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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Αθήνα, 5 Αυγούστου 2014
Θέμα: Συνάντηση της Εκτελεστικής Γραμματείας της ΠΟΣΔΕΠ με τον Υπουργό Παιδείας κ. Α. Λοβέρδο,
τη Δευτέρα 4/8/2014 ώρα 17.00

Χθες το απόγευμα, ο Υπουργός Παιδείας μετά από αίτημα της ΕΓ της ΠΟΣΔΕΠ συναντήθηκε με τους εκπροσώπους
της ΠΟΣΔΕΠ, καθώς και με εκπροσώπους της ΟΣΕΠ/ΤΕΙ και της ΕΕΕ.
Καταρχάς ο Υπουργός έθεσε τα εξής θέματα:







Μετεγγραφές φοιτητών: Αναγνώρισε ότι είναι ένα πολύ δύσκολο πρόβλημα. Το Υπουργείο θα
εκτιμήσει την πραγματική κατάσταση όταν κατατεθούν οι αιτήσεις μετεγγραφών και υπάρχει
πλήρης εικόνα του θέματος στην πράξη. Από την πλευρά μας του επισημάναμε τις δυσκολίες που
αναμένεται να προκύψουν στα Πανεπιστήμια, τόσο στα περιφερειακά όσο και στα μεγάλα
κεντρικά.
«Αιώνιοι φοιτητές» (όπως έχει επικρατήσει να λέγονται). Δήλωσε ότι θα εφαρμόσει το νόμο
σύμφωνα με τον οποίο θα πρέπει να διαγραφούν στο τέλος Αυγούστου. Από την πλευρά μας
τονίσαμε ότι υπάρχει ένα μικρό ποσοστό (συμφώνησε και ο Υπουργός ότι είναι μικρό αυτό το
ποσοστό) αυτών των παλαιών φοιτητών οι οποίοι τον τελευταίο καιρό κάνουν μια μεγάλη
προσπάθεια να πάρουν το πτυχίο τους συμμετέχοντας στις εξετάσεις των μαθημάτων που
χρωστούν. Αυτούς τους ανθρώπους (οι οποίοι δεν επιβαρύνουν οικονομικά ούτε το Πανεπιστήμιο
ούτε το κράτος ως φοιτητές, καθώς δε διατηρούν κανένα φοιτητικό προνόμιο) θα πρέπει να τους
στηρίξουμε και να τους βοηθήσουμε να πάρουν το πτυχίο τους. Ζητήσαμε από τον Υπουργό να βρει
μια λύση.
Θεσμοθετείται η δυνατότητα να ορίζονται Καθηγητές Πανεπιστημίου ως σύμβουλοι Υπουργών, κάτι
που δεν προβλεπόταν από το Νόμο (εκτός από 3 Υπουργεία). Συμφωνήσαμε ότι είναι θετική
εξέλιξη.

Τα σημαντικότερα θέματα που τέθηκαν από την ΠΟΣΔΕΠ ήταν:
Α. Οικονομικά θέματα Πανεπιστημιακών Καθηγητών
Το μισθολόγιο των Καθηγητών Πανεπιστημίου είναι εξευτελιστικά χαμηλό. Είναι ενδεικτικό ότι στα πλαίσια της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι μισθοί των Ελλήνων καθηγητών είναι στην προτελευταία θέση, λίγο μεγαλύτεροι μόνο από
τους αντίστοιχους στην Ουγγαρία. Ο μισθός του πρωτοδιοριζόμενου λέκτορα είναι περίπου 950 ευρώ και του
πρωτοβάθμιου καθηγητή με 30 χρόνια προϋπηρεσία κυμαίνεται ανάμεσα στα 1800-1900 ευρώ. Ζητήσαμε από τον
Υπουργό (και συμφώνησε) να συμμετέχει ενεργά στις προσπάθειες μας να πείσουμε το Υπουργείο Οικονομικών και
την Κυβέρνηση να αλλάξει την απαράδεκτη αυτή κατάσταση.
Η μη φορολόγηση του επιδόματος βιβλιοθήκης των Καθηγητών Πανεπιστημίου συνεχίζει να μην εφαρμόζεται από
το Υπουργείο Οικονομικών, παρότι υπάρχει τελεσίδικη απόφαση της ολομέλειας του ΣτΕ περί του αντιθέτου.
Ζητήσαμε από τον Υπουργό να οργανώσει με δική του ευθύνη κοινή συνάντηση με τον Υπουργό Οικονομικών και να
βοηθήσει ώστε να ρυθμιστεί η απαράδεκτη αυτή κατάσταση που αναδεικνύει την αναξιοπιστία της κυβέρνησης
καθώς δεν εφαρμόζει τις αποφάσεις των ανωτάτων δικαστηρίων.

Β. Οικονομικά Πανεπιστημίων
Η νέα οριζόντια μείωση του προϋπολογισμού των Ιδρυμάτων της τάξης του 19% που εξήγγειλε ο Υπουργός, επιτείνει
τις συνθήκες κατάρρευσης της λειτουργίας των Πανεπιστημίων μας και πρέπει να ανακληθεί. Η συνολική μείωση τα
τελευταία 4 χρόνια είναι περίπου 80%, πολύ μεγαλύτερη από την ύφεση της ελληνικής οικονομίας. Τα Πανεπιστήμια
με αυτά τα δεδομένα από τον Σεπτέμβριο δε θα μπορούν να λειτουργήσουν και κινδυνεύουν να κλείσουν.

Γ. Θεσμικά θέματα
Διαθεσιμότητα διοικητικών υπαλλήλων των Πανεπιστημίων. Για τα 8 Πανεπιστήμια που χάνουν μεγάλα ποσοστά του
προσωπικού τους και ιδιαίτερα για τα 3 μεγάλα (ΕΚΠΑ, ΑΠΘ, ΕΜΠ) η κατάσταση είναι εκτός ελέγχου. Η λειτουργία
των Ιδρυμάτων καταρρέει και από την έλλειψη διοικητικού προσωπικού.
Εκλεκτορικά σώματα εκλογής και εξέλιξης καθηγητών. Επισημάναμε για άλλη μια φορά τη δυσλειτουργία της όλης
διαδικασίας και ζητήσαμε αλλαγές που να διασφαλίζουν τη διαφάνεια και την ευρύτητα των εκλεκτορικών σωμάτων
σύμφωνα με τις ομόφωνες προτάσεις των οργάνων της Ομοσπονδίας. Διαχώρισε τη θέση του ο εκπρόσωπος της
ΚΙΠΑΝ, κ. Ν. Σταυρακάκης. Ο Υπουργός αναγνώρισε την ύπαρξη του προβλήματος και υποσχέθηκε ότι θα μελετήσει
τις προτάσεις μας με στόχο να βελτιώσει το υπάρχον πλαίσιο.
Διαδικασία προεπιλογής υποψηφίων Κοσμητόρων και Πρυτάνεων από τα Συμβούλια Ιδρύματος. Επίσης
επισημάναμε το παράλογο αλλά και τη δυσλειτουργία του υφιστάμενου νομικού πλαισίου και ζητήσαμε τη βελτίωση
του σύμφωνα με τις ομόφωνες προτάσεις των οργάνων της Ομοσπονδίας.
Ελλείψεις διδασκόντων – Προκηρύξεις νέων θέσεων καθηγητών στα Πανεπιστήμια. Αναδείξαμε τέλος, ένα από τα
σημαντικότερα θέματα που είναι οι τεράστιες ελλείψεις σε Καθηγητές αλλά και Τεχνικό προσωπικό (ΕΤΕΠ).
Ζητήσαμε να ολοκληρωθεί η πρόσληψη των 120 μελών ΕΤΕΠ που έχουν εκλεγεί και εκκρεμεί ο διορισμός τους,
καθώς και να δοθούν από το 2015 νέες θέσεις μελών ΔΕΠ μετά από 5 ολόκληρα χρόνια που δεν έχει δοθεί καμία. Ο
Υπουργός δεν άφησε πολλά περιθώρια ότι μπορεί να δοθούν νέες θέσεις ούτε το 2015, καθώς όπως δήλωσε
υπάρχουν τεράστιες ελλείψεις στην Α’θμια και Β’θμια εκπαίδευση.
Σχέδιο Αθηνά ΙΙ. Ο Υπουργός σε σχετική ερώτηση δήλωσε ότι δεν υπάρχει πρόθεση του Υπουργείου να νέο σχέδιο
Αθηνά.
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