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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 3  ου   ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ Π.Ο.Σ.Ε.Ε.ΔΙ.Π. Α.Ε.Ι.  

ΑΠΟΦΑΣΗ 1

Το 3ο Συνέδριο της ΠΟΣΕΕΔΙΠ ΑΕΙ, συζήτησε τις σαρωτικές αλλαγές που ανακοινώθηκαν από 

την  ηγεσία  του  Υπουργείου  Παιδείας  στους  Δελφούς  και  ενέκρινε ομόφωνα το  παρακάτω 

πρόγραμμα δράσης, (πρόταση των συναδέλφων Ντουντουνάκη Μανώλη και Ρίζου Σπύρου) 

Α) Η ΠΟΣΕΕΔΙΠ ΑΕΙ καλεί όλα τα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας να ανοίξουν άμεσα 

έναν  ουσιαστικό  διάλογο  (και  με  την  κοινωνία),  για  να  διαμορφώσουν  θέσεις  και  να 

προγραμματίσουν δράσεις προς την κατεύθυνση τόσο της υπεράσπισης του δημόσιου αγαθού 

της Παιδείας και της δημόσιας και δωρεάν ανώτατης εκπαίδευσης όσο και της βελτίωσης και 

περαιτέρω ανάπτυξης των πανεπιστημίων. 

Β) Δηλώνει  την αντίθεσή της στο θεσμικό πλαίσιο που εξαγγέλθηκε στους Δελφούς  και  θα 

αντιταχθεί ενεργά στην υλοποίηση του. Παρά τη δηλωμένη αντίθεσή της θα συμμετέχει ενεργά 

στο διάλογο, αν κληθεί, εφόσον είναι ανοικτός και χωρίς προειλημμένες αποφάσεις.

Γ)  Θα  επιδιώξει  τη  μέγιστη  δυνατή  συναίνεση  –  συνεννόηση  με  τους  λοιπούς  φορείς  της 

πανεπιστημιακής κοινότητας ενάντια στα προτεινόμενα μέτρα. Η μάχη δεν έχει κριθεί, και θα 

δοθεί όχι μόνο στο δρόμο και τα αμφιθέατρα, όπου οι μνήμες του κινήματος για το άρθρο 16 δεν 

έχουν σβήσει, αλλά μέσα και έξω από τα πανεπιστήμια, στο πεδίο των ιδεών, των αξιών και των 

συνειδήσεων. 

ΑΠΟΦΑΣΗ 2

Μετά από εισήγηση και πρόταση των συναδέλφων Ντουντουνάκη Μανώλη και Ρίζου Σπύρου 

εγκρίνεται ομόφωνα η παρακάτω απόφαση:

Το 3ο Πανελλαδικό Συνέδριο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Ειδικού και Διδακτικού 

Προσωπικού  των  Ανωτάτων  Εκπαιδευτικών  Ιδρυμάτων,  θεωρεί  ότι  με  την  πολιτική  που 

εφαρμόστηκε τις τελευταίες δεκαετίες και με τα μέτρα της Τρόικας που εφαρμόζει κατά γράμμα 

η Ελληνική Κυβέρνηση, ακυρώνεται η έννοια της εθνικής κυριαρχίας, θίγονται κατακτήσεις των 

τελευταίων δεκαετιών των εργαζομένων και περικόπτεται, για πολλοστή φορά, το εισόδημα των 

χαμηλοσυνταξιούχων, των μισθωτών και των μικρομεσαίων. Στα πλαίσια της αντιμετώπισης του 



μεγάλου δημόσιου χρέους και των διογκωμένων ελλειμμάτων, για τα οποία οι τελευταίοι που 

ευθύνονται  είναι  οι  μισθωτοί  και  οι  μικρομεσαίοι,  η  κυβέρνηση  συνεπικουρούμενη  από 

επιχειρηματικά ντόπια και διεθνή συμφέροντα, αποδέχεται και επιβάλλει όρους εργασιακού και 

ασφαλιστικού μεσαίωνα. Οι ευθύνες είναι τεράστιες, συγκεκριμένες και βαραίνουν όλους όσους 

αποδέχτηκαν την πολιτική της εγκατάλειψης της ελληνικής γεωργίας και την αποβιομηχάνιση 

της χώρας, διασπάθισαν το δημόσιο χρήμα, καταχρέωσαν τα ασφαλιστικά ταμεία, ανάθρεψαν 

και συμμετείχαν στη διαπλοκή και τη συναλλαγή. Με τα μέτρα λιτότητας και την παράλληλη 

αύξηση των δαπανών για τους μικρομεσαίους η χώρα έχει μπει σε τριτοκοσμική κατάσταση 

διαρκούς ύφεσης.

Ζητάμε από την Κυβέρνηση την αλλαγή της πολιτικής της, την αλλαγή του προσανατολισμού 

της χώρας προς παραγωγικές επενδύσεις, τη στήριξη των κοινωνικών αγαθών Παιδεία, Υγεία, 

Ασφάλιση, την οικονομική ενίσχυση των χαμηλόμισθων και των συνταξιούχων. Τέλος ζητάμε 

τη  διασφάλιση του  δημόσιου  και  δωρεάν  χαρακτήρα  της  Ανώτατης  Εκπαίδευσης,  ο  οποίος 

αισθανόμαστε ότι απειλείται.        

ΑΠΟΦΑΣΗ   3  

Μετά  από  πρόταση  του  συναδέλφου  Στέλιου  Ζαχαριουδάκη,  Κ.Φ.Α,  μέλος  ΕΕΔΙΠ  του 

Πανεπιστημίου  Κρήτης  εγκρίθηκε  ομόφωνα να  εισηγηθούμε  την  Εισαγωγή  της  Φυσικής 

Αγωγής,  ως  μάθημα  επιλογής  στο  πρόγραμμα  σπουδών  των  Ανωτάτων  Εκπαιδευτικών 

Ιδρυμάτων

ΑΠΟΦΑΣΗ   4  

Μετά από πρόταση της συναδέλφου Ιωαννίδου Δομνίκης, ΣΕΕΔΙΠ ΑΠΘ, εγκρίθηκε ομόφωνα 

η πρόταση: «κατάργηση της διάκρισης του φορέα ΕΕΔΙΠ σε κλάδο Ι και κλάδο ΙΙ με βάση τη 

διάκριση των γνωστικών αντικειμένων».

ΑΠΟΦΑΣΗ   5  



Μετά από πρόταση του συναδέλφου Δημήτρη Κανούλα, ΣΕΕΔΙΠ ΑΠΘ, εγκρίθηκε ομόφωνα η 

πρόταση: «Εκπροσώπηση και στη Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης όπως ισχύει στη Γενική 

Συνέλευση Τμήματος (με εκπρόσωπο) και γενικότερα συνολικά στα όργανα διοίκησης».

ΑΠΟΦΑΣΗ   6  

Μετά από πρόταση του συναδέλφου Δημήτρη Κανούλα, εγκρίνεται η πρόταση: «Συμμετοχή με 

εκπρόσωπο ΕΕΔΙΠ στη συγκρότηση πειθαρχικού Συμβουλίου». 

ΑΠΟΦΑΣΗ   7  

Μετά από πρόταση της  συναδέλφου Ιωαννίδου Δομνίκης,  εγκρίθηκε ομόφωνα η  πρόταση: 

«εξίσωση των μισθών και επιδομάτων των μελών του κλάδου Ι και κλάδου ΙΙ με βάση τα ίδια 

ακαδημαϊκά προσόντα».

ΑΠΟΦΑΣΗ   8  

Μετά από πρόταση του συναδέλφου Δημήτρη Κανούλα,  εγκρίθηκε με 25 υπέρ, 0 κατά και 3 

λευκά, η πρόταση: «συμμετοχή σε κοινούς αγώνες με τις άλλες ομοσπονδίες της εκπαίδευσης»

ΑΠΟΦΑΣΗ   9  

Μετά από πρόταση των συναδέλφων Κονιδάκη Γιώργο και Ιωαννίδου Δομνίκη,  εγκρίθηκε με 

19 υπέρ, 2 κατά και 9 λευκά, η παρακάτω πρόταση: «Αναιρείται η απόφαση του Β’ Συνεδρίου 

που αφορά τη συμμετοχή μας στις εκλογές οργάνων Διοίκησης των ΑΕΙ. 1) για τις πρυτανικές 

εκλογές θα αποφασίζει κατά περίσταση η ΔΕ, 2) για τις εκλογές προέδρων και κοσμητόρων θα 

αποφασίζουν οι κατά τόπους σύλλογοι».

Προτάσεις οι οποίες καταψηφίστηκαν:

Πρόταση 1



Καταψηφίστηκε η πρόταση του συναδέλφου Λιγνού Ξενοφώντα για επαύξηση των προσόντων 

των ΕΕΔΙΠ Ι, ΙΙ σε επίπεδο διδακτορικού, ή ΜΔΕ, προϋπηρεσία και papers. 

Πρόταση 2

Καταψηφίστηκε η πρόταση του συναδέλφου Τσιάκαλου Χαρίλαου για «συμμετοχή στο πλαίσιο 

δράσης με το ΠΑΜΕ Πανεπιστημίων για προβλήματα της Ανώτατης Εκπαίδευσης». 


