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Η ηγεσία της Ομοσπονδίας που προέκυψε από το 10ο Συνέδριο τον Ιανουάριο του 2011
αποτελεί συνέχεια της διοίκησης της προηγούμενης διετίας, 2009-2010. Στο μέσο της
διαδικασίας αλλαγής του θεσμικού πλαισίου, που κατέληξε στον Ν.4009/2011
(Διαμαντοπούλου) αλλά συνεχίστηκε και το επόμενο έτος με το Ν.4076/2012
(Αρβανιτόπουλου), αντιμετωπίζοντας τις συκοφαντικές και εν πολλοίς αβάσιμες επιθέσεις
από την πολιτική ηγεσία και τα ΜΜΕ, που δυσφημούν αντί να στηρίζουν το δημόσιο
πανεπιστήμιο, με κριτική που εμείς πρώτοι ασκούμε στα δικά μας κακώς κείμενα, η
ΠΟΣΔΕΠ ανέπτυξε δραστηριότητα σε όλο το φάσμα των βασικών ζητημάτων που
απασχολούν τον ενιαίο χώρο της Ανώτατης Εκπαίδευσης και της ‘Έρευνας.
Από τον Ιανουάριο 2011 που εξελέγη η Δ.Ε. μέχρι τον Αύγουστο 2011 κύριο μέλημα της
πλειοψηφίας στη διοίκηση της Ομοσπονδίας ήταν να προβάλει τις θέσεις του 10ου
Συνεδρίου για τη θεσμική μεταρρύθμιση της ανώτατης εκπαίδευσης και να αντικρούσει τις
επιθέσεις του Υπουργείου που προσπαθούσε να απαξιώσει τα πανεπιστήμια και τους
πανεπιστημιακούς.
Μετά την ψήφιση του νέου θεσμικού πλαισίου τον Αύγουστο 2011, η Ομοσπονδία
προσπάθησε αφ’ ενός να αναδείξει τα προβλήματα με το νέο θεσμικό πλαίσιο και την
ανάγκη τροποποίησης ορισμένων κεντρικών διατάξεων, και αφ’ ετέρου να εξασφαλίσει την
ομαλή λειτουργία των ιδρυμάτων, που κινδύνευε τόσο από την αλλοπρόσαλλη πολιτική του
υπουργείου όσο και από την αρνητική στάση μειοψηφιών που θεωρούσαν οτι η αντίθεσή
τους στο νόμο 4009 τους έδινε το δικαίωμα να παρανομούν και να χρησιμοποιούν βία για
να εμποδίσουν την εφαρμογή του.
Τα προβλήματα με τον νόμο 4009 δεν άργησαν να φανούν, καθώς το υπουργείο από τον
πρώτο μήνα δεν κατόρθωσε να ακολουθήσει τις «αποκλειστικές προθεσμίες» που
προέβλεπε. Οι εκλογικές διαδικασίες για την ανάδειξη των εσωτερικών μελών των
Συμβουλίων Ιδρύματος αναδείχθηκαν σε κεντρικό σημείο της αντιπαράθεσης, με ομάδες
μελών ΔΕΠ και φοιτητών να παρεμποδίζουν την ψηφοφορία και το υπουργείο να απειλεί
με διακοπή της χρηματοδότησης των πανεπιστημίων αν δεν τηρηθούν οι προθεσμίες. Σε
αυτή τη φάση η Ομοσπονδία υπερασπίστηκε τη νομιμότητα και τη συνέχιση της
λειτουργίας των πανεπιστημίων.
Μετά τις δύο εκλογικές αναμετρήσεις, η Ομοσπονδία κάλεσε τη νέα ηγεσία του υπουργείου
να λάβει γενναίες αποφάσεις για να ξεπεραστεί το αδιέξοδο στο οποίο είχε οδηγήσει η
αντιπαράθεση της προηγούμενης περιόδου.
Κάποια από τα αιτήματα της Ομοσπονδίας, με κυριότερα αυτά της απ’ ευθείας εκλογής του
Κοσμήτορα και της επαναφοράς των Τμημάτων ως βασικών ακαδημαϊκών μονάδων,
ικανοποιήθηκαν με το νόμο 4076. Ωστόσο απαιτούνται περαιτέρω αλλαγές για ένα
συγχρονο ευρωπαϊκό και κυρίως εφαρμόσιμο πλαίσιο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.
Εκτός από το νέο θεσμικό πλαίσιο, προτεραιότητα της Ομοσπονδίας και μεγάλο μέρος της
δράσης της και των ενεργειών αποτέλεσε το ειδικό μισθολόγιο των πανεπιστημιακών
καθηγητών. Η τριμερής επιτροπή που ορίστηκε παραμονές του προηγούμενου συνεδρίου
μας, ουδέποτε συνεδρίασε, με ευθύνη των υπουργείων Παιδείας και Οικονομικών. Ενόψει
της εξαγγελθείσας μεταβολής και περικοπών στα ειδικά μισθολόγια, που τελικά επήλθαν
στο τέλος του 2012, με επιστολές και υπομνήματα προς τους διατελέσαντες
πρωθυπουργούς της διετίας, αρμόδιους υπουργούς και τον τύπο, καθώς και σε
συναντήσεις με τους υπουργούς Παιδείας και Οικονομικών και αρχηγούς κομμάτων, η
Ομοσπονδία πρόβαλε τα οικονομικά μας αιτήματα και κατέστησε σαφή την άνιση

μεταχείριση που υφιστάμεθα εντός των ειδικών μισθολογίων από το 2008-2009, με την
παράλειψη από τις αυξήσεις που δόθηκαν τότε. Επισήμανε τις σοβαρές επιπτώσεις που θα
είχε η περαιτέρω μισθολογική υποβάθμιση στο έργο των πανεπιστημίων και στη
δυνατότητα να συγκρατήσουν και να προσελκύουν υψηλής ποιότητας επιστημονικό
προσωπικό σε μία περίοδο που η ανώτατη εκπαίδευση είναι καθοριστική για την
ανάκαμψη της οικονομίας. Εκτός αυτού, τον Σεπτέμβριο του 2012, προχώρησε σε δύο
εκδηλώσεις διαμαρτυρίας στο Σύνταγμα και τα Προπύλαια, μαζί με την ΟΣΕΠ/ΤΕΙ και την
ΕΕΕ, πριν τις επερχόμενες μεγάλες οριζόντιες άδικες περαιτέρω περικοπές, που τελικά
θεσμοθετήθηκαν . Οι προσπάθειες μας ήταν συνεχείς και αντίστοιχες με τις διαθέσεις και
την αγωνιστικότητα των συναδέλφων. Η ΠΟΣΔΕΠ αρχικά προκήρυξε απεργιακές
κινητοποιήσεις, αρνήθηκε όμως να ακολουθήσει το παράδειγμα άλλων κατηγοριών
δημοσίων λειτουργών, και να καλέσει τους πανεπιστημιακούς σε μακροχρόνιες
κινητοποιήσεις ή αποχές που θα έβλαπταν τα πανεπιστήμια.
Ο νόμος 4076 ανέθεσε τη διενέργεια των εκλογών για τα Συμβούλια στη διοίκηση του κάθε
ιδρύματος και προέβλεψε τη δυνατότητα ηλεκτρονικής ψηφοφορίας για την εκλογή των
εσωτερικών μελών. H Ομοσπονδία υποστήριξε την ευρύτατη συμμετοχή των καθηγητών
στην εκλογή των εσωτερικών μελών των Συμβουλίων. Παρά τις προσπάθειες μικρών
ομάδων μελών ΔΕΠ και φοιτητών να παρεμποδίσουν την εκλογή, η διαδικασία
ολοκληρώθηκε σε όλα τα ιδρύματα, στα περισσότερα με υψηλό ποσοστό συμμετοχής των
μελών ΔΕΠ.
Σοβαρό πρόβλημα παραμένει η χρήση βίας μέσα στα πανεπιστήμια, η οποία κλιμακώθηκε
το τελευταίο διάστημα, με επεισόδια βίας κατά συναδέλφων και καταστροφή δημόσιας
περιουσίας στα ιδρύματα. Η ΠΟΣΔΕΠ καταδίκασε αυτά τα περιστατικά και κάλεσε
συντονισμένη δράση από την πολιτεία, τη Βουλή, τα κόμματα και τις διοικήσεις των
πανεπιστημίων για να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο.
Με σειρά αποφάσεων και ενεργειών παρακολουθήσαμε με αυξανόμενη ανησυχία όλο αυτό
το διάστημα τις εξελίξεις στο πολύ σημαντικό θέμα της μεταλυκειακής εκπαίδευσης και
κατάρτισης και της παράνομης λειτουργίας δήθεν «Ιδιωτικών Πανεπιστημίων» και των
Κολεγίων. Η Κυβέρνηση με διαδοχικές τροποποιήσεις, αρχικά στο νόμο 4076, στη συνέχεια
στο νόμο 4096 (Κύρωση μεσοπροθέσμου) και μόλις λίγες μέρες αργότερα στην Πράξη
Νομοθετικού Περιεχομένου αναιρεί έστω και τους ελάχιστους ελέγχους και περιορισμούς
που έθετε ο νόμος 3696 του 2008 στη λειτουργία των «Κολεγίων» Κέντρων Μεταλυκειακής
Εκπαίδευσης και προσπαθεί να τα αναγνωρίσει ως ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, κατά
παράβαση του άρθρου 16 του Συντάγματος,
Η ΠΟΣΔΕΠ, σε συνεργασία με τις Ιατρικές Σχολές και τα αντίστοιχα Πανεπιστήμια πέτυχε να
παγώσει το θέμα με τους Κλινικούς Καθηγητές, έστω με προσφυγή στο ΣτΕ, και να
αποσυρθεί από την Βουλή το Νομοσχέδιο για την αναγόρευση της ΕΣΔΥ σε Πανεπιστήμιο
με 4 Καθηγητές και πολλούς βοηθούς! Επίσης, ψηφίστηκε, αλλά μένει να εφαρμοστεί, η
ρύθμιση που επιτρέπει την ενεργοποίηση του θεσμού του Αναπληρωτή Διοικητή
Ακαδημαϊκών Υποθέσεων στα Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία. Μετά από συναντήσεις με
τους προέδρους και εκπροσώπους των καθηγητών των Τμημάτων Ιατρικής της χώρας, η ΔΕ
της ΠΟΣΔΕΠ έλαβε ειδική απόφαση για τα ζητήματα των Σχολών Επιστημών Υγείας
επισημαίνοντας, μεταξύ άλλων, την καθυστέρηση στη θεσμοθέτηση των οργανισμών των
Πανεπιστημιακών Νοσοκομείων και την έλλειψη συντονισμού και συνεννόησης μεταξύ των
συναρμοδίων υπουργείων, Υγείας και Παιδείας, με το τελευταίο να μην αντιλαμβάνεται τα
προβλήματα των πανεπιστημιακών γιατρών.
Η απερχόμενη διοίκηση κατέθεσε το καταστατικό της Ομοσπονδίας στο Πρωτοδικείο
Αθηνών, από το οποίο αναγνωρίστηκε ως Σωματείο. Εξ άλλου έγινε πρόσφατα δεκτό το
αίτημα για την ένταξη της ΠΟΣΔΕΠ στην Education International, την παγκόσμια οργάνωση

των εκπαιδευτικών όλων των βαθμίδων. Με αυτές τις ενέργειες ολοκληρώθηκε η θεσμική
αναγνώριση της ΠΟΣΔΕΠ σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.
Σημαντική επίσης εξέλιξη αποτελεί η αγαστή και ιδιαίτερα γόνιμη συνεργασία που έχει
οικοδομηθεί την τελευταία τετραετία με τις άλλες δύο Ομοσπονδίες στο ενιαίο χώρο της
Ανώτατης Εκπαίδευσης και της Έρευνας, την ΟΣΕΠ/ΤΕΙ και την Ένωση Ελλήνων Ερευνητών
(ΕΕΕ). Η συνεργασία αυτή μας βοήθησε στη διαμόρφωση ολοκληρωμένων θέσεων σε
πολλά θέματα, και κυρίως στη διεκδίκηση σημαντικών για το χώρο ζητημάτων και στα
τελικά επιτυχή αποτελέσματα σε ορισμένα από αυτά. Η συνεργασία αυτή θα πρέπει να
διαφυλαχτεί ως κόρη οφθαλμού και να συνεχισθεί με περισσότερη ένταση σε τομείς
στρατηγικού χαρακτήρα.
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