Συνεργασία Πανεπιστημιακών
Για το Σχέδιο Νόμου για την Έρευνα
19/4/2016
Η «Συνεργασία Πανεπιστημιακών» μελετώντας προσεκτικά το Σ/Ν για την έρευνα το οποίο κατατέθηκε προχθές το
βράδυ στη Βουλή, έχει τις εξής παρατηρήσεις που αφορούν στα άρθρα που αναφέρονται στα Πανεπιστήμια:
1. Δεν υπάρχει καμία ρύθμιση για την εφαρμογή της 4741/2014 απόφασης της ολομέλειας του ΣτΕ για την
αντισυνταγματικότητα των περικοπών που επιβλήθηκαν στις αποδοχές των πανεπιστημιακών καθηγητών με τις
διατάξεις του νόμου 4093/2012 και της αποκατάστασής τους στα προ της 1/8/2012 επίπεδα. Το γεγονός ότι η
Κυβέρνηση δεν έχει συμμορφωθεί με την εν λόγω απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου της χώρας 16 μήνες μετά,
καθώς και το ότι ο αρμόδιος Υπουργός Οικονομικών αρνείται και να συναντήσει την ΠΟΣΔΕΠ για το θέμα αυτό, δείχνει
το μέγεθος απαξίωσης της Κυβέρνησης προς τους Πανεπιστημιακούς καθηγητές και τα Πανεπιστήμια. Τα μέλη της
«ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ» έχουμε το θέμα στην πρώτη γραμμή των προτεραιοτήτων μας και θα
εξαντλήσουμε όλα τα νόμιμα μέσα που έχουμε στη διάθεση μας για την εφαρμογή της απόφασης.
2. Να ενταχθεί η αλλαγή των εκλεκτορικών σωμάτων των καθηγητών, σύμφωνα με την όμοφωνη πρόταση της
ΠΟΣΔΕΠ. Η βασική φιλοσοφία της προτεινόμενης αλλαγής είναι να γίνεται με διαφάνεια στα πλαίσια της ΓΣ του
τμήματος όπως παλαιότερα και να είναι 15μελές με 3 πεντάδες (1η πεντάδα από τον τομέα με προτεραιότητα στο
γνωστικό αντικείμενο, 2η από το τμήμα τυχαία με κλήρωση και 3η από την υπόλοιπη ελλάδα με γνωστικό αντικείμενο).
3. Η διάταξη για τους καταλογισμούς που κακώς αποσύρθηκε από το αρχικό κείμενο που είχε δει τα φώτα της
δημοσιότητας θα πρέπει να επανέλθει. Η ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ έχει εκδώσει ειδική ανακοίνωση γι αυτό. Το
θέμα των καταλογισμών είναι ένα ευαίσθητο θέμα καθώς έχοντας πάντα ως προτεραιότητα την νομιμότητα των
διοικητικών πράξεων των οργάνων των Πανεπιστημίων, το νομοθετικό πλαίσιο που υπάρχει για τα Πανεπιστήμια και
τα Ερευνητικά Κέντρα είναι τόσο περιοριστικό, και ειδικότερα ως προς τις εγκρίσεις δαπανών, το οποίο πολλές φορές
γίνεται τροχοπέδη για την εύρυθμη λειτουργία των ιδρυμάτων μας. Επιπλέον, δε λαμβάνει καθόλου υπ’ όψιν την
αυτονομία και την αυτοτέλεια των Πανεπιστημίων και ειδικότερα την λειτουργία του ΕΛΚΕ που διαχειρίζεται τα
χρήματα που προέρχονται από χορηγίες και ερευνητικά προγράμματα που εξασφαλίζουν οι Πανεπιστημιακοί. Αυτό
είχε σαν αποτέλεσμα, πολλές φορές στο παρελθόν να αμφισβηθούν (από καθαρά τυπικής πλευράς) πράξεις
διοικήσεων οι οποίες έγιναν με μοναδικό στόχο και σκοπό τη διασφάλιση της περιουσίας και της εύρυθμης
λειτουργίας των Ιδρυμάτων. Επειδή πρέπει πάντα να λειτουργούμε με γνώμονα την ουσία και κυρίως τη διασφάλιση
της απρόσκοπτης λειτουργίας των Πανεπιστημίων μας ώστε να εξυπηρετείται και να διασφαλίζεται και το δημόσιο
συμφέρον, αλλά και να διασφαλίζουμε την ακαδημαϊκότητα, θα πρέπει να προφυλαχθούν οι ασκούντες διοίκηση στα
Ιδρύματα μας από αμφισβητήσεις λόγω νεφελώδους ή ανεπαρκούς νομικού πλαισίου, για να ασκήσουν ουσιαστικά τα
καθήκοντα τους διασφαλίζοντας τη λειτουργία των Ιδρυμάτων μας. Θεωρούμε ότι πρέπει να δίνεται η δυνατότητα στα
Πανεπιστήμια από το 2010 να χρησιμοποιούν τους πόρους του ΕΛΚΕ για την κάλυψη των αναγκών τους καθώς η
κρατική επιχορήγηση έχει μειωθεί από το 2010 κατά 70%.
4. Να ενταχθεί ρύθμιση για την απαλλαγή των Παν/μίων από τα δημοτικά τέλη, κάτι που έχει εξαγγείλει
επανηλειμμένως η αρμόδια Υπουργός αλλά δεν έχει υλοποιηθεί από την Κυβέρνηση. Η Τοπική Αυτοδιοίκηση και οι
τοπικές κοινωνίες έχουν πολλαπλά τεράστια οφέλη από τη λειτουργία των Πανεπιστημίων, κάτι που αναδείχθηκε και
κατά τη συζήτηση για το «σχέδιο Αθηνά» για τα Πανεπιστήμια πριν 3 περίπου χρόνια, από το μεγάλο ενδιαφέρον των

φορέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης σε όλη τη χώρα να μη διακοπεί ή μεταφερθεί λειτουργία τμημάτων που
λειτουργούσαν στα όρια τους.
5. Χρειάζεται μια ρύθμιση για την αύξηση του αριθμού των διδακτορικών που μπορεί ν' αναλάβει ένα μέλος ΔΕΠ.
Υιοθετούμε την πρόταση που έχει κάνει (μετά από επίσημη απόφαση της ΓΣ) η Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ: "Πρόταση
Τρπολογίας για τη διάταξη του Ν.... άρθρο .... σχετικά με τον ανώτατο αριθμό διδακτορικών διατριβών που μπορεί να
επιβλέπει μέλος ΔΕΠ. Κάθε μέλος ΔΕΠ από τη Βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή και ανώτερη μπορεί να επιβλέπει
περισσότερες από 5 διδακτορικές διατριβές με απόφαση της ΓΣ του οικείου τμήματος, με την προϋπόθεση οτι κανένας
εκ των 5 υποψηφίων διδακτόρων που επιβλεπει δεν υπερβαίνει το χρονικο διαστημα των 5 ετων απο την ημερομηνία
ανάθεσης της διατριβης.. Ανώτατο όριο διδακτορικών διατριβών που μπορεί να επιβλεπει μέλος ΔΕΠ με την
προαναφερόμενη προϋπόθεση είναι οι 8."
6. Η παρ. 6 του άρθρου 28 του νομοσχεδίου για την έρευνα αναφέρεται στη μετακίνηση μελών ΔΕΠ σε άλλο Τομέα του
ίδιου Τμήματος ή σε άλλο Τμήμα της ίδιας Σχολής, για την κάλυψη των αναγκών του Τομέα ή του Τμήματος της ίδιας
Σχολής. Πρόκειται για ρύθμιση η οποία είχε προταθεί στο παρελθόν από τη ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ και είχε
ενσωματωθεί από τον τ. Υπ. παιδείας κ. Α. Μπαλτά στο σχετικό νομοσχέδιο στο αρθρο 8, παρ. 9, υποπαραγραφος η.
Ωστόσο έκτοτε το θέμα των μετακινήσεων μελών ΔΕΠ επιλύθηκε με αποφάσεις των Συγκλήτων, οπότε η συγκεκριμένη
ρύθμιση δεν είναι πλέον απαραίτητη. Επιπλέον, στο παρόν νομοσχέδιο προστέθηκε στο τέλος της ρύθμισης η φράση:
«και για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα δύο ακαδημαϊκά έτη». Ο συγκεκριμένος περιορισμός δημιουργεί
πολλά προβλήματα τόσο στον σχεδιασμό και την λειτουργία των Τμημάτων όσο και στα μέλη ΔΕΠ που μετακινούνται.
Οι μετακινήσεις μελών ΔΕΠ όπως περιγράφονταν και στον Νόμο πλαίσιο του 1981, έχουν συνήθως μόνιμο χαρακτήρα
και δεν υπόκεινται σε χρονικούς περιορισμούς. Άλλωστε όπως και στις μετακινήσεις μελών ΔΕΠ μεταξύ διαφορετικών
Πανεπιστημίων, έτσι και στις μετακινήσεις μελών ΔΕΠ μεταξύ Τομέων ή Τμημάτων η εφαρμογή τους για μόνο 2 έτη δεν
έχει κανένα απολύτως νόημα και δεν εξυπηρετεί ούτε τον στρατηγικό σχεδιασμό ενός Πανεπιστημίου ούτε τα
μετακινούμενα μέλη ΔΕΠ. Είναι απαραίτητο, για να διευκολυνθεί η κινητικότητα των μελών ΔΕΠ, να αποσυρθεί η
συγκεκριμένη ρύθμιση η οποία έχει άλλωστε διευθετηθεί με αποφάσεις των Συγκλήτων ή να αφαιρεθεί ο
συγκεκριμένος χρονικός περιορισμός σύμφωνα και με την ρύθμιση που είχε συμπεριληφθεί στον Νομοσχέδιο του κ.
Μπαλτά («ανάλογα με τις ανάγκες των Σχολών»).
7. Σχετικά με τη διάταξη για τις εξελίξεις των μελών ΔΕΠ, στο άρθρο 18, παρ. 3 του Ν.4009/11, ορίζεται: “…Αν οι
επίκουροι και οι αναπληρωτές καθηγητές δεν εξελιχθούν στην επόμενη βαθμίδα, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν εκ
νέου την προκήρυξη της θέσης μετά από παρέλευση τριών τουλάχιστον ετών από τη λήψη της απόφασης για τη μη
εξέλιξη τους...». Με δεδομένα ότι: α) όταν ένα μέλος ΔΕΠ υποβάλλει αίτηση για εξέλιξη, θεωρεί τον εαυτό του ώριμο
γι αυτό, β) λόγω γραφειοκρατικών αλλά και άλλων καθυστερήσεων στη διαδικασία εξέλιξης των μελών ΔΕΠ, από τη
χρονική στιγμή της αίτησης εξέλιξης έως και την εκλογή συνήθως περνά περισσότερο από ένα έτος (έχουν αναφερθεί
περιπτώσεις με χρόνο μεγαλύτερο από 3 έτη), αυτό το χρονικό διάστημα θα πρέπει να συντομευθεί όπως προέβλεπε
το προηγούμενο θεσμικό πλαίσιο. Συνεπώς προτείνουμε την τροποποίηση της διάταξης ως εξής: “…Αν οι επίκουροι και
οι αναπληρωτές καθηγητές δεν εξελιχθούν στην επόμενη βαθμίδα, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν εκ νέου την
προκήρυξη της θέσης μετά από παρέλευση ενός τουλάχιστον έτους από την ημέρα της διαδικασίας εκλογής που
απορρίφθηκε η εξέλιξη τους...»
8. Σχετικά με την ηλικία αφυπηρέτησης των καθηγητών, θα μπορούσε να παραταθεί σε εθελοντική βάση, καθώς στην
πελιοψηφία των τμημάτων των ελληνικών Πανεπιστημίων υπάρχουν σημαντικά κενά σε γνωστικά αντικείμενα λόγω
της δραματικής μείωσης του αριθμού των καθηγητών τα τελευταία έτη και την απουσία νέων θέσεων. Ακόμη και οι
νέες θέσεις που ανακοινώθηκαν φέτος στα Πανεπιστήμια, λόγω των χρονοβόρων διαδικασιών εκλογής δεν αναμένεται
να στελεχώσουν τα Ιδρύματα πριν από τη μεθεπόμενη ακαδημαϊκή χρονιά (Σεπτέμβριος 2017). Προτείνουμε λοιπόν
την αύξηση του ορίου ηλικίας αφυπηρέτησης για όποιον το επιθυμεί, στα 70 έτη, μόνο όμως με εκπαιδευτικά και
ερευνητικά καθήκοντα, χωρίς διοικητικά καθήκοντα (διευθυντής εργαστηρίου ή κλινικής, διευθυντής τομέα, πρόεδρος
τμήματος κ.λ.π.). Η προτεινόμενη διατύπωση είναι η εξής:
«Η παρ. 4 του άρθρου 7 του Ν 3194/2003 (ΦΕΚ 267/20.11.03 τ. Α’) τροποποιείται ως ακολούθως :

α) Τα Μέλη ΔΕΠ πανεπιστημίων ή Ε.Π. ΤΕΙ αποχωρούν από την υπηρεσία την 31η Αυγούστου του έτους, κατά τη
διάρκεια του οποίου συμπληρώνουν το 67ο έτος της ηλικίας, ανεξάρτητα αν γεννήθηκαν πριν ή μετά την ημερομηνία
αυτή.
β) Μέλη ΔΕΠ ή Ε.Π. ΤΕΙ που συμπληρώνουν το 67ο έτος ηλικίας μπορούν να παραμείνουν στην υπηρεσία τους σε
προσωποπαγή θέση, εφ’ όσον το επιθυμούν, μέχρι την συμπλήρωση του 70ου έτους μετά από αίτησή τους.
γ) Τα Μέλη ΔΕΠ της ανωτέρω παραγράφου σε προσωποπαγή θέση δεν μπορούν να εκλέγονται, κατέχουν ή
τοποθετούνται σε οποιαδήποτε διοικητική θέση ή όργανα των Ιδρυμάτων.
9. Η επαναφορά της παρακράτησης ποσών από ελεύθερο επάγγελμα των καθηγητών Πανεπιστημίου όταν δε
χρησιμοποιούν καμία υποδομή του Πανεπιστημίου στο 10% επί των ακαθάριστων εσόδων είναι άδικη και
οπισθοδρόμηση στο παρελθόν.
10. Η παράγραφος 11 του άρθρου 25 του Ν 4310/2014: «Αν κενωθεί η οργανική θέση ή αποχωρήσει, για οποιοδήποτε
λόγο, προσωπικό που υπηρετεί ως μόνιμο σε ερευνητικό κέντρο που έχει χαρακτήρα Ν.Π.Δ.Δ., η θέση δεν καταργείται,
αλλά διατηρείται και μπορεί να επαναπροκηρύσσεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις» να ισχύσει και για τα ΑΕΙ
11. Η παράγραφος 20 που τροποποιεί τη παρ 7 του άρθρου 24 του 4009/2011 λέει: «…Για την κάλυψη των
εκπαιδευτικών αναγκών του ιδρύματος κατά τη διάρκεια των αδειών ….καθώς και κατά τη διάρκεια της αναστολής
καθηκόντων, είναι δυνατή η χρήση των μη καταβαλλομένων αποδοχών για πρόσκληση επισκεπτών καθηγητών ή
ερευνητών από Α.Ε.Ι».. Προτείνουμε να προστεθεί να γίνονται και συμβάσεις έργου ή προσλήψεις Μεταπτυχιακών
Υποτρόφων ή επιστημόνων εγνωσμένου κύρους κλπ.. για το αντίστοιχο διάστημα απουσίας των μελών ΔΕΠ που
βρίσκονται σε άδεια άνευ αποδοχών. Το όφελος για τα ΑΕΙ είναι προφανές, καθώς τα κονδύλια που υπάρχουν, θα
αξιοποιούνται για όσο χρόνο ισχύει η άδεια άνευ αποδοχών, ώστε να καλύπτονται τα κενά που δημιουργούνται από
τις άδειες ή την περίοδο αναστολής καθηκόντων μελών ΔΕΠ.
Η «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ» ζητά από τους βουλευτές όλων των κομάτων, να μελετήσουν προσεκτικά τις
παραπάνω παρατηρήσεις και να ζητήσουν μέσα στη Βουλή να ενταχθούν στο νόμο που θα ψηφιστεί οι
προαναφερόμενες προτάσεις.
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