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Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ
Αθήνα, 8 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2011
Προς την Υπουργό Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων,
Κυρία Άννα Διαμαντοπούλου,
Ανδρέα Παπανδρέου 37, 15180 Μαρούσι, ypourgos@ypepth.gr
και
προς τον Υπουργό Οικονομικών,
Κύριο Γεώργιο Παπακωνσταντίνου
Νίκης 5-7, 101 80, ΑΘΗΝΑ, minister@mnec.gr
ΘΕΜΑ: Άμεση απεμπλοκή του θέματος των εξελίξεων και των νέων θέσεων μελών ΔΕΠ
Πανεπιστημίων, ΕΠ ΤΕΙ και ΑΣΠΑΙΤΕ από τους περιορισμούς του μνημονίου.
Αξιότιμοι κύριοι Υπουργοί,
Με την επιστολή μου αυτή θέλω να επιστήσω την προσοχή σας σε ένα ιδιαίτερα σημαντικό
θέμα, το οποίο αναδεικνύεται με πλήρη σαφήνεια στην από την 21η Ιανουαρίου 2011
επιστολή του Υφυπουργού Παιδείας καθ. Γιάννη Πανάρετου προς το Υπουργείο Οικονομικών
(Γενικό Λογιστήριο του Κράτους) και το Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με θέμα «Προκηρύξεις εξέλιξης μελών ΔΕΠ Πανεπιστημίων, ΕΠ
ΤΕΙ και ΑΣΠΑΙΤΕ». Το θέμα αυτό αφορά τη δυνατότητα προκήρυξης της θέσης των μελών ΔΕΠ
Πανεπιστημίων, ΕΠ ΤΕΙ και ΑΣΠΑΙΤΕ για εξέλιξη στην επόμενη βαθμίδα.
 Θεωρούμε ότι με κανένα τρόπο η διαδικασία εξέλιξης των μελών ΔΕΠ δεν μπορεί να
εξομοιωθεί με τη διαδικασία προκήρυξης νέας θέσης διδακτικού προσωπικού στα
ιδρύματα της ανώτατης εκπαίδευσης. Πέραν της ατομικής «επιβράβευσης» της
διδακτικής και ερευνητικής δραστηριότητας των εν ενεργεία μελών ΔΕΠ, η εξέλιξή τους
συνδέεται με την εξέλιξη και ανανέωση των Τμημάτων τους.
 Εξάλλου θεωρούμε ότι και οι προκηρύξεις, που αφορούν σε νέα θέση διδακτικού
προσωπικού πρέπει να εξαιρεθούν από τους περιορισμούς του 1:5. Το πρόβλημα της
στελέχωσης των Τμημάτων - και ειδικά των νεοσύστατων - είναι γνωστό σε όλους. Το
θέμα αυτό πρέπει να εξετάζεται σοβαρά, λαμβάνοντας όμως υπόψη και τις
πραγματικές ανάγκες των Τμημάτων, της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης και των στόχων
της. Η ισοπέδωση και οι οριζόντιες πολιτικές είναι ό,τι χειρότερο για θέματα αυτής της
φύσης.
 Επιμένουμε ότι μια ευνομούμενη Πολιτεία για να προσβλέπει στην ισόρροπη και
σύγχρονη ανάπτυξη θα πρέπει να εξαιρεί από την όποιας μορφής λιτότητα τομείς
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όπως η Παιδεία και η Υγεία. Ειδικά στη χώρα μας, τη στιγμή που συζητείται μια
θεσμική αλλαγή στην Ανώτατη Εκπαίδευση και στο βαθμό που αυτή θα είναι σοβαρή
και ουσιαστική είναι αδιανόητο να εμπλέκεται η Παιδεία σε πολιτικές λιτότητας και
μνημονίου.
Περαιτέρω, έχουμε να επισημάνουμε τα ακόλουθα. Η συντριπτική πλειοψηφία των
συναδέλφων, που αποφασίζουν να καταθέσουν αίτηση για προκήρυξη της θέσης τους στην
επόμενη βαθμίδα:
1) Αποφασίζουν να εκτεθούν σε μια ανοικτή διαδικασία κρίσης και σύγκρισης – σε
αρκετές περιπτώσεις με «εξωτερικούς» συνυποψήφιους- και με σημαντικό μέρος του
εκλεκτορικού σώματος (1/3) εκτός του Τμήματός τους.
2) Έχουν επί μακρόν από τη βαθμίδα που βρίσκονται προσφέρει σημαντικό έργο σε όλο
το φάσμα των ακαδημαϊκών δραστηριοτήτων, όπως εκπαιδευτικές (προ- και μεταπτυχιακές), ερευνητικές, διοικητικές, διεκδίκηση προγραμμάτων σε εθνικό και σε
διεθνές περιβάλλον, κλπ.
3) Όλα αυτά συνήθως με έναν πενιχρότατο μισθό - τον κατώτερο τόσο σε ευρωπαϊκό
επίπεδο όσο και συγκριτικά με άλλους κλάδους δημόσιων λειτουργών αλλά και σε
σχέση με το μέσο Έλληνα εργαζόμενο!!!
4) Υπάρχει ένας σημαντικός αριθμός συναδέλφων, οι οποίοι υπό τις παρούσες συνθήκες
έχουν αρχίσει σοβαρά να σκέφτονται τη φυγή προς το εξωτερικό. Μεταξύ αυτών
συγκαταλέγεται σημαντικό μέρος των νέων και δυναμικών πανεπιστημιακών
δασκάλων!!!
Για όλους αυτούς τους λόγους θεωρούμε ότι θα πρέπει άμεσα να προβείτε στις απαραίτητες
ενέργειες ώστε να απεμπλακεί το θέμα των εξελίξεων των συναδέλφων μελών ΔΕΠ
Πανεπιστημίων, ΕΠ ΤΕΙ και ΑΣΠΑΙΤΕ από τις όποιες δεσμεύσεις υπάρχουν στα πλαίσια του
μνημονίου. Για την ακαδημαϊκή κοινότητα το θέμα αυτό είναι αδιαπραγμάτευτο. Αποτελεί
πράγματι μια κόκκινη γραμμή και δεν μπορούμε καμιά πτυχή του να τη θέσουμε σε
συζήτηση.
Περιμένοντας τα αποτελέσματα των ενεργειών σας,
Με ιδιαίτερη εκτίμηση,
Νικόλαος Μ. Σταυρακάκης
Καθηγητής Ε.Μ.Π.
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