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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Αθήνα, 25 Αυγούστου 2014

Θέμα: Συνάντηση της Εκτελεστικής Γραμματείας της ΠΟΣΔΕΠ με τον Υπουργό Διοικητικής
Μεταρρύθμισης κ. Κ. Μητσοτάκη,
την Πέμπτη 21/8/2014 ώρα 17.00

H ΠΟΣΔΕΠ συναντήθηκε στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης με τον Υπουργό Διοικητικής
Μεταρρύθμισης κ. Κ. Μητσοτάκη, την Πέμπτη 21/8/2014.
Συζητήθηκαν τα σημαντικότατα θέματα που έθεσε η ΠΟΣΔΕΠ σχετικά με τη λειτουργία των
Πανεπιστημίων που είναι αρμοδιότητας του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και ειδικότερα:
Διαθεσιμότητα των διοικητικών υπαλλήλων των Πανεπιστημίων. Αναδείξαμε στον Υπουργό το
μέγεθος του προβλήματος για τα 8 Πανεπιστήμια που πλήττονται από τη διαδικασία αυτή
επισημαίνοντας ότι καθώς τα Πανεπιστήμια αυτά είναι τα μεγαλύτερα της Χώρας δημιουργείται
μείζον πρόβλημα λειτουργίας συνολικά της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Τονίσαμε στον Υπουργό ότι
ο πρώην Υπουργός Παιδείας είχε ανακοινώσει ότι είχε βρει λύση και είχε έρθει σε συμφωνία με τα
Πανεπιστήμια ώστε να μη χαθούν οι θέσεις αυτές του προσωπικού και να μην υλοποιηθούν οι
απολύσεις που είχαν εξαγγελθεί. Ο Υπουργός δήλωσε ότι ο ρόλος του είναι να υλοποιήσει
συγκεκριμένες δεσμεύσεις της Κυβέρνησης για τη διαθεσιμότητα και τις απολύσεις στο δημόσιο
τομέα και δεν είναι δική του αρμοδιότητα να καθορίζει για λογαριασμό του κάθε Υπουργείου τις
ειδικότητες του προσωπικού και τους Οργανισμούς από τους οποίους θα προέλθουν οι υπάλληλοι
που θα ενταχθούν στη διαδικασία. Στη συγκεκριμένη περίπτωση αυτό ήταν και είναι αρμοδιότητα
του Υπουργείου Παιδείας και όλα αυτά είχαν συμφωνηθεί εδώ και πολύ καιρό με την προηγούμενη
ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας και έκτοτε ποτέ δεν είχαν μεταβληθεί. Τονίσαμε επιπλέον, ότι αν
εφαρμοστεί, όπως έχει εξαγγελθεί, το μέτρο της διαθεσιμότητας με τις συνεπαγόμενες απολύσεις η
λειτουργία των μεγάλων Πανεπιστημίων κινδυνεύει να καταρρεύσει. Συγχρόνως, πρέπει να
συνυπολογιστεί από την πολιτική ηγεσία η αξιολόγηση των διοικητικών λειτουργιών των
Πανεπιστημίων που ολοκληρώθηκε και κατατέθηκε στη Βουλή. Ο Υπουργός δήλωσε ότι δεν έχει
ενημερωθεί για τα αποτελέσματα της εν λόγω αξιολόγησης κι ότι είναι πρόθυμος να συζητήσει ξανά
το πρόβλημα αφού γίνει κοινωνός της. Σε αυτό το σημείο θέσαμε και το μείζον θέμα της επιπλέον
μείωσης της χρηματοδότησης προς τα Πανεπιστήμια η οποία φτάνει το 80% την τελευταία 5ετία.
Ελλείψεις διδασκόντων – Προκηρύξεις νέων θέσεων καθηγητών στα Πανεπιστήμια. Τονίσαμε στον
Υπουργό, ότι δεν έχει προκηρυχθεί καμία νέα θέση Καθηγητών στα Πανεπιστήμια τα τελευταία 5
χρόνια, με αποτέλεσμα τα προβλήματα και τα κενά που έχουν δημιουργηθεί να είναι τεράστια και
πολλά γνωστικά αντικείμενα να μην διδάσκονται. Ζητήσαμε να εγκρίνει 500 νέες θέσεις Καθηγητών
στα ΑΕΙ για το 2015. Μας δήλωσε ότι σύμφωνα με τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει η Κυβέρνηση
και τον προγραμματισμό, η αναλογία νέων θέσεων προς συνταξιοδοτήσεις συνολικά στο Υπουργείο

Παιδείας είναι 1 προς 10 και ο αριθμός νέων θέσεων που αναλογεί στο Υπουργείο Παιδείας για το
2015 είναι 850, ο οποίος αφορά συνολικά όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Είναι θέμα του
Υπουργείου Παιδείας να προβεί στην κατανομή αυτών των θέσεων ανά βαθμίδα εκπαίδευσης, άρα
και να καθορίσει πόσες από αυτές τις θέσεις θα δοθούν στα ΑΕΙ. Μας πρότεινε να καταθέσουμε
τεκμηριωμένη μελέτη η οποία να καταδεικνύει τους λόγους για τους οποίους πρέπει τα
Πανεπιστήμια να εξαιρεθούν από τον κανόνα 1 προς 10 ή να ενταχθούν στον κανόνα 1 προς 5 και ότι
είναι πρόθυμος εφόσον αυτό τεκμηριωθεί να το ζητήσει από την Κυβέρνηση.
Τέλος τονίσαμε με έμφαση ότι η Παιδεία και ιδιαίτερα η Τριτοβάθμια εκπαίδευση θα έπρεπε να είχε
εξαιρεθεί από όλα τα μνημονιακά μέτρα καθώς αποτελεί και τον σημαντικότερο πυλώνα για την
έξοδο της Χώρας από την κρίση. Παρόλα αυτά τα πανεπιστήμιά μας συνεχίζουν και παρέχουν
εκπαίδευση υψηλότατου επιπέδου και τα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας διακρίνονται και
βραβεύονται για την έρευνα τους σε παγκόσμιο επίπεδο.
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