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ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
Η συνάντηση έγινε έπειτα από πρόσκληση της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου προς την
Εκτελεστική Γραμματεία της ΠΟΣΔΕΠ και από την πλευρά της πολιτικής ηγεσίας
παρευρίσκονταν η Υπουργός Άννα Διαμαντοπούλου, ο Υφυπουργός Γιάννης Πανάρετος και ο
Ειδικός Γραμματέας Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Βασίλης Παπάζογλου.
Καταρχάς τοποθετήθηκε η Υπουργός ενημερώνοντας για το θεσμικό έργο της κυβέρνησης στην
πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια βαθμίδα της εκπαίδευσης. Σχετικά με την τριτοβάθμια
ανέφερε ότι το υπουργείο ετοιμάζει την πρόταση που θα τεθεί σε διαβούλευση. Κάλεσε το
προεδρείο της ΠΟΣΔΕΠ στη συνάντηση με τον Πρωθυπουργό στους Δελφούς στις 26
Σεπτεμβρίου, στην παρουσίαση των θέσεων για το νέο θεσμικό πλαίσιο των ΑΕΙ. Η υπουργός
αναφέρθηκε στις νέες ρυθμίσεις για τις μετεγγραφές στα περιφερειακά πανεπιστήμια αλλά και
στο γεγονός ότι πολλά τμήματα των ΤΕΙ που αφορούν εκπαίδευση σε βασικούς τομείς της
ελληνικής οικονομίας όπως ο τουρισμός, η ιχθυοκαλλιέργεια και η εμπορική ναυτιλία,
παρέμεναν με κενές θέσεις, αφού οι υποψήφιοι δεν τα επιλέγουν. Στη συνέχεια η υπουργός
αναφέρθηκε στις ενέργειες που κάνει το υπουργείο για τη διοικητική αναμόρφωση του
ΔΟΑΤΑΠ, του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου και των Διδασκαλείων. Τέλος, ενημερωθήκαμε ότι
μέχρι τέλος Οκτωβρίου θα υπάρχει στο διαδίκτυο η πλήρης χαρτογράφηση των ΑΕΙ που έχει
ετοιμάσει το υπουργείο και η όποια συζήτηση για συγχωνεύσεις θα αφορά το περιφερειακό
επίπεδο.
Από τη μεριά του το προεδρείο της ΠΟΣΔΕΠ ενημέρωσε την πολιτική ηγεσία για τα εξής θέματα
και υπέβαλε πολλαπλά αιτήματα:
1) Υπόθεση της συναδέλφου Σ. Καραγιάννη (ΑΠΘ) για τη δίκη των συγγραμμάτων: Μετά
σχετική απόφαση συμπαράστασης από την Εκτελεστική Γραμματεία, ζητήθηκε και η έμπρακτη
υποστήριξη από το Υπουργείο.
Η Υπουργός έδειξε ενδιαφέρον και μάς υπέδειξε να συνεργαστούμε με το συνάδελφο Βασίλη
Παπάζογλου, Ειδικό Γραμματέα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, για τον τρόπο με τον οποίο θα
μπορούσε το υπουργείο να βοηθήσει στη συγκεκριμένη περίπτωση.
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2) Ζητήθηκε η συνεργασία και παρουσία της ΠΟΣΔΕΠ σε θέματα που αφορούν μέλη ΔΕΠ
Ιατρικών Τμημάτων κάθε φορά που συζητούνται από το Υπουργείο Υγείας και το Υπουργείο
Παιδείας και σχετίζονται με τις εργασιακές σχέσεις των πανεπιστημιακών γιατρών στα
πανεπιστημιακά νοσοκομεία.
3) ΕΣΠΑ: Προγράμματα «ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ», «ΘAΛΗΣ», «ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ» και «Μεταδιδάκτορες».
Επιδόθηκε έγγραφη διαμαρτυρία προς τον Υφυπουργό Γ.Πανάρετο για το σημείωμα που
έστειλε 4 μήνες μετά την κατάθεση των προτάσεων «ΘΑΛΗΣ» στο οποίο: α) δεν αναφέρεται
πώς θα χρησιμοποιηθούν οι περιλήψεις στη διαδικασία αξιολόγησης –πράγμα που συνιστά
ενέργεια αδιαφάνειας υψηλού βαθμού, κατ’ επέκταση και αναξιοκρατίας, και β) με τον
τρόπο που διατυπώνονται τα ερωτήματα της αγγλικής περίληψης, ουσιαστικά ζητείται από
τους Ε.Υ. μέσα σε 8‐10 σελίδες να γράψουν μια νέα πρόταση!! Με την απόφαση αυτή δίδεται
περιθώριο στο Υπουργείο μέχρι τη Δευτέρα 6‐9‐2010 να επανέλθει στην αυστηρή τήρηση των
όρων της προκήρυξης άλλως θα καταφύγουμε στη δικαιοσύνη, στους αρμόδιους φορείς και
υπηρεσίες για την προστασία των συναδέλφων αλλά και άλλων ερευνητών ημεδαπής και
αλλοδαπής, καθώς επίσης θα ενημερώσουμε τις αρμόδιες υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης
για όλα τα συμβαίνοντα στο ΕΣΠΑ ‐κυρίως τις ανυπέρβλητες καθυστερήσεις απορρόφησης
αλλά και τις παρατυπίες. Η απόφαση αυτή υπογράφεται από τους Προέδρους της ΠΟΣΔΕΠ, της
ΟΣΕΠ‐ΤΕΙ και της ΕΕΕ. Επίσης, υποβλήθηκε αίτημα για παράταση μερικών εβδομάδων για το
πρόγραμμα της ΓΓΕΤ για την ενίσχυση της ερευνητικής δραστηριότητας των μεταδιδακτόρων,
επειδή η προκήρυξη δημοσιοποιήθηκε μεσούσης της θερινής περιόδου.
O Υφυπουργός, καθ. Ι. Πανάρετος, μας δήλωσε ότι δεν μπορεί να δεσμευθεί για το
χρονοδιάγραμμα της κοινοποίησης των αποτελεσμάτων αξιολόγησης για τον «ΗΡΑΚΛΕΙΤΟ»
(έχουν παρέλθει ήδη 16 μήνες από την υποβολή των προτάσεων!!!), ότι οι περιλήψεις στα
Αγγλικά για το «ΘΑΛΗ» θα σταλούν σε συναδέλφους του εξωτερικού για μια πρώτη
αξιολόγηση, αμφισβητώντας ότι μπορούν οι Έλληνες συνάδελφοι να αξιολογήσουν προτάσεις
συναδέλφων τους με τους οποίους γνωρίζονται και συνεργάζονται! Ζητήθηκε από τον κ.
Πανάρετο να δημοσιοποιήσει άμεσα τα αποτελέσματα του μεγαλυτέρου μέρους των προς
χρηματοδότηση προτάσεων του «ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΥ» ‐ ένα 80% ακούγεται λογικό‐ και το υπόλοιπο
20% να δημοσιοποιηθεί το επόμενο δίμηνο, ώστε να αρχίσει κάποια, μικρή έστω,
χρηματοδότηση της έρευνας στα ΑΕΙ μετά τη μεγάλη καθυστέρηση στη διαδικασία
αξιολόγησης. Από την πλευρά του Υφυπουργού δεν υπήρξε καμιά ανταπόκριση. Έγινε σαφές
ότι ο Υφυπουργός αρνήθηκε να δεχτεί το υποβληθέν αίτημα για να προχωρήσει άμεσα η
αξιολόγηση των προτάσεων ΘΑΛΗΣ.
Συνοψίζοντας, η ηγεσία της ΠΟΣΔΕΠ δήλωσε ότι αυτή η στάση του υπουργείου, η οποία
απαξιώνει τους συναδέλφους και αρνείται να χρηματοδοτήσει την έρευνα από τα κονδύλια του
ΕΣΠΑ, δημιουργεί πολύ αρνητικό κλίμα και οδηγεί τόσο την ηγεσία της Ομοσπονδίας όσο και το
σύνολο των συναδέλφων σε έντονη αντιπαράθεση με την πολιτική ηγεσία του ΥΠΔΒΜΘ. Η
εμμονή στη στάση αυτή αποτρέπει τη συζήτηση για την αναγκαία μεταρρυθμιστική πολιτική
που έχουν ανάγκη τα ΑΕΙ και δημιουργεί κλίμα πόλωσης με αποκλειστική ευθύνη της πολιτικής
ηγεσίας του Υπουργείου.
1)
Κέντρα Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης: Ζητήθηκε η ανάγκη παρακολούθησης της
εφαρμογής των αποφάσεων της πολιτείας για το κλείσιμο των δύο ιδιωτικών επιχειρήσεων
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μεταλυκειακής εκπαίδευσης, του American University of Athens και του Hellenic American
University.
2)
Οικονομικά Πανεπιστημιακών: Ζητήθηκε από την πολιτική ηγεσία να εντάξει τη
συζήτηση για το Νέο Μισθολόγιο των Πανεπιστημιακών στη διαβούλευση για το νέο θεσμικό
πλαίσιο των Α.Ε.Ι.
3)
ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΩΝ και ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ της ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ &
ΕΡΕΥΝΑΣ(ΚΕΜΑΤΕΕ) Ενημερώθηκε η πολιτική ηγεσία για την πορεία της δημιουργίας του
κέντρου μελετών σε συνεργασία με την ΟΣΕΠ‐ΤΕΙ και την ΕΕΕ.
Εκτός των παραπάνω θεμάτων τέθηκαν τα εξής :
• αποσπάσεις συζύγων μελών ΔΕΠ,
δηλώσαμε ότι θεωρούμε το θέμα ως μη λήξαν και θα επανερχόμαστε σταθερά μέχρι να
επιτύχουμε τη θεσμική επανακατοχύρωση του.
•

αποσπάσεις εκπαιδευτικών στα Πανεπιστήμια,
ενημερώσαμε την Υπουργό ότι όλες οι διδασκαλικές και καθηγητικές Σχολές χρειάζονται
επιπλέον προσωπικό από την πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.
Αναγνωρίζουμε τις ακρότητες των προηγουμένων χρόνων αλλά αυτό δεν συνεπάγεται
ότι θα πρέπει να μηδενισθεί η παρουσία και ο ρόλος αυτών των στελεχών στην
εκπαιδευτική διαδικασία των Πανεπιστημίων.

•

διορισμοί μελών ΔΕΠ,
ενημερωθήκαμε ότι εκκρεμούν κάπου 700 διορισμοί νέων μελών ΔΕΠ στο ΥΠΔΒΜΘ,
χωρίς να είναι γνωστό πόσες εκλογές νέων μελών ΔΕΠ βρίσκονται καθοδόν προς το
Υπουργείο. Ζητήσαμε τον άμεσο διορισμό όλων των συναδέλφων, οι διορισμοί των
οποίων βρίσκονται σε εκκρεμότητα. Η απάντηση της ηγεσίας ήταν ότι ‐με τα μέχρι
στιγμής δεδομένα‐ για το 2010 δεν θα γίνουν άλλοι διορισμοί.

•

προκηρύξεις μελών ΕΤΕΠ.
Ζητήσαμε να αποδεσμευτούν οι διορισμοί μελών ΕΤΕΠ από τους περιορισμούς του
μνημονίου αλλά δεν υπήρξε κάποια ενθαρρυντική απάντηση.

Ο Πρόεδρος

Η Γραμματέας

Νικόλαος Μ. Σταυρακάκης
Καθηγητής Ε.Μ.Π.

Ευγενία Μπουρνόβα
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ε.Κ.Π.Α.
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