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ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΠΟΣΔΕΠ
6η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ - ΠΕΜΠΤΗ 4 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2010

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
Αγαπητοί Συνάδελφοι,
η 6η Συνεδρίαση της Εκτελεστικής Γραμματείας της Ομοσπονδίας έγινε την ΠΕΜΠΤΗ
04/02/2010, ώρα 12:30 έως 18:00 στα Γραφεία του Πανεπιστημίου Αιγαίου,
Βουλγαροκτόνου 30, 1ος Όροφος, με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΝΙΚ.Μ. ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗΣ (ΕΜΠ), Μ. ΛΕΛΑΚΟΥ (ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ), Ε. ΜΠΟΥΡΝΟΒΑ
(ΕΚΠΑ), ΣΠ. ΣΦΕΝΦΟΥΡΑΚΗΣ (ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ), ΧΡ. ΚΟΥΡΟΥΝΙΩΤΗΣ (ΠΑΝ ΚΡΗΤΗΣ), ΠΑΥΛΟΣ
ΣΑΚΚΑΣ (ΕΚΠΑ), ΧΑΡ. ΖΑΓΟΥΡΑΣ, ΡΙΑ ΚΑΛΦΑΚΑΚΟΥ (ΑΠΘ), Γ. ΦΟΥΡΤΟΥΝΗΣ (ΠΑΝΤΕΙΟ), Γ.
ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΙΔΗΣ (ΑΠΘ)
ΑΠΩΝ: Γιώργος ΚΑΤΣΗΣ (ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ, ΕΚΠΑ)

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
Αντικατάσταση του συναδέλφου Σωκράτη ΚΑΤΣΙΚΑ στην Ε. Γ. και Δ. Ε. – Εκλογή Αντιπροέδρου
της Ε. Γ. της ΠΟΣΔΕΠ. Μετά την παραίτηση του Σωκράτη Κάτσικα –λόγω ανάληψης
καθηκόντων ως Γενικού Γραμματέα Επικοινωνιών στο Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών
και Δικτύων- τη θέση του στη Διοικούσα Επιτροπή καταλαμβάνει ο συνάδελφος Σταύρος
Ιωαννίδης, καθηγητής στο Πάντειο Πανεπιστήμιο. Τη θέση του συναδέλφου Σ. Κάτσικα στην
Ε.Γ. καταλαμβάνει η συνάδελφος Μαρία Λεκάκου, Επίκουρη Καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο
Αιγαίου, η οποία στη συνέχεια εκλέχτηκε στη θέση της Αντιπροέδρου της Ε.Γ. της ΠΟΣΔΕΠ.
1.) ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ:
0) ΤΙΣ ΑΜΕΣΩΣ ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΜΕΡΕΣ ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΜΕΤΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΗ
ΝΕΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΣΤΑΔΙΟΥ 5, 4ος ΟΡΟΦΟΣ. ΓΙΑ ΑΛΛΗ ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΘΕΡΜΑ ΤΗΝ
ΠΡΥΤΑΝΕΙΑ ΤΟΥ ΕΚΠΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΤΗΣ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΘΕΜΑ.

α) ΣΥΝΕΔΡΙΟ: Η αναβάθμιση του Λυκείου και τα Συστήματα Πρόσβασης στην Ανώτατη
Εκπαίδευση: Οι Αναγκαίες Αλλαγές. Ενημέρωση από τη Γραμματέα: Η έκδοση των πρακτικών του
Συνεδρίου βρίσκεται στο τελευταίο στάδιο.
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β) ΚΟΛΕΓΙΑ: Ενημέρωση: Οι χειρισμοί στους οποίους είχε έγκαιρα προχωρήσει το Προεδρείο της
Ομοσπονδίας από τους καλοκαιρινούς μήνες μάλιστα για το θέμα των Κολεγίων, πιστεύουμε ότι
έχουν πλέον αποδώσει καρπούς. Οι τελευταίες δηλώσεις της Υπουργού Παιδείας θεωρούμε ότι
θέτουν τα θέματα στη σωστή τους βάση. Αυτά συνδυαζόμενα με το Προεδρικό Διάταγμα για τα
Επαγγελματικά Δικαιώματα, την επικείμενη θεσμοθέτηση του Εθνικού Πλαισίου Πιστοποίησης
Προσόντων καθώς και την ριζική αναθεώρηση του θεσμικού πλαισίου για τη μεταλυκειακή /
προπανεπιστημιακή εκπαίδευση και κατάρτιση, θεωρούμε ότι μπορούν επιτέλους να βάλουν ένα
τέρμα στο χάος που επικρατεί στο χώρο αυτό.
γ) ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ: Το Πανεπιστήμιο στον 21ο αιώνα: Όραμα, Προβλήματα και
Προοπτικές, 23-26 Απριλίου 2010, ΑΘΗΝΑ, 1η Ανακοίνωση, Ο.Ε -- Ε.Ε. Ενημέρωση από τη
Γραμματέα: Δόθηκε στη δημοσιότητα η πρώτη ανακοίνωση του Συνεδρίου και η Οργανωτική

Επιτροπή και τις επόμενες μέρες θα δημοσιευθούν οι πρώτες λίστες Προσκεκλημένων Ομιλητών
και Επιστημονικής Επιτροπής. Το Συνέδριο θα διοργανωθεί στην Αθήνα (Κτίριο Καρατζά, της
Εθνικής Τράπεζας Ελλάδος) στις 23, 24, 25 και 26 Απριλίου 2010. Η έναρξη θα γίνει την 23η
Απριλίου 2010 στην Αίθουσα Τελετών του ΕΚΠΑ. Οι συνεδρίες και οι ανοικτές συζητήσεις θα
κινηθούν γύρω από τρεις θεματικούς άξονες: Το Πανεπιστήμιο στην Κοινωνία και την Οικονομία

της Γνώσης /Ποιότητα και Αριστεία στην Εκπαίδευση και την Έρευνα/Διακυβέρνηση και
Χρηματοδότηση της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Υπάρχει πρόβλεψη από την οργανωτική

επιτροπή οι εργασίες του Συνεδρίου να μεταδοθούν ζωντανά μέσα από το διαδίκτυο. Ειδικά δε
στα Στρογγυλά Τραπέζια θα μπορέσει να υπάρξει συμμετοχή από περιφερειακά Πανεπιστήμια
μέσα από τις αντίστοιχες Αίθουσες Τηλεδιάσκεψης.

δ) ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΒΙΑΣ ΣΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ-ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΑΣΥΛΟ (ενημέρωση από τον
Πρόεδρο): 1) ΜΕΓΑΡΟ ΠΑΠΑΔΟΠΕΤΡΟΥ ΣΤΟ ΠΟΛ. ΚΡΗΤΗΣ. Επανήλθε στη χρήση της
Διοίκησης του Πολ. Κρήτης το Μέγαλο Παπαδόπετρου, ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής αξίας 700τ.μ.
στο κέντρο των Χανίων, το οποίο βρισκόταν υπό κατάληψη από εσω-εξω-πανεπιστημιακά άτομα
τα τελευταία 3 χρόνια. Η κατάληψη του κτιρίου της Πρυτανείας του Πολυτεχνείου Κρήτης -από
άτομα που καμιά σχέση δεν είχαν με το Πολυτεχνείο και σε αντίδραση για το κτίριο
Παπαδόπετρου- είχε επιτυχή κατάληξη. Το Προεδρείο της Ομοσπονδίας στήριξε το Ίδρυμα σε
αυτές τις δύσκολες στιγμές. 2) ΕΠΙΣΤΟΛΗ της ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΔΒΜΘ για το ΑΣΥΛΟ. Σωστή η
ενέργεια της Υπουργού Παιδείας να υπενθύμιση στις ηγεσίες των Πανεπιστημίων τις από το
υπάρχον θεσμικό πλαίσιο συγκεκριμένες και σαφείς υποχρεώσεις τους. Οι Πρυτάνεις οφείλουν να
ενεργήσουν τα αυτονόητα. Η Ομοσπονδία έχει από την πρώτη στιγμή ανάληψης των
καθηκόντων της δώσει ιδιαίτερο βάρος σε αυτό το σημαντικό θέμα. 3) ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΑΘΗΝΩΝ. (Ενημέρωση από Πρόεδρο) Πρόκειται για ακραίο εκφυλιστικό φαινόμενο. Επιστολές
Στεφανάδη, ΠΟΣΔΕΠ, Κοντού, συν. Κατσουγιάννη και Τσώνου, Ανακοινώσεις Συσπείρωσης –
ΠΑΣΠ- Αριστερής Ενότητας. Προταση για σχετική αποφαση της Εκτελεστικής Γραμματείας. Όλο
το σχετικό υλικό βρίσκεται στην Ιστοσελίδα της ΠΟΣΔΕΠ.
ε) ΟΙ ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟΙ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Ενημέρωση από Πρόεδρο: (i) ολοκληρώθηκε
η διαδικασία κλήτευσης από τον ανακριτή και τον εισαγγελέα των εμπλεκομένων συναδέλφων.
Όλοι οι εμπλεκόμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι χωρίς περιοριστικούς όρους. Αναμένουμε να υπάρξει
θετική εξέλιξη (ιι) Επείγει να διευθετηθεί το θέμα νομοθετικά με συνέργεια ΥΠ.Π.ΔΒ.Μ.Θ. και
ΥΠ.ΟΙ.
στ) ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΣΔΕΠ Ενημέρωση από
Πρόεδρο: Προχωρά η σύνταξη του Τεχνικού Δελτίου. Παράλληλα έχει σταλεί επιστολή στο
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Υπουργείο Πολιτισμού για την εξεύρεση κατάλληλης και μόνιμης στέγης για την Ομοσπονδία και
τις δραστηριότητες της.
ζ) ΑΠΟΔΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ. (Εισήγηση από τη Γραμματέα)
Απόφαση: Θα επιλεγεί δοκιμαστικά για 2 μήνες μια από τις προσφορές εξειδικευμένων εταιριών
παροχής τέτοιων υπηρεσιών και στη συνέχεια θα προχωρήσουμε σε πιο μόνιμη λύση.
η) ΕΠ’ ΑΜΟΙΒΗ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ, ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ
ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ (Ενημέρωση από Πρόεδρο) Απόφαση: Κατάθεση φακέλου στον Εισαγγελέα μετά
από συνεννόηση με συναδέλφους Νομικούς.
2.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΕΧΟΝ ΕΞΑΜΗΝΟ. Διανεμήθηκε
εισήγηση του Προεδρείου για μελέτη από τα μέλη της Ε.Γ. και απόφαση στην επόμενη
συνεδρίαση. Επίσης η εισήγηση θα τοποθετηθεί στην ιστοσελίδα της ΠΟΣΔΕΠ για δημόσια
διαβούλευση με όλους τους συναδέλφους.

3. ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΑ - ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ - ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ: ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ Γ.
ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & Α. ΛΟΒΕΡΔΟ (Εισήγηση από τη Γραμματέα). Απόφαση
για
προκήρυξη απεργίας (Βλέπε την Ιστοσελίδα της ΠΟΣΔΕΠ).
4.

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ (εισήγηση από την Αντιπρόεδρο) Απόφαση: Ζητάμε την
άμεση κάλυψη της χρηματοδότησης των ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών ΣΕΑΒ (HEALINK) με την
επίσπευση όλων των διαδικασιών του δημόσιου λογιστικού ώστε να αποδοθεί στην ερευνητική
κοινότητα της χώρας ένα βασικό της εργαλείο. Καλούμε την Υπουργό Παιδείας να στηρίξει τη
δημόσια Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση, εξασφαλίζοντας τους αναγκαίους πόρους και
διασφαλίζοντας τις διαδικασίες για την χρηματοδότηση της πρόσβασης στις ηλεκτρονικές
βιβλιοθήκες, απαραίτητο όρο για την επίτευξη ποιοτικών στόχων στην έρευνα και την
εκπαίδευση, την βασική αποστολή του Ελληνικού Πανεπιστημίου.

5. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΟΥΣ ΤΗΣ ΑΪΤΗΣ: ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΤΟΥΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ. (Εισήγηση από τη Γραμματέα). Απόφαση: Η ΠΟΣΔΕΠ να διαθέσει
το συμβολικό ποσόν των 300.00 ευρώ. Επίσης αναμένουμε άμεσα από όλους τους Συλλόγους
μελών ΔΕΠ να ανταποκριθούν στο μέτρο του δυνατού: εκτιμούμε ότι ένα ποσόν, που μπορεί να
κυμανθεί από 50-100 ευρώ ανά Σύλλογο αποτελεί ένα ελάχιστο δείγμα ανθρώπινης
αλληλεγγύης και συμπαράστασης.
6.

ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΤΟΥ ΠΔ/407: ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ 2010-2011. (Εισήγηση από τη Γραμματέα). Απόφαση: (ι) Επιστολή προς τις Πρυτανείες
των Πανεπιστημίων για την άμεση πληρωμή των υπηρετούντων του ΠΔ/407. (ιι) Επιστολή
προς το Υπουργείο Παιδείας για άμεση έναρξη της πάγιας διαδικασίας ΤΩΡΑ για τις θέσεις αυτές
της επόμενης ακαδημαϊκής χρονιάς (Βλέπε την Ιστοσελίδα της ΠΟΣΔΕΠ).

7. ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ: Καθυστερήσεις διορισμών
ΔΕΠ, Οικονομικές διεκδικήσεις, Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες, Πρόγραμμα «Θαλής», Πρότυπος
Εσωτερικός Κανονισμός, Συγγράμματα, Άμεσες Νομοθετικές Πρωτοβουλίες, Βιβλιοθήκες/
Ηλεκτρονικές Συνδρομές, ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΥΠΠΔΒΜΘ (Εισήγηση από τη
Γραμματέα).
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8. ΘΕΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ – ΕΣΠΑ: Συνάντηση με τους εκπροσώπους των
Ερευνητών (Εισήγηση από τον Πρόεδρο). Απόφαση: Το Προεδρείο μαζί με μέλη της Ομάδας
Εργασίας της ΠΟΣΔΕΠ για την έρευνα να συναντηθούν άμεσα με τους εκπροσώπους των
Ερευνητών και να διαμορφώσουν μια κοινή ατζέντα των βασικών θεμάτων του ενιαίου χώρου
έρευνας στη χώρα μας.
9.

ΕΚΔΟΣΗ ΕΚΠΤΩΤΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΠΟΣΔΕΠ (Εισήγηση από τον
Πρόεδρο). Απόφαση: Να προχωρήσουμε άμεσα στην έκδοση μιας κάρτας μέλους της ΠΟΣΔΕΠ
με ότι σύγχρονο προσφέρει η τεχνολογία και η αγορά. Ιδιαίτερα μάλιστα η παρούσα οικονομική
κατάσταση το επιβάλλει.

10. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ:
Ι) Οργανωτικών Αρχών Λειτουργίας, Κατατέθηκαν από το συνάδελφο Μ. Aυγουστιανάκη
δύο σχέδια θέσεων (ι) για Όργανα (ιι) για την Ιστοσελίδα. Αφού γίνει περαιτέρω επεξεργασία
στα κείμενα από την Ομάδα εργασίας θα δοθούν στη Δ.Ε. για διαβούλευση.
ΙΙ) Ακαδημαϊκής Ηθικής και Δεοντολογίας Έγινε εισήγηση από τον Χρ. Κουρουνιώτη για
το θέμα. H εισήγηση θα δοθεί στη Δ.Ε. για διαβούλευση. Θα επιδιωχθεί να γίνει περαιτέρω
συζήτηση επί συγκεκριμένου κειμένου – που θα προκύψει από επεξεργασία της Ομάδας
Εργασίας, που έχει συσταθεί με απόφαση της 3ης Διοικούσας Επιτροπής- στην επόμενη
συνεδρίαση της Ε.Γ. και να ληφθεί απόφαση στην επόμενη συνεδρίαση της Δ.Ε.
ΙΙΙ) ΣΑΠΕ- Ενημέρωση από τη Γραμματέα για την τελευταία Συνεδρίαση του ΣΑΠΕ, που έγινε
στις 12-1-2010: Δύο ήταν τα βασικά θέματα συζήτησης στην τελευταία συνεδρίαση του ΣΑΠΕ:
1. Οι μετεγγραφές (θέμα που μπήκε με αφορμή την αντιστοίχηση ομοειδών τμημάτων) δηλαδή η
ανάγκη κατάργησής τους: το Υπουργείο μέσω Ειδικού Γραμματέα Β. Παπάζογλου δήλωσε πως
συμφωνεί στην προοπτική αυτή, πως σύντομα πρέπει να αρχίσει η συζήτηση για το θέμα αυτό
αλλά δεν προβλέπει να μπορεί να δοθεί λύση πριν από 3-4 χρόνια, αφού οι απαραίτητες
φοιτητικές εστίες δεν μπορούν να κτιστούν νωρίτερα και δεν υπάρχουν τα χρήματα ούτε για
υποτροφίες ούτε για φοιτητικά άτοκα δάνεια λόγω της οικονομικής κατάστασης, στην οποία
βρίσκεται η χώρα. Ενημέρωσε ωστόσο ότι για την επόμενη σχολική χρονιά οι έχοντες δικαίωμα
μετεγγραφής θα πρέπει να προσκομίζουν ληξιαρχική πράξη γέννησης (ώστε να φαίνονται τα
ονόματα του πατέρα και της μητέρας) διότι έχουν γίνει καταγγελίες για πολλές περιπτώσεις
αναδόχων με σκοπό να φαίνεται ο(η) φοιτητής (τρια) ως μέλος 3τοκης οικογένειας.
2. Η δημιουργία νέων Τμημάτων αναστέλλεται (η συζήτηση έγινε με αφορμή το αίτημα του
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων για δημιουργία 3 νέων Τμημάτων) μέχρι την ολοκλήρωση της
χωροταξικής μελέτης της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (Πανεπιστήμια και ΤΕΙ) που μπορεί να
οδηγήσει και σε συγχωνεύσεις. Επίσης ο Ειδικός Γραμματέας ανέφερε ότι στο πλαίσιο της
μελέτης αυτής που θα αρχίσει σε 2 μήνες (αφού θα έχει συγκεντρώσει τα βασικά δεδομένα)
πιθανόν κάποια Τμήματα που φυτοζωούν και δεν έχουν προσωπικό να μην πάρουν φοιτητές την
επόμενη χρονιά.
Προφανώς ως εκπρόσωπος της ΠΟΣΔΕΠ συμφώνησα απόλυτα στα δύο αυτά σημεία και θεωρώ
ότι πρέπει να πιέσουμε να γίνουν και τα δύο το συντομότερο.
ΙV) ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (Ενημέρωση από τη Γραμματέα: Θα αναρτηθούν τα
ενημερωτικά κείμενα και τα κείμενα προς διαβούλευση στην ιστοσελίδα.)
V) ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ (Ενημέρωση από τη Γραμματέα: Θα αναρτηθούν τα ενημερωτικά
κείμενα και τα κείμενα προς διαβούλευση στην ιστοσελίδα.)
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VI) ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ – ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ (Ενημέρωση από τη Γραμματέα: Θα
αναρτηθούν τα ενημερωτικά κείμενα και τα κείμενα προς διαβούλευση στην ιστοσελίδα.)
11. ΟΡΓΑΝΩΣΗ
ΑΠΟ
ΤΗΝ
ΠΟΣΔΕΠ
ΑΝΤΙΚΑΠΝΙΣΤΙΚΗΣ
ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑΣ
ΣΤΑ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ (Εισήγηση από τον Πρόεδρο: Θα μοιραστεί η εισήγηση για διαβούλευση στη
Δ.Ε. και το θέμα να συζητηθεί σε επόμενη συνεδρίαση του οργάνου.)
12.

Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ - ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ (Εισήγηση από τον
ΤΑΜΙΑ). Αποφάσεις των Συλλόγων των εργαζομένων και των φοιτητών. (Η Απόφαση στην
ιστοσελίδα)

13. ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΑΡΧΗΣ ΤΗΣ ΠΟΣΔΕΠ ΣΤΙΣ ΕΠΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ (Εισήγηση από τον Πρόεδρο). Απόφαση:
Ενόψει των επικείμενων πρυτανικών εκλογών στα περισσότερα Πανεπιστήμια, η Εκτελεστική
Γραμματεία της ΠΟΣΔΕΠ θεωρεί ότι οφείλει να τοποθετηθεί σε ορισμένα θέματα αρχών και να τα
προτείνει στους πανεπιστημιακούς της χώρας.
(i) Καλούμε όλα τα υποψήφια πρυτανικά σχήματα να δημοσιοποιήσουν αναλυτικές θέσεις τόσο
για τα θέματα του Ιδρύματος τους, όσο και για τα μείζονα θέματα του Πανεπιστημίου. Επίσης,
ζητάμε από τους υποψηφίους να συμβάλλουν με κάθε πρόσφορο τρόπο στην ανάπτυξη ενός
ουσιαστικού διάλογου για τα ακαδημαϊκά πράγματα. Μια ανοιχτή συζήτηση για τα προβλήματα
του Πανεπιστημίου θα βοηθήσει σημαντικά στη μαζικότερη συμμετοχή όλων στις εκλογικές
διαδικασίες. Θα συμβάλλει επίσης στην ενεργοποίηση των φοιτητών, οι οποίοι βρίσκονται ακόμα
κάτω από την επίδραση του παλαιού, αντιδημοκρατικού συστήματος της μεταβίβασης της
ψήφου σε μια μικρή ομάδα αυθαίρετα και εκ των υστέρων προσδιοριζόμενων εκλεκτόρων.
(ii) Θεωρούμε ότι όσοι συνάδελφοι ενδιαφέρονται να διεκδικήσουν θεσμικούς ρόλους μέσα στο
πανεπιστημιακό θα πρέπει να είναι σε θέση να επικαλεστούν μια διεθνώς διακριτή ακαδημαϊκή
πορεία αλλά και μια άμεμπτη, διαφανή και συνεπή στάση στα «πανεπιστημιακά κοινά». Το
πανεπιστήμιο έχει ταλαιπωρηθεί στο παρελθόν από υποψηφιότητες που κινούνταν στην αντίθετη
κατεύθυνση.
(iii) Για να διασφαλισθεί η μυστικότητα της ψήφου είναι απαραίτητο το σύστημα ψηφοφορίας να
οργανωθεί σωστά ανά Πανεπιστήμιο και Σχολή, με γνώμονα τη διασφάλιση του αδιάβλητου της
ψηφοφορίας, όχι μόνο σε επίπεδο προσώπων αλλά και ευρύτερων συνόλων, π.χ. Τμημάτων.
Επίσης, θα πρέπει να εκδοθούν έγκαιρα οι εκλογικοί κατάλογοι ώστε οι εφορευτικές επιτροπές να
επιτελούν ανεμπόδιστα το έργο τους και η εκλογική διαδικασία να χαίρει διαφάνειας.
14. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ &
ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ (Εισήγηση από τον Πρόεδρο). Θα μοιραστεί η εισήγηση στη Δ.Ε. και το θέμα να
συζητηθεί σε επόμενη συνεδρίαση του οργάνου. Πάντως η μέχρι τώρα εξέλιξη της διαδικασίας
πιστοποίησης της ποιότητας των Πανεπιστημίων στη χώρα μας έχει να επίδειξη αφενός πολύ
μικρούς ρυθμούς αποτελεσματικότητας και αφετέρου ακόμα και αυτές οι ελάχιστες τελικές
εκθέσεις είναι αμφιλεγόμενης εγκυρότητας με μια έντονα διαφαινόμενη τάση στρογγυλέματος
των τελικών συμπερασμάτων και ωραιοποίησης προβληματικών καταστάσεων πλήρως γνωστών
σε όλους για τις πραγματικές τους διαστάσεις. Όλα αυτά θα πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπόψη
από τους καθ’ ύλη αρμόδιους. Επιβάλλεται άμεσα να αλλάξουν ριζικά οι ρυθμοί σε όλα τα
επίπεδα. Επίσης πρέπει να αντιμετωπισθούν άμεσα οι όποιες αναγκαίες θεσμικές αλλαγές
απαιτούνται. Πίστη μας είναι πως ειδικά στη σημερινή πολύπλοκη εθνική αλλά και διεθνή
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συγκυρία η διαδικασία της αξιολόγησης είναι αναγκαία για το Ελληνικό Πανεπιστημιακό Σύστημα
περισσότερο από ποτέ.
15. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ: ΑΙΤΗΜΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΜΕ ΥΠΥΚΑ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΩΝ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΓΙΑΤΡΩΝ. (Εισήγηση από τον Ειδικό Γραμματέα). Μόλις διαμορφωθεί η
εισήγηση από την Ομάδα εργασίας των Ιατρών – Οδοντιάτρων πανεπιστημιακών δασκάλων θα
ορισθεί η ημερομηνία συνάντησης με το ΥΠΥΚΑ.
16. Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ.
ΕΜΠ, ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ: Η κατάσταση συνεχίζει να παρουσιάζει τα ίδια προβλήματα, που
γνωρίζαμε μέχρι τώρα.
ΕΚΛΟΓΕΣ στους Συλλόγους ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ: Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών – Πανεπιστήμιο
Ιωαννίνων, Πολυτεχνική Σχολή
ΔΠΘ. Στους 3 συλλόγους εστάλησαν επιστολές με τα
συγχαρητήρια του Προεδρείου και τις ευχές για δημιουργική συνεργασία
17. ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ.
ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ: Έχουμε εισηγηθεί στο Υπουργείο να παγώσει
κάποιες από τις διατάξεις του Π.Ε.Κ. και στη συνέχεια να ανοίξει τη συζήτηση για ριζική αλλαγή
ή συνολική ακύρωση, εφόσον όλα τα Πανεπιστήμια θα έχουν ήδη διαμορφώσει τον δικό τους.
Αυτό λοιπόν που προέχει σε αυτή τη φάση είναι όλα τα Πανεπιστήμια να αποκτήσουν ένα
σύγχρονο ΕΚ
18. ΘΕΜΑΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΗΘΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ. (Εισήγηση από τον Πρόεδρο)
ΥΠΟΘΕΣΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑΚΗ: Θα σταλεί γράμμα στην Πρυτανεία του ΕΚΠΑ και θα ζητείται
ενημέρωση για την υπόθεση.
ΕΚΛΟΓΕΣ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ: Μας καταγγέλλονται περιπτώσεις κατάφορης παραβίασης των
στοιχειωδών κανόνων νομιμότητας και αξιοκρατίας. Θεωρούμε ότι αυτό το σημείο είναι από τα
πλέον μελανά του πανεπιστημιακού συστήματος και θα πρέπει να αποτελέσει ένα από τα
κεντρικά σημεία συζήτησης τόσο για τις μεγάλες θεσμικές αλλαγές όσο και για την εκ των έσω
ριζική αλλαγή του «ακαδημαϊκώς πράττειν».Φαίνεται ότι το θέμα δεν είναι ο αριθμός των μελών
ενός εκλεκτορικού σώματος. Τα εκφυλιστικά φαινόμενα εμφανίζονται με την ίδια συχνότητα
άσχετα αν το εκλεκτορικό αποτελείται από 30 ή 20 ή ακόμα και 11 μέλη. Ένα από τα κυρίαρχα
στοιχεία αυτών των εκλογών μελών ΔΕΠ – είτε αυτές είναι εξελίξεις ή νέες θέσεις- αποτελεί το
γεγονός ότι στην πράξη οι προβλεπόμενες κατά το νόμο διαδικασίες εμπεριέχουν σε πολλά
σημεία τη δυνατότητα μη ελεγχόμενων υποκειμενικών ενεργειών. Η αντικειμενικοποίηση άρα και
η πλήρης διαφάνεια αυτών των διαδικασιών είναι ένα βασικό αιτούμενο. Επομένως η πολιτεία
οφείλει άμεσα να ανοίξει ένα σε βάθος διάλογο για ουσιαστική –πέραν της πιθανόν ποσοτικής
διαφοροποίησης του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου. Η Ομοσπονδία προτίθεται να ανοίξει το θέμα
προς συζήτηση με τους συναδέλφους για να διαμορφώσει το συντομότερο δυνατόν ένα πλαίσιο
θέσεων ευρύτατα αποδεκτών.
ΛΟΓΟΚΛΟΠΗ: Έχουμε καταγγελίες για συγκεκριμένες περιπτώσεις, οι οποίες πρέπει να
ερευνηθούν περαιτέρω
.
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19. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ 4ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΠΟΣΔΕΠ: Θα αποφασισθεί ο τόπος και ο χρόνος στην επόμενη συνεδρίαση της Ε.Γ.

ΤΗΣ

20. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΗΣ ΠΟΣΔΕΠ ΣΤΗΝ 63Η ΣΥΝΟΔΟ ΠΡΥΤΑΝΕΩΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΕΙ, η Σύνοδος θα οργανωθεί από το ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ στη Μυτιλήνη.

Με Συναδελφικούς Χαιρετισμούς,
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Μ. ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗΣ, Καθηγητής ΕΜΠ
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