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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Αθήνα, 18 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010
ΘΕΜΑ: Συνάντηση αντιπροσωπείας της Ε.Γ. της ΠΟΣΔΕΠ με τον Γενικό Γραμματέα

της ΓΓΕΤ Αχιλλέα Μητσό και με τον Ειδικό Γραμματέα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης
του ΥΠΔΒΜΘ 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 ΠΟΣΔΕΠ 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 ΠΟΣΔΕΠ διαμαρτυρήθηκε για την τεράστια
καθυστέρηση στην αξιολόγηση των προτάσεων στο πλαίσιο των προκηρύξεων
Ηράκλειτος και ΘΑΛΗΣ ο Γ.Γραμματέας μας γνωστοποίησε ότι οι προκηρύξεις
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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 ΠΟΣΔΕΠ θα ζητήσει άμεσα συνάντηση.

2. Συνάντηση στο Υπουργείο Παιδείας με τον Ειδικό Γραμματέα
Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης: Παρευρίσκονταν ο Βασ. Παπάζογλου και η
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 ΔΕΠ 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 Δευτεροβάθμια εκπαίδευση θα υπάρχουν ρυθμίσεις
που έχουν ζητηθεί από τη Σύνοδο των Πρυτάνεων και την ΠΟΣΔΕΠ 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 ΔΕΠ, 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 Δημόσιας Διοίκησης 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 ΠΟΣΔΕΠ ο Ειδικός Γραμματέας δήλωσε ότι
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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
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
Νικόλαος Μ. Σταυρακάκης
Καθηγητής Ε.Μ.Π.

Η Γραμματέας
Ευγενία Μπουρνόβα

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ε.Κ.Π.Α.
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