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21 10 2009 : ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
κυρία Άννα Διαμαντοπούλου
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:
y

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.

y

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.

y

Άμεση αύξηση του ποσοστού του ΑΕΠ, που κατευθύνεται προς την έρευνα και
ειδικά τη βασική έρευνα. Δημιουργία –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.

y

Δημιουργία 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.
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y

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.

y

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.

y

Συμβάλλουμε όλοι –Πολιτεία και Πανεπιστημιακή Κοινότητα- στην ανάπτυξη ενός
«Πολιτισμού Διασφάλισης 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.

y

Άμεσα θα πρέπει να αρχίσει σοβαρός διάλογος για τη διαμόρφωση ενός νέου
μισθολογίου των Πανεπιστημιακών Δασκάλων, 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 ΔΕΠ είναι οι μόνοι υπάλληλοι του Δημοσίου, που
δεν έχουν καμιά από τις ευεργετικές διατάξεις, οι οποίες εφαρμόζονται για όλες
τις άλλες κατηγορίες στις ακριτικές περιοχές.

y

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.
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y

Απαιτείται το άμεσο ξεκαθάρισμα στο ποικιλόμορφο τοπίο της ΜεταλυκειακήςΠροπανεπιστημιακής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης με τη θέσπιση αυστηρών
προδιαγραφών και διαδικασιών διασφάλισης της ποιότητας στις παρεχόμενές
υπηρεσίες. Διαμόρφωση 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 ΔΕΠ !

•

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’ ΔΟΥ 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
ΠΔ 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 ΠΔ 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 Δ΄ ΚΠΣ (ΕΣΠΑ). Αλλά
παράλληλα δεν υπήρξε πρόβλεψη για ένταξη των αναγκαίων πόρων στον Τακτικό
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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 ΠΟΣΔΕΠ 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 ΠΟΣΔΕΠ 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 ΠΟΣΔΕΠ προχωρά άμεσα στην
κωδικοποίηση των διαφόρων προτάσεων, που συζητήθηκαν και διαμορφώνει εισήγηση
για την επόμενη συνεδρίαση της Διοικούσας 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.
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Δ) 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.
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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