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ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
2 η ΣΥ Ν Ε ΔΡ ΙΑΣ Η Δ Ε ΥΤ Ε ΡΑ 20 Α Π Ρ ΙΛ ΙΟ Υ 2015

Αθήνα, 20 Απριλίου 2015

2η Συνεδρίαση. ΠΡΑΚΤΙΚΑ
Η Εκτελεστική Γραμματεία συνεδρίασε σήμερα τη 20η Απριλίου 2015, με παρόντα τα μέλη:
Ι. Κρεστενίτης, Δ.Καλιαμπάκος (ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΔΑΣΚΑΛΩΝ),
Σ. Ευσταθόπουλος, Ι. Νηματούδης, Μ.Ρογδάκης (ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ), Ν.
Σταυρακάκης, Σ. Κάτσικας (ΚΙΠΑΝ), Α.Βανακάρας (ΔΗΠΑΚ), Χ.Φείδας (ΕΝΩΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΗ
ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ) Ε. Μπουρνόβα (ΑΡΜΕ),
Επιπλέον, παραβρέθηκε και συμμετείχε το μέλος της ΔΕ Τ. Φιλαλήθης (ΚΙΠΑΝ).
1ο ΘΕΜΑ : Συγκρότηση του Προεδρείου
Κατά τη συζήτηση που έγινε, για τη συγκρότηση του προεδρείου, οι παρατάξεις ενέμειναν στις
προτάσεις τους που είχαν παραθέσει στην 1η συνεδρίαση της ΕΓ.
Ετσι προτάθηκαν για τη θέση του προέδρου οι :
- Σ. Ευσταθόπουλος από την ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ
- Ι. Κρεστενίτης από την ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΔΑΣΚΑΛΩΝ
- Σ. Κάτσικας από την ΚΙΠΑΝ
Από την ψηφορορία που ακολούθησε έλαβαν 5 ψήφους ο Σ. Ευσταθόπουλος (Ευσταθόπουλος,
Νηματούδης, Μπουρνόβα, Ρογδάκης, Φείδας), 2 ψήφους ο Ι.Κρεστενίτης (Καλιαμπάκος,
Κρεστενίτης), 2 ψήφους ο Σ.Κάτσικας (Κάτσικας, Σταυρακάκης) και 1 λευκό (Βανακάρας).
Καθώς δεν υπήρξε η απαιτούμενη πλειοψηφία, η συγκρότηση του προεδρείου θα γίνει από τη ΔΕ,
οπότε και συγκαλείται, όπως προβλέπεται από το καταστατικό.
2ο ΘΕΜΑ : Αποζημίωση εξόδων συνέδρων
Η ΕΓ αποφάσισε ομόφωνα να γίνουν οι απαραίτητες διαδικασίες για να τακτοποιηθούν οι
οικονομικές εκκρεμότητες προς τους συνέδρους και να καλυφθούν τα έξοδα τους, όπως είχε
συμφωνηθεί στο συνέδριο. Λόγω μη ύπαρξης ταμία και λόγω του ότι ο προηγούμενος ταμίας κ. Ι.
Τζούτζας δεν είναι μέλος της παρούσας ΕΓ, η ΕΓ εξουσιοδότησε ομόφωνα τον Σ. Ευσταθόπουλο ο
οποίος υποβοηθούμενος από την κ. Ε. Μιχαήλ, θα προχωρήσει στις πληρωμές των συνέδρων με
βάση τα όσα έχουν αποφασισθεί στις συνεδριάσεις των οργάνων πριν το συνέδριο. Στην επόμενη
συνεδρίαση θα γίνει η έγκριση του τελικού ποσού και θα γίνει γνωστό ποιό είναι το ταμείο και τί
θα παραλάβει ο νέος ταμίας, όταν ορισθεί.
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3ο ΘΕΜΑ : Επιστολές προς Υπουργούς Παιδείας, Οικονομικών,Υγείας, Διοικητικής Μεταρρύθμισης
και Ερευνας και Καινοτομίας.
Οι επιστολές στους αρμόδιους υπουργούς, που είχε αναλάβει να συντάξει ο Στάθης
Ευσταθόπουλος, διαμορφώθηκαν στην τελική τους μορφή, μετά την ενσωμάτωση κάποιων
παρατηρήσεων/παρεμβάσεων (από Ι.Κρεστενίτη, Χ.Φείδα).
Ετσι η ΕΓ αποφάσισε, οι επιστολές να σταλούν άμεσα, ώστε να προγραμματιστούν γρήγορα οι
συναντήσεις και να συζητηθούν τα προβλήματα της Ανώτατης Εκπαίδευσης και της
πανεπιστημιακής κοινότητας.
Ο Α.Βανακάρας (ΔΗΠΑΚ) ήταν αντίθετος στη θεματολογία για τις ιατρικές σχολές.
4ο ΘΕΜΑ : Πολυνομοσχέδιο.
Η ΕΓ συζήτησε για τη διαδικασία που ακολουθήθηκε και όχι για την ουσία του πολυνομοσχεδίου,
καθώς αυτό θα απαιτούσε χρόνο και εκτενή συζήτηση. Θα γίνει αναλυτική εισήγηση για το
νομοσχέδιο, πριν τη σύγκλιση της ΔΕ.
Η ΕΓ διαπίστωσε ότι οι ρυθμίσεις που περιλαμβάνονται στον υπό κατάθεση νόμο, δεν αποτελούν
ρυθμίσεις βελτιωτικού χαρακτήρα όπως είχε προαναγγείλει ο υπουργός Παιδείας στο πρόσφατο
συνέδριο της ομοσπονδίας, αλλά πρόκειται για ρυθμίσεις που πρέπει να εξετασθούν και να
συζητηθούν από όλη την πανεπιστημιακή κοινότητα. Γι’αυτό, η ΕΓ συμφώνησε να σταλεί άμεσα
επιστολή στον υπουργό Παιδείας.
H πρόταση του Δ.Καλιαμπάκου(ΣΠΔ) για την επιστολή ήταν η ΕΓ της ΠΟΣΔΕΠ να ζητά από το
υπουργείο να εξασφαλισθούν οι προυποθέσεις για ουσιαστική συμμετοχή της ομοσπονδίας στον
υπό κατάθεση νόμο που αφορά τις αλλαγές στην Ανώτατη Εκπαίδευση. Δηλαδή να δοθούν τα
χρονικά περιθώρια ώστε να διαμορφώσει σοβαρά τη θέση της επί των προτεινόμενων αλλαγών.
Η πρόταση του Σ.Ευσταθόπουλου ήταν να αιτηθεί από τον υπουργό Παιδείας να θέσει το νέο Σ/Ν
για την Ανώτατη Εκπαίδευση σε διαβούλευση για ικανό χρόνο (1-2 μήνες) ώστε η ΠΟΣΔΕΠ (και η
Παν/κή κοινότητα) να συμμετάσχει ουσιαστικά στη διαμόρφωση του.
Το θέμα τέθηκε σε ψηφοφορία και ψήφισαν 6 υπέρ της πρότασης Σ.Ευσταθόπουλου
(Ευσταθόπουλος, Κάτσικας, Μπουρνόβα, Νηματούδης, Σταυρακάκης, Φείδας ), 2 ψήφισαν υπέρ
της πρότασης Δ.Καλιαμπάκου (Καλιαμπάκος, Κρεστενίτης), 1 λευκό (Βανακάρας) και 1 αποχή
(Ρογδάκης).
5ο ΘΕΜΑ : Προσφυγές ετών 2009 και 2010 κατά του νόμου Σπηλιωτόπουλου για τα κολέγια
Αναφορικά με το θέμα των προσφυγών που είχαν γίνει κατά του νόμου Σπηλιωτόπουλου για την
αναγνώριση και λειτουργία των κολλεγίων, δεν υπάρχει πλέον αντικείμενο προσφυγής αφού
έγιναν ρυθμίσεις. Ετσι ο νομικός κος Λαζαράτος, ο οποίος είχε αναλάβει τις προσφυγές θα
προχωρήσει την σχετική απόσυρση της ομοσπονδίας από τις εν λόγω προσφυγές για την
αποφυγή επιδίκασης δικαστικών εξόδων.
6ο ΘΕΜΑ : Εducation International
Αφού διαπιστώθηκε ότι οι δραστηριότητες της Εducation International, αφορούν κυρίως την
πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση και μετά την τελευταία επιστολή που στάλθηκε από
την παραπάνω οργάνωση σχετικά με το θέμα της οικονομικής εκκρεμότητας, αποφασίστηκε να
σταλεί επιστολή από το προεδρείο της ΠΟΣΔΕΠ, κλείνοντας το θέμα, εφόσον μάλιστα δεν έγινε
δεκτό και το αίτημα να μείνουμε παρατηρητές.
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Η Εκτελεστική Γραμματεία
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