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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
για την επτάλεπτη συνάντηση της ΠΟΣΔΕΠ με τον ΥΠΕΘ κύριο Κ. Γαβρόγλου.
ΘΕΜΑ: Συνάντηση της Ε. Γ. της ΠΟΣΔΕΠ με τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
κύριο Κωνσταντίνο Γαβρόγλου.
Σήμερα είχε προγραμματιστεί στις 11:00 πμ συνάντηση της Ε.Γ. της ΠΟΣΔΕΠ με τον Υπουργό
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων κ. Κώστα Γαβρόγλου. Στη συνάντηση, που
πραγματοποιήθηκε στο ισόγειο του υπουργείου παρευρέθηκαν εκ μέρους της ΚΙΠΑΝ οι κ.κ. Νίκος
Σταυρακάκης και Νίκος Ζαφειρόπουλος.
Στις 11:25 εμφανίστηκε ένας σύμβουλος του κ ΥΠΕΘ ο οποίος μας πληροφόρησε πως ο κ. ΥΠΕΘ
θα καθυστερήσει λόγω φόρτου εργασίας. Ακολούθως, στις 11.45 εμφανίστηκε ο κ. ΥΠΕΘ ο
οποίος μας πληροφόρησε πως ήρθε για 5 λεπτά να «μας πει ένα γειά» και να αποχωρήσει (!). Η
πλειοψηφία της ΕΓ ιεραρχώντας λάθος τα ζητήματα έθεσε στον κ. ΥΠΕΘ το ζήτημα των μισθών,
για το οποίο δεν έχει εκείνος την κύρια αρμοδιότητα. Ο κ. ΥΠΕΘ αφού δήλωσε πως κατανοεί το
αίτημα, έκανε μια δίλεπτη διάλεξη σχετικά με τις προτεραιότητες της Κυβέρνησης στην
αντιμετώπιση της «ανθρωπιστικής κρίσης» και δήλωσε ότι ποσώς τον ενδιαφέρει αν οι
συνάδελφοι Καθηγητές ΑΕΙ μεταναστεύσουν, καθώς οι όποιες ελλείψεις θα καλυφθούν από
νεότερους που θέλουν να δουλέψουν στα Πανεπιστήμια. Με το πέρας της διάλεξης και αφού
προσπαθήσαμε να να σχολιάσουμε τα λεγόμενα ο κ. Υπουργός σε έντονο και επιθετικό ύφος μας
έκανε υποδείξεις για το τι θα έπρεπε να περιέχει το υπόμνημα της ΠΟΣΔΕΠ, αναφέροντας
χαρακτηριστικά ότι δεν λέμε τίποτα για την αύξηση χρηματοδότησης των ΑΕΙ, τις νέες θέσεις στα
ΑΕΙ , κλπ. Στο σημείο αυτό και ενώ η συνάντηση ήταν στο 6ο με 7ο λεπτό, οι συνάδελφοι Δαμίγος
και Σταυρακάκης ρώτησαν τι νόημα έχει η δήθεν «αύξηση» της χρηματοδότησης, όταν τα
κονδύλια δεν είναι εφικτό να δαπανηθούν λόγω της απίστευτα μεγάλης γραφειοκρατίας που έχει
επιβληθεί από τους νόμους του κ. Υπουργού. Στο σημείο αυτό ο κ. Υπουργός θύμωσε και
αποχώρησε από τη συνάντηση, περί τις 11:52 π.μ.
Στο δελτίο τύπου που εξέδωσε το Υπουργείο (βλέπε [1]) το ναυάγιο της συνάντησης χρεώνεται σε
«απαράδεκτη συμπεριφορά μελών της ΠΟΣΔΕΠ», η οποία επίσης κατηγορείται ότι «κατέθεσε ένα
υπόμνημα γεμάτο ανακρίβειες», ενώ αντίθετα η συνάντηση τορπιλίστηκε από τη στάση του
Υπουργού που αντιλαμβάνεται τις συναντήσεις με φορείς ως διαδικασία επαίνων και όχι ως μια
ανταλλαγή απόψεων και κριτικής.
Ουδέποτε έως και σήμερα, Υπουργός Παιδείας έχει αντιμετωπίσει με τέτοια απαξίωση την
ΠΟΣΔΕΠ, ανώτατο συνδικαλιστικό φορέα των Καθηγητών Πανεπιστημίου. Είναι απορίας άξιον και
τουλάχιστον σε ευθεία αντίθεση με την κοινή λογική, ένας Υπουργός να απαιτεί από
συνδικαλιστικό φορέα να δράσει ως γραφείο τύπου του Υπουργείου του και να τον εγκαλεί για
την κριτική που του ασκεί μιλώντας για ανακρίβειες, αντί να αναφερθεί στην ουσία. Έτσι
αντιλαμβάνεται τον διάλογο το Υπουργείο ; Ντροπή!
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Η ΚΙΠΑΝ έχει ετοιμάσει- υπόμνημα με τα ζητήματα προτεραιότητας που αφορούν το Υπουργείο
Παιδείας και στα οποία ούτως ή άλλως οφείλει να απαντήσει το Υπουργείο.
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[1] https://www.minedu.gov.gr/rss/34646-17-05-18-nea-synantisi-tou-ypourgoy-me-tin-posdep-stis-30maiou-2
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