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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Συνάντηση της ΕΓ της ΠΟΣΔΕΠ
με την Υπεύθυνη Παιδείας της Ν.Δ.
κ. Ν. Κεραμέως
Σήμερα, Δευτέρα 3 Απριλίου 2017, πραγματοποιήθηκε προγραμματισμένη συνάντηση της ΕΓ της
ΠΟΣΔΕΠ με την Υπεύθυνη Παιδείας της Ν.Δ. κ. Ν. Κεραμέως, μετά από αίτημα της Ομοσπονδίας
μας. Την ΕΓ εκπροσώπησαν ο Πρόεδρος, Στάθης Ευσταθόπουλος, ο Ταμίας, Ιορδάνης
Χατζηπαυλίδης και το μέλος Μανώλης Ρογδάκης.
Οι εκπρόσωποι της ΠΟΣΔΕΠ αναφέρθηκαν στα κυριώτερα ζητήματα των Πανεπιστημίων και των
μελών ΔΕΠ που είναι:
1.

2.

3.

4.

5.

Χρηματοδότηση και αυτονομία των Παν/μίων. Ανέδειξαν το πρόβλημα της υποχρηματοδότησης
και γενικότερα της έλλειψης πόρων και προέβαλλαν τις βασικές θέσεις της ΠΟΣΔΕΠ για
μεγιστοποίηση της αυτονομίας των Ιδρυμάτων, ενώ επεσήμαναν το πρόσφατα δημοσιοποιηθέν
παράδειγμα της άρνησης του Υπ. Παιδείας να επιτρέψει την ίδρυση ξενόγλωσσου προπτυχιακού
προγράμματος με δίδακτρα από τη Φιλοσοφική Σχολή του ΕΚΠΑ. Αναφέρθηκαν τέλος και στα
Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών, για τα οποία θεωρούν ότι δε θα πρέπει να επεμβαίνει η
Πολιτεία στα Πανεπιστήμια, αλλά και στο γεγονός ότι ο Υπουργός δήλωσε ότι θα συζητήσει με
την ΠΟΣΔΕΠ το Σ/Ν που ετοιμάζει πριν το ανακοινώσει για διαβούλευση περί το τέλος Μαρτίου,
αλλά αυτό δεν έχει τηρηθεί, τουλάχιστον μέχρι σήμερα.
Αποδοχές μελών ΔΕΠ. Επεσήμαναν το απαράδεκτα χαμηλό επίπεδο των αποδοχών των
καθηγητών Πανεπιστημίου στη χώρα μας. Αξιακά δε θα έπρεπε να είναι αποδεκτό αυτό στην
ελληνική κοινωνία. Αναφέρθηκαν στις 2 συνεχόμενες αποφάσεις του ΣτΕ περί της
αντισυνταγμτικότητας των δραστικών μειώσεων του 2012 και δήλωσαν ότι θα συνεχίσουν να
διεκδικούν αξιοπρεπείς αποδοχές για τους καθηγητές Πανεπιστημίου.
Θεσμικό πλαίσιο των ΑΕΙ. Αναφέρθηκαν στη λανθασμένη τακτική της νομοθέτησης μέσω πολλών
μικρών διατάξεων και τροπολογιών σε διάφορα νομοσχέδια, επισημαίνοντας ότι ο Υπουργός
δήλωσε στην ΠΟΣΔΕΠ στην τελευταία τους συνάντηση ότι αυτό θα σταματήσει.
Επαγγελματικά δικαιώματα. Είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα για τα Παν/μια και τους
πτυχιούχους, το οποίο έχει εξαγγελθεί ότι θα συζητηθεί σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα το
οποίο δεν είναι αρκετό για τη σοβαρότητα του θέματος.
Μη κρατικά ΑΕΙ. Επεσήμαναν ότι η ΝΔ αναφέρεται σχεδόν αποκλειστικά στην ίδρυση μη
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κρατικών ΑΕΙ και στην ανάγκη αλλαγής του άρθρου 16 του Συντάγματος, χωρίς παράλληλα να
διασφαλίζεται η στήριξη των δημόσιων ιδρυμάτων. Δήλωσαν ότι δεν βλέπουν αρνητικά την
ίδρυση μη κρατικών Πανεπιστημίων, αλλά πρώτα θα πρέπει η πολιτεία να έχει στηρίξει και
θωρακίσει τα δημόσια ιδρύματα. Παράλληλα επεσήμαναν την ανάγκη για ισονομία και όχι
αυθαιρεσίες στη λειτουργία των μη κρατικών ιδρυμάτων.

Η κ. Κεραμέως δήλωσε ότι κεντρική πολιτική της ΝΔ είναι η απόδοση μεγαλύτερης αυτονομίας
στα Πανεπιστήμια. Τόσο η ίδια αλλά ακόμη περισσότερο και ο πρόεδρος, δηλώνουν σε όλους
τους τόνους ότι προτεραιότητα του κόμματος τους είναι η στήριξη των δημόσιων Πανεπιστημίων
και ανάμεσα στα άλλα θέματα και η ίδρυση μη κρατικών ιδρυμάτων. Δίνει μεγάλη σημασία στο
θεσμικό πλαίσιο των ΑΕΙ και οι όποιες αλλαγές δε μπορεί να γίνονται χωρίς συζήτηση και
αναζήτηση συναινέσεων. Η ΝΔ είναι υπέρ των συναινέσεων στην Παιδεία και δεν ακολουθεί
πολιτική του «όχι σε όλα», αλλά συζητάει όλα τα θέματα με θετική διάθεση για συνενόηση.

Με εκτίμηση,

Ο Πρόεδρος
Στάθης Ευσταθόπουλος
Καθηγητής Ε.Κ.Π.Α.
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