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ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2019-2021

Μέρος Α’
Για το διάστημα από το προηγούμενο Συνέδριο (Φεβρουάριος 2019) μέχρι σήμερα (Δεκέμβριος
2021) καθοριστική συνθήκη ήταν η πανδημία του κορωνοϊού, που προκάλεσε και την
αναγκαστική παράταση της διετούς θητείας των οργάνων και η αλλαγή της κυβέρνησης που είχε
αποτέλεσμα να ανοίξει νέος κύκλος νομοθετικών αλλαγών για την τριτοβάθμια εκπαίδευση.
Η ΠΟΣΔΕΠ 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 καταγράφεται αναλυτικά στο δεύτερο μέρος, ενώ
κυριότερα θέματα παρουσιάζονται στις παρακάτω ενότητες.

τα

Πανδημία
[ΔΕ 21-10-2020] Η ΠΟΣΔΕΠ υποστήριξε τη θέση ότι είναι αναντικατάστατη η διά ζώσης
διδασκαλία και συνεργασία με τους φοιτητές, στην οποία πρέπει να επιστρέψουμε πλήρως μετά
το τέλος της πανδημίας. Κατανοεί πλήρως τόσο τις αντιρρήσεις των συναδέλφων για την εξ
αποστάσεως διδασκαλία, όσο και τις επιφυλάξεις για τη διδασκαλία δια ζώσης σε συνθήκες
πανδημίας. Γι’ αυτό ζητά την λήψη όλων των αναγκαίων υγειονομικών μέτρων που προτείνει για
την ασφάλεια του προσωπικού και των φοιτητών, καθώς η προστασία της υγείας όλης της
εκπαιδευτικής κοινότητας είναι το πρωταρχικό ζητούμενο.
Θεωρεί ότι τα οριζόμενα από τις ΚΥΑ και τις εγκυκλίους του υπουργείου μέτρα αποτελούν γενικές
κατευθύνσεις που θα πρέπει να ακολουθήσουν τα Ιδρύματα. Όμως τα ΑΕΙ δεν είναι δημόσια
υπηρεσία. Πρέπει να αναγνωρίζεται το αυτοδιοίκητο των ΑΕΙ και το αυτοδύναμο της
διδασκαλίας, δίνοντας στα πανεπιστήμια και στα Τμήματα τη δυνατότητα ευελιξίας και
προσαρμογής των μέτρων στις εκάστοτε ειδικές και τοπικές συνθήκες, με βάση πάντα τους
κανόνες υγειονομικής ασφάλειας και προστασίας, αντί να υπερρυθμίζονται από το υπουργείο
λεπτομέρειες όπως π.χ. για τη διεξαγωγή των εργαστηρίων και της έρευνας, όταν είναι σαφές ότι
οι διδάσκοντες και οι επιβλέποντες έχουν πολύ καλύτερη εικόνα.

Για την όσο το δυνατόν καλύτερη λειτουργία των Ιδρυμάτων, με ασφάλεια και χωρίς εκπτώσεις
στην ποιότητα του έργου τους, ζήτησε την οικονομική στήριξη των Πανεπιστημίων και την
ενίσχυση σε διδακτικό προσωπικό, καθώς και τη λήψη μέτρων από την Πολιτεία και από τις
διοικήσεις των Πανεπιστημίων:
• αυστηρή εφαρμογή των υγειονομικών πρωτοκόλλων για ασφαλή εκπαίδευση και έρευνα
• αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων αιθουσών και χώρων για την δια ζώσης διδασκαλία μετά
από έλεγχο και πιστοποίηση από τις τεχνικές υπηρεσίες για την καταλληλότητά τους
• μέτρα υγιεινής στις αίθουσες και υγειονομικό υλικό που θα παρέχεται δωρεάν σε φοιτητές και
διδάσκοντες (όπως μάσκες, γάντια, αλκοολούχα απολυμαντικά διαλύματα στις εισόδους των
Σχολών και σε κάθε όροφο)
• επαρκής καθαριότητα και απολύμανση των χώρων (αίθουσες, εργαστήρια, γραφεία,
κοινόχρηστους χώρους), με αύξηση των απασχολούμενων στην καθαριότητα
• εκτάκτως, κονδύλια για πρόσληψη εκπαιδευτικού προσωπικού και εξοπλισμού λόγω των
αυξημένων αναγκών της διδασκαλίας σε ολιγομελή τμήματα
• ενίσχυση εναλλακτικών μορφών εκπαίδευσης
• έμφαση στον προγραμματισμό και τη διεξαγωγή των εξετάσεων με κατάλληλες ρυθμίσεις για
την ενίσχυση του αδιάβλητου των εξετάσεων (π.χ. προφορικά εξ αποστάσεως, εξετάσεις δια
ζώσης έστω και με επέκταση της εξεταστικής περιόδου Ιανουαρίου ή με μετάθεσή της κ.α.)
• ειδική μέριμνα και εξαίρεση από τη διά ζώσης εκπαίδευση μελών ΔΕΠ και προσωπικού που
ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες
• σταθερή ενημέρωση για τους κανόνες, τις διαδικασίες, την εμφάνιση κρουσμάτων, τις
παρεμβάσεις στους χώρους κάθε σχολής, ώστε να ενισχυθεί η εμπιστοσύνη και η υπευθυνότητα
στη λήψη των προσωπικών αποφάσεων για την ασφάλεια και την υγεία
• κατανόηση, υποστήριξη και συμπαράσταση στους φοιτητές, ιδίως τους πρωτοετείς, για να
ανταποκριθούν με ασφάλεια στις απαιτήσεις των σπουδών τους και στις πρωτόγνωρες συνθήκες
κοινωνικής αποστασιοποίησης
[ΔΕ 1-10-2021] Με την επιστροφή στην «δια ζώσης εκπαίδευση» και το άνοιγμα των
Πανεπιστημίων η ΠΟΣΔΕΠ ζήτησε να γίνει με όρους ασφάλειας για όλους, με εφαρμογή όλων των
υγειονομικών μέτρων και πρωτοκόλλων που οι επιτροπές των ειδικών προτείνουν.
[ΕΓ 21-9-2021] Ζητάμε να εφαρμοστούν όλα τα μέσα προστασίας (μάσκες, χρήση αντισηπτικών,
τήρηση αποστάσεων), να διαμορφωθούν κατάλληλα οι χώροι εκπαίδευσης και να αναζητηθούν
νέοι, και να εξασφαλιστεί ο καθαρισμός και ο εξαερισμός τους με τη συντήρηση ή προμήθεια
κατάλληλου εξοπλισμού όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο. Ο προγραμματισμός και η εφαρμογή των
δράσεων αυτών πρέπει να επισπευσθούν και τα Πανεπιστήμια να ενισχυθούν οικονομικά με την
απαιτούμενη έκτακτη χρηματοδότηση. Το απαραίτητο και πρωταρχικό όμως μέσο για την ομαλή
επαναλειτουργία των Α.Ε.Ι. αποτελούν οι εμβολιασμοί, διότι είναι το κύριο όπλο μας κατά της
πανδημίας και για την ασφαλή λειτουργία των Ιδρυμάτων. Η ΠΟΣΔΕΠ προτρέπει και κάνει
έκκληση σε όλα τα μέλη της Ακαδημαϊκής Κοινότητας να εμβολιαστούν το συντομότερο.

Η εξαγγελία του Υπουργείου για την λειτουργία εμβολιαστικών κέντρων σε όλα τα campus των
Πανεπιστημίων έχει καθυστερήσει και πρέπει να υλοποιηθεί άμεσα. Παράλληλα, θα πρέπει να
ενισχυθούν ή να εγκατασταθούν σε κατάλληλους χώρους κλιμάκια του ΕΟΔΔΥ, πιθανώς σε
συνεργασία και με τις Ιατρικές Σχολές στα Πανεπιστήμια που διαθέτουν, για τη διενέργεια
συχνών δειγματοληπτικών τεστ (screening) σε ασυμπτωματικά άτομα, rapid ή μοριακών τεστ
όταν αυτό κρίνεται αναγκαίο, καθώς και ιχνηλάτησης των κρουσμάτων για τα μέλη της
πανεπιστημιακής κοινότητας. Η ΠΟΣΔΕΠ διαπιστώνει την απαράδεκτη καθυστέρηση στη λήψη
μέτρων και στη βελτίωση των υποδομών για τη διασφάλιση της καταλληλότητας των χώρων
εκπαίδευσης και επισημαίνει τις σοβαρές ευθύνες τις πολιτείας και των διοικήσεων των
πανεπιστημίων για τις ελλείψεις, καθώς ήταν αναμενόμενο ότι η επιστροφή στη δια ζώσης
διδασκαλία θα γινόταν με την πανδημία να συνεχίζεται.
Η ΠΟΣΔΕΠ εξακολουθεί να θεωρεί ακατανόητη και ανεδαφική τη θέση του Υπουργείου για «διά
ζώσης εκπαίδευση των φοιτητών (σε ποσοστό 100%) και στην μέγιστη πληρότητα των
αιθουσών», όταν σε πολλές περιπτώσεις η πληρότητα ξεπερνά το 100% (με ορθίους στις
αίθουσες), πολλές αίθουσες δεν έχουν εξαερισμό ή υπάρχει αδυναμία τακτικού καθαρισμού, και
όταν σε άλλους χώρους συγκέντρωσης ατόμων ορίζεται πληρότητα 50-80% (όπως στα θεάματα).
Η έκδοση της ΚΥΑ (B’ 4406/24.09.2021) δεν μάς έχει καθησυχάσει. Αντίθετα, έχει εντείνει την
αβεβαιότητα και την ανασφάλεια του διδακτικού προσωπικού, καθώς τα μέτρα επιβάλλονται
οριζόντια και δεν λαμβάνονται υπόψη τοπικές συνθήκες και ιδιαιτερότητες Τμημάτων ή Σχολών,
ούτε επιτρέπονται εναλλακτικές επιλογές και προσαρμογή των μέτρων εκεί όπου δεν είναι εκ των
πράγματων εφικτή η εφαρμογή τους.
Η ΠΟΣΔΕΠ με έμφαση τάχθηκε ευθέως υπέρ της εκπαίδευσης με φυσική παρουσία, αλλά ζητά να
δίνεται ρητά η ευχέρεια εξ αποστάσεως ή μικτού τρόπου διδασκαλίας για την αντιμετώπιση
τέτοιων δυσμενών συνθηκών που παραβιάζουν τους κανόνες υγιεινής και υπερβαίνουν τα όρια
του λελογισμένου επιδημιολογικού ρίσκου. Επίσης ζητά να λαμβάνεται πρόνοια για εξαιρέσεις σε
περιπτώσεις ατόμων ευάλωτων, με επιβαρυμένη υγεία.
Η ΠΟΣΔΕΠ επισημαίνει ότι οι διδάσκοντες έχουν την αρμοδιότητα να κρίνουν αν το μάθημά τους
διεξάγεται σε συνθήκες υγειονομικής ασφάλειας, και, σε περίπτωση που διαπιστώνουν μη
συμμόρφωση ή ελλιπή τήρηση των οριζόμενων μέτρων, να το διακόψουν ή να λάβουν κάθε άλλη
αναγκαία απόφαση για την οργάνωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας.
Ζητά επίσης ευρύτερα μέτρα και πολιτικές περιορισμού της μετάδοσης του ιού και
αντιμετώπισης των επιπτώσεών του, τα οποία επηρεάζουν την ασφάλεια της πανεπιστημιακής
κοινότητας αλλά και όλων των πολιτών, όπως η βελτίωση των μέσων μαζικής μεταφοράς για
ασφαλέστερη μετακίνηση και η ενίσχυση του συστήματος υγείας.
Καθώς στο επόμενο διάστημα και ενόσω διαρκεί η πανδημία, διακυβεύεται η ομαλή λειτουργία
των πανεπιστημίων, η οικονομική και κοινωνική ζωή του τόπου αλλά και η προσωπική υγεία,
ακόμη και η ίδια η ζωή των μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας, η ΠΟΣΔΕΠ κάλεσε τους
συλλόγους, ανάλογα με τις συνθήκες που επικρατούν στα Ιδρύματα και τις Σχολές τους, να
προβούν σε εκδηλώσεις διαμαρτυρίας και διεκδίκησης των όρων ασφαλούς ανοίγματος των
πανεπιστημίων.

Για τις κενές θέσεις ΔΕΠ, τη χρηματοδότηση των πανεπιστημίων και το μισθολόγιο των
πανεπιστημιακών
[ΔΕ 21-10-2020] Η ΠΟΣΔΕΠ υπενθύμισε για πολλοστή φορά ότι τα πανεπιστήμια και οι
πανεπιστημιακοί έχουν δεχτεί ισχυρά πλήγματα στη διάρκεια της κρίσης την τελευταία δεκαετία
εξαιτίας αφενός της διακοπής από το 2012 της αναπλήρωσης των κενών θέσεων προσωπικού, και
αφετέρου των περικοπών στη χρηματοδότηση και στους μισθούς και συντάξεις. Τα ελληνικά
πανεπιστήμια απειλούνται με σοβαρή υποβάθμιση εξαιτίας της άρνησης των κυβερνήσεων να τα
υποστηρίξουν εμπράκτως τουλάχιστον την τελευταία δεκαετία παρά τις διακηρύξεις τους. Η
πορεία υποβάθμισης δεν έχει αντιστραφεί, καθώς η χρηματοδότηση παραμένει αναιμική, οι νέες
θέσεις δεν καλύπτουν ούτε τις ετήσιες απώλειες, ενώ το νέο μισθολόγιο του Ν. 4472/2017
επικυρώνει τις περικοπές ύψους 40% σε μισθούς και συντάξεις χωρίς να εφαρμόζει την απόφαση
του ΣτΕ για αξιοπρεπή επίπεδα αποδοχών. Εξάλλου, η πρόσφατη αναδιάρθρωση με την
πανεπιστημιοποίηση ΤΕΙ και την αλόγιστη δημιουργία νέων τμημάτων επιβαρύνει τα
πανεπιστήμια με πρόσθετες ανάγκες.
Τα ελληνικά πανεπιστήμια συνεχίζουν παρά ταύτα να ανταποκρίνονται στο ρόλο που τους έχει
αναθέσει η πολιτεία για μαζική εκπαίδευση - χωρίς να παρέχει τα αναγκαία μέσα – χάρη στο
φιλότιμο και τις υπερπροσπάθειες του προσωπικού τους. Οι συνθήκες της πανδημίας
αποκαλύπτουν τις αδυναμίες, αυξάνοντας περισσότερο τις απαιτήσεις της διδασκαλίας και τις
ανάγκες για χρηματοδότηση.
Η ΠΟΣΔΕΠ προειδοποίησε ότι η κατάσταση έχει φτάσει σε οριακό σημείο καθώς η συρρίκνωση
πόρων και έμψυχου δυναμικού απειλεί πλέον το επίπεδο των σπουδών και των πτυχίων. Αυτό
αποτυπώνεται με τον πιο επίσημο τρόπο στην πρόσφατη Ετήσια Έκθεση για την Ποιότητα της
Ανώτατης Εκπαίδευσης 2019 που υπέβαλε η Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης. Για τις θέσεις
ΔΕΠ και λοιπού προσωπικού. Εκεί, μεταξύ άλλων, διαπιστώνεται ότι η Ελλάδα έχει μακράν τη
χειρότερη αναλογία φοιτητών /διδάσκοντα στην Ευρώπη (44), τρεισήμισι φορές μεγαλύτερη από
τον ευρωπαϊκό μέσο όρο (13). Η Δ.Ε. της ΠΟΣΔΕΠ επισημαίνει ότι το πρόβλημα με τα κενά
Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού, που δεν αναπληρώνονται έγκαιρα, δεν είναι μόνο
ποσοτικό. Τα μέλη ΔΕΠ υπηρετούν συγκεκριμένα γνωστικά αντικείμενα, υψηλής εξειδίκευσης,
και όταν αποχωρούν δεν υποκαθίστανται από συναδέλφους άλλου αντικειμένου ή νέους
διδάσκοντες χωρίς εμπειρία. Χάνονται έτσι γνωστικά αντικείμενα και μαζί η συσσωρευμένη
γνώση, με σοβαρές και μακρόχρονες επιπτώσεις στη διδασκαλία, την έρευνα και το επίπεδο των
σπουδών. Η ΠΟΣΔΕΠ απαίτησε
• την προκήρυξη θέσεων ΔΕΠ και λοιπού προσωπικού για κάλυψη όλων των κενών που
συσσωρεύτηκαν από το 2012 που πάγωσαν οι επαναπροκηρύξεις.
• την άμεση κατανομή του συνόλου των κενών θέσεων μελών ΔΕΠ του 2019, καθώς έχει ήδη
διανυθεί ένα ακαδημαϊκό έτος με τις θέσεις αυτές κενές,
• την κατανομή την 1η /1/2021 όλων των θέσεων των μελών ΔΕΠ που αφυπηρέτησαν τον
Αύγουστο του 2020, αφού δεν χρειάζεται για τις θέσεις αυτές η έγκριση κατανομής πίστωσης
(άρθρο 65, Ν. 4610/2019).
Επισημαίνουμε ότι τα ανωτέρω αποτελούν εφαρμογή της νομοθεσίας και υποσχέσεις του
υπουργείου, που αθετήθηκαν δημιουργώντας σοβαρό θέμα αξιοπιστίας και αβεβαιότητας για
την τύχη των προβλεπόμενων στο Ν. 4653/2020 συμφωνιών προγραμματικού σχεδιασμού Η

τακτική χρηματοδότηση των πανεπιστημίων για το 2021 κατανέμεται μεν με συγκεκριμένο
αλγόριθμο που εισηγείται η ΕΘΑΑΕ, όμως το ύψος της χρηματοδότησης που εξαγγέλθηκε υστερεί
σε σχέση με τα δύο προηγούμενα έτη και πάντως παραμένει επί σειρά ετών σε ανεπαρκές
επίπεδο, σχεδόν στο μισό του 2011. Τα πανεπιστήμια έχουν πρόβλημα διατήρησης των
υποδομών και των υπηρεσιών τους σε ένα ποιοτικό επίπεδο λειτουργίας, ενώ καλύπτουν τις
ανελαστικές δαπάνες με κονδύλια των ΕΛΚΕ που προορίζονται για την υποστήριξη της έρευνας.
Για τη χρηματοδότηση Η ΔΕ της ΠΟΣΔΕΠ ζητά η τακτική χρηματοδότηση των πανεπιστημίων
• να μην υπολείπεται του ποσού που δίνονταν σε κάθε πανεπιστήμιο τα προηγούμενα χρόνια,
• να καλύπτει κατά 100% τις πάγιες ανάγκες,
• και να αυξηθεί σε επίπεδο επαρκές για την ποιοτική λειτουργία τους.
Η χρηματοδότηση με βάση την αξιολόγηση, που εισάγεται από το 2022, και μπορεί να φτάνει έως
και επιπλέον 25% της τακτικής, πρέπει να αφορά πρόσθετα κονδύλια για επιβράβευση ή
ενίσχυση, ανάλογα με τις επιδόσεις. Η Πολιτεία οφείλει να συμμορφωθεί με τις αποφάσεις του
ΣτΕ για μισθούς τουλάχιστον στα επίπεδα του 2012 και να μη συνεχίζει τον εμπαιγμό με το
μισθολόγιο του 2017.
Για τις αποδοχές η ΠΟΣΔΕΠ απαιτεί
• πραγματική αύξηση μισθών μέσω του εξορθολογισμού του μισθολογίου ΔΕΠ, καθώς έχουμε
υποστεί όλες τις μειώσεις της κρίσης χωρίς να έχουμε προηγουμένως λάβει τις αυξήσεις της
περιόδου 2007-2009 που χορηγήθηκαν στο πλαίσιο των ειδικών μισθολογίων.
• να επιταχυνθούν οι διαδικασίες απονομής σύνταξης που καθυστερούν απαράδεκτα κατά 2 έως
και 3 έτη

Κολέγια – επαγγελματικά προσόντα
Ειδική αναφορά απαιτείται για τις ρυθμίσεις που εισάχθηκαν σχετικά με την αναγνώριση
επαγγελματικών προσόντων. Η ΠΟΣΔΕΠ αντέδρασε στις διαδοχικές ρυθμίσεις και με αποφάσεις
της ΕΓ και της ΔΕ.
Το υπουργείο παιδείας έχει προχωρήσει σε μια σειρά πρόσφατες ρυθμίσεις που σχετίζονται με
την αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων (άρθρο 168 του Ν.4635/30-10-2019, άρθρο 50 του
Ν.4653/24-1-2020, και άρθρο 164 του Ν.4673/21-12-2020), με επίκληση στην υποχρέωση
προσαρμογής στη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, χωρίς προηγούμενη διαβούλευση, χωρίς
να εξηγήσει ικανοποιητικά για ποιους λόγους τις επιβάλλει, και χωρίς να εξετάζει τις επιπτώσεις
τους, τόσο στο εκπαιδευτικό σύστημα όσο και στην αγορά εργασίας.
Η ΠΟΣΔΕΠ έχει σοβαρές αντιρρήσεις για την fast track απόδοση επαγγελματικών δικαιωμάτων
που παρακάμπτει τους επαγγελματικούς φορείς και τα επιμελητήρια, και υπογραμμίζει τα
προβλήματα ασφάλειας στην οικονομική και κοινωνική ζωή από την έλλειψη διαδικασιών
ουσιαστικού ελέγχου της επαγγελματικής επάρκειας πριν τη χορήγηση άδειας άσκησης
επαγγέλματος.

Παράλληλα η ΠΟΣΔΕΠ επισημαίνει το ανοιχτό θέμα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και το
πρόβλημα των επαγγελματικών δικαιωμάτων, που είναι άλυτα επί χρόνια.
Η ΠΟΣΔΕΠ, όπως και οι σύγκλητοι και οι πανεπιστημιακές σχολές, διαμαρτύρεται για την επίσημη
υποτίμηση των σπουδών και του κύρους των πτυχίων του δημόσιου πανεπιστημίου, και την
απαξίωση του εκπαιδευτικού συστήματος, καθώς αποδίδονται τα ίδια επαγγελματικά
δικαιώματα σε τίτλους που δεν είναι ισότιμοι με τα ελληνικά πανεπιστημιακά πτυχία και
διπλώματα. Πρόκειται για τίτλους που αποκτήθηκαν από τα κολέγια, τα οποία παρέχουν μη
τυπική εκπαίδευση, χωρίς ανάλογη με τα πανεπιστήμια αξιολόγηση, και θεωρούνται
επαγγελματικά ισοδύναμοι, σε βάρος των τίτλων της τριτοβάθμιας, δημόσιας κατά το Σύνταγμα,
τυπικής εκπαίδευσης. Μέσα από τις πρόσφατες ρυθμίσεις, αναγνωρίζοντας «επαγγελματική
ισοδυναμία» των τίτλων ξένων πανεπιστημίων που χορηγούν τα προγράμματα μη τυπικής
μεταλυκειακής εκπαίδευσης των κολεγίων, καταλήγουν αυτοί να αποκτούν τα ίδια δικαιώματα
με τα ελληνικά πανεπιστημιακά πτυχία και διπλώματα, επομένως στην πράξη η λειτουργία των
κολεγίων είναι εκτός των ορίων του άρθρου 16 του Συντάγματος.
Για την αντιμετώπιση της άκριτης και μεροληπτικής υπέρ των κολεγίων δήθεν προσαρμογής της
ελληνικής νομοθεσίας στο ενωσιακό δίκαιο, με τρόπο που προκαλεί στρεβλώσεις στο
εκπαιδευτικό σύστημα και στην αγορά εργασίας, η ΠΟΣΔΕΠ ζητά:
• Να επανέλθει η απαίτηση για «υψηλά ακαδημαϊκά προσόντα» του προσωπικού της
πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στους διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ (όπως στο
Ν.4589/2019, άρθρο 54, παρ. 5) που μετατράπηκε με τον Ν.4653/2020 (άρθρο 50) σε απλά
επαγγελματικά προσόντα.
• Να καταργηθεί η αναφορά σε τρίτες χώρες στο άρθρο 168, του Ν.4635/2019, καθώς αυτές δεν
υπάγονται στο ενωσιακό δίκαιο και δεν υπάρχει αμοιβαιότητα.
• Να ιδρυθεί και να αναλάβει τις διαδικασίες επαγγελματικής αναγνώρισης ένα αναβαθμισμένο
ΣΑΕΠ (Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων), αντί του γραφείου ΑΤΕΕΝ που είναι
ανεπαρκές, και να απεμπλακούν τα πανεπιστήμια από εξετάσεις που συνδέονται με αναγνώριση
επαγγελματικών προσόντων.
• Παράλληλα, να αναβαθμίσουν οι επαγγελματικοί φορείς και τα επιμελητήρια τη διαδικασία και
τα κριτήρια εγγραφής και απόδοσης άδειας άσκησης επαγγέλματος στους πτυχιούχους και
διπλωματούχους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.
• Με νομοθετική ρύθμιση να απαγορευτεί σε δομές μη τυπικής εκπαίδευσης να παρέχουν
τίτλους τυπικής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης πανεπιστημίων της Ε.Ε. ή τρίτης χώρας, όπως
συμβαίνει σήμερα με τα κολέγια.
• Να καταργηθεί στην ενωσιακή νομοθεσία η δυνατότητα της πρώτης αναγνώρισης
επαγγελματικών δικαιωμάτων σε άλλο κράτος – μέλος από εκείνο στο οποίο αποκτήθηκε ο
εκπαιδευτικός τίτλος που απαιτείται για την πρόσβαση στο επάγγελμα. Η πρόσβαση στο
επάγγελμα να παρέχεται στη χώρα του ιδρύματος που εκδίδει τον εκπαιδευτικό τίτλο και με αυτή
την αναγνώριση να ασκείται το δικαίωμα της ελεύθερης μετακίνησης εργαζομένων.
Πρόσφατα επίσης η ΠΟΣΔΕΠ υιοθέτησε το Ψήφισμα των Σχολών (Σ.Ε.Φ.Α.Α.) και Τμημάτων
Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού (Τ.Ε.Φ.Α.Α.) της 15ης Νοεμβρίου 2021 για το αθλητικό
νομοσχέδιο, υποστηρίζοντας τα δίκαια αιτήματά τους, και κάλεσε την κυβέρνηση να αποσύρει τις

προτεινόμενες αντιεπιστημονικές και επικίνδυνες για τη δημόσια υγεία διατάξεις του
νομοσχεδίου και να προβεί στις αναγκαίες τροποποιήσεις των άρθρων του νομοσχεδίου σε
συνεργασία με τα Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Τ.Ε.Φ.Α.Α.) των ΑΕΙ της
χώρας.

Νομοσχέδια και διάλογος
Παρόλο που πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις με την ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας σε καλό
κλίμα, την περίοδο αυτή είχαμε εξαγγελίες για νέα νομοθετήματα και νομοσχέδια που
προωθούνται χωρίς διάλογο. Ειδικότερα,
[ΔΕ 28-4-2021] Η ΠΟΣΔΕΠ έχει ζητήσει να συμβάλει κατά τη διαμόρφωσή του θεσμικού πλαισίου
για τα πανεπιστήμια, ώστε αυτό να αποτελεί προϊόν συγκλίσεων και συναινέσεων, οι οποίες είναι
προϋπόθεση για τη βιωσιμότητα των νομοθετικών ρυθμίσεων και μεταρρυθμίσεων. Διαπιστώνει
όμως ότι δεν υπήρξε διάλογος για τα πρόσφατα νομοσχέδια, και ότι υπάρχουν προαναγγελίες και
διαρροές στον τύπο σχετικά με το περιεχόμενο προσεχών νομοσχεδίων του Υπουργείου
Παιδείας, το οποίο «σχεδιάζει ένα νέο τοπίο» χωρίς να μάς παρέχει καμία ενημέρωση. Η ΠΟΣΔΕΠ
διαμαρτύρεται έντονα για την έλλειψη διαλόγου του Υπουργείου με τον επίσημο φορέα
εκπροσώπησης όλων των Πανεπιστημιακών και ζητά εκ νέου από το Υπουργείο άμεση
ενημέρωση και διάλογο κατά την προπαρασκευαστική φάση της διαμόρφωσης των νομοσχεδίων
και όχι επί του τελικού σχεδίου.
Η ΠΟΣΔΕΠ δήλωσε κατ’ επανάληψη ότι αν προσκληθεί ξανά σε συνάντηση για παρουσίαση ενός
ήδη διαμορφωμένου νομοσχεδίου λίγο πριν αυτό κατατεθεί στη δημόσια διαβούλευση, τότε θα
θεωρήσει ότι το υπουργείο αγνοεί την Ομοσπονδία και δεν επιθυμεί να λάβει υπόψη τις απόψεις
των εκπροσώπων των πανεπιστημιακών μέσα από ουσιαστικό και γόνιμο διάλογο.
[ΔΕ 21-10-2021] Η ΠΟΣΔΕΠ, παρακολουθώντας συνεχείς ανακοινώσεις και διαρροές στον τύπο
σχετικά με το περιεχόμενο νομοσχεδίων που το Υπουργείο Παιδείας επεξεργάζεται και για τα
οποία δεν έχει ενημέρωση, ζητά άμεση επικοινωνία και συνεργασία για το περιεχόμενο των υπό
διαμόρφωση νομοσχεδίων, προκειμένου με τις προτάσεις της να συμβάλει στη διαμόρφωσή τους
πριν την τελική υποβολή τους στη διαδικασία της δημόσιας διαβούλευσης (opengov)

Άσυλο – Ακαδημαϊκή ελευθερία – Ασφαλής λειτουργία και φαινόμενα ανομίας

[ΕΓ 4-8-2019] Με την τροποποίηση της νομοθεσίας για το άσυλο η ΠΟΣΔΕΠ επεσήμανε
ότι το Πανεπιστημιακό Άσυλο αποτελεί ιστορικά έναν ακαδημαϊκό θεσμό που εκφράζει
την κατοχύρωση και προάσπιση της ελευθερίας στην διδασκαλία, στην έρευνα, στην
ελεύθερη διακίνηση των ιδεών και στην απρόσκοπτη ακαδημαϊκή λειτουργία. Στη χώρα
μας θεσπίστηκε το 1982 ως υπό όρους επέμβαση της δημόσιας δύναμης στα
πανεπιστήμια. Την δε περίοδο 2011-2017 ίσχυε παρόμοια διάταξη με αυτήν που
προωθήθηκε το 2019 μετά την κυβερνητική αλλαγή, και εκτίμησε ότι είναι προς την
σωστή κατεύθυνση για την κατοχύρωση της ακαδημαϊκής ελευθερίας και του
πραγματικού περιεχομένου του Πανεπιστημιακού Ασύλου, το οποίο επ’ ουδενί δεν
επιτρέπεται να χρησιμοποιείται για να καλύπτει και να προστατεύει αξιόποινες πράξεις.

Επεσήμανε όμως ότι δεν αποτελεί από μόνο του την ικανή συνθήκη για την αντιμετώπιση
του προβλήματος, καθώς η εφαρμογή του νόμου εξαρτάται από την βούληση της
πολιτικής ηγεσίας και την στάση των εμπλεκόμενων δημόσιων αρχών και των θεσμικών
οργάνων των πανεπιστημίων.
Παράλληλα, τόνισε την ανάγκη για συνολική επανεξέταση όλων των πτυχών του
ζητήματος της φύλαξης και ασφάλειας στους πανεπιστημιακούς χώρους, και για την
σύσταση υπηρεσίας με ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό για την ασφάλεια στα
πανεπιστήμια υπό την άμεση εποπτεία του Πρύτανη, καθώς και την αυξημένη ευθύνη
που έχουν οι πρυτανικές αρχές, και με το νέο θεσμικό πλαίσιο, για την αποτελεσματική
φύλαξη των ιδρυμάτων.

Η εφαρμογή ή μη εφαρμογή των διατάξεων για το άσυλο και η στάση των αρμόδιων
πανεπιστημιακών και δημόσιων αρχών οδήγησε εδώ και πολλά χρόνια σε μια κατάσταση
όπου, ούτε η ακαδημαϊκή ελευθερία προστατεύεται από μειοψηφικές ομάδες που
θέλουν να επιβάλουν την άποψή τους, ούτε το προσωπικό, οι φοιτητές και οι υποδομές
προστατεύονται από πράξεις βίας και εγκληματικές ενέργειες.
Για το λόγο αυτό η
ΠΟΣΔΕΠ όλα τα τελευταία χρόνια έχει επανειλημμένα καταδικάσει πράξεις και
φαινόμενα βίας και ανομίας στους χώρους των Πανεπιστημίων, με πιο χαρακτηριστικά
την προηγούμενη περίοδο
-απειλές από αυτοαποκαλούμενη αναρχική ομάδα, εγκατεστημένη στη Φιλοσοφική
Σχολή του ΕΚΠΑ, κατά καθηγήτριας της Σχολής (22-6-2019),
- προπηλακισμός και ομηρία καθηγητή από ομάδα φοιτητών στο Α.Π.Θ. (10-3-2020)
- επίθεση κουκουλοφόρων στο ΕΜΠ (13-10-2020)
- επίθεση κουκουλοφόρων, ομηρία και προπηλακισμός του πρύτανη του ΟΠΑ (31-102020)
- απειλές σε καθηγήτρια του ΑΠΘ (8-4-2021)
- α) τραμπουκισμούς οργανωμένης ομάδας κουκουλοφόρων κατά φοιτητών στη ΣΘΕ, β)
απειλές κατά μελών ΔΕΠ, γ) καταστροφές στο Βιολογικό και δ) εισβολή κουκουλοφόρων
στην πρυτανεία με σκοπό τον εκφοβισμό στις 3/12 (9-12-2021).

[ΕΓ 10-3-2020] Η ΠΟΣΔΕΠ τονίζει ότι στο εσωτερικό της ακαδημαϊκής κοινότητας καμία
διαφωνία για κανένα ζήτημα (όπως λ.χ. η αναμόρφωση ενός προγράμματος σπουδών!)
δεν επιτρέπεται να οδηγεί σε τέτοιες αντιακαδημαϊκές και παραβατικές πρακτικές, ούτε
τις δικαιολογεί. Η ελευθερία του λόγου και η δημοκρατικότητα στη λήψη αποφάσεων
διασφαλίζεται με τον σεβασμό των ακαδημαϊκών θεσμών και των προσώπων.

Ομάδες φοιτητών που συμπεριφέρονται με εντελώς αντιακαδημαϊκό τρόπο:
παρεμποδίζουν τη λειτουργία θεσμικών οργάνων, ασκούν λεκτική, ψυχολογική, κάποτε
και σωματική βία, στοχοποιούν καθηγητές και προσπαθούν να επιβάλουν τις δικές τους
θέσεις στη Σύγκλητο ή σε Συνελεύσεις Τμημάτων, τελικά υπονομεύουν την εκπαιδευτική
διαδικασία και το δημόσιο πανεπιστήμιο, το οποίο δήθεν υπερασπίζονται από φανταστικούς συνήθως εχθρούς.
Τέτοιες ακραίες ενέργειες στρέφονται ευθέως κατά της ακαδημαϊκής και της ατομικής
ελευθερίας και, όπως έχει φανεί, δεν μπορεί να αντιμετωπίζονται με ανοχή που
εκλαμβάνεται σαν αδυναμία, αλλά μόνο με αποφασιστικές και ψύχραιμες κινήσεις
αποκλιμάκωσης της έντασης αλλά και θεσμικής θωράκισης του πανεπιστημίου απέναντι
στην παραβατικότητα. Όσοι ασκούν, και μάλιστα ομαδικά και οργανωμένα, σωματική και
ψυχολογική βία σε μέλος της πανεπιστημιακής κοινότητας προσβάλλουν κάθε έννοια
ακαδημαϊκού ήθους και, πέρα από την όποια ποινική απαξία των πράξεών τους, πρέπει
να καταλάβουν ότι θέτουν εαυτούς εκτός της κοινότητας.
Με την εξαγγελία του νομοσχεδίου για τη φύλαξη των ΑΕΙ η ΠΟΣΔΕΠ [ΔΕ 10-12-2020]
- Ζήτησε ενίσχυση της φύλαξης των πανεπιστημίων με τη σύσταση ειδικού ανεξάρτητου
σώματος φύλαξης, σύμφωνα με την διεθνή εμπειρία κυρίως από τις χώρες της Ε.Ε. Το
σώμα φύλαξης θα στελεχωθεί με προσωπικό που θα προσληφθεί από την πολιτεία,
ιδανικά μέσω ΑΣΕΠ, με συγκεκριμένα προσόντα, θα έχει κατάλληλη εκπαίδευση από
τους αρμόδιους φορείς και θα μισθοδοτείται από την Γενική Κυβέρνηση. Είναι
απαραίτητο να περιγραφούν αναλυτικά οι αρμοδιότητες της υπηρεσίας φύλαξης των ΑΕΙ,
όπως έγινε π.χ. με το ΠΔ 23/2002 για τη Δημοτική Αστυνομία. Το σώμα φύλαξης θα
πρέπει να λειτουργεί αποτρεπτικά και θα παρεμβαίνει αυτεπάγγελτα με βάση
επιχειρησιακά σχέδια και κανόνες που θα εκπονηθούν σε συνεργασία των ΑΕΙ με τις
αρμόδιες δημόσιες αρχές και με βάση τις τοπικές ανάγκες κάθε Πανεπιστημίου. Το ειδικό
σώμα φύλαξης πρέπει να εποπτεύεται από τον Πρύτανη και όχι από την ΕΛΑΣ, ως εκ
τούτου η θέση της ΠΟΣΔΕΠ διαφέρει ουσιαστικά από την πρόταση των υπουργείων
Παιδείας και Προστασίας του Πολίτη.
- θεώρησε θετική την εξαγγελία για πρόσθετη χρηματοδότηση των πανεπιστημίων με 30
εκ. ευρώ, που αντιστοιχούν στο 1/3 του προϋπολογισμού τους για το 2021, καθώς η
χρόνια περικοπή των κονδυλίων έχει δημιουργήσει μεγάλες ελλείψεις στις υποδομές,
αλλά για τον ίδιο λόγο θεωρεί ότι προτεραιότητα πρέπει να δοθεί σε συντήρηση και
αναβάθμιση αιθουσών και εξοπλισμού και, αναλογικά, σε έργα περίφραξης, επιτήρησης
και ελέγχου εισόδων.
- συμφώνησε, γενικά, με την επανεξέταση των μέτρων πρόσβασης στις Πανεπιστημιακές
εγκαταστάσεις με την χρήση ακαδημαϊκών ταυτοτήτων και με έμφαση σε χώρους
εργαστηρίων, χώρους με υψηλής τεχνολογίας εξοπλισμό και διοικητικούς χώρους.
Πρέπει όμως σε κάθε περίπτωση να συνυπολογιστούν οι επιμέρους ιδιαιτερότητες κάθε
εγκατάστασης και Ιδρύματος.

- επισήμανε ότι η εφαρμογή του ποινικού κώδικα δεν χρειάζεται να διαφοροποιείται
στους χώρους των ΑΕΙ, ενώ επισημαίνει ότι οι πειθαρχικές διαδικασίες καθορίζονται από
τους εσωτερικούς κανονισμούς των Ιδρυμάτων, οι οποίοι συντάσσονται από τα ίδια τα
αυτοδιοικούμενα κατά το Σύνταγμα Ιδρύματα. Αποτελεί ευθύνη της ακαδημαϊκής
κοινότητας και των πανεπιστημιακών αρχών ο καθορισμός των διαδικασιών και η
εφαρμογή τους, ώστε να διασφαλίζεται ένα ασφαλές περιβάλλον για τη διδασκαλία, την
έρευνα και την ομαλή ακαδημαϊκή λειτουργία.
Η ΠΟΣΔΕΠ [ΔΕ 5-5-2021] μετά την ψήφιση του νόμου 4777/17-2-2021 («Εισαγωγή στην
Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, Προστασία της Ακαδημαϊκής Ελευθερίας, Αναβάθμιση του
Ακαδημαϊκού Περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις»), που προκάλεσε συνθήκες έντασης
στα πανεπιστήμια και αντιδράσεις φοιτητών και καθηγητών για τα προβληματικά σημεία
του νόμου τα οποία και η ΠΟΣΔΕΠ είχε επισημάνει, σημείωσε ότι ο νόμος δεν είναι
αποτέλεσμα διαλόγου, καθώς τα θέματα της «Εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση»
και οι «Ρυθμίσεις θεμάτων διάρκειας φοίτησης» δεν είχαν τεθεί σε συζήτηση. Η αντίθεση
της ΠΟΣΔΕΠ και της πανεπιστημιακής κοινότητας στη διαρκή παρουσία αστυνομικής
δύναμης μέσα στα ιδρύματα δεν ελήφθη υπόψη, ενώ δεν εισακούστηκαν οι προτάσεις
για σύσταση ενός σώματος φύλαξης που θα υπάγεται στον πρύτανη.
Ειδικότερα,
Α) Η ΠΟΣΔΕΠ συμφωνεί με τον καθορισμό ανώτατης διάρκειας φοίτησης, ωστόσο
επισημαίνει την πολυπαραγοντικότητα του προβλήματος. Το όριο ν+2 που τέθηκε είναι
υπερβολικό καθώς αποτελεί σε πολλές περιπτώσεις τον μέσο χρόνο φοίτησης, και δεν
λαμβάνει υπόψη τις καθυστερήσεις που προκαλούνται αυτή την περίοδο λόγω της
πανδημίας.
Η ΠΟΣΔΕΠ ζητά να τροποποιηθεί το ανώτατο όριο στα 2ν, μετά την υπέρβαση του ορίου
κανονικής φοίτησης η περαιτέρω διαδικασία καθώς και η αντιμετώπιση ειδικών
περιπτώσεων να καθορίζονται από τον Εσωτερικό Κανονισμό του Ιδρύματος, και να
θεσμοθετηθεί η δυνατότητα διατήρησης και μεταφοράς των ECTS που έχουν αποκτηθεί.
Β) Η καθιέρωση ελάχιστης βάσης εισαγωγής (ΕΒΕ) κινείται μεν σε θετική κατεύθυνση
επειδή αποσκοπεί στην εκλογίκευση του αριθμού των εισακτέων στα πανεπιστήμια,
αλλά δεν αποτελεί ακαδημαϊκό κριτήριο για τη μείωση των εισακτέων. Για μια σταδιακή
μείωση των εισακτέων θα έπρεπε να προηγηθεί η ενίσχυση της επαγγελματικής και
τεχνικής μη πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, και η μείωση να προέλθει όχι από το
σύστημα εισαγωγής που αποτυπώνει τις προτιμήσεις των υποψηφίων, αλλά από τα
πορίσματα αξιολόγησης της ΕΘΑΑΕ και τις προτάσεις των πανεπιστημίων για τις
εκπαιδευτικές δυνατότητές τους.
Η εφαρμογή της ΕΒΕ παραβλέπει τις σοβαρές επιπτώσεις στην πορεία των
περιφερειακών πανεπιστημίων και κυρίως εκείνων σε ακριτικές περιοχές, των οποίων η
λειτουργία συνδέεται με αναπτυξιακούς και εθνικούς στόχους. Η μεταφορά πρόσθετων
θέσεων εισακτέων δεν συμβάλλει στην αναδιάρθρωση και ποιοτική αναβάθμιση

τμημάτων και σχολών. Εκείνο που χρειάζεται είναι να διαμορφωθεί η διάρθρωση, η
γεωγραφική κατανομή και το αντικείμενο των τμημάτων με μακροπρόθεσμο σχεδιασμό
και με ακαδημαϊκά και αναπτυξιακά κριτήρια.
Λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες συνθήκες της πανδημίας και ότι οι προϋποθέσεις που
θέτουμε για τη μείωση των εισακτέων δεν έχουν προωθηθεί, η ΠΟΣΔΕΠ ζητά να μην
εφαρμοστεί φέτος η ΕΒΕ.
Γ) Οι ρυθμίσεις για την προστασία των ΑΕΙ είναι από τα πιο έντονα αμφισβητούμενα
σημεία του νέου νόμου.
Η ΠΟΣΔΕΠ ζητά την ενίσχυση της φύλαξης των πανεπιστημίων, η οποία όμως να μη
γίνεται εις βάρος των κονδυλίων για την ενίσχυση της έρευνας. Θεωρεί χρήσιμη για τη
φύλαξη των πανεπιστημίων τη δυνατότητα ελέγχου και περιορισμού πρόσβασης στις
Πανεπιστημιακές εγκαταστάσεις με τη χρήση ακαδημαϊκών ταυτοτήτων, καθώς και τη
δυνατότητα χρήσης ηλεκτρονικών μέσων εποπτείας σε ευαίσθητους χώρους, που θα
πρέπει να σέβεται τις διατάξεις της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.
Υπογραμμίζει όμως ότι σε κάθε περίπτωση τέτοια μέτρα δεν μπορεί να είναι
υποχρεωτικά αλλά θα πρέπει να τα αποφασίζει κάθε Ίδρυμα με βάση τις ιδιαιτερότητές
του.
Η ΠΟΣΔΕΠ θεωρεί ότι είναι επαρκείς οι ισχύουσες προγενέστερες διατάξεις για την
αντιμετώπιση αξιόποινων πράξεων στους χώρους των ΑΕΙ με εφαρμογή του νόμου
παρόμοια με το σύνολο της ελληνικής επικράτειας. Προς τούτο απαιτείται
επιχειρησιακός σχεδιασμός που θα λαμβάνει υπόψη τις ιδιομορφίες του κάθε χώρου.
Όμως οι δύο επεμβάσεις της αστυνομίας στο ΑΠΘ μετά την ψήφιση του νόμου και τα
γεγονότα που ακολούθησαν αναδεικνύουν τις δυσκολίες και τα όρια του νέου μοντέλου
αστυνόμευσης που θα βασίζεται σε ειδική αστυνομική δύναμη με μόνιμη παρουσία στα
ιδρύματα. Η ΠΟΣΔΕΠ ζητά να ανασταλεί η πρόσληψη νέων αστυνομικών δυνάμεων και
να διατεθούν τα κονδύλια για την πρόσληψη διδακτικού προσωπικού. Παράλληλα η
ΠΟΣΔΕΠ ζητά από τα ιδρύματα με υπευθυνότητα και ρεαλισμό να οργανώσουν και να
ενισχύσουν τις εσωτερικές διαδικασίες ελέγχου, φύλαξης, αποτροπής παραβατικότητας,
διαχείρισης παραπτωμάτων, και απόδοσης ευθυνών, ιδίως σε περιπτώσεις παραβίασης
των ακαδημαϊκών ελευθεριών.
Η ΠΟΣΔΕΠ θεωρεί ότι η κατάληψη είναι μη αποδεκτή μορφή διαμαρτυρίας και
διεκδίκησης, που στρέφεται κατά των μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας, και κατά
της ακαδημαϊκής ελευθερίας ενώ οι χρόνιες καταλήψεις πανεπιστημιακών χώρων είναι
απολύτως απαράδεκτες. Εξάλλου, πράξεις βίας και αυθαιρεσίας που προσβάλλουν τις
ακαδημαϊκές ελευθερίες δυσφημώντας το δημόσιο πανεπιστήμιο, προσφέρουν αφορμές
και επιχειρήματα για επεμβάσεις της αστυνομίας και δημιουργούν έναν φαύλο κύκλο
συγκρούσεων και έντασης. Η θέσπιση όμως περιοριστικών διατάξεων, καθώς και
αυστηρότερων ποινών για καταλήψεις, είναι ατελέσφορη καθώς το πρόβλημα

εντοπίζεται στην εφαρμογή του νόμου και των κανονισμών, ώστε να έχει αποτέλεσμα ο
αποτρεπτικός χαρακτήρας της ποινής.
Με βάση τις προηγούμενες θέσεις η ΠΟΣΔΕΠ κάλεσε τους συλλόγους ΔΕΠ και την
πανεπιστημιακή κοινότητα να επεξεργαστεί πρωτοβουλίες που θα διασφαλίζουν τους
όρους της ομαλής ακαδημαϊκής ζωής, θα προασπίζουν το αυτοδιοίκητο και τις
ακαδημαϊκές ελευθερίες στα ΑΕΙ και θα ενισχύουν το κύρος των πανεπιστημίων.
Η ΠΟΣΔΕΠ κάλεσε επίσης την κυβέρνηση να αναθεωρήσει με βάση τις προτάσεις της τις
πλευρές του Ν.4777/2021 για τις οποίες έχει εκφραστεί αρνητικά η πανεπιστημιακή
κοινότητα.

Η ΠΟΣΔΕΠ στη 2ετία 2019-2021, εκτός των άλλων έπρεπε να ανταπεξέλθει στα δεδομένα που
επιβλήθηκαν από την πανδημία. Μέσα από αυτές τις πολύ δύσκολες συνθήκες διατήρησε στο
υψηλότερο και αποτελεσματικότερο δυνατό επίπεδο τη δράση και τη λειτουργία της. Προχώρησε
πάνω στους στόχους που είχαν τεθεί από το προηγούμενο συνέδριο και από την αρχή
επιδιώχθηκε και επιτεύχθηκε η λειτουργία της Ομοσπονδίας και των οργάνων της με τη μέγιστη
δυνατή συναίνεση. Έτσι, το προεδρείο συγκροτήθηκε με μια μεγάλη πλειοψηφία, την ευρύτερη
που έχει επιτευχθεί μέχρι σήμερα στην ΕΓ με 8 στις 11 ψήφους. Επιπλέον, συνέχισε σε όλη τη
θητεία του με αυτή την πλειοψηφία επιτυγχάνοντας έτσι μια ευρύτατη νομιμοποίηση των
αποφάσεων. Από την αρχή συνεπώς, έγινε πράξη το πλαίσιο των βασικών αρχών που είχε τεθεί
από το συνέδριο: «ενότητα, συναίνεση, συνεργασία και επικέντρωση όλων μας στους βασικούς
στόχους».
Παρακάτω παρατίθενται αναλυτικά οι δραστηριότητες της Ομοσπονδίας μας. Από αυτές
προκύπτει ότι η ΠΟΣΔΕΠ ανταποκρίθηκε στο ρόλο της με τον καλύτερο δυνατό τρόπο μέσα στις
δεδομένες συνθήκες.

Μέρος Β
Αναλυτικά, το χρονικό των δραστηριοτήτων της ομοσπονδίας από την συγκρότηση
Προεδρείου της ΠΟΣΔΕΠ μέχρι σήμερα είναι:
14/3/2019 Συγκρότηση Προεδρείου ΠΟΣΔΕΠ για τη διετία 2019 – 2021
28/3/2019 1η Συνεδρίαση ΕΓ
Θέματα ΗΔ:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Νέες διατάξεις για την πρόσβαση στα ΑΕΙ, αλλαγές στο Λύκειο
Θέμα αναπομπής κρίσεων στο Παν. Θεσσαλίας
Αύξησης του ορίου ηλικίας αφυπηρέτησης των Καθηγητών.
Καταγγελία για λέκτορες εφαρμογών στο ΠΑΔΑ
Αρθρο 21 του Ν4600/2019 που αφορά τους Πανεπιστημιακούς γιατρούς
Θέση σε αργία από το Υπουργείο Παιδείας του Καθηγητή Α΄ βαθμίδας του ΕΚΠΑ
κ. Νικολάου Μαλιάρα

7. Επιστολή Καθηγήτριας κ. Α. Κούτρας-Ταμαρέση
8. Συμπαράσταση στους διωκόμενους Τούρκους πανεπιστημιακούς
2/4/2019 Απόφαση της ΕΓ ΠΟΣΔΕΠ για τις προτεραιότητες στην κατανομή των νέων
θέσεων διδακτικού προσωπικού
https://www.posdep.gr/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=240
8&Itemid=238
Στάλθηκε σε :Υπουργό Παιδείας Ομ. Καθ. Κ.Γαβρόγλου
Aναπλ.Υπουργό Παιδείας κ.Μ.Τζούφη
ΓΓ Υπουργείου Παιδείας κ. Η.Γεωργαντά
Αναπληρωτή Υπουργό Έρευνας και Καινοτομίας, Καθ. Κ. Φωτάκη
Πρυτάνεις των Ελληνικών Πανεπιστημίων
Συλλόγους ΔΕΠ
MME
15/4/2019 2η Συνεδρίαση ΕΓ
Θέματα ΗΔ:

1. Αποζημίωση συνέδρων για οδοιπορικά/διαμονή
2. Συγχώνευση του Πανεπιστημίου Πατρών με το ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδος
3. Νέες Θέσεις μελών ΔΕΠ για τα νέα Τμήματα που ιδρύονται στα ΑΕΙ ΕΚΠΑ,
Γεωπονικό και Θεσσαλίας
4. Νέες διατάξεις για την πρόσβαση στα ΑΕΙ, αλλαγές στο Λύκειο
5. Δηλώσεις του Υπουργού Παιδείας για αύξηση εισακτέων
6. Θέμα αναπομπής κρίσεων στο Παν. Θεσσαλίας
7. Αύξησης του ορίου ηλικίας αφυπηρέτησης των Καθηγητών.
8. Αρθρο 21 του Ν4600/2019 που αφορά τους Πανεπιστημιακούς γιατρούς
9. Θέση σε αργία από το Υπουργείο Παιδείας του Καθηγητή Α΄ βαθμίδας του
ΕΚΠΑ κ. Νικολάου Μαλιάρα
10. Επιστολή Καθηγήτριας κ. Α. Κούτρας-Ταμαρέση
11. Καταγγελία για λέκτορες εφαρμογών στο ΠΑΔΑ
12. Συμπαράσταση στους διωκόμενους Τούρκους πανεπιστημιακούς (Είχαμε
εκδώσει ψήφισμα στο προηγούμενο
συνέδριο.http://www.posdep.gr/index.php?option=com_docman&task=doc_do
wnload&gid=2038&Itemid=502 ,αλλά η κατάσταση δεν άλλαξε, αυτή την
περίοδο γίνονται ατομικές δίκες για όσους υπέγραψαν το Academics for Peace,
το οποίο υπενθυμίζω έχει προσυπογράψει η ΠΟΣΔΕΠ.)
18/4/2019 Πρόσκληση της ΠΟΣΔΕΠ στη συνεδρίαση της Διαρκούς Επιτροπής Μορφωτικών
Υποθέσεων για έκθεση απόψεων επί των διατάξεων του σχεδίου νόμου του Υπουργείου
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων «Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην
τριτοβάθμια εκπαίδευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους και λοιπές διατάξεις».

18/4/2019 Τοποθέτηση στην ΔΕΜΥ της Βουλής για το πολυνομοσχέδιο
https://www.posdep.gr/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=2410
&Itemid=238

19/4/2019 Συμπαράσταση στους δικαζόμενους Τούρκους πανεπιστημιακούς, 19-4-2019
https://www.posdep.gr/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=2411
&Itemid=238
31/5/2019 Απόφαση της ΕΓ ΠΟΣΔΕΠ για τον αριθμό των εισακτέων, 31-5-2019
https://www.posdep.gr/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=2414
&Itemid=238
Στάλθηκε σε :Υπουργό Παιδείας Ομ. Καθ. Κ.Γαβρόγλου
Aναπλ.Υπουργό Παιδείας κ.Μ.Τζούφη
ΓΓ Υπουργείου Παιδείας κ. Η.Γεωργαντά
Αναπληρωτή Υπουργό Έρευνας και Καινοτομίας, Καθ. Κ. Φωτάκη
ΜΜΕ
5-6-2019 3η Συνεδρίαση ΕΓ –Ολοκλήρωση συγκρότησης προεδρείου ΠΟΣΔΕΠ
22-6-2019 Ανακοίνωση ΕΓ ΠΟΣΔΕΠ - Για τις απειλές εναντίον καθηγήτριας του ΕΚΠΑ
https://www.posdep.gr/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=2417
&Itemid=238
Στάλθηκε σε :Υπουργό Παιδείας Ομ. Καθ. Κ.Γαβρόγλου
Aναπλ.Υπουργό Παιδείας κ.Μ.Τζούφη
ΓΓ Υπουργείου Παιδείας κ. Η.Γεωργαντά
Αναπληρωτή Υπουργό Έρευνας και Καινοτομίας, Καθ. Κ. Φωτάκη
Πρυτάνεις των Ελληνικών Πανεπιστημίων και ΜΜΕ
4-7-2019 Ανακοίνωση ΕΓ ΠΟΣΔΕΠ - Για τις νέες θέσεις ΔΕΠ που εξήγγειλε ο κ. Γαβρόγλου
https://www.posdep.gr/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=2418
&Itemid=238
Στάλθηκε σε :Υπουργό Παιδείας Ομ. Καθ. Κ.Γαβρόγλου
Aναπλ.Υπουργό Παιδείας κ.Μ.Τζούφη
ΓΓ Υπουργείου Παιδείας κ. Η.Γεωργαντά
Αναπληρωτή Υπουργό Έρευνας και Καινοτομίας, Καθ. Κ. Φωτάκη
Πρυτάνεις των Ελληνικών Πανεπιστημίων και ΜΜΕ
11-7-2019 Συνάντηση της Εκτελεστικής Γραμματείας της ΠΟΣΔΕΠ, κατόπιν πρόσκλησης του
Υπουργείου Παιδείας, με τη νέα ηγεσία του Υπουργείου.
11-7-2019 Ενημέρωση για τη συνάντηση με το Υπ. Παιδείας, 11-7-2019
https://www.posdep.gr/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=2420
&Itemid=290
12-7-2019 Για τη μεταφορά της ΓΓΕΤ από το Υπ. Παιδείας στο Υπ. Ανάπτυξης
https://www.posdep.gr/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=2422
&Itemid=238
4-8-2019 για την ρύθμιση της κυβέρνησης σχετικά με τις «Ακαδημαϊκές ελευθερίες –
Αναβάθμιση της ποιότητας του ακαδημαϊκού περιβάλλοντος»
https://www.posdep.gr/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=2432
&Itemid=238
Στάλθηκε σε :Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, κ.Ν.Κεραμέως

Γενικό Γραμματέα Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων,κ, Η.Γεωργαντά
Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, κ. Β.Διγαλάκη
Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, κ. Σ.Ζαχαράκη
Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, κ.Μ.Χρυσοχοΐδη
Πρυτάνεις των Ελληνικών Πανεπιστημίων και ΜΜΕ
6-9-2019 Eπιστολή του υπουργείου Παιδείας προς τα μέλη της Ακαδημαϊκής Κοινότητας
20-9-2019 4η Συνεδρίαση EΓ ΠΟΣΔΕΠ με κύριο θέμα την διαμόρφωση των προτάσεων της
Ομοσπονδίας προς το Υπουργείο Παιδείας για τις επικείμενες νομοθετικές αλλαγές στον
νόμο πλαίσιο των Ανωτάτων Ιδρυμάτων που προτείθεται να προωθήσει η Κυβέρνηση.
20-9-2019 Δελτίο Τύπου ΕΓ ΠΟΣΔΕΠ για την επιστολή του Υπουργείου Παιδείας προς την
ακαδημαϊκή κοινότητα
https://www.posdep.gr/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=2436
&Itemid=290
Στάλθηκε σε :Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, κ.Ν.Κεραμέως
Γενικό Γραμματέα Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων
Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, κ. Β.Διγαλάκη
Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, κ. Σ.Ζαχαράκη
Πρυτάνεις των Ελληνικών Πανεπιστημίων
24-9-2019 1η Συνεδρίαση ΔΕ
Θέματα ΗΔ:

1.
2.
3.
4.

Ενημερώσεις
Προγραμματισμός ενεργειών για θέματα θεσμικά, μισθολογικά, ασφαλιστικά
Επιστολή του υπουργείου Παιδείας προς τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας
Αλλα θέματα

30-9-2019 ΔΕ ΠΟΣΔΕΠ - Απόφαση σχετικά με την επιστολή του υπουργείου Παιδείας
https://www.posdep.gr/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=2451
&Itemid=445
Στάλθηκε σε : Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, κ.Ν.Κεραμέως
Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, κ. Β.Διγαλάκη
Πρυτάνεις των Ελληνικών Πανεπιστημίων
ΜΜΕ

18-11-2019 6η Συνεδρίαση ΕΓ
Θέματα ΗΔ:

1. Γεγονότα στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

2. Επιστολή του Ομότιμου Καθηγητή Νίκου Τάτσου για τον αναδρομικό καταλογισμό
εισφορών του ΕΦΚΑ
3. Επιστολή της κ. Παπαϊωάννου Άλκιστις, υποψηφίας σε θέση Επίκουρου Καθηγητή επί
θητεία, με αίτημα για ενέργειες της ΠΟΣΔΕΠ σε προσφυγή προς το Υπουργείο Παιδείας
κατά πράξης διορισμού του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

4. Επιστολή της συναδέλφου Σ. Τζιαφέρη, Μόνιμης Επίκουρης Καθηγήτριας Τμήματος
Νοσηλευτικής Πανεπιστημίου Πελοποννήσου περί : Αναιτιολόγητης Απόρριψης Αιτήσεων
& Ενστάσεων Υποψηφίων στο πλαίσιο Δημοκρατικής Εκλογικής Διαδικασίας για την
ανάδειξη Προέδρου και Αντιπροέδρου στο Τμήμα Νοσηλευτικής της Σχολής Επιστημών
Υγείας (ΣΕΥ) του Πανεπιστήμιου Πελοποννήσου (ΠαΠελ) κατά την Ανακήρυξη των
Υποψηφίων».
5. Αίτημα για αύξηση του ορίου ηλικία αφυπηρέτησης των μελών ΔΕΠ σε συνάρτηση και
με την επιστολή του συναδέλφου Αθανασίου Λαΐνά, Αναπληρωτή Καθηγητή
Πανεπιστημίου Θεσσαλίαςγια σταδιακή αύξηση του ανωτάτου ηλικιακούορίου
υποχρεωτικής συνταξιοδότησης των μελών Δ.Ε.Π.
6. Επιστολή των Ομότιμων Καθηγητών Δημήτρη Μπριασούλη και Γεωργίου Μπριασούλη
με θέμα , Ομότιμος Καθηγητής Πανεπιστημίου Κρήτης για το ρόλο των Ομότημων
Καθηγητών
7. Επιστολή του Τούρκου συναδέλφου Serdar M. Değirmencioğlu
8. Σχετικά με την απόκτηση ΑΦΜ της ΠΟΣΔΕΠ και το άνοιγμα νέου τραπεζικού
λογαριασμού της ΠΟΣΔΕΠ.
9. Ενημέρωση σχετικά με τις εκκρεμείς πρότυπες δίκες (μισθολογικό Γαβρόγλου και
κουτσουρεμένα αναδρομικά).
10. Αίτημα συνάντησης με τον Υπουργό Οικονομικών με θέματα :
9α) μισθολογικό με την πάγια διεκδίκηση της ΠΟΣΔΕΠ για θεσμοθέτηση των αποφάσεων
του ΣτΕ για επαναφορά του μισθολογίου μας στα επίπεδα του 2012.
9β) οφειλές στους ΕΛΚΕ. Περιπτώσεις συναδέλφων που έχουν πληρώσει στους
ΕΛΚΕποσοστό 15% για άσκηση ελευθέρου επαγγέλματος σε σχέση με την περσινή
ρύθμιση Γαβρόγλου (7%). Πρόταση για συμψηφισμό των ποσών με μελλοντικές οφειλές.
9γ) Χαρακτηρισμός ως αφορολόγητου του ποσού επιδόματος βιβλιοθήκης που λάβαμε
στα αναδρομικά 2015-2016. Υπενθυμίζω ότι οι συνάδελφοι του ΑΠΘ δεν το
φορολογήθηκαν ενώ όλοι οι άλλοι το φορολογηθήκαμε, βάσει περίεργων εγκυκλίων από
τις υπηρεσίες του υπουργείου οικονομικών.
9δ) Αύξηση επιδόματος Έρευνας & Διδασκαλίας των Λεκτόρων κατά 100€ από 1/1/2017.
11. Αίτημα συνάντησης με τον Υπουργό Εργασίας με θέματα :
10α) Στα αναδρομικά 2015-2016 του Ιανουαρίου 2019 παρακρατήθηκαν ασφαλιστικές
εισφορές υπέρ σύνταξης, υγείας, κλπ. Όμως συνάδελφοι που βγήκαν πρόσφατα σε
σύνταξη έλαβαν ενημέρωση τον Ιούνιο ότι τα ποσά αυτά δεν θα ληφθούν υπόψη για τον
καθορισμό της σύνταξης και του εφάπαξ! 10β) Συνταξιοδοτικά μελών ΔΕΠ που είναι
μηχανικοί (και γιατροί) με αδικίες που προκύπτουν από τον νόμο Κατρούγκαλου.
10γ) Η διεκδίκηση υπουργικών αποφάσεων που να ορίζουν εκπροσώπους της ΠΟΣΔΕΠ
στις Συμβουλευτικές Επιτροπές που προβλέπει ο νόμος Κατρούγκαλου.
12. Αίτημα συνάντησης με τον Υπουργό Υγείας με θέματα :
11α) Εφαρμογή του νόμου για διορισμό Αναπλ. Διοικητή Ακαδημαϊκών Υποθέσεων στα
Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία
11β)Ανασυγκρότηση Διυπουργικής Επιτροπής Υπουργείων Παιδείας και Υγείας
11γ) Επανακαθορισμός αντιστοίχησης βαθμίδων των μελών ΔΕΠ με τις βαθμίδες των
ιατρών ΕΣΥ
11δ) Χορήγηση τις ειδικής αμοιβής (κλινικό επίδομα) στα μέλη ΔΕΠ της Ιατρικής Σχολής
του Α.Π.Θ.
28-11-2019 Ανακοίνωση ΕΓ με αφορμή τα πρόσφατα γεγονότα στο Οικονομικό
Πανεπιστήμιο Αθηνών, 28-11-2019

https://www.posdep.gr/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=2469
&Itemid=238
11-12-2019 Συνάντηση με την ηγεσία του υπουργείου Παιδείας.
Παρευρέθηκαν η Υπουργός, ο Υφυπουργός Παιδείας κ. Β. Διγαλάκης, ο Γενικός
Γραμματέας Ανώτατης Εκπαίδευσης κ. Α. Δημητρόπουλος και ο νομικός σύμβουλος κ. Ν.
Παπαθανασίου. Εκ μέρους της ΕΓ της ΠΟΣΔΕΠ συμμετείχαν οι κ.κ. Γιάννης Νηματούδης
(Πρόεδρος), Γεράσιμος Σιάσος (Αντιπρόεδρος), Γιώργος Λιτσαρδάκης (Γραμματέας),
Μιχάλης Κατωτομιχελάκης (μέλος) και Μανώλης Ρογδάκης (μέλος).
11-12-2019 Ενημέρωση για τη συνάντηση με την ηγεσία του υπουργείου Παιδείας
https://www.posdep.gr/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=2476
&Itemid=290
15-1-2020 Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Μορφωτικών Υποθέσεων για να εκθέσουμε εν
συντομία τις απόψεις μας επί των διατάξεων του σχεδίου νόμου του
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων «Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης, Ειδικοί
Λογαριασμοί Κονδυλίων Έρευνας Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, Ερευνητικών και
Τεχνολογικών Φορέων και άλλες διατάξεις».

Στη συνεδρίαση παρέστη ο αντιπρόεδρος της ΠΟΣΔΕΠ, κ.Γεράσιμος Σιάσος
21-1-2020 7η Συνεδρίαση ΕΓ
Θέματα ΗΔ:

1. Ενημέρωση (συνάντηση ΠΟΣΔΕΠ με Υπ. Παιδείας 11/12/2019, συζήτηση
αίτησης ακύρωσης στο ΣτΕ 10/1/2020, κ.α.)
2. Νομοσχέδιο Υπ. Παιδείας για ΕΘΑΑΕ - ΕΛΚΕ
3. κολλέγια

21-1-2020 Ανακοίνωση ΕΓ για το νομοσχέδιο ΕΘΑΑΕ, ΕΛΚΕ κλπ
https://www.posdep.gr/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=2489
&Itemid=238
Στάλθηκε σε :Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων
Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, κ.Ν.Κεραμέως
Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, κ. Β.Διγαλάκη
Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, κ. Σ.Ζαχαράκη
Γενικό Γραμματέα Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, κ. Α..Δημητρόπουλο
Γενικό Γραμματέα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Δια Βιου Μάθησης κ.
Γεώργιο Βούτσινο
Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Έρευνας και Τεχνολογίας της Βουλής των Ελλήνων
Γ.Γραμματέα Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής κ.
Αναστασία Γκίκα
Γενικό Γραμματέα. Θρησκευμάτων κ. Γεώργιο Καλαντζή
Πρόεδρο Ένωσης Ελλήνων Ερευνητών κ. Μαρία Κωνσταντοπούλου
Πρυτάνεις των Ελληνικών Πανεπιστημίων και ΜΜΕ
14-2-2020 ΕΓ ΠΟΣΔΕΠ - υπόμνημα προς τον Υπ. Εργασίας
https://www.posdep.gr/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=2496
&Itemid=238

Στάλθηκε σε :Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, κ. Ι.Βρούτση
Κοινοποίηση
Υπουργό Οικονομικών, κ.Χ.Σταικούρα
Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων,κ.Ν.Κεραμέως
Υφυπουργό Οικονομικών, κ.Α.Βεσυρόπουλο
Υφυπουργό Οικονομικών, κ.Θ.Σκυλακάκη
Υφυπουργό Οικονομικών, κ.Γ.Ζαββο
Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων,κ. Β.Διγαλάκη
Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων κ. Σοφία Ζαχαράκη
Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, κ. Δ.Μιχαηλίδου
Γ.Γ Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας, κ.Γ.Σταμάτη
Γ.Γ Εργασίας,κ. Στρατινάκη
Γ.Γ Κοινωνικών Ασφαλίσεων, κ.Π.Καρασιώτου
Γ.Γ Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων, κ.Μ.Συρεγγέλα
Πρυτάνεις Ελληνικών Πανεπιστημίων και ΜΜΕ
10-3-2020 Πρόσκληση Προεδρεύοντος Συνόδου Πρυτάνεων στην 93η Σύνοδο Πρυτάνεων
προς Πρόεδρο ΠΟΣΔΕΠ. Η Σύνοδος αναβλήθηκε ενόψει της απόφασης του Υπουργείου
Υγείας για την αναστολή λειτουργίας των Σχολείων και των Ανώτατων Εκπαιδευτικών
Ιδρυμάτων
10-3-2020 8η Συνεδρίαση ΕΓ
Θέματα ΗΔ:

1. Ενημερώσεις 2. Θέματα Υπουργείου Οικονομικών 3. Θέματα Υπουργείου Παιδείας 4. Θέματα
Υπουργείου Υγείας 5.Ομηρία πανεπιστημιακού
6. Εθελούσια παράταση της ενεργού υπηρεσίας των αφυπηρετούντων λόγω ηλικίας μελών ΔΕΠ
των ΑΕΙ.
7. Θέματα Υπουργείου Υγείας
Εκτός Η/Δ για την επιδημία κορωνοϊού

10-3-2020 Απόφαση ΕΓ ΠΟΣΔΕΠ για την επιδημία κορονοϊού
https://www.posdep.gr/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=2504
&Itemid=238
Στάλθηκε σε : Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, κ.Ν.Κεραμέως
Υπουργό Yγείας, κ.Β.Κικίλια
Πρυτάνεις των Ελληνικών Πανεπιστημίων
ΔΣ Συλλόγων ΔΕΠ
ΜΜΕ

10-3-2020 ΕΓ ΠΟΣΔΕΠ -για τον προπηλακισμό και την ομηρία καθηγητή από ομάδα
φοιτητών στο Α.Π.Θ.
https://www.posdep.gr/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=2505
&Itemid=238
Στάλθηκε σε : Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, κ.Ν.Κεραμέως
Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, κ. Β.Διγαλάκη
Γενικό Γραμματέα Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, κ. Α..Δημητρόπουλο
Πρυτάνεις των Ελληνικών Πανεπιστημίων
ΔΣ Συλλόγων ΔΕΠ
ΜΜΕ

2/4/2020 Επιστολή Προεδρείου ΠΟΣΔΕΠ προς το Υπουργείο Παιδείας για την έκτακτη
οικονομική ενίσχυση των πανεπιστημιακών γιατρών
https://www.posdep.gr/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=2512
&Itemid=446
Στάλθηκε σε : Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, κ.Ν.Κεραμέως
Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, κ. Β.Διγαλάκη
Υπουργό Υγείας κ.Β.Κικίλια
Υφυπουργό Υγείας κ.Β.Κοντοζαμάνη
Πρυτάνεις των Ελληνικών Πανεπιστημίων
ΜΜΕ

8/4/2020 Επιστολή Προεδρείου ΠΟΣΔΕΠ στη Σύνοδο Πρυτάνεων με πρόταση για
ρυθμίσεις αφυπηρέτησης
https://www.posdep.gr/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=2514
&Itemid=446
Στάλθηκε σε : Πρυτάνεις των Ελληνικών Πανεπιστημίων και ΜΜΕ
16/4/2020 Επιστολή Προεδρείου ΠΟΣΔΕΠ-Ρυθμίσεις αφυπηρέτησης μελών ΔΕΠ των ΑΕ
Στάλθηκε σε: την υπουργό Παιδείας κ. Νίκη Κεραμέως,
τον υφυπουργό Παιδείας κ. Βασίλειο Διγαλάκη
Κοιν.: γ.γ. κ. Απόστολο Δημητρόπουλο
28-4-2020 9η Συνεδρίαση ΕΓ
Θέματα ΗΔ:

1. Noμοσχέδιο
2. Άνοιγμα πανεπιστημίων

28-4-2020 EΓ ΠΟΣΔΕΠ- για την εκπαιδευτική λειτουργία των ΑΕΙ
https://www.posdep.gr/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=2527
&Itemid=238
Στάλθηκε σε : Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, κ.Ν.Κεραμέως
Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, κ. Β.Διγαλάκη
Γενικό Γραμματέα Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, κ. Α..Δημητρόπουλο
Πρυτάνεις των Ελληνικών Πανεπιστημίων
ΔΣ Συλλόγων ΔΕΠ
ΜΜΕ

30-4-2020 Αίτημα προς υπουργό Παιδείας για συνάντηση εν μέσω της διαδικασίας
διαβούλευσης (opengov) του νομοσχεδίου «Αναβάθμιση του
Σχολείου και άλλες διατάξεις» και ενόψει της επικείμενης κατάθεσής του στη Βουλή,
Με τη διοίκηση της ΠΟΣΔΕΠ, προκειμένου να σας εκθέσουμε τις απόψεις μας επί του
νομοσχεδίου και να συζητήσουμε θέματα που δεν έχουν εξεταστεί επαρκώς.
30-4-2020 ΕΓ ΠΟΣΔΕΠ - απόφαση για το νομοσχέδιο «Αναβάθμιση του Σχολείου κ.α.
διατάξεις»
https://www.posdep.gr/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=2532
&Itemid=238
Στάλθηκε σε : Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, κ.Ν.Κεραμέως

Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, κ. Β.Διγαλάκη
Γενικό Γραμματέα Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, κ. Α..Δημητρόπουλο
Πρυτάνεις των Ελληνικών Πανεπιστημίων
ΔΣ Συλλόγων ΔΕΠ
ΜΜΕ

5/5/2020 Συνάντηση της ΕΓ της ΠΟΣΔΕΠ, κατόπιν πρόσκλησης του Υπουργείου Παιδείας,
με την ηγεσία του Υπουργείου, μέσω τηλεδιάσκεψης, διάρκειας 90 λεπτών
5/5/2020 Προεδρείο ΠΟΣΔΕΠ: Ενημέρωση για συνάντηση με την ηγεσία του Υπ. Παιδείας
https://www.posdep.gr/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=2540
&Itemid=446
31-5-2020 10η Συνεδρίαση ΕΓ-Σύγκλιση έκτακτης ΕΓ Κυριακή 31/5 μετά την κατάθεση
του νομοσχεδίου του Υπουργείου Παιδείας και ενόψει ακρόασης από την Επιτροπή
Μορφωτικών Υποθέσεων
31-5-2020 ΕΓ ΠΟΣΔΕΠ - Απόφαση για το κατατεθέν νομοσχέδιο «Αναβάθμιση του
Σχολείου και άλλες διατάξεις»
https://www.posdep.gr/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=2544
&Itemid=238
Στάλθηκε σε : Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, κ.Ν.Κεραμέως
Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, κ. Β.Διγαλάκη
Γενικό Γραμματέα Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, κ. Α..Δημητρόπουλο
Πρυτάνεις των Ελληνικών Πανεπιστημίων
ΔΣ Συλλόγων ΔΕΠ
ΜΜΕ

31-5-2020 ΕΓ ΠΟΣΔΕΠ - Απόφαση για τους επικείμενους καταλογισμούς της αναδρομικής
απόδοσης 7% στους ΕΛΚΕ από επιχειρηματική δραστηριότητα, και για αναδρομικούς
καταλογισμούς ΕΦΚΑ
https://www.posdep.gr/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=2543
&Itemid=238
Στάλθηκε σε : Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, κ.Ν.Κεραμέως
Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, κ. Β.Διγαλάκη
Γενικό Γραμματέα Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, κ. Α..Δημητρόπουλο
υπουργό Οικονομικών, κ.Χ.Σταικούρα
Υφυπουργό Οικονομικών, κ.Α.Βεσυρόπουλο
Υφυπουργό Οικονομικών, κ.Θ.Σκυλακάκη
Υφυπουργό Οικονομικών, κ.Γ.Ζαββο
Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, κ. Ι.Βρούτση
Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, κ. Δ.Μιχαηλίδου
τους γ.γ υπουργείου Οικονομικών
Πρυτάνεις των Ελληνικών Πανεπιστημίων
ΔΣ Συλλόγων ΔΕΠ
ΜΜΕ

2/6/2020 Πρόσκληση σε συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη από την Επιτροπή Μορφωτικών
Υποθέσεων .Την ΠΟΣΔΕΠ εκπροσώπησε ο κ. Γεράσιμος Σιάσος, αντιπρόεδρος της
ΠΟΣΔΕΠ
8/6/2020 Πρόεδρος ΠΟΣΔΕΠ: επιστολή προς Υπ.Παιδείας για εκλογή διευθυντών
κλινικών
https://www.posdep.gr/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=2545
&Itemid=446
28/7/2020 Πρόσκληση Προεδρεύοντος Συνόδου Πρυτάνεων Καθηγήτριας Χρυσής
Βιτσιλάκη, Πρυτάνισσας του Πανεπιστημίου Αιγαίου, στην 94η Σύνοδο Πρυτάνεων
Προέδρων Δ.Ε. των Ελληνικών Πανεπιστημίων, προς τον Πρόεδρο της ΠΟΣΔΕΠ, η οποία
θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη στις 30 και 31 Ιουλίου 2020
23-9-2020 11η Συνεδρίαση ΕΓ
Θέματα ΗΔ:

1. Νέα ΚΥΑ για την λειτουργία των ΑΕΙ στο χειμερινό εξάμηνο και
γενικώτερα τα θέματα μαθημάτων, εξετάσεων, εργαστηρίων και κλινικών
2. Θέσεις ΔΕΠ που ανακοινώθηκαν από το Υπουργείο Παιδείας.
3. Προετοιμασία της Δ.Ε. που δεν πραγματοποιήθηκε το Α’ εξάμηνο του
2020 λόγω της πανδημίας
4. Μία αρχική συζήτηση για καταγραφή απόψεων για το συνέδριο της
Ομοσπονδίας στις υπάρχουσες συνθήκες
5. Οικονομικά της Ομοσπονδίας
6. Αίτημα ενημέρωσης από το Υπουργείο Παιδείας για το υπό διαμόρφωση
Νομοσχέδιο για τα ΑΕΙ
7. θέματα των Σχολών Επστημών Υγείας που αφορούν το Υπουργείο Υγείας.

5-10-2020 ΕΓ ΠΟΣΔΕΠ - Απόφαση για την προκήρυξη κενών θέσεων μελών ΔΕΠ, 5-102020
https://www.posdep.gr/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=2561
&Itemid=238
Στάλθηκε σε : Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, κ.Ν.Κεραμέως
Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, κ. Β.Διγαλάκη
Γενικό Γραμματέα Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, κ. Α..Δημητρόπουλο
Πρυτάνεις των Ελληνικών Πανεπιστημίων
ΔΣ Συλλόγων ΔΕΠ
ΜΜΕ

7-10-2020 ΕΓ ΠΟΣΔΕΠ - Για τη δίκη της οργάνωσης Χρυσή Αυγή, 7-10-2020
https://www.posdep.gr/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=2564
&Itemid=238
Στάλθηκε : τον υπουργό Παιδείας κ. Νίκη Κεραμέως,
κοιν. τον υφυπουργό Παιδείας κ. Βασίλειο Διγαλάκη
τον γ.γ. κ. Απόστολο Δημητρόπουλο
τoν υπουργό Δικαιοσύνης κ.Κωνσταντίνο Τσιάρα
Κοιν. τον υφυπουργό

τον γ.γ κ.Πάνο Αλεξανδρή
Πρυτάνεις των Ελληνικών Πανεπιστημίων
ΔΣ Συλλόγων ΔΕΠ
ΜΜΕ

13-10-2020 ΕΓ ΠΟΣΔΕΠ - Για την επίθεση κουκουλοφόρων στο ΕΜΠ, 13-10-2020
https://www.posdep.gr/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=2569
&Itemid=238
Στάλθηκε σε : Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, κ.Ν.Κεραμέως
Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, κ. Β.Διγαλάκη
Γενικό Γραμματέα Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, κ. Α..Δημητρόπουλο
Πρυτάνεις των Ελληνικών Πανεπιστημίων
ΔΣ Συλλόγων ΔΕΠ
ΜΜΕ

13-10-2020 ΕΓ ΠΟΣΔΕΠ - Για τη λειτουργία των πανεπιστημίων σε συνθήκες πανδημίας,
https://www.posdep.gr/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=2570
&Itemid=238
Στάλθηκε σε : Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, κ.Ν.Κεραμέως
Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, κ. Β.Διγαλάκη
Γενικό Γραμματέα Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, κ. Α..Δημητρόπουλο
Πρυτάνεις των Ελληνικών Πανεπιστημίων
ΔΣ Συλλόγων ΔΕΠ
ΜΜΕ

13-10-2020 ΕΓ ΠΟΣΔΕΠ - Για τα προαναγγελθέντα νομοσχέδια του Υπουργείου Παιδείας,
https://www.posdep.gr/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=2571
&Itemid=238
Στάλθηκε σε : Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, κ.Ν.Κεραμέως
Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, κ. Β.Διγαλάκη
Γενικό Γραμματέα Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, κ. Α..Δημητρόπουλο
Πρυτάνεις των Ελληνικών Πανεπιστημίων
ΔΣ Συλλόγων ΔΕΠ
ΜΜΕ

13-10-2020 ΕΓ ΠΟΣΔΕΠ - Για συνάντηση με ηγεσίες των Υπουργείων Υγείας και Εργασίας,
για την εξέταση των θεμάτων που αφορούν τουςΠανεπιστημιακούς, ιδίως θέματα
Πανεπιστημιακών Νοσοκομείων καιΠανεπιστημιακών Κλινικών/Εργαστηρίων
ενταγμένων σε Νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ. και ασφαλιστικά, συνταξιοδοτικά θέματα, αντίστοιχα
https://www.posdep.gr/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=2572
&Itemid=238
Στάλθηκε σε : Υπουργό Υγείας, κ. Β. Κικίλια
Κοιν. τον υφυπουργό Υγείας κ. Βασίλειο Κοντοζαμάνη
τον γ.γ. κ. Ιωάννη Κωτσιόπουλο
13-10-2020 ΕΓ ΠΟΣΔΕΠ -Αίτημα για συνάντηση με την ηγεσία του Υπουργείου Εργασίας
και Κοινωνικών Υποθέσεων
Στάλθηκε σε : Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, κ. Ι. Βρούτση
21-10-2020 2η Συνεδρίαση ∆Ε
Θέματα ΗΔ:

1.Κενές θέσεις ΔΕΠ
2.Χρηματοδότηση ΑΕΙ
3.Λειτουργία των ΑΕΙ την περίοδο της πανδημίας (ΚΥΑ κλπ)
4.Μισθολογικά - συνταξιοδοτικά μελών ΔΕΠ
5.Επικείμενα νομοσχέδια
6.Παρεμβάσεις στα Υπουργεία
8. Διοικητικά - οικονομικά θέματα - Συζήτηση για το προσεχές συνέδριο της ΠΟΣΔΕΠ

23-10-2020 Ψήφισμα ΔΕ για τη δολοφονία του Samuel Paty,
https://www.posdep.gr/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=2573
&Itemid=445
Στάλθηκε σε : Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, κ.Ν.Κεραμέως
Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, κ. Β.Διγαλάκη
Γενικό Γραμματέα Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, κ. Α..Δημητρόπουλο
Πρυτάνεις των Ελληνικών Πανεπιστημίων
ΔΣ Συλλόγων ΔΕΠ
ΜΜΕ

31-10-2020 ΕΓ ΠΟΣΔΕΠ - Για την επίθεση κουκουλοφόρων στο ΟΠΑ,
https://www.posdep.gr/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=2574
&Itemid=238
Στάλθηκε σε : Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, κ.Ν.Κεραμέως
Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, κ. Β.Διγαλάκη
Γενικό Γραμματέα Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, κ. Α..Δημητρόπουλο
Πρυτάνεις των Ελληνικών Πανεπιστημίων
ΔΣ Συλλόγων ΔΕΠ
ΜΜΕ

1-11-2020 ΕΓ ΠΟΣΔΕΠ - Μάθημα – αντίδραση για την προσβολή των ακαδημαϊκών
ελευθεριών
https://www.posdep.gr/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=2578
&Itemid=238
Στάλθηκε σε : Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, κ.Ν.Κεραμέως
Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, κ. Β.Διγαλάκη
Γενικό Γραμματέα Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, κ. Α..Δημητρόπουλο
Υπουργό Προστασίας του Πολίτη κ. Μ. Χρυσοχοίδη
Πρυτάνεις των Ελληνικών Πανεπιστημίων
ΔΣ Συλλόγων ΔΕΠ
ΜΜΕ

3-11-2020 Πρόσκληση εκ μέρους του Προεδρεύοντος της Συνόδου Πρυτάνεων, καθηγητή
Νικόλαου Παπαϊωάννου -ΕΚΤΑΚΤΗ επείγουσα τηλεδιάσκεψη Συνόδου Πρυτάνεων και
Προέδρων ΔΕ ελληνικών ΑΕΙ με συμμετοχή της ΠΟΣΔΕΠ Τρίτη 3/11/2020 με θέμα:
"Ασφάλεια Πανεπιστημίων".
12-11-2020 Απόφαση ΔΕ της ΠΟΣΔΕΠ για τα προαναγγελθέντα νομοσχέδια του
Υπουργείου Παιδείας,
https://www.posdep.gr/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=2590
&Itemid=445
Στάλθηκε σε : Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, κ.Ν.Κεραμέως

Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, κ. Β.Διγαλάκη
Γενικό Γραμματέα Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, κ. Α..Δημητρόπουλο
Πρυτάνεις των Ελληνικών Πανεπιστημίων
ΔΣ Συλλόγων ΔΕΠ
ΜΜΕ

12-11-2020 Απόφαση ΔΕ της ΠΟΣΔΕΠ, Για τις κενές θέσεις ΔΕΠ, τη χρηματοδότηση των
πανεπιστημίων και το μισθολόγιο των πανεπιστημιακών,
https://www.posdep.gr/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=2591
&Itemid=445
Στάλθηκε σε : Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, κ.Ν.Κεραμέως
Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, κ. Β.Διγαλάκη
Γενικό Γραμματέα Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, κ. Α..Δημητρόπουλο
Υπουργό Οικονομικών κ. Χρήστο Σταικούρα
Πρυτάνεις των Ελληνικών Πανεπιστημίων
ΔΣ Συλλόγων ΔΕΠ
ΜΜΕ

16-11-2020 Απόφαση ΔΕ ΠΟΣΔΕΠ Για τη λειτουργία των πανεπιστημίων σε συνθήκες
πανδημίας
https://www.posdep.gr/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=2593
&Itemid=445
9-12-2020 3η Συνεδρίαση ∆Ε
Θέματα ΗΔ:

1.συνέδριο της ομοσπονδίας 2. Ασφάλεια πανεπιστημίων

10-12-2020 Απόφαση ΔΕ της ΠΟΣΔΕΠ για την ασφάλεια των πανεπιστημίων, 10-12-2020
https://www.posdep.gr/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=2605
&Itemid=445
Στάλθηκε σε : Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, κ.Ν.Κεραμέως
Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, κ. Β.Διγαλάκη
Γενικό Γραμματέα Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, κ. Α..Δημητρόπουλο
Υπουργό Προστασίας του Πολίτη κ. Μ. Χρυσοχοίδη
Πρόεδρο ΕΘΑΑΕ κ. Περικλή Μήτκα,
Πρυτάνεις των Ελληνικών Πανεπιστημίων
ΔΣ Συλλόγων ΔΕΠ
ΜΜΕ

13-12-2020 Πρόσκληση, εκ μέρους του Πρύτανη του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης και Προεδρεύοντος της Συνόδου Πρυτάνεων, καθηγητή Νικόλαου Γ.
Παπαϊωάννου, της 95ης Συνόδου Πρυτάνεων και Προέδρων ΔΕ ελληνικών ΑΕΙ
που θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη, από τις 15 έως και 18 Δεκεμβρίου 2020
21-12-2020 Ανακοίνωση ΔΕ ΠΟΣΔΕΠ Σχετικά με τη διεξαγωγή του επόμενου συνεδρίου
της Ομοσπονδίας
https://www.posdep.gr/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=2612
&Itemid=445
Στάλθηκε σε : ΔΣ Συλλόγων ΔΕΠ και ΜΜΕ

22-1-2021 12η Συνεδρίαση ΕΓ
Θέματα ΗΔ:

1.νομοσχέδιο "Εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, προστασία ακαδημαϊκής ελευθερίας
κλπ"

22-1-2021 ΕΓ ΠΟΣΔΕΠ - για το νομοσχέδιο «Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση,κλπ»
https://www.posdep.gr/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=2631
&Itemid=238
Στάλθηκε σε : Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, κ.Ν.Κεραμέως
Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, κ. Ευάγγελο Συρίγο
Γενικό Γραμματέα Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, κ. Α..Δημητρόπουλο
Υπουργό Προστασίας του Πολίτη κ. Μ. Χρυσοχοίδη
Πρυτάνεις των Ελληνικών Πανεπιστημίων
ΔΣ Συλλόγων ΔΕΠ
ΜΜΕ

2-2-2021 ΒΟΥΛΗ των ΕΛΛΗΝΩΝ- ακρόαση φορέων νσχ Υπ Παιδείας Τριτοβάθμια
εκπαίδευση 3 Φεβρουαρίου 2021, η οποία θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης
για να εκθέσετε εν συντομία τις απόψεις σας, σχετικά με το σχέδιο νόμου του
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων «Εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση,

προστασία της ακαδημαϊκής ελευθερίας, αναβάθμιση του ακαδημαϊκού περιβάλλοντος και
άλλες διατάξεις»

εκ μέρους της ΠΟΣΔΕΠ παρευρέθηκαν
ο αντιπρόεδρος, καθηγητής κ.Γεράσιμος Σιάσος, gsiasos@med.uoa.gr
και ο γραμματέας, καθηγητής κ. Γεώργιος Λιτσαρδάκης, lits@ece.auth.gr
Υποβλήθηκαν συνημμένα και με τους συνδέσμους στην ιστοσελίδα της Ομοσπονδίας οι
σχετικές με το θέμα αποφάσεις της ΠΟΣΔΕΠ
1) Εκτελεστική Γραμματεία ΠΟΣΔΕΠ - για το νομοσχέδιο «Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια
Εκπαίδευση,κλπ» , 22-1-2021
http://posdep.gr/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=2631&Itemi
d=238
2) Διοικούσα Επιτροπή ΠΟΣΔΕΠ - Απόφαση για την ασφάλεια των πανεπιστημίων, 10-122020
http://posdep.gr/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=2605&Itemi
d=445
3) Εκτελεστική Γραμματεία ΠΟΣΔΕΠ - για την ρύθμιση της κυβέρνησης σχετικά με τις
«Ακαδημαϊκές ελευθερίες – Αναβάθμιση της ποιότητας του ακαδημαϊκού
περιβάλλοντος», 4-8-2019
http://posdep.gr/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=2432&Itemid=238

4) Διοικούσα Επιτροπή ΠΟΣΔΕΠ - Απόφαση για τα φαινόμενα ανομίας στα Πανεπιστήμια,
28-11-2018
http://posdep.gr/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=2356&Itemid=445

17-2-2021 13η Συνεδρίαση ΕΓ
Θέματα ΗΔ:

1.Κολέγια
2.το νομοσχέδιο που ψηφίστηκε
3.οικονομικά της ομοσπονδίας

17-2-2021 ΕΓ ΠΟΣΔΕΠ-για το ψηφισθέν νομοσχέδιο,17-2-2021
https://www.posdep.gr/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=2650
&Itemid=238
Στάλθηκε σε : Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, κ.Ν.Κεραμέως
Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, κ. Ευάγγελο Συρίγο
Γενικό Γραμματέα Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, κ. Α..Δημητρόπουλο
υπουργό Προστασίας του Πολίτη κ. Μ. Χρυσοχοίδη
Πρυτάνεις των Ελληνικών Πανεπιστημίων
ΔΣ Συλλόγων ΔΕΠ
ΜΜΕ

17-2-2021 ΕΓ ΠΟΣΔΕΠ - Kολέγια και αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων,17-2-2021
https://www.posdep.gr/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=2651
&Itemid=238
Στάλθηκε σε : Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, κ.Ν.Κεραμέως
Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, κ. Ευάγγελο Συρίγο
Γενικό Γραμματέα Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, κ. Α..Δημητρόπουλο
Πρυτάνεις των Ελληνικών Πανεπιστημίων
ΔΣ Συλλόγων ΔΕΠ
ΜΜΕ

Τομεάρχη Παιδείας και Θρησκευμάτων ΣΥΡΙΖΑ, κ.Ν.Φίλη,
κοιν. αναπλ.τομεάρχη Παιδείας και Θρησκευμάτων ΣΥΡΙΖΑ, κ.Μ.Τζούφη
τομεάρχη Παιδείας και Θρησκευμάτων ΚΙΝΑΛ, κ.Χαρά Κεφαλίδου και κ.Τσούλια
τομεάρχη Παιδείας και Θρησκευμάτων ΚΚΕ, κ. Γιάννη Δελή
Τομέα Παιδείας και Θρησκευμάτων ΜΕΡΑ25
Τομέα Παιδείας και Θρησκευμάτων της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΥΣΗΣ
18-2-2021 ΕΓ ΠΟΣΔΕΠ - επιστολή για εμβολιασμό φοιτητών κλινικής εκπαίδευσης,
https://www.posdep.gr/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=2652
&Itemid=238
Στάλθηκε σε : Υπουργό Υγείας κ. Βασίλη Κικίλια
Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων κ. Νίκη Κεραμέως
10-3-2021 ΕΓ ΠΟΣΔΕΠ - Για τo Πολυτεχνείο Κρήτης, 10-3-2021
https://www.posdep.gr/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=2677
&Itemid=238
Στάλθηκε σε : ΜΜΕ
10-3-2021 ΕΓ ΠΟΣΔΕΠ - Για τις δηλώσεις του Δημάρχου Βόλου, 10-3-2021
https://www.posdep.gr/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=2678
&Itemid=238
Στάλθηκε σε : ΜΜΕ
23-3-2021 ΕΓ ΠΟΣΔΕΠ ΑΕΙ - Αίτημα για συνάντηση με τον Υφυπουργό Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων
Στάλθηκε σε :
Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, καθηγητή κ.Παναγιώτη Τσακλόγλου
8/4/2021 Δελτίο τύπου Προεδρείου ΠΟΣΔΕΠ για την επίθεση σε καθηγήτρια του ΑΠΘ

https://www.posdep.gr/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=2695
&Itemid=446
Στάλθηκε σε : Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, κ.Ν.Κεραμέως
Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, κ. Ευάγγελο Συρίγο
Γενικό Γραμματέα Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, κ. Α..Δημητρόπουλο
Πρυτάνεις των Ελληνικών Πανεπιστημίων
ΔΣ Συλλόγων ΔΕΠ
ΜΜΕ

16/4/2021 14η Συνεδρίαση ΕΓ
Θέματα ΗΔ:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

ενημέρωση
οικονομικά της ΠΟΣΔΕΠ
θέματα υπουργείου Εργασίας
διάλογος με το υπουργείο Παιδείας
μισθολογικό ΔΕΠ από πρώην ΤΕΙ
ορισμός συνεδρίασης ΔΕ
πανδημία - επαναλειτουργία των πανεπιστημίων
νόμος 4777/2021
… (άλλα προτεινόμενα θέματα)

22/4/2021 Επιστολή Προεδρείου ΠΟΣΔΕΠ :Διαμαρτυρία για την παράλειψη των
εκπαιδευτικών της Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης από την προτεραιότητα εμβολιασμού.
https://www.posdep.gr/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=2702
&Itemid=446
Στάλθηκε σε :Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών, Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας,
Υπουργό Υγείας κ. Β.Κικίλια, Υπουργό Παιδείας κ. Ν.Κεραμέως
Πρυτάνεις των Ελληνικών Πανεπιστημίων
ΔΣ Συλλόγων ΔΕΠ
ΜΜΕ

28/4/2021 4η Συνεδρίαση ΔΕ
Θέματα ΗΔ:

1) ενημέρωση
2) συνέδριο ΠΟΣΔΕΠ
3) Κολέγια και αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων (απόφαση ΕΓ 7-2-2021)
4) πανδημία - επαναλειτουργία των πανεπιστημίων
5) νόμος 4777/2021

28/4/2021 Απόφαση ΔΕ ΠΟΣΔΕΠ για τη διεξαγωγή του επόμενου συνεδρίου της
Ομοσπονδίας, 28-4-2021
https://www.posdep.gr/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=2707
&Itemid=445
Στάλθηκε σε : Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, κ.Ν.Κεραμέως
Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, κ. Ευάγγελο Συρίγο
Γενικό Γραμματέα Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, κ. Α..Δημητρόπουλο
Πρυτάνεις των Ελληνικών Πανεπιστημίων
ΔΣ Συλλόγων ΔΕΠ
ΜΜΕ

28/4/2021 Απόφαση ΔΕ ΠΟΣΔΕΠ για τα κολέγια και την αναγνώριση επαγγελματικών
προσόντων, 28-4-2021
https://www.posdep.gr/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=2708
&Itemid=445
Στάλθηκε σε : Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, κ.Ν.Κεραμέως
Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, κ. Ευάγγελο Συρίγο
Γενικό Γραμματέα Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, κ. Α..Δημητρόπουλο
Πρυτάνεις των Ελληνικών Πανεπιστημίων
ΔΣ Συλλόγων ΔΕΠ
ΜΜΕ

28/4/2021 Απόφαση ΔΕ ΠΟΣΔΕΠ για το διάλογο με το Υπουργείο Παιδείας, 28-4-2021
https://www.posdep.gr/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=2709
&Itemid=445
Στάλθηκε σε : Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, κ.Ν.Κεραμέως
Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, κ. Ευάγγελο Συρίγο
Γενικό Γραμματέα Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, κ. Α..Δημητρόπουλο
Πρυτάνεις των Ελληνικών Πανεπιστημίων
ΔΣ Συλλόγων ΔΕΠ
ΜΜΕ

1-5-2021 Ψήφισμα ΔΕ ΠΟΣΔΕΠ για την εργατική Πρωτομαγιά, 1-5-2021
https://www.posdep.gr/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=2705
&Itemid=445
ΔΣ Συλλόγων ΔΕΠ
ΜΜΕ

5-5-2021 Απόφαση ΔΕ ΠΟΣΔΕΠ για την πανδημία και τη λειτουργία των πανεπιστημίων
https://www.posdep.gr/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=2710
&Itemid=445
Στάλθηκε σε : Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, κ.Ν.Κεραμέως
Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, κ. Ευάγγελο Συρίγο
Γενικό Γραμματέα Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, κ. Α..Δημητρόπουλο
Πρυτάνεις των Ελληνικών Πανεπιστημίων
ΔΣ Συλλόγων ΔΕΠ
ΜΜΕ

5-5-2021 Απόφαση ΔΕ ΠΟΣΔΕΠ για τον Ν.4777
https://www.posdep.gr/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=2711
&Itemid=445
Στάλθηκε σε : Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, κ.Ν.Κεραμέως
Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, κ. Ευάγγελο Συρίγο
Γενικό Γραμματέα Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, κ. Α..Δημητρόπουλο
Πρυτάνεις των Ελληνικών Πανεπιστημίων
ΔΣ Συλλόγων ΔΕΠ
ΜΜΕ

20-7-2021 15η Συνεδρίαση ΕΓ
Θέματα ΗΔ:

1. ενημέρωση (σύνοδος πρυτάνεων κ.α.)
2. προσφυγή για ΟΠΠΙ
3. λειτουργία των πανεπιστημίων τη νέα ακαδημαϊκή χρονιά (πανδημία κ.α.)
4. επιστολή Συλλόγου Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων
5. κολέγια - παραπλανητικές διαφημίσεις
6. προσωποπαγείς βαθμίδες στο ΠΑΔΑ & ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΌ
7. ηλεκτρονικές ψηφοφορίες και αδυναμίες του Ζευς

6-8-2021 ΕΓ ΠΟΣΔΕΠ - Για τη λειτουργία των ΑΕΙ τη νέα ακαδημαϊκή χρονιά
https://www.posdep.gr/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=2727
&Itemid=238
Στάλθηκε σε : Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, κ.Ν.Κεραμέως
Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, κ. Ευάγγελο Συρίγο
Γενικό Γραμματέα Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, κ. Α..Δημητρόπουλο
Υπουργό Υγείας κ. Βασίλη Κικίλια
Πρυτάνεις των Ελληνικών Πανεπιστημίων
ΔΣ Συλλόγων ΔΕΠ
ΜΜΕ

23-8-2021 ΕΓ ΠΟΣΔΕΠ - επιστολή στην υπουργό Παιδείας με θέμα: Ανάγκη για θέσεις
προσωπικού ΑΕΙ
https://www.posdep.gr/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=2730
&Itemid=238
Στάλθηκε σε : Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, κ.Ν.Κεραμέως
Πρυτάνεις των Ελληνικών Πανεπιστημίων
ΔΣ Συλλόγων ΔΕΠ
ΜΜΕ

20-9-2021 16η Συνεδρίαση ΕΓ
Θέματα ΗΔ:

α) σύγκληση ΔΕ και εισήγηση προς τη ΔΕ για το συνέδριο της ΠΟΣΔΕΠ
β) ασφαλής λειτουργία των πανεπιστημίων
γ) επιστολή για νέα νομοσχέδια του υπουργείου
δ) συγκρότηση εκλεκτορικών (τρόπος κλήρωσης)
21-9-2021 ΕΓ ΠΟΣΔΕΠ - για τη λειτουργία των ΑΕΙ τη νέα ακαδημαϊκή χρονιά (II)
https://www.posdep.gr/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=2739
&Itemid=238
Στάλθηκε σε : Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, κ.Ν.Κεραμέως
Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, κ. Ευάγγελο Συρίγο
Γενικό Γραμματέα Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, κ. Α..Δημητρόπουλο
Υπουργό Υγείας κ. Αθανάσιο Πλεύρη
Πρυτάνεις των Ελληνικών Πανεπιστημίων
ΔΣ Συλλόγων ΔΕΠ
ΜΜΕ

1-10-2021 5η Συνεδρίαση ΔΕ
Θέματα ΗΔ:

1) προκήρυξη του 15ου Συνεδρίου της ΠΟΣΔΕΠ, 2) λειτουργία των
πανεπιστημίων σε συνθήκες πανδημίας 3) αναδιάρθρωση τμημάτων κλπ
2-10-2021 Απόφαση ΔΕ ΠΟΣΔΕΠ για τη λειτουργία των ΑΕΙ
https://www.posdep.gr/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=2746
&Itemid=445
Στάλθηκε σε : Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, κ.Ν.Κεραμέως
Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, κ. Ευάγγελο Συρίγο
Γενικό Γραμματέα Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, κ. Α..Δημητρόπουλο
Υπουργό Υγείας κ. Αθανάσιο Πλεύρη
Πρυτάνεις των Ελληνικών Πανεπιστημίων
ΔΣ Συλλόγων ΔΕΠ
ΜΜΕ

3-10-2021 Aπόφαση ΔΕ για προκήρυξη του 15ου Συνεδρίου της ΠΟΣΔΕΠ, 3-10-2021
https://www.posdep.gr/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=2748
&Itemid=445
Πρυτάνεις των Ελληνικών Πανεπιστημίων
ΔΣ Συλλόγων ΔΕΠ
ΜΜΕ

21/10/2021 Επιστολή Προεδρείου ΠΟΣΔΕΠ προς υπουργούς για τη λειτουργία των
πανεπιστημίων σε συνθήκες πανδημίας.
https://www.posdep.gr/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=2753
&Itemid=446
Στάλθηκε σε Υπουργό Παιδείας κ. Ν.Κεραμέως, Υπουργό Υγείας κ. Θ.Πλεύρη και κοιν. στον

Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας

Πρυτάνεις των Ελληνικών Πανεπιστημίων
ΔΣ Συλλόγων ΔΕΠ
ΜΜΕ

30-11-2021 17η Συνεδρίαση ΕΓ
Θέματα ΗΔ:

1) οργανωτικά Συνεδρίου
2) νομοσχέδιο για τον αθλητισμό
3) νομοσχέδια Υπουργείου Παιδείας
4) άλλα θέματα

9/12/2021 ΕΓ ΠΟΣΔΕΠ για τα πρόσφατα περιστατικά βίας στο ΑΠΘ
https://www.posdep.gr/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=2764
&Itemid=238
Στάλθηκε σε : Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, κ.Ν.Κεραμέως
Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, κ. Ευάγγελο Συρίγο
Γενικό Γραμματέα Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, κ. Α..Δημητρόπουλο
Πρυτάνεις των Ελληνικών Πανεπιστημίων
ΔΣ Συλλόγων ΔΕΠ και ΜΜΕ
10/12/2021 ΕΓ ΠΟΣΔΕΠ Ανακοίνωση για το νομοσχέδιο για τον Αθλητισμό

https://posdep.gr/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=2766&Item
id=207
Στάλθηκε σε : Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, κ.Ν.Κεραμέως
Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, κ. Ευάγγελο Συρίγο
Γενικό Γραμματέα Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, κ. Α..Δημητρόπουλο
Yφυπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού κ.Λευτέρη Αυγενάκη
Πρυτάνεις των Ελληνικών Πανεπιστημίων
ΔΣ Συλλόγων ΔΕΠ καιΜΜΕ
10/12/2021 ΕΓ ΠΟΣΔΕΠ - Ανακοίνωση σχετικά με το εκκολαπτόμενο νομοσχέδιο για τα
πανεπιστήμια
https://posdep.gr/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=2767&Item
id=207
Στάλθηκε σε : Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, κ.Ν.Κεραμέως
Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, κ. Ευάγγελο Συρίγο
Γενικό Γραμματέα Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, κ. Α..Δημητρόπουλο
Πρυτάνεις των Ελληνικών Πανεπιστημίων
ΔΣ Συλλόγων ΔΕΠ και ΜΜΕ
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