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∆ Ε Λ Τ Ι Ο

ΤΥ Π Ο Υ

ΘΕΜΑ: Η θέση της ΚΙΠΑΝ σχετικά με τη χρήση κονδυλίων από τις Επιτροπές Ερευνών για την
πρόσληψη συμβασιούχων διδασκόντων, ώστε να καλυφτούν οι διδακτικές ανάγκες των Ιδρυμάτων .
Το Υπουργείο Παιδείας, έχοντας πλέον χάσει κάθε επαφή με την πραγματικότητα στο Ελληνικό
Δημόσιο Πανεπιστήμιο, συνεχίζει το σχεδιασμό επιβλαβών πολιτικών για την Ανώτατη Εκπαίδευση
και την Εθνική Έρευνα που, αν υλοποιηθούν, θα αποβούν καταστροφικές.
Πρόσφατο κρούσμα η ολοσχερής περικοπή του κονδυλίου για έκτακτο προσωπικό διδασκαλίας και η
παρότρυνση των Πανεπιστημίων να κάνουν χρήση της παρ. 16 του άρθρ. 34 του ν. 4115/2013 που
προβλέπει χρηματοδότηση συμβασιούχων διδασκόντων από ίδιους πόρους, οι οποίοι όμως δεν
υφίστανται. Το κόστος κάλυψης των διδακτικών αναγκών με συμβασιούχους διδάσκοντες, για πρώτη
φορά φέτος, δεν χρηματοδοτείται από την Πολιτεία, λόγω της ολοσχερούς περικοπής του σχετικού
κονδυλίου του Υπουργείου.
Ορισμένα Πανεπιστήμια, ενόψει της αδυναμίας λειτουργίας των προπτυχιακών προγραμμάτων
σπουδών, λόγω μεγάλων ελλείψεων διδακτικού προσωπικού, ακολούθησαν την προτροπή του
Υπουργείου και, λόγω ανυπαρξίας άλλων ιδίων πόρων, αποφάσισαν για την κάλυψη αμιγώς
διδακτικών αναγκών να χρησιμοποιήσουν τα αποθεματικά των Επιτροπών Ερευνών τους, που
προέρχονται από κρατήσεις επί των ερευνητικών προγραμμάτων, και χρηματοδοτούν νέες
ερευνητικές δράσεις της επιλογής των ίδιων των ΑΕΙ. Η αναγκαστική αυτή επιλογή έχει ως συνέπεια
τον εκμηδενισμό της ερευνητικής δραστηριότητας σε τομείς αιχμής που καθόριζε το κάθε
Πανεπιστήμιο με βάση τη φυσιογνωμία του, αφού έως τώρα τους πόρους, που εξοικονομούσαν τα
ΑΕΙ από ερευνητικές δραστηριότητες, τους επένδυαν και πάλι στην έρευνα, με απόλυτα διαφανείς και
αξιοκρατικές διαδικασίες, κατόπιν εσωτερικής διαβούλευσης στα αρμόδια για τον καθορισμό των
ερευνητικών προτεραιοτήτων θεσμικά όργανα του κάθε Πανεπιστημίου.
Με δεδομένα τα αμελητέα επίπεδα δημόσιας και ιδιωτικής χρηματοδότησης της έρευνας στη χώρα,
εάν επικρατήσει αυτή η πρακτική, της χρήσης των αποθεματικών των Ειδικών Λογαριασμών
Κονδυλίων Έρευνας για άλλους σκοπούς, που αφαιρεί πόρους από την έρευνα, θα έχει καταστροφικές
συνέπειες για την έρευνα και την ανάπτυξη, αφού
•

•

θα οδηγήσει σε ταχύτατη αποεπένδυση τις ερευνητικές υποδομές και δυνατότητες των Ελληνικών
Πανεπιστημίων, που χτίστηκαν με μεγάλη προσπάθεια, σε βάθος χρόνου, αξιοποιώντας κυρίως αν όχι αποκλειστικά- ανταγωνιστικούς Ευρωπαϊκούς πόρους.
θα οδηγήσει σε φυγή στο εξωτερικό και τους τελευταίους εναπομείναντες νέους ικανούς
ερευνητές, που δεν θα καταδικάσουν τους εαυτούς τους σε συμβάσεις με αποδοχές 200-500
Ευρώ το μήνα.
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Τέλος, σαν να μην έφταναν όλα αυτά, είναι τραγελαφικό ότι με τις διαδικασίες που προτείνει το
Υπουργείο Παιδείας αυξάνει ακόμη περισσότερο τη γραφειοκρατία, αφού οι προκηρύξεις για
συμβάσεις εργασίας, αν και θα χρηματοδοτούνται πλέον από ιδίους πόρους των Πανεπιστημίων,
τώρα θα πρέπει να εγκρίνονται από το Υπουργείο.
Καλούμε τους Πρυτάνεις και τα Συμβούλια των Ιδρυμάτων να αποφύγουν τη μεταφορά πόρων από τα
αποθεματικά των Επιτροπών Ερευνών για την κάλυψη αμιγώς διδακτικών αναγκών και να ζητήσουν
από το Υπουργείο να αντιμετωπίσει σοβαρά τόσο τις εκπαιδευτικές ανάγκες όσο και την ερευνητική
πολιτική.
Η Εκτελεστική Γραμματεία της ΚΙΠΑΝ ζητά από το Υπουργείο Παιδείας να αντιληφθεί ότι τα
Πανεπιστήμια δεν αντέχουν άλλες περικοπές πόρων, χρηματικών, ανθρώπινων ή άλλων, και
 να διορίσει χωρίς άλλη καθυστέρηση τους 400 εκλεγμένους διδάσκοντες όπως έχει υποσχεθεί,
 να επισπεύσει τη διαδικασία διορισμού των υπολοίπων εκλεγμένων διδασκόντων, οι οποίοι
θα καλύψουν μεγάλο μέρος των αναγκών των Πανεπιστημίων σε διδακτικό προσωπικό,
 να αξιοποιήσει κάθε δυνατότητα χρηματοδότησης των διδακτικών αναγκών από εθνικούς ή
Ευρωπαϊκούς πόρους και
 να επιταχύνει την πλήρη αξιοποίηση των πόρων του ΕΣΠΑ για την Έρευνα.
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Διοικούσα Επιτροπή της ΠΟΣΔΕΠ, dioikousaepitropiposdep@googlegroups.com
Καθηγητή Κων/νο Αρβανιτόπουλο, Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Ανδρέα Παπανδρέου 37, 15180
Μαρούσι, minister@minedu.gov.gr
Καθηγητή Αθανάσιο Κυριαζή, Γενικό Γραμματέα Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Ανδρέα Παπανδρέου
37, 15180 Μαρούσι, gengram@minedu.gov.gr
Διαρκή Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής των Ελλήνων
Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Έρευνας και Τεχνολογίας της Βουλής των Ελλήνων
Καθηγητή Σωκράτη Κάτσικα, Πρόεδρο ΕΣΥΠ, esyp@otenet.gr
Καθηγητή Ευάγγελο Κουφουδάκη, Πρόεδρο ΑΔΙΠ, adipsecretariat@hqaa.gr
Σύνοδο Πρυτάνεων Ελληνικών Πανεπιστημίων, lilnikol@interel.uoa.gr
Σύνοδο Προέδρων Συμβουλίων Ιδρύματος Ελληνικών Πανεπιστημίων, aleka.choulaki@cs.uoi.gr
Πρωτοβουλία Μελών ΔΕΠ Υπό Αναμονή Τοποθέτησης, A-λέκτωρ, alectures@gmail.com
Σύνοδο Προέδρων ΤΕΙ, chara@teikoz.gr
Καθηγητή Ιωάννη Τσάκνη, Πρόεδρο ΟΣΕΠ/ΤΕΙ, jtsaknis@teiath.gr
Δρ. Μαρία Στουμπούδη, Πρόεδρο ΕΕΕ, mstoum@hcmr.gr
Πανελλήνιο Σύλλογο Επιστημονικού Εργαστηριακού Προσωπικού Αορίστου Χρόνου των ΑΕΙ (ΠΑΣΕΕΠΑΧ-ΑΕΙ),
paseepaxaei@gmail.com
Ομοσπονδία Συλλόγων Ε.Ε.ΔΙ.Π /Ι ΑΕΙ, garacho@phed.uoa.gr , eedip@central.ntua.gr
Πανελλήνιο Σύλλογο Διδακτόρων ΙΔΑΧ στα ΑΕΙ (ΠΑΣΔΙΔΑΧ), pasdidax@gmail.com, skoul@aua.gr
Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων ΕΕΔΙΠ, p_eedip@mail.ntua.gr
Ομοσπονδία Διοικητικού Προσωπικού Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Ο.∆.Π.Τ.Ε.), savaspap@ad.auth.gr
Πανελλήνια Ομοσπονδία ΕΤΕΠ ΑΕΙ (Π.Ο.Ε.Τ.Ε.Π. ΑΕΙ), akaratzi@ee.duth.gr rodi@uom.gr
Σύλλογο Εργαζομένων Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου και Ορισμένου Χρόνου Ε.Μ.Π, christab@mail.ntua.gr
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