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Για τον προγραμματιςμό δράςθσ τθσ Ομοςπονδίασ προκρίκθκαν ςε τελικι ψθφοφορία δυο
προτάςεισ που ζλαβαν τισ εξισ ψιφουσ:
υνεργαςία Πανεπιςτθμιακών1

48

Κίνθςθ Πανεπιςτθμιακισ Αναβάκμιςθσ

25

ενϊ υπιρξαν και 18 λευκά.
Με βάςθ το αποτζλεςμα του δεφτερου γφρου ψθφοφορίασ εγκρίκθκε με απόλυτθ
πλειοψθφία (επί των παρόντων) θ πρόταςθ τθσ Συνεργαςία; Πανεπιςτθμιακϊν.
Ακολουκεί θ πρόταςθ τθσ Συνεργαςίασ Πανεπιςτθμιακϊν, όπωσ κατατζκθκε και
ψθφίςτθκε.
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Η παράταξη «Συνεργαςία Πανεπιςτημιακϊν» ζχει προκφψει από τη ςυνεργαςία των: ΑΣΚΕΥ, ΚΙΜΔΕΠ και Ανεξάρτητων
Συνζδρων
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Πρόγραμμα Δράςθσ τθσ ΠΟΔΕΠ, 2017-2019
Σί πετφχαμε:
Θ ΠΟΣΔΕΠ ςτο προθγοφμενο χρονικό διάςτθμα δραςτθριοποιικθκε ςε μια ςειρά από κζματα που
αφοροφν ςτθν ανϊτατθ εκπαίδευςθ και ςτθν Ομοςπονδία:
Α. Οικονομικά κζματα
 Δικαίωςθ ςτο ΣτΕ για επιςτροφι των αποδοχϊν μασ ςτα επίπεδα του καλοκαιριοφ του 2012 και
επιβεβαίωςθ με ακόμθ κετικότερθ τοποκζτθςθ από το Συμβοφλιο Συμμόρφωςθσ του ΣτΕ.
 Επιςτροφι του φόρου για το επίδομα βιβλιοκικθσ που παράνομα μασ παρακρατοφςαν
 Αναπροςαρμογι τθσ παρακράτθςθσ 15% υπζρ των ΕΛΚΕ (ςτο 7%) από τθν άςκθςθ ελευκζριου
επαγγζλματοσ.
Β. Θεςμικά κζματα μελών ΔΕΠ και Πανεπιςτθμίων
 Κετικζσ μεταβατικζσ ρυκμίςεισ για τισ εξελίξεισ των μελϊν Δ.Ε.Π.
 Μείωςθ του χρόνου για τθν εξζλιξθ ςτθν επόμενθ βακμίδα των Επικοφρων και Αναπλθρωτϊν
Κακθγθτϊν από 4 ςε 3 χρόνια
Γ. Αυτονομία και χρθματοδότθςθ των Πανεπιςτθμίων
 Υιοκζτθςθ τθσ κζςθσ τθσ ΠΟΣΔΕΠ από τα ςυναρμόδια Υπουργεία για κατάργθςθ τθσ αναλογίασ
1/10 ςτθν Παιδεία
 Τα Μεταπτυχιακά προγράμματα εγκρίνονται πλζον από τα Πανεπιςτιμια, χωρίσ τθ
μεςολάβθςθ του Υπουργείου. Πρζπει να διαφυλάξουμε τθν αυτονομία των Λδρυμάτων μασ από
τθν πρόκεςθ που δείχνει το Υπουργείο να βάλει ςθμαντικοφσ περιοριςμοφσ ςτθ λειτουργία των
ΠΜΣ και ςτουσ ςυναδζλφουσ μασ.
Δ. χολζσ Επιςτθμών Τγείασ
 Επαναφορά του κεςμοφ του Αναπλθρωτι Διοικθτι Ακαδθμαϊκϊν υποκζςεων ςτα
Πανεπιςτθμιακά Νοςοκομεία, τον οποίο παρανόμωσ δεν εφαρμόηει το Υπουργείο
Ε. Αναβάκμιςθ – εξωςτρζφεια τθσ ΠΟΔΕΠ
 Οι κζςεισ τθσ ΠΟΣΔΕΠ για όλα τα επίκαιρα κζματα τθσ Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ προβλικθκαν ςε
πολφ μεγάλο βακμό από τα ΜΜΕ (ζντυπα και θλεκτρονικά) με το δεδομζνο μειονζκτθμα τθσ
ζλλειψθσ προεδρείου
 Επαναφορά ςε άριςτο επίπεδο ςυνεργαςίασ των ςχζςεων ΠΟΣΔΕΠ – Συνόδου Πρυτάνεων που
είχαν γίνει εχκρικζσ
Για όλα αυτά χρειάηεται ενότθτα, ςυναίνεςθ, ςυνεργαςία και επικζντρωςθ όλων μασ ςτουσ
βαςικοφσ ςτόχουσ.

Σί διεκδικοφμε:
Θ ΠΟΣΔΕΠ πρζπει να κζςει ωσ διαρκείσ ςτόχουσ τα παρακάτω κρίςιμα κζματα που αφοροφν τα
Πανεπιςτιμια:
1. Πωσ κα διεκδικιςουμε τθ χρθματοδότθςθ από τθν Πολιτεία που ζχουν ανάγκθ τα
Πανεπιςτιμια για να λειτουργιςουν ςτοιχειωδώσ. Είναι γνωςτό ότι τα Πανεπιςτιμια μασ ζχουν
υποςτεί μειϊςεισ ςτθ χρθματοδότθςθ που ζχουν από τθν Πολιτεία τθσ τάξθσ του 75% τα
τελευταία 6 χρόνια τθσ κρίςθσ. Θ φφεςθ όμωσ τθσ οικονομίασ δεν ξεπερνά το 30% τα αντίςτοιχα
χρόνια. Και αυτι θ κατάςταςθ ςυνεχίηεται με όλεσ και με τθν τωρινι κυβζρνθςθ θ οποία
προχϊρθςε ςε επιπλζον μείωςθ τθσ χρθματοδότθςθσ των Πανεπιςτθμίων μασ για τθ νζα χρονιά,
ςε πλιρθ αντίκεςθ με αυτά που ζλεγε ζνα μόλισ χρόνο πριν, όταν ιταν αντιπολίτευςθ και όταν
μαηί με όλθ τθν Πανεπιςτθμιακι κοινότθτα κατιγγειλε (ορκά) τισ προθγοφμενεσ κυβερνιςεισ για
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αυτι τθν κατάςταςθ. Αυτό λοιπόν είναι το Νο 1 ςθμείο που πρζπει να ενώςουμε τισ φωνζσ μασ
και τισ δυνάμεισ μασ όλοι μαηί.
2. Πωσ κα διεκδικιςουμε τθν εφαρμογι τθσ απόφαςθσ του τΕ για τθν επαναφορά των
αποδοχών μασ ςτα επίπεδα του 2012, κακϊσ θ τότε τεράςτια μείωςθ που μασ ζγινε (3θ ςτθ
ςειρά) κρίκθκε αντιςυνταγματικι. Ιδθ ζχουμε κάνει νζεσ ενζργειεσ για να γίνει αποδεκτι θ
απόφαςθ του Ανωτάτου Δικαςτθρίου. Ελπίηουμε ςφντομα να ζχουμε απτά αποτελζςματα.
Χρειάηεται όμωσ όλοι μαηί ν’ αναδείξουμε το κζμα.
3. Πωσ κα διεκδικιςουμε νζεσ κζςεισ για τα πανεπιςτιμια. Νζεσ κζςεισ μελϊν ΔΕΠ και
ερευνθτικοφ προςωπικοφ ϊςτε να ανακοπεί το brain drain και θ πριμοδότθςθ των ξζνων κρατϊν
από τθ χϊρα μασ ςε υψθλότατου επιπζδου επιςτθμονικό προςωπικό που ζχει εκπαιδευτεί με
τουσ κόπουσ και τα χριματα τθσ ελλθνικισ κοινωνίασ.
4. Πωσ κα διαμορφωκεί το νζο κεςμικό πλαίςιο των Πανεπιςτθμίων μασ μζςα (ι ζξω?) από τον
Εκνικό Διάλογο για τθν Παιδεία που ζχει ανακοινϊςει το Υπουργείο Παιδείασ. Και ς’ αυτό το
κζμα χρειάηεται να αναλϊςουμε αρκετό χρόνο για να βροφμε τισ βζλτιςτεσ πρακτικζσ και να
πετφχουμε τισ απαραίτθτεσ ςυναινζςεισ που είναι αναγκαίεσ για να μπορζςουμε να
εφαρμόςουμε το οποιοδιποτε νζο πλαίςιο. Κα πρζπει εδϊ να επιςθμάνουμε, ότι πολλζσ
μεταρρυκμίςεισ (κετικζσ ι αρνθτικζσ είναι πολλζσ φορζσ αμφιλεγόμενο ανάλογα και με τισ
κζςεισ του κακενόσ) απζτυχαν να εφαρμοςτοφν λόγω τθσ ζλλειψθσ ςυναίνεςθσ από τθν
Πανεπιςτθμιακι Κοινότθτα.
5. Πωσ τα Πανεπιςτιμια μασ όχι μόνο κα ςυνεχίςουν να ανταποκρίνονται ςτο ρόλο τουσ και ςτισ
ανάγκεσ τθσ ελλθνικισ κοινωνίασ και των παιδιϊν μασ, αλλά και πωσ ςυνεχώσ κα βελτιώνονται
ςτα πλαίςια του διεκνοφσ περιβάλλοντοσ και κα βελτιϊνουν ςυνεχϊσ τθ κζςθ τουσ μεταξφ των
κορυφαίων Πανεπιςτθμίων παγκοςμίωσ.
Για όλα αυτά χρειάηεται ενότθτα, ςυναίνεςθ, ςυνεργαςία και επικζντρωςθ όλων μασ ςτουσ
βαςικοφσ ςτόχουσ.
Α. Οικονομικά κζματα μελών ΔΕΠ και Πανεπιςτθμίων
1. Αλλαγι του απαράδεκτου μιςκολογίου των μελϊν ΔΕΠ. Είναι ντροπι για τθν ελλθνικι κοινωνία
αξιακά να δζχεται να τοποκετεί ςε αυτά τα επίπεδα τισ αμοιβζσ των κακθγθτϊν Πανεπιςτθμίου
ςτουσ οποίουσ κζλει να εμπιςτεφεται τθ ςθμαντικότερθ περιουςία τθσ, τθν ανϊτατθ εκπαίδευςθ
των παιδιϊν τθσ. Το ΣτΕ με τθν απόφαςθ του (4741/2014) δικαίωςε τθν προςφυγι μασ ςε
πρότυπθ δίκθ και πλζον, υποχρζωςε τθν ελλθνικι πολιτεία να επαναφζρει τισ αποδοχζσ ΟΛΩΝ
των Πανεπιςτθμιακϊν ςτα επίπεδα του Αυγοφςτου του 2012. Βζβαια θ «πρϊτθ φορά αριςτερά»
κυβζρνθςθ όχι μόνο ξζχαςε όλα αυτά που ζλεγε προεκλογικά, αλλά και αγνόθςε επιδεικτικά τθν
(υποχρεωτικι ςτθν εφαρμογι τθσ βάςθ του Συντάγματοσ) απόφαςθ του Ανϊτατου Δικαςτθρίου,
μθ εφαρμόηοντασ τθν οφτε ςτουσ 3 που είχαν προςφφγει για λογαριαςμό όλων. Από δω και
πζρα, οι κφριοι ςτόχοι που ζχουμε ιδθ κζςει, είναι
 θ εφαρμογι τθσ νζασ απόφαςθσ μζςω τθσ νζασ δικαςτικισ προςφυγισ που κάναμε ςτο ΣτΕ.
Επιτζλουσ θ πολιτεία οφείλει να ςζβεται τουσ κεςμοφσ. Οφείλει να εφαρμόςει τισ αποφάςεισ
του ΣτΕ. Ζχει τρείσ μινεσ διορία για αυτό. Εμείσ δε κα ςταματιςουμε. Κα ςυνεχίςουμε μζχρι
τθν οριςτικι δικαίωςθ.
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 θ δθμιουργία ενόσ ουςιαςτικοφ ενιαίου ειδικοφ μιςκολογίου που κα αποκακιςτά τισ αδικίεσ
που προζκυψαν μετά τουσ αυκαίρετουσ και αναιτιολόγθτουσ διαχωριςμοφσ που ςυνζβθςαν
ςτα επιμζρουσ ειδικά μιςκολόγια από το 2008 και μετά και κα τοποκετεί τισ αποδοχζσ των
Πανεπιςτθμιακϊν κακθγθτϊν ςε επίπεδα αξιοκρατίασ ςφμφωνα με τα Ευρωπαϊκά και διεκνι
δεδομζνα, ςταματϊντασ παράλλθλα αυτό το παράλογο κακεςτϊσ των «επιδομάτων» με
ενςωμάτωςθ τουσ ωσ ενιαίεσ αποδοχζσ. Ειδικά με τθ νζα απόφαςθ, το Ανϊτατο Δικαςτιριο τθσ
χϊρασ, επιβάλλει ςτθν πολιτεία, ότι και με το νζο μιςκολόγιο (όταν κελιςει να το
κεςμοκετιςει) οφείλει να κακορίςει τισ αποδοχζσ των Πανεπςιτθμιακϊν Κακθγθτϊν ςτα ίδια ι
μεγαλφτερα επίπεδα από αυτά που υπιρχαν πριν τισ μειϊςεισ του 2012.
2. Διεκδίκθςθ περιςςότερων πόρων για τθν Ανϊτατθ Εκπαίδευςθ και Ζρευνα. Εδϊ
ςυμπεριλαμβάνεται τόςο θ απ’ ευκείασ χρθματοδότθςθ των Πανεπιςτθμίων , όςο και οι νζεσ
κζςεισ μελϊν ΔΕΠ κυρίωσ, κονδφλια για τθν αναβάκμιςθ του εξοπλιςμοφ και των κτιριακϊν
υποδομϊν όπου απαιτείται.
3. Αναπροςαρμογι τθσ παρακράτθςθσ υπζρ των ΕΛΚΕ από τθν άςκθςθ ελευκζριου επαγγζλματοσ.
Μετά από πολλά χρόνια επίπονων αγϊνων για να πείςουμε για τα αυτονόθτα, πετφχαμε να
κάνουμε ζνα μικρό βιμα προσ τισ κζςεισ μασ. Θ παρακράτθςθ μειϊκθκε από το 15% ςτο 7%
αλλά κα πρζπει να επανζλκει ο υπολογιςμόσ να γίνεται επί των «κακαρϊν» κερδϊν τθσ
δραςτθριότθτασ του ελεφκερου επαγγζλματοσ. Επιπλζον κα πρζπει να κεςμοκετθκεί και για τα
φυςικά πρόςωπα θ διαδικαςία τθσ περαίωςθσ όπωσ κεςπίςτθκε και για τισ εταιρείεσ για όςουσ
ζχουν εκκρεμότθτεσ από το παρελκόν. Εν τοφτοισ, εξακολουκοφμε να πιςτεφουμε οτι
παρακρατιςεισ αυτοφ του είδουσ αλλά και τζτοιου φψουσ , με αςαφείσ ςτόχουσ και κατάλθξθ
και χωρίσ αυτζσ να ονοματίηονται αν αποτελοφν/ςυνιςτοφν τζλοσ ι φόρο ι ειδικι ειςφορά ι
επιφορολόγθςθ, με τθν αόριςτθ μάλιςτα διατφπωςθ ότι αξιοποιοφνται για τισ ανάγκεσ των
Λδρυμάτων, είναι απαράδεκτεσ.
4. Άμεςθ χρθματοδότθςθ των ΑΕΛ από τθν Πολιτεία ανάλογα με τισ υπθρεςίεσ που αυτι ηθτάει. Τα
Παν/μια κα πρζπει να χρθματοδοτοφνται από τθν Πολιτεία με βάςθ τισ υπθρεςίεσ που εκείνθ
ηθτά από αυτά. Αυτζσ πρζπει να αποτιμθκοφν και να κοςτολογθκοφν. Π.χ. αν υπολογιςτεί ότι το
κόςτοσ εκπαίδευςθσ για τον κάκε φοιτθτι είναι 1 ευρϊ κατ’ ζτοσ και θ Πολιτεία κζλει να ςτείλει
ςτα πλαίςια τθσ δωρεάν παιδείασ 70.000 φοιτθτζσ ςτα Παν/μια, κα πρζπει να τα
χρθματοδοτιςει με 70.000 ευρϊ. Εάν αποφαςίςει να διακζςει 40.000 ευρϊ, κα ςτείλει 40.000
φοιτθτζσ.
5. Προγράμματα Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν. Κα πρζπει να ενιςχυκοφν αλλά παράλλθλα να είναι και
υπό ςυνεχι αξιολόγθςθ. Όχι μόνο δε κα πρζπει να αφαιρζςουμε ι να περιορίςουμε τθ
δυνατότθτα λειτουργίασ τουσ με δίδακτρα, αλλά κα πρζπει να βοθκιςουμε και για επιπλζον
πόρουσ χρθματοδότθςθσ. Θ επιπλζον αμοιβι των διδαςκόντων ςε αυτά, ςτα πλαίςια που
ςυμβάλλει ςτο υψθλό επίπεδο ποιότθτασ των ςπουδϊν που παρζχουν δεν πρζπει να
αποκαρρφνεται. Κα πρζπει να ενιςχφςουμε τισ προςπάκειεσ των Πανεπιςτθμίων να παρζχουν
προγράμματα ςυνδεδεμζνα με τισ ανάγκεσ τθσ κοινωνίασ και τθσ οικονομίασ, τόςο ελλθνόφωνα
όςο και ξενόγλωςςα.
6. Ελεφκερθ ανάπτυξθ εκπαιδευτικϊν προγραμμάτων. Το κάκε Παν/μιο κα πρζπει να ζχει τθ
δυνατότθτα ςτα πλαίςια τθσ αυτονομίασ του με απόφαςθ τθσ Συγκλιτου να οργανϊνει
ξενόγλωςςα εκπαιδευτικά προγράμματα και με δίδακτρα ςε όλα τα επίπεδα. Κα μπορεί ζτςι
(όπου ζχει δυνατότθτα, ανάλογα με τουσ πόρουσ και τισ υποδομζσ του κάκε τμιματοσ και
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Σχολισ) να ειςάγει φοιτθτζσ πζραν του αρικμοφ που μπαίνουν με τισ πανελλαδικζσ εξετάςεισ ςτα
πλαίςια τθσ δωρεάν εκπαίδευςθσ. Κα μπορεί θ Πολιτεία να ηθτιςει από τα Παν/μια να δίδουν
ςθμαντικό αρικμό υποτροφιϊν ςτα δίδακτρα μετά το 2ο ζτοσ ςε όςουσ αριςτεφουν. Θ ρφκμιςθ
αυτι εκτιμάται ότι κα ζχει άμεςα κετικά αποτελζςματα ςε πολλά επίπεδα. Κα μπορεί να ειςάγει
και αλλοδαποφσ φοιτθτζσ. Κα μπορεί ν’ αναπτυχκεί μια υψθλισ ποιότθτασ «εκπαιδευτικι
βιομθχανία» ςτθ χϊρα μασ. Αυτό το μζτρο δε κα μπορζςει να αποδϊςει άμεςα, αλλά εκτιμάται
ότι εάν τα Πανεπιςτιμια δουλζψουν ςοβαρά πάνω ςε τζτοια προγράμματα μζςα 5-10 χρόνια κα
ζχει γίνει μια πολφ μεγάλθ πθγι εςόδων για αυτά, για τθν ελλθνικι οικονομία αλλά και κυρίωσ
κα δθμιουργθκεί μια μεγάλθ μάηα αλλοδαπϊν φοιτθτϊν που κα ζχουν εκπαιδευτεί ςτα
ελλθνικά Παν/μια με ότι αυτό ςθμαίνει για τθ χϊρα. Ζνα από τα καλφτερα παραδείγματα προσ
αυτι τθν κατεφκυνςθ είναι τα ξενόγλωςςα προγράμματα τουριςτικισ εκπαίδευςθσ που εδϊ και
χρόνια ηθτά από τθν Πολιτεία τθν άδεια το Πανεπιςτιμιο Αιγαίου να αναπτφξει.
7. Εκπαιδευτικά προγράμματα εξ’ αποςτάςεωσ. Όλα τα ελλθνικά Πανεπιςτιμια κα πρζπει να
μποροφν ν’ αναπτφξουν τζτοια προγράμματα ςε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο, τόςο
ελλθνόφωνα όςο και ξενόγλωςςα, που τϊρα μόνο το ΕΑΠ μπορεί. Είναι προφανι τα
πλεονεκτιματα αυτισ τθσ ιδζασ που δε χρειάηονται περαιτζρω ανάλυςθ.
8. Εταιρείεσ ζνταςθσ γνϊςθσ (spin-off). Κα πρζπει να ενιςχυκεί επί τθσ ουςίασ θ
επιχειρθματικότθτα ςτα Πανεπιςτιμια. Είναι τόςο προφανι τα πλεονεκτιματα που δε χρειάηεται
ν’ αναλυκοφν ειδικότερα.
9. Δια βίου μάκθςθ. Κα πρζπει να ενιςχυκεί και να ενκαρρυνκεί θ ανάπτυξθ τζτοιων
προγραμμάτων.
10.Αξιολόγθςθ. Τα Παν/μια κα αξιολογοφνται τόςο για τθν εκπαιδευτικι τουσ λειτουργία από τθν
ΑΔΛΠ, όςο και για τθν διοικθτικοοικονομικι τουσ λειτουργία από το Ελεγκτικό Συνζδριο.
Β. Θεςμικά κζματα μελών ΔΕΠ και Πανεπιςτθμίων
Από τα πιο ςθμαντικά πράγματα είναι να διεκδικιςουμε τθν αυτονομία των Πανεπιςτθμίων, που
τόςο πολφ ςιμερα απ’ ότι ποτζ είναι αναγκαία και θ ςθμαντικότερθ ςυνκικθ για να ςτακοφν ςτα
πόδια τουσ και να αναβακμιςτοφν. Μζςα από αυτι τθν αυτονομία, τα Πανεπιςτιμια κα μπορζςουν
να βρουν επιπλζον πόρουσ και κα τουσ δοκεί θ δυνατότθτα να αυξιςουν τθ φιμθ τουσ και τθν
επιρροι τουσ, τόςο ςτθν ελλθνικι κοινωνία όςο και ςτο εξωτερικό.
Αναδείξαμε και υποςτθρίξαμε τα προθγοφμενα χρόνια, τθν αναγκαιότθτα μεταρρφκμιςθσ του
κεςμικοφ πλαιςίου των ΑΕΛ και ςυνταχκικαμε με όλεσ εκείνεσ τισ πανεπιςτθμιακζσ δυνάμεισ που
υποςτιριξαν αυτι τθν αναγκαιότθτα με ςτόχο τθν βελτίωςθ του εκπαιδευτικοφ ζργου και τθν
προϊκθςθ τθσ ερευνθτικισ δραςτθριότθτοσ ςτο δθμόςιο πανεπιςτιμιο. Οι μεταρρυκμιςτικζσ
δυνάμεισ ςτα Πανεπιςτιμια χρειάηονται ζνα νζο όραμα και ζνα νζο πλαίςιο λειτουργίασ. Θ βάςθ
του πλαιςίου αυτοφ κα πρζπει να είναι θ μζγιςτθ αυτονομία των Πανεπιςτθμίων. Θ εποπτεία τθσ
πολιτείασ κα πρζπει να είναι ςε βαςικά επίπεδα αρχϊν μόνο. Και θ χρθματοδότθςθ από αυτιν να
ςυνδζεται με τισ υπθρεςίεσ που παρζχουν τα Πανεπιςτιμια ςτθν ελλθνικι κοινωνία και με τθν αξία
τουσ.
Πολφ ςθμαντικι προτεραιότθτα ςιμερα είναι να προχωριςουν οι εξελίξεισ και μονιμοποιιςεισ των
μελϊν ΔΕΠ που ζχουν «παγϊςει» λόγω τεχνικϊν προβλθμάτων του ΑΠΕΛΛΑ. Αυτό κα πρζπει να
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ξεπεραςτεί και δε κα πρζπει ςτο μζλλον, οι εξελίξεισ και μονιμοποιιςεισ των μελϊν ΔΕΠ να
εξαρτϊνται από τζτοια τεχνικά προβλιματα.
Με τισ παρεμβάςεισ μασ ςτο παρελκόν, πετφχαμε ςθμαντικζσ προόδουσ ςτο νομοκετικό πλαίςιο. Θ
εκλογι των Κοςμθτόρων από τα μζλθ ΔΕΠ και των πρυτάνεων (αργότερα) από τα μζλθ ΔΕΠ, θ
διατιρθςθ του Τμιματοσ ωσ τθσ βαςικισ εκπαιδευτικισ μονάδασ, θ διατιρθςθ των Τομζων (που
ενςωματϊκθκαν νωρίσ, ςτο Νόμο 4076/2012). Επιπροςκζτωσ, μετά από δικι μασ πρόταςθ ςτθν
τότε θγεςία του Υπουργείου Παιδείασ προβλζφκθκαν ςτον Νόμο 4115/2013 επιπλζον ευνοϊκζσ
μεταβατικζσ ρυκμίςεισ για τισ εξελίξεισ των μελών Δ.Ε.Π. όπωσ βελτίωςθ των χρονικϊν ορίων των
εξελίξεων για τουσ Λζκτορεσ, μονιμοποίθςθ ςτθ βακμίδα του Επίκουρου Κακθγθτι ςτθν 3ετία για
όλουσ και άμεςθ αίτθςθ για εξζλιξθ ςτθν βακμίδα του Αναπλθρωτι Κακθγθτι, 3ετία για εξζλιξθ
(ςτουσ υπθρετοφντεσ αρχικά και αργότερα για όλουσ) ςτουσ Αναπλθρωτζσ Κακθγθτζσ. Παρϋ όλο
όμωσ που κεωροφμε ότι το νζο κεςμικό πλαίςιο για τα ΑΕΛ, βελτιϊκθκε ςθμαντικά ςε ςχζςθ με το
αρχικό ςχζδιο του 4009, πιςτεφουμε ότι απαιτοφνται περαιτζρω ςθμαντικζσ αλλαγζσ ςτο πλαίςιο
αυτό προσ τθν κατεφκυνςθ τθσ μεταρρφκμιςθσ του δθμόςιου πανεπιςτθμίου ςε ζνα ςφγχρονο
ευρωπαϊκό πλαίςιο τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ. Τζτοιεσ αλλαγζσ υπζδειξε θ ΠΟΣΔΕΠ μερικζσ
μάλιςτα από τισ οποίεσ με ΟΜΟΦΩΝΕ ΑΠΟΦΑΕΙ των οργάνων τθσ, πράγμα πρωτοφανζσ για τθν
ΠΟΔΕΠ. Οι ςθμαντικότερεσ από αυτζσ τισ αποφάςεισ που ελιφκθςαν ςτθ ςυνεδρίαςθ τθσ
Διοικοφςασ Επιτροπισ του Φεβρουαρίου 2014 ςτθ Κεςςαλονίκθ, ιταν:
1. Απόφαςθ – αίτθμα τθσ ΠΟΣΔΕΠ για τθν αλλαγι τθσ αποτυχθμζνθσ διαδικαςίασ εκλογισ και
εξζλιξθσ μελϊν ΔΕΠ, με κακιζρωςθ τθσ διαφάνειασ τθσ διαδικαςίασ και τθσ διεφρυνςθσ των
εκλεκτορικϊν ςωμάτων ϊςτε να πάψει να ςυμβαίνει να εκλζγονται μζλθ ΔΕΠ από 4 άτομα που
ςυνεδριάηουν χωρίσ να το γνωρίηει κανζνασ. Ζτςι άλλαξαν τα εκλεκτορικά, ίςωσ όχι με τον
καλφτερο τρόπο, αφοφ δεν υιοκετικθκε θ πρόταςθ τθσ ΠΟΣΔΕΠ, αλλά τουλάχιςτον προσ
καλφτερθ κατεφκυνςθ.
2. Απόφαςθ – αίτθμα τθσ ΠΟΣΔΕΠ για τθν αλλαγι του κακεςτϊτοσ προεπιλογισ από το ΣΛ των
υποψθφίων Κοςμθτόρων και Πρυτάνεων. Οι εκλζκτορεσ είναι τα μζλθ ΔΕΠ και αυτοί και μόνο
αυτοί κα πρζπει να αποφαςίηουν με τθν ψιφο τουσ μζςω ελεφκερα κατατικζμενων
υποψθφιοτιτων χωρίσ προεπιλογζσ και φίλτρα. Κι αυτι θ κζςθ υιοκετικθκε και βελτιϊνει τα
πράγματα.
3. Απόφαςθ – αίτθμα τθσ ΠΟΣΔΕΠ προσ τισ διοικιςεισ των Πανεπιςτθμίων για επίςπευςθ
κεςμοκζτθςθσ νζων οργανιςμϊν και εςωτερικϊν κανονιςμϊν, μζςα από ανοιχτζσ και
διαφανείσ διαδικαςίεσ, που τόςο τουσ ζχουν ανάγκθ τα Λδρφματα μασ. Χρειαηόμαςτε
περιςςότερθ προςπάκεια εδϊ ϊςτε θ διαδικαςία αυτονομίασ των ιδρυμάτων μασ να ξεκινιςει
από το εςωτερικό τουσ.
4. Απόφαςθ – αίτθμα τθσ ΠΟΣΔΕΠ προσ τα αρμόδια Υπουργεία για αλλαγι τθσ καταςτροφικισ για
τα Πανεπιςτιμια διαδικαςίασ διακεςιμότθτασ – κινθτικότθτασ των διοικθτικϊν υπαλλιλων
τουσ. Δυςτυχϊσ παρ’ ότι ματαιϊκθκε αυτι θ καταςτροφικι διαδικαςία, ζχει αφιςει βαριά
τραφματα ςτα Πανεπιςτιμια και είναι άγνωςτο πότε αυτά κα κλείςουν.
5. Απόφαςθ – αίτθμα τθσ ΠΟΣΔΕΠ για ολοκλιρωςθ των διοριςμϊν των εκλεγζντων εδϊ και
χρόνια ςυναδζλφων μασ των οποίων εκκρεμοφςαν οι διοριςμοί. Αυτό ολοκλθρϊκθκε ςε χρόνο
–ρεκόρ που δεν το περίμενε ακόμθ και ο πιο αιςιόδοξοσ από εμάσ, κακϊσ διορίςτθκαν περίπου
750 ςυνάδελφοι από τον Λανουάριο ζωσ τον Λοφνιο του 2014. Είναι ςθμαντικό ότι δόκθκαν τα
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τελευταία 2 χρόνια 1.000 νζεσ κζςεισ ςτα Πανεπιςτιμια (και 50 επιπλζον ςτισ Λατρικζσ Σχολζσ
από κζςεισ του ΕΣΥ). Ελπίηουμε οι διοριςμοί των ςυναδζλφων που κα εκλεγοφν να
ολοκλθρωκοφν χωρίσ προβλιματα, κακϊσ υπάρχουν αρκετζσ ανθςυχίεσ γι αυτό.
6. Απόφαςθ – αίτθμα τθσ ΠΟΣΔΕΠ για τθν τροποποίθςθ τθσ διάταξθσ του Νόμου Ν4093/2012, θ
οποία κζτει αυτοδικαίωσ ςε αργία δθμοςίουσ λειτουργοφσ, χωρίσ αυτοί να ζχουν καταδικαςτεί
τελεςίδικα, για αδικιματα που δεν διαπράχκθκαν κατά τθν άςκθςθ των κυρίων κακθκόντων
του λειτουργιματόσ τουσ (οπότε και θ κζςθ τουσ ςε αργία κα δικαιολογοφνταν), αλλά κατά τθν
άςκθςθ προςκζτων κακθκόντων διαχειριςτικισ φφςεωσ, που τουσ ανατίκενται παράλλθλα
προσ το κφριο λειτοφργθμα που αςκοφν. Τοφτο δε, διότι θ κφρωςθ προςβάλλει κατά τρόπο
δυςανάλογο όχι τθν πρόςκετθ κζςθ τουσ, όπωσ ενδεχομζνωσ κα ζπρεπε, αλλά τθν κφρια
εργαςία τουσ. Εάν θ επίμαχθ ρφκμιςθ δεν εξειδικευτεί κατά τα ανωτζρω διαλαμβανόμενα,
κανείσ δθμόςιοσ λειτουργόσ δεν πρόκειται ςτο εξισ να δεχτεί να αναλάβει πρόςκετα
διαχειριςτικά κακικοντα από το φόβο μθ χάςει όχι απλϊσ τθν πρόςκετθ κζςθ του, αλλά και
τθν κφρια δουλειά του, χωρίσ να ζχει κατ’ ελάχιςτον τθ δυνατότθτα να υπεραςπίςει τον εαυτό
του ενϊπιον του αρμόδιου ποινικοφ δικαςτι.
7. Πετφχαμε ςθμαντικζσ αλλαγζσ – προςκικεσ ςτο νομικό πλαίςιο για τα μζλθ ΔΕΠ (κυρίωσ με το
Ν.4115/13). Βελτίωςθ των χρονικϊν ορίων των εξελίξεων για τουσ Λζκτορεσ (μόνιμουσ ι με
κθτεία), τουσ Επίκουρουσ και τουσ Αναπλθρωτζσ Κακθγθτζσ, δυνατότθτα απ’ ευκείασ εξζλιξθσ
των Επικ. Κακθγθτϊν που υπθρετοφςαν πριν τθν κακιζρωςθ του 4009, κεςμοκζτθςθ του
Πανεπιςτθμιακοφ υποτρόφου με διαδικαςίεσ απ’ ευκείασ από το Τμιμα κ.λ.π.
8. Βακμίδεσ μελϊν ΔΕΠ. Οι βακμίδεσ κα πρζπει να είναι τζςςερεισ: Λζκτορασ, Επίκουροσ
Κακθγθτισ, Αναπλθρωτισ Κακθγθτισ, Κακθγθτισ. Τρία χρόνια ελάχιςτθ παραμονι ςτθν κάκε
βακμίδα. Δυνατότθτα μονιμοποίθςθσ ςτα βακμίδα του επίκουρου Κακθγθτι μετά από τρία
χρόνια κθτεία ςτθ βακμίδα.
9. Κζςεισ μελϊν ΔΕΠ. Όλεσ οι κζςεισ που κενϊνονται λόγω παραίτθςθσ ι αφυπθρζτθςθσ να
επιςτρζφονται για προκιρυξθ ςτα Τμιματα όπου υπιρχαν και να ιςχφςει και για τα ΑΕΛ θ
παράγραφοσ 11 του άρκρου 16 του Ν 4386/2016 που υπιρχε επίςθσ ςτθ παράγραφο 9 του
άρκρου 18 του 4310/2014 για το προςωπικό των ερευνθτικϊν κζντρων όπου αναφζρεται: «Αν
κενωκεί θ οργανικι κζςθ ι αποχωριςει, για οποιοδιποτε λόγο, προςωπικό που υπθρετεί ωσ
μόνιμο ςε ερευνθτικό κζντρο που ζχει χαρακτιρα Ν.Π.Δ.Δ., θ κζςθ δεν καταργείται, αλλά
διατθρείται και μπορεί να επαναπροκθρφςςεται ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ.» Είναι
λογικό να αντιμετωπίηονται με ενιαίο τρόπο τζτοια κζματα μζςα ςτον ενιαίο χϊρο Ανϊτατθσ
Εκπαίδευςθσ και Ζρευνασ που και θ Κυβζρνθςθ αλλά και θ Αντιπολίτευςθ υιοκετοφν «και δεν
μποροφν να υπάρχουν δφο μζτρα και δφο ςτακμά».
10. Εκλογι μελϊν ΔΕΠ. Τα μζλθ ΔΕΠ κα πρζπει να εκλζγονται με πλιρθ διαφάνεια ςτα πλαίςια τθσ
ΓΣ του τμιματοσ (κεςμοκετικθκε πρόςφατα με το Ν. 4386/16) από εκλεκτορικά ςϊματα
ςφμφωνα με τθν πρόταςθ τθσ ΠΟΣΔΕΠ με επαναφορά των τριϊν ςυνιςτωςϊν Τομζασ – Τμιμα
– Εξωτερικοί, ςτισ επιτροπζσ επιλογισ και εξζλιξθσ, ςε αναλογία 5-5-5. Δθλαδι το 1/3 τθσ
επιτροπισ κα προζρχεται από τον Τομζα και κα είναι του ιδίου ι ςυναφοφσ γνωςτικοφ
αντικειμζνου ςφμφωνα με το μθτρϊο εςωτερικϊν εκλεκτόρων, το 1/3 κα προζρχεται μετά από
κλιρωςθ από όλουσ τουσ υπολοίπουσ Τομείσ και το 1/3 μετά από κλιρωςθ από το μθτρϊο
εξωτερικϊν εκλεκτόρων ίδιου ι ςυναφοφσ γνωςτικοφ αντικειμζνου. Το εν λόγω ςφςτθμα είχε
λειτουργιςει για πολλά χρόνια με κετικά αποτελζςματα και ςφμφωνα με τθ μεγάλθ
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πλειοψθφία των μελϊν ΔΕΠ που υπθρετοφν ςιμερα ςτα ΑΕΛ ιταν το πιο επιτυχθμζνο. Οι
εκλογζσ κα γίνονται ςε αυςτθρά ςυγκεκριμζνεσ προκεςμίεσ. Εάν αυτζσ δεν τθροφνται, αυτό κα
πρζπει να αποτελεί πεικαρχικό παράπτωμα για τουσ υπαίτιουσ.
11. Αποδοχζσ Μελϊν ΔΕΠ. Δθμιουργία ενόσ ουςιαςτικοφ ενιαίου ειδικοφ μιςκολογίου που κα
αποκακιςτά τισ αδικίεσ που προζκυψαν μετά τουσ αυκαίρετουσ και αναιτιολόγθτουσ
διαχωριςμοφσ που ςυνζβθςαν ςτα επιμζρουσ ειδικά μιςκολόγια από το 2008 και μετά και κα
τοποκετεί τισ αποδοχζσ των Πανεπιςτθμιακϊν κακθγθτϊν ςε επίπεδα αξιοκρατίασ ςφμφωνα με
τα Ευρωπαϊκά και διεκνι δεδομζνα, ςταματϊντασ παράλλθλα αυτό το παράλογο κακεςτϊσ
των «επιδομάτων» με ενςωμάτωςθ τουσ ωσ ενιαίεσ αποδοχζσ. Επιπλζον, κα ζχουν τθ
δυνατότθτα επιπλζον αμοιβισ από όλων των ειδϊν τα προγράμματα που κα αναπτφςςει το
Πανεπιςτιμιο (εκπαιδευτικά, ερευνθτικά, δια βίου μάκθςθσ κ.λ.π.), αλλά και από
επιχειρθματικι δραςτθριότθτα μζςα ςτο Πανεπιςτιμιο και άςκθςθ ελεφκερου επαγγζλματοσ.
12. Επιςτθμονικοί Συνεργάτεσ – Μεταπτυχιακοί Υπότροφοι. Στθ παράγ. 20 του άρκρου 9 των
Μεταβατικϊν Διατάξεων για τθν Ανϊτατθ Παιδεία του Υπ. Παιδείασ που τροποποιεί τθ
παράγραφο 7 του άρκρου 24 του ν.4009/2011 (Α’ 195) που ορίηει ότι «Για τθν κάλυψθ των
εκπαιδευτικϊν αναγκϊν του ιδρφματοσ κατά τθ διάρκεια των αδειϊν που προβλζπονται ςτο
άρκρο 27, κακϊσ και κατά τθ διάρκεια τθσ αναςτολισ κακθκόντων, είναι δυνατι θ χριςθ των
μθ καταβαλλομζνων αποδοχϊν για πρόςκλθςθ επιςκεπτϊν κακθγθτϊν ι ερευνθτϊν από Α.Ε.Λ.
τθσ αλλοδαπισ, ι και πρόςλθψθσ με ςυμβάςεισ ιδιωτικοφ ζργου επιςτθμόνων του άρκρου 5
του π.δ. 407/80 (Α’ 112) ι του άρκρου 19 του ν.1404/1983 (Αϋ 173). Το όφελοσ για τα ΑΕΛ είναι
προφανζσ, κακϊσ τα κονδφλια που υπάρχουν, αντί να κάκονται κα αξιοποιοφνται για όςο
χρόνο ιςχφει θ άδεια άνευ αποδοχϊν, ϊςτε να καλφπτονται τα κενά που δθμιουργοφνται από
τισ άδειεσ ι τθν περίοδο αναςτολισ κακθκόντων μελϊν ΔΕΠ.
13. Επιχειρθματικι δραςτθριότθτα μελϊν ΔΕΠ. Κα μποροφν να ςυμμετζχουν ςε οποιαςδιποτε
μορφισ εταιρεία υπό τθν αιγίδα του Πανεπιςτθμίου και να αναπτφςςουν ελεφκερα
οποιαδιποτε δραςτθριότθτα. Οι εταιρείεσ αυτζσ κα αποδίδουν παρακράτθςθ 5% επί των
κερδϊν τουσ ωσ overhead προσ το Πανεπιςτιμιο.
14. Σχολζσ Επιςτθμϊν Υγείασ. Τα μζλθ ΔΕΠ των ΣΕΥ που υπθρετοφν ςε Νοςοκομεία, ζχουν όλεσ τισ
υποχρεϊςεισ και τα δικαιϊματα των μελϊν ΔΕΠ των άλλων Σχολϊν. Για το κλινικό ζργο που
παρζχουν επιπλζον του Πανεπιςτθμιακοφ τουσ ζργου, αμοίβονται ξεχωριςτά από το
Νοςοκομείο ςτο οποίο παρζχουν τισ υπθρεςίεσ τουσ. Υποχρεϊνονται να ςυμμετζχουν ςτισ
εφθμερίεσ (εκτόσ από τθ βακμίδα του Κακθγθτι που είναι προαιρετικό) ςφμφωνα με το
πρόγραμμα εφθμεριϊν τθσ κλινικισ τουσ. Θ αμοιβι για τισ εφθμερίεσ κα είναι θ ίδια με των
αντίςτοιχων επιςτθμόνων του ΕΣΥ με τθν ακόλουκθ αναλογία ςτισ βακμίδεσ: Λζκτορασ (με
ειδικότθτα) – Επιμ. Α’, Επικ. Κακθγθτισ – Διευκυντισ ΕΣΥ, Αναπλ. Κακθγθτισ και Κακθγθτισ –
Συντονιςτισ Διευκυντισ ΕΣΥ
15. Αφυπθρζτθςθ των κακθγθτϊν: Σχετικά με τθν θλικία αφυπθρζτθςθσ των κακθγθτϊν, κα
μποροφςε να παρατακεί ςε εκελοντικι βάςθ, κακϊσ ςτθν πλειοψθφία των τμθμάτων των
ελλθνικϊν Πανεπιςτθμίων υπάρχουν ςθμαντικά κενά ςε γνωςτικά αντικείμενα λόγω τθσ
δραματικισ μείωςθσ του αρικμοφ των κακθγθτϊν τα τελευταία ζτθ και τθν απουςία νζων
κζςεων. Ακόμθ και οι νζεσ κζςεισ που ανακοινϊκθκαν φζτοσ ςτα Πανεπιςτιμια, λόγω των
χρονοβόρων διαδικαςιϊν εκλογισ δεν αναμζνεται να ςτελεχϊςουν τα Λδρφματα πριν από τθ
μεκεπόμενθ ακαδθμαϊκι χρονιά (Σεπτζμβριοσ 2017). Προτείνουμε λοιπόν τθν αφξθςθ του
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ορίου θλικίασ αφυπθρζτθςθσ για όποιον το επικυμεί, ςτα 70 ζτθ, μόνο όμωσ με εκπαιδευτικά
και ερευνθτικά κακικοντα, χωρίσ διοικθτικά κακικοντα (διευκυντισ εργαςτθρίου ι κλινικισ,
διευκυντισ τομζα, πρόεδροσ τμιματοσ κ.λ.π.). Θ προτεινόμενθ διατφπωςθ είναι θ εξισ:
«Θ παρ. 4 του άρκρου 7 του Ν 3194/2003 (ΦΕΚ 267/20.11.03 τ. Α’) τροποποιείται ωσ
ακολοφκωσ :
α) Τα Μζλθ ΔΕΠ πανεπιςτθμίων ι Ε.Π. ΤΕΛ αποχωροφν από τθν υπθρεςία τθν 31θ Αυγοφςτου
του ζτουσ, κατά τθ διάρκεια του οποίου ςυμπλθρϊνουν το 67ο ζτοσ τθσ θλικίασ, ανεξάρτθτα αν
γεννικθκαν πριν ι μετά τθν θμερομθνία αυτι.
β) Μζλθ ΔΕΠ ι Ε.Π. ΤΕΛ που ςυμπλθρϊνουν το 67ο ζτοσ θλικίασ μποροφν να παραμείνουν ςτθν
υπθρεςία τουσ ςε προςωποπαγι κζςθ, εφ’ όςον το επικυμοφν, μζχρι τθν ςυμπλιρωςθ του
70ου ζτουσ μετά από αίτθςι τουσ.
γ) Τα Μζλθ ΔΕΠ τθσ ανωτζρω παραγράφου ςε προςωποπαγι κζςθ δεν μποροφν να εκλζγονται,
κατζχουν ι τοποκετοφνται ςε οποιαδιποτε διοικθτικι κζςθ ι όργανα των Λδρυμάτων.
16. Ειδικά κζματα Οδοντιατρικϊν Σχολϊν. Στισ δφο Οδοντιατρικζσ Σχολζσ τθσ χϊρασ μασ, εκτόσ από
κεωρθτικι εκπαίδευςθ των φοιτθτϊν ςτισ αίκουςεσ και τα εργαςτιρια παρζχεται και πλιρθσ
κεραπεία ςε εκατοντάδεσ αςκενείσ κακθμερινά που ςε αντίκεςθ με τισ άλλεσ κεωρθτικζσ
Σχολζσ πρζπει για τθν αςφάλεια των αςκενϊν, να διατθροφνται κάποια υψθλά πρότυπα
(standards) που απαιτοφν: α) Μεγαλφτερο αρικμό μελϊν ΔΕΠ / φοιτθτζσ β) ενίςχυςθ με τεχνικό
και εξειδικευμζνο νοςθλευτικό προςωπικό (για αποςτείρωςθ, διάκεςθ εργαλείων και υλικϊν)
δ) Κάλυψθ αςτικισ ευκφνθσ των μελϊν ΔΕΠ, και τζλοσ ε) Χοριγθςθ του «Ειδικοφ επιδόματοσ»
και ςτουσ Οδοντιάτρουσ Πανεπιςτθμιακοφσ , κατ’ αντιςτοιχία με τουσ Λατροφσ, για τθ παροχι
κλινικοφ ζργου που παρζχουν ςε αςκενείσ ςτισ Οδοντιατρικζσ Σχολζσ
Γ. Αυτονομία και χρθματοδότθςθ των Πανεπιςτθμίων
Θ κεωρθτικά κατοχυρωμζνθ αυτονομία των Πανεπιςτθμίων μασ ςτθν πράξθ λίγεσ δυνατότθτεσ
αφινει ςτα Πανεπιςτιμια να κακορίςουν «τα του οίκου τουσ». Σθμαντικό ιταν θ ςυμφωνία μεταξφ
Συνόδου Πρυτάνεων και Υπουργοφ Παιδείασ για κεςμοκζτθςθ 3μεροφσ ςυμφωνίασ (Υπουργείο
Παιδείασ, Σφνοδοσ Πρυτάνεων και ΑΔΛΠ) για τον κακοριςμό του τελικοφ αρικμοφ των φοιτθτϊν που
κα εκπαιδεφονται ςτα Λδρφματα, αλλά δυςτυχϊσ θ τωρινι κυβζρνθςθ το ςταμάτθςε.
Θ χρθματοδότθςθ που υπάρχει αυτι τθ ςτιγμι είναι ανεπαρκζςτατθ για το ζργο που ηθτάει θ
Πολιτεία και θ ελλθνικι κοινωνία από αυτά. Θ χρθματοδότθςθ των Πανεπιςτθμίων κα πρζπει να
γίνεται από τθν Πολιτεία με ςυγκεκριμζνο ςχζδιο και ςτόχο και με το δεδομζνο ότι θ Παιδεία δεν
είναι δαπάνθ, αλλά επζνδυςθ. Και για τθν Ελλάδα είναι επζνδυςθ ςτθν πιο προςοδοφόρα πθγι,
που είναι το ανκρϊπινο δυναμικό. Δυςτυχϊσ αυτό το δυναμικό, τα τελευταία χρόνια τθσ κρίςθσ
ςτελεχϊνει ςχεδόν αποκλειςτικά μόνο ιδρφματα του εξωτερικοφ. Θ όποια επζνδυςθ και παραγωγι
γίνεται ςτθν Ελλάδα αποδίδει οφζλθ ςε ξζνεσ χϊρεσ. Αυτό πρζπει να το αναςτρζψουμε. Και
επιπλζον, πρζπει να το αναδείξουμε ςε πλεονζκτθμα των Δθμόςιων Πανεπιςτθμίων μασ και τθσ
Δθμόςιασ Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ τθσ χϊρασ, κακϊσ αναδεικνφει τθν ποιότθτα των πτυχιοφχων μασ,
άρα και τθν ποιότθτα του εκπαιδευτικοφ ζργου των Πανεπιςτθμίων μασ.
Ενδυνάμωςθ του Δθμόςιου Πανεπιςτθμίου και επιδίωξθ τθσ ενίςχυςθσ τθσ αριςτείασ ςτα
Πανεπιςτιμια. Θ ενίςχυςθ και διεφρυνςθ των μονάδων αριςτείασ οι οποίεσ προφανϊσ και
υπάρχουν δεν είναι όμωσ αυτοςκοπόσ. Αυτζσ δε μποροφν να αναπτυχκοφν αυτόνομα και ςυνεπϊσ
δε μποροφμε να μιλάμε μόνο για αυτζσ. Πρζπει να ενδυναμωκεί ςυνολικά το δθμόςιο
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Πανεπιςτιμιο και μζςα από αυτι τθ διαδικαςία να "φυτρϊνουν" και να αναπτφςςονται οι μονάδεσ
αριςτείασ. Κι όχι να "ποτίηονται" μόνο αυτζσ. Μόνο ζτςι δε κα μαρακοφν κι αυτζσ.
Επιπλζον, κα πρζπει να υπάρχει ςτακερό και διαρκζσ πρόγραμμα για τθν προκιρυξθ νζων κζςεων
μελϊν ΔΕΠ. Τα οφζλθ είναι πολλαπλά αλλά και θ αναγκαιότθτα προφανισ. Ανανζωςθ δυναμικοφ,
κίνθτρα ςτουσ νζουσ επιςτιμονεσ να παραμείνουν ςτθ χϊρα μασ, φραγι ςτο φαινόμενο εξαγωγισ
εγκεφάλων.
Θ Παιδεία ςυνολικά αλλά και ειδικότερα θ Ανϊτατθ, δε μπορεί να εντάςςονται ςτο πλαίςιο μείωςθσ
του Δθμόςιου Τομζα, και ςε λογικζσ 1 προσ 5 ι 1 προσ 10. Θ ΠΟΣΔΕΠ κα πρζπει να πρωτοςτατιςει
να καταργθκεί κάκε τζτοιοσ περιοριςμόσ ςτο χϊρο τθσ Παιδείασ.
Δ. χολζσ Επιςτθμών Τγείασ
Πανεπιςτημιακά Νοςοκομεία
Τα Νοςοκομεία Αρεταίειο και Αιγινιτειο είναι τα μόνα ςιμερα αμιγϊσ Πανεπιςτθμιακά Νοςοκομεία
τθσ χϊρασ, κακϊσ ανικουν ςτο Πανεπιςτιμιο Ακθνϊν και θ χρθματοδότθςθ τουσ βαρφνει
αποκλειςτικά το Υπουργείο Παιδείασ. Δυςτυχϊσ τα τελευταία χρόνια θ οικονομικι ςτενότθτα ςτθ
χρθματοδότθςθ, ζχει αναγκάςει τθν διοίκθςθ του Αρεταιείου να προχωριςει ςε επϊδυνα μζτρα,
όπωσ ςφμπτυξθ νοςθλευτικϊν καλάμων κ.ά. που πρακτικά μειϊνουν ςε απαράδεκτο βακμό τθ
λειτουργικότθτα του Νοςοκομείου.
Ηθτοφμε μεγαλφτερθ και απρόςκοπτθ χρθματοδότθςθ των Πανεπιςτθμιακϊν Νοςοκομείων, τθ
κεςμοκζτθςθ νζων οργανιςμϊν λειτουργίασ αλλά και τθ λειτουργία αμιγϊσ Πανεπιςτθμιακϊν
Νοςοκομείων ςε όλεσ τισ Λατρικζσ Σχολζσ που θ λειτουργία τουσ να είναι προςαρμοςμζνθ και ςτον
εκπαιδευτικό τουσ ρόλο, με δθμιουργία οργανιςμϊν που να κακορίηουν το διακριτό τουσ ρόλο και
να αναδεικνφουν ωσ πρϊτο και κυριότερο ςτόχο τουσ τθν εκπαίδευςθ των φοιτθτϊν.
Προσ αυτι τθν κατεφκυνςθ είχαμε πετφχει δυο ςθμαντικά βιματα:
1. τθν επαναφορά του κεςμοφ του Αναπλ. Διοικθτι Ακαδθμαϊκϊν υποκζςεων ςτα
Πανεπιςτθμιακά Νοςοκομεία του ΕΣΥ, ο οποίοσ κα διορίηεται από τον Υπουργό Υγείασ μζςα
από μια λίςτα 3 ονομάτων που κα υποβάλλει θ οικεία Λατρικι Σχολι.
2. Τθ δθμιουργία από τον Υπουργό Υγείασ ειδικισ επιτροπισ για τθν αναμόρφωςθ του
Οργανιςμοφ των Πανεπιςτθμιακϊν Νοςοκομείων, αποτελοφμενθ από ςτελζχθ και των 2
εμπλεκόμενων Υπουργείων, Υγείασ και Παιδείασ, και Πανεπιςτθμιακϊν Κακθγθτϊν, υπό τθν
προεδρία του Προζδρου τθσ ΠΟΣΔΕΠ.
Δυςτυχϊσ θ τωρινι κυβζρνθςθ, μθ εφαρμόηοντασ το νόμο, κατιργθςε ςτθν πράξθ το κεςμό του
Αναπλ. Διοικθτι Ακαδ. Υποκζςεων κακϊσ δεν ζχει διορίςει κανζναν ςε κανζνα Πανεπιςτθμιακό
Νοςοκομείο. Επιπλζον, κατιργθςε τθν επιτροπι για τουσ οργανιςμοφσ των Πανεπιςτθμιακϊν
Νοςοκομείων και ζφτιαξε άλλθ, αγνοϊντασ ςτθν αρχι πλιρωσ το Πανεπιςτιμιο και τισ Λατρικζσ
Σχολζσ. Μετά από τθν αντίδραςθ μασ, ςυμπεριζλαβε ζναν εκπρόςωπο (ςτουσ 5) των Λατρικϊν
Σχολϊν. Αλλά είναι ςαφζσ ότι θ πλειοψθφία ςτθν Επιτροπι είναι εναντίον των κζςεων των Λατρικϊν
Σχολϊν. Πρζπει να ςυνεχίςουμε τθν προςπάκεια και για τα δφο κζματα. Ιδθ ζχουμε προςφφγει
εναντίον του Υπουργοφ Υγείασ για τθν υπόκεςθ του Αναπλ. Διοικθτι. Είμαςτε ςε ετοιμότθτα και για
τουσ Οργανιςμοφσ των Πανεπιςτθμιακϊν Νοςοκομείων.
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Πρζπει να κεςμοκετθκεί διυπουργικό όργανο μεταξφ Υπουργείων Παιδείασ και Υγείασ, που κα
χειρίηεται αποκλειςτικά τα κζματα των πανεπιςτθμιακϊν Νοςοκομείων, και των Κακθγθτϊν
Πανεπιςτθμίου που υπθρετοφν ςε αυτά.
ΘΕΣΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ που αφοροφν μέλη ΔΕΠ που είναι τοποθετημένα ςε Νοςοκομεία
1. Πλιρθσ, μθ αποκλειςτικι απαςχόλθςθ Πανεπιςτθμιακϊν ιατρϊν που είναι τοποκετθμζνοι από
το Πανεπιςτιμιο ςε Νοςοκομεία του ΕΣΥ, όπωσ ιςχφει για όλουσ τουσ Πανεπιςτθμιακοφσ τθσ
χϊρασ. Ηθτάμε να εφαρμοςτεί πλιρωσ το νομικό πλαίςιο που ιςχφει για όλουσ τουσ
Πανεπιςτθμιακοφσ ςε όλουσ όςουσ είναι τοποκετθμζνοι ςτα Νοςοκομεία.
2. Δθμιουργία νζων οργανιςμϊν ςτα Πανεπιςτθμιακά Νοςοκομεία, προςανατολιςμζνων ςτον
Πανεπιςτθμιακό – εκπαιδευτικό τουσ χαρακτιρα.
3. Τροποποίθςθ των διατάξεων του Νόμου 3754 (Αρ. ΦΕΚ 43, τ. Α’, 11-3-2009) που κίγουν και
υποβακμίηουν τθν φπαρξθ και λειτουργία των Πανεπιςτθμιακϊν ςτα Νοςοκομεία.
4. Αντιςτοιχία Πανεπιςτθμιακϊν προσ γιατροφσ του ΕΣΥ. Θ αντιςτοιχία (για λόγουσ μόνο
λειτουργικοφσ) κα πρζπει να είναι: Κακθγθτζσ – Συντονιςτζσ Διευκυντζσ ΕΣΥ, Αναπλθρωτζσ και
Επίκουροι Κακθγθτζσ - Διευκυντζσ ΕΣΥ και Λζκτορεσ - Επιμελθτζσ Αϋ, όπωσ προβλεπόταν ςτο
Φ.Ε.Κ 311/20-4-1995,Υπουργικι Απόφαςθ Υ4α/3428, Άρκρο Πρϊτο, Παραγ. 2.
5. Εκπροςϊπθςθ Πανεπιςτθμιακϊν (όλων των βακμίδων) ςτα Διοικθτικά και Επιςτθμονικά
όργανα του Νοςοκομείου, ςε όλα τα Νοςοκομεία που είναι τοποκετθμζνεσ Πανεπιςτθμιακζσ
κλινικζσ ι/και εργαςτιρια.
6. Επζκταςθ τθσ διάταξθσ για τον Αναπλ. Διοικθτι των Παν/κϊν Νοςοκομείων και ςτα μικτά
Νοςοκομεία, με όλεσ τισ αρμοδιότθτεσ που προβλζπονται από το Νόμο.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ που αφοροφν μέλη ΔΕΠ που είναι τοποθετημένα ςε Νοςοκομεία
1. Αναγνϊριςθ του κλινικοφ και εργαςτθριακοφ ζργου που κακθμερινά προςφζρουν οι
Πανεπιςτθμιακοί γιατροί και απόδοςθ πλιρουσ αμοιβισ, ιςότιμθσ των γιατρϊν του ΕΣΥ, ςε
όλουσ για το ζργο αυτό.
2. Αμοιβι εφθμεριϊν Μελϊν ΔΕΠ που είναι τοποκετθμζνα από το Πανεπιςτιμιο ςε Νοςοκομεία
του Υπουργείου Υγείασ, τουλάχιςτον ιςότιμθ με των ςυναδζλφων μασ του ΕΣΥ.
Κα πρζπει οι εφθμερίεσ των μελϊν ΔΕΠ να υπολογίηονται ωσ εξισ:
Αμοιβι εφθμερίασ Λζκτορα ίςθ με τθν αμοιβι του Επιμελθτι Α’
Αμοιβι εφθμερίασ Επίκουρου και Αναπλ. Κακθγθτι ίςθ με τθν αμοιβι του Διευκυντι ΕΣΥ
Αμοιβι εφθμερίασ Κακθγθτι ίςθ με τθν αμοιβι του Συντ. Διευκυντι ΕΣΥ
3. Οικονομικι ενίςχυςθ των Κλινικϊν των Οδοντιατρικϊν Σχολϊν, οι οποίεσ προςφζρουν υψθλοφ
επιπζδου
κοινωνικό ζργο ςε μεγάλο αρικμό οδοντιατρικϊν αςκενϊν. Συγκεκριμζνα
προτείνεται θ ενίςχυςθ υποδομϊν και μζςων
ελζγχου διαςποράσ λοιμϊξεων,
ακτινοπροςταςίασ και περιβαλλοντικισ επαγρφπνθςθσ.
4. Ενςωμάτωςθ ςτθ μιςκοδοςία των Μελϊν ΔΕΠ των Οδοντιατρικϊν Σχολϊν που παρζχουν
κλινικό ζργο
ςτισ
Κλινικζσ
των Πανεπιςτθμίων Ακθνϊν και Κεςςαλονίκθσ, του
προβλεπόμενου από το Νόμο 4009/11 Κλινικοφ επιδόματοσ το οποίο όμωσ χορθγείται μόνον
ςτου απαςχολοφμενουσ ςε Κλινικζσ των Νοςοκομείων του ΕΣΥ.

11

Ε. Αναβάκμιςθ – εξωςτρζφεια τθσ ΠΟΔΕΠ
1. Σθμαντικι προςπάκεια καταβλικθκε για τθν εξωςτρζφεια και τθν προβολι τθσ
Ομοςπονδίασ με τελικό ςτόχο τθν αναβάκμιςθ τθσ Ομοςπονδίασ. Όπωσ φαίνεται και από τα
πεπραγμζνα τθσ ΠΟΣΔΕΠ, πολλζσ ιταν οι παρεμβάςεισ ςε ΜΜΕ για διάφορα κζματα
επικαιρότθτασ των ΑΕΛ και των Πανεπιςτθμιακϊν. Παλαιότερα, τα ςυνζδρια τθσ
Ομοςπονδίασ είχαν δθμοςιότθτα, δθμοςιογράφουσ, κάμερεσ, επιςιμουσ από τθν πολιτικι
θγεςία, Υπουργοφσ Παιδείασ παρόντεσ ςτισ τελετζσ ζναρξθσ κ.λ.π. Τα τελευταία 6-8 χρόνια,
μιηζρια, απαξίωςθ, αφάνεια. Αυτό προςπακοφμε να τ’ αλλάξουμε. Δεν αλλάηει από τθ μια
μζρα ςτθν άλλθ. Είναι ζνασ μεγάλοσ ςτόχοσ αλλά και ςτοίχθμα που πρζπει να κερδθκεί θ
αναβάκμιςθ τθσ Ομοςπονδίασ μασ και θ αναγωγι τθσ ςε πρϊτο τθ τάξθ κεςμικό ςυνομιλθτι
τθσ Πολιτείασ για κζματα Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ και Ζρευνασ.
2. Προςπακιςαμε πολφ να επαναφζρουμε ςε καλό επίπεδο τισ ςχζςεισ τθσ Ομοςπονδίασ με τθ
Σφνοδο των Πρυτάνεων, οι οποίεσ όχι απλϊσ είχαν διαρραγεί, αλλά είχαν γίνει εχκρικζσ και
το κλίμα για ζνα ςθμαντικό διάςτθμα ιταν «πολεμικό». Τα καταφζραμε πζρα από τισ
προςδοκίεσ μασ. Αυτι τθ ςτιγμι θ ΠΟΣΔΕΠ και οι Πρυτάνεισ ζχουν πολφ ςτενι ςυνεργαςία.
Ο Πρόεδροσ τθσ ΠΟΣΔΕΠ καλείται ςε κάκε τακτικι ςυνεδρίαςθ τθσ Συνόδου και είναι ο
μόνοσ εκτόσ των Πρυτάνεων και Αντιπρυτάνεων που ςυμμετζχει ιςότιμα (με δικαίωμα
λόγου) ςε ολόκλθρθ τθ ςυνεδρίαςθ. Το προεδρείο τθσ Συνόδου των Πρυτάνεων καλείται
ςτισ ςυνεδριάςεισ τθσ ΔΕ, απευκφνει χαιρετιςμό και ςυμμετζχει ςε ςυηιτθςθ για κοινά
κζματα. Θ Πανεπιςτθμιακι κοινότθτα ζχει αποκαταςτιςει τθν ενότθτα τθσ. Αυτό πρζπει να
διαφυλαχκεί και να διευρυνκεί ανεξαρτιτωσ προςϊπων. Ανεξάρτθτα ποιοσ είναι Πρφτανθσ
και ποιοσ είναι Πρόεδροσ τθσ ΠΟΣΔΕΠ. Ο ςεβαςμόσ των ρόλων και των κεςμϊν οφείλει να
διαφυλάςςεται απ’ όλεσ τισ πλευρζσ. Κα πρζπει να ςυνεχίςουμε προσ αυτι τθν κατεφκυνςθ.
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