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2/1/2012 
 
Αγαπητοί Συνάδελφοι, 

 

Πρώτα απ’ όλα επιθυμούμε να σας ευχηθούμε ένα καλό και δημιουργικό Νέο Έτος. 

Με την ευκαιρία αυτή, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε και ηλεκτρονικά ότι στις 30 

Νοεμβρίου 2011 πραγματοποιήθηκε στην Τρίπολη η τακτική, κατά το καταστατικό, 

εκλογοαπολογιστική συνέλευση του, «Συλλόγου Διδασκόντων του Πανεπιστημίου 

Πελοποννήσου». 

 

Διενεργήθηκε επί της ουσίας και μακροσκελής συζήτηση για τα πεπραγμένα του 

απερχόμενου Δ.Σ., που απαρτιζόταν από τους συναδέλφους, Μιχάλη Φεφέ, Μάνο 

Σπυριδάκη, Λίνα Σαράντη, Μάριο Παπαλουκά, Αγγελική Σπυροπούλου, Παντελή 

Κωνσταντινάκο και Βαρβάρα Γεωργοπούλου. 

 

1. Τονίστηκε ιδιαιτέρως και επικροτήθηκε η ουσιαστική συμβολή του απερχόμενου 

Δ.Σ. στο διάλογο για το νέο νόμο για τα ΑΕΙ μέσα από τη συστηματική ενημέρωση 

προς τους συναδέλφους και τις προτάσεις που διατύπωσε προς το Υπουργείο, την 

ΠΟΣΔΕΠ, τη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου και την Επιτροπή Μορφωτικών 

Υποθέσεων της Βουλής, με ιδιαίτερη έμφαση στη διασφάλιση της εργασιακής 

πορείας των επί θητεία μελών ΔΕΠ, της δημοκρατικότητας και της ακαδημαϊκότητας 

της λειτουργίας των ΑΕΙ.  

 

2. Υπογραμμίσθηκε επίσης η συμμετοχή του, «Συλλόγου Διδασκόντων Πανεπιστημίου 

Πελοποννήσου» ως ιδρυτικού μέλους στη συγκρότηση της ΠΟΣΔΕΠ ως του μόνου 

νομικά κατοχυρωμένου πανελλήνιου συνδικαλιστικού οργάνου μελών ΔΕΠ. Ως εκ 

τούτου, η ΠΟΣΔΕΠ αναγνωρίζει ως νόμιμο εκπρόσωπο των μελών ΔΕΠ του 

Πανεπιστημίου Πελοποννήσου αποκλειστικά το, «Σύλλογο Διδασκόντων του 

Πανεπιστημίου Πελοποννήσου». Θεωρούμε την εξέλιξη αυτή εξαιρετικά σημαντική 

καθώς με δεδομένη την επερχόμενη κρίσιμη κοινωνική και ακαδημαϊκή συγκυρία για 
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το μέλλον του ελληνικού Πανεπιστημίου γενικότερα και την πορεία του 

Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ειδικότερα, η μόνη αποτελεσματική και υπεύθυνη 

απάντηση στα όποια ζητήματα προκύψουν είναι η ενωμένη έκφραση όλων των 

διδασκόντων στο Πανεπιστήμιό μας και η συλλογική μας δράση. 

 

3. Εγκρίθηκαν αλλαγές στο καταστατικό για τη μεγαλύτερη ευελιξία και την 

αποτελεσματικότερη λειτουργία του Συλλόγου καθώς και για την ευχερέστερη 

επικοινωνία των μελών του, οι οποίες θα γνωστοποιηθούν σύντομα.  

 

4. Διενεργήθηκαν εκλογές για την ανάδειξη νέων μελών στο Δ.Σ του, «Συλλόγου 

μελών ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου». Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 

καταστατικό, στις 28 Δεκεμβρίου 2011, οι εκλεγέντες συνάδελφοι συγκροτήθηκαν σε 

σώμα ως εξής: 

 

Πρόεδρος: Μ. Σπυριδάκης (Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής) 

Αντιπρόεδρος: Σ. Ρούσσος (Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων) 

Γραμματέας: Μ. Φεφές (Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής) 

Ταμίας: Α. Π. Ρόχας (Τμήμα Νοσηλευτικής) 

Μέλος: Γ. Πανουτσόπουλος (Τμήμα Νοσηλευτικής) 

Μέλος: Α. Σπυροπούλου (Τμήμα Θεατρικών Σπουδών)  

Μέλος: Π. Αλεξόπουλος (Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Αθλητισμού)  

 

Το νέο ΔΣ του Συλλόγου Διδασκόντων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου προσκαλεί 

όλα τα μέλη ΔΕΠ του Πανεπιστημίου μας να επικοινωνούν μαζί μας 

(didask.papel@gmail.com) για κάθε ζήτημα που αφορά στην ακαδημαϊκή τους 

πορεία, στις απόψεις και στα αιτήματά τους, ενώ σύντομα θα επανέλθει με 

ανακοινώσεις με θέμα την εφαρμογή του νέου νόμου στα ΑΕΙ. 

 

Θερμές ευχές σε όλους/ες τους/τις συναδέλφους για το 2012! 
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