα σύστασης επιτροπής για την χρηματοδότηση παν/μίων από την Ευρωπαική Τράπεζα σε
συνδυασμό με την υποχρηματοδότηση των παν/μών
3. Ποινικοποίηση της συνδικαλιστικής δράσης
4. Εκπροσώπηση/αντιπροσώπευση ΠΟΣΔΕΠ σε διάφορες προσκλήσεις όπως Σύνοδο Πρυτάνεων
και στη Επιστοπή Διά Βίου Μάθηση
5. Ψήφισμα για τον Π.Σωτήρη
6. Τελική απόφαση του ΣτΕ για τις παρακρατήσεις
7. Κατάληψη Πολυτεχνείου
1ο ΘΕΜΑ : Σχετικά με το σχέδιο νόμου του ΥΠΟΠΑΙΘ για την ανώτατη εκπαίδευση
Μετά την τελευταία έκδοση του νομοσχεδίου, όπως κατατέθηκε σε δημόσια διαβούλευση, έγινε
μία σύντομη τοποθέτηση για το θέμα από όλα τα παρεβρισκόμενα μέλη, σύμφωνα και με τις
θέσεις των παρατάξεων όπως είχαν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ομοσπονδίας.
Κατατέθηκαν οι εξής προτάσεις :
Πρόταση Ευσταθόπουλου: Η ΕΓ να ζητήσει άμεση συνάντηση με τον υπουργό για το σ/ν. Το θέμα
του θεσμικού πλαισίου πρέπει να πάει σε εθνικό διάλογο για την παιδεία. Για το θέμα των
επιμέρους ρυθμίσεων του νομοσχεδίου να τοποθετηθεί η ΠΟΣΔΕΠ αναλυτικά και να τις βελτιώσει
ή ακόμα και να συμπληρωθούν αν χρειάζεται.
Αναλυτικά η πρόταση είναι η εξής:
Το Σ/Ν που δημοσιοποιήθηκε για διαβούλευση από το Υπ. Παιδείας συνιστά επί
της ουσίας είναι ένα νέο θεσμικό πλαίσιο, το οποίο αλλάζει τελείως το
πλαίσιο οργάνωσης και διοίκησης του Πανεπιστημίου και προφανώς επιφέρει
τεράστιας έκτασης αλλαγές χωρίς να έχει προηγηθεί ουσιαστικός διάλογος με
την Παν/κή κοινότητα και τους θεσμικούς φορείς. Το Σ/Ν αυτό επαναφέρει,
κατά βάση, το πλαίσιο του 1268/82. Δηλ. 33 χρόνια πίσω !!
Επιπλέον, στο Σ/Ν προβλέπεται η παύση ήδη νομίμως εκλεγμένων Πρυτάνεων και
Κοσμητόρων! Πρόκειται για κάτι απαράδεκτο για το οποίο, το 2011, η μεγάλη
πλειοψηφία της Πανεπιστημιακής κοινότητας (και ο σημερινός Υπουργός)
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είχαμε κατηγορήσει την τότε Υπουργό Παιδείας (και πολύ σωστά)
χαρακτηρίζοντας την αντίστοιχη ρύθμιση αντιδημοκρατική!.
Είναι απογοητευτικός ο τρόπος με τον οποίο ο Υπουργός αντιμετωπίζει τα
θέματα των Πανεπιστημίων, ακυρώνοντας πλήρως και τις θετικές ρυθμίσεις στα
επιμέρους θέματα που έχει το συγκεκριμένο Σ/Ν.
Επειδή δεν θέλουμε να επιστρέψουμε 33 χρόνια πίσω, ζητάμε από την πολιτική
ηγεσία του Υπουργείου να μην προχωρήσει στην κατάθεση των διατάξεων που
αλλάζουν τον τρόπο διοίκησης του Πανεπιστημίου και να περιοριστεί στις
επιμέρους διατάξεις που είναι βελτιωτικές του υπάρχοντος θεσμικού πλαισίου
(π.χ. Αλλαγή της διαδικασίας εκλογής και εξέλιξης μελών ΔΕΠ, ρυθμίσεις για
εξελίξεις μελών ΔΕΠ, ρύθμιση για την αυτοδίκαιη αργία μέλους ΔΕΠ που
τροποποιεί το υπάρχον απαράδεκτο και ανήθικο καθεστώς κ.λ.π.).
Ακολούθως, να φέρει όλα τα άλλα θέματα που συνιστούν ένα νέο θεσμικό
πλαίσιο στη λειτουργία και διοίκηση των Πανεπιστημίων (π.χ. κατάργηση
ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, συμμετοχή στα όργανα και στις εκλογές οργάνων
διοίκησης των Παν/μίων, κ.λ.π) σε ευρεία διαβούλευση, όπως είχε δεσμευθεί
και στο συνέδριο της ΠΟΣΔΕΠ, με τους εκπροσώπους της Πανεπιστημιακής
κοινότητας.
Θα πρέπει επιτέλους, να γίνει ένας ουσιαστικός, ανοιχτός, εθνικός διάλογος
για την Παιδεία, σε βάθος χρόνου, στον οποίο όλες οι δυνάμεις της
κοινωνίας (κόμματα, Πανεπιστήμια, θεσμικοί φορείς όπως η ΠΟΣΔΕΠ κλπ) θα
δεσμευθούμε να καταλήξουμε σε έναν εθνικό σχεδιασμό για την Παιδεία και θα
χαράξουμε μια πολιτική για τα επόμενα 15 χρόνια, η οποία θα πρέπει να έχει
τη μέγιστη δυνατή συναίνεση καθώς το θέμα της Παιδείας θα πρέπει να ενώνει
όλους μας και όχι να μας χωρίζει. Καλούμε την ηγεσία του Υπ. Παιδείας να
ξεκινήσει άμεσα αυτή τη διαδκασία και να μην προχωρεί μονομερώς σε
ρυθμίσεις που δεν εκφράζουν την πλειοψηφία της Πανεπιστημιακής κοινότητας.
Η ΠΟΣΔΕΠ ζητά άμεσα (πριν την κατάθεση του Σ/Ν στη Βουλή) συνάντηση με τον
Υπουργό για το θέμα αυτό. Στη συνάντηση αυτή θα συζητήσει με τον Υπουργό
και τις προτάσεις της για τις επιμέρους ρυθμίσεις του Σ/Ν.
Πρόταση Καλιαμπάκου: Κατέθεσε ψήφισμα με τα ακόλουθα σημεία :
1)Τα παν/μια βρίσκονται σε δεινή θέση και χρειάζονται άμεση ενίσχυση με βασικό το θέμα της
υποχρηματοδότησης.
2)Το ν/σ που κατατέθηκε κινείται σε θετική κατεύθυνση επιλύει το βασικό θέμα της δημοκρατίας
και ανοίγει τον δρόμο για μία ουσιαστική συζήτηση για το συνολικό μοντέλο του παν/μίου.
3)Μία σειρά πραγμάτων, όπως το πανεπιστημιακό άσυλο ή η μη κατάργηση των διδάκτρων είναι
άμεσα και θα έπρεπε να συμπεριφθούν και αυτά στο ν/σ.
Πρόταση Φείδα : Δεν υπάρχουν αλλαγές από προηγούμενες εκδόσεις του ν/σ, μόνο κάποιες
διορθώσεις και κάποιες που δημιουργούν περισσότερα προβλήματα. Το ν/σ επιφέρει σημαντικές
αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο. Αν το υπουργείο ήθελε μόνο να βελτιώσει κάποιες λειτουργίες στο
θεσμικό πλαίσιο θα ζητούσε την γνώμη μας. Στόχος είναι άλλος να εφαρμόσουν ιδεοληψίες
άσχετα αν είναι εκτός πραγματικότητας. Το υπουργείο δεν έδειξε διάθεση για ουσιαστική
διαβούλευση αλλά μόνο διαβούλευση εσωτερική. Το ν/σ είναι νομοσχέδιο Μπαλτά και όχι ΣΥΡΙΖΑ
και επέβαλλε το δικό του μοντέλο για την ανώτατη εκπαίδευση που την πάει πολλά χρόνια πίσω. Η
διαβούλευση είναι χωρίς τυπική διαδικασία και δεν αφορά θεσμικούς φορείς όπως η ΠΟΣΔΕΠ.
Δεν υπάρχει λόγος και χρόνος καθώς δεν λαμβάνει υπόψη τις απόψεις θεσμικών φορέων που
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τέθηκαν. Οσον αφορά θέματα που ρυθμίζει το ν/σ όπως συνδιοίκηση, συμμετοχή φοιτητών στις
εκλογές για διοικητικά όργανα, χρησιμοποιείται η βαριά έκφραση , αποκατάσταση δημοκρατίας,
που είναι σαν να λέμε ότι δεν υπήρχε πριν. Η επιλογή πρυτάνεων και κοσμητόρων θα μπορούσε
να διορθωθεί με κάποια διάταξη. Το ν/σ εισάγει ένα άλλο μοντέλο λειτουργίας πανεπιστημίων, το
μοντέλο δεκαετίας ‘80-‘90 και όχι αποκατάσταση δημοκρατίας. Σε τεχνικά θέματα όπως η
συμμετοχή διάφορων κατηγοριών στις εκλογικές διαδικασίες, όπως φοιτητών, ο συνολικός
αριθμός φοιτητών και η εφαρμογή αλγορίθμων δημιουργεί προβλήματα και χρήζει διευκρίνησης
αν πρόκειται για δημιουργική ασάφεια ή λάθος. Το θέμα της συνάφειας εκλεκτορικών δεν
διορθώθηκε και είναι υποβαθμισμένο. Το θέμα των ευρωπαικών πιστωτικών μονάδων δείχνει το
δαιδαλώδες χαρακτήρα του συστήματος. Μόνο για λόγους ιδεοληψίας οδηγούμαστε σε αλλαγές
του συστήματος, μόνο και μόνο, για να μην υφίσταται έννοια πιστωτικής μονάδας και BOLOGNA
με αποτέλεσμα να επιφέρει προβλήματα αναγνώρισης πτυχίων και δυσχέρειας στη δόμηση
προγραμμάτων και αξιολόγησής τους
Συνεπώς πρέπει η ΠΟΣΔΕΠ να παραμείνει στην προηγούμενή της απόφαση, καθώς δεν υπάρχει
λόγος να ζητάμε χρόνο για διαβούλευση, γιατί δεν υπάρχει δυνατότητα. Η ΠΟΣΔΕΠ πρέπει να
εκφράσει την αντίθεσή της στις βασικές αρχές του ν/σ , ίσως αν θέλετε να προσθέσουμε 3-4
παραδείγματα των λειτουργιών που εισάγει αυτό το ν/σ.
Αρα η πρόταση που κατατείθεται με μερική τροποποίηση της πρότασης του Σ.Ευσταθόπουλου
έχει ώς εξής :
Πρακτικά δεν υφίσταται περαιτέρω διαβούλευση καθώς δεν υπάρχει τέτοια δυνατότητα. ‘Εχουμε
εκθέσει τις απόψεις μας στο Υπουργείο και στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων. Να
αντικατασταθεί το τελευταίο μέρος της πρότασης του Σ.Ευσταθόπουλου με τη δήλωσή μας ότι
είμαστε κατηγορηματικά αντίθετοι με το ν/σ και ότι μας επιστρέφει σε παθογένειες του
παρελθόντος, ζητούμε την απόσυρση του ν/σ και το υπουργείο οφείλει να ανοίξει διάλογο για
διαρθωτικές αλλαγές που χρειάζονται τα παν/μια όπως είχε υποσχεθεί.
Πρόταση Βανακάρα : Αναλυτικά η πρόταση όπως έχει σταλεί και ηλεκτρονικώς στα μέλη της ΕΓ
έχει ως εξής :
Το σχέδιο νόμου που κατέθεσε η συγκυβέρνηση για την Ανώτατη Εκπαίδευση και την Έρευνα
επιβεβαιώνει πλήρως τις αρχικές εκτιμήσεις: Οι διατάξεις του ΝΣ δεν αναιρούν την άθλια
πραγματικότητα που βιώνουν στα ιδρύματα εργαζόμενοι και σπουδαστές/φοιτητές. Οι
κυβερνητικές πολιτικές της υποχρηματοδότησης, των καθηλωμένων μισθών, των κλεμμένων
αποθεματικών, της εκτίναξη του κόστους σπουδών, της υποβάθμισης και ιδιωτικοποίησης της
φοιτητικής μέριμνας, παραμένουν και επιδεινώνονται. Πρόκειται για μερική επαναφορά του
νόμου Γιαννάκου που το πανεπιστημιακό κίνημα είχε απορρίψει στο σύνολό του.
Το Υπ. Παιδείας όσο και αν ισχυρίζεται ότι καινοτομεί δεν μπορεί να κρύψει το γεγονός ότι το
επιχειρηματικό πανεπιστήμιο, όπως και το σχολείο του ΟΟΣΑ και της ΕΕ, μένουν ως έχουν. Ότι
όλες οι κατευθύνσεις της ΕΕ για την Παιδεία, που θέλει τη γνώση πανάκριβο εμπόρευμα και τους
φοιτητές πελάτες, τα δε ΑΕΙ να λειτουργούν ως επιχειρήσεις, παραμένουν άθικτες. Το τελικό
νομοσχέδιο αναιρεί ακόμη και ορισμένες από τις προσδοκίες που είχαν καλλιεργήσει κατά το
προηγούμενο διάστημα οι συνεχείς διαρροές από το Υπουργείο για το περιεχόμενο των αλλαγών
στην Ανώτατη εκπαίδευση. Το νομοσχέδιο συγκεκριμένα
1) Οι ελαστικές σχέσεις εργασίας του προσωπικού διατηρούνται και επεκτείνονται ενώ το αίτημα
για πλήρη και αποκλειστική απασχόληση των Πανεπιστημιακών με αξιοπρεπείς αμοιβές δεν
θίγεται. Το έκτακτο διδακτικό, εργαστηριακό ή και διοικητικό προσωπικό προβλέπεται ότι θα
χρηματοδοτείται από τους πόρους του ΑΕΙ, απαλλάσσοντας από την κάλυψη ακόμη και βασικών
λειτουργικών και εκπαιδευτικών αναγκών των ΑΕΙ. (Άρθρο 8.12)
2) Ενισχύεται ο «καταρτησιακός» χαρακτήρας των προγραμμάτων σπουδών με τη νομοθέτηση του
«Ευρωπαϊκού Συστήματος Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων» (άρθρο 11).
Παρά τις αναφορές για ενιαία και αδιάσπαστα πτυχία οι «πιστωτικές μονάδες» οδηγούν εκ των
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πραγμάτων στη διάλυση των επαγγελματικών δικαιωμάτων των αποφοίτων και την
αντικατάστασή τους με συλλογές δεξιοτήτων που, μεταφερόμενες και συσσωρευόμενες, θα
καθορίζουν το επαγγελματικό προφίλ των αυριανών επιστημόνων μετατρέποντάς τους σε
«απασχολήσιμους» μισο-ειδικευμένους αναλώσιμους εργαζόμενους.
3) Η έρευνα συνεχίζει να στοχεύει σε «προϊόντα» προς κερδοφόρα αξιοποίηση, ενώ σε πρώτο
πλάνο παραμένει η «ευρεία διαβούλευση και συνεργασία με εκπροσώπους της επιστημονικής
κοινότητας, του επιχειρηματικού τομέα, καθώς και των κοινωνικών και οικονομικών εταίρων» για
τον καθορισμό της εθνικής ερευνητικής πολιτικής.
4) Η φύλαξη και η καθαριότητα παραμένουν στο καθεστώς εργολαβιών με το σύνολο του κόστους
να καλύπτεται από πόρους των ΑΕΙ τα οποία οφείλουν να φροντίζουν να τις εξυπηρετούν μέσω
από την «Εταιρία Διαχείρισης και Αξιοποίησης της Περιουσίας». (Άρθρα 4.4 και 9.4)
5) Τα δίδακτρα στα Μεταπτυχιακά παραμένουν. Η φοιτητική μέριμνα, σίτιση στέγαση,
φορτώνονται σε πόρους που οφείλουν να εξασφαλίζουν τα ΑΕΙ είτε από τις στοιχειώδεις τακτικές
τους πιστώσεις είτε από επιχειρηματική δραστηριότητα.
Μπροστά στην κρίσιμη καμπή που βρίσκεται η χώρα και η Ανώτατη Εκπαίδευση, είναι αναγκαίο
να ενταθεί η πάλη για τη ριζική ανατροπή της σημερινής κατάστασης. Η αναμόρφωση της
Ανώτατης Εκπαίδευσης που έχει ανάγκη ο λαός μας δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί χωρίς
σύγκρουση με τους μηχανισμούς της ΕΕ, του ΔΝΤ, του ΟΟΣΑ και των άλλων κέντρων που
υπαγορεύουν την πολιτική στην παιδεία, στην εργασία, συνολικά στην κοινωνική ζωή.
Να διεκδικήσουμε:
1. Κάλυψη του συνόλου των εκπαιδευτικών και ερευνητικών αναγκών αποκλειστικά από τον
κρατικό προϋπολογισμό. Κάλυψη των ελλείψεων της δημόσιας εκπαίδευσης (μόνιμο εκπαιδευτικό
προσωπικό, υλικοτεχνική υποδομή, δωρεάν παροχή βιβλίων και συγγραμμάτων, σίτιση-στέγαση
για όλους, κ.ά.). Κάλυψη όλων των απωλειών από το «κούρεμα» των αποθεματικών των ΑΕΙ.
Καμιά «δέσμευση» των ταμειακών υπόλοιπων των Ιδρυμάτων και των αποθεματικών των
ασφαλιστικών ταμείων.
2. Διαγραφή των χρεών των ΑΕΙ και ΤΕΙ για ηλεκτρισμό, νερό, αέριο, τηλέφωνο.
3. Άμεση επιστροφή των μέχρι τώρα μισθολογικών απωλειών. Καμιά περικοπή σε
εφάπαξ/συντάξεις.
4. Να θεσμοθετηθεί η πλήρης και αποκλειστική απασχόληση για το σύνολο του ΔΕΠ. Νέο
πανεπιστημιακό μισθολόγιο με άξονες: (α) κατάργηση του επιδοματικού χαρακτήρα με
ενσωμάτωση όλων των επιδομάτων στο βασικό μισθό, (β) αναγκαίες αυξήσεις για αξιοπρεπή
διαβίωση και επιστημονική ενημέρωση, κλιμάκωση των μισθών αναλογικότερα προς τις
κατώτερες βαθμίδες, (γ) καθιέρωση της σύνταξης στο 80% του μισθού του τελευταίου εργασιακού
έτους, (δ) αξιοπρεπή, δωρεάν και χωρίς χαράτσια ιατροφαρμακευτική περίθαλψη σε ένα
αναβαθμισμένο δημόσιο σύστημα Υγείας.
5. Διορισμοί μελών ΔΕΠ και διοικητικού/τεχνικού προσωπικού που να καλύπτουν τις εκρηκτικές
ανάγκες των Ιδρυμάτων.
6. Να καταργηθεί το αντιδραστικό νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τα ΑΕΙ (ν. 4009/11, 4076/12,
κτλ). Να μην εφαρμοστούν οι αντιδραστικές αναδιαρθρώσεις στα ΑΕΙ που στοχεύουν στην
διαμόρφωση ευέλικτων αναλώσιμων εργαζόμενων, πηγή φτηνής εργατικής δύναμης.
7. Να απαλειφθεί κάθε δυνατότητα επιχειρηματικής δραστηριότητας και δημιουργίας εταιρειών
οποιουδήποτε τύπου είτε για τα ίδια τα πανεπιστήμια, είτε για μέλη ΔΕΠ.
4

Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού

8. Να μην επιτρέπεται η λειτουργία ιδιωτικών πανεπιστημίων υπό μορφή κολεγίων, να καταργηθεί
το «εθνικό πλαίσιο» επαγγελματικών προσόντων, να μην εφαρμοστεί η εξίσωση των τρίχρονων
σπουδών με τις τετράχρονες και πεντάχρονες των ΑΕΙ.
9. Να παρθούν μέτρα ώστε να μην εγκαταλείψει κανένας φοιτητής τις σπουδές του για
οικονομικούς λόγους. Άμεση οικονομική ενίσχυση της φοιτητικής μέριμνας και της δωρεάν
διανομής συγγραμμάτων. Δωρεάν στέγαση-σίτιση για όλους όσοι σπουδάζουν μακριά από τις
οικογένειές τους. Κατάργηση κάθε μορφής διδάκτρων σε οποιοδήποτε επίπεδο. Παροχή
υποτροφιών για όλους τους υποψήφιους διδάκτορες.
Στη ψηφοφορία που ακολούθησε έλαβαν:
Υπέρ Ευσταθόπουλου 3 ψήφοι (Ευσταθόπουλος, Μπουρνόβα, Νηματούδης)
Υπέρ Καλιαμπάκου 2 ψήφοι (Καλιαμπάκος, Κρεστενίτης)
Υπέρ Φείδα 1 ψήφος (Φείδας)
Υπέρ Βανακάρα 1 ψήφος ( Βανακάρας)
Δεν υπήρξε πλειοψηφία και ακολούθησε νέα ψηφοφορία με τις 2 πρώτες όπου πλειοψήφισε η
πρόταση Ευσταθόπουλου με 4 ψήφους υπέρ (Ευσταθόπουλος, Μπουρνόβα, Νηματούδης,
Φείδας) έναντι πρόταση Καλιαμπάκου που έλαβε 2 ψήφους (Καλιαμπάκος, Κρεστενίτης).
Λευκό (Βανακάρας).
Επιπλέον αποφασίστηκε ότι μέχρι την συνάντηση με τον υπουργό Παιδείας να γίνει ηλεκτρονική
διαβούλευση για συμφωνία των αλλαγών στις επιμέρους διατάξεις του ν/σ που προτείνει η
ομοσπονδία.

2ο ΘΕΜΑ : Για τις διώξεις πανεπιστημιακών και διοικητικών για τη συνδικαλιστική τους δράση
Κατατέθηκε ψήφισμα του Δ.Καλιαμπάκου για τον Π.Σωτήρη. Τα μέλη της ΕΓ συμφώνησαν
ομόφωνα επί της αρχής με το ψήφισμα και με κάποιες διαμορφώσεις στο φραστικό, εστάλη το
ακόλουθο ψήφισμα συμπαράστασης :
Ψήφισμα ΕΓ ΠΟΣΔΕΠ:
Η ΕΓ της ΠΟΣΔΕΠ απαιτεί να σταματήσουν άμεσα οι διώξεις πανεπιστημιακών και διοικητικών για
τη συνδικαλιστική τους δράση. Μετά τις διώξεις συναδέλφων στο ΑΠΘ, σειρά έχει ο συνάδελφος
Παναγιώτης Σωτήρης, μέλος της Εκτελεστικής Γραμματείας της ΠΟΣΔΕΠ στην προηγούμενη θητεία
της καθώς και διοικητικοί υπάλληλοι του Πανεπιστημίου Αθηνών. Ο συνάδελφος έλαβε κλήση από
την Γενική Ασφάλεια για να καταθέσει, την ερχόμενη Τετάρτη 24 Ιουνίου, ως ύποπτος για τα
αδικήματα της «παράνομης κατακράτησης από κοινού και κατ’ εξακολούθηση» και της
«διατάραξης δημόσιας υπηρεσίας από κοινού και κατ’ εξακολούθηση», με αναφορά σε όσα έγιναν
στη Σύγκλητο στις 30/10/2014. Της κλήσης προηγήθηκε αίτημα της Υποδιεύθυνσης Κρατικής
Ασφάλειας προς την ΠΟΣΔΕΠ να δώσει στοιχεία μέλους της με το «όνομα ή επώνυμο Σωτήρης το
οποίο εισέβαλε στην αίθουσα της Συγκλήτου την 30-10-2014», κάτι που έγινε κατόπιν σχετικής
παραγγελίας της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών. Πρόκειται για ανυπόστατη κατηγορία,
δεδομένου ότι η αίθουσα της Συγκλήτου είχε ανοικτές πόρτες, με παρόντα τηλεοπτικά συνεργεία.
Επιπλέον ο συνάδελφος τοποθετήθηκε ως μέλος της Εκτελεστικής Γραμματείας της ΠΟΣΔΕΠ και
μέλος της Συνάντησης Πανεπιστημιακών Δασκάλων. Εκτιμούμε ότι πρόκειται για κίνηση
ποινικοποίησης της ακαδημαϊκής ζωής, της ελεύθερης έκφρασης και της συνδικαλιστικής δράσης.
Η ΕΓ εκφράζει την συμπαράστασή της στο συνάδελφο Παναγιώτη Σωτήρη, καθώς και στους
συναδέλφους διοικητικούς που καλούνται στην Ασφάλεια με τις ίδιες κατηγορίες και δηλώνει τη
ρητή αντίθεσή της προς την ποινικοποίηση της συνδικαλιστικής δράσης.
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3ο ΘΕΜΑ :Εκπροσώπηση/αντιπροσώπευση ΠΟΣΔΕΠ σε διάφορες προσκλήσεις όπως Σύνοδο
Πρυτάνεων και στη Επιτροπή Διά Βίου Μάθηση
Μετά από συζήτηση που ακολούθησε για το θέμα της εκπροσώπευσης της ομοσπονδίας, λόγω της
μη συγκρότησης προεδρείου, σε διάφορες προσκλήσεις όπως Σύνοδο Πρυτάνεων και στη
Επιτροπή Δια Βίου Μάθηση αποφασίστηκε ομόφωνα ότι :
Στην Επιτροπή Δια Βίου Μάθησης, εκπρόσωπος ως σύνδεσμος με την ΠΟΣΔΕΠ θα είναι ο
Σ.Ευσταθόπουλος, όπως ο ίδιος προσφέρθηκε, με κάποιο άλλο μέλος ως αναπληρωματικό, που
θα αναζητηθεί. Ο εκπρόσωπος θα πρέπει να ενημερώνει την ΕΓ για θέματα ημερήσιας διάταξης
και αν κάποιο θέμα χρήζει τοποθέτησή της ενώ θα πρέπει να κάνει ένα σύντομο ενημερωτικό με
τα πεπραγμένα της συνεδρίασης.
Για την Σύνοδο Πρυτάνεων να διασφαλισθεί το κατοχυρωθέν ότι η ΠΟΣΔΕΠ έχει πλειοψηφία και
μειοψηφία επομένως να υπάρχει εκπρόσωπος της πλειοψηφούσας και της μειοψηφούσας
παρατάξεως, μέχρι να υπάρξει προεδρείο, οπότε η ομοσπονδία θα εκπροσωπείται, βάση
καταστατικού.
Επίσης εγκρίθηκαν ομοφώνως τα έξοδα μετακινήσεων των εκπροσώπων/αντιπροσώπων.
4ο ΘΕΜΑ : Χρηματοδότηση πανεπιστημίων από Ευρωπαική Τράπεζα Επενδύσεων- Δραματική
οικονομική κατάσταση των πανεπιστημίων
Τέθηκε για συζήτηση, το ζήτημα σύστασης επιτροπής για χρηματοδότηση παν/μίων από την
Ευρωπαική Τράπεζα σε συνδυασμό με την υποχρηματοδότηση των παν/μών από τον Α.Βανακάρα.
Ακολούθησε συζήτηση και τελικά συμφωνήθηκε ένα ψήφισμα-έκκληση για τις άμεσες ανάγκες
χρηματοδότησης και τη δραματική οικονομική κατάσταση των πανεπιστημίων.
Διαμορφώθηκε ηλεκτρονικά και έχει ως εξής:
Η ΕΓ της ΠΟΣΔΕΠ εκφράζει την έντονη ανησυχία της για την οικονομική κατάσταση των
πανεπιστημίων. Σύμφωνα με τις διοικήσεις των ιδρυμάτων, δεν έχει εισρεύσει στα πανεπιστήμια
καμία κρατική επιχορήγηση μέσα στο 2015, επιδεινώνοντας την ήδη σε σημείο εξουθένωσης
κατάσταση των πανεπιστημίων, στην οποία η συνεχής υποχρηματοδότηση των τελευταίων ετών
τα έχει οδηγήσει. Τα πανεπιστήμια κινδυνεύουν να μην μπορούν να ανταποκριθούν πλέον ακόμη
και στις βασικές εκπαιδευτικές και λειτουργικές τους υποχρεώσεις.
Παρά τη δυσχερή οικονομική κατάσταση, η Πολιτεία θα πρέπει να φροντίσει για την άμεση
οικονομική ανακούφιση των πανεπιστημίων, ως έμπρακτης κίνησης στήριξης της ανώτατης
δημόσιας εκπαίδευσης στη χώρα μας. Η κάλυψη των αναγκών των πανεπιστημίων από τον
κρατικό προϋπολογισμό πρέπει να κατανοηθεί από την κυβέρνηση ως κάλυψη ενός αγαθού
πρώτης ανάγκης, άλλως οι προοπτικές τόσο για τη νέα γενιά όσο και για τη χώρα μας γενικότερα
θα είναι ζοφερές και αναπόδραστες.
http://www.posdep.gr/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=1725&Itemid=2
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Τα υπόλοιπα θέματα της ημερησίας διάταξης, θα συζητηθούν σε επόμενη συνεδρίαση της
Εκτελεστικής Γραμματείας λόγω ελλείψεως χρόνου, εξαιτίας συνάντησης με κο Φωτάκη.
Η Εκτελεστική Γραμματεία
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