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ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2017-2019
Αθήνα, 18 Δεκεμβρίου 2018

Ενημερωτικο σημείωμα για την 89η Σύνοδο Πρυτάνεων που
πραγματοποιήθηκε το διήμερο 14-15/12/2018 στην Αθήνα.
Συμμετείχα για άλλη μια φορά εκπροσωπώντας την ΠΟΣΔΕΠ στις εργασίες της Συνόδου των
Πρυτάνεων. Όπως είναι γνωστό, η ΠΟΣΔΕΠ είναι ο μόνος φορέας του οποίου ο εκπρόσωπος
συμμετέχει σε ολόκληρη τη διήμερη συνεδρίαση της Συνόδου από το 2013.
Έχει γραφτεί ήδη μια καλή και αρκετά αναλυτική ενημέρωση σχετικά με τις συζητήσεις και τις
αποφάσεις της Συνόδου, στην ιστοσελίδα esos στον ακόλουθο σύνδεσμο:
https://www.esos.gr/arthra/60430/oi-25-apofaseis-tis-synodoy-prytaneon-ti-apantise-o-ypoyrgospaideias-sta-themata-poy
Θα ήθελα να σχολιάσω μερικά επιπλέον θέματα:
Είναι η πρώτη φορά που η Σύνοδος Πρυτάνεων τοποθετείται στις τελικές αποφάσεις της
για το μισθολογικό των μελών ΔΕΠ, υιοθετώντας τη θέση της ΠΟΣΔΕΠ (είναι το θέμα 15 των
αποφάσεων). Είναι ένα σημαντικό βήμα που δείχνει ότι στο σύνολο της πλέον η ακαδημαϊκή
κοινότητα αντιλαμβάνεται ότι το θέμα της προβολής της ανάγκης για αξιοπρεπείς αποδοχές των
καθηγητών Πανεπιστημίου δεν είναι ένα ταμπού το οποίο δεν πρέπει να αγγίζει η Σύνοδος
Πρυτάνεων ούτε είναι κάτι που αφορά μόνο στο συνδικαλιστικό μας φορέα. Η βελτίωση και
αποκατάσταση των αποδοχών σε αξιοπρεπή επίπεδα είναι θέμα ζωτικής σημασίας για την
ποιότητα και το επίπεδο του Ελληνικού Δημόσιου Πανεπιστημίου.
Έκανα μια τοποθέτηση για ένα θέμα που απασχόλησε αρκετά τη Σύνοδο, το θέμα των
εξελίξεων των μελών ΕΕΠ-ΕΔΙΠ που έθεσαν οι Ομοσπονδίες τους. Επεσήμανα ότι η επίσημα
καταγεγραμμένη θέση της ΠΟΣΔΕΠ μέχρι σήμερα (έχει διατυπωθεί πριν 2.5 περίπου χρόνια) είναι
ότι οποιαδήποτε ρύθμιση θέλει η Κυβέρνηση να κάνει για αυτές τις κατηγορίες του προσωπικού,
θα πρέπει να περιλαμβάνει ότι οι διαδικασίες εκλογής σε θέσεις ΔΕΠ θα είναι ανοιχτές. Με τις
τελευταίες νομοθετικές ρυθμίσεις του Υπουργείου Παιδείας, ενετάχθησαν στη βαθμίδες στη
βαθμίδα του Λέκτορα οι πρώην Καθηγητές Εφαρμογών των ΤΕΙ. Με αυτά τα νέα δεδομένα, θα
πρέπει να ξανασυζητηθεί το θέμα συνολικά. Πλέον επαναφέρεται με έναν έμμεσο τρόπο η
βαθμίδα του Λέκτορα και ήδη εντάσσονται σε αυτήν διάφορες κατηγορίες εκπαιδευτικού
προσωπικού. Θα πρέπει να υπάρξει μια ξεκάθαρη και συνολική τοποθέτηση στο θέμα αυτό. Η
βαθμίδα του Λέκτορα πρέπει να επανέλθει ως εισαγωγική βαθμίδα του ΔΕΠ.
Ερωτήθηκα από το προεδρείο της Συνόδου σχετικά με το αν έχει θέση η ΠΟΣΔΕΠ και ποιά
είναι αυτή για το όριο ηλικίας αφυπηρέτησης των μελών ΔΕΠ. Ενημέρωσα τη Σύνοδο ότι η
«Συνεργασία Πανεπιστημιακών», της οποίας είμαι επικεφαλής, από το 2016 έχει υιοθετήσει και
ανακοινώσει τη θέση για αλλαγή του ορίου ηλικίας αφυπηρέτησης στα 70 έτη, γιατί έκρινε ότι
αυτό είναι σωστό. Ήταν δε η μόνη παράταξη που είχε υιοθετήσει αυτή τη θέση, όλες οι άλλες
ήταν αντίθετες. Από το 2017 δε, αυτό έχει γίνει και θέση της ΠΟΣΔΕΠ μετά την έγκριση με
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απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των προτάσεων μας ως το νέο πρόγραμμα δράσης της
Ομοσπονδίας για τη διετία 2017-2019. Βέβαια, ειδικά για εφέτος που έχει ανακοινωθεί ότι θα
δοθούν νέες θέσεις στα Πανεπιστήμια με αναλογία 1-1 των αφυπηρετήσεων, οφείλουμε να
είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί στο πως θα διαπραγματευόμαστε αυτή τη θέση. Ήδη έχουμε
τοποθετηθεί αρκετές φορές στον Υπουργό, ότι προκειμένου να καλύψουμε μέρος της τεράστιας
μείωσης του αριθμού των μελών ΔΕΠ που είχαμε τα τελευταία χρόνια, θα πρέπει να δοθούν
άλλες 500 νέες θέσεις για το 2019. Το ίδιο θα πρέπει να γίνει και για τα επόμενα χρόνια,
ανεξάρτητα πόσες θέσεις θα δοθούν (ή δε θα δοθούν) για τις αντικαταστάσεις των
αφυπηρετούντων.
Σχετικά με τις νέες θέσεις μελών ΔΕΠ. Δεν είναι ακριβής η αναφορά που γίνεται ότι οι
1.000 θέσεις ΔΕΠ που δόθηκαν στα Παν/μια προκηρύχθηκαν το 2016. Η πραγματικότητα είναι ότι
ανακοινώθηκαν (από την προηγούμενη Υπουργό κ. Α. Αναγνωστοπούλου) σε δύο διαφορετικές
ανακοινώσεις από 500) το 2016 και προκηρύχθηκαν οι πρώτες 500 το 2017 και οι επόμενες το
2018. Ο Υπουργός πράγματι τις αντιμετώπισε συνολικά στην τοποθέτηση του. Εκεί ζήτησα και
παρενέβην (ο Υπουργός ευγενικά αποδέχθηκε να διακόψει ώστε να αναπτύξω την παρέμβαση
μου) και επεσήμανα ότι οι θέσεις του 2017 έχουν ολοκληρωθεί σχεδόν όλες. Κάποιες από αυτές
πράγματι βγήκαν άγονες. Γι αυτό όμως δεν έχουν την ευθύνη τα Παν/μια, καθώς α) είναι γνωστό
ότι τα μέλη των εκλεκτορικών σωμάτων από το νόμο είναι πλήρως ανεξάρτητα να λειτουργήσουν
με τα ακαδημαϊκά πρότυπα που νομίζουν και οι διοικήσεις των Παν/μίων δε μπορούν να
επέμβουν σε αυτό και β) η πλειοψηφία των μελών των εκλεκτορικών σωμάτων (8 στα 15 ή 6 στα
11) είναι μέλη ΔΕΠ από άλλα Πανεπιστήμια από αυτό της υπό κρίση κάθε φορά θέσης. Όσον
αφορά στις θέσεις του 2018, έχουν προκηρυχθεί από τα Παν/μια σχεδόν όλες, αλλά οι
διαδικασίες είναι αρκετά χρονοβόρες. Επιπλέον και σημαντικότερο, κάποιες από αυτές
(σύμφωνα με αναφορές των στελεχών του Υπουργείου περίπου 60 θέσεις), έχουν ήδη
ολοκληρωθεί και κατατεθεί στο Υπουργείο (έχει γίνει και ο νομικός έλεγχος από τα Παν/μια
σύμφωνα με το νόμο), αλλά το Υπουργείο δεν έχει προχωρήσει το διορισμό των εκλεγέντων για
καμία από αυτές. Ο Υπουργός απάντησε ότι κάποιο πρόβλημα υπήρξε με τις πιστώσεις του 2018
λόγω των περιορισμών, αυτές τελείωσαν κι έτσι αυτοί οι διορισμοί θα γίνουν το 2019. Αυτό που
αντιλαμβανόμαστε είναι ότι παρ’ ότι οι θέσεις είχαν δοθεί για το 2018, το Υπουργείο δεν τις
προκύρηξε πριν το 2018 (αφού είναι γνωστό ότι οι διαδικασίες είναι χρονοβόρες για να
ολοκλρωθούν οι διαδικασίες και να διορισθούν το 2018 θα έπρεπε να τις προκηρύξει από το
2017) με αποτέλεσμα πάνε για το 2019 όπως συμβαίνει τώρα, ακόμη και γι αυτές που πρόλαβαν
και ολοκληρώθηκαν.
Επιπλέον, στην τοποθέτηση μου στο τέλος (μίλησα τελευταίος πριν το κλείσιμο από τον Υπουργό)
επεσήμανα τα εξής:
Για τις νέες θέσεις ΔΕΠ: Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του Υπουργού, από το 2019 θα
δίνονται ισάριθμες θέσεις ΔΕΠ στα Παν/μια με όσους συναδέλφους αφυπηρετούν. Αυτές οι
θέσεις θα προκύψουν μετά τον Αύγουστο του 2019, συνεπώς αποκλείεται να προκηρυχθούν πριν
το 2020. Από την κ. Αναγνωστοπούλου, είχαν αξασφαλισθεί 500 νέες θέσεις ΔΕΠ για το 2017
(σχεδόν όλες έχουν ολοκληρωθεί) και 500 για το 2018. Άρα για το 2019 σύμφωνα με τα σημερινά
δεδομένα δε θα δοθεί καμία νέα θέση ΔΕΠ στα Παν/μια. Αυτό που ζητάμε από τον Υπουργό είναι
να συνεχίσει την παράδοση των τελευταίων δύο ετών που δημιούργησε η κ. Αναγνωστοπούλου
και να δώσει τουλάχιστον 500 νέες θέσεις ΔΕΠ το 2019 στα Παν/μια. Ο Υπουργός σιώπησε σε
αυτό το αίτημα, δεν το σχολίασε. Είναι ένα αίτημα που θέτω σε όλες τις τελευταίες συνεδριάσεις
της Συνόδου Πρυτάνεων
Για την ανεξαρτησία των Ιδρυμάτων μας από την πολιτεία: Από το Σύνταγμα
θεσμοθετείται η αυτοδιοίκηση των Πανεπιστημίων. Όμως, στην πράξη είναι απόλυτα εξαρτημένα
από το Υπουργείο Παιδείας. Ακόμη και ο διορισμός μέλους ΔΕΠ, παρ’ ότι ο νόμος ορίζει ότι
γίνεται από τον Πρύτανη, περνάει από το γραφείο του Υπουργού Παιδείας και εάν δεν εγκριθεί
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από εκεί, δεν προωθείται στο ΦΕΚ. Και σε πολλές περιπτώσεις οι αναπομπές είναι στην ημερήσια
διάταξη (επισημάνθηκε και από το προεδρείο της Συνόδου στον Υπουργό αυτό το θέμα). Είναι
καθολικό αίτημα της Πανεπιστημιακής κοινότητας, η μέγιστη δυνατή ανεξαρτησία των
Ιδρυμάτων μας.
Για τα φαινόμενα ανομίας στα Πανεπιστήμια που έχουν πάρει μεγάλες διαστάσεις και
δημοσιότητα τον τελευταίο καιρό: Όλα τα όργανα της ΠΟΣΔΕΠ έχουν τοποθετηθεί στο θέμα με
απόλυτα κατηγορηματικό τρόπο. Πολύ πρόσφατα η Διοικούσα Επιτροπή κατέθεσε και
συγκεκριμένες προτάσεις για την αντιμετώπιση του ζητήματος.
Για τις αποδοχές των Καθηγητών Πανεπιστημίου: Είναι αναγκαίο να θεσμοθετηθεί ένα
νέο ειδικό μισθολόγιο, το οποίο θα ανταποκρίνεται στα αυξημένα προσόντα, τις απαιτήσεις του
έργου που επιτελούν και της αποστολής τους ως ακαδημαϊκοί διδάσκαλοι και ερευνητές και θα
επανορθώνει τις άδικες περικοπές των μισθών και τις μισθολογικές διακρίσεις που έχουν υποστεί
σε σχέση με τα άλλα ειδικά μισθολόγια. Όπως ανέφερα και στην αρχή του ενημερωτικού αυτού
σημειώματος, είναι η πρώτη φορά (απ’ όσο τουλάχιστον εγώ γνωρίζω) που η Σύνοδος Πρυτάνεων
στο τελικό της ψήφισμα αναφέρεται και σε αυτό το θέμα.
Με εκτίμηση,

Ο Πρόεδρος
Στάθης Ευσταθόπουλος
Καθηγητής Ε.Κ.Π.Α.
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