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7θ Συνεδρίαςθ ΕΓ
Πρακτικά
Θ Εκτελεςτικι Γραμματεία ςυνεδρίαςε ςιμερα τθ 21θ Δεκεμβρίου 2017, με παρόντα τα μζλθ:
Ε. Ευςτακόπουλοσ, Πρόεδροσ
Ι. Νθματοφδθσ, Αντιπρόεδροσ
Χ. Φείδασ, Γραμματζασ
Γ. ιάςοσ, Ειδ. Γραμματζασ
Ε. Ρογδάκθσ, Ν. ταυρακάκθσ, Γ. Λιτςαρδάκθσ, Α. Βανακάρασ, Γ. Ψαρράσ, μζλθ ΕΓ
Σθ ςυνεδρίαςθ παρακολοφκθςαν οι:
Β. Καρακωςτάνογλου, Γ. Καρυςτινόσ, μζλθ ΔΕ
Ε. Χίνθσ (Πρόεδροσ Δ υλλόγου ΔΕΠ ΕΜΠ)
Δ. Ηϊθσ (Μζλοσ Δ υλλόγου ΔΕΠ Παν. Πατρϊν)

Ημεριςια Διάταξθ
1.
2.
3.
4.
5.

Ενθμερϊςεισ
Εφαρμογι νζου μιςκολογίου – προςφυγζσ και ςυηιτθςθ για άλλεσ ενζργειεσ
“Πανεπιςτθμιοποίθςθ” των ΣΕΙ Ακινασ και Πειραιά, ςχζδιο νόμου ςτθ διαβοφλευςθ
υνταξιοδοτικά κζματα μελϊν ΔΕΠ μθχανικϊν
Άλλα κζματα

1ο ΘΕΜΑ :Eνθμερώςεισ
-Αρχικά ςχολιάςτθκε από τον Πρόεδρο, θ απαράδεκτθ και τραγικι κατά τθ γνϊμθ του αναφορά
του Ν. ταυρακάκθ ςε κζμα τθσ ΔΕ, με τθν οποία ςυνδζκθκε το κζμα εξζλιξθσ του Μ.
Κατωτομιχελάκθ, με τθν θμερίδα που διοργανϊκθκε ςτθ Θράκθ (θ οποία είχε μεγάλθ επιτυχία).
Σόνιςε ότι πρζπει να υπάρχει κϊδικασ επικοινωνίασ μεταξφ των μελϊν. Πρόςκεςε ότι γενικά ςτισ
ςυνεδριάςεισ των οργάνων όλοι ςζβονται τισ απόψεισ των άλλων και δεν υπάρχουν αντεγκλιςεισ,
αλλά υπάρχουν περιπτϊςεισ που ο Ν. ταυρακάκθσ "επιτίκεται" ςε άλλουσ ςυναδζλφουσ για τισ
απόψεισ τουσ. Ο κακζνασ ζχει τθν άποψι του και είναι ςεβαςτι και αυτό είναι κεμζλιο τθσ
δθμοκρατίασ.Σζλοσ ζκανε ζκκλθςθ να μθν υοιοκετοφμε τζτοιεσ πρακτικζσ και να τισ
απομονϊνουμε.
Ο Γ. Λιτςαρδάκθσ είπε ότι το κζμα που ζκεςε ο πρόεδροσ αποτελεί προςωπικι αναφορά και
επίκεςθ ςτον Ν. ταυρακάκθ, που δεν είναι παρϊν και ο οποίοσ προςπακεί να ςυνδεκεί.
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Κατόπιν τοφτου το κζμα δεν ςυνεχίςτθκε και παραπζμκθκε να ςυηθτθκεί ςε μετζπειτα χρόνο.
-ΠΑΜΑΚ: Να βγει ανακοίνωςθ για τα βίαια γεγονότα ςτο ΠΑΜΚΑ τονίηοντασ και τον ρόλο του
υπουργοφ και τθσ κυβζρνθςθσ που αν δεν υποδαυλίηει, δείχνει τουλάχιςτον ανεκτικότθτα.
-Πόκεν ζςχεσ (Δ.Ηϊθσ). Αποτελεί εκκρεμότθτα για τα παν/μια. Θα ςυηθτθκεί ςτο 5ο κζμα τθσ ΘΔ.
-Φορολόγθςθ Τποψθφίων Διδακτόρων, το επεςιμανε εκτόσ ΘΔ ο Α.Βανακάρασ. Θα βγεί ςχετικι
ανακοίνωςθ επικεντρϊνοντασ ςτο κζμα κρατιςεων. Ο Α. Βανακάρασ κα ςυντάξει ζνα ςχζδιο
ανακοίνωςθσ και κα οριςτικοποιθκεί θλεκτρονικά.
-Ο πρόεδροσ ενθμερϊνει τθν ΕΓ για μια περιπζτεια με τθν υγεία του που ζχει ο ταμίασ τθσ ΠΟΔΕΠ
Ι. Χατηθπαυλίδθσ, θ οποία είχε ευτυχι κατάλθξθ. Σϊρα ο ταμίασ είναι καλά ςε φάςθ ανάρρωςθσ.
Ευχζσ για περαςτικά απ’ όλα τα μζλθ τθσ ΕΓ.
2ο ΘΕΜΑ : Εφαρμογι νζου μιςκολογίου – προςφυγζσ και ςυηιτθςθ για άλλεσ ενζργειεσ
Ο πρόεδροσ, ςε ςυνζχεια και τθσ ςχετικισ ενθμζρωςθσ, αναφζρκθκε ςτθ ςυνάντθςθ που είχε μαηί
με τον ταμία τθσ ομοςπονδίασ Ι. Χατηθπαυλίδθ με τουσ ςυναδζλφουσ δικθγόρουσ κ. Βλαχόπουλο
και κ. Χρυςανκάκθ, για το κζμα τθσ προςφυγισ/αγωγισ για τθν εφαρμογι του νζου μιςκολογίου.
Σα μζλθ τθσ ΕΓ ςυηιτθςαν το κζμα διεξοδικά και κατζλθξαν ότι πρζπει να υπάρξουν ενζργειεσ ςε
νομικό και πολιτικό επίπεδο.
Θ μεκοδολογία που κα ακολουκθκεί όςον αφορά τθν δικαςτικι οδό:
-Θα κατακζςουν αγωγι τα μζλθ τθσ ΕΓ, από τθν Θεςςαλονίκθ αυτι τθ φορά και όχι πάλι από τθν
Ακινα, με ςτόχο τθν κατάκεςθ αίτθςθσ για πρότυπθ δίκθ ςτο τΕ θ οποία κα αποτελζςει οδθγό
για τισ υπόλοιπεσ προςφυγζσ/αγωγζσ. Σα ζξοδα των αγωγϊν και τθσ διαδικαςίασ ςτο τΕ κα
αναλάβει θ ΠΟΔΕΠ.
χετικά με τθν πολιτικι πίεςθ που πρζπει να αςκθκεί, τα μζλθ τοποκετικθκαν για δράςεισ που
πρζπει να γίνουν.
Φείδασ Χ.: Να αναδειχκεί θ κοροϊδία τθσ κυβζρνθςθσ. Οι ςυμβατικοί τρόποι κινθτοποιιςεων με
απεργίεσ διαμαρτυρίασ δε αποδίδουν λόγω πολφ μικρισ ςυμμετοχισ. Θ απεργία πρζπει να ζχει
μεγάλθ ςυμμετοχι και κάποια επίπτωςθ ςτθν κοινωνία για να πετφχει. Εμείσ από κζςθ αρχισ δε
επικυμοφμε επιπτϊςεισ ςτθν κοινωνία και τουσ φοιτθτζσ αλλά να δθμοςιοποιιςουμε το ηιτθμα.
Για το λόγο αυτό να ςυηθτιςουμε για εναλλακτικζσ μορφζσ δράςθσ (όπωσ κοινζσ ςυνεντεφξεισ με
πρυτάνεισ )
Χίνθσ: Να κατεβάςουμε τα μολφβια και να αςχολοφμαςτε μόνο με εκπαιδευτικό ζργο. Να
αντιδράςουμε ςτθν ενοποίθςθ πανεπιςτθμίων για να ενοχλιςουμε. Να δοφμε και να αναδείξουμε
πόςοι από τα μζλθ εκλζχτθκαν και πόςοι αποδζχτθκαν και πόςοι ζφυγαν ςτο εξωτερικό και να
αναδείξουμε ηιτθμα διαφυγισ εγκεφάλων λόγω μιςκολογικοφ. Επαφι με ενϊςεισ δικαςτικϊν,
πρζπει να υπάρχει κράτοσ δικαίου με κανόνεσ.
Ρογδάκθσ Ε.: υνάντθςθ με υπουργό και με πολιτικζσ θγεςίεσ για μιςκολογικά και άλλα κζματα.
Ηϊθσ Δ.: όχι απεργία αλλά να επικεντρωκοφμε ςε διαμαρτυρία, χωρίσ να παρεμποδίηεται το
υπουργείο και να κλιμακϊςουμε ενζργειεσ. Αιχμι το μιςκολογικό και άλλα κζματα. Να
αναδείξουμε άρνθςθ υπουργείου και το θκικό μζροσ του προβλιματοσ.
Νθματοφδθσ Ι.: υμφωνϊ με προθγοφμενα. Αρχικά διαμαρτυρία και με κλιμάκωςθ, ίςωσ με
κατάλθψθ ςε πρυτανεία.
Καρακωςτάνογλου Β.: υναντιςεισ με θγεςία αντιπολίτευςθσ και κομμάτων για μζγιςτθ
δθμοςιοποίθςθ.
Βανακάρασ Α.: Οι ευκφνεσ τθσ ΠΟΔΕΠ είναι μεγάλεσ για τθν κατθφόρα του μιςκολογικοφ. Θ
πρόταςθ τθσ ΔΘΠΑΚ είναι προετοιμαςία του κλάδου για κινθτοποιιςεισ με τθν ζναρξθ του εαρινοφ
εξαμινου διεκδικϊντασ πλιρθ και αποκλειςτικι απαςχόλθςθ, όχι δίδακτρα, κ.α., διαφορετικά οι
δείκτεσ των πανεπιςτθμίων κα ανεβαίνουν και το επίπεδο διδαςκόντων και διδαςκομζνων κα
χειροτερεφει.
ταυρακάκθσ Ν.: Θ ςθμερινι κατάςταςθ και ςτουσ ςυλλόγουσ και ςτο κεντρικό όργανο τθσ
ΠΟΔΕΠ είναι κακι. Αν δεν αλλάξει ςτο επόμενο ςυνζδριο κα είναι μιςοί ςφνεδροι. Πρόκειται για
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εκφυλιςμό του ςϊματοσ. Δεν ζχω να προτείνω κάτι αν δεν αλλάξει ο τρόποσ που δουλεφει αυτό το
ςϊμα και να γίνει κάτι να ανεβάςει ζνα ςκαλί τθν ομοςπονδία και όχι να τθν κατεβάςει.
Πρόεδροσ: Πολλά από αυτά που ειπϊκθκαν μποροφν να υλοποιθκοφν. Πρότεινε να γίνει ςε μία
ςυγκεκριμζνθ θμερομθνία 24/1 ι 31/1 παράςταςθ ςτο υπουργείο και ςυνάντθςθ με τον υπουργό.
Επίςθσ, ίςωσ, μζςα ςτισ εξετάςεισ να αναρτθκεί ςτον πίνακα, ανακοίνωςθ με διεκδικιςεισ, ςε
ςυνεννόθςθ με κάποιουσ ςυλλόγουσ. Επίςθσ, ςτο μεταξφ να γίνουν ςυναντιςεισ με επικεφαλείσ
των κομμάτων.
ταυρακάκθσ Ν.: Κάκετα αντίκετοσ με οποιαδιποτε διατάραξθ του εξεταςτικοφ ςυςτιματοσ και
τζτοιου είδουσ δράςεισ και πρότεινε να ηθτθκεί γνϊμθ από πανεπιςτθμιακοφσ ςυναδζλφουσ για
το κζμα τθσ επικοινωνίασ και να δϊςουν ιδζεσ.
Τπιρξε ςυμφωνία για όλεσ τισ δράςεισ, εκτόσ τθσ ΔΘΠΑΚ που κα αποςτείλει αναλυτικό κείμενο με
τθ κζςθ τθσ.
3ο ΘΕΜΑ : “Πανεπιςτθμιοποίθςθ” των ΤΕΙ Ακινασ και Πειραιά, ςχζδιο νόμου ςτθ διαβοφλευςθ
Σο κζμα, όπωσ αναφζρκθκε ο πρόεδροσ, ζχει μπει ςε διαβοφλευςθ και πρζπει να καταλιξουμε ςε
κζςθ. Τπάρχει και προθγοφμενθ ανακοίνωςθ. Με γριγορθ ανάγνωςθ διακρίνει δυο ηθτιματα α)
Δθμιουργεί πανεπιςτθμιακά τμιματα δυο ταχυτιτων. Σεράςτιο κζμα τόςο ςε ακαδθμαικό επίπεδο
όςο και ςε επαγγελματικό β) Τπάρχουν γνωςτικά αντικείμενα που βαπτίηονται πανεπιςτθμιακά
χωρίσ να είναι.
ταυρακάκθσ Ν.: Σα ΣΕΙ ζπρεπε να γίνουν πανεπιςτιμια. Πρζπει να γίνουν πανεπιςτιμια αλλά να
γίνουν με ςοβαρι μελζτθ. Να γίνει για όλα τα ΣΕΙ ενιαία και όχι με τοπικζσ διαςυνδζςεισ.
Φείδασ Χ: Θ ΚΙΠΑΝ άλλαξε κζςθ περί Πανεπςιτθμιοποίθςθσ των ΣΕΙ και είναι πλζον υπζρ. Θ
διαδικαςία πανεπιςτθμιοποίθςθσ είχε ξεκινιςει από παλιά (ΑΣΕΙ). Διακρίνω δυο κζματα :
α) Γνωςτικά αντικείμενα. Αν αυτά τα γνωςτικά αντικείμενα είναι ςε αντιςτοιχία με αντικείμενα
ξζνων πανεπιςτθμίων και β) Ζνταξθ προςωπικοφ και φοιτθτϊν ςτισ νζεσ δομζσ. Οι βακμίδεσ των
ΣΕΙ εντάςςονται ςε αντίςτοιχεσ βακμίδεσ των πανεπιςτθμίων, εκτόσ των πρωτοβάκμιων
κακθγθτϊν. Θα πρζπει να γίνουν κρίςεισ για όλουσ με κλειςτι διαδικαςία.
Ρογδάκθσ Ε.: Θυμίηω τι είχε γίνει με ΑΣΕΙ. Γίνεται ανατροπι και διαλφονται επαγγελματικά
δικαιϊματα. Ωσ ΠΟΔΕΠ να αντιμετωπίςουμε τα επαγγελματικά δικαιϊματα και κατά δεφτερο, αν
τα προγράμματα ςπουδϊν που ιδρφονται, μποροφν να είναι πανεπιςτθμιακοφ επιπζδου.
Βανακάρασ Α.: Διάλυςθ εργαςιακϊν επαγγελματικϊν δικαιωμάτων φοιτθτϊν. Καταρτίηει εργατικό
δυναμικό με βάςθ επιχειρθματικζσ ανάγκεσ. Θζςθ μασ είναι ότι πρόκειται για γενικότερθ
αναδιάρκρωςθ ςτα πλαίςια νόμου Διαμαντοποφλου. Δικεν ανωτατοποίθςθ, ςαρωτικι αλλαγι
που κα ςαρϊςει μορφωτικά και επαγγελματικά δικαιϊματα.
ταυρακάκθσ Ν.: Θ κζςθ τθσ ΚΙΠΑΝ για το κζμα είναι παλιά. Τπάρχει κείμενο ςτθ Πρωπαιδεία.
Χίνθσ: Σο ν/ς επθρεάηει πιο πολφ το Πολυτεχνείο. Ξζρουμε ότι οι ςχολζσ του παν/μιου Δ. Αττικισ
κα είναι 4ετείσ ενϊ οι ςχολζσ του Πολυτεχνείου είναι 5ετείσ.
Ευςτακόπουλοσ Ε.: Μία ςφντομθ παρατιρθςθ για τθν ζνταξθ των κακθγθτϊν. Εφόςον
αποφαςίηεται από πολιτεία και γίνονται πανεπιςτιμια κεωρϊ ότι γίνεται πανεπιςτθμιακό και το
εργατικό δυναμικό τουσ. Νομίηω ότι δεν πρζπει να μποφμε ςε αντιπαράκεςθ με ςυναδζλφουσ. Σο
κζμα πρζπει να το κζςουμε ςε κεςμικό επίπεδο. Καταλιγοντασ κα πρζπει να βγει ανακοίνωςθ
που κα επιςθμαίνει κζμα αρχισ, ότι δθλαδι γίνεται χωρίσ ακαδθμαϊκά κριτιρια και προςταςία
των επαγγελματικϊν δικαιωμάτων, αλλά για ψθφοκθρικοφσ λόγουσ.
Ρογδάκθσ Ε.: α) Εφόςον ςυςτακοφν τμιματα που ζχουν ομοειδι αντικείμενα με αντίςτοιχα
πανεπιςτθμίων, να είναι ςαφι τα επαγγελματικά δικαιϊματα, β) για το διδακτικό προςωπικό, να
ιςχφουν τα ίδια κριτιρια με πολυτεχνικζσ ςχολζσ.
Φείδασ : υμφωνϊ ςε όλα εκτόσ τθσ διαδικαςίασ ζνταξθσ του διδακτικοφ προςωπικοφ.
Ηϊθσ Δ.: Τπάρχει κζμα λζκτοροσ. Να γίνει διαμαρτυρία και ο λζκτορασ να επανζλκει.
Καρυςτινόσ Γ: Διαφωνϊ με πρόεδρο ςτο κζμα μεταφοράσ κακθγθτϊν. Ο ρόλοσ ΣΕΙ και ΑΕΙ είναι
διακριτόσ. Οι κακθγθτζσ ΣΕΙ ζχουν εκλεγεί με τελείωσ διαφορετικά κριτιρια. Να γίνει κρίςθ και να
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επιςθμανκεί αυτό.
Ευςτακόπουλοσ Ε.: Αποςφρω παρατιρθςθ για κακθγθτζσ και ςζβομαι τθ κζςθ των περιςςοτζρων.
Να βάλουμε πρόταςθ ςε διαβοφλευςθ, εξετάηοντασ ςε βάκοσ το ν/ς για πανεπιςτιμιο Δυτικισ
Αττικισ.
Με τθν πρόταςθ αυτι ςυμφϊνθςε θ πλειοψθφία των παρόντων μελϊν (υνεργαςία
Πανεπιςτθμιακϊν: 4 μζλθ, Ενωτικι Πρωτοβουλία: 1 μζλοσ). Μετά από θλεκτρονικι διαβοφλευςθ
αποφαςίςτθκε θ ζκδοςθ τθσ ακόλουκθσ ανακοίνωςθσ:
Απόφαςθ ΕΓ ΠΟΔΕΠ για το ςχζδιο νόμου για τθν ίδρυςθ Πανεπιςτθμίου Δυτικισ Αττικισ

http://posdep.gr/index.php?option=com_docman&Itemid=207&task=doc_download&gid=2219
4ο ΘΕΜΑ : Συνταξιοδοτικά κζματα μελών ΔΕΠ μθχανικών
Θα ςυηθτθκεί ςε διαβοφλευςθ.
Πριν τθ λιξθ τθσ ςυνεδρίαςθσ τθσ ΕΓ ςυμφωνικθκε επίςθσ:
- ζγκριςθ για 1.200 ευρϊ παράβολο προσ δικθγόρο κ. Χρυςανκάκθ για προςφυγι ΕΔΤ
-Θζςθ ΚΙΠΑΝ για Σοφρκουσ ακαδθμαϊκοφσ
-Ανακοίνωςθ για ΠΑΜΑΚ και Πανεπιςτθμίου Ακθνϊν, άμεςθ και ςκλθρι γιατί τα φαινόμενα
πολλαπλαςιάηονται ςυνεχϊσ. Να τθν επεξεργαςτοφμε λεκτικά
Κλείςιμο τθσ ςυνεδρίαςθσ με ανταλλαγι ευχϊν για Καλζσ Γιορτζσ με υγεία.
Ο Πρόεδροσ
Στάκθσ Ευςτακόπουλοσ
Κακθγθτισ Ε.Κ.Π.Α.

Ο Γραμματζασ
Χαράλαμποσ Φείδασ
Κακθγθτισ Α.Π.Θ
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