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ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
9 η ΣΥ Ν Ε ΔΡ ΙΑΣ Η ΤΡ Ι Τ Η 12 ΙΑ Ν ΟΥ Α Ρ ΙΟ Υ 2016

Αθήνα, 12 Ιανουαρίου 2016

9η Συνεδρίαση. ΠΡΑΚΤΙΚΑ
Η Εκτελεστική Γραμματεία συνεδρίασε σήμερα τη 12η Ιανουαρίου 2016, με παρόντα τα μέλη:
Τ.Ζορμπαλά (ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΔΑΣΚΑΛΩΝ),
Σ. Ευσταθόπουλος, Ι. Νηματούδης Μ.Κατωτομιχελάκης (ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ),
Ν.Σταυρακάκης, Κ.Αυγουστάκης,(ΚΙΠΑΝ), Α.Βανακάρας (ΔΗΠΑΚ), Χ. Φείδας (ΕΝΩΤΙΚΗ
ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ) Ε. Μπουρνόβα (ΑΡΜΕ)
Γ.Λιτσαρδάκης (ΚΙΠΑΝ μέλος της ΔΕ)
Θέματα ΗΔ:
1. Συμμετοχή στον Εθνικό Διάλογο
2. Εφαρμογή απόφασης του ΣτΕ για τις περικοπές των μισθών
3. Γραφείο της ομοσπονδίας
Αρχικά εγκρίθηκε ομόφωνα και βάση πάγιας απόφασης προηγούμενης ΕΓ, η δαπάνη του ταξιδίου
του Μ.Φείδα που έγινε για να παρεθρεθεί στη συνάντηση με την Αναπλ.Υπουργό Παιδείας
κ.Σ.Αναγνωστοπούλου την ίδια μέρα της συνεδρίασης.
1ο ΘΕΜΑ : Συνάντηση με Αναπλ.Υπουργό κ. Σ.Αναγνωστοπούλου
Ενόψη της έκτακτης συνάντησης που ζητήθηκε από την Αναπλ.Υπουργό χωρίς συγκεκριμένη
ατζέντα, συζητήθηκαν από τα μέλη της ΕΓ τα θέματα που θα τεθούν και συμφωνήθηκαν τα
ακόλουθα :
-Οικονομικά πανεπιστημίων και οικονομικά μελών ΔΕΠ: Υποχρηματοδότηση και εφαρμογή της
απόφασης ΣτΕ για τις περικοπές των μισθών.
-Εθνικός διάλογος
-Θεσμικές αλλαγές που εντάσσονται στο πλαίσιο του Εθνικού Διαλόγου
-Θέσεις μελών ΔΕΠ και πως είναι δυνατή η προκήρυξη θέσων όταν δεν υπάρχει πίστωση στον
προυπολογισμό και προβλήματα που δημιουργεί η ΠΝΠ της 30/12/2015 που απαγορεύει
διορισμούς στο δημόσιο τομέα για όλο το 2016. Επίσης αίτημα ένα 15% των 600 θέσεων του
υπουργείου Υγείας να παρθεί από υπουργείο Παιδείας για τους πανεπιστημιακούς.
-Νέο μισθολόγιο και ειδικό μισθολόγιο. Να ορισθεί πρόσωπο από υπουργείο Παιδείας και
Οικονομικών που να ασχοληθεί με θέμα και να έχει άμεση επικοινωνία με την ομοσπονδία ή
διαφορετικά αν θα πρέπει να μιλάμε προσωπικά με την υπουργό.

2ο ΘΕΜΑ : Συμμετοχή στον Εθνικό Διάλογο
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Μετά από συζήτηση των μελών της ΕΓ βγήκε η ακόλουθη απόφαση :
Η ΠΟΣΔΕΠ έχει ως πάγια θέση της τη συμμετοχή σε διαδικασίες διαλόγου τόσο με την
εκάστοτε πολιτική ηγεσία του Yπουργείου Παιδείας όσο και με τα πολιτικά κόμματα
και τους άλλους φορείς της εκπαίδευσης. Ωστόσο στη σημερινή πολιτική συγκυρία η
ΠΟΣΔΕΠ θεωρεί ότι η προχειρότητα των χειρισμών, με τις αλλεπάλληλες δηλώσεις, με
τις συνεχείς αλλαγές σε προτεινόμενες από την ίδια την κυβέρνηση ρυθμίσεις, καθώς
και με την άτυπη κυκλοφορία προσχεδίων νόμου εκτός διαλόγου (τα οποία τελικά
αποσύρονται), θέτουν υπό ισχυρή αμφισβήτηση τη σοβαρότητα των προθέσεων της
κυβέρνησης για ουσιαστικό διάλογο. Η ΠΟΣΔΕΠ έχει επεξεργαστεί και έχει καταθέσει
δημόσια τις επιμέρους αλλαγές που θεωρεί ότι είναι αμέσως αναγκαίες για τα
πανεπιστήμια [παραπομπή : βλ. www.posdep.gr > Αποφάσεις ΔΕ ] . Επιπλέον, στα
πλαίσια του Εθνικού Διαλόγου που έχει εξαγγείλει η Κυβέρνηση, η ΠΟΣΔΕΠ σκοπεύει
να καταθέσει συνολικότερες προτάσεις για την αναβάθμιση της λειτουργίας των
Πανεπιστημίων. Δυστυχώς η στάση της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου κάθε άλλο
παρά δείχνει ότι αυτή κινείται σε συγκεκριμένο πλαίσιο για την ποιοτική αναβάθμιση
της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Οι παλινωδίες της κυβέρνησης μαρτυρούν ότι έχουμε
να κάνουμε με μαθητευόμενους πολιτικούς χωρίς πολιτικό σχέδιο, με συνέπεια να
χάνεται πολύτιμος χρόνος για τις αναγκαίες εκτιμήσεις και παρεμβάσεις τις όποιες
έχουμε ήδη επισημάνει εδώ και ένα χρόνο τουλάχιστο.
http://www.posdep.gr/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=1826&Itemid
=238
3ο ΘΕΜΑ : Γραφείο ομοσπονδίας
Εγκρίθηκε ομόφωνα το γραφείο της ομοσπονδίας να μεταφερθεί στο κτίριο του Μαθηματικού στη
Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου το οποίο διατέθηκε από το ΕΚΠΑ.
4ο ΘΕΜΑ : Εφαρμογή απόφασης ΣτΕ για τις περικοπές των μισθών.
Αποφασίστηκε να κινηθούμε σε τρεις άξονες:
α. Νομικές ενέργειες για τη συμμόρφωση του δημοσίου και των πανεπιστημίων με την απόφαση
του ΣτΕ για την αντισυνταγματικότητα της περικοπής των μισθών στις οποίες περιλαμβάνεται η
προσφυγή των τριών διαδίκων στο τριμελές συμβούλιο συμμόρφωσης στις αποφάσεις του ΣτΕ και
η προτροπή στα μέλη της ΠΟΣΔΕΠ για κατάθεση ομαδικών αγωγών για τη δικαστική διεκδίκηση
των περικοπών. Ο Χ. Φείδας ανέλαβε τη σύνταξη του κειμένου. Αποστολή του κειμένου και στα
αρμόδια υπουργεία
http://www.posdep.gr/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=1828&Itemid=2
38
β. Εκ νέου κατάθεση αιτήματος για συνάντηση με τον αρμόδιο υπουργό (Τσακαλώτο ή
Χουλιαράκη) και σε περίπτωση συνέχισης της τακτικής της σιωπηρής άρνησης να προβούμε σε
παράσταση στο υπουργείο.
γ. Αίτημα για διευκρινήσεις στις προθέσεις για "εξορθολογισμό" των ειδικών μισθολογίων.
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