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Α Π Ο Φ Α Σ Η
Θέμα: Απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής της ΠΟΣΔΕΠ για τη δραματική κατάσταση στην
οποία έχει περιέλθει το πανεπιστημιακό σύστημα της χώρας.
Ενάμισι χρόνο μετά, και εν μέσω της οξύτατης οικονομικής κρίσης, η κυβέρνηση αδυνατεί να
καταθέσει και να υλοποιήσει ένα αποτελεσματικό σχέδιο εξόδου από τη δραματική
δημοσιονομική και κοινωνική κατάσταση στην οποία βρίσκεται η χώρα. H αδυναμία αυτή
αφορά και το χώρο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και έρευνας.
Η Διοικούσα Επιτροπή της ΠΟΣΔΕΠ μετά την παράσταση διαμαρτυρίας στο Υπουργείο
Παιδείας στις 14 Απριλίου 2011 και ενώ το αίτημά της για συνάντηση με την Υπουργό
Παιδείας (μετά την ολοκλήρωση του Συνεδρίου της Ομοσπονδίας τον Ιανουάριο του 2011) δεν
έχει γίνει ακόμα δεκτό, συζήτησε στη 2η Συνεδρίασή της στις 21 Μαΐου 2011 τη δραματική
κατάσταση, στην οποία έχουν περιέλθει τα πανεπιστημιακά ιδρύματα

της χώρας τόσο

αναφορικά με την οικονομική ασφυξία όσο και με τη μη εφαρμογή του νόμου σε σειρά
θεμάτων από την ίδια την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας.
Με ευθύνη του ΥΠΔΒΜΘ, η υποβάθμιση του Ελληνικού Δημόσιου Πανεπιστημίου εκδηλώνεται
καθημερινά, σχεδόν σε όλες τις πτυχές της ακαδημαϊκής λειτουργίας. Η μείωση της
χρηματοδότησης αγγίζει το 50% του τακτικού προϋπολογισμού. Όσο κι αν υπάρχουν
σαφέστατα περιθώρια εξορθολογισμού και αναδιάρθρωσης των δαπανών, οι οποίες θα πρέπει
να εντάσσονται σε ένα σαφή προγραμματισμό κάθε ακαδημαϊκής μονάδας, η δραστική αυτή
περικοπή της χρηματοδότησης υπονομεύει την καθημερινή λειτουργία των Πανεπιστημίων. Η
κατάσταση επιδεινώνεται καθώς για πρώτη φορά δεν έχουν επιστραφεί στα ιδρύματα τα
ταμειακά υπόλοιπα του 2010, ενώ οι τροποποιημένοι (λόγω των περικοπών) προϋπολογισμοί
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του 2011 στην καλύτερη περίπτωση θα επιστρέψουν στα ιδρύματα κατά τον Οκτώβριο, χωρίς
έως τότε να είναι δυνατή η έγκριση οιασδήποτε δαπάνης.
Παράλληλα η μείωση του Διδακτικού Προσωπικού έχει δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα
στα προγράμματα σπουδών, σε πολλά πανεπιστημιακά Τμήματα της χώρας. Τα προβλήματα
είναι έντονα τόσο σε παλιά Τμήματα, σε ορισμένα από τα οποία η μείωση του προσωπικού
υπερβαίνει το 20% λόγω συνταξιοδοτήσεων, όσο και σε νέα Τμήματα, στα οποία ο αριθμός
των μελών ΔΕΠ κινείται μεταξύ 10 και 20. Ιδιαίτερα, η καθυστέρηση του διορισμού
νεοεκλεγέντων μελών ΔΕΠ έχει ξεπεράσει κάθε εύλογο χρονικό διάστημα, με ορατό τον
κίνδυνο να στερηθεί η ακαδημαϊκή κοινότητα της χώρας την παρουσία νέου και πολύ
αξιόλογου επιστημονικού δυναμικού, παράγοντας καθοριστικός για την περαιτέρω
αναβάθμιση των Ελληνικών Πανεπιστημίων –μέρος του οποίου νομοτελειακά οδηγείται στην
αλλοδαπή. Παράλληλα, η συνεχιζόμενη αδράνεια του Υπουργείου Παιδείας στο θέμα των
προκηρύξεων των εξελίξεων των ήδη υπηρετούντων μελών ΔΕΠ, ακόμα και μετά το
απαντητικό έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών της 6ης Μαΐου 2011, αποδεικνύει πέραν
πάσης αμφιβολίας ότι η στάση του Υπουργείου Παιδείας στο θέμα αυτό είναι απόρροια
συγκεκριμένων πολιτικών επιλογών και όχι γραφειοκρατικής αδράνειας.
Σε μια εποχή κατά την οποία η παιδεία –με αιχμή την αναβάθμιση της τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης και την ανάπτυξη της ερευνητικής δραστηριότητας– θα έπρεπε να αποτελεί
βασικό μοχλό για την επιστροφή της χώρας σε μια τροχιά ανάπτυξης με ενισχυμένα ποιοτικά
χαρακτηριστικά, ο Πρωθυπουργός της χώρας αντί να κινητοποιήσει τις ζωντανές δυνάμεις της
ακαδημαϊκής κοινότητας επιλέγει για μια ακόμα φορά –για καθαρά επικοινωνιακούς λόγους–
να αντιμετωπίσει ισοπεδωτικά, υποτιμητικά και απαξιωτικά το σύνολο των πανεπιστημιακών
δασκάλων, μολονότι ένα σημαντικό μέρος των προβλημάτων του Πανεπιστημιακού
Συστήματος οφείλεται σε παρωχημένες αντιλήψεις και ψηφοθηρικές πρακτικές του ίδιου
του πολιτικού συστήματος. Πρακτικές και νοοτροπίες, οι οποίες δυστυχώς διαπιστώνουμε
ότι συνεχίζουν να επιβιώνουν και σήμερα.
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Η Διοικούσα Επιτροπή της ΠΟΣΔΕΠ με απόλυτη αίσθηση των ευθυνών της αλλά και συνείδηση
της δύσκολης κατάστασης στην οποία βρίσκεται η χώρα διατυπώνει με παρρησία και
αποφασιστικότητα τα ακόλουθα ελάχιστα αιτήματα:
1. Δημοσιοποίηση συγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος για το διορισμό των ήδη
εκλεγμένων νέων μελών ΔΕΠ. Κάλυψη των κενών θέσεων και των γνωστικών
αντικειμένων των Τμημάτων.
2. Άμεση καταβολή των δεδουλευμένων των επί συμβάσει συναδέλφων.
3. Άμεση ανακοίνωση του αριθμού των συμβάσεων του Π.Δ.407/80 για την επόμενη
ακαδημαϊκή χρονιά, ώστε τα Τμήματα να διαμορφώσουν το πρόγραμμα σπουδών.
4. Άμεση έναρξη της συζήτησης για το νέο ειδικό μισθολόγιο των πανεπιστημιακών με
ένταξη των υφισταμένων επιδομάτων στο βασικό μισθό, καθώς αφορούν τον ίδιο τον
πυρήνα του λειτουργήματος του πανεπιστημιακού δασκάλου και ερευνητή.
5. Άμεση υπογραφή όλων των προκηρύξεων των εξελίξεων των μελών ΔΕΠ, που μήνες
τώρα είναι αδικαιολόγητα και παράνομα καθηλωμένες στα συρτάρια του Υπουργείου
Παιδείας.
6. Άμεση δημοσιοποίηση του νομοσχεδίου για τις θεσμικές αλλαγές στα Πανεπιστήμια
και σαφής δέσμευση της Υπουργού Παιδείας ότι δεν θα το φέρει προς ψήφιση σε
θερινό τμήμα της Βουλής.
Εάν δεν υιοθετηθούν οι συγκεκριμένες προτάσεις, που κατέθεσε η ΠΟΣΔΕΠ ώστε να μπορέσει
το πανεπιστημιακό μας σύστημα να ακολουθήσει μια σταθερή πορεία αναβάθμισης μέσα στον
ευρωπαϊκό χώρο εκπαίδευσης, η αντίδραση των συναδέλφων θα εκδηλωθεί με τον πλέον
έντονο τρόπο.
Η Διοικούσα Επιτροπή της ΠΟΣΔΕΠ θα απαντήσει στην απαράδεκτη,

συστηματική

προσπάθεια απαξίωσης και κατασυκοφάντησης του Πανεπιστημιακού Συστήματος, με την
οργάνωση, σε συνεργασία με τους Συλλόγους μελών ΔΕΠ μιας εκστρατείας ενημέρωσης της
ελληνικής κοινωνίας τόσο για τα οικονομικά και θεσμικά προβλήματα, που αντιμετωπίζουν
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τα πανεπιστημιακά ιδρύματα και οι πανεπιστημιακοί όσο και για την ποιότητα –αλλά και την
αριστεία– που χαρακτηρίζει το εκπαιδευτικό και ερευνητικό έργο πολλών πανεπιστημιακών
Τμημάτων

και

συναδέλφων.

Ως

ημερομηνία

έναρξης

της

κινητοποίησης

αυτής

αποφασίστηκε η Τετάρτη 1η Ιουνίου 2011, οπότε και θα δοθεί συνέντευξη τύπου για το έργο
αλλά και τα προβλήματα των ελληνικών πανεπιστημίων. Επίσης, εισηγούμαστε στους
Συλλόγους εκείνη τη μέρα να προχωρήσουν σε αναστολή των εκπαιδευτικών και διοικητικών
λειτουργιών των πανεπιστημίων και να οργανώσουν αντίστοιχες δράσεις και εκδηλώσεις.
Υπερασπιζόμαστε έμπρακτα το δημόσιο πανεπιστήμιο παλεύοντας για την αναβάθμισή του
ενάντια σε κάθε προσπάθεια απαξίωσης και συκοφάντησης απ’ όπου και αν προέρχεται.
Ο Πρόεδρος

Η Γραμματέας

Νικόλαος Μ. Σταυρακάκης
Καθηγητής Ε.Μ.Π.

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