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Αθήνα, 22Φεβρουαρίου2019

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Διετίας 2017-2019
Η ΠΟΣΔΕΠ στη 2ετία 2017-2019 ανέπτυξε έντονη δραστηριότητα προς την κατεύθυνση της
αντιμετώπισης των προβλημάτων των Πανεπιστημιακών Καθηγητών που τέθηκαν στα όργανα της
Ομοσπονδίας και επιπλέον τοποθετήθηκε δημοσίως και ανέπτυξε τις αντίστοιχες δράσεις για τα
μεγάλα ζητήματα που αντιμετώπισαν τα Πανεπιστήμια και η Ανώτατη Εκπαίδευση γενικότερα.
Η δραστηριότητα της Ομοσπονδίας συνοψίζεται σε 4 μεγάλες κατηγορίες δραστηριοτήτων επιπλέον
ενός Θεματικού Συνεδρίου.
Α. Ειδικό Μισθολόγιο για τις αποδοχές των Καθηγητών Πανεπιστημίου.
Το θέμα αυτό ήταν πρώτο στις προτεραιότητες της Ομοσπονδίας τη διετία 2017-2019.
Η ΠΟΣΔΕΠ έχει θέσει ως στρατηγικό στόχο την αποκατάσταση των αποδοχών των πανεπιστημιακών
καθηγητών σε επίπεδα που συνάδουν με τα υψηλά προσόντα, τα ειδικά καθήκοντα και το έργο που
επιτελούν, αξιοποιώντας όλα τα μέσα που διαθέτει σε πολιτικό (απεργίες, παραστάσεις,
συνεντεύξεις, συναντήσεις με πολιτικούς κα.) αλλά και δικαστικό επίπεδο. Είναι στρατηγική και
ομόφωνη απόφαση των οργάνων της ΠΟΣΔΕΠ να εξαντλήσει όλα τα θεμιτά και νόμιμα μέσα για να
πείσει τους θεσμούς της ελληνικής πολιτείας (Νομοθετική, Εκτελεστική και Δικαστική εξουσία) ότι θα
πρέπει να αναθεωρήσει την πολιτική της στο θέμα αυτό και να αποκαταστήσει το επίπεδο των
αποδοχών των Καθηγητών Πανεπιστημίου στα επίπεδα που αξιακά πρέπει να είναι.
Η θέση τις ΠΟΣΔΕΠ όπως διαμορφώθηκε μετά τις σχετικές αποφάσεις των οργάνων της είναι:
Οι πανεπιστημιακοί καθηγητές δεν πήραν αύξηση όλη τη δεκαετία 2000-2010 όταν το μισθολογικό
κόστος στο δημόσιο διπλασιάστηκε, ενώ οι λειτουργοί όλων των άλλων ειδικών μισθολογίων
(δικαστικοί, στελέχη του στρατού και των σωμάτων ασφαλείας και ιατροί του ΕΣΥ) πήραν σημαντικές
αυξήσεις. Κατά τη διάρκεια της κρίσης, όλοι υπέστησαν τις ίδιες ποσοστιαία σημαντικές οριζόντιες
μειώσεις. Όμως:
α) τα ειδικά μισθολόγια ξεκίνησαν από άλλη βάση
β) το ειδικό μισθολόγιο των δικαστικών λειτουργών αποκαταστάθηκε πλήρως ως προς τις
μειώσεις που υπέστη, ενώ το ειδικό μισθολόγιο των στελεχών του στρατού και των σωμάτων
ασφαλείας υπέστη μερική αποκατάσταση.
Άρα είναι απόλυτα ηθικό και λογικό, η ΠΟΣΔΕΠ να διεκδικεί για τους πανεπιστημιακούς καθηγητές
μία ουσιαστική μερική μισθολογική αποκατάσταση των μειώσεων που επιβλήθηκαν στα χρόνια
2009-2012 που ήταν συνολικά της τάξης του 40%. Ήδη το ΣτΕ έχει αποφανθεί ότι οι τελευταίες
μειώσεις του 2012 ήταν αντισυνταγματικές και θα πρέπει το μισθολόγιο των Πανεπιστημιακών να
αποκατασταθεί τουλάχιστον σε αυτά τα επίπεδα.
Με βάση όλα τα παραπάνω η απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής της ΠΟΣΔΕΠ είναι μερική
αποκατάσταση των αποδοχών των Καθηγητών Πανεπιστημίου σε επίπεδα 15% παραπάνω από το
μισθολόγιο που ίσχυε έως τον Αύγουστο του 2012.
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Γι αυτό το λόγο ζητάμε από την Κυβέρνηση τη θεσμοθέτηση μετά από ανοιχτό και ουσιαστικό
διάλογο ενός νέου Ειδικού Μισθολογίου για τους Καθηγητές Πανεπιστημίου που να ανταποκρίνεται
στα υψηλά προσόντα, τα ειδικά καθήκοντα και το έργο που επιτελούν, και να αποκαταστήσει το
επίπεδο των αποδοχών των Καθηγητών Πανεπιστημίου στα επίπεδα που αξιακά πρέπει να είναι.
Ήταν μια μεγάλη ηθική νίκη και δικαίωση το γεγονός ότι ακούσαμε από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό
στην ομιλία του στη Δ.Ε.Θ. το Σεπτέμβριο του 2018, να δεσμεύεται ότι η κυβέρνηση θα καταβάλει
αναδρομικά στους καθηγητές Πανεπιστημίου, μέχρι το τέλος του έτους(του 2018) τις μισθολογικές
διαφορές που προέκυψαν από τις περικοπές που επιβλήθηκαν μετά την 1/8/2012, με βάση τον
ν.4093/2013, και οι οποίες κρίθηκαν αντισυνταγματικές από το ΣτΕ, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι
«είναι δίκαιο και πρέπει να γίνει πράξη». Μέσω της δέσμευσης αυτής όπως διατυπώθηκε τότε και
υλοποιήθηκε τον Ιανουάριο του 2019 (αδικώντας τα μέλη ΔΕΠ σε σχέση με άλλες κατηγορίες ειδικών
μισθολογίων), ουσιαστικά αναγνωρίστηκε από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό το σκεπτικό της απόφασης
του ΣτΕ ως προς την αντισυνταγματικότητα και συνεπώς τον παράνομο και άδικο χαρακτήρα των
περικοπών των μισθών μας. Αυτό, όμως, συνεπάγεται και συμμόρφωση με το σκέλος της απόφασης
για τη πλήρη αποκατάσταση των αποδοχών στα προ του 2012 επίπεδα με την αναμόρφωση του
μισθολογίου κάτι το οποίο δεν έγινε και συνεχίζουμε να διεκδικούμε. Θα θέλαμε να επισημάνουμε
ότι η εξαγγελία αυτή και η υλοποίηση της αναφέρεται σε συνταγματική υποχρέωση της Κυβέρνησης
που έχει προκύψει από το 2015 με βάση τη σχετική απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, από
την αρχή δηλαδή της θητείας της παρούσας Κυβέρνησης.
Γι αυτό το θέμα προκηρύχθηκαν 2 φορές κινητοποιήσεις των Συλλόγων μας, έγιναν συναντήσεις με
κυβερνητικούς παράγοντες αλλά πολιτικούς άλλων κομμάτων για να εξηγήσουμε τις θέσεις της
ΠΟΣΔΕΠ και να αναδείξουμε το θέμα, εκδόθηκαν αποφάσεις οργάνων και δελτία τύπου, δόθηκαν
συνετεύξεις στα ΜΜΕ κ.λ.π.
Ειδικότερα, οι βασικότερες ενέργειες που έγιναν από την Ομοσπονδία μας για το θέμα αυτό ήταν:
Αποφάσεις ΔΕ: 1/6/18, 28/11/18
Αποφάσεις ΕΓ:
5/4/17, 15/5/2017 Ανακοίνωση ΕΓ της ΠΟΣΔΕΠ για το νέο ειδικό μισθολόγιο των Πανεπιστημιακών
και τις νέες μειώσεις στους μισθούς που βαπτίζονται «αυξήσεις»
15/5/2017 «Απόφαση της ΕΓ ΠΟΣΔΕΠ για συμμετοχή στην 24ωρη Γενική Απεργία της Τετάρτης 17
Μαΐου 2017» ,20/5/2017Ανακοίνωση της ΕΓ ΠΟΣΔΕΠ για το νέο μισθολόγιο των καθηγητών
πανεπιστημίου
2/6/17 Ανακοίνωση για το νέο ειδικό μισθολόγιο των πανεπιστημιακών καθηγητών
22/6/2017 KOINO ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΟΣΔΕΠ, ΟΣΕΠ-ΤΕΙ, ΕΕΕ : Κινητοποίηση Τετάρτη 28/6 στο Υπ.
Οικονομικών και στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, για τις αποδοχές των λειτουργών
Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης
28/6/2017 Κινητοποίηση Τετάρτη 28/6 στο Υπ. Οικονομικών και στο Γενικό Λογιστήριο του
Κράτους, για τις αποδοχές των λειτουργών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και Συνέντευξη τύπου των
Προεδρείων των τριών Ομοσπονδιών (ΠΟΣΔΕΠ, ΟΣΕΠ/ΤΕΙ, ΕΕΕ) στο Εθνικό και Καποδιστριακό
Πανεπιστήμιο Αθηνών
5/12/2017 Απόφαση της ΕΓ ΠΟΣΔΕΠ για συμμετοχή της ΠΟΣΔΕΠ στην 24ωρη Απεργία της ΑΔΕΔΥ της
Πέμπτης 14-12-2017
24/1/18, 29/1/18, 1/3/18 (1η απόφαση για απεργία ή κάθεάλλημορφήδράσηςπουοιΣύλλογοιμελών
ΔΕΠ
κρίνουν
προσφορότερη
(π.χ.
στάσειςεργασίας,
δημόσιες
παρεμβάσεις,
ενέργειεςδημοσιοποίησηςτουθέματοςκ.λ.π.) στις7 και 8 Μαρτίου,), 18/9/18, 7/1/19
Προεδρείο:
 24/2/2017 Αίτημαγια συνάντηση της ΕΓ της ΠΟΣΔΕΠ με τον Υπουργό Παιδείας με κύριο θέμα
το μισθολογικό
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28/2/2017 Ενημέρωση για τις αποδοχές των Πανεπιστημιακών
16/5/2017Ενημερωτικό Σημείωμα : Τοποθέτηση του Προέδρου της ΠΟΣΔΕΠ στη Βουλή για το
νέο ειδικό μισθολόγιο των Καθηγητών Πανεπιστημίου,
17/5/2017 Παρέμβαση του προέδρου της ΠΟΣΔΕΠ στην πρωινή ενημερωτική εκπομπή του
ραδιοφώνου του ΣΚΑΪ 100.
19/5/2017 Δήλωση του προέδρου της ΠΟΣΔΕΠ στο βραδινό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης
του ΣΚΑΪ
27/11/2017 Ανακοίνωση Προεδρείου ΠΟΣΔΕΠ για την εφαρμογή του νέου μισθολογίου και
τις νέες μειώσεις στους μισθούς των πανεπιστημιακών
22/1/18 Αίτημα προς την Κυβέρνηση ( Υπουργό Παιδείας κ.Κ.Γαβρόγλου, Αναπλ. Υπουργό κ. Γ.
Χουλιαράκη, κοιν. ΓΓ Υπουργείου Παιδείας καθ. κ. Γ. Αγγελόπουλο,Γ.Γ. Δημοσιονομικής
Πολιτικής καθ. κ. Φ. Κουτεντάκη) για συνάντηση για το θέμα.
7/3/2018 Δελτίο Τύπου Προέδρου ΠΟΣΔΕΠ για τις κινητοποιήσεις για το νέο ειδικό
μισθολόγιο των Καθηγητών Πανεπιστημίου
9/3/2018 Δελτίο Τύπου Προεδρείου ΠΟΣΔΕΠ: Ολοκλήρωση του διημέρου προειδοποιητικών
κινητοποιήσεων της ΠΟΣΔΕΠ και των Συλλόγων ΔΕΠ
4/4/2018 Ανακοίνωση προεδρείου ΠΟΣΔΕΠ: Για την προσφυγή κατά του νέου Ειδικού
Μισθολογίου των Πανεπιστημιακών στο ΣτΕ
11/4/2018 Συνάντηση με τον Υπουργό Οικονομικών και ενημερωτικό υπόμνημα.
17/5/2018 Υπόμνημα που κατατέθηκε στη συνάντηση με τον Υπουργό Παιδείας και σχετικό
Δελτίο Τύπου
18/6/18 Ανακοίνωση για την προσφυγή της ΠΟΣΔΕΠ στο ΣτΕ κατά του νέου Ειδικού
Μισθολογίου των Πανεπιστημιακών και τη δυνατότητα κατάθεσης ομαδικών αγωγών
28/8/2018Πρόεδρος ΠΟΣΔΕΠ: Ανακοίνωση για την απεργία που είχε προκηρύξει η ΔΕ της
ΠΟΣΔΕΠ για 3-4 Σεπτεμβρίου 2018.
13/7/2018 Τοποθέτηση στην 88η Σύνοδο Πρυτάνεων στα Γιάννενα.
31/8/2018Πρόεδρος ΠΟΣΔΕΠ - Συνέντευξη στο ραδιοφωνικό σταθμό Αθήνα 9.84για την
προαναγγελθείσα απεργία της ΠΟΣΔΕΠ
4/9/2018 Πρόεδρος ΠΟΣΔΕΠ-Συνέντευξη στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Λάρισας για την απεργία
που έχει προκηρύξει η ΠΟΣΔΕΠ
6/9/2018 Επιστολή για την αποκατάσταση των αποδοχών των καθηγητών Πανεπιστημίου
προς τους: Υπουργό Παιδείας κ.Κ.Γαβρόγλου, Γεν. Γραμματέα Υπουργείου Παιδείας
κ.Αγγελόπουλο,Υπουργό Οικονομικών κ.Ε.Τσακαλώτο και Αν.Υπ. Οικονομικών κ.Γ.Χουλιαράκη
7/9/2018 Πρόεδρος ΠΟΣΔΕΠ - Συνέντευξη στο RealFM 03.09.2018για την αποκατάσταση των
αποδοχών των καθηγητών Πανεπιστημίου
10/9/2018 Επιστολή προς τον Υπουργό Οικονομικών για τη δέσμευση του πρωθυπουργού για
καταβολή αναδρομικών στους καθηγητές πανεπιστημίου. Στάλθηκε στον Υπουργό
Οικονομικών κ.Ε.Τσακαλώτο και Αν.Υπ. Οικονομικών κ.Γ.Χουλιαράκη
2/11/2018Ενημέρωση για τη δυνατότητα δικαστικής διεκδίκησης των επιδομάτων εορτών
Χριστουγέννων, Πάσχα και θερινής άδειας
6/11/2018 Ενημέρωση για την προσφυγή της ΠΟΣΔΕΠ στο ΣτΕ κατά του νέου Ειδικού
Μισθολογίου των Πανεπιστημιακών και τη κατοχύρωση των αποζημιωτικών αξιώσεων
8/11/2018Ενημέρωση για τη συνάντηση της ΠΟΣΔΕΠ με τον Υπουργό Παιδείας κ. Κ.
Γαβρόγλου
14/12/2018Παρέμβαση του Προέδρου της ΠΟΣΔΕΠ στην πρωϊνή εκπομπή της ΕΡΤ την
Παρασκευή 14/12 για τα αναδρομικά των μελών ΔΕΠ
15/12/2018Συμμετοχή και τοποθέτηση του Προέδρου της ΠΟΣΔΕΠ στη89η Σύνοδο
Πρυτάνεων που πραγματοποιήθηκε το διήμερο 14-15/12/2018 στην Αθήνα.
19/12/2018Υπόμνημα προς Πρυτάνεις για τα αναδρομικά.
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Στάλθηκε στους Πρυτάνεις των ελληνικών Πανεπιστημίων
20/12/2018 Προεδρείο ΠΟΣΔΕΠ: Υπόμνημα προς μέλη ΔΕΠ για τη δυνατότητα δικαστικής
διεκδίκησης των επιδομάτων εορτών Χριστουγέννων, Πάσχα και καλοκαιρινής αδείας

Β. Συγχωνεύσεις Πανεπιστημίων – ΤΕΙ.
Η ΠΟΣΔΕΠ πήρε μια ξεκάθαρη θέση επί της αρχής για ένα θέμα που αλλάζει σημαντικά τον
Ακαδημαϊκό χάρτη της χώρας.
Επισημάναμε ότι η Κυβέρνηση επέβαλε μια πολιτική κατά συρροή συγχώνευσης Πανεπιστημίων με
ΤΕΙ, με συνοπτικές διαδικασίες και με μία «βιομηχανία νομοσχεδίων»ΧΩΡΙΣ
 να έχει ακόμη τεκμηριώσειμε πειστικό τρόπο την αναγκαιότητα αυτής της τακτικής και κυρίως
της διαφαινόμενης κατάργησης του τεχνολογικού τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης, αντί της
διατήρησης και αναβάθμισής του λόγω της ιδιαίτερης φυσιογνωμίας και αποστολής του,
 ένα συνολικό στρατηγικό σχέδιο για τον ακαδημαϊκό χάρτη της χώρας,
 αξιολόγησητου συνόλου των δομικών στοιχειών των προγραμμάτων σπουδών των ΤΕΙ που
εντάσσονται σε Πανεπιστήμια, έτσι ώστε να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των
προγραμμάτων σπουδών πανεπιστημιακού επιπέδου,
 να έχει προηγηθεί σχετική συζήτηση στα πλαίσια του πολυδιαφημισμένου «Εθνικού Διαλόγου
για την Παιδεία» που διεξήχθη και ολοκληρώθηκε μόλις πριν ενάμιση χρόνο,
 να έχουν προηγηθεί ουσιαστικές σχετικές ανοιχτές συζητήσεις στο εσωτερικό των
Πανεπιστημίων για τις προτάσεις και τις ενέργειες αυτές.
Επιπλέον επισημάναμε ότι η Κυβέρνηση εφάρμοσε μια απαράδεκτη πολιτική σύμφωνα με την
οποία:
 Ιδρύονται Σχολές και πολυάριθμα νέα τμήματα σε ποικίλα γνωστικά αντικείμεναχωρίς να
εντάσσονται σε έναν στρατηγικό σχεδιασμό για τον ακαδημαϊκό χάρτη της χώρας, ενώ σε
άλλα Πανεπιστήμια το Υπουργείο έχει απορρίψει την πρόταση ίδρυσης αντίστοιχων
ακαδημαϊκών μονάδων χωρίς αιτιολόγηση. Συγκεκριμένα στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
ιδρύονται συνολικά 22 (!!!) νέα τμήματα, στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο τρεις ακόμη σχολές και
το ΕΚΠΑ αποκτά νέα σχολή με τρία τμήματα στα Ψαχνά Ευβοίας και άλλα τέσσερα τμήματα
επίσης στα Ψαχνά, μαζί με μια Τεχνόπολη στη Χαλκίδα.
 Εξαγγέλλεται από την κυβέρνηση ότι τα πολυάριθμα νέα τμήματα θα ενισχυθούν με
ανθρώπινους και οικονομικούς πόρους οι οποίοι δεν υπάρχουν και δεν δίδονται για να
καλύψουν τεράστιες και επείγουσες ανάγκες και κενά που έχουν πολλαπλασιαστεί τα τελευταία
χρόνια στις υπάρχουσες ακαδημαϊκές μονάδες. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ότι το 2018 δε
διορίσθηκε κανένα μέλος ΔΕΠ από όσα εκλέχθηκαν από τις θέσεις που είχαν δοθεί, ενώ και για
το 2019 δεν προβλέπεται καμία νέα θέση ΔΕΠ. Ή μήπως προβλέπεται μόνο για τα νέα τμήματα;
Επιβλήθηκε η απαράδεκτη τακτική της:
 δημιουργίας «πανεπιστημιακών ερευνητικών κέντρων» που δεν εντάσσονται σε κανένα
υπάρχον θεσμικό πλαίσιο και τα οποία, φοβόμαστε ότι θα αποδειχθούν κενά περιεχομένου ενώ
συντείνουν στην περαιτέρω διάσπαση του ενιαίου χώρου έρευνας και εκπαίδευσης.
 δημιουργίας απομονωμένων γεωγραφικά τμημάτων και σχολών χωρίς να δημιουργείται η
αναγκαία κρίσιμη μάζα ακαδημαϊκής κοινότητας και άρα χωρίς να μπορεί να δημιουργηθεί το
απαραίτητο ακαδημαϊκό περιβάλλον.
 άκριτης ένταξης του προσωπικού των ΤΕΙ στις αντίστοιχες Πανεπιστημιακές βαθμίδες, ενώ
όπου υπάρχει κάποιας μορφής διαδικασία κρίσης για ένταξη (π.χ. στην πρώτη βαθμίδα) αυτή
γίνεται με καινοφανείς διαδικασίες που δεν έχουν καμιά σχέση με την καθιερωμένη διαδικασία
εκλογής μελών ΔΕΠ.
 δημιουργίας τετραετών προγραμμάτων σπουδών μηχανικών, που οικειοποιούνται ονομασίες
σημερινών τμημάτων μηχανικού, επιχειρώντας τη διάσπαση των ενιαίων πενταετών
διπλωμάτων μηχανικού.
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Η Ομοσπονδία μας ανέδειξε πολλές φορές τα παραπάνω θέματα με αποφάσεις των οργάνων της και
ειδικότερα:
Απόφαση ΔΕ: 1/6/2018
Αποφάσεις ΕΓ:10/5/17, 4/1/18, 21/9/18, 7/1/2019
Προεδρείο: Υπόμνημα προς τον Υπουργό Παιδείας σε συνάντηση 30/5/18, Τοποθετήσεις Προέδρου
στις Συνόδους Πρυτάνεων: 26-28/4/18 στη Θεσσαλονίκη, 12-14/7/2018 στα Γιάννενα, 14-15/12/2018
στην Αθήνα

Γ. Για τα φαινόμενα ανομίας στα Πανεπιστήμια
Και σ’ αυτό το θέμα η ΠΟΣΔΕΠ πήρε ξεκάθαρη και σταθερή θέση που συνοψίζεται στα παρακάτω:
έχουν ενταθεί και πολλαπλασιαστεί γνωστά φαινόμενα ανομίας στα Πανεπιστήμια, όπως διακίνηση
και εμπορία ναρκωτικών, βιαιοπραγίες και καταστροφές δημόσιας περιουσίας, αλλά εμφανιστεί και
νέα, όπως καταλήψεις χώρων από εξωπανεπιστημιακές οργανώσεις (Ρουβίκωνας).
Οι χώροι στους οποίους σπουδάζει και μορφώνεται η νεολαία της πατρίδας μας δεν μπορεί να είναι
χώροι τους οποίους λυμαίνονται εγκληματικές ομάδες που διακινούν και εμπορεύονται
απροκάλυπτα ναρκωτικά στο φως της ημέρας, ανάμεσα στους φοιτητές μας, ανάμεσα σε όλους μας.
Το Πανεπιστήμιο δεν μπορεί να είναι «ξέφραγο αμπέλι» όπου ομάδες θα καταστρέφουν δημόσια
περιουσία και κάθε «συλλογικότητα» θα αποκτά αυθαίρετα και ανενόχλητα στέγη,
καταλαμβάνοντας παράνομα χώρους, και όπου, επικαλούμενος το άσυλο, θα επιβάλλει με τη βία και
την αυθαιρεσία την παρουσία του και τις απόψεις του και θα βρίσκει άσυλο και προστασία από το
νόμο για τις παράνομες πράξεις του.
Το Πανεπιστήμιο είναι χώρος πρώτιστα ακαδημαϊκής ελευθερίας, δηλαδή ελευθερίας άσκησης των
εκπαιδευτικών και ερευνητικών καθηκόντων όλων των συντελεστών του, και χώρος ελεύθερης
έκφρασης, ελεύθερης διακίνησης ιδεών, ανοιχτός στην κοινωνία και σε άμεση συνέργεια με αυτήν,
χώρος όπου οι κανόνες και οι νόμοι του κράτους θα πρέπει να είναι το ίδιο σεβαστοί και να
εφαρμόζονται απ’ όλους γιαόλους. Οργανώσεις ή πολίτες που αυθαιρετούν, βιαιοπραγούν και
καταστρέφουν και γενικά παρανομούν μέσα στα πανεπιστήμια θα πρέπει να αντιμετωπίζονται
σύμφωνα με το νόμο όπως και στην υπόλοιπη ελληνική επικράτεια. Η πραγματικότητα που
διαμορφώνεται δυστυχώς δικαιώνει τις προβλέψεις της Ομοσπονδίας μας όταν πριν δύο χρόνια η
Κυβέρνηση επανανομοθετούσε το «άσυλο» στα Πανεπιστήμια.
Είχαμε τότε επισημάνει σε όλους τόνους ότι δεν υπάρχει καμιά αναγκαιότητα για αυτό, καθώς η
δημοκρατία μας είναι στέρεα θεμελιωμένη σε όλα τα επίπεδα.
Η ακαδημαϊκή ελευθερία αλλά και η ελεύθερη έκφραση και διακίνηση των ιδεών στα πανεπιστήμια
είναι έννοιες κατοχυρωμένες από το ίδιο το Σύνταγμα της χώρας και δε χρειάζονται καμιά επιπλέον
νομοθέτηση.
Επιπλέον, δεν κινδυνεύουν εδώ και πολλές δεκαετίες από την επέμβαση των αρμόδιων οργάνων της
πολιτείας αλλά αντίθετα από ομάδες οι οποίες προσπαθούν να επιβάλουν διά της βίας την άποψή
τους και από εγκληματικές ομάδες που δρουν στους χώρους των πανεπιστημίων. Αντίθετα η
επανανομοθέτηση του πανεπιστημιακού ασύλου δίνει πρόσφορο έδαφος στην εμφάνιση αυτών των
φαινομένων και δημιουργεί εμπόδια στην αντιμετώπισή τους, όπως αποδεικνύουν τα γεγονότα που
βιώνουμε τις τελευταίες μέρες στα Πανεπιστήμια.
Η Διοικούσα Επιτροπή της ΠΟΣΔΕΠ προτείνει τη συζήτηση και εξέταση συγκεκριμένων μέτρων και
δράσεων όπως:
την αλλαγή του υπάρχοντος νομοθετικού πλαισίου για το πανεπιστημιακό άσυλο ώστε
αυθαιρεσίες, βιαιοπραγίες, καταστροφές, και γενικά παρανομίες μέσα στα πανεπιστήμια να
αντιμετωπίζονται σύμφωνα με το νόμο όπως και στην υπόλοιπη ελληνική επικράτεια,
τη θεσμική και οικονομική ενίσχυση της δυνατότητας φύλαξης των πανεπιστημιακών χώρων με
ίδια μέσα, στο πλαίσιο του συνταγματικά κατοχυρωμένου αυτοδιοίκητου των Πανεπιστημίων,
την αξιοποίηση και ηλεκτρονικών μέσων εποπτείας και φύλαξης των χώρων,
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την ελεγχόμενη πρόσβαση στους πανεπιστημιακούς χώρους μόνο στα μέλη της πανεπιστημιακής
κοινότητας,
την εκπόνηση ειδικού επιχειρησιακού σχεδίου από τα αρμόδια όργανα της πολιτείας σε
συνεργασία με τις πρυτανικές αρχές για την προστασία των πανεπιστημιακών χώρων και τη
διαφύλαξη της νομιμότητας σε αυτούς,
την απ’ ευθείας ενημέρωση των αρμόδιων οργάνων της πολιτείας (σύμφωνα με το επιχειρησιακό
σχέδιο) από την υπηρεσία φύλαξης των πανεπιστημιακών χώρων όταν διαπράττονται παράνομες
ενέργειες στους χώρους αυτούς.
Καλούμε όλη την πανεπιστημιακή κοινότητα και τα όργανα της να συνεχίσουν ενωμένοι να
αντιδρούν θαρραλέα και αποφασιστικά εναντίον κάθε παρεκτροπής και παραβίασης της
ακαδημαϊκής ελευθερίας δηλαδή της ελευθερίας στην διδασκαλία, στην επιστήμη και στην έρευνα.
Απαιτούμε από την Πολιτεία να αναλάβει τις ευθύνες της και να εκτελέσει το συντομότερο το
καθήκον της, τα δε συντεταγμένα και θεσμοθετημένα όργανα και οι θεσμοί της να ενεργήσουν
αποτελεσματικά, προστατεύοντας την πανεπιστημιακή κοινότητα από έκνομες ενέργειες και τον
πανεπιστημιακό χώρο από εισβολείς. Θα πρέπει, επιτέλους, να καταλάβει ότι η πανεπιστημιακή
κοινότητα δεν έχει τα ίδια μέσα και την επιχειρησιακή δυνατότητα να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά
φαινόμενα παραβατικότητας και εγκληματικότητας στους χώρους της. Τα φαινόμενα ανομίας δεν
μπορούν να αντιμετωπιστούν αν δεν υπάρχει πολιτική βούληση, από την πολιτεία και τα
συντεταγμένα όργανα της, να εφαρμόσουν το νόμο.
Συνεχίζουμε να ζητούμε συνάντηση με την Υπουργό και την Αναπλ. Υπουργό Προστασίας του Πολίτη
(δυστυχώς δεν έχουν ανταποκριθεί ακόμη τουλάχιστον στο αίτημα μας), και ζητούμε και τη
διαμεσολάβηση του Υπουργού Παιδείας για αυτό, ώστε να τους επισημάνουμε την αναγκαιότητα
επίλυσης των προβλημάτων αυτών.
Συνεχίζουμε να ζητούμε συνάντηση με τον Πρωθυπουργό ώστε να εκθέσουμε στο ανώτατο
πολιτειακό επίπεδο το πρόβλημα και να απαιτήσουμε λύσεις.
Καλούμε όλα τα πολιτικά κόμματα να επιδιώξουν και να επιτύχουν εθνική συνεννόηση τουλάχιστον
για στοιχειώδεις αρχές που θα διέπουν τη λειτουργία των πανεπιστημίων μας και να συνεννοηθούν
για την αλλαγή του υπάρχοντος νομοθετικού πλαισίου για το πανεπιστημιακό άσυλο, το οποίο
εξελίσσεται σε άσυλο προστασίας της ανομίας.
Η Ομοσπονδία μας ανέδειξε πολλές φορές τα παραπάνω θέματα με αποφάσεις των οργάνων της και
ειδικότερα:
Απόφαση ΔΕ:
28/11/2018 Απόφαση ΔΕ για τα φαινόμενα ανομίας στα Πανεπιστήμια.
Στάλθηκε στον Πρωθυπουργό κ.Α.Τσίπρα και σε όλους τους Πολιτικούς αρχηγούς, στον
Υπουργό Παιδείας κ. Κ.Γαβρόγλου, ΓΓ Υπουργείου Παιδείας κ.H.Γεωργαντά,
Aναπλ.Υπουργό Παιδείας κ.Φωτάκη ,Υφυπουργό Παιδείας κ.Τζούφη και
Υπουργό Προστασίας του Πολίτη κ.Όλγα Γεροβασίλη
Αποφάσεις ΕΓ:
3/3/2017 Aπόφαση ΕΓ ΠΟΣΔΕΠ για την ποιότητα του Ακαδημαϊκού Περιβάλλοντος και τα φαινόμενα
βίας και ανομίας στους χώρους των Πανεπιστημίων
2/6/2017 Απόφαση για τις ανακοινώσεις του Υπουργού Παιδείας για τα φαινόμενα παραβατικότητας
στα πανεπιστήμια
5/10/2017 Απόφαση ΕΓ ΠΟΣΔΕΠ για τις απειλές εναντίον του Καθηγητή Άγγελου Συρίγου
14/10/2017 Απόφαση της ΕΓ της ΠΟΣΔΕΠ για την ανομία στους πανεπιστημιακούς χώρους
3/11/2017 Ανακοίνωση ΕΓ ΠΟΣΔΕΠ για τις δηλώσεις του υπουργού παιδείας για την παραβατικότητα
στους χώρους των πανεπιστημίων
21/12/2017 Απόφαση της ΕΓ ΠΟΣΔΕΠ για τα συνεχόμενα κρούσματα βίας στα ελληνικά
πανεπιστήμια
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6/2/2018 Επιστολή ΕΓ ΠΟΣΔΕΠ στον Πρόεδρο της Διαρκούς Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων της
Βουλής -Αίτημα για συζήτηση για την ανομία στα πανεπιστήμια.
1/3/2018Απόφαση της ΕΓ ΠΟΣΔΕΠ για την επίθεση στο γραφείο της Καθ. Χ. Ζαραφωνίτου και τις
καταλήψεις στο ΕΚΠΑ, το ΑΠΘ και το Παν. Θεσσαλίας
18/6/2018 Ανακοίνωση της ΕΓ της ΠΟΣΔΕΠ για την στοχοποίηση και τρομοκρατική ενέργεια κατά του
Επίκ. Καθηγητή του ΑΠΘ κ. Μ. Σαρηγιαννίδη
16/10/2018Ανακοίνωση της ΕΓ της ΠΟΣΔΕΠ: O "Ρουβίκωνας" στη ΦΛΣ ΕΚΠΑ
31/10/2018Απόφαση της ΕΓ ΠΟΣΔΕΠ για τα φαινόμενα ανομίας στα Πανεπιστήμια. Στάλθηκε σε
Πρωθυπουργό, στον Υπουργό Παιδείας κ. Κ.Γαβρόγλου, και στους Αρχηγούς κομμάτων.
Προεδρείο:
 5/4/2017Ανακοίνωση Προεδρείου για τα απαράδεκτα επεισόδια στο Πανεπιστήμιο
Μακεδονίας
 11/7/2017Προεδρείο ΠΟΣΔΕΠ -Επιστολή προς Δημάρχους Αθηνών και Θεσσαλονίκης, κκ
Γ.Καμίνη, Γ.Μπουτάρη για το Πανεπιστημιακό άσυλο
 21/12/2017 Συνέντευξη του προέδρου στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΙ για τις καταστροφές των
κουκουλοφόρων στα Παν/μια, σε μια συνομιλία με τον Παύλο Τσίμα.
 31/1/2018Ανακοίνωση για την εγκληματικότητα στους χώρους των Πανεπιστημίων
 15/3/2018Ανακοίνωση για την επίθεση στην Καθ. Μαίρη Μπόση
 29/3/2018Ανακοίνωση για την κατάληψη κτιρίου του Πανεπιστημίου Κρήτης
 24/9/2018Πρόεδρος ΠΟΣΔΕΠ-Συνέντευξη για το πόρισμα της "Επιτροπής Παρασκευόπουλου"
για τα φαινόμενα βίας στα Παν/μια.
 23/10/2018Αίτημα για συνάντηση του Προεδρείου της ΠΟΣΔΕΠ προς όλους τους αρμόδιους
Υπουργούς για το θέμα της κατάληψης και παρουσίας του Ρουβίκωνα στη Φιλοσοφική.
 23/10/2018Δηλώσεις του Προέδρου της ΠΟΣΔΕΠ για τα φαινόμενα ανομίας στα
Πανεπιστήμια στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ
 10/2018 Δηλώσεις προέδρου της ΠΟΣΔΕΠ σχετικά με τα γεγονότα των τελευταίων ημερών
στη Φιλοσοφική Σχολή του ΕΚΠΑ.
 25/10/2018Συνάντηση Προεδρείου ΠΟΣΔΕΠ με την Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου για το θέμα
της ανομίας στα πανεπιστήμια
 30/10/2018 Δελτίο Τύπου - Συνάντηση Προεδρείου ΠΟΣΔΕΠ με την Πρόεδρο του ΚΙΝ.ΑΛ. κ. Φ.
Γεννηματά (30/10/2018)
 1/11/2018Δελτίο Τύπου - Συνάντηση Προεδρείου ΠΟΣΔΕΠ με τoν Πρόεδρο της Ένωσης
Κεντρώων κ.Β.Λεβέντη(1/11/2018)
 1/11/2018Συνέντευξη του προέδρου της ΠΟΣΔΕΠ στο REAL FM ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ για τα
φαινόμενα ανομίας στα Πανεπιστήμια
 8/11/2018Συνάντηση της ΠΟΣΔΕΠ με τον Υπουργό Παιδείας κ. Κ. Γαβρόγλου
 8/11/2018Ενημέρωση για τις συναντήσεις της ΠΟΣΔΕΠ με τους Προέδρους Ποταμιού και
ΔΗΜΑΡ
Δ. Διάφορα θέματα
Οι κορυφαίες δράσεις από πλευράς σπουδαιότητας ήταν:
1. Για την αναγκαιότητα αύξησης της χρηματοδότησης των Πανεπιστημίων και προκηρύξεων
νέων θέσεων μελών ΔΕΠ και για τις ελλείψεις σε θέσεις ΔΕΠ στα Πανεπιστήμια
2. Για την ασφυξία που προκαλεί η γραφειοκρατική λειτουργία των Ε.Λ.Κ.Ε των πανεπιστημίων
3. Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών. Αντιδράσαμε έντονα στο Νόμο που ψήφισε η
Κυβέρνηση, αναδεικνύοντας τα αρνητικά του για τα οποία δικαιωθήκαμε όπως προκύπτει
από τα προβλήματα που έχει επιφέρει η εφαρμογή του νέου πλαισίου.
4. Θεματικό Συνέδριο Διαλόγου ΠΟΣΔΕΠ:«Το ελληνικό δημόσιο Πανεπιστήμιο σήμερα.
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Προκλήσεις και προοπτικές», Κεντρικό Κτίριο ΕΚΠΑ, 28-29/6/2018

Άλλες σημαντικές δραστηριότητες αυτής της κατηγορίας ήταν:
5. Προσφυγή κατά του Νόμου που αφορά την ρουσφετολογική "Καθηγητοποίηση" των
εκπαιδευτικών της ΕΣΔΥ (σχετικό ψήφισμα συνεδρίου).
6. Ρυθμίσεις που προωθεί το Υπουργείο Υγείας για τα Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία,
Πανεπιστημιακές Κλινικές και Πανεπιστημιακούς ιατρούς.
7. Προβλήματα των συγγραφέων επιστημονικών συγγραμμάτων και προτάσεις
8. Το ζήτημα των μεταγραφών κατά το 16-17 και η εξέλιξη του από τις παρεμβάσεις της ηγεσίας
του Υπ. Παιδείας.
9. Για τα πανεπιστημιακά συγγράμματα
10. Προτάσεις για την ανεξαρτησία των Παν/μίων – εκκρεμεί πρόταση προς τον Υπουργό
Παιδείας όπως προέκυψε από τη συνάντηση
11. Πρόταση για την εκπροσώπηση της ΠΟΣΔΕΠ στις συμβουλευτικές επιτροπές του ΕΦΚΑ
12. Για τη σύνθεση Εθνικού Συμβουλίου Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού
(Ε.Σ.Ε.Κ.Α.Α.Δ.) - το “νέο ΕΣΥΠ” απ’ όπου έχει αποκλειστεί η ΠΟΣΔΕΠ
13. Πρόβλημα απαιτήσεων εφορίας από μέλη ΔΕΠ του ΑΠΘ, για ποσά που έχουν ήδη καταβληθεί
14. Προτάσεις για νομοθετικές διατάξεις (στις 2/6/2017)
a. Εκπροσώπηση ΠΟΣΔΕΠ στο Ε.Σ.Ε.Κ.Α.Α.Δ.
b. Κατάργηση δυνατότητας θέσης σε αργία μελών ΔΕΠ από τον Υπουργό σε περίπτωση
κατηγορίας
c. Πρόταση για επαναφορά κατάταξης σε εκλογές μελών ΔΕΠ (σε περίπτωση που δε
δέχεται τη θέση ο 1ος να καλείται ο 2ος ή και ο 3ος)
d. Περαίωση για όσους έχουν οφειλές στον ΕΛΚΕ με ίδια διάταξη που έχει περάσει για
τις εταιρείες
15. Λειτουργία αγγλόφωνων προγραμμάτων σπουδών για ξένους φοιτητές
16. Για την απαράδεκτη διαδικασία βεβαίωσης καλής εκτέλεσης καθηκόντων κάθε μήνα για τα
μέλη ΔΕΠ
17. Σύνταξη από το ΤΣΜΕΔΕ για τα μέλη του ΤΕΕ
18. Αποφάσειςγια την υποχρέωση δήλωσης περιουσιακής κατάστασης (Πόθεν Έσχες) των
πανεπιστημιακών καθηγητών με αποκορύφωμα τις προσπάθειες που κάναμε όταν ήρθε το
θέμα στη Βουλή και νομοθετήθηκε, όπου καταφέραμε και τοποθετηθήκαμε (εκτός από την
κατάθεση αναλυτικού υπομνήματος με προτάσεις) στην ειδική συνεδρίαση της Επιτροπής
Δικαιοσύνης και Διαφάνειας (παρ’ ότι δεν είχαμε κληθεί) όπου παρ’ ότι συμφώνησαν οι
εισηγητές όλων των κομμάτων (και του ΣΥΡΙΖΑ) αλλά και ο αρμόδιος Υπουργός για το δίκαιο
των αιτημάτων μας και την πληρότητα των επισχειρημάτων μας, δυστυχώς η Κυβέρνηση δεν
άλλαξε τίποτα στο νόμο γι αυτό.
19. Για την ισότητα της ψήφου στην εκλογή μονοπρόσωπων οργάνων στα Πανεπιστήμια
20. Για τη φορολόγηση των συγγραφικών δικαιωμάτων και δικαιωμάτων αυτοεκδοτών
21. Παιδαγωγική επάρκεια
22. Συνταξιοδοτικό Μηχανικών μελών ΔΕΠ
23. Απόφαση της ΕΓ ΠΟΣΔΕΠ σχετικά με τη ρύθμιση για τους ΕΛΚΕ του άρθρου 15 στο Σ/Ν για το
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Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
24. Για τους υπηρετούντες Λέκτορες στα ΑΕΙ
25. Για τους Οργανισμούς των Πανεπιστημιακών Νοσοκομείων
26. Καθεστώς φορολογίας Παν/κών γιατρών για αμοιβές από το κλινικό έργο στα Νοσοκομεία: α)
ειδική αμοιβή για κλινικό έργο (κλινικό επίδομα) β) εργασία στην ολοήμερη λειτουργία των
Νοσοκομείων (απογευματινά ιατρεία) και γ) εφημερίες
27. Νέος Νόμος Υπ Υγείας που αφορά και στα μέλη ΔΕΠ που υπηρετούν σε Νοσοκομεία
28. Εισαγγελικές κλήσεις Καθηγητών των Οδοντιατρικών Σχολών για τις απεργίες στις Σχολές τους
29. Για τα Προβλήματα από τις απεργίες στη λειτουργία των Οδοντιατρικών Σχολών αλλά και
σχετικά με ανακοίνωση της ΚΙΠΑΝ για τις Οδοντιατρικές Σχολές
Ε. Συναντήσεις με Υπουργούς και εκπροσώπους κομμάτων
9/3/2017 Συνάντηση της ΕΓ ΠΟΣΔΕΠ με Υπουργό Παιδείας καθ. κ. Κ. Γαβρόγλου, μετά από αίτημα της
ΠΟΣΔΕΠ. Στη συνάντηση συμμετείχε ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας κ. Ι. Παντής και
τα μέλη της Ε.Γ της ΠΟΣΔΕΠ Ε. Ευσταθόπουλος, Χ. Φείδας, Ι. Χατζηπαυλίδης, Ν. Σταυρακάκης και Ε.
Ρογδάκης.
3/4/2017 Συνάντηση της ΕΓ της ΠΟΣΔΕΠ με την Υπεύθυνη Παιδείας της Ν.Δ. κ. Ν. Κεραμέως
24/4/2017 Συνάντηση που πραγματοποιήθηκε μεταξύ της ΠΟΣΔΕΠ της ΟΣΕΠ/ΤΕΙ και της Ε.Ε.Ε. με τον
Υπουργό Παιδείας καθ. κ. Κ. Γαβρόγλου
2/5/2017 Συνάντηση εκπροσώπων της ΕΓ της ΠΟΣΔΕΠ με τον επικεφαλής τομέα Παιδείας του ΠΑΣΟΚ
κ. Μ. Κατρίνη
11/5/2017 Συνάντηση προέδρου της ΠΟΣΔΕΠ με εκπροσώπους του Τμήματος Υγείας του ΣΥΡΙΖΑ
16/5/2017 Συνάντηση Προέδρων ΠΟΣΔΕΠ, ΟΣΕΠ/ΤΕΙ, ΕΕΕ
19/6/17, ώρα 10.30 με τον Τομέα Παιδείας των ΑΝΕΛ
19/6/17, ώρα 12.00 με την εκπρόσωπο της "Ένωσης Κεντρώων" κ. Θ. Μεγαλοοικονόμου
19/6/17, ώρα 14.00 με τους προέδρους των 2 άλλων Ομοσπονδιών (ΟΣΕΠ/ΤΕΙ, ΕΕΕ)
20/6/17, ώρα 9.00 με την υπεύθυνη του Τομέα Παιδείας της Ν.Δ. κ. Ν. Κεραμέως
20/6/17, ώρα 11.00 με τους υπεύθυνους του Τομέα Παιδείας του ΠΑΣΟΚ, κ.κ. Κατρίνη και Τόλκα
20/6/17, ώρα 18.30 με τον Τομέα Παιδείας του ΣΥΡΙΖΑ
27/6/17, ώρα 12.30 με το Σύλλογο μελών ΔΕΠ της Φιλοσοφικής ΕΚΠΑ
5/7/2017 Συνάντηση με τον υπεύθυνο του τομέα Παιδείας και Έρευνας του ΚΚΕ κ. Κυριάκο Ιωαννίδη
13/7/2017 Συνάντηση με κ.Γ. Στουρνάρα Διοικητή Τράπεζας Ελλάδας
19/7/17 με τον Αντιπρόεδρο της Βουλής και Υπεύθυνο Τομέα Υγείας ΚΚΕ, Βουλευτή κ.Γεώργιο
Αριστείδη Λαμπρούλη, Πρόεδρο Ένωσης Κεντρώων, Βουλευτή κ. Βασίλη Λεβέντη, Αντιπρόεδρο της
ΝΔ, Βουλευτή κ. Άδωνι Γεωργιάδη
20/7/17 με τους Υπεύθυνους Τομέα Υγείας του ΣΥΡΙΖΑ: Παναγιώτη Καλαρά, Υπευθ. Τμ. Υγείας και
Χρυσούλα Νικολάου, Καθηγήτρια Ιατρικής ΕΚΠΑ, Αντιπρόεδρος του ΚΕΣΥ
21/11/2017 Συνάντηση προέδρου της ΠΟΣΔΕΠ με εκπροσώπους του Τμήματος Υγείας του ΚΚΕ κ.
Νάνο και κ. Γ.Λαμπρούλη.
25/4/2018 Συνάντηση με την Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Αλληλεγγύης.
7/5/2018 Συνάντηση της ΕΓ της ΠΟΣΔΕΠ με τον Υπουργό Υγείας κ. Α. Ξανθό. Στη συνάντηση
συμμετείχε επίσης ο ΓΓ του Υπ. Υγείας κ. Γ. Γιαννόπουλος. Την ΠΟΣΔΕΠ εκπροσώπησαν ο Πρόεδρος,
καθ. κ. Στάθης Ευσταθόπουλος, ο Αντιπρόεδρος, καθ. κ. Γιάννης Νηματούδης, και τα μέλη της
Διοικούσας Επιτροπής Αναπλ. Καθ. κ. Νίκος Σύψας και Επικ. Καθ. κ. Νίκος Παπαλεξίου
5/6/2018Συνάντηση της ΠΟΣΔΕΠ με τον Υπουργό Παιδείας
8/11/2018Συνάντηση της ΠΟΣΔΕΠ με τον Υπουργό Παιδείας κ. Κ. Γαβρόγλου
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Επισυνάπτονται δύο αρχεία με την καταγραφή όλων των ενεργειών και δραστηριοτήτων της
Ομοσπονδίας με ημερολογιακή σειρά.
Ο Πρόεδρος

Ο Γραμματέας

Στάθης Ευσταθόπουλος
Καθηγητής Ε.Κ.Π.Α.

Χαράλαμπος Φείδας
Καθηγητής Α.Π.Θ.
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