
Συνάδελφοι, 
 
Η ΠΟΣΕΕΔΙΠ ΑΕΙ, με αφορμή την κατάθεση στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων  (ΕΜΥ) 
της Βουλής του νομοσχεδίου με τίτλο «Οργάνωση και Λειτουργία  Ιδρύματος Νεολαίας και Δια 
Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού  Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού 
Προσανατολισμού και άλλες  διατάξεις», όπου γίνεται αναφορά σε θέματα των ΑΕΙ (άρθρο 34), 
συναντήθηκε  με βουλευτές όλων των κομμάτων προκειμένου να συμπεριληφθεί στο εν λόγω  ν/σ η 
ρύθμιση για την αυτοδίκαιη ένταξη των υπηρετούντων μελών ΕΕΔΙΠ Ι και ΙΙ ανεξαρτήτων 
προσόντων στους νέους φορείς ΕΕΠ και ΕΔΙΠ αντίστοιχα. Επιπλέον, ζητήθηκε η επαναφορά της 
ρύθμισης για την υποχρέωση των προγραμμάτων σπουδών πρώτου κύκλου να περιλαμβάνουν 
μαθήματα για την εκμάθηση ξένων γλωσσών.  
 
Ειδικότερα, αντιπροσωπείες της ΕΓ της ΠΟΣΕΕΔΙΠ ΑΕΙ συναντήθηκαν διαδοχικά  με τις/τους: 
 

• Μαρία Ρεπούση (Δημοκρατική Αριστερά – μέλος της ΕΜΥ) 
• Σπύρο Ταλιαδούρο (Νέα Δημοκρατία – Μέλος της ΕΜΥ) 
• Σταυρούλα Ξουλίδου (Ανεξάρτητοι Έλληνες - Μέλος της ΕΜΥ) 
• Κατσώτη, Παπαϊωάννου (ΚΚΕ) 
• Απόστολο Κακλαμάνη (ΠΑΣΟΚ) 
• Τάσο Κουράκη, Χρήστο Μαντά, Θεανώ Φωτίου  (ΣΥΡΙΖΑ – ΕΚΜ μέλη της ΕΜΥ) 
• Άδωνη Γεωργιάδη (Νέα Δημοκρατία – Εισηγητή στη ΕΜΥ) 

Το σύνολο των βουλευτών κατανόησε το αυτονόητο του αιτήματος της αυτοδίκαιης ένταξης. Η κα. 
Ρεπο ύση και ο  κ.  Ταλιαδο ύρο ς φάνηκαν να μην συμφωνούν με το αίτημα για την υποχρεωτική 
διδασκαλία της ξένης γλώσσας, παρά την επιχειρηματολογία που αναπτύξαμε. 
 
Η κα Ξο υλίδο υ,  ο  κ.  Κο υράκης,  ο  κ.  Κατσώτης και η κα Ρεπο ύση υπο σχέθηκαν την κατάθεση 
σχετικών τροπολογιών, ο κ. Κακλαμάνης θα ενημέρωνε τον εισηγητή του ΠΑΣΟΚ, η γραμματέας 
του κ. Γεωργιάδη (συνέταξε τη ρύθμιση για τους Καθηγητές Εφαρμογών) υποσχέθηκε να εισηγηθεί 
θετικά στον βουλευτή και ο κ. Ταλιαδούρος  υιοθέτησε το αίτημα της αυτοδίκαιης ένταξης και 
δεσμεύτηκε να αναφερθεί σε αυτό στην ομιλία του στην ΕΜΥ. 
 
Επιπλέον, διαβιβάστηκε τηλεφωνικά το αίτημά μας για συνάντηση με τον ΓΓ του ΥΠΔΒΜΘ κ. 
Κυριαζή, αλλά απορρίφθηκε προς το παρόν λόγω φόρτου εργασίας. 
 
Η πρώτη συζήτηση στην επιτροπή έγινε την Πέμπτη 13/12/2012 και θα ακολουθήσουν 2 
τουλάχιστον συνεδριάσεις (την Δευτέρα και την Τετάρτη) όπου πιθανώς να κληθούμε να 
καταθέσουμε τις απόψεις μας καθώς το σύνολο των βουλευτών υποστήριξε το σχετικό αίτημα μας. 
 

 
 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ & ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ 
ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

 


