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∆ΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
∆ΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ 2009-2011
1 Η ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ
Καλούνται τα µέλη της ∆ιοικούσ ας Επιτροπής της ΠΟΣ∆ΕΠ
στην 1η Συνεδρίαση της Περιόδου 2009-2011, η οποία θα
γίνει τη ∆ΕΥΤΕΡΑ 23 ΜΑΡΤΙΟΥ 2009 στο Εθν ικό Μετσόβιο
Πολυτεχνείο, ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΠΟΛΥ ΜΕΣΩΝ (Ισόγειο Κτιρίου
Κεντρικής Βιβλιοθήκης), Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου και
ώρα 09:30.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ∆ΙΑΤΑΞΗ
09:30–13:30
Θέσεις – Προγραµµατισµός ∆ράσης της
ΠΟΣ∆ΕΠ για τη διετία 2009-2011 (Συνέχεια & Ολοκ λήρωση
της Συζήτησης απο το 9 ο Συνέδριο).
13:30–14:00
Εκλογή της Εκτελεστικής Γραµµατείας –
Συγκρότηση του Προεδρείου της Ε.Γ.
Γεύµα Γνωριµίας µε τις Πρυταν ικές Αρχές
14:00–15:30
του ΕΜΠ κ αι το ∆.Σ. του Συλλόγου Μελών ∆ΕΠ του ΕΜΠ.
15:30–17:00
1η
Συνεδρίαση
της
Ε.Γ.
Συζήτηση
Επειγόντων και Λειτουργικών Θεµάτων της Οµοσ πονδίας.
Έκδοση ∆ελτίου Τύπου.
ΤΡΙΤΗ 24 ΜΑΡΤΙΟΥ 2009 – ΩΡΑ 12:30
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ – ΠΡΟΠΥΛΑΙΑ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
ΤΗΣ ΠΟΣ∆ΕΠ ΠΡΟΣ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
Το πλειοψηφήσαν Μέλος της ∆.Ε.
Νικόλαος Μ. Σταυρακάκης
ΑΘΗΝΑ, 17 ΜΑΡΤΙΟΥ 2009
ΥΓ. Ο ΚΑΦΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΓΕΥΜΑ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΣΑΣ
ΠΡΥΤΑΝΙΚΗΣ
ΑΡΧΗΣ
ΤΟΥ
ΕΜΠ,
ΤΗΝ
ΟΠΟΙΑ
Ι∆ΙΑΙΤΕΡΑ
ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ.
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(ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ 2009 – 2011)
1η ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ, ΕΜΠ, ΑΘΗΝΑ, 23 ΜΑΡΤΙΟΥ 2009

ΘΕΣΕΙΣ &
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ∆ΡΑΣΗΣ
για τη ∆ΙΕΤΙΑ 2009-2011

ΑΘΗΝΑ, 23 ΜΑΡΤΙΟΥ 2009
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Αγωνιζόµαστε για ένα ∆ηµόσιο Πανεπιστήµιο:
•
•
•

•

Ισχυρό, Αυτοδιοικούµενο, Κέντρο Αριστείας στην Έρευνα και στην Εκπαίδευση.
Κέντρο Ελεύθερου ∆ηµοκρατικού ∆ιαλόγου, Κριτικής Σκέψης, Ελεύθερης
∆ιακίνησης Ιδεών για µια Ανοιχτή και ∆ίκαιη Κοινωνία.
Κέντρο Παραγωγής Γνώσης και Αξιών που θα παρέχει στους φοιτητές του όλα
εκείνα τα εφόδια ώστε να προετοιµάζει επιστήµονες-πολίτες έτοιµους να συµβάλουν,
µέσα από την προσπάθεια για προσωπική ευηµερία, στην οικονοµική, πολιτιστική και
κοινωνική ανάπτυξη της χώρας.
Κέντρο Παραγωγής Γνώσης και Καινοτοµίας στην υπηρεσία του κοινωνικού
συνόλου.
Το Ελληνικό Πανεπιστήµιο διέρχεται σήµερα µια περίοδο που προσδιορίζεται από
µεγάλη ποικιλία χαρακτηριστικών. Κάποια απ’ αυτά αποτελούν στοιχεία θετικής
εξέλιξης και πηγές αισιοδοξίας για το µέλλον του πανεπιστηµιακού µας συστήµατος,
ενώ άλλα είναι ανοικτά ζητήµατα και µε πολλές δύσκολες και δυσδιάκριτες πλευρές.
Ως θετικά στοιχεία µπορούµε να δούµε

1.

τη δουλειά που έγινε στα χρόνια που πέρασαν σε πολλά επίπεδα, αθόρυβα αλλά
κυρίως αποτελεσµατικά από όλους µας µέσα στο σύνολο σχεδόν των
Πανεπιστηµίων, για επαναφορά του συστήµατος σε σχετικά «κανονικές συνθήκες»,
και
2.
την ευαισθητοποίηση της µεγάλης πλέον πλειοψηφίας των συναδέλφων
Πανεπιστηµιακών ∆ασκάλων και στην έµπρακτη και αποφασιστική συµµετοχή τους
σε όλο το φάσµα του ακαδηµαϊκού γίγνεσθαι.
Ως ανοικτά θέµατα της σηµερινής πραγµατικότητας του ελληνικού ∆ηµόσιου
Πανεπιστηµίου θεωρούµε µεταξύ άλλων:

Α. ΘΕΣΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ
A.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Οι µετά τη µεταπολίτευση νοµοθετικές παρεµβάσεις στο χώρο της τριτοβάθµιας
εκπαίδευσης ασφαλώς συνεισέφεραν καθοριστικά στην αποκατάσταση της
δηµοκρατίας και στο εσωτερικό των Πανεπιστηµίων. Ωστόσο, αρκετά προβλήµατα
που αντιµετωπίζουν σήµερα τα ελληνικά Πανεπιστήµια οφείλονται σε µεγάλο βαθµό
σε συγκεκριµένες νοµοθετικές επιλογές που, αν και εκσυγχρόνισαν −µε τους όρους
της εποχής κατά την οποία ελήφθησαν− τα Ελληνικά Πανεπιστήµια, σήµερα έχουν
οδηγήσει σε δυσλειτουργίες. Στο φαινόµενο αυτό συντέλεσε και η συνεχιζόµενη
διαχρονικά ατελής εφαρµογή της υφιστάµενης νοµοθεσίας.
Τα τελευταία χρόνια, τόσο µέσα στην Ελλάδα όσο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση
γενικότερα, τίθεται το αίτηµα του εκσυγχρονισµού του Πανεπιστηµίου και της
ανάγκης για τη µεταρρύθµισή του. Η εξέλιξη αυτή και οι συνακόλουθες πολιτικές των
τελευταίων χρόνων έφεραν στο προσκήνιο τα βασικά θεσµικά και άλλα προβλήµατα
των Ελληνικών Πανεπιστηµίων, χωρίς όµως να οδηγήσουν σε αναβάθµιση,
καλλιεργώντας αντίθετα κλίµα υποτίµησής τους. Μέσα απ’ αυτήν την απαράδεκτη και
καταστροφική ατµόσφαιρα της προηγούµενης τριετίας −ατµόσφαιρα για την οποία
µεγάλες ευθύνες φέρουν τόσο η πολιτική της Κυβέρνησης της Νέας ∆ηµοκρατίας όσο
και οι δυνάµεις που συγκροτούν την απελθούσα ηγετική οµάδα της πλειοψηφίας των
οργάνων της ΠΟΣ∆ΕΠ− είχαµε δύο σηµαντικά αποτελέσµατα:
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1.

την ψήφιση ενός ελλιπούς, αποσπασµατικού, αναποτελεσµατικού και
αναχρονιστικού θεσµικού πλαισίου (Νόµος 3549/2007) χωρίς όραµα και
συγκεκριµένη ακαδηµαϊκή φιλοσοφία, καθώς και σειρά άλλων συµπληρωµατικών
νόµων µε την ίδια (µη-) φιλοσοφία,

2.

τη δηµιουργία πολιτικών συνθηκών, οι οποίες καθιστούν δύσκολη −προς το
παρόν τουλάχιστον− την απόδοση πρώτης προτεραιότητας στο θέµα των ευρύτερων
θεσµικών αλλαγών στα Ελληνικά Πανεπιστήµια.
Καθήκον µας είναι να προσπαθήσουµε µε ιδιαίτερη προσοχή αλλά και επιµονή να
επαναφέρουµε το θέµα των µεγάλων θεσµικών προβληµάτων στο προσκήνιο και να
εργαστούµε στην κατεύθυνση δηµιουργίας ενός κοινού οράµατος υψηλών
προδιαγραφών για το Ελληνικό ∆ηµόσιο Πανεπιστήµιο.
Οι εξελίξεις στο διεθνή χώρο και ιδιαιτέρως οι συζητήσεις στα πλαίσια του ΠΟΕ, του
ΟΟΣΑ, της UNESCO αλλά και της ίδιας της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και οι
πρωτοβουλίες της Μπολόνιας, της Πράγας, του Βερολίνου του Μπέργκεν και η
συνέχειά τους, αποτελούν µια διαρκή πρόκληση για το Ελληνικό Πανεπιστήµιο.
Α.2 ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ
Ένα από τα σηµαντικότερα θεσµικά ζητήµατα που αντιµετωπίζουν τα Ελληνικά
Πανεπιστήµια είναι η αυτοτέλειά τους. Πράγµατι, σύµφωνα µε το σηµερινό θεσµικό
τους πλαίσιο, τα Πανεπιστήµια κατ’ όνοµα µόνον χαίρουν αυτοτέλειας. Οι επιλογές
των διοικήσεών τους αναγκαστικά περιορίζονται σε εκτελεστικές και διαδικαστικές
περισσότερο πράξεις, ενώ η διαµόρφωση στρατηγικής, έστω και βραχυπρόθεσµης,
προσκρούει στην αδυναµία ευέλικτης χρήσης των διαθέσιµων πόρων και
ορθολογικής αξιοποίησης του υπάρχοντος ανθρώπινου δυναµικού.
Το θεσµικό πλαίσιο που ψηφίστηκε µε τον ν. 3549/2007 κάνει µερικά πολύ δειλά
βήµατα στην κατεύθυνση της ενίσχυσης της αυτοτέλειας των Πανεπιστηµίων.
Παραµένει, ωστόσο, η λογική της µικρο-ρύθµισης και της µικρο-διοίκησης από
πλευράς του ΥπΕΠΘ, λογικές που χωρίς να αποφέρουν κανένα ουσιαστικό όφελος
στα Ιδρύµατα, αποτελούν ισχυρή τροχοπέδη στην ακαδηµαϊκή τους ανάπτυξη.
Θα πρέπει, εποµένως, ταχύτατα να προωθηθεί η πλήρης οικονοµική και διοικητική
αυτοτέλεια των Πανεπιστηµίων, ώστε να µπορέσουν να προγραµµατίσουν την
ανάπτυξή τους, µέσα από τις διαδικασίες της Αξιολόγησης και του Στρατηγικού
Σχεδιασµού. Στόχος είναι οι σχέσεις του ακαδηµαϊκού χώρου µε την Πολιτεία και τα
κόµµατα να διέπονται από τις αρχές του σεβασµού της ακαδηµαϊκής ελευθερίας και
της αυτοτέλειας των ιδρυµάτων.
Α.3 ∆Ι∆ΑΚΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Θεωρούµε πως η ύπαρξη των εξωτερικών εκλεκτόρων στα εκλεκτορικά σώµατα είναι
θετικό βήµα, το οποίο όµως ακυρώνεται από το µέγεθος των εκλεκτορικών
σωµάτων. Πιστεύουµε πως το πλήθος των µελών του εκλεκτορικού σώµατος θα
πρέπει να κινείται κοντά στο µέσο όρο του πλήθους των αντίστοιχων σωµάτων των
υπολοίπων Ευρωπαϊκών Χωρών. Επιδιώκοντας την αυτοτέλεια των Πανεπιστηµίων,
το θεσµικό πλαίσιο θα έπρεπε να αποφεύγει να ρυθµίζει µε εξαντλητική λεπτοµέρεια
τη διαδικασία εκλογής µελών ∆ΕΠ, αφήνοντας τις λεπτοµέρειες αυτές να ρυθµίζονται
από τους εσωτερικούς κανονισµούς των Ιδρυµάτων. Σε κάθε περίπτωση, το θεσµικό
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πλαίσιο και οι εσωτερικοί κανονισµοί οφείλουν να διασφαλίζουν την τήρηση των
βασικών αρχών που πρέπει να διέπουν τις εκλογές µελών ∆ΕΠ, που είναι η
ακαδηµαϊκότητα, η αξιοκρατία και η διαφάνεια.
Θεωρούµε ότι ο θεσµός των συµβασιούχων του Π∆ 407/1980 από την αρχή της
θέσπισής του έχει προσφέρει πολλά στα Τµήµατα, που επωφελούνται, αλλά και
στους −συνήθως− νέους ερευνητές, που καταλαµβάνουν τις θέσεις αυτής της
κατηγορίας. Γι’ αυτό θεωρούµε ότι η συνέχιση αυτού του θεσµού θα είναι επ’ ωφελεία
και των δύο πλευρών. Θα πρέπει όµως να αναδειχθεί η απαράδεκτη κατάσταση των
καθυστερήσεων στην πληρωµή των διδασκόντων, φαινόµενο που παρατηρείται επί
σειρά ετών, και που δεν σχετίζεται µε το θεσµό αυτό καθαυτό, αλλά µε τις σύνδροµες
διαδικασίες από την πλευρά της Πολιτείας. Θεωρούµε ότι θα πρέπει να σταµατήσουν
να καλύπτονται οι διδακτικές ανάγκες βασικών κατευθύνσεων διαφόρων Τµηµάτων
αποκλειστικά και κατ’ εξακολούθηση από διδάσκοντες συµβασιούχους του Π∆
407/1980.
Σε αρκετά Τµήµατα είναι επιτακτική η ανάγκη ουσιαστικής ανανέωσης του διδακτικού
προσωπικού. Στο πλαίσιο της ανανέωσης εντάσσουµε και το θέµα της δηµιουργίας
ικανού αριθµού θέσεων µεταδιδακτορικών. Επειδή, µάλιστα, θεωρούµε ότι πρέπει να
βελτιωθεί τόσο το καθεστώς των αµοιβών όσο και της γενικότερης µεταχείρισης των
συµβασιούχων ∆ιδασκόντων, προτείνουµε τη µετατροπή θέσεων των συµβασιούχων
του Π∆ 407/1980 σε θέσεις µεταδιδακτόρων, ενός θεσµού διεθνώς καθιερωµένου και
επιτυχώς εφαρµοσµένου. Παράλληλα, οι συµβασιούχοι του Π∆ 407/1980 που θα
παραµείνουν, θα πρέπει να απολαµβάνουν πλήρη εργασιακά δικαιώµατα και η
σχέση εργασίας τους να διέπεται από αξιοπρεπείς συµβάσεις.
1.
2.
3.
4.
5.

Συγκεκριµένα:
∆εν πρέπει να γίνεται µόνιµη κάλυψη πάγιων αναγκών, το ποσοστό δηλαδή των
συµβασιούχων θα πρέπει να αποτελεί ένα µικρό ποσοστό των µελών ∆ΕΠ,
Θα πρέπει να υπάρξουν οι απαραίτητες ρυθµίσεις ώστε οι αµοιβές των
συµβασιούχων να καταβάλλονται σε µηνιαία βάση, µε εξάλειψη των απαράδεκτων
παρατηρούµενων σήµερα καθυστερήσεων,
Οι θέσεις να ανακοινώνονται στα Ιδρύµατα από το ΥπΕΠΘ το αργότερο µέχρι τον
Μάρτιο για το επόµενο Ακαδηµαϊκό Έτος,
Οι συµβασιούχοι µε το Π∆ 407/1980 να επιλέγονται µε διαφανείς διαδικασίες,
ανάλογες αυτών της εκλογής µελών ∆ΕΠ,
Οι συµβασιούχοι µε το Π∆ 407/1980 να µπορούν να παρίστανται ως
παρατηρητές (χωρίς δικαίωµα ψήφου) στις Γενικές Συνελεύσεις των Τµηµάτων τους.

Α.4 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ
Χρειάζεται ένας εκτενής και ουσιαστικός διάλογος µε πρωτοβουλία της ΠΟΣ∆ΕΠ
γύρω από το περιεχόµενο των προγραµµάτων σπουδών και τη σχέση τους µε τα
ακαδηµαϊκά πτυχία. Τα πανεπιστήµιά µας είναι αναγκαίο να ανταποκριθούν στο
κοινωνικό αίτηµα για σύνδεση µε την αγορά εργασίας, µε προγράµµατα σπουδών
που δεν ταυτίζονται µονοσήµαντα µε τµήµατα αλλά µπορεί να οργανώνονται µεταξύ
τµηµάτων (διατµηµατικά προγράµµατα) ή να οργανώνονται διαφορετικά
προγράµµατα εντός τµηµάτων που καλλιεργούν πολλαπλές επιστήµες. Χωρίς να
υποτιµούµε καθόλου την έρευνα, θεωρούµε ότι είναι εκ παραλλήλου αναγκαίο να
καταβληθεί ιδιαίτερη προσπάθεια για την ανανέωση των µεθόδων διδασκαλίας και
µάθησης, υπογραµµίζοντας το ρόλο της διδασκαλίας ως ουσιώδους δραστηριότητας
των Ιδρυµάτων. Έµφαση πρέπει, επίσης, να δοθεί στις εφαρµογές των νέων
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τεχνολογιών στη διδασκαλία, επιλογή που συνεπάγεται ριζική µεταβολή της
µαθησιακής διαδικασίας.
Στην εποχή της γνώσης και της πληροφορίας ο ρόλος του καθηγητή µεταβάλλεται,
καθώς καλείται να εµψυχώσει, να κατευθύνει και να υποστηρίξει το φοιτητή και όχι
απλώς να του µεταφέρει τη γνώση.
Η επιστηµονική εξέλιξη ωθεί την τριτοβάθµια εκπαίδευση, ειδικά κατά τις τελευταίες
δεκαετίες, παγκόσµια, σε διαρκή ανασυγκρότηση µε ραγδαίους ρυθµούς προς την
κατεύθυνση καταρχήν της οικοδόµησης ενός πολύ σοβαρού υποβάθρου κλασικής,
επιστηµονικής παιδείας στο προπτυχιακό επίπεδο σπουδών, αλλά και της έµφασης
στη διεπιστηµονικότητα και την επιστηµονική καινοτοµία στο επίπεδο των
µεταπτυχιακών σπουδών. Παράλληλα, αναδεικνύεται κυρίαρχη η τάση να δίνεται
ακόµη µεγαλύτερη έµφαση στο «να µαθαίνει ο φοιτητής πώς να µαθαίνει» στη
διάρκεια των σπουδών του, ώστε να είναι σε θέση να παρακολουθεί αποτελεσµατικά
τις επιστηµονικές εξελίξεις κατά την επαγγελµατική του ζωή, µέσα από µια διαδικασία
«διαβίου µάθησης». Σε όλες αυτές τις σύγχρονες µορφές εκπαιδευτικών διαδικασιών
τα ελληνικά Πανεπιστήµια καλούνται να διαδραµατίσουν ένα ρόλο κεντρικό,
ουσιαστικό και αποτελεσµατικό, ώστε εκτός των άλλων να διασφαλίζεται και ένα
επίπεδο λειτουργιών υψηλής ποιότητας.
Θα πρέπει σε πρώτο στάδιο να ενθαρρύνουµε Πανεπιστηµιακά Τµήµατα σε συναφή
επιστηµονικά πεδία να οργανώσουν κοινές ηµερίδες ή να δροµολογήσουν άλλες
διαδικασίες ανταλλαγής απόψεων πάνω στα προγράµµατα σπουδών και άλλα
ακαδηµαϊκά θέµατα. Κάτι τέτοιο θα βοηθούσε πολύ, εκτός των άλλων, σε θέµατα
συµπληρωµατικότητας των δεξιοτήτων των αποφοίτων, ανά επιστηµονική και/ή
επαγγελµατική περιοχή αλλά και στην ορθολογική κάλυψη των αντίστοιχων αναγκών
της αγοράς και ευρύτερα της Ελληνικής Κοινωνίας. Πράγµα ιδιαίτερα αναγκαίο σε µια
εποχή συνολικότερης δοµικής κρίσης − και µάλιστα µιας κρίσης µακράς διάρκειας.
Α.5 ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ − ΕΡΕΥΝΑ
Πριν από µια δεκαετία, οι οργανωµένες µεταπτυχιακές σπουδές στη χώρα ήταν
ουσιαστικά ανύπαρκτες, µε αποτέλεσµα όλοι οι ενδιαφερόµενοι να αναγκάζονται να
µεταναστεύουν στο εξωτερικό. Με τη δηµιουργία του κατάλληλου θεσµικού πλαισίου,
την ανάληψη πρωτοβουλιών ίδρυσης Προγραµµάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών από
τα Πανεπιστήµια και την αρχική χρηµατοδότηση της Πολιτείας µέσω του ΕΠΕΑΕΚ,
φτάσαµε στο σηµείο να λειτουργούν ήδη στη χώρα µας κοντά στα 250 Προγράµµατα
Μεταπτυχιακών Σπουδών, τα οποία προσφέρουν πάνω από 500 Μεταπτυχιακά
∆ιπλώµατα Ειδίκευσης και στα οποία φοιτούν πάνω από 12.000 φοιτητές και
φοιτήτριες. Το πλήθος όµως αυτό των ΠΜΣ είναι δυσανάλογα µεγάλο για µια χώρα
του µεγέθους της Ελλάδας. Ο πληθωρισµός αυτός των ΠΜΣ είναι ένα ακόµη δείγµα
ακαδηµαϊκής ανάπτυξης χωρίς σοβαρό στρατηγικό σχεδιασµό.
Οι πρωτοβουλίες ίδρυσης και λειτουργίας ΠΜΣ είναι εξαιρετικά σηµαντικές και
απαιτούν τη συνεχή παρέµβαση και υποστήριξη της Πανεπιστηµιακής Κοινότητας για
τη βελτίωση του συστήµατος. Παράλληλα, όµως, σηµαντικές πρωτοβουλίες
επιβάλλεται να αναληφθούν από την Πολιτεία για τις απαραίτητες θεσµικές αλλαγές,
που θα επιτρέψουν την καλύτερη οργάνωση των Μεταπτυχιακών Σπουδών, την
εισαγωγή αποτελεσµατικών µηχανισµών αξιολόγησης, την επιλεκτική ίσως ενίσχυση
κάποιων κατευθύνσεων, που κρίνονται ιδιαίτερα σηµαντικές και κρίσιµες για την
επιστηµονική, ερευνητική και πολιτιστική ανάπτυξη της χώρας, η οποία αναµφιβόλως
θα συµβάλει και στην οικονοµική ανάπτυξη.
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Εκτιµούµε ότι, για να κατακτήσει µια διακριτή ταυτότητα το Ελληνικό Ακαδηµαϊκό
Σύστηµα στο διεθνή χώρο, θα πρέπει σε ορισµένους προσεκτικά επιλεγµένους
τοµείς της Επιστήµης και της Τεχνολογίας να αποκτήσει την πρωτοπορία σε διεθνές
επίπεδο. Η δηµιουργία Κέντρων Εξαιρετικής Εκπαίδευσης (Κέντρων Αριστείας)
−ίσως σε πρώτη φάση στο επίπεδο των µεταπτυχιακών σπουδών− µπορεί να
απαντήσει στο ζητούµενο αυτό. Στη δηµιουργία αυτών των Κέντρων πρέπει να
παίξουν σηµαντικό ρόλο και τα µη Πανεπιστηµιακά Ερευνητικά Ιδρύµατα, όπως
γίνεται πλέον σε αρκετές άλλες Ευρωπαϊκές χώρες.
Για την προώθηση της έρευνας στη χώρα µας, µεταξύ των άλλων δράσεων που θα
πρέπει να αναληφθούν, θεωρούµε ότι θα πρέπει:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Άµεσα να αυξηθεί το απαράδεκτα χαµηλό ποσοστό του ΑΕΠ, που κατευθύνεται
προς την έρευνα και ειδικά τη βασική έρευνα.
Να δηµιουργηθεί από την Πολιτεία ενιαίος φορέας διαµόρφωσης και άσκησης της
ερευνητικής πολιτικής.
Να εξασφαλιστεί επιτέλους η συνεχής ροή πόρων για τη βασική έρευνα µε
ανταγωνιστικές χρηµατοδοτήσεις, µέσα από τον κρατικό προϋπολογισµό και µε
όρους αξιοκρατίας και διαφάνειας.
Να αναβαθµισθούν εκπαιδευτικά και οικονοµικά οι διδακτορικές σπουδές, µεταξύ
άλλων και µε την καθιέρωση ικανού αριθµού υποτροφιών του ΥπΕΠΘ για τους (τις)
καλύτερους(ες) υποψήφιους(ες) διδάκτορες κάθε Τµήµατος.
Να καθιερωθούν χρηµατικά και άλλα κίνητρα για τους ερευνητές,
πανεπιστηµιακούς και µη.
Να διαµορφωθεί πολιτική διασύνδεσης της έρευνας µε την ανάπτυξη και
γενικότερα την κοινωνία, µε διαφάνεια και κανόνες.
Να επιδιωχθεί η µε θεσµικό τρόπο επέκταση και εµβάθυνση της συνεργασίας µε
το Ακαδηµαϊκό και Ερευνητικό δυναµικό της Ελληνικής ∆ιασποράς.
Η Ελλάδα αποτελεί ένα από τα ελάχιστα παραδείγµατα παγκοσµίως που διαχωρίζει
την πολιτική διαχείριση της Έρευνας από αυτή της Ανώτατης Εκπαίδευσης. Η
δηµιουργία Υπουργείου Ανώτατης Εκπαίδευσης, Έρευνας & Καινοτοµίας θεωρούµε
ότι αποτελεί µια από τις προφανείς απαιτήσεις της εποχής µας.
Α.6 ∆ΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ
Η θέση µας για το νόµο περί ∆ιασφάλισης της Ποιότητας των Πανεπιστηµίων είναι
γνωστή: Πρόκειται για νόµο µε ατέλειες και ασάφειες. Παράλληλα όµως θεωρούµε ότι
θα πρέπει επιτέλους και στην Ελλάδα να λειτουργήσει πλήρως η αξιολόγηση ως
αναπόσπαστο µέρος της λειτουργίας των Πανεπιστηµίων, η οποία, σε άλλες χώρες
µετρά αρκετές δεκαετίες ζωής.
Η αξιολόγηση δεν είναι µια «ουδέτερη» διαδικασία. Ένα σωστό σύστηµα
αξιολόγησης στοχεύει στη θεραπεία των προβληµάτων, µε απώτατο στόχο την
αυτογνωσία και την ενδογενώς υποστηριζόµενη βελτίωση, και όχι την «τιµωρία»,
ενισχύοντας βεβαίως τη διαφάνεια και υποστηρίζοντας την κοινωνική λογοδοσία −
ουσιαστική και όχι γραφειοκρατική διαδικασία για ένα ∆ηµόσιο Πανεπιστήµιο.
Είµαστε εποµένως αντίθετοι σε οποιοδήποτε σύστηµα κατάταξης (Ranking).
Είναι αναγκαίο να υπάρχει επιβράβευση και ενίσχυση των άριστων ακαδηµαϊκών
µονάδων και πρόσθετη στήριξη όσων «αδύναµων» µονάδων προσφέρουν τα
εχέγγυα ότι θα την αξιοποιήσουν για να βελτιωθούν.
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Θα πρέπει να συµβάλουµε στην ανάπτυξη ενός «Πολιτισµού ∆ιασφάλισης της
Ποιότητας» στον ακαδηµαϊκό χώρο αλλά και στο Κράτος, καθώς αξιολόγηση χωρίς
υποστήριξη και συνεπή τήρηση συµφωνιών µεταξύ όλων των εµπλεκοµένων µερών
δεν µπορεί να λειτουργήσει και να αποδώσει.
Α.7 ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ
Τις τελευταίες τρεις δεκαετίες αυξήθηκε δραστικά τόσο ο αριθµός των φοιτητών όσο
και των νέων Ιδρυµάτων Ανωτάτης Εκπαίδευσης. Τούτο ήταν µια θετική εξέλιξη, που
πραγµατοποιήθηκε όµως χωρίς τον κατάλληλο στρατηγικό σχεδιασµό. Απαιτείται
λοιπόν ένας αξιόπιστος ανασχεδιασµός του συνολικού πανεπιστηµιακού
οικοδοµήµατος, µε την εκπόνηση ενός συνολικού σχεδίου για την τριτοβάθµια
εκπαίδευση, τη διαµόρφωση πολιτικών που θα στηρίζουν το σχέδιο αυτό και την
ανάληψη των ανάλογων επιχειρησιακών πρωτοβουλιών.
Ειδικά τα περιφερειακά πανεπιστήµια αντιµετωπίζουν πολλά και ιδιαίτερα
προβλήµατα. Η πρόσφατη δραµατική µείωση των βάσεων εισαγωγής σε Τµήµατα
Περιφερειακών Πανεπιστηµίων, σε συνδυασµό µε τις ρυθµίσεις για τα Κολέγια,
οδηγούν σε δυσοίωνες προβλέψεις. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στα
Πανεπιστήµια που δεν έχουν ακόµα αυτοδιοικηθεί και ιδιαίτερα στην κατάσταση που
επικρατεί στο ΕΑΠ.
Κάνουµε σαφές προς κάθε κατεύθυνση ότι τα Περιφερειακά Πανεπιστήµια δεν
µπορεί να θεωρούνται από την Πολιτεία και την κοινωνία αποκλειστικά ως µοχλοί
περιφερειακής οικονοµικής ανάπτυξης, αλλά ως ιδρύµατα απόλυτα ισότιµα στο
σύστηµα της ευρωπαϊκής ανώτατης εκπαίδευσης. Η Πολιτεία οφείλει να φροντίσει
ώστε να δηµιουργηθούν σε όλα τα Πανεπιστήµια οι αναγκαίες υποδοµές (κτίρια,
εστίες κ.λπ.), να υπάρξει πλήρης στελέχωση σε µέλη ∆ΕΠ, ΕΕ∆ΙΠ, ΕΤΕΠ, διοικητικό
προσωπικό και να αναληφθούν όλες οι άλλες απαραίτητες θεσµικές παρεµβάσεις
(κίνητρα προσέλκυσης και παραµονής διδασκόντων σε περιφερειακά Πανεπιστήµια,
επίδοµα παραµεθορίου, υποκατάσταση µετεγγραφών από βοηθήµατα στους
φοιτητές κ.λπ.), ώστε να µπορούν τα περιφερειακά Πανεπιστήµια να διαδραµατίσουν
απρόσκοπτα το ρόλο τους.
Α.8 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ∆ΥΝΑΜΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΙΑΣΠΟΡΑΣ
Η θεσµική σύνδεση µε τα ελληνικά Πανεπιστήµια και η ουσιαστική αξιοποίηση του
επιστηµονικού δυναµικού του ελληνισµού της διασποράς, των κοινοτήτων των
Ελλήνων, ανά τον κόσµο, θεωρούµε ότι θα έπρεπε να αποτελεί µέληµα του
Ελληνικού κράτους από πολλές δεκαετίες, ίσως από συστάσεώς του. Οπωσδήποτε
δε, θα έπρεπε να αποτελεί τµήµα µιας διαχρονικής Εθνικής Πολιτικής για την Παιδεία.
Ειδικά σήµερα, που βιώνουµε την εποχή της πληροφορίας και των επικοινωνιών,
κάτι τέτοιο θα έπρεπε να είναι αυτονόητο. Θεωρούµε ότι η καλά σχεδιασµένη
συµβολή των Ελλήνων επιστηµόνων της διασποράς σε όλο το φάσµα των δράσεων,
ιδιαίτερα στο χώρο της ανώτατης εκπαίδευσης, θα φέρει πολύ θετικά αποτελέσµατα
και ικανοποιεί πολλαπλές ανάγκες − ειδικά στην ανάπτυξη και διεθνή
ανταγωνιστικότητα της έρευνας και των µεταπτυχιακών σπουδών ειδίκευσης και
διδακτορικού.
Α.9 ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ∆ΟΜΗΣ
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Αποτελεί κοινό τόπο η διαπίστωση ότι τα σηµερινά Πανεπιστήµια αποτελούν
πολύπλοκους οργανισµούς, ταγµένους να λειτουργούν µέσα σ' ένα παλαιογραφειοκρατικό θεσµικό πλαίσιο. Η διοίκηση του Πανεπιστηµίου του 21ου αιώνα
πρέπει να ενσωµατώσει πρακτικές ενός σύγχρονου αναπτυξιακού οργανισµού µε
πολλαπλές δυναµικές. Η σύγχρονη αντίληψη οργάνωσης θα πρέπει να πηγάζει από
τις πρακτικές των Επιστηµών της ∆ιοίκησης και να ενσωµατώνει τεχνικές και θεωρίες
από το χώρο της Πληροφορικής και της Επιστήµης των Επικοινωνιών.
Α.10 ΚΟΛΕΓΙΑ – ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ – Ο∆ΗΓΙΑ 2005/36ΕΚ
Είναι προφανές ότι στην εποχή της κοινωνίας και της οικονοµίας της γνώσης είναι
απαραίτητη η ύπαρξη ενός καλά οργανωµένου, αποτελεσµατικού και ευέλικτου
συστήµατος εκπαίδευσης και κατάρτισης σε πολλά επίπεδα. Στο πλαίσιο αυτό,
θεωρούµε ότι ο Νόµος για τα Κολέγια που ψηφίστηκε το καλοκαίρι, δεν λύνει τα
προβλήµατα µε την καταρχήν υπαγωγή των Εργαστηρίων Ελευθέρων Σπουδών
στον έλεγχο του Υπουργείου Παιδείας, εφόσον δεν προσδιορίζεται η εκπαιδευτική
τους βαθµίδα ως ιδρυµάτων µεταλυκειακής εκπαίδευσης και µόνον.
Όµως, ο νόµος αυτός στην ουσία ρυθµίζει κάποια θέµατα που αφορούν κυρίως 4050 Κολέγια, ενώ ελάχιστα αναφέρεται στα υπόλοιπα περίπου δυόµισι χιλιάδες
Κέντρα Ελευθέρων Σπουδών, συντηρώντας έτσι τη γενική αταξία στο µεταλυκειακό
επίπεδο. Επιπλέον, το κεντρικό θέµα που αναδύεται µέσα από αυτόν το Νόµο,
προκύπτει από το Άρθρο 10, µε το οποίο ουσιαστικά ιδρύονται Ιδιωτικά
(κερδοσκοπικά!) Πανεπιστήµια στην Ελλάδα − τα αποκαλούµενα Κολέγια.
Έτσι λοιπόν, το άρθρο 10, αλλά και γενικότερα ο νόµος, συνιστούν ένα ανοικτό
σοβαρό συνταγµατικό πρόβληµα και εισάγουν έναν «εκπαιδευτικό πολιτισµό» µε
ιδιαίτερα έντονα τα στοιχεία αποικιακού χαρακτήρα. Όλα αυτά µάλιστα συµβαίνουν τη
στιγµή που στην υπόλοιπη Ευρώπη (Ενωµένη και Μη), διεξάγεται ένας ευρύτατος
και εντονότατος διάλογος, σε όλα τα επίπεδα για το µέλλον της ∆ηµόσιας Ανώτατης
Εκπαίδευσης.
Θεωρούµε ότι το Υπουργείο Παιδείας θα πρέπει γρήγορα να προχωρήσει στην
απόσυρση του άρθρου 10 του Νόµου για τα Κολέγια. Παράλληλα όµως θα πρέπει µε
αποφασιστικότητα και αποτελεσµατικότητα να παρέµβει στο χώρο της
Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης για να εκλείψουν τα ποικίλα αρνητικά
φαινόµενα. Για να µη φτάσουµε στο σηµείο της αναγνώρισης των πάντων χωρίς
κανόνες και όρια θα πρέπει, στο πλαίσιο της τελευταίας Οδηγίας 2005/36/ΕΚ, να
κινηθούµε αµέσως και σε πολλά επίπεδα.
Α.11

ΤΕΙ

Η «Ανωτατοποίηση» των ΤΕΙ αποτελεί ένα ξεχωριστό, µεγάλο κεφάλαιο. Είναι σαφές
ότι, παρά τους όποιους νόµους και διατάγµατα, τα ΤΕΙ δεν είναι Ανώτατα
Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα µε την πλήρη και ουσιαστική έννοια του όρου. Απαιτείται
αξιολόγηση και άµεση βοήθεια από αντίστοιχα Πανεπιστηµιακά ιδρύµατα,
αξιολόγηση και βοήθεια που ίσως να καταλήξει ακόµα και στην κατάργηση ή τη
συγχώνευση κάποιων Τµηµάτων ΤΕΙ.

ΟΜΑ∆Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ∆ηµιουργείται Οµάδα Εργασίας µε τη συµµετοχή
συναδέλφων από µέλη της Ε.Γ., της ∆.Ε. της Οµοσπονδίας αλλά και
οποιονδήποτε άλλο συνάδελφο, ακόµα και από ανθρώπους εκτός
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Πανεπιστηµίων των οποίων θα θεωρηθεί απαραίτητη η παρουσία στην
Επιτροπή. Αντικείµενο της οµάδας εργασίας, η οποία µπορεί να οργανώνει τις
εργασίες της µέσα από υπο-οµάδες είναι η επεξεργασία εξειδικευµένων
θέσεων και προτάσεων για όλα τα παραπάνω θεσµικά θέµατα. Η Οµάδα
Εργασίας, στο πλαίσιο της δουλειάς της, θα πρέπει σε εύλογο χρόνο να
οργανώσει συνέδριο/α, ηµερίδα/ες −κεντρικά ή περιφερειακά−
− καθώς και ό,τι
άλλο κριθεί αναγκαίο, ώστε οι εργασίες της να έχουν σε βέλτιστο χρόνο την
πληρέστερη και παραγωγικότερη απόδοση.

Β. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ & ΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ
Β.1 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ
Τα οικονοµικά των Πανεπιστηµιακών είναι ένα σοβαρό θέµα µε πολλές πλευρές, το
οποίο όµως χρειάζεται µια αντιµετώπιση που να ξεφεύγει από τη συνήθη
πεπατηµένη. Η προσέγγισή του θα πρέπει να προβάλλει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά
του λειτουργήµατος του Πανεπιστηµιακού ∆ασκάλου. Η ενσωµάτωση των
επιδοµάτων στο βασικό µισθό είναι αίτηµα που αντέχει στον λογικό αλλά και
κοινωνικό έλεγχο, καθώς πρόκειται για επιδόµατα, όπως διδακτικής προετοιµασίας,
ερευνητικό κ.ά., που αφορούν το σκληρό πυρήνα της εργασίας µας. Ένα άλλο
σηµαντικό θέµα είναι αυτό της ουσιαστικής οικονοµικής ενίσχυσης της ερευνητικής
δραστηριότητας των Πανεπιστηµιακών ∆ασκάλων.
Τα παραπάνω συνηγορούν σαφέστατα στην ανάγκη διαµόρφωσης ενός νέου
µισθολογίου των Πανεπιστηµιακών ∆ασκάλων, το οποίο να αναβαθµίζει την
κατάστασή µας και να αναδεικνύει την προσφορά µας.
Τέλος, θα πρέπει να επισηµάνουµε ότι η σηµερινή οικονοµική κατάσταση των
συναδέλφων συνταξιούχων βρίσκεται σε οριακά ανεκτά επίπεδα. Επίσης, λόγω της
τραγικής κατάστασης των Ασφαλιστικών Ταµείων, παρατηρούνται ήδη σοβαρά
προβλήµατα στην καταβολή του εφάπαξ.
Β.2 ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ ΤΩΝ Ι∆ΡΥΜΑΤΩΝ.
∆εδοµένου ότι η επένδυση στην Παιδεία αποτελεί µια αναγκαιότητα υψίστης εθνικής
σηµασίας, η Πολιτεία οφείλει να αυξήσει σταδιακά αλλά σηµαντικά τη χρηµατοδότηση
της Ανώτατης Εκπαίδευσης, σε επίπεδα σύµφωνα µε τα ευρωπαϊκά δεδοµένα.
Όµως, η αύξηση αυτή θα πρέπει να συνδυαστεί µε την ποιοτική αναδιάρθρωση των
διοικητικών δοµών των Ιδρυµάτων στο πλαίσιο µιας ευρύτερης θεσµικής
µεταρρύθµισης. Τα αποτελέσµατα των διαδικασιών της αξιολόγησης πρέπει να
χρησιµοποιηθούν για την οικονοµική ενίσχυση των Ιδρυµάτων που παρουσιάζουν
προβλήµατα. Όλα αυτά όµως πρέπει να συνοδεύονται από διαφάνεια και κοινωνική
λογοδοσία.
Παράλληλα, τα Ιδρύµατα οφείλουν να συνδεθούν στενότερα µε την κοινωνία και την
οικονοµική αλλά και πολιτιστική ανάπτυξη, την κοινωνική συνοχή, ειδικά µέσα σε ένα
ενιαίο ευρωπαϊκό περιβάλλον.
ΟΜΑ∆Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ∆ηµιουργείται Οµάδα Εργασίας µε τη συµµετοχή
συναδέλφων από µέλη της Ε.Γ., της ∆.Ε. της Οµοσπονδίας αλλά και
οποιονδήποτε άλλο συνάδελφο ακόµα και από ανθρώπους εκτός
Πανεπιστηµίων, των οποίων θα θεωρηθεί απαραίτητη η παρουσία στην
Επιτροπή. Αντικείµενο της οµάδας εργασίας, η οποία µπορεί να οργανώνει τις
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εργασίες της µέσα από υπό-οµάδες είναι η επεξεργασία εξειδικευµένων
θέσεων και προτάσεων για όλα τα παραπάνω οικονοµικά θέµατα. Η Οµάδα
Εργασίας στο πλαίσιο της δουλειάς της θα πρέπει σε εύλογο χρόνο να
οργανώσει συνέδριο/α, ηµερίδα/ες −κεντρικά ή περιφερειακά−
− καθώς και ότι
άλλο κριθεί αναγκαίο, ώστε οι εργασίες της να έχουν σε βέλτιστο χρόνο την
πληρέστερη και παραγωγικότερη απόδοση.

Γ. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΚΙΝΗΜΑ
Γ.1 ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΑΚΑ∆ΗΜΑΪΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Αποτελεί γενική διαπίστωση ότι υπάρχει σηµαντικό έλλειµµα στην ποιότητα της
Ακαδηµαϊκής Ζωής µέσα στα Πανεπιστηµιακά Ιδρύµατα της χώρας µας. Γινόµαστε
καθηµερινά µάρτυρες και σε µερικές περιπτώσεις ακούσιοι συµµέτοχοι απίστευτων
γεγονότων και καταστάσεων που διαδραµατίζονται µέσα σε ακαδηµαϊκό περιβάλλον.
Ιδιαίτερο προβληµατισµό προκαλεί η στάση νέων ανθρώπων στην εφαρµογή της
καθολικής ψηφοφορίας κατά την εκλογή των Οργάνων ∆ιοίκησης σε διάφορα
Ιδρύµατα. Το µέτρο αυτό αποτελεί κατά κοινή οµολογία ένα από τα ελάχιστα θετικά
σηµεία του Νόµου 3549/2007, αν και στη βάση του παραµένει άτολµο και ηµιτελές.
Το µέτρο αυτό, για να ολοκληρωθεί και να αποδώσει την πρέπουσα ισονοµία στο
Πανεπιστηµιακό Σώµα, θα πρέπει να επεκτείνει την ποσόστωση βάσει προσέλευσης
και στις λοιπές συνιστώσες της Ακαδηµαϊκής Κοινότητας − κάτι που εκ των
πραγµάτων ισχύει για τους Πανεπιστηµιακούς ∆ασκάλους.
Τονίζουµε για µια ακόµα φορά ότι, ιδιαίτερα στην παρούσα συγκυρία, προέχει η
προάσπιση της οµαλότητας της λειτουργίας των Πανεπιστηµίων. Βασική
προϋπόθεση για την ολική ανάταξη του Ακαδηµαϊκού µας Συστήµατος αποτελεί
πάντα το ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ.
Γ.2 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΚΙΝΗΜΑ
Η πραγµατοποίηση µιας σύγχρονης ριζοσπαστικής πολιτικής ουσιαστικών
µεταρρυθµίσεων είναι σίγουρο ότι θα προκαλέσει αντιδράσεις, έντονες αντιδράσεις.
Καταρχήν από τις δυνάµεις της κάθε λογής ακραίας συντήρησης και του
Πανεπιστηµιακού Κατεστηµένου.
Αποτελεί βαθιά πίστη µας ότι η µαζικοποίηση του Πανεπιστηµιακού Κινήµατος
αποτελεί έναν από τους σηµαντικότερους παράγοντες και καθοριστικούς συντελεστές
για την ουσιαστική ανάπτυξη και αναβάθµιση του Ελληνικού ∆ηµόσιου
Πανεπιστηµίου. Χωρίς να παραβλέπει κανείς τη σηµαντική συµβολή τής −άτυπης
έστω− Συνόδου των Πρυτάνεων στην προώθηση και ενίοτε επίλυση σηµαντικών
ζητηµάτων των Πανεπιστηµίων, θεωρούµε ότι υπάρχουν διακριτοί ρόλοι για τα δύο
Σώµατα µε ιδιαίτερα αυξηµένες τις εκατέρωθεν ευθύνες και αρµοδιότητες.
Η απώλεια ωρών διδασκαλίας από το ωρολόγιο πρόγραµµα αλλά και η γενικότερη
αναστάτωση που χρόνια βιώνουµε δεν είναι αναπληρώσιµη µε καµιά άλλη
συµπληρωµατική ενέργεια. Ένα δυναµικό και συγκροτηµένο αγωνιστικό κίνηµα
µπορεί να βρίσκει εναλλακτικές λύσεις προβολής των αιτηµάτων του και διεκδίκησης
της επίλυσής τους. Η λύση της αποχής από τα εκπαιδευτικά καθήκοντα ή της
«απεργίας» είναι η πλέον ανέξοδη για µας «επαναστατική πράξη», αλλά συγκροτεί
µια κατάσταση ιδιαίτερα αρνητική για τη λειτουργία της ακαδηµαϊκής κοινότητας.

11

Η Οµοσπονδία των Πανεπιστηµιακών ∆ασκάλων από τη φύση της επιφορτίζεται ένα
ρόλο σύνθετο και πολυδιάστατο. Οφείλει να εκφράζει και να απεικονίζει οµοιόµορφα
και ισότιµα όλους τους συναδέλφους, τους απλούς εργάτες του αµφιθεάτρου και του
εργαστηρίου, τους δυναµικούς και έντονα ανταγωνιστικούς στη διεθνή κονίστρα
ερευνητές, τους έµπειρους θεσµικούς του πανεπιστηµιακού οικοδοµήµατος.
Συγχρόνως, όµως η Οµοσπονδία θα πρέπει να έχει τη διάθεση, την ικανότητα και
άλλα πιθανόν αναγκαία χαρακτηριστικά, ώστε να µπορεί να συλλαµβάνει τις αγωνίες,
τους προβληµατισµούς τις ιδιαιτερότητες και τις έντονες διαφορετικότητες
συναδέλφων που προέρχονται από αντιδιαµετρικούς «ακαδηµαϊκούς πολιτισµούς»,
όπως τους θετικούς επιστήµονες, τους µηχανικούς, τον κόσµο της υγείας, τους
φιλοσόφους, τους ιστορικούς, τους κοινωνιολόγους, τους οικονοµολόγους, αλλά και
ανθρώπους, των καλών τεχνών, του θεάτρου, της µουσικής. Όλοι αυτοί οι εργάτες
της επιστήµης και της διανόησης αναµένουν να συναντηθούν στο λόγο και κυρίως
στα έργα της Οµοσπονδίας τους. Περιµένουν να τους εκφράσει και να τους
εµπνεύσει για όσα πρέπει να γίνουν στο σήµερα αλλά κυρίως για το αύριο του
ακαδηµαϊκού µας οικοδοµήµατος.
Τέλος, για µας αποτελεί µέληµα πρωταρχικής σηµασίας να προωθήσουµε το σύνολο
των δικών µας δραστηριοτήτων µαζί και µε τους φοιτητές µας. Με κανένα τρόπο και
µε καµιά έννοια δεν είµαστε σε αντιπαράθεση µε τους φοιτητές µας, είτε αυτοί
εµπλέκονται σε πλειοψηφικές ή µειοψηφικές παρατάξεις ή οµάδες ή απλά εκφράζουν
το άτοµό τους. Θέλουµε να προχωρήσουµε µε όλους µαζί, µέσα στα αµφιθέατρα,
µέσα στα εργαστήρια, στο ευρύτερο πανεπιστηµιακό περιβάλλον αλλά και έξω από
αυτό. Σύντοµα θα γίνουν οι φοιτητικές εκλογές. Ευχόµαστε αυτή τη φορά όλες οι
φοιτητικές παρατάξεις να συµφωνήσουν σε µια διαδικασία που θα τις οδηγήσει στην
ανακοίνωση κοινά αποδεκτών αποτελεσµάτων, στη διεξαγωγή −έπειτα από πολλά
χρόνια− του Πανσπουδαστικού Συνεδρίου και τη συγκρότηση Κεντρικού Συµβουλίου
της ΕΦΕΕ. Φαίνεται πως κάτι τέτοιο αποτελεί πλέον ώριµο φοιτητικό,
πανεπιστηµιακό αλλά και ευρύτερα κοινωνικό αίτηµα. Ένα τέτοιο γεγονός θα
αποτελέσει σίγουρα −εκτός των πολλών άλλων θετικά καταλυτικών συνεπειών, που
θα έχει− ένα µεγάλο βήµα προς την ουσιαστική βελτίωση του ακαδηµαϊκού µας
περιβάλλοντος. Είµαστε στη διάθεση των φοιτητών µας σε οτιδήποτε θεωρήσουν ότι
µπορούµε να τους βοηθήσουµε. Αυτό αποτελεί µια σαφή και ειλικρινή πολιτική
δήλωση αλλά και µια δήλωση από καρδιάς.
Γ.3 ΟΡΓΑΝΩΣΗ της ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑΣ
Ως βασικά σηµεία ενός πρώτου προγραµµατισµού για τη διετία 2009-2011 θεωρούµε
τα ακόλουθα σηµεία:
1. Λειτουργία ∆.Ε. & Ε.Γ. της ΠΟΣ∆ΕΠ: Θεωρούµε ότι θα πρέπει να διαµορφωθεί
ταχέως Εσωτερικός Κανονισµός Λειτουργίας των Οργάνων ∆ιοίκησης της
Οµοσπονδίας. Η λειτουργία των οργάνων θα πρέπει να διέπεται από τις βασικές
αρχές σεβασµού της προσωπικότητας των µελών τους και των απόψεων όλων των
παρατάξεων. Επιδίωξή µας είναι η συνεδρίαση της ∆.Ε. να γίνεται κάθε φορά σε
διαφορετικό Πανεπιστήµιο, κατ’ αρχάς του Κέντρου και κατόπιν της Περιφέρειας. Η
κάθε Συνεδρίαση της ∆.Ε. θα πρέπει να αποτελεί ευκαιρία για την ηγεσία της
Οµοσπονδίας να έρθει σε άµεση επαφή µε τα προβλήµατα του συγκεκριµένου
Ιδρύµατος.
2. Απόψεις Μειοψηφίας: Θεωρούµε βασικό στοιχείο της δηµοκρατικής λειτουργίας
της Οµοσπονδίας την κοινοποίηση των απόψεων της µειοψηφίας στον ίδιο κατάλογο
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αποδεκτών µε αυτόν που χρησιµοποιείται για τη διανοµή της πλειοψηφούσας
πρότασης. Επίσης, είναι προφανές ότι η άποψη της µειοψηφίας θα πρέπει να
αναρτάται στην Ιστοσελίδα της ΠΟΣ∆ΕΠ.
3. Ιστοσελίδα: Να δηµιουργηθεί νέα Ιστοσελίδα της ΠΟΣ∆ΕΠ, που θα εκφράζει το
ΟΛΟΝ των Πανεπιστηµίων µε σύγχρονο, λειτουργικό και καλαίσθητο τρόπο. Να
συνταχθεί Κανονισµός Επίβλεψης της Ιστοσελίδας από ∆ιαπαραταξιακή Επιτροπή.
4. Οικονοµικά της ΠΟΣ∆ΕΠ: Το Προεδρείο θα διερευνήσει τη δυνατότητα
χρηµατοδότησης των δραστηριοτήτων της Οµοσπονδίας και από άλλες πηγές εκτός
της συνδροµής των µελών. Τα έξοδα µετακίνησης και διαµονής των µελών της ∆.Ε.
για εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους θα πρέπει να καλύπτονται πλήρως από την
Οµοσπονδία.
5. Εκπροσώπηση της Οµοσπονδίας: Η εκπροσώπηση της οµοσπονδίας θα
πρέπει να είναι αντιπροσωπευτική των παρατάξεων που αναπτύσσονται και δρουν
µέσα στην ∆.Ε. και την Ε.Γ. της ΠΟΣ∆ΕΠ. Οι προσκλήσεις από τους Συλλόγους θα
θεωρούνται ότι απευθύνονται συλλογικά στην Εκτελεστική Γραµµατεία και όχι µόνο
στο Προεδρείο της. Πράγµα που αυτονόητα αποτελεί ένα στοιχειώδες και βασικό
χαρακτηριστικό δηµοκρατικής λειτουργίας οποιουδήποτε πολυφωνικού οργάνου,
πόσο µάλιστα µιας Οµοσπονδίας όπως αυτή των Πανεπιστηµιακών ∆ασκάλων.
6. Γραφεία ΠΟΣ∆ΕΠ: Αναβάθµιση της Γραµµατειακής υποστήριξης της
Οµοσπονδίας. Μετακίνηση σε κατάλληλους γραφειακούς χώρους και ανεύρεση
γραµµατειακής (συµβατικής και ηλεκτρονικής) υποστήριξης µε τη βοήθεια των
κεντρικών Πανεπιστηµίων (ΕΚΠΑ, ΕΜΠ, ΟΠΑ, ΓΠΑ, ΠΑΝΤΕΙΟ, ΠΑ.ΠΕΙ).
ΟΜΑ∆Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ∆ηµιουργείται Οµάδα Εργασίας µε τη συµµετοχή
συναδέλφων από µέλη της Ε.Γ., της ∆.Ε. της Οµοσπονδίας αλλά και
οποιονδήποτε άλλο συνάδελφο, ακόµα και από ανθρώπους εκτός
Πανεπιστηµίων των οποίων θα θεωρηθεί απαραίτητη η παρουσία στην
Επιτροπή. Αντικείµενο της οµάδας εργασίας, η οποία µπορεί να οργανώνει τις
εργασίες της µέσα από υπο-οµάδες είναι η επεξεργασία εξειδικευµένων
θέσεων και επιχειρησιακών προτάσεων για όλα τα παραπάνω οργανωτικά
θέµατα.
*****************************************************
Βρισκόµαστε σε µια όντως καθοριστική, σηµαντική και δύσκολη χρονική περίοδο για
την εξέλιξη και το µέλλον του Ελληνικού ∆ηµόσιου Πανεπιστήµιου. Εκτιµώντας ότι:
1)

το Ελληνικό ∆ηµόσιο Πανεπιστήµιο διέρχεται την κρισιµότερη περίοδο από
δηµιουργίας του, από άποψη θεσµική, λειτουργική, οικονοµική,

2)

το σώµα των Ελλήνων Πανεπιστηµιακών ∆ασκάλων βρίσκεται στη χειρότερη
οικονοµική κατάσταση των τελευταίων δεκαετιών, τη στιγµή µάλιστα που έχει να
επιδείξει το υψηλότερο από ποτέ άλλοτε επίπεδο ακαδηµαϊκών επιδόσεων και
µάλιστα διεθνώς ανταγωνιστικό,

3)

η Πολιτεία επιδεικνύει όχι µόνο αχαρακτήριστη αδιαφορία για όλο το φάσµα των
προβληµάτων µας, αλλά ενεργεί και πράττει πολλές φορές σε κατεύθυνση
υπονόµευσης και αποδιοργάνωσης του δηµόσιου ακαδηµαϊκού ιστού,
δηλώνουµε τα ακόλουθα:
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Απαιτούµε από την Κυβέρνηση να ασχοληθεί µε τα σοβαρά οικονοµικά
προβλήµατα των Πανεπιστηµιακών ∆ασκάλων αλλά και τα διαρθρωτικά, θεσµικά και
οικονοµικά προβλήµατα του ∆ηµόσιου Πανεπιστηµίου.



Καλούµε ΟΛΑ τα πολιτικά κόµµατα να συµβάλουν µε όσες δυνάµεις διαθέτουν,
ώστε να διαµορφωθεί µια πραγµατική διαχρονική Εθνική Πολιτική για την Παιδεία και
ειδικά για τα Πανεπιστήµια και την Έρευνα.

 Καλούµε όλες τις πολιτικές δυνάµεις να καταδικάσουν χωρίς περιφράσεις τις πράξεις
βίας και τις απειλές άσκησης βίας, από οπουδήποτε και αν προέρχονται, που µε την
κάλυψη του ακαδηµαϊκού ασύλου καταλύουν τις λειτουργίες των συλλογικών
οργάνων, παρεµποδίζουν τις ελεύθερες εκλογές πανεπιστηµιακών οργάνων και
διακόπτουν το διδακτικό και ερευνητικό έργο, οδηγώντας στη διάλυση της
λειτουργίας του Πανεπιστηµίου και τελικά στην απαξίωσή του.


Απευθύνουµε γενικό προσκλητήριο προς όλες τις δηµιουργικές δυνάµεις των
Πανεπιστηµιακών ∆ασκάλων και των Φοιτητών για πλήρη ενεργοποίηση, συµµετοχή
και δράση, µε στόχο ένα αναβαθµισµένο ∆ηµόσιο Πανεπιστήµιο µε πλήρη σεβασµό
στη ∆ηµοκρατία και την Ακαδηµαϊκότητα.



Στηρίζουµε µε όλες µας τις δυνάµεις τα θεσµικά όργανα των Πανεπιστηµίων
(Πρυτανείες, Κοσµητείες, Προέδρους κ.λπ.), τα οποία εργάζονται στην κατεύθυνση
της εύρυθµης λειτουργίας και της ανάπτυξης ενός καλού ακαδηµαϊκού
περιβάλλοντος.



∆ιαβεβαιώνουµε τους Έλληνες Πολίτες πως η συντριπτική πλειοψηφία των
Πανεπιστηµιακών ∆ασκάλων επιτελεί το λειτούργηµά της µε συνέπεια και ευθύνη,
τόσο στην εκπαίδευση όσο και στην έρευνα, αλλά και στη συνολική διαχείριση των
ακαδηµαϊκών θεµάτων.

ΘΕΜΑΤΑ ΑΜΕΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
•

Αποκαθιστούµε τους διαύλους επικοινωνίας µε το ΥπΕΠΘ και θέτουµε ψηλά στην
ατζέντα των διεκδικήσεών µας το µισθολογικό, έχοντας στόχο όχι µόνο την
αναπλήρωση των απωλειών των τελευταίων έξι χρόνων, αλλά και την ουσιαστική
ενίσχυση των αποδοχών µας. Προβάλλουµε ως αναγκαία (αλλά όχι ικανή) συνθήκη
για την υπεράσπιση του δηµόσιου χαρακτήρα του Πανεπιστηµίου την αύξηση της
χρηµατοδότησης για την Παιδεία.

•

Επανερχόµαστε στο ΕΣΥΠ και προσπαθούµε να παίξουµε ενεργό ρόλο σ’ αυτό, και
να συµβάλουµε στην αναβάθµιση και ουσιαστικοποίηση της λειτουργίας του.

•

Συνδεόµαστε ενεργά µε τη Σύνοδο των Πρυτάνεων, µε στόχο την αναγνώριση των
κοινών στόχων, τη διερεύνηση της δυνατότητας διαµόρφωσης κοινών θέσεων και, αν
αυτό καταστεί δυνατό, την ανάληψη συντονισµένης δράσης για όσα θέµατα
συµφωνηθούν.

•

Συµµετέχουµε ενεργά στο διάλογο για την αναµόρφωση του Λυκείου και το σύστηµα
εισαγωγής στα ΑΕΙ, επεξεργαζόµενοι προτάσεις, που βασίζονται στην πείρα µας
αλλά και τη διεθνή πρακτική. Αυτό το θέµα θα αποτελέσει µια από τις πρώτες
προτεραιότητες της νέας ∆ιοίκησης.
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•

∆ίνουµε έµφαση στην ενεργή συµµετοχή των Ελληνικών Πανεπιστηµίων στον
Ευρωπαϊκό Χώρο Ανώτατης Εκπαίδευσης και τον αντίστοιχο της Έρευνας. Επίσης
στις άµεσες προτεραιότητές µας θα είναι η συνεργασία της ΠΟΣ∆ΕΠ µε όλες τις
αντίστοιχες Ευρωπαϊκές Οµοσπονδίες Πανεπιστηµιακών ∆ασκάλων.
Το 9ο Συνέδριο της ΠΟΣ∆ΕΠ, που ολοκληρώθηκε πριν από λίγες µέρες, έστειλε ένα
σαφές και ξεκάθαρο µήνυµα: Η περίοδος της αδράνειας και της αποχής των
συναδέλφων Πανεπιστηµιακών δασκάλων από τα Ακαδηµαϊκά δρώµενα έφθασε στο
τέλος της. Σήµερα είµαστε µπροστά σε µια νέα περίοδο, στο γύρισµα µιας νέας
σελίδας, αυτής της ενεργής ακαδηµαϊκής-πολιτικής δράσης για όλο το φάσµα των
Πανεπιστηµιακών θεµάτων.
Ως συνέπεια των παραπάνω θα πρέπει να προκύψει η ουσιαστική και ενεργή
συµµετοχή όλων µας στους ανά Πανεπιστήµιο Συλλόγους αλλά και στην
Οµοσπονδία. Σε µια Οµοσπονδία, η οποία θα πρέπει πλέον να αποτελεί την
αποκλειστική συνισταµένη όλων των πολιτικών-ακαδηµαϊκών δυνάµεων που ζουν,
δρουν και δηµιουργούν µέσα στο Ελληνικό Πανεπιστήµιο.
Οφείλουµε όλοι µαζί να συµβάλουµε στην ουσιαστική αναβάθµιση του
Πανεπιστηµιακού µας Συστήµατος, ώστε κάποια µέρα να κάνουµε όλους τους
Φοιτητές µας πραγµατικά υπερήφανους για τα πτυχία τους. Πτυχία που θα
βρίσκονται στην πρωτοπορία της επιστηµονικής έρευνας αλλά και θα είναι
ανταγωνιστικά στην αγορά εργασίας, όχι µόνο στην Ελλάδα, αλλά και στον −ιδιαίτερα
στη σηµερινή συγκυρία− σκληρό διεθνή χώρο.

Πανελλήνια Οµοσπονδία Συλλόγων
∆ιδακτικού και Ερευνητικού
Προσωπικού
∆ΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο: posdep@posdep.gr
www.posdep.gr

Ιστοσελίδα:

ΘΕΣΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ
ΟΜΑ∆Α Θ-Α. ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ /ΝΕΑ ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ/EUniversity - ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ
ΚΑΤΣΙΚΑΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ) ska@unipi.gr (Συντονιστής από τη ∆.Ε.)
Αλειβιζάτος Νικόλαος (ΝΟΜΙΚΉ, ΕΚΠΑ) val12law@otenet.gr
Ασηµακόπουλος Μιχάλης (ΕΜΠ) massim@central.ntua.gr
Γεραπετρίτης Γεώργιος (ΝΟΜΙΚΗ, ΕΚΠΑ) gerapetritis@law.uoa.gr
∆ηµητρόπουλος Αποστόλης (ΕΚΠΑ - Πολιτικό ΝΟΠΕ) apdimitr@pspa.uoa.gr
Κουταλάκης Χαράλαµπος, (ΕΚΠΑ - Πολιτικό ΝΟΠΕ) ckoutalakis@pspa.uoa.gr
Μπουντουρίδης
Μωησής
(Πανεπιστήµιο
Πάτρας)
mboudour@upatras.gr,
moses.boudourides@gmail.com
Παυλίδου Νιόβη, (ΑΠΘ) niovi@auth.gr
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Σπυροπούλου Αθανασία (Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου) a.spyrop@uop.gr; athanassias@yahoo.gr
Σταµέλος Γιώργος (Πανεπιστήµιο Πάτρας) ) gstam@otenet.gr
Φορτσάκης Θοδωρής (ΕΚΠΑ-ΝΟΠΕ) thfortsakis@fdmalaw.com
Χριστοδουλάκης ∆ηµήτρης (Πανεπιστήµιο Πάτρας) dxri@upatras.gr
ΥΠΟΟΜΑ∆Α: E-University:
ΚΑΡΟΥΝΟΣ ΘΟ∆ΩΡΟΣ (ΕΜΠ) karounos@mail.ntua.gr
Καβάσαλης Πέτρος
Μάγκλαρης Βασίλης (ΕΜΠ) maglaris@mail.ntua.gr
Νικολάου Χρήστος (Πανεπιστήµιο Κρήτης), nikolau@csd.uoc.gr,
Ξυλωµένος Γιώργος (ΟΠΑ)
Σπινέλλης ∆ιοµήδης (ΟΠΑ)
Συµβώνης Αντώνης (ΕΜΠ) symvonis@math.ntua.gr

ΟΜΑ∆Α Θ-Β. ∆Ι∆ΑΚΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΣΑΚΚΑΣ ΠΑΥΛΟΣ (ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΚΠΑ) psakkas@cc.uoa.gr (Συντονιστής από τη ∆.Ε. για Ιατρικές
σχολές)
ΠΟΛΥΜΕΝΕΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ (ΙΑΤΡΙΚΗ-ΕΚΠΑ) gpolymen@aretaieio.uoa.gr
ΜΠΟΥΡΝΟΒΑ ΕΥΓΕΝΙΑ (ΤΟΕ ΕΚΠΑ) bournova@econ.uoa.gr (Συντονίστρια από την ∆.Ε. για
Ανθρωπιστικές σπουδές)
Βουρνάς Κώστας, (ΕΜΠ), cvournas@mail.ntua.gr

ΟΜΑ∆Α Θ-Γ. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΚΟΥΡΟΥΝΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (Πανεπιστήµιο Κρήτης) chrisk@math.uoc.gr (Συντονιστής από
τη ∆.Ε.)
Κώστας Σοφούλης, (τ. πρύτανης Παν/µίου Αιγαίου) ksof@aegean.gr
Τζιµογιάννης Θανάσης (Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου) ajimoyia@uop.gr,

Υποοµάδα 1. Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήµες
ΜΠΟΥΡΝΟΒΑ ΕΥΓΕΝΙΑ (ΕΚΠΑ) bournova@econ.uoa.gr (Συντονίστρια από τη ∆.Ε.)
Καραντζόλα Ελένη,(Πανεπιστήµιο Αιγαίου), karantzola@rhodes.aegean.gr, mivarda@hol.gr
Κύρτσης Αλέξανδρος (ΕΚΠΑ), akyrtsis@pspa.uoa.gr
Παπαθεοδώρου Γιάννης (Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων) yianpapatheod@yahoo.com
Σταµέλος Γιώργος (Πανεπιστήµιο Πάτρας) gstam@otenet.gr
Τσινόρεµα Βούλα (Πανεπιστήµιο Κρήτης) tsinorema@fks.uoc.gr

Υποοµάδα 2. Πολυτεχνεία – Πολυτεχνικές Σχολές
ΜΟΥΣΤΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ (Πολυτεχνείο Κρήτης) vmoustakis@gmail.com
Αθανασούλης Γεράσιµος (ΕΜΠ) makathan@gmail.gr, mathan@central.ntua.gr
Πρωτοπαπάς Άγγελος (∆ΠΘ - Πολυτεχνική Ξάνθης) aproto@civil.duth.gr
Παυλίδου Νιόβη, (ΑΠΘ) niovi@auth.gr

Υποοµάδα 3.
ΤΣΙΤΙΛΟΥ ΣΟΝΙΑ

Θετικές Επιστήµες
(ΕΚΠΑ) tsitilou@biol.uoa.gr (Συντονίστρια από τη ∆.Ε.)

ΟΜΑ∆Α Θ-∆. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ - ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ∆ΥΝΑΜΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΙΑΣΠΟΡΑΣ -- ∆ΙΑ ΒΙΟΥ
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ
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ΥΠΟΟΜΑ∆Α 1: ΕΡΕΥΝΑ
ΣΑΒΒΑΚΗΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
(Πανεπιστήµιο
Κρήτης)
savakis@med.uoc.gr,
savakis@fleming.gr
(Συντονιστής από τη ∆.Ε.)
Βακάκης Αλέξανδρος (University of Illinois, Urbana – Champaign, USA) avakakis@illinois.edu
Γαζής Ευάγγελος (ΕΜΠ) Evangelos.Gazis@cern.ch , egazis@central.ntua.gr
Καλογήρου Ιωάννης (ΕΜΠ) Y.CALOGHIROU@ntua.gr
Μαραγκός Πέτρος (ΕΜΠ) maragos@cs.ntua.gr
Μητσός Αχιλλέας (Πανεπιστήµιο Αιγαίου) amitsos@hol.gr
Σπινέλλης ∆ιοµήδης (ΟΠΑ)
Σταµέλος Γιώργος (Πανεπιστήµιο Πάτρας) ) gstam@otenet.gr
Τζαµαριάς Σπύρος (ΕΑΠ) tzamaria@eap.gr

ΥΠΟΟΜΑ∆Α 2: ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ∆ΥΝΑΜΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΙΑΣΠΟΡΑΣ
ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (Πολυτεχνείο Κρήτης) evan.paleologos@enveng.tuc.gr
Αρβανίτη Ευγενία (RMIT University, Australia) eugenia.arvanitis@rmit.edu.au
Βακάκης Αλέξανδρος (University of Illinois, Urbana – Champaign, USA) avakakis@illinois.edu
Λαζαρίδης Θέµης (CUNY, USA) tlazaridis@sci.ccny.cuny.edu
Χριστοδουλάκης
Γεώργιος
(The
University
of
Manchester,
U.K.)
GChristodoulakis@dom01.mbs.ac.uk

ΥΠΟΟΜΑ∆Α 3: ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ
ΦΙΛΑΛΗΘΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (Πανεπιστήµιο Κρήτης) tassos@med.uoc.gr(Συντονιστής από τη
∆.Ε.)
Αθανασούλης Γεράσιµος (ΕΜΠ) makathan@gmail.gr, mathan@central.ntua.gr
Αργυρός Σπύρος (ΕΜΠ) sargyros@math.ntua.gr
∆ασενάκης Μάνος, (ΕΚΠΑ), edasenak@chem.uoa.gr
Κακλαµάνης Χρήστος (Πανεπιστήµιο Πάτρας) kakl@ceid.uaptras.gr
Τσινόρεµα Βούλα, (Πανεπιστήµιο Κρήτης), tsinorema@fks.uoc.gr

ΥΠΟΟΜΑ∆Α 4: ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ∆ΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (Πανεπιστήµιο Κρήτης) panas@edc.uoc.gr
Αρβανίτη Ευγενία (Π∆-407-συνεργάτις ΓΓΕΕ)
Βεργίδης ∆ηµήτριος (Πανεπιστήµιο Πάτρας) vergidis@upatras.gr
Βιτσιλάκη Χρυσή (Παν/µιο Αιγαίου)
∆ούκας Χρίστος (Σύµβουλος Παιδαγωγικού Ινστιτούτου)
Καραντζόλα Ελένη (Πανεπιστήµιο Αιγαίου) karantzola@rhodes.aegean.gr, mivarda@hol.gr
Κόκκος Αλέξης (ΕΑΠ)
Κουλαϊδής Βασίλης (Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου) koulaidi@uop.gr
Τζιµογιάννης Θανάσης (Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου) ajimoyia@uop.gr,

ΟΜΑ∆Α Θ-Ε. ∆ΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ
ΜΑΝΟΣ ΜΑΤΣΑΓΓΑΝΗΣ (ΟΠΑ) - matsaganis@aueb.gr (Συντονιστής από τη ∆.Ε.)
Βεργίδης ∆ηµήτρης (Πανεπιστήµιο Πάτρας) vergidis@upatras.gr
Λιονής Χρήστος lionis@galinos.soc.med.uoc.gr
Μαραβέγιας Ναπολέων (ΕΚΠΑ) nmarav@pspa.uoa.gr
Μπασιάκος Γιάννης (ΕΚΠΑ) ybassiak@econ.uoa.gr
Παπαδιαµαντάκη
Γιούλη
(Πανεπιστήµιο
Πελοποννήσου)
gioulip@uop.gr
gioulip@primedu.uoa.gr

&

17

Παπάζογλου Βασίλης (ΕΜΠ) papazog@deslab.ntua.gr
Σπυροπούλου Αθανασία (Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου) a.spyrop@uop.gr;
athanassias@yahoo.com
Τσάκωνας Παναγιώτης (Παν/µιο Αιγαίου) tsakonas@rhodes.aegean.gr

ΟΜΑ∆Α Θ-Ζ. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ
ΛΕΚΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ (Πανεπιστήµιο Αιγαίου) mlek@aegean.gr (Συντονίστρια από τη ∆.Ε.)
Βλάµος Τάκης (Ιόνιο Πανεπιστήµιο) vlamos@vlamos.com
Βουρνάς Κώστας, (ΕΜΠ), cvournas@mail.ntua.gr
∆ιαµαντής Ιωάννης (∆ΠΘ - Πολυτεχνική Ξάνθης) jdiam@civil.duth.gr
Καλόξυλος Αλέξανδρος (Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου) kaloxyl@uop.gr
Ξυπολιάς Παρασκευάς (Πανεπιστήµιο Πάτρας) p.xypolias@upatras.gr

ΟΜΑ∆Α Θ-Η. ΚΟΛΕΓΙΑ–ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ–Ο∆ΗΓΙΑ
2005/36ΕΚ - ΚΕΣ
ΑΥΓΟΥΣΤΙΑΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ (ΕΚΠΑ) maugoust@law.uoa.gr (Συντονιστής από τη ∆.Ε.)
Μαριάς Νόντας (Πανεπιστήµιο Κρήτης) marias@econ.soc.uoc.gr
Μητσός Αχιλλέας (Πανεπιστήµιο Αιγαίου) amitsos@hol.gr
Παπαθεοδώρου Θεόδωρος (Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου) papathod@uop.gr

ΟΜΑ∆Α Θ-Θ. ΕΙ∆ΙΚΑ ΑΕΙ – ΤΕΙ
ΚΑΤΣΙΚΑΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ) ska@unipi.gr (Συντονιστής από τη ∆.Ε.)

Υποοµάδα 1. (ΕΙ∆ΙΚΑ ΑΕΙ: ΕΑΠ, ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ, ∆ΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΕΛΛΑ∆ΟΣ, …)
Λεοντίδου Λίλα (ΕΑΠ)
Τζαµαρίας Σπύρος (ΕΑΠ) tzamaria@eap.gr

Υποοµάδα 2. ΤΕΙ
Γκρίτζαλης Στέφανος (Πανεπιστήµιο Αιγαίου) sgritz@aegean.gr
Λυκοθανάσης Σπύρος (Πανεπιστήµιο Πάτρας) likothan@ceid.upatras.gr

ΟΜΑ∆Α Θ-Ι. ∆ΙΕΘΝΗΣ ΧΩΡΟΣ - ΕΝΙΑΙΟΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ, ΕΡΕΥΝΑΣ - ΠΟΕ, ΟΟΣΑ, UNESCO

ΧΩΡΟΣ

ΜΑΤΣΑΓΓΑΝΗΣ ΜΑΝΟΣ (ΟΠΑ), matsaganis@aueb.gr (Συντονιστής από τη ∆.Ε.)
∆ηµητρόπουλος Αποστόλης (ΕΚΠΑ - Πολιτικό ΝΟΠΕ) apdimitr@pspa.uoa.gr
Μπασιάκος Γιάννης (ΕΚΠΑ) ybassiak@econ.uoa.gr
Παπαδιαµαντάκη
Γιούλη
(Πανεπιστήµιο
Πελοποννήσου)
gioulip@uop.gr
gioulip@primedu.uoa.gr
Παυλίδου Νιόβη, (ΑΠΘ) niovi@auth.gr
Σπυροπούλου Αθανασία (Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου) a.spyrop@uop.gr;
athanassias@yahoo.com
Σταµέλος Γιώργος (Πανεπιστήµιο Πάτρας) ) gstam@otenet.gr
Σωτηρόπουλος ∆ηµήτρης (Πανεπιστήµιο της Αθήνας -Πολιτικό Τµήµα) dsotirop@hol.gr

&

Υποοµάδα: (Η Κοινωνική ∆ιάσταση της Ανώτατης Εκπαίδευσης)
Παπαδιαµαντάκη
Γιούλη
(Πανεπιστήµιο
Πελοποννήσου)
gioulip@primedu.uoa.gr
Σπυροπούλου Αθανασία (Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου) a.spyrop@uop.gr;
athanassias@yahoo.com

gioulip@uop.gr

&
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Σταµέλος Γιώργος (Πανεπιστήµιο Πάτρας) ) gstam@otenet.gr

ΟΜΑ∆Α Θ-ΙΑ. ΛΥΚΕΙΟ – ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ
ΜΠΟΥΡΝΟΒΑ ΕΥΓΕΝΙΑ (ΕΚΠΑ), Εκπρόσωπος στην ΕΣΠ∆Ε
ΤΡΙΚΑΛΙΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (ΕΚΠΑ), ctrikall@phs.uoa.gr (Συντονιστής της Επιτροπής από τη ∆.Ε.)Αναπληρωτής Εκπρόσωπος στην ΕΣΠ∆Ε,
ΜΕΛΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Αγγελάκος Κώστας, (Ιόνιο Πανεπιστήµιο), kostasaggelakos2003@yahoo.gr
Αντωνίου Γιάννης, (ΕΑΠ), antonjia@central.ntua.gr
Βιτσιλάκη Χρυσή (Πανεπιστήµιο Αιγαίου), vitsilaki@rhodes.aegean.gr
Γκόντοβος Αθανάσιος (Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων) Agotovos@cc.uoi.gr
∆αµανάκης Μιχάλης (Πανεπιστήµιο Κρήτης) ediamme@edc.uoc.gr
Καραντζόλα Ελένη,(Πανεπιστήµιο Αιγαίου), karantzola@rhodes.aegean.gr,
Μπουζάκης Ιωσήφ (Πανεπιστήµιο Πάτρας), bouzakis@upatras.gr
Πυργιωτάκης Ιωάννης (Πανεπιστήµιο Κρήτης), pyrgioti@uoc.gr

mivarda@hol.gr

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ & ΤΩΝ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ
ΟΜΑ∆Α Ο-Α.

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ ΤΩΝ Ι∆ΡΥΜΑΤΩΝ

ΧΑΤΖΗΠΑΝΤΕΛΗΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ (ΑΠΘ) chadji@polsci.auth.gr (Συντονιστής από τη ∆.Ε.)
Λουλούδης Λεωνίδας (Γεωπονικό Πανεπιστήµιο) louloudis@aua.gr
Κατσής Θανάσης (Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου) katsis@uop.gr
Τσακλόγλου Πάνος (ΟΠΑ) tsaklog@aueb.gr

ΟΜΑ∆Α 0-Β.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ

ΤΡΙΚΑΛΙΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (ΕΚΠΑ), ctrikall@phs.uoa.gr (Συντονιστής της Επιτροπής από τη ∆.Ε.)
ΤΣΑΚΛΟΓΛΟΥ ΠΑΝΟΣ (ΟΠΑ) tsaklog@aueb.gr (Αναπληρωτής Συντονιστής της Επιτροπής)
Κατσής Θανάσης (Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου) katsis@uop.gr
Γκιάλας Ιωάννης (Πανεπιστήµιο Αιγαίου) gkialas@aegean.gr
Σταυρουλάκης Ιωάννης (Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων) ipstav@cc.uoi.gr
Μουστάκης Βασίλης (Πολυτεχνείο Κρήτης) vmoustakis@gmail.com

ΟΜΑ∆Α 0-Γ. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ – ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΠΛΑΣΚΟΒΙΤΗΣ ΗΛΙΑΣ (Πάντειο Πανεπιστήµιο) iplask@panteion.gr (Συντονιστής από τη ∆.Ε.)
Καλογήρου Ιωάννης (ΕΜΠ) Y.CALOGHIROU@ntua.gr
Λυκοθανάσης Σπύρος (Πανεπιστήµιο Πάτρας) likothan@ceid.upatras.gr
Μπουντουρίδης Μωυσής (Παν/µιο Πατρών) moses.boudourides@gmail.com
Μπούρας Χρήστος (Πανεπιστήµιο Πάτρας) bouras@ceid.upatras.gr
Παγουλάτος Γιώργος (ΟΠΑ) gpag@aueb.gr
Σπιλάνης Γιάννης (Παν/µιο Αιγαίου) ispil@aegean.gr
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Πανελλήνια Οµοσπονδία Συλλόγων
∆ιδακτικού και Ερευνητικού
Προσωπικού
ΠΡΟΕ∆ΡΕΙΟ
Ενηµερωτικό ∆ελτίο
Για τη συνάντηση του Προεδρείου της ΠΟΣ∆ΕΠ
µε τον Υφυπουργό Παιδείας κ. Ταλιαδούρο, τον Ειδικό Γραµµατέα Ανωτάτης Εκπαίδευσης καθ.
Κυριαζή, τον Ειδικό Γραµµατέα Ευρωπαϊκών Προγραµµάτων κ. Κοντογιάννη
στο ΥΠΕΠΘ στις 8 Απριλίου 2009.

Σ’ αυτή την προγραµµατισµένη συνάντηση τέθηκαν καταρχήν τα Οικονοµικά των
Πανεπιστηµιακών και στη συνέχεια άλλα ειδικά και γενικά Θεσµικά ζητήµατα.
Α. Μισθολογικά ζητήµατα: Από την πλευρά του Προεδρείου τέθηκε επιτακτικά η
ανάγκη ενσωµάτωσης των επιδοµάτων στο βασικό µισθό αλλά και η ανάγκη
διόρθωσης του τρόπου υπολογισµού της ετήσιας αύξησης λόγω πληθωρισµού ώστε
να υπολογίζεται στο σύνολο των αποδοχών – όπως δηλαδή συνέβαινε µέχρι το 2004
– και όχι µόνο στο βασικό µισθό. Η αλλαγή αυτή επέφερε µείωση των αποδοχών µας,
οι οποίες βρίσκονται σήµερα στο ύψος των πραγµατικών αποδοχών του 2003. Από τη
µεριά του Υπουργείου προτάθηκε να συσταθεί άµεσα επιτροπή για να µελετήσει τη
δυνατότητα ενσωµάτωσης επιδοµάτων, εφόσον αυτή δεν επιφέρει οικονοµική
ουσιαστική επιβάρυνση στον προϋπολογισµό της επόµενης χρονιάς.
Β. Γραφεία, Προσωπικό και Οικονοµική ενίσχυση: Τέθηκε το ζήτηµα εξεύρεσης
χώρου για τη στέγαση των Γραφείων της Οµοσπονδίας. Απόσπασης προσωπικού για
της γραµµατειακή και γενικότερη λειτουργική υποστήριξη. Τέλος, τέθηκε το ζήτηµα
της τακτικής ή έκτακτης οικονοµικής ενίσχυσης της ΠΟΣ∆ΕΠ, µε την προϋπόθεση
ότι αυτό προβλέπεται από το γενικότερο θεσµικό πλαίσιο. Για όλα αυτά τα θέµατα το
Υπουργείο δεσµεύτηκε να µας απαντήσει πολύ σύντοµα.
Γ. Πανεπιστηµιακά Συγγράµµατα και διαδικασία διανοµής στους φοιτητές:
Αφού έγινε µια σύντοµη ενηµέρωση και ανταλλαγή απόψεων, αποφασίστηκε η
σύσταση τριµερούς Επιτροπής από ΥΠΕΠΘ, εκπρόσωπο της Οικονοµικής
Επιτροπής της Συνόδου των Πρυτάνεων και εκπροσώπων της ΠΟΣ∆ΕΠ για την
αναζήτηση λύσης.
∆. Καθυστερήσεις στους διορισµούς µελών ∆ΕΠ: Τέθηκε το ζήτηµα της έλλειψης
οργανικών θέσεων κυρίως σε περιφερειακά Α.Ε.Ι µε συνέπεια εκλεγµένα νέα µέλη
∆ΕΠ να µη µπορούν να διορισθούν. Από την πλευρά της πολιτικής ηγεσίας µας
διαβεβαίωσαν πως υπογράφηκε επαρκής αριθµός θέσεων για το Χαροκόπειο
Πανεπιστήµιο, το Ιόνιο Πανεπιστήµιο και το Πάντειο Πανεπιστήµιο και πολύ
σύντοµα θα γίνει και για τα υπόλοιπα, που περιµένουν (Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας,
Πανεπιστήµιο Αιγαίου και ???). Από την πλευρά µας δηλώσαµε ότι θα
παρακολουθούµε το θέµα συνεχώς. Σε ότι αφορά τα εκλεκτορικά σώµατα
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αναφερθήκαµε στις δυσλειτουργίες, που επιφέρει η συνεχής µετακίνηση µεγάλου
αριθµού συναδέλφων και ανακοινώσαµε ότι σύντοµα θα φέρουµε συγκεκριµένες
προτάσεις για την επίλυση αυτών των προβληµάτων.
Ε. Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ): Προβλήµατα στις
προκηρύξεις και εγκυκλίους ερευνητικών προγραµµάτων ενταγµένων στο ΕΣΠΑ:
τέθηκε από την Οµοσπονδία τόσο το ζήτηµα της έλλειψης χρηµατοδότησης για τις
Πανεπιστηµιακές Βιβλιοθήκες, όσο και η ανάγκη σωστού προγραµµατισµού για τις
επόµενες προκηρύξεις προγραµµάτων έρευνας ( ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ, ΘΑΛΗΣ, κλπ)
ώστε οι προθεσµίες να µην είναι απαγορευτικές για τους συναδέλφους, που θέλουν
να υποβάλουν αιτήσεις. Επιπλέον επιµείναµε στην ανάγκη επαναδιατύπωσης των
ρυθµίσεων, που αφορούν την οικονοµική διαχείριση του προγράµµατος Ηράκλειτος.
Ρυθµίσεις, οι οποίες εγείρουν ζητήµατα ακαδηµαϊκής ηθικής. Από την πλευρά του
ΥΠΕΠΘ υπήρξε διαβεβαίωση ότι υπάρχει πρόβλεψη για την πληρωµή του
προσωπικού και των περιοδικών των Πανεπιστηµιακών Βιβλιοθηκών.
ΣΤ. ΚΟΛΕΓΙΑ, ΚΕΣ, Μεταλυκιακή Εκπαίδευση: Επιµείναµε στη θέση µας για
κατάργηση του άρθρου 10 του πρόσφατου νόµου για τα κολέγια, που επιτρέπει
ουσιαστικά την ίδρυση ιδιωτικών κερδοσκοπικών ιδρυµάτων τριτοβάθµιας
εκπαίδευσης και τον έλεγχο τους από το τυχαίου Πανεπιστήµιο της Ε.Ε.
Ζ. Περιφερειακά Α.Ε.Ι. : Επαναφέραµε το ζήτηµα της ανάπτυξης των
περιφερειακών Α.Ε.Ι. και αναγγείλαµε ότι σύντοµα θα φέρουµε συγκεκριµένες
προτάσεις από αντίστοιχη επιτροπή της ΠΟΣ∆ΕΠ.
Η. ΤΕΙ, Εσωτερικός Κανονισµός, Αξιολόγηση, … : Συνοπτικά απαριθµήσαµε και
µερικά άλλα θέµατα ( όπως ΤΕΙ, Αξιολόγηση, Πρότυπος Εσωτερικός Κανονισµός,
κλπ) τα οποία είναι στις προθέσεις του Προεδρείου να τεθούν για διάλογο, µόλις η
Οµοσπονδία µέσω των οι Επιτροπών της και των θεσµικών της οργάνων θα είναι σε
θέση να διατυπώσει τεκµηριωµένα τις απόψεις της.
Αθήνα, 12 Απριλίου 2009

Ο Πρόεδρος

Η Γραµµατέας

Νικόλαος Μ.
Σταυρακάκης
Καθηγητής Ε.Μ.Π.

Ευγενία Μπουρνόβα
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Ε.Κ.Π.Α.
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Πανελλήνια Οµοσπονδία Συλλόγων
∆ιδακτικού και Ερευνητικού
Προσωπικού
ΠΡΟΕ∆ΡΕΙΟ
ΠΡΟΣ: Καθηγητή Άρη Χαραλαµπάκη
Πρόεδρο ∆.Σ. ∆ΟΑΤΑΠ
Αγ. Κωνσταντίνου 54, Αθήνα 10437
Αθήνα, 13 Απριλίου 2009
Αξιότιµε κ. Πρόεδρε,
Ενηµερωθήκαµε σχετικά µε πρόσφατη (συν. 13.02.2009) απόφαση του ∆Σ
του ∆ΟΑΤΑΠ, µε την οποία ερµηνεύεται ο όρος «όλο το πρόγραµµα
σπουδών» του άρθρου 4, παρ. 1, εδ. β του Ν3328/2005 ως «όλο το προς
αναγνώριση πρόγραµµα σπουδών».
Η ερµηνεία αυτή δίνει το δικαίωµα αναγνώρισης τίτλων σπουδών, µέρος των
οποίων έχει διανυθεί σε µη οµοταγές ίδρυµα, δυνατότητα που εµφανώς απέχει
από την εκφρασµένη βούληση του νοµοθέτη. Επιπλέον, η ερµηνεία αυτή
µπορεί να οδηγήσει σε πρόσθετες φορτίσεις το ήδη υφιστάµενο πρόβληµα
αναγνώρισης τίτλων σπουδών που αποκτώνται µετά από µερική φοίτηση σε
µη οµοταγή ιδρύµατα που λειτουργούν στην Ελλάδα ή αλλού.
Θεωρούµε λοιπόν ότι η έκταση των ενδεχόµενων επιπτώσεων της
συγκεκριµένης ερµηνείας δικαιολογεί την παράκλησή µας να αναθεωρήσετε
την απόφαση αυτή.
Με Ιδιαίτερη Εκτίµηση

Ο Πρόεδρος

Η Γραµµατέας

Νικόλαος Μ.
Σταυρακάκης
Καθηγητής Ε.Μ.Π.

Ευγενία Μπουρνόβα
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Ε.Κ.Π.Α.

22

Πανελλήνια Οµοσπονδία Συλλόγων
∆ιδακτικού και Ερευνητικού
Προσωπικού
ΠΡΟΕ∆ΡΕΙΟ
κ. Άρη Σπηλιωτόπουλο
Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων
Ανδρέα Παπανδρέου 37
Μαρούσι 15180

Αθήνα, 13 Απριλίου 2009
Αξιότιµε κ. Υπουργέ,
Με τη διάταξη της παρ. 5 του άρθρου 4 του πρόσφατου νόµου 3687/2008,
αντικαταστάθηκε η παρ. 4 του άρθρου 6 του Ν. 3027/2002 ως εξής «Οι εκπαιδευτικοί
πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης που είναι σύζυγοι µελών ∆ΕΠ
Πανεπιστηµίων ή ΕΠ ΑΤΕΙ µπορούν µε αίτησή τους να αποσπώνται κατά
προτεραιότητα και για όσο χρόνο υπηρετεί το µέλος ∆ΕΠ ή ΕΠ σε σχολικές µονάδες
του ΠΥΣΠΕ ή ΠΥΣ∆Ε του νοµού όπου είναι η έδρα του Τµήµατος ή Παραρτήµατος
του ΑΕΙ στο οποίο υπηρετεί ο/η σύζυγός τους».
Με την αντικατάσταση αυτή επέρχονται δύο ουσιώδεις µεταβολές στην προηγούµενη
κατάσταση. Η πρώτη µεταβολή αφορά στην επέκταση της δυνατότητας απόσπασης
και για συζύγους µελών ∆ΕΠ/ΕΠ που υπηρετούν σε ΑΕΙ των νοµών Αττικής και
Θεσσαλονίκης, δυνατότητα που δεν παρείχετο από τη ρύθµιση του Ν. 3027/2002, ο
οποίος περιόριζε το δικαίωµα σε συζύγους µελών ∆ΕΠ/ΕΠ ΑΕΙ εκτός των νοµών
Αττικής και Θεσσαλονίκης. Η δεύτερη µεταβολή αφορά στη δυνατότητα απόσπασης
σε σχολικές µονάδες της έδρας του ΠΥΣΠΕ ή ΠΥΣ∆Ε του νοµού όπου εδρεύει το
Τµήµα ή Παράρτηµα του ΑΕΙ, αντί σε εκπαιδευτική µονάδα της πόλης όπου εδρεύει
το Τµήµα ή Παράρτηµα ΑΕΙ.
Είναι προφανές ότι ενώ η πρώτη µεταβολή δρα ευεργετικά, δικαίως επεκτείνοντας το
σχετικό δικαίωµα και σε συζύγους µελών ∆ΕΠ/ΕΠ ΑΕΙ των νοµών Αττικής και
Θεσσαλονίκης, η δεύτερη δρα στην ουσία αρνητικά για τις/τους συζύγους µελών
∆ΕΠ/ΕΠ ΑΕΙ της περιφέρειας, αφού σχολικές µονάδες του ΠΥΣΠΕ ή ΠΥΣ∆Ε του
νοµού όπου εδρεύει το Τµήµα ή Παράρτηµα του ΑΕΙ µπορεί να απέχουν εκατοντάδες
χιλιόµετρα από την έδρα του Τµήµατος ή Παραρτήµατος ή (στην περίπτωση
νησιωτικών Πανεπιστηµίων) να βρίσκονται σε διαφορετικό νησί.
Θεωρώντας ότι η επέκταση της ρύθµισης σε συζύγους µελών ∆ΕΠ/ΕΠ ΑΕΙ που
εδρεύουν στους νοµούς Αττικής ή Θεσσαλονίκης δεν πρέπει να επηρεάσει αρνητικά
αυτούς για τους οποίους υιοθετήθηκε η αρχική ρύθµιση (του Ν. 3027/2002),
προτείνουµε την αποδοχή της παρακάτω τροπολογίας και την ενσωµάτωσή της στο
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πρώτο νοµοσχέδιο του ΥπΕΠΘ που θα κατατεθεί προς ψήφιση στη Βουλή των
Ελλήνων:
Η παράγραφος 4 του άρθρου 6 του Ν3027/2002 (ΦΕΚ 152Α) αντικαθίσταται ως εξής:
«Εκπαιδευτικοί πρωτοβάθµιας ή δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης που είναι σύζυγοι µελών
∆ΕΠ Πανεπιστηµίων ή ΕΠ ΑΤΕΙ µπορούν µε αίτησή τους να αποσπώνται κατά
προτεραιότητα και για όσο χρόνο υπηρετεί το µέλος ∆ΕΠ ή ΕΠ σε σχολικές µονάδες της
πόλης όπου είναι η έδρα του Τµήµατος ή Παραρτήµατος του Πανεπιστηµίου ή ΑΤΕΙ στο
οποίο υπηρετεί ο/η σύζυγός τους». Η παράγραφος 5 του άρθρου 4 του Ν3687/2008
(ΦΕΚ 159Α) καταργείται.
Με τη βεβαιότητα ότι θα θελήσετε να αποκαταστήσετε µια εµφανή αδικία που
συντελέστηκε µε τη ρύθµιση του Ν3687/2008 εις βάρος των µελών ∆ΕΠ/ΕΠ
περιφερειακών ΑΕΙ, αποδεικνύοντας και στην πράξη την ευαισθησία της Πολιτείας
και τον σταθερό προσανατολισµό της στην κατεύθυνση της ενίσχυσης της
περιφερειακής ανάπτυξης µέσω ανώτατων εκπαιδευτικών δοµών στην περιφέρεια,
παραµένουµε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή περαιτέρω πληροφορία
χρειαστεί.
Με τιµή

Ο Πρόεδρος

Η Γραµµατέας

Νικόλαος Μ.
Σταυρακάκης
Καθηγητής Ε.Μ.Π.

Ευγενία Μπουρνόβα
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Ε.Κ.Π.Α.
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ΥΠΟΜΝΗΜΑ
Θέµα: Σχετικά µε το κατατεθέν την 23η Απριλίου 2009 νοµοσχέδιο:
«Μεταρρυθµίσεις στην οργάνωση της ιατροδικαστικής υπηρεσίας, στη
θεραπευτική µεταχείριση χρηστών ναρκωτικών ουσιών και άλλες διατάξεις»
Στο κατατεθέν νοµοσχέδιο του Υπουργείου ∆ικαιοσύνης περιλαµβάνονται
ρυθµίσεις που αφορούν την οργάνωση της Ιατροδικαστικής υπηρεσίας και οι οποίες
ας σηµειωθεί ότι ουδόλως απασχολούν τα Εργαστήρια Ιατροδικαστικής και
Τοξικολογίας των ΑΕΙ, ενώ παράλληλα επιχειρείται η κατάργηση του ισχύοντος
µέχρι σήµερα συστήµατος άσκησης της Ιατροδικαστικής στη χώρα µας (σχετικά το
άρθρο 123 του ν. 2071/92 καθώς και η υπ. 3065/5-11-96 Γνωµοδότηση του κ.
Εισαγγελέως του Αρείου Πάγου) κατά τρόπο επιεικώς απαράδεκτο, πρόχειρο, και
προσβλητικό για τους Πανεπιστηµιακούς Ιατροδικαστές.
Ειδικότερα στο άρθρο 2, παραγρ. 2, που αναφέρεται στη διενέργεια των
Ιατροδικαστικών πράξεων, αναγράφονται τα εξής:
«Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται, εφόσον κρίνεται αναγκαίο ή συντρέχει αδυναµία της κατά
τόπον αρµόδιας ιατροδικαστικής υπηρεσίας, να δοθεί εντολή για διενέργεια
ιατροδικαστικών πράξεων: α) σε άλλη ιατροδικαστική υπηρεσία από εκείνη που
ορίζεται στην παράγραφο 1 , β) σε εργαστήρια Ιατροδικαστικής και Τοξικολογίας
των Πανεπιστηµιακών Ιδρυµάτων. Στα ιδρύµατα αυτά οι ιατροδικαστικές πράξεις
εκτελούνται αποκλειστικώς από µέλη ∆ιδακτικού – Ερευνητικού Προσωπικού
(∆ΕΠ) και γ) σε Νοσηλευτικά Ιδρύµατα του Εθνικού Συστήµατος Υγείας που διαθέτουν
κατάλληλη υποδοµή και ειδικότητες.
Είναι προφανές ότι το παραπάνω άρθρο καταργεί την υφιστάµενη ισοτιµία
µεταξύ των Εργαστηρίων Ιατροδικαστικής και Τοξικολογίας των ΑΕΙ και των
Ιατροδικαστικών υπηρεσιών και απαξιώνει το ρόλο των ΑΕΙ.
Επιπλέον, στο ίδιο άρθρο, παράγρ 4 αναφέρονται τα εξής:
«Η ιατροδικαστική υπηρεσία παρέχει στα Πανεπιστηµιακά Ιδρύµατα το υλικό που
είναι απαραίτητο για την εκπαίδευση των φοιτητών και των ασκουµένων στην
ειδικότητα του ιατροδικαστού ιατρών».
Πρόκειται όπως γίνεται αντιληπτό για µια διατύπωση ασαφή και πρακτικά
ανεφάρµοστη στην πράξη, αφού δηµιουργεί πληθώρα νοµικών κυρίως, ζητηµάτων.
Με ποια αρµοδιότητα και κριτήρια το υλικό της εκπαίδευσης ή της έρευνας θα
«παραχωρείται» από τους ιατροδικαστές του Υπουργείου ∆ικαιοσύνης προς τα
Εργαστήρια Ιατροδικαστικής των ΑΕΙ; Υπενθυµίζεται ότι οι ιατροδικαστικές πράξεις
διενεργούνται αυτοπροσώπως, από τον αρµοδίως ορισθέντα πραγµατογνώµονα ο
οποίος φέρει και την ευθύνη σύνταξης της σχετικής εκθέσεως, δεν µπορούν δηλαδή
τα περιστατικά που χρήζουν ιατροδικαστικής διερεύνησης να «παραπέµπονται» ή να
«παρέχονται» σε άλλους φορείς, εν προκειµένω στα Πανεπιστήµια. Είναι δυνατόν
ένα περιστατικό που χρήζει ιατροδικαστικής διερεύνησης να αλληλο- µετακινείται
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από τις κτιριακές εγκαταστάσεις µιας ιατροδικαστικής υπηρεσίας σε αυτές των
Εργαστηρίων ιατροδικαστικής των ΑΕΙ µε ότι αυτό συνεπάγεται; Πως καθορίζεται το
υλικό εκπαίδευσης;
Σήµερα, στα Εργαστήρια Ιατροδικαστικής και Τοξικολογίας των
Πανεπιστηµίων Αθηνών, Θεσσαλονίκης, Κρήτης και Ιωαννίνων εκπαιδεύονται
περισσότεροι από 15 γιατροί για την απόκτηση του τίτλου ειδικότητας στην
Ιατροδικαστική. Στα ίδια Πανεπιστηµιακά Εργαστήρια ασκήθηκαν και απέκτησαν
τίτλο ειδικότητας και οι σηµερινοί ιατροδικαστές των ιατροδικαστικών υπηρεσιών
του Υπουργείου ∆ικαιοσύνης. Το υπό κατάθεση νοµοσχέδιο θα θέσει σε άµεσο
κίνδυνο τη συνέχιση της ειδικότητας των νέων ιατροδικαστών και προφανώς τη
βασική εκπαίδευση των φοιτητών των Ιατρικών Σχολών.
Συνεπώς, στο κατατεθέν νοµοσχέδιο είτε πρέπει να απαλειφθεί οποιαδήποτε
αναφορά στον τρόπο άσκησης της ιατροδικαστικής στη χώρα µας, είτε πρέπει να
υπάρξει ρητή και σαφής νοµοθετική ρύθµιση που θα καθορίζει ότι στις πόλεις που
υφίστανται και λειτουργούν Εργαστήρια Ιατροδικαστικής και Τοξικολογίας στις
Ιατρικές Σχολές των ΑΕΙ και Ιατροδικαστικές υπηρεσίες θα υπάρχει γεωγραφικός
καταµερισµός των περιστατικών µεταξύ των δυο παραπάνω φορέων, σύµφωνα µε την
υφιστάµενη νοµοθεσία.

Είµαστε στη διάθεσή σας για κάθε συµπληρωµατική πληροφορία
Με τιµή,
∆ηµήτριος Ψαρούλης
Καθηγητής, Ιατροδικαστικής και Τοξικολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο
Θεσσαλονίκης
Θεόδωρος Βουγιουκλάκης
Καθηγητής, Ιατροδικαστικής και Τοξικολογίας, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων
Εµµανουήλ Μιχαλοδηµητράκης
Αν. Καθηγητής, Ιατροδικαστικής και Τοξικολογίας, Πανεπιστήµιο Κρήτης
Χαρά Σπηλιοπούλου
Αν. Καθηγήτρια, Ιατροδικαστικής και Τοξικολογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό
Πανεπιστήµιο Αθηνών
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Πανελλήνια Οµοσπονδία Συλλόγων
∆ιδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού
ΠΡΟΕ∆ΡΕΙΟ
Ανακοίνωση
για την ποινική δίωξη του συναδέλφου Τάκη Πολίτη
Ο συνάδελφος Τάκης Πολίτης, Επίκουρος Καθηγητής στο Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας
δικάζεται αύριο επειδή κατά το χρονικό διάστηµα 20-24/3/2006, ως Πρόεδρος του
Ενιαίου Συλλόγου ∆ιδασκόντων του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας, συµµετείχε σε
πανελλήνια απεργιακή κινητοποίηση των διδασκόντων και δεν κατέθεσε “δήλωση
συµµετοχής” στην απεργία.
Η παραποµπή µε τις κατηγορίες της «απάτης εις βάρος του ∆ηµοσίου» και του
«αδικαιολόγητου πλουτισµού», δηµιουργεί σοβαρούς προβληµατισµούς επειδή
συνδέονται µε την συνδικαλιστική δράση συναδέλφου.
Η ΠΟΣ∆ΕΠ σεβόµενη τη µορφή πολιτικής δράσης του συναδέλφου Τάκη Πολίτη,
ζητά την απαλλαγή του από τις καταφανώς άδικες κατηγορίες.

Αθήνα, 28 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2009

Ο Πρόεδρος

Η Γραµµατέας

Νικόλαος Μ.
Σταυρακάκης
Καθηγητής Ε.Μ.Π.

Ευγενία Μπουρνόβα
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Ε.Κ.Π.Α.
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Πανελλήνια Οµοσπονδία Συλλόγων
∆ιδακτικού και Ερευνητικού
Προσωπικού
ΠΡΟΕ∆ΡΕΙΟ
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ από τη
2η ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ της ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
στις 29 / 4 /2009
Στη 2η Συνεδρίαση της Εκτελεστικής Γραµµατείας της Οµοσπονδίας, που
πραγµατοποιήθηκε την Τετάρτη 29/4/2009, από τις 14.30 έως 18.00, στα Γραφεία
της ΠΟΣ∆ΕΠ Ιπποκράτους 35, 6ος όροφος, παρευρίσκονταν: ο Πρόεδρος Νίκος
Σταυρακάκης (ΚΙ.ΠΑ.Ν), η Γραµµατέας Ευγενία Μπουρνόβα (ΑΡ.ΜΕ), ο Αντιπρόεδρος
Σωκράτης Κάτσικας (ΚΙ.ΠΑ.Ν), ο Ειδικός Γραµµατέας Παύλος Σακκάς (ΑΣΚΕΥ), ο
Υπεύθυνος ∆ηµοσίων Σχέσεων Σπύρος Σφενδουράκης (ΚΙΠΑΝ), ο Ταµίας Χρήστος
Κουρουνιώτης (ΑΡ.ΜΕ) και ο Γιώργος Τσιλιγκιρίδης, µέλος (∆Η.ΠΑ.Κ). Απουσίαζαν ο
εκπρόσωπος της Α.ΚΙ.Π. Γιώργος Κατσής και οι Βένιος Αγγελόπουλος, Ρία
Καλφαράκου και Μπάµπης Ζαγούρας, εκπρόσωποι της Συσπείρωσης, που είχαν
µεταβεί στο Βόλο µε σκοπό να συµπαρασταθούν στη δίκη του συναδέλφου Τάκη
Πολίτη. Συζητήθηκαν, µε βάση την ηµερήσια διάταξη που είχε διαµορφωθεί και
ανακοινωθεί,
τα
ακόλουθα
θέµατα:
1) Ενηµέρωση για τη συνάντηση του Προεδρείου µε τον Υφυπουργό Παιδείας
και τους Ειδικούς Γραµµατείς Πανεπιστηµίων και Ευρωπαϊκών Προγραµµάτων για την
οποία είχε σταλεί και σχετικό δελτίο.
2) Μισθολογικά: α) Η θέση µας είναι µεσοπρόθεσµα να ψηφιστεί ένα νέο
πανεπιστηµιακό µισθολόγιο, που να διορθώνει την δραµατική κατάσταση στην οποία
βρίσκονται οι αποδοχές των συναδέλφων. Βραχυπρόθεσµα όµως θεωρούµε ότι
πρέπει θα διεκδικήσουµε την ενσωµάτωση των επιδοµάτων στον βασικό µισθό και
αποφασίστηκε να κατατεθεί προς το ΥΠΕΠΘ σχετική πρόταση. Σ’ αυτή την απόφαση
ο εκπρόσωπος της ∆Η.ΠΑ.Κ διαφώνησε και µειοψήφησε. β) Ειδικό Επίδοµα Ακριτικών
Πανεπιστηµίων: ανατέθηκε στον Σ.Κάτσικα να επικοινωνήσει µε τον σύλλογο ∆ΕΠ
του Πανεπιστηµίου Αιγαίου και άλλους εµπλεκόµενους συλλόγους, ώστε να
παρουσιάσει στην επόµενη Συνεδρίαση ολοκληρωµένη πρόταση για δέσµη µέτρων
(κίνητρα-επίδοµα) που θα ζητηθούν από το ΥΠΕΠΘ για τη στήριξη των ακριτικών
Πανεπιστηµίων.
3) Επίσπευση των διορισµών για νέα µέλη ∆ΕΠ. Έγκαιρη έγκριση των θέσεων
Π∆ 407/80: Αποφασίστηκε να επαναφέρουµε το θέµα στο ΥΠΕΠΘ αλλά και να
ζητήσουµε από τις πρυτανικές αρχές να µεριµνήσουν ώστε τα αιτήµατά τους να
φτάνουν το γρηγορότερο στο Υπουργείο.
4) Συγκρότηση των Οµάδων Εργασίας της ΠΟΣ∆ΕΠ και καθορισµός των κεντρικών
στόχων αυτών: ∆ιαπιστώθηκε ανάγκη να αρχίσουν να λειτουργούν οι επιτροπές
πάνω σε συγκεκριµένα θέµατα. Καταρχήν οι Οµάδες πρέπει να αποτυπώσουν την
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υπάρχουσα κατάσταση σε κάθε ζήτηµα και στη συνέχεια να διαµορφώσουν άµεσους
και µεσοπρόθεσµους στόχους.
5) Οργανωτικά θέµατα της Οµοσπονδίας: α) αναζήτηση νέας στέγης για την
Οµοσπονδία : Υποβλήθηκε από το προεδρείο σχετικό αίτηµα προς το Υπουργείο
Παιδείας και τον Πρύτανη του Ε.Κ.Π.Α. ενώ θα υποβληθεί και προς τον Πρύτανη του
ΕΜΠ, β) ανάγκη γραµµατειακής υποστήριξης: Υποβλήθηκε από το προεδρείο
σχετικό αίτηµα προς τον Πρύτανη του Ε.Κ.Π.Α και προς το ΥΠΕΠΘ και θα υποβληθεί
και προς τις πρυτανικές αρχές του Ε.Μ.Π., γ) οικονοµική ενίσχυση: Ζητήθηκε από
το ΕΚΠΑ και θα ζητηθεί και από τις υπόλοιπες πρυτανικές αρχές. Η Ε.Γ. διαπίστωσε
ότι το ποσό που παρέλαβε από τη προηγούµενη διοίκηση δεν επαρκεί παρά µόνο για
τη σύγκληση των συνεδριάσεων των µελών της στα επόµενα δύο χρόνια, αφού
µέρος των συνδροµών των συλλόγων, που δόθηκαν στο τελευταίο συνέδριο
πληρώθηκε ως χρέος στα µέλη της προηγούµενης διοίκησης. Στην επόµενη
συνεδρίαση της Ε.Γ. ο ταµίας της Οµοσπονδίας θα φέρει εισήγηση προγραµµατισµούπροϋπολογισµού των συνεδριάσεων του οργάνου, για τις µετακινήσεις του οποίου
αποφασίστηκε ότι πρέπει να καλύπτονται όλα τα έξοδα. Καλούνται όµως όλα τα µέλη
να µετακινούνται µε όσο το δυνατόν χαµηλότερο κόστος. Για το σκοπό αυτό οι
συνεδριάσεις θα ανακοινώνονται το ταχύτερο δυνατό. Αποφασίστηκε η επόµενη
συνεδρίαση να πραγµατοποιηθεί στις 12 Μαΐου, ηµέρα που θα γίνει και η συνάντηση
της Ε.Γ. µε τον Πρόεδρο της ∆ηµοκρατίας, αν κριθεί ότι θα υπάρχουν επαρκή
θέµατα. δ) Ιστοσελίδα: Παρουσιάστηκε το σχέδιο του Ιστότοπου στα µέλη της Ε.Γ.
και συζητήθηκαν θέµατα διαχείρισης, τα οποία στη συνέχεια αποφασίστηκε να
κοινοποιηθούν σε όλα τα µέλη της ∆ιοικούσας Επιτροπής. Ήδη έχει σταλεί σχετικό
µήνυµα, στο οποίο καλούνται να τοποθετηθούν τα µέλη της ∆.Ε. κατά τη διάρκεια
της δοκιµαστικής λειτουργίας του ιστότοπου. Εντός του επόµενου δεκαπενθηµέρου ο
ιστότοπος θα λειτουργεί κανονικά. Επισηµάνθηκε η ανάγκη να υπάρχει τουλάχιστον
ένα τµήµα από το «σταθερό» κοµµάτι του
ιστότοπου στα Αγγλικά. Τέλος
παρουσιάστηκε πρόταση για το λογότυπο της Οµοσπονδίας, η οποία στάλθηκε και
ηλεκτρονικά.
6) Η κατάσταση στους Συλλόγους µελών ∆ΕΠ: Ενηµερωτική Συζήτηση.
Αποφασίστηκε η προσπάθεια σύνδεσης µε τους συλλόγους να γίνει συστηµατική,
καταρχήν µέσω της ιστοσελίδας και του ιστολογίου, που θα λειτουργήσουν σε 10
µέρες, αλλά και µέσω συχνότερης επικοινωνίας. Το ζήτηµα αυτό θα περιλαµβάνεται
σε κάθε ηµερήσια διάταξη των συνεδριάσεων της Ε.Γ.
7) Ενηµέρωση από τη συµµετοχή της Οµοσπονδίας στο ΣΑΠΕ και στο ΣΠ∆Ε. Στην
1η συνεδρίαση του ΣΑΠΕ (εκπρόσωπος Ν. Σταυρακάκης και αναπληρωτής Σ.
Κάτσικας) που συµµετείχε εκπρόσωπος της Οµοσπονδίας συζητήθηκαν θέµατα
µετονοµασιών Τµηµάτων και επαγγελµατικών δικαιωµάτων. Από το προεδρείο
τονίστηκε η ανάγκη συνδιαµόρφωσης-παρέµβασης στη διαµόρφωση της ηµερήσιας
διάταξης του ΣΑΠΕ. Σχετικά µε το ΣΠ∆Ε (εκπρόσωπος Ε. Μπουρνόβα, αναπληρωτής
Χ. Τρικαλινός) η συµµετοχή της Οµοσπονδίας κρίθηκε πολύ θετική και η επιτροπή
που τη στηρίζει θα φέρει πολύ σύντοµα στην Ε.Γ. µια πρώτη αλλά ολοκληρωµένη
πρόταση για την αναβάθµιση του Λυκείου. Είναι σηµαντικό η Οµοσπονδία να
παραµείνει συνοµιλητής και συνδιαµορφωτής της πολιτικής για τη ∆ευτεροβάθµια
Εκπαίδευση και όχι µόνο το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. Στη συµµετοχή της
Οµοσπονδίας στο ΣΑΠΕ και στο ΣΠ∆Ε διαφώνησε ο εκπρόσωπος της ∆Η.ΠΑ.Κ.,
θεωρώντας ότι ο διάλογος σ’ αυτά τα όργανα είναι προσχηµατικός και οι αποφάσεις
προειληµµένες.
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8) Ενηµέρωση από τις συναντήσεις του Προεδρείου µε Πρυτανικές Αρχές: Το
προεδρείο είχε µια πρώτη επαφή µε τον Πρύτανη του Ε.Κ.Π.Α. κ.Χ. Κίττα και την
εποµένη της συνεδρίασης θα συναντηθεί µε τις πρυτανικές αρχές του Ε.Μ.Π. Επίσης
στις 24 4 2009 υπήρξε µια πρώτη εθιµοτυπική αλλά και ουσιαστική στο επίπεδο της
αλληλοενηµέρωσης συνάντηση του Προέδρου µε τις Πρυτανικές Αρχές του
Πανεπιστηµίου Κρήτης (Βλέπε συνηµµένα).
9) Κατάληψη της Πρυτανείας του ΑΠΘ - Εργολαβίες: Λόγω της πολυπλοκότητας του
ζητήµατος, η Ε.Γ. κατέληξε σε µια καταρχήν διατύπωση: Να ζητήσει από την πολιτεία
οι πάγιες και διαρκείς ανάγκες προσωπικού κάθε κατηγορίας των Πανεπιστηµίων να
µην καλύπτονται µέσω εργολαβιών και εποχικού προσωπικού.
10) Ενηµέρωση για διάφορα θέµατα µελών ∆ΕΠ που απευθύνονται προς την Ε.Γ.
χωρίς ωστόσο να
εµπίπτουν πάντα στην αρµοδιότητά της: [Πανεπιστήµιο
Ιωαννίνων, Πανεπιστήµιο Μακεδονίας και Πανεπιστήµιο Κρήτης (Ρέθυµνο)] και για
τη συνάντηση µε τον Σύλλογο Μετεκπαιδευοµένων ∆ασκάλων και Νηπιαγωγών
Μαράσλειου ∆ιδασκαλείου και ∆ιδασκαλείου Νηπιαγωγών ΤΕΑΠΗ.
11) Αναγνώριση από τον ∆ΟΑΤΑΠ Πτυχίου µε µέρος των σπουδών σε κολλέγιο. Έγινε
ενηµέρωση για την αντίδραση της Ε.Γ., η οποία απέστειλε ήδη επιστολή διαµαρτυρίας
στον Πρόεδρο του ∆ΟΑΤΑΠ.
12) Αποσπάσεις συζύγων µελών ∆ΕΠ.: Έγινε ενηµέρωση για τις ενέργειες του
προεδρείου προς το ΥΠΕΠΘ για την επίλυση του θέµατος.
13) Προετοιµασία της 2ης Συνεδρίασης της ∆ιοικούσας Επιτροπής: Αποφασίστηκε
ως ηµεροµηνία σύγκλησης της ∆ιοικούσας Επιτροπής η 13η Ιουνίου 2009
και ως τόπος το Πανεπιστήµιο Πατρών, το οποίο θα ενισχύσει οικονοµικά αυτή
τη συνεδρίαση.

Αθήνα, 5 Μαΐου 2009

Ο Πρόεδρος

Η Γραµµατέας

Νικόλαος Μ.
Σταυρακάκης
Καθηγητής Ε.Μ.Π.

Ευγενία Μπουρνόβα
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Ε.Κ.Π.Α.
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Πανελλήνια Οµοσπονδία Συλλόγων
∆ιδακτικού και Ερευνητικού
Προσωπικού
Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο: posdep@posdep.gr
www.posdep.gr

Ιστοσελίδα:

ΠΡΟΕ∆ΡΕΙΟ
ΑΘΗΝΑ, 5 ΜΑΙΟΥ 2009
ΠΡΟΣ ΤΟΝ
ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΑΙ∆ΕΙΑ
Κύριο Άρη Σπηλιοτόπουλο
Αξιότιµε κύριε Υπουργέ,
Σας διαβιβάζουµε κοινό αίτηµα των συναδέλφων µελών ∆ΕΠ των Ιατροδικαστικών
Εργαστηρίων ΟΛΩΝ των Ιατρικών Τµηµάτων της χώρας, σχετικό µε το κατατεθέν
την 23η Απριλίου 2009 Νοµοσχέδιο από το Υπουργείο ∆ικαιοσύνης
«Μεταρρυθµίσεις στην οργάνωση της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας, στη
θεραπευτική µεταχείριση χρηστών ναρκωτικών ουσιών και άλλες διατάξεις».
Ζητάµε την άµεση παρέµβαση σας στο θέµα, λαµβάνοντας υπόψη τις παρατηρήσεις
και τις προτάσεις των συναδέλφων.

Με Ιδιαίτερη Εκτίµηση,

Ο Πρόεδρος

Η Γραµµατέας

Νικόλαος Μ.
Σταυρακάκης
Καθηγητής Ε.Μ.Π.

Ευγενία Μπουρνόβα
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Ε.Κ.Π.Α.

Κοινοποίηση:
Ειδικό Γραµµατέα Πανεπιστηµίων: κ. Αθανάσιο Κυριαζή
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Πανελλήνια Οµοσπονδία Συλλόγων
∆ιδακτικού και Ερευνητικού
Προσωπικού
ΠΡΟΕ∆ΡΕΙΟ
Προς Υπουργό
Κοιν.1. Μασσαλά
2. ΕΣ∆ΕΠ Παν. ∆υτ. Μακεδονίας
Αξιότιµε Κύριε Υπουργέ,
Στην ΠΟΣ∆ΕΠ περιήλθε διαµαρτυρία διδασκόντων µε βάση το Π∆ 407/80 του
Τµήµατος Εικαστικών και Εφαρµοσµένων Τεχνών του Πανεπιστηµίου ∆υτικής
Μακεδονίας, σύµφωνα µε την οποία

1. Οι συµβάσεις που εκλήθησαν να υπογράψουν για το εαρινό εξάµηνο του
τρέχοντος ακαδηµαϊκού έτους έχουν ηµεροµηνία λήξης την 30.06.2009
αντί για 31.08.2009.
2. Οι συµβάσεις του χειµερινού εξαµήνου φέρουν ηµεροµηνία έναρξης
µεταγενέστερη εκείνης της έναρξης του ακαδηµαϊκού έτους και
3. Πολλές από τις υπογραφείσες συµβάσεις, ιδιαίτερα εκείνες που αφορούν
στη διδασκαλία εργαστηριακών µαθηµάτων, αναγράφουν µικρότερο
αριθµό ωρών διδασκαλίας από εκείνον που πραγµατοποιείται και η
αναλογία διδασκόντων/διδασκοµένων υπολείπεται σηµαντικά των
απαιτήσεων ενός Πανεπιστηµιακού Τµήµατος που επιθυµεί την άρτια
εκπαίδευση των φοιτητών του.
Το Πανεπιστήµιο ∆υτικής Μακεδονίας, σε απάντηση σχετικού ερωτήµατός µας, δεν
διαψεύδει τα παραπάνω, τα οποία αποδίδονται στη µη χορήγηση από το ΥπΕΠΘ
επαρκών πιστώσεων διδασκόντων µε βάση το Π∆ 407/80 και σε γενικότερες
παθογένειες και προχειρότητα εκ µέρους του ΥπΕΠΘ στο σχεδιασµό και λειτουργία
νέων Πανεπιστηµιακών Τµηµάτων.
Κύριε Υπουργέ,
Η ΠΟΣ∆ΕΠ

•

Θεωρεί απαράδεκτη την επιλογή –που αναφέρεται στην εγκύκλιο
Φ.122.5/23/108248(19)/Β2/26-8-2008 του ΥπΕΠΘ- να απασχολούνται οι
διδάσκοντες µε βάση το Π∆ 407/80 «για χρονικό διάστηµα µικρότερο των
6 µηνών ανά εξάµηνο». Πρέπει επιτέλους να γίνει αντιληπτό απ’ όλους ότι
οι συµβασιούχοι διδάσκοντες στα Πανεπιστήµια µε βάση το Π∆ 407/80 δεν
είναι «εποχικό προσωπικό» αλλά ισότιµα µέλη της ακαδηµαϊκής κοινότητας
προς τα οποία πρέπει να επιδεικνύεται, απ’ όλους, ο ανάλογος σεβασµός,
ιδίως δε σε ό,τι αφορά στα εργασιακά τους δικαιώµατα.
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•

•

•

Καλεί το Υπουργείο Οικονοµικών, µέσω του ΥπΕΠΘ, να παράσχει άµεσα
στο Πανεπιστήµιο ∆υτικής Μακεδονίας – ένα νέο περιφερειακό και µάλιστα
ακριτικό Ίδρυµα - τις επιπλέον πιστώσεις που απαιτούνται για την εύρυθµη
λειτουργία όλων των Τµηµάτων του, όπως καί σε όσα ακόµη Πανεπιστήµια
αντιµετωπίζουν παρόµοια προβλήµατα. Στην εποχή που η χώρα ισχυρίζεται
ότι αγωνίζεται για την ισότιµη ένταξή της στον Ευρωπαϊκό Χώρο Ανώτατης
Εκπαίδευσης, δεν είναι δυνατό οι εκπαιδευτικές ανάγκες των ελληνικών
Πανεπιστηµίων να αντιµετωπίζονται από ορισµένους ως λογιστικές
εγγραφές που πρέπει να ισοσκελιστούν.
Καλεί το ΥπΕΠΘ να διαµορφώσει ετήσιο προγραµµατισµό έτσι ώστε να
διανέµει εγκαίρως, εντός του Απριλίου ή Μαΐου, τις πιστώσεις για
διδάσκοντες µε βάση το Π∆ 407/80 σε όλα τα Πανεπιστήµια, έτσι ώστε να
αποφευχθεί στο µέλλον το φαινόµενο της καθυστερηµένης έναρξης των
συµβάσεων και κυρίως ενεργοποίησης των πληρωµών.
Καλεί το ΥπΕΠΘ να δροµολογήσει άµεσα τις διαδικασίες για την εκπόνηση
–µαζί µε την ακαδηµαϊκή κοινότητα και τους κοινωνικούς και
παραγωγικούς φορείς- στρατηγικού σχεδίου για την ανώτατη εκπαίδευση,
έτσι ώστε να σταµατήσει επιτέλους η καταστροφική πολιτική της ίδρυσης
νέων Τµηµάτων ανώτατης εκπαίδευσης που δεν εξυπηρετούν ακαδηµαϊκές
αλλά µόνο πολιτικές ή µικρο-πολιτικές ανάγκες και των οποίων οι
προϋποθέσεις βιώσιµης ανάπτυξης δεν πληρούνται ούτε κατ’ ελάχιστο.
Αθήνα, 14 Μαΐου 2009

Ο Πρόεδρος

Η Γραµµατέας

Νικόλαος Μ.
Σταυρακάκης
Καθηγητής Ε.Μ.Π.

Ευγενία Μπουρνόβα
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Ε.Κ.Π.Α.
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Πανελλήνια Οµοσπονδία Συλλόγων
∆ιδακτικού και Ερευνητικού
Προσωπικού
Ηλεκτρονική ∆ιεύθυνση: posdep@posdep.gr
www.posdep.gr

Ιστοσελίδα:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΘΗΝΑ, 16 ΜΑΪΟΥ 2009
ΠΡΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ ∆ΕΠ ΟΛΩΝ ΤΩΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ
Αγαπητές και Αγαπητοί Συνάδελφοι,
µε το µήνυµα αυτό εγκαινιάζεται η άµεση επαφή της Οµοσπονδίας µε όλες και
όλους εσάς. Βασική µας επιδίωξη αποτελεί η κατά το δυνατόν πληρέστερη και
αµεσότερη επαφή µεταξύ µας για όλα τα θέµατα, που απασχολούν σήµερα το
Ελληνικό Πανεπιστήµιο. Θέµατα µεγάλα, κεντρικά και διαχρονικά αλλά και
θέµατα «µικρά» και καθηµερινά. Για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος απαιτείται
η προσπάθεια να είναι κοινή.
Από την πλευρά µας υποσχόµαστε να καταστήσουµε την επαφή µαζί
σας όσο µπορούµε διακριτική και µε την ενόχληση στο ελάχιστο. Γνωρίζουµε
πόσο πολύτιµος είναι ο χρόνος όλων µας και την τεράστια ποσότητα
πληροφορίας - ενίοτε αµφιλεγόµενης χρησιµότητας και αξίας, που
συσσωρεύεται καθηµερινά στον υπολογιστή µας. Γι’ αυτό θέλουµε να
γνωρίζετε ότι η προσπάθειά µας επικεντρώνεται στην κατά το δυνατόν
καλύτερη και φιλικότερη οργάνωση της διαθέσιµης πληροφορίας στην
ιστοσελίδα της Οµοσπονδίας, την οποία σας συνιστούµε να επισκέπτεστε για
την τακτική και σφαιρική ενηµέρωσή σας στα δικά µας θέµατα. Έτσι η χρήση
της λίστας των ηλεκτρονικών διευθύνσεών σας θα γίνεται µε µεγάλη φειδώ
και µόνο για σηµαντικά και/ή επείγοντα θέµατα.
Τέλος, θα θέλαµε για µια ακόµα φορά να σας τονίσουµε τη µεγάλη
σηµασία που δίδουµε στη λειτουργία των Οµάδων Εργασίας. Κάνουµε
έκκληση σε όλους τους συναδέλφους που θεωρούν ότι µπορούν να
συµβάλουν σε επιµέρους θέµατα, να ενταχθούν στις αντίστοιχες οµάδες.
Επίσης, ζητάµε από όλους µας να παρακολουθούµε τη δηµόσια διαβούλευση,
που θα εξελίσσεται για όλα αυτά τα θέµατα µέσα από τα αντίστοιχα τµήµατα
(Blocks) της ιστοσελίδας µας.
Τη νέα ιστοσελίδα της ΠΟΣ∆ΕΠ µπορείτε να τη βρείτε στη διεύθυνση:
www.posdep.gr
Με φιλικούς & συναδελφικούς χαιρετισµούς,

Νικόλαος Μ. Σταυρακάκης
Καθηγητής ΕΜΠ
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Πανελλήνια Οµοσπονδία Συλλόγων
∆ιδακτικού και Ερευνητικού
Προσωπικού
ΠΡΟΕ∆ΡΕΙΟ
∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Αθήνα, 19 Μαΐου 2009
ΘΕΜΑ: Εκλογές Οργάνων ∆ιοίκησης των Πανεπιστηµίων
Τις προσεχείς εβδοµάδες σε ορισµένα Πανεπιστήµια θα κληθούν οι συνάδελφοι να
εκλέξουν όργανα διοίκησης σε επίπεδο Τµηµάτων ή Σχολών – Κοσµήτορες και
Πρόεδροι για τα επόµενα χρόνια. Όλοι είµαστε γνώστες της δραµατικής
κατάστασης στην οποία βρίσκεται το Ελληνικό Πανεπιστήµιο και της µεγάλης και
πολυεπίπεδης προσπάθειας, που επιβάλλεται να καταβληθεί από όλες τις πλευρές για
την αναστροφή της πορείας. Γνωρίζουµε επίσης τις τεράστιες ατέλειες και αδυναµίες
που έχει το υπάρχον θεσµικό πλαίσιο για τα Πανεπιστήµια. Ειδικότερα έχουµε γνώση
των µεγάλων λειτουργικών προβληµάτων που έχει προκαλέσει ο τελευταίος Νόµος
3549/2007 στο πανεπιστηµιακό σύστηµα µε την αδικαιολόγητη και πολλαπλή
διόγκωση της γραφειοκρατίας.
Ωστόσο και η ίδια η πανεπιστηµιακή κοινότητα φέρει µερίδιο ευθύνης για κάποιες από
τις δυσλειτουργίες και τα γενικότερα αρνητικά συµβάντα στον πανεπιστηµιακό χώρο.
Ευθύνες που επιµερίζονται σε καθένα µας χωριστά αλλά αφορούν κυρίως τις µέχρι
σήµερα εκλεγµένες διοικήσεις. Γι’ αυτό το λόγο, οι επικείµενες ακαδηµαϊκές εκλογικές
διαδικασίες αποτελούν µια ευκαιρία πρώτης γραµµής για αλλαγή του κλίµατος.
Κάνουµε έκκληση σε όλες τις δηµιουργικές δυνάµεις των συναδέλφων
πανεπιστηµιακών δασκάλων να συµβάλουν µε κάθε µέσο, ώστε αυτές οι διαδικασίες
να γίνουν ουσιαστικές και να αποκτήσουν τη µέγιστη δυνατή αξία για τα
πανεπιστηµιακά δρώµενα. Πιο συγκεκριµένα:
1. Καλούµε τους(τις) συναδέλφους – υποψήφιους και υποψήφιες να
δηµοσιοποιήσουν τις προγραµµατικές τους θέσεις για τη διοίκηση του
Τµήµατος ή της Σχολής τους κατά την επόµενη διετία (ή τριετία), και στις
προεκλογικές διαδικασίες που θα ακολουθήσουν, να συµβάλουν τα µέγιστα
στην ανάπτυξη ενός ήρεµου και παραγωγικού διαλόγου µέσα στο χώρο τους πάνω στα κεντρικά θέµατα αναβάθµισης της ποιότητας των ακαδηµαϊκών
λειτουργιών και του ακαδηµαϊκού περιβάλλοντος. Ως ένα από τα
αποτελέσµατα µιας τέτοιας διαδικασίας θεωρούµε ότι θα είναι η κινητοποίηση
όλων των συνιστωσών της κοινότητάς τους – και ειδικά των φοιτητών – για
συµµετοχή στο διάλογο, κατ’ επέκταση και στις εκλογές. Κάνουµε λοιπόν
έκκληση στους φοιτητές και τις φοιτήτριες αφενός να συµµετέχουν µαζικά
µέσω της καθολικής ψηφοφορίας αφετέρου να στηρίξουν τους υποψηφίους
εκείνους που µε
διαφάνεια προβάλλουν το πρόγραµµά τους για την
αναβάθµιση του πανεπιστηµίου.
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2. Κάνουµε επίσης έκκληση σ’ όλους τους συναδέλφους να συµµετέχουν µαζικά
στις προεκλογικές διαδικασίες και στην επιλογή τους να έχει βαρύνουσα
γνώµη η ύπαρξη προγράµµατος και η διατύπωση προτάσεων για τα βασικά
ακαδηµαϊκά προβλήµατα του χώρου τους.
3. Στους συναδέλφους που θα εκλεγούν – αφού ευχηθούµε καλή επιτυχία στο
δύσκολο έργο τους – απευθύνουµε έκκληση να πορευτούν µε διαφάνεια,
ευρύτητα πνεύµατος, αλτρουισµό, ακαδηµαϊκή συνέπεια ισότιµα προς όλα τα
µέλη - µακριά συµπεριφορές «προσωπικού προσπορισµού». Η εποχή µας
απαιτεί την υπέρβαση σε πολλά επίπεδα. Επίσης τους καλούµε να συµβάλουν
µε όλες τους τις δυνάµεις - στο χώρο ευθύνης τους - στην περαιτέρω
αναβάθµιση και τον εκσυγχρονισµό των προγραµµάτων σπουδών, της
λειτουργίας και της προσφερόµενης υποστήριξης από τις διοικητικές
υπηρεσίες, και γενικότερα της υπάρχουσας ποιότητας της ακαδηµαϊκής ζωής.
Είµαστε σίγουροι ότι αν κινηθούν µε αυτόν τον τρόπο θα επιτύχουν
συγχρόνως την ανάδειξη των κυρίαρχων προβληµάτων, που ταλανίζουν
δοµικά το πανεπιστηµιακό σύστηµα, ανάδειξη που αποτελεί σήµερα ένα από
τα κεντρικά ζητούµενα για το ελληνικό πανεπιστήµιο.

Ο Πρόεδρος

Η Γραµµατέας

Νικόλαος Μ.
Σταυρακάκης
Καθηγητής Ε.Μ.Π.

Ευγενία Μπουρνόβα
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Ε.Κ.Π.Α.
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Πανελλήνια Οµοσπονδία Συλλόγων
∆ιδακτικού και Ερευνητικού
Προσωπικού
ΠΡΟΕ∆ΡΕΙΟ
∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΘΕΜΑ: Συµπαράσταση στην κινητοποίηση της Ένωσης Ελλήνων Βιβλιοθηκονόµων και
Επιστηµόνων Πληροφόρησης.
Με αφορµή την εξαγγελθείσα κινητοποίηση της Ένωσης Ελλήνων Βιβλιοθηκονόµων
και Επιστηµόνων Πληροφόρησης, η ΠΟΣ∆ΕΠ

Επισηµαίνει την καθοριστική συνεισφορά των Πανεπιστηµιακών
Βιβλιοθηκών στην εκπαίδευση που παρέχεται και την έρευνα που
διενεργείται στα Ελληνικά Πανεπιστήµια και τη σηµασία της συνεχούς
στήριξης και αναβάθµισής τους για τη βελτίωση της ποιότητας στο
ακαδηµαϊκό περιβάλλον.
• ∆ιαπιστώνει ότι οι Πανεπιστηµιακές Βιβλιοθήκες, που αναβαθµίστηκαν,
εκσυγχρονίστηκαν, στελεχώθηκαν και εξοπλίστηκαν µε κονδύλια του Γ΄
ΚΠΣ, οδηγούνται σε συρρίκνωση και ποιοτική υποβάθµιση, αφού, µε
ευθύνη του ΥπΕΠΘ, δαπάνες που σχετίζονται µε την εύρυθµη συνέχιση
της λειτουργίας τους χαρακτηρίστηκαν ως µη επιλέξιµες στο ∆΄ ΚΠΣ
(ΕΣΠΑ).
Ενόψει των παραπάνω, η ΠΟΣ∆ΕΠ
• Καλεί το ΥπΕΠΘ να προβεί σε όλες τις απαιτούµενες ενέργειες προκειµένου
όλες οι δαπάνες που σχετίζονται µε τη λειτουργία των Πανεπιστηµιακών
Βιβλιοθηκών να καλύπτονται εγκαίρως, είτε από εθνικούς είτε από
ευρωπαϊκούς πόρους.
• Καλεί το ΥπΕΠΘ να δώσει άµεσα λύση στο πρόβληµα της συνέχισης της
απασχόλησης των συµβασιούχων εργαζοµένων στις Πανεπιστηµιακές
Βιβλιοθήκες.
• Στηρίζει την κινητοποίηση της 22.05.2009, που διοργανώνει η Ένωση
Ελλήνων Βιβλιοθηκονόµων και Επιστηµόνων Πληροφόρησης και καλεί όλα
τα µέλη της ακαδηµαϊκής κοινότητας να συµπαρασταθούν σ’ αυτήν, µε
όποιο τρόπο θεωρούν προσφορότερο.

•

Αθήνα, 21 Μαΐου 2009

Ο Πρόεδρος

Η Γραµµατέας

Νικόλαος Μ.
Σταυρακάκης
Καθηγητής Ε.Μ.Π.

Ευγενία Μπουρνόβα
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Ε.Κ.Π.Α.
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Πανελλήνια Οµοσπονδία Συλλόγων
∆ιδακτικού και Ερευνητικού
Προσωπικού
ΠΡΟΕ∆ΡΕΙΟ
∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Αθήνα, 25 Μαΐου 2009
ΘΕΜΑ: Σχετικά µε τη διεξαγόµενη Ε∆Ε στο Τµήµα Χηµείας του Πανεπιστηµίου

Ιωαννίνων.
Πρόσφατα, ένας µεγάλος αριθµός συναδέλφων µελών ∆ΕΠ του Τµήµατος Χηµείας
του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων κλήθηκαν να καταθέσουν, ενόρκως ή ανωµοτί, στο
πλαίσιο Ε∆Ε που παρήγγειλε ο Πρύτανης του εν λόγω Πανεπιστηµίου, χωρίς να έχει
καταστεί πλήρως γνωστός σ’ αυτούς ο λόγος της διενέργειας της Ε∆Ε ή το ακριβές
αντικείµενό της.
Το Προεδρείο της Ε.Γ. της ΠΟΣ∆ΕΠ, αφού επικοινώνησε µε όλα τα εµπλεκόµενα στην
υπόθεση µέρη και αφού διερεύνησε µε όποιο επιπλέον πρόσφορο µέσο είχε στη
διάθεσή του τα δεδοµένα της υπόθεσης, διαπιστώνει ότι
1. Το συγκεκριµένο περιστατικό εντάσσεται σε σειρά διοικητικών δυσλειτουργιών
του Τµήµατος Χηµείας του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων, των οποίων αποτελεί
εξέλιξη.
2. Αφορµή για την εξέλιξη αυτή αποτέλεσε η διάταξη του άρθρου 46 παρ. 10 του
Προτύπου Γενικού Κανονισµού των Πανεπιστηµίων (Π.∆. 160/2008), η οποία
απαγορεύει να µετέχουν στην ίδια συνεδρίαση συλλογικού οργάνου µέλη ∆ΕΠ
σύζυγοι ή συγγενείς µέχρι 4ου βαθµού, εκτός εξαιρέσεων που ρητά προβλέπονται
στην ίδια διάταξη.
3. Η διενέργεια Ε∆Ε παραγγέλθηκε επειδή συνάδελφοι µέλη ∆ΕΠ του Τµήµατος
Χηµείας εξέφρασαν ενστάσεις, διαµαρτυρίες ή επιφυλάξεις επί της ορθότητας της
εφαρµογής της διάταξης αυτής, ενόψει µάλιστα σοβαρών πρακτικών
προβληµάτων εφαρµογής της.
Μετά τις παραπάνω διαπιστώσεις, το Προεδρείο της Ε.Γ. της ΠΟΣ∆ΕΠ θεωρεί ότι
1. Η διάταξη του άρθρου 46 παρ. 10 του Προτύπου Γενικού Κανονισµού των
Πανεπιστηµίων (Π.∆. 160/2008) δεν πρέπει να εφαρµόζεται, επειδή όχι µόνο
καταργεί διάταξη νόµου, εν προκειµένω του άρθρου 14 παρ. 41 του Ν2817/2000,
χωρίς η εξουσιοδοτική διάταξη του Ν3549/2007 να παρέχει ανάλογη δυνατότητα,
αλλά και ενδεχοµένως παραβιάζει δικαιώµατα των υποκειµένων σ’ αυτήν µελών
∆ΕΠ και, τέλος, αναµφιβόλως δηµιουργεί στα Πανεπιστήµια σηµαντικές δυσκολίες
εφαρµογής.
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2. Η διάταξη αυτή αποτελεί ένα µόνο από τα πολλά παραδείγµατα της ασύλληπτης
προχειρότητας, που χαρακτηρίζει το νοµοθετικό έργο το οποίο το ΥπΕΠΘ
παρήγαγε κατ’ εξουσιοδότηση του Ν3549/2007. Ανάλογα παραδείγµατα
εµφιλοχωρούν όχι µόνο στο ίδιο το Π∆160/2008, αλλά και στις υπουργικές
αποφάσεις για τη συγκρότηση εκλεκτορικών σωµάτων, τη διανοµή
συγγραµµάτων, κλπ. και έχουν ήδη οδηγήσει σε πανθοµολογούµενες –ακόµη
και από το ίδιο το ΥπΕΠΘ- δυσλειτουργίες.
3. Τα όργανα διοίκησης του Πανεπιστηµίου, που είναι ΝΠ∆∆ και εκδίδει εκτελεστές
διοικητικές πράξεις, οφείλουν να εφαρµόσουν τον νόµο. Εάν όµως µια
εφαρµοστέα διάταξη εγείρει ζητήµατα ερµηνείας, ασφαλώς και οι ενδιαφερόµενοι
συνάδελφοι έχουν το δικαίωµα, αλλά και τη σαφή υποχρέωση να εκφέρουν τη
γνώµη τους, στο πλαίσιο της καλώς νοούµενης ακαδηµαϊκής ελευθερίας. Για τη
γνώµη τους αυτή δεν επιτρέπεται να διώκονται, και οποιαδήποτε δίωξη,
πειθαρχική ή άλλη, τυχόν υποστούν γι’ αυτό το λόγο, θα είναι απαράδεκτη και θα
βρει ολοκληρωτικά αντίθετη και αποφασιστικά αλληλέγγυα στο πλευρό των
συναδέλφων συνολικά την ηγεσία της ΠΟΣ∆ΕΠ, αλλά, πιστεύουµε, και τη
συντριπτική πλειοψηφία των πανεπιστηµιακών δασκάλων.
Προκειµένου να αντιµετωπιστεί αποτελεσµατικά το σηµαντικό αυτό πρόβληµα, που
ανέκυψε στο Τµήµα Χηµείας του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων και που δυνητικά θα
µπορούσε να δηµιουργήσει ανάλογα προβλήµατα και σε κάθε άλλο Πανεπιστήµιο, το
Προεδρείο της Ε.Γ. της ΠΟΣ∆ΕΠ καλεί
1. Το ΥπΕΠΘ να προβεί αµελλητί σε όλες τις απαιτούµενες ενέργειες προκειµένου να
ανασταλεί αµέσως η εφαρµογή του άρθρου 46 παρ. 10 του Προτύπου Γενικού
Κανονισµού των Πανεπιστηµίων (Π.∆. 160/2008).
2. Το ΥπΕΠΘ, σε ανοικτό διάλογο και στενή συνεργασία µε όλες τις συνιστώσες της
ακαδηµαϊκής κοινότητας, τη Σύνοδο Πρυτάνεων και την ΠΟΣ∆ΕΠ να προβεί
αµέσως σε εντοπισµό και αναθεώρηση όλων των διατάξεων, που έχουν οδηγήσει
τα Πανεπιστήµια σε δυσλειτουργίες. Σε αυτή την κατεύθυνση ήδη κινούνται οι
Οµάδες Εργασίας της Οµοσπονδίας και πιστεύουµε ότι σύντοµα θα µπορέσουµε
να καταθέσουµε στο τραπέζι ενός τέτοιου διαλόγου συγκεκριµένες προτάσεις.
3. Τα όργανα διοίκησης του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων να εφαρµόσουν τη
νοµοθεσία που διέπει τη λειτουργία των Πανεπιστηµιακών οργάνων –εν
προκειµένω το άρθρο 14 παρ. 41 του Ν2817/2000 και το άρθρο 24 παρ. 6 του
Ν3549/2007- τα οποία παραµένουν σε ισχύ,
4. Τον Πρύτανη του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων να διακόψει άµεσα τη διενέργεια
οποιασδήποτε Ε∆Ε κατά συναδέλφων µελών ∆ΕΠ του Τµήµατος Χηµείας, που
µπορεί να εκληφθεί ως απόπειρα ποινικοποίησης της έκφρασης γνώµης.
5. Την ακαδηµαϊκή κοινότητα του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων να εξετάσει, διά της
Συγκλήτου του, το ενδεχόµενο αναθεώρησης του εσωτερικού κανονισµού του
Ιδρύµατος, προκειµένου έτσι να ακυρώσει στην πράξη την εφαρµογή του
Π∆160/2008.
Τέλος, το Προεδρείο της Ε.Γ. της ΠΟΣ∆ΕΠ καλεί όλους τους συναδέλφους και τα
όργανα διοίκησης των Πανεπιστηµίων να εξαντλούν κάθε περιθώριο κατά την
επίλυση των όποιων δυσλειτουργιών προκύπτουν από την εφαρµογή του νέου
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θεσµικού πλαισίου -αλλά και του προϋπάρχοντος- σε πνεύµα ακαδηµαϊκότητας και
καλόπιστης συνεργασίας, για το καλό του Πανεπιστηµίου και των φοιτητών µας.
Στο πλαίσιο αυτό, η ΠΟΣ∆ΕΠ εκτιµά ότι η ευρύτατα διαδεδοµένη σε όλη την
Πανεπιστηµιακή Κοινότητα της χώρας πρακτική της διατύπωσης συνδικαλιστικής
φύσης απόψεων στο πλαίσιο διοικητικών οργάνων των ΑΕΙ, όπως η Σύγκλητος ή οι
Γ.Σ. των Τµηµάτων, δεν µπορεί να σταµατήσει µε ατοµικές διώξεις συναδέλφων,
αλλά µε την ανάπτυξη ενός ισχυρού, περιεκτικού και αξιόπιστου πανεπιστηµιακού
συνδικαλιστικού κινήµατος -ενός νέου ακαδηµαϊκού πολιτισµού- που θα ορθώσει
συλλογικά το ανάστηµα των Πανεπιστηµιακών δασκάλων απέναντι στην όποια «µη
ακαδηµαϊκή εξουσία» κρατική ή µη, που επιχειρεί να νοµοθετεί ή να δρα κατά το
δοκούν, αγνοώντας τις θέσεις της ίδιας της Πανεπιστηµιακής Κοινότητας, τις οποίες
όλοι µας θα πρέπει, όµως, να φροντίσουµε να διατυπώσουµε ξεκάθαρα στο πλαίσιο
µιας ευρύτατης συναίνεσης, χωρίς αποκλεισµούς και στεγανά. Αυτό επιδιώκουµε και
γι’ αυτό εργαζόµαστε.

Ο Πρόεδρος

Η Γραµµατέας

Νικόλαος Μ.
Σταυρακάκης
Καθηγητής Ε.Μ.Π.

Ευγενία Μπουρνόβα
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Ε.Κ.Π.Α.

Πανελλήνια Οµοσπονδία Συλλόγων
∆ιδακτικού και Ερευνητικού
Προσωπικού
Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο: posdep@posdep.gr

Ιστοσελίδα: www.posdep.gr

Π Ρ Ο Ε ∆ Ρ Ε Ι Ο
Αθήνα, 1 IOYNIOY 2009
ΠΡΟΣ τους ΠΡΥΤΑΝΕΙΣ και
ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΕΙΣ Οικονοµικού Προγραµµατισµού και Ανάπτυξης των ΑΕΙ
ΘΕΜΑ: Καταλογισµοί στο Πανεπιστήµιο Κρήτης και σχετικά θέµατα.

Κύριε Πρύτανη/Αντιπρύτανη,
Όπως γνωρίζετε, σε λίγες ηµέρες λήγει η προθεσµία υποβολής προτάσεων των
Πανεπιστηµίων για τη δράση ∆ΑΣΤΑ (∆οµή Απασχόλησης και Σταδιοδροµίας, µε
υποέργα την Πρακτική Άσκηση, το Γραφείο ∆ιασύνδεσης και τα µαθήµατα
Επιχειρηµατικότητας) που αναπτύσσεται στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013. Το
πρόγραµµα αυτό µε κανένα τρόπο δεν µπορεί να θεωρηθεί ως ερευνητικό και άρα,
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σύµφωνα µε πρόσφατη απόφαση του ∆΄ Τµήµατος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, δεν
µπορεί να αποτελέσει αντικείµενο διαχείρισης από τους Ειδικούς Λογαριασµούς
Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) των Πανεπιστηµίων.
Η απόφαση αυτή ερείδεται στην άποψη ότι η ΚΥΑ 679/96 που αποτελεί τη ρύθµιση
επί της οποίας κυρίως βασίζεται η λειτουργία των ΕΛΚΕ έχει εκδοθεί καθ’ υπέρβαση
της σχετικής εξουσιοδοτικής διάταξης. Προκειµένου να αντιµετωπισθεί το πρόβληµα
αυτό, όπως γνωρίζετε, τα Πανεπιστήµια έχουν υποβάλει προτάσεις νοµοθετικής
ρύθµισης και έχουν ζητήσει την αναδροµική ισχύ της, προκειµένου να
αντιµετωπιστούν και οι καταλογισµοί στο Πανεπιστήµιο Κρήτης. ∆υστυχώς όµως,
παρά τις περί του αντιθέτου διαβεβαιώσεις από πλευράς ΥπΕΠΘ, η ρύθµιση αυτή δεν
έχει δροµολογηθεί.
Είναι προφανές ότι η δράση ∆ΑΣΤΑ αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της εκπαιδευτικής
διαδικασίας στα Πανεπιστήµια, εντελώς απαραίτητο για όλους τους φοιτητές µας. Το
ίδιο συµβαίνει και µε άλλες δράσεις που θα προκηρυχθούν στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ
2007-2013, είτε από το ΥπΕΠΘ είτε από άλλους φορείς. Ωστόσο, αν η νοµοθετική
τακτοποίηση της ΚΥΑ 679/96 δεν ολοκληρωθεί, η ανάληψη των σχετικών έργων από
τα Πανεπιστήµια θα γίνει µε δική τους ευθύνη, µε κίνδυνο χαρακτηρισµού των έργων
αυτών (και των δαπανών που θα αναληφθούν) ως µη σκόπιµων (και συνεπώς µη
σύννοµων) και συνακόλουθα µε σοβαρό κίνδυνο επανάληψης των φαινοµένων
καταλογισµού, που παρατηρήθηκαν στο Πανεπιστήµιο Κρήτης.
Το Προεδρείο της ΕΓ της ΠΟΣ∆ΕΠ έχει πληροφορηθεί την απόφαση της Συνόδου
του Καρπενησίου µε την οποία ζητείται από όλους τους ΕΛΚΕ η αναστολή
διαχείρισης των προγραµµάτων ΕΣΠΑ 2007-2013 σε περίπτωση που η νοµική ισχύς
της ΚΥΑ 679/96 δεν διευθετηθεί µέχρι την επόµενη Σύνοδο Πρυτάνεων.
Το Προεδρείο της ΕΓ της ΠΟΣ∆ΕΠ στηρίζει την απόφασή σας αυτή και δηλώνει ότι
η ΠΟΣ∆ΕΠ θα σταθεί αλληλέγγυα µε κάθε µέσο που έχει στη διάθεσή της στις
προσπάθειες, που καταβάλλετε για την επίλυση του θέµατος αυτού.
Με Ιδιαίτερη Εκτίµηση

Ο Πρόεδρος

Η Γραµµατέας

Νικόλαος Μ.
Σταυρακάκης
Καθηγητής Ε.Μ.Π.

Ευγενία Μπουρνόβα
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Ε.Κ.Π.Α.
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Π Ρ Ο Ε ∆ Ρ ΕΙΟ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΤΗΣ

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΠΟΣ∆ΕΠ
3η ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ - 11 ΙΟΥΝΙΟΥ 2009
Στην 3η Συνεδρίαση της Εκτελεστικής Γραµµατείας της Οµοσπονδίας,
που πραγµατοποιήθηκε την ΠΕΜΠΤΗ 11/06/2009, ώρα 16:00 έως 21:00
στα Γραφεία του Πανεπιστηµίου Αιγαίου, Βουλγαροκτόνου 30, 1ος
όροφος, παρευρίσκονταν: ο Πρόεδρος Νίκος Σταυρακάκης (ΚΙ.ΠΑ.Ν), η
Γραµµατέας Ευγενία Μπουρνόβα (ΑΡ.ΜΕ), ο Αντιπρόεδρος Σωκράτης
Κάτσικας (ΚΙ.ΠΑ.Ν), ο Ειδικός Γραµµατέας Παύλος Σακκάς (ΑΣΚΕΥ), ο
Υπεύθυνος ∆ηµοσίων Σχέσεων Σπύρος Σφενδουράκης (ΚΙΠΑΝ), ο Ταµίας
Χρήστος Κουρουνιώτης (ΑΡ.ΜΕ) και τα µέλη Γιώργος Τσιλιγκιρίδης
(∆Η.ΠΑ.Κ), Γιώργος Κατσής (Α.ΚΙ.Π), Μπάµπης Ζαγούρας (Συσπείρωση)
και Βένιος Αγγελόπουλος (Συσπείρωση). Απουσίαζε µόνο η Ρία
Καλφακάκου (Συσπείρωση).
Συζητήθηκαν µε βάση την ηµερήσια διάταξη που είχε διαµορφωθεί και
ανακοινωθεί τα ακόλουθα θέµατα:
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ∆ΙΑΤΑΞΗ
1) Ενηµέρωση από το Προεδρείο:
Α) Συναντήσεις: Πρυτανεία Ε.Μ.Π. / Πρυτανεία Πολυτεχνείου Κρήτης /
Πρυτανεία Ο.Π.Α. / Πρόεδρο ∆ηµοκρατίας.
Β) Επιστολές του Προεδρείου(έχουν όλες κοινοποιηθεί στα µέλη της Ε.Γ.
και βρίσκονται στην Ιστοσελίδα της ΠΟΣ∆ΕΠ στις αντίστοιχες θεµατικές
περιοχές):
-Ιατροδικαστές: έγινε παρέµβαση µε στόχο την απόσυρση τροπολογίας που
οι συνάδελφοι της Ιατρικής έκριναν αρνητική. Η τροπολογία τελικά
αποσύρθηκε.
-Βιβλιοθήκες: έγινε παρέµβαση για την στήριξη των πανεπιστηµιακών
βιβλιοθηκών που απειλούνται µε κλείσιµο λόγω έλλειψης προσωπικού. Ζητάµε
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µόνιµες θέσεις για την κάλυψη των πάγιων και διαρκών αναγκών.
Αποφασίστηκε να προταθεί στη ∆.Ε. να ψηφίσει για µονοήµερη αναστολή της
λειτουργίας των ΑΕΙ εάν οι ανάγκες των βιβλιοθηκών δεν καλυφθούν. Επίσης
η ∆.Ε. θα συζητήσει και το θέµα της φύλαξης των κτιρίων των ΑΕΙ. Τα
θέµατα αυτά θα τεθούν από το Προεδρείο και στη Σύνοδο των Πρυτάνεων
στις 26-27 Ιουνίου.
-Καταλογισµοί Πανεπιστηµίου Κρήτης: ζητάµε τη νοµοθετική ρύθµιση
της ΚΥΑ 679/96 µε αναδροµική ισχύ, σύµφωνα και µε τις υποδείξεις στελεχών
του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
-Πανεπιστήµιο ∆υτικής Μακεδονίας: παρέµβαση στο ΥΠΕΠΘ για
προβλήµατα µε τον αριθµό των συµβασιούχων 407/80 στο Τµήµα Εικαστικών
και Εφαρµοσµένων Τεχνών του Πανεπιστηµίου ∆υτικής Μακεδονίας.
Γ) Οργανωτικά θέµατα της Οµοσπονδίας: ανάγκη εξεύρεσης ΣΤΕΓΗΣ,
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ και βελτίωσης των ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΠΟΡΩΝ: Προτείνεται να υιοθετηθεί από τη ∆.Ε. πρόταση προς τους
Συλλόγους να κρατείται εθελοντικά ένα (1) ευρώ το µήνα από το µισθό των
συναδέλφων υπέρ της ΠΟΣ∆ΕΠ.
∆) Ενηµέρωση (άτυπη) από τη Συνεδρίαση της Επιτροπής Οικονοµικών της
Συνόδου των Πρυτάνεων µε τον Ειδικό Γραµµατέα Ανώτατης Πανεπιστηµιακής
Εκπαίδευσης κ. Κυριαζή και τον Ειδικό Γραµµατέα ∆ιαχείρισης Προγραµµάτων
ΚΠΣ κ. Κοντογιάννη.
Ε) ΣΠ∆Ε: Ενηµέρωση από τη συµµετοχή της Οµοσπονδίας στο ΣΠ∆Ε και τη
∆ουλειά της Οµάδας Εργασίας Θ-ΙΑ. «ΛΥΚΕΙΟ – ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ». Στη ∆.Ε. θα
σταλούν όλα τα σχετικά κείµενα που επεξεργάζεται η Οµάδα.
ΣΤ) Επικοινωνία µε τη ∆ιεθνή Οργάνωση: Education International/Pan European Structure: Αποφασίστηκε η αποστολή διερευνητικής επιστολής από
τον Πρόεδρο σχετικά µε τις προϋποθέσεις ένταξης της ΠΟΣ∆ΕΠ στα µέλη της
παραπάνω Οργάνωσης (µειοψήφησε η ∆ΗΠΑΚ)
(Βλέπε, http://www.ond.vlaanderen.be/hogeronderwijs/bologna/pcao/education_international.htm)

Ζ) Ενηµέρωση για την Conference of European Ministers Responsible
for Higher Education, Leuven and Louvain-la-Neuve, 28-29 April
2009. Έγινε σύντοµη ενηµέρωση για τη Συνάντηση των Υπουργών Παιδείας
των χωρών που µετέχουν στη διαδικασία της Μπολόνιας και στα βασικά
σηµεία του τελικού Ανακοινωθέντος.
(Βλέπε, http://www.ond.vlaanderen.be/hogeronderwijs/bologna/conference/)

Η) Πρόσκληση για Συµµετοχή της ΠΟΣ∆ΕΠ στις εργασίες της Συνόδου
Πρυτάνεων και Προέδρων των Ελληνικών ΑΕΙ: Συζητήθηκε η πρόσκληση για
συµµετοχή στις εργασίες, που µας έχει απευθύνει η Σύνοδος των Πρυτάνεων και
Προέδρων των Ελληνικών ΑΕΙ και αποφασίστηκε η συµµετοχή της ΠΟΣ∆ΕΠ σ’
αυτήν (µειοψήφησε η ∆ΗΠΑΚ).

Επόµενη Σύνοδος στις 26-27/6 2009 στο Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων
(Βλέπε: http://www.synodos-aei.gr/)

2) Μισθολογικά:
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α) ∆ιατύπωση αιτήµατος ενσωµάτωσης των Επιδοµάτων: να προταθεί
ως θέµα ηµερήσιας διάταξης της ∆ιοικούσας Επιτροπής. Έγινε σχετική µελέτη
που θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Οµοσπονδίας.
β) Κίνητρα για Περιφερειακά - Ακριτικά ΑΕΙ: να συζητηθεί στη ∆.Ε. και
να απαιτήσουµε από το ΥΠΕΠΘ να πιστωθούν οι αντίστοιχοι κωδικοί των ΑΕΙ
για επιδότηση κατοικίας.
3) ∆ιορισµοί Μελών ∆ΕΠ και Θέσεις 407/80: Αποφασίστηκε να ζητηθεί από
το ΥΠΕΠΘ εκ νέου επίσπευση των διορισµών για νέα µέλη ∆ΕΠ και έγκαιρη
έγκριση των θέσεων Π∆ 407/80.
4) Ενηµέρωση για τη Λειτουργία των Οµάδων Εργασίας της ΠΟΣ∆ΕΠ: να
σταλεί από όλους τους συντονιστές ένα ενηµερωτικό σηµείωµα προς την
∆ιοικούσα Επιτροπή –Αποφασίστηκε η προετοιµασία Μελέτης σκοπιµότητας
για τη δηµιουργία «Κέντρου Μελετών και Τεκµηρίωσης
για τα
Πανεπιστηµιακά Θέµατα».
5) Πρόγραµµα της Κοινωνίας της Πληροφορίας: Αποφασίστηκε καταρχήν η
υποβολή πρότασης της ΠΟΣ∆ΕΠ στο Πρόγραµµα της Κοινωνίας της
Πληροφορίας
«Ψηφιακή
Σύγκλιση».
Επιφυλάξεις
εκφράστηκαν

από την ‘Σ’.
6) Η κατάσταση στους Συλλόγους Μελών ∆ΕΠ: Ενηµέρωση – Συζήτηση:
ΕΜΠ (Λόγω διαφαινόµενης αδυναµίας συµπλήρωσης των θέσεων
Αντιπροέδρου και Ταµία του Προεδρείου – που παραιτήθηκαν πρόσφατα - ο
Σύλλογος θα προχωρήσει σε εκλογές το Φθινόπωρο), Ιατρική ΕΚΠΑ (έγιναν
εκλογές µε τη µεγαλύτερη από ποτέ συµµετοχή), Ιόνιο Πανεπιστήµιο (το
Προεδρείο θα έρθει σε επαφή µε τους δύο τοπικούς Συλλόγους στην
προσπάθεια συνένωσής τους και δηµιουργίας ενός ενιαίου Συλλόγου), ∆ΠΘ
(έγινε Σύλλογος στην Ιατρική Σχολή, εκκρεµεί η δηµιουργία Συλλόγου στη
Νοµική Σχολή της Κοµοτηνής), Πανεπιστήµιο Κρήτης (ΕΦ∆/ΕΑ ΕΦ∆/ΣΚΕ): οι δύο Σύλλογοι να εναρµονιστούν µε τους υπολοίπους σε όλες
τις διαδικασίες, ώστε τα µέλη ∆ΕΠ των αντιστοίχων Σχολών να µπορούν
ελευθέρα να εγγράφονται στο Σύλλογο ακόµα και την ώρα της ψηφοφορίας,
οι υποψηφιότητες να µην εµποδίζονται. Να ισχύσει η απλή αναλογική µε
χωριστά ψηφοδέλτια, αν αυτό είναι επιθυµία ακόµα και ενός µέλους του
Συλλόγου - Βλέπε απόφαση του 9ου Συνεδρίου, Πανεπιστήµιο
Μακεδονίας(το Προεδρείο θα έρθει σε επαφή µε µέλη ∆ΕΠ για την
επαναλειτουργία και επανένταξη στην ΠΟΣ∆ΕΠ του Τοπικού Συλλόγου),
Πανεπιστήµιο Στερεάς Ελλάδας (Υπάρχει ο απαιτούµενος αριθµός
συναδέλφων για τη δηµιουργία Συλλόγου, αν συνυπολογιστούν οι
διδάσκοντες µε το Π∆407/80. Θα γίνουν επαφές από το Προεδρείο, ώστε
µέχρι το επόµενο Συνέδριο να υπάρχει Σύλλογος µελών ∆ΕΠ στο Π. Στ.Ε.)
7) ∆ιάφορα Θέµατα Μελών ∆ΕΠ:
α) Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας – Συνάδελφος Τ. Πολίτης: Αποφασίστηκε
µετά από αίτηµα του τοπικού Συλλόγου η συµµετοχή της Οµοσπονδίας κατά
το ήµισυ στα δικαστικά έξοδα µόνον(µειοψήφησε µόνο η ΑΣΚΕΥ γιατί κρίνει

ότι η ΠΟΣ∆ΕΠ δεν µπορεί να συµµετέχει σε κάλυψη πράξεων ενός
µέλους της, που έδρασε αυτόβουλα, πέρα από οποιαδήποτε απόφαση
συλλογικού οργάνου. Πόσο µάλλον που το ίδιο είχε τότε την ιδιότητα του
Πρόεδρου ενός τέτοιου οργάνου.). Απορρίφθηκε, κατά πλειοψηφία µε
ψήφους 6-4, πρόταση της 'Σ' για κάλυψη των εξόδων µετακίνησης των µελών
της προηγούµενης Ε.Γ. που θα παρευρίσκονταν µε την ιδιότητα αυτή ως
µάρτυρες υπεράσπισης στην δίκη του Τ. Πολίτη.
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β)
Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων – Ε∆Ε στο Τµήµα Χηµικών: Έγινε
παρέµβαση του προεδρείου στο θέµα της διενεργούµενης Ε∆Ε στο Τµήµα
Χηµικών, η οποία έχει κοινοποιηθεί και αναρτηθεί στην ιστοσελίδα.
γ) Πανεπιστήµιο Μακεδονίας: το Προεδρείο γίνεται αποδέκτης
καταγγελιών για µεγάλες καθυστερήσεις σε εξελίξεις µελών ∆ΕΠ αλλά η µη
λειτουργία του τοπικού συλλόγου και η έλλειψη συντονισµού µε την
Οµοσπονδία δεν επιτρέπουν προς το παρόν µια υπεύθυνη στάση. Το
προεδρείο θα προσπαθήσει να εντοπίσει τα προβλήµατα και θα επανέλθει.
8) Απονοµή Επαίνων για εξαιρετικές Ακαδηµαϊκές Επιδόσεις: Με αφορµή
το γεγονός ότι ο Κωνσταντίνος ∆ασκαλάκης (Απόφοιτος ΕΜΠ/2004,
University of California at Berkeley/2008) κέρδισε το 2008 Doctoral
Dissertation Award από την ACM (the Association for Computing
Machinery) συζητήθηκε να εξετάσει η ∆.Ε. ένα κανονιστικό πλαίσιο για
επαίνους.

(Βλέπε,http://www.acm.org/press-room/news-releases/dd-award-08,
http://www.cs.berkeley.edu/~costis/)
9) Αντιδεοντολογικές δραστηριότητες σε Ακαδηµαϊκές ∆ιαδικασίες: Με
αφορµή δηµοσιεύµατα µε θέµα την επ’ αµοιβή εκπόνηση ∆ιπλωµατικών και
Μεταπτυχιακών εργασιών, η Ε.Γ. θα προσπαθήσει να πληροφορηθεί την
έκταση του φαινοµένου και θα επανέλθει σύντοµα στο θέµα.

Ο Πρόεδρος

Η Γραµµατέας

Νικόλαος Μ.
Σταυρακάκης
Καθηγητής Ε.Μ.Π.

Ευγενία Μπουρνόβα
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Ε.Κ.Π.Α.
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Ιστοσελίδα:

ΠΡΟΕ∆ΡΕΙΟ
Αθήνα, 16 IOYNIOY 2009

∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Πραγµατοποιήθηκε σήµερα 16 Ιουνίου 2009 συνάντηση στο ΥΠΕΠΘ µετά από
αίτηµα της ΠΟΣ∆ΕΠ µε τον υφυπουργό κ. Ταλιαδούρο, τον Γενικό Γραµµατέα κ.
Αθ. Κυριαζή και συνεργάτες τους. Η συνάντηση ζητήθηκε για θέµατα στα οποία το
Προεδρείο είχε κάνει σχετικά έγγραφα διαβήµατα αλλά δεν είχε πάρει απαντήσεις.
Το Προεδρείο της ΠΟΣ∆ΕΠ εξέφρασε την έντονη δυσαρέσκειά του για την
αντιµετώπιση από την πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΠΘ των προβληµάτων που
απασχολούν τα Πανεπιστήµια και τους πανεπιστηµιακούς. Συγκεκριµένα:
1. Εκκρεµεί ο διορισµός 595 µελών ∆ΕΠ από εκλογές που έχουν
πραγµατοποιηθεί από τις αρχές του 2008: το ΥΠΕΠΘ υποστηρίζει ότι έχουν
ζητηθεί οι πιστώσεις από το Υπουργείο Οικονοµικών αλλά το θέµα βρίσκεται
ακόµα υπό διαπραγµάτευση. Μέχρι πότε θα εµπαίζουν τους συναδέλφους και
τα ιδρύµατα;
2. Εκκρεµεί η νοµοθετική ρύθµιση της ΚΥΑ 679/96 ώστε να σταµατήσει ο
διασυρµός των συναδέλφων και ο καταλογισµός ποινικών ευθυνών σε
συναδέλφους, που κάνουν απλώς το καθήκον τους και συµβάλλουν στην
εύρυθµη λειτουργία των πανεπιστηµίων. Η διατήρηση αυτής της
εκκρεµότητας και η προβολή τους από τα µέσα ενηµέρωσης λειτουργούν
απαξιωτικά έναντι των πανεπιστηµιακών και των πανεπιστηµίων και
προβάλουν στην κοινή γνώµη ένα κλίµα σκανδαλολογίας για ανύπαρκτα
σκάνδαλα στην διαχείριση των οικονοµικών των πανεπιστηµίων. Πότε θα
σταµατήσει αυτό;
3. Εκκρεµεί η βελτίωση του συστήµατος διανοµής των συγγραµµάτων που λόγω
της γραφειοκρατίας είχε ως αποτέλεσµα την διανοµή τους στους φοιτητές και
στις φοιτήτριες λίγες εβδοµάδες µόνον πριν τις εξετάσεις. ∆εν έχει ακόµα
προβλεφθεί καµία παρέµβαση και δεν έχει αναληφθεί καµία πρωτοβουλία για
την βελτίωση της κατάστασης την επόµενη ακαδηµαϊκή χρονιά. Πότε θα
ενδιαφερθεί η πολιτεία για την αναβάθµιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας;
4. Πληροφορηθήκαµε ότι προετοιµάζεται νοµοσχέδιο που αφορά κυρίως τα
Τ.Ε.Ι. το οποίο θα κατατεθεί σύντοµα για να ψηφιστεί στο θερινό τµήµα της
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Βουλής! Καταγγέλλουµε το γεγονός ότι για άλλη µια φορά νοµοσχέδια για
την εκπαίδευση ψηφίζονται το καλοκαίρι χωρίς να έχει προηγηθεί
στοιχειώδης δηµόσιος διάλογος. Ζητάµε να δηµοσιοποιηθεί άµεσα το Σχέδιο
Νόµου και να υπαρξει ουσιαστική εµπλοκή και των πανεπιστηµιακών στην
τελική διαµόρφωση. Είναι ένα θέµα που σίγουρα µας αφορά και µας αφορά
σηµαντικά.

5.

Η ΠΟΣ∆ΕΠ επανέφερε το πάγιο αίτηµα της ενσωµάτωσης όλων των
επιδοµάτων στο βασικό µισθό καθώς και αυτό της εφαρµογής των µισθολογικών
και άλλων κινήτρων για τους συναδέλφους πανεπιστηµιακούς των περιφερειακών
και ακριτικών Πανεπιστηµίων. Πρέπει να γίνει από όλους κατανοείτο ότι µε το
υπάρχον επιδοµατικό σύστηµα, οι µισθοί µας βρίσκονται σε επίπεδο προ του
2002. Τα τελευταία 5 χρόνια έχουµε σταθερή µείωση των αποδοχών µας! Η
κυβέρνηση οφείλει να ενσκήψει µε τη δέουσα σοβαρότητα στο φλέγον αυτό θέµα
και να αποκαταστήσει µια κοινωνική αδικία , που αφορά δηµόσιους λειτουργούς
µε πολυσχιδές, ευδιάκριτο και πολυεπίπεδο έργο. Έργο που είναι πλέον διεθνώς
ανταγωνιστικό.
Όλα αυτά τα θέµατα θα αποτελέσουν τον κεντρικό άξονα των θεµάτων, που θα
απασχολήσουν – και µάλιστα έντονα- τη ∆ιοικούσα Επιτροπή της Οµοσπονδίας,
που συνεδριάζει το Σάββατο 20 Ιουνίου 2009 στο Πανεπιστήµιο Πατρών.
Ο Πρόεδρος

Η Γραµµατέας

Νικόλαος Μ.
Σταυρακάκης
Καθηγητής Ε.Μ.Π.

Ευγενία Μπουρνόβα
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Ε.Κ.Π.Α.
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Πανελλήνια Οµοσπονδία Συλλόγων
∆ιδακτικού και Ερευνητικού
Προσωπικού
∆ΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Πάτρα 20 Ιουνίου 2009

ΑΠΟΦΑΣΗ 1
Χρηµατοδότηση – Μισθολογικά
Η ΠΟΣ∆ΕΠ διαπιστώνει ότι συνεχίζεται η πολιτική της δραµατικής
υποχρηµατοδότησης της δηµόσιας Παιδείας, µακράν από τις εξαγγελίες για δαπάνες
σε ποσοστό 5% του ΑΕΠ. Ως προς τα µέλη ∆ΕΠ, η πολιτική αυτή συνεπάγεται την
ουσιαστική µείωση των πραγµατικών αποδοχών µας (σε σταθερές τιµές, αυτές
βρίσκονται σε επίπεδο προ του 2002), την ελάττωση της στελέχωσης των
Πανεπιστηµίων (εκκρεµούν για πάνω από ένα χρόνο 595 διορισµοί εκλεγµένων
µελών ∆ΕΠ) και τη συνέχιση της κάλυψης πάγιων και διαρκών εκπαιδευτικών και
ερευνητικών αναγκών µε προσωπικό επισφαλούς σχέσης εργασίας (συµβασιούχοι
διδάσκοντες µε το Π∆ 407/80).
•
•
•
•
•
•

Η ΠΟΣ∆ΕΠ επιβεβαιώνει τη θέση της για έναρξη της διαδικασίας
διαµόρφωσης νέου µισθολογίου για τα µέλη ∆ΕΠ.
Η ΠΟΣ∆ΕΠ εµµένει στην πάγια θέση της και απαιτεί την ενσωµάτωση όλων
των επιδοµάτων στο βασικό µισθό.
Μέχρι την ολοκλήρωση της σχετικής ρύθµισης, ζητάµε τη νοµοθέτηση του
αφορολόγητου των επιδοµάτων που έχει δικαστικά γίνει αποδεκτό.
Ζητάµε την εφαρµογή µισθολογικών και άλλων κινήτρων για τους
συναδέλφους πανεπιστηµιακούς των ακριτικών Πανεπιστηµίων.
Ζητάµε τον άµεσο διορισµό όλων των ήδη εκλεγµένων µελών ∆ΕΠ.
Ζητάµε την παροχή νέων θέσεων µελών ∆ΕΠ, ανάλογα µε τις ανάγκες των
Πανεπιστηµίων, ώστε να καλύπτονται οι πάγιες και διαρκείς εκπαιδευτικές
και ερευνητικές ανάγκες µε µέλη ∆ΕΠ.

Εφόσον η κυβέρνηση δεν ικανοποιήσει τα αιτήµατά µας, η ΠΟΣ∆ΕΠ επιφυλάσσεται
να προχωρήσει σε κινητοποιήσεις τη νέα ακαδηµαϊκή χρονιά.

ΕΞΕΙ∆ΙΚΕΥΣΗ: ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΑ - ΕΠΙ∆ΟΜΑΤΑ Πέραν της παραπάνω θέσης µας
(ΑΠΟΦΑΣΗ 1) ζητάµε συγκεκριµένα 1) τα
επιδόµατα βιβλιοθήκης και
ερευνητικό να χαρακτηριστούν ως αφορολόγητα, σύµφωνα και µε τις δικαστικές
αποφάσεις, και 2) Το επίδοµα διδακτικής προετοιµασίας, το οποίο είναι ήδη στα
συντάξιµα, να ενσωµατωθεί αµέσως µετά στο βασικό µισθό (π.χ. το επόµενο
οικονοµικό έτος 2010)
Επιθυµητό να υπάρξει δήλωση από τον ΥΠΕΠΘ ή καλυτέρα από τον ΥΠΕΘΟ ότι
είναι στις προθέσεις τους να γίνει κάτι τέτοιο, ώστε ο όποιος διάδοχος να έχει µια
κάποια δέσµευση.
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ΑΠΟΦΑΣΗ 2
Πανεπιστηµιακοί Γιατροί
Η ΠΟΣ∆ΕΠ θα εκπροσωπήσει τους συναδέλφους γιατρούς – µέλη ∆ΕΠ στις
διαπραγµατεύσεις τους µε το Υπουργείο Υγείας για την αµοιβή του κλινικού και
εργαστηριακού τους έργου, το οποίο θα πρέπει να αποτιµηθεί, στο πλαίσιο µιας
συλλογικής σύµβασης εργασίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 3
Πλήρους διαφάνειας της οικονοµικής διαχείρισης στα Πανεπιστήµια
Η ΠΟΣ∆ΕΠ υπερασπίζεται την ανάγκη διαµόρφωσης τετραετών οικονοµικών
προγραµµατισµών για τα Πανεπιστήµια καθώς και την ανάγκη πλήρους διαφάνειας
της οικονοµικής διαχείρισης στο εσωτερικό των Πανεπιστηµίων, καταγγέλλει όµως
την κυβέρνηση, η οποία µε το συγκεκριµένο τετραετή προγραµµατισµό που προωθεί,
επιδιώκει την περαιτέρω µείωση της χρηµατοδότησης των δηµόσιων Πανεπιστηµίων.

ΑΠΟΦΑΣΗ 4
Πανεπιστηµιακές Βιβλιοθήκες
Η ΠΟΣ∆ΕΠ επισηµαίνει την καθοριστική συνεισφορά των Πανεπιστηµιακών
Βιβλιοθηκών στην εκπαίδευση που παρέχεται και την έρευνα που διενεργείται στα
Ελληνικά Πανεπιστήµια και τη σηµασία της συνεχούς στήριξης και αναβάθµισής
τους για τη βελτίωση της ποιότητας στο ακαδηµαϊκό περιβάλλον. Παράλληλα,
διαπιστώνει ότι οι Πανεπιστηµιακές Βιβλιοθήκες, που αναβαθµίστηκαν,
εκσυγχρονίστηκαν, στελεχώθηκαν και εξοπλίστηκαν µε κονδύλια του Γ΄ ΚΠΣ,
οδηγούνται σε συρρίκνωση και ποιοτική υποβάθµιση, αφού, µε ευθύνη του ΥπΕΠΘ,
δαπάνες που σχετίζονται µε την εύρυθµη συνέχιση της λειτουργίας τους
χαρακτηρίστηκαν ως µη επιλέξιµες στο ∆΄ ΚΠΣ (ΕΣΠΑ), ενώ απαιτείται η
δηµιουργία και νέων πανεπιστηµιακών βιβλιοθηκών και χώρων αναγνωστηρίων για
τους φοιτητές, όπου είτε δεν υπάρχουν είτε οι υπάρχοντες δεν επαρκούν.
Ενόψει των παραπάνω, η ΠΟΣ∆ΕΠ
•

•
•

Καλεί το ΥπΕΠΘ να προβεί σε όλες τις απαιτούµενες ενέργειες προκειµένου όλες
οι δαπάνες που σχετίζονται µε τη λειτουργία των Πανεπιστηµιακών Βιβλιοθηκών
(συµπεριλαµβανοµένων των συνδροµών σε ηλεκτρονικές πηγές) να καλύπτονται
εγκαίρως, είτε από εθνικούς είτε από ευρωπαϊκούς πόρους.
Ζητά να καλύπτονται οι ανάγκες λειτουργίας των ακαδηµαϊκών βιβλιοθηκών µε
µόνιµο ειδικευµένο προσωπικό.
Καταγγέλλει την οµηρία των εργαζοµένων µέσω των ελαστικών σχέσεων
εργασίας που εντάσσονται στο γενικότερο πλαίσιο ιδιωτικοποίησης της Παιδείας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 5
Ριζική αναδιάταξη των ερευνητικών ινστιτούτων της αρµοδιότητάς του ΥΠΑΝ
H ΠΟΣ∆ΕΠ παρακολουθεί µε ανησυχία την αναταραχή που έχει προκαλέσει η
πρόσφατη αιφνιδιαστική ανακοίνωση του ΥΠΑΝ για ριζική αναδιάταξη των
ερευνητικών ινστιτούτων της αρµοδιότητάς του. Η πολιτική αυτή αποτελεί τµήµα της
επίθεσης που υφίστανται τα τελευταία χρόνια όλες οι δηµόσιου χαρακτήρα
ερευνητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες µε πρόσχηµα κατά περίπτωση τον
«εξορθολογισµό», την
«αξιολόγηση»,
την
«αποτελεσµατικότητα»,
την
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«επιχειρηµατικότητα». Τόσο το αντικείµενο και οι στόχοι όσο και τα προσδοκώµενα
αποτελέσµατα της πολιτικής αυτής ελάχιστη σχέση έχουν µε την πραγµατική
ενίσχυση και ανάπτυξη της Έρευνας και της Παιδείας στη χώρα. Η Ελλάδα όχι µόνο
έχει καταδικαστεί από την κυβέρνησή της να είναι ουραγός στην Ευρωπαϊκή Ένωση
στις δαπάνες για την έρευνα και την τεχνολογία αλλά βρίσκεται σήµερα στην κωµική
θέση η προαγγελθείσα αναδιάταξη του ερευνητικού της ιστού να εντάσσεται όχι σε
ένα πρόγραµµα ανάπτυξης µέσω δηµόσιων επενδύσεων αλλά σε µια προσχηµατική
εξαγγελία εξοικονόµησης πόρων.
Η παντελής απουσία εθνικής πολιτικής για το δηµόσιο χώρο έρευνας διαιωνίζει την
περιθωριοποίηση των ερευνητικών υποδοµών της χώρας και αυξάνει την εξάρτησή
τους αποκλειστικά από χρηµατοδοτούµενα ερευνητικά προγράµµατα διεθνών
οργανισµών και υπηρεσιών της ΕΕ.
Η Γενική Γραµµατεία Έρευνας και Τεχνολογίας του ΥΠΑΝ εποπτεύει 48 ερευνητικά
ινστιτούτα που δραστηριοποιούνται στις φυσικές, βιολογικές, ανθρωπιστικές και
κοινωνικές επιστήµες. Παρά τη χρόνια υποχρηµατοδότηση (η οποία έχει ενταθεί τα
τελευταία 5 χρόνια) και την έλλειψη σταθερής και αξιόπιστης ερευνητικής πολιτικής,
τα Ερευνητικά Κέντρα και Ινστιτούτα του ΥΠΑΝ έχουν επιτελέσει και επιτελούν
σηµαντικό ερευνητικό έργο και αξιοποιούν σηµαντικό και διεθνώς ανταγωνιστικό
ερευνητικό προσωπικό. Η ορθολογική διάρθρωση των µη πανεπιστηµιακών φορέων
έρευνας, η χρηµατοδότηση τους µε αξιοκρατικά κριτήρια και η αποτελεσµατική τους
σύνδεση µε τα Πανεπιστήµια και µε τον ευρύτερο Ευρωπαϊκό ερευνητικό ιστό
αποτελούν απαραίτητες προϋποθέσεις για την ανάπτυξη της έρευνας και της
τεχνολογίας στη χώρα µας.
Η ∆.Ε. της ΠΟΣ∆ΕΠ θεωρεί ότι η απόφαση του ΥΠΑΝ για µεταφορές και
συγχωνεύσεις ινστιτούτων πάσχει από προφανή έλλειψη σχεδιασµού για ένα τόσο
σοβαρό και πολύπλοκο εγχείρηµα. Ελήφθη χωρίς προηγούµενη διαβούλευση µε τους
ερευνητικούς φορείς και παρουσιάστηκε ως µέτρο για περιορισµό των δαπανών, ενώ
για την υλοποίηση της είναι απαραίτητος σε βάθος προγραµµατισµός, σηµαντική
επένδυση σε υποδοµές και η συνεργασία όλων των εµπλεκοµένων.
Καλούµε το ΥΠΑΝ να ανακαλέσει αµέσως την απόφαση αυτή και να προχωρήσει µε
δηµόσια διαβούλευση και χωρίς προχειρότητες στον ερευνητικό σχεδιασµό της
χώρας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 6
Νοµοσχέδιο για τα ΤΕΙ
Η κυβέρνηση προετοιµάζει νοµοσχέδιο που αφορά κυρίως στα Τ.Ε.Ι., το οποίο θα
κατατεθεί σύντοµα για ψήφιση στο θερινό τµήµα της Βουλής. Καταγγέλλουµε το
γεγονός ότι για άλλη µια φορά νοµοσχέδια για την εκπαίδευση ψηφίζονται το
καλοκαίρι χωρίς να έχει προηγηθεί στοιχειώδης δηµόσιος διάλογος. Η ΠΟΣ∆ΕΠ ζητά
να δηµοσιοποιηθεί άµεσα το Σχέδιο Νόµου και να υπάρξει ουσιαστική εµπλοκή της
πανεπιστηµιακής κοινότητας – ΠΟΣ∆ΕΠ και Σύνοδος Πρυτάνεων - στην τελική του
διαµόρφωση.

(ΟΜΟΦΩΝΗ) ΑΠΟΦΑΣΗ 7
Προβλήµατα µελών ∆ΕΠ του Τµήµατος Χηµείας του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων
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Πρόσφατα, ένας µεγάλος αριθµός συναδέλφων µελών ∆ΕΠ του Τµήµατος Χηµείας του
Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων κλήθηκαν να καταθέσουν, ενόρκως ή ανωµοτί, στο πλαίσιο Ε∆Ε
που παρήγγειλε ο Πρύτανης του εν λόγω Πανεπιστηµίου, χωρίς να έχει καταστεί πλήρως
γνωστός σ’ αυτούς ο λόγος της διενέργειας της Ε∆Ε ή το ακριβές αντικείµενό της.
Η ΠΟΣ∆ΕΠ, αφού επικοινώνησε µε όλα τα εµπλεκόµενα στην υπόθεση µέρη και αφού
διερεύνησε µε όποιο επιπλέον πρόσφορο µέσο είχε στη διάθεσή της τα δεδοµένα της
υπόθεσης, διαπιστώνει ότι
1. Το συγκεκριµένο περιστατικό εντάσσεται σε σειρά διοικητικών δυσλειτουργιών του
Τµήµατος Χηµείας του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων, των οποίων αποτελεί εξέλιξη.
2. Αφορµή για την εξέλιξη αυτή αποτέλεσε η διάταξη του άρθρου 46 παρ. 10 του Προτύπου
Γενικού Κανονισµού των Πανεπιστηµίων (Π.∆. 160/2008), η οποία απαγορεύει να
µετέχουν στην ίδια συνεδρίαση συλλογικού οργάνου µέλη ∆ΕΠ σύζυγοι ή συγγενείς
µέχρι 4ου βαθµού, εκτός εξαιρέσεων που ρητά προβλέπονται στην ίδια διάταξη.
3. Η διενέργεια Ε∆Ε παραγγέλθηκε επειδή συνάδελφοι µέλη ∆ΕΠ του Τµήµατος Χηµείας
εξέφρασαν ενστάσεις, διαµαρτυρίες ή επιφυλάξεις επί της ορθότητας της εφαρµογής της
διάταξης αυτής, ενόψει µάλιστα σοβαρών πρακτικών προβληµάτων εφαρµογής της.
Μετά τις παραπάνω διαπιστώσεις, η ΠΟΣ∆ΕΠ θεωρεί ότι
1. Η διάταξη του άρθρου 46 παρ. 10 του Προτύπου Γενικού Κανονισµού των
Πανεπιστηµίων (Π.∆. 160/2008) δεν πρέπει να εφαρµόζεται, επειδή όχι µόνο καταργεί
διάταξη νόµου, εν προκειµένω του άρθρου 14 παρ. 41 του Ν2817/2000, χωρίς η
εξουσιοδοτική διάταξη του Ν3549/2007 να παρέχει ανάλογη δυνατότητα, αλλά και
ενδεχοµένως παραβιάζει δικαιώµατα των υποκειµένων σ’ αυτήν µελών ∆ΕΠ και, τέλος,
αναµφιβόλως δηµιουργεί στα Πανεπιστήµια σηµαντικές δυσκολίες εφαρµογής.
2. Η διάταξη αυτή αποτελεί ένα µόνο από τα πολλά παραδείγµατα της ασύλληπτης
προχειρότητας, που χαρακτηρίζει το νοµοθετικό έργο το οποίο το ΥπΕΠΘ παρήγαγε κατ’
εξουσιοδότηση του Ν3549/2007. Ανάλογα παραδείγµατα εµφιλοχωρούν όχι µόνο στο
ίδιο το Π∆160/2008, αλλά και στις υπουργικές αποφάσεις για τη συγκρότηση
εκλεκτορικών σωµάτων, τη διανοµή συγγραµµάτων, κλπ. και έχουν ήδη οδηγήσει σε
πανθοµολογούµενες –ακόµη και από το ίδιο το ΥπΕΠΘ- δυσλειτουργίες.
3. Τα όργανα διοίκησης του Πανεπιστηµίου, που είναι ΝΠ∆∆ και εκδίδει εκτελεστές
διοικητικές πράξεις, οφείλουν να εφαρµόσουν τον νόµο. Εάν όµως µια εφαρµοστέα
διάταξη εγείρει ζητήµατα ερµηνείας, ασφαλώς και οι ενδιαφερόµενοι συνάδελφοι έχουν
το δικαίωµα, αλλά και τη σαφή υποχρέωση να εκφέρουν τη γνώµη τους, στο πλαίσιο της
καλώς νοούµενης ακαδηµαϊκής ελευθερίας. Για τη γνώµη τους αυτή δεν επιτρέπεται να
διώκονται, και οποιαδήποτε δίωξη, πειθαρχική ή άλλη, τυχόν υποστούν γι’ αυτό το λόγο,
θα είναι απαράδεκτη και θα βρει ολοκληρωτικά αντίθετη και αποφασιστικά αλληλέγγυα
στο πλευρό των συναδέλφων συνολικά την ηγεσία της ΠΟΣ∆ΕΠ, αλλά, πιστεύουµε, και
τη συντριπτική πλειοψηφία των πανεπιστηµιακών δασκάλων.
Προκειµένου να αντιµετωπιστεί αποτελεσµατικά το σηµαντικό αυτό πρόβληµα, που ανέκυψε
στο Τµήµα Χηµείας του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων και που δυνητικά θα µπορούσε να
δηµιουργήσει ανάλογα προβλήµατα και σε κάθε άλλο Πανεπιστήµιο, η ΠΟΣ∆ΕΠ καλεί
1. Το ΥπΕΠΘ να προβεί αµελλητί σε όλες τις απαιτούµενες ενέργειες προκειµένου να
ανασταλεί αµέσως η εφαρµογή του άρθρου 46 παρ. 10 του Προτύπου Γενικού
Κανονισµού των Πανεπιστηµίων (Π.∆. 160/2008).
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2. Το ΥπΕΠΘ, σε ανοικτό διάλογο και στενή συνεργασία µε όλες τις συνιστώσες της
ακαδηµαϊκής κοινότητας, τη Σύνοδο Πρυτάνεων και την ΠΟΣ∆ΕΠ να προβεί αµέσως σε
εντοπισµό και αναθεώρηση όλων των διατάξεων, που έχουν οδηγήσει τα Πανεπιστήµια
σε δυσλειτουργίες. Σε αυτή την κατεύθυνση ήδη κινούνται οι Οµάδες Εργασίας της
Οµοσπονδίας και πιστεύουµε ότι σύντοµα θα µπορέσουµε να καταθέσουµε στο τραπέζι
ενός τέτοιου διαλόγου συγκεκριµένες προτάσεις.
3. Τα όργανα διοίκησης του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων να εφαρµόσουν τη νοµοθεσία που
διέπει τη λειτουργία των Πανεπιστηµιακών οργάνων –εν προκειµένω το άρθρο 14 παρ.
41 του Ν2817/2000 και το άρθρο 24 παρ. 6 του Ν3549/2007- τα οποία παραµένουν σε
ισχύ.
4. Τον Πρύτανη του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων να διακόψει άµεσα τη διενέργεια
οποιασδήποτε Ε∆Ε, κατά συναδέλφων µελών ∆ΕΠ του Τµήµατος Χηµείας, που συνιστά
απόπειρα ποινικοποίησης της έκφρασης γνώµης.
5. Την ακαδηµαϊκή κοινότητα του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων να εξετάσει, διά της
Συγκλήτου του, το ενδεχόµενο αναθεώρησης του εσωτερικού κανονισµού του Ιδρύµατος,
προκειµένου έτσι να ακυρώσει στην πράξη την εφαρµογή του Π∆160/2008.
Τέλος, η ΠΟΣ∆ΕΠ καλεί όλους τους συναδέλφους και τα όργανα διοίκησης των
Πανεπιστηµίων να εξαντλούν κάθε περιθώριο κατά την επίλυση των όποιων δυσλειτουργιών
προκύπτουν από την εφαρµογή του νέου θεσµικού πλαισίου -αλλά και του προϋπάρχοντοςσε πνεύµα ακαδηµαϊκότητας και καλόπιστης συνεργασίας, για το καλό του Πανεπιστηµίου
και των φοιτητών µας.
Στο πλαίσιο αυτό, η ΠΟΣ∆ΕΠ εκτιµά ότι η ευρύτατα διαδεδοµένη σε όλη την
Πανεπιστηµιακή Κοινότητα της χώρας πρακτική της διατύπωσης συνδικαλιστικής φύσης
απόψεων στο πλαίσιο διοικητικών οργάνων των ΑΕΙ, όπως η Σύγκλητος ή οι Γ.Σ. των
Τµηµάτων, είναι απαράδεκτο να διώκεται.

(ΟΜΟΦΩΝΗ) Α Π Ο Φ Α Σ Η 8
Καταλογισµοί σε µέλη ∆ΕΠ του Πανεπιστηµίου ΚΡΗΤΗΣ
Σύµφωνα µε την οµόφωνη απόφαση του 9ου Συνεδρίου της, η ΠΟΣ∆ΕΠ
παρακολουθεί µε µεγάλη ανησυχία τις εξελίξεις στην υπόθεση των καταλογισµών
µεγάλων ποσών σε µέλη ∆ΕΠ του Πανεπιστηµίου Κρήτης. Οι καταλογισµοί έγιναν
σε µέλη της επιτροπής που διαχειρίζεται τα αποθεµατικά του Ειδικού Λογαριασµού
Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ). Οι συνάδελφοι καλούνται να καταβάλουν στο ίδρυµα
ποσά που δαπανήθηκαν για ανάγκες του Ιδρύµατος µε πλήρη διαφάνεια και σύµφωνα
µε τις ισχύουσες διατάξεις και τη διεθνή πρακτική. Η πρόσφατη απόρριψη από το
Ελεγκτικό Συνέδριο (ΕΣ) έφεσης των εγκαλουµένων, µε το σκεπτικό ότι οι ισχύουσες
διατάξεις επιτρέπουν τη διάθεση της παρακράτησης αποκλειστικά και µόνο για την
κάλυψη στενά ορισµένων δαπανών, δηµιουργεί κλίµα ανασφάλειας και ακυρώνει
ουσιαστικά το ρόλο των ΕΛΚΕ για τη στήριξη της έρευνας. Αν οι αποφάσεις αυτές
τελεσιδικήσουν και αν το ΕΣ αποφασίσει να κάνει ελέγχους, ασκώντας την εξουσία
που του παρέχει το Σύνταγµα, είναι βέβαιο ότι θα καταλογιστούν µεγάλα ποσά στο
µέλλον σε συναδέλφους µέλη ∆ΕΠ που έχουν συµµετάσχει στα αρµόδια όργανα
(Επιτροπές Ερευνών ΑΕΙ) τα τελευταία χρόνια. Και τούτο παρά το ότι ενήργησαν και
ενεργούν εντός των πλαισίων του νόµου.
Η ΠΟΣ∆ΕΠ απαιτεί να γίνει επειγόντως συνολική νοµοθετική ρύθµιση της
λειτουργίας των ΕΛΚΕ που να είναι σύµφωνη µε τη διεθνή πρακτική, και να
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εξασφαλίζει την προστασία από άσκοπες διώξεις µελών ∆ΕΠ που αναλαµβάνουν
θέσεις ευθύνης.
Η ΠΟΣ∆ΕΠ στηρίζει την απόφαση της Συνόδου Πρυτάνεων του Καρπενησίου µε την
οποία ζητείται από όλους τους ΕΛΚΕ η αναστολή διαχείρισης των προγραµµάτων
ΕΣΠΑ 2007-2013 σε περίπτωση που η νοµική ισχύς της ΚΥΑ 679/96 δεν διευθετηθεί
µέχρι την επικείµενη Σύνοδο Πρυτάνεων, που θα γίνει στα Ιωάννινα, στις 2526.06.2009.

(ΟΜΟΦΩΝΗ) Α Π Ο Φ Α Σ Η 9
«ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ
ΘΕΜΑΤΩΝ»
Στη σηµερινή πραγµατικότητα είναι φανερό σε όλους µας ότι το Πανεπιστηµιακό
σύστηµα κάθε χώρας αποτελεί αντικείµενο επιστηµονικής µελέτης, του οποίου η
αντιµετώπιση θα πρέπει πλέον να κινηθεί µακριά από ερασιτεχνικές και πρόχειρες
προσεγγίσεις. Το γεγονός αυτό επιβάλει τώρα - περισσότερο από ποτέ - την
αντιµετώπιση της διαδικασίας διαµόρφωσης θέσεων για τα προβλήµατα αλλά και τις
στρατηγικές των Πανεπιστηµίων της χώρας µας µέσα από µια συγκροτηµένη και
αποτελεσµατική δοµή.
Η ∆ιοικούσα Επιτροπή της ΠΟΣ∆ΕΠ αποφάσισε οµόφωνα να προχωρήσει σε µελέτη
σκοπιµότητας για την ίδρυση ενός «ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ
ΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ».

(ΟΜΟΦΩΝΗ) Α Π Ο Φ Α Σ Η 10
ΛΥΚΕΙΟ - ΠΡΟΣΒΑΣΗ
Η ∆ιοικούσα Επιτροπή της ΠΟΣ∆ΕΠ, αφού
1) έλαβε υπόψη της τη σηµαντική δουλειά, που έχει κάνει µέχρι τώρα η Οµάδα
Εργασίας για το Λύκειο – Πρόσβαση,
2) συνεκτίµησε τη µεγάλη σπουδαιότητα του συγκεκριµένου θέµατος για το αύριο
του Ελληνικού Πανεπιστήµιου,
3) έλαβε υπόψη της την ανυπαρξία αναλυτικών και έγκυρων στοιχείων για το θέµα
της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης
4) έλαβε υπόψη της τα στενά χρονικά περιθώρια, µέσα στα οποία η Οµοσπονδία θα
κληθεί να πάρει µια κατ’ αρχήν θέση στο θέµα;
αποφάσισε οµόφωνα:
α) η Οµάδα Εργασίας να συνεχίσει τη δουλεία της εµβαθύνοντας και διευρύνοντας τα
αντικείµενα ενασχόλησης της, και
β) να αναθέσει στην Οµάδα Εργασίας σε συνεργασία µε την Οµοσπονδία να
προχωρήσει το φθινόπωρο στην οργάνωση Σεµιναρίου για την ποιοτική αναβάθµιση
της ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης και τη δραστική βελτίωση του Συστήµατος
πρόσβασης στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση.

Α Π Ο Φ Α Σ Η 11
Συµπαράσταση στους συναδέλφους πανεπιστηµιακούς και φοιτητές του ΙΡΑΝ
Οι τραγικές συνθήκες που χαρακτηρίζουν την πολιτική ζωή στο Ιράν έχουν άµεση
επίπτωση στην πανεπιστηµιακή κοινότητα της χώρας. Οι δυνάµεις ασφαλείας και ο
στρατός µεταξύ των άλλων εισέβαλαν στο Πανεπιστήµιο της Τεχεράνης και
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χτύπησαν αδίστακτα τους διαµαρτυρόµενους φοιτητές αλλά και τους δασκάλους
τους.
Η ∆ιοικούσα Επιτροπή της ΠΟΣ∆ΕΠ συµπαρίσταται στους συναδέλφους
πανεπιστηµιακούς και στους φοιτητές τους για τις δύσκολες στιγµές που βιώνουν και
καλεί τη διεθνή κοινότητα να παρέµβει µε όλα τα διαθέσιµα ειρηνικά µέσα για την
οµαλοποίηση της πολιτικής ζωής σ’ αυτή τη χώρα.

(ΟΜΟΦΩΝΗ) Α Π Ο Φ Α Σ Η 12
Συµπαράστασή στην κ. Πρωτονοταρίου και στον Σύλλογο ∆ιδασκόντων
Η εκπαιδευτικός της πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης Στέλλα Πρωτονοταρίου, πρώην
∆ιευθύντρια του 132ου ∆ηµ. Σχολείου Αθηνών, διώκεται, κατηγορούµενη ότι
παραχώρησε, µετά από σχετική απόφαση του Συλλόγου ∆ιδασκόντων, χώρους του
σχολείου για την πραγµατοποίηση µαθηµάτων ελληνικής γλώσσας σε µετανάστες
γονείς µαθητών και µαθηµάτων της µητρικής τους γλώσσας στους µαθητές του
σχολείου, ενός σχολείου µε έντονο πολυπολιτισµικό χαρακτήρα.
Η ΠΟΣ∆ΕΠ θεωρεί ότι τέτοιες προσπάθειες, που αναδεικνύουν µια σηµαντική
διάσταση του ρόλου του σχολείου στη σύγχρονη κοινωνία, όχι µόνο δεν θα έπρεπε να
διώκονται, αλλά να επιβραβεύονται. Εποµένως, η ΠΟΣ∆ΕΠ θεωρεί τη δίωξη
απαράδεκτη, εκφράζει τη συµπαράστασή της στην κ. Πρωτονοταρίου και στον
Σύλλογο ∆ιδασκόντων και καλεί το ΥπΕΠΘ να αναλάβει τις ευθύνες που του
αναλογούν.

Α Π Ο Φ Α Σ Η 13
Συµµετοχή στις Συνόδους Πρυτάνεων
Η ∆ιοικούσα Επιτροπή της ΠΟΣ∆ΕΠ στην παρούσα συνεδρίαση της επιβεβαιώνει
την απόφαση, που έλαβε στην 1η Συνεδρίαση της στις 23 Μαρτίου 2009, να
συµµετάσχει σε όλα τα όργανα και διαδικασίες, οι οποίες αφορούν θέµατα, τα οποία
σχετίζονται άµεσα ή έµµεσα µε το ελληνικό Πανεπιστήµιο. Ως άµεση απόρροια
αυτής της γενικής αρχής, η ΠΟΣ∆ΕΠ συµµετέχει, ως παρατηρητής σε όλες της
δραστηριότητες της Συνόδου των Πρυτάνεων και των Προέδρων των Ελληνικών
Πανεπιστηµίων.

Ο Πρόεδρος

Η Γραµµατέας

Νικόλαος Μ.
Σταυρακάκης
Καθηγητής Ε.Μ.Π.

Ευγενία Μπουρνόβα
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Ε.Κ.Π.Α.
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Πανελλήνια Οµοσπονδία Συλλόγων
∆ιδακτικού και Ερευνητικού
Προσωπικού
ΠΡΟΕ∆ΡΕΙΟ
Αθήνα, 3 IOYΛIOY 2009

∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΘΕΜΑ: Σχετικά µε την Υ.Α. 68040 / ∆6 / 12-6-2009 για τη λειτουργία των Κολεγίων.
Η ΠΟΣ∆ΕΠ θεωρεί ότι στην εποχή της κοινωνίας και της οικονοµίας της γνώσης είναι
απαραίτητη η ύπαρξη ενός καλά οργανωµένου, αποτελεσµατικού και ευέλικτου
συστήµατος εκπαίδευσης και κατάρτισης σε πολλά επίπεδα.
Στο πλαίσιο αυτό, σχετικά µε το Νόµο 3696/2008 για τα Κολέγια, είχαµε τονίσει τα
ακόλουθα:
1) στην ουσία ρυθµίζει θέµατα που αφορούν κυρίως 40-50 Κολέγια, ενώ
ελάχιστα αναφέρεται στα υπόλοιπα περίπου δυόµισι χιλιάδες Κέντρα
Ελευθέρων Σπουδών, συντηρώντας έτσι τη γενική αταξία στο µεταλυκειακό
επίπεδο.
2) κεντρικό σηµείο του Νόµου αποτελεί το Άρθρο 10, το οποίο επιτρέπει
ουσιαστικά την ίδρυση (καθαρώς κερδοσκοπικών!!!) Ιδιωτικών Πανεπιστηµίων
στην Ελλάδα, αποτελώντας έτσι ένα σοβαρό ανοικτό συνταγµατικό πρόβληµα,
εισάγοντας παράλληλα έναν «εκπαιδευτικό πολιτισµό» µε ιδιαίτερα έντονα τα
στοιχεία αποικιακού χαρακτήρα.
Με βάση τα παραπάνω καλούσαµε τότε το Υπουργείο Παιδείας: α) να προχωρήσει
άµεσα στην απόσυρση του άρθρου 10 του Νόµου 3696/2008 , και β) να παρέµβει µε
αποφασιστικότητα στο χώρο της Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης για να
εκλείψουν τα ποικίλα έντονα αρνητικά φαινόµενα, που πλήττουν πρώτα και κύρια τη
νέα γενιά της χώρας µας και τις κατά κανόνα µικρού και πολύ µικρού εισοδήµατος
οικογένειες τους.
Με την τελευταία Υπουργική Απόφαση 68040 / ∆6 / 12-6-2009 για τη λειτουργία
των Κολεγίων, το ΥπΕΠΘ αλλά και η παρούσα Κυβέρνηση στο σύνολο της
αποδεικνύει για άλλη µια φορά – και παρά τις περί του αντιθέτου γενικόλογες
τοποθετήσεις και υποσχέσεις - ότι κινείται σε κατεύθυνση αντίθετη µε αυτή της
στήριξης του Ελληνικού Πανεπιστήµιου και τείνει σταθερά ευήκοον ους στις κάθε
λογής επιχειρηµατικές δυνάµεις του χώρου της παραπαιδείας και όχι µόνο. Αυτό
αποδεικνύεται περίτρανα µεταξύ άλλων και από Α) την εισαγωγή ενός επικίνδυνου
κανονιστικού πλαισίου, που εξυπηρετεί αποφασιστικά τα συµφέροντα της πλευράς
των «κολλεγίων», Β) την παράλειψη θεσµοθέτησης αξιόπιστων ελεγκτικών
µηχανισµών για τη λειτουργία τους, Γ) την προβολή των ελάχιστων δυνατών
ακαδηµαϊκών και επιστηµονικών αξιώσεων της πολιτείας.
Με την τελευταία αυτή Υπουργική Απόφαση, η Κυβέρνηση «απελευθερώνει»
συνειδητά αλλά άκριτα ένα τεράστιο εµπόριο ελπίδων και προσδοκιών µε αποδέκτη
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ένα σηµαντικό τµήµα της νέας γενιάς και των ελληνικών οικογενειών. Κυρίως δε των
οικογενειών εκείνων, που πλήττονται από τη σηµερινή οικονοµική κρίση.
Καλούµε την Κυβέρνηση αναλογιζόµενη τις τεράστιες ευθύνες της έναντι της νέας
γενιάς να προχωρήσει άµεσα, α) στην απόσυρση του άρθρου 10 του Νόµου
3696/2008, και β) και το σηµαντικότερο, στην εγκαθίδρυση αξιόπιστών θεσµών
επαγγελµατικής πιστοποίησης µε την ουσιαστική συνέργια και των επαγγελµατικών
ενώσεων.
Απέναντι σε αυτή την ωµή πραγµατικότητα, η κοινότητα των Πανεπιστηµιακών
∆ασκάλων επωµίζεται πλέον την κύρια ευθύνη δραστηριοποίησης µε ρυθµούς
υψηλών ταχυτήτων στην κατεύθυνση θέσεων και κυρίως πράξεων, που θα
ενδυναµώνουν δραστικά την ακαδηµαϊκή ποιότητα, κατ’ επέκταση και τη στρατηγική
παρουσία των Ελληνικών Πανεπιστηµίων σε εθνικό αλλά και σε διεθνές επίπεδο, ώστε
µε την ουσιαστική επίτευξη - σε µεσοπρόθεσµη προοπτική - α) της ελεύθερης
πρόσβασης των Ελλήνων νέων στην Ανώτατη Εκπαίδευση και β) της προσέλκυσης
σηµαντικού αριθµού ξένων φοιτητών από την ευρύτερη γεωπολιτική περιοχή, να
ακυρώσει στην πράξη τους σχεδιασµούς και τις βλέψεις προς τον πανεπιστηµιακό
χώρο γνωστών και αµφιλεγόµενων αγοραίων παράκεντρων.

Ο Πρόεδρος

Η Γραµµατέας

Νικόλαος Μ.
Σταυρακάκης
Καθηγητής Ε.Μ.Π.

Ευγενία Μπουρνόβα
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Ε.Κ.Π.Α.
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Πανελλήνια Οµοσπονδία Συλλόγων
∆ιδακτικού και Ερευνητικού
Προσωπικού
∆ιεύθυνση: Ιπποκράτους 35, GR 106 80
Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο: posdep@posdep.gr
Τηλέφωνο: 210 3688568

Αθήνα, 6ος Όροφος
Ιστοσελίδα: www.posdep.gr
Fax: 210.3688501

Π Ρ Ο Ε ∆ Ρ Ε Ι Ο
Προς τον
Κύριο Άρη Σπηλιωτόπουλο
Υπουργό Εθνικής Παιδείας & Θρησκευµάτων
Α. Παπανδρέου 37,
15180 Μαρούσι, Αθήνα.
ΑΘΗΝΑ, 9 ΙΟΥΛΙΟΥ 2009
Κύριε Υπουργέ,
Το Προεδρείο της ΠΟΣ∆ΕΠ εκφράζει την έντονη δυσαρέσκειά του επειδή, παρά τις
επανειληµµένες µας οχλήσεις, ακόµη δεν έχει δοθεί στη δηµοσιότητα -και άρα σε
δηµόσιο διάλογο µε την Πανεπιστηµιακή κοινότητα- το νοµοσχέδιο που αφορά τα
ΤΕΙ. Ενώ σε όλες τις δηµόσιες τοποθετήσεις σας δηλώνετε ότι το νοµοσχέδιο αυτό θα
κατατεθεί και θα ψηφισθεί από το θερινό τµήµα της Βουλής, δεν έχει υπάρξει
απολύτως καµία διαβούλευση µε τα Πανεπιστήµια. ∆ιαβούλευση η οποία, εκτός των
άλλων, επιβάλλεται και από το γεγονός ότι τα στοιχεία που δίδονται και από τις
δηµόσιες τοποθετήσεις σας περιγράφουν µια παρέµβαση στρατηγικού χαρακτήρα, η
οποία θα επηρεάσει συνολικά τη δοµή και τη λειτουργία της Ανώτατης Εκπαίδευσης
στη χώρα µας.
Επισηµαίνουµε ότι όλα τα ζητήµατα της Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης µας αφορούν.
Για τον λόγο αυτό επιβάλλεται όλες οι θεσµικές παρεµβάσεις που αφορούν στα
Πανεπιστήµια να γίνονται αντικείµενα δηµόσιου διαλόγου µε την Ακαδηµαϊκή
κοινότητα. Ως εκ τούτου, η πρακτική της ψήφισής τους αποκλειστικά και µόνο από
θερινά Τµήµατα της Βουλής των Ελλήνων, που συστηµατικά ακολουθείται από την
παρούσα Κυβέρνηση τα τελευταία χρόνια, πρέπει, επιτέλους, να σταµατήσει. Η
διαφωνία µας µε αυτήν την πρακτική παρακαλούµε να θεωρηθεί απόλυτη.
Στη µνήµη µας είναι καταγεγραµµένη η προηγούµενη αναβάθµιση (Ανωτατοποίηση)
των ΤΕΙ το 2001 (Νόµος 2916/01), οι συνθήκες κάτω από τις οποίες αυτή έγινε, η
εξαγγελθείσα αλλά µηδέποτε πραγµατοποιηθείσα παράλληλη δέσµη µέτρων στήριξής
τους µε ανθρώπινο δυναµικό και υποδοµές καθώς και η υπερίσχυση τότε –και όπως
όλα δείχνουν και τώρα- της συγκυρίας έναντι της σοβαρής, επιστηµονικής,
στρατηγικού χαρακτήρα, ολιστικής και συνολικής σχεδίασης του χώρου της
Ανώτατης Εκπαίδευσης.
Σας καλούµε να ανοίξετε αµέσως τον διάλογο για το νοµοσχέδιο για τα ΤΕΙ,
παραδίδοντάς το στην Πανεπιστηµιακή κοινότητα και παράλληλα να αναλάβετε
πρωτοβουλίες προκειµένου να επιλυθούν όλα τα φλέγοντα ζητήµατα, που η
ΠΟΣ∆ΕΠ έχει κατ’ επανάληψη θέσει προφορικά και γραπτά στην πολιτική ηγεσία
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του Υπουργείου σας και που αφορούν την εύρυθµη λειτουργία των Α.Ε.Ι. Μικρό
δείγµα τέτοιων ζητηµάτων αποτελούν οι εκκρεµείς διορισµοί των περίπου 600
εκλεγµένων συναδέλφων µελών ∆ΕΠ, η διαδικασία διανοµής συγγραµµάτων, ο
τρόπος συγκρότησης των εκλεκτορικών σωµάτων, η αύξηση της χρηµατοδότησης
των πανεπιστηµίων, το µισθολόγιο των µελών ∆ΕΠ, κ.α.
Όλα τα παραπάνω αποτελούν χρονίζοντα ζητήµατα για τη µη επίλυση των οποίων η
πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΠΘ και η κυβέρνηση συνολικά φέρουν ακέραια την ευθύνη.
Επιπλέον η επίκληση από σας των αρετών του διαλόγου αποτελεί προσβολή της
νοηµοσύνης των συναδέλφων µας αφού δηµιουργείτε τη βάσιµη υπόνοια ότι για σας
ο διάλογος αποτελεί απλώς άλλοθι µιας έντονα επικοινωνιακής αλλά πρακτικά
ανούσιας ή ανύπαρκτης πολιτικής.
Ζητάµε την άµεση παρέµβασή σας στο θέµα, λαµβάνοντας υπόψη τις παρατηρήσεις
και τις προτάσεις µας.
Με Τιµή,

Ο Πρόεδρος

Η Γραµµατέας

Νικόλαος Μ.
Σταυρακάκης
Καθηγητής Ε.Μ.Π.

Ευγενία Μπουρνόβα
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Ε.Κ.Π.Α.

Κοινοποίηση:
Υφυπουργό Εθνικής Παιδείας & Θρησκευµάτων: κ. Σπύρο Ταλιαδούρο,
Γεν. Γραµµατέα ΥπΕΠΘ: κ. Νίκη Γκοτσοπούλου
Ειδικό Γραµµατέα ΥπΕΠΘ: Καθ. Αθανάσιο Κυριαζή,
∆ΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ της ΠΟΣ∆ΕΠ
Προεδρείο της Συνόδου Πρυτάνεων: Καθ. Ιωαν. Γεροθανάση, Καθ. Παν. Τσίρη, Καθ.
Χρ. Κοκκώση
Νέο Προεδρείο της Συνόδου Πρυτάνεων: Καθ. Αναστ. Μάνθο, Καθ. Κων.
Μουτζούρη, Καθ. Ανδ. Τρούµπη
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Π Ρ Ο Ε ∆ Ρ Ε Ι Ο
∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Αθήνα, 15 IOYΛIOY 2009

Τα τελευταία χρόνια σηµειώνονται συστηµατικές απόπειρες ελέγχου
των απόψεων, της διδασκαλίας και της έρευνας πανεπιστηµιακών δασκάλων
καθώς και εκφοβισµού των φορέων των απόψεων αυτών. Καταγγέλλονται και
διαβάλλονται όσοι και όσες δεν ευθυγραµµίζονται µε τις θέσεις αυτόκλητων
υπερασπιστών της εθνικής ορθότητας και γίνεται συστηµατική προσπάθεια
προσβολής της προσωπικότητας και της επιστηµονικής τους επάρκειας µε
στόχο τον ακαδηµαϊκό και κοινωνικό εξοστρακισµό τους. Το
παρακολουθήσαµε στην υπόθεση του εγχειριδίου ιστορίας µε τη στοχοποίηση
των µελών της οµάδας συγγραφής του βιβλίου και την προσπάθεια σπίλωσής
τους, το διαπιστώσαµε στις πρόσφατες διαδικασίες εκλογής µέλους ∆ΕΠ στο
Τµήµα Σλαβικών Σπουδών του Πανεπιστηµίου Αθηνών, σε επερωτήσεις
βουλευτών για το επιστηµονικό προφίλ υποψηφίων επιστηµόνων ή για το
περιεχόµενο σπουδών πανεπιστηµιακών τµηµάτων, το σηµειώνουµε στην
απόπειρα εκφοβισµού συναδέλφου στο Πανεπιστήµιο Αιγαίου.
Το προεδρείο της ΠΟΣ∆ΕΠ εκφράζει την έντονη αντίθεσή του σε κάθε
προσπάθεια, που στρέφεται κατά της ελευθερίας της έρευνας και δηλώνει την
αλληλεγγύη του και την ολόπλευρη συµπαράστασή του στους/στις
συναδέλφους που στοχοποιούνται για τις απόψεις τους και το έργο τους. Στη
δηµοκρατία, η ελευθερία της έρευνας και της διδασκαλίας κατοχυρώνεται
συνταγµατικά και συνιστά αδιαµφισβήτητη προϋπόθεση για την επιστηµονική
εγκυρότητα και εξέλιξη.
Η ΠΟΣ∆ΕΠ δηλώνει αποφασισµένη να αντιταχθεί σε κάθε απόπειρα
αµφισβήτησής αυτών των θεµελιωδών κατακτήσεων της ακαδηµαϊκής
κοινότητας αλλά και της κοινωνίας µας.

Ο Πρόεδρος

Η Γραμματέας

Νικόλαος Μ.
Σταυρακάκης
Καθηγητής Ε.Μ.Π.

Ευγενία Μπουρνόβα
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Ε.Κ.Π.Α.

59

Πανελλήνια Οµοσπονδία Συλλόγων
∆ιδακτικού και Ερευνητικού
Προσωπικού
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Π Ρ Ο Ε ∆ Ρ ΟΣ

Αθήνα, 15 IOYΛIOY 2009
ΠΡΟΣ τον Υπουργό Παιδείας,
Κύριο Άρη Σπηλιωτόπουλο,
Ανδρέα Παπανδρέου 37, 15180 Μαρούσι
ΘΕΜΑ: Συµµετοχή της ΠΟΣ∆ΕΠ στην Εθνική Επιτροπή για το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων
(NQF).
Κύριε Υπουργέ,
Όπως ήδη όλοι γνωρίζουµε, µε βάση την αρχική πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για
Κοινοτική Σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου αναφορικά µε τη
δηµιουργία του European Qualifications Framework- EQF και την επακόλουθη σχετική
επεξεργασία τόσο σε επίπεδο Κρατών-Μελών όσο και σε επίπεδο κοινοτικών οργάνων (και
κυρίως στα πλαίσια του ETCG) το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ψήφισε στις 24 Οκτωβρίου του
2007, την υιοθέτηση του EQF, ενώ ακολούθησε η αντίστοιχη απόφαση του Συµβουλίου.
∆εν χωρεί αµφιβολία ότι η ΠΟΣ∆ΕΠ έχει ειδικό ενδιαφέρον για ένα µείζον ζήτηµα, όπως το
EQF, δηλαδή πρακτικά την ανάπτυξη πλαισίων αναφοράς και κοινών δεικτών για τα
διαφορετικά συστήµατα και βαθµίδες- επίπεδα εκπαίδευσης και κατάρτισης, µε σκοπό την
ενίσχυση του βαθµού συγκρισιµότητας και συµβατότητας που θα καταστήσει εφικτή την
επίτευξη ενός ολοκληρωµένου Εθνικού Πλαισίου Προσόντων (NQF) µε τρόπο που να
συστοιχεί στο Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων- Τίτλων Σπουδών. Η σηµασία που αποδίδει η
ΠΟΣ∆ΕΠ στο NQF σχετίζεται τόσο µε τις στρατηγικές όσο και τις παραµετρικές του
λειτουργίες: το NQF και ευρύτερα το EQF, µεταξύ άλλων, συνδέεται µε τη διεθνή διάσταση
στα επαγγελµατικά προσόντα και την κινητικότητα εντός της Ε.Ε., µπορεί (δυνητικά) να
διευκολύνει τη διαβίου µάθηση και εστιάζει στα µαθησιακά αποτελέσµατα κωδικοποιώντας
τη συσχέτιση του πλαισίου των κοινών επιπέδων αναφοράς µε τα επιµέρους χαρακτηριστικά
των εθνικών αλλά και τοµεακών (national / sectoral) συστηµάτων εκπαίδευσης,
επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και πιο συγκεκριµένα µε τα χαρακτηριστικά

60

εκείνα, που αφορούν τις παρεχόµενες γνώσεις και τις αναπτυσσόµενες δεξιότητες και
ικανότητες.
Η θεσµική και δοµική συσχέτιση του NQF (µε όρους EQF) µε την ανάπτυξη δεξιοτήτων, την
ενδυνάµωση της δυνατότητας διαρκούς πιστοποίησης των επαγγελµατικών και κοινωνικών
ικανοτήτων (competences), την σύνδεση τυπικής, µη τυπικής και άτυπης µάθησης, αλλά και
οι κίνδυνοι, που ελλοχεύουν σε µια ενδεχόµενη «βιαστική» ή µονολογική συγκρότηση του
NQF, αποτελούν µια πολυεπίπεδη πρόκληση για την Ανώτατη Εκπαίδευση και τα Ιδρύµατά
της, τα οποία δεν πρέπει και δεν επιθυµούν να µείνουν αµέτοχα των διαδικασιών
συγκρότησης του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων. Πολύ περισσότερο από µια τυπική
συµβατική υποχρέωση ή µια «τυπικά» τεχνοκρατική υπόθεση -χωρίς να παραγνωρίζουµε τις
τεχνικές παραµέτρους του - η Οµοσπονδία πρώτα και κύρια αντιλαµβάνεται το NQF ως
ένα µείζον πολιτικό διακύβευµα της πατρίδας µας.
Με βάση όλα αυτά, η ΠΟΣ∆ΕΠ


Προτίθεται να συγκροτήσει άµεσα Οµάδα Εργασίας για την παρακολούθηση των
θεµάτων του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων.



Αιτείται τη συµµετοχή της στην Εθνική Επιτροπή για το NQF, που έχει συστήσει
το ΥΠΕΠΘ.

Με Ιδιαίτερη Εκτίµηση

Νικόλαος Μ. Σταυρακάκης
Καθηγητής Ε.Μ.Π.

Κοινοποίηση:
1) Καθ. Σπυρίδωνα Ταλιαδούρο, Υφυπουργό Παιδείας, Ανδρέα Παπανδρέου 37,
15180 Μαρούσι, staliad@ypepth.gr
2) Κυρία Γκοτσοπούλου Νίκη, Γενική Γραµµατέα ΥπΕΠΘ, Ανδρέα Παπανδρέου 37,
15180 Μαρούσι, gengram@ypepth.gr
3) Καθ. Αθανάσιο Κυριαζή, Ειδικό Γραµµατέα Πανεπιστηµιακής Εκπαίδευσης,
Ανδρέα Παπανδρέου 37, 15180 Μαρούσι, kyriazis@ypepth.gr
4)

Καθ. Κωνσταντίνο Ε. Κουσκούκη, Γενικό Γραµµατέα ∆ιά Βίου Μάθησης /
Πρόεδρο Εθνικής Επιτροπής ∆ιά Βίου Μάθησης, Αχαρνών 417, 111 43 Αθήνα,
email: gsae@gsae.edu.gr
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Π Ρ Ο Ε ∆ Ρ ΟΣ
Αθήνα, 17 IOYΛIOY 2009

ΠΡΟΣ τον κ. Παναγιώτη Βουρλούµη
Πρόεδρο ΟΤΕ ΑΕ, Μαρούσι
ΘΕΜΑ: Σύνδεση των µελών ∆ΕΠ µέσω του ακαδηµαϊκού προγράµµατος
∆ΙΟ∆ΟΣ.

Αξιότιµε κ. Πρόεδρε,

µε αφορµή παράπονα από αρκετούς Καθηγητές ΑΕΙ, οι οποίοι συνάντησαν
σηµαντικές γραφειοκρατικές δυσκολίες στην ένταξή τους στο πρόγραµµα
∆ΙΟ∆ΟΣ (προνοµιακές συνδέσεις ADSL) από τις υπηρεσίες του ΟΤΕ,
παρακαλούµε να παρέµβετε έτσι ώστε να ενεργοποιούνται οι προσφορές σας
http://diodos.gsrt.gr/PackagesISP.aspx?isp=34&f=f

από

τους

ενδιαφερόµενους συναδέλφους µας µε τις απλούστερες δυνατές διαδικασίες.

Η ευρυζωνική σύνδεση των µελών ∆ΕΠ από την κατοικία τους, µέσω του
ακαδηµαϊκού προγράµµατος ∆ΙΟ∆ΟΣ είναι ουσιαστική για την επιτέλεση του
εκπαιδευτικού και ερευνητικού τους έργου.

Με Ιδιαίτερη Εκτίµηση

Νικόλαος Μ. Σταυρακάκης
Καθηγητής Ε.Μ.Π.
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Π Ρ Ο Ε ∆ Ρ ΟΣ
Αθήνα, 28 IOYΛIOY 2009
ΠΡΟΣ τον
Κύριο Ευάγγελο Κοντογιάννης,
Ειδικός Γραµµατεύς ∆ιαχείρισης Προγραµµάτων Κοινοτικού
Πλαισίου Στήριξης, Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Τ.Κ 10558 ΑΘΗΝΑ,
epeaekII@epeaek.gr

ΘΕΜΑ: Συµµετοχή της ΠΟΣ∆ΕΠ στις Επιτροπές του Επιχειρησιακού Προγράµµατος
«Εκπαίδευση και ∆ιά Βίου Μάθηση».

Κύριε Γραµµατέα,
Η Οµοσπονδία θεωρεί ότι η συµβολή των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων της
«Εκπαίδευσης και ∆ιά Βίου Μάθησης» της Ειδικής Γραµµατείας ∆ιαχείρισης
Προγραµµάτων Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης, για τα επόµενα χρόνια

θα είναι

σηµαντική στην θετική εξέλιξη των πραγµάτων µέσα στα Πανεπιστήµια τόσο στην
εκπαίδευση όσο και στην έρευνα. Ως εκ τούτου εκτιµούµε ως πολύ σηµαντικό, η
Οµοσπονδία να συµµετέχει στις Επιτροπές, που υποστηρίζουν αυτά τα προγράµµατα.
Με βάση όλα αυτά, η ΠΟΣ∆ΕΠ


Προτίθεται να συγκροτήσει άµεσα Οµάδα Εργασίας για την παρακολούθηση
των θεµάτων του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Εκπαίδευση και ∆ιά Βίου
Μάθηση».



Αιτείται τη συµµετοχή της στις Επιτροπές του Επιχειρησιακού Προγράµµατος
«Εκπαίδευση και ∆ιά Βίου Μάθηση», που έχει συστήσει το ΥΠΕΠΘ.

Με Ιδιαίτερη Εκτίµηση

Νικόλαος Μ. Σταυρακάκης
Καθηγητής Ε.Μ.Π.
Κοινοποίηση:
5) Κύριο Άρη Σπηλιωτόπουλο, Υπουργό Παιδείας, Ανδρέα Παπανδρέου 37, 151 – 80
Μαρούσι
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6) Καθ. Σπυρίδωνα Ταλιαδούρο, Υφυπουργό Παιδείας, Ανδρέα Παπανδρέου 37,
15180 Μαρούσι, staliad@ypepth.gr
7) Κυρία Γκοτσοπούλου Νίκη, Γενική Γραµµατέα ΥπΕΠΘ, Ανδρέα Παπανδρέου 37,
15180 Μαρούσι, gengram@ypepth.gr
8) Καθ. Αθανάσιο Κυριαζή, Ειδικό Γραµµατέα Πανεπιστηµιακής Εκπαίδευσης, Ανδρέα
Παπανδρέου 37, 15180 Μαρούσι, kyriazis@ypepth.gr

Πανελλήνια Οµοσπονδία Συλλόγων
∆ιδακτικού και Ερευνητικού
Προσωπικού
∆ιεύθυνση: Ιπποκράτους 35, GR 106 80 Αθήνα, 6ος Όροφος
Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο: posdep@posdep.gr
Ιστοσελίδα: www.posdep.gr
Τηλέφωνο: 210 3688568
Fax: 210.3688501

Π Ρ Ο Ε ∆ Ρ ΟΣ
Αθήνα, 5 ΑΥΓΟΥΣΤOY 2009
ΠΡΟΣ τον
Κύριο Ευάγγελο Κοντογιάννης,
Ειδικός Γραµµατεύς ∆ιαχείρισης Προγραµµάτων Κοινοτικού
Πλαισίου Στήριξης, Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Τ.Κ 10558 ΑΘΗΝΑ,
epeaekII@epeaek.gr

ΘΕΜΑ:

Οικονοµική Στήριξη για τη ∆ηµιουργία Κέντρου Μελετών από την

ΠΟΣ∆ΕΠ
Κύριε Γραµµατέα,
Σε συνέχεια της συζήτησης, που είχαµε κατά τη συνάντηση µας στα Ιωάννινα
στο περιθώριο της 61ης Συνόδου Πρυτάνεων αλλά και της συζήτησης που
είχατε πολύ πρόσφατα στο γραφείο σας µε τον Αντιπρόεδρο της Οµοσπονδίας
Καθηγητή Σωκράτη Κάτσικα, σας στέλνω ένα κείµενο όπου περιγράφονται οι
βασικοί στόχοι του υπό ίδρυση «Κέντρου Μελετών και Τεκµηρίωσης της
Ανώτατης Πανεπιστηµιακής Εκπαίδευσης».

Με Ιδιαίτερη Εκτίµηση

Νικόλαος Μ. Σταυρακάκης
Καθηγητής Ε.Μ.Π.
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ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ

Το Κέντρο Μελετών και Τεκµηρίωσης της Ανώτατης Πανεπιστηµιακής Εκπαίδευσης
(ΚΕΜΕΤΕ) ιδρύεται το 2009 µε στόχο την επιστηµονική υποστήριξη της
πολυσχιδούς δράσης της Πανελλήνιας Οµοσπονδίας Συλλόγων ∆ιδακτικού &
Ερευνητικού Προσωπικού (ΠΟΣ∆ΕΠ) των Ελληνικών Πανεπιστηµίων.
Ο σκοπός του ΚΕΜΕΤΕ είναι εκπαιδευτικός, µελετητικός και ερευνητικός.
Συγκεκριµένα, το Κέντρο επιδιώκει:
•

•
•

•
•
•
•

Τη µελέτη, την έρευνα και την τεκµηρίωση θεµάτων της Ανώτατης
Πανεπιστηµιακής Εκπαίδευσης, πρώτον σε εθνικό επίπεδο και δεύτερον σε
ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.
Την υποστήριξη της παραγωγής επιστηµονικά τεκµηριωµένων θέσεων της
Οµοσπονδίας.
Την όσο το δυνατόν πληρέστερη, έγκυρη, τεκµηριωµένη και ταχεία ενηµέρωση
της ακαδηµαϊκής κοινότητας για τα παραπάνω θέµατα και για άλλα θέµατα
ενδιαφέροντός της, µέσω ηλεκτρονικών και έντυπων εκδόσεων.
Τη συστηµατική ανάπτυξη της εκπαίδευσης – επιµόρφωσης των µελών του
∆ιδακτικού & Ερευνητικού Προσωπικού των Ελληνικών Πανεπιστηµίων.
Τη συµβολή στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναµικού της Ανώτατης
Πανεπιστηµιακής Εκπαίδευσης.
Τη συνεργασία µε τα Ελληνικά Πανεπιστήµια και Ερευνητικά Κέντρα και µε
αντίστοιχα κέντρα στην Ευρώπη και διεθνώς.
Την προαγωγή των δηµοσίων και διεθνών σχέσεων της Οµοσπονδίας.

Μερικά ενδεικτικά παραδείγµατα δράσεων που το Κέντρο θα µπορούσε να αναλάβει
αποτελούν:
•
•
•
•
•
•
•

•

Ανάπτυξη στρατηγικού σχεδίου της ελληνικής Ανώτατης Εκπαίδευσης για την
επόµενη δεκαετία.
Συγκριτική µελέτη συστήµατος διακυβέρνησης στα Ευρωπαϊκά Πανεπιστήµια.
Ανάπτυξη συστήµατος παρακολούθησης, τεκµηρίωσης και µέτρησης των
επιπτώσεων των αποτελεσµάτων της έρευνας στα ελληνικά Πανεπιστήµια.
Συγκριτική µελέτη χρηµατοδότησης των Ευρωπαϊκών Πανεπιστηµίων.
Μελέτη κατοχύρωσης των επαγγελµατικών δικαιωµάτων των αποφοίτων των
ελληνικών Πανεπιστηµίων.
Σχεδιασµός και ανάπτυξη συστήµατος παρακολούθησης, τεκµηρίωσης και
ανάδειξης βέλτιστων διδακτικών πρακτικών.
Σχεδιασµός και υλοποίηση εκπαιδευτικού προγράµµατος για τα µέλη της
ακαδηµαϊκής κοινότητας (µέλη ∆ΕΠ, ΕΕ∆ΙΠ, ΕΤΕΠ, διοικητικοί υπάλληλοι) σε
θέµατα διαχείρισης διασφάλισης ποιότητας.
Σχεδιασµός και υλοποίηση εκπαιδευτικού προγράµµατος για τις διοικήσεις των
Ελληνικών Πανεπιστηµίων σε θέµατα στρατηγικού σχεδιασµού και ακαδηµαϊκής
– οικονοµικής διοίκησης Πανεπιστηµίων.
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Προκειµένου να καταστεί δυνατή η ίδρυση και λειτουργία του Κέντρου, απαιτούνται,
κατ’ αρχάς, τα εξής:
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•

Μελέτη σκοπιµότητας και οικονοµικής βιωσιµότητας.
Μελέτη για τον σχεδιασµό και τη λειτουργία του Κέντρου (στόχοι, οργάνωση,
νοµική µορφή, µέσα και προδιαγραφές συστήµατος τεκµηρίωσης, αρχικές
δράσεις).
∆ιασφάλιση υλικών προϋποθέσεων για τη λειτουργία του Κέντρου.
Εξεύρεση χώρου για την εγκατάσταση του Κέντρου.
Εντοπισµός και διασφάλιση απαραίτητων οικονοµικών πόρων.
Προµήθεια και εγκατάσταση εξοπλισµού (συµβατικού και επιστηµονικούτεχνικού).
Προµήθεια αναλώσιµων υλικών.
Κάλυψη λειτουργικών δαπανών του Κέντρου.
Επιστηµονική, διοικητική και τεχνική υποστήριξη του Κέντρου µε το αναγκαίο
έµψυχο δυναµικό (ανάθεση έργου σε άτοµα µε σχετική εξειδίκευση-εµπειρία από
τα Πανεπιστήµια, και στελέχωση µε συµβάσεις).
Προδιαγραφές και προµήθεια ή ανάπτυξη του απαραίτητου λογισµικού.
Ίδρυση και πιλοτική λειτουργία.
Αθήνα, Αύγουστος 2009.

Πανελλήνια Οµοσπονδία Συλλόγων
∆ιδακτικού και Ερευνητικού
Προσωπικού
ΠΡΟΕ∆ΡΕΙΟ
ΑΘΗΝΑ, 9 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2009
Προς τον
Κύριο Άρη Σπηλιωτόπουλο
Υπουργό Εθνικής Παιδείας & Θρησκευµάτων
Α. Παπανδρέου 37,
15180 Μαρούσι, Αθήνα.

ΑΝΟΙΚΤΗ

ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Κύριε Υπουργέ,
Μετά την προχθεσινή παραίτηση του συναδέλφου Καθηγητού Θεόδωρου
Φορτσάκη – Προέδρου της Νοµικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Αθηνών- από την
Επιτροπή Αξιολόγησης και Ελέγχου Κολεγίων (Νόµος 3696/2008, Άρθρο 13) και
λαµβάνοντας σοβαρά υπόψη τους λόγους παραίτησης, ζητάµε ο ορισµός του
µέλους ∆ΕΠ καθώς και του αναπληρωτή του στην εν λόγω Επιτροπή να
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γίνεται µετά από κοινή απόφαση της Εκτελεστικής Γραµµατείας της
ΠΟΣ∆ΕΠ και της Συνόδου Πρυτάνεων.
Θεωρούµε ότι η ΠΟΣ∆ΕΠ αλλά και η Σύνοδος Πρυτάνεων έχουν άµεσο
ενδιαφέρον να συµµετέχουν σε επιτροπές, που αφορούν όλο το φάσµα των
διαδικασιών εκπαίδευσης και κατάρτισης. Ας σηµειωθεί ότι σε αυτό το πνεύµα ήδη
συµµετέχουµε και οι δύο φορείς τόσο στο ΕΣΥΠ (ΣΑΠΕ) –Ανωτάτη Εκπαίδευση- όσο
και στο ΣΠ∆Ε -Πρωτοβάθµια & ∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση. Πιστεύουµε ότι µε αυτό
τον τρόπο θα µπορέσουµε να συµβάλουµε µέσα από διαδικασίες διαφάνειας,
αξιοκρατίας και αντικειµενικότητας στην κατά το δυνατόν αρτιότερη
συγκρότηση του νεοπαγούς αυτού µορφώµατος στη ζώνη της
µεταλυκειακής και προπανεπιστηµιακής εκπαίδευσης και κατάρτισης.
Με Τιµή,
Νικόλαος Μ. Σταυρακάκης
Καθηγητής Ε.Μ.Π.
Κοινοποίηση:
Υφυπουργό Εθνικής Παιδείας & Θρησκευµάτων: κ. Σπύρο Ταλιαδούρο,
Γεν. Γραµµατέα ΥπΕΠΘ: κ. Νίκη Γκοτσοπούλου
Ειδικό Γραµµατέα ΥπΕΠΘ: Καθ. Αθανάσιο Κυριαζή,
∆ΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ της ΠΟΣ∆ΕΠ
Προεδρείο της Συνόδου Πρυτάνεων: Καθ. Ιωαν. Γεροθανάση, Καθ. Παν. Τσίρη, Καθ. Χρ.
Κοκκώση
Νέο Προεδρείο της Συνόδου Πρυτάνεων: Καθ. Αναστ. Μάνθο, Καθ. Κων. Μουτζούρη, Καθ. Ανδ.
Τρούµπη

Προεδρείο ΟΣΕΠΤΕΙ
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Πανελλήνια Οµοσπονδία Συλλόγων
Πανελλήνια Οµοσπονδία Συλλόγων
∆ιδακτικού και Ερευνητικού
Προσωπικού
∆ιεύθυνση: Ιπποκράτους 35, GR 106 80
Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο: posdep@posdep.gr
Τηλέφωνο: 210 3688568

Ε Κ Τ Ε Λ Ε Σ Τ Ι Κ Η

Αθήνα, 6ος Όροφος
Ιστοσελίδα: www.posdep.gr
Fax: 210.3688501

Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Ι Α

Προς
Κύριο Αντώνιο Σαµαρά
Υπουργό Πολιτισµού
Μπουµπουλίνας 20-22,
106-82 Αθήνα
ΑΘΗΝΑ, 2 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2009
Αξιότιµε κ. Υπουργέ
Έχουµε την τιµή να σας υποβάλουµε, έπειτα από σχετική απόφαση που έλαβε
η Εκτελεστική Γραµµατεία της
Πανελλήνιας Οµοσπονδίας Συλλόγων
∆ιδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού (ΠΟΣ∆ΕΠ) των Α.Ε.Ι. στην 4η
Συνεδρίαση της 1ης Σεπτεµβρίου 2009, αίτηµα που αφορά τη στέγαση της
Οµοσπονδίας.
Πράγµατι, κ. Υπουργέ, η Οµοσπονδία µας γίνεται φέτος 20 ετών αλλά
συνεχίζει να στερείται στέγης. Μέχρι σήµερα φιλοξενούµαστε σε ένα γραφείο
του Πανεπιστηµίου Αθηνών, µε διαστάσεις που δεν υπερβαίνουν εκείνες
ατοµικών γραφείων µελών ∆.Ε.Π.
Είναι αναγκαίο για την Οµοσπονδίας µας να αποκτήσει στέγη που να
αντιστοιχεί στο κύρος που πηγάζει από τον υπεύθυνο ρόλο των συναδέλφων
µας έναντι του λειτουργήµατος που επιτελούν στην ελληνική κοινωνία. Για το
λόγο αυτόν, πιστεύουµε ότι θα άξιζε να παραχωρηθεί στην ΠΟΣ∆ΕΠ - µε
τρόπο που οι υπηρεσίες του Υπουργείου σας θα υποδείξουν - κάποιο κτίριο
του οποίου η κεντρική θέση στην Πρωτεύουσα, ίσως και η αρχιτεκτονική του,
θα άρµοζε µε την τιµή που η ελληνική Πολιτεία οφείλει να αποδίδει στους
πανεπιστηµιακούς δασκάλους.
Με ιδιαίτερη εκτίµηση

Ο Πρόεδρος

Η Γραµµατέας

Νικόλαος Μ.
Σταυρακάκης
Καθηγητής Ε.Μ.Π.

Ευγενία Μπουρνόβα
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Ε.Κ.Π.Α.
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Πανελλήνια Οµοσπονδία Συλλόγων
∆ιδακτικού και Ερευνητικού
Προσωπικού
∆ιεύθυνση: Ιπποκράτους 35, GR 106 80 Αθήνα, 6ος Όροφος
Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο: posdep@posdep.gr
Ιστοσελίδα: www.posdep.gr
Τηλέφωνο: 210 3688568
Fax: 210.3688501

ΠΡΟΕ∆ΡΕΙΟ
Αθήνα, 7 ΣΕΠΤΕΜΒΡIOY 2009

4η ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ / 1 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2009
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
Η συνεδρίαση έγινε αµέσως µετά τις εξαγγελίες της απερχόµενης κυβέρνησης
για την επικείµενη αδειοδότηση των κολλεγίων. Σύµφωνα µε την Ηµερήσια
∆ιάταξη τα θέµατα που συζητήθηκαν ήταν τα εξής:
1) Ενηµέρωση από το Προεδρείο σχετικά µε τις δραστηριότητες του
Προεδρείου στο διάστηµα από την τελευταία συνεδρίαση της ∆ιοικούσας
Επιτροπής 20-6-2009:
Α)
Συναντήσεις
µε:
Πρυτανικές
Αρχές
Πανεπιστηµίου
Πατρών/Σύνοδος Πρυτάνεων/ ΤΕΕ /ΓΣΕΕ / Συνέντευξη Τύπου /
ανακοίνωση
θεµατικού
συνεδρίου
της
ΠΟΣ∆ΕΠ/Επιτροπή
Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής.
[1] Στο πλαίσιο της συνεδρίασης της ∆ιοικούσας Επιτροπής που φιλοξενήθηκε
από το Πανεπιστήµιο Πατρών έγινε συνάντηση στις 19-06-2009 µε τις
Πρυτανικές Αρχές και το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του εκεί Συλλόγου. Από την
πλευρά των πρυτανικών αρχών η συζήτηση επικεντρώθηκε στα εξής ζητήµατα:
• Σ’ ό,τι αφορά το θεσµικό πλαίσιο, εντοπίστηκε η έλλειψη αυτοτέλειας και η
ύπαρξη ενός θεσµικού χάους εξαιτίας των συνεχών γνωµοδοτήσεων µε
αποτέλεσµα την αδυναµία λειτουργίας των ΑΕΙ. Εκφράστηκε εποµένως η
ανάγκη αλλαγών στο θεσµικό πλαίσιο προς την κατεύθυνση ενός πραγµατικού
νόµου-πλαισίου µε στόχο την αυτοτέλεια.
• Σ’ ό,τι αφορά τα οικονοµικά ζητήµατα, συζητήθηκαν οι τεράστιες ανάγκες για
εργαστηριακό εξοπλισµό [που δεν καλύπτει ο αναγγελθείς τετραετής
προγραµµατισµός] και έρευνα καθώς και για ΕΤΕΠ/ΕΕ∆ΙΠ, η ανάγκη αύξησης
της αποζηµίωσης των µεταπτυχιακών για τη συµµετοχή τους στα εργαστήρια
και τα προβλήµατα διαχείρισης της έρευνας [αξιολόγηση προτάσεων, οµαλή
ροή των χρηµάτων ώστε οι ερευνητές να µπορούν να ζουν στη διάρκεια του
έργου]
• Τέλος, στο ζήτηµα των συγγραµµάτων υπήρξε σαφής τοποθέτηση υπέρ των
πολλαπλών βιβλίων και την παράλληλη ανάπτυξη των ηλεκτρονικών
σηµειώσεων.
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Από την πλευρά των εκπροσώπων του ∆.Σ. του Συλλόγου τονίστηκε η ανάγκη
αναβάθµισης των Α.Ε.Ι. και η σηµαντική βελτίωση της µισθολογικής κατάστασης των
µελών ∆ΕΠ. Κοινή διαπίστωση όλων υπήρξε το γεγονός ότι το Πανεπιστήµιο
συκοφαντείται, ώστε να κλονισθεί η εµπιστοσύνη της ελληνικής κοινωνίας στα
ελληνικά Α.Ε.Ι. και η ανάγκη να το υπερασπιστούµε µε όλες µας τις δυνάµεις.
[2] Με βάση σχετική απόφαση της ∆ιοικούσας Επιτροπής, το 3-µελές Προεδρείο
παρακολούθησε τις εργασίες της 61ης Συνόδου των Πρυτάνεων στα Γιάννενα. Ο
πρόεδρος της ΠΟΣ∆ΕΠ παρουσίασε τις θέσεις της Οµοσπονδίας –αποφάσεις
∆ιοικούσας Επιτροπής της 20-6-2009 στην Πάτρα- σχετικά µε τις αναγκαίες θεσµικές
παρεµβάσεις και τα οικονοµικά αιτήµατα στα περισσότερα των οποίων υπήρξε
ταύτιση απόψεων. Οι αποφάσεις της Συνόδου σας έχουν κοινοποιηθεί και µπορείτε να
τις συµβουλευτείτε στον ιστότοπο της Συνόδου των Πρυτάνεων.
Με την ευκαιρία της µετάβασης στα Γιάννενα είχαµε συνάντηση -µε πρωτοβουλία
µας- µε το ∆.Σ. του Συλλόγου µελών ∆ΕΠ του Π.Ι. [δυστυχώς δεν επετεύχθη
µεγαλύτερη συµµετοχή συναδέλφων σ’ αυτή τη συνάντηση, παρά το γεγονός ότι
αυτό είχε έγκαιρα ζητηθεί από την πλευρά µας]. Συζητήθηκαν θέµατα που αφορούν
κυρίως το Πανεπιστήµιο των Ιωαννίνων, µεταξύ των οποίων και το γνωστό θέµα της
διεξαγόµενης Ε∆Ε στο Τµήµα Χηµείας. Επίσης -µε πρωτοβουλία µας- έγινε συνάντηση
µε οµάδα συναδέλφων από το Τµήµα Χηµείας, οι οποίοι είχαν κληθεί να καταθέσουν
στην εν λόγω Ε∆Ε. Το Προεδρείο της ΠΟΣ∆ΕΠ τόνισε ότι αυτό που πάντα προέχει
µέσα στο Πανεπιστήµιο –ειδικά µάλιστα στην παρούσα περίοδο- είναι η επίλυση των
όποιων προβληµάτων προκύπτουν να επιτυγχάνεται µε διάλογο και αµοιβαία
κατανόηση. ∆ηλώσαµε ότι θα συνεχίσουµε το διάλογο µε όλους τους εµπλεκόµενους
µε στόχο να σταµατήσει άµεσα η διεξαγόµενη Ε∆Ε και το θέµα να κλείσει οριστικά.

Πολύ πρόσφατα έγινε γνωστό ότι ο Πρύτανης του Π.Ι. έβαλε το θέµα
αυτής της Ε∆Ε στο αρχείο. Το Προεδρείο θεωρεί ότι η εξέλιξη αυτή
αποτελεί θετικό γεγονός για όλες τις πλευρές και στέλνει ένα εξίσου
θετικό µήνυµα αισιοδοξίας σε όλη την πανεπιστηµιακή κοινότητα.
[3] Κοινή Συνεδρίαση ΣΑΠΕ – ΣΑΤΕ στις 16-07-2009
Στη συνεδρίαση αυτή αποφασίστηκε η σύσταση επιτροπής για τη µελέτη του
χωροταξικού σχεδιασµού των πανεπιστηµίων και Τ.Ε.Ι. ∆εν υπάρχει έκτοτε
καµία πρόοδος ή ενηµέρωση.
[4] Έκτακτη Σύνοδος Πρυτάνεων 17–07-2009.
Η κατάθεση στις 15-07-2009 στο θερινό Τµήµα της Βουλής του Ν/Σ «Ρύθµιση
θεµάτων του Πανεπιστηµιακού και Τεχνολογικού Τοµέα της Ανώτατης
Εκπαίδευσης και Άλλες ∆ιατάξεις», το οποίο άµεσα ή έµµεσα στο σύνολο του
αφορά τα πανεπιστήµια, µας ώθησε σε µια σειρά συναντήσεων. Είχαµε λοιπόν τη
συµµετοχή στην έκτακτη Σύνοδο των Πρυτάνεων στις 17-07-2009 στην
Αθήνα, όπου ελήφθη οµόφωνη απόφαση για την ανάγκη αναβολής της εισαγωγής
προς ψήφιση του παραπάνω νοµοσχεδίου. Όµως παράλληλα αποφασίστηκε ότι στην
περίπτωση που το Ν/Σ συζητηθεί, θα επιδιωχθεί να υπάρξουν παρεµβάσεις για
συγκεκριµένες τροπολογίες σε άρθρα, πλήρης απαλοιφή σε ορισµένα άλλα, καθώς και
για προσθήκη άλλων. Η απόφαση αυτή της έκτακτης Συνόδου είναι σε απόλυτη
συµφωνία µε την απόφαση, που είχε ήδη από το προηγούµενο βράδυ εκδώσει η
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Εκτελεστική Γραµµατεία [Απόφαση που ελήφθη κατά πλειοψηφία µέσω ηλεκτρονικής
περιφοράς -τρόπος λειτουργίας που είχε προταθεί από συνάδελφο της µειοψηφίας].

[5] Συναντήσεις της ΠΟΣ∆ΕΠ µε Προεδρείο της ΓΣΕΕ και του ΤΕΕ στις 21-072009.
Στις 21-07-2009 είχαµε µια πρώτη συνάντηση µε το Προεδρείο της ΓΣΕΕ στην
Αθήνα. Η συνάντηση είχε συµβολικό χαρακτήρα – οι άνθρωποι της Επιστήµης και του
Πνεύµατος αγωνίζονται δίπλα – δίπλα µε τους ανθρώπους της Εργασίας.
Ατζέντα συνάντησης της ΓΣΕΕ µε την ΠΟΣ∆ΕΠ στις 21-07-2009:
1) Κατάθεση κειµένου προς συζήτηση και στήριξη από τους ανθρώπους του
πνεύµατος, της επιστήµης και της ακαδηµαϊκής κοινότητας µε θέµα «Η απασχόληση
θεµέλιο της βιώσιµης οικονοµικής ανάπτυξης»
2) Κοινωνικές ανισότητες και εκπαίδευση
α) Πρωτοβάθµια & ∆ευτεροβάθµια εκπαίδευση (ολοήµερα σχολεία, αναβάθµιση,
υποδοµές και προσωπικό, διαρκής επιµόρφωση, καταπολέµηση σχολικής διαρροής,
ισχυρή τεχνική και επαγγελµατική εκπαίδευση)
β) Πρόσβαση στην Τριτοβάθµια εκπαίδευση (ισότητα ευκαιριών πρόσβασης,
διαφύλαξη του αδιάβλητου, αξιοκρατία και διαρκής συνεργασία µε την
πανεπιστηµιακή κοινότητα - ΠΟΣ∆ΕΠ)
γ) Ανώτατη Εκπαίδευση (πολύπλευρη στήριξη του ∆ηµόσιου Πανεπιστηµίου και
υποτροφίες καθολικής κάλυψης εξόδων για οικονοµικά ασθενέστερους-αριστούχους)
3) ∆ια βίου Μάθηση και ο ρόλος των Πανεπιστηµίων
4) Επαγγελµατικά ∆ικαιώµατα και Πιστοποίηση Επαγγελµατικών Προσόντων
- Αναγκαιότητα της Πιστοποίησης
- Εθνική Ανεξάρτητη Αρχή Πιστοποίησης
- Ο πρωταρχικός ρόλος του ΥΠΕΠΘ και η συνεργασία µε τα άλλα αρµόδια Υπουργεία
- Αποκλεισµός των ιδιωτών από κάθε εγχείρηµα πιστοποίησης και αναγνώρισης
επαγγελµατικών προσόντων (διαφύλαξη του δηµόσιου χαρακτήρα κάθε θεσµικού
εγχειρήµατος)
5) Η ∆οµή της Πανεπιστηµιακής Εκπαίδευσης: Νοµοσχέδιο για ΤΕΙ / Κολλέγια.
Από τη συζήτηση προέκυψε η ανάγκη σταθερής συνεργασίας µεταξύ των δύο
Οµοσπονδιών. Αποφασίστηκε να γίνει άµεσα προσπάθεια να συνδιαµορφώσουµε µια
διακήρυξη για την ανάδειξη εκ νέου της εργασίας και του πολιτισµού ως πηγές
πλούτου. Στη συνέχεια θα µελετηθούν τρόποι συνεργασίας σε επιµέρους ζητήµατα,
όπως αυτό της ∆ια Βίου µάθησης και της αντιµετώπισης των ανισοτήτων στην
εκπαίδευση.
Στη συνέχεια είχαµε συνάντηση µε τον Πρόεδρο του ΤΕΕ -µετά από αίτηµά τουόπου υπήρξε η ακόλουθη ατζέντα:
Ατζέντα συνάντησης του ΤΕΕ µε την ΠΟΣ∆ΕΠ στις 21-07-2009:

1) Νοµοσχέδιο για τα ΤΕΙ / Επαγγελµατικά δικαιώµατα αποφοίτων ΤΕΙ και
των ΚΕΣ
2) Επαγγελµατικά
∆ικαιώµατα
και
Πιστοποίηση
Επαγγελµατικών
Προσόντων.
3) Συνεργασία ΠΟΣ∆ΕΠ και ΤΕΕ για τη διοργάνωση Συνεδρίου σχετικά µε
την Τεχνολογική Εκπαίδευση το ΝΟΕΜΒΡΙΟ 2009 στην Αθήνα.
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Τέλος, την ίδια µέρα (21-07-2009), µετά την παραπάνω σειρά συναντήσεων, το
Προεδρείο έδωσε συνέντευξη τύπου σχετικά µε τη θέση µας για το Ν/Σ περί ΤΕΙ,
αλλά και το διήµερο επιστηµονικό συνέδριο που θα γίνει τον Οκτώβριο και στο
οποίο θα παρουσιαστούν αναλυτικά οι θέσεις των µελών της επιτροπής για τις
αναγκαίες αλλαγές στο Λύκειο και την πρόσβαση στα ΑΕΙ, οι επιστηµονικές
προσεγγίσεις συναδέλφων µε γνωστικό αντικείµενο την πολιτική της εκπαίδευσης,
καθώς και άλλοι συναφείς φορείς.
[6] Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής στις 22-07-2009
Στις 22-07-2009 ο Πρόεδρος της Οµοσπονδίας κλήθηκε στην Επιτροπή
Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής για να παρουσιάσει τις θέσεις της
Οµοσπονδίας για το συζητούµενο Ν/Σ. Η προσπάθειά µας εκεί εστιάστηκε στην όσο
το δυνατόν πληρέστερη ενηµέρωση των µελών της επιτροπής για τους βασικούς
λόγους της διαφωνίας µας τόσο επί της αρχής (εν κρυπτώ σύνταξη του Ν/Σ,
ανυπαρξία στοιχειώδους τεκµηρίωσης των προτεινοµένων ρυθµίσεων, κλπ) όσο και
επί συγκεκριµένων άρθρων. Πιστεύουµε ότι µε τη στάση µας αυτή αποτρέψαµε
ορισµένα από τα ακραία άρθρα να ψηφιστούν και κάποια άλλα βελτιώθηκαν. Όλα
αυτά µάλιστα έγιναν σε συνεργασία τόσο µε τη Σύνοδο Πρυτάνεων όσο και µε το
ΤΕΕ. Ο κάθε χώρος βέβαια διατήρησε τις δικές του θέσεις σε µερικά σηµεία
διαφωνίας.
[7] Συνεδριάσεις ΣΠ∆Ε
Ο εκπρόσωπος της ΠΟΣ∆ΕΠ συµµετείχε ανελλιπώς στις 11 από τις 13 συνεδριάσεις
(άρχισε από την 3η) του ΣΠ∆Ε. Με την παρουσία του συνέβαλε ουσιαστικά στην
αποσαφήνιση του ρόλου των Πανεπιστηµίων στο εκπαιδευτικό σύστηµα και στη
διαµόρφωση όσων αποφάσεων έχουν µέχρι σήµερα ληφθεί ιδιαίτερα από τη σκοπιά
των πανεπιστηµιακών. Η συµµετοχή µας κρίθηκε από όλα τα µέλη της επιτροπής και
σηµαντική και ουσιαστική. Στην επόµενη συνεδρίαση (15/09), και εφόσον υπάρξει
χρόνος θα παρουσιαστούν οι δυο προτάσεις που διαµορφώθηκαν στην αντίστοιχη
επιτροπή της ΠΟΣ∆ΕΠ για το Λύκειο και την πρόσβαση.

Β) Επιστολές του Προεδρείου προς: ΥΠΕΠΘ για ΚΟΛΛΕΓΙΑ /
«Νοµοσχέδιο για
ΤΕΙ» / Εθνική Επιτροπή Πιστοποίησης
Προσόντων/ ΕΣΠΑ.
Οι επιστολές αυτές έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΠΟΣ∆ΕΠ. ∆όθηκαν
προφορικές απαντήσεις στις επιστολές. Παρά το γεγονός ότι οι αντιδράσεις
µας δεν απέτρεψαν την ψήφιση του «Νοµοσχεδίου για τα ΤΕΙ» επετεύχθη µια
καταρχάς θετική ρύθµιση στο θέµα των καταλογισµών (Επισυνάπτονται οι
επιστολές προς Εθνική Επιτροπή Πιστοποίησης Προσόντων και ΕΣΠΑ).
Γ) Νέο πολυ-νοµοσχέδιο του ΥΠΕΠΘ
Ενηµέρωση από το Προεδρείο σχετικά µε την προετοιµασία σύνταξης νέου
πολυνοµοσχεδίου από το ΥΠΕΠΘ, σύµφωνα και µε δηµοσιογραφικές
πληροφορίες αλλά και ανεπίσηµη ενηµέρωση από την πολιτική ηγεσία του
ΥΠΕΠΘ. Πρόθεση είναι σε αυτό να ενσωµατωθούν, µεταξύ των άλλων,
κάποιες από τις αποφάσεις που είχαν ληφθεί στην 61η Σύνοδο Πρυτάνεων –
ειδικά αυτές στις οποίες υπήρχε συµφωνία και της ΠΟΣ∆ΕΠ.
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∆) Επεισόδιο στο Πανεπιστήµιο του Αιγαίου – Ρόδος. Ενηµέρωση από
την Αντιπρύτανη κ. Χρυσή Βιτσιλάκη σχετικά µε την κατάσταση και
τους βανδαλισµούς στη Ρόδο
Ενηµέρωση από την Αντιπρύτανη του Πανεπιστηµίου Αιγαίου κ. Χρυσή
Βιτσιλάκη σχετικά µε τους βανδαλισµούς στα γραφεία της Κοσµητείας και της
Αντιπρυτανείας στη Ρόδο αλλά και µε τις ταυτόχρονες απειλητικές επιστολές
της ∆ΑΠ-Ν∆ΦΚ της Ρόδου. Αποφασίσθηκε (η ∆ΗΠΑΚ διαφώνησε) η έκδοση
καταγγελίας από την Ε.Γ. για τους βανδαλισµούς στους πανεπιστηµιακούς
χώρους και τις απειλές βίας έναντι της Αντιπρυτάνεως, στο πνεύµα της
απόφασης του ∆.Σ. του Συλλόγου µελών ∆ΕΠ του Πανεπιστηµίου Αιγαίου
(βλέπε σχετική Απόφαση_2 Ε.Γ.).
Ε) Συνέδριο της ΠΟΣ∆ΕΠ για το Λύκειο και την Πρόσβαση στα
Πανεπιστήµια στις 15-16 Οκτωβρίου 2009 στην Αθήνα.
∆ιοργανώνεται Επιστηµονικό Συνέδριο από την ΠΟΣ∆ΕΠ για τις αναγκαίες
αλλαγές στο Λύκειο και την πρόσβαση στα ΑΕΙ στις 15-16 Οκτωβρίου
2009 στο µεγάλο αντιθέατρο του ΥΠΕΞ, στο οποίο θα παρουσιαστούν
αναλυτικά οι επιστηµονικές προσεγγίσεις συναδέλφων που το γνωστικό τους
αντικείµενο άπτεται της πολιτικής της εκπαίδευσης, οι θέσεις των µελών της
επιτροπής καθώς και άλλων συναφών φορέων (ΥΠΕΠΘ, ΕΣΥΠ, ΣΠ∆Ε,
Οµοσπονδίες εκπαίδευσης, κόµµατα, κλπ) (Βλέπε 1η Ανακοίνωση του
Συνεδρίου).
ΣΤ) Προγραµµατισµός διοργάνωσης ∆ιεθνούς Συνεδρίου της ΠΟΣ∆ΕΠ
για τα θεσµικά προβλήµατα και τις προοπτικές του Ελληνικού
Πανεπιστηµίου
Στόχος της πρότασης είναι να διοργανωθεί ένα διεθνές συνέδριο για την
κατάσταση και τις τάσεις στο πανεπιστηµιακό σύστηµα στο εθνικό αλλά και
το διεθνές επίπεδο. Θα κληθούν ως συµµετέχουσες ή ως συνδιοργανωτές
διεθνείς οµοσπονδίες και ενώσεις περί την πολιτική της ανώτατης
εκπαίδευσης.
Το θέµα παραπέµπεται για συζήτηση και απόφαση στην επόµενη ∆.Ε.
2) Κολλέγια: Ενηµέρωση – Τρόποι αντιµετώπισης του προβλήµατος.
∆ιαπιστώθηκε η αντίθεση όλων των παρατάξεων που µετέχουν στην Ε.Γ. όσον
αφορά τις εξελίξεις σχετικά µε τα Κολλέγια και τις σχετικές ενέργειες της
Κυβέρνησης. Το θέµα χαρακτηρίστηκε µείζον ενώ έγινε συζήτηση για την
τακτική που θα αποτρέψει την αδειοδότηση αυτών των επιχειρήσεων.
Αποφασίστηκε να αποτελέσει προτεραιότητα στο διεκδικητικό µας πλαίσιο και
να χρησιµοποιηθούν όλα τα ένδικα µέσα. Να επιδιωχθεί, µέσω συναντήσεων,
ενηµέρωση της πολιτικής και πολιτειακής ηγεσίας αλλά και της ακαδηµαϊκής
κοινότητας, και βεβαίως πολύµορφες κινητοποιήσεις. Σε αυτή τη θέση
διαφώνησε η ∆ΗΠΑΚ και αντιπρότεινε 24ωρη απεργία εντός του Σεπτεµβρίου
χωρίς καν συνεδρίαση της ∆ιοικούσας Επιτροπής. Μέχρι την επόµενη
συνεδρίαση της ∆.Ε. θα προσπαθήσουµε να συντονιστούµε µε όλους τους
Συλλόγους ∆ΕΠ, οι οποίοι καλούνται να συνεδριάσουν τόσο για το ζήτηµα
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αυτό όσο και για το υπόλοιπο διεκδικητικό πλαίσιο αλλά µε παράλληλη
επιδίωξη τη συνεχή αναβάθµιση του ∆ηµόσιου Πανεπιστηµίου, έτσι ώστε η
υπεράσπισή του από εµάς να είναι ουσιαστική. (βλέπε σχετική Απόφαση_1
Ε.Γ.).
3) 10ο Συνέδριο της ΠΟΣ∆ΕΠ: Χρόνος ∆ιεξαγωγής και Οργάνωση του
προσυνεδριακού διαλόγου
Είναι καιρός να σκεφτούµε τόσο για το χρόνο και τον τόπο διεξαγωγής του
εποµένου τακτικού Συνεδρίου της ΠΟΣ∆ΕΠ όσο και για τις διαδικασίες που θα
θέσουµε, ώστε να υπάρξει ουσιαστική διαδικασία διαλόγου στην
προσυνεδριακή περίοδο.
Το θέµα παραπέµπεται για συζήτηση και απόφαση στην επόµενη ∆.Ε.
4) Καθυστερήσεις διορισµών µελών ∆ΕΠ.
Ενηµέρωση από το Προεδρείο σχετικά µε τον επικείµενο διορισµό 310 νέων
µελών ∆ΕΠ (µόνο όσων δηλαδή τα δικαιολογητικά έφτασαν στο
Υπουργείο µέχρι τις 20 Ιανουαρίου του 2009!) σύµφωνα µε το Γενικό
Γραµµατέα του ΥΠΕΠΘ κ. Αθ. Κυριαζή, από τις περίπου 800 εκκρεµότητες που
υπάρχουν!!!. Αποφασίστηκε το θέµα να τεθεί στο άµεσο διεκδικητικό
πλαίσιο της Οµοσπονδίας.
5) Οικονοµικές διεκδικήσεις των µελών ∆ΕΠ.
Οι απαιτήσεις µας έχουν διατυπωθεί µε την απαιτούµενη σαφήνεια σε όλα τα επίπεδα
και προς κάθε κατεύθυνση από τη στιγµή που αναλάβαµε την ηγεσία της
Οµοσπονδίας. Όσο περνά ο καιρός η ένταση των απαιτήσεων µας ανεβαίνει. Από την
άλλη πλευρά δεν υπάρχει κανένα νεώτερο. Η Ε.Γ. αποφάσισε να κατατάξει αυτό
το ζήτηµα στο άµεσο διεκδικητικό της πλαίσιο.

6) Ενέργειες για εξεύρεση µόνιµης στέγης για την Οµοσπονδία των
Πανεπιστηµιακών.
Απόφαση για υποβολή αιτήµατος στο ΥΠΠΟ για την οριστική στέγαση της
Οµοσπονδίας. Στόχος µας είναι το συντοµότερο δυνατόν να δηµιουργήσουµε
το «Σπίτι του Πανεπιστηµιακού ∆ασκάλου» (Βλέπε Επιστολή προς
ΥΠΠΟ). Προς το παρόν το ΕΚΠΑ συνεχίζει να φιλοξενεί την έδρα της ΠΟΣ∆ΕΠ.
Η στέγασή µας θα µεταφερθεί σύντοµα (προσωρινά) σε µεγαλύτερο χώρο στη
Σταδίου 5 (2ος Όροφος).
7) Λειτουργικά της ΠΟΣ∆ΕΠ: α) Σύνταξη Εσωτερικού κανονισµού
λειτουργίας των οργάνων της Οµοσπονδίας, β) Ιστοσελίδα –
ηλεκτρονικός κατάλογος
µελών ∆ΕΠ: Πολιτική & Επιτροπή
∆ιαχείρισης
Τέθηκε το θέµα σύνταξης εσωτερικού κανονισµού λειτουργίας των Οργάνων
της Οµοσπονδίας και διαχείρισης της ιστοσελίδας από διαπαραταξιακή
επιτροπή. Υπήρξε γενική συµφωνία. Το προεδρείο πρότεινε και έγινε οµόφωνα
δεκτό να δηµιουργηθούν δύο επιτροπές από εκπροσώπους των παρατάξεων
α) για την Σύνταξη Εσωτερικού Κανονισµού Λειτουργίας των οργάνων
της Οµοσπονδίας, και β) για την Πολιτική ∆ιαχείρισης της Ιστοσελίδας και
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του ηλεκτρονικού καταλόγου των µελών ∆ΕΠ. Οι παρατάξεις κλήθηκαν να
ορίσουν τους εκπροσώπους τους εντός των ηµερών.
8) Ενηµέρωση για τη Λειτουργία των Οµάδων Εργασίας της ΠΟΣ∆ΕΠ
Το θέµα παραπέµπεται για ενηµέρωση και τυχόν αποφάσεις στην επόµενη
∆.Ε.
9) Προετοιµασία συνάντησης µε τον Υπουργό Υγείας για θέµατα των
Πανεπιστηµιακών Γιατρών.
Κατατέθηκε ένα υπόµνηµα από τον συνάδελφο Παύλο Σακκά (Βλέπε
συνηµµένο) µε αιτήµατα οικονοµικά και θεσµικά (αµοιβές υπερωριών,
δυνατότητα άσκησης ελευθέρου επαγγέλµατος, κτλ.). Στόχος να ζητηθεί
συνάντηση της ΠΟΣ∆ΕΠ µε το Υπουργείο Υγείας για να υποστηριχθούν αυτά
τα αιτήµατα. Αποφασίστηκε η παραποµπή του θέµατος στην επόµενη ∆.Ε. για
τις οριστικές αποφάσεις.
10) Κέντρο Μελετών και Τεκµηρίωσης για τα Πανεπιστηµιακά
Θέµατα.
Έγινε ενηµέρωση από τον αντιπρόεδρο Σ. Κάτσικα για την κατάθεση σχετικής
πρότασης στον κ. Κοντογιάννη, Ειδικό Γραµµατέα Ευρωπαϊκών
Προγραµµάτων στο ΥΠΕΠΘ (Βλέπε συνηµµένο).
11) Υποβολή πρότασης της ΠΟΣ∆ΕΠ στο Πρόγραµµα της Κοινωνίας της
Πληροφορίας "Ψηφιακή Σύγκλιση"
Το θέµα παραπέµπεται για ενηµέρωση και αποφάσεις στην επόµενη ∆.Ε.
12) Η κατάσταση στους Συλλόγους Μελών ∆ΕΠ: Ενηµέρωση – Συζήτηση:
Ιόνιο Πανεπιστήµιο: Το επόµενο διάστηµα θα επαναληφθούν οι
προσπάθειες που είχαν αρχίσει µε την προηγούµενη ηγεσία της Οµοσπονδίας
για δηµιουργία ενός ενιαίου Συλλόγου µελών ∆ΕΠ στο Ι.Π.
Πανεπιστήµιο Μακεδονίας: Υπάρχει η αίσθηση ότι το επόµενο διάστηµα θα
αναληφθούν πρωτοβουλίες από διάφορες πλευρές στο ΠΑ.ΜΑΚ., ώστε
σύντοµα να επανενεργοποιηθεί ο Σύλλογος και να επανενταχθεί στην
Οµοσπονδία.
Πανεπιστήµιο Στερεάς Ελλάδας: Υπάρχουν επαφές µε µέλη ∆ΕΠ του
Πανεπιστηµίου ώστε σύντοµα να δηµιουργηθεί και εκεί σύλλογος µελών ∆ΕΠ.
Τα θέµατα παραπέµπονται για ενηµέρωση και τυχόν αποφάσεις στην επόµενη
∆.Ε.
13) Θέµατα Μελών ∆ΕΠ. 1) Συζήτηση επί της αρχής 2) ∆ιάφορες
περιπτώσεις: α) Πανεπιστήµιο Αιγαίου – Ρόδος , β) Πανεπιστήµιο
Ιωαννίνων – Ε∆Ε στο Τµήµα Χηµικών, γ) Πανεπιστήµιο Μακεδονίας
– εξελίξεις µελών ∆ΕΠ, δ) Πανεπιστήµιο Κρήτης (Ρέθυµνο) –
δικαστική διαµάχη µεταξύ µελών ∆ΕΠ, ε) ΕΜΠ .
1. Αποφασίστηκε ότι επί της αρχής η ΠΟΣ∆ΕΠ οφείλει να παρεµβαίνει στις
περιπτώσεις που παρουσιάζονται αντιδικίες µεταξύ συναδέλφων µε στόχο την
επίλυση των όποιων διαφορών εντός του πλαισίου των ακαδηµαϊκών οργάνων
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του Ιδρύµατος και µε κάθε τρόπο να αποφεύγεται η προσφυγή στη
δικαιοσύνη για πράγµατα που, εν πολλοίς, έχουν και ακαδηµαϊκό χαρακτήρα.
2. α) Βλέπε 1) ∆), β) Βλέπε 1) Α) [2] - Η διερεύνηση για τα υπόλοιπα
θέµατα βρίσκεται σε εξέλιξη.
Τα θέµατα παραπέµπονται για ενηµέρωση και τυχόν αποφάσεις στην επόµενη
∆.Ε.
14)
Θέµα: Ο Κωνσταντίνος
∆ασκαλάκης (Απόφοιτος ΕΜΠ/2004,
University of California at Berkeley/2008) κέρδισε το 2008 Doctoral
Dissertation Award από την ACM (the Association for Computing
Machinery).
Το θέµα παραπέµπεται για ενηµέρωση και τυχόν αποφάσεις στην επόµενη
∆.Ε.
15) Θέµα της επ’ αµοιβή εκπόνησης ∆ιπλωµατικών, Μεταπτυχιακών ακόµα
και ∆ιδακτορικών (!!) ∆ιατριβών.
Το θέµα παραπέµπεται για ενηµέρωση και τυχόν αποφάσεις στην επόµενη
∆.Ε.
16) Προετοιµασία της 3ης Συνεδρίασης της ∆ιοικούσας Επιτροπής της
ΠΟΣ∆ΕΠ.
17) Προετοιµασία της συµµετοχής της ΠΟΣ∆ΕΠ στην 62η
Πρυτάνεων Ελληνικών ΑΕΙ
Το θέµα παραπέµπεται για την επόµενη ∆.Ε

Σύνοδο

Προφανώς η προκήρυξη των εκλογών την εποµένη της συνεδρίασης της Ε.Γ.
επηρεάζει την απόφασή µας για άµεση και πολυσχιδή κινητοποίηση του
κλάδου και εκ των πραγµάτων αυτή µεταφέρεται χρονικά µετά το σχηµατισµό
της νέας κυβέρνησης. Παραµένουµε λοιπόν σε εγρήγορση αφού τα
προβλήµατα παραµένουν, άρα και η απαίτηση για την επίλυση τους. Στο
διάστηµα αυτό θα επωφεληθούµε από τις προεκλογικές διαδικασίες για να
προβάλουµε τα αιτήµατα µας στο ανώτατο δυνατό πολιτικό επίπεδο.
Για το Προεδρείο της Εκτελεστικής Γραµµατείας
Ο Πρόεδρος

Η Γραµµατέας

Νικόλαος Μ.
Σταυρακάκης
Καθηγητής Ε.Μ.Π.

Ευγενία Μπουρνόβα
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Ε.Κ.Π.Α.
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Πανελλήνια Οµοσπονδία Συλλόγων
∆ιδακτικού και Ερευνητικού
Προσωπικού
∆ιεύθυνση: Ιπποκράτους 35, GR 106 80 Αθήνα, 6ος Όροφος
Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο: posdep@posdep.gr
Ιστοσελίδα: www.posdep.gr
Τηλέφωνο: 210 3688568
Fax: 210.3688501

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

Αθήνα, 3 ΣΕΠΤΕΜΒΡIOY 2009
Α Π Ο Φ Α Σ Η
ΘΕΜΑ: Ανακοίνωση για τα πρόσφατα φαινόµενα βίας στο Πανεπιστήµιο

Αιγαίου στη Ρόδο.
Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ της ΠΟΣ∆ΕΠ στην 4η Συνεδρίασή της την 1η
Σεπτεµβρίου 2009, µε αφορµή τα γεγονότα που συνέβησαν στο Πανεπιστήµιο
Αιγαίου στην Ρόδο, εκφράζει την πλήρη αντίθεσή της σε κάθε πρακτική ή
απειλή βίας στον πανεπιστηµιακό χώρο. Καταδικάζει εποµένως τα πρόσφατα
φαινόµενα βανδαλισµού στα γραφεία της Αντιπρυτανείας και της Κοσµητείας
του Πανεπιστηµίου Αιγαίου που βρίσκονται στη Ρόδο.
Και θεωρεί άκρως ανησυχητικό ότι σχεδόν ταυτόχρονα κυκλοφόρησε
προκήρυξη από φοιτητική παράταξη της Ρόδου, η οποία στοχοποιεί την
Αντιπρύτανη Οικονοµικού Προγραµµατισµού και Ανάπτυξης κ. Χρυσή
Βιτζιλάκη και τον Κοσµήτορα της ΣΑΕ κ. Φραγκίσκο Καλαβάση µόνο και µόνο
για τις πολιτικές τους επιλογές και προτιµήσεις, µε τρόπο απαράδεκτο για τις
ακαδηµαϊκές παραδόσεις και πρακτικές του δηµοκρατικού πανεπιστηµίου, και
στην οποία υπάρχει σαφής υπαινιγµός για την βανδαλιστική εισβολή ως
«συµβολικό µέτρο».
Μπροστά σε φαινόµενα αυτού του τύπου η ΠΟΣ∆ΕΠ καλεί την
πανεπιστηµιακή κοινότητα σε επαγρύπνηση για την προστασία των
ακαδηµαϊκών ελευθεριών. Ο έλεγχος των αιρετών αντιπροσώπων, η πολιτική
αντιπαράθεση στη δηµοκρατία και η ελεύθερη διακίνηση ιδεών στο δηµόσιο
πανεπιστήµιο δεν έχουν σχέση µε τραµπουκισµούς, απειλές και εκβιασµούς.
Για την Εκτελεστική Γραµµατεία

Ο Πρόεδρος

Η Γραµµατέας

Νικόλαος Μ.
Σταυρακάκης
Καθηγητής Ε.Μ.Π.

Ευγενία Μπουρνόβα
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Ε.Κ.Π.Α.
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Πανελλήνια Οµοσπονδία Συλλόγων
∆ιδακτικού και Ερευνητικού
Προσωπικού
∆ιεύθυνση: Ιπποκράτους 35, GR 106 80 Αθήνα, 6ος Όροφος
Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο: posdep@posdep.gr
Ιστοσελίδα: www.posdep.gr
Τηλέφωνο: 210 3688568
Fax: 210.3688501

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Αθήνα, 3 ΣΕΠΤΕΜΒΡIOY 2009
Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΘΕΜΑ: Σχετικά µε την αδειοδότηση της λειτουργίας των Κολλεγίων.
Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ της ΠΟΣ∆ΕΠ στην 4η Συνεδρίασή της την
1η Σεπτεµβρίου 2009 σχετικά µε την επικείµενη χορήγηση αδειών
λειτουργίας από το ΥΠΕΠΘ σε πολλές δεκάδες ιδιωτικών κερδοσκοπικών
πανεπιστηµίων (Κολλεγίων) αποφάσισε τα ακόλουθα:
Α) Αµέσως µόλις εκδοθούν οι άδειες λειτουργίας των Κολλεγίων η
Οµοσπονδία, σε συνεργασία και µε τους άλλους φορείς των Ιδρυµάτων
Ανώτατης Εκπαίδευσης, θα τις προσβάλλει µε αιτήσεις ακύρωσης στο
Συµβούλιο της Επικρατείας. Ακόµα, θα ζητήσει αµέσως τη λήψη ασφαλιστικών
µέτρων, ώστε να αποφευχθούν τα τετελεσµένα, µε απαγόρευση εγγραφών
στα Κολλέγια. Επίσης, θα προσφύγει εναντίον των µητρικών πανεπιστηµίων
στους εποπτεύοντες διοικητικούς φορείς και στα δικαστήρια των χωρών, που
εδρεύουν. Τέλος, µελετάµε τον τρόπο µε τον οποίο θα µπορούσε το

∆ικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων να επανεξετάσει το όλο ζήτηµα,
γνωρίζοντας ότι οι µέχρι σήµερα αποφάσεις του, εκδόθηκαν µε ελλιπέστατη,
αν όχι ουσιαστικά ανύπαρκτη, νοµική υπεράσπιση των συµφερόντων του
Ελληνικού ∆ηµοσίου και των Πανεπιστηµίων.

Β) Ξεκινούµε άµεσα -και µέσα στα πλαίσια της προεκλογικής περιόδουουσιαστική ενηµέρωση της Πολιτειακής και Πολιτικής ηγεσίας της Χώρας τόσο
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για το καίριο θέµα των Κολλεγίων, όσο και για τα άλλα θέµατα µεγάλης
σπουδαιότητας που απασχολούν τους Πανεπιστηµιακούς και τα Πανεπιστήµια,
µεταξύ των οποίων είναι το µισθολογικό, η καθυστέρηση διορισµού 800
νεοεκλεγµένων

συναδέλφων,

τα

θεσµικά

και

η

χρηµατοδότηση

των

πανεπιστηµίων. Παράλληλα ενηµερώνουµε τις σηµαντικές Οµοσπονδίες,
Επιµελητήρια και άλλους µαζικούς φορείς για όλα αυτά τα θέµατα.
Γ)

Αποφασίζουµε

να

προχωρήσουµε

σε

ευρεία

ενηµέρωση

της

πανεπιστηµιακής κοινότητας αλλά και της Κοινωνίας γενικότερα µε όλα τα
προσφερόµενα

µέσα.

Η

ενηµέρωση

θα

συντελεστεί

µε

ποικιλία

κινητοποιήσεων και εκδηλώσεων, που θα είναι αντίστοιχες της έντασης των
προβληµάτων καθώς και του βαθµού ανταπόκρισης της Πολιτείας στην
επίλυση τους. Πάντα βέβαια µε το σεβασµό που προσήκει στη θέση και στο
ρόλο του πανεπιστηµιακού δασκάλου στο κοινωνικό γίγνεσθαι.
Μέσα από όλες αυτές τις δράσεις και πρακτικές βασική έγνοια µας αποτελεί
πάντα η προάσπιση -ως κόρης οφθαλµού- της ερευνητικής, εκπαιδευτικής,
αλλά και διοικητικής λειτουργίας του ελληνικού πανεπιστηµίου, παράλληλα µε
τη διαφύλαξη αλλά και περαιτέρω εντατικοποίηση της αναβάθµισης της
ποιότητας και ακαδηµαϊκότητας του πανεπιστηµιακού µας συστήµατος
συνολικά.

Για την Εκτελεστική Γραµµατεία
Ο Πρόεδρος

Η Γραµµατέας

Νικόλαος Μ.
Σταυρακάκης
Καθηγητής Ε.Μ.Π.

Ευγενία Μπουρνόβα
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Ε.Κ.Π.Α.
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Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ
Αθήνα, 4 ΣΕΠΤΕΜΒΡIOY 2009

Προς τον ΠΡΥΤΑΝΗ του
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Καθηγητή Χ. ΚΙΤΤΑ
Πανεπιστηµίου 30, 10679, Αθήνα
Αγαπητέ Κύριε Πρύτανη ,
επικοινωνώ µαζί σας µετά από κατ’ επανάληψη όχληση, που έχω δεχθεί από
συναδέλφους σχετικά µε τα προβλήµατα έντονου νεποτισµού, τα οποία
φαίνεται να έχουν αναπτυχθεί στο Τµήµα Κοινωνικής Θεολογίας της
Θεολογικής Σχολής του Ιδρύµατος σας µε πρωταγωνιστές µέλη της
οικογένειας Χριστιανάκη. Επειδή
1) τα καταµαρτυρούµενα τόσο σε λεπτοµερή κείµενα στο διαδίκτυο όσο
και τον ηµερήσιο αθηναϊκό τύπο είναι ιδιαίτερα αρνητικά για την
ποιότητα της ακαδηµαϊκής ζωής στο συγκεκριµένο Τµήµα του
Ιδρύµατος σας,
2) η προερχόµενη από αρκετούς συναδέλφους πίεση για συντεταγµένη
διερεύνηση του προβλήµατος από τα θεσµικά όργανα του
Πανεπιστηµίου σας είναι σηµαντική και δικαιολογηµένη,
3) η περίοδος που διέρχεται το Ελληνικό ∆ηµόσιο Πανεπιστήµιο είναι
ιδιαίτερα κρίσιµη και αισθανόµαστε ότι βρισκόµαστε στη σκόπευση του
µικροσκοπίου από πολλές πλευρές, θετικές και όχι,
γι’ αυτό θεωρούµε ότι θα πρέπει άµεσα να ασχοληθείτε µε το εν λόγω
πρόβληµα και να προχωρήσετε στις από τις περιστάσεις επιβαλλόµενες
κινήσεις.
Περιµένοντας τις ενέργειες σας.
Με ιδιαίτερη εκτίµηση και συναδελφικούς χαιρετισµούς.
Νικόλαος Μ. Σταυρακάκης
Καθηγητής Ε.Μ.Π.
Κοινοποίηση: Αντιπρυτάνεις του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
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Προσωπικού
ΠΡΟΕ∆ΡΕΙΟ
ΑΘΗΝΑ, 10 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2009

ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ
Προς τους Αρχηγούς των Πολιτικών Κοµµάτων
Θέµα: Χορήγηση αδειών λειτουργίας στα Κολέγια από το (Υπηρεσιακό)
Υπουργείο Παιδείας
Κυρία/Κύριε Πρόεδρε,
Τις τελευταίες µέρες, η –υπηρεσιακή πλέον- πολιτική ηγεσία του Υπουργείου
Παιδείας, δίνει την εντύπωση ότι σχεδιάζει να προβεί σε επικίνδυνες ενέργειες σχετικά
µε την αδειοδότηση λειτουργίας των Κολεγίων.
Η επιτροπή αξιολόγησης και ελέγχου των Κολεγίων που έχει συγκροτηθεί στο ΥπΕΠΘ
έχει λειτουργήσει παράτυπα, ενώ έχει στελεχωθεί µε ανθρώπους, που στην
πλειοψηφία τους δεν έχουν σχέση µε καµιά βαθµίδα της εκπαίδευσης, και οι
υπόλοιποι έχουν συγκεκριµένα επιχειρηµατικά συµφέροντα στο χώρο των Κολλεγίων
Είναι χαρακτηριστικό του τρόπου λειτουργίας της επιτροπής, αλλά και του
γενικότερου κλίµατος, που διέπει το θέµα της αδειοδότησης των Κολεγίων, το
γεγονός ότι τα µέλη της επιτροπής, που προέρχονται από τα Πανεπιστήµια και τα ΤΕΙ
παραιτήθηκαν, καταγγέλλοντας την παράτυπη λειτουργία της, ενώ το ίδιο πράττουν
και οι από τον Υπουργό Παιδείας ορισθέντες αντικαταστάτες τους, αρνούµενοι
να συµπράξουν στην άµεσα επαπειλούµενη, ανατροπή της δοµής της Ανώτατης
Εκπαίδευσης της χώρας.
Επειδή σκόπιµα καλλιεργείται, από τους κάθε λογής ενδιαφεροµένους, σύγχυση
σχετικά µε τις υποχρεώσεις της χώρας στο θέµα αυτό, που απορρέουν από την
ευρωπαϊκή οδηγία και τις αποφάσεις του ∆ικαστηρίου Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
(∆ΕΚ), είναι σηµαντικό να αποσαφηνιστεί το εξής: Τόσο η ευρωπαϊκή οδηγία, όσο και
το ∆ικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (∆ΕΚ), επιβάλλουν την αναγνώριση των
επαγγελµατικών προσόντων όσων κατέχουν Πανεπιστηµιακούς τίτλους, ακόµη
και αν τµήµα των σπουδών τους έχει πραγµατοποιηθεί σε µη πανεπιστηµιακούς
φορείς. Όµως, ούτε το ευρωπαϊκό δίκαιο ούτε το ∆ΕΚ επιβάλλουν – ούτε θα
µπορούσαν να επιβάλουν- στα κράτη-µέλη τον τρόπο οργάνωσης της Ανώτατης
Εκπαίδευσης. Συνεπώς, η Ελλάδα δεν υποχρεούται να ανέχεται τη λειτουργία
ούτε, πολύ περισσότερο, να αναγνωρίζει φορείς παροχής πανεπιστηµιακής παιδείας
άλλους απ’ αυτούς, που προσδιορίζονται από το Σύνταγµα και την εθνική νοµοθεσία.
Υπογραµµίζουµε ότι οι περίφηµες συµβάσεις δικαιόχρησης (franchising) φορέων µε
πανεπιστήµια του εξωτερικού δεν ρυθµίζονται ούτε από το ευρωπαϊκό ούτε από το
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ελληνικό δίκαιο. Εποµένως, η ίδρυση και λειτουργία τέτοιων µορφωµάτων µπορεί να
απαγορευθεί, χωρίς η χώρα να εµφανίζει πρόβληµα συµµόρφωσης προς τις
υπερεθνικές της υποχρεώσεις.
∆υστυχώς, η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας απέφυγε και εξακολουθεί να
αποφεύγει να θέσει το ζήτηµα στη σωστή του βάση και προχώρησε στην ψήφιση του
Νόµου 3696/2008 για τα Κολέγια. Κεντρικό σηµείο του Νόµου αποτελεί το Άρθρο
10, το οποίο επιτρέπει ουσιαστικά την ίδρυση (καθαρώς κερδοσκοπικών) ιδιωτικών
Πανεπιστηµίων στην Ελλάδα, δηµιουργώντας έτσι ένα σοβαρό συνταγµατικό
πρόβληµα και εισάγοντας παράλληλα έναν «εκπαιδευτικό πολιτισµό» µε ιδιαίτερα
έντονα τα στοιχεία αποικιακού χαρακτήρα.
Στη βάση των παραπάνω διαπιστώσεων θεωρούµε ότι εν µέσω προεκλογικής
περιόδου στοιχειώδης πολιτική συνέπεια αλλά και η ηθική και η δεοντολογία
επιβάλλουν την αποφυγή λήψης αποφάσεων, οι οποίες ανατρέπουν άρδην τη δοµή
της Ανώτατης Εκπαίδευσης στην πατρίδα µας.
Ζητάµε την παρέµβασή σας, ώστε το Υπουργείο Παιδείας να µην προχωρήσει
προεκλογικά στη χορήγηση αδειών λειτουργίας των Κολεγίων. Το θέµα αυτό, στο
σύνολό του, θα πρέπει να αποτελέσει ένα από εκείνα µε τα οποία θα ασχοληθεί, η
όποια Κυβέρνηση προκύψει από τις εκλογές της 4ης Οκτωβρίου.
Με ιδιαίτερη τιµή,

Ο Πρόεδρος

Η Γραµµατέας

Νικόλαος Μ.
Σταυρακάκης
Καθηγητής Ε.Μ.Π.

Ευγενία Μπουρνόβα
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Ε.Κ.Π.Α.

Κοινοποίηση:
-

Υπουργό Εθνικής Παιδείας & Θρησκευµάτων: κ. Άρη Σπηλιωτόπουλο
Υφυπουργό Εθνικής Παιδείας & Θρησκευµάτων: κ. Σπύρο Ταλιαδούρο,
Γεν. Γραµµατέα ΥπΕΠΘ: κ. Νίκη Γκοτσοπούλου
Ειδικό Γραµµατέα ΥπΕΠΘ: Καθ. Αθανάσιο Κυριαζή,
Προεδρείο της Συνόδου Πρυτάνεων:
Καθ. Αναστ. Μάνθο, Καθ. Κων. Μουτζούρη, Καθ. Ανδ. Τρούµπη
Προεδρείο ΟΣΕΠ-ΤΕΙ
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Πανελλήνια Οµοσπονδία Συλλόγων
∆ιδακτικού και Ερευνητικού
Προσωπικού
∆ιεύθυνση: Ιπποκράτους 35, GR 106 80
Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο: posdep@posdep.gr
Τηλέφωνο: 210 3688568

Αθήνα, 6ος Όροφος
Ιστοσελίδα: www.posdep.gr
Fax: 210.3688501

Π Ρ Ο Ε ∆ Ρ Ε Ι Ο
ΑΘΗΝΑ, 12 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2009
Προς τον Κύριο Άρη Σπηλιωτόπουλο
Υπουργό Εθνικής Παιδείας & Θρησκευµάτων
Α. Παπανδρέου 37, 15180 Μαρούσι, Αθήνα.
Κύριε Υπουργέ,
Η ΠΟΣ∆ΕΠ διαπιστώνει µε µεγάλη ανησυχία την αδράνεια της Πολιτείας, όσον αφορά στην
επίλυση του επείγοντος προβλήµατος της πληρωµής των συνδροµών για τα ηλεκτρονικά
επιστηµονικά περιοδικά από τις Ακαδηµαϊκές Βιβλιοθήκες. Η αδράνεια αυτή οδήγησε στη
σηµερινή αδυναµία ανανέωσης των συνδροµών, επειδή το Υπουργείο Παιδείας δεν φρόντισε
να εντάξει τις σχετικές δαπάνες στο Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων, παρά το γεγονός
ότι οι διαπραγµατεύσεις µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την επιλεξιµότητα των συνδροµών
στο πλαίσιο του έργου «Έρευνα και Καινοτοµία στις Ακαδηµαϊκές Βιβλιοθήκες» του ΕΣΠΑ
είχαν αποτύχει. Οι ευθύνες του Υπουργείου Παιδείας για την αρνητική αυτή εξέλιξη είναι
τεράστιες και δεν µειώνονται µε την επίκληση της προκήρυξης εθνικών εκλογών. Αυτό δεν
αποτελεί επιχείρηµα ώστε να παραλύουν βασικές συνιστώσες της ακαδηµαϊκής λειτουργίας.
Η ∆ιοικούσα Επιτροπή της ΠΟΣ∆ΕΠ, σε παλαιότερη απόφασή της, είχε επισηµάνει το
αυτονόητο, ότι δηλαδή η συνεισφορά των Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών -και ειδικά της
άµεσης πρόσβασης στη διεθνή βιβλιογραφία- στο εκπαιδευτικό και το ερευνητικό έργο των
Ελληνικών Πανεπιστηµίων είναι καθοριστική.
Σας καλούµε λοιπόν, Κύριε Υπουργέ, έστω και την ύστατη αυτή ώρα, λίγες µέρες πριν
παραδώσετε το Υπουργείο Παιδείας, να αναλάβετε, επιτέλους, τις ευθύνες που σας
αναλογούν, µετατοπίζοντας –έστω και λίγη από- την προσοχή σας από την αδειοδότηση των
Κολεγίων, προς την πλευρά των τεράστιων προβληµάτων που βιώνει σήµερα το ∆ηµόσιο
Πανεπιστήµιο.
Με Τιµή,

Ο Πρόεδρος

Η Γραµµατέας

Νικόλαος Μ.
Σταυρακάκης
Καθηγητής Ε.Μ.Π.

Ευγενία Μπουρνόβα
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Ε.Κ.Π.Α.

Κοινοποίηση:
Υφυπουργό Εθνικής Παιδείας & Θρησκευµάτων: κ. Σπύρο Ταλιαδούρο,
Ειδικό Γραµµατέα ΥπΕΠΘ: Καθ. Αθανάσιο Κυριαζή,
Προεδρείο της Συνόδου Πρυτάνεων: Καθ. Αναστ. Μάνθο, Καθ. Κων. Μουτζούρη, Καθ. Ανδ. Τρούµ

84

∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Κοινή Ανακοίνωση
των Προεδρείων ΠΟΣ∆ΕΠ-Α.Ε.Ι. και ΟΣΕΠ-ΤΕΙ
Ξεκίνησε σύµφωνα µε τις αποφάσεις των θεσµικών οργάνων των
Οµοσπονδιών ΠΟΣ∆ΕΠ-ΑΕΙ και ΟΣΕΠ-ΤΕΙ η διαδικασία σύνταξης και
κατάθεσης της Αίτησης Ακύρωσης στο Συµβούλιο της Επικρατείας κατά
των Αδειών Ίδρυσης των 41 Κολεγίων, που έχουν πρόσφατα χορηγηθεί
από το Υπουργείο Παιδείας. Με αυτή την ενέργεια υλοποιούνται οι αποφάσεις
των δύο Οµοσπονδιών αξιοποίησης όλων των προσφερόµενων ένδικων µέσων
για τη διαφύλαξη του δηµόσιου χαρακτήρα µιας Ανώτατης Εκπαίδευσης
υψηλών ποιοτικών προδιαγραφών. Συγχρόνως όµως η ενέργεια µας αυτή
αποτελεί παρέµβαση στον ευρύτερο χώρο της εκπαίδευσης και κατάρτισης,
που σκοπό έχει να συµβάλει στη διασφάλιση της αναβάθµισης της ποιότητας
των σπουδών στον ευρύτερο χώρο της µεταλυκειακής εκπαίδευσης. Ποιότητα
που επιβάλλεται από τις απαιτήσεις της εποχής µας. Μια εποχή που
χαρακτηρίζεται τόσο από τις ραγδαίες επιστηµονικές και τεχνολογικές εξελίξεις
όσο και τη βαθειά συστηµική κρίση στην Οικονοµία. Η συνέργεια των
στοιχείων αυτών
επιβάλλει στην Πολιτεία παρεµβάσεις, οι οποίες θα
διασφαλίζουν Παιδεία µε σαφή τα ποιοτικά χαρακτηριστικά για τη νέα γενιά
της χώρας µας. Στην πρωτοβουλία αυτή των δύο Οµοσπονδιών
συµπαρατάσσονται Πρυτανικές Αρχές Πανεπιστηµίων και Πρόεδροι
Τεχνολογικών Ιδρυµάτων.

Αθήνα, 17 Σεπτεµβρίου 2009
Ο Πρόεδρος

Νικόλαος Μ. Σταυρακάκης
Καθηγητής Ε.Μ.Π.

Ο Πρόεδρος

Γιάννης Τσάκνης
Καθηγητής ΤΕΙ-Αθήνας

Η Γραµµατέας

Ευγενία Μπουρνόβα
Αναπλ. Καθηγήτρια
Ε.Κ.Π.Α.

Ο Γραµµατέας

Κυριάκος Τσινίδης
Καθηγητής Εφ. ΤΕΙΛάρισας
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Πανελλήνια Οµοσπονδία Συλλόγων
∆ιδακτικού και Ερευνητικού
Προσωπικού
ΠΡΟΕ∆ΡΕΙΟ
ΑΘΗΝΑ, 18 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2009
Προς τον Κύριο Άρη Σπηλιωτόπουλο,
Υπουργό Εθνικής Παιδείας & Θρησκευµάτων
Α. Παπανδρέου 37, 15180 Μαρούσι, Αθήνα.
Κύριε Υπουργέ,
Με αυτή την επιστολή η Οµοσπονδία ζητά επίσηµα -κατ’ άρθρο 5 Κ∆∆ιαδαπό την Πολιτική Ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας όλες τις Άδειες Ίδρυσης
Κολεγίων, που έχουν χορηγηθεί µέχρι σήµερα.

Με Τιµή,

Νικόλαος Μ. Σταυρακάκης
Καθηγητής Ε.Μ.Π.
Κοινοποίηση:
Υφυπουργό Εθνικής Παιδείας & Θρησκευµάτων: καθ. Σπύρο Ταλιαδούρο,
Γεν. Γραµµατέα ΥπΕΠΘ: καθ. Νίκη Γκοτσοπούλου
Ειδικό Γραµµατέα ΥπΕΠΘ: καθ. Αθανάσιο Κυριαζή,
∆ΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ της ΠΟΣ∆ΕΠ
Προεδρείο της Συνόδου Πρυτάνεων:
καθ. Αναστ. Μάνθο, καθ. Κων. Μουτζούρη, καθ. Ανδ. Τρούµπη
Προεδρείο ΟΣΕΠΤΕΙ
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Πανελλήνια Οµοσπονδία Συλλόγων
∆ιδακτικού και Ερευνητικού
Προσωπικού
∆ιεύθυνση: Ιπποκράτους 35, GR 106 80 Αθήνα, 6ος Όροφος
Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο: posdep@posdep.gr
Ιστοσελίδα: www.posdep.gr
Τηλέφωνο: 210 3688568
Fax: 210.3688501

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚH ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Αθήνα, 7 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2009

ΟΜΟΦΩΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ
για την ποινική δίωξη του συναδέλφου Τάκη Πολίτη
Ο συνάδελφος Τάκης Πολίτης, Επίκουρος Καθηγητής στο Πανεπιστήµιο
Θεσσαλίας δικάζεται την επόµενη ∆ευτέρα, 12/10/2009, µετά από δύο
αναβολές λόγω µη προσέλευσης βασικών µαρτύρων κατηγορίας, επειδή κατά
το χρονικό διάστηµα 20-24/3/2006, ως Πρόεδρος του Ενιαίου Συλλόγου
∆ιδασκόντων του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας, συµµετείχε σε πανελλήνια
απεργιακή κινητοποίηση των διδασκόντων και δεν κατέθεσε “δήλωση
συµµετοχής” στην απεργία.
Η παραποµπή µε τις κατηγορίες της «απάτης εις βάρος του ∆ηµοσίου» και του
«αδικαιολόγητου πλουτισµού», δηµιουργεί σοβαρούς προβληµατισµούς επειδή
συνδέονται µε την συνδικαλιστική δράση του συναδέλφου.
Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ της ΠΟΣ∆ΕΠ:
Καταγγέλλει την αντισυνδικαλιστική δίωξη εναντίον του συναδέλφου.
Θεωρεί απολύτως απαράδεκτη την διοικητική και ποινική εξατοµίκευση
των συλλογικών κινητοποιήσεων.
Εκφράζει την αµέριστη συµπαράστασή της στο διωκόµενο συνάδελφο
Τάκη Πολίτη.
Ο Πρόεδρος

Η Γραμματέας

Νικόλαος Μ.
Σταυρακάκης
Καθηγητής Ε.Μ.Π.

Ευγενία Μπουρνόβα
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Ε.Κ.Π.Α.
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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Κοινή Ανακοίνωση
των Προεδρείων ΠΟΣ∆ΕΠ-Α.Ε.Ι. και ΟΣΕΠ-ΤΕΙ
Αθήνα, 8 Οκτωβρίου 2009
Ο απελθών Υπουργός Παιδείας κ. Σπηλιωτόπουλος επέλεξε να υπογράψει -ως
«Υπηρεσιακός» και ένα βήµα πριν την κάλπη- την απόφαση χορήγησης αδειών
λειτουργίας για 38 κολέγια, παρά τις δηµόσιες δεσµεύσεις του περί αναστολής των
σχετικών διαδικασιών, τις οποίος ο ίδιος είχε αναλάβει. Η δυσεξήγητη αυτή πράξη
του, τρεις µόλις µέρες πριν τις εκλογές, ελέγχεται ως πολιτικά ανήθικη και εγείρει
εύλογα ερωτηµατικά για αδιαφανείς και περίεργες διασυνδέσεις µε τους
«κολεγιάρχες» επιχειρηµατίες. Η ΠΟΣ∆ΕΠ-ΑΕΙ και η ΟΣΕΠ-ΤΕΙ θεωρούν ότι η πράξη
αυτή αποτελεί ωµή, απροκάλυπτη και εκτός του όποιου σχεδιασµού παρέµβαση στη
βασική δοµή της Ανώτατης Εκπαίδευση στη χώρα µας πέραν συνταγµατικών και
άλλων νοµικών κανόνων και δεσµεύσεων. Θεωρούµε ότι η συγκεκριµένη Υπουργική
Απόφαση συνιστά ένα κείµενο, το οποίο είναι πολλαπλά και κατάφορα παράνοµο και
συνιστά ένα πολιτικό πραξικόπηµα, το οποίο -αν επιτραπεί η επικράτηση του- θα έχει
συνέπειες τεραστίων κοινωνικών και εθνικών διαστάσεων.
Οι δύο Οµοσπονδίες έχουν αποφασίσει τις ακόλουθες άµεσες κινήσεις: α) να
καταθέσουν Αίτηση Ακύρωσης και Αίτηση Αναστολής της Υπουργικής Απόφασης για
την χορήγηση των αδειών λειτουργίας στο Συµβούλιο της Επικρατείας, β) να
αποστείλουν αίτηµα ανάκλησης των αδειών λειτουργίας των κολεγίων στη νέα
Υπουργό Παιδείας. Καλούµε επίσης το ΥΠΕΠΘ να εφαρµόσει το νόµο σχετικά µε την
απαγόρευση χρήσης του όρου «πανεπιστήµια» από τα κολέγια και να οδηγήσει στη
δικαιοσύνη τους παραβάτες.
Επαναλαµβάνουµε για µια ακόµα φορά ότι οι ενέργειες µας αυτές εντάσσονται σε µια
συνολικότερη παρέµβαση µας στον ευρύτερο χώρο της εκπαίδευσης και κατάρτισης,
που σκοπό έχει να συµβάλει στη διασφάλιση της αναβάθµισης της ποιότητας των
σπουδών σε όλο το φάσµα της µεταλυκειακής εκπαίδευσης. Ποιότητα που
επιβάλλεται από τις απαιτήσεις της εποχής µας.

Ο Πρόεδρος

Νικόλαος Μ. Σταυρακάκης
Καθηγητής Ε.Μ.Π.
Ο Πρόεδρος

Γιάννης Τσάκνης
Καθηγητής ΤΕΙ-Αθήνας

Η Γραµµατέας

Ευγενία Μπουρνόβα
Αναπληρώτρια
Καθηγήτρια Ε.Κ.Π.Α.
Ο Γραµµατέας

Κυριάκος Τσινίδης
Καθηγητής Εφ. ΤΕΙΛάρισας
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Πανελλήνια Οµοσπονδία Συλλόγων
∆ιδακτικού και Ερευνητικού
Προσωπικού
∆ιεύθυνση: Ιπποκράτους 35, GR 106 80 Αθήνα, 6ος Όροφος
Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο: posdep@posdep.gr
Ιστοσελίδα: www.posdep.gr
Τηλέφωνο: 210 3688568
Fax: 210.3688501

Π Ρ Ο Ε ∆ Ρ Ε Ι Ο
∆ Ε Λ Τ Ι Ο

Τ Υ Π Ο Υ
ΑΘΗΝΑ, 13 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2009

Η ηγεσία της Οµοσπονδίας, από την πρώτη µέρα ανάληψης των καθηκόντων της,
τονίζει το έντονο ενδιαφέρον της σε όλα τα ζητήµατα που αφορούν, άµεσα ή έµµεσα,
στο Πανεπιστήµιο. Είναι σε όλους προφανές ότι το θέµα του συστήµατος πρόσβασης
στο Πανεπιστήµιο και, κατ’ επέκταση, το ζήτηµα της δοµής και της ποιότητας των
σπουδών στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση βρίσκονται υψηλά στις προτεραιότητές µας.
Παράλληλα πιστεύουµε ότι θέσεις για την όποια αλλαγή, που αφορά σε σοβαρά
θέµατα παιδείας, πρέπει να διαµορφώνονται χωρίς χρονική πίεση και να εδράζονται
σε συµπεράσµατα, που προκύπτουν από επιστηµονική προσέγγιση.
Στη βάση των παραπάνω, αποφασίσαµε εξαρχής αφενός να συµµετάσχουµε
δηµιουργικά στο διάλογο που δροµολόγησε για τα θέµατα αυτά η Πολιτεία στο
πλαίσιο του Συµβουλίου Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, αφετέρου
να ενεργοποιηθούµε προκειµένου να φέρουµε στο ίδιο τραπέζι επιστηµονικού
διαλόγου, σε συνθήκες νηφαλιότητας και ηρεµίας, όλους τους εµπλεκόµενους. Στο
πλαίσιο αυτών των αποφάσεών µας, η Οµοσπονδία οργανώνει Επιστηµονικό ∆ιήµερο
µε τίτλο «Η αναβάθµιση του Λυκείου και τα Συστήµατα Πρόσβασης στην
Ανώτατη Εκπαίδευση: Οι Αναγκαίες Αλλαγές», στις 15-16 Οκτωβρίου 2009, στο
Αµφιθέατρο «ΓΙΑΝΝΟΣ ΚΡΑΝΙ∆ΙΩΤΗΣ», Κτίριο ΥΠΕΞ, Ακαδηµίας 2, ΑΘΗΝΑ.
Καλούµε κάθε συνάδελφο λειτουργό οποιασδήποτε βαθµίδας της εκπαίδευσης, αλλά
και κάθε ενδιαφερόµενο πολίτη, να συµµετάσχει ουσιαστικά σε αυτή την
επιστηµονική συνάντηση.

Ο Πρόεδρος

Η Γραµµατέας

Νικόλαος Μ.
Σταυρακάκης
Καθηγητής Ε.Μ.Π.

Ευγενία Μπουρνόβα
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Ε.Κ.Π.Α.
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ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ∆Ι∆ΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
(ΠΟΣ∆ΕΠ)-Α.Ε.Ι.
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ
Το Λύκειο και το σύστηµα πρόσβασης: οι αναγκαίες αλλαγές
Αθήνα 15-16 Οκτωβρίου 2009
Αµφιθέατρο «ΓΙΑΝΝΟΣ ΚΡΑΝΙ∆ΙΩΤΗΣ» ΥΠΕΞ- Ακαδηµίας 2
17.00-17.15: Εναρκτήρια οµιλία Προέδρου ΠΟΣ∆ΕΠ Νικολάου Μ. Σταυρακάκη
17.15-18.00: Χαιρετισµός της Υπουργού Παιδείας Άννας ∆ιαµαντοπούλου
17.30-18.00: Σύντοµοι χαιρετισµοί εκπροσώπων Πολιτικών Κοµµάτων και
Εκπαιδευτικών Οµοσπονδιών
1η συνεδρία: Πέµπτη 18.00-21.00
ελληνική και ευρωπαϊκή εµπειρία σε σχέση µε το Λύκειο και τα συστήµατα
πρόσβασης
18.00-18.20: Γίτσα Πολυδωρίδη, Καθηγήτρια Πανεπιστηµίου Αθηνών
Εκπαιδευτικές «µεταρρυθµίσεις» στο ελληνικό σχολείο µε έµφαση στα συστήµατα
πρόσβασης στα Πανεπιστήµια-διδάγµατα και προβληµατισµοί µε το βλέµµα στη
σηµερινή πραγµατικότητα.
18.20-18.40: ∆ηµήτρης Ματθαίου, Καθηγητής Πανεπιστηµίου Αθηνών
Πολιτικές πρόσβασης στην Τριτοβάθµια εκπαίδευση. Μαθήµατα και παθήµατα από τη
διεθνή εµπειρία.
18.40-19.00: ∆ιονύσης Κλάδης, Καθηγητής Πανεπιστηµίου Πελοποννήσου, Η
κοινωνική διάσταση της πρόσβασης στην ανώτατη εκπαίδευση και η ∆ιαδικασία της
Μπολόνιας.
19:00-19.20: Αθανάσιος Γκότοβος, Καθηγητής Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων
Μια αποτίµηση της σηµερινής πραγµατικότητας: τα χαρακτηριστικά του σηµερινού
Λυκείου και του ισχύοντος συστήµατος πρόσβασης.
19.20-19.40: Μιχάλης ∆αµανάκης, Καθηγητής Πανεπιστηµίου Κρήτης
Η µεταφύτευση του ελληνικού λυκείου στο εξωτερικό και η εισαγωγή και πορεία των
αποφοίτων του στα ελληνικά πανεπιστήµια.
19.40-21.00: Συζήτηση
2η συνεδρία- Παρασκευή 10.00- 11.30
∆ευτεροβάθµια εκπαίδευσηΕπιµόρφωση εκπαιδευτικών και προγράµµατα σπουδών
10.00-10.20: ∆ηµήτρης Χατζηδήµου, Καθηγητής Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου
Θεσσαλονίκης,
Η εκπαίδευση και η επιµόρφωση των εκπαιδευτικών της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης
στη χώρα µας σήµερα: διαπιστώσεις, προβλήµατα και προοπτικές.
10.20-10.40: Βασίλης Κουλαϊδής, Καθηγητής Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου,
Προς ένα νέο πλαίσιο προγράµµατος σπουδών για το Λύκειο. Η θέση των εξετάσεων
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για την πρόσβαση στην Τριτοβάθµια εκπαίδευση
10.40-11.30: Συζήτηση
3η συνεδρία-Παρασκευή 11.30-14.00
Ζητήµατα αξιολόγησης, διοίκησης και εκπαιδευτικού υλικού στην
δευτεροβάθµια εκπαίδευση
11.30-11.50: Γιώργος Μάρκου, Καθηγητής Πανεπιστηµίου Αθηνών
Εκπαιδευτική έρευνα και εκπαιδευτική αξιολόγηση: προς µια ριζική αναδιάταξη του
οργανωτικού πλαισίου της εκπαίδευσης
11.50-12.10: Γιώργος Παπακωνσταντίνου, Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστηµίου
Αθηνών
Η συγκρότηση και η λειτουργία των διοικητικών µηχανισµών της εκπαίδευσης ως
παράγοντας διασφάλισης της υλοποίησης της εκπαιδευτικής πολιτικής.
12.10-12.30: Κώστας Αγγελάκος, Επίκουρος καθηγητής Ιονίου Πανεπιστηµίου,
Παραγωγή, διάθεση και αξιοποίηση έντυπου και ηλεκτρονικού εκπαιδευτικού υλικού
στο σχολείο .
12.30-2.00: Συζήτηση

4η συνεδρία –Παρασκευή 17.00-21.30
17.00-19.15: Συζήτηση στρογγυλής τραπέζης για τα ζητήµατα της λειτουργίας
του εκπαιδευτικού συστήµατος και της αναµόρφωσης του ΛυκείουΣυµµετέχουν:
· Γιώργος Μπαµπινιώτης, πρόεδρος ΣΠ∆Ε
· Αλέξης ∆ηµαράς, Ιστορικός της Εκπαίδευσης
· Μιχάλης Κασσωτάκης, Καθηγητής του Πανεπιστηµίου Αθηνών
· Βασίλης Παπαζογλου, ΕΜΠ
· Σπύρος Γκλαβάς, Πρόεδρος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου
Συντονίζει και συµµετέχει ο εκπρόσωπος της ΠΟΣ∆ΕΠ, Αναπληρωτής καθηγητής
Πανεπιστηµίου Αθηνών Χρήστος Τρικαλινός

19.15-21.30: Παρουσίαση προτάσεων για την αναµόρφωση του Λυκείου και την
πρόσβαση στην Τριτοβάθµια εκπαίδευση - συζήτηση
Συµµετέχουν:
· Θάνος Βερέµης, Καθηγητής Πανεπιστηµίου Αθηνών Πρόεδρος του ΕΣΥΠ
· Χρυσή Βιτσιλάκη, Καθηγήτρια, Αντιπρύτανης Πανεπιστηµίου Αιγαίουεκπρόσωπος της Συνόδου Πρυτάνεων στο ΣΠ∆Ε
· Ελένη Καραντζόλα, Αναπληρώτρια καθηγήτρια Πανεπιστηµίου Αιγαίου
· Χρήστος Τρικαλινός, Αναπληρωτής καθηγητής Πανεπιστηµίου Αθηνών,
Εκπρόσωπος της ΠΟΣ∆ΕΠ στο ΣΠ∆Ε
Συντονίζει και συµµετέχει η Ευγενία Μπουρνόβα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Πανεπιστηµίου Αθηνών, Γραµµατέας της Ε.Γ. της ΠΟΣ∆ΕΠ
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Πανελλήνια Οµοσπονδία Συλλόγων
∆ιδακτικού και Ερευνητικού
Προσωπικού
∆ιεύθυνση: Ιπποκράτους 35, GR 106 80 Αθήνα, 6ος Όροφος
Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο: posdep@posdep.gr
Ιστοσελίδα: www.posdep.gr
Τηλέφωνο: 210 3688568
Fax: 210.3688501

Π Ρ Ο Ε ∆ Ρ Ε Ι Ο
∆ Ε Λ Τ Ι Ο

Τ Υ Π Ο Υ
ΑΘΗΝΑ, 19 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2009

Στις 15-16 Οκτωβρίου 2009, διεξήχθη στην Αθήνα, στο Αµφιθέατρο «ΓΙΑΝΝΟΣ
ΚΡΑΝΙ∆ΙΩΤΗΣ» του ΥΠ.ΕΞ., το Επιστηµονικό ∆ιήµερο µε τίτλο «Η αναβάθµιση
του Λυκείου και τα Συστήµατα Πρόσβασης στην Ανώτατη Εκπαίδευση: Οι Αναγκαίες
Αλλαγές», που οργάνωσε η ΠΟΣ∆ΕΠ. Το Προεδρείο της Ε.Γ. της ΠΟΣ∆ΕΠ θεωρεί
ότι µε τη διεξαγωγή του Συνεδρίου επετεύχθησαν οι ακόλουθοι στόχοι:
Α) Αναπτύχθηκαν µε την απαιτούµενη άνεση και ηρεµία όλες οι µέχρι τώρα γνωστές
απόψεις και για τα δύο θέµατα της συνάντησης –ποιότητα των σπουδών στο Λύκειο /
συστήµατα πρόσβασης στην Ανώτατη Εκπαίδευση, µε ισοβαρή και ολοκληρωµένο
τρόπο.
Β) Η παρουσία είχε όλα τα απαιτούµενα στοιχεία επιστηµονικής προσέγγισης των
θεµάτων. Επίσης κατατέθηκαν από τους συναδέλφους -επιστηµονικά αρµόδιους για
τα θέµατα- όλα τα ανοικτά προς περαιτέρω διερεύνηση προβλήµατα, για όλο το
φάσµα των δράσεων τόσο για την αναβάθµιση του Λυκείου όσο και για την
πρόσβαση.
Γ) Με τα δύο Στρογγυλά Τραπέζια κατέστη δυνατόν να παρουσιαστούν όλες οι
υπάρχουσες προτάσεις –προερχόµενες από όλες τις πλευρές των εµπλεκοµένων- και
να γίνει συζήτηση τόσο µεταξύ τους, όσο και µε άλλους ενδιαφερόµενους, που
παρευρίσκονταν στο ακροατήριο.
Άµεσα η ΠΟΣ∆ΕΠ θα προχωρήσει στην έκδοση του τόµου των Πρακτικών του
∆ιήµερου. Η «Οµάδα Εργασίας για το Λύκειο και την Πρόσβαση» της Οµοσπονδίας
θα συγκεντρώσει τα βασικά σηµεία των εισηγήσεων και θα διαµορφώσει εισήγηση
για την επόµενη συνεδρίαση της ∆.Ε.. Η Οµοσπονδία θα προσπαθήσει σε αυτή τη
Συνεδρίαση να διαµορφώσει κάποια πρώτα σηµεία της θέσης της γύρω από αυτό το
θέµα.
Η Οµοσπονδία θα συνεχίσει να παρακολουθεί το θέµα µε τον ίδιο ακριβώς ζήλο, που
έδειξε µέχρι τώρα. Αν κρίνει ότι αυτό είναι απαραίτητο, θα επανέλθει στον
κατάλληλο χρόνο µε τη διοργάνωση νέας επιστηµονικής συνάντησης για την
περαιτέρω ανάπτυξη σχετικών θέσεων.
Κατά γενική εκτίµηση η συνάντηση κινήθηκε σε επίπεδο πολύ υψηλότερο του
αναµενοµένου. Το γεγονός αυτό µας ενισχύει σηµαντικά στη συνέχιση των
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προσπαθειών για αντιµετώπιση -µέσα από ανάλογο πνεύµα- των οξύτατων και για
πολλά χρόνια άλυτων προβληµάτων της Ανώτατης Εκπαίδευσης.

Ο Πρόεδρος

Η Γραµµατέας

Νικόλαος Μ.
Σταυρακάκης
Καθηγητής Ε.Μ.Π.

Ευγενία Μπουρνόβα
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Ε.Κ.Π.Α.
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Πανελλήνια Οµοσπονδία Συλλόγων
∆ιδακτικού και Ερευνητικού
Προσωπικού
∆ιεύθυνση: Ιπποκράτους 35, GR 106 80 Αθήνα, 6ος Όροφος
Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο: posdep@posdep.gr
Ιστοσελίδα: www.posdep.gr
Τηλέφωνο: 210 3688568
Fax: 210.3688501

Π Ρ Ο Ε ∆ Ρ Ε Ι Ο

Αθήνα, 23 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2009

21 10 2009 : ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ
κυρία Άννα ∆ιαµαντοπούλου
Με την ευκαιρία της πρώτης συνάντησης θεωρήσαµε επιβεβληµένο να αναφερθούµε
σε µερικές από τις πάγιες πλέον θέσεις της Οµοσπονδίας στα κεντρικά σηµεία, που
απασχολούν σήµερα το πανεπιστηµιακό µας σύστηµα. Αυτές ήταν:


Προώθηση της πλήρους οικονοµικής και διοικητικής αυτοτέλειας των
Πανεπιστηµίων, ώστε να µπορέσουν να σχεδιάσουν την ανάπτυξή τους, µέσα
από τις διαδικασίες της Αξιολόγησης, του Στρατηγικού Σχεδιασµού αλλά και της
κοινωνικής λογοδοσίας. Οι σχέσεις του ακαδηµαϊκού χώρου µε την Πολιτεία θα
πρέπει να διέπονται από ξεκάθαρες αρχές σεβασµού της ακαδηµαϊκής ελευθερίας
και της αυτοτέλειας των ιδρυµάτων.



Αύξηση σταδιακή µεν αλλά σηµαντική της χρηµατοδότησης της Ανώτατης
Εκπαίδευσης, σε επίπεδα σύµφωνα µε τα ευρωπαϊκά δεδοµένα. Όµως η αύξηση
αυτή θεωρούµε ότι οφείλει να συνδεθεί στενά µε µια ευρύτερη και βαθύτερη
θεσµική µεταρρύθµιση, που θα οδηγήσει στη διαµόρφωση ενός ΝΕΟΥ
ΟΡΑΜΑΤΟΣ για το Ελληνικό Πανεπιστήµιο.



Άµεση αύξηση του ποσοστού του ΑΕΠ, που κατευθύνεται προς την έρευνα και
ειδικά τη βασική έρευνα. ∆ηµιουργία –επί τέλους- στα πλαίσια του νέου
Υπουργείου Παιδείας του ενιαίο φορέα διαµόρφωσης και άσκησης της
ερευνητικής πολιτικής. Εξασφάλιση της συνεχούς ροής πόρων για τη βασική
έρευνα µε ανταγωνιστικές χρηµατοδοτήσεις, µέσα από τον κρατικό
προϋπολογισµό και µε σταθερούς όρους αξιοκρατίας και διαφάνειας. Αναβάθµιση
εκπαιδευτικά και οικονοµικά των διδακτορικών σπουδών και µε την καθιέρωση
ικανού αριθµού υποτροφιών για τους καλύτερους.



∆ηµιουργία Κέντρων Αριστείας, ίσως σε πρώτη φάση σε επίπεδο των
µεταπτυχιακών σπουδών και άλλων «µικρών» µονάδων του Πανεπιστηµιακού
Συστήµατος, όπως Εργαστήρια ή Τοµείς. Στη δηµιουργία αυτών των Κέντρων θα
µπορούν κατά περίπτωση να παίξουν σηµαντικό ρόλο και τα µη Πανεπιστηµιακά
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Ερευνητικά Ιδρύµατα καθώς και το επιστηµονικό δυναµικό του ευρύτερου
ελληνισµού.


Προώθηση µιας καλά σχεδιασµένης πολιτικής µε σκοπό τη συµβολή των
Ελλήνων επιστηµόνων της διασποράς στο χώρο της Ανώτατης Εκπαίδευσης, µε
κύριο στόχο την ανάπτυξη και διεθνή ανταγωνιστικότητα της έρευνας και των
µεταπτυχιακών σπουδών ειδίκευσης και διδακτορικού.



Σηµαντική αναβάθµιση όλων των Πανεπιστηµίων τόσο στις υποδοµές, όσο και
στο ανθρώπινο δυναµικό. Επίσης θα πρέπει να αναληφθούν όλες εκείνες οι
απαραίτητες θεσµικές πρωτοβουλίες (όπως, κίνητρα προσέλκυσης και παραµονής
διδασκόντων σε περιφερειακά Πανεπιστήµια, επίδοµα παραµεθορίου,
υποκατάσταση µετεγγραφών από βοηθήµατα στους φοιτητές, κ.λπ.), ώστε να
µπορούν τα περιφερειακά Πανεπιστήµια να διαδραµατίζουν απρόσκοπτα το
σηµαντικό ρόλο τους.



Συµβάλλουµε όλοι –Πολιτεία και Πανεπιστηµιακή Κοινότητα- στην ανάπτυξη
ενός «Πολιτισµού ∆ιασφάλισης της Ποιότητας - Πολιτισµού Αξιολόγησης»
στον ακαδηµαϊκό χώρο. Επιβράβευση και ενίσχυση των άριστων ακαδηµαϊκών
µονάδων και υποστήριξη όσων «αδύναµων» µονάδων προσφέρουν τα εχέγγυα ότι
θα αξιοποιήσουν τη στήριξη αυτή για να βελτιωθούν.



Άµεσα θα πρέπει να αρχίσει σοβαρός διάλογος για τη διαµόρφωση ενός νέου
µισθολογίου των Πανεπιστηµιακών ∆ασκάλων, το οποίο θα λαµβάνει υπόψη
τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του σώµατος αυτού των δηµόσιων λειτουργών και
τις διεθνείς τάσεις και θα οδηγεί στο άµεσο και ορατό µέλλον στην ουσιαστική
αναβάθµιση της κατάστασή µας αλλά θα είναι και σε αντιστοιχία µε την ευρύτερη
προσφορά µας.
Άµεσα µισθολογικά αιτήµατα: ενσωµάτωση επιδοµάτων και κίνητρα για τα
περιφερειακά-ακριτικά. Πιο συγκεκριµένα:
1. Στην παρούσα φάση ζητάµε α) νοµοθετική κατοχύρωση του
αφορολόγητου των επιδοµάτων ερευνητικού και βιβλιοθήκης που
διεκδικούµε και κερδίζουµε δικαστικά β) αναλογική αύξηση των
αντίστοιχων επιδοµάτων όπως στους καθηγητές 25ετίας σε όλες τις
βαθµίδες. γ) να ενσωµατωθεί στο βασικό µισθό το επίδοµα διδακτικής
προετοιµασίας που είναι ήδη συντάξιµο εδώ και 6 χρόνια.
2. Να µπουν χρήµατα στον υπάρχοντα κωδικό των ακριτικών ΑΕΙ για
ενίσχυση των διδασκόντων: Τα µέλη ∆ΕΠ είναι οι µόνοι υπάλληλοι του
∆ηµοσίου, που δεν έχουν καµιά από τις ευεργετικές διατάξεις, οι οποίες
εφαρµόζονται για όλες τις άλλες κατηγορίες στις ακριτικές περιοχές.



Άµεση αντιµετώπιση των ακραίων αδυναµιών του υπάρχοντος θεσµικού
πλαισίου για τα Πανεπιστήµια –παλιού και νέου. Αδυναµίες οι οποίες στο
παρελθόν είχαν κατ’ επανάληψη επισηµανθεί και υποβληθεί αρµοδίως τους
ιθύνοντες τόσο από την Οµοσπονδία όσο και από τη Σύνοδο των Πρυτάνεων.



Απαιτείται το άµεσο ξεκαθάρισµα στο ποικιλόµορφο τοπίο της ΜεταλυκειακήςΠροπανεπιστηµιακής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης µε τη θέσπιση αυστηρών
προδιαγραφών και διαδικασιών διασφάλισης της ποιότητας στις παρεχόµενές
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υπηρεσίες.
∆ιαµόρφωση ενός νέου θεσµικού πλαισίου και δηµιουργία
Ανεξάρτητης Αρχής πιστοποίησης της ποιότητας.
Επίσης είχαµε την ευκαιρία να αναπτύξουµε και κάποια θέµατα επείγοντος
χαρακτήρα, όπως
•

Άµεση προώθηση του διορισµού των νεοεκλεγέντων συναδέλφων. Εκτιµούµε
ότι ο αριθµός τους πρέπει να ανέρχεται στους 700 περίπου, δηλαδή το 7-8%
του συνολικού αριθµού µελών ∆ΕΠ !

•

Το σοβαρότατο θέµα των καταλογισµών στο Πανεπιστήµιο Κρήτης και το
επείγον του χαρακτήρα του, δεδοµένου ότι παρά την απόφαση του Ελεγκτικού
Συνεδρίου για προσωρινή αναστολή, η Β’ ∆ΟΥ Ηρακλείου έχει προχωρήσει
στη δέσµευση της περιουσίας των συγκεκριµένων συναδέλφων.

•

Υποβάλαµε το εύλογο αίτηµα της µετάθεσης της καταληκτικής ηµεροµηνίας
για το «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΑΛΗΣ». Η ηµεροµηνία αυτή θα πρέπει να
καθορισθεί
µετά
την
ανακοίνωση
των
αποτελεσµάτων
του
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ», αφού πολλοί συνάδελφοι θα
διαµορφώσουν τις προτάσεις τους ανάλογα µε την έκβαση της συµµετοχής
τους στο δεύτερο πρόγραµµα, το οποίο τώρα βρίσκεται στο τελευταίο στάδιο
αξιολόγησης.

•

Το θέµα που πρόσφατα ανέκυψε µετά από γνωµοδότηση επιτροπής του
Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά µε την αντιστοίχιση πιστώσεων διδασκόντων
µε το Π∆ 407/80 µε φυσικά πρόσωπα, που δηµιουργεί σοβαρότατα
προβλήµατα υλοποίησης στα Πανεπιστήµια, αφού ανατρέπει τον
εκπαιδευτικό σχεδιασµό τους. Προτείναµε, λόγω του επείγοντος του θέµατος,
την επαναφορά στο µέχρι πρότινος καθεστώς. Παράλληλα, υπενθυµίσαµε τη
θέση µας ότι το καθεστώς των διδασκόντων µε το Π∆ 407/80 πρέπει να
επανεκτιµηθεί, σε συνδυασµό και µε την καθιέρωση θέσεων µεταδιδακτόρων.

•

Επισηµάναµε την καθοριστική συνεισφορά των Πανεπιστηµιακών
Βιβλιοθηκών στην εκπαίδευση και την έρευνα, που διενεργείται στα Ελληνικά
Πανεπιστήµια. Παράλληλα, τονίσαµε ότι οι Πανεπιστηµιακές Βιβλιοθήκες,
που αναβαθµίστηκαν και εξοπλίστηκαν µε κονδύλια του Γ΄ ΚΠΣ, οδηγούνται
σε συρρίκνωση, αφού, µε ευθύνη της προηγούµενης ηγεσίας του Υπουργείου,
δαπάνες που σχετίζονται µε την λειτουργία τους χαρακτηρίστηκαν ως µη
επιλέξιµες στο ∆΄ ΚΠΣ (ΕΣΠΑ). Αλλά παράλληλα δεν υπήρξε πρόβλεψη για
ένταξη των αναγκαίων πόρων στον Τακτικό Προϋπολογισµό!! Καλούµε το
Υπουργείο να προβεί σε όλες τις απαιτούµενες άµεσες ενέργειες προκειµένου
όλες οι δαπάνες, που σχετίζονται µε τη λειτουργία των Πανεπιστηµιακών
Βιβλιοθηκών (συµπεριλαµβανοµένων των συνδροµών σε ηλεκτρονικές πηγές)
να καλύπτονται εγκαίρως, είτε από εθνικούς είτε από ευρωπαϊκούς πόρους.
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•

Πρότυπος εσωτερικός Κανονισµός: θέσαµε το θέµα της άµεσης αναστολής
κατ’ αρχήν κάποιων ακραίων διατάξεων και της επανεξέτασης του όλου
θέµατος από µηδενική βάση.

•

Να εξετασθεί η δυνατότητα υποβολής πρότασης στο ΕΣΠΑ από την
ΠΟΣ∆ΕΠ για χρηµατοδότηση του υπό δηµιουργία «Κέντρου Μελετών και
Τεκµηρίωσης των Πανεπιστηµίων».

Τέλος, ενηµερώσαµε την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας για την
Επιστηµονική Συνάντηση, που διοργάνωσε η ΠΟΣ∆ΕΠ µε θέµα: Η αναβάθµιση του
Λυκείου και τα Συστήµατα Πρόσβασης στην Ανώτατη Εκπαίδευση: Οι Αναγκαίες
Αλλαγές. Αθήνα 15-16 Οκτωβρίου 2009, Αµφιθέατρο ΥΠΕΞ – Ακαδηµίας 1.
Μεταφέραµε την εκτίµηση του Προεδρείου για την εξέλιξη των εργασιών του
διηµέρου και για το δηµιουργικό διάλογο που αναπτύχθηκε. Η «Οµάδα Εργασίας»
της ΠΟΣ∆ΕΠ προχωρά άµεσα στην κωδικοποίηση των διαφόρων προτάσεων, που
συζητήθηκαν και διαµορφώνει εισήγηση για την επόµενη συνεδρίαση της ∆ιοικούσας
Επιτροπής, ώστε η Οµοσπονδία να καταλήξει σε µια πρώτη προσέγγιση του
σηµαντικότατου αυτού θέµατος.
Απαντήσεις της Υπουργού: Α) H Υπουργός δήλωσε ότι η Κυβέρνηση έχει
πρόθεση να προχωρήσει σε σειρά ριζικών αλλαγών σε όλο το φάσµα των θεµάτων
που αφορούν τα Πανεπιστήµια. Κεντρικός στόχος της αποτελεί η σύνταξη ενός λιτού
θεσµικού πλαισίου, που θα κατοχυρώνει τη διοικητική και οικονοµική αυτοτέλεια
των Πανεπιστηµίων.
Β) Για τα οικονοµικά αιτήµατα δήλωσε ότι άµεση προτεραιότητα της κυβέρνησης
είναι η πρωτοβάθµια και δευτεροβάθµια εκπαίδευση και το ολοήµερο σχολείο και
στις δύο βαθµίδες εκπαίδευσης. Θα εξετάσει όµως συστηµατικά τα οικονοµικά µας
αιτήµατα στο πλαίσιο του διαλόγου για τις ευρύτερες αλλαγές στα Πανεπιστήµια.
Επίσης δήλωσε ότι θα αντιµετωπισθεί και το θέµα, που έχει προκύψει µε τη µη
πληρωµή των διδασκόντων του Νόµου 407/80.
Γ) Για την αντιµετώπιση των δυσλειτουργιών και αδυναµιών του υπάρχοντος
θεσµικού πλαισίου για τα Πανεπιστήµια συµφώνησε ότι θα πρέπει να διατυπωθούν
άµεσα και να θεσµοθετηθούν όσα συγκεντρώνουν την ευρεία συναίνεση.
∆) Για το θέµα των κολεγίων είπε ότι «είναι ένα εξαιρετικά σύνθετο νοµικό ζήτηµα,
το οποίο επεξεργαζόµαστε µε νοµικό σύµβουλο καθώς αφορά τον τρόπο χορήγησης
των αδειών λειτουργίας. Οι άδειες δόθηκαν χωρίς προϋποθέσεις, ούτε στο ελάχιστο
και χωρίς εξέταση των φακέλων. Μετά τη νοµική επεξεργασία θα διαµορφώσουµε
και την τελική µας θέση. Επίσης να σηµειωθεί ότι από την αρχή εµφάνισης του
φαινοµένου ήλθαµε σε επαφή ως Αξιωµατική αντιπολίτευση µε τους αρµόδιους στην
Ευρωπαϊκή Ένωση και θέσαµε το θέµα στις πραγµατικές του διαστάσεις. Θα
συνεχίσουµε τις προσπάθειες µας σε ευρωπαϊκό επίπεδο για το συνολικό έλεγχο της
κατάστασης σε όλες τις χώρες»
Ε) Για το «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΑΛΗΣ» είπε ότι βλέπει λογική την τοποθέτηση µας.
Για το θέµα θα υπάρξει τοποθέτηση του Υπουργείου τις επόµενες µέρες.
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ΣΤ) Για όλα τα άλλα θέµατα η Υπουργός δήλωσε ότι άµεσα θα υπάρξει σειρά
συναντήσεων της Οµοσπονδίας µε την Πολιτική Ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας µε
συγκεκριµένη κάθε φορά ηµερήσια διάταξη, ώστε να καλυφθεί όλο το φάσµα των
ζητηµάτων, που αφορούν τα Πανεπιστήµια.

Ο Πρόεδρος

Η Γραµµατέας

Νικόλαος Μ.
Σταυρακάκης
Καθηγητής Ε.Μ.Π.

Ευγενία Μπουρνόβα
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Ε.Κ.Π.Α.
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Π Ρ Ο Ε ∆ Ρ Ε Ι Ο

Αθήνα, 31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

2009

ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΘΕΜΑ: ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ - ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
Τις τελευταίες µέρες η ελληνική κοινωνία βιώνει ένα νέο κύκλο φαινοµένων
τυφλής βίας, που εκδηλώνεται µε τροµοκρατικές επιθέσεις. Ο κύκλος αυτός
διαφοροποιείται ποιοτικά από προηγούµενους, κυρίως ως προς το γεγονός ότι
τα τροµοκρατικά χτυπήµατα στρέφονται αδιακρίτως κατά πολιτών και,
εποµένως, κατά του συνόλου της ελληνικής κοινωνίας.
Πέρα από τις όποιες πρωτοβουλίες της εκτελεστικής και της νοµοθετικής
εξουσίας και της δικαιοσύνης, που επιβάλλεται να αναληφθούν προκειµένου
να εξαλειφθούν τα φαινόµενα αυτά, η κοινωνία, κατά της οποίας τελικά
στρέφεται η βία, δεν µπορεί και δεν πρέπει να παραµείνει απαθής. Αντίθετα,
επιβάλλεται η εγρήγορση και η δραστηριοποίησή της - χωρίς την περιστολή
των δηµοκρατικών δικαιωµάτων- µε στόχο την περιθωριοποίηση και
αποµόνωση των δραστών και την έµπρακτη καταδίκη όχι µόνο των
πρακτικών, που αυτοί µετέρχονται, αλλά και της «ιδεολογίας» που
επικαλούνται προκειµένου να δικαιολογήσουν τις πράξεις τους.
Αγαπητοί συµπολίτες,
Αισθανόµαστε το χρέος, που µας επιβάλλει η θέση µας ως δασκάλων της νέας
γενιάς αλλά και ως µελών της διανόησης της χώρας να αναλάβουµε το µερίδιο
της πρωτοβουλίας που µας αναλογεί στην κοινωνική κινητοποίηση κατά της
βίας και της τροµοκρατίας. Πιστεύουµε ότι η υπεράσπιση των θεµελιωδών
δηµοκρατικών και κοινωνικών δικαιωµάτων στο πλαίσιο µιας ώριµης κοινωνίας
δεν µπορεί να επαφίεται µόνο στους θεσµούς και τα όργανα µιας πολιτείας,
αλλά αποτελεί υποχρέωση και των πολιτών της.
Στο πλαίσιο αυτό απευθύνουµε ανοικτή επιστολή – πρόσκληση προς

99

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Όλες τις µαζικές Οργανώσεις, Εταιρείες, Οµίλους των ανθρώπων του
Πνεύµατος, της Τέχνης και της Επιστήµης,
Τους Πρυτάνεις και Προέδρους των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών και
Ερευνητικών Ιδρυµάτων και Οργανισµών,
Τις Οργανώσεις των Λειτουργών όλων των βαθµίδων της εκπαιδευτικής
πυραµίδας,
Τις Επιστηµονικές Εταιρείες και Ενώσεις,
Τους Φοιτητές, Σπουδαστές και Μαθητές των Εκπαιδευτηρίων της
χώρας,
Τις Ηγεσίες των Εργατικών Συνοµοσπονδιών, Οµοσπονδιών,
Συνδικάτων και άλλων Συνδικαλιστικών Οργανώσεων,
Τις Οργανώσεις των ένστολων συµπολιτών µας,
Τη Θρησκευτική Ηγεσία της χώρας,
Τις Επαγγελµατικές Εταιρείες, Οργανώσεις και Επιµελητήρια,
Τις Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις
Τις Οργανώσεις των Μεταναστών,
Κάθε Έλληνα Πολίτη,

να συνεργασθούµε όλοι µαζί στη διοργάνωση, στο άµεσο µέλλον, ενός
κεντρικού παλλαϊκού συλλαλητηρίου στην Αθήνα «ενάντια στη βία και την

τροµοκρατία αλλά και για την υπεράσπιση των θεµελιωδών κοινωνικών και
δηµοκρατικών δικαιωµάτων».
Παράλληλα, καλούµε όλους τους ανά τη χώρα συλλόγους µελών ∆ΕΠ -ή
οµάδες συναδέλφων πανεπιστηµιακών δασκάλων- να αναλάβουν όµοια
πρωτοβουλία στις έδρες τους, µαζί µε τους µαζικούς τοπικούς φορείς και να
διοργανώσουν ταυτόχρονα – την ίδια µέρα και ώρα- ανάλογες µαζικές
εκδηλώσεις.
Οι κινητοποιήσεις αυτές θα έχουν ως κορύφωσή τους κεντρικά και τοπικά
εκδηλώσεις Τέχνης και Λόγου, στις οποίες καλούµε όλους τους ανθρώπους
του Πνεύµατος και της Τέχνης να συµµετάσχουν. Ο στόχος των εκδηλώσεων
αυτών είναι να δοθεί το στίγµα των δηµιουργικών επιτευγµάτων του λαού
µας, σε χρόνια δίσεκτα αλλά και σε καιρούς ειρηνικούς. Μέσα απ’ αυτά τα
επιτεύγµατα, θα διατρανωθεί η διαχρονική και αταλάντευτη πίστη του
ελληνικού λαού στην ειρήνη, τον σεβασµό των ανθρώπινων δικαιωµάτων, η
συµπαράστασή του στα θύµατα των τροµοκρατικών επιθέσεων και,
παράλληλα, ο απόλυτος αποτροπιασµός του για τα φαινόµενα βίας, απ’ όπου
και αν προέρχονται και σε όποιο χώρο και αν εκδηλώνονται καθώς και η
ακλόνητη βούλησή του να συµβάλει ενεργά στην εξάλειψή τους.

Ο Πρόεδρος

Η Γραµµατέας

Νικόλαος Μ.
Σταυρακάκης
Καθηγητής Ε.Μ.Π.

Ευγενία Μπουρνόβα
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Ε.Κ.Π.Α.
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Π Ρ Ο Ε ∆ Ρ Ε Ι Ο
∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Αθήνα, 8 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2009
ΘΕΜΑ: ΕΚ∆ΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΒΙΑ & ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ - ΠΟΛΙΤΙΚΑ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Την Πέµπτη 12 Νοεµβρίου 2009, ώρα 19.00 θα συναντηθούν στην Αθήνα
εκπρόσωποι µαζικών φορέων για να συζητήσουν τη συνδιοργάνωση ενός
κεντρικού παναθηναϊκού συλλαλητηρίου στην Αθήνα «ενάντια στη βία και την

τροµοκρατία αλλά και για την υπεράσπιση και εµβάθυνση των θεµελιωδών
πολιτικών δικαιωµάτων».
Μέχρι τώρα έχουν εκδηλώσει την πρόθεση τους να συµµετάσχουν στην
οργανωτική συνάντηση, µεταξύ άλλων, οι κάτωθι: ΓΣΕΕ, Α∆Ε∆Υ, ΤΕΕ, ΟΣΕΠΤΕΙ, ΟΛΜΕ, ∆ΟΕ, ΟΙΕΛΕ, ∆ΣΑ, ΕΚΕΦΕ «∆ΗΜΟΚΡΙΤΟΣ», ΕΚΚΕ, Ένωση
πολιτών για την Παρέµβαση, ΠΟΣ∆ΕΠ.
Καλούµε όλους τους µαζικούς φορείς –εκπροσώπους πολιτών της Εργασίας,
της Επιστήµης, του Πνεύµατος και των Τεχνών – να προσέλθουν στη
συνάντηση, συνεισφέροντας έτσι µε τις ιδέες τους και κυρίως τη συµµετοχή
τους στην επιτυχία του όλου εγχειρήµατος.

Με εκτίµηση,

Ο Πρόεδρος

Η Γραµµατέας

Νικόλαος Μ.
Σταυρακάκης
Καθηγητής Ε.Μ.Π.

Ευγενία Μπουρνόβα
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Ε.Κ.Π.Α.
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Ιστοσελίδα:

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΑΘΗΝΑ, 12 NOEΜΒΡΙΟΥ 2009

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΠΟΣ∆ΕΠ
5η ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ - 12 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2009
Συµµετείχαν Ν. Σταυρακάκης, Ε. Μπουρνόβα, Σπ. Σφενδουράκης, Χρ.
Κουρουνιώτης, Π. Σακκάς, Β. Αγγελόπουλος, Μπ. Ζαγούρας, Γ. Τσιλιγκιρίδης,
Σ. Κάτσικας
Απόντες: Ρία Καλφακάκου, Γιώργος Κατσής,
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ∆ΙΑΤΑΞΗ
10)Ενηµέρωση από το Προεδρείο.

Η αναβάθµιση του Λυκείου και τα
Συστήµατα Πρόσβασης στην Ανώτατη Εκπαίδευση: Οι Αναγκαίες Αλλαγές.

11)Επιστηµονική

Συνάντηση:

Αθήνα 15-16 Οκτωβρίου 2009: Ενηµέρωση για την Έκδοση Πρακτικών .
Παρουσιάστηκε εισήγηση από την Γραµµατέα και αποφασίστηκε να σταλεί
σε όλα τα µέλη της ∆.Ε. ώστε να συγκεντρωθούν οι τροπολογίες και να
ολοκληρωθεί η µορφή που θα συζητηθεί και ψηφιστεί στη συνεδρίαση της
∆.Ε.

12) Κολέγια: Ενηµέρωση για τις ενέργειες του Προεδρείου – Τρόποι
αντιµετώπισης του προβλήµατος (Εισήγηση από τον Πρόεδρο).

13) ∆ιοργάνωση από την ΠΟΣ∆ΕΠ την άνοιξη του 2010 ∆ιεθνούς
Συνεδρίου για τα «Θεσµικά Προβλήµατα Ελληνικού Πανεπιστηµίου»
(Εισήγηση από τον Πρόεδρο).
Β. Αγγελόπουλος-∆ιαφωνεί µε τη διεξαγωγή συνεδρίου, δεν το θεωρεί
επιστηµονικό, συµφωνεί µε τη διεξαγωγή έρευνας.
Π. Σακκάς-Χρήσιµα θα ήταν αν είχε θέµα «που πάει η Τριτοβάθµια
Εκπαίδευση στην Ευρώπη»
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Γ.Τσιλιγκιρίδης-Κατά της διεξαγωγής συνεδρίου
Σ. Κάτσικας- Σήµερα η πολιτική πρέπει να βασίζεται σε επιστηµονική
τεκµηρίωση. Το συνέδριο έχει επιστηµονική βάση.
-Ο τίτλος θα µπορούσε να διαµορφωθεί «Το Πανεπιστήµιο σήµερα στο
διεθνή χώρο»
-«Προβλήµατα της Ανώτατης Εκπαίδευσης στο διεθνή χώρο»
14)Πρωτοβουλία έκκλησης προς όλους τους κοινωνικούς φορείς για
συνδιοργάνωση εκδήλωσης «ενάντια στην τροµοκρατία και για την
προάσπιση - εµβάθυνση των πολιτικών δικαιωµάτων» (Εισήγηση
από τον Πρόεδρο).
Σπ. Σφενδουράκης- ∆ε θεωρεί αναγκαία κάποια κινητοποίηση-εκδήλωση,
θα γίνει µία ανακοίνωση αλλά το φαινόµενο της τροµοκρατίας στην
Ελλάδα δεν έχει πάρει ακόµα µεγάλες διαστάσεις.
Γ. Τσιλγκιρίδης – ∆ιαφωνεί µε την πρωτοβουλία και µε τους εταίρους µε
τους οποίους προτείνουµε να γίνει η εκδήλωση
Μπ. Ζαγούρας – ∆ιαφωνεί και θεωρεί λάθος να βγαίνουν οι
Πανεπιστηµιακοί µπροστά σε αυτό το θέµα. Πρέπει να ορίσουµε πρώτα τα
θέµατα της ’Βίας’ και να δείξουµε ότι αντιλαµβανόµαστε στο θέµα στην
πλήρη του διάσταση και να µην το αποµονώνουµε.
Β. Αγγελόπουλος- ∆ιαφωνεί και θέλει η Οµοσπονδία να απεµπλακεί από
αυτή την εκδήλωση.
Ε. Μπουρνόβα- Το µήνυµα είναι ότι είµαστε ενάντια στην τροµοκρατία και
θέλουµε να διαδηλώσουµε για µια δηµοκρατία υπέρ των πολιτικών
ελευθεριών.
Σ. Κάτσικας- Υπέρ
Π. Σακκάς- Καλύτερα να µείνουµε σε λακωνικές δηλώσεις παρά να φανεί
µία διάσπαση. ∆ιαφωνεί µε συλλαλητήριο.
Ν. Σταυρακάκης- Η πρωτοβουλία ήταν σωστή, αν θα συνεχίσει εξαρτάται
από τους άλλους κοινωνικούς φορείς.
Τελικά θα πάει το Προεδρείο στη συνάντηση µε τους άλλους φορείς «µε
στόχο να διερευνήσει τη δυνατότητα πραγµατοποίησης σειράς εκδηλώσεων
ενάντια στην τροµοκρατία και την προάσπιση και εµβάθυνση των πολιτικών
ελευθεριών».
15) Επικαιροποίηση των Αιτηµάτων της Οµοσπονδίας: επείγοντα ζητήµατα
(Καθυστερήσεις διορισµών µελών ∆ΕΠ, Οικονοµικές διεκδικήσεις,
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Καταλογισµοί στο Π.Κ., Ακαδηµαϊκές Βιβλιοθήκες, Πρόγραµµα «Θαλής»)
(Εισήγηση από την Γραµµατέα).
Να ζητηθεί συνάντηση από το ΥΠΕΠΘ. Να αποσταλεί και ένα έγγραφο όπου
θα λέµε ότι µια σειρά από επείγοντα θέµατα πρέπει να ‘κλείσουν’.
ΘΑΛΗΣ- Να ζητηθεί παράταση µέχρι τις 30 Ιανουαρίου (εφόσον φαίνεται ότι τα
αποτελέσµατα από τον Ηράκλειτο θα βγουν µέχρι τις 15 ∆εκεµβρίου) και να γίνει
σαφής η δυσαρέσκεια της ΠΟΣ∆ΕΠ σε οποιαδήποτε καθυστέρηση ενώ παράλληλα
να γίνει υπενθύµιση ότι ζητάµε να θεσµοθετηθεί η συµµετοχή της ΠΟΣ∆ΕΠ στην
φάση του σχεδιασµού ώστε τόσο τα κριτήρια όσο και τα έντυπα υποβολής να
παίρνουν υπόψη τους τις διαφορετικότητες των επιστηµών.
16)10ο Συνέδριο της ΠΟΣ∆ΕΠ: Χρόνος ∆ιεξαγωγής και Οργάνωση του
προσυνεδριακού διαλόγου (Εισήγηση από τον Πρόεδρο).
Το Προεδρείο θεωρεί ότι το συνέδριο πρέπει να γίνει το ∆εκέµβριο
(δηλαδή αρχή χρόνου)και ο προσυνεδριακός διάλογος να αρχίσει από την
άνοιξη. Προσωρινά (πρόταση Αγγελόπουλου και Τσιλιγκιρίδη) να ειπωθεί
για τέλη Ιανουαρίου 2011.
17)Ενηµέρωση για τη Λειτουργία των Οµάδων Εργασίας της ΠΟΣ∆ΕΠ.
18) Προετοιµασία συνάντησης µε το Υπουργείο Υγείας για θέµατα των
Πανεπιστηµιακών Γιατρών (Εισήγηση από τον Ειδικό Γραµµατέα).
Θα συζητηθεί κείµενο στις 20-11-09 στο Ηράκλειο και θα παρουσιαστεί στη
∆ιοικούσα.
19) Κέντρο Μελετών και Τεκµηρίωσης
Θέµατα: Ορισµός Οµάδας Εργασίας.

για τα Πανεπιστηµιακά

20) Υποβολή πρότασης της ΠΟΣ∆ΕΠ στο Πρόγραµµα της Κοινωνίας της
Πληροφορίας «Ψηφιακή Σύγκλιση»: Ορισµός Οµάδας Εργασίας.
21) Η κατάσταση στους Συλλόγους Μελών ∆ΕΠ: Ενηµέρωση –
Συζήτηση: ΕΜΠ, Ιόνιο Πανεπιστήµιο, Πανεπιστήµιο Κρήτης (ΕΦ∆/ΕΑ ΕΦ∆/ΣΚΕ), Πανεπιστήµιο Μακεδονίας, Πανεπιστήµιο Στερεάς Ελλάδας.
Εκλογές: ΟΠΑ – Πολυτεχνείο Κρήτης.
22) Θέµατα Μελών ∆ΕΠ. α) Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων – Εφαρµογή
άρθρων του Πρότυπου Εσωτερικού Κανονισµού, β) ∆ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ
Πανεπιστήµιο – Κοµοτηνή δ) Πανεπιστήµιο Κρήτης (Ρέθυµνο) / Τµήµα
Πολιτικής Επιστήµης. δ) Πανεπιστήµιο Κρήτης (Ρέθυµνο): δικαστική
διαµάχη µεταξύ µελών ∆ΕΠ, ε) ΕΜΠ: δικαστική διαµάχη µεταξύ µελών
∆ΕΠ.

104

∆ηµοκρίτειο-Να ζητήσουµε ενηµέρωση από το σύλλογο του ∆ηµοκρίτειου.
Παν. Θεσσαλίας-Σε συνέχεια της δίκης πολίτη εντολή κλήτευσης στην κ.
Παπαδηµητρίου πρώην προέδρου του Παιδαγωγικού Τµήµατος για ευθύνες
στη διάρκεια της απεργίας. Να επικοινωνήσουµε µε την κ. Παπαδηµητρίου.
23) Απονοµή επαίνων σε Έλληνες επιστήµονες, που επιτυγχάνουν µεγάλες
επιστηµονικές διακρίσεις στο διεθνή χώρο (Εισήγηση από τον Πρόεδρο).
24) Θέµατα Ακαδηµαϊκής Ηθικής και ∆εοντολογίας. Μερικές
περιπτώσεις: Λογοκλοπή – Εκλογές µελών ∆ΕΠ - Επ’ αµοιβή εκπόνησης
∆ιπλωµατικών, Μεταπτυχιακών και ∆ιδακτορικών ∆ιατριβών – Νεποτισµός,
κλπ. (Εισήγηση από τον Αντιπρόεδρο).
Η Οµοσπονδία να εισηγηθεί ένα κώδικα ακαδηµαϊκής δεοντολογίας. Θα
ετοιµαστεί εισήγηση για τη ∆ιοικούσα.
25) Προετοιµασία της 3ης Συνεδρίασης της ∆ιοικούσας Επιτροπής της
ΠΟΣ∆ΕΠ, 21 / 11 / 2009, στο Πανεπιστήµιο Κρήτης, ΡΕΘΥΜΝΟ,
ΚΡΗΤΗΣ.
26) Προετοιµασία της συµµετοχής της ΠΟΣ∆ΕΠ στην 62η Σύνοδο
Πρυτάνεων Ελληνικών ΑΕΙ, 11-12 / 12 / 2009, ΕΜΠ, ΛΑΥΡΙΟ
ΑΤΤΙΚΗΣ.
27)Καταλογισµοί Πανεπιστήµιο Κρήτης- Θα παρακολουθήσει το θέµα, θα το
συζητήσει εκτενέστερα και θα καθορίσει τη στάση της εκ νέου στη
∆ιοικούσα.
Με Συναδελφικούς Χαιρετισµούς,
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Μ. ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗΣ, Καθηγητής ΕΜΠ
________________________________________________________________
ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΑ ΑΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ Ε.Γ.
Θέµα. Λειτουργικά της ΠΟΣ∆ΕΠ: Α)

Σύνταξη Εσωτερικού κανονισµού
λειτουργίας των οργάνων της Οµοσπονδίας, Β) Ιστοσελίδα – ηλεκτρονικός
κατάλογος µελών ∆ΕΠ: Πολιτική & Επιτροπή ∆ιαχείρισης
Στην 4η Συνεδρίαση της Ε.Γ. το Προεδρείο πρότεινε και έγινε οµόφωνα δεκτό να
δηµιουργηθούν δύο επιτροπές από εκπροσώπους των παρατάξεων Α) για την
Σύνταξη Εσωτερικού Κανονισµού Λειτουργίας των οργάνων της Οµοσπονδίας,
και Β) για την Πολιτική ∆ιαχείρισης της Ιστοσελίδας και του ηλεκτρονικού
καταλόγου των µελών ∆ΕΠ. Οι παρατάξεις κλήθηκαν να ορίσουν τους εκπροσώπους
τους εντός των ηµερών.
Η µέχρι τώρα συγκρότηση των επιτροπών έχει ως εξής:
Α) Μ. Αυγουστιανάκης, Χρ. Τρικαλινός, Β. Αγγελόπουλος, Σακκάς Παύλος
Β) Σπ. Σφενδουράκης, Χρ. Κουρουνιώτης, Μπ. Ζαγούρας , Στ. Ευσταθιόπουλος.
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ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΑΘΗΝΑ, 16 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2009

Α Π Ο Φ Α Σ Η
Θέµα: ∆ιώξεις συνδικαλιστών στην Τουρκία.
Η Εκτελεστική Γραµµατεία της ΠΟΣ∆ΕΠ διαµαρτύρεται για τις διώξεις
συνδικαλιστών στην Τουρκία, και συγκεκριµένα την προσαγωγή σε δίκη µετά
από πολύµηνη προφυλάκιση 31 συνδικαλιστικών στελεχών, µεταξύ των
οποίων και εκπαιδευτικοί, στη Σµύρνη στις 19-20 Νοεµβρίου.
Ζητούµε τον άµεσο τερµατισµό των αυθαίρετων και πολύµηνων συλλήψεων
και την απονοµή του δικαίου σε όλα τα συνδικαλιστικά στελέχη που
κατηγορούνται, σύµφωνα µε τα διεθνώς κρατούντα. Αυθαίρετες συλλήψεις
και πολύµηνες προφυλακίσεις αντιβαίνουν σαφώς στο Ευρωπαϊκό Κεκτηµένο,
στο οποίο προσβλέπει η γείτων χώρα.
Ζητάµε από την Τουρκία επιτέλους να σεβαστεί το δίκαιο, όπως αρµόζει σε
κάθε στοιχειωδώς δηµοκρατική κοινωνία.

Ο Πρόεδρος

Η Γραµµατέας

Νικόλαος Μ.
Σταυρακάκης
Καθηγητής Ε.Μ.Π.

Ευγενία Μπουρνόβα
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Ε.Κ.Π.Α.

Πανελλήνια Οµοσπονδία Συλλόγων
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∆ιδακτικού και Ερευνητικού
Προσωπικού
Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο: posdep@posdep.gr
www.posdep.gr

Ιστοσελίδα:

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΑΘΗΝΑ, 16 NOEΜΒΡΙΟΥ 2009
ΠΡΟΣ την Κυρία Ιφιγένεια Ορφανού,
Ειδική Γραµµατέα ∆ιαχείρισης Προγραµµάτων Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης,
Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Τ.Κ 10558 ΑΘΗΝΑ, epeaekII@epeaek.gr
ΘΕΜΑ:

Παράταση

της

καταληκτικής

ηµεροµηνίας

υποβολής

του

Προγράµµατος «ΘΑΛΗΣ».

Κυρία Γραµµατέα,
Η Εκτελεστική Γραµµατεία της Οµοσπονδίας στην 5η Συνεδρίασή της, της
12ης Νοεµβρίου 2009, εξέτασε µεταξύ άλλων το θέµα του προγράµµατος
βασικής έρευνας «ΘΑΛΗΣ» και κατέληξε στις ακόλουθες διαπιστώσεις:
1. Θεωρεί ότι το Πρόγραµµα «ΘΑΛΗΣ» σε συνδυασµό µε το πρόγραµµα
«ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ» αποτελούν δύο πολύ σηµαντικές ενέργειες στήριξης
της βασικής έρευνας στη χώρα µας.
2. Η παράλληλη προκήρυξη των δύο αυτών προγραµµάτων δηµιουργεί
στους συναδέλφους τεράστια ουσιαστικά και πρακτικά προβλήµατα. Για
να αρθούν αυτά τα προβλήµατα θα πρέπει να µετατεθεί η καταληκτική
ηµεροµηνία υποβολής προτάσεων στο Πρόγραµµα «ΘΑΛΗΣ»
τουλάχιστον κατά ένα µήνα µετά την ανακοίνωση των αποτελεσµάτων
της αξιολόγησης των προτάσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο του
προγράµµατος «ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ». Αυτό θα δώσει τη δυνατότητα στους
συναδέλφους –και εδώ αναφερόµαστε στη συντριπτική πλειοψηφία
των συναδέλφων που εµπλέκονται σε αυτές τις διαδικασίες- να
προσδιορίσουν µε την πρέπουσα ακαδηµαϊκή λογική και σοβαρότητα το
ανθρώπινο δυναµικό αλλά και τα συγκεκριµένα ερευνητικά προβλήµατα
που θα εντάξουν στο Πρόγραµµα «ΘΑΛΗΣ». Με βάση τα παραπάνω
και τις ανεπίσηµες πληροφορίες, που λαµβάνουµε από τις αρµόδιες
υπηρεσίες, θεωρούµε ότι η καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής
προτάσεων για το Πρόγραµµα «ΘΑΛΗΣ» δεν πρέπει να τεθεί νωρίτερα
από την 31 Ιανουαρίου 2010.
3. Ένα άλλο σηµαντικό θέµα, που αφορά βέβαια όλο το πλέγµα
προκηρύξεων, είναι αυτό του τεράστιου όγκου των εγγράφων
απαιτούνται για την υποβολή των προτάσεων. Κάτι τέτοιο
συµβαίνει ακόµα και για πολύ µεγαλύτερα προγράµµατα,

των
που
δεν
που
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υποβάλλονται σε άλλες µεγάλες χώρες, αλλά και σε ευρωπαϊκούς και
άλλους διεθνείς οργανισµούς. Σύµφωνα µε τη διεθνή πρακτική, κατά
την υποβολή των προτάσεων ζητούνται τα τελείως απαραίτητα και
µόνο για τα προγράµµατα που θα εγκριθούν στη συνέχεια ζητούνται
όλα τα υπόλοιπα απαιτούµενα συνοδευτικά δικαιολογητικά– αλλά εκ
των υστέρων. Στην Ελλάδα επιβαρύνονται τόσο οι συνάδελφοί µας όσο
και οι υπηρεσίες σας -τοπικά και κεντρικά- µε ένα απίστευτο όγκο
ανούσιας και άχρηστης δουλειάς, λαµβανοµένου υπόψη ότι µόνο ένα
10-15%
από
τις
προτάσεις
που
θα
υποβληθούν,
θα
χρηµατοδοτηθούν!!!
4. Τέλος, λόγω της προσδοκώµενης σηµαντικής συµβολής των
προγραµµάτων έρευνας και εκπαίδευσης στη συνολική αναβάθµιση των
Πανεπιστηµίων, ζητάµε να προβείτε σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες,
για να τηρούνται πιστά τα αποφασισµένα χρονοδιαγράµµατα, ώστε να
µην έχουµε επανάληψη της µεγάλης και αδικαιολόγητης καθυστέρησης
που παρατηρείται στο πρόγραµµα «ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ».
Με Ιδιαίτερη Εκτίµηση
Νικόλαος Μ. Σταυρακάκης
Καθηγητής Ε.Μ.Π., Πρόεδρος ΠΟΣ∆ΕΠ
Κοινοποίηση:
Κυρία Άννα ∆ιαµαντοπούλου, Υπουργό Παιδείας, Ανδρέα Παπανδρέου 37, 151–80
Μαρούσι, info@diamantopoulou.gr
Καθηγητή Ιωάννη Πανάρετο, Υφυπουργό Παιδείας, Ανδρέα Παπανδρέου 37,
151-80 Μαρούσι. opan@aueb.gr
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∆ιδακτικού και Ερευνητικού
Προσωπικού
∆ιεύθυνση: Ιπποκράτους 35, GR 106 80 Αθήνα, 6ος Όροφος
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Π Ρ Ο Ε ∆ Ρ ΟΣ
Αθήνα, 16 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2009
ΠΡΟΣ την Κυρία Ιφιγένεια Ορφανού
Ειδική Γραµµατέα ∆ιαχείρισης Προγραµµάτων Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης,
Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Τ.Κ 10558 ΑΘΗΝΑ, epeaekII@epeaek.gr
ΘΕΜΑ: Συµµετοχή της ΠΟΣ∆ΕΠ στις Επιτροπές του Επιχειρησιακού Προγράµµατος

«Εκπαίδευση και ∆ιά Βίου Μάθηση».
Κυρία Γραµµατέα,
Η Οµοσπονδία θεωρεί ότι η συµβολή των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων της
«Εκπαίδευσης και ∆ιά Βίου Μάθησης» της Ειδικής Γραµµατείας ∆ιαχείρισης
Προγραµµάτων Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης, για τα επόµενα χρόνια

θα είναι

σηµαντική για τη θετική εξέλιξη των πραγµάτων µέσα στα Πανεπιστήµια, τόσο για
την εκπαίδευση όσο και για την έρευνα. Ως εκ τούτου εκτιµούµε ως πολύ σηµαντικό,
η Οµοσπονδία να συµµετέχει στις διαδικασίες και στα όργανα που σχεδιάζουν και
παρακολουθούν αυτά τα προγράµµατα, προκειµένου, µεταξύ άλλων, να συµβάλει
στην καλύτερη επιλογή των κριτηρίων αξιολόγησης που ενδεχοµένως πρέπει να
διαφοροποιούνται ανάλογα µε κατηγορίες επιστηµών.

Με βάση τα παραπάνω, η

ΠΟΣ∆ΕΠ


Προτίθεται να συγκροτήσει άµεσα Οµάδα Εργασίας από συναδέλφους για την
παρακολούθηση των θεµάτων του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Εκπαίδευση
και ∆ιά Βίου Μάθηση».



Αιτείται τη συµµετοχή της στις διαδικασίες και στα όργανα του Επιχειρησιακού
Προγράµµατος «Εκπαίδευση και ∆ιά Βίου Μάθηση», που έχει συστήσει το
ΥΠΕΠΘ. Ας σηµειωθεί ότι το αίτηµα αυτό είχε γίνει άµεσα αποδεκτό από

την προηγούµενη πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας.
Με Ιδιαίτερη Εκτίµηση
Νικόλαος Μ. Σταυρακάκης
Καθηγητής Ε.Μ.Π., Πρόεδρος ΠΟΣ∆ΕΠ
Κοινοποίηση:

Κυρία Άννα ∆ιαµαντοπούλου, Υπουργό Παιδείας, Ανδρέα Παπανδρέου 37, 151 –
80 Μαρούσι, info@diamantopoulou.gr
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Καθηγητή Ιωάννη Πανάρετο, Υφυπουργό Παιδείας, Ανδρέα Παπανδρέου 37,
15180 Μαρούσι. opan@aueb.gr

Πανελλήνια Οµοσπονδία Συλλόγων
∆ιδακτικού και Ερευνητικού
Προσωπικού
∆ιεύθυνση: Ιπποκράτους 35, GR 106 80 Αθήνα, 6ος Όροφος
Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο: posdep@posdep.gr
Ιστοσελίδα: www.posdep.gr
Τηλέφωνο: 210 3688568
Fax: 210.3629556

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
∆ΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ - 3 η ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ
Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Ο ∆ Ε Λ Τ Ι Ο
Η 3 η συνεδρίαση της ∆ιοικούσας Επιτροπής της ΠΟΣ∆ΕΠ της Περιόδου
2009-2011, πραγ µατοποιήθηκε το Σάββατο 21 Νοεµβρί ου 2009, στο
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΚΡΗΤΗΣ,
στην
Αίθουσα
Συνεδριάσεων
της
ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ-ΚΤ ΙΡΙΟ ∆ΙΟΙΚ ΗΣΗΣ, ΓΑΛ ΛΟΣ, ΡΕΘΥΜΝΟ, από τις 10:30
έως τις 18:30.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΚΙ Π ΑΝ ( Αν ασ τ ασ ι άδ η ς Π αν α γ ιώ τ ης, Αυ γ ο υ στ ι αν άκ η ς Μ ιχ α ή λ,
Κ άτ σι κ ας Σω κ ρ ά τ ης, Λεκ ά κο υ Μ α ρί α, Σ α β β άκ ης Χ α ρ άλ αµ πο ς, Σ τ αυ ρ α κ άκ ης
Νι κό λ αο ς, Σφ εν δο υ ρ άκ ης Σ πύ ρο ς, Χ α τ ζ ηπ αν τ ε λ ής Θεό δω ρο ς, Φ ι λ α λ ή θη ς Τ άσο ς)
ΑΡ ΜΕ : ( Κο υρο υν ιώ τ ης Χρ ή στο ς, Μ α τσ αγ γ άν ης Μ άν ο ς, Μπο υρν ό β α Ε υγ εν ί α,
Τ ρικ α λ ιν ό ς Χ ρ ήσ το ς , Τ σιτ ή λο υ Σό ν ι α)
ΣΥ ΣΠ Ε Ι Ρ Ω Σ Η ( Αγ γ ε λό πο υ λο ς Β έν ιο ς,
∆ ηµ η τ ρ ακο πο ύ λο υ
Αγ γ ελ ικ ή,
Ζ αγ ο ύ ρ ας
Χ α ρ ά λ αµ πο ς ,
Κ α λ φ ακ ά κο υ
Ρ έ α,
Μπ ασ ιο ύ κ ας Κ ώ σ τ ας, Φ ο υρ το ύν ης Γ ιώ ργ ο ς ) ΑΣ ΚΕ Υ ( Ν ηµ ατο ύ δ ης Ι ω άν ν ης ,
Σ ακκ ά ς Π αύ λο ς) ∆Η Π ΑΚ ( Τ σι λ ιγ κ ι ρί δ ης Γ ιώ ργ ο ς)
ΑΠΟΝΤΕΣ: ΑΡ ΜΕ ( Γ ιώ ργ ο ς Πο λ υµ εν έ α ς) Σ Υ ΣΠ Ε Ι Ρ Ω Σ Η ( Κ ρε στ εν ί τ η ς Γ ι άν ν ης,
∆Η Π ΑΚ ( Β αν ακ ά ρ α ς
Μυ λό πο υ λο ς Νι κ ή τ ας) , ΑΣΚ Ε Υ ( Ν ικ η τέ α ς Ν ίκο ς)
Αλ έξ αν δ ρο ς, Τ ριµ πέ ρ ης Γ ιώ ργ ο ς, Τ σίκ α ρ ης Β α σί λε ιο ς) , ΑΚΙ Π ( Γιώ ρ γ ο ς Κ α τσ ής ,
Μα ρ κό πο υλο ς Γ ιώ ργ ο ς) , Αν ασ τ ασο πο ύ λο υ Ι ω άν ν α.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ∆ΙΑΤΑΞΗ
28) Ενηµέρωση από το Προεδρείο:
Α) Ενηµέρωση από τη Συνάντηση της Ε.Γ. µε την Πολιτική Ηγεσία του Υπουργείου
Παιδείας.
(Βλέπε, ενηµερωτικό υλικό στην ιστοσελίδα της ΠΟΣ∆ΕΠ)
Β) Επιστολές του Προεδρείου: ΥΠΕΠΘ για Κολέγια / Βιβλιοθήκες / Καταλογισµοί Παν.
Κρήτης / πρόγραµµα «Θαλής» / συµµετοχή της ΠΟΣ∆ΕΠ στις επιτροπές του ΕΣΠΑ
(Βλέπε, ενηµερωτικό υλικό στην ιστοσελίδα της ΠΟΣ∆ΕΠ)
Γ) Οργανωτικά
Οικονοµικά.

θέµατα

της

Οµοσπονδίας:

Στέγη,

Γραµµατειακή

Υποστήριξη,
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Με τη στήριξη του Πανεπιστηµίου Αθηνών έχει εξευρεθεί προσωρινά ένας µεγαλύτερος
χώρος για τη στέγαση των γραµµατειακών αναγκών της Οµοσπονδίας. Επίσης µε την αρωγή
του Πανεπιστηµίου Πειραιά αποκτήθηκε µια συνεργάτης -η κα Βίκυ Πετρουνάκου- µε
αποκλειστική απασχόληση στην Γραµµατεία της Οµοσπονδίας. Θερµά ευχαριστούµε και
από τη θέση αυτή τα δύο Ιδρύµατα για την άµεση ανταπόκριση τους στα αιτήµατα µας.
Τέλος, τα οικονοµικά της Οµοσπονδίας βρίσκονται στην ίδια γνωστή και όχι ευχάριστη
κατάσταση.
∆) Συγγράµµατα: προβλήµατα ουσίας και διαδικασιών.
Το θέµα παραµένει ιδιαίτερα σοβαρό από όλες της πλευρές. Μερικές πρώτες διαπιστώσεις:
Α) το πολλαπλό σύγγραµµα στην ουσία δεν εφαρµόζεται. Β) Οι φοιτητές είναι
προσκολληµένοι στο σύγγραµµα του διδάσκοντα ή σε αυτό που τους υποδεικνύει. Γ) ∆εν
εφαρµόζονται οι λοιπές προϋποθέσεις που αναφέρει ο νόµος. ∆εν υπάρχει καµιά διαδικασία,
που να βοηθά τους φοιτητές να γνωρίζουν άλλα βιβλία του ιδίου αντικειµένου. ∆) Επίσης σε
πολλά Ιδρύµατα δεν έχει οµαλοποιηθεί το σύστηµα διανοµής. Ε) Σε ορισµένες Σχολές (π.χ.
Ιατρικές) έχουν ανέλθει κατακόρυφα οι δαπάνες για συγγράµµατα λόγω διαφόρων
τεχνασµάτων, που εφαρµόζουν εκδότες και συγγραφείς. Με το θέµα θα ασχοληθεί πιο
συστηµατικά η επόµενη Εκτελεστική Γραµµατεία και θα προχωρήσει σε αποφάσεις.
Ε) Κολέγια: Ενηµέρωση για τις ενέργειες του Προεδρείου – Τρόποι αντιµετώπισης του
προβλήµατος.
(Βλέπε, σχετικό ενηµερωτικό υλικό στην ιστοσελίδα της ΠΟΣ∆ΕΠ)
ΣΤ) Αντικαταστάσεις Συναδέλφων: (α) Ενηµερώνεται η ∆ιοικούσα Επιτροπή για την
παραίτηση του συναδέλφου Αναπληρωτή Καθηγητή του Παντείου Πανεπιστηµίου Ηλία
Πλασκοβίτη (ΚΙΠΑΝ) από µέλος της. Ο συνάδελφος Ηλ. Πλασκοβίτης ανέλαβε Γενικός
Γραµµατέας στο Υπουργείο Οικονοµικών. Την κενωθείσα θέση στη ∆ιοικούσα Επιτροπή
καταλαµβάνει ο συνάδελφος Παναγιώτης Αναστασιάδης, Επίκουρος Καθηγητής του
Πανεπιστηµίου Κρήτης.
(β) Επίσης το προηγούµενο διάστηµα είχαµε την παραίτηση του συναδέλφου Βασίλη
Καρδάση (Συσπείρωση) καθηγητή του Πανεπιστηµίου Κρήτης, που αντικαταστάθηκε από τη
συνάδελφο Αγγελική ∆ηµητρακοπούλου, επίκουρη καθηγήτρια του Πανεπιστηµίου
Αιγαίου.
(γ) Προς το τέλος της Συνεδρίασης έθεσε στην διάθεση του Προέδρου την παραίτηση του,
από όλες τις θέσεις που κατέχει, ο Αντιπρόεδρος της Οµοσπονδίας καθηγητής του
Πανεπιστηµίου Πειραιά Σωκράτης Κάτσικας (ΚΙΠΑΝ). Ο συνάδελφος Κάτσικας
αναλαµβάνει Γενικός Γραµµατέας Επικοινωνιών στο Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών
και ∆ικτύων. Η παραίτηση του Συναδέλφου Σωκράτη Κάτσικα θα ενεργοποιηθεί αµέσως
µόλις καθοριστεί ο αντικαταστάτης του στη ∆ιοικούσα Επιτροπή.
29) Η αναβάθµιση του Λυκείου και τα Συστήµατα Πρόσβασης στην Ανώτατη Εκπαίδευση.

Έγινε σύντοµη Εισήγηση από το συνάδελφο Χρήστο Τρικαλινό συντονιστή της
αντίστοιχης Οµάδας Εργασίας της ΠΟΣ∆ΕΠ και εκπρόσωπο της Οµοσπονδίας στο
ΣΠ∆Ε. Με απόφαση της τελευταίας Ε.Γ. η εισήγηση είχε εγκαίρως διανεµηθεί
ηλεκτρονικά σε όλα τα µέλη της ∆.Ε. Η ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ έθεσε θέµα αναρµοδιότητας
της ∆ιοικούσας Επιτροπής να πάρει θέση στο θέµα αυτό.
Αποτέλεσµα ψηφοφορίας: Υπέρ της εισήγησης εψήφισαν 16. Η ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ
δήλωσε ότι απέχει της ψηφοφορίας (6 Ψήφοι) και η ∆ΗΠΑΚ καταψήφισε (1 ψήφος)
(Η Απόφαση της ∆.Ε. έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΠΟΣ∆ΕΠ).
(ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΤΗ ΣΥΝΟ∆Ο ΠΡΥΤΑΝΕΩΝ, στο ΛΑΥΡΙΟ, 1112 ∆εκεµβρίου 2009)
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30) ∆ιοργάνωση από την ΠΟΣ∆ΕΠ την άνοιξη του 2010 ∆ιεθνούς Συνεδρίου για «Το
Πανεπιστήµιο: Ελληνική Πραγµατικότητα και ∆ιεθνείς Εξελίξεις»

Εισήγηση από τον Πρόεδρο: Προτείνεται η οργάνωση ενός συνεδρίου για τα µεγάλα
προβλήµατα του πανεπιστηµιακού συστήµατος στη Ελλάδα και στην υπόλοιπη
Ευρώπη. Θα γίνει προσπάθεια να υπάρξει σηµαντική διεθνής παρουσία. Θα
επιλεγούν 4-5 βασικοί άξονες µε τα κεντρικά θέµατα. Θα υπάρξει και επιστηµονική
Επιτροπή του Συνεδρίου µε τη συµµετοχή και ξένων. Χρόνος διεξαγωγής του
Συνεδρίου προσδιορίζεται το τέλος Απριλίου 2010. Επίσης θα επιδιωχθεί η
διοργάνωση του συνεδρίου να γίνει µε τη σύµπραξη και άλλων φορέων εθνικών και
διεθνών. Τέλος, θα γίνει προσπάθεια -εκµεταλλευόµενοι την παρουσία
διακεκριµένων ξένων ειδικών στα θέµατα της πολιτικής για το πανεπιστήµιοοργάνωσης περιφερειακών µίνι-συνεδρίων πριν και µετά το κυρίως συνέδριο σε
κάποια περιφερειακά Πανεπιστήµια, το καθένα µε συγκεκριµένη στόχευση. Η
επιλογή θα γίνει σε συνεννόηση µε τους Συλλόγους µελών ∆ΕΠ, που επιθυµούν να
οργανώσουν µια τέτοια δράση. Έγινε έκκληση προς όλες τις παρατάξεις αλλά και
κάθε συνάδελφο χωριστά να συµµετάσχουν στην όλη προσπάθεια και σε κάθε
επίπεδο δράσης.
Η ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ απείχε, ζήτησε όµως να γίνεται τακτική ενηµέρωση στα όργανα για
την πορεία της οργανωτικής προσπάθειας προς αυτό το Συνέδριο. Η ∆ΗΠΑΚ
διαφώνησε και καταψήφισε.
Απόφαση: Ελήφθη απόφαση για τη διεξαγωγή του Συνεδρίου σύµφωνα µε τα
παραπάνω χαρακτηριστικά. Συγκρότηση Οργανωτικής Επιτροπής µε πρώτες
συµµετοχές: Α. Φιλαλήθης, Ν. Σταυρακάκης, Σ. Κάτσικας, Ε. Μπουρνόβα, Μ.
Λεκάκου, Β. Πετρουνάκου. Η Ο.Ε. είναι ανοικτή και σε οποιονδήποτε άλλο από τη
∆.Ε θεωρεί ότι µπορεί να συνδράµει σε αυτή την προσπάθεια.
(ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΤΗ ΣΥΝΟ∆Ο ΠΡΥΤΑΝΕΩΝ, ΛΑΥΡΙΟ, 11-12
12 2009)
31) Θέση της ΠΟΣ∆ΕΠ για τις επικείµενες πρυτανικές εκλογές (Εισήγηση από τον
Πρόεδρο).
Ο Πρόεδρος στη σύντοµη εισήγηση του ανέφερε τα εξής (ι) Η Οµοσπονδία να προχωρήσει
σε µια παρέµβαση – όπως είχε κάνει και πέρυσι στις εκλογές Προέδρων και Κοσµητόρων- µε
την οποία θα ζητά από όλα τα υποψήφια Πρυτανικά σχήµατα να διαµορφώσουν όσο γίνεται
πιο επεξεργασµένες θέσεις τόσο για τα θέµατα του Ιδρύµατος τους, όσο και για τα µείζονα
θέµατα του πανεπιστηµίου. Επίσης τα υποψήφια σχήµατα είναι ευκταίο να συµβάλλουν µε
όλους τους πρόσφορους τρόπους στην ανάπτυξη ενός ουσιαστικού διάλογου για τα
ακαδηµαϊκά πράγµατα. Πιστεύουµε ότι ενέργειες αυτής της µορφής µπορούν να βοηθήσουν
σηµαντικά στη µαζικοποίηση της συµµετοχής όλων των παραγόντων στις εκλογικές
διαδικασίες. (ιι) εάν η Κυβέρνηση προχωρήσει σε αλλαγές, που αφορούν θέµατα, όπως π.χ.
η 2η θητεία, αυτά να ισχύσουν από τη µεθεπόµενη εκλογική διαδικασία.
Απόφαση: Αποφασίστηκε το όλο θέµα να έλθει για διεξοδική συζήτηση στην επόµενη
Εκτελεστική Γραµµατεία.

32) Πρόγραµµα βασικής έρευνας «Θαλής»: ∆ιατύπωση αιτήµατος για µετάθεση
καταληκτικής ηµεροµηνίας και αλλαγές στους όρους προκήρυξης (Εισήγηση από τον
Πρόεδρο).

Βλέπε, σχετικό ενηµερωτικό υλικό στην ιστοσελίδα της ΠΟΣ∆ΕΠ.
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(ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΤΗ ΣΥΝΟ∆Ο ΠΡΥΤΑΝΕΩΝ, ΛΑΥΡΙΟ, 11-12
12 2009)
33) Πολιτικός και Ακαδηµαϊκός Πολιτισµός: Φαινόµενα βίας και τροµοκρατίας /
Καταλήψεις Πανεπιστηµιακών Χώρων / Παρεµπόδιση Εκλογής & Λειτουργίας
Πανεπιστηµιακών Οργάνων / Προπηλακισµοί Πανεπιστηµιακών ∆ασκάλων (Εισήγηση
από τον Πρόεδρο).

Το θέµα δεν συζητήθηκε στη ∆.Ε.
34) Καταλογισµοί στο Πανεπιστήµιο Κρήτης:
Έγινε αναλυτική συζήτηση και προτάθηκε στο ψήφισµα να ζητηθεί από το ΥΠΕΠΘ να πάρει
θέση και να υπάρξει δηµόσια συµπαράσταση µε αποχή από το διδακτικό και διοικητικό έργο
στις 30 Νοεµβρίου την ηµέρα κλήτευσης στον εισαγγελέα της πρώτης οµάδας συναδέλφων.
Βγήκε απόφαση µε διαφωνία ∆ΗΠΑΚ. Η απόφαση έχει ήδη αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της
ΠΟΣ∆ΕΠ και κοινοποιηθεί στους συναδέλφους.

(ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΤΗ ΣΥΝΟ∆Ο ΠΡΥΤΑΝΕΩΝ, ΛΑΥΡΙΟ, 11-12
12 2009)
35) Συµµετοχή της ΠΟΣ∆ΕΠ στις εργασίες των Ειδικών Συνόδων των Πανεπιστηµιακών
Ιδρυµάτων, Σχολών, Τµηµάτων (Πολυτεχνεία, Ιατρικές Σχολές, Παιδαγωγικών, κλπ) –
Επέκταση του θεσµού (Εισήγηση από τον Πρόεδρο).
Απόφαση: Η ∆ιοικούσα Επιτροπή αποφάσισε να εισηγηθεί τη συµµετοχή στις ειδικές
συνόδους εκπροσώπου της Οµοσπονδίας µε αναπληρωµατικό. Ο συνάδελφος εκπρόσωπος
προφανώς θα πρέπει να προέρχεται από Τµήµα του αντιστοίχου αντικειµένου. Το θέµα θα
τεθεί στη Σύνοδο πρυτάνεων για να ληφθεί υπόψη σε επόµενες Ειδικές Συνόδους. Η µέχρι
τώρα εµπειρία θα πρέπει να θεωρηθεί θετική. Θα πρέπει να παρακινηθούν και άλλες οµάδες
Σχολών (π.χ., Τµήµατα Μαθηµατικών, Φυσικής, Ιστορίας, Φιλολογικά, κλπ) να
προχωρήσουν σε αντίστοιχες δράσεις.

(ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΤΗ ΣΥΝΟ∆Ο ΠΡΥΤΑΝΕΩΝ, ΛΑΥΡΙΟ, 11-12 12
2009)
36) Α∆ΙΠ: Επίσπευση της διαδικασίας ∆ιασφάλισης της Ποιότητας των Πανεπιστηµίων
(Εισήγηση από τον Αντιπρόεδρο).
Έγινε ενηµέρωση από τον Αντιπρόεδρο για τις τελευταίες εξελίξεις σχετικά µε την
κατάσταση που βρίσκεται η διαδικασία διασφάλισης της ποιότητας στα Πανεπιστήµια.
Φαίνεται να υπάρχει σχετική στασιµότητα στο θέµα αυτό.
Απόφαση: Η Οµοσπονδία πιστεύει ότι η διαδικασία διασφάλισης της ποιότητας στα
Πανεπιστήµια θα πρέπει (ι) να προχωρήσει µε πολύ ταχύτερο ρυθµό και (ιι) τόσο η
εσωτερική αξιολόγηση όσο και η εξωτερική θα πρέπει να είναι ουσιαστικές και να έχουν
έντονα τα ποιοτικά ακαδηµαϊκά χαρακτηριστικά. Σε αυτές τις διαδικασίες δεν χωρούνε
εκπτώσεις. Επίσης θα ζητηθεί συνάντηση µε την Α∆ΙΠ για µια ουσιαστική και σε βάθος
ενηµέρωση και συζήτηση για το όλο θέµα.
Στο θέµα αυτό η ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ καθώς και η ∆ΗΠΑΚ εξέφρασαν τις διαφωνίες τους.

(ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΤΗ ΣΥΝΟ∆Ο ΠΡΥΤΑΝΕΩΝ, ΛΑΥΡΙΟ, 11-12
12 2009)
37) Αίτηµα για άµεση συνάντηση µε την Πολιτική Ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας για
τα Επειγόντων Αιτηµάτων της Οµοσπονδίας: α) Μισθολογικό των Πανεπιστηµιακών,
β) Χρηµατοδότηση των Πανεπιστηµίων, γ) ∆ιορισµοί νεοεκλεγµένων µελών ∆ΕΠ, δ)
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Ακαδηµαϊκές Βιβλιοθήκες, ε) Πρότυπος Εσωτερικός Κανονισµός, στ) Συγγράµµατα, ζ)
Επείγουσες αλλαγές στο θεσµικό πλαίσιο, η) θέµα των θέσεων Π∆407/80 σε
Πανεπιστήµια Αιγαίου και Πάντειο (Εισήγηση από τη Γραµµατέα).
Απόφαση: Να ζητηθεί άµεσα συνάντηση µε την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας
µε θεµατολογία τα επείγοντα αιτήµατα της Οµοσπονδίας.
Ειδικά για το θέµα των διδασκόντων του Π∆407/80 η ∆.Ε. αποδεχόµενη και τις αποφάσεις
Συλλόγων, αποφάσισε το εξής:
Απόφαση: Η ΠΟΣ∆ΕΠ ζητά τον έγκαιρο προγραµµατισµό στους διορισµούς των
νεοεκλεγέντων µελών ∆ΕΠ καθώς το µεγάλο διάστηµα που µεσολαβεί από την εκλογή µέχρι
τον διορισµό ακυρώνει κάθε εύλογο και εφαρµόσιµο προγραµµατισµό για τις θέσεις
διδασκόντων µε το Π∆ 407. Η κατάσταση αυτή δηµιουργεί σοβαρά και πολλές φορές
ανυπέρβλητα προβλήµατα στη διεξαγωγή του εκπαιδευτικού έργου ιδιαίτερα στα καινούργια
και περιφερειακά Τµήµατα.
38) 10ο Συνέδριο της ΠΟΣ∆ΕΠ: Χρόνος ∆ιεξαγωγής και Οργάνωση του προσυνεδριακού
διαλόγου (Εισήγηση από τον Πρόεδρο).
Απόφαση (Οµόφωνη): Αρχίζει ο προσυνεδριακός διάλογος για το 10ο Συνέδριο της
ΠΟΣ∆ΕΠ από την άνοιξη του 2010. Οι εκλογικές διαδικασίες θα διεξαχθούν το Φθινόπωρο
του 2010. Το 10ο Συνέδριο προβλέπεται να γίνει τον Ιανουάριο του 2011.
39) Συζητήθηκε το θέµα της ∆ίωξης των Πρυτανικών Αρχών του ΕΜΠ - ∆ικτυακός
Τόπος Indymedia.
Όλοι οι συνάδελφοι τοποθετήθηκαν δηλώνοντας την έντονη αντίθεσή τους στην δίωξη του
εισαγγελέα. Στην ψηφοφορία τέθηκαν 3 διαφορετικές προτάσεις:

ΠΡΟΕ∆ΡΕΙΟ: Βλέπε την τελική Απόφαση στην Ιστοσελίδα της ΠΟΣ∆ΕΠ.
ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ: Η ΠΟΣ∆ΕΠ εκφράζει την κατηγορηµατική της αντίθεση στην
ποινική δίωξη των Πρυτανικών Αρχών του ΕΜΠ για την ιστοσελίδα του Indymedia.
Το περιεχόµενο της κάθε ιστοσελίδας που φιλοξενείται από το σέρβερ του ΕΜΠ είναι
απαράδεκτο να γίνεται πρόσχηµα για την άσκηση ποινικής δίωξης και πίεσης προς τις
πρυτανικές αρχές του ιδρύµατος. ∆εν επιτρέπεται να γίνεται αφετηρία ώστε να
ανοίξουν δρόµοι για το χτύπηµα του πανεπιστηµιακού ασύλου και της ελεύθερης
διακίνησης των ιδεών στο πανεπιστήµιο.
∆ΗΠΑΚ: Η ΠΟΣ∆ΕΠ εκφράζει την κατηγορηµατική της αντίθεση στην ποινική
δίωξη των Πρυτανικών Αρχών του ΕΜΠ. Ανεξάρτητα από στόχους, επιδιώξεις και
διασυνδέσεις που εκφράζει η συγκεκριµένη ιστοσελίδα που φιλοξενείται από το
σέρβερ του ΕΜΠ, δεν µπορεί να γίνει πρόσχηµα για την άσκηση ποινικής δίωξης και
πίεσης προς τις πρυτανικές αρχές του ιδρύµατος. ∆εν µπορεί να γίνει αφετηρία ώστε
να ανοίξουν δρόµοι για το χτύπηµα του πανεπιστηµιακού ασύλου, της ελεύθερης
διακίνησης των ιδεών στο πανεπιστήµιο.
Κατά την 1η Ψηφοφορία ανάµεσα στις 3 προτάσεις έλαβαν:
Πρόταση: ΠΡΟΕ∆ΡΕΙΟΥ - 10 ψήφοι, ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ - 8 ψήφοι, ∆ΗΠΑΚ - 3 ψήφοι
Κατά την 2η ψηφοφορία ανάµεσα στις δύο πλειοψηφούσες προτάσεις έλαβαν:
Πρόταση: ΠΡΟΕ∆ΡΕΙΟΥ - 10 ψήφοι ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ - 7 ψήφοι, Λευκά – 2, Αποχή -2

(ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΤΗ ΣΥΝΟ∆Ο ΠΡΥΤΑΝΕΩΝ, ΛΑΥΡΙΟ, 11-12
12 2009)
40) Προετοιµασία συνάντησης µε το Υπουργείο Υγείας για θέµατα των Πανεπιστηµιακών
Γιατρών (Εισήγηση από τον Ειδικό Γραµµατέα).
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Έγινε ενηµέρωση από το συνάδελφο Π. Σακκά αλλά και τους άλλους συναδέλφους µέλη
Ιατρικών Σχολών και µέλη της ∆.Ε. για τα αποτελέσµατα της συνάντησης, που είχαν στο
Ηράκλειο την προηγουµένη 20-11-09, µε τη συµµετοχή τόσο του Προέδρου του Συλλόγου
µελών ∆ΕΠ του Τµήµατος Ιατρικής του ΕΚΠΑ καθώς και του Προέδρου και του
Αντιπροέδρου του Ιατρικού Τµήµατος του Πανεπιστηµίου Κρήτης. Υπάρχει υπό
διαµόρφωση εισήγηση για τα κεντρικά θέµατα, που απασχολούν τους Πανεπιστηµιακούς
Ιατρούς.
Απόφαση: Μόλις ολοκληρωθεί η εισήγηση θα έλθει στην Ε.Γ. για τελικές αποφάσεις. Μετά
την οριστικοποίηση της θα ζητήσουµε συνάντηση µε το Υπουργείο Υγείας, για όλα τα
θέµατα, που θα προκύπτουν από την εισήγηση.
41) Κέντρο Μελετών και Τεκµηρίωσης για τα Πανεπιστηµιακά Θέµατα:
Το θέµα είχε συζητηθεί στην προηγούµενη ∆ιοικούσα Επιτροπή και στην τελευταία
Εκτελεστική Γραµµατεία. Παρουσιάστηκαν και πάλιν οι θέσεις των διαφόρων πλευρών.
Απόφαση: Αποφασίστηκε ότι προχωρούµε στη δηµιουργία αυτού Κέντρου. Σε πρώτη φάση
θα γίνουν οι κατάλληλες κινήσεις για τη διαµόρφωση προµελέτης όσον αφορά το ρόλο, τη
σκοπιµότητα και τη βιωσιµότητα του Κέντρου. Σύσταση Οµάδας Εργασίας καταρχήν από τα
µέλη: Ν. Σταυρακάκης, Μ. Λεκάκου, Ε. Μπουρνόβα, Μ. Αυγουστιανάκης

(ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΤΗ ΣΥΝΟ∆Ο ΠΡΥΤΑΝΕΩΝ, ΛΑΥΡΙΟ, 11-12
12 2009)
42) Υποβολή πρότασης της ΠΟΣ∆ΕΠ στο Πρόγραµµα της Κοινωνίας της Πληροφορίας
«Ψηφιακή Σύγκλιση»:
Απόφαση: Αποφασίστηκε η συγκρότηση Οµάδας Εργασίας µε τα εξής µέλη ∆ΕΠ: Σπ.

Λυκοθανάσης, Χ.
∆ηµητρακοπούλου.

Ζαγούρας(Υπεύθυνος),

Σπ.

Σφενδουράκης,

Α.

43) Η κατάσταση στους Συλλόγους Μελών ∆ΕΠ:
ΕΜΠ: παραµένει το πρόβληµα της µη ανασυγκρότησης του ∆.Σ.
Ιόνιο Πανεπιστήµιο: παραµένει το πρόβληµα της ύπαρξης δύο Συλλόγων µελών ∆ΕΠ σε ένα
Πανεπιστήµιο µε 110 µέλη ∆ΕΠ περίπου!!
Πανεπιστήµιο Μακεδονίας: παραµένει το πρόβληµα της µη συµµετοχής του Συλλόγου στην
ΠΟΣ∆ΕΠ
Πανεπιστήµιο Στερεάς Ελλάδας: παραµένει το πρόβληµα της ανυπαρξίας Συλλόγου µελών
∆ΕΠ.
Πρόσφατα έγιναν Εκλογές για ανάδειξη νέων ∆.Σ. στους συλλόγους του ΟΠΑ και του
Πολυτεχνείου Κρήτης. Επίκειται δε να γίνουν εκλογές στη Σχολή
ΕΦ∆ΦΣ του
Πανεπιστηµίου Κρήτης.

Η ∆.Ε. εκφράζει θερµά συγχαρητήρια στα νέα ∆.Σ. και καλή επιτυχία στο
έργο τους.
44) Θέµατα Μελών ∆ΕΠ:
α) Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων – Εφαρµογή άρθρων του Πρότυπου Εσωτερικού Κανονισµού,
Το θέµα δεν συζητήθηκε – παραπέµπεται στην επόµενη Ε.Γ. Απαιτείται περισσότερη
ενηµέρωση.
β) ∆ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ Πανεπιστήµιο Θράκης / Τµήµα Ιστορίας και Εθνολογίας - Κοµοτηνή
Το σχέδιο απόφασης που εισηγήθηκε το Προεδρείο ψηφίστηκε οµόφωνα (Βλέπε, σχετικό

ενηµερωτικό υλικό στην ιστοσελίδα της ΠΟΣ∆ΕΠ).
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(ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΤΗ ΣΥΝΟ∆Ο ΠΡΥΤΑΝΕΩΝ, ΛΑΥΡΙΟ, 11-12
12 2009)
γ) Πανεπιστήµιο Κρήτης (Ρέθυµνο) / Τµήµα Πολιτικής Επιστήµης:
Έγινε εκτενής ενηµέρωση από τον Πρόεδρο του Συλλόγου της Σχολής Κοινωνικών
Επιστηµών για ένα θέµα, που αφορά πρόσφατη εκλογή στο Τµήµα Πολιτικής Επιστήµης .
Ακολούθησε διεξοδική συζήτηση για το θέµα, που παρουσίασε ο Πρόεδρος του Συλλόγου.
Απόφαση: Η ∆ιοικούσα Επιτροπή άκουσε µε µεγάλη προσοχή την ενηµέρωση που έκανε ο
Πρόεδρο του Συλλόγου και αποφάσισε κατά πλειοψηφία (ι) να συστήσει προς τους
εµπλεκόµενους αλλά και κάθε πανεπιστηµιακό δάσκαλο γενικότερα, να αποφεύγεται η
επίλυση των διαφορών –ειδικά όταν αυτές εµπλέκουν και στοιχεία µε ακαδηµαϊκά
χαρακτηριστικά- µέσω της δικαστικής οδού. (ιι) θα διατυπώσει τις θέσεις της για θέµατα, που
άπτονται της ακαδηµαϊκής ηθικής και δεοντολογία µε τη διαµόρφωση ενός κώδικα γενικών
αρχών. Για το σκοπό αυτό συστήνει την «Οµάδας Εργασίας για τα θέµατα Ακαδηµαϊκής
Ηθικής και ∆εοντολογίας» (Βλέπε, παρακάτω Θέµα 19).
δ) Υπόθεση του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας: καθηγήτρια Βάσω Παπαδηµητρίου.
Το θέµα δεν συζητήθηκε – παραπέµπεται στην επόµενη Ε.Γ. Απαιτείται περισσότερη
ενηµέρωση για τις νοµικές πλευρές του θέµατος.
45) Απονοµή επαίνων σε Έλληνες επιστήµονες, που επιτυγχάνουν µεγάλες επιστηµονικές
διακρίσεις στο διεθνή χώρο (Εισήγηση από τον Πρόεδρο).
Απόφαση: Αποφασίστηκε η δηµοσιοποίηση όλων των Ελλήνων πανεπιστηµιακών δασκάλων
και ερευνητών ηµεδαπής και αλλοδαπής, που επιτυγχάνουν διεθνείς επιστηµονικές διακρίσεις
υψηλών προδιαγραφών στην ιστοσελίδα της Οµοσπονδίας και κοινοποίηση στους
συναδέλφους µε συνοδευτικό γράµµα της Οµοσπονδίας. Το θέµα θα επανέλθει για περαιτέρω
µελέτη.

(ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΤΗ ΣΥΝΟ∆Ο ΠΡΥΤΑΝΕΩΝ, ΛΑΥΡΙΟ, 11-12
12 2009)
46) Θέµατα Ακαδηµαϊκής Ηθικής και ∆εοντολογίας. Μερικές περιπτώσεις: Λογοκλοπή –
Εκλογές µελών ∆ΕΠ - Επ’ αµοιβή εκπόνησης ∆ιπλωµατικών, Μεταπτυχιακών και
∆ιδακτορικών ∆ιατριβών – Νεποτισµός, κλπ. (Εισήγηση από τον Αντιπρόεδρο).
Απόφαση: Αποφασίστηκε η συγκρότηση Οµάδας Εργασίας για την προετοιµασία σχεδίου
για τον κώδικα ακαδηµαϊκής ηθικής και δεοντολογίας. Η Ο.Ε. αποτελείται από: Μ.

Αυγουστιανάκης (Υπεύθυνος), Σ. Κάτσικας, Χ. Κουρουνιώτης, Μ.
Ματσαγγάνης, Χ. Σαββάκης, Ε. Αγγελόπουλος, Γ. Φουρτούνης, Θ.
Χαντζηπαντελής.
(ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΤΗ ΣΥΝΟ∆Ο ΠΡΥΤΑΝΕΩΝ, ΛΑΥΡΙΟ, 11-12
12 2009)
47) Προετοιµασία της συµµετοχής της ΠΟΣ∆ΕΠ στην 62η Σύνοδο Πρυτάνεων Ελληνικών
Πανεπιστηµίων, 11-12 / 12 / 2009,
ΕΜΠ,
ΛΑΥΡΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ (Βλέπε:
http://www.synodos-aei.gr/).
Οι εκπρόσωποι των παρατάξεων ∆ΗΠΑΚ και ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ επανέλαβαν την διαφωνία τους
για τη συµµετοχή της Οµοσπονδίας στη Σύνοδο των Πρυτάνεων των Ελληνικών
Πανεπιστηµίων.
Με Συναδελφικούς Χαιρετισµούς,

Νικόλαος Μ. Σταυρακάκης, Καθηγητής Ε.Μ.Π.
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∆ιοικούσα Επιτροπή
ΡΕΘΥΜΝΟ, 21 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2009

Α Π Ο Φ Α Σ Η
ΘΕΜΑ: ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ
ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ.

Γενικές αρχές
Η ΠΟΣ∆ΕΠ θεωρεί ότι πρέπει να υπάρξουν ουσιαστικές αλλαγές στο περιεχόµενο και τις
διαδικασίες της υποχρεωτικής εκπαίδευσης αλλά και του Λυκείου.
Οι αλλαγές αυτές αφορούν τόσο το περιεχόµενο/εσωτερική σχολική ζωή («εσωτερική
µεταρρύθµιση») όσο και τη δοµή, δηλαδή την οργάνωση και τη διοίκηση των σχολικών
µονάδων («εξωτερική µεταρρύθµιση»).
Πρέπει να τονίσουµε ότι σε κάθε προσπάθεια αλλαγής πρέπει από την αρχή να είναι
ξεκάθαρα το ΤΙ, το ΠΩΣ και το ΓΙΑΤΙ.
Το ΤΙ αναφέρεται στους σκοπούς και τους στόχους της αλλαγής που προτείνεται και στον
τρόπο µε τον οποίο λαµβάνεται η σχετική απόφαση. Αποτελεί αξίωµα της εκπαιδευτικής
πολιτικής ότι οι σκοποί και οι στόχοι που τίθενται πρέπει να προκύπτουν από συγκεκριµένες
έρευνες που πραγµατοποιούνται γι’ αυτόν το σκοπό.
Το ΠΩΣ αναφέρεται στη διαδικασία εφαρµογής της αλλαγής. Η έγκυρη, ακριβής και
πλήρης συγκέντρωση και επεξεργασία στοιχείων έχουν καίρια σηµασία, όχι µόνο για τη
διαµόρφωση των στόχων αλλά και για το σχεδιασµό της εφαρµογής, γιατί στη βάση των
ερευνητικών δεδοµένων οι υπεύθυνοι για τη διαµόρφωση της εκπαιδευτικής πολιτικής
µπορούν να σχεδιάσουν και τη διαδικασία εφαρµογής της. Η διαδικασία σχεδιασµού είναι
ιδιαίτερα σηµαντική και δεν διαχωρίζεται από τη διαµόρφωση των στόχων, αφού αναφέρεται
στη διατύπωση συγκεκριµένων σχεδίων για την εφαρµογή εφικτών στόχων εκπαιδευτικής
πολιτικής. Γι’ αυτό και η διαµόρφωση των στόχων και ο σχεδιασµός της εφαρµογής
αποτελούν ευθύνη και έργο των ίδιων φορέων. Ένα από τα µεγαλύτερα, λοιπόν, προβλήµατα
στο σχεδιασµό είναι η έλλειψη αξιόπιστων και ολοκληρωµένων στοιχείων για το
εκπαιδευτικό σύστηµα και την εκπαιδευτική πολιτική, που θα καταστήσουν δυνατή τη
διαµόρφωση εφικτών στόχων εκπαιδευτικής πολιτικής και το σχεδιασµό µιας διαδικασίας
που καθιστά δυνατή την εφαρµογή τους.
Το ΓΙΑΤΙ αναφέρεται στο σκοπό που εξυπηρετεί και στα αίτια της επιτυχίας ή αποτυχίας
της. Εδώ προσπαθούµε να δώσουµε απαντήσεις στα ερωτήµατα για την καταλληλότητα των
µέτρων που προτείνονται/λαµβάνονται αλλά και για τα αίτια της επιτυχίας ή αποτυχίας της
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µεταρρύθµισης. Για το σκοπό αυτό, κατά τη διάρκεια της εφαρµογής χρειάζεται ένα σύστηµα
αξιολόγησης των αποτελεσµάτων.
Με δεδοµένο το γεγονός ότι η κατάσταση έχει φτάσει στο απροχώρητο, η ΠΟΣ∆ΕΠ
εκφράζει κάποιες γενικές σκέψεις, οι οποίες χρειάζονται περαιτέρω ανάπτυξη και
εξειδίκευση από τα αρµόδια όργανα της Πολιτείας, καθώς και τεκµηρίωσή τους από
στοχευµένες έρευνες και µελέτες.
Βασικές αρχές µιας συνολικής θεώρησης των ζητηµάτων της Παιδείας θα πρέπει να είναι οι
ακόλουθες:
• Αναβάθµιση όλων των βαθµίδων της εκπαίδευσης στην κατεύθυνση της γενικής
ανθρωπιστικής παιδείας.
• Αναθεώρηση αναλυτικών προγραµµάτων και διδακτικών µέσων στην κατεύθυνση της
εσωτερικής παιδαγωγικής διαφοροποίησης.
• Βελτίωση της αρχικής εκπαίδευσης και της επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών.
• Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου στην κατεύθυνση της διαπίστωσης αναγκών και της
αυτοβελτίωσης.
• Βελτίωση της υλικοτεχνικής υποδοµής.
• Αναµόρφωση της διοίκησης της εκπαίδευσης, τόσο στη δοµή της όσο και στη στελέχωσή
της, µε βάση αποκλειστικά και µόνο αξιοκρατικά κριτήρια (σπουδές, επιµόρφωση κτλ.).
Είναι σαφές επίσης, πως για την υλοποίηση των στόχων αυτών απαιτούνται οικονοµικοί
πόροι, διότι σε διαφορετική περίπτωση και µε δεδοµένη τη µακρόχρονη υποχρηµατοδότηση
της παιδείας κάθε πρόταση είναι καταδικασµένη να αποτύχει.

Η αναµόρφωση του Λυκείου
Α. Θεωρούµε απαραίτητη, ώριµη και ουσιαστική την καθιέρωση ενιαίας υποχρεωτικής
εκπαίδευσης για όλες τις βαθµίδες, από την προσχολική αγωγή έως το Λύκειο. Αυτό θα
διαδραµάτιζε καθοριστικό ρόλο σε ζητήµατα οργανωτικά, αλλά και ουσιαστικά, σχετιζόµενα
µε τη δοµή της διδασκαλίας διάφορων µαθηµάτων. Οι προτάσεις που παρουσιάζονται
παρακάτω µπορούν να εφαρµοστούν σε κάθε περίπτωση, αλλά θεωρούµε ότι µπορούν να
γίνουν πιο αποτελεσµατικές στην περίπτωση του ενιαίου σχολείου.
Β. Εισάγεται σε όλες τις τάξεις Γυµνασίου και Λυκείου «Ζώνη τέχνης και πολιτισµού»,
εντασσόµενη στο επίσηµο σχολικό πρόγραµµα και αναγνωριζόµενη ως ισότιµη στη
διαδικασία αξιολόγησης.
Γ. Το Γυµνάσιο και το Λύκειο µετατρέπονται σε σχολεία ολοήµερης λειτουργίας. Η
διδασκαλία των µαθηµάτων, η εµπέδωση της νέας γνώσης και η αξιολόγηση οργανώνονται
µε νέο τρόπο, ώστε να πραγµατοποιούνται εντός του σχολικού προγράµµατος και να µην
µεταφέρονται εκτός σχολείου.
∆. Μειώνεται ο αριθµός των µαθηµάτων σε κάθε τάξη. Η ύλη τους περιορίζεται
σηµαντικά και δίνεται έµφαση στην ποιοτική διάσταση της διδακτέας ύλης (κατανόηση
βασικών εννοιών κτλ.). Αυτό συνεπάγεται άµεση και ριζική αλλαγή του υπάρχοντος
ωρολόγιου προγράµµατος. Κανένα µάθηµα δεν διδάσκεται λιγότερο από 2 ώρες
εβδοµαδιαίως.
Ε. Προσφέρονται υποχρεωτικά και κατ’ επιλογήν µαθήµατα στο Λύκειο.
ΣΤ. ∆εν καθορίζεται ασφυκτικό αναλυτικό πρόγραµµα, αλλά επιστηµονικές ενότητες σε
κάθε µάθηµα (π.χ. κεφάλαια και θέµατα) και τίθενται διδακτικοί στόχοι, τους οποίους
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καλούνται να υλοποιήσουν καθηγητές και µαθητές χρησιµοποιώντας τις προσφορότερες
µεθόδους και προσεγγίσεις και µε αυξηµένη τη δυνατότητα αυτενέργειας.
Ζ. Σηµαντικό λόγο στη σύνταξη και διαµόρφωση του αναλυτικού προγράµµατος κάθε
ενότητας έχουν α) το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, β) οι αντίστοιχες επιστηµονικές ενώσεις και γ)
τα αντίστοιχα Πανεπιστηµιακά Τµήµατα µε την ισότιµη συµµετοχή ειδικών επιστηµόνων
στις οµάδες σύνταξης αναλυτικών προγραµµάτων.
Η. Καταργείται χωρίς χρονοτριβή το ένα σχολικό εγχειρίδιο και εισάγεται το
πολλαπλό/εναλλακτικό βιβλίο που επιλέγεται από τη σχολική µονάδα, η οποία έχει
παράλληλα τη δυνατότητα παραγωγής διδακτικού υλικού µε βάση τα Αναλυτικά
προγράµµατα.
Θ. Η επιτυχής ολοκλήρωση του Λυκείου οδηγεί στην απόκτηση Εθνικού Απολυτηρίου, ο
βαθµός του οποίου πρέπει να είναι αντικειµενικός και να συνεκτιµά τη συνολική επίδοση του
µαθητή στις τρεις τάξεις του Λυκείου.
Ι. Στο εσωτερικό του Γυµνασίου και του Λυκείου πρέπει να υπάρχει αξιόπιστο και
εµπεριστατωµένο σύστηµα Επαγγελµατικού προσανατολισµού, που θα ενηµερώνει πλήρως
τους µαθητές για τις υπάρχουσες προοπτικές.
ΙΑ. Ιδιαίτερη σηµασία πρέπει να δοθεί στην τεχνική εκπαίδευση, ώστε αυτή να
αποτελέσει έναν εναλλακτικό δρόµο για τους νέους. Ταυτόχρονα όµως ο δρόµος που περνάει
από την τεχνική εκπαίδευση δεν πρέπει να περιορίζει στο ελάχιστο τη δυνατότητα των
αποφοίτων να ακολουθήσουν την τριτοβάθµια εκπαίδευση χωρίς περιορισµούς.

Η πρόσβαση στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση
Η ΠΟΣ∆ΕΠ θεωρεί, πως η Ανώτατη Εκπαίδευση είναι κοινωνικό αγαθό. Εποµένως η
Πολιτεία οφείλει να εξασφαλίσει σε κάθε νέο άνθρωπο τη δυνατότητα πρόσβασης σε αυτή.
Πολλές φορές αυτό το αναµφισβήτητο και κοινά αποδεκτό γεγονός ερµηνεύεται ως
«ελεύθερη πρόσβαση» µε διάφορες µορφές. Με δεδοµένη τη διάρθρωση του εκπαιδευτικού
συστήµατος στη χώρα (δεν υπάρχουν, και ορθώς, φίλτρα σε κατώτερες ή ενδιάµεσες
εκπαιδευτικές βαθµίδες), την ύπαρξη ειδικοτήτων υψηλής και χαµηλής ζήτησης, τις ανάγκες
της κοινωνίας, αλλά και τις δυνατότητες των ΑΕΙ (που αποκλείεται να αλλάξουν ουσιαστικά,
και δεν χρειάζεται), γίνεται σαφές πως απαιτείται πάντα η ύπαρξη ενός µηχανισµού επιλογής.
Η θέση για την «ελεύθερη πρόσβαση» απλώς µετατοπίζει την επιλογή µετά το πρώτο έτος
σπουδών, γεγονός που µπορεί να αποβεί σε βάρος τόσο του νέου, όσο και του επιπέδου των
σπουδών.
Η ΠΟΣ∆ΕΠ δεν µπορεί και δεν πρέπει να υποδείξει συγκεκριµένο τρόπο πρόσβασης.
Θέλει όµως να διατυπώσει µερικές γενικές αρχές.
• Το Λύκειο πρέπει να πάψει να αποτελεί τον προθάλαµο της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης.
Πρέπει να αποκτήσει τον αυτοτελή ρόλο που του αναλογεί στο εκπαιδευτικό σύστηµα.
Αυτό, πέραν των άλλων, σηµαίνει ότι σε καµιά περίπτωση εξετάσεις και διαδικασίες που
σχετίζονται µε το Λύκειο δεν µπορούν να χρησιµοποιούνται για την πρόσβαση, εκτός
βέβαια από τις συνολικές επιδόσεις, όπως περιγράφεται παρακάτω.
• Ρόλο στην εισαγωγή στα ΑΕΙ και ΑΤΕΙ πρέπει οπωσδήποτε να παίζει το Εθνικό
Απολυτήριο, αν βέβαια διασφαλιστεί ότι η βαθµολογία του, η οποία θα αντανακλά τη
συνολική αξιολόγηση του µαθητή τα τρία χρόνια, θα είναι εντελώς αντικειµενική. Το
απολυτήριο αυτό αποτελεί την αναγκαία συνθήκη εισαγωγής στην τριτοβάθµια
εκπαίδευση, εποµένως δεν υπάρχει νόηµα στη λεγόµενη «βάση».
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Παίρνοντας υπόψη, ότι η φοίτηση στο Λύκειο είναι άµεσα συνδεδεµένη µε την εφηβεία
και ότι δεν είναι δυνατό να βελτιωθεί ο βαθµός του Εθνικού Απολυτηρίου, παράλληλα ή
σε συνδυασµό µε αυτό, θα πρέπει να χρησιµοποιηθούν και άλλα κριτήρια για την
εισαγωγή, όπως εξετάσεις σε κάποια µαθήµατα µετά το Λύκειο, εξετάσεις που θα
πραγµατοποιούνται πολλές φορές.
Τα Τµήµατα των ΑΕΙ θα πρέπει να έχουν βαρύνοντα λόγο στον αριθµό των εισακτέων,
στα πιθανόν εξεταζόµενα µαθήµατα, στους συντελεστές βαρύτητας (τόσο των
µαθηµάτων που συµπεριλαµβάνονται στο Εθνικό Απολυτήριο όσο και των εξεταζόµενων
µετά το Λύκειο) και στη βάση. Θα πρέπει επίσης να συµµετέχουν τόσο στον καθορισµό
της ύλης των Λυκείων και των τυχόν εξετάσεων, όσο και στη θεµατοδότηση.
Παράλληλα, παίρνοντας υπόψη τη µεγάλη ζήτηση για Ανώτατη Εκπαίδευση από
εργαζόµενους διαφόρων ηλικιών, θα πρέπει να αξιοποιηθούν, πέρα από τη διά βίου
εκπαίδευση, παράλληλα µε τα παραπάνω και για ειδικές ηλικιακές οµάδες, και άλλες
µορφές πρόσβασης. Αυτές θα µπορούν να είναι:
o Προπαρασκευαστικά έτη.
o Εκπαίδευση από απόσταση από τα ίδια τα Τµήµατα (ή διεύρυνση του
επιτυχηµένου θεσµού του ΕΑΠ, χωρίς την ίδρυση άλλων µονάδων τύπου ΕΑΠ).

Ο Πρόεδρος

Η Γραµµατέας

Νικόλαος Μ.
Σταυρακάκης
Καθηγητής Ε.Μ.Π.

Ευγενία Μπουρνόβα
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Ε.Κ.Π.Α.

Α Π Ο Φ Α Σ Η
Θέµα: Καταλογισµοί στους Συναδέλφους του Πανεπιστηµίου Κρήτης
H Οµοσπονδία πληροφορήθηκε µε έκπληξη και λύπη ότι µεγάλος αριθµός µελών
∆ΕΠ του Πανεπιστηµίου Κρήτης καλούνται σε απολογία για σοβαρά αδικήµατα
(απιστία) για υποθέσεις που αφορούν στη διαχείριση των κονδυλίων του Ειδικού
Λογαριασµού Έρευνας και σε θέµατα του Τεχνικού Συµβουλίου του Πανεπιστηµίου
Κρήτης– τους γνωστούς καταλογισµούς που έγιναν από τις υπηρεσίες του
Υπουργείου Οικονοµικών το 2005.
Έχει γίνει ευρέως γνωστό στην Πανεπιστηµιακή κοινότητα, µετά από οµόφωνες
αποφάσεις και ψηφίσµατα της Συγκλήτου του Πανεπιστηµίου Κρήτης, της Συνόδου
των Πρυτάνεων, του Συνεδρίου της ΠΟΣ∆ΕΠ αλλά και της ∆ιοικούσας Επιτροπής
της ΠΟΣ∆ΕΠ, ότι οι συνάδελφοι έχουν ενεργήσει νόµιµα, µε γνώµονα το συµφέρον
του Πανεπιστηµίου Κρήτης και σύµφωνα µε τις αποφάσεις της Συγκλήτου του.
Η ∆ιοικούσα Επιτροπή της ΠΟΣ∆ΕΠ -στην 3η Συνεδρίαση της στο Ρέθυµνο την 21η
Νοεµβρίου 2009- εκφράζει την αµέριστη αλληλεγγύη της προς τους διωκόµενους
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συναδέλφους και δηλώνει ότι θα τους συµπαρασταθεί µε κάθε πρόσφορο µέσο.
Ζητούµε την απαλλαγή τους από κάθε κατηγορία, επειδή µε τις ενέργειές τους ούτε
κατάχρηση ή κακοδιαχείριση έγινε, ούτε υπέστη οικονοµική ή άλλη βλάβη το
Πανεπιστήµιο Κρήτης.
Καλούµε την Κυβέρνηση να προχωρήσει επειγόντως σε αναθεώρηση του ατελούς και
αναχρονιστικού νοµικού πλαισίου που διέπει τη λειτουργία των Ειδικών
Λογαριασµών Κονδυλίων Έρευνας των ΑΕΙ, ώστε να αποφευχθούν στο µέλλον
παρόµοιες διώξεις, που τραυµατίζουν τα Πανεπιστήµιά µας και διασύρουν τη χώρα
διεθνώς.
Επίσης, ζητάµε την άµεση και αποτελεσµατική παρέµβαση της πολιτικής ηγεσίας του
Υπουργείου Παιδείας σ’ αυτό θέµα.
Τέλος, προτείνουµε σε όλους τους αν Πανεπιστήµιο Συλλόγους µελών ∆ΕΠ να
ζητήσουν από τους συναδέλφους -ως ελάχιστη ένδειξη διαµαρτυρίας αλλά και
συµπαράσταση στους αδίκως διωκόµενους συναδέλφους µας- να προχωρήσουν σε
αποχή από τα διδακτικά και διοικητικά τους καθήκοντα, την 30η Νοεµβρίου 2009,
ηµέρα κατά την οποία οι συνάδελφοι µέλη ∆ΕΠ του Πανεπιστηµίου Κρήτης έχουν
κληθεί να απολογηθούν σε ανακριτή και εισαγγελέα. Την ίδια µέρα, µε στόχο την
πλήρη ενηµέρωση και ευαισθητοποίηση της ακαδηµαϊκής κοινότητας αλλά και της
κοινωνίας γενικότερα, η Εκτελεστική Γραµµατεία της ΠΟΣ∆ΕΠ θα δώσει
συνέντευξη τύπου για το θέµα.

Ο Πρόεδρος

Η Γραµµατέας

Νικόλαος Μ.
Σταυρακάκης
Καθηγητής Ε.Μ.Π.

Ευγενία Μπουρνόβα
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Ε.Κ.Π.Α.

Α Π Ο Φ Α Σ Η
ΘΕΜΑ: Σχετικά µε τις καταγγελίες του Συλλόγου ∆ΕΠ της Σχολής Κοινωνικών και
Ανθρωπιστικών Επιστηµών του ∆ηµοκρίτειου Πανεπιστηµίου Θράκης.
Μετά από ενηµέρωση-καταγγελία του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Συλλόγου αλλά
και µελών ∆ΕΠ του Τµήµατος Ιστορίας και Εθνολογίας του ∆.Π.Θ., η ∆ιοικούσα
Επιτροπή της ΠΟΣ∆ΕΠ καταδικάζει τα εκεί φαινόµενα αυθαιρεσίας, προσβολής της
προσωπικότητας ακαδηµαϊκών δασκάλων,
απαξίωσης
της λειτουργίας των
συλλογικών οργάνων και προσβολής του κύρους του δηµόσιου πανεπιστηµίου.
Η ∆ιοικούσα Επιτροπή της ΠΟΣ∆ΕΠ ζητάει από
1) τη ∆ιοίκηση του Τµήµατος
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να σταµατήσει να παρεµποδίζει το διδακτικό έργο των διδασκόντων µέσα από
αυταρχικές πρακτικές, όπως η σύνταξη ωρολογίου προγράµµατος χωρίς
συνεννόηση µε τα µέλη ∆ΕΠ.
να αποκαταστήσει την εύρυθµη λειτουργία του επιστηµονικού και
ερευνητικού έργου των µελών ∆ΕΠ µέσα από το σεβασµό των απόψεων και
της προσωπικότητας των συναδέλφων.
να σταµατήσει να απαξιώνει επιστήµες, όπως αυτή της Ιστορίας, µε
δηµόσιους χαρακτηρισµούς, που δεν συνάδουν µε πανεπιστηµιακούς
δασκάλους.

2) από τις Πρυτανικές αρχές του ιδρύµατος:
•
•

να παρέµβουν άµεσα ώστε να αποκατασταθεί η εύρυθµη λειτουργία του
Ιδρύµατος και σε αυτό το Τµήµα.
να συµβάλουν στην αποκατάσταση ενός συναδελφικού κλίµατος µε
ακαδηµαϊκές ελευθερίες και δικαιώµατα χωρίς συναισθήµατα φόβου,
ανασφάλειας και καταπίεσης.

Ο Πρόεδρος

Η Γραµµατέας

Νικόλαος Μ.
Σταυρακάκης
Καθηγητής Ε.Μ.Π.

Ευγενία Μπουρνόβα
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Ε.Κ.Π.Α.

Α Π Ο Φ Α Σ Η
ΘΕΜΑ: Ποινική ∆ίωξη Πρυτανείας ΕΜΠ – Ιστοσελίδα του Indymedia.
H ∆.Ε. της ΠΟΣ∆ΕΠ στην 3η Συνεδρίαση της στο Ρέθυµνο την 21 Νοεµβρίου 2009εκφράζει την αντίθεση της στην ποινική δίωξη των Πρυτανικών αρχών του ΕΜΠ για
τη παραχώρηση από το Ίδρυµα του δικαιώµατος λειτουργίας στις εγκαταστάσεις του
διαδικτυακού τόπου Indymedia. Εκφράζουµε επίσης σοβαρές επιφυλάξεις και
αµφιβολίες για την αποτελεσµατικότητα, τη σκοπιµότητα και τους στόχους µιας
τέτοιας ενέργειας.
Πιστεύουµε ακράδαντα ότι που έχει κατακτήσει ο λαός µας -µε τεράστιο πολλές
φορές κόστος στο άµεσο αλλά και το απώτερο παρελθόν- έχει κατακτήσει ένα
περιβάλλον δηµοκρατίας υψηλών προδιαγραφών. Ένα περιβάλλον όπου ο ελληνικός
λαός δεν χρειάζεται πλέον «κουκούλες» για να διατυπώσει και προωθήσει τις όποιες
απόψεις του. Αυτά η πραγµατικότητα επιβάλλει στην κοινωνία και ιδιαίτερα στην
πανεπιστηµιακή µας κοινότητα να ενεργεί και να πράττει πάντα µε γνώµονα την
πλήρη διαφάνεια, ακαδηµαϊκή ποιότητα και δηµοκρατική συνείδηση.
Τέλος, θεωρούµε ότι οι πρόσφατες αλλά και οι γενικότερες περιστάσεις µας
επιβάλουν να εκφράσουµε ένα έντονο σκεπτικισµό κατά πόσον χώροι – όπως ο
συγκεκριµένος διαδικτυακός τόπος του Indymedia- που αφενός έχουν ένα χαρακτήρα
«γενικού ειδησεογραφικού περιεχοµένου» και αφετέρου -και κυρίως- προωθούν
λογικές µίσους και ανεξέλεγκτης βίας, µπορούν να έχουν θέση σε ένα ακαδηµαϊκό
και επιστηµονικό περιβάλλον.
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Ο Πρόεδρος

Η Γραµµατέας

Νικόλαος Μ.
Σταυρακάκης
Καθηγητής Ε.Μ.Π.

Ευγενία Μπουρνόβα
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Ε.Κ.Π.Α.

Α Π Ο Φ Α Σ Η
ΘΕΜΑ: ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΕΣ.
H ∆.Ε. της ΠΟΣ∆ΕΠ θεωρεί ότι απέναντι στο νέο κύκλο φαινοµένων τυφλής βίας,
που εκδηλώνεται µε επιθέσεις από τη λεγόµενη «νέα γενιά» τροµοκρατών, η
κοινωνία δεν µπορεί και δεν πρέπει να παραµείνει απαθής. Οι πράξεις αυτές
βάλλουν ευθέως κατά της δηµοκρατικής νοµιµότητας ενισχύοντας παράλληλα τις
τάσεις περιστολής των πολιτικών ελευθεριών. ∆ηλώνουµε την αντίθεσή µας στην
τροµοκρατία καθώς και την κοινή µας πολιτική βούληση για µια δηµόσια ασφάλεια
µε σεβασµό στα δικαιώµατα και τις πολιτικές ελευθερίες.
Στην κατεύθυνση αυτή καλούµε την κοινωνία των πολιτών για
 τη συµπαράσταση στα θύµατα των τροµοκρατικών επιθέσεων.
 την ιδεολογική αποµόνωση των δραστών, χωρίς συµψηφισµούς και
επιλεκτικές ερµηνείες της τροµοκρατίας.
 το σεβασµό στο νοµικό µας πολιτισµό και στη δηµοκρατική
νοµιµότητα.
 την εφαρµογή µιας αποτελεσµατικής αντιεγκληµατικής πολιτικής µε
άξονα τη δηµόσια ασφάλεια χωρίς περιστολή των πολιτικών
ελευθεριών και δικαιωµάτων.
 την εξάλειψη των όρων και των προϋποθέσεων, που δηµιουργούν
εστίες παραβατικότητας και «κοινωνικού µίσους».
Ο Πρόεδρος

Η Γραµµατέας

Νικόλαος Μ.
Σταυρακάκης
Καθηγητής Ε.Μ.Π.

Ευγενία Μπουρνόβα
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Ε.Κ.Π.Α.
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ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Α Π Ο Φ Α Σ Η
Αθήνα, 30 Νοεµβρίου 2009
Θέµα: Νέα φαινόµενα βίας, λεηλασιών και καταστροφών µέσα στα
Πανεπιστήµια
Βρισκόµαστε στην αρχή σχεδόν της ακαδηµαϊκής χρονιάς και µε βαθειά θλίψη,
περίσκεψη, προσοχή αλλά και έντονο προβληµατισµό διαπιστώνουµε το
τελευταίο διάστηµα να επαναλαµβάνονται φαινόµενα βίας, καταστροφών,
λεηλασιών κατά συναδέλφων, φοιτητών, πολιτών και της περιουσίας κάποιων
Πανεπιστηµιακών Ιδρυµάτων.
Για να γίνουν κατανοητές οι ανησυχίες µας, αναφέρουµε -ενδεικτικά και
µόνο- τα παρακάτω γεγονότα, που έτυχε να υποπέσουν στην αντίληψη µας:
•

•

•

•

Κατάληψη για µια βδοµάδα τον Οκτώβριο του κεντρικού κτιρίου –
Προπύλαια- του Πανεπιστηµίου Αθηνών από ολιγοµελή οµάδα ατόµων
του αυτοαποκαλούµενου αντιεξουσιαστικού χώρου µε αιτήµατα
εντελώς ξένα µε τα πανεπιστηµιακά θέµατα. Το γεγονός αυτό είχε ως
αποτέλεσµα την αδρανοποίηση του συνόλου του διοικητικού
µηχανισµού του Ιδρύµατος για όλο αυτό το διάστηµα και όχι µόνο.
Επαναλαµβανόµενες συµπλοκές µε σοβαρότατους τραυµατισµούς
µεταξύ των δύο µεγαλύτερων φοιτητικών παρατάξεων στο Οικονοµικό
Πανεπιστήµιο Αθηνών και στη συνέχεια παρεµπόδιση των λειτουργιών
της Συγκλήτου του ιδίου Ιδρύµατος από µέλη µιας εξ αυτών των
παρατάξεων.
Κατάληψη όλων των εγκαταστάσεων του Πολυτεχνείου Κρήτης -τις
µέρες γύρω από τη 17η Νοεµβρίου- από µικρή οµάδα φοιτητών για µια
ολόκληρη εβδοµάδα. Μετά τη λήξη της κατάληψης η διοίκηση
διαπίστωσε κλοπές νεοαποκτηθέντος τεχνολογικού εξοπλισµού και
εκτεταµένες φθορές άλλων περιουσιακών στοιχείων του Ιδρύµατος
εκπαιδευτικού και ερευνητικού χαρακτήρα .
Στα πλαίσια των εορτών για την επέτειο της 17ης Νοέµβριου συνέβησαν
εκτεταµένα επεισόδια και συµπλοκές µε την αστυνοµία στους χώρους
και γύρω από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης. Επίσης
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•

•

•

•

έγινε προσπάθεια παρεµπόδισης των προγραµµατισµένων εκδηλώσεων
της Πρυτανείας από τις γνωστές µικροοµάδες.
Το απόγευµα της 25ης Νοεµβρίου στο Οικονοµικό Πανεπιστήµιο
Αθηνών, οµάδα 15 περίπου ατόµων αγνώστων στοιχείων εισέβαλε σε
αίθουσα όπου δίδασκε συνάδελφος και του ζήτησαν µε σκαιό τρόπο να
σταµατήσει τη διάλεξη και να αποχωρήσει, διότι ήθελαν να
χρησιµοποιήσουν τη συγκεκριµένη αίθουσα. Όταν αυτός αρνήθηκε, τον
προπηλάκισαν µε χυδαίο λεξιλόγιο και χειροδίκησαν εναντίον του. Το
επεισόδιο αυτό έρχεται σε συνέχεια άλλων περιστατικών βίας που
έλαβαν χώρα στο ΟΠΑ τα τελευταία χρόνια, αλλά είναι η πρώτη φορά
που ασκείται σωµατική βία σε βάρος διδάσκοντος του Ιδρύµατος κατά
την ώρα του µαθήµατος.
Το βράδυ της 25ης Νοεµβρίου έγινε επιδροµή οµάδας 20 περίπου
ατόµων αυτοσυστηνόµενων ως εκπρόσωπων του αντιεξουσιαστικού
χώρου σε εκδήλωση στη Νοµική Σχολή της Αθήνας µε θέµα την
«πολιτική βία µετά το 1973». Παρεµποδίστηκε η συνέχιση της
εκδήλωσης, καθυβρίστηκαν και απειλήθηκαν οι οµιλητές και οι άλλοι
συµµετέχοντες –φοιτητές, πανεπιστηµιακοί δάσκαλοι, δηµοσιογράφοι,
συγγραφείς, µέλη του αντιδικτατορικού αγώνα. Όλα αυτά συνέβησαν
σε εκδήλωση του υπερπαραταξιακού οµίλου προβληµατισµού
δευτεροετών και τριτοετών φοιτητών της Νοµικής η "Ελεύθερη
Σκέψη", που έχει ως αποκλειστικό σκοπό την προώθηση του διαλόγου.
Τις τελευταίες µέρες στο κεντρικό κτίριο της ΝΟΠΕ του ΕΚΠΑ διάφορες
οµάδες νεαρών ατόµων απαιτούν -ενώ απειλούν για δυσάρεστες
συνέπειες- να παραµείνει το κτίριο ανοιχτό στη διάρκεια των
επικείµενων διαδηλώσεων αδιαφορώντας για τις δυσµενείς συνέπειες,
που θα είχε η χρήση του από εξωπανεπιστηµιακά στοιχεία.
Τέλος, πρέπει να αναφέρουµε τα διάφορα διαχρονικά φαινόµενα
ουσιαστικής κατάλυσης του πανεπιστηµιακού ασύλου είτε µε τις
καταλήψεις µέρους -µερικές φορές ιδιαίτερα σηµαντικού- της ακίνητης
περιουσίας των πανεπιστηµίων, είτε µε την ύπαρξη λειτουργιών και
δράσεων µέσα σε πανεπιστηµιακούς χώρους, στις οποίες δεν ασκείται
κανένας έλεγχος, από τα -κατά τα άλλα απόλυτα δηµοκρατικά
εκλεγµένα- θεσµικά όργανα των Ιδρυµάτων.

Καταδικάζουµε µε τον πλέον κατηγορηµατικό τρόπο όλα αυτά τα επεισόδια.
Το Ελληνικό Πανεπιστήµιο -δηµιούργηµα των κόπων των πανεπιστηµιακών
δασκάλων, των χρηµάτων του ελληνικού λαού, της συνδροµής των φοιτητών
και του λοιπού προσωπικού- δεν µπορεί και δεν επιτρέπεται να συνεχίσει να
βιώνει αυτή την κατάσταση.
Εκτιµάµε ότι το δηµόσιο πανεπιστήµιο διέρχεται την κρισιµότερη περίοδο της
ιστορίας του, από άποψη θεσµική, λειτουργική, οικονοµική. Για το λόγο αυτό,
και εκφράζοντας -πιστεύουµε µε απόλυτο αίσθηµα ευθύνης- τη βούληση της
µεγάλης πλειοψηφίας των συναδέλφων αλλά και των λοιπών µελών της
ακαδηµαϊκής κοινότητας, ζητάµε:
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1) Από τις Πρυτανείες των ιδρυµάτων να µελετήσουν µε τη δέουσα
σοβαρότητα το τεράστιο θέµα της ασφάλειας και της εύρυθµης λειτουργίας
των πανεπιστηµίων, έτσι ώστε το συντοµότερο δυνατόν να µπορούν να
λειτουργούν απερίσπαστα -δηµιουργικά και ακαδηµαϊκά- 24 ώρες την ήµερα
και 365 µέρες το χρόνο κατά τα γνωστά διεθνή πρότυπα.
2) Από το Προεδρείο της Συνόδου Πρυτάνεων να εισάγει το γενικότερο θέµα
της «ποιότητας της ακαδηµαϊκής ζωής µέσα στα Πανεπιστήµια» για συζήτηση
-αν είναι εφικτό ως έκτακτο- ακόµα και στην επόµενη Σύνοδο του Λαυρίου,
11-12 ∆εκεµβρίου 2009.
3) Από τους συναδέλφους πανεπιστηµιακούς δασκάλους να συµβάλλουν µε
όλες τους τις δυνάµεις στη δηµιουργία ενός µαζικού, ειρηνικού, κινήµατος
κατά της βίας µέσα στα πανεπιστήµια µαζί µε τη συντριπτική πλειοψηφία των
φοιτητών µας και των άλλων εργαζόµενων. Ένα τέτοιο κίνηµα προφανώς
χρειάζεται την ουσιαστική συµπαράσταση και συµπαράταξη όλων των
συνιστωσών της οργανωµένης κοινωνίας. Η διαµόρφωση και παγίωση ενός
άλλου «ακαδηµαϊκού πολιτισµού» είναι ένα από τα αναγκαία προαπαιτούµενα.
4) Από το Υπουργείο Παιδείας αλλά και τους φορείς της Πολιτείας –κεντρικούς
και τοπικούς- να ανταποκριθούν επιτέλους στο από χρόνια οφειλόµενο χρέος
τους να προστατεύσουν το δηµόσιο πανεπιστήµιο. Ένα χρέος, που έχει
οικονοµικό, θεσµικό, πολιτικό αλλά και πολιτισµικό χαρακτήρα.
5) Από όλα τα κόµµατα του Κοινοβουλίου να τοποθετηθούν απέναντι σε αυτά
τα φαινόµενα έµπρακτα και ξεκάθαρα. Πιο συγκεκριµένα, ζητάµε την
ουσιαστική συµβολή τους –µέσα από διάλογο και κοινά αποφασισµένες
συγκεκριµένες δράσεις- στην εξάλειψη των αιτίων που παράγουν αυτά τα
φαινόµενα.

Ο Πρόεδρος

Η Γραµµατέας

Νικόλαος Μ.
Σταυρακάκης
Καθηγητής Ε.Μ.Π.

Ευγενία Μπουρνόβα
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Ε.Κ.Π.Α.
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Π Ρ Ο Ε ∆ Ρ ΟΣ
Προς τον
Κύριο ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
Υπουργό Οικονοµικών
Νίκης 5-7, 101 80, ΑΘΗΝΑ, minister@mnec.gr
ΑΘΗΝΑ, 4 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010
Θέµα: Περικοπή µισθού στους Πανεπιστηµιακούς δασκάλους
Αξιότιµε κ. Υπουργέ
Ολόψυχα εύχοµαι σε σας, την οικογένειά σας και τους συνεργάτες σας
ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ ΚΑΙ ΜΙΑ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ ΧΡΟΝΙΑ ΜΕ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ
ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ.
Επικοινωνώ µαζί σας λόγω των δηλώσεών σας επί των σχεδιαζόµενων
περικοπών στα επιδόµατα των δηµοσίων υπαλλήλων και επειδή κατά κάποιες
ανεπίσηµες πληροφορίες ο σχεδιασµός αυτός περιλαµβάνει και τα επιδόµατα
του µισθολογίου των πανεπιστηµιακών δασκάλων.
Με την ευκαιρία της επικοινωνίας µας αυτής θα ήθελα συνοπτικά να σας
παρουσιάσω τη δραµατική οικονοµική κατάσταση στην οποία βρίσκονται
σήµερα οι συνάδελφοί µου, αντλώντας στοιχεία από µια πρόσφατη απόφαση
του Συλλόγου µελών ∆ΕΠ του ΑΠΘ, την οποία και σας επισυνάπτω.
Το µισθολόγιο άλλων κλάδων επιστηµόνων δηµόσιων λειτουργών (δικαστικοί,
γιατροί ΕΣΥ, στρατιωτικοί) αναµορφώθηκε µέσα στη διετία 2008-2009 µε
αυξήσεις που κυµαίνονται από 25% (στρατιωτικοί) έως 100% (δικαστικοί),
υπολογιζόµενες επί του βασικού µισθού που ίσχυε το 2004. Ο βασικός µισθός
όµως των µελών ∆ΕΠ των Πανεπιστηµίων παραµένει αµετάβλητος από το
2004-εποµένως στην πράξη βαίνει συνεχώς µειούµενος. Έτσι, τα µέλη ∆ΕΠ
αποτελούν τον µοναδικό κλάδο επιστηµόνων δηµόσιων λειτουργών που
αµείβεται ακόµη µε το προ του 2004 ειδικό µισθολόγιο. Αποτέλεσµα της
κατάστασης αυτής είναι ο σηµερινός βασικός µισθός ενός πρωτοδίκη να είναι
2027 €, ενώ ενός Λέκτορα 1055 €. Αυτό µάλιστα συµβαίνει σε µια εποχή κατά
την οποία, όπως είναι γενικά αποδεκτό, το σώµα των πανεπιστηµιακών
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δασκάλων συγκεντρώνει το καλύτερο επιστηµονικό δυναµικό από ιδρύσεως
του ελληνικού κράτους.
Σηµειώνω εδώ ότι το µισθολόγιο των µελών ∆ΕΠ, εδώ και δεκαπέντε χρόνια,
διαρθρώνεται σε πολύ µεγάλο βαθµό στη βάση επιδοµάτων, µια κατάσταση
για την οποία διαχρονικά οι πανεπιστηµιακοί δάσκαλοι δικαίως
διαµαρτύρονται, ειδικά επειδή τα περισσότερα επιδόµατα αφορούν τοµείς
δραστηριότητας, που αποτελούν τον πυρήνα της επαγγελµατικής
ενασχόλησής τους, όπως για παράδειγµα το επίδοµα διδακτικής προετοιµασίας
και το επίδοµα έρευνας.
Με την ευκαιρία αυτής της επαφής µας θα ήθελα να σας δηλώσω σε όλους
τους τόνους ότι θα βρείτε εµένα - και το σύνολο της ηγεσίας της Οµοσπονδίας
αλλά πιστεύω και τη συντριπτική πλειοψηφία των συναδέλφων- απόλυτα και
σταθερά συµπαραστάτη σας σε όλες τις σοβαρές και συστηµατικές κινήσεις,
που προτίθεστε να προβείτε για τον εκσυγχρονισµό, την εκλογίκευση και τη
συνολική αναβάθµιση του κράτους µε διαδικασίες αξιοκρατίας, αξιολόγησης,
διαφάνειας και ουσιαστικής λογοδοσίας.
Όλοι γνωρίζουµε ότι υπάρχουν πολλοί τοµείς της δηµόσιας διοίκησης, όπου το
ύψος των µη απαραίτητων δαπανών ή των απωλειών εσόδων φθάνει σε
δυσθεώρητα ύψη. ∆εν είµαι ειδικός, αλλά αποτελεί επίσης κοινό τόπο το
γεγονός ότι αν ελεγχθούν, µε τη συνδροµή των σύγχρονων µέσων που
παρέχουν οι Επιστήµες της ∆ιοίκησης και της Πληροφορικής, έστω και σε
µικρό βαθµό, οι τοµείς της Υγείας (π.χ. φάρµακο και ιατρικές πράξεις), της
Τοπικής Αυτοδιοίκησης, της Πολεοδοµίας, των Οικονοµικών Εφοριών, και
σηµαντικού αριθµού άλλων τοµέων γνωστών στους παροικούντες του χώρου
ευθύνης σας. θα µπορούσε άµεσα η Πολιτεία να εξοικονοµήσει τεράστια
ποσά. Ποσά ασφαλώς υπερπολλαπλάσια αυτών, που θα απέφερε µια
ενδεχόµενη αλλά οπωσδήποτε απευκταία µείωση των αποδοχών των
πανεπιστηµιακών δασκάλων µέσω περαιτέρω µείωσης των επιδοµάτων τους.
Επίσης είναι παγκοίνως γνωστό ότι παρεµβάσεις αυτής της ποιότητας
αποτελούν αφ’ ενός το ζητούµενο πολλών δεκαετιών –ίσως και αιώνων- και
αφετέρου συγκεντρώνουν τη συντριπτική, θα έλεγα τη παλλαϊκή στήριξη των
πολιτών της χώρας µας.
Για την κατά το δυνατόν καλύτερη ανάπτυξη των παραµέτρων, που
σχετίζονται µε το θέµα αυτό, ως ηγεσία της Οµοσπονδίας θα εκτιµούσαµε µια
συνάντηση µαζί σας, στο συντοµότερο δυνατό χρόνο.
Με ιδιαίτερη εκτίµηση
Νικόλαος Μ. Σταυρακάκης, Καθηγητής Ε.Μ.Π., ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΠΟΣ∆ΕΠ
Κοινοποίηση:
Κύριο Φίλιππο Σαχινίδη, Υφυπουργό Οικονοµικών, yfypourgos@glk.officegate.gr
Αν. Καθηγητή Ηλία Πλασκοβίτη, Γενικό Γραµµατέα Υπουργείου Οικονοµικών,
ilias.plaskovitis@panteion.gr
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Πανελλήνια Οµοσπονδία Συλλόγων
∆ιδακτικού και Ερευνητικού
Προσωπικού
∆ιεύθυνση: Ιπποκράτους 35, GR 106 80 Αθήνα, 6ος Όροφος
Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο: posdep@posdep.gr
Ιστοσελίδα: www.posdep.gr
Τηλέφωνο: 210 3688568
Fax: 210.3688501

Π Ρ Ο Ε ∆ Ρ ΟΣ
Προς τον
Κύριο ΠΑΥΛΟ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟ
Υπουργό Πολιτισµού
Μπουµπουλίνας 20-22, 106-82, ΑΘΗΝΑ
ΑΘΗΝΑ, 4 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010
Αξιότιµε κ. Υπουργέ,
Ολόψυχα εύχοµαι σε σας και την οικογένεια σας
ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ ΚΑΙ ΜΙΑ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ ΧΡΟΝΙΑ ΜΕ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ
ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ.
Έχουµε την τιµή να σας υποβάλουµε, έπειτα από σχετική απόφαση,
που έλαβε η Εκτελεστική Γραµµατεία της
Πανελλήνιας Οµοσπονδίας
Συλλόγων ∆ιδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού (ΠΟΣ∆ΕΠ) στην 4η
Συνεδρίαση της 1ης Σεπτεµβρίου 2009, αίτηµα που αφορά τη στέγαση της
Οµοσπονδίας.
Πράγµατι, κ. Υπουργέ, η Οµοσπονδία µας γίνεται φέτος 20 ετών αλλά
συνεχίζει να στερείται στέγης. Μέχρι σήµερα φιλοξενούµαστε σε ένα γραφείο
του Πανεπιστηµίου Αθηνών, µε διαστάσεις που δεν υπερβαίνουν εκείνες
ατοµικών γραφείων µελών ∆.Ε.Π.
Είναι αναγκαίο για την Οµοσπονδίας µας να αποκτήσει στέγη που να
αντιστοιχεί στο κύρος που πηγάζει από τον υπεύθυνο ρόλο των συναδέλφων
µας έναντι του λειτουργήµατος που επιτελούν στην ελληνική κοινωνία. Για το
λόγο αυτόν, πιστεύουµε ότι θα άξιζε να παραχωρηθεί στην ΠΟΣ∆ΕΠ - µε
τρόπο, που οι υπηρεσίες του Υπουργείου σας θα υποδείξουν - κάποιο κτίριο,
του οποίου η κεντρική θέση στην Πρωτεύουσα, ίσως και η αρχιτεκτονική του,
θα άρµοζε µε την τιµή που η ελληνική Πολιτεία οφείλει να αποδίδει στους
πανεπιστηµιακούς δασκάλους.
Για την κατά το δυνατόν καλύτερη ανάπτυξη των παραµέτρων, που
σχετίζονται µε το παραπάνω αναπτυσσόµενο θέµα, ζητώ συνάντηση µαζί σας.
Με ιδιαίτερη εκτίµηση
Νικόλαος Μ. Σταυρακάκης
Καθηγητής Ε.Μ.Π., ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΠΟΣ∆ΕΠ
Κοινοποίηση:
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Κυρία Άντζελα Γκερέκου, Υφυπουργό Πολιτισµού, a.gkerekou@parliament.gr;
agerek@hol.gr

Πανελλήνια Οµοσπονδία Συλλόγων
∆ιδακτικού και Ερευνητικού
Προσωπικού
∆ιεύθυνση: Ιπποκράτους 35, GR 106 80 Αθήνα, 6ος Όροφος
Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο: posdep@posdep.gr
Ιστοσελίδα: www.posdep.gr
Τηλέφωνο: 210 3688568
Fax: 210.3688501

Π Ρ Ο Ε ∆ Ρ ΟΣ
Αθήνα, 4 IΑΝΟΥΑΡΙΟY 2010
ΠΡΟΣ την Υπουργό Παιδείας,
Κυρία Άννα ∆ιαµαντοπούλου,
Ανδρέα Παπανδρέου 37, 15180 Μαρούσι
ΘΕΜΑ: Συµµετοχή της ΠΟΣ∆ΕΠ στην Εθνική Επιτροπή για το Εθνικό Πλαίσιο

Προσόντων (NQF).
Κυρία Υπουργέ,
Όπως ήδη όλοι γνωρίζουµε, µε βάση την αρχική πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
για Κοινοτική Σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου αναφορικά
µε τη δηµιουργία του European Qualifications Framework- EQF και την επακόλουθη
σχετική επεξεργασία τόσο σε επίπεδο Κρατών-Μελών όσο και σε επίπεδο κοινοτικών
οργάνων (και κυρίως στα πλαίσια του ETCG) το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ψήφισε στις
24 Οκτωβρίου του 2007, την υιοθέτηση του EQF, ενώ ακολούθησε η αντίστοιχη
απόφαση του Συµβουλίου.
∆εν χωρεί αµφιβολία ότι η ΠΟΣ∆ΕΠ έχει ειδικό ενδιαφέρον για ένα µείζον ζήτηµα,
όπως το EQF, δηλαδή πρακτικά την ανάπτυξη πλαισίων αναφοράς και κοινών δεικτών
για τα διαφορετικά συστήµατα και βαθµίδες- επίπεδα εκπαίδευσης και κατάρτισης, µε
σκοπό την ενίσχυση του βαθµού συγκρισιµότητας και συµβατότητας, που θα
καταστήσει εφικτή την επίτευξη ενός ολοκληρωµένου Εθνικού Πλαισίου Προσόντων
(NQF) µε τρόπο, που να συστοιχεί στο Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων- Τίτλων
Σπουδών. Η σηµασία που αποδίδει η ΠΟΣ∆ΕΠ στο NQF σχετίζεται τόσο µε τις
στρατηγικές όσο και τις παραµετρικές του λειτουργίες: το NQF και ευρύτερα το EQF,
µεταξύ άλλων, συνδέεται µε τη διεθνή διάσταση στα επαγγελµατικά προσόντα και
την κινητικότητα εντός της Ε.Ε., µπορεί (δυνητικά) να διευκολύνει τη ∆ιαΒίου
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µάθηση και εστιάζει στα µαθησιακά αποτελέσµατα κωδικοποιώντας τη συσχέτιση του
πλαισίου των κοινών επιπέδων αναφοράς µε τα επιµέρους χαρακτηριστικά των
εθνικών αλλά και τοµεακών (national / sectoral) συστηµάτων εκπαίδευσης,
επαγγελµατικής

εκπαίδευσης

χαρακτηριστικά

εκείνα,

και

που

κατάρτισης

αφορούν

τις

και

πιο

συγκεκριµένα

παρεχόµενες

γνώσεις

µε

τα

και

τις

αναπτυσσόµενες δεξιότητες και ικανότητες.
Η θεσµική και δοµική συσχέτιση του NQF (µε όρους EQF) µε την ανάπτυξη
δεξιοτήτων, την ενδυνάµωση της δυνατότητας διαρκούς πιστοποίησης των
επαγγελµατικών και κοινωνικών ικανοτήτων (competences), την σύνδεση τυπικής,
µη τυπικής και άτυπης µάθησης, αλλά και οι κίνδυνοι, που ελλοχεύουν σε µια
ενδεχόµενη «βιαστική» ή µονολογική συγκρότηση του NQF, αποτελούν µια
πολυεπίπεδη πρόκληση για την Ανώτατη Εκπαίδευση και τα Ιδρύµατά της, τα οποία
δεν πρέπει και δεν επιθυµούν να µείνουν αµέτοχα των διαδικασιών συγκρότησης του
Εθνικού Πλαισίου Προσόντων. Πολύ περισσότερο από µια τυπική συµβατική
υποχρέωση ή µια «τυπικά» τεχνοκρατική υπόθεση -χωρίς να παραγνωρίζουµε τις
τεχνικές παραµέτρους του - η Οµοσπονδία πρώτα και κύρια αντιλαµβάνεται το
NQF ως ένα µείζον πολιτικό διακύβευµα της πατρίδας µας.
Με βάση όλα αυτά, η ΠΟΣ∆ΕΠ


Προτίθεται

να

συγκροτήσει

άµεσα

Οµάδα

Εργασίας

για

την

παρακολούθηση των θεµάτων του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων.


Αιτείται τη συµµετοχή της στην Εθνική Επιτροπή για το NQF, που έχει
συστήσει το ΥΠΕΠΘ.



Προτείνει ως εκπρόσωπο στην Επιτροπή για το

Εθνικού Πλαισίου

Προσόντων (NQF) τον Νικόλαο Μ. Σταυρακάκη καθηγητή ΕΜΠ και
Πρόεδρο της ΠΟΣ∆ΕΠ,

µε αναπληρωτή του τον Νίκο Παπαδάκη

αναπληρωτή Καθηγητή και Πρόεδρο στο Τµήµα Πολιτικής Επιστήµης
του Πανεπιστηµίου Κρήτης .
Με Ιδιαίτερη Εκτίµηση

Νικόλαος Μ. Σταυρακάκης
Καθηγητής Ε.Μ.Π.
Κοινοποίηση:
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Κυρία ‘Εφη Χριστοφιλοπούλου, Υφυπουργό Παιδείας, Ανδρέα Παπανδρέου 37, 15180
Μαρούσι, evychrist@parliament.gr
Καθηγητή Ιωάννη Πανάρετο, Υφυπουργό Παιδείας, Ανδρέα Παπανδρέου 37, 15180
Μαρούσι, deputy_minister_contact@ypepth.gr
Καθηγητή Βασίλειο Κουλαϊδή, Γενικό Γραµµατέα Υπουργείου Παιδείας,
Ανδρέα
Παπανδρέου 37, 15180 Μαρούσι, koulaidi@uop.gr
Καθηγητή Βασίλειο Παπάζογλου, Ειδικό Γραµµατέα Πανεπιστηµιακής Εκπαίδευσης,
Ανδρέα Παπανδρέου 37, 15180 Μαρούσι, papazog@deslab.ntua.gr

Πανελλήνια Οµοσπονδία Συλλόγων
∆ιδακτικού και Ερευνητικού
Προσωπικού
∆ιεύθυνση: Ιπποκράτους 35, GR 106 80 Αθήνα, 6ος Όροφος
Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο: posdep@posdep.gr
Ιστοσελίδα: www.posdep.gr
Τηλέφωνο: 210 3688568
Fax: 210.3688501

Π Ρ Ο Ε ∆ Ρ ΕΙΟ
Ανοικτή Επιστολή
Προς τον
Κύριο ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
Υπουργό Οικονοµικών, Νίκης 5-7, 101 80, ΑΘΗΝΑ, minister@mnec.gr
ΑΘΗΝΑ, 13 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010
Θέµα: Περικοπή αποδοχών στους Πανεπιστηµιακούς δασκάλους
Αξιότιµε κ. Υπουργέ,
Επικοινωνούµε µαζί σας λόγω των δηλώσεών σας επί των σχεδιαζόµενων
περικοπών στα επιδόµατα των δηµοσίων υπαλλήλων και επειδή κατά κάποιες
ανεπίσηµες πληροφορίες ο σχεδιασµός αυτός περιλαµβάνει και τα επιδόµατα
του µισθολογίου των πανεπιστηµιακών δασκάλων.
Με την ευκαιρία της επικοινωνίας µας αυτής θα ήθελα συνοπτικά να σας
παρουσιάσω τη δραµατική οικονοµική κατάσταση, στην οποία βρίσκονται
σήµερα οι συνάδελφοί µας, αντλώντας στοιχεία από µια πρόσφατη απόφαση
του Συλλόγου µελών ∆ΕΠ του ΑΠΘ, την οποία και σας επισυνάπτοµε.
Το µισθολόγιο άλλων κλάδων επιστηµόνων δηµόσιων λειτουργών (δικαστικοί,
γιατροί ΕΣΥ, στρατιωτικοί) αναµορφώθηκε µέσα στη διετία 2008-2009 µε
αυξήσεις που κυµαίνονται από 25% (στρατιωτικοί) έως 100% (δικαστικοί),
υπολογιζόµενες επί του βασικού µισθού που ίσχυε το 2004. Ο βασικός µισθός
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όµως των µελών ∆ΕΠ των Πανεπιστηµίων παραµένει αµετάβλητος από το
2004-εποµένως στην πράξη βαίνει συνεχώς µειούµενος. Έτσι, τα µέλη ∆ΕΠ
αποτελούν τον µοναδικό κλάδο επιστηµόνων δηµόσιων λειτουργών, που
αµείβεται ακόµη µε το προ του 2004 ειδικό µισθολόγιο. Αποτέλεσµα της
κατάστασης αυτής είναι ο σηµερινός βασικός µισθός ενός πρωτοδίκη να είναι
2027 €, ενώ ενός Λέκτορα 1055 €. Αυτό µάλιστα συµβαίνει σε µια εποχή κατά
την οποία, όπως είναι γενικά αποδεκτό, το σώµα των πανεπιστηµιακών
δασκάλων συγκεντρώνει το καλύτερο επιστηµονικό δυναµικό από ιδρύσεως
του ελληνικού κράτους.
Σηµειώνοµε εδώ ότι το µισθολόγιο των µελών ∆ΕΠ, εδώ και δεκαπέντε χρόνια
-λόγω φαύλων πρακτικών- διαρθρώνεται κατά 50% στη βάση επιδοµάτων (αν
δε συνυπολογισθούν τριετίες και οικογενειακά επιδόµατα, ο βασικός µισθός
µου είναι 44% του συνολικού µου µισθού) µια κατάσταση για την οποία
διαχρονικά οι πανεπιστηµιακοί δάσκαλοι δικαίως διαµαρτύρονται, ειδικά επειδή
τα περισσότερα επιδόµατα αφορούν τοµείς δραστηριότητας, που αποτελούν
τον πυρήνα της επαγγελµατικής ενασχόλησής τους, όπως για παράδειγµα το
επίδοµα διδακτικής προετοιµασίας και το επίδοµα έρευνας.
Αν δε εφαρµοσθούν περικοπές 10-20% στα επιδόµατα αυτά, οι µειώσεις
αποδοχών στους πανεπιστηµιακούς θα είναι δυσανάλογα µεγαλύτερες, απ’ ότι
σε οποιοδήποτε άλλο κλάδο του δηµόσιου τοµέα. Ας σηµειωθεί ότι τα
τελευταία χρόνια έχουµε πραγµατική µείωση συνολικών αποδοχών,
σωρευτικά της τάξης του 15%!!! Υπάρχουν πολλά παραδείγµατα νέων
επιστηµόνων -ίσως µε ένα πρώτο µεταπτυχιακό τίτλο- που µόλις έχουν
αποφοιτήσει και προσλαµβάνονται στο Υπουργείο σας µε πραγµατικό µισθό,
ο οποίος φθάνει (ίσως και ξεπερνά) το µισθό συναδέλφων καθηγητών της
πρώτης βαθµίδας µε υπερεικοσαετή προϋπηρεσία. Η κατάσταση αυτή έχει
σοβαρές επιπτώσεις εκτός των άλλων τόσο στο θέµα της συγκράτησης όσο
και της προσέλκυσης ακαδηµαϊκού προσωπικού υψηλών διεθνών
προδιαγραφών.
Με την ευκαιρία αυτής της επαφής µας θα θέλαµε να σας δηλώσουµε σε
όλους τους τόνους ότι θα µας βρείτε - αλλά πιστεύουµε και τη συντριπτική
πλειοψηφία των συναδέλφων- συµπαραστάτες σε όλες τις σοβαρές και
συστηµατικές κινήσεις, που προτίθεστε να προβείτε για τον εκσυγχρονισµό,
την εκλογίκευση και τη συνολική αναδιάρθρωση του κράτους µε διαδικασίες
αξιοκρατίας, αξιολόγησης, διαφάνειας και ουσιαστικής λογοδοσίας.
Για την καλύτερη αντιµετώπιση των παραπάνω ζητηµάτων ως ηγεσία της
Οµοσπονδίας θα εκτιµούσαµε µια συνάντηση µαζί σας, στο συντοµότερο
δυνατό χρόνο.
Με ιδιαίτερη εκτίµηση
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Ο Πρόεδρος

Η Γραµµατέας

Νικόλαος Μ.
Σταυρακάκης
Καθηγητής Ε.Μ.Π.

Ευγενία Μπουρνόβα
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Ε.Κ.Π.Α.

Κοινοποίηση:
Κυρία Άννα ∆ιαµαντοπούλου, Υπουργό Παιδείας, ypourgos@ypepth.gr
Κύριο Φίλιππο Σαχινίδη, Υφυπουργό Οικονοµικών, yfypourgos@glk.officegate.gr
Αν. Καθηγητή Ηλία Πλασκοβίτη, Γενικό Γραµµατέα Υπουργείου Οικονοµικών,
ilias.plaskovitis@panteion.gr

Πανελλήνια Οµοσπονδία Συλλόγων
∆ιδακτικού και Ερευνητικού
Προσωπικού
ΠΡΟΕ∆ΡΕΙΟ
ΑΘΗΝΑ, 14 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010
ΠΡΟΣ την Υπουργό Παιδείας,
Κυρία Άννα ∆ιαµαντοπούλου,
Ανδρέα Παπανδρέου 37, 15180 Μαρούσι, ypourgos@ypepth.gr

Θέµα: Προβλήµατα µε το Πρόγραµµα Βασικής Έρευνας «ΘΑΛΗΣ».
Κυρία Υπουργέ,

Έπειτα και από τις νέες αναθεωρήσεις της προκήρυξης του προγράµµατος
«ΘΑΛΗΣ», ιδίως:
α)την εκ των υστέρων παραχώρηση δυνατότητας στους ερευνητές των Ερευνητικών
Ινστιτούτων να είναι και αυτοί συντονιστές, ενόσω µάλιστα η καταληκτική
προθεσµία υποβολής των προτάσεων πλησιάζει. Θεωρούµε ότι η τροπολογία αυτή
δεν πρέπει σε καµία περίπτωση να ισχύσει, αφού µεταβάλλει ριζικά τους όρους
ανταγωνιστικότητας των προτάσεων και δηµιουργεί αναστάτωση στις ήδη
συµφωνηθείσες συνεργασίες µεταξύ ερευνητικών οµάδων.
β) την παράταση της προθεσµίας υποβολής µόνο για τους νέους δυνητικούς
συντονιστές και
γ) τη µεγάλη καθυστέρηση στην ανακοίνωση των αποτελεσµάτων της αξιολόγησης
των προτάσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο του προγράµµατος «ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ»,
µε αποτέλεσµα αυτά να καθίστανται πλέον άνευ σηµασίας για τη δοµή των
προτάσεων, που θα υποβληθούν στο πλαίσιο του προγράµµατος «ΘΑΛΗΣ» -κάτι που
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από τη µια ακυρώνει το σηµαντικότερο λόγο για την παράταση, που είχε ζητηθεί και
από την άλλη, σε συνδυασµό και µε τα παραπάνω, δηµιουργεί υποψίες για τους
πραγµατικούς λόγους της πρώτης παράτασης,
η ΠΟΣ∆ΕΠ εκφράζει την έντονη δυσαρέσκειά και απογοήτευση της και ζητεί από το
Υπουργείο Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων να ανακαλέσει την
απόφαση αυτή, διατηρώντας τους όρους της προκήρυξης του προγράµµατος
«ΘΑΛΗΣ» ως είχαν.
Οι επανειληµµένες διορθώσεις, η ανάγκη για δεκάδες διευκρινίσεις και οι διάφορες
γραφειοκρατικές αγκυλώσεις όσον αφορά στην προκήρυξη του προγράµµατος
«ΘΑΛΗΣ» υποδηλώνουν έναν ερασιτεχνισµό και µια επικίνδυνη προχειρότητα, τα
οποία µπορεί να αποβούν µοιραία για την όλη προσπάθεια ενίσχυσης της έρευνας
στην Ελλάδα. Χαρακτηριστικά που καθιστούν επιτακτική την άµεση αποδοχή και
υλοποίηση του κατ’ επανάληψη και σε όλα τα επίπεδα υποβληθέντος αιτήµατος για
συµµετοχή της ΠΟΣ∆ΕΠ στο σχεδιασµό των σχετικών προκηρύξεων, που αφορούν
την ενίσχυση της έρευνας.
Επιπλέον, µε αφορµή τη διαδικασία κρίσης των προγραµµάτων «ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ»,
όπως αυτή διευκρινίσθηκε σε πρόσφατη ανακοίνωση της αρµόδιας Αρχής,
εκφράζουµε τις έντονες ανησυχίες µας για τη σκοπιµότητα και τις επιπτώσεις της
άµεσης εµπλοκής της Συνόδου των Πρυτάνεων στη διαδικασία αυτή. ∆εν αγνοούµε
βέβαια το γεγονός ότι στο παρελθόν, η εµπλοκή της Συνόδου είχε λειτουργήσει
θετικά στη διαδικασία, κυρίως όµως στο θέµα της εξοµάλυνσης των προβληµάτων,
που αφορούσαν καταφανείς ανισοµέρειες στην κατανοµή των χρηµατοδοτήσεων
µεταξύ των Πανεπιστηµίων. Παρά ταύτα επιµένουµε ότι οι κρίσεις των ερευνητικών
προγραµµάτων οφείλουν να γίνονται -κατά τα διεθνή πρότυπα- αποκλειστικά και
µόνο µε αυστηρώς ποιοτικά κριτήρια των ίδιων των προτάσεων, κάτι που
διασφαλίζεται από τη διεθνώς κατοχυρωµένη διαδικασία κρίσης από ανεξάρτητους
κριτές. Ζητούµε από το Υπουργείο να επανεξετάσει τη διαδικασία αυτή,
φροντίζοντας η αξιολόγηση να γίνει σύµφωνα µε τα διεθνή πρότυπα και τις
ακαδηµαϊκές αρχές.
Με Ιδιαίτερη Εκτίµηση

Ο Πρόεδρος

Η Γραµµατέας

Νικόλαος Μ.
Σταυρακάκης
Καθηγητής Ε.Μ.Π.

Ευγενία Μπουρνόβα
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Ε.Κ.Π.Α.

Κοινοποίηση:
Καθηγητή Ιωάννη Πανάρετο, Υφυπουργό Παιδείας, Ανδρέα Παπανδρέου 37, 15180 Μαρούσι,
deputy_minister_contact@ypepth.gr
Κυρία ‘Εφη Χριστοφιλοπούλου, Υφυπουργό Παιδείας, Ανδρέα Παπανδρέου 37, 15180 Μαρούσι,
evychrist@parliament.gr
Καθηγητή Βασίλειο Κουλαϊδή, Γενικό Γραµµατέα Υπουργείου Παιδείας, Ανδρέα Παπανδρέου 37,
15180 Μαρούσι, koulaidi@uop.gr
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Καθηγητή Βασίλειο Παπάζογλου, Ειδικό Γραµµατέα Πανεπιστηµιακής Εκπαίδευσης, Ανδρέα
Παπανδρέου 37, 15180 Μαρούσι, papazog@deslab.ntua.gr
Κυρία Ιφιγένεια Ορφανού, Ειδική Γραµµατέα ∆ιαχείρισης Προγραµµάτων Κοινοτικού Πλαισίου
Στήριξης, Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Τ.Κ 10558 ΑΘΗΝΑ, i.orfanou@epeaek.gr
i.orfanou@0036.syzefxis.gov.gr

Πανελλήνια Οµοσπονδία Συλλόγων
∆ιδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού
∆ιεύθυνση: ΣΤΑ∆ΙΟΥ 5, GR105 62, ΑΘΗΝΑ,
Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο: posdep@posdep.gr
Ιστοσελίδα: www.posdep.gr
Τηλέφωνο: 210 3688568
Fax: 210.3688501

ΠΡΟΕ∆ΡΕΙΟ
∆ΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ:

Το Πανεπιστήµιο στον 21ο αιώνα:
Όραµα, Προβλήµατα και Προοπτικές
Τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς, τις τελευταίες δεκαετίες το Πανεπιστήµιο αντιµετωπίζει
σοβαρές προκλήσεις, που σηµατοδοτούν τη σταδιακή µεταβολή του ρόλου και της
λειτουργίας του. Το σύγχρονο Πανεπιστήµιο δεν µπορεί να αγνοήσει ούτε τη συγκυρία
(εδραίωση της οικονοµίας της γνώσης, µεταβιοµηχανικό πλαίσιο συγκρότησης της
κοινωνίας, οικονοµική κρίση), ούτε τις συνέπειες από την άσκηση πολιτικών για το δηµόσιο
συµφέρον, που άµεσα ή έµµεσα το επηρεάζουν.
Αυτή η µεταβολή του χαρακτήρα και της λειτουργίας των πανεπιστηµιακών ιδρυµάτων έχει
επίσης να κάνει µε νέα κοινωνικά ζητούµενα, όπως η ενίσχυση του γνωστικού περιεχοµένου
και του ερευνητικού χαρακτήρα των προσφερόµενων σπουδών, στην προοπτική της δια βίου
µάθησης, αλλά και της στήριξης της κοινωνικοοικονοµικής ανάπτυξης.
Η ΠΟΣ∆ΕΠ επιθυµώντας να συστηµατοποιήσει τον προβληµατισµό γύρω από τα µείζονα
ζητήµατα του ρόλου, της οργάνωσης και της λειτουργίας του σύγχρονου πανεπιστηµίου,
προχωρεί στη διοργάνωση Συνεδρίου µε τίτλο Το Πανεπιστήµιο στον 21ο αιώνα: Όραµα,
Προβλήµατα και Προοπτικές.
Σκοπός του Συνεδρίου είναι η αποτίµηση των εξελίξεων σε Ελληνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο,
η παρουσίαση των προοπτικών σχετικά µε το ρόλο των ελληνικών ιδρυµάτων στη διεθνή
σκηνή και τη συµβολή τους στην κοινωνικοοικονοµική ανάπτυξη της χώρας.
Θα συµµετάσχουν κορυφαίοι επιστήµονες, εµπειρογνώµονες και ειδικοί σε θέµατα
εκπαιδευτικής πολιτικής και τριτοβάθµιας εκπαίδευσης από την Ελλάδα και το εξωτερικό.
Οι συνεδρίες και οι ανοικτές συζητήσεις θα κινηθούν γύρω από τρεις θεµατικούς άξονες:

•

Το Πανεπιστήµιο στην Κοινωνία και την Οικονοµία της Γνώσης
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•

Ποιότητα και Αριστεία στην Εκπαίδευση και την Έρευνα

•

∆ιακυβέρνηση και Χρηµατοδότηση της Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης

Το Συνέδριο θα διοργανωθεί στην Αθήνα (Αµφιθέατρο Καρατζά, της Εθνικής Τράπεζας
Ελλάδος) στις 23, 24, 25 και 26 Απριλίου 2010. Η έναρξη θα γίνει την 23η Απριλίου 2010
στην Αίθουσα Τελετών του ΕΚΠΑ.

Αθήνα, 25η Ιανουαρίου 2010

Ο Πρόεδρος

Η Γραµµατέας

Νικόλαος Μ.
Σταυρακάκης
Καθηγητής Ε.Μ.Π.

Ευγενία Μπουρνόβα
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Ε.Κ.Π.Α.

Πανελλήνια Οµοσπονδία Συλλόγων
∆ιδακτικού και Ερευνητικού
Προσωπικού
∆ιεύθυνση: ΣΤΑ∆ΙΟΥ 5, GR105 62, ΑΘΗΝΑ,
Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο: posdep@posdep.gr
Ιστοσελίδα: www.posdep.gr
Τηλέφωνο: 210 3688568
Fax: 210.3688501

Π Ρ Ο Ε ∆ Ρ Ε Ι Ο
ΑΘΗΝΑ, 27 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010
ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Ένωσης Ελλήνων Ερευνητών
Κύριο ∆ηµήτριο Ε. Λουκά, loukas@inp.demokritos.gr
Θέµα: Προβλήµατα µε το Πρόγραµµα Βασικής Έρευνας «ΘΑΛΗΣ» και άλλα θέµατα.
Αγαπητέ Κύριε Πρόεδρε,

Ευχαριστούµε για τη διάθεση σας να µας ενηµερώσετε για διάφορα
επίκαιρα θέµατα, που αφορούν τη βασική έρευνα στη χώρα µας. Στη συνέχεια
θα προσπαθήσω να δώσω συγκεκριµένες απαντήσεις σε ορισµένα από αυτά,
ειδικά σε αυτά που έχουν το χαρακτήρα του επείγοντος.
α) τη µεγάλη καθυστέρηση στην ανακοίνωση των αποτελεσµάτων της
αξιολόγησης των προτάσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο του
προγράµµατος «ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ», µε αποτέλεσµα αυτά να καθίστανται πλέον
άνευ σηµασίας για τη δοµή των προτάσεων, που θα υποβληθούν στο πλαίσιο
του προγράµµατος «ΘΑΛΗΣ» -κάτι που από τη µια ακυρώνει το
σηµαντικότερο λόγο για την παράταση, που είχε ζητηθεί και από την άλλη, σε
συνδυασµό και µε τα παραπάνω, δηµιουργεί υποψίες για τους πραγµατικούς
λόγους της πρώτης παράτασης,
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β)την εκ των υστέρων παραχώρηση δυνατότητας στους ερευνητές των
Ερευνητικών Ινστιτούτων να είναι και αυτοί συντονιστές, ενόσω µάλιστα η
καταληκτική προθεσµία υποβολής των προτάσεων πλησιάζει. Θεωρούµε ότι η
τροπολογία αυτή δεν πρέπει σε καµία περίπτωση να ισχύσει, αφού µεταβάλλει
ριζικά τους όρους ανταγωνιστικότητας των προτάσεων και δηµιουργεί
αναστάτωση στις ήδη συµφωνηθείσες συνεργασίες µεταξύ ερευνητικών
οµάδων.
γ) την παράταση της προθεσµίας υποβολής µόνο για τους νέους δυνητικούς
συντονιστές και
δ) η ΠΟΣ∆ΕΠ εκφράζει την έντονη δυσαρέσκειά και απογοήτευση της και
ζητεί από το Υπουργείο Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων να
ανακαλέσει την απόφαση αυτή, διατηρώντας τους όρους της προκήρυξης του
προγράµµατος «ΘΑΛΗΣ» ως είχαν.
Οι επανειληµµένες διορθώσεις, η ανάγκη για δεκάδες διευκρινίσεις και
οι διάφορες γραφειοκρατικές αγκυλώσεις όσον αφορά στην προκήρυξη του
προγράµµατος «ΘΑΛΗΣ» υποδηλώνουν έναν ερασιτεχνισµό και µια επικίνδυνη
προχειρότητα, τα οποία µπορεί να αποβούν µοιραία για την όλη προσπάθεια
ενίσχυσης της έρευνας στην Ελλάδα. Χαρακτηριστικά που καθιστούν
επιτακτική την άµεση αποδοχή και υλοποίηση του κατ’ επανάληψη και σε όλα
τα επίπεδα υποβληθέντος αιτήµατος για συµµετοχή της ΠΟΣ∆ΕΠ στο
σχεδιασµό των σχετικών προκηρύξεων, που αφορούν την ενίσχυση της
έρευνας.
Επιπλέον, µε αφορµή τη διαδικασία κρίσης των προγραµµάτων
«ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ», όπως αυτή διευκρινίσθηκε σε πρόσφατη ανακοίνωση της
αρµόδιας Αρχής, εκφράζουµε τις έντονες ανησυχίες µας για τη σκοπιµότητα
και τις επιπτώσεις της άµεσης εµπλοκής της Συνόδου των Πρυτάνεων στη
διαδικασία αυτή. ∆εν αγνοούµε βέβαια το γεγονός ότι στο παρελθόν, η
εµπλοκή της Συνόδου είχε λειτουργήσει θετικά στη διαδικασία, κυρίως όµως
στο θέµα της εξοµάλυνσης των προβληµάτων, που αφορούσαν καταφανείς
ανισοµέρειες στην κατανοµή των χρηµατοδοτήσεων µεταξύ των
Πανεπιστηµίων. Παρά ταύτα επιµένουµε ότι οι κρίσεις των ερευνητικών
προγραµµάτων οφείλουν να γίνονται -κατά τα διεθνή πρότυπα- αποκλειστικά
και µόνο µε αυστηρώς ποιοτικά κριτήρια των ίδιων των προτάσεων, κάτι που
διασφαλίζεται από τη διεθνώς κατοχυρωµένη διαδικασία κρίσης από
ανεξάρτητους κριτές. Ζητούµε από το Υπουργείο να επανεξετάσει τη
διαδικασία αυτή, φροντίζοντας η αξιολόγηση να γίνει σύµφωνα µε τα διεθνή
πρότυπα και τις ακαδηµαϊκές αρχές.
Με Ιδιαίτερη Εκτίµηση

Ο Πρόεδρος

Η Γραµµατέας

Νικόλαος Μ.
Σταυρακάκης
Καθηγητής Ε.Μ.Π.

Ευγενία Μπουρνόβα
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Ε.Κ.Π.Α.
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Κοινοποίηση:
Κυρία Άννα ∆ιαµαντοπούλου, Υπουργό Παιδείας, Ανδρέα Παπανδρέου 37, 15180
Μαρούσι, ypourgos@ypepth.gr
Καθηγητή Ιωάννη Πανάρετο, Υφυπουργό Παιδείας, Ανδρέα Παπανδρέου 37,
15180 Μαρούσι, deputy_minister_contact@ypepth.gr
Κυρία ‘Εφη Χριστοφιλοπούλου, Υφυπουργό Παιδείας, Ανδρέα Παπανδρέου 37,
15180 Μαρούσι, evychrist@parliament.gr
Καθηγητή Βασίλειο Κουλαϊδή, Γενικό Γραµµατέα Υπουργείου Παιδείας, Ανδρέα
Παπανδρέου 37, 15180 Μαρούσι, koulaidi@uop.gr
Καθηγητή Βασίλειο Παπάζογλου, Ειδικό Γραµµατέα Πανεπιστηµιακής
Εκπαίδευσης, Ανδρέα Παπανδρέου 37, 15180 Μαρούσι, papazog@deslab.ntua.gr
Κύριο Αχιλέα Μητσό, Γενικό Γραµµατέα Έρευνας και Τεχνολογίας, Μεσογείων 1418, 11510 Αθήνα, secgenof@gsrt.gr
Κυρία Ιφιγένεια Ορφανού, Ειδική Γραµµατέα ∆ιαχείρισης Προγραµµάτων
Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης, Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Τ.Κ 10558 ΑΘΗΝΑ,
i.orfanou@epeaek.gr i.orfanou@0036.syzefxis.gov.gr
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Πανελλήνια Οµοσπονδία Συλλόγων
∆ιδακτικού και Ερευνητικού
Προσωπικού
ΠΡΟΕ∆ΡΕΙΟ
Αθήνα, 2α Φεβρουαρίου 2010
Προς την κυρία Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου

Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 19, TK 10187, e-mail: dkaa@yyka.gov.gr, marilxen@otenet.gr
Θέµα: Αίτηµα για άµεση συνάντηση της Ε.Γ. της ΠΟΣ∆ΕΠ µε την Πολιτική Ηγεσία

του ΥΠΥΚΑ.
Αξιότιµη Κυρία Υπουργέ,
Εκ µέρους της Εκτελεστικής Γραµµατείας της Οµοσπονδίας µας ζητάµε να ορισθεί
ηµεροµηνία συνάντησης µε την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου σας
στο
συντοµότερο εφικτό χρόνο, προκειµένου να συζητήσουµε τα σηµαντικά και
επείγοντα ζητήµατα των Ιατρών Πανεπιστηµιακών ∆ασκάλων.
Είµαστε στη διάθεση της Ηγεσίας του Υπουργείου για την από κοινού διαµόρφωση
της συγκεκριµένης σειράς των προς συζήτηση θεµάτων.
Με Ιδιαίτερη Εκτίµηση,

Ο Πρόεδρος

Η Γραµµατέας

Νικόλαος Μ.
Σταυρακάκης
Καθηγητής Ε.Μ.Π.

Ευγενία Μπουρνόβα
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Ε.Κ.Π.Α.

Κοινοποίηση:
Κυρία Φώφη Γεννηµατά, Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
info@fofigennimata.gr
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Πανελλήνια Οµοσπονδία Συλλόγων
∆ιδακτικού και Ερευνητικού
Προσωπικού
∆ιεύθυνση: Ιπποκράτους 35, GR 106 80 Αθήνα, 6ος Όροφος
Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο: posdep@posdep.gr
Ιστοσελίδα: www.posdep.gr
Τηλέφωνο: 210 3688568
Fax: 210.3688501

Π Ρ Ο Ε ∆ Ρ Ε Ι Ο
Αθήνα, 3 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

2010

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΠΟΣ∆EΠ ΓΙΑ
ΤΟ 2010
Ο Προγραµµατισµός των προτεραιοτήτων της ΠΟΣ∆ΕΠ για την καινούργια
χρονιά βασίζεται στα ακόλουθα κεντρικά σηµεία, που απασχολούν σήµερα το
πανεπιστηµιακό µας σύστηµα. Αυτές είναι:
Α. ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ
ΣΥΣΤΗΜΑ


Προώθηση της πλήρους οικονοµικής και διοικητικής αυτοτέλειας των
Πανεπιστηµίων, ώστε να µπορέσουν να σχεδιάσουν την ανάπτυξή τους,
µέσα από τις διαδικασίες της Αξιολόγησης, του Στρατηγικού Σχεδιασµού
αλλά και της κοινωνικής λογοδοσίας. Οι σχέσεις του ακαδηµαϊκού χώρου
µε την Πολιτεία θα πρέπει να διέπονται από ξεκάθαρες αρχές σεβασµού
της ακαδηµαϊκής ελευθερίας και της αυτοτέλειας των ιδρυµάτων.



Αύξηση σταδιακή µεν αλλά σηµαντική της χρηµατοδότησης της
Ανώτατης Εκπαίδευσης, σε επίπεδα σύµφωνα µε τα ευρωπαϊκά δεδοµένα.
Όµως η αύξηση αυτή θεωρούµε ότι οφείλει να συνδεθεί στενά µε µια
ευρύτερη και βαθύτερη θεσµική µεταρρύθµιση, που θα οδηγήσει στη
διαµόρφωση ενός ΝΕΟΥ ΟΡΑΜΑΤΟΣ για το Ελληνικό Πανεπιστήµιο.



Άµεση αύξηση του ποσοστού του ΑΕΠ, που κατευθύνεται προς την
έρευνα και ειδικά τη βασική έρευνα. ∆ηµιουργία –επί τέλους- στα
πλαίσια του νέου Υπουργείου Παιδείας του ενιαίο φορέα
διαµόρφωσης και άσκησης της ερευνητικής πολιτικής. Εξασφάλιση
της συνεχούς ροής πόρων για τη βασική έρευνα µε ανταγωνιστικές
χρηµατοδοτήσεις, µέσα από τον κρατικό προϋπολογισµό και µε σταθερούς
όρους αξιοκρατίας και διαφάνειας. Αναβάθµιση εκπαιδευτικά και οικονοµικά
των διδακτορικών σπουδών και µε την καθιέρωση ικανού αριθµού
υποτροφιών για τους καλύτερους.
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∆ηµιουργία Κέντρων Αριστείας, ίσως σε πρώτη φάση σε επίπεδο των
µεταπτυχιακών σπουδών και άλλων «µικρών» µονάδων του
Πανεπιστηµιακού Συστήµατος, όπως Εργαστήρια ή Τοµείς. Στη δηµιουργία
αυτών των Κέντρων θα µπορούν κατά περίπτωση να παίξουν σηµαντικό
ρόλο και τα µη Πανεπιστηµιακά Ερευνητικά Ιδρύµατα καθώς και το
επιστηµονικό δυναµικό του ευρύτερου ελληνισµού.



Προώθηση µιας καλά σχεδιασµένης πολιτικής µε σκοπό τη συµβολή των
Ελλήνων επιστηµόνων της διασποράς στο χώρο της Ανώτατης
Εκπαίδευσης, µε κύριο στόχο την ανάπτυξη και διεθνή ανταγωνιστικότητα
της έρευνας και των µεταπτυχιακών σπουδών ειδίκευσης και διδακτορικού.



Σηµαντική αναβάθµιση όλων των Πανεπιστηµίων τόσο στις υποδοµές, όσο
και στο ανθρώπινο δυναµικό. Επίσης θα πρέπει να αναληφθούν όλες
εκείνες οι απαραίτητες θεσµικές πρωτοβουλίες (όπως, κίνητρα
προσέλκυσης
και
παραµονής
διδασκόντων
σε
περιφερειακά
Πανεπιστήµια, επίδοµα παραµεθορίου, υποκατάσταση µετεγγραφών από
βοηθήµατα στους φοιτητές, κ.λπ.), ώστε να µπορούν τα περιφερειακά
Πανεπιστήµια να διαδραµατίζουν απρόσκοπτα το σηµαντικό ρόλο τους.



Συµβάλλουµε όλοι –Πολιτεία και Πανεπιστηµιακή Κοινότητα- στην
ανάπτυξη ενός «Πολιτισµού ∆ιασφάλισης της Ποιότητας Πολιτισµού Αξιολόγησης» στον ακαδηµαϊκό χώρο. Επιβράβευση και
ενίσχυση των άριστων ακαδηµαϊκών µονάδων και υποστήριξη όσων
«αδύναµων» µονάδων προσφέρουν τα εχέγγυα ότι θα αξιοποιήσουν τη
στήριξη αυτή για να βελτιωθούν.



Άµεσα θα πρέπει να αρχίσει σοβαρός διάλογος για τη διαµόρφωση ενός
νέου µισθολογίου των Πανεπιστηµιακών ∆ασκάλων, το οποίο θα
λαµβάνει υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του σώµατος αυτού των
δηµόσιων λειτουργών και τις διεθνείς τάσεις και θα οδηγεί στο άµεσο και
ορατό µέλλον στην ουσιαστική αναβάθµιση της κατάστασή µας αλλά θα
είναι και σε αντιστοιχία µε την ευρύτερη προσφορά µας.
Άµεσα µισθολογικά αιτήµατα: ενσωµάτωση επιδοµάτων και κίνητρα
για τα περιφερειακά-ακριτικά. Πιο συγκεκριµένα:
3. Στην παρούσα φάση ζητάµε α) νοµοθετική κατοχύρωση του
αφορολόγητου των επιδοµάτων ερευνητικού και βιβλιοθήκης που
διεκδικούµε και κερδίζουµε δικαστικά β) αναλογική αύξηση των
αντίστοιχων επιδοµάτων όπως στους καθηγητές 25ετίας σε όλες τις
βαθµίδες. γ) να ενσωµατωθεί στο βασικό µισθό το επίδοµα
διδακτικής προετοιµασίας, που είναι ήδη συντάξιµο εδώ και 6
χρόνια.
4. Να µπουν χρήµατα στον υπάρχοντα κωδικό των ακριτικών ΑΕΙ για
ενίσχυση των διδασκόντων: Τα µέλη ∆ΕΠ είναι οι µόνοι υπάλληλοι
του ∆ηµοσίου, που δεν έχουν καµιά από τις ευεργετικές διατάξεις,
οι οποίες εφαρµόζονται για όλες τις άλλες κατηγορίες στις ακριτικές
περιοχές.
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Άµεση αντιµετώπιση των ακραίων αδυναµιών του υπάρχοντος
θεσµικού πλαισίου για τα Πανεπιστήµια –παλιού και νέου. Αδυναµίες οι
οποίες στο παρελθόν είχαν κατ’ επανάληψη επισηµανθεί και υποβληθεί
αρµοδίως τους ιθύνοντες τόσο από την Οµοσπονδία όσο και από τη
Σύνοδο των Πρυτάνεων.



Απαιτείται το άµεσο ξεκαθάρισµα στο ποικιλόµορφο τοπίο της
Μεταλυκειακής-Προπανεπιστηµιακής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
µε τη θέσπιση αυστηρών προδιαγραφών και διαδικασιών διασφάλισης της
ποιότητας στις παρεχόµενες υπηρεσίες. ∆ιαµόρφωση ενός νέου θεσµικού
πλαισίου και δηµιουργία Ανεξάρτητης Αρχής πιστοποίησης της ποιότητας.

Β. ΘΕΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΤΟΥ ΕΠΕΙΓΟΝΤΟΣ
•

Άµεση προώθηση του διορισµού των νεοεκλεγέντων συναδέλφων.
Εκτιµούµε ότι ο αριθµός τους πρέπει να ανέρχεται στους 700 περίπου,
δηλαδή το 7-8% του συνολικού αριθµού µελών ∆ΕΠ !

•

Το σοβαρότατο θέµα των καταλογισµών στο Πανεπιστήµιο Κρήτης και
το επείγον του χαρακτήρα του, δεδοµένου ότι παρά την απόφαση του
Ελεγκτικού Συνεδρίου για προσωρινή αναστολή, η Β’ ∆ΟΥ Ηρακλείου
έχει προχωρήσει στη δέσµευση της περιουσίας των συγκεκριµένων
συναδέλφων.

•

Υποβάλαµε το εύλογο αίτηµα της µετάθεσης της καταληκτικής
ηµεροµηνίας για το «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΑΛΗΣ». Η ηµεροµηνία αυτή θα
πρέπει να καθορισθεί µετά την ανακοίνωση των αποτελεσµάτων του
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ», αφού πολλοί συνάδελφοι θα
διαµορφώσουν τις προτάσεις τους ανάλογα µε την έκβαση της
συµµετοχής τους στο δεύτερο πρόγραµµα, το οποίο τώρα βρίσκεται
στο τελευταίο στάδιο αξιολόγησης. Οι επαναλαµβανόµενες παλινωδίες,
αναδιατάξεις και όλα τα άλλα σχετικά επιβεβαιώνουν τις µέχρι τώρα
θέσεις µας.

•

Το θέµα που πρόσφατα ανέκυψε µετά από γνωµοδότηση επιτροπής
του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά µε την αντιστοίχιση πιστώσεων
διδασκόντων µε το Π∆ 407/80 µε φυσικά πρόσωπα, που δηµιουργεί
σοβαρότατα προβλήµατα υλοποίησης στα Πανεπιστήµια, αφού
ανατρέπει τον εκπαιδευτικό σχεδιασµό τους. Προτείναµε, λόγω του
επείγοντος του θέµατος, την επαναφορά στο µέχρι πρότινος καθεστώς.
Παράλληλα, υπενθυµίσαµε τη θέση µας ότι το καθεστώς των
διδασκόντων µε το Π∆ 407/80 πρέπει να επανεκτιµηθεί, σε συνδυασµό
και µε την καθιέρωση θέσεων µεταδιδακτόρων.
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•

Επισηµάναµε την καθοριστική συνεισφορά των Πανεπιστηµιακών
Βιβλιοθηκών στην εκπαίδευση και την έρευνα, που διενεργείται στα
Ελληνικά Πανεπιστήµια. Παράλληλα, τονίσαµε ότι οι Πανεπιστηµιακές
Βιβλιοθήκες, που αναβαθµίστηκαν και εξοπλίστηκαν µε κονδύλια του Γ΄
ΚΠΣ, οδηγούνται σε συρρίκνωση, αφού, µε ευθύνη της προηγούµενης
ηγεσίας του Υπουργείου, δαπάνες που σχετίζονται µε την λειτουργία
τους χαρακτηρίστηκαν ως µη επιλέξιµες στο ∆΄ ΚΠΣ (ΕΣΠΑ). Αλλά
παράλληλα δεν υπήρξε πρόβλεψη για ένταξη των αναγκαίων πόρων
στον Τακτικό Προϋπολογισµό!! Καλούµε το Υπουργείο να προβεί σε
όλες τις απαιτούµενες άµεσες ενέργειες προκειµένου όλες οι δαπάνες,
που σχετίζονται µε τη λειτουργία των Πανεπιστηµιακών Βιβλιοθηκών
(συµπεριλαµβανοµένων των συνδροµών σε ηλεκτρονικές πηγές) να
καλύπτονται εγκαίρως, είτε από εθνικούς είτε από ευρωπαϊκούς
πόρους.

•

Πρότυπος εσωτερικός Κανονισµός: θέσαµε το θέµα της άµεσης
αναστολής κατ’ αρχήν κάποιων ακραίων διατάξεων και της
επανεξέτασης του όλου θέµατος από µηδενική βάση.

•

Να εξετασθεί η δυνατότητα υποβολής πρότασης στο ΕΣΠΑ από την
ΠΟΣ∆ΕΠ για χρηµατοδότηση του υπό δηµιουργία «Κέντρου Μελετών
και Τεκµηρίωσης των Πανεπιστηµίων».

Για όλα αυτά τα θέµατα ζητάµε από την Πολιτική Ηγεσία του Υπουργείου
Παιδείας ∆ιά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων να υπάρξει άµεσα σειρά
συναντήσεων µε την Οµοσπονδία µε συγκεκριµένη κάθε φορά ηµερήσια
διάταξη, ώστε να καλυφθεί όλο το φάσµα των ζητηµάτων, που αφορούν τα
Πανεπιστήµια.

Ο Πρόεδρος

Η Γραµµατέας

Νικόλαος Μ.
Σταυρακάκης
Καθηγητής Ε.Μ.Π.

Ευγενία Μπουρνόβα
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Ε.Κ.Π.Α.
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Πανελλήνια Οµοσπονδία Συλλόγων
∆ιδακτικού και Ερευνητικού
Προσωπικού
∆ιεύθυνση:

ΣΤΑ∆ΙΟΥ 5, GR105-62,

ΑΘΗΝΑ,

Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο: posdep@posdep.gr
Ιστοσελίδα: www.posdep.gr
Τηλέφωνο: 210 3688568
Fax: 210.3688501

Π Ρ Ο Ε ∆ Ρ Ο Σ
ΑΘΗΝΑ, 8 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2010

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΠΟΣ∆ΕΠ
6η ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ - ΠΕΜΠΤΗ 4 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2010

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
Αγαπητοί Συνάδελφοι,
η 6η Συνεδρίαση της Εκτελεστικής Γραµµατείας της Οµοσπονδίας έγινε την
ΠΕΜΠΤΗ
04/02/2010, ώρα 12:30 έως 18:00 στα Γραφεία του
Πανεπιστηµίου Αιγαίου, Βουλγαροκτόνου 30, 1ος Όροφος, µε τα ακόλουθα
χαρακτηριστικά:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΝΙΚ.Μ. ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗΣ (ΕΜΠ), Μ. ΛΕΛΑΚΟΥ (ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ), Ε.
ΜΠΟΥΡΝΟΒΑ (ΕΚΠΑ), ΣΠ. ΣΦΕΝΦΟΥΡΑΚΗΣ (ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ), ΧΡ. ΚΟΥΡΟΥΝΙΩΤΗΣ
(ΠΑΝ ΚΡΗΤΗΣ), ΠΑΥΛΟΣ ΣΑΚΚΑΣ (ΕΚΠΑ), ΧΑΡ. ΖΑΓΟΥΡΑΣ, ΡΙΑ ΚΑΛΦΑΚΑΚΟΥ
(ΑΠΘ), Γ. ΦΟΥΡΤΟΥΝΗΣ (ΠΑΝΤΕΙΟ), Γ. ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΙ∆ΗΣ (ΑΠΘ)
ΑΠΩΝ: Γιώργος ΚΑΤΣΗΣ (ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ, ΕΚΠΑ)

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ∆ΙΑΤΑΞΗ
Αντικατάσταση του συναδέλφου Σωκράτη ΚΑΤΣΙΚΑ στην Ε. Γ. και ∆. Ε. – Εκλογή
Αντιπροέδρου της Ε. Γ. της ΠΟΣ∆ΕΠ. Μετά την παραίτηση του Σωκράτη Κάτσικα –
λόγω ανάληψης καθηκόντων ως Γενικού Γραµµατέα Επικοινωνιών στο Υπουργείου
Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων- τη θέση του στη ∆ιοικούσα Επιτροπή
καταλαµβάνει ο συνάδελφος Σταύρος Ιωαννίδης, καθηγητής στο Πάντειο
Πανεπιστήµιο. Τη θέση του συναδέλφου Σ. Κάτσικα στην Ε.Γ. καταλαµβάνει η
συνάδελφος Μαρία Λεκάκου, Επίκουρη Καθηγήτρια στο Πανεπιστήµιο Αιγαίου, η
οποία στη συνέχεια εκλέχτηκε στη θέση της Αντιπροέδρου της Ε.Γ. της ΠΟΣ∆ΕΠ.
1.) ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΕ∆ΡΕΙΟ:
0) ΤΙΣ ΑΜΕΣΩΣ ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΜΕΡΕΣ ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑΣ

ΜΕΤΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΝΕΑ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΣΤΑ∆ΙΟΥ 5, 4ος ΟΡΟΦΟΣ. ΓΙΑ
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ΑΛΛΗ ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΘΕΡΜΑ ΤΗΝ ΠΡΥΤΑΝΕΙΑ ΤΟΥ
ΕΚΠΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝ∆ΡΟΜΗ ΤΗΣ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΘΕΜΑ.
α) ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ: Η αναβάθµιση του Λυκείου και τα Συστήµατα Πρόσβασης στην
Ανώτατη Εκπαίδευση: Οι Αναγκαίες Αλλαγές. Ενηµέρωση από τη Γραµµατέα: Η
έκδοση των πρακτικών του Συνεδρίου βρίσκεται στο τελευταίο στάδιο.
β) ΚΟΛΕΓΙΑ: Ενηµέρωση: Οι χειρισµοί στους οποίους είχε έγκαιρα προχωρήσει το
Προεδρείο της Οµοσπονδίας από τους καλοκαιρινούς µήνες µάλιστα για το θέµα των
Κολεγίων, πιστεύουµε ότι έχουν πλέον αποδώσει καρπούς. Οι τελευταίες δηλώσεις
της Υπουργού Παιδείας θεωρούµε ότι θέτουν τα θέµατα στη σωστή τους βάση.
Αυτά συνδυαζόµενα µε το Προεδρικό ∆ιάταγµα για τα Επαγγελµατικά ∆ικαιώµατα,
την επικείµενη θεσµοθέτηση του Εθνικού Πλαισίου Πιστοποίησης Προσόντων
καθώς και την ριζική αναθεώρηση του θεσµικού πλαισίου για τη µεταλυκειακή /
προπανεπιστηµιακή εκπαίδευση και κατάρτιση, θεωρούµε ότι µπορούν επιτέλους να
βάλουν ένα τέρµα στο χάος που επικρατεί στο χώρο αυτό.
γ) ∆ΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ: Το Πανεπιστήµιο στον 21ο αιώνα: Όραµα, Προβλήµατα και
Προοπτικές, 23-26 Απριλίου 2010, ΑΘΗΝΑ, 1η Ανακοίνωση, Ο.Ε -- Ε.Ε. Ενηµέρωση
από τη Γραµµατέα: ∆όθηκε στη δηµοσιότητα η πρώτη ανακοίνωση του Συνεδρίου και

η Οργανωτική Επιτροπή και τις επόµενες µέρες θα δηµοσιευθούν οι πρώτες λίστες
Προσκεκληµένων Οµιλητών και Επιστηµονικής Επιτροπής. Το Συνέδριο θα
διοργανωθεί στην Αθήνα (Κτίριο Καρατζά, της Εθνικής Τράπεζας Ελλάδος) στις 23,
24, 25 και 26 Απριλίου 2010. Η έναρξη θα γίνει την 23η Απριλίου 2010 στην Αίθουσα
Τελετών του ΕΚΠΑ. Οι συνεδρίες και οι ανοικτές συζητήσεις θα κινηθούν γύρω από
τρεις θεµατικούς άξονες: Το Πανεπιστήµιο στην Κοινωνία και την Οικονοµία της

Γνώσης /Ποιότητα και Αριστεία στην Εκπαίδευση και την Έρευνα/∆ιακυβέρνηση και
Υπάρχει πρόβλεψη από την
Χρηµατοδότηση της Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης.
οργανωτική επιτροπή οι εργασίες του Συνεδρίου να µεταδοθούν ζωντανά µέσα από
το διαδίκτυο. Ειδικά δε στα Στρογγυλά Τραπέζια θα µπορέσει να υπάρξει συµµετοχή
από περιφερειακά Πανεπιστήµια µέσα από τις αντίστοιχες Αίθουσες Τηλεδιάσκεψης.
δ) ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΒΙΑΣ ΣΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ-ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΑΣΥΛΟ (ενηµέρωση
από τον Πρόεδρο): 1) ΜΕΓΑΡΟ ΠΑΠΑ∆ΟΠΕΤΡΟΥ ΣΤΟ ΠΟΛ. ΚΡΗΤΗΣ. Επανήλθε στη
χρήση της ∆ιοίκησης του Πολ. Κρήτης το Μέγαλο Παπαδόπετρου, ιδιαίτερης
αρχιτεκτονικής αξίας 700τ.µ. στο κέντρο των Χανίων, το οποίο βρισκόταν υπό
κατάληψη από εσω-εξω-πανεπιστηµιακά άτοµα τα τελευταία 3 χρόνια. Η κατάληψη
του κτιρίου της Πρυτανείας του Πολυτεχνείου Κρήτης -από άτοµα που καµιά σχέση
δεν είχαν µε το Πολυτεχνείο και σε αντίδραση για το κτίριο Παπαδόπετρου- είχε
επιτυχή κατάληξη. Το Προεδρείο της Οµοσπονδίας στήριξε το Ίδρυµα σε αυτές τις
δύσκολες στιγµές. 2) ΕΠΙΣΤΟΛΗ της ΥΠΟΥΡΓΟΥ Π∆ΒΜΘ για το ΑΣΥΛΟ. Σωστή η
ενέργεια της Υπουργού Παιδείας να υπενθύµιση στις ηγεσίες των Πανεπιστηµίων τις
από το υπάρχον θεσµικό πλαίσιο συγκεκριµένες και σαφείς υποχρεώσεις τους. Οι
Πρυτάνεις οφείλουν να ενεργήσουν τα αυτονόητα. Η Οµοσπονδία έχει από την
πρώτη στιγµή ανάληψης των καθηκόντων της δώσει ιδιαίτερο βάρος σε αυτό το
σηµαντικό θέµα. 3) ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΘΗΝΩΝ.
(Ενηµέρωση από Πρόεδρο)
Πρόκειται για ακραίο εκφυλιστικό φαινόµενο. Επιστολές Στεφανάδη, ΠΟΣ∆ΕΠ,
Κοντού, συν. Κατσουγιάννη και Τσώνου, Ανακοινώσεις Συσπείρωσης – ΠΑΣΠΑριστερής Ενότητας. Προταση για σχετική αποφαση της Εκτελεστικής Γραµµατείας.
Όλο το σχετικό υλικό βρίσκεται στην Ιστοσελίδα της ΠΟΣ∆ΕΠ.
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ε) ΟΙ ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟΙ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Ενηµέρωση από Πρόεδρο:
(i) ολοκληρώθηκε η διαδικασία κλήτευσης από τον ανακριτή και τον εισαγγελέα των
εµπλεκοµένων συναδέλφων. Όλοι οι εµπλεκόµενοι αφέθηκαν ελεύθεροι χωρίς
περιοριστικούς όρους. Αναµένουµε να υπάρξει θετική εξέλιξη (ιι) Επείγει να
διευθετηθεί το θέµα νοµοθετικά µε συνέργεια ΥΠ.Π.∆Β.Μ.Θ. και ΥΠ.ΟΙ.
στ) ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΣ∆ΕΠ
Ενηµέρωση από Πρόεδρο:
Προχωρά η σύνταξη του Τεχνικού ∆ελτίου.
Παράλληλα έχει σταλεί επιστολή στο Υπουργείο Πολιτισµού για την εξεύρεση
κατάλληλης και µόνιµης στέγης για την Οµοσπονδία και τις δραστηριότητες της.
ζ) ΑΠΟ∆ΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ. (Εισήγηση από τη
Γραµµατέα) Απόφαση: Θα επιλεγεί δοκιµαστικά για 2 µήνες µια από τις προσφορές
εξειδικευµένων εταιριών παροχής τέτοιων υπηρεσιών και στη συνέχεια θα
προχωρήσουµε σε πιο µόνιµη λύση.
η) ΕΠ’ ΑΜΟΙΒΗ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ∆ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ, ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ∆Ι∆ΑΚΤΟΡΙΚΩΝ
∆ΙΑΤΡΙΒΩΝ (Ενηµέρωση από Πρόεδρο) Απόφαση: Κατάθεση φακέλου στον
Εισαγγελέα µετά από συνεννόηση µε συναδέλφους Νοµικούς.
2.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΕΧΟΝ ΕΞΑΜΗΝΟ.
∆ιανεµήθηκε εισήγηση του Προεδρείου για µελέτη από τα µέλη της Ε.Γ. και
απόφαση στην επόµενη συνεδρίαση. Επίσης η εισήγηση θα τοποθετηθεί στην
ιστοσελίδα της ΠΟΣ∆ΕΠ για δηµόσια διαβούλευση µε όλους τους συναδέλφους.

3. ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΑ - ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ - ΣΥΝΤΑΞΙΟ∆ΟΤΙΚΟ: ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ
ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ Γ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & Α. ΛΟΒΕΡ∆Ο (Εισήγηση από τη
Γραµµατέα). Απόφαση για προκήρυξη απεργίας (Βλέπε την Ιστοσελίδα της
ΠΟΣ∆ΕΠ).
4.

ΑΚΑ∆ΗΜΑΪΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ (εισήγηση από την Αντιπρόεδρο) Απόφαση:
Ζητάµε την άµεση κάλυψη της χρηµατοδότησης των ακαδηµαϊκών βιβλιοθηκών
ΣΕΑΒ (HEALINK) µε την επίσπευση όλων των διαδικασιών του δηµόσιου λογιστικού
ώστε να αποδοθεί στην ερευνητική κοινότητα της χώρας ένα βασικό της εργαλείο.
Καλούµε την Υπουργό Παιδείας να στηρίξει τη δηµόσια Πανεπιστηµιακή Εκπαίδευση,
εξασφαλίζοντας τους αναγκαίους πόρους και διασφαλίζοντας τις διαδικασίες για την
χρηµατοδότηση της πρόσβασης στις ηλεκτρονικές βιβλιοθήκες, απαραίτητο όρο για
την επίτευξη ποιοτικών στόχων στην έρευνα και την εκπαίδευση, την βασική
αποστολή του Ελληνικού Πανεπιστηµίου.

5. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΟΥΣ ΤΗΣ ΑΪΤΗΣ: ΕΙΣΗΓΗΣΗ
ΣΤΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ ΜΕΛΩΝ ∆ΕΠ. (Εισήγηση από τη Γραµµατέα). Απόφαση: Η
ΠΟΣ∆ΕΠ να διαθέσει το συµβολικό ποσόν των 300.00 ευρώ. Επίσης αναµένουµε
άµεσα από όλους τους Συλλόγους µελών ∆ΕΠ να ανταποκριθούν στο µέτρο του
δυνατού: εκτιµούµε ότι ένα ποσόν, που µπορεί να κυµανθεί από 50-100 ευρώ ανά
Σύλλογο αποτελεί ένα ελάχιστο δείγµα ανθρώπινης αλληλεγγύης και
συµπαράστασης.
6.

ΘΕΜΑΤΑ ∆Ι∆ΑΣΚΟΝΤΩΝ ΤΟΥ Π∆/407: ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ –
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΓΙΑ 2010-2011. (Εισήγηση από τη Γραµµατέα). Απόφαση:
(ι) Επιστολή προς τις Πρυτανείες των Πανεπιστηµίων για την άµεση πληρωµή των
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υπηρετούντων του Π∆/407. (ιι) Επιστολή προς το Υπουργείο Παιδείας για άµεση
έναρξη της πάγιας διαδικασίας ΤΩΡΑ για τις θέσεις αυτές της επόµενης ακαδηµαϊκής
χρονιάς (Βλέπε την Ιστοσελίδα της ΠΟΣ∆ΕΠ).
7. ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑΣ: Καθυστερήσεις
διορισµών ∆ΕΠ, Οικονοµικές διεκδικήσεις, Ακαδηµαϊκές Βιβλιοθήκες, Πρόγραµµα
«Θαλής», Πρότυπος Εσωτερικός Κανονισµός, Συγγράµµατα, Άµεσες Νοµοθετικές
Πρωτοβουλίες, Βιβλιοθήκες/ Ηλεκτρονικές Συνδροµές, ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ
ΥΠΠ∆ΒΜΘ (Εισήγηση από τη Γραµµατέα).
8. ΘΕΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ – ΕΣΠΑ: Συνάντηση µε τους εκπροσώπους
των Ερευνητών (Εισήγηση από τον Πρόεδρο). Απόφαση: Το Προεδρείο µαζί µε
µέλη της Οµάδας Εργασίας της ΠΟΣ∆ΕΠ για την έρευνα να συναντηθούν άµεσα µε
τους εκπροσώπους των Ερευνητών και να διαµορφώσουν µια κοινή ατζέντα των
βασικών θεµάτων του ενιαίου χώρου έρευνας στη χώρα µας.
9.

ΕΚ∆ΟΣΗ ΕΚΠΤΩΤΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΠΟΣ∆ΕΠ (Εισήγηση από
τον Πρόεδρο). Απόφαση: Να προχωρήσουµε άµεσα στην έκδοση µιας κάρτας
µέλους της ΠΟΣ∆ΕΠ µε ότι σύγχρονο προσφέρει η τεχνολογία και η αγορά.
Ιδιαίτερα µάλιστα η παρούσα οικονοµική κατάσταση το επιβάλλει.

10. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ:
Ι) Οργανωτικών Αρχών Λειτουργίας, Κατατέθηκαν από το συνάδελφο Μ.
Aυγουστιανάκη δύο σχέδια θέσεων (ι) για Όργανα (ιι) για την Ιστοσελίδα. Αφού
γίνει περαιτέρω επεξεργασία στα κείµενα από την Οµάδα εργασίας θα δοθούν στη
∆.Ε. για διαβούλευση.
ΙΙ) Ακαδηµαϊκής Ηθικής και ∆εοντολογίας Έγινε εισήγηση από τον Χρ.
Κουρουνιώτη για το θέµα. H εισήγηση θα δοθεί στη ∆.Ε. για διαβούλευση. Θα
επιδιωχθεί να γίνει περαιτέρω συζήτηση επί συγκεκριµένου κειµένου – που θα
προκύψει από επεξεργασία της Οµάδας Εργασίας, που έχει συσταθεί µε απόφαση
της 3ης ∆ιοικούσας Επιτροπής- στην επόµενη συνεδρίαση της Ε.Γ. και να ληφθεί
απόφαση στην επόµενη συνεδρίαση της ∆.Ε.
ΙΙΙ) ΣΑΠΕ- Ενηµέρωση από τη Γραµµατέα για την τελευταία Συνεδρίαση του ΣΑΠΕ,
που έγινε στις 12-1-2010: ∆ύο ήταν τα βασικά θέµατα συζήτησης στην τελευταία
συνεδρίαση του ΣΑΠΕ:
1. Οι µετεγγραφές (θέµα που µπήκε µε αφορµή την αντιστοίχηση οµοειδών
τµηµάτων) δηλαδή η ανάγκη κατάργησής τους: το Υπουργείο µέσω Ειδικού
Γραµµατέα Β. Παπάζογλου δήλωσε πως συµφωνεί στην προοπτική αυτή, πως
σύντοµα πρέπει να αρχίσει η συζήτηση για το θέµα αυτό αλλά δεν προβλέπει να
µπορεί να δοθεί λύση πριν από 3-4 χρόνια, αφού οι απαραίτητες φοιτητικές εστίες
δεν µπορούν να κτιστούν νωρίτερα και δεν υπάρχουν τα χρήµατα ούτε για
υποτροφίες ούτε για φοιτητικά άτοκα δάνεια λόγω της οικονοµικής κατάστασης,
στην οποία βρίσκεται η χώρα. Ενηµέρωσε ωστόσο ότι για την επόµενη σχολική
χρονιά οι έχοντες δικαίωµα µετεγγραφής θα πρέπει να προσκοµίζουν ληξιαρχική
πράξη γέννησης (ώστε να φαίνονται τα ονόµατα του πατέρα και της µητέρας) διότι
έχουν γίνει καταγγελίες για πολλές περιπτώσεις αναδόχων µε σκοπό να φαίνεται ο(η)
φοιτητής (τρια) ως µέλος 3τοκης οικογένειας.
2. Η δηµιουργία νέων Τµηµάτων αναστέλλεται (η συζήτηση έγινε µε αφορµή το
αίτηµα του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων για δηµιουργία 3 νέων Τµηµάτων) µέχρι την
ολοκλήρωση της χωροταξικής µελέτης της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης (Πανεπιστήµια
και ΤΕΙ) που µπορεί να οδηγήσει και σε συγχωνεύσεις. Επίσης ο Ειδικός Γραµµατέας
ανέφερε ότι στο πλαίσιο της µελέτης αυτής που θα αρχίσει σε 2 µήνες (αφού θα έχει
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συγκεντρώσει τα βασικά δεδοµένα) πιθανόν κάποια Τµήµατα που φυτοζωούν και δεν
έχουν προσωπικό να µην πάρουν φοιτητές την επόµενη χρονιά.
Προφανώς ως εκπρόσωπος της ΠΟΣ∆ΕΠ συµφώνησα απόλυτα στα δύο αυτά σηµεία
και θεωρώ ότι πρέπει να πιέσουµε να γίνουν και τα δύο το συντοµότερο.
ΙV) ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (Ενηµέρωση από τη Γραµµατέα: Θα
αναρτηθούν τα ενηµερωτικά κείµενα και τα κείµενα προς διαβούλευση στην
ιστοσελίδα.)
V) ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ (Ενηµέρωση από τη Γραµµατέα: Θα αναρτηθούν τα
ενηµερωτικά κείµενα και τα κείµενα προς διαβούλευση στην ιστοσελίδα.)
VI) ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ – ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ (Ενηµέρωση από τη
Γραµµατέα:
Θα αναρτηθούν τα ενηµερωτικά κείµενα και τα κείµενα προς
διαβούλευση στην ιστοσελίδα.)
11. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΣ∆ΕΠ ΑΝΤΙΚΑΠΝΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑΣ ΣΤΑ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ (Εισήγηση από τον Πρόεδρο: Θα µοιραστεί η εισήγηση για
διαβούλευση στη ∆.Ε. και το θέµα να συζητηθεί σε επόµενη συνεδρίαση του
οργάνου.)

12. Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

- ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
(Εισήγηση από τον ΤΑΜΙΑ). Αποφάσεις των Συλλόγων των εργαζοµένων και των
φοιτητών. (Η Απόφαση στην ιστοσελίδα)

13. ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΑΡΧΗΣ ΤΗΣ ΠΟΣ∆ΕΠ ΣΤΙΣ ΕΠΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
ΑΚΑ∆ΗΜΑΪΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ (Εισήγηση από τον Πρόεδρο). Απόφαση:
Ενόψει των επικείµενων πρυτανικών εκλογών στα περισσότερα Πανεπιστήµια, η
Εκτελεστική Γραµµατεία της ΠΟΣ∆ΕΠ θεωρεί ότι οφείλει να τοποθετηθεί σε ορισµένα
θέµατα αρχών και να τα προτείνει στους πανεπιστηµιακούς της χώρας.
(i) Καλούµε όλα τα υποψήφια πρυτανικά σχήµατα να δηµοσιοποιήσουν αναλυτικές
θέσεις τόσο για τα θέµατα του Ιδρύµατος τους, όσο και για τα µείζονα θέµατα του
Πανεπιστηµίου. Επίσης, ζητάµε από τους υποψηφίους να συµβάλλουν µε κάθε
πρόσφορο τρόπο στην ανάπτυξη ενός ουσιαστικού διάλογου για τα ακαδηµαϊκά
πράγµατα. Μια ανοιχτή συζήτηση για τα προβλήµατα του Πανεπιστηµίου θα
βοηθήσει σηµαντικά στη µαζικότερη συµµετοχή όλων στις εκλογικές διαδικασίες. Θα
συµβάλλει επίσης στην ενεργοποίηση των φοιτητών, οι οποίοι βρίσκονται ακόµα
κάτω από την επίδραση του παλαιού, αντιδηµοκρατικού συστήµατος της
µεταβίβασης της ψήφου σε µια µικρή οµάδα αυθαίρετα και εκ των υστέρων
προσδιοριζόµενων εκλεκτόρων.
(ii) Θεωρούµε ότι όσοι συνάδελφοι ενδιαφέρονται να διεκδικήσουν θεσµικούς
ρόλους µέσα στο πανεπιστηµιακό θα πρέπει να είναι σε θέση να επικαλεστούν µια
διεθνώς διακριτή ακαδηµαϊκή πορεία αλλά και µια άµεµπτη, διαφανή και συνεπή
στάση στα «πανεπιστηµιακά κοινά». Το πανεπιστήµιο έχει ταλαιπωρηθεί στο
παρελθόν από υποψηφιότητες που κινούνταν στην αντίθετη κατεύθυνση.
(iii) Για να διασφαλισθεί η µυστικότητα της ψήφου είναι απαραίτητο το σύστηµα
ψηφοφορίας να οργανωθεί σωστά ανά Πανεπιστήµιο και Σχολή, µε γνώµονα
τη διασφάλιση του αδιάβλητου της ψηφοφορίας, όχι µόνο σε επίπεδο προσώπων
αλλά και ευρύτερων συνόλων, π.χ. Τµηµάτων. Επίσης, θα πρέπει να εκδοθούν
έγκαιρα οι εκλογικοί κατάλογοι ώστε οι εφορευτικές επιτροπές να επιτελούν
ανεµπόδιστα το έργο τους και η εκλογική διαδικασία να χαίρει διαφάνειας.
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14. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
ΣΤΗΝ
ΑΝΩΤΑΤΗ
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ:
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ (Εισήγηση από τον Πρόεδρο). Θα µοιραστεί η
εισήγηση στη ∆.Ε. και το θέµα να συζητηθεί σε επόµενη συνεδρίαση του οργάνου.
Πάντως η µέχρι τώρα εξέλιξη της διαδικασίας πιστοποίησης της ποιότητας των
Πανεπιστηµίων στη χώρα µας έχει να επίδειξη αφενός πολύ µικρούς ρυθµούς
αποτελεσµατικότητας και αφετέρου ακόµα και αυτές οι ελάχιστες τελικές εκθέσεις
είναι αµφιλεγόµενης εγκυρότητας µε µια έντονα διαφαινόµενη τάση στρογγυλέµατος
των τελικών συµπερασµάτων και ωραιοποίησης προβληµατικών καταστάσεων
πλήρως γνωστών σε όλους για τις πραγµατικές τους διαστάσεις. Όλα αυτά θα
πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπόψη από τους καθ’ ύλη αρµόδιους. Επιβάλλεται άµεσα
να αλλάξουν ριζικά οι ρυθµοί σε όλα τα επίπεδα. Επίσης πρέπει να αντιµετωπισθούν
άµεσα οι όποιες αναγκαίες θεσµικές αλλαγές απαιτούνται. Πίστη µας είναι πως ειδικά
στη σηµερινή πολύπλοκη εθνική αλλά και διεθνή συγκυρία η διαδικασία της
αξιολόγησης είναι αναγκαία για το Ελληνικό Πανεπιστηµιακό Σύστηµα περισσότερο
από ποτέ.
15. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ: ΑΙΤΗΜΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΜΕ ΥΠΥΚΑ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΩΝ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΓΙΑΤΡΩΝ. (Εισήγηση από τον Ειδικό Γραµµατέα). Μόλις
διαµορφωθεί η εισήγηση από την Οµάδα εργασίας των Ιατρών – Οδοντιάτρων
πανεπιστηµιακών δασκάλων θα ορισθεί η ηµεροµηνία συνάντησης µε το ΥΠΥΚΑ.
16. Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ ΜΕΛΩΝ ∆ΕΠ.
ΕΜΠ,
ΙΟΝΙΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ,
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ,
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ: Η κατάσταση συνεχίζει να παρουσιάζει τα
ίδια προβλήµατα, που γνωρίζαµε µέχρι τώρα.
ΕΚΛΟΓΕΣ στους Συλλόγους ΜΕΛΩΝ ∆ΕΠ: Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών –
Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων, Πολυτεχνική Σχολή ∆ΠΘ. Στους 3 συλλόγους εστάλησαν
επιστολές µε τα συγχαρητήρια του Προεδρείου και τις ευχές για δηµιουργική
συνεργασία
17. ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ ∆ΕΠ.
ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ: Έχουµε εισηγηθεί στο Υπουργείο να
παγώσει κάποιες από τις διατάξεις του Π.Ε.Κ. και στη συνέχεια να ανοίξει τη
συζήτηση για ριζική αλλαγή ή συνολική ακύρωση, εφόσον όλα τα Πανεπιστήµια θα
έχουν ήδη διαµορφώσει τον δικό τους. Αυτό λοιπόν που προέχει σε αυτή τη φάση
είναι όλα τα Πανεπιστήµια να αποκτήσουν ένα σύγχρονο ΕΚ
18. ΘΕΜΑΤΑ ΑΚΑ∆ΗΜΑΪΚΗΣ ΗΘΙΚΗΣ ΚΑΙ ∆ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ. (Εισήγηση από τον
Πρόεδρο)
ΥΠΟΘΕΣΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑΚΗ: Θα σταλεί γράµµα στην Πρυτανεία του ΕΚΠΑ και θα
ζητείται ενηµέρωση για την υπόθεση.
ΕΚΛΟΓΕΣ ΜΕΛΩΝ ∆ΕΠ: Μας καταγγέλλονται περιπτώσεις κατάφορης παραβίασης
των στοιχειωδών κανόνων νοµιµότητας και αξιοκρατίας. Θεωρούµε ότι αυτό το
σηµείο είναι από τα πλέον µελανά του πανεπιστηµιακού συστήµατος και θα πρέπει να
αποτελέσει ένα από τα κεντρικά σηµεία συζήτησης τόσο για τις µεγάλες θεσµικές
αλλαγές όσο και για την εκ των έσω ριζική αλλαγή του «ακαδηµαϊκώς
πράττειν».Φαίνεται ότι το θέµα δεν είναι ο αριθµός των µελών ενός εκλεκτορικού
σώµατος. Τα εκφυλιστικά φαινόµενα εµφανίζονται µε την ίδια συχνότητα άσχετα αν
το εκλεκτορικό αποτελείται από 30 ή 20 ή ακόµα και 11 µέλη. Ένα από τα κυρίαρχα
στοιχεία αυτών των εκλογών µελών ∆ΕΠ – είτε αυτές είναι εξελίξεις ή νέες θέσεις-
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αποτελεί το γεγονός ότι στην πράξη οι προβλεπόµενες κατά το νόµο διαδικασίες
εµπεριέχουν σε πολλά σηµεία τη δυνατότητα µη ελεγχόµενων υποκειµενικών
ενεργειών. Η αντικειµενικοποίηση άρα και η πλήρης διαφάνεια αυτών των
διαδικασιών είναι ένα βασικό αιτούµενο. Εποµένως η πολιτεία οφείλει άµεσα να
ανοίξει ένα σε βάθος διάλογο για ουσιαστική –πέραν της πιθανόν ποσοτικής
διαφοροποίησης του ισχύοντος θεσµικού πλαισίου. Η Οµοσπονδία προτίθεται να
ανοίξει το θέµα προς συζήτηση µε τους συναδέλφους για να διαµορφώσει το
συντοµότερο δυνατόν ένα πλαίσιο θέσεων ευρύτατα αποδεκτών.
ΛΟΓΟΚΛΟΠΗ: Έχουµε καταγγελίες για συγκεκριµένες περιπτώσεις, οι οποίες πρέπει
να ερευνηθούν περαιτέρω
.
19. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ 4ΗΣ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ∆ΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΤΗΣ ΠΟΣ∆ΕΠ: Θα αποφασισθεί ο τόπος και ο χρόνος στην επόµενη συνεδρίαση
της Ε.Γ.
20. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΗΣ ΠΟΣ∆ΕΠ ΣΤΗΝ 63Η ΣΥΝΟ∆Ο
ΠΡΥΤΑΝΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΕΙ,
η Σύνοδος θα οργανωθεί από το
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ στη Μυτιλήνη.

Με Συναδελφικούς Χαιρετισµούς,

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Μ. ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗΣ, Καθηγητής ΕΜΠ
________________________________________________________________
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Πανελλήνια Οµοσπονδία Συλλόγων
∆ιδακτικού και Ερευνητικού
Προσωπικού
∆ιεύθυνση: ΣΤΑ∆ΙΟΥ 5, GR105 62, ΑΘΗΝΑ,
Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο: posdep@posdep.gr
Ιστοσελίδα: www.posdep.gr
Τηλέφωνο: 210 3688568
Fax: 210.3688501

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

ΑΘΗΝΑ, 4 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2010
Θέµα: Σοβαρότατο πρόβληµα µε τη χρηµατοδότηση των βιβλιοθηκών και της
ηλεκτρονικής διασύνδεσης των Ελληνικών ακαδηµαϊκών βιβλιοθηκών µε τις
αντίστοιχες διεθνείς.

ΑΠΟΦΑΣΗ
Η εύρυθµη λειτουργία και η διαρκής ανανέωση των ακαδηµαϊκών
βιβλιοθηκών αποτελεί προϋπόθεση για την πραγµατοποίηση έρευνας και
απαραίτητο στοιχείο για την πραγµατοποίηση διδασκαλίας. Για τον λόγο αυτό
αποτελεί και ουσιαστικό κριτήριο για την
ποιοτική αναβάθµιση της
λειτουργίας των Ακαδηµαϊκών Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων και της απρόσκοπτης
ανταπόκρισης του συνόλου της Πανεπιστηµιακής Κοινότητας στα εκπαιδευτικά
της καθήκοντα.
Η επιλογή της απαξίωσης της ∆ηµόσιας Πανεπιστηµιακής Εκπαίδευσης
που δροµολογήθηκε τα τελευταία χρόνια επιβεβαιώνεται από σειρά µέτρων
που υιοθετήθηκαν αλλά και πράξεων που δεν έγιναν. Η πρακτική αυτή
απεικονίζεται ειδικότερα από την µη διασφάλιση της συνέχισης της
χρηµατοδότησης για την λειτουργία και την ηλεκτρονική διασύνδεση των
Ελληνικών ακαδηµαϊκών βιβλιοθηκών µε τις αντίστοιχες διεθνείς.
Παρά τις συνεχείς εκκλήσεις µας, τόσο των υπευθύνων των
βιβλιοθηκών όσο και των διδασκόντων των ΑΕΙ σχετικά µε την υποβάθµιση
και του τελευταίου εργαλείου που έχουµε στη διάθεση µας για έρευνα, τους
τελευταίους µήνες βρισκόµαστε µπροστά στην πραγµατικότητα
των
διακοπών στη πρόσβαση όλο και περισσότερων ηλεκτρονικών πηγών των
ακαδηµαϊκών βιβλιοθηκών (Σ.Ε.Α.Β.) (HEALINK), λόγω της µη καταβολής των
σχετικών συνδροµών προς τους διεθνείς οίκους.
Η ανακοίνωση του Υπουργείου Π∆ΒΜΘ για ένταξη της σχετικής
δαπάνης (συνδροµών) στον Τακτικό προϋπολογισµό του Υπουργείου αντί της
κάλυψης τους µέσω των ευρωπαϊκών προγραµµάτων κρίνεται θετική,
δεδοµένου ότι η πρόσβαση στις πηγές γνώσης αποτελεί πάγια λειτουργική
ανάγκη των ΑΕΙ.

152

Ζητάµε όπως η κάλυψη της χρηµατοδότησης των ακαδηµαϊκών
βιβλιοθηκών ΣΕΑΒ (HEALINK) πραγµατοποιηθεί άµεσα και µε επίσπευση όλων
των διαδικασιών του δηµόσιου λογιστικού ώστε να αποδοθεί στην ερευνητική
κοινότητα της χώρας ένα βασικό της εργαλείο.
Καλούµε την Υπουργό Π∆ΒΜΘ να στηρίξει την Πανεπιστηµιακή
Εκπαίδευση, εξασφαλίζοντας τους αναγκαίους πόρους και διασφαλίζοντας τις
διαδικασίες για την χρηµατοδότηση της πρόσβασης στις ηλεκτρονικές
βιβλιοθήκες, απαραίτητο όρο για την επίτευξη ποιοτικών στόχων στην έρευνα
και την εκπαίδευση, που συνθέτουν βασική αποστολή του Ελληνικού
Πανεπιστηµίου.

Ο Πρόεδρος

Η Γραµµατέας

Νικόλαος Μ.
Σταυρακάκης
Καθηγητής Ε.Μ.Π.

Ευγενία Μπουρνόβα
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Ε.Κ.Π.Α.

Πανελλήνια Οµοσπονδία Συλλόγων
∆ιδακτικού και Ερευνητικού
Προσωπικού
∆ιεύθυνση: ΣΤΑ∆ΙΟΥ 5, GR105 62, ΑΘΗΝΑ,
Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο: posdep@posdep.gr
Ιστοσελίδα: www.posdep.gr
Τηλέφωνο: 210 3688568
Fax: 210.3688501

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΑΘΗΝΑ, 6 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2010

Α Π Ο Φ Α Σ Η
Θέµατα των διδασκόντων µε το καθεστώς του Π∆/407/80 και
καθυστερήσεις στο διορισµό νεοεκλεγέντων µελών ∆ΕΠ.
ΘΕΜΑ:

H Εκτελεστική Γραµµατεία της Οµοσπονδίας στην 6η Συνεδρίαση της στις 4
Φεβρουαρίου 2010 µετά από ενηµέρωση που είχε από συλλόγους µελών ∆ΕΠ,
σχετικά µε το χρόνιο και απ’ ότι φαίνεται δυσεπίλυτο θέµα της οικονοµικής
κατάστασης των συναδέλφων διδασκόντων σύµφωνα µε το Π∆/407-80, αποφάσισε
να ζητήσει για άλλη µια φορά
Α) από τα Ιδρύµατα να καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε η πληρωµή των
δεδουλευµένων προς τους συναδέλφους διδάσκοντες να γίνεται σε κανονικό χρόνο.
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Β) από το ΥΠΠ∆ΒΜΘ να προχωρήσει άµεσα στην έναρξη της διαδικασίας, που
αφορά τις θέσεις διδασκόντων του Π∆/407-80 στα Πανεπιστήµια από ΤΩΡΑ, ώστε
αφενός τα Ιδρύµατα να µπορούν στο σωστό χρόνο να προγραµµατίσουν τις
εκπαιδευτικές διαδικασίες µε πραγµατικά δεδοµένα, αφετέρου δε οι συνήθως νέοι
επιστήµονες, που προσλαµβάνονται σε αυτές τις θέσεις να µη συναντούν
ανυπέρβλητα πολλές φορές εµπόδια στην αντιµετώπιση ακόµα και των βασικών
αναγκών επιβίωσης σε κάθε γωνιά της επικράτειας.
Γ) Τέλος, θέλουµε για άλλη µια φορά να υπενθυµίσουµε προς το ΥΠΠ∆ΒΜΘ την
τεράστια καθυστέρηση, που συνεχίζει να παρατηρείται στους διορισµούς των
νεοεκλεγέντων µελών ∆ΕΠ. Καθυστέρηση, η οποία σε λίγο θα πλησιάσει τα δύο
χρόνια από την ηµέρα εκλογής τους!! Η κατάσταση αυτή εκτός των πολλών άλλων
κακών που επιφέρει δηµιουργεί σοβαρά και συχνά ανυπέρβλητα προβλήµατα στη
διεξαγωγή του εκπαιδευτικού έργου ιδιαίτερα στα καινούργια και περιφερειακά
Τµήµατα.

Ο Πρόεδρος

Η Γραµµατέας

Νικόλαος Μ.
Σταυρακάκης
Καθηγητής Ε.Μ.Π.

Ευγενία Μπουρνόβα
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Ε.Κ.Π.Α.

ΑΠΟΦΑΣΗ
Η Εκτελεστική Γραµµατεία της ΠΟΣ∆ΕΠ εισηγείται στους Συλλόγους Μελών
∆ΕΠ την προκήρυξη 24ωρης προειδοποιητικής απεργίας την Τετάρτη 10
Φεβρουαρίου 2010.
Οι εργαζόµενοι καλούνται να πληρώσουν τα τεράστια δηµοσιονοµικά
ελλείµµατα που δηµιουργήθηκαν κυρίως από πράξεις και παραλείψεις των
εχόντων και κατεχόντων, καθώς και των εκάστοτε κυβερνήσεων της χώρας,
σε ένα τοπίο παγκόσµιας οικονοµικής κρίσης.
Εκφράζουµε την έντονη αντίθεσή µας στο γεγονός αυτό. Ιδιαίτερα,
προασπιζόµαστε τα συµφέροντα των Πανεπιστηµιακών δασκάλων, οι
αποδοχές των οποίων εµφανίζουν σηµαντική υστέρηση έναντι όλων των
άλλων εργαζοµένων στο ∆ηµόσιο. Ενδεικτικά αναφέρουµε ότι το µισθολόγιο
των µελών ∆ΕΠ παραµένει στο προ του 2004 επίπεδο, τη στιγµή που µόνο
στην τελευταία διετία δόθηκαν αυξήσεις σε άλλους δηµόσιους λειτουργούς,
της τάξης του 25% (στρατιωτικοί) έως και σχεδόν 100% (δικαστικοί).
Επιπλέον, επισηµαίνουµε ότι τα µέλη ∆ΕΠ έχουν κληθεί τα τελευταία χρόνια,
µε τον µισθό τους παγωµένο, να παρέχουν πολλαπλάσιο έργο,
υποστηρίζοντας τη λειτουργία των Προγραµµάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών.
Τα τελευταία συνιστούν σχεδόν άλλο ένα Πανεπιστήµιο µέσα στο
Πανεπιστήµιο και µάλιστα ειδικών απαιτήσεων. Ο κλάδος µας αποτελεί ένα
από τα πιο χαρακτηριστικά και ακραία θύµατα της επιδοµατικής πολιτικής που
για δεκαετίες κυριαρχεί στο ∆ηµόσιο τοµέα, καθώς:
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1. Τα επιδόµατα (π.χ. επίδοµα διδακτικής προετοιµασίας, ειδικό
ερευνητικό επίδοµα) αφορούν την ουσία της εργασίας µας: δεν
αποτελούν πριµ ή χαριστική παροχή προς τον κλάδο.
2. Ως αποτέλεσµα των µέχρι σήµερα κυβερνητικών επιλογών να κρατούν
το βασικό µας µισθό καθηλωµένο σε απαράδεκτα χαµηλά επίπεδα, τα
επιδόµατα αποτελούν σηµαντικό τµήµα των συνολικών αποδοχών µας
(από 45% έως σχεδόν 60%).
3. Τα επιδόµατα αυτά δεν είναι αφορολόγητα, ούτε φορολογούνται
αυτοτελώς: φορολογούνται κανονικά µε την φορολογική κλίµακα που
ισχύει για όλους τους µισθωτούς.
Με τα παραπάνω γίνεται περισσότερο από σαφές ότι όλα αυτά που η Πολιτεία
απαιτεί από τους εργαζόµενους στον ευρύτερο ∆ηµόσιο τοµέα, οι
Πανεπιστηµιακοί ∆άσκαλοι το έχουν προκαταβάλει την τελευταία 6-ετία και µε
το παραπάνω. Αναµένουµε λοιπόν από την Πολιτεία να λάβει σοβαρά υπόψη
το γεγονός αυτό.
Θεωρούµε ότι βασική υποχρέωση της Πολιτείας και πράξη ευθύνης της
κυβέρνησης είναι η ενσωµάτωση όλων των επιδοµάτων στο µισθό µας,
πράγµα που αποτελεί πάγιο αίτηµα του κλάδου εδώ και χρόνια. Επίσης ζητάµε
την άµεση έναρξη διαλόγου µε τα Υπουργεία Παιδείας και Οικονοµικών για τη
διαµόρφωση ενός ΝΕΟΥ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ για τους Πανεπιστηµιακούς
∆ασκάλους.
Η ΠΟΣ∆ΕΠ είναι κατηγορηµατικά αντίθετη µε πελατειακές παραχωρήσεις
σκανδαλωδών προνοµίων σε κατηγορίες εργαζοµένων. Το πρότυπό µας είναι
αυτό των δηµόσιων λειτουργών που υπηρετούν µε εντιµότητα, εργατικότητα
και αφοσίωση το δηµόσιο συµφέρον, και αγωνίζονται για την επικράτηση µιας
απαιτητικής δεοντολογίας και επαγγελµατικής ηθικής στο Πανεπιστήµιο.
Αυτό το πρότυπο προβάλλουµε στην ελληνική κοινωνία, µέσα σε αυτές τις
αντίξοες συνθήκες. Περιµένουµε το ίδιο και από την υπόλοιπη κοινωνία, και
ειδικά από όσους υπηρετούν τους τέσσερις πυλώνες της εξουσίας
(Κυβέρνηση, Κοινοβούλιο, ∆ικαστικό Σώµα και ΜΜΕ).

Ο Πρόεδρος

Η Γραµµατέας

Νικόλαος Μ.
Σταυρακάκης
Καθηγητής Ε.Μ.Π.

Ευγενία Μπουρνόβα
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Ε.Κ.Π.Α.
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ΑΠΟΦΑΣΗ

Θέµα: Σχετικά µε τα γεγονότα που βρίσκονται σε εξέλιξη στο Πανεπιστήµιο Κρήτης,

το Τµήµα Ιατρικής και το Πανεπιστηµιακό Νοσοκοµείο Ηρακλείου.
H Εκτελεστική Γραµµατεία της Οµοσπονδίας λαµβάνοντας υπόψη τα ακόλουθα
κείµενα

1) την επιστολή παραίτησης του καθηγητή Θεοφάνη Κιτσόπουλου από τη θέση του
Αντιπρύτανη Υποδοµών και Φοιτητικής Μέριµνας του Πανεπιστηµίου Κρήτης στις 22
Ιανουαρίου 2010,
2) την επιστολή-απάντηση της Πρυτανείας του Πανεπιστηµίου Κρήτης στις 25
Ιανουαρίου 2010,
3) Την επιστολή του καθ. Οδυσσέα Ζώρα Προέδρου του Τµήµατος Ιατρικής του
Πανεπιστηµίου Κρήτης στις 25 Ιανουαρίου 2010,
4) την απόφαση του Τµήµατος Ιατρικής του Πανεπιστηµίου Κρήτης στις 25
Ιανουαρίου 2010,
5) την ανακοίνωση όλων των Συλλόγων Εργαζοµένων του Πανεπιστηµίου Κρήτης
στις 27 Ιανουαρίου 2010,
6) τις ανακοινώσεις του Ενιαίου Συλλόγου Καθηγητών του Πανεπιστηµίου Κρήτης
στο Ηράκλειο στις 27 Ιανουαρίου 2010 και στις 3 Φεβρουαρίου 2010.
7) την ανακοίνωση του Ενιαίου Φορέα ∆ιδασκόντων της Σχολής Κοινωνικών
Επιστηµών του Πανεπιστηµίου Κρήτης στις 4 Φεβρουαρίου 2010.
8) τις δηλώσεις που συνόδευαν τις παραιτήσεις του Προέδρου και του Αντιπροέδρου
του Πανεπιστηµιακού Νοσοκοµείου Ηρακλείου.
9) τις ανακοινώσεις παρατάξεων φοιτητών και εργαζοµένων στο Πανεπιστήµιο
Κρήτης.
σχετικά µε τα γεγονότα, που διαδραµατίζονται τον τελευταίο καιρό τόσο στο
Πανεπιστήµιο Κρήτης (κυρίως στο Τµήµα Ιατρικής) όσο και στο Πανεπιστηµιακό
Γενικό Νοσοκοµείο Ηρακλείου (ΠΑΓΝΗ) –στο βαθµό που αφορούν ακαδηµαϊκές
λειτουργίες και πρακτικές- καταλήγει στα ακόλουθα:
Α) Τείνει χείρα εγκάρδιων συγχαρητηρίων στη συντριπτική πλειοψηφία των
συναδέλφων πανεπιστηµιακών δασκάλων άλλα και των λοιπών συντελεστών για το
επίπεδο υψηλών διεθνών προδιαγραφών, στο οποίο έχουν φέρει το Ίδρυµα και τους
σχετιζόµενους µε αυτό φορείς σχεδόν από την πρώτη µέρα δηµιουργίας του. Είναι
κοινός τόπος στην επιστηµονική κοινότητα της χώρας ότι το Πανεπιστήµιο Κρήτης,
το Πανεπιστηµιακό Γενικό Νοσοκοµείο Ηρακλείου (ΠΑΓΝΗ) και τα πολυάριθµα
Ερευνητικά Κέντρα, που λειτουργούν στο ευρύτερο περιβάλλον του, επιτυγχάνουν στο ρυθµό του συνεχούς- επιδόσεις διεθνών προδιαγραφών, και αυτό χάρη στην
αυτοθυσία, τον αλτρουισµό και την ανιδιοτέλεια της συντριπτικής πλειοψηφίας των
Πανεπιστηµιακών ∆ασκάλων σε όλες τις επιστηµονικές κατευθύνσεις.
Β) ∆υστυχώς η πραγµατικότητα αυτή έχει έντονα αµαυρωθεί και στιγµατισθεί το
τελευταίο διάστηµα από σειρά καταιγιστικών αποκαλύψεων τόσο από µέλη της ίδιας
της κοινότητας, όσο και από αξιόπιστα µέλη της τοπικής κοινωνίας. Αποκαλύψεις οι
οποίες έχουν να κάνουν µε «επαγγελµατικές πρακτικές» αλλά και «διαχειριστικά ήθη
και έθιµα», κάποιων ελάχιστων συναδέλφων του Τµήµατος Ιατρικής, που συγχρόνως
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αποτελούν σηµαντικά στελέχη και του Πανεπιστηµιακού Νοσοκοµείου. Πρακτικές που
δεν συνάδουν µε το ακαδηµαϊκό ήθος και µπορεί να αποδειχθεί ότι βρίσκονται στα
όρια της νοµιµότητας ή είναι παράνοµες. Η Εκτελεστική Γραµµατεία της ΠΟΣ∆ΕΠ
εκφράζει βαθειά θλίψη και έντονη απογοήτευση για
αυτή την ανεπίτρεπτη
κατάσταση, στην οποία εκ των πραγµάτων έχει εµπλακεί και κινδυνεύει να
εγκλωβιστεί συνολικά το Πανεπιστήµιο Κρήτης.
Γ) Η Οµοσπονδία καλεί όλους τους Πανεπιστηµιακούς ∆ασκάλους, ειδικά µάλιστα
αυτούς που έχουν θεσµικό ρόλο, αναλογιζόµενοι την κρισιµότητα της κατάστασης,
στην οποία έχει περιέλθει το Ίδρυµα, τη γενικότερη κρίση στην οποία βρίσκεται το
δηµόσιο πανεπιστηµιακό σύστηµα στη χώρα µας, αλλά και τις δύσκολες στιγµές που
διέρχεται σήµερα η πατρίδα µας, να αρθούν στο ύψος των περιστάσεων, να
υπερβούν κάθε ατοµική ή άλλη υστερόβουλη στρατηγική και να συµβάλουν µε τις
ενέργειες τους -από όποια θέση και αν βρίσκονται, όσο ψηλά και αν είναι αυτή- ώστε
το συντοµότερο δυνατόν το Πανεπιστήµιο Κρήτης να απεµπλακεί από τα χαµηλά και
γκρίζα και να επανέλθει στην λεωφόρο της δηµιουργίας και της ανάπτυξης, εκεί που
το είχαν τοποθετήσει οι πρωτοπόροι δηµιουργοί του πριν µερικές δεκαετίες. Ένα
τέτοιο Πανεπιστήµιο χρειάζονται επιτακτικά οι φοιτητές του αλλά όσο ποτέ άλλοτε
και η σηµερινή κοινωνία της Κρήτης.
∆) Συγχαίρουµε τους τοπικούς συλλογικούς φορείς της ακαδηµαϊκής κοινότητας για
τη σύνεση και συνέπεια, µε την οποία χειρίζονται το όλο ζήτηµα.
Ε) Η Οµοσπονδία καλεί το Υπουργείο Παιδείας ως το καθ’ ύλη αρµόδιο να προβεί στις
από τους νόµους προβλεπόµενες ενέργειες στα πλαίσια της αυτοτέλειας, ώστε να
βοηθήσει το Ίδρυµα να ξεπεράσει το συντοµότερο δυνατόν αυτή την κατάσταση.
Προφανώς όπου υπάρχει ακόµα και η παραµικρή υποψία η ∆ικαιοσύνη θα πρέπει να
βοηθηθεί από όλες τις πλευρές ώστε να µπορέσει να κάνει το έργο της απερίσπαστη
στο σωστό χρόνο.
Η Ηγεσία της ΠΟΣ∆ΕΠ είναι στη διάθεση του Πανεπιστηµίου Κρήτης να βοηθήσει µε
όλες τις δυνάµεις που διαθέτει και µε όποιο τρόπο της υποδειχθεί για το καλό του
Ιδρύµατος και του τόπου.

Ο Πρόεδρος

Η Γραµµατέας

Νικόλαος Μ.
Σταυρακάκης
Καθηγητής Ε.Μ.Π.

Ευγενία Μπουρνόβα
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Ε.Κ.Π.Α.

Α Π Ο Φ Α Σ Η
ΘΕΜΑ: Συγκέντρωση χρηµάτων για τους σεισµόπληκτους της ∆ηµοκρατίας
της Αϊτής από τους Συλλόγους Μελών ∆ΕΠ.
H Εκτελεστική Γραµµατεία της Οµοσπονδίας στην 6η Συνεδρίαση της στις 4
Φεβρουαρίου 2010 αποφάσισε να διαθέσει το συµβολικό ποσόν των 500.00

157

ευρώ για την οικονοµική στήριξη των σεισµόπληκτων της ∆ηµοκρατίας της
Αϊτής.
Επίσης η Ε.Γ. προτείνει σε όλους στους Συλλόγους Μελών ∆ΕΠ
να
ανταποκριθούν καταβάλλοντας ένα ποσόν στο µέτρο του δυνατού, ως ένα
ελάχιστο δείγµα ανθρώπινης αλληλεγγύης και συµπαράστασης στους
δεινοπαθούντες συνανθρώπους µας.
Οι Σύλλογοι µπορούν να καταθέσουν το ποσό που επιθυµούν στον τραπεζικό
λογαριασµό της ΠΟΣ∆ΕΠ, µέχρι τις 5 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010, και να ενηµερώσουν τον
Ταµία (chrisk@math.uoc.gr). Όλο το ποσό που θα συγκεντρωθεί θα κατατεθεί
στον ειδικό λογαριασµό της Ελληνικής Οργάνωσης των Γιατρών του

Κόσµου.
Τα στοιχεία του λογαριασµού της ΠΟΣ∆ΕΠ είναι τα ακόλουθα:
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
BIC: ABGRGRAA
IBAN: GR16 0431 1100 0036 6011 5401 553

Ο Πρόεδρος

Η Γραµµατέας

Νικόλαος Μ.
Σταυρακάκης
Καθηγητής Ε.Μ.Π.

Ευγενία Μπουρνόβα
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Ε.Κ.Π.Α.

ΑΠΟΦΑΣΗ
Θέµα: Εξεταστικές Περίοδοι µακράς διάρκειας και εκβιαστικές ενέργειες

φοιτητών απέναντι σε συναδέλφους στην Ιατρική Σχολή του ΕΚΠΑ.
Τα σοβαρά γεγονότα, που συνέβησαν στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστηµίου
Αθηνών και αφορούν τις συναδέλφους µας Αναστασία Τζώνου και Κλέα
Κατσουγιάννη, Καθηγήτριες Ιατρικής Στατιστικής και Επιδηµιολογίας, µέλη
και οι δύο του Εργαστηρίου Υγιεινής, Επιδηµιολογίας και Ιατρικής Στατιστικής
προκαλούν έντονη ανησυχία.
H Εκτελεστική Γραµµατεία της Οµοσπονδίας λαµβάνοντας υπόψη:
1) την επιστολή που στάλθηκε από τις δύο συναδέλφους καθηγήτριες προς το
Πρυτανικό Συµβούλιο του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου
Αθηνών, στις 29 / 1/ 2010,
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2)την επιστολή του Πρόεδρου της Ιατρικής Σχολής, ΕΚΠΑ καθ. Χριστόδουλου
Στεφανάδη προς την Πρυτανεία του ΕΚΠΑ,
3) την επιστολή του Προϊστάµενου Γραµµατείας του ΕΚΠΑ κ. Παναγιώτη
Κοντού προς τον Πρόεδρο της Ιατρικής Σχολής, ΕΚΠΑ καθ. Χριστόδουλου
Στεφανάδη,
4) Το πρόγραµµα χειµερινής εξεταστικής περιόδου Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου
Ακ. Έτους 2009-2010, µε ηµεροµηνία εκκίνησης 28 Ιανουαρίου 2010 και
ηµεροµηνία περάτωσης την 24 Μαρτίου του ιδίου έτους!!
5) την επιστολή του Προέδρου της ΠΟΣ∆ΕΠ προς τον Πρόεδρο της ΙΣΑ,
6) Την οµόφωνη απόφαση του αντίστοιχου Τοµέα Κοινωνικής Ιατρικής,
Ψυχιατρικής και Νευρολογίας,
7) ανακοινώσεις παρατάξεων φοιτητών και πανεπιστηµιακών,
καταλήγει στις ακόλουθες διαπιστώσεις:
Α) Το Πρόγραµµα Εξετάσεων στην ΙΣΑ τα τελευταία 20 χρόνια διαµορφώνεται
από τους φοιτητές της Σχολής, το οποίο συνήθως εκτείνεται σε βάθος χρόνου
που πλησιάζει τους δύο µήνες. Πράγµα που προφανώς έχει ως συνέπεια να
διαταράσσεται σοβαρά η εκπαιδευτική διαδικασία του εποµένου εξαµήνου,
αφού επί τουλάχιστον ένα µήνα προχωρούν παράλληλα εξεταστική και
εκπαιδευτική διαδικασία!
Β) Το «παράπτωµα» των συναδέλφων ήταν ότι δεν θέλησαν να παραβούν
τόσο την ισχύουσα νοµοθεσία όσο και τις σχετικά πρόσφατες αποφάσεις της
Συγκλήτου του ΕΚΠΑ (αρ. πρωτ. Εγγράφου της Συγκλήτου: 19730/4.6.2009)
-αλλά και των Συγκλήτων όλων των Πανεπιστηµίων της χώρας-, όπου γίνεται
µνεία της διάρκειας της εξεταστικής περιόδου, η οποία δεν µπορεί να
υπερβαίνει τις 3 βδοµάδες.
Γ) Συνάδελφοι οι οποίοι προσπαθούν να συνεισφέρουν µε το έργο και τη
στάση τους στην ποιοτική αναβάθµιση των σπουδών στην Ιατρική Σχολή,
συναντούν σηµαντικές δυσκολίες - προκύπτουσες από καταστηµένες
αντιλήψεις και πρακτικές- και δεν βρίσκουν την απαιτούµενη για το σκοπό
αυτό στήριξη. Μάλιστα όχι µόνο δεν εκδηλώνεται η παραµικρή στήριξη προς
τους/τις συναδέλφους, αλλά αφήνονται έρµαιο των οποιωνδήποτε έχουν την
διάθεση και τα «µέσα» να εξασκήσουν τη βία για να επιβάλουν τους στόχους
τους.
Στα πλαίσια αυτά θεωρούµε ότι
Ι) Τα θεσµικά όργανα της Σχολής θα πρέπει να επιληφθούν του θέµατος ώστε
να σταµατήσει η µετατροπή της Ιατρικής Σχολής σε εξεταστικό κέντρο, που
αποτρέπει τους φοιτητές από την παρακολούθηση των µαθηµάτων του
επόµενου εξαµήνου. Το χρονοδιάγραµµα του ακαδηµαϊκού έτους της ΙΣΑ
πρέπει να συµφωνεί µε τον ετήσιο προγραµµατισµό της Συγκλήτου, όπως
συµβαίνει µε τα υπόλοιπα Τµήµατα του ΕΚΠΑ αλλά και τα Τµήµατα όλων των
άλλων Πανεπιστηµίων. Κάθε άλλη πρακτική υποβαθµίζει την εκπαιδευτική
διαδικασία και το επίπεδο σπουδών.
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ΙΙ) Η Ηγεσία της Σχολής θα πρέπει να λάβει όλα εκείνα τα αναγκαία µέτρα –
πάντα σε πνεύµα διαλόγου και συναίνεσης- ώστε οι συνάδελφοι αλλά και κάθε
µέλος της πανεπιστηµιακής κοινότητας της σχολής να µπορεί καθηµερινά να
ασκεί ανεµπόδιστα και ειρηνικά τα καθήκοντα του µέσα στα πλαίσια των
νόµων και ενός ακαδηµαϊκού πολιτισµού υψηλών προδιαγραφών. Όλοι οι
συνάδελφοι θα πρέπει να συµβάλουν µε όλες τους τις δυνάµεις και µε κάθε
µέσον στη συνεχή αναβάθµιση των σπουδών στην Ιατρική Σχολή της Αθήνας.

Ο Πρόεδρος

Η Γραµµατέας

Νικόλαος Μ.
Σταυρακάκης
Καθηγητής Ε.Μ.Π.

Ευγενία Μπουρνόβα
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Ε.Κ.Π.Α.

Α Π Ο Φ Α Σ Η
ΘΕΜΑ: Παρέµβαση της ΠΟΣ∆ΕΠ για τις επικείµενες Πρυτανικές Εκλογές
Ενόψει των επικείµενων πρυτανικών εκλογών στα περισσότερα Πανεπιστήµια, η
Εκτελεστική Γραµµατεία της ΠΟΣ∆ΕΠ θεωρεί ότι οφείλει να τοποθετηθεί σε ορισµένα
θέµατα αρχών και να τα προτείνει στους πανεπιστηµιακούς της χώρας.
(i) Καλούµε όλα τα υποψήφια πρυτανικά σχήµατα να δηµοσιοποιήσουν αναλυτικές
θέσεις τόσο για τα θέµατα του Ιδρύµατος τους, όσο και για τα µείζονα θέµατα του
Πανεπιστηµίου. Επίσης, ζητάµε από τους υποψηφίους να συµβάλλουν µε κάθε
πρόσφορο τρόπο στην ανάπτυξη ενός ουσιαστικού διάλογου για τα ακαδηµαϊκά
πράγµατα. Μια ανοιχτή συζήτηση για τα προβλήµατα του Πανεπιστηµίου θα
βοηθήσει σηµαντικά στη µαζικότερη συµµετοχή όλων στις εκλογικές διαδικασίες. Θα
συµβάλλει επίσης στην ενεργοποίηση των φοιτητών, οι οποίοι βρίσκονται ακόµα
κάτω από την επίδραση του παλαιού, αντιδηµοκρατικού συστήµατος της
µεταβίβασης της ψήφου σε µια µικρή οµάδα αυθαίρετα και εκ των υστέρων
προσδιοριζόµενων εκλεκτόρων.
(ii) Θεωρούµε ότι όσοι συνάδελφοι ενδιαφέρονται να διεκδικήσουν θεσµικούς
ρόλους µέσα στο πανεπιστηµιακό θα πρέπει να είναι σε θέση να επικαλεστούν µια
διεθνώς διακριτή ακαδηµαϊκή πορεία αλλά και µια άµεµπτη, διαφανή και συνεπή
στάση στα «πανεπιστηµιακά κοινά». Το πανεπιστήµιο έχει ταλαιπωρηθεί στο
παρελθόν από υποψηφιότητες που κινούνταν στην αντίθετη κατεύθυνση.
(iii) Για να διασφαλισθεί η µυστικότητα της ψήφου είναι απαραίτητο το σύστηµα
ψηφοφορίας να οργανωθεί σωστά ανά Πανεπιστήµιο και Σχολή, µε γνώµονα
τη διασφάλιση του αδιάβλητου της ψηφοφορίας, όχι µόνο σε επίπεδο προσώπων
αλλά και ευρύτερων συνόλων, π.χ. Τµηµάτων. Επίσης, θα πρέπει να εκδοθούν
έγκαιρα οι εκλογικοί κατάλογοι ώστε οι εφορευτικές επιτροπές να επιτελούν
ανεµπόδιστα το έργο τους και η εκλογική διαδικασία να χαίρει διαφάνειας.
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Ο Πρόεδρος

Η Γραµµατέας

Νικόλαος Μ.
Σταυρακάκης
Καθηγητής Ε.Μ.Π.

Ευγενία Μπουρνόβα
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Ε.Κ.Π.Α.

ΑΠΟΦΑΣΗ
Θέµα: Σχετικά µε τα γεγονότα που βρίσκονται σε εξέλιξη στο Πανεπιστήµιο Κρήτης,
το Τµήµα Ιατρικής και το Πανεπιστηµιακό Νοσοκοµείο Ηρακλείου.
H Εκτελεστική Γραµµατεία της Οµοσπονδίας λαµβάνοντας υπόψη τα ακόλουθα
κείµενα

1) την επιστολή παραίτησης του καθηγητή Θεοφάνη Κιτσόπουλου από τη θέση του
Αντιπρύτανη Υποδοµών και Φοιτητικής Μέριµνας του Πανεπιστηµίου Κρήτης στις 22
Ιανουαρίου 2010,
2) την επιστολή-απάντηση της Πρυτανείας του Πανεπιστηµίου Κρήτης στις 25
Ιανουαρίου 2010,
3) Την επιστολή του καθ. Οδυσσέα Ζώρα Προέδρου του Τµήµατος Ιατρικής του
Πανεπιστηµίου Κρήτης στις 25 Ιανουαρίου 2010,
4) την απόφαση του Τµήµατος Ιατρικής του Πανεπιστηµίου Κρήτης στις 25
Ιανουαρίου 2010,
5) την ανακοίνωση όλων των Συλλόγων Εργαζοµένων του Πανεπιστηµίου Κρήτης
στις 27 Ιανουαρίου 2010,
6) τις ανακοινώσεις του Ενιαίου Συλλόγου Καθηγητών του Πανεπιστηµίου Κρήτης
στο Ηράκλειο στις 27 Ιανουαρίου 2010 και στις 3 Φεβρουαρίου 2010.
7) την ανακοίνωση του Ενιαίου Φορέα ∆ιδασκόντων της Σχολής Κοινωνικών
Επιστηµών του Πανεπιστηµίου Κρήτης στις 4 Φεβρουαρίου 2010.
8) τις δηλώσεις που συνόδευαν τις παραιτήσεις του Προέδρου και του Αντιπροέδρου
του Πανεπιστηµιακού Νοσοκοµείου Ηρακλείου.
9) τις ανακοινώσεις παρατάξεων φοιτητών και εργαζοµένων στο Πανεπιστήµιο
Κρήτης.
σχετικά µε τα γεγονότα, που διαδραµατίζονται τον τελευταίο καιρό τόσο στο
Πανεπιστήµιο Κρήτης (κυρίως στο Τµήµα Ιατρικής) όσο και στο Πανεπιστηµιακό
Γενικό Νοσοκοµείο Ηρακλείου (ΠΑΓΝΗ) –στο βαθµό που αφορούν ακαδηµαϊκές
λειτουργίες και πρακτικές- καταλήγει στα ακόλουθα:
Α) Τείνει χείρα εγκάρδιων συγχαρητηρίων στη συντριπτική πλειοψηφία των
συναδέλφων πανεπιστηµιακών δασκάλων άλλα και των λοιπών συντελεστών για το
επίπεδο υψηλών διεθνών προδιαγραφών, στο οποίο έχουν φέρει το Ίδρυµα και τους
σχετιζόµενους µε αυτό φορείς σχεδόν από την πρώτη µέρα δηµιουργίας του. Είναι
κοινός τόπος στην επιστηµονική κοινότητα της χώρας ότι το Πανεπιστήµιο Κρήτης,
το Πανεπιστηµιακό Γενικό Νοσοκοµείο Ηρακλείου (ΠΑΓΝΗ) και τα πολυάριθµα
Ερευνητικά Κέντρα, που λειτουργούν στο ευρύτερο περιβάλλον του, επιτυγχάνουν στο ρυθµό του συνεχούς- επιδόσεις διεθνών προδιαγραφών, και αυτό χάρη στην

161

αυτοθυσία, τον αλτρουισµό και την ανιδιοτέλεια της συντριπτικής πλειοψηφίας των
Πανεπιστηµιακών ∆ασκάλων σε όλες τις επιστηµονικές κατευθύνσεις.
Β) ∆υστυχώς η πραγµατικότητα αυτή έχει έντονα αµαυρωθεί και στιγµατισθεί το
τελευταίο διάστηµα από σειρά καταιγιστικών αποκαλύψεων τόσο από µέλη της ίδιας
της κοινότητας, όσο και από αξιόπιστα µέλη της τοπικής κοινωνίας. Αποκαλύψεις οι
οποίες έχουν να κάνουν µε «επαγγελµατικές πρακτικές» αλλά και «διαχειριστικά ήθη
και έθιµα», κάποιων ελάχιστων συναδέλφων του Τµήµατος Ιατρικής, που συγχρόνως
αποτελούν σηµαντικά στελέχη και του Πανεπιστηµιακού Νοσοκοµείου. Πρακτικές που
δεν συνάδουν µε το ακαδηµαϊκό ήθος και µπορεί να αποδειχθεί ότι βρίσκονται στα
όρια της νοµιµότητας ή είναι παράνοµες. Η Εκτελεστική Γραµµατεία της ΠΟΣ∆ΕΠ
εκφράζει βαθειά θλίψη και έντονη απογοήτευση για
αυτή την ανεπίτρεπτη
κατάσταση, στην οποία εκ των πραγµάτων έχει εµπλακεί και κινδυνεύει να
εγκλωβιστεί συνολικά το Πανεπιστήµιο Κρήτης.
Γ) Η Οµοσπονδία καλεί όλους τους Πανεπιστηµιακούς ∆ασκάλους, ειδικά µάλιστα
αυτούς που έχουν θεσµικό ρόλο, αναλογιζόµενοι την κρισιµότητα της κατάστασης,
στην οποία έχει περιέλθει το Ίδρυµα, τη γενικότερη κρίση στην οποία βρίσκεται το
δηµόσιο πανεπιστηµιακό σύστηµα στη χώρα µας, αλλά και τις δύσκολες στιγµές που
διέρχεται σήµερα η πατρίδα µας, να αρθούν στο ύψος των περιστάσεων, να
υπερβούν κάθε ατοµική ή άλλη υστερόβουλη στρατηγική και να συµβάλουν µε τις
ενέργειες τους -από όποια θέση και αν βρίσκονται, όσο ψηλά και αν είναι αυτή- ώστε
το συντοµότερο δυνατόν το Πανεπιστήµιο Κρήτης να απεµπλακεί από τα χαµηλά και
γκρίζα και να επανέλθει στην λεωφόρο της δηµιουργίας και της ανάπτυξης, εκεί που
το είχαν τοποθετήσει οι πρωτοπόροι δηµιουργοί του πριν µερικές δεκαετίες. Ένα
τέτοιο Πανεπιστήµιο χρειάζονται επιτακτικά οι φοιτητές του αλλά όσο ποτέ άλλοτε
και η σηµερινή κοινωνία της Κρήτης.
∆) Συγχαίρουµε τους τοπικούς συλλογικούς φορείς της ακαδηµαϊκής κοινότητας για
τη σύνεση και συνέπεια, µε την οποία χειρίζονται το όλο ζήτηµα.
Ε) Η Οµοσπονδία καλεί το Υπουργείο Παιδείας ως το καθ’ ύλη αρµόδιο να προβεί στις
από τους νόµους προβλεπόµενες ενέργειες στα πλαίσια της αυτοτέλειας, ώστε να
βοηθήσει το Ίδρυµα να ξεπεράσει το συντοµότερο δυνατόν αυτή την κατάσταση.
Προφανώς όπου υπάρχει ακόµα και η παραµικρή υποψία η ∆ικαιοσύνη θα πρέπει να
βοηθηθεί από όλες τις πλευρές ώστε να µπορέσει να κάνει το έργο της απερίσπαστη
στο σωστό χρόνο.
Η Ηγεσία της ΠΟΣ∆ΕΠ είναι στη διάθεση του Πανεπιστηµίου Κρήτης να βοηθήσει µε
όλες τις δυνάµεις που διαθέτει και µε όποιο τρόπο της υποδειχθεί για το καλό του
Ιδρύµατος και του τόπου.

Ο Πρόεδρος

Η Γραµµατέας

Νικόλαος Μ.
Σταυρακάκης
Καθηγητής Ε.Μ.Π.

Ευγενία Μπουρνόβα
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Ε.Κ.Π.Α.
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ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

ΑΘΗΝΑ, 22 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2010

ΑΠΟΦΑΣΗ
Θέµα: Η στάση της Οµοσπονδίας µπροστά στην οικονοµική κρίση της χώρας και τις
συνέπειες στην ήδη έντονα βεβαρηµένη µισθολογική κατάσταση των
Πανεπιστηµιακών ∆ασκάλων.
Η Εκτελεστική Γραµµατεία της ΠΟΣ∆ΕΠ εκτιµώντας την περιρρέουσα ατµόσφαιρα
φηµών, σχεδίων, ανακοινώσεων σχετικά µε τις αποφάσεις της Κυβέρνησης για το
φορολογικό νοµοσχέδιο και την εφαρµογή του συµφώνου σταθερότητας διαπιστώνει
ότι:
Είναι γεγονός πέραν κάθε αµφισβήτησης ότι η οικονοµική κατάσταση της
χώρας κινείται σε δραµατικά επίπεδα. Η κατάσταση αυτή οφείλεται εν µέρει στη
διεθνή οικονοµική κρίση, αλλά θεωρούµε -και αυτό δείχνουν πέραν κάθε
αµφισβήτησης τα διαθέσιµα στοιχεία- ότι η κρίση στη χώρα µας οφείλεται κυρίως σε
εσωτερικούς δοµικούς παράγοντες. Παράγοντες οι οποίοι έχουν πολιτικό, οικονοµικό
αλλά και κοινωνικό χαρακτήρα και η παρουσία των οποίων εκτείνεται χρονικά αρκετές
δεκαετίες στο παρελθόν. Τα τεράστια δηµοσιονοµικά ελλείµµατα και οι λοιπές
υστερήσεις δηµιουργήθηκαν κυρίως από πράξεις, λάθη και παραλείψεις των εχόντων
και κατεχόντων, καθώς και εκείνων που συλλογικά ή ατοµικά άσκησαν την εξουσία στην όποια µορφή της- τις δεκαετίες που πέρασαν.
Τοποθετούµενοι απέναντι στην κρίση που βιώνει σήµερα η χώρα µας,
νοιώθουµε την ευθύνη και την ανάγκη:
Α) Να δηλώσουµε ότι απαιτούνται ριζικές δράσεις και µέτρα για τον εκσυγχρονισµό,
την εκλογίκευση και τη συνολική αναδιάρθρωση του κράτους µε διαδικασίες
αξιοκρατίας, αξιολόγησης, διαφάνειας και ουσιαστικής λογοδοσίας µε στόχο την
αλλαγή του πολιτικού συστήµατος που µας οδήγησε στη βαθειά κρίση (Κυβέρνηση,
Κοινοβούλιο, Κόµµατα, Συνδικάτα, ∆ικαστικό Σώµα και ΜΜΕ).
Β) Το πρότυπό του Ακαδηµαϊκού ∆άσκαλου που υπερασπιζόµαστε και προωθούµε
είναι αυτό του ∆ηµόσιου Λειτουργού που υπηρετεί µε εντιµότητα, εργατικότητα,
αφοσίωση και έµπνευση το δηµόσιο συµφέρον, και αγωνίζεται για την επικράτηση
µιας απαιτητικής δεοντολογίας και επαγγελµατικής ηθικής στο Πανεπιστήµιο. Αυτό το
πρότυπο θέλουµε να προβάλλουµε στην ελληνική κοινωνία ειδικά µέσα στις
σηµερινές αντίξοες συνθήκες.
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Στη συνέχεια και για µια ακόµα φορά συνοπτικά παρουσιάζουµε τη δραµατική
οικονοµική κατάσταση, στην οποία βρίσκονται σήµερα οι συνάδελφοί
πανεπιστηµιακοί δάσκαλοι:
Ι) Το µισθολόγιο άλλων κλάδων επιστηµόνων δηµόσιων λειτουργών (δικαστικοί,
γιατροί ΕΣΥ, στρατιωτικοί) αναµορφώθηκε µέσα στη διετία 2008-2009 µε αυξήσεις
που κυµαίνονται από 25% (στρατιωτικοί) έως 99% (δικαστικοί), υπολογιζόµενες επί
του βασικού µισθού, που ίσχυε προ του 2004. Στην πράξη την τελευταία 6ετία
έχουµε πραγµατική µείωση συνολικών αποδοχών, σωρευτικά της τάξης του 15%!!!
Έτσι, τα µέλη ∆ΕΠ αποτελούν τον µοναδικό κλάδο επιστηµόνων δηµόσιων
λειτουργών, που αµείβεται ακόµη µε το ειδικό µισθολόγιο του 1997. Αποτέλεσµα της
κατάστασης αυτής είναι, για παράδειγµα, ο σηµερινός βασικός µισθός ενός πρωτοδίκη
να είναι 2027 €, ενώ ενός Λέκτορα 1055 €. Θα πρέπει λοιπόν η Πολιτεία να λάβει
σοβαρά υπόψη ότι όλα αυτά που σήµερα απαιτεί από τους εργαζόµενους στον
ευρύτερο ∆ηµόσιο τοµέα, οι Πανεπιστηµιακοί ∆άσκαλοι τα έχουν
προκαταβάλει την τελευταία 6-ετία και µε το παραπάνω.
ΙΙ) ) Σηµειώνουµε εδώ ότι το µισθολόγιο των µελών ∆ΕΠ, εδώ και δεκαπέντε χρόνια λόγω φαύλων πρακτικών- αποτελείται κατά 50% από επιδόµατα (πέραν των τριετιών
και των οικογενειακών επιδοµάτων) µια κατάσταση για την οποία διαχρονικά οι
πανεπιστηµιακοί δάσκαλοι δικαίως διαµαρτύρονται, ειδικά επειδή τα περισσότερα
επιδόµατα αφορούν τοµείς δραστηριότητας, που συνδέονται άµεσα µε τον πυρήνα
της επαγγελµατικής ενασχόλησής µας, όπως για παράδειγµα τα επιδόµατα διδακτικής
προετοιµασίας και έρευνας.
ΙΙΙ) Αυτά συµβαίνουν σε µια εποχή κατά την οποία -όπως είναι γενικά αποδεκτό- το
σώµα των πανεπιστηµιακών δασκάλων συγκεντρώνει το καλύτερο επιστηµονικό
δυναµικό από την ίδρυση του Ελληνικού Κράτους και ενώ τα µέλη ∆ΕΠ τα τελευταία
χρόνια έχουν κληθεί να αναλάβουν επιπρόσθετο έργο τόσο σε διοικητικό όσο και
διδακτικό µε την ανεξέλεγκτη αύξηση του αριθµού των εισακτέων. Επιπλέον,
επισηµαίνουµε ότι τα µέλη ∆ΕΠ έχουν κληθεί τα τελευταία χρόνια, µε τον µισθό τους
µειούµενο, να παρέχουν πολλαπλάσιο έργο, υποστηρίζοντας τη λειτουργία των
Προγραµµάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών. Τα τελευταία συνιστούν σχεδόν άλλο ένα
Πανεπιστήµιο µέσα στο Πανεπιστήµιο και µάλιστα ειδικών απαιτήσεων.
ΙV) Η κατάσταση αυτή εκτός των άλλων έχει σοβαρές επιπτώσεις τόσο στο θέµα της
συγκράτησης όσο και στο θέµα της προσέλκυσης ακαδηµαϊκού προσωπικού υψηλών
διεθνών προδιαγραφών στα ελληνικά πανεπιστήµια. Αυτά δε συµβαίνουν σε µια
εποχή που αποτελεί κοινή συνείδηση –τουλάχιστον στις αναπτυγµένες χώρες του
κόσµου- ότι το πανεπιστηµιακό σύστηµα και τα στελέχη του αποτελούν έναν από
τους κύριους συντελεστές της οικονοµικής και κοινωνικής ανάπτυξης.
Παρόλο που οι Πανεπιστηµιακοί δεν είµαστε εκείνοι που συµµετείχαν στη
διαχείριση των κρατικών υποθέσεων και δεν ευθυνόµαστε για την σηµερινή
κατάσταση της Χώρας, εντούτοις είµαστε διατεθειµένοι να συµβάλουµε µαζί µε το
σύνολο του ελληνικού λαού για την αντιµετώπιση της. Για την συµβολή µας όµως
αυτή, έχουµε να δηλώσουµε τα ακόλουθα:
1. Αναγνώριση από την κυβέρνηση ότι οι αποδοχές µας βρίσκονται σήµερα σε
χαµηλό επίπεδο χωρίς βελτίωση τα τελευταία χρόνια και ότι τα διάφορα
επιδόµατα που κακώς αποτελούν 40-50% των αποδοχών µας είναι
αναπόσπαστο µέρος των αποδοχών µας.
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2. Ζητούµε χρονοδιάγραµµα ένταξης των επιδοµάτων αυτών στους βασικούς
µισθούς και αποκατάσταση σε εκείνο το χρόνο όποιας ενδεχόµενης µείωσης
υποστούµε.
3. Όποια απώλεια του εισοδήµατος µας τώρα να είναι πρόσκαιρη και η
αποκατάσταση της να συνδεθεί µε την βελτίωση των δηµοσιονοµικών
µεγεθών. Με τη µορφή ειδικής πρόσθετης αµοιβής για κάθε µονάδα µείωσης
του ελλείµµατος σε ετήσια βάση. Συµφωνούµε να δανείσουµε την κυβέρνηση
όχι να µειωθούν οι αποδοχές µας
4. Σε καµιά περίπτωση να µη θιγούν µε τις όποιες περικοπές οι συντάξιµες
αποδοχές µας.
5. Απαιτούµε δίκαια φορολογικά µέτρα που να αναγνωρίζουν τις ιδιαίτερες
συνθήκες του επαγγέλµατος. ∆απάνες για συµµετοχή σε συνέδρια, βιβλία,
συνδροµές σε επιστηµονικά περιοδικά, εσωτερικές µετακινήσεις κλπ πρέπει να
εκπίπτουν από το εισόδηµα αφού αποτελούν ουσιαστικές δαπάνες για την
άσκηση του επαγγέλµατος µας.
6. Η µείωση 10% των λειτουργικών δαπανών δεν είναι δυνατόν να ισχύσει
αδιακρίτως σε όλα ΑΕΙ. Είναι απαραίτητο να µειωθούν άχρηστες δαπάνες µε
τη χρήση των νέων τεχνολογιών και την απλούστευση διαδικασιών και µε τη
χρήση συστηµάτων παρακολούθησης. Κάθε ίδρυµα στο πλαίσιο του
προγραµµατισµού του πρέπει να ρυθµίσει ορθολογικά και να παρακολουθεί
αποτελεσµατικά τις δαπάνες του.
7. ∆εν πρόκειται να δεχτούµε να υποστούµε για άλλη µια φορά µείωση των
αποδοχών µας µε µέτρα σταθερού χαρακτήρα. Απαιτούµε την υπογραφή ενός
συµβολαίου τιµής µε συγκεκριµένες δεσµεύσεις και µέτρα αποκλειστικά
πρόσκαιρου χαρακτήρα.
Απαιτούµε ειλικρινή και άµεσο διάλογο. Στα πλαίσια αυτά απαιτούµε ΑΜΕΣΗ
συνάντηση τόσο µε το Υπουργείο Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων,
όσο και µε το Υπουργείο Οικονοµικών. Θέλουµε να είµαστε σαφείς και
κατηγορηµατικοί ότι στην περίπτωση µη πραγµατοποίησης σε εύλογο χρόνο µιας
συνάντησης των εκπροσώπων της Οµοσπονδίας και της Πολιτικής Ηγεσίας των δύο
Υπουργείων, και σε περίπτωση που δεν υπάρξει δέσµευση για τα ζητήµατα, που
θέτουµε είµαστε αποφασισµένοι να προχωρήσουµε σε κλιµακούµενες κινητοποιήσεις
αµέσως µετά το Πάσχα, οι οποίες δεν αποκλείεται να καταλήξουν και σε απεργία
διαρκείας. Η υποµονή των συναδέλφων πανεπιστηµιακών δασκάλων εξαντλείται
ταχύτατα.

Ο Πρόεδρος

Η Γραµµατέας

Νικόλαος Μ.
Σταυρακάκης
Καθηγητής Ε.Μ.Π.

Ευγενία Μπουρνόβα
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Ε.Κ.Π.Α.

Κοινοποίηση:
Κυρία Άννα ∆ιαµαντοπούλου, Υπουργό Παιδείας, ypourgos@ypepth.gr
Κύριο Γεώργιο Παπακωνσταντίνου, Υπουργό Οικονοµικών, Νίκης 5-7, 101 80,
ΑΘΗΝΑ, minister@mnec.gr

165

Καθηγητή Ιωάννη Πανάρετο, Υφυπουργό Παιδείας, Ανδρέα Παπανδρέου 37, 15180
Μαρούσι, deputy_minister_contact@ypepth.gr
Κυρία ‘Εφη Χριστοφιλοπούλου, Υφυπουργό Παιδείας, Ανδρέα Παπανδρέου 37, 15180
Μαρούσι, evychrist@parliament.gr
Κύριο Φίλιππο Σαχινίδη, Υφυπουργό Οικονοµικών, yfypourgos@glk.officegate.gr
Καθηγητή Βασίλειο Κουλαϊδή, Γενικό Γραµµατέα Υπουργείου Παιδείας, Ανδρέα
Παπανδρέου 37, 15180 Μαρούσι, koulaidi@uop.gr
Αν. Καθηγητή Ηλία Πλασκοβίτη, Γενικό Γραµµατέα Υπουργείου Οικονοµικών,
ilias.plaskovitis@panteion.gr
Καθηγητή Βασίλειο Παπάζογλου, Ειδικό Γραµµατέα Πανεπιστηµιακής Εκπαίδευσης,
Ανδρέα Παπανδρέου 37, 15180 Μαρούσι, papazog@deslab.ntua.gr

Πανελλήνια Οµοσπονδία Συλλόγων
∆ιδακτικού και Ερευνητικού
Προσωπικού
∆ιεύθυνση: ΣΤΑ∆ΙΟΥ 5, GR105 62, ΑΘΗΝΑ,
Ιστοσελίδα: www.posdep.gr
Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο: posdep@posdep.gr
Τηλέφωνο: 210 3688568
Fax: 210.3688501

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ
∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Αθήνα, 23 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2010

ΘΕΜΑ: Συνάντηση του Προέδρου και της Γραµµατέα της Ε.Γ. της ΠΟΣ∆ΕΠ και

εκπροσώπων του ∆.Σ. της Ένωσης Ελλήνων Ερευνητών.
Την Τετάρτη, 17 Φεβ. 2010, έγινε συνάντηση του Προέδρου και της Γραµµατέα της
Ε.Γ. της Πανελλήνιας Οµοσπονδίας Συλλόγων ∆ιδακτικού και Ερευνητικού
Προσωπικού (ΠΟΣ∆ΕΠ) και εκπροσώπων του ∆.Σ. της Ένωσης Ελλήνων Ερευνητών
(ΕΕΕ).
Τα δύο µέρη αξιολόγησαν ως θετική ενέργεια την ένταξη του ερευνητικού ιστού της
Γενικής Γραµµατείας Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) στο Υπουργείο Παιδείας ∆ια
Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων και συµφώνησαν να εργαστούν από κοινού για τη
θεσµική διαµόρφωση του ενιαίου χώρου Παιδείας και Έρευνας και για την ενίσχυση
της διασύνδεσης πανεπιστηµίων και ερευνητικών κέντρων.
Βασικά στοιχεία του χώρου αυτού αποτελούν, η αυτονοµία διοίκησης, η αριστεία των
επιστηµονικών επιδόσεων, οι µηχανισµοί αξιολόγησης και αποτίµησης, η ενίσχυση
των µηχανισµών κινητικότητας µεταξύ ΑΕΙ και Ερευνητικών Κέντρων (ΕΚ).
Συζητήθηκαν, ως θέµατα άµεσης προτεραιότητας,

• η διεύρυνση και θεσµική κατοχύρωση της συµµετοχής του ερευνητικού δυναµικού
στο µεταπτυχιακό κύκλο σπουδών και η επέκτασή της στην προπτυχιακή
διαδικασία.
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• η αξιοποίηση από τα ΑΕΙ του υψηλού επιπέδου έρευνας που αναπτύσσεται στα
ΕΚ, καθώς και της πολύχρονης εµπειρίας που αφορά τις εξωτερικές αξιολογήσεις
από διεθνείς επιστηµονικές επιτροπές.

Για την Πανελλήνια Οµοσπονδία Συλλόγων
∆ιδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού
Ο Πρόεδρος

Η Γραµµατέας

Νικόλαος Μ.
Σταυρακάκης
Καθηγητής Ε.Μ.Π.

Ευγενία Μπουρνόβα
Αναπληρώτρια
Καθηγήτρια Ε.Κ.Π.Α.

Για την Ένωση Ελλήνων Ερευνητών
Ο Πρόεδρος

Η Γραµµατέας

∆ηµήτριος Λουκάς
Κύριος Ερευνητής

Μαρία Στουµπούδη
Κύρια Ερευνήτρια
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Πανελλήνια Οµοσπονδία Συλλόγων
∆ιδακτικού και Ερευνητικού
Προσωπικού
∆ιεύθυνση: ΣΤΑ∆ΙΟΥ 5, GR105 62, ΑΘΗΝΑ,
Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο: posdep@posdep.gr
Ιστοσελίδα: www.posdep.gr
Τηλέφωνο: 210 3688568
Fax: 210.3688501

Π Ρ Ο Ε ∆ Ρ Ε Ι Ο
∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Αθήνα, 27 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2010

Θέµα: Φαινόµενα βίας και καταστροφών στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο &

το Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης.
Με περίσκεψη, προσοχή αλλά και προβληµατισµό παρακολουθούµε τη
βδοµάδα που πέρασε να επαναλαµβάνονται για µια ακόµα φορά φαινόµενα
βίας και καταστροφών κατά της περιουσίας δύο Ιδρυµάτων: του Εθνικού

Μετσόβιου Πολυτεχνείου και του Αριστοτέλειου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης.
Στηρίζουµε τις Ηγεσίες των δύο αυτών Ιδρυµάτων σε όλες τις ενέργειες που
αναγκάζονται να προβούν στα πλαίσια των θεσµών και των αποφάσεων των
ακαδηµαϊκών οργάνων, ώστε να επιτύχουν την οµαλή διεξαγωγή τόσο του
εκπαιδευτικού έργου όσο και των λοιπών ακαδηµαϊκών λειτουργιών.
Καταδικάζουµε µε τον πλέον κατηγορηµατικό τρόπο κάθε είδους επεισόδια
µέσα στους πανεπιστηµιακούς χώρους που οδηγούν στην απαξίωση και την
υποβάθµιση του δηµόσιου πανεπιστηµίου. Το Ελληνικό Πανεπιστήµιο δηµιούργηµα των κόπων των πανεπιστηµιακών δασκάλων, των χρηµάτων του
ελληνικού λαού, της συνδροµής των φοιτητών και του λοιπού προσωπικούδεν µπορεί και δεν επιτρέπεται να συνεχίσει να βιώνει ένα «ακαδηµαϊκό
πολιτισµό» χαµηλών ποιοτικών προδιαγραφών.
Το θέµα της ασφάλειας προσωπικού και εγκαταστάσεων αλλά και της
εύρυθµης ακαδηµαϊκής λειτουργίας των Πανεπιστηµίων θεωρούµε ότι θα
πρέπει να αποτελεί για τις Ηγεσίες των Πανεπιστηµίων, τη Σύνοδο
Πρυτάνεων, την Πολιτεία αλλά και κάθε πανεπιστηµιακό δάσκαλο µια συνεχή
έγνοια και φροντίδα.

Ο Πρόεδρος

Η Γραµµατέας

Νικόλαος Μ.
Σταυρακάκης
Καθηγητής Ε.Μ.Π.

Ευγενία Μπουρνόβα
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Ε.Κ.Π.Α.
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Πανελλήνια Οµοσπονδία Συλλόγων
∆ιδακτικού και Ερευνητικού
Προσωπικού
∆ιεύθυνση: ΣΤΑ∆ΙΟΥ 5, GR105 62, ΑΘΗΝΑ,
Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο: posdep@posdep.gr
Ιστοσελίδα: www.posdep.gr
Τηλέφωνο: 210 3688568
Fax: 210.3688501

Π Ρ Ο Ε ∆ Ρ Ο Σ
∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Αθήνα, 2η ΜΑΡΤΙΟΥ 2010
ΘΕΜΑ: Απώλεια της δυνατότητας πρόσβασης της Ακαδηµαϊκής Κοινότητας στις

διεθνείς ηλεκτρονικές βιβλιοθήκες.

Από χθες η ακαδηµαϊκή κοινότητα της χώρας στο σύνολό της βιώνει τις
συνέπειες ενός προ πολλού χρόνου «προαναγγελθέντος εγκλήµατος». Τα
ελληνικά Πανεπιστήµια, καθώς και όλα τα ερευνητικά ιδρύµατα της χώρας,
απώλεσαν τη δυνατότητα ηλεκτρονικής πρόσβασης σε όλους σχεδόν τους
εκδοτικούς οίκους, λόγω αδυναµίας έγκαιρης πληρωµής της αντίστοιχης
συνδροµής της Ελληνικής Πολιτείας προς τους διεθνείς οίκους-διαθέτες των
σχετικών υπηρεσιών. Ως Οµοσπονδία τον τελευταίο χρόνο έχουµε κρούσει
επανειληµµένα τον κώδωνα του επερχόµενου κινδύνου τόσο στην
προηγούµενη ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας όσο και τη σηµερινή (Βλέπε
συνηµµένα).
Η ΠΟΣ∆ΕΠ εκφράζει την έντονη δυσφορία αλλά και διαµαρτυρία της για την
πλήρη αναποτελεσµατικότητα των όποιων χειρισµών έχουν γίνει µέχρι σήµερα
στο θέµα αυτό από την πλευρά των συναρµόδιων Υπουργείων Παιδείας,
Οικονοµικών και Εθνικής Οικονοµίας. Θα περιµέναµε από τη συνάδελφο
Υπουργό Εθνικής Οικονοµίας Κα. Λούκα Κατσέλη και το συνάδελφο Υπουργό
Οικονοµικών Κο. Γιώργο Παπακωνσταντίνου, τη δροµολόγηση από καιρό των
απαραίτητων εκείνων ενεργειών και πρωτοβουλιών, ώστε σήµερα να µη
βιώνουµε στη δουλειά µας συνθήκες παλαιολιθικής εποχής.
Ζητάµε την άµεση διευθέτηση του θέµατος και την επίλυση του γενικότερου
χρόνιου προβλήµατος των ακαδηµαϊκών βιβλιοθηκών των πανεπιστηµίων,
όπως κτιριακά, προσωπικό, συνδροµές σε έντυπα και ηλεκτρονικά περιοδικά.
Οι πανεπιστηµιακοί δάσκαλοι –ειδικά στη σηµερινή συγκυρία- απαιτούµε από
την Πολιτεία περίσσεια σοβαρότητας και υπευθυνότητας στην αντιµετώπιση
των βασικών αναγκών του λειτουργήµατός µας. Χωρίς σύγχρονες ακαδηµαϊκές
πηγές δεν υπάρχει έρευνα. Το Ελληνικό Πανεπιστήµιο επιστρέφει στο
Μεσαίωνα.
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Νικόλαος Μ. Σταυρακάκης
Καθηγητής Ε.Μ.Π. Πρόεδρος ΠΟΣ∆ΕΠ

Συνηµµένα:
1) Απόφαση ∆ιοικούσας Επιτροπής, 20 Ιουνίου 2009, Πάτρα,
2) Επιστολή στο τότε Υπουργό Παιδείας κ. Άρη Σπηλιωτόπουλο, 12 Σεπτεµβρίου
2009,
3) Απόφαση της Εκτελεστικής Γραµµατείας της ΠΟΣ∆ΕΠ, 4 Φεβρουαρίου 2010,
Αθήνα.

Κοινοποίηση:
Κυρία Άννα ∆ιαµαντοπούλου, Υπουργό Π∆ΒΜΘ, Ανδρέα Παπανδρέου 37, 15180
Μαρούσι, ypourgos@ypepth.gr
Κύριο Γεώργιο Παπακωνσταντίνου, Υπουργό Οικονοµικών, Νίκης 5-7, 101 80,
ΑΘΗΝΑ, minister@mnec.gr
Καθηγήτρια Λούκα Κατσέλη, Υπουργό Εθνικής Οικονοµίας, louka.katseli@gmail.com
Καθηγητή Ιωάννη Πανάρετο, Υφυπουργό Παιδείας, Ανδρέα Παπανδρέου 37, 15180
Μαρούσι, deputy_minister_contact@ypepth.gr
Καθηγητή Βασίλειο Κουλαϊδή, Γενικό Γραµµατέα Υπουργείου Παιδείας,
Ανδρέα
Παπανδρέου 37, 15180 Μαρούσι, koulaidi@uop.gr
Καθηγητή Βασίλειο Παπάζογλου, Ειδικό Γραµµατέα Ανώτατης Εκπαίδευσης, Ανδρέα
Παπανδρέου 37, 15180 Μαρούσι, papazog@deslab.ntua.gr
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Πανελλήνια Οµοσπονδία Συλλόγων
∆ιδακτικού και Ερευνητικού
Προσωπικού
∆ιεύθυνση: Ιπποκράτους 35, GR 106 80 Αθήνα, 6ος Όροφος
Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο: posdep@posdep.gr
Ιστοσελίδα: www.posdep.gr
Τηλέφωνο: 210 3688568
Fax: 210.3688501

Π Ρ Ο Ε ∆ Ρ ΟΣ
ΑΘΗΝΑ, 4 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010
Προς τον
Κύριο ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
Υπουργό Οικονοµικών, Νίκης 5-7, 101 80, ΑΘΗΝΑ, minister@mnec.gr

Θέµα: Περικοπή στις πρόσθετες αµοιβές και τις µετακινήσεις των µελών ∆ΕΠ

και των ερευνητών.
Αξιότιµε κ. Υπουργέ
Σχετικά µε το προτεινόµενο Σχέδιο Νόµου «Προστασία της εθνικής οικονοµίας Επείγοντα µέτρα για την αντιµετώπιση της δηµοσιονοµικής κρίσης» έχουµε να
παρατηρήσουµε τα ακόλουθα:
1) Ανώτατο όριο στις υπερωρίες. Σε αρκετά ερευνητικά προγράµµατα (π.χ.
όλα τα χρηµατοδοτούµενα από την Ευρωπαϊκή κοινότητα), οι πρόσθετες
αµοιβές µας είναι για υπερωριακή εργασία (πέραν των 80 ωρών τον µήνα).
Αν µπει άνω όριο στις υπερωρίες -π.χ. 30%- θα µπει όριο και στις πρόσθετες
αποδοχές µας, αν και θα αφορούν λεφτά που δεν πληρώνει η κυβέρνηση,
αλλά συνήθως η Ευρωπαϊκή Κοινότητα ή άλλοι «εργοδότες».
2) Ανώτατο όριο στις πρόσθετες αποδοχές. Αυτή την στιγµή είναι στο
100% του µισθού. Αν ελαττωθεί, θα ελαττωθούν οι πρόσθετες αποδοχές, αν
και θα αφορούν λεφτά που συνήθως δεν πληρώνει η κυβέρνηση, αλλά είναι
από άλλες πηγές.
3) Ανώτατο όριο στις µετακινήσεις. Αν µπει άνω όριο συνολικά ή στην
ηµερήσια αποζηµίωση, δεν θα µπορούµε να ταξιδέψουµε για τις ανάγκες των
ερευνητικών προγραµµάτων, παρ ότι θα υπάρχουν σχετικά κονδύλια στα
ερευνητικά µας προγράµµατα, τα οποία επαναλαµβάνω χρηµατοδοτούνται
από µη κρατικές πηγές.
4) Μείωση του ωριαίου κόστους εργασίας. Αυτή είναι µια παράπλευρη
απώλεια. Λόγω της µείωσης των µισθών µας, µειώνεται και το ωριαίο κόστος
εργασίας των µελών ∆ΕΠ. Άρα για ίδιες πρόσθετες αµοιβές, πρέπει να
δουλεύουµε περισσότερες ώρες.
Γενικά, τέτοιες ρυθµίσεις, ενώ δεν ελαφρύνουν τον δηµόσιο προϋπολογισµό, γιατί
αφορούν δαπάνες εκτός αυτού, δηµιουργούν σοβαρές µειώσεις µισθών, αλλά και
αντικίνητρα για ανάληψη νέων ερευνητικών προγραµµάτων από την Ευρωπαϊκή
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Κοινότητα. Αν ισχύσουν τα παραπάνω, υπολογίζουµε µια µείωση αµοιβών,
µπορεί συνολικά να φθάσει µέχρι και 40-50%! για παραγωγικούς συναδέλφους,
έπαιρναν σοβαρές πρόσθετες αµοιβές (µέχρι 100% του µισθού τους)
ανταγωνιστικά προγράµµατα, που οι ίδιοι έχουν φέρει στα ιδρύµατά τους. Το
πρόβληµα αντιµετωπίζουν και οι εργαζόµενοι σε ερευνητικά Ινστιτούτα.

που
που
από
ίδιο

Κατόπιν όλων αυτών θεωρούµε
απολύτως απαραίτητο να ενσωµατωθεί στο
προτεινόµενο Σχέδιο Νόµου και στο άρθρο 2 παράγραφος 4, µια εξαίρεση και για τα
µέλη ∆ΕΠ καθώς και τους ερευνητές των ερευνητικών Ινστιτούτων, σε µια µορφή
όπως εµφανίζεται στο παρακάτω τροποποιηµένο κείµενο:
Άρθρο 2
Ανώτατο όριο αποδοχών και πρόσθετων αµοιβών

4. Από το όριο που ορίζεται στην παράγραφο 1 εξαιρούνται:
α) οι δικαστικοί λειτουργοί και το κύριο προσωπικό του
Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους (Ν.Σ.Κ.), για τους οποίους ως
ανώτατο όριο αποδοχών και πρόσθετων αµοιβών ή απολαβών, ορίζονται οι
εκάστοτε αποδοχές του Προέδρου Αρείου Πάγου χωρίς οικογενειακή παροχή
β) οι γιατροί του ΕΣΥ, για τους οποίους ως όριο ορίζεται το
προβλεπόµενο στο άρθρο 6 παρ. 1 του ν.3808/2009 (Α΄227),
και γ) τα µέλη ∆ΕΠ των ελληνικών Πανεπιστηµίων καθώς και οι ερευνητές
των ερευνητικών Ιδρυµάτων, για τους οποίους ως ανώτατο όριο αποδοχών
και πρόσθετων αµοιβών ή απολαβών, ορίζονται οι εκάστοτε αποδοχές του
Προέδρου Αρείου Πάγου χωρίς οικογενειακή παροχή

Με ιδιαίτερη εκτίµηση
Νικόλαος Μ. Σταυρακάκης, Καθηγητής Ε.Μ.Π., ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΠΟΣ∆ΕΠ
Κοινοποίηση:
Κυρία Άννα ∆ιαµαντοπούλου, Υπουργό Παιδείας, ypourgos@ypepth.gr
Καθηγητή Ιωάννη Πανάρετο, Υφυπουργό Παιδείας, Ανδρέα Παπανδρέου 37, 15180
Μαρούσι, deputy_minister_contact@ypepth.gr
Κυρία ‘Εφη Χριστοφιλοπούλου, Υφυπουργό Παιδείας, Ανδρέα Παπανδρέου 37, 15180
Μαρούσι, evychrist@parliament.gr
Κύριο Φίλιππο Σαχινίδη, Υφυπουργό Οικονοµικών, yfypourgos@glk.officegate.gr
Καθηγητή Βασίλειο Κουλαϊδή, Γενικό Γραµµατέα Υπουργείου Παιδείας, Ανδρέα
Παπανδρέου 37, 15180 Μαρούσι, koulaidi@uop.gr
Αν. Καθηγητή Ηλία Πλασκοβίτη, Γενικό Γραµµατέα Υπουργείου Οικονοµικών,
ilias.plaskovitis@panteion.gr
Καθηγητή Βασίλειο Παπάζογλου, Ειδικό Γραµµατέα Πανεπιστηµιακής Εκπαίδευσης,
Ανδρέα Παπανδρέου 37, 15180 Μαρούσι, papazog@deslab.ntua.gr
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Πανελλήνια Οµοσπονδία Συλλόγων
∆ιδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού
∆ιεύθυνση: ΣΤΑ∆ΙΟΥ 5, GR105 62, ΑΘΗΝΑ,
Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο: posdep@posdep.gr
Ιστοσελίδα: www.posdep.gr
Τηλέφωνο: 210 3688568
Fax: 210.3688501

Π Ρ Ο Ε ∆ Ρ Ο Σ
Αθήνα, 8 Μαρτίου 2010
Προς τους Προέδρους των Μαθηµατικών Τµηµάτων και
τους ∆ιευθυντές των Τοµέων Μαθηµατικών
των Ελληνικών Πανεπιστηµίων.

ΘΕΜΑ: Συντονισµός της δράσης των Μαθηµατικών Τµηµάτων και Τοµέων των
Ελληνικών Πανεπιστηµίων σε θέµατα επιστηµονικά, εκπαιδευτικά και επαγγελµατικά.
Αξιότιµε Κύριε Πρόεδρε/∆ιευθυντά,
Με την επιστολή µου αυτή θα ήθελα να σας ενηµερώσω ότι η Πανελλήνια
Οµοσπονδία Συλλόγων ∆ιδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού
(ΠΟΣ∆ΕΠ) µε απόφαση της ∆ιοικούσας Επιτροπής προτίθεται να
συµβάλει στην εκκίνηση µιας σταθερής συνεργασίας µεταξύ οµοειδών
Μονάδων των Ελληνικών Πανεπιστηµίων σε όλες τις επιστηµονικές
περιοχές σε διάφορα θέµατα, που άπτονται επιστηµονικών, εκπαιδευτικών
και επαγγελµατικών θεµάτων, αλλά και όπου αλλού κριθεί από τις περιστάσεις ότι
απαιτείται.
Σας ενηµερώνουµε ότι από αρκετά χρόνια έχουν αρχίσει να λειτουργούν αντίστοιχες
οριζόντιες δράσεις στο χώρο των Πολυτεχνικών Πανεπιστηµίων και Σχολών µε
ενδιαφέρονται αποτελέσµατα. Επίσης µε δική µας πρωτοβουλία έχει αρχίσει µια πολύ
ενδιαφέρουσα προσπάθεια στο χώρο των Ιατρικών Σχολών. Παράλληλα δε έχουν
αρχίσει αντίστοιχες προσπάθειες και σε άλλα αντικείµενα.
Με την ευκαιρία αυτή σας διαβιβάζουµε ένα πρόσφατο κείµενο του ΥΠΠ∆ΒΜΘ για
την υποχρεωτική πλέον κατάρτιση των εκπαιδευτικών της δευτεροβάθµιας
εκπαίδευσης. Είναι ένα θέµα το οποίο ίσως ήδη γνωρίζετε όλοι αλλά νοµίζουµε ότι
είναι ένα θέµα, που απαιτεί τη διαβούλευση µεταξύ σας, ώστε ένα τέτοιο θέµα να
λάβει τη δέουσα λύση, σε αντίθεση µε παλαιότερες κατά κοινή οµολογία
αποτυχηµένες αντιµετωπίσεις.
Εκ µέρους της Οµοσπονδίας η οργάνωση της πρώτης συνάντησης ανατίθεται στο
µέλος της Εκτελεστικής Γραµµατείας, συνάδελφο Χρήστο Κουρουνιώτη, Επίκουρο
Καθηγητή στο Μαθηµατικό Τµήµα του Πανεπιστηµίου Κρήτης. Μετά την πρώτη
συνάντηση το όλο θέµα περνά αποκλειστικά σε σας.
Με Ιδιαίτερη Εκτίµηση
Νικόλαος Μ. Σταυρακάκης, Καθηγητής Ε.Μ.Π.
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Πανελλήνια Οµοσπονδία Συλλόγων
∆ιδακτικού και Ερευνητικού
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ΠΡΟΕ∆ΡΕΙΟ
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΠΟΣ∆ΕΠ
7η ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ

-

ΤΕΤΑΡΤΗ 10 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010

Στην 6η Συνεδρίαση της Εκτελεστικής Γραµµατείας της Οµοσπονδίας την
Τετάρτη 10/03/2010, ώρα 15:30 έως 18:30 στα Γραφεία του
Πανεπιστηµίου Αιγαίου, Βουλγαροκτόνου 30, 1ος Όροφος συζητήθηκαν τα

ακόλουθα θέµατα
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ∆ΙΑΤΑΞΗ
48) ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΕ∆ΡΕΙΟ:
α) ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ: Η αναβάθµιση του Λυκείου και τα Συστήµατα Πρόσβασης στην
Ανώτατη Εκπαίδευση: Οι Αναγκαίες Αλλαγές. Ενηµέρωση από τη Γραµµατέα για την
ολοκλήρωση της έκδοσης των Πρακτικών
β) ΚΟΛΕΓΙΑ: καµµία εξέλιξη ούτε ενηµέρωση από Υπουργείο
γ) ∆ΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ: Το Πανεπιστήµιο στον 21ο αιώνα: Όραµα, Προβλήµατα και
Προοπτικές, 23-25 Απριλίου 2010, ΑΘΗΝΑ,
Ενηµέρωση από τη Γραµµατέα:

Συγκροτήθηκαν η επιστηµονική και η οργανωτική επιτροπή και κλήθηκαν ξένοι και
Έλληνες εισηγητές. Έγινε έκκληση σε πρυτάνεις για την οικονοµική ενίσχυση του
συνεδρίου της ΠΟΣ∆ΕΠ ώστε να καλυφθούν τα διάφορα έξοδα όπως η αυτόµατη
µετάφραση από αγγλικά σε ελληνικά για τους συµµετέχοντες του συνεδρίου και
κυρίως τα έξοδα µετακίνησης, διαµονής και εστίασης των προσκεκληµένων
εισηγητών αλλά και η έκδοση των πρακτικών ακόµα και αν είναι µόνο ηλεκτρονική.
Βασικό ζήτηµα παραµένει η αυτοχρηµατοδότηση της Οµοσπονδίας [όπως η ΟΛΜΕ
και η ∆ΟΕ] µε πάγιο ελάχιστο ποσό από κάθε µέλος ∆ΕΠ (πχ. 1 ευρώ) από το µισθό
των ακαδηµαϊκών ώστε να µην απευθυνόµαστε κάθε φορά στο υπουργείο και στα
ιδρύµατα. Βέβαια η χρηµατοδότηση αυτή από τους συναδέλφους µπορεί να
λειτουργήσει µόνο προαιρετικά.
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49) Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ ΤΩΝ ΜΙΣΘΩΝ ΚΑΙ ΤΙΣ
ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ.
Εισήγηση του προεδρείου προς τη ∆ιοικούσα Επιτροπή: ψηφίστηκε 6 υπέρ, 5 κατά, 1
λευκό ΚΑΤΣΗΣ
Απόφαση για συµµετοχή στην απεργία: όλοι πλην ∆ΗΠΑΚ
50) ΑΚΑ∆ΗΜΑΪΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ: ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ (Εισήγηση από τον
Πρόεδρο).
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΕΧΟΝ ΕΞΑΜΗΝΟ
(Εισήγηση από τον Πρόεδρο). θα πάει σε διαβούλευση στους συλλόγους σαν

κείµενο εργασίας.
51) ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΟΥΣ ΤΗΣ ΑΪΤΗΣ: ΤΑ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ ΜΕΛΩΝ ∆ΕΠ. Ο Ταµίας
κατέθεσε στους Γιατρούς του Κόσµου το ποσό των…..ευρώ.

52) ΘΕΜΑΤΑ ∆Ι∆ΑΣΚΟΝΤΩΝ ΤΟΥ Π∆/407:

∆ιαπιστώθηκε ότι οι υπηρετούντες µε το
Π.∆. 407 από το πρώτο εξάµηνο δεν έχουν ακόµα πληρωθεί και αποφασίστηκε να
ζητηθεί από το υπουργείο παιδείας να αρχίσει από τώρα ο προγραµµατισµός για το
επόµενο ακαδηµαϊκό έτος. Πάγια θέση της οµοσπονδίας είναι ο άµεσος διορισµός
των συµβασιούχων συναδέλφων που καλύπτουν πάγιες διδακτικές ανάγκες.

53) ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑΣ: Καθυστερήσεις
διορισµών ∆ΕΠ, Οικονοµικές διεκδικήσεις, Πρόγραµµα «Θαλής», Πρότυπος
Εσωτερικός Κανονισµός, Συγγράµµατα, Άµεσες Νοµοθετικές Πρωτοβουλίες,
Βιβλιοθήκες/ Ηλεκτρονικές Συνδροµές, ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΥΠΠ∆ΒΜΘ
(Εισήγηση από τη Γραµµατέα).
54) ΘΕΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ–ΕΣΠΑ: συνάντηση µε τους συλλόγους
των Ερευνητών Εισήγηση από τον Πρόεδρο:

Θαλής ΕΣΠΑ και Ηράκλειτος θα πρέπει να γίνει βασικό ζήτηµα.
Η ΓΓΕΤ παίρνει όλα τα προγράµµατα των πανεπιστηµίων θα γίνονται στάνταρτ
προκυρήξεις κάθε χρόνο και θα τα διαχειρίζεται ο Αχ.Μητσός. Η Ορφανού
προχωράει Θαλή Ηράκλειτο και παραµένουν εκεί τα υπόλοιπα του ΕΣΠΑ τα µη
ερευνητικά. Τα καθαρά ερευνητικά προγράµµατα πάνε στην ΓΓΕΤ.
Να φτιαχτεί επιτροπή αξιολογητών
Ραντεβού µε τον Μητσό για θέµατα ΕΣΠΑ
Συµφωνήσαµε µε Ένωση Ελλήνων Ερευνητών διαβούλευση για το νέο σχέδιο
νόµου µε αναφορά το πεδίο της έρευνας. Θα φτιαχτεί αναφορά από τον Σαββάκη
για να το δει και η διοικούσα.

55) ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ:
Ι) Οργανωτικών Αρχών Λειτουργίας, (Εισηγήσεις από AYΓΟΥΣΤΙΑΝΑΚΗ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟ)
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ΙΙ) Ακαδηµαϊκής Ηθικής και ∆εοντολογίας (Εισήγηση από ΚΟΥΡΟΥΝΙΩΤΗ)
ΙΙΙ) ΣΑΠΕ (Ενηµέρωση από τη Γραµµατέα)
ΙV) ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (Ενηµέρωση από τον Πρόεδρο)
V) ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ (Ενηµέρωση από τη Γραµµατέα)
VI) ΣΠΟΥ∆ΩΝ (Ενηµέρωση από ΚΟΥΡΟΥΝΙΩΤΗ).
56) ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΣ∆ΕΠ ΑΝΤΙΚΑΠΝΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑΣ ΣΤΑ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ (Εισήγηση από τον Πρόεδρο).
57) ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
ΣΤΗΝ
ΑΝΩΤΑΤΗ
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ:
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ (Εισήγηση από τον Πρόεδρο).
58) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ: ΑΙΤΗΜΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΜΕ ΥΠΥΚΑ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΩΝ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΓΙΑΤΡΩΝ. (Εισήγηση από τον Ειδικό Γραµµατέα)
59) Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ ΜΕΛΩΝ ∆ΕΠ: Ενηµέρωση – Συζήτηση:
ΕΜΠ, Ιόνιο Πανεπιστήµιο, Πανεπιστήµιο Μακεδονίας, Πανεπιστήµιο Στερεάς
Ελλάδας. Εκλογές:
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ / ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ –
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ.
60) ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ ∆ΕΠ. α) Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων – Εφαρµογή άρθρων του
Πρότυπου Εσωτερικού Κανονισµού, β) Πανεπιστήµιο Κρήτης (Ρέθυµνο): δικαστική
διαµάχη µεταξύ µελών ∆ΕΠ, γ) ΕΜΠ: Θέµα ΡΗΓΑ, δ) Θέµα ΤΕΦΑΑ, ΕΚΠΑ
61) ΘΕΜΑΤΑ ΑΚΑ∆ΗΜΑΪΚΗΣ ΗΘΙΚΗΣ ΚΑΙ ∆ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ. Μερικές περιπτώσεις:
ΥΠΟΘΕΣΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑΚΗ – Εκλογές µελών ∆ΕΠ -– ΛΟΓΟΚΛΟΠΗ, κλπ. (Εισήγηση
από τον Πρόεδρο).
62) ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ 4ΗΣ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ∆ΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΤΗΣ ΠΟΣ∆ΕΠ - ∆ΙΕΥΡΥΜΕΝΗΣ: ΧΡΟΝΟΣ: 17 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2010 -- ΤΟΠΟΣ ???
63) ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΗΣ ΠΟΣ∆ΕΠ ΣΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ
ΣΥΝΟ∆Ο ΠΡΥΤΑΝΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΕΙ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΛΑΥΡΙΟ
26 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010.
64) ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΗΣ ΠΟΣ∆ΕΠ ΣΤΗΝ 63Η ΣΥΝΟ∆Ο
ΠΡΥΤΑΝΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΕΙ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΚΩΣ 30/4-2 / 5 /
2010.

Με Συναδελφικούς Χαιρετισµούς,

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Μ. ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗΣ, Καθηγητής ΕΜΠ
________________________________________________________________
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ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

ΑΘΗΝΑ, 10 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010

ΑΠΟΦΑΣΗ
Η Εκτελεστική Γραµµατεία της ΠΟΣ∆ΕΠ εκτιµά ότι µε τις εξαγγελθείσες από την
Κυβέρνηση και ψηφισθείσες από την πλειοψηφία της Βουλής των Ελλήνων περικοπές
των µισθών των Πανεπιστηµιακών ∆ασκάλων και των άλλων εργαζοµένων στον
ευρύτερο δηµόσιο τοµέα, οι εργαζόµενοι καλούνται να πληρώσουν τα τεράστια
δηµοσιονοµικά ελλείµµατα και τις λοιπές υστερήσεις που δηµιουργήθηκαν κυρίως από
πράξεις, λάθη και παραλείψεις των εχόντων και κατεχόντων, καθώς και εκείνων που
συλλογικά ή ατοµικά άσκησαν την εξουσία -στην όποια µορφή της- τις δεκαετίες της
µεταπολιτευτικής περιόδου, µέσα βέβαια σε ένα τοπίο έντονης οικονοµικής κρίσης σε
παγκόσµιο επίπεδο.
Ως εκ τούτου, εισηγείται προς τους Συλλόγους µελών ∆ΕΠ την προκήρυξη 24ωρης
απεργίας για την Πέµπτη 11 Μαρτίου 2010, και καλεί τους συναδέλφους να
συµµετέχουν στις κατά τόπους κινητοποιήσεις που οργανώνουν οι Συνοµοσπονδίες
Α∆Ε∆Υ και ΓΣΕΕ.

Ο Πρόεδρος

Η Γραµµατέας

Νικόλαος Μ.
Σταυρακάκης
Καθηγητής Ε.Μ.Π.

Ευγενία Μπουρνόβα
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Ε.Κ.Π.Α.
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ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

ΑΘΗΝΑ, 10 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010
Θέµα: Η στάση της Οµοσπονδίας για τις περικοπές των µισθών των

Πανεπιστηµιακών ∆ασκάλων και τις γενικότερες οικονοµικές εξελίξεις.

ΑΠΟΦΑΣΗ
Η Εκτελεστική Γραµµατεία της ΠΟΣ∆ΕΠ εκτιµά ότι µε τις εξαγγελθείσες από την
Κυβέρνηση και ψηφισθείσες από την πλειοψηφία της Βουλής των Ελλήνων περικοπές
των µισθών των Πανεπιστηµιακών ∆ασκάλων και των άλλων εργαζοµένων στον
ευρύτερο δηµόσιο τοµέα, οι εργαζόµενοι καλούνται να πληρώσουν τα τεράστια
δηµοσιονοµικά ελλείµµατα και τις λοιπές υστερήσεις που δηµιουργήθηκαν κυρίως από
πράξεις, λάθη και παραλείψεις των εχόντων και κατεχόντων, καθώς και εκείνων που
συλλογικά ή ατοµικά άσκησαν την εξουσία -στην όποια µορφή της- τις δεκαετίες της
µεταπολιτευτικής περιόδου, µέσα βέβαια σε ένα τοπίο έντονης οικονοµικής κρίσης σε
παγκόσµιο επίπεδο.
Τα µέτρα που µέχρι σήµερα έχουν αποφασισθεί, χαρακτηρίζονται από τα ακόλουθα
στοιχεία:
1) ∆εν εγγυώνται την ύπαρξη ενός σαφούς και πλήρους πολιτικού σχεδίου για
την έξοδο της χώρας από την κρίση. Αντίθετα διαφαίνεται απουσία
ξεκάθαρων κεντρικών επιλογών για την αναπτυξιακή πορεία της χώρας τα
επόµενα χρόνια.
2) Κυριαρχούνται από µια ισοπεδωτική αντίληψη αντιµετώπισης των πάντων –
ίδιες περικοπές σε αυτούς που τα τελευταία χρόνια έχουν απολαύσει
«σκανδαλώδεις» αυξήσεις µε αυτούς που έχουν αντιµετωπίσει ουσιαστικά
παράλογες περικοπές.
3) Σηµατοδοτούν έντονα αρνητικές επιλογές σε τοµείς όπως η Παιδεία, η Έρευνα
και η Υγεία, από τους οποίους οι δύο πρώτοι θα έπρεπε από χρόνια να είχαν
αποτελέσει τους ακρογωνιαίους λίθους µιας σύγχρονης, ποιοτικής ανάπτυξης
της χώρας και ο τρίτος είναι προφανούς σηµασίας για την ποιότητα της ζωής
µας.
4) ∆εν αφήνουν κανένα περιθώριο για ένα έστω ελάχιστο στόχο άρσης των
ποικίλων και πολλαπλών 'ανορθολογισµών' που υπάρχουν στον ευρύτερο
δηµόσιο τοµέα, όπως αµοιβές πλήρως αναντίστοιχες µε προσόντα, φόρτο
εργασίας, κλπ.
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Η Εκτελεστική Γραµµατεία της ΠΟΣ∆ΕΠ αντίθετα πιστεύει ότι
Α) Η µονόπλευρη µείωση των εισοδηµάτων των µισθωτών δεν θα έχει κανένα
αποτέλεσµα όσο διαιωνίζεται η φορολογική ασυλία άλλων κατηγοριών, όσο η
κακοδιαχείριση των δηµόσιων πόρων παραµένει κανόνας, όσο η διαφθορά
εξακολουθεί να κυριαρχεί στη δηµόσια ζωή.
Β) Για να έχει αποτέλεσµα η προσπάθεια αντιµετώπισης της κρίσης, θα πρέπει να
συµβαδίζει µε την αποκατάσταση της νοµιµότητας και την περικοπή της σπατάλης σε
όλους τους τοµείς.
Γ) Θα πρέπει οι θυσίες να επιµερίζονται ανάλογα µε τη δυνατότητα καθενός να
συνεισφέρει, αρχής γενοµένης από όσους την τελευταία περίοδο πλούτισαν εύκολα.
Συνεπώς, µια δίκαιη λιτότητα, δεν µπορεί να οδηγεί στην περαιτέρω αύξηση της
φτώχειας στους εργαζόµενους µε χαµηλά εισοδήµατα.
Ιδιαίτερα, προασπίζοντας τη θέση των πανεπιστηµιακών δασκάλων, θα θέλαµε να
τονίσουµε για µια ακόµα φόρα ότι
Ι) Oι αποδοχές µας εµφανίζουν - ειδικά την τελευταία 6-ετία- σηµαντική υστέρηση
έναντι όλων των άλλων εργαζοµένων στο ∆ηµόσιο. Ενδεικτικά αναφέρουµε ότι το
µισθολόγιο των µελών ∆ΕΠ παραµένει στο προ του 2004 επίπεδο, τη στιγµή που
µόνο κατά την τελευταία διετία δόθηκαν αυξήσεις σε άλλους δηµόσιους λειτουργούς
έως και σχεδόν 100% !!!
ΙΙ) Επισηµαίνουµε για µια ακόµα φορά ότι τα µέλη ∆ΕΠ έχουν κληθεί τα τελευταία
χρόνια να παρέχουν πολλαπλάσιο έργο, µε τη χωρίς σχέδιο αύξηση των φοιτούντων
αλλά και των ακαδηµαϊκών µονάδων, σε προπτυχιακές και µεταπτυχιακές σπουδές.
ΙΙΙ) Ο κλάδος µας αποτελεί ένα από τα πιο χαρακτηριστικά και ακραία θύµατα της
επιδοµατικής πολιτικής που για δεκαετίες κυριαρχεί στο δηµόσιο τοµέα, αφού τα
επιδόµατα αφορούν την ουσία της εργασίας µας, κρατούν το βασικό µας µισθό
καθηλωµένο σε απαράδεκτα χαµηλά επίπεδα, αποτελούν σηµαντικό τµήµα των
συνολικών αποδοχών µας -από 45% έως σχεδόν 60%- και, τέλος, δεν είναι
αφορολόγητα ούτε και φορολογούνται αυτοτελώς.
ΙV) Με τα παραπάνω γίνεται περισσότερο από σαφές ότι όλα αυτά που η πολιτεία

απαιτεί σήµερα από τους εργαζόµενους στον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα, οι
πανεπιστηµιακοί δάσκαλοι το έχουν προκαταβάλει την τελευταία 6-ετία και µε το
παραπάνω.
V) Αυτά συµβαίνουν σε µια εποχή κατά την οποία -όπως είναι γενικά αποδεκτό- το
σώµα των πανεπιστηµιακών δασκάλων συγκεντρώνει το καλύτερο επιστηµονικό
δυναµικό από την ίδρυση του ελληνικού κράτους.
Ο ισοπεδωτικός χαρακτήρας των µέτρων, όπως είναι φανερό, επηρεάζει σοβαρά τα
οικονοµικά και των πανεπιστηµιακών δασκάλων, ενώ η Πολιτεία, µένοντας στο ίδιο
µε το παρελθόν πνεύµα, συνεχίζει µε ειδικές ρυθµίσεις να εξαιρεί από τα µέτρα
λιτότητας εκείνες τις οµάδες που έχουν σκανδαλωδώς ευνοηθεί - µάλιστα αυτοευνοηθεί - την αµέσως προηγούµενη περίοδο!!!
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Αιτήµατα:
1) Ζητάµε την άµεση έναρξη ουσιαστικού διαλόγου µε τα Υπουργεία Παιδείας και
Οικονοµικών για τη διαµόρφωση ενός ΝΕΟΥ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ για τους
Πανεπιστηµιακούς ∆ασκάλους, που θα αποτυπώνει τις ιδιαιτερότητες του
λειτουργήµατος µας, αλλά και τις παγιωµένες πλέον σε πολλές αναπτυγµένες
χώρες σύγχρονες προσεγγίσεις για το θέµα αυτό.
2) Απαιτούµε δίκαια φορολογικά µέτρα που να αναγνωρίζουν τις ιδιαίτερες
συνθήκες του επαγγέλµατος. ∆απάνες για συµµετοχή σε συνέδρια, βιβλία,
συνδροµές σε επιστηµονικά περιοδικά, εσωτερικές µετακινήσεις κλπ πρέπει να
εκπίπτουν από το εισόδηµα αφού αποτελούν ουσιαστικές δαπάνες για την
άσκηση του επαγγέλµατός µας.
3)

Τέλος, ζητάµε να ανοίξει το τεράστιο θέµα του στρατηγικού
επανασχεδιασµού της Ανώτατης Εκπαίδευσης, και ειδικά της Πανεπιστηµιακής.
Αποτελεί κοινό µυστικό στους παροικούντες τόσο το δυσανάλογο του
πλήθους των Ιδρυµάτων όσο και το µεγάλο ποιοτικό έλλειµµα στο σχεδιασµό
του όλου συστήµατος.

Εκφράζουµε την έντονη δυσαρέσκειά µας έναντι της Πολιτικής Ηγεσίας του
Υπουργείου Παιδείας, η οποία αρνείται συστηµατικά να συζητήσει µε την Οµοσπονδία
την κατάσταση που έχει διαµορφωθεί στα Πανεπιστήµια και τις αναγκαίες θεσµικές
και άλλες αλλαγές που επιβάλλονται. Πέρασαν σχεδόν 4 µήνες και δεν υπάρχει ούτε
στοιχειώδης ενηµέρωση από την πλευρά του Υπουργείου για όλο το φάσµα των
ιδιαίτερα επειγόντων θεµάτων που µας αφορούν.
Για όλα τα παραπάνω η Εκτελεστική Γραµµατεία της ΠΟΣ∆ΕΠ εκτιµώντας ότι
βρισκόµαστε στην αρχή µιας πρωτοφανούς, βαθειάς κρίσης µακράς διαρκείας, και
θεωρώντας ότι απαιτείται προσεκτικός και συστηµατικός σχεδιασµός ευρύτατης
αποδοχής, αποφασίζει τα ακόλουθα:
Ι) Καλεί τους Συλλόγους µελών ∆ΕΠ να προχωρήσουν άµεσα, σε σύγκλιση Γενικών
Συνελεύσεων µε θέµα τη στάση των πανεπιστηµιακών δασκάλων απέναντι στα µέτρα
που έχει ανακοινώσει η κυβέρνηση. Ζητούµε να καταβληθεί η µέγιστη δυνατή
προσπάθεια από την πλευρά των ∆.Σ. των Συλλόγων, ώστε να πραγµατοποιηθούν
Γενικές Συνελεύσεις µεγάλης µαζικότητας, µέσα από τις οποίες θα αποτυπωθούν οι
ενδεχόµενες διαθέσεις της µεγάλης πλειοψηφίας των συναδέλφων για δυναµικές,
απεργιακές κινητοποιήσεις.
ΙΙ) ∆ηµιουργεί άµεσα τις αναγκαίες υποδοµές ώστε να είναι δυνατή η διενέργεια
ηλεκτρονικής διαβούλευσης µεταξύ όλων των συναδέλφων για τα κεντρικά
πανεπιστηµιακά θέµατα κατά τρόπο αξιόπιστο, διαφανή και µε πλήρη διασφάλιση των
προσωπικών δεδοµένων.
ΙΙΙ) Καλεί διευρυµένη συνεδρίαση της ∆ιοικούσας Επιτροπής το συντοµότερο
δυνατόν, µε τη συµµετοχή των Προέδρων όλων των Συλλόγων µελών ∆ΕΠ.
ΙV) ∆ηµιουργεί κοινό µέτωπο αγώνα κατ’ αρχάς µε τους Ερευνητές και στη συνέχεια
και µε άλλες επιστηµονικές ενώσεις και οµοσπονδίες από το χώρο της παιδείας και
των επιστηµόνων για κοινές θέσεις και δράσεις στα θέµατα Παιδείας και Έρευνας.
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Ο Πρόεδρος

Η Γραµµατέας

Νικόλαος Μ.
Σταυρακάκης
Καθηγητής Ε.Μ.Π.

Ευγενία Μπουρνόβα
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Ε.Κ.Π.Α.

Πανελλήνια Οµοσπονδία Συλλόγων
∆ιδακτικού και Ερευνητικού
Προσωπικού
∆ιεύθυνση: ΣΤΑ∆ΙΟΥ 5, GR105 62, ΑΘΗΝΑ,
Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο: posdep@posdep.gr
Ιστοσελίδα: www.posdep.gr
Τηλέφωνο: 210 3688568
Fax: 210.3688501

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
(7Η Συνεδρίαση, 10η Μαρτίου 2010)
ΑΘΗΝΑ, 14 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010

Α Π Ο Φ Α Σ Η
Θέµα:

Αιτήµατα των συνάδελφων µελών ∆ΕΠ των Τµηµάτων
Οδοντιατρικής και Νοσηλευτικής της χώρας.

Ιατρικής,

Στις 20 Φεβρουαρίου 2010, έγινε συνάντηση στην Ιατρική Σχολή Αθηνών, µετά από
πρόσκληση της ΠΟΣ∆ΕΠ, µέλη ∆ΕΠ, συνδικαλιστές του χώρου των Επιστηµών
Υγείας, εκπροσωπώντας όλες τις Σχολές και τα Τµήµατα Ιατρικής, Οδοντιατρικής και
Νοσηλευτικής της χώρας. Την συνάντηση χαιρέτησε ο Πρόεδρος της Ιατρικής Σχολής
Αθηνών καθηγητής Χ. Στεφανάδης και παραβρέθηκαν οι συνάδελφοι: Ε.
Ευσταθόπουλος και Γ. Πολυµενέας (Ιατρική ΕΚΠΑ), Ι. Νηµατούδης και Γ.
Κυριαζής (Ιατρική ΑΠΘ), Χ. Πιπερίδου, Π. Πασαδάκης και Σ. ∆ευτεραίος
(Ιατρικής ∆ΠΘ), Τ. Φιλαλήθης (Ιατρική Πανεπιστηµίου Κρήτης), Κ. Μπασιούκας
και Β. Μαυρέας (Ιατρική Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων), Ι. Τζούντζας, Κ. Ουλής και
Σ. ∆αµάσκος (Οδοντιατρική ΕΚΠΑ), Σ. ∆αλαµπίρας (Οδοντιατρική ΑΠΘ), Κ.
Τσουµάκας (Νοσηλευτική ΕΚΠΑ) και Π. Σακκάς (µέλος της ΕΓ της ΠΟΣ∆ΕΠ). Οι
εκπρόσωποι των
Ιατρικών της Πάτρας και της Λάρισας, που απουσίαζαν,
προσυπέγραψαν το τελικό κείµενο.
Η Εκτελεστική Γραµµατεία της ΠΟΣ∆ΕΠ στην 7Η Συνεδρίαση της, της 10ης Μαρτίου
2010 -λαµβάνοντας υπόψη τα τελικά κείµενα της συνάντησης καθώς και τη
λεπτοµερή ενηµέρωση, που έγινε από το συνάδελφο Παύλο Σακκά- αποφάσισε να
προωθήσει και να υποστηρίξει µε κάθε προσφερόµενο µέσον προς το Υπουργείου
Υγείας τον ακόλουθο κατάλογο αιτηµάτων των συναδέλφων των Τµηµάτων του
χώρου των Επιστηµών Υγείας.
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Α. ΘΕΣΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
1. ∆ηµιουργία νέων οργανισµών στα Πανεπιστηµιακά
προσανατολισµένων στον Πανεπιστηµιακό τους χαρακτήρα.

Νοσοκοµεία,

Υπάρχει επείγουσα ανάγκη να θεσµοθετηθεί ενιαίος οργανισµός για τα
Πανεπιστηµιακά Νοσοκοµεία. Προτείνουµε την συγκρότηση κοινής επιτροπής από τα
Υπουργεία Υγείας και Παιδείας, που θα διαµορφώσει νέο πλαίσιο λειτουργίας των
Πανεπιστηµιακών νοσοκοµείων και των νοσοκοµείων που στεγάζουν Πανεπιστηµιακές
κλινικές. Υιοθετείται ως πρόταση προς συζήτηση το σχέδιο οργανισµού του Συλλόγου
∆ΕΠ Ιατρικής Αθήνας, που αφορά το Αττικό Νοσοκοµείο. Στους οργανισµούς
υποχρεωτικά θα πρέπει να προβλέπεται ότι :
Α) Εκπρόσωπος της οικείας Ιατρικής Σχολής συµµετέχει στο ∆Σ του νοσοκοµείου ως
τακτικό µέλος.
Β) Ο προεδρος τού Επιστηµονικού Συµβουλίου,ο ∆ιευθυντής Ιατρικής Υπηρεσίας καί
οι διευθυντές Τοµέων ειναι µέλη ∆ΕΠ της βαθµίδος τού Καθηγητού η Αναπληρωτού
Καθηγητού.
2.
Εκπροσώπηση Πανεπιστηµιακών στα ∆ιοικητικά και Επιστηµονικά
Συµβούλια των Νοσοκοµείων που στεγάζονται Πανεπιστηµιακές Κλινικές
και Εργαστήρια. (Μικτά Νοσοκοµεία).
Ζητούµε: Επαναφορά τις διάταξης του νόµου 3172/ΦΕΚ 197/6-8-2003/Αρθρο 20,
Παραγ. 9Β2, περί Αναπληρωτή ∆ιοικητή Ακαδηµαϊκών Υποθέσεων, επέκταση αυτής
και στα µικτά Νοσοκοµεία, µε όλες τις αρµοδιότητες που προβλέπονται από τον Νόµο
3172 για τον Αναπληρωτή ∆ιοικητή Ακαδηµαϊκών Υποθέσεων.
3. Τροποποίηση των διατάξεων του Νόµου 3754 (Αρ. ΦΕΚ 43, τ. Α’, 11-32009) που θίγουν και υποβαθµίζουν την ύπαρξη και λειτουργία των
Πανεπιστηµιακών στα Νοσοκοµεία.
Α) Πιο συγκεκριµένα: Άρθρο 4, παρ. Θ, σχετικά µε τα συµβούλια κρίσης, απάλειψη
από όλες τις υποπαραγράφους της παραγράφου αυτής, «αν δεν είναι ιατρός κλάδου
ΕΣΥ». Με την παρούσα διατύπωση αποκλείεται ακόµη και ο διευθυντής της
Πανεπιστηµιακής κλινικής, από το να συµµετέχει σε κρίση νέου Επιµελητή Β’ που
προορίζεται για την κλινική του, ή εξέλιξη γιατρού της κλινικής του.
Β) Τη σαφή αναφορά ότι το πολυδιευθυντικό σύστηµα, που προβλέπει ο νόµος
3754/09, δεν αφορά σε καµία περίπτωση τις Πανεπιστηµιακές κλινικές, για τις οποίες
η λειτουργία τους διέπεται από το Νόµος Πλαίσιο για τα ΑΕΙ και συνεπώς η εκλογή
της διεύθυνσης των κλινικών αυτών γίνεται από τα συλλογικά όργανα του Ιατρικού
Τµήµατος, όπως ο εν λόγω νόµος ορίζει.
4. Πλήρης, µη αποκλειστική απασχόληση Πανεπιστηµιακών ιατρών και
οδοντιάτρων, που είναι τοποθετηµένοι από το Πανεπιστήµιο σε Νοσοκοµεία
του ΕΣΥ.
Το άρθρο 11, Παραγ. 2 του Νόµου 2889/ΦΕΚ 37/2-3-2001 που καθορίζει τις
εργασιακές σχέσεις των Πανεπιστηµιακών ιατρών, να αντικατασταθεί ως εξής "Οι
πανεπιστηµιακοί ιατροί που προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε Πανεπιστηµιακές
κλινικές, εργαστήρια η µονάδες, που είναι εγκατεστηµένες σε Νοσοκοµεία του ΕΣΥ,
υποχρεούνται να παρέχουν ανελλιπώς τις υπηρεσίες τους στο Νοσοκοµείο στο οποίο
έχουν τοποθετηθεί υπό καθεστώς πλήρους απασχόλησης. Όσα µέλη ∆ΕΠ επιθυµούν,
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µπορούν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους, εκτός του ωραρίου τους, είτε µε το
καθεστώς των απογευµατινών ιατρείων, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Νόµου
2889/ΦΕΚ 37/2-3-2001 είτε ως ελευθέριο επάγγελµα, εφόσον αυτό δεν έρχεται σε
σύγκρουση µε τα ακαδηµαϊκά τους καθήκοντα". Όπως αυτό άλλωστε ισχύει για
όλους τους άλλους Πανεπιστηµιακούς, στους οποίους επιτρέπεται η άσκηση
ελευθέρου επαγγέλµατος σύµφωνα µε το άρθρο 2, παρ. 2ζ του Ν 2530/97 και το
άρθρο 3, παρ. 6α του Ν3255/04.
Β. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
1. Αναπροσαρµογή του ύψους της ειδικής αµοιβής (κλινικό επίδοµα)
Ισχύει από το 2002 µε τον Νόµο 2889/ΦΕΚ 37/2-3-2001 και "παρέχεται στους
Πανεπιστηµιακούς για το κλινικό και εργαστηριακό έργο που παρέχουν στο
Νοσοκοµείο" Ζητούµε:
Α) Αναπροσαρµογή του ύψους της ειδικής αµοιβής µε άµεση αύξηση κατά 30% για
όλες τις βαθµίδες (που είναι το ποσό που θα ίσχυε εάν υπήρχε ετήσια τιµαριθµική
αναπροσαρµογή της εν λόγω αµοιβής) ώστε να ισοσκελιστεί η απώλεια της µη
αναπροσαρµογής της όλα αυτά τα χρόνια, η οποία είναι και αντίστοιχη της
µισθολογικής αυξήσεως των ιατρών του ΕΣΥ (Κλαδική Συλλογική Σύµβαση 01/12/08).
Β) Υπουργική απόφαση για θέσπιση ετήσιου ποσοστού αύξησης ανάλογου µε την
εισοδηµατική πολιτική της κυβέρνησης κάθε χρόνο.
2.
Αµοιβή εφηµεριών Μελών ∆ΕΠ που είναι τοποθετηµένα από το
Πανεπιστήµιο σε Νοσοκοµεία του Υπουργείου Υγείας.
Μετά από την υποχρεωτική εφαρµογή της οδηγίας για τις ώρες εργασίας των ιατρών
στα Νοσοκοµεία, η υπερωριακή εργασία των µελών ∆ΕΠ, που προκύπτει από τις
εφηµερίες, είναι παράνοµη. Αυτό έχει σαν αποτέλεσµα, η λειτουργία των κλινικών
στις οποίες εργάζονται να είναι «στον αέρα». Ζητούµε λοιπόν να ληφθεί µέριµνα
και για τις εφηµερίες των Πανεπιστηµιακών όπου να προβλέπεται:
α. Πάγια Αποζηµίωση Εφηµερίας, στο οποίο να περιλαµβάνεται ουσιαστικά η
αποζηµίωση για 4 (τέσσερεις) ενεργείς εφηµερίες. Το ύψος αυτού του επιδόµατος
ζητούµε να είναι ανάλογο µε τον βαθµό εκάστου µέλους ∆ΕΠ, ως ακολούθως:
Λέκτορες
1000 ευρώ
Επίκουροι Καθηγητές 1400 ευρώ
Αναπληρωτές Καθηγητές
1800 ευρώ
Καθηγητές
1950 ευρώ
β. Οι πέραν των 4 εφηµεριών τον µήνα, εφόσον υπάρχει ανάγκη για την οµαλή
λειτουργία της κλινικής, θα γίνονται από τα µέλη ∆ΕΠ, εφόσον και αυτά συµφωνούν
και το δηλώνουν εγγράφως και θα αµείβονται, όπως και οι ανάλογες εφηµερίες των
ιατρών του ΕΣΥ.

Ο Πρόεδρος

Η Γραµµατέας

Νικόλαος Μ.
Σταυρακάκης
Καθηγητής Ε.Μ.Π.

Ευγενία Μπουρνόβα
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Ε.Κ.Π.Α.
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Πανελλήνια Οµοσπονδία Συλλόγων
∆ιδακτικού και Ερευνητικού
Προσωπικού
∆ιεύθυνση: ΣΤΑ∆ΙΟΥ 5, GR105 62, ΑΘΗΝΑ,
Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο: posdep@posdep.gr
Ιστοσελίδα: www.posdep.gr
Τηλέφωνο: 210 3688568
Fax: 210.3688501

Π Ρ Ο Ε ∆ Ρ Ε Ι Ο
ΑΘΗΝΑ, 14 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
Θέµα:

Αιτήµατα των συνάδελφων µελών ∆ΕΠ των Τµηµάτων
Οδοντιατρικής και Νοσηλευτικής της χώρας.

Ιατρικής,

Στο πλαίσιο του συντονισµού των συνδικαλιστικών διεκδικήσεων των µελών
∆ΕΠ των Ιατρικών Τµηµάτων των Πανεπιστηµίων της χώρας, ο Ειδικός
Γραµµατέας της ΠΟΣ∆ΕΠ, συνάδελφος Παύλος Σακκάς, συµµετείχε στην
σύνοδο των Προέδρων των Ιατρικών Τµηµάτων της χώρας, που έγινε στην
Αθήνα στις 6/2/2010.
Στην σύνοδο αυτή αναλύθηκαν τα προβλήµατα που δηµιουργήθηκαν στις
Πανεπιστηµιακές κλινικές και τα Πανεπιστηµιακά νοσοκοµεία, µετά την
εφαρµογή του πρόσφατου νόµου 3754/2009. Επίσης καταγράφηκαν οι τρόποι
που τα µέλη ∆ΕΠ των διαφόρων Ιατρικών τµηµάτων, παρακάµπτουν τις
δυσµενείς διατάξεις του νόµου 2889/2001.
∆ιαπιστώθηκε η οριακή κατάσταση στην οποία έχουν περιέλθει πολλά Ιατρικά
τµήµατα, µε επικείµενες αποχωρίσεις ικανών ιατρών, αλλά και προβληµάτων
δυσλειτουργίας, που προκύπτουν από την εφαρµογή των ρυθµίσεων του
νόµου Αβραµόπουλου και από την ποικιλότητα των εργασιακών σχέσεων των
µελών ∆ΕΠ των Ιατρικών τµηµάτων. Κατόπιν τούτου κρίνεται απαραίτητη η
άµεση διαπραγµάτευση µε την Κυβέρνηση, ώστε να υπογραφεί και µε τους
Πανεπιστηµιακούς γιατρούς Συλλογική Σύµβαση Εργασίας, όπως έκανε το
2008, η προηγούµενη Κυβέρνηση, µε το συνδικαλιστικό όργανο των γιατρών
του ΕΣΥ, την ΟΕΝΓΕ.
Η σύµβαση αυτή όπως είναι ευνόητο θα υπογραφεί από το Πανελλήνιο
συνδικαλιστικό όργανο των µελών ∆ΕΠ, που είναι η ΠΟΣ∆ΕΠ, αλλά
αποφασίστηκε να συµµετέχει στις διαπραγµατεύσεις και η σύνοδος των
Προέδρων των Ιατρικών τµηµάτων της χώρας.
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Κωδικοποιήθηκαν τα θεσµικά και οικονοµικά αιτήµατα, που αφορούν το
Υπουργείο Υγείας, καθώς και η ιεράρχηση αυτών, λαµβάνοντας υπ όψιν την
κρίσιµη οικονοµική κατάσταση της χώρας. Αποφασίστηκε η κωδικοποίηση
αυτή, να συζητηθεί και να εγκριθεί από την συνδικαλιστική συνάντηση των
Συλλόγων µελών ∆ΕΠ, που έχει προγραµµατιστεί για τις 20/2/2010, υπό την
αιγίδα της ΠΟΣ∆ΕΠ.
Στην συνέχεια οι Πρόεδροι των Ιατρικών τµηµάτων αποφάσισαν να
συγκαλέσουν Γενικές Συνελεύσεις, την ίδια ηµέρα σε όλα τα Τµήµατα (3/3),
ώστε να δοθεί µήνυµα αγωνιστικής ετοιµότητας και σύµπνοιας. Στις ΓΣ θα
αποφασιστεί η υιοθέτηση των αιτηµάτων µας από όλα τα Ιατρικά Τµήµατα και
θα ζητηθεί συνάντηση µε την ηγεσία του Υπουργείου Υγείας.
Στη συνάντηση των Προέδρων συµµετείχαν οι συνάδελφοι:
Βερέττας ∆ιον. Αλεξ., Πρόεδρος Τµήµατος Ιατρικής ∆ΠΘ
Γουδέβενος Ιωάννης, Πρόεδρος Ιατρικής Σχολής Ιωαννίνων
Γώγος Χαράλαµπος, Πρόεδρος Ιατρικής Σχολής Πατρών
Ζώρας Οδυσσέας, Πρόεδρος Ιατρικής Πανεπιστηµίου Κρήτης
Μαλίζος Ν. Κων/νος, Πρόεδρος Τµ. Ιατρικής Πανεπ. Θεσσαλίας
Ντόµπρος Νικόλαος, Πρόεδρος Ιατρικής Σχολής ΑΠΘ
Στεφανάδης Χριστόδουλος, Πρόεδρος Ιατρικής ΕΚΠΑ
Σακκάς Παύλος, Ειδικός Γραµµατέας της ΠΟΣ∆ΕΠ
Ο Πρόεδρος

Η Γραµµατέας

Νικόλαος Μ.
Σταυρακάκης
Καθηγητής Ε.Μ.Π.

Ευγενία Μπουρνόβα
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Ε.Κ.Π.Α.
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Πανελλήνια Οµοσπονδία Συλλόγων
∆ιδακτικού και Ερευνητικού
Προσωπικού
∆ιεύθυνση: ΣΤΑ∆ΙΟΥ 5, GR105 62, ΑΘΗΝΑ,
Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο: posdep@posdep.gr
Ιστοσελίδα: www.posdep.gr
Τηλέφωνο: 210 3688568
Fax: 210.3688501

Π Ρ Ο Ε ∆ Ρ Ε Ι Ο

∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Αθήνα, 18 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010
ΘΕΜΑ: Συνάντηση αντιπροσωπείας της Ε.Γ. της ΠΟΣ∆ΕΠ µε τον Γενικό

Γραµµατέα της ΓΓΕΤ Αχιλλέα Μητσό και µε τον Ειδικό Γραµµατέα Τριτοβάθµιας
Εκπαίδευσης του ΥΠ∆ΒΜΘ Βασίλη Παπάζογλου στις 17 Μαρτίου 2010
.

1. Συνάντηση στη ΓΓΕΤ: Παρευρίσκονταν ο Αχ. Μητσός και η Ευγ.
Μπουρνόβα, ο Χρ. Κουρουνιώτης και ο Παύλος Σακκάς
Επρόκειτο για µια πρώτη συνάντηση στην οποία διατυπώθηκε από την πλευρά
της ΠΟΣ∆ΕΠ η απόφασή µας να συµµετάσχουµε ενεργά µαζί µε την Ένωση
Ελλήνων Ερευνητών στη διαβούλευση τόσο για το σχεδιασµό των νέων
προκηρύξεων όσο και για το νέο θεσµικό πλαίσιο.
Ορίστηκε νέα συνάντηση στις 9 Απριλίου για να αρχίσει η συζήτηση γύρω από
τον προγραµµατισµό των επόµενων προκηρύξεων (Θαλή, Αριστεία, υποδοµές)
αλλά και για την αναλυτική παρουσίαση-ενηµέρωση των καταρχήν σχεδιασµών
για τις προκηρύξεις του 2010. Οι οµάδες προκηρύξεων που θα γίνουν φέτος θα
επαναπροκηρύσσονται κάθε χρόνο και θα αποτελούν βασικό στοιχείο του
Εθνικού Σχεδίου Έρευνας.
Ο Γενικός Γραµµατέας δήλωσε ότι αµέσως µετά το Πάσχα θα αρχίσουµε τη
συζήτηση επί ενός κειµένου βασικών αρχών της νέας αρχιτεκτονικής του Εθνικού
Σχεδίου Έρευνας ώστε µέσα στο καλοκαίρι να αρχίσει η δηµόσια διαβούλευση
για να καταλήξει σε σχέδιο νόµου µέχρι το τέλος του 2010.
Όταν η αντιπροσωπεία της ΠΟΣ∆ΕΠ διαµαρτυρήθηκε για την τεράστια
καθυστέρηση στην αξιολόγηση των προτάσεων στο πλαίσιο των προκηρύξεων
Ηράκλειτος και ΘΑΛΗΣ ο Γ. Γραµµατέας µας γνωστοποίησε ότι οι προκηρύξεις
αυτές των οποίων οι αξιολογήσεις εκκρεµούν δεν είναι στην αρµοδιότητα του Αχ.
Μητσού (ΓΓΕΤ) αλλά στην αρµοδιότητα της Φ. Ορφανού (ΕΠΕΑΕΚ) µε την
οποία η ΠΟΣ∆ΕΠ θα ζητήσει άµεσα συνάντηση.

2. Συνάντηση στο Υπουργείο Παιδείας µε τον Ειδικό Γραµµατέα
Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης: Παρευρίσκονταν ο Βασ. Παπάζογλου και η
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Ευγ. Μπουρνόβα, ο Χρ.Κουρουνιώτης, ο Βένιος Αγγελόπουλος και ο
Κώστας Μπασιούκας.
Ήταν η πρώτη συνάντηση µε τον Ειδικό Γραµµατέα και είχε έντονα ενηµερωτικό
χαρακτήρα.
Καταρχήν θέσαµε το ζήτηµα της µεγάλης καθυστέρησης στους διορισµούς των
συναδέλφων και από την πλευρά του Ειδικού Γραµµατέα ανακοινώθηκε ότι θα
γίνουν άµεσα 350 διορισµοί µελών ∆ΕΠ από τους 690 εκκρεµούντες διορισµούς
ενώ υπήρξε ασάφεια για την χρονική στιγµή διορισµού και των υπολοίπων 340.
Προφανώς πιέσαµε για τον άµεσο διορισµό και των υπολοίπων
Κατά δεύτερον στο επόµενο νοµοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας που θα έρθει
στη Βουλή και θα αφορά την ∆ευτεροβάθµια εκπαίδευση θα υπάρχουν ρυθµίσεις
που έχουν ζητηθεί από τη Σύνοδο των Πρυτάνεων και την ΠΟΣ∆ΕΠ όπως
- η στάθµιση της ψήφου για τις εκλογές πανεπιστηµιακών οργάνων
-η µείωση του αριθµού των εκλεκτορικών σωµάτων και η δυνατότητα
συµµετοχής των εκλεκτόρων µέσω teleconference αλλά µε την ίδια αναλογία
εξωτερικών εκλεκτόρων.
- η υποχρέωση ανάρτησης στο διαδικτυακό τόπο των πανεπιστηµιακών
Τµηµάτων όλων των ηµεροµηνιών που αφορούν το σύνολο της διαδικασίας κάθε
εκλογής µέλους ∆ΕΠ, των ονοµάτων και των γνωστικών αντικειµένων των µελών
του εκλεκτορικού σώµατος καθώς και το αποτέλεσµα της ψηφοφορίας
- η παράταση ολοκλήρωσης της εσωτερικής αξιολόγησης των µεταπτυχιακών
προγραµµάτων για άλλα δύο χρόνια άρα και η συνέχιση της λειτουργίας τους
µέχρι τότε.
Θέσαµε το ζήτηµα της διαφάνειας και ο Ειδικός Γραµµατέας µας ενηµέρωσε ότι
ζήτησε από ελεγκτές της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης να επιληφθούν Τµηµάτων ΤΕΙ και
ΑΕΙ που καθυστερούν αδικαιολόγητα τις διαδικασίες των εκλογών συναδέλφων.
Στο σοβαρό ζήτηµα της χωροταξικής αποτύπωσης της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης
που έβαλε η ηγεσία της ΠΟΣ∆ΕΠ ο Ειδικός Γραµµατέας δήλωσε ότι αυτή
υπολογίζεται να ολοκληρωθεί το 2010 ώστε να αρχίσει το 2011 η συζήτηση για
τον νέο σχεδιασµό και τις αναγκαίες αλλαγές.
Στη διάρκεια του 2010 ο Ειδικός Γραµµατέας υπολογίζει ότι θα ολοκληρωθεί ο
σχεδιασµός και θα µπει σε λειτουργία η βάση δεδοµένων που θα αφορά όλα τα
ποσοτικά δεδοµένα των ΑΕΙ, του προσωπικού των εκπαιδευτικών ιδρυµάτων,
των φοιτητών και των υποδοµών που όταν θα ολοκληρωθεί η συµπλήρωσή τους
από τα ΑΕΙ θα είναι αναρτηµένα στο διαδίκτυο, θα επικαιροποιούνται κάθε χρόνο
και θα είναι προσβάσιµα από όλους.
Στο ερώτηµά µας για την πρόοδο στην εφαρµογή του ηλεκτρονικού συστήµατος
διακίνησης των συγγραµµάτων το Υπουργείο εκτιµά ότι αυτό θα ολοκληρωθεί
µέχρι τον Σεπτέµβριο ώστε τα συγγράµµατα να διανεµηθούν µε αυτό το σύστηµα
την καινούρια ακαδηµαϊκή χρονιά.
Τέλος, στο ζήτηµα των βιβλιοθηκών και την εύρυθµη λειτουργία τους µας
ενηµέρωσε ότι το Υπουργείο έχει ζητήσει 300 οργανικές θέσεις για τις
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πανεπιστηµιακές βιβλιοθήκες αλλά ακόµα δεν υπήρξε συνέχεια από το αρµόδιο
υπουργείο. Σ’ αυτό το σηµείο έγινε συζήτηση και επισηµάνθηκε η ανάγκη
υιοθέτησης της πολιτικής των ανταποδοτικών υποτροφιών από τους ΕΛΚΕ για
τους µεταπτυχιακούς φοιτητές [όπως συµβαίνει στο Ε.Μ.Π.] που θα
απασχολούνταν στις βιβλιοθήκες.

Ο Πρόεδρος

Η Γραµµατέας

Νικόλαος Μ.
Σταυρακάκης
Καθηγητής Ε.Μ.Π.

Ευγενία Μπουρνόβα
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Ε.Κ.Π.Α.

Πανελλήνια Οµοσπονδία Συλλόγων
∆ιδακτικού και Ερευνητικού
Προσωπικού
∆ιεύθυνση: ΣΤΑ∆ΙΟΥ 5, GR105 62, ΑΘΗΝΑ,
Ιστοσελίδα: www.posdep.gr
Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο: posdep@posdep.gr
Τηλέφωνο: 210 3688568
Fax: 210.3688501

Π Ρ Ο Ε ∆ Ρ Ε Ι Ο
ΑΘΗΝΑ, 20 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010

Προς την κυρία Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου
Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 19,
TK
10187,
e-mail: dkaa@yyka.gov.gr,
marilxen@otenet.gr

Θέµα: Αίτηµα για άµεση συνάντηση της Ε.Γ. της ΠΟΣ∆ΕΠ µε την Πολιτική

Ηγεσία του ΥΠΥΚΑ.
Αξιότιµη Κυρία Υπουργέ,
Σε συνέχεια της από 2ας
Φεβρουαρίου 2010 πρώτης επιστολής της
Οµοσπονδίας προς το Υπουργείο σας – για την οποία σηµειωτέον ότι δεν
έχουµε λάβει µέχρι στιγµής καµιά απάντηση- και λόγω του υπέρ-επείγοντος
των θεµάτων, έχουµε να σας τονίσουµε τα ακόλουθα.
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Όπως γνωρίζετε η ΠΟΣ∆ΕΠ εκπροσωπεί πάνω από 3.000 µέλη ∆ΕΠ, τα οποία
παρέχουν υπηρεσίες σε Πανεπιστηµιακές κλινικές, που λειτουργούν στα
πλαίσια του ΕΣΥ. Μετά την υπογραφή συλλογικής σύµβασης εργασίας µεταξύ
της τότε Ηγεσίας του Υπουργείου σας και την ΟΕΝΓΕ, στις 1/12/2008, καθώς
και τον νόµο 3754/2009, έχουν παρουσιαστεί έντονες δυσλειτουργίες στις
Πανεπιστηµιακές κλινικές και στα Πανεπιστηµιακά Νοσοκοµεία.
Οι Σύλλογοι ∆ΕΠ των Ιατρικών Σχολών της χώρας, προχώρησαν σε
διατύπωση κοινών θέσεων – αιτηµάτων, τις οποίες σας υποβάλουµε.
Παράλληλα οι Πρόεδροι όλων των Ιατρικών Σχολών, συνεκάλεσαν Γενικές
Συνελεύσεις την ίδια ηµέρα (3/3/2010) στις Σχολές τους και επικύρωσαν και
θεσµικά, τις αποφάσεις των συνδικαλιστικών τους οργάνων.
Η πρωτοφανής για τα Ελληνικά χρονικά αυτή κινητοποίηση είναι ενδεικτική
της οξύτητας των προβληµάτων, που αντιµετωπίζουν οι συνάδελφοι γιατροί
µέλη ∆ΕΠ των Σχολών Υγείας των Ελληνικών Πανεπιστηµίων.
Εκ µέρους της Εκτελεστικής Γραµµατείας της Οµοσπονδίας µας ζητάµε να
ορισθεί ηµεροµηνία συνάντησης µε την Πολιτική Ηγεσία του Υπουργείου σας
στο συντοµότερο εφικτό χρόνο, προκειµένου να συζητήσουµε τα σηµαντικά
και επείγοντα ζητήµατα των Ιατρών Πανεπιστηµιακών ∆ασκάλων, στην οποία
θα επιθυµούσαµε να παρευρεθούν επίσης και οι Πρόεδροι όλων των Σχολών
Υγείας της χώρας.
Είµαστε στη διάθεση της Ηγεσίας του Υπουργείου σας για την από κοινού
διαµόρφωση της συγκεκριµένης σειράς των προς συζήτηση θεµάτων.

Με Ιδιαίτερη Εκτίµηση,

Ο Πρόεδρος

Η Γραµµατέας

Νικόλαος Μ.
Σταυρακάκης
Καθηγητής Ε.Μ.Π.

Ευγενία Μπουρνόβα
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Ε.Κ.Π.Α.

Κοινοποίηση:
Κυρία Φώφη Γεννηµατά, Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
info@fofigennimata.gr
Καθηγητή
Νίκο
Πολύζο,
Γενικό
Γραµµατέα
Υπουργείου
Υγείας,
secretary.gen@yyka.gov.gr
Κύριο Αντώνη ∆ηµόπουλο, Γενικό Γραµµατέα ∆ηµόσιας Υγείας, adodimo@yahoo.gr
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ΣΧΕΔΙΟ ΘΕΣΕΩΝ ΤΗΣ ΠΟΣΔΕΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ

-1-

ΣΧΕΔΙΟ ΘΕΣΕΩΝ ΤΗΣ ΠΟΣΔΕΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ
Εισαγωγή
Η επιστηµονική και τεχνολογική έρευνα αποτελεί κεντρικό στοιχείο του πολιτισµού
µας, βασική συνιστώσα της οικονοµικής και κοινωνικής ανάπτυξης και
δραστηριότητα αναπόσπαστη από την Ανώτατη Παιδεία. Στη χώρα µας, βασική και
εφαρµοσµένη έρευνα γίνεται κατά κύριο λόγο στα ΑΕΙ και στα υπό κρατική εποπτεία
Ερευνητικά Κέντρα (ΕΚ). Η ερευνητική δραστηριότητα στα Τεχνολογικά
Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα και σε ιδιωτικούς φορείς είναι σηµαντικά περιορισµένη, σε
σχέση µε άλλες οικονοµικά προηγµένες χώρες.
Τα σηµαντικότερα χρόνια προβλήµατα της έρευνας στην Ελλάδα είναι:
•

Η έλλειψη ενιαίας εθνικής πολιτικής για την έρευνα.

•

Η συστηµατική υποχρηµατοδότηση. Είµαστε στην 23η θέση στην "Ευρώπη των
27" µε ποσοστό χρηµατοδότησης της έρευνας µικρότερο του 0,6% του ΑΕΠ,
όταν ο µέσος όρος χρηµατοδότησης στην ΕΕ είναι περίπου 1,6% του ΑΕΠ.

•

Ο κατακερµατισµός των πηγών και των µηχανισµών χρηµατοδότησης. Είµαστε
ίσως η τελευταία Ευρωπαϊκή χώρα όπου η αρµοδιότητα για αξιολόγηση
ερευνητικών προτάσεων ανήκει σε Υπουργεία.

•

Η έλλειψη συστήµατος σταθερής χρηµατοδότησης της έρευνας (πχ. σε ετήσια
βάση, ή/και ανοικτής προκήρυξης για εξαιρετικές ιδέες), πλαισίου
χρηµατοδότησης ερευνητικών υποδοµών που να εντάσσεται σε ένα εθνικό
σχεδιασµό, και συστήµατος υποστήριξης µεταδιδακτορικών σπουδών.

•

Η ανεπάρκεια εξειδικευµένου ανθρώπινου δυναµικού διαχείρισης της έρευνας.

•

Η έλλειψη ενιαίας εθνικής πολιτικής για την αξιοποίηση της συµµετοχής της
χώρας σε µεγάλους διεθνείς ερευνητικούς οργανισµούς (CERN, ESA, EMBL,
EMBO, κλπ) στους οποίους είµαστε µέλη, συµβάλλουµε οικονοµικά κάθε χρόνο
και έχουµε ισχυρό επιστηµονικό δυναµικό που δραστηριοποιείται στους
οργανισµούς αυτούς.

•

Η έλλειψη θεσµικού πλαισίου για την ίδρυση και λειτουργία γραφείων/µονάδων
µεταφοράς τεχνολογίας και καινοτοµίας στα πανεπιστήµια και ερευνητικά κέντρα
µε σκοπό την αξιοποίηση και τη διάχυση των τεχνολογικών και καινοτοµικών
αποτελεσµάτων προς τη βιοµηχανία και την κοινωνία γενικότερα.

Παρά ταύτα, και παρά την επακόλουθη µιζέρια του “µέσου όρου”, στην Ελλάδα
υπάρχουν πυρήνες έρευνας υψηλής ποιότητας και µε διεθνή ακτινοβολία, σε όλους
σχεδόν τους κλάδους της επιστήµης και της τεχνολογίας.
Πέρα από τα χρόνια προβλήµατα, η κατάσταση στο χώρο της έρευνας έχει φτάσει τα
τελευταία λίγα χρόνια στην Ελλάδα σε οριακό σηµείο, για τους παρακάτω λόγους:
Πρώτον, η έλλειψη σταθερού πλαισίου χρηµατοδότησης ερευνητικών δράσεων έχει
δηµιουργήσει ένα καθεστώς καταστροφικής αβεβαιότητας στα µέλη ΔΕΠ και τους
ερευνητές. Χαρακτηριστικά, τα τελευταία 5 χρόνια δεν έχουν προκυρηχθεί εθνικά
ανταγωνιστικά ερευνητικά προγράµµατα, µε εξαίρεση τρείς πρόσφατες προκυρήξεις:
Το πρόγραµµα “Ηράκλειτος” για µεταπτυχιακές υποτροφίες, το Πρόγραµµα
“Συνεργασία” για θεµατικά δίκτυα µε τη συµµετοχή του ιδιωτικού τοµέα, και το
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πρόγραµµα “Θαλής” για έργα συνεργασίας χωρίς θεµατικούς περιορισµούς). Από τα
τρία αυτά προγράµµατα:
•

Η αξιολόγηση στον “Ηράκλειτο” δεν έχει ολοκληρωθεί ακόµα, 10 περίπου µήνες
µετά την προθεσµία υποβολής προτάσεων.

•

Το πρόγραµµα “Συνεργασία”, που περιορίζεται σε ορισµένους µόνο “τοµείς
προτεραιότητας”, χαρακτηρίζεται από σοβαρές γραφειοκρατικές αγκυλώσεις και
ανεδαφικές απαιτήσεις για συµετοχή του ιδιωτικού τοµέα (λ.χ. το 50% του
προϋπολογισµού κάθε ερευνητικού έργου πρέπει να διοχετευθεί στις
συµµετέχουσες επιχειρήσεις). Η τελευταία προϋπόθεση θα οδηγήσει - όπως έχει
συµβεί σε αρκετά τέτοια προγράµµατα στο παρελθόν - σε πλασµατική συµµετοχή
επιχειρήσεων µε ελάχιστη ή καµµία ερευνητική δραστηριότητα.

•

Το πρόγραµµα “Θαλής” χαρακτηρίζεται από κανόνες συµµετοχής, διαχείρισης
και αξιολόγησης που είναι πρωτοφανείς διεθνώς, όπως λ.χ. η απαίτηση για
συµµετοχή τουλάχιστον 9 µελών ΔΕΠ ή Ερευνητών σε κάθε πρόταση, η υποβολή
“ιδρυµατικών” προτάσεων µε συνεπαγόµενη µεγάλη γραφειοκρατία και η
συµµετοχή των πρυτανικών αρχών στις επιτροπές τελικής επιλογής των
προτάσεων.

Δεύτερον, τα τελευταία δύο χρόνια η ΓΓΕΤ περιέκοψε δραστικά (το 2008) ή διέκοψε
πλήρως (το 2009) και χωρίς προειδοποίηση τις χρηµατοδοτήσεις εθνικής συµµετοχής
(τα λεγόµενα matching funds) προς ερευνητικούς φορείς που φέρνουν ερευνητικά
προγράµµατα από το εξωτερικό. Η αυθαίρετη αυτή πρακτική είχε ως αποτέλεσµα να
οδηγηθούν ορισµένα Ερευνητικά Κέντρα – και µάλιστα τα κατά τεκµήριον πλέον
επιτυχηµένα, δηλαδή αυτά µε τις µεγαλύτερες εισροές από ανταγωνιστικά
προγράµµατα – σε οξύ ταµειακό πρόβληµα που απειλεί την ίδια την επιβίωση τους.
Τρίτον, εξαγγέλθηκε το περασµένο καλοκαίρι από την προηγούµενη Κυβέρνηση µια
αναδιάταξη του ερευνητικού δυναµικού στα ΕΚ µέσω καταργήσεων, µετακινήσεων
και συγχωνεύσεων Κέντρων και Ινστιτούτων. Η εξαγγελία έγινε χωρίς να
παρουσιαστεί χρονοδιάγραµµα ή άλλος προγραµµατισµός και ως εκ τούτου
προκάλεσε µεγάλη αναταραχή στα ΕΚ.
Τα παραπάνω, σε συνδυασµό µε τις τεράστιες καθυστερήσεις στους διορισµούς
εκλεγµένων µελών ΔΕΠ – άνω των 600 διορισµών εκκρεµούν για µεγάλο διάστηµα
σε πανελλαδικό επίπεδο – και τις καταλήψεις και άλλες µορφές “αγωνιστικής”
διατάραξης της λειτουργίας των ΑΕΙ/ΤΕΙ, έχουν προκαλέσει τεράστια ζηµιά στον
ερευνητικό ιστό της χώρας. Αν δεν ληφθούν άµεσα µέτρα, η ανταγωνιστικότητα
ακόµα και των πλέον επιτυχηµένων ερευνητικών µονάδων θα πληγεί σοβαρά και σε
βάθος χρόνου. Η διάλυση επιτυχηµένων ερευνητικών οµάδων και η αναπόφευκτη
έξοδος εκτός Ελλάδος των πλέον προικισµένων νέων – και όχι µόνο – επιστηµόνων
θα οδηγήσει σε αδυναµία ανανέωσης του ερευνητικού δυναµικού, και σε µαρασµό
των πιο παραγωγικών ερευνητικών µονάδων που πολύ δύσκολα θα µπορεί να
αναταχθεί.
Όµως
•

η προγραµµατική δέσµευση της Κυβέρνησης για αύξηση των συνολικών
δαπανών για έρευνα στο 2% του ΑΕΠ σε ορίζοντα 4ετίας,
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•

η υπαγωγή της ΓΓΕΤ στο Υπουργείο Παιδείας µε στόχο τη διαµόρφωση και
εφαρµογή ενιαίας ερευνητικής πολιτικής,

•

η εξαγγελία για κατάρτιση νέου Νόµου για την Έρευνα,

•

και οι µέχρι τώρα δηλώσεις του νέου ΓΓΕΤ (βλ. συνέντευξη στο περιοδικό Νature
και παρουσιάση των στόχων της ΓΓΕΤ στην Ειδική Μόνιµη Επιτροπή Έρευνας &
Τεχνολογίας του Κοινοβουλίου στις 28/1/2010)

δηµιουργούν βάσιµες ελπίδες ότι η καταστροφική αυτή πορεία µπορεί να
αναστραφεί. Με την προϋπόθεση ότι η Κυβέρνηση θα δώσει προτεραιότητα στην
έρευνα ως βασικό µοχλό ανάπτυξης, ακολουθώντας το παράδειγµα άλλων χωρών
όπως οι ΗΠΑ, η Γαλλία και η Φινλανδία που, παρά την οικονοµική κρίση - και σε
µεγάλο βαθµό εξ αιτίας της - ενισχύουν την έρευνα µε έκτακτες χρηµατοδοτήσεις για
υποδοµές και δράσεις.
Θέσεις της Οµοσπονδίας
Α. Θεσµικό πλαίσιο - γνωµοδοτικές και εκτελεστικές δοµές.
Η ΠΟΣΔΕΠ θεωρεί ως θετικό βήµα την εξαγγελθείσα κυβερνητική απόφαση να
κατατεθεί σύντοµα Σχέδιο Νόµου για την Έρευνα, σε αντικατάσταση του ουδέποτε
ισχύσαντος Ν. 3653/2008. H Οµοσπονδία θα συµµετάσχει ενεργά στη σχετική
δηµόσια διαβούλευση, θεωρώντας το νέο Νόµο για την Έρευνα ως ορόσηµο.
Θεωρούµε απαραίτητο να θεσµοθετηθούν επιτέλους σύγχρονες δοµές και διαδικασίες
για τη χάραξη και την υλοποίηση ενιαίας εθνικής ερευνητικής πολιτικής. Δοµές και
διαδικασίες που θα είναι εναρµονισµένες µε τις διεθνείς πρακτικές αλλά και τις
ανάγκες της χώρας, και θα χαρακτηρίζονται από συνέχεια, συνέπεια, αξιοκρατία,
αποτελεσµατικότητα και διαφάνεια. Συγκεκριµένα, ζητάµε µέσα από το νέο Νόµο:
Α1. Να ανασυγκροτηθεί η ΓΓΕΤ ώστε να µετατραπεί σε επιτελικό όργανο για τη
χάραξη και την υλοποίηση ερευνητικής πολιτικής, και να πάψει να λειτουργεί ως
µηχανισµός αξιολόγησης ερευνητικών προτάσεων.
Α2. Να θεσµοθετηθεί και να λειτουργήσει Εθνικός Οργανισµός Έρευνας (όπως το
Αµερικανικό NSF ή το Γερµανικό DFG) ο οποίος θα είναι ανεξάρτητος από τη ΓΓΕΤ
και θα έχει ως αποστολή την ανταγωνιστική χρηµατοδότηση ερευνητικών δράσεων
και ερευνητικών υποδοµών. Ο Οργανισµός πρέπει να στελεχωθεί µε κατάλληλο
προσωπικό και να προβλέπεται κινητικότητα στις κατεχόµενες θέσεις για την
αποφυγή ανάπτυξης πελατειακών σχέσεων. Πρέπει επίσης να λειτουργεί στη βάση
5ετούς επιχειρησιακού και οικονοµικού προγραµµατισµού, ώστε να εξασφαλίζεται η
απαιτούµενη συνέχεια στη χρηµατοδότηση της έρευνας, και να αξιολογείται
περιοδικά από έγκριτο διεθνή φορέα. Η δηµιουργία ενός Εθνικού Οργανισµού
Έρευνας ήταν ένα από τα θετικά στοιχεία του Ν. 3653/2008, και θα πρέπει να
αποτελέσει την κύρια τοµή στο νέο Νόµο.
Α3. Να θεσµοθετηθούν ευέλικτα γνωµοδοτικά όργανα για τη διαµόρφωση
ερευνητικής πολιτικής (τύπου Εθνικού Συµβουλίου Έρευνας & Τεχνολογίας) στα
οποία θα συµµετέχουν κατά πλειοψηφία επιστήµονες/ερευνητές εγνωσµένου κύρους,
καθώς και µέλη που θα προέρχονται από τον παραγωγικό τοµέα.
Α4. Να συνδεθούν τα αποτελέσµατα της βασικής και στοχευµένης έρευνας µε την
αντίστοιχη µεταφορά τεχνολογίας στη βιοµηχανία και τις επιχειρήσεις.
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Α5. Να θεσµοθετηθεί η τακτική αξιολόγηση των οµοειδών ερευνητικών µονάδων στα
ΕΚ από διεθνείς επιτροπές υψηλού κύρους και να συνδεθούν τα αποτελέσµατα της
αξιολόγησης µε την χρηµατοδότηση των ΕΚ από τον τακτικό προϋπολογισµό της
ΓΓΕΤ (βλ. παρακάτω).
Β. Χρηµατοδότηση
Στα Πανεπιστήµια και τα Ερευνητικά Κέντρα η έρευνα χρηµατοδοτείται µε δύο
τρόπους: Μέσω του τακτικού τους προϋπολογισµού που καλύπτει έξοδα λειτουργίας
όπως οι µισθοί του οργανικού προσωπικού, οι βασικές υποδοµές κλπ, και µέσω
χορηγιών που αφορούν ερευνητικά έργα και ειδικές ερευνητικές υποδοµές. Είναι
απαραίτητο η χρηµατοδότηση της έρευνας να στηρίζεται στη διαφάνεια, τη
λογοδοσία και την αριστεία. Γι'αυτό το λόγο ζητάµε:
•

Η χρηµατοδότηση των ερευνητικών υποδοµών στα ΑΕΙ/ΤΕΙ και τα ΕΚ να γίνεται
στη βάση ενός εθνικού σχεδιασµού

•

Οι χρηµατοδοτήσεις ερευνητικών δράσεων να γίνονται, χωρίς εξαιρέσεις,
ανταγωνιστικά και µε διαφανείς διαδικασίες, µέσω δηµόσιων προκηρύξεων.

•

Η χρηµατοδότηση των παγίων εξόδων λειτουργίας των Ινστιτούτων των ΕΚ από
τον Τακτικό Προϋπολογισµό να γίνεται στη βάση 5ετών συµφωνιών µε τη ΓΓΕΤ,
που θα έχουν συγκεκριµένους στόχους και αµοιβαίες δεσµεύσεις και θα
συνδέονται µε την αξιολόγηση.

Επίσης ζητάµε:
Β1. Να υπάρξει εκ νέου Κυβερνητική δέσµευση για αύξηση της χρηµατοδότησης της
έρευνας στο 2% του ΑΕΠ µέχρι το τέλος του 2013, ανεξάρτητα από την πορεία της
οικονοµικής κρίσης. Θα είναι τεράστιο λάθος να γίνουν περικοπές στις δηµόσιες
δαπάνες για την έρευνα, ή να συνεχιστεί η στασιµότητα, λόγω της οικονοµικής
κρίσης. Λάθος που δεν θα µπορεί να διορθωθεί εκ των υστέρων και που θα
κοστίσει πολύ ακριβά.
Β2. Να κινητοποιηθεί και αναθεωρηθεί επειγόντως το µέρος του ΚΠΣ που αφορά την
έρευνα, ώστε να αναπληρωθούν µέσα στο 2010 οι απώλειες των δύο τελευταίων ετών
και να µεγιστοποιηιθεί η αξιοποίηση κοινοτικών κονδυλίων για ερευνητικές δράσεις
και υποδοµές.
Β3. Να θεσµοθετηθούν προγράµµατα ανταγωνιστικής χρηµατοδότησης που θα
χαρακτηρίζονται από συνέχεια, διαφάνεια, απλούς κανόνες διαχείρισης και
αξιολόγηση των ερευνητικών προτάσεων µε αποκλειστικό κριτήριο την αριστεία. Τα
προγράµµατα αυτά θα διενεργούν προκυρήξεις σε ετήσια βάση, θα έχουν 5ετή-7ετή
προγραµµατισµό, και θα απευθύνονται προς όλους τους φορείς έρευνας της χώρας.
Είναι απαραίτητο να περιλαµβάνουν:
•

Πρόγραµµα µεταπτυχιακών υποτροφιών τύπου “Ηράκλειτος”, χωρίς όµως τις
γραφειοκρατικές αγκυλώσεις που χαρακτήριζαν την πρόσφατη προκύρηξη.

•

Πρόγραµµα µεταδιδακτορικών υποτροφιών, µε ειδική δράση που να αφορά
τον επαναπατρισµό νέων επιστηµόνων της Διασποράς.

•

Πρόγραµµα χρηµατοδότησης ελεύθερης έρευνας χωρίς θεµατικούς
περιορισµούς (βασική έρευνα "bottom-up”, τύπου “Θαλής” µε τις
απαραίτητες απλοποιήσεις). Το πρόγραµµα θα πρέπει να προβλέπει εύλογη
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κατανοµή του προϋπολογισµού ανάµεσα στις επιστηµονικές περιοχές –
προτείνεται να υιοθετηθεί η κατανοµή που έχει κάνει το Ευρωπαϊκό
Συµβούλιο Έρευνας (ERC), η οποία αντανακλά την κατανοµή "ζήτησης"
χρηµατοδότησης διεθνώς. Και σε αυτό το πρόγραµµα να περιληφθεί ειδική
δράση για τον επαναπατρισµό επιστηµόνων της Διασποράς ή/και ενίσχυση
ερευνητικής συνεργασίας µαζί τους στα κέντρα όπου εργάζονται.
•

Πρόγραµµα χρηµατοδότησης ερευνητικών έργων σε επιλεγµένες περιοχές
προτεραιότητας (βασική ή στοχευµένη έρευνα "top-down"). Στην επιλογή
θεµατικών περιοχών πρέπει να παίξουν κεντρικό ρόλο οι θεσµοθετηµένοι
γνωµοδοτικοί µηχανισµοί (π.χ. ένα ευέλικτο και υψηλού κύρους “ΕΣΕΤ”) και
όχι ad hoc επιτροπές, µέλη των οποίων µπορεί να βρίσκονται σε σύγκρουση
συµφερόντων.

•

Ερευνητικά προγράµµατα µε τη συµµετοχή του ιδιωτικού τοµέα. Εδώ
χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή για να αποφευχθούν στρεβλώσεις του
παρελθόντος. Με εξαίρεση ορισµένους τοµείς και επιχειρήσεις, ο ιδιωτικός
τοµέας στη χώρα µας δεν έχει ανάγκη και ενδιαφέρον για ερευνητική
δραστηριότητα. Είναι απαραίτητο να εντοπιστούν οι πραγµατικές ανάγκες του
ιδιωτικού τοµέα και να δηµιουργηθούν προγράµµατα συγχρηµατοδότησης
έργων έρευνας-καινοτοµίας µε βάση αυτές τις ανάγκες, και όχι µέσα από
πολιτικές πιέσεις ή ιδεολογικές προκαταλήψεις. Είναι επίσης απαραίτητο να
θεσπιστούν κίνητρα για τις επιχειρήσεις που επενδύουν σοβαρά στην έρευνα,
όπως π.χ. η απαλλαγή από τη φορολογία µέρους ή όλου του ποσού που
επενδύεται στην έρευνα.

•

Προγράµµατα για τη χρηµατοδότηση µεσαίου και µεγάλου µεγέθους
ερευνητικών υποδοµών, ενταγµένων σε ένα Εθνικό Σχέδιο Ερευνητικών
Υποδοµών, µε έµφαση στη σύνδεση του εθνικού ερευνητικού ιστού µε τον
Ευρωπαϊκό (π.χ. ESFRI)

•

Πρόγραµµα χρηµατοδότησης Ερευνητικών Δικτύων-Κέντρων Αριστείας
(Virtual Research Centers) σε περιοχές αιχµής, µε συµµετοχή ερευνητικών
µονάδων ΕΚ και ΑΕΙ. Πρέπει να µελετηθούν παρόµοια σχήµατα σε άλλες
χώρες (π.χ. Γερµανία, Ισπανία/Καταλωνία) που εφαρµόζονται µε µεγάλη
επιτυχία.

•

Πρόγραµµα χρηµατοδότησης ερευνητικών προτάσεων Ελλήνων επιστηµόνων
οι οποίες έχουν κριθεί ως άριστες από Ευρωπαϊκούς οργανισµούς όπως το
ERC, αλλά δεν χρηµατοδοτούνται λόγω περιορισµένου προϋπολογισµού του
οργανισµού.

•

Πρόγραµµα χρηµατοδότησης της υπάρχουσας αξιόλογης ερευνητικής
δραστηριότητας σε µεγάλους διεθνείς οργανισµούς και ενίσχυση της ένταξης
του ερευνητικού δυναµικού της χώρας σε διεθνείς ερευνητικές
δραστηριότητες, µε προκηρύξεις για χρηµατοδότηση.

Β4. Όπως έχει εξαγγελθεί, όλες οι κρίσεις ερευνητικών προτάσεων (peer review) να
γίνονται από κριτές εκτός Ελλάδος, κατά προτίµηση αλλοδαπούς, για να αποφεύγεται
η σύγκρουση συµφερόντων. Τα ονόµατα των αξιολογητών πρέπει να ανακοινώνονται
µετά το πέρας κάθε κύκλου αξιολόγησης, χωρίς βέβαια να δηµοσιοποιείται ποιές
προτάσεις έκρινε ο καθένας.
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Γ. Οι Ειδικοί Λογαριασµοί Έρευνας των Πανεπιστηµίων
Το θέµα των Ειδικών Λογαριασµών Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) των ΑΕΙ είναι
κρίσιµο για την πολιτική έρευνας. Η θεσµοθέτηση των ΕΛΚΕ πριν από 30 περίπου
χρόνια αποτέλεσε τοµή για την έρευνα στα Ελληνικά πανεπιστήµια. Η λειτουργία
των ΕΛΚΕ, που επιτρέπει τη διαχείριση ερευνητικών κονδυλίων έξω από τον
προληπτικό έλεγχο του Δηµόσιου Λογιστικού, είχε ως αποτέλεσµα την αξιοποίηση
σηµαντικών πόρων για ερευνητικές δράσεις και υποδοµές, τόσο από εθνικές όσο και
από διεθνείς πηγές χρηµατοδότησης. Παρά τούτο, οι διαδικασίες διαχείρισης
ερευνητικών κονδυλίων από τους ΕΛΚΕ χαρακτηρίζονται από µεγάλη
γραφειοκρατία, που δυσκολεύει την εκτέλεση των προγραµµάτων µε την απαραίτητη
ευελιξία.
Επί πλέον, ασάφειες στο νοµοθετικό πλαίσιο που ρυθµίζει τη λειτουργία των ΕΛΚΕ
και διατάξεις που περιορίζουν την αξιοποίηση των νοµίµων παρακρατήσεων για τις
ανάγκες των πανεπιστηµίων, σε συνδυασµό µε τη στενή και γραφειοκρατική
ερµηνεία του Νόµου από τους αρµόδιους ελεγκτικούς µηχανισµούς του Υπουργείου
Οικονοµικών, έχουν οδηγήσει σε τραγελαφικές καταστάσεις. Χαρακτηριστικό
παράδειγµα αποτελούν οι αδικαιολόγητοι καταλογισµοί µεγάλων ποσών σε µέλη
ΔΕΠ του Πανεπιστηµίου Κρήτης που είχαν την ευθύνη διαχείρισης του οικείου
ΕΛΚΕ, µε το σκεπτικό ότι εγκρίθηκαν δαπάνες για ανάγκες του Πανεπιστηµίου µεν,
αλλά "εκτός σκοπού" του ΕΛΚΕ. Η κατάσταση αυτή είναι απαράδεκτη: έχει
προκαλέσει καταλογισµούς και ποινικές διώξεις εναντίων συναδέλφων που έκαναν το
καθήκον τους απέναντι στο Πανεπιστήµιο, εκθέτει τα µέλη ΔΕΠ που υπηρετούν στις
Επιτροπές Ερευνών σε οικονοµικούς και ηθικούς κινδύνους, εκθέτει τα
Πανεπιστήµια στην κοινή γνώµη για κακή διαχείριση, και εκθέτει τη χώρα στη διεθνή
επιστηµονική κοινότητα.
Για τους παραπάνω λόγους είναι απαραίτητη η αναθεώρηση του νοµικού πλαισίου
που διέπει τους ΕΛΚΕ, µε στόχους (α) την απλοποίηση των διαδικασιών διαχείρισης,
(β) την εναρµόνιση του νοµικού πλαισίου και του κανονισµού λειτουργίας των
ΕΛΚΕ µε τις διεθνείς πρακτικές, (γ) τη διαφάνεια, και (δ) την ασφάλεια νόµου για τα
µέλη ΔΕΠ που είναι υπόλογα για τη διαχείριση των κονδυλίων. Συγκεκριµένα, η
ΠΟΣΔΕΠ ζητά:
•

Να υπάρξει σαφής ρύθµιση σχετικά µε τις δραστηριότητες παροχής
επιστηµονικών/τεχνικών υπηρεσιών (λ.χ. συµβουλευτικών και άλλων) που
παρέχονται από τα Πανεπιστήµια προς τις επιχειρήσεις, το Κράτος και την
κοινωνία. Να οριστεί ποιές είναι οι επιτρεπόµενες οι υπηρεσίες και οι κανόνες
διαχείρισης των τυχόν εσόδων από αυτές και να υπαχθούν στον έλεγχο των
Επιτροπών Ερευνών.

•

Να θεσµοθετηθεί ότι τα διαθέσιµα που προέρχονται από τις κάθε είδους νόµιµες
παρακρατήσεις από ερευνητικά ή αναπτυξιακά προγράµατα αρµοδιότητας των
ΕΛΚΕ, ή άλλα έσοδα των ΕΛΚΕ, αποτελούν περιουσία του Πανεπιστηµίου.
Περιουσία που το Πανεπιστήµιο µπορεί να διαθέσει για τη βελτίωση και την
ανάπτυξη των ερευνητικών ή εκπαιδευτικών λειτουργιών/υποδοµών του. Με αυτό
τον τρόπο, αναγνωρίζεται έµπρακτα ότι Έρευνα και Εκπαίδευση είναι άρρηκτα
συνδεδεµένες. Στο πλαίσιο αυτό θα πρέπει να οριστεί ρητά ποιές δαπάνες ΔΕΝ
είναι επιλέξιµες, µετά από διαβούλευση µε τα Πανεπιστήµια.

•

Παράλληλα, να εξασφαλιστεί πλήρης διαφάνεια στη διαχείριση των
αποθεµατικών των ΕΛΚΕ, µε τη θεσµοθέτηση της υποχρέωσης να δηµοσιεύονται
στο διαδίκτυο όλες οι σχετικές αποφάσεις των Επιτροπών Ερευνών που είναι

195

ΣΧΕΔΙΟ ΘΕΣΕΩΝ ΤΗΣ ΠΟΣΔΕΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ

-7-

αρµόδιες για τη διαχείριση τους. Είναι απαραίτητο να θεσπιστούν σοβαρές
κυρώσεις για την παράλειψη δηµοσίευσης στο Διαδίκτυο, έτσι ώστε να µην
υπάρχουν υποψίες ότι οι ΕΛΚΕ αποτελούν µηχανισµό αδιαφανούς διαχείρισης
χρηµάτων.
•

Μετά από διαβούλευση µε τα Πανεπιστήµια, να καταρτιστεί ένα σχέδιο
κανονισµού λειτουργίας των ΕΛΚΕ, ο οποίος να προβλέπει απλοποιηµένες
διαδικασίες διαχείρισης.

Θέµα σχετικό µε τα παραπάνω είναι ο τρόπος διάθεσης κονδυλίων - ενίοτε
σηµαντικών - που προέρχονται από πηγές άσχετες µε ερευνητικές χορηγίες ή παροχή
υπηρεσιών, όπως για παράδειγµα τα χρήµατα που δίνει το ΤΣΜΕΔΕ στα
Πολυτεχνεία. Όσα από αυτά τα χρήµατα δεν διατίθενται για "κεντρικές"
αναπτυξιακές δράσεις θα πρέπει να αξιοποιούνται για έρευνα στο κάθε ίδρυµα µετά
από ανταγωνιστικές προτάσεις, αντί να µοιράζονται «δηµοκρατικά» από τη ΓΣ κάθε
τµήµατος.
Δ. Σχέσεις ΑΕΙ µε τα Ερευνητικά Κέντρα και Διεθνείς Ερευνητικούς
Οργανισµούς
Είναι ανάγκη να δοθούν κίνητρα για συνέργειες ανάµεσα στα ΑΕΙ και τα ΕΚ. Όπου
αυτό έγινε δυνατό, όπως π.χ. στο επιτυχηµένο παράδειγµα ΙΤΕ - Πανεπιστηµίου
Κρήτης, το αποτέλεσµα ήταν πολύ µεγαλύτερο από το άθροισµα των επί µέρους
δυνατοτήτων. Για το σκοπό αυτό:
Δ1. Να πάψει να γίνεται η αυθαίρετη διάκριση ότι τα Ερευνητικά Κέντρα κάνουν (η
πρέπει να κάνουν) κατά προτεραιότητα στοχευµένη έρευνα και τα ΑΕΙ κατά
προτεραιότητα “βασική” έρευνα. Σε πολλές επιστηµονικές περιοχές τα όρια µεταξύ
βασικής και εφαρµοσµένης έρευνας δεν είναι πλέον διακριτά. Εξ άλλου, τόσο στα
ΑΕΙ όσο και στα ΕΚ, λειτουργούν µονάδες επιτυχηµένες και στους δύο “τύπους”
έρευνας.
Δ2. Να θεσµοθετηθεί ισότιµη συµµετοχή Ερευνητών και µελών ΔΕΠ στην εκπόνηση
διδακτορικών διατριβών, καθώς στη διδασκαλία µεταπτυχιακών και προπτυχιακών
µαθηµάτων. Η διάκριση µελών ΔΕΠ-Ερευνητών στο πεδίο αυτό είναι αναχρονιστική
και αντιπαραγωγική. Προτείνεται ο θεσµός του Ερευνητή Καθηγητή, τίτλος που θα
απονέµεται από τα ΑΕΙ σε Ερευνητές µετά από κρίση, καθώς και η ίδρυση
Διιδρυµατικών Μεταπτυχιακών Προγραµµµάτων στα οποία θα συµµετέχουν ισότιµα
ερευνητές ΕΚ και µέλη ΔΕΠ. Τα Διιδρυµατικά Προγράµµατα πρέπει να έχουν
έµφαση στη διεπιστηµονικότητα και να µην θεσµοθετηθούν µε τυπικά κριτήρια όπως
το "γνωστικό αντικείµενο", αλλά να ιδρυθούν µέσα από ένα “bottom-up process”.
Δηλαδή µετά από προκήρυξη για υποβολή κοινών προτάσεων από µονάδες των ΑΕΙ
(Εργαστήρια, Τοµείς, Τµήµατα ή και Σχολές) και των ΕΚ, οι οποίες θα κριθούν από
υψηλού επιπέδου επιτροπές κρίσης (peer review). Αυτό µπορεί να γίνει και µέσα στα
πλαίσια των Ερευνητικών Δικτύων/Κέντρων Αριστείας (βλ. Α6)
Δ3. Να εξισωθούν οι αποδοχές των Ερευνητών ΕΚ µε τις αποδοχές των Μελών ΔΕΠ,
εφ'όσον οι πρώτοι θα προσφέρουν και εκπαιδευτικό έργο.
Δ4. Να αναδειχθεί το έργο της συµµετοχής Ελλήνων επιστηµόνων στα ερευνητικά
προγράµµατα των διεθνών ερευνητικών οργανισµών σε θεµελιώδεις τοµείς βασικής
έρευνας (σωµατιδιακή και πυρηνική φυσική, αστροφυσική, βιοϊατρικές επιστήµες
κλπ)
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Ε. Αξιολόγηση – λογοδοσία
Ε1. Να λειτουργήσουν το συντοµώτερο δυνατό αξιόπιστοι µηχανισµοί εσωτερικής
και εξωτερικής αξιολόγησης των ερευνητικών µονάδων των ΕΚ και των ΑΕΙ. Η
αξιολόγηση της ερευνητικής δραστηριότητας πρέπει να γίνει µε ενιαία κριτήρια για
τα ΑΕΙ/ΤΕΙ και τα ΕΚ/Ινστιτούτα, και µε τη συνδροµή διεθνών επιστηµονικών
οργανισµών (π.χ. ESF, EUA, ΕΜΒΟ). Για το σκοπό αυτό είναι απαραίτητο:
•

Να διευρυνθεί η αρµοδιότητα της ΑΔΙΠ, ώστε να περιλάβει και τα ΕΚ, ή να
δηµιουργηθεί αναξάρτητος µηχανισµός αξιολόγησης της έρευνας σε ΑΕΙ και
ΕΚ, υπό την εποπτεία της ΓΓΕΤ.

•

Να οριστούν σαφώς οι διαδικασίες και τα κριτήρια αξιολόγησης, µετά από
διαβούλευση µε τα ΑΕΙ και τα ΕΚ.

•

Να διατεθούν µε απόλυτη προτεραιότητα τα απαραίτητα κονδύλια για
υψηλών προδιαγραφών αξιολόγηση.

•

Να θεσµοθετηθούν άµεσα κυρώσεις για όσες µονάδες (Τµήµατα, Ιδρύµατα)
δεν ολοκληρώνουν τις διαδικασίες εσωτερικής αξιολόγησης εντός των
προβλεποµένων προθεσµιών.

Ε2. Να θεσµοθετηθεί η σύνδεση, µε πλήρη διαφάνεια, των αποτελεσµάτων της
αξιολόγησης µε τη χρηµατοδότηση παγίων εξόδων, υποδοµών και έργων ανάπτυξης
στα ΕΚ και τις ερευνητικές µονάδες των Πανεπιστηµίων.
Ε3. Να θεσµοθετηθεί η περιοδική αξιολόγηση του νέου Εθνικού Οργανισµού
Έρευνας καθώς και της Γενικής Γραµµατείας Έρευνας & Τεχνολογίας από διεθνείς
φορείς (π.χ. ΟΟΣΑ, Εuropean Science Foundation).
Ζ. Γενικές αρχές για την αναδιάρθρωση του Ερευνητικού Ιστού των ΕΚ
Είναι πλέον κοινός τόπος ότι η διάρθρωση των ΕΚ χρειάζεται αναθεώρηση.
Ερευνητικά Κέντρα και Ινστιτούτα µε σηµαντικές θεµατικές επικαλύψεις
λειτουργούν στην Αθήνα και σε άλλες πόλεις. Ορισµένα από τα αρχαιότερα Κέντρα
χαρακτηρίζονται από παρωχηµένες υποδοµές και περιορισµένη παραγωγικότητα σε
σχέση µε το µέγεθος τους, ενώ σχεδόν όλα τα νεώτερα πάσχουν από έλλειψη
κρίσιµης µάζας. Το καλοκαίρι του 2009 ανακοινώθηκε ένα σχέδιο αναδιάταξης του
ιστού των ΕΚ αρµοδιότητας (τότε) του Υπουργείου Ανάπτυξης, που περιλάµβανε
καταργήσεις και συγχωνέυσεις Κέντρων και Ινστιτούτων. Το σχέδιο αντιµετώπισε
µεγάλη αντίδραση από τους Ερευνητές και τα Κέντρα και δεν προχώρησε λόγω (και)
των εκλογών. Η ΠΟΣΔΕΠ θεωρεί ότι µετά από τις επικείµενες αξιολογήσεις του
κάθε ιδρύµατος χωριστά πρέπει να γίνει και µια γενικότερη αξιολόγηση της διάταξης
του ερευνητικού ιστού. Δηλαδή, να δηµιουργηθεί µια ανεξάρτητη επιτροπή µε γνώση
και κύρος, που θα µελετήσει τα αποτελέσµατα των ιδρυµατικών αξιολογήσεων, θα
επισκεφτεί τα ιδρύµατα, και θα κάνει προτάσεις για ενδεχόµενες συγχωνεύσεις,
καταργήσεις, κτλ., µε επιδίωξη:
•

τη δηµιουργία κρίσιµης µάζας, όπου είναι απαραίτητο, π.χ. µέσω
χρηµατοδότησης δικτύων αριστείας σε περιοχές αιχµής

•

τη βελτιστοποίηση της χρήσης υποδοµών και την οικονοµία µεγεθών

•

την προώθηση της διεπιστηµονικότητος,
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τη µέγιστη δυνατή συνέργεια των ΕΚ µε τα Πανεπιστήµια και τον παραγωγικό
τοµέα

Θεωρούµε αυτονόητο ότι για να επιτευχθεί µια λειτουργική αναδιάταξη του
ερευνητικού ιστού των ΕΚ θα χρειαστεί να γίνουν σοβαρές επενδύσεις σε υποδοµές,
τουλάχιστον όσον αφορά ερευνητικές µονάδες υψηλής τεχνολογικής έντασης.
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Π Ρ Ο Ε ∆ Ρ ΟΣ
ΑΘΗΝΑ, 23 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010

ΑΝΟΙΚΤΗ

ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Προς τον Πρωθυπουργό της Ελλάδος
Κύριο Γεώργιο Α. Παπανδρέου
Μέγαρο Μαξίµου, Ηρώδου Αττικού 19,
Τ.Κ. 106 74, ΑΘΗΝΑ.
Θέµα: Περικοπή στις πρόσθετες αµοιβές, τις υπερωρίες και τις µετακινήσεις
των µελών ∆ΕΠ και των ερευνητών.
Αξιότιµε κ. Πρωθυπουργέ
Σχετικά µε τον πρόσφατο Νόµο -5 Μαρτίου 2010- για τα δηµοσιονοµικά µε τίτλο
«Προστασία της εθνικής οικονοµίας - Επείγοντα µέτρα για την αντιµετώπιση της
δηµοσιονοµικής κρίσης» έχουµε να παρατηρήσουµε τα ακόλουθα:
Με το µέχρι πρόσφατα ισχύον θεσµικό πλαίσιο (Νόµος 2083/92) τα µέλη ∆ΕΠ των
Πανεπιστηµίων και οι Ερευνητές των Ερευνητικών Ιδρυµάτων και Ινστιτούτων, που
εποπτεύονται από το Κράτος, που εκτελούν ερευνητικά έργα χρηµατοδοτούµενα από
πηγές εκτός του ∆ηµόσιου Προϋπολογισµού -όπως από ερευνητικά προγράµµατα της
ΕΕ, διεθνών φορέων καθώς και τον ιδιωτικό εθνικό ή διεθνή τοµέα- αποζηµιώνονται
για το έργο τους µέχρι συνολικού ποσού, που δεν µπορεί να υπερβεί το 100% των
αποδοχών τους, οι οποίες σήµερα ανέρχονται για Καθηγητή 1ης βαθµίδας σε ένα µέσο
όρο της τάξης των 4.500 € (προ κρατήσεων). Με το νέο Νόµο (Άρθρο 2,
Παράγραφος 1) ορίζεται ως ανώτατο όριο οι αποδοχές του Γενικού Γραµµατέα
Υπουργείου, οι οποίες για το 2010 ανέρχονται σε 6.195 €. Η διατήρηση των
ρυθµίσεων αυτών έχει ως συνέπεια την επιβολή ενός πολύ χαµηλότερου ανώτατου
ορίου στις αµοιβές των µελών ∆ΕΠ των Πανεπιστηµίων, ιδιαίτερα των δύο ανωτέρων
βαθµίδων.
Πέραν της σηµαντικής µείωσης των εσόδων του κράτους από τη φορολογία των
αντιστοίχων αµοιβών των συναδέλφων, θεωρούµε ότι θα είναι πολύ σηµαντικότερες
οι επιπτώσεις, που θα υπάρξουν σε πολλά επίπεδα, όχι µόνο καθαρά ακαδηµαϊκού
χαρακτήρα, τα οποία παραθέτουµε στη συνέχεια:
1) Θα υπάρξει σηµαντική µείωση προγραµµάτων, τα οποία αποδίδουν πολλά
εκατοµµύρια ευρώ στη χώρα µας µετά από αποκλειστική πρωτοβουλία των
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ίδιων των ερευνητών και µετά από έντονο πολλές φορές ανταγωνισµό τόσο
στο ευρωπαϊκό όσο και στο ευρύτερο διεθνές επίπεδο. Η ως άνω ρύθµιση
είναι ιδιαιτέρως επιζήµια για τα Πανεπιστήµια και την έρευνα, γιατί θα
οδηγήσει σε σηµαντική µείωση της εισροής ερευνητικών κονδυλίων. Θα
περιοριστούν οι προσπάθειές για εξασφάλιση χρηµατοδότησης και, σε πολλές
περιπτώσεις, είναι πιθανόν πολλές δραστηριότητες θα µεταφερθούν εκτός
Πανεπιστηµίου ή/και εκτός Ελλάδος.
2) Τα προγράµµατα αυτά συµβάλλουν καθοριστικά -µέσω των Επιτροπών
Έρευνας των Πανεπιστηµίων- στη συνολική ανάπτυξη όλων των Ιδρυµάτων,
κάτι που σήµερα αποτελεί ένα από τα βασικά ζητούµενα µαζί µε τη
σταθερότητα στη χώρας µας. Πιο συγκεκριµένα, µέσα σε αυτό το πλαίσιο, τα
Πανεπιστήµια:
•

•

•

Χρηµατοδοτούν δικά τους προγράµµατα ενίσχυσης της έρευνας –
κυρίως της βασικής- µε την παροχή υποτροφιών σε υποψήφιους
διδάκτορες και µεταδιδάκτορες και τη στήριξη της ευρύτερης
δραστηριότητας των ερευνητικών οµάδων. Επιτυγχάνοντας έτσι µέσα
στις τρεις τελευταίες δεκαετίες τη δηµιουργία υψηλού επιπέδου
διεθνώς ανταγωνιστικών ερευνητικών πυρήνων.
Χρηµατοδοτούν τη δηµιουργία και τoν εκσυγχρονισµό εργαστηριακών
και υπολογιστικών µονάδων µεγάλης κλίµακας, χώρων εκπαιδευτικής
δραστηριότητας και ενισχύουν πολλές άλλες πτυχές της εκπαιδευτικής
και ερευνητικής δραστηριότητας των Ιδρυµάτων.
Συµβάλλουν σηµαντικά στην απασχόληση. Υπολογίζεται ότι πάνω από
15.000 άτοµα απασχολούνται σ’ αυτά τα προγράµµατα -πέραν των
µελών ∆ΕΠ- ως µεταπτυχιακοί φοιτητές, υποψήφιοι διδάκτορες,
ερευνητές, µεταδιδακτορικοί υπότροφοι, διοικητικοί υπάλληλοι.
Εποµένως η µείωση των εσόδων από Κοινοτικά Ερευνητικά
Προγράµµατα συνεπάγεται αύξηση της ανεργίας κυρίως στους νέους
επιστήµονες, µε ταυτόχρονη µείωση της ερευνητικής δραστηριότητας,
µε ότι αυτό συνεπάγεται για την ανάπτυξη της χώρας, αλλά και
µείωση των φορολογικών εσόδων.

3) Υλοποίηση έργων του ΕΣΠΑ. Η διατήρηση του ανωτάτου ορίου αµοιβών
στα κατά το νέο νόµο προβλεπόµενα, δηµιουργεί ένα σηµαντικό και άµεσο
πρόβληµα στην απορροφητικότητα πόρων και υλοποίησης έργων του ΕΣΠΑ,
όπως «Θαλής», «Ηράκλειτος», κλπ. Τα έργα αυτά έχουν σχεδιαστεί έξω από
το σκεπτικό του «δηµοσιονοµικού» νόµου, και αν ισχύσει το νέο πλαίσιο, θα
πρέπει να ξανασχεδιαστούν, ξανά-προκηρυχθούν κλπ, µε πολύ αµφίβολο το
τελικό αποτέλεσµα.
4) Ανώτατο όριο στις υπερωρίες. Σε αρκετά ερευνητικά προγράµµατα (π.χ.
όλα τα χρηµατοδοτούµενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση), οι πρόσθετες αµοιβές
των µελών ∆ΕΠ είναι για υπερωριακή εργασία. Αν µπει άνω όριο στις
υπερωρίες -π.χ. 30%- θα µπει όριο και στις πρόσθετες αποδοχές µας, αν και
θα αφορούν χρήµατα που δεν βαρύνουν τον κρατικό προϋπολογισµό, αλλά
ερευνητικά κονδύλια που προέρχονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή από
άλλες εξωτερικές πηγές.
5) Ανώτατο όριο στις µετακινήσεις. Αν µπει άνω όριο συνολικά ή στην
ηµερήσια αποζηµίωση, δεν θα µπορούµε να ταξιδέψουµε για τις ανάγκες των
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ερευνητικών προγραµµάτων, παρότι θα υπάρχουν διαθέσιµα σχετικά κονδύλια
στα ερευνητικά µας προγράµµατα και οι µετακινήσεις αυτές αποτελούν συχνά
υποχρέωση των συµµετεχόντων στα προγράµµατα (π.χ. συµµετοχή σε
συνέδρια και ηµερίδες, ανταλλαγή επισκέψεων για συνεργασία, κλπ). Επίσης
είναι πιθανόν ότι θα υπάρξει πρόσθετο πρόβληµα µε τη συµµετοχή µας σε
εκλεκτορικά σώµατα.
6) Οι εφηµερίες των Πανεπιστηµιακών Ιατρών. Οι περισσότεροι γιατροί
µέλη ∆ΕΠ, πραγµατοποιούν εφηµερίες σε πανεπιστηµιακές κλινικές, όπως και
οι γιατροί του ΕΣΥ. Η λειτουργία των κλινικών αυτών στηρίζεται στις
εφηµερίες αυτές. Είναι πράγµατι απορίας άξιον πως έγινε εξαίρεση µόνο των
γιατρών του ΕΣΥ από το πλαφόν του Γενικού Γραµµατέα και ο νοµοθέτης δεν
έλαβε καµιά πρόνοια για τους πανεπιστηµιακούς συναδέλφους τους.
Σηµειωτέον ότι για τις εφηµερίες αυτές, οι γιατροί µέλη ∆ΕΠ µετά τον νόµο
3754/2009 αµείβονται λιγότερο από τους συναδέλφους τους του ΕΣΥ!!
Αξιότιµε κ. Πρωθυπουργέ
Είναι κοινώς αποδεκτό ότι για το ξεπέρασµα της βαθειάς δοµικής κρίσης, που
διέρχεται η χώρα µας, η έρευνα, οι επιστήµες και η σύγχρονη τεχνολογία θα πρέπει
να παίξουν κεντρικό καθοριστικό ρόλο. Το ελληνικό πανεπιστηµιακό σύστηµα
διαθέτει πλέον το κρίσιµο εκείνο σύνολο επιστηµόνων, που το ωθούν σε διαδροµές
διεθνώς αναγνωρίσιµες και διακεκριµένες. Εποµένως, η πολιτεία οφείλει να µην
προβάλλει προσκόµµατα, που απορρέουν από ένα πνεύµα ισοπεδωτικής
αντιµετώπισης αλλά να ανταποδώσει, τα από το δίκαιο επιβαλλόµενα.
Αν η ισοπεδωτική αντίληψη του «δηµοσιονοµικού» νόµου παγιωθεί –µια αντίληψη η
οποία κατά ανεξήγητο τρόπο δεν βρήκε στο νόµο αυτό εφαρµογή σε εκείνο το τµήµα
της κοινωνίας µας, που αυτορυθµίζει τα µισθολογικά του, πέραν κάθε αρχής ισότητας
και δικαίου– θα αποθαρρύνει ικανά ακαδηµαϊκά στελέχη της οµογένειας να
επαναπατρισθούν, αλλά συγχρόνως είναι µαθηµατικά βέβαιο ότι θα παρακινήσει
αρκετά από τα πλέον δυναµικά και δηµιουργικά µέλη των Ελληνικών ΑΕΙ να κινηθούν
προς τον ιδιωτικό τοµέα ή την αλλοδαπή.
Τελικά, θεωρούµε ότι ένα τέτοιο µέτρο θα έχει σηµαντικές αρνητικές συνέπειες
υποβάθµισης και περαιτέρω απαξίωσης του Ελληνικού ∆ηµόσιου Πανεπιστήµιου.
Επιπρόσθετα δε, σε συνδυασµό µε ατυχείς χειρισµούς των τελευταίων ετών, που είτε
θολώνουν ή αποσυντονίζουν τον ακαδηµαϊκό χώρο, κινδυνεύει να εµπεδωθεί πλέον
στους πανεπιστηµιακούς ένα µόνιµο αίσθηµα απαισιοδοξίας για τις πραγµατικές
προθέσεις των εκάστοτε κυβερνώντων.
Κατόπιν όλων αυτών σας εισηγούµεθα να ενσωµατωθεί στο προτεινόµενο Σχέδιο
Νόµου του Υπουργείου Οικονοµικών για το φορολογικό, µια τροπολογία στο πνεύµα
αυτής που εµφανίζεται στο επισυναπτόµενο κείµενο.

Με ιδιαίτερη εκτίµηση
Νικόλαος Μ. Σταυρακάκης,
Καθηγητής Ε.Μ.Π., ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΠΟΣ∆ΕΠ
Κοινοποίηση:
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Κύριο Θεόδωρο Πάγκαλο, Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης, Μέγαρο Μαξίµου, Ηρώδου Αττικού
19, Τ.Κ. 106 74, pangalos@otenet.gr
Κύριο Γεώργιο Παπακωνσταντίνου, Υπουργό Οικονοµικών, Νίκης 5-7, 101 80, ΑΘΗΝΑ,
minister@mnec.gr
Κύριο Φίλιππο Σαχινίδη, Υφυπουργό Οικονοµικών, Πανεπιστηµίου 37, 10564,
Αθήνα, yfypourgos@glk.officegate.gr
Καθηγήτρια Λούκα Τ. Κατσέλη, Υπουργό Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας,
louka.katseli@parliament.gr
Κύριο Σταύρο Αρναουτάκη, Υφυπουργό Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.,
sarnaout@otenet.gr
Κυρία Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου, Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
Αριστοτέλους 19, TK 10187, e-mail: dkaa@yyka.gov.gr minister@yyka.gov.gr ;
Κυρία Φώφη Γεννηµατά, Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
Αριστοτέλους 19, TK 10187, info@fofigennimata.gr yfyg@yyka.gov.gr
Κυρία Άννα ∆ιαµαντοπούλου, Υπουργό Παιδείας, Ανδρέα Παπανδρέου 37, 15180 Μαρούσι,
ypourgos@ypepth.gr
Καθηγητή Ιωάννη Πανάρετο, Υφυπουργό Παιδείας, Ανδρέα Παπανδρέου 37, 15180
Μαρούσι, deputy_minister_contact@ypepth.gr
Κυρία ‘Εφη Χριστοφιλοπούλου, Υφυπουργό Παιδείας, Ανδρέα Παπανδρέου 37, 15180
Μαρούσι, evychrist@parliament.gr
Αν. Καθηγητή Ηλία Πλασκοβίτη, Γενικό Γραµµατέα Υπουργείου Οικονοµικών, Νίκης 5-7,
101 80, ΑΘΗΝΑ, ilias.plaskovitis@panteion.gr
Καθηγητή Νίκο Πολύζο, Γενικό Γραµµατέα Υπουργείου Υγείας, Αριστοτέλους 19, TK 10187,
secretary.gen@yyka.gov.gr
Κύριο Αντώνη ∆ηµόπουλο, Γενικό Γραµµατέα ∆ηµόσιας Υγείας, Αριστοτέλους 19, TK
10187, adodimo@yahoo.gr
Καθηγητή Αχιλλέα Μητσό, Γενικό Γραµµατέα Έρευνας & Τεχνολογίας, , Μεσογείων 14-18,
115 10 Αθήνα, secgenof@gsrt.gr
Καθηγητή Βασίλειο Κουλαϊδή, Γενικό Γραµµατέα Υπουργείου Παιδείας, Ανδρέα Παπανδρέου
37, 15180 Μαρούσι, koulaidi@uop.gr
Καθηγητή Βασίλειο Παπάζογλου, Ειδικό Γραµµατέα Πανεπιστηµιακής Εκπαίδευσης, Ανδρέα
Παπανδρέου 37, 15180 Μαρούσι, papazog@deslab.ntua.gr
Κυρία Ιφιγένεια Ορφανού, Ειδική Γραµµατέα ∆ιαχείρισης Προγραµµάτων Κοινοτικού
Πλαισίου Στήριξης, Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Τ.Κ 10558 ΑΘΗΝΑ, i.orfanou@epeaek.gr,
Κύριο Ευθύµιο Μπάκα, Γενικό Γραµµατέα ∆ιά Βίου Μάθησης, Αχαρνών 417 Αθήνα Τ.Κ. 111
43, gsae@gsae.edu.gr
Κύριο Αντώνη Μαρκόπουλο, Ειδικό Γραµµατέα Ψηφιακού Σχεδιασµού, Λέκκα 23-25, ΤΚ
105 62 Αθήνα.

203

Πανελλήνια Οµοσπονδία Συλλόγων
∆ιδακτικού και Ερευνητικού
Προσωπικού
∆ιεύθυνση: ΣΤΑ∆ΙΟΥ 5, GR105 62, ΑΘΗΝΑ,
Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο: posdep@posdep.gr
Ιστοσελίδα: www.posdep.gr
Τηλέφωνο: 210 3688568
Fax: 210.3688501

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Ενηµερωτικό Σηµείωµα
Θέµα: Συνάντηση του Καθηγητή Νίκου Σταυρακάκη, Πρόεδρου της
ΠΟΣ∆ΕΠ και του Αναπλ. Καθηγητή Τάσου Φιλαλήθη, Μέλους της ∆Ε της
ΠΟΣ∆ΕΠ, µε τον Αναπλ. Καθηγητή Νίκο Πολύζο, Γενικό Γραµµατέα του
Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης που έγινε στο Ηράκλειο,
την Πέµπτη 1 Απριλίου 2010, σχετικά µε τα αιτήµατα των συνάδελφων µελών
∆ΕΠ των Τµηµάτων Ιατρικής, Οδοντιατρικής και Νοσηλευτικής της χώρας.
Η συνάντηση µε τον κ Πολύζο πραγµατοποιήθηκε µετά από αίτηµα της
ΠΟΣ∆ΕΠ, µε σκοπό να ενηµερωθεί για τα αιτήµατα των µελών ∆ΕΠ των
Τµηµάτων Ιατρικής, Οδοντιατρικής και Νοσηλευτικής, όπως διαµορφώθηκαν
κατά τη συνάντηση των εκπροσώπων των αντίστοιχων συλλόγων, που είχε
πραγµατοποιηθεί στην Αθήνα στις 20 Φεβρουαρίου.
Σηµειώνεται ότι, µετά από συνεννόηση που είχε γίνει µε τη Σύνοδο των
Προέδρων των Τµηµάτων Ιατρικής, είχαν πραγµατοποιηθεί ταυτόχρονες
Γενικές Συνελεύσεις των Τµηµάτων Ιατρικής στις αρχές Μαρτίου, που πήραν
παρεµφερείς αποφάσεις.
Κατά τη συνάντηση, ο κ Πολύζος ενηµερώθηκε για τα αιτήµατα και
δεσµεύτηκε ότι θα τα προωθήσει, µε κατάλληλη εισήγηση, προς την Υπουργό
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κα Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου, µαζί
µε το αίτηµα της ΠΟΣ∆ΕΠ για µια συνάντηση µε την Υπουργό.
Οι θέσεις του ΓΓ καταγράφονται µε πλάγια γράµµατα και κίτρινη σκίαση µετά
από κάθε ενότητα:

Α. ΘΕΣΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
1. ∆ηµιουργία νέων οργανισµών στα Πανεπιστηµιακά Νοσοκοµεία,
προσανατολισµένων στον Πανεπιστηµιακό τους χαρακτήρα.
Υπάρχει επείγουσα ανάγκη να θεσµοθετηθεί ενιαίος οργανισµός για τα
Πανεπιστηµιακά Νοσοκοµεία. Προτείνουµε την συγκρότηση κοινής επιτροπής
από τα Υπουργεία Υγείας και Παιδείας, που θα διαµορφώσει νέο πλαίσιο
λειτουργίας των Πανεπιστηµιακών νοσοκοµείων και των νοσοκοµείων που
στεγάζουν Πανεπιστηµιακές κλινικές. Υιοθετείται ως πρόταση προς συζήτηση
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το σχέδιο οργανισµού του Συλλόγου ∆ΕΠ Ιατρικής Αθήνας, που αφορά το
Αττικό Νοσοκοµείο.
Ο ΓΓ συµφώνησε ότι θα πρέπει να επικαιροποιηθούν οι οργανισµοί των
Πανεπιστηµιακών Νοσοκοµείων. ∆εν προσδιόρισε τη διαδικασία και το χρόνο.
Στους οργανισµούς υποχρεωτικά θα πρέπει να προβλέπεται ότι :
Α) Εκπρόσωπος της οικείας Ιατρικής Σχολής συµµετέχει στο ∆Σ του
νοσοκοµείου ως τακτικό µέλος.
Ο ΓΓ ανέφερε ότι η αποδοχή του αιτήµατος αυτού είναι άµεσα εφικτή, χωρίς
όµως νοµοθετική θεσµοθέτηση της εκπροσώπησης. Θα προτείνει να
υλοποιηθεί άµεσα.
Β) Ο προεδρος τού Επιστηµονικού Συµβουλίου, ο ∆ιευθυντής Ιατρικής
Υπηρεσίας και οι διευθυντές Τοµέων είναι µέλη ∆ΕΠ της βαθµίδος τού
Καθηγητού η Αναπληρωτού Καθηγητού.
Ο ΓΓ άφησε το θέµα αυτό ανοιχτό.
2. Εκπροσώπηση Πανεπιστηµιακών στα ∆ιοικητικά και Επιστηµονικά
Συµβούλια των Νοσοκοµείων που στεγάζονται Πανεπιστηµιακές
Κλινικές και Εργαστήρια. (Μικτά Νοσοκοµεία).
Ζητούµε: Επαναφορά τις διάταξης του νόµου 3172/ΦΕΚ 197/6-8-2003/Αρθρο
20, Παραγ. 9Β2, περί Αναπληρωτή ∆ιοικητή Ακαδηµαϊκών Υποθέσεων,
επέκταση αυτής και στα µικτά Νοσοκοµεία, µε όλες τις αρµοδιότητες που
προβλέπονται από τον Νόµο 3172 για τον Αναπληρωτή ∆ιοικητή
Ακαδηµαϊκών Υποθέσεων.
Ο ΓΓ ανέφερε ότι η επαναφορά της διάταξης αυτής είναι θέµα προς συζήτηση.
3. Τροποποίηση των διατάξεων του Νόµου 3754 (Αρ. ΦΕΚ 43, τ. Α’, 11-32009) που θίγουν και υποβαθµίζουν την ύπαρξη και λειτουργία των
Πανεπιστηµιακών στα Νοσοκοµεία.
Α) Πιο συγκεκριµένα: Άρθρο 4, παρ. Θ, σχετικά µε τα συµβούλια κρίσης,
απάλειψη από όλες τις υποπαραγράφους της παραγράφου αυτής, «αν δεν
είναι ιατρός κλάδου ΕΣΥ». Με την παρούσα διατύπωση αποκλείεται ακόµη και
ο διευθυντής της Πανεπιστηµιακής κλινικής, από το να συµµετέχει σε κρίση
νέου Επιµελητή Β’ που προορίζεται για την κλινική του, ή εξέλιξη γιατρού της
κλινικής του.
Ο ΓΓ ανέφερε ότι η σύνθεση των Συµβουλίων Κρίσης είναι πιθανόν να
τροποποιηθεί, οπότε θα είναι δυνατόν να συζητηθεί αυτό το αίτηµα στο πλαίσιο
της νέας ρύθµισης.
Β) Τη σαφή αναφορά ότι το πολυδιευθυντικό σύστηµα, που προβλέπει ο
νόµος 3754/09, δεν αφορά σε καµία περίπτωση τις Πανεπιστηµιακές κλινικές,
για τις οποίες η λειτουργία τους διέπεται από το Νόµος Πλαίσιο για τα ΑΕΙ και
συνεπώς η εκλογή της διεύθυνσης των κλινικών αυτών γίνεται από τα
συλλογικά όργανα του Ιατρικού Τµήµατος, όπως ο εν λόγω νόµος ορίζει.
Ο ΓΓ ανέφερε ότι ο τρόπος λειτουργίας του πολυ-διευθυντικού συστήµατος
είναι γενικότερο θέµα που θα επανεξεταστεί, οπότε θα είναι δυνατόν να
διασαφηνιστεί και η κατοχύρωση της θεσµικής κατοχύρωσης των
Πανεπιστηµιακών Κλινικών.
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4. Πλήρης, µη αποκλειστική απασχόληση Πανεπιστηµιακών ιατρών και
οδοντιάτρων, που είναι τοποθετηµένοι από το Πανεπιστήµιο σε
Νοσοκοµεία του ΕΣΥ.
Το άρθρο 11, Παραγ. 2 του Νόµου 2889/ΦΕΚ 37/2-3-2001 που καθορίζει τις
εργασιακές σχέσεις των Πανεπιστηµιακών ιατρών, να αντικατασταθεί ως εξής
"Οι πανεπιστηµιακοί ιατροί που προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε
Πανεπιστηµιακές κλινικές, εργαστήρια η µονάδες, που είναι εγκατεστηµένες
σε Νοσοκοµεία του ΕΣΥ, υποχρεούνται να παρέχουν ανελλιπώς τις
υπηρεσίες τους στο Νοσοκοµείο στο οποίο έχουν τοποθετηθεί υπό καθεστώς
πλήρους απασχόλησης. Όσα µέλη ∆ΕΠ επιθυµούν, µπορούν να προσφέρουν
τις υπηρεσίες τους, εκτός του ωραρίου τους, είτε µε το καθεστώς των
απογευµατινών ιατρείων, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Νόµου 2889/ΦΕΚ
37/2-3-2001 είτε ως ελευθέριο επάγγελµα, εφόσον αυτό δεν έρχεται σε
σύγκρουση µε τα ακαδηµαϊκά τους καθήκοντα". Όπως αυτό άλλωστε ισχύει
για όλους τους άλλους Πανεπιστηµιακούς, στους οποίους επιτρέπεται η
άσκηση ελευθέρου επαγγέλµατος σύµφωνα µε το άρθρο 2, παρ. 2ζ του Ν
2530/97 και το άρθρο 3, παρ. 6α του Ν3255/04.
Ο ΓΓ ανέφερε ότι το θέµα αυτό χρειάζεται εκτενή συζήτηση και συνεννόηση µε
το Υπουργείο Παιδείας. Συµφώνησε ότι είναι σηµαντικό θέµα, αλλά δεν πήρε
θέση για την ουσία της πρότασης.

Β. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
1. Αναπροσαρµογή του ύψους της ειδικής αµοιβής (κλινικό επίδοµα)
Ισχύει από το 2002 µε τον Νόµο 2889/ΦΕΚ 37/2-3-2001 και "παρέχεται στους
Πανεπιστηµιακούς για το κλινικό και εργαστηριακό έργο που παρέχουν στο
Νοσοκοµείο" Ζητούµε:
Οι πέραν των 4 εφηµεριών τον µήνα, εφόσον υπάρχει ανάγκη για την οµαλή
λειτουργία της κλινικής, θα γίνονται από τα µέλη ∆ΕΠ, εφόσον και αυτά
συµφωνούν και το δηλώνουν εγγράφως και θα αµείβονται, όπως και οι
ανάλογες εφηµερίες των ιατρών του ΕΣΥ.
Α) Αναπροσαρµογή του ύψους της ειδικής αµοιβής µε άµεση αύξηση κατά
30% για όλες τις βαθµίδες (που είναι το ποσό που θα ίσχυε εάν υπήρχε
ετήσια τιµαριθµική αναπροσαρµογή της εν λόγω αµοιβής) ώστε να
ισοσκελιστεί η απώλεια της µη αναπροσαρµογής της όλα αυτά τα χρόνια, η
οποία είναι και αντίστοιχη της µισθολογικής αυξήσεως των ιατρών του ΕΣΥ
(Κλαδική Συλλογική Σύµβαση 01/12/08).
Β) Υπουργική απόφαση για θέσπιση ετήσιου ποσοστού αύξησης ανάλογου µε
την εισοδηµατική πολιτική της κυβέρνησης κάθε χρόνο.
Ο ΓΓ ανέφερε ότι τα οικονοµικά αιτήµατα είναι αδύνατον να εξεταστούν στη
φάση αυτή.
2. Αµοιβή εφηµεριών Μελών ∆ΕΠ που είναι τοποθετηµένα από το
Πανεπιστήµιο σε Νοσοκοµεία του Υπουργείου Υγείας.
Μετά από την υποχρεωτική εφαρµογή της οδηγίας για τις ώρες εργασίας των
ιατρών στα Νοσοκοµεία, η υπερωριακή εργασία των µελών ∆ΕΠ, που
προκύπτει από τις εφηµερίες, είναι παράνοµη. Αυτό έχει σαν αποτέλεσµα, η
λειτουργία των κλινικών στις οποίες εργάζονται να είναι «στον αέρα». Ζητούµε
λοιπόν να ληφθεί µέριµνα και για τις εφηµερίες των Πανεπιστηµιακών όπου
να προβλέπεται:
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α. Πάγια Αποζηµίωση Εφηµερίας, στο οποίο να περιλαµβάνεται ουσιαστικά η
αποζηµίωση για 4 (τέσσερις) ενεργείς εφηµερίες. Το ύψος αυτού του
επιδόµατος ζητούµε να είναι ανάλογο µε τον βαθµό εκάστου µέλους ∆ΕΠ, ως
ακολούθως:
Λέκτορες
1000 ευρώ
Επίκουροι Καθηγητές
1400 ευρώ
Αναπληρωτές
1800 ευρώ
Καθηγητές
Καθηγητές
1950 ευρώ
β. Οι πέραν των 4 εφηµεριών τον µήνα, εφόσον υπάρχει ανάγκη για την
οµαλή λειτουργία της κλινικής, θα γίνονται από τα µέλη ∆ΕΠ, εφόσον και αυτά
συµφωνούν και το δηλώνουν εγγράφως και θα αµείβονται, όπως και οι
ανάλογες εφηµερίες των ιατρών του ΕΣΥ
Ο ΓΓ ανέφερε ότι η τρόπος της αµοιβής των εφηµεριών των ιατρών ΕΣΥ θα
επανεξεταστεί, οπότε το αίτηµα αυτό θα πρέπει να συζητηθεί στα πλαίσια της
γενικότερης επανεξέτασης, µε στόχο η όποια ρύθµιση να περιλαµβάνει και τα
µέλη ∆ΕΠ που υπηρετούν στα Νοσοκοµεία.
Με Συναδελφικούς Χαιρετισµούς,
Νικόλαος Μ. Σταυρακάκης, Καθηγητής Ε.Μ.Π.
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ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
Αθήνα, 8 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2010
ΠΡΟΣ την Κυρία Ιφιγένεια Ορφανού
Ειδική Γραµµατέα ∆ιαχείρισης Προγραµµάτων Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης,
Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Τ.Κ 10558 ΑΘΗΝΑ, epeaekII@epeaek.gr,
i.orfanou@epeaek.gr

ΘΕΜΑ: Συµµετοχή της ΠΟΣ∆ΕΠ στην τελική φάση αξιολόγησης των προγραµµάτων
βασικής έρευνας «Ηράκλειτος» και «Θαλής».

Κυρία Ειδική Γραµµατέα,
Η Οµοσπονδία θεωρεί ότι η συµβολή των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων
«Ηράκλειτος»

και

«Θαλής»

της

Ειδικής

Γραµµατείας

∆ιαχείρισης

Προγραµµάτων Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης, για τα επόµενα χρόνια θα είναι
σηµαντική για τη θετική εξέλιξη των πραγµάτων µέσα στα Πανεπιστήµια, τόσο
για την εκπαίδευση όσο και για την έρευνα. Ως εκ τούτου εκτιµούµε ως πολύ
σηµαντική, την πρόσκληση σας, σε ανταπόκριση παλαιότερου σχετικού µας
αιτήµατος, για συµµετοχή της Οµοσπονδίας στις διαδικασίες της τελικής
φάσης αξιολόγησης των προγραµµάτων «Ηράκλειτος» και «Θαλής», που
αφορούν διαχειριστικής φύσεως ζητήµατα.
Με Ιδιαίτερη Εκτίµηση
Νικόλαος Μ. Σταυρακάκης
Καθηγητής Ε.Μ.Π., Πρόεδρος ΠΟΣ∆ΕΠ
Κοινοποίηση:
Κυρία Άννα ∆ιαµαντοπούλου, Υπουργό Παιδείας, Ανδρέα Παπανδρέου 37, 151 –
80 Μαρούσι, ypourgos@ypepth.gr
Καθηγητή Ιωάννη Πανάρετο, Υφυπουργό Παιδείας, Ανδρέα Παπανδρέου 37,
15180 Μαρούσι. deputy_minister_contact@ypepth.gr
Καθηγητή Αχιλλέα Μητσό, Γενικό Γραµµατέα Έρευνας & Τεχνολογίας, , Μεσογείων
14-18, 115 10 Αθήνα, secgenof@gsrt.gr
Καθηγητή
Βασίλειο Παπάζογλου,
Ειδικό
Γραµµατέα
Πανεπιστηµιακής
Εκπαίδευσης, Ανδρέα Παπανδρέου 37, 15180 Μαρούσι, papazog@deslab.ntua.gr

208

Πανελλήνια Οµοσπονδία Συλλόγων
∆ιδακτικού και Ερευνητικού
Προσωπικού
∆ιεύθυνση: ΣΤΑ∆ΙΟΥ 5, GR105 62, ΑΘΗΝΑ,
Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο: posdep@posdep.gr
Ιστοσελίδα: www.posdep.gr

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ
Συνάντηση ΠΟΣ∆ΕΠ µε την Ειδική Γραµµατέα Κοινοτικών Πόρων του
Υπουργείου Παιδείας ∆ΒΜΘ κ. Ιφιγένεια Ορφανού στις 12-4-10
Τη ∆ευτέρα 12/04/10 πραγµατοποιήθηκε συνάντηση των εκπροσώπων της ΠΟΣ∆ΕΠ
Μαρίας Λεκάκου, Αντιπροέδρου, και Μπάµπη Σαββάκη, Συντονιστή της
Οµάδας Εργασίας της ΠΟΣ∆ΕΠ για την Έρευνα, µε την Ειδική Γραµµατέα
Κοινοτικών Πόρων του Υπουργείου Παιδείας ∆ΒΜΘ κ. Ιφ. Ορφανού, µε σκοπό
την ενηµέρωση αλλά και την προβολή των αιτηµάτων µας σχετικά µε προβλήµατα
των προγραµµάτων της αρµοδιότητας της (∆ΑΣΤΑ, ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ, ΘΑΛΗΣ ).
Οι εκπρόσωποι της Οµοσπονδίας εξέφρασαν τη διαµαρτυρία τους για τη µεγάλη
καθυστέρηση στην ολοκλήρωση της αξιολόγησης των προτάσεων της δράσης
"ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ" και τις ανησυχίες τους για πιθανές καθυστερήσεις στο πρόγραµµα
"ΘΑΛΗΣ", τονίζοντας ότι τα αποτελέσµατα αναµένονται µε µεγάλο ενδιαφέρον από
την επιστηµονική κοινότητα, µετά από µακρά έλλειψη χρηµατοδότησης της έρευνας
στη χώρα.

Αναφερόµενη στις γενικές αρχές οργάνωσης της συµµετοχής των εµπλεκοµένων
πλευρών στον στρατηγικό σχεδιασµό αλλά και στην παρακολούθηση των
διαδικασιών που αφορούν τα έργα και τις δράσεις του ΕΠΕΑΚ, η Ειδική Γραµµατέας
δήλωσε ότι θεωρεί απαραίτητη και σηµαντική τη συµβολή της ΠΟΣ∆ΕΠ.
Η Ειδική Γραµµατέας µας πληροφόρησε ότι τα αποτελέσµατα του «ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ»
αναµένονται να δηµοσιοποιηθούν το πρώτο ∆εκαήµερο του Μάιου. Η µεγάλη
καθυστέρηση οφείλεται στην αναποτελεσµατική, γραφειοκρατική και εν τέλει
«εχθρική» διαδικασία που προβλέπει η συγκεκριµένη προκήρυξη. Για το ξεπέρασµα
των προβληµάτων η 2η φάση αξιολόγησης πραγµατοποιείται από θεµατικές
επιτροπές Ελλήνων Πανεπιστηµιακών της ∆ιασποράς και η τελική φάση ένταξης θα
γίνει από επιτροπή στην οποία δεν θα συµµετάσχουν Πρυτάνεις, όπως είχε αρχικά
προβλεφθεί. ∆ιευκρινίστηκε ότι θα δοθεί δυνατότητα πληρωµών αναδροµικά από
05/09.
Σχετικά µε τον ΘΑΛΗ ενηµερωθήκαµε ότι έχουν κατατεθεί 1476 προτάσεις και ότι
προβλέπεται ολοκλήρωση της αξιολόγησης στις αρχές του Φθινοπώρου. Η µεγάλη
επιτάχυνση οφείλεται στην δυνατότητα «εξ αποστάσεως αξιολόγησης» µέσω της
λειτουργίας ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρµας. Με αφορµή το συγκεκριµένο έργο
αλλά και για γενική χρήση καταρτίζεται web based µητρώο αξιολογητών.
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Τα Προγράµµατα ∆ΑΣΤΑ έχουν αξιολογηθεί και από την προσεχή βδοµάδα θα
αρχίσουν να αποστέλλονται οι εγκρίσεις.
Στο γενικό επίπεδο η Ειδική Γραµµατέας ενηµέρωσε ότι έχει µεταφερθεί στη ΓΓΕΤ η
αρµοδιότητα για µελλοντικές προκηρύξεις δράσεων τύπου ΘΑΛΗΣ και
ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ,
καθώς και για προγράµµατα ενίσχυσης έρευνας µετα∆δδακτορικού επιπέδου, τα οποία θα προβλέπουν και ειδικές δράσεις για ξεχωριστές
οµάδες (π.χ. νέα Μέλη ∆ΕΠ). Η ΓΓΕΤ θα σχεδιάσει τις επόµενες προκηρύξεις και θα
έχει την ευθύνη για την αξιολόγηση των προτάσεων. Η ένταξη και η διαχείριση των
έργων αυτών θα παραµείνουν στην αρµοδιότητα της Ειδικής Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης
Επιχειρησιακού Προγράµµατος "Εκπαίδευση και ∆ια Βίου Μάθηση"
Η αντιπροσωπεία της ΠΟΣ∆ΕΠ έθεσε το θέµα των εξαιρετικά γραφειοκρατικών
όρων διαχείρισης των προγραµµάτων αυτών και παρουσίασε σειρά θεµάτων που
συνιστούν ουσιαστικά εµπόδια στην επιτυχή εκτέλεση των επί µέρους ερευνητικών
έργων. Η Ε.Γ. δήλωσε ότι η κατά το δυνατό βελτίωση των κανόνων διαχείρισης των
έργων είναι υψηλής προτεραιότητας και για τούτο επιθυµεί και ζητάει τη συµβολή
µας για την εκπόνηση Πρότυπου Κανονισµού ∆ιαχείρισης και Πρότυπου Μοντέλου
Κοστολόγησης Υπηρεσιών.
Ο Πρόεδρος

Η Γραµµατέας

Νικόλαος Μ.
Σταυρακάκης
Καθηγητής Ε.Μ.Π.

Ευγενία Μπουρνόβα
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Ε.Κ.Π.Α.
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∆ιοικούσα

Ιστοσελίδα: www.posdep.gr

Επιτροπή

Α Π Ο Φ Α Σ Η
4η Συνεδρίαση, Αθήνα 17 4 2010
ΘΕΜΑ: Περίοδος κινητοποιήσεων για τους Πανεπιστηµιακούς ∆ασκάλους.
Η ∆ιοικούσα Επιτροπή της ΠΟΣ∆ΕΠ -που συνεδρίασε σήµερα σε διευρυµένη
σύνθεση µε την παρουσία εκπροσώπων των ∆ιοικητικών Συµβουλίων 25 από τους 33
Συλλόγους µελών ∆ΕΠ όλης της χώρας- αποφάσισε να κηρύξει το σώµα των
Πανεπιστηµιακών ∆ασκάλων σε περίοδο κινητοποιήσεων ποικίλων µορφών.
Στο πλαίσιο αυτό εντάσσονται: ο συντονισµός της δράσης µας µε όλες τις άλλες
Οµοσπονδίες και Συλλόγους Εργαζοµένων στην Ανώτατη Εκπαίδευση και την
Έρευνα, η διοργάνωση εκδηλώσεων και συνεντεύξεων Τύπου για την προβολή των
θέσεων και διεκδικήσεων µας καθώς και η διοργάνωση από τους Συλλόγους και την
Οµοσπονδία ηµερίδων και συνεδρίων µε θεµατολογία τους άξονες: Οικονοµική
Κρίση – Παιδεία – Υγεία – Ανάπτυξη – Πολιτικό Σύστηµα.
Επιπρόσθετα η ∆ιοικούσα Επιτροπή της ΠΟΣ∆ΕΠ εισηγείται προς τους Συλλόγους
µελών ∆ΕΠ:
Α) Αποχή από τα εκπαιδευτικά καθήκοντα στις 22 Απριλίου 2010,
Β) ∆ιήµερη απεργία στις 4 και 5 Μαΐου 2010, κατά τη διάρκεια της οποίας θα γίνει
παράσταση της ∆ιοικούσας Επιτροπής της ΠΟΣ∆ΕΠ και µελών των ∆ιοικητικών
Συµβουλίων των Συλλόγων µελών ∆ΕΠ στο Υπουργείο Παιδείας. Καλούνται όλοι οι
συνάδελφοι να συµµετέχουν σε αυτή την παράσταση διαµαρτυρίας.
Η ∆ιοικούσα Επιτροπή της ΠΟΣ∆ΕΠ αποφάσισε το ακόλουθο διεκδικητικό πλαίσιο:
1. Σηµαντική αύξηση των δαπανών για την Παιδεία. Η κατανοµή της
χρηµατοδότησης στα ιδρύµατα θα πρέπει να γίνεται µε βάση τις
τεκµηριωµένες ανάγκες κάθε ιδρύµατος, µε ιδιαίτερη µέριµνα για τα
περιφερειακά Πανεπιστήµια καθώς και µε το δέοντα σεβασµό στην
αυτοδιοίκηση των Πανεπιστηµιακών Ιδρυµάτων.
2. Έναρξη του διαλόγου για ένα Νέο Πανεπιστηµιακό Μισθολόγιο µε τα
Υπουργεία Οικονοµικών και Παιδείας. Άµεσα ζητάµε την έναρξη του
διαλόγου για την ενσωµάτωση των επιδοµάτων στο βασικό µισθό.
3. Ζητάµε συνάντηση µε το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
για ενηµέρωση και συζήτηση των σχετικών θεµάτων. Πάγιο αίτηµα µας, να
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µην θιγούν τα ασφαλιστικά
Πανεπιστηµιακών ∆ασκάλων.

και

συνταξιοδοτικά

δικαιώµατα

των

Τέλος, η ∆ιοικούσα Επιτροπή εκφράζει την έντονη διαµαρτυρία της Οµοσπονδίας για
τη συνεχή άρνηση της Πολιτικής Ηγεσίας του Υπουργείου Παιδείας να απαντήσει
στο αίτηµα για συνάντηση µε την Εκτελεστική Γραµµατεία, που έχει υποβληθεί
επανειληµµένα και αρµοδίως.
Ο Πρόεδρος

Η Γραµµατέας

Νικόλαος Μ.
Σταυρακάκης
Καθηγητής Ε.Μ.Π.

Ευγενία Μπουρνόβα
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Ε.Κ.Π.Α.

Α Π Ο Φ Α Σ Η
Θέµα: ∆ίωξη κατά του ∆ηµήτρη Χασάπη, αναπληρωτή καθηγητή στο Πανεπιστήµιο
Αθηνών
Η ∆ιοικούσα Επιτροπή της ΠΟΣ∆ΕΠ καταγγέλλει την άσκηση δίωξης κατά
του ∆ηµήτρη Χασάπη, αναπληρωτή καθηγητή στο Πανεπιστήµιο Αθηνών και
µάρτυρα υπεράσπισης του Κύπριου φοιτητή Α. ∆ηµητρίου για τη γνωστή ως
«υπόθεση της ζαρντινιέρας».
Συγκεκριµένα, ο ∆. Χασάπης καλείται τη ∆ευτέρα 19 Απριλίου από το Γ΄
Τριµελές Πληµµελειοδικείο Θεσσαλονίκης σε απολογία µε την κατηγορία της
συκοφαντικής δυσφήµισης µετά από µήνυση του αστυνόµου Απ. Αποστολίδη, ο
οποίος υπήρξε πρωταγωνιστής στην υπόθεση του ξυλοδαρµού του Κύπριου φοιτητή.
Αξίζει να σηµειωθεί ότι ο αστυνοµικός έχει ήδη καταδικαστεί από το πρωτοβάθµιο
Τριµελές Πληµµελειοδικείο Θεσσαλονίκης το Νοέµβριο του 2008, και στρέφεται
σήµερα εναντίον ενός από τους βασικούς µάρτυρες της δίκης ενόψει της
δευτεροβάθµιας εκδίκασης της υπόθεσης του.
Η µήνυση αυτή συµπίπτει µε την παραποµπή σε δίκη του φοιτητή που έπεσε
θύµα του βίαιου ξυλοδαρµού από τους αστυνοµικούς, ο οποίος θα δικαστεί το Μάρτη
του 2011 για τα αδικήµατα της «στάσης», της «διατάραξης της κοινής ειρήνης», της
«απόπειρας πρόκλησης επικίνδυνης σωµατικής βλάβης» και της «αντίστασης κατά
της αρχής».
Είναι φανερό ότι η µήνυση κατά του ∆ηµήτρη Χασάπη, όπως και η
παραποµπή σε δίκη του φοιτητή, αποσκοπούν στη δηµιουργία ευνοϊκότερου κλίµατος
υπέρ του δράστη αστυνοµικού ενόψει της εκδίκασης της υπόθεσής του σε δεύτερο
βαθµό. Είναι, επίσης, σαφές ότι µε τις µεθοδεύσεις αυτές ενισχύεται η ανοχή προς
τους δράστες ανάλογων περιστατικών βιαιοπραγίας κατά πολιτών από όργανα των
σωµάτων ασφάλειας.
Εκφράζουµε την αµέριστη συµπαράστασή µας προς τον συνάδελφο ∆ηµήτρη
Χασάπη και απαιτούµε να δοθεί τέλος σε τέτοιες µεθοδεύσεις, που αντικειµενικά
οδηγούν στην ενίσχυση της αυθαιρεσίας των αστυνοµικών οργάνων ενώ ταυτόχρονα
αποθαρρύνουν τους πολίτες από την καταγγελία παράνοµων ενεργειών.
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Ο Πρόεδρος

Η Γραµµατέας

Νικόλαος Μ.
Σταυρακάκης
Καθηγητής Ε.Μ.Π.

Ευγενία Μπουρνόβα
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Ε.Κ.Π.Α.

Α Π Ο Φ Α Σ Η*
ΘΕΜΑ: Σχετικά µε τη ∆ιεξαγωγή των Επικείµενων Προεδρικών, Κοσµητικών και
Πρυτανικών Εκλογών και το δηµοσιοποιηθέν Σχέδιο Νόµου του Υπουργείου
Παιδείας.
Oι πρυτανικές, κοσµητορικές και προεδρικές εκλογές που γίνονται τις επόµενες
βδοµάδες για την ανάδειξη των νέων οργάνων διοίκησης των ελληνικών
πανεπιστηµίων διεξάγονται σε µια πολύ κρίσιµη περίοδο για την ελληνική κοινωνία
όπου το ελληνικό πανεπιστήµιο θα πρέπει να κληθεί να διαδραµατίσει σηµαντικό
ρόλο στην κατεύθυνση της εξόδου από την κρίση. Απαραίτητη όµως προϋπόθεση
είναι οι διοικήσεις των πανεπιστηµίων να είναι απαλλαγµένες από µικροκοµµατικές
σκοπιµότητες και παρασκηνιακές συναλλαγές.
Το ισχύον σύστηµα εκλογής των πρυτανικών αρχών είναι εµπόδιο για την ανάδειξη
τέτοιων διοικήσεων στα πανεπιστήµια της χώρας. Επειδή η προσέλευση των
φοιτητών είναι πολύ χαµηλή, όπως έγινε στις µέχρι τώρα εκλογές, οι λίγοι κοµµατικά
οργανωµένοι φοιτητές καθορίζουν και το τελικό αποτέλεσµα. Στην πράξη, το 2-3%
των φοιτητών “ελέγχει” το 40% του τελικού αποτελέσµατος. Είναι σαφές ότι αυτό το
γεγονός αποτελεί προδιατεταγµένη εκλογική νοθεία.
Η στάθµιση της ψήφου όλων των οµάδων εκλεκτόρων, διδασκόντων, φοιτητών,
ΕΕ∆ΙΠ, ΕΤΕΠ και ∆ιοικητικού προσωπικού, δηλαδή, η αντιστοίχηση της βαρύτητας
της ψήφου µε το ποσοστό συµµετοχής τους στην εκλογική διαδικασία, είναι αναγκαία
προϋπόθεση για την απελευθέρωση του πανεπιστηµίου από έναν ασφυκτικό κλοιό
κοµµατισµού και συναλλαγής. Με έκπληξη διαπιστώσαµε ότι η στάθµιση της ψήφου
δεν συµπεριλαµβάνεται στο νοµοσχέδιο που εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συµβούλιο
την Τρίτη 13 Απριλίου και κατατίθεται στο Κοινοβούλιο και παρά την αντίθετη
διαβεβαίωση της πολιτείας µέχρι την τελευταία στιγµή.
Τη συγκεκριµένη ρύθµιση την έχει επανειληµµένα υποσχεθεί η σηµερινή
Κυβέρνηση, από την εποχή που βρισκόταν στην Αντιπολίτευση. Η στάθµιση της
ψήφου αποτελούσε δέσµευση
και της προηγούµενης Κυβέρνησης καθώς και
οµόφωνη απόφαση της Συνόδου Πρυτάνεων. Αυτή είναι η στιγµή πραγµατοποίησης
αυτής της δέσµευσης. Καµιά φοβία δεν µπορεί να κρατά το Ελληνικό ∆ηµόσιο
Πανεπιστήµιο δέσµιο αδιαφανών πρακτικών προς όφελος κάποιων µικρών οµάδων ή
ακόµα και ατόµων!! Οι πανεπιστηµιακοί δάσκαλοι είναι αποφασισµένοι να
συµβάλλουν µε όλες τους τις δυνάµεις στη σηµαντική βελτίωση του ακαδηµαϊκού
περιβάλλοντος και στην άσκηση της διοίκησης µε λογοδοσία και διαφάνεια. Η
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πολιτική ηγεσία του τόπου καλείται να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις των καιρών,
στις επιτακτικές ανάγκες της χώρας και να µην υποκύπτει σε εκβιασµούς –
πραγµατικούς ή εικονικούς- προκειµένου να διαµορφώσει µια σύγχρονη
εκπαιδευτική πολιτική υψηλού επιπέδου. Το Ελληνικό ∆ηµόσιο Πανεπιστήµιο αλλά
και η χώρα δεν µπορεί να ανεχθεί άλλη µια χαµένη τετραετία.
Η ΠΟΣ∆ΕΠ επιφυλάσσεται να τοποθετηθεί στο σύνολο του εξαγγελθέντος
νοµοσχεδίου του Υπουργείου Παιδείας, όταν αυτό δοθεί στην δηµοσιότητα στην
οριστική του µορφή.

•

Ο Πρόεδρος

Η Γραµµατέας

Νικόλαος Μ.
Σταυρακάκης
Καθηγητής Ε.Μ.Π.

Ευγενία Μπουρνόβα
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Ε.Κ.Π.Α.

Η
Απόφαση ψηφίστηκε από τα µέλη των παρατάξεων ΚΙΠΑΝ,
ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ, ΑΡΜΕ, ΑΣΚΕΥ. Τα µέλη των άλλων παρατάξεων
αποχώρησαν από τη συζήτηση του θέµατος και τη διαµόρφωση της πρότασης.

Α Π Ο Φ Α Σ Η
ΘΕΜΑ: ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΚΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ-ΕΘΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ
Η ∆ιοικούσα Επιτροπή της ΠΟΣ∆ΕΠ στη συνεδρίασή της στις 17 Απριλίου 2010
ασχολήθηκε εκ νέου µε τα φαινόµενα κακοδιοίκησης που λαµβάνουν χώρα στο
Τµήµα Ιστορίας και Εθνολογίας του ∆ηµοκρίτειου Πανεπιστηµίου Θράκης. Με βάση
την ενηµέρωση που είχε µέσω των εγγράφων που κατατέθηκαν από τους
συναδέλφους του Συλλόγου ∆ιδακτικού Προσωπικού των Κοινωνικών και
Ανθρωπιστικών Σπουδών και την απάντηση του Αντιπρύτανη ακαδηµαϊκών
υποθέσεων του ∆ΠΘ, κατέληξε ότι χρειάζεται επειγόντως να γίνει παρέµβαση.
Πρόκειται για ζήτηµα που χαρακτηρίζεται πλέον χρόνιο αφού ο µεροληπτικός τρόπος
µε τον οποίο ασκείται η διοίκηση του Τµήµατος από το ίδιο άτοµο πέραν της
δεκαετίας (καθυστερήσεις εξελίξεων κρίσεων ∆ΕΠ πέραν της 3ετίας ή και 5ετίας,
παρατυπίες στην σύγκληση Γ.Σ., ή και άρνηση σύγκλησης Γ.Σ. ακόµα και όταν την
ζητούν περισσότερα από τα µισά µέλη ∆ΕΠ, παρακωλύει την έρευνα διδασκόντων
επειδή δεν επιτρέπει την διενέργεια διηµερίδων, ανασκαφών κ.α., όπου συµµετέχουν
βέβαια και οι φοιτητές, αλλά και τη διδασκαλία µε κλειδώµατα αιθουσών κτλ.) έχει
οδηγήσει 8 µέλη ∆ΕΠ του Τµήµατος να καταγγέλλουν ανοικτά στη Σύγκλητο αλλά
και στην πολιτική ηγεσία του υπουργείου Παιδείας πράξεις και παραλείψεις του
Προέδρου του Τµήµατος. Η ∆ιοικούσα Επιτροπή της ΠΟΣ∆ΕΠ αποφάσισε:
1. Να επανεπιβεβαιώσει για µια ακόµη φορά ότι τάσσεται υπέρ της ακαδηµαϊκής
λειτουργίας των πανεπιστηµιακών οργάνων και καταδικάζει οποιαδήποτε
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µεροληπτική λειτουργία της διοίκησης, που διαχωρίζει τους/τις συναδέλφους
σε «ηµέτερους» και «αλλότριους» και «στήνει» συσχετισµούς στα Τµήµατα.
2. Ζητά να κατατεθεί άµεσα το σχετικό πόρισµα της Ε∆Ε, που παρήγγειλε η
Σύγκλητος του ∆ΠΘ στις 12.11.2009 για τον πρόεδρο του Τµήµατος.
3. Εφόσον το σχετικό πόρισµα της Ε∆Ε επιβεβαιώνει τις καταγγελίες των
συναδέλφων για τον Πρόεδρο να εφαρµοσθούν άµεσα οι κατά τον νόµο
προβλεπόµενες κυρώσεις.
4. Προκειµένου να αποκατασταθεί η νοµιµότητα και η ηρεµία στο Τµήµα, οι
πρυτανικές αρχές να αναλάβουν την ευθύνη, που τους αναλογεί και να
προχωρήσουν σε όσες επιπλέον κινήσεις κρίνεται απαραίτητο: ορισµό
καθηγητή (κατά προτίµηση, νοµικού) ως προεδρεύοντος µέχρι τις επικείµενες
εκλογές Προέδρου, καθώς και περιφρούρηση της ίδιας της εκλογικής
διαδικασίας προς αποφυγή άσκησης πιέσεων στους/στις εκλέκτορες.
Ο Πρόεδρος

Η Γραµµατέας

Νικόλαος Μ.
Σταυρακάκης
Καθηγητής Ε.Μ.Π.

Ευγενία Μπουρνόβα
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Ε.Κ.Π.Α.

Α Π Ο Φ Α Σ Η*
ΘΕΜΑ:

Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών-Συζύγων
Προσωπικού ΑΕΙ
και ΑΤΕΙ για συνυπηρέτηση.

µελών

∆ιδακτικού

Η ∆ιοικούσα Επιτροπή της ΠΟΣ∆ΕΠ, µελέτησε ζητήµατα που αφορούν συνθήκες
εργασίας των µελών και οικογενειών µελών των Ανώτατων Εκπαιδευτικών
Ιδρυµάτων (ΑΕΙ), και ιδιαίτερα αποσπάσεις ή µεταθέσεις Εκπαιδευτικών Συζύγων
µελών ∆ιδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού(∆ΕΠ) για συνυπηρέτηση.
Επί του παρόντος ισχύει η διάταξη:
Ν. 3687/2008, παρ. 5, άρθ. 4 «Η παράγραφος 4 του άρθρου 6 του ν.3027/2002 (ΦΕΚ
152/Α΄) αντικαθίσταται ως εξής: «4. Οι εκπαιδευτικοί πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας
εκπαίδευσης που είναι σύζυγοι µελών ∆.Ε.Π. Πανεπιστηµίων ή Ε.Π.Α. Τ.Ε.Ι. µπορούν µε
αίτησή τους να αποσπώνται κατά προτεραιότητα και για όσο χρόνο υπηρετεί το µέλος
∆.Ε.Π. ή Ε.Π., σε σχολικές µονάδες του ΠΥΣΠΕ ή ΠΥΣ∆Ε του νοµού όπου είναι η έδρα
του Τµήµατος ή Παραρτήµατος του ΑΕΙ στο οποίο υπηρετεί ο/η σύζυγός τους».

Τα προβλήµατα που δηµιουργεί η διάταξη αυτή είναι µείζονα για τις οικογένειες των
διδασκόντων, ιδιαίτερα σε περιφερειακά Ιδρύµατα και κυρίως σε αυτά που
βρίσκονται σε νοµούς µε έντονες γεωµορφολογικές ιδιαιτερότητες (πχ µε ορεινούς
όγκους ή νησιωτικά συµπλέγµατα). Για παράδειγµα, εκπαιδευτικοί, σύζυγοι µελών
∆ΕΠ Τµηµάτων του Πανεπιστηµίου Αιγαίου µε έδρα στη Ρόδο, ενώ µέχρι το 2008 θα
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τοποθετούνταν σε σχολείο της πόλεως της Ρόδου, µε την εν λόγω ρύθµιση η
τοποθέτησή τους µπορεί να γίνει στην Κάρπαθο, στην Πάτµο κλπ, αφού όλα τα
αντίστοιχα σχολεία ανήκουν στο ΠΥΣ∆Ε / ΠΥΣΠΕ ∆ωδεκανήσου. Επιπρόσθετα,
εκπαιδευτικοί - σύζυγοι µελών ∆ΕΠ που έχουν οργανική θέση σε αποµακρυσµένη
σχολική µονάδα ενός νοµού (πχ στη Σκόπελο ή στην Αλόννησο του νοµού
Μαγνησίας) δεν έχουν πλέον κανένα νοµικό έρεισµα για να ζητήσουν την κατ’
εξαίρεση µετάθεση / απόσπασή τους στην έδρα του πανεπιστηµιακού Τµήµατος που
βρίσκεται στην πρωτεύουσα του νοµού (π.χ. στο Βόλο).
Χρειάζεται να σηµειωθεί ότι µέχρι το 2008, ίσχυε η διάταξη: του Ν.3027/2002,
αρθ.6, παρ. 4. «Εκπαιδευτικοί πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης που είναι
σύζυγοι µελών ∆ΕΠ Πανεπιστηµίων ή Ε.Π. ΤΕΙ Τµηµάτων ή Παραρτηµάτων που έχουν
έδρα εκτός των Νοµών Αττικής και Θεσσαλονίκης, µπορούν να αποσπώνται µε αίτησή
τους, κατ’εξαίρεση της κείµενης νοµοθεσίας και για όσο χρόνο υπηρετεί το µέλος ∆ΕΠ ή
ΕΠ, σε ανίστοιχη εκπαιδευτική µονάδα της πόλης όπου είναι η έδρα του Τµήµατος ή
Παραρτήµατος»

Η ∆ιοικούσα Επιτροπή της ΠΟΣ∆ΕΠ, αποφάσισε ότι:
(1) Το Υπουργείο Παιδείας Θρησκευµάτων και δια Βίου Μάθησης οφείλει να
αντιµετωπίσει αυτό το εµφανές κοινωνικό πρόβληµα που συντελέστηκε µε
τη ρύθµιση του Ν. 3687/2008 εις βάρος των µελών ∆ΕΠ/ΕΠ ΑΕΙ και
ΑΤΕΙ και των οικογενειών τους, προκειµένου να γίνει εµφανής η
ευαισθησία της Πολιτείας και ο σταθερός προσανατολισµός της ιδιαίτερα
στην κατεύθυνση της ενίσχυσης της περιφερειακής ανάπτυξης, δια µέσου
της στήριξης των δοµών της Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης στην περιφέρεια.
Επιπρόσθετα, οφείλει να επιληφθεί άµεσα του προβλήµατος αυτού, εφόσον
γίνεται ακόµα πιο οξύ κατά την τρέχουσα περίοδο σοβαρούς οικονοµικής
κρίσης.
(2) Προτείνεται η ακόλουθη τροπολογία να ενσωµατωθεί στο νοµοσχέδιο του
Υπουργείου Παιδείας, δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων που
επίκειται να κατατεθεί προς ψήφιση στη Βουλή των Ελλήνων:
Α

Η παράγραφος 4 του άρθρου 6 του Ν. 3027/2002 (ΦΕΚ 152 )
αντικαθίσταται
ως εξής:
«Εκπαιδευτικοί
πρωτοβάθµιας ή
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης που είναι σύζυγοι µελών ∆ΕΠ
Πανεπιστηµίων ή ΕΠ ΑΤΕΙ µπορούν µε αίτησή τους να αποσπώνται κατά
προτεραιότητα και για όσο χρόνο υπηρετεί το µέλος ∆ΕΠ ή ΕΠ σε
σχολικές µονάδες της πόλης όπου είναι η έδρα του Τµήµατος ή
Παραρτήµατος του Πανεπιστηµίου ή ΑΤΕΙ στο οποίο υπηρετεί ο/η
σύζυγός τους». Η παράγραφος 5 του άρθρου 4 του Ν. 3687/2008 (ΦΕΚ
Α

159 ) καταργείται.

*Στο συνηµµένο Παράρτηµα, παρατίθεται Υπόµνηµα µε αναλυτικό ιστορικό του
θέµατος
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Ο Πρόεδρος

Η Γραµµατέας

Νικόλαος Μ.
Σταυρακάκης
Καθηγητής Ε.Μ.Π.

Ευγενία Μπουρνόβα
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Ε.Κ.Π.Α.

Α Π Ο Φ Α Σ Η
ΘΕΜΑ: ΘΕΜΑ ∆ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ Α’ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ
Β’ΘΜΙΑΣ ΓΙΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ-∆Ι∆ΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΣΤΑ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ
Στον Νόµο 3833/2010, «Προστασία της εθνικής οικονοµίας - Επείγοντα µέτρα για
την αντιµετώπιση της δηµοσιονοµικής κρίσης», και ειδικά το κεφ. Γ΄, άρθρο 11,
παράγρ.8, περί αποσπάσεων «εκπαιδευτικού προσωπικού σε θέσεις χωρίς πλήρη
εκπαιδευτικά και διδακτικά καθήκοντα» αναφέρεται ότι «… οι υφιστάµενες κατά την
έναρξη ισχύος του παρόντος αποσπάσεις εκπαιδευτικών µειώνονται υποχρεωτικά κατά
εβδοµήντα τοις εκατό (70%), το αργότερο µέχρι τις 30 Αυγούστου 2010»,
Η ∆ιοικούσα Επιτροπή της ΠΟΣ∆ΕΠ, λαµβάνοντας υπόψη την εκφρασµένη έντονη
ανησυχία πολλών Τµηµάτων των Ελληνικών Πανεπιστηµίων, ενηµερώνει καταρχάς
ότι:
(1) Τα Πανεπιστήµια κάθε χρόνο αποστέλλουν τεκµηριωµένα και αναλυτικά
αιτήµατα προς το Υπουργείο Παιδείας Θρησκευµάτων και ∆ια Βίου Μάθησης,
τα οποία και ικανοποιούνται, προκειµένου για την απόσπαση εκπαιδευτικών
Α’θµιας και Β’θµιας Εκπαίδευσης, για επικουρικό διδακτικό έργο στην
Τριτοβάθµια Εκπαίδευση.
(2) Ειδικά στα Παιδαγωγικά Τµήµατα, τα Προγράµµατα Σπουδών τους εµπεριέχουν
ένα κεντρικό και νευραλγικό πυρήνα µαθηµάτων σχετικών µε την Πρακτικής
Άσκησης σε Εκπαιδευτικές Μονάδες, µαθήµατα που βασίζονται απόλυτα στα
επικουρικά εκπαιδευτικά και διδακτικά καθήκοντα αριθµού αποσπασµένων
εκπαιδευτικών. Οι αποσπασµένοι εκπαιδευτικοί, ειδικοί ανά µάθηµα, επιτελούν
: (α) Ρόλο διδάσκοντα-µέντορα κατά την προετοιµασία των µαθησιακών
δραστηριοτήτων, (β) Άµεση εποπτεία και παρακολούθηση των πρακτικών
ασκήσεων των φοιτητών ατοµικά ή κατά οµάδες (ανάλογα µε το επίπεδο
Πρακτικής Άσκησης), στις κατά τόπους εκπαιδευτικές µονάδες.
(3) Επιπρόσθετα, και άλλα Τµήµατα των Πανεπιστηµίων εµπεριέχουν στο
Πρόγραµµα Σπουδών τους µαθήµατα που εντάσσονται στην κατηγορία της
«∆ιδακτικής Γνωστικού Αντικειµένου» (π.χ. Μαθηµατικά, Ιστορία, Γεωγραφία,
Μουσική κ.ά), και µέσω αυτών έχουν µαθήµατα Πρακτικής Άσκησης σε
σχολικές µονάδες Β’θµιας ή και Α’θµιας Εκπαίδευσης.
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Η ∆ιοικούσα Επιτροπή της ΠΟΣ∆ΕΠ διευκρινίζει προς το Υπουργείο Παιδείας
Θρησκευµάτων και ∆ια Βίου Μάθησης, ότι:
(1) Οι αποσπασµένοι εκπαιδευτικοί για µαθήµατα Πρακτικής Άσκησης σε
Παιδαγωγικά Τµήµατα, ή για µαθήµατα ∆ιδακτικής Γνωστικών Αντικειµένων
άλλων Τµηµάτων των οποίων οι απόφοιτοι µπορούν στη συνέχεια να γίνουν
εκπαιδευτικοί Α’θµιας ή Β’θµιας Εκπαίδευσης, κατέχουν θέσεις προσωπικού µε
πλήρη εκπαιδευτικά και διδακτικά καθήκοντα.
(2) Ενδεχόµενη ελαφρά ή σηµαντική µείωση των συναφών αποσπάσεων,
καθιστά το εκπαιδευτικό έργο επισφαλές. Ιδιαίτερα στα Παιδαγωγικά
Τµήµατα, µπορεί να οδηγήσει στην αδυναµία πραγµατοποίησης των µαθηµάτων
Πρακτικής Άσκησης, και κατά συνέπεια την αδυναµία να ολοκληρώσουν οι
φοιτητές/τριες τις σπουδές τους.
Κατά συνέπεια, η ∆ιοικούσα Επιτροπή της ΠΟΣ∆ΕΠ ζητά από το Υπουργείο
Παιδείας Θρησκευµάτων και ∆ια Βίου Μάθησης:
Να ικανοποιηθούν πλήρως όλα τα τεκµηριωµένα αιτήµατα των
Πανεπιστηµίων για τις αναγκαίες αποσπάσεις εκπαιδευτικών Α’θµιας και
Β’θµιας Εκπαίδευσης, για επικουρικό εκπαιδευτικό-διδακτικό έργο,
προκειµένου να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη εκπαιδευτική διαδικασία στην
Τριτοβάθµια Εκπαίδευση, το κατάλληλο επίπεδο ποιότητας Σπουδών, καθώς
και η ολοκλήρωση των σπουδών των φοιτητών/τριών.

Ο Πρόεδρος

Η Γραµµατέας

Νικόλαος Μ.
Σταυρακάκης
Καθηγητής Ε.Μ.Π.

Ευγενία Μπουρνόβα
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Ε.Κ.Π.Α.
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Πανελλήνια Οµοσπονδία Συλλόγων
∆ιδακτικού και Ερευνητικού
Προσωπικού
∆ιεύθυνση: ΣΤΑ∆ΙΟΥ 5, GR105 62, ΑΘΗΝΑ,
Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο: posdep@posdep.gr
Ιστοσελίδα: www.posdep.gr

Π Ρ Ο Ε ∆ Ρ ΕΙΟ
Αθήνα, 18 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2010

∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΘΕΜΑ: Συνάντηση αντιπροσωπίας της ΠΟΣ∆ΕΠ µε το Γ. Γ. της ΓΓΕΤ καθηγητή
Αχιλλέα Μητσό, στις 16 Απριλίου 2010.
Στη συνάντηση παρευρίσκονταν αφενός ο Γ.Γ. Αχιλλέας Μητσός και αφετέρου ο
Πρόεδρος της ΠΟΣ∆ΕΠ Ν. Μ. Σταυρακάκης, η Γραµµατέας Ε. Μπουρνόβα, ο
Ταµίας Χρ. Κουρουνιώτης και ο συντονιστής της Οµάδας Εργασίας για την Έρευνα
της ΠΟΣ∆ΕΠ καθ. Μπάµπης Σαββάκης.
Καταρχήν οι εκπρόσωποι της ΠΟΣ∆ΕΠ δήλωσαν δυσαρεστηµένοι µε τις µεγάλες
καθυστερήσεις, που εµφανίζονται στις προκηρύξεις των προγραµµάτων και µε την
απαράδεκτα µεγάλη χρονική περίοδο που περνάει µέχρι την αξιολόγηση των
προτάσεων.
Ζήτησαν λοιπόν να προκηρυχθούν άµεσα τα νέα προγράµµατα µε νέους κανόνες
συµµετοχής, διαχείρισης και διαφάνειας µε βάση τα διεθνή πρότυπα. Επίσης ζήτησαν
να µετάσχουν και στο δηµόσιο διάλογο για το νέο θεσµικό πλαίσιο που θα αφορά τον
ερευνητικό ιστό της χώρας.
Από την πλευρά του ο Γ.Γ. Αχ. Μητσός δήλωσε ότι τις επόµενες εβδοµάδες θα δοθεί
στη δηµοσιότητα και θα ακολουθήσει δηµόσια οργανωµένη διαβούλευση στην
Αθήνα και στις άλλες πόλεις που υπάρχουν ερευνητικά κέντρα. Επιδίωξη της
κυβέρνησης θα είναι να συζητηθούν άµεσα οι βασικές αρχές της πολιτικής για την
έρευνα και της νέας αρχιτεκτονικής του ερευνητικού ιστού, µε στόχο να υπάρξει το
φθινόπωρο ένα σχέδιο νόµου για την έρευνα. Ο Γ.Γ. δεσµεύτηκε ότι µέσα σε λίγες
βδοµάδες θα δηµοσιοποιηθεί σχετικό κείµενο-πλαίσιο (white paper).
∆ήλωσε επίσης ότι η ΓΓΕΤ ήδη σχεδιάζει και θα προκηρύξει εντός του 2010
προγράµµατα για χρηµατοδότηση έρευνας και ότι θα κυκλοφορήσουν σύντοµα τα
σχέδια των προκηρύξεων των νέων προγραµµάτων ώστε να προχωρήσει και η
σχετική διαβούλευση. Μας διαβεβαίωσε τέλος ότι η ΓΓΕΤ δεσµεύεται για την
απλοποίηση των όρων συµµετοχής και διαχείρισης, καθώς και για την πιστή
εφαρµογή αρχών καλής πρακτικής στην αξιολόγηση των προτάσεων.
Η αντιπροσωπεία της ΠΟΣ∆ΕΠ δήλωσε ότι τα κονδύλια του ΕΣΠΑ αποτελούν µια
µοναδική ευκαιρία να αποκτήσει η χώρα σοβαρό ερευνητικό ιστό για να συµβάλει
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και στην έξοδο από την κρίση και στην ανάπτυξη και θα περιµένει τις επόµενες
κινήσεις της ΓΓΕΤ.

Ο Πρόεδρος

Η Γραµµατέας

Νικόλαος Μ.
Σταυρακάκης
Καθηγητής Ε.Μ.Π.

Ευγενία Μπουρνόβα
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Ε.Κ.Π.Α.

Πανελλήνια Οµοσπονδία Συλλόγων
∆ιδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού
∆ιεύθυνση: ΣΤΑ∆ΙΟΥ 5, GR105 62, ΑΘΗΝΑ,
Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο: posdep@posdep.gr
Ιστοσελίδα: www.posdep.gr
Τηλέφωνο: 210 3688568
Fax: 210.3688501

ΠΡΟΕ∆ΡΕΙΟ
Αθήνα, 21 Απριλίου 2010

∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Η ΠΟΣ∆ΕΠ οργανώνει διεθνές επιστηµονικό συνέδριο στις 23-25 Απριλίου
2010 µε τίτλο «Το Πανεπιστήµιο στον 21ο αιώνα: Όραµα, Προβλήµατα και
Προοπτικές». Το συνέδριο θα διεξαχθεί στην Αθήνα στο Αµφιθέατρο του Μεγάρου
Καρατζά της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος (Αιόλου 82 - 84) και η έναρξη θα γίνει
την Παρασκευή στις 14.00.
Ο στόχος του συνεδρίου είναι να ανοίξει τη συζήτηση - και όχι να επικυρώσει
προτάσεις-λύσεις - γύρω από πολύ σηµαντικά θέµατα που παραµένουν λίγο-πολύ
άγνωστα, καθώς και να ενισχύσει τον διάλογο όπου αυτός έχει προχωρήσει.
Τέτοια θέµατα είναι οι εξελίξεις στον Ευρωπαϊκό Χώρο Ανώτατης
Εκπαίδευσης και η σηµασία τους, η κατανοµή των ευκαιριών πρόσβασης στην
ανώτατη εκπαίδευση, η σύνδεση των αποφοίτων µε την αγορά εργασίας, αλλά και η
αυτοτέλεια και λογοδοσία των πανεπιστηµιακών ιδρυµάτων, η διασφάλισης της
ποιότητας, το µέλλον της έρευνας κ.ο.κ.
Μέσω της ανταλλαγής εµπειριών και του ανοιχτού διαλόγου, αναζητούµε
τρόπους βελτίωσης του ελληνικού δηµόσιου πανεπιστηµίου µε στόχο την καλύτερη
ανταπόκρισή του στις κοινωνικές ανάγκες και στις ανάγκες των φοιτητών.
Στο συνέδριο θα συµµετάσχουν µελετητές της ανώτατης εκπαίδευσης από την
Ελλάδα και το εξωτερικό, καθώς και εκπρόσωποι φορέων όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση
Πανεπιστηµίων (EUA), η Ευρωπαϊκή Ένωση Φοιτητών (ESU), το Παρατηρητήριο
Magna Charta, ο οργανισµός ∆ιασφάλισης της Ποιότητας στην Ευρώπη (ENQA) κτλ.
Εξίσου σηµαντική είναι η συµµετοχή των πρυτανικών αρχών και των
κοινωνικών εταίρων. Οι θέσεις όλων τους στα ζητήµατα της ανώτατης εκπαίδευσης
αναµένονται µε ενδιαφέρον.
Ο κατάλογος των οµιλητών στις διάφορες συνεδρίες και ο προβλεπόµενος
χρόνος για συζήτηση επιβεβαιώνουν την προσπάθεια των οργανωτών να δώσουν
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χώρο σε όλες τις απόψεις. Η έκδοση των πρακτικών θα συµπεριλαµβάνει όχι µόνο τις
εισηγήσεις των οµιλητών, αλλά και αντιπροσωπευτικές της συζήτησης παρεµβάσεις
από το ακροατήριο.
Το πρόγραµµα του Συνεδρίου βρίσκεται στην ιστοσελίδα της Οµοσπονδίας:
http://www.posdep.gr/ και θα υπάρξει συνεχής και ζωντανή µετάδοση του Συνεδρίου
στο διαδίκτυο από την ίδια ιστοσελίδα. Ειδικά για τα Στρογγυλά Τραπέζια, γίνεται
προσπάθεια να εξασφαλισθεί η δυνατότητα τηλεδιάσκεψης µε κάποια Πανεπιστήµια,
τα οποία ήδη έχουν εκφράσει αυτή την επιθυµία ενώ εξετάζεται και η δυνατότητα
υποβολής ερωτήσεων στους οµιλητές µέσω διαδικτύου.
Με την ευκαιρία αυτή ανακοινώνεται ότι έχουν εκδοθεί τα πρακτικά της
προηγούµενης Επιστηµονικής Συνάντησης που οργάνωσε η Οµοσπονδία στην Αθήνα
στο χρονικό διάστηµα 15-16 Οκτωβρίου 2009, µε τίτλο «Η αναβάθµιση του Λυκείου
και τα Συστήµατα Πρόσβασης στην Ανώτατη Εκπαίδευση: Οι Αναγκαίες Αλλαγές».
Η ΠΟΣ∆ΕΠ καλεί τους πανεπιστηµιακούς, τους ερευνητές, τους φοιτητές,
αλλά και κάθε πολίτη που ενδιαφέρεται για το µέλλον της ανώτατης εκπαίδευσης
στην Ελλάδα και στην Ευρώπη να παρακολουθήσουν τις εργασίες του συνεδρίου και
να πάρουν ενεργά µέρος σε αυτό.

Ο Πρόεδρος

Η Γραµµατέας

Νικόλαος Μ.
Σταυρακάκης
Καθηγητής Ε.Μ.Π.

Ευγενία Μπουρνόβα
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Ε.Κ.Π.Α.
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∆ΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ ΠΟΣ∆ΕΠ:
«Το Πανεπιστήµιο στον 21ο αιώνα: Όραµα, Προβλήµατα και Προοπτικές»
23-25 Απριλίου 2010.
Αµφιθέατρο Μεγάρου Καρατζά της Εθνικής Τράπεζας, Αιόλου 82-84, ΑΘΗΝΑ.

Πρόγραµµα Συνεδρίου
14:00
16:00

Χαιρετισµοί

16:0018:00

Πρώτη Συνεδρία: "Ευρωπαϊκός Χώρος Ανώτατης Εκπαίδευσης:
Και τώρα τι;"
Συντονιστής: ∆ιονύσης Κλάδης

1

Παρασκευή 23/4/10

2

3

18:3020:00

Senior Adviser European University
Association (EUA)

"Trends 2010 - looking
backward and looking
forward"

Chairperson, European Students’ Union (ESU)

"The Bologna Process’ past
and future through the eyes of
European Students – will the
next decade bring the real
paradigm shift to student
centered learning?"

Secretary General, Magna Charta Observatory

“Beyond structural reform
– the role of the
fundamental principles
and values of the
University after 2010”

Howard
Davies

Ligia Deca

Bastian
Baumann

Στρογγυλό Τραπέζι Πρυτανικών Αρχών:
Ελληνικό Πανεπιστήµιο και Ευρωπαϊκή Πραγµατικότητα.
Συντονιστής: Νικόλαος Σταυρακάκης, Πρόεδρος ΠΟΣ∆ΕΠ

1

Χρήστος Κίττας

Καθηγητής, Ιατρικής Σχολής Αθηνών, Πρώην Πρύτανης Εθνικού και
Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών

2

Ανδρέας Τρούµπης

Πρύτανης Πανεπιστηµίου Αιγαίου

3

Σταύρος Κουµπιάς

Πρύτανης Πανεπιστηµίου Πατρών

4

Γρηγόριος
Πραστάκος

Πρύτανης Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών

5

Ιωάννης
Γεροθανάσης

Πρύτανης Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων

6

Λεωνίδας Λουλούδης

Αντιπρύτανης Γεωπονικού Πανεπιστηµίου Αθηνών

7

Θεόδωρος
Παπαθεοδώρου

Πρύτανης Πανεπιστηµίου Πελοποννήσου

8

Γεράσιµος
Σπαθής

Αντιπρύτανης Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου

9

Μάνθος Αναστάσιος

Πρύτανης Αριστοτέλειου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης

10

Ιωακείµ
Γρυσπολάκης

Πρύτανης Πολυτεχνείου Κρήτης
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9:3011:00

∆εύτερη Συνεδρία: “Πρόσβαση και συµµετοχή στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση:
διασφαλίζοντας ίσες ευκαιρίες για όλους”

Σάββατο 24/4/10

Συντονιστής: Νικήτας Καστής

1

Gro Beate
Vige

Σύµβουλος Υπουργείου Παιδείας Νορβηγίας

“About Equity in Tertiary
Education Systems: The
Global and European
Challenges”

2

Πάνος
Τσακλόγλου

Καθηγητής, Οικονοµικού Πανεπιστηµίου
Αθηνών

“Εκπαίδευση και
ανισότητα στην Ελλάδα
(µε έµφαση στην
τριτοβάθµια εκπαίδευση)”

3

Μανώλης
Χρυσάκης

Ερευνητής Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών
Ερευνών

"Ανισότητες πρόσβασης
στην Ανώτατη
Εκπαίδευση : Τάσεις και
διαφοροποιήσεις σε
προπτυχιακό και
µεταπτυχιακό επίπεδο
στην Ελλάδα".

4

Markku
Markkula

Chief Consultant Aalto University,
Finland

“New University
Openings to Increase
Societal Impact."

Τρίτη Συνεδρία: “Πανεπιστήµιο και Αγορά Εργασίας”

11:3013:30

Συντονιστής: Πάνος Τσακλόγλου
“Τριτοβάθµια εκπαίδευση
και αγορά εργασίας:
Ισχυροποιώντας τους
δεσµούς τους”

1

Fabrice Henard

Analyst Institutional Management in Higher
Education (IMHE)- OECD

2

Μαρία
Καραµεσίνη

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Παντείου
Πανεπιστηµίου

“Νέοι πτυχιούχοι και
επαγγελµατική ένταξη:
διαρθρωτικά προβλήµατα
και οικονοµική κρίση”

3

Θεόδωρος
Μητράκος /
Πάνος
Τσακλόγλου
και Γιάννης
Χολέζας

Ερευνητής- Τράπεζα της Ελλάδος /
Καθηγητής Οικονοµικού Πανεπιστηµίου
Αθηνών/Ερευνητής- Κέντρο
Προγραµµατισµού και Οικονοµικών Ερευνών

“Ανεργία, µισθοί και
ιδιωτικές αποδόσεις της
εκπαίδευσης στην Ελλάδα
(µε έµφαση στους
αποφοίτους τριτοβάθµιας
εκπαίδευσης)”

Αναπληρωτής Καθηγητής, ΣΧΜ,
Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου

“Η σηµασία της
οικοδόµησης ικανοτήτων
για την οικονοµία και την
κοινωνία της γνώσης.
Ειδική αναφορά στους
αποφοίτους των
Πολυτεχνικών Σχολών”

4

Γιάννης
Καλογήρου
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14:3016:30

Τέταρτη Συνεδρία: “Οργάνωση Συµφερόντων, Πανεπιστήµιο & Πολιτική”
ΜΕΡΟΣ Ι: Αυτοτέλεια, απόδοση λόγου και διακυβέρνηση
Συντονιστής: Νίκος Παπαδάκης

1

2

Μιχάλης
Σταθόπουλος

Αντώνης
Μανιτάκης

Οµότιµος Καθηγητής,
πρώην Υπουργός ∆ικαιοσύνης & πρώην
Πρύτανης Εθνικού και Καποδιστριακού
Πανεπιστηµίου Αθηνών

“Πανεπιστηµιακή
αυτοτέλεια στα εύκολα
και στα δύσκολα- Η
πολιτική των
πανεπιστηµιακών αρχών.”

Καθηγητής, Νοµικό Τµήµα,
Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης.

"Οι τυπικές και άτυπες
αγκυλώσεις του ελληνικού
δηµόσιου πανεπιστήµιου
και οι δυνατότητες
υπέρβασής τους"
"Universities,
Management, and Market
States: audition, audit, and
anxiety."

3

Robert Cowen

Emeritus Professor of the Institute of
Education, University of London; Senior
Research Fellow, Oxford University;
Immediate Past President, Comparative
Education Society in Europe

4

Γιάννης
Πανούσης

Καθηγητής πρώην Πρόεδρος Τµήµατος ΜΜΕ
& Επικοινωνίας Εθνικού και Καποδιστριακού
Πανεπιστηµίου Αθηνών, & πρώην Πρύτανης
∆ΠΘ

“Κρυφές εξουσίες στο
Πανεπιστήµιο”

5

Χρήστος
Λυριντζής

Καθηγητής, Πρόεδρος Τµήµατος Πολιτικής
Επιστήµηςκαι ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, Εθνικού
και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών

"Πανεπιστήµιο µεταξύ
Κράτους και Αγοράς"

17:0018:30

Πέµπτη Συνεδρία: Αναζητώντας την Ποιότητα και την Αριστεία
Συντονιστής: Μάνος Ματσαγγάνης

1

Padraig Walsh

Secretary to the Board of ENQA, Executive
Officer of the Irish University Quality Board

“European Standards and
Guidelines for Quality
Assurance – 5 years on”

2

Arild Raaheim

Professor of the University of Bergen,
Head of the Higher Education Research Unit,
Norway

"Research based teaching.
An alternative definition"

3

Σπύρος
Αµούργης

Καθηγητής, Πρόεδρος Α∆ΙΠ

"∆ιασφαλιση της
ποιότητας στην ανώτατη
εκπαίδευση - µύθοι και
πραγµατικότητα"

4

Θωµάς
Σφηκόπουλος

5

Θέµης
Λαζαρίδης

Καθηγητής, πρώην Πρόεδρος Τµήµατος
Πληροφορικής Εθνικού και Καποδιστριακού
Πανεπιστηµίου Αθηνών, πρώην Ειδ.
Γραµµατέας ΕΠΕΑΕΚ, Υπουργείο Παιδείας

Καθηγητής, City College of New York, ΗΠΑ

"Αξιολόγηση
ακαδηµαϊκών µονάδων:
Ποια κριτήρια και µε
ποιους στόχους"
"Βιβλιοµετρικές µέθοδοι
αξιολόγησης."
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19:0020:30

2η Στρογγυλή Τράπεζα: Εκπαιδευτικοί, Ερευνητικοί & Κοινωνικοί Εταίροι

1

ΟΣΕΠ-ΤΕΙ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΣΑΚΝΗΣ
(Καθηγητής ΤΕΙ Αθήνας, ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΟΣΕΠ-ΤΕΙ)

2

ΕΚΕΦΕ
«∆ηµόκριτος»

∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ
(ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆Σ ΕΚΕΦΕ «∆ηµόκριτος»)

3
4
5
6
7

10:0012:00

ΙΤΕ

ΚΩΣΤΑΣ ΦΩΤΑΚΗΣ
(∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ∆ΟΜΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΖΕΡ, ΙΤΕ)

ΟΛΜΕ

∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΠΕΠΠΕΣ
(ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΟΛΜΕ)

ΓΣΕΕ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ
(ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΓΣΕΕ)

Α∆Ε∆Υ

ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ
(ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟΥ της Α∆Ε∆Υ)

ΙΟΒΕ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ
(ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Ε.Κ.Π.Α., ΓΕΝΙΚΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΙΟΒΕ)

Έκτη Συνεδρία: “Οργάνωση Συµφερόντων, Πανεπιστήµιο & Πολιτική”
ΜΕΡΟΣ ΙΙ: Γνώση και εξουσία, διακυβέρνηση και πολιτική στο Πανεπιστήµιο

Κυριακή 25/4/10

Συντονιστής: Μιχάλης Σταθόπουλος

1

Pavel Zgaga

2

Θοδωρής
Φορτσάκης

3

4

5

Professor and Chair of the Centre for
Education Policy Studies, Faculty of
Education of the University of Ljubljana. Ex
Minister of Education, Slovenia.

"Universities and
Knowledge: Between the
Olive Tree and the Lexus."

Καθηγητής, Πρόεδρος του Τµήµατος
Νοµικής, ΝΟΠΕ, Εθνικού και
Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών

"Χρηστή Πανεπιστηµιακή
∆ιακυβέρνηση."

Ξενοφών
Κοντιάδης

Καθηγητής, Κοσµήτορας Σχολής Κοινωνικών
Επιστηµών Πανεπιστηµίου Πελοποννήσου,
Πρόεδρος Κέντρου Ευρωπαϊκού
Συνταγµατικού ∆ικαίου (ΚΕΣ∆)

Αργύρης
Κυρίδης

Καθηγητής, Προεδρεύων Τµήµατος
Βαλκανικών Σπουδών,
Πανεπιστήµιο ∆υτικής Μακεδονίας

Σήφης
Μπουζάκης

Καθηγητής, Πανεπιστηµίου Πατρών,
∆ιευθυντής Εργαστηρίου Ιστορικού Αρχείου
Νεοελληνικής και ∆ιεθνούς Εκπαίδευσης

“Πραγµατική ή εικονική
αυτοδιοίκηση του
Πανεπιστηµίου? Η
πανεπιστηµιακή
αυτοδιοίκηση µεταξύ
κρατικού παρεµβατισµού
και διαπλεκόµενων
συµφερόντων”
“Η έρευνα σε ελληνικά
ΑΕΙ: αδόµητες δοµές και
δυσλειτουργικές
λειτουργίες”
"Ιστορία της
Πανεπιστηµιακής
Εκπαίδευσης στην
Ελλάδα: Από την
ελεύθερη εισαγωγή του
1837 στη λογική της
ελεύθερης αγοράς του
2010."
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Έβδοµη Συνεδρία: "Πανεπιστήµιο και Έρευνα: να σώσουµε και τα δύο!"
12:3014:00

Συντονίστρια: Μπουρνόβα Ευγενία, Γραµµατέας ΠΟΣ∆ΕΠ
Bertrand
Monthubert

Καθηγητής στο Πανεπιστήµιο της Toulouse,
Ex-president SAUVONS LA RECHERCHE

“Knowledge creation and
diffusion at the center of
contradictory forces”

2

Μπάµπης
Σαββάκης

Καθηγητής, Ιατρικού Τµήµατος,
Πανεπιστηµίου Κρήτης,
∆ιευθυντής, Ερευνητικού Κέντρου
"Αλέξανδρος Φλέµινγκ"

"Βασικά χαρακτηριστικά
ενός σύγχρονου Εθνικού
Οργανισµού Έρευνας: Η
εµπειρία του Ευρωπαϊκού
Συµβουλίου Έρευνας
(ERC)"

3

∆ηµήτρης
Λουκάς

Ερευνητής, ΕΚΕΦΕ «∆ηµόκριτος», Πρόεδρος
Ένωσης Ελλήνων Ερευνητών

"Η πορεία του Ελληνικού
Ερευνητικού Συστήµατος
την τελευταία 25-ετία"

4

Πέτρος
Μαραγκός

Καθηγητής, ΣΗΜΜΗΥ,
Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου

"Όραµα και προοπτικές
εθνικού πλαισίου βασικής
έρευνας στην Ελλάδα"

1

14.0016.00:

Κλείσιµο της Συνεδρίας µε παρέµβαση του Γενικού Γραµµατέα της ΓΓΕΤ
καθηγητή Αχιλλέα Μητσού και Ελαφρύ Γεύµα προσφορά της ΓΓΕΤ.

ΤΕΛΟΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Με την ευγενική χορηγία:
Του Υπουργείου Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης & Θρησκευµάτων
Της Γενικής Γραµµατείας Έρευνας και Τεχνολογίας
Της Εθνικής Τραπέζης της Ελλάδος
Του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών
Του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου
Του Αριστοτέλειου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης
Του Πανεπιστηµίου Πατρών
Του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων
Του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας
Του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών
Του Πανεπιστηµίου Πειραιά
Του Ιόνιου Πανεπιστηµίου
Του Πανεπιστηµίου Αιγαίου
Του Πανεπιστηµίου Πελοποννήσου
Του Πολυτεχνείου Κρήτης
Του Πανεπιστηµίου Κρήτης
Του Γεωπονικού Πανεπιστηµίου Αθηνών
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Πανελλήνια Οµοσπονδία Συλλόγων
∆ιδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού
∆ιεύθυνση: ΣΤΑ∆ΙΟΥ 5, GR105 62, ΑΘΗΝΑ,
Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο: posdep@posdep.gr
Ιστοσελίδα: www.posdep.gr
Τηλέφωνο: 210 3688568
Fax: 210.3688501

ΠΡΟΕ∆ΡΕΙΟ

Αθήνα, 26 Απριλίου 2010

∆ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ **
ΘΕΜΑ: ∆ιεθνές Επιστηµονικό Συνέδριο της ΠΟΣ∆ΕΠ «Το Πανεπιστήµιο στον
21ο αιώνα: Όραµα, Προβλήµατα και Προοπτικές» 23-25 Απριλίου 2010,
Αµφιθέατρο Μεγάρου Καρατζά, ΕΤΕ, ΑΘΗΝΑ

Το Συνέδριο έθεσε καίριους και σηµαντικούς για την ανάπτυξη προβληµατισµούς,
που ανταποκρίνονται στην ελληνική και στην Ευρωπαϊκή πραγµατικότητα αλλά και
στις διαφαινόµενες διεθνείς εξελίξεις.
Το Συνέδριο άνοιξε µε χαιρετισµό του Προέδρου της ΠΟΣ∆ΕΠ καθηγητή Νικολάου
Σταυρακάκη και ακολούθησαν: εκ µέρους του Πρωθυπουργού και της κυβέρνησης
χαιρέτισε η Υπουργός Παιδείας, ∆ια βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων κυρία
Άννα ∆ιαµαντοπούλου και ακολούθησε ο χαιρετισµός του Προέδρου της Βουλής
των Ελλήνων κ. Φ. Πετσάλνικου. Στη συνέχεια διαβάστηκε χαιρετισµός που
απέστειλε η Επίτροπος για θέµατα Εκπαίδευσης, Πολιτισµού, Πολυγλωσσίας και
Νεολαίας κ. Ανδρούλα Βασιλείου και ακολούθησε µε σύντοµο χαιρετισµό η
Εκπρόσωπος από το κόµµα των Οικολόγων Πρασίνων κ. Ι. Κοντούλη.
Χαιρετισµό απηύθυναν επίσης: εκ µέρους της Συνόδου των Πρυτάνεων καθηγητής
Αν. Μάνθος, ο Πρόεδρος της Συνόδου Προέδρων των ΑΤΕΙ καθηγητής Στ.
Καρκάνης, ο Πρόεδρος της ΓΣΕΕ κ. Γ. Παναγόπουλος, ο Πρόεδρος της ΟΣΕΠΤΕΙ καθηγητής Γ. Τσάκνης και εκπρόσωποι φορέων εργαζοµένων των ελληνικών
πανεπιστηµίων, ΠΟΣΕΕ∆ΙΠ-ΑΕΙ, πρόεδρος Μ. Ντουντουνάκης και Οµοσπονδία
Συλλόγων ΕΕ∆ΙΠ Ι, πρόεδρος Γ. Αραχωβίτης , και τέλος εκπρόσωπος της ΟΙΕΛΕ,
Κ. Παπαντωνόπουλος.
Η συµµετοχή ως εισηγητών των Ευρωπαίων εµπειρογνωµόνων και εκπροσώπων
ευρωπαϊκών θεσµικών φορέων, όπως EUA, OECD, ESU, ENQA, MAGNA
CHARTA OBSERVATORY, SAUVONS LA RECHERCHE, συνέβαλαν στον
εµπλουτισµό του διαλόγου και του προβληµατισµού και στην ενηµέρωση και
ευαισθητοποίηση των ελλήνων ακαδηµαϊκών, ερευνητών, φοιτητών και των
υπόλοιπων συνέδρων.
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Ο εν λόγω προβληµατισµός υπηρετήθηκε επίσης µε ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες και
επιστηµονικά έγκυρες οµιλίες και από έλληνες εξέχοντες επιστήµονες και θεσµικούς
των Πανεπιστηµίων, που κάλυψαν θέµατα σχετικά µε τον ρόλο και τη συµβολή του
ελληνικού πανεπιστηµίου στην κοινωνία, τη σύνδεση µε άλλες εκπαιδευτικές
βαθµίδες και τη δια βίου µάθηση, µε την αγορά εργασίας και την έρευνα και
ανάπτυξη και, βέβαια, σχετικά µε τις αλλαγές στη διακυβέρνηση των Πανεπιστηµίων.
Πιο συγκεκριµένα τα θέµατα αυτά συµπυκνώνονται ως εξής:
•

•

•

•

Ανάγκη διαµόρφωσης από την Πολιτεία και µετά από οργανωµένο διάλογο ενός
κεντρικού στρατηγικού σχεδίου ολικής αναδιάταξης του συνόλου της Ανώτατης
Εκπαίδευσης, µε την εφαρµογή της «κοινής λογικής».
Ανάγκη σύνδεσης των πανεπιστηµίων µε την ποιότητα και την αριστεία: να
ανοίξει ο διάλογος για την ποιότητα των Προπτυχιακών και Μεταπτυχιακών
Προγραµµάτων Σπουδών και την ουσιαστική και αποτελεσµατική εµπλοκή των
Πανεπιστηµίων στη διαδικασία της ∆ια Βίου Μάθησης.
για την Έρευνα και την Ανάπτυξη : να αρχίσει άµεσα ο διάλογος για ένα
σύγχρονο θεσµικό πλαίσιο για την Έρευνα, που θα κατοχυρώνει την αυτονοµία
των ερευνητών και την υποχρέωση της πολιτείας για συνεχή, σταθερή και
σοβαρή χρηµατοδότηση της Έρευνας και ειδικά της Βασικής µε διαφάνεια και
αξιοκρατία.
για τη διακυβέρνηση του Πανεπιστηµίου: να αρχίσει άµεσα ο διάλογος για ένα
συνεκτικό και λιτό νόµο πλαίσιο, που θα κατοχυρώνει την ακαδηµαϊκότητα των
εσωτερικών λειτουργιών και την αυτοτέλεια των Ιδρυµάτων.

Τα βασικά σηµεία των συνεδριών µπορούν να συµπυκνωθούν στα εξής:
H Πρώτη Συνεδρία είχε τίτλο «Ευρωπαϊκός Χώρος Ανώτατης Εκπαίδευσης: Και
τώρα τι;» και συντονιστή τον καθηγητή ∆ιονύση Κλάδη, (Πανεπιστήµιο
Πελοποννήσου). Στη συνεδρία υπήρξε µία γενική επισκόπηση-αποτίµηση της πορείας
υλοποίησης των µεταρρυθµίσεων της ∆ιαδικασίας της Μπολώνιας κατά την περίοδο
1999-2010 και αναλύθηκαν οι προοπτικές που διαγράφονται µετά το 2010. Η Ligia
Deca, Πρόεδρος της European Students' Union (ESU) προσέγγισε το θέµα από την
οπτική γωνία των φοιτητών, ενώ ο Howard Davies, senior adviser της European
University Association (EUA), παρουσίασε την εκδοχή της EUA για το τι έχει
επιτευχθεί µέχρι σήµερα στη ∆ιαδικασία της Μπολώνιας και για το τι µένει να γίνει
στο µέλλον, στηριζόµενος και στη σχετική πρόσφατη µελέτη της EUA "Trends
2010". Ο Bastian Baumann, Γενικός Γραµµατέας του Magna Charta Observatory,
αναφέρθηκε στις αρχές και τις αξίες της Magna Charta Universitatum στη νέα εποχή
της ∆ιαδικασίας της Μπολώνιας. Από τις εισηγήσεις προέκυψε ότι η ∆ιαδικασία της
Μπολώνιας έχει υλοποιηθεί σε µεγάλο βαθµό από τα Ευρωπαϊκά Πανεπιστήµια. Εν
τούτοις, έχουν υπάρξει και προβλήµατα κατά την υλοποίησή της, τα οποία πρέπει να
αντιµετωπιστούν αποτελεσµατικά στα χρόνια που έρχονται. Έγινε επίσης συζήτηση
και για τις αντιδράσεις που εκδηλώνονται σε αρκετές χώρες τόσο από φοιτητές όσο
και από το διδακτικό προσωπικό. Κατά τους εισηγητές, οι αντιδράσεις αυτές κατά
κύριο λόγο αναφέρονται στον τρόπο υλοποίησης των µεταρρυθµίσεων της
∆ιαδικασίας της Μπολώνιας από τις Κυβερνήσεις αλλά και από τα ίδια τα
Πανεπιστήµια. Ειδικότερα στο σηµείο αυτό τονίστηκε ότι όντως σε πολλές
περιπτώσεις Κυβερνήσεις και Πανεπιστήµια υλοποιούν τις µεταρρυθµίσεις κατά
λανθασµένο τρόπο, ενώ σε άλλες περιπτώσεις διαπιστώνεται διαστρέβλωση των
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αρχών της ∆ιαδικασίας της Μπολώνιας µε την εφαρµογή άσχετων πολιτικών στο
όνοµα δήθεν της ∆ιαδικασίας της Μπολώνιας (π.χ. θεσµοθέτηση διδάκτρων).
Η ∆εύτερη Συνεδρία µε θέµα «Πρόσβαση και συµµετοχή στην Τριτοβάθµια
Εκπαίδευση: διασφαλίζοντας ίσες ευκαιρίες για όλους» και συντονιστή τον Νικήτα
Καστή. Σε ό,τι αφορά τη διασύνδεση µε τα κοινωνικά προτάγµατα καθώς και τη
σχέση µε την αγορά εργασίας, οι έρευνες και µελέτες που παρουσιάσθηκαν καθώς
και τα στοιχεία σχετικά µε τις ανάγκες για πολιτικές ενίσχυσης της κοινωνικής
συνοχής, στις πολυ-πολιτισµικές κοινωνίες του 21ου αιώνα, αναδεικνύουν σοβαρά
ελλείµµατα για την ελληνική Τριτοβάθµια Εκπαίδευση. Συγκεκριµένα, όπως
τεκµηριώθηκε από τον καθηγητή Πάνο Τσακλόγλου (ΟΠΑ), µελέτες καταδεικνύουν
την ενίσχυση, ήδη από τη σχολική εκπαίδευση – αντί της εξοµάλυνσης – των
κοινωνικών ανισοτήτων, οι οποίες αποτυπώνονται στη σύνθεση του φοιτητικού
πληθυσµού των σχολών και τµηµάτων, των οποίων οι πτυχιούχοι εµφανίζουν
πλεονεκτήµατα σε σχέση µε την πρόσβασή τους στην αγορά εργασίας. Με απλά
λόγια οι µαθητές υψηλών επιδόσεων προέρχονται κατά µεγάλο ποσοστό από εύπορες
κοινωνικές οµάδες, και εν συνεχεία αυτοί φοιτούν στις Πολυτεχνικές, Ιατρικές κ.α.
σχολές, των οποίων οι προοπτικές απασχόλησης συνεχίζουν να παρουσιάζονται
καλύτερες από αυτές των πτυχιούχων άλλων σχολών. Επιπλέον, η σύγκριση µε άλλες
ευρωπαϊκές χώρες, ιδιαίτερα τις Σκανδιναβικές στις οποίες αναφέρθηκε η Gro Beate
Vige, Σύµβουλος του Υπουργείου Παιδείας και Έρευνας της Νορβηγίας (Τοµέας
Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης), αναδεικνύει την παντελή έλλειψη πολιτικών – ακόµη και

προβληµατισµού – στην Ελλάδα σχετικά µε τη διασφάλιση ευκαιριών πρόσβασηςσυµµετοχής στο σύστηµα τριτοβάθµιας εκπαίδευσης των µελών κοινωνικών οµάδων
που αντιµετωπίζουν αυξηµένο κίνδυνο περιθωριοποίησης-αποκλεισµού. Αυτή την
προβληµατική εισήγαγε ο Μανώλης Χρυσάκης, Ερευνητής, Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών
Ερευνών και αναφέρθηκε σε παραδείγµατα όπως οι οικονοµικοί µετανάστες, σε όσοι δεν
µπόρεσαν να σπουδάσουν σε ηλικία µικρότερη των 25 ετών (δεύτερη ευκαιρία)
καθώς και σε πολίτες ηλικίας µεγαλύτερης των 50 ή και των 60 ετών, που αποτελούν
διευρυνόµενο ποσοστό του πληθυσµού των ευρωπαϊκών χωρών, λόγω της
δηµογραφικής γήρανσης.
Η Τρίτη Συνεδρία (Σάββατο 24 Απριλίου 11:00-13:30), µε θέµα «Πανεπιστήµιο και
Αγορά Εργασίας» και συντονιστή τον Πάνο Τσακλόγλου (Οικονοµικό Πανεπιστήµιο
Αθηνών) περιελάµβανε τέσσερις εισηγήσεις. Η πρώτη εισήγηση ήταν από τον
ερευνητή του ΟΟΣΑ Fabrice Henard ο οποίος αναφέρθηκε σε σειρά τάσεων και
καλών πρακτικών που παρατηρούνται τα τελευταία χρόνια στα κράτη-µέλη του
ΟΟΣΑ και αποσκοπούν στην ενίσχυση των δεσµών της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης µε
την αγορά εργασίας. Η δεύτερη εισηγήτρια ήταν η Μαρία Καραµεσίνη (Πάντειο
Πανεπιστήµιο) η οποία τόνισε ότι οι Έλληνες πτυχιούχοι αντιµετωπίζουν
αυξανόµενες δυσκολίες ένταξής τους στην αγορά εργασίας και ότι η πρόσφατη
οικονοµική κρίση φαίνεται να οδηγεί σε επιµήκυνση της διάρκειας της ανεργίας µετά
την ολοκλήρωση των σπουδών, σε αύξηση των δυσκολιών σταθεροποίησης των
πτυχιούχων σε θέσεις µισθωτής εργασίας αλλά και σε µείωση των ευκαιριών
αυτοαπασχόλησής τους. Ο τρίτος εισηγητής ήταν ο Πάνος Τσακλόγλου (Οικονοµικό
Πανεπιστήµιο Αθηνών), ο οποίος επεσήµανε ότι παρά την ταχύτατη επέκταση της
τριτοβάθµιας εκπαίδευσης και παρά το ότι οι απόφοιτοι της τριτοβάθµιας
εκπαίδευσης (όπως και όλων των βαθµίδων του εκπαιδευτικού συστήµατος)
αντιµετωπίζουν σοβαρά προβλήµατα µετάβασης από την εκπαίδευση στην αγορά

229

εργασίας, οι πτυχιούχοι έχουν χαµηλότερα ποσοστά ανεργίας, υψηλότερες αποδοχές
και υψηλές ιδιωτικές αποδόσεις της εκπαίδευσης σε σύγκριση µε τους αποφοίτους
χαµηλότερων βαθµίδων. Όµως, ταυτόχρονα παρατηρούνται και σηµαντικότατες
διαφορές µεταξύ οµάδων αποφοίτων. Τέλος, στην τέταρτη εισήγηση ο Γιάννης
Καλογήρου (Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο) αναφέρθηκε στη σηµασία της
οικοδόµησης ικανοτήτων για την οικονοµία και την κοινωνία της γνώσης, κάνοντας
ειδική αναφορά στους αποφοίτους των Πολυτεχνικών Σχολών. Οι ικανότητες αυτές
δεν έχουν αποκλειστικά τεχνικό/γνωσιακό χαρακτήρα αλλά εκτείνονται σε µία
ευρύτερη γκάµα δεξιοτήτων και πρωτοβουλιών.
Η τέταρτη συνεδρία µε συντονιστή τον Νίκο Παπαδάκη (Πανεπιστήµιο Κρήτης),
είχε ως θέµα «Οργάνωση Συµφερόντων, Πανεπιστήµιο & Πολιτική Ι: Αυτοτέλεια,
απόδοση λόγου και διακυβέρνηση» µε έµφαση στην αυτοτέλεια, στην απόδοση λόγου
και στη διακυβέρνηση. Στα πλαίσια της συγκεκριµένης συνεδρίας ο Καθηγητής
Μιχάλης Σταθόπουλος (ΕΚΠΑ) ανέδειξε τις συγκροτησιακές συνιστώσες µιας
πραγµατικής πανεπιστηµιακής αυτοτέλειας, που αυτή τη στιγµή αποτελεί ζητούµενο
για το ελληνικό δηµόσιο Πανεπιστήµιο. Ανέδειξε ζητήµατα όπως οι παραλυτικές
συνέπειες της αντιπαραγωγικής γραφειοκρατίας, οι στρεβλώσεις στη χρήση του
πανεπιστηµιακού ασύλου κ. ά. Ο Καθηγητής Αντώνης Μανιτάκης (ΑΠΘ) εστίασε
στις τυπικές και άτυπες αγκυλώσεις του ελληνικού δηµόσιου πανεπιστηµίου,
καταδεικνύοντας ευσύνοπτα τις µακροχρόνιες επιπτώσεις του διαδικαστικού
φετιχισµού, του γραφειοκρατισµού και των στρεβλών διοικητικών πρακτικών.
Επιπρόσθετα ανέδειξε τον θεσµικό και πολιτικό δρόµο προς µία ουσιώδη αυτονοµία
και την ανάγκη να αρχίσει η συζήτηση για ένα νέο και πραγµατικό νόµο πλαίσιο. Ο
Καθηγητής Γιάννης Πανούσης (ΕΚΠΑ), ανατέµνοντας την µικροφυσική των
κρυφών εξουσιών στο πανεπιστήµιο, έθεσε στο προσκήνιο τις συνθήκες που
παράγουν, αναπαράγουν και νοµιµοποιούν φαινόµενα νεποτισµού, αδιαφάνειας κα
διαπλοκής µετατρέποντας την διαφθορά σε κυρίαρχο διοικητικό modus operandi.
Τέλος, ο Καθηγητής Χρήστος Λυριντζής ανασυγκρότησε κριτικά τον µετεωρισµό
του ελληνικού πανεπιστηµίου µεταξύ του ασφυκτικού κρατικού εναγκαλισµού και
των διαµεσολαβηµένων προσεγγίσεων στη σχέση πανεπιστηµίου και αγοράς. [[ο
Robert Cowen, Emeritus Professor of the Institute of Education, University of
London; Senior Research Fellow, Οxford University; Immediate Past President,
Comparative Education Society in Europe: η εισήγησή του θα µοιρασθεί, λόγω
αδυναµίας µετακίνησής του στην Αθήνα εξ αιτίας της σκόνης του ηφαιστείου του
παγετώνα Εϊγιαφιαλιοκούλ στην Ισλανδία]].
Η Πέµπτη Συνεδρία (Σάββατο 24 Απριλίου 17:00-18:30), µε θέµα «Αναζητώντας
την Ποιότητα και την Αριστεία» και συντονιστή τον Μάνο Ματσαγγάνη (Οικονοµικό
Πανεπιστήµιο Αθηνών) ξεκίνησε µε την εισήγηση του Padraig Walsh (Ευρωπαϊκός
Οργανισµός ∆ιασφάλισης της Ποιότητας, ENQA), που παρουσίασε το Ευρωπαϊκό
Πρότυπο Κριτηρίων και Κατευθύνσεων, καθώς και την επίδρασή του στις εθνικές
πολιτικές για την αξιολόγηση των πανεπιστηµίων στο πλαίσιο και της διαδικασίας
της Bologna. Ο κ. Walsh αναφέρθηκε ιδιαίτερα στην εµπειρία της χώρας του, της
Ιρλανδίας, όπου η αξιολόγηση και η διασφάλιση της ποιότητας, παρά τις αρχικές
δυσκολίες, αναγνωρίστηκε τελικά ως ισχυρό εργαλείο βελτίωσης του έργου αλλά και
της εικόνας των πανεπιστηµίων. Στη συνέχεια, ο Σπύρος Αµούργης (Αρχή
∆ιασφάλισης της Ποιότητας) υπογράµµισε την αξία της εσωτερικής αξιολόγησης, και
παρουσίασε το ρόλο της Α∆ΙΠ στην εδραίωσή της στην Ελλάδα. Αµέσως µετά, ο
Θωµάς Σφηκόπουλος (Πανεπιστήµιο Αθηνών) παρουσίασε την ιδιαίτερη εµπειρία
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του Τµήµατος Πληροφορικής, όπου διαδικασίες ποιοτικής αξιολόγησης
εφαρµόζονται ατύπως αλλά µε µεγάλη επιτυχία από τη δεκαετία του ‘90. Ο κ.
Σφηκόπουλος άσκησε κριτική στην κυριαρχία ποσοτικών κριτηρίων αξιολόγησης σε
ορισµένες χώρες του εξωτερικού, προκρίνοντας µια πιο σύνθετη προσέγγιση
ποιοτικής αποτίµησης που να λαµβάνει υπόψη τους στόχους κάθε πανεπιστηµίου (και
κάθε τµήµατος), ανάλογα µε τις ιδιαιτερότητές του. Τέλος, ο κ. Θέµης Λαζαρίδης
(City College of New York), ανέλυσε τις ποσοτικές µεθόδους που βασίζονται σε
βιβλιοµετρικά δεδοµένα, υποστηρίζοντας ότι παρά τις αδυναµίες τους παρέχουν µια
έγκυρη, διαφανή και αντικειµενική βάση για την αξιολόγηση πανεπιστηµίων και
πανεπιστηµιακών. Ο κ. Λαζαρίδης επεσήµανε την τεράστια καθυστέρηση µε τη οποία
εφαρµόζεται ο θεσµός της αξιολόγησης στην Ελλάδα, αποδίδοντας την στον στρεβλό
τρόπο µε τον οποίο γίνεται κατανοητή σε µερικά τµήµατα η αυτοδιοίκηση ως
αντίσταση σε κάθε είδους εξωτερικό έλεγχο. Η ζωηρή συζήτηση που ακολούθησε, µε
τις ερωτήσεις και µικρές τοποθετήσεις των παρισταµένων και µε τις απαντήσεις των
εισηγητών, κινήθηκε στην κατεύθυνση της πλήρους συναίνεσης ως προς την αξία της
αξιολόγησης, µε επιφυλάξεις ως προς τις παρενέργειες της µιας ή της άλλης µεθόδου
εφαρµογής της. [[ο Arild
Raaheim, Professor of the University of Bergen, Head of the Higher Education
Research Unit, Norway: η εισήγησή του θα µοιρασθεί, λόγω αδυναµίας µετακίνησής
του στην Αθήνα εξ αιτίας της σκόνης του ηφαιστείου του παγετώνα Εϊγιαφιαλιοκούλ
στην Ισλανδία]].
Η Έκτη Συνεδρία µε θέµα «Οργάνωση Συµφερόντων, Πανεπιστήµιο & Πολιτική ΙΙ:
Γνώση και εξουσία, διακυβέρνηση και πολιτική στο Πανεπιστήµιο» και συντονιστή τον
οµότιµο καθηγητή του Πανεπιστηµίου Αθηνών Μιχάλη Σταθόπουλο εστιάζει στους
όρους συγκρότησης της σχέσης εξουσίας και γνώσης, έρευνας και ανάπτυξης,
εµβαπτίζοντας αµφότερες στην προβληµατική περί διακυβέρνησης και πολιτικής στο
και για το πανεπιστήµιο. Ο καθηγητής Θοδωρής Φορτσάκης (Ε.Κ.Π.Α) ανέπτυξε
την άποψή του για την χρηστή διακυβέρνηση του πανεπιστηµίου, ο Καθηγητής
Ξενοφών Κοντιάδης (Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου), ανέπτυξε το ζήτηµα της
πανεπιστηµιακής αυτοδιοίκησης και της ανάγκης αποµάκρυνσης από τον κρατικό
παρεµβατισµό και τα διαπλεκόµενα συµφέροντα. Ο Καθηγητής, Αργύρης Κυρίδης
(Πανεπιστήµιο ∆υτικής Μακεδονίας) επικεντρώθηκε στην απουσία αυτοδύναµων, για
το κάθε Α.Ε.Ι., ερευνητικών δοµών και λειτουργιών. Επεσήµανε ότι σήµερα τα
πανεπιστηµιακά ιδρύµατα επικεντρώνονται στην χρηµατοδοτούµενη έρευνα
ακολουθώντας τις επιταγές της «ερευνητικής αγοράς» υποσκελίζοντας, για
παράδειγµα, τις κοινωνικές επιστήµες, και παραµελώντας ή ακόµα και αγνοώντας τις
ερευνητικές δραστηριότητες, που θα πρέπει να αναπτύσσουν αυτοδύναµα ώστε να
υπηρετούν ισόρροπα τους στόχους της διδασκαλίας και της έρευνας. Ακόµα
αναφέρθηκε στην ανάγκη δηµιουργίας ενός κώδικα ερευνητικής – επιστηµονικής
δεοντολογίας. Τέλος ο Καθηγητής Σήφης Μπουζάκης (Πανεπιστήµιο Πατρών),
ανέλυσε τις σηµαντικότερες θεσµικές τοµές που επιχειρήθηκαν στα συστήµατα
πρόσβασης καθώς και τις επιπτώσεις τους τόσο στην ίδια την εκπαίδευση όσο και
στους µαθητές. Τέλος, προσπάθησε να αναδείξει τις κοινωνιολογικές παραµέτρους
των παραπάνω πολιτικών που στόχευαν στην αντιστοίχιση της εκπαιδευτικής µε την
κοινωνική πυραµίδα.
Η Έβδοµη Συνεδρία µε θέµα «Πανεπιστήµιο και ερευνα: να σώσουµε και τα δύο»
και συντονίστρια την Ευγενία Μπουρνόβα, (Πανεπιστήµιο Αθηνών) Γραµµατέα της
ΠΟΣ∆ΕΠ, ειχε ως στόχο την αναζήτηση των θεσµικών εκείνων πρωτοβουλιών που
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θα πρέπει να προταθούν για την δηµιουργία του Ενιαίου Χωρου Ανωτάτης
Εκπαίδευσης και Έρευνας. Η πρώτη εισήγηση από τον πρώην πρόεδρο του γαλλικού
κινήµατος Sauvons la recherche, καθηγητή Bertrand Monthubert (Πανεπιστήµιο
Toulouse) εστίασε στην ανάγκη συνεργασίας τόσο ανάµεσα στα ερευνητικά κέντρα
και τα πανεπιστήµια όσο και µεταξύ των ευρωπαϊκών φορέων που θέλουν να
διαφυλάξουν την αυτονοµία των ερευνητών και τον κεντρικό ρόλο της έρευνας στην
οικονοµική ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή. Στον αγώνα για την υπεράσπιση
αυτών των βασικών αρχών αναφέρθηκε στην ιδιαίτερη σηµασία της ενηµέρωσης της
κοινής γνώµης η οποία στην Γαλλία στήριξε τους επιστήµονες και ανέδειξε την
έρευνα ως κοινωνικό αίτηµα. Στην συνέχεια, ο ∆ηµήτρης Λουκάς, πρόεδρος της
Ένωσης Ελλήνων Ερευνητών, καταρχήν σκιαγράφησε την θεσµική εξέλιξη και την
πορεία του ερευνητικού συστήµατος της Ελλάδας τα τελευταία 25 χρόνια που
εποπτεύεται από τη Γενική Γραµµατεία Έρευνας και Τεχνολογίας και στη συνέχεια
επεχείρησε να θέσει τις προοπτικές του υπό διαµόρφωση Ενιαίου Χώρου Παιδείας
και Έρευνας. O Πέτρος Μαραγκός (Ε.Μ.Π) παρουσίασε εισήγηση για την
προώθηση στην Ελλάδα της Αδέσµευτης Βασικής Έρευνας µε µόνα κριτήρια την
αριστεία σε επιστήµη και τεχνολογία, όπως αυτή κρίνεται διεθνώς από άλλους
ερευνητές, και την αξιοποίηση του µεγάλου ανθρώπινου επιστηµονικού δυναµικού
της Ελλάδας. Το όραµα και οι προοπτικές για έναν Εθνικό Οργανισµό Έρευνας και
Τεχνολογίας, κατά τα πρότυπα του Εθνικού Ιδρύµατος Ερευνών των ΗΠΑ (NSF),
έχουν ενσωµατωθεί σε προταθέν σχέδιο νόµου του Εθνικού Συµβουλίου Έρευνας και
Τεχνολογίας. Τέλος, ακολουθώντας την λογική επισήµανσης ‘καλών πρακτικών’ ο
καθηγητής Μπάµπης Σαββάκης, (Πανεπιστήµιο Κρήτης) παρουσίασε στην
εισήγηση του τα χαρακτηριστικά του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου Έρευνας, και
επεσήµανε την ανάγκη για την εξάλειψη του διαχωρισµού ανάµεσα στην βασική και
την εφαρµοσµένη έρευνα Τόνισε µάλιστα ότι η αξιολόγηση των ερευνητικών
προτάσεων πρέπει να γίνεται µόνο µε βάση την επιστηµονική τους ποιότητα και µε
κύριο στόχο την πρόοδο της επιστηµονικής και τεχνολογικής έρευνας στην Ελλάδα.
Την συνεδρία έκλεισε ο Γενικός Γραµµατέας της Γ.Γ.Ε.Τ. καθηγητής Αχιλλέας
Μητσός, ο οποίος δήλωσε ότι τις επόµενες εβδοµάδες θα δοθεί στη δηµοσιότητα το
σχέδιο για το νέο θεσµικό πλαίσιο, που θα αφορά τον ερευνητικό ιστό της χώρας και
θα ακολουθήσει δηµόσια οργανωµένη διαβούλευση στην Αθήνα και στις άλλες
πόλεις, που υπάρχουν ερευνητικά κέντρα. Επιδίωξη της κυβέρνησης θα είναι να
συζητηθούν άµεσα οι βασικές αρχές της πολιτικής για την έρευνα και της νέας
αρχιτεκτονικής του ερευνητικού ιστού, µε στόχο να υπάρξει το φθινόπωρο ένα σχέδιο
νόµου για την έρευνα. Ο Γ.Γ. δεσµεύτηκε ότι µέσα σε λίγες βδοµάδες θα
δηµοσιοποιηθεί σχετικό κείµενο-πλαίσιο (white paper). ∆ήλωσε επίσης ότι η ΓΓΕΤ
ήδη σχεδιάζει και θα προκηρύξει εντός του 2010 προγράµµατα για χρηµατοδότηση
έρευνας και ότι θα κυκλοφορήσουν σύντοµα τα σχέδια των προκηρύξεων των νέων
προγραµµάτων ώστε να προχωρήσει και η σχετική διαβούλευση. Επίσης δεσµεύτηκε
ότι αυτές οι προκηρύξεις θα επαναλαµβάνονται µε κανονικότητα για τα επόµενα
χρόνια. ∆ιαβεβαίωσε τέλος ότι η ΓΓΕΤ δεσµεύεται για την απλοποίηση των όρων
συµµετοχής και διαχείρισης, καθώς και για την πιστή εφαρµογή αρχών καλής
πρακτικής στην αξιολόγηση των προτάσεων.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον, τέλος, παρουσίασαν και τα πορίσµατα στα δύο στρογγυλά
τραπέζια που φιλοξενήθηκαν στο Συνέδριο.
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Το Πρώτο Στρογγυλό Τραπέζι είχε τίτλο «Πρυτανικές Αρχές: Ελληνικό
Πανεπιστήµιο και Ευρωπαϊκή Πραγµατικότητα» και συντονιστή το Νικόλαο
Σταυρακάκη, (ΕΜΠ) Πρόεδρο της ΠΟΣ∆ΕΠ. Η βασική θεµατολογία, που
αναπτύχθηκε από κάθε συµµετέχοντα ήταν η εξής:
Από τον τέως Πρύτανη του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών
καθηγητή Χρήστο Κίττα, επισηµάνθηκε η ανάγκη αποκατάστασης του σοβαρού
ελλείµµατος εσωτερικής δηµοκρατικής λειτουργίας στα Ελληνικά ∆ηµόσια
Πανεπιστήµια και η επίτευξη της αυτονοµίας τους από τον ασφυκτικό εναγκαλισµό
της πολιτικής – κοµµατικής εξουσίας ως απαραίτητες προϋποθέσεις για την επιτυχή
συµπόρευση µε τα άλλα Πανεπιστήµια του Ευρωπαϊκού χώρου.
Από τον Πρύτανη του Αριστοτέλειου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης, καθηγητή
Αναστάσιο Μάνθο, επισηµάνθηκε το γεγονός της έναρξης προσαρµογής των
Ελληνικών Πανεπιστηµίων στα νέα δεδοµένα και απαιτήσεις της εποχής, που δίνουν
την προτεραιότητα στη γνώση, καθώς και στην αποτελεσµατική οργάνωση της διά
βίου εκπαίδευσης, που αποτελούν τα κλειδιά για την ανταπόκριση των
Πανεπιστηµίων στις εξελισσόµενες νέες αδήριτες ανάγκες.
Από τον Αντιπρύτανη του Γεωπονικού Πανεπιστηµίου Αθηνών, καθηγητή Λεωνίδα
Λουλούδη, επισηµάνθηκε ότι η αδυναµία εναρµόνισης του ελληνικού δηµόσιου
πανεπιστήµιου µε την ευρωπαϊκή πραγµατικότητα λόγω ποικιλώνυµες αντιστάσεων
µε αποτέλεσµα να καθυστερούν οι αναγκαίες διαρθρωτικές αλλαγές στην ανώτατη
εκπαίδευση και να µεγαλώνει η απόσταση µε τα ευρωπαϊκά ιδρύµατα κυρίως όσον
αφορά τις εκπαιδευτικές επιδόσεις και την αξία των πτυχίων των αποφοίτων µας.
Ο Πρύτανης Πανεπιστηµίου Πατρών καθηγητής Σταύρος Κουµπιάς, αναφέρθηκε
κατά κύριο λόγο σε δύο ζητήµατα, την έλλειψη ουσιαστικής αυτοτέλειας και την
υποχρηµατόδοτηση της Έρευνας –που ανέρχεται µόλις στο 1/3 του αντίστοιχου
ευρωπαϊκού µέσου όρου, δεν δίνεται και σε τακτική βάση - δύο ζητήµατα τα οποία
φέρνουν σε µεγάλη απόσταση τα ελληνικά ιδρύµατα από τα ευρωπαϊκά.
Από τον Πρύτανη του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων, καθηγητή Ιωάννη Γεροθανάση,
παρουσιάστηκε η οµιλία µε τον τίτλο: «Η Έρευνα στην Ανώτατη Εκπαίδευση στην
Ελλάδα και η Ευρωπαϊκή πραγµατικότητα» τεκµηριώνοντας ότι ενώ η Ανώτατη
Εκπαίδευση, Έρευνα και Καινοτοµία είναι στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος της
Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Περιφερειακή Ανάπτυξη των χωρών – µελών, η
χρηµατοδότηση της έρευνας είναι σε εξαιρετικά χαµηλό επίπεδο στην Ελλάδα µε
διαρκή φθίνουσα πορεία, που την καθιστά ουραγό σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο.
Από τον Πρύτανη του Πολυτεχνείου Κρήτης, καθηγητή Ιωακείµ Γρυσπολάκη
επισηµάνθηκαν τα προβλήµατα που απορρέουν από την σηµερινή δοµή του
Ελληνικού Πανεπιστηµίου και προτάθηκε η ριζική αλλαγή του νοµοθετικού πλαισίου
στον τρόπο ανάδειξης των διοικητικών οργάνων του Πανεπιστηµίου, στις
προϋποθέσεις εισαγωγής στα ΑΕΙ, στην καθιέρωση ενός αντιγραφειοκρατικού
τρόπου διαχείρισης, στην αξιολόγηση των διδασκόντων και των διδασκοµένων, στην
επιβολή κινήτρων για αριστεία, στην αποθάρρυνση της χαλαρής φοίτησης, στην
αναγκαιότητα σύµπτυξης των διάσπαρτων σε κάθε γωνιά της χώρας
Πανεπιστηµιακών Τµηµάτων, χάριν τόσο της σωστής λειτουργίας των Ιδρυµάτων
όσο και της µείωσης των άσκοπων λειτουργικών εξόδων.
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Τέλος, από τον Πρύτανη του Πανεπιστηµίου Πελοποννήσου, καθηγητή Θεόδωρο
Παπαθεοδώρου, επισηµάνθηκε ότι σε περιόδους οικονοµικής κρίσης όπως αυτή που
διέρχεται η χώρα οι µεταρρυθµίσεις και ο εκσυγχρονισµός των ελληνικών
πανεπιστηµίων θα πρέπει να στηρίζονται σε µια γενναία επένδυση στη γνώση, την
καινοτοµία και την αριστεία.

Το ∆εύτερο Στρογγυλό Τραπέζι είχε τίτλο «Εκπαιδευτικοί, Ερευνητικοί &
Κοινωνικοί Εταίροι» και συντονιστή τον Απόστολο Λακασά, δηµοσιογράφο στην
Εφηµερίδα «Καθηµερινή. Η Πολιτεία δεν λαµβάνει υπ’ όψη της τις προτάσεις των
ερευνητικών ιδρυµάτων. Σε αυτό το συµπέρασµα οµονόησαν, µέσω των εισηγήσεων
τους, ο γενικός διευθυντής του ΙΟΒΕ κ. Γιάννης Στουρνάρας, ο Πρόεδρος του ∆.Σ.
του ΕΚΕΦΕ «∆ηµόκριτος» κ. ∆ηµήτριος Νιάρχος, ο Επιστηµονικός ∆ιευθυντής
Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΣΕΕ-Α∆Ε∆Υ, κ. Σάββας Ροµπόλης καθηγητής Παντείου
Πανεπιστηµίου, καθώς και ο καθηγητής του ΤΕΙ Αθήνας Γιάννης Τσάκνης,
Πρόεδρο της ΟΣΕΠ-ΤΕΙ, οι οποίοι συµµετείχαν στο ∆εύτερο Στρογγυλό Τραπέζι του
Συνεδρίου. Συγκεκριµένα, µε δεδοµένη την τρέχουσα οικονοµική κρίση στην χώρα
και την προσφυγή της κυβέρνησης στον µηχανισµό στήριξης από ΕΕ και ∆ΝΤ, τόσο
ο κ. Ροµπόλης όσο και ο κ. Στουρνάρας εστίασαν στις προτάσεις που είχαν εδώ και
χρόνια κάνει τα ερευνητικά τους ινστιτούτα για µεταρρυθµίσεις, που σήµερα
επιβάλλονται από την ΕΕ και το ∆ΝΤ. Ειδικότερα, ο κ. Ροµπόλης στην εισήγησή του
επικεντρώθηκε ιδιαίτερα στην παρουσίαση του πλούσιου έργου που έχει επιδείξει το
Ινστιτούτο Εργασίας κατά την εικοσαετή λειτουργία του (1990-2010) στους τοµείς
της επιστηµονικής έρευνας, της κατάρτισης, της επιµόρφωσης, της δια βίου µάθησης
και της τεκµηρίωσης των θέσεων της ΓΣΕΕ και ευρύτερα του συνδικαλιστικού
κινήµατος, συµµετέχοντας παράλληλα σε ευρωπαϊκά (∆υτική και ΚεντρικήΑνατολική Ευρώπη) δίκτυα ερευνητικών και εκπαιδευτικών κέντρων και
προωθώντας επιστηµονικές συνεργασίες µε Πανεπιστήµια του εσωτερικού και του
εξωτερικού. Επίσης έκανε λόγο για την ανάγκη κατάρτισης αναλογιστικής µελέτης
για τις επιπτώσεις της µεταρρύθµισης στο ασφαλιστικό σύστηµα. Παράλληλα ο κ.
Στουρνάρας εστίασε στα οφέλη που θα έχει η οικονοµία από την απελευθέρωση των
κλειστών επαγγελµάτων (π.χ. άδειες φορτηγών ∆.Χ.) και την άρση του καµποτάζ στο
χώρο της τουριστικής κρουαζιέρας. «Από το 2005 είχαµε µιλήσει για την
αναγκαιότητα των µεταρρυθµίσεων που προωθούνται σήµερα» τόνισε ο κ.
Στουρνάρας. «Η έρευνα και η τεκµηρίωση δεν συγκινεί την εκτελεστική εξουσία»
συµπλήρωσε ο κ. Ροµπόλης, κάνοντας λόγο για «χαµένη 20ετία» επειδή δεν
ελήφθησαν υπόψη οι προ 20ετίας επισηµάνσεις του ΙΝΕ της ΓΣΕΕ. Ο κ. Νιάρχος,
τέλος, εστίασε στην ανάγκη της συνεργασίας των πανεπιστηµίων και των
ερευνητικών κέντρων, ενώ ζήτησε η πολιτεία να στηρίξει έµπρακτα τα ερευνητικά
κέντρα, που αποτελούν πόλο ανάπτυξης της οικονοµίας µιας χώρας. Τέλος, ο
Πρόεδρος της ΟΣΕΠ-ΤΕΙ Γιάννης Τσάκνης ζήτησε αύξηση της χρηµατοδότησης στα
ΑΕΙ, σύµφωνα µε τις πραγµατικές τους ανάγκες. Να γίνεται έλεγχος από το ΕΚΕΠΙΣ
στα κολέγια που είναι παραρτήµατα ξένων πανεπιστηµίων. Ωρίµασαν οι συνθήκες
για συγχωνεύσεις οµοειδών Τµηµάτων στα περιφερειακά ΑΕΙ και πρέπει να γίνει
ένας νέος στρατηγικός σχεδιασµός για όλα τα ΑΕΙ της χώρας. Πρέπει να ψηφιστεί
ρύθµιση στο υπό κατάθεση πολυνοµοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας, µε την οποία
θα γίνεται στάθµιση της ψήφου των φοιτητών στις εκλογές των οργάνων διοίκησης
των ΑΕΙ.
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Τις εργασίες του Συνεδρίου έκλεισε ο Πρόεδρος της ΠΟΣ∆ΕΠ Νικόλαος
Σταυρακάκης, τοποθετούµενος στα παρακάτω σηµεία:
Α) έχουµε εκπλήρωση µε επιτυχία του βασικού στόχου του συνεδρίου, που είναι η
σωστή επανατοποθέτηση όλων των µεγάλων ανοικτών θεσµικών προβληµάτων, που
βιώνει σήµερα ο ενιαίος πλέον χώρος ανώτατης εκπαίδευσης και έρευνας στη χώρα
µας.
Β) θα εξαντληθούν όλες οι από την τεχνολογία προσφερόµενες δυνατότητες για τη
µεγιστοποίηση της διάχυσης του τεράστιου όγκου προβληµατισµών και
πληροφοριών, που συγκεντρώθηκαν κατά το τριήµερο του συνεδρίου, τόσο από τους
εισηγητές όσο και τους συµµετέχοντες µέχρι να φθάσουµε βέβαια στην έκδοση των
Πρακτικών του Συνεδρίου. Ειδική έκκληση έγινε στους συµµετέχοντες, που έκαναν
παρεµβάσεις-τοποθετήσεις, να αποστείλουν τις θέσεις του για να συµπεριληφθούν
στα πρακτικά. Τις επόµενες µέρες θα βρίσκονται στο διαδικτυακό τόπο της ΠΟΣ∆ΕΠ
οι βιντεοσκοπηµένες εργασίες του Συνεδρίου.
Γ) Πολλές ευχαριστίες στους χορηγούς του Συνεδρίου, χωρίς τη συµβολή των οποίων
δεν θα µπορούσε να είχε οργανωθεί µια προσπάθεια αυτής της κλίµακας.
∆) Τέλος, θερµές ευχαριστίες απευθύνονται στους οµιλητές, τους συµµετέχοντες και
όλους όσους συνέβαλλαν µε τον όποιο τρόπο στις εργασίες του συνεδρίου. Θερµές
εγκάρδιες ευχαριστίες και συγχαρητήρια αξίζουν στην Οργανωτική Επιτροπή του
Συνεδρίου για τη σηµαντική συµβολή όλων στην εξαιρετική ποιότητα των εργασιών
του Συνεδρίου. Ειδική µνεία αξίζει να γίνει στην Πρόεδρο της Οργανωτικής
Επιτροπής του Συνεδρίου, Γραµµατέας της ΠΟΣ∆ΕΠ Ευγενία Μπουρνόβα,
αναπληρώτρια καθηγήτρια του Πανεπιστηµίου Αθηνών για τη συνεχή, ακούραστη
παρακολούθηση της οργανωτικής διαδικασίας σε όλα τα επίπεδα από την πρώτη
στιγµή µέχρι το τελευταίο λεπτό, παρά τις ειδικές συνθήκες στις οποίες βρέθηκε το
τελευταίο διάστηµα.
Ο Πρόεδρος

Η Γραµµατέας

Νικόλαος Μ.
Σταυρακάκης
Καθηγητής Ε.Μ.Π.

Ευγενία Μπουρνόβα
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Ε.Κ.Π.Α.

** ΟΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟΥ ΕΧΟΥΝ ΛΗΦΘΕΙ ΣΕ VIDEO
ΚΑΙ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙ∆Α ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑΣ
www.posdep.gr/ ΜΑΖΙ ΜΕ ΚΑΘΕ ΑΛΛΟ ΣΧΕΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ.
ΕΙΝΑΙ ∆Ε ΣΤΗ ∆ΙΑΘΕΣΗ ΚΑΘΕ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΜΕΧΡΙ
ΤΗΝ ΕΚ∆ΟΣΗ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
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Πανελλήνια Οµοσπονδία Συλλόγων
∆ιδακτικού και Ερευνητικού
Προσωπικού
∆ιεύθυνση: ΣΤΑ∆ΙΟΥ 5, GR105 62, ΑΘΗΝΑ,
Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο: posdep@posdep.gr
Ιστοσελίδα: www.posdep.gr
Τηλέφωνο: 210 3688568
Fax: 210.3688501

Π Ρ Ο Ε ∆ Ρ Ε Ι Ο
Αθήνα, 29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2010

∆ΕΛΤΙΟ

ΤΥΠΟΥ

ΘΕΜΑ: Σχετικά µε τη Απόφαση της Συγκλήτου του ∆ηµοκρίτειο Πανεπιστηµίου

Θράκης για την παρέµβαση της ∆ιοικούσας Επιτροπής της ΠΟΣ∆ΕΠ σε θέµατα του
Τµήµατος Ιστορίας και Εθνολογίας του ∆ΠΘ.

Η Οµοσπονδία περιµένει να δει πρώτα τις απαντήσεις και κυρίως τις
ενέργειες της Πρυτανείας του ∆ΠΘ για όλα τα σηµαντικά και χρονίζοντα
θέµατα, τα οποία εκκρεµούν στο Τµήµα Ιστορίας και Εθνολογίας του ∆ΠΘ, και
τα οποία αναλυτικά αναπτύσσονται στα κείµενα, που στηρίχτηκε η απόφαση
της 4ης Συνεδρίασης της ∆ιοικούσας Επιτροπής στις 17 Απριλίου 2010 και
στην συνέχεια θα τοποθετηθεί στα σοβαρά θέµατα, τα οποία πράγµατι
εγείρονται µε την απόφαση της Συγκλήτου του ∆ΠΘ της 22 Απριλίου 2010.
Στο µεσοδιάστηµα κοινοποιούµε την εν λόγω απόφαση µαζί µε όλο το σχετικό
υλικό σε όλη την πανεπιστηµιακή κοινότητα –κάτι που η Πρυτανεία του ∆ΠΘ
δεν έκανε ούτε προς εµάς- για να βγάλει ο κάθε συνάδελφος πανεπιστηµιακός
δάσκαλος ελεύθερα και ανεπηρέαστα τα συµπεράσµατά του.

Ο Πρόεδρος

Η Γραµµατέας

Νικόλαος Μ.
Σταυρακάκης
Καθηγητής Ε.Μ.Π.

Ευγενία Μπουρνόβα
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Ε.Κ.Π.Α.

Κοινοποίηση:
Κυρία Άννα ∆ιαµαντοπούλου, Υπουργό Παιδείας, Ανδρέα Παπανδρέου 37,
15180 Μαρούσι, ypourgos@ypepth.gr
Καθηγητή Ιωάννη Πανάρετο, Υφυπουργό Παιδείας, Ανδρέα Παπανδρέου 37,
15180 Μαρούσι, deputy_minister_contact@ypepth.gr
Καθηγητή Βασίλειο Παπάζογλου, Ειδικό Γραµµατέα Πανεπιστηµιακής
Εκπαίδευσης,
Ανδρέα
Παπανδρέου
37,
15180
Μαρούσι,
papazog@deslab.ntua.gr
Προς τη Σύνοδο Πρυτάνεων των Ελληνικών Πανεπιστηµίων,
Πανεπιστηµίου 30, 106 79 Αθήνα, e-mail: lilnikol@interel.uoa.gr
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∆ιεύθυνση: ΣΤΑ∆ΙΟΥ 5, GR105 62, ΑΘΗΝΑ,
Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο: posdep@posdep.gr
Ιστοσελίδα: www.posdep.gr

Π Ρ Ο Ε Δ Ρ ΕΙΟ
Αθήνα, 4 ΜΑΙΟY 2010
ΠΡΟΣ την Υπουργό Παιδείας,
Κυρία Άννα ∆ιαµαντοπούλου,
Ανδρέα Παπανδρέου 37, 15180 Μαρούσι, ypourgos@ypepth.gr
ΘΕΜΑ: ∆ιαµαρτυρία της ΠΟΣ∆ΕΠ για παράνοµη λειτουργία εκπαιδευτηρίου
φερόµενου ως Πανεπιστήµιο αλλοδαπής µε την επωνυµία “Hellenic American
University”
Κυρία Υπουργέ,
Ένσταση επί συναφών διατάξεων Κολλεγίων και εργαστηρίων ελευθέρων
σπουδών φεροµένων ως παραρτήµατα ξένων Πανεπιστηµίων εν τη ηµεδαπή.
Προβληµατισµοί της ΠΟΣ∆ΕΠ επί του νοµοθετικού πλαισίου λειτουργούντων
εργαστηρίων ελευθέρων σπουδών σε σχέση µε τις υποχρεώσεις που
απορρέουν από την Ευρωπαϊκή οδηγία περί Κολλεγίων.
Το φερόµενο ως Πανεπιστήµιο Hellenic American University έχει ιδρυθεί
κατόπιν νοµοθετικής πράξης στην Πολιτεία του New Hampshire των ΗΠΑ, µε
πρωτοβουλία του Ελληνοαµερικανού επιχειρηµατία κ. Κρις Σπύρου. Το
εκπαιδευτήριο δεν έχει φυσική παρουσία ως Πανεπιστήµιο στις ΗΠΑ, αλλά
λειτουργεί στην Ελλάδα ως “overseas institution” και έχει Ελληνική διεύθυνση,
µόνο. Στις ΗΠΑ είναι νοµική οντότητα “independent non-profit University”, το
οποίο είναι το νοµικό σχήµα των ιδιωτικών Πανεπιστηµίων στις ΗΠΑ και δεν
είναι ∆ηµόσιο Πανεπιστήµιο (“public non-profit”). Στην Ελλάδα ο κ. Σπύρου
αναφέρει το ανωτέρω ίδρυµα στις φορολογικές αρχές ως ∆ηµόσιο
Πανεπιστήµιο, το οποίο σύµφωνα µε τη διακρατική συµφωνία Ελλάδας-ΗΠΑ
δεν πληρώνει φόρους. Ωστόσο, το φερόµενο ως Πανεπιστήµιο έχει ΑΦΜ
999120551, µε έδρα Καπλανών 12, Αθήνα (∆’ ∆ΟΥ Αθηνών), είναι δηλαδή,
ΑΦΜ επιχείρησης. Η νοµική αυτή οντότητα από την ίδρυσή της στην Ελλάδα
δεν πληρώνει φόρους, στερώντας σηµαντικά έσοδα από το Ελληνικό
∆ηµόσιο.
Σύµφωνα µε το νοµικό πλαίσιο στην Ελλάδα, το πρώτο εδάφιο της Παρ. 3 του
Άρθρου 17 του Νόµου 3696/2008 (ΦΕΚ Α177) ορίζει ότι πλην των ∆ηµοσίων
Πανεπιστηµίων, δεν επιτρέπεται η χρήση του όρου Πανεπιστήµιο στην
Ελληνική ή ξένη γλώσσα από οποιονδήποτε πάροχο υπηρεσιών εκπαίδευσης
και κατάρτισης. Περαιτέρω, στο Άρθρο 22 του ιδίου Νόµου καθορίζονται οι
διοικητικές κυρώσεις, τόσο για τα Κολλέγια όσο και για τους λοιπούς
παρόχους εκπαίδευσης και κατάρτισης, ενώ στο Άρθρο 12 Περ. Θ του ιδίου
Νόµου, ορίζεται ρητά ότι στο Γραφείο Κολλεγίων ανήκει η αρµοδιότητα για τη
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σύνταξη των εισηγήσεων. Κατόπιν των ανωτέρω και σύµφωνα µε την Παρ. 5
του προαναφερθέντος νόµου, «Η παροχή εκπαιδευτικών υπηρεσιών από
εκπαιδευτήριο που προβάλλεται ως Κολλέγιο, χωρίς άδεια ίδρυσης και
λειτουργίας Κολλεγίου, ή ως Πανεπιστήµιο, πλην των ∆ηµοσίων
Πανεπιστηµίων, συνεπάγεται την άµεση διακοπή της λειτουργίας του. Η
διακοπή της λειτουργίας επέρχεται µε τη σφράγιση των εγκαταστάσεων και
την αφαίρεση όλων των σχετικών επιγραφών και πραγµατοποιείται µετά την
αποστολή σχετικού έγγραφου αιτήµατος του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευµάτων προς τις κατά τόπους αστυνοµικές αρχές της περιοχής στην
οποία λειτουργεί παράνοµα ο εκπαιδευτικός φορέας…». Εν προκειµένω δε,
το Hellenic American University, µε έδρα στην οδό Καπλανών 12, Αθήνα,
διετάχθη να σφραγιστεί ως εγκατάσταση και να αφαιρεθούν όλες οι σχετικές
επιγραφές, όπως απαιτούν οι ανωτέρω διατάξεις.
Εν συνεχεία των ανωτέρω, παρατηρούµε ότι η επί σειρά ετών παράνοµη
λειτουργία του φερόµενου ως Πανεπιστήµιο Hellenic American University
λειτουργούντος ως εκπαιδευτηρίου χωρίς να διαθέτει άδεια Κολλεγίου υπό τον
ανωτέρω τίτλο ή να αναφέρεται ως ίδρυµα ελευθέρων σπουδών µε τον
ανωτέρω τίτλο, αλλά διαφηµιζόµενο ως Πανεπιστήµιο του εξωτερικού που
λειτουργεί χωρίς την άδεια του Υπουργείου Παιδείας και κατά παράβαση του
Άρθρου 16 του Συντάγµατος για αντιποίηση τίτλου ∆ηµοσίου Πανεπιστηµίου,
που αφορά τα Ελληνικά Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα και µόνο, συνιστά
κατ’ εξακολούθηση παράβαση όλου του νοµικού πλαισίου της Ελληνικής
εκπαίδευσης και διαφηµίζει την παροχή πτυχίου αλλοδαπού Πανεπιστηµίου.
Το ίδρυµα όπως εξηγήσαµε λειτουργεί ως εκπαιδευτήριο χωρίς άδεια και
υπάγεται κατά νόµο στις κερδοσκοπικές εταιρείες.
Το θέµα ότι δεν υπάρχει έλεγχος για τη λειτουργία της ανωτέρω
κερδοσκοπικής επιχείρησης που παράγει εκπαίδευση άνευ πιστοποίησης
από τις αρµόδιες Ελληνικές αρχές και µε οικονοµική εκµετάλλευση των
ανηµέρωτων σπουδαστών (βλ. συνηµµένη διαφήµιση του φερόµενου ως
Πανεπιστήµιο) αποτελεί τεράστιο ηθικό θέµα και καταδεικνύει το νοµικό
έλλειµµα του νοµικού πλαισίου περί ιδιωτικής εκπαίδευσης. Η επί σειρά ετών
λειτουργία του, µέχρι τη σηµερινή εξέλιξη, άνευ ελέγχου από την προϊσταµένη
αρχή του Υπουργείου Παιδείας, ανοίγει τους ασκούς του Αιόλου για την
εκµετάλλευση από άλλα µεταλυκιακά εκπαιδευτήρια του ανωτέρω νοµικού
πλαισίου, που χρήζει οπωσδήποτε αναµόρφωση και ανασυγκρότηση για να
ανταποκριθεί στις σύγχρονες ανάγκες της µεταλυκιακής και της
Πανεπιστηµιακής εκπαίδευσης. Η έλλειψη ελέγχου µε την οποία λειτουργούσε
όλα αυτά τα χρόνια παρά την εις το Κοινοβούλιο επίσηµο ανάδειξη του
θέµατος της παρανόµου λειτουργίας του (βλ. επερώτηση Βουλής Αρ.
1803/17-7-2008 σχετικά µε την ταυτότητα του Hellenic American University
και την καταγγελία της διεύθυνσης προστασίας καταναλωτή σχετικά µε τη
διαφήµισή του, στην οποία το ίδρυµα υποστήριζε ότι «δεν είµαστε Κολλέγιο,
είµαστε Πανεπιστήµιο»), καταδεικνύει το τεράστιο πρόβληµα του νοµικού
πλαισίου...
Η πλήρης απραξία του τότε Υπουργείου Παιδείας σε σχέση µε την ανωτέρω
καταγγελία ίσως να οφείλεται στη γενικότερη προβληµατική περί ιδιωτικών
Κολλεγίων σε σχέση µε το πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που πιέζει για
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αναγνώριση των Κολλεγίων ως παραρτηµάτων ξένων Πανεπιστηµίων. Όµως
εν προκειµένω και σύµφωνα µε το υπ αριθµό 12010/ΙΗ/15-10-2008 του
τµήµατος Κοινοβουλευτικού ελέγχου της σχετικής επερώτησης το οποίο
απαντά στην 556417/2008 επερώτηση της Βουλής, το ∆ΟΑΤΑΠ, το οποίο
αντικατέστησε το τέως ∆ΙΚΑΤΣΑ, δεν έχει αναγνωρίσει πτυχία του Hellenic
American University ως ισότιµα προς τα απονεµόµενα από τα Ελληνικά ΑΕΙ.
Επί πλέον, όπως εξίσου αναφέρεται στην ανωτέρω απάντηση, σπουδές σε
παραρτήµατα Πανεπιστηµίων της αλλοδαπής στην Ελλάδα δεν εµπίπτουν
στις νοµοθετηµένες διατάξεις περί αναγνωρίσεως τίτλων σπουδών από το
∆ΟΑΤΑΠ, καθώς ο Νόµος 3328/2005 για την αναγνώριση πτυχίων από την
αλλοδαπή απαιτεί το σύνολο των σπουδών να έχει διανυθεί σε οµοταγή
εκπαιδευτικά ιδρύµατα της αλλοδαπής. Η µέχρι εδώ πλήρης παρανοµία του
ανωτέρω εκπαιδευτηρίου, όσον αφορά τις σπουδές και τα διπλώµατα που
υποτίθεται ότι απονέµει, δεν είχε αντιµετωπιστεί από το Υπουργείο Παιδείας
µε την ανάλογη αυστηρότητα για τη σοβαρότητα του θέµατος και αποτελεί
απαράδεκτη ολιγωρία και αδράνεια των καθ ύλην αρµοδίων αρχών.
Η προβληµατική της ΠΟΣ∆ΕΠ για τη φύση και λειτουργία των ανωτέρω
εκπαιδευτηρίων ως Κολλέγια, που η επίσηµη άποψη του Υπουργείου
Παιδείας τείνει προς την αναγνώρισή τους ως παραρτήµατα ξένων
Πανεπιστηµίων και να τους αναγνωρίζει πτυχία αντίστοιχα µε αυτά
Πανεπιστηµίων του εξωτερικού αποτελεί ολέθρια εξέλιξη για την ανωτάτη
εκπαίδευση και συνιστά απαράδεκτη υποβάθµιση του καθοριστικού ρόλου
του Ελληνικού Πανεπιστήµιου. Η ανωτέρω υπόθεση φανερώνει την
απαράδεκτη δυσλειτουργία του υπάρχοντος νοµικού πλαισίου και την
απροθυµία ως προς την εφαρµογή και τήρηση των οικείων διατάξεων του
νόµου.
Με ιδιαίτερη εκτίµηση
Ο Πρόεδρος

Η Γραµµατέας

Νικόλαος Μ.
Σταυρακάκης
Καθηγητής Ε.Μ.Π.

Ευγενία Μπουρνόβα
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Ε.Κ.Π.Α.

Κοινοποίηση:
Καθηγητή Ιωάννη Πανάρετο, Υφυπουργό Παιδείας, Ανδρέα Παπανδρέου 37,
15180 Μαρούσι, deputy_minister_contact@ypepth.gr
Κυρία ‘Εφη Χριστοφιλοπούλου, Υφυπουργό Παιδείας, Ανδρέα Παπανδρέου
37, 15180 Μαρούσι, evychrist@parliament.gr
Καθηγητή Βασίλειο Κουλαϊδή, Γενικό Γραµµατέα Υπουργείου Παιδείας,
Ανδρέα Παπανδρέου 37, 15180 Μαρούσι, koulaidi@uop.gr
Καθηγητή Βασίλειο Παπάζογλου, Ειδικό Γραµµατέα Πανεπιστηµιακής
Εκπαίδευσης,
Ανδρέα
Παπανδρέου
37,
15180
Μαρούσι,
papazog@deslab.ntua.gr
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Ιστοσελίδα:

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΑΘΗΝΑ, 18 MAΙΟΥ 2010
Θέµα: Η στάση της Ε.Γ. της Οµοσπονδίας ενόψει του νέου σχεδίου
νόµου για το Ασφαλιστικό των Πανεπιστηµιακών ∆ασκάλων.

Α Π Ο Φ Α Σ Η
Η Εκτελεστική Γραµµατεία της ΠΟΣ∆ΕΠ λαµβάνοντας υπόψη
1. Τη γενικότερη οικονοµική και κοινωνική κατάσταση στην οποία
βρίσκεται η χώρα,
2. Την ανάγκη διαφύλαξης στο µέγιστο της ηρεµίας και συνοχής της
πανεπιστηµιακής κοινότητας, η οποία βρίσκεται στην τελική ευθεία
ολοκλήρωσης των εκπαιδευτικών διαδικασιών του τρέχοντος
εξαµήνου,
3. Την ανάγκη µεταρρύθµισης του υπάρχοντος ασφαλιστικού συστήµατος
µε στόχο την εκλογίκευση και τη βιωσιµότητα του αλλά και τις αρνητικές
συνέπειες που θα έχει στο σώµα των πανεπιστηµιακών δασκάλων το
δηµοσιοποιηθέν Σχέδιο Νόµου από τον Υπουργό Εργασίας και την
πολύ πιθανή αναποτελεσµατικότητα του,
4. Τη µέχρι τώρα στάση των Συλλόγων µελών ∆ΕΠ σε ανάλογες
περιστάσεις,
Εισηγείται στους Συλλόγους µελών ∆ΕΠ τη συµµετοχή στις εξαγγελθείσες
κινητοποιήσεις της 20ης Μαΐου 2010. Ο κάθε Σύλλογος ανάλογα µε τις ειδικές
συνθήκες του χώρου του θα προσδιορίσει τη συγκεκριµένη µορφή µε την
οποία θα συµµετάσχει στην κινητοποίηση.

•

Ο Πρόεδρος

Η Γραµµατέας

Νικόλαος Μ.
Σταυρακάκης
Καθηγητής Ε.Μ.Π.

Ευγενία Μπουρνόβα
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Ε.Κ.Π.Α.

Η απόφαση είναι αποτέλεσµα ηλεκτρονικής ψηφοφορίας µεταξύ
των µελών της Ε.Γ. και ελήφθει κατά πλειοψηφία: 6 υπέρ, 4 κατά,
1 απέχων.
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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΤΩΝ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ
ΑΝΩΤΑΤΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΑ Ι∆ΡΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ
ΑΘΗΝΑ, 18 ΜΑΙΟΥ 2010
Την Τετάρτη 12 Μαΐου 2010 και µετά από πρόσκληση της ΠΟΣ∆ΕΠ
συναντήθηκαν στην Αθήνα -για πρώτη φορά από ιδρύσεως τους- οι
Οµοσπονδίες και οι Σύλλογοι των εργαζοµένων στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά
Ιδρύµατα (ΑΕΙ) και τα Ερευνητικά Κέντρα (ΕΚ) της χώρας. Στη συνάντηση
αυτή, που έγινε στην πιο κρίσιµη οικονοµικοκοινωνική περίοδο της χώρας, οι
εκπρόσωποι όλων των φορέων συµφώνησαν ότι η Εκπαίδευση και η Έρευνα
πρέπει να αποτελέσουν το βασικό µοχλό για την έξοδο από την κρίση και ότι
θα καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε αυτό να προβληθεί τόσο στην
Ελληνική κοινωνία όσο και στην πολιτική ηγεσία.
Οι εκπρόσωποι των φορέων των εργαζοµένων στα ΑΕΙ εξέφρασαν επίσης
την ανησυχία και τον προβληµατισµό τους για την υπάρχουσα ποιότητα της
ακαδηµαϊκής ζωής µέσα στα Ιδρύµατά τους και δήλωσαν την πρόθεσή τους
να συµβάλουν µε όλες τους τις δυνάµεις για τη σηµαντική αναβάθµισή της.
Ειδικότερα οι εκπρόσωποι όλων των φορέων των εργαζοµένων στα ΑΕΙ και
τα ΕΚ ζητούν:
Α) Να αρχίσει, άµεσα και µε καθορισµένο χρονοδιάγραµµα, η διαβούλευση
για το νέο θεσµικό πλαίσιο της Ανώτατης Εκπαίδευσης, το νέο νόµο για την
έρευνα, καθώς και για το χωροταξικό σχεδιασµό και την αναδιάρθρωση ΑΕΙ
και ερευνητικού ιστού, µε βάση κοινά αποδεκτές αρχές και ορθολογικά
κριτήρια. Η διαδικασία των αξιολογήσεων στα ΑΕΙ θα πρέπει να προχωρήσει
και να ολοκληρωθεί σύντοµα. Τα αποτελέσµατα των αξιολογήσεων σε ΑΕΙ και
ΕΚ πρέπει να αξιοποιηθούν ουσιαστικά, έτσι ώστε να κατευθύνουν τη
διαδικασία αναδιάρθρωσης µε τρόπο αντικειµενικό, µετρήσιµο και
εναρµονισµένο µε τη διεθνή εµπειρία. Αντίθετα, θα πρέπει να αποφευχθούν
αιφνίδιες αλλαγές (όπως αυτές που επιχειρηθήκαν στο πρόσφατο παρελθόν)
που είναι πιθανόν να καταστρέψουν σωστές υπάρχουσες λειτουργικές δοµές,
να παρεµποδίσουν την απορρόφηση ερευνητικών κονδυλίων, να οδηγήσουν
φοιτητές σε περιπέτειες για την ολοκλήρωση των σπουδών τους, και, τέλος,
να καταλήξουν σε αποτελέσµατα πολύ κατώτερα των απαιτήσεων και των
οραµάτων της εποχής και του τόπου.
Β) Να αρχίσει άµεσα ο διάλογος µε την ηγεσία των Υπουργείων Παιδείας και
Οικονοµικών,
για
τη
δηµιουργία
ενός
πλαισίου
συνεχούς
χρηµατοδότησης/επένδυσης στη γνώση και την καινοτοµία, καθώς επίσης και
για ένα νέο µισθολόγιο, που θα αφορά το σύνολο των εργαζοµένων στην
ανώτατη εκπαίδευση και την έρευνα.
Γ) Τέλος, οι εκπρόσωποι των φορέων των εργαζοµένων στα ΑΕΙ, ζητούν να
αποσυρθούν οι διατάξεις των νόµων που επιτρέπουν τη σύµπραξη - µε
συµφωνία δικαιόχρησης [franchising] - των κέντρων µεταλυκειακής
εκπαίδευσης µε εκπαιδευτικά ιδρύµατα του εξωτερικού: µια σωστή πολιτική
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επιβάλλει οι όποιες συµφωνίες να είναι µόνο συµφωνίες πιστοποίησης
[validation] (και όχι δικαιόχρησης) και δεν µπορούν να γίνονται παρά µόνο
ανάµεσα σε εκπαιδευτικά ιδρύµατα αναγνωρισµένου κύρους που υπόκεινται
σε συστήµατα αξιολόγησης. Στο πλαίσιο αυτό, καταγγέλλουν ειδικότερα όλους
εκείνους τους αρµόδιους κρατικούς φορείς (Υπουργεία, Εφορία, ∆ιεύθυνση
Προστασίας του Καταναλωτή, Αστυνοµία, κλπ.), οι οποίοι ανέχονται την
προκλητικά σκανδαλώδη και απολύτως παράνοµη συνέχιση της λειτουργίας
συγκεκριµένων ιδιωτικών επιχειρήσεων, που φέρουν το όνοµα Πανεπιστήµιο
(University), χωρίς κανένα έλεγχο, µε αποτέλεσµα τον εµπαιγµό σηµαντικού
και ευαίσθητου τµήµατος της νέας γενιάς και την απώλεια από το κράτος
εκατοµµυρίων ευρώ, τη στιγµή που το ίδιο πρόσφατα έχει προχωρήσει σε
περαιτέρω περικοπή ακόµα και των συντάξεων πείνας.
Οι Οµοσπονδίες και οι Σύλλογοι των Εργαζοµένων στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά
Ιδρύµατα και τα Ερευνητικά Κέντρα:
1. Πανελλήνια Οµοσπονδία Συλλόγων ∆ιδακτικού και
Ερευνητικού Προσωπικού (ΠΟΣ∆ΕΠ)
2. ΟΣΕΠ –ΤΕΙ
3. Ένωση Ελλήνων Ερευνητώ ν
4. ∆ιοικητικοί Υπάλληλοι ΑΕΙ
5. ΠΟΣΕΕ∆ΙΠ
6. ΟΣΥΕΕ∆ΙΠ-Ι
7. Οµοσπονδία Συλλόγω ν Ε.Τ.Π. & Τεχνικώ ν Εργαστηρίω ν
των ΤΕΙ Ελλάδας
8. Πανελλήνιος Σύλλογος ∆ιδακτόρων Ι∆ΑΧ.
9. Ελληνική Επιστηµονική Εταιρεία Υποψηφίων ∆ιδακτόρων
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Π Ρ Ο Ε ∆ Ρ Ε Ι Ο

ΑΘΗΝΑ, 21 ΜΑΙΟΥ 2010

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ
Θέµα: Η στάση του Υπουργείου Παιδείας στα θέµατα Ανώτατης Εκπαίδευσης.
Στις σηµερινές συνθήκες της οικονοµικής, πολιτικής και κοινωνικής κρίσης είναι
περιττό να τονισθεί ότι η Παιδεία µπορεί να αποτελέσει µια ελπίδα όχι µόνο
διεξόδου, αλλά και ανάπτυξης και προόδου. ∆υστυχώς αυτή η απλή αλήθεια δεν
γίνεται κατανοητή τόσο από την Πολιτεία συνολικά, όσο και από το αρµόδιο
Υπουργείο Παιδείας.
∆ιαφορετικά δεν µπορεί να εξηγηθεί το γεγονός της περικοπής των κονδυλίων για
την εκπαίδευση, που τόσα χρόνια υποφέρει από την υποχρηµατοδότηση.
∆ιαφορετικά δεν µπορεί να εξηγηθεί η άγρια περικοπή των αποδοχών των
εκπαιδευτικών και ιδιαίτερα των Πανεπιστηµιακών που, όντας δραµατικά
χαµηλότερες από αυτές των ευρωπαίων, παρέµεναν στάσιµες επί πολλά χρόνια µε
αποτέλεσµα να µειώνεται σταθερά η πραγµατική τους αξία. Αυτή η περικοπή, λόγω
και του επιδοµατικού τους χαρακτήρα τα τελευταία 13 χρόνια ανέρχεται πλέον στο
16%, τη στιγµή που η Πολιτεία καλύπτει πλήρως συνεχώς και συναινετικά, αφενός
τους γνωστού πάντοτε και πανταχόθεν ευνοούµενους δηµόσιους λειτουργούς –γιατί
άραγε;;- και αφετέρου το τεραστίου µεγέθους σκάνδαλο του προσωπικού του
Ελληνικού Κοινοβουλίου, τόσο στον προκλητικό τρόπο διορισµού όσο και στις
παράλογα υψηλές αποδοχές τους.
Μέσα σε αυτό το πλαίσιο µάλιστα η ηγεσία του Υπουργείου όχι µόνον αρνείται να
ανταποκριθεί στο προ µηνών και κατ’ επανάληψη υποβληθέν αίτηµα της ΠΟΣ∆ΕΠ
για συνάντηση ενώ συγχρόνως έχει ήδη ψηφίσει χωρίς καµιά συζήτηση µαζί µας ένα
νοµό, που άµεσα ή έµµεσα αφορά σε σηµαντικό βαθµό τα Πανεπιστήµια. Για το
περιεχόµενο και τη διαδικασία του συγκεκριµένου νόµου έχουµε να παρατηρήσουµε
τα ακόλουθα
Α) Κατά τη διαδικασία συζήτησης του πολυνοµοσχεδίου στην Επιτροπή
Μορφωτικών Υποθέσεων (ΕΜΥ) της Βουλής, καµιά Οµοσπονδία εργαζοµένων του
χώρου της Ανώτατης Εκπαίδευσης και της Έρευνας ή Σύνοδος Πρυτάνεων
Πανεπιστηµίων ή Προέδρων ΤΕΙ δεν εκλήθη να καταθέσει. Ας σηµειωθεί ότι γι’ αυτό
η Οµοσπονδία µας έγκαιρα είχε υποβάλλει γραπτό αίτηµα προς τα αρµόδια όργανα
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της Επιτροπής. Αν δεν µας απατά η µνήµη µας αυτή η συµπεριφορά των
εκπροσώπων του έθνους αποτελεί γεγονός χωρίς προηγούµενο!!! Αναρωτιόµαστε
µάλιστα κατά πόσον το γεγονός αυτό δεν βρίσκεται εκτός των στενών ορίων της
νοµιµότητας και αν έχει υποπέσει στην αντίληψη του Προέδρου της Βουλής.
Θεωρούµε ότι η συγκεκριµένη συµπεριφορά του Υπουργείου Παιδείας
συνδυαζόµενη µε την ταυτόχρονη πρόσκληση από την Επιτροπή Μορφωτικών
Υποθέσεων των εκπροσώπων των Κολεγιαρχών (!!!) εκπέµπει σαφή µηνύµατα και
σηµατοδοτεί αντιλήψεις καινοφανείς όχι µόνο στον ελληνικό χώρο αλλά και τον
ευρύτερο ευρωπαϊκό.
Β) Η Ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας, παρά τις δεσµεύσεις της –προφορικές και όχι
µόνο- στους εκπροσώπους του χώρου της Ανώτατης Εκπαίδευσης -σε ανώτατο
επίπεδο µάλιστα- αφαίρεσε χωρίς καµιά αιτιολόγηση το άρθρο, που προβλέπει τα
αυτονόητα και νόµιµα σύµφωνα µε τις θεµελιώδεις αρχές δικαίου, δηλαδή τη
στάθµιση της ψήφου όλων των µερών του εκλεκτορικού σώµατος κατά τις εκλογές
ανάδειξης των Πρυτανικών και Προεδρικών Αρχών των Ιδρυµάτων Ανώτατης
Εκπαίδευσης, που πραγµατοποιούνται αυτές τις ηµέρες.
Γ) Η Ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας φρόντισε να δείξει διαθέσεις ακαµψία ς και
σκληρότητας απέναντι σε ευαίσθητες οµάδες πανεπιστηµιακών δασκάλων -µάλιστα
διάλεξε αυτή την ιδιαίτερα κρίσιµη οικονοµική περίοδο!!! Αυτή την αντιµετώπιση
δεν θέλησε – µάλλον δεν τόλµησε – να την προεκτείνει στους συνήθως
εξαιρούµενους κλάδους δηµόσιων υπαλλήλων και λειτουργών.
Το τελευταίο διάστηµα γινόµαστε µάρτυρες επιλεγµένων διαρροών προς τον τύπο, οι
οποίες ούτε διαψεύδονται, ούτε σχολιάζονται, γύρω από κάποιο νέο «νόµο πλαίσιο»
για την ανώτατη εκπαίδευση. Επειδή το πανεπιστηµιακό σύστηµα στο πρόσφατο
παρελθόν υπέστη τις συνέπειες µιας, όπως φαίνεται ποιοτικά ισοδύναµης πολιτικής
πρακτικής, η οποία είχε ως συνέπεια τη µεγιστοποίηση της έτι περαιτέρω
αποδόµησης του και την ελαχιστοποίηση των όποιων θεσµικών αλλαγών προέκυψαν,
αναρωτιόµαστε
1) Ποιά ή ποιες µυστικές επιτροπές ή εταιρίες συµβούλων ή µεταφραστές του
Υπουργείου Εξωτερικών έχουν αναλάβει (επ’ αµοιβή;) αυτή την εθνική
αποστολή;;
2) Με τις περιγραφόµενες παραπάνω συµπεριφορές του, το Υπουργείου
Παιδείας εκτιµά ότι έχει αποκαταστήσει τις αναγκαίες διόδους επικοινωνίας
µε το χώρο της Ανωτάτης Εκπαίδευσης - Σύνοδοι και Οµοσπονδίες- ώστε να
µπορέσει να ξεκινήσει ένα τόσο σοβαρό διάλογο µε τα απολύτως απαραίτητα
στις µέρες µας χαρακτηριστικά της ειλικρίνειας και της ευθύτητας;; ή µήπως
µε τις πρώτες δυσκολίες θα τα κάνει στροφή 180 µοιρών, αφού θα έχει
βέβαια αφήσει πίσω του ένα ακόµα καταστραµµένο τοπίο και το όλο
σύστηµα βορά των κάθε τύπου κολεγίων και επιχειρήσεων.
Σε αυτά τα πλαίσια γίνεται κατανοητό πως οι διακηρύξεις περί
«διαβούλευσης», «διαφάνειας» και «συναίνεσης» στερούνται περιεχοµένου και µόνο
ως υποκριτικές µπορούν να θεωρηθούν. Η ΠΟΣ∆ΕΠ αισθάνεται την ανάγκη να
εκφράσει την εντονότατη δυσαρέσκεια προς την ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας και
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να την καταγγείλει ενώπιον τόσο των συναδέλφων, όσο και ολόκληρου του
ελληνικού λαού.
Θέλουµε να δηλώσουµε, ότι τόσο η αγνόηση των προβληµάτων των
Πανεπιστηµίων και των πανεπιστηµιακών δασκάλων, όσο και η προσπάθεια επιβολής
λύσεων που δεν συνάδουν µε τον ακαδηµαϊκό χαρακτήρα των ΑΕΙ δηµιουργούν στον
κλάδο αίσθηµα αγανάκτησης που αναπόφευκτα δεν βοηθά στην αναβάθµιση της
Παιδείας και της Χώρας γενικότερα.

Ο Πρόεδρος

Η Γραµµατέας

Νικόλαος Μ.
Σταυρακάκης
Καθηγητής Ε.Μ.Π.

Ευγενία Μπουρνόβα
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Ε.Κ.Π.Α.

Πανελλήνια Οµοσπονδία Συλλόγων
∆ιδακτικού και Ερευνητικού
Προσωπικού
∆ιεύθυνση: Ιπποκράτους 35, GR 106 80 Αθήνα, 6ος Όροφος
Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο: posdep@posdep.gr
Ιστοσελίδα: www.posdep.gr
Τηλέφωνο: 210 3688568
Fax: 210.3688501

Π Ρ Ο Ε ∆ Ρ Ε Ι Ο
Αθήνα, 28 ΜΑΙΟΥ 2010

∆ΕΛΤ ΙΟ

ΤΥΠΟΥ

ΘΕΜΑ: Καταγγελία για την παρεµπόδιση λειτουργίας των θεσµικών οργάνων
των πανεπιστηµίων από µέλη φοιτητικών παρατάξεων.
Τον τελευταίο καιρό παρατηρούµε µε ιδιαίτερη ανησυχία αλλά και θλίψη την
εµφάνιση σοβαρών επεισοδίων κατά µελών της πανεπιστηµιακής κοινότητας
αλλά και της παρεµπόδισης της λειτουργίας των θεσµικών οργάνων
Τµηµάτων αλλά και Ιδρυµάτων. Συµβαίνει µάλιστα σε αυτά τα επεισόδια να
πρωτοστατούν –κατά δήλωση τους- κυρίως µέλη των φοιτητικών
παρατάξεων, που πρόσκεινται στα δύο µεγάλα κόµµατα εξουσίας.
Πιστεύουµε ότι η εποχή µας δεν επιτρέπει ολιγωρίες και αναβολές και
θεωρούµε ότι φαινόµενα αυτής της ποιότητας βάλλουν ευθέως κατά της
υπόστασης του ∆ηµόσιου Πανεπιστήµιου, γι’ αυτό καλούµε
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1) Το Υπουργείο Παιδείας ∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων να
προχωρήσει άµεσα σε ενέργειες, οι οποίες θα συµβάλλουν σηµαντικά
και θετικά στην αλλαγή του ακαδηµαϊκού περιβάλλοντος µέσα στα
Πανεπιστήµια και θα βοηθήσουν, πέραν των άλλων και στην εφαρµογή
των βασικών αρχών δικαίου στη συγκρότηση των θεσµικών οργάνων.
Καθοριστικό ρόλο θεωρούµε ότι θα παίξει η καθιέρωση επιτέλους της
στάθµισης της ψήφου όλων των κατηγοριών του εκλεκτορικού
σώµατος σε όλες τις εκλογικές διαδικασίες.
2) Όλα τα κόµµατα να «αποσύρουν» τους κοµµατικούς στρατούς
τους από τα Πανεπιστήµια, ώστε να παύσει η χειραγώγηση των νέων,
να ενισχυθεί ο πολιτισµός των ιδεών, των προτάσεων και των αγώνων
και όχι της συναλλαγής. Αυτό αποτελεί µια από τις ελάχιστες αλλά
κρίσιµες προϋποθέσεις για την αναστροφή της καθοδικής πορείας του
πανεπιστηµιακού µας συστήµατος.
3) Τα θεσµικά όργανα των Πανεπιστηµίων -µονοπρόσωπα και συλλογικάνα σταθούν στο ύψος των περιστάσεων και να εφαρµόζουν πιστά
τους νόµους και τον εσωτερικό κανονισµό του ιδρύµατος τους, χωρίς
εκπτώσεις και αναστολές για να προασπίσουν σταθερά την
ακαδηµαϊκή λειτουργία του.
Τέλος το Προεδρείο της Οµοσπονδίας στηρίζει την απόφαση του Συλλόγου
µελών ∆ΕΠ του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών της 27ης Μαΐου 2010,
συµπαρίσταται στο σύνολο των συναδέλφων που έχουν στοχοποιηθεί
και θιγεί από τα γεγονότα, καταδικάζει τις ενέργειες
βίας στις οποίες
πρωτοστάτησαν µέλη συγκεκριµένης φοιτητικής παράταξης και προτίθεται να
µεταφέρει όλο το σχετικό προβληµατισµό, που αναπτύσσεται αυτό τον καιρό,
στις προσεχείς συνεδριάσεις των θεσµικών οργάνων της Οµοσπονδίας.

Ο Πρόεδρος

Η Γραµµατέας

Νικόλαος Μ.
Σταυρακάκης
Καθηγητής Ε.Μ.Π.

Ευγενία Μπουρνόβα
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Ε.Κ.Π.Α.
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Πανελλήνια Οµοσπονδία Συλλόγων
∆ιδακτικού και Ερευνητικού
Προσωπικού
∆ιεύθυνση: ΣΤΑ∆ΙΟΥ 5, GR105 62, ΑΘΗΝΑ,
Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο: posdep@posdep.gr
Ιστοσελίδα: www.posdep.gr
Τηλέφωνο: 210 3688568
Fax: 210.3688501

Π Ρ Ο Ε ∆ Ρ Ε Ι Ο
Αθήνα, 31 ΜΑΙΟΥ 2010

∆ΕΛΤ ΙΟ

ΤΥΠΟΥ

Η ΠΟΣ∆ΕΠ καταδικάζει µε τον πιο απόλυτο και απερίφραστο τρόπο τη
δολοφονία στα διεθνή ύδατα από τις στρατιωτικές δυνάµεις του Ισραήλ πάνω
από 10 και τον τραυµατισµό δεκάδων άλλων αθώων πολιτών, που
συµµετείχαν στη νηοποµπή του "στολίσκου της Ελευθερίας" µεταφέροντας
ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα. Ο Ισραηλινός στρατός για µια ακόµα φορά
ενεργεί στη διεθνή σκηνή µε τρόπους που αναδεικνύουν τα χαρακτηριστικά
του κρατικού τροµοκράτη και πειρατή.
Καλούµε την ελληνική Κυβέρνηση να καταβάλλει άµεσα κάθε δυνατή
προσπάθεια για την απελευθέρωση όλων των µελών της αποστολής του
"στολίσκου της Ελευθερίας" αλλά και των πλοίων. Επίσης καλούµε την
κυβέρνηση να διακόψει κάθε είδους στρατιωτική συνεργασία µε το Ισραήλ και
να επιδιώξει την καταδίκη και την επιβολή κυρώσεων στο Ισραήλ σε όλους
τους διεθνείς οργανισµούς στους οποίους συµµετέχει.
Ελπίζουµε η θυσία αυτών των ανθρώπων σήµερα θα δηµιουργήσει εκείνες τις
προϋποθέσεις, που θα βοηθήσουν σηµαντικά και άµεσα στην οριστική και
δίκαιη επίλυση του παλαιστινιακού προβλήµατος.
Η Οµοσπονδία θα κοινοποιήσει την απόφασή της αυτή τόσο στην εδώ
Ισραηλινή Πρεσβεία όσο και στις αντίστοιχες συνδικαλιστικές οργανώσεις των
εργαζοµένων στην παιδεία και την έρευνα στο κράτος του Ισραήλ.

Ο Πρόεδρος

Η Γραµµατέας

Νικόλαος Μ.
Σταυρακάκης
Καθηγητής Ε.Μ.Π.

Ευγενία Μπουρνόβα
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Ε.Κ.Π.Α.
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Πανελλήνια Οµοσπονδία Συλλόγων
∆ιδακτικού και Ερευνητικού
Προσωπικού
∆ιεύθυνση: ΣΤΑ∆ΙΟΥ 5, 4ος Όροφος, GR105 62, ΑΘΗΝΑ,
Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο: posdep@posdep.gr
Ιστοσελίδα:
www.posdep.gr
Τηλέφωνο: 210-3689372
Fax: 210-3689376

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΑΘΗΝΑ, 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2010

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΠΟΣ∆ΕΠ
8η ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ

-

ΠΕΜΠΤΗ 10 ΙΟΥΝΙΟΥ 2010

Αγαπητοί Συνάδελφοι,
σας καλούµε στην 8η Συνεδρίαση της Εκτελεστικής Γραµµατείας της
Οµοσπονδίας την ΠΕΜΠΤΗ 10/06/2010, ώρα 15:00 έως 18:30 στα Γραφεία
της ΠΟΣ∆ΕΠ, ΣΤΑ∆ΙΟΥ 5, 4ος Όροφος, ΑΘΗΝΑ, µε τα ακόλουθα θέµατα
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ∆ΙΑΤΑΞΗ
65)ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΕ∆ΡΕΙΟ:
α) ∆ΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ: Το Πανεπιστήµιο στον 21ο αιώνα: Όραµα,
Προβλήµατα και Προοπτικές, 23-25 Απριλίου 2010, ΑΘΗΝΑ. (Ενηµέρωση από
τη Γραµµατέα)
β) τα Πρακτικά του Συνεδρίου της ΠΟΣ∆ΕΠ: Η αναβάθµιση του Λυκείου και

τα Συστήµατα Πρόσβασης στην Ανώτατη Εκπαίδευση: Οι Αναγκαίες Αλλαγές.
(Ενηµέρωση από τη Γραµµατέα)
γ) Συνάντηση µε τις Οµοσπονδίες Εργαζοµένων στην Ανωτάτη Εκπαίδευση
και την Έρευνα. (Ενηµέρωση από τον Πρόεδρο)
δ) Συνάντηση της Υπουργού Υγείας µε τον Πρόεδρο της ΠΟΣ∆ΕΠ και τους
Προέδρους των Ιατρικών Τµηµάτων. (Ενηµέρωση από τον Πρόεδρο)
66)Απολογισµός από τη συνάντηση µε την Πολιτική Ηγεσία του
ΥΠ∆ΒΜΘ. (Εισήγηση από τον Πρόεδρο).
67) Νέο Θεσµικό Πλαίσιο για την ΑΕ – Χωροταξικός ανασχεδιασµός των
ιδρυµάτων της ΑΕ και της Έρευνας. (Εισήγηση από τον Πρόεδρο)
68)Οικονοµικά Πανεπιστηµιακών: Νέο Μισθολόγιο - Απόδοση του 15% στα
Πανεπιστήµια από τα µέλη ∆ΕΠ, που έχουν δελτίο παροχής Υπηρεσιών.
(Εισήγηση από τον Πρόεδρο)
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69) Επιµόρφωση Εκπαιδευτικών – Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής
Επάρκειας. (Εισήγηση από τη Γραµµατέα)
70) Κολέγια: Ενηµέρωση – αντιµετώπιση του θέµατος. (Εισήγηση από τον
Πρόεδρο)
71) Κέντρο Μελετών ΑΕΙ-ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ. (Εισήγηση από τη Γραµµατέα)
72)Πρυτανικές Εκλογές 2010: εκτιµήσεις και προβληµατισµοί.
73) ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΙΣ ΟΜΑ∆ΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:
Ι) Ακαδηµαϊκής Ηθικής και ∆εοντολογίας. (Εισήγηση από Χρ. Κουρουνιώτη)
II) Σπουδών. (Ενηµέρωση από Χρ. Κουρουνιώτη)
III) Συγγράµµατα: Εύδοξος – Εκδόσεις Οδυσσέας - Θέµα συγγραµµάτων
στην Ιατρική Αθήνας. (Ενηµέρωση από τον Πρόεδρο)
74) 10Ο ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ ΠΟΣ∆ΕΠ: ∆ιαµόρφωση της Οργανωτικής Επιτροπής
και άλλα θέµατα. (Εισήγηση από τον Πρόεδρο)
75)Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ ΜΕΛΩΝ ∆ΕΠ: Εκλογές: ΙΟΝΙΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ, ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ.
76) ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ ∆ΕΠ. α) ΕΚΠΑ: Θέµα ΤΕΦΑΑ (στις 18.00 θα κληθεί να
ενηµέρωση την Ε.Γ. ο Πρόεδρος του Συλλόγου µελών ∆ΕΠ του ΤΕΦΑΑ, ΕΚΠΑ)
β) ΕΜΠ: Θέµα ΡΗΓΑ δικαστική διαµάχη µεταξύ µελών ∆ΕΠ, γ) ΕΚΠΑ:
ΥΠΟΘΕΣΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑΚΗ δ) ΑΠΘ: ΤΕΦΑΑ (γράµµα κ. Καισίδη). (Ενηµέρωση
από τον Πρόεδρο)
77) Προετοιµασία συνάντησης µε τις Οµοσπονδίες ∆ασκάλων και
Ερευνητών στο χώρο της Εκπαίδευσης και της Έρευνας. (Ενηµέρωση
από τον Πρόεδρο)
4ΗΣ
ΤΗΣ
ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ
ΤΗΣ
∆ΙΟΙΚΟΥΣΑΣ
78) ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΟΣ∆ΕΠ ( ∆ΙΕΥΡΥΜΕΝΗΣ).
79) ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΗΣ ΠΟΣ∆ΕΠ ΣΤΗΝ 64Η
ΣΥΝΟ∆Ο ΠΡΥΤΑΝΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΕΙ, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο
Θεσσαλονίκης, ∆ΙΟΝ, 26 ΙΟΥΝΙΟΥ 2010.
Με Συναδελφικούς Χαιρετισµούς,

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Μ. ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗΣ, Καθηγητής ΕΜΠ
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Πανελλήνια Οµοσπονδία Συλλόγων
∆ιδακτικού και Ερευνητικού
Προσωπικού
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ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ
Αθήνα, 15 Ιουνίου 2010
ΘΕΜΑ: Συγκρότηση Οµάδων Εργασίας της ΠΟΣ∆ΕΠ για τα Θεσµικά και το
Χωροταξικό Σχεδιασµό της Ανώτατης Εκπαίδευσης.
Αγαπητοί(ές) φίλοι (ές),
Σε συνέχεια των πορισµάτων του τελευταίου Συνεδρίου, που οργάνωσε η
ΠΟΣ∆ΕΠ τον Απρίλιο, αλλά και λόγω και της συγκεκριµένης συγκυρίας θεωρούµε
αναγκαία τη δηµιουργία δύο Οµάδων Εργασίας, οι οποίες θα µας δώσουν σε
σύντοµο χρόνο τους βασικούς άξονες σε δύο θέµατα στρατηγικής σηµασίας για το
µέλλον του συστήµατος ανώτατης εκπαίδευσης της χώρας µας. Υπενθυµίζουµε ότι,
σύµφωνα µε δηλώσεις εκπροσώπων της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου, θα
ανακοινωθούν τις επόµενες εβδοµάδες για να µπουν σε διαβούλευση οι βασικοί
άξονες του νέου Νόµου Πλαισίου και τα κριτήρια του χωροταξικού στρατηγικού
σχεδιασµού των ΑΕΙ.
Οµάδα Εργασίας Α. ΝΕΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ (Υπεύθυνος Ν. Σταυρακάκης) ΜΕΛΗ: ΜΑΝΙΤΑΚΗΣ Αντώνιος,
ΕΥΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ Ευστάθιος, ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗΣ Μιχάλης, ΚΑΛΟΓΕΡΟΜΗΤΡΟΣ
∆ηµήτρης, ΚΑΤΣΟΥΓΙΑΝΝΗ Κλέα, ΚΟΝΤΙΑ∆ΗΣ Ξενοφών, ΚΥΡΙΑΖΗΣ Αθανάσιος,
ΜΑΡΑΓΚΟΣ Πέτρος, ΜΑΡΚΟΥ Γεώργιος, ΠΑΥΛΙ∆ΟΥ Νιόβη, ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ
Άγγελος, ΣΑΒΒΑΚΗΣ Μπάµπης, ΣΩΤΗΡΕΛΗΣ Γιώργος, ΣΦΗΚΟΠΟΥΛΟΣ Θωµάς,
ΤΣΑΚΛΟΓΛΟΥ Πάνος, ΦΟΡΤΣΑΚΗΣ Θοδωρής.
Οµάδα Εργασίας Β. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΑΝΑΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ Α.Ε. ( Υπεύθυνη Ε.
Μπουρνόβα)ΜΕΛΗ: ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ Γιάννης,ΚΥΡΤΑΤΑΣ ∆ηµήτρης,ΜΑΘΙΟΠΟΥΛΟΣ
Κώστας, ΜΑΤΣΑΓΓΑΝΗΣ Μάνος, ΜΟΥΣΤΑΚΗΣ Βασίλης, ΜΠΟΥΡΑΣ Χρήστος,
ΠΑΠΑ∆ΑΚΗΣ Νίκος, ΠΑΠΑΘΕΟ∆ΩΡΟΥ Γιάννης, ΠΟΛΥΜΕΝΕΑΣ Γιώργος, ΠΥΛΙΑ
Μάρθα,ΡΕΠΟΥΣΗ Μαρία, ΣΑΚΚΑΣ Παύλος,ΣΠΙΛΑΝΗΣ Γιάννης,ΧΑΤΖΗΠΑΥΛΙ∆ΗΣ
Ιορδάνης.
Όπως γίνεται µέχρι τώρα, οι Οµάδες Εργασίας θα λειτουργήσουν κυρίως
ηλεκτρονικά. Ειδικά για αυτές τις ΟΕ -λόγω της µεγάλης σπουδαιότητας τους- θα
επιδιωχθεί σε κατάλληλο χρόνο να οργανωθεί κάποια (ίσως κοινή) συνεδρίαση για τη
διαµόρφωση των τελικών θέσεων. Στις παραπάνω προτεινόµενες Ο.Ε. σίγουρα
έχουµε παραλείψει αρκετούς(ές) και εκλεκτούς(ές). Επίσης γνωρίζουµε/ετε πόσο
πολυάσχολοι είµαστε όλοι µας, αλλά ως γνωστόν οι εξελίξεις δεν περιµένουν. Στην
πορεία των εργασιών των Ο.Ε., µπορούν να ενταχθούν και άλλοι συνάδελφοι που θα
εκδηλώσουν σχετικό ενδιαφέρον ή η παρουσία τους θα κριθεί απαραίτητη.
Φιλικά,

Ο Πρόεδρος

Η Γραµµατέας

Νικόλαος Μ.
Σταυρακάκης
Καθηγητής Ε.Μ.Π.

Ευγενία Μπουρνόβα
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Ε.Κ.Π.Α.
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ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΑΘΗΝΑ, 16 ΙΟΥΝΙΟΥ 2010

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ
προς τη Σύνοδο των Τµηµάτων Φιλοσοφίας Παιδαγωγικών και
Ψυχολογίας των Ελληνικών Πανεπιστηµίων στις 18 Ιουνίου 2010 στο
ΕΚΠΑ
Αγαπητοί Συνάδελφοι και Φίλοι,
Ως Πρόεδρος της ΠΟΣ∆ΕΠ χαιρετίζω την πρωτοβουλία των Τµηµάτων ΦΠΨ των
Ελληνικών Πανεπιστηµίων, που συµµετέχουν στη σηµερινή εκδήλωση να
διοργανώσουν µια δηµόσια και ουσιαστική από πλευράς περιεχοµένου συζήτηση για
την εκπαίδευση των εκπαιδευτικών, και ειδικότερα για το µέρος εκείνο της
εκπαίδευσης, που ονοµάζεται παιδαγωγική κατάρτιση µε την ευρύτερη έννοια.
Με τις µέχρι τώρα πρωτοβουλίες της η ΠΟΣ∆ΕΠ έχει δείξει έµπρακτα το ενδιαφέρον
της για ζητήµατα, που απασχολούν την ελληνική εκπαίδευση και παιδεία, πριν το
πανεπιστήµιο, µέσα σ’ αυτό, αλλά και µετά από αυτό, όταν οι απόφοιτοί µας οδεύουν
προς την αγορά εργασίας. Τα δεδοµένα που διαθέτουµε, ερευνητικά και άλλα, για την
απόδοση του σχολείου µας – από το Νηπιαγωγείο µέχρι το Λύκειο – δεν είναι
ιδιαίτερα ενθαρρυντικά. Οι παράγοντες που συντελούν σ’ αυτό το προβληµατικό
αποτέλεσµα είναι πολλοί, ένας από αυτούς όµως είναι και η ποιότητα της
επαγγελµατικής κατάρτισης των εκπαιδευτικών. Εµείς πιστεύουµε ότι ένας καλά
εκπαιδευµένος δάσκαλος µέσα στο σωστό διοικητικό και οργανωτικό πλαίσιο,
µπορεί να πετύχει σπουδαία αποτελέσµατα. Γι αυτό και χαιρόµαστε που, έστω και
καθυστερηµένα, η πολιτεία άνοιξε το θέµα της επαγγελµατικής κατάρτισης των
εκπαιδευτικών.
Είναι πλέον κοινός τόπος σε όλα τα εκπαιδευτικά συστήµατα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης ότι η κατοχή του γνωστικού αντικειµένου δεν είναι επαρκής προϋπόθεση για
να γίνει κανείς καλός εκπαιδευτικός, και ότι χρειάζονται και άλλα εφόδια για να
αντιµετωπίσει τις προκλήσεις που είναι σύµφυτες µε το έργο του. Αλλά ποια είναι τα
εφόδια αυτά, πώς και πότε θα αποκτηθούν, από ποιον θα πιστοποιούνται και µε
ποιες διαδικασίες; Ιδού ορισµένα από τα ερωτήµατα που µας απασχολούν και για τα
οποία και εµείς ως ΠΟΣ∆ΕΠ έχουµε συγκροτήσει µια επιτροπή από συναδέλφους
κοντά στο αντικείµενο να τα εξετάσουν και να καταθέσουν προτάσεις.
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Αν και ο διάλογος αυτός έπρεπε να προηγηθεί του νοµοθετικού έργου λόγω της
σοβαρότητας του θέµατος, πιστεύω ότι έστω και την τελευταία στιγµή έχουµε τη
δυνατότητα να καταλήξουµε από κοινού σε προτάσεις γύρω από τη δοµή και το
περιεχόµενο της εκπαίδευσης των µελλοντικών εκπαιδευτικών της προσχολικής,
πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, ανταποκρινόµενοι στο αίτηµα της
κοινωνίας να είµαστε χρήσιµοι για τον τόπο.
Εύχοµαι καλή επιτυχία στις εργασίες της Συνόδου των Τµηµάτων ΦΠΨ των
Ελληνικών Πανεπιστηµίων.
Νικόλαος Μ. Σταυρακάκης,
Καθηγητής ΕΜΠ, Πρόεδρος της ΠΟΣ∆ΕΠ

Πανελλήνια Οµοσπονδία Συλλόγων
∆ιδακτικού και Ερευνητικού
Προσωπικού
∆ιεύθυνση: ΣΤΑ∆ΙΟΥ 5, 4ος Όροφος, GR105 62, ΑΘΗΝΑ,
Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο: posdep@posdep.gr
Ιστοσελίδα:
www.posdep.gr
Τηλέφωνο: 210-3689372
Fax: 210-3689376
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΑΘΗΝΑ, 17 ΙΟΥΝΙΟΥ 2010

Α Π Ο Φ Α Σ Η
Θέµα: Απόφαση της Εκτελεστικής Γραµµατείας της ΠΟΣ∆ΕΠ για το Μείζον
Πρόγραµµα Επιµόρφωσης Εκπαιδευτικών του ΥΠ∆ΜΘ.
Σε σχέση µε το Μείζον Πρόγραµµα Επιµόρφωσης Εκπαιδευτικών που
απέστειλε στις 4.6.2010 στην ΠΟΣ∆ΕΠ η Υπουργός Παιδείας, ζητώντας τις
προτάσεις του φορέα στο πλαίσιο διαβούλευσης µε καταληκτική ηµεροµηνία
την 17η.6.2010, η Ε.Γ. (σε συνεργασία µε την Οµάδα Εργασίας που έχει
συσταθεί για το θέµα αυτό) δηλώνει τα εξής:
Είναι αναµφίβολα θετική η διάθεση της πολιτείας να θέλει να επεξεργαστεί µια
«εθνική συνεκτική στρατηγική» για την επιµόρφωση των εκπαιδευτικών της
Α’θµιας και Β’θµιας εκπαίδευσης. Οι εκπαιδευτικοί είναι επιστήµονες οι οποίοι
επί πολλά χρόνια βιώνουν µια ανυπαρξία επιµορφωτική ς πολιτικής η οποία
θα συµβάλει ουσιαστικά στην επιστηµονική και
επαγγελµατική τους
αναβάθµιση.
Αξίζει αρχικά να επισηµάνουµε ότι ένα τέτοιο συνολικό κείµενο αναφοράς
σχετικά µε την εθνική στρατηγική για την επιµόρφωση των εκπαιδευτικών, το
οποίο θα έπρεπε να τεθεί σε διαβούλευση εφόσον οι δράσεις επιµόρφωσης
στο ΕΣΠΑ θα απορροφήσουν πάνω από το 50% των διαθέσιµων κονδυλίων,
δεν είναι διαθέσιµο στους εκπαιδευτικούς φορείς. Αντίθετα, διάφορα τµήµατα

252

της επιµόρφωσης που συνδέονται µε το Μείζον Πρόγραµµα (π.χ. για το νέο
σχολείο, για τα αναλυτικά προγράµµατα, για τις νέες τεχνολογίες κ.λπ.)
βρίσκονται «τεµαχισµένα» σε επιµέρους τεχνικά δελτία, χωρίς να είναι γνωστό
το πλαίσιο σχεδιασµού και, άρα, χωρίς να είναι δυνατόν να ελεγχθεί η
συνεκτικότητα ή όχι της (όποιας) στρατηγικής.
Κατά συνέπεια, η τοποθέτησή µας αφορά αποκλειστικά και αυτοτελώς το
Μείζον Πρόγραµµα Επιµόρφωσης Εκπαιδευτικών και το δικό του πλαίσιο
σχεδιασµού.
Α) Σε σχέση µε τη διαδικαστική πλευρά του προγράµµατος:
• Οι
ασφυκτικές προθεσµίες που έθεσε το Υπουργείο για τη
«διαβούλευση» (δύο το πολύ βδοµάδων) είναι ανακόλουθη µε τη
σοβαρότητα του υπό συζήτηση θέµατος. Ο διαθέσιµος χρόνος δεν
επιτρέπει σε κανέναν ενδιαφερόµενο φορέα να αναπτύξει αναλυτικά
τις θέσεις και τις απόψεις του.
• Από την άλλη πλευρά, προς διαβούλευση απεστάλησαν µόνο οι
δεκαπέντε (15) πρώτες σελίδες του τεχνικού δελτίου που περιγράφουν
το περιεχόµενο και τη µεθοδολογία του εγχειρήµατος – δεν γνωρίζουµε
και άρα δεν µπορούµε να τοποθετηθούµε για το οικονοµικό πλαίσιο
(πώς επιµερίζονται τα 155 εκατ. ευρώ του προϋπολογισµού του έργου)
καθώς και για άλλες κρίσιµες πτυχές, όπως τα κίνητρα προς τους
εκπαιδευτικούς προκειµένου να συµµετάσχουν, η στόχευση του
προγράµµατος ως προς τον αριθµό των επιµορφούµενων
εκπαιδευτικών (δεδοµένης της προαιρετικότητάς του) κ.ά.
• Η διαβούλευση µε τους εκπαιδευτικούς, κοινωνικούς και
επιστηµονικούς
φορείς
προβλέπεται
(αρκετά
ανορθόδοξα
µεθοδολογικά) ως πρώτη ενέργεια του συγκεκριµένου τεχνικού δελτίου
(και όχι ΠΡΙΝ την έναρξή του), προκειµένου να αξιοποιηθούν, όπως
δηλώνεται, οι θέσεις και απόψεις όλων σχετικά µε το περιεχόµενο και
τη µεθοδολογία του επιµορφωτικού προγράµµατος. Ωστόσο και ενώ η
ασφυκτική προθεσµία της διαβούλευσης µόλις έχει ξεκινήσει και οι
παρατηρήσεις αναµένονται, η δεύτερη σηµαντική ενέργεια του
προγράµµατος, η διερεύνηση επιµορφωτικών αναγκών µέσω
ερωτηµατολογίου, έχει ήδη ξεκινήσει (!) –παράλληλα µε τη
διαβούλευση- από τις 6 Ιουνίου. ∆εν αντιλαµβάνεται κανείς το νόηµα
αποστολής προτάσεων για τη διερεύνηση των επιµορφωτικών
αναγκών (θέµα εξαιρετικής σπουδαιότητας για την επιτυχία
οποιουδήποτε επιµορφωτικού προγράµµατος), όταν αυτή διεξάγεται
ήδη (!), µε ένα ερευνητικό εργαλείο που περιέχει ελάχιστες σχετικές
ερωτήσεις, προβληµατικά διατυπωµένες, οι οποίες µπορούν να
προσφέρουν ισχνά δεδοµένα.
A) Σχετικά µε το περιεχόµενο του Μείζονος Προγράµµατος:
• Οι γενικές αρχές που το διέπουν
(ενεργητική συµµετοχή των
επιµορφωνόµενων, ευρετική πορεία προς τη γνώση, σύνδεση
επιµόρφωσης µε τη σχολική τάξη, κοινωνική αλληλεπίδραση, κ.ά.) είναι
γενικά αποδεκτές, αλλά και ιδιαίτερα γενικόλογες για ένα τέτοιο
πρόγραµµα.
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•

•

•

•

•

Κανένας από τους στόχους του (σσ. 8-9) δεν είναι µετρήσιµος, οπότε
απουσιάζουν δείκτες ελέγχου και παρακολούθησης τόσο της
διαδικασίας υλοποίησης όσο και των τελικών αποτελεσµάτων – φυσικά
δεν προβλέπεται και ο αντίστοιχος µηχανισµός.
Στο πρόγραµµα δεν αναφέρεται µε ποιες συγκεκριµένες ενέργειες
(επιµορφωτικές δράσεις) θα επιτευχθούν και θα ελεγχθούν (θα
υλοποιηθούν) οι συγκεκριµένοι στόχοι, ο κάθε ένας χωριστά.
Τελικά, από το κείµενο που δόθηκε για διαβούλευση δεν προκύπτει:
- τι δεν µας αρέσει (συγκεκριµένα) και θέλουµε να το
αλλάξουµε
- τι κρίνουµε σκόπιµο να εισαχθεί (ή και να αφαιρεθεί)
- τι ζητάµε (ακριβώς) από τους εκπαιδευτικούς
- µε ποια µέσα θα πετύχουµε αυτά που θέλουµε (ανά στόχο)
- µε ποια µέσα θα ελέγξουµε την πρόοδο και το τελικό
αποτέλεσµα της ενέργειάς µας (ανά στόχο).
Στην τρίτη σηµαντική ενέργεια του έργου, την πρόσκληση προς τους/τις
εκπαιδευτικούς να αποστείλουν σχέδια καλών πρακτικών (σ. 5), δεν
ορίζεται το σηµαντικότερο: τι συνιστά καλή πρακτική, ή, µε άλλα λόγια,
καλή πρακτική ως προς τι;
Με λίγες φράσεις περιγράφεται το περιεχόµενο της επιµόρφωσης (σ.
10): αναφέρεται σε πολλές και διαφορετικές όψεις της εκπαιδευτικής
διαδικασίας, οι οποίες αναµένεται να ιεραρχηθούν µε βάση τις
απαντήσεις
στο
(προβληµατικό,
όπως
σηµειώσαµε
ήδη)
ερωτηµατολόγιο. Απουσιάζει εντελώς αυτό που θεωρούµε κρισιµότερο
ζητούµενο για την επιµόρφωση των συναδέλφων εκπαιδευτικών και το
οποίο ζητούν έντονα σε κάθε επιµορφωτική διαδικασία: διδακτική των
επιµέρους γνωστικών αντικειµένων.

Ακόµη λιγότερες φράσεις αφιερώνονται στη διαµόρφωση του εκπαιδευτικού
υλικού (σ. 12). ∆εν προσδιορίζεται καθόλου η διαδικασία µέσα από την οποία
θα προκύψει: µέρος του δηλώνεται ότι θα αποτελέσουν ορισµένες «καλές
πρακτικές» (σ. 5). Το υπόλοιπο µε ποιο τρόπο θα παραχθεί ή θα επιλεγεί και
ποιοι θα το αξιολογήσουν ως κατάλληλο για κάθε γνωστική περιοχή ή
αντικείµενο;

Γ) Σχετικά µε την προτεινόµενη Μεθοδολογία της Επιµόρφωσης:
• Σε αντίθεση µε το περιεχόµενο του επιµορφωτικού προγράµµατος και
τη διαµόρφωση, πιο αναλυτικό είναι το κείµενο της διαβούλευσης όσον
αφορά τη µεθοδολογία (σσ. 9-10).
• Κεντρική θέση σε αυτό το πλαίσιο κατέχει η µεθοδολογία της
εκπαίδευσης
ενηλίκων:
«οι
εκπαιδευτικοί
είναι
ενήλικοι
εκπαιδευόµενοι», υποστηρίζεται. Θεωρούµε ότι:
- Η µεθοδολογία της εκπαίδευσης ενηλίκων δεν είναι ενιαία, µε
την έννοια ότι υπάρχουν διαφορετικές σχολές
- δεν µπορεί να αποτελεί το κύριο πεδίο στο οποίο θα βασιστεί
η επιµόρφωση των εκπαιδευτικών, οι οποίοι δεν είναι απλώς
ενήλικοι, αλλά κυρίως παιδαγωγοί συγκεκριµένων ηλικιακών
οµάδων (νηπίων, παιδιών, εφήβων).
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•

Βάρος δίνεται και στην αξιοποίηση της µεθοδολογίας της εξ
αποστάσεως εκπαίδευσης και την ανάπτυξη διαδικτυακού
περιβάλλοντος. Μόνο στην ενότητα για τη «διάρκεια και τον
χαρακτήρα» του επιµορφωτικού προγράµµατος ( γίνεται απλή
αναφορά στη Συνδυαστική Μάθηση [blended learning], η οποία
περιλαµβάνει συνδυασµό της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης µε
σεµινάρια διά ζώσης διδασκαλίας, και η οποία κατά τη γνώµη µας
συνιστά ασφαλέστερη και αποτελεσµατικότερη µεθοδολογική επιλογή
από µόνη την εξ αποστάσεως, που προκρίνεται στο πρόγραµµα. Και σ’
αυτή τη φάση, δεν υπάρχει στους φορείς υλοποίησης των
επιµορφωτικών σεµιναρίων, ούτε διαφαίνεται, ουσιαστική σύνδεση των
επιµορφωτικών δράσεων µε έναν ενδοσχολικό προσανατολισµό.
Παράλληλα, ένα επιµορφωτικό εγχείρηµα τέτοιας έκτασης δεν
προβλέπει αναδιάταξη των δοµών παροχής επιµορφωτικών
υπηρεσιών, ενώ έχει διαπιστωθεί ερευνητικά ότι ο θεσµός των ΠΕΚ
έχει κλείσει προ πολλού το κύκλο του.

∆) Η Μείζων πολιτική τοποθέτηση, και αντίρρησή µας, ως προς το Μείζον
Πρόγραµµα Επιµόρφωσης, είναι ότι για πολλοστή φορά το εξαιρετικά
σηµαντικό αυτό ζήτηµα για την ποιότητα του εκπαιδευτικού έργου/συστήµατος
αντιµετωπίζεται µε λογική (πληµµελώς σχεδιασµένου και βεβιασµένου)
«προγράµµατος» (ΕΣΠΑ, αυτή τη φορά) που κινείται µε χρονοδιαγράµµατα
και όρους απορροφητικότητας και το οποίο:
- διατηρεί τις ίδιες ακριβώς δοµές και µορφές υλοποίησης
επιµορφωτικών (αναποτελεσµατικών, κατά γενική παραδοχή)
προγραµµάτων,
- δεν επιφέρει καµία αλλαγή στο θεσµικό πλαίσιο συνεχιζόµενης
επιµόρφωσης, έτσι ώστε την εποµένη της ολοκλήρωσής του το
ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα να έχει διαµορφώσει νέες βιώσιµες
δοµές επιµόρφωσης του ανθρώπινου δυναµικού,
- δεν τοποθετεί τη συνεχιζόµενη επιµόρφωση για τους εκπαιδευτικούς
που υπηρετούν ήδη, εκεί που ανήκει: ως έναν κρίκο στην αλυσίδα
επαγγελµατικής ανάπτυξης του εκπαιδευτικού, συνέχεια της αρχικής
του κατάρτισης (στα Παιδαγωγικά Τµήµατα ή άλλα Τµήµατα των
καθηγητικών σχολών) και της εισαγωγικής τους επιµόρφωσης. Ας
σηµειωθεί ότι η διαδικασία «διαβούλευσης» για το Μείζον
Επιµορφωτικό Πρόγραµµα Επιµόρφωσης λήγει την προηγουµένη (176) της Συνόδου των Παιδαγωγικών Τµηµάτων της χώρας, η οποία έχει
ως αποκλειστικό αντικείµενο το Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής
Επάρκειας!
Προτείνουµε, κατά συνέπεια, τον ριζικό επανασχεδιασµό του προγράµµατος,
µε την πεποίθηση ότι παρά τις ενστάσεις, διχογνωµίες ή και κάθετες
αντιθέσεις θα έπρεπε αυτή τη φορά να διασφαλιστεί η υλοποίηση ενός
ολοκληρωµένου προγράµµατος επιµόρφωσης και να αποφευχθεί ένα
παραλυτικό αδιέξοδο. Η προσπάθεια όλων πρέπει να κατατείνει στη
διασφάλιση των καλύτερων αποτελεσµάτων, που όλοι οι συντελεστές της
εκπαίδευσης οφείλουµε να επιδιώκουµε.
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ΑΘΗΝΑ, 23 ΙΟΥΝΙΟΥ 2010
Παρουσίαση του βιβλίου
«H Aναβάθµιση του Λυκείου και τα Συστήµατα Πρόσβασης στην Aνώτατη Eκπαίδευση.
Oι Aναγκαίες Aλλαγές»,
Tετάρτη 23 Iουνίου, 18:00, Aίθουσα Λόγου της «Στοάς του Bιβλίου», Πεσµαζόγλου
5.

Κυρία Υπουργέ,
Αγαπητές και Αγαπητοί συνάδελφοι, Κυρίες και Κύριοι,
Είναι κοινώς αποδεκτό σήµερα ότι στο σύγχρονο παγκόσµιο
ανταγωνιστικό περιβάλλον η εκπαίδευση επιβάλλεται να παρέχεται δια
βίου και να αποκτήσει ένα τέτοιο περιεχόµενο ώστε να «παρακολουθεί»
κριτικά και τις τεχνολογικές εξελίξεις αλλά και τις ποικίλες κοινωνικές
αλλαγές. Αυτή η πραγµατικότητα απαιτεί ένα εκπαιδευτικό σύστηµα µε
νέα φιλοσοφία και διαφορετικό προσανατολισµό που θα συνδυάζει τη
γόνιµη αφοµοίωση των εξελίξεων στο χώρο της επιστήµης µε τις νέες
µεθόδους προσέγγισης της γνώσης ενώ παράλληλα θα αναδεικνύει τη
δηµιουργικότητα των νέων ανθρώπων και θα καλλιεργεί σ’ αυτούς αξίες
συλλογικότητας και αλληλεγγύης.
Κύριο πυλώνα ενός τέτοιου εκπαιδευτικού συστήµατος αποτελεί η
∆ευτεροβάθµια εκπαίδευση και ιδιαίτερα η βαθµίδα του Λυκείου στην
οποία επισωρεύονται καθηµερινά ποικίλα προβλήµατα και σοβαρές
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δυσλειτουργίες Αυτά τα προβλήµατα συνδέονται άρρηκτα ,εκτός των
άλλων ,και µε το υπαρκτό σύστηµα πρόσβασης στην Ανώτατη
εκπαίδευση το οποίο αυτό που φαίνεται τελικά να ελέγχει κυρίως είναι η
άκριτη αναπαραγωγή µέσω της αποστήθισης της τυποποιηµένης
«γνώσης» των µοναδικών και οµοιόµορφων σχολικών εγχειριδίων.
Είναι προφανές, λοιπόν, ότι οι αλλαγές στο Λύκειο και το σύστηµα
πρόσβασης είναι σηµαντικό ζήτηµα της εκπαιδευτικής πολιτικής το
οποίο ενδιαφέρει άµεσα το χώρο των πανεπιστηµίων. Γι’ αυτό η
ΠΟΣ∆ΕΠ µε σοβαρότητα και αίσθηµα ευθύνης χωρίς αφορισµούς και
µηδενιστικές λογικές θεώρησε ότι το ζήτηµα αυτό, όπως και τα άλλα
εκπαιδευτικά ζητήµατα, απαιτούν επιστηµονική προσέγγιση και
αξιοποίηση των ειδικών επιστηµόνων. Πιο συγκεκριµένα συγκρότησε
επιστηµονική οµάδα µε ειδικούς επιστήµονες από σχολές του κέντρου
και της περιφέρειας για την καταγραφή µε βάση ερευνητικά δεδοµένα
των προβληµάτων στη λειτουργία του Λυκείου και των δυσλειτουργιών
στο σύστηµα πρόσβασης
και
την ανάδειξη-τεκµηρίωση των
απαραίτητων αλλαγών. Η πορεία αυτής της επιστηµονικής διερεύνησης
ολοκληρώθηκε µε τη διοργάνωση ενός διήµερου συνεδρίου στην Αθήνα
στις 15-16 Οκτωβρίου 2009, καρπός του οποίου είναι η έκδοση που
παρουσιάζουµε σήµερα.
Η έκδοση αυτή περιέχει αξιόλογες εισηγήσεις όχι µόνο για τον τρόπο
λειτουργίας του σηµερινού Λυκείου και για τις αλλαγές στο σύστηµα
πρόσβασης µέσα και από την παρουσίαση της διεθνούς εµπειρίας αλλά
και για άλλες δοµικές πλευρές του εκπαιδευτικού οργανισµού όπως:
• Η ριζική αναδιάταξη του οργανωτικού και διοικητικού πλαισίου
της εκπαίδευσης
• Η Εκπαίδευση και η Επιµόρφωση των εκπαιδευτικών της
∆ευτεροβάθµιας εκπαίδευσης
• Η Παραγωγή, διάθεση και αξιοποίηση έντυπου και ηλεκτρονικού
εκπαιδευτικού υλικού στο σχολείο
Συµπεριλαµβάνονται ακόµα στην έκδοση οι απόψεις εκπροσώπων των
ΤΕΙ και τρία σηµαντικά κείµενα:
• Το Πόρισµα του Συµβουλίου
∆ευτεροβάθµιας εκπαίδευσης

Πρωτοβάθµιας

και
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• Η εισήγηση της 62ης Συνόδου των Πρυτάνεων των ελληνικών
πανεπιστηµίων για το σύστηµα πρόσβασης στην τριτοβάθµια
εκπαίδευση
• Η απόφαση της ΕΓ της ΠΟΣ∆ΕΠ για την αναβάθµιση του
Λυκείου και τα συστήµατα πρόσβασης στην τριτοβάθµια
εκπαίδευση.
Θεωρούµε πως και µε την έκδοση αυτή αποδεικνύεται ότι υπάρχουν τα
επιστηµονικά δεδοµένα για µια άµεση και ουσιαστική θεσµική αλλαγή
στη λειτουργία του Λυκείου και στη διαδικασία πρόσβασης των
αποφοίτων του στην Ανώτατη Εκπαίδευση.
Πιστεύουµε παράλληλα ότι µε την έκδοση αυτή κάνουµε πράξη τη
διακηρυγµένη θέση της ΠΟΣ∆ΕΠ ότι οι συνδικαλιστικοί φορείς
οφείλουν να αρθρώνουν σύγχρονο πολιτικό λόγο βασισµένο σε
επιστηµονικά δεδοµένα .
Καταλήγοντας οφείλω να ευχαριστήσω όλους όσοι συνέβαλαν στην
ολοκλήρωση της πρώτης εκδοτικής προσπάθειας της Οµοσπονδίας. Την
επιστηµονική οµάδα της ΠΟΣ∆ΕΠ για τις αλλαγές στο λύκειο και στο
σύστηµα πρόσβασης, τους
διακεκριµένους επιστήµονες, που
ανταποκρίθηκαν στην πρόσκλησή µας να συµµετάσχουν στο συνέδριο,
την ΕΓ και τη ∆Ε της ΠΟΣ∆ΕΠ.
Ιδιαίτερα οφείλω να ευχαριστήσω και τον εκδότη Λουκά Ρινόπουλο και
τις Εκδόσεις Πλέθρον για το προσωπικό του ενδιαφέρον στην έκδοση
του τόµου αυτού. Τις θερµές µας ευχαριστίες ας δεχθούν οι σηµερινοί
οµιλητές: η Υπουργός κ. Άννα ∆ιαµαντοπούλου και οι συνάδελφοι
Βασίλης Παπάζογλου, Αθανάσιος Κυριαζής, Μιχάλης Κασσωτάκης,
∆ηµήτρης Ματθαίου, καθώς και ο ∆ιευθυντής του 2ου Πειραµατικού
Γυµνασίου Αθηνών Γιάννης Αντωνίου, για την ανταπόκρισή τους στην
πρόσκληση παρουσίασης της έκδοση στο φιλόξενο χώρο της Στοάς του
Βιβλίου. Τέλος εκ µέρους της Οµοσπονδίας εκφράζουµε πολλές θερµές
ευχαριστίες στο συνάδελφο Κώστα Αγγελάκο, µε τις άοκνες και πολύεπίπεδες προσπάθειες του οποίου, µπορούµε να σας παρουσιάσουµε
σήµερα το βιβλίο αυτό.
Σας ευχαριστώ όλους,
Νικόλαος Μ. Σταυρακάκης,
Καθηγητής ΕΜΠ, Πρόεδρος της ΠΟΣ∆ΕΠ
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Nέες Εκδόσεις 2010
∆ελτίο Τύπου
ΠΛΕΘΡΟΝ | Εκπαίδευση

ΠANEΛΛHNIA OMOΣΠON∆IA ΣYΛΛOΓΩN ∆I∆AKTIKOY
& EPEYNHTIKOY ΠPOΣΩΠIKOY (ΠΟΣ∆ΕΠ)

ΠANEΛΛHNIA OMOΣΠON∆IA ΣYΛΛOΓΩN ∆I∆AKTIKOY

& EPEYNHTIKOY ΠPOΣΩΠIKOY (ΠΟΣ∆ΕΠ)
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O I A N A ΓK A I E Σ A Λ Λ A Γ EΣ
Πρακτικά Eπιστηµονικής Συνάντησης
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Η ΠΟΣ∆ΕΠ θεωρεί ότι πρέπει να υπάρξουν ουσιαστικές αλλαγές στο περιεχόµενο και τις διαδικασίες της υποχρεωτικής
κείµενα:
εκπαίδευσης, αλλά και του Λυκείου.
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τερική µεταρρύθµιση»).
επίσης:
Η Εισήγηση της Συνόδου των Πρυτάνεων,
Πρέπει να τονίσουµε ότι σε κάθε προσπάθεια αλλαγής πρέπει
το Πόρισµα του Συµβουλίου Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας
Εκπαίδευσης και η Απόφαση της ΠΟΣ∆ΕΠ
από την αρχή να είναι ξεκάθαρα το τι, το πώς και το γιατί.
Το τι αναφέρεται στους σκοπούς και τους στόχους της αλλαγής που προτείνεται και στον τρόπο µε τον οποίο λαµβάνεται
ΠOΣ∆EΠ | ΠΛΕΘΡΟΝ
η σχετική απόφαση. Αποτελεί αξίωµα της εκπαιδευτικής πολιτικής ότι οι σκοποί και οι στόχοι που τίθενται πρέπει να προκύπτουν από συγκεκριµένες έρευνες που πραγµατοποιούνται
ISBN 978-960-348- 203 - 1, 216 σελ., τιµή: 17,00 ευρώ
γι’ αυτόν τον σκοπό.
Το πώς αναφέρεται στη διαδικασία εφαρµογής της αλλαγής. Η
έγκυρη, ακριβής και πλήρης συγκέντρωση και επεξεργασία στοιχείων έχουν καίρια σηµασία, όχι µόνο για τη διαµόρφωση των
στόχων αλλά και για τον σχεδιασµό της εφαρµογής, γιατί στη βάση των ερευνητικών δεδοµένων οι υπεύθυνοι για τη διαµόρφωση της εκπαιδευτικής πολιτικής µπορούν να σχεδιάσουν και τη διαδικασία εφαρµογής της.
Πρακτικά Eπιστηµονικής Συνάντησης
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Η διαδικασία σχεδιασµού είναι ιδιαίτερα σηµαντική και δεν διαχωρίζεται από τη διαµόρφωση των στόχων, αφού αναφέρεται στη διατύπωση συγκεκριµένων σχεδίων για την εφαρµογή εφικτών στόχων εκπαιδευτικής πολιτικής. Γι’ αυτό και η διαµόρφωση των στόχων και ο σχεδιασµός της εφαρµογής αποτελούν ευθύνη και έργο των ίδιων φορέων.
Το γιατί αναφέρεται στον σκοπό που εξυπηρετεί και στα αίτια της επιτυχίας ή αποτυχίας της. Εδώ προσπαθούµε να δώσουµε
απαντήσεις στα ερωτήµατα για την καταλληλότητα των µέτρων που προτείνονται / λαµβάνονται αλλά και για τα αίτια της επιτυχίας ή αποτυχίας της µεταρρύθµισης. Για τον σκοπό αυτό, κατά τη διάρκεια της εφαρµογής χρειάζεται ένα σύστηµα αξιολόγησης των αποτελεσµάτων.
Απόσπασµα Απόφασης της ΠΟΣ∆ΕΠ
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ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΑΘΗΝΑ, 24 ΙΟΥΝΙΟΥ 2010
Α Π Ο Φ Α Σ Η
Θέµα: Η στάση της Οµοσπονδίας σχετικά µε τις εργασιακές και το
ασφαλιστικές ρυθµίσεις που προωθεί η Κυβέρνηση.
Η Εκτελεστική Γραµµατεία της ΠΟΣ∆ΕΠ, παρακολουθώντας τις εξελίξεις των
τελευταίων ηµερών σχετικά µε το εργασιακό και το ασφαλιστικό, διαπιστώνει
ότι η Κυβέρνηση προωθεί σκληρές ρυθµίσεις, που οδηγούν στην αναίρεση
των εργασιακών κεκτηµένων και στην κατάργηση του κοινωνικού χαρακτήρα
της ασφάλισης. Ρυθµίσεις που οδηγούν σε µια συνολική ανατροπή της
εργασίας και της ασφάλισης όπως τις γνωρίζαµε µέχρι σήµερα.
Αν και οι ρυθµίσεις αυτές σχεδιάζονται στο όνοµα της σωτηρίας της χώρας
από την οικονοµική καταστροφή, στην πραγµατικότητα συντάσσονται µε τις
επιταγές των αγορών, αδιαφορώντας για το κοινωνικό κόστος των µέτρων.
Συγχρόνως ελάχιστα πράγµατα γίνονται στην κατεύθυνση της πάταξης της
εισφοροδιαφυγής ή των αναπτυξιακών κινήτρων.
Η Εκτελεστική Γραµµατεία εισηγείται στους Συλλόγους µελών ∆ΕΠ να
συµµετάσχουν στις κινητοποιήσεις που έχουν εξαγγελθεί για την Τετάρτη 29
Ιουνίου 2010, ενάντια στην πλήρη ανατροπή των εργασιακών και
ασφαλιστικών δικαιωµάτων των Πανεπιστηµιακών ∆ασκάλων, µε παράλληλη
φροντίδα για την οµαλή και απρόσκοπτη διεξαγωγή των εκπαιδευτικών και
κυρίως των εξεταστικών διαδικασιών αυτής της περιόδου.
Συγχρόνως καλεί τους Συλλόγους σε εγρήγορση ενόψει της επικείµενης
κατάθεσης από το Υπουργείο Παιδείας προς διαβούλευση σηµαντικών
προτάσεων, που αφορούν όλο το φάσµα των θεσµικών και των χωροταξικών
της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης και της έρευνας.
Ο Πρόεδρος

Η Γραµµατέας

Νικόλαος Μ.
Σταυρακάκης
Καθηγητής Ε.Μ.Π.

Ευγενία Μπουρνόβα
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Ε.Κ.Π.Α.
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Π Ρ Ο Ε ∆ Ρ Ε Ι Ο
Αθήνα, 24 ΙΟΥΝΙΟΥ 2010
∆ΕΛΤ ΙΟ

ΤΥΠΟΥ

ΘΕΜΑ: Καταγγελία της παρεµπόδισης λειτουργίας των θεσµικών οργάνων του
Οικονοµικού Πανεπιστηµίου της Αθήνας από µέλη φοιτητικής παράταξης.
Παρατηρούµε µε ιδιαίτερη ανησυχία αλλά και θλίψη την καθηµερινή πλέον
εµφάνιση σοβαρών επεισοδίων κατά συναδέλφων πανεπιστηµιακών
δασκάλων αλλά και κατά των θεµελιωδών θεσµικών διαδικασιών του
Οικονοµικού Πανεπιστηµίου της Αθήνας µε πρωτεργάτες µέλη συγκεκριµένης
παράταξης.
Το Προεδρείο της Οµοσπονδίας εκφράζει την πλήρη στήριξη του σε όλες τις
αποφάσεις και τις ενέργειες του Συλλόγου µελών ∆ΕΠ του Οικονοµικού
Πανεπιστηµίου Αθηνών και απερίφραστα καταδικάζει τις ενέργειες
τραµπουκισµών, βαρβαρότητας και εκβιασµών καθώς και τις επικίνδυνα
συντηρητικές θέσεις της συγκεκριµένης οµάδας.
Η πολυεπίπεδη κρίση στην οποία ολοένα και περισσότερο εισέρχεται µε
ραγδαίους ρυθµούς η χώρα δεν µας επιτρέπει ολιγωρίες και αναβολές και
επειδή θεωρούµε ότι φαινόµενα αυτής της ποιότητας βάλλουν ευθέως κατά
της υπόστασης του ∆ηµόσιου Πανεπιστήµιου, γι’ αυτό - για πολλοστή φοράκαλούµε
1) Την ηγεσία του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου της Αθήνας -εφαρµόζοντας
το νόµο και τον εσωτερικό κανονισµό- να παραπέµψει στα αρµόδια
όργανα του Ιδρύµατος, τους από παλιά γνωστούς-αγνώστους
«φοιτητές» του και στην Ελληνική ∆ικαιοσύνη τους εκτός ιδρύµατος
ευρισκόµενους σήµερα πλέον «πολιτικούς» καθοδηγητές τους για τις
ανυπολόγιστης αξίας ποικίλες καταστροφές, που συνεχούς
προκαλούν.
2) Όλα τα κόµµατα του Κοινοβουλίου να συµβάλλουν τα µέγιστα στην
εξάλειψη των φαινοµένων του «εκφυλισµένου κοµµατισµού», που
κυριαρχεί ακόµα σε πολλές πτυχές του δηµόσιου πανεπιστηµίου µε
παράγωγα προϊόντα -µεταξύ των άλλων- τη διαπλοκή, την αδιαφάνεια,
την αναξιοκρατία, τον νεποτισµό, την ασυδοσία, κ.α. Οι καιροί
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επιβάλλουν να γίνει κατανοητό από όλους ότι αυτό αποτελεί µια από τις
σηµαντικότερες προϋποθέσεις για την αναστροφή της σταθερά
καταστροφικής πορείας του πανεπιστηµιακού µας συστήµατος.
3) Το Υπουργείο Παιδείας να προχωρήσει άµεσα στις απόλυτα
αναγκαίες θεσµικές και άλλες ανατροπές, οι οποίες θα συµβάλλουν
σηµαντικά και θετικά στην αλλαγή του ακαδηµαϊκού περιβάλλοντος και
µεταξύ των άλλων θα βοηθήσουν στην επικράτηση της
ακαδηµαϊκότητας, της αξιοκρατίας, της διαφάνειας, της υπευθυνότητας
και της αριστείας στο Πανεπιστήµιο. Το Υπουργείο οφείλει επιτέλους
να καταλάβει ότι η πορεία των ριζικών και ουσιαστικών
ανατροπών είναι πλέον µονόδροµος.
4) Τέλος, ειδική έκκληση απευθύνεται -και δηµόσια- στον πολιτικό
φορέα, του οποίου προβάλλονται ως µέλη οι συγκεκριµένοι
πολίτες, να αναλάβει επιτέλους τις ευθύνες του και να πράξει τα
δέοντα.
Η Οµοσπονδία προτίθεται να µεταφέρει το αµέσως προσεχές διάστηµα όλο
τον προβληµατισµό, που αναπτύσσεται αυτό τον καιρό πάνω σε θέµατα
αυτής της υφής και ποιότητας στους Συλλόγους και τα µέλη, στις συνεδριάσεις
των θεσµικών της οργάνων.

Ο Πρόεδρος

Η Γραµµατέας

Νικόλαος Μ.
Σταυρακάκης
Καθηγητής Ε.Μ.Π.

Ευγενία Μπουρνόβα
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Ε.Κ.Π.Α.
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Π Ρ Ο Ε ∆ Ρ Ο Σ
Αθήνα, 12 Ιουλίου 2010

ΑΝΟΙΚΤΗ

ΕΠΙΣΤΟΛΗ

ΠΡΟΣ τον Υπουργό Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής
∆ιακυβέρνησης
κύριο ΓΙΑΝΝΗ ΡΑΓΚΟΥΣΗ, Σταδίου 27, 101-83, ΑΘΗΝΑ, info@ypes.gr,
ragousis@pasok.gr.
Προς τον Υπουργό Οικονοµικών
Κύριο ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, Νίκης 5-7, 101 80, ΑΘΗΝΑ,
minister@mnec.gr
Προς την Υπουργό Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων
Κυρία ΑΝΝΑ ∆ΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ, Ανδρέα Παπανδρέου 37, 15180
Μαρούσι, ypourgos@ypepth.gr
Αξιότιµοι Κύριοι Υπουργοί,
µόλις πληροφορηθήκαµε -και συγχρόνως διαπιστώσαµε στην αντίστοιχη
ιστοσελίδα- τη ρύθµιση στην οποία προβήκατε σχετικά µε το θέµα του
διαχωρισµού των δηµόσιων λειτουργών από αυτό του ευρύτερου σώµατος
των

δηµοσίων

υπαλλήλων.

Με

έκπληξη

διαπιστώσαµε

ότι

αυτή

η

επανόρθωση αφορούσε ένα µέρος µόνο του συνόλου των δηµόσιων
λειτουργών.
Θέλουµε να πιστεύουµε ότι στη χώρα µας µετά από πολλούς αγώνες έχει
κατακτηθεί η ισοπολιτεία - τουλάχιστον στο θεσµικό της σκέλος. Βέβαια δεν
συζητάµε το οικονοµικό σκέλος της ισοπολιτείας, όσο θα υπάρχουν
λειτουργοί, που αυτοπροσδιορίζουν τις οικονοµικές απολαβές τους χωρίς να
τους ακουµπάει κατ’ ελάχιστον η σηµερινή τραγική κατάσταση του συνόλου
σχεδόν της υπόλοιπης κοινωνίας, ανεξαρτήτως ρόλου και ουσιαστικής
συνεισφοράς στην ανάπτυξη της χώρας.
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Στη βάση αυτή σας καλούµε -για να αποτραπούν οι όποιες παρεξηγήσεις για
µια συνεχή, ανεξήγητη και ίσως προκλητική µεταχείριση µερίδας των
δηµόσιων λειτουργών- να αντικαταστήσετε στο έντυπο απογραφής και στη Γ
ΟΜΑ∆Α – ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ∆∆ τη φράση «ΜΟΝΙΜΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ
∆ΗΜΟΣΙΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΥ και ∆ΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ» µε τη φράση
«ΜΟΝΙΜΟΙ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ
∆ΗΜΟΣΙΟΥ
∆ΙΚΑΙΟΥ
και
∆ΗΜΟΣΙΟΙ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ».
Μια τέτοια ρύθµιση θεωρούµε ότι τοποθετεί τα πράγµατα στη σωστή θέση και
δεν επιτρέπει τη δηµιουργία οποιασδήποτε παρεξήγησης, αφού κατά το
άρθρο 16 $ 6 του Συντάγµατος της Ελλάδος «Οι καθηγητές των
ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων είναι δηµόσιοι λειτουργοί». Σε
διαφορετική περίπτωση η ΠΟΣ∆ΕΠ θα αναγκαστεί άµεσα και εντός της
ηµέρας να ζητήσει από τα µέλη της να απόσχουν από τη συµπλήρωση
του Απογραφικού ∆ελτίου στην ιστοσελίδα της «Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας
Απογραφής Μισθοδοτούµενων από το ∆ηµόσιο».
Με Ιδιαίτερη Εκτίµηση

Νικόλαος Μ. Σταυρακάκης
Καθηγητής Ε.Μ.Π.
Κοινοποίηση: Γραφείο Πρωθυπουργού της Ελλάδος Κυρίου ΓΕΩΡΓΙΟΥ Α.
ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ, Μέγαρο Μαξίµου, Ηρώδη Αττικού 19, Τ.Κ. 106 74, ΑΘΗΝΑ.

264

Πανελλήνια Οµοσπονδία Συλλόγων
∆ιδακτικού και Ερευνητικού
Προσωπικού
∆ιεύθυνση: ΣΤΑ∆ΙΟΥ 5, 4ος Όροφος, GR105 62, ΑΘΗΝΑ,
Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο: posdep@posdep.gr
Ιστοσελίδα:
www.posdep.gr
Τηλέφωνο: 210-3689372
Fax: 210-3689376

Π Ρ Ο Ε ∆ Ρ ΕΙΟ
Αθήνα, 13 Ιουλίου 2010
Αγαπητοί συνάδελφοι,
Μετά την ενηµέρωση από το γενικό γραµµατέα Πληροφοριακών Συστηµάτων
συνάδελφο ∆ιοµήδη Σπινέλλη, µπορούµε να συνεχίσουµε την συµµετοχή µας
στην απογραφή µέσω της "ηλεκτρονικής υπηρεσίας της απογραφής
µισθοδοτούµενων από το ∆ηµόσιο".
Βέβαια συνεχίζουµε να µη θέλουµε να κατανοήσουµε το διαχωρισµό
δικαστικοί λειτουργοί - δηµόσιοι λειτουργοί. Αν δεν υπάρχουν ανυπέρβλητα
τεχνικά εµπόδια, τότε ίσως αυτό να εκφράζει το τεράστιο και σκανδαλώδες
σήµερα πλέον χάσµα, που χωρίζει τις δύο οµάδες στα µισθολογικά, κάτι που
αποτελεί αποκλειστικό, νοµιµοφανές µεν αµφιλεγόµενο δε έργο των πρώτων.
Συναδελφικά,
Ο Πρόεδρος

Η Γραµµατέας

Νικόλαος Μ.
Σταυρακάκης
Καθηγητής Ε.Μ.Π.

Ευγενία Μπουρνόβα
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Ε.Κ.Π.Α.
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Π Ρ Ο Ε ∆ Ρ ΕΙΟ

Αθήνα, 14 Ιουλίου 2010

∆ Ε Λ Τ Ι Ο

Τ Υ Π Ο Υ

Θέµα: Η στάση της Οµοσπονδίας σχετικά µε τo υπό ψήφιση Ν/Σ για το
ασφαλιστικό των δηµοσίων υπαλλήλων.
Η ΠΟΣ∆ΕΠ θεωρεί ψευδεπίγραφη την επίκληση του ιδιαίτερου ταµείου
κάποιων επαγγελµάτων ως "ταµείο επιστηµόνων", στο οποίο θα ασφαλίζονται
οι νοµικοί, οι γιατροί, οι πολιτικοί µηχανικοί αλλά και οι βουλευτές µε τους
δηµοσιογράφους!!! Πρόκειται για πελατειακή επιβίωση του προηγούµενου
συστήµατος αφού οι κατεξοχήν επιστήµονες, δηλαδή τα µέλη ∆ΕΠ των
Πανεπιστηµίων και οι ερευνητές των Ερευνητικών Κέντρων δεν εντάσσονται
σ' αυτό το ταµείο των επιστηµόνων. Ζητάµε ενιαίους όρους ασφάλισης για
όλους ανεξαιρέτως, όπως αυτό συµβαίνει στις αναπτυγµένες χώρες του
κόσµου.
Ο πολιτισµός του κράτους της συντεχνίας, της διαπλοκής και της φαυλότητας
-κύριο αίτιο της γιγάντιας κρίσης που περνά σήµερα ο τόπος µας- θα πρέπει
επιτέλους να δώσει τη θέση της σ’ ένα πολιτισµό ανάπτυξης, διαφάνειας και
αξιοκρατίας. Κάτι τέτοιο δεν φαίνεται να γίνεται µε αυτό το σχέδιο νόµου.

Ο Πρόεδρος

Η Γραµµατέας

Νικόλαος Μ.
Σταυρακάκης
Καθηγητής Ε.Μ.Π.

Ευγενία Μπουρνόβα
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Ε.Κ.Π.Α.
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ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΑΘΗΝΑ, 27 ΙΟΥΛΙΟΥ 2010

Α Π Ο Φ Α Σ Η
Θέµα: Απόφασης της Εκτελεστικής Γραµµατείας της ΠΟΣ∆ΕΠ για το θέµα της
αδειοδότησης των «κολεγίων».
Με αµείωτο ενδιαφέρον η Οµοσπονδία παρακολουθεί όλο το προηγούµενο
χρονικό διάστηµα το πολύ σοβαρό θέµα των κολεγίων ή όποια άλλη
µετονοµασία τους έχει δοθεί πρόσφατα από το Υπουργείο Παιδείας. Μετά
από πολύ περίσκεψη έχουµε καταλήξει στις ακόλουθες διαπιστώσεις:
1)
Συνεχίζει να καλλιεργείται σκόπιµα, από τους κάθε λογής
ενδιαφεροµένους, η σύγχυση σχετικά µε τις υποχρεώσεις της χώρας στο θέµα
αυτό, που απορρέουν από την ευρωπαϊκή οδηγία και τις αποφάσεις του
∆ικαστηρίου Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (∆ΕΚ). Γι’ αυτό είναι ιδιαίτερα
σηµαντικό να αποσαφηνιστεί ότι: Τόσο η ευρωπαϊκή οδηγία, όσο και το
∆ικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (∆ΕΚ), επιβάλλουν την αναγνώριση των
επαγγελµατικών προσόντων όσων κατέχουν Πανεπιστηµιακούς τίτλους,
ακόµη και αν τµήµα των σπουδών τους έχει πραγµατοποιηθεί σε µη
πανεπιστηµιακούς φορείς. Όµως, ούτε το ευρωπαϊκό δίκαιο ούτε το ∆ΕΚ
επιβάλλουν – ούτε θα µπορούσαν να επιβάλουν- στα κράτη-µέλη τον τρόπο
οργάνωσης της Ανώτατης Εκπαίδευσης. Συνεπώς, η Ελλάδα δεν
υποχρεούται να ανέχεται τη λειτουργία ούτε, πολύ περισσότερο, να
αναγνωρίζει φορείς παροχής Ανώτατης παιδείας άλλους απ’ αυτούς που
προσδιορίζονται από το Σύνταγµα και την εθνική νοµοθεσία. Υπογραµµίζουµε
ότι οι περίφηµες συµβάσεις δικαιόχρησης (franchising) ιδιωτών µε
πανεπιστήµια του εξωτερικού δεν ρυθµίζονται ούτε από το ευρωπαϊκό ούτε
από το ελληνικό δίκαιο. Εποµένως, η ίδρυση και λειτουργία τέτοιων
µορφωµάτων µπορεί να απαγορευθεί χωρίς η χώρα να αντιµετωπίζει
πρόβληµα συµµόρφωσης προς τις ευρωπαϊκές της υποχρεώσεις.
2) Το Υπουργείο Παιδείας -παρά τις αρχικές διαβεβαιώσεις- εξακολουθεί να
έχει σε ισχύ το Νόµο 3696/2008 για τα Κολέγια. Κεντρικό σηµείο του Νόµου
αποτελεί το Άρθρο 10, το οποίο ουσιαστικά ιδρύει (καθαρώς
κερδοσκοπικά) ιδιωτικά Πανεπιστήµια στην Ελλάδα, δηµιουργώντας έτσι
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ένα σοβαρό συνταγµατικό πρόβληµα και αναπτύσσοντας παράλληλα έναν
αποικιακού χαρακτήρα «εκπαιδευτικό πολιτισµό». Το άρθρο 10 στην
πράξη επιφέρει ουσιαστική ανατροπή στη δοµή της Ανώτατης
Εκπαίδευσης. Όλα αυτά βέβαια συµβαίνουν τη στιγµή που στην υπόλοιπη
Ευρώπη διεξάγεται ένας ευρύτατος και εντονότατος διάλογος, σε όλα τα
επίπεδα, για το µέλλον της ∆ηµόσιας Ανώτατης Εκπαίδευσης και
Έρευνας.
3) Είναι προφανές ότι στην εποχή της κοινωνίας και της οικονοµίας της
γνώσης είναι απαραίτητη η ύπαρξη ενός καλά οργανωµένου,
αποτελεσµατικού, ευέλικτου και πολυ-επίπεδου συστήµατος εκπαίδευσης και
κατάρτισης. Στο πλαίσιο αυτό, θεωρούµε ότι ο Νόµος 3696/2008 για τα
Κολέγια δεν καλύπτει το ουσιαστικό θεσµικό κενό, που για πολλές δεκαετίες
υπάρχει στη µεταλυκειακή εκπαίδευση και κατάρτιση. Ο νόµος αυτός, που
απλά υπάγει καταρχήν τα Εργαστήρια Ελευθέρων Σπουδών στον έλεγχο του
Υπουργείου Παιδείας, στην ουσία ρυθµίζει κάποια θέµατα, που αφορούν
κυρίως 40-50 «Κολέγια», ενώ ελάχιστα αναφέρεται στα υπόλοιπα δυόµισι
χιλιάδες περίπου Κέντρα Ελευθέρων Σπουδών, συντηρώντας έτσι τη γενική
αταξία στο µεταλυκειακό επίπεδο. Εποµένως, θεωρούµε ότι το Υπουργείο
Παιδείας θα πρέπει, µε αποφασιστικότητα και αποτελεσµατικότητα, να
παρέµβει θεσµικά στο πλαίσιο της τελευταίας Οδηγίας 2005/36/ΕΚ στο χώρο
της Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης –αναθεωρώντας τον Νόµο
3696/2008- για να εκλείψουν τα ποικίλα αρνητικά φαινόµενα και να µη
φτάσουµε στο σηµείο της αναγνώρισης των πάντων χωρίς κανόνες και όρια.
4) Πρόσφατα εντοπίσαµε ένα µικρό αριθµό ιδιωτικών επιχειρήσεων, οι οποίες
προβάλλονται µε απύθµενη θρασύτητα -µέσα µάλιστα και από τα πιο έγκυρα
ΜΜΕ έντυπα και ηλεκτρονικά- µε τον τίτλο Πανεπιστήµιο (University). Οι
επιχειρήσεις αυτές -εκµεταλλευόµενες τον τίτλο τους- δεν πληρώνουν
φόρους, αγνοούν επιδεικτικά τις αποφάσεις του Υπουργείου Παιδείας,
δεν υφίστανται τις συνέπειες των αποφάσεων των αρµοδίων οργάνων
Προστασίας του Καταναλωτή, δεν εφαρµόζουν αποφάσεις του
Ελληνικού Κοινοβουλίου, δρώντας σαν να βρίσκονται σε µια άλλη χώρα.
Όλα αυτά φαίνονται να συγκροτούν ένα πολιτικό-οικονοµικό σκάνδαλο
πρώτου µεγέθους. Καλούµε τους Υπουργούς Παιδείας, Οικονοµικών και
Προστασίας του Πολίτη, να παρέµβουν. Γνωρίζουµε ότι έχουν στην διάθεσή
τους όλα τα απαιτούµενα στοιχεία. ∆εν είναι δυνατόν, την εποχή που όλοι µας
καλούµαστε να κάνουµε τεράστιες θυσίες, κάποιοι να κερδίζουν εκατοµµύρια
ευρώ εξαπατώντας τους νέους µας και τις οικογένειές τους.
5) Το µέλλον των παιδιών µας είναι µια πολύ σοβαρή υπόθεση και ο χρόνος
τους -πέραν των όποιων δικών µας οικονοµικών επιβαρύνσεων- αποτελεί µια
σηµαντική επένδυση, όχι µόνο γι’ αυτά, αλλά και για την κοινωνία µας
γενικότερα. Ενηµερώνουµε την ελληνική οικογένεια – ειδικά αυτή µε µέσο
και χαµηλό εισόδηµα- που εξετάζει το ενδεχόµενο να αναθέσει τη
µεταλυκειακή µόρφωση των παιδιών της σε επιχειρήσεις αυτής της
µορφής να είναι ιδιαίτερα προσεκτική και να εξετάζει µε περίσκεψη όσα
υπόσχονται απλόχερα αυτές οι επιχειρήσεις. Οι επιχειρήσεις αυτές σύµφωνα µε πρόσφατη απόφαση του Υπουργείου Παιδείας- µπορούν να
απασχολούν εκπαιδευτικό προσωπικό µε απαράδεκτα µειωµένα προσόντα
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(δεν απαιτείται καν πτυχίο Ανώτατης Εκπαίδευσης!!!) και οι αξιολογήσεις
ποιότητας που γίνονται από φορείς του εξωτερικού είναι επίσης υπό σοβαρή
αµφισβήτηση.
6) Από όλα τα παραπάνω καθίσταται προφανές ότι η εφαρµογή µιας
συνεκτικής, κοινωνικά δίκαιης, διορατικής, αναπτυξιακής και πάνω απ’ όλα
αξιοπρεπούς Εθνικής Πολιτικής Παιδείας αποτελεί µια µεγάλη αναγκαιότητα
αλλά και ένα επιτακτικό ζητούµενο, ειδικά στις δύσκολες µέρες που διέρχεται
η χώρα,.
Γνωρίζουµε ότι ένα µέρος της ευθύνης για την έντονη ανάπτυξη του ιδιότυπου
και εκφυλιστικού αυτού φαινοµένου ανώτατης παρά-εκπαίδευσης στη χώρα
µας ανήκει στη µέχρι σήµερα ποικιλόµορφη ηγεσία του πανεπιστηµιακού µας
συστήµατος σε όλα τα επίπεδα. Φαινόµενα -µερικές φορές έντονααναξιοκρατίας,
αντί-ακαδηµαϊκότητας,
διαπλοκής,
νεποτισµού,
προχειρότητας, αυθαιρεσίας, που εµφανίστηκαν στο παρελθόν και δυστυχώς
συνεχίζουν –κάποια απ’ αυτά- προκλητικά να επιβιώνουν και σήµερα,
συγκροτούν µερικούς µόνο από τους λόγους που έχουν οδηγήσει το
Πανεπιστηµιακό µας σύστηµα στη σηµαντική απώλεια ζωτικού χώρου τόσο
στο εσωτερικό, όσο και στο στρατηγικής σηµασίας ευρύτερο γεωπολιτικό
περιβάλλον της πατρίδας µας.
Για όλα τα παραπάνω, η ΠΟΣ∆ΕΠ αφενός άµεσα θα ζητήσει να λάβει
γνώση όλου του υλικού, που οδήγησε την Πολιτεία να δώσει τις 30
άδειες στις εν λόγω κερδοσκοπικές επιχειρήσεις και αφετέρου εξετάζει:
Α) να προσφύγει εναντίον των µητρικών Πανεπιστηµίων των επιχειρήσεων
που λειτουργούν µε σχέση δικαιόχρησης (franchising) µε ξένα Πανεπιστήµια,
ενώπιον των αρµόδιων εποπτευόντων διοικητικών φορέων τους, καθώς και
ενώπιον των δικαστηρίων των χωρών όπου αυτά εδρεύουν.
Β) τον τρόπο µε τον οποίο θα µπορούσε το ∆ικαστήριο Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων να επανεξετάσει το όλο ζήτηµα, γνωρίζοντας ότι οι µέχρι σήµερα
αποφάσεις του εκδόθηκαν
µε αποδεδειγµένα ελλιπέστατη νοµική
υπεράσπιση των συµφερόντων του Ελληνικού ∆ηµοσίου και των Ανώτατων
Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων.
Γ) τους τρόπους ενεργοποίησης των αιτήσεων ακύρωσης που έχουν ήδη
κατατεθεί στο Συµβούλιο της Επικρατείας, µαζί µε άλλους φορείς των
Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων, συµπεριλαµβανοµένου και του
ενδεχόµενου κατάθεσης αίτησης ασφαλιστικών µέτρων περί απαγόρευσης
εγγραφών στα Κολέγια, ώστε να αποφευχθούν πιθανά τετελεσµένα.
∆) την διοργάνωση Συνεδρίου µαζί µε την ΟΣΕΠ-ΤΕΙ το φθινόπωρο στην
Αθήνα µε θέµα «Τεχνική Επαγγελµατική Εκπαίδευση – Μεταλυκειακή
Εκπαίδευση και Κατάρτιση – Επαγγελµατικά ∆ικαιώµατα - Πιστοποίηση
Προσόντων». Στο συνέδριο αυτό θα κληθούν να συµµετάσχουν ενεργά όλες
οι Επαγγελµατικές Ενώσεις, τα Επιµελητήρια, οι Επιστηµονικές Οµοσπονδίες,
η Πολιτεία µε τους φορείς της και άλλοι εµπλεκόµενοι καθώς και συνάδελφοι
από το εξωτερικό µε εγνωσµένη γνώση και εµπειρία στα θέµατα αυτά.
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Κύριος γνώµονας όλων των δράσεων και πρακτικών µας αποτελεί πάντα η
προάσπιση -ως κόρης οφθαλµού- της ερευνητικής, εκπαιδευτικής, αλλά και
διοικητικής λειτουργίας του Ελληνικού Πανεπιστηµίου, παράλληλα µε τη
διαφύλαξη αλλά και περαιτέρω εντατικοποίηση της διαδικασίας αναβάθµισης
της ποιότητας και ακαδηµαϊκότητας των ελληνικών ΑΕΙ.
Αποτελεί πάγιο και σταθερό πιστεύω µας ότι το µέγιστο έργο της
αλλαγής και της µεγάλης ανάταξης του συστήµατος εναπόκειται στους
ώµους των λειτουργών της Ανώτατης Εκπαίδευσης. Η διεθνής εµπειρία
φανερώνει ότι καµιά άλλη συνιστώσα του Πανεπιστηµίου ή της
Πολιτείας, ακόµα και αν έχει τη θέληση, δεν είναι σε θέση από µόνη της
να φέρει σε πέρας το δύσκολο αυτό έργο.

Ο Πρόεδρος

Η Γραµµατέας

Νικόλαος Μ.
Σταυρακάκης
Καθηγητής Ε.Μ.Π.

Ευγενία Μπουρνόβα
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Ε.Κ.Π.Α.

Π O Σ ∆ Ε Π
Κ Ο Ι Ν Η

/ Ο Σ Ε Π-Τ Ε Ι
Α Π Ο Φ Α Σ Η
ΑΘΗΝΑ, 27 ΙΟΥΛΙΟΥ 2010

Θέµα: Κοινή Απόφαση της ΠΟΣ∆ΕΠ και της ΟΣΕΠ-ΤΕΙ για το θέµα της
αδειοδότησης των «κολεγίων».
Με αµείωτο ενδιαφέρον δύο Οµοσπονδίες της Ανώτατης Εκπαίδευσης
παρακολουθούν όλο το προηγούµενο χρονικό διάστηµα το πολύ σοβαρό θέµα των
κολεγίων ή όποια άλλη µετονοµασία τους έχει δοθεί πρόσφατα από το Υπουργείο
Παιδείας. Μετά από πολύ περίσκεψη έχουµε καταλήξει στις ακόλουθες διαπιστώσεις:
1) Συνεχίζει να καλλιεργείται σκόπιµα, από τους κάθε λογής ενδιαφεροµένους, η
σύγχυση σχετικά µε τις υποχρεώσεις της χώρας στο θέµα αυτό, που απορρέουν από
την ευρωπαϊκή οδηγία και τις αποφάσεις του ∆ικαστηρίου Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
(∆ΕΚ). Γι’ αυτό είναι ιδιαίτερα σηµαντικό να αποσαφηνιστεί ότι: Τόσο η ευρωπαϊκή
οδηγία, όσο και το ∆ικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (∆ΕΚ), επιβάλλουν την
αναγνώριση των επαγγελµατικών προσόντων όσων κατέχουν Πανεπιστηµιακούς
τίτλους, ακόµη και αν τµήµα των σπουδών τους έχει πραγµατοποιηθεί σε µη
πανεπιστηµιακούς φορείς. Όµως, ούτε το ευρωπαϊκό δίκαιο ούτε το ∆ΕΚ επιβάλλουν
– ούτε θα µπορούσαν να επιβάλουν- στα κράτη-µέλη τον τρόπο οργάνωσης της
Ανώτατης Εκπαίδευσης. Συνεπώς, η Ελλάδα δεν υποχρεούται να ανέχεται τη
λειτουργία ούτε, πολύ περισσότερο, να αναγνωρίζει φορείς παροχής Ανώτατης

270

παιδείας άλλους απ’ αυτούς που προσδιορίζονται από το Σύνταγµα και την εθνική
νοµοθεσία. Υπογραµµίζουµε ότι οι περίφηµες συµβάσεις δικαιόχρησης (franchising)
ιδιωτών µε πανεπιστήµια του εξωτερικού δεν ρυθµίζονται ούτε από το ευρωπαϊκό
ούτε από το ελληνικό δίκαιο. Εποµένως, η ίδρυση και λειτουργία τέτοιων
µορφωµάτων µπορεί να απαγορευθεί χωρίς η χώρα να αντιµετωπίζει πρόβληµα
συµµόρφωσης προς τις ευρωπαϊκές της υποχρεώσεις.
2) Το Υπουργείο Παιδείας -παρά τις αρχικές διαβεβαιώσεις- εξακολουθεί να έχει σε
ισχύ το Νόµο 3696/2008 για τα Κολέγια. Κεντρικό σηµείο του Νόµου αποτελεί το
Άρθρο 10, το οποίο ουσιαστικά ιδρύει (καθαρώς κερδοσκοπικά) ιδιωτικά
Πανεπιστήµια στην Ελλάδα, δηµιουργώντας έτσι ένα σοβαρό συνταγµατικό
πρόβληµα και αναπτύσσοντας παράλληλα έναν αποικιακού χαρακτήρα
«εκπαιδευτικό πολιτισµό». Το άρθρο 10 στην πράξη επιφέρει ουσιαστική
ανατροπή στη δοµή της Ανώτατης Εκπαίδευσης. Όλα αυτά βέβαια συµβαίνουν τη
στιγµή που στην υπόλοιπη Ευρώπη διεξάγεται ένας ευρύτατος και εντονότατος
διάλογος, σε όλα τα επίπεδα, για το µέλλον της ∆ηµόσιας Ανώτατης
Εκπαίδευσης και Έρευνας.
3) Είναι προφανές ότι στην εποχή της κοινωνίας και της οικονοµίας της γνώσης είναι
απαραίτητη η ύπαρξη ενός καλά οργανωµένου, αποτελεσµατικού, ευέλικτου και
πολυ-επίπεδου συστήµατος εκπαίδευσης και κατάρτισης. Στο πλαίσιο αυτό,
θεωρούµε ότι ο Νόµος 3696/2008 για τα Κολέγια δεν καλύπτει το ουσιαστικό
θεσµικό κενό, που για πολλές δεκαετίες υπάρχει στη µεταλυκειακή εκπαίδευση και
κατάρτιση. Ο νόµος αυτός, που απλά υπάγει καταρχήν τα Εργαστήρια Ελευθέρων
Σπουδών στον έλεγχο του Υπουργείου Παιδείας, στην ουσία ρυθµίζει κάποια θέµατα,
που αφορούν κυρίως 40-50 «Κολέγια», ενώ ελάχιστα αναφέρεται στα υπόλοιπα
δυόµισι χιλιάδες περίπου Κέντρα Ελευθέρων Σπουδών, συντηρώντας έτσι τη γενική
αταξία στο µεταλυκειακό επίπεδο. Εποµένως, θεωρούµε ότι το Υπουργείο Παιδείας
θα πρέπει, µε αποφασιστικότητα και αποτελεσµατικότητα, να παρέµβει θεσµικά στο
πλαίσιο της τελευταίας Οδηγίας 2005/36/ΕΚ στο χώρο της Μεταλυκειακής
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης –αναθεωρώντας τον Νόµο 3696/2008- για να
εκλείψουν τα ποικίλα αρνητικά φαινόµενα και να µη φτάσουµε στο σηµείο της
αναγνώρισης των πάντων χωρίς κανόνες και όρια.
4) Πρόσφατα εντοπίσαµε ένα µικρό αριθµό ιδιωτικών επιχειρήσεων, οι οποίες
προβάλλονται µε απύθµενη θρασύτητα -µέσα µάλιστα και από τα πιο έγκυρα ΜΜΕ
έντυπα και ηλεκτρονικά- µε τον τίτλο Πανεπιστήµιο (University). Οι επιχειρήσεις
αυτές -εκµεταλλευόµενες τον τίτλο τους- δεν πληρώνουν φόρους, αγνοούν
επιδεικτικά τις αποφάσεις του Υπουργείου Παιδείας, δεν υφίστανται τις
συνέπειες των αποφάσεων των αρµοδίων οργάνων Προστασίας του
Καταναλωτή, δεν εφαρµόζουν αποφάσεις του Ελληνικού Κοινοβουλίου, δρώντας
σαν να βρίσκονται σε µια άλλη χώρα. Όλα αυτά φαίνονται να συγκροτούν ένα
πολιτικό-οικονοµικό σκάνδαλο πρώτου µεγέθους. Καλούµε τους Υπουργούς
Παιδείας, Οικονοµικών και Προστασίας του Πολίτη, να παρέµβουν. Γνωρίζουµε ότι
έχουν στην διάθεσή τους όλα τα απαιτούµενα στοιχεία. ∆εν είναι δυνατόν, την εποχή
που όλοι µας καλούµαστε να κάνουµε τεράστιες θυσίες, κάποιοι να κερδίζουν
εκατοµµύρια ευρώ εξαπατώντας τους νέους µας και τις οικογένειές τους.
5) Το µέλλον των παιδιών µας είναι µια πολύ σοβαρή υπόθεση και ο χρόνος τους πέραν των όποιων δικών µας οικονοµικών επιβαρύνσεων- αποτελεί µια σηµαντική
επένδυση, όχι µόνο γι’ αυτά, αλλά και για την κοινωνία µας γενικότερα.
Ενηµερώνουµε την ελληνική οικογένεια – ειδικά αυτή µε µέσο και χαµηλό
εισόδηµα- που εξετάζει το ενδεχόµενο να αναθέσει τη µεταλυκειακή µόρφωση
των παιδιών της σε επιχειρήσεις αυτής της µορφής να είναι ιδιαίτερα
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προσεκτική και να εξετάζει µε περίσκεψη όσα υπόσχονται απλόχερα αυτές οι
επιχειρήσεις. Οι επιχειρήσεις αυτές -σύµφωνα µε πρόσφατη απόφαση του
Υπουργείου Παιδείας- µπορούν να απασχολούν εκπαιδευτικό προσωπικό µε
απαράδεκτα µειωµένα προσόντα (δεν απαιτείται καν πτυχίο Ανώτατης
Εκπαίδευσης!!!) και οι αξιολογήσεις ποιότητας που γίνονται από φορείς του
εξωτερικού είναι επίσης υπό σοβαρή αµφισβήτηση.
6) Από όλα τα παραπάνω καθίσταται προφανές ότι η εφαρµογή µιας συνεκτικής,
κοινωνικά δίκαιης, διορατικής, αναπτυξιακής και πάνω απ’ όλα αξιοπρεπούς Εθνικής
Πολιτικής Παιδείας αποτελεί µια µεγάλη αναγκαιότητα αλλά και ένα επιτακτικό
ζητούµενο, ειδικά στις δύσκολες µέρες που διέρχεται η χώρα,.
Γνωρίζουµε ότι ένα µέρος της ευθύνης για την έντονη ανάπτυξη του ιδιότυπου και
εκφυλιστικού αυτού φαινοµένου ανώτατης παρά-εκπαίδευσης στη χώρα µας ανήκει
στη µέχρι σήµερα ποικιλόµορφη ηγεσία τόσο του πανεπιστηµιακού όσο και του
τεχνολογικού συστήµατος σε όλα τα επίπεδα. Φαινόµενα -µερικές φορές έντονααναξιοκρατίας, αντί-ακαδηµαϊκότητας, διαπλοκής, νεποτισµού, προχειρότητας,
αυθαιρεσίας, που εµφανίστηκαν στο παρελθόν και δυστυχώς συνεχίζουν –κάποια απ’
αυτά- προκλητικά να επιβιώνουν και σήµερα, συγκροτούν µερικούς µόνο από τους
λόγους που έχουν οδηγήσει το Πανεπιστηµιακό µας σύστηµα στη σηµαντική απώλεια
ζωτικού χώρου τόσο στο εσωτερικό, όσο και στο στρατηγικής σηµασίας ευρύτερο
γεωπολιτικό περιβάλλον της πατρίδας µας.
Για όλα τα παραπάνω, η ΠΟΣ∆ΕΠ και η ΟΣΕΠ-ΤΕΙ αφενός άµεσα θα ζητήσουν να
λάβουν γνώση όλου του υλικού, που οδήγησε την Πολιτεία να δώσει τις 30 άδειες
στις εν λόγω κερδοσκοπικές επιχειρήσεις και αφετέρου εξετάζουν:
Α) να προσφύγουν εναντίον των µητρικών Πανεπιστηµίων των επιχειρήσεων που
λειτουργούν µε σχέση δικαιόχρησης (franchising) µε ξένα Πανεπιστήµια, ενώπιον
των αρµόδιων εποπτευόντων διοικητικών φορέων τους, καθώς και ενώπιον των
δικαστηρίων των χωρών όπου αυτά εδρεύουν.
Β) τον τρόπο µε τον οποίο θα µπορούσε το ∆ικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων να
επανεξετάσει το όλο ζήτηµα, γνωρίζοντας ότι οι µέχρι σήµερα αποφάσεις του
εκδόθηκαν µε αποδεδειγµένα ελλιπέστατη νοµική υπεράσπιση των συµφερόντων του
Ελληνικού ∆ηµοσίου και των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων.
Γ) τους τρόπους ενεργοποίησης των αιτήσεων ακύρωσης που έχουν ήδη κατατεθεί
στο Συµβούλιο της Επικρατείας, µαζί µε άλλους φορείς των Ανώτατων
Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων, συµπεριλαµβανοµένου και του ενδεχόµενου κατάθεσης
αίτησης ασφαλιστικών µέτρων περί απαγόρευσης εγγραφών στα Κολέγια, ώστε να
αποφευχθούν πιθανά τετελεσµένα.
∆) την διοργάνωση Συνεδρίου το φθινόπωρο στην Αθήνα µε θέµα «Τεχνική
Επαγγελµατική Εκπαίδευση – Μεταλυκειακή Εκπαίδευση και Κατάρτιση –
Επαγγελµατικά ∆ικαιώµατα - Πιστοποίηση Προσόντων». Στο συνέδριο αυτό θα
κληθούν να συµµετάσχουν ενεργά όλες οι Επαγγελµατικές Ενώσεις, τα
Επιµελητήρια, οι Επιστηµονικές Οµοσπονδίες, η Πολιτεία µε τους φορείς της και
άλλοι εµπλεκόµενοι καθώς και συνάδελφοι από εξωτερικό µε εγνωσµένη γνώση και
εµπειρία στα θέµατα αυτά.
Κύριος γνώµονας όλων των δράσεων και πρακτικών µας αποτελεί πάντα η
προάσπιση -ως κόρης οφθαλµού- της ερευνητικής, εκπαιδευτικής, αλλά και
διοικητικής λειτουργίας των Ελληνικών ΑΕΙ, παράλληλα µε τη διαφύλαξη αλλά και
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περαιτέρω εντατικοποίηση της διαδικασίας αναβάθµισης της ποιότητας και
ακαδηµαϊκότητας αυτών.
Αποτελεί πάγιο και σταθερό πιστεύω µας ότι το µέγιστο έργο της αλλαγής και της
µεγάλης ανάταξης του συστήµατος εναπόκειται στους ώµους των λειτουργών της
Ανώτατης Εκπαίδευσης. Η διεθνής εµπειρία φανερώνει ότι καµιά άλλη συνιστώσα
του Πανεπιστηµίου ή της Πολιτείας, ακόµα και αν έχει τη θέληση, δεν είναι σε θέση
από µόνη της να φέρει σε πέρας το δύσκολο αυτό έργο.

Η Γραµµατέας

Ο Πρόεδρος
Νικόλαος Μ. Σταυρακάκης
Καθηγητής Ε.Μ.Π.

Ευγενία Μπουρνόβα
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Ε.Κ.Π.Α.

Ο Πρόεδρος

Ο Γραµµατέας

Γιάννης Τσάκνης
Καθηγητής ΤΕΙ Αθήνας

Κυριάκος Τσινίδης
Καθηγητής Εφαρµογών ΤΕΙ
Λάρισας

Πανελλήνια Οµοσπονδία Συλλόγων
∆ιδακτικού και Ερευνητικού
Προσωπικού
∆ιεύθυνση: ΣΤΑ∆ΙΟΥ 5, GR105 62, ΑΘΗΝΑ,
Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο: posdep@posdep.gr
Ιστοσελίδα: www.posdep.gr
Τηλέφωνο: 210 3688537
Fax: 210.3688501

∆ΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΘΗΝΑ, 28 ΙΟΥΛΙΟΥ 2010

Α Π Ο Φ Α Σ Η
ΘΕΜΑ: Αλλαγή της διαδικασίας αξιολόγησης των ερευνητικών προγραµµάτων «ΘAΛΗΣ»
και «ΑΡΧΙΜΗ∆ΗΣ»
Η ∆ιοικούσα Επιτροπή της ΠΟΣ∆ΕΠ εκφράζει την έντονη δυσαρέσκεια και την αντίθεσή της
στη νέα διαδικασία κρίσης των ερευνητικών προγραµµάτων «Θαλής» και «Αρχιµήδης» που
ανακοίνωσε πρόσφατα (21/07/10) το Γραφείο του Υφυπουργού Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης
και Θρησκευµάτων, κ. Πανάρετου.
Είναι πρωτοφανές και απαράδεκτο από κάθε άποψη να µεταβάλλεται η διαδικασία
αξιολόγησης ερευνητικών προγραµµάτων αφού έχει παρέλθει (µάλιστα, εδώ και έξι µήνες!),
η προθεσµία υποβολής. Πολύ δε περισσότερο που η νέα διαδικασία όχι µόνο δεν εξασφαλίζει
την αρτιότερη και ταχύτερη αξιολόγηση αλλά δηµιουργεί σοβαρά προβλήµατα όσον αφορά
τη διαφάνεια, την ποιότητα των αξιολογήσεων και το χρόνο ολοκλήρωσης της όλης
διαδικασίας.
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Συγκεκριµένα θεωρούµε ότι η συγκεκριµένη διαδικασία χαρακτηρίζεται από σοβαρότατα
προβλήµατα:
Α) ΝΟΜΙΚΑ
(1) Σε καµία χώρα στον κόσµο, και σε καµία προκήρυξη για χρηµατοδότηση έρευνας δεν
ζητούνται επιπλέον στοιχεία, και δη στοιχεία που αφορούν το φυσικό αντικείµενο του
υποβαλλόµενου ερευνητικού έργου, µετά την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των
προτάσεων.
(2) Η απαιτούµενη περίληψη στα Αγγλικά, έκτασης άνω των 3.000 λέξεων, επιτρέπει την εκ
νέου σύνταξη της πρότασης έργου, µε αρκετούς βαθµούς ελευθερίας σε σχέση µε την αρχική
πρόταση, τη στιγµή µάλιστα που στην αρχική προκήρυξη δεν ζητείτο αντίστοιχη περίληψη
στα Ελληνικά, η οποία θα µπορούσε ίσως να µεταφραστεί ώστε να είναι, έστω κατά
τεκµήριο, δυνατός ο έλεγχος της ακρίβειας της απόδοσης.
2. ∆ΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
(1) Με ποια διαδικασία θα επιλεγούν οι ξένοι αξιολογητές, ώστε να είναι γνώστες κάθε
ιδιαίτερου αντικειµένου και, µάλιστα, να ισχύσει αυτό εξίσου για όλες τις προτάσεις;
(2) Με ποια διαδικασία και µε ποια κριτήρια θα αξιολογηθούν οι "εκτεταµένες περιλήψεις";
Είναι άξιον απορίας πώς θεωρεί το Υπουργείο ότι ξένοι αξιολογητές θα είναι σε θέση να
αξιολογήσουν ουσιαστικά τις υποβληθείσες προτάσεις από µια περίληψη.
3. ∆ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΟΡΘΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
(1) Ουδείς έχει δικαίωµα να αλλάζει τη διαδικασία αξιολόγησης µετά το πέρας της υποβολής
των προτάσεων. Το ίδιο το Υπουργείο εµφανίζεται, συνεπώς, να λειτουργεί έξω από τα
θεµελιώδη διεθνή πρότυπα της επιστηµονικής δεοντολογίας.
(2) ∆εδοµένου ότι σε όλες τις προτάσεις έργων συµµετέχουν συνεργάτες ερευνητές υψηλού
επιπέδου από διάφορες χώρες του κόσµου, θα εκτεθούµε ως κράτος και ως πανεπιστήµια
διεθνώς.
4. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
Η νέα αυτή διαδικασία θα επιφέρει και νέα καθυστέρηση στην πορεία των ερευνητικών
προγραµµάτων, επιπλέον της ήδη µεγάλης καθυστέρησης, έτσι ώστε να διακυβεύεται η ίδια η
δυνατότητα εκπόνησής τους ή και η επιστηµονική τους αξία, όταν εντέλει αρχίσει η
χρηµατοδότησή τους.
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΛΟΓΟΥΣ
Απαιτούµε από το Υπουργείο να ακυρώσει άµεσα τη διαδικασία αυτή και να προχωρήσει µε
ταχείς ρυθµούς την αξιολόγηση σύµφωνα µε τους αρχικούς όρους της προκήρυξης.
Η ελληνική επιστηµονική κοινότητα, και ειδικά τα µέλη ∆ΕΠ των Πανεπιστηµίων, έχουν
ταλαιπωρηθεί αρκετά µε την έλλειψη στοιχειώδους στρατηγικής υποστήριξης της έρευνας, µε
τις γραφειοκρατικές διαδικασίες διαχείρισης και ελέγχων των ερευνητικών έργων, µε την
ασυνέπεια και τις καθυστερήσεις στις διαδικασίες προκήρυξης και αξιολόγησης των
λιγοστών ερευνητικών προγραµµάτων, κ.ά. ∆εν είναι δυνατό να δεχθεί επιπλέον και την
υποτίµησή της, ως εν δυνάµει αφερέγγυας, µη αντικειµενικής κλπ, όπως σαφώς υποδηλώνει η
νέα αυτή διαδικασία αξιολόγησης.
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Η ΠΟΣ∆ΕΠ, εφόσον δεν αποσυρθεί η νέα διαδικασία, επιφυλάσσεται να την προσβάλλει µε
κάθε πρόσφορο µέσο.

Κοινοποίηση:
*Κυρία Άννα ∆ιαµαντοπούλου, Υπουργό Παιδείας, Ανδρέα Παπανδρέου 37, 151 – 80
Μαρούσι, ypourgos@ypepth.gr

Ο Πρόεδρος

Η Γραµµατέας

Νικόλαος Μ.
Σταυρακάκης
Καθηγητής Ε.Μ.Π.

Ευγενία Μπουρνόβα
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Ε.Κ.Π.Α.

*Καθηγητή Ιωάννη Πανάρετο, Υφυπουργό Παιδείας, Ανδρέα Παπανδρέου 37, 15180
Μαρούσι. deputy_minister_contact@ypepth.gr
*Καθηγητή Αχιλλέα Μητσό, Γενικό Γραµµατέα Έρευνας & Τεχνολογίας, , Μεσογείων 1418, 115 10 Αθήνα, secgenof@gsrt.gr
*Καθηγητή Βασίλειο Παπάζογλου, Ειδικό Γραµµατέα Πανεπιστηµιακής Εκπαίδευσης,
Ανδρέα Παπανδρέου 37, 15180 Μαρούσι, papazog@deslab.ntua.gr
*Κυρία Ιφιγένεια Ορφανού Ειδική Γραµµατέα ∆ιαχείρισης Προγραµµάτων Κοινοτικού
Πλαισίου Στήριξης, Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Τ.Κ 10558 ΑΘΗΝΑ, i.orfanou@epeaek.gr
*Γραφείο Πρωθυπουργού της Ελλάδος Κυρίου ΓΕΩΡΓΙΟΥ Α. ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ, Μέγαρο
Μαξίµου, Ηρώδη Αττικού 19, Τ.Κ. 106 74, ΑΘΗΝΑ.
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Πανελλήνια Οµοσπονδία Συλλόγων
∆ιδακτικού και Ερευνητικού
Προσωπικού
∆ιεύθυνση: ΣΤΑ∆ΙΟΥ 5, GR105 62, ΑΘΗΝΑ,
Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο: posdep@posdep.gr
Ιστοσελίδα: www.posdep.gr

Π Ρ Ο Ε ∆ Ρ ΕΙΟ
Αθήνα, 28 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2010
ΠΡΟΣ τον
Καθηγητή Ιωάννη Πανάρετο, Υφυπουργό Παιδείας,
Ανδρέα Παπανδρέου 37, 15180 Μαρούσι. deputy_minister_contact@ypepth.gr
ΘΕΜΑ: ∆ιαδικασία αξιολόγησης των προγραµµάτων βασικής έρευνας «ΘAΛΗΣ» και
«ΑΡΧΙΜΗ∆ΗΣ»
Αξιότιµε κύριε Υφυπουργέ,
Πριν από ένα περίπου µήνα εστάλη στην πολιτική ηγεσία του ΥΠ∆ΒΜΘ η µε
ηµεροµηνία 28 Ιουλίου απόφαση της ∆ιοικούσας Επιτροπής της ΠΟΣ∆ΕΠ µε θέµα
«Αλλαγή της διαδικασίας αξιολόγησης των ερευνητικών προγραµµάτων «ΘAΛΗΣ»
και «ΑΡΧΙΜΗ∆ΗΣ» (Επισυνάπτεται). Στην απόφαση αυτή – στην οποία ας
σηµειωθεί καταλήξαµε αφού συνεργαστήκαµε επί µακρόν τόσο µε συναδέλφους
διακεκριµένους ερευνητές της ηµεδαπής και της αλλοδαπής όσο και µε έγκριτους
νοµικούς συναδέλφουςαναδεικνύονται ποικίλα θέµατα νοµικής φύσεως,
ερευνητικής πρακτικής αλλά και διαφάνειας και δεοντολογίας. Με το πέρασµα του
χρόνου και τη σωρευµένη πλέον εµπειρία φαίνεται να αναδεικνύεται εξίσου
σηµαντικό και το θέµα της αποτελεσµατικότητας της διαδικασίας, η οποία
ακολουθείται από την ηγεσία του Υπουργείου. Η παλαιότερη εθνική εµπειρία αλλά
και η διεθνής πρακτική υποδεικνύουν ότι οι διαδικασίες αξιολόγησης από µια
στοιχειωδώς λειτουργούσα κεντρική αρχή περατώνονται σε διάστηµα 3-4 µηνών.
Παρατηρούµε όµως ότι το πρόγραµµα «Ηράκλειτος ΙΙ» µετρά ήδη τον 16ο µήνα από
υποβολής των προτάσεων, χωρίς να έχουν ανακοινωθεί ακόµα τα αποτελέσµατα της
αξιολόγησης. Για τα προγράµµατα «ΘAΛΗΣ» και «ΑΡΧΙΜΗ∆ΗΣ», µε απόφαση σας
που µας κοινοποιήθηκε 5 περίπου µήνες µετά την προθεσµία υποβολής των
προτάσεων, αλλάζει η διαδικασία αξιολόγησης, και ζητούνται για αυτό το λόγο
συµπληρωµατικά στοιχεία από όσους έχουν υποβάλει προτάσεις. Είναι δε
αξιοσηµείωτο, ότι στην εν λόγω απόφαση σας, δεν παρουσιάζεται η µεθοδολογία
αξιολόγησης που θα εφαρµοστεί, όπως οι στοιχειώδεις κανόνες διαφάνειας και
νοµιµότητας υπαγορεύουν.
Αρκετοί από εµάς έχουν µακρά πείρα τόσο στη σύνταξη προτάσεων όσο και στη
διαδικασία αξιοκρατικής, διαφανούς, αδιάβλητης διαδικασίας αξιολόγησης των
ερευνητικών προτάσεων αλλά και στην τελική επίτευξη των στόχων που θέτουµε συνήθως δε µε µεγάλη επιτυχία. Αυτή τη στιγµή η ερευνητική κοινότητα της χώρας
βρίσκεται στην τραγική κατάσταση να διανύει τον πέµπτο ή έκτο χρόνο µηδενικής
χρηµατοδότησης των δραστηριοτήτων της από το κράτος. Ελπίσαµε ότι µετά την
υπαγωγή όλων των αρµοδιοτήτων που αφορούν την Έρευνα σε ένα Υπουργείο και µε
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βάση τις προγραµµατικές δηλώσεις της πολιτικής ηγεσίας, η κατάσταση θα
ανατραπεί. Η υπάρχουσα αυτή στιγµή πραγµατικότητα µας διαµορφώνει την
πεποίθηση ότι στον τοµέα της χρηµατοδότησης της Έρευνας - µε µόνη εξαίρεση το
πρόγραµµα "ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ" - η Πολιτεία επιδεικνύει αδικαιολόγητη ολιγωρία, και
πειραµατισµούς που αγγίζουν τα όρια του ερασιτεχνισµού.
Οι τρεις Οµοσπονδίες του χώρου της Ανώτατης Εκπαίδευσης και της Έρευνας -στο
ξεκίνηµα µιας καινούριας ακαδηµαϊκής χρόνιάς, όπως φαίνεται αλλιώτικη από τις
άλλες- θωρούν ότι δεν µπορούν στο βαθµό που τις αφορά και στο µέτρο των
δυνατοτήτων τους να αφήσουν τα πράγµατα να κινούνται σε ρυθµούς µηδενικούς.
Ζητάµε, για τελευταία φορά πριν προχωρήσουµε σε ένδικα µέσα, την απόσυρση της
σχετικής απόφασης σας και την άµεση αξιολόγηση των προτάσεων µε τους ακριβείς
όρους της προκήρυξης.

Με Ιδιαίτερη Εκτίµηση

Νικόλαος Μ. Σταυρακάκης
Πρόεδρος ΠΟΣ∆ΕΠ

Γιάννης Τσάκνης
Πρόεδρος ΟΣΕΠ-ΤΕΙ

∆ηµήτρης Λουκάς
Πρόεδρος ΕΕΕ
Κοινοποίηση:
Κυρία Άννα ∆ιαµαντοπούλου, Υπουργό Παιδείας, Ανδρέα Παπανδρέου 37, 151 – 80
Μαρούσι, ypourgos@ypepth.gr
Γραφείο Πρωθυπουργού της Ελλάδος Κυρίου ΓΕΩΡΓΙΟΥ Α. ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ, Μέγαρο
Μαξίµου, Ηρώδη Αττικού 19, Τ.Κ. 106 74, ΑΘΗΝΑ.
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Πανελλήνια Οµοσπονδία Συλλόγων
∆ιδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού
Διεύθυνση: ΣΤΑΔΙΟΥ 5, 4ος Όροφος, GR105 62, ΑΘΗΝΑ,
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: posdep@posdep.gr Ιστοσελίδα: www.posdep.gr
Τηλέφωνο: 210‐3689372
Fax: 210‐3689376

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

ΑΘΗΝΑ, 31 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2010

ΑΠΟΦΑΣΗ
Η Εκτελεστική Γραµµατεία της ΠΟΣ∆ΕΠ αντιµετωπίζει µε ιδιαίτερη ανησυχία τη δικαστική
περιπέτεια της Στέλλας Καραγιάννη, καθηγήτριας στο Τµήµα Οικονοµικών Επιστηµών
του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας και µάρτυρα της πολιτικής αγωγής υπέρ του Ελληνικού
∆ηµοσίου στη δίκη κατά των αδελφών Κυριακίδη για υπερκοστολογήσεις
πανεπιστηµιακών συγγραµµάτων.
Συγκεκριµένα η Σ. Καραγιάννη καλείται την Τρίτη 28 Σεπτεµβρίου 2010, από το
Πολυµελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης, εναγόµενη από τους αδελφούς Κυριακίδη οτι
κατέθεσε ενόρκως ψεύδη, µε σκοπό να τους συκοφαντήσει και να τους δηµιουργήσει
σοβαρό επαγγελµατικό πρόβληµα.
Η Σ. Καραγιάννη κατέθεσε ως µάρτυρας στο δικαστήριο, όπου µε βούλευµα του
Εφετείου Αθηνών είχαν παραπεµφθεί οι αδελφοί Κυριακίδη και παρουσίασε απλώς τα
συµπεράσµατα της Επιτροπής την οποία είχε συστήσει ο τότε Υπουργός Παιδείας κ.
Πέτρος Ευθυµίου µε αντικείµενο τη διερεύνηση της ζηµίας που υπέστη το ελληνικό
δηµόσιο από τις υπερκοστολογήσεις συγγραµµάτων. Η Επιτροπή εργάστηκε συλλογικά
και συστηµατικά, χρησιµοποίησε στοιχεία που είχε συλλέξει το Σ∆ΟΕ κατόπιν εντολής
του Ποινικού ∆ικαστηρίου και κατέληξε οµόφωνα σε Πόρισµα που διαπιστώνει ζηµία του
Ελληνικού ∆ηµοσίου ύψους 576 999 659 δρχ.
Εκφράζουµε την αµέριστη συµπαράστασή µας προς τη συνάδελφο Στέλλα Καραγιάννη,
η οποία διασύρεται άδικα, ταλαιπωρείται και υφίσταται οικονοµική και ηθική ζηµία,
επειδή εκτέλεσε µε συνέπεια, αφιλοκερδώς και εις βάρος του ακαδηµαϊκού χρόνου της,
το έργο που της ανατέθηκε από τον Υπουργό Παιδείας για την προστασία του δηµόσιου
πανεπιστηµίου.
Η τυχόν καταδίκη της συναδέλφου εκτός από την ηθική και οικονοµική της εξόντωση
θα δηµιουργήσει στα µέλη ∆ΕΠ έντονες επιφυλάξεις ή θα τα οδηγήσει στην άρνηση να
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συµµετάσχουν σε αντίστοιχες επιτροπές, καθώς η διατύπωση της επιστηµονικής άποψης
φαίνεται να γεννά αδικαιολόγητους και δυσβάστακτους δικαστικούς αγώνες. Για το λόγο
αυτό εκτός από τη συµπαράστασή µας στη συνάδελφο Στέλλα Καραγιάννη ζητούµε και
τη θεσµική προστασία των µελών της πανεπιστηµιακής κοινότητας από το Υπουργείο σε
αντίστοιχες περιπτώσεις.

Ο Πρόεδρος

Η Γραµµατέας

Νικόλαος Μ. Σταυρακάκης
Καθηγητής Ε.Μ.Π.

Ευγενία Μπουρνόβα
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ε.Κ.Π.Α.

1
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ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
ΑΘΗΝΑ, 1 Σεπτεµβρίου 2010
9η ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ

-

ΤΡΙΤΗ 31 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2010

Πραγµατοποιήθηκε την ΤΡΙΤΗ

31/08/2010, ώρα 18:00 έως 21:00 στα
Γραφεία της ΠΟΣ∆ΕΠ, ΣΤΑ∆ΙΟΥ 5, 4ος Όροφος, ΑΘΗΝΑ η 9η Συνεδρίαση

της Εκτελεστικής Γραµµατείας της Οµοσπονδίας, µε τα ακόλουθα
θέµατα
Παρευρίσκονταν οι Σταυρακάκης Νίκος, Μαρία Λεκάκου και
Σφενδουράκης Σπύρος από την ΚΙΠΑΝ, Μπουρνόβα Ευγενία και
Κουρουνιώτης Χρήστος από την ΑΡΜΕ, Στάθης Ευσταθόπουλος από
την ΑΣΚΕΥ και ο Γιώργος Τσιλιγκιρίδης από τη ∆ΗΠΑΚ.
Απουσίαζαν οι εκπρόσωποι της ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ (Ρ.Καλφακάκου, Γ.
Φουρτούνης και Κ.Μπασιούκας) και ο εκπρόσωπος της Φιλοσοφικής
Σχολής ΕΚΠΑ Γ.Κατσής.

Τα θέµατα της ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ
80) ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΕ∆ΡΕΙΟ:
α) Ενηµέρωση από τον Πρόεδρο και τον Σ. Ευσταθόπουλο σχετικά µε τη
συνάντηση µε το Γενικό Γραµµατέα του Υπουργού Υγείας Αναπλ. Καθηγητή
Ν. Πολύζο και τον Ειδικό Γραµµατέα του Υπουργείου Παιδείας καθηγητή
Βασίλη Παπάζογλου µε τον Πρόεδρο της ΠΟΣ∆ΕΠ και τους Προέδρους
Ιατρικών Τµηµάτων και Συλλόγων µελών ∆ΕΠ για θέµατα που αφορούσαν τις
εργασιακές σχέσεις των πανεπιστηµιακών γιατρών στα νοσοκοµεία.
β) Ενηµέρωση από τη Γραµµατέα για την κοινή συνεδρίαση ΣΑΠΕ-ΣΑΤΕ στην
οποία συζητήθηκαν θέµατα σχετικά µε τα επαγγελµατικά δικαιώµατα των
αποφοίτων και τον ορισµό επιτροπής για την µελέτη τους. Ενηµέρωση από τη
Γραµµατέα σχετικά µε την συνεδρίαση της Επιτροπής παρακολούθησης του
ΕΣΠΑ, όπου παρουσιάστηκε η πορεία των έργων και διαπιστώθηκε η ανάγκη
επίσπευσης των ρυθµών χρηµατοδότησης
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γ) Ενηµέρωση από την Αντιπρόεδρο σχετικά µε τη συνάντηση µε το Γενικό
Γραµµατέα Έρευνας Τεχνολογίας καθηγητή Αχιλλέα Μητσό: πρόκειται για την
τελευταία από µια σειρά συναντήσεων µε τον Γ.Γραµµατέα της ΓΓΕΤ µε στόχο
τη διαµόρφωση του ενιαίου χώρου έρευνας. Θα κοινοποιηθούν σύντοµα
πρακτικά των συναντήσεων.
δ) Υπόθεση της συναδέλφου Σ. Καραγιάννη (ΑΠΘ) για τη δίκη των
συγγραµµάτων: Μετά από εισήγηση του Χρήστου Κουρουνιώτη ελήφθη
απόφαση συµπαράστασης από την Εκτελεστική Γραµµατεία τόσο µε κείµενο
(επισυνάπτεται) όσο και µε την παρουσία στη δίκη ως µάρτυρα
υπεράσπισης του Προέδρου της ΠΟΣ∆ΕΠ.
81) ΕΣΠΑ: Προγράµµατα «ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ», «ΘAΛΗΣ», «ΑΡΧΙΜΗ∆ΗΣ» και
«Μεταδιδάκτορες». Αποφασίστηκε η επίδοση έγγραφης διαµαρτυρίας προς
τον υφυπουργό Γ.Πανάρετο (επισυνάπτεται) κατά τη συνάντηση µε την
πολιτική ηγεσία του ΥΠ∆ΒΜΘ. Με την απόφαση αυτή δίδεται ένα περιθώριο
στο Υπουργείο µέχρι τη ∆ευτέρα 6-9-2010 να επανέλθει στην αυστηρή
τήρηση των όρων της προκήρυξης άλλως θα καταφύγουµε στη
δικαιοσύνη αλλά και σε άλλους αρµόδιους φορείς και υπηρεσίες για
την προστασία των συναδέλφων αλλά και άλλων ερευνητών ηµεδαπής
και αλλοδαπής. Η απόφαση αυτή υπογράφεται από τους Προέδρους της
ΠΟΣ∆ΕΠ, της ΟΣΕΠ-ΤΕΙ και της ΕΕΕ. Επίσης αποφασίστηκε να υποβληθεί
αίτηµα για παράταση µερικών εβδοµάδων για το πρόγραµµα της ΓΓΕΤ
ενίσχυσης της ερευνητικής δραστηριότητας των µεταδιδακτόρων, επειδή η
προκήρυξη δηµοσιοποιήθηκε µεσούσης της θερινής περιόδου.
82) Κέντρα Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης:. Εισήγηση από τον Πρόεδρο για την
ανάγκη παρακολούθησης της εφαρµογής των αποφάσεων της πολιτείας για
το κλείσιµο των δύο ιδιωτικών επιχειρήσεων µεταλυκειακής εκπαίδευσης του American University of Athens και του Hellenic American University- και
στη συνέχεια σχολιάστηκε αρνητικά η σχέση που φαίνεται να έχει αναπτυχθεί
µεταξύ της διοίκησης της δεύτερης επιχείρησης και του Μητροπολίτη
Καλαβρύτων κ. Αµβροσίου µε την προσφορά έκπτωσης 50% στα δίδακτρα
8 «σπουδαστών», που θα µπορεί να αποστείλει η Μητρόπολη στην εν λόγω
επιχείρηση!!! Επίσης τονίστηκε για άλλη µια φορά ότι θα πρέπει να
επιστήσουµε την προσοχή στη µέση ελληνική οικογένεια για τους κινδύνους
που πολλές φορές ελλοχεύουν για τα παιδιά τους σε επιλογές από το χώρο
των «κολεγίων» αναγνωρισµένων και µη.
83) Οικονοµικά Πανεπιστηµιακών και της Οµοσπονδίας: Αποφασίστηκε µετά
από εισήγηση του προεδρείου να ζητηθεί από την πολιτική ηγεσία να εντάξει
τη συζήτηση για το Νέο Μισθολόγιο των Πανεπιστηµιακών στη διαβούλευση
για το νέο θεσµικό πλαίσιο των Α.Ε.Ι. Για τα Οικονοµικά της Οµοσπονδίας
αποφασίστηκε να προταθεί στους Συλλόγους η ετήσια συνδροµή των µελών
∆ΕΠ να διενεργείται µέσω των ιδρυµάτων µε παρακράτηση από το µισθό
όλων των µελών ∆ΕΠ, µία φορά κατ’ έτος –προτείνεται η 1η Σεπτεµβρίου
κάθε έτους- ενός ποσού, π.χ. 20 ευρώ. Το ακριβές ύψος θα εξαρτηθεί από
την εισήγηση, που θα υποβάλει ο ταµίας της Οµοσπονδίας συνάδελφος
Χρήστος Κουρουνιώτης για το ύψος του ποσού, που απαιτείται ώστε να
λειτουργήσει στα βασικά της σηµεία η Οµοσπονδία. Είναι προφανές ότι
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συνάδελφοι, που δεν θέλουν να καταβάλουν αυτή την ετήσια συνδροµή στην
Οµοσπονδία, θα µπορούν να το κάνουν αυτό µε µια απλή αίτηση τους προς
τον Πρύτανη του Ιδρύµατος µε κοινοποίηση στον Σύλλογο, µέσω της οποίας
θα ζητούν να απαλλάσσονται από την καταβολή συνδροµής. Αυτό το
σύστηµα εφαρµόζεται και στις άλλες Οµοσπονδίες του χώρου της
εκπαίδευσης από πολλά χρόνια.
84) ΚΕΝΤΡΟ
ΜΕΛΕΤΩΝ
και
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
της
ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ & ΕΡΕΥΝΑΣ(ΚΕΜΑΤΕΕ)
Εγκρίθηκε η ενηµερωτική
εισήγηση από τη Γραµµατέα για την πορεία της δηµιουργίας του κέντρου
µελετών σε συνεργασία µε την ΟΣΕΠ-ΤΕΙ και την ΕΕΕ.
10Ο ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ ΠΟΣ∆ΕΠ: Αποφασίστηκε να προταθεί στην επόµενη
συνεδρίαση των θεσµικών οργάνων της Οµοσπονδίας, ως χρόνος
διεξαγωγής του 10ου συνεδρίου το 2ο δεκαπενθήµερο του Ιανουαρίου 2011.
Επίσης προτείνεται να αυξηθεί κατά ένα 24ωρο η συνολική διάρκεια του
Συνεδρίου (4 ηµέρες: ΠΕΜΠΤΗ - ΚΥΡΙΑΚΗ), ώστε να υπάρξουν δύο πλήρεις
µέρες για τη ανάπτυξη των θεµάτων στις διάφορες θεµατικές ενότητες
(ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ΣΑΒΒΑΤΟ). Ακόµα θα γίνει προσπάθεια να διεξαχθούν οι
εκλογές για την ανάδειξη των εκπροσώπων στο Συνέδριο της ΠΟΣ∆ΕΠ µέσα
σε µια συγκεκριµένη εβδοµάδα µε την πρόβλεψη για περάτωση της
εκλογικής διαδικασίας την ίδια µέρα και ώρα για όλους τους Συλλόγους.
Τέλος, έγινε ενηµέρωση ότι το σύστηµα της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας αλλά
και έκφρασης γνώµης (δηµοψηφίσµατα) ΠΝΥΚΑ, που έχει αναπτυχθεί στο
Πανεπιστήµιο της ΠΑΤΡΑΣ από την οµάδα του καθηγητή Παύλου ΣΠΥΡΑΚΗ,
∆ιευθυντή του ΕΑΙΤΥ -το οποίο έτυχε µεγάλης διεθνούς διάκρισης µε την
κατάκτηση του 1ου Βραβείου από τον Αυστριακό οργανισµό Internet
Foundation Austria (IFA) to 2008. Τόσο η διάθεση του προγράµµατος όσο
και η αρκετά επίµονη και χρονοβόρα προσαρµογή του στα δεδοµένα της
Οµοσπονδίας και των Συλλόγων έχουν προσφερθεί δωρεάν στην
Οµοσπονδία από τον αγαπητό συνάδελφο και τους συνεργάτες του. Γι’ αυτή
την πολύτιµη προσφορά η Οµοσπονδία εκφράζει τις θερµές ευχαριστίες
της τόσο στον καθηγητή Παύλο Σπυράκη όσο και στους Συνεργάτες του.
Το σύστηµα ΠΝΥΚΑ είναι διαθέσιµο στους Συλλόγους, που θα θελήσουν να
το χρησιµοποιήσουν κατά τις εκλογικές διαδικασίες (τοπικές ή εθνικές) ή για
έκφραση γνώµης σε θέµατα που θα επιλέξουν. Σύντοµα θα έλθει σε επόµενη
συνεδρίαση σχέδιο κανονισµού λειτουργίας αυτού του συστήµατος καθώς και
της ιστοσελίδας της Οµοσπονδίας.
85) ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ ΤΟΥ
ΥΠ∆ΒΜΘ.
Εκτός των παραπάνω θεµάτων αποφασίστηκε να τεθούν στην αυριανή
συνάντηση τα εξής :
• αποσπάσεις συζύγων µελών ∆ΕΠ,
Θα δηλώσουµε στο Υπουργείο ότι θεωρούµε το θέµα ως µη λήξαν και
θα επανερχόµαστε σταθερά µέχρι να επιτύχουµε τη θεσµική
επανακατοχύρωση του.
•

αποσπάσεις εκπαιδευτικών στα Πανεπιστήµια,
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θα τονίσουµε στο Υπουργείο ότι όλες οι διδασκαλικές και καθηγητικές
Σχολές χρειάζονται επιπλέον προσωπικό από την πρωτοβάθµια και
δευτεροβάθµια εκπαίδευση. Αναγνωρίζουµε τις ακρότητες των
προηγουµένων χρόνων, αλλά αυτό δεν συνεπάγεται ότι θα πρέπει να
µηδενισθεί η παρουσία και ο ρόλος αυτών των στελεχών στην
εκπαιδευτική διαδικασία των Πανεπιστηµίων.
•

διορισµοί µελών ∆ΕΠ,
θα ζητήσουµε την άµεση ολοκλήρωση του διορισµού όλων των
εκκρεµουσών περιπτώσεων νέων µελών ∆ΕΠ από το Υπουργείο.

•

προκηρύξεις µελών ΕΤΕΠ.
Θα ζητήσουµε να αποδεσµευτούν οι διορισµοί µελών ΕΤΕΠ από τους
περιορισµούς του µνηµονίου.

86) ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ 4ΗΣ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ∆ΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΤΗΣ ΠΟΣ∆ΕΠ (∆ΙΕΥΡΥΜΕΝΗΣ): Αποφασίστηκε να συγκληθεί η 4η
Συνεδρίαση της ∆.Ε. µε τη συµµετοχή και των Προέδρων όλων των
Συλλόγων µελών ∆ΕΠ µετά το τέλος Σεπτεµβρίου και αφού έχουµε στη
διάθεσή µας το σύνολο των κειµένων του Υπουργείου Παιδείας σχετικά µε τις
αλλαγές στο θεσµικό πλαίσιο. ∆ιερευνάται η δυνατότητα όπως η συνεδρίαση
αυτή πραγµατοποιηθεί στο Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας (ΒΟΛΟΣ) µετά από
παλαιότερη έκφραση της επιθυµίας από τους εκεί συναδέλφους.
Τέλος, η Εκτελεστική Γραµµατεία αποφάσισε µε την έναρξη της ακαδηµαϊκής χρονιάς να
απευθύνει χαιρετισµό στους καινούργιους φοιτητές, στις ηγεσίες των Ιδρυµάτων παλαιές και νέες- καθώς και τους συναδέλφους.

Ο Πρόεδρος

Η Γραµµατέας

Νικόλαος Μ.
Σταυρακάκης
Καθηγητής Ε.Μ.Π.

Ευγενία Μπουρνόβα
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Ε.Κ.Π.Α.
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Π Ρ Ο Ε ∆ Ρ Ε Ι Ο
ΑΘΗΝΑ, 1 Σεπτεµβρίου 2010

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΗΓΕΣΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ
87) ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΕ∆ΡΕΙΟ:
α) Ενηµέρωση από τον Πρόεδρο και τον Σ. Ευσταθόπουλο σχετικά µε τη συνάντηση
µε το Γενικό Γραµµατέα του Υπουργού Υγείας Αναπλ. Καθηγητή Ν. Πολύζο και τον
Ειδικό Γραµµατέα του Υπουργείου Παιδείας καθηγητή Βασίλη Παπάζογλου µε τον
Πρόεδρο της ΠΟΣ∆ΕΠ και τους Προέδρους Ιατρικών Τµηµάτων και Συλλόγων
µελών ∆ΕΠ για θέµατα που αφορούσαν τις εργασιακές σχέσεις των πανεπιστηµιακών
γιατρών στα νοσοκοµεία.
β) Ενηµέρωση από τη Γραµµατέα για την κοινή συνεδρίαση ΣΑΠΕ-ΣΑΤΕ στην
οποία συζητήθηκαν θέµατα σχετικά µε τα επαγγελµατικά δικαιώµατα των αποφοίτων
και τον ορισµό επιτροπής για την µελέτη τους. Ενηµέρωση από τη Γραµµατέα
σχετικά µε την συνεδρίαση της Επιτροπής παρακολούθησης του ΕΣΠΑ, όπου
παρουσιάστηκε η πορεία των έργων και διαπιστώθηκε η ανάγκη επίσπευσης των
ρυθµών χρηµατοδότησης
γ) Ενηµέρωση από την Αντιπρόεδρο σχετικά µε τη συνάντηση µε το Γενικό
Γραµµατέα Έρευνας Τεχνολογίας καθηγητή Αχιλλέα Μητσό: πρόκειται για την
τελευταία από µια σειρά συναντήσεων µε τον Γ.Γραµµατέα της ΓΓΕΤ µε στόχο τη
διαµόρφωση το ενιαίου χώρου έρευνας. Θα κοινοποιηθούν σύντοµα πρακτικά των
συναντήσεων.
δ) Υπόθεση της συναδέλφου Σ. Καραγιάννη (ΑΠΘ) για τη δίκη των συγγραµµάτων:
Μετά από εισήγηση του Χρήστου Κουρουνιώτη ελήφθη απόφαση συµπαράστασης
από την Εκτελεστική Γραµµατεία µε κείµενο (επισυνάπτεται) και την παρουσία στη
δίκη ως µάρτυρα υπεράσπισης του Προέδρου της ΠΟΣ∆ΕΠ.
Η Υπουργός έδειξε ενδιαφέρον και έγινε συνεννόησης να συνεργαστούµε µε το
συνάδελφο Βασίλη Παπάζογλου ειδικό γραµµατέα Ανωτάτης για τον τρόπο µε τον,
οποίο θα µπορούσε το Υπουργείο να βοηθήσει στη συγκεκριµένη περίπτωση.
88) ΕΣΠΑ: Προγράµµατα «ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ», «ΘAΛΗΣ», «ΑΡΧΙΜΗ∆ΗΣ» και
«Μεταδιδάκτορες». Αποφασίστηκε η επίδοση έγγραφης διαµαρτυρίας προς τον
υφυπουργό Γ.Πανάρετο (επισυνάπτεται) κατά τη συνάντηση µε την πολιτική

284

ηγεσία του ΥΠ∆ΒΜΘ. Με την απόφαση αυτή δίδεται ένα περιθώριο στο Υπουργείο
µέχρι τη ∆ευτέρα 6-9-2010 να επανέλθει στην αυστηρή τήρηση των όρων της
προκήρυξης άλλως θα καταφύγουµε στη δικαιοσύνη αλλά και σε άλλους αρµόδιους
φορείς και υπηρεσίες για την προστασία των συναδέλφων αλλά και άλλων
ερευνητών ηµεδαπής και αλλοδαπής. Η απόφαση αυτή υπογράφεται από τους
Προέδρους της ΠΟΣ∆ΕΠ, της ΟΣΕΠ-ΤΕΙ και της ΕΕΕ. Επίσης αποφασίστηκε να
υποβληθεί αίτηµα για παράταση µερικών εβδοµάδων για το πρόγραµµα της ΓΓΕΤ
ενίσχυσης της ερευνητικής δραστηριότητας των µεταδιδακτόρων, επειδή η
προκήρυξη δηµοσιοποιήθηκε µεσούσης της θερινής περιόδου.
89) Κέντρα Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης:. Εισήγηση από τον Πρόεδρο για την
ανάγκη παρακολούθησης της εφαρµογής των αποφάσεων της πολιτείας για το
κλείσιµο των δύο ιδιωτικών επιχειρήσεων µεταλυκειακής εκπαίδευσης -του
American University of Athens και του Hellenic American Universityαποφασίστηκε η αποστολή επιστολής διαµαρτυρίας στον Αρχιεπίσκοπο µε
κοινοποίηση στην Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδος για την προσφορά 8
υποτροφιών από τον Μητροπολίτη Καλαβρύτων κ. Αµβρόσιο για τους σπουδαστές
στη δεύτερη από τις παραπάνω επιχειρήσεις.
90) Οικονοµικά Πανεπιστηµιακών και της Οµοσπονδίας: Αποφασίστηκε µετά από
εισήγηση του προεδρείου να ζητηθεί από την πολιτική ηγεσία να εντάξει τη συζήτηση
για το Νέο Μισθολόγιο των Πανεπιστηµιακών στη διαβούλευση για το νέο θεσµικό
πλαίσιο των Α.Ε.Ι.

91) ΚΕΝΤΡΟ
ΜΕΛΕΤΩΝ και ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ της ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ & ΕΡΕΥΝΑΣ(ΚΕΜΑΤΕΕ) Εγκρίθηκε η ενηµερωτική εισήγηση
από τη Γραµµατέα για την πορεία της δηµιουργίας του κέντρου µελετών σε
συνεργασία µε την ΟΣΕΠ-ΤΕΙ και την ΕΕΕ.

92) ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ ΤΟΥ
ΥΠ∆ΒΜΘ.
Εκτός των παραπάνω θεµάτων αποφασίστηκε να τεθούν στην αυριανή
συνάντηση τα εξής :
• αποσπάσεις συζύγων µελών ∆ΕΠ,
δηλώσαµε ότι θεωρούµε το θέµα ως µη λήξαν και θα επανερχόµαστε σταθερά
µέχρι να επιτύχουµε τη θεσµική επανακατοχύρωση του.
•

αποσπάσεις εκπαιδευτικών στα Πανεπιστήµια,
ενηµερώσαµε την Υπουργό ότι όλες οι διδασκαλικές και καθηγητικές Σχολές
χρειάζονται επιπλέον προσωπικό από την πρωτοβάθµια και δευτεροβάθµια
εκπαίδευση. Αναγνωρίζουµε τις ακρότητες των προηγουµένων χρόνων, αλλά
αυτό δεν συνεπάγεται ότι θα πρέπει να µηδενισθεί η παρουσία και ο ρόλος
αυτών των στελεχών στην εκπαιδευτική διαδικασία των Πανεπιστηµίων.

•

διορισµοί µελών ∆ΕΠ,
Ενηµερωθήκαµε ότι εκκρεµούν 700 διορισµοί νέων µελών ∆ΕΠ στο
ΥΠ∆ΒΜΘ, χωρίς να είναι γνωστό πόσες εκλογές νέων µελών ∆ΕΠ
βρίσκονται καθοδόν προς το Υπουργείο. Ζητήσαµε τον άµεσο διορισµό όλων
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των εκκρεµουσών θέσεων. Η απάντηση της ηγεσίας ήταν ότι -µε τα µέχρι
στιγµής δεδοµένα- για το 2010 δεν θα γίνουν άλλοι διορισµοί.
•

προκηρύξεις µελών ΕΤΕΠ.
Ζητήσαµε να αποδεσµευτούν οι διορισµοί µελών ΕΤΕΠ από τους
περιορισµούς του µνηµονίου. ∆εν υπήρξε κάποια ενθαρρυντική απάντηση.

.

Ο Πρόεδρος

Η Γραµµατέας

Νικόλαος Μ.
Σταυρακάκης
Καθηγητής Ε.Μ.Π.

Ευγενία Μπουρνόβα
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Ε.Κ.Π.Α.

Πανελλήνια Οµοσπονδία Συλλόγων
∆ιδακτικού και Ερευνητικού
Προσωπικού
∆ιεύθυνση: ΣΤΑ∆ΙΟΥ 5, 4ος Όροφος, GR105 62, ΑΘΗΝΑ,
Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο: posdep@posdep.gr
Ιστοσελίδα:
www.posdep.gr
Τηλέφωνο: 210-3689372
Fax: 210-3689376
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΑΘΗΝΑ, 1 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2010
Α Π Ο Φ Α Σ Η
Θέµα: Χαιρετισµός για την έναρξη νέας ακαδηµαϊκής χρονιάς 2010-2011.
Η Εκτελεστική Γραµµατεία της ΠΟΣ∆ΕΠ µε την ευκαιρία της έναρξης της καινούργιας
ακαδηµαϊκής χρονιάς:
1) Στέλνει τα συγχαρητήριά της στους επιτυχόντες στα Πανεπιστήµια των
φετινών εισαγωγικών εξετάσεων και τους διαβεβαιώνει ότι τόσο οι
πανεπιστηµιακοί δάσκαλοι όσο και η Οµοσπονδία καταβάλλουν κάθε
δυνατή προσπάθεια για την συνεχή αναβάθµιση των σπουδών αλλά και
των λοιπών δραστηριοτήτων της ακαδηµαϊκής ζωής.
2) Απευθύνει τα συγχαρητήρια της στις νεοεκλεγείσες Πρυτανικές Αρχές και
δηλώνει την πλήρη συµπαράστασή της στο δύσκολο έργο της διοίκησης
των Πανεπιστηµίων, ειδικά στη σηµερινή δυσµενή συγκυρία.
3) Τέλος, ευχόµαστε σε όλους τους συναδέλφους Πανεπιστηµιακούς
∆ασκάλους µια δηµιουργική χρονιά. Μια χρονιά µε ιδιαίτερα έντονα
χαρακτηριστικά -σύµφωνα µε τις εξαγγελίες της πολιτικής ηγεσίας του
ΥΠ∆ΒΜΘ- µεγάλων θεσµικών αλλαγών και ανατροπών. ∆ηλώνουµε
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στους συναδέλφους ότι θα προσπαθήσουµε να συµβάλουµε µε κάθε
τρόπο στην ανάπτυξη ενός γόνιµου, ώριµου και νηφάλιου διαλόγου για τη
διαµόρφωση του νέου θεσµικού πλαισίου στην κατεύθυνση δηµιουργίας
ενός δηµόσιου πανεπιστηµιακού συστήµατος υψηλών προδιαγραφών.

Ο Πρόεδρος

Η Γραµµατέας

Νικόλαος Μ.
Σταυρακάκης
Καθηγητής Ε.Μ.Π.

Ευγενία Μπουρνόβα
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Ε.Κ.Π.Α.

287

Πανελλήνια Οµοσπονδία Συλλόγων
∆ιδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού
Διεύθυνση: ΣΤΑΔΙΟΥ 5, 4ος Όροφος, GR105 62, ΑΘΗΝΑ,
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: posdep@posdep.gr Ιστοσελίδα: www.posdep.gr
Τηλέφωνο: 210-3689372
Fax: 210-3689376

ΠΡΟΕ∆ΡΕΙΟ
∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Αθήνα, 27 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2010
ΘΕΜΑ: Σχετικά µε τη συνάντηση στους ∆ελφούς της 26 Σεπτεµβρίου 2010 για τις
µεταρρυθµίσεις στην ανώτατη εκπαίδευση.

Το προεδρείο της Ομοσπονδίας παραβρέθηκε στην ολοήμερη συνάντηση των Δελφών
μεταξύ του πρωθυπουργού, της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Παιδείας, των Πρυτάνεων
και Προέδρων των Α.Ε.Ι., των προεδρείων της ΠΟΣΔΕΠ και ΟΣΕΠ-ΤΕΙ και εκπροσώπων των
κοινωνικών εταίρων. Περιμένοντας τη δημοσιοποίηση των προτάσεων του Υπουργείου
Παιδείας, έχουμε να δηλώσουμε τα ακόλουθα:
1. Διαμαρτυρόμαστε εντονότατα για όσα απαξιωτικά, ισοπεδωτικά, συκοφαντικά και
κακόγουστα αναφέρθηκαν από τον Πρωθυπουργό για τα Α.Ε.Ι. –αυτή μας τη θέση
μάλιστα την κάναμε σαφή και κατά την παρέμβασή μας στην ίδια εκδήλωση. Καλούμε
την ηγεσία της χώρας να ενσκήψει με φροντίδα και σοβαρότητα στα προβλήματα της
ανώτατης εκπαίδευσης και να μην αποδέχεται αβασάνιστα τις όποιες υποδείξεις
ανεύθυνων, φανερών ή μη, συμβούλων.
2. Όπως κατ’ επανάληψη έχουμε δηλώσει σε όλους τους τόνους τα πανεπιστήμιά μας
σήμερα διαθέτουν το καλύτερο επιστημονικό δυναμικό από συστάσεως του ελληνικού
κράτους!!
3. Η ΠΟΣΔΕΠ σύμφωνα με τις αποφάσεις της Διοικούσας Επιτροπής στηρίζει την ανάγκη
ριζικής μεταρρύθμισης των ΑΕΙ, έχει ήδη ανοίξει ένα ουσιαστικό διάλογο και εχει
καταθέσει προτάσεις όπως φάνηκε στο Διεθνές Συνέδριο του Απριλίου 2010 με τίτλο
«Το Πανεπιστήμιο στον 21ο αιώνα: Όραμα, Προβλήματα και Προοπτικές», αλλά και στο
Επιστημονικό Διήμερο του Οκτωβρίου 2009 με τίτλο «Η αναβάθμιση του Λυκείου και τα
Συστήματα Πρόσβασης στην Ανώτατη Εκπαίδευση: Οι Αναγκαίες Αλλαγές», που
οργανώθηκαν από την Ομοσπονδία στην Αθήνα. Αποτελεί βαθειά μας πίστη, πως η
έμπρακτη υπεράσπιση του δημόσιου πανεπιστημίου περνάει μέσα από την
επεξεργασία και κατάθεση προτάσεων για την ανάταξη του.
4. Θεωρούμε ότι προσερχόμαστε σε ένα διάλογο ανοικτό, ουσιαστικό, απροκατάληπτο και
χωρίς προειλημμένες αποφάσεις . Προφανώς η κυβέρνηση μπορεί να ζητήσει την όποια
συνεργασία και συμβολή από διακεκριμένους συναδέλφους του εξωτερικού αλλά
οφείλει να κατανοήσει, στοιχειωδώς έστω, ότι καμιά μεταρρύθμιση δεν μπορεί να
πετύχει χωρίς την συμμετοχή της ελληνικής ακαδημαϊκής κοινότητας τόσο στον
σχεδιασμό όσο και στην εφαρμογή της.
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5. Η Ομοσπονδία με τη συνεδρίαση της Διοικούσας Επιτροπής στις 9 Οκτωβρίου θα
ανοίξει το διάλογο μέσα σε όλα τα Πανεπιστήμια. Ειδική πρόσκληση για μεγιστοποίηση
της συμβολής απευθύνεται στους συνάδελφους με βαθειά γνώση του αντικειμένου
ή/και μακρά εμπειρία στην διοίκηση των πανεπιστημίων. Αποτελεί ευτυχή συγκυρία το
γεγονός ότι η περίοδος αυτή ταυτίζεται με την προσυνεδριακή διαδικασία για το 10ου
Συνέδριο της ΠΟΣΔΕΠ.
Οι νέοι και νέες της χώρας χρειάζονται ένα καλύτερο ελληνικό δημόσιο πανεπιστήμιο
στον ενιαίο ευρωπαϊκό χώρο εκπαίδευσης και έρευνας και οι ελληνικές οικογένειες απαιτούν
ένα αποτελεσματικότερο εκπαιδευτικό σύστημα, που θα συμβάλει στην κοινωνική συνοχή και
στην ορθολογική και σύγχρονη οικονομική ανάπτυξη της χώρας.

Ο Πρόεδρος

Η Γραμματέας

Νικόλαος Μ. Σταυρακάκης
Καθηγητής Ε.Μ.Π.

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ε.Κ.Π.Α.

Ευγενία Μπουρνόβα

1
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Πανελλήνια Οµοσπονδία Συλλόγων
∆ιδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού (ΠΟΣ∆ΕΠ)
Ομοσπονδία Συλλόγων
Εκπαιδευτικού Προσωπικού Τ.Ε.Ι. (ΟΣΕΠ-ΤΕΙ)
Αθήνα, 8 Οκτωβρίου 2010

∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΘΕΜΑ: Συνάντηση των Προέδρων των δύο Οµοσπονδιών µε τον Υφυπουργό
Οικονοµικών κ. Φίλιππο Σαχινίδη.
Σήµερα έγινε συνάντηση του Προέδρου της ΠΟΣ∆ΕΠ καθηγητού Νικολάου Μ.
Σταυρακάκη, του Προέδρου της ΟΣΠ-ΤΕΙ καθηγητού Ιωάννη Τσάκνη µε τον
Υφυπουργό Οικονοµικών κ. Φίλιππο Σαχινίδη. Οι Πρόεδροι των
Οµοσπονδιών µεταξύ άλλων παρουσίασαν στον κ. Υφυπουργό
1) τη δεινή οικονοµική κατάσταση στην οποία έχουν περιέλθει οι διδάσκοντες
στα Πανεπιστήµια και τα Τεχνολογικά Ιδρύµατα της χώρας,
2) τις τεράστιες δυσκολίες που συναντούν τα Ιδρύµατα στην εκπλήρωση των
βασικών λειτουργιών τους και ειδικά αυτά της περιφέρειας,
3) τα προβλήµατα, που αρχίζουν να δηµιουργούνται µε την αύξηση του
ρυθµού
συνταξιοδοτήσεων
συναδέλφων
λόγω
των
τελευταίων
νοµοθετηµάτων περί τα συνταξιοδοτικά.
Ζητήσαµε από τον Υφυπουργό κ. Σαχινίδη
Α) να αρχίσει άµεσα ο διάλογος για την επικαιροποίηση του ειδικού
µισθολογίου των διδασκόντων και των ερευνητών του ενιαίου χώρου
της Ανώτατης Εκπαίδευσης και της Έρευνας.
Β) να αντιµετωπισθούν άµεσα τα επείγοντα θέµατα χρηµατοδότησης των
Ιδρυµάτων.
Γ) Να προχωρήσουν το συντοµότερο οι διορισµοί των νέων µελών ∆ΕΠ και
ΕΠ.
Ο κ. Υφυπουργός δεσµεύτηκε ότι -στο πλαίσιο των θεσµικών αλλαγών στην
Ανώτατη Εκπαίδευση- θα γίνουν όλες οι απαραίτητες ενέργειες ώστε να αρχίσει
άµεσα τριµερής διάλογος µεταξύ του Υπουργείου Οικονοµικών, του
Υπουργείου Παιδείας και των 3 Οµοσπονδιών του χώρου της Ανώτατης
Εκπαίδευσης και της Έρευνας για την επικαιροποίηση του ειδικού
µισθολογίου µας.

Νικόλαος Μ. Σταυρακάκης
Πρόεδρος ΠΟΣ∆ΕΠ

Γιάννης Τσάκνης
Πρόεδρος ΟΣΕΠ-ΤΕΙ
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Πανελλήνια Οµοσπονδία Συλλόγων
∆ιδακτικού και Ερευνητικού
Προσωπικού
∆ιεύθυνση: ΣΤΑ∆ΙΟΥ 5, GR105 62, ΑΘΗΝΑ,
Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο: posdep@posdep.gr
Ιστοσελίδα: www.posdep.gr
Τηλέφωνο: 210 3688537
Fax: 210.3688501

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ
5 η (∆ιευρυ µένη) ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ, ΣΑΒΒΑΤΟ 9 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2010,
στο ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟ∆ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠ ΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ,
ΚΤΙΡΙΟ ΣΧΟΛΗΣ ΝΟΠΕ, Αίθουσα ΟΙΚΟΝΟΜΙ∆Η

ΕΝΗΜΕ ΡΩΤΙΚΟ

∆ΕΛΤΙΟ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΚΙ Π ΑΝ ( Αυγ ο υσ τ ι αν άκ ης Μ ιχ α ή λ, Λεκ ά κο υ Μ α ρ ί α, Λ ι τσ α ρδ ά κ ης
Γιώ ρ γ ο ς, Μ ι αο ύ λ η Ν α τ άσσ α , Μο υσ τ άκ η ς Β ασ ί λ ης, Σ α β β άκ ης Χ α ρ ά λ αµ πο ς ,
Σ τ αυ ρ α κ άκ ης Ν ικό λ αο ς , X α τ ζη π αν τε λ ής Θεό δ ω ρο ς , Φ ι λ αλ ήθ η ς Τ άσο ς) ΑΡ Μ Ε:
( Κο υ ρο υν ιώ τη ς Χ ρή σ το ς, Κ α ρ αν τ ζό λ α Ε λέν η, Μπο υ ρν ό β α Ευγ εν ί α, Π ο λυµ εν έ ας
Γιώ ρ γ ο ς, Τ ρ ι κ αλ ιν ό ς Χ ρ ήσ το ς , Τ σι τ ήλο υ Σό ν ι α) Σ ΥΣ ΠΕ Ι Ρ Ω Σ Η ( ∆ ηµ ητ ρ ακο πο ύ λο υ
Αγ γ ε λ ικ ή,
Ζ α ρκ ά δ ης
Γι άν ν ης ,
Κ α λφ α κ ά κο υ
Ρ έ α,
Κο υ τσο ύ ρ ης
Αλ έκο ς ,
Κω ν σ τ αν τ ακό πο υ λο ς Σ τ αύ ρο ς, Σπ ύ ρ το υ Άν ν α, Φ ο υ ρ το ύν ης Γι ώ ρ γ ο ς) ΑΣ ΚΕ Υ
( Eυσ τ αθό πο υ λο ς Ε υσ τ ά θιο ς , Ν ηµ α το ύ δ ης Ι ω ά ν ν ης, Σ ακ κ άς Π α ύ λο ς) ∆Η Π ΑΚ
( Β αν ακ ά ρ α ς Αλέ ξ αν δ ρο ς , Τ ριµ πέ ρ ης Γ ιώ ργ ο ς, Τ σι λ ιγ κ ι ρί δ ης Γ ιώ ργ ο ς)
ΑΠΟΝΤΕΣ: Σ Υ ΣΠ Ε Ι Ρ Ω ΣΗ ( Μπ α σιο ύκ α ς Κώ σ τ ας) , ∆ ΗΠ ΑΚ ( Θεο δώ ρο υ
Κυ ρ ι ακ ή) , ΑΚΙ Π ( Γ ιώ ργ ο ς Κ α τσ ής, Μ α ρκό πο υλο ς Γ ιώ ργ ο ς ) , Αν ασ τ α σο πο ύ λο υ
Ι ω άν ν α.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ∆ΙΑΤΑΞΗ

93) Ενηµέρωση από το Προεδρείο: Συναντήσεις της Ε.Γ. µε την Πολιτική Ηγεσία
του Υπουργείου Παιδείας και του Προεδρείου µε τον ΓΓ της ΓΓΕΤ και τον ΓΓ του
ΥΠΥΚΑ, και ενέργειες του Προεδρείου για τα προγράµµατα «Ηράκλειτος»,
«Θαλής», «Μεταδιδακτόρων» / συµµετοχή της ΠΟΣ∆ΕΠ στις επιτροπές του
ΥΠ∆ΒΜΘ, που αφορούν τα Πανεπιστήµια (ΣΑΠΕ, ΣΠ∆Ε, Πιστοποίηση
Προσόντων, ∆ΙΑ ΒΙΟΥ, Επιµόρφωση Εκπαιδευτικών, Πιστοποιητικό
Παιδαγωγικής Επάρκειας, …).
Για όλα αυτά τα θέµατα έχει σταλεί το σχετικό υλικό σε όλους τους συναδέλφους
και έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΠΟΣ∆ΕΠ κατά το χρόνο εξέλιξης της
αντίστοιχης δράσης. ∆εν υπήρξε κάποια ιδιαίτερη προσθήκη κατά τη διαδικασία.
94) Ολοκλήρωση της διαδικασίας νοµιµοποίησης της Οµοσπονδίας.
Η ∆ιοικούσα Επιτροπή της ΠΟΣ∆ΕΠ αποφάσισε τη συνέχιση των διαδικασιών
–που άρχισαν το 1989- για τη θεσµική ολοκλήρωση της Οµοσπονδίας. Προς
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τούτο ζητά από όλους τους Συλλόγους µελών ∆ΕΠ 1.) να καλέσουν τα µέλη
τους σε Γενικές Συνελεύσεις πριν τις εκλογές για την ανάδειξη των συνέδρων
του 10ου Συνεδρίου της ΠΟΣ∆ΕΠ, ώστε να πάρουν απόφαση για τη
συγκρότηση της ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ
∆Ι∆ΑΚΤΙΚΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΠΟΣ∆ΕΠ) 2.) να ορίσουν
έναν εκπρόσωπο για να µετάσχει στην προσωρινή ∆ιοικούσα Επιτροπή, που θα
υπογράψει το καταστατικό της Οµοσπονδίας και 3.) να συµπληρώσουν τα
σχετικά έγγραφα σύµφωνα µε τις προβλεπόµενες από το θεσµικό πλαίσιο περί
σωµατείων διαδικασίες, τα οποία θα κοινοποιηθούν από τη Γραµµατεία της
ΠΟΣ∆ΕΠ. Καταστατικό της Οµοσπονδίας είναι αυτό που είχε συµφωνηθεί από
τους Συλλόγους, που είχαν συµπράξει προς τούτο το 1989, εκτός ελαχίστων
προφανών οριακών αλλαγών, οι οποίες είναι επιβεβληµένες µε το πέρασµα του
χρόνου και ήδη εφαρµόζονται. Τις αλλαγές θα εξετάσει επιτροπή που
συστάθηκε για το σκοπό αυτό και θα εγκριθούν µε ευρεία πλειοψηφία από τη
∆ιοικούσα Επιτροπή της ΠΟΣ∆ΕΠ.
Η δέσµη των παραπάνω προτάσεων έγινε αποδεκτή µε 19 ψήφους [εκπρόσωποι
των παρατάξεων ΚΙΠΑΝ, ΑΡΜΕ, ΑΣΚΕΥ και ∆ΗΠΑΚ]. Η ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ
αντιπρότεινε το θέµα αυτό να παραπεµφθεί για συζήτηση και απόφαση στο 10ο
Συνέδριο της ΠΟΣ∆ΕΠ (7 ψήφοι). (Βλέπε σχετική Απόφαση της 5ης

Συνεδρίασης της ∆Ε της ΠΟΣ∆ΕΠ).
95) 10ο Συνέδριο της ΠΟΣ∆ΕΠ: Χρόνος ∆ιεξαγωγής, Οργάνωση του
προσυνεδριακού διαλόγου και Εκλογική διαδικασία ανάδειξης των
Αντιπροσώπων από τους Συλλόγους (Εισήγηση από τον Πρόεδρο).

Το θέµα συζητήθηκε διεξοδικά και στα περισσότερα επιµέρους θέµατα, ,
υπήρξε συναίνεση. Η ∆ΗΠΑΚ εξέφρασε την πλήρη αντίθεση της στο
θέµα της ηλεκτρονικής ψήφου. Η Συσπείρωση ζήτησε το 10ο Συνέδριο να
διεξαχθεί νωρίτερα µέσα στο ∆εκέµβριο εκτιµώντας ότι µέχρι τότε θα
έχει κατατεθεί από το Υπουργείο και ψηφιστεί από τη Βουλή το
Νοµοσχέδιο για τις θεσµικές αλλαγές. Σ’ αυτό το ζήτηµα οι υπόλοιποι
θεώρησαν ότι 1) ο χρόνος (µέχρι τα µέσα ∆εκεµβρίου) δεν είναι επαρκής
για µια σοβαρή και ουσιαστική προσυνεδριακή διαδικασία, 2) οι
εκτιµήσεις για το χρόνο κατάθεσης και το χρόνο ψήφισης των
αναγγελθέντων θεσµικών αλλαγών δεν προβλέπουν τόσο ταχεία εξέλιξη
και λήξη και 3) εάν οι εξελίξεις το επιβάλλουν, η Οµοσπονδία έχει τα
αποφασιστικά της όργανα (Εκτελεστική Γραµµατεία και ∆ιοικούσα
Επιτροπή), τα οποία µπορούν να αναθεωρήσουν τις όποιες ηµεροµηνίες
τίθενται µε την παρούσα απόφαση. Από το Προεδρείο επισηµάνθηκε σε
όλους τους τόνους η ανάγκη µαζικής συµµετοχής των συναδέλφων
τόσο στον προσυνεδριακό διάλογο όσο και στις εκλογικές
διαδικασίες. Αποτελεί κοινό τόπο πιστεύουµε, πως η µοναδική δύναµη
που διαθέτει η Οµοσπονδία µας είναι η ψήφος του κάθε συναδέλφου
ανεξάρτητα από ιδεολογική, πολιτική, κοµµατική ή παραταξιακή
τοποθέτηση. Το Προεδρείο δηλώνει ότι θα καταβάλει κάθε δυνατή
προσπάθεια για την επίτευξη αυτού του στόχου. Θεωρούµε ότι ο αριθµός
των εκλεγµένων συνέδρων -από τους περίπου 300 του 9ου Συνεδρίου- στο
10ο Συνέδριο της ΠΟΣ∆ΕΠ θα πρέπει να υπερβεί τους 500 άρα η
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συµµετοχή θα πλησιάσει το 70%. Βεβαίως σε κάποιους Συλλόγους µελών
∆ΕΠ αυτό το ποσοστό έχει επιτευχθεί εδώ και αρκετά χρόνια. Κάθε
επιλογή που θα έχει ως αποτέλεσµα µικρή συµµετοχή στις εκλογικές
διαδικασίες δεν εξυπηρετεί ούτε τους Πανεπιστηµιακούς αλλά ούτε και
το Πανεπιστήµιο (Βλέπε σχετική Απόφαση της 5ης Συνεδρίασης της
∆Ε της ΠΟΣ∆ΕΠ).
96) Οικονοµικά Πανεπιστηµιακών: Νέο Ειδικό Μισθολόγιο µε ενσωµάτωση των
επιδοµάτων – Οικονοµικά των Πανεπιστηµίων. (Εισήγηση από τον Πρόεδρο)

Έγινε ενηµέρωση από τον Πρόεδρο για τη συνάντηση, που υπήρξε την
προηγούµενη µέρα µε τον Υφυπουργό Οικονοµικών κ. Φίλιππο Σαχινίδη
και την διαδικασία διαλόγου, που ξεκινά µεταξύ του Υπουργείου
Οικονοµικών, του Υπουργείου Παιδείας και των Οµοσπονδιών του
Ενιαίου Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης και Έρευνας για την
επικαιροποίηση του ειδικού µισθολογίου των διδασκόντων και των
ερευνητών µε την ενσωµάτωση όλων των επιδοµάτων στο βασικό µισθό
(Βλέπε σχετικό ∆ελτίο Τύπου ΠΟΣ∆ΕΠ & ΟΣΠ-ΤΕΙ και Αποφάσεις
της ∆Ε της ΠΟΣ∆ΕΠ).
97) Ενέργειες προς την Πολιτική Ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας για τα
Επειγόντα Αιτήµατα της Οµοσπονδίας: α) ∆ιορισµοί εκλεγµένων µελών
∆ΕΠ, β) Ακαδηµαϊκές Βιβλιοθήκες/ Ηλεκτρονικές Συνδροµές, γ) Αποσπάσεις
Εκπαιδευτικών από τη Αβαθµια & Ββάθµια Εκπαίδευση στα Πανεπιστήµια, δ)
παρενέργειες στα Ιδρύµατα από την τελευταία νοµοθετική ρύθµιση ουσιαστικής
κατάργησης των θέσεων µελών ∆ΕΠ, που προέρχονται από αποχωρήσεις ε)
Αποσπάσεις συζύγων µελών ∆ΕΠ, που υπηρετούν στην πρωτοβάθµια και
δευτεροβάθµια Εκπαίδευση.

Επικαιροποιήθηκαν οι παλαιότερες αποφάσεις των οργάνων
Οµοσπονδίας για όλα σχεδόν αυτά τα θέµατα. Αποφασίστηκε
προωθηθούν άµεσα τα παραπάνω αιτήµατα στο Υπουργείο Παιδείας
θα ζητηθούν άµεσα απαντήσεις (Βλέπε σχετική Απόφαση της
Συνεδρίασης της ∆Ε της ΠΟΣ∆ΕΠ).
98)

της
να
και
5ης

Νέο Θεσµικό Πλαίσιο για τα Πανεπιστήµια. Άµεση Ενεργοποίηση των
Οµάδων Εργασίας της ΠΟΣ∆ΕΠ:

Η ∆ιοικούσα Επιτροπή συζήτησε αναλυτικά τις εξαγγελθείσες από το
Υπουργείο Παιδείας
θεσµικές αλλαγές. Η ∆.Ε. αποφάσισε κατά
πλειοψηφία ότι το ελληνικό πανεπιστήµιο χρειάζεται «βαθιές τοµές στο
νοµοθετικό πλαίσιο …… µε ένα λιτό πλαίσιο που θα απελευθερώνει τα
ιδρύµατα από τον ασφυκτικό εναγκαλισµό του Υπουργείου Παιδείας και θα
ενισχύει τις προσπάθειες για ουσιαστικές αλλαγές στην εσωτερική
λειτουργία τους». Η απόφαση επίσης περιγράφει τους βασικούς άξονες
στους οποίους η ∆.Ε. θεωρεί ότι πρέπει να κινούνται οι αλλαγές, ώστε να
διασφαλίζονται η ακαδηµαϊκή αυτοτέλεια και αυτοδιοίκηση καθώς και η
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ποιοτική αναβάθµισης των Πανεπιστηµίων. Τέλος, το Προεδρείο κάλεσε
και καλεί όλα τα µέλη της ∆.Ε. αλλά και κάθε ενδιαφερόµενο συνάδελφο
να πλαισιώσουν τις Οµάδες Εργασίας, που έχουν δηµιουργηθεί για τις
θεσµικές αλλαγές, ώστε η Οµοσπονδία να συµµετάσχει µε επιστηµονικά
τεκµηριωµένες προτάσεις στο διάλογο, που ήδη έχει ξεκινήσει (Βλέπε
σχετική Απόφαση της 5ης Συνεδρίασης της ∆Ε της ΠΟΣ∆ΕΠ).
99) ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ
ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΚΕΑΤΕΕ).

Το θέµα της δηµιουργίας του ΚΕΑΤΕΕ σε συνεργασία µε ΟΣΕΠ-ΤΕΙ και
ΕΕΕ -όπως είναι γνωστό από προηγούµενες ενηµερώσεις συνεδριάσεων
των οργάνων (Ε.Γ. και ∆.Ε.)- έχει συζητηθεί και αποφασισθεί σε όλες
σχεδόν τις συνεδριάσεις των οργάνων της Οµοσπονδίας τους τελευταίους
16 µήνες. Στη παρούσα συνεδρίαση δόθηκαν από το Προεδρείο για
συζήτηση και απόφαση τα κείµενα, στα οποία περιγράφονται η
σκοπιµότητα, οι σκοποί και οι βασικοί άξονες δράσης του Κέντρου.
Επειδή η διανοµή των κειµένων έγινε καθυστερηµένα το Προεδρείο
πρότεινε να δοθούν τα κείµενα για διαβούλευση µεταξύ των µελών της
∆Ε για µια βδοµάδα και να ακολουθήσει στη συνέχεια ηλεκτρονική
ψηφοφορία, όπως και στο παρελθόν αυτό έχει γίνει. Οι παρατάξεις
∆ΗΠΑΚ και ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ αποχώρησαν, κάνοντας αναφορά στις ήδη
δηµόσιες τοποθετήσεις τους για το θέµα συνολικά (Βλέπε ανακοινώσεις
των παρατάξεων αυτών και στην Ιστοσελίδα της ΠΟΣ∆ΕΠ). Η
διαβούλευση ολοκληρώθηκε τη ∆ευτέρα 18 Οκτωβρίου 2010. Στη
διάρκεια της διαβούλευσης έγιναν συγκεκριµένες παρατηρήσειςπροτάσεις (όπως αυτές του συναδέλφου Χρ. Τρικαλινού που αφορούσαν
κυρίως την χρονική µετάθεση για απόφαση σχετικά µε τα όργανα
διοίκησης σε µια επόµενη, πιο οργανωµένη, συζήτηση), οι οποίες έγιναν
αποδεκτές από το Προεδρείο αλλά και τα υποστηρίζοντα µέλη της ∆. Ε.
Το αποτέλεσµα της ψηφοφορίας για τα κείµενα, όπως αυτά
διαµορφώθηκαν τελικά, είναι: υπέρ 17, λευκό 1 και αποχές 15. Να
σηµειωθεί ότι στις 15 αποχές υπολογίζονται και οι συνάδελφοι των
παρατάξεων ∆ΗΠΑΚ (4) ΚΑΙ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ (8), οι οποίοι έχουν
τοποθετηθεί αρνητικά µε τις ανακοινώσεις τους. Εποµένως, ουσιαστικά
απέχοντες είναι µόνο οι συνάδελφοι Γιώργος Κατσής και Γιώργος
Μαρκόπουλος της Φιλοσοφικής Σχολής του ΕΚΠΑ και
Ιωάννα
Αναστασοπούλου από το ΕΜΠ.
Ενηµερωτικά
σηµειώνεται ότι στην µεν ΟΣΕΠ-ΤΕΙ τα κείµενα
υπερψηφίστηκαν από το 15-µελές ∆ιοικητικό Συµβούλιο µε ψήφους 13
υπέρ και 2 κατά (∆ΗΠΑΚ) και στην Ένωση Ελλήνων Ερευνητών από το
9-µελές ∆ιοικητικό Συµβούλιο οµόφωνα από όλες τις παρατάξεις (9-0).
100) Πανεπιστηµιακοί Γιατροί: Προτάσεις των µελών ∆ΕΠ των Ιατρικών Σχολών
για τα θέµατα που σχετίζονται µε το Υπουργείο Υγείας.
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Η ∆ιοικούσα Επιτροπή συζήτησε το θέµα των συναδέλφων
Πανεπιστηµιακών Γιατρών, επικαιροποίησε παλαιότερες σχετικές
αποφάσεις της και ανανέωσε το αίτηµα για τριµερή συνάντηση µεταξύ
της Οµοσπονδίας του Υπουργείου Παιδείας και του Υπουργείου Υγείας
για συζήτηση και επίλυση των χρόνιων και σοβαρότατων προβληµάτων,
που αντιµετωπίζουν οι συνάδελφοι των Σχολών Υγείας και ειδικά όσοι
υπηρετούν στα Πανεπιστηµιακά Νοσοκοµεία (Βλέπε σχετική Απόφαση
της 5ης Συνεδρίασης της ∆Ε της ΠΟΣ∆ΕΠ).
101) Επιµόρφωση Εκπαιδευτικών – Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής Επάρκειας.
(Εισήγηση από τη Γραµµατέα)

Η ∆ιοικούσα Επιτροπή παρέπεµψε τις εισηγήσεις της οµάδας εργασίας
της Οµοσπονδίας στο σχετικό θέµα σε ηλεκτρονική διαβούλευση µεταξύ
των µελών της µέχρι την Κυριακή 17 10 2010, ώστε µετά τις όποιες
παρατηρήσεις να διαµορφωθούν τα τελικά κείµενα για αυτά τα πολύ
σηµαντικά θέµατα (Βλέπε σχετικές Αποφάσεις της 5ης Συνεδρίασης της
∆Ε της ΠΟΣ∆ΕΠ).
102) Κολέγια: α) Θεσµικό πλαίσιο και ενέργειες για το θέµα στο διεθνή χώρο, β)
παραβιάσεις του νόµου για την προβολή των επιχειρήσεων µεταλυκειακής
εκπαιδευσης, γ) έφεση σε πρωτόδικη απόφαση για κολέγιο, δ) Hellenic
American University http://www.hau.edu.gr/index.htm (Εισήγηση από τον
Πρόεδρο).

Επικαιροποιούνται οι παλαιότερες αποφάσεις της Οµοσπονδίας σχετικές
µε τη µεταλυκειακή ζώνη εκπαίδευσης και κατάρτισης. Επαναλάβαµε ότι
1) η πολιτική Ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας ελάχιστα έχει πράξει στο
συγκεκριµένο θέµα και στην ουσία συνεχίζει την πολιτική της
προηγούµενης Κυβέρνησης 2) Το θέµα όπως εξελίσσεται βάλλει ευθέως
κατά των βασικών συµφερόντων των Ιδρυµάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης
όχι µόνο βραχυπρόθεσµα αλλά κυρίως µακροπρόθεσµα και εξελίσσεται
σε ένα εκπαιδευτικό, οικονοµικό, πολιτικό αλλά και πολιτισµικό
σκάνδαλο πρώτης γραµµής. 3) Η παρέµβαση αυτή, που επιτρέπει στη
χώρα µας το franchising ενώ σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες απαγορεύεται,
γίνεται µε τις ευλογίες της Πολιτείας, προχωρά στη ριζική αναδιάταξη
του µεταλυκειακού χώρου σε στρατηγικό επίπεδο, άρα αποτελεί ένα
γεγονός πρωτευούσης σηµασίας για την Οµοσπονδία. Η Οµοσπονδία µε
βάση και τις προηγούµενες αποφάσεις θα προχωρήσει άµεσα σε
συγκεκριµένες ενέργειες τόσο σε εθνικό όσο και διεθνές επίπεδο για να
αναδείξει το θέµα σε όλες του τις πλευρές. (Βλέπε σχετική Απόφαση
της 5ης Συνεδρίασης της ∆Ε της ΠΟΣ∆ΕΠ).
103) Συνεργασία µε Οµοσπονδίες της Ανωτάτης Εκπαίδευσης και της Έρευνας στον
ελληνικό και το διεθνή χώρο.
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Α. Το Προεδρείο θα αναδείξει ως ένα από τα θέµατα του προσυνεδριακού
διαλόγου τη δηµιουργία Συνοµοσπονδίας ∆ιδασκόντων και Ερευνητών
του ενιαίου χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης και Έρευνας. Επίσης το
θέµα αυτό θα έλθει και στο 10ο Συνέδριο για συζήτηση και απόφαση.
Β. Ένα άλλο θέµα, το οποίο αποτέλεσε έναν από τους στόχους του
Προεδρείου από την ηµέρα ανάληψης της ηγεσίας της Οµοσπονδίας είναι
αυτό της ανάπτυξης σχέσεων µε τις αντίστοιχες διεθνείς οργανώσεις των
εκπαιδευτικών. Ας σηµειωθεί ότι η ΠΟΣ∆ΕΠ δεν είναι µέλος της
Education International Pan-European Structure, στην οποία ανήκουν
όλες οι οµοσπονδίες εκπαιδευτικών όλων των βαθµίδων στην Ευρώπη
και βεβαίως και η ΟΛΜΕ και η ∆ΟΕ!!! Οι διαδικασίες βρίσκονται σε
καλό δρόµο και πιστεύουµε ότι σύντοµα και η ΠΟΣ∆ΕΠ θα γίνει µέλος
αυτής της κεντρικής διεθνούς οργάνωσης των ανθρώπων της
εκπαίδευσης.
104) Προετοιµασία της συµµετοχής της ΠΟΣ∆ΕΠ στην 65η Σύνοδο Πρυτάνεων
Ελληνικών Πανεπιστηµίων, Πανεπιστήµιο ΚΡΗΤΗΣ, ΡΕΘΥΜΝΟ 22-24,
ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2010 (Βλέπε: http://www.synodos-aei.gr/).

Η Οµοσπονδία θα προσέλθει στην 65η Σύνοδο Ελληνικών
Πανεπιστηµίων µε όλες τις παραπάνω αποφάσεις καθώς και εκείνες από
προηγούµενες συνεδριάσεις των οργάνων, οι οποίες είναι σχετικές µε
την επικαιρότητα και τη λοιπή θεµατολογία της Συνόδου.
Με Συναδελφικούς Χαιρετισµούς,
Νικόλαος Μ. Σταυρακάκης, Καθηγητής Ε.Μ.Π.
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∆ΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αθήνα, 9 Οκτωβρίου 2010

Α Π Ο Φ Α Σ Η
Θέµα: Συνεδριασης της ∆ιοικουσας Επιτροπης της ΠΟΣ∆ΕΠ
Για τις διαδικασιες διεξαγωγης του 10ου Συνεδριου της ΠΟΣ∆ΕΠ
Η ∆ΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ της ΠΟΣ∆ΕΠ στην 5 η Συνεδρίασή της συζήτησε
το θέµα των διαδικασιών διεξαγωγής του 10ου Συνεδρίου της Οµοσπονδίας. Η
εισήγηση του Προεδρείου για επίσπευση του συνεδρίου κατά 2 µήνες (και άρα την
διεξαγωγή του τον Ιανουάριο του 2011 αντί του Μαρτίου) αφορά την εκτίµηση ότι
1) Mαζικές διαδικασίες, που εµπλέκουν τους πανεπιστηµιακούς δασκάλους σε
µεγάλους αριθµούς δεν πρέπει να γίνονται σε περιόδους µαθηµάτων. Αντίθετα
η εξεταστική περίοδος είναι ποιο κατάλληλη και δεν διαταράσσεται η
ακαδηµαϊκή λειτουργία.
2) Η περίοδος, που διανύουµε είναι ιδιαίτερα κρίσιµη τόσο για τη χώρα στο
σύνολο της όσο και για το Πανεπιστηµιακό σύστηµα ειδικότερα.
3) Στον ευρωπαϊκό χώρο της ανώτατης εκπαίδευσης και της έρευνας
συντελούνται ραγδαίες εξελίξεις και προκαλούνται σηµαντικές συζητήσεις
σχετικά µε την αριστεία, την ανταγωνιστικότητα και γενικότερα την ποιοτική
αναβάθµιση εκπαιδευτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων.
4) Η παρουσία της Οµοσπονδίας στις εξαγγελθείσες διαδικασίες διαβούλευσης
για τη διαµόρφωση ενός νέου θεσµικού πλαισίου για τα Πανεπιστήµια θα
πρέπει να είναι ουσιαστική, παραγωγική και ισχυρή. Πίστη µας είναι ότι η
ποιότητα των προτάσεων για τις αλλαγές συναρτάται σε µεγάλο βαθµό και
από τη σοβαρή εµπλοκή των πανεπιστηµιακών δασκάλων στη διαµόρφωση
των τελικών κειµένων.
5) Περισσότερο από ποτέ άλλοτε χρειαζόµαστε µια ισχυρή Οµοσπονδία µε µια
νωπή εντολή από τη µεγιστοποιηµένη µαζική συµµετοχή των συναδέλφων
στις προσυνεδριακές αλλά και στις εκλογικές διαδικασίες.
Με βάση τα παραπάνω η ∆ΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ της ΠΟΣ∆ΕΠ εισηγείται
προς τους Συλλόγους µέλη της τα ακόλουθα όσον αφορά τον προσυνεδριακό
διάλογο, αλλά και τις εκλογικές διαδικασίες ανάδειξης των εκπροσώπων για το 10ο
Συνέδριο της Οµοσπονδίας:

297

Α) Οι Σύλλογοι θα πρέπει να φροντίσουν για την οργάνωση εκδηλώσεων και
άλλων δράσεων, ώστε να υπάρξει ουσιαστική και ολόπλευρη ενηµέρωση όλων
των συναδέλφων τόσο για τις επικείµενες αλλαγές όσο και για τα υπόλοιπα
προβλήµατα των πανεπιστηµιακών δασκάλων και του πανεπιστηµιακού
συστήµατος. Σε αυτό το θέµα η Οµοσπονδία έχει την πρόθεση -πάντα στο µέτρο
των δυνατοτήτων της- να συνδράµει τους Συλλόγους σε ό,τι της ζητηθεί.
Β) Για τη µέγιστη δυνατή συµµετοχή των συναδέλφων και ειδικά των
συναδέλφων που θα τύχει την ηµέρα ή τις ηµέρες των εκλογών να βρίσκονται
µακριά από την έδρα τους, εισηγούµαστε στους Συλλόγους να χρησιµοποιήσουν
και τις διαδικασίες επιστολικής και ηλεκτρονικής ψήφου, εφόσον -ειδικά για τη
2η- υπάρχει η δυνατότητα τεχνικής υποστήριξης που θα διασφαλίζει όλα εκείνα
που απαιτούνται για το αδιάβλητο της διαδικασίας. Ήδη η επιστολική ψήφος είχε
χρησιµοποιηθεί και στις προηγούµενες εκλογές από ορισµένους Συλλόγους µε
πολύ θετικά αποτελέσµατα. Αυτή η εµπειρία µπορεί να αξιοποιηθεί και από
άλλους Συλλόγους, που θα θελήσουν να κάνουν χρήση και εναλλακτικών µορφών
ψηφοφορίας.
Γ) Με στόχο πάντα τη µαζικότερη δυνατή συµµετοχή, την ευαισθητοποίηση και
κινητοποίηση των συναδέλφων, αλλά και για να διασφαλιστεί το ανεπηρέαστο
της ψήφου, εισηγούµαστε οι εκλογές να γίνουν σε ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ ΜΕΛΩΝ ∆ΕΠ την ίδια χρονική περίοδο, αλλά οι κάλπες να
κλείσουν συγχρόνως και παντού ΤΗΝ Ι∆ΙΑ ΜΕΡΑ ΚΑΙ ΩΡΑ. Συγκεκριµένα
εισηγούµαστε στους Συλλόγους να διεξάγουν τις εκλογές το χρονικό διάστηµα
από ∆ΕΥΤΕΡΑ 6 έως ΠΕΜΠΤΗ 9 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 –όσες µέρες κρίνει
σκόπιµο ο κάθε Σύλλογος ότι είναι απαραίτητο– αλλά όλες οι κάλπες να
κλείσουν συγχρόνως την ΠΕΜΠΤΗ 9 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, ΩΡΑ 19.00.
∆) Με βάση την απόφαση του τελευταίου Συνεδρίου, οι εκλογές για την ανάδειξη
των αντιπροσώπων των Συλλόγων στο Συνέδριο θα γίνουν µε το σύστηµα της
απλής αναλογικής. Όλοι οι συνάδελφοι µέλη ∆ΕΠ του Τµήµατος ή Σχολής ή
Ιδρύµατος στο οποίο αναφέρεται ο κάθε Σύλλογος έχουν το προφανές
δικαίωµα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι, ανεξάρτητα αν στο παρελθόν υπήρξαν
ή όχι µέλη του Συλλόγου. Οι συνάδελφοι µπορούν να τακτοποιήσουν τις
όποιες οικονοµικές υποχρεώσεις προς το Σύλλογο και την Οµοσπονδία και
κατά την ηµέρα των εκλογών. Οι οικονοµικές υποχρεώσεις των Συλλόγων
προς την Οµοσπονδία θα αποφασιστούν σε επόµενη συνεδρίαση της
Εκτελεστικής Γραµµατείας. Κατά τα λοιπά οι εκλογικές διαδικασίες
ακολουθούν τα όσα προβλέπονται από τη νοµοθεσία για τα σωµατεία.
Ε) Σε αντίθεση µε τα προηγούµενα Συνέδρια η ∆ιοικούσα Επιτροπή αποφάσισε,
λόγω και της κρισιµότητας της συγκεκριµένης συγκυρίας, το 10ο Συνέδριο να
διαρκέσει µία ηµέρα παραπάνω και πιο συγκεκριµένα από την Πέµπτη 13
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 έως την ΚΥΡΙΑΚΗ 16 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011, ώστε να δοθεί
η δυνατότητα καλύτερης οργάνωσης των διαδικασιών διαλόγου και
προβληµατισµού µε τη µεγαλύτερη δυνατή συµµετοχή των συναδέλφων
συνέδρων.
Ο Πρόεδρος

Η Γραµµατέας

Νικόλαος Μ.
Σταυρακάκης
Καθηγητής Ε.Μ.Π.

Ευγενία Μπουρνόβα
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Ε.Κ.Π.Α.
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Α Π Ο Φ Α Σ Η
Θέµα: Σχετικά µε το Πρόγραµµα Επιµόρφωσης
Σχετικά µε την Πρόγραµµα Επιµόρφωσης των 150 εκατοµµυρίων ευρώ το
Υπουργείο Παιδείας και το Παιδ. Ινστιτούτο παρά την κριτική που ασκήθηκε από την
ΠΟΣ∆ΕΠ, άλλους φορείς και πρόσωπα προχωρούν, χωρίς καµιά αλλαγή, στην
υλοποίηση του αρχικού σχεδίου το οποίο παρουσιάζει σοβαρότατες αδυναµίες στους
στόχους αλλά και στις διαδικασίες υλοποίησης. Αφού ολοκλήρωσαν την περιττή και
επιστηµονικά διάτρητη ηλεκτρονική συµπλήρωση των ερωτηµατολογίων για την
υποτιθέµενη ανίχνευση των επιµορφωτικών αναγκών, τώρα «επεξεργάζονται» τα
στοιχεία για να ανακοινώσουν τα αυτονόητα τα οποία έχουν αναδείξει έρευνες των
τελευταίων χρόνων που πλήρωσε ακριβά το ελληνικό δηµόσιο σε διάφορες εταιρείες.
Παράλληλα το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο έχει ζητήσει από την εκπαιδευτική κοινότητα
να υποβάλλει µέσα στον Οκτώβριο προτάσεις "καλών διδακτικών πρακτικών" ενώ
για την προκήρυξη του υπόλοιπου διδακτικού υλικού του προγράµµατος τηρείται
απόλυτη µυστικότητα.
Η ΠΟΣ∆ΕΠ εκφράζει τη βαθύτατη ανησυχία της για το γεγονός ότι το
Υπουργείο Παιδείας και εποπτευόµενοι από αυτό φορείς –γνωστοί για τη
διαχρονικά προβληµατική λειτουργία τους- προχωρούν για µια ακόµα φορά σε
µια επιµορφωτική δράση που απευθύνεται σε µεγάλο όγκο εκπαιδευτικών χωρίς
σαφείς στόχους και µε µεθόδους υλοποίησης αµφίβολης αποτελεσµατικότητας.

Ο Πρόεδρος

Η Γραµµατέας

Νικόλαος Μ.
Σταυρακάκης
Καθηγητής Ε.Μ.Π.

Ευγενία Μπουρνόβα
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Ε.Κ.Π.Α.

Α Π Ο Φ Α Σ Η

Θέµα: Συνέχιση των διαδικασιών –που άρχισαν το 1989- για τη θεσµική ολοκλήρωση
της Οµοσπονδίας.
Η ∆ιοικούσα Επιτροπή της ΠΟΣ∆ΕΠ στην 5η Συνεδρίασή της της 9ης Οκτωβρίου
2010, αποφάσισε τη συνέχιση των διαδικασιών –που άρχισαν το 1989- για τη
θεσµική ολοκλήρωση της Οµοσπονδίας. Προς τούτο ζητά από όλους τους Συλλόγους
µελών ∆ΕΠ 1.) να καλέσουν τα µέλη τους σε Γενικές Συνελεύσεις πριν τις εκλογές
για την ανάδειξη των συνέδρων του 10ου Συνεδρίου της ΠΟΣ∆ΕΠ, ώστε να πάρουν
απόφαση για τη συγκρότηση της ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ
∆Ι∆ΑΚΤΙΚΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΠΟΣ∆ΕΠ) 2.) να ορίσουν έναν
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εκπρόσωπο για να µετάσχει στην προσωρινή ∆ιοικούσα Επιτροπή, που θα υπογράψει
το καταστατικό της Οµοσπονδίας και 3.) να συµπληρώσουν τα σχετικά έγγραφα
σύµφωνα µε τις προβλεπόµενες από το θεσµικό πλαίσιο περί σωµατείων διαδικασίες,
τα οποία θα κοινοποιηθούν από τη Γραµµατεία της ΠΟΣ∆ΕΠ.
Καταστατικό της Οµοσπονδίας είναι αυτό που είχε συµφωνηθεί από τους Συλλόγους,
που είχαν συµπράξει προς τούτο το 1989, εκτός ελαχίστων προφανών οριακών
αλλαγών, οι οποίες είναι επιβεβληµένες µε το πέρασµα του χρόνου και ήδη
εφαρµόζονται. Τις αλλαγές θα εξετάσει επιτροπή που συστάθηκε για το σκοπό αυτό
και θα εγκριθούν µε ευρεία πλειοψηφία από τη ∆ιοικούσα Επιτροπή της ΠΟΣ∆ΕΠ.

Ο Πρόεδρος

Η Γραµµατέας

Νικόλαος Μ.
Σταυρακάκης
Καθηγητής Ε.Μ.Π.

Ευγενία Μπουρνόβα
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Ε.Κ.Π.Α.

Α Π Ο Φ Α Σ Η

Θέµα: ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΑΕΙ

Οι πανεπιστηµιακοί, που βρισκόµαστε στην πρώτη γραµµή της εκπαιδευτικής και
ερευνητικής διαδικασίας, γνωρίζουµε ότι χρειάζονται βαθιές τοµές στο νοµοθετικό
πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία των Ιδρυµάτων της Ανώτατης Εκπαίδευσης: ένα
λιτό πλαίσιο που θα απελευθερώνει τα ιδρύµατα από τον ασφυκτικό εναγκαλισµό του
Υπουργείου Παιδείας και θα ενισχύει τις προσπάθειες για ουσιαστικές αλλαγές στην
εσωτερική λειτουργία τους.
Οι όποιες αλλαγές θα πρέπει να στηρίζονται στις παρακάτω αυτονόητες αρχές:
Η παιδεία είναι δηµόσιο αγαθό και το Πανεπιστήµιο, ως δηµόσιος και
αυτοδιοικούµενος οργανισµός, είναι χώρος καλλιέργειας της γνώσης, της κριτικής
ικανότητας και της δηµοκρατικής συνείδησης. Η Πολιτεία οφείλει να εξασφαλίζει τις
βασικές λειτουργίες —την εκπαίδευση και την έρευνα— των Ιδρυµάτων τα οποία
προσφέρουν δωρεάν τη βασική επιστηµονική εκπαίδευση των νέων ανθρώπων.
Συγχρόνως οφείλει να στηρίξει την ανάπτυξη του ενιαίου χώρου εκπαίδευσης και
έρευνας.
Η µεταρρύθµιση που χρειάζεται το ελληνικό ∆ηµόσιο Πανεπιστήµιο, δεν µπορεί να
γίνει στο κενό. Πρέπει να ληφθούν υπόψη οι επεξεργασίες που έχουν βγει τα
τελευταία χρόνια από πανεπιστηµιακούς. Για άλλη µια φορά διαµαρτυρόµαστε
εντονότατα για όσα απαξιωτικά, ισοπεδωτικά, εξωπραγµατικά και συκοφαντικά
ακούγονται και από τους θεσµικούς της Πολιτείας τον τελευταίο καιρό για το
ελληνικό Πανεπιστήµιο και τους λειτουργούς του.
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Η συζήτηση για τις αναγκαίες αλλαγές στο σύστηµα διοίκησης µπορεί να γίνει µόνο
στη βάση της διατήρησης της αυτοτέλειας, της προάσπισης της ακαδηµαϊκής
ελευθερίας και την ενδυνάµωση της ακαδηµαϊκότητας. Η διεθνής εµπειρία πρέπει να
αξιοποιηθεί µε δηµιουργικό τρόπο και χωρίς δογµατισµούς.
Θα είναι τουλάχιστον παράλογο να δροµολογηθούν αλλαγές όπως συγχωνεύσεις,
καταργήσεις και αναδιατάξεις, χωρίς να έχει ολοκληρωθεί ο κύκλος αξιολόγησης των
Ιδρυµάτων, που καθυστερεί απαράδεκτα – και εδώ η ευθύνη ανήκει κυρίως στην
Πολιτεία.

Καλούµε το Υπουργείο Παιδείας να δώσει άµεσα στη δηµοσιότητα τις προτάσεις επί
των οποίων θα γίνει η διαβούλευση και να προσδιορίσει το ακριβές χρονοδιάγραµµα
της διαβούλευσης χωρίς προειληµµένες αποφάσεις. Θα πρέπει επίσης να
διευκρινιστούν µηχανισµοί χρηµατοδότησης και όροι οικονοµικής διαχείρισης που
σέβονται και προωθούν την αυτοτέλεια των Πανεπιστηµίων.

Ο Πρόεδρος

Η Γραµµατέας

Νικόλαος Μ.
Σταυρακάκης
Καθηγητής Ε.Μ.Π.

Ευγενία Μπουρνόβα
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Ε.Κ.Π.Α.
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ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
∆ΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ 2009-2011
6 η (∆ιευρυµένη) ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ
Καλούνται τα µέλη της ∆ιοικούσας Επιτροπής της ΠΟΣ∆ΕΠ και
εκπρόσωποι των ∆Σ των Συλλόγων µελώ ν ∆ΕΠ στην 6 η
(∆ιευρυµένη) Συνεδρίαση της Περιόδου 2009-2011, η οποία θα
γίνει το ΣΑΒΒΑΤΟ 27 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010, στο ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ*, ΙΕΡΑ
Ο∆ΟΣ 75, ΩΡΕΣ 09:30–15:00 (ΑΥΣΤΗΡ Α).
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ∆ΙΑΤΑΞΗ

ΑΘΗΝΑ, 23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010
105) Ενηµέρωση από το Προεδρείο:
Α) 65η Σύνοδο Πρυτάνεων Ελληνικών Πανεπιστηµίων, ΡΕΘΥΜΝΟ 22-24,
ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2010
Β) ∆ιορισµοί νεοεκλεγµένων µελών ∆ΕΠ
Γ) Ακαδηµαϊκές Βιβλιοθήκες/ Ηλεκτρονικές Συνδροµές
106) 10ο Συνέδριο της ΠΟΣ∆ΕΠ: Εκλογική διαδικασία ανάδειξης των
Αντιπροσώπων από τους Συλλόγους - Οργανωτικά θέµατα. (Εισήγηση
από τον Πρόεδρο).
107) Αιτήσεις Συλλόγων µελών ∆ΕΠ για να γίνουν µέλη της
Οµοσπονδίας
108) Θεσµικές αλλαγές στα Πανεπιστήµια.
109) Μισθολογικά των Πανεπιστηµιακών.
110) Κολέγια: α) Θεσµικό πλαίσιο και ενέργειες για το θέµα στο διεθνή χώρο,
β) παραβιάσεις του νόµου για την προβολή των επιχειρήσεων
µεταλυκειακής εκπαίδευσης, γ) έφεση σε πρωτόδικη απόφαση για
κολέγιο, δ) Hellenic American University http://www.hau.edu.gr/index.htm
(Εισήγηση από τον Πρόεδρο).
111) Κέντρο Ερευνών και Ανάπτυξης Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης και
Ερευνάς (ΚΕΑΤΕΕ).
112) ΕΡΕΥΝΑ: Προγράµµατα «Ηράκλειτος», «Θαλής», «Μεταδιδακτόρων»
- Μεταπτυχιακά
Με Συναδελφικούς Χαιρετισµούς,
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Νικόλαος Μ. Σταυρακάκης, Καθηγητής Ε.Μ.Π.
•

Το σχεδιάγραµµα των κτηρίων του ΓΠΑ έχει αναρτηθεί στην Ιστοσελίδα
της ΠΟΣ∆ΕΠ µαζί µε την πρόσκληση.

Πανελλήνια Οµοσπονδία Συλλόγων
∆ιδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού
∆ιεύθυνση: ΣΤΑ∆ΙΟΥ 5, GR105 62, ΑΘΗΝΑ,
Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο: posdep@posdep.gr
Ιστοσελίδα: www.posdep.gr
Τηλέφωνο: 210 3688568
Fax: 210.3688501

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
∆ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ
Αθήνα, 23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010
ΘΕΜΑ: Σχετικά µε τα φαινόµενα έντονου νεποτισµού που έχουν παρατηρηθεί στο
Τµήµα Κοινωνικής Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Αθηνών.
Η ΠΟΣ∆ΕΠ έχει εγκαίρως διαπιστώσει και παρακολουθεί έκτοτε τη
ασυνήθιστη και έντονα εκφυλιστική κατάσταση νεποτισµού που έχει διαµορφωθεί
τα τελευταία χρόνια στο Τµήµα Κοινωνικής Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής
του Πανεπιστηµίου Αθηνών µε πρωτεργάτες µέλη συγκεκριµένης οικογένειας
πανεπιστηµιακών.
Με την από 4 Σεπτεµβρίου 2009 επιστολή µας προς την ηγεσία του
Πανεπιστηµίου Αθηνών είχαµε µε σαφήνεια ζητήσει τη συντεταγµένη διερεύνηση
του προβλήµατος, καθώς και τη λήψη των κατάλληλων µέτρων για την αντιµετώπιση
των προβληµάτων, τα οποία είχαν δυστυχώς κατ’ επανάληψη «κοσµήσει» τα
πρωτοσέλιδα όλων των έγκυρων αθηναϊκών εφηµερίδων.
Επισηµαίνουµε ότι ο τότε Πρύτανης του Πανεπιστηµίου Αθηνών, παρήγγειλε τη
διεξαγωγή Ένορκης ∆ιοικητικής Εξέτασης (Ε∆Ε) προκειµένου να διερευνήσει το
ζήτηµα. Η Ε∆Ε κατέληξε σε λεπτοµερές πόρισµα 130 σελίδων, στο οποίο
περιγράφηκαν και καυτηριάστηκαν αναλυτικά οι παρανοµίες του Τµήµατος
Κοινωνικής Θεολογίας και των εµπλεκοµένων προσώπων. Το Πανεπιστήµιο Αθηνών
διαβίβασε το πόρισµα της Ε∆Ε στο Υπουργείο Παιδείας και στην Εισαγγελία για τις
επιβαλλόµενες διοικητικές και ποινικές συνέπειες. Με τις κινήσεις αυτές το
Πανεπιστήµιο µπόρεσε να επιτύχει ένα µεγάλο µέρος της επιβαλλόµενης
αυτοκάθαρσης, που θα τελειωθεί όταν επιβληθούν και οι σχετικές πειθαρχικές
ποινές.
Αναµένουµε και από τους καθ’ ύλην αρµόδιους της Πολιτείας, που µετά από
αδικαιολόγητα πολύ χρόνο αποφάσισαν επιτέλους να ασχοληθούν µε το θέµα, να
αναλάβουν τις κατάλληλες θεσµικές ενέργειες, ώστε τέτοια απαράδεκτα ηθικά,
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ακαδηµαϊκά και νοµικά φαινόµενα να µην επαναληφθούν, όχι µόνο στο
Πανεπιστήµιο, αλλά σε όλο το φάσµα της δηµόσιας ζωής της Χώρας.
Χωρίς αυτό να απαλύνει τη βαρύτητα όσων θλιβερών διαπίστωσε η Ε∆Ε,
επισηµαίνουµε ότι σε καµία περίπτωση τα συµπεράσµατά της δεν πρέπει να
γενικεύονται και να χρησιµοποιούνται για το διασυρµό του ∆ηµόσιου
Πανεπιστηµίου, γιατί οι παρανοµίες που διαπιστώνονται αποτελούν ευτυχώς
εξαίρεση και όχι τον κανόνα.
Ειδικότερα αν το φαινόµενο του νεποτισµού και της αναξιοκρατίας υπάρχει
σε άλλα τµήµατα της ελληνικής κοινωνίας, πχ πολιτικοί, δηµοσιογράφοι, δικηγόροι,
γιατροί, µηχανικοί, κλπ, δεν επιτρέπεται να λαθροβιεί στον πανεπιστηµιακό χώρο. Η
αξιοκρατία, η αριστεία, Κι η ακαδηµαϊκότητα θα πρέπει πάντα να αποτελούν τα
µοναδικά κριτήρια επιλογής των µελών ∆ΕΠ. Από την άλλη πλευρά δεν πρέπει µε
κανένα τρόπο να εγκατασταθεί στο πανεπιστήµιο ένας ιδιότυπος «ρατσισµός», εις
βάρος κάποιων µερικές φορές άριστων και άξιων υποψηφίων, που έχουν την
«ατυχία» να είναι γόνοι πανεπιστηµιακών δασκάλων. Τέλος, έχει αποδειχθεί
ιστορικά ότι το «κυνήγι µαγισσών» αποτελεί το σίγουρο καταφύγιο εκείνων που
έχουν τραγική ένδεια ιδεών, θέσεων και πολιτικών.
Η Πανεπιστηµιακή Κοινότητα –ειδικά στoυς σηµερινούς ιδιαίτερα δύσκολους
καιρούς– θα πρέπει να διαφυλάξει το κύρος, την ακαδηµαϊκότητα και την αξιοπιστία
του ελληνικού Πανεπιστηµίου. Αυτό αποτελεί χρέος προς τις χιλιάδες των
Πανεπιστηµιακών ∆ασκάλων, που καθηµερινά πασχίζουν στα αµφιθέατρα και στα
εργαστήρια για ένα αναβαθµισµένο Πανεπιστήµιο αλλά και τους φοιτητές, τις
οικογένειες τους και την κοινωνία συνολικά.
Ο Πρόεδρος

Νικόλαος Μ. Σταυρακάκης, Καθηγητής Ε.Μ.Π.
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Πανελλήνια Οµοσπονδία Συλλόγων
∆ιδακτικού και Ερευνητικού
Προσωπικού
∆ιεύθυνση: ΣΤΑ∆ΙΟΥ 5, GR105 62, ΑΘΗΝΑ,
Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο: posdep@posdep.gr
Ιστοσελίδα: www.posdep.gr
Τηλέφωνο: 210-3689372
Fax: 210-3689376

∆ΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
6 Συνεδρίαση, 27 Νοεµβρίου 2010, Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών
η

27 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010

ΑΠΟΦΑΣΗ
Θέµα: Απόφαση της ∆ιοικούσας Επιτροπής
Μεταρρύθµιση της Ανώτατης Εκπαίδευσης.

της

ΠΟΣ∆ΕΠ

για

τη

Το θεσµικό πλαίσιο που διέπει την ανώτατη εκπαίδευση στην Ελλάδα
χρειάζεται µεταρρύθµιση. Το υπάρχον πλαίσιο που δηµιουργήθηκε µε τον
νόµο 1268/82 βοήθησε σηµαντικά στην ανάπτυξη της τριτοβάθµιας
εκπαίδευσης. Οι δυσλειτουργίες ωστόσο που εµφανίστηκαν έχουν
δηµιουργήσει την ανάγκη αλλαγών: αλλαγών νοοτροπίας και πρακτικών
στο εσωτερικό της πανεπιστηµιακής κοινότητας, αλλά και αλλαγών ως προς
τις νοµοθετικές ρυθµίσεις.
Στοχεύοντας στην αναβάθµιση του Ελληνικού δηµόσιου πανεπιστηµίου, η
ΠΟΣ∆ΕΠ πιστεύει ότι απαιτείται η θεσµοθέτηση ενός νέου λιτού νόµουπλαισίου που θα λαµβάνει υπ’ όψιν όλα τα θετικά του υπάρχοντος, θα
διορθώνει τα λάθη και τις παραλείψεις και θα δίνει τη δυνατότητα στα
ελληνικά ιδρύµατα ανώτατης εκπαίδευσης να λειτουργήσουν
ανταγωνιστικά στον Ενιαίο Ευρωπαϊκό Χώρο Ανώτατης Εκπαίδευσης
και Έρευνας.
Οι προτάσεις που κατέθεσε η υπουργός στις 23 Οκτωβρίου 2010, µας
βρίσκουν αντίθετους στα βασικά ζητήµατα καθώς δεν προσφέρουν
κατάλληλες λύσεις: µε τις αλλαγές που προτείνονται για τη διοίκηση των
πανεπιστηµίων και την οργάνωση των σπουδών θίγεται ο χαρακτήρας της
ανώτατης εκπαίδευσης ως δηµόσιου αγαθού και καταστρατηγείται το
αυτοδιοίκητο του Πανεπιστηµίου, ζήτηµα που εγείρει σοβαρό θέµα
συνταγµατικότητας. ∆ιακατέχονται από το άγχος για «νέες» προτάσεις,
αδιαφορώντας για τις πρόσφατες αλλαγές στα πανεπιστήµια και για µία
στρατηγική µετάβασης, που θα διασφαλίζει τη συνέχεια στη λειτουργία των
ιδρυµάτων και την επιτυχία των οποιωνδήποτε µεταρρυθµίσεων. Η στάση του
υπουργείου συνολικά καταδεικνύει µία τάση απαξίωσης του έργου των
πανεπιστηµίων και έλλειψη αυτοκριτικής για τις σοβαρές ευθύνες της
πολιτείας στη δηµιουργία των προβληµάτων που αυτά αντιµετωπίζουν.
Η ΠΟΣ∆ΕΠ καταδικάζει τα φαινόµενα συκοφάντησης του ελληνικού
πανεπιστηµίου, που κλιµακώνονται καθηµερινά µέσα από αρνητικά
δηµοσιεύµατα, βασισµένα σε επιλεγµένα στοιχεία, τα οποία έχουν ως στόχο
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να εξουδετερώσουν στην κοινή γνώµη την αντίδραση της ακαδηµαϊκής
κοινότητας στα προτεινόµενα µέτρα.
Η ΠΟΣ∆ΕΠ θα καταθέσει στο διάλογο για τη µεταρρύθµιση της ανώτατης
εκπαίδευσης τις δικές της προτάσεις. Αποδοχή του διαλόγου δεν σηµαίνει
άκριτη συγκατάθεση και εκβιαστική εµπλοκή σε ειληµµένες αποφάσεις. Η
κυβέρνηση πρέπει να αντιληφθεί οτι οι απαιτούµενες αλλαγές δεν µπορούν να
γίνουν παρά µόνο σε συνεργασία µε την ακαδηµαϊκή κοινότητα, χωρίς
προσπάθειες επιβολής απαράδεκτων ρυθµίσεων.
Η ΠΟΣ∆ΕΠ καλεί το Υπουργείο Παιδείας να λάβει σοβαρά υπόψη της τις
προτασεις της ακαδηµαϊκής κοινότητας. Στην περίπτωση που εµµείνει στις
θέσεις του σε κοµβικά ζητήµατα (π.χ. Συµβούλιο διοίκησης, Πρυτάνεις εκτός
του Πανεπιστηµίου, άκριτη εισδοχή φοιτητών σε σχολές) η ΠΟΣ∆ΕΠ θα
προτείνει δυναµικές κινητοποιήσεις .

Πλαίσιο Προτάσεων
Ακαδηµαϊκή ∆ιάρθρωση και Οργάνωση Σπουδών
Η µαζικοποίηση της ανώτατης εκπαίδευσης συνεπάγεται τη διαφοροποίηση
του ρόλου των ιδρυµάτων. Ο τρόπος οργάνωσης των σπουδών πρέπει να
προσφέρει προγράµµατα σπουδών που να καλύπτουν τους διαφορετικούς
στόχους και τα ενδιαφέροντα των φοιτητριών και των φοιτητών, και τις
ανάγκες της οικονοµίας της γνώσης –προγράµµατα που διακρίνονται για το
ισχυρό θεωρητικό υπόβαθρο, ή για την πληρότητα της επαγγελµατικής
εκπαίδευσης, ή για τη σφαιρικότητα της διεπιστηµονικής προσέγγισης, κλπ.
∆εν µπορεί να υπάρξει ένα µόνο πρότυπο υποχρεωτικό για όλους, αλλά
πρέπει να επιτρέπονται διαφοροποιήσεις ανάλογα µε τις γνωστικές περιοχές
και τις ιδιαιτερότητες των ιδρυµάτων (άρα από Ίδρυµα σε Ίδρυµα, από Σχολή
σε Σχολή)
Η προτεινόµενη κατάργηση των Τµηµάτων ως ακαδηµαϊκών µονάδων και η
αντικατάστασή τους από τις Σχολές δεν ισχύει, µε τον απόλυτο τρόπο που
τίθεται, σε καµία χώρα του κόσµου. Τα Τµήµατα πρέπει να παραµείνουν οι
βασικές ακαδηµαϊκές µονάδες σε ένα ίδρυµα ανώτατης εκπαίδευσης, οι
οποίες αντιπροσωπεύουν αυτοτελή επιστηµονικά αντικείµενα (ειδικά στις
επαγγελµατικές σχολές). Oι Σχολές πρέπει να αναβαθµιστούν και να γίνουν οι
βασικές εκπαιδευτικές µονάδες του ιδρύµατος.
Η ΠΟΣ∆ΕΠ συµφωνεί µε τη δυνατότητα οργάνωσης διατµηµατικών
προγραµµάτων, καθώς και µε την διεύρυνση της δυνατότητας επιλογής
µαθηµάτων από τους φοτητές και τις φοιτήτριες. ∆ιαφωνεί µε τις σπουδές σε
«ατοµική βάση» και µε τις σπουδές τύπου «ταχύρυθµης εκπαίδευσης» όπως
τα προτεινόµενα µονοετή ή διετή προγράµµα. Είναι υπέρ της ∆ιά Βίου
Μάθησης, είτε ως επικαιροποίησης γνώσεων µετά τη λήψη πτυχίου, είτε ως
δυνατότητας επανασχεδιασµού της επαγγελµατικής σταδιοδροµίας.
Η διαδικασία εισαγωγής στην ανώτατη εκπαίδευση πρέπει να είναι
αξιόπιστη, χωρίς να οδηγεί στην ακύρωση του εκπαιδευτικού ρόλου του
Λυκείου, και χωρίς να συνιστά αµετάκλητη επιλογή του κλάδου σπουδών των

306

υποψηφίων. Το σύστηµα εισαγωγής στα ΑΕΙ δεν χρειάζεται να είναι
οµοιόµορφο και ενιαίο: στις σχολές µεγάλης ζήτησης θα πρέπει οπωσδήποτε
να υπάρξει κάποιο σύστηµα επιλογής έπειτα από εξετάσεις. Τα
πανεπιστηµιακά ιδρύµατα πρέπει να έχουν αποφασιστικό λόγο στη
διαµόρφωση των κριτηρίων επιλογής καθώς και στον αριθµό των εισακτέων.
Η προτεινόµενη είσοδος σε Σχολές µπορεί να λειτουργήσει σε κάποιες
περιπτώσεις, αλλά δεν είναι δυνατόν να αποτελέσει γενικό κανόνα.
Η ΠΟΣ∆ΕΠ προτείνει την κατάργηση των µετεγγραφών και των κατ' εξαίρεση
διαδικασιών εισαγωγής. Ταυτόχρονα θεωρεί ότι πρέπει να προβλεφθούν αξιόπιστες
εναλλακτικές διαδροµές στο σύστηµα ανώτατης εκπαίδευσης για άτοµα µεγαλύτερης
ηλικίας που επιθυµούν να επανέλθουν στην τυπική εκπαίδευση.

∆ιοίκηση των Πανεπιστηµίων
Η απαίτηση για αυτοδιοίκηση των ιδρυµάτων ανώτατης εκπαίδευσης, η
οποία στην Ελλάδα είναι κατοχυρωµένη στο Σύνταγµα, πηγάζει από την
ανάγκη ακαδηµαϊκής ελευθερίας και αντισταθµίζεται από την υποχρέωση
κοινωνικής λογοδοσίας εκ µέρους της ακαδηµαϊκής κοινότητας.
Για την ΠΟΣ∆ΕΠ, η διοίκηση των ιδρυµάτων πρέπει να είναι ισχυρή και
ανεξάρτητη από οµάδες συµφερόντων µέσα και έξω από το πανεπιστήµιο, και
να εξασφαλίζει την αποτελεσµατική διαχείριση των ιδρυµάτων. Η διοίκηση
πρέπει να απολαµβάνει της εµπιστοσύνης της πανεπιστηµιακής κοινότητας
και να διαθέτει δηµοκρατική νοµιµοποίηση από αυτή.
Το προτεινόµενο από το Υπουργείο σύστηµα διοίκησης των πανεπιστηµίων,
το Συµβούλιο ∆ιοίκησης, αποτελεί κακή µεταφορά του αγγλοσαξονικού
µοντέλου (ΗΠΑ, ΗΒ, Καναδάς κ.λπ.) το οποίο όµως, στις χώρες που
εφαρµόζεται, βασίζεται σε διαφορετικές παραδόσεις. Η προτεινόµενη
µεταφορά του στην Ελλάδα, εκτός από τα προβλήµατα συνταγµατικότητας
που αντιµετωπίζει, θα οδηγήσει σε δυαρχία και θα δυσχεράνει τη διοίκηση.
Για την ΠΟΣ∆ΕΠ, η εξασφάλιση της αυτοδιοίκησης και της λογοδοσίας των
ιδρυµατών επιτυγχάνεται ως εξής:
Η Σύγκλητος πρέπει να παραµείνει το ανώτατο ακαδηµαϊκό όργανο και
όργανο διοίκησης του ιδρύµατος. Οι διαχειριστικές αρµοδιότητες της
Συγκλήτου πρέπει να µεταφερθούν σε αναβαθµισµένες υπηρεσίες του
ιδρύµατος, υπό την εποπτεία του Πρυτανικού Συµβουλίου.
Παράλληλα µε τη Σύγκλητο, λειτουργεί το Συµβούλιο στρατηγικού
σχεδιασµού και κοινωνικής λογοδοσίας του ιδρύµατος, µε αποκλειστικά
συµβουλευτικές αρµοδιότητες. Παρακολουθεί τη στρατηγική ανάπτυξης του
Ιδρύµατος και δηµοσιοποιεί την ετήσια έκθεσή του.
Το Συµβούλιο αποτελείται από εκπροσώπους των µελών ∆ΕΠ και από εξωτερικά µέλη,
σε ίση αναλογία, συν τον Πρύτανη που συµµετέχει ex officio. Τα ειδικά εκλεγµένη µέλη
∆ΕΠ του ιδρύµατος που συµµετέχουν στο Συµβούλιο ∆ΕΝ είναι (για το σύνολο της
θητείας τους) µέλη της Συγκλήτου. Τα εξωτερικά µέλη, τα οποία µπορεί να είναι είτε
Έλληνες είτε διεθνείς προσωπικότητες, επιλέγονται από τα ακαδηµαϊκά όργανα.

Ο Πρύτανης εκλέγεται από την ακαδηµαϊκής κοινότητας. Στην περίπτωση
συµµετοχής στην εκλογή του Πρύτανη και άλλων συνιστωσών της
πανεπιστηµιακής κοινότητας, οι ψήφοι κάθε συνιστώσας πολλαπλασιάζονται
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µε συντελεστή βαρύτητας και σταθµίζονται µε το ποσοστό συµµετοχής των
µελών της οµάδας στην εκλογική διαδικασία.
Η φοιτητική συµµετοχή στη διοίκηση του ιδρύµατος, ιδιαίτερα σε θέµατα τα οποία
άπτονται των ενδιαφερόντων των φοιτητών, όπως θέµατα σπουδών, φοιτητικής
µέριµνας, διεθνών εκπαιδευτικών ανταλλαγών, πολιτισµού, αθλητισµού, κ.ά., µέσω
δηµοκρατικά εκλεγµένων εκπροσώπων των φοιτητριών και των φοιτητών, αποτελεί
σηµαντικό µέρος της δηµοκρατικής διαπαιδαγώγησης στην οποία αποβλέπει η ανώτατη
εκπαίδευση. Η έκταση και ο τρόπος συµµετοχής των φοιτητών στα συλλογικά όργανα
διοίκησης ή στην ανάδειξη ατόµων σε θέσεις διοίκησης, ρυθµίζεται από τον εσωτερικό
κανονισµό κάθε ιδρύµατος, µέσα σε γενικά πλαίσια που καθορίζει ο νόµος. Στόχος της
µεταρρύθµισης πρέπει να είναι η ποιοτική αναβάθµιση της φοιτητικής εκπροσώπησης
στα όργανα που χειρίζονται θέµατα φοιτητικού ενδιαφέροντος.

Θέµατα Ακαδηµαϊκού Προσωπικού - Αξιολόγησης
Η αξιολόγηση των ιδρυµάτων και των ακαδηµαϊκών µονάδων αποτελεί
ουσιαστικό εργαλείο για τη συνεχή βελτίωσή τους. Πρέπει να γίνεται µε
γνώµονα ακαδηµαϊκά κριτήρια και ποιοτικούς στόχους που θα έχουν τεθεί, και
όχι αποκλειστικά µε ποσοτικούς δείκτες.
Οι συνεχείς διαδικασίες κρίσης για εξέλιξη του ακαδηµαϊκού προσωπικού
πρέπει να περιοριστούν. Οι διαδικασίες εξέλιξης πρέπει να είναι κλειστές. Η
ΠΟΣ∆ΕΠ διαφωνεί µε την προτεινόµενη µετατροπή του Λέκτορα σε
προσωπικό µε αποκλειστικά διδακτικό (και όχι ερευνητικό) έργο.
Η ΠΟΣ∆ΕΠ είναι επίσης υπέρ της σταδιακής κατάργησης του Π.∆.407 και της
θεσµοθέτησης
θέσεων
Επισκέπτη
Καθηγητή,
καθώς
και
Μεταδιδακτορικών Ερευνητών που απευθύνονται αποκλειστικά σε νέους
κατόχους διδακτορικών, στους οποίους ανατίθεται αυτοδύναµο διδακτικό
έργο. Βοηθητικό διδακτικό έργο παρέχουν οι υποψήφιοι διδάκτορες.
Τα Τµήµατα και τα προγράµµατα σπουδών αξιολογούνται υποχρεωτικά κατά
τη διεθνή ακαδηµαϊκή πρακτική από διεθνείς Επιτροπές Ειδικών. Στα πλαίσια
της αξιολόγησης του Τµήµατος αξιολογείται υποχρεωτικά και το διδακτικό
προσωπικό των Τµηµάτων, µόνιµο ή µη.
Οικονοµικά θέµατα
Η οικονοµική διαχείριση των πανεπιστηµίων πρέπει να είναι αποτελεσµατική
και χρηστή. Η χρηµατοδότηση από τον κρατικό προϋπολογισµό λαµβάνει
υπόψη τις διαφορετικές πραγµατικότητες των ΑΕΙ (ως προς τις κτιριακές
εγκαταστάσεις, τις ανάγκες σε εξοπλισµό, το ανθρώπινο δυναµικό, την
ύπαρξη περιουσίας κ.ά.) και την αξιολόγηση, και διακρίνεται σε δύο τµήµατα.
•

Η µισθοδοσία του ∆ΕΠ, του µόνιµου προσωπικού και των
εργαζοµένων µε σύµβαση αορίστου χρόνου γίνεται κεντρικά.

•

Οι λοιπές λειτουργικές δαπάνες και δαπάνες δηµοσίων
επενδύσεων καλύπτονται από συνολική χρηµατοδότηση προς τα
ιδρύµατα, η οποία γίνεται:
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κατά ένα µέρος µε βάση τον όγκο των δραστηριοτήτων του
ιδρύµατος (κυρίως αριθµός ενεργών φοιτητών, σταθµισµένος
για τα διάφορα πεδία),



κατά ένα µέρος µε βάση ειδικές ανάγκες του ιδρύµατος (για
παράδειγµα, νέες κτηριακές ή ερευνητικές υποδοµές),



κατά ένα µέρος µε βάση την αξιολόγηση του ιδρύµατος (είτε ως
επιβράβευση αριστείας, είτε ως ενίσχυση για την κάλυψη
αδυναµιών που δεν οφείλονται στο Ίδρυµα).

Στις δαπάνες αυτές εντάσσονται όλες οι δαπάνες που αφορούν τη στήριξη
των προπτυχιακών και µεταπτυχιακών φοιτητών και φοιτητριών, καθώς και η
παροχή υποτροφιών µε βάση διαδικασίες που ορίζονται από το Ίδρυµα.
Ακαδηµαϊκή και Χωροταξική Αναδιάρθρωση
Η δηµιουργία αρκετών Πανεπιστηµιακών Τµηµάτων ή και ολόκληρων
Πανεπιστηµίων είναι αποτέλεσµα πελατειακών σχέσεων (ισχυρά πολιτικά
πρόσωπα, παρέµβαση τοπικών κοινωνιών), ή εσωπανεπιστηµιακών
ισορροπιών και συσχετισµών δυνάµεων. Η ανεξέλεγκτη όµως και χωρίς
σχεδιασµό ίδρυση ακαδηµαϊκών µονάδων σε όλη την Ελλάδα υπονοµεύει
σοβαρά την ποιότητα και την οργάνωση της ανώτατης εκπαίδευσης.
Η αναδιάταξη της σηµερινής γεωγραφίας των πανεπιστηµιακών σπουδών
πρέπει να γίνει µε κριτήρια αφενός ακαδηµαϊκά και αφετέρου περιφερειακής
ανάπτυξης, έπειτα από εθνική αποτίµηση των αποτελεσµάτων της
περιόδου διεύρυνσης της τριτοβάθµιας. Χρειάζεται επίσης να συζητηθούν
σοβαρά τα κριτήρια συγκρότησης των πανεπιστηµιακών σχολών στη χώρα
µας, ως προς την επιστηµονική συνάφεια και τις επιστηµολογικές
προκλήσεις της εποχής.
Η διαδικασία ενσωµάτωσης του διδακτικού και διοικητικού προσωπικού σε
άλλα Τµήµατα/Ιδρύµατα, εφόσον προκύψει τέτοια ανάγκη, θα πρέπει να
εξασφαλίζει τη µέγιστη δυνατή συναίνεση µετακινούµενων και Τµηµάτων
υποδοχής.

Ο Πρόεδρος

Η Γραµµατέας

Νικόλαος Μ.
Σταυρακάκης
Καθηγητής Ε.Μ.Π.

Ευγενία Μπουρνόβα
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Ε.Κ.Π.Α.
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Α Π Ο Φ Α Σ Η
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ 10ου ΣΥΝΕ∆ΡΙΟΥ ΤΗΣ ΠΟΣ∆ΕΠ
13-16 Ιανουαρίου 2011
Αθήνα, Φιλοσοφική Σχολή, Πανεπιστηµιούπολη ΕΚΠΑ
1. Η διαδικασία ανάδειξης συνέδρων από τους Συλλόγους πρέπει να
έχει ολοκληρωθεί τουλάχιστον 8 µέρες πριν την έναρξη του
Συνεδρίου για οργανωτικούς λόγους.
2. Η συνδροµή των Συλλόγων ορίζεται σε 15 ευρώ για κάθε µέλος του
Συλλόγου που συµµετείχε στην ψηφοφορία. Το εκλογικό µέτρο είναι
ένας σύνεδρος για 15 ψηφίσαντες.
3. Με βάση την απόφαση του προηγούµενου συνεδρίου η εκλογή των
συνέδρων θα γίνει µε το σύστηµα της απλής αναλογικής: όπου δεν
υπάρχουν τουλάχιστον δυο διαφορετικά ψηφοδέλτια παρά µόνο µια
ενιαία λίστα [διότι κανείς δεν ζήτησε να σχηµατίσει ξεχωριστό
ψηφοδέλτιο] η σταυροδοσία είναι τουλάχιστον 2 σταυροί και µέχρι
το 1/3 των υπολογιζόµενων συνέδρων βάσει των εγγεγραµµένων
και του µέτρου. Οι Σύλλογοι είναι υποχρεωµένοι να εγγράψουν
κάθε µέλος ∆ΕΠ και να επιτρέψουν στις άλλες κατηγορίες
διδασκόντων που το επιθυµούν και έχουν το δικαίωµα να
συµµετέχουν στις διαδικασίες της ΠΟΣ∆ΕΠ (ενεργοί συµβασιούχοι
407, βοηθοί, επιστηµονικοί συνεργάτες). Απαιτείται
ειδικά
αιτιολογηµένη απόφαση Γενικής Συνέλευσης για να αποκλειστεί
κάποιος από την ψηφοφορία.
4. Όλοι οι Σύλλογοι καλούνται να προσκοµίσουν τουλάχιστον 8 µέρες
πριν την έναρξη του Συνεδρίου αντίγραφο του καταστατικού τους,
πρακτικό της εφορευτικής επιτροπής µε τα αποτελέσµατα των
εκλογών και κατάλογο των ψηφισάντων όπου θα αναγράφεται το
ονοµατεπώνυµο και θα υπάρχει η υπογραφή του ψηφίσαντα ή σε
περίπτωση επιστολικής ψήφου υπογραφή του/της προέδρου της
εφορευτικής επιτροπής.
5. Όλοι οι Σύλλογοι καλούνται να γνωστοποιήσουν έγκαιρα και
τουλάχιστον µια βδοµάδα νωρίτερα την ηµεροµηνία της Γ.Σ. και την
ηµεροµηνία εκλογών για την ανάδειξη συνέδρων στην Γραµµατεία
της ΠΟΣ∆ΕΠ ώστε να δηµοσιοποιηθεί στον Ιστότοπο.
6. Τα έξοδα µετάβασης των συνέδρων θα καλυφθούν [µε βάση τα
παραστατικά τους και για τον οικονοµικότερο τρόπο µετακίνησης]
κατά 1/3 από τους Συλλόγους προέλευσης και κατά 2/3 από την
Οµοσπονδία ενώ την ελαφριά εστίαση θα αναλάβουν οικονοµικά οι
Σύλλογοι της Αττικής [αναλογικά της εκπροσώπησης των
συνέδρων]. Η Οµοσπονδία θα καλύψει επίσης την διαµονή σε
δίκλινο δωµάτιο σε ξενοδοχεία που βρίσκονται πλησιέστερα στην
Πανεπιστηµιούπολη. Όποιος σύνεδρος επιθυµεί µονόκλινο δωµάτιο
ή άλλο ξενοδοχείο επιβαρύνεται µε τη χρηµατική διαφορά που θα
προκύψει.

310

Ο Πρόεδρος

Η Γραµµατέας

Νικόλαος Μ.
Σταυρακάκης
Καθηγητής Ε.Μ.Π.

Ευγενία Μπουρνόβα
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Ε.Κ.Π.Α.

Α Π Ο Φ Α Σ Η
Θέµα: Απόφαση της ∆ιοικούσας Επιτροπής της ΠΟΣ∆ΕΠ για το θέµα της
µισθολογικής κατάστασης των µελών ∆ΕΠ.
Η ∆ιοικούσα Επιτροπή της ΠΟΣ∆ΕΠ συζήτησε τα οικονοµικά ζητήµατα των µελών
∆ΕΠ και έκανε τις ακόλουθες διαπιστώσεις:
1. Εδώ και δεκαπέντε χρόνια - λόγω φαύλων πολιτικών πρακτικών – το ειδικό
µισθολόγιο των πανεπιστηµιακών δασκάλων διαρθρώνεται, ακόµα και µετά
τις πρόσφατες περικοπές επιδοµάτων, σε ποσοστό περίπου 40% στη βάση
επιδοµάτων (αν δε συνυπολογισθούν χρονοεπιδόµατα και οικογενειακά
επιδόµατα, το ποσοστό αυτό συνήθως ξεπερνάει το 50% του συνολικού
µισθού). Μια κατάσταση για την οποία διαχρονικά οι πανεπιστηµιακοί
δάσκαλοι δικαίως διαµαρτύρονται έντονα, ειδικά επειδή τα περισσότερα
επιδόµατα αφορούν τον πυρήνα της επαγγελµατικής ενασχόλησής τους,
όπως το διδακτικό και τον ερευνητικό.
2. Υπενθυµίζουµε ότι ο βασικός µισθός των µελών ∆ΕΠ των Πανεπιστηµίων
παραµένει αµετάβλητος από το 2004-εποµένως στην πράξη βαίνει συνεχώς
µειούµενος. Έτσι, τα µέλη ∆ΕΠ αποτελούν τον µοναδικό κλάδο
επιστηµόνων δηµόσιων λειτουργών, που αµείβεται ακόµα µε το ειδικό
µισθολόγιο του 1998.
3. Ως αποτέλεσµα, τα τελευταία χρόνια έχουµε υποστεί, σωρευτικά, µείωση των
αποδοχών µας σε πραγµατικούς όρους άνω του 30%. Αυτό µάλιστα
συµβαίνει σε µια εποχή κατά την οποία, όπως είναι γενικά αποδεκτό, το
σώµα των πανεπιστηµιακών δασκάλων συγκεντρώνει το καλύτερο
επιστηµονικό δυναµικό από ιδρύσεως του ελληνικού κράτους. Παρόλα αυτά
συντελείται κατά συρροή συκοφάντηση των ιδρυµάτων και των
Πανεπιστηµιακών όσον αφορά την παραγωγικότητα, την κοινωνική
ευαισθησία αλλά και τη διεθνή ακτινοβολία και απήχηση.
4. Ο Έλληνας πανεπιστηµιακός βρίσκεται στη χειρότερη µισθολογική
θέση σε σύγκριση µε το µέσο µισθωτό (και όχι Πανεπιστηµιακό) µε
αντίστοιχη εργασιακή εµπειρία, σε σύγκριση µε όλες σχεδόν τις άλλες
χώρες, όπως προκύπτει από πρόσφατη συγκριτική µελέτη, του Οικονοµικού
Πανεπιστηµίου Αθηνών σε ένα αντιπροσωπευτικό δείγµα 11 χωρών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης1

1

Βλ. ιστοσελίδα ΠΟΣΔΕΠ www.posdep.gr
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5. Σήµερα οι Πανεπιστηµιακοί δάσκαλοι καλύπτουν µε δικό τους κόστος

τις απαιτούµενες δαπάνες που αφορούν τα έξοδα ανακοινώσεων σε
συνέδρια ή τις δαπάνες δηµοσίευσης, λόγω ανυπαρξίας κονδυλίων
στους προϋπολογισµούς των Πανεπιστηµίων, παρότι οι δηµοσιεύσεις
αποτελούν ουσιαστικό στοιχείο της αξιολόγησης τους.
6. Είναι φανερό ότι αν στόχος της Πολιτείας, όπως δηµόσια διακηρύσσεται, είναι
πράγµατι να συγκρατήσει αλλά και να προσελκύσει ακαδηµαϊκό
προσωπικό
υψηλών
διεθνών
προδιαγραφών
στα
∆ηµόσια
Πανεπιστήµια, αυτή η απαράδεκτη µισθολογική κατάσταση πρέπει να
διορθωθεί µε ριζικό τρόπο.
∆εν παραγνωρίζουµε την δύσκολη συγκυρία που περνά η χώρα, όµως για την
Οµοσπονδία µας
το θέµα της µισθολογικής µας κατάστασης, αποτελεί
κεντρικό σηµείο κάθετης σύγκρουσης και αδιαπραγµάτευτη γραµµή, που δεν
επιδέχεται περαιτέρω υποχώρηση.
Για τον λόγο αυτό και επειδή θεωρούµε σηµαντική και στρατηγικής σηµασίας για τον
ελληνικό ακαδηµαϊκό χώρο - ειδικά στις σηµερινές συνθήκες - τη σοβαρή
ενασχόληση της Πολιτείας µε την επίλυση των δίκαιων οικονοµικών αιτηµάτων των
πανεπιστηµιακών δασκάλων, ζητούµε:
α) την άµεση έναρξη διαλόγου µεταξύ του Υπουργείου Οικονοµικών, του
Υπουργείου Παιδείας και των Οµοσπονδιών διδασκόντων και ερευνητών του
χώρου της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης για ένα νέο ειδικό µισθολόγιο στην
κατεύθυνση της ενσωµάτωσης των επιδοµάτων στο βασικό µισθό,
και
β) στη δέσµευση της Πολιτείας ότι µε βάση συγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα θα
υπάρξουν αυξήσεις στους µισθούς των πανεπιστηµιακών δασκάλων, που να
αποκαθιστούν τη µισθολογική τους ισορροπία µε άλλους κλάδους δηµόσιων
λειτουργών.
Με ιδιαίτερη εκτίµηση,

Ο Πρόεδρος

Η Γραµµατέας

Νικόλαος Μ.
Σταυρακάκης
Καθηγητής Ε.Μ.Π.

Ευγενία Μπουρνόβα
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Ε.Κ.Π.Α.
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ΑΠΟΦΑΣΗ
Θέµα: Απόφαση της ∆ιοικούσας Επιτροπής της ΠΟΣ∆ΕΠ για το θέµα της
δικαιόχρησης (franchising)
και της παράνοµης λειτουργίας
δήθεν
«αµερικάνικων πανεπιστηµίων».
Η ∆ιοικούσα Επιτροπή της ΠΟΣ∆ΕΠ στην 6η συνεδρίαση της 27 Νοεµβρίου 2010,
αφού έλαβε υπόψη της παλαιότερες αποφάσεις της Οµοσπονδίας (π.χ. βλέπε
απόφαση της Ε.Γ. στην 8η συνεδρίαση της 10ης Ιουνίου 2010) καθώς και τις
πρόσφατες εξελίξεις στο σχετικό θέµα αποφασίζει τα ακόλουθα:
1. Να ζητήσει από Υπουργείο Παιδείας ∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων για
µια ακόµα φορά να αποσύρει τον αποικιακού τύπου και καθαρά αντισυνταγµατικό
Νόµο 3696/2008 για τα «Κολέγια», µε τον οποίο (Άρθρο 10) ουσιαστικά ιδρύονται
(καθαρώς κερδοσκοπικά) ιδιωτικά Πανεπιστήµια στην Ελλάδα -επιφέροντας έτσι
στην πράξη ουσιαστική ανατροπή στη δοµή της Ανώτατης Εκπαίδευσης.
2. Να ζητήσει από το Υπουργείο Παιδείας ∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων την
απαγόρευση της λειτουργίας των επιχειρήσεων µεταλυκειακής εκπαίδευσης
και κατάρτισης, που συνεργάζονται µε σχέση δικαιόχρησης (franchising) µε
ξένα Πανεπιστήµια. Υπενθυµίζουµε ότι αυτό έχει κάνει η Πορτογαλία, κατά δήλωση
του αντίστοιχου Υπουργού Παιδείας ενώπιον του έλληνα Πρωθυπουργού και όλης
της Πολιτικής Ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας στη συνάντηση των ∆ελφών.
Ειδικότερα για την ιδιωτική επιχείρηση, που φέρει το όνοµα “Hellenic American
University” (HAU), αποφασίζει να προβεί στις ακόλουθες ενέργειες:
Α. Παρέµβαση του Προέδρου της ΠΟΣ∆ΕΠ, του Προέδρου της ΟΣΕΠ-ΤΕΙ, του
Προέδρου του Νοµικού Τµήµατος του ΕΚΠΑ, Πρυτάνεων και Προέδρων ΤΕΙ, στο
∆ιοικητικό Εφετείο της Αθήνας κατά την εκδίκαση στις 10 ∆εκεµβρίου 2010 της
Αίτησης ακύρωσης που έχει υποβάλλει η εν λόγω επιχείρηση κατά της απόφασης
της Υπουργού Παιδείας για τη διακοπή της λειτουργίας της. Την αίτηση έχουν
καταθέσει το HAU και η συνδεόµενη µε αυτό Ελληνοαµερικανική Ένωση.
Β. Να παρακολουθήσει στενά την εξέλιξη της ένστασης που έχει υποβληθεί από τον
Πρόεδρο της ΠΟΣ∆ΕΠ και τον Πρόεδρο της ΟΣΕΠ-ΤΕΙ καθηγητή Γιάννη Τσάκνη
στις 17 Οκτωβρίου 2010, στην Επιτροπή Πιστοποίησης (accreditation) Ιδρυµάτων
του Βορειοανατολικού Τµήµατος των ΗΠΑ (New England Association of Schools and
Colleges -NEASC), στην οποία εκτίθενται οι λόγοι για τους οποίους δεν πρέπει να
αναγνωριστεί ως ίδρυµα παροχής ανώτατης εκπαίδευσης ένα ίδρυµα, που έχει µεν
ιδρυθεί στις ΗΠΑ (Πολιτεία του New Hampshire), αλλά υπάρχει ως
"Πανεπιστήµιο" αποκλειστικά και µόνο στην Ελλάδα, δηλαδή σε µια χώρα
ανεξάρτητη των ΗΠΑ και µε δικούς της νόµους ως προς τη λειτουργία των
ιδρυµάτων ανώτατης εκπαίδευσης.

Γ. Να αποστείλει ανοικτές επιστολές προς τους Υπουργούς Οικονοµικών και
Παιδείας ∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων κκ. Γ. Παπακωνσταντίνου και Α.
∆ιαµαντοπούλου µε λεπτοµερή ενηµέρωση για άλλη µια φορά για το όλο θέµα που
έχει διαµορφωθεί και τις σηµαντικές παραλήψεις των αρµοδίων.
Τέλος, επειδή ασφαλείς πληροφορίες αναφέρουν ότι και το έτερο «Πανεπιστήµιο» µε
τη συµπληρωµατική ονοµασίας «American University of Greece» επί της Κηφισίας,
παρά τις αποφάσεις της Υπουργού συνεχίζει να λειτουργεί ανενόχλητο. Ζητάµε την
άµεση και κυρίως αποτελεσµατική παρέµβαση του Υπουργείου. Γνωρίζουµε ότι
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έχουν στην διάθεσή τους όλα τα απαιτούµενα στοιχεία. ∆εν είναι δυνατόν, σε µια
εποχή που όλοι µας καλούµαστε να κάνουµε τεράστιες θυσίες, κάποιοι να
κερδίζουν δεκάδες εκατοµµύρια ευρώ εξαπατώντας τους νέους µας και τις
οικογένειές τους.

Ο Πρόεδρος

Η Γραµµατέας

Νικόλαος Μ.
Σταυρακάκης
Καθηγητής Ε.Μ.Π.

Ευγενία Μπουρνόβα
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Ε.Κ.Π.Α.

Συνηµµένα:
1) Ανοικτή επιστολή προς τους Υπουργούς Οικονοµικών και Παιδείας ∆ια
Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων κκ. Γ. Παπακωνσταντίνου και Α.
∆ιαµαντοπούλου για το “Hellenic American University”
2) Επιστολή προς τον Υπουργό Οικονοµικών κ. Γ. Παπακωνσταντίνου για
το “Hellenic American University».
3) Την ένσταση που έχει υποβληθεί από τον Πρόεδρο της ΠΟΣ∆ΕΠ και τον
Πρόεδρο της ΟΣΕΠ-ΤΕΙ καθηγητή Γιάννη Τσάκνη στις 17 Οκτωβρίου 2010,
στην
Επιτροπή
Πιστοποίησης
(accreditation)
Ιδρυµάτων
του
Βορειοανατολικού Τµήµατος των ΗΠΑ (New England Association of Schools
and Colleges –NEASC).
(για
αυτά
http://www.posdep.gr/index.php?option=com_docman&Itemid=133 )

βλέπε,
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Πανελλήνια Οµοσπονδία Συλλόγων
∆ιδακτικού και Ερευνητικού
Προσωπικού
∆ιεύθυνση: ΣΤΑ∆ΙΟΥ 5, GR105 62, ΑΘΗΝΑ,
Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο: posdep@posdep.gr
Ιστοσελίδα: www.posdep.gr
Τηλέφωνο: 210 3688568
Fax: 210.3688501

Π Ρ Ο Ε ∆ Ρ ΕΙΟ
ΑΝΟΙΚΤΗ

ΕΠΙΣΤΟΛΗ
Αθήνα, 27 ΝΟΕΜΒΡΙΟY 2010

Προς την Υπουργό Παιδείας ∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων,
Κυρία Άννα ∆ιαµαντοπούλου,
Ανδρέα Παπανδρέου 37, 15180 Μαρούσι, ypourgos@ypepth.gr
και
προς τον Υπουργό Οικονοµικών,
Κύριο Γεώργιο Παπακωνσταντίνου
Νίκης 5-7, 101 80, ΑΘΗΝΑ, minister@mnec.gr
ΘΕΜΑ: ∆ιαµαρτυρία της ΠΟΣ∆ΕΠ για παράνοµη λειτουργία εκπαιδευτηρίου
φερόµενου ως πανεπιστήµιο αλλοδαπής µε την επωνυµία “Hellenic American
University”
Κύριοι Υπουργοί,
Θέλουµε να εκφράσουµε τους προβληµατισµούς µας επί του νοµοθετικού
πλαισίου λειτουργούντων εργαστηρίων ελευθέρων σπουδών σε σχέση µε τις
υποχρεώσεις που απορρέουν από την Ευρωπαϊκή οδηγία περί Κολεγίων.
Το φερόµενο ως Πανεπιστήµιο Hellenic American University έχει ιδρυθεί
κατόπιν νοµοθετικής πράξης στην Πολιτεία του New Hampshire των ΗΠΑ, µε
πρωτοβουλία του Ελληνοαµερικανού επιχειρηµατία και πρώην πολιτικού κ.
Κρις Σπύρου. Το εκπαιδευτήριο δεν έχει φυσική παρουσία ως Πανεπιστήµιο
στις ΗΠΑ, αλλά λειτουργεί στην Ελλάδα ως “overseas institution” και έχει
Ελληνική διεύθυνση, µόνο. Στις ΗΠΑ είναι νοµική οντότητα “independent nonprofit University”, το οποίο είναι το νοµικό σχήµα των ιδιωτικών
Πανεπιστηµίων στις ΗΠΑ και δεν είναι ∆ηµόσιο Πανεπιστήµιο (“public nonprofit”). Ωστόσο, ο κ. Σπύρου ισχυρίζεται ότι το φερόµενο ως Πανεπιστήµιο
«λειτουργεί νόµιµα στην Ελλάδα από το έτος 2004 ως πανεπιστήµιο δηµοσίου
χαρακτήρα» και ότι «…είναι ίδρυµα δηµοσίου συµφέροντος και ελέγχου µε
αρχές και κανόνες ανάλογους προς αυτούς των πανεπιστηµιακών ιδρυµάτων
στην Ελλάδα. Αρχές και κανόνες οι οποίοι επιτρέπουν τον χαρακτηρισµό του
ως νοµικού προσώπου δηµοσίου δικαίου είτε υπό την έννοια της
ελληνικής είτε υπό την έννοια της αµερικανικής νοµοθεσίας…. Το Hellenic
American University έχει χαρακτηριστεί από τις Φορολογικές Αρχές των
Ηνωµένων Πολιτειών βάσει του άρθρου 501 (c) (3) ως ίδρυµα Ανωτάτης
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Εκπαιδεύσεως το οποίο εξαιρείται της φορολογίας» (βλ. Αίτηση Ακυρώσεως
Ενώπιον του Συµβουλίου της Επικρατείας του Hellenic American University
και της Ελληνοαµερικανικής Ένωσης).
Το φερόµενο ως Πανεπιστήµιο επικαλείται διµερή συµφωνία Ελλάδας και
Η.Π.Α., σύµφωνα µε την οποία και εν αντιθέσει µε τα Κολέγια, αποτελεί
δηµόσιο Πανεπιστήµιο και συνεπώς δεν απαιτείται να τού χορηγηθεί άδεια
ιδρύσεως και λειτουργίας (βλ. ίδιο κείµενο). Κατόπιν αυτών των ισχυρισµών,
εύλογα γεννάται το ερώτηµα της νοµικής µορφής µε την οποία υφίσταται στην
Ελλάδα, το είδος του ΑΦΜ που έχει στη ∆’ ∆ΟΥ Αθηνών, στην οποία
υπάγεται και εάν έχει πληρώσει φόρους από το 2004. Η µη καταβολή φόρων
από το έτος ίδρυσης και λειτουργίας του θα συνιστούσε εκ των πραγµάτων
αποδοχή των παραπάνω ισχυρισµών, δηλαδή ότι ως δηµόσιο Πανεπιστήµιο
εξαιρείται της φορολογίας, στερώντας έτσι από το Ελληνικό ∆ηµόσιο
σηµαντικά έσοδα.
Σύµφωνα µε το νοµικό πλαίσιο στην Ελλάδα, το πρώτο εδάφιο της Παρ. 3 του
Άρθρου 17 του Νόµου 3696/2008 (ΦΕΚ Α177) ορίζει ότι πλην των ∆ηµοσίων
Πανεπιστηµίων, δεν επιτρέπεται η χρήση του όρου Πανεπιστήµιο στην
Ελληνική ή ξένη γλώσσα από οποιονδήποτε πάροχο υπηρεσιών εκπαίδευσης
και κατάρτισης. Περαιτέρω, στο Άρθρο 22 του ιδίου Νόµου καθορίζονται οι
διοικητικές κυρώσεις, τόσο για τα Κολέγια όσο και για τους λοιπούς παρόχους
εκπαίδευσης και κατάρτισης, ενώ στο Άρθρο 12 Περ. θ΄ του ιδίου Νόµου,
ορίζεται ρητά ότι στο Γραφείο Κολεγίων ανήκει η αρµοδιότητα για τη σύνταξη
των εισηγήσεων.
Κατόπιν των ανωτέρω και σύµφωνα µε την Παρ. 5 του προαναφερθέντος
νόµου, «Η παροχή εκπαιδευτικών υπηρεσιών από εκπαιδευτήριο που
προβάλλεται ως Κολέγιο, χωρίς άδεια ίδρυσης και λειτουργίας Κολεγίου, ή ως
Πανεπιστήµιο, πλην των ∆ηµοσίων Πανεπιστηµίων, συνεπάγεται την άµεση
διακοπή της λειτουργίας του. Η διακοπή της λειτουργίας επέρχεται µε τη
σφράγιση των εγκαταστάσεων και την αφαίρεση όλων των σχετικών
επιγραφών και πραγµατοποιείται µετά την αποστολή σχετικού έγγραφου
αιτήµατος του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων προς τις κατά
τόπους αστυνοµικές αρχές της περιοχής στην οποία λειτουργεί παράνοµα ο
εκπαιδευτικός φορέας…». Εν προκειµένω δε, είχε διαταχθεί η σφράγιση του
Hellenic American University, µε έδρα στην οδό Καπλανών 12, Αθήνα, και η
αφαίρεση όλων των σχετικών επιγραφών, όπως απαιτούν οι ανωτέρω
διατάξεις.
Εν συνεχεία των ανωτέρω, παρατηρούµε ότι η επί σειρά ετών παράνοµη
λειτουργία του φερόµενου ως Πανεπιστήµιο Hellenic American University
λειτουργούντος ως εκπαιδευτηρίου χωρίς να διαθέτει άδεια Κολεγίου υπό τον
ανωτέρω τίτλο ή να αναφέρεται ως ίδρυµα ελευθέρων σπουδών µε τον
ανωτέρω τίτλο, αλλά διαφηµιζόµενο ως Πανεπιστήµιο του εξωτερικού που
λειτουργεί χωρίς την άδεια του Υπουργείου Παιδείας και κατά παράβαση του
Άρθρου 16 του Συντάγµατος για αντιποίηση τίτλου ∆ηµοσίου Πανεπιστηµίου,
που αφορά τα Ελληνικά Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα και µόνο, συνιστά
κατ’ εξακολούθηση παράβαση όλου του νοµικού πλαισίου της Ελληνικής
εκπαίδευσης και διαφηµίζει την παροχή πτυχίου αλλοδαπού Πανεπιστηµίου.
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Η Γενική Γραµµατεία Καταναλωτή έχει, µάλιστα επιβάλλει πρόστιµο € 40.000
λόγω χρήσης του όρου «University» στις διαφηµιστικές του ανακοινώσεις.
Κατά τις πληροφορίες µας, οι διδακτικές δραστηριότητες του φερόµενου ως
Πανεπιστήµιο Hellenic American University έχουν πρόσφατα µεταφερθεί,
τουλάχιστον εν µέρει, στο χώρο της Ελληνοαµερικανικής Ένωσης στην οδό
Μασσαλίας 22, αλλά και σε καινούρια διεύθυνση, στην οδό Μασσαλίας 10. Η
µεταφορά αυτή εύλογα εγείρει ερωτήσεις για το κατά πόσο θα µπορούσε να
σφραγιστεί ως εγκατάσταση το φερόµενο ως Πανεπιστήµιο, το οποίο
λειτουργεί στο χώρο ενός Σωµατείου µη κερδοσκοπικού. Το φερόµενο ως
Πανεπιστήµιο εξακολουθεί να χρησιµοποιεί την επιγραφή «Hellenic American
University», την οποία κατά καιρούς αφαιρεί, πάλι κατά τις πληροφορίες µας.
Η έλλειψη ελέγχου για τη λειτουργία της ανωτέρω κερδοσκοπικής επιχείρησης
που παράγει εκπαίδευση άνευ πιστοποίησης από τις αρµόδιες Ελληνικές
αρχές και µε οικονοµική εκµετάλλευση των ανενηµέρωτων σπουδαστών
αποτελεί τεράστιο ηθικό θέµα και καταδεικνύει το έλλειµµα του νοµικού
πλαισίου περί ιδιωτικής εκπαίδευσης. Η επί σειρά ετών λειτουργία του, µέχρι
τη σηµερινή εξέλιξη, άνευ ελέγχου από την προϊσταµένη αρχή του
Υπουργείου Παιδείας, ανοίγει τους ασκούς του Αιόλου για την εκµετάλλευση
από άλλα µεταλυκειακά εκπαιδευτήρια του ανωτέρω νοµικού πλαισίου, που
χρήζει οπωσδήποτε αναµόρφωσης και ανασυγκρότησης για να ανταποκριθεί
στις σύγχρονες ανάγκες της µεταλυκειακής και
µη-πανεπιστηµιακής
εκπαίδευσης.
Η έλλειψη ελέγχου µε την οποία λειτουργούσε όλα αυτά τα χρόνια παρά την
εις το Κοινοβούλιο επίσηµο ανάδειξη του θέµατος της παρανόµου λειτουργίας
του (βλ. επερώτηση Αρ. 1803/17-7-2008 των βουλευτών Κουράκη,
Κοροβέση και Ψαριανού του Συνασπισµού σχετικά µε την ταυτότητα του
Hellenic American University και την καταγγελία στη διεύθυνση προστασίας
καταναλωτή σχετικά µε τη διαφήµισή του, στην οποία το ίδρυµα υποστήριζε
ότι «δεν είµαστε Κολλέγιο, είµαστε Πανεπιστήµιο»), καταδεικνύει το τεράστιο
πρόβληµα του νοµικού πλαισίου.
Η πλήρης απραξία της τότε ηγεσίας του Υπουργείου Παιδείας σε σχέση µε την
ανωτέρω καταγγελία ίσως να οφείλεται στη γενικότερη προβληµατική περί
ιδιωτικών Κολεγίων σε σχέση µε το πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που
πιέζει για αναγνώριση των Κολεγίων ως παραρτηµάτων ξένων
Πανεπιστηµίων. Όµως εν προκειµένω και σύµφωνα µε το υπ αριθµό
12010/ΙΗ/15-10-2008 του τµήµατος Κοινοβουλευτικού ελέγχου της σχετικής
επερώτησης το οποίο απαντά στην 556417/2008 επερώτηση, το ∆ΟΑΤΑΠ, το
οποίο αντικατέστησε το ∆ΙΚΑΤΣΑ, δεν έχει αναγνωρίσει πτυχία του Hellenic
American University ως ισότιµα προς τα απονεµόµενα από τα Ελληνικά ΑΕΙ.
Επί πλέον, όπως εξίσου αναφέρεται στην ανωτέρω απάντηση, σπουδές σε
παραρτήµατα Πανεπιστηµίων της αλλοδαπής στην Ελλάδα δεν εµπίπτουν
στις νοµοθετηµένες διατάξεις περί αναγνωρίσεως τίτλων σπουδών από το
∆ΟΑΤΑΠ, καθώς ο Νόµος 3328/2005 για την αναγνώριση πτυχίων από την
αλλοδαπή απαιτεί το σύνολο των σπουδών να έχει διανυθεί σε οµοταγή
εκπαιδευτικά ιδρύµατα της αλλοδαπής. Η µέχρι εδώ πλήρης παρανοµία του
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ανωτέρω εκπαιδευτηρίου, όσον αφορά τις σπουδές και τα διπλώµατα που
υποτίθεται ότι απονέµει, δεν είχε αντιµετωπιστεί από το Υπουργείο Παιδείας
µε την ανάλογη αυστηρότητα για τη σοβαρότητα του θέµατος και αποτελεί
απαράδεκτη ολιγωρία και αδράνεια των καθ ύλην αρµοδίων αρχών.
Η υπόθεση του Hellenic American University αναδεικνύει τη δυσλειτουργία
του υπάρχοντος νοµικού πλαισίου, καθώς και την απροθυµία της Πολιτείας
ως προς την εφαρµογή και τήρηση των οικείων διατάξεων του νόµου.
Πιστεύουµε πως η λειτουργία των εκπαιδευτηρίων ως Κολέγια, που το
Υπουργείο Παιδείας τείνει να αναγνωρίζει ως παραρτήµατα ξένων
Πανεπιστηµίων µε πτυχία αντίστοιχα µε αυτά Πανεπιστηµίων του
εξωτερικού, αποτελεί ολέθρια εξέλιξη για την ανωτάτη εκπαίδευση και
συνιστά απαράδεκτη υποβάθµιση του καθοριστικού ρόλου του
Ελληνικού Πανεπιστήµιου. Τέλος, δεν είναι δυνατόν, σε µια εποχή που
όλοι µας καλούµαστε να κάνουµε τεράστιες θυσίες, κάποιοι να
κερδίζουν δεκάδες εκατοµµύρια ευρώ εξαπατώντας τους νέους µας και
τις οικογένειές τους.

Με ιδιαίτερη εκτίµηση

Ο Πρόεδρος

Η Γραµµατέας

Νικόλαος Μ.
Σταυρακάκης
Καθηγητής Ε.Μ.Π.

Ευγενία Μπουρνόβα
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Ε.Κ.Π.Α.
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Πανελλήνια Οµοσπονδία Συλλόγων
∆ιδακτικού και Ερευνητικού
Προσωπικού
∆ιεύθυνση: ΣΤΑ∆ΙΟΥ 5, GR105 62, ΑΘΗΝΑ,
Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο: posdep@posdep.gr
Ιστοσελίδα: www.posdep.gr
Τηλέφωνο: 210-3689372
Fax: 210-3689376

Π Ρ Ο Ε ∆ Ρ ΕΙΟ
ΑΘΗΝΑ, 22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010

Προς τον Υπουργό Οικονοµικών,
Κύριο Γεώργιο Παπακωνσταντίνου
Νίκης 5-7, 101 80, ΑΘΗΝΑ, minister@mnec.gr
Θέµα: Ερωτήµατα σχετικά µε τη νοµική και φορολογική µορφή, που υφίσταται
το «Hellenic American University» στην Ελλάδα.
Αξιότιµε κύριε Υπουργέ,
Εν όψει της προσφυγής του φερόµενου ως Πανεπιστήµιο Hellenic American
University και της Ελληνοαµερικανικής Ένωσης στο Συµβούλιο της
Επικρατείας κατά της υπ’ αριθµόν 23264/∆6/01.03.2010 απόφασης της
Υπουργού Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων για τη σφράγιση
της εγκατάστασης του «Hellenic American University» και την αφαίρεση των
επιγραφών του, καθώς και κατά του Ελληνικού ∆ηµοσίου, όπως νόµιµα
εκπροσωπείται από την Υπουργό Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και
Θρησκευµάτων, ζητούµε να µας ενηµερώσετε για τα ακόλουθα ζητήµατα:
Με ποια νοµική µορφή υφίσταται το «Hellenic American University» στην
Ελλάδα και τι κατηγορίας ΑΦΜ έχει στη ∆’ ∆ΟΥ Αθηνών, στην οποία
υπάγεται;
Θεωρείται το «Hellenic American University» ως «δηµόσιο Πανεπιστήµιο» ή
«ίδρυµα δηµοσίου συµφέροντος», όπως ισχυρίζεται το ίδιο στην προσφυγή
του και συνεπώς εξαιρείται της φορολογίας;
Έχει γίνει ποτέ φορολογικός έλεγχος στο στενά συνδεόµενο µε το «Hellenic
American University», µη κερδοσκοπικό σωµατείο Ελληνοαµερικανική Ένωση
για τυχόν δραστηριότητες που µπορεί να υπόκεινται σε φορολογία;
Το φερόµενο ως Πανεπιστήµιο κατ’ ισχυρισµό του λειτουργεί νόµιµα στην
Ελλάδα από το έτος 2004 ως «Πανεπιστήµιο δηµόσιου χαρακτήρα», χωρίς να
έχει δεχθεί ποτέ οιαδήποτε όχληση και χωρίς να έχει επιβληθεί οιαδήποτε
κύρωση από τη ∆ιοίκηση. Ωστόσο, κατά τα φαινόµενα λειτουργεί ως
κερδοσκοπική εταιρεία εκπαιδευτικού χαρακτήρα µε δίδακτρα. Έχει
φορολογηθεί ποτέ από την ίδρυσή του το 2004 για τις οικονοµικές του

319

δραστηριότητες και αν όχι, µε ποια αποδεικτικά στοιχεία έχει εξαιρεθεί από τη
φορολογία;
Η ΠΟΣ∆ΕΠ είναι έντονα προβληµατισµένη µε την αδιαφάνεια που διακρίνει
ότι υπάρχει ως προς τη χρηµατοδότηση και τις φορολογικές υποχρεώσεις
οντοτήτων που ισχυρίζονται πως είναι ιδρύµατα τριτοβάθµιας εκπαίδευσης,
ιδίως εν µέσω της παρούσας δεινής οικονοµικής κρίσης και τις περικοπές
στην ανωτάτη εκπαίδευση. Επειδή έχει καταθέσει παρέµβαση στο Συµβούλιο
της Επικρατείας στην Αίτηση Ακυρώσεως της αναφερθείσας απόφασης από
το «Hellenic American University» και την Ελληνοαµερικανική Ένωση, θεωρεί
ότι έχει έννοµο συµφέρον να πληροφορηθεί για τα παραπάνω.
Με ιδιαίτερη εκτίµηση

Ο Πρόεδρος

Η Γραµµατέας

Νικόλαος Μ.
Σταυρακάκης
Καθηγητής Ε.Μ.Π.

Ευγενία Μπουρνόβα
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Ε.Κ.Π.Α.
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Commission on Institutions of Higher Education
NEW ENGLAND ASSOCIATION OF SCHOOLS AND COLLEGES
209 Burlington Road, Bedford, MA 01730
http://cihe. neasc.org

COMPLAINT FORM
The Commission on Institutions of Higher Education responds to complaints
regarding allegations of general institutional conditions “that raise significant
questions about the institution’s compliance with the Standards for Accreditation.”
All institutions accredited by the Commission are required to have in place grievance
and complaint policies that are well publicized and fairly administered. It is the
responsibility of the complainant first to attempt to resolve the matter within the
institution and to provide evidence that such effort has been made.
Please review the “Policy and Procedures for the Consideration of Complaints made
Against Affiliated Institutions” and the Standards for Accreditation before completing
this form. Both are available on the Commission website (http://cihe.neasc.org), along
with further information and a list of Frequently Asked Questions About Complaints.
If necessary, you may attach additional sheets of paper to this form; please number all
additional pages. Include copies of documents that are relevant to the complaint. If
you have further questions, contact Associate Director Louise Zak at 781-541-5413 or
email lzak@neasc.org.
Institutional information
College or university named in the complaint
Hellenic American University
Complainants information
1) Name Hellenic Federation of University Teachers' Associations (POSDEP)
Address 5, Stadiou Str. ATHENS, Greece GR 105 62
Telephone 0030 210 - 3688537 Fax : 0030 210- 3688501
posdep@posdep.gr

Email

2) Name Hellenic Federation of Technological Institutes Teachear’s Association
(OSEP-TEI).
Address Ag. Spiridonos & Dimitsanis str., Egaleo, Attica, Greece Postal Code 12
210
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Telephone 0030 210 - 5385142
oseptei@teiath.gr

Fax : 0030 210-5385859

Email

Status in relation to the institution named in the complaint (check all that apply)
___ Student
___ Faculty
___ Staff
_X__ Other Organization (please specify)
___ Currently enrolled/employed at the institution
___ Graduated
___ Withdrawn/left
___ On Leave
___ Terminated
1. State your complaint as clearly and concisely as possible. Provide only the essential
details of the complaint, including the timeframe when the events occurred. Note that
except in extraordinary circumstances, the Commission does not consider complaints
regarding matters that took place more than three years prior to the filing of the
complaint.
As you are aware of, Hellenic American University (HAU) has been created in 2004
by an Act in the State of New Hampshire giving it degree-granting authority, subject
to the authority of the Postsecondary Education Commission. HAU was created as an
“overseas institution”, which exists not in the State of New Hampshire but in Athens,
Greece, with an administrative office in N.H., only (36 Salmon Street, Manchester).
The fact that HAU was created in New Hampshire and is therefore, a candidate for
accreditation by your Commission on Institutions of Higher Education, but operates in
Greece, has in our opinion, serious legal and educational ramifications. As a
sovereign country, Greece has its own laws and regulations regarding the
accreditation of institutions of higher education. According to the Greek constitution,
the only institutions of higher education that can be given the title “University” are
public (state-run) ones; non-public institutions may include the name “College” in
their title but must legally be called “Centers of Post-Secondary Education”.
Frequently, these centers of post-secondary education are affiliated with accredited
European or US Universities, sometimes with more than one. Nevertheless, because
these centers operate in Greece and not in their home countries and charge tuition,
which Greek Universities don't do at the undergraduate level, they must be registered
as businesses, subject to taxation. The Greek state through the Ministry of Education
requires them to meet certain minimal requirements in order to obtain a license to
operate.
The centers of post-secondary education are supervised by the Ministry of Education,
which ensures that they meet certain minimal standards, both educational and
financial, and do not use the title “University”. In order to operate, the centers must
first submit an application to be licensed. Mr. Spirou, the president of HAU refuses to
go through this process, claiming that as a US University and a candidate for
accreditation, it is exempt from the Greek licensing requirements. Furthermore,
because he describes HAU as a public US University, he claims that it is exempt from
taxation since Universities in Greece, being public, are not taxed.
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We want to make it absolutely clear that our objection to the accreditation of this
institution does not pertain to its accreditation for operating in the US. We have no
problem whatsoever with HAU being accredited by your Commission to operate in
New Hampshire, or in any other State for that matter. Our objection pertains to the
fact that you are in effect accrediting HAU to operate in Greece, thus allowing it to
claim exemption from Greek rules and regulations, both educational and financial.
Mr. Spirou, the president of both HAU and the Hellenic American Union
(conveniently, also HAU), out of the facilities of which HAU (University) operates,
has claimed in the Greek courts of law that the University need not be licensed by
Greece nor should it abide by Greek law. Accrediting this institution could also create
a problematic precedent should other Greek-American businessmen decide to follow
suit and similarly attempt to circumventing Greek law.
2. Which of the Commission’s Standards for Accreditation does your complaint
refer to? Identify the specific standard (s), paragraph(s), and sentence(s). In what way
is the circumstance you describe an institutional condition (not an individual
grievance) that may suggest a violation of the Standards for Accreditation?
Standard 8: Physical and Technological Resources. Because the institution does not
have appropriate physical and technological resources necessary for the achievement
of its purposes, it purposefully blurs the distinction between its resources and the
resources of the Hellenic American Union. Note that the Hellenic American Union, a
non-profit organization, has the same president and as HAU and its executive director
is also the vice president of HAU. The facilities of the Hellenic American Union are
also listed as the facilities of HAU.
Standard 10: Public Disclosure. In presenting itself to students, prospective students
and other members of the interested public, the institution fails to provide information
that is complete and accurate and sufficient for intended audiences to make informed
decisions about the institution.
10.1 The information published by the institution on its website is not
sufficient to allow students and prospective students to make informed decisions
about their education. The website conceals the fact that the institution is not
recognized by the Greek state and therefore students will obtain degrees that are not
worth the money they have paid to obtain them. The information would be sufficient
if HAU operated in New Hampshire and not in Greece.
10.2 The institution does not inform the public of the information available about
itself, nor is it responsive to reasonable requests about itself. It conceals information
about its legal status in Greece and about the true value of its degrees in the country.
10.13 Although the candidacy status for accreditation is clearly stated, there is no
mention of its lack of accreditation under Greek law. Because HAU operate only in
Greece, it is required to comply with it.
Standard 11: Integrity. The institution does not subscribe to high ethical standards in
dealing with agencies, organizations and the general public.
11.4 The institution does not observe the spirit as well as the letter of applicable legal
requirements. It does not have the necessary authority for each jurisdiction in which it
conducts activities. As an institution operating solely in Greece, thereby also under
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Greek law, it refuses to comply with applicable legal requirements involving its title,
licensing, and taxation.
3. List the steps you have taken to resolve the complaint, including relevant grievance
and appeals processes at the institution. Include copies of all institutional
correspondence. Is the matter currently in litigation or institutional proceedings?
The matter is currently under litigation.
1.
The Ministry of Education ordered the discontinuation of the operation of
HAU because it failed to comply with Greek law. First, the head of the department of
Colleges of the Ministry of Education gave HAU twice the opportunity to obtain the
necessary licenses, but HAU failed to do so both times. The Administrative Court,
therefore, rejected the petition of HAU against the discontinuation of its operation
ordered by the Ministry of Education (Administrative Court decision number
257/2010).
2.
The Consumer Protection Office of the Ministry of Finance asked HAU to
justify its use of false advertising, namely using the title University in various
advertisements as well as in brochures given to students, before imposing a fine. HAU
continued to engage in false advertising.
3.
HAU appealed the decision of the administrative court to discontinue its
operation. The appeal will be tried in the Administrative Court on October 8, 2010.
4. List the documents you have included to support this complaint. In keeping with the
Commission’s complaint policy, materials should include “substantial evidence” that states
“relevant and provable facts.” Materials should be limited and directly supportive of the
complaint.
1. Document of the Ministry of Education granting authority to the Police Precinct of
the area to close down HAU because it operated illegally.
2. Document of the Consumer Protection Office of the Ministry of Finance asking HAU
to justify its use of false advertising.
3. Administrative Court decision number 257/2010 rejecting the petition of HAU
against the decision of the Ministry of Education and listing the opportunities
provided by the Ministry of Education to obtain the necessary licenses.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Your complaint will not be processed unless all boxes below are checked and you
have signed and dated the Complaint Form. Please acknowledge that:


I have read the CIHE complaint policy and agree that this form constitutes my formal
complaint.



I understand that the Commission does not
• consider anonymous complaints;
• adjudicate individual grievances;
• act as a court of appeal or regulatory body;
• intervene in an institution’s internal procedures.



I authorize CIHE to provide my complaint and supporting documents to the
institution involved.
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I hereby certify that all the information I have given above is true and complete to the
best of my knowledge.

Name of Complainant(s) (please print) NIKOLAOS M. STAVRAKAKIS (Chair of
POSDEP)
Signature(s)

Date(s)

__________________________________________

Name of Complainant(s) (please print)

JOHN

Signature(s)

17 OCTOBER 2010

TSAKNIS (Chair of OSEP-TEI)
Date(s)

17 OCTOBER 2010
__________________________________________
_____________________

Please mail (do not fax, email, or hand-deliver) this form and documents to
New England Association of Schools and Colleges
Commission on Institutions of Higher Education
209 Burlington Rd., Suite 201
Bedford, MA 01730.
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Πανελλήνια Οµοσπονδία Συλλόγων
∆ιδακτικού και Ερευνητικού
Προσωπικού
∆ιεύθυνση: ΣΤΑ∆ΙΟΥ 5, GR105 62, ΑΘΗΝΑ,
Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο: posdep@posdep.gr
Ιστοσελίδα: www.posdep.gr
Τηλέφωνο: 210-3689372
Fax: 210-3689376

∆ΙΟΙΚΟΥΣΑ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ
Αθήνα, 5 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011

Σχετικά µε την πολιτική του ΥΠ∆ΒΜΘ στα
χρηµατοδότησης της έρευνας από τα κονδύλια του ΕΣΠΑ.

ΘΕΜΑ:

θέµατα

της

Η ηγεσία της ΠΟΣ∆ΕΠ έχει παρέµβει συστηµατικά στα προβλήµατα που
έχουν προκύψει από τις αδικαιολόγητα µεταβαλλόµενες προκηρύξεις και
διαδικασίες διαχείρισης των ερευνητικών προγραµµάτων που έχουν
µέχρι στιγµής ενεργοποιηθεί στα πλαίσια του ΕΣΠΑ από το ΥΠ∆ΒΜΘ,
όπως «ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ», «ΘΑΛΗΣ», «ΑΡΧΙΜΗ∆ΗΣ», «Μεταδιδάκτορες». Παρ’
όλα αυτά το υπουργείο δεν έδειξε κάποια σχετική συνέπεια, ειδικά σε
αυτή την πολύ κρίσιµη για τη χώρα περίοδο.
Όπως διαβάζουµε στον ηλεκτρονικό τύπο, ο επίτροπος της ΕΕ για
θέµατα Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Κοινωνικής Ένταξης,
κ. L. Andor, µετά από ερώτηση Ελλήνων ευρωβουλευτών σχετικά µε τις
καθυστερήσεις στην ολοκλήρωση των ερευνητικών προγραµµάτων
«ΘΑΛΗΣ» και «ΑΡΧΙΜΗ∆ΗΣ», δήλωσε ότι:
«η ελληνική πλευρά επικαλέστηκε σε δύο περιπτώσεις εµπόδια για την
ολοκλήρωση της διαδικασίας -στις αρχές Σεπτεµβρίου 2010, όταν η
∆ιαχειριστική Αρχή του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Εκπαίδευση
και ∆ιά Βίου Μάθηση» επικαιροποίησε τις προσκλήσεις υποβολής
προτάσεων για τα δύο προγράµµατα µε σκοπό να αντικαταστήσει τα
αρχικά µέλη των επιτροπών αξιολόγησης µε ελληνόφωνους
καθηγητές και ερευνητές από πανεπιστήµια και ερευνητικά κέντρα
εκτός Ελλάδας, και στα µέσα Οκτωβρίου όταν προέκυψαν
προβλήµατα µε την ηλεκτρονική πλατφόρµα όπου οι υποψήφιοι
κατέθεταν τις προτάσεις τους - µε αποτέλεσµα τη µεγάλη χρονική
καθυστέρηση υλοποίησης των προγραµµάτων».
Ερωτάται το Υπουργείο: Αν οι αξιολογητές τελικά θα είναι ελληνόφωνοι,
τότε προς τι όλη η φασαρία που δηµιουργήθηκε εν µέσω θέρους για τις
µεταφράσεις στα αγγλικά και οι σχετικές βαρύγδουπες δηλώσεις περί
αξιοκρατίας, αριστείας, διεθνών πρακτικών και άλλων εύηχων λέξεων;
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Επίσης, η ηµεροµηνία λήξης υποβολής των µεταφράσεων ήταν η 31η
Οκτωβρίου. Πόσο µπορεί να επηρέασαν την καθυστέρηση τα όποια
προβλήµατα προέκυψαν στην ηλεκτρονική πλατφόρµα που στα µέσα
Οκτωβρίου επικαλέστηκε το υπουργείο;
∆εδοµένης της συνεχιζόµενης καθυστέρησης στις αξιολογήσεις των
προτάσεων έρευνας «ΘΑΛΗ» και «ΑΡΧΙΜΗ∆Η» που έχουν υποβληθεί
από την ελληνική πανεπιστηµιακή και ερευνητική κοινότητα, την έλλειψη
διαφάνειας ως προς τις διαδικασίες που ακολουθούνται, καθώς και την
έλλειψη έγκαιρης ενηµέρωσης για την επόµενη φάση υποβολής των
συναφών προτάσεων, απαιτούµε από το ΥΠ∆ΒΜΘ:
Να ενηµερώσει άµεσα για θέµατα που άπτονται της ∆ιαδικασίας και της
Πορείας Αξιολόγησης προτάσεων ερευνών που έχουν υποβληθεί στα
έργα «ΘΑΛΗΣ» και «ΑΡΧΙΜΗ∆ΗΣ», και συγκεκριµένα:
(1) Η Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για αξιολογητές των
προτάσεων που υποβλήθηκαν στα έργα «ΘΑΛΗΣ» και
«ΑΡΧΙΜΗ∆ΗΣ»: πού είχε αναρτηθεί, και πώς είχε/έχει διακινηθεί
(προκειµένου
να
έχει
τον
µεγαλύτερο
βαθµό
διακίνησης/δηµοσιοποίησης);
(2) Ποια είναι τα χαρακτηριστικά της επιτροπής που πιστοποίησε τους
αξιολογητές και τι κριτήρια εφάρµοσε;(3??) Ποια επιτροπή (ή
επιτροπές)
επιλέγει/επέλεξε
αξιολογητές
ανά
πρόταση (χαρακτηριστικά επιτροπής και αριθµός µελών) µε ποια
διαδικασία, και µε ποια κριτήρια;
(4) Ποια η αµοιβή των αξιολογητών ανά πρόταση;
(5) Ποιος ο µέγιστος αριθµός προτάσεων που αναλαµβάνει κάθε
αξιολογητής/-τρια;
(6) Πως γίνεται /έγινε η βαθµολόγηση και τεκµηρίωση ανά
αξιολογητή;
(7) Ποιοι και πώς αναλαµβάνουν τη σύνθεση των επιµέρους
αποτελεσµάτων της αξιολόγησης;
(8) Ποιος είναι ο προγραµµατισµός για τη διαδικασία αξιολόγησης,
και ποια η προβλεπόµενη ηµεροµηνία για την ολοκλήρωσή της;
(9) Πότε προβλέπεται να ανακοινωθούν τα αποτελέσµατα της 1ης
φάσης επιλογής των προτάσεων «ΘΑΛΗΣ», «ΑΡΧΙΜΗ∆ΗΣ»;
(10) Ποια θα είναι η καταληκτική ηµεροµηνία για τη 2η φάση
υποβολής της πλήρους πρότασης, και ποιες οι προδιαγραφές για
την υποβολή του περιεχοµένου της πρότασης;
(11) Τέλος, το πιο σηµαντικό: πότε θα δοθούν από το ΥΠ∆ΒΜΘ στη
δηµοσιότητα τα επίσηµα τελικά αποτελέσµατα του προγράµµατος
«ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ» και για πότε έχει ορισθεί η ηµεροµηνία έναρξης
χρηµατοδότησης των προτάσεων; Ήδη συµπληρώνονται σχεδόν
δύο χρόνια από την υποβολή των προτάσεων και σίγουρα
κάποιοι από τους υποψήφιους διδάκτορες θα βρίσκονται στη
φάση ολοκλήρωσης της διδακτορικής τους διατριβής.
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Ο Πρόεδρος

Η Γραµµατέας

Νικόλαος Μ.
Σταυρακάκης
Καθηγητής Ε.Μ.Π.

Ευγενία Μπουρνόβα
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Ε.Κ.Π.Α.

Πανελλήνια Οµοσπονδία Συλλόγων
∆ιδακτικού και Ερευνητικού
Προσωπικού
∆ιεύθυνση: ΣΤΑ∆ΙΟΥ 5, 4ος Όροφος, GR105 62, ΑΘΗΝΑ,
Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο: posdep@posdep.gr
Ιστοσελίδα:
www.posdep.gr
Τηλέφωνο: 210-3689372
Fax: 210-3689376

Π Ρ Ο Ε ∆ Ρ Ε Ι Ο
∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΑΘΗΝΑ, 5 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011
ΘΕΜΑ: Σχετικά µε

την πολιτική του ΥΠ∆ΒΜΘ στα θέµατα της έρευνας
και των θεσµικών αλλαγών.
Με αφορµή την παραίτηση του συναδέλφου καθηγητού Αχιλλέα
Μητσού, από τη θέση του Γενικού Γραµµατέα Έρευνας και Τεχνολογίας
του ΥΠ∆ΒΜΘ τίθενται εκ νέου τα ζητήµατα που αφορούν τόσο τα
θέµατα αρµοδιότητάς του ΓΓΕΤ σχετικά µε τα ερευνητικά προγράµµατα
και τα Ερευνητικά Κέντρα όσο και τη συνολικότερη στάση του
Υπουργείου έναντι των πανεπιστηµίων και των πανεπιστηµιακών
δασκάλων, που χαρακτηρίζεται από µια συστηµατική προσπάθεια
κατασυκοφάντησης και απαξίωσης των πάντων. Η ηγεσία της ΠΟΣ∆ΕΠ
έχει επανειληµµένα εκφραστεί και καταγγείλει µε τον ποιο έντονο τρόπο
τη στάση αυτή του Υπουργείου και έχει αναδείξει την αδυναµία
ουσιαστικής επικοινωνίας και εποικοδοµητικής ανταλλαγής απόψεων –
υπό αυτές τις συνθήκες- µε τους εκπροσώπους της πολιτείας που
υιοθετούν και προωθούν τέτοιες απόψεις.
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Η Οµοσπονδία επισηµαίνει για µια ακόµα φορά το συστηµατικό
εµπαιγµό της πανεπιστηµιακής κοινότητας εκ µέρους της ηγεσίας του
Υπουργείου Παιδείας
Α) σε σχέση µε την προκήρυξη αλλά και την εν γένει διαχείριση των
ερευνητικών
έργων
«Ηράκλειτος»,
«ΘΑΛΗΣ»,
«ΑΡΧΙΜΗ∆ΗΣ»
«Μεταδιδάκτορες»
Β) στο θέµα της συµµετοχής στη διαβούλευση για τις µεγάλες αλλαγές
στο θεσµικό πλαίσιο της Ανώτατης Εκπαίδευσης, η οποία σύµφωνα µε
το χρονοδιάγραµµα του Υπουργείου έχει ήδη ολοκληρωθεί. Εντούτοις η
Οµοσπονδία των Πανεπιστηµιακών δασκάλων δεν έχει ακόµα επίσηµα
κληθεί να συµµετάσχει σ’ αυτόν!!!
Η ασυνέπεια του Υπουργείου Παιδείας είναι πρωτοφανής και
απαράδεκτη. Η δε πολιτική ηγεσία του δεν δικαιούται να εγκαλεί τους
πανεπιστηµιακούς για αµέλεια και ασυνέπεια.

Ο Πρόεδρος

Η Γραµµατέας

Νικόλαος Μ.
Σταυρακάκης
Καθηγητής Ε.Μ.Π.

Ευγενία Μπουρνόβα
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Ε.Κ.Π.Α.
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