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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Θέμα: Συναντήσεις με τους Υπουργούς Οικονομικών, Ανάπτυξης και Παιδείας.

Α) Συνάντηση ΠΟΣΔΕΠ & ΟΣΕΠ-ΕΕΕ με Υπουργό Οικονομικών καθηγητή Ιωάννη
Στουρνάρα και τον Υπουργό Ανάπτυξης κ. Κωστή Χατζηδάκη στις 08. 04. 2014
Συζητήθηκαν τα ακόλουθα θέματα:
(α) Η τελεσίδικη απόφαση του Σ.τ.Ε. που έκρινε αντισυνταγματική την παρακράτηση του φόρου
από την πάγια μηνιαία αποζημίωση (επίδομα βιβλιοθήκης και συμμετοχής σε συνέδρια).
Ζητήσαμε να σταματήσει άμεσα η παρακράτηση του φόρου από το συγκεκριμένο επίδομα, με
υπουργική εγκύκλιο ή νομοθετική ρύθμιση, καθώς οι ατομικές δικαστικές προσφυγές που θα
δικαιώνονται πάντα, θα αποτελούν κόστος για τους ερευνητές, αλλά και φόρτο εργασίας για τα
δικαστήρια και τις εφορίες. Ο Υπουργός κατανόησε το λογικό του αιτήματος, αλλά μας επισήμανε
ότι καθώς οι αναλογούντες στο επίδομα φόροι έχουν εγγραφεί στα έσοδα του προϋπολογισμού
του κράτους, θα πρέπει να βρεθεί ισοδύναμο μέτρο (ποσό) που να αντισταθμίζει τη συγκεκριμένη
απώλεια. Επισημάναμε ότι το όποιο ισοδύναμο μέτρο δεν θα πρέπει να μας επιβαρύνει με
οποιονδήποτε τρόπο (βλ. Πορτογαλικό μοντέλο).
(β) Ο τρόπος με τον οποίο θα μπορούσε να γίνει επιστροφή του παρακρατηθέντος φόρου την
τελευταία 5ετία, ενδεχομένως μέσω συμψηφισμού με οφειλόμενους φόρους τα επόμενα χρόνια.
Εφόσον το τελευταίο ρυθμιστεί, επισημάναμε ότι θα πρέπει να γίνει ρύθμιση και για τις σχετικές
δίκες οι οποίες εκκρεμούν.
(δ) Η ενσωμάτωση του ερευνητικού επιδόματος στο βασικό μισθό, μετά την απόφαση του ΣτΕ που
κρίνει συνταγματική τη φορολόγησή του, έτσι ώστε ο βασικός μας μισθός (που ούτως ή άλλως
φορολογείται) να μην είναι ένας από τους χαμηλότερους στην Ευρώπη. Οι καθηγητές ΑΕΙ ζήτησαν
την ενσωμάτωση και του διδακτικού επιδόματος στο βασικό τους μισθό. Επισημάναμε στον κ.
Υπουργό, για άλλη μια φορά (με στοιχεία που του δώσαμε) τις χαμηλές αποδοχές μας και σε
σχέση με τους καθηγητές ΑΕΙ, αλλά και σε σχέση με άλλα ειδικά μισθολόγια. Τέθηκε θέμα έναρξης
διαλόγου για νέο ενιαίο μισθολόγιο όλων των λειτουργών του δημοσίου ή ακόμα και για ενιαίο
μισθολόγιο για όλο το δημόσιο τομέα, στη βάση προσόντων και αξιολόγησης(Δείτε συνημμένη
επιστολή προς Υπουργό Οικονομικών).
(ε) Η ελλειμματική χρηματοδότηση ΑΕΙ και ΕΚ και διαχειριστικά προβλήματα ερευνητικών
προγραμμάτων ΕΣΠΑ. Προς το τέλος της συνάντησης προσήλθε και ο Υπουργός Ανάπτυξης, κ.
Χατζηδάκης, στον οποίο θέσαμε το θέμα της νέας περικοπής των εντεταγμένων ερευνητικών
έργων ΕΣΠΑ και τονίσαμε τα πολλαπλά προβλήματα διαχείρισης των έργων αυτών. Με τον
Υπουργό Ανάπτυξης συμφωνήθηκε να γίνει σύντομα ειδική συνάντηση με τις τρεις Ομοσπονδίες
για να συζητηθούν τα θέματα αυτά λεπτομερώς, ενώ ο Υπουργός Οικονομικών επιφυλάχθηκε στο
να απαντήσει στα αιτήματά μας σε σύντομο χρονικό διάστημα, μετά από συνεννόηση με το ΓΛΚ.

Β) Συνάντηση του Προεδρείου της ΠΟΣΔΕΠ με τον Υπουργό Παιδείας καθηγητή Κ.
Αρβανιτόπουλο και τον Γ. Γραμματέα του Υπουργείου καθηγητή Α. Κυριαζή στις 09.04.2014.
Συζητήθηκαν τα ακόλουθα θέματα:

1. Χρηματοδότηση της Ανώτατης Εκπαίδευσης και της Έρευνας:
Μεταφέραμε τις κατ επανάληψη και προς κάθε κατεύθυνση διατυπωθείσες θέσεις της
Ομοσπονδίας για την τραγική κατάσταση που βρίσκονται όλα τα Ιδρύματα και ζητήσαμε να
συνειδητοποιήσει επιτέλους η Πολιτεία τη στρατηγική σημασία, που έχει για μια σύγχρονη και
ορθολογική ανάπτυξη της χώρας, η ενίσχυση της Παιδείας και ειδικά της Ανώτατης Εκπαίδευσης
και της Έρευνας.
Ο Υπουργός συμφώνησε και ανέφερε ότι έχει ζητήσει από την Κυβέρνηση, η αύξηση της
χρηματοδότησης στο Υπουργείο να μπει στις άμεσες προτεραιότητες. Βέβαια η μέχρι τώρα
πολιτεία του Υπουργείου αλλά και της Κυβέρνησης δεν αφήνει ούτε τα ελάχιστα ψήγματα ελπίδας
για κάποια αλλαγή της ακολουθούμενης πολιτικής.
2. Μισθολογικά των Πανεπιστημιακών - Φορολόγηση Επιδομάτων Πανεπιστημιακών –
Απόφαση του Σ.τ.Ε.
Για το θέμα αυτό επαναλήφθηκαν τα σημεία που είχαν παρουσιαστεί τον κ. Στουρνάρα και
ζητήθηκε στηρίξει από την πλευρά του Υπουργού στους ανθρώπους της Ανώτατης Εκπαίδευσης
και της Έρευνας, των οποίων η οικονομική κατάσταση βρίσκεται σε τραγικά επίπεδα.
Επισημάναμε δε ότι σε αντίθεση με τη στήριξη και την αμέριστη συμπαράσταση, που
επιδεικνύουν σε αυτό το θέμα κάποια μέλη της Κυβέρνησης σε άλλες ομάδες Λειτουργών του
Δημοσίου, το συγκεκριμένο Υπουργείο δεν έχει αναφερθεί ποτέ στο θέμα, παρά το γεγονός ότι σε
ορισμένες περιόδους οι επιθέσεις που είχαν δεχθεί οι πανεπιστημιακοί καθηγητές από διάφορες
πλευρές ήταν μονόπλευρες, προσβλητικές και εντελώς αβάσιμες.
3. Εισακτέοι:
Η απάντηση του Υπουργείου κινήθηκε στο αναμενόμενο επίπεδο του «πολιτικού κόστους» -ειδικά
σε μια περίοδο πολλαπλά και έντονα προεκλογική.
4. Διαδικασίες συγκρότησης Εκλεκτορικών Σωμάτων
Ως ΚΙΠΑΝ ζητήσαμε να εφαρμοσθεί το ισχύον θεσμικό πλαίσιο. Ο Υπουργός απάντησε ότι ο νόμος
θα εφαρμοσθεί ως έχει και –όπως ο ίδιος ο νόμος προβλέπει- θα αξιολογηθεί μετά το πέρας του
προβλεπόμενου χρόνου από τη στιγμή της πλήρους εφαρμογής του.
5. Οργανισμοί & Εσωτερικοί κανονισμοί των Ιδρυμάτων
Το Υπουργείο δήλωσε ότι αναμένει από τα Ιδρύματα εντός του Μαΐου να στείλουν τα εγκεκριμένα
κείμενα των Οργανισμών – Οργανογραμμάτων, ώστε στη συνέχεια, μέχρι τέλος Ιουνίου, να έχουν
εκδοθεί τα σχετικά ΦΕΚ. Η όποια καθυστέρηση, πέραν των επιπτώσεων στην εύρυθμη λειτουργία
των Ιδρυμάτων, θα έχει σοβαρές επιπτώσεις και στο θέμα της διαθεσιμότητας.
Εκτιμούμε ότι ο χρόνος των λίγων βδομάδων που απομένει, συνδυαζόμενος και με το γεγονός ότι
η πλειοψηφία των Πρυτάνεων (και των αρμοδίων Αναπλ. Πρυτάνεων) έχουν ανοικτά ταχθεί
εναντίον της σύνταξης των Οργανισμών κατά τη διάρκεια της θητείας τους, δεν επαρκεί για τη
σύνταξη στοιχειωδώς επαρκών κειμένων. Ζητούμε την ριζική επανεξέταση του θέματος και
οπωσδήποτε την αποσύνδεσή του από το θέμα της διαθεσιμότητας. Δεν είναι δυνατόν να

χρησιμοποιούνται ως όμηροι άνθρωποι που στη μεγάλη πλειοψηφία τους έχουν προσφέρει
σημαντικά στα Ιδρύματά τους, για να συνταχθεί στο πόδι ο καταστατικός χάρτης ενός Ιδρύματος,
που θα καθορίσει για δεκαετίες ίσως το μέλλον και τις προοπτικές του, από ανθρώπους που
ξεκάθαρα εμφορούνται από απόψεις του γκρίζου παρελθόντος. Ο Οργανισμός –και
οργανόγραμμα- ο Εσωτερικός Κανονισμός, το ΝΠΙΔ καθώς και όλα τα άλλα σημαντικά κείμενα για
το μέλλον των Ιδρυμάτων τώρα πλέον θα πρέπει να παραπεμφθούν στις νέες ηγεσίες, που θα
αναδειχθούν από τις πρυτανικές εκλογές των επομένων μηνών. Οι νέοι Πρυτάνεις ας αρχίσουν το
έργο από την επομένη της εκλογής τους!
6. Διορισμός των Εκλεγμένων Μελών ΔΕΠ – Νέες Θέσεις Καθηγητών
Στο αίτημα για άμεσο διορισμό του νέου εκλεγέντος προσωπικού, ο Υπουργός απάντησε ότι θα
διορισθούν σύντομα όλες οι εκκρεμούσες περιπτώσεις, δηλαδή 350 μέλη ΔΕΠ, 86 ΕΤΕΠ και 30
ΕΔΙΠ. Ίδωμεν!
7. Διαδικασία προεπιλογής Υποψηφίων Κοσμητόρων και Πρυτάνεων από τα Συμβούλια
Ιδρύματος.
Ο Υπουργός είπε ότι εφαρμόζεται ό,τι προβλέπει ο Νόμος και ό,τι έχει γνωμοδοτήσει το ΝΣΚ.
Επιπλέον ανέφερε ότι
α) η θητεία Πρύτανη (και Κοσμήτορα) λήγει αν ο Πρύτανης συνταξιοδοτηθεί πριν τη λήξη της
τετραετίας και ανέφερε ως παράδειγμα το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, το οποίου ο νυν Πρύτανης
συνταξιοδοτείται την 1η Σεπτεμβρίου 2014, παρά τα –εκ παραδρομής- περί του αντιθέτου
αναφερόμενα στο ΦΕΚ για λήξη της θητείας στο τέλος της 4ετίας. Είπε ότι το ΦΕΚ θα διορθωθεί.
β) Υπάρχει σοβαρό πρόβλημα –το χαρακτήρισε ως ένα θεσμικό κενό- με την εκλογή Πρύτανη, που
είναι καθηγητής σε πανεπιστήμιο του εξωτερικού, γιατί δεν προβλέπεται στο νόμο, πώς θα
αποζημιώνεται για το έργο που επιτελεί και τι γίνεται όταν λήξει η θητεία του.
8. Διαθεσιμότητα Διοικητικών Υπαλλήλων των Πανεπιστημίων
Ο Υπουργός είπε ότι το όλο θέμα προχωρά σύμφωνα με τα συμφωνηθέντα και εκτιμά ότι το όλο
σχέδιο θα προχωρήσει στη βάση του χρονοδιαγράμματος που έχει διαμορφωθεί.
9. Ελλείψεις Διδασκόντων
Ο Υπουργός είπε ότι, πέραν του διορισμού όλων των εκλεγέντων μέχρι τώρα, θα θεσμοθετηθεί
κάποιος συγκεκριμένος (βοηθητικός) ρόλος των υποψηφίων διδακτόρων στην εκπαιδευτική
διαδικασία. Δεν ανέφερε κάτι σαφές για τους "εντεταλμένους διδασκαλίας" (παλαιούς 407/80),
παρά το ερώτημα που του τέθηκε.
10. ΑΠΕΛΛΑ
Για το ΑΠΕΛΛΑ είπε ότι έχει παραμείνει (ανεπίσημα) ανοικτό και μπορούν να εντάσσονται και όσοι
καθηγητές/ερευνητές εισέρχονται στις αντίστοιχες βαθμίδες, δηλαδή δεν χρειάζεται να κλείσει η
διετία, όπως προβλέπει ο νόμος.
11. Οι Παρακρατήσεις 15% (τώρα 10%):
Ανεπίσημα αναφέρθηκε ότι το Υπουργείο Παιδείας δεν πρόκειται να προβεί σε καμιά ενέργεια,
πριν το ΣτΕ συζητήσει το θέμα και πάρει τις τελικές του αποφάσεις.
12. Μειώσεις Προϋπολογισμών Ενταγμένων πράξεων στο ΕΣΠΑ:

Με έγγραφό του της 07/03/2014 ο Ειδικός Γραμματέας Ευρωπαϊκών Πόρων κ. Ζαχαράκης
ενημερώνει την Πολιτική Ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας για περικοπές της τάξης των
131.800.000 € από μειώσεις προϋπολογισμών ενταγμένων έργων στο ΕΣΠΑ. Ερωτούμε σε τι
αφορούν συγκεκριμένα οι μειώσεις των προϋπολογισμών στα πιο κάτω ενταγμένα έργα ΕΣΠΑ,
ποιές είναι οι συνέπειές τους και πώς προτίθεται το Υπουργείο να τις αντιμετωπίσει:
(α) "Δράσεις υποστήριξης προγραμμάτων εφαρμοσμένης και βασικής έρευνας (λογιστική
τακτοποίηση)" (με περικοπή 20,4 εκ. €) και
(β) «Ελληνικά ακαδημαϊκά ηλεκτρονικά συγγράμματα και βοηθήματα» (με περικοπή 8 εκ. €).
Ο Γενικός Γραμματέας είπε ότι αυτό έγινε κατόπιν εντολής του Υπουργείου Οικονομικών. Εκτιμούν
ότι στο μεγαλύτερο μέρος τους πρόκειται για ποσά τα οποία δεν πρόκειται να απορροφηθούν. Το
θέμα παραμένει προς διερεύνηση.
Πρόσθετα Θέματα που συζητήθηκαν:
ΕΣΔΥ:
Υπάρχει σχέδιο τροπολογίας που προωθείται από το Υπουργείο Υγείας και έχει σταλεί για
υπογραφή στον Υπουργό Παιδείας, με την οποία προβλέπεται η αναβάθμιση της Εθνικής Σχολής
Δημόσιας Υγείας (ΕΣΔΥ) σε ανεξάρτητο πανεπιστημιακό Ίδρυμα. Η ιστορία αυτή είχε προκύψει και
τα προηγούμενα χρόνια. Σε αυτό το θέμα είχε τοποθετηθεί η ΠΟΣΔΕΠ (Βλ. [1]-[2]). Θεωρούμε ότι η
ΕΣΔΥ, μπορεί κάλλιστα –μάλιστα επιβάλλεται- να ενταχθεί ως ένα Τμήμα στη Σχολή Επιστημών
Υγείας του ΕΚΠΑ, μετά βέβαια από διευθέτηση των όποιων ακαδημαϊκών εκκρεμοτήτων που θα
προκύψουν για το διδακτικό προσωπικό της.
Κλινικός καθηγητής:
Επίσης συζητήθηκε το γνωστό θέμα του «Κλινικού Καθηγητή», για το οποίο έχουν προσφύγει στο
Σ.τ.Ε. η ΠΟΣΔΕΠ και οι Ιατρικές Σχολές όλης της χώρας. Επαναφέραμε το πάγιο αίτημα για «… την
άμεση απόσυρση της Υπουργικής Απόφασης και την έναρξη διαλόγου μεταξύ των δύο
Υπουργείων, των Ιατρικών Σχολών και της ΠΟΣΔΕΠ για τη διαμόρφωση τόσο της διαδικασίας όσο
και των κριτηρίων απονομής του τίτλου του «Κλινικού Καθηγητή του ΕΣΥ» με ακαδημαϊκές
διαδικασίες αντίστοιχες μ’ αυτές που ισχύουν για την εκλογή των διαφόρων βαθμίδων Καθηγητών
των Ιατρικών Σχολών» (Βλ. [3]).
*ΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΕΝ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΛΟΓΩ ΕΛΛΕΙΨΗΣ ΧΡΟΝΟΥ
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