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Οικονομικός απολογισμός και έγκριση οικονομικών. 
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Έγκριση εγγραφής νέων Συλλόγων μελών ΔΕΠ 

Έγκριση Εσωτερικού Κανονισμού Συνεδρίου 

Έγκριση Ημερήσιας Διάταξης Συνεδρίου 

Απολογισμός απερχόμενης Διοικούσας Επιτροπής 

Οικονομικός απολογισμός και έγκριση οικονομικών. 
======================================================== 

Σχέδιο Ημερήσιας Διάταξης 10
ου

 Συνεδρίου 
 

ΠΕΜΠΤΗ  13  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ  2011 ΩΡΕΣ 16.00-21.00 

Ώρα 16.00  Έναρξη του Συνεδρίου 

Χαιρετισμοί προσκεκλημένων 

Νομιμοποίηση των Συνέδρων 

Έγκριση εγγραφής νέων Συλλόγων μελών ΔΕΠ 

Εκλογή Προεδρείου του Συνεδρίου 

Εκλογή/ορισμός Πρακτικογράφων  του Συνεδρίου. 
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Έγκριση Εσωτερικού Κανονισμού Συνεδρίου 

Έγκριση Ημερήσιας Διάταξης Συνεδρίου 

Απολογισμός απερχόμενης Διοικούσας Επιτροπής 

Συζήτηση και ψηφοφορία επί του Απολογισμού 

Εκλογή Εφορευτική Επιτροπής  
 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  14  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ  2011       ΩΡΕΣ 09.30 -21.30 

Εισηγήσεις και συζήτηση επί του  Προγράμματος Δράσης της ΠΟΣΔΕΠ 

1
η
 ΕΝΟΤΗΤΑ: Θεσμικά και οικονομικά ζητήματα των πανεπιστημίων  

Α. 9.30-13.30: Διοίκηση των πανεπιστημίων - Θέματα διδακτικού προσωπικού-Οργάνωση και 

ποιότητα προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών - Έρευνα και συγκρότηση ενιαίου χώρου 

τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και έρευνας  

(Μεσημεριανό διάλειμμα 13:30 – 15:00) 

B. 15.00-18.00    Πανεπιστήμιο, κοινωνία και διεθνές περιβάλλον – αξιολόγηση – 

χωροταξικός σχεδιασμός  

Γ.  18.00-21.30  Οικονομικά των πανεπιστημίων - οικονομικά και ασφαλιστικά των 

πανεπιστημιακών  
 

ΣΑΒΒΑΤΟ  15  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ  2011     ΩΡΕΣ 09.30-21.30  

9.30-13.30 2
η
 ΕΝΟΤΗΤΑ:  - Μεταλυκειακή εκπαίδευση-επαγγελματικά δικαιώματα  

A. Λύκειο-Πρόσβαση στα ΑΕΙ – πιστοποιητικό παιδαγωγικής επάρκειας- επιμόρφωση 

εκπαιδευτικών  

B. Μεταλυκειακή εκπαίδευση- προπανεπιστημιακή ζώνη – ιδιωτικά «κολέγια» - επαγγελματικά 

δικαιώματα  – NQF 

(Μεσημεριανό διάλειμμα 13:30 – 15:00) 

 

ΩΡΑ 15.00:  ΛΗΞΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ Δ.Ε. ΤΗΣ ΠΟΣΔΕΠ 

 

15.00-18.00  3
η
  ΕΝΟΤΗΤΑ:  Κέντρο Μελετών του Ενιαίου χώρου Τριτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης και έρευνας  -  Ομοσπονδία 

A. Κέντρο Μελετών και Ανάπτυξης της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και Έρευνας (ΚΕΜΑΤΕΕ)   

B. Θεσμική ολοκλήρωση της Ομοσπονδίας, οργάνωση και οικονομική αυτοτέλεια της ΠΟΣΔΕΠ  

Γ. Συντονιστικό όργανο των συνδικαλιστικών οργάνων του ενιαίου χώρου τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης και έρευνας  

-------------------------------------------------------------- 

ΩΡΕΣ 18.00-21.30 4
η
 ΕΝΟΤΗΤΑ: Οικονομικός απολογισμός - ψηφοφορίες και αποφάσεις 

του 10
ου

 συνεδρίου ΠΟΣΔΕΠ 

Οικονομικός απολογισμός με βάση την εισήγηση της Εκτελεστικής Γραμματείας και ψηφοφορία 

επ’ αυτού – Αποφάσεις και ψηφίσματα του 10
ου

 Συνεδρίου της ΠΟΣΔΕΠ: ψηφοφορίες 
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ΚΥΡΙΑΚΗ  16  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ  2011     ΩΡΕΣ 08.00-20.00 

08.00-14.00:  εκλογές για την ανάδειξη νέας Διοικούσας Επιτροπής  

------------------------------------------------------------------------------------- 

16.00-17.00: 1
η
 συνεδρίαση Διοικούσας Επιτροπής και εκλογή Εκτελεστικής Γραμματείας   

17.30-18.00:  1
η
 
  
συνεδρίαση  Εκτελεστικής Γραμματείας  – συγκρότηση σε σώμα. 

 

ΩΡΕΣ 18.00  ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ  

  

ΠΕΡΑΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ 10
Ο

 ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ  ΤΗΣ ΠΟΣΔΕΠ 
 

 Προγραμματίζεται να εκδοθούν τα Πρακτικά του 10
ου

 Συνεδρίου της ΠΟΣΔΕΠ. Γι’ αυτό παρακαλούνται 
όλοι οι εισηγητές να αποστείλουν την εισήγησή τους μέχρι την 15 Μαρτίου 2011 στα γραφεία της 
ΠΟΣΔΕΠ. Οι λεπτομέρειες για τη συγγραφή των κειμένων θα ανακοινωθούν σύντομα. 
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10ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ της ΠΟΣΔΕΠ,  
13 -16  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011,  Αμφιθέατρο AULA, Φιλοσοφική Σχόλη,  

Πανεπιστημίου Αθηνών, Πανεπιστημιούπολη Ιλισίων 
 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ 

 
 
1. [Νομιμοποίηση συνέδρων] Πριν από τη συγκρότηση του Συνεδρίου σε σώμα και με ευθύνη 
της απερχόμενης Ε.Γ., γίνεται η νομιμοποίηση των αντιπροσώπων των Συλλόγων (σύνεδροι). 
Για να γίνει αυτό πρέπει  
(α) ο Σύλλογος - μέλος να είναι ταμειακά τακτοποιημένος. Οι σύλλογοι που γίνονται νέα μέλη 
καταβάλλουν επί πλέον το εφάπαξ δικαίωμα εγγραφής (άρθρ. 32) . 
και (β) να κατατεθεί αντίγραφο των πρακτικών εκλογής για τους εκπροσώπους του συνεδρίου 
και του καταλόγου των ψηφισάντων υπογραμμένο από την εφορευτική επιτροπή ή τον 
Πρόεδρο και τον Γραμματέα του Συλλόγου - μέλους. (Άρθρα 15 & 32).  
Ενστάσεις νομιμοποίησης συζητούνται στη Δ.Ε. πριν από την έναρξη του Συνεδρίου. 
 
2. [Συγκρότηση του Συνεδρίου σε σώμα -  Απαρτία] Οι αντιπροσωπείες που νομιμοποιήθηκαν 
από την Ε.Γ. και τη Δ.Ε. συγκροτούν σε σώμα το Συνέδριο.  
Το Συνέδριο έχει απαρτία όταν είναι παρόντες οι μισοί συν ένας των συνέδρων. 
Μετά τη συγκρότηση του Συνεδρίου σε σώμα και πριν από την εκλογή Προεδρείου, 
συζητούνται σε δεύτερο βαθμό τυχόν ενστάσεις νομιμοποίησης που έχουν εξεταστεί νωρίτερα 
από τη Δ.Ε.  
 
3. [Προεδρείο] Οι εργασίες του Συνεδρίου διευθύνονται από 3-μελές Προεδρείο που εκλέγεται 
με μυστική ψηφοφορία με φροντίδα της απερχόμενης Ε.Γ. (άρθρ. 15 §2). Ο πρώτος σε ψήφους 
εκλέγεται Πρόεδρος του Συνεδρίου και οι επόμενοι δύο σε αριθμό ψήφων μέλη του 3-μελούς 
Προεδρείου. Σε περίπτωση ισοψηφίας γίνεται επανάληψη της ψηφοφορίας. Στα πλαίσια του 
Συνεδρίου λειτουργεί Γραμματεία από συναδέλφους - συνέδρους, η οποία ορίζεται από το 
Προεδρείο αμέσως μετά την εκλογή του. Μέχρι την εκλογή του Προεδρείου την όλη ευθύνη 
των εργασιών έχουν ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος και ο Γραμματέας της απερχόμενης Ε.Γ. 
 
4. [Κανονισμός Εργασιών του Συνεδρίου] Μετά την εκλογή του Προεδρείου ακολουθεί η 
συζήτηση και η έγκριση του Κανονισμού Εργασιών του Συνεδρίου που εισηγείται η απερχόμενη 
Δ.Ε. (άρθρ. 15 §4) . 
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5. [Ημερήσια διάταξη] Η Ημερήσια διάταξη εγκρίνεται αμέσως μετά την έγκριση του 
κανονισμού. Περιλαμβάνει τρία μέρη: (α) Τη συζήτηση του απολογισμού και του 
προγραμματισμού, (β) τη συζήτηση και ψήφιση των αλλαγών στο Καταστατικό και (γ) τις 
Αρχαιρεσίες για νέα Δ.Ε., Ε.Γ και Ε.Ε. Νέο θέμα στην Ημερησία διάταξη είναι δυνατόν να 
προκύψει με απόφαση του Συνεδρίου πριν αρχίσει η συζήτηση των θεμάτων της, αρκεί να 
ζητηθεί από το 1/5 των συνέδρων. 
 
6. [Αποφάσεις] Οι αποφάσεις του Συνεδρίου λαμβάνονται με φανερή ψηφοφορία με απλή 
πλειοψηφία των παρόντων. Αν υπάρχουν περισσότερες από δύο προτάσεις η ψηφοφορία 
επαναλαμβάνεται μεταξύ των δύο επικρατέστερων, εκτός και εάν η πρώτη από αυτές 
συγκέντρωσε την απόλυτη πλειοψηφία των ψηφισάντων. Η εκλογή συλλογικών οργάνων 
γίνεται με μυστική ψηφοφορία. 
 
7. [Διαδικασία συζήτησης] Η διαδικασία του Α' και Β’ μέρους έχει ως εξής: Πρώτα 
παρουσιάζονται οι εισηγήσεις, που πρέπει να είναι γραπτές και κατατεθειμένες στη 
Γραμματεία του Συνεδρίου το αργότερο μέχρι την έναρξη κάθε θέματος. Ακολουθούν 
διευκρινιστικές ερωτήσεις. Στη συνέχεια γίνονται τοποθετήσεις από τους συνέδρους με 
δυνατότητα κατάθεσης γραπτών τροπολογιών στις εισηγήσεις. Ακολουθούν οι δευτερολογίες 
με αντίθετη σειρά από αυτή που διαβάστηκαν, όπου οι εισηγητές αναφέρουν, εφ' όσον το 
επιθυμούν, και ποιες τροπολογίες αποδέχονται. Το Α' μέρος κλείνει με ψηφοφορίες πρώτα 
πάνω στις προτάσεις και τέλος στις εισηγήσεις. 
Στη συζήτηση συμμετέχουν χωρίς δικαίωμα ψήφου μέλη της απερχόμενης Δ.Ε. που δεν έχουν 
εκλεγεί σύνεδροι. 
 
8. [Αρμοδιότητες Προεδρείου -  Ψηφίσματα] Το Προεδρείο έχει όλη την ευθύνη του 
καθορισμού του χρόνου των ομιλιών, της ταξινόμησης και του χαρακτηρισμού των προτάσεων. 
Προτάσεις για ψηφίσματα συζητούνται στο τέλος του Β' μέρους συνοπτικά μετά από γραπτή 
κατάθεσή τους στη Γραμματεία και τίθενται σε ψηφοφορία αμέσως μετά τη συζήτησή τους. 
 
9. [Οικονομικός απολογισμός] Ο Οικονομικός απολογισμός παρουσιάζεται μετά τη λήξη του Β΄ 
μέρους 
 
10. [Αρχαιρεσίες] Για τις αρχαιρεσίες ακολουθείται ότι προβλέπεται από το άρθρο 16 του 
Καταστατικού. 
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Διεύθυνση:     ΣΤΑΔΙΟΥ  5,  4ος Όροφος,   GR105 62,    ΑΘΗΝΑ,     
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: posdep@posdep.gr      Ιστοσελίδα: www.posdep.gr 

Τηλέφωνο:  210-3689372          Fax:  210-3689376 
 

10ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ της ΠΟΣΔΕΠ,  
13 -16  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011,   Φιλοσοφική Σχολή  Πανεπιστημίου Αθηνών 

 

Α Π Ο Φ Α Σ Η  
 

ΘΕΜΑ: Διδάσκοντες με βάση το ΠΔ 407/80: περικοπές στις πιστώσεις και άλλα 
σχετικά ζητήματα 
 
 
To 10ο Συνέδριο της ΠΟΣΔΕΠ, μετά από ανάγνωση της Πρότασης ψηφίσματος που 
κατέθεσε η Πρωτοβουλία Συμβασιούχων Διδασκόντων του ΠΔ 407/82 στα 
Πανεπιστήμια Αιγαίου, Θεσσαλίας, Ιωαννίνων, ΑΠΘ και Πατρών, υπερψήφισε τα 
σχετικά αιτήματά τους (βλέπε, το συνημμένο σχετικό ψήφισμα). 
 
 
 

Ο Πρόεδρος 
 
 

Νικόλαος Μ. Σταυρακάκης 
Καθηγητής Ε.Μ.Π. 

 

Η Γραμματέας 
 
 

Ευγενία Μπουρνόβα 
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ε.Κ.Π.Α. 
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Πρόταση – πλαίσιο ψηφίσματος Πρωτοβουλιών Συμβασιούχων Διδασκόντων  

με βάση το ΠΔ 407/80  προς το Συνέδριο της ΠΟΣΔΕΠ 

Στο πλαίσιο της συνολικότερης επίθεσης στο Δημόσιο Πανεπιστήμιο το Υπουργείο 
Παιδείας ανακοίνωσε περικοπές στις πιστώσεις που αφορούν διδάσκοντες με βάση 
το ΠΔ 407/80 και οι οποίες φτάνουν το 15%-20% σε σχέση με τις ήδη συρρικνωμένες 
προβλέψεις των τετραετών ακαδημαϊκών προγραμματισμών. Οι περικοπές 
ανακοινώθηκαν το Δεκέμβριο, όταν είχε περάσει το μεγαλύτερο μέρος του χειμερινού 
εξαμήνου και τα Τμήματα είχαν ήδη συντάξει προγράμματα σπουδών με βάση τις 
αρχικά προβλεπόμενες πιστώσεις.  

Η απόφαση του Υπουργείου για περικοπή των πιστώσεων οδηγεί σταδιακά τα 
ΑΕΙ, τις Συγκλήτους και τα Τμήματα σε δύο ‘αναγκαστικές’ επιλογές: είτε στον 
επιμερισμό μικρότερου αριθμού πιστώσεων σε περισσότερους διδάσκοντες 
(οικονομική εξαθλίωση, άνιση μεταφορά των βαρών στις πλάτες των συμβασιούχων 
διδασκόντων) είτε στον ριζικό περιορισμό του αριθμού συμβασιούχων διδασκόντων, 
άρα και των προσφερόμενων μαθημάτων (απολύσεις και υποβάθμιση 
προγραμμάτων σπουδών). Την ίδια στιγμή η παρατεταμένη καθυστέρηση των 
διορισμών των μελών ΔΕΠ που έχουν εκλεγεί, η πρόθεση του Υπουργείου να 
περιορίσει ριζικά τις προκηρύξεις νέων θέσεων, οι περικοπές πιστώσεων, 
διαμορφώνουν ένα ιδιαίτερα ζοφερό τοπίο για τους συμβασιούχους διδάσκοντες αλλά 
και τα ίδια τα Τμήματα. Ιδιαίτερα πλήττονται τα Περιφερειακά ΑΕΙ και τα νέα 
Τμήματα που βασίζουν μεγάλο μέρος των εκπαιδευτικών και ερευνητικών αναγκών 
τους σε συμβασιούχους διδάσκοντες. 

Γίνεται σαφές ότι το Υπουργείο Παιδείας παραμένει πιστά προσηλωμένο στην 
πολιτική της συρρίκνωσης της δημόσιας δωρεάν παιδείας και της γενίκευσης των 
ελαστικών σχέσεων εργασίας για το διδακτικό και λοιπό προσωπικό των ΑΕΙ και ΤΕΙ. 
Αυτό φαίνεται και από τις προτάσεις για μη εξελίξιμη βαθμίδα λέκτορα, για 
περιορισμό της μονιμότητας των άλλων βαθμίδων και για επιστροφή σε μια 
παραλλαγή του θεσμού των βοηθών. Ταυτόχρονα, απαξιώνοντας εργασιακά και 
εκπαιδευτικά τους διδάσκοντες με βάση το ΠΔ 407/80 περιφρονεί  εκατοντάδες νέους 
επιστήμονες που καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες των ΑΕΙ, αναγκαζόμενοι να 
αντλούν από το υστέρημά τους ή από δανεισμό, για να αντιμετωπίσουν τις περικοπές 
πιστώσεων ή τις καθυστερήσεις στην καταβολή των δεδουλευμένων. 

Το 10ο συνέδριο της ΠΟΣΔΕΠ καταγγέλλει τις επιλογές αυτές του Υπουργείου 
Παιδείας και καλεί σε αγωνιστική συμπόρευση και άμεσες δράσεις για τη μη 
εφαρμογή τους.  

Επειδή στο δημόσιο πανεπιστήμιο δεν έχει θέση η επισφαλής εργασία 
αγωνιζόμαστε για:  
• Να καταργηθεί ο θεσμός των συμβασιούχων διδασκόντων και όλες οι ανάγκες των 

ΑΕΙ σε διδακτικό και ερευνητικό προσωπικό να καλύπτονται με προκηρύξεις 
θέσεων ΔΕΠ.  

•  Οι όποιες πραγματικά έκτακτες ανάγκες να καλύπτονται από διδάσκοντες με 
αξιοπρεπείς όρους. Να σταματήσει η επίκληση ‘έκτακτων αναγκών’ ως πρόσχημα 
γενίκευσης της ελαστικής εργασίας.  

• Να μη μετατραπεί η βαθμίδα του λέκτορα σε βαθμίδα συμβασιούχων, επισφαλώς 
εργαζομένων χωρίς προοπτική εξέλιξης και ερευνητικής σταδιοδρομίας. Να μην 
επιστρέψουμε στο θεσμό των βοηθών.  

• Γενναία χρηματοδότηση των ΑΕΙ και άμεση προκήρυξη όλων των απαραίτητων 
θέσεων ΔΕΠ σε όλα τα Τμήματα με βάση τις πραγματικές τους ανάγκες σε 
διδακτικό και ερευνητικό προσωπικό. 

Παράλληλα, απαιτούμε για το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα:  
• Άμεσο διορισμό όλων των εκλεγμένων μελών ΔΕΠ  
• Όχι στην περικοπή των πιστώσεων για συμβασιούχους διδάσκοντες. Να 

χορηγηθούν τώρα όλες οι πιστώσεις όπως αρχικά προβλέπονταν. 
• Να υπογραφούν αμέσως όλες οι συμβάσεις των διδασκόντων ΠΔ 407/80 σε όλα τα 

ΑΕΙ και να καταβληθούν τα δεδουλευμένα. 
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• Ενιαία αντιμετώπιση των διδασκόντων 407/80 σε όλη τη χώρα, αποσαφήνιση των 
όρων εργασίας ήδη από τις προκηρύξεις και όχι μετά την έναρξη των εξαμήνων. 
Έγκαιρη καταβολή των δεδουλευμένων να σταματήσουν οι απαράδεκτες 
καθυστερήσεις. 

• Σεβασμό στα εργασιακά, εκπαιδευτικά και ακαδημαϊκά δικαιώματα των 
συμβασιούχων διδασκόντων, όπως αυτά προβλέπονται και από το ΠΔ 407/80 
α) Επιλογή των διδασκόντων με βάση τις απαιτήσεις των προκηρύξεων και όχι τις 
πελατειακές σχέσεις 
β) Αυτοτελή ανάθεση μαθήματος 
γ) 100% της αντιμισθίας για όλο το ημερολογιακό εξάμηνο ή έτος, σύμφωνα με τις 
ώρες διδασκαλίας των αντικειμένων όπως αναφέρονται στο Πρόγραμμα Σπουδών  
δ) Όχι στο τεμαχισμό ενιαίων αντικειμένων και μαθημάτων  

• Καμιά καθυστέρηση στις προκηρύξεις θέσεων των ΑΕΙ για πιστώσεις που είχαν ήδη 
εξαγγελθεί 

 
Το 10ο συνέδριο της ΠΟΣΔΕΠ καλεί τους συλλόγους ΔΕΠ σε όλη την Ελλάδα αλλά 
και τις Συγκλήτους και τις Συνελεύσεις των Τμημάτων σε άμεση αγωνιστική δράση για 
την ικανοποίηση των παραπάνω. 
 

Πρωτοβουλίες Συμβασιούχων Διδασκόντων ΠΔ 407/80 
στα Πανεπιστήμια Αιγαίου, Θεσσαλίας, Ιωαννίνων, ΑΠΘ και Πατρών 

Ιανουάριος 2011 
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10ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ της ΠΟΣΔΕΠ,  
13 -16  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011,   Φιλοσοφική Σχολή  Πανεπιστημίου Αθηνών 

 

Α Π Ο Φ Α Σ Η  

 

       ΘΕΜΑ: Διοίκηση των Πανεπιστημίων  -  Ακαδημαϊκή Διάρθρωση και Οργάνωση Σπουδών 

Διοίκηση των Πανεπιστημίων 

Η απαίτηση για αυτοδιοίκηση των ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης, η οποία στην Ελλάδα 
είναι κατοχυρωμένη από το Σύνταγμα, πηγάζει από την ανάγκη ακαδημαϊκής ελευθερίας και 
αντισταθμίζεται από την υποχρέωση κοινωνικής λογοδοσίας εκ μέρους της ακαδημαϊκής 
κοινότητας.  

Για την ΠΟΣΔΕΠ, η διοίκηση των ιδρυμάτων πρέπει να είναι ισχυρή και ανεξάρτητη από ομάδες 
συμφερόντων μέσα και έξω από το πανεπιστήμιο, και να εξασφαλίζει την αποτελεσματική 
διαχείριση των ιδρυμάτων. Η διοίκηση πρέπει να απολαμβάνει της εμπιστοσύνης της 
πανεπιστημιακής κοινότητας και να διαθέτει δημοκρατική νομιμοποίηση από αυτή. 

Η εξασφάλιση της αυτοδιοίκησης, της διαφάνειας, της ακαδημαϊκότητας, της αποτελεσματικής 
διοίκησης και της λογοδοσίας των πανεπιστημίων επιτυγχάνεται ως εξής:  

Η Σύγκλητος πρέπει να παραμείνει το ανώτατο ακαδημαϊκό όργανο και όργανο διοίκησης του 
ιδρύματος. Η Σύγκλητος είναι ολιγομελές όργανο και υποστηρίζεται  από τις αναβαθμισμένες 
υπηρεσίες του ιδρύματος.   

Παράλληλα με τη Σύγκλητο, λειτουργεί το Συμβούλιο στρατηγικού σχεδιασμού και κοινωνικής 
λογοδοσίας του ιδρύματος, κυρίως με συμβουλευτικές αρμοδιότητες. Παρακολουθεί τη 
στρατηγική ανάπτυξης του Ιδρύματος, και δημοσιοποιεί την ετήσια έκθεσή του.  

Το Συμβούλιο αποτελείται κατά πλειοψηφία από εκλεγμένα μέλη ΔΕΠ - διαφορετικά από αυτά που 
συμμετέχουν στη Σύγκλητο και από εξωτερικά μέλη. Τα  εξωτερικά μέλη, τα οποία μπορεί να είναι είτε 
Έλληνες είτε διεθνείς προσωπικότητες με εμπειρία στην διοίκηση και στρατηγικές ανάπτυξης ακαδημαϊκών 
ιδρυμάτων, επιλέγονται από τα ακαδημαϊκά όργανα του Ιδρύματος. 

Ο Πρύτανης και όλα τα μονοπρόσωπα όργανα του Ιδρύματος εκλέγοντα  από τα μέλη ΔΕΠ και 
το λοιπό μόνιμο διδακτικό προσωπικό του Ιδρύματος. Τα  συλλογικά όργανα είναι ολιγομελή. 
Τα μέλη των συλλογικών οργάνων εκλέγονται από τις  αντίστοιχες ομάδες της ακαδημαϊκής 
κοινότητας που εκπροσωπούνται σε αυτά. 

Η φοιτητική συμμετοχή στη διοίκηση του ιδρύματος, ιδιαίτερα σε θέματα τα οποία άπτονται των 
ενδιαφερόντων των φοιτητών, όπως θέματα σπουδών, φοιτητικής μέριμνας, διεθνών εκπαιδευτικών 
ανταλλαγών, πολιτισμού, αθλητισμού, κ.ά., μέσω δημοκρατικά εκλεγμένων εκπροσώπων των φοιτητριών 
και των φοιτητών, αποτελεί σημαντικό μέρος της δημοκρατικής διαπαιδαγώγησης στην οποία αποβλέπει η 
ανώτατη εκπαίδευση. Η έκταση και ο τρόπος συμμετοχής των φοιτητών στα συλλογικά όργανα διοίκησης ή 
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στην ανάδειξη ατόμων σε θέσεις διοίκησης, ρυθμίζεται από τον εσωτερικό κανονισμό κάθε ιδρύματος, 
μέσα σε γενικά πλαίσια που καθορίζει ο νόμος. Στόχος της μεταρρύθμισης πρέπει να είναι η ποιοτική 
αναβάθμιση της φοιτητικής εκπροσώπησης στα όργανα που χειρίζονται θέματα φοιτητικού ενδιαφέροντος. 

 

Ακαδημαϊκή Διάρθρωση και Οργάνωση Σπουδών 

Η μαζικοποίηση της ανώτατης εκπαίδευσης συνεπάγεται τη διαφοροποίηση του ρόλου των 
ιδρυμάτων.  Ο τρόπος οργάνωσης των σπουδών πρέπει να προσφέρει προγράμματα σπουδών 
που να καλύπτουν τους διαφορετικούς στόχους και τα ενδιαφέροντα των φοιτητριών και των 
φοιτητών, και τις ανάγκες της οικονομίας της γνώσης – προγράμματα που διακρίνονται για το 
ισχυρό θεωρητικό υπόβαθρο, ή για την πληρότητα της επαγγελματικής εκπαίδευσης, ή για τη 
σφαιρικότητα της διεπιστημονικής προσέγγισης, κλπ. Δεν μπορεί να υπάρξει ένα μόνο πρότυπο 
υποχρεωτικό για όλους, αλλά πρέπει να επιτρέπονται διαφοροποιήσεις ανάλογα με τις 
γνωστικές περιοχές και τις ιδιαιτερότητες των ιδρυμάτων (άρα από Ίδρυμα σε Ίδρυμα, από 
Σχολή σε Σχολή). 

Η προτεινόμενη κατάργηση των Τμημάτων ως ακαδημαϊκών μονάδων και η αντικατάστασή 
τους από τις Σχολές δεν ισχύει, με τον απόλυτο τρόπο που τίθεται, σε καμία χώρα του κόσμου. 
Τα Τμήματα πρέπει να παραμείνουν οι βασικές ακαδημαϊκές μονάδες σε ένα ίδρυμα 
ανώτατης εκπαίδευσης, οι οποίες αντιπροσωπεύουν αυτοτελή επιστημονικά αντικείμενα 
(ειδικά στις επαγγελματικές σχολές). Oι Σχολές πρέπει να αναβαθμιστούν και να γίνουν οι 
βασικές εκπαιδευτικές μονάδες του ιδρύματος.  

Η ΠΟΣΔΕΠ συμφωνεί με τη δυνατότητα οργάνωσης διατμηματικών προγραμμάτων 
(προπτυχιακών και μεταπτυχιακών), καθώς και με την διεύρυνση της δυνατότητας επιλογής 
μαθημάτων από τους φοιτητές και τις φοιτήτριες. Διαφωνεί  με τις σπουδές σε «ατομική βάση» 
και με τις σπουδές τύπου «ταχύρρυθμης εκπαίδευσης» όπως τα προτεινόμενα μονοετή ή διετή 
προγράμματα. Είναι υπέρ της Διά Βίου Μάθησης, είτε ως μέσο επικαιροποίησης γνώσεων μετά 
τη λήψη πτυχίου, είτε ως δυνατότητα επανασχεδιασμού της επαγγελματικής σταδιοδρομίας. 

Η διαδικασία εισαγωγής στην ανώτατη εκπαίδευση πρέπει να είναι αξιόπιστη, χωρίς να 
οδηγεί στην ακύρωση του εκπαιδευτικού ρόλου του Λυκείου, και χωρίς να συνιστά αμετάκλητη 
επιλογή του κλάδου σπουδών των υποψηφίων. Το σύστημα εισαγωγής στα ΑΕΙ δεν χρειάζεται 
να είναι ομοιόμορφο και ενιαίο: στις σχολές μεγάλης ζήτησης θα πρέπει οπωσδήποτε να 
υπάρξει κάποιο σύστημα επιλογής έπειτα από εξετάσεις. Τα πανεπιστημιακά ιδρύματα πρέπει 
να έχουν αποφασιστικό λόγο στη διαμόρφωση των κριτηρίων επιλογής καθώς και στον αριθμό 
των εισακτέων. Η προτεινόμενη είσοδος σε Σχολές μπορεί να λειτουργήσει σε κάποιες 
περιπτώσεις, αλλά δεν είναι δυνατόν να αποτελέσει γενικό κανόνα. 

Ο Πρόεδρος 
 
 

Νικόλαος Μ. Σταυρακάκης 
Καθηγητής Ε.Μ.Π. 

 

Η Γραμματέας 
 
 

Ευγενία Μπουρνόβα 
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ε.Κ.Π.Α. 
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10ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ της ΠΟΣΔΕΠ,  
13 -16  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011,   Φιλοσοφική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών 

 

Α Π Ο Φ Α Σ Η  

 

 

 

ΘΕΜΑ:  Καθυστερήσεις διορισμών και εξαίρεση του χώρου της εκπαίδευσης από την εφαρμογή 
του Μνημονίου. 

 
Το 10ο Συνέδριο αποφάσισε να ζητήσει από την πολιτική ηγεσία του ΥΠΔΒΜ :  
 

1. Άμεση δημοσίευση στο ΦΕΚ όλων των πρυτανικών πράξεων διορισμού των εκλεγμένων 

μελών ΔΕΠ ή έστω υπεύθυνη ανακοίνωση του χρονοδιαγράμματος τοποθέτησής τους. 

2. Δημοσιοποίηση της σειράς κατάταξης των εκλεγμένων μελών ΔΕΠ. 

3. Καθορισμό σαφούς και πάγιου χρονοδιαγράμματος προσλήψεων όσων εκλεγούν από 

το νέο έτος και στο εξής. 

Μη εφαρμογή της αναλογίας 1 πρόσληψη προς 5 συνταξιοδοτήσεις στο χώρο της Παιδείας. 
 
 
 
 
 
 
 

              Ο Πρόεδρος 
 
 
     Νικόλαος Μ. Σταυρακάκης 
          Καθηγητής Ε.Μ.Π. 

 

               Η Γραμματέας 
 
 
            Ευγενία Μπουρνόβα 
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ε.Κ.Π.Α. 
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10ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ της ΠΟΣΔΕΠ,  
13 -16  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011, Φιλοσοφική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών 

 
Α Π Ο Φ Α Σ Η  

 

ΘΕΜΑ: Για την ερευνητική πολιτική, τη χρηματοδότηση και τη συμβολή της έρευνας 
στην ανάπτυξη της χώρας. 

 

Η ελληνική ερευνητική κοινότητα στα Πανεπιστήμια και στα ερευνητικά κέντρα – 

παρά την υποχρηματοδότησή της από εθνικούς πόρους (δημόσιους και ιδιωτικούς)  

σε σύγκριση με όλες τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες– έχει βελτιώσει την επίδοσή της και 

έχει κατακτήσει μια σημαντική θέση και έναν αντίστοιχο αυξημένο ρόλο στις 

ερευνητικές συνεργασίες και στα αντίστοιχα διευρωπαϊκά ερευνητικά δίκτυα που 

έχουν προκύψει από τη χρηματοδοτούμενη με ευρωπαϊκούς πόρους έρευνα κατά την 

περίοδο 1984-2009.  

Η αναβάθμιση του ελληνικού δημόσιου Πανεπιστημίου απαιτεί τη θαρραλέα και 

σταθερή ενίσχυση της ερευνητικής δραστηριότητας αλλά και της αξιοποίησης των 

ερευνητικών αποτελεσμάτων από την παραγωγή και την κοινωνία με βάση 

αξιόπιστες, διαφανείς, απλές και αποτελεσματικές διαδικασίες αξιολόγησης με βάση 

την ευρωπαϊκή και ευρύτερα τη διεθνή πρακτική. Η χρηματοδότηση της ερευνητικής 

δραστηριότητας πρέπει να καλύπτει τεσσάρων ειδών απαιτήσεις: τις αναζητήσεις της 

ίδιας της ερευνητικής κοινότητας σε όλα τα επιστημονικά πεδία («από τα κάτω»), την 

αναζήτηση απαντήσεων σε μεγάλα προβλήματα της ελληνικής κοινωνίας σε εθνικό 

και περιφερειακό επίπεδο, την κάλυψη εθνικών αναπτυξιακών προτεραιοτήτων για 

την ερευνητική και τεχνολογική δραστηριότητα («από τα πάνω») και την επίλυση 

προβλημάτων της παραγωγής και των επιχειρήσεων.  Η λειτουργική ενοποίηση του 

χώρου της πανεπιστημιακής έρευνας με τον αντίστοιχο των ερευνητικών κέντρων και 

ινστιτούτων αποτελεί βασικό πυλώνα της όλης προσπάθειας. Η αποκατάσταση ενός 

κλίματος εμπιστοσύνης μεταξύ των δημοσίων αρχών, της ερευνητικής κοινότητας και 

της κοινωνίας αποτελεί θεμελιώδη προϋπόθεση επιτυχίας μιας εθνικής προσπάθειας 

μεγάλης εμβέλειας για την ερευνητική και τεχνολογική ανάπτυξη της χώρας.  

Στην κατεύθυνση αυτή προτείνουμε: 

 την ετήσια σταδιακή αύξηση των δαπανών για την έρευνα και την 

αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της με πρόσθετη σταθερή ροή εθνικών 

πόρων ούτως ώστε σε βάθος μιας πενταετίας να αποκατασταθεί η ροή μιας 

κρίσιμης μάζας δημόσιων πόρων στη δραστηριότητα ερευνητικής και 

τεχνολογικής ανάπτυξης. 
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• την καθιέρωση ενός μόνιμου εθνικού προγράμματος έρευνας με τακτικές 

προκηρύξεις και πέντε άξονες: βασική έρευνα, εφαρμοσμένη έρευνα, 

αξιοποίηση αποτελεσμάτων έρευνας, έρευνα στις κοινωνικοοικονομικές και 

ανθρωπιστικές επιστήμες, υποστήριξη νέων ερευνητών, 

• τη συστηματική προσέλκυση ιδιωτικών πόρων για χορηγίες, υποτροφίες και 

άλλες ενισχύσεις που θα συνδέονται με την ερευνητική δραστηριότητα και 

την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της, 

• τη μεσοπρόθεσμη στήριξη (3 έως 5 ετών) μετά από διαδικασία 

αξιολόγησης ερευνητικών ομάδων ως μέρους ενός σχεδίου θεσμικής 

υποστήριξης της ερευνητικής δραστηριότητας,  

• τη λειτουργική ενοποίηση του ερευνητικού χώρου μεταξύ άλλων με τη 

διασφάλιση της κινητικότητας και της απόλυτης ισοτιμίας (π.χ. ως προς 

την επίβλεψη διδακτορικών διατριβών) μεταξύ των ερευνητών στα 

πανεπιστήμια και τα ερευνητικά κέντρα,  

• τη διασύνδεση της ερευνητικής και καινοτομικής δραστηριότητας με τις 

λειτουργικές και αναπτυξιακές ανάγκες του δημοσίου τομέα. Ο δημόσιος 

χώρος πρέπει να εκληφθεί ως ένας από τους βασικούς χρήστες 

αποτελεσμάτων έρευνας  για την αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη 

λειτουργία του για την επίλυση σημαντικών κοινωνικών και περιβαλλοντικών 

προβλημάτων,  

• την υποστήριξη των πανεπιστημίων και των ερευνητικών κέντρων ως φορέων 

μεταφοράς γνώσης και τεχνογνωσίας προς την κοινωνία και την 

παραγωγή σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο και συστατικών στοιχείων 

για την ανάπτυξη του εθνικού και των περιφερειακών συστημάτων 

γνώσης και καινοτομίας, 

• τη διαμόρφωση ενός μακροχρόνιου – και επαρκώς χρηματοδοτούμενου με 

απλές διαδικασίες – σχεδίου προσέλκυσης ελλήνων και ξένων επισκεπτών - 

ερευνητών από το  διεθνή χώρο για να συνεργασθούν για συγκεκριμένα 

χρονικά διαστήματα (από 1 μήνα έως 1 χρόνο) με ελληνικές ερευνητικές 

ομάδες στο πλαίσιο ενός εθνικού σχεδίου διεθνοποίησης της 

πανεπιστημιακής έρευνας και εκπαίδευσης. 

 

Οι αποφάσεις για την έρευνα και η υλοποίησή τους θα πρέπει να κινούνται με βάση 

το τρίπτυχο διαφάνεια, αξιοκρατία, λογοδοσία. 

Οι πολύ σημαντικές καθυστερήσεις και τα δεοντολογικά και διαχειριστικά 

προβλήματα (συνεχής αλλαγή των όρων των προκηρύξεων στη διάρκεια της 

διαγωνιστικής διαδικασίας, τμηματική ανακοίνωση αποτελεσμάτων, αδιαφάνεια στις 

διαδικασίες αξιολόγησης, υπερσυγκέντρωση των διαδικασιών στο επίπεδο της 

πολιτικής ηγεσίας κ.α.) έχουν αναδειχθεί στο πεδίο της χρηματοδοτούμενης έρευνας 

μετά από μια μακρά περίοδο απουσίας προκηρύξεων ερευνητικών προγραμμάτων 

από το ελληνικό Δημόσιο.  Αποκορύφωμα αποτελεί η πρόσφατη κρίση στη ΓΓΕΤ  

και η παραίτηση του Γενικού Γραμματέα που έχουν προκαλέσει μια μεγάλη κρίση 

εμπιστοσύνης στην ελληνική ακαδημαϊκή και ερευνητική κοινότητα για την 

αξιοπιστία και την ικανότητα του ΥΠΔΒΜΘ να υποστηρίξει και να οργανώσει την 

ερευνητική προσπάθεια στη χώρα με διαφανή, αποτελεσματικό και σύμφωνο με την 

13



ευρωπαϊκή και διεθνή πρακτική τρόπο. Ο πρόσφατος αποκλεισμός των ελληνικών 

ακαδημαϊκών ερευνητικών ιδρυμάτων από το σύστημα των κρατικών υποτροφιών για 

την εκπόνηση  διδακτορικών διατριβών και μεταδιδακτορικής έρευνας  αναδεικνύει 

μιαν αντίληψη και νοοτροπία που υποτιμάει το σημαντικό εγχώριο επιστημονικό 

δυναμικό. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και η διεθνής επιστημονική κοινότητα μας 

εμπιστεύεται, το ΥΠΔΒΜΘ όχι!! 

 

 

Ο Πρόεδρος 
 
 

Νικόλαος Μ. Σταυρακάκης 
Καθηγητής Ε.Μ.Π. 

 

Η Γραμματέας 
 
 

Ευγενία Μπουρνόβα 
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ε.Κ.Π.Α. 
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Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων 

Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού 
Διεύθυνση:     ΣΤΑΔΙΟΥ  5,  4ος Όροφος,   GR105 62,    ΑΘΗΝΑ,     

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: posdep@posdep.gr      Ιστοσελίδα: www.posdep.gr 
Τηλέφωνο:  210-3689372          Fax:  210-3689376 

 

10ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ της ΠΟΣΔΕΠ,  
13 -16  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011,   Φιλοσοφική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών 

 

Α Π Ο Φ Α Σ Η  

 

                               ΘΕΜΑ:  Γενικές αρχές πολιτικής στα ακαδημαϊκά ζητήματα. 

 
1. Το ελληνικό δημόσιο Πανεπιστήμιο βρίσκεται σε ένα κρίσιμο για την πορεία και το ρόλο 

του σταυροδρόμι. Έπειτα από μιαν αντιφατική, άνιση, αλλά συνολικά ανοδική πορεία 
τριών δεκαετιών, το ελληνικό  πανεπιστημιακό σύστημα στη χώρα μας, τα τελευταία 
χρόνια, δείχνει να έχει ολοκληρώσει έναν κύκλο ανάπτυξης και να έχει χάσει –τουλάχιστον 
ως σύστημα και κατά μέσο όρο– την εσωτερική του δυναμική.  Είναι γεγονός ότι παρά τα 
προβλήματά του, το ελληνικό δημόσιο πανεπιστήμιο διαθέτει σήμερα  ικανό έμψυχο υλικό 
(ιδίως μεταξύ των νεότερων διδασκόντων) με διεθνή επιστημονική παρουσία και 
σημαντική ερευνητική δραστηριότητα. Όμως, την ίδια ώρα η λειτουργία του ελληνικού 
πανεπιστημιακού συστήματος επηρεάζεται αρνητικά από θεσμική δυσκινησία, διοικητικές 
αγκυλώσεις και εμπλοκές, καθώς και από παρωχημένα στερεότυπα που περιορίζουν 
ουσιωδώς την πρωτοβουλία και τη δημιουργικότητα των συλλογικών του οργάνων, των 
ακαδημαϊκών μονάδων και των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας. Διαπιστώνεται, επίσης, 
η μετατόπιση της έμφασης από την εκπαιδευτική διαδικασία και τη μάθηση στην εξέταση 
και η διολίσθηση ενός σημαντικού τμήματος του πανεπιστημιακού συστήματος σε  
μηχανισμό απονομής χαρτιών/τίτλων κυρίως για τη διεκδίκηση μιας θέσης στον 
ευρύτερο δημόσιο τομέα.  

2. Το αίτημα για την αναζωογόνηση και την αναβάθμιση του ελληνικού δημοσίου 
πανεπιστημιακού συστήματος είναι επίκαιρο και πιεστικό, ιδιαίτερα σήμερα στην περίοδο 
βαθειάς κρίσης που βιώνουμε,  κατά την οποία  ένα νέο αναπτυξιακό πρότυπο και η 
μελλοντική προοπτική της χώρας πρέπει να στηριχθούν στην παραγωγή και την 
αξιοποίηση της γνώσης και της τεχνολογίας παντού και για όλους, στην ενεργοποίηση 
μορφωμένων και καλά εκπαιδευμένων πολιτών και στη διαμόρφωση ενός κλίματος 
δημιουργικότητας, ανεκτικότητας, αλληλεγγύης και εμπιστοσύνης. Στην προσπάθεια 
αυτή ένα  αναβαθμισμένο πανεπιστημιακό και ερευνητικό σύστημα έχει κεντρικό ρόλο.  

3. Η μεταρρύθμιση για την αναβάθμιση του ελληνικού πανεπιστημιακού και ερευνητικού 
συστήματος, που αποτελεί εσωτερική ανάγκη του πανεπιστημιακού θεσμού και της 
πανεπιστημιακής κοινότητας –πέρα από τις προθέσεις της οποιασδήποτε κυβέρνησης, 
διεθνών κέντρων και ιδιοτελών επιδιώξεων – εκκρεμεί. Η μεταρρύθμιση δεν μπορεί να 
περιοριστεί στην ψήφιση ενός ακόμη νόμου, που συνήθως μόνον τμηματικά εφαρμόζεται 
και αδυνατεί να συγκεντρώσει την αναγκαία υποστήριξη που είναι απαραίτητη 
προκειμένου να εφαρμοστεί παραγωγικά. Η μεταρρύθμιση συνδέεται με τον δημιουργικό 
σχεδιασμό και την αξιόπιστη και επίπονη υλοποίηση ενός συστήματος δημόσιων πολιτικών 
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και των αντίστοιχων θεσμικών, οργανωτικών και χρηματοδοτικών ρυθμίσεων. Η 
μεταρρύθμιση προϋποθέτει τη διαμόρφωση ενός κλίματος εμπιστοσύνης από την πολιτική 
ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας που θα ενεργοποιήσει και θα κινητοποιήσει το ανθρώπινο 
πανεπιστημιακό δυναμικό και την κοινωνία για τη συμμετοχή τους στην αναγκαία 
αναβάθμιση του δημόσιου πανεπιστημιακού στη χώρα μας.  

4. Η μεταρρύθμιση για την αναβάθμιση του ελληνικού πανεπιστημιακού συστήματος 
προϋποθέτει σημαντικές αλλαγές στο περιεχόμενο της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης και 
ευρύτερα του πανεπιστημιακού έργου, στο σύστημα διακυβέρνησης των πανεπιστημιακών 
ιδρυμάτων, στο μέγεθος και τη σύνθεση της χρηματοδότησής τους (ιδιαίτερα αναφορικά με 
την ερευνητική τους δραστηριότητα σε όλες της τις μορφές) σε συνδυασμό με την 
αποδοτική και αποτελεσματική διαχείριση των οικονομικών τους, στην ενοποίηση του 
χώρου των πανεπιστημίων και των ερευνητικών κέντρων και ευρύτερα στην περιρρέουσα 
ατμόσφαιρα των πανεπιστημιακών χώρων. Χρειάζεται ακόμη αλλαγή νοοτροπίας και 
πρακτικών. 

5. Η κυβέρνηση και η ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας με την έως σήμερα πρακτική της, με 
την υιοθέτηση αντιδεοντολογικών συμπεριφορών στην αξιολόγηση και τη διαχείριση των 
πόρων για τη χρηματοδότηση της έρευνας, και με τους άστοχους χειρισμούς της – πέρα 
από τις όποιες ρητορικές αναφορές και δηλώσεις προθέσεων – δεν έχει δείξει έως σήμερα 
ούτε ικανή ούτε  πρόθυμη να οργανώσει και να διαχειρισθεί μια απαιτητική και σοβαρή 
μεταρρυθμιστική προσπάθεια, να εμπιστευθεί την πανεπιστημιακή κοινότητα, να 
οργανώσει ένα σοβαρό και ουσιαστικό διάλογο και να επενδύσει στην πανεπιστημιακή 
εκπαίδευση και στην έρευνα ως τους βασικούς  πυλώνες  για την αναζωογόνηση του 
αναπτυξιακού προτύπου και την έξοδο από την κρίση. 

6. Η μεταρρύθμιση εμπεριέχει συγκρούσεις, κινητοποιήσεις αλλά και διάλογο και 
διαπραγματεύσεις, οξύτατες αντιπαραθέσεις αλλά και προωθητικούς συμβιβασμούς. Η 
ΠΟΣΔΕΠ καλεί το Υπουργείο Παιδείας να μπει επιτέλους άμεσα σε ουσιαστικό, διεξοδικό 
διάλογο με την πανεπιστημιακή κοινότητα, τα θεσμικά και τα συνδικαλιστικά όργανά 
της. Η ΠΟΣΔΕΠ, αναγνωρίζοντας –ιδίως υπό τις παρούσες συνθήκες που βιώνει ο τόπος- 
την αναγκαιότητα μεταρρύθμισης στην ανώτατη εκπαίδευση είναι έτοιμη να προσέλθει σε 
έναν ειλικρινή, εφ’ όλης της ύλης και εξ υπαρχής διάλογος με το Υπουργείο, εισφέροντας 
τις δικές της θέσεις, απόψεις και προτάσεις. 

7. Η  νέα ηγεσία της ΠΟΣΔΕΠ εντέλλεται από το 10ο Συνέδριο να διαμορφώσει με βάση τις 
αποφάσεις του ένα αποτελεσματικό σχέδιο προτάσεων και διεκδικήσεων και να 
αγωνιστεί για να τα προωθήσει με πολλαπλές μορφές και κάθε πρόσφορο μέσο. 
 

Ο Πρόεδρος 
 
 

Νικόλαος Μ. Σταυρακάκης 
Καθηγητής Ε.Μ.Π. 

 

Η Γραμματέας 
 
 

Ευγενία Μπουρνόβα 
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ε.Κ.Π.Α. 
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Διεύθυνση:     ΣΤΑΔΙΟΥ  5,  4ος Όροφος,   GR105 62,    ΑΘΗΝΑ,     
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: posdep@posdep.gr      Ιστοσελίδα: www.posdep.gr 

Τηλέφωνο:  210-3689372          Fax:  210-3689376 
 

10ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ της ΠΟΣΔΕΠ,  
13 -16  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011,   Φιλοσοφική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών 

 

Α Π Ο Φ Α Σ Η  

 

 
ΘΕΜΑ: Για το «κείμενο διαβούλευσης για την  έναρξη διαλόγου», που δόθηκε από το 
Υπουργείο Παιδείας για τις αλλαγές στην Ανώτατη Εκπαίδευση. 
 
Η χώρα διέρχεται μια από τις μεγαλύτερες κρίσεις από ιδρύσεως του Ελληνικού κράτους. Το 
ελληνικό πανεπιστήμιο καλείται να επιτελέσει σημαντικότατο ρόλο στην οικονομική  και 
κοινωνική ανάκαμψη της χώρας. Η Ομοσπονδία πιστεύει και  διακηρύσσει σε όλους τους 
τόνους ότι το ελληνικό πανεπιστημιακό σύστημα χρειάζεται άμεσα ριζικές θεσμικές αλλαγές σε 
όλες τις συνιστώσες του. 
 
Οι παρατηρήσεις μας στο «κείμενο διαβούλευσης για την έναρξη διαλόγου. Εθνική στρατηγική 
για την Ανώτατη εκπαίδευση. Το Δημόσιο Πανεπιστήμιο. Το δημόσιο Τεχνολογικό Ίδρυμα. 
Αυτοδιοίκηση, λογοδοσία, ποιότητα, εξωστρέφεια»: 
 
Α. πρόκειται για ένα κείμενο κατώτερο των περιστάσεων, των πραγματικών αναγκών του 
ελληνικού πανεπιστημιακού συστήματος, της ελληνικής κοινωνίας – ειδικά στις σημερινές 
δραματικές συνθήκες- και της νέας γενιάς. 
Β. το κείμενο οικοδομείται στη βάση της θεώρησης ότι το σημερινό πανεπιστήμιο είναι 
διαλυμένο και  χαρακτηρίζεται από αδιαφάνεια, αναξιοκρατία, διαφθορά και μετριότητα χωρίς 
να αναγνωρίζει ούτε το τεράστιο έργο που επιτελείται από συναδέλφους υψηλών 
ακαδημαϊκών προσόντων ούτε τις νησίδες αριστείας στην έρευνα και τη διδασκαλία .  
Γ. το κείμενο αναδεικνύει διάφορα δευτερεύοντα και - πιστεύουμε σκόπιμα- αγνοεί σημαντικά 
κεντρικά και χρόνια προβλήματα του ακαδημαϊκού χώρου και εμπεριέχει στοιχεία των οποίων 
η συνταγματικότητα αμφισβητείται έντονα. 
 
Η Ομοσπονδία θεωρεί ότι το συγκεκριμένο κείμενο του Υπουργείου Παιδείας δεν μπορεί με 
κανένα τρόπο να αποτελέσει τη βάση για τη διαβούλευση, μια διαβούλευση που έχει άλλωστε 
ξεκινήσει εδώ και χρόνια και που είχε μέχρι τώρα ως αποτέλεσμα αρκετές επεξεργασίες και 
προτάσεις, που όμως δεν έχουν ληφθεί υπόψη. Η ΠΟΣΔΕΠ θα συνεχίσει το διάλογο  στα 
όργανά της και κυρίως σε όλους τους Συλλόγους μελών ΔΕΠ. Αυτό το θέμα αναδείχτηκε σε 
κεντρικό στον προσυνεδριακό διάλογο στην πορεία προς το 10ο Συνέδριο της ΠΟΣΔΕΠ. 
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Η Ομοσπονδία, έχοντας πλήρη επίγνωση των έντονα τραυματικών εμπειριών που έζησε το 
πανεπιστήμιο πρόσφατα εξαιτίας προσπαθειών επιβολής  «μεταρρυθμίσεων», κάνει έκκληση 
σε όλες τις συνιστώσες του ακαδημαϊκού χώρου για νηφαλιότητα και σύνεση, πράγμα που θα 
επιτρέψει τη διεξαγωγή ενός παραγωγικού διαλόγου υψηλού επιπέδου.  
 
Κοινή προσπάθεια όλων μας θα πρέπει να είναι η αδιατάραχτη λειτουργία του Πανεπιστημίου  
παράλληλα με την αγωνιστική διεκδίκηση  των αιτημάτων για την ανάταξη του πανεπιστημίου  
χωρίς να καταστραφούν και να διαλυθούν σε λίγες μέρες ή βδομάδες αυτά, που με πολύ κόπο 
και μεράκι δημιουργήθηκαν  μετά από πολλά χρόνια ή δεκαετίες. 
 

Ο Πρόεδρος 
 
 

Νικόλαος Μ. Σταυρακάκης 
Καθηγητής Ε.Μ.Π. 

 

Η Γραμματέας 
 
 

Ευγενία Μπουρνόβα 
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ε.Κ.Π.Α. 
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Διεύθυνση:     ΣΤΑΔΙΟΥ  5,  4ος Όροφος,   GR105 62,    ΑΘΗΝΑ,     
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: posdep@posdep.gr      Ιστοσελίδα: www.posdep.gr 

Τηλέφωνο:  210-3689372          Fax:  210-3689376 
 

10ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ της ΠΟΣΔΕΠ,  
13 -16  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011,   Φιλοσοφική Σχολή  Πανεπιστημίου Αθηνών 

 

Α Π Ο Φ Α Σ Η  

 
ΘΕΜΑ: Ίδρυση και λειτουργία του «Κέντρου Μελετών και Ανάπτυξης της   
Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και Έρευνας» 
 
 
Το 10ο Συνέδριο της Ομοσπονδίας επιβεβαιώνει τις σχετικές αποφάσεις των 
Οργάνων της ΠΟΣΔΕΠ (Εκτελεστική Γραμματεία και Διοικούσα Επιτροπή) για την 
ίδρυση του «Κέντρου Μελετών και Ανάπτυξης της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και 
Έρευνας» (ΚΕ.Μ.Α.Τ.Ε.Ε.) και εξουσιοδοτεί τη Διοικούσα Επιτροπή για τη συνέχιση 
και ολοκλήρωση των αναγκαίων ενεργειών σχετικά τη συγκρότηση και λειτουργία 
του Κέντρου. 
 
 
 
 
 

Ο Πρόεδρος 
 
 

Νικόλαος Μ. Σταυρακάκης 
Καθηγητής Ε.Μ.Π. 

 

Η Γραμματέας 
 
 

Ευγενία Μπουρνόβα 
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ε.Κ.Π.Α. 
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10ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ της ΠΟΣΔΕΠ,  
13 -16  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011,   Φιλοσοφική Σχολή  Πανεπιστημίου Αθηνών 

 

Α Π Ο Φ Α Σ Η  

 

                                              ΘΕΜΑ:  Τα οικονομικά των πανεπιστημιακών. 

Οικονομικές διεκδικήσεις των πανεπιστημιακών 

1. Τα Πανεπιστήμια απασχολούν το πλέον εξειδικευμένο μέρος του επιστημονικού δυναμικού της 
χώρας, ενώ η εκλογή των διδασκόντων/-ουσών, ως αποτέλεσμα της απαίτησης για κατοχή 
υψηλών επιστημονικών προσόντων  για εκλογή, γίνεται σε ηλικία που η πλειονότητα άλλων 
εργαζόμενων, με λιγότερα επιστημονικά προσόντα, έχουν ήδη αρκετά χρόνια προϋπηρεσίας. 

2. Το σώμα των πανεπιστημιακών δασκάλων συγκεντρώνει το καλύτερο επιστημονικό δυναμικό 
από ιδρύσεως του ελληνικού κράτους. Παρ’ όλα αυτά συντελείται κατά συρροή συκοφάντηση  
των ιδρυμάτων και των Πανεπιστημιακών όσον αφορά την παραγωγικότητα, την κοινωνική  
ευαισθησία αλλά και τη διεθνή  ακτινοβολία και απήχησή τους. 

3. Οι Πανεπιστημιακοί εντάσσονται από το Σύνταγμα στην κατηγορία των Δημοσίων Λειτουργών. 
Διαχρονικά οι μισθοί των Πανεπιστημιακών συνδέονται και ήταν στο ίδιο περίπου επίπεδο με 
τους μισθούς άλλων κλάδων του δημοσίου με ίδια ή λιγότερα τυπικά προσόντα ή με ειδικά 
καθήκοντα (Δικαστικοί λειτουργοί και, κατ’ ακολουθία, Βουλευτές).  

4. Τα μέλη ΔΕΠ αποτελούν τον μοναδικό κλάδο επιστημόνων δημόσιων λειτουργών, που 
αμείβεται ακόμα με το ειδικό μισθολόγιο του 2004, ενώ το μισθολόγιο των άλλων κατηγοριών 
αυξήθηκε σημαντικά (25-100%) την περίοδο 2008-9.   

5. Συνέπεια αυτής της παράλειψης της πολιτείας να αναπροσαρμόσει τις αποδοχές μας είναι να 
χάνουμε εδώ και 2 χρόνια το 30% περίπου των αποδοχών που δικαιούμαστε, πριν ακόμη την 
εφαρμογή των περιορισμών του Προγράμματος Σταθερότητας. 

6. Η μισθολογική στασιμότητα από το 2004 φέρνει τον έλληνα πανεπιστημιακό στη χειρότερη 
μισθολογική θέση σε σύγκριση με το μέσο μισθωτό με αντίστοιχη εργασιακή εμπειρία, 
σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών  που εξετάζει 11 χώρες 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

7. Λόγω των χαμηλών αποδοχών έχουν παρατηρηθεί σημαντικές δυσκολίες προσέλκυσης 
ταλαντούχων νέων ελλήνων επιστημόνων από το εξωτερικό. Είναι φανερό ότι αν στόχος της 
Πολιτείας, όπως δημόσια διακηρύσσεται, είναι πράγματι να συγκρατήσει αλλά και να 
προσελκύσει ακαδημαϊκό προσωπικό υψηλών διεθνών προδιαγραφών στα Δημόσια 
Πανεπιστήμια, αυτή η απαράδεκτη μισθολογική κατάσταση πρέπει να διορθωθεί με ριζικό 
τρόπο. 
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Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού  

 

 

Χωρίς να παραγνωρίζουμε την δύσκολη συγκυρία που περνά η χώρα, δηλώνουμε πως για την 
Ομοσπονδία μας το θέμα της μισθολογικής μας κατάστασης δεν επιδέχεται περαιτέρω υποχώρησης.  

Για τον λόγο αυτό και επειδή θεωρούμε σημαντική και στρατηγικής σημασίας  για τον ελληνικό 
ακαδημαϊκό χώρο - ειδικά στις σημερινές συνθήκες- τη σοβαρή ενασχόληση της Πολιτείας με την 
επίλυση των δίκαιων οικονομικών αιτημάτων των πανεπιστημιακών δασκάλων, ζητούμε: 

α) την άμεση έναρξη διαλόγου μεταξύ του Υπουργείου Οικονομικών, του Υπουργείου Παιδείας και της 
Ομοσπονδίας μας για ένα νέο ειδικό μισθολόγιο,  

β) τη δέσμευση της Πολιτείας, με βάση συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, για αυξήσεις στους μισθούς 
των πανεπιστημιακών δασκάλων, αντίστοιχες με αυτές που ήδη προ διετίας δόθηκαν στις άλλες 
κατηγορίες του ειδικού μισθολογίου, που να αποκαθιστούν τη μισθολογική μας ισορροπία, ώστε οι 
αποδοχές μας να μην υπολείπονται από καμία άλλη κατηγορία δημοσίων λειτουργών με βάση την 
βαθμίδα και τα χρόνια υπηρεσίας, 

γ) την ενσωμάτωση στο βασικό μισθό των επιδομάτων (ερευνητικό, διδακτικής προετοιμασίας και 
βιβλιοθήκης), που φορολογούνται ως τακτικές αποδοχές - μάλιστα 2 από αυτά είναι συντάξιμα- και 
αποτελούν αμοιβή για ουσιώδεις πλευρές της κανονικής μας εργασίας (χωρίς μείωση των πραγματικών 
αποδοχών, διαφορετικά θα θεωρηθεί αντί για παροχή,  τρόπος μείωσης του μισθολογικού κόστους). 
Την ίδια ενσωμάτωση ζητάμε και για την ειδική αμοιβή των μελών ΔΕΠ που προσφέρουν έργο στα 
Νοσοκομεία, 

δ) την αντίστοιχη αναπροσαρμογή των συντάξεων  και αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων στην 
καταβολή του εφάπαξ. 

ε) την παροχή ουσιαστικών κινήτρων για προσέλκυση και παραμονή των πανεπιστημιακών σε 
περιφερειακά πανεπιστήμια.  

Ο Πρόεδρος 
 
 

Νικόλαος Μ. Σταυρακάκης 
Καθηγητής Ε.Μ.Π. 

 

Η Γραμματέας 
 
 

Ευγενία Μπουρνόβα 
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ε.Κ.Π.Α. 
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Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων 
Διδακτικού και Ερευνητικού 

Προσωπικού 
 

Διεύθυνση:     ΣΤΑΔΙΟΥ  5,  4ος Όροφος,   GR105 62,    ΑΘΗΝΑ,     
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: posdep@posdep.gr      Ιστοσελίδα: www.posdep.gr 

Τηλέφωνο:  210-3689372          Fax:  210-3689376 
 

 10ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ της ΠΟΣΔΕΠ,   
13 -16  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011,   Φιλοσοφική Σχολή  Πανεπιστημίου Αθηνών 

 

Α Π Ο Φ Α Σ Η  
 

                          Θέμα: Θεσμική ολοκλήρωση της Ομοσπονδίας  σε Σωματείο 
 
 
Το 10ο Συνέδριο αποφάσισε την θεσμική ολοκλήρωση της Ομοσπονδίας που άρχισε 
το 1989 με τη μορφή Σωματείου. Καταστατικό της Ομοσπονδίας είναι αυτό που είχε 
συμφωνηθεί από τους Συλλόγους, που είχαν συμπράξει προς τούτο το 1989, εκτός 
ελάχιστων προφανών οριακών αλλαγών, οι οποίες είναι επιβεβλημένες  με το 
πέρασμα του χρόνου και ήδη εφαρμόζονται με βάση αποφάσεις προηγούμενων 
συνεδρίων.  Τις αλλαγές αυτές εξέτασε επιτροπή που συστήθηκε για το σκοπό αυτό 
και εγκρίθηκαν με ευρεία πλειοψηφία από τη Διοικούσα Επιτροπή της ΠΟΣΔΕΠ.  
 
 
 

Ο Πρόεδρος 
 
 

Νικόλαος Μ. Σταυρακάκης 
Καθηγητής Ε.Μ.Π. 

 

Η Γραμματέας 
 
 

Ευγενία Μπουρνόβα 
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ε.Κ.Π.Α. 
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Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων 

Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού 
Διεύθυνση:     ΣΤΑΔΙΟΥ  5,  4ος Όροφος,   GR105 62,    ΑΘΗΝΑ,     

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: posdep@posdep.gr      Ιστοσελίδα: www.posdep.gr 
Τηλέφωνο:  210-3689372          Fax:  210-3689376 

 

10ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ της ΠΟΣΔΕΠ,  
13 -16  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011,   Φιλοσοφική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών 

 

Α Π Ο Φ Α Σ Η  

 

ΘΕΜΑ:  Συντονισμός με τις άλλες ομοσπονδίες του ενιαίου χώρου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 
και έρευνας. 

 

 

 

Το 10ο Συνέδριο αποφάσισε τη συνέχιση του συντονισμού στο χώρο της 

τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και Έρευνας ανάμεσα στους συνδικαλιστικούς φορείς. 

 
 

 

 

Ο Πρόεδρος 
 
 

Νικόλαος Μ. Σταυρακάκης 
Καθηγητής Ε.Μ.Π. 

 

Η Γραμματέας 
 
 

Ευγενία Μπουρνόβα 
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ε.Κ.Π.Α. 
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Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων 

Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού 
 

Διεύθυνση:     ΣΤΑΔΙΟΥ  5,  4ος Όροφος,   GR105 62,    ΑΘΗΝΑ,     

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: posdep@posdep.gr      Ιστοσελίδα: www.posdep.gr 

Τηλέφωνο:  210-3689372          Fax:  210-3689376 
 

10ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ της ΠΟΣΔΕΠ,  
13 -16  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011,   Φιλοσοφική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών 

 

Α Π Ο Φ Α Σ Η  

 
ΘΕΜΑ: Δημιουργία νέων οργανισμών στα Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία προσανατολισμένων στον 
Πανεπιστημιακό τους χαρακτήρα 

 

Τα Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία αλλά και όλα τα Νοσοκομεία του ΕΣΥ, που στεγάζουν 
Πανεπιστημιακές Κλινικές και Εργαστήρια έχουν, πέρα από το αμιγώς κλινικό έργο, επιπλέον ειδικούς 
στόχους, που συνδέονται με το παρεχόμενο έργο στις διαδικασίες  προπτυχιακής και μεταπτυχιακής 
εκπαίδευσης των φοιτητών καθώς και στην έρευνα. Ζητούμε τη  θεσμοθέτηση ενιαίου οργανισμού 
για τα  Νοσοκομεία αυτής της κατηγορίας, που θα καθορίσει το πλαίσιο μέσα από το οποίο θα 
υλοποιείται το σχετικό έργο.   

Το 10ο Συνέδριο της ΠΟΣΔΕΠ θεωρεί απαραίτητη τη συγκρότηση κοινής επιτροπής από τα Υπουργεία 
Υγείας και Παιδείας, με τη συμμετοχή εκπροσώπων της ΠΟΣΔΕΠ, που θα διαμορφώσει ένα νέο 
πλαίσιο λειτουργίας των Πανεπιστημιακών Νοσοκομείων και των Νοσοκομείων που στεγάζουν 
Πανεπιστημιακές Κλινικές.  Ως βάση για τη διαμόρφωση του πλαισίου προτείνεται ο υπό συζήτηση 
οργανισμός του Αττικού Νοσοκομείου.  

Στον οργανισμό υποχρεωτικά θα πρέπει να προβλέπεται ότι :  

Α) εκπρόσωπος της οικείας Ιατρικής Σχολής θα συμμετέχει στο ΔΣ του νοσοκομείου ως τακτικό μέλος, 

Β) ο θεσμός του  Αναπληρωτή Διοικητή  όπως προτείνεται από το Υπουργείο Υγείας στο υπό 
κατάθεση Σ/Ν για την Υγεία  θα εφαρμοστεί και στα μεικτά Νοσοκομεία, με όλες τις αρμοδιότητες 
που προβλέπονται από τον Νόμο 3172 για τη θέση αυτή.  

 

 

Ο Πρόεδρος 
 
 

Νικόλαος Μ. Σταυρακάκης 
Καθηγητής Ε.Μ.Π. 

 

Η Γραμματέας 
 
 

Ευγενία Μπουρνόβα 
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ε.Κ.Π.Α. 
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Πανελλήνια Ομοζπονδία υλλόγων 

Διδακηικού και Ερευνηηικού Προζωπικού  
Διεύθυνζη:     ΣΤΑΔΙΟΥ  5,   GR105 62,    ΑΘΗΝΑ,     

Ηλεκηρονικό Ταχυδρομείο: posdep@posdep.gr      Ιζηοζελίδα: www.posdep.gr 
Τηλέθωνο:  210-3689372          Fax:  210-3689376 

 

Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ε Ι Ο 
 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

Ακινα,  25  Ιανουαρίου  2011 
 

ΘΕΜΑ:   Σχετικά με  την «προαναγγελθείςα κατάληψη» των χϊρων τησ Ν.Ο.Π.Ε. του ΕΚΠΑ από 
μετανάςτεσ!!!  

 
Με ζντονθ αγανάκτθςθ παρακολουκοφμε να βρίςκεται ςε εξζλιξθ ζνα ακόμα γεγονόσ 
κατάφωρθσ παραβίαςθσ του πανεπιςτθμιακοφ αςφλου, κατάχρθςθσ  τθσ περιουςίασ και 
υποβάκμιςθσ των εκπαιδευτικϊν και ερευνθτικϊν λειτουργιϊν του Ελλθνικοφ Δθμόςιου 
Πανεπιςτιμιου. Σε μια ςτιγμι ιδιαίτερα κρίςιμθ για τθ χϊρα αλλά ειδικά και για το ακαδθμαϊκό 
μασ ςφςτθμα διαπιςτϊνουμε για μια ακόμα φορά ότι οι δυνάμεισ τθσ ακραίασ ςυντιρθςθσ 
μζςα και γφρω από το πανεπιςτιμιο ςυνεχίηουν ακάκεκτα τισ γνωςτζσ εκφυλιςτικζσ 
μεκοδεφςεισ τουσ. Καλοφμε όλεσ τισ εμπλεκόμενεσ πλευρζσ αφοφ με ευκφτθτα και κάρροσ 
αναλάβουν τισ μεγάλεσ ευκφνεσ τουσ, να κινθκοφν άμεςα προσ τθν επίλυςθ του ςοβαρότατου 
προβλιματοσ, που αντιμετωπίηει θ Σχολι Νομικϊν, Οικονομικϊν και Πολιτικϊν Επιςτθμϊν του 
Εκνικοφ και Καποδιςτριακοφ Πανεπιςτθμίου Ακθνϊν. Συγκεκριμζνα, ζχουμε να ςθμειϊςουμε 
τα ακόλουκα: 
 
 Θ Πολιτεία δια των Υπουργείων Παιδείασ και  Προςταςίασ του Πολίτθ φζρει ακζραια 

τθν ευκφνθ για τθ μθ παροχι τθσ προςταςίασ, που αρκετά ζγκαιρα είχε ηθτθκεί από τθν 
Πρυτανεία του ΕΚΠΑ και τθν Κοςμθτεία τθσ ΝΟΠΕ. Για μια ακόμα φορά είναι 
ολοφάνερο ότι το πανεπιςτιμιο επιτελεί το κακικον του ενϊ θ Πολιτεία αποδεικνφεται 
αναποτελεςματικι και ίςωσ επικίνδυνα ανεφκυνθ. Καλείται ο  αρμόδιοσ για κζματα 
Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ και Ζρευνασ Υφυπουργόσ να αναλάβει τισ ευκφνεσ του και να 
προβεί ςτισ αναγκαίεσ ενζργειεσ, ζςτω και «κατόπιν εορτισ». 
 

 Ηθτοφμε τθν άμεςθ αποχϊρθςθ των καταλθψιϊν από τουσ χϊρουσ τθσ Νομικισ Σχολισ 
και τθ ςυνδρομι τθσ Πολιτείασ μζςω των αρμόδιων υπθρεςιϊν τθσ για τθν παροχι 
διατροφισ και ςτζγθσ μζχρι τθν οριςτικι επίλυςθ του κζματοσ με τον ζνα ι τον άλλο 
τρόπο. Επίςθσ, θ όποια προςφορά υπθρεςιϊν βοικειασ και υποςτιριξθσ από 
φιλανκρωπικζσ και άλλεσ παρεμφερείσ οργανϊςεισ κακϊσ και τθν Εκκλθςία κα ιταν 
πραγματικά αξιζπαινεσ.   

 
 Κεντρικό ηθτοφμενο για μασ, τουσ φοιτθτζσ αλλά και τισ οικογζνειζσ τουσ αποτελεί θ 

επάνοδοσ τθσ ΝΟΠΕ ςε κανονικοφσ ρυκμοφσ εκπαιδευτικισ, ερευνθτικισ και λοιπισ 
ακαδθμαϊκισ λειτουργίασ ςτον ταχφτερο  χρόνο.  
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Πανελλήνια Ομοζπονδία υλλόγων Διδακηικού και Ερευνηηικού Προζωπικού  

 

 

 Γεγονότα αυτισ τθσ μορφισ επαναφζρουν πιεςτικά και επιτακτικά το ςοβαρότατο 
πρόβλθμα του ςεβαςμοφ και τθσ ουςιαςτικισ φφλαξθσ των πανεπιςτθμιακϊν χϊρων, 
ϊςτε να διαςφαλίηεται θ απρόςκοπτθ λειτουργία τουσ  24 ϊρεσ τθν θμζρα και 365 
μζρεσ το χρόνο. Εμπειρίεσ άλλων χωρϊν κα πρζπει να μελετθκοφν και κάποια ςτιγμι 
επιτζλουσ να δοκιμαςτοφν. Οι θγεςίεσ των ιδρυμάτων κα κζλαμε να γνωρίηουν ότι κα 
μασ ζχουν πάντα ςυμπαραςτάτεσ ςε κάκε τουσ προςπάκεια ςτθν κατεφκυνςθ τθσ 
αναβάκμιςθσ τθσ ποιότθτασ των ακαδθμαϊκϊν λειτουργιϊν.   
 

Στεκόμαςτε αλλθλζγγυοι τόςο ςτθν Πρυτανεία του Πανεπιςτθμίου Ακθνϊν όςο και ςτθν 
Κοςμθτεία και τουσ Προζδρουσ τθσ ΝΟΠΕ. Είμαςτε ςτθ διάκεςι τουσ ςε ό,τι κεωριςουν ότι 
μποροφμε να τουσ ςυνδράμουμε. 

 
 

 

Ο Πρόεδροσ 
 
 

Νικόλαοσ Μ. Σταυρακάκθσ 
Κακθγθτισ Ε.Μ.Π.  

Θ Γραμματζασ 
 
 

Ευγενία Μπουρνόβα 
Αναπλθρϊτρια Κακθγιτρια Ε.Κ.Π.Α. 

 
 

 

26



Π O Σ Δ Ε Π   /  Ο Σ Ε Π-Τ Ε  Ι 
 

Δ Ε Λ Σ Ι Ο   Σ Τ Π Ο Τ 

 

 

ΑΘΗΝΑ,  25  ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ  2011 
 

ΘΕΜΑ: Συνάντηςη ΠΟΣΔΕΠ, ΟΣΕΠ/ΤΕΙ  με τουσ Υπουργοφσ Οικονομικών και Παιδείασ για το 
Ειδικό Μιςθολόγιο των Διδαςκόντων και των Ερευνητών του χώρου Ανώτατησ Εκπαίδευςησ και 
Ζρευνασ. 

Τθν Σετάρτθ 12 ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ 2011, ϊρα 11.00 ςτο Υπουργείο Οικονομικϊν, ζγινε ςυνάντθςθ 
του Προζδρου τθσ ΠΟΔΕΠ κακθγθτι Νικολάου ταυρακάκθ και του Προζδρου τθσ ΟΕΠ-ΣΕΙ 
κακθγθτι Γιάννθ Σςάκνθ με τον Τπουργό Οικονομικών κφριο Γεώργιο Παπακωνςταντίνου και 
τθν Τπουργό Παιδείασ Δια Βίου Μάκθςθσ και Θρθςκευμάτων κυρία Άννα Διαμαντοποφλου. 
Στθ ςυνάντθςθ παρευρίςκοντο επίςθσ ο Ειδικόσ Γραμματζασ ΑΕΙ Κακθγθτισ Βαςίλθσ 
Παπάηογλου, ο Γενικόσ Γραμματζασ του ΤΠΟΙ Αναπλθρωτισ Κακθγθτισ Ηλίασ Πλαςκοβίτθσ 
και ο Γενικόσ Γραμματζασ Δθμοςιονομικισ Πολιτικισ κφριοσ Ηλίασ Πεντάηοσ. 

 
Στθ ςυνάντθςθ επιςθμάνκθκε θ δραματικι κατάςταςθ ςτθν οποία βρίςκεται ςιμερα το Ειδικό 
Μιςκολόγιο των διδαςκόντων και των ερευνθτϊν του χϊρου τθσ Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ και 
τθσ Ζρευνασ ςε ςφγκριςθ με τα άλλα Ειδικά Μιςκολόγια (ςτθν τελευταία ςελίδα υπάρχουν τα 
ςχετικά γραφιματα τθσ Ομάδασ Εργαςίασ τθσ ΠΟΣΔΕΠ). 
 
Πιο ςυγκεκριμζνα ςτην πολιτική ηγεςία των δφο Υπουργείων επιςημάνθηκαν τα παρακάτω: 
  

 Στο χϊρο τθσ ανϊτατθσ εκπαίδευςθσ και τθσ ζρευνασ απαςχολείται το πλζον 
μορφωμζνο κομμάτι του εργατικοφ δυναμικοφ και ταυτόχρονα θ εκλογι γίνεται ςε 
θλικία που κάποιοι άλλοι εργαηόμενοι ιδθ μετράνε αρκετά χρόνια προχπθρεςίασ. 

 Είμαςτε Δθμόςιοι Λειτουργοί. Διαχρονικά οι μιςκοί μασ ιταν ςτο ίδιο επίπεδο με τουσ 
μιςκοφσ άλλων κλάδων του δθμοςίου με υψθλά προςόντα ι κακικοντα (Δικαςτικοί και, 
κατ’ ακολουκία, Βουλευτζσ *γράφθμα 1+).  

 Οι πανεπιςτθμιακοί και οι ερευνθτζσ  αποτελοφν το μοναδικό κλάδο επιςτθμόνων 
δθμόςιων λειτουργϊν, που αμείβεται ακόμα με το ειδικό μιςκολόγιο του 2004, ενϊ το 
μιςκολόγιο των άλλων κατθγοριϊν αυξικθκε ςθμαντικά τθν περίοδο 2008-9, οπότε 
ζπρεπε να μασ δοκοφν αντίςτοιχεσ αυξιςεισ.  *γράφθμα 2+ 

 Συνζπεια αυτισ τθσ παράλειψθσ τθσ πολιτείασ να αναπροςαρμόςει τισ αποδοχζσ μασ 
είναι να χάνουμε εδϊ και 2 χρόνια ςθμαντικό μζροσ των αποδοχϊν που δικαιοφμαςτε, 
πριν ακόμθ τθν εφαρμογι των περιοριςμϊν του Προγράμματοσ Στακερότθτασ. 

 Σε ςφγκριςθ με τισ  άλλεσ   χϊρεσ τθσ ΕΕ, θ μιςκολογικι ςταςιμότθτα από το 2004 
φζρνει τθν ελλθνικι ακαδθμαϊκι κοινότθτα, ςτθ χειρότερθ μιςκολογικι κζςθ ωσ προσ 
το μζςο μιςκό ατόμων με αντίςτοιχθ εργαςιακι εμπειρία ςτθ χϊρα του, ςφμφωνα με  
πρόςφατθ μελζτθ του ΟΠΑ (Εργαςία Ε. Μίςκου - Π. Τςακλόγλου (2010) - Βλζπε, 
Ιςτοςελίδα ΠΟΣΔΕΠ  - http://www.posdep.gr/). 
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 Λόγω των χαμθλϊν αποδοχϊν ζχουν παρατθρθκεί ςθμαντικζσ δυςκολίεσ προςζλκυςθσ 
ταλαντοφχων νζων ελλινων επιςτθμόνων από το εξωτερικό.  

 Ο μιςκόσ των μελϊν τθσ ακαδθμαϊκισ και ερευνθτικισ κοινότθτασ αποτελείται ςε 
μεγάλο ποςοςτό από επιδόματα (ερευνθτικό, διδακτικισ προετοιμαςίασ και 
βιβλιοκικθσ), που φορολογοφνται ωσ τακτικζσ αποδοχζσ, και αποτελοφν αμοιβι για 
ουςιϊδεισ πλευρζσ τθσ κανονικισ μασ εργαςίασ. 

Η πολιτεία ζχει παραλείψει από τριετίασ να αναπροςαρμόςει τισ αποδοχζσ μασ, όπωσ ζκανε με 
τισ άλλεσ κατθγορίεσ του ειδικοφ μιςκολογίου. Εμείσ, αναγνωρίηοντασ τθ δφςκολθ ςυγκυρία τθσ 
Ελλθνικισ οικονομίασ επιδιϊκουμε: 

o Να μθν υπάρξει καμιά περαιτζρω περικοπι μιςκϊν ςτο Νζο Μιςκολόγιο. 

o Να ενςωματωκοφν όλα τα ειδικά επιδόματα ςτο βαςικό μασ μιςκό (χωρίσ 
μείωςθ των πραγματικϊν αποδοχϊν, διαφορετικά κα κεωρθκεί αντί για παροχι  
τρόποσ μείωςθσ του μιςκολογικοφ κόςτουσ).  

o Να υπάρξει ςυμφωνία με δζςμευςθ- υπόςχεςθ τθσ πολιτείασ για παροχι, από 
το πρϊτο ζτοσ οικονομικισ ανάκαμψθσ, αυξιςεων ςτουσ μιςκοφσ μασ. Οι 
αυξιςεισ, αντίςτοιχεσ με αυτζσ που ιδθ το 2008-9 δόκθκαν ςτισ άλλεσ 
κατθγορίεσ του ειδικοφ μιςκολογίου, να αποκακιςτοφν τθ μιςκολογικι μασ 
ιςορροπία, ϊςτε οι αποδοχζσ μασ να μθν υπολείπονται καμίασ άλλθσ κατθγορίασ 
δθμοςίων λειτουργϊν με βάςθ τθ βακμίδα και τα χρόνια υπθρεςίασ. 

Οι δφο Υπουργοί, αφοφ ςυμφϊνθςαν μαηί μασ για τθν τραγικι πράγματι κατάςταςθ ςτθν οποία 
βρίςκονται μιςκολογικά οι ςυνάδελφοι, μασ διαβεβαίωςαν ότι: α) δεν πρόκειται να υπάρξει 
καμιά περαιτζρω μείωςθ μιςκών, β) κα διατθρθκεί το υπάρχον Ειδικό Μιςκολόγιο του 
χώρου τθσ Ανώτατθσ Εκπαίδευςθσ και Ζρευνασ, γ) κα προχωριςουν άμεςα διαδικαςίεσ 
διαμόρφωςθσ ολοκλθρωμζνθσ μελζτθσ τθσ μιςκολογικισ κατάςταςθσ του χϊρου λαμβάνοντασ 
υπόψθ τα μζχρι τϊρα γνωςτά ςτοιχεία ςε εκνικό αλλά και ςε διεκνζσ επίπεδο, και δ) ςφντομα 
κα αρχίςει διάλογοσ με τισ Ομοςπονδίεσ του χώρου Ανώτατθσ Εκπαίδευςθσ και Ζρευνασ για 
τθν ουςιαςτικι επικαιροποίθςθ του Ειδικοφ Μιςκολογίου, ζνα από τα βαςικά ςτοιχεία τθσ 
οποίασ κα αποτελεί θ ενςωμάτωςθ όλων των επιδομάτων ςτο βαςικό μιςκό.    
 

 

Νικόλαοσ Μ. ταυρακάκθσ,                                    Γιάννθσ Σςάκνθσ 

Κακθγθτισ  Ε.Μ.Π., ΠΡΟΕΔΡΟ  ΠΟΔΕΠ             Κακθγθτισ ΣΕΙ Ακινασ, ΠΡΟΕΔΡΟ ΟΕΠ-ΣΕΙ 
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Π O Σ Δ Ε Π   /  Ο Σ Ε Π-Τ Ε  Ι 
 

Κ Ο Ι Ν Η   Α Π Ο Φ Α Σ Η  
  

 
 

ΑΘΗΝΑ,  7  ΦΕΒΡΟΤΑΡΙΟΤ  2011 
 

 
Προσ   
Σην ομάδα εργαςίασ για την επεξεργαςία προτάςεων καθοριςμοφ κριτηρίων   μεταθζςεων 
και αποςπάςεων των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιασ και Δευτεροβάθμιασ Εκπαίδευςησ 
(δια μζςου του γραφείου του κ. Γεν. Γραμματζα του ΤΠΔΒΜΘ, Καθηγητή  Βας.  Κουλαϊδή) 
 
Κοινοποίηςη:  Δ.Ε. ΠΟΔΕΠ, ΟΛΜΕ, ΔΟΕ  
 
 
Θζμα: Συνυπθρζτθςθ Εκπαιδευτικών τθσ Σχολικισ Εκπαίδευςθσ με Σφηυγο Μζλοσ  Διδακτικοφ 
Προςωπικοφ τθσ Τριτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ.   

 
 
Δθμοςιοποιικθκε πρόςφατα κείμενο τθσ Επιτροπισ ςασ που αφορά  
τισ διαδικαςίεσ και τα κριτιρια για τισ αποςπάςεισ εκπαιδευτικϊν τθσ  
Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ, όπου μεταξφ άλλων  
προβλζπεται ότι θ ςυνυπθρζτθςθ εκπαιδευτικοφ  με ςφηυγο εκπαιδευτικό τθσ Πρωτοβάκμιασ ι 
Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ, ι μελϊν ΔΕΠ Πανεπιςτθμίων ι ΕΠ ΤΕΙ κα ςυνεκτιμάται και κα 
μοριοδοτείται με 6 μονάδεσ επιπλζον, ενϊ υποςθμειϊνεται και θ πρόταςθ τθσ ΟΛΜΕ θ 
μοριοδότθςθ τθσ ςυνυπθρζτθςθσ να ιςχφει για κάκε είδουσ ςυνυπθρζτθςθ. 
 
Επειδι το κζμα τθσ ςυνυπθρζτθςθσ εκπαιδευτικϊν αφορά και τισ Ομοςπονδίεσ  
του Διδακτικοφ Προςωπικοφ τθσ Τριτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ, κακϊσ αποτελεί ςοβαρό και 
ιδιαίτερο πρόβλθμα, όπωσ εξθγοφμε παρακάτω, για ζνα, περιοριςμζνο ζςτω, αρικμό 
οικογενειϊν ςυναδζλφων μασ (οικογζνειεσ – ηευγάρια εκπαιδευτικϊν με ζνα μζλοσ - ςφηυγο 
ςτθν Τριτοβάκμια και το άλλο  μζλοσ - ςφηυγο ςτθν Πρωτοβάκμια ι Δευτεροβάκμια 
Εκπαίδευςθ), παρακαλοφμε να λάβετε υπόψθ ςασ κατά τθ διαμόρφωςθ των τελικϊν 
προτάςεϊν ςασ τα εξισ: 
 
Για τα μζλθ του Διδακτικοφ Προςωπικοφ τθσ Τριτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ, δεν προβλζπονται 
διαδικαςίεσ μετάκεςθσ ι απόςπαςθσ ςε τριτοβάκμια ιδρφματα άλλων περιοχϊν, τα οποία 
οφτωσ ι άλλωσ είναι περιοριςμζνα και ςε ελάχιςτεσ περιπτϊςεισ ζχουν αντιςτοιχία μεταξφ 
τουσ. Επιπρόςκετα, τα μζλθ του Διδακτικοφ Προςωπικοφ  τθσ Τριτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ (μζλθ 
ΔΕΠ των πανεπιςτθμίων και ΕΠ των ΤΕΙ) υποχρεοφνται να διαμζνουν μόνιμα ςτον τόπο που 
εδρεφει το Τμιμα ςτο οποίο υπθρετοφν, ενϊ θ μθ τιρθςθ τθσ υποχρζωςισ τουσ αυτισ ςυνιςτά 
πεικαρχικό παράπτωμα (με το Ν.1268/82 ςτο παρελκόν και με το Ν.2530/97, άρκρο 2, παρ.2α 
ςιμερα).   
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Ενόψει όλων των ανωτζρω, ςτθν περίπτωςθ εκπαιδευτικϊν τθσ  Πρωτοβάκμιασ ι  
Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ που ζχουν ςυηφγουσ μζλθ Διδακτικοφ Προςωπικοφ τθσ 
Τριτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ, θ δυνατότθτα μετακίνθςθσ για ςυνυπθρζτθςθ (με απόςπαςθ ι και 
με μετάκεςθ) περιορίηεται ςτο ζνα μόνο μζλοσ του ηεφγουσ που υπθρετεί ςτθν Πρωτοβάκμια ι 
Δευτεροβάκμια Εκπαίδευςθ και ζχει νόθμα μόνο προσ τθν ζδρα του τμιματοσ του ΑΕΙ / ΤΕΙ 
όπου υπθρετεί το άλλο μζλοσ.  Αντίκετα, ςε ηευγάρια όπου και τα δφο μζλθ είναι εκπαιδευτικοί 
τθσ Πρωτοβάκμιασ ι Δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ, υπάρχει θ ευχζρεια μετακίνθςθσ του ενόσ 
μζλουσ ςτθν περιοχι όπου υπθρετεί το άλλο μζλοσ  ι και των δφο μελϊν ςε τρίτο μζροσ, 
ανάλογα με το ποια επιλογι είναι πιο εφικτι, προκειμζνου να ηουν μαηί με τθν οικογζνειά τουσ 
ςτο ίδιο μζροσ.  
 
Επομζνωσ, οι εκπαιδευτικοί τθσ  Πρωτοβάκμιασ ι Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ  
με ςυηφγουσ μζλθ Διδακτικοφ Προςωπικοφ τθσ Τριτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ δεν αποτελοφν 
παρόμοια περίπτωςθ με τουσ εκπαιδευτικοφσ  εκείνουσ που ζχουν ςυηφγουσ που υπθρετοφν 
επίςθσ ςτθν Πρωτοβάκμια ι Δευτεροβάκμια Εκπαίδευςθ, και για το λόγο αυτό δεν μπορεί να 
καλφπτονται με τθν ίδια ρφκμιςθ (πρόςκετθ μοριοδότθςθ). Αυτόσ είναι και ο ουςιαςτικόσ 
λόγοσ για τον οποίο ςτο παρελκόν είχε προβλεφκεί ειδικι νομοκετικι ρφκμιςθ για τουσ 
εκπαιδευτικοφσ ςυηφγουσ των μελϊν του Διδακτικοφ Προςωπικοφ τθσ τριτοβάκμιασ 
εκπαίδευςθσ (Ν.3027/2002). 
 
Για όλουσ τουσ παραπάνω λόγουσ κεωροφμε ότι θ κατθγορία αυτι των εκπαιδευτικϊν (με 
ςφηυγο μζλοσ Διδακτικοφ Προςωπικοφ τθσ Τριτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ) πρζπει να ενταχκεί ςτισ 
περιπτϊςεισ των κατά προτεραιότθτα/κατ’ εξαίρεςθ αποςπάςεων, όπωσ οι ςφηυγοι δικαςτικϊν 
και ςτρατιωτικϊν, και αν προσ τοφτο απαιτείται επιπλζον νομοκετικι ρφκμιςθ, αυτι να 
προωκθκεί αρμοδίωσ. Ωσ προσ τθν κατθγορία αυτι των εκπαιδευτικϊν, θ οποία οφτωσ ι άλλωσ 
είναι αρικμθτικά περιοριςμζνθ, πρζπει να επιςθμανκεί ότι το γεγονόσ  
πωσ τα μζλθ του Διδακτικοφ Προςωπικοφ τθσ τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ  δεν μετακινοφνται, 
φζρει τουσ εκπαιδευτικοφσ αυτοφσ ςε δυςμενζςτερθ και όχι ςε πλεονεκτικότερθ κζςθ ωσ προσ 
τθ ςυνυπθρζτθςθ, ςε ςφγκριςθ με τουσ εκπαιδευτικοφσ τθσ ςχολικισ εκπαίδευςθσ που ζχουν 
ςυηφγουσ εκπαιδευτικοφσ τθσ ςχολικισ εκπαίδευςθσ.  Ομοίωσ, το αμετάκετο των μελϊν του 
Διδακτικοφ Προςωπικοφ τθσ Τριτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ ςε καμία περίπτωςθ δεν φζρει ςε 
πλεονεκτικότερθ κζςθ τισ ςυηφγουσ και τισ οικογζνειεσ τουσ ωσ προσ τθ ςυνυπθρζτθςθ ςε 
ςφγκριςθ με τισ ςυηφγουσ και τισ οικογζνειεσ των δικαςτικϊν και των ςτρατιωτικϊν. 
 
Τζλοσ, κεωροφμε ότι οι Ομοςπονδίεσ των εκπαιδευτικϊν οφείλουν να προωκοφν  
τισ γενικζσ αρχζσ και κζςεισ του κλάδου τουσ, και παράλλθλα να  
αντιμετωπίηουν τα ειδικά προβλιματα των ςυναδζλφων ςτο πλαίςιο αυτϊν των  
αρχϊν, όχι όμωσ με όρουσ πλειοψθφίασ αλλά με αντικειμενικι εκτίμθςθ των  
ςυγκεκριμζνων ςυνκθκϊν.   
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Σε κάκε περίπτωςθ, ςασ ηθτοφμε να καταγράψετε ςτο τελικό ςασ κείμενο προσ  
τθν Πολιτικι Ηγεςία του Υπουργείου Παιδείασ τθν ανωτζρω πρόταςι μασ για υπαγωγι τθσ 
κατθγορίασ εκπαιδευτικϊν τθσ ςχολικισ εκπαίδευςθσ με ςφηυγο μζλοσ Διδακτικοφ Προςωπικοφ  
τθσ Τριτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ ςτισ περιπτϊςεισ των κατά προτεραιότθτα/κατ’ εξαίρεςθ 
αποςπάςεων χωρίσ μοριοδότθςθ αλλά με μεταξφ τουσ ςφγκριςθ. 
 
 

Ο Πρόεδροσ 
 

Νικόλαοσ Μ. Σταυρακάκθσ 
Κακθγθτισ Ε.Μ.Π.  

Η Γραμματζασ 
 

Ευγενία Μπουρνόβα 
Αναπλθρϊτρια Κακθγιτρια Ε.Κ.Π.Α. 

Ο Πρόεδροσ 

 

Γιάννθσ Τςάκνθσ 

Κακθγθτισ ΤΕΙ Ακινασ 

  

Ο Γραμματζασ 

 

Κυριάκοσ Τςινίδθσ 

Κακθγθτισ Εφαρμογϊν ΤΕΙ  Λάριςασ 
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Διεφκυνςθ:     ΣΤΑΔΙΟΥ  5,  4οσ Όροφοσ,   GR105 62,    ΑΘΗΝΑ,     
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: posdep@posdep.gr      Ιςτοςελίδα: www.posdep.gr 

Τθλζφωνο:  210-3689372          Fax:  210-3689376 
 

Π  Ρ  Ο  Ε  Δ  Ρ  Ο   

 

Ακινα,   8  ΦΕΒΡΟΤΑΡΙΟΤ  2011 
 

Προσ  τθν Τπουργό Παιδείασ Δια Βίου Μάκθςθσ και Θρθςκευμάτων, 
Κυρία   Άννα  Διαμαντοποφλου, 
Ανδρζα Παπανδρζου 37, 15180 Μαροφςι,  ypourgos@ypepth.gr  
και 
προσ  τον Τπουργό Οικονομικϊν,   
Κφριο Γεώργιο Παπακωνςταντίνου 
Νίκθσ   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 περιοριςμοφσ του μνημονίου. 
 
Αξιότιμοι κφριοι Τπουργοί, 
 
Με τθν επιςτολι μου αυτι κζλω να επιςτιςω τθν προςοχι ςασ ςε ζνα ιδιαίτερα ςθμαντικό 
κζμα, το οποίο αναδεικνφεται με πλιρθ ςαφινεια ςτθν από τθν 21θ  Ιανουαρίου 2011 
επιςτολι του Τφυπουργοφ Παιδείασ κακ. Γιάννθ Πανάρετου προσ το Τπουργείο Οικονομικϊν 
(Γενικό Λογιςτιριο του Κράτουσ) και το Τπουργείο Εςωτερικϊν, Αποκζντρωςθσ και 
Ηλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ με κζμα «Προκηρφξεισ εξέλιξησ μελών ΔΕΠ Πανεπιςτημίων, ΕΠ 
ΤΕΙ και ΑΣΠΑΙΤΕ». Σο κζμα αυτό αφορά τθ δυνατότθτα προκιρυξθσ τθσ κζςθσ των μελϊν ΔΕΠ 
Πανεπιςτθμίων, ΕΠ ΣΕΙ και ΑΠΑΙΣΕ για εξζλιξθ ςτθν επόμενθ βακμίδα.   
 Θεωροφμε ότι με κανζνα τρόπο θ διαδικαςία εξζλιξθσ των μελϊν ΔΕΠ δεν μπορεί να 

εξομοιωκεί με τθ διαδικαςία προκιρυξθσ νζασ κζςθσ διδακτικοφ προςωπικοφ ςτα 
ιδρφματα τθσ ανϊτατθσ εκπαίδευςθσ. Πζραν τθσ ατομικισ «επιβράβευςθσ» τθσ 
διδακτικισ και ερευνθτικισ δραςτθριότθτασ των εν ενεργεία μελϊν ΔΕΠ, θ εξζλιξι τουσ 
ςυνδζεται με τθν εξζλιξθ και ανανζωςθ των Σμθμάτων τουσ.  

 Εξάλλου κεωροφμε  ότι και οι προκθρφξεισ, που αφοροφν ςε νζα κζςθ διδακτικοφ 
προςωπικοφ πρζπει να εξαιρεκοφν από τουσ περιοριςμοφσ του 1:5. Σο πρόβλθμα τθσ 
ςτελζχωςθσ των Σμθμάτων - και ειδικά των νεοςφςτατων - είναι γνωςτό ςε όλουσ. Σο 
κζμα αυτό πρζπει να εξετάηεται ςοβαρά, λαμβάνοντασ όμωσ υπόψθ και τισ  
πραγματικζσ ανάγκεσ των Σμθμάτων, τθσ πανεπιςτθμιακισ εκπαίδευςθσ και των ςτόχων 
τθσ. Η ιςοπζδωςθ και οι οριηόντιεσ πολιτικζσ είναι ό,τι χειρότερο για κζματα αυτισ τθσ 
φφςθσ. 

 Επιμζνουμε ότι μια ευνομοφμενθ Πολιτεία για να προςβλζπει ςτθν ιςόρροπθ και 
ςφγχρονθ ανάπτυξθ κα πρζπει να εξαιρεί από τθν όποιασ μορφισ λιτότθτα τομείσ 
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όπωσ θ Παιδεία και θ Υγεία. Ειδικά ςτθ χϊρα μασ, τθ ςτιγμι που ςυηθτείται μια 
κεςμικι αλλαγι ςτθν Ανϊτατθ Εκπαίδευςθ και ςτο βακμό που αυτι κα είναι ςοβαρι 
και ουςιαςτικι είναι αδιανόθτο να εμπλζκεται θ Παιδεία ςε πολιτικζσ λιτότθτασ και 
μνθμονίου.   

 
Περαιτζρω, ζχουμε να επιςθμάνουμε τα ακόλουκα. Η ςυντριπτικι πλειοψθφία των 
ςυναδζλφων, που αποφαςίηουν να κατακζςουν αίτθςθ για προκιρυξθ τθσ κζςθσ τουσ ςτθν 
επόμενθ βακμίδα: 
 

1) Αποφαςίηουν να εκτεκοφν ςε μια ανοικτι διαδικαςία κρίςθσ και ςφγκριςθσ – ςε 
αρκετζσ περιπτϊςεισ με «εξωτερικοφσ» ςυνυποψιφιουσ- και με ςθμαντικό μζροσ του  
εκλεκτορικοφ ςϊματοσ (1/3)  εκτόσ του Σμιματόσ τουσ. 

2) Ζχουν επί μακρόν από τθ βακμίδα που βρίςκονται προςφζρει ςθμαντικό ζργο ςε όλο 
το φάςμα των ακαδθμαϊκών δραςτθριοτιτων, όπωσ εκπαιδευτικζσ (προ- και μετα- 
πτυχιακζσ), ερευνθτικζσ, διοικθτικζσ, διεκδίκθςθ προγραμμάτων ςε εκνικό και ςε 
διεκνζσ περιβάλλον, κλπ. 

3) Όλα αυτά ςυνικωσ με ζναν πενιχρότατο μιςκό - τον κατϊτερο τόςο ςε ευρωπαϊκό 
επίπεδο όςο και ςυγκριτικά με άλλουσ κλάδουσ δθμόςιων λειτουργϊν αλλά και ςε 
ςχζςθ με το μζςο Ζλλθνα εργαηόμενο!!! 

4) Τπάρχει ζνασ ςθμαντικόσ αρικμόσ ςυναδζλφων, οι οποίοι υπό τισ παροφςεσ ςυνκικεσ 
ζχουν αρχίςει ςοβαρά να ςκζφτονται τθ φυγι προσ το εξωτερικό. Μεταξφ αυτϊν 
ςυγκαταλζγεται ςθμαντικό μζροσ των νζων και δυναμικϊν πανεπιςτθμιακϊν 
δαςκάλων!!! 

 
Για όλουσ αυτοφσ τουσ λόγουσ κεωροφμε ότι κα πρζπει άμεςα να προβείτε ςτισ απαραίτθτεσ 
ενζργειεσ ϊςτε να απεμπλακεί το κζμα των εξελίξεων των ςυναδζλφων μελϊν ΔΕΠ 
Πανεπιςτθμίων, ΕΠ ΣΕΙ και ΑΠΑΙΣΕ από τισ όποιεσ δεςμεφςεισ υπάρχουν ςτα πλαίςια του 
μνθμονίου.  Για τθν ακαδθμαϊκι κοινότθτα το κζμα αυτό είναι αδιαπραγμάτευτο. Αποτελεί 
πράγματι μια κόκκινθ γραμμι και δεν μποροφμε καμιά πτυχι του να τθ κζςουμε ςε 
ςυηιτθςθ.  
 
Περιμζνοντασ τα αποτελζςματα των ενεργειϊν ςασ, 
 
Με ιδιαίτερθ εκτίμθςθ,    
 
Νικόλαοσ Μ. ταυρακάκθσ 
Κακθγθτισ Ε.Μ.Π. 
 
Κοινοποίθςθ: 
 Διοικοφςα Επιτροπι τθσ  ΠΟΔΕΠ 
 ΟΕΠ/ΣΕΙ 
 Ζνωςθ Ελλινων Ερευνθτϊν 
 ΜΜΕ 
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Πανελλήνια Ομοζπονδία Συλλόγων  
Διδακηικού και Ερευνηηικού Προζωπικού (ΠΟΣΔΕΠ)  

 
Ομοζπονδία Συλλόγων 

Εκπαιδευηικού Προζωπικού Τ.Ε.Ι.  (ΟΣΕΠ-ΤΕΙ) 
 

Ένωζη Ελλήνων Ερευνηηών (EEE) 
 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 
 

Αθήνα,  8  ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ  2011 
 
 

ΘΕΜΑ: Σχετικά με τισ πρόςφατεσ ανακοινώςεισ τησ Υπουργοφ Παιδείασ για τη 
χρηματοδότηςη τησ ζρευνασ.  
 
 

Σε ςχζςθ με τισ αλλαγζσ ςτθν πολιτικι χρθματοδότθςθσ των ερευνθτικϊν 
προγραμμάτων, τθν οποία παρουςίαςε η Υπουργός Παιδείας κυρία Άννα 
Διαμαντοποφλου, ςτθν πρόςφατθ ενθμζρωςθ τθσ «Ειδικής  Μόνιμης Επιτροπής 
Ζρευνας και Τεχνολογίας», της Βουλής των Ελλήνων (27 Ιανουαρίου 2011) 
αναφορικά με τθν πολιτικι του Υπουργείου, ςτουσ τομείσ ζρευνασ και τεχνολογίασ, 
κζλουμε να δθλϊςουμε τα ακόλουκα:  
 
 Είναι αυτονόθτο ότι ςυμφωνοφμε με τθν αναγκαιότθτα διαμόρφωςθσ 

εκνικοφ προγράμματοσ ζρευνασ & τεχνολογίασ και ςτοχευμζνθσ ενίςχυςθσ 
των τομζων ςτουσ οποίουσ θ χϊρα μασ διακζτει ςυγκριτικά πλεονεκτιματα 
ςτθν βάςθ μιασ επεξεργαςμζνθσ ςτρατθγικισ ανάπτυξθσ τθσ χϊρασ.  
  

 Μασ εκπλιςςει όμωσ θ απουςία από τισ προτεραιότθτεσ τομζων, ςτουσ 
οποίουσ θ χϊρα μασ διακζτει αναμφιςβιτθτα ςυγκριτικά πλεονεκτιματα, 
όπωσ ο Πολιτιςμόσ, θ Ιςτορία, θ Αρχαιολογία, θ Θάλαςςα. Τομείσ, οι οποίοι 
πζραν των άλλων αυτονόθτων λόγων ζχουν και ζντονο τον αναπτυξιακό 
χαρακτιρα.   
 

 Μασ εκπλιςςει επίςθσ θ απαξίωςθ τθσ ελεφκερθσ ζρευνασ από το αρμόδιο 
για τθν ζρευνα ςιμερα Υπουργείο Παιδείασ όπωσ αυτι ςκιαγραφείται ςτθν 
ακόλουκθ αναφορά «Ο κάθε ερευνητήσ μπορεί να κάνει ότι θζλει, το κάθε 
πανεπιςτήμιο μπορεί να επιλζγει το χώρο τησ ζρευνάσ του. Όμωσ τα δημόςια 
κονδφλια πρζπει να εξυπηρετοφν τισ μεγάλεσ επιλογζσ που κάνει η χώρα. … 
Χαίρομαι που υπάρχουν κατευθφνςεισ και όχι να ερευνοφμε γενικώσ…». Ε, 
τότε πράγματι κα ζχουμε ζνα τεράςτιο πρόβλθμα εκνικϊν διαςτάςεων για 
όλεσ τισ Επιςτιμεσ. 
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 Μασ κλίβει το γεγονόσ ότι δεν γίνεται κατανοθτό ότι θ αριςτεία και θ 
καινοτομία απ’ οποιοδιποτε τομζα κι αν προζρχονται ζχουν πολλαπλά 
ευεργετικά αποτελζςματα ςτθν ανάπτυξθ τθσ χϊρασ. 

 
 Η ζκπλθξι μασ είναι ακόμα μεγαλφτερθ διότι δεν διακζτουμε κανζνα 

ςτοιχείο, γραπτό ι προφορικό, με το οποίο το ΕΣΕΤ να τοποκετείται επί του 
κζματοσ τθσ κατευκυνόμενθσ ζρευνασ,  γνωρίηοντασ ςυγχρόνωσ ότι αρκετά 
μζλθ του ΕΣΕΤ διανφουν μια διεκνϊσ διακεκριμζνθ διαδρομι ςε τομείσ των 
βαςικϊν επιςτθμϊν και ςε επίπεδα αριςτείασ. Επιπλζον αναρωτιόμαςτε αν 
είναι το ΕΣΕΤ που υιοκετεί και ειςθγείται τθν ολίςκθςθ από τισ εκνικζσ 
προτεραιότητεσ χρθματοδότθςθσ του Εκνικοφ Στρατθγικοφ Πλαιςίου 
Ζρευνασ και Καινοτομίασ ςτισ αποκλειςτικότητεσ των πζντε ερευνθτικϊν 
ενοτιτων που ανακοίνωςε θ κυρία Υπουργόσ. 
 

 Τιμοφμε όλεσ τισ προςωπικότθτεσ, που μετζχουν ςτο ΕΣΕΤ αλλά κεωροφμε 
πωσ ο κακοριςμόσ των προτεραιοτιτων δεν μπορεί να είναι υπόκεςθ 
ολίγων. Σε μια ευνομοφμενθ πολιτεία οι προτεραιότθτεσ πάντα προκφπτουν 
από ζνα ςυντεταγμζνο, ανοικτό και ουςιαςτικό διάλογο μεταξφ όλων των 
εμπλεκομζνων.  

 Εκφράηουμε με τον πιο ζντονο τρόπο τθν βακειά δυςαρζςκεια και 
απογοιτευςι μασ για τθν απόφαςθ του Υπουργείου Παιδείασ να  αναςτείλει 
τθν προκιρυξθ των προγραμμάτων Εκπόνθςθσ Διδακτορικισ Διατριβισ και 
Μεταδιδακτορικισ Ζρευνασ ςτθν Ελλάδα από το ΙΚΥ  για το τρζχον 
ακαδθμαϊκό ζτοσ. Το γεγονόσ αυτό ςυνδυαηόμενο με τθν τελικι μορφι των 
όρων του προγράμματοσ για τουσ «Μεταδιδάκτορεσ» του ΕΣΠΑ  μασ οδθγεί 
ςιγά – ςιγά ςτθν εδραίωςθ τθσ αντίλθψθσ, πωσ το Υπουργείο Παιδείασ 
εννοεί πλζον να  ενιςχφςει οποιοδιποτε πανεπιςτιμιο και οποιονδιποτε 
πανεπιςτθμιακό αρκεί να βρίςκεται εκτόσ ελλθνικισ επικράτειασ!!! 

 Τζλοσ, θ άρνθςθ του Υπουργείου Παιδείασ τα τελευταία χρόνια ςτο να 
ανταποκρικεί ςε ανειλθμμζνεσ οικονομικζσ υποχρεϊςεισ του προσ τθν 
Ευρωπαϊκι Ζνωςθ, που αφοροφν ςθμαντικότατεσ ανταγωνιςτικζσ 
ευρωπαϊκζσ δράςεισ, όπωσ οι «Κοινζσ Τεχνολογικζσ Πρωτοβουλίεσ» 
ARTEMIS, ENIAC, κλπ, ι παρόμοιεσ ςυνεργατικζσ δράςεισ, πχ. SEE.ERA.NET, 
οι οποίεσ είναι ςτοχευμζνεσ, ςυμπίπτουν με τουσ ςτόχουσ που κζτει το 
Υπουργείο και αποτελοφν πολφτιμο παράδειγμα ςυμπράξεων ερευνθτικϊν 
φορζων και επιχειριςεων, δθμιουργεί ςοβαρά και ςε οριςμζνεσ 
περιπτϊςεισ ανυπζρβλθτα προβλιματα ωσ προσ τθ δυνατότθτα υλοποίθςθσ 
των ςτόχων, που τίκενται τόςο ςτθν βαςικι όςο και ςτθν εφαρμοςμζνθ 
ζρευνα.  

 
 
Επιςθμαίνουμε ότι, θ για πολλά χρόνια κυρίαρχθ τάςθ χρθματοδότθςθσ 
αποκλειςτικά τθσ «ςτοχευμζνθσ ζρευνασ» ςτθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ οδιγθςε ςτθν 
υςτζρθςθ των χωρϊν τθσ  ζναντι των βαςικϊν ανταγωνιςτϊν τουσ (ΗΠΑ και 
Ιαπωνία), όχι μόνο ςτθ βαςικι, αλλά και ςτθν εφαρμοςμζνθ ζρευνα!!! Μετά από 
πολφχρονεσ και επίμονεσ προςπάκειεσ και πιζςεισ από πλευράσ τθσ επιςτθμονικισ 
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κοινότθτασ αυτι θ αδυναμία αναγνωρίςτθκε ςτο τελευταίο πρόγραμμα FP7  ςτο 
οποίο ζγινε μια ςθμαντικι προςπάκεια ςτροφισ προσ τθν ελεφκερθ ζρευνα -
δθλαδι ζρευνα με μόνο κριτιριο τθν αριςτεία - μζςω του ERC. Βζβαια και πάλι το 
μεγαλφτερο μζροσ των κονδυλίων του FP7 εξακολουκεί να κατευκφνεται προσ τθ 
ςτοχευμζνθ ζρευνα.  
 
Κάτω απ’ αυτζσ τισ ςυνκικεσ ςε εκνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, θ ςτροφι του 
Υπουργείου Παιδείασ προσ τθ χρθματοδότθςθ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ τθσ "χριςιμθσ 
ζρευνασ" είναι καταςτροφικι, διότι κα ςθμάνει το τζλοσ τθσ επιςτθμονικισ 
ανάπτυξθσ ςτθ χϊρα. Η ελεφκερθ ζρευνα με μόνο κριτιριο τθν αριςτεία πρζπει να 
ςτθριχκεί και ςε εκνικό επίπεδο γιατί είναι απαραίτθτθ προχπόκεςθ για τθν 
ορκολογικι ανάπτυξθ τθσ χϊρασ. 
 
Η Κοινότθτά μασ: 
 
(α) κα μεταφζρει άμεςα ςτα Πολιτικά Κόμματα, ςτθν Πολιτικι Ηγεςία του 
Υπουργείου Παιδείασ, ςτο Ελλθνικό Κοινοβοφλιο και ιδιαίτερα ςτα μζλθ τθσ 
«Ειδικισ Μόνιμθσ Επιτροπισ Ζρευνασ και Τεχνολογίασ», τισ κζςεισ τθσ για το κζμα. 
 
(β) κεωρεί ότι θ  διεφρυνςθ του ΕΣΕΤ, με επιςτιμονεσ από τα πανεπιςτθμιακά και 
ερευνθτικά ιδρφματα του ελλθνικοφ χϊρου, οι οποίοι κα εκπροςωποφν ζνα 
ευρφτερο φάςμα επιςτθμονικϊν περιοχϊν, είναι υπό τισ παροφςεσ ςυνκικεσ 
περιςςότερο από επιβεβλθμζνθ. Η απουςία από το ΕΣΕΤ τουλάχιςτον ιςοβαροφσ 
παρουςίασ ακαδθμαϊκϊν δαςκάλων και ερευνθτϊν του «εςωτερικοφ» πζραν του 
γεγονότοσ ότι προφανϊσ ςυνιςτά μια βαριά προςβολι για τθν ελλθνικι 
ακαδθμαϊκι κοινότθτα αποτελεί και τθν πικανι  γενεςιουργό αιτία για ςειρά 
αςτοχιϊν που κα μποροφςαν να προκφψουν ςτο μζλλον. 
 
(γ) ηθτά από το Υπουργείο Παιδείασ να ανακαλζςει άμεςα τθν πρόςφατθ απόφαςθ 
για αναςτολι των υποτροφιϊν του ΙΚΥ και να  προχωριςει ςτθν προκιρυξθ των 
προγραμμάτων Εκπόνθςθσ Διδακτορικισ Διατριβισ και Μεταδιδακτορικισ Ζρευνασ 
ςτθν Ελλάδα και για το τρζχον ακαδθμαϊκό ζτοσ.  
 
(δ) ηθτά από τθν Πολιτεία να διακζςει άμεςα τουσ αναγκαίουσ πόρουσ για να 
καλφψει τισ ανειλθμμζνεσ υποχρεϊςεισ τθσ ςε διαφόρουσ διεκνείσ ερευνθτικοφσ 
οργανιςμοφσ, προγράμματα και κοινζσ πρωτοβουλίεσ.  
 
(ε)  ηθτά από τθν Πολιτεία  τθν άμεςθ  απλοποίθςθ τθσ διαδικαςίασ χοριγθςθσ  
διπλωμάτων ευρεςιτεχνίασ υιοκετϊντασ επιτυχθμζνα πρότυπα όπωσ των ΗΠΑ, που 
ζχουν μθδενικι γραφειοκρατία.  
 
 
Ο Πρόεδροσ 
 
 
Νικόλαοσ Μ. Σταυρακάκθσ 
Κακθγθτισ Ε.Μ.Π.  

 
Η Γραμματζασ 
 
 
Ευγενία Μπουρνόβα 
Αναπλθρϊτρια Κακθγιτρια Ε.Κ.Π.Α. 

37



 

 
Ο Πρόεδροσ 
 
Γιάννθσ Τςάκνθσ 
Κακθγθτισ ΤΕΙ Ακινασ 
 

 

Ο Γραμματζασ 
 
Κυριάκοσ Τςινίδθσ 
Κακθγθτισ Εφαρμογϊν ΤΕΙ  Λάριςασ 

Ο Πρόεδροσ  
 
 
Δθμιτρθσ Ε. Λουκάσ 
Κφριοσ Ερευνθτισ  

 

 
 
 

Η  Γ. Γραμματζασ 
 
 
Μαρία Θ. Στουμποφδθ 
Δ/ντρια Ερευνϊν 
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Πανελλήνια Ομοζπονδία υλλόγων 

Διδακηικού και Ερευνηηικού Προζωπικού 
 

Διεφκυνςθ:     ΣΤΑΔΙΟΥ  5,  4οσ Προφοσ,   GR105 62,    ΑΘΗΝΑ,     
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: posdep@posdep.gr      Ιςτοςελίδα: www.posdep.gr 

Τθλζφωνο:  210-3689372          Fax:  210-3689376 
 

Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο   

 

ΑΘΗΝΑ,  14  ΦΔΒΡΟΤΑΡΙΟΤ 2011 
 

ΔΚΣΔΛΔΣΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ  ΣΗ ΠΟΓΔΠ (2011-2013) 
 

2η   ΤΝΔΓΡΙΑΗ   -   ΠΑΡΑΚΔΤΗ   18  ΦΔΒΡΟΤΑΡΙΟΤ  2011 

 
Αγαπθτοί  υνάδελφοι, 
 
ςασ καλοφμε ςτθν 2θ Συνεδρίαςθ τθσ Εκτελεςτικισ Γραμματείασ τθσ Ομοςπονδίασ τθν 
ΡΑΑΣΚΕΥΗ   18  ΦΕΒΟΥΑΙΟΥ  2011, ώρα 10:00 ζωσ 14:30 ςτα Γραφεία τθσ ΡΟΣΔΕΡ, 
ΣΤΑΔΙΟΥ 5, 4οσ Προφοσ, ΑΘΗΝΑ, με τα ακόλουκα κζματα 
 

ΗΜΕΗΣΙΑ   ΔΙΑΤΑΞΗ 
 

1) ΕΝΗΜΕΩΣΗ ΑΡΟ ΤΟ ΡΟΕΔΕΙΟ:  
 

α) Απώλεια του ςυναδζλφου Γιώργου Κατςι. (Ενθμζρωςθ από τον Πρόεδρο) 
β) Γεγονότα τθσ Νομικισ και ΕΜΠ. (Ενθμζρωςθ από τον Πρόεδρο) 
γ) Κινθτοποιιςεισ ςτισ 23/2 και κζςθ τθσ Ομοςπονδίασ. (Ενθμζρωςθ από τθ Γραμματζα) 
δ) ΔΙΕΘΝΕ ΤΝΕΔΡΙΟ: Το Πανεπιςτήμιο ςτον 21ο αιώνα: Όραμα, Προβλήματα και Προοπτικέσ, 
23-25 Απριλίου 2010, ΑΘΗΝΑ: Εκτφπωςθ των Πρακτικών (Ενθμζρωςθ από τθ Γραμματζα) 
ε) Θεςμικι  Ολοκλιρωςθ τθσ ΠΟΔΕΠ (υνθμμζνο το καταςτατικό τθσ  Ομοςπονδίασ με τισ 
τροποποιιςεισ από προθγοφμενα υνζδρια). (Ειςιγθςθ  από τθ Γραμματζα) 
ςτ) Κζντρο Μελετών ΑΕΙ-Ερευνθτών. (Ειςιγθςθ από τον Πρόεδρο)  
η) υνάντθςθ με τον Σομζα Παιδείασ ΝΔ (Ειςιγθςθ από τον Πρόεδρο) 
 

2) Συμμετοχι τθσ ΡΟΣΔΕΡ ςτισ διαδικαςίεσ του ΕΣΥΡ για τθ ςυηιτθςθ των κεςμικών αλλαγών 
ςτθν ανώτατθ εκπαίδευςθ. (Ειςιγθςθ από τον Πρόεδρο) 

3) Διδακτικό-Ερευνθτικό προςωπικό των Ρανεπιςτθμίων και Μνθμόνιο: α) Εξελίξεισ, β) 1:5, γ) 
αδιόριςτα εκλεγμζνα μζλθ ΔΕΠ, δ) Πιςτώςεισ διδαςκόντων ΠΔ 407/80, ε) Αποςπάςεισ 
ςυηφγων μελών ΔΕΠ. (Ειςιγθςθ από τον Πρόεδρο) 

4) Οικονομικά Ρανεπιςτθμιακών: Νζο Ειδικό Μιςκολόγιο - Απόδοςθ του 15% ςτα Πανεπιςτιμια 
από τα μζλθ ΔΕΠ, που ζχουν Δελτίο Παροχισ Τπθρεςιών. (Ειςιγθςθ από τον Πρόεδρο) 

5) Χρθματοδότθςθ τθσ Ζρευνασ. (Ειςιγθςθ από τον Πρόεδρο) 
6) Μεταλυκειακι Εκπαίδευςθ & Κατάρτθςθ: Ενθμζρωςθ – αντιμετώπιςθ του κζματοσ. (Ειςιγθςθ 

από τον Πρόεδρο) 
7)  Θζματα Ρανεπιςτθμιακών Γιατρών. (Ειςιγθςθ από τον Πρόεδρο) 
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8)  Σφςταςθ των Ομάδων Εργαςίασ τθσ ΡΟΣΔΕΡ. (Ειςιγθςθ από τον Πρόεδρο) 
9)  Κανονιςμόσ Λειτουργίασ των Οργάνων τθσ Ομοςπονδίασ. (Ειςιγθςθ από τον Πρόεδρο) 
10) Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ ΜΕΛΩΝ ΔΕΡ: α) Π.Α.: Ανοιχτι Επιςτολι Κ υλλόγου ΔΕΠ 

Πανεπιςτθμίου Αιγαίου προσ ΤΠΔΒΜΘ για τθν περικοπι ςυμβάςεων διδαςκόντων του ΠΔ 
407/80 β) Πανεπιςτιμιο Μακεδονίασ, γ) Π.Θ.: Επιςτολι του Προζδρου του υλλόγου μελών 
ΔΕΠ, δ) ΕΜΠ: επιςτολι από το Δ για το μιςκολόγιο, απόφαςθ για τα ναρκωτικά. 

11)  ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ ΔΕΡ: α) Π.Θ.: Θζμα δικαςτικισ δίωξθσ τθσ ςυναδζλφου Βαςιλικισ 
Παπαδθμθτρίου (πρώθν Προζδρου του ΠΣΔΕ). (Ενθμζρωςθ από τον Πρόεδρο) 

12) ΠΡΟΕΣΟΙΜΑΙΑ ΣΗ 2Η ΤΝΕΔΡΙΑΗ ΣΗ ΔΙΟΙΚΟΤΑ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗ ΠΟΔΕΠ 
(ΔΙΕΤΡΤΜΕΝΗ).  

13)  ΠΡΟΕΣΟΙΜΑΙΑ ΣΗ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΗ ΠΟΔΕΠ ΣΗΝ 66Η ΤΝΟΔΟ ΠΡΤΣΑΝΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ 
ΑΕΙ,  Πανεπιςτιμιο ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΤ, ΝΑΤΠΛΙΟ, 18-19 ΦΕΒΡΟΤΑΡΙΟΤ 2010.  

 
Με υναδελφικοφσ Χαιρετιςμοφσ, 
  
 
ΝΙΚΟΛΑΟ  Μ.  ΣΑΤΡΑΚΑΚΗ,  Κακθγθτισ  ΕΜΠ 
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Διεφθυνςη:     ΣΤΑΔΙΟΥ  5,  4οσ Όροφοσ,   GR105 62,    ΑΘΗΝΑ,     
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: posdep@posdep.gr      Ιςτοςελίδα: www.posdep.gr 

Τηλζφωνο:  210-3689372          Fax:  210-3689376 
 

Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο   

 

ΑΘΗΝΑ,  18  ΦΔΒΡΟΤΑΡΙΟΤ 2011 
 

ΔΚΣΔΛΔΣΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ  ΣΗ ΠΟΓΔΠ (2011-2013) 
 

2ε   ΤΝΔΓΡΙΑΗ   -   ΠΑΡΑΚΔΤΗ   18  ΦΔΒΡΟΤΑΡΙΟΤ  2011, 10:00 - 14:30  
 Γραθεία ΠΟΓΔΠ, ΣΑΓΙΟΤ 5, 4ος Όροθος, ΑΘΗΝΑ 

 

Δ  Ν  Η  Μ  Δ  Ρ  Ω    Η 
 

ΗΜΔΡΗΙΑ   ΓΙΑΣΑΞΗ 
 

1) ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΑΠΟ ΣΟ ΠΡΟΔΓΡΔΙΟ:  
 

α) Απώιεηα ηνπ ζπλαδέιθνπ Γηώξγνπ Καηζή.  
 
Ζγινε αναφορά ςτθν μακρόχρονθ παρουςία του ςυναδζλφου Γιϊργου Κατςι ςτθ Σχολι του, 
τθν επιςτιμθ, τουσ φοιτθτζσ κακϊσ και ςτα όργανα τθσ Ομοςπονδίασ. Αποφαςίςτθκε εισ 
μνιμθν του ςυναδζλφου να κατατεκεί το ποςόν των 300.00 ευρϊ ςτθ ΜΚΟ «Γιατροί του 
Κόςμου», να ενθμερωκοφν θ οικογζνεια του κακϊσ και οι ςυνάδελφοι ςτθ Σχολι του. Τζλοσ 
κρατικθκε 1 λεπτοφ ςιγι εισ μνιμθ του ςυναδζλφου Γιϊργου. 

 
β) Γεγνλόηα ηεο Ννκηθήο θαη ΔΜΠ.  
 
Θ ΕΓ επιβεβαίωςε τθν ανακοίνωςθ του Ρροεδρείου τθσ Ομοςπονδίασ, που εξεδόκθ τισ θμζρεσ 
των γεγονότων που ςυνζβθςαν ςτθ Νομικι Σχολι.   

 
γ) Κηλεηνπνηήζεηο ζηηο 23/2 θαη ζέζε ηεο Οκνζπνλδίαο.  
 
(Βλζπε, ςχετικι απόφαςθ τθσ ΕΓ ςτθν Ιςτοςελίδα τθσ ΡΟΣΔΕΡ) 

 
δ) ΓΙΔΘΝΔ ΤΝΔΓΡΙΟ: Σν Παλεπηζηήκην ζηνλ 21ν αηώλα: Όξακα, Πξνβιήκαηα θαη 
Πξννπηηθέο, 23-25 Απξηιίνπ 2010, ΑΘΗΝΑ: Έθδνζε ηωλ Πξαθηηθώλ  
 
Ρροχωρά θ ζκδοςθ των Ρρακτικϊν του Συνεδρίου. Εκτιμάται ότι το βιβλίο κα ζχει ζνα μζγεκοσ 
330 περίπου ςελίδων. 

 
ε) Θεζκηθή  Οινθιήξωζε ηεο ΠΟΓΔΠ. 
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Θα αποςταλεί το Καταςτατικό τθσ Ομοςπονδίασ για ενθμζρωςθ των Συλλόγων επί των 
διατυπϊςεων που προτείνει θ Ομάδα Εργαςίασ τθσ ΔΕ και για τυχόν παρατθριςεισ τουσ, που 
όμωσ δεν μποροφν να αφοροφν ςε ουςιαςτικζσ αλλαγζσ του υπάρχοντοσ Καταςτατικοφ, εντόσ 
15 θμερϊν, πριν τθν ζγκριςθ από τθν ΕΓ και τθν υποβολι του κειμζνου ςτο Ρρωτοδικείο, ϊςτε 
με βάςθ τθν απόφαςθ του 10ο Συνεδρίου να αναγνωριςτεί θ Ομοςπονδία υπό τθ μορφι 
ςωματείου. Οι φραςτικζσ διατυπϊςεισ ζχουν προτακεί από Ομάδα Εργαςίασ, που ςυςτικθκε 
με απόφαςθ τθσ Δ.Ε. τθσ ΡΟΣΔΕΡ το φκινόπωρο του 2010. Αφοροφν κζματα που είχαν ιδθ 
αποφαςιςκεί ςε προθγοφμενα Συνζδρια τθσ Ομοςπονδίασ και τα οπoία από τότε 
εφαρμόηονταν ςτθν πράξθ από τθν Ομοςπονδία, ενϊ το άρκρο 37 τροποποιείται για να 
διαςφαλιςτεί θ ομαλι λειτουργία τθσ Ομοςπονδίασ ςτο μεςοδιάςτθμα μζχρι τθν ζγκριςθ του 
καταςτατικοφ από το Ρρωτοδικείο αλλά και μετά.  

 
ζη) ΚΕΝΤΟ ΕΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΡΤΥΞΘΣ ΤΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΘΣ ΚΑΙ ΕΕΥΝΑΣ (ΚΕΑΤΕΕ).  

 
Ρροχωροφμε με γοργοφσ ρυκμοφσ ςτθ ςφςταςθ ενόσ ανεξάρτθτου, διεκνϊν προδιαγραφϊν 
Κζντρου Μελετϊν και Ζρευνασ για τα κζματα τθσ τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ, τθσ ζρευνασ και 
τθσ καινοτομίασ ςε ςτενι ςυνεργαςία με τθν ΟΣΕΡ/ΤΕΙ και τθν ΕΕΕ. Ηθτοφμε από όλεσ τισ 
πλευρζσ να ςυμμετάςχουν από τθν πρϊτθ ςτιγμι ςε όλεσ τισ φάςεισ τθσ δθμιουργίασ και τθσ 
λειτουργίασ του Κζντρου. Πλεσ οι διαδικαςίεσ κα είναι ανοικτζσ ςε κάκε μζλοσ τθσ ΔΕ τθσ 
ΡΟΣΔΕΡ. Στα χζρια μασ είναι να δθμιουργιςουμε ζνα πραγματικά νζο κεςμό, που κα 
αποτελζςει το υπόδειγμα διαφάνειασ, αριςτείασ και αποτελεςματικότθτασ για τθν ευρφτερθ 
κοινωνία.  Θ βοφλθςθ και οι δυνάμεισ υπάρχουν αλλά και οι περιςτάςεισ όχι μόνο το απαιτοφν 
αλλά και το επιβάλλουν.  

 
δ) πλάληεζε κε ηνλ Σνκέα Παηδείαο ΝΓ  
 
Τθν Ρζμπτθ 17-2-2011 ϊρα 18.30 ζγινε ςυνάντθςθ αντιπροςωπίασ τθσ ΕΓ τθσ ΡΟΣΔΕΡ (Ν.Μ. 
Σταυρακάκθσ, Ε. Ευςτακόπουλοσ, Ε. Μπουρνόβα, Ε. Καραντηόλα) με τον Τομζα Ραιδείασ τθσ ΝΔ 
(κκ. Άρθσ Σπθλιωτόπουλοσ, Σπφροσ Ταλιαδοφροσ, Ακανάςιοσ Κυριαηισ). Ραρουςιάςαμε τισ 
Αποφάςεισ του 10ο Συνεδρίου τθσ ΡΟΣΔΕΡ κακϊσ και τισ άλλεσ πρόςφατεσ κζςεισ τθσ 
Ομοςπονδίασ ςτα επίκαιρα κζματα, όπωσ θ μθ υπογραφι των εξελίξεων των μελϊν ΔΕΡ από 
τον Υφυπουργό Ραιδείασ, θ μθ εφαρμογι του 1:5 ςτισ κζςεισ των μελϊν ΔΕΡ αλλά και 
γενικότερα ςτθν Ραιδεία και τθν Υγεία, το μιςκολογικό των πανεπιςτθμιακϊν,  το κζμα του 
αςφλου, κλπ.  
 

2) σκκεηοτή ηες ΠΟΓΔΠ ζηης δηαδηθαζίες ηοσ ΔΤΠ γηα ηε ζσδήηεζε ηωλ 
ζεζκηθώλ αιιαγώλ ζηελ αλώηαηε εθπαίδεσζε.  

 
(Βλζπε, ςχετικι απόφαςθ τθσ ΕΓ ςτθν Ιςτοςελίδα τθσ ΡΟΣΔΕΡ) 
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3) Θέκαηα ΓΔΠ: α) Δμειίμεηο, β) 1:5, γ) αδηόξηζηα εθιεγκέλα κέιε ΓΔΠ, δ) Πηζηώζεηο 
δηδαζθόληωλ ΠΓ 407/80, ε) Απνζπάζεηο ζπδύγωλ κειώλ ΓΔΠ.  
 
Επιβεβαιϊκθκαν οι κζςεισ, που το Ρροεδρείο ζχει πάρει το τελευταίο διάςτθμα κακϊσ και οι 
ενζργειεσ ςτισ οποίεσ προζβει μετά το Συνζδριο ςτα παραπάνω κζματα. 

(Βλζπε, ςχετικζσ ανακοινϊςεισ ςτθν Ιςτοςελίδα τθσ ΡΟΣΔΕΡ) 

 
4) Οηθολοκηθά Παλεπηζηεκηαθώλ: Νέν Δηδηθό Μηζζνιόγην - Απόδνζε ηνπ 15% ζηα 

Παλεπηζηήκηα από ηα κέιε ΓΔΠ, πνπ έρνπλ Γειηίν Παξνρήο Τπεξεζηώλ.  
 
Νζο Ειδικό Μισθολόγιο: ζγινε ενθμζρωςθ από τον Ρρόεδρο για τθ ςυνάντθςθ τθσ 12-1-2011, 
ςτο Υπουργείο Οικονομικϊν, του ίδιου και του Ρροζδρου τθσ ΟΣΕΡ-ΤΕΙ Γ.Τςάκνθ με τον 
Υπουργό Οικονομικϊν και τθν Υπουργό Ραιδείασ. Στθ ςυνάντθςθ παρευρίςκοντο επίςθσ ο 
Ειδικόσ Γραμματζασ ΑΕΙ Κακθγθτισ Βαςίλθσ Ραπάηογλου, ο Γενικόσ Γραμματζασ του ΥΡΟΙ 
Αναπλθρωτισ Κακθγθτισ Θλίασ Ρλαςκοβίτθσ και ο Γενικόσ Γραμματζασ Δθμοςιονομικισ 
Ρολιτικισ κφριοσ Θλίασ Ρεντάηοσ. Τα αποτελζςματα αυτισ τθσ ςυνάντθςθσ αποτυπϊνονται 
αναλυτικότατα ςτθν ανακοίνωςθ των 2 Ομοςπονδιϊν, που ακολοφκθςε τθ ςυνάντθςθ. 

(Βλζπε, ςχετικι ανακοίνωςθ ςτθν Ιςτοςελίδα τθσ ΡΟΣΔΕΡ) 
 
Απόδοση του 15% στα Πανεπιστήμια από τα μζλη ΔΕΠ: Συηθτικθκε διεξοδικά το κζμα τθσ 
καταβολισ ςτα Ρανεπιςτιμια του 15% από ςυναδζλφουσ, που ζχουν Δελτίο Ραροχισ 
Υπθρεςιϊν, όπωσ προβλζπει ο ιςχφον νόμοσ.  Κατά τθ ςυηιτθςθ αναδειχτικαν τα ακόλουκα 
ςθμεία: α) τα μζλθ ΔΕΡ υποχρεοφνται να αποδίδουν ανά εξάμθνο το 15% των ειςπράξεων, που 
αποκομίηουν από τθ χριςθ του Δελτίου β) τα Ρανεπιςτιμια υποχρεοφνται από το νόμο ςε 
τακτά χρονικά διαςτιματα να ελζγχουν αν αποδίδονται τα οφειλόμενα, γ) Οι υποχρεϊςεισ 
αυτζσ είναι ανεξάρτθτεσ από το γεγονόσ ότι εκκρεμοφν ςτα δικαςτιρια αγωγζσ ςυναδζλφων 
εναντίων των ρυκμίςεων του ςχετικοφ Νόμου, δ) παρά το γεγονόσ ότι οι πλθροφορίεσ που 
διακζτει θ Ομοςπονδία είναι περιοριςμζνεσ, φαίνεται ότι ςε οριςμζνα πανεπιςτιμια τα 
οφειλόμενα ςυμποςοφνται ςε ζνα ποςόν, το οποίο αποτελεί ςθμαντικό μζροσ του ετιςιου 
προχπολογιςμοφ τουσ.  
 
Θ Ε.Γ. τθσ Ομοςπονδίασ λαμβάνοντασ υπόψθ 1) τθ γενικότερθ οικονομικι ςυγκυρία 2) τισ 
ακαδθμαϊκζσ, θκικζσ και πολιτικζσ διαςτάςεισ του κζματοσ, 3) τισ ςοβαρζσ προςπάκειεσ 
ακαδθμαϊκισ και ευκφτερα αναπτυξιακισ αναβάκμιςθσ, ςτισ οποίεσ κα πρζπει  ταχφτατα να 
προχωριςει το πανεπιςτθμιακό μασ ςφςτθμα, δεςμεφτθκε να μελετιςει περαιτζρω το κζμα 
και να επανζλκει με ςυγκεκριμζνεσ προτάςεισ ςτθν επόμενθ ςυνεδρίαςθ τθσ Δ.Ε.  
 

5) Υρεκαηοδόηεζε ηες Έρεσλας.  
 
Επιβεβαιϊκθκαν οι κζςεισ, που το Ρροεδρείο ζχει πάρει το τελευταίο –και οι ενζργειεσ τισ 
οποίεσ ζκανε μετά το Συνζδριο- ςτα παραπάνω κζματα. 

(Βλζπε, ςχετικζσ ανακοινϊςεισ ςτθν Ιςτοςελίδα τθσ ΡΟΣΔΕΡ) 

 
6) Μεηαισθεηαθή Δθπαίδεσζε & Καηάρηηζε: Δλεκέξωζε – αληηκεηώπηζε ηνπ ζέκαηνο.  
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Ζγινε ενθμζρωςθ για τθν κατάςταςθ που επικρατεί ςτο χϊρο τθσ μεταλυκειακισ εκπαίδευςθσ και 
κατάρτιςθσ ςχετικά με τουσ τίτλουσ ςπουδϊν, το επίπεδο των εκπαιδευτικϊν διαδικαςιϊν, τισ 
άδειεσ δικαιόχρθςθσ (franchising), τα επαγγελματικά δικαιϊματα, τθν παράνομθ και 
παραπλανθτικι διαφιμιςθ και τισ ενζργειεσ τθσ Ρολιτείασ απζναντι ςε υπαρκτά ςοβαρά 
προβλιματα παραβατικότθτασ και ανομίασ.  Γενικζσ διαπιςτϊςεισ: α) θ Ρολιτεία είναι  είτε 
αδικαιολόγθτα αποφςα ι ολιγωροφςα, β) το κεςμικό πλαίςιο παραμζνει ανεπαρκζσ, 
αναχρονιςτικό και (ίςωσ ςκόπιμα) αναποτελεςματικό, γ) κάτω από αυτζσ τισ ςυνκικεσ είναι 
προφανζσ ότι βρίςκουν πρόςφορο ζδαφοσ πρακτικζσ και διαδικαςίεσ τθσ γκρίηασ και μαφρθσ 
οικονομίασ, εισ βάροσ τθσ νζασ γενιάσ και των οικογενειϊν τουσ, οικογενειϊν που ανικουν ςτα 
μεςαία και κυρίωσ  ςτα φτωχά και πολφ φτωχά ςτρϊματα τθσ Ελλθνικισ κοινωνίασ. 
 
Θ Ομοςπονδίασ κεωρϊντασ ότι θ ςωςτι και ςφγχρονθ ανάπτυξθ αυτοφ του χϊρου αποτελεί ζνα 
ςθμαντικό ςτοιχείο  για τθν ορκολογικι ανάπτυξθ του ςυνόλου τθσ τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ 
κατ’ επζκταςθ και τθσ χϊρασ ςυνολικά, κα προςπακιςει ςε ςυνεργαςία και με τισ άλλεσ 
Ομοςπονδίεσ του χϊρου να φζρει το κζμα ςτισ ςωςτζσ του διαςτάςεισ το αμζςωσ επόμενο 
χρονικό διάςτθμα. 
 

7) Θέκαηα Παλεπηζηεκηαθώλ Γηαηρώλ.  
 
Ζγινε ενθμζρωςθ ςτθν Ε.Γ. για τισ ενζργειεσ που ζχουν γίνει από τθν πλευρά τθσ Ομοςπονδίασ 
κατά τθν προθγοφμενθ διετία για τα κζματα των μελϊν ΔΕΡ των Ιατρικϊν και Οδοντιατρικϊν 
Τμθμάτων προσ τα ςυναρμόδια Υπουργείο Υγείασ και Ραιδείασ. Επίςθσ τονίςτθκε θ 
ιδιαιτερότθτα των προβλθμάτων που αντιμετωπίηουν όςα μζλθ ΔΕΡ αςκοφν κλινικό ζργο ςε 
Ρανεπιςτθμιακά Νοςοκομεία.  Σε ςυνζχεια και τθσ ςχετικισ με το κζμα αυτό απόφαςθσ του 
10ου Συνεδρίου τθσ ΡΟΣΔΕΡ, θ Εκτελεςτικι Γραμματεία αποφάςιςε την οργάνωςη υπό την 
αιγίδα τησ ΠΟΣΔΕΠ Ημερίδασ  εντόσ του Μαρτίου 2011, με ςκοπό τθ ςυηιτθςθ των κεμάτων 
που προκφπτουν από τισ ςυνκικεσ και τουσ νόμουσ υπό τουσ οποίουσ τα μζλθ ΔΕΡ που είναι 
ενταγμζνα ςτα Νοςοκομεία καλοφνται να ανταποκρικοφν: α) ςτο εκπαιδευτικό ζργο ςε 
προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο, β) ςτθ διενζργεια κλινικισ και εργαςτθριακισ ζρευνασ 
και  γ) ςτθν παροχι υψθλοφ επίπεδου υπθρεςιϊν υγείασ. 
 

 
8)  ύζηαζε ηωλ Οκάδωλ Δργαζίας ηες ΠΟΓΔΠ.  
 
Θ εμπειρία τθσ προθγοφμενθσ περιόδου με τισ Ο.Ε. τθσ ΡΟΣΔΕΡ ιταν μεικτοφ τφπου. Για κάποιεσ 
Ομάδεσ ιταν πολφ κετικι και για άλλεσ όχι. Θ αποτελεςματικότθτα-επιτυχίασ μιασ Ομάδασ 
μποροφμε να ποφμε ότι ιταν ςυνδυαςμόσ αφενόσ του ζντονου ενδιαφζροντοσ για το 
ςυγκεκριμζνο κζμα αλλά και τθσ προςπάκειασ που καταβλικθκε από τα μζλθ και κυρίωσ τον/τθν 
ςυντονιςτι/τρια τθσ Ομάδασ. Στθ βάςθ αυτι το Ρροεδρείο αποφάςιςε να προτείνει ζνα 
μικρότερο αρικμό ΟΕ, ελπίηοντασ ότι τϊρα όλεσ κα μπορζςουν να αποδϊςουν και να ςυνδράμουν 
ουςιαςτικά τθν Ομοςπονδία ςτθ διαμόρφωςθ ζγκυρων, τεκμθριωμζνων, ςφγχρονων και πολιτικά 
ορκϊν αποφάςεων για κζςεισ και ενζργειεσ, ιδιαίτερα αναγκαίεσ ςτουσ δφςκολουσ καιροφσ που 
ζρχονται.  
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9)  Καλοληζκός Λεηηοσργίας ηωλ Οργάλωλ ηες Οκοζπολδίας.  
 

Αποφαςίςτθκε θ ςφςταςθ Ομάδασ Εργαςίασ για να αςχολθκεί με τθ ςφνταξθ των Εςωτερικϊν 
Κανονιςμϊν λειτουργίασ τθσ Ε.Γ., τθσ Δ.Ε. αλλά και τθσ Ιςτοςελίδασ και του Ιςτότοπου τθσ 
Ομοςπονδίασ. Επίςθσ θ ΟΕ κα διατυπϊςει κανονιςμό διεξαγωγισ των εκλογϊν ςτουσ Συλλόγουσ 
κατά τθν εκλογι αντιπροςϊπων για τα Συνζδρια τθσ ΡΟΣΔΕΡ. Καλοφνται όλεσ οι παρατάξεισ τθσ 
Δ.Ε. να προτείνουν μζλθ για αυτι τθν Ομάδα Εργαςίασ. 

  
10) Η ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΟΤ ΤΛΛΟΓΟΤ ΜΔΛΩΝ ΓΔΠ: α) Π.Α.: Αλνηρηή Δπηζηνιή Κ 

πιιόγνπ ΓΔΠ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ πξνο ΤΠΓΒΜΘ γηα ηελ πεξηθνπή ζπκβάζεωλ 
δηδαζθόληωλ ηνπ ΠΓ 407/80 β) Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο, γ) Π.Θ.: Δπηζηνιή ηνπ 
Πξνέδξνπ ηνπ πιιόγνπ κειώλ ΓΔΠ, δ) ΔΜΠ: επηζηνιή από ην Γ γηα ην κηζζνιόγην, 
απόθαζε γηα ηα λαξθωηηθά. 

 
Ανακοινϊκθκαν ςτθν Ε.Γ. αποφάςεισ, ανακοινϊςεισ και ενζργειεσ των ςυγκεκριμζνων 
Συλλόγων μελϊν ΔΕΡ, οι οποίεσ ιδθ βρίςκονται αναρτθμζνεσ ςτθν Ιςτοςελίδα τθσ ΡΟΣΔΕΡ. 

 
11)  ΘΔΜΑΣΑ ΜΔΛΩΝ ΓΔΠ: α) Π.Θ.: Θέκα δηθαζηηθήο δίωμεο ηεο ζπλαδέιθνπ Βαζηιηθήο 

Παπαδεκεηξίνπ (πξώελ Πξνέδξνπ ηνπ ΠΣΓΔ).  
 
Θ Ε.Γ. ενθμερϊκθκε για το κζμα τθσ δικαςτικισ δίωξθσ τθσ ςυναδζλφου Βαςιλικισ 
Ραπαδθμθτρίου, πρϊθν Ρροζδρου του ΡΤΔΕ, του Ρανεπιςτθμίου Θεςςαλιασ. Είμαςτε ςε 
επαφι με τθ ςυνάδελφο και κα τθν ςτθρίξουμε με όποιο τρόπο και μζςον μασ υποδειχκεί από 
τθν πλευρά τθσ. 
 

12) ΠΡΟΔΣΟΙΜΑΙΑ ΣΗ 2Η ΤΝΔΓΡΙΑΗ ΣΗ ΓΙΟΙΚΟΤΑ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗ ΠΟΓΔΠ 
(ΓΙΔΤΡΤΜΔΝΗ).  
 
Στθ 2θ ΔΕ αποςτζλλονται τα κζματα που αναφζρονται παραπάνω. Θ 2θ ΔΕ κα κλθκεί ςε 
Συνεδρίαςθ εντόσ του Μαρτίου και οπωςδιποτε μόλισ διαπιςτωκεί ότι υπάρχουν ςοβαρζσ 
εξελίξεισ. 

 
13)  ΠΡΟΔΣΟΙΜΑΙΑ ΣΗ ΤΜΜΔΣΟΥΗ ΣΗ ΠΟΓΔΠ ΣΗΝ 66Η ΤΝΟΓΟ ΠΡΤΣΑΝΔΩΝ 

ΔΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΔΙ,  Παλεπηζηήκην ΠΔΛΟΠΟΝΝΗΟΤ, ΝΑΤΠΛΙΟ, 18-19 ΦΔΒΡΟΤΑΡΙΟΤ 
2010.  
 

Κατά τθ ςυμμετοχι μασ ςτθν 66θ Σφνοδο Ρρυτάνεων κα παρουςιάςουμε τισ κζςεισ τθσ 
Ομοςπονδίασ τόςο ςτο 10ο Συνζδριο όςο και ςτθ 2θ Συνεδρίαςθ τθσ ΕΓ.   
 

Με πλαδειθηθνύο Υαηξεηηζκνύο, 
  

ΝΙΚΟΛΑΟ  Μ.  ΣΑΤΡΑΚΑΚΗ,  Καζεγεηήο  ΔΜΠ 
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ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ   

        
  Ακινα,   14  Φεβρουαρίου  2011 

Α  Π  Ο  Φ  Α  Σ  Η 
 

ΘΕΜΑ: φςταςθ των Ομάδων Εργαςίασ τθσ ΠΟΔΕΠ για τθ διετία 2011-2013.  

 
Η Εκτελεςτικι Γραμματεία τθσ ΠΟΔΕΠ ςτθ 2θ ςυνεδρίαςι τθσ τθσ 18θσ  Φεβρουαρίου 
2011 λαμβάνοντασ υπόψθ τθν εμπειρία που αποκόμιςε από τθ λειτουργία των 
αντιςτοίχων Ομάδων Εργαςίασ (ΟΕ) κατά τθν προθγοφμενθ περίοδο 2009-2011, 
αποφάςιςε να ςυςτιςει τισ ακόλουκεσ ΟΕ:  
ΟΜΑΔΑ   Α.  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΠΟΤΔΩΝ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ  
ΟΜΑΔΑ   Β.  ΔΙΟΙΚΗΗ - ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ  ΣΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΩΝ  
ΟΜΑΔΑ   Γ.   ΕΝΙΑΙΟ ΧΩΡΟ ΣΡΙΣΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΚΑΙ ΕΡΕΤΝΑ  
ΟΜΑΔΑ Δ. ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΔΤΝΑΜΙΚΟ ΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΙΑΠΟΡΑ – ΕΝΙΑΙΟ 
ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ ΧΩΡΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΩΝ– ΠΟΕ,  ΟΟΑ,  UNESCO  
ΟΜΑΔΑ Ε. ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑ – ΑΝΑΠΣΤΞΗ – ΚΟΙΝΩΝΙΑ / ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ  
ΟΜΑΔΑ  ΣΤ.   ΛΤΚΕΙΟ – ΠΡΟΒΑΗ – ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ  
ΟΜΑΔΑ Ζ.  ΜΕΣΑΛΤΚΕΙΑΚΗ  ΖΩΝΗ – ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΣΑ – ΣΕΧΝΙΚΗ 
ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ 
 ΟΜΑΔΑ Η.  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΩΝ – ΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ ΣΩΝ 
ΙΔΡΤΜΑΣΩΝ  
ΟΜΑΔΑ Θ.   ΘΕΜΑΣΑ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ ΧΟΛΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΤΓΕΙΑ 
Καλοφνται όλοι οι ςυνάδελφοι τθσ Δ.Ε. να ενταχκοφν ςτισ Ο.Ε και να αναλάβουν 
πρωτοβουλίεσ ςε ςυνεργαςία με τθν Ε.Γ,  τον ςυντονιςτι τθσ Ο.Ε και βζβαια το πλαίςιο 
που κακορίηουν οι αποφάςεισ του υνεδρίου κακϊσ και οι αποφάςεισ τθσ Ε.Γ. και τθσ 
Δ.Ε. για τθν παραγωγι ζργου ςτο αντίςτοιχο αντικείμενο. 
 

 Ο Πρόεδροσ 
 
 

Νικόλαοσ Μ. ταυρακάκθσ 
Κακθγθτισ Ε.Μ.Π. 

 

Η Γραμματζασ 
 
 

Ευγενία Μπουρνόβα 
Αναπλθρϊτρια Κακθγιτρια Ε.Κ.Π.Α. 
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ΕΚΣΕΛΕΣΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ   

 

 

Α  Π  Ο  Φ  Α    Η 
 

Ακινα,  18  ΦΕΒΡΟΤΑΡΙΟΤ 2011 
 

ΘΕΜΑ: Σχετικά με την ζρευνα κοινήσ γνώμησ για τισ μεταρρυθμίςεισ ςτην Ανώτατη Εκπαίδευςη.  

 
Πριν από λίγεσ θμζρεσ δθμοςιοποιικθκε ςτθν ιςτοςελίδα του Τπουργείου Παιδείασ, Διά Βίου 
Μάκθςθσ και Θρθςκευμάτων ζρευνα κοινισ γνώμθσ για τθν Ανώτατθ Εκπαίδευςθ, που αφορά 
«ςτην κατανόηςη των προςδοκιών και των αντιδράςεων ςτισ νζεσ προτάςεισ του ΥΠΔΒΜΘ για 
την Ανώτατη Εκπαίδευςη, μζςα από τουσ δρώντεσ του χώρου ςε ποςοτικό επίπεδο».  
   
Η εν λόγω ζρευνα – που χρθματοδοτικθκε ωσ ερευνθτικό ζργο από το ΕΠΑ, και διενεργικθκε 
από γνωςτι εταιρεία δθμοςκοπιςεων – ελζγχεται ωσ προσ τθ μεκοδολογία και ενζχει ςοβαρά 
ςφάλματα ςτθν οργάνωςθ και τθ διεξαγωγι τθσ[βλ. και το παράρτθμα ςτθ διεφκυνςθ: 
http://www.posdep.gr/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=483&Itemid
=135], πράγμα που ςφμφωνα με ςυναδζλφουσ πανεπιςτθμιακοφσ γνώςτεσ του αντικειμζνου, 
κακιςτά βάςιμα αμφιςβθτιςιμθ τθν εγκυρότθτα των αποτελεςμάτων τθσ: 
 

 Τπάρχει ςυνεχισ ταλάντευςθ και ςφγχυςθ ανάμεςα ςτισ «μεταρρυκμίςεισ» γενικά, και 
ςτισ «ςυγκεκριμζνεσ μεταρρυκμίςεισ», για τισ οποίεσ θ πλειονότθτα των ερωτώμενων 
δεν είναι επαρκώσ ενθμερωμζνθ. 

 τισ περιςςότερεσ ερωτιςεισ το δείγμα καλείται να απαντιςει ςε ερωτιςεισ που 
περιζχουν όρουσ με τεράςτιο εφροσ αμφιςθμίασ, που δθλ. ο κακζνασ μπορεί να τισ 
ερμθνεφςει όπωσ κζλει. 

 Σίκεται «θκικό» δίλθμμα ςτουσ/ςτισ ερωτώμενουσ/-εσ: καλοφνται να απαντιςουν 
ςφμφωνα με τουσ κανόνεσ τθσ θκικισ ι πολιτικισ ευπρζπειασ, όχι ςφμφωνα με αυτό 
που πιςτεφουν αλλά ςφμφωνα με αυτό που δεν ντρζπονται να πουν. 

 Δεν υπάρχουν οφτε ερωτιςεισ επιβεβαίωςθσ οφτε ερωτιςεισ που κα διαςφάλιηαν τον 
αποκλειςμό ςυςτθμικών ςφαλμάτων. 

 
Εν κατακλείδι, αναρωτιόμαςτε, αν τυχόν υποβαλλόταν θ μεκοδολογία και θ ζκβαςθ τθσ 
μελζτθσ ςε διεκνζσ περιοδικό προσ δθμοςίευςθ, άραγε τι υποδοχι κα είχε; Και ο Τφυπουργόσ 
Παιδείασ – ωσ Κακθγθτισ τθσ τατιςτικισ– αν τθν ζκρινε, πώσ κα τθν αξιολογοφςε;  
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Είναι επομζνωσ ςαφζσ πωσ θ ζρευνα δεν εξυπθρετεί το ςτόχο που είχε τεκεί περί «κατανόηςησ 
των προςδοκιών και των αντιδράςεων ςτισ νζεσ προτάςεισ», και θ διεξαγωγι τθσ με τζτοιουσ 
όρουσ εγείρει οριςμζνα πολφ ςοβαρά ηθτιματα για το Τπουργείο: 
 
 Πώσ αποδζχτθκε το αποτζλεςμα του ζργου, όταν δεν ακολουκικθκε ςτθ δθμοςκόπθςθ 

θ επιςτθμονικι μεκοδολογία;  
 Σελικά ενδιαφζρεται να μάκει πώσ ςκζπτονται οι δρώντεσ του κοινωνικοφ χώρου ςτον 

οποίο απευκφνεται θ πολιτικι του ι απλώσ κάνει επικοινωνιακά τεχνάςματα;  
 Δεν αντιλαμβάνεται ότι αν ο πρακτικόσ ςχεδιαςμόσ τθσ πολιτικισ κα βαςίηεται ςε λάκοσ 

γνώςθ του υποβάκρου, όπου κα δοκιμαςτοφν τα προτεινόμενα μζτρα, αυτά δεν κα 
φζρουν τα προςδοκώμενα αποτελζςματα;   

 
Για τθν Εκτελεςτικι Γραμματεία τθσ ΠΟΔΕΠ είναι ιδιαίτερα κλιβερό το γεγονόσ ότι το 
Τπουργείο Παιδείασ μετζρχεται πρακτικών που δεν αναβακμίηουν τον δθμόςιο διάλογο και 
αξιοποιεί «πορίςματα» ερευνών αμφιβόλου ποιότθτασ, ενώ παράλλθλα αγνοεί τισ κζςεισ που 
εδώ και καιρό κατακζτουν οι πανεπιςτθμιακοί, ςυνεχίηοντασ να απαξιώνει τόςο τθν ζννοια του 
διαλόγου όςο και αυτά τα ίδια τα πανεπιςτιμια και τουσ λειτουργοφσ τουσ.  
 
ε μια εποχι μάλιςτα που χειμάηεται θ οικονομία, θ διεξαγωγι τθσ ζρευνασ αυτισ προκαλεί 
επίςθσ ερωτιματα για το κόςτοσ, τθν αξιοποίθςθ των ερευνθτικών προγραμμάτων και τθ 
χριςθ των κονδυλίων προβολισ και δθμοςιότθτασ του Τπουργείου. Σο κόςτοσ τθσ ζρευνασ 
(59.901 ευρώ ςφμφωνα με δθμοςιεφματα εφθμερίδων) ιςοδυναμεί με τισ μεικτζσ ετιςιεσ 
αποδοχζσ δφο επίκουρων κακθγθτών ι υπερβαίνει τθν ετιςια χρθματοδότθςθ δφο 
μεταπτυχιακών προγραμμάτων (!!!). Σθν ίδια ςτιγμι που διεξάγονται από τα ίδια τα 
πανεπιςτιμια πολλζσ ζρευνεσ, που ακολουκοφν τουσ κανόνεσ τθσ τζχνθσ και τθσ επιςτιμθσ και 
τισ οποίεσ κα μποροφςε το Τπουργείο να εμπιςτευκεί. 
 
Για τθν Εκτελεςτικι Γραμματεία τθσ ΠΟΔΕΠ, θ ατυχισ περίπτωςθ τθσ ςυγκεκριμζνθσ ζρευνασ  
αναδεικνφει τθν ανάγκθ ςφςταςθσ ενόσ ανεξάρτθτου, ζγκυρου κζντρου μελετών και ζρευνασ 
διεκνών προδιαγραφών για τθν τριτοβάκμια εκπαίδευςθ και ζρευνα – όπωσ αποφαςίςτθκε και 
ςτο πρόςφατο 10ο υνζδριο τθσ ΠΟΔΕΠ–, ώςτε να παράγονται αξιόπιςτεσ, μθ κατευκυνόμενεσ 
και επιςτθμονικά τεκμθριωμζνεσ μελζτεσ, που κα αποτελοφν ουςιαςτικό εργαλείο για το 
ςχεδιαςμό και τον ζλεγχο τθσ πολιτικισ για τθν Σριτοβάκμια Εκπαίδευςθ και τθν Ζρευνα.      

 

Ο Πρόεδροσ 
 
 

Νικόλαοσ Μ. ταυρακάκθσ 
Κακθγθτισ Ε.Μ.Π. 

 

 

Η Γραμματζασ 
 
 

Ευγενία Μπουρνόβα 
Αναπλθρώτρια Κακθγιτρια Ε.Κ.Π.Α. 
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ΕΚΣΕΛΕΣΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ   

 

Α  Π  Ο  Φ  Α    Η 
 

Αθήνα,  18  ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2011 

 

Θζμα: Σχετικά με τθ ςυηιτθςθ για τθν μεταρρφκμιςθ τθσ Τριτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ ςτο Εκνικό 
Συμβοφλιο Παιδείασ. 

 
Ειςαγωγι 

 
Το ΥΠΔΒΜΘ ςτο πλαίςιο τθσ διαβοφλευςθσ γφρω από τθ ςχεδιαηόμενθ μεταρρφκμιςθ ςτθν 
τριτοβάκμια, ζφερε πρόςφατα προσ ςυηιτθςθ ςτο ΕΣΥΠ επιμζρουσ κζματα τθσ μεταρρφκμιςθσ 
(7θ, 8θ και 9θ ςυνεδρίαςθ). 
 
Η Εκτελεςτικι Γραμματεία τθσ ΠΟΣΔΕΠ, ζχοντασ από καιρό τοποκετθκεί υπζρ τθσ κατάργθςθσ 
του οργάνου (όπωσ άλλωςτε είχε ειςθγθκεί αρχικά και θ Υπουργόσ) και τθσ αντικατάςταςισ 
του από μια Ανεξάρτθτθ Αρχι με αυξθμζνο ρόλο και ςυγκροτθμζνθ δομι, διατθρεί ςοβαρζσ 
αμφιβολίεσ για τθν αποτελεςματικότθτα τθσ ενζργειασ αυτισ ωσ προσ τον επιδιωκόμενο ςτόχο, 
δθλ. τθν ουςιαςτικι ςυηιτθςθ των προτεινόμενων αλλαγϊν και τθν εξεφρεςθ ςθμείων 
ςυμφωνίασ και ςυναίνεςθσ. Επίςθσ δθλϊνουμε ότι θ τοποκζτθςι μασ αυτι δεν ζχει να κάνει 
ςε τίποτα με τα φυςικά πρόςωπα, που ζχουν αναλάβει τθν θγεςία του ΕΤΠ και των 
επιμζρουσ υμβουλίων, για τα οποία θ εκτίμθςι μασ παραμζνει ςτο ακζραιο τόςο όςον 
αφορά τθ διαδρομι τουσ ςτο ακαδθμαϊκό ςφςτθμα όςον και ςε ό,τι αφορά τισ επίπονεσ 
προςπάκειεσ που καταβάλλουν για να ανταποκρικοφν ςτα κακικοντά τουσ μζςα από ποικίλεσ 
αντιξοότθτεσ. 
 
Αρνθτικά τοποκετείται θ Εκτελεςτικι Γραμματεία τθσ ΠΟΔΕΠ και απζναντι ςτθν 
παράκαμψθ του ΑΠΕ και του ΑΣΕ, των πραγματικά αρμόδιων οργάνων να ςυηθτιςουν 
ενδελεχϊσ για τισ αναγκαίεσ μεταρρυκμίςεισ ςτθν τριτοβάκμια εκπαίδευςθ. 
 
Στο ίδιο πνεφμα, θ Εκτελεςτικι Γραμματεία  τθσ ΠΟΣΔΕΠ βλζπει με ςκεπτικιςμό τθν αδυναμία 
ολοκλιρωςθσ τθσ ςχετικισ ςυηιτθςθσ και ςτθ Διακομματικι Επιτροπι τθσ Βουλισ, χωρίσ να 
ζχει κατατεκεί κανζνα γραπτό κείμενο αναφορικά με τισ εξειδικεφςεισ των αλλαγϊν που 
περιζχονται ςτο κείμενο διαβοφλευςθσ, αλλά και κανζνα γραπτό κείμενο - παρά τισ 
διαβεβαιϊςεισ του Υφυπουργοφ- αποτφπωςθσ των απόψεων που εξζφραςαν οι εκπρόςωποι 
των κομμάτων. 
 
Παρ’ όλα αυτά, θ Ομοςπονδία κεωρεί απαραίτθτθ τθ δθμόςια τοποκζτθςι τθσ επί των 
κεμάτων που ςυηθτικθκαν ςτο ΕΣΥΠ και γι’ αυτό αποφάςιςε να προχωριςει ςτθν κατάκεςθ 
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γραπτϊσ των απόψεϊν τθσ. Επιμζνει ότι οι όποιεσ μεταρρυκμίςεισ προτείνονται κα πρζπει 
πρωτίςτωσ να αποτελοφν προϊόν μελζτθσ με βάςθ δεδομζνα που ζχουν καταγραφεί με 
επιςτθμονικό και αντικειμενικό τρόπο και ότι κα πρζπει να δθλϊνονται ρθτά οι 
επιδιωκόμενοι ςτόχοι μζςω των ςυγκεκριμζνων προτάςεων. Οι αλλαγζσ επομζνωσ κα  πρζπει 
να απαντοφν ςε πραγματικζσ ανάγκεσ –που όντωσ υπάρχουν– παρζμβαςθσ για τθ βελτίωςθ τθσ 
οργάνωςθσ και τθσ λειτουργίασ των ΑΕΙ και όχι αςκιςεισ επί χάρτου και τμιμα τθσ 
επικοινωνιακισ πολιτικισ του οποιουδιποτε.   
 
Είναι επιτακτικι ανάγκθ όλοι να ςυνειδθτοποιιςουμε ότι το πολφπλοκο και πολυδιάςτατο 
πανεπιςτθμιακό μασ ςφςτθμα ζχει ωσ παρακατακικθ ζνα  αξιόλογο παρελκόν και απαιτεί 
μια ξεκάκαρθ πολιτικι, που κα διαςφαλίηει τθ ςυνεχι ποιοτικι αναβάκμιςι του ςτο μζλλον. 
 

ΕΤΠ 7θ ςυνεδρίαςθ (Σετάρτθ 26 Ιανουαρίου 2011) 
 

Θζμα:  «Σο διοικθτικό μοντζλο για τθν τριτοβάκμια» 
(Απόφαςθ του 10ου Συνεδρίου τθσ ΠΟΣΔΕΠ) 

 
Η απαίτθςθ για αυτοδιοίκηςη των ιδρυμάτων ανϊτατθσ εκπαίδευςθσ, θ οποία ςτθν Ελλάδα 
είναι κατοχυρωμζνθ από το Σφνταγμα, πθγάηει από τθν ανάγκθ ακαδημαϊκήσ ελευθερίασ και 
αντιςτακμίηεται από τθν υποχρζωςθ κοινωνικήσ λογοδοςίασ εκ μζρουσ τθσ ακαδθμαϊκισ 
κοινότθτασ.  

Για τθν ΠΟΣΔΕΠ, θ διοίκθςθ των ιδρυμάτων πρζπει να είναι ιςχυρι και ανεξάρτθτθ από ομάδεσ 
ςυμφερόντων μζςα και ζξω από το πανεπιςτιμιο, και να εξαςφαλίηει τθν αποτελεςματικι 
διαχείριςθ των ιδρυμάτων. Η διοίκθςθ πρζπει να απολαμβάνει τθσ εμπιςτοςφνθσ τθσ 
πανεπιςτθμιακισ κοινότθτασ και να διακζτει δθμοκρατικι νομιμοποίθςθ από αυτι. 

Η εξαςφάλιςθ τθσ αυτοδιοίκθςθσ, τθσ διαφάνειασ, τθσ ακαδθμαϊκότθτασ, τθσ αποτελεςματικισ 
διοίκθςθσ και τθσ λογοδοςίασ των πανεπιςτθμίων επιτυγχάνεται ωσ εξισ:  

Η φγκλθτοσ πρζπει να παραμείνει το ανώτατο ακαδημαϊκό όργανο και όργανο διοίκηςησ του 
ιδρφματοσ. Η Σφγκλθτοσ είναι ολιγομελζσ όργανο και υποςτθρίηεται  από τισ αναβακμιςμζνεσ 
υπθρεςίεσ του ιδρφματοσ.   

Παράλλθλα με τθ Σφγκλθτο, λειτουργεί το Συμβοφλιο ςτρατηγικοφ ςχεδιαςμοφ και κοινωνικήσ 
λογοδοςίασ του ιδρφματοσ, κυρίωσ με ςυμβουλευτικζσ αρμοδιότθτεσ. Παρακολουκεί τθ 
ςτρατθγικι ανάπτυξθσ του Ιδρφματοσ, και δθμοςιοποιεί τθν ετιςια ζκκεςι του.  

Το Συμβοφλιο αποτελείται κατά πλειοψθφία από εκλεγμζνα μζλθ ΔΕΠ- διαφορετικά από 
αυτά που ςυμμετζχουν ςτθ Σφγκλθτο και από εξωτερικά μζλθ. Τα  εξωτερικά μζλθ, τα 
οποία μπορεί να είναι είτε Ζλλθνεσ είτε διεκνείσ προςωπικότθτεσ με εμπειρία ςτθν 
διοίκθςθ και ςτρατθγικζσ ανάπτυξθσ ακαδθμαϊκϊν ιδρυμάτων, επιλζγονται από τα 
ακαδθμαϊκά όργανα του Ιδρφματοσ. 

Ο Πρφτανθσ και όλα τα μονοπρόςωπα όργανα του Ιδρφματοσ εκλζγοντα  από τα μζλθ ΔΕΠ και 
το λοιπό μόνιμο διδακτικό προςωπικό του Ιδρφματοσ. Τα  ςυλλογικά όργανα είναι ολιγομελι. 
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Τα μζλθ των ςυλλογικϊν οργάνων εκλζγονται από τισ  αντίςτοιχεσ ομάδεσ τθσ ακαδθμαϊκισ 
κοινότθτασ που εκπροςωποφνται ςε αυτά. 

Η φοιτητική ςυμμετοχή ςτθ διοίκθςθ του ιδρφματοσ, ιδιαίτερα ςε κζματα τα οποία 
άπτονται των ενδιαφερόντων των φοιτθτϊν, όπωσ κζματα ςπουδϊν, φοιτθτικισ 
μζριμνασ, διεκνϊν εκπαιδευτικϊν ανταλλαγϊν, πολιτιςμοφ, ακλθτιςμοφ, κ.ά., μζςω 
δημοκρατικά εκλεγμζνων εκπροςώπων των φοιτθτριϊν και των φοιτθτϊν, αποτελεί 
ςθμαντικό μζροσ τθσ δθμοκρατικισ διαπαιδαγϊγθςθσ ςτθν οποία αποβλζπει θ ανϊτατθ 
εκπαίδευςθ. Η ζκταςθ και ο τρόποσ ςυμμετοχισ των φοιτθτϊν ςτα ςυλλογικά όργανα 
διοίκθςθσ ι ςτθν ανάδειξθ ατόμων ςε κζςεισ διοίκθςθσ, ρυκμίηεται από τον εςωτερικό 
κανονιςμό κάκε ιδρφματοσ, μζςα ςε γενικά πλαίςια που κακορίηει ο νόμοσ. Στόχοσ τθσ 
μεταρρφκμιςθσ πρζπει να είναι θ ποιοτικι αναβάκμιςθ τθσ φοιτθτικισ εκπροςϊπθςθσ 
ςτα όργανα που χειρίηονται κζματα φοιτθτικοφ ενδιαφζροντοσ 

 

ΕΤΠ 8θ ςυνεδρίαςθ (Σετάρτθ 2 Φεβρουαρίου 2011) 
 

Θζμα Πρϊτο:  «Νζεσ αρχζσ ακαδθμαϊκισ οργάνωςθσ και οργάνωςθσ ςπουδϊν» 
 
Σε ςχζςθ με τα ςυναφι χωρία από το «κείμενο διαβοφλευςθσ» κακϊσ και με τισ τρεισ βαςικζσ 
επιδιϊξεισ τθσ προτεινόμενθσ μεταρρφκμιςθσ, όπωσ αναπτφχκθκαν από τον Πρόεδρο του 
ΕΣΥΠ, θ ΠΟΣΔΕΠ τοποκετείται ωσ εξισ: 
 
(Α) Διαφωνοφμε με τθν προτεινόμενθ γενικευμζνθ επαναφορά τθσ Σχολισ ωσ ακαδθμαϊκισ και 
διοικθτικισ οντότθτασ, αντί του Τμιματοσ. Θεωροφμε ότι  το επιχείρθμα τθσ 
αποτελεςματικότερθσ οριηόντιασ διοικθτικισ υποςτιριξθσ είναι λιγότερο ςθμαντικό από τθν 
ανάγκθ να παραμείνει το Τμιμα θ βαςικι ακαδθμαϊκι μονάδα. Το Τμιμα μπορεί να 
ςυμμετάςχει ςε διατμθματικά/διεπιςτθμονικά προγράμματα, ςτα οποία ο ρόλοσ τθσ Σχολισ 
και του Κοςμιτορα κα είναι καίριοσ: ςυνζργιεσ, καλφτερθ αξιοποίθςθ ανκρϊπινων πόρων και 
υποδομϊν, κ.ο.κ. Η λειτουργία πανεπιςτθμιακϊν προγραμμάτων ςπουδϊν μονοετοφσ και 
διετοφσ διάρκειασ δεν είναι αποδεκτι. 
 
 (Β) Διαφωνοφμε με τθ γενικευμζνθ οργάνωςθ ενιαίου πρϊτου ζτουσ ςπουδϊν ςε επίπεδο 
Σχολισ και τθν ειςαγωγι νζων φοιτθτϊν/-τριϊν ςε αυτό. Θεωροφμε ότι θ ειςαγωγι των νζων 
φοιτθτϊν/-τριϊν ςε Τμιμα ι ςε Σχολι πρζπει να αποφαςίηεται από το κάκε πανεπιςτιμιο με 
βάςθ τισ ιδιαιτερότθτεσ του και τισ διακζςιμεσ υποδομζσ. Σε κάκε περίπτωςθ για τθν ειςαγωγι 
φοιτθτϊν/-τριϊν ςε Σχολζσ και όχι ςε Τμιματα πρζπει να δοκεί ικανόσ μεταβατικόσ χρόνοσ 
προςαρμογισ των πανεπιςτθμίων ςτον νζο τρόπο ειςαγωγισ.  
 
Κρίςιμο ςθμείο ςτθν περίπτωςθ ειςαγωγισ των φοιτθτϊν/-τριϊν ςε Σχολζσ είναι θ διαςφάλιςθ 
του αδιάβλθτου και τθσ αντικειμενικότθτασ ςτθν επιλογι τουσ, κακϊσ και ο αρικμόσ των 
ειςακτζων (ειδικά ςτισ εργαςτθριακζσ ςχολζσ) και τα κριτιρια βάςει των οποίων  κα ενταχκοφν 
ςτα Τμιματα τθσ Σχολισ μετά τθν ολοκλιρωςθ του πρϊτου κοινοφ ζτουσ, ηθτιματα ςτα οποία 
τα ιδρφματα πρζπει να ζχουν βαρφνοντα λόγο.  
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(Γ) Διαφωνοφμε με τθ γενικευμζνθ δθμιουργία ξεχωριςτϊν μεταπτυχιακϊν ςχολϊν, ςε επίπεδο 
ιδρφματοσ, αποκομμζνων από τα προπτυχιακά προγράμματα, με διακριτι διοικθτικι δομι. 
Θεωροφμε ότι πρζπει να κεςπιςτοφν αυςτθρά κριτιρια (επιςτθμονικά, μελζτεσ ςκοπιμότθτασ 
κ.λ.π.) για τθ δθμιουργία μεταπτυχιακϊν προγραμμάτων και αυςτθρι αξιολόγθςθ αυτϊν που 
ιδθ λειτουργοφν.  
 
θμαντικόσ παράγοντασ για τθν ποιότθτα ςπουδϊν, και ςε μεταπτυχιακό επίπεδο, είναι ο 
ενιαίοσ χϊροσ τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ και ζρευνασ με τθν ουςιαςτικι και ιςότιμθ 
ςυμμετοχι των ερευνθτϊν/-τριϊν και τθν ςυνεργαςία Ερευνθτικϊν Κζντρων και 
Πανεπιςτθμίων.    
 
Θζμα Δεφτερο: «Ρυκμίςεισ που ςχετίηονται με το προςωπικό των πανεπιςτθμίων και των 
ΣΕΙ» 
 
(Α) Σχετικά με τισ βαθμίδεσ του προςωπικοφ ςτα Πανεπιςτήμια, κεωροφμε ότι: 
 
(α) πρζπει να περιοριςτοφν οι ςυνεχείσ κρίςεισ και οι ςχζςεισ εξάρτθςθσ των κατϊτερων 
βακμίδων προσ τισ ανϊτερεσ, με παράλλθλεσ βελτιϊςεισ ςτθ ςφνκεςθ των εκλεκτορικϊν 
ςωμάτων, 
(β) θ ςθμερινι βακμίδα του Λζκτορα με τα τυπικά και ουςιαςτικά προςόντα που τθσ 
αντιςτοιχοφν ζχει καταλιξει να είναι αναντίςτοιχθ των πραγματικϊν προςόντων των 
υποψθφίων. 
 
Κατά ςυνζπεια, κα μποροφςαν οι βακμίδεσ να περιοριςτοφν ςε 3 και να υπάρχει κρίςθ για 
μονιμότθτα ςτθ βακμίδα του επίκουρου μετά από 5 χρόνια. Σε μια τζτοια περίπτωςθ, 
μεταβατικζσ διατάξεισ πρζπει να προνοιςουν για τουσ υπθρετοφντεσ λζκτορεσ και τουσ 
εκλεγμζνουσ υπό διοριςμό. Δεν κεωροφμε ότι είναι χριςιμο να υπάρχει βακμίδα προςωπικοφ 
με αποκλειςτικά διδακτικό ζργο και όχι ερευνθτικό, όπωσ θ προτεινόμενθ αλλαγι τθσ 
βακμίδασ του Λζκτορα, θ οποία δεν κα δίνει δυνατότθτα εξζλιξθσ. 
 
Σε ςχζςθ, με το ζκτακτο ι επικουρικό διδακτικό ζργο, ςυμφωνοφμε με τθ ςταδιακι κατάργθςθ 
του κεςμοφ των διδαςκόντων του Π.Δ. 407 και προτείνουμε τθν αντικατάςταςι τουσ με τον 
κεςμό των μεταδιδακτόρων  ερευνθτϊν ςτουσ οποίουσ κα ανατίκεται και διδακτικό ζργο, 
κακϊσ και τθν αξιοποίθςθ του κεςμοφ του επιςκζπτθ κακθγθτι. Βοθκθτικό διδακτικό ζργο 
πρζπει επίςθσ να ανατίκεται ςτουσ υποψιφιουσ διδάκτορεσ. 
 
Όςον αφορά τθν διαδικαςία εκλογισ ι εξζλιξθσ μζλουσ ΔΕΠ θ κζςθ μασ είναι γενικά θ εξισ: 
Διαφωνοφμε με τον οριςμό του εκλεκτορικοφ ςϊματοσ και ειςθγθτικισ επιτροπισ από το 
μονοπρόςωπο όργανο διοίκθςθσ του Κοςμιτορα, όπωσ προτείνεται. Τα εκλεκτορικά ςϊματα 
κα πρζπει να απαρτίηονται από μζλθ ΔΕΠ του ιδίου ι άλλου πανεπιςτθμίου που κα είναι 
ειδικοί ςτο αντικείμενο τθσ υπό προκιρυξθ κζςθσ. Το υπουργείο πρζπει άμεςα να 
δρομολογιςει τισ απαραίτθτεσ διαδικαςίεσ ϊςτε να διαμορφωκεί ο εκνικόσ κατάλογοσ κριτϊν 
για κάκε επιςτθμονικι περιοχι.  
 

52



Πανελλήνια Ομοζπονδία Συλλόγων Διδακηικού και Ερευνηηικού Προζωπικού  

 

 

Τζλοσ κεωροφμε ότι χρειάηεται να δθμιουργθκεί ζνα δευτεροβάκμιο όργανο  παραπομπισ 
των ενδοπανεπιςτθμιακϊν διαφορϊν, όπωσ οι εκλογζσ  μελϊν ΔΕΠ, κλπ. 
 
(Β) Σχετικά με τη μιςθοδοςία των πανεπιςτημιακών: 
 
Διαφωνοφμε με τθν πρόνοια ότι θ «πολιτεία χρθματοδοτεί το προςωπικό των ιδρυμάτων 
ςφμφωνα με τισ προγραμματικζσ ςυμφωνίεσ». Η πολιτεία ζχει τθν υποχρζωςθ να διαςφαλίηει 
τθν μιςκοδοςία των πανεπιςτθμιακϊν  πζρα και ζξω από τθν υπογραφι ι μθ 
«προγραμματικϊν ςυμφωνιϊν». Είναι υποχρζωςθ τθσ πολιτείασ να διαςφαλίηει ζνα 
αξιοπρεπζσ μιςκολόγιο για τουσ πανεπιςτθμιακοφσ δαςκάλουσ, το οποίο κα ανταποκρίνεται 
ςτα προςόντα τουσ και ςτο λειτοφργθμα που επιτελοφν. Το κάκε πανεπιςτιμιο μπορεί με βάςθ 
δικά του ακαδθμαϊκά κριτιρια να παρζχει επιπλζον χρθματοδότθςθ για ερευνθτικό ζργο ι για 
επιπλζον τεχνικό-διοικθτικό προςωπικό ςε πανεπιςτθμιακοφσ με εξαίρετεσ ακαδθμαϊκζσ 
επιδόςεισ.  
 

ΕΤΠ 9θ ςυνεδρίαςθ (Σετάρτθ 9 Φεβρουαρίου 2011) 
 

Θζμα Πρϊτο: «Σρόποι μετάδοςθσ τθσ γνϊςθσ ςτθν Ανϊτατθ Εκπαίδευςθ» 
 
Βαςικι κζςθ τθσ ΠΟΣΔΕΠ και ςτο κζμα αυτό, όπωσ και ςε όλα τα υπόλοιπα, είναι ότι οι 
τοποκετιςεισ πρζπει να βαςίηονται ςε πραγματικά δεδομζνα και να ζχουν κεωρθτικι 
τεκμθρίωςθ. Δεν επιτρζπεται εμπειρικζσ γνϊςεισ (ι εντυπϊςεισ) να αποτελοφν τθ βάςθ για το 
ςχεδιαςμό εκνικϊν πολιτικϊν και μεταρρυκμίςεων. Θεωροφμε ότι ςτθν τριτοβάκμια 
εκπαίδευςθ χρθςιμοποιοφνται, και οφείλουν να χρθςιμοποιοφνται ακόμθ εντατικότερα, 
ποικίλοι τρόποι διδαςκαλίασ, μεταξφ των οποίων και θ διάλεξθ. 
 
Η χριςθ τθσ διάλεξθσ κακίςταται πολλζσ φορζσ απαραίτθτθ όχι λόγω προτίμθςθσ του/τθσ 
διδάςκοντα/-ουςασ, αλλά λόγω τθσ αδυναμίασ κατάτμθςθσ των τμθμάτων ςε μικρότερα 
ακροατιρια (βλ. μθ εφαρμογι ρφκμιςθσ άρκρου του νόμου 3549/2007 για τα 80-μελι 
τμιματα). 
 
Διαφωνοφμε με τον προτεινόμενο περιοριςμό των μακθμάτων επιλογισ ςτα προγράμματα 
ςπουδϊν – αδυνατίηει  αυτό που ςυνιςτά ςυγκριτικό πλεονζκτθμα για το κάκε πρόγραμμα 
ςπουδϊν,  και που επιτρζπει τθ διαφοροποίθςθ του ακαδθμαϊκοφ προφίλ των φοιτθτϊν/-
τριϊν. Η πρόταςθ αυτι του περιοριςμοφ προσ όφελοσ επιπλζον των υποχρεωτικϊν μακθμάτων 
ςε μικρά τμιματα υποδθλϊνει από πλευράσ κυβζρνθςθσ τθν πρόςλθψθ τθσ τριτοβάκμιασ 
εκπαίδευςθσ ωσ διαδικαςίασ κατάρτιςθσ, με τον πανεπιςτθμιακό δάςκαλο ςε ρόλο εμψυχωτι.  
 
Η αναβάκμιςθ των παρεχόμενων προγραμμάτων και θ βελτίωςθ των τρόπων διδαςκαλίασ δεν 
πρζπει να περιορίηονται αποκλειςτικά ςτθ χριςθ των νζων τεχνολογιϊν από τον/τθ 
διδάςκοντα/-ουςα, όπωσ θ προτεινόμενθ ιςτοςελίδα. Σθμαντικζσ αλλαγζσ απαιτοφνται και από 
μζρουσ του φοιτθτικοφ πλθκυςμοφ (πϊσ εκπαιδεφεται ςτθ δευτεροβάκμια και πϊσ ςυνεχίηει 
ςτθν τριτοβάκμια), όπωσ αλλαγζσ ςε ςχζςθ με τισ εξεταςτικζσ περιόδουσ, τουσ όρουσ φοίτθςθσ 
και παρακολοφκθςθσ κ.ά. 
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Η πρόταςθ για διοικθτικό τεχνικό τμιμα ςε επίπεδο Σχολισ/Κοςμθτείασ δεν λαμβάνει υπόψθ 
τθσ τον τεράςτιο αρικμό ανκρωποωρϊν που απαιτοφνται για τθν τεχνολογικι υποςτιριξθ των 
μακθμάτων. Χωρίσ τεχνικό προςωπικό ςτα εργαςτιρια (ΕΤΕΠ, εξωτερικοφσ ςυνεργάτεσ), και 
χωρίσ βοθκθτικό διδακτικό προςωπικό (υποψιφιοι διδάκτορεσ, με ωριαία αποηθμίωςθ) δεν 
μπορεί να βελτιωκοφν ουςιαςτικά οι τρόποι διδαςκαλίασ. 
 
Η Ομοςπονδία εκτιμϊντασ τθ ςπουδαιότθτα που το κζμα αυτό ζχει για τθν ουςιαςτικι 
αναβάκμιςθ τθσ εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ προτίκεται να οργανϊςει  θμερίδα με ςτόχο τθν 
αποτφπωςθ τθσ υπάρχουςασ κατάςταςθσ ςε εκνικό αλλά και διεκνζσ επίπεδο και να 
διατυπϊςει ζνα ςφνολο κζςεων ςχετικά με τθν ανάπτυξθ αυτισ τθσ δραςτθριότθτασ ςτο 

ελλθνικό πανεπιςτιμιο. 
 

Θζμα Δεφτερο: «Χωροταξία ακαδθμαϊκϊν μονάδων» 
 

Ζνα από τα ςθμαντικότερα κζματα τθσ μεταρρφκμιςθσ, θ αναδιάρκρωςθ του χάρτθ τθσ 
τριτοβάκμιασ, ςυηθτείται ελάχιςτα και αρκετά επιφανειακά, χωρίσ δθλαδι να αναφζρονται 
ρθτά οι επιδιωκόμενοι ςτόχοι και τα κριτιρια που προτείνονται να χρθςιμοποιθκοφν. 
 
Η κυβζρνθςθ εξακολουκεί ακόμα και ςιμερα να μθν ζχει απαντιςει ςε δφο πολφ βαςικά 
ερωτιματα: (α) πόςο μαηικι επικυμεί να είναι θ τριτοβάκμια εκπαίδευςθ, (β) εάν κεωρεί ότι 
ανά περιφζρεια επικυμεί να υπάρχει ζνα ίδρυμα ι περιςςότερα, ι πόςο μεγάλα κζλει τα 
κεντρικά πανεπιςτιμια. 
 
Βαςικι κζςθ τθσ ΠΟΔΕΠ είναι το να ςυηθτθκεί θ αναδιάρκρωςθ ωσ ςυνζχεια μιασ 
ουςιαςτικισ αξιολόγηςησ των ιδρυμάτων, παλαιότερων και νεότερων («τμθμάτων τθσ 
διεφρυνςθσ»).  
 
Τα βαςικά κριτιρια πρζπει να είναι δφο ειδϊν: επιςτθμολογικά (ςχετικά δθλ. με τθν εξζλιξθ 
των επιςτθμϊν) και αναπτυξιακά. Μζριμνα πρζπει επίςθσ να λθφκεί για τισ μετακινιςεισ 
διοικθτικοφ και ακαδθμαϊκοφ προςωπικοφ. 
 
 

Ο Πρόεδροσ 
 
 

Νικόλαοσ Μ. Σταυρακάκθσ 
Κακθγθτισ Ε.Μ.Π. 

 

Η Γραμματζασ 
 
 

Ευγενία Μπουρνόβα 
Αναπλθρϊτρια Κακθγιτρια Ε.Κ.Π.Α. 
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Α  Π  Ο  Φ  Α    Η 
 

Αθήνα,  18  ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2011 
 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε κινητοποιήσεις των πανεπιστημιακών στις 23 Φεβρουαρίου 2011  
 
 
 

Η Εκτελεστική Γραμματεία της ΠΟΣΔΕΠ αποφάσισε να καλέσει τους συλλόγους-

μέλη της σε αγωνιστικές κινητοποιήσεις εξαιτίας της συσσώρευσης σημαντικών 

οικονομικών προβλημάτων για τον κλάδο, που το ΥΠΔΒΜΘ και το Υπουργείο 

Οικονομικών αρνούνται να αντιμετωπίσουν. 

 

Το πλαίσιο και τα αιτήματα της κινητοποίησης, σε συνέχεια των σχετικών 

αποφάσεων του πρόσφατου 10ου Συνεδρίου της Ομοσπονδίας αφορούν: 

 

 Την ανάγκη διαμόρφωσης νέου ειδικού μισθολογίου για τους/τις 

πανεπιστημιακούς, με ενσωμάτωση στον βασικό μισθό των επιδομάτων. 

 Τη μη εφαρμογή στα Πανεπιστήμια του  κανόνα 5:1 για την πραγματοποίηση 

προσλήψεων.  

Ειδικότερα απαιτούμε:  

 

 Την προώθηση της διαδικασίας των εξελίξεων των μελών ΔΕΠ που έχει 

αδικαιολόγητα και παράνομα ανασταλεί από το Υπουργείο. 

 Το διορισμό των 700 περίπου εκλεγμένων μελών ΔΕΠ που εκκρεμεί εδώ και 2 

σχεδόν χρόνια. 

 Την έγκριση πιστώσεων για την πληρωμή των συμβασιούχων διδασκόντων 

που καλύπτουν διδακτικές ανάγκες για την απαραίτητη εκπαίδευση του 

φοιτητικού κόσμου.  
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 Την ενίσχυση της χρηματοδότησης των πανεπιστημίων που ασφυκτιούν 

κάτω από τις περικοπές ύψους 40% περίπου, με αποτέλεσμα να  κινδυνεύει η 

εύρυθμη λειτουργία τους. 

Κατά συνέπεια, η Ε.Γ. της ΠΟΣΔΕΠ εισηγείται στους συλλόγους να καλέσουν τα 

μέλη τους σε κινητοποίηση την Τετάρτη 23 Φεβρουαρίου 2011 με τη μορφή που θα 

επιλέξουν και θα εξειδικεύσουν οι ίδιοι οι  Σύλλογοι. 

 

 

 

 

Ο Πρόεδρος 

 

 

Νικόλαος Μ. Σταυρακάκης 

Καθηγητής Ε.Μ.Π.  

 

Η Γραμματέας 

 

Ευγενία Μπουρνόβα 

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια 

Ε.Κ.Π.Α. 
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Α  Π  Ο  Φ  Α    Η 
 
 

Αθήνα,  18  ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2011 
 
 

ΘΕΜΑ: Η κζςθ τθσ Ομοςπονδίασ ςχετικά με τα προβλιματα που παρουςιάηονται ςτισ ςχζςεισ 
των πανεπιςτθμιακών γιατρών με διοικιςεισ Πανεπιςτθμιακών Νοςοκομείων.  
 

 

Τον τελευταίο καιρό γινόμαστε μάρτυρες μιας προσπάθειας ηθικής και 

κοινωνικής εξόντωσης μελών ΔΕΠ που υπηρετούν σε νοσοκομεία του ΕΣΥ, με 

αφορμή τη διενέργεια διοικητικών ελέγχων από εσωτερικούς και εξωτερικούς 

ελεγκτικούς μηχανισμούς των νοσοκομείων. Οι έλεγχοι αυτοί, που διενεργούνται 

στα πλαίσια διαδικασιών ρουτίνας ή για τη διερεύνηση διάφορων καταγγελιών, θα 

έπρεπε να είναι εμπιστευτικοί και να ακολουθούν μια συγκεκριμένη νομική οδό, 

όπως  αυτή ρητά και με σαφήνεια προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία.  

 

Η Εκτελεστική Γραμματεία της ΠΟΣΔΕΠ εκφράζει την έντονη δυσαρέσκεια 

της  γιατί έχει παρατηρηθεί ότι σε ορισμένες περιπτώσεις τα πορίσματα των 

ελέγχων αυτών διαρρέουν προς τα μέσα ενημέρωσης, πριν καν οι  αρμόδιοι από το 

νόμο φορείς και οι άμεσα ενδιαφερόμενοι λάβουν γνώση των εγγράφων αυτών. Η  

τακτική των διαρροών θέτει σε κίνδυνο την εύρυθμη και απρόσκοπτη  λειτουργία 

ολόκληρων Νοσοκομείων και Ιατρικών Σχολών, δυναμιτίζει τα θεμέλια του 

Δημόσιου Συστήματος Υγείας της χώρας και διαταράσσει ανεπανόρθωτα τη σχέση 

εμπιστοσύνης ασθενούς-γιατρού.  Επιπλέον, εντείνει το κλίμα απαξίωσης των 

Πανεπιστημιακών που παρατηρείται το τελευταίο διάστημα, με αρνητικές 

συνέπειες στη λειτουργία των αντίστοιχων Πανεπιστημιακών και Νοσοκομειακών 

μονάδων με άμεσο κίνδυνο την απομάκρυνση  καταξιωμένων πανεπιστημιακών 

δασκάλων και την υποβάθμιση του Δημόσιου Συστήματος Υγείας.  

 

Ως πανεπιστημιακοί δάσκαλοι και ακαδημαϊκοί λειτουργοί ζητούμε να 

εφαρμόζονται χωρίς παρεκκλίσεις το σύνταγμα και οι νόμοι. Οι διοικήσεις των 

Πανεπιστημιακών Νοσοκομείων -και των Νοσοκομείων όπου λειτουργούν 

Πανεπιστημιακές Κλινικές και Εργαστήρια- οφείλουν να παραπέμπουν το όποιο 
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πρόβλημα αφορά πανεπιστημιακούς γιατρούς στα κατά το νόμο αρμόδια όργανα 

του Πανεπιστημίου. Για περιπτώσεις όπου αυτό αποδεικνύεται αναγκαίο έχουμε την 

πεποίθηση ότι η δικαιοσύνη μπορεί να φωτίσει κάθε πτυχή των όποιων  υποθέσεων 

προκύπτουν και να τιμωρήσει τους πραγματικούς ενόχους, εάν και όπου υπάρχουν.  

 

 

 

Ο Πρόεδρος 
 
 

Νικόλαος Μ. Σταυρακάκης 
Καθηγητής Ε.Μ.Π. 

 

Η Γραμματζας 
 
 

Ευγενία Μπουρνόβα 
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ε.Κ.Π.Α. 
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Α  Π  Ο  Φ  Α    Η 
 

Ακινα,  18  ΦΕΒΡΟΤΑΡΙΟΤ 2011 
 
 

ΘΕΜΑ: Συνάντηση για τα θζματα των μελών ΔΕΠ  των Τμημάτων Ιατρικής, Νοσηλευτικής  και 
Οδοντιατρικής.  

 

H υπάρχουςα Νομοκεςία αλλά και οι αλλαγζσ που ζχουν πρόςφατα ξεκινιςει ι που 
ςχεδιάηεται να εφαρμοςτοφν ςτο Εκνικό φςτθμα Τγείασ, αναπόφευκτα επθρεάηουν τθ 
λειτουργία των Πανεπιςτθμιακϊν Νοςοκομείων και των Πανεπιςτθμιακϊν Κλινικϊν και 
Εργαςτθρίων που λειτουργοφν ςε Νοςοκομεία.  

ε ςυνζχεια τθσ ςχετικισ με το κζμα αυτό απόφαςθσ του 10ου υνεδρίου τθσ ΠΟΔΕΠ, θ 
Εκτελεςτικι Γραμματεία αποφάςιςε την οργάνωςη υπό την αιγίδα τησ ΠΟΣΔΕΠ ημερίδασ  με 
ςκοπό τθ ςυηιτθςθ των κεμάτων που προκφπτουν από τισ ςυνκικεσ και τουσ νόμουσ υπό τουσ 
οποίουσ τα μζλθ ΔΕΠ που είναι ενταγμζνα ςτα Νοςοκομεία καλοφνται να ανταποκρικοφν: 

 ςτο εκπαιδευτικό ζργο ςε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο, 

 ςτθ διενζργεια κλινικισ και εργαςτθριακισ ζρευνασ και  

 ςτθν παροχι υψθλοφ επιπζδου υπθρεςιϊν υγείασ. 

Επιπλζον, οι ςυνκικεσ υπό τισ οποίεσ λειτουργοφν οι Πανεπιςτθμιακζσ Κλινικζσ και Εργαςτιρια 
ςτα Νοςοκομεία γίνονται ακόμα πιο δφςκολεσ από το γεγονόσ ότι ςτθ λειτουργία τουσ 
εμπλζκονται τόςο το Τπουργείο Παιδείασ όςο και το Τπουργείο Τγείασ, με αποτζλεςμα τισ 
γνωςτζσ δυςκολίεσ  ςυντονιςμοφ και τθν ζλλειψθ ολοκλθρωμζνθσ πολιτικισ για τα 
προβλιματα που προκφπτουν.   

Σα ειδικότερα κζματα που προτείνεται να ςυηθτθκοφν είναι:   

 Η ανάλυςθ τθσ ςθμερινισ κατάςταςθσ, με το διαφορετικό τρόπο λειτουργίασ του ΕΚΠΑ, 
του ΑΠΘ και των άλλων Πανεπιςτθμίων και πωσ εξελίχκθκαν αυτζσ οι ςυνκικεσ.    

 Η κεςμοκζτθςθ πλαιςίου για τουσ οργανιςμοφσ των Πανεπιςτθμιακϊν Νοςοκομείων 
που κα πρζπει να εφαρμοςτεί ςε όλα τα Πανεπιςτθμιακά Νοςοκομεία και ςτα 
Νοςοκομεία, όπου λειτουργοφν Πανεπιςτθμιακζσ Κλινικζσ και Εργαςτιρια. 
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 Η κακιζρωςθ των όρων και προχποκζςεων ζνταξθσ των μελϊν ΔΕΠ ςτα Νοςοκομεία, με 
τρόπο που να ςυμβάλει ςτθν βζλτιςτθ κάλυψθ του εκπαιδευτικοφ, ερευνθτικοφ και 
νοςθλευτικοφ ζργου των νοςοκομείων και των Σμθμάτων Ιατρικισ, Νοςθλευτικισ και 
Οδοντιατρικισ, ενϊ κα διαςφαλίηει αξιοπρεπείσ και ομοιογενείσ ςχζςεισ εργαςίασ για 
τα μζλθ ΔΕΠ. 

 Η ςυμμετοχι των μελϊν ΔΕΠ ςτθν 24ωρθ λειτουργία των νοςοκομείων και ςτα 
απογευματινά ιατρεία. 

 Η προςαρμογι του φψουσ τθσ ειδικισ αμοιβισ για το νοςοκομειακό ζργο και τθσ 
αποηθμίωςθσ των υπερωριϊν των μελϊν ΔΕΠ που υπθρετοφν ςε Πανεπιςτθμιακζσ 
Κλινικζσ ι Εργαςτιρια εγκατεςτθμζνα ςτα Νοςοκομεία του ΕΤ.  

 Η διαςαφινιςθ των αρμοδιοτιτων των Ιατρϊν ΕΤ που υπθρετοφν ςε Πανεπιςτθμιακζσ 
Κλινικζσ και Εργαςτιρια. 

Η τελικι μορφι τθσ κεματολογίασ τθσ ςυνάντθςθσ κακϊσ και οι τυχόν κεντρικζσ ειςθγιςεισ 
που κα προκφψουν, κα διαμορφωκοφν από το ςφνολο των ςυμμετεχόντων ςε ςυνεργαςία με 
τθν Οργανωτικι Επιτροπι. τθ ςυνάντθςθ αυτι κα κλθκοφν να ςυμμετάςχουν τα μζλη ΔΕΠ 
των Τμημάτων Ιατρικήσ, Νοςηλευτικήσ και Οδοντιατρικήσ,  που είναι 

 μζλθ  τθσ Διοικοφςασ Επιτροπήσ τθσ ΠΟΔΕΠ 

 μζλθ ΔΣ των Συλλόγων ι Ενιαίων Φορζων των μελϊν ΔΕΠ  

 με θεςμικό ρόλο ςτη Διοίκηςη των Πανεπιςτημίων, χολϊν και Σμθμάτων (Πρυτάνεισ, 
Αντιπρυτάνεισ, Κοςμιτορεσ, Πρόεδροι Σμθμάτων).  

Η ςυνάντθςθ ςχεδιάηεται να οργανωκεί ςτο ςυντομότερο δυνατόν χρόνο και πάντωσ πριν το 
τζλοσ Μαρτίου 2011 ςτην Αθήνα.   

-------------------------------------------------------- 

τθν Οργανωτική Επιτροπή τθσ ςυνάντθςθσ – θ οποία κεωροφμε ότι ζχει κακαρά ςυμβολικό 
χαρακτιρα -  ςυμμετζχουν οι κάτωκι: 

 Νικόλαοσ Σταυρακάκησ  Πρόεδροσ  Ε.Γ. τθσ ΠΟΔΕΠ 

 Ευςτάθιοσ  Ευςταθόπουλοσ  Αντιπρόεδροσ Ε.Γ. τθσ ΠΟΔΕΠ 

 Ευγενία  Μπουρνόβα   Γραμματζασ  Ε.Γ. τθσ ΠΟΔΕΠ 

 Ιωάννησ Νηματοφδησ μζλοσ Ε.Γ. τθσ ΠΟΔΕΠ 

 Ζνασ Πρόεδροσ υλλόγου μελϊν ΔΕΠ Πανεπιςτθμιακοφ Νοςοκομείου. Προτείνεται θ 
Ζφη Καψαλάκη (ΠΑΓΝΛ)  

60



Πανελλήνια Ομοζπονδία Συλλόγων Διδακηικού και Ερευνηηικού Προζωπικού  

 

 

 Ζνασ Πρόεδροσ υλλόγου μελϊν ΔΕΠ Ιατρικοφ Σμιματοσ. Προτείνεται ο Πλουμήσ 
Παςαδάκησ (Ιατρικι ΔΠΘ) 

 Ζνασ Πρόεδροσ υλλόγου μελϊν ΔΕΠ Οδοντιατρικοφ Σμιματοσ. Προτείνεται ο  Στζλιοσ 
Δαλαμπίρασ (Οδοντιατρικι ΑΠΘ) 

 Ζνασ Πρόεδροσ υλλόγου μελϊν ΔΕΠ Σμιματοσ Νοςθλευτικισ. Προτείνεται ο Βαγγζλησ 
Κωνςταντίνου ( Νοςθλευτικι ΕΚΠΑ).  

Ο Πρόεδροσ 
 
 

Νικόλαοσ Μ. ταυρακάκθσ 
Κακθγθτισ Ε.Μ.Π. 

 

 

Η Γραμματζασ 
 
 

Ευγενία Μπουρνόβα 
Αναπλθρϊτρια Κακθγιτρια Ε.Κ.Π.Α. 
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Διεύθυνζη:     ΣΤΑΔΙΟΥ  5,   GR105 62,    ΑΘΗΝΑ,     

Ηλεκηρονικό Ταχυδρομείο: posdep@posdep.gr      Ιζηοζελίδα: www.posdep.gr 
Τηλέθωνο:  210-3689372          Fax:  210-3689376 

 

Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ε Ι Ο 
 

 

Δ Ε Λ Τ Ι Ο    Τ Υ Π Ο Υ 
 

Ακινα,  19  ΦΕΒΡΟΤΑΡΙΟΤ 2011 
 

ΘΕΜΑ: Σχετικά με τη νέα τρομοκρατική επίθεςη κατά του ελληνικοφ Πανεπιςτημίου – Νομική 
Σχολή ΕΚΠΑ .  
 

  
ε μια πολφ κρίςιμθ ςτιγμι για το δθμόςιο πανεπιςτιμιο, το αρχαιότερο ίδρυμα τθσ χώρασ - 
και ςυγκεκριμζνα θ Νομικι χολι- ζχει ςτοχοποιθκεί και δζχκθκε μια εμπρθςτικι επίκεςθ από 
τον αυτοαποκαλοφμενο αναρχικό χώρο.  Εκφράηουμε με τον πιο ζντονο τρόπο τθν καταδίκθ 
μασ ςε πράξεισ αυτισ τθσ μορφισ.  
 
Σζτοιεσ πράξεισ που απειλοφν ευκζωσ τθν αςφάλεια των φοιτθτών και των εργαηομζνων ςτο 
Πανεπιςτιμιο  βάλλουν κατά τθσ ίδιασ τθσ φπαρξθσ των ακαδθμαϊκών ιδρυμάτων ωσ χώρων 
διδαςκαλίασ και ζρευνασ ςε ςυνκικεσ ελευκερίασ και δθμοκρατίασ. Σαυτόχρονα, εξυπθρετοφν 
και όςουσ προτείνουν τθν άμεςθ κατάργθςθ του πανεπιςτθμιακοφ αςφλου. Καλοφμε όλθ τθν 
πανεπιςτθμιακι κοινότθτα να αντιςτακεί ςκεναρά ςε τζτοιου είδουσ απειλζσ και ενζργειεσ 
υπεραςπιηόμενθ τθν ίδια τθν ουςία του Πανεπιςτθμίου. 
 
 
 
 
 
 
 

Ο Πρόεδροσ 
 
 

Νικόλαοσ Μ. ταυρακάκθσ 
Κακθγθτισ Ε.Μ.Π. 

 

Η Γραμματζασ 
 
 

Ευγενία Μπουρνόβα 
Αναπλθρώτρια Κακθγιτρια Ε.Κ.Π.Α. 
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Ομοζπονδία Συλλόγων 
Εκπαιδευηικού Προζωπικού Τ.Ε.Ι.  (ΟΣΕΠ-ΤΕΙ) 

 

Ένωζη  Ελλήνων Ερευνηηών  (ΕΕΕ) 

 

ΑΘΗΝΑ,  3  ΜΑΡΤΙΟΥ  2011 
Προσ  τθν Υπουργό Παιδείασ Δια Βίου Μάκθςθσ και Θρθςκευμάτων, 
Κυρία   Άννα  Διαμαντοποφλου, 
Ανδρζα Παπανδρζου 37, 15180 Μαροφςι,  ypourgos@ypepth.gr  
και 
προσ  τον Υπουργό Οικονομικϊν,   
Κφριο Γεϊργιο Παπακωνςταντίνου 
Νίκθσ   5-7,  101 80,  ΑΘΗΝΑ,   minister@mnec.gr 

 

ΘΕΜΑ: Ειδικό Μιςθολόγιο μελών ΔΕΠ, ΕΠ ΤΕΙ και Ερευνητών-Προςχζδιο Μελζτησ για τισ 
Μιςθολογικζσ εξελίξεισ ςτο Δημόςιο – Δημοςιογραφικζσ αναφορζσ  φερόμενεσ ωσ δηλώςεισ 
του Υπουργοφ κ. Ι. Ραγκοφςη. 
 

Αξιότιμοι Κφριοι  Υπουργοί, 
 

Με αφορμι το «Προςχζδιο μελζτησ για τισ μιςθολογικζσ εξελίξεισ ςτο δημόςιο» των 
Υπουργείων  ΥΠΕΣΑΗΔ &  ΥΠΟΙΚ αλλά και τισ ςυνεχϊσ ανακυκλοφμενεσ δθμοςιογραφικζσ 
αναφορζσ ςτο ειδικό μιςκολόγιο των μελϊν ΔΕΠ, ΕΠ ΤΕΙ και Ερευνθτϊν, κα κζλαμε να 
ενθμερϊςουμε κατ’ αρχιν για τα ςυγκριτικά ςτοιχεία, τα οποία προκφπτουν ακριβϊσ από αυτό 
το προςχζδιο, για τθν αποφυγι τυχόν παρανοιςεων ςχετικά με τθν υφιςτάμενθ κατάςταςθ.  
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Ο παραπάνω πίνακασ αποτυπϊνει με  ςαφινεια τθ μιςκολογικι εξζλιξθ των 5 κατθγοριϊν 
απαςχολουμζνων ςτο Δθμόςιο με ειδικά μιςκολόγια  κατά τθν περίοδο 2006-2010.  Πιο 
ςυγκεκριμζνα μποροφν να παρατθρθκοφν τα ακόλουκα: 
 

 Οι μεταβολζσ των ςυνολικϊν δαπανϊν για μιςκοδοςία λόγω μνθμονίου τθν περίοδο 
2009-2010 (βλζπε ςτο Προςχζδιο Μελζτθσ, Πίνακα 6.2, ς.236) είναι: Βουλευτζσ –9%, 
Δικαςτικοί -25,5%,  Διπλωματικοί -16,1%, μζλθ ΔΕΠ, ΕΠ ΣΕΙ και Ερευνθτζσ -11,7%, 
Γιατροί του ΕΤ -8,1% και Ζνςτολοι  -11%.  

 Όμωσ θ  ςυνολικι διακφμανςθ τθν περίοδο 2006-2010 (βλζπε ςτο Προςχζδιο Μελζτθσ, 
Πίνακα 6.1, ς.234) αποτυπϊνει  κατά αδιαμφιςβιτθτο τρόπο τθν τραγικι οικονομικι 
κατάςταςθ, ςτθν οποία βρίςκεται ο Ζλλθνασ Πανεπιςτθμιακόσ Δάςκαλοσ όχι μόνο 
ςιμερα αλλά εδϊ και δεκαπζντε ςχεδόν χρόνια. Αν μάλιςτα λάβουμε υπόψθ τθν 
μεγάλθ αφξθςθ του αρικμοφ των πανεπιςτθμιακϊν δαςκάλων  (και των μελϊν ΕΠ των 
ΤΕΙ και των Ερευνθτϊν ςτο υπό εξζταςθ διάςτθμα) γίνεται εφκολα φανερό ότι θ κατ’ 
άτομο μείωςθ ςτισ αποδοχζσ μασ ςε ςχζςθ με τισ ιδθ πενιχρζσ αποδοχζσ του 2006, 
είναι πολφ μεγαλφτερθ από το -5%, που εμφανίηεται ςτον Πίνακα. Ασ ςυγκρικεί το 
ποςοςτό αυτό με τθ μεταβολι, κατά τθν ίδια χρονικι περίοδο, κατά +70% ςε άλλθ 
κατθγορία λειτουργϊν, των οποίων μάλιςτα ο ςυνολικόσ αρικμόσ υπθρετοφντων είναι 
δυςμετάβλθτοσ (βλζπε, τον παραπάνω πίνακα κακϊσ και τθ μελζτθ του Οικονομικοφ 
Πανεπιςτθμίου Ακθνϊν). 
 

Αξιότιμοι Κφριοι Υπουργοί, 
 
Στθ ςυνάντθςθ που είχαν οι Ομοςπονδίεσ ΠΟΣΔΕΠ και ΟΣΕΠ/ΤΕΙ μαηί ςασ μόλισ πρόςφατα, ςτισ 
12 Ιανουαρίου 2011, 
 
 είχε καταςτεί απολφτωσ ςαφζσ από τθν πλευρά ςασ ότι πράγματι, ειδικά οι δάςκαλοι 

και οι ερευνθτζσ του χϊρου τθσ Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ και τθσ Ζρευνασ βρίςκονται 
ςτθν πλζον δραματικι κατάςταςθ!!! 

 είχε ςαφϊσ δθλωκεί ότι το ειδικό μιςκολόγιό μασ παραμζνει ωσ ειδικό και κα 
αρχίςουν άμεςα ςυηθτιςεισ για επικαιροποίθςι του. Στα πλαίςια αυτά εκφράςαμε τθ 
ςαφι κζςθ όλων των ςυναδζλφων για ενςωμάτωςθ όλων των επιδομάτων ςτον 
βαςικό μιςκό με τρόπο ϊςτε να μθν οδθγιςει ςε περαιτζρω μειϊςεισ ςτο μιςκό 
οριςμζνων κατθγοριϊν ςυναδζλφων, ειδικά των νεοτζρων. 

 αναγνωρίηοντασ τθ δφςκολθ ςυγκυρία τθσ Ελλθνικισ οικονομίασ, ηθτιςαμε επίςθσ να  
υπάρξει ςυμφωνία με δζςμευςθ-υπόςχεςθ τθσ Πολιτείασ για παροχι, από το πρϊτο 
ζτοσ οικονομικισ ανάκαμψθσ, αυξιςεων ςτουσ μιςκοφσ μασ τζτοιων ϊςτε να 
επιτευχκεί άμεςα εναρμόνιςθ με τουσ μιςκοφσ των Δικαςτικϊν. Σα υψθλότατα 
προςόντα και τα ςθμαντικά κακικοντα τθσ ςυντριπτικισ πλειονότθτασ των 
ςυναδζλφων δεν υπολείπονται των άλλων κλάδων.  

 Με βάςθ τα παραπάνω, εφόςον οι δθμοςιογραφικζσ αναφορζσ ανταποκρίνονται ςτθν 
πραγματικότθτα (δεν ζχει αναρτθκεί ςχετικό δελτίο τφπου από το ΥΠΕΣΑΗΔ), 
εκφράηουμε εντονότατθ δυςαρζςκεια και πλιρθ αντίκεςθ με τθ χκεςινι τοποκζτθςθ 
του Τπουργοφ Ε.Α.Θ.Δ. κ. Γιάννθ Ραγκοφςθ για τθν απόφαςθ τθσ Πολιτείασ να 
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εντάξει τα ειδικά μιςκολόγια ςτο ενιαίο μιςκολόγιο των δθμοςίων υπαλλιλων. 
Ηθτάμε τθν άμεςθ ανάκλθςθ τθσ ςχετικισ κυβερνθτικισ απόφαςθσ, αν υπάρχει, και 
απαιτοφμε τθν τιρθςθ των ςυμφωνθκζντων.  
 

Για όλα τα παραπάνω ηθτάμε: α) άμεςθ και υπεφκυνθ ενθμζρωςθ από εςάσ για όλα τα 
ςυμβαίνοντα ςτα ςχετικά κζματα,  και β) τθν άμεςθ ενεργοποίθςθ κοινισ Επιτροπισ  των 
δφο Τπουργείων, ςτθν οποία κεωροφμε δεδομζνθ τθ ςυμμετοχι μασ.  Επαναλαμβάνουμε για 
άλλθ μια φορά και ςε όλουσ τουσ τόνουσ ότι για μασ ο χαρακτιρασ του μιςκολογίου αλλά 
και όλα τα παραπάνω αναλυτικά περιγραφόμενα αποτελοφν ςαφι κόκκινθ γραμμι. Για τισ 
ςυνζπειεσ τθσ όποιασ παραβίαςισ τθσ και τθσ αναίρεςθσ των προςφάτωσ υπεςχθμζνων, 
εμείσ δεν φζρουμε καμιά ευκφνθ.  
 
Με ιδιαίτερθ εκτίμθςθ,  

 

Ο Πρόεδροσ  ΠΟΣΔΕΠ                        Ο Πρόεδροσ ΟΣΕΠ/ΤΕΙ                   Ο Πρόεδροσ   ΕΕΕ 
 
 
Νικόλαοσ Μ. Σταυρακάκθσ               Γιάννθσ Τςάκνθσ                               Δθμιτρθσ Ε. Λουκάσ 
Κακθγθτισ Ε.Μ.Π                                Κακθγθτισ ΤΕΙ Ακινασ                     Κφριοσ Ερευνθτισ 
 

Κοινοποίθςθ: 

Γραφείο Πρωκυπουργοφ τθσ Ελλάδοσ Κυρίου ΓΕΩΡΓΙΟΤ Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΤ, Μζγαρο Μαξίμου, 
Ηρϊδου Αττικοφ 19, Τ.Κ. 106 74,   ΑΘΗΝΑ. 

Προσ τον Τπουργό Εςωτερικϊν Αποκζντρωςθσ και Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ κφριο 

ΓΙΑΝΝΘ ΡΑΓΚΟΤΘ, Σταδίου 27, 101-83, ΑΘΗΝΑ, info@ypes.gr, ragousis@pasok.gr. 
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Προζωπικού 
 

Διεφθυνση:     ΣΑΔΙΟΤ  5,  4ος Όροφος,   GR105 62,    ΑΘΗΝΑ     
Ηλεκτρονικό Σαχυδρομείο: posdep@posdep.gr      Ιστοσελίδα: www.posdep.gr 

Σηλζφωνο:  210-3689372          Fax:  210-3689376 

 
 

Π  Ρ  Ο  Ε  Δ  Ρ  Ο   

 
 

 Αθήνα, 11/3/2011 
 
 

Π Ρ Ο  Κ Λ Η  Η 
 

 
Θα ήταν ιδιαίτερη τιμή για εμάσ να παρευρεθείτε ςτην ημερίδα που 
διοργανώνεται υπό την αιγίδα τησ ΠΟΣΔΕΠ με θζμα τα ιδιαίτερα 
προβλήματα των Σχολών Επιςτημών Υγείασ, ςτην αίθουςα 
ςυνεδριάςεων τησ Ιατρικήσ Σχολήσ του ΕΚΠΑ, ςτον 3ο όροφο του 
κτηρίου Διοίκηςησ,  το Σάββατο   19  Μαρτίου  2011  από τισ 11:00 ζωσ 
τισ 16:00.  
Τα θζματα τησ  ημερήςιασ διάταξησ  αναφζρονται ςτην 
επιςυναπτόμενη απόφαςη τησ Ε.Γ. τησ ΠΟΣΔΕΠ. 
 
 
 

Ο Πρόεδροσ 
 
 

Νικόλαοσ Μ. Σταυρακάκησ 
Καθηγητήσ Ε.Μ.Π. 

 

Η Γραμματζασ 
 
 

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

 

 

Σσνημμένα: 

1. Απόθαζη ηης Ε.Γ. ηης ΠΟΣΔΕΠ  ζτεηικά με ηη ζσνάνηηζη για ηα θέμαηα ηων 

μελών ΔΕΠ ηων Στολών Επιζηημών Υγείας.(δείηε ηο ζτεηικό link: 

http://www.posdep.gr/index.php?option=com_docman&task=doc_download&

gid=518&Itemid=118) 

2. Καηάλογος ζσμμεηετόνηων ζηην ημερίδα. 
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ΑΘΗΝΑ,  21  ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 
 

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ  ΤΗΣ ΠΟΣΔΕΠ (2011-2013) 
 

3η   ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ -  ΠΕΜΠΤΗ 24  ΜΑΡΤΙΟΥ  2011 
 
Αγαπητοί  Συνάδελφοι, 
 
σας καλούμε στην 3η Συνεδρίαση της Εκτελεστικής Γραμματείας της Ομοσπονδίας, ΠΕΜΠΤΗ  
24 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011  ΩΡΕΣ 09:45- 14:30* με τα ακόλουθα θέματα 
 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ   ΔΙΑΤΑΞΗ 
 

1) ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ:  
 
α) 66Η ΣΥΝΟΔΟ ΠΡΥΤΑΝΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΕΙ, Πανεπιστήμιο ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΝΑΥΠΛΙΟ, 18-19 
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2010. (Ενημέρωση από τον Πρόεδρο και την Γραμματέα)  
β) Κανονισμός Λειτουργίας των Οργάνων της Ομοσπονδίας. (Ενημέρωση από τον Πρόεδρο) 
γ) Συνάντηση Πανεπιστημιακών Γιατρών μελών θεσμικών και συνδικαλιστικών φορέων. 
(Ενημέρωση από τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο) 
δ) Σύσταση των Ομάδων Εργασίας της ΠΟΣΔΕΠ (Ενημέρωση από τον Πρόεδρο και τη 
Γραμματέα). 
ε) Πρόσκληση από το ΕΣΕΤ προς τους Πρόεδρους ΠΟΣΔΕΠ-ΟΣΕΠ-ΕΕΕ (Ενημέρωση από τον 
Πρόεδρο) 
ζ) Ενημέρωση από το  Συμβούλιο Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΣΠΔΕ) 
(Ενημέρωση από την Ειδική Γραμματέα  συνάδελφο Ε Καραντζόλα).  
 

2) Θεσμικές Αλλαγές στην Ανώτατη Εκπαίδευση: Οι Τελευταίες Εξελίξεις  (Εισήγηση από τον 
Πρόεδρο)  

3) Εξελίξεις Μελών ΔΕΠ – Το 1:5 στους διορισμούς των μελών ΔΕΠ – Συνυπηρέτηση συζύγων 
μελών ΔΕΠ  (Εισήγηση από τον Πρόεδρο) 

4) Θεσμική Ολοκλήρωση της ΠΟΣΔΕΠ: Η τελική Πράξη (Εισήγηση από την Γραμματέα και τον 
Γιώργο Λιτσαρδάκη)  

5) Οικονομικά Πανεπιστημιακών: Επικαιροποιημένο Ειδικό Μισθολόγιο. (Εισήγηση από την 
Γραμματέα και τον Γιώργο Λιτσαρδάκη)  
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6) Κέντρο Ερευνών και Ανάπτυξης Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και Έρευνας (ΚΕΑΤΕΕ).  (Εισήγηση 
από τον Πρόεδρο) (Το Θέμα αυτό  θα συζητηθεί στις 10:45)  

7) Θέματα Μελών ΔΕΠ: α) Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας – Ιατρικό Τμήμα – υπόθεση συναδέλφου Κ. 
Κάππα, β) Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας: Θέματα οικογενειοκρατίας.  

8) Γενικότερες εξελίξεις στη χώρα (μνημόνιο, επιπτώσεις του συμφώνου σταθερότητας, εξελίξεις 
στην Παιδεία) (Εισήγηση από το Γιώργο Τσιλιγκιρίδη)  

9) Συγγράμματα – «Εύδοξος». (Εισήγηση από τον Πρόεδρο)  
 

10) ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ 2ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΟΣΔΕΠ 
(ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΗΣ).  

 
Με Συναδελφικούς Χαιρετισμούς, 
 
 ΝΙΚΟΛΑΟΣ  Μ.  ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗΣ,  Καθηγητής  ΕΜΠ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
* Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Τηλεδιάσκεψης του ΕΜΠ και στην 
Αίθουσα Τηλεδιάσκεψης του ΑΠΘ. Τα μέλη της ΕΓ μπορούν να συμμετάσχουν είτε με 
τηλεδιάσκεψη από την αντίστοιχη αίθουσα της έδρας τους είτε μεταβαίνοντας στην Αθήνα ή τη 
Θεσσαλονίκη. Για τα μέλη της ΔΕ που θα συμμετάσχουν στις εργασίες της ΕΓ και δεν βρίσκονται 
στην Αθήνα ή τη Θεσσαλονίκη, είναι δυνατή η σύνδεση με τηλεδιάσκεψη (παρακαλώ, 
επικοινωνήστε με το Γιώργο Λιτσαρδάκη). 
 
** Στο Θέμα 6 μπορούν να συμμετάσχουν στη συζήτηση συνάδελφοι μέλη της ΔΕ, των οποίων 
οι παρατάξεις δεν συμμετέχουν στην Ε.Γ.  Το Θέμα 6  θα συζητηθεί στις 10:45. 
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Ομοζπονδία υλλόγων 
Εκπαιδευηικού Προζωπικού Σ.Ε.Ι.  (ΟΕΠ-ΣΕΙ) 

 

Ένωζη  Ελλήνων Ερευνηηών  (ΕΕΕ) 

 

 
ΑΘΗΝΑ,  22  ΜΑΡΣΙΟΤ 2011 

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ  ΗΜΕΙΩΜΑ 

Θέμα: Ενημζρωςη των θεςμικών οργάνων των τριών Ομοςπονδιών (ΠΟΣΔΕΠ, ΟΣΕΠ-ΤΕΙ, ΕΕΕ) 
για τη δημιουργία του Κζντρου Τεκμηρίωςησ και Ερευνών του χώρου τησ Ανώτατησ 
Εκπαίδευςησ και τησ Ζρευνασ.  

Στθ   ςυνάντθςθ των Προζδρων των τριϊν Ομοςπονδιϊν και μελϊν τθσ Ομάδασ Εργαςίασ τθσ 
ΠΟΣΔΕΠ, που πραγματοποιικθκε ςτισ 22 Μαρτίου 2011 για να προςδιοριςτοφν οι ςτόχοι και οι 
απαιτοφμενεσ ενζργειεσ για τθ δθμιουργία και λειτουργία του Κζντρου Τεκμθρίωςθσ και 
Ζρευνασ για τα κζματα τθσ Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ και τθσ  Ζρευνασ - αλλά και για να 
αποφευχκοφν αςτοχίεσ και λανκαςμζνοι χειριςμοί- ςυνδιαμορφϊκθκαν οι ακόλουκεσ κζςεισ, 
οι οποίεσ ειςάγονται ςτα κεςμικά όργανα των τριϊν Ομοςπονδιϊν για ςυηιτθςθ και λιψθ 
απόφαςθσ. 

Ζχοντασ επίγνωςθ αφενόσ του εξαιρετικά ςθμαντικοφ ρόλου, που διαδραματίηουν ςτθν εποχι 
μασ τα Ιδρφματα Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ και Ζρευνασ ςτθν οικονομικι, κοινωνικι αλλά και 
πολιτιςτικι ανάπτυξθ τθσ χϊρασ και αφετζρου τθσ ανάγκθσ για τεκμθριωμζνεσ, αντικειμενικζσ 
και ζγκυρεσ κζςεισ για όλο το φάςμα των πολφπλοκων και ςθμαντικϊν προβλθμάτων που 
βιϊνει ο χϊροσ τθσ Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ και Ζρευνασ, οι τρεισ Ομοςπονδίεσ κεωροφν ότι 
είναι απόλυτα αναγκαία θ δθμιουργία και ςτθ χϊρα μασ, όπωσ  ςυμβαίνει ςε όλεσ ςχεδόν τισ 
χϊρεσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ηπείρου – ςε κάποιεσ από τισ οποίεσ εδϊ και αρκετζσ δεκαετίεσ -  ενόσ 
Κζντρου Τεκμθρίωςθσ και Ζρευνασ για τα κζματα τθσ Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ και τθσ  Ζρευνασ.  

Για τθν υλοποίθςθ ενόσ ςτόχου αυτοφ του βελθνεκοφσ, τα ακόλουκα ςτοιχεία και βιματα 
κεωροφνται απαραίτθτα: 

1) Θεωρείται απόλυτα αναγκαίο να υπάρξει θ μζγιςτθ δυνατι πλθροφόρθςθ αλλά και 
ςυμμετοχι των μελϊν τουσ, ζτςι ϊςτε να διαςφαλιςτεί θ διαφάνεια ςε όλο το φάςμα 
των διαδικαςιϊν και ενεργειϊν και να διαφυλαχκεί ο ςτόχοσ δθμιουργίασ ενόσ 
ςθμαντικοφ Κζντρου Ερευνϊν για τθν Ανϊτατθ Εκπαίδευςθ και Ζρευνα.  

2) Προτεραιότθτα ςτθ ςφςταςθ του Κζντρου κα πρζπει να αποτελζςει θ εξ αρχισ 
Ευρωπαϊκι και ευρφτερθ Διεκνισ παρουςία του. Για να επιτευχκεί αυτό είναι 
απαραίτθτο να υπάρξει ςυνεργαςία με ομάδα αναλόγων κζντρων του εξωτερικοφ, μετά 
από ανοιχτι διεκνι πρόςκλθςθ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ με βαςικό κριτιριο τθν 
επαγγελματικι εγκυρότθτα και αξιοπιςτία. Στόχοσ αυτισ τθσ διαδικαςίασ είναι αφενόσ θ 
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μεταφορά χριςιμθσ τεχνογνωςίασ και πρακτικϊν ςε όλο το φάςμα τθσ πρϊτθσ φάςθσ 
δθμιουργίασ του Κζντρου, όπωσ ςτθ διοικθτικι οργάνωςθ του Κζντρου αλλά και ςτθ 
διαμόρφωςθ των κεντρικϊν αξόνων τθσ μελετθτικισ και ερευνθτικισ δραςτθριότθτάσ 
του βάςει διεκνϊν προτφπων και αφετζρου θ εδραίωςθ ςχζςεων ςυνεργαςίασ με ςτόχο 
τισ μελλοντικζσ ερευνθτικζσ και λοιπζσ διεκνείσ δραςτθριότθτεσ  του Κζντρου. 

3) Το ζργο τθσ πρϊτθσ φάςθσ ίδρυςθσ και λειτουργίασ του Κζντρου, ζργο το οποίο χρονικά 
προςδιορίηεται να διαρκζςει 8-10 μινεσ, κα χρθματοδοτθκεί από το ΕΣΠΑ. Για τθ 
χρθματοδότθςθ αυτι  το Υπουργείο Παιδείασ ζχει δθμοςιεφςει πρόςκλθςθ προσ τισ 
τρεισ ομοςπονδίεσ για τθν υποβολι προτάςεωσ με ςυνολικό προχπολογιςμό ζωσ 
600.000 ευρϊ (Βλζπε, http://www.edulll.gr/?p=2699#more-2699).  

4) Πρόκεςθ των Ομοςπονδιϊν είναι με ςαφζςτατθ αντιςτοίχιςθ ενεργειϊν και δαπανϊν 
και το χαμθλότερο δυνατό κόςτοσ (το οποίο ςυνολικά υπολογίηεται να είναι μικρότερο 
των 600.000 ευρϊ) να γίνουν όλεσ οι απαιτοφμενεσ ενζργειεσ για τθ κεςμικι, 
υλικοτεχνικι και προγραμματικι προετοιμαςία του Κζντρου. Η διαχείριςθ τθσ 
χρθματοδότθςθσ του ζργου ζχει επιλεγεί ςε ςυμφωνία με το Υπουργείο Παιδείασ να 
γίνει μζςω του ΕΛΚΕ ενόσ Πανεπιςτθμίου. 

5) Μζχρι το Κζντρο να πάρει τθ νομικι υπόςταςθ, θ οποία  κα κακοριςτεί ςτθν πρϊτθ 
φάςθ του ζργου, θ οικονομικι διαχείριςθ και επιςτθμονικι κακοδιγθςθ του 
προγράμματοσ -που κα τθν ζχει κατά νόμο ο Επιςτθμονικόσ Υπεφκυνοσ μζςω του ΕΛΚΕ 
του Πανεπιςτθμίου του- κα γίνεται επί τθσ ουςίασ από τθν Ομάδα Συντονιςμοφ (Ο.Σ.) 
για τθν παρακολοφκθςθσ όλων των δράςεων, θ οποία ςυγκροτείται από τισ τρεισ 
Ομοςπονδίεσ.  

6) Συγκεκριμζνα ςυμφωνικθκε πωσ αυτι θ Ομάδα Συντονιςμοφ κα είναι επταμελισ και 
κα αποτελείται από 4 μζλθ τθσ ΠΟΣΔΕΠ, τα οποία ορίηονται από τθν Εκτελεςτικι 
Γραμματεία τθσ ΠΟΣΔΕΠ μεταξφ των οποίων είναι και ο Επιςτθμονικόσ Υπεφκυνοσ τθσ 
πράξθσ, δφο μζλθ ορίηονται από τθν ΟΣΕΠ-ΤΕΙ και ζνα μζλοσ από τθν ΕΕΕ. Παρότι μια 
τζτοια Ο.Σ. ςτθν παροφςα φάςθ τυπικά δεν είναι απαραίτθτθ, κρίκθκε επικυμθτι, 
ακριβϊσ για να διαςφαλιςτεί θ διαφάνεια των ενεργειϊν και να δθμιουργθκεί ζνα καλό 
πλαίςιο ςυνεργαςίασ των τριϊν (3) Ομοςπονδιϊν.  

7) Η ςτελζχωςθ του Κζντρου με το απολφτωσ απαραίτθτο ςτελεχιακό δυναμικό για τθ 
λειτουργία αλλά και τθν απαιτοφμενθ απόκτθςθ διαχειριςτικισ επάρκειασ κα γίνει με 
ανοικτι προκιρυξθ και με αυςτθρά αξιοκρατικζσ και διαφανείσ διαδικαςίεσ βάςει του 
φακζλου προςόντων των υποψθφίων.  

8) Στο πλαίςιο τθσ διαφάνειασ, το κείμενο που κα περιγράφει αναλυτικά όλα τα 
χαρακτθριςτικά του Κζντρου κακϊσ και το Τεχνικό Δελτίο που κα κατατεκεί ςτο 
Υπουργείο Παιδείασ, κα κοινοποιθκοφν ζγκαιρα ςτα κεςμικά Όργανα των τριϊν 
Ομοςπονδιϊν για να τφχουν τθσ ζγκριςισ τουσ.    

9) Τζλοσ, κατανοοφμε τισ επιφυλάξεισ και  αντιρριςεισ τισ οποίεσ εξζφραςαν οριςμζνοι 
ςυνάδελφοι μζςα από το πρίςμα τθσ πικανισ εμπλοκισ ςυνδικαλιςτικϊν φορζων με 
τθν κρατικι χρθματοδότθςθ. Η κετικι μασ ςτάςθ ςχετικά με τθ δθμιουργία του Κζντρου 
Μελετϊν ςυνδζεται με τθν πάγια κζςθ μασ, περί δθμιουργίασ και ςτιριξθσ ςε κάκε 
επίπεδο του ενιαίου χϊρου Εκπαίδευςθσ-Ζρευνασ. Η κζςθ αυτι είναι κατεξοχιν αξιακι 
και ανεξάρτθτθ από οιουςδιποτε πρόςκαιρουσ ςυςχετιςμοφσ ςτα ςυνδικαλιςτικά 
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όργανα των πανεπιςτθμιακϊν και των ερευνθτϊν, κακϊσ και ςτο επίπεδο τθσ πολιτικισ 
θγεςίασ.  

Οι Πρόεδροι των τριϊν Ομοςπονδιϊν ζχοντασ πλιρθ ςυναίςκθςθ τθσ ςτρατθγικισ ςθμαςίασ 
αυτισ τθσ ενζργειασ για τθν αναβάκμιςθ του ενιαίου χϊρου τθσ Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ και τθσ 
Ζρευνασ με ό,τι αυτι ςυνεπάγεται ευρφτερα για τθ χϊρα αλλά και των τεράςτιων δυςκολιϊν 
που κα υπάρξουν ςτθν πορεία οικοδόμθςθσ ενόσ τζτοιου φορζα, δθλϊνουν με κάκε 
ειλικρίνεια ότι θ τυχόν κετικι ειςιγθςι τουσ προσ τα κεςμικά όργανα των Ομοςπονδιϊν κα 
είναι αποτζλεςμα ςοβαροφ προβλθματιςμοφ και ανάλυςθσ όλων των πτυχϊν του 
εγχειριματοσ, όπωσ του διακζςιμου μεταξφ των μελϊν μασ ανκρϊπινου δυναμικοφ, τθσ 
πειςτικότθτασ τθσ πρόταςθσ και τθσ βιωςιμότθτασ του φορζα. Καμία απόφαςθ για τθν 
υλοποίθςθ του όλου εγχειριματοσ δεν είναι εκ των προτζρων δεδομζνθ ι κακοριςμζνθ. 

 

Ο Πρόεδροσ  ΠΟΣΔΕΠ                              Ο Πρόεδροσ ΟΣΕΠ/ΤΕΙ                            Ο Πρόεδροσ   ΕΕΕ 
 
 
 
Νικόλαοσ Μ. Σταυρακάκθσ                        Γιάννθσ Τςάκνθσ                                 Δθμιτρθσ Ε. Λουκάσ 
Κακθγθτισ Ε.Μ.Π                                    Κακθγθτισ ΤΕΙ Ακινασ                            Κφριοσ Ερευνθτισ 
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Διεφκυνςθ:     ΣΑΔΙΟΤ  5,  4οσ Όροφοσ,   GR105 62,    ΑΘΗΝΑ,     
Ηλεκτρονικό Σαχυδρομείο: posdep@posdep.gr      Ιςτοςελίδα: www.posdep.gr 

Σθλζφωνο:  210-3689372          Fax:  210-3689376 
 

ΕΚΣΕΛΕΣΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ   

 

Α  Π  Ο  Φ  Α    Η 
 

Αθήνα,  24  ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 

 

Θζμα: Ενζργειεσ ςχετικά με τα μεγάλα κεςμικά και οικονομικά προβλιματα του 
πανεπιςτθμιακοφ μασ ςυςτιματοσ. 

 
 
Η Εκτελεςτικι Γραμματεία τθσ ΠΟΣΔΕΠ ςτθν 3θ Συνεδρίαςθ τθσ 24θσ Μαρτίου 2011 
λαμβάνοντασ υπόψθ τα ςοβαρά προβλιματα που αντιμετωπίηουν ςιμερα τα πανεπιςτιμια και 
οι πανεπιςτθμιακοί ηθτά άμεςθ ςυνάντθςθ με τθν Υπουργό Παιδείασ ϊςτε να υπάρξουν ςαφείσ 
απαντιςεισ ςχετικά με τα παρακάτω κζματα που χριηουν επείγουςασ αντιμετϊπιςθσ : 
 

 Η άμεςθ απεμπλοκι τθσ διαδικαςίασ εξζλιξθσ των μελών ΔΕΠ από τθν αναλογία 1:5 
 Η επιτάχυνςθ τθσ χρθματοδότθςθσ τθσ Ζρευνασ και θ πορεία αξιολόγθςθσ των 

ερευνθτικών προγραμμάτων, 
 Σο χρονοδιάγραμμα για τον  διοριςμό των ιδθ εκλεγζντων μελών ΔΕΠ, 
 Η ανάγκθ μθ εφαρμογισ τθσ αναλογίασ 1:5 ςτουσ διοριςμοφσ των μελών ΔΕΠ,  
 Η ανάγκθ ενίςχυςθσ και όχι περαιτζρω περιοριςμοφ τθσ χρθματοδότθςθσ των 

Πανεπιςτθμίων, 
 Η βελτίωςθ του ειδικοφ μιςκολογίου των Πανεπιςτθμιακών με τθν ενςωμάτωςθ των 

επιδομάτων  
 Η διαβεβαίωςθ ότι ςτο νζο νομοςχζδιο που ετοιμάηεται για τα ΑΕΙ κα 

ςυμπεριλθφκοφν οι κζςεισ που κατζκεςε θ ΠΟΔΕΠ  
 Η απαράδεκτθ κατάςταςθ ςτο χώρο των «Κολεγίων» και των «Ιδιωτικών 

Πανεπιςτθμίων»,  
 Η επαναφορά τθσ δυνατότθτασ ςυνυπθρζτθςθσ εκπαιδευτικών ςυηφγων μελών ΔΕΠ 

 
Επιπλζον θ Ε.Γ ειςθγείται ςτουσ Συλλόγουσ μελϊν ΔΕΠ τθν προκιρυξθ 3ωρθσ ςτάςθσ 
εργαςίασ για τθν ΠΕΜΠΣΗ  14 ΑΠΡΙΛΙΟΤ 2011, ΩΡΕ  11.00 – 14.00 με βαςικό ςτόχο τθν 
ενθμζρωςθ και ευαιςκθτοποίθςθ τθσ κοινισ γνϊμθσ για τισ κζςεισ μασ και το δίκαιο των 
αιτθμάτων μασ. Κατά τθ διάρκεια τθσ ςτάςθσ εργαςίασ 1) τα μζλθ των ςυλλόγων μελϊν ΔΕΠ 
του λεκανοπεδίου Αττικισ ςυγκεντρϊνονται ςτθν είςοδο του Υπουργείου Παιδείασ. Στθ 
ςυνζχεια το Προεδρείο τθσ ΠΟΣΔΕΠ κα δϊςει ςυνζντευξθ τφπου ςτα ΜΜΕ, 2) Οι Σφλλογοι 
μελϊν ΔΕΠ των Πανεπιςτθμίων εκτόσ Αττικισ προβαίνουν ςε αντίςτοιχεσ ενζργειεσ 
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ενθμζρωςθσ τθσ κοινισ γνϊμθσ με κατάλλθλεσ εκδθλϊςεισ, ςυνεντεφξεισ ςτα τοπικά ΜΜΕ ι 
ό,τι άλλο κεωριςουν πρόςφορο για τθν επίτευξθ των ςτόχων. 
Γ) Απευκυνόμαςτε ςε όλεσ τισ Ομοςπονδίεσ εργαηομζνων του ενιαίου χώρου Ανώτατθσ 
Εκπαίδευςθσ και Ζρευνασ και ηθτάμε τθ ςυνδιοργάνωςθ των παραπάνω ενεργειών. 
 

Ο Πρόεδροσ 
 
 

Νικόλαοσ Μ. Σταυρακάκθσ 
Κακθγθτισ Ε.Μ.Π. 

 

Η Γραμματζασ 
 
 

Ευγενία Μπουρνόβα 
Αναπλθρϊτρια Κακθγιτρια Ε.Κ.Π.Α. 

 
υνθμμζνα:  

1) Απόφαςθ τθσ 2θσ υνεδρίαςθσ τθσ ΕΓ τθσ ΠΟΔΕΠ με κζμα: Σχετικά με τθ ςυηιτθςθ για 
τθν μεταρρφκμιςθ τθσ Τριτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ ςτο Εκνικό Συμβοφλιο Παιδείασ.  
http://www.posdep.gr/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=50
5&Itemid=120 

2) Ενθμερωτικό ςθμείωμα τθσ 2θσ υνεδρίαςθσ τθσ ΕΓ  τθσ ΠΟΔΕΠ 
http://www.posdep.gr/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=51
9&Itemid=120 

3) Επιςτολι ΠΟΔΕΠ - ΟΕΠ/ΣΕΙ – ΕΕΕ  προσ τουσ Τπουργοφσ Οικονομικών και Παιδείασ 
με κζμα: Ειδικό Μιςκολόγιο μελών ΔΕΠ, ΕΠ ΤΕΙ και Ερευνθτών. 
http://www.posdep.gr/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=511&
Itemid=123 

       4)  Δελτίο Σφπου ΠΟΔΕΠ - ΟΕΠ/ΣΕΙ – ΕΕΕ: Σχετικά με τισ ανακοινώςεισ τθσ Υπουργοφ     
     Παιδείασ για τθ χρθματοδότθςθ τθσ ζρευνασ  

http://www.posdep.gr/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=47
7&Itemid=123 
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Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο  

 

Αθήνα,  24  ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 

 

Θζμα: Κλήςη ςτο Τριμελζσ Πλημμελειοδικείο τησ Λάριςασ του κυρίου Κωνςταντίνου Κάππα, 
καθηγητοφ του Ιατρικοφ Τμήματοσ του Πανεπιςτημίου Θεςςαλίασ ςτισ 8 Απριλίου 2011. 

 
Η Εκτελεςτικι Γραμματεία τθσ ΠΟΣΔΕΠ ςτθν 3θ Συνεδρίαςθ τθσ 24θσ Μαρτίου 2011 
ενθμερώκθκε ςχετικά με τθν κλιςθ ςτο Τριμελζσ Πλθμμελειοδικείο τθσ Λάριςασ του 
ςυναδζλφου Κωνςταντίνου Κάππα, κακθγθτοφ του Ιατρικοφ Τμιματοσ του Πανεπιςτθμίου 
Θεςςαλίασ ςτισ 8 Απριλίου 2011 για λόγουσ,  που αφοροφν τθν ςυμμετοχι του ςε διαδικαςίεσ 
επιλογισ διδακτικοφ προςωπικοφ ςτο Τμιμα του. Η Εκτελεςτικι Γραμματεία ςυηιτθςε το κζμα 
και ζχει να δθλώςει τα ακόλουκα:  

 

Α) Θεωρεί τουλάχιστον ατυχή την εμπλοκή δικαστικών λειτουργών σε θέματα 

καθαρά ακαδημαϊκής φύσεως. Η διατύπωση γνώμης σε θέματα αυτής της μορφής 

απαιτεί την βαθύτερη μελέτη του έργου των υποψηφίων από ειδικούς της 

αντίστοιχης περιοχής. Είναι δε γενικώς αποδεκτό ότι η αξιολόγηση του 

επιστημονικού έργου δεν είναι καθόλου θέμα ποσοτικών στοιχείων αλλά καθαρά 

ποιοτικών χαρακτηριστικών. 

Β) Η όποια επικύρωση ή επιβεβαίωση αντιλήψεων περί τα ερευνητικά και τα 

ακαδημαϊκά πράγματα από τους λειτουργούς της δικαιοσύνης με τον τρόπο που 

φαίνεται να προσεγγίζονται στο έγγραφο του τριμελούς Πλημμελειοδικείου της 

Λάρισας θα δημιουργήσουν τεράστιο πρόβλημα στο Πανεπιστήμιο. Είναι δε πολύ 

πιθανόν ότι  θα ανοίξει ένας κύκλος αντιπαραθέσεων μεταξύ δύο ανεξάρτητων και 

αυτόνομων λειτουργιών της πολιτείας με συνέπειες δύσκολα προσδιορίσιμες. 

 

Ζητούμε την προσέγγιση του θέματος με τη μέγιστη δυνατή προσοχή και την 

πληρέστερη κατανόηση των κύριων χαρακτηριστικών των ακαδημαϊκών 

λειτουργιών των πανεπιστημιακών δασκάλων. 

 

 
Νικόλαοσ Μ. Σταυρακάκθσ,  Κακθγθτισ Ε.Μ.Π. 
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Α  Π  Ο  Φ  Α    Η 
 

Αθήνα,  24  ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 

 

Θζμα: Τα  γεγονότα που διαδραματίζονται ςτη Λιβφη το τελευταίο χρονικό διάςτημα. 

 
Η Εκτελεςτικι Γραμματεία τθσ ΠΟΣΔΕΠ ςτθν 3θ Συνεδρίαςθ τθσ 24θσ Μαρτίου 2011 ςυηιτθςε 
το κζμα τθσ κρίςθσ που ζχει προκφψει πρόςφατα ςτθ Λιβφθ και ζχει να δθλϊςει τα ακόλουκα:  
α) Αποτελεί αναφαίρετο δικαίωμα κάκε λαοφ - άρα και των Λιβφων -  να διαβιοί ςε κακεςτϊσ 
δθμοκρατίασ ειρινθσ, κοινωνικισ δικαιοςφνθσ και αςφάλειασ. Η μόνθ λφςθ ςυνεπϊσ είναι το 
ειρθνικό πζραςμα τθσ χϊρασ από το ςθμερινό ςτυγνό δικτατορικό κακεςτϊσ τθσ οικογζνειασ 
Καντάφι ςε μια ελεφκερθ, δθμοκρατικά διοικοφμενθ πολιτεία μζςα από αδιάβλθτεσ εκλογζσ. 
β) Οι υπεφκυνοι τθσ επί πολλά χρόνια απαράδεκτθσ κατάςταςθσ, που επιςϊρευςαν ποικίλα  
δεινά ςτο Λιβυκό λαό, κα πρζπει να παραιτθκοφν  και  να οδθγθκοφν ενϊπιον τθσ δικαιοςφνθσ.  
γ) Η διεκνισ κοινότθτα ζχει τεράςτιεσ ευκφνεσ για τθν ανοχι και ςτιριξθ μζχρι τϊρα του 
κακεςτϊτοσ Καντάφι . Η παρζμβαςι τθσ ςτθν εμφφλια διαμάχθ μόνο ςτόχο κα πρζπει να ζχει 
τθν εκεχειρία και τθν προςταςία του λαοφ από τισ εκδθλϊςεισ βίασ του κακεςτϊτοσ Καντάφι 
για όςο χρόνο διαρκεί αυτι θ κρίςθ.  
δ) Η όποια εμπλοκι τθσ χϊρασ μασ -λαμβανομζνων υπόψθ και των ιδιόμορφων ςυνκθκϊν ςτισ 
οποίεσ βριςκόμαςτε αλλά και τθσ γειτνίαςθσ- κα πρζπει να εςτιάηεται ςτθν ανάλθψθ 
πρωτοβουλιϊν για τθν διπλωματικι επίλυςθ τθσ κρίςθσ το ταχφτερο δυνατόν και ςτθν 
ςυγκζντρωςθ και τθν αποςτολι ανκρωπιςτικισ βοικειασ ςτον δοκιμαηόμενο άμαχο πλθκυςμό 
τθσ Λιβφθσ. 
 
 
 

Ο Πρόεδροσ 
 
 

Νικόλαοσ Μ. Σταυρακάκθσ 
Κακθγθτισ Ε.Μ.Π. 

 

 

Η Γραμματζασ 
 
 

Ευγενία Μπουρνόβα 
Αναπλθρϊτρια Κακθγιτρια Ε.Κ.Π.Α. 
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ΕΚΣΕΛΕΣΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ   

 

Α  Π  Ο  Φ  Α    Η 
 

Αθήνα,  24  ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 

 

Θζμα: Προσ τα Διοικθτικά υμβοφλια των υλλόγων – μελϊν τθσ ΠΟΔΕΠ: υνζχιςη των 
διαδικαςιών –που άρχιςαν το 1989- για τη θεςμική ολοκλήρωςη τησ Ομοςπονδίασ. 

 
Η Εκτελεςτικι Γραμματεία τθσ ΠΟΔΕΠ ςτθν 3θ υνεδρίαςθ τθσ 24θσ Μαρτίου 2011 για το κζμα 
τθσ κεςμικισ ολοκλιρωςθσ τθσ Ομοςπονδίασ λαμβάνοντασ υπόψθ τθ μακρά ςυηιτθςθ  που 
ζχει διεξαχκεί το τελευταίο δεκάμθνο ςε όλα τα όργανα τθσ Ομοςπονδίασ (Εκτελεςτικι 
Γραμματεία, Διοικοφςα Επιτροπι, υνζδριο) και τισ ςχετικζσ αποφάςεισ, (Βλζπε, ςυνθμμζνα) 
κατζλθξε ςτθν ακόλουκθ  διαδικαςία: 
 

1. Να αποςταλεί άμεςα ςε όλουσ τουσ υλλόγουσ μελϊν ΔΕΠ  το καταςτατικό, που είχε 
εγκρικεί από τισ Γενικζσ υνελεφςεισ των υλλόγων, που το 1989 είχαν αποφαςίςει να 
προχωριςουν ςτθν ίδρυςθ τθσ Πανελλήνιασ Ομοςπονδίασ Συλλόγων Διδακτικοφ 
Ερευνητικοφ Προςωπικοφ (ΠΟΣΔΕΠ). το καταςτατικό αυτό ζχουν γίνει από ειδικι 
επιτροπι που ςυγκροτικθκε με απόφαςθ τθσ Διοικοφςασ Επιτροπισ *5θ  υνεδρίαςθ  
τθσ  Διοικοφςασ Επιτροπισ  τθσ ΠΟΔΕΠ, 9 Οκτωβρίου 2010]  οι ελάχιςτεσ δυνατζσ 
αλλαγζσ και αφοροφν: α) ενςωμάτωςθ αποφάςεων παλαιοτζρων (καταςτατικϊν) 
υνεδρίων τθσ ΠΟΔΕΠ, τισ οποίεσ θ Ομοςπονδία εφαρμόηει ςτθν πράξθ από τότε και β) 
διορκϊςεισ γραμματικϊν και ςυντακτικϊν αβλεψιϊν. Σο κείμενο αποςτζλλεται για να 
λάβουν γνϊςθ οι φλλογοι και να υποβάλλουν, ςτο πνεφμα των ελάχιςτων αλλαγϊν, 
τυχόν παρατθριςεισ. 

2. Καλεί τα Διοικθτικά υμβοφλια των υλλόγων να αποφαςίςουν ςχετικά με τθ 
ςυμμετοχι τουσ  ςτθ διαδικαςία αυτι. θμειϊνεται πωσ δεν τίκεται υπό ςυηιτθςθ θ 
απόφαςθ του 10ου υνεδρίου τθσ ΠΟΔΕΠ για τθ κεςμικι ολοκλιρωςθ τθσ 
Ομοςπονδίασ.  

3.  Οι φλλογοι, που κα ακολουκιςουν τθ διαδικαςία  τθσ κεςμικισ ολοκλιρωςθσ,  
υποβάλλουν ςτθν Ομοςπονδία απόςπαςμα πρακτικϊν: είτε του Διοικθτικοφ 
υμβουλίου (αν προβλζπεται ςτο καταςτατικό τουσ ςυμμετοχι ςε ομοςπονδία/ 
δευτεροβάκμια οργάνωςθ) είτε τθσ Γενικισ υνζλευςθσ (ςτθν περίπτωςθ που δεν  
υπάρχει ςχετικι πρόβλεψθ), αρμοδίωσ υπογεγραμμζνο και ςφραγιςμζνο, ςτο οποίο 
αναφζρεται ότι α) αποφαςίηει τθν ίδρυςθ ςωματείου  από κοινοφ με άλλουσ ςυλλόγουσ 
ΔΕΠ των ελλθνικϊν πανεπιςτθμίων με τίτλο Πανελλινια Ομοςπονδία υλλόγων 
Διδακτικοφ Ερευνθτικοφ Προςωπικοφ (ΠΟΔΕΠ) και β) εξουςιοδοτεί εκπρόςωπο του 
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υλλόγου να υπογράψει το καταςτατικό τθσ ΠΟΔΕΠ και γενικά να εκπροςωπιςει το 
φλλογο ςε όλεσ τισ απαραίτθτεσ προσ τοφτο διαδικαςίεσ.  Λεπτομερείσ οδθγίεσ για τα 
ζγγραφα και ςχζδια απόφαςθσ παρζχονται από τθ γραμματεία τθσ ΠΟΔΕΠ. 

4.  τθν επόμενθ υνεδρίαςθ τθσ Διοικοφςασ Επιτροπισ (διευρυμζνθ με τουσ 
εκπροςϊπουσ των Διοικθτικϊν υμβουλίων όλων των υλλόγων μελϊν ΔΕΠ,  θ οποία  
προγραμματίηεται για το άββατο 7 Μαΐου ι το άββατο 14 Μαΐου), κα υπογραφεί το 
καταςτατικό από τουσ εκπροςϊπουσ των υλλόγων και κατόπιν κα υποβλθκεί με τα 
λοιπά απαιτοφμενα ζγγραφα για ζγκριςθ ςτο Πρωτοδικείο. 

5. Η Ομοςπονδία ςυνεχίηει να λειτουργεί με τθ ςθμερινι υπάρχουςα δομι τόςο κατά τθν 
περίοδο μζχρι τθν ολοκλιρωςθ των απαιτοφμενων νομικϊν διαδικαςιϊν για τθν 
ζγκριςθ του Καταςτατικοφ από το Πρωτοδικείο όςο και μετά από αυτιν. Η παροφςα 
ςυγκρότθςθ των κεςμικϊν οργάνων τθσ Ομοςπονδίασ (Διοικοφςα Επιτροπι και 
Εκτελεςτικι Γραμματεία) ςυνεχίηει κανονικά μζχρι το επόμενο 11ο υνζδριο τθσ 
ΠΟΔΕΠ. Επίςθσ, ανεξάρτθτα από τθν απόφαςθ που κα πάρουν τα Διοικθτικά 
υμβοφλια, όλοι οι φλλογοι που ςυμμετείχαν ςτο 10ο υνζδριο τθσ ΠΟΔΕΠ, κα 
ςυνεχίςουν να κεωροφνται μζλθ τθσ Ομοςπονδίασ και μετά τθν περάτωςθ τθσ 
διαδικαςίασ κεςμικισ ολοκλιρωςθσ.   

 
Με βάςθ τα παραπάνω λεπτομερϊσ αναλυόμενα καλοφμε τα Διοικθτικά υμβοφλια όλων  των 
υλλόγων μελϊν τθσ Ομοςπονδίασ να προχωριςουν ζγκαιρα ςτισ απαιτοφμενεσ ενζργειεσ.  
 

Ο Πρόεδροσ 
 
 

Νικόλαοσ Μ. ταυρακάκθσ 
Κακθγθτισ Ε.Μ.Π. 

 

Η Γραμματζασ 
 
 

Ευγενία Μπουρνόβα 
Αναπλθρϊτρια Κακθγιτρια Ε.Κ.Π.Α. 

Συνημμζνα:  
1) ΑΠΟΦΑΗ ΣΗ 5θ  ΤΝΕΔΡΙΑΗ ΣΗ  ΔΙΟΙΚΟΤΑ ΕΠΙΣΡΟΠΗ  ΣΗ ΠΟΔΕΠ (9 

Οκτωβρίου 2010) με κζμα: υνζχιςη των διαδικαςιών –που άρχιςαν το 1989- για τη 
θεςμική ολοκλήρωςη τησ Ομοςπονδίασ.  
http://www.posdep.gr/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=
358&Itemid=133  

2) ΑΠΟΦΑΗ ΣΟΤ 10ΟΤ ΤΝΕΔΡΙΟΤ ΣΗ ΠΟΔΕΠ (13 -16  ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ 2011) με θζμα: 
Θεςμική ολοκλήρωςη τησ Ομοςπονδίασ  ςε ωματείο 

      http://www.posdep.gr/index.php?option=com_docman&Itemid=141  
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Π  Ρ  Ο  Ε  Δ  Ρ  E  I  Ο 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

Αθήνα,  31  ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 
 

ΘΕΜΑ: Καταδίκη τησ επίθεςησ που δζχτηκε ο πρώην Πρφτανησ του Πολυτεχνείου Κρήτησ 
καθηγητήσ Ιωακείμ Γρυςπολάκησ.  

 
Το Προεδρείο τθσ ΠΟΣΔΕΠ καταδικάηει απερίφραςτα τθν επίκεςθ, που ζγινε το βράδυ τθσ Τετάρτθσ 
30 Μαρτίου 2011 ςτο κζντρο των Χανίων και ενϊπιον πλικουσ κόςμου από τζςςερεισ 
κουκουλοφόρουσ εναντίον του ςυναδζλφου κακθγθτι, και επί ςειρά ετϊν Πρφτανθ του 
Πολυτεχνείου Κριτθσ, κ. Ιωακείμ Γρυςπολάκθ.  
 
Σε μια εποχι που θ χϊρα μασ βιϊνει τθν πιο μεγάλθ ςε ζνταςθ και βάκοσ κρίςθ τθσ τελευταίασ 
πεντθκονταετίασ και το Πανεπιςτιμιο βρίςκεται ςε ζνα ςθμαντικό ςθμείο καμπισ,  ενζργειεσ με 
ςαφι φαςιςτικά και ςκοταδιςτικά χαρακτθριςτικά ςίγουρα δεν ζχουν κζςθ ςτθν κοινωνία μασ.  
 
Ο ελεφκεροσ διάλογοσ, θ τεκμθριωμζνθ αντιπαράκεςθ των απόψεων και των ιδεϊν και θ επιμονι 
ςτθ ςφνκεςθ και τθν υπζρβαςθ είναι κεντρικοί άξονεσ που κα οδθγιςουν τόςο τθν κοινωνία όςο και 
το πανεπιςτθμιακό μασ ςφςτθμα ςτθν ζξοδο από τθν κρίςθ. 
 

Ο Πρόεδροσ 
 
 

Νικόλαοσ Μ. Σταυρακάκθσ 
Κακθγθτισ Ε.Μ.Π. 

 

 

Η Γραμματζασ 
 
 

Ευγενία Μπουρνόβα 
Αναπλθρϊτρια Κακθγιτρια Ε.Κ.Π.Α. 
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Θζμα: Σχετικά με τισ πρόςφατεσ ανακοινϊςεισ του Υπουργείου Παιδείασ για 

το νζο Λφκειο  

Οι  αλλαγζσ ςτο Λφκειο που ανακοινϊκθκαν από το Υπουργείο Παιδείασ 

και κα ιςχφςουν από τον ερχόμενο Σεπτζμβρθ μαρτυροφν τθν ζλλειψθ 

επιςτθμονικά τεκμθριωμζνου ςχεδίου για τθ ςυνολικι αναβάκμιςθ του 

εκπαιδευτικοφ ςυςτιματοσ και ιδιαίτερα τθσ βακμίδασ του Λυκείου. 

Παράλλθλα, είναι παράδειγμα υλοποίθςθσ εκπαιδευτικϊν αλλαγϊν όχι 

απλά με ελάχιςτο κόςτοσ αλλά με μεγάλθ μείωςθ των απαιτοφμενων 

δαπανϊν. Δεν μπορεί να ερμθνευκεί διαφορετικά θ επιςτροφι, μετά 

από πολλζσ αμφιταλαντεφςεισ και επιμζρουσ αναγγελίεσ, ςε επιλογζσ 

και προτάςεισ του παρελκόντοσ, οι οποίεσ ζχουν οδθγιςει ςτθ 

ςθμερινι υποβάκμιςθ του Λυκείου ωσ αυτόνομθσ μορφωτικισ  

βακμίδασ.  

Πιο ςυγκεκριμζνα, θ επιςτροφι ςτο μοντζλο των τεςςάρων 

εξεταηόμενων μακθμάτων, ςε ςυνδυαςμό με τθν ζλλειψθ ουςιαςτικϊν 

αλλαγϊν ςτα αναλυτικά προγράμματα και ςτο διδακτικό υλικό, κα 

οδθγιςει ςτθ διαιϊνιςθ τθσ λειτουργίασ του Λυκείου ωσ πεδίου 

εξεταςτικοφ ανταγωνιςμοφ και ωσ προκαλάμου ειςαγωγισ ςτα  

Ανϊτατα Εκπαιδευτικά Ιδρφματα με προφανι τθ διόγκωςθ τθσ 

παραπαιδείασ.  

Παράλλθλα, κετικζσ παράμετροι των προτάςεων αυτϊν, όπωσ ο 

κακοριςμόσ ςυντελεςτϊν ςτα εξεταηόμενα μακιματα από τα ΑΕΙ, ι θ 

ζνταξθ τθσ επιςτθμονικισ εργαςίασ ςτο Λφκειο, υπονομεφονται από τθν 
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απουςία προςδιοριςμοφ των κριτθρίων πρόςβαςθσ ςτα ΑΕΙ θ πρϊτθ, 

και από τθν ζλλειψθ ςχεδιαςμοφ επιμόρφωςθσ των εκπαιδευτικϊν που 

κα κλθκοφν να υλοποιιςουν τισ αλλαγζσ αυτζσ, θ δεφτερθ. Είναι 

προφανζσ ότι χωρίσ τθν απαραίτθτθ επιμόρφωςθ με ςτόχο τθν αλλαγι 

των διδακτικϊν μεκοδολογιϊν και πρακτικϊν δεν υπάρχει δυνατότθτα 

ειςαγωγισ τθσ επιςτθμονικισ εργαςίασ ςτο Λφκειο. 

Απογοθτευτικό για τθν πολιτικι του Υπουργείου είναι το είδοσ του 

πολίτθ που επικυμεί να διαμορφϊςει, όπωσ προφαίνεται από τθ 

διατιρθςθ του μακιματοσ των Θρθςκευτικϊν ςτο Λφκειο, και μάλιςτα 

όςεσ ϊρεσ και το μάκθμα τθσ Ιςτορίασ, τθν ίδια ςτιγμι που δεν 

ςυμπεριλαμβάνεται ςτα «υποχρεωτικά» θ εναςχόλθςθ των νζων με τισ 

τζχνεσ και τον πολιτιςμό. 

Από ζνα Λφκειο πολφπλευρθσ καλλιζργειασ και ςφγχρονων 

προςεγγίςεων για τθν επιςτιμθ, τθν ιςτορία και τον πολιτιςμό που 

ηθτοφμε ωσ επιςτθμονικι κοινότθτα, μεταβαίνουμε ς’ ζνα Λφκειο δικεν 

«εμβάκυνςθσ», αλλά ουςιαςτικά αναπαραγωγισ των ίδιων γνωςτικϊν 

και μακθςιακϊν αποτελεςμάτων που διαπιςτϊνουμε  ωσ ακαδθμαϊκοί 

δάςκαλοι τισ τελευταίεσ δεκαετίεσ. 

 

 

Ο Πρόεδροσ 

 

Νικόλαοσ Μ. Σταυρακάκθσ 

Κακθγθτισ Ε.Μ.Π. 

 

 

 

Η Γραμματζασ 

 

Ευγενία Μπουρνόβα 

Αναπλθρϊτρια Κακθγιτρια Ε.Κ.Π.Α. 

 

80



Πανελλήνια Ομοζπονδία Συλλόγων 

Διδακηικού και Ερευνηηικού Προζωπικού  
Γιεύθυνζη:     ΣΑΓΙΟΤ  5,   GR105 62,    ΑΘΗΝΑ,     

Ηλεκηρονικό Σαχυδρομείο: posdep@posdep.gr      Ιζηοζελίδα: www.posdep.gr 
Σηλέθωνο:  210-3689372          Fax:  210-3689376 

 

Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Δ Ι Ο   

 

ΤΝΑΝΣΗΗ ΥΟΛΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΤΓΔΙΑ 
 

(ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΤΗΣ ΠΟΣΔΕΠ) 
 

ΑΒΒΑΣΟ 19/3/2011, ΩΡΑ 11.00, ΙΑΣΡΙΚΗ ΥΟΛΗ ΑΘΗΝΩΝ 
 

Δ  Ν  Η  Μ  Δ  Ρ  Ω    Η  
 

ΑΘΗΝΑ,  11  ΑΠΡΙΛΙΟΤ 2011 
 

ΘΕΜΑ: Συνάντθςθ των μελϊν ΔΕΠ των Τμθμάτων ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ, ςτισ 19 Μαρτίου υπό τθν 
αιγίδα τθσ ΠΟΣΔΕΠ.  

ε ςυνζχεια τθσ ςχετικισ με το κζμα απόφαςθσ του 10ου υνεδρίου τθσ ΠΟΔΕΠ και τθσ 
απόφαςθσ τθσ 2θ υνεδρίαςθσ τθσ Εκτελεςτικισ Γραμματείασ ςτισ 18 Φεβρουαρίου 2011 
πραγματοποιικθκε Ημερίδα υπό τθν αιγίδα τθσ ΠΟΔΕΠ ςτο Αμφικζατρο τθσ Διοίκθςθσ τθσ 
ΙΑΣΡΙΚΗ ΧΟΛΗ του ΕΚΠΑ, ςτισ 19 Μαρτίου 2011 από τισ 11.00 ζωσ τισ 16.00.  

τθ ςυνάντθςθ είχαν κλθκεί όλοι οι Πρυτάνεισ, Αντιπρυτάνεισ και Κοςμιτορεσ των Ελλθνικϊν 
Πανεπιςτθμίων που προζρχονται από τισ ΕΤ, οι Πρόεδροι και Αναπλθρωτζσ Πρόεδροι των 
χολϊν ΕΤ, τα μζλθ των Δ.. των υλλόγων μελϊν ΔΕΠ που προζρχονται από τισ ΕΤ, κακϊσ και 
τα μζλθ τθσ ΔΕ τθσ ΠΟΔΕΠ που προζρχονται από τισ ΕΤ. Ο κατάλογοσ ςυμμετεχόντων 
παρατίκεται ςτο τζλοσ.  

τθ ςυνάντθςθ ςυηθτικθκε ζνα ευρφτατο φάςμα κεμάτων, που απαςχολοφν τα μζλη ΔΕΠ των 
ΕΤ, των Ιατρικών Σμημάτων, των Πανεπιςτημιακών Νοςοκομείων, των Νοςοκομείων του 
ΕΤ, ςτα οποία υπάρχουν Πανεπιςτημιακζσ Κλινικζσ και Εργαςτήρια κακϊσ και τισ κλινικζσ 
των Οδοντιατρικών χολών.  Πιο ςυγκεκριμζνα, ςκοπόσ τθσ  θμερίδασ ιταν θ ςυηιτθςθ  των 
κεμάτων που προκφπτουν από τισ ςυνκικεσ και τουσ νόμουσ υπό τουσ οποίουσ τα μζλθ ΔΕΠ 
λειτουργοφν ςτισ Πανεπιςτθμιακζσ Κλινικζσ και τα Εργαςτιρια ςτα Νοςοκομεία του ΕΤ, όπου 
καλοφνται να ανταποκρικοφν: 

 ςτο εκπαιδευτικό ζργο ςε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο, 

 ςτθ διενζργεια κλινικισ και εργαςτθριακισ ζρευνασ και  

 ςτθν παροχι υψθλοφ επίπεδου υπθρεςιϊν υγείασ 
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ςε ζνα περιβάλλον το οποίο πάςχει, με ςθμαντικά προβλιματα ςυντονιςμοφ και  
ολοκλθρωμζνθσ πολιτικισ λόγω του γεγονότοσ ότι ςτθ λειτουργία τουσ εμπλζκονται τόςο το 
Τπουργείο Παιδείασ όςο και το Τπουργείο Τγείασ. Επίςθσ ςθμαντικό μζροσ του 
προβλθματιςμοφ που αναπτφχκθκε αφοροφςε τισ ιδιαιτερότθτεσ, που υπάρχουν τόςο ςε 
εκνικό όςο και διεκνζσ επίπεδο για τθ λειτουργία και τισ πρακτικζσ που ακολουκοφνται ςτισ 
χολζσ Επιςτθμϊν Τγείασ και τισ πικανζσ εξελίξεισ ςτο χϊρο ςε ςχζςθ και με τισ 
πικανολογοφμενεσ αλλαγζσ ςτο γενικότερο χϊρο τθσ Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ. 

 
Α. ΘΕΜΑΣΑ ΑΡΜΟΔΙΟΣΗΣΑ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟΤ ΤΓΕΙΑ 

 

1. Δθμιουργία νζων οργανιςμϊν ςτα Πανεπιςτθμιακά Νοςοκομεία του ΕΣΥ, οι οποίοι να 
είναι προςανατολιςμζνοι ςτον ζντονο Πανεπιςτθμιακό χαρακτιρα τουσ.  

Σα Πανεπιςτθμιακά Νοςοκομεία αλλά και όλα τα Νοςοκομεία του ΕΤ που ςτεγάηουν 
Πανεπιςτθμιακζσ Κλινικζσ και Εργαςτιρια ζχουν, πζρα από το αμιγϊσ κλινικό ζργο, επιπλζον 
ειδικοφσ ςτόχουσ, που ςυνδζονται με το παρεχόμενο ζργο ςτισ διαδικαςίεσ  προπτυχιακισ και 
μεταπτυχιακισ εκπαίδευςθσ των φοιτθτϊν κακϊσ και ςτθν ζρευνα.  

Σο 10ο υνζδριο τθσ ΠΟΔΕΠ αποφάςιςε τθ  κεςμοκζτθςθ ενιαίου οργανιςμοφ για τα  
Νοςοκομεία αυτισ τθσ κατθγορίασ, που κα κακορίςει το πλαίςιο μζςα από το οποίο κα 
υλοποιείται το ςχετικό ζργο και πρότεινε ωσ βάςθ για τθ διαμόρφωςι του τον υπό ςυηιτθςθ 
οργανιςμό του Αττικοφ Νοςοκομείου. 

2. Δθμιουργία μόνιμθσ διυπουργικισ διεφκυνςθσ μεταξφ των Υπουργείων Παιδείασ και 
Υγείασ για τα κζματα των μελϊν ΔΕΠ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε Νοςοκομεία του ΕΣΥ 
κακϊσ και τα ειδικά κζματα, που αντιμετωπίηουν τα Πανεπιςτθμιακά Νοςοκομεία και 
τα Νοςοκομεία του ΕΣΥ που ςτεγάηουν Πανεπιςτθμιακζσ Κλινικζσ και Εργαςτιρια . 

Η δθμιουργία ενόσ μόνιμου οργάνου από τθν πλευρά τθσ Πολιτείασ, που κα αςχολείται ςε 
μόνιμθ βάςθ με όλα τα παραπάνω κζματα κα βοθκιςει ςθμαντικά ςτθν κατανόθςθ των 
ςθμαντικϊν προβλθμάτων του χϊρου και κατ’ επζκταςθ ςτθν επίλυςι τουσ. Σο κζμα αυτό ζχει 
ιδθ ςυηθτθκεί ςτθ κοινι ςυνάντθςθ που ζγινε μεταξφ των  Τπουργϊν Παιδείασ και Τγείασ, των 
Προζδρων των Ιατρικϊν Σμθμάτων και εκπροςϊπων τθσ ΠΟΔΕΠ.  

3. Συμμετοχι των Τμθμάτων Ιατρικισ ςτθ διοίκθςθ των Πανεπιςτθμιακϊν Νοςοκομείων 
και των Νοςοκομείων που ςτεγάηουν Πανεπιςτθμιακζσ Κλινικζσ και Εργαςτιρια.  

Η τροποποίθςθ του κεςμοφ του Αναπλθρωτι Διοικθτι των Πανεπιςτθμιακϊν Νοςοκομείων, 
ζτςι ϊςτε να ορίηεται μετά από πρόταςθ του Σμιματοσ Ιατρικισ αποτελεί ζνα κετικό βιμα για 
τθν καλυτερθ ςφνδεςθ και ςυντονιςμό των Πανεπιςτθμιακϊν Νοςοκομείων με τα Σμιματα 
Ιατρικισ των Πανεπιςτθμίων. Όμωσ, αντίςτοιχα κζματα ςυντονιςμοφ και ςυνεργαςίασ 
προκφπτουν ςε όλα τα νοςοκομεία που ςτεγάηουν Πανεπιςτθμιακζσ Κλινικζσ και Εργαςτιρια 
(μεικτά νοςοκομεία) και προτείνεται θ εφαρμογι του κεςμοφ και ςε αυτά τα νοςοκομεία.  
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Επιπλζον, κα πρζπει να κεςμοκετθκεί θ ςυμμετοχι των μελϊν ΔΕΠ και ςτθν Επιςτθμονικι 
Επιτροπι των μεικτϊν νοςοκομείων.  

4. Εργαςιακά κζματα των μελϊν ΔΕΠ των Τμθμάτων Ιατρικισ που υπθρετοφν ςτα 
Νοςοκομεία του ΕΣΥ.  

 Για το κζμα αυτό ορίςκθκε Ομάδα Εργαςίασ που κα επεξεργαςκεί ολοκλθρωμζνθ πρόταςθ, 
όπωσ αναφζρεται ςτο τζλοσ του παρόντοσ κειμζνου. Παράλλθλα, θ ςυνάντθςθ, κατζλθξε 
ομόφωνα ότι οι διατάξεισ του Ν.2530/97, κα πρζπει να ιςχφουν και για τουσ Παν/κοφσ 
γιατροφσ και Οδοντιάτρουσ. 

5. Φψοσ αμοιβϊν μελϊν ΔΕΠ που υπθρετοφν ςτα Νοςοκομεία του ΕΣΥ.  

Ο βαςικόσ μιςκόσ των μελϊν ΔΕΠ των ΕΤ καταβάλλεται από το Τπουργείο Παιδείασ, ενϊ θ 
ςυμμετοχι τουσ ςτα Νοςοκομεία με βάςθ το Νόμο 2889/2001 και θ αμοιβι των εφθμεριϊν 
που πραγματοποιοφν καταβάλλεται από το Τπουργείο Τγείασ. Μετά τθν κακιζρωςθ τθσ 
ςυλλογικισ ςφμβαςθσ εργαςίασ των ιατρϊν του ΕΤ, οι αμοιβζσ τουσ αυξικθκαν, ενϊ οι 
αμοιβζσ των μελϊν ΔΕΠ από τα Νοςοκομεία (θ ειδικι αμοιβι για το κλινικό ζργο) παραμζνουν 
κακθλωμζνεσ, εδϊ και 10 χρόνια.  

ε ςυνζχεια απόφαςθσ του 10ου υνεδρίου τθσ ΠΟΔΕΠ για το κζμα αυτό, οι ςυμμετζχοντεσ 
ςτθ ςυνάντθςθ ηιτθςαν τθν αναπροςαρμογι τθσ ειδικισ αμοιβισ και τθσ αμοιβισ των 
εφθμεριϊν ςτα αντίςτοιχα επίπεδα, είτε μζςα από ςυλλογικι ςφμβαςθ που κα διαμορφωκεί 
μεταξφ ΠΟΔΕΠ και Τπουργείου Τγείασ, είτε με νομοκετικι ρφκμιςθ.  

 
Β. ΘΕΜΑΣΑ ΑΡΜΟΔΙΟΣΗΣΑ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟΤ ΠΑΙΔΕΙΑ 

 
Σα κζματα αρμοδιότθτασ του Τπουργείου Παιδείασ, που ςυηθτικθκαν  ςτθ ςυνάντθςθ είναι: 

1. Μετεξζλιξθ των Τμθμάτων Ιατρικισ και Οδοντιατρικισ ςε Σχολζσ. 

Σο κζμα τθσ μετεξζλιξθσ των Σμθμάτων Ιατρικισ και Οδοντιατρικισ ςε χολζσ αποτελεί ζνα 
ςοβαρό κεςμικό ηιτθμα για το οποίο απαιτείται ςυςτθματικι μελζτθ των διεκνϊν εξελίξεων 
αλλά και τθσ υπάρχουςασ ελλθνικισ πραγματικότθτασ. Η ςυνάντθςθ αποφάςιςε να 
παραπζμψει το κζμα ςτθν Ομάδα Εργαςίασ, θ οποία κα αςχολθκεί με όλο το πλζγμα των 
κεςμικϊν προβλθμάτων που απαςχολοφν τισ ΕΤ. 

2. Διάφορα άμεςα προβλιματα των μελϊν ΔΕΠ των ΣΕΥ. 

Σα άμεςα προβλιματα, που ςυηθτικθκαν – πολλά από τα οποία αποτελοφν προβλιματα όλων 
των μελϊν ΔΕΠ – είναι θ εφαρμογι τθσ αναλογίασ 1:5 ςτισ ΕΤ, το «πάγωμα» των εξελίξεων 
των μελϊν ΔΕΠ και θ κακυςτζρθςθ ςτο διοριςμό των εκλεγζντων νζων μελϊν ΔΕΠ. Όλα τα 
παραπάνω εμπεριζχουν τον κίνδυνο να παραμείνουν, Κλινικζσ και Εργαςτιρια ςτα Νοςοκομεία 
του ΕΤ χωρίσ κανζνα μζλοσ ΔΕΠ, γεγονόσ που δθμιουργεί ανυπζρβλθτα προβλιματα ςτθ 
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λειτουργία τουσ και ςτθν υπόςταςι τουσ ωσ μονάδεσ που παρζχουν εκπαιδευτικό και 
ερευνθτικό ζργο.  

3. Διεφκυνςθ Κλινικϊν και Εργαςτθρίων – ίςθ αντιμετϊπιςθ Αναπλθρωτϊν Κακθγθτϊν και 
Κακθγθτϊν. 

Δεν είναι νοθτό ζνασ αναπλθρωτισ κακθγθτισ να μπορεί να εκλεγεί Πρφτανθσ ι Πρόεδροσ 
Σμιματοσ ι Σομζα και να μθ μπορεί να εκλεγεί Διευκυντισ Κλινικισ ι Εργαςτθρίου. Ζθτοφμε 
τθν αλλαγι τθσ τροπολογίασ του 1993, που δίνει το προβάδιςμα ςτουσ κακθγθτζσ πρϊτθσ 
βακμίδασ, ζναντι των αναπλθρωτϊν ςτθν εκλογι διεφκυνςθσ Κλινικϊν και Εργαςτθρίων. 

4. Νοςοκομεία Αρεταίειο και Αιγινιτειο. 

Είναι τα μόνα αμιγϊσ Πανεπιςτθμιακά Νοςοκομεία και ανικουν ςτο Πανεπιςτιμιο Ακθνϊν. Η  
χρθματοδότθς τουσ βαρφνει αποκλειςτικά το Τπουργείο Παιδείασ. Δυςτυχϊσ τα τελευταία 
χρόνια θ οικονομικι ςτενότθτα ςτθ χρθματοδότθςθ, ζχει αναγκάςει τθ Διοίκθςθ του 
Αρεταιείου να προχωριςει ςε επϊδυνα μζτρα, όπωσ ςφμπτυξθ νοςθλευτικϊν καλάμων κ.ά. 
ενζργειεσ που πρακτικά μειϊνουν ςε απαράδεκτο βακμό τθ λειτουργικότθτα του 
Νοςοκομείου. Άμεςο αίτημα είναι η μεγαλφτερη και απρόςκοπτη χρηματοδότηςη των δφο 
αυτών Πανεπιςτημιακών Νοςοκομείων από το αρμόδιο Τπουργείο Παιδείασ. 

5. Αναπροςαρμογι τθσ παρακράτθςθσ 15% υπζρ των ΕΛΚΕ. 

Η εφαρμογι του 15% υπζρ του Ειδικοφ Λογαριαςμοφ Ερευνϊν του Πανεπιςτθμίου, από τθν 
άςκθςθ ιδιωτικοφ επαγγζλματοσ (ιατρείου από ιατροφσ και οδοντιάτρουσ) κα πρζπει να 
επανεξεταςτεί ζτςι ϊςτε να ζχει ανταποδοτικό χαρακτιρα υπζρ των Σμθμάτων Ιατρικισ και 
Οδοντιατρικισ.  

6. Μζλθ ΔΕΠ των Τμθμάτων Οδοντιατρικισ 

Χοριγθςθ τθσ ειδικισ αμοιβισ για το κλινικό ζργο ςτα μζλθ ΔΕΠ των Οδοντιατρικϊν χολϊν 
που παρζχουν κλινικό ζργο ςτα Νοςοκομεία, όπωσ  δίνεται ςτουσ ιατροφσ μζλθ ΔΕΠ. 
 
 

Γ. ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΟΜΑΔΩΝ ΕΡΓΑΙΑ 
 
Αποφαςίςτθκε ομόφωνα:  

1. Η δθμιουργία Ομάδασ Εργαςίασ για τα θεςμικά θζματα των Πανεπιςτθμιακϊν 
Νοςοκομείων, των Πανεπιςτθμιακϊν κλινικϊν και εργαςτθρίων ςτο ΕΤ και των 
Σμθμάτων Ιατρικισ και Οδοντιατρικισ. υντονιςτισ τθσ Ο.Ε. ορίςτθκε ομόφωνα ο κ. 
ΒΑΙΛΕΙΟ ΣΑΡΛΑΣΖΗ (Ιατρικι ΑΠΘ) και μζλθ οι: ΓΩΓΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ (Ιατρικι 
Πάτρασ), ΣΑΘΗ ΕΤΣΑΘΟΠΟΤΛΟ (Ιατρικι χολι ΕΚΠΑ), ΖΩΡΑ ΟΔΤΕΑ (Ιατρικι 
Κριτθσ), ΚΑΣΟΤΓΙΑΝΝΗ ΚΛΕΑ, (Ιατρικι χολι ΕΚΠΑ), ΜΑΛΙΖΟ ΚΩΣΑΝΣΙΝΟ (Ιατρικι 
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Θεςςαλίασ), ΣΖΟΤΣΖΑ ΙΩΑΝΝΗ (Οδοντιατρικι ΕΚΠΑ), ΦΙΛΑΛΗΘΗ  ΑΝΑΣΑΙΟ, 
(Αντιπρφτανθσ ΠΚ, Ιατρικι Κριτθσ). 

2. Η δθμιουργία Ομάδασ Εργαςίασ για τα εργαςιακά θζματα των μελϊν ΔΕΠ, που  
λειτουργοφν ςτα Πανεπιςτθμιακά Νοςοκομεία και τα Νοςοκομεία του ΕΤ που 
ςτεγάηουν Πανεπιςτθμιακζσ Κλινικζσ και Εργαςτιρια. υντονιςτισ τθσ Ο.Ε. ορίςτθκε 
ομόφωνα ο κ. ΝΙΚΟΛΑΟ ΖΑΚΟΠΟΤΛΟ (Ιατρικι ΕΚΠΑ) και μζλθ οι: ΚΑΨΑΛΑΚΗ 
ΕΤΣΤΧΙΑ (Ιατρικι Θεςςαλίασ), ΛΤΜΠΕΡΗ ΜΑΡΙΑ (Ιατρικι χολι ΕΚΠΑ), ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ 
ΜΕΓΑ (Ιατρικι Πάτρασ), ΝΗΜΑΣΟΤΔΗ ΙΩΑΝΝΗ (Ιατρικι ΑΠΘ), ΠΑΑΔΑΚΗ 
ΠΛΟΤΜΗ, (Ιατρικι ΔΠΘ),  ΠΟΛΤΜΕΝΕΑ ΓΕΩΡΓΙΟ (Ιατρικι ΕΚΠΑ),  

Σζλοσ, επιςθμάνκθκε ομόφωνα από τουσ ςυμμετζχοντεσ, θ ανάγκθ διοργάνωςθσ ςυναντιςεων 
εκπροςϊπων των ΕΤ ςε τακτά χρονικά διαςτιματα, υπό τθν αιγίδα τθσ ΠΟΔΕΠ. 

 

Ο Πρόεδροσ 
 
 

Νικόλαοσ Μ. ταυρακάκθσ 
Κακθγθτισ Ε.Μ.Π. 

 

Η Γραμματζασ 
 
 

Ευγενία Μπουρνόβα 
Αναπλθρϊτρια Κακθγιτρια Ε.Κ.Π.Α. 

 
============================================================== 
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Πανελλήνια Ομοζπονδία Συλλόγων  
Διδακηικού και Ερευνηηικού Προζωπικού (ΠΟΣΔΕΠ)  

 
Ομοζπονδία Συλλόγων 

Εκπαιδευηικού Προζωπικού Τ.Ε.Ι.  (ΟΣΕΠ-ΤΕΙ) 
 

Ένωζη Ελλήνων Ερευνηηών (EEE) 
 

Ε  Π  Ι  Σ  Τ  Ο  Λ  Η 
 

Αθήνα,  12 ΑΠΡΙΛΙΟΥ  2011 

 
Προσ  τθν Υπουργό Παιδείασ Δια Βίου Μάκθςθσ και Θρθςκευμάτων, 
Κυρία   Άννα  Διαμαντοποφλου, 
Ανδρζα Παπανδρζου 37, 15180 Μαροφςι,  ypourgos@ypepth.gr  
 
 

ΘΕΜΑ: Αίτημα ςυνάντηςησ των Προεδρείων των Ομοςπονδιών ΠΟΣΔΕΠ, ΟΣΕΠ/ΤΕΙ 
και ΕΕΕ με την Υπουργό Παιδείασ Δια Βίου Μάθηςησ και Θρηςκευμάτων.  
 

 
Αξιότιμθ Κυρία  Υπουργζ, 
 
Όπωσ ςασ ζχουμε ιδθ ενθμερώςει, τθν Πζμπτθ 14 Απριλίου 2011 και ώρεσ 11.00 
ζωσ 14.00 οι τρεισ Ομοςπονδίεσ του ενιαίου χώρου τθσ Ανώτατθσ Εκπαίδευςθσ και 
Ζρευνασ ΠΟΣΔΕΠ, ΟΣΕΠ/ΤΕΙ και ΕΕΕ οργανώνουμε παράςταςθ διαμαρτυρίασ ςτουσ 
χώρουσ του Υπουργείου Παιδείασ για να γνωςτοποιιςουμε και προβάλουμε ςτθν 
πολιτεία αλλά και ςτθν κοινωνία το ςφνολο των ςοβαρών προβλθμάτων μασ.   
 
Σε ζγγραφο που ςασ ζχει ιδθ κοινοποιθκεί ςασ ηθτάμε -και κεωροφμε αυτονόθτο 
ότι κα γίνει- ςυνάντθςθ των προεδρείων των τριών Ομοςπονδιών μαηί ςασ κατά τθ 
διάρκεια τθσ παράςταςθσ διαμαρτυρίασ. Σκοπόσ τθσ ςυνάντθςθσ μασ είναι 
 

1. Να ςασ εκκζςουμε τα ςοβαρά οικονομικά και κεςμικά προβλιματα του 
χώρου 

2. Να μασ ενθμερώςετε για μια ςειρά επειγόντων κεμάτων, που μασ 
απαςχολοφν 

 
Σε κείμενα που ςασ επιςυνάπτουμε εκτίκεται το ςφνολο των αιτθμάτων και άλλων 
κζςεων των τριών Ομοςπονδιών.   
 
Με Ιδιαίτερθ Εκτίμθςθ,   
 

 
 

.  
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Ο Πρόεδροσ 
 
 
Νικόλαοσ Μ. Σταυρακάκθσ 
Κακθγθτισ Ε.Μ.Π.  

 
Η Γραμματζασ 
 
 
Ευγενία Μπουρνόβα 
Αναπλθρώτρια Κακθγιτρια Ε.Κ.Π.Α. 
 

Ο Πρόεδροσ 
 
Γιάννθσ Τςάκνθσ 
Κακθγθτισ ΤΕΙ Ακινασ 
 

 

Ο Γραμματζασ 
 
Κυριάκοσ Τςινίδθσ 
Κακθγθτισ Εφαρμογών ΤΕΙ  Λάριςασ 

Ο Πρόεδροσ  
 
 
Δθμιτρθσ Ε. Λουκάσ 
Κφριοσ Ερευνθτισ  

 

 
 
 

Η  Γ. Γραμματζασ 
 
 
Μαρία Θ. Στουμποφδθ 
Δ/ντρια Ερευνών 
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Πανελλήνια Ομοζπονδία υλλόγων  
Διδακηικού και Ερευνηηικού Προζωπικού (ΠΟΔΕΠ)  

 
Ομοζπονδία υλλόγων 

Εκπαιδευηικού Προζωπικού Σ.Ε.Ι.  (ΟΕΠ-ΣΕΙ) 
 

Ένωζη Ελλήνων Ερευνηηών (EEE) 
 

Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω  Η 
 

Αθήνα,  12  ΑΠΡΙΛΙΟΥ  2011 
 

ΘΕΜΑ: Συνάντηςη των Προζδρων των 3 Ομοςπονδιών με το ΕΣΕΤ, τθν Σετάρτθ 30 
Μαρτίου 2011, ώρεσ 16:30-18:00.  
 
 

Σθν Σετάρτθ 30 Μαρτίου 2011 και ώρεσ 16.30 ζωσ 18.00 ζγινε ςυνάντθςθ των 
Προζδρων των τριών Ομοςπονδιών  ΠΟΔΕΠ - ΟΕΠ/ΣΕΙ – EEE με το Εκνικό 
υμβοφλιο Ζρευνασ και Σεχνολογίασ (ΕΕΣ) ςε χώρο του Τπουργείου Παιδείασ. Εκ 
μζρουσ του ΕΕΣ ιταν παρόντα όλα τα μζλθ του υμβουλίου εκτόσ των κακθγθτών 
Γεωργίου Π. Χροφςου (Αντιπρόεδροσ)  και Μιχάλθ Χαλιάςου.  
 
Για όςουσ δεν το γνωρίηουν, θ ςφνκεςθ του υμβουλίου είναι: 
 
-ταμάτθσ Μ. Κριμιηισ (Πρόεδροσ), Επίτιμοσ Διευκυντισ του Σομζα Διαςτιματοσ του 
Πανεπιςτθμίου Johns Hopkins των ΗΠΑ, 
-Γεώργιοσ Π. Χροφςοσ (Αντιπρόεδροσ), Κακθγθτισ και Διευκυντισ τθσ Α΄ Παιδιατρικισ 
Κλινικισ ςτθν Ιατρικι χολι του Πανεπιςτθμίου Ακθνών, 
-Κωνςταντίνοσ Δαφζρμοσ, Κακθγθτισ ςτο Σμιμα Εφαρμοςμζνων Μακθματικών του 
Πανεπιςτθμίου Brown των ΗΠΑ,  
-Ιωάννθσ Ηλιόπουλοσ, Επίτιμοσ Κακθγθτισ ςτθν Ecole Normale Superieure ςτο Παρίςι, 
-Δώροσ Θεοδώρου, Κακθγθτισ ςτον Σομζα Επιςτιμθσ και Σεχνικισ των Τλικών τθσ χολισ 
Χθμικών Μθχανικών του Εκνικοφ Μετςόβιου Πολυτεχνείου, 
-Kevin Featherstone, Κακθγθτισ ςτο Κδρυμα Μελετών τθσ φγχρονθσ Ελλάδασ "Ελευκζριοσ 
Βενιηζλοσ" του London School of Economics and Political Science (LSE) και Διευκυντισ του 
Ελλθνικοφ Παρατθρθτθρίου ςτο LSE, 
-Αμεντζο Ρ. Οντόνι, Κακθγθτισ ςτο Σεχνολογικό Ινςτιτοφτο Μαςςαχουςζτθσ (MIT) ςτο 
Σμιμα Αεροναυτικισ και ςτο Σμιμα Πολιτικών και Περιβαλλοντολόγων Μθχανικών, 
-Αριςτείδθσ Ν. Πατρινόσ, Πρόεδροσ τθσ Synthetic Genomics Inc., 
-Γιώργοσ Παυλάκθσ, Διευκυντισ του Σομζα Ανκρωπίνων Ρετροϊών ςτο Εκνικό Ινςτιτοφτο 
κατά του Καρκίνου των ΗΠΑ και μζλοσ τθσ Ανώτερθσ Βιοϊατρικισ Ερευνθτικισ Τπθρεςίασ, 
-Αρτεμισ Π. ιμοποφλου, Πρόεδροσ του Εκνικοφ Κζντρου Γενετικισ, Διατροφισ και Τγείασ 
των ΗΠΑ, 
-Μιχάλθσ Χαλιάςοσ, Κακθγθτισ Μακροοικονομικών και Χρθματοοικονομικών ςτο 
Πανεπιςτιμιο Γκαίτε τθσ Φρανκφοφρτθσ. 

 
Η ςυνάντθςθ ζλαβε τελικά το χαρακτιρα αμφίδρομθσ πλθροφόρθςθσ των δφο 
πλευρών. Από τθν πλευρά του ΕΕΣ μίλθςε ο Πρόεδροσ, ο οποίοσ παρουςίαςε το 
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μζχρι τώρα ζργο του υμβουλίου και ανάπτυξε τα ςχζδια για το άμεςο μζλλον. 
Επίςθσ μίλθςαν και τα άλλα παρόντα μζλθ του υμβουλίου τόςο ςε επί μζρουσ 
κζματα του γενικοφ προγραμματιςμοφ όςο και ςτον ειδικό ρόλο, που ο/θ 
κακζνασ/μια ζχει αναλάβει για τθν υλοποίθςθ του ζργου του υμβουλίου 
(επιςυνάπτεται το κείμενο τθσ παρουςίαςθσ).  
http://www.posdep.gr/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=554&Itemid=118 

  
Από τθν πλευρά μασ παρακζςαμε το ςφνολο των προβλθμάτων, που 
αντιμετωπίηουν τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρφματα και τα Ερευνθτικά Κζντρα 
κεςμικοφ και οικονομικοφ χαρακτιρα, όπωσ αυτά αποτυπώνονται ςτα δφο κείμενα 
(τα οποία και εδόκθςαν ςτα μζλθ του ΕΕΣ):  

1)  Απόφαςθ του 10ου υνεδρίου τθσ ΠΟΔΕΠ, 13-16 Ιανουαρίου, 2011 με ΘΕΜΑ: 
Για την ερευνητική πολιτική, τη χρηματοδότηςη και τη ςυμβολή τησ ζρευνασ ςτην 
ανάπτυξη τησ χώρασ 
http://www.posdep.gr/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=460&Itemid=140,   και  
2) Ανακοίνωςθ των τριών Ομοςπονδιών ςτισ 8 Φεβρουαρίου 2011 με ΘΕΜΑ: Σχετικά 
με τισ πρόςφατεσ ανακοινώςεισ τησ Υπουργοφ Παιδείασ για τη χρηματοδότηςη τησ 
ζρευνασ. 

http://www.posdep.gr/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=477&Itemid=123 

Επιμείναμε ιδιαίτερα  
 
Α) ςτθ μθδενικι χρθματοδότθςθ τθσ ζρευνασ ςτα ιδρφματα ςε όλα τα επίπεδα κατά 
τθν τελευταία 6-ετία. 
Β) ςτθν προβλθματικι εξζλιξθ τθσ χρθματοδότθςθσ από το ΕΠΑ, θ οποία ςτθν 
πράξθ δεν ζχει αρχίςει ακόμα, 
Γ) ςτισ αδιαφανείσ διαδικαςίεσ, που ακολουκοφνται για τθν αξιολόγθςθ των 
προγραμμάτων που ζχουν ιδθ προκθρυχκεί. 
 
τθν υπόςχεςθ μελών του ΕΕΣ ότι -όντασ ςυμβουλευτικό όργανο του Τπουργείου 
Παιδείασ ςε κζματα ζρευνασ- κα προςπακιςουν να κάνουν ότι είναι δυνατόν για τθ 
ςθμαντικι αφξθςθ των ρυκμών απορρόφθςθσ των κονδυλίων του ΕΠΑ για τθ 
χρθματοδότθςθ τθσ ζρευνασ προςκζςαμε ότι δεν αρκεί από μόνθ τθσ θ αφξθςθ τθσ 
απορρόφθςθσ των ευρωπαϊκών κονδυλίων, αν αυτό δεν γίνει με επίκεντρο τα 
Ελλθνικά Ιδρφματα Ανώτατθσ Εκπαίδευςθσ και Ζρευνασ. 
 
Νικόλαοσ Μ. ταυρακάκθσ,   Γιάννθσ Σςάκνθσ              Δθμιτρθσ Ε. Λουκάσ 
 
 
Κακθγθτισ  Ε.Μ.Π.,                  Κακθγθτισ ΣΕΙ Ακινασ,  Κφριοσ Ερευνθτισ, «Δθμόκριτοσ» 

ΠΡΟΕΔΡΟ  ΠΟΔΕΠ                ΠΡΟΕΔΡΟ ΟΕΠ-ΣΕΙ       ΠΡΟΕΔΡΟ   ΕΕΕ 
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Πανελλήνια Ομοζπονδία Συλλόγων  
Διδακηικού και Ερευνηηικού Προζωπικού (ΠΟΣΔΕΠ)  

 
Ομοζπονδία Συλλόγων 

Εκπαιδευηικού Προζωπικού Τ.Ε.Ι.  (ΟΣΕΠ-ΤΕΙ) 
 

Υ π ό μ ν η μ α 
 
Προσ  την Υπουργό Παιδείασ Δια Βίου Μάθηςησ             Αθήνα,  14  ΑΠΡΙΛΙΟΥ  2011 
και Θρηςκευμάτων, 
Κυρία   Άννα  Διαμαντοποφλου, 
Ανδρζα Παπανδρζου 37, 15180 Μαροφςι,  ypourgos@ypepth.gr  
 

ΘΕΜΑ: Υπόμνημα των Ομοςπονδιών ΠΟΣΔΕΠ, ΟΣΕΠ/ΤΕΙ προσ την Υπουργό 
Παιδείασ Δια Βίου Μάθηςησ και Θρηςκευμάτων για την επαναφορά τησ 
δυνατότητασ ςυνυπηρέτηςησ εκπαιδευτικών τησ ςχολικήσ εκπαίδευςησ με 
ςυζύγουσ πανεπιςτημιακούσ.  
 

 
Το Υπουργείο Παιδείασ πζρυςι με το Νόμο 3848 (άρκρο 31, παρ. 6γ) κατάργθςε 
εςπευςμζνα και ανεξιγθτα τθν από το 2002 εφαρμοηόμενθ διάταξθ για 
ςυνυπθρζτθςθ ςυηφγων μελών ΔΕΠ ι ΕΠ με απόςπαςθ ςε ςχολικι μονάδα τθσ 
περιοχισ τθσ ζδρασ του ΑΕΙ (Ν.3027, άρκρο 6, παρ. 4 και Ν.3687, άρκρο 4 παρ.5 ).  
 
Η ςυγκεκριμζνθ κατάργθςθ ςτόχευε επιλεκτικά τουσ εκπαιδευτικοφσ με ςφηυγο 
μζλοσ  ΔΕΠ  ι ΕΠ των ΑΕΙ, κακώσ δεν κίχτθκαν παρόμοιεσ και πιο ιςχυρζσ ρυκμίςεισ 
ςυνυπθρζτθςθσ εκπαιδευτικών με ςυηφγουσ δικαςτικοφσ (Ν.1756/1988, άρκρο 50, 
όπωσ ιςχφει : Ν.1868/1989, άρκρο 8) και ςτρατιωτικοφσ (Ν.2946/2001, άρκρο 21).  
 
Επιπλζον θ καταργθκείςα διάταξθ δεν αντικαταςτάκθκε με κάποια άλλθ, δίκαιθ 
ρφκμιςθ ςυνυπθρζτθςθσ, παρόλο που θ αναγκαιότθτα τθσ ςυνυπθρζτθςθσ των 
εκπαιδευτικών λειτουργών δεν αμφιςβθτικθκε ποτζ από το Υπουργείο. Με 
ςυνζπεια τζςςερισ δεκάδεσ  ηευγάρια εκπαιδευτικών με τον ζνα ςφηυγο μζλοσ ΔΕΠ 
(που με βάςθ το νόμο 3027/2002 ζχουν εδώ και χρόνια κάνει επιλογζσ για τθ 
ςταδιοδρομία τουσ και τθν οικογενειακι τουσ ηωι, ιδιαίτερα εκείνοι που 
εγκαταςτάκθκαν ςτθν περιφζρεια), να βρεκοφν αναπάντεχα το περαςμζνο 
καλοκαίρι ςε απελπιςτικι κζςθ. 
 
Το Υπουργείο φζτοσ επεξεργάηεται ςχζδιο που αφορά τισ διαδικαςίεσ και τα 
κριτιρια για τισ αποςπάςεισ εκπαιδευτικών τθσ Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ 
Εκπαίδευςθσ, ςε αντικατάςταςθ του ΠΔ50/96. Στο ςχζδιο, μεταξφ άλλων, 
προβλζπεται θ ςυνυπθρζτθςθ εκπαιδευτικοφ με ςφηυγο εκπαιδευτικό τθσ 
Πρωτοβάκμιασ ι Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ, ι μζλοσ ΔΕΠ Πανεπιςτθμίου ι ΕΠ 
ΤΕΙ, αδιακρίτωσ, να μοριοδοτείται με οριςμζνεσ μονάδεσ.  
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Όμωσ για τα μζλθ του Διδακτικοφ Προςωπικοφ τθσ Τριτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ, δεν 
νοοφνται διαδικαςίεσ μετάκεςθσ ι απόςπαςθσ ςε τριτοβάκμια ιδρφματα άλλων 
περιοχών, τα οποία οφτωσ ι άλλωσ είναι περιοριςμζνα και ςε ελάχιςτεσ 
περιπτώςεισ ζχουν αντιςτοιχία μεταξφ τουσ. Επιπρόςκετα, τα μζλθ του Διδακτικοφ 
Προςωπικοφ  τθσ Τριτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ (μζλθ ΔΕΠ των πανεπιςτθμίων και ΕΠ 
των ΑΤΕΙ) υποχρεοφνται να διαμζνουν μόνιμα ςτον τόπο που εδρεφει το Τμιμα ςτο 
οποίο υπθρετοφν, ενώ θ μθ τιρθςθ τθσ υποχρζωςισ τουσ αυτισ ςυνιςτά 
πεικαρχικό παράπτωμα (με το Ν.1268/82 ςτο παρελκόν και με το Ν.2530/97, άρκρο 
2, παρ.2α ςιμερα).   
 
Δθλαδι θ δυνατότθτα μετακίνθςθσ για ςυνυπθρζτθςθ (με απόςπαςθ είτε με 
μετάκεςθ) περιορίηεται ςτο ζνα μόνο μζλοσ του ηεφγουσ, εκείνο που υπθρετεί ςτθν 
Πρωτοβάκμια ι Δευτεροβάκμια Εκπαίδευςθ και ζχει νόθμα μόνο προσ τθν ζδρα 
του τμιματοσ του ΑΕΙ / ΑΤΕΙ όπου υπθρετεί το άλλο μζλοσ.  
 
Αντίκετα ςε ηευγάρια όπου και τα δφο μζλθ είναι εκπαιδευτικοί τθσ Πρωτοβάκμιασ 
ι Δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ, υπάρχει θ ευχζρεια μετακίνθςθσ του ενόσ μζλουσ 
ςτθν περιοχι όπου υπθρετεί το άλλο μζλοσ  ι και των δφο μελών ςε τρίτο μζροσ, 
ανάλογα με το ποια επιλογι είναι πιο εφικτι, προκειμζνου να ηουν μαηί με τθν 
οικογζνειά τουσ ςτο ίδιο μζροσ. 
 
Επομζνωσ, θ μόνθ δυνατότθτα για ςυνυπθρζτθςθ με πανεπιςτθμιακό είναι με τθ 
μετακίνθςθ του εκπαιδευτικοφ κοντά ςτθν ζδρα του ΑΕΙ, και θ προτεινόμενθ 
μοριοδότθςθ δεν κα αντιμετωπίςει αποτελεςματικά το πρόβλθμα. 
 
Είναι ςαφζσ ότι οι εκπαιδευτικοί τθσ  Πρωτοβάκμιασ ι Δευτεροβάκμιασ 
Εκπαίδευςθσ με ςυηφγουσ μζλθ Διδακτικοφ Προςωπικοφ τθσ Τριτοβάκμιασ 
Εκπαίδευςθσ δεν αποτελοφν παρόμοια περίπτωςθ ςυνυπθρζτθςθσ με τουσ 
εκπαιδευτικοφσ  εκείνουσ που ζχουν ςυηφγουσ που υπθρετοφν επίςθσ ςτθν 
Πρωτοβάκμια ι Δευτεροβάκμια Εκπαίδευςθ, και για το λόγο αυτό δεν μπορεί να 
καλφπτονται με τθν ίδια πρόςκετθ μοριοδότθςθ. Αυτόσ είναι και ο ουςιαςτικόσ 
λόγοσ για τον οποίο ςτο παρελκόν είχε προβλεφκεί ειδικι νομοκετικι ρφκμιςθ για 
τουσ εκπαιδευτικοφσ ςυηφγουσ των μελών ΔΕΠ (Ν.3027/2002). 
 
Εξάλλου το γεγονόσ πωσ τα μζλθ του Διδακτικοφ Προςωπικοφ τθσ τριτοβάκμιασ 
εκπαίδευςθσ  δεν μετακινοφνται, φζρει τουσ εκπαιδευτικοφσ αυτοφσ, τθσ ςχολικισ 
εκπαίδευςθσ με ςφηυγο μζλοσ ΔΕΠ,  ςε δυςμενζςτερθ και όχι ςε πλεονεκτικότερθ 
κζςθ ωσ προσ τθ ςυνυπθρζτθςθ, ςε ςφγκριςθ με τουσ ςυναδζλφουσ τουσ με ςφηυγο 
εκπαιδευτικό τθσ ςχολικισ εκπαίδευςθσ.   
 
Ομοίωσ, το αμετάκετο των μελών ΔΕΠ ι ΕΠ των ΑΕΙ ςε καμία περίπτωςθ δεν φζρει 
ςε πλεονεκτικότερθ κζςθ τισ ςυηφγουσ και τισ οικογζνειεσ τουσ ωσ προσ τθ 
ςυνυπθρζτθςθ, ςε ςφγκριςθ με τισ ςυηφγουσ και τισ οικογζνειεσ των δικαςτικών και 
των ςτρατιωτικών. 
Με βάςθ τθν παραπάνω ανάλυςθ ηθτάμε τα ακόλουκα: 
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Α) Στισ νζεσ ρυκμίςεισ περί αποςπάςεων, θ ςυγκεκριμζνθ κατθγορία των 
εκπαιδευτικών τθσ ςχολικισ εκπαίδευςθσ με ςφηυγο μζλοσ ΔΕΠ ι ΕΠ των ΑΕΙ, θ 
οποία οφτωσ ι άλλωσ είναι αρικμθτικά περιοριςμζνθ,  να ενταχκεί ςτισ περιπτώςεισ 
των κατά προτεραιότθτα / κατ’ εξαίρεςθ αποςπάςεων, όπωσ οι ςφηυγοι δικαςτικών 
και ςτρατιωτικών.  
 
Β) Να επανζλκει θ ςχετικι διάταξθ του Ν.3027 για ςυνυπθρζτθςθ ςυηφγων 
πανεπιςτθμιακών.  
 
Ειδικότερα, για τθ δίκαιθ αντιμετώπιςθ του ειδικοφ και ιδιαίτερου αυτοφ 
προβλιματοσ ςυνυπθρζτθςθσ, ςφμφωνα με τισ αρχζσ τθσ ιςονομίασ και τισ 
διατάξεισ του Συντάγματοσ περί προςταςίασ τθσ οικογζνειασ, ςτο επόμενο 
νομοςχζδιο του Υπουργείου Παιδείασ, Θρθςκευμάτων και δια Βίου Μάκθςθσ, 
πρζπει να προςτεκεί διάταξθ με τθν οποία κα προβλζπεται, για όλουσ τουσ  
ςυηφγουσ πανεπιςτθμιακών, που είναι τακτικοί υπάλλθλοι και υπάλλθλοι ιδιωτικοφ 
δικαίου αορίςτου χρόνου δθμοςίων υπθρεςιών,  νομικών προςώπων δθμοςίου 
δικαίου και ΟΤΑ,  

α) δυνατότθτα μετάκεςθσ ςτθν περιοχι που ζχει ζδρα το ανώτατο ίδρυμα, 
παρόμοια με τθ διάταξθ του Νόμου 1756/1988, άρκρο 50 όπωσ ιςχφει για 
τουσ δικαςτικοφσ λειτουργοφσ 
β) ςε περίπτωςθ που δεν υπάρχει κενι κζςθ, κατά προτεραιότθτα 
απόςπαςθ, παρόμοια με τθ διάταξθ του  Νόμου 2946/2001, άρκρο 21) όπωσ 
ιςχφει για τουσ ςτρατιωτικοφσ.  

 
 
Ο Πρόεδροσ 
 
 
Νικόλαοσ Μ. Σταυρακάκθσ 
Κακθγθτισ Ε.Μ.Π.  

 
Η Γραμματζασ 
 
 
Ευγενία Μπουρνόβα 
Αναπλθρώτρια Κακθγιτρια Ε.Κ.Π.Α. 
 

Ο Πρόεδροσ 
 
Γιάννθσ Τςάκνθσ 
Κακθγθτισ ΤΕΙ Ακινασ 
 

 

Ο Γραμματζασ 
 
Κυριάκοσ Τςινίδθσ 
Κακθγθτισ Εφαρμογών ΤΕΙ  Λάριςασ 
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Πανελλήνια Ομοζπονδία Συλλόγων 

Διδακηικού και Ερευνηηικού Προζωπικού  
 

Διεφθυνση:     ΣΤΑΔΙΟΥ  5,  4ος Όροφος,   GR105 62,    ΑΘΗΝΑ,     
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: posdep@posdep.gr      Ιστοσελίδα: www.posdep.gr 

Τηλζφωνο:  210-3689372          Fax:  210-3689376 
 

Π  Ρ  Ο  Ε  Δ  Ρ  Ο   

 

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ 
 

Ακινα,  15  Απριλίου 2011 

 

ΘΕΜΑ: Καταδίκη τησ επίθεςησ που δζχτηκε ο Νομπελίςτασ καθηγητήσ James D. Watson ςτα 
πλαίςια τησ αναγόρευςήσ του ςε επίτιμο Διδάκτορα ςτο Πανεπιςτήμιο τησ Πάτρασ.  

 
Για μια ακόμα φορά γίναμε μάρτυρεσ βίαιων εκδθλϊςεων και απόπειρασ περιοριςμοφ τθσ 
ακαδθμαϊκισ ελευκερίασ ςε πανεπιςτθμιακό χϊρο. Χκεσ, Πζμπτθ 14 Μαρτίου 2011 ςτο 
Πανεπιςτιμιο τθσ Πάτρασ δζχκθκε επίκεςθ από κουκουλοφόρουσ ο Νομπελίςτασ κακθγθτισ James 
D. Watson ςτα πλαίςια τθσ αναγόρευςισ του ςε επίτιμο Διδάκτορα.  
 
Απερίφραςτθ είναι θ ςτιριξι μασ ςτουσ κεςμικοφσ εκφραςτζσ του Πανεπιςτθμίου ςε κάκε απόφαςι 
τουσ για τθν υπεράςπιςθ των ακαδθμαϊκϊν ελευκεριϊν και τθν αναβάκμιςθ του ακαδθμαϊκοφ 
πολιτιςμοφ. 
 
Σε μια εποχι που θ Ελλθνικι Πολιτεία βιϊνει τθν πιο μεγάλθ ςε ζνταςθ, πολυμορφία και βάκοσ 
κρίςθ ίςωσ από ςυςτάςεϊν τθσ και το Πανεπιςτιμιο βρίςκεται ςε ζνα ςθμαντικό ςθμείο καμπισ, 
ενζργειεσ με ςαφι τα φαςιςτικά και ςκοταδιςτικά χαρακτθριςτικά ςίγουρα δεν ζχουν κζςθ.  
 
Ο ελεφκεροσ διάλογοσ, θ τεκμθριωμζνθ αντιπαράκεςθ των απόψεων και των ιδεϊν και θ επιμονι 
ςτθ ςφνκεςθ και τθν υπζρβαςθ είναι κεντρικοί άξονεσ τόςο για τθν κοινωνία όςο και για το 
πανεπιςτθμιακό μασ ςφςτθμα, που κα βοθκιςουν ςτθ διζξοδο από τθν κρίςθ.  
 
Το χκεςινό πρωτοφανζσ περιςτατικό επιβεβαιϊνει για άλλθ μια φορά αυτοφσ που πιςτεφουν ότι οι 
ςφγχρονεσ δθμοκρατικζσ αρχζσ και οι πολιτικοί και κοινωνικοί κεςμοί ζχουν διαβρωκεί ςτθ 
ςυνείδθςθ μιασ μερίδασ τθσ νεολαίασ και του λαοφ. Στθ διαμόρφωςθ και εδραίωςθ αυτισ τθσ 
πραγματικότθτασ το υπάρχον ακαδθμαϊκό ςφςτθμα  ζχει τθ ςυμβολι του, κατά ςυνζπεια ζχει και τισ 
ευκφνεσ του. Επιτακτικι παρουςιάηεται λοιπόν θ ανάγκθ για ριηικζσ και ουςιαςτικζσ αλλαγζσ ςτο 
ελλθνικό πανεπιςτθμιακό ςφςτθμα, ϊςτε να το οδθγιςουν ςτο άμεςο μζλλον ςε υψθλά επίπεδα 
διεκνϊσ ανταγωνιςτικισ ακαδθμαϊκότθτασ αλλά και ουςιαςτικισ δθμοκρατίασ.  
  

Ο Πρόεδροσ 
 
 
Νικόλαοσ Μ. Σταυρακάκθσ,   Κακθγθτισ Ε.Μ.Π.
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Πανελλήνια Ομοζπονδία υλλόγων  
Διδακηικού και Ερευνηηικού Προζωπικού (ΠΟΔΕΠ)  

Ομοζπονδία υλλόγων 

Εκπαιδευηικού Προζωπικού Σ.Ε.Ι.  (ΟΕΠ-ΣΕΙ) 
 

Ένωζη Ελλήνων Ερευνηηών (EEE) 
 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ 
 

Αθήνα,  18 ΑΠΡΙΛΙΟΥ  2011 

 
Πραγματοποιικθκε τθν Πζμπτθ 14 Απριλίου 2011 (11.00-14.00) θ παράςταςθ διαμαρτυρίασ 
ςτο Υπουργείο Παιδείασ που οργάνωςαν οι φορείσ των εργαηομζνων του χϊρου τθσ 
Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ και τθσ Ζρευνασ. 
 
Στθ διάρκεια αυτισ τθσ κινθτοποίθςθσ δεν κατζςτθ δυνατό να γίνει ςυνάντθςθ με τθν 
Υπουργό Παιδείασ, θ οποία ζπρεπε να παρίςταται τθν ίδια ϊρα ςτο Κοινοβοφλιο για τθ 
ςυηιτθςθ νομοςχεδίου του Υπουργείου. Δόκθκε όμωσ θ δζςμευςθ από τθν ίδια τθν Υπουργό 
ότι κα γίνει άμεςα ςυνάντθςθ με τθν ίδια μόλισ ηθτθκεί από τουσ τρεισ φορείσ. Ωσ εκ τοφτου 
δεν πραγματοποιικθκε ςυνζντευξθ τφπου. Ζγιναν μόνο ςφντομεσ δθλϊςεισ από τουσ 
Προζδρουσ των τριϊν φορζων. 
 
Στθ ςυνζχεια αντιπροςωπείεσ των τριϊν φορζων: ΠΟΣΔΕΠ (Ν. Σταυρακάκθσ, Ε. Μπουρνόβα, 
Γ. Σπακισ), ΟΣΕΠ-ΤΕΙ (Ι. Τςάκνθσ, K. Πολίτθσ) και ΕΕΕ (Δ. Λουκάσ, Μ. Στουμποφδθ) 
ςυναντικθκαν με τον Υφυπουργό Παιδείασ κακθγθτι Ιωάννθ Πανάρετο και τον Ειδικό 
Γραμματζα Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ κακθγθτι Βαςίλειο Παπάηογλου. 
 
Κατά τθ διάρκεια τθσ ςυνάντθςθσ αυτισ ςυηθτικθκαν τα κζματα/αιτιματα, που είχαν τεκεί 
και εγγράφωσ από τουσ τρεισ φορείσ. 
 
1. Η άμεςθ απεμπλοκι τθσ διαδικαςίασ εξζλιξθσ των μελών ΔΕΠ και Ε.Π. από τθν αναλογία 
1:5.  
Ο Ειδικόσ Γραμματζασ Β. Παπάηογλου επανζλαβε όςα είχε δθλϊςει θ Υπουργόσ το 
Φεβρουάριο ςτθν τελευταία Σφνοδο Πρυτάνεων: υπάρχει προφορικι διαβεβαίωςθ, αλλά 
αναμζνεται το ζγγραφο από το Υπουργείο Οικονομικϊν. Διευκρίνιςε ότι οι εξελίξεισ 
προχωροφν κανονικά και δεν υφίςταται κζμα εφαρμογισ του 1:5 ςε αυτζσ με τον ακόλουκο 
περιοριςμό: ςτθν περίπτωςθ εκλογισ εξωτερικοφ υποψιφιου ςε διαδικαςία εξζλιξθσ, ο 
εξωτερικόσ που κα επιλεγεί κα καταταχκεί ςτο τζλοσ τθσ λίςτασ των υπό αναμονι διοριςμοφ 
νεοεκλεγζντων μελϊν ΔΕΠ και Ε.Π. Πάντωσ υποςχζκθκαν ρθτά και τα  δφο παριςτάμενα μζλθ 
τθσ θγεςίασ του Υπουργείου ότι άμεςα κα δοφμε ςυγκεκριμζνα αποτελζςματα ςε αυτό το 
κζμα.  
 
2. Η επιτάχυνςθ τθσ χρθματοδότθςθσ τθσ Ζρευνασ και θ πορεία αξιολόγθςθσ των 
ερευνθτικών προγραμμάτων, κακώσ και θ νομοκετικι παρζμβαςθ ςτο ΙΚΥ για αλλαγι του 
τρόπου επιλογισ των υποτρόφων.  
Αναλυτικότερα τζκθκαν τα κζματα των κακυςτεριςεων ςτισ χρθματοδοτιςεισ ερευνθτικϊν 
προγραμμάτων, τθσ ζλλειψθσ ςυνζχειασ και περιοδικότθτασ ςτισ προκθρφξεισ και του 
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προςδιοριςμοφ περιοριςμζνων ερευνθτικϊν τομζων προσ χρθματοδότθςθ. Ο Υφυπουργόσ κ. 
Γ. Πανάρετοσ είπε ότι οι κακυςτεριςεισ οφείλονται κυρίωσ ςτθν οργάνωςθ και λειτουργία 
του ςυςτιματοσ θλεκτρονικϊν, διαφανϊν διαδικαςιϊν αξιολόγθςθσ, κακϊσ επίςθσ και ςτθν 
πλθκϊρα των υποβλθκειςϊν προτάςεων. Η απορροφθτικότθτα των κονδυλίων δεν κα 
πρζπει να γίνει εισ βάροσ τθσ ποιότθτασ. Η Πολιτεία δικαιοφται να κακορίηει ερευνθτικοφσ 
τομείσ με προτεραιότθτα ςτθ χρθματοδότθςθ, χωρίσ να αποκλείει όμωσ ερευνθτικά πεδία, 
όπωσ π.χ. αυτά των ανκρωπιςτικϊν επιςτθμϊν. Η περιοδικότθτα των προκθρφξεων είναι 
ςωςτό αίτθμα και πρζπει να προςδιοριςτεί. Τζλοσ για τισ υποτροφίεσ του ΙΚΥ είπε ότι 
προβλζπεται να γίνει θλεκτρονικι υποβολι των αιτιςεων και θλεκτρονικι αξιολόγθςι τουσ 
(χωρίσ εξετάςεισ), αλλά για αυτό χρειάηεται να προθγθκεί νομοκετικι ρφκμιςθ. 
 
3. Το χρονοδιάγραμμα για το διοριςμό των ιδθ εκλεγζντων μελών ΔΕΠ και Ε.Π.  
Για το κζμα αυτό ο κ. Ειδικόσ μασ ενθμζρωςε ότι αναμζνονται περί τισ 45.000 
ςυνταξιοδοτιςεισ εντόσ του ζτουσ ςτο Δθμόςιο. Με βάςθ το 1:5 τοφτο ςθμαίνει περί τισ 
10.500 νζεσ κζςεισ ςτο Δθμόςιο. Η προτεραιότθτα με τθν οποία κα καλυφκοφν είναι κατά 
ςειρά : Υγεία - Αςφάλεια – Άμυνα - Εκπαίδευςθ κ.λ.π. Δεν ζχει προςδιοριςκεί ακόμα πόςεσ 
κζςεισ κα ζχει το Υπουργείο Παιδείασ ςτθ διάκεςι του από τουσ 10.500 διοριςμοφσ που κα 
γίνουν ςυνολικά ςτο δθμόςιο τομζα. Πάντωσ τόνιςε πωσ από τισ κζςεισ που κα πάρει το 
Υπουργείο κα δοκεί προτεραιότθτα ςτον διοριςμό δαςκάλων και κακθγθτϊν τθσ 
Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ, ϊςτε να λειτουργιςουν ομαλά τα 
ςχολεία. 
 
4. Η ανάγκθ μθ εφαρμογισ τθσ αναλογίασ 1:5 ςτουσ διοριςμοφσ των μελών ΔΕΠ και Ε.Π.. 
Προφανϊσ δεν υπιρξε κάποια τοποκζτθςθ από τθν πολιτικι θγεςία επ’ αυτοφ πζραν των 
ανωτζρω. Ο κ. Παπάηογλου διευκρίνιςε ςτο ςθμείο αυτό ότι θ “τρόικα” δεν δζχκθκε, παρά 
τθν επιμονι των Υπουργείων Παιδείασ και Υγείασ, να εξαιρεκοφν από τον κανόνα του 1:5 θ 
υγεία και θ εκπαίδευςθ.  
 
5. Η ανάγκθ ενίςχυςθσ και όχι περαιτζρω περιοριςμοφ τθσ χρθματοδότθςθσ των 
Πανεπιςτθμίων.  
Ο κ. Παπάηογλου αναφζρκθκε μόνο ςτθ ςτάςθ τθσ κ. Υπουργοφ ζναντι τθσ μείωςθσ του 
προχπολογιςμοφ για τθν εκπαίδευςθ. 
 
6. Η βελτίωςθ του ειδικοφ μιςκολογίου των μελών ΔΕΠ, Ε.Π. και των Ερευνθτών, με τθν 
ενςωμάτωςθ των επιδομάτων.  
Ο κ. Παπάηογλου αναφζρκθκε ςτο γεγονόσ ότι τόςο θ Πολιτικι Ηγεςία όςο και θ Κυβζρνθςθ 
ζχουν πειςκεί για το απαράδεκτα χαμθλό φψοσ των αποδοχϊν μασ και τθν ανάγκθ 
βελτίωςθσ, εν όψει τθσ ςυηιτθςθσ που κα γίνει για το ειδικό μιςκολόγιο των δθμοςίων 
λειτουργϊν. 
 
7. Η διαβεβαίωςθ ότι ςτο νζο νομοςχζδιο που ετοιμάηεται για τα ΑΕΙ κα ςυμπεριλθφκοφν 
οι κζςεισ που κατζκεςε θ ΠΟΣΔΕΠ και θ ΟΣΕΠ-ΤΕΙ.  
Ο Υφυπουργόσ και ο Ειδικόσ Γραμματζασ διαβεβαίωςαν τουσ εκπροςϊπουσ των 
Ομοςπονδιϊν ότι ζχουν λθφκεί υπόψθ οι προτάςεισ. 
 
8. Η απαράδεκτθ κατάςταςθ ςτο χώρο των «Κολεγίων» και των «Ιδιωτικών 
Πανεπιςτθμίων».  
Δεν ςυηθτικθκε ςτθ ςφντομθ αυτι ςυνάντθςθ. Το κζμα κα τεκεί αναλυτικά ςτθν επόμενθ 
ςυνάντθςθ με τθν Υπουργό Παιδείασ.  
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9. Η ελλειμματικι επιχοριγθςθ των Ερευνθτικών Κζντρων και τα προβλιματα που ιδθ 
αυτι προκαλεί.  
Ο Υφυπουργόσ κ. Ι. Πανάρετοσ είπε ότι θ πολιτικι θγεςία του Υπουργείου Παιδείασ γνωρίηει 
το πρόβλθμα τθσ ελλειμματικισ επιχοριγθςθσ των Ερευνθτικϊν Κζντρων και κα καταβάλει 
προςπάκεια να το λφςει.  
 
10. Η πορεία του κεςμικοφ πλαιςίου τθσ ζρευνασ οι επαναλαμβανόμενεσ αξιολογιςεισ και 
ςυλλογζσ ςτοιχείων για τα Ερευνθτικά Κζντρα, οι ςυγχωνεφςεισ και θ αναδιάρκρωςθ 
ερευνθτικοφ ιςτοφ.  
Ο κ. Υφυπουργόσ είπε ότι το κεςμικό πλαίςιο για τθν ζρευνα προςεγγίηεται ζτςι ϊςτε, 
ανεξάρτθτα από το αν αυτό κα εκφραςτεί με τθ μορφι ενιαίου νόμου ι όχι, να οδθγθκοφμε 
ςε ενιαία αντιμετϊπιςθ τθσ Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ και τθσ Ζρευνασ. Η τελευταία ςυλλογι 
ςτοιχείων για τα Ερευνθτικά Κζντρα οργανϊνεται με βάςθ τθν πολιτικι απόφαςθ να γίνονται 
όλεσ οι αξιολογιςεισ πλζον θλεκτρονικά.  
 
11. Η επαναφορά τθσ δυνατότθτασ ςυνυπθρζτθςθσ εκπαιδευτικών ςυηφγων μελών ΔΕΠ.  

Το κζμα αυτό τζκθκε, ςτθ ςυνζχεια τθσ ςυνάντθςθσ που προαναφζρκθκε, από τουσ 

Προζδρουσ τθσ ΠΟΣΔΕΠ και τθσ ΟΣΕΠ/ΤΕΙ ςτον κακ’ φλθ αρμόδιο Γενικό Γραμματζα του 

Υπουργείου Παιδείασ κακθγθτι Βαςίλθ Κουλαϊδι. Υποβάλλαμε Υπόμνθμα, όπου μεταξφ των 

άλλων διατυπϊνεται θ πάγια κζςθ μασ για επαναφορά του κζματοσ τθσ «ςυνυπθρζτθςθσ», 

όπωσ αυτι ίςχυε προ του Νόμου 3848 (άρκρο 31, παρ. 6γ), ο οποίοσ κατάργθςε εςπευςμζνα 

και ανεξιγθτα τθν από το 2002 εφαρμοηόμενθ διάταξθ για ςυνυπθρζτθςθ ςυηφγων μελϊν 

ΔΕΠ ι ΕΠ με απόςπαςθ ςε ςχολικι μονάδα τθσ περιοχισ τθσ ζδρασ του ΑΕΙ (Ν.3027, άρκρο 6, 

παρ. 4 και Ν.3687, άρκρο 4 παρ. 5). Ο κ. Γενικόσ ανζφερε ότι θ Πολιτικι Ηγεςία του 

Υπουργείου Παιδείασ εμμζνει ςτισ απόψεισ τθσ. Το κζμα κα τεκεί ςτθν επόμενθ ςυνάντθςθ 

με τθν Πολιτικι Ηγεςία του Υπουργείου (βλ. Υπόμνθμα). 

 
Ο Πρόεδροσ 
 
 
Νικόλαοσ Μ. Σταυρακάκθσ 
Κακθγθτισ Ε.Μ.Π. 

 

Η Γραμματζασ 
 
 
Ευγενία Μπουρνόβα 
Αναπλθρϊτρια Κακθγιτρια Ε.Κ.Π.Α. 
 

Ο Πρόεδροσ 
 
 
Γιάννθσ Τςάκνθσ 
Κακθγθτισ ΤΕΙ Ακινασ 
  

Ο Γραμματζασ 
 
 
Κυριάκοσ Τςινίδθσ 
Κακθγθτισ Εφαρμογϊν ΤΕΙ  Λάριςασ 

Ο Πρόεδροσ  
 
 
Δθμιτρθσ Ε. Λουκάσ 
Κφριοσ Ερευνθτισ Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. "Δ” 

 

Η  Γ. Γραμματζασ 
 
 
Μαρία Θ. Στουμποφδθ 
Δ/ντρια Ερευνϊν ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. 
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Σηλέθωνο:  210  3689372          Fax:  210 3689376 

 

Π  Ρ  Ο  Ε  Δ  Ρ  Ε  Ι  Ο  

 
Δ Ε Λ Σ Ι Ο    Σ  Τ  Π  Ο  Τ 

 
ΑΘΗΝΑ,   28  ΑΠΡΙΛΙΟΤ  2011 

 

ΘΕΜΑ: Σχζδιο Νόμου «Θεςμικό πλαίςιο των Προτφπων Πειραματικών Σχολείων, Κδρυςη 
Ινςτιτοφτου Εκπαιδευτικήσ Πολιτικήσ, Οργάνωςη του Ινςτιτοφτου Τεχνολογίασ Υπολογιςτών και 
Εκδόςεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπζσ διατάξεισ».  

 
Οι βαςικζσ παρατθριςεισ μασ επί του ςχεδίου νόμου «Θεςμικό πλαίςιο των Προτφπων 
Πειραματικών Σχολείων, Κδρυςη Ινςτιτοφτου Εκπαιδευτικήσ Πολιτικήσ, Οργάνωςη του 
Ινςτιτοφτου Τεχνολογίασ Υπολογιςτών και Εκδόςεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπζσ διατάξεισ» του 
Τπουργείου Παιδείασ, το οποίο αυτζσ τισ μζρεσ οδεφει πλζον προσ το Κοινοβοφλιο είναι οι 
ακόλουκεσ: 
 
Α) Κδρυςη Ινςτιτοφτου Εκπαιδευτικήσ Πολιτικήσ  
 
Για πρϊτθ φορά ςτθν εκπαιδευτικι ιςτορία το νζο Παιδαγωγικό Ινςτιτοφτο που κεςμοκετείται 
με το ςχζδιο νόμου προτείνεται να είναι Νομικό Πρόςωπο Ιδιωτικοφ Δικαίου. Οι λόγοι που 
οδιγθςαν ςτθν κακοριςτικι αυτι επιλογι πρζπει να εξθγθκοφν, ιδιαίτερα επειδι  ςτο κείμενο 
διαβοφλευςθσ επί του οποίου ηθτικθκε γνωμοδότθςθ από το υμβοφλιο Πρωτοβάκμιασ - 
Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ (ΠΔΕ) του ΕΤΠ προβλεπόταν Νομικό Πρόςωπο Δημοςίου 
Δικαίου. Αυτι θ αλλαγι επιλογισ, αν δεν τεκμθριωκεί αναλυτικά, ςυνιςτά, εκτόσ των άλλων, 
τουλάχιςτον αςζβεια προσ κεςμικά ςυμβουλευτικά όργανα τθσ Πολιτείασ, όπωσ είναι το  ΠΔΕ.  
Επιπλζον, οι αρμοδιότθτεσ και οι  επιςτθμονικζσ  λειτουργίεσ του νζου Παιδαγωγικοφ 
Ινςτιτοφτου εμφανίηονται υποβακμιςμζνεσ και άμεςα ελεγχόμενεσ  από τθν εκάςτοτε πολιτικι 
θγεςία του Τπουργείου Παιδείασ, θ οποία διορίηει χωρίσ προκιρυξθ και αξιοκρατικά κριτιρια  
τθ διοίκθςι του. 
 
Β) Οργάνωςη του Ινςτιτοφτου Σεχνολογίασ και Τπολογιςτϊν και Εκδόςεων «ΔΙΟΦΑΝΣΟ»  
 
Αποτελεί αναμφίβολα ζνα εγχείρθμα μεγάλων διαςτάςεων, με το οποίο θ Πολιτεία προςπακεί 

να οργανϊςει ζνα ευρφ φάςμα λειτουργιϊν τθσ εκπαιδευτικισ πολιτικισ ςε κζματα ΣΠΕ. 

υγκεκριμζνα, ιδρφεται ςτθ κζςθ του ΟΕΔΒ και του ΕΑΙΣΤ ζνα νζο Νομικό πρόςωπο ιδιωτικοφ 

δικαίου με τίτλο  Ινςτιτοφτο Σεχνολογίασ και Τπολογιςτϊν και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΣΟ», το 

οποίο εδρεφει ςτθν Πάτρα με βαςικά χαρακτθριςτικά:  
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 Να είναι ο ζνασ και μοναδικόσ φορζασ-ςφμβουλοσ του ΤΠΔΒΜΘ με αρμοδιότθτεσ 
απαράδεκτα διευρυμζνεσ, ο οποίοσ κα ζχει προνομιακό λόγο ςτθ διαμόρφωςθ 
εκπαιδευτικισ/τεχνολογικισ πολιτικισ, κακϊσ και τθ δυνατότθτα να εκτελεί ο ίδιοσ 
ερευνθτικά και αναπτυξιακά ζργα. Αυτό είναι τουλάχιςτον αντιδεοντολογικό, επειδι οι 
δεκάδεσ άλλοι φορείσ που αποδεδειγμζνα μποροφν να εκτελζςουν με επιτυχία τζτοια 
ζργα (ΑΕΙ και Ερευνθτικά Κζντρα) κα βρεκοφν ςε μειονεκτικι κζςθ ωσ προσ τθ 
δυνατότθτά τουσ να αναλάβουν τθν εκτζλεςθ ζργων ψθφιακισ τεχνολογίασ του 
ΤΠΔΒΜΘ. 

 
 Η διοίκθςθ είναι τόςο απόλυτα εξαρτθμζνθ από τον εκάςτοτε Τπουργό Παιδείασ, που 

εγκυμονεί ςοβαρό κίνδυνο μελλοντικϊν αυκαιρεςιϊν. υγκεκριμζνα, το ςχζδιο νόμου 
δεν προβλζπει προκιρυξθ για τθν ανάδειξθ του διευκυντι του νεοϊδρυόμενου υπερ-
Ινςτιτοφτου και ανανεϊνει τθ κθτεία του υπάρχοντοσ για άλλα 5 χρόνια (Άρκρο 34, & 
1). Να ςθμειωκεί πωσ ο νυν Πρόεδροσ και Διευκυντισ εκτελεί τα κακικοντα του από το 
1996. Σθν εποχι που θ Πολιτεία προκθρφςςει ακόμθ και τισ κζςεισ των Γενικϊν και 
Ειδικϊν Γραμματζων των Τπουργείων, αυτό μοιάηει να είναι παντελϊσ ακζμιτο, 
αδιαφανζσ, παλαιοκομματικό και αντιδεοντολογικό. Ακόμα το ς/ν δίνει ςτον Τπουργό 
το δικαίωμα ανανζωςθσ τθσ κθτείασ του Διευκυντι και Προζδρου ΧΩΡΙ προκιρυξθ 
(Άρκρο 25, & 6).  Επίςθσ είναι ΗΜΑΝΣΙΚΟ πωσ με το νομοςχζδιο παφει θ ςχζςθ του 
ΕΑΙΣΤ με το Πανεπιςτιμιο Πατρϊν. Μζχρι τϊρα ςτο Δ ςυμμετείχαν ζνασ Αντιπρφτανθσ 
και ο Πρόεδροσ του Σμιματοσ Μθχ. Η/Τ και Πλθροφορικισ του Πανεπιςτιμιου Πατρϊν. 
 

Γφρω από το νζο αυτό φορζα - του οποίου επιμελϊσ αποκρφπτεται θ ίδρυςθ από τον τίτλο του 

νομοςχεδίου κακϊσ το χζδιο Νόμου αναφζρεται ςε «μετονομαςία»!!!- εγείρονται μια ςειρά 

από ερωτιματα: 

 Μζςα από ποια διαδικαςία αξιολόγθςθσ επιλζχκθκε ο ςυγκεκριμζνοσ φορζασ για να 

αναλάβει αρμοδιότθτεσ δυςανάλογεσ με το μζγεκοσ και το ζργο του ςτο παρελκόν, 

πολλζσ από τισ οποίεσ  είτε επικαλφπτουν αρμοδιότθτεσ άλλων οργανιςμϊν, όπωσ το 

νεο-ιδρυκζν Ινςτιτοφτο Εκπαιδευτικισ Πολιτικισ(!!!), είτε υπθρετοφνται επιτυχϊσ από 

άλλουσ κεςμικοφσ φορείσ δθμοςίου δικαίου, δθλαδι τα Πανεπιςτιμια και τα 

Ερευνθτικά Κζντρα;  Με τι κριτιρια και με βάςθ ποια επιςτθμονικι εμπειρία επιλζχκθκε 

ο ςυγκεκριμζνοσ φορζασ για να αναλάβει, εκτόσ των άλλων, το ςχεδιαςμό, τθν 

οργάνωςθ και το ςυντονιςμό τθσ παραγωγισ και διανομισ των ςχολικϊν βιβλίων και του 

λοιποφ διδακτικοφ υλικοφ, τόςο ςε ζντυπθ όςο και ςε θλεκτρονικι μορφι; 

 Αλικεια, ςτθν εποχι τθσ αριςτείασ, τθσ διαβοφλευςθσ και τθσ διαφάνειασ, πόςεσ φορζσ 

ζχει αξιολογθκεί και ζχει λογοδοτιςει ο εν λόγω φορζασ, ο οποίοσ μονοπωλιακά, 

προνομιακά και αποκλειςτικά ζχει διαχειριςκεί τεράςτια ποςά με πλιρθ αδιαφάνεια; Σι 

αναφζρουν οι εκκζςεισ των  (ξζνων??) φορζων, που ζχουν αξιολογιςει  το παραχκζν 

ζργο του εν λόγω φορζα ςτο χϊρο τθσ ψθφιακισ τεχνολογίασ  για το Τπουργείο Παιδείασ 

αλλά και για άλλα Τπουργεία και φορείσ τθσ Πολιτείασ γενικότερα; Πιο ςυγκεκριμζνα,  
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πωσ ζχει αξιολογθκεί θ εμπλοκι και θ αποτελεςματικότθτα του ςυγκεκριμζνου 

οργανιςμοφ τθ τελευταία εικοςαετία ςτα Τπουργεία Τγείασ, Δικαιοςφνθσ, Εκνικισ 

Άμυνασ, Ναυτιλίασ, ςτθ Βουλι των Ελλινων, ςτο Χρθματιςτιριο, ςτον ΟΠΑΠ κλπ;      

 Γιατί ο τρόποσ επιλογισ του Προζδρου και του Δ. του «ΔΙΟΦΑΝΣΟ» παρακάμπτει τισ 

ςτοιχειϊδεισ αρχζσ διαφάνειασ, που ακολουκοφνται ςιμερα ςτθ ςτελζχωςθ του 

δθμόςιου τομζα και παρζχει ουςιαςτικά το δικαίωμα ςτθν θγεςία του Τπουργείου 

Παιδείασ να επιλζγει, όποια πρόςωπα επικυμεί χωρίσ κριτιρια, δεςμεφοντασ μάλιςτα 

και τον επόμενο Τπουργό; 

 Γιατί θ αξιολόγθςθ του ζργου και τθσ οικονομικισ διαχείριςθσ του «ΔΙΟΦΑΝΣΟ», που 

φαίνεται ότι κα διαχειρίηεται τεράςτια κονδφλια, επαφίεται μόνο ςτον ζλεγχο  

εμπειρογνωμόνων και ορκωτοφ λογιςτι, τουσ οποίουσ ορίηει θ Τπουργόσ Παιδείασ, 

δθλαδι θ ίδια πθγι εξουςίασ που ορίηει και τθ Διοίκθςθ του «ΔΙΟΦΑΝΣΟ»;  

Παρά τισ όποιεσ καλζσ προκζςεισ που μπορεί να ζχει θ πολιτικι θγεςία του Τπουργείου 

Παιδείασ, ζνασ Οργανιςμόσ με τα παραπάνω χαρακτηριςτικά και το ςυγκεκριμζνο θεςμικό 

πλαίςιο λειτουργίασ -μζςα ςτο γνωςτό πολιτικό-οικονομικό πολιτιςμό τησ χϊρασ- είναι 

ςίγουρο ότι θα εμφανίςει φαινόμενα αναξιοκρατίασ, αδιαφάνειασ, κακοδιαχείριςησ, 

διαπλοκήσ και εκμαυλιςμοφ ςυναδζλφων και ερευνητϊν.  

Γι’ αυτό κεωροφμε ότι το ςχζδιο νόμου, ωσ προσ το εν λόγω Ινςτιτοφτο, κα πρζπει να υποςτεί 

ριηικζσ αλλαγζσ ςτουσ ακόλουκουσ άξονεσ:  

Α) Οι αρμοδιότθτεσ του φορζα κα πρζπει κατά κφριο λόγο να αφοροφν μόνο τον επιτελικό 
ςχεδιαςμό και προςδιοριςμό αναγκϊν του Τπουργείου και τησ εκπαίδευςησ, και όχι 
τθν υλοποίθςθ ζργων. Εάν δεν γίνει αυτό, ςτθν ουςία ανακζτουμε ςε ζνα φορζα να 
κάνει αυτό που κα μποροφςαν και κα ζπρεπε να κάνουν άλλοι φορείσ του δθμοςίου 
(ΑΕΙ, Ερευνθτικά Ιδρφματα, κ.α.) ι του ιδιωτικοφ τομζα, δθμιουργϊντασ ςτθν πράξθ 
ςυνκικεσ ακζμιτου ανταγωνιςμοφ, ςε μια εποχι που θ Πολιτεία μεταξφ των άλλων 
διακθρφςςει ωσ προτεραιότθτά τθσ τθν ενίςχυςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ των 
επιχειριςεων και τθσ επιχειρθματικότθτασ. 

Β) Ουςιαςτικόσ ζλεγχοσ και αξιολόγηςη ςε όλο το φάςμα των λειτουργιϊν του 
Ινςτιτοφτου. 

Γ) Διαφανείσ και αξιοκρατικζσ διαδικαςίεσ επιλογήσ τησ διοίκηςησ του φορζα, με ςαφϊσ 
κακοριςμζνα επιςτθμονικά κριτιρια.  

 
Είναι απορίασ άξιο το γεγονόσ ότι τουσ τελευταίουσ 18 μινεσ αρκετοί ςυνάδελφοι ι ιδρφματα 

ζχουν επανειλθμμζνα κλθκεί να υποβάλουν και να επανυποβάλουν τισ προτάςεισ τουσ ςτα 

πλαίςια των γνωςτϊν προκθρυγμζνων προγραμμάτων από το ΕΠΑ για μερικζσ δεκάδεσ 

χιλιάδεσ ευρϊ ενϊ ςυγχρόνωσ από τθν άλλθ πλευρά  διάφορεσ άλλεσ δράςεισ του Τπουργείου 
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Παιδείασ –όπωσ θ παροφςα- διαχειρίηονται δεκάδεσ εκατομμφρια ευρϊ με ςυνοπτικζσ 

διαδικαςίεσ, κατ’ ευκείαν ανακζςεισ ι πρόχειρεσ «εγχϊριεσ αξιολογιςεισ». Σελικά κα ιταν 

πολφ χριςιμο ςε όλουσ μασ να γνωρίηουμε μζχρι ποιοφ ςθμείου είναι εκνικά ωφζλιμεσ οι 

ζννοιεσ τθσ αριςτείασ, τθσ αξιοκρατίασ και τθσ διαφάνειασ;; 

Γ.  Κδρυμα Κρατικϊν Τποτροφιϊν 

το άρκρο 59 παρ. 6 του εν λόγω νομοςχεδίου αναφζρεται ότι: « 6. Η αξιολόγθςθ των 
αιτιςεων για χοριγθςθ μεταπτυχιακϊν υποτροφιϊν από το Ι.Κ.Τ., κακϊσ και θ αξιολόγθςθ των 
αιτιςεων που υποβάλλονται ςτο πλαίςιο ερευνθτικϊν προγραμμάτων του Ι.Κ.Τ. γίνονται 
εξατομικευμζνα από καταξιωμζνουσ επιςτιμονεσ τθσ Ελλάδασ και του εξωτερικοφ. Οι 
λεπτομζρειεσ τθσ διαδικαςίασ επιλογισ των δικαιοφχων των ανωτζρω υποτροφιϊν 
κακορίηονται με απόφαςθ του Τπουργοφ Παιδείασ, Διά Βίου Μάκθςθσ και Θρθςκευμάτων, που 
εκδίδεται φςτερα από γνϊμθ του Διοικθτικοφ υμβουλίου του Ι.Κ.Τ. και δθμοςιεφεται ςτθν 
Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ».  Από τα προβλεπόμενα ςτθν παράγραφο 6 εγείρονται τα εξισ 
ερωτιματα: 

I. Ποιοσ Φορζασ και βάςει ποιϊν κριτθρίων ορίηει τουσ αξιολογθτζσ και ποια θ ακριβισ 

κεςμικι ςχζςθ του Ι.Κ.Τ. με αυτοφσ. 

II. Ποιοσ είναι υπεφκυνοσ για τθν υλοποίθςθ τθσ διαδικαςίασ επιλογισ. 

III. Δεν υπάρχει πρόβλεψθ για πρόγραμμα μεταδιδακτορικϊν υποτροφιϊν. 

IV. Δεν υπάρχει πρόβλεψθ για τισ υποτροφίεσ μεταπτυχιακϊν ςπουδϊν που χορθγοφνται 

από το Ι.Κ.Τ. ςτο πλαίςιο των  κλθροδοτθμάτων που αυτό διαχειρίηεται μζςω 

διαγωνιςμϊν (π.χ. αρθγιάννθ, Χρυςοβζργθ). 

V. Τπάρχει αςάφεια ςχετικά με το εάν διατθρείται θ αρμοδιότθτα του Ι.Κ.Τ. ωσ προσ τθν 

κατάρτιςθ του κανονιςτικοφ πλαιςίου, που διζπει τθ ςχζςθ του Ιδρφματοσ με τουσ 

υποτρόφουσ μετά το πζρασ τθσ διαδικαςίασ αξιολόγθςθσ, το οποίο δεν περιλαμβάνει 

μόνο τθ διαδικαςία επιλογισ. 

Δ) Πρότυπα - Πειραματικά χολεία  

Είναι κοινϊσ αποδεκτό ότι θ κατάργθςθ των πρότυπων ςχολείων (Βαρβάκειοσ, Ιωαννίδειοσ, 
κλπ)  τθ δεκαετία του 1980 μζςα ςε ζνα πνεφμα ζντονου λαϊκιςμοφ, μιηζριασ και κυριαρχίασ 
τθσ μετριότθτασ, δθμιοφργθςε ςοβαρά δομικά προβλιματα ςτο εκπαιδευτικό ςφςτθμα τθσ 
χϊρασ. Σο ςθμαντικό κενό, που δθμιουργικθκε το κάλυψε ι προςπάκθςε να το καλφψει με το 
πζραςμα του χρόνου θ ιδιωτικι πρωτοβουλία, εντόπια και ειςαγόμενθ. Επομζνωσ είναι 
προφανζσ ότι η προτεινόμενη επανίδρυςη των πρότυπων ςχολείων κρίνεται ωσ ςημαντική. 
Είναι όμωσ κατά τθν άποψι μασ παράλογθ θ ταφτιςθ των πρότυπων ςχολείων με τα 
πειραματικά. Σα πειραματικά ςχολεία οφείλουν να είναι αντιπροςωπευτικά των υπόλοιπων 
ςχολείων τθσ χϊρασ για να είναι ζγκυρα τα ςυμπεράςματα που αντλεί θ πολιτεία από τθν 
πειραματικι λειτουργία τουσ. Πρότυπα ςχολεία με ειδικό μακθτικό πλθκυςμό επιλεγμζνο 
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μζςα από εξετάςεισ, με ειδικό διδακτικό προςωπικό με αυξθμζνα προςόντα, μεταπτυχιακά και 
διδακτορικά -το οποίο πιςτεφουμε ότι υπάρχει πλζον ςτο χϊρο τθσ πρωτοβάκμιασ και 
δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ- ειδικι διεφκυνςθ, επιςτθμονικά ςυμβοφλια, ςχολεία 
προοριςμζνα να γίνουν κυψζλεσ αριςτείασ δεν μποροφν να είναι πειραματικά για τα υπόλοιπα 
ςχολεία, ενδεικτικά για τθν υποδοχι και τθν εφαρμογι τθσ καινοτομίασ. Μάλιςτα κάποια 
πρότυπα ςχολεία πρζπει να ιδρυκοφν ςε υποβακμιςμζνεσ λαϊκζσ περιοχζσ, όπου ζχουμε 
μεγάλεσ απϊλειεσ ανκρωπίνου κεφαλαίου υψθλισ ποιότθτασ. 
 
Ε) Μετεγγραφζσ Φοιτητϊν  
 
Η πάγια θζςη τησ Ομοςπονδίασ -με τισ κατά καιροφσ αποφάςεισ των θεςμικϊν τησ οργάνων- 
είναι εναντίον κάθε μορφήσ μετεγγραφϊν φοιτητϊν. Είναι γενικά αποδεκτό ότι με τισ 
μετεγγραφζσ δθμιουργοφνται ςοβαρά εκπαιδευτικά προβλιματα, τόςο ςτα Σμιματα 
προζλευςθσ όςο και ςτα Σμιματα υποδοχισ, αφοφ ςτθ διαδικαςία μετεγγραφισ των φοιτθτϊν 
τελικά υπειςζρχονται μθ αξιοκρατικά και μθ ακαδθμαϊκά κριτιρια. Θεωροφμε ότι το Τπουργείο 
Παιδείασ κα πρζπει να εμμείνει ςτο αρχικό ςχζδιο. Η οποιαδήποτε υποχϊρηςη είναι εισ 
βάροσ τησ ποιότητασ των εκπαιδευτικϊν διαδικαςιϊν, δθλαδι υποςκάπτει ευκζωσ τθν 
εφρυκμθ λειτουργία των Πανεπιςτθμίων και, τελικά, τθ μόρφωςθ των φοιτθτϊν μασ. Ειδικά 
ςτθ ςθμερινι ςυγκυρία κα πρζπει ςοβαρά να λθφκεί υπόψθ ότι θ Πολιτεία ζχει επενδφςει 
ςθμαντικά ποςά για να γίνουν πανεπιςτθμιακζσ υποδομζσ ςτθν περιφζρεια και αυτζσ 
ερθμϊνουν λόγω των μετεγγραφϊν. Αν θ κυβζρνθςθ κζλει να ενιςχφςει ςυγκεκριμζνεσ ομάδεσ 
αυτό κα πρζπει να γίνει κατά τθ διαδικαςία των πανελλαδικϊν εξετάςεων.  Πζραν τοφτου ο 
κάκε νζοσ φοιτθτισ μζνει εκεί  όπου ζχει περάςει. 
 
Είναι η τρίτη φορά που η ςημερινή ηγεςία του Τπουργείου Παιδείασ ειςάγει νομοςχζδιο ςτο 
κοινοβοφλιο με ςημαντικά θζματα για το χϊρο τησ Ανϊτατησ Εκπαίδευςησ και τησ Ζρευνασ 
και η Ομοςπονδία των πανεπιςτημιακϊν δαςκάλων δεν καλείται να καταθζςει τισ απόψεισ 
τησ ςτην Επιτροπή Μορφωτικϊν Τποθζςεων. Θεωροφμε ότι η ςυγκεκριμζνη ςυμπεριφορά 
των αρμοδίων του Τπουργείου Παιδείασ και του Ελληνικοφ Κοινοβουλίου εκπζμπει ςαφή 
μηνφματα και ςηματοδοτεί  αντιλήψεισ καινοφανείσ.  
 
ε αυτά τα πλαίςια γίνεται κατανοθτό πωσ οι διακθρφξεισ περί «διαβοφλευςθσ», «διαφάνειασ» 
και «ςυναίνεςθσ» ςτεροφνται περιεχομζνου και μόνο ωσ «επικοινωνιακά παίγνια»  μποροφν  
να κεωρθκοφν. Ειδικά ςτθ ςθμερινι πολλαπλά ςθμαντικι ςυγκυρία, θ ΠΟΔΕΠ αιςκάνεται τθν 
ανάγκθ να εκφράςει τθν εντονότατθ δυςαρζςκεια προσ τθν Ηγεςία του Τπουργείου Παιδείασ, 
να τθν καταγγείλει ενϊπιον των ςυναδζλφων και να διατυπϊςει για άλλη μια φορά τισ 
ςοβαρζσ αμφιβολίεσ τησ για τισ ειλικρινείσ προθζςεισ τησ ηγεςίασ του Τπουργείου Παιδείασ 
να προχωρήςει πραγματικά ςτισ επαγγελλόμενεσ μεγάλεσ θεςμικζσ αλλαγζσ. 
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Ο Πρόεδροσ 
 
Νικόλαοσ Μ. ταυρακάκθσ 
Κακθγθτισ Ε.Μ.Π. 

 

Η Γραμματζασ 
 
Ευγενία Μπουρνόβα 
Αναπλθρϊτρια Κακθγιτρια Ε.Κ.Π.Α. 

 
Κοινοποίηςη: 
 Γραφείο Πρωκυπουργοφ τθσ Ελλάδοσ, Κυρίου ΓΕΩΡΓΙΟΤ Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΤ, Μζγαρο Μαξίμου, 
Ηρϊδθ Αττικοφ 19,  Σ.Κ. 106 74,   ΑΘΗΝΑ. 

Κφριο Φίλιππο Πετςάλνικο, Πρόεδρο τθσ Βουλισ των Ελλινων, petsalnikos@parliament.gr 
Κυρία Άννα Διαμαντοποφλου, Τπουργό Παιδείασ, Ανδρζα Παπανδρζου 37, 151 – 80 Μαροφςι, 
ypourgos@ypepth.gr 
Κυρία Χρφςα Αράπογλου, βουλευτι, Πρόεδρο τθσ Επιτροπισ Μορφωτικϊν Τποκζςεων τθσ 

Βουλισ, chrysaar@otenet.gr   
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Ομοζπονδία Συλλόγων 

Εκπαιδευηικού Προζωπικού Τ.Ε.Ι.  (ΟΣΕΠ-ΤΕΙ) 
 

Ένωζη Ελλήνων Ερευνηηών (EEE) 
 

Αζήλα, 3 Μαίνπ 2011 
 

Σ Υ Ν Ε Ν Τ Ε Υ Ξ Η   Τ Υ Π Ο Υ 
 
 
Σαο πξνζθαινύκε ζηε ζπλέληεπμε ηύπνπ πνπ ζα δνζεί από ηνπο Πξνέδξνπο ηωλ 
ηξηώλ Οκνζπνλδηώλ ΠΟΣΔΕΠ, ΟΣΕΠ-ΤΕΙ και EEE ζην θηήξην ‘Κωζηήο 
Παιακάο’ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ (Αθαδεκίαο 48 θαη Σίλα), ηελ Πέμπηη 5 
Μαίου 2011 και ώρα 12.00 κε ζέκα ηα νηθνλνκηθά θαη ζεζκηθά πξνβιήκαηα, 
πνπ παξεκπνδίδνπλ ηελ εύξπζκε ιεηηνπξγία ηωλ ΑΕΙ, ηωλ Εξεπλεηηθώλ Κέληξωλ 
θαη ηωλ ιεηηνπξγώλ ηνπο.  
 
 

Ο Πρόεδροσ 
 
 
Νικόλαοσ Μ. Σταυρακάκησ 
Καθηγητήσ Ε.Μ.Π. 

 

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

Ο Πρόεδροσ 
 
 
Γιάννησ Τςάκνησ 
Καθηγητήσ ΤΕΙ Αθήνασ 
  

Ο Γραμματζασ 
 
 
Κυριάκοσ Τςινίδησ 
Καθηγητήσ Εφαρμογών ΤΕΙ  Λάριςασ 

Ο Πρόεδροσ  
 
 
Δημήτρησ Ε. Λουκάσ 
Κφριοσ Ερευνητήσ Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. "Δ” 

 

Η  Γ. Γραμματζασ 
 
 
Μαρία Θ. Στουμποφδη 
Δ/ντρια Ερευνών ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. 
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Διεύθυνση:     ΣΤΑΔΙΟΥ  5,  4ος Όροφος,   GR105 62,    ΑΘΗΝΑ,     
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: posdep@posdep.gr      Ιστοσελίδα: www.posdep.gr 

Τηλέφωνο:  210-3689372          Fax:  210-3689376 
 

Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ  

 

ΑΘΗΝΑ,  4  ΜΑΙΟΥ 2011 
 

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ  ΤΗΣ ΠΟΣΔΕΠ (2011-2013) 
 

4η   ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ -  ΠΕΜΠΤΗ 5  ΜΑΙΟΥ  2011 

 
Αγαπητοί  Συνάδελφοι, 
 
σας καλούμε στην 4η Συνεδρίαση της Εκτελεστικής Γραμματείας της Ομοσπονδίας, ΠΕΜΠΤΗ  

05 ΜΑΙΟΥ 2011,  ΩΡΕΣ 09:00- 11:15* με τα ακόλουθα θέματα 
 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ   ΔΙΑΤΑΞΗ 
 

1) ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ:  
α) Η κινητοποίηση των 3 Ομοσπονδιών στις 14 Απριλίου 2011. Εκτιμήσεις (Ενημέρωση από τον 
Πρόεδρο και την Γραμματέα) 
β)  Κανονισμός Λειτουργίας των Οργάνων της Ομοσπονδίας – Ιστοσελίδα. (Ενημέρωση από τον 
Πρόεδρο) 
γ) Συνάντηση της πολιτικής ηγεσίας των Υπουργείων Παιδείας και Υγείας με τους Προέδρους 
των Ιατρικών Τμημάτων και τον πρόεδρο της ΠΟΣΔΕΠ. (Ενημέρωση από τον Πρόεδρο) 
δ) Σύσταση των Ομάδων Εργασίας της ΠΟΣΔΕΠ. (Ενημέρωση από τον Πρόεδρο και τη 
Γραμματέα). 
ε) Ενημέρωση από το  Συμβούλιο Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΣΠΔΕ) 
(Ενημέρωση από την Ειδική Γραμματέα  συνάδελφο Ε Καραντζόλα). 
 

2) Θεσμικές Αλλαγές στην Ανώτατη Εκπαίδευση: Οι Τελευταίες Εξελίξεις – Η στάση της 
Ομοσπονδίας (Εισήγηση από τον Πρόεδρο) 

3) Εξελίξεις Μελών ΔΕΠ: Η στάση της Ομοσπονδίας  (Εισήγηση από τον Πρόεδρο) 
4) Σχέδιο Νόμου «Θεσμικό πλαίσιο των Προτύπων Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου 

Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και 
Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις». (Εισήγηση από τον Πρόεδρο) 

5) Τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί στο «Αττικό Νοσοκομείο» (Εισήγηση από τον 
Αντιπρόεδρο  Στάθη Ευσταθόπουλο) 

6) Κινητοποίηση της 11ης Μαΐου 2011: Η στάση της Ομοσπονδίας. (Εισήγηση από την Γραμματέα 
και τον Γιώργο Λιτσαρδάκη) 

7) Μεταλυκιακή εκπαίδευση: Οι τελευταίες εξελίξεις.  (Εισήγηση από τον Πρόεδρο) 
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8) Θεσμική  Ολοκλήρωση της ΠΟΣΔΕΠ:  Οι  τελευταίες εξελίξεις (Εισήγηση από την Γραμματέα) 
9) Κέντρο Έρευνας, Μελέτης & Ανάπτυξης της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και της Έρευνας 

(ΚΕΜΑΤΕΕ): Η τοποθέτηση των μελών της Ε.Γ.   
10)  Θέματα ηθικής τάξης, ακαδημαϊκότητας και αριστείας στα Ελληνικά Πανεπιστήμια: Η στάση 

της Ομοσπονδίας.  (Εισήγηση από τον Πρόεδρο) 
11) ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ 2ΗΣ (ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΗΣ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 

ΠΟΣΔΕΠ.  
 

Με Συναδελφικούς Χαιρετισμούς, 
 
 ΝΙΚΟΛΑΟΣ  Μ.  ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗΣ,  Καθηγητής  ΕΜΠ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

* Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Τηλεδιάσκεψης 2 του ΕΜΠ και στην 

Αίθουσα Τηλεδιάσκεψης του ΑΠΘ. Τα μέλη της ΕΓ μπορούν να συμμετάσχουν είτε με 
τηλεδιάσκεψη από την αντίστοιχη αίθουσα της έδρας τους είτε μεταβαίνοντας στην Αθήνα ή τη 
Θεσσαλονίκη. Για τα μέλη της ΔΕ που θα συμμετάσχουν στις εργασίες της ΕΓ και δεν βρίσκονται 
στην Αθήνα ή τη Θεσσαλονίκη, είναι δυνατή η σύνδεση με τηλεδιάσκεψη (παρακαλώ, 
επικοινωνήστε με το Γιώργο Λιτσαρδάκη). 
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Δόκθκε  τθν Πζμπτθ, 5 Μαΐου 2011, ςυνζντευξθ τφπου των Προζδρων των ομοςπονδιών  

ΠΟΣΔΕΠ, ΟΣΕΠ-ΤΕΙ και τθσ Ζνωςθσ Ελλινων Ερευνθτών με κζμα τα οικονομικά και 

κεςμικά προβλιματα, που παρεμποδίηουν τθν εφρυκμθ λειτουργία των ΑΕΙ, των 

Ερευνθτικών Κζντρων και των λειτουργών τουσ. 

 

Στην τοποθζτηςή του  ο πρόεδροσ τησ ΠΟΣΔΕΠ καθ. Ν. Σταυρακάκησ : 

Αναφζρκθκε, αρχικά, ςτα κζματα εξελίξεων των μελϊν ΔΕΠ κακϊσ και ςτα ηθτιματα 

διοριςμϊν νεοεκλεγμζνων μελϊν ΔΕΠ. Εκτίμθςε ότι θ ςχετικι εμπλοκι δθμιουργικθκε από 

τθν επιςτολι-ερϊτθμα που απεφκυνε το ΤΠΔΒΜΘ ςτο Τπουργείο Οικονομικϊν για τθ 

ςφνδεςθ ι μθ των εξελίξεων, προςλιψεων με βάςθ τθν αναλογία 1 προσ 5.  Παρά τθν 

υπόςχεςθ που είχε δοκεί από το ΤΠΔΒΜΘ, ςτθν προ εικοςαθμζρου ςυνάντθςθ με τον 

Τφυπουργό και τον Ειδικό Γραμματζα, ότι οι εξελίξεισ μποροφν να προχωριςουν κανονικά 

τίποτε δεν ζχει γίνει μζχρι ςιμερα. Για το λόγο αυτό οι ομοςπονδίεσ ΠΟΔΕΠ, ΟΕΠ-ΣΕΙ κα 

προχωριςουν ςε μθνυτιρια αναφορά κατά του ΤΠΔΒΜΘ ωσ πρϊτο βιμα ςτθ διαδικαςία 

εμπλοκισ τθσ δικαιοςφνθσ ςε ζνα κζμα που κεωροφν υψίςτθσ ςθμαςίασ για τουσ 

ςυναδζλφουσ. Ζχει ιδθ ηθτθκεί γνωμοδότθςθ από ζγκριτουσ ςυναδζλφουσ  για το κζμα.  

ε ότι αφορά το κζμα τθσ χρθματοδότθςθσ τόνιςε πωσ αν και δεν μποροφμε να 

υπεραςπιςτοφμε ςυνολικά τθν επικρατοφςα κουλτοφρα τθσ οικονομικισ διαχείριςθσ των 

πανεπιςτθμίων, περικοπζσ τθσ τάξθσ του 60% δθμιουργοφν ςοβαρότατα λειτουργικά 

προβλιματα. Ανζφερε χαρακτθριςτικά παραδείγματα ανειδίκευτθσ εργαςίασ που 

αμείβεται ςτο ίδιο επίπεδο με αυτό του κακθγθτι και ηιτθςε να επανζλκει θ προ 

πενταετίασ κατάςταςθ κατά τθν οποία οι μιςκοί δικαςτικϊν και κακθγθτϊν ιταν ίςοι. 

χετικά με τα κεςμικά αναφζρκθκε ςτο ςθμαντικό και δφςκολο ηιτθμα τθσ Διοίκθςθσ.  

Ηιτθςε να παραμεριςτοφν τα κόμματα ι τουλάχιςτον αυτό που λζμε κόμματα. Διότι ςτο 

90% των περιπτϊςεων δεν είναι τα κόμματα αυτά που αποφαςίηουν αν κα υπάρχουν 

προαπαιτοφμενα μακιματα ι τζταρτθ και πζμπτθ εξεταςτικι, αλλά «πολυχρωματικζσ»  

μικροομάδεσ. Προκειμζνου να  μιλιςουμε για νζο κεςμικό πλαίςιο πρζπει να μιλιςουμε 

για μια νζα κουλτοφρα.  Και το βαςικό ερϊτθμα είναι ποιόσ κα αποφαςίηει, δθλαδι, ποιόσ 

κα διοικεί το πανεπιςτιμιο. τισ ςθμερινζσ ςυνκικεσ με τα 10.000 μζλθ ΔΕΠ θ θγεςία τθσ 

ΠΟΔΕΠ μπικε ςτθ διαδικαςία να ανατρζψει μακροχρόνιεσ καταςτάςεισ και κατεςτθμζνα. 

ιμερα, μζςα ςτο πανεπιςτιμιο υπάρχει θ κρίςιμθ εκείνθ μάηα ςυναδζλφων οι οποίοι 

ζχουν και το ακαδθμαϊκό και ευρφτερα το θκικό-πολιτικό ανάςτθμα να διοικιςουν το 

πανεπιςτιμιο ςωςτά. Σθ διοίκθςθ των πανεπιςτθμίων κα πρζπει να τθν αναλάβουν οι 

πανεπιςτθμιακοί δάςκαλοι. Αυτοί κα πρζπει να αποτελοφν τον βαςικό κορμό και, 

προφανϊσ, ςτα ςϊματα διοίκθςθσ κα πρζπει να υπάρχει παρουςία φοιτθτϊν και 

διοικθτικϊν. Σα υμβοφλια κα πρζπει αν ζχουν λόγο ςτθ διαδικαςία αξιολόγθςθσ, 

λογοδοςίασ, τον προγραμματιςμό, τθν εξεφρεςθ εξωτερικϊν πόρων κ.λ.π. Αυτό που κα 

ιςορροπιςει τθ ηυγαριά ςε μακροχρόνια βάςθ είναι μια διευρυμζνθ ΑΔΙΠ που κα ζχει τθν 

ευκφνθ τθσ χρθματοδότθςθσ, κα κάνει τθν αξιολόγθςθ και κα μπορεί με επαγγελματικό 

τρόπο να εποπτεφει τα πανεπιςτιμια. ιμερα κανείσ δεν εποπτεφει τίποτε, όλα πάνε ςτον 

πάρεδρο. Άποψθ μασ είναι ότι για να γίνει μια αλλαγι αυτοφ του μεγζκουσ κα πρζπει θ 

θγεςία να διακζτει τισ δυνατότθτεσ να τθν πραγματοποιιςει. Αλλά θ ςθμερινι θγεςία του 
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ΤΠΔΒΜΘ αδυνατεί να φζρει ςε πζρασ αλλαγζσ αυτοφ του μεγζκουσ. Και τοφτο γιατί κα 

πρζπει να ςυγκρουςτεί με κατεςτθμζνα τα οποία είναι πολφ ςφνκετα.  

Για τον χϊρο τθσ μεταλυκειακισ- προπανεπιςτθμιακισ εκπαίδευςθσ-κατάρτιςθσ ανζφερε 

ότι ζχουν γίνει κεςμικζσ παρεμβάςεισ, οι οποίεσ είναι ανεπαρκείσ. Θ προςπάκεια (ςτο 

νομοςχζδιο του ΔΙΟΦΑΝΣΟΤ) να δοκεί ςτον ΔΟΑΣΑΠ θ δυνατότθτα να δίνεται διδακτορικό 

και μάςτερ ςε ανκρϊπουσ, που δεν ζχουν αναγνωριςμζνο πρϊτο πτυχίο, ευτυχϊσ δεν 

πζραςε αφοφ κρίκθκε αντιςυνταγματικι. Θ πολιτικι τθσ νυν αλλά και των προθγοφμενων 

κυβερνιςεων εντάςςεται ςτθν προςπάκεια ζνταξθσ του ιδιωτικοφ πανεπιςτθμίου ςτθν 

ελλθνικι αγορά με παράλλθλθ διατιρθςθ του αρκρ. 16.  Ζτςι όλοι κα είναι ευχαριςτθμζνοι.  

 Στην τοποθζτηςή του  ο πρόεδροσ τησ  ΟΣΕΠ-ΤΕΙ καθ. Ι. Τςάκνησ: 

υμφϊνθςε με το γενικό πλαίςιο τθσ τοποκζτθςθσ του προζδρου τθσ  ΠΟΔΕΠ.  Θ 

διαδικαςία των εξελίξεων και μονιμοποιιςεων των Μελϊν ΕΠ κακυςτερεί αναίτια, για 

περιςςότερο από ζνα χρόνο, με αποτζλεςμα να παρατθροφνται ςοβαρά προβλιματα ςτθν 

ομαλι λειτουργία των Ιδρυμάτων.  Σόνιςε ότι αν δεν υπάρξει εξαίρεςθ από τον περιοριςμό 

του 1/5 ςτισ προςλιψεισ νζου εκπαιδευτικοφ προςωπικοφ, κα ζχουμε ςυνεχι αφξθςθ   του 

ζκτακτου προςωπικοφ, το οποίο δεν ζχει διοικθτικά κακικοντα και αυτό κα ζχει ςαν 

ςυνζπεια να μθν λειτουργοφν τα όργανα διοίκθςθσ των Σμθμάτων. Επιβάλλεται να αλλάξει 

το υπάρχον κεςμικό πλαίςιο των ΑΕΙ και ςυμφϊνθςε με τθ κζςθ τθσ ΠΟΔΕΠ για τθν 

εκλογι των οργάνων διοίκθςθσ.    

Εκτίμθςε ωσ τραγικι τθν μιςκολογικι  κατάςταςθ των Μελϊν ΔΕΠ και ΕΠ, ςε ςφγκριςθ τόςο 

με άλλουσ δθμόςιουσ λειτουργοφσ, όςο και εργαηόμενουσ ςε υπθρεςίεσ του ςτενοφ και 

ευρφτερου δθμόςιου τομζα. ε ότι αφορά τθ χρθματοδότθςθ ανζφερε ότι ζχει μειωκεί 

κατά 40% τα 2 τελευταία χρόνια και τα ΣΕΙ δεν μποροφν να ανταποκρικοφν ςε ςτοιχειϊδεισ 

υποχρεϊςεισ τουσ. Θεϊρθςε ωσ απαράδεκτθ τθ λειτουργία κολλεγίων με νόμουσ  

franchising τθ ςτιγμι που απόφοιτοι τμθμάτων πανεπιςτθμίων και  ΣΕΙ δεν ζχουν 

επαγγελματικά δικαιϊματα. Σο ςχζδιο του ΤΠΔΒΜΘ, για τουσ διευρυμζνουσ φορείσ που 

δόκθκε για διαβοφλευςθ είναι απαράδεκτο, γιατί διαχωρίηει τουσ πτυχιοφχουσ ςε  πριν και 

μετά το ν.2916 του 2001 και δεν λαμβάνει υπόψθ του τθν ευρωπαϊκι πρακτικι. Μείηονοσ 

ςθμαςίασ είναι τα μεταπτυχιακά. Ο νόμοσ του 2008 ορίηει ςαφϊσ ότι τμιματα, τα οποία 

ζχουν κετικι εξωτερικι αξιολόγθςθ μποροφν να κάνουν αυτοδφναμα μεταπτυχιακά. Ζχουν 

γίνει προτάςεισ για μεταπτυχιακά προγράμματα ςπουδϊν, οι οποίεσ κρατοφνται ςτα 

ςυρτάρια του υπουργείου παιδείασ με τθ λογικι ότι κα τα δοφμε μετά τθν ψιφιςθ του νζου 

νόμου πλαιςίου. Κανείσ όμωσ δεν γνωρίηει πότε κα ψθφιςτεί ο νζοσ νόμοσ. Οι διαδικαςίεσ 

και οι λογικζσ που ακολουκοφνται από το ΤΠΔΒΜΘ, δεν ςυμβάλλουν ςτθν αναβάκμιςθ των 

ΣΕΙ. 

Στην τοποθζτηςή του  ο πρόεδροσ τησ  Ζνωςησ Ελλήνων Ερευνητών  Δημ. Λουκάσ : 

Τπενκφμιςε ότι θ ερευνθτικι κοινότθτα χαιρζτθςε ωσ κετικι κίνθςθ τθν υπαγωγι του 

εποπτευομζνου από τθ Γενικι Γραμματεία Ζρευνασ και Σεχνολογίασ (ΓΓΕΣ) ερευνθτικοφ 

ςυςτιματοσ ςτο ΤΠΔΒΜΘ. Και ενϊ κα ανζμενε κάποιοσ μια επιτάχυνςθ των διαδικαςιϊν 

επεξεργαςίασ του νζου κεςμικοφ πλαιςίου,  ςιμερα βριςκόμαςτε ςε μια κατάςταςθ  

ςταςιμότθτασ θ οποία είναι ανεξιγθτθ. Σο Δεκζμβριο παραιτικθκε  ο κοσ  Μθτςόσ , ο 
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οποίοσ είχε κατακζςει ςχζδιο νόμου το οποίο ουδζποτε κοινοποιικθκε ςτθν ερευνθτικι 

κοινότθτα,  ενϊ μόλισ πριν 2 εβδομάδεσ διορίςτθκε ο νζοσ ΓΓΕΣ.  Ζχει παρζλκει χρονικό 

διάςτθμα ενάμιςθ χρόνου χωρίσ ουςιαςτικό ζργο.  Τπενκφμιςε ότι το ερευνθτικό ςφςτθμα 

τθσ χϊρασ υφίςταται ςυςτθματικζσ αξιολογιςεισ ενϊ θ τζταρτθ κατά ςειρά εξωτερικι 

αξιολόγθςθ δεν ζχει προχωριςει. Σα  ηθτιματα αυτά  δεν ζχουν ςχζςθ με τα προβλιματα 

δθμοςιονομικισ κρίςθσ αλλά με προβλιματα προςανατολιςμοφ, κατευκφνςεων και 

αποφάςεων τισ οποίεσ από ότι φαίνεται δεν ζχει λάβει ακόμα θ κυβζρνθςθ.  Ζκρινε ωσ  

ακατανόθτθ τθν προχκεςινι ζκφραςθ τθσ κασ Τπουργοφ « Μόλις τώρα τίθεται σε εκκίνηση 

η ερευνητική διαδικασία στη χώρα μας». Τπενκφμιςε  τθν πρόςφατθ ζκδοςθ του ΕΚΣ όπου 

καταγράφονται οι δθμοςιεφςεισ των ΑΕΙ , ΕΚ από το 1993 ζωσ το 2009. Σόνιςε ότι δεν είναι 

δυνατόν  ςε κάκε αλλαγι κυβζρνθςθσ να εκκινοφμε από το ςθμείο μθδζν ωσ ςαν μθν 

υπιρχε τίποτε πριν. Όλοι γνωρίηουμε ότι υπάρχουν εςτίεσ αριςτείασ αλλά και τομείσ που 

ζχουν μείνει πίςω. Σο κζμα είναι τι μζτρα κα λθφκοφν και ποια ςφγκλιςθ δυνάμεων κα 

επιτευχκεί  για να πάμε μπροςτά.  

χετικά με τθν χρθματοδότθσ προγραμμάτων ανζφερε  ότι  το ΕΠΑ προβλζπει 1.5 δις για 

τθν ζρευνα. Σο μόνο πρόγραμμα που ζχει προχωριςει είναι θ ΤΝΕΡΓΑΙΑ . Αλλά και εδϊ 

είμαςτε ακόμα ςτα τεχνικο-οικονομικά δελτία χωρίσ να ζχουν φτάςει  ακόμα χριματα ςτισ 

ομάδεσ. Γφρω ςτισ 15000 άνκρωποι περιμζνουν το ΘΑΛΘ από το 2009. Πρόςφατα 

ανακοινϊκθκε θ πρϊτθ φάςθ επιλογισ του ΑΡΧΙΜΘΔΘ και προκθρφχκθκε το πρόγραμμα 

μεταδιδακτόρων. Πωσ είναι δυνατόν να ηθτάμε αριςτεία όταν ζχει παρζλκει και ο τρίτοσ 

χρόνοσ του ΕΠΑ και βριςκόμαςτε ςε κατάςταςθ μθδενικισ εκταμίευςθσ?   

Σόνιςε ότι υπάρχουν ερευνθτικά ινςτιτοφτα ςτα οποία οι ερευνθτζσ και οι άλλοι υπάλλθλοι 

λαμβάνουν τουσ μιςκοφσ τουσ με μεγάλθ κακυςτζρθςθ.  

χετικά με το μιςκολογικό ανζφερε ότι θ ερευνθτικι κοινότθτα διεκδικεί μια καλλίτερθ 

κζςθ. Θ ςυηιτθςθ για το νζο μιςκολόγιο δεν μπορεί να γίνεται με βάςθ  τισ οριηόντιεσ 

μειϊςεισ.  Απαιτείται θ μετάκεςθ τθσ ςυηιτθςθσ  ςτθν αμοιβι  τθσ γνϊςθσ, τθσ ικανότθτασ, 

τθσ παραγωγισ,  του επιπζδου ειδίκευςθσ, τθσ  κζςθ ευκφνθσ.  
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Πανελλήνια Ομοζπονδία Συλλόγων 
Διδακηικού και Ερευνηηικού 

Προζωπικού 
Διεφθυνση:     ΣΤΑΔΙΟΥ  5,  4ος Όροφος,   GR105 62,    ΑΘΗΝΑ,     

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: posdep@posdep.gr      Ιστοσελίδα: www.posdep.gr 
Τηλζφωνο:  210-3689372          Fax:  210-3689376 

 
Ε Κ Τ Ε Λ Ε Σ Τ Ι Κ Η   Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Ι Α 

 

    Ακινα, 6 Μαΐου 2011 

     Α Π Ο Φ Α Σ Η 
 

 
ΘΕΜΑ: Μθνυτιρια αναφορά για τθν αναςτολι των προκθρφξεων εξελίξεων μελών ΔΕΠ 
 
 
Η Εκτελεςτικι Γραμματεία κεωρεί ότι θ μθ προώκθςθ από το ΥΠΔΒΜΘ των αιτιςεων 
εξελίξεων μελών ΔΕΠ το τελευταίο εξάμθνο δεν είναι ςφννομθ και παρεμποδίηει το νόμιμο 
δικαίωμα προαγωγισ μετά από κρίςθ του διδακτικοφ προςωπικοφ των πανεπιςτθμίων.  
 
Αποφάςιςε να κατακζςει μθνυτιρια αναφορά κατά παντόσ υπευκφνου ι υπαιτίου 
απευκυνόμενθ προσ τον Ειςαγγελζα Πλθμμελειοδικών Ακθνών, για τθ διερεφνθςθ του 
κζματοσ. 
 
 
 
 

Ο Πρόεδροσ 
 
 

Νικόλαοσ Μ. Σταυρακάκθσ 
Κακθγθτισ Ε.Μ.Π. 

 

 

Η Γραμματζασ 
 
 

Ευγενία Μπουρνόβα 
Αναπλθρώτρια Κακθγιτρια Ε.Κ.Π.Α. 
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Πανελλήνια Ομοζπονδία Συλλόγων 
Διδακηικού και Ερευνηηικού 

Προζωπικού 
Διεύθυνζη:     ΣΤΑΔΙΟΥ  5,   GR105 62,    ΑΘΗΝΑ,     

Ηλεκηρονικό Ταχυδρομείο: posdep@posdep.gr      Ιζηοζελίδα: www.posdep.gr 

Τηλέθωνο:  210-3689372          Fax:  210-3689376 

     ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ   

 

Α  Π  Ο  Φ  Α  Σ  Η 

Αθήνα,  6   Μαΐου 2011 
 

ΘΕΜΑ: Ζγγραφο του Υφυπουργοφ ΠΔΒΜΘ ςχετικά με τισ διαδικαςίεσ εκλογήσ ή 
εξζλιξησ μελών ΔΕΠ 
 

Μέζα ζε έλα αζθπθηηθό πιαίζην πεξηθνπώλ ζηε ρξεκαηνδόηεζε ηωλ 

Παλεπηζηεκίωλ - πνπ ζε νξηζκέλεο πεξηπηώζεηο πξνζεγγίδνπλ ην 60% - , εζθεκκέλνπ 

παγώκαηνο θάζε δηαδηθαζίαο πξνώζεζεο ηωλ εμειίμεωλ ηωλ κειώλ ΔΕΠ, κε δηνξηζκνύ 

λέωλ κειώλ ΔΕΠ, ν Υθππνπξγόο ΠΔΒΜΘ, θαζεγεηήο Θωάλλεο Παλάξεηνο, κε έγγξαθό 

ζηηο 4 Μαΐνπ 2011 δεηάεη από ηα ζεζκηθά όξγαλα ηωλ Παλεπηζηεκίωλ λα κεηαζέζνπλ 

όιεο ηηο δηαδηθαζίεο πνπ αθνξνύλ εθινγέο ή εμειίμεηο κειώλ ΔΕΠ. Η αηηηνινγία γηα απηή 

ηελ «απόθαζε» ηνπ Υθππνπξγνύ είλαη αθαηαλόεηε αιιά θαη ε όιε ελέξγεηα είλαη έμω 

από θάζε λνκηθό πιαίζην. Πέξαλ απηώλ, απνηειεί βαξύηαηε πξνζβνιή πξνο ην ειιεληθό 

παλεπηζηήκην θαη ηνπο παλεπηζηεκηαθνύο δαζθάινπο ζην ζύλνιό ηνπο.  

Ζεηνύκε από ηα ζεζκηθά όξγαλα ηωλ Παλεπηζηεκίωλ, ηεξώληαο ηνλ λόκν λα 

ζπλερίζνπλ θαλνληθά όιεο ηηο αθαδεκαϊθέο ιεηηνπξγίεο ζηα ηδξύκαηα ηνπο. Επίζεο 

θαινύκε ηελ Υπνπξγό Παηδείαο, θπξία Άλλα Δηακαληνπνύινπ, λα απνθαηαζηήζεη ηελ 

δηαηαξαρζείζα ηάμε ζην παλεπηζηεκηαθό ζύζηεκα. 

Τέινο, θαινύκε ηνλ νπνηνδήπνηε έρεη σσγκεκριμένες καταγγελίες γηα νηηδήπνηε 

αθνξά ζηε ιεηηνπξγία ηωλ Παλεπηζηεκίωλ λα πξνβεί ζηηο δένπζεο ελέξγεηεο θαη λα είλαη 

ζίγνπξνο όηη ζα έρεη ηελ πιήξε ζηήξημε ηεο Οκνζπνλδίαο.  

 
Ο Πρόεδρος 

 
Νικόλαος Μ. Σταυρακάκης 

Καθηγητής Ε.Μ.Π.  

 
Η Γραμματζας 

 
Ευγενία Μπουρνόβα 

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ε.Κ.Π.Α. 
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Πανελλήνια Ομοζπονδία υλλόγων 

Διδακηικού και Ερευνηηικού Προζωπικού 
Διεύθσνζη:     ΣΑΔΙΟΤ  5,   GR105 62,    ΑΘΗΝΑ,     

Ηλεκηρονικό Σατσδρομείο: posdep@posdep.gr      Ιζηοζελίδα: www.posdep.gr 
Σηλέθωνο:  210-3689372          Fax:  210-3689376 

 

Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο   

 

Η Συνεδρίαςθ τθσ ΔΕ κα μεταδίδεται ηωντανά ςτο διαδίκτυο. Μπορείτε να τθν 
παρακολουκιςετε ςτθν ακόλουκθ διεφκυνςθ :  http://www.aueb.gr/users/posdep/ 

ΔΙΟΙΚΟΤΑ ΕΠΙΣΡΟΠΗ  -  ΠΕΡΙΟΔΟ 2011-2013  

  
2η (Διευρυμένη) ΤΝΕΔΡΙΑΗ  

 
Καλούνηαι ηα μέλη ηης Διοικούζας Επιηροπής  ηης ΠΟΣΓΔΠ και 
εκπρόζωποι ηων Δ ηων σλλόγων μελών ΔΕΠ  ζηην 2η  (Γιεσρσμένη) 
Σσνεδρίαζη ηης Περιόδοσ 2011 -2013, η οποία θα γίνει ηο ΣΑΒΒΑΤΟ  21 
ΜΑΪΟΥ 2011, ζηο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, Παηηζίων 76 
(Πηέρσγα Ανηωνιάδοσ,4ος όροθος,  Αίθοσζα Α41),ώρες 09:30–15:00 
(ΑΤΣΗΡΑ) . 

 

Η Συνεδρίαςθ τθσ ΔΕ κα μεταδίδεται ηωντανά ςτο διαδίκτυο. Μπορείτε να τθν 
παρακολουκιςετε ςτθν ακόλουκθ διεφκυνςθ :  http://www.aueb.gr/users/posdep/ 

 
ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ  

  ΑΘΗΝΑ,  16  ΜΑΪΟΥ 2011 
 

1) Ενθμζρωςθ από το Προεδρείο. 

  
 Η δίκθ τθσ πρώθν Πρυτανείασ του ΕΜΠ (ςυνάδελφοι  Κ. Μουτηοφρθσ, Ι. Πολφηοσ και Γ. 

Σπακισ) ςτο ΣΤ’ Τριμελζσ Πλθμμελειοδικείο Ακθνών τθν Πζμπτθ 19/5 για το Indymedia. 
  Ενθμζρωςθ από το  Συμβοφλιο Πρωτοβάκμιασ & Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ 

(ΣΠΔΕ) (Ενθμζρωςθ από τον εκπρόςωπο τθσ ΠΟΣΔΕΠ ςτο ΣΠΔΕ). 
 Η εξζλιξθ του κζματοσ τθσ Αξιολόγθςθσ των Ελλθνικών Πανεπιςτθμίων (Ενθμζρωςθ 

από μζλοσ τθσ ΑΔΙΠ). 
 Φαινόμενα Βίασ και ζντονθσ κοινωνικισ αναταραχισ ςτθν πόλθ τθσ Ακινασ. 
 Συμπλιρωςθ τθσ ςυγκρότθςθσ των Ομάδων Εργαςίασ τθσ ΠΟΣΔΕΠ. 

 
2) Η πολιτικι του Υπουργείου Παιδείασ ςτα τρζχοντα κζματα του Πανεπιςτθμίου:  Θεσμικζς 

Αλλαγζς –Χρηματοδότηση Ιδρυμάτων και Ζρευνας - Μισθολογικά – Θζματα Προςωπικοφ 
(Εξελίξεις μελών ΔΕΠ-Διορισμοί νεοεκλεγμζνων μελών ΔΕΠ– ςυνυπθρζτθςθ ςυηφγων μελών 
ΔΕΠ) (Ειςιγθςθ από τον Πρόεδρο και τον Υπεφκυνο Δθμοςίων Σχζςεων και Δικτφων). 

3) Θεςμικι  Ολοκλιρωςθ τθσ ΠΟΣΔΕΠ: Η τελικι πράξθ (Ενθμζρωςθ από τθ Γραμματζα και 
τον Υπεφκυνο Δθμοςίων Σχζςεων και Δικτφων).  

4) Θζματα μελών ΔΕΠ των Σχολών Επιςτθμών Υγείασ (Ειςιγθςθ από τον Αντιπρόεδρο). 

5) Διαχείριςθ των Οικονομικών τθσ Ομοςπονδίασ (Ειςιγθςθ από τον Ταμία). 
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6) Κζντρο Ζρευνασ Μελζτθσ και Ανάπτυξθσ τθσ Τριτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ και Ζρευνασ 
(ΚΕΜΑΤΕΕ): Οριςμόσ Ομάδασ Παρακολοφκθςθσ του ζργου (Ειςιγθςθ από τον Πρόεδρο). 

7) Χώροσ Μεταλυκειακισ Εκπαίδευςθσ και Κατάρτιςθσ: α) Θεςμικό πλαίςιο και ενζργειεσ 
για το κζμα ςτο διεκνι χώρο, β) Παραβιάςεισ του νόμου για τθν προβολι των 

επιχειριςεων μεταλυκειακισ εκπαίδευςθσ (Ειςιγθςθ από τον Πρόεδρο). 

8) Πανεπιςτθμιακά Συγγράμματα (Ειςιγθςθ από τον Πρόεδρο). 
9) Θζματα θκικισ τάξθσ, ακαδθμαϊκότθτασ και αριςτείασ ςτα Ελλθνικά Πανεπιςτιμια 

(Ειςιγθςθ από τον Πρόεδρο). 
 
Με Συναδελφικοφσ Χαιρετιςμοφσ,        
 
 
Νικόλαοσ Μ. Σταυρακάκθσ,   Κακθγθτισ Ε.Μ.Π. 
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ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΠΡΟ ΣΗ 2Η ΤΝΕΔΡΙΑΗ ΣΗ Δ.Ε. ΣΗ ΠΟΔΕΠ ΣΙ 21 /5 /2011 ΓΙΑ 

ΣΙ ΤΝΕΔΡΙΑΕΙ ΣΟΤ ΠΔΕ 

1. Θέμα  ημεπήζιαρ διάηαξηρ «Το ψηθιακό ζχολείο» 

    Σε κηα πξώηε γεληθή ηνπνζέηεζε  νθείινπκε λα ηνλίζνπκε όηη είλαη παηδαγωγηθά 

θαη επηζηεκνληθά απαξαίηεην λα απνθεύγνπκε ηνπο πνκπώδεηο όξνπο όπωο είλαη ην 

«Νέν ή ην Ψεθηαθό ζρνιείν». Είλαη πξνηηκόηεξν λα κηιάκε κε επηζηεκνληθνύο όξνπο 

γηα ηελ αλάγθε ελόο νινθιεξωκέλνπ ζρεδηαζκνύ γηα ηελ αλαβάζκηζε όιωλ ηωλ 

βαζκίδωλ ηεο εθπαίδεπζεο. 

     Ο ζρεδηαζκόο απηόο  ζήκεξα θαίλεηαη λα πεξηνξίδεηαη ζηελ έληαμε ηωλ Νέωλ 

Τερλνινγηώλ ζηε δηδαζθαιία κ’ έλαλ πξνζαλαηνιηζκό κπζνπνίεζή ηνπο. Καλείο δελ 

παξαγλωξίδεη ηε ζεκαζία ηεο αμηνπνίεζεο ηωλ Νέωλ Τερλνινγηώλ ζηε δηδαθηηθή 

πξάμε  ωο βαζηθό παξάγνληα αλαβάζκηζεο ηνπ πεξηβάιινληνο κάζεζεο ζην ζεκεξηλό 

ζρνιείν. Άιιν όκωο απηή ε  απηνλόεηε θαη αλαγθαία παξαδνρή θαη άιιν ε 

κπζνπνίεζε ηωλ Νέωλ Τερλνινγηώλ ζε ηέηνην βαζκό ώζηε ζηνλ όιν ζρεδηαζκό ηνπ 

«Νένπ Σρνιείνπ» λα κηιάκε απνθιεηζηηθά γηα ην «πωο» θαη θαζόινπ γηα ην «ηη». 

Απηό θαίλεηαη ήδε από ηελ αζάθεηα πνπ δηαθξίλεη ηνλ πξνζαλαηνιηζκό ηεο ζύληαμεο 

ηωλ λέωλ αλαιπηηθώλ πξνγξακκάηωλ αθνύ νη βαζηθέο αξρέο πνπ ζα ηα δηέπνπλ δελ 

έρνπλ αθόκα αλαθνηλωζεί. 

 Παξάιιεια ζα επαλαιάβνπκε αθόκα κηα θνξά ηελ αληίζεζή καο ζην πινπνηνύκελν 

πξόγξακκα ηεο «Μείδνλνο Επηκόξθωζεο» ωο εληειώο αζύλδεην κε έλαλ 

επηζηεκνληθό  ζρεδηαζκό  γηα ηελ αλαβάζκηζε ηωλ δύν πξώηωλ βαζκίδωλ ηεο 

εθπαίδεπζεο. Θεωξνύκε όηη νη ζηόρνη, ε κεζνδνινγία πινπνίεζεο θαη ν γεληθόηεξνο 

πξνζαλαηνιηζκόο ηνπ πξνγξάκκαηνο απηνύ εγείξνπλ ζνβαξέο ακθηβνιίεο γηα ηελ  

παξνρή νπζηαζηηθήο επηκόξθωζεο ζηνπο εθπαηδεπηηθνύο ελώ ηνλίδνπκε όηη ε δηάζεζε 

ηνπ πνζνύ ηωλ 150 εθαη. Επξώ γηα κηα ηέηνηαο κνξθήο επηκόξθωζε απνηειεί ζνβαξό 

αηόπεκα ζε κηα επνρή νηθνλνκηθήο θξίζεο θαη δξαζηηθνύ πεξηνξηζκνύ ηωλ 

παξερόκελωλ πηζηώζεωλ γηα ηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ έξεπλα. 

 

2. Θζμα ημερήςιασ διάταξησ :  « χζδιο Νόμου Κδρυςη Ινςτιτοφτου εκπαιδευτικήσ 

πολιτικήσ, Πρότυπα-Πειραματικά ςχολεία και άλλεσ διατάξεισ» 

Μετά τθν παρουςίαςθ του Σχεδίου Νόμου ακολοφκθςε ζντονθ κριτικι από όλουσ τουσ 

εκπαιδευτικοφσ φορείσ. Ο εκπρόςωποσ τθσ ΠΟΣΔΕΠ τόνιςε: 

1. Για πρϊτθ φορά ςτθν εκπαιδευτικι ιςτορία το αντίςτοιχο νζο Παιδαγωγικό 

Ινςτιτοφτο που κεςμοκετείται προτείνεται να είναι Νομικό Πρόςωπο Ιδιωτικοφ 

Δικαίου ενϊ  ςτο ςχζδιο νόμου που ιλκε για γνωμοδότθςθ του ΣΠΔΕ του ΕΣΥΠ 

προβλεπόταν Νομικό Πρόςωπο Δθμοςίου Δικαίου. Πρόκειται  για πρωτοφανι 

ενζργεια  αςζβειασ και εξαπάτθςθσ  προσ κεςμικά ςυμβουλευτικά όργανα  όπωσ  

ΣΠΔΕ . 
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2. Οι αρμοδιότθτεσ και ο  επιςτθμονικζσ  λειτουργίεσ του νζου Παιδαγωγικοφ 

Ινςτιτοφτου εμφανίηονται υποβακμιςμζνεσ και άμεςα εξαρτϊμενεσ από τθν 

πολιτικι θγεςία του Υπουργείου Παιδείασ θ οποία διορίηει χωρίσ κριτιρια 

διαφάνειασ τθ διοίκθςι του. 

3. Ιδρφεται ςτθ κζςθ του ΟΕΔΒ ζνα Νομικό πρόςωπο ιδιωτικοφ δικαίου με τίτλο  

«Ινςτιτοφτο Τεχνολογίασ και Υπολογιςτϊν «ΔΙΑΦΑΝΤΟΣ» το οποίο εδρεφει ςτθν 

Πάτρα και αποτελεί ουςιαςτικά μετεξζλιξθ του ΕΑΙΤΥ. Γφρω από νζο αυτό φορζα 

που επιμελϊσ θ ίδρυςι του αποκρφπτεται από τον τίτλο του νομοςχεδίου 

εγείρονται μια ςειρά από ερωτιματα: 

 Με μια κριτιρια  και με βάςθ  ποια επιςτθμονικι εμπειρία επιλζχτθκε 

αυτόσ ο φορζασ ςτθν Πάτρα  για να αναλάβει εκτόσ των άλλων το  

ςχεδιαςμό, τθν οργάνωςθ και το ςυντονιςμό τθσ παραγωγισ και διανομισ 

των ςχολικϊν βιβλίων και του λοιποφ διδακτικοφ υλικοφ, τόςο ςε ζντυπθ 

όςο και ςε θλεκτρονικι μορφι; 

 Μζςα από ποια διαδικαςία αξιολόγθςθσ επιλζχτθκε ο ςυγκεκριμζνοσ 

φορζασ να αναλάβει  ,δυςανάλογεσ με το μζγεκοσ και το ζργο του ςτο 

παρελκόν αρμοδιότθτεσ ,πολλζσ από τισ οποίεσ  ανικαν ςε κεςμικοφσ 

φορείσ δθμοςίου δικαίου όπωσ το Παιδαγωγικό Ινςτιτοφτο ι ο Οργανιςμόσ 

Επιμόρφωςθσ; 

 Γιατί ο τρόποσ επιλογισ του προζδρου και του Δ.Σ του ΙΤΥΕ παρακάμπτει τισ 

ςτοιχειϊδεισ αρχζσ διαφάνειασ που ακολουκοφνται μζχρι ςιμερα ςτθ 

ςτελζχωςθ του δθμόςιου τομζα και παρζχει ουςιαςτικό το δικαίωμα ςτθν 

Υπουργό Παιδείασ να επιλζγει όποια πρόςωπα επικυμεί χωρίσ κριτιρια; 

 Γιατί θ αξιολόγθςθ του ζργου και τθσ οικονομικισ διαχείριςθσ του ΙΤΥΕ -που  

φαίνεται ότι κα διαχειρίηεται τεράςτια κονδφλια, επαφίενται μόνο ςτο 

ζλεγχο  εμπειρογνωμόνων και ορκωτοφ λογιςτι  που ορίηει θ υπουργόσ 

Παιδείασ; 

4. Προτείνεται θ επανίδρυςθ των πρότυπων-πειραματικϊν ςχολείων και θ ςφνδεςι 

τουσ με τα ΑΕΙ γεγονόσ ςθμαντικό. Όμωσ οι διαδικαςίεσ οργάνωςθσ ,διοίκθςθσ, 

λειτουργίασ και κυρίωσ επιςτθμονικισ κακοδιγθςθσ των ςχολείων αυτϊν που 

προβλζπονται με το ςχζδιο Νόμου δεν παρζχουν τα εχζγγυα για μια ςφγχρονθ και 

καινοτόμα λειτουργία των Πειραματικϊν Σχολείων . 

3. Θζμα ημερήςιασ διάταξησ: Αναλυτικά προγράμματα υποχρεωτικήσ 

εκπαίδευςησ 

    Σε δφο ςυνεδριάςεισ του ΣΠΔΕ  τζκθκε ωσ κζμα  οι βαςικζσ αρχζσ που κα πρζπει 

να διζπουν τα νζα Αναλυτικά προγράμματα τθσ υποχρεωτικισ εκπαίδευςθσ. Ο 

πρόεδροσ του Παιδαγωγικοφ Ινςτιτοφτου παρουςίαςε ζνα πολφ γενικό πλαίςιο 

αρχϊν οι οποίεσ ςυνδζονται με : 
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• «Τθν κακιζρωςθ και ενίςχυςθ τθσ καινοτομίασ και δθμιουργικότθτασ ςε όλα 

τα επίπεδα τθσ ανάπτυξισ τουσ. 

• Τθν ζμφαςθ  ςτισ διαδικαςίεσ εφαρμογισ των ΠΣ με  τθν αξιοποίθςθ τθσ 

πιλοτικισ τουσ εφαρμογισ  

• Τθν εςτίαςθ ςε μορφωτικοφσ ςτόχουσ/ικανότθτεσ, οι οποίοι αποτελοφν 

κατευκυντιριουσ ςκοποφσ των ΠΣ, και επομζνωσ διατρζχουν  όλα τα 

διδακτικά/μακθςιακά πεδία και αντικείμενα. 

• Τθν ζμφαςθ ςτθ διαςφνδεςθ και  επικοινωνία των διδακτικϊν/μακθςιακϊν 

αντικειμζνων και ςτισ κεμελιϊδεισ ιδζεσ/ζννοιεσ και διαδικαςίεσ 

• Τθν ανάπτυξθ δραςτθριοτιτων για τθν «Σχολικι και Κοινωνικι Ζωι» με 

ςχετικζσ  κεματικζσ ενότθτεσ, τθ ςφνδεςθ με τισ τοπικζσ κοινότθτεσ  και τθν 

καλλιζργεια ικανοτιτων με οριηόντια και κάκετθ ςφνδεςθ με τα μακθςιακά 

αντικείμενα.   

• Τθν εγκάρςια διάχυςθ των ιδεϊν τθσ προςταςίασ του περιβάλλοντοσ, τθσ 

αειφορίασ και. και του πολιτιςμοφ. 

• Τθν προϊκθςθ τθσ παιδαγωγικισ τθσ διαφοροποίθςθσ ςτθ διδαςκαλία-

μάκθςθ και τθν ζμφαςθ ςτθν αξιολόγθςθ για τθ ανατροφοδότθςθ και βελτίωςθ τθσ 

μάκθςθσ 

• Τθν προϊκθςθ τθσ ψθφιακισ επικοινωνίασ ςε ιςορροπία με τισ κλαςικζσ 

μορφζσ «προφορικότθτασ» και «εγγραμματιςμοφ». 

• Τθν οργάνωςθ των διδακτικϊν-μακθςιακϊν αντικειμζνων ςε ευρφτερα 

μακθςιακά-διδακτικά πεδία και τθν ενίςχυςθ τθσ αυτονομίασ-ευελιξίασ τθσ ςχολικισ 

μονάδασ ςτθ διαχείριςθ του ωρολογίου προγράμματοσ» 

       Από όλουσ τουσ επιςτθμονικοφσ και κοινωνικοφσ φορείσ που ςυμμετζχουν ςτο 

ΣΠΔΕ  και από τθν ΠΟΣΔΕΠ τονίςτθκε  με αναλυτικζσ τοποκετιςεισ ότι μπορεί 

κάποιοσ να αποδζχεται αυτζσ τισ γενικζσ αρχζσ αλλά θ ουςία τθσ ςυηιτθςθσ είναι 

πωσ μετουςιϊνονται αυτζσ ςε ολοκλθρωμζνα αναλυτικά προγράμματα ανά 

γνωςτικό αντικείμενο και πωσ υλοποιοφνται ςτα πλαίςια του υπαρκτοφ ςχολείου 

ςτθ ςυγκεκριμζνθ πολιτικι και οικονομικι ςυγκυρία. 

 Η τοποκζτθςθ  τθσ ΠΟΣΔΕΠ ιταν επιπλζον, πωσ θ ςφνταξθ των αναλυτικϊν 

προγραμμάτων δεν μπορεί να αντιμετωπιςτεί χωριςτά από μια ςειρά ηθτθμάτων 

που αφοροφν ςυνολικά το ςχεδιαςμό και τθν υλοποίθςθ τθσ εκπαιδευτικισ 

πολιτικισ. Πιο ςυγκεκριμζνα δεν είναι δυνατόν να ςχεδιάηονται νζα προγράμματα 

χωρίσ να παρουςιάηονται ταυτόχρονα: 
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 Τα ερευνθτικά δεδομζνα που ερμθνεφουν τουσ λόγουσ αποτυχίασ των 

προθγοφμενων αναλυτικϊν προγραμμάτων 

 Η  δομι και ο προςανατολιςμόσ  που πρόκειται να λάβει θ  υποχρεωτικι 

εκπαίδευςθ ςτθ χϊρα μασ ϊςτε να γνωρίηουν οι ςυντάκτεσ και οι αποδζκτεσ 

των αναλυτικϊν προγραμμάτων τισ γνϊςεισ και δεξιότθτεσ που κα 

παρζχονται ςε όλουσ τουσ μακθτζσ ς’ αυτιν τθ βαςικι εκπαιδευτικι 

βακμίδα 

 Τα ελλθνικά και διεκνι επιςτθμονικά δεδομζνα  που ελιφκθςαν υπόψθ για 

ζνα  νζο προςανατολιςμό τθσ υποχρεωτικισ εκπαίδευςθσ και κατά ςυνζπεια 

των αναλυτικϊν προγραμμάτων 

  Τν πιαίζην αλαβάζκηζεο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο ηόζν ζην επίπεδν ηεο 

δηνίθεζεο ηεο εθπαίδεπζεο, όζν θαη ζην επίπεδν δηάζεζεο ηωλ απαξαίηεηωλ 

κέζωλ πινπνίεζεο ηωλ εθπαηδεπηηθώλ αιιαγώλ 

 

 Οη ηξόπνη θαη νη δηαδηθαζίεο παξαγωγήο θαη δηάζεζεο  εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ 

ζηα ζρνιεία  

 

 Οι απαραίτθτεσ κεςμικζσ αλλαγζσ για τθ βαςικι εκπαίδευςθ και κυρίωσ για 

τθν μετεκπαίδευςθ και επιμόρφωςθ των εκπαιδευτικϊν 

 Η δεκηνπξγία επηζηεκνληθώλ κεραληζκώλ  επνπηείαο θαη απνηίκεζεο ηνπ 

ηξόπνπ εθαξκνγήο ηωλ αλαιπηηθώλ πξνγξακκάηωλ 

 

      Η ζλλειψθ των παραπάνω, και άλλων, παραμζτρων ςτθν πρόταςθ για τθν 

αλλαγι των Αναλυτικϊν προγραμμάτων αποδεικνφει ότι το όλο εγχείρθμα 

διακρίνεται από προχειρότθτα και απουςία  επιςτθμονικοφ ςχεδιαςμοφ, γεγονόσ 

που προδικάηει τθν αποτυχία του. 

Κϊςτασ Αγγελακοσ 
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Πανελλήνια Ομοζπονδία υλλόγων 
Διδακηικού και Ερευνηηικού 

Προζωπικού 
Διεύθυνζη:     ΣΤΑΔΙΟΥ  5,   GR105 62,    ΑΘΗΝΑ,     

Ηλεκηρονικό Ταχυδρομείο: posdep@posdep.gr      Ιζηοζελίδα: www.posdep.gr 

Τηλέθωνο:  210-3689372          Fax:  210-3689376 
 

ΔΙΟΙΚΟΤΑ ΕΠΙΣΡΟΠΗ   
2η Συνεδρίαςη, 21 Μαΐου 2011,  Οικονομικό Πανεπιςτήμιο Αθηνών  

  

 21  ΜΑΪΟΥ  2011 

Α  Π  Ο  Φ  Α  Σ  Η 
 

Θζμα: Απόφαςη τησ Διοικοφςασ Επιτροπήσ τησ ΠΟΣΔΕΠ για τα  αποτελζςματα τησ 
πρώτησ φάςησ αξιολόγηςησ του προγράμματοσ «ΘΑΛΗΣ». 
 

Ανακοινώθηκαν ςτισ 17/5 ςτο site του υφυπουργοφ τα αποτελζςματα τησ πρώτησ 
φάςησ αξιολόγηςησ για το πρόγραμμα «Θαλήσ». Το περιεχόμενο τησ ανακοίνωςησ 
ακολουθεί το μοτίβο τησ ανακοίνωςησ των αποτελεςμάτων για το πρόγραμμα 
«Ηράκλειτοσ ΙΙ» και «Αρχιμήδησ», το οποίο είναι τουλάχιςτον αδιαφανζσ, αν όχι ςτα 
όρια του εμπαιγμοφ: τα αποτελζςματα περιλαμβάνουν μόνο κάποια ςτοιχεία για τισ 
προτάςεισ που πζραςαν την πρώτη φάςη αξιολόγηςησ, χωρίσ καμία βαθμολογία, 
χωρίσ κανζνα ςχόλιο και -κυρίωσ- χωρίσ καμία ενημζρωςη αυτών που κατζθεςαν 
προτάςεισ οι οποίεσ απορρίφθηκαν, για τα ςχόλια των κριτών (αν υπάρχουν), τη 
βαθμολογία τουσ κ.λ.π. Πουθενά ςτον κόςμο δεν ανακοινώνονται αποτελζςματα 
αξιολόγηςησ προτάςεων χωρίσ να επιςτρζφεται ςε όλουσ όςουσ υπζβαλαν πρόταςη 
η αναλυτική βαθμολογία και τα ςχόλια όχι απλά για το ςφνολο αλλά και για την 
κάθε ενότητα τησ πρόταςήσ τουσ. Η κοινοποίηςη των αξιολογήςεων τησ κάθε 
πρόταςησ ςτον επιςτημονικό υπεφθυνο είναι ουςιαςτική προχπόθεςη ώςτε να μην 
δημιουργοφνται υπόνοιεσ ςχετικά με την αντικειμενικότητα τησ αξιολόγηςησ ενώ 
επιπλζον ςυμβάλλει δυνητικά ςτην κατάθεςη βελτιωμζνων προτάςεων ςε 
μελλοντικζσ προκηρφξεισ απ’ όςουσ οι προτάςεισ τουσ δεν ζγιναν δεκτζσ.   
 
Απαιτοφμε από το Υπουργείο Παιδείασ την άμεςη δημοςιοποίηςη τησ βαθμολογίασ 
όλων των προτάςεων και επίςησ με δική του πρωτοβουλία – και όχι μετά από 
αίτηςη – την αποςτολή των εκθζςεων αξιολόγηςησ ςτουσ επιςτημονικοφσ 
υπεφθυνουσ.  
 

 

Ο Πρόεδροσ 
 
 
 

Νικόλαοσ Μ. Σταυρακάκησ 
Καθηγητήσ Ε.Μ.Π. 

 

 

Η Γραμματζασ 
 
 
 

Ευγενία Μπουρνόβα 
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ε.Κ.Π.Α. 
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ΔΙΟΙΚΟΤΑ ΕΠΙΣΡΟΠΗ   
2η Συνεδρίαςη, 21 Μαΐου 2011,  Οικονομικό Πανεπιςτήμιο Αθηνών  

 

 21  ΜΑΪΟΥ  2011 
 

 Α  Π  Ο  Φ  Α  Σ  Η 
 

 

Θέμα: Απόθαζη ηηρ Διοικούζαρ Επιηποπήρ ηηρ ΠΟΣΔΕΠ  για ηο θέμα ηος σωποηαξικού 

αναζσεδιαζμού ηων Ιδπςμάηων ηηρ Ανώηαηηρ Εκπαίδεςζηρ. 

 

 

Η Διοικούζα Επιηποπή ηηρ ΠΟΣΔΕΠ ζηην 2
η
 ζςνεδπίαζη ηηρ 21 Μαΐος 2011, αθού 

έλαβε ςπότη ηηρ παλαιόηεπερ αποθάζειρ ηηρ Ομοζπονδίαρ καθώρ και ηιρ ππόζθαηερ 

εξελίξειρ ζηο ζσεηικό θέμα καηαλήγει ζηα ακόλοςθα: 
 

 Η Ομοζπονδία θευπεί απαπαίηηηο ηον εξοπθολογιζμό ζηην οπγάνυζη και 

συποθέηηζη Τμημάηυν ή και Ιδπςμάηυν, οπιζμένα από ηα οποία πποέκςταν υρ 

αποηέλεζμα μιαρ αππογπαμμάηιζηηρ και συπίρ οςζιαζηικά ακαδημαφκά και 

αναπηςξιακά κπιηήπια διεύπςνζηρ ηηρ ηπιηοβάθμιαρ εκπαίδεςζηρ. 

 Ο εξοπθολογιζμόρ μποπεί να απαιηήζει ζςγσυνεύζειρ ή καηάπγηζη κάποιυν 

Τμημάηυν καθώρ, μεηαξύ άλλυν, ηην πεπίοδο ηηρ αππογπαμμάηιζηηρ διεύπςνζηρ 

δημιοςπγήθηκαν πολλά Τμήμαηα με ηο ίδιο ανηικείμενο, με αποηέλεζμα κανένα 

από αςηά να μην μποπέζει να αποκηήζει ηιρ απαπαίηηηερ ςποδομέρ, ηο 

καηάλληλο πποζυπικό και να πποζελκύζει ικανό απιθμό αξιόλογυν θοιηηηών.  

 Ταςηόσπονα όμυρ η Ομοζπονδία είναι απόλςηα ανηίθεηη με μια εξίζος 

εζπεςζμένη, ππόσειπη και επικοινυνιακή ανηιμεηώπιζη ηος θέμαηορ, όπυρ αςηή 

πος επισειπήθηκε ππόζθαηα από ηο Υποςπγείο Παιδείαρ με ηην απαγόπεςζη 

ειζαγυγήρ θοιηηηών ζε διάθοπα Τμήμαηα, συπίρ μάλιζηα να επυηηθούν - υρ 

όθειλε -  ηο ΣΑΠΕ και ηο ΣΑΤΕ.  
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Οι όποιερ ζςγσυνεύζειρ ή καηαπγήζειρ Τμημάηυν ή Ιδπςμάηυν, θα ππέπει να γίνοςν 

μεηά από αποθάζειρ ηυν απμοδίυν οπγάνυν και πάνηα ζηα πλαίζια ενόρ γενικόηεπος 

ζηπαηηγικού ζσεδιαζμού. Απαιηείηαι η θέζπιζη ενιαίυν κπιηηπίυν καηάπγηζηρ ή 

ζςγσώνεςζηρ ακαδημαφκών μονάδυν με βάζη: 

α) ηην ακαδημαφκή και επεςνηηική βιυζιμόηηηά ηοςρ, 

β) ηην έκθεζη εξυηεπικήρ αξιολόγηζηρ ηος επεςνηηικού και εκπαιδεςηικού έπγος ηος,  

γ) ηιρ πποοπηικέρ απαζσόληζηρ ηυν αποθοίηυν, και ηέλορ  

δ) ηην εξοικονόμηζη ανθπώπινυν και οικονομικών πόπυν και εγκαηαζηάζευν.  

 

Τέλος, δηλώνοσμε όηι για ηην Ομοζπονδία αποηελεί απαραίηηηη και 

αδιαπραγμάηεσηη προϋπόθεζη για ηην καηάργηζη ακαδημαϊκών μονάδων η 

οσζιαζηική μέριμνα για ηην πλήρη ηακηοποίηζη ηοσ σπηρεηούνηος προζωπικού ζε 

άλλη καηάλληλη ακαδημαϊκή μονάδα. 

 

 

 

 

Ο Πρόεδρος 
 
 
 

Νικόλαος Μ. Σταυρακάκης 
Καθηγητής Ε.Μ.Π. 

 

Η Γραμματζας 
 
 
 

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

 

122



 

Πανελλήνια Ομοζπονδία υλλόγων 

Διδακηικού και Ερευνηηικού Προζωπικού 
Διεύθυνζη:     ΣΤΑΔΙΟΥ  5,   GR105 62,    ΑΘΗΝΑ,     

Ηλεκηρονικό Ταχυδρομείο: posdep@posdep.gr      Ιζηοζελίδα: www.posdep.gr 
Τηλέθωνο:  210-3689372          Fax:  210-3689376 

 

ΔΙΟΙΚΟΤΑ ΕΠΙΣΡΟΠΗ 
2η Συνεδρίαςη, 21 Μαΐου 2011,  Οικονομικό Πανεπιςτήμιο Αθηνών  

 

    21  ΜΑΪΟΥ  2011 

Α  Π  Ο  Φ  Α  Σ  Η 
 

Θζμα: Απόφαςη τησ Διοικούςασ Επιτροπήσ τησ ΠΟΣΔΕΠ  για τισ διαδικαςίεσ εκλογών και εξελίξεων 
μελών ΔΕΠ ςτισ Σχολζσ και τα Τμήματα με καλλιτεχνικά και αρχιτεκτονικά αντικείμενα. 
 

Η Διοικοφςα Επιτροπι τθσ ΠΟΣΔΕΠ ςτθ 2θ ςυνεδρίαςι τθσ τθν 21θ  Μαΐου 2011 ςυηιτθςε 
διεξοδικά τθ δεινι και αδιζξοδθ κατάςταςθ ςτθν οποία ζχουν  περιζλκει μια ςειρά από  Τμιματα 
και Σχολζσ των ΑΕΙ με καλλιτεχνικά γνωςτικά αντικείμενα (Αρχιτεκτονικζσ, Καλϊν Τεχνϊν, κλπ.) 
εξαιτίασ των ςυνεπειϊν,  που ζχει δθμιουργιςει θ επίμονθ άρνθςθ του ΥΠΔΒΜΘ να παρατείνει 
και μετά τον Αφγουςτο του 2010 τθν ιςχφ των ΠΔ 123/1984 και ΠΔ 187/1996, προεδρικά 
διατάγματα που τουσ επζτρεψαν να λειτουργοφν όλα αυτά τα χρόνια και μζχρι τϊρα. Μεταξφ των 
άλλων, εξαιτίασ αυτοφ του χειριςμοφ του Υπουργείου Παιδείασ, ζχουν ςταματιςει όλεσ οι 
εκλογζσ καλλιτεχνϊν-μελϊν ΔΕΠ. Η αβελτθρία που επιδεικνφει θ ςθμερινι θγεςία του ΥΠΔΒΜΘ 
και ςε αυτό το κζμα είναι μοναδικι και απαράδεκτθ.  
 
Η Διοικοφςα Επιτροπι τθσ ΠΟΣΔΕΠ λαμβάνοντασ υπόψθ όλα τα παραπάνω απαιτεί από τθν 
πολιτικι θγεςία του Υπουργείου Παιδείασ: 
 

1. να προχωριςει ςε πάγια νομοκετικι ρφκμιςθ, ςφμφωνα με τθ διεκνι πρακτικι και γνϊμονα 
τθν ςυνεχι αναβάκμιςθ των ακαδθμαϊκϊν χαρακτθριςτικϊν των αντιςτοίχων Τμθμάτων, με βάςθ 
τθν οποία τα καλλιτεχνικά γνωςτικά αντικείμενα κρίνονται με απαραίτθτο προςόν το 
δθμοςιευμζνο και αναγνωριςμζνο κατά τον πάγιο τρόπο καλλιτεχνικό ζργο, όπωσ για παράδειγμα 
οι εκκζςεισ για τουσ εικαςτικοφσ. Η ενδεχόμενθ φπαρξθ διδακτορικοφ, κα πρζπει να 
ςυνυπολογίηεται, αλλά όχι ωσ προαπαιτοφμενο προςόν.  
2. Μζχρι τθν οριςτικι νομοκετικι ρφκμιςθ, πρζπει να υπογραφεί άμεςα παράταςθ των δφο 
Προεδρικϊν Διαταγμάτων ΠΔ 123/84 και ΠΔ 187/96, αφοφ θ όποια κακυςτζρθςθ αποτελεί 
αποκλειςτικι ευκφνθ του Υπουργείου Παιδείασ. 
3. Όςοι/εσ είναι ιδθ υποψιφιοι/εσ και ζχουν κατακζςει τα δικαιολογθτικά τουσ με καταλθκτικζσ 
θμερομθνίεσ μζχρι τθν 31θ Αυγοφςτου 2010, να τουσ επιτραπεί να ολοκλθρϊςουν τθν εκλογι 
τουσ, εφόςον εμπίπτουν με το ΦΕΚ τθσ προκιρυξισ τουσ ςτθν εξαίρεςθ του ΠΔ 123/84. 
 

Ο Πρόεδροσ 
 
 

Νικόλαοσ Μ. Σταυρακάκθσ 
Κακθγθτισ Ε.Μ.Π. 

 

 

Η Γραμματζασ 
 
 

Ευγενία Μπουρνόβα 
Αναπλθρϊτρια Κακθγιτρια Ε.Κ.Π.Α. 
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ΔΙΟΙΚΟΤΑ ΕΠΙΣΡΟΠΗ   
2θ Συνεδρίαςθ, 21 Μαΐου 2011,  Οικονομικό Πανεπιςτιμιο Ακθνών  

 

21  ΜΑΪΟΥ  2011 

Α Π Ο Φ Α Σ Η 
 

Θζμα: Απόφαςη τησ Διοικούςασ Επιτροπήσ τησ ΠΟΣΔΕΠ  για τθν αντιμετϊπιςθ των φαινομζνων 
βίασ ςτο κζντρο τθσ Ακινασ. 
 
Η κατάςταςθ ςτο κζντρο τθσ Ακινασ είναι πλζον ζκρυκμθ. Τόςο τα μζλθ τθσ Χρυςισ Αυγισ, 
όςο και οι λεγόμενοι αντιεξουςιαςτζσ με τισ κουκοφλεσ προςπακοφν να επιβάλουν ςτθν πόλθ 
τουσ δικοφσ τουσ κανόνεσ και ςυνεχίηουν να προκαλοφν αναςφάλεια ςτουσ κατοίκουσ τθσ 
πρωτεφουςασ ενϊ τα πρόςφατα γεγονότα  προκαλοφν ςοβαρι ανθςυχία ςτουσ πολίτεσ. Θζςθ 
μασ παραμζνει ότι θ αςφάλεια είναι πολιτικό και κοινωνικό δικαίωμα ΟΛΩΝ των πολιτών. 
Είναι άμεςθ ανάγκθ θ εφαρμογι ενόσ πρακτικοφ ςχεδίου, που κα λαμβάνει υπόψθ του όλεσ τισ 
παραμζτρουσ, για τθν αποκατάςταςθ τθσ ομαλότθτασ ςτθν πόλθ.  
 
Απαιτείται θ αυςτθρι πάταξθ τθσ εγκλθματικότθτασ, τθσ παραβατικότθτασ και των 
κυκλωμάτων μαφίασ. Είναι μείηον πολιτικό ηιτθμα θ προάςπιςθ τθσ δθμοκρατικισ 
νομιμότθτασ απζναντι ςτθ βία, ςτθν ανομία, ςτθν κατάλυςθ τθσ ςυντεταγμζνθσ λειτουργίασ 
τθσ κοινωνίασ. Μόνο ζτςι κα προςτατευκοφν οι ίδιοι οι μετανάςτεσ και κα αποκαταςτακοφν οι 
ομαλζσ ςχζςεισ όλων των κατοίκων τθσ Ακινασ ανεξάρτθτα από εκνικότθτα και κρθςκεία. 
 
Η Διοικοφςα Επιτροπι τθσ ΠΟΣΔΕΠ ςτθ 2θ Συνεδρίαςι τθσ τθν 21 Μαΐου 2011, αφοφ ζλαβε 
υπόψθ τθσ τισ πρόςφατεσ εξελίξεισ ςτο ςχετικό κζμα κεωρεί ότι θ Κυβζρνθςθ, ο Διμοσ τθσ 
Ακινασ, οι Πρυτανικζσ Αρχζσ των Ακαδθμαϊκϊν Ιδρυμάτων τθσ Ακινασ κακϊσ και όλοι οι 
ςυναρμόδιοι φορείσ πρζπει να δράςουν άμεςα εφαρμόηοντασ αποφαςιςτικά το νόμο. Η 
Ομοςπονδία δθλώνει ότι ςε ςυνεργαςία με τισ άλλεσ Ομοςπονδίεσ του χώρου τθσ Ανώτατθσ 
Εκπαίδευςθσ και τθσ Έρευνασ κα ςυμβάλει με όλεσ τθσ τισ δυνάμεισ ςτθν εμπζδωςθ ενόσ 
κλίματοσ αςφάλειασ και ευνομίασ κακϊσ και κα ςτθρίξει τισ θγεςίεσ των Ιδρυμάτων ςτισ 
όποιεσ πρωτοβουλίεσ τουσ. 
 

Ο Πρόεδροσ 
 
 

Νικόλαοσ Μ. Σταυρακάκθσ 
Κακθγθτισ Ε.Μ.Π. 

 

Η Γραμματζασ 
 
 

Ευγενία Μπουρνόβα 
Αναπλθρϊτρια Κακθγιτρια Ε.Κ.Π.Α. 
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ΔΙΟΙΚΟΤΑ ΕΠΙΣΡΟΠΗ   
2θ Συνεδρίαςθ, 21 Μαΐου 2011,  Οικονομικό Πανεπιςτιμιο Ακθνϊν  

 

21  ΜΑΪΟΥ  2011 

Α  Π  Ο  Φ  Α  Σ  Η 
 

Θζμα: Απόφαςη τησ Διοικούςασ Επιτροπήσ τησ ΠΟΣΔΕΠ  για τη δραματική κατάςταςη ςτην 
οποία ζχει περιζλθει το πανεπιςτημιακό ςύςτημα τησ χώρασ. 
 
Ενάμιςι χρόνο μετά, και εν μζςω  τθσ οξφτατθσ οικονομικισ κρίςθσ, θ κυβζρνθςθ αδυνατεί να 

κατακζςει και να υλοποιιςει ζνα αποτελεςματικό ςχζδιο εξόδου από τθ δραματικι 

δθμοςιονομικι και κοινωνικι κατάςταςθ ςτθν οποία βρίςκεται θ χϊρα. H αδυναμία αυτι 

αφορά και το χϊρο τθσ τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ και ζρευνασ.  

 

Η Διοικοφςα Επιτροπι τθσ ΠΟΣΔΕΠ μετά τθν παράςταςθ διαμαρτυρίασ ςτο Υπουργείο 

Παιδείασ ςτισ 14 Απριλίου 2011 και ενϊ το αίτθμά τθσ για ςυνάντθςθ με τθν Υπουργό 

Παιδείασ  (μετά τθν ολοκλιρωςθ του Συνεδρίου τθσ Ομοςπονδίασ τον Ιανουάριο του 2011) δεν 

ζχει γίνει ακόμα δεκτό, ςυηιτθςε ςτθ 2θ Συνεδρίαςι τθσ ςτισ  21 Μαΐου 2011 τθ δραματικι 

κατάςταςθ, ςτθν οποία ζχουν περιζλκει τα πανεπιςτθμιακά ιδρφματα  τθσ χϊρασ τόςο 

αναφορικά με τθν οικονομικι αςφυξία όςο και με τθ μθ εφαρμογι του νόμου ςε ςειρά 

κεμάτων από τθν ίδια τθν πολιτικι θγεςία του Υπουργείου Παιδείασ. 

  

Με ευκφνθ του ΥΠΔΒΜΘ, θ υποβάκμιςθ του Ελλθνικοφ Δθμόςιου Πανεπιςτθμίου εκδθλϊνεται 

κακθμερινά, ςχεδόν ςε όλεσ τισ πτυχζσ τθσ ακαδθμαϊκισ λειτουργίασ. Η μείωςθ τθσ 

χρθματοδότθςθσ αγγίηει το 50% του τακτικοφ προχπολογιςμοφ. Όςο κι αν υπάρχουν 

ςαφζςτατα περικϊρια εξορκολογιςμοφ και αναδιάρκρωςθσ των δαπανϊν, οι οποίεσ κα πρζπει 

να εντάςςονται ςε ζνα ςαφι προγραμματιςμό κάκε ακαδθμαϊκισ μονάδασ, θ δραςτικι αυτι 

περικοπι τθσ χρθματοδότθςθσ υπονομεφει τθν κακθμερινι λειτουργία των Πανεπιςτθμίων. Η 

κατάςταςθ επιδεινϊνεται κακϊσ για πρϊτθ φορά δεν ζχουν επιςτραφεί ςτα ιδρφματα τα 

ταμειακά υπόλοιπα του 2010, ενϊ οι τροποποιθμζνοι (λόγω των περικοπϊν) προχπολογιςμοί 
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του 2011 ςτθν καλφτερθ περίπτωςθ κα επιςτρζψουν ςτα ιδρφματα κατά τον Οκτϊβριο, χωρίσ 

ζωσ τότε να είναι δυνατι θ ζγκριςθ οιαςδιποτε δαπάνθσ.  

 

Παράλλθλα θ μείωςθ του Διδακτικοφ Προςωπικοφ ζχει δθμιουργιςει ςοβαρά προβλιματα 

ςτα προγράμματα ςπουδϊν, ςε πολλά πανεπιςτθμιακά Τμιματα τθσ χϊρασ. Τα προβλιματα 

είναι ζντονα τόςο ςε παλιά Τμιματα, ςε οριςμζνα από τα οποία θ μείωςθ του προςωπικοφ 

υπερβαίνει το 20% λόγω ςυνταξιοδοτιςεων, όςο και ςε νζα Τμιματα, ςτα οποία  ο αρικμόσ 

των μελϊν ΔΕΠ κινείται μεταξφ 10 και 20. Ιδιαίτερα, θ κακυςτζρθςθ του διοριςμοφ  

νεοεκλεγζντων μελϊν ΔΕΠ ζχει ξεπεράςει κάκε εφλογο χρονικό διάςτθμα, με ορατό τον 

κίνδυνο να ςτερθκεί θ ακαδθμαϊκι κοινότθτα τθσ χϊρασ τθν παρουςία νζου και πολφ 

αξιόλογου επιςτθμονικοφ δυναμικοφ, παράγοντασ κακοριςτικόσ για τθν περαιτζρω 

αναβάκμιςθ των Ελλθνικϊν Πανεπιςτθμίων –μζροσ του οποίου νομοτελειακά οδθγείται ςτθν 

αλλοδαπι. Παράλλθλα, θ ςυνεχιηόμενθ αδράνεια του Υπουργείου Παιδείασ ςτο κζμα των 

προκθρφξεων των εξελίξεων των ιδθ υπθρετοφντων μελϊν ΔΕΠ, ακόμα και μετά το 

απαντθτικό ζγγραφο του Υπουργείου Εςωτερικϊν τθσ 6θσ Μαΐου 2011, αποδεικνφει πζραν 

πάςθσ αμφιβολίασ ότι θ ςτάςθ του Υπουργείου Παιδείασ ςτο κζμα αυτό είναι απόρροια 

ςυγκεκριμζνων πολιτικϊν επιλογϊν και όχι γραφειοκρατικισ αδράνειασ.   

 

Σε μια εποχι κατά τθν οποία θ παιδεία –με αιχμι τθν αναβάκμιςθ τθσ τριτοβάκμιασ 

εκπαίδευςθσ και τθν ανάπτυξθ τθσ ερευνθτικισ δραςτθριότθτασ–  κα ζπρεπε να αποτελεί 

βαςικό μοχλό για τθν επιςτροφι τθσ χϊρασ ςε μια τροχιά ανάπτυξθσ με ενιςχυμζνα ποιοτικά 

χαρακτθριςτικά, ο Πρωκυπουργόσ τθσ χϊρασ αντί να κινθτοποιιςει τισ ηωντανζσ δυνάμεισ τθσ 

ακαδθμαϊκισ κοινότθτασ επιλζγει για μια ακόμα φορά –για κακαρά επικοινωνιακοφσ λόγουσ– 

να αντιμετωπίςει ιςοπεδωτικά, υποτιμθτικά  και απαξιωτικά  το ςφνολο των πανεπιςτθμιακϊν 

δαςκάλων, μολονότι ζνα ςθμαντικό μζροσ των προβλθμάτων του Πανεπιςτθμιακοφ 

Συςτιματοσ οφείλεται ςε παρωχθμζνεσ αντιλιψεισ και ψθφοκθρικζσ πρακτικζσ του ίδιου 

του πολιτικοφ ςυςτιματοσ. Πρακτικζσ και νοοτροπίεσ, οι οποίεσ δυςτυχϊσ  διαπιςτϊνουμε 

ότι ςυνεχίηουν να επιβιϊνουν και ςιμερα.  
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Η Διοικοφςα Επιτροπι τθσ ΠΟΣΔΕΠ με απόλυτθ αίςκθςθ των ευκυνϊν τθσ αλλά και ςυνείδθςθ 

τθσ δφςκολθσ κατάςταςθσ ςτθν οποία βρίςκεται θ χϊρα διατυπϊνει με παρρθςία και 

αποφαςιςτικότθτα τα ακόλουκα ελάχιςτα αιτιματα: 

  

1. Δθμοςιοποίθςθ ςυγκεκριμζνου χρονοδιαγράμματοσ για το διοριςμό των ιδθ 

εκλεγμζνων νζων μελϊν ΔΕΠ. Κάλυψθ των κενϊν κζςεων και των γνωςτικϊν 

αντικειμζνων των Τμθμάτων.  

2. Άμεςθ καταβολι των δεδουλευμζνων των επί ςυμβάςει ςυναδζλφων.  

3. Άμεςθ ανακοίνωςθ του αρικμοφ των ςυμβάςεων του Π.Δ.407/80 για τθν επόμενθ 

ακαδθμαϊκι χρονιά, ϊςτε τα Τμιματα να διαμορφϊςουν το πρόγραμμα ςπουδϊν.  

4. Άμεςθ ζναρξθ τθσ  ςυηιτθςθσ για το νζο ειδικό μιςκολόγιο των πανεπιςτθμιακϊν με 

ζνταξθ των υφιςταμζνων επιδομάτων ςτο βαςικό μιςκό, κακϊσ αφοροφν τον ίδιο τον 

πυρινα του λειτουργιματοσ του πανεπιςτθμιακοφ δαςκάλου και ερευνθτι.  

5. Άμεςθ υπογραφι όλων των προκθρφξεων των εξελίξεων των μελϊν ΔΕΠ, που μινεσ 

τϊρα είναι αδικαιολόγθτα και παράνομα κακθλωμζνεσ ςτα ςυρτάρια του  Υπουργείου 

Παιδείασ. 

6. Άμεςθ δθμοςιοποίθςθ του νομοςχεδίου για τισ κεςμικζσ αλλαγζσ ςτα Πανεπιςτιμια  

και ςαφισ δζςμευςθ τθσ Υπουργοφ Παιδείασ ότι δεν κα το φζρει προσ ψιφιςθ ςε 

κερινό τμιμα τθσ Βουλισ. 

 

 Εάν δεν υιοκετθκοφν οι ςυγκεκριμζνεσ προτάςεισ, που κατζκεςε θ ΠΟΣΔΕΠ ϊςτε να μπορζςει 

το πανεπιςτθμιακό μασ ςφςτθμα να ακολουκιςει μια ςτακερι πορεία αναβάκμιςθσ  μζςα ςτον 

ευρωπαϊκό χϊρο εκπαίδευςθσ, θ αντίδραςθ των ςυναδζλφων κα εκδθλωκεί με τον πλζον 

ζντονο τρόπο. 

 

Η Διοικοφςα Επιτροπι τθσ ΠΟΣΔΕΠ κα απαντιςει ςτθν απαράδεκτθ,  ςυςτθματικι 

προςπάκεια απαξίωςθσ και καταςυκοφάντθςθσ του Πανεπιςτθμιακοφ Συςτιματοσ, με τθν 

οργάνωςθ, ςε ςυνεργαςία με τουσ Συλλόγουσ μελϊν ΔΕΠ μιασ εκςτρατείασ ενθμζρωςθσ  τθσ 

ελλθνικισ κοινωνίασ τόςο για τα οικονομικά και κεςμικά προβλιματα, που αντιμετωπίηουν 
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τα πανεπιςτθμιακά ιδρφματα και οι πανεπιςτθμιακοί όςο και για τθν ποιότθτα –αλλά  και τθν 

αριςτεία– που χαρακτθρίηει το εκπαιδευτικό και ερευνθτικό ζργο πολλϊν πανεπιςτθμιακϊν 

Τμθμάτων και ςυναδζλφων. Ωσ θμερομθνία ζναρξθσ τθσ κινθτοποίθςθσ αυτισ 

αποφαςίςτθκε θ Τετάρτθ 1θ Ιουνίου 2011, οπότε και κα δοκεί ςυνζντευξθ τφπου για το ζργο 

αλλά και τα προβλιματα των ελλθνικϊν πανεπιςτθμίων. Επίςθσ, ειςθγοφμαςτε ςτουσ 

Συλλόγουσ εκείνθ τθ μζρα να προχωριςουν ςε αναςτολι των εκπαιδευτικϊν και διοικθτικϊν 

λειτουργιϊν των πανεπιςτθμίων και να οργανϊςουν  αντίςτοιχεσ δράςεισ και εκδθλϊςεισ. 

 

Υπεραςπιηόμαςτε ζμπρακτα το δθμόςιο πανεπιςτιμιο παλεφοντασ για τθν αναβάκμιςι του 

ενάντια ςε κάκε προςπάκεια απαξίωςθσ και ςυκοφάντθςθσ απ’ όπου και αν προζρχεται.  

 

Ο Πρόεδροσ 
 
 
 

Νικόλαοσ Μ. Σταυρακάκθσ 
Κακθγθτισ Ε.Μ.Π. 

 

Η Γραμματζασ 
 
 
 

Ευγενία Μπουρνόβα 
Αναπλθρϊτρια Κακθγιτρια Ε.Κ.Π.Α. 
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ΔΙΟΙΚΟΤΑ ΕΠΙΣΡΟΠΗ   
2η Συνεδρίαςη, 21 Μαΐου 2011,  Οικονομικό Πανεπιςτήμιο Αθηνών  

 

21  ΜΑΪΟΥ  2011 

Α Π Ο Φ Α Σ Η 
 

Θζμα: Απόφαςθ τθσ Διοικοφςασ Επιτροπισ τθσ ΠΟΣΔΕΠ  για το κζμα επαναφοράσ τθσ δυνατότθτασ 
ςυνυπθρζτθςθσ εκπαιδευτικών τθσ ςχολικισ εκπαίδευςθσ με ςυηφγουσ πανεπιςτθμιακοφσ. 

 
 
Το Υπουργείο Παιδείασ με το Νόμο 3848/2010 (άρκρο 31, παρ. 6γ) κατάργθςε εςπευςμζνα, ανεξιγθτα 
και αναδρομικά για τθν περυςινι χρονιά τθν από το 2002 εφαρμοηόμενθ διάταξθ για ςυνυπθρζτθςθ 
εκπαιδευτικϊν ςυηφγων μελϊν ΔΕΠ ι ΕΠ με απόςπαςθ ςε ςχολικι μονάδα τθσ περιοχισ τθσ ζδρασ του 
Τμιματοσ του ΑΕΙ  όπου υπθρετεί ο/θ πανεπιςτθμιακόσ (Ν.3027/2002, άρκρο 6, παρ. 4 και 
Ν.3687/2008, άρκρο 4 παρ.5), χωρίσ να τθν αντικαταςτιςει με κάποια άλλθ δίκαιθ ρφκμιςθ, παρόλο 
που θ αναγκαιότθτα τθσ ςυνυπθρζτθςθσ των εκπαιδευτικϊν λειτουργϊν αναγνωρίςτθκε εξαρχισ  από 
τθν κα. Υπουργό. 
 
Η ςυγκεκριμζνθ επιλεκτικι κατάργθςθ ζχει ςτοχεφςει αποκλειςτικά τα μζλθ ΔΕΠ και ΕΠ των ΑΕΙ, κακϊσ 
δεν κίχτθκαν παρόμοιεσ και πιο ιςχυρζσ ρυκμίςεισ ςυνυπθρζτθςθσ εκπαιδευτικϊν με ςυηφγουσ 
δικαςτικοφσ (Ν.1756/1988, άρκρο 50, όπωσ ιςχφει : Ν.2304/1995, άρκρο 7, παρ.3) και ςτρατιωτικοφσ 
(Ν.2946/2001, άρκρο 21). 
 
Πρόςφατα, μετά από ειςιγθςθ ομάδασ εργαςίασ, το ΥΠΔΒΜΘ ζκεςε ςε διαβοφλευςθ  ςχζδιο που 
αφορά τισ διαδικαςίεσ και τα κριτιρια για τισ αποςπάςεισ εκπαιδευτικϊν τθσ Πρωτοβάκμιασ και 
Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ, ςε αντικατάςταςθ του ΠΔ50/96. Στο ςχζδιο, μεταξφ άλλων, προβλζπεται 
θ ςυνυπθρζτθςθ να μοριοδοτείται αδιακρίτωσ με δζκα μονάδεσ.  
 
Όμωσ τα μζλθ του Διδακτικοφ Προςωπικοφ  τθσ Τριτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ (μζλθ ΔΕΠ των 
πανεπιςτθμίων και ΕΠ των ΑΤΕΙ) υποχρεοφνται να διαμζνουν μόνιμα ςτον τόπο όπου εδρεφει το Τμιμα 
ςτο οποίο υπθρετοφν, ενϊ θ μθ τιρθςθ τθσ υποχρζωςισ τουσ αυτισ ςυνιςτά πεικαρχικό παράπτωμα 
(με το Ν.1268/82 ςτο παρελκόν και με το Ν.2530/97, άρκρο 2, παρ.2α ςιμερα).   
 
Επομζνωσ θ μόνθ δυνατότθτα για ςυνυπθρζτθςθ εκπαιδευτικοφ Πρωτοβάκμιασ ι Δευτεροβάκμιασ 
Εκπαίδευςθσ με ςφηυγο  πανεπιςτθμιακό είναι με τθ μετακίνθςθ του/τθσ εκπαιδευτικοφ κοντά ςτθν 
ζδρα του ΑΕΙ, και θ προτεινόμενθ μοριοδότθςθ δεν κα αντιμετωπίςει αποτελεςματικά το πρόβλθμα, 
ενϊ ςε ηευγάρια όπου και τα δφο μζλθ είναι εκπαιδευτικοί τθσ Πρωτοβάκμιασ ι Δευτεροβάκμιασ 
εκπαίδευςθσ, υπάρχουν περιςςότερεσ επιλογζσ μετακίνθςθσ για τθ διατιρθςθ τθσ ςυνοχισ τθσ 
οικογζνειασ.  
 
Είναι λοιπόν ςαφζσ πωσ θ ςυγκεκριμζνθ κατθγορία των εκπαιδευτικϊν τθσ ςχολικισ εκπαίδευςθσ με 
ςφηυγο μζλοσ ΔΕΠ, βρίςκεται ςε δυςμενζςτερθ κζςθ ωσ προσ τθ ςυνυπθρζτθςθ, ςε ςφγκριςθ με τουσ 
ςυναδζλφουσ τουσ με ςφηυγο εκπαιδευτικό τθσ ςχολικισ εκπαίδευςθσ, και δεν μπορεί να καλφπτεται με 
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τθν ίδια πρόςκετθ μοριοδότθςθ. Αυτόσ είναι και ο ουςιαςτικόσ λόγοσ για τον οποίο ςτο παρελκόν είχε 
ειςαχκεί ειδικι νομοκετικι ρφκμιςθ (Ν.3027/2002), κατ’ αναλογία με τισ ρυκμίςεισ για εκπαιδευτικοφσ 
ςυηφγουσ δικαςτικϊν και ςτρατιωτικϊν. 
 
Τα ανωτζρω επιχειριματα παρουςιάςτθκαν αναλυτικά από τθν ΠΟΣΔΕΠ τόςο ςτθν ομάδα εργαςίασ για 
τα κριτιρια των αποςπάςεων (7-2-2011), θ οποία οφτε καν κατζγραψε το αίτθμα ςτθν ειςιγθςι τθσ, 
όςο και ςτθν θγεςία του ΥΠΔΒΜΘ (14-4-2011),  θ οποία δεν τα ζλαβε υπόψθ.   
 
Δυςτυχϊσ θ αντιμετϊπιςθ αυτι ζρχεται να προςτεκεί ςε μια ςειρά προςφάτων ενεργειϊν και 
παραλείψεων του Υπουργείου που ζχουν ωσ ςυνιςταμζνθ τθν απαξίωςθ των πανεπιςτθμιακϊν και τθν 
αδιάφορθ ζωσ εχκρικι αντιμετϊπιςθ ςε ηθτιματα υπθρεςιακισ κατάςταςθσ,  ςε μια περίοδο μάλιςτα 
που οι εκπαιδευτικοί λειτουργοί καλοφνται, υπό δφςκολεσ οικονομικζσ και κοινωνικζσ ςυνκικεσ, να 
αφοςιωκοφν απερίςπαςτοι ςτο ζργο τουσ και να ςυμβάλουν ςτθν αναβάκμιςθ τθσ δθμόςιασ 
εκπαίδευςθσ.   
 
Η Διοικοφςα Επιτροπι τθσ ΠΟΣΔΕΠ ηθτά από το ΥΠΔΒΜΘ και τθν κα. Υπουργό προςωπικά να 
επανεξετάςουν με τθν απαιτοφμενθ ευαιςκθςία τθ ςτάςθ τουσ ςτο κζμα αυτό και να αποδεχτοφν 
άμεςα το αίτθμά τθσ για επαναφορά τθσ δυνατότθτασ ςυνυπθρζτθςθσ ςυηφγων εκπαιδευτικϊν τθσ 
ςχολικισ εκπαίδευςθσ με ςυηφγουσ πανεπιςτθμιακοφσ, δθλαδι: 

Α) Άμεςα για το ςχολικό ζτοσ 2011-12 και ςτισ νζεσ ρυκμίςεισ περί αποςπάςεων, θ 
ςυγκεκριμζνθ κατθγορία των εκπαιδευτικϊν τθσ ςχολικισ εκπαίδευςθσ με ςφηυγο μζλοσ ΔΕΠ ι ΕΠ των 
ΑΕΙ, θ οποία άλλωςτε είναι αρικμθτικά περιοριςμζνθ, να ενταχκεί ςτισ περιπτϊςεισ των κατά 
προτεραιότθτα αποςπάςεων, όπωσ οι ςφηυγοι δικαςτικϊν και ςτρατιωτικϊν. 

Β) Να επανζλκει ςε ιςχφ θ ςχετικι διάταξθ του Ν.3027/2002 για ςυνυπθρζτθςθ ςυηφγων 
πανεπιςτθμιακϊν. 
Ειδικότερα, για τθ δίκαιθ αντιμετϊπιςθ του ειδικοφ και ιδιαίτερου αυτοφ προβλιματοσ ςυνυπθρζτθςθσ, 
ςφμφωνα με τισ αρχζσ τθσ ιςονομίασ και τισ διατάξεισ του Συντάγματοσ περί προςταςίασ τθσ 
οικογζνειασ, ςτο επόμενο νομοςχζδιο του Υπουργείου Παιδείασ, Θρθςκευμάτων και δια Βίου Μάκθςθσ, 
πρζπει να προςτεκεί διάταξθ με τθν οποία κα παρζχεται, για όλουσ τουσ ςυηφγουσ πανεπιςτθμιακϊν, 
που είναι τακτικοί υπάλλθλοι και υπάλλθλοι ιδιωτικοφ δικαίου αορίςτου χρόνου δθμοςίων υπθρεςιϊν, 
νομικϊν προςϊπων δθμοςίου δικαίου και ΟΤΑ:  

α) δυνατότθτα μετάκεςθσ ςτθν περιοχι που ζχει ζδρα το Τμιμα του ΑΕΙ, παρόμοια με τθ 
διάταξθ του Νόμου 1756/1988, άρκρο 50 όπωσ ιςχφει για τουσ δικαςτικοφσ λειτουργοφσ 

β) ςε περίπτωςθ που δεν υπάρχει κενι κζςθ, κατά προτεραιότθτα απόςπαςθ, παρόμοια με τθ 
διάταξθ του Νόμου 2946/2001, άρκρο 21 όπωσ ιςχφει για τουσ ςτρατιωτικοφσ. 
 

 

Ο Πρόεδροσ 
 
 
 

Νικόλαοσ Μ. Σταυρακάκθσ 
Κακθγθτισ Ε.Μ.Π. 

 

Η Γραμματζασ 
 
 
 

Ευγενία Μπουρνόβα 
Αναπλθρϊτρια Κακθγιτρια Ε.Κ.Π.Α. 
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Ομοζπονδία Συλλόγων 

Εκπαιδευηικού Προζωπικού Τ.Ε.Ι.  (ΟΣΕΠ-ΤΕΙ) 
 

Ένωζη Ελλήνων Ερευνηηών (EEE) 
 

Αθήνα,  6 Iουνίου 2011 

Προσ   τον  

Καθηγητή  Ιωάννη Πανάρετο, Υφυπουργό Παιδείασ,   

Ανδρζα Παπανδρζου 37,  15180 Μαροφςι. deputy_minister_contact@ypepth.gr 

Θέμα: Αίτημα παράταςησ τησ προθεςμίασ υποβολήσ πλήρων προτάςεων ςτο 
πρόγραμμα «ΘΑΛΗΣ»   
 
Αξιότιμε Κφριε Υφυπουργζ,  
 
Επειδή οι ομοςπονδίεσ ΠΟΣΔΕΠ και ΟΣΕΠ-ΤΕΙ, καθώσ και η ΕΕΕ θεωροφν εφλογο το 
αίτημα πλείςτων ςυναδζλφων για παράταςη τησ προθεςμίασ υποβολήσ των 
πλήρων προτάςεων του προγράμματοσ «ΘΑΛΗΣ»,  παρακαλοφμε όπωσ εξετάςετε τη 
δυνατότητα δεκαήμερησ παράταςησ τησ τελικήσ ημερομηνίασ (ζωσ δηλαδή τη 
Δευτζρα 20 Ιουνίου). 
 
Με εκτίμηςη, 
 
 
Ο Πρόεδροσ 
 
 
Νικόλαοσ Μ. Σταυρακάκησ 
Καθηγητήσ Ε.Μ.Π. 

 

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

Ο Πρόεδροσ 
 
 
Γιάννησ Τςάκνησ 
Καθηγητήσ ΤΕΙ Αθήνασ 
 

 

Ο Γραμματζασ 
 
 
Κυριάκοσ Τςινίδησ 
Καθηγητήσ Εφαρμογών ΤΕΙ  Λάριςασ 

Ο Πρόεδροσ  
 
 
Δημήτρησ Ε. Λουκάσ 
Κφριοσ Ερευνητήσ Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. "Δ” 

 

Η  Γ. Γραμματζασ 
 
 
Μαρία Θ. Στουμποφδη 
Δ/ντρια Ερευνών ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. 
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Πανελλήνια Ομοζπονδία Συλλόγων  

Διδακηικού και Ερευνηηικού Προζωπικού (ΠΟΣΔΕΠ)  
  

Ομοζπονδία Συλλόγων 

Εκπαιδευηικού Προζωπικού Τ.Ε.Ι.  (ΟΣΕΠ-ΤΕΙ) 
 

Δ  Ε  Λ  Τ  Ι  Ο     Τ  Υ  Π  Ο  Υ 

ΑΘΗΝΑ,   8  IΟΥΝΙΟΥ 2011 

Θζμα: Ζντονη διαμαρτυρία για την ωμή παρζμβαςη τησ πολιτικήσ ηγεςίασ του ΥΠΔΒΜΘ ςτισ 

εξελίξεισ των διδαςκόντων ςτα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρφματα και κατάθεςη μηνυτήριασ 

αναφοράσ ςτην Ειςαγγελία Αθηνών. 

Εκφράηουμε με τον πιο ζντονο τρόπο και προσ κάκε κατεφκυνςθ τθ διαμαρτυρία μασ για 

τθν –επαναλαμβανόμενθ για πολλοςτι φορά- ωμι παρζμβαςθ τθσ πολιτικισ θγεςίασ του 

ΥΠΔΒΜΘ ςτισ εξελίξεισ των μελϊν ΔΕΠ των Πανεπιςτθμίων και των μελϊν ΕΠ των ΤΕΙ και 

ςυνακόλουκα ςτθ διάρκρωςθ και ανάπτυξθ του ακαδθμαϊκοφ ζργου εντόσ των Τμθμάτων.   

Ενϊ παρακρατοφνται παρανόμωσ ζωσ και 8 μινεσ ςτα ςυρτάρια του Υπουργείου οι 

αποφάςεισ των Πρυτάνεων Πανεπιςτθμίων και Προζδρων ΤΕΙ προσ δθμοςίευςθ ςτθν 

Εφθμερίδα τθσ Κυβζρνθςθσ για (ανοικτι) προκιρυξθ τθσ κζςεωσ των ςυναδζλφων ςτθν 

επόμενθ βακμίδα και όταν πλζον ιλκαν οι απαντιςεισ από τα Υπουργεία Οικονομικϊν και 

Δθμόςιασ Διοίκθςθσ, ςτο ςχετικό παρελκυςτικό ερϊτθμα του υφυπουργοφ κ. Πανάρετου, οι 

οποίεσ επιβεβαίωναν το αυτονόθτο, δθλαδι  ότι οι εξελίξεισ δεν υπάγονται ςε 

αρικμθτικοφσ περιοριςμοφσ, ο υφυπουργόσ με επιςτολι ςτισ 2 Ιουνίου (Αρ. πρωτ.  

Φ.122.1/167/62566/Β2) προζβθ ςε μια ακόμθ ςκόπιμθ κίνθςθ  κωλυςιεργίασ για να 

«παγϊςει» τισ εξελίξεισ ςτα ΑΕΙ.  Συγκεκριμζνα, ηθτά τθν επανυποβολι όλων των ιδθ 

κακυςτερθμζνων προκθρφξεων με νζο ζντυπο, όπου θ μόνθ αλλαγι είναι θ απαίτθςθ για 

υποβολι των δθμοςιευμάτων των υποψθφίων υποχρεωτικά (και όχι προαιρετικά) ςε 

θλεκτρονικι μορφι! Για του λόγου το αλθκζσ και μετά από ςυνεργαςία με ζγκυρουσ 

νομικοφσ,  ζχουμε να παρατθριςουμε τα ακόλουκα: 

Α. Το Υπουργείο Παιδείασ μπορεί να προςκζςει το ίδιο ςτισ προκθρφξεισ, που ζχει ςτα 
χζρια του πριν τισ ςτείλει ςτο ΦΕΚ τθν εναλλακτικι δυνατότθτα υποβολισ των ζργων των 
υποψθφίων ςε θλεκτρονικι μορφι, που προβλζφκθκε με τθν κοινι υπουργικι απόφαςθ 
τθσ 24.2.2011 (ΦΕΚ Β' 433). Δεν χρειάηεται για τθ ςυμπλιρωςθ αυτι θ αναπομπι και θ 
επανυποβολι από τα ΑΕΙ των προκθρφξεων! 

Β. Το νζο πρότυπο προκιρυξθσ, που ςυνζταξε ο κ. υφυπουργόσ είναι αντίκετο ςτθν κοινι 
υπουργικι απόφαςθ ςτθν οποία βαςίηεται, γιατί προβλζπει υποχρεωτικι υποβολι των 
ζργων και λοιπϊν ςτοιχείων ςε θλεκτρονικι μορφι ενϊ θ απόφαςθ τθν προβλζπει απλϊσ 
ωσ εναλλακτικι δυνατότθτα! 

Για μια ακόμα φορά νοιϊκουμε τθν ανάγκθ να επιςθμάνουμε προσ το ςφνολο τθσ Πολιτικισ 

Ηγεςίασ του Υπουργείου Παιδείασ –ζχοντασ πλιρθ  ςυναίςκθςθ των πρόςκετων ευκυνϊν, 

που οι καιροί μασ επιβάλλουν-  τα ακόλουκα ςθμεία: 
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1. Η ςυντριπτικι πλειοψθφία των ςυναδζλφων, που ζχουν από μινεσ υποβάλει τθν 

αίτθςθ ανοικτισ  προκιρυξθσ τθσ κζςθσ τουσ: 

 επιτελοφν ςτο ακζραιο το ςυχνά πολφ βαρφ εκπαιδευτικό ζργο, προκειμζνου 

να λειτουργιςουν τα Πανεπιςτιμια και να ανταποκρικοφν ςτισ υποχρεϊςεισ 

τουσ απζναντι ςτουσ φοιτθτζσ τουσ και κατ’ επζκταςθ απζναντι ςτθν ελλθνικι 

πολιτεία και τθν ελλθνικι κοινωνία, 

 επιτελοφν με αυταπάρνθςθ το ερευνθτικό τουσ ζργο, τα μεταπτυχιακά τουσ 

μακιματα, τθν επίβλεψθ των μεταπτυχιακϊν και διδακτορικϊν διατριβϊν, 

χωρίσ καμιά ζξωκεν βοικεια, μακριά από τα όποια εκφυλιςτικά φαινόμενα, 

 διακζτουν ςθμαντικό χρόνο για να είναι παρόντεσ ςτο διεκνι ερευνθτικό ςτίβο 

και ςε διεκνι ανταγωνιςτικά ερευνθτικά προγράμματα, ϊςτε να μπορζςουν 

να ςυντθριςουν ζςτω ςτοιχειωδϊσ τθν ερευνθτικι τουσ ομάδα αλλά ακόμα 

πολλζσ φορζσ και τισ εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ του εργαςτθρίου τουσ. 

 Όλα αυτά μζςα ςε ζνα άνυδρο οικονομικά και πολλάκισ εχκρικό ακαδθμαϊκά 

περιβάλλον.  Είναι ςε όλουσ γνωςτι θ δεινι μιςκολογικι κατάςταςθ, ςτθν 

οποία βριςκόμαςτε όλοι οι διδάςκοντεσ ςτα Πανεπιςτιμια και τα Τεχνολογικά 

Ιδρφματα, αφοφ ςε μασ ζχει ουςιαςτικά εφαρμοςτεί το «πνεφμα του 

μνθμονίου» τουλάχιςτον μια εξαετία πριν τθν επίςθμθ εμφάνιςι του. 

Ενϊ ςτθν ςυντριπτικι τουσ πλειοψθφία,  οι ςυνάδελφοι 

 δεν διακζτουν ιςχυρζσ «κομματικζσ πλάτεσ» ςε κανζνα μικρό ι μεγάλο 

κόμμα, 

 δεν ζχουν άτομα του ςτενοφ ι του ευρφτερου οικογενειακοφ 

περιβάλλοντοσ ςτο Τμιμα ι το Κδρυμά τουσ για να τουσ προωκιςει, 

 δεν αποφεφγουν να επιτελζςουν τα εκπαιδευτικά τουσ κακικοντα, 

καταφεφγοντασ ςε κάποιεσ από τισ κυρίαρχεσ φοιτθτικζσ παρατάξεισ του 

Ιδρφματόσ τουσ για κάλυψθ και «υψθλι προςταςία», 

 δεν ζχουν τοπικοφσ «προςτάτεσ» να νοιαςτοφν για τθν «επιτυχι ζκβαςθ» 

τθσ διαδικαςίασ εξζλιξισ τουσ, 

 δεν βρίςκονται επί δεκαετίεσ και δια βίου ςε μιςκολογικζσ καταςτάςεισ τθσ 

Ελλθνικισ Πολιτείασ χωρίσ να ζχουν προςφζρει το ελάχιςτο. 

2. Όλοι γνωρίηουμε ότι οι εξελίξεισ τόςο των υπαλλιλων όςο και των λειτουργϊν του 

ευρφτερου δθμόςιου τομζα ςυνεχίηονται κανονικά όλουσ αυτοφσ τουσ μινεσ χωρίσ 

καμιά διακοπι και χωρίσ τθν παραμικρι ςφνδεςθ με μνθμόνια και αναλογίεσ 1:5 ι 

ό,τι άλλο ςχετικό! Τα μζλθ ΔΕΠ και ΕΠ αποτελοφν τουσ μοναδικοφσ 

απαςχολοφμενουσ ςτο δθμόςιο τομζα, που υφίςτανται αυτι τθν παράνομθ, 

αικθ και  άδικθ μεταχείριςθ εκ μζρουσ του Υπουργείου Παιδείασ, μεταχείριςθ 

που δείχνει να είναι ζντονα ςυμπλεγματικι και να αγγίηει τα όρια μιασ 

ακατανόθτθσ εκδικθτικότθτασ! 
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Για όλουσ τουσ παραπάνω λόγουσ οι δφο Ομοςπονδίεσ του χϊρου τθσ Ανϊτατθσ 

Εκπαίδευςθσ ΠΟΣΔΕΠ και ΟΣΕΠ/ΤΕΙ - εκτελϊντασ αποφάςεισ των κεςμικϊν τουσ οργάνων-  

αναγκάηονται να προχωριςουν:  

 ςτθν κατάκεςθ μθνυτιριασ αναφοράσ ςτθν Ειςαγγελία Ακθνϊν για το κζμα τθσ 

αυκαίρετθσ αναςτολισ από πλευράσ του Υπουργείου Παιδείασ των διαδικαςιϊν 

εξζλιξθσ των ςυναδζλφων με ανοικτι προκιρυξθ των κζςεων τουσ,  

 ςτθν ςτιριξθ με κάκε πρόςφορο μζςον και ςτο ςυντονιςμό του δικαςτικοφ 

αγϊνα των ςυναδζλφων, που κα αποφαςίςουν να προχωριςουν ςε ατομικζσ 

προςφυγζσ εναντίον του Υπουργείου Παιδείασ, 

Για όλα τα παραπάνω, ηθτάμε από το Υπουργείο Παιδείασ να αποςφρει άμεςα το μζροσ, 

που αφορά τθν αναδρομικι ιςχφ, και ςε κάκε περίπτωςθ, οι προκθρφξεισ να 

δθμοςιευκοφν άμεςα και χωρίσ καμιά περαιτζρω κακυςτζρθςθ, δίδοντασ ςυγχρόνωσ τθ 

δυνατότθτα ςε όςα μζλθ το κελιςουν, να προχωριςουν ςτθν θλεκτρονικι υποβολι των 

ζργων και λοιπϊν ςτοιχείων τουσ. 

Τζλοσ, επειδι το τελευταίο διάςτθμα ςωρεφεται πλθκϊρα ενεργειϊν  από τθν πλευρά του 

Υπουργείου Παιδείασ, οι οποίεσ όχι μόνο δεν ςτθρίηουν το ςφςτθμα τθσ δθμόςιασ 

ανϊτατθσ εκπαίδευςθσ αλλά ςε βάκοσ χρόνου οδθγοφν ακόμα και ςτθν αποδόμθςι του: 

1) δθλϊνουμε ότι κα ςυνεχίςουμε να αντιδροφμε με όλα τα μζςα και προσ κάκε 

κατεφκυνςθ, διαφυλάςςοντασ όμωσ ωσ κόρθν οφκαλμοφ αλλά και αναβακμιηοντασ 

ςυγχρόνωσ τθν ακαδθμαικι λειτουργία των Ιδρυμάτων, 2) καλοφμε τθν πολιτικι θγεςία 

του Υπουργείου αναλογιηόμενθ τθν κριςιμότθτα των καιρϊν για τθ χϊρα και το λαό τθσ και 

τθ ςτρατθγικι ςθμαςία τθσ ςυμβολισ του ακαδθμαϊκοφ ςυςτιματοσ για μια ορκολογικι, 

ταχεία και ςφγχρονθ επάνοδο ςε αναπτυξιακι τροχιά, να αρκεί επιτζλουσ ςτο φψοσ που οι 

περιςτάςεισ απαιτοφν και επιβάλλουν.  Οι καιροί ου μενετοί! 

Ο Πρόεδροσ 
 
 
Νικόλαοσ Μ. Σταυρακάκθσ 
      Κακθγθτισ Ε.Μ.Π.  

 

   Η Γραμματζασ 
 
 
Ευγενία Μπουρνόβα 
Αναπλθρϊτρια Κακθγιτρια Ε.Κ.Π.Α. 
 

    Ο Πρόεδροσ 
 
 
   Γιάννθσ Τςάκνθσ 
Κακθγθτισ ΤΕΙ Ακινασ 
 

 

Ο Γραμματζασ 
 
 
Κυριάκοσ Τςινίδθσ 
Κακθγθτισ Εφαρμογϊν ΤΕΙ  Λάριςασ 

 

134



Πανελλήνια Ομοζπονδία Συλλόγων  
Διδακηικού και Ερευνηηικού Προζωπικού (ΠΟΣΔΕΠ)  

 
Ομοζπονδία Συλλόγων 

Εκπαιδευηικού Προζωπικού Τ.Ε.Ι.  (ΟΣΕΠ-ΤΕΙ) 
 

Ένωζη Ελλήνων Ερευνηηών (EEE) 
 

Δ Ε Λ Τ Ι Ο   Τ Υ Π Ο Υ 
 

Αθήνα,   9 Ιουνίου  2011 

 
 

ΘΕΜΑ: Συνάντηςη των Προεδρείων των Ομοςπονδιών ΠΟΣΔΕΠ, ΟΣΕΠ/ΤΕΙ και ΕΕΕ 
με την πολιτική ηγεςία του Υπουργείου Παιδείασ, Δια Βίου Μάθηςησ και 
Θρηςκευμάτων την Παραςκευή 10 Ιουνίου 2011, ώρα 14.00.  

 
 
Μετά από αίτθμα που υπζβαλαν οι τρεισ Ομοςπονδίεσ του ενιαίου χώρου τθσ 
Ανώτατθσ Εκπαίδευςθσ και Ζρευνασ ΠΟΣΔΕΠ, ΟΣΕΠ/ΤΕΙ και ΕΕΕ ςτισ 11 Απριλίου 
2011 πραγματοποιείται αφριο, Παραςκευή 10 Ιουνίου 2011 και ώρα 14.00 
ςυνάντηςη με την πολιτική ηγεςία του Υπουργείου Παιδείασ, Δια Βίου Μάθηςησ 
και Θρηςκευμάτων. Η ατηζντα από τθν πλευρά μασ περιλαμβάνει όλο το πλζγμα 
των θεςμικών και οικονομικών προβλθμάτων που απαςχολοφν το ςφςτθμα και 
ζχουν αναδειχθεί με ςειρά αποφάςεων και ανακοινώςεων των θεςμικών οργάνων 
των Ομοςπονδιών.  
 
 
Ο  Πρόεδροσ  ΠΟΣΔΕΠ                       Ο Πρόεδροσ ΟΣΕΠ/ΤΕΙ                     Ο Πρόεδροσ   ΕΕΕ 
 
 
Νικόλαοσ Μ. Σταυρακάκησ                 Γιάννησ Τςάκνησ                         Δημήτρησ Ε. Λουκάσ 
Καθηγητήσ Ε.Μ.Π.                            Καθηγητήσ ΤΕΙ Αθήνασ                     Κφριοσ Ερευνητήσ 
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Πανελλήνια Ομοζπονδία Συλλόγων  

Διδακηικού και Ερευνηηικού Προζωπικού (ΠΟΣΔΕΠ)  
  

Ομοζπονδία Συλλόγων 

Εκπαιδευηικού Προζωπικού Τ.Ε.Ι.  (ΟΣΕΠ-ΤΕΙ) 
 

Δ  Ε  Λ  Τ  Ι  Ο     Τ  Υ  Π  Ο  Υ 

 

ΑΘΗΝΑ,   10  IΟΤΝΙΟΤ 2011 
   

ΘΕΜΑ:  Ανταπάντηςη ςτην απάντηςη του ΥΠΔΒΜΘ για την κατάθεςη μηνυτήριασ αναφοράσ 
ςτην Ειςαγγελία Αθηνϊν από ΠΟΣΔΕΠ και ΟΣΕΠ/ΤΕΙ. 

 
χετικά με τθν «απάντθςθ ςτθ μθνυτιρια αναφορά τθσ ΠΟΔΕΠ» από το Τπουργείο Παιδείασ,  
 (βλζπε, http://www.esos.gr/index.php?option=com_k2&view=item&id=13062:ipourgeio-paideias-

apantisi-sti-minitiria-anafora-tis-posdep-kai-osep&Itemid=1067) ςυνοπτικά ζχουμε να 
παρατθριςουμε τα ακόλουκα: 
 

1) Η επιςτολι του κ. Πανάρετου προσ τα ςυναρμόδια Τπουργεία Οικονομικϊν και 

Δθμόςιασ Διοίκθςθσ ιταν εκτόσ από περιττι και πρωτοφανισ. ε κανζνα άλλο τμιμα 

του δθμόςιου τομζα δεν υπιρξε ςυςχζτιςθ του 1:5 με τισ προαγωγζσ. Επίςθσ, είναι 

πλιρωσ ανακριβζσ ότι με τθν επιςτολι του αυτι ο κ. Τφυπουργόσ πρότεινε τάχα «τθν 

εξαίρεςθ των προκθρφξεων αυτϊν από τον γενικό κανόνα» του 1:5. Αντίκετα, θ επίμαχθ 

επιςτολι με τθ φράςθ «να μασ γνωρίςετε αν εξαιροφνται» κζτει εκ του μθ όντοσ κζμα 

ςφνδεςθσ των εξελίξεων με τον κανόνα του 1:5. Με τον τρόπο αυτό, ςτικθκε ζνασ 

μθχανιςμόσ κωλυςιεργίασ των προκθρφξεων για άλλουσ 4 μινεσ. Η απάντθςθ από τον κ. 

Ραγκοφςθ εςτάλθ κατά ςφμπτωςθ τθν θμζρα ακριβϊσ που θ ΠΟΔΕΠ και θ ΟΕΠ/ΣΕΙ 

αποφάςιςαν ότι κα προχωριςουν ςτθν υποβολι μθνυτιριασ αναφοράσ!   

2) τθ ςυνζχεια, και ενϊ το Τπουργείο είχε υποςχεκεί ότι κα προχωροφςε τισ προκθρφξεισ, 

αφοφ κωλυςιζργθςε επί ζναν ακόμα μινα, ανακάλυψε ξαφνικά τθν κοινι υπουργικι 

απόφαςθ, τθν οποία επικαλείται παραβιάηοντάσ τθν! 

3) Ενθμερϊνουμε το υπουργείο ότι οριςμζνα Πανεπιςτιμια –για παράδειγμα το ΑΠΘ- 

ζχουν ιδθ προςαρμόςει τισ διαδικαςίεσ των προκθρφξεων ςφμφωνα με τθν κοινι 

υπουργικι απόφαςθ – όχι βζβαια με τθν ερμθνεία που αυκαίρετα τθσ προςδίδει ο κ. 

Τφυπουργόσ. Είμαςτε απόλυτα ςίγουροι ότι οι ςυνεργάτεσ του κ. Τφυπουργοφ ζχουν 

ιδθ εντοπίςει αυτζσ τισ περιπτϊςεισ και ετοιμάηονται να τισ προωκιςουν για 

δθμοςίευςθ ςτο ΦΕΚ! 

4) Θα ςυνιςτοφςαμε ςτο Τπουργείο  Παιδείασ άλλθ φορά να είναι πιο προςεκτικό ςτθν 

επιλογι των κειμενογράφων του. Δεν λζμε πουκενά ςτθν ςυηθτοφμενθ ανακοίνωςθ … 

προςθήκη «ςημειώςεων με το χζρι» επί των προκηρφξεων ... Αντ’ αυτοφ, ρθτά 
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Πανελλήνια Ομοζπονδία Συλλόγων Διδακηικού και Ερευνηηικού Προζωπικού  

 

 

αναφζραμε: «Το Υπουργείο Παιδείασ μπορεί να προςθζςει το ίδιο ςτισ προκηρφξεισ, 

που ζχει ςτα χζρια του πριν τισ ςτείλει ςτο ΦΕΚ την εναλλακτική δυνατότητα υποβολήσ 

των ζργων των υποψηφίων ςε ηλεκτρονική μορφή». Είναι προφανισ θ πλιρθσ 

διαςτρζβλωςθ των λεγομζνων μασ. Θα ςυνιςτοφςαμε ςτο Τπουργείο να ηθτιςει τθ 

ςυνδρομι λειτουργϊν του υμβουλίου τθσ  Επικρατείασ ςτο ζργο του. 

Πάντωσ, προκαλεί ςοκ ςε κάκε ελεφκερο πολίτθ θ διλωςι του κ. Τφυπουργοφ ότι το "νζο 
νομικό πλαίςιο" (ποιο;) όπωσ απαιτεί θ "νομοκεςία" (ποια;) επιβάλλουν ϊςτε οι προκθρφξεισ 
κζςεων των μελϊν ΔΕΠ και ΕΠ για εκλογι ι εξζλιξθ,  να προχωροφν με νζα ςειρά 
προτεραιότθτασ, θ οποία κα κακορίηεται από τθν θμερομθνία ειςόδου ςτο Υπουργείο των 
(νζων) εγγράφων, τα οποία ο κ. Τφυπουργόσ ηιτθςε από τα ΑΕΙ να του επανυποβάλουν. 
Αλλάηει, δθλαδι, τθ ςειρά προτεραιότθτασ δθμοςίευςθσ των προκθρφξεων, οι οποίεσ 
κατατζκθκαν κανονικά ςτο Υπουργείο, αφοφ τθρικθκαν ςτο μεταξφ ΟΛΕ οι νόμιμεσ 
προχποκζςεισ ςτα ΑΕΙ προζλευςισ τουσ, όπωσ επζβαλε το ιςχφον δίκαιο.  
 
Πίςτεψε ότι μποροφςε να μεταβάλει ο ίδιοσ με απόφαςι του αναδρομικά το δίκαιο αυτό, 
επθρεάηοντασ και τισ ιδθ υποβλθκείςεσ ςτο Τπουργείο προσ δθμοςίευςθ προκθρφξεισ. Και 
καλά, να ςυμμορφωκοφν οι διοικιςεισ των ΑΕΙ προσ το νζο τρόπο προκιρυξθσ που αναδρομικά 
τουσ επιβάλλει (κάτι με το οποίο διαφωνοφμε κάκετα, αλλά ασ το δεχτοφμε χάριν τθσ 
ςυηιτθςθσ και μόνον). Γιατί πρζπει να αλλάξει και θ κεκτθμζνθ ςειρά προτεραιότθτασ των 
προκθρφξεων, που ζχουν ςτο μεταξφ νομίμωσ κατατεκεί ςτο Τπουργείο;  
 
Εδϊ πλζον αποκαλφπτεται ότι ο κ. Πανάρετοσ λειτουργεί με πνεφμα απόλυτθσ αυκαιρεςίασ. 
Ωςτόςο, όπωσ διδάςκονται και οι πρωτοετείσ τθσ Νομικισ, θ ελλθνικι ζννομθ τάξθ είναι 
ΚΡΑΣΟ ΔΙΚΑΙΟΤ. Δεν είναι κράτοσ ... ανκρϊπων! Με άλλα λόγια, αυτοί που κυβερνοφν, 
διοικοφν ι αποφαςίηουν για τισ τφχεσ τθσ χϊρασ μασ, δεν κάνουν ΑΤΘΑΙΡΕΣΑ ό,τι οι ίδιοι 
πιςτεφουν πωσ είναι ςωςτό (περίπτωςθ κατά τθν οποία κα μιλοφςαμε για κράτοσ ... 
ανκρϊπων), αλλά αυτό που επιτάςςει ο ΝΟΜΟ.  
 
Πιςτεφουμε ότι θ Ελλάδα μετά από πολλοφσ αγϊνεσ ςε δίςεκτα χρόνια, είναι πλζον ζνα κράτοσ 
Δικαίου και δεν είναι το κράτοσ κανενόσ Πανάρετου! 
 
Σζλοσ, επαναλαμβάνουμε τθν εμμονι μασ ςτθν απόφαςθ για κατάκεςθ τθσ μθνυτιριασ 
αναφοράσ ςτθν Ειςαγγελία Ακθνών ςχετικά με τισ αιτιςεισ εξζλιξθσ, που ζχουν ιδθ κατατεκεί 
και εξακολουκοφμε να ηθτάμε τθν απόςυρςθ τθσ αναδρομικισ ιςχφοσ τθσ απόφαςθσ του 
Υπουργείου.  
 
 
                     Ο  Πρόεδρος  ΠΟΣΔΕΠ                       Ο Πρόεδρος ΟΣΕΠ/ΤΕΙ 
 
 
                   Νικόλαος Μ. Σηασρακάκης                      Γιάννης Τζάκνης 
                        Καθηγηηής Ε.Μ.Π.                            Καθηγηηής ΤΕΙ Αθήνας 
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Πανελλήνια Ομοζπονδία υλλόγων  
Διδακηικού και Ερευνηηικού Προζωπικού (ΠΟΔΕΠ)  

 
Ομοζπονδία υλλόγων 

Εκπαιδευηικού Προζωπικού Σ.Ε.Ι. (ΟΕΠ-ΣΕΙ) 
 

Ένωζη Ελλήνων Ερευνηηών (EEE) 
 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ 

Αθήνα, 16 Ιουνίου 2011 
 

ΘΕΜΑ: Ενθμζρωςθ για τθν πρόςφατθ ςυνάντθςθ των Προεδρείων των Ομοςπονδιϊν 
ΠΟΔΕΠ, ΟΕΠ/ΣΕΙ και τθσ ΕΕΕ με τθν πολιτικι θγεςία του Τπουργείου Παιδείασ. 

 
Μετά από αίτθμα που είχαμε υποβάλει ςτισ 11 Απριλίου 2011 οι δφο Ομοςπονδίεσ του 
χϊρου τθσ Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ ΠΟΔΕΠ, ΟΕΠ/ΣΕΙ και θ Ζνωςθ Ελλινων Ερευνθτϊν, τθν 
Παραςκευι 10 Ιουνίου 2011 ςυναντθκικαμε με τθν πολιτικι θγεςία του Τπουργείου 
Παιδείασ. τθ ςυνάντθςθ από μζρουσ του Τπουργείου παραβρζκθκαν θ υπουργόσ κ. Α. 
Διαμαντοποφλου, ο Γενικόσ Γραμματζασ Ζρευνασ Σεχνολογίασ κ. Κ. Κοκκινοπλίτθσ, και ο 
Ειδικόσ Γραμματζασ Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ και Ζρευνασ κακ. Β. Παπάηογλου. Από πλευράσ 
ΠΟΔΕΠ ςυμμετείχαν ο Πρόεδροσ Ν. ταυρακάκθσ, ο Αντιπρόεδροσ Ε. Ευςτακόπουλοσ, θ 
Γραμματζασ Ε. Μπουρνόβα, τα μζλθ τθσ Εκτελεςτικισ Γραμματείασ Κ. Αυγουςτάκθσ, Ε. 
Καραντηόλα, Γ. Λιτςαρδάκθσ, Γ. πακισ, και το μζλοσ τθσ Δ.Ε. τ. Γοφτςοσ, από τθν 
ΟΕΠ/ΣΕΙ ο Πρόεδροσ Ι. Σςάκνθσ, ο Γραμματζασ Κ. Σςινίδθσ, και τα μζλθ τθσ Διοικοφςασ 
Επιτροπισ Μ. Παραλίκα και Δ. Πουλισ και από τθν ΕΕΕ ο Πρόεδροσ Δ. Λουκάσ και θ 
Γραμματζασ Μ. τουμποφδθ.  
 
Θ ςυηιτθςθ περιελάμβανε εκτεταμζνο κατάλογο κεμάτων, αναφορικά με τα κεςμικά και 
οικονομικά προβλιματα που απαςχολοφν τον ενιαίο χϊρο τθσ ανϊτατθσ εκπαίδευςθσ και 
τθσ ζρευνασ. ε αυτά αναφερόμαςτε εκτενϊσ ςτθ ςυνζχεια. 
 
Ειςαγωγικά θ κ. Τπουργόσ αναφζρκθκε ςε όλα τα κζματα. Οι βαςικζσ κζςεισ τθσ πολιτικισ 
θγεςίασ είναι:  

Οικονομικι κατάςταςθ - Αναδιαρκρϊςεισ 

Θ κ. Τπουργόσ αντιλαμβάνεται ότι οι εντάςεισ που επικρατοφν ςτισ ςχζςεισ Τπουργείου και 
ΑΕΙ ζχουν υπαρκτι βάςθ. Σόνιςε ότι είναι ςθμαντικό να βρεκοφν τρόποι επικοινωνίασ και 
ςυνεργαςίασ. Αναφζρκθκε ςτθν εξαιρετικά κρίςιμθ οικονομικι κατάςταςθ και τουσ 
δφςκολουσ προχπολογιςμοφσ ζωσ το 2015 (και κυρίωσ κατά τα ζτθ 2013 και 2014). Ωσ 
πρϊτθ προτεραιότθτα του Τπουργείου ζκεςε το να λειτουργιςουν τα ςχολεία, αφοφ το 
2010 και 2011 κα ςυνταξιοδοτθκοφν 23.000 δάςκαλοι και κακθγθτζσ τθσ δευτεροβάκμιασ 
εκπαίδευςθσ, ενϊ κα ζχει ςτθν διάκεςι τθσ 3.500 διοριςμοφσ.  

ε ςχζςθ με τισ μειϊςεισ μιςκϊν και λειτουργικϊν εξόδων ςε ΑΕΙ και ΕΚ αναγνωρίηει ότι 
ζχουν φκάςει ςτο όριο. Σο ηθτοφμενο πλζον για το Τπουργείο ςιμερα είναι να 
προχωριςουν άμεςα οι αναδιαρκρϊςεισ. Σο κάκε ΑΕΙ κα πρζπει να λάβει και από μόνο του 
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γενναίεσ αποφάςεισ για κοινά μακιματα, μείωςθ των μακθμάτων ςτα προγράμματα 
ςπουδϊν, καταργιςεισ, ςυγχωνεφςεισ, κλπ. Σο ίδιο βεβαίωσ ιςχφει και τα ΕΚ, για τα οποία θ 
χρθματοδότθςθ από τον επτζμβριο κα είναι προβλθματικι (ενϊ ςε οριςμζνα είναι ιδθ 
προβλθματικι).  

Θ κ. Τπουργόσ ςυμφϊνθςε με τθν ενιαία αντιμετϊπιςθ του ηθτιματοσ τθσ αναδιάρκρωςθσ 
του ενιαίου χϊρου εκπαίδευςθσ- ζρευνασ. Αντιλαμβάνεται, επίςθσ, ότι το κζμα των 
ςυγχωνεφςεων είναι ιδιαίτερα δφςκολο. Ανζφερε χαρακτθριςτικά το παράδειγμα 
πανεπιςτθμίων που ζχουν τμιματα ςε διαφορετικζσ πόλεισ, ςτεγαςμζνα ςε υπζροχα κτίρια 
που ζχουν καταςκευαςτεί και μζςω των ευρωπαϊκϊν ενιςχφςεων. Τπερβολικό κεϊρθςε τον 
εξαιρετικά μεγάλο αρικμό μεταπτυχιακϊν προγραμμάτων (περί τα 600). χετικά με τθν 
αξιοποίθςθ τθσ περιουςίασ ανζφερε ότι μόλισ πρόςφατα ζμακε ότι το κτιριο τθσ Ρθγίλλθσ 
ανικει ςε κλθροδότθμα του ΕΚΠΑ. 

Διευκρίνιςε ότι ζχει εξθγιςει θ ίδια ςε κάκε Πρφτανθ και Πρόεδρο ότι προτοφ το Τπουργείο 
κάνει τισ παρεμβάςεισ του αναμζνει τισ προτάςεισ του για εςωτερικζσ αναδιαρκρϊςεισ ςε 
κάκε ΑΕΙ. Προτάςεισ ηιτθςε αντίςτοιχα και από τουσ Προζδρουσ των Ε.Κ., και αυτζσ που 
κατατζκθκαν δεν απαντοφν ςτθν ουςία του προβλιματοσ. 
Για το ηιτθμα τθσ μθ ειςαγωγισ νζων ςπουδαςτϊν ςε τμιματα ΣΕΙ ανζφερε ότι ςφμφωνα 
με τα ςτοιχεία που διακζτει το Τπουργείο, τα τμιματα ςτα οποία δεν κα ζπρεπε να 
ειςαχκοφν φοιτθτζσ φζτοσ δεν κα ζπρεπε να είναι 24 αλλά 97 και ότι το ηιτθμα υπερβαίνει 
τισ τοπικζσ κοινωνίεσ και δεν υπάρχει άλλθ επιλογι από το να λθφκοφν καταλυτικζσ 
αποφάςεισ.  
Επιςιμανε ακόμα ότι μόλισ ςτο τζλοσ Μαΐου διαμορφϊκθκε ςτο Τπουργείο μια 
ολοκλθρωμζνθ εικόνα για τα δεδομζνα ςε ΑΕΙ και ΣΕΙ ςτθν Ελλάδα. Δεςμεφτθκε ότι όλα τα 
ςτοιχεία για όλα τα τμιματα κα μπουν ςτο διαδίκτυο.  

Μιςκολογικό 

Σο ενιαίο μιςκολόγιο κα ςυηθτθκεί εντόσ του καλοκαιριοφ. Σα μζλθ ΔΕΠ , ΕΠ και οι 
Ερευνθτζσ κα ζχουν διακριτό, ειδικό μιςκολόγιο. Αυτό ζχει ςυμφωνθκεί και με τα 
Τπουργεία Οικονομικϊν και Εςωτερικϊν. Για το ειδικό μιςκολόγιο κα ενεργοποιθκεί θ 
επιτροπι που ζχει οριςτεί. 

υνυπθρζτθςθ-Αποςπάςεισ 

ε ότι αφορά τισ ρυκμίςεισ ςυνυπθρζτθςθσ για εκπαιδευτικοφσ ςυηφγουσ μελϊν ΔΕΠ και ΕΠ 
θ κ. Τπουργόσ ανζφερε ότι δεν είναι υπζρ τθσ ευνοϊκισ αυτισ ρφκμιςθσ γι’ αυτό και τθν 
κατάργθςε. Οι αποςπάςεισ κα είναι μοριοδοτθμζνεσ, με τθν ανάγκθ για ςυνυπθρζτθςθ να 
ςυνυπολογίηεται. 

Εξελίξεισ μελϊν ΔΕΠ 

το ηιτθμα των εξελίξεων μελϊν ΔΕΠ, θ κ. Τπουργόσ, αφοφ ζκρινε ωσ υπερβολικοφσ τουσ 
χαρακτθριςμοφσ που εμπεριζχονται ςτα κείμενα των δφο ομοςπονδιϊν και αφοροφν ςτο 
πρόςωπο του Τφυπουργοφ, διλωςε ότι θ διαδικαςία ζχει ιδθ ξεκινιςει και υποςτιριξε ότι 
θ κακυςτζρθςθ δεν δθμιουργεί ιδιαίτερο πρόβλθμα, κακϊσ αφορά 1-2 εξελίξεισ κατά 
μζςον όρο ανά τμιμα, δίνοντασ τα ακόλουκα ςτοιχεία : ςε εκκρεμότθτα βρίςκονται 570 
εξελίξεισ ςε 256 τμιματα, από τισ οποίεσ οι 180 είναι ςε 6-7 τμιματα ιατρικϊν ςχολϊν.  

Ωρομίςκιοι 

χετικά με τουσ ωρομίςκιουσ ςτα ΣΕΙ θ κ. Τπουργόσ ανζφερε ότι θ εγκφκλιοσ του 
Τπουργείου για τθν κατά 30% περικοπι των προχπολογιςμϊν ιταν ςαφισ. ε τζςςερα 
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τμιματα ΣΕΙ θ εγκφκλιοσ αυτι δεν ελιφκθ κακόλου υπόψθ. Σόνιςε δε ότι θ εγκφκλιοσ αυτι 
εκδόκθκε ακριβϊσ επειδι οριςμζνα ΣΕΙ λειτουργοφν προβλθματικά. Όπου υπάρχει 
τεκμθριωμζνθ ανάγκθ εξαίρεςθσ, κα υπάρξει ειδικι μζριμνα. Επανζλαβε ότι το όριο των 
15/25 μελϊν ΕΠ/ΔΕΠ για ζνα τμιμα που δεν μπορεί να ηθτιςει ςυμβαςιοφχουσ μπορεί να 
ξεπεραςκεί αν οι εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ τεκμθριωκοφν. 

Διοριςμοί μελϊν ΔΕΠ 

Τπάρχουν περίπου 790 διοριςμοί εν αναμονι (μεγάλοσ αρικμόσ ςε ςχζςθ με τισ ανάγκεσ 
τθσ πρωτοβάκμιασ και δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ). Οι ςυνταξιοδοτιςεισ του 2010 
περιλάμβαναν 500 μζλθ ΔΕΠ και 100 μζλθ ΕΠ. Σο Τπουργείο ηιτθςε 400 διοριςμοφσ μελϊν 
ΔΕΠ και ΕΠ, ενϊ αν εφαρμόηονταν ο κανόνασ 1:5 κα ζπρεπε να πάρει 100 μζλθ ΔΕΠ και 25 
μζλθ ΕΠ. το ςθμείο αυτό επιςθμάνκθκε εκ μζρουσ μασ ότι οι διοριςμοί μελϊν ΔΕΠ και ΕΠ 
πρζπει να ςυςχετιςτοφν όχι μόνο με τισ ςυνταξιοδοτιςεισ αλλά και με τισ πιςτϊςεισ 
ςυμβαςιοφχων διδαςκόντων, και θ κ. υπουργόσ επικαλζςτθκε τθν εξαιρετικά δφςκολθ 
οικονομικι κατάςταςθ. Διλωςε ότι θ ίδια δεν κα είχε αντίρρθςθ να προχωριςει ςτουσ 
διοριςμοφσ που βρίςκονται ςε εκκρεμότθτα με βάςθ τισ ανάγκεσ των τμθμάτων (και όχι με 
βάςθ τθ ςειρά ςτθ λίςτα), αλλά με τθν προχπόκεςθ ότι τθν ευκφνθ αυτι κα αναλάβουν οι 
ομοςπονδίεσ και οι πρυτάνεισ. 
Δζχκθκε ωσ ορκι τθν παρατιρθςθ ότι ενϊ τα ΣΕΙ ζχουν περίπου τον ίδιο αρικμό τμθμάτων 
με τα ΑΕΙ, τα μεν πανεπιςτιμια ζχουν περί τισ 10.500 μζλθ ΔΕΠ ενϊ τα ΣΕΙ μόλισ 2.000 μζλθ 
ΕΠ. Δεν αποδζχκθκε όμωσ τισ επικρίςεισ που διατυπϊκθκαν για τθν πολιτικι ειςαγωγισ ςτα 
πανεπιςτιμια και τα ΣΕΙ και ανζφερε τισ ςχετικζσ εκκλιςεισ οριςμζνων πρυτάνεων για 
μείωςθ κατά 50% των ειςακτζων και ότι από το επτζμβριο αρχίηει μια ςειρά δραςτικϊν 
ςυγχωνεφςεων ςτα ΣΕΙ. 

Προεδρικό Διάταγμα για προςλιψεισ διδαςκόντων χωρίσ διδακτορικό 

Ζγινε ςυηιτθςθ ωσ προσ τθν ζκδοςθ Προεδρικοφ Διατάγματοσ που κα αφορά τθν εξαίρεςθ 
οριςμζνων διδαςκόντων, ςε τμιματα όπωσ θ Αρχιτεκτονικι, θ Καλϊν Σεχνϊν, κλπ., από τθν 
υποχρζωςθ κατοχισ διδακτορικοφ διπλϊματοσ. Θ κ. Τπουργόσ, μετά τθν ανταλλαγι των 
ςχετικϊν επιχειρθμάτων, παρζμεινε ςτθν άποψθ ότι είναι δφςκολο να λθφκεί μια τζτοια 
απόφαςθ. 

Ερευνθτικά Προγράμματα 

Θ κ. Τπουργόσ διευκρίνιςε ότι με τον όρο “Επανεκκίνθςθ τθσ ζρευνασ” δεν εννοοφςε ότι 
ξεκινάμε από το μθδζν. Εννοοφςε ότι μετά τθν αρχικι ζνταξθ των ΕΚ και τθσ ΓΓΕΣ ςτο 
ΤΠΔΒΜΘ, χάκθκε ςθμαντικόσ χρόνοσ, λόγω τθσ επικζντρωςθσ ςτα προβλιματα τθσ 
δθμοςιονομικισ κρίςθσ, και τϊρα ξαναπιάνουμε το νιμα. Σο τελευταίο χρονικό διάςτθμα, 
κακορίςτθκαν οι πζντε μεγάλεσ κεματικζσ ερευνθτικζσ ενότθτεσ (με τθ βαςικι ζρευνα και 
τισ ανκρωπιςτικζσ ςπουδζσ να περιλαμβάνονται ςτθν 1θ ενότθτα), ενότθτεσ με βάςθ τισ 
οποίεσ θ κυβζρνθςθ κα κακορίηει εφεξισ τισ προκθρφξεισ ερευνθτικϊν προγραμμάτων που 
κα είναι ανοικτζσ ςε όλουσ.  

Για τουσ αξιολογθτζσ των προγραμμάτων ανζφερε ότι ζχει δθμιουργθκεί μια βάςθ 
δεδομζνων που περιλαμβάνει περίπου 12.500 αξιολογθτζσ, από 72 χϊρεσ (τθσ Ελλάδασ 
ςυμπεριλαμβανομζνθσ), από τουσ οποίουσ ανταποκρίκθκαν για το Θαλι 2.600. Ζχει επίςθσ 
ετοιμαςτεί το κεςμικό πλαίςιο που κακορίηει τθν ομάδα που κα διαχειρίηεται τθν 
θλεκτρονικι πλατφόρμα του Τπουργείου. Οι βαςικζσ επιλογζσ που αφοροφν τισ διαδικαςίεσ 
αξιολόγθςθσ ακολουκοφν τισ αρχζσ του ERC. Όςο για τθν κοινοποίθςθ των αποτελεςμάτων 
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των αξιολογιςεων ςτουσ δικαιοφχουσ, κα κοινοποιοφνται τα ςυνοπτικά ςτοιχεία τθσ 
αξιολόγθςθσ Α’ Φάςθσ, ενϊ ςτθ Β’ Φάςθ κα αποςτζλλεται και αναλυτικό ςθμείωμα. 

Ο πρόεδροσ τθσ ΠΟΔΕΠ επιςιμανε εδϊ ότι κα πρζπει να γίνεται κανονικοποίθςθ των 
αποτελεςμάτων των αξιολογιςεων ςε επίπεδο κεματικϊν ενοτιτων, για να μθν υπάρχει 
διαφορετικι αντιμετϊπιςθ ανά επιςτθμονικι περιοχι. Θ κ. Τπουργόσ αποδζχτθκε ότι δεν 
ζγινε κανονικοποίθςθ ςε επίπεδο ενοτιτων οφτε ςτον «ΘΡΑΚΛΕΙΣΟ» αλλά οφτε και ςτο 
«ΘΑΛΘ» και ότι το κζμα αυτό κα πρζπει να εξεταςτεί. 

Ο κ. Γενικόσ Γραμματζασ Ε&Σ πρόςκεςε ότι τουσ τελευταίουσ δφο μινεσ καλφφκθκαν 
αρκετζσ από τισ κακυςτεριςεισ ςτον τομζα των ερευνθτικϊν προγραμμάτων και ότι οι 
προτεραιότθτεσ τθσ ΓΓΕΣ τϊρα περιλαμβάνουν (α) τθν εκταμίευςθ ςε όλα τα τρζχοντα 
προγράμματα τθσ Γραμματείασ (‘ΤΝΕΡΓΑΙΑ 2009’, Διμερι, spin off, κλπ.), για τα οποία θ 
διαδικαςία πλθρωμϊν ζχει ξεκινιςει (β) τθ δζςμευςθ των πόρων του ΕΠΑ για τθν ζρευνα, 
με τισ τρζχουςεσ και τισ νζεσ προκθρφξεισ (‘ΤΝΕΡΓΑΙΑ 2011’, ‘ΑΡΙΣΕΙΑ’, clusters 
καινοτομίασ, κλπ.) και (γ) τθν εξαςφάλιςθ των matching funds, θ οποία ζχει επιτευχκεί για 
τα υπόλοιπα του 2009. Επιςιμανε ότι οι δικαιοφχοι του ‘ΤΝΕΡΓΑΙΑ 2009’ ενθμερϊκθκαν 
για τα ςχόλια των αξιολογθτϊν. Διευκρίνιςε, επίςθσ, ότι θ επζκταςθ του προγράμματοσ 
‘ΤΝΕΡΓΑΙΑ 2009’ ζγινε διότι κατατζκθκαν πολλζσ ποιοτικζσ προτάςεισ ςτθ ςχετικι 
προκιρυξθ και για αυτό, αλλά και γιατί θ όλθ διαδικαςία είναι εξαιρετικά χρονοβόρα, 
χρθματοδοτικθκαν τελικά όλεσ οι προτάςεισ που ςυγκζντρωςαν βακμολογία οκτϊ και 
πλζον. Διευκρίνιςε επίςθσ ότι θ προκιρυξθ του ‘ΑΡΙΣΕΙΑ’ ζγινε ςε ςυνεργαςία με τα μζλθ 
του ΕΕΣ, με ςκοπό να αποτελζςει πρότυπο για όλεσ τισ μελλοντικζσ προκθρφξεισ 
ερευνθτικϊν προγραμμάτων. τθν επιςιμανςθ των ερευνθτϊν για το ςχετικά περιοριςμζνο 
προχπολογιςμό τθσ εν λόγω προκιρυξθσ ο κ. Γενικόσ απάντθςε ότι εφόςον κατατεκοφν 
πολλζσ ποιοτικζσ προτάςεισ μπορεί να εξεταςτεί το ενδεχόμενο αφξθςθσ του 
προχπολογιςμοφ (όπωσ ςυνζβθ και ςτθν περίπτωςθ του ‘ΤΝΕΡΓΑΙΑ 2009’). Θ κ. Τπουργόσ 
δζχτθκε τισ κριτικζσ για τισ κακυςτεριςεισ και τισ παλινωδίεσ ςτα προγράμματα 
«Θράκλειτοσ» και «Θαλισ», αλλά προζτρεψε να δοφμε και τθν κετικι πλευρά, ότι δθλ. 
διαμζςου των δυςκολιϊν όλοι μάκαμε. ε ό,τι αφορά το ‘ΑΡΙΣΕΙΑ’, που κα προκθρφςςεται 
κάκε χρόνο τισ 31 Μαΐου, ανζφερε ότι προβλθματίςτθκαν με τα μζλθ του ΕΕΣ για το αν κα 
πρζπει να χωριςτεί ςε junior και senior προκειμζνου να απελευκερωκοφν κάπωσ οι 
νεϊτεροι ερευνθτζσ από κακιερωμζνεσ ιεραρχικζσ δομζσ, ςε μια ςυηιτθςθ θ οποία 
ςυνεχίηεται.  

Θεςμικό Πλαίςιο Σριτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ 

Θ κ. Τπουργόσ ανζφερε ότι ςτθ ςφνταξθ του Ν/, λιφκθκαν υπόψθ απόψεισ και προτάςεισ 
που διατυπϊκθκαν κατά τθ διαβοφλευςθ που προθγικθκε για το κεςμικό πλαίςιο τθσ 
Σριτοβάκμιασ, όπωσ οι απόψεισ τθσ ΠΟΔΕΠ, τθσ ΟΕΠ-ΣΕΙ και των Πρυτάνεων, κακϊσ και 
όλεσ οι λοιπζσ απόψεισ, πολλζσ από τισ οποίεσ ιταν καλά τεκμθριωμζνεσ. Σον Ιοφλιο, 
επτζμβριο, Δεκζμβριο του 2010 δόκθκαν τα διαδοχικά ςχζδια των προτάςεων του 
Τπουργείου. Διευκρίνιςε ότι ςτο Ν/ προβλζπεται ότι το υμβοφλιο δεν κα αςκεί διοίκθςθ. 
Επί του ςχεδίου νόμου κα γίνει νζα ςυηιτθςθ. Για να ξεκινιςει όμωσ αυτι θ ςυηιτθςθ κα 
πρζπει να υπάρξει θμερομθνία για τθν κατάκεςθ του νομοςχεδίου ςτθ Βουλι. Αυτό κα 
γίνει αφοφ τελειϊςει θ διαδικαςία του μεςοπρόκεςμου, πάντωσ χρονικά τοποκετείται μζςα 
ςτο καλοκαίρι.  
Σζλοσ, απζκρουςε τθν άποψθ που διατυπϊκθκε ότι το Τπουργείο βλζπει τθν κρίςθ ωσ μια 
ευκαιρία να διαλφςουμε το δθμόςιο πανεπιςτιμιο. Σο κεϊρθςε ωσ δίκθ προκζςεων και το 
αρνικθκε κατθγορθματικά. Διλωςε ότι θ ίδια κεωρεί πωσ απαιτείται ςφγκλιςθ δυνάμεων 
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διότι οι αλλαγζσ πρζπει να είναι καταρρακτϊδεισ. Και ζκλειςε επαναλαμβάνοντασ ότι μετά 
τθν ψιφιςθ του μεςοπρόκεςμου κα ξεκινιςουν οι αναδιαρκρϊςεισ, το κεςμικό πλαίςιο, 
κλπ., για τα Πανεπιςτιμια-TEI-Ερευνθτικά Κζντρα.  

 
Τα θζματα που ζθεςαν οι Πρόεδροι των Ομοςπονδιών ΠΟΣΔΕΠ, ΟΣΕΠ-ΤΕΙ και τησ ΕΕΕ ςτισ 
τοποθετήςεισ τουσ, κατά τη διάρκεια τησ ςυνάντηςησ, ςυνοπτικά περιλάμβαναν: 
 

ΠΟΔΕΠ: Ο Πρόεδροσ τθσ ΠΟΔΕΠ αναφζρκθκε διεξοδικά ςε όλα τα κζματα, που ζχουν 
απαςχολιςει το υνζδριο και τα κεςμικά όργανα τθσ Ομοςπονδίασ, τα οποία ζχουν 
παρουςιαςτεί ςε ςειρά ανακοινϊςεων. Αυτά ςυνοπτικά είναι: 

Α. Σο νζο θεςμικό πλαίςιο και ο χωροταξικόσ επαναςχεδιαςμόσ του ενιαίου χώρου τησ 
Ανωτάτησ Εκπαίδευςησ και τησ Ζρευνασ(ΑΕΕ): Θ πθγι εξουςίασ μζςα ςε κάκε ίδρυμα κα 
πρζπει να είναι οι πανεπιςτθμιακοί δάςκαλοι. τα ςυλλογικά όργανα παρουςία και των 
άλλων ςυνιςτωςϊν, ειδικά για τα κζματα άμεςου ενδιαφζροντοσ. Ουςιαςτικι αυτοτζλεια 
αλλά και αποτελεςματικζσ διαδικαςίεσ λογοδοςίασ. οβαρι μελζτθ πριν οποιαδιποτε 
κίνθςθ για χωροταξικό αναςχεδιαςμό του ςυςτιματοσ ΑΕΕ. 

Β. Θ Χρηματοδότηςη τησ ‘Ζρευνασ και τα Ερευνητικά Προγράμματα: Μεγάλθ κακυςτζρθςθ 
ςτθ χρθματοδότθςθ τθσ ζρευνασ με τραγικζσ ςυνζπειεσ για το επιςτθμονικό δυναμικό τθσ 
χϊρασ. Επιτζλουσ πρζπει να προχωριςει το ςυντομότερο με διαφάνεια, αξιοκρατία και 
αποτελεςματικότθτα. Σο ελλθνικό πανεπιςτιμιο απαιτεί επιτζλουσ να ζχει τθ 
χρθματοδότθςθ, που από χρόνια δικαιοφται. 

Γ. Θζματα Διδακτικοφ Προςωπικοφ:  

Ο διοριςμόσ των εκλεγζντων νζων μελϊν ΔΕΠ: Ο διοριςμόσ των νζων μελϊν ΔΕΠ δεν πρζπει 
να εμπλακεί ςτο μνθμονικό 1:5. Απαιτοφμε άμεςο διοριςμό όλων των εκλεγμζνων νζων 
μελϊν ΔΕΠ.  

Οι διαδικαςίεσ εξελίξεων των μελϊν ΔΕΠ: Μεγάλο ςφάλμα του Τπουργείου Παιδείασ, που 
ενζπλεξε το κζμα των εξελίξεων με το 1:5. Να προχωριςουν άμεςα όλεσ οι αιτιςεισ για 
προκιρυξθ των εξελίξεων, που βρίςκονται από μινεσ ςτο υπουργείο. Θ κακυςτζρθςθ αυτι 
ιδθ ςυνιςτά ζνα ςοβαρό πρόβλθμα για τουσ ςυναδζλφουσ. 

Σμιματα Αρχιτεκτονικισ & Καλϊν Σεχνϊν: Επιμζνουμε ςτθν απόφαςθ τθσ Διοικοφςασ 
Επιτροπισ για το κζμα. 

407/80: Θα πρζπει πάςθ κυςία να διαςφαλιςκεί ότι δεν κα μείνουν γνωςτικά αντικείμενα 
χωρίσ διδάςκοντα ςχετικό με τθν επιςτθμονικι περιοχι. 

υνυπθρζτθςθ ςυηφγων μελϊν ΔΕΠ: Διαμαρτυρθκικαμε για τθν αλλαγι του νόμου και τθν 
εξίςωςθ με άλλεσ κατθγορίεσ δθμοςίων υπαλλιλων με διαφορετικά κακικοντα και 
υπευκυνότθτεσ. 

Δ. Μιςθολογικά Πανεπιςτημιακών και το Ειδικό Μιςθολόγιο: Επιμζνουμε ςτισ 
ςυγκεκριμζνεσ κζςεισ, που επανειλθμμζνα ζχουμε αποςτείλει ςτουσ ςυναρμόδιουσ 
Τπουργοφσ και προφορικά ζχουμε διατυπϊςει. Ηθτάμε τθν άμεςθ ενεργοποίθςθ τθσ 
τριμεροφσ επιτροπισ των δφο Τπουργείων και των Ομοςπονδιϊν για να διαμορφϊςει τθ 
ςχετικι πρόταςθ. 

Ε. Οικονομικά των Πανεπιςτημίων: Σο κζμα είναι ςφνκετο. Χρειάηεται ςοβαρι μελζτθ με 
ςτόχο τθν αφξθςθ των ιδίων πόρων των ιδρυμάτων (ακίνθτθ περιουςία, εκμετάλλευςθ τθσ 
τεχνολογίασ και των επιςτθμϊν, διεκνοποίθςθ, κλπ)  
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Η. Θ κατάςταςη ςτο χώρο των «Κολεγίων» και των «Ιδιωτικών Πανεπιςτημίων»: 

Τπάρχει ζνα τεράςτιο πρόβλθμα ςτο μεταλυκειακό χϊρο με πολλαπλά χαρακτθριςτικά, 
κεςμικά, εκπαιδευτικά, οικονομικά, κλπ. Σο Τπουργείο πρζπει να αναλάβει πρωτοβουλίεσ 
ςε αυτι τθν κατεφκυνςθ. 

 Θ. Προβλήματα ςτη ςχζςη του Τπουργείου Παιδείασ και των Ομοςπονδιών. Θζματα 
ςκανδαλολογίασ και οικογενειοκρατίασ ςτα Πανεπιςτήμια: Θ ςυνάντθςθ αυτι είναι 
ουςιαςτικά θ πρϊτθ μθ εκιμοτυπικι, που πραγματοποιεί το παρόν Τπουργείο ςε ανϊτατο 
επίπεδο από αναλιψεωσ τθσ θγεςίασ. Παράλλθλα αποτελεί επίςθσ μοναδικό φαινόμενο θ 
μθ πρόςκλθςθ των Ομοςπονδιϊν από τισ Επιτροπζσ Μορφωτικϊν Τποκζςεων και Ζρευνασ 
και Σεχνολογίασ κακ όλθ αυτι τθν περίοδο, κατά τθν οποία ςυηθτικθκαν και ψθφίςτθκαν 
τουλάχιςτον 4 Ν/, που αφοροφςαν άμεςα και τα Πανεπιςτιμια. Σζλοσ, ςτο κζμα των 
κατθγοριϊν για οικογενειοκρατεία, λογοκλοπι, διαφκορά, αναξιοκρατία, που κατά καιροφσ 
εκτοξεφονται και από τθν πλευρά του Τπουργείου γενικϊσ εναντίον των πανεπιςτθμίων και 
των πανεπιςτθμιακϊν, ηθτιςαμε όποτε υπάρχουν ςυγκεκριμζνεσ καταγγελίεσ, θ Πολιτεία 
να προχωρά άμεςα με τα αντίςτοιχα όργανα ςτθ διερεφνθςθ των υποκζςεων και ςτον 
καταλογιςμό των ευκυνϊν. Καταδικάηουμε με τον πιο ζντονο τρόπο τθ λαςπολογία, που 
κατευκφνεται γενικϊσ εναντίον των πάντων.    
 

ΟΕΠ/ΣΕΙ: Ο Πρόεδροσ τθσ ΟΕΠ/ΣΕΙ αναφζρκθκε διεξοδικά ςε όλα τα κζματα, που ζχουν 
απαςχολιςει το υνζδριο και τα κεςμικά όργανα τθσ Ομοςπονδίασ, τα οποία ζχουν 
παρουςιαςτεί ςε ςειρά ανακοινϊςεων. Αυτά ςυνοπτικά είναι: 

Α. Εγκφκλιοσ 62555/Ε5/1-6-11 του Τφυπουργοφ κ. Πανάρετου: Θ εγκφκλιοσ είναι 
απαράδεκτθ και ανεφάρμοςτθ και πρακτικά οδθγεί τα Ανϊτατα Σεχνολογικά Εκπαιδευτικά 
Ιδρφματα ςε λουκζτο, αφοφ δεν κα μποροφν να ανταποκρικοφν ςτοιχειωδϊσ ςτθν 
εκπαίδευςθ των ςπουδαςτϊν τουσ. Θ εγκφκλιοσ προβλζπει ότι ςτα τμιματα ςτα οποία 
υπθρετοφν περιςςότερα από δεκαπζντε (15) μζλθ Ε.Π., δεν κα δοκοφν κζςεισ εκτάκτου ι 
ωρομιςκίου προςωπικοφ. ΟΙ εβδομαδιαίεσ ϊρεσ διδαςκαλίασ ςε κάκε Σμιμα κυμαίνονται 
μεταξφ 400 και 550, ανάλογα με τθ φφςθ του Σμιματοσ. Δεδομζνου ότι ο μζςοσ όροσ 
διδαςκαλίασ του μόνιμου ΕΠ κυμαίνεται από 10 ζωσ 16 ϊρεσ τθν εβδομάδα, για να 
λειτουργιςει το Σμιμα απαιτοφνται 31-43 μζλθ ΕΠ. υνεπϊσ, εάν δεν προςλθφκεί ζκτακτο 
Εκπαιδευτικό Προςωπικό, δεν κα διδάςκεται τουλάχιςτον το 50% των μακθμάτων.  

Β. Χωροταξικόσ αναςχεδιαςμόσ ςτα ΑΕΙ, μη ειςαγωγή φοιτητών ςε 24 Σμήματα ΣΕΙ: 
Απαιτείται ζνασ ςυνολικόσ χωροταξικόσ αναςχεδιαςμόσ (με επιςτθμονικζσ μελζτεσ 
ςκοπιμότθτασ) τόςο τθσ χωροκζτθςθσ όλων των ΑΕΙ, όςο και των επιςτθμονικϊν, 
τεχνολογικϊν ι διεπιςτθμονικϊν αντικειμζνων που καλφπτουν. Θ μθ ειςαγωγι φοιτθτϊν ςε 
24 τμιματα ΣΕΙ δεν ζγινε με επιςτθμονικά και αντικειμενικά κριτιρια, οφτε ελιφκθ υπόψθ 
θ περιφερειακι ανάπτυξθ. Ο Γραμματζασ τθσ ΟΕΠ-ΣΕΙ Κ. Σςινίδθσ επεςιμανε ότι ανεςτάλθ 
θ ειςαγωγι φοιτθτϊν ακόμθ και ςε νεοϊδρυόμενο Σμιμα, για το οποίο δεν ιςχφουν τα 
κριτιρια που επικαλείται το Τπουργείο Παιδείασ.   

Γ. Εξελίξεισ Μελών ΕΠ: Προχωριςαμε μαηί με τθν ΠΟΔΕΠ ςτθ μθνυτιρια αναφορά γιατί θ 
διαδικαςία των εξελίξεων και μονιμοποιιςεων των Μελϊν ΕΠ κακυςτερεί αναίτια, για 
περιςςότερο από 18 μινεσ, με αποτζλεςμα να παρατθροφνται ςοβαρά προβλιματα ςτθν 
ομαλι λειτουργία των Ιδρυμάτων. Σόνιςε ότι αν δεν υπάρξει εξαίρεςθ από τον περιοριςμό 
του 1:5 ςτισ προςλιψεισ νζου εκπαιδευτικοφ προςωπικοφ, κα ζχουμε ςυνεχι αφξθςθ του 
ζκτακτου προςωπικοφ, το οποίο δεν ζχει διοικθτικά κακικοντα και αυτό κα ζχει ςαν 
ςυνζπεια να μθν λειτουργοφν τα όργανα διοίκθςθσ των Σμθμάτων.  
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Δ. Μιςθολόγιο ΕΠ και Ειδικό Μιςθολόγιο: Θ μιςκολογικι κατάςταςθ των Μελϊν ΔΕΠ και ΕΠ 
είναι τραγικι, ςε ςφγκριςθ τόςο με άλλουσ δθμόςιουσ λειτουργοφσ, όςο και εργαηόμενουσ 
ςε υπθρεςίεσ του ςτενοφ και ευρφτερου δθμόςιου τομζα. Επιβάλλεται θ κακιζρωςθ ενόσ 
ενιαίου ειδικοφ μιςκολογίου για όλουσ τουσ λειτουργοφσ του δθμόςιου τομζα. 

Ε. Μεταπτυχιακά Προγράμματα πουδών: Ο Ν.3685/2008 ορίηει ςαφϊσ ότι τμιματα ΣΕΙ, τα 
οποία ζχουν κετικι εξωτερικι αξιολόγθςθ μποροφν να κάνουν αυτοδφναμα μεταπτυχιακά. 
Ζχουν γίνει προτάςεισ για μεταπτυχιακά προγράμματα ςπουδϊν, οι οποίεσ κρατοφνται ςτα 
ςυρτάρια του Τπουργείου Παιδείασ με τθ λογικι ότι κα τα δοφμε μετά τθν ψιφιςθ του 
νζου νόμου πλαιςίου.  

Σ. Νζο θεςμικό πλαίςιο ςτα ΑΕΙ: Πρζπει να υπάρξει ενιαίο κεςμικό πλαίςιο ςτα 
πανεπιςτιμια και τα ΣΕΙ και ςυμφϊνθςε με τθ κζςθ τθσ ΠΟΔΕΠ για τθν εκλογι των 
οργάνων διοίκθςθσ.  
 

Ζνωςθ Ελλινων Ερευνθτϊν: Ο Πρόεδροσ τθσ ΕΕΕ αναφζρκθκε ςτο ςοβαρό πρόβλθμα τθσ 
ελλιποφσ κρατικισ επιχοριγθςθσ των Ερευνθτικϊν Κζντρων /Ινςτιτοφτων (ΕΚ/Ι) , πρόβλθμα 
το οποίο προσ το τζλοσ του ζτουσ μπορεί να οδθγιςει ςε αδυναμία καταβολισ τθσ 
μιςκοδοςίασ, και εξζφραςε τθν ελπίδα ότι θ πολιτικι θγεςία κα φροντίςει για τθν ζγκαιρθ 
επίλυςι του.  

ε ό,τι αφορά ςτο κζμα των αναδιαρκρϊςεων – ςυγχωνεφςεων είπε ότι τα ερευνθτικά 
κζντρα αποτελοφν πιο ευζλικτεσ δομζσ από τα πανεπιςτιμια και τα ΣΕΙ και, επιπροςκζτωσ, 
υπάρχει για αυτά πλικοσ ςτοιχείων, από τισ τρεισ εξωτερικζσ αξιολογιςεισ των 
παρελκόντων δεκαπζντε ετϊν. Παρόλα αυτά, ςτο παρελκόν, θ πολιτεία προζβθ ςε μθ 
τεκμθριωμζνεσ, αιφνίδιεσ απόπειρεσ αναδιαρκρϊςεων, ενϊ ακόμθ δεν ζχει αξιοποιιςει τα 
ςτοιχεία των αξιολογιςεων και δεν ζχει προβεί ςε μια ςυςτθματικι ςυηιτθςθ για τισ 
αναγκαίεσ παρεμβάςεισ που κα μποροφςαν να γίνουν ςτα ΕΚ, με γνϊμονα και τθν εξζλιξθ 
των επιςτθμονικϊν πεδίων. 

χετικά με το κεςμικό πλαίςιο λειτουργίασ των ΕΚ/Ι, ηιτθςε τθ ςυνεργαςία του Τπουργείου 
με τθν Ζνωςθ Ελλινων Ερευνθτϊν, ϊςτε να προςδιοριςτοφν από κοινοφ οι ρυκμίςεισ που 
απαιτοφνται για να εξαςφαλίηονται ταυτόχρονα (α) θ αναγκαία αυτονομία του ερευνθτι 
για τθν ανζλιξθ τθσ ερευνθτικισ δραςτθριότθτασ και (β) θ λειτουργία πολλαπλϊν 
μθχανιςμϊν ελζγχου και αποτίμθςθσ. 

Σόνιςε ότι οι μθχανιςμοί επικοινωνίασ μεταξφ των πανεπιςτθμίων-ΣΕΙ και των ΕΚ/Ι κα 
πρζπει να πολλαπλαςιαςτοφν προκειμζνου το δίπολο εκπαίδευςθ-ζρευνα να επιτελζςει 
ουςιαςτικό ςτοιχείο τθσ παραγωγικισ ανάταξθσ τθσ χϊρα μασ.  

το ςθμείο αυτό αναφζρκθκε και ςτο ςθμαντικό ρόλο τθσ αλλθλεπίδραςθσ των EK/Ι με τον 
παραγωγικό ιςτό τθσ χϊρασ και τισ επιχειριςεισ, προκειμζνου να ενιςχυκεί θ καινοτομικι 
δράςθ και να μεταςχθματιςτεί θ γνϊςθ ςε προϊόντα.  

 

χόλιο για τισ εκπαιδευτικζσ υποχρεϊςεισ των μελϊν ΔΕΠ και ΕΠ: 

χετικά με το κζμα που διάφορα Μζςα Ενθμζρωςθσ ανζδειξαν ςχεδόν ωσ το κεντρικό κζμα 
τθσ ςυνάντθςθσ, τθν αφξθςθ δθλαδι των ωρϊν διδαςκαλίασ των μελϊν ΔΕΠ και ΕΠ, ζχουμε 
να παρατθριςουμε τα ακόλουκα:  

 Είναι αλικεια πωσ, ςε κάποιο ςθμείο τθσ ςυηιτθςθσ, ζγινε αναφορά ςτθν υποχρζωςθ 
των μελϊν ΔΕΠ και ΕΠ για 6-ωρθ διδαςκαλία τθν εβδομάδα. το ςθμείο αυτό, όλεσ οι 
πλευρζσ ανζφεραν ότι ςε πάρα πολλά Σμιματα θ πλειονότθτα των ςυναδζλφων ζχουν 
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αρκετά περιςςότερεσ ϊρεσ διδαςκαλίασ εβδομαδιαίωσ, χωρίσ να υπολογίηονται οι 
υποχρεϊςεισ ςτα μεταπτυχιακά προγράμματα ςπουδϊν. Καμιά περαιτζρω ςυηιτθςθ 
για αλλαγι των κεςμικά κατοχυρωμζνων εκπαιδευτικϊν υποχρεϊςεων των 
διδαςκόντων δεν ζγινε. Επιςθμάνκθκε ότι το κζμα των ωρϊν διδαςκαλίασ δεν είναι 
ποςοτικό, γιατί ςυνδζεται με τθ ςυνάφεια των γνωςτικϊν αντικειμζνων, ενϊ καμιά 
περαιτζρω ςυηιτθςθ για αλλαγι των προβλεπόμενων εκπαιδευτικϊν υποχρεϊςεων 
των διδαςκόντων δεν ζγινε. Άλλωςτε το κζμα των εκπαιδευτικϊν υποχρεϊςεων των 
διδαςκόντων/ουςϊν είναι πρωτίςτωσ κζμα των Σμθμάτων, τα κεςμικά όργανα των 
οποίων, ςτισ πολφ δφςκολεσ ςυνκικεσ που βριςκόμαςτε και ςτισ ακόμθ δυςκολότερεσ 
που ζρχονται, είμαςτε βζβαιοι πωσ κα ανταποκρικοφν με απόλυτθ υπευκυνότθτα.  

 Εκτιμοφμε ότι θ προβολι του κζματοσ αυτοφ υποβακμίηει αδικαιολόγθτα τθ ςθμαςία 
τθσ ςυνάντθςθσ και γεννά ερωτθματικά για τουσ πραγματικοφσ ςτόχουσ του 
Τπουργείου να επανζλκει τελικά, μετά από τόςο καιρό, ςτο τραπζηι του διαλόγου μαηί 
μασ. Με τον τρόπο αυτό, επιχειρείται να βακφνει το χάςμα μεταξφ των δφο πλευρϊν, 
ςε μια περίοδο κατά τθν οποία –για πολλοφσ και προφανείσ λόγουσ– θ θγεςία του 
Τπουργείου κα πρζπει να επιδιϊκει ςτενότερθ ςυνεργαςία μαηί μασ και να ςυμβάλλει 
ςτθν καλλιζργεια κλίματοσ αμοιβαίασ και ειλικρινοφσ εμπιςτοςφνθσ. 

 θμειϊνουμε επίςθσ ότι είναι λάκοσ θ εκπαιδευτικι διαδικαςία ςτθν τριτοβάκμια 
εκπαίδευςθ να αντιμετωπιςτεί ωσ ποςοτικό πρόβλθμα. Εάν οι διδάςκοντεσ/ουςεσ 
επωμιςτοφν γνωςτικά αντικείμενα, για τα οποία δεν ζχουν πρωτογενι ερευνθτικι 
δραςτθριότθτα, τότε θ διδαςκαλία υποβακμίηεται ςε απλι μεταφορά παραδεδεγμζνων 
γνϊςεων.  

 Θ ΠΟΔΕΠ και θ ΟΕΠ/ΣΕΙ, ζχοντασ επίγνωςθ των διαςτάςεων του αντικειμζνου, των 
ςχετικϊν διεκνϊν πρακτικϊν και εξελίξεων, κακϊσ και των ιδιαιτεροτιτων και 
υςτεριςεων τθσ ακαδθμαϊκισ πραγματικότθτασ ςτθ χϊρα μασ, ζχουν από καιρό 
ςχεδιάςει να προςεγγίςουν το ευρφτερο κζμα των «ςυγχρόνων μεθόδων και τησ 
υποςτήριξησ τησ εκπαιδευτικήσ διαδικαςίασ», διοργανϊνοντασ ςχετικι επιςτθμονικι 
ςυνάντθςθ νωρίσ το φκινόπωρο, με τθ ςυμμετοχι ειδικϊν και από ςθμαντικά 
πανεπιςτιμια τθσ αλλοδαπισ.  

 Επίςθσ είναι ςτισ προκζςεισ των Ομοςπονδιϊν το κζμα αυτό να αποτελζςει ζναν από 
τουσ άξονεσ δραςτθριοτιτων του υπό ίδρυςθ Κζντρου Ζρευνασ, Μελζτθσ & Ανάπτυξθσ 
Σριτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ & Ζρευνασ (ΚΕΜΑΣΕΕ). 

 
ΠΡΩΣΕ ΤΝΟΛΙΚΕ ΕΚΣΙΜΗΕΙ ΓΙΑ ΣΗ ΤΝΑΝΣΗΗ ΜΕ ΣΗΝ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΗΓΕΙΑ ΣΟΤ 
ΤΠΟΤΡΓΕΙΟΤ ΠΑΙΔΕΙΑ: 

Α) Είναι κετικό το γεγονόσ ότι ζγινε μια ανοικτι και εφ’ όλθσ τθσ φλθσ ςυηιτθςθ για τα 
κεντρικά κζματα, που απαςχολοφν το χϊρο ΑΕΕ. 

Β) Επίςθσ είναι κετικό ότι μετά από τθν πίεςθ που δζχτθκε το Τπουργείο, άρχιςε επιτζλουσ 
να ςτζλνει για δθμοςίευςθ ςτο ΦΕΚ προκθρφξεισ για εξζλιξθ ςυναδζλφων των ΣΕΙ και των 
Πανεπιςτθμίων. Εντοφτοισ οι δφο ομοςπονδίεσ επιμζνουν ςτθν κατάκεςθ τθσ μθνυτιριασ 
αναφοράσ ςτθν Ειςαγγελία Ακθνϊν, διότι πιςτεφουν ότι ιδθ ζχουν ςυντελεςτεί 
αξιόποινεσ πράξεισ εισ βάροσ ςυναδζλφων από τθν πλευρά του Τπουργείου. 

Γ) Από τθ ςυηιτθςθ και τισ δθλϊςεισ τθσ πολιτικισ θγεςίασ αναδείχτθκε το γεγονόσ τθσ -επί 
ζνα ολόκλθρο χρόνο- προβλθματικισ διαχείριςθσ του ςθμαντικότατου κζματοσ –ειδικά 
ςτθ ςυγκεκριμζνθ ςυγκυρία– τθσ χρθματοδότθςθσ τθσ ζρευνασ ςτα Ιδρφματα ΑΕΕ από το 
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ΕΠΑ. θμαντικι παράλειψθ θ μθ λειτουργία ςε δεφτερο βακμό Θεματικϊν Επιτροπϊν, 
ϊςτε να υπάρξει θ ςτοιχειϊδθσ κανονικοποίθςθ μεταξφ των διαφόρων επιςτθμονικϊν 
πεδίων. Πράγμα, που εκτόσ των άλλων είχε ωσ αποτζλεςμα να βρεκοφν εκτόσ επιλογισ 
προτάςεισ κυρίωσ από τισ βαςικζσ επιςτιμεσ, όπου, ωσ γνωςτό, διεκνϊσ τα κριτιρια 
αξιολόγθςθσ είναι πιο αυςτθρά. Θα ςυνιςτοφςαμε και πάλι ςτο Τπουργείο να 
επωφελθκεί τθσ τεράςτιασ εμπειρίασ, που αναμφιςβιτθτα διακζτουν τα μζλθ του ΕΕΣ, 
ϊςτε να διορκϊςει τα λάκθ που ζγιναν μζχρι τϊρα και να επιςπεφςει τισ διαδικαςίεσ. Ωσ 
κετικό εκτιμάται το γεγονόσ των πρόςφατων προκθρφξεων προγραμμάτων. 

Δ) Απόλυτα αρνθτικι χαρακτθρίηεται θ τακτικι του Τπουργείου ςε μια ςυνάντθςθ αυτοφ 
του επιπζδου και τθ ςυγκριμζνθ χρονικι ςτιγμι, να μθ δϊςει κάποια από τα βαςικά 
χαρακτθριςτικά του νζου κεςμικοφ πλαιςίου, που όπωσ διλωςε είναι ζτοιμο. Ενϊ από τθν 
άλλθ πλευρά τθν ίδια ϊρα κφκλοι του υπουργείου διοχζτευαν ςτο υγκρότθμα μερικά 
από τα ςθμεία του νόμου –είμαςτε ςε κζςθ αν το γνωρίηουμε αυτό- και μάλιςτα αυτά που 
αφοροφν τουσ πανεπιςτθμιακοφσ δαςκάλουσ. Η τακτικι αυτι δεν γνωρίηουμε ςε τι 
αποςκοπεί, πάντωσ δεν πρόκειται να μασ εκφοβίςει. 
 
E) Όλα τα παραπάνω μασ γεννοφν αμφιβολίεσ για τισ δυνατότθτεσ, που πράγματι διακζτει 
θ ςθμερινι θγεςία του Τπουργείου να χειριςτεί ζνα κζμα τεραςτίων διαςτάςεων όπωσ 
είναι αυτό των ριηικϊν κεςμικϊν αλλαγϊν και μεγάλθ ανθςυχία για τθν τφχθ τουσ.  
 
Ο Πρόεδροσ 
 
 
Νικόλαοσ Μ. ταυρακάκθσ 
Κακθγθτισ Ε.Μ.Π. 

 

   

Θ Γραμματζασ 
 
 
Ευγενία Μπουρνόβα 
Αναπλθρϊτρια Κακθγιτρια Ε.Κ.Π.Α. 
 

Ο Πρόεδροσ 
 
 
Γιάννθσ Σςάκνθσ 
Κακθγθτισ ΣΕΙ Ακινασ 
 

 

Ο Γραμματζασ 
 
 
Κυριάκοσ Σςινίδθσ 
Κακθγθτισ Εφαρμογϊν ΣΕΙ  Λάριςασ 

Ο Πρόεδροσ  
 
 
Δθμιτρθσ Ε. Λουκάσ 
Κφριοσ Ερευνθτισ Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. "Δ” 

 

Θ  Γ. Γραμματζασ 
 
 
Μαρία Θ. τουμποφδθ 
Δ/ντρια Ερευνϊν ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. 
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Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων 

Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού 
 

Διεύθυνση:     ΣΤΑΔΙΟΥ  5,  4ος Όροφος,   GR105 62,    ΑΘΗΝΑ,     
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: posdep@posdep.gr      Ιστοσελίδα: www.posdep.gr 

Τηλέφωνο:  210-3689372          Fax:  210-3689376 
 

Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ  

 

 

 

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ  ΤΗΣ ΠΟΣΔΕΠ (2011-2013) 
 

5η   ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ -  ΠΕΜΠΤΗ 16  ΙΟΥΝΙΟΥ  2011 

 
Αγαπητοί  Συνάδελφοι, 
 
σας καλούμε στην 5η Συνεδρίαση της Εκτελεστικής Γραμματείας της Ομοσπονδίας, ΠΕΜΠΤΗ  

16 ΙΟΥΝΙΟΥ 2011,  ΩΡΕΣ  10:00- 14:00* με τα ακόλουθα θέματα 
 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ   ΔΙΑΤΑΞΗ 
 
1) ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ:  
 
α) Εκτιμήσεις από τη συνάντηση με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας. 
β) Ενημέρωση από το  Συμβούλιο Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΣΠΔΕ) 
(Ενημέρωση από το μέλος της Δ.Ε. συνάδελφο Κ. Αγγελάκο). 
γ) Σύσταση και λειτουργία των Ομάδων Εργασίας της ΠΟΣΔΕΠ. (Ενημέρωση από τον Πρόεδρο). 
δ) Θέματα Πανεπιστημιακών Γιατρών – αναίρεση της θέσης του Υπουργείου Υγείας για την 
απασχόληση τους στον Ιδιωτικό Τομέα και την ολοήμερη λειτουργία των Πανεπιστημιακών 
Νοσοκομείων. 
  
2) Θεσμικές Αλλαγές στην Ανώτατη Εκπαίδευση: Οι Τελευταίες Εξελίξεις – Η στάση της 
Ομοσπονδίας (Εισήγηση από τον Πρόεδρο) 
3) Οργάνωση εκδήλωσης για τα Θεσμικά των Πανεπιστημίων σε συνδυασμό με την έκδοση 
των πρακτικών του Συνεδρίου 2010.   (Εισήγηση από τον Πρόεδρο) 
4) Διαχείριση των Οικονομικών της Ομοσπονδίας (Εισήγηση από τον Ταμία). 
5) Απόδοση του 15% στα Πανεπιστήμια από τα μέλη ΔΕΠ, που έχουν δελτίο ΠΥ. (Εισήγηση 
από τον Πρόεδρο) 
6) Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών – Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής Επάρκειας. (Εισήγηση  από το 
μέλος της Δ.Ε. συνάδελφο Κ. Αγγελάκο) 
7) Θεσμική  Ολοκλήρωση της ΠΟΣΔΕΠ:  Οι  τελευταίες εξελίξεις (Εισήγηση από τη Γραμματέα) 
8) Θέματα ηθικής τάξης, ακαδημαϊκότητας και αριστείας στα Ελληνικά Πανεπιστήμια: Η στάση 
της Ομοσπονδίας.  (Εισήγηση από τον Πρόεδρο) 
9) ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΣΤΗΝ 67η ΣΥΝΟΔΟ ΠΡΥΤΑΝΕΩΝ, 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, ΒΟΛΟΣ, 1-2 ΙΟΥΛΙΟΥ, 2011.  
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Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού  

 

 

 
Με Συναδελφικούς Χαιρετισμούς, 
 
 ΝΙΚΟΛΑΟΣ  Μ.  ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗΣ,  Καθηγητής  ΕΜΠ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
* Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Τηλεδιάσκεψης 2, Ισόγειο Κεντρικής 
Βιβλιοθήκης του ΕΜΠ, στην Αίθουσα Τηλεδιάσκεψης του ΑΠΘ και στο Πανεπιστήμιο Πάτρας.  
 
 
Επιστημονική συνάντηση για τη «Μεθοδολογία και την υποστήριξη της εκπαιδευτικής 
διαδικασίας στα ΑΕΙ, στην Αθήνα το  Φθινόπωρο  2011 
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ: Αγγελάκος Κώστας, Λιτσαρδάκης Γιώργος, Καραντζόλα Ελένη, 
Κατσής Αθανάσιος katsis@uop.gr, Γκόντοβος Αθανάσιος, Νιματούδης Γιάννης,   

148

mailto:katsis@uop.gr


  

Πανελλήνια Ομοζπονδία Συλλόγων 
Διδακηικού και Ερευνηηικού 

Προζωπικού 
Διεύθυνζη:     ΣΤΑΔΙΟΥ  5,   GR105 62,    ΑΘΗΝΑ,     

Ηλεκηρονικό Ταχυδρομείο: posdep@posdep.gr      Ιζηοζελίδα: www.posdep.gr 

Τηλέθωνο:  210-3689372          Fax:  210-3689376 
 

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ   

Α  Π  Ο  Φ  Α  Σ  Η 
Ακινα,  16   ΙΟΥΝΙΟΥ  2011 

 

ΘΕΜΑ: Απόφαςη τησ  Ε.Γ. ΠΟΣΔΕΠ για την άμεςη διακοπθ τησ υλοποίηςησ του 
προγράμματοσ τησ Μείζονοσ Επιμόρφωςησ. 

 

Η Εκτελεςτικισ Γραμματείασ τθσ ΠΟΣΔΕΠ κατά τθν 5θ Συνεδρίαςι τθσ τθν  ΠΕΜΠΤΗ  16 
ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 ςυηιτθςε το πολφ ςθμαντικό κζμα του προγράμματοσ τθσ Μείηονοσ 
Επιμόρφωςθσ και ζχει καταλιξει ςτα ακόλουκα: 
 
Η  εκπαίδευςθ βιϊνει επί πολλά  χρόνια μια  ανυπαρξία  επιμορφωτικισ πολιτικισ θ 
οποία λειτουργεί αναςταλτικά ςτθν επιςτθμονικι και  επαγγελματικι αναβάκμιςθ των 
εκπαιδευτικϊν. Παρ’ όλα αυτά διαπιςτϊνουμε ότι ςιμερα απουςιάηει μια εκνικι 
ςτρατθγικι για τθν επιμόρφωςθ των εκπαιδευτικϊν, παρότι οι δράςεισ επιμόρφωςθσ 
ςτο ΕΣΠΑ κα απορροφιςουν πάνω από το 50% των διακζςιμων κονδυλίων. Αντίκετα 
εμφανίηονται αποςπαςματικζσ  δράςεισ επιμόρφωςθσ (όπωσ αυτζσ  για το «νζο 
Λφκειο», για τα αναλυτικά προγράμματα, για τισ νζεσ τεχνολογίεσ, για τθ 
διαπολιτιςμικι εκπαίδευςθ  κ.λπ.) χωρίσ ςυνοχι και εντελώσ αποκομμζνεσ θ μία από 
τθν άλλθ. 
  
Η πιο προβλθματικι επιμορφωτικι δράςθ θ οποία υλοποιείται  αυτι τθν περίοδο και  
ζχει προκαλζςει τθν αντίδραςθ ςθμαντικισ μερίδασ εκπαιδευτικών-επιμορφωτών 
αλλά και εκπαιδευτικών τθσ πράξθσ τόςο για τθ μεκοδολογία όςο και για τθν ποιότθτα 
του παρεχόμενου επιμορφωτικοφ υλικοφ, είναι το Μείηον Πρόγραμμα Επιμόρφωςθσ 
φψουσ 155 εκατομμυρίων ευρϊ. Το πρόγραμμα αυτό: 
 
 διατθρεί τισ ίδιεσ ακριβϊσ, προβλθματικζσ και αναποτελεςματικζσ, δομζσ και 

μορφζσ υλοποίθςθσ επιμορφωτικϊν  προγραμμάτων,  

 δεν επιφζρει καμία αλλαγι ςτο κεςμικό πλαίςιο τθσ επιμόρφωςθσ, ζτςι ϊςτε 

τθν επομζνθ τθσ ολοκλιρωςισ του το ελλθνικό εκπαιδευτικό ςφςτθμα να ζχει 

διαμορφϊςει νζεσ βιϊςιμεσ δομζσ επιμόρφωςθσ των εκπαιδευτικϊν  
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 δεν ςυνδζει τθ ςυνεχιηόμενθ επιμόρφωςθ των εκπαιδευτικϊν, που υπθρετοφν 

ιδθ με τθν αρχικι τουσ εκπαίδευςθ, ϊςτε να διαμορφωκεί  ζνα ςυνεχζσ 

ανανζωςθσ των επιςτθμονικϊν τουσ  γνϊςεων 

 Υιοκετεί μια αμφίβολθσ αποτελεςματικότθτασ μεκοδολογία, θ οποία ιδθ 

προκαλεί  ζντονεσ αντιδράςεισ ςτουσ εκπαιδευτικοφσ τθσ πράξθσ 

 Παρζχει ζνα επιμορφωτικό υλικό, θ δομι και το περιεχόμενο του οποίου 

αποδεικνφουν περίτρανα και τθν προχειρότθτα του εγχειριματοσ και τθ 

μθδαμινι ςυμβολι του ςτθν επιςτθμονικι αναβάκμιςθ  τθσ διδαςκαλίασ των 

γνωςτικϊν αντικειμζνων, που διδάςκονται ςτθν εκπαίδευςθ 

Η ΠΟΣΔΕΠ,  διαπιςτϊνει με λφπθ  τθσ  ότι παρά τθν κριτικι, που άςκθςε παράλλθλα με 
άλλεσ εκπαιδευτικζσ οργανϊςεισ ςτο Πρόγραμμα τθσ Μείηονοσ Επιμόρφωςθσ (Βλζπε, 
απόφαςθ 5θσ Συνεδρίαςθσ Διοικοφςασ Επιτροπισ 9-10-2010 και  Απόφαςθ τθσ 8θσ 
Συνεδρίαςθσ Εκτελεςτικισ Γραμματείασ 17-6-2010), το Υπουργείο Παιδείασ και το υπό 
κατάργθςθ Παιδαγωγικό Ινςτιτοφτο, προχωροφν, χωρίσ καμιά αλλαγι, ςτθν υλοποίθςθ 
του αρχικοφ ςχεδίου, το οποίο παρουςιάηει ςοβαρότατεσ αδυναμίεσ ςτουσ ςτόχουσ 
αλλά και ςτισ διαδικαςίεσ υλοποίθςθσ.  
 
Για τουσ παραπάνω λόγουσ  προτείνουμε, τθν φςτατθ αυτι ςτιγμι,  να διακοπεί 
αμζςωσ θ υλοποίθςθ του προγράμματοσ τθσ Μείηονοσ Επιμόρφωςθσ και να υπάρξει 
ζνα ριηικόσ αναςχεδιαςμόσ του προγράμματοσ αυτοφ,  ο οποίοσ κα ςυνδυαςτεί με τθ 
διαμόρφωςθ μιασ ςυγκροτθμζνθσ επιμορφωτικισ πολιτικισ.   
 
 

Ο Πρόεδροσ 
 

Νικόλαοσ Μ. Σταυρακάκθσ 
Κακθγθτισ Ε.Μ.Π. 

 

Η Γραμματζασ 
 

Ευγενία Μπουρνόβα 
Αναπλθρϊτρια Κακθγιτρια Ε.Κ.Π.Α. 
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ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ   

Α  Π  Ο  Φ  Α  Σ  Η 
Ακινα,  16   ΙΟΥΝΙΟΥ  2011 

 

ΘΕΜΑ: Σχζδιο Απόφαςησ τησ  Ε.Γ. ΠΟΣΔΕΠ για τa θζματα των Πανεπιςτημιακών 
γιατρών. 

 

Η Εκτελεςτικι Γραμματεία τθσ ΠΟΣΔΕΠ κατά τθν 5θ Συνεδρίαςι τθσ τθν  Πζμπτθ  16 
Ιουνίου 2011 με ζκπλθξθ πλθροφορικθκε τθν απόφαςθ του Υπουργοφ Υγείασ να μθν 
κατακζςει τθ ςχετικι ρφκμιςθ για τθ διευκζτθςθ του προβλιματοσ που ζχουν οι 
Πανεπιςτθμιακοί γιατροί που λειτουργοφν ςε Νοςοκομεία του ΕΣΥ, οι οποίοι (οι μόνοι 
από όλουσ τουσ Πανεπιςτθμιακοφσ ςυναδζλφουσ τουσ) ζχουν εξαιρεκεί από τισ 
διατάξεισ του Ν. 2530/97 ωσ προσ τθ δυνατότθτα τουσ για τθν άςκθςθ ελευκζριου 
επαγγζλματοσ.  
Θα πρζπει να ςθμειϊςουμε ότι όλοι οι Πανεπιςτθμιακοί δάςκαλοι ζχουν ελάχιςτθ 
υποχρζωςθ να αςκοφν ςτα πλαίςια του λειτουργιματόσ τουσ εκπαιδευτικό και 
ερευνθτικό ζργο ευριςκόμενοι ςτο Πανεπιςτιμιο τουλάχιςτον 20 ϊρεσ τθν εβδομάδα. 
Οι Πανεπιςτθμιακοί γιατροί επιπλζον αυτοφ, ζχουν υποχρζωςθ  
α) να παρζχουν κλινικό ζργο κακθμερινά με πλιρεσ ωράριο (37,5 ϊρεσ τθν εβδομάδα) 
όπωσ και οι υπόλοιποι γιατροί του ΕΣΥ για το οποίο τουσ χορθγείται μια μικρι (για το 
παρεχόμενο ζργο) αμοιβι με τθ μορφι επιδόματοσ (το οποίο περικόπτεται μαηί με όλα 
τα επιδόματα) και του οποίου το φψοσ είναι περίπου ςτο ζνα τζταρτο των αντίςτοιχων 
αποδοχϊν των ςυναδζλφων του ΕΣΥ 
β) να εκτελοφν εφθμερίεσ όπωσ και οι γιατροί του ΕΣΥ αμοιβόμενοι γι’ αυτζσ λιγότερο 
κατά 20% ζωσ 30% των αντίςτοιχων αμοιβϊν για τθν κάκε εφθμερία των γιατρϊν του 
ΕΣΥ 
γ) δεν ζχουν μζχρι ςιμερα από το 2001 καμία δυνατότθτα να αςκιςουν ελευκζριο 
επάγγελμα ςφμφωνα με το Νόμο όπωσ οι υπόλοιποι Πανεπιςτθμιακοί δάςκαλοι όλων 
των Σχολϊν. 
 
Μετά από πολλζσ ςυηθτιςεισ και με γνϊμονα  
α) τθν απρόςκοπτθ λειτουργία των Νοςοκομείων του ΕΣΥ ςτα οποία είναι ενταγμζνεσ 
Πανεπιςτθμιακζσ Κλινικζσ και Εργαςτιρια (είτε είναι είτε δεν είναι Πανεπιςτθμιακά) 
β) τθν απρόςκοπτθ λειτουργία των Πανεπιςτθμιακϊν κλινικϊν και Εργαςτθρίων που 
είναι ενταγμζνεσ ςτα Νοςοκομεία αυτά 
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γ) τθ διαςφάλιςθ τθσ επιτυχίασ του κεςμοφ τθσ ολοιμερθσ λειτουργίασ των 
Νοςοκομείων τουλάχιςτον ςτα νοςοκομεία αυτά, κεςμόσ που δεν είναι επιτυχθμζνοσ, 
τουλάχιςτον μζχρι ςιμερα, ςτα Νοςοκομεία 
δ) το δικαίωμα των Πανεπιςτθμιακϊν γιατρϊν που προκφπτει από το Ν. 2530/97 για 
τθν άςκθςθ ελευκζριου επαγγζλματοσ (με τισ προχποκζςεισ που βάηει ο Νόμοσ)  
ε) τθ διαςφάλιςθ τθσ προπτυχιακισ και μεταπτυχιακισ εκπαίδευςθσ των φοιτθτϊν 
ιατρικισ  
ςτ) τθν προαγωγι τθσ κλινικισ ζρευνασ ςτα πλαίςια τθσ λειτουργίασ των Νοςοκομείων 
του ΕΣΥ 
 
Τα Υπουργεία Υγείασ και Παιδείασ ςυμφϊνθςαν ςτο αίτθμα τθσ ΠΟΣΔΕΠ, παρουςία των 
Προζδρων των Τμθμάτων Ιατρικισ όλθσ τθσ χϊρασ, να ψθφιςτεί τροπολογία που κα 
ζδινε ςτουσ Πανεπιςτθμιακοφσ γιατροφσ το δικαίωμα άςκθςθσ του ελεφκερου 
επαγγζλματοσ ςφμφωνα με το Νόμο 2530/1997, παράλλθλα με τθν υποχρζωςθ τουσ 
για ςυμμετοχι ςτθν (αυτονόθτθ) κακθμερινι λειτουργία του Νοςοκομείου, κακϊσ και 
ςτθν ολοιμερθ λειτουργία των Νοςοκομείων. Η ρφκμιςθ αυτι κα ςυμβάλει ςτθν 
απρόςκοπτθ λειτουργία των Πανεπιςτθμιακϊν κλινικϊν και Εργαςτθρίων, που είναι 
ενταγμζνεσ ςτα Πανεπιςτθμιακά Νοςοκομεία και ςτα Νοςοκομεία του ΕΣΥ, και κα 
ενιςχφςει τον κεςμό τθσ ολοιμερθσ λειτουργίασ των Νοςοκομείων  
 
Επιπλζον, ενϊ θ ρφκμιςθ αυτι είχε ανακοινωκεί ςτθν Επιτροπι Κοινωνικϊν Υποκζςεων 
τθσ Βουλισ κατά τθ διάρκεια τθσ ςυηιτθςθσ του Σ/Ν για τισ μεταμοςχεφςεισ, ο 
Υπουργόσ Υγείασ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ, τθν απζςυρε κυριολεκτικά τθν τελευταία 
ςτιγμι μζςα ςτθ Βουλι. Καλοφμε τον κ. Υπουργό Υγείασ να τηρήςει τισ δεςμεφςεισ 
τησ Κυβζρνηςησ και να επαναφζρει άμεςα την προαναφερόμενη ρφθμιςη. 
 
 

Ο Πρόεδροσ 
 

Νικόλαοσ Μ. Σταυρακάκθσ 
Κακθγθτισ Ε.Μ.Π. 

 

Η Γραμματζασ 
 

Ευγενία Μπουρνόβα 
Αναπλθρϊτρια Κακθγιτρια Ε.Κ.Π.Α. 
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ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ   

Α  Π  Ο  Φ  Α  Σ  Η 
Ακινα,  16   ΙΟΥΝΙΟΥ  2011 

 

ΘΕΜΑ: Απόφαςη τησ  Ε.Γ. τησ ΠΟΣΔΕΠ για το Πιςτοποιητικό Παιδαγωγικήσ και Διδακτικήσ 
Επάρκειασ (ΠΠΔΕ). 

 
Η Εκτελεςτικι Γραμματεία τθσ ΠΟΣΔΕΠ, κατά τθν 5θ Συνεδρίαςθ τθσ Πζμπτθσ,  16 Ιουνίου 2011, 
ςυηιτθςε το πολφ ςθμαντικό κζμα του Πιςτοποιητικοφ Παιδαγωγικήσ και Διδακτικήσ Επάρκειασ 
(ΠΠΔΕ). Η ΠΟΣΔΕΠ υποςτθρίηει, καταρχιν, τθν ανάγκθ για ουςιαςτική παιδαγωγική και διδακτική 
κατάρτιςη των αποφοίτων των λεγόμενων καθηγητικϊν ςχολϊν, θ οποία ςιμερα είτε είναι 
ανφπαρκτθ είτε περιορίηεται, ςτισ περιςςότερεσ περιπτϊςεισ, ςτθν επιλογι 2-3 μακθμάτων 
Παιδαγωγικϊν. Το γεγονόσ αυτό δεν μπορεί να κεωρείται  ι να προβάλλεται ωσ ςοβαρι και ςφγχρονθ 
επιςτθμονικι διαδικαςία παιδαγωγικισ κατάρτιςθσ των μελλοντικϊν εκπαιδευτικϊν. Υποςτθρίηει 
επίςθσ τθν ανάγκθ για επιςτθμονικι και επαγγελματικι αναβάκμιςθ των υπθρετοφντων 
εκπαιδευτικϊν τθσ δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ μζςω του ςχεδιαςμοφ και τθσ υλοποίθςθσ 
ςφγχρονων  προγραμμάτων επιμόρφωςθσ του  εκπαιδευτικοφ προςωπικοφ.  
 
Παράλλθλα, όμωσ, οφείλει να προβεί ςε μια ςειρά διαπιςτϊςεων, οι οποίεσ αποδεικνφουν τθν 
προβλθματικι αντιμετϊπιςθ αυτοφ του ςοβαροφ ηθτιματοσ από τθν πλευρά του Υπουργείου 
Παιδείασ. Το νζο κεςμικό πλαίςιο (Ν.3848/2010 (ΦΕΚ Αϋ/71)) για το Πιςτοποιθτικό Παιδαγωγικισ 
Επάρκειασ παρουςιάηει ςοβαρά κενά -απόδειξθ τθσ προχειρότθτασ, με τθν οποία ςυχνά ςυντάςςονται 
τα νομοκετικά κείμενα- ενϊ το κείμενο  οδθγιϊν του Γενικοφ Γραμματζα προσ τουσ Πρυτάνεισ (Α.Π. 
46820 /Δ1 ςτισ 15-4-2011) ζρχεται ςε πλιρθ αντίκεςθ τόςο με το ςχετικό νόμο όςο και με το 
αυτοδιοίκθτο των ΑΕΙ. 
 

1. O N. 3848 αναγνωρίηει ότι μόνο τα Παιδαγωγικά Τμιματα (χωρίσ να τα προςδιορίηει 

περαιτζρω και αφινοντασ να εννοθκεί ότι πρόκειται για τα Τμιματα εκπαιδευτικϊν τθσ 

πρωτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ) παρζχουν ςτουσ πτυχιοφχουσ των παιδαγωγικι και διδακτικι 

επάρκεια μζςω του Προγράμματοσ Σπουδϊν, απαλλάςςοντασ τουσ πτυχιοφχουσ και τουσ 

φοιτθτζσ των εν λόγω Τμθμάτων από τθν υποχρζωςθ απόκτθςθσ πιςτοποιθτικοφ 

παιδαγωγικισ και διδακτικισ επάρκειασ. Αγνοεί ότι ςτα ελλθνικά ΑΕΙ λειτουργοφν Τμιματα 

εκπαιδευτικϊν και δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ (π.χ. Τμιμα Φιλοςοφίασ, Παιδαγωγικισ και 

Ψυχολογίασ, Τμιμα Φιλοςοφίασ και Παιδαγωγικισ ι άλλα Τμιματα ), τα οποία μζςω του 

ιςχφοντοσ Προγράμματοσ Σπουδϊν προςφζρουν ιδθ ςτουσ φοιτθτζσ τουσ πολφ περιςςότερα 

μακιματα παιδαγωγικισ και διδακτικισ κατάρτιςθσ από όςα  απαιτοφνται ςφμφωνα με το 
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κείμενο του Γενικοφ Γραμματζα για τθ χοριγθςθ του Πιςτοποιθτικοφ Παιδαγωγικισ και 

Διδακτικισ Επάρκειασ.  

2. Ο Ν. 3848 αναφζρεται  ξεκάκαρα ςε «ειδικό πρόγραμμα ςπουδϊν, τουλάχιςτον εξαμθνιαίασ 

διάρκειασ, το οποίο παρζχεται από τμιμα Α.Ε.Ι. ι από ομάδεσ ςυνεργαηόμενων τμθμάτων του 

ίδιου ι περιςςοτζρων Α.Ε.Ι. και καταρτίηεται με Απόφαςθ του οικείου Α.Ε.Ι., που εγκρίνεται 

από τον Υπουργό Παιδείασ, Δια Βίου Μάκθςθσ και Θρθςκευμάτων, φςτερα από γνϊμθ του 

Παιδαγωγικοφ Ινςτιτοφτου». Από τθν απλι ανάγνωςθ του Νόμου αντιλαμβάνεται κανείσ ότι 

το πρόςφατο κείμενο οδθγιϊν  του Γενικοφ Γραμματζα του Υπουργείου Παιδείασ  για ζνταξθ 

ςτα Προγράμματα Σπουδϊν των Τμθμάτων 8-10 μακθμάτων μετά το 5ο εξάμθνο, είναι ςε 

ευκεία αντίκεςθ με τισ διατάξεισ του Ν. 3848. Ο νόμοσ ορίηει εξαμθνιαίο, τουλάχιςτον, 

πρόγραμμα παιδαγωγικισ και διδακτικισ επάρκειασ το οποίο, πρϊτον, καταρτίηεται από τα 

ΑΕΙ χωρίσ ζξωκεν εντολζσ και δεφτερον, επιτρζπει να πραγματοποιθκεί  το εξάμθνο αυτό μετά 

τθν περάτωςθ των ςπουδϊν ςτο αντίςτοιχο Τμιμα και από τουσ πτυχιοφχουσ, που κα 

επιλζξουν ωσ επαγγελματικι κατεφκυνςθ τθν εκπαίδευςθ. Γιατί μια τζτοια επιλογι 

αποκλείεται αδικαιολόγθτα από το κείμενο οδθγιϊν του Γενικοφ Γραμματζα του Υπουργείου 

Παιδείασ; 

3. Ο Ν. 3848 ορίηει ότι τα προτεινόμενα προγράμματα από τα ΑΕΙ κα εγκρικοφν από τθν Υπουργό 

Παιδείασ φςτερα από γνϊμθ του Παιδαγωγικοφ Ινςτιτοφτου. Η διάταξθ αυτι είναι 

αντιςυνταγματικι. Είναι κεςμικά και επιςτθμονικά πρωτοφανζσ, προγράμματα ανωτάτων 

ςχολϊν να αξιολογοφνται από ζναν μθ ιςοδφναμο φορζα ιδιωτικοφ δικαίου με διοριηόμενθ 

διοίκθςθ. Η απόφαςθ για τα απαιτοφμενα μακιματα κα πρζπει να λαμβάνεται μόνο από τα 

ΑΕΙ.  

4. Δεν κακορίηονται, αδικαιολόγθτα, οφτε από το ςχετικό νόμο οφτε από το κείμενο οδθγιϊν οι 

όροι ςυμμετοχισ και τα κριτιρια επιλογισ των αποφοίτων παλαιότερων ετϊν, ςτοιχείο που 

κα αςκιςει μεγάλθ πίεςθ ςτα Τμιματα των ΑΕΙ, τα οποία αδυνατοφν να εκπαιδεφςουν ζναν 

όγκο τουλάχιςτον 60.000 αποφοίτων, όπωσ προκφπτει από τα αρικμθτικά ςτοιχεία του 

τελευταίου διαγωνιςμοφ του ΑΣΕΠ, χωρίσ τθν αντίςτοιχθ χρθματοδότθςθ και ενίςχυςθ από 

τθν πολιτεία για τθν πρόςλθψθ νζου διδακτικοφ και τεχνικοφ προςωπικοφ. 

5. Από το κείμενο οδθγιϊν του Γεν. Γραμματζα του Υπουργείου Παιδείασ το κζμα τθσ 

παιδαγωγικισ και διδακτικισ επάρκειασ αντιμετωπίηεται κυρίωσ ωσ ηιτθμα ζνταξθσ 

περιςςότερων μακθμάτων ςτο υπαρκτό πρόγραμμα ςπουδϊν. Είναι δυςτυχϊσ  εμφανισ θ 

υποτίμθςθ τθσ πρακτικισ άςκθςθσ των μελλοντικϊν εκπαιδευτικϊν ςτθ ςχολικι τάξθ, πολφ 

περιςςότερο γιατί  το Υπουργείο Παιδείασ φτάνει, εκτόσ των άλλων, να προτείνει θ διδακτικι 

επάρκεια να παρζχεται και με τθ μεκοδολογία τθσ εξ αποςτάςεωσ εκπαίδευςθσ. Αδυνατοφμε 

να πιςτζψουμε ότι το Υπουργείο επικυμεί να μεταφζρει το «επιτυχθμζνο μοντζλο» τθσ 

Μείηονοσ Επιμόρφωςθσ των υπθρετοφντων εκπαιδευτικϊν (κόςτουσ 150 εκατομμυρίων 

ευρϊ!) ςτθν παιδαγωγικι κατάρτιςθ των πτυχιοφχων των κακθγθτικϊν ςχολϊν.  
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Από τισ παραπάνω παρατθριςεισ διαφαίνεται η ανάγκη άμεςησ αλλαγήσ του ςχετικοφ νομοθετικοφ 

πλαιςίου και ανάκληςησ του ςχετικοφ κειμζνου οδηγιϊν προσ τα Πανεπιςτήμια με ςτόχο: 

 Τθν επιςτθμονικι κεμελίωςθ τθσ δομισ και του περιεχόμενου τθσ παιδαγωγικισ και 

διδακτικισ κατάρτιςθσ των φοιτθτϊν και των πτυχιοφχων πανεπιςτθμιακϊν Τμθμάτων  από τα 

ίδια τα ΑΕΙ με προςανατολιςμό τόςο τη θεωρητική κατάρτιςη ςε θζματα παιδαγωγικήσ, 

ψυχολογίασ-κοινωνιολογίασ  και ιςτορίασ  τησ εκπαίδευςησ, τη διδακτική των γνωςτικϊν 

αντικειμζνων κάθε τμήματοσ αλλά και την υψηλήσ ποιότητασ πρακτική άςκηςη των 

μελλοντικϊν εκπαιδευτικϊν ςτο ίδιο το ςχολείο. 

 Τθ  δυνατότθτα παροχισ παιδαγωγικισ και διδακτικισ κατάρτιςθσ από τα ΑΕΙ είτε μζςω τησ 

ζνταξησ μαθημάτων ςτο υπάρχον πρόγραμμα ςπουδϊν είτε, όπωσ αυτι προβλζπεται από 

τισ διατάξεισ του Ν 3848/2010, δθλαδι ςτα πλαίςια ενόσ, τουλάχιςτον, εξαμήνου μετά το 

πζρασ των ςπουδϊν για όςουσ πτυχιοφχουσ επιθυμοφν να εργαςτοφν ςτην εκπαίδευςη. 

 Η κατάρτιςθ αυτι μπορεί ςτισ περιπτϊςεισ πρόςκετου εξαμινου να ςυντελεςτεί μζςω 

ςυνεργαςίασ διαφόρων τμημάτων ςε κάθε ΑΕΙ.  Σε αυτι τθν περίπτωςθ θ πιο κατάλλθλθ για 

να ςυντονίςει και να οργανϊςει αυτό το επιςτθμονικό πρόγραμμα κα ιταν μια Σχολι 

Επιςτθμϊν τθσ Αγωγισ, ενϊ αν θ κατάρτιςθ αυτι είναι τουλάχιςτον δφο εξαμινων  είναι 

λογικό να μπορεί να οδηγεί και ςε Μεταπτυχιακό Δίπλωμα. 

Παράλλθλα θ πολιτικι θγεςία πρζπει να δεςμευτεί ότι: 

 Το κόςτοσ τησ Παιδαγωγικήσ και Διδακτικήσ  Κατάρτιςησ των  μελλοντικϊν εκπαιδευτικϊν 

το αναλαμβάνει αποκλειςτικά η Πολιτεία κατακζτοντασ ςυγκεκριμζνο πλαίςιο 

χρθματοδότθςθσ των μεγάλων αναγκϊν, που κα προκφψουν (μζλθ ΔΕΠ, διδάςκοντεσ με 

ςυμβάςεισ 407, αίκουςεσ, υποδομζσ, βοθκθτικό και διοικθτικό προςωπικό κ.α.). 

 Η Παιδαγωγική και Διδακτική Κατάρτιςη των  μελλοντικϊν Εκπαιδευτικϊν παρζχεται  μόνο 

ςτα ΑΕΙ με κριτήρια διαφάνειασ και όχι από ποικίλουσ φορείσ, που κα επιδιϊξουν  να 

εκμεταλλευτοφν τθν ευκαιρία και να αποκομίςουν οικονομικά  οφζλθ. 

Η Εκτελεςτική Γραμματεία τησ ΠΟΣΔΕΠ, δηλϊνει ότι δεν θα ανεχτεί τη διαφαινόμενη  επιθυμία ή 

επιδίωξη  εμπορευματοποίηςησ του δημόςιου αγαθοφ τησ παιδαγωγικήσ και διδακτικήσ κατάρτιςησ 

των εκπαιδευτικϊν επαναλαμβάνοντασ τη ςταθερή και αδιαπραγμάτευτη θζςη τησ ότι η 

εκπαίδευςη των εκπαιδευτικϊν είναι υποχρζωςη του κράτουσ  και γίνεται μόνο ςτα ΑΕΙ. 

 

Ο Πρόεδροσ 
 

Νικόλαοσ Μ. Σταυρακάκθσ 
Κακθγθτισ Ε.Μ.Π. 

 

Η Γραμματζασ 
 

Ευγενία Μπουρνόβα 
Αναπλθρϊτρια Κακθγιτρια Ε.Κ.Π.Α. 
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Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ε Ι Ο   

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ  
Ακινα,  5  Ιουλίου  2011 

 

ΘΕΜΑ: Θζση του Προεδρείου της ΠΟΔΕΠ για το ΠΡΟΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΤ «ΟΡΓΑΝΩΗ ΑΝΩΣΑΣΗ 
ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ, ΑΝΕΞΑΡΣΗΣΗ ΑΡΧΗ ΓΙΑ ΣΗ ΔΙΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΣΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΗΝ 
ΑΝΩΣΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ». 

 
Σιμερα παραλάβαμε το προςχζδιο του Νζου Νόμου για τθν ανϊτατθ εκπαίδευςθ από 
τθν Υπουργό Παιδείασ.  Αυτό ςυμβαίνει τθ ςτιγμι που:  
Α) Η πολιτικι του Υπουργείου Παιδείασ μζχρι ςιμερα απζναντι ςτα Πανεπιςτιμια 
χαρακτθρίηεται από:  
1) τθ ςυνεχι και ςυςτθματικι απαξίωςθ των Πανεπιςτθμίων και ςυκοφάντθςθ των 
Πανεπιςτθμιακϊν με διάφορα μζςα και ςε διάφορα επίπεδα, 
2) τθ μείωςθ μζχρι και 50% τθσ χρθματοδότθςθσ των Ιδρυμάτων από τον τακτικό 
Προχπολογιςμό, 
3) τθ ςυνζχιςθ μζχρι ςιμερα τθσ μθδενικισ χρθματοδότθςθσ τθσ ζρευνασ από το ΕΣΠΑ, 
4)τθν παράνομθ και αντιδεοντολογικι παρεμπόδιςθ τθσ εξζλιξθσ εκατοντάδων 
ςυναδζλφων και τον μθ διοριςμό νεοεκλεγζντων μελϊν ΔΕΠ. 
 
Β) Όςον αφορά ςτο πολφ ςοβαρό κζμα τθσ διαβοφλευςθσ για το νζο νόμο, ζχουμε να 
παρατθριςουμε ότι ιταν ελλιπζςτατθ, αποςπαςματικι και με κυρίαρχα τα ςτοιχεία τθσ 
επικοινωνιακισ πολιτικισ, αφοφ: 
1) δεν ολοκλθρϊκθκε θ διαδικαςία διαλόγου ςτα πλαίςια τθσ διακομματικισ επιτροπισ 
τθσ Βουλισ, 
2) δεν ζγινε ουςιαςτικι και ςε βάκοσ ςυηιτθςθ ςτα πλαίςια του ΣΑΠΕ και του ΣΑΤΕ, ωσ 
όφειλε, αλλά ζγινε επιλογι ςυνεδριάςεων ςτα πλαίςια του ΕΣΥΠ, ζνα όργανο ςτο 
οποίο κα ζπρεπε να ζλκουν οι ειςθγιςεισ των δφο ειδικϊν ςωμάτων ΣΑΠΕ και ΣΑΤΕ για 
τθν τελικι ςφνκεςθ, 
3) δεν ζγινε κανζνασ ουςιαςτικόσ και ςυςτθματικόσ διάλογοσ με τισ Ομοςπονδίεσ του 
χϊρου τθσ ανϊτατθσ εκπαίδευςθσ για τισ κεντρικζσ κατευκφνςεισ του νζου νόμου, οφτε 
ζχουν λθφκεί υπόψθ οι κζςεισ των Ομοςπονδιϊν ςτα βαςικά τουσ ςθμεία. 
 
Γ) Όςον αφορά ςτα βαςικά ςθμεία του νζου κεςμικοφ πλαιςίου, ςφμφωνα με τα μζχρι 
ςιμερα γνωςτά, κεωροφμε ότι: 
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1) Η διοίκθςθ κα πρζπει να αςκείται κατά κφριο λόγο από τον Πρφτανθ και τθ 
Σφγκλθτο του Ιδρφματοσ. Όλα τα μονοπρόςωπα όργανα (Πρφτανθσ, 
Κοςμιτορεσ, Πρόεδροι κλπ) κα πρζπει να εκλζγονται από τα μζλθ ΔΕΠ του 
αντίςτοιχου ςϊματοσ, χωρίσ κανζνα αποκλειςμό των βακμίδων. 

2) Το Συμβοφλιο του Ιδρφματοσ κα πρζπει να ζχει κυρίωσ ςυμβουλευτικό και 
ελεγκτικό ρόλο. Οργανϊνει τθν αξιολόγθςθ του ιδρφματοσ, προβάλλει το 
Ίδρυμα προσ τα ζξω και ςυμβάλλει ςτθν εξεφρεςθ πθγϊν χρθματοδότθςθσ 
κακϊσ και ςτθ χάραξθ τθσ ςτρατθγικισ του Ιδρφματοσ. Πρζπει να υπάρξει 
ςαφισ περιγραφι των χαρακτθριςτικϊν των εξωτερικϊν μελϊν του 
Συμβουλίου. 

3) Δθμιουργείται μια ανεξάρτθτθ εκνικι αρχι, θ οποία διενεργεί τθν αξιολόγθςθ 
και πιςτοποίθςθ των Ιδρυμάτων, διαχειρίηεται τθ χρθματοδότθςθ και ειςθγείται 
τθν εκνικι ςτρατθγικι για τθν ανϊτατθ εκπαίδευςθ ςτθν Πολιτεία.  

 
Με βάςθ τα παραπάνω, κεωροφμε ότι για τθ ςωςτι ςυνζχεια των διαδικαςιϊν και 
εφόςον, όπωσ δθλϊνει το Υπουργείο, κζλει τον ουςιαςτικό διάλογο από τϊρα και ςτο 
εξισ, κα πρζπει να δοκεί ικανόσ χρόνοσ (τουλάχιςτον 3 μινεσ για τζτοιασ ζκταςθσ 
μεταρρφκμιςθ) ςτα κεςμικά όργανα των Πανεπιςτθμίων και των Πανεπιςτθμιακϊν να 
μελετιςουν αυτό το προςχζδιο, που ςιμερα δίδεται επίςθμα για πρϊτθ φορά, ϊςτε να 
μπορζςουν να διατυπϊςουν τισ απόψεισ τουσ κατά ζγκυρο και ςυγκροτθμζνο τρόπο.  
 
Η εςπευςμζνθ ψιφιςθ του νζου νόμου μζςα ςε λίγεσ βδομάδεσ, αφενόσ δεν κα 
βοθκιςει ςτθ ςυνδιαμόρφωςθ των αναγκαίων αλλαγϊν ςτο κεςμικό πλαίςιο και 
αφετζρου κα ςυναντιςει τθ ςφοδρι αντίδραςθ ολόκλθρθσ τθσ πανεπιςτθμιακισ 
κοινότθτασ. Η πρόςφατθ αλλά και θ γενικότερθ εμπειρία ζχει αποδείξει ότι ζνασ νόμοσ 
εφαρμόηεται ςτα Πανεπιςτιμια όταν ζχει τθ ςυναίνεςθ και αποδοχι τθσ πλειοψθφίασ 
τθσ πανεπιςτθμιακισ κοινότθτασ, τθν οποία το προτεινόμενο νομοςχζδιο δεν ζχει 
εξαςφαλίςει οφτε κατ’ ελάχιςτον. 
 

Ο Πρόεδροσ 
 

Νικόλαοσ Μ. Σταυρακάκθσ 
Κακθγθτισ Ε.Μ.Π. 

 

Η Γραμματζασ 
 

Ευγενία Μπουρνόβα 
Αναπλθρϊτρια Κακθγιτρια Ε.Κ.Π.Α. 
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Ομοζπονδία Συλλόγων 

Εκπαιδευηικού Προζωπικού Τ.Ε.Ι.  (ΟΣΕΠ-ΤΕΙ) 
 

Ένωζη Ελλήνων Ερευνηηών (EEE) 
 

Αθήνα,  12 Iουλίου 2011 

 
Προσ τθ Γραμματζα του  
ΚΚΕ,  
Κυρία Αλζκα Παπαριγα,  Ακινα. 
 
Αξιότιμθ Κυρία Γραμματζα, 
 
Οι Ομοςπονδίεσ του χώρου τθσ Ανώτατθσ Εκπαίδευςθσ και Ζρευνασ ΠΟΣΔΕΠ, ΟΣΕΠ/ΤΕΙ 
και ΕΕΕ ηθτοφν να ςασ ςυναντιςουν. Ο λόγοσ τθσ αίτθςθσ για ςυνάντθςθ μαηί ςασ είναι 
θ παρουςίαςθ των βαςικών προβλθμάτων, που αντιμετωπίηει ςιμερα το ςφςτθμα 
Ανώτατθσ Εκπαίδευςθσ και Ζρευνασ τθσ χώρασ μασ. Ειδικότερα κζλουμε να ςασ 
παρουςιάςουμε τισ κζςθ των Ομοςπονδιών για το νομοςχζδιο, που ζχει πρόςφατα 
δθμοςιοποιιςει το Υπουργείο Παιδείασ για τθν «Οργάνωςη Ανώτατησ Εκπαίδευςησ, 
Ανεξάρτητη Αρχή για τη Διαςφάλιςη και Πιςτοποίηςη τησ Ποιότητασ ςτην Ανώτατη 
Εκπαίδευςη».  
 
Με ιδιαίτερθ εκτίμθςθ, 
 
 

Πρόεδροσ  ΠΟΣΔΕΠ                              Πρόεδροσ ΟΣΕΠ/ΤΕΙ                    Πρόεδροσ   ΕΕΕ 
 
 
Νικόλαοσ Μ. Σταυρακάκθσ                    Γιάννθσ Τςάκνθσ                      Δθμιτρθσ Ε. Λουκάσ 
Κακθγθτισ Ε.Μ.Π.                            Κακθγθτισ ΤΕΙ Ακινασ                     Κφριοσ Ερευνθτισ 
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Π Ρ Ο E Δ Ρ Ε Ι Ο   
 

Δ Ε Λ Τ  Ι Ο    Τ Υ Π Ο Υ 
 

Ακινα,  12  Ιουλίου  2011 
 

ΘΕΜΑ: Παρουςίαςθ ςτο Υπουργικό Συμβοφλιο του Προςχεδίου Νόμου για τθν «Οργάνωςη 
Ανώτατησ Εκπαίδευςησ, Ανεξάρτητη Αρχή για τη Διαςφάλιςη και Πιςτοποίηςη τησ Ποιότητασ 
ςτην Ανώτατη Εκπαίδευςη». 

 
Παρουςιάςτθκε ςιμερα ςτο Υπουργικό Συμβοφλιο, από τθν Υπουργό Παιδείασ, το 
προςχζδιο του Νόμου για τθν «Οργάνωςη Ανώτατησ Εκπαίδευςησ, Ανεξάρτητη Αρχή 
για τη Διαςφάλιςη και Πιςτοποίηςη τησ Ποιότητασ ςτην Ανώτατη Εκπαίδευςη» ενϊ 
εξαγγζλκθκε θ ειςαγωγι του ςτθν Επιτροπι Μορφωτικϊν Υποκζςεων τθσ Βουλισ τθν 
επόμενθ εβδομάδα.  
 
Η εςπευςμζνθ προϊκθςθ του προςχεδίου επιχειρείται τθ ςτιγμι που αποτελεί γενικι 
διαπίςτωςθ ότι δεν ζχει προχωριςει κατ’ ελάχιςτον ο ουςιαςτικόσ διάλογοσ, που κατ’ 
επανάλθψθ και για αρκετοφσ μινεσ ζχει ηθτιςει θ ΠΟΣΔΕΠ. Αναγκαηόμαςτε να 
επαναλάβουμε για άλλθ μια φορά ότι θ μζχρι τϊρα αποκαλοφμενθ διαβοφλευςθ για το 
νζο νόμο, υπιρξε  ελλιπζςτατθ, αποςπαςματικι και με κυρίαρχα τα ςτοιχεία τθσ 
επικοινωνιακισ πολιτικισ ςε όλα τα επίπεδα, Διακομματικι Επιτροπι τθσ Βουλισ, 
Εκνικό Συμβοφλιο Παιδείασ (ΕΣΥΠ), Ομοςπονδίεσ και κεςμικοφσ εκπροςϊπουσ του 
χϊρου τθσ Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ. 
 
Η μεγάλθ πλειοψθφία τθσ πανεπιςτθμιακισ κοινότθτασ  ζχει ςαφϊσ αναγνωρίςει  τθν 
αναγκαιότθτα να γίνουν αλλαγζσ ςτον τρόπο λειτουργίασ των Πανεπιςτθμίων μασ, 
κακϊσ το κεςμικό πλαίςιο (που βαςίηεται ςτο Ν. 1268/82) χρειάηεται ςθμαντικι 
αναδιάρκρωςθ θ οποία πρζπει να γίνει με γνϊμονα ότι το Πανεπιςτιμιο είναι ζνασ από 
τουσ κεςμικοφσ πυλϊνεσ ςτουσ οποίουσ κα πρζπει θ ελλθνικι κοινωνία να ςτθριχκεί 
για να βγει από τθν πρωτοφανι κρίςθ ςτθν οποία βρίςκεται. Είναι κρίμα, όταν θ 
ΠΟΣΔΕΠ ςιμερα εκφράηει ζνα κίνθμα για ριηικζσ μεταρρυκμίςεισ, που ζχει ξεκινιςει 
εδϊ και μια δεκαετία μζςα ςτα πανεπιςτιμια και ζχει ςυςπειρϊςει ό,τι πιο αξιόμαχο 
και δυναμικό διακζτει θ ακαδθμαϊκι κοινότθτα, οι άςτοχεσ, φοβικζσ, επιπόλαιεσ  και 
αναποτελεςματικζσ  κινιςεισ και επιλογζσ τθσ πολιτικισ θγεςίασ του Υπουργείου να 
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κινδυνεφουν να οδθγιςουν τα πράγματα ςε πλιρεσ αδιζξοδο με τελικό χαμζνο για μια 
ακόμα φορά το ελλθνικό δθμόςιο πανεπιςτιμιο. 
 
Δεν ζχουν λθφκεί υπόψθ,  οφτε κατά προςζγγιςθ και παρά τουσ περί του αντικζτου 
κακθμερινοφσ ιςχυριςμοφσ τθσ Υπουργοφ, οι βαςικζσ κζςεισ των Ομοςπονδιϊν ςε όλεσ 
τισ κεντρικζσ κατευκφνςεισ του νζου νόμου. Θζςεισ οι οποίεσ αφοροφν τθ Διοίκθςθ, τισ 
προπτυχιακζσ και μεταπτυχιακζσ ςπουδζσ, το προςωπικό, τθ μετάβαςθ ςτο νζο 
κακεςτϊσ, κ.α., όπωσ για παράδειγμα ότι το Συμβοφλιο του Ιδρφματοσ κα πρζπει να 
ζχει κυρίωσ ςυμβουλευτικό και ελεγκτικό ρόλο. 
 
Αναλογιηόμενοι τθν κριςιμότθτα των περιςτάςεων και τθ ςτρατθγικι ςθμαςία που ζχει 
για τθ ςφγχρονθ ανάπτυξθ τθσ χϊρασ θ ουςιαςτικι αναβάκμιςθ τθσ Ανϊτατθσ 
Εκπαίδευςθσ ειδικά αυτζσ τισ κρίςιμεσ ςτιγμζσ, για άλλθ μια φορά κάνουμε ζκκλθςθ 
προσ τουσ αρμόδιουσ εκπροςϊπουσ τθσ Πολιτείασ να μθν προχωριςουν ςτθ ψιφιςθ 
του νομοςχεδίου, πριν ολοκλθρωκεί ζνασ ουςιαςτικόσ διάλογοσ με τα κεςμικά όργανα 
των Πανεπιςτθμίων και των Πανεπιςτθμιακϊν. 
 
Η ψιφιςθ του νζου νόμου για τα πανεπιςτιμια μζςα ςε περιοριςμζνο χρονικό 
διάςτθμα και ςτο μζςον του καλοκαιριοφ, αφενόσ δεν ςυμβάλλει ςτθ ςυνδιαμόρφωςθ 
των αναγκαίων αλλαγϊν ςτο κεςμικό πλαίςιο και αφετζρου κα προκαλζςει αρνθτικι 
αντίδραςθ ολόκλθρθσ τθσ πανεπιςτθμιακισ κοινότθτασ.  
 
Η Ομοςπονδία, με απόλυτο το αίςκθμα τθσ ευκφνθσ προσ τθν πανεπιςτθμιακι 
κοινότθτα αλλά και τθν κοινωνία γενικότερα, δθλϊνει ότι ςυνεχίηει να μθ ςυμφωνεί με 
τισ βαςικζσ επιλογζσ αλλά και αρκετζσ από τισ επιμζρουσ ρυκμίςεισ του νομοςχεδίου.    
 
Η ΠΟΣΔΕΠ ζχει ςυγκεκριμζνεσ κζςεισ τόςο ςτο γενικό πλαίςιο όςο και ςτα ειδικά 
κζματα, τισ οποίεσ ζχει εδϊ και μινεσ δθμοςιοποιιςει, ανταποκρινόμενθ ςτισ 
εξαγγελίεσ τθσ Υπουργοφ για διάλογο και τισ οποίεσ κα προβάλλει με όλα τα μζςα και 
ςε όλα τα φόρα τισ επόμενεσ μζρεσ και κα ηθτιςει τθ ςοβαρι ςυηιτθςθ πάνω ς’ αυτά. 
 
Υπενκυμίηουμε για άλλθ μια φορά, ότι -όπωσ διδάςκει θ πρόςφατθ αλλά και θ 
γενικότερθ ελλθνικι και διεκνισ εμπειρία- ζνασ νόμοσ εφαρμόηεται ςτα Πανεπιςτιμια, 
όταν ζχει τθ ςυναίνεςθ και αποδοχι τθσ δυναμικισ πλειοψθφίασ τθσ πανεπιςτθμιακισ 
κοινότθτασ. Οι μζχρι τϊρα ενζργειεσ του Υπουργείου για τθν προϊκθςθ του 
νομοςχεδίου δεν εξαςφάλιςαν τθ ςυναίνεςθ και δυςτυχϊσ δεν διαφαίνεται ότι 
πρόκειται να τθν εξαςφαλίςουν και ςτθ ςυνζχεια. 
 
 

Ο Πρόεδροσ 
 

Νικόλαοσ Μ. Σταυρακάκθσ 
Κακθγθτισ Ε.Μ.Π. 

 

Η Γραμματζασ 
 

Ευγενία Μπουρνόβα 
Αναπλθρϊτρια Κακθγιτρια Ε.Κ.Π.Α. 
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Πανελλήνια Ομοζπονδία Συλλόγων  

Διδακηικού και Ερευνηηικού Προζωπικού (ΠΟΣΔΕΠ)  
  

Ομοζπονδία Συλλόγων 

Εκπαιδευηικού Προζωπικού Τ.Ε.Ι.  (ΟΣΕΠ-ΤΕΙ) 
 

Ένωζη Ελλήνων Ερευνηηών (EEE) 
 

Δ Ε Λ Τ Ι Ο    Τ Υ Π Ο Υ 
 

Ακινα,  18  Ιουλίου  2011 
 
Αντιπροςωπεία των δφο Ομοςπονδιϊν ΠΟΣΔΕΠ, ΟΣΕΠ-ΤΕΙ και τθσ Ζνωςθσ Ελλινων 
Ερευνθτϊν ςυναντθκικαμε ςιμερα με τθν πολιτικι θγεςία του ΥΠΔΒΜΘ. Από τθν 
πλευρά μασ δθλϊςαμε για μια ακόμα φορά ότι τα χρονικά όρια που κζτει το Υπουργείο 
για τθν ψιφιςθ του νζου νόμου είναι αςφυκτικά και δεν επιτρζπουν τον ουςιαςτικό 
και ςε βάκοσ διάλογο για όλο το φάςμα των μεγάλων κεμάτων, που τίκενται από το 
προςχζδιο νόμου.   
 
Παρουςιάςτθκαν αναλυτικά οι κζςεισ των Ομοςπονδιϊν για τα βαςικά ηθτιματα, όπωσ 
θ διατιρθςθ του Τμιματοσ ωσ βαςικισ ακαδθμαϊκισ μονάδασ / θ εκλογι των 
μονοπρόςωπων οργάνων (Πρφτανθσ, Κοςμιτορεσ, Πρόεδροι, κλπ) από τα μζλθ ΔΕΠ/ΕΠ 
όλων των βακμίδων των αντιςτοίχων μονάδων / θ Διοίκθςθ αςκείται από τον 
Πρφτανθ/Πρόεδρο ΤΕΙ και τθ Σφγκλθτο / το Συμβοφλιο Ιδρφματοσ αςκεί ελεγκτικό ρόλο 
και χαράςςει ςτρατθγικι / θ διαμόρφωςθ ενιαίων προςόντων για όλα τα 
πανεπιςτιμια/ΤΕΙ/ΕΚ για κάλυψθ κζςθσ κακθγθτι/ερευνθτι οποιαςδιποτε βακμίδασ / 
οι βαςικζσ ςπουδζσ για το πρϊτο πτυχίο καλφπτονται οικονομικά από το κράτοσ, 
δθλαδι δεν υπάρχουν δίδακτρα / τα ςφντομα προγράμματα ςπουδϊν να αφοροφν 
αποκλειςτικά τθ Σχολι Δια Βίου Μάκθςθσ / θ Πολιτεία να εγγυάται τθ χρθματοδότθςθ 
των πανεπιςτθμιακϊν ιδρυμάτων για κάλυψθ λειτουργικϊν δαπανϊν, ανάπτυξθ 
υλικοτεχνικισ υποδομισ και μιςκοδοςία προςωπικοφ / αναδιοργάνωςθ των 
μεταπτυχιακϊν ςπουδϊν  και άλλα. 
 

Τζλοσ, τονίςαμε τθν ανάγκθ φπαρξθσ ενόσ ςυνολικοφ ςυνοδευτικοφ πλαιςίου για τθ 
μεταρρφκμιςθ τθσ Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ, που ςτθν παροφςα φάςθ κεωροφμε ότι 
πρζπει να περιλαμβάνει και τα ακόλουκα: 

 
 Αποςαφινιςθ των μεταβατικϊν διατάξεων με διαςφάλιςθ όλων των ιδθ 

υπθρετοφντων και νεοεκλεγζντων ςυναδζλφων. 
 Άμεςο διοριςμό όλων των νεοεκλεγμζνων μελϊν ΔΕΠ/ΕΠ. 
 Δζςμευςθ για το νζο ειδικό μιςκολόγιο των μελϊν ΔΕΠ/ΕΠ και των ερευνθτϊν 

ωσ δθμοςίων λειτουργϊν. Ηθτοφμε τθν άμεςθ ςυνάντθςθ των Υπουργϊν 
Οικονομικϊν και Παιδείασ με τισ Ομοςπονδίεσ.  
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 Σαφι δζςμευςθ για μόνιμο εκνικό πρόγραμμα ζρευνασ, που κα προκθρφςςεται 
ςε τακτά χρονικά διαςτιματα ςε όλουσ τουσ άξονεσ βαςικισ και εφαρμοςμζνθσ 
ζρευνασ. 

 Επιτάχυνςθ τθσ ροισ χρθματοδότθςθσ τθσ ζρευνασ από το ΕΣΠΑ. 
 

Δθλϊςαμε ότι μζχρι τθν τελευταία μζρα ψιφιςθσ του Ν/Σ από τθ Βουλι κα παλεφουμε 
να πείςουμε με κάκε μζςον το Υπουργείο, τθν Κυβζρνθςθ, όλα τα κόμματα και κάκε 
μζλοσ του Ελλθνικοφ Κοινοβουλίου για τθν ορκότθτα και τθν ευρφτατθ αποδοχι των 
κζςεων που εκφράηουν οι Ομοςπονδίεσ και οι λοιπζσ ςυλλογικότθτεσ τθσ ακαδθμαϊκισ 
κοινότθτασ με τελικό ςτόχο τθν αναβάκμιςθ του ενιαίου χϊρου ανϊτατθσ εκπαίδευςθσ 
και ζρευνασ τθσ χϊρασ μασ. 
 
Πρόεδροσ  ΠΟΣΔΕΠ                              Πρόεδροσ ΟΣΕΠ/ΤΕΙ                    Πρόεδροσ   ΕΕΕ 
 
 
Νικόλαοσ Μ. Σταυρακάκθσ                    Γιάννθσ Τςάκνθσ                      Δθμιτρθσ Ε. Λουκάσ 
Κακθγθτισ Ε.Μ.Π.                              Κακθγθτισ ΤΕΙ Ακινασ                   Κφριοσ Ερευνθτισ 
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Πανελλήνια Ομοζπονδία Συλλόγων 
Διδακηικού και Ερευνηηικού 

Προζωπικού 
Διεύθυνζη:     ΣΤΑΔΙΟΥ  5,   GR105 62,    ΑΘΗΝΑ,     

Ηλεκηρονικό Ταχυδρομείο: posdep@posdep.gr      Ιζηοζελίδα: www.posdep.gr 

Τηλέθωνο:  210-3689372          Fax:  210-3689376 
 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

Αθήνα,  19  Ιουλίου  2011 
 

ΘΕΜΑ: Συνάντηςη του Προεδρείου τησ ΠΟΣΔΕΠ με τον πρόεδρο τησ Δημοκρατικήσ Αριςτεράσ, 
Φώτη Κουβζλη για το Προςχζδιο Νόμου για την «Οργάνωςη Ανώτατησ Εκπαίδευςησ, 
Ανεξάρτητη Αρχή για τη Διαςφάλιςη και Πιςτοποίηςη τησ Ποιότητασ ςτην Ανώτατη 
Εκπαίδευςη». 

 
Ππαγμαηοποιήθηκε ζήμεπα ζςνάνηηζη ηος πποεδπείος ηηρ ΠΟΓΔΠ με ηον Φώηη 

Κοςβέλη, ππόεδπο ηηρ Γημοκπαηικήρ Απιζηεπάρ, και ηην Μαπία Ρεπούζη, 

ςπεύθςνη ηος Σμήμαηορ Παιδείαρ ηος κόμμαηορ, ζηο πλαίζιο ηυν 

ζςνανηήζευν πος αποθάζιζε η Ομοζπονδία με ηοςρ απσηγούρ ηυν κομμάηυν 

ώζηε να ενημεπώζει για ηιρ θέζειρ ηηρ επί ηος νομοζσεδίος. 

 

Σο πποεδπείο πεπιέγπατε ηο αζθςκηικό σπονικό πλαίζιο διαλόγος πος μόλιρ 

άπσιζε με ηο ςποςπγείο και διαηύπυζε ηην ππόθεζή ηος να αγυνιζηεί με 

όλερ ηος ηιρ δςνάμειρ ώζηε να αλλάξει ηιρ πποηεινόμενερ πςθμίζειρ ζηην 

καηεύθςνζη ηυν πποηάζευν ηηρ Ομοζπονδίαρ, πποηάζειρ πος καηαηέθηκαν 

ππιν δςο σπόνια για ηιρ αναγκαίερ αλλαγέρ ζηο θεζμικό πλαίζιο ηυν ΑΔΙ.  

Σο πποεδπείο ηηρ ΠΟΓΔΠ έκανε ζαθέρ όηι επιθςλάζζεηαι να ηοποθεηηθεί εκ 

νέος ζηο ηελικό ζσέδιο όηαν θα θηάζει ζηη Βοςλή. 

 

Ο ππόεδπορ ηηρ Γημοκπαηικήρ Απιζηεπάρ εξέθπαζε ηη ζςμθυνία ηος και ηην 

ζηήπιξή ηος ζηιρ πποηάζειρ και ηη ζηάζη ηηρ Ομοζπονδίαρ. 

 
 

Ο Πρόεδροσ 
 

Νικόλαοσ Μ. Σταυρακάκησ 
Καθηγητήσ Ε.Μ.Π. 

 

Η Γραμματζασ 
 

Ευγενία Μπουρνόβα 
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ε.Κ.Π.Α. 
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Πανελλήνια Ομοζπονδία υλλόγων 
Διδακηικού και Ερευνηηικού 

Προζωπικού 
Διεφθυνση:     ΣΤΑΔΙΟΥ  5,  4ος Όροφος,   GR105 62,    ΑΘΗΝΑ,     

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: posdep@posdep.gr      Ιστοσελίδα: www.posdep.gr 
Τηλζφωνο:  210-3689372          Fax:  210-3689376 

Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ε Ι Ο 
 

Αθήνα,  20  Ιουλίου  2011 
 

ΘΕΜΑ: Πξνηάζεηο ηνπ Πξνεδξείνπ ηεο ΠΟΣΓΔΠ γηα Βαζηθέο Αιιαγέο ζην Πξνζρέδην 

Νφκνπ γηα ηελ «Οπγάνωζη Ανώηαηηρ Εκπαίδεςζηρ, Ανεξάπηηηη Απσή για ηη Διαζθάλιζη 

και Πιζηοποίηζη ηηρ Ποιόηηηαρ ζηην Ανώηαηη Εκπαίδεςζη». 

 
Με βάζε ηηο ζέζεηο ηνπ 10

νπ
 Σπλεδξίνπ ηεο Οκνζπνλδίαο, θαη ζε ζρέζε κε ην πξνζρέδην 

λφκνπ πνπ δφζεθε ζηε δεκνζηφηεηα, πξνηείλνπκε ηηο αθφινπζεο αιιαγέο: 

 

 

1] Σε ό,ηι αθοπά ηη διάπθπυζη ηυν ΑΔΙ: 

 

Να διαηηπηθεί ηο Τμήμα υρ βαζική εκπαιδεςηική μονάδα. 

 

Η Σσολή απνηειεί ηε βαζηθή  αθαδεκατθή θαη δηνηθεηηθή κνλάδα ελφο ΑΔΙ, ε νπνία 

θαιχπηεη κηα ελφηεηα ζπγγελψλ επηζηεκνληθψλ θιάδσλ θαη εμαζθαιίδεη ηελ 

δηεπηζηεκνληθή θαη δηαθιαδηθή πξνζέγγηζε θαη επηθνηλσλία ηνπο θαη ηνλ αλαγθαίν γηα 

ηελ δηδαζθαιία θαη έξεπλα  ζπληνληζκφ ηνπο.  

Η Σρνιή  δηαξζξψλεηαη ζε Τκήκαηα. 

Τν Τμήμα απνηειεί ηε βαζηθή εθπαηδεπηηθή κνλάδα θαη θαιχπηεη ην γλσζηηθφ 

αληηθείκελν κηαο επηζηήκεο. Έρεη ηελ επζχλε ηεο νξγάλσζεο ησλ ζπνπδψλ θαη ηεο 

δηδαζθαιίαο, ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ηνπ θαλνληζκνχ ζπνπδψλ θαη πηζηνπνηεί ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε ησλ ζπνπδψλ κε ηελ απνλνκή πηπρίνπ. (πξβι. άξζξν 6 παξ. 1 θαη 2. ηνπ 

λ. 1268/1982). 

Σην θαλνληζκφ ή νξγαληζκφ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ είλαη δπλαηφλ λα πξνβιέπνληαη  

απνθιίζεηο απφ ην πξφηππν απηφ δηνίθεζεο φηαλ απηέο δηθαηνινγνχληαη απφ ηελ 

ηδηνκνξθία (ηδηαηηεξφηεηαο  γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ, κεγέζνπο Σρνιήο ή Τκήκαηνο, 

θ.ά.).  Έηζη είλαη δπλαηφλ λα ππάξρνπλ κνλνηκεκαηηθέο ζρνιέο, φπσο ε ηαηξηθή, ε  

λνκηθή, θ.ά.  

Τα κέιε ΓΔΠ δηνξίδνληαη θαη αλήθνπλ νξγαληθά ζηε Σρνιή.  Τνπνζεηνχληαη θαη 

ππεξεηνχλ αλάινγα κε ηα δηδαθηηθά ηνπο θαζήθνληα  ζηα Τκήκαηα ή ζηνπο ηνκείο.  

Ο πξνγξακκαηηζκφο ησλ ζέζεσλ θαη νη εθπαηδεπηηθνί θαη εξεπλεηηθνί ζηφρνη ηεο Σρνιήο  

θαη ησλ Τκεκάησλ αλήθεη ζηελ επζχλε ηνπ Κνζκήηνξα.  
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2] Σε ό,ηι αθοπά ηα όπγανα διοίκηζηρ ηυν πανεπιζηημίυν: 

Να δηαηεξήζεη ε Σχγθιεηνο, σο αλψηαην αθαδεκατθφ φξγαλν ηηο νπζηαζηηθέο 

/απνθαζηζηηθέο αξκνδηφηεηεο (θαη φρη κφλν ζπκβνπιεπηηθέο, φπσο πξνβιέπεη ην 

πξνζρέδην). 

 

Ο Πξχηαλεο ηνπ ηδξχκαηνο, θαζψο θαη φια ηα κνλνπξφζσπα φξγαλα ηνπ ηδξχκαηνο, λα 

εκλέγονηαι απφ φια ηα κέιε ΓΔΠ.  

 

Τν Σςμβούλιο ηος Ιδπύμαηορ λα έρεη ζςμβοςλεςηικέρ και ελεγκηικέρ  απμοδιόηηηερ 

θαη ε πιεηνςεθία ησλ κειψλ ηνπ λα είλαη εθιεγκέλνη (α) είηε θαζεγεηέο θαη 

αλαπιεξσηέο θαζεγεηέο, είηε (β) θαζεγεηέο θαη ησλ 3 βαζκίδσλ κε κνληκφηεηα, κε 

αλαινγηθή εθπξνζψπεζε. 

Πξνηείλεηαη ε ελάηηυζη ηος απιθμού ηυν εξυηεπικών μελών ηνπ Σπκβνπιίνπ (5-6 

ζηα 15 ζηα κεγάια ηδξχκαηα θαη  3 ζηα 9 ζηα κηθξά), απνθεχγνληαο ζε θάζε πεξίπησζε 

λα είλαη ν εθιεγκέλνο θνηηεηήο ξπζκηζηηθφο παξάγνληαο (8
ν
 κέινο ησλ πιεηνςεθνχλησλ 

εζσηεξηθψλ εθιεθηφξσλ).  

Τν Σπκβνχιην παξαθνινπζεί ηελ αμηνιφγεζε ηνπ ηδξχκαηνο,  πξνβάιιεη ην Ίδξπκα πξνο 

ηα έμσ θαη ζπκβάιιεη ζηελ εμεχξεζε πεγψλ ρξεκαηνδφηεζεο. Σπκβάιιεη ζηε ράξαμε 

ηεο ζηξαηεγηθήο ηνπ Ιδξχκαηνο. Βαζηθέο πξνυπνζέζεηο γηα λα εθιεγεί έλα πξφζσπν σο 

εμσηεξηθφ κέινο ηνπ Σπκβνπιίνπ ηνπ Ιδξχκαηνο είλαη ε επξεία ηνπ θνηλσληθή 

αλαγλψξηζε ζηελ επηζηήκε θαη ηα γξάκκαηα θαζψο θαη ε γλψζε θαη εκπεηξία ζηνλ ηνκέα 

δηνίθεζεο κέζα απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζε παλεπηζηεκηαθά ζπκβνχιηα πςεινχ θχξνπο 

παλεπηζηεκίσλ ηεο αιινδαπήο ή ζε ζεκαληηθνχο επξσπατθνχο θαη δηεζλείο ζεζκνχο ή 

ζην δεκφζην ή θαη ηδησηηθφ ηνκέα ζηελ Διιάδα. 

 

3] Σε ό,ηι αθοπά ηη σπημαηοδόηηζη και ηοςρ πόποςρ ηυν Α.Δ.Ι.:  

Να εγγπεζεί ην θξάηνο ηε ρξεκαηνδφηεζε θαη ηηο απνδνρέο ηνπ πξνζσπηθνχ σο 

δεκφζησλ ιεηηνπξγψλ. Η πνιηηεία ΔΓΓΥΑΤΑΙ ηελ ρξεκαηνδφηεζε ησλ 

παλεπηζηεκηαθψλ ηδξπκάησλ ψζηε απηά λα κπνξνχλ λα θαιχπηνπλ ηα ιεηηνπξγηθά ηνπο 

έμνδα, ηελ αλάπηπμε ηεο πιηθνηερληθήο ππνδνκήο ησλ ηδξπκάησλ, θιπ, θαζψο θαη ηε 

κηζζνδνζία ηνπ πξνζσπηθνχ (θαζεγεηέο, κφληκν δηνηθεηηθφ πξνζσπηθφ, θιπ). 

Κάζε ίδξπκα αμηνινγείηαη ζην ζχλνιν ησλ δεηθηψλ πνπ πξναλαθέξνληαη. Τν Υπνπξγείν 

Παηδείαο δηελεξγεί αλά 5εηία ζπγθξηηηθή αμηνιφγεζε ησλ νκνεηδψλ πξνγξακκάησλ 

ζπνπδψλ κε θνηλή δηεζλή επηηξνπή. Σε πεξίπησζε πνπ ε ηαθηηθή απηή αμηνιφγεζε δελ 

έρεη νινθιεξσζεί κε ηελ παξέιεπζε 1 έηνπο, ην ίδξπκα είλαη δπλαηφλ λα ηελ δηελεξγεί κε 

δηθή ηνπ επζχλε θαη νη απνθάζεηο ηεο επηηξνπήο έρνπλ πιήξε λνκηθή ηζρχ. Τα 

πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ ή ηα ηκήκαηα πνπ αμηνινγνχληαη ζεηηθά ιακβάλνπλ απφ ην Υπ. 

Παηδείαο 10% επηπιένλ ηεο κέζεο ρξεκαηνδφηεζήο ηνπο θαηά ηελ ηειεπηαία 5εηία. Η 

Α.ΓΙ.Π. αλαιακβάλεη ηελ επζχλε επνπηείαο ηεο αμηνιφγεζεο θαη ησλ δεκφζησλ 

εξεπλεηηθψλ θέληξσλ θαη ηλζηηηνχησλ πνπ αλήθνπλ ζην ΥΠΓΒΜΘ 
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4] Σε ό,ηι αθοπά ηιρ διαδικαζίερ εκλογήρ και εξέλιξηρ ηυν καθηγηηών:  

Πξνηείλεηαη ε χπαξμε ενιαίυν ελάσιζηυν για όλα ηα πανεπιζηήμια πποζόνηυν γηα 

θαηάιεςε ζέζεο θαζεγεηή (νπνηαζδήπνηε βαζκίδαο) πνπ ζα θαζνξίδνληαη λνκνζεηηθά 

(π.ρ. αο δηαηεξεζεί ε θείκελε λνκνζεζία). 

 

Κξίζε γηα μονιμόηηηα ζηε βαζκίδα ηνπ επίθνπξνπ κεηά απφ 4 ρξφληα ππεξεζίαο.  

 

Τα εκλεκηοπικά ζώμαηα λα θπκαίλνληαη απφ 7 έυρ 11 κέιε (από αςηά ηα 3 έυρ 5 

είναι εξυηεπικοί εκλέκηοπερ), αλάινγα κε ηνλ Δζσηεξηθφ Καλνληζκφ ηνπ Ιδξχκαηνο 

(εάλ ππάξμεη εληαία ξχζκηζε ηνπιάρηζηνλ 9κειή-11κειή). Γηαθσλνχκε κε ηνλ νξηζκφ 

εθιεθηνξηθνχ ζψκαηνο θαη   εηζεγεηηθήο επηηξνπήο απφ ην κνλνπξφζσπν φξγαλν 

δηνίθεζεο ηνπ Κνζκήηνξα, φπσο πξνηείλεηαη ζην λ/ζ. Πξνηείλνπκε ηε ζχληαμε εζληθνχ 

θαηαιφγνπ θξηηψλ γηα θάζε επηζηεκνληθή πεξηνρή κε βάζε φρη κφλν ην ΦΔΚ δηνξηζκνχ 

αιιά θαη ην εξεπλεηηθφ θαη δηδαθηηθφ έξγν ηνπ θάζε κέινπο ΓΔΠ, πνπ ζα αλαλεψλεηαη 

θάζε δπν ρξφληα. Ο θαηάινγνο απηφο ζα είλαη θνηλφο κε ηνλ αληίζηνηρν ησλ εξεπλεηψλ 

ησλ εξεπλεηηθψλ θέληξσλ ηεο ρψξαο, ζηνπο νπνίνπο δίλεηαη επίζεο ε δπλαηφηεηα 

ζπκκεηνρήο ζηα εθιεθηνξηθά ζψκαηα. 

Η Κνζκεηεία ηεο Σρνιήο ζα πξνηείλεη θάζε δχν ρξφληα απφ ηνλ εζληθφ θαηάινγν αξηζκφ 

πεληαπιάζην ησλ εθιεθηφξσλ θαη νη ΓΣ ησλ Τκεκάησλ ζα επηιέγνπλ κε θιήξσζε ηα 

ηαθηηθά θαη αλαπιεξσκαηηθά κέιε ησλ εθιεθηνξηθψλ ζσκάησλ. 

 

5] Σσεηικά με ηη διάπθπυζη ηυν ζποςδών: 

  

Πξνηείλεηαη λα γίλεη ζαθέο ζην λέν λφκν φηη νη βαζικέρ ζποςδέρ (ηο ππώηο πηςσίο) 

καλύπηονηαι οικονομικά από ηο κπάηορ (δελ ππάξρνπλ δίδαθηξα) θαη φηη ε διάπκεια 

ηυν ζποςδών για ηο βαζικό πηςσίο θα είναι η ίδια για ηα ίδια ανηικείμενα ζε φιε ηα 

Ιδξχκαηα ηεο ρψξαο.  

Δπίζεο πξνηείλεηαη ηα ζύνηομα ππογπάμμαηα ζποςδών να πεπάζοςν ζηη Σσολή Για 

Βίος Μάθηζηρ. Να αλαθέξεηαη ξεηά ε ζρέζε ηνπ δηπιψκαηνο ζχληνκνπ θχθινπ 

ζπνπδψλ κε ηνπο ππφινηπνπο ηίηινπο ζπνπδψλ σο πξνο ηα επαγγεικαηηθά δηθαηψκαηα 

ησλ απνθνίησλ θαη σο πξνο ηε δπλαηφηεηα αμηνπνίεζεο ηνπ ηίηινπ ζχληνκνπ θχθινπ 

ζηελ θαηεχζπλζε ζπλέρηζεο ησλ ζπνπδψλ γηα ιήςε άιινπ ηίηινπ (πξνπηπρηαθνχ θαη 

κεηαπηπρηαθνχ). 

 Ειδικότερα: 

Ο πξψηνο θχθινο ζπνπδψλ ζπλίζηαηαη ζηελ παξαθνινχζεζε ελφο πξνγξάκκαηνο 

ζπνπδψλ, πεξηιακβάλεη καζήκαηα πνπ αληηζηνηρνχλ θαη’ ειάρηζηνλ ζε 180 αθαδεκατθέο 

κνλάδεο ππφ ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ λ. 3374/2005 (Α΄189) θαη ηεο 

Φ5/89656/B3/13.08.2007 απφθαζεο ηνπ Υπνπξγνχ Δζληθήο Παηδείαο θαη 

Θξεζθεπκάησλ (ΦΔΚ Β΄ 1466) φπσο εθάζηνηε ηζρχνπλ, θαη νινθιεξψλεηαη κε ηε ιήςε 

ηίηινπ ζπνπδψλ (βαζηθνχ πηπρίνπ). Το κόζηορ ηυν ζποςδών για ηην λήτη ηος 

βαζικού πηςσίος καλύπηεηαι από ηη πολιηεία και δεν πεπιλαμβάνει δίδακηπα. Με 

πξνεδξηθφ δηάηαγκα, πνπ εθδίδεηαη κε πξφηαζε ηνπ Υπνπξγνχ Παηδείαο, Γηά Βίνπ 

Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ, ύζηεπα από ειζήγηζη ηυν Ιδπςμάηυν ηηρ σώπαρ και 
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γνώμη ηηρ ΑΓΙΠ, νξίδεηαη ην ζχλνιν ησλ αθαδεκατθψλ κνλάδσλ πνπ απαηηνχληαη γηα 

ηε ιήςε ελφο πηπρίνπ αλά Σρνιή ή/θαη γλσζηηθφ πεδίν, ιακβάλνληαο ππφςε θαη ηηο 

αληίζηνηρεο εμειίμεηο, αλά επηζηεκνληθφ πεδίν, ζηνλ επξσπατθφ ρψξν αλψηαηεο 

εθπαίδεπζεο. 

 

 

 

6] Σσεηικά με ηην ίδπςζη Μεηαπηςσιακήρ Σσολήρ : 

 

Πξνηείλνπκε ε κεηαπηπρηαθή ζρνιή / νη κεηαπηπρηαθέο ζρνιέο ηνπ Ιδξχκαηνο λα 

αλαιάβνπλ θαζαξά ζπληνληζηηθφ ξφιν. Τα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ ζα πξέπεη λα 

θαζνξίδνληαη απφ ηα Τκήκαηα πξνθεηκέλνπ λα κελ  απνθνπεί ε πξνπηπρηαθή απφ ηελ 

κεηαπηπρηαθή εξεπλεηηθή δηαδηθαζία.  

 

7] Δνιαίορ σώπορ εκπαίδεςζηρ-έπεςναρ: 

 

Τν ζ/λ αλαθέξεηαη γεληθά ζηνλ εληαίν ρψξν εθπαίδεπζεο-έξεπλαο θαη πεξηιακβάλεη 

επίζεο έλα άξζξν γηα ηε ζπλεξγαζία παλεπηζηεκίσλ θαη εξεπλεηηθψλ θέληξσλ (ΔΚ) ζηνλ 

ηξίην θχθιν ζπνπδψλ, παξαιείπνληαο φκσο ηε ζπλεξγαζία ΤΔΙ θαη ΔΚ πνπ πξέπεη λα 

ζπκπεξηιεθζεί ζην ηειηθφ ζρέδην. Δπηπξφζζεηα, γηα λα εθπιεξσζεί ε ζεκεξηλή, αδήξηηε 

αλάγθε ελίζρπζεο ηεο θηλεηηθφηεηαο θαη ησλ ζπλεξγεηψλ κεηαμχ παλεπηζηεκίσλ, ΤΔΙ θαη 

EK, ζε φια ηα θνηλά πεδία δξάζεο, ζα πξέπεη λα ελζσκαησζεί ζην ελ ιφγσ ζ/λ κηα πην 

νινθιεξσκέλε, ηζρπξή δέζκε ζρεηηθψλ κέηξσλ (πνπ λα δηαρέεηαη ζε δηάθνξα άξζξα 

ηνπ), θαζψο θαη λα ππάξμεη ζαθήο αλαθνξά θαη ζηε δπλαηφηεηα ζπλεξγαζίαο ησλ ΑΔΙ 

θαη ησλ ΔΚ ζηνλ ηνκέα ηεο έξεπλαο. 

 
 

 

Ο Ππόεδπορ 

 

 

Νικόλαορ Μ. Σηαςπακάκηρ 

 

Καθηγηηήρ Δ.Μ.Π. 
 

Η Γπαμμαηέαρ 

 

 

Δςγενία Μποςπνόβα 

 

Αναπληπώηπια Καθηγήηπια Δ.Κ.Π.Α. 
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Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων 
Διδακτικού και Ερευνητικού 

Προσωπικού 
Διεύθυνση:     ΣΤΑΔΙΟΥ  5,   GR105 62,    ΑΘΗΝΑ,     

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: posdep@posdep.gr      Ιστοσελίδα: www.posdep.gr 

Τηλέφωνο:  210-3689372          Fax:  210-3689376 
 

Π Ρ Ο E Δ Ρ Ε Ι Ο   
 

Δ Ε Λ Τ Ι Ο   Τ  Υ  Π  Ο  Υ 
Αθήνα,  22  ΙΟΥΛΙΟΥ  2011 

 

ΘΕΜΑ: Ανακοίνωση του Προεδρείου της ΠΟΣΔΕΠ για την ξεχωριστή διάκριση που πέτυχαν στο 
διεθνή χώρο οι συνάδελφοι και οι ερευνητές του ΕΜΠ. 

 
Σήμερα παραλάβαμε το προσχέδιο του Νέου Νόμου για την ανωτάτη εκπαίδευση από 
την Υπουργό Παιδείας.  Αυτό συμβαίνει τη στιγμή που, έχουμε  τα ακόλουθα:  
 
Α) Η πολιτική του Υπουργείου Παιδείας μέχρι σήμερα απέναντι στα Πανεπιστήμια 
χαρακτηρίζεται από:  
1) τη συνεχή και συστηματική απαξίωση των Πανεπιστημίων και συκοφάντηση των 
Πανεπιστημιακών με διάφορα μέσα και σε διάφορα επίπεδα, 
2) τη μείωση μέχρι και 50% της χρηματοδότησης των Ιδρυμάτων από τον τακτικό 
Προϋπολογισμό, 
3) τη συνέχιση μέχρι σήμερα της μηδενικής χρηματοδότησης της έρευνας από το ΕΣΠΑ, 
4) την παράνομη και αντιδεοντολογική παρεμπόδιση της εξέλιξης εκατοντάδων 
συναδέλφων και τον μη διορισμό νεοεκλεγέντων μελών ΔΕΠ. 
 
Β) Όσον αφορά το πολύ σοβαρό θέμα της διαβούλευσης για τον νέο νόμο, έχουμε να 
παρατηρήσουμε ότι ήταν ελλιπέστατη, αποσπασματική και με κυρίαρχα τα στοιχεία της 
επικοινωνιακής πολιτικής, αφού: 
 
1) δεν ολοκληρώθηκε η διαδικασία διαλόγου στα πλαίσια της διακομματικής επιτροπής 
της Βουλής, 
2) δεν έγινε ουσιαστική και σε βάθος συζήτηση στα πλαίσια του ΣΑΠΕ και του ΣΑΤΕ, ως 
όφειλε, αλλά έγινε επιλογή συνεδριάσεων στα πλαίσια του ΕΣΥΠ, ένα όργανο στο 
οποίο θα έπρεπε να έλθουν οι εισηγήσεις των δύο ειδικών σωμάτων ΣΑΠΕ και ΣΑΤΕ για 
την τελική σύνθεση, 
3) δεν έγινε κανένας ουσιαστικός και συστηματικός διάλογος με τις Ομοσπονδίες του 
χώρου της ανώτατης εκπαίδευσης για τις κεντρικές κατευθύνσεις του νέου νόμου, ούτε 
έχουν ληφθεί υπόψη οι θέσεις των Ομοσπονδιών στα βασικά τους σημεία. 
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Γ) Όσον αφορά τα βασικά σημεία του νέου θεσμικού πλαισίου, σύμφωνα με τα μέχρι 
σήμερα γνωστά, θεωρούμε ότι: 

1) Η διοίκηση θα πρέπει να ασκείται κατά κύριο λόγο από τον Πρύτανη και τη 
Σύγκλητο του Ιδρύματος. Όλα τα μονοπρόσωπα όργανα (Πρύτανης, 
Κοσμήτορες, Πρόεδροι κλπ) θα πρέπει να εκλέγονται από τα μέλη ΔΕΠ του 
αντίστοιχου σώματος, χωρίς κανένα αποκλεισμό των βαθμίδων. 

2) Το Συμβούλιο του Ιδρύματος θα πρέπει να έχει κυρίως συμβουλευτικό και 
ελεγκτικό ρόλο. Οργανώνει την αξιολόγηση του ιδρύματος, προβάλλει το 
Ίδρυμα προς τα έξω και συμβάλλει στην εξεύρεση πηγών χρηματοδότησης. 
Συμβάλλει στη χάραξη της στρατηγικής του Ιδρύματος. Πρέπει να υπάρξει 
σαφής περιγραφή των χαρακτηριστικών των εξωτερικών μελών του 
Συμβουλίου. 

3) Δημιουργείται μια ανεξάρτητη εθνική αρχή, η οποία διενεργεί την αξιολόγηση 
και πιστοποίηση των Ιδρυμάτων, διαχειρίζεται τη χρηματοδότηση και εισηγείται 
την εθνική στρατηγική για την Ανώτατη εκπαίδευση στην Πολιτεία.  

 
Μετά βάση τα παραπάνω, θεωρούμε ότι για τη σωστή συνέχεια των διαδικασιών και 
εφόσον, όπως δηλώνει το Υπουργείο, θέλει τον ουσιαστικό διάλογο από τώρα και στο 
εξής, θα πρέπει να δοθεί ικανός χρόνος (τουλάχιστον 3 μήνες για τέτοιας έκτασης 
μεταρρύθμιση) στα θεσμικά όργανα των Πανεπιστημίων και των Πανεπιστημιακών να 
μελετήσουν αυτό το προσχέδιο, που σήμερα δίδεται επίσημα για πρώτη φορά, ώστε να 
μπορέσουν να διατυπώσουν τις απόψεις τους κατά έγκυρο και συγκροτημένο τρόπο.  
 
Η εσπευσμένη ψήφιση του νέου νόμου μέσα σε λίγες βδομάδες, αφενός δεν θα 
βοηθήσει στη συνδιαμόρφωση των αναγκαίων αλλαγών στο θεσμικό πλαίσιο και 
αφετέρου θα συναντήσει τη σφοδρή αντίδραση ολόκληρης της πανεπιστημιακής 
κοινότητας. Η πρόσφατη αλλά και η γενικότερη εμπειρία έχει αποδείξει ότι ένας 
νόμος εφαρμόζεται στα Πανεπιστήμια όταν έχει τη συναίνεση και αποδοχή της 
πλειοψηφίας της πανεπιστημιακής κοινότητας, την οποία το προτεινόμενο 
νομοσχέδιο δεν έχει εξασφαλίσει ούτε κατ’ ελάχιστον. 
 
 

Ο Πρόεδρος 
 

Νικόλαος Μ. Σταυρακάκης 
Καθηγητής Ε.Μ.Π. 

 

Η Γραμματέας 
 

Ευγενία Μπουρνόβα 
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ε.Κ.Π.Α. 
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Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων 

∆ιδακτικού και Ερευνητικού 

Προσωπικού 
 
 
 

Βασικά θέματα που απασχολούν 

σήμερα το Πανεπιστημιακό Σύστημα 

της χώρας 
 
 

Νικόλαος Μ. Σταυρακάκης 

Καθηγητής ΕΜΠ,  Πρόεδρος ΠΟΣΔΕΠ 
 
 
 
 

23/7/2011 ∆ιαρκής Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Τρέχουσα κατάσταση του πανεπιστημιακού 

συστήματος της χώρας 
 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ 

  
2005 

 
2006 

 
2007 

 
2008 

 
2009 

 
2010 

 
ΤΜΗΜΑΤΑ 

ΠΑΝ/ΜΙΩΝ 

 
 

283 * 

 
 

285* 

 
 

285* 

 
 
285* 

 
 
293* 

 
 

295* 

 

ΠΑΝ/ΜΙΑ 
 

23 
 

23 
 

23 
 

23 
 

24 
 

24 
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Επιστημονικό Προσωπικό των Πανεπιστημίων 

για το οικ. έτος 2010 
 

 Μέλη ΔΕΠ 

Βοηθοί,   επι 

Καθηγητές  Αν απ/τές  Επίκουροι  Λέκ τορες  στ. συν /τες  Σύνολ ο 

κλ π 

Πανεπιστήμια 

 Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 485 575 653 367 35 2.115 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσ/νίκης 755 476 603 361 5 2.200 

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο 282 116 129 72 50 649 

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 69 37 67 22 12 207 

Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 73 25 61 38 3 200 

Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών 12 10 19 7 0 48 
Πάντειο Πανεπ/μιο Κοιν/κών & Πολιτικών 
Επιστημών 

86 59 68 40 2 255 
Πανεπιστήμιο Πειραιά 80 29 48 30 7 194 

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 55 38 53 31 0 177 

Πανεπιστήμιο Πατρών 270 171 208 107 0 756 

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 134 144 190 97 0 565 

Πανεπιστήμιο Κρήτης 148 121 159 69 0 497 

Πανεπιστήμιο Αιγαίου 52 58 131 44 0 285 

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 97 111 126 69 1 404 

∆ημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης 124 107 216 124 15 586 

Πολυτεχνείο Κρήτης 51 23 39 11 0 124 

Ιόνιο Πανεπιστήμιο 19 22 31 30 0 102 

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο 12 14 22 17 0 65 

Ανοικτό Πανεπιστήμιο 10 11 10 4 0 35 

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου 17 26 36 39 0 118 

Πανεπιστήμιο ∆υτικής Μακεδονίας 12 18 30 18 0 78 

23/7/2Π0α1νε1πιστήμιο Στερεάς Ελλάδας ∆ιαρκής Επ2ιτροπή Μ1ορφωτικώ5 ν 
Υποθέσεων της Βουλής 

2 0 10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ 
 

 
•  Πλήρης οικονομική και διοικητική αυτοτέλεια των 

Πανεπιστημίων 
 

•  Στρατηγικός Σχεδιασμός 
 

•  Ακαδημαϊκή Αξιολόγηση – Κοινωνική Λογοδοσία 
 

 

Στόχος: Οι σχέσεις του ακαδημαϊκού χώρου με την 

Πολιτεία -σε όλες της τις πτυχές- να διέπονται από 

τις αρχές του σεβασμού της ακαδημαϊκής ελευθερίας 

και της αυτοτέλειας των ιδρυμάτων. 
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ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΣΠΟΥ∆ΩΝ 
 

 
•  Σύνδεση παν/μίων με την αγορά εργασίας (κοινωνικό 

αίτημα) - προγράμματα σπουδών που δεν 
ταυτίζονται μονοσήμαντα με Τμήματα 

 

•  Οικοδόμηση καταρχήν σοβαρού υποβάθρου 

κλασικής, επιστημονικής παιδείας στο προπτυχιακό 

επίπεδο σπουδών - έμφαση στη διεπιστημονικότητα 

και την επιστημονική καινοτομία στο επίπεδο των 

μεταπτυχιακών σπουδών 
 

•  «Να μαθαίνει ο φοιτητής πώς να μαθαίνει» 
 

•  ∆ια Βίου Μάθηση 
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ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 
 

 
•  250 Προγράµµατα Μεταπτυχιακών Σπουδών σε 

λειτουργία σήμερα 
 

•  προσφέρουν πάνω από 500 Μεταπτυχιακά 
∆ιπλώματα Ειδίκευσης 

 

•  φοιτούν σε αυτά περισσότεροι από 12.000 φοιτητές 

και φοιτήτριες. 
 

Το πλήθος των ΠΜΣ δυσανάλογα μεγάλο για μια 

χώρα του μεγέθους της Ελλάδας - δείγμα 

ακαδημαϊκής ανάπτυξης χωρίς σαφή και σοβαρό 

στρατηγικό σχεδιασμό. 
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ΚΕΝΤΡΑ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ - 
ΚΕΝΤΡΑ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ 

 

 
• Επιλογή τομέων της Επιστήμης, της Τεχνολογίας και του 

Πολιτισμού 
 

• ∆ημιουργία Κέντρων Εξαιρετικής Εκπαίδευσης (Κέντρων 
Αριστείας) 

 
• Πρωτοπορία σε διεθνές επίπεδο. 

 
Στη δημιουργία αυτών των Κέντρων πρέπει να 

παίξουν σημαντικό ρόλο και τα μη Πανεπιστημιακά 

Ερευνητικά Ιδρύματα, όπως γίνεται πλέον σε 

αρκετές άλλες Ευρωπαϊκές χώρες αλλά και το 

επιστημονικό δυναμικό της ελληνικής διασποράς. 
 

23/7/2011 ∆ιαρκής Επιτροπή Μορφωτικών 
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ΕΡΕΥΝΑ 
 

 
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 1993-2008 

 

•  ο αριθμός των Ελληνικών δημοσιεύσεων και των 

αναφορών που λαμβάνουν ακολουθεί συνεχή 

ανοδική πορεία 
 

•  η συμμετοχή της χώρας στο σύνολο των 

δημοσιεύσεων των χωρών μελών της ΕΕ και του 

ΟΟΣΑ αυξάνεται 
 

•  η αναγνωρισιμότητα και η απήχηση των Ελλήνων 

στη διεθνή επιστημονική κοινότητα διευρύνεται 
Πηγή: «Ελληνικές Επιστημονικές ∆ημοσιεύσεις 1993-2008, Βιβλιομετρική 

ανάλυση ελληνικών δημοσιεύσεων σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά» 

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ, ΑΘΗΝΑ 2010 
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ΕΡΕΥΝΑ 
 

 
•  Η Ελλάδα παρουσιάζει έναν από τους μεγαλύτερους 

ρυθμούς αύξησης μεταξύ των 27 χωρών μελών της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και των 30 χωρών μελών 

του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και 

Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ). 
 

•  Το 2008 δημοσιεύθηκαν 10.562 ελληνικές 

επιστημονικές εργασίες, αριθμός σχεδόν 

τετραπλάσιος σε σχέση με το 1993 και η Ελλάδα 

καταγράφει συντελεστή μεταβολής 3,98, ενώ ο μέσος 

όρος των χωρών μελών της ΕΕ είναι 1,87 και του 

ΟΟΣΑ 1,65. 
 
 

23/7/2011 ∆ιαρκής Επιτροπή Μορφωτικών 
Υποθέσεων της Βουλής 

174



 

 

 

 

2 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

23/7/2011 ∆ιαρκής Επιτροπή Μορφωτικών 
Υποθέσεων της Βουλής 

 

 
 
 
 
 
 
 

Πλήθος, συντονιστικός ρόλος και κεντρική θέση 

οργανισμών στα Ευρωπαϊκά ΠΠ (1984-2009).  Σε 

παρένθεση οι αντίστοιχες συμμετοχές τους. 
 

Κατάταξ 
η 

Χώρα Οργανισμοί 
Συντονιστές 

έργων 
Κεντρικοί 

οργανισμοί 
 

 
1 

Γερμανία 
8650 (27952) 1594 (3800) 81 (9988) 

Ηνωμένο 
Βασίλειο 

6302 (23915) 1568 (4081) 93 (10268)
 

 
3 

Γαλλία 
6389 (22995) 1380 (3443) 70 (8410) 

 
4 

Ιταλία 
5344 (17609) 1158 (2388) 52 (5244) 

 
5 

Ισπανία 
3965 (12201) 776 (1567) 40 (3824) 

 
6 

Ολλανδία 
3266 (11194) 744 (1838) 33 (4183) 
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Πηγή: 
7

TEP to RJVs ΒDaέtλaγbιaοse, ΕργαΥπ 
2358 (7595) 

νικής
 515 (1180) 

κής
 15 (2501) 

ΕΜΠ.
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Οι 20 κεντρικότεροι οργανισμοί (βάσει 4 δεικτών 

κεντρικότητας) στα Ευρωπαϊκά ΠΠ (1984-2009) 
 

Κατάταξη 

κεντρικότητας 

 
Οργανισμός  Είδος     Χώρα 

FRAUNHOFER GESELLSCHAFT ZUR FÖRDERUNG DER ANGEWANDTEN 

 
Πλήθος 

συμμετοχών 

 
Κατάταξη 

συμμετοχών 

1 
FORSCHUNG EV 

RES      GER 1404 2 

2 CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE (CNRS) RES      FRA 1620 1 

3 NETHERLANDS ORGANISATION FOR APPLIED SCIENTIFIC RESEARCH ‐ TNO RES      NET 877 3 

4 VTT ‐ TECHNICAL RESEARCH CENTRE OF FINLAND RES FIN 715 5 

5 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ EDU     GRE 727 4 

6 CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE (CNR) RES ITA 695 6 

7 KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN EDU      BEL 587 10 

8 COMMISSARIAT À L'ENERGIE ATOMIQUE (CEA) RES      FRA 637 7 

9 CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS RES       ESP 597 9 

10 IMPERIAL COLLEGE OF SCIENCE, TECHNOLOGY AND MEDICINE EDU       UK 564 11 

11 RHEINISCH‐WESTFÄLISCHE TECHNISCHE HOCHSCHULE AACHEN EDU      GER 499 13 

12 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID EDU      ESP 434 19 

13 UNIVERSITÄT STUTTGART EDU      GER 436 18 

14 SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT IND      GER 605 8 

15 LUND UNIVERSITY EDU     SWE 426 20 

16 ECOLE POLYTECHNIQUE FEDERALE DE LAUSANNE EDU      SWI 453 17 

17 CENTRO RICERCHE FIAT (C.R.F.) SCPA RES ITA 503 12 

18 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ EDU     GRE 294 36 

19 KUNGLIGA TEKNISKA HOEGSKOLAN EDU     SWE 397 23 

20 DEUTSCHES ZENTRUM FÜR LUFT‐ UND RAUMFAHRT EV (DLR) RES      GER 463 16 
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Οι Ελληνικοί οργανισμοί ανάμεσα στους 80 
σημαντικότερους οργανισμούς με βάση: 

α  τη συμμετοχή τους και β) τον κεντρικό τους ρόλο 

στα Ευρωπαϊκά ΠΠ. (1984-2009) 
 

Κεντρικότητα  Συντονισμός  Συμμετοχές Οργανισμός  Είδος 
δείκτης      κατάταξη      πλήθος      κατάταξη      πλήθος      κατάταξη 

 
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο  Πανεπ.  15  5  75  18  727  4 

 
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης  Πανεπ.  59  18  27  77  294  36 

 
Πανεπιστήμιο Πατρών  Πανεπ.  91  29  24  93  252  52 

 
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών  Πανεπ.  117  39  14  182  254  51 

 
ΙΤΕ ‐ Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας  Ερευν.  120  40  44  33  306  32 

 

Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών 
Ερευν.  225  74  35  46  171  82 

«ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» 

ΕΚΕΤΑ ‐ Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής 
Ερευν.  230  77  34  54  149  100 

Ανάπτυξης 
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∆ράσεις για την προώθηση της έρευνας στη χώρα μας 
 

1) Αύξηση του απαράδεκτα χαμηλού ποσοστού του ΑΕΠ, 
που κατευθύνεται προς την έρευνα. 

 

2) ∆ημιουργία από την Πολιτεία ενός πραγματικά ενιαίου 

φορέα διαμόρφωσης και άσκησης της ερευνητικής 

πολιτικής (πολλά και καλά παραδείγματα στη διεθνή 

πραγματικότητα). 
 

2) Εξασφάλιση συνεχούς ροής πόρων για τη βασική 

έρευνα μέσα από ανταγωνιστικές χρηματοδοτήσεις με 

όρους αξιοκρατίας και διαφάνειας. 
 

3) ∆ιαμόρφωση πολιτικής (και ανάλογου «πολιτισμού») 

για τη διασύνδεση της έρευνας με την αγορά και την 

κοινωνία, με διαφάνεια και κανόνες. 
 

4) Επιδίωξη της με θεσμικό τρόπο επέκτασης και 

εμβάθυνσης της συνεργασίας με το Ακαδημαϊκό και 
23/7/20Ε11ρευνητικό δυνα∆μιαιρκκόής ΕτπηιτςροΕπήλΜλοηρφνωιτκικήώνς ∆ιασποράς. 
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∆ΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ 
 

•  Ανάπτυξη ενός γνήσιου «Πολιτισμού αξιολόγησης» 
στον ακαδημαϊκό χώρο. 

 

•  Επιτάχυνση των ρυθμών αξιολόγησης του 
Πανεπιστημιακού μας συστήματος 

 

•  Παράλληλη αξιολόγηση των τμημάτων της Πολιτείας, 

που σχετίζονται με την Παιδεία από έγκυρο 

Οργανισμό Αξιολόγησης του εξωτερικού –όχι μόνο 

του Υπουργείου Παιδείας. 
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Ο ΧΩΡΟΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΗΣ 

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 
 

•  Απόσυρση του Νόμου για τα λεγόμενα «Κολέγια» 

(σοβαρό συνταγματικό πρόβλημα - εισάγει στη χώρα 

έναν αποικιακού τύπου «εκπαιδευτικό πολιτισμό»). 
 

•  Σοβαρές παρεμβάσεις στον ευρύτερο χώρο της 

Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης -χρέος 

πολλών δεκαετιών της Πολιτείας κυρίως προς τη νέα 

γενιά- για να εκλείψουν τα ποικίλα αρνητικά 

φαινόμενα εμπαιγμού και εκμετάλλευσης νέων 

ανθρώπων κυρίως μεσαίου και χαμηλού 
εισοδήματος  μείωση του αριθμού των υποψηφίων 
για τα ΑΕΙ, απαράδεκτα υψηλός για τον ευρωπαϊκό 

χώρο 
23/7/2011 ∆ιαρκής Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΟΙ ∆ΙΕΘΝΕΙΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 
 

 
•  Οι εξελίξεις στο διεθνή χώρο και ιδιαιτέρως οι 

συζητήσεις στο πλαίσιο του ΠΟΕ, του ΟΟΣΑ, της 

UNESCO και της ίδιας της ΕΕ, καθώς και οι 

πρωτοβουλίες της Μπολόνιας, της Πράγας, του 

Βερολίνου, του Μπέργκεν και η πρόσφατη συνέχειά 

τους στη Βιέννη και τη Βουδαπέστη, αποτελούν 

διαρκή πρόκληση για το Ελληνικό Πανεπιστήμιο. 
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ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΑΚΑ∆ΗΜΑΪΚΟΥ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
 

•  Αποτελεί γενική διαπίστωση ότι υπάρχει σημαντικό 

έλλειμμα στην ποιότητα της Ακαδημαϊκής Ζωής μέσα 

στα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα της χώρας μας. 

Αρκετές φορές -πιο συχνά στο πρόσφατο παρελθόν- 

έχουμε γίνει μάρτυρες και σε μερικές περιπτώσεις 

ακούσιοι συμμέτοχοι θλιβερών γεγονότων και 

καταστάσεων μέσα σε πανεπιστημιακούς χώρους. 
 
 
 
 
 
 
 
 

23/7/2011 ∆ιαρκής Επιτροπή Μορφωτικών 
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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΚΙΝΗΜΑ 
 

 
Αποτελεί βαθιά πίστη μας ότι η μαζικοποίηση ενός Πανεπιστημιακού 

Κινήματος με έντονα τα ακαδημαϊκά χαρακτηριστικά αποτελεί έναν από 

τους σημαντικότερους παράγοντες για την ουσιαστική ανάπτυξη και 

αναβάθμιση του Ελληνικού ∆ημόσιου Πανεπιστημίου. 
 

σημαντική συμβολή της Συνόδου των Πρυτάνεων στην προώθηση και 

ενίοτε επίλυση σημαντικών ζητημάτων των Πανεπιστημίων, 
 

υπάρχουν διακριτοί ρόλοι για τη Σύνοδο και την ΠΟΣ∆ΕΠ με ιδιαίτερα 

αυξημένες τις εκατέρωθεν ευθύνες και αρμοδιότητες. 
 

Τέλος, για μας αποτελεί μέλημα πρωταρχικής σημασίας να προωθήσουμε 

τις δραστηριότητες μας μαζί και με τις άλλες συνιστώσες της 

πανεπιστημιακής κοινότητας. Θεωρούμε ότι αποτελεί ώριμο φοιτητικό, 

πανεπιστημιακό αλλά και κοινωνικό αίτημα η συγκρότηση Κεντρικού 

Συμβουλίου της ΕΦΕΕ. Ένα τέτοιο γεγονός θα αποτελέσει σίγουρα ένα 

μεγάλο βήμα προς την ουσιαστική βελτίωση του ακαδημαϊκού μας 

περιβάλλοντος -> ευθύνη και των κομμάτων. 
23/7/2011 ∆ιαρκής Επιτροπή Μορφωτικών 
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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΚΙΝΗΜΑ 

 

Η σημερινή ηγεσία της Ομοσπονδία των Πανεπιστημιακών 

δασκάλων προσπαθεί να συμβάλει στη διαμόρφωση έγκυρων 

θέσεων για όλα τα βασικά ζητήματα από το Λύκειο και την 

πρόσβαση μέχρι την έρευνα, την εκπαίδευση και την αριστεία. 
 

Έτσι έχουμε ήδη στο ενεργητικό μας τη διοργάνωση δύο Συνεδρίων 
 

Α) ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣΥΝΕ∆ΡΙΟ «Το Λύκειο και το σύστημα πρόσβασης: οι 

αναγκαίες αλλαγές», Αθήνα 15-16 Οκτωβρίου 2009, Αμφιθέατρο 
«ΓΙΑΝΝΟΣ ΚΡΑΝΙ∆ΙΩΤΗΣ» ΥΠΕΞ- Ακαδημίας 1, 

 

Β) ∆ιεθνές Επιστημονικό Συνέδριο της ΠΟΣ∆ΕΠ «Το Πανεπιστήμιο στον 
21ο αιώνα: Όραμα, Προβλήματα και Προοπτικές», 23-25 Απριλίου 2010, 
Αμφιθέατρο Μεγάρου Καρατζά, ΕΤΕ, ΑΘΗΝΑ 

 

Και μια εσπερίδα (μαζί με την ΟΣΕΠ/ΤΕΙ και την ΕΕΕ) 
 

Γ) «Έρευνα στην Ελλάδα: Και όμως υπάρχει!», Νέα Αίθουσα Συγκλήτου, 
ΕΚΠΑ, Προπύλαια,  Τετάρτη, 1η Ιουνίου  2011, ώρες: 18.30 – 22.30. 

 
23/7/2011  

∆ιαρκής Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Κέντρο Έρευνας, Μελέτης και Ανάπτυξης της Ανώτατης 
Εκπαίδευσης και Έρευνας / ΚΕΜΑΤΕΕ 

 
Η δημιουργία και η αποδοτική λειτουργία ενός Κέντρου 

Έρευνας, Μελέτης και Ανάπτυξης της Ανώτατης 

Εκπαίδευσης και Έρευνας / ΚΕΜΑΤΕΕ με ερευνητικό 

προσανατολισμό και στόχευση σε κομβικά θέματα στο χώρο 

της  Τριτοβάθμιας  Εκπαίδευσης  και  της  Έρευνας, 

αναδεικνύεται ως κατάλληλο μέσο ώστε να εξυπηρετηθεί η 

βιώσιμη, ορθολογική και συντεταγμένη βελτίωση και ανάπτυξη 

του   ακαδημαϊκού-ερευνητικού   οικοσυστήματος   (ιδρύματα, 
∆ΕΠ, ΕΠ, ερευνητές), προς όφελος της Πολιτείας και της 

κοινωνίας. 
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

 

 
Εκτιμώντας ότι: 

 

- το Ελληνικό Πανεπιστήμιο διέρχεται την κρισιμότερη 

περίοδο από δημιουργίας του, από άποψη θεσμική, 

λειτουργική, οικονομική, 
 

- το σώμα των Ελλήνων Πανεπιστημιακών ∆ασκάλων 

βρίσκεται σε μια στιγμή που έχει να επιδείξει το 

υψηλότερο από ποτέ άλλοτε επίπεδο ακαδημαϊκών 

επιδόσεων και μάλιστα διεθνώς ανταγωνιστικό, 
 

-δηλώνουμε τα ακόλουθα: 
 
 
 

23/7/2011 ∆ιαρκής Επιτροπή Μορφωτικών 
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- Καλούμε την Κυβέρνηση και όλα τα πολιτικά κόμματα 

να συμβάλουν με όσες δυνάμεις διαθέτουν στη 

διαμόρφωση μιας πραγματικής διαχρονικής Εθνικής 

Πολιτικής για την Παιδεία και ειδικά για την Ανώτατη 

Εκπαίδευση και την Έρευνα. 
 

- Απευθύνουμε γενικό προσκλητήριο προς όλες τις 

δημιουργικές δυνάμεις των Πανεπιστημιακών 
∆ασκάλων, των εργαζομένων και των Φοιτητών για 

πλήρη ενεργοποίηση με στόχο ένα αναβαθμισμένο 

Πανεπιστήμιο με πλήρη σεβασμό στην 

ακαδημαϊκότητα, την αριστεία και τη αξιοκρατία. 
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Οφείλουμε όλοι μαζί να συμβάλουμε στην ουσιαστική 

αναβάθμιση του Πανεπιστημιακού μας Συστήματος, 

ώστε 
 

κάποια μέρα να κάνουμε όλους τους Φοιτητές μας 

πραγματικά υπερήφανους για τα πτυχία τους. 
 

Πτυχία που 
 

θα βρίσκονται στην πρωτοπορία της επιστημονικής 

έρευνας 
 

ανταγωνιστικά στην αγορά εργασίας, 
 

στην Ελλάδα αλλά και στον σκληρό διεθνή χώρο - 
ιδιαίτερα στη σημερινή συγκυρία. 

 

Σας ευχαριστώ. 
 

23/7/2011 ∆ιαρκής Επιτροπή Μορφωτικών 
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Πανελλήνια Ομοζπονδία Σσλλόγων  

Διδακηικού και Ερεσνηηικού Προζωπικού (ΠΟΣΔΕΠ)  
  

Ομοζπονδία Σσλλόγων 

Εκπαιδεσηικού Προζωπικού Τ.Ε.Ι.  (ΟΣΕΠ-ΤΕΙ) 
 

Ένωζη Ελλήνων Ερεσνηηών (EEE) 
 

Α Ν Ο Ι Κ Τ Η    Ε Π Ι Σ Τ Ο Λ Η 
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Θζμα: Ενημζρωςη για την πραγματική κατάςταςη που επικρατεί ςήμερα ςτο χώρο τησ 
Ανώτατησ Εκπαίδευςησ & Ζρευνασ ςτη χώρα μασ.  
 
Αξιότιμε κ. Ρρωκυπουργζ,  
 
Αποτελεί κοινι παραδοχι ότι ςτθ ςθμερινι κρίςιμθ περίοδο που διανφει χϊρα μασ, θ 
ανϊτατθ εκπαίδευςθ καλείται να διαδραματίςει ςτρατθγικό ρόλο ςτθν ζξοδο από τθν 
κρίςθ και ςτθν προϊκθςθ μιασ νζασ πορείασ ποιοτικισ ανάπτυξθσ και εκςυγχρονιςμοφ 
τθσ ελλθνικισ οικονομίασ και κοινωνίασ.  
 
Για να επιτευχκεί ο ςτόχοσ αυτόσ, το ακαδθμαϊκό ςφςτθμα τθσ χϊρασ χρειάηεται μια 
ουςιαςτικι μεταρρφκμιςθ, που κα ενιςχφει τισ κετικζσ πλευρζσ του υπάρχοντοσ 
ςυςτιματοσ, κα αξιοποιεί τα επιτεφγματά του, κα το εναρμονίηει με τισ ςφγχρονεσ 
κατακτιςεισ του διεκνοφσ πεδίου και κα δθμιουργεί τισ προχποκζςεισ για τθν 
αναβάκμιςθ τθσ κζςθσ του ςτον ευρωπαϊκό χϊρο ανϊτατθσ εκπαίδευςθσ και ζρευνασ.   
 
Με ζκπλθξθ, κλίψθ αλλά και ζντονο προβλθματιςμό ακοφςαμε για πολλοςτι φορά να 
αναφζρεςτε ςτα ΑΕΙ και τουσ ακαδθμαϊκοφσ δαςκάλουσ με χαρακτθριςμοφσ, που 
κεωροφμε ότι δεν ανταποκρίνονται ςτθν πραγματικότθτα. Ενδεικτικά αναφζρουμε: 
 
 Ακοφςαμε ςτουσ Δελφοφσ πζρυςι το Σεπτζμβριο για « …. τα περιφερειακά 

πανεπιςτιμια και για  …  τουσ γαμβροφσ και τισ νφφεσ», 
 Ακοφςαμε πρόςφατα ςτθ Βουλι, κατά τθ ςυηιτθςθ για το μεςοπρόκεςμο, ότι 

τα ελλθνικά πανεπιςτιμια « ….. καταγράφονται διεκνϊσ ωσ δεφτερθσ 
κατθγορίασ», 

 Τζλοσ, ακοφςαμε τισ προθγοφμενεσ θμζρεσ ςτο Υπουργικό ςυμβοφλιο ότι « … οι 
βολεμζνοι είναι αυτοί, που αντιτίκενται ςτισ προτεινόμενεσ κεςμικζσ 
αλλαγζσ….». 
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Στα προαναφερόμενα, κα πρζπει να προςκζςουμε ςειρά δθλϊςεων από εξζχοντα μζλθ 
τθσ κυβζρνθςθσ αλλά και άλλων κομμάτων του Ελλθνικοφ Κοινοβουλίου, οι οποίεσ 
εκφράηουν μια μάλλον γενικευμζνθ απαξίωςθ για τθν κατάςταςθ που επικρατεί 
ςιμερα ςτο χϊρο τθσ ανϊτατθσ εκπαίδευςθσ και τθσ ζρευνασ ςτθ χϊρα μασ.  

 
Αξιότιμε κ. Ρρωκυπουργζ,  
 
Γνωρίηοντασ επαρκϊσ τα πραγματικά δεδομζνα, είμαςτε ςε κζςθ να ιςχυριςτοφμε ότι θ 
αντίλθψθ που διακινείται από διάφορεσ πθγζσ, πωσ κα πρζπει να γίνουν ουςιαςτικζσ 
αλλαγζσ ςτο πανεπιςτθμιακό ςφςτθμα τθσ χϊρασ επειδι το ελλθνικό ακαδθμαϊκό 
ςφςτθμα ποικιλότροπα νοςεί, είναι εςφαλμζνθ και δεν βοθκά τθ χάραξθ τθσ 
κατάλλθλθσ και αποτελεςματικισ πορείασ για τθν ουςιαςτικι αναβάκμιςι του.  
 
Εμείσ αντίκετα πιςτεφουμε ότι οι ριηικζσ κεςμικζσ αλλαγζσ -ςε ςυνδυαςμό με μια 
ευρφτερθ μεταρρυκμιςτικι πολιτικι αναβάκμιςθσ- είναι επιβεβλθμζνεσ για να 
διατθρθκοφν οι κετικζσ όψεισ και οι επιτυχείσ επιδόςεισ του ελλθνικοφ 
πανεπιςτθμιακοφ και ερευνθτικοφ ςυςτιματοσ, παρά τισ αντιξοότθτεσ και τισ 
ευρφτερεσ δυςκολίεσ που αντιμετωπίηει θ χϊρα μασ. Και κυρίωσ για να δθμιουργθκοφν 
οι προχποκζςεισ ϊςτε να γίνει ποιοτικότερο και αποτελεςματικότερο ςε ζνα 
απαιτθτικό περιβάλλον. Και ακόμθ, για να αποτραπεί θ διαρροι του πολφ αξιόλογου 
επιςτθμονικοφ και ερευνθτικοφ δυναμικοφ που διακζτει και να γίνει εφικτι θ 
προςζλκυςθ νζου. 
 
Θεωροφμε ακόμθ, ότι τα όποια μελανά ςθμεία τθσ ςθμερινισ κατάςταςθσ οφείλονται 
εν πολλοίσ ςε παραλείψεισ, αςτοχίεσ και ατολμίεσ των εκάςτοτε πολιτικϊν θγεςιϊν και 
εν μζρει ςε ςυγκεκριμζνεσ ενδογενείσ πακογζνειεσ του ςυςτιματοσ, τισ οποίεσ οι τρεισ 
Ομοςπονδίεσ με κάκε ευκαιρία τα τελευταία χρόνια αναδεικνφουν και ςτθλιτεφουν.  
Τα ςτοιχεία, που ενδεικτικά παρακζτουμε ςτθ ςυνζχεια, αποδεικνφουν περίτρανα και 
πζρα από κάκε αμφιςβιτθςθ τον παραπάνω ιςχυριςμό. 
 
Πρώτον, θ επίδοςθ των ελλινων επιςτθμόνων ςτθν παραγωγι και δθμοςίευςθ 
επιςτθμονικϊν εργαςιϊν ςε διεκνι περιοδικά είναι αξιοςθμείωτθ. Η Ελλάδα 
κατατάςςεται ςήμερα ςτην 26η θζςη ανάμεςα ςε 236 χώρεσ (και ςτη 13η ανάμεςα 
ςτισ 27 χώρεσ-μζλη τησ Ευρωπαϊκήσ Ζνωςησ) ςε απόλυτο αριθμό επιςτημονικών 
δημοςιεφςεων (Βλ. αναφορά *4+). Είναι εφκολο να υπολογίςει κανείσ ςε ποια κζςθ 
κατατάςςεται θ χϊρα μασ αν ο αρικμόσ των δθμοςιεφςεων ςτακμιςτεί τόςο με το 
πλικοσ των ερευνθτϊν όςο και με το ποςοςτό του Ακαθαρίςτου Εγχωρίου Προϊόντοσ, 
που διατίθεται για την ζρευνα, που ωσ γνωςτό είναι μακράν το χαμηλότερο ςτην 
Ευρώπη!  
 
Δεφτερον, κατά τθ διάρκεια τθσ περιόδου 1993-2008, ο αρικμόσ των ελλθνικϊν 
δθμοςιεφςεων και των αναφορϊν που λαμβάνουν ακολουκεί ςυνεχι ανοδικι πορεία, 
αυξάνεται θ ςυμμετοχι τθσ χϊρασ ςτο ςφνολο των δθμοςιεφςεων των χωρϊν μελϊν 
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τθσ ΕΕ και του ΟΟΣΑ και διευρφνεται θ αναγνωριςιμότθτα και θ απιχθςθ των Ελλινων 
ςτθ διεκνι επιςτθμονικι κοινότθτα. Ρράγματι, θ Ελλάδα παρουςιάηει ζναν από τουσ 
μεγαλφτερουσ ρυκμοφσ αφξθςθσ μεταξφ των 27 χωρϊν μελϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ 
(ΕΕ) και των 30 χωρϊν μελϊν του Οργανιςμοφ Οικονομικισ Συνεργαςίασ και Ανάπτυξθσ 
(ΟΟΣΑ). Το 2008 δθμοςιεφκθκαν 10.562 ελλθνικζσ επιςτθμονικζσ εργαςίεσ, αρικμόσ 
ςχεδόν τετραπλάςιοσ ςε ςχζςθ με το 1993 και θ Ελλάδα καταγράφει ςυντελεςτι 
μεταβολισ 3,98, ενϊ ο μζςοσ όροσ των χωρϊν μελϊν τθσ ΕΕ είναι 1,87 και του ΟΟΣΑ 
1,65 (Βλ. αναφορά *1+, Πίνακασ 1, Διάγραμμα 1). 
 
Τρίτον, θ παρουςία των ελλθνικϊν πανεπιςτθμιακϊν, τεχνολογικϊν και ερευνθτικϊν 
ιδρυμάτων ςτα ευρωπαϊκά ερευνθτικά προγράμματα -που ανατίκενται με 
ανταγωνιςτικζσ διαδικαςίεσ- ςτθ διάρκεια τθσ εικοςιπενταετίασ 1984-2009 είναι 
ςτακερι και αξιοςθμείωτθ. Στο πλαίςιο αυτό θ Ελλάδα καταλαμβάνει ςυνολικά τθν 8θ 
κζςθ (μεταξφ των 27 χωρϊν-μελϊν), με κριτιρια τον αρικμό των ςυμμετοχϊν των 
ελλθνικϊν φορζων, το ςυντονιςτικό ρόλο που αναλαμβάνουν, το ποςό τθσ 
χρθματοδότθςθσ που επιτυγχάνουν και τθν κεντρικι κζςθ που κατζχουν ςτα 
διευρωπαϊκά δίκτυα ερευνθτικισ ςυνεργαςίασ που ςχθματίηονται. Ειδικότερα και για 
τθν ίδια χρονικι περίοδο, το Εκνικό Μετςόβιο Ρολυτεχνείο κατατάςςεται ςτθν 5θ κζςθ 
και το Αριςτοτζλειο Ρανεπιςτιμιο Θεςςαλονίκθσ ςτθ 18θ κζςθ των 20 κεντρικότερων 
οργανιςμϊν ζρευνασ ςτα Ευρωπαϊκά προγράμματα-πλαίςιο για τθν ζρευνα, ενϊ οκτϊ 
Ελλθνικά Ρανεπιςτιμια και ερευνθτικά κζντρα καταγράφονται ανάμεςα ςτουσ 80 
κεντρικότερουσ οργανιςμοφσ ζρευνασ ςτα Ευρωπαϊκά προγράμματα-πλαίςιο για τθν 
ζρευνα (Βλ. αναφορζσ [2], *3+, Πίνακασ 2, Πίνακασ 3). 
 
Είναι, λοιπόν, προφανζσ ότι τα ελλθνικά ΑΕΙ όχι μόνο δεν είναι «δεφτερθσ κατθγορίασ», 
οφτε «τελευταία ςτθν Ευρϊπθ», αλλά, αντίκετα, καταγράφουν ερευνθτικζσ επιδόςεισ 
πολφ ανϊτερεσ από τισ αναλογοφςεσ ς’ αυτά, δεδομζνων των ςυνκθκϊν που 
επικρατοφν ςτθ χϊρα μασ. 
 
Επιπροςκζτωσ, κάκε χρόνο, εκατοντάδεσ απόφοιτοι ελλθνικϊν ΑΕΙ γίνονται δεκτοί ςε 
ονομαςτά Ρανεπιςτιμια του εξωτερικοφ για μεταπτυχιακζσ ςπουδζσ, πολλοί δε απ’ 
αυτοφσ με υποτροφίεσ. Τα τελευταία χρόνια, λόγω και τθσ κρίςθσ που πλιττει τθ χϊρα, 
πολλοί νζοι επιςτιμονεσ, απόφοιτοι ελλθνικϊν ΑΕΙ, βρίςκουν επαγγελματικι 
απαςχόλθςθ ςε άλλεσ χϊρεσ, όπου κεωροφνται άρτια καταρτιςμζνοι, πολλζσ φορζσ 
αρτιότερα από τουσ απόφοιτουσ των Ρανεπιςτθμίων τθσ χϊρασ υποδοχισ τουσ.  
 
Πλα αυτά καταδεικνφουν το γεγονόσ ότι, εκτόσ από τθν ζρευνα, και θ ποιότθτα 
διδαςκαλίασ ςτα ελλθνικά ΑΕΙ πολφ απζχει από το να μπορεί να χαρακτθρίηεται ωσ 
«δεφτερθσ κατθγορίασ». Η πραγματικότθτα αυτι, άλλωςτε, καταγράφεται και ςτισ 
εκκζςεισ εξωτερικισ αξιολόγθςθσ των Τμθμάτων που ζχει οργανϊςει θ Αρχι 
Διαςφάλιςθσ Ροιότθτασ ςτθν Ανϊτατθ Εκπαίδευςθ (ΑΔΙΡ – www.adip.gr). 
 
Οι τρεισ Ομοςπονδίεσ ζχουν προςπακιςει τα τελευταία χρόνια να προβάλουν αυτι τθν 
πραγματικότθτα με κάκε πρόςφορο μζςο και προσ κάκε κατεφκυνςθ χωρίσ, όπωσ 

185

http://www.adip.gr/


 

φαίνεται, τα επιδιωκόμενα αποτελζςματα. Στο πλαίςιο αυτό ζχουν οργανϊςει ςειρά 
εκδθλϊςεων και άλλων δραςτθριοτιτων για τθν παρουςίαςθ και τθν ανάδειξθ των 
επιτευγμάτων, αλλά και των προβλθμάτων των ελλθνικϊν ιδρυμάτων τριτοβάκμιασ 
εκπαίδευςθσ και ζρευνασ. Μεταξφ αυτϊν αξίηει να αναφερκοφν οι ακόλουκεσ: 
 
1. Επιςτθμονικό Συνζδριο τθσ ΡΟΣΔΕΡ με κζμα «Το Λφκειο και το ςφςτημα 

πρόςβαςησ: οι αναγκαίεσ αλλαγζσ», Ακινα 15-16 Οκτωβρίου 2009, Αμφικζατρο 
«ΓΙΑΝΝΟΣ ΚΑΝΙΔΙΩΤΗΣ» ΥΡΕΞ- Ακαδθμίασ 1, 

2. Διεκνζσ Επιςτθμονικό Συνζδριο τθσ ΡΟΣΔΕΡ με κζμα «Το Πανεπιςτήμιο ςτον 21ο 
αιώνα: Όραμα, Προβλήματα και Προοπτικζσ», 23-25 Απριλίου 2010, Αμφικζατρο 
Μεγάρου Καρατηά, ΕΤΕ, ΑΘΗΝΑ, 

3. Εςπερίδα των ΡΟΣΔΕΡ, ΟΣΕΡ/ΤΕΙ και ΕΕΕ με κζμα «Ζρευνα ςτην Ελλάδα: Και όμωσ 
υπάρχει!», Νζα Αίκουςα Συγκλιτου, ΕΚΡΑ, Ρροπφλαια, Τετάρτθ, 1θ Ιουνίου 2011, 
ϊρεσ: 18.30 – 22.30, 

4. Ραρουςίαςθ από ΡΟΣΔΕΡ, ΟΣΕΡ/ΤΕΙ και ΕΕΕ ςτθ «Διαρκή Επιτροπή Μορφωτικών 
Υποθζςεων» τθσ Βουλισ των βαςικϊν επιτευγμάτων και προβλθμάτων, που 
απαςχολοφν τα Ιδρφματα Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ και Ζρευνασ, Τετάρτθ 20 Ιουλίου 
2011.  

   
Αξιότιμε κ. Ρρωκυπουργζ, 
 
Είναι καιρόσ τα ελλθνικά Ρανεπιςτιμια και γενικότερα τα ιδρφματα τθσ τριτοβάκμιασ 
εκπαίδευςθσ και ζρευνασ να αποκτιςουν ζνα κεςμικό πλαίςιο που κα επιτρζψει να 
αναδείξουν και να ενιςχφςουν τα πολλά κετικά χαρακτθριςτικά τουσ και να εξαλείψουν 
ι τουλάχιςτον να μειϊςουν δραςτικά τισ αδυναμίεσ τουσ, οφτωσ ϊςτε να μπορζςουν, 
ςε δφςκολουσ καιροφσ, να αξιοποιιςουν τισ ευκαιρίεσ που τουσ παρουςιάηονται και να 
αντιμετωπίςουν αποτελεςματικά τισ απειλζσ που ελλοχεφουν.  
 
Αυτό δεν μπορεί να γίνει αντιγράφοντασ –με κακζκτυπο πολλζσ φορζσ τρόπο– 
πρακτικζσ που ιςχφουν ςε άλλεσ χϊρεσ, με διαφορετικζσ πανεπιςτθμιακζσ παραδόςεισ, 
πολιτιςμό και οικονομικζσ δυνατότθτεσ. Μπορεί, όμωσ, και πρζπει να αξιοποιθκεί 
δθμιουργικά θ διεκνισ πείρα και θ εναρμόνιςθ με τισ αλλαγζσ που ζχουν επιτυχϊσ 
δοκιμαςκεί. Μπορεί, όμωσ, –και πρζπει– να αναγνωριςκοφν τα ςυγκριτικά 
πλεονεκτιματα αλλά και οι πραγματικζσ αδυναμίεσ των ελλθνικϊν ακαδθμαϊκϊν 
ιδρυμάτων, αποφεφγοντασ μετζωρεσ και αβάςιμεσ απαξιωτικζσ γενικεφςεισ και 
αξιοποιϊντασ τόςο τθν εμπειρία όςο και τθ βοφλθςθ ςθμαντικότατθσ μερίδασ του 
ςϊματοσ των δαςκάλων των ΑΕΙ και των ερευνθτϊν που πράγματι επικυμοφν διακαϊσ 
τθν αλλαγι και τθν αναβάκμιςθ τθσ κζςθσ του ελλθνικοφ πανεπιςτθμιακοφ, 
τεχνολογικοφ και ερευνθτικοφ ςυςτιματοσ ςτον ευρωπαϊκό χϊρο τριτοβάκμιασ 
εκπαίδευςθσ και ζρευνασ.   
 
Ρροκειμζνου να ςασ εκκζςουμε πλθρζςτερα και αναλυτικότερα όλα τα 
προαναφερόμενα, αλλά και για να παρουςιάςουμε τισ προτάςεισ μασ γι’ αυτιν τθν 
αλλαγι που επιδιϊκουμε, ηθτάμε ςυνάντθςθ μαηί ςασ.  
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Πίνακας 2:  Πλήθος, σσντονιστικός ρόλος και κεντρική θέση οργανισμών στα Εσρωπαϊκά ΠΠ 

(1984-2009). Σε παρένθεση οι αντίστοιτες σσμμετοτές τοσς. 

 

Κατάταξη Χώρα Οργανιςμοί 
Συντονιςτζσ 

ζργων 

Κεντρικοί 

οργανιςμοί 

1 Γερμανία  8650 (27952) 1594 (3800) 81 (9988) 

2 Ηνωμζνο Βαςίλειο  6302 (23915) 1568 (4081) 93 (10268) 

3 Γαλλία  6389 (22995) 1380 (3443) 70 (8410) 

4 Ιταλία  5344 (17609) 1158 (2388) 52 (5244) 

5 Ιςπανία  3965 (12201) 776 (1567) 40 (3824) 

6 Ολλανδία  3266 (11194) 744 (1838) 33 (4183) 

7 Βζλγιο  2358 (7595) 515 (1180) 15 (2501) 

8 Ελλάδα  1625 (7248) 276 (893) 22 (3429) 

9 Σουθδία  1786 (6228) 251 (603) 19 (2301) 

10 Δανία  1478 (5042) 351 (760) 17 (1670) 

11 Ρορτογαλία  1317 (3829) 179 (309) 12 (1042) 

12 Αυςτρία  1415 (3795) 249 (486) 12 (914) 

13 Φινλανδία  1025 (3716) 161 (415) 9 (1501) 

14 Ιρλανδία 746 (2492) 130 (311) 7 (882) 

15 Ρολωνία 813 (2135) 108 (179) 7 (330) 

16 Τςεχία 547 (1356) 32 (40) 5 (203) 

17 Ουγγαρία 550 (1290) 42 (56) 2 (191) 

18 Σλοβενία 315 (783) 26 (33) 5 (275) 

19 ουμανία 430 (738) 21 (27) 0 

20 Βουλγαρία 262 (561) 22 (28) 2 (43) 

21 Σλοβακία 225 (499) 19 (25) 2 (53) 

22 Εςκονία 155 (375) 17 (23) 1 (34) 

23 Λικουανία 147 (317) 15 (17) 0 

24 Λουξεμβοφργο 161 (284) 28 (45) 0 

25 Κφπροσ 111 (271) 6 (7) 1 (74) 

26 Λετονία 120 (237) 17 (19) 1 (23) 

27 Μάλτα 39 (112) 1 (1) 0 

Πηγή: STEP to RJVs Database, Εργαζηήριο Βιομητανικής και Ενεργειακής Οικονομίας, ΕΜΠ. 
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Πίνακας 3: Οι Ελληνικοί οργανισμοί ανάμεσα στοσς 80 σημαντικότεροσς οργανισμούς με βάση: α) 

τη σσμμετοτή τοσς και β) τον κεντρικό τοσ ρόλος στα Εσρωπαϊκά ΠΠ. (1984-2009) 

 

Οργανιςμόσ Είδοσ 
Κεντρικότθτα Συντονιςμόσ Συμμετοχζσ 

δείκτθσ κατάταξθ πλικοσ κατάταξθ πλικοσ κατάταξθ 

Εκνικό Μετςόβιο Ρολυτεχνείο  Ρανεπ. 15 5 75 18 727 4 

Αριςτοτζλειο Ρανεπιςτιμιο 

Θεςςαλονίκθσ  
Ρανεπ. 59 18 27 77 294 36 

Ρανεπιςτιμιο Ρατρϊν  Ρανεπ. 91 29 24 93 252 52 

Εκνικό και Καποδιςτριακό 
Ρανεπιςτιμιο Ακθνϊν   

Ρανεπ. 117 39 14 182 254 51 

ΙΤΕ - Κδρυμα Τεχνολογίασ και 

Ζρευνασ   
Ερευν. 120 40 44 33 306 32 

Εκνικό Κζντρο Ζρευνασ 

Φυςικϊν Επιςτθμϊν 

«ΔΗΜΟΚΙΤΟΣ»  

Ερευν. 225 74 35 46 171 82 

ΕΚΕΤΑ - Εκνικό Κζντρο Ζρευνασ 

& Τεχνολογικισ Ανάπτυξθσ  
Ερευν. 230 77 34 54 149 100 

Πηγή: STEP to RJVs Database, Εργαζηήριο Βιομητανικής και Ενεργειακής Οικονομίας, ΕΜΠ.  
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Πανελλήνια Ομοζπονδία Συλλόγων  
Διδακηικού και Ερευνηηικού Προζωπικού (ΠΟΣΔΕΠ)  

 

Ομοζπονδία Συλλόγων 
Εκπαιδευηικού Προζωπικού Τ.Ε.Ι.  (ΟΣΕΠ-ΤΕΙ) 

 

Ένωζη  Ελλήνων Ερευνηηών  (ΕΕΕ) 

 

Ε  Π  Ι  Σ  Τ  Ο  Λ  Η 
ΑΘΗΝΑ,  24  ΙΟΥΛΙΟΥ  2011 

Προσ  τον Αντιπρόεδρο τθσ Κυβζρνθςθσ και  Τπουργό Οικονομικϊν,   
Κακθγθτι  Ευάγγελο Βενιηζλο, 
Νίκθσ   5-7,  101 80,  ΑΘΗΝΑ,   minister@mnec.gr 
και 
Προσ  τθν Τπουργό Παιδείασ Δια Βίου Μάκθςθσ και Θρθςκευμάτων, 
Κυρία   Άννα  Διαμαντοποφλου, 
Ανδρζα Παπανδρζου 37, 15180 Μαροφςι,  ypourgos@ypepth.gr  

 

ΘΕΜΑ: Αίτημα άμεςησ ςυνάντηςησ των ΠΟΣΔΕΠ, ΟΣΕΠ/ΤΕΙ και ΕΕΕ με τουσ Υπουργοφσ 
Οικονομικών και Παιδείασ για το Ειδικό Μιςθολόγιο μελών ΔΕΠ Πανεπιςτημίων, ΕΠ ΤΕΙ και 
Ερευνητών. 
 

Αξιότιμοι Κφριοι  Τπουργοί, 
 

κα κζλαμε κατ’ αρχιν να κζςουμε υπόψθ ςασ για άλλθ μια φορά τα πραγματικά ςυγκριτικά 
ςτοιχεία τθσ περιόδου 2006-2010, τα οποία προκφπτουν από το «Προςχζδιο μελζτησ για τισ 
μιςθολογικζσ εξελίξεισ ςτο δημόςιο» των Τπουργείων ΤπΕςΑΗΔ & ΤπΟικ. (Μάιοσ 2011), για τθν 
αποφυγι τυχόν παρανοιςεων ςχετικά με τθν υφιςτάμενθ κατάςταςθ ςτο μιςκολόγιο των 
διαφόρων κατθγοριϊν λειτουργϊν του δθμοςίου τομζα.  
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Ο παραπάνω πίνακασ ςυντάχκθκε με βάςθ τα ςτοιχεία του Πίνακα 6.2, ς.236 του Προςχεδίου 
Μελζτθσ και αποτυπϊνει με απόλυτθ ςαφινεια τθ μιςκολογικι εξζλιξθ των 5 κατθγοριϊν 
απαςχολουμζνων ςτο Δθμόςιο με ειδικά μιςκολόγια κατά τθν περίοδο 2006-2010.  Πιο 
ςυγκεκριμζνα μποροφν να παρατθρθκοφν τα ακόλουκα: 
 

 Οι μεταβολζσ των ςυνολικϊν δαπανϊν για μιςκοδοςία, λόγω μνθμονίου, τθν περίοδο 
2009-2010 (βλζπε ςτο Προςχζδιο Μελζτθσ, Πίνακα 6.2, ς.236) είναι: Βουλευτζσ –9%, 
Δικαςτικοί -25,5%,  Διπλωματικοί -16,1%, μζλθ ΔΕΠ, ΕΠ ΣΕΙ και Ερευνθτζσ -11,7%, 
Γιατροί του ΕΤ -8,1% και Ζνςτολοι  -11%.  

 Όμωσ, από τα ίδια ςτοιχεία προκφπτει ότι οι ςυνολικζσ δαπάνεσ μιςκοδοςίασ για τθν  
κατθγορία των μελϊν ΔΕΠ, ΕΠ ΣΕΙ και Ερευνθτϊν, είναι οι μόνεσ που είναι χαμθλότερεσ 
και από τα επίπεδα του 2006. Αυτό ςυνζβθ, παρά τθν αφξθςθ του προςωπικοφ τα 
τελευταία χρόνια, επειδι θ κατθγορία αυτι είναι θ μόνθ μεταξφ των δθμοςίων 
λειτουργϊν ςτθν οποία δεν δόκθκαν τθν περίοδο 2008-9 αυξιςεισ τθσ τάξθσ του 25-
100%.    

 Ο ςυνθμμζνοσ πίνακασ αποτυπϊνει κατά αδιαμφιςβιτθτο τρόπο τθν τραγικι 
οικονομικι κατάςταςθ, ςτθν οποία βρίςκεται ο Ζλλθνασ Ακαδθμαϊκόσ Δάςκαλοσ και 
ερευνθτισ όχι μόνο ςιμερα αλλά για τα τελευταία δεκαπζντε χρόνια. Αν μάλιςτα 
λάβουμε υπόψθ τθ μεγάλθ αφξθςθ του αρικμοφ των πανεπιςτθμιακϊν δαςκάλων  (και 
των μελϊν ΕΠ των ΣΕΙ και των Ερευνθτϊν ςτο υπό εξζταςθ διάςτθμα) γίνεται εφκολα 
φανερό ότι θ κατ’ άτομο μείωςθ ςτισ αποδοχζσ μασ ςε ςχζςθ με τισ ιδθ πενιχρζσ 
αποδοχζσ του 2006, είναι πολφ μεγαλφτερθ από το -5%, που εμφανίηεται ςτον 
Πίνακα. Ασ ςυγκρικεί το ποςοςτό αυτό με τθ μεταβολι, κατά τθν ίδια χρονικι 
περίοδο, κατά +70% ςε άλλθ κατθγορία λειτουργών, των οποίων μάλιςτα ο ςυνολικόσ 
αρικμόσ υπθρετοφντων είναι δυςμετάβλθτοσ (βλζπε, τον παραπάνω πίνακα κακϊσ και 
τθ μελζτθ του Οικονομικοφ Πανεπιςτθμίου Ακθνϊν,  
http://www.posdep.gr/index.php?option=com_docman&Itemid=142). 
 

Αξιότιμοι Κφριοι  Τπουργοί, 
 
τθ ςυνάντθςθ που είχαν οι Ομοςπονδίεσ ΠΟΔΕΠ και ΟΕΠ/ΣΕΙ με τον τότε Τπουργό 
Οικονομικϊν κ. Γ. Παπακωνςταντίνου και τθν Τπουργό Παιδείασ κα. Α. Διαμαντοποφλου, ςτισ 
12 Ιανουαρίου 2011  
 
 Είχε γίνει αποδεκτό από τθν πλευρά ςασ ότι πράγματι, ειδικά οι δάςκαλοι και οι 

ερευνθτζσ του χϊρου τθσ Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ και τθσ Ζρευνασ βρίςκονται ςτθν 
πλζον δραματικι κατάςταςθ από ποτζ!!! 

 Είχε ςαφϊσ δθλωκεί ότι το ειδικό μιςκολόγιό μασ παραμζνει ωσ ειδικό και κα αρχίςουν 
άμεςα ςυηθτιςεισ για τθν επικαιροποίθςι του. το πλαίςιο αυτό εκφράςαμε τθν 
διαχρονικι απαίτθςθ όλων των ςυναδζλφων για ενςωμάτωςθ όλων των επιδομάτων 
μασ, που ςχετίηονται με το ζργο που προςφζρουμε, ςτο βαςικό μιςκό, με τρόπο που να 
μθν οδθγιςει ςε περαιτζρω μειϊςεισ ςτο μιςκό οριςμζνων κατθγοριϊν ςυναδζλφων, 
ειδικά των νεοτζρων. 
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 Αναγνωρίηοντασ τθ δφςκολθ ςυγκυρία τθσ Ελλθνικισ οικονομίασ, ηθτιςαμε να  υπάρξει 
ςυμφωνία με δζςμευςθ-υπόςχεςθ τθσ Πολιτείασ για παροχι, από το πρϊτο ζτοσ 
οικονομικισ ανάκαμψθσ, αυξιςεων ςτουσ μιςκοφσ μασ, με τζτοιουσ όρουσ ϊςτε να 
επιτευχκεί άμεςα εναρμόνιςθ με τουσ μιςκοφσ των άλλων δθμόςιων λειτουργϊν. Αφοφ 
είναι πζραν κάκε αμφιβολίασ ότι τα υψθλότατα προςόντα και τα ςθμαντικά κακικοντα 
τθσ ςυντριπτικισ πλειονότθτασ των ςυναδζλφων  δεν υπολείπονται κατ’ ελάχιςτον των 
άλλων κλάδων λειτουργϊν του δθμοςίου (Βλ. ςυνθμμζνθ Ανοικτι Επιςτολι προσ τον 
Πρωκυπουργό κ. Γ. Παπανδρζου,  24 Ιουλίου 2011, http://www.posdep.gr/).  
 

Για όλα τα παραπάνω ηθτάμε άμεςα ςυνάντθςθ μαηί ςασ για  
 
α) μια υπεφκυνθ ενθμζρωςθ από εςάσ για όλα τα τεκταινόμενα ςτα ςχετικά κζματα, και  
β) τον κακοριςμό ςυγκεκριμζνου χρονοδιαγράμματοσ ζναρξθσ και ολοκλιρωςθσ του 
διαλόγου για το νζο Ειδικό Μιςκολόγιο των λειτουργών του ενιαίου χώρου τθσ Ανώτατθσ 
Εκπαίδευςθσ και τθσ Ζρευνασ. 
 
Θεωροφμε ότι τθ ςτιγμι που θ Πολιτεία ςυηθτά μια μεγάλθ κεςμικι μεταρρφκμιςθ ςτθν 
Ανώτατθ Εκπαίδευςθ, κα πρζπει ςυγχρόνωσ να μασ ενθμερώςει με υπεφκυνο τρόπο, για τισ 
πραγματικζσ προκζςεισ τθσ, ςχετικά με το επίςθσ πολφ ςοβαρό και διαχρονικά κρίςιμο κζμα, 
ειδικά ςτθ ςθμερινι ςυγκυρία,  του μιςκολογίου των λειτουργών του χώρου. 
  
Επαναλαμβάνουμε για άλλθ μια φορά και ςε όλουσ τουσ τόνουσ ότι για τουσ Ζλλθνεσ  
ακαδθμαϊκοφσ δαςκάλουσ και ερευνθτζσ ο χαρακτιρασ του μιςκολογίου αλλά και οι 
ςχετικζσ δεςμεφςεισ αποτελοφν ηθτιματα, για τα οποία δεν χωρεί κανζνα περικώριο 
υπαναχώρθςθσ και αναίρεςθσ των προςφάτωσ υπεςχθμζνων.  
 
Με ιδιαίτερθ εκτίμθςθ,  

 

Ο Πρόεδροσ  ΠΟΔΕΠ                        Ο Πρόεδροσ ΟΕΠ/ΣΕΙ                   Ο Πρόεδροσ   ΕΕΕ 
 
 
Νικόλαοσ Μ. ταυρακάκθσ               Γιάννθσ Σςάκνθσ                               Δθμιτρθσ Ε. Λουκάσ 
Κακθγθτισ Ε.Μ.Π                                Κακθγθτισ ΣΕΙ Ακινασ                     Κφριοσ Ερευνθτισ 
 

Κοινοποίθςθ: 

Γραφείο Πρωκυπουργοφ τθσ Ελλάδοσ Κυρίου ΓΕΩΡΓΙΟΤ Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΤ, Μζγαρο Μαξίμου, 
Ηρϊδθ Αττικοφ 19, Σ.Κ. 106 74,   ΑΘΗΝΑ. 

ΠΡΟ τον Τπουργό Εςωτερικών κφριο ΧΑΡΗ ΚΑΣΑΝΙΔΗ, ταδίου 27, 101-83, ΑΘΗΝΑ, 
info@ypes.gr, kastanid@otenet.gr, kastanh@otenet.gr. 

193

http://www.posdep.gr/
mailto:info@ypes.gr
http://kastanidisharis.gr/kastanid@otenet.gr
mailto:kastanh@otenet.gr


Πανελλήνια Ομοζπονδία υλλόγων 
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Διεφθυνςη:     ΣΤΑΔΙΟΥ  5,  4οσ Προφοσ,   GR105 62,    ΑΘΗΝΑ,     
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: posdep@posdep.gr      Ιςτοςελίδα: www.posdep.gr 

Τηλζφωνο:  210-3689372          Fax:  210-3689376 
 

Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο   

 

ΑΘΗΝΑ,  23  ΙΟΤΛΙΟΤ   2011 
 

ΕΚΣΕΛΕΣΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ  ΣΗ ΠΟΔΕΠ (2011-2013) 
 

7η  ΤΝΕΔΡΙΑΗ -  ΔΕΤΣΕΡΑ 25  ΙΟΤΛΙΟΤ  2011 

 
Αγαπητοί  υνάδελφοι, 
 
ςασ καλοφμε ςτην 7η υνεδρίαςη τησ Εκτελεςτικήσ Γραμματείασ τησ Ομοςπονδίασ, ΔΕΥΤΕΑ  

25 ΙΟΥΛΙΟΥ 2011,  ΩΕΣ  10:30- 14:00* με τα ακόλουθα θζματα 
 

ΗΜΕΗΣΙΑ   ΔΙΑΤΑΞΗ 
 
1) ΕΝΗΜΕΩΣΗ ΑΡΟ ΤΟ ΡΟΕΔΕΙΟ:  
 
α) Ενημζρωςη και Εκτιμήςεισ από τη ςυνάντηςη με την πολιτική ηγεςία του Τπουργείου 
Παιδείασ. 
β) Ενημζρωςη τησ Διαρκοφσ Επιτροπήσ Μορφωτικϊν Τποθζςεων τησ Βουλήσ από τουσ 
Προζδρουσ των Ομοςπονδιϊν ΠΟΔΕΠ & ΟΕΠ/ΣΕΙ και τησ ΕΕΕ, την Σετάρτη 20  Ιουλίου 2011. 
(Ενημζρωςη από τον Πρόεδρο). 
γ) Άλλα θζματα. 
 
2) Θεςμικζσ Αλλαγζσ ςτην Ανϊτατη Εκπαίδευςη: Το Ν/Σ που κατατζθηκε ςτη Βουλή; Οι 
Τελευταίεσ Εξελίξεισ – Η ςτάςη τησ Ομοςπονδίασ (Ειςήγηςη από τον Πρόεδρο) 
 
Με υναδελφικοφσ Χαιρετιςμοφσ, 
 
 ΝΙΚΟΛΑΟ  Μ.  ΣΑΤΡΑΚΑΚΗ,  Καθηγητήσ  ΕΜΠ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
* Η ςυνεδρίαςη θα πραγματοποιηθεί ςτο ΕΚΡΑ (ςτην Αίθουςα Σηλεδιάςκεψησ GU- MediaCenter, 2οσ 
όροφοσ, Κζντρο Λειτουργίασ και Διαχείριςησ Δικτφων, Σμήμα Πληροφορικήσ, Πανεπιςτημιοφπολη 
Ιλιςίων, Ιλίςια, Αθήνα Οδηγίεσ Πρόςβαςησ: http://mc.gunet.gr/access.php, τηλζφωνο: 2107275632, 
2107275637), ςτην Αίθουςα Τηλεδιάςκεψησ του ΑΡΘ (κοσ Γκότςησ 2310- 997607),  ςτο Ρανεπιςτήμιο 
Ράτρασ (κοσ Αντωνόπουλοσ 2610- 996262) ςτο Ρανεπιςτήμιο Αιγαίου (Ρόδοσ : κοσ Σςιγάροσ 22410-
99166) και του Ρανεπιςτημίου Κρήτησ – Ηράκλειο (κοσ Ζουράρησ 2810-393302).  
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ΔΙΚΤΥΟ ΠΑΝΔΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ 
 

Καςαγγελία ςξσ ποξεδοείξσ ςηπ ΠΟΣΔΔΠ 
 

Τξ Δίκςσξ Παμεπιρςημιακώμ καςαγγέλλει ςξ ποξεδοείξ ςηπ ΠΟΣΔΔΠ γιαςί με ςιπ θέρειπ και κσοίχπ 
με ςη ρςάρη ςξσ ποξρπαθεί μα εναρταλίρει ιρυσοό θερμικό ρςήοιγμα ρςημ κσβεομηςική πξλιςική 
και εμεογεί σπηοεςώμςαπ ςξσπ επικξιμχμιακξύπ ρυεδιαρμξύπ ςχμ κσβεομηςικώμ επιςελείχμ, ρε 
πλήοη αμςίθερη με ςημ παμεπιρςημιακή κξιμόςηςα πξσ ότειλε μα εκτοάζει! 

Από ςη μία πλεσοά έυξσμε ςημ ρσμςοιπςική πλειξφητία ςηπ παμεπιρςημιακήπ κξιμόςηςαπ 
(ρσλλξγικξύπ τξοείπ, ΓΣ ρσλλόγχμ διδαρκόμςχμ, τξιςηςέπ, εογαζόμεμξσπ ρςα ιδούμαςα, 
Σσγκλήςξσπ και ακαδημαψκά όογαμα, Σύμξδξ ςχμ Ποσςάμεχμ) μα παίομξσμ απξτάρειπ εσθύμηπ, 
απξοοίπςξμςαπ ςξ ρυέδιξ μόμξσ ςξσ ΥπΔΒΜΘ και μα δηλώμξσμ αγχμιρςική εςξιμόςηςα ώρςε μα 
μημ φητιρςεί! 
 
Από ςημ άλλη έυξσμε ςξ ποξεδοείξ ςηπ ΠΟΣΔΔΠ, ςξ ξπξίξ αγμξώμςαπ ρκαμδαλχδώπ ασςή ςη 
γεμικεσμέμη αμςίδοαρη ςηπ παμεπιρςημιακήπ κξιμόςηςαπ, επιμέμει μα ρσμμεςέυει ρε ρσρκέφειπ με 
ςημ ηγερία ςξσ σπξσογείξσ και μα ρσμποάςςει ρςξσπ ρυεδιαρμξύπ ςξσ για μα ποξρτέοει με 
σπξςέλεια εικόμα «γόμιμξσ διαλόγξσ» και «αμςαλλαγήπ απόφεχμ». Έτςαρε μάλιρςα ρςξ ρημείξ 
μα ξοίρει ρσμάμςηρη με ςξ παοάγξμςεπ ςξσ Υπξσογείξσ, για ςημ ξπξία ξσδέπξςε εμημέοχρε ςημ 
παμεπιρςημιακή κξιμόςηςα, ή ςα όογαμα ςηπ Ομξρπξμδίαπ  - δηλαδή ξογάμχρε ρσμάμςηρη εμ 
κοσπςώ!  Σε ρυεςική εοώςηρή μαπ, για πξιξ λόγξ δεμ εμημεοχθήκαμε, λάβαμε ςημ ποξκληςική 
απάμςηρη "ςξ νευάραμε"! 
 
Τξ ποξεδοείξ παοαβίαρε ακόμη και ποόρταςη απόταρη ςηπ ΔΔ για “μη καςάθερη ςξσ ρυεδίξσ 
μόμξσ και ςοίμημη παοάςαρη για ρσζήςηρή ςξσ”, ζηςώμςαπ από ςξ Υπξσογείξ ςη ρσγκοόςηρη 
«επιςοξπήπ διαλόγξσ» για μα «ρσμδιαμξοτώρξσμ» ςξμ μόμξ ρςα υοξμικά πλαίρια πξσ ςξσπ έθεςε 
η κσβέομηρη, γεγξμόπ ςξ ξπξίξ και πάλι πληοξτξοηθήκαμε εκ ςχμ σρςέοχμ, ρςη ρσμεδοίαρη ςηπ 
ΔΓ! 
 
Από ςα ποακςικά ςηπ Βξσλήπ απξκαλύπςεςαι όςι ξ ποόεδοξπ ςηπ ΠΟΣΔΔΠ, ραμ μσρςικξρύμβξσλξπ 
ςξσ σπξσογείξσ, γμχοίζει «αλλαγέπ» ρςξ ρυέδιξ μόμξσ πξσ αγμξξύμ ξι πάμςεπ και ςιπ κοαςά για 
ςξμ εασςό ςξσ (και ςξμ κύκλξ ςξσ;). 
 
Με πξλλά δείγμαςα ασςήπ ςηπ ςακςικήπ ςξ ποξεδοείξ ςηπ ΠΟΣΔΔΠ απέδεινε, όςι ρε ασςή ςημ 
ιρςξοική ρςιγμή για ςημ ςοιςξβάθμια εκπαίδεσρη, βοίρκεςαι όυι μόμξ ρε πλήοη αμαμςιρςξιυία με 
ςη ρσμςοιπςική πλειξφητία ςηπ παμεπιρςημιακήπ κξιμόςηςαπ αλλά και με ςη ρςάρη ςξσ ποξκαλεί 
και ποξρβάλλει ςξσπ παμεπιρςημιακξύπ ρςξ ρύμξλό ςξσπ. 
 
Γι ασςξύπ ςξσπ λόγξσπ, ςξ Δίκςσξ Παμεπιρςημιακώμ: 
•  καςαγγέλλει ςξ ποξεδοείξ ςηπ ΠΟΣΔΔΠ και ζηςά ςημ παοαίςηρή ςξσ, γιαςί δεμ εκποξρχπεί 

ςξμ κλάδξ, και  
•  για μα αμςιμεςχπιρςεί ασςή η κοίρη, ζηςά άμερη ρύγκλιρη διεσοσμέμηπ ΔΔ για μα ακξσρςεί η 

τχμή ςχμ παμεπιρςημιακώμ. 
 

25 Ιουλίου 2011 
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Πρόηαζη μομθής ηης Σσζπείρωζης Πανεπιζηημιακών 

καηά ηοσ Προεδρείοσ ηης ΠΟΣΔΕΠ 

Η Σρζπείοτζη Παμεπιζηημιακώμ θετοεί όηι ηξ Ποξεδοείξ ηηπ 

ΠΟΣΔΕΠ ρπξμξμεύει με ηη ζηάζη ηξρ, ηξμ αγώμα πξρ διενάγξρμ ζήμεοα από 

κξιμξύ ξι Σύγκληηξι, ηα Τμήμαηα  και ξι Σύλλξγξι ΔΕΠ  εμαμηίξμ ηξρ 

Νξμξζςεδίξρ Διαμαμηξπξύλξρ. 

Τξ Ποξεδοείξ ηηπ ΠΟΣΔΕΠ μεηείςε εμεογά ζε έμα διάλξγξ 

«παοτδία», ηξρ ξπξίξρ η μξμαδική ζκξπιμόηηηα ήηαμ μα ποξζθέοει ηημ 

απαοαίηηηη πξλιηική κάλρση ζηξ Υπξρογείξ για μα ποξςτοήζει ζηημ 

καηάθεζη και σήθιζη ηξρ Νξμξζςεδίξρ μέζα ζηξμ Αύγξρζηξ, με απξύζα ηημ 

Παμεπιζηημιακή Κξιμόηηηα. Αρηέπ ξι κρβεομηηικέπ μεθξδεύζειπ εύκξλα 

γίμξμηαι καηαμξηηέπ από όλξρπ.  

Τξ Ποξεδοείξ ηηπ ΠΟΣΔΕΠ αγμξεί επιδεικηικά ηιπ απξθάζειπ ητμ 

Σρλλξγικώμ Οογάμτμ ητμ Παμεπιζηημίτμ για μη καηάθεζη ηξρ Νξμξζςεδίξρ. 

Αγμξεί ακόμη και ηημ Απόθαζη ηηπ Δ.Ε. ηηπ ΠΟΣΔΕΠ πξρ ηα ίδια ηξρ ηα 

μέλη σήθιζαμ. 

Οι εμέογειεπ ηξρ Ποξεδοείξρ ηηπ ΠΟΣΔΕΠ δεμ αμηιποξζτπεύξρμ ηιπ 

εκθοαζμέμεπ θέζειπ ηηπ Παμεπιζηημιακήπ Κξιμόηηηαπ για ηξ Νξμξζςέδιξ και 

ηξ καλξύμε μα παοαιηηθεί για ηξ καλό ηξρ Δημόζιξρ Παμεπιζηημίξρ. 
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Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο   

 

ΑΘΗΝΑ,  25  ΙΟΤΛΙΟΤ 2011 
 

ΕΚΣΕΛΕΣΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ  ΣΗ ΠΟΔΕΠ (2011-2013) 
 

7η  ΤΝΕΔΡΙΑΗ -  ΔΕΤΣΕΡΑ 25  ΙΟΤΛΙΟΤ  2011 
 

Ε  Ι    Η  Γ  Η    Η 
Αγαπθτζσ/οί  υνάδελφοι, 
 
Βριςκόμαςτε ςε μια πολφ ιδιαίτερθ ςτιγμι τθσ εξζλιξθσ του πανεπιςτθμιακοφ μασ ςυςτιματοσ. 
ε μερικζσ βδομάδεσ κα ζχουμε είτε μασ αρζςει είτε όχι με ζνα άλλο κεςμικό πλαίςιο για τθν 
ανϊτατθ εκπαίδευςθ ςτθ χϊρα μασ. Σο γεγονόσ αυτό μασ επιβάλει και ζνα επίςθσ ιδιαίτερο 
τρόπο διαχείριςθσ των πραγμάτων από τθν Ομοςπονδία.  
 
Για το τελικό κείμενο του χεδίου Νόμου για τθν Ανωτάτθ Εκπαίδευςθ του Τπουργείου 
Παιδείασ με τίτλο «Δομι, λειτουργία, διαςφάλιςθ τθσ ποιότθτασ των ςπουδών και 
διεκνοποίθςθ των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» ζχουμε να παρατθριςουμε τα 
ακόλουκα: 
 
Α) Σθν ζλλειψθ ιςορροπίασ ανάμεςα ςτο υμβοφλιο, το οποίο αποφαςίηει για όλα τα ηθτιματα, 
διοικθτικά και ακαδθμαϊκά, και τθ φγκλθτο, θ οποία δεν ζχει ουςιαςτικζσ αρμοδιότθτεσ οφτε 
ςε κακαρά ακαδθμαϊκά ηθτιματα. Σο ςχζδιο νόμου μάλιςτα μειϊνει τισ αρμοδιότθτεσ τθσ 
υγκλιτου ςε ςχζςθ με το προςχζδιο, αφαιρϊντασ ακόμθ και τθν απαίτθςθ ςφμφωνθσ γνϊμθσ 
ςε ηθτιματα προγραμμάτων ςπουδϊν.  
 
Β) Σο ςχζδιο νόμου ορίηει ωσ Σμιμα το ςφνολο των διδαςκόντων ενόσ προγράμματοσ ςπουδϊν, 
χωρίσ να αναφζρεται καν ςτο επιςτθμονικό αντικείμενο. Θ ΠΟΔΕΠ ζχει αναδείξει ωσ κεντρικό 
ηιτθμα τθ κζςπιςθ του Σμιματοσ ωσ βαςικι εκπαιδευτικι και ακαδθμαϊκι μονάδα, που 
αντιςτοιχεί ςε ζνα ιςτορικά διαμορφωμζνο και διεκνϊσ αναγνωριςμζνο επιςτθμονικό 
αντικείμενο, και ζχει τθν ευκφνθ για τθ διδαςκαλία και τθν ζρευνα ςε αυτό.  
 
Γ) Σο Ν/ ςυνεχίηει να περιζχει πλθκϊρα διατάξεων, οι οποίεσ είναι προςβλθτικζσ για τουσ 
ζλλθνεσ πανεπιςτθμιακοφσ δαςκάλουσ. Επίςθσ δείχνει να χριηει ςοβαρισ περαιτζρω νομικισ 
αλλά ακόμα και γλωςςικισ επεξεργαςίασ. 
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Δ) Αγνοεί ςυςτθματικά και δεν ενςωματϊνει ουςιαςτικά καμιά από τισ προτάςεισ των 
Ομοςπονδιϊν των ακαδθμαϊκϊν δαςκάλων και των ερευνθτϊν. 
 
Επιπροςκζτωσ, κα ςυηθτιςουμε το αναγκαίο ςυνολικό πακζτο για τθ μεταρρφκμιςθ τθσ 
Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ,  που ςτθν παροφςα φάςθ περιλαμβάνει και τα ακόλουκα: 

 
 Αποςαφήνιςη των μεταβατικών διατάξεων με διαςφάλιςη όλων των ήδη 

υπηρετοφντων και νεοεκλεγζντων ςυναδζλφων (π.χ. λεκτόρων, επικοφρων, 
μονίμων επικοφρων), που πρζπει να κρικοφν με τον υφιςτάμενο νόμο ζωσ ότου 
ζρκουν ςτο ςθμείο αφετθρίασ του νζου νόμου. 
 

 Άμεςο διοριςμό όλων των νεοεκλεγμζνων ςυναδζλφων, των οποίων ο διοριςμόσ 
κακυςτερεί με τον κίνδυνο να τουσ χάςουμε (απϊλεια πολφτιμου επιςτθμονικοφ 
και ερευνθτικοφ δυναμικοφ και προσ το εξωτερικό). 

 
  αφζσ και δεςμευτικό επιχειρηςιακό ςχζδιο για την οργάνωςη τησ υλοποίηςησ 

του νόμου (π.χ. κατά το πρότυπο του ςχεδίου για τθν εφαρμογι του νόμου για τθν 
θλεκτρονικι διακυβζρνθςθ). Χωρίσ αυτό και ο καλφτεροσ νόμοσ κινδυνεφει να 
βουλιάξει ςτο "τζλμα τθσ μετάβαςθσ". 

 
 Δζςμευςθ για το νζο μιςθολόγιο των πανεπιςτημιακών ωσ δημοςίων λειτουργών 

με τθν ενςωμάτωςθ των ςθμερινϊν επιδομάτων, που ςτθν ουςία τουσ 
αναφζρονται ςτον πυρινα του πανεπιςτθμιακοφ ζργου. Ηθτοφμε τθν άμεςθ 
ςυνάντθςθ των Τπουργϊν Οικονομικϊν και Παιδείασ με τισ Ομοςπονδίεσ των 
διδαςκόντων και ερευνθτϊν και  ζναρξθ ουςιαςτικοφ διαλόγου για ζνα νζο ειδικό 
μιςκολόγιο, ανεξάρτθτα από τθν πορεία του διαλόγου για το ενιαίο μιςκολόγιο των 
δθμοςίων υπαλλιλων. 

 
 Αξιοποίθςθ με πνεφμα ευρφτθτασ και ευελιξίασ όλου του επιςτημονικοφ 

προςωπικοφ (π.χ. ΙΔΑΧ με διδακτορικό), που με τον ζνα ι τον άλλο τρόπο 
απαςχολείται ςιμερα ςτο πανεπιςτθμιακό ςφςτθμα, μετά από αδιάβλθτεσ, 
αξιοκρατικζσ και διαφανείσ διαδικαςίεσ. 
 

 αφι δζςμευςθ για μόνιμο εθνικό πρόγραμμα ζρευνασ, που κα προκθρφςςεται ςε 
τακτά χρονικά διαςτιματα (με τουσ όποιουσ διακζςιμουσ πόρουσ) με τουσ 
ακόλουκουσ άξονεσ: ζρευνα με βάςθ τισ αναηθτιςεισ τθσ επιςτθμονικισ κοινότθτασ 
(βαςικι ζρευνα), ζρευνα για τθν αντιμετώπιςθ προβλθμάτων τθσ κοινωνίασ, ζρευνα 
για τθν αντιμετώπιςθ προβλθμάτων τθσ παραγωγισ και τθσ βιομθχανίασ, κοινωνικό-
οικονομικι ζρευνα και ζρευνα ςτισ ανκρωπιςτικζσ επιςτιμεσ.  

 
Θ ΠΟΔΕΠ καλεί τθν πανεπιςτθμιακι κοινότθτα να προςπακιςει να αποτρζψει τθν ψιφιςθ 
των διατάξεων του νόμου, που ανατρζπουν τθν ιςορροπία μεταξφ διοικθτικϊν και  
ακαδθμαϊκϊν οργάνων και τθ διεκνϊσ αναγνωριςμζνθ ακαδθμαϊκι διάρκρωςθ των Σμθμάτων, 
με κάκε τρόπο. Θα προςπακιςουμε όλα αυτά να τα υλοποιιςουμε με διάλογο ςε όλα τα 

198



Πανελλήνια Ομοζπονδία υλλόγων Διδακηικού και Ερευνηηικού Προζωπικού  

 

  

επίπεδα τθν Κυβζρνθςθ, τα κόμματα,  τουσ βουλευτζσ –ειδικά τουσ ςυναδζλφουσ- τα ΜΜΕ και 
κάκε άλλο πρόςφορο μζςον. 
  
Κλείνοντασ κεωρϊ ότι μετά τθν ψιφιςθ του νζου νόμου, αντικειμενικά το Πανεπιςτιμιο και οι 
Πανεπιςτθμιακοί δάςκαλοι κα βρεκοφμε ςε ζνα εντελϊσ νζο τοπίο. Ζνα τοπίο ςτο οποίο κα 
πρζπει ςίγουρα τα πάντα να επανακακοριςτοφν. Θ ΚΙΠΑΝ εκφραςτισ ενόσ ςθμαντικοφ 
τμιματοσ των πανεπιςτθμιακϊν και με ζνα κεντρικό ρόλο ςτθ διαμόρφωςθ των 
πανεπιςτθμιακϊν εξελίξεων τα τελευταία χρόνια, με υψθλό το αίςκθμα τθσ ευκφνθσ ζναντι 
των πανεπιςτθμιακϊν πραγμάτων και με μοναδικό γνϊμονα το βζλτιςτο πάντα για τα 
ακαδθμαϊκά πράγματα, κεωρεί ότι οι περιςτάςεισ επιβάλλουν τθν προςφυγι ςτθ βάςθ του 
μζςα από ςυνταγμζνεσ και υψθλισ ποιότθτασ δθμοκρατικζσ διαδικαςίεσ.  
 
Θ ΚΙΠΑΝ προτείνει θ Εκτελεςτικι Γραμματεία να ειςθγθκεί ςτθ Διοικοφςα Επιτροπι, που κα 
ςυγκλθκεί αρχζσ επτεμβρίου τθ διενζργεια του 11ου Τακτικοφ Συνεδρίου τησ ΠΟΣΔΕΠ  πριν 
από τη λήξη του τρζχοντοσ ημερολογιακοφ ζτουσ. Θ ακριβισ θμερομθνία και οι ςυγκεκριμζνεσ 
διαδικαςίεσ κα αποφαςιςτοφν από τθ Διοικοφςα Επιτροπι, θ οποία κα ςυγκλθκεί ςτισ αρχζσ 
τθσ νζασ ακαδθμαϊκισ χρονιάσ.  
 
Σο ςφνολο των πανεπιςτθμιακϊν καλείται να κρίνει πολιτικά τθ μζχρι τϊρα πορεία και 
δραςτθριότθτα όλων των ςυνιςτωςϊν του πανεπιςτθμιακοφ κινιματοσ και να αποφαςίςει τθ 
μορφι και τθ ςφνκεςθ τθσ θγεςίασ, που κα το οδθγιςει ςτθν νζα εποχι, ςτθν οποία εκ των 
πραγμάτων ειςζρχεται το ελλθνικό πανεπιςτιμιο.   
 
Οι πανεπιςτημιακοί δάςκαλοι επιβάλλεται να προχωρήςουν ςτη νζα εποχή με την ηγεςία, 
που τουσ αντιςτοιχεί! 
 
Όλα αυτά προςπαθώντασ πάντα με κάθε τρόπο να διαφυλάξουμε τισ εκπαιδευτικζσ και 
ερευνητικζσ λειτουργίεσ του Πανεπιςτημίου ςτο καλφτερο δυνατό επίπεδο. 
 
Με υναδελφικοφσ Χαιρετιςμοφσ, 
 
 ΝΙΚΟΛΑΟ  Μ.  ΣΑΤΡΑΚΑΚΘ,  Κακθγθτισ  ΕΜΠ 
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Ε Κ Σ Ε Λ Ε  Σ Ι Κ Η   Γ Ρ Α Μ Μ Α Σ Ε Ι Α 

 

Αθήνα,  25  Ιουλίου   2011 
 

ΕΚΣΕΛΕΣΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ  ΣΗ ΠΟΔΕΠ (2011-2013) 
 

7η  ΤΝΕΔΡΙΑΗ -  ΔΕΤΣΕΡΑ 25  ΙΟΤΛΙΟΤ  2011 
 

ΑΠΟΦΑΗ 
 
Η Εκτελεςτικι Γραμματεία τθσ ΠΟΣΔΕΠ ςυηιτθςε τθν κατάςταςθ που διαμορφϊνεται μετά τθν 
κατάκεςθ του νομοςχεδίου για τθ «Δομι, λειτουργία, διαςφάλιςθ τθσ ποιότθτασ των ςπουδών 
και διεκνοποίθςθ των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» και κατζλθξε ςτα ακόλουκα:   
 
 
Η ΠΟΣΔΕΠ παρά τα αςφυκτικά χρονικά πλαίςια τα οποία το υπουργείο αρνικθκε να διευρφνει, 
προςιλκε ςτο διάλογο κατακζτοντασ προτάςεισ κακϊσ θ υπουργόσ διλωνε ότι δεν υπάρχουν 
κόκκινεσ γραμμζσ και άφθνε να διαφανεί ότι επρόκειτο για ςφντομο μεν αλλά ουςιαςτικό 
διάλογο. Τελικά, μερικζσ μόνο μζρεσ μετά, το υπουργείο παιδείασ κατζκεςε το ςχζδιο νόμου 
χωρίσ να λάβει υπόψθ του τισ ουςιαςτικζσ διαφωνίεσ και τισ προτάςεισ τθσ ΠΟΣΔΕΠ και όλθσ 
τθσ πανεπιςτθμιακισ κοινότθτασ. Η μεκόδευςθ αυτι είναι προςβλθτικι και αποτελεί 
εμπαιγμό. 
 
Για το τελικό κείμενο του Σχεδίου Νόμου για τθν Ανωτάτθ Εκπαίδευςθ του Υπουργείου 
Παιδείασ με τίτλο επαναλαμβάνουμε τισ βαςικζσ μασ διαφωνίεσ: 
 
Α) Τθν ζλλειψθ ιςορροπίασ ανάμεςα ςτο Συμβοφλιο, το οποίο αποφαςίηει για όλα τα ηθτιματα, 
διοικθτικά και ακαδθμαϊκά, και τθ Σφγκλθτο, θ οποία δεν ζχει ουςιαςτικζσ αρμοδιότθτεσ οφτε 
ςε κακαρά ακαδθμαϊκά ηθτιματα. Το ςχζδιο νόμου μάλιςτα μειϊνει τισ αρμοδιότθτεσ τθσ 
Συγκλιτου ςε ςχζςθ με το προςχζδιο, αφαιρϊντασ ακόμθ και τθν απαίτθςθ ςφμφωνθσ γνϊμθσ 
ςε ηθτιματα προγραμμάτων ςπουδϊν.  
 
Β) Το ςχζδιο νόμου ορίηει ωσ Τμιμα το ςφνολο των διδαςκόντων ενόσ προγράμματοσ ςπουδϊν, 
χωρίσ να αναφζρεται καν ςτο επιςτθμονικό αντικείμενο. Η ΠΟΣΔΕΠ ζχει αναδείξει ωσ κεντρικό 
ηιτθμα τθ κζςπιςθ του Τμιματοσ ωσ βαςικι εκπαιδευτικι και ακαδθμαϊκι μονάδα, που 
αντιςτοιχεί ςε ζνα ιςτορικά διαμορφωμζνο και διεκνϊσ αναγνωριςμζνο επιςτθμονικό 
αντικείμενο, και ζχει τθν ευκφνθ για τθ διδαςκαλία και τθν ζρευνα ςε αυτό.  
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Γ) Το Ν/Σ ςυνεχίηει να περιζχει πλθκϊρα διατάξεων, οι οποίεσ είναι προςβλθτικζσ για τουσ 
ζλλθνεσ πανεπιςτθμιακοφσ δαςκάλουσ. Επίςθσ δείχνει να χριηει ςοβαρισ περαιτζρω νομικισ 
αλλά και γλωςςικισ επεξεργαςίασ. 
 
Δ) Αγνοεί ςυςτθματικά και δεν ενςωματϊνει ουςιαςτικά καμιά από τισ προτάςεισ των 
Ομοςπονδιϊν των ακαδθμαϊκϊν δαςκάλων και των ερευνθτϊν. 
 
Επιπροςκζτωσ, κα ςυηθτιςουμε τθν αναγκαία δζςμθ μζτρων για τθ μεταρρφκμιςθ τθσ 
Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ,  που ςτθν παροφςα φάςθ περιλαμβάνει και τα ακόλουκα: 

 
 Αποςαφήνιςη των μεταβατικών διατάξεων με διαςφάλιςη όλων των ήδη 

υπηρετοφντων και νεοεκλεγζντων ςυναδζλφων (π.χ. λεκτόρων, επικοφρων, 
μονίμων επικοφρων), που πρζπει να κρικοφν με τον υφιςτάμενο νόμο. 

 
 Άμεςο διοριςμό όλων των νεοεκλεγμζνων ςυναδζλφων, των οποίων ο διοριςμόσ 

κακυςτερεί με κίνδυνο τθν απϊλεια πολφτιμου επιςτθμονικοφ και ερευνθτικοφ 
δυναμικοφ και προσ το εξωτερικό. 

 
  Σαφζσ και δεςμευτικό επιχειρηςιακό ςχζδιο για την οργάνωςη τησ υλοποίηςησ 

του νόμου (π.χ. κατά το πρότυπο του ςχεδίου για τθν εφαρμογι του νόμου για τθν 
θλεκτρονικι διακυβζρνθςθ). Χωρίσ αυτό και ο καλφτεροσ νόμοσ κινδυνεφει να 
βουλιάξει ςτο "τζλμα τθσ μετάβαςθσ". 

 
 Δζςμευςθ για το νζο μιςθολόγιο των πανεπιςτημιακών ωσ δημοςίων λειτουργών 

με τθν ενςωμάτωςθ των ςθμερινϊν επιδομάτων, που ςτθν ουςία τουσ 
αναφζρονται ςτον πυρινα του πανεπιςτθμιακοφ ζργου. Ζθτοφμε τθν άμεςθ 
ςυνάντθςθ των Υπουργϊν Οικονομικϊν και Παιδείασ με τισ Ομοςπονδίεσ των 
διδαςκόντων και ερευνθτϊν και  ζναρξθ ουςιαςτικοφ διαλόγου για ζνα νζο ειδικό 
μιςκολόγιο, ανεξάρτθτα από τθν πορεία του διαλόγου για το ενιαίο μιςκολόγιο των 
δθμοςίων υπαλλιλων. 

 
 Αξιοποίθςθ με πνεφμα ευρφτθτασ και ευελιξίασ όλου του επιςτημονικοφ 

προςωπικοφ (π.χ. ΙΔΑΧ με διδακτορικό), που με τον ζνα ι τον άλλο τρόπο 
απαςχολείται ςιμερα ςτο πανεπιςτθμιακό ςφςτθμα, μετά από αδιάβλθτεσ, 
αξιοκρατικζσ και διαφανείσ διαδικαςίεσ. 
 

 Σαφι δζςμευςθ για μόνιμο εθνικό πρόγραμμα ζρευνασ, που κα προκθρφςςεται ςε 
τακτά χρονικά διαςτιματα (με τουσ όποιουσ διακζςιμουσ πόρουσ) με τουσ 
ακόλουκουσ άξονεσ: ζρευνα με βάςθ τισ αναηθτιςεισ τθσ επιςτθμονικισ κοινότθτασ 
(βαςικι ζρευνα), ζρευνα για τθν αντιμετώπιςθ προβλθμάτων τθσ κοινωνίασ, ζρευνα 
για τθν αντιμετώπιςθ προβλθμάτων τθσ παραγωγισ και τθσ βιομθχανίασ, κοινωνικό-
οικονομικι ζρευνα και ζρευνα ςτισ ανκρωπιςτικζσ επιςτιμεσ.  
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Η ΠΟΣΔΕΠ καλεί τθν πολιτεία να μθν προβεί ςτθν ψιφιςθ των διατάξεων του νόμου, που 
μεταξφ άλλων ανατρζπουν τθν ιςορροπία μεταξφ διοικθτικϊν και  ακαδθμαϊκϊν οργάνων και 
τθ διεκνϊσ αναγνωριςμζνθ ακαδθμαϊκι διάρκρωςθ των Τμθμάτων. 
 
Θα ςυνεχίςει τισ προςπάκειζσ τθσ να πείςει το ελλθνικό κοινοβοφλιο και τθν κοινωνία ότι αυτό 
το νομοςχζδιο δεν ςυμβάλλει ςτθν βελτίωςθ των ΑΕΙ οφτε προςφζρει λφςεισ ςτα υπάρχοντα 
προβλιματα για τα οποία ζχουμε κατακζςει ςυγκεκριμζνεσ προτάςεισ. Αντικζτωσ θ ψιφιςι 
του  ςτθ ςθμερινι του μορφι κα δθμιουργιςει νζα προβλιματα και ςοβαρζσ δυςλειτουργίεσ 
ςτα Ιδρφματα. 
 
Η Εκτελεςτικι Γραμματεία κα ςυνεδριάςει εκ νζου τθν πρϊτθ θμζρα τθσ ςυηιτθςθσ ςτθν 
ολομζλεια τθσ Βουλισ για να κακορίςει τθ ςτάςθ τθσ ανάλογα με τισ εξελίξεισ. Καλεί τουσ 
Συλλόγουσ ςε εγριγορςθ ϊςτε να ςυνεδριάςουν αμζςωσ μετά τθν ζναρξθ του ακαδθμαϊκοφ 
ζτουσ οπότε κα ακολουκιςει ςυνεδρίαςθ τθσ Διοικοφςασ Επιτροπισ διευρυμζνθσ με 
εκπροςϊπουσ των Συλλόγων.  
 
 
 
 

Ο Πρόεδροσ 
 
 

Νικόλαοσ Μ. Σταυρακάκθσ 
Κακθγθτισ Ε.Μ.Π. 

 

Η Γραμματζασ 
 
 

Ευγενία Μπουρνόβα 
Αναπλθρϊτρια Κακθγιτρια Ε.Κ.Π.Α. 
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Ομοζπονδία Συλλόγων 

Εκπαιδευηικού Προζωπικού Τ.Ε.Ι. (ΟΣΕΠ-ΤΕΙ) 
 

Ένωζη Ελλήνων Ερευνηηών (EEE) 
 

Δ Ε Λ Τ Ι Ο   Τ Υ Π Ο Υ 
Ακινα, 29 ΙΟΥΛΙΟΥ 2011 

 
ΘΕΜΑ: Περικοπζσ ςτο ερευνητικό επίδομα μελών ΔΕΠ, ΕΠ ΤΕΙ και ερευνητών. 
 
Με τθν από 24 Ιουλίου 2011 επιςτολι τουσ, οι δφο ομοςπονδίεσ τθσ ανϊτατθσ εκπαίδευςθσ και θ 
ΕΕΕ παρουςίαςαν διεξοδικά  τθν πορεία τθσ ςυνεχοφσ μιςκολογικισ απίςχνανςθσ τθν οποία 
υφίςτανται τα μζλθ ΔΕΠ, ΕΠ ΤΕΙ και οι Ερευνθτζσ τα τελευταία χρόνια 
(http://www.posdep.gr/index.php?option=com_docman&Itemid=126).  Και ενϊ : 
 θ υπουργόσ  ΠΔΒΜΘ  προωκεί το υπό ςυηιτθςθ ςχζδιο νόμου για τα Ανϊτατα Εκπαιδευτικά 

Ιδρφματα, με κφριο επιχείρθμα τθν ενίςχυςθ τθσ Αριςτείασ και τθν αναρρίχθςθ των ΑΕΙ και των 
ΕΚ ςτισ πρϊτεσ κζςεισ των εκπαιδευτικϊν και ερευνθτικϊν  επιδόςεων παγκοςμίωσ και, 
επιπλζον, 

 εκκρεμεί ςυνάντθςθ των ομοςπονδιϊν ΠΟΣΔΕΠ, ΟΣΕΠ-ΤΕΙ και τθσ ΕΕΕ με τισ θγεςίεσ των 
Υπουργείων Οικονομικϊν και ΠΔΒΜΘ προκειμζνου να ςυηθτθκοφν τα μιςκολογικά των μελϊν 
ΔΕΠ, ΕΠ ΤΕΙ και των Ερευνθτϊν,  

 
θ κυβζρνθςθ, ςφμφωνα με πλθροφορίεσ που είδαν το φωσ τθσ δθμοςιότθτασ ςε όλεσ τισ ςθμερινζσ 
εφθμερίδεσ, προωκεί προσ ψιφιςθ τροπολογία με τθν οποία περικόπτει κατά 20% και 25% 
αντίςτοιχα τα ερευνθτικά επιδόματα των μελϊν ΔΕΠ, ΕΠ ΤΕΙ και των Ειδικϊν Λειτουργικϊν 
Επιςτθμόνων, δυναμιτίηοντασ ζτςι θ ίδια το ζργο του μζλουσ τθσ και υπουργοφ ΠΔΒΜΘ.  
 

Η ακαδθμαϊκι/ερευνθτικι κοινότθτα ςυμβάλλει αγόγγυςτα ςτθν κοινι εκνικι προςπάκεια 
ανάταξθσ τθσ οικονομίασ μασ, ζχοντασ κατανόθςθ των δυςκολιϊν. Όμωσ, απαιτεί την άμεςη 
απόςυρςη των ςυγκεκριμζνων περικοπών, διότι αυτζσ υπερβαίνουν κατά πολφ κάθε ζννοια 
δίκαιησ και αναλογικήσ ςυμβολήσ τησ ςτισ περικοπζσ των αποδοχών ςτο δημόςιο τομζα.  

Καλοφμε τθν κυβζρνθςθ να εγκαταλείψει τθ λογικι των οριηόντιων περικοπϊν και να ανοίξει 
ζναν ουςιαςτικό διάλογο για το μιςκολόγιο με βάςθ τθν αμοιβι τθσ γνϊςθσ, τθσ ικανότθτασ, τθσ 
παραγωγισ, του επιπζδου ειδίκευςθσ, τθσ κζςθσ ευκφνθσ. 

Τζλοσ, επαναφζρουμε το αίτθμα για άμεςθ ςυνάντθςθ των Ομοςπονδιϊν με τουσ Υπουργοφσ 
Οικονομικϊν και Παιδείασ, ϊςτε να τεκεί όλο το φάςμα των ςθμαντικϊν ηθτθμάτων ςτο χρόνιο 
μιςκολογικό πρόβλθμα των ακαδθμαϊκϊν δαςκάλων και των ερευνθτϊν. 

 
Ο Πρόεδροσ  ΠΟΣΔΕΠ 

 
Ο Πρόεδροσ ΟΣΕΠ/ΤΕΙ 

 
Ο Πρόεδροσ   ΕΕΕ 

   

Νικόλαοσ Μ. Σταυρακάκθσ Γιάννθσ Τςάκνθσ Δθμιτρθσ Λουκάσ 
Κακθγθτισ Ε.Μ.Π Κακθγθτισ ΤΕΙ Ακινασ Κφριοσ Ερευνθτισ  
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Π  Ρ  Ο  Ε  Δ  Ρ  Ε  Ι  Ο 

 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ  ΣΗΜΕΙΩΜΑ  
 

Αθήνα,  1  Αυγούστου  2011 
 

ΘΕΜΑ: Πανεπιστημιακοί με σύζυγο εκπαιδευτικό της Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης. 
 

Αγαπητοί Συνάδελφοι, 
 

όπως γνωρίζετε, οι διατάξεις των νόμων 3027/2002 (αρ. 6 παρ.4) και 3687/2008 (αρ. 4 παρ. 5) 
που προέβλεπαν συνυπηρέτηση εκπαιδευτικών συζύγων μελών ΔΕΠ καταργήθηκαν πέρυσι με 
το νόμο 3848/2010 επειδή θεωρήθηκε από την υπουργό ότι συνιστούν διακριτική μεταχείριση. 
 

Η ΠΟΣΔΕΠ με διαδοχικές αποφάσεις της (ΔΕ 17/4/2010, ΕΓ 29/4/2010, ΕΓ 24/3/2011, πρόεδρος 
7/2/2011, ) επισημαίνει ότι η κατάργηση της συνυπηρέτησης είναι άδικη, τη στιγμή που 
διατηρούνται ανάλογες και πιο ενισχυμένες ρυθμίσεις για συζύγους δικαστικών και 
στρατιωτικών. Η ΠΟΣΔΕΠ υποστηρίζει το αίτημα των συναδέλφων ως μέρος των διεκδικήσεών 
της και ζητά την επαναφορά της ρύθμισης του Ν.3027, σε κάθε απόφαση και με κάθε ευκαιρία, 
με πιο πρόσφατη τη συνάντηση με την υπουργό στις 16/6/2011. Για δε την εγκύκλιο, με βάση 
την οποία πραγματοποιούνται οι φετινές αποσπάσεις, και η οποία μοριοδοτεί τη 
συνυπηρέτηση των εκπαιδευτικών, έχουμε ζητήσει, χωρίς ανταπόκριση, να αναγνωριστεί η 
ιδιαιτερότητα των εκπαιδευτικών με συζύγους πανεπιστημιακούς, αφού οι τελευταίοι δεν 
έχουν δυνατότητα μετακίνησης από την έδρα τους. 
 

Προκειμένου να είναι πιο αποτελεσματικές και καλύτερα τεκμηριωμένες οι παρεμβάσεις μας, 
και ενώ έχουν ανακοινωθεί οι αποσπάσεις σε φορείς και διευθύνσεις, ζητάμε από κάθε 
συνάδελφο αυτής της κατηγορίας, ανεξάρτητα από την έκβαση της αίτησης απόσπασης, να μας 
ενημερώσει για την προσωπική του περίπτωση (στο nikolas@central.ntua.gr ή 
posdep@posdep.gr), καθώς οι προσπάθειές μας θα συνεχίζονται όσο διάστημα το ζήτημα της 
συνολικής ρύθμισης παραμένει σε εκκρεμότητα. 
 
 
 

Ο Πρόεδρος 
 

Νικόλαος Μ. Σταυρακάκης 
Καθηγητής Ε.Μ.Π. 

 

Η Γραμματέας 
 

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

Εκπαιδευηικού Προζωπικού Τ.Ε.Ι. (ΟΣΕΠ-ΤΕΙ) 
 

Ένωζη Ελλήνων Ερευνηηών (EEE) 
 

Ακινα, 7 Αυγοφςτου 2011 
 

Προσ: Κυρία Άννα Διαμαντοποφλου, Υπουργό Παιδείασ Δια Βίου Μάκθςθσ και Θρθςκευμάτων,  

            Ανδρζα Παπανδρζου 37, 15180 Μαροφςι,  ypourgos@ypepth.gr 

 
ΘΕΜΑ:  Αίτημα παράταςησ τησ καταληκτικήσ ημερομηνίασ υποβολήσ των προτάςεων ςτο 

ερευνητικό πρόγραμμα «ΑΡΙΣΤΕΙΑ» 
 

Αξιότιμθ κυρία Υπουργζ, 
 
ςασ  παρουςιάηουμε κατ’ αρχιν  τα ακόλουκα δεδομζνα, που αφοροφν το ερευνθτικό πρόγραμμα  
«Αριςτεία» του Υπουργείου ςασ: 

 Tο ερευνθτικό πρόγραμμα «Αριςτεία» αποτελεί ςθμαντικι ερευνθτικι δράςθ τόςο για τθ χώρα 
μασ, όςο και για όλα τα ευρωπαϊκά κράτθ –και όχι μόνο, κακώσ εςτιάηει ςτθν ποιότθτα τθσ 
ζρευνασ, δίχωσ να κζτει κεματικοφσ περιοριςμοφσ ι περιοριςμοφσ ςτουσ φορείσ ι τα άτομα που 
ςυμμετζχουν. Ωσ εκ τοφτου, θ προκιρυξι του κα πρζπει ζγκαιρα να παρζχει τουσ τελικοφσ όρουσ 
υποβολισ των προτάςεων, ώςτε να δίνει τθ δυνατότθτα τθσ απρόςκοπτθσ και κάτω από «άριςτεσ» 
ςυνκικεσ προετοιμαςίασ τουσ από το ερευνθτικό δυναμικό τθσ χώρασ. 

 Tο ερευνθτικό πρόγραμμα «Αριςτεία» ςτθν Ελλάδα ακολοφκθςε ςτο παρελκόν μια αςτακι 
πορεία με πολλζσ αντιξοότθτεσ, αλλά τώρα υπάρχει θ εκπεφραςμζνθ βοφλθςθ τθσ θγεςίασ του  
ΥΠΔΒΜΘ για τθ ςτακεροποίθςθ εφεξισ (α) του πλαιςίου για τθν εφαρμογι του και (β) τθσ κατ’ 
ζτοσ θμερομθνίασ προκιρυξισ του ςτο τζλοσ Μαΐου. 

 Eιδικά θ παροφςα πρώτθ προκιρυξθ του ερευνθτικοφ προγράμματοσ «Αριςτεία»  
επικαιροποιικθκε μόλισ τθν 1θ Αυγοφςτου 2011, ενώ ο Οδθγόσ Εφαρμογισ τθσ Δράςθσ 
κοινοποιικθκε ςτουσ ενδιαφερόμενουσ ςτισ 3 Αυγοφςτου 2011, χωρίσ να επικαιροποιθκεί 
αντίςτοιχα –ωσ κα όφειλε– και θ καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των προτάςεων, 
υποχρεώνοντασ ζτςι τθν ερευνθτικι κοινότθτα να ανταποκρικεί ςτθν οριςτικοποίθςθ των 
προτάςεων ςε χρόνο λιγότερο από τζςςερισ εβδομάδεσ. 

 Το χρονικό διάςτθμα που προθγείται τθσ υπάρχουςασ καταλθκτικισ θμερομθνίασ τθσ 1θσ 
Σεπτεμβρίου ςυμπίπτει με τθν κορφφωςθ των κερινών διακοπών ςτθν Ελλάδα, αλλά και ςτισ χώρεσ 
τθσ Ευρώπθσ και τθσ Βόρειασ Αμερικισ, χώρεσ ςτισ οποίεσ βρίςκονται και οι πικανοί επιςτθμονικοί 
ςυνεργάτεσ του ςυνόλου ςχεδόν των προσ κατάκεςθ προτάςεων, γεγονόσ που κακιςτά ςχεδόν 
αδφνατθ τθ ςυνεργαςία των ενδιαφερομζνων πλευρών ςτο απαιτοφμενο επίπεδο. 
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Mε βάςθ όλα τα παραπάνω δεδομζνα, ςασ ηθτοφμε όπωσ προβείτε ςε ανακεώρθςθ τθσ από 1θσ 
Αυγοφςτου 2011 απόφαςθσ του ΥΠΔΒΜΘ, με τθν οποία δεν ανταποκρικικατε ςτθν αιτθκείςα τότε 
παράταςθ τθσ θμερομθνίασ υποβολισ και προτείνουμε τθ μετάκεςθ τθσ καταληκτικήσ 
ημερομηνίασ τησ 1ησ Σεπτεμβρίου για την υποβολή των προτάςεων ςτην 1η Οκτωβρίου 2011 
τουλάχιςτον. Με τθν προχπόκεςθ, βζβαια, ότι δεν κα ζχουμε τισ επόμενεσ μζρεσ και άλλεσ, 
νεότερεσ εγκυκλίουσ του Υπουργείου που κα μεταβάλλουν για άλλθ μια φορά τα δεδομζνα τθσ 
υποβολισ.  

 
Αξιότιμθ κυρία Υπουργζ, 

 

να είςτε ςίγουρθ ότι αυτι θ μικρι μετάκεςθ κα διευκολφνει ςθμαντικά τθν κατάκεςθ προτάςεων 
με περιςςότερα ποιοτικά ςτοιχεία ςτο εν λόγω πρόγραμμα, γεγονόσ που πιςτεφουμε ότι είναι και 
το τελικό ηθτοφμενο ςτισ μζρεσ μασ από όλεσ τισ πλευρζσ. 

 
Με εκτίμθςθ, 

 
Ο Πρόεδροσ  ΠΟΣΔΕΠ 

 
Ο Πρόεδροσ ΟΣΕΠ/ΤΕΙ 

 
Ο Πρόεδροσ   ΕΕΕ 

   

Νικόλαοσ Μ. Σταυρακάκθσ Γιάννθσ Τςάκνθσ Δθμιτρθσ Λουκάσ 
Κακθγθτισ Ε.Μ.Π Κακθγθτισ ΤΕΙ Ακινασ Κφριοσ Ερευνθτισ  

 

Κοινοποίηση:  

 

Κύριο Κωνσταντίνο Κοκκινοπλίτη, Γενικό Γραμματέα Έρεσνας & Τετνολογίας, secgenof@gsrt.gr 

Καθηγητή Σταμάτη Κριμιζή, Πρόεδρο τοσ Εθνικού Σσμβοσλίοσ Έρεσνας & Τετνολογίας, tom.krimigis@jhuapl.edu   
skrimizis@academyofathens.gr 
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Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο   

 

ΑΘΗΝΑ,  18  ΑΤΓΟΤΣΟΤ   2011 
 

ΕΚΣΕΛΕΣΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ  ΣΗ ΠΟΔΕΠ (2011-2013) 
 

8η  ΤΝΕΔΡΙΑΗ -  ΔΕΤΣΕΡΑ 22  ΑΤΓΟΤΣΟΤ  2011 

 
Αγαπητοί  υνάδελφοι, 
 
ςασ καλοφμε ςτην 8η υνεδρίαςη τησ Εκτελεςτικήσ Γραμματείασ τησ Ομοςπονδίασ, ΔΕΥΤΕΑ  

22 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2011,  ΩΕΣ  10:00- 12:30* με τα ακόλουθα θζματα 
 

ΗΜΕΗΣΙΑ   ΔΙΑΤΑΞΗ 
 
1) ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΑΠΟ ΣΟ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ:  
 
α) Ενημζρωςη τησ Διαρκοφσ Επιτροπήσ Μορφωτικϊν Τποθζςεων τησ Βουλήσ από τουσ 
Προζδρουσ των Ομοςπονδιϊν ΠΟΔΕΠ & ΟΕΠ/ΣΕΙ και τησ ΕΕΕ, την Σετάρτη 27  Ιουλίου 2011. 
(Ενημζρωςη από τον Πρόεδρο). 
β) Άλλα θζματα.  ---ΓΓΕΣ:  ΑΡΙΣΕΙΑ - ΘΑΛΗ   
 
2) Θεςμικζσ Αλλαγζσ ςτην Ανϊτατη Εκπαίδευςη: Σο Ν/ που κατατζθηκε ςτη Βουλή; Οι 
Σελευταίεσ Εξελίξεισ – Η ςτάςη τησ Ομοςπονδίασ (Ειςήγηςη από τον Πρόεδρο) 
 
3) Ειδικό Μιςθολόγιο των Πανεπιςτημιακϊν. 
 
Με υναδελφικοφσ Χαιρετιςμοφσ, 
 
 ΝΙΚΟΛΑΟ  Μ.  ΣΑΤΡΑΚΑΚΗ,  Καθηγητήσ  ΕΜΠ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
* Η ςυνεδρίαςη θα πραγματοποιηθεί ςτο ΕΜΡ (ςτην Αίθουςα Σηλεδιάςκεψησ, Ιςόγειο Κεντρικήσ 
Βιβλιοθήκησ του ΕΜΠ), ςτην Αίθουςα Τηλεδιάςκεψησ του ΑΡΘ (κοσ Γκότςησ 2310- 997607),  ςτο 
Ρανεπιςτήμιο Ράτρασ (κοσ Αντωνόπουλοσ 2610- 996262).  
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ΑΘΗΝΑ,  22  ΑΤΓΟΤΣΟΤ   2011 
 

ΕΚΣΕΛΕΣΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ  ΣΗ ΠΟΔΕΠ (2011-2013) 
 

8η  ΤΝΕΔΡΙΑΗ -  ΔΕΤΣΕΡΑ 22  ΑΤΓΟΤΣΟΤ  2011 
 

Α  Π  Ο  Φ  Α    Η 
 

ΘΕΜΑ:  Ψήθηζε ζηε Βνπιή ηνπ Σρεδίνπ Νόκνπ γηα ηελ Αλώηαηε Δθπαίδεπζε ηνπ 
Υπνπξγείνπ Παηδείαο κε ηίηιν «Γνκή, ιεηηνπξγία, δηαζθάιηζε ηεο πνηόηεηαο ησλ 
ζπνπδώλ θαη δηεζλνπνίεζε ησλ Αλώηαησλ Δθπαηδεπηηθώλ Ιδξπκάησλ».  
 
H EΓ ηεο ΠΟΣΓΔΠ θαηαγγέιιεη ηελ αλεπζπλόηεηα θαη πξνρεηξόηεηα κε ηελ νπνία ην 
Υπνπξγείν Παηδείαο ρεηξίδεηαη ην ηόζν ζνβαξό ζέκα ηεο ζεζκηθήο κεηαξξύζκηζεο ηνπ 
παλεπηζηεκίνπ θαζώο κία εκέξα πξηλ ηε ζπδήηεζε ηνπ λνκνζρεδίνπ ζηελ νινκέιεηα ηεο 
Βνπιήο δελ έρεη δνζεί αθόκα ζηε δεκνζηόηεηα ην ηειηθό θείκελν ηνπ λνκνζρεδίνπ! 
Αλήγγεηιε σζηόζν ε Υπνπξγόο όηη ζα ςεθηζηεί κεζαύξην! Δπηβεβαηώλεηαη έηζη ε 
αλππαξμία δηαιόγνπ θαη ε αιαδνλεία ηνπ ππνπξγείνπ. 
 
Γηα ην θείκελν πνπ δεκνζηνπνηήζεθε ζηηο 19 Απγνύζηνπ έρνπκε λα παξαηεξήζνπκε ηα 
αθόινπζα: 
 

 Τν θείκελν απηό απέτει ζημανηικά ζε κενηρικά ηοσ ζημεία από ηις θέζεις 
ηης Ομοζπονδίας, όπσο απηέο δηακνξθώζεθαλ ζην 10ν Σπλέδξην θαη 
αλαιύζεθαλ κεηαμύ ησλ άιισλ ζηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ ΔΣΥΠ. Έηζη ην Υπνπξγείν 
ζπλερίδεη λα αγλνεί επηδεηθηηθά ηνπο παλεπηζηεκηαθνύο θαη ηα ζεζκηθά ηνπο 
όξγαλα. Δίλαη εκθαλήο ε έιιεηςε ηζνξξνπίαο αλάκεζα ζην Σπκβνύιην, ην νπνίν 
απνθαζίδεη γηα όια ηα δεηήκαηα, δηνηθεηηθά θαη αθαδεκατθά, θαη ηνλ Πξύηαλε θαη 
ηε Σύγθιεην, πνπ δελ έρνπλ νπζηαζηηθέο αξκνδηόηεηεο νύηε ζε θαζαξά 
αθαδεκατθά δεηήκαηα αιιά είλαη απιά εθηειεζηηθά όξγαλα. Τν πξνηεηλόκελν από 
ηελ πνιηηηθή εγεζία ηνπ Υπνπξγείνπ κνληέιν δηνίθεζεο, είλαη ζπγθεληξσηηθό, 
πεξηνξίδεη ηε δεκνθξαηηθή ιεηηνπξγία, ππνβαζκίδεη ηελ αθαδεκατθή δσή ζην 
εζσηεξηθό ησλ ΑΔΙ θαη δελ ζπκβάιιεη ζηελ πξνώζεζε ηεο αξηζηείαο, ρσξίο λα 
δηνξζώλεη ηα θαθώο θείκελα ζηηο δηαδηθαζίεο ησλ νξγάλσλ δηνίθεζεο θαη ζηε 
ιεηηνπξγία ησλ ΑΔΙ. 
 

 Τν ζρέδην λόκνπ ζπλερίδεη λα ηαπηίδεη ην Τκήκα κε ην ζύλνιν ησλ δηδαζθόλησλ 
ελόο πξνγξάκκαηνο ζπνπδώλ. Η ΠΟΣΓΔΠ έρεη αλαδείμεη σο θεληξηθό δήηεκα ηε 
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ζέζπηζε ηνπ Τκήκαηνο σο βαζηθήο εθπαηδεπηηθήο θαη αθαδεκατθήο κνλάδαο, πνπ 
αληηζηνηρεί ζε έλα ηζηνξηθά δηακνξθσκέλν θαη δηεζλώο αλαγλσξηζκέλν 
επηζηεκνληθό αληηθείκελν, έρεη ηελ επζύλε γηα ηε δηδαζθαιία θαη ηελ έξεπλα ζε 
απηό θαη πξνθαλώο δηαζέηεη ηα όξγαλα θαη ηηο αληίζηνηρεο πξνο ηνύην 
αξκνδηόηεηεο.   

 Σηα δεηήκαηα νξγάλσζεο ησλ ζπνπδώλ, δελ γίλεηαη ζαθήο δηάξζξσζε ησλ 
ηξηώλ θύθισλ ζπνπδώλ ζηα πεληαεηή ηκήκαηα, κε απνηέιεζκα λα απνηειεί 
παγκόζμια πρωηοησπία, ε δπλαηόηεηα ρνξήγεζεο πηπρίνπ δεύηεξνπ θύθινπ 
ζπνπδώλ, ρσξίο ηελ ππνρξέσζε ηνπ ηκήκαηνο λα ρνξεγεί πηπρίν πξώηνπ θύθινπ 
ζπνπδώλ.  

 
Τν Ν/Σ ζπλερίδεη λα πεξηέρεη δηαηάμεηο, νη νπνίεο είλαη πξνζβιεηηθέο γηα ηνπο έιιελεο 
παλεπηζηεκηαθνύο δαζθάινπο. Δπίζεο δείρλεη λα ρξήδεη ζνβαξήο πεξαηηέξσ λνκηθήο αιιά 
αθόκα θαη γισζζηθήο επεμεξγαζίαο. Η πξόζθαηε αιιά θαη ε γεληθόηεξε εκπεηξία έρεη 
απνδείμεη όηη έλαο λόκνο εθαξκόδεηαη ζηα ΑΔΙ, όηαλ έρεη ηε ζπλαίλεζε θαη απνδνρή ηεο 
πιεηνςεθίαο ηεο αθαδεκατθήο θνηλόηεηαο.  Άξα ε όπνηα κεηαξξύζκηζε γηα λα πεηύρεη, 
θαη λα κελ εμαληιεζεί ζε ξεηνξηθή, πξέπεη λα έρεη ηε ζηήξημε ηεο κεγάιεο πιεηνςεθίαο 
ηεο παλεπηζηεκηαθήο θνηλόηεηαο, θάηη πνπ δελ ζπκβαίλεη ηώξα.  
 
Η ΠΟΣΓΔΠ θαιεί ηνπο βνπιεπηέο ηνπ ειιεληθνύ θνηλνβνπιίνπ αλεμαξηήησο θόκκαηνο λα 
κελ ςεθίζνπλ ην λ/ζ ζηελ παξνύζα κνξθή, αιιά λα ζηεξίμνπλ ηηο ζέζεηο ηεο 
Οκνζπνλδίαο, πνπ έρνπλ θαηαηεζεί θαη λα πηέζνπλ γηα αιιαγέο ππό κνξθή ηξνπνινγηώλ 
πνπ λα δηαηεξνύλ ηελ ηζνξξνπία κεηαμύ δηνηθεηηθώλ θαη  αθαδεκατθώλ νξγάλσλ θαη ηε 
δηεζλώο αλαγλσξηζκέλε αθαδεκατθή δηάξζξσζε ησλ Τκεκάησλ. 
 
Σε πεξίπησζε πνπ ην Ν/Σ ςεθηζηεί σο έρεη, ε ΠΟΣΓΔΠ ζα αγσληζηεί γηα λα αιιάμεη ν 
λόκνο ζηα ζεκεία πνπ έρνπκε αλαδείμεη. Καινύκε ηνπο Σπιιόγνπο άκεζα ζε ΓΣ κέρξη ηηο 
2/9 έηζη ώζηε κεηά θαη ηηο απνθάζεηο ησλ ΓΣ λα ζπγθιεζεί  δηεπξπκέλε Γηνηθνύζα 
Δπηηξνπή ην Σάββαην 3/9 γηα απνηίκεζε ηεο θαηάζηαζεο θαη απνθάζεηο ζρεηηθά κε ηνπο 
ηξόπνπο αληίδξαζεο. 

 

Ο Πρόεδρος 

 

 

Νικόλαος Μ. Σταυρακάκης 

 

Καθηγητής Ε.Μ.Π. 

 

Η Γραμματέας 

 

 

Ευγενία Μπουρνόβα 

 

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ε.Κ.Π.Α. 
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ΑΘΗΝΑ,  22  ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2011 
 

Ε Π Ι  Σ Ο Λ Η  
 

Προσ τον αξιότιμο Πρόεδρο τησ Βουλήσ των Ελλήνων κ. Φίλιππο Πετςάλνικο,  
Τισ/τουσ Αξιότιμεσ/αξιότιμουσ κυρίεσ/κυρίουσ  Βουλευτζσ όλων των Κομμάτων 
του Ελληνικοφ Κοινοβουλίου  
 
ΘΕΜΑ:  Σχετικά με το υπό ψήφιςη Σχζδιο Νόμου για την Ανωτάτη Εκπαίδευςη του Υπουργείου 
Παιδείασ με τίτλο «Δομή, λειτουργία, διαςφάλιςη τησ ποιότητασ των ςπουδϊν και 
διεθνοποίηςη των Ανϊτατων Εκπαιδευτικϊν Ιδρυμάτων». 
 
Αξιότιμεσ /αξιότιμοι κυρίεσ/κφριοι Βουλευτζσ, 
  
Καλείςτε ςιμερα να πάρετε κζςθ ςτο ςχζδιο νόμου που ειςθγείται ζνα νζο κεςμικό πλαίςιο 
ςτθν τριτοβάκμια εκπαίδευςθ τθσ χϊρασ μασ. Η κυβζρνθςθ ηθτάει τθ ςυναίνεςι ςασ για τθν 
ψιφιςθ του νομοςχεδίου. Εμείσ ηθτάμε -με άξονα το δθμόςιο ςυμφζρον και με τθν παραδοχι 
ότι θ παιδεία είναι ο κατεξοχιν χϊροσ τθσ μακροχρόνιασ επζνδυςθσ των ελπίδων τθσ κοινωνίασ 
και τθσ χϊρασ- να αμφιςβθτιςετε τισ παραδοχζσ του ςχεδίου νόμου ςτθν παροφςα του μορφι.  
    
Η πολιτικι θγεςία του Υπουργείου ξεκινά από τθν παραδοχι ότι θ ςθμερινι κατάςταςθ ςτθν 
τριτοβάκμια εκπαίδευςθ «δεν είναι βελτιϊςιμθ», και για αυτό πρζπει να αλλάξουν τα πάντα με 
μια βίαιθ κίνθςθ κατεδάφιςθσ ακαδθμαϊκϊν κεςμϊν και παραδόςεων. Ωσ πανεπιςτθμιακοί 
δάςκαλοι κεωροφμε ότι  είναι πολλά αυτά που πρζπει να αλλάξουν και είμαςτε διατεκειμζνοι 
να ςυμβάλουμε ουςιαςτικά. Ζχουμε κατακζςει εδϊ και καιρό ςυγκεκριμζνεσ προτάςεισ, που 
δυςτυχϊσ θ πολιτικι θγεςία του Υπουργείου Παιδείασ  δεν ζλαβε υπόψθ τθσ.  
 
Ωσ πανεπιςτθμιακοί δάςκαλοι, αναγνωρίηουμε τισ ευκφνεσ που μασ αναλογοφν για τθ 
ςθμερινι πακολογία του πανεπιςτθμιακοφ ςυςτιματοσ (μεταξφ άλλων, κομματιςμόσ, 
ευνοιοκρατία, οικογενειοκρατία, αναξιοκρατία, ςπατάλθ, κατάλυςθ αςφλου, ζλλειψθ 
λογοδοςίασ, λογοκλοπι) και πολλζσ φορζσ τα ζχουμε ςτιγματίςει, αλλά κεωροφμε πωσ οι 
ευκφνεσ αυτζσ βαραίνουν ςε ςθμαντικό βακμό και τθν Πολιτεία, που δεν άςκθςε επαρκϊσ τον 
εποπτικό και ρυκμιςτικό τθσ ρόλο, αλλά και τουσ κομματικοφσ φορείσ που, για αρκετά χρόνια, 
ικελαν για δικοφσ τουσ λόγουσ να χειραγωγιςουν τα Πανεπιςτιμια.  
Πιςτεφουμε, ωςτόςο, ότι το Ελλθνικό Πανεπιςτιμιο ςιμερα βρίςκεται ςε ζντονθ  ανοδικι 
πορεία, παρ’ όλθ τθν απαξιωτικι επίκεςθ που δζχεται ςχεδόν κακθμερινά από το αρμόδιο 
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Υπουργείο Παιδείασ. Δεν είναι τυχαίο ότι όλοι οι ποιοτικοί δείκτεσ των Ελλθνικϊν 
Πανεπιςτθμίων δείχνουν ςθμαντικι βελτίωςθ τα τελευταία χρόνια, με δεδομζνθ τθ 
χρθματοδότθςθ τθσ παιδείασ, που είναι πολφ χαμθλότερθ από τον ευρωπαϊκό μζςο όρο και 
παρά το γεγονόσ ότι τα τελευταία χρόνια υπιρξε μια άναρχθ ποςοτικι αφξθςθ των 
Πανεπιςτθμίων και των Τμθμάτων. Είμαςτε απόλυτα ςίγουροι ότι οι διεκνείσ αξιολογιςεισ των 
Ελλθνικϊν Πανεπιςτθμίων κα τα κατζταςςαν ςε πολφ υψθλότερεσ κζςεισ, αν  θ ανάπτυξθ τουσ 
τισ προθγοφμενεσ δεκαετίεσ βαςιηόταν κακαρά ςε ακαδθμαϊκά και αναπτυξιακά κριτιρια 
ςφμφωνα με τισ διεκνείσ επιςτθμονικζσ εξελίξεισ και τισ ανάγκεσ τθσ χϊρασ.  
 
Αναγνωρίηουμε ότι θ τριτοβάκμια εκπαίδευςθ, όπωσ και οι υπόλοιπεσ βακμίδεσ, χρειάηονται 
τολμθρό επαναςχεδιαςμό για να ανταποκρικοφν ςτισ προκλιςεισ των καιρϊν. Απαιτοφν, 
περιςςότερο κι από κεςμικζσ αλλαγζσ, ζνα νζο εκπαιδευτικό όραμα και αλλαγι νοοτροπίασ. Το 
Πανεπιςτιμιο χρειάηεται τθν ζμπρακτθ εμπιςτοςφνθ και πολφπλευρι ςτιριξθ από τθν Πολιτεία 
με  
 χρθματοδότθςθ τουλάχιςτον ανάλογθ με αυτιν που απολαμβάνουν τα Πανεπιςτιμια 

ςτα υπόλοιπα κράτθ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ.  
 Σοβαρό και ουςιαςτικό  διάλογο για τόςο ςθμαντικισ ζκταςθσ αλλαγζσ, μζςω του 

οποίου κα διαςφαλιςτεί θ ςυναίνεςθ τθσ Πανεπιςτθμιακισ Κοινότθτασ, χωρίσ τθν οποία 
κα χακεί μια τεράςτια ευκαιρία για τθν ουςιαςτικι μεταρρφκμιςθ και αναβάκμιςθ  του 
Ελλθνικοφ Δθμόςιου Πανεπιςτθμίου. Είναι αυτονόθτο ότι καμία μεταρρφκμιςθ, δεν 
μπορεί να προχωριςει αν δεν ζχει τθν απαιτοφμενθ ςτιριξθ από το ίδιο το ανκρϊπινο 
δυναμικό, που κα κλθκεί να τθν εφαρμόςει.  

 
Η πολιτικι θγεςία του Υπουργείου ηθτεί να υπερψθφιςτεί εςπευςμζνα ζνα πρόχειρο 
νομοκζτθμα, χωρίσ καν να υπάρχει ζνα «τελικό» και οριςτικό κείμενο μζχρι ςιμερα 22 
Αυγοφςτου, παραμονι τθσ κατάκεςθσ του νομοςχεδίου  ςτθν ολομζλεια του κοινοβουλίου! Η 
προβλθματικι αυτι διαδικαςία προκαλεί τθ ςοβαρι ανθςυχία μασ, κακϊσ ο μεγάλοσ αρικμόσ 
των Προεδρικϊν Διαταγμάτων που προβλζπονται - και οι τροπολογίεσ που κα γίνουν εντζλει 
δεκτζσ - κακιςτοφν ςτθν πραγματικότθτα εξαιρετικά αςαφζσ το νζο κεςμικό πλαίςιο. 
 
Σασ ηθτοφμε να μθν παραγνωρίςετε επίςθσ το γεγονόσ ότι ανεξάρτθτα από τισ όποιεσ 
αντιδράςεισ, θ ολικι κεςμικι ανατροπι που επιχειρεί το νομοκζτθμα -με τθ μεγάλθ 
προχειρότθτα που το χαρακτθρίηει, τθν ζλλειψθ του όποιου ςχεδίου εφαρμογισ κακϊσ και 
ςυγκεκριμζνων μζτρων ςτιριξθσ- κα προκαλζςει μεγάλθ αναςτάτωςθ ςε όλα τα ΑΕΙ τθσ χϊρασ 
από τον Σεπτζμβριο, κακϊσ απαιτεί μακρό χρόνο προςαρμογισ και πολφ κόπο, ςε βάροσ του 
κφριου ςκοποφ: τθσ ζρευνασ και τθσ διδαςκαλίασ. Η προοπτικι να βρεκοφμε μζςα ςε λίγεσ 
μζρεσ και για πολλοφσ μινεσ με διαλυμζνα πανεπιςτιμια είναι εξαιρετικά πικανι, και το 
κόςτοσ πολφ μεγάλο. 
 
Αυτι τθν κρίςιμθ ϊρα, για τθν τριτοβάκμια εκπαίδευςθ και τθ χϊρα γενικότερα, ςασ ηθτοφμε 
να ψθφίςετε τισ τροπολογίεσ που ζχουν ιδθ κατατεκεί από ςυναδζλφουσ ςασ και κινοφνται 
ςτα πλαίςια των κζςεων τθσ Ομοςπονδίασ που ζχουν κατ επανάλθψθ κατατεκεί ςτο Υπουργείο 
αλλά και το ΕΣΥΠ [και επιςυνάπτονται εδώ εκ νζου].  
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Η κυβζρνθςθ φαίνεται να διαπνζεται από τθν αντίλθψθ ότι «ι τϊρα ι ποτζ». Η δικι μασ κζςθ 
είναι ότι εάν τϊρα περάςει αυτό το νομοςχζδιο με τθ ςθμερινι του μορφι, υποκθκεφεται για 
μακρό χρόνο θ προοπτικι ουςιαςτικισ μεταρρφκμιςθσ άρα και αναβάκμιςθσ του χϊρου τθσ 
τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ και ζρευνασ ςτθ χϊρα μασ. 
 
 

Ο Πρόεδροσ 
 
Νικόλαοσ Μ. Σταυρακάκθσ 
Κακθγθτισ Ε.Μ.Π. 

 

Η Γραμματζασ 
 
Ευγενία Μπουρνόβα 
Αναπλθρϊτρια Κακθγιτρια Ε.Κ.Π.Α. 
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Ομοζπονδία Συλλόγων 
Εκπαιδευηικού Προζωπικού Τ.Ε.Ι.  (ΟΣΕΠ-ΤΕΙ) 

 

Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Ι 

Ακινα,  24  Αυγοφςτου  2011 

Δ Ε Λ Τ Ι Ο  Τ Υ Π Ο Υ  

Θζμα:  Εκλογή του Πρφτανη/Προέδρου του Ιδρφματος από τους καθηγητές όλων 

των βαθμίδων. 

Σιμερα ψθφίηεται από το ελλθνικό κοινοβοφλιο ο νόμοσ για το νζο κεςμικό πλαίςιο 

τθσ ανϊτατθσ εκπαίδευςθσ τθσ χϊρασ μασ. Με απόλυτθ ικανοποίθςθ ακοφςαμε τθν 

αποδοχι τθσ κζςεϊσ μασ για την εκλογή του Πρφτανη/Προζδρου του Ιδρφματος 

από τους καθηγητζς όλων των βαθμίδων. Θζςθ που ψθφίςτθκε ομόφωνα ςτα προ 

ολίγων μθνϊν διεξαχκζντα Συνζδρια και των δφο Ομοςπονδιϊν. Περιμζνουμε τθν 

ολοκλιρωςθ τθσ ςυηιτθςθσ και τθσ ψιφιςθσ του νομοςχεδίου για να 

τοποκετθκοφμε ςυνολικά. 

                Ο Πρόεδροσ   ΠΟΣΔΕΠ                                   Ο Πρόεδροσ  ΟΣΕΠ/ΤΕΙ 
 
 
                Νικόλαοσ Μ. Σταυρακάκθσ                                 Γιάννθσ Τςάκνθσ 
                    Κακθγθτισ Ε.Μ.Π.                                 Κακθγθτισ ΤΕΙ Ακινασ 
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Διεύθυνση:     ΣΤΑΔΙΟΥ  5,  4ος Όροφος,   GR105 62,    ΑΘΗΝΑ,     
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: posdep@posdep.gr      Ιστοσελίδα: www.posdep.gr 

Τηλέφωνο:  210-3689372          Fax:  210-3689376 
 

Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ 

 

Αθήνα,  31 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ  2011 
 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 
 
ΠΡΟΣ τους συναδέλφους Ιατρούς  
Μέλη ΔΕΠ των Ιατρικών Τμημάτων της χώρας.  
 
ΘΕΜΑ: Ρύθμιση των εργασιακών σχέσεων των Ιατρών μελών ΔΕΠ όλων των Ιατρικών 
Τμημάτων της χώρας, που αφορούν το Υπουργείο Υγείας. 
 
Αγαπητοί συνάδελφοι, 
 
Μετά από επίσημη ενημέρωση που είχα από το Γενικό Γραμματέα  του Υπουργείου Υγείας σαν 
ενημερώνω για τα κάτωθι 
 

 Δίδεται παράταση στη λειτουργία των ιδιωτικών ιατρείων των συναδέλφων ιατρών 
μελών ΔΕΠ (κυρίως Αθηνών και Θεσσαλονίκης) μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2011, και  

 
 Σήμερα συζητήθηκε και εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο Σχέδιο Νόμου του 

Υπουργείου Υγείας το οποίο πάει προς ψήφιση στη Βουλή και στο οποίο περιέχεται 
άρθρο το οποίο ρυθμίζει τις εργασιακές σχέσεις των Ιατρών μελών ΔΕΠ όλων των 
Ιατρικών Τμημάτων της χώρας, που αφορούν το Υπουργείο Υγείας, σύμφωνα με τις 
προτάσεις που είχαν υποβληθεί από την ΠΟΣΔΕΠ  στις συναντήσεις της άνοιξης. 

 
Ο Πρόεδρος 
 
 
Νικόλαος Μ. Σταυρακάκης 
Καθηγητής Ε.Μ.Π. 
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Ομοζπονδία υλλόγων 
Εκπαιδευηικού Προζωπικού Σ.Ε.Ι.  (ΟΕΠ-ΣΕΙ) 

 

Ένωζη  Ελλήνων Ερευνηηών  (ΕΕΕ) 
 

Π  Ρ  Ο  Ε  Δ  Ρ  Ο  Ι 

 

Ε  Π  Ι    Σ  Ο  Λ  Η 
ΑΘΗΝΑ,  09  ΕΠΣΕΜΒΡΙΟΤ  2011 

Προσ  τον Αντιπρόεδρο τθσ Κυβζρνθςθσ και  Υπουργό Οικονομικϊν,   
Κακθγθτι  Ευάγγελο Βενιηζλο, 
Νίκθσ   5-7,  101 80,  ΑΘΘΝΑ,   minister@mnec.gr 
και 
Προσ  τθν Υπουργό Παιδείασ Δια Βίου Μάκθςθσ και Θρθςκευμάτων, 
Κυρία   Άννα  Διαμαντοποφλου, 
Ανδρζα Παπανδρζου 37, 15180 Μαροφςι,  ypourgos@ypepth.gr  

 

ΘΕΜΑ: Δζςμευςη τησ Κυβζρνηςησ για τη διατήρηςη του ειδικοφ μιςθολογίου και αίτημα 
άμεςησ ςυνάντηςησ των ομοςπονδιών ΠΟΣΔΕΠ, ΟΣΕΠ/ΤΕΙ και τησ ΕΕΕ με τουσ Υπουργοφσ 
Οικονομικών και Παιδείασ για το Ειδικό Μιςθολόγιο μελών ΔΕΠ Πανεπιςτημίων, ΕΠ ΤΕΙ και 
Ερευνητών. 
 

Αξιότιμοι Κφριοι  Υπουργοί, 
 

Επειδι δθμοςιογραφικζσ πλθροφορίεσ των τελευταίων θμερϊν ςυγκλίνουν ςτθ διαπίςτωςθ ότι 
το κζμα του ενιαίου μιςκολογίου του δθμόςιου τομζα βρίςκεται ςτο τελευταίο ςτάδιο τθσ 
διαμόρφωςθσ του, κα κζλαμε να επιςθμάνουμε τα ακόλουκα 
 

1. Σε παλαιότερθ επικοινωνία μασ μαηί ςασ –και μθδζποτε απαντθκείςα  (Βλζπε, Επιςτολι 
τθσ 24θσ Ιουλίου 2011, http://www.posdep.gr/)- είχαμε τθν ευκαιρία να ςασ 
παρουςιάςουμε αναλυτικά και απόλυτα τεκμθριωμζνα, για τθν αποφυγι τυχόν 
παρανοιςεων, τα πραγματικά ςυγκριτικά ςτοιχεία τθσ περιόδου 2006-2010, τα οποία 
προκφπτουν από το «Προςχζδιο μελζτησ για τισ μιςθολογικζσ εξελίξεισ ςτο δημόςιο» 
των Υπουργείων ΥπΕςΑΘΔ & ΥπΟικ. (Μάιοσ 2011), ςχετικά με τθν υφιςτάμενθ 
κατάςταςθ ςτο μιςκολόγιο των διαφόρων κατθγοριϊν λειτουργϊν του δθμοςίου τομζα. 

2. Όπωσ προκφπτει από τα ςτοιχεία αυτά οι ςυνολικζσ δαπάνεσ μιςκοδοςίασ για τθν  
κατθγορία των πανεπιςτθμιακϊν, των ΕΠ ΤΕΙ και των Ερευνθτϊν, είναι οι μόνεσ που 
είναι χαμθλότερεσ και από τα επίπεδα του 2006. Αυτό μάλιςτα ςυνζβθ, παρά τθν 
αφξθςθ του προςωπικοφ τα τελευταία χρόνια, επειδι θ κατθγορία αυτι είναι θ μόνθ 
μεταξφ των δθμοςίων λειτουργϊν ςτθν οποία δεν δόκθκαν τθν περίοδο 2008-9 
αυξιςεισ (οι οποίεσ για τισ υπόλοιπεσ κατθγορίεσ του ειδικοφ μιςκολογίου ιταν τθσ 
τάξθσ του 25 ζωσ 100% !)  
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3. Τα παρατικζμενα ςτοιχεία αποτυπϊνουν κατά αδιαμφιςβιτθτο τρόπο τθν τραγικι 
οικονομικι κατάςταςθ, ςτθν οποία βρίςκεται ο Ζλλθνασ Ακαδθμαϊκόσ Δάςκαλοσ και 
Ερευνθτισ όχι μόνο ςιμερα αλλά τα τελευταία δεκαπζντε τουλάχιςτον χρόνια. Αν 
μάλιςτα λάβουμε υπόψθ τθν κατακόρυφθ αφξθςθ του ςυνολικοφ αρικμοφ των 
λειτουργϊν τθσ Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ και τθσ Ζρευνασ κατά το υπό εξζταςθ χρονικό 
διάςτθμα, γίνεται εφκολα φανερό ότι θ κατ’ άτομο μείωςθ ςτισ αποδοχζσ μασ ςε ςχζςθ 
με τισ ιδθ πενιχρζσ αποδοχζσ του 2006, είναι πολφ μεγαλφτερθ από το -5%, που 
εμφανίηεται ςτον Πίνακα. Ασ ςυγκρικεί το ποςοςτό αυτό με τθ μεταβολι, κατά τθν 
ίδια χρονικι περίοδο, κατά +70% ςε άλλθ κατθγορία λειτουργϊν, των οποίων μάλιςτα 
ο ςυνολικόσ αρικμόσ υπθρετοφντων είναι δυςμετάβλθτοσ! 
 

Αξιότιμοι Κφριοι  Υπουργοί, 
 
Στθ ςυνάντθςθ που είχαν οι Πρόεδροι των Ομοςπονδιϊν ΠΟΣΔΕΠ και ΟΣΕΠ/ΤΕΙ με τον τότε 
Υπουργό Οικονομικϊν κ. Γ. Παπακωνςταντίνου και τθν Υπουργό Παιδείασ κα. Α. 
Διαμαντοποφλου, ςτισ 12 Ιανουαρίου 2011,  
 Είχε γίνει αποδεκτό από τθν πλευρά τθσ Πολιτείασ ότι πράγματι, ειδικά οι δάςκαλοι και 

οι ερευνθτζσ του χϊρου τθσ Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ και τθσ Ζρευνασ βρίςκονται ςτθν 
πλζον δραματικι κατάςταςθ από ποτζ!!! 

 Είχε ςαφϊσ δθλωκεί ότι το ειδικό μιςκολόγιό μασ παραμζνει ωσ ειδικό και κα 
αρχίςουν άμεςα ςυηθτιςεισ για τθν επικαιροποίθςι του. Στο πλαίςιο αυτό εκφράςαμε 
τθν διαχρονικι απαίτθςθ όλων των ςυναδζλφων για ενςωμάτωςθ όλων των 
επιδομάτων μασ, που αφοροφν τον πυρινα του ζργου που προςφζρουμε, ςτο βαςικό 
μιςκό, με τρόπο που να μθν οδθγιςει ςε περαιτζρω μειϊςεισ ςτο μιςκό οριςμζνων 
κατθγοριϊν ςυναδζλφων, ειδικά των νεοτζρων. Υπενκυμίηεται ότι τα επιδόματα 
εξωδιδακτικισ απαςχόλθςθσ και βιβλιοκικθσ είναι ςτθν ουςία τμιμα του βαςικοφ 
μιςκοφ αφοφ ςε αυτά γίνεται ανάλογθ παρακράτθςθ αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν. 

 Αναγνωρίηοντασ τθ δφςκολθ ςυγκυρία τθσ Ελλθνικισ οικονομίασ, ηθτιςαμε να  υπάρξει 
ςυμφωνία αυξιςεων ςτουσ μιςκοφσ μασ, με τζτοιουσ όρουσ ϊςτε να επιτευχκεί άμεςα 
τουλάχιςτον εναρμόνιςθ με τουσ μιςκοφσ των άλλων δθμόςιων λειτουργϊν. Αφοφ 
είναι πζραν κάκε αμφιβολίασ ότι τα υψθλότατα προςόντα και τα ςθμαντικά 
κακικοντα τθσ ςυντριπτικισ πλειονότθτασ των ςυναδζλφων δεν υπολείπονται οφτε 
κατ’ ελάχιςτον των άλλων κλάδων λειτουργϊν του δθμοςίου (Βλζπε, Ανοικτι 
Επιςτολι προσ τον Πρωκυπουργό κ. Γ. Παπανδρζου, 24 Ιουλίου 2011, 
http://www.posdep.gr/).  
 

Για όλα τα παραπάνω  
 κζλουμε κατ’ αρχιν να εκφράςουμε τθν ζντονθ διαμαρτυρία μασ για ςειρά περικοπϊν 

και κρατιςεων από τουσ μιςκοφσ μασ ςτισ αρχζσ Αυγοφςτου, το ποςοςτό των οποίων 
μάλιςτα διατθρικθκε μεγάλο ςε αντίκεςθ με άλλεσ ομάδεσ μιςκωτϊν του δθμοςίου, 
όπου τθν τελευταία ςτιγμι υπιρξε ςθμαντικι και αναιτιολόγθτθ μείωςθ. Ελπίηουμε οι 
ακαδθμαϊκοί δάςκαλοι να μθν αποτελοφν ζνα ςάκο του μποξ ςε εςωκομματικά 
παιγνίδια. Ακόμα ελπίηουμε η πικρή εμπειρία που ζχουν αποκομίςει ςτα μιςθολογικά 
τουσ οι πανεπιςτημιακοί δάςκαλοι από όλουσ τουσ ςυναδζλφουσ, που διετζλεςαν 
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Υπουργοί Οικονομικών τισ τελευταίεσ δεκαετίεσ, να μην επαναληφθεί για μια ακόμα 
φορά! 

 Ηθτάμε τθν άμεςθ κατάργθςθ τθσ διάταξθσ του Ν. 4002, ΦΕΚ 180, παρ. 2 άρκρο 24, 
ςφμφωνα με τθν οποία “… παφει η χορήγηςη τησ προβλεπόμενησ από τισ διατάξεισ 
προηγοφμενων Νόμων επιδότηςησ αγοράσ ή ανζγερςησ κατοικίασ, ανεξάρτητα από το 
χρόνο τοποθζτηςησ, μετάθεςησ ή μετάταξησ του υπαλλήλου ςε υπηρεςία 
προβληματικήσ περιοχήσ …”.  Αυτό αποτελεί ζνα ακόμθ πλιγμα ςτθν ακαδθμαϊκι 
κοινότθτα των περιφερειακϊν πανεπιςτθμίων και ιδιαίτερα ςτα μζλθ ΔΕΠ και ΕΠ, που 
επζλεξαν να εγκαταςτακοφν με τισ οικογζνειζσ τουσ ςτισ παραμεκόριεσ περιοχζσ, 
υφιςτάμενα ςιμερα μια δραματικισ μορφισ ανατροπι του οικονομικοφ τουσ 
προγραμματιςμοφ. 

 Επαναλαμβάνουμε με τον πιο ζντονο τρόπο το αίτθμά μασ για άμεςθ ςυνάντθςθ μαηί 
ςασ για μια υπεφκυνθ ενθμζρωςθ από εςάσ  
α) για τον ακριβι χαρακτιρα του μιςκολογίου μασ και όλα τα ςχετικά κζματα, και  
β) τον κακοριςμό ςυγκεκριμζνου χρονοδιαγράμματοσ ζναρξθσ και ολοκλιρωςθσ του 
διαλόγου για το νζο Ειδικό Μιςκολόγιο των Λειτουργϊν του ενιαίου χϊρου τθσ 
Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ και τθσ Ζρευνασ. 

 
Αξιότιμθ Κυρία Υπουργζ τθσ Παιδείασ, 
 
Θεωροφμε ότι θ Πολιτεία δεν μπορεί να προχωριςει ςε μεγάλθ κεςμικι μεταρρφκμιςθ ςτο 
χϊρο τθσ Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ και τθσ Ζρευνασ ςτθ χϊρα μασ, ζχοντασ ςε εκκρεμότθτα το 
κρίςιμο κζμα  του μιςκολογίου των λειτουργϊν του χϊρου. Γι’ αυτό ηθτάμε από ςασ 
προςωπικά όχι μόνο να προβείτε ςε διλωςθ ανάλογθ αυτισ ςυναδζλφου Υπουργοφ για άλλθ 
ομάδα λειτουργϊν του δθμοςίου, αλλά και να ενεργιςετε τα δζοντα ϊςτε ςτο ςυντομότερο 
δυνατό χρόνο να ικανοποιθκοφν τα ανωτζρω διατυπωμζνα αιτιματα μασ.  
  
Επαναλαμβάνουμε δε για άλλθ μια φορά και ςε όλουσ τουσ τόνουσ ότι για τουσ Ζλλθνεσ  
ακαδθμαϊκοφσ δαςκάλουσ και ερευνθτζσ ο χαρακτιρασ του μιςκολογίου αλλά και οι ςχετικζσ 
δεςμεφςεισ αποτελοφν ηθτιματα, για τα οποία δεν χωρεί κανζνα περικϊριο υπαναχϊρθςθσ 
και αναίρεςθσ των προςφάτωσ υπεςχθμζνων.  
 
Με ιδιαίτερθ εκτίμθςθ,  

Ο Πρόεδροσ  ΠΟΣΔΕΠ                           Ο Πρόεδροσ ΟΣΕΠ/ΤΕΙ                         Ο Πρόεδροσ   ΕΕΕ 
 
 
Νικόλαοσ Μ. Σταυρακάκθσ                     Γιάννθσ Τςάκνθσ                             Δθμιτρθσ Ε. Λουκάσ 
Κακθγθτισ Ε.Μ.Π                                  Κακθγθτισ ΤΕΙ Ακινασ                        Κφριοσ Ερευνθτισ 
   

Κοινοποίθςθ: 

Γραφείο Πρωκυπουργοφ τθσ Ελλάδοσ Κυρίου ΓΕΩΡΓΙΟΥ Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ, Μζγαρο Μαξίμου, 
Θρϊδθ Αττικοφ 19, Τ.Κ. 106 74,   ΑΘΘΝΑ. 
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Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο   

 

Η υνεδρίαςθ τθσ ΔΕ κα μεταδίδεται ηωντανά ςτο διαδίκτυο. Μπορείτε να τθν 
παρακολουκιςετε ςε διεφκυνςθ που κα ανακοινωκεί ςφντομα. 
 

ΔΙΟΙΚΟΤΑ ΕΠΙΣΡΟΠΗ  -  ΠΕΡΙΟΔΟ 2011-2013  

  
4η (Διευρυμένη) ΤΝΕΔΡΙΑΗ  

 
Καλοφνται τα μζλθ τθσ Διοικοφςασ Επιτροπισ  τθσ ΠΟΔΕΠ και εκπρόςωποι των 
Δ των υλλόγων μελϊν ΔΕΠ  ςτθν 4θ   (Διευρυμζνθ)  υνεδρίαςθ τθσ Περιόδο υ 
2011-2013, θ οποία κα γίνει τθν ΣΕΣΑΡΣ Η  14 ΕΠΣΕΜΒΡΙΟΤ  2011, ςτο ΕΘΝΙΚΟ 
ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ,  Πολυτεχνειοφπολθ Ζωγράφου ,  Αμφικζατρο 
Πολυμζςων (Κτίριο Κεντρικισ Βιβλιοκικθσ ),  ϊρεσ 09:30–15:00 (ΑΤΣΗΡΑ) .  

 

ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ  
 

  ΑΘΗΝΑ,  12  ΕΠΣΕΜΒΡΙΟΤ 2011 
1) Ενθμζρωςθ από το Προεδρείο. 
2) Σο νζο κεςμικό πλαίςιο τθσ Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ: Η Θζςη τησ Ομοςπονδίασ (Ειςιγθςθ 

από τον Πρόεδρο). 
3) Οι διαρροζσ ςτα Wikileaks και θ ΠΟΔΕΠ (Ειςιγθςθ από όποιουσ ζχουν ςτοιχεία). 
4)  Μιςκολογικά των Πανεπιςτθμιακϊν - υνυπθρζτθςθ ςυηφγων μελϊν ΔΕΠ - Επαναφορά 

του μζτρου επιδότθςθσ κατοικίασ των μελϊν ΔΕΠ ςε παραμεκόριεσ περιοχζσ  (Ειςιγθςθ 
από τον Γ. Λιτςαρδάκθ  και  E. Καραντηόλα). 

5) Χϊροσ Μεταλυκειακισ Εκπαίδευςθσ και Κατάρτιςθσ: α) Θεςμικό πλαίςιο και ενζργειεσ για 
το θζμα ςτο διεθνή χώρο, β) Παραβιάςεισ του νόμου για την προβολή των επιχειρήςεων 

μεταλυκειακήσ εκπαίδευςησ γ) Η ειδική περίπτωςη του HAU (Ειςιγθςθ από τον Πρόεδρο). 
 
Με υναδελφικοφσ Χαιρετιςμοφσ,        
 
 
Νικόλαοσ Μ. ταυρακάκθσ,   Κακθγθτισ Ε.Μ.Π. 
 

Παρατιρθςθ:   Παράκλθςθ ςτα μζλθ τθσ Δ.Ε. να παραβρεκοφν δια ηϊςθσ  ςτθ υνεδρίαςθ.  ε 
περιπτϊςεισ που αυτό είναι αδφνατον, είναι δυνατι θ ςυμμετοχι και μζςω τθσ τθλεδιάςκεψθσ, ςτθν 
οποία προφανϊσ κα μποροφν να ςυμμετζχουν και τα μζλθ των Δ των υλλόγων μελϊν ΔΕΠ. 
Παρακαλοφμε να δθλωκοφν ςτο Γ. Λιτςαρδάκθ (lits@eng.auth.gr) μζχρι τθν ΣΡΙΣΗ το μεςθμζρι τα 
ςθμεία, από τα οποία κα χρειαςτεί να γίνουν ςυνδζςεισ για τθλεδιάςκεψθ. Σα μζχρι τϊρα γνωςτά 
ςθμεία είναι:  ΕΜΠ - ΑΠΘ – ΠΑΣΡΑ – ΗΡΑΚΛΕΙΟ – ΡΟΔΟ - ΚΕΡΚΤΡΑ.  
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ΔΙΟΙΚΟΤΑ ΕΠΙΣΡΟΠΗ // ΠΕΡΙΟΔΟ 2011-2013 
 

4η  (Διευρυμζνη) υνεδρίαςη,  ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ  
 

Ακινα, 14  επτεμβρίου  2011 

 
ΕΝΗΜΕΡΩΗ  

  
Θζμα: Αποφάςεισ τθσ 4θσ Συνεδρίαςθσ τθσ Διοικοφςασ Επιτροπισ τθσ ΠΟΣΔΕΠ.  
 
Παρακαλοφμε δείτε τισ παρακάτω τρεισ αποφάςεισ τθσ 4θσ (διευρυμζνθσ) υνεδρίαςθσ 
τθσ Διοικοφςασ Επιτροπισ τθσ ΠΟΔΕΠ ςχετικά με :  
 
Θζμα: Απόφαςθ τθσ 4θσ Συνεδρίαςθσ τθσ Διοικοφςασ Επιτροπισ τθσ ΠΟΣΔΕΠ για τθν 
επόμενθ μζρα ςτο Ελλθνικό Πανεπιςτιμιο. 
http://www.posdep.gr/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=739&I
temid=118 

 
Η απόφαςθ αυτι κατατζκθκε ωσ ςχζδιο από το Προεδρείο τθσ ΠΟΔΕΠ, 
πλειοψήφηςε με 19 ψήφουσ και υπερψθφίςτθκε από τισ παρατάξεισ: ΚΙΠΑΝ 8 
ψιφοι, ΑΡΜΕ 5, ΑΚΕΤ 5, ΠΡΩΣΟΒΟΤΛΙΑ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ ΙΑΣΡΙΚΗ ΧΟΛΗ 1.  
 
Η πρόταςθ που υποςτθρίχκθκε  από κοινοφ από  τθ Τ,  τθ ΔΗΠΑΚ και το ΔΙΚΣΤΟ 
μειοψήφηςε και ζλαβε 13 ψήφουσ. 
http://www.posdep.gr/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid
=740&Itemid=118 
 
Ο κ. Ζϊρασ (ΑΝΕΞΑΡΣΗΣΗ ΚΙΝΗΗ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΩΝ - Φιλοςοφικι ΕΚΠΑ) ιταν 
απϊν.  
 

Θζμα: Απόφαςθ τθσ 4θσ Συνεδρίαςθσ τθσ Διοικοφςασ Επιτροπισ τθσ ΠΟΣΔΕΠ ςχετικά με  
τθ  ςυνυπθρζτθςθ ςυηφγων πανεπιςτθμιακών. 
http://www.posdep.gr/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=737&I
temid=118 
 
Σο αίτθμα τθσ ςυνυπθρζτθςθσ ςυηφγων πανεπιςτθμιακϊν προτάκθκε από το Προεδρείο 
τθσ ΠΟΔΕΠ και ζγινε ομόφωνα δεκτό από όλα τα μζλη τησ Δ.Ε.  
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Πανελλήνια Ομοζπονδία υλλόγων Διδακηικού και Ερευνηηικού Προζωπικού  

 

 

Θζμα: Απόφαςθ τθσ 4θσ Συνεδρίαςθσ τθσ Διοικοφςασ Επιτροπισ τθσ ΠΟΣΔΕΠ ςχετικά με 
τθν κατάργθςθ επιδότθςθσ τθσ κατοικίασ ςε  δθμόςιουσ υπαλλιλουσ παραμεκορίων 
περιοχών. 
http://www.posdep.gr/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=738&I
temid=118 

 
Η διαμαρτυρία για τθν κατάργθςθ επιδότθςθσ  κατοικίασ ςε  δθμόςιουσ 
υπαλλιλουσ παραμεκορίων περιοχϊν προτάκθκε από το Προεδρείο τθσ ΠΟΔΕΠ 
και από το φλλογο μελϊν ΔΕΠ του Πανεπιςτθμίου Αιγαίου και ζγινε ομόφωνα 
δεκτή από όλα τα μζλη τησ Δ.Ε.  

 
Επίςθσ, κατά τθ ςυνεδρίαςθ κατατζκθκαν 2 προτάςεισ μομφήσ κατά του Προεδρείου 
τησ ΠΟΔΕΠ:   
 
 Σθν 1θ πρόταςθ μομφισ κατά του Προεδρείου κατζκεςαν οι παρατάξεισ 

ΤΠΕΙΡΩΗ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΩΝ και ΔΙΚΣΤΟ. Η 1Η πρόταςη μομφήσ 
ΑΠΟΡΡΙΦΘΗΚΕ, αφοφ  ζλαβε  10 ψήφουσ υπζρ (6 Τ, 3 ΔΙΚΣΤΟ και 1 ΚΙΝΗΗ 
ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ ΕΜΠ) 20 ψήφουσ κατά (ΚΙΠΑΝ 8, ΑΡΜΕ 5, ΑΚΕΤ 5, 
ΠΡΩΣΟΒΟΤΛΙΑ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ ΙΑΣΡΙΚΗ ΧΟΛΗ 1, ΑΝΕΞΑΡΣΗΣΗ ΚΙΝΗΗ 
ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΩΝ – Φιλοςοφικι ΕΚΠΑ 1), 3 λευκά (ΔΗΠΑΚ).   
http://www.posdep.gr/index.php?option=com_docman&task=doc_download&
gid=735&Itemid=135 
 

 Σθ 2θ πρόταςθ μομφισ κατά του Προεδρείου κατζκεςε θ παράταξθ ΚΙΝΗΗ 
ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ  ΕΜΠ. Η 2η πρόταςη μομφήσ ΑΠΟΡΡΙΦΘΗΚΕ, αφοφ  ζλαβε 9 
ψήφουσ υπζρ (5 Τ, 3 ΔΙΚΣΤΟ και 1 ΚΙΝΗΗ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ ΕΜΠ) 17 ψήφουσ 
κατά (ΚΙΠΑΝ 6, ΑΡΜΕ 5, ΑΚΕΤ 5, ΠΡΩΣΟΒΟΤΛΙΑ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ ΙΑΣΡΙΚΗ 
ΧΟΛΗ 1), 3 λευκά (ΔΗΠΑΚ) και 4 απόντεσ (Β. Μουςτάκθσ, Κ. Αγγελάκοσ, Γ. 
πακισ, Γ. Ζϊρασ). 

       
 http://www.posdep.gr/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid
 =736&Itemid=135 

 
 

Ο Πρόεδροσ 
 
 

Νικόλαοσ Μ. ταυρακάκθσ 
Κακθγθτισ Ε.Μ.Π. 

 

 

Η Γραμματζασ 
 
 

Ευγενία Μπουρνόβα 
Αναπλθρϊτρια Κακθγιτρια Ε.Κ.Π.Α. 
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ΔΙΟΙΚΟΤΑ ΕΠΙΣΡΟΠΗ // ΠΕΡΙΟΔΟ 2011-2013 
 

4θ  (Διευρυμζνθ) Συνεδρίαςθ,  ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ  
 

Ακινα, 14  Σεπτεμβρίου  2011 

Ο Μ Ο Φ Ω Ν Η   Α Π Ο Φ Α  Η  
  

Θζμα: Απόφαςη τησ 4ησ Συνεδρίαςησ τησ Διοικοφςασ Επιτροπήσ τησ ΠΟΣΔΕΠ ςχετικά με την 
κατάργηςη επιδότηςησ τησ κατοικίασ ςε  δημόςιουσ υπαλλήλουσ παραμεθορίων περιοχών.  
 

Η Διοικοφςα Επιτροπι τθσ ΠΟΣΔΕΠ ςτθν 4θ (Διευρυμζνθ) Συνεδρίαςθ τθσ 14θσ Σεπτεμβρίου 
2011, ςυηιτθςε το κζμα  τθσ κατάργθςθσ τθσ επιδότθςθσ τθσ κατοικίασ ςε  δθμόςιουσ 
υπαλλιλουσ παραμεκορίων περιοχϊν. Συγκεκριμζνα με τον Ν. 4002, ΦΕΚ 180, παρ. 2 άρκρο 
24, “…. παφει η χορήγηςη τησ προβλεπόμενησ από τισ διατάξεισ προηγοφμενων Νόμων 
επιδότηςησ αγοράσ ή ανζγερςησ κατοικίασ, ανεξάρτητα από το χρόνο τοποθζτηςησ, μετάθεςησ 
ή μετάταξησ του υπαλλήλου ςε υπηρεςία προβληματικήσ περιοχήσ ”. 
 

Με τθν ψιφιςθ του νόμου αυτοφ εξζλιπε και το τελευταίο και μοναδικό οικονομικό κίνθτρο 
που προςφζρουν τα περιφερειακά πανεπιςτιμια για προςζλκυςθ ακαδθμαϊκοφ δυναμικοφ 
από άλλεσ περιοχζσ εςωτερικοφ και εξωτερικοφ. Αυτό αποτελεί ζνα ακόμθ πλιγμα ςτα 
περιφερειακά πανεπιςτιμια και ιδιαίτερα ςτα μζλθ ΔΕΠ, που ςυνειδθτά επζλεξαν να 
εγκαταςτακοφν οικογενειακά ςτισ παραμεκόριεσ περιοχζσ – ζδρεσ των πανεπιςτθμίων με 
αποτζλεςμα να υφίςτανται ςοβαρότατθ ανατροπι του οικονομικοφ τουσ προγραμματιςμοφ. 
Γεγονόσ που παίρνει δραματικι μορφι ςτα πλαίςια τθσ ςθμερινισ οικονομικισ κρίςθσ.  
 

Ασ ςθμειωκεί δε ότι θ κατάργθςθ τθσ επιδότθςθσ κατοικίασ ενδζχεται να ιςχφςει για 
δικαιοφχουσ, για τουσ οποίουσ ζχουν βγει τα ςχετικά Εντάλματα Πλθρωμισ και ζχουν ςταλεί 
ςτο Ελεγκτικό Συνζδριο για υπογραφι. Η εξζλιξθ αυτι επιπρόςκετα επθρεάηει αρνθτικά και 
όςα μζλθ του πανεπιςτθμίου ζχουν ιδθ κάνει αιτιςεισ και αναμζνουν τθν διακεςιμότθτα 
ςχετικϊν πιςτϊςεων από το Πανεπιςτιμιό τουσ. 
 
Με βάςθ τα παραπάνω ηθτάμε από το Υπουργείο Παιδείασ και το Υπουργείο Εκνικισ 
Οικονομίασ να επαναφζρουν άμεςα το κεςμό τθσ επιδότθςθσ κατοικίασ για τα πανεπιςτιμια 
ςε παραμεκόριεσ περιοχζσ. 
 

Ο Πρόεδροσ 
 
 

Νικόλαοσ Μ. Σταυρακάκθσ 
Κακθγθτισ Ε.Μ.Π. 

 

 

Η Γραμματζασ 
 
 

Ευγενία Μπουρνόβα 
Αναπλθρϊτρια Κακθγιτρια Ε.Κ.Π.Α. 
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ΔΙΟΙΚΟΤΑ ΕΠΙΣΡΟΠΗ // ΠΕΡΙΟΔΟ 2011-2013 
 

4η  (Διευρυμζνη) Συνεδρίαςη,  ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ  
 

Ακινα, 14  Σεπτεμβρίου  2011 

Α Π Ο Φ Α  Η  
  

Θζμα: Απόφαςη τησ 4ησ Συνεδρίαςησ τησ Διοικοφςασ Επιτροπήσ τησ ΠΟΣΔΕΠ ςχετικά με τα 
μιςθολογικά των πανεπιςτημιακών. 
 

Η Διοικοφςα Επιτροπι τθσ ΠΟΣΔΕΠ ςτθν 4θ (Διευρυμζνθ) Συνεδρίαςθ τθσ 14θσ 
Σεπτεμβρίου 2011, μετά από ςυηιτθςθ, καταλιγει ςτα εξισ: 
 

 Εκφράηει τθν ζντονη διαμαρτυρία τησ για μια ςειρά περικοπών και κρατήςεων 
ςτουσ μιςθοφσ των πανεπιςτημιακών δαςκάλων και των ερευνητών, που είναι 
κακθλωμζνοι από το 2004 με ελάχιςτεσ ετιςιεσ αυξιςεισ. Σε ςφγκριςθ με τουσ 
μιςκοφσ των άλλων κατθγοριών των λειτουργών του Δθμοςίου - ςτισ οποίεσ 
δόκθκαν αυξιςεισ τθν περίοδο 2008-2009 από 25% ζωσ 100%(!) - οι δικοί μασ 
μιςκοί ζχουν πρακτικά περικοπεί ιδθ από το 2009 ςε ποςοςτό άνω του 30%(!), 
αφοφ από τότε δεν δόκθκαν ποτζ ς’ εμάσ οι ανάλογεσ αυξιςεισ.  

 

 Επαναλαμβάνει με τον πιο ζντονο τρόπο το αίτθμα για ζναρξη εργαςιών τησ 
τριμελοφσ Επιτροπήσ των Υπουργείων Οικονομικών και Παιδείασ και των 
Ομοςπονδιών ΠΟΣΔΕΠ, ΟΣΕΠ/ΤΕΙ και τησ ΕΕΕ για το ειδικό μιςκολόγιο των 
λειτουργών τθσ Ανώτατθσ Εκπαίδευςθσ και τθσ Ζρευνασ.  

 Προειδοποιεί ότι ζχουν εξαντληθεί οι αντοχζσ των πανεπιςτημιακών δαςκάλων 
και δεν υπάρχει κανζνα περικώριο υποχώρθςθσ για να ςυνεχίςουν να 
προςφζρουν το πολφτιμο ζργο τουσ - ζργο ιδιαίτερα απαραίτθτο και για τθν ζξοδο 
τθσ χώρασ από τθν κρίςθ. Η οποιαδιποτε υπαναχώρθςθ τθσ Πολιτείασ προσ τθν 
ακαδθμαϊκι κοινότθτα κα αντιμετωπιςκεί με πολφμορφεσ κινθτοποιιςεισ.  

 
 

Ο Πρόεδροσ 
 
 

Νικόλαοσ Μ. Σταυρακάκθσ 
Κακθγθτισ Ε.Μ.Π. 

 

 

Η Γραμματζασ 
 
 

Ευγενία Μπουρνόβα 
Αναπλθρώτρια Κακθγιτρια Ε.Κ.Π.Α. 
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ΔΙΟΙΚΟΤΑ ΕΠΙΣΡΟΠΗ // ΠΕΡΙΟΔΟ 2011-2013 
 

4η  (Διευρυμζνη) Συνεδρίαςη, ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ  
 

Ακινα,14  Σεπτεμβρίου  2011 

Α Π Ο Φ Α  Η  
  

Θζμα: Απόφαςη τησ 4ησ Συνεδρίαςησ τησ Διοικοφςασ Επιτροπήσ τησ ΠΟΣΔΕΠ για την επόμενη 
μζρα ςτο Ελληνικό Πανεπιςτήμιο.  

 

Η Διοικοφςα Επιτροπι τθσ ΠΟΣΔΕΠ ςτθν 4θ (Διευρυμζνθ) Συνεδρίαςθ τθσ 14θσ Σεπτεμβρίου 
2011, μετά από ςυηιτθςθ, και παρά τισ επί μζρουσ διαφορετικζσ απόψεισ και επιφυλάξεισ που 
διατθροφν τα μζλθ τθσ, καταλιγει ςτα εξισ: 
 

Το νζο κεςμικό πλαίςιο για τθν τριτοβάκμια εκπαίδευςθ απζχει ςθμαντικά από τισ κζςεισ που 
θ Ομοςπονδία των πανεπιςτθμιακϊν δαςκάλων ζχει υποςτθρίξει και ςυνεχίηει να υποςτθρίηει 
ότι μποροφν να ςυμβάλουν ςτθν αναβάκμιςθ του ελλθνικοφ δθμόςιου πανεπιςτθμίου. 
 

Στθ ςθμερινι κρίςιμθ ςυγκυρία τα Πανεπιςτημιακά Ιδρφματα πρζπει να είναι ΑΝΟΙΚΤΑ, να 
βρίςκονται δθλαδι ςε πλήρη εκπαιδευτική, ερευνητική  και διοικητική λειτουργία, δίνοντασ 
τθν δυνατότθτα επικοινωνίασ, ανταλλαγισ απόψεων και ςυντονιςμοφ τθσ  δράςθσ  τθσ 
πανεπιςτθμιακισ κοινότθτασ.  
 

Οι επιφυλάξεισ ι/και αρνθτικζσ εκτιμιςεισ για τισ πρόςφατεσ κεςμικζσ αλλαγζσ ςτθν Ανϊτατθ 
Εκπαίδευςθ, ακόμθ και οι ενςτάςεισ αντιςυνταγματικότθτασ που κα κρικοφν αρμοδίωσ, δεν 
μποροφν να αποτελζςουν άλλοκι για διακοπι τθσ λειτουργίασ των ιδρυμάτων, με άμεςεσ 
αρνθτικζσ επιπτϊςεισ τόςο ςτουσ φοιτθτζσ και τισ οικογζνειζσ τουσ, όςο και ςτο εκπαιδευτικό 
και ερευνθτικό ζργο μασ.  
 

Οι πανεπιςτημιακοί δάςκαλοι, οφείλουμε μζςα από την εφαρμογή του νόμου, να 
ςυνεχίςουμε την προςπάθεια ϊςτε το τελικό αποτζλεςμα να είναι προσ τθν κατεφκυνςθ τθσ 
αναβάκμιςθσ των ςπουδϊν και τθσ λειτουργίασ των ΑΕΙ, ενϊ ςυγχρόνωσ να αγωνιςτοφμε για 
να αλλάξουν τα αρνθτικά ςθμεία των ρυκμίςεων με βάςθ τισ κζςεισ που ζχει κατακζςει θ 
πανεπιςτθμιακι κοινότθτα και θ ΠΟΣΔΕΠ. 

 

Ο Πρόεδροσ 
 
 

Νικόλαοσ Μ. Σταυρακάκθσ 
Κακθγθτισ Ε.Μ.Π. 

 

 

Η Γραμματζασ 
 
 

Ευγενία Μπουρνόβα 
Αναπλθρϊτρια Κακθγιτρια Ε.Κ.Π.Α. 

 

223



Πανελλήνια Ομοζπονδία υλλόγων 

Διδακηικού και Ερευνηηικού 
Προζωπικού 

Διεύθυνζη:     ΣΤΑΔΙΟΥ  5,   GR105 62,    ΑΘΗΝΑ,     

Ηλεκηρονικό Ταχυδρομείο: posdep@posdep.gr      Ιζηοζελίδα: www.posdep.gr 
Τηλέθωνο:  210-3689372          Fax:  210-3689376 

 

ΔΙΟΙΚΟΤΑ ΕΠΙΣΡΟΠΗ // ΠΕΡΙΟΔΟ 2011-2013 
4θ  (Διευρυμζνθ) Συνεδρίαςθ,  ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ  

 

Ακινα, 14  Σεπτεμβρίου  2011 

Ο Μ Ο Φ Ω Ν Η  Α Π Ο Φ Α  Η  
  

Θζμα: Απόφαςθ τθσ 4θσ Συνεδρίαςθσ τθσ Διοικοφςασ Επιτροπισ τθσ ΠΟΣΔΕΠ ςχετικά με  
τθ ςυνυπθρζτθςθ ςυηφγων πανεπιςτθμιακών. 

Η Διοικοφςα Επιτροπι τθσ ΠΟΣΔΕΠ ςτθν 4θ (Διευρυμζνθ) Συνεδρίαςθ τθσ 14θσ 

Σεπτεμβρίου 2011, εξζφραςε   για μια ακόμθ φορά τθν ζντονθ διαμαρτυρία τθσ για τθν 

κατάργθςθ τθσ ρφκμιςθσ του Ν.3027/2002 περί ςυνυπθρζτθςθσ ςυηφγων 

πανεπιςτθμιακών, που ςκοπό ζχει τθ διατιρθςθ τθσ οικογενειακισ ςυνοχισ. 

Η κατάργθςθ τθσ διάταξθσ που ίςχυε από το 2002, και με βάςθ τθν οποία αρκετοί 

ςυνάδελφοι ςε περιφερειακά πανεπιςτιμια ζκαναν επιλογζσ ςταδιοδρομίασ και ηωισ, 

ςυνιςτά μια απαράδεκτθ διάκριςθ ςε βάροσ των πανεπιςτθμιακών λειτουργών, ςε ςχζςθ 

με τουσ δικαςτικοφσ και τουσ ζνςτολουσ, για τουσ οποίουσ βζβαια ορκώσ διατθρικθκε.  

Δεδομζνου ότι και με το νζο νόμο 4009/2011 (παρ. 2 του άρκρου 21) υπάρχει θ 

υποχρζωςθ για τουσ κακθγθτζσ πλιρουσ απαςχόλθςθσ να διαμζνουν μόνιμα ςτθν ζδρα 

τθσ ςχολισ, θ Δ.Ε. ηθτά τθν επαναφορά τθσ ρφθμιςθσ με το επόμενο νομοςχζδιο του 

Υπουργείου Παιδείασ και με περιεχόμενο παρόμοιο με τισ αντίςτοιχεσ ιςχφουςεσ 

διατάξεισ. 

Ο Πρόεδροσ 
 
 

Νικόλαοσ Μ. Σταυρακάκθσ 
Κακθγθτισ Ε.Μ.Π. 

 

 

Η Γραμματζασ 
 
 

Ευγενία Μπουρνόβα 
Αναπλθρώτρια Κακθγιτρια Ε.Κ.Π.Α. 

 

224



 

Πανελλήνια Ομοζπονδία υλλόγων  
Διδακηικού και Ερευνηηικού Προζωπικού (ΠΟΔΕΠ)  

 

Ομοζπονδία υλλόγων 
Εκπαιδευηικού Προζωπικού Σ.Ε.Ι.  (ΟΕΠ-ΣΕΙ) 

 

Ένωζη  Ελλήνων Ερευνηηών  (ΕΕΕ) 
 

Π  Ρ  Ο  Ε  Δ  Ρ  Ο  Ι 

 

Ε  Π  Ι    Σ  Ο  Λ  Η 
 

Αθήνα,  03  Οκτωβρίου  2011 
 
Προσ  τον Αντιπρόεδρο τθσ Κυβζρνθςθσ και  Υπουργό Οικονομικών,   
Κακθγθτι  Ευάγγελο Βενιηζλο, 
Νίκθσ   5-7,  101 80,  ΑΘΗΝΑ,   minister@mnec.gr 
και 
Προσ  τθν Υπουργό Παιδείασ Δια Βίου Μάκθςθσ και Θρθςκευμάτων, 
Κυρία   Άννα  Διαμαντοποφλου, 
Ανδρζα Παπανδρζου 37, 15180 Μαροφςι,  ypourgos@ypepth.gr  

 

ΘΕΜΑ: Αίτημα άμεςησ ςυνάντηςησ των ομοςπονδιών ΠΟΣΔΕΠ, ΟΣΕΠ/ΤΕΙ και τησ ΕΕΕ με τουσ 
Υπουργοφσ Οικονομικών και Παιδείασ για το Ειδικό Μιςθολόγιο μελών ΔΕΠ Πανεπιςτημίων, ΕΠ 
ΤΕΙ και Ερευνητών. 
 

Αξιότιμοι Κφριοι  Υπουργοί, 
 

Με τθν παροφςα επιςτολι επανερχόμαςτε για άλλθ μια φορά ςτο αίτθμά μασ για άμεςθ 
ςυνάντθςθ μαηί ςασ,  για  

α) μια υπεφκυνθ ενθμζρωςθ από εςάσ για τον ακριβι χαρακτιρα του μιςκολογίου μασ και 
όλα τα ςχετικά κζματα, και  
β) τον κακοριςμό ςυγκεκριμζνου χρονοδιαγράμματοσ ζναρξθσ και ολοκλιρωςθσ του 
διαλόγου για το νζο Ειδικό Μιςκολόγιο των Λειτουργών του ενιαίου χώρου τθσ Ανώτατθσ 
Εκπαίδευςθσ και τθσ Ζρευνασ. 
 
Με ιδιαίτερθ εκτίμθςθ,  

 
Ο Πρόεδροσ 
 
 
Νικόλαοσ Μ. Σταυρακάκθσ 
Κακθγθτισ Ε.Μ.Π. 

 

Η Γραμματζασ 
 
 
Ευγενία Μπουρνόβα 
Αναπλθρώτρια Κακθγιτρια Ε.Κ.Π.Α. 
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Ο Πρόεδροσ 
 
 
Γιάννθσ Τςάκνθσ 
Κακθγθτισ ΤΕΙ Ακινασ 
 

 

Ο Γραμματζασ 
 
Κυριάκοσ Τςινίδθσ 
Κακθγθτισ Εφαρμογών ΤΕΙ  Λάριςασ 

Ο Πρόεδροσ  
 
 
Δθμιτρθσ Ε. Λουκάσ 
Κφριοσ Ερευνθτισ Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. "Δ” 

 

Η  Γ. Γραμματζασ 
 
 
Μαρία Θ. Στουμποφδθ 
Δ/ντρια Ερευνών ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. 
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Π Ρ Ο Ε Δ Ρ 0     

 

Δ Ε Λ Σ Ι Ο   Σ Τ Π Ο Τ  
 

Ακινα,  10  Οκτωβρίου 2011 

 

Θζμα: Κατάταξη των Πανεπιστημίων του κόσμου στην ειδική ζκδοση του «Times Higher 
Education». 

 
Όπωσ ςυμβαίνει τα τελευταία οκτϊ χρόνια, κυκλοφόρθςε αυτζσ τισ μζρεσ θ ειδικι ζκδοςθ 
«Times Higher Education» των «Times» του Λονδίνου με τθν οποία δθμοςιοποιικθκε θ 
κατάταξθ των πανεπιςτθμίων του κόςμου για το ζτοσ 2011-2012. ε αυτιν τθν κατάταξθ το 
Πανεπιςτιμιο  Κριτθσ είναι το μοναδικό ελλθνικό ανϊτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα, που αφ’ ενόσ 
διατθρικθκε μζςα ςτα 500 καλφτερα Πανεπιςτιμια του κόςμου, αφ’ ετζρου δε ανζβθκε 
ςθμαντικά ςτισ βακμίδεσ κατάταξθσ από τισ κζςεισ 401-450 πζρυςι ςτισ κζςεισ 276-300 φζτοσ.  
 
Κατ’ αρχιν, αιςκάνομαι τθν ανάγκθ να απευκφνω κερμότατα ςυγχαρθτιρια ςε όλουσ τουσ 
ςυναδζλφουσ κακθγθτζσ, τουσ ερευνθτζσ, τουσ φοιτθτζσ –προπτυχιακοφσ και μεταπτυχιακοφσ- 
το διοικθτικό προςωπικό και τουσ λοιποφσ παράγοντεσ του Πανεπιςτθμίου Κριτθσ που με το 
ζργο τουσ, ατομικό και ςυλλογικό, ςυνζβαλαν ςε αυτό το επίτευγμα. Επίτευγμα, το οποίο 
ςαφζςτατα δθμιουργεί αυξθμζνεσ ευκφνεσ και κακικοντα για περαιτζρω αναβάκμιςθ και 
βελτίωςθ, ςτισ οποίεσ είμαι ςίγουροσ ότι κα ανταποκρικοφν. Σίγουρα το επίτευγμα αυτό 
αποτελεί μια αχτίδα φωτόσ μζςα ςτθ γενικι καταχνιά που καλφπτει τθ χώρα!  
 
Χωρίσ να παραγνωρίηονται οι ενςτάςεισ και θ κριτικι που αςκείται διεκνϊσ γι’ αυτοφ του 
είδουσ τισ ταξινομιςεισ των ακαδθμαϊκϊν ιδρυμάτων, τθ μεκοδολογία που ακολουκείται, τουσ 
ςυντελεςτζσ βαρφτθτασ που ζχουν οι διάφορεσ παράμετροι αξιολόγθςθσ των ιδρυμάτων και 
άλλα, κανείσ δεν μπορεί να τισ αγνοιςει, αφοφ για πολλοφσ φορείσ, διεκνείσ οργανιςμοφσ αλλά 
ακόμα και κυβερνιςεισ αποτελοφν ζνα ςτακερό και ςοβαρό ςθμείο αναφοράσ. θμειϊνουμε 
δε ότι θ επιτυχισ διάκριςθ ςε μια κατάταξθ αυτισ τθσ μορφισ απορρζει από μια ςυνεχι και 
ςτακερι ςε βάκοσ χρόνου προςπάκεια του ςυνόλου των ςυντελεςτϊν του κάκε Ιδρφματοσ και 
δεν είναι, ςε καμία περίπτωςθ, αποτζλεςμα ςυγκυριακϊν καταςτάςεων. 
 
Ωσ Ομοςπονδία ζχουμε πολλζσ φορζσ διατυπϊςει τθν άποψθ ότι ςτο ςθμερινό ελλθνικό 
πανεπιςτιμιο ςυντελείται ζνα τεράςτιο εκπαιδευτικό, ερευνθτικό και γενικότερα ακαδθμαϊκό 
ζργο, το οποίο ςτισ πλείςτεσ των περιπτϊςεων είναι ςε υψθλό επίπεδο ποιότθτασ 
δθμιουργϊντασ κφλακεσ αριςτείασ διεκνϊσ ανταγωνιςτικοφσ. Με κείμενα αλλά και με 
ςτοχευμζνεσ παρεμβάςεισ και ειδικζσ εκδθλϊςεισ ζχουμε προβάλει αυτό το ζργο και ζχουμε 
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προςπακιςει να ανατρζψουμε αντιλιψεισ παγιωμζνεσ –ίςωσ όχι χωρίσ λόγο- ςε τμιματα τθσ 
Πολιτείασ και τθσ κοινωνίασ. Επίςθσ ζχουμε αναλφςει τισ δυςκολίεσ που ςυναντά θ ακαδθμαϊκι 
κοινότθτα για τθν άντλθςθ πόρων εντόσ τθσ χϊρασ και τισ ςτακερζσ επιτυχίεσ των ελλινων 
πανεπιςτθμιακϊν και ερευνθτϊν ςτο διεκνι, ζντονα ανταγωνιςτικό, ςτίβο τθσ ζρευνασ, τόςο 
ςτθν Ευρϊπθ όςο και διεκνϊσ.   
 
Σα γενικότερα ςχόλια που ςυνοδεφουν τθ ςυγκεκριμζνθ ζκδοςθ, αναδεικνφουν για άλλθ μια 
φορά τα βαςικά ςθμεία που αποτελοφν τισ μόνιμεσ πακογζνειεσ του ελλθνικοφ ακαδθμαϊκοφ 
ςυςτιματοσ, οι οποίεσ δεν του επιτρζπουν να βρίςκεται ςε μια ςυνεχι πορεία αναβάκμιςθσ 
και ςτακερισ ςυγκριςιμότθτασ μζςα ςτο παγκόςμιο περιβάλλον: 
 
 Η απαράδεκτα χαμθλι –και τα τελευταία χρόνια ουςιαςτικά μθδενικι- χρθματοδότθςθ 

τθσ ζρευνασ από τθν Πολιτεία μζςα από ζνα ςτακερό, περιοδικό εκνικό πρόγραμμα, θ 
προβλθματικι αξιοποίθςθ των κονδυλίων από τα ευρωπαϊκά προγράμματα τισ 
τελευταίεσ δεκαετίεσ, αλλά και θ παντελισ ζλλειψθ χρθματοδότθςθσ τθσ ζρευνασ  από 
τον ιδιωτικό τομζα. 

 Σο γεγονόσ ότι θ τα ερευνθτικά επιτεφγματα αρκετϊν ομάδων πανεπιςτθμιακϊν και 
ερευνθτικϊν Ιδρυμάτων οφείλονται ςτθν επιτυχι ςυμμετοχι τουσ ςε ανταγωνιςτικά 
ερευνθτικά προγράμματα που χρθματοδοτοφνται από τθν ΕΕ, από διεκνείσ 
οργανιςμοφσ, ι από εκνικοφσ οργανιςμοφσ άλλων χωρϊν.  

 Σο απθρχαιωμζνο και ζξω από κάκε διεκνι πρακτικι κεςμικό πλαίςιο τθσ ανϊτατθσ 
εκπαίδευςθσ, που ίςχυε μζχρι πρόςφατα. 

 Σο ςυνικωσ ζντονα αςτακζσ και ςε κάποιεσ περιπτϊςεισ απαράδεκτα αρνθτικό 
ακαδθμαϊκό περιβάλλον εντόσ των Ιδρυμάτων. 

 Σα ποικίλα και ςθμαντικά προβλιματα που παρουςιάηονται ςτθ διαδικαςία πρόςλθψθσ 
και ανανζωςθσ του επιςτθμονικοφ προςωπικοφ, όπωσ τισ μακροχρόνιεσ κακυςτεριςεισ, 
τισ αμφιλεγόμενεσ επιλογζσ, τθν ζλλειψθ ςοβαρισ αξιολόγθςθσ, και άλλα.    

 Σο απαράδεκτα χαμθλό επίπεδο αμοιβϊν των πανεπιςτθμιακϊν δαςκάλων και των 
ερευνθτϊν. 

 
Όλα τα παραπάνω δείχνουν ότι, αν ωσ χϊρα κζλουμε το ελλθνικό πανεπιςτθμιακό ςφςτθμα να 
βρίςκεται ςε ςυνεχι ανοδικι πορεία και να ςυγκαταλζγεται ςτισ διάφορεσ διεκνείσ λίςτεσ 
κατάταξθσ μεταξφ των καλυτζρων πανεπιςτθμίων, πολλά πρζπει να γίνουν και περιςςότερα 
πρζπει να αλλάξουν ποςοτικά αλλά και ποιοτικά. Οι ευκφνεσ είναι τεράςτιεσ και τισ 
επωμίηονται θ Πολιτεία, ο πολιτικόσ κόςμοσ ςτο ςφνολο του, θ κοινωνία αλλά κυρίωσ οι 
άνκρωποι των Πανεπιςτθμίων, και πιο ςυγκεκριμζνα  εμείσ οι πανεπιςτθμιακοί δάςκαλοι, 
ατομικά και ςυλλογικά. 
 
Ο Πρόεδροσ 
 
 
Νικόλαοσ Μ. ταυρακάκθσ,  Κακθγθτισ Ε.Μ.Π. 
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Κοινοποίθςθ: 
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Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ε Ι Ο 

 

Δ Ε Λ Τ Ι Ο   Τ Υ Π Ο Υ  
 

Αθήνα,  12  Οκτωβρίου 2011 

 

Θέμα: Πρόσφατα φαινόμενα βίας και προβλήματα εύρυθμης λειτουργίας των 

πανεπιστημίων 

 

Το Προεδρείο της ΠΟΣΔΕΠ, λαμβάνοντας υπόψη πρόσφατα γεγονότα, όπως : 

 

 την τοιχοκόλληση σε κτήρια της πανεπιστημιακής μονάδας Μυτιλήνης, 

ανυπόγραφων αφισών, με τίτλο και περιεχόμενο που εκφράζει ευθεία 

επίθεση και απειλές απέναντι σε διδάσκοντες του Πανεπιστημίου Αιγαίου, οι 

οποίοι υπέγραψαν στη διαδικτυακή σελίδα «Ανοιχτά Πανεπιστήμια» και 

 την προσπάθεια φοιτητών του Τμήματος Φυσικής του Πανεπιστημίου Κρήτης 

να επιβάλουν με βάναυσο τρόπο (10ωρη ομηρία μελών ΔΕΠ) την λήψη 

συγκεκριμένης απόφασης από την Γενική Συνέλευση του Τμήματος 

 

δηλώνει πως η υπεράσπιση της ουσιαστικής έννοιας του ακαδημαϊκού ασύλου, 

δηλαδή της ελεύθερης έκφρασης και διακίνησης των ιδεών, είναι όσο ποτέ 

αναγκαία. 

 

Η βία, ο στιγματισμός και ο εκβιασμός μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας είναι 

συμπτώματα παρακμής, τα οποία τροφοδοτούνται από την αδιέξοδη τακτική των 

καταλήψεων. Τα φαινόμενα αυτά πρέπει να εκλείψουν και οι υποκινητές τέτοιων 

ενεργειών πρέπει να απομονωθούν. Τα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας 

έχουν το δικαίωμα να εκφράζονται μέσα από τα όργανα του Πανεπιστημίου, των 

οποίων οι αποφάσεις οφείλουν να γίνονται αποδεκτές, οποιαδήποτε αντίρρηση και 

να έχουν μονάδες ή ομάδες των συνιστωσών της ακαδημαϊκής κοινότητας. 

 

Η επαναφορά της πλήρους ακαδημαϊκής και εκπαιδευτικής λειτουργίας των 

ιδρυμάτων είναι ο μόνος τρόπος για να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα του 

δημόσιου πανεπιστημίου, που δοκιμάζεται σήμερα.   
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Σε αυτή την ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο για τη χώρα και την τριτοβάθμια 

εκπαίδευση, που ο νέος νόμος και η θεαματική μείωση των δαπανών για την 

Παιδεία δημιουργούν προβλήματα στην λειτουργία αρκετών Α.Ε.Ι, τα 

Πανεπιστήμια μπορούν και πρέπει να παραμείνουν ανοικτά, συνεχίζοντας το έργο 

τους στο χώρο της έρευνας και της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.  

 

Επιπλέον, το Προεδρείο της ΠΟΣΔΕΠ καλεί την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου 

Παιδείας να αναλογισθεί τις ευθύνες της μετά την επιλογή της να προχωρήσει στην 

ψήφιση του νέου νόμου χωρίς να εξασφαλίσει την ευρεία συναίνεση των 

πανεπιστημιακών. Η δυστοκία στην εξεύρεση συναδέλφων διατεθειμένων να 

στελεχώσουν τις πενταμελείς εφορευτικές επιτροπές για την οργάνωση της 

εκλογής των μελών του Συμβουλίου επιβεβαιώνει το αρνητικό κλίμα που κυριαρχεί 

ως προς την αποδοχή του νέου νόμου.  Το γεγονός ότι η υπουργός έχει ήδη προ 

μερικών ημερών προχωρήσει σε τροπολογίες στη Βουλή καταδεικνύει την 

προχειρότητα στη σύνταξή του.  

 

Καλούμε το Υπουργείο να πάρει σοβαρά υπόψη του τις επισημάνσεις μας και να 

προχωρήσει στις απαραίτητες αλλαγές με βάση τις θέσεις της ΠΟΣΔΕΠ το 

συντομότερο. Η λύση για την εύρυθμη λειτουργία των ΑΕΙ δεν είναι το να 

συγκεντρώνεται όλη η εξουσία στην Υπουργό, όπως κάνουν οι πρόσφατες 

τροπολογίες, αλλά το να αυτοδιοικούνται τα ΑΕΙ και να λογοδοτούν στην κοινωνία.   

 

Ως Δημόσιοι Λειτουργοί της τριτοβάθμιας ανώτατης εκπαίδευσης ζητάμε από την 

πολιτική ηγεσία: 

 να πάψει να επιρρίπτει τα λάθη της και τις ευθύνες της στους άλλους, 

αναζητώντας άλλοθι για τη δική της ανικανότητα 

 να πάψει να απειλεί  με αντίποινα τα Πανεπιστήμια για «μη εφαρμογή των 

νόμων», όταν η ίδια νομοθετεί πάνω σε «γκρίζες ζώνες»  

 να σταματήσει την υπονόμευση του έργου και του κύρους των ΑΕΙ προς τη 

κοινωνία, με τις γνωστές κατηγορίες για «συντεχνιασμό» 

 να στηρίξει με διαφανή και αξιοκρατικό τρόπο τα ΑΕΙ (χρηματοδότηση, 

προσωπικό) στην λειτουργία τους προς όφελος της κοινωνίας και ειδικότερα 

της νέας γενιάς.  

 

Τέλος, το Προεδρείο της ΠΟΣΔΕΠ απευθύνει έκκληση σε κάθε μέλος της 

ακαδημαϊκής κοινότητας για σύνεση, διαλλακτικότητα, διάθεση για συνεργασία και 

διάλογο τόσο μεταξύ μας μέσα στην κοινότητα όσο και με όλους εκείνους τους 

φορείς της Πολιτείας και της κοινωνίας, με τους οποίους επιβάλλεται να έχουμε 

συνεργασία και να προχωρούμε σε συνέργειες, καθώς αυτός είναι ο μόνος δυνατός 

τρόπος επίλυσης των προβλημάτων που μας απασχολούν. Καλεί όλα τα μέλη της 
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ακαδημαϊκής κοινότητας να καταδικάσουν τα γεγονότα βίας τα οποία 

υποσκάπτουν ουσιαστικά τα θεμέλια του Ελληνικού Πανεπιστημίου.  

 

Ο Πρόεδρος 

 

Νικόλαος Μ. Σταυρακάκης 

Καθηγητής Ε.Μ.Π. 
 

Η Γραμματέας 

 

Ευγενία Μπουρνόβα 

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ε.Κ.Π.Α. 
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Δ Ε Λ Τ Ι Ο   Τ Υ Π Ο Υ  
 

Αθήνα,  13 Οκτωβρίου 2011 

 

Θέμα: Πανεπιστημιακό μισθολόγιο 

 
 

Μέχρι σήμερα, αλλά και στο εξής, σύμφωνα με τις προβλέψεις του σχεδίου νόμου  

για το ενιαίο μισθολόγιο των δημοσίων υπαλλήλων, οι καθηγητές των ΑΕΙ ως 

δημόσιοι λειτουργοί υπάγονται σε ειδικό μισθολόγιο (σχέδιο νόμου: κεφάλαιο Β, 

άρθρο 4, παράγραφος 2,  «δεν υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος νόμου οι 

κατηγορίες υπαλλήλων ή λειτουργών που ορίζονται στις διατάξεις του Μέρους Β’ 

του ν.3205/2003»).   

 

Πρόσφατα δημοσιεύματα αναγκάζουν το Προεδρείο της ΠΟΣΔΕΠ να επαναλάβει 

πως οι πανεπιστημιακοί δάσκαλοι έχουν ήδη συνεισφέρει στις δημοσιονομικές 

προσαρμογές πριν αυτές ξεκινήσουν, καθώς (σε αντίθεση με τους άλλους 

δημόσιους λειτουργούς) το μισθολόγιό μας δεν έχει αναπροσαρμοστεί τα 7 

τελευταία χρόνια  και  αμειβόμαστε με βάση το μισθολόγιο του 2004 *βλ. 

www.posdep.gr > Έρευνες-Μελέτες > Μεταβολές στο ειδικό μισθολόγιο+ ενώ την 

τελευταία διετία από το επίπεδο αυτό των αμοιβών έχουμε επιπλέον χάσει πάνω 

από 25% των καθαρών αποδοχών τους. Κατά το 2010, μεταξύ των ειδικών 

μισθολογίων, μόνο για τα μέλη ΔΕΠ η μισθολογική δαπάνη ήταν χαμηλότερη από 

τα επίπεδα του 2006, και κάθε περαιτέρω περιστολή της είναι αδιανόητη.  

 

 

Οι δημοσιογραφικές πληροφορίες που αναφέρονται σε περαιτέρω περικοπή των 

επιδομάτων (που συνιστούν το 45% των καθαρών αποδοχών) για τα οποία ζητάμε 

εδώ και πολλά χρόνια την ενσωμάτωση στο βασικό μισθό, καθώς αποτελούν 

αμοιβή για ουσιώδεις πλευρές της εργασίας μας, προκαλούν τον θυμό και την 

απόγνωση και μας οδηγούν στο να δηλώσουμε πως αν αυτό επιχειρηθεί,  θα 

συναντήσει την καθολική και έντονη αντίδρασή μας. Μια τέτοια πολιτική απόφαση 
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θα οδηγήσει σε εξαθλίωση τους πανεπιστημιακούς δασκάλους που καλούνται να 

προσφέρουν το επιστημονικό τους έργο για την ανάπτυξη της χώρας. 

Η ΠΟΣΔΕΠ απαιτεί να πραγματοποιηθεί άμεσα η συνάντηση που έχει ήδη, 

ζητήσει, με τους Υπουργούς Οικονομικών και Παιδείας. 
 

 

Ο Πρόεδρος 

 

Νικόλαος Μ. Σταυρακάκης 

Καθηγητής Ε.Μ.Π. 

 

 

Η Γραμματέας 

 

Ευγενία Μπουρνόβα 

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ε.Κ.Π.Α. 
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Για τις µεταβολές στο ειδικό µισθολόγιο 
Γιώργος Λιτσαρδάκης, Οκτώβριος 2011 

 

 
Νέο µισθολόγιο 

2008-9 
Αύξηση στη βάση υπολογισµού 

του µισθολογίου 
Δικαστικοί   100% 

Γιατροί ΕΣΥ   40% 

Στρατιωτικοί   25% 

Πανεπιστηµιακοί   0% 

• Οι πανεπιστηµιακοί αποτελούν τη µόνη από τις µεγάλες κατηγορίες του ειδικού 
µισθολογίου που αµείβεται ακόµη µε βάση το ειδικό µισθολόγιο του 2004.  
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• Στο ειδικό µισθολόγιο, η βάση του µισθολογίου δικαστικών, ΔΕΠ και άλλων κλάδων 
ήταν κοινή. Μέχρι τις αυξήσεις της περιόδου 2008-9, υπήρχε ισορροπία και αντιστοιχία. 
Οι µισθολογικές προσαρµογές στο νέο ειδικό µισθολόγιο πρέπει να τις επαναφέρουν.   

 
• Η µισθολογική δαπάνη για τα µέλη ΔΕΠ το 2010 ήταν κάτω από τα επίπεδα του 2006.  
• Αµειβόµενοι µέχρι σήµερα µε βάση το µισθολόγιο του 2004, οι πανεπιστηµιακοί έχουν 
ήδη συνεισφέρει στις δηµοσιονοµικές προσαρµογές πριν αυτές ξεκινήσουν.  

• Οι µισθολογικές προσαρµογές στο ειδικό µισθολόγιο δεν πρέπει να είναι οριζόντιες ή 
ποσοστιαίες περικοπές, αλλά ανά κλάδο, µε στόχο την εξισορρόπηση. 

 
Γραφήµατα: Γ.Λ. 
Πηγές : - Γενικό Λογιστήριο του Κράτους 

 - Μελέτη για τις µισθολογικές εξελίξεις στο δηµόσιο- Προσχέδιο (Φεβρουάριος 2011) 
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Θέμα: Ασφάλεια και ευπρέπεια των χώρων γύρω από το Πανεπιστήμιο Αθηνών και το 

κέντρο της Αθήνας 

 

 

Το Προεδρείο της ΠΟΣΔΕΠ έχει και παλιότερα τοποθετηθεί σχετικά με την 

ασφάλεια και την ευπρέπεια των χώρων του κέντρου της Αθήνας και κατά 

συνέπεια  και των ΑΕΙ που βρίσκονται εκεί.  

Σε ό,τι αφορά, ειδικότερα, το παλαιότερο εκπαιδευτικό ίδρυμα της χώρας, το Εθνικό 

και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών που ιδρύθηκε το 1837, τα Προπύλαιά του 

κοσμούν το κέντρο της πρωτεύουσας, και θα έπρεπε να απολαμβάνουν τη φροντίδα 

όλων των οργάνων της πανεπιστημιακής κοινότητας αλλά και της πολιτείας. Στην 

πράξη ωστόσο, και για σειρά ετών, δεν έχουν τη φροντίδα που τους αρμόζει. 

Μόλις αφαιρέθηκαν τα αντίσκηνα που είχαν στηθεί για περισσότερο από ένα χρόνο 

από μετανάστες που ζητούσαν πολιτικό άσυλο, έδωσαν τη θέση τους σε χρήστες 

και εμπόρους ναρκωτικών! Παρά τις εκκλήσεις των πρυτανικών αρχών, το 

φαινόμενο αυτό διατηρήθηκε μέχρι χτες το πρωί, που η κατάσταση 

δημοσιοποιήθηκε στα τηλεοπτικά μέσα ενημέρωσης.   

Θεωρούμε απαράδεκτη την υποκρισία της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου 

Παιδείας που στην προσπάθειά της να απαξιώσει τα πανεπιστήμια και τους 

πανεπιστημιακούς δαιμονοποίησε την έννοια του ασύλου και σήμερα αρνείται να 

στηρίξει τις ενέργειες των πρυτανικών αρχών που ζητούν βοήθεια από την 

πολιτεία!  Τώρα που δεν υπάρχει το πρόσχημα του ασύλου, γιατί δεν φροντίζει η 

συντεταγμένη πολιτεία να επιβάλει το Νόμο  για τους γύρω από το πανεπιστήμιο 

χώρους και αφήνει να καταρρέει το κέντρο της πόλης μαζί με την οικονομία;  

Η αντιμετώπιση του προβλήματος αυτού πρέπει είναι άμεση και η επίλυσή του να 

έχει μόνιμο χαρακτήρα. 
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Ο Πρόεδρος 

 

Νικόλαος Μ. Σταυρακάκης 

Καθηγητής Ε.Μ.Π. 
 

Η Γραμματέας 

 

Ευγενία Μπουρνόβα 

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ε.Κ.Π.Α. 
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Δ Ε Λ Τ Ι Ο   Τ Υ Π Ο Υ  
 

Αζήλα,  17   Οθησβξίνπ 2011 

 

ΘΕΜΑ: Συμμετοχή σε κινητοποιήσεις των Συλλόγων ΔΕΠ στις  19-20  Οκτωβρίου 2011 

 
 

Τν Πξνεδξείν ηεο ΠΟΣΓΔΠ, θαηαλνεί πιήξσο ηελ θξηζηκφηεηα ηεο θαηάζηαζεο ζηελ νπνία 

έρεη πεξηέιζεη ε ρψξα, ζεσξεί  φκσο φηη ε αζθνχκελε ζήκεξα πνιηηηθή ηεο άληιεζεο θξαηηθψλ 

εζφδσλ κε ζπλερείο απμήζεηο ηεο έκκεζεο θαη άκεζεο θνξνινγίαο είλαη αλαπνηειεζκαηηθή, 

θνηλσληθά άδηθε θαη νδεγεί φιν θαη πεξηζζφηεξνπο εξγαδφκελνπο ζηελ αλεξγία θαη έλα κεγάιν 

κέξνο ησλ πνιηηψλ  θάησ  απφ ηα φξηα ηεο θηψρεηαο.   

 

Τν Πξνεδξείν ηεο ΠΟΣΔΕΠ θαιεί ηνπο παλεπηζηεκηαθνύο ζε θηλεηνπνηήζεηο ζηηο 19 & 

20 Οθησβξίνπ 2011 -κε ηε κνξθή πνπ νη Σύιινγνη ζα επηιέμνπλ θαη ζα εμεηδηθεύζνπλ- 

ιφγσ ηεο ζπζζψξεπζεο ζεκαληηθψλ νηθνλνκηθψλ αιιά θαη ζεζκηθψλ πξνβιεκάησλ ηνπ 

θιάδνπ, ηα νπνία έρνπλ ζαλ απνηέιεζκα φρη κφλν ηελ ππνβάζκηζε ησλ Παλεπηζηεκίσλ θαη 

ησλ παλεπηζηεκηαθψλ αιιά θαη ηελ αδπλακία πιένλ ιεηηνπξγίαο ησλ ηδξπκάησλ. Βαζηθά 

αηηήκαηα γηα  ηε ζπκκεηνρή ζηηο  θηλεηνπνηήζεηο  είλαη : 

1. Άκεζνο  δηνξηζκόο όισλ ησλ ήδε εθιεγκέλσλ κειώλ ΔΕΠ. Απνηειεί επηηαθηηθή 

αλάγθε, εθηφο ησλ άιισλ, λα παξακείλεη εληφο ηεο ρψξαο φιν απηφ ην λέν πνιχ 

αμηφινγν αθαδεκατθφ πξνζσπηθφ θαη λα κελ νδεγεζεί ζηε κεηαλάζηεπζε.  

2. Κάιπςε όισλ ησλ ζέζεσλ  ηνπ Π.Δ.407/80 πνπ έρνπλ δεηεζεί απφ ηα Ιδξχκαηα γηα 

ηελ ηξέρνπζα αθαδεκατθή ρξνληά, ψζηε ηα Τκήκαηα λα κπνξέζνπλ λα εθαξκφζνπλ 

ην πξφγξακκα ζπνπδψλ.  

3. Άκεζε έλαξμε ηεο  ζπδήηεζεο γηα ην εηδηθό κηζζνιόγην ησλ παλεπηζηεκηαθώλ κε 

έληαμε ησλ πθηζηακέλσλ επηδνκάησλ ζην βαζηθφ κηζζφ, θαζψο αθνξνχλ ηνλ ίδην ηνλ 
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ππξήλα ηνπ ιεηηνπξγήκαηνο ηνπ παλεπηζηεκηαθνχ δαζθάινπ. Να πξαγκαηνπνηεζεί ε 

ηξηκεξήο ζπλάληεζε πνπ δεηήζεθε πξφζθαηα θαη λα ελεξγνπνηεζεί πάξαπηα ε 

ηξηκεξήο Οκάδα Δξγαζίαο κεηαμχ ησλ Υπνπξγείσλ Παηδείαο, Οηθνλνκηθψλ θαη ησλ 

Οκνζπνλδηψλ ΠΟΣΓΔΠ, ΟΣΔΠ/ΤΔΙ θαη ηεο ΔΔΔ. 

4. Άκεζε έγθξηζε ησλ ηξνπνπνηεκέλσλ πξνϋπνινγηζκώλ ησλ Παλεπηζηεκίσλ γηα 

ην ηξέρνλ έηνο 2011. Γηα πξψηε θνξά δελ έρνπλ επηζηξαθεί ζηα ηδξχκαηα ηα 

ηακεηαθά ππφινηπα ηνπ 2010, ελψ νη ηξνπνπνηεκέλνη (ιφγσ ησλ πεξηθνπψλ) 

πξνϋπνινγηζκνί ηνπ 2011 δελ έρνπλ αθόκα εγθξηζεί. Τν γεγνλφο απηφ έρεη σο 

απνηέιεζκα ηα Παλεπηζηήκηα λα κελ κπνξνχλ λα εγθξίλνπλ θακία δαπάλε θαη λα 

ππνλνκεχεηαη πιένλ ε θαζεκεξηλή ιεηηνπξγία ηνπο. 

5. Επαξθήο ρξεκαηνδόηεζε ησλ Παλεπηζηεκίσλ, έηζη ψζηε λα αληεπεμέιζνπλ ζηηο 

άκεζεο αλάγθεο γηα ζηνηρεηψδε θάιπςε ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη εξεπλεηηθψλ αλαγθψλ 

ηνπο.  

6.  Σαθή δέζκεπζε γηα κόληκν εζληθό πξόγξακκα έξεπλαο, κε εξεπλεηηθά 

πξνγξάκκαηα πνπ ζα πξνθεξχζζνληαη ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα, ηφζν γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε θνηλσληθν-νηθνλνκηθψλ δεηεκάησλ [άξα θαη ηε ζχλδεζε κε ηελ 

παξαγσγή θαη ηε βηνκεραλία], φζν θαη γηα ηελ πξνψζεζε ηεο βαζηθήο έξεπλαο. 

Δπηπιένλ, ην Υπνπξγείν Παηδείαο πξέπεη λα αληηκεησπίζεη άκεζα ηα εξεπλεηηθά 

πξνγξάκκαηα ηνπ ΔΣΠΑ κε ζπλέπεηα, δηαθάλεηα θαη επαγγεικαηηζκφ. Τν  ζχλνιν 

ησλ εξεπλεηηθψλ απηψλ πξνγξακκάησλ είλαη απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ 

αλάπηπμε θαη ηελ έμνδν απφ ηελ θξίζε. 

 

Ο Πξφεδξνο 

 

 

Νηθφιανο Μ. Σηαπξαθάθεο 

Καζεγεηήο Δ.Μ.Π. 

 

 

Η Γξακκαηέαο 

 

 

Δπγελία Μπνπξλφβα 

Αλαπιεξψηξηα Καζεγήηξηα 

Δ.Κ.Π.Α. 
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Διδακηικού και Ερευνηηικού Προζωπικού (ΠΟΔΕΠ)  

 

Ομοζπονδία υλλόγων 
Εκπαιδευηικού Προζωπικού Σ.Ε.Ι.  (ΟΕΠ-ΣΕΙ) 

 

Ένωζη  Ελλήνων Ερευνηηών  (ΕΕΕ) 
 

Π  Ρ  Ο  Ε  Δ  Ρ  Ο  Ι 

 

Α Ν Ο Ι Κ Σ Η   Ε  Π  Ι    Σ  Ο  Λ  Η 
 

ΑΘΗΝΑ,  18  Οκτώβριου   2011 
 
ΠΡΟ τθν Αυτοφ Εξοχότθτα τον  
ΠΡΟΕΔΡΟ τθσ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ κ. Κάρολο Παποφλια 
 
Προσ  τον Αντιπρόεδρο τθσ Κυβζρνθςθσ και  Τπουργό Οικονομικϊν,   
Κακθγθτι  Ευάγγελο Βενιηζλο, 
Νίκθσ   5-7,  101 80,  ΑΘΘΝΑ,   minister@mnec.gr 
και 
Προσ  τθν Τπουργό Παιδείασ Δια Βίου Μάκθςθσ και Θρθςκευμάτων, 
Κυρία   Άννα  Διαμαντοποφλου, 
Ανδρζα Παπανδρζου 37, 15180 Μαροφςι,  ypourgos@ypepth.gr  

 

ΘΕΜΑ: Δζςμευςη τησ Κυβζρνηςησ για τη διατήρηςη του ειδικοφ μιςθολογίου και αίτημα 
άμεςησ ςυνάντηςησ των ομοςπονδιών ΠΟΣΔΕΠ, ΟΣΕΠ/ΤΕΙ και τησ ΕΕΕ με τουσ Υπουργοφσ 
Οικονομικών και Παιδείασ για το Ειδικό Μιςθολόγιο μελών ΔΕΠ Πανεπιςτημίων, ΕΠ ΤΕΙ και 
Ερευνητών. 
 

Αξιότιμοι Κφριοι  Τπουργοί, 
 

Επειδι δθμοςιογραφικζσ πλθροφορίεσ των τελευταίων θμερϊν ςυγκλίνουν ςτθ διαπίςτωςθ ότι 
το κζμα του ενιαίου μιςκολογίου του δθμόςιου τομζα βρίςκεται ςτο τελευταίο ςτάδιο τθσ 
διαμόρφωςθσ του, κα κζλαμε να επιςθμάνουμε τα ακόλουκα 
 

1. ε παλαιότερθ επικοινωνία μασ μαηί ςασ –και μθδζποτε απαντθκείςα  (Βλζπε, Επιςτολι 
τθσ 24θσ Ιουλίου 2011, http://www.posdep.gr/)- είχαμε τθν ευκαιρία να ςασ 
παρουςιάςουμε αναλυτικά και απόλυτα τεκμθριωμζνα, για τθν αποφυγι τυχόν 
παρανοιςεων, τα πραγματικά ςυγκριτικά ςτοιχεία τθσ περιόδου 2006-2010, τα οποία 
προκφπτουν από το «Προςχζδιο μελζτησ για τισ μιςθολογικζσ εξελίξεισ ςτο δημόςιο» 
των Τπουργείων ΤπΕςΑΘΔ & ΤπΟικ. (Μάιοσ 2011), ςχετικά με τθν υφιςτάμενθ 
κατάςταςθ ςτο μιςκολόγιο των διαφόρων κατθγοριϊν λειτουργϊν του δθμοςίου τομζα. 

2. Όπωσ προκφπτει από τα ςτοιχεία αυτά οι ςυνολικζσ δαπάνεσ μιςκοδοςίασ για τθν  
κατθγορία των πανεπιςτθμιακϊν, των ΕΠ ΣΕΙ και των Ερευνθτϊν, είναι οι μόνεσ που 
είναι χαμθλότερεσ και από τα επίπεδα του 2006. Αυτό μάλιςτα ςυνζβθ, παρά τθν 
αφξθςθ του προςωπικοφ τα τελευταία χρόνια, επειδι θ κατθγορία αυτι είναι θ μόνθ 
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μεταξφ των δθμοςίων λειτουργϊν ςτθν οποία δεν δόκθκαν τθν περίοδο 2008-9 
αυξιςεισ (οι οποίεσ για τισ υπόλοιπεσ κατθγορίεσ του ειδικοφ μιςκολογίου ιταν τθσ 
τάξθσ του 25 ζωσ 100% !)  

3. Σα παρατικζμενα ςτοιχεία αποτυπϊνουν κατά αδιαμφιςβιτθτο τρόπο τθν τραγικι 
οικονομικι κατάςταςθ, ςτθν οποία βρίςκεται ο Ζλλθνασ Ακαδθμαϊκόσ Δάςκαλοσ και 
Ερευνθτισ όχι μόνο ςιμερα αλλά τα τελευταία δεκαπζντε τουλάχιςτον χρόνια. Αν 
μάλιςτα λάβουμε υπόψθ τθν κατακόρυφθ αφξθςθ του ςυνολικοφ αρικμοφ των 
λειτουργϊν τθσ Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ και τθσ Ζρευνασ κατά το υπό εξζταςθ χρονικό 
διάςτθμα, γίνεται εφκολα φανερό ότι θ κατ’ άτομο μείωςθ ςτισ αποδοχζσ μασ ςε ςχζςθ 
με τισ ιδθ πενιχρζσ αποδοχζσ του 2006, είναι πολφ μεγαλφτερθ από το -5%, που 
εμφανίηεται ςτον Πίνακα. Ασ ςυγκρικεί το ποςοςτό αυτό με τθ μεταβολι, κατά τθν 
ίδια χρονικι περίοδο, κατά +70% ςε άλλθ κατθγορία λειτουργϊν, των οποίων μάλιςτα 
ο ςυνολικόσ αρικμόσ υπθρετοφντων είναι δυςμετάβλθτοσ! 
 

Αξιότιμοι Κφριοι  Τπουργοί, 
 
τθ ςυνάντθςθ που είχαν οι Πρόεδροι των Ομοςπονδιϊν ΠΟΔΕΠ και ΟΕΠ/ΣΕΙ με τον τότε 
Τπουργό Οικονομικϊν κ. Γ. Παπακωνςταντίνου και τθν Τπουργό Παιδείασ κα. Α. 
Διαμαντοποφλου, ςτισ 12 Ιανουαρίου 2011,  
 Είχε γίνει αποδεκτό από τθν πλευρά τθσ Πολιτείασ ότι πράγματι, ειδικά οι δάςκαλοι και 

οι ερευνθτζσ του χϊρου τθσ Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ και τθσ Ζρευνασ βρίςκονται ςτθν 
πλζον δραματικι κατάςταςθ από ποτζ!!! 

 Είχε ςαφϊσ δθλωκεί ότι το ειδικό μιςκολόγιό μασ παραμζνει ωσ ειδικό και κα 
αρχίςουν άμεςα ςυηθτιςεισ για τθν επικαιροποίθςι του. το πλαίςιο αυτό εκφράςαμε 
τθν διαχρονικι απαίτθςθ όλων των ςυναδζλφων για ενςωμάτωςθ όλων των 
επιδομάτων μασ, που αφοροφν τον πυρινα του ζργου που προςφζρουμε, ςτο βαςικό 
μιςκό, με τρόπο που να μθν οδθγιςει ςε περαιτζρω μειϊςεισ ςτο μιςκό οριςμζνων 
κατθγοριϊν ςυναδζλφων, ειδικά των νεοτζρων. Τπενκυμίηεται ότι τα επιδόματα 
εξωδιδακτικισ απαςχόλθςθσ και βιβλιοκικθσ είναι ςτθν ουςία τμιμα του βαςικοφ 
μιςκοφ αφοφ ςε αυτά γίνεται ανάλογθ παρακράτθςθ αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν. 

 Αναγνωρίηοντασ τθ δφςκολθ ςυγκυρία τθσ Ελλθνικισ οικονομίασ, ηθτιςαμε να  υπάρξει 
ςυμφωνία αυξιςεων ςτουσ μιςκοφσ μασ, με τζτοιουσ όρουσ ϊςτε να επιτευχκεί άμεςα 
τουλάχιςτον εναρμόνιςθ με τουσ μιςκοφσ των άλλων δθμόςιων λειτουργϊν. Αφοφ 
είναι πζραν κάκε αμφιβολίασ ότι τα υψθλότατα προςόντα και τα ςθμαντικά 
κακικοντα τθσ ςυντριπτικισ πλειονότθτασ των ςυναδζλφων δεν υπολείπονται οφτε 
κατ’ ελάχιςτον των άλλων κλάδων λειτουργϊν του δθμοςίου (Βλζπε, Ανοικτι 
Επιςτολι προσ τον Πρωκυπουργό κ. Γ. Παπανδρζου, 24 Ιουλίου 2011, 
http://www.posdep.gr/).  
 

Για όλα τα παραπάνω  
 κζλουμε κατ’ αρχιν να εκφράςουμε τθν ζντονθ διαμαρτυρία μασ για ςειρά περικοπϊν 

και κρατιςεων από τουσ μιςκοφσ μασ ςτισ αρχζσ Αυγοφςτου, το ποςοςτό των οποίων 
μάλιςτα διατθρικθκε μεγάλο ςε αντίκεςθ με άλλεσ ομάδεσ μιςκωτϊν του δθμοςίου, 
όπου τθν τελευταία ςτιγμι υπιρξε ςθμαντικι και αναιτιολόγθτθ μείωςθ. Ελπίηουμε οι 
ακαδθμαϊκοί δάςκαλοι να μθν αποτελοφν ζνα ςάκο του μποξ ςε εςωκομματικά 
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παιγνίδια. Ακόμα ελπίηουμε η πικρή εμπειρία που ζχουν αποκομίςει ςτα μιςθολογικά 
τουσ οι πανεπιςτημιακοί δάςκαλοι από όλουσ τουσ ςυναδζλφουσ, που διετζλεςαν 
Υπουργοί Οικονομικών τισ τελευταίεσ δεκαετίεσ, να μην επαναληφθεί για μια ακόμα 
φορά! 

 Ηθτάμε τθν άμεςθ κατάργθςθ τθσ διάταξθσ του Ν. 4002, ΦΕΚ 180, παρ. 2 άρκρο 24, 
ςφμφωνα με τθν οποία “… παφει η χορήγηςη τησ προβλεπόμενησ από τισ διατάξεισ 
προηγοφμενων Νόμων επιδότηςησ αγοράσ ή ανζγερςησ κατοικίασ, ανεξάρτητα από το 
χρόνο τοποθζτηςησ, μετάθεςησ ή μετάταξησ του υπαλλήλου ςε υπηρεςία 
προβληματικήσ περιοχήσ …”.  Αυτό αποτελεί ζνα ακόμθ πλιγμα ςτθν ακαδθμαϊκι 
κοινότθτα των περιφερειακϊν πανεπιςτθμίων και ιδιαίτερα ςτα μζλθ ΔΕΠ και ΕΠ, που 
επζλεξαν να εγκαταςτακοφν με τισ οικογζνειζσ τουσ ςτισ παραμεκόριεσ περιοχζσ, 
υφιςτάμενα ςιμερα μια δραματικισ μορφισ ανατροπι του οικονομικοφ τουσ 
προγραμματιςμοφ. 

 Επαναλαμβάνουμε με τον πιο ζντονο τρόπο το αίτθμά μασ για άμεςθ ςυνάντθςθ μαηί 
ςασ για μια υπεφκυνθ ενθμζρωςθ από εςάσ  
α) για τον ακριβι χαρακτιρα του μιςκολογίου μασ και όλα τα ςχετικά κζματα, και  
β) τον κακοριςμό ςυγκεκριμζνου χρονοδιαγράμματοσ ζναρξθσ και ολοκλιρωςθσ του 
διαλόγου για το νζο Ειδικό Μιςκολόγιο των Λειτουργϊν του ενιαίου χϊρου τθσ 
Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ και τθσ Ζρευνασ. 

 
Αξιότιμθ Κυρία Τπουργζ τθσ Παιδείασ, 
 
Θεωροφμε ότι θ Πολιτεία δεν μπορεί να προχωριςει ςε μεγάλθ κεςμικι μεταρρφκμιςθ ςτο 
χϊρο τθσ Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ και τθσ Ζρευνασ ςτθ χϊρα μασ, ζχοντασ ςε εκκρεμότθτα το 
κρίςιμο κζμα  του μιςκολογίου των λειτουργϊν του χϊρου. Γι’ αυτό ηθτάμε από ςασ 
προςωπικά όχι μόνο να προβείτε ςε διλωςθ ανάλογθ αυτισ ςυναδζλφου Τπουργοφ για άλλθ 
ομάδα λειτουργϊν του δθμοςίου, αλλά και να ενεργιςετε τα δζοντα ϊςτε ςτο ςυντομότερο 
δυνατό χρόνο να ικανοποιθκοφν τα ανωτζρω διατυπωμζνα αιτιματα μασ.  
  
Επαναλαμβάνουμε δε για άλλθ μια φορά και ςε όλουσ τουσ τόνουσ ότι για τουσ Ζλλθνεσ  
ακαδθμαϊκοφσ δαςκάλουσ και ερευνθτζσ ο χαρακτιρασ του μιςκολογίου αλλά και οι ςχετικζσ 
δεςμεφςεισ αποτελοφν ηθτιματα, για τα οποία δεν χωρεί κανζνα περικϊριο υπαναχϊρθςθσ 
και αναίρεςθσ των προςφάτωσ υπεςχθμζνων.  
 
Με ιδιαίτερθ εκτίμθςθ,  

Ο Πρόεδροσ  ΠΟΔΕΠ                           Ο Πρόεδροσ ΟΕΠ/ΣΕΙ                         Ο Πρόεδροσ   ΕΕΕ 
 
 
Νικόλαοσ Μ. ταυρακάκθσ                     Γιάννθσ Σςάκνθσ                             Δθμιτρθσ Ε. Λουκάσ 
Κακθγθτισ Ε.Μ.Π                                  Κακθγθτισ ΣΕΙ Ακινασ                        Κφριοσ Ερευνθτισ 
   

Κοινοποίθςθ: 

Γραφείο Πρωκυπουργοφ τθσ Ελλάδοσ Κυρίου ΓΕΩΡΓΙΟΥ Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ, Μζγαρο Μαξίμου, 
Θρϊδθ Αττικοφ 19, Σ.Κ. 106 74,   ΑΘΘΝΑ. 
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Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ε Ι 0   
 

Δ Ε Λ Τ Ι Ο   Τ Υ Π Ο Υ  
  Αθήνα,  6  Νοεμβρίου  2011 

 

Θζμα: Ζντονη διαμαρτυρία του Προεδρείου τησ ΠΟΣΔΕΠ για την ακφρωςη του πολλάκισ 
προαγγελθζντοσ διοριςμοφ των 400 νεοεκλεγζντων καθηγητών  των ιδρυμάτων τησ Ανώτατησ 
Εκπαίδευςησ . 
 

Με μεγάλη ζκπληξη αλλά και οργή πληροφορηθήκαμε την ακφρωςη του -πολλάκισ κατά τουσ 
τελευταίουσ μήνεσ- προαγγελθζντοσ διοριςμοφ εντόσ του 2011 των 400 νεοεκλεγζντων 
καθηγητών  των ιδρυμάτων τησ Ανωτάτησ Εκπαίδευςησ  (349 μελών ΔΕΠ και 51 μελών ΕΠ).   
 

Το γεγονόσ αυτό αποτελεί μια ακόμα τρανή απόδειξη τησ αναποτελεςματικότητασ και τησ 
αςυνζπειασ τησ πολιτικήσ ηγεςίασ αλλά και του βάθουσ και του χαρακτήρα τησ κρίςησ που 
περνά η χώρα. 
 

Ζχουμε επιςημάνει ςε όλουσ τουσ τόνουσ, με κάθε ευκαιρία και ςε κάθε κατεφθυνςη ότι η 
Ανϊτατη Εκπαίδευςη πρζπει να αποτελεί ζναν από τουσ κεντρικοφσ ςτυλοβάτεσ τησ εξόδου 
από τη δομικοφ χαρακτήρα κρίςη που διζρχεται η χώρα. Είναι ςαφζσ ότι η ενίςχυςη του 
Πανεπιςτημιακοφ Συςτήματοσ με νζο ανθρϊπινο δυναμικό υψηλϊν προδιαγραφϊν αποτελεί 
θζμα πρϊτησ προτεραιότητασ.  
 

Καλοφμε τισ  όποιεσ νζεσ ηγεςίεσ των Υπουργείων  Οικονομικϊν, Διοικητικήσ Μεταρρφθμιςησ 
και Παιδείασ να αςχοληθοφν με την ουςία του θζματοσ, να υπερβοφν τα όποια εμπόδια 
γραφειοκρατικήσ ή/και νομικήσ μορφήσ και να προχωρήςουν άμεςα -και πάντωσ εντόσ του 
2011- ςτο διοριςμό των 400 ςυναδζλφων αλλά και ςτο διοριςμό μζςα ςτουσ πρϊτουσ μήνεσ 
του 2012 όλων των υπολοίπων νεοεκλεγζντων ςυναδζλφων ςτα Πανεπιςτήμια και τα ΤΕΙ τησ 
χϊρασ.   

Ο Πρόεδροσ 
 

Νικόλαοσ Μ. Σταυρακάκησ 
Καθηγητήσ Ε.Μ.Π. 

 

Η Γραμματζασ 
 

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

Κοινοποίηςη:  

Στο Γραφείο Πρωθυπουργοφ τησ Ελλάδοσ, Μζγαρο Μαξίμου, Ηρώδη Αττικοφ 19, Τ.Κ. 106 74, ΑΘΗΝΑ. 
gap@politicalforum.gr 

Στον/ςτην  Υπουργό Οικονομικϊν,  Νίκησ   5-7,  101 80,  ΑΘΗΝΑ,   minister@mnec.gr 

Στον/ςτην Υπουργό Παιδείασ Δια Βίου Μάθηςησ και Θρηςκευμάτων, Ανδρζα Παπανδρζου 37, 15180 Μαροφςι,  
minister@ypepth.gr  
Στον/ςτην Υπουργό  Διοικητικήσ Μεταρρφθμιςησ και Ηλεκτρονικήσ Διακυβζρνηςησ, ypourgos@ydmed.gov.gr 
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Διεφθυνςη:     ΣΤΑΔΙΟΥ  5,  4οσ Όροφοσ,   GR105 62,    ΑΘΗΝΑ,     
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: posdep@posdep.gr      Ιςτοςελίδα: www.posdep.gr 

Τηλζφωνο:  210-3689372          Fax:  210-3689376 
 

Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ε Ι 0   
 

Δ Ε Λ Τ Ι Ο   Τ Υ Π Ο Υ  
 

Αθήνα,  9   Νοεμβρίου  2011 
 

Θζμα: Δυνατότητα ςυμμετοχήσ των λεκτόρων ςτα «Προγράμματα Δια Βίου Μάθηςησ ςε 
Πανεπιςτήμια και ΤΕΙ για την Επικαιροποίηςη Γνώςεων Αποφοίτων ΑΕΙ ». 
 

 
Σασ ενθμερώνουμε ότι μετά από παρζμβαςι μασ ςτο Υπουργείο Παιδείασ μασ διαβεβαίωςαν 
ότι κα κυκλοφοριςει άμεςα διορκωτικι τθσ προκιρυξθσ των  «Προγραμμάτων Δια Βίου 
Μάθηςησ ςε Πανεπιςτήμια και ΤΕΙ για την Επικαιροποίηςη Γνώςεων Αποφοίτων ΑΕΙ», με τθν 
οποία κα δίδεται το δικαίωμα ςε όλουσ τουσ πανεπιςτθμιακοφσ δαςκάλουσ –
ςυμπεριλαμβανομζνων και των λεκτόρων-  να ςυμμετζχουν και ωσ Επιςτθμονικοί Υπεφκυνοι 
και ωσ διδάςκοντεσ.  
 
Η ΠΟΣΔΕΠ ζχει επανειλθμμζνωσ κάνει ςαφζσ ότι θ Πολιτεία οφείλει – τόςο ςε κεςμικό όςο και 
ςε  λειτουργικό επίπεδο- να αντιμετωπίηει  τουσ πανεπιςτθμιακοφσ δαςκάλουσ ωσ ζνα ενιαίο 
ςώμα και να μθν προςπακεί να βάηει  διαχωριςτικζσ γραμμζσ ι να κάνει διακρίςεισ ανάμεςα 
ςτα μζλθ μασ. 
 
 

Ο Πρόεδροσ 
 

Νικόλαοσ Μ. Σταυρακάκθσ 
Κακθγθτισ Ε.Μ.Π. 

 

Η Γραμματζασ 
 

Ευγενία Μπουρνόβα 
Αναπλθρώτρια Κακθγιτρια Ε.Κ.Π.Α. 
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Ηλεκηρονικό Ταχυδρομείο: posdep@posdep.gr      Ιζηοζελίδα: www.posdep.gr 
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Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ε Ι Ο 

 
 

Ακινα, 14 Νοεμβρίου 2011 
 
Προσ  τθν Υπουργό Παιδείασ Δια Βίου Μάκθςθσ και Θρθςκευμάτων, 
Κυρία   Άννα  Διαμαντοποφλου, 
Ανδρζα Παπανδρζου 37, 15180 Μαροφςι,  minister@ypepth.gr  

 

ΘΕΜΑ: Σχετικά με τισ διαδικαςίεσ αξιολόγηςησ του ερευνητικοφ προγράμματοσ «Θαλήσ» και 
την εξζλιξη των υπολοίπων ερευνητικϊν προγραμμάτων του ΕΣΠΑ. 

 
Αξιότιμθ κυρία Υπουργζ, 
 
Πρόςφατα ανακοινϊκθκαν οι προτάςεισ, που χρθματοδοτοφνται από το πρόγραμμα «ΘΑΛΗΣ». 
Όπωσ γνωρίηετε, για το πρόγραμμα αυτό -που προκθρφχκθκε πριν ςχεδόν 3 χρόνια-  θ 
Ομοςπονδία ζχει κατ’ επανάλθψθ αςχολθκεί ςτο παρελκόν και ζχει εκφράςει τισ ζντονεσ 
ανθςυχίεσ και αντιρριςεισ τθσ για τον τρόπο με τον οποίο το Υπουργείο χειρίςτθκε το ηιτθμα 
τθσ προκιρυξθσ των ερευνθτικϊν προγραμμάτων και ειδικότερα τισ διαδικαςίεσ 
αξιολόγθςθσ των προτάςεων που υποβλικθκαν (Βλζπε, Αποφάςεισ Διοικοφςασ Επιτροπήσ 28 
Ιουλίου 2010 και 24 Μαΐου 2011 και Εκτελεςτικήσ Γραμματείασ  16 Νοεμβρίου 2009 
και 28 Αυγοφςτου 2010 http://www.posdep.gr/) . Νομίηουμε ότι αξίηει να υπενκυμίςουμε 
κάποιεσ από τισ τότε επιςθμάνςεισ μασ - οι οποίεσ δυςτυχϊσ επαλθκεφτθκαν ςτο ακζραιο. 
Συγκεκριμζνα, είχαμε διαμαρτυρθκεί ζντονα 
 
 για τθν αυκαίρετθ και οριακά ςφννομθ αλλαγι των όρων τθσ προκιρυξθσ, κατά τθ 

διάρκεια μάλιςτα τθσ διαδικαςίασ αξιολόγθςθσ και αρκετοφσ μινεσ μετά τθν  υποβολι 
των προτάςεων των ςυναδζλφων! 

 για τθν πρωτοφανι χρονικι κακυςτζρθςθ αξιολόγθςθσ και πολφ περιςςότερο για τθν 
κακυςτζρθςθ ζναρξθσ τθσ χρθματοδότθςθσ των προτάςεων, που ζχουν εγκρικεί. 

 για τισ πολλζσ αςτοχίεσ, παλινωδίεσ, ανακεωριςεισ και άλλεσ ενζργειεσ, οι οποίεσ 
αποτελοφςαν τθ λογικι ςυνζπεια τθσ απειρίασ των αρμοδίων ςε ςχετικά  κζματα και 
τθσ αναποτελεςματικότθτασ τουσ ςτο επίπεδο τθσ ςτοιχειϊδουσ διαχείριςθσ. 

   
Η πολιτικι θγεςία του Υπουργείου Παιδείασ αγνοϊντασ επιδεικτικά αυτζσ τισ ανθςυχίεσ μασ,  
αλλά και υποδείξεισ μασ, προχϊρθςε ςτθν ολοκλιρωςθ των διαδικαςιϊν αξιολόγθςθσ με τθν  
ανακοίνωςθ του καταλόγου των προσ χρθματοδότθςθ προτάςεων. 
 
Επειδι κεωροφμε ότι θ διαδικαςία αξιολόγθςθσ πρζπει να είναι διαφανισ και αξιόπιςτθ, 
ηθτοφμε από το Υπουργείο Παιδείασ να δθμοςιοποιιςει αναλυτικά τθν ακριβι μεκοδολογία με 
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τθν οποία κρίκθκαν οι προτάςεισ και βάςει τθσ οποίασ διαμορφϊκθκε το ςφςτθμα κατάταξισ 
τουσ. Βαςικά ερωτιματα: διαμορφϊκθκε ενιαίοσ κατάλογοσ όλων των προτάςεων από όπου 
«….. επιλζγηκαν οι 200 προτάςεισ με την υψηλότερη βαθμολογία …. » ι χωριςτοί κατάλογοι 
ανά κεματικι περιοχι;  και με βάςθ ποιουσ κανόνεσ; 
 
Ζθτοφμε λοιπόν το Υπουργείο Παιδείασ να δθμοςιοποιιςει:  
 
 τθ βακμολογία και τισ αξιολογικζσ κρίςεισ τθσ τελικισ φάςθσ όλων των προτάςεων, 

τόςο αυτϊν που χρθματοδοτικθκαν, όςο και αυτϊν που δεν χρθματοδοτικθκαν 
 τθ μεκοδολογία και τουσ κανόνεσ τθσ αξιολόγθςθσ που χρθςιμοποιικθκαν,  
 το ςυνολικό κατάλογο των κριτϊν που ςυμμετείχαν ςτθν αξιολόγθςθ των προτάςεων –

χωρίσ βζβαια ςτοιχεία αντιςτοίχιςθσ με τισ προτάςεισ.  
 

Αξιότιμθ κυρία Υπουργζ, 
 
όλα αυτά ςυμβαίνουν τθ ςτιγμι, που το ελλθνικό πανεπιςτιμιο μετρά τον ζκτο χρόνο από 
τθν τελευταία χρθματοδότθςθ των ερευνθτικϊν δραςτθριοτιτων του από δθμόςια ι 
κοινοτικι πθγι. Ο ςυνδυαςμόσ αυτοφ του γεγονότοσ με τθ ςθμαντικά μειωμζνθ 
χρθματοδότθςθ των πανεπιςτθμίων, τθ μείωςθ των μιςκολογικϊν απολαβϊν των 
λειτουργϊν τθσ ανϊτατθσ εκπαίδευςθσ και τθσ ζρευνασ, και θ εξαφάνιςθ πολλϊν άλλων 
πθγϊν χρθματοδότθςθσ νζων ερευνθτϊν υποψθφίων διδακτόρων ι μεταδιδακτόρων ζχει 
οδθγιςει τθν υπόκεςθ τθσ επιςτθμονικισ ζρευνασ ςτθ χϊρα μασ ςτα όρια τθσ εκνικισ 
τραγωδίασ.   
 
Γι’ αυτό, ηθτοφμε τθν ςαφι δζςμευςθ ςασ, τϊρα, για ζνα μόνιμο εκνικό πρόγραμμα βαςικισ 
και εφαρμοςμζνθσ ζρευνασ με ερευνθτικά προγράμματα, που κα προκθρφςςονται 
περιοδικά ςε τακτά χρονικά διαςτιματα με διαφανείσ όρουσ και αξιόπιςτεσ διαδικαςίεσ 
αξιολόγθςθσ. 
 

Ο Πρόεδροσ 
 
 

Νικόλαοσ Μ. Σταυρακάκθσ 
Κακθγθτισ Ε.Μ.Π. 

 

Η Γραμματζασ 
 
 

Ευγενία Μπουρνόβα 
Αναπλθρϊτρια Κακθγιτρια Ε.Κ.Π.Α. 
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Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ε Ι Ο 
 

Ακινα,  16 Νοεμβρίου  2011 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ 

ΠΡΟ τους συναδζλφους Μζλη ΔΕΠ των 

 Ιατρικών  και Οδοντιατρικών Σμημάτων της χώρας.  

ΘΕΜΑ: Ρφθμιςη των εργαςιακών ςχζςεων των Ιατρών μελών ΔΕΠ όλων των 

Ιατρικών και Οδοντιατρικών Σμημάτων τησ χώρασ, που αφοροφν το Τπουργείο 

Τγείασ. 

Αγαπθτοί ςυνάδελφοι, 

Δθμοςιεφκθκε1 ο τελευταίοσ νόμοσ  του Υπουργείου Υγείασ “Αναςυγκρότηςη 

φορζων κοινωνικήσ αλληλεγγφησ, κζντρα αποκατάςταςησ, αναδιάρθρωςη Ε..Τ. και 

άλλεσ διατάξεισ”, όπου ρυκμίηονται, μεταξφ άλλων, κζματα που αφοροφν τθ ςχζςθ 

των Πανεπιςτθμίων με το Ε.Σ.Υ. Πιο ςυγκεκριμζνα, ο νζοσ νόμοσ αναφζρεται ςτα 

ακόλουκα κζματα ενδιαφζροντόσ μασ: 

 Στο άρκρο 24 παρ. 7 ρυκμίηονται κζματα τθσ διοίκθςθσ των Νοςοκομείων 
Αρεταίειο   και Αιγινιτειο. 

 Στο άρκρο 29 παρ. 7 επαναφζρεται ο κεςμόσ του Κλινικοφ Κακθγθτι, με 
ςκοπό να ενεργοποιθκεί θ διάταξθ. 

 Στο άρκρο 30 παρ. 1 και 2 προβλζπεται θ δυνατότθτα για ιδιωτικό ιατρείο. 
 Στο άρκρο 41 παρ. 1 και 2 δθμιουργείται Τμιμα ςτθ Διεφκυνςθ 

Πανεπιςτθμιακϊν Νοςοκομείων ςτο Υπουργείο Υγείασ. 
 

Σε ςχζςθ με τα παραπάνω: 

 Η νζα μορφι τθσ διοίκθςθσ των Πανεπιςτθμιακϊν Νοςοκομείων Αρεταίειο 
και Αιγινιτειο δεν είναι ςυμβατι με το νομικό κακεςτϊσ των εν λόγω 
νοςοκομείων. Τα πανεπιςτθμιακά αυτά νοςοκομεία, τα μόνα αμιγϊσ 
πανεπιςτθμιακά νοςοκομεία ςτθν Ελλάδα είναι κλθροδοτιματα του 
Πανεπιςτιμιου Ακθνϊν από τον 19ο αιϊνα όταν οι διακζτεσ κατζλειπαν 
τθν περιουςία τουσ ςτο πανεπιςτιμιο: ςτθν περιουςία του Πανεπιςτθμίου 
ανικουν τόςο το οικόπεδο που βρίςκονται, όςο και τα κτιρια αλλά και ο 

                                                           
1 Νόμος 4025, ΦΕΚ 228, 2/11/2011 
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εξοπλιςμόσ τουσ. Επίςθσ, όλοι όςοι εργάηονται εκεί είναι  προςωπικό του 
Πανεπιςτθμίου: όχι μόνο τα μζλθ ΔΕΠ αλλά και όλοι οι άλλοι, εκτόσ των 
ειδικευομζνων γιατρϊν που εκ των πραγμάτων είναι του Υπουργείου 
Υγείασ (το οποίο και οφείλει να πλθρϊνει τθ μιςκοδοςία και τισ αμοιβζσ 
των εφθμεριϊν τουσ). Διοικοφνται λοιπόν από εκλεγόμενεσ εφορείεσ που 
εποπτεφονται από τον Πρφτανθ-Πρυτανικό Συμβοφλιο-Σφγκλθτο και 
κοινόσ Πρόεδροσ είναι ο εκάςτοτε εκλεγόμενοσ Αναπλθρωτισ Πρόεδροσ 
τθσ Ιατρικισ Σχολισ. Οι προβλεπόμενεσ από το άρκρο 24 νζεσ διοικιςεισ 
ορίηονται από όργανα εκτόσ του Πανεπιςτθμίου Ακθνϊν και τθσ Ιατρικισ 
Σχολισ και δεν ςυνάδουν με τα παραπάνω. Δεν είναι αποδεκτό να μπει 
κάτω από διοίκθςθ του Υπουργείου Υγείασ τμιμα τθσ περιουςίασ του 
Πανεπιςτθμίου Ακθνϊν! Το Υπουργείο Υγείασ χρθματοδοτεί μόνο τθ 
μιςκοδοςία των ειδικευομζνων ιατρϊν ςτα δφο νοςοκομεία και τίποτε 
άλλο αφοφ εκκρεμεί ακόμα θ οφειλι του που αφορά ςτθ νοςθλεία των 
απόρων αςκενϊν! Η κφρια οικονομικι επιχοριγθςθ προζρχεται από το 
Υπουργείο Παιδείασ που είναι και το εποπτεφον Υπουργείο. Η 
πανεπιςτθμιακι κοινότθτα κα χρθςιμοποιιςει όλα τα νόμιμα μζςα για να 
υπεραςπιςτεί το δικαίωμα τθσ αυτοδιοίκθςθσ τθσ περιουςίασ των 
πανεπιςτθμίων. Επιπλζον, θ διάταξθ που ψθφίςτθκε ειςάγει νζεσ 
διοικθτικζσ ρυκμίςεισ με κόςτοσ και χωρίσ ουςιαςτικά αποτελζςματα, ενϊ 
αγνοείται θ προςπάκεια που ιδθ καταβάλλουν οι διοικιςεισ των δυο 
Νοςοκομείων για  λειτουργικι διαςφνδεςι τουσ και για μείωςθ του 
διοικθτικοφ κόςτουσ. 

 
 Η διάταξθ για τουσ Κλινικοφσ Κακθγθτζσ είναι ουςιαςτικά θ επαναφορά 

του κεςμοφ του Άμιςκου Υφθγθτι τθσ προ 1268/1982 εποχισ. Η διάταξθ 
αυτι μπορεί να δϊςει κίνθτρα ςτουσ Συντονιςτζσ Διευκυντζσ Ε.Σ.Υ. να 
αναπτφξουν το ερευνθτικό και εκπαιδευτικό τουσ ζργο. Όμωσ, θ 
διαδικαςία και  οι προχποκζςεισ απονομισ του τίτλου οφείλουν να 
διαςφαλίηουν το κφροσ των Πανεπιςτθμίων, αλλά και του ίδιου του τίτλου, 
και να γίνεται με τθν ευκφνθ των Ιατρικϊν Σχολϊν και μζςω αυτϊν. Η 
προβλεπόμενθ Κοινι Υπουργικι Απόφαςθ πρζπει να εξαςφαλίηει τα 
παραπάνω, κακϊσ και να διαςαφθνίςει τα δικαιϊματα και τισ 
υποχρεϊςεισ των Κλινικϊν Κακθγθτϊν, ωσ προσ τθν προπτυχιακι και 
μεταπτυχιακι εκπαίδευςθ και τθν ζρευνα.  

 
 Το άρκρο 30 για το ιδιωτικό ιατρείο ανταποκρίνεται μερικϊσ ςτο αίτθμα 

που είχαν διατυπϊςει τόςο θ ΠΟΣΔΕΠ όςο και θ Σφνοδοσ των Προζδρων των 
Ιατρικϊν  και Οδοντιατρικϊν Τμθμάτων τθσ χϊρασ. Προσ τοφτο είχε γίνει μια 
ςυνάντθςθ ςτθν Ακινα, ςτισ 19 Μαρτίου 20112, μετά από πρόςκλθςθ τθσ 
ΠΟΣΔΕΠ, με ςυμμετοχι μελϊν ΔΕΠ των Σχολϊν Επιςτθμϊν Υγείασ, με 
κεςμικό ρόλο ι ςυνδικαλιςτικι κζςθ. Ο ςκοπόσ του αιτιματοσ ιταν να 
καταργθκοφν οι  διατάξεισ του Ν. 2889/2001 οι οποίεσ δεν επζτρεπαν ςτουσ 

                                                           
2http://www.posdep.gr/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=51&dir=DESC

&order=date&Itemid=126&limit=10&limitstart=10 
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Πανεπιςτθμιακοφσ γιατροφσ να αςκιςουν ελευκζριο επάγγελμα όπωσ 
δικαιοφνται όλοι οι άλλοι Πανεπιςτθμιακοί δάςκαλοι και να υπάρχει μία 
ενιαία ρφκμιςθ για  όλεσ τισ Ιατρικζσ και Οδοντιατρικζσ Σχολζσ τθσ χϊρασ, 
προσ όφελοσ και των ιατρϊν μελϊν ΔΕΠ, αλλά και των Τμθμάτων χωρίσ να 
υπάρχει απϊλεια ςε μζλθ ΔΕΠ με κλινικι θ εργαςτθριακι δραςτθριότθτα, με 
τθν διλωςθ αποχϊρθςθσ από το νοςοκομειακό ζργο. Εξακολουκοφν όμωσ 
να παραμζνουν περιοριςμοί ςε δραςτθριότθτεσ που χαρακτθρίηουν τθν 
άςκθςθ του ιατρικοφ επαγγζλματοσ.    
 
 Η δθμιουργία τμιματοσ ςτθ Διεφκυνςθ Ανάπτυξθσ Νοςοκομειακϊν 

Μονάδων ςτο Υπουργείο Υγείασ που κα αςχολείται με τα κζματα των 
Πανεπιςτθμιακϊν Νοςοκομείων, Κλινικϊν και Εργαςτθρίων είναι μια 
κετικι εξζλιξθ, θ οποία μπορεί να δϊςει τθ δυνατότθτα ςυντονιςμοφ και 
επίλυςθσ των κεμάτων που απαςχολοφν τα μζλθ ΔΕΠ που εργάηονται ςε 
Πανεπιςτθμιακζσ Κλινικζσ ι Εργαςτιρια των Πανεπιςτθμιακϊν 
Νοςοκομείων ι των Νοςοκομείων Ε.Σ.Υ. Όμωσ, θ υλοποίθςι τθσ απαιτεί τθ 
ςυμμετοχι ΚΑΙ του Υπουργείου Παιδείασ, όπωσ είναι και το αίτθμα που 
ζχει διατυπωκεί από τθν ΠΟΣΔΕΠ τα τελευταία χρόνια για μια 
διυπουργικι διεφκυνςθ, ενϊ θ ςτελζχωςι τθσ πρζπει να γίνει με ςτελζχθ, 
που γνωρίηουν τισ ανάγκεσ των Πανεπιςτθμιακϊν Κλινικϊν και 
Εργαςτθρίων για τθν εκπλιρωςθ του εκπαιδευτικοφ και  ερευνθτικοφ τουσ 
ζργο και για τθ διαςφνδεςι τουσ με τα Τμιματα Ιατρικισ και 
Οδοντιατρικισ τθσ χϊρασ.  

  
 Αςφαλϊσ δεν λφκθκαν όλα τα προβλιματα που αφοροφν τα μζλθ ΔΕΠ των 

Σχολϊν Επιςτθμϊν Υγείασ ςε ςχζςθ με  το Υπουργείο Υγείασ και τθν 
επίλυςθ των οποίων κα ςυνεχίςουμε να επιδιϊκουμε, όπωσ θ κατάργθςθ 
των περιοριςμϊν που παραμζνουν ςτθν άςκθςθ του ιατρικοφ 
επαγγζλματοσ, οι αμοιβζσ των εφθμεριϊν που υπολείπονται των 
αντιςτοίχων άλλων εργαηομζνων ςτον χϊρο τθσ υγείασ, οι αμοιβζσ του 
κλινικοφ επιδόματοσ, οι Οργανιςμοί των Πανεπιςτθμιακϊν Νοςοκομείων, 
θ κεςμικι μασ παρουςία ςτα Νοςοκομεία κλπ..  

 
 Επίςθσ, ζχει αναρτθκεί ςτθν ιςτοςελίδα του Υπουργείου Υγείασ3 το 

προςχζδιο νόμου για τισ Ιατρικζσ Ειδικότθτεσ, που κεςμοκετεί εξετάςεισ 
για τθν ζναρξθ τθσ ειδικότθτασ και επθρεάηει τισ προοπτικζσ εκπαίδευςθσ 
των νζων ιατρϊν, πτυχιοφχων των Τμθμάτων Ιατρικισ και Οδοντιατρικισ 
τθσ χϊρασ, ενϊ οι ρυκμίςεισ του ζχουν άμεςθ ςχζςθ με τθ λειτουργία των 
Πανεπιςτθμιακϊν Κλινικϊν και Εργαςτθρίων.   

 
Η ΠΟΣΔΕΠ πιςτεφει ότι είναι απαραίτθτο να διαμορφϊςει άμεςα άποψθ για τα 

παραπάνω κζματα, που κα διαςφαλίηουν τθ λειτουργία και το κφροσ των 

Πανεπιςτθμίων και κα διαφυλάςςουν το ρόλο των Κακθγθτϊν, ειδικά μετά τθν 

                                                           
3 http://www.yyka.gov.gr/articles/health/telikh-protash-kesy-gia-to-sxedio-nomoy-ths-

iatrikhs-ekpaideyshs/800-telikh-protash-kesy-gia-to-sxedio-nomoy-ths-iatrikhs-ekpaideyshs 
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ψιφιςθ του νζου Νόμου Πλαιςίου για τα Πανεπιςτιμια (Ν 4009/2011). Προσ τοφτο, 

καλεί τουσ Συντονιςτζσ των δυο Ομάδων Εργαςίασ, που είχαν δθμιουργθκεί  ςτθ 

ςυνάντθςθ τθσ 19θσ Μαρτίου 2011 (μία για τα κεςμικά κζματα και μία για τα 

εργαςιακά κζματα),  να κατακζςουν άμεςα τισ ειςθγιςεισ τουσ ςτθν Ομοςπονδία, 

ϊςτε να μπορζςουμε  να ςυγκαλζςουμε το ςυντομότερο δυνατόν και όχι αργότερα 

από τα μζςα Δεκεμβρίου τθ  δεφτερθ ςυνάντθςθ των μελϊν ΔΕΠ των Σχολϊν 

Επιςτθμϊν Υγείασ, με κεςμικό ρόλο ι ςυνδικαλιςτικι κζςθ, όπου κα 

διαμορφωκοφν οι ειςθγιςεισ  για όλα τα βαςικά κζματα, που απαςχολοφν ςιμερα 

το χϊρο.  

 

Ο Πρόεδροσ 

Νικόλαοσ Μ. 

Σταυρακάκθσ 

Κακθγθτισ Ε.Μ.Π. 
 

Η Γραμματζασ 

Ευγενία Μπουρνόβα 

Αναπλθρϊτρια Κακθγιτρια Ε.Κ.Π.Α. 
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Δ Ε Λ Τ Ι Ο    Τ Υ Π Ο Υ 
 

Ακινα,  21  Νοεμβρίου  2011 
 

Θζμα: Επαναλαμβανόμενα φαινόμενα βίας στο Ελληνικό Πανεπιστήμιο. 

 

 Τισ τελευταίεσ  εβδομάδεσ παρακολουκοφμε να προκαλοφνται -για μια ακόμα φορά- ποικίλα 

φαινόμενα βίασ μζςα ςτα Πανεπιςτθμιακά Ιδρφματα, κυρίωσ εναντίoν ςυναδζλφων που είναι 

μζλθ των 5-μελϊν εκλογικϊν επιτροπϊν για τα Συμβοφλια Διοίκθςθσ .  

 

Σε αυτζσ τισ ιδιαίτερα κρίςιμεσ ςτιγμζσ, που περνά θ χϊρα κάνουμε ζκκλθςθ  

 

1) Στθν Πολιτεία και ειδικά ςτο Υπουργείο Παιδείασ –υπερβαίνοντασ ςτθν πράξθ  

αποτυχθμζνεσ πρακτικζσ του πρόςφατου παρελκόντοσ- να ςυνδράμει ςτο μζγιςτο 

εφικτό και με κάκε τρόπο τα πανεπιςτιμια,  

2) Στισ θγεςίεσ των Ιδρυμάτων να προβοφν ςε όλεσ τισ απαιτοφμενεσ ενζργειεσ, ϊςτε να 

επιτφχουν τθν απρόςκοπτθ και αδιατάρακτθ διεξαγωγι των εκπαιδευτικϊν  και λοιπϊν 

ακαδθμαϊκϊν λειτουργιϊν, 

3) Στα μζλθ τθσ πανεπιςτθμιακισ κοινότθτασ και ειδικά ςτουσ ςυναδζλφουσ 

πανεπιςτθμιακοφσ δαςκάλουσ, να ςυμβάλουν με κάκε τρόπο ςτθν ουςιαςτικι 

αναβάκμιςθ τθσ λειτουργίασ των ιδρυμάτων. 

Κεντρικό ςυςτατικό ςτοιχείο τθσ ακαδθμαϊκότθτασ –και του πανεπιςτθμιακοφ αςφλου- 

αποτελεί το αναφαίρετο δικαίωμα ςτθν ελεφκερθ και αβίαςτθ διατφπωςθ απόψεων και 

κζςεων. Πρακτικζσ προγραφϊν, ςυκοφαντιϊν, εμπρθςτικϊν διακθρφξεων, διαπομπεφςεων  με 

«αφίςεσ καταηθτοφμενων»  και βίαιων επικζςεων τθσ όποιασ μειοψθφίασ ι μθ κατά 

οποιουδιποτε μζςα ςτα Ιδρφματα είναι καταδικαςτζεσ, κακότι αντιβαίνουν ςτθν βακφτερθ 

ζννοια του Πανεπιςτθμίου και τθν αναιροφν.    

Το κζμα τθσ αςφάλειασ προςωπικοφ και εγκαταςτάςεων αλλά και τθσ εφρυκμθσ ακαδθμαϊκισ 
λειτουργίασ των Πανεπιςτθμίων κεωροφμε ότι κα πρζπει να αποτελεί για τισ θγεςίεσ των 
Πανεπιςτθμίων, τθ Σφνοδο Πρυτάνεων, τθν Πολιτεία αλλά και κάκε πανεπιςτθμιακό δάςκαλο 
μια ςυνεχι ζγνοια και φροντίδα.   
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Επιτζλουσ, θα πρζπει να γίνει ςυνείδηςη ςε όλουσ μασ ότι το Πανεπιςτήμιο είναι υπόθεςη 
των ανθρώπων του και κυρίωσ των ακαδημαϊκών λειτουργών. 
 

 

 
 

Ο Πρόεδροσ 
Νικόλαοσ Μ. Σταυρακάκθσ 

Κακθγθτισ Ε.Μ.Π. 
 

Η Γραμματζασ 
Ευγενία Μπουρνόβα 

Αναπλθρϊτρια Κακθγιτρια Ε.Κ.Π.Α. 
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Προσ Καθηγήτρια Γεωργία Γερολουκά - Κωςτοπαναγιώτου, banesthclin@attikonhospital.gr  
Διευθφντρια Β’ Πανεπιςτημιακή  Κλινικήσ Αναιςθηςιολογίασ, ΠΓΝ ΑΤΤΙΚΟΝ,  
(και τουσ/τισ 31 ςυναδζλφουσ πανεπιςτημιακοφσ αναιςθηςιολόγουσ) 

ΘΕΜΑ:  Εργαςιακά προβλήματα των πανεπιςτημιακών αναιςθηςιολόγων. 

 
Αγαπθτι Κυρία Συνάδελφε,  
 
Είναι γεγονόσ ότι θ διάταξθ που ψθφίςτθκε ςτο Νόμο (4025, ΦΕΚ 228, 2/11/2011) δίνει τθ 
δυνατότθτα μόνο για ιδιωτικό Ιατρείο. Εξαιροφνται άλλεσ πράξεισ, όπωσ χειρουργεία ςε 
ιδιωτικζσ κλινικζσ και γενικότερα οι παρεμβατικζσ πράξεισ (π.χ. ςτεφανιογραφία). 
  
Δεν ξζρω ςε ποιο βακμό καλφπτονται οι εργαςτθριακοί (μικροβιολογία, βιοχθμεία, 
ακτινολογία) από τθ διάταξθ που ψθφίςτθκε. Θα μποροφν να ανοίγουν διαγνωςτικό 
εργαςτιριο; Θεωρθτικά, ναι, αλλά δεν το ζχουμε ψάξει και δεν είμαςτε ςίγουροι. Σε παλιότερθ 
διατφπωςθ αυτοφ του άρκρου, προβλεπόταν όλεσ αυτζσ οι περιπτϊςεισ, αλλά ςτθν πορεία 
αφαιρζκθκαν, γιατί υποκζτουμε ότι κεωρικθκε μάλλον υπερβολικι παραχϊρθςθ ςτουσ 
Πανεπιςτθμιακοφσ ςε ςχζςθ με ηθτιματα που αφοροφν ακζμιτο ανταγωνιςμό ανάμεςα ςτον 
ιδιωτικό και δθμόςιο φορζα (ΕΣΥ). 
 
Στθν τελευταία πρόταςθ τθσ τελευταίασ ςχετικισ ανακοίνωςθσ τθσ Ομοςπονδίασ ςτισ 16 
Νοεμβρίου 2011, αναφερόμαςτε ςτο κζμα αυτό λζγοντασ: «……. Εξακολουθοφν όμωσ να 
παραμζνουν περιοριςμοί ςε δραςτθριότθτεσ που χαρακτθρίηουν τθν άςκθςθ του ιατρικοφ 
επαγγζλματοσ» (βλ. ςυνθμμζνο). 
 
Συνοψίηοντασ λοιπόν, ςασ λζμε ότι θ ΠΟΣΔΕΠ γνωρίηει το πρόβλθμα των περιοριςμϊν που 
τίκενται για τισ άλλεσ ιατρικζσ πράξεισ, και ςασ προτείνουμε να εντάξετε το αίτθμά ςασ ςτθν 
Ομάδα Εργαςίασ για τα εργαςιακά θζματα των καθηγητών των Τμημάτων των Επιςτημών 
Υγείασ, που ζχει δθμιουργιςει θ Ομοςπονδία και ςυντονίηει ο ςυνάδελφοσ κακθγθτισ κ. 
Νικόλαοσ Ζακόπουλοσ  (Ιατρικι ΕΚΠΑ) (βλ. ςυνθμμζνο). 
  

Ο Πρόεδροσ 
 

Νικόλαοσ Μ. Σταυρακάκθσ 
Κακθγθτισ Ε.Μ.Π. 

 

Η Γραμματζασ 
 

Ευγενία Μπουρνόβα 
Αναπλθρϊτρια Κακθγιτρια Ε.Κ.Π.Α. 
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Ομοζπονδία Συλλόγων 

Εκπαιδευηικού Προζωπικού Τ.Ε.Ι.  (ΟΣΕΠ-ΤΕΙ) 
 

Ένωζη Ελλήνων Ερευνηηών (EEE) 
 

Δ Ε Λ Τ Ι Ο   Τ Υ Π Ο Υ 
 

Αθήνα,   23 Νοεμβρίου  2011 

 
 

ΘΕΜΑ: Συνάντηςη των Προεδρείων των Ομοςπονδιών ΠΟΣΔΕΠ, ΟΣΕΠ/ΤΕΙ και ΕΕΕ 
με την πολιτική ηγεςία του Υπουργείου Παιδείασ, Δια Βίου Μάθηςησ και 
Θρηςκευμάτων την Πζμπτη 24  Νοεμβρίου 2011, ώρα 8.30.  

 
 
Μετά από αίτθμα που υπζβαλαν οι τρεισ Ομοςπονδίεσ του ενιαίου χώρου τθσ 
Ανώτατθσ Εκπαίδευςθσ και Ζρευνασ ΠΟΣΔΕΠ, ΟΣΕΠ/ΤΕΙ και ΕΕΕ ςτισ 16 Νοεμβρίου 
2011 πραγματοποιείται τθν Πζμπτη 24  Νοεμβρίου 2011, ώρα 08.30  ςυνάντηςη με 
την πολιτική ηγεςία του Υπουργείου Παιδείασ, Δια Βίου Μάθηςησ και 
Θρηςκευμάτων. Η ατηζντα από τθν πλευρά μασ περιλαμβάνει όλο το πλζγμα των 
θεςμικών και οικονομικών προβλθμάτων που απαςχολοφν τον ενιαίο χώρο τθσ 
Ανώτατθσ Εκπαίδευςθσ και τθσ Ζρευνασ και ζχουν αναδειχθεί με ςειρά αποφάςεων 
και ανακοινώςεων των θεςμικών οργάνων των Ομοςπονδιών.  
 
 
Ο  Πρόεδροσ  ΠΟΣΔΕΠ                       Ο Πρόεδροσ ΟΣΕΠ/ΤΕΙ                     Ο Πρόεδροσ   ΕΕΕ 
 
 
Νικόλαοσ Μ. Σταυρακάκησ                 Γιάννησ Τςάκνησ                         Δημήτρησ Ε. Λουκάσ 
Καθηγητήσ Ε.Μ.Π.                            Καθηγητήσ ΤΕΙ Αθήνασ                     Κφριοσ Ερευνητήσ 
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Δ Ε Λ Τ Ι Ο    Τ Υ Π Ο Υ 
 

Ακινα,  23  Νοεμβρίου  2011 
Προσ  τθν Υπουργό Παιδείασ Δια Βίου Μάκθςθσ και Θρθςκευμάτων, 
Κυρία   Άννα  Διαμαντοποφλου, 
Ανδρζα Παπανδρζου 37, 15180 Μαροφςι,  minister@ypepth.gr  

 

ΘΕΜΑ: Απάντηςη ςτισ ανακοινώςεισ του Υπουργείου Παιδείασ ςχετικά με τισ διαδικαςίεσ αξιολόγηςησ 
του ερευνητικοφ προγράμματοσ «Θαλήσ». 

 
Αξιότιμθ κυρία Υπουργζ, 
 
Ευχαριςτοφμε για τθν άμεςθ απάντθςθ (ανακοίνωςθ τθσ 16/11/2011 
http://www.minedu.gov.gr/grafeio-typou/deltia-typoy/ - κακϊσ και αυτι τθσ 18/10/11 
http://www.edulll.gr/?p=14433) ςτα κζματα, που ζβαλε θ Ομοςπονδία μασ με τθν προθγοφμενθ 
επιςτολι τθσ ςτισ 2/11/2011 ςχετικά με τθ μεκοδολογία, που ακολουκικθκε κατά τθν αξιολόγθςθ των 
προτάςεων του προγράμματοσ «Θαλισ». 
 
Το από 16/11/2011 Δελτίο Τφπου του Υπουργείου δεν απαντά ςε κανζνα από τα ουςιαςτικά ηθτιματα 
που ζκεςε θ ΠΟΣΔΕΠ.   
 
Συγκεκριμζνα, δεν ζχουν απαντθκεί τα ακόλουκα κεμελιϊδθ ερωτιματα ςχετικά με τθ μεκοδολογία: 
 
1. Ποιοί επζλεξαν τουσ εξωτερικοφσ αξιολογθτζσ; Πάγια διεκνισ πρακτικι (πχ ERC, που επικαλείται το 
Υπουργείο) είναι θ επιλογι αυτι να γίνεται από κεματικζσ Επιτροπζσ Κρίςθσ (panels) που αποτελοφνται 
από καταξιωμζνουσ επιςτιμονεσ με εμπειρία ςτθν κρίςθ ερευνθτικϊν προτάςεων. Οι επιτροπζσ αυτζσ 
ζχουν τθ δυνατότθτα να κρίνουν τθ ςυνάφεια του αντικειμζνου κάκε πρόταςθσ με τθν 
εμπειρογνωμοςφνθ των κριτϊν. Γνωρίηουμε ότι ςε κάποιεσ από τισ προτάςεισ που πιραν χαμθλι 
βακμολογία, τα ςχόλια των κριτϊν που κοινοποιικθκαν ζδειχναν πλθμμελι κατανόθςθ τθσ πρόταςθσ. 
Σε μια πρόταςθ τουλάχιςτον, ο κριτισ παραδζχεται ότι θ πρόταςθ που κρίνει είναι εκτόσ του 
επιςτθμονικοφ του πεδίου (και τα ςχόλια του το αποδεικνφουν) , αλλά παρόλα αυτά τθ βακμολογεί! Σε 
κάποια άλλθ ο κριτισ γράφει excellent team και ο βακμόσ είναι 2.5 με άριςτα το 4! Επειδι αντίςτοιχεσ 
καταγγελίεσ/παρατθριςεισ ζχουν ζρκει από πολλοφσ ςυναδζλφουσ πιςτεφουμε ότι θ επιλογι κριτϊν 
ζγινε είτε από υπαλλιλουσ με βάςθ λζξεισ–κλειδιά (keywords), είτε από επιτροπζσ που δεν είχαν γνϊςθ 
των αντικειμζνων. 
 
2. Ποιόσ ι ποιοί, και με ποιά μεκοδολογία κατάρτιςαν τισ τελικζσ λίςτεσ κατάταξθσ των προτάςεων; Και 
εδϊ (βλ. πχ ERC) θ τελικι κατάταξθ γίνεται από panels υψθλϊν προδιαγραφϊν, που μποροφν να 
κρίνουν αν κάποιεσ βακμολογίεσ είναι "παραφουςκωμζνεσ" ι πολφ χαμθλζσ λόγω μθ επιςτθμονικισ 
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ςυνάφειασ του κριτι. Αν θ κατάταξθ ζγινε (όπωσ φαίνεται να ζγινε) με φκίνουςα ςειρά με βάςθ τθ 
βακμολογία των 3 κριτϊν, αν δθλαδι οι λίςτεσ κατάταξθσ φτιάχτθκαν απλά με τθ χριςθ κάποιου 
προγράμματοσ (πχ του excel), αυτό αποτελεί παγκόςμια πρωτοτυπία και απαράδεκτθ πρακτικι. 
 
 
3. Υπάρχει κζμα ταξινόμθςθσ των κεματικϊν περιοχϊν. Ενϊ,  όταν ηθτικθκε θ επανυποβολι των 
προτάςεων (περιλιψεισ ςτα αγγλικά), αναγγζλκθκε, ςφςτθμα ταξινόμθςθσ του ERC, με αντίςτοιχεσ 
εκείνου κεματικζσ περιοχζσ, ςτθν Ανακοίνωςθ των τελικϊν αποτελεςμάτων ακολουκείται άλλθ 
ταξινόμθςθ.  Στθν τελευταία, θ  ονομαηόμενθ κεματικι ενότθτα 1, περιλαμβάνει πρωτοφανι, με βάςθ 
τα διεκνι κι ευρωπαϊκά πρότυπα, ςυνομάδωςθ περιοχϊν: «Ανκρωπιςτικζσ Επιςτιμεσ, Επιςτιμεσ τθσ 
Εκπαίδευςθσ, Επιςτιμεσ Πολιτιςμοφ-Εικαςτικζσ  Επιςτιμεσ- Καλζσ Τζχνεσ»!! Πϊσ προζκυψε αυτόσ ο 
ςυνδυαςμόσ, διαφορετικόσ από αυτόν που αναγγζλκθκε; Ποια τα κριτιρια ταξινόμθςθσ και ποια 
ςκοπιμότθτα εξυπθρετεί; Υπιρξε «τελικι ειςιγθςθ από Επιτροπι» (βλ. Αρχικι Πρόςκλθςθ του Θαλι, 
ςελ. 35 κ.ε.) και πϊσ διαμόρφωςε τθ ςτάκμιςθ και τθν τελικι λίςτα κατάταξθσ;  Κατά κεματικι περιοχι, 
ι «κατά φκίνουςα ςειρά με βάςθ τθ βακμολογία των 3 κριτϊν…όπου επιλζγθκαν οι διακόςιεσ πρϊτεσ 
προτάςεισ που είχαν τισ  ανϊτερεσ βακμολογίεσ», όπωσ ζχει ενθμερϊςει θ Διαχειριςτικι Αρχι 
απαντϊντασ ςε διευκρινιςτικζσ ερωτιςεισ ςυναδζλφων;  
 
Το κζμα τθσ δθμοςιοποίθςθσ των ονομάτων των κριτϊν ςυνδζεται με τα παραπάνω. Είναι εφλογο να 
μθν δοκοφν τα ονόματα των αρχικϊν κριτϊν, αν ζχουν ιδθ πλθροφορθκεί ότι το όνομα τουσ κα μείνει 
απόρρθτο. Αλλά είναι απαραίτητο να δοθοφν τα ονόματα των μελών των panels (αν υπήρξαν), για να 
τεκμηριωθεί η εγκυρότητα τησ διαδικαςίασ. Αυτό άλλωςτε κάνει και το ERC, το οποίο δθμοςιοποιεί τα 
ονόματα των προζδρων των panels (πριν από τισ κρίςεισ), και τα ονόματα των μελϊν των panels (αφοφ 
ολοκλθρωκοφν οι κρίςεισ)  (βλ. http://erc.europa.eu/evaluation-panels). 
 
Είναι προφανζσ ότι αν πράγματι υπιρξαν αλλαγζσ ςτον τρόπο αξιολόγθςθσ ςε ςχζςθ με αυτόν που είχε 
ανακοινωκεί και προβλεπόταν, τα αποτελζςματα μποροφν να κεωρθκοφν διαβλθτά. 
 
Απαιτείται οι ερευνθτικζσ προτάςεισ να αξιολογοφνται με αξιόπιςτα και δοκιμαςμζνα από τθ διεκνι 
εμπειρία πρότυπα (πχ. ERC),  ενϊ οι κεςμοί τθσ ζρευνασ οφείλουν να εγγυϊνται με αντικειμενικό 
τρόπο, τθ διαδικαςία και τθ μεκοδολογία  τθσ αξιολόγθςισ τουσ, για τισ οποίεσ ιςχφει θ δζςμευςθ τθσ 
διαφάνειασ και δθμόςιασ λογοδοςίασ. 
 
 

Ο Πρόεδροσ 
 
 

Νικόλαοσ Μ. Σταυρακάκθσ 
Κακθγθτισ Ε.Μ.Π.  

Η Γραμματζασ 
 
 

Ευγενία Μπουρνόβα 
Αναπλθρϊτρια Κακθγιτρια Ε.Κ.Π.Α. 
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Ομοζπονδία υλλόγων 

Εκπαιδευηικού Προζωπικού Σ.Ε.Ι. (ΟΕΠ-ΣΕΙ) 
 

Ένωζη Ελλήνων Ερευνηηών (EEE) 
 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ 
 

Ακινα, 28  Νοεμβρίου 2011 
 

ΘΕΜΑ: Ενημζρωςη για τη ςημερινή (24/11/2011) ςυνάντηςη των Προεδρείων των 
Ομοςπονδιών ΠΟΣΔΕΠ, ΟΣΕΠ/ΤΕΙ και τησ ΕΕΕ με την πολιτική ηγεςία του 
Υπουργείου Παιδείασ. 

 
Μετά από αίτθμα που είχαμε υποβάλει ςτισ 16/11/2011 οι δφο Ομοςπονδίεσ του χϊρου 
τθσ Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ ΠΟΣΔΕΠ, ΟΣΕΠ/ΤΕΙ και θ Ζνωςθ Ελλινων Ερευνθτϊν, τθν 
Πζμπτθ 24 Νοεμβρίου 2011 ςυναντθκικαμε με τθν πολιτικι θγεςία του Υπουργείου 
Παιδείασ. Στθ ςυνάντθςθ από μζρουσ του Υπουργείου παραβρζκθκαν θ υπουργόσ κ. Α. 
Διαμαντοποφλου,  ο Αναπλθρωτισ Υπουργόσ κ. Κ. Αρβανιτόπουλοσ, ο Γενικόσ Γραμματζασ 
Ζρευνασ κϋΤεχνολογίασ κ. Κ. Κοκκινοπλίτθσ  και ο Ειδικόσ Γραμματζασ Ανϊτατθσ 
Εκπαίδευςθσ και Ζρευνασ κ. Β. Παπάηογλου. Από πλευράσ ΠΟΣΔΕΠ ςυμμετείχαν ο 
Πρόεδροσ κ. Ν. Σταυρακάκθσ, θ Γραμματζασ κ. Ε. Μπουρνόβα, τα μζλθ τθσ Εκτελεςτικισ 
Γραμματείασ κ. Κ. Αυγουςτάκθσ, κ. Ε. Καραντηόλα και το μζλοσ τθσ ΔΕ κ. Μ. Λυμπζρθ 
(αναπλθρϊνοντασ τον Αντιπρόεδρο κ. Ε. Ευςτακόπουλο), **δεν προςιλκαν με αιτιολόγθςθ 
οι  ςυνάδελφοι κ. Γ. Σπακισ και κ. Ι. Κρεςτενίτθσ (Συςπείρωςθ) 
(βλ.http://www.posdep.gr/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=822&Itemid=135 ) και ο κ. Π. Πολίτθσ (Δίκτυο) (βλ. 
http://www.posdep.gr/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=819&Itemid=135)  ]], από τθν πλευρά τθσ  ΟΣΕΠ/ΤΕΙ 
ςυμμετείχαν ο Πρόεδροσ κ. Ι. Τςάκνθσ, ο Γραμματζασ κ. Κ. Τςινίδθσ, και το μζλοσ του ΚΔΣ κ. 
Δ. Σταμάτθσ και τζλοσ από τθν πλευρά τθσ ΕΕΕ ο Πρόεδροσ κ. Δ. Λουκάσ και θ Γενικι 
Γραμματζασ  κ. Μ. Στουμποφδθ.  
 
Θ ςυηιτθςθ περιελάμβανε εκτεταμζνο κατάλογο κεμάτων, αναφορικά με τα κεςμικά και 
οικονομικά προβλιματα που απαςχολοφν τον ενιαίο χϊρο τθσ ανϊτατθσ εκπαίδευςθσ και 
τθσ ζρευνασ. Σε αυτά αναφερόμαςτε εκτενϊσ ςτθ ςυνζχεια: 
 
Κατά τθ ςυνάντθςθ θ Υπουργόσ διλωςε τα κάτωκι: 
 

1. Προτεραιότθτα του Υπουργείου αποτελεί το νζο κεςμικό πλαίςιο για τθν ζρευνα. Το 
ςχετικό προςχζδιο νόμου κα τεκεί ςε δθμόςια διαβοφλευςθ ςφντομα. Όλα τα 
κζματα που απαςχολοφν τθν ερευνθτικι κοινότθτα είναι ανοικτά προσ ςυηιτθςθ. 

2. Σχετικά με τουσ διοριςμοφσ 349 μελϊν Δ.Ε.Π. και 51 Ε.Π. που επρόκειτο να 
διοριςτοφν εντόσ του 2011, τθν επόμενθ βδομάδα κα ενθμερωκοφν εγγράφωσ οι 
ςυνάδελφοι ότι διορίηονται από 2 Ιανουαρίου 2012. Για τουσ υπόλοιπουσ 
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διοριςμοφσ που εκκρεμοφν και οι οποίοι ξεπερνοφν τουσ 500, κα γίνουν κατά 
απόλυτθ προτεραιότθτα, ςτο γενικό ςφνολο των διοριςμϊν του Υπουργείου 
Παιδείασ.  

3. Το νζο ειδικό μιςκολόγιο των μελϊν ΔΕΠ, Ε.Π. και των Ερευνθτϊν κα ςυηθτθκεί ςε 
ςυνάντθςθ των Ομοςπονδιϊν και τθσ ΕΕΕ με τισ θγεςίεσ των Υπουργείων 
Οικονομικϊν και Παιδείασ μετά τθν ψιφιςθ του Προχπολογιςμοφ. 

4. Οι προχπολογιςμοί των ΑΕΙ του 2011, οι οποίοι ζχουν μόνο εν μζρει εκταμιευκεί, κα 
καλυφκοφν μετά τθν ζγκριςθ τθσ 6θσ δόςθσ του δανείου από τθν τριμερι. 

5. Τα ερευνθτικά προγράμματα «Αριςτεία» και «Συνεργαςία» κα ζχουν ςτακερι 
θμερομθνία προκιρυξθσ  κάκε χρόνο με τα κριτιρια αξιολόγθςθσ του ERC και 
επιτροπι αξιολόγθςθσ, θ οποία κα ζχει προθγουμζνωσ πιςτοποιθκεί. Θ πρϊτθ φάςθ 
αξιολόγθςθσ του τρζχοντοσ προγράμματοσ «Αριςτεία» κα ολοκλθρωκεί το 
Δεκζμβριο του 2011 και κα γίνει προςπάκεια εκταμίευςθσ των πρϊτων χρθμάτων 
ςτισ αρχζσ του χρόνου. 

6. Το κζμα τθσ μεγάλθσ κακυςτζρθςθσ ςτον ζλεγχο του φακζλου των εξελίξεων των 
μελϊν ΔΕΠ και ΕΠ, οφείλεται ςτθν ζλλειψθ προςωπικοφ ςτο Υπουργείο και 
απαιτοφνται τουλάχιςτον τρεισ μινεσ για να διεκπεραιωκεί ο ςχετικόσ ζλεγχοσ του 
κάκε φακζλου. Τισ αμζςωσ προςεχείσ θμζρεσ κα ολοκλθρωκεί θ διαδικαςία 
διοριςμοφ όςων τα δικαιολογθτικά ζφταςαν ςτο Υπουργείο μζχρι τον περαςμζνο 
Ιοφλιο. 

Από τθν πλευρά του Προεδρείου τθσ ΠΟΣΔΕΠ τονίςκθκαν τα ακόλουκα: 

 Το Υπουργείο Παιδείασ  ζχει ςοβαρζσ ευκφνεσ για το αρνθτικό κλίμα που ζχει 
δθμιουργθκεί μεταξφ των πανεπιςτθμιακϊν και τθσ πολιτικισ θγεςίασ τα τελευταία δφο 
χρόνια, ιδίωσ μετά τθν επιλογι τθσ τελευταίασ να προχωριςει ςτθν ψιφιςθ του νόμου 
για τα ΑΕΙ χωρίσ τθ ςυναίνεςθ τθσ πανεπιςτθμιακισ κοινότθτασ. Τονίςαμε ότι το 
Υπουργείο κα πρζπει να υπερβεί πρακτικζσ και αντιλιψεισ που διευκόλυναν τθ 
διαμόρφωςθ μιασ αρνθτικισ δθμόςιασ εικόνασ για τα ελλθνικά πανεπιςτιμια με τθν 
ιςοπεδωτικι ανάδειξθ αρνθτικϊν όψεων και τθ ςυςτθματικι παραγνϊριςθ των κετικϊν 
επιτευγμάτων.  

 Το Υπουργείο Παιδείασ οφείλει να βρει νζουσ τρόπουσ προςζγγιςθσ των  
πανεπιςτθμίων, να αναςτραφεί το ψυχροπολεμικό κλίμα που υπάρχει μεταξφ του 
Υπουργείου και τθσ θγεςίασ των Πανεπιςτθμίων, ϊςτε να διαςφαλιςτεί θ εφρυκμθ 
λειτουργία των Ιδρυμάτων. Θα πρζπει δθλαδι να ςυμβάλει ςθμαντικά ςτθν ανάπτυξθ 
ενόσ κλίματοσ εμπιςτοςφνθσ προσ τθν ακαδθμαϊκι κοινότθτα, αναγνωρίηοντασ το ζργο 
των ελλθνικϊν πανεπιςτθμίων, το ρόλο τουσ ςτθν αντιμετϊπιςθ τθσ κρίςθσ και τθ 
ςυμβολι τουσ ςτθ μελλοντικι προοπτικι τθσ ελλθνικισ οικονομίασ και κοινωνίασ. 

 Καλζςαμε τόςο τθν θγεςία του Υπουργείου Παιδείασ όςο και τισ θγεςίεσ των 
Πανεπιςτθμίων να εργαςτοφν ςοβαρά ςτθν κατεφκυνςθ τθσ άμβλυνςθσ των αντικζςεων 
και τθσ απεμπλοκισ του ςυςτιματοσ από τα ςθμερινά αδιζξοδα. Θ κριςιμότθτα των 
περιςτάςεων επιβάλλει τθ ςυναίνεςθ και τθν υπζρβαςθ κατεςτθμζνων από το 
παρελκόν αντιλιψεων και νοοτροπιϊν ςε όλα τα επίπεδα και προσ κάκε  κατεφκυνςθ. 

 Επιςθμάνκθκε ότι θ ςυγκρότθςθ των 5-μελϊν εφορευτικϊν επιτροπϊν από το 
Υπουργείο ζχει προκαλζςει τθν αντίδραςθ τθσ πλειονότθτασ των πανεπιςτθμιακϊν και 
δε ςυμβάλει κετικά ςτισ εξελίξεισ. 

 Ακόμα τονίςτθκε ότι για μασ υπάρχουν αρνθτικά ςθμεία ςτο Νόμο 4009/2011, τα οποία 
εμμζνουμε ότι κα πρζπει να αλλάξουν με βάςθ τισ κζςεισ που ζχει κατακζςει θ 
πανεπιςτθμιακι κοινότθτα και θ ΠΟΣΔΕΠ. 
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 Διαμαρτυρθκικαμε για τθν αναβολι διοριςμοφ των 400 νζων ςυναδζλφων εντόσ του 
2011 και ηθτιςαμε όλοι οι υπόλοιποι διοριςμοί να γίνουν εντόσ του 2012. Οι λόγοι είναι 
προφανείσ και ζχουν απόλυτθ ςχζςθ με τθν κρίςθ ςτθν οποία βρίςκεται θ χϊρα και το 
μεγάλο κίνδυνο διαρροισ προσ το εξωτερικό ςθμαντικοφ επιςτθμονικοφ δυναμικοφ. 

 Χαρακτθρίςτθκε κετικό το γεγονόσ ότι επιτζλουσ γίνεται εν μζρει δεκτό το αίτθμα για τθ 
διαμόρφωςθ ενόσ ςυνόλου ςτακερϊν προγραμμάτων, που κα προκθρφςςονται κατ’ 
ζτοσ ςε γνωςτό χρόνο. Ηθτικθκε πζραν από τα «Αριςτεία» και «Συνεργαςία» να 
υπάρξουν και άλλα προγράμματα. Επίςθσ να γίνει προςπάκεια για αφξθςθ τθσ 
χρθματοδότθςθσ, ειδικά προσ τθ βαςικι ζρευνα και τισ ανκρωπιςτικζσ επιςτιμεσ. 
Επίςθσ τονίςτθκαν και πάλι οι αντιρριςεισ και γενικότερεσ ενςτάςεισ για τθν όλθ 
διαδικαςία που ακολουκικθκε κατά τθν αξιολόγθςθ του προγράμματοσ «Θαλισ», όπωσ 
αυτά διατυπϊνονται ςτισ δφο επιςτολζσ προσ το Υπουργείο και περιμζνουμε 
ςυγκεκριμζνεσ απαντιςεισ. 

 Παρουςιάςτθκαν επίςθσ τα ιδιαίτερα κζματα, που απαςχολοφν του ςυναδζλφουσ 
πανεπιςτθμιακοφσ των Ιατρικϊν Σχολϊν τόςο ςε ςχζςθ με το νζο Ν.4009, όςο και ςε 
ςχζςθ με πρόςφατεσ νομοκετικζσ ρυκμίςεισ του Υπουργείου Υγείασ (να νομοκετθκεί 
ρφκμιςθ για τθ δυνατότθτα άςκθςθσ ελευκζριου επαγγζλματοσ και για τουσ 
πανεπιςτθμιακοφσ γιατροφσ, όπωσ ιςχφει για όλα τα μζλθ ΔΕΠ, ςφμφωνα με το άρκρο 
23 του Ν. 4009), αλλά και κζματα που αφοροφν τα Ιατρικά Τμιματα και ηθτικθκε θ πιο 
ςτενι ςυνεργαςία ανάμεςα ςτα δφο ςυναρμόδια Υπουργεία Παιδείασ και Υγείασ. 

 Ηθτιςαμε – υπενκυμίηοντασ ςχετικι απόφαςθ τθσ Διοικοφςασ Επιτροπισ (21/5/2011, 
http://www.posdep.gr/index.php?option=com_docman&Itemid=133)- προτοφ γίνει 
οτιδιποτε ςτο κζμα τθσ αναδιάρκρωςθσ του πανεπιςτθμιακοφ ςυςτιματοσ, να 
προθγθκεί ςοβαρι μελζτθ, διαμόρφωςθ ςαφϊν κεντρικϊν ςτόχων, με κακαρά 
ακαδθμαϊκά κριτιρια και λαμβάνοντασ υπόψθ τισ αναπτυξιακζσ προοπτικζσ τθσ χϊρασ. 
Επίςθσ κα πρζπει το Υπουργείο –ζχοντασ πλζον τθν  εμπειρία των προθγοφμενων ετϊν- 
να κινθκεί με διαφάνεια και εμπιςτοςφνθ προσ τθν πανεπιςτθμιακι κοινότθτα και να 
ςυηθτιςει κάκε πτυχι του κζματοσ, με ςτόχουσ τον ορκολογικό επαναςχεδιαςμό και τθ 
βζλτιςτθ αξιοποίθςθ ΟΛΟΥ του υπάρχοντοσ ακαδθμαϊκοφ και λοιποφ υπθρετοφντοσ 
ανκρϊπινου δυναμικοφ, αλλά και των υποδομϊν. 
 

 Από τθν πλευρά του ΚΔΣ τθσ ΟΣΕΠ-ΤΕΙ τονίςκθκαν τα παρακάτω: 

 Το Εκπαιδευτικό προςωπικό (ΕΠ) ςτα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρφματα μειϊνεται 
ςυνεχϊσ, γιατί δεν γίνεται επαναπροκιρυξθ των κζςεων των ςυναδζλφων που 
αποχωροφν λόγω ςυνταξιοδότθςθσ. Αυτό ζχει δραματικζσ ςυνζπειεσ τόςο ςτθν 
εκπαιδευτικι διαδικαςία, όςο και ςτθ λειτουργία των οργάνων διοίκθςθσ των  
Τμθμάτων. Επίςθσ, θ παράλλθλθ δραςτικι μείωςθ του ζκτακτου εκπαιδευτικοφ 
προςωπικοφ που ζγινε το τρζχον ακαδθμαϊκό ζτοσ, μεγιςτοποίθςε το πρόβλθμα, με 
αποτζλεςμα πολλά Τμιματα  να μθν μποροφν να παρζχουν ολοκλθρωμζνθ 
εκπαιδευτικι διαδικαςία ςε όλα τα εξάμθνα. Το Υπουργείο Παιδείασ πρζπει να 
αντιμετωπίςει άμεςα το πρόβλθμα με γενναία αφξθςθ των κζςεων ΕΠ που δίνονται 
ςτα ΤΕΙ, ςε διαφορετικι περίπτωςθ πολλά Τμιματα κα υπολειτουργοφν και κα 
κλείςουν.   

 Το 26ο Συνζδριό μασ αποφάςιςε ότι το Υπουργείο Παιδείασ πρζπει να κζςει τουσ 
κανόνεσ για ζνα πλαίςιο αρχϊν για νζο χωροταξικό ςχεδιαςμό ςτα ΑΕΙ με διαφανι και 
αντικειμενικά κριτιρια. Απαιτείται ζνασ ςυνολικόσ χωροταξικόσ αναςχεδιαςμόσ (με 
επιςτθμονικζσ μελζτεσ ςκοπιμότθτασ) τόςο τθσ χωροκζτθςθσ όλων των ΑΕΙ, όςο και 
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των επιςτθμονικϊν, τεχνολογικϊν ι διεπιςτθμονικϊν αντικειμζνων που καλφπτουν. 
Αντϋ αυτοφ το Υπουργείο Παιδείασ προκρίνει αποςπαςματικά τθν κατάργθςθ 
επιμζρουσ Τμθμάτων, που δεν είναι οφτε προϊόν κάποιασ ςοβαρισ μελζτθσ 
ςκοπιμότθτασ, οφτε προϊόν διαβοφλευςθσ με τουσ φορείσ τθσ Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ. 
Ζτςι, δεν αντιμετωπίηεται ςυνολικά το πρόβλθμα ςτα ΑΕΙ και ςυνεχίηονται οι 
αλλθλεπικαλφψεισ Τμθμάτων Πανεπιςτθμίων και ΤΕΙ ςτισ ίδιεσ περιφζρειεσ. 

 Επίςθσ, επιςθμάναμε ςτθν πολιτικι θγεςία, ότι θ επαρκισ χρθματοδότθςθ και 
ςτελζχωςθ με το κατάλλθλο Εκπαιδευτικό Προςωπικό τθσ Ανϊτατθσ Τεχνολογικισ 
Εκπαίδευςθσ κα ςυμβάλει ςτθν Τεχνολογικι Ανάπτυξθ τθσ χϊρασ και κα βοθκιςει ςτθν 
ζξοδο από τθν κρίςθ.   

 
Οι εκπρόςωποι τθσ ΕΕΕ αναφζρκθκαν ςτα ακόλουκα κζματα: 

 Σχετικά με τθ ςυηιτθςθ για τθν αναδιάρκρωςθ του εκτόσ ΑΕΙ ερευνθτικοφ ςυςτιματοσ, 
ζγινε υπενκφμιςθ ότι το Υπουργείο ζχει ιδθ ςτθ διάκεςι του τουσ δείκτεσ επίδοςθσ των 
Ερευνθτικϊν Κζντρων τθσ ΓΓΕΤ για τα ζτθ 2005-2010, τθν ζκκεςθ τθσ RAND για τισ 
γενικζσ κατευκφνςεισ, τθν ζκκεςθ του ΕΚΤ για τισ δθμοςιεφςεισ 1993-2008, κακϊσ και 
μια πρϊτθ ςειρά προτάςεων, προερχόμενων από τα ΕΚ, για τισ εςωτερικζσ 
αναδιαρκρϊςεισ ςε κάκε Κζντρο. 

 Τονίςτθκε όμωσ ότι, θ ςυηιτθςθ για αναδιαρκρϊςεισ ευρείασ κλίμακασ προχποκζτει 
τθν εξωτερικι αξιολόγθςθ από διεκνείσ επιτροπζσ (θ οποία εκκρεμεί από το 2009), 
κακϊσ και ζνα εφλογο χρονικό περικϊριο για τθ διεξαγωγι τθσ, όπωσ άλλωςτε 
επιςιμανε ιδθ και το Εκνικό Συμβοφλιο Ζρευνασ και Τεχνολογίασ. Θ ςυηιτθςθ αυτι, κα 
πρζπει να αφορά τον ευρφτερο ερευνθτικό ιςτό και να ςυμπεριλαμβάνει, μετά από 
αξιολόγθςθ, τα ερευνθτικά κζντρα τθσ Ακαδθμίασ Ακθνϊν, το ΕΘΙΑΓΕ και άλλουσ 
δθμόςιουσ ερευνθτικοφσ φορείσ με αντίςτοιχα χαρακτθριςτικά.  

 Οι εκπρόςωποι τθσ Ζνωςθσ εξζφραςαν ριηικι διαφωνία για ευρφτατθσ μορφισ 
αναδιάταξθ του ερευνθτικοφ ιςτοφ, θ οποία κα αποτελεί εν τζλει απλά και μόνο 
υπόκεςθ διατιρθςθσ ιςορροπιϊν ςτο εςωτερικό τθσ εγχϊριασ πανεπιςτθμιακισ και 
ερευνθτικισ κοινότθτασ. Υπενκφμιςαν, επίςθσ, ότι θ Ζνωςθ Ελλινων Ερευνθτϊν, ζχει 
κατακζςει, ςχετικό οδικό χάρτθ για τθ μεκοδολογία και το χρονοδιάγραμμα τθσ 
αναδιάρκρωςθσ. 

 Σε ότι αφορά το υπό εκκόλαψθ νομοκετικό πλαίςιο για τθν ζρευνα, οι εκπρόςωποι τθσ 
Ζνωςθσ ανζφεραν ότι αυτό που απαιτείται είναι βελτιϊςεισ των υφιςταμζνων νόμων, 
1514/1985, 2119/2001 και του εν υπνϊςει νόμου 3653/2008, ωσ προσ το ςφςτθμα 
διοίκθςθσ των Ερευνθτικϊν Κζντρων και τθν απόδοςθ ςτον ερευνθτι τθσ κζςθσ που του 
αναλογεί.  

 Επιςιμαναν ότι κεωροφν ιδιαίτερα προβλθματικι τθ λειτουργία τθσ επιτροπισ 
διαμόρφωςθσ του προςχεδίου νόμου και τόνιςαν ότι κάκε νζα εκδοχι του εν λόγω 
προςχεδίου, υποβακμίηει ακόμθ περιςςότερο τθ κζςθ των ερευνθτϊν και μεγεκφνει τα 
προβλιματα δυςλειτουργίασ ςτθ διοίκθςθ των Ερευνθτικϊν Κζντρων και Ινςτιτοφτων.  

 Εξζφραςαν τθν πλιρθ αντίκεςι τουσ με τθ μετατροπι του ςυνόλου των Ερευνθτικϊν 
Κζντρων ςε Νομικά Πρόςωπα Ιδιωτικοφ Δικαίου.  

 Επζμειναν ςτθ κζςθ ότι το τρζχον κείμενο εργαςίασ δεν αποτελεί ζνα ςυγκροτθμζνο 
κείμενο το οποίο κα μποροφςε να τεκεί ςε δθμόςια διαβοφλευςθ και ανζφεραν τθν 
ζλλειψθ ςυμμετοχισ ςτθ ςχετικι ςυηιτθςθ, εκπροςϊπων των ερευνθτικϊν φορζων του 
ιδιωτικοφ τομζα, που κα κακορίςει τθ ςχζςθ και τθν αλλθλεπίδραςι τουσ με τον 
ερευνθτικό ιςτό ΑΕΙ και ΕΚ.  

260



 Τζλοσ, τόνιςαν προσ τθ πολιτικι θγεςία ότι θ ερευνθτικι κοινότθτα είναι ανάςτατθ και 
ότι δεν πρόκειται να δεχκεί το τρζχον κείμενο ωσ βάςθ ςυηιτθςθσ για το νζο νόμο, 
κακϊσ εκτιμά ότι αυτό δεν περιλαμβάνει τισ βαςικζσ εκείνεσ διατάξεισ που απαιτοφνται 
για τθ δθμιουργία ενόσ ερευνθτικοφ περιβάλλοντοσ αξιοκρατικοφ, ανοικτοφ, υγιϊσ 
ανταγωνιςτικοφ, επαρκϊσ οργανωμζνου και με διαςφαλιςμζνουσ τουσ απαραίτθτουσ 
ζςτω πόρουσ.  

 

 

Ο Πρόεδροσ 
 
 
Νικόλαοσ Μ. Σταυρακάκθσ 
Κακθγθτισ Ε.Μ.Π.  

Θ Γραμματζασ 
 
 
Ευγενία Μπουρνόβα 
Αναπλθρϊτρια Κακθγιτρια Ε.Κ.Π.Α. 
 

Ο Πρόεδροσ 
 
 
Γιάννθσ Τςάκνθσ 
Κακθγθτισ ΤΕΙ Ακινασ 
 

 

Ο Γραμματζασ 
 
 
Κυριάκοσ Τςινίδθσ 
Κακθγθτισ Εφαρμογϊν ΤΕΙ  Λάριςασ 

Ο Πρόεδροσ  
 
 
Δθμιτρθσ Ε. Λουκάσ 
Κφριοσ Ερευνθτισ Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. "Δ”  

Θ  Γ. Γραμματζασ 
 
 
Μαρία Θ. Στουμποφδθ 
Δ/ντρια Ερευνϊν ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. 
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Διεφθυνςη:     ΣΑΔΙΟΤ  5,  4οσ Όροφοσ,   GR105 62,    ΑΘΗΝΑ,     
Ηλεκτρονικό Σαχυδρομείο: posdep@posdep.gr      Ιςτοςελίδα: www.posdep.gr 

Σηλζφωνο:  210-3689372          Fax:  210-3689376 
 

Π  Ρ  Ο  Ε  Δ  Ρ  Ο     
 

Ακινα,  2  Δεκεμβρίου  2011 
 

Προσ τον  Διευθυντή  τησ εφημερίδασ  

«ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ», κ. Αλζξη Παπαχελά. 

 

Θζμα: Το άρθρο του κ. Π. Μανδραβζλη ςχετικά με τισ απόψεισ τησ ΠΟΣΔΕΠ για το θζμα τησ 

βίασ ςτο Ελληνικό Πανεπιςτήμιο. 

 

Αξιότιμε κφριε Παπαχελά, 

Με ζκπλθξθ αλλά και κυμό διαβάςαμε χκεσ ςτο φφλλο τθσ 30θσ Νοεμβρίου 2011 τθσ 
Κακθμερινισ το άρκρο του δθμοςιογράφου και ςτελζχουσ τθσ εφθμερίδασ ςασ κ. Π. 
Μανδραβζλθ με τίτλο «Το ξφπνημα τησ ΠΟΣΔΕΠ». 
 
Ζκπλθξθ, επειδι οι κζςεισ που διατυπϊνει δείχνουν ότι ο αρκρογράφοσ δεν ζχει ςυγκεκριμζνθ 
γνϊςθ του κζματοσ που αναπτφςςει  οφτε και φαίνεται να κατζβαλε τθν ελάχιςτθ προςπάκεια 
για να ενθμερωκεί ςχετικά με εγκυρότθτα. 
 
Θυμό, γιατί ο κφριοσ Μανδραβζλθσ αγνοεί ι/και παραποιεί τισ απόψεισ- αλλά και τισ πράξεισ- 
τθσ θγετικισ ομάδασ τθσ Ομοςπονδίασ, τισ οποίεσ εκφράηουμε αταλάντευτα εδϊ και πολλά 
χρόνια εναντίον κάκε μορφισ βίασ μζςα ςτθν κοινωνία και ειδικότερα μζςα ςτουσ 
πανεπιςτθμιακοφσ χϊρουσ. Και όχι μόνο τα τελευταία τρία χρόνια, που με τθν ψιφο των 
ςυναδζλφων μασ βριςκόμαςτε ςτο Προεδρείο, αλλά και πάρα πολλά χρόνια πριν, ειδικά τθν 
περίοδο κατά τθν οποία κατείχαμε τθ κζςθ τθσ αντιπολίτευςθσ ςτα κεςμικά όργανα τθσ 
ΠΟΔΕΠ.  
 
Προσ επίρρωςθ των λεγομζνων μασ επιςυνάπτουμε κατάλογο με το ςφνολο ςχεδόν των 
αποφάςεων που ζχει λάβει θ Ομοςπονδία επί του κζματοσ κατά τθ διάρκεια των τριϊν 
περίπου ετϊν που βριςκόμαςτε ςτθν θγεςία τθσ ΠΟΔΕΠ. Παραπζμπουμε κάκε ενδιαφερόμενο  
ςτθν Ιςτοςελίδα τθσ Ομοςπονδίασ http://www.posdep.gr/. Ασ ςθμειωκεί επίςθσ ότι με 
απόλυτθ δθμοςιογραφικι ςυνζπεια θ ζγκριτθ εφθμερίδα ςασ ζχει δθμοςιεφςει όλεσ τισ 
αποφάςεισ μασ!!! 
 
Διοικοφςα Επιτροπή τησ ΠΟΔΕΠ 
1) Απόφαςθ τθσ Δ.Ε. τθσ ΠΟΔΕΠ για τθν ειςβολι του ςτρατοφ ςτο Πανεπιςτιμιο τθσ Σεχεράνθσ, 
20/06/09 
2) Απόφαςθ Δ.Ε. για μθνφςεισ ςτισ πρυτανικζσ αρχζσ του ΕΜΠ- Indymedia,  21/11/2009  
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3) Απόφαςθ τθσ Δ.Ε. τθσ ΠΟΔΕΠ  για τθ Δθμοκρατία και τθν τρομοκρατία, 21/11/2009 
4) Απόφαςθ Δ.Ε. για τθ δίωξθ κατά του ςυναδζλφου Δ.  Χαςάπθ,  17/04/10 
5)  Απόφαςθ τθσ Δ.Ε. τθσ ΠΟΔΕΠ  για τα φαινόμενα βίασ ςτο κζντρο τθσ Ακινασ,   - 23/5/11 

 
Εκτελεςτική Γραμματεία  τησ  ΠΟΔΕΠ 
1) ) Απόφαςθ Ε.Γ. για τα φαινόμενα βίασ ςτο Πανεπιςτιμιο  Αιγαίου ςτθ Ρόδο - 01/09/09 
2) Απόφαςθ Ε.Γ. για τθ βία ςτα Πανεπιςτιμια - 01/12/09  
3) Απόφαςθ Ε.Γ. για τθ Λιβφθ, - 24/03/11 
4) Απόφαςθ Ε.Γ. για τθ Γάηα, - 16/06/11 

 
ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ τησ Εκτελεςτικήσ Γραμματείασ τησ  ΠΟΔΕΠ   
1) Δελτίο Σφπου ςχετικά με τα φαινόμενα βίασ ςτο ελλθνικό πανεπιςτιμιο, - 21/11/2011 
2) Δελτίο Σφπου ςχετικά με τα πρόςφατα φαινόμενα βίασ ςτα πανεπιςτιμια, - 13/10/2011 
3) Καταδίκθ τθσ επίκεςθσ που δζχτθκε ο κακθγθτισ James D.  Watson  - 15/4/2011 
4) Καταδίκθ τθσ επίκεςθσ που δζχτθκε ο πρϊθν Πρφτανθσ του ΠΚ κακ. Ι. Γρυςπολάκθσ, - 31/3/2011 
5) Διαμαρτυρία τθσ ΠΟΔΕΠ για τα γεγονότα ςτθ Γ.Γ. Αιγαίου ςτθ Μυτιλινθ, - 25/2/2011 
6) Δελτίο Σφπου  ςχετικά με τθ νζα τρομοκρατικι επίκεςθ ςτθ  Νομικι χολι του ΕΚΠΑ - 19/2/2011  
7) Δελτίο Σφπου για φαινόμενα βίασ ςτο Ο.Π.Α. - 24/06/10  
8) Δελτίο Σφπου για φαινόμενα βίασ ςτο Ο.Π.Α. - 28/05/10  
9) Δελτίο Σφπου Προεδρείου ΠΟΔΕΠ για το κάνατο των εργαηομζνων ςτθ Marfin - 10/05/10  
10) Δελτίο Σφπου για φαινόμενα βίασ ςτο ΕΜΠ και το ΑΠΘ - 27/02/10  
11) υμπαράςταςθ ςτον Πρφτανθ του ΕΚΠΑ κακθγθτι Χρ. Κίττα - 07/12/09  
12) Δελτίο Σφπου για τθν επζτειο τθσ δολοφονίασ του Αλζξθ Γρθγορόπουλου, - 06/12/09 
13) Δελτίο Σφπου για ακαδθμαϊκι ελευκερία - 16/07/09  
14) Ανακοίνωςθ για τον ξυλοδαρμό φοιτθτι ςτο Παν. Πατρϊν 30/06/09 

 
Κφριε Διευθυντά, 

Θεωροφμε ότι θ δθμοςιογραφικι δεοντολογία επιβάλλει τθν παρουςίαςθ τθσ επιςτολισ μασ ςε 
κζςθ αντίςτοιχθ αυτισ, ςτθν οποία δθμοςιεφτθκε το άρκρο του ςυνεργάτθ ςασ. 
 
Με ιδιαίτερθ εκτίμθςθ,  
 
 
Νικόλαοσ Μ. ταυρακάκθσ,   Κακθγθτισ Ε.Μ.Π. 
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ΑΘΗΝΑ,  16 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ   2011 
 

ΔΚΣΔΛΔΣΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ  ΣΗ ΠΟΓΔΠ (2011-2013) 
 

9η  ΤΝΔΓΡΙΑΗ -  ΓΔΤΣΔΡΑ 19  ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ  2011 

 
Αγαπθτοί  υνάδελφοι, 
 
ςασ καλοφμε ςτθν 9θ υνεδρίαςθ τθσ Εκτελεςτικισ Γραμματείασ τθσ Ομοςπονδίασ, ΔΕΥΤΕΑ 19 

ΔΕΚΕΜΒΙΟΥ 2011,  ΩΕΣ  09:30- 14:00* με τα ακόλουκα κζματα: 
 

ΗΜΕΗΣΙΑ   ΔΙΑΤΑΞΗ 
 
1) ΕΝΗΜΕΩΣΗ ΑΡΟ ΤΟ ΡΟΕΔΕΙΟ:  
 
α) υναντιςεισ με τθν Πολιτικι Ηγεςία του Τπουργείου Παιδείασ.(Ενθμζρωςθ από τον 
Πρόεδρο) 
β) Διαδικαςία αξιολόγθςθσ των προτάςεων του Προγράμματοσ «Θαλισ».(Ενθμζρωςθ από τθ 
Γραμματζα). 
γ) Θεςμικι Ολοκλιρωςθ τθσ ΠΟΔΕΠ. (Ενθμζρωςθ από τον Πρόεδρο και τθ Γραμματζα) 
 
2) ΝΕΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΡΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗ: Οι Σελευταίεσ Εξελίξεισ – Οι Εκλογζσ 
για τα 8 μζλθ-κακθγθτζσ των υμβουλίων - Οργανιςμόσ και Εςωτερικόσ Κανονιςμόσ των 
Πανεπιςτθμίων – Χωροταξικι αναδιάταξθ του χϊρου τθσ Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ:   Η ςτάςθ τθσ 
Ομοςπονδίασ. (Ειςιγθςθ από τον Πρόεδρο και τθ Γραμματζα) 
 
3) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΩΝ ΡΑΝΕΡΙΣΤΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ ΤΩΝ ΡΑΝΕΡΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ: 
Α) Επικαιροποίθςθ των κζςεων μασ. Β) Επαναφορά του αιτιματοσ για άμεςθ ςυνάντθςθ των 
Ομοςπονδιϊν με τθν πολιτικι θγεςία των ΤΠΟΙΚ και ΤΠΔΒΜΘ. Γ) Οικονομικά των 
Πανεπιςτθμίων.  (Ειςιγθςθ από το Γιϊργο Λιτςαρδάκθ) 
 
4) ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ ΔΕΡ: Εναρμόνιςθ του Νζου Νόμου με τισ διατάξεισ που αφοροφν τουσ 
Λζκτορεσ - Εξελίξεισ- μονιμοποιιςεισ μελϊν ΔΕΠ - Διοριςμοί των νεοεκλεγζντων μελϊν ΔΕΠ – 
υνυπθρζτθςθ και Αποςπάςεισ ςυηφγων των πανεπιςτθμιακϊν – Γενικά Σμιματα: Διάλυςθ και 
Αξιοποίθςθ του ανκρϊπινου δυναμικοφ- Προβλιματα με τον ΟΠΑΔ - Ενεργειακοί Επικεωρθτζσ 
(Ειςιγθςθ από τον Πρόεδρο και τον Γιϊργο Λιτςαρδάκθ) 
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5) ΙΑΤΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ και ΡΑΝΕΡΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ: Προβλιματα των Ιατρικϊν 
Σμθμάτων και των πανεπιςτθμιακϊν γιατρϊν που απαςχολοφνται ςτα πανεπιςτθμιακά 
Νοςοκομεία, τισ κλινικζσ  και τα εργαςτιρια. (Ειςιγθςθ από τον Αντιπρόεδρο) 
 
6) ΕΕΥΝΑ ΚΑΙ ΕΕΥΝΗΤΙΚΑ ΚΕΝΤΑ. Σρζχουςα πολιτικι ζρευνασ του ΤΠΔΒΜΘ: οι περιπτϊςεισ 
τθσ «υνεργαςίασ», των «Μεταδιδακτόρων» και των προγραμμάτων του ERC. (Ειςιγθςθ από τθ 
Γραμματζα) 
 
7) ΔΙΟΓΑΝΩΣΗ ΗΜΕΙΔΩΝ ΑΡΟ ΤΗΝ ΡΟΣΔΕΡ με κζματα α) «Μεθοδολογία και την 
υποςτήριξη τησ εκπαιδευτικήσ διαδικαςίασ ςτα ΑΕΙ» και β)  «ο ρόλοσ του Πανεπιςτημίου ςτη 
ςημερινή κρίςη», γ) «Διοίκηςη Ιδρυμάτων Ανώτατησ Εκπαίδευςησ».(Ειςιγθςθ από τον 
Πρόεδρο) 
 
8) ΧΩΟΣ ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΗΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΤΙΣΗΣ: α) Θεςμικό πλαίςιο και ενζργειεσ 
για το κζμα ςτο διεκνι χϊρο, β) Παραβιάςεισ του νόμου για τθν προβολι των επιχειριςεων 
μεταλυκειακισ εκπαίδευςθσ γ) Η ειδικι περίπτωςθ του «Hellenic American University» και του  
Κζντρου Μεταλυκειακισ Εκπαίδευςθσ (ΚΕΜΕ) «Hellenic American Education Center». (Ειςιγθςθ 
από τον Πρόεδρο) 
 
9) ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΕΣΤΙΕΣ: Η αλλαγι του κακεςτϊτοσ ςτισ φοιτθτικζσ εςτίεσ και θ ποιότθτα ηωισ 
των φοιτθτϊν μασ ςε αυτζσ.  (Ειςιγθςθ από τον Πρόεδρο) 
 
10) Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ ΜΕΛΩΝ ΔΕΡ:  Εκλογζσ ςτουσ υλλόγουσ Μελϊν ΔΕΠ του 
Πανεπιςτθμίου Πατρϊν, του Πολυτεχνείου Κριτθσ και του Πανεπιςτθμίου Πελοποννιςου. 
 
11) ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΜΟΣΡΟΝΔΙΑΣ: χζςθ τθσ Ομοςπονδίασ με τθν «Education 
International’s (EI) / Pan-European Structure» και τισ Ομοςπονδίεσ λειτουργϊν τθσ Ανϊτατθσ 
Εκπαίδευςθσ των άλλων ευρωπαϊκϊν χωρϊν. (Ειςιγθςθ από τθ Γραμματζα) 
 
Με υναδελφικοφσ Χαιρετιςμοφσ, 
 
 ΝΙΚΟΛΑΟ  Μ.  ΣΑΤΡΑΚΑΚΗ,  Κακθγθτισ  ΕΜΠ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
* Η ςυνεδρίαςθ κα πραγματοποιθκεί ςτο ΕΜΡ (ςτθν Αίκουςα Σθλεδιάςκεψθσ, ΣΟΜΕΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ, ΕΜΦΕ, 

Ιςόγειο ΚΣΙΡΙΟΤ Ε, του ΕΜΠ (Χρ. Σςουνιάσ, τθλ 210 7721715, ctsounias@math.ntua.gr), ςτθν Αίθουςα 
Τηλεδιάςκεψησ του ΑΡΘ (κοσ Γκότςθσ 2310- 997607),  ςτο Ρανεπιςτήμιο Ράτρασ (κοσ Αντωνόπουλοσ 2610- 
996262) και του Ρανεπιςτημίου Κρήτησ – Ηράκλειο (κοσ Ζουράρθσ 2810-393302).  
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Αθήνα,  19  Δεκεμβρίου   2011 
 

ΕΚΣΕΛΕΣΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ  ΣΗ ΠΟΔΕΠ (2011-2013) 
 

9η  ΤΝΕΔΡΙΑΗ -  ΔΕΤΣΕΡΑ 19  Δεκεμβρίου  2011 
 

Α  Π  Ο  Φ  Α    Η  

ΘΕΜΑ:  Η ερευνητική πολιτική του Υπουργείου Παιδείας. 

Τα τελευταία δυο χρόνια θ ΠΟΣΔΕΠ επιμζνει ςε κάκε ευκαιρία ςτθν ανάγκθ άμεςθσ και ςθμαντικισ 
αφξθςθσ τθσ χρθματοδότθςθσ τθσ ζρευνασ και τθσ ροισ πόρων από τα ευρωπαϊκά προγράμματα, αλλά 
το Υπουργείο Παιδείασ προχωρεί με απαράδεκτα αργό και αςαφι βθματιςμό.  
Επαναλαμβάνουμε τισ βαςικζσ  κζςεισ τθσ Ομοςπονδίασ ςχετικά με το κζμα τθσ ερευνθτικισ πολιτικισ 
ςτθν τριτοβάκμια εκπαίδευςθ:  
 

 Είναι απαραίτθτθ θ κακιζρωςθ τακτικών ετιςιων προκθρφξεων ερευνθτικών προγραμμάτων 
ώςτε να αξιοποιθκεί το υπάρχον ερευνθτικό δυναμικό τθσ χώρασ και να αναπτυχκεί νζο, το 
οποίο μπορεί να ςυμβάλει  ςτθν οικοδόμθςθ τθσ κοινωνίασ τθσ γνώςθσ και ςτθν ανάπτυξθ, που 
ςιμερα ζχει ανάγκθ θ χώρα περιςςότερο από ποτζ.  

 Απαιτείται ο ςχεδιαςμόσ μιασ ερευνθτικισ πολιτικισ που κα βαςίηεται ςτθν ενίςχυςθ τόςο τθσ 
βαςικισ όςο και τθσ εφαρμοςμζνθσ ζρευνασ ςε όλουσ του τομείσ τθσ Επιςτιμθσ, τθσ 
Τεχνολογίασ και του Πολιτιςμοφ. 

 Η ςθμερινι ςυγκυρία επιβάλλει, ίςωσ περιςςότερο από ποτζ, τθν φπαρξθ διακριτών 
προγραμμάτων για ερευνθτικζσ προτάςεισ που κα προζρχονται από το χώρο των 
ανκρωπιςτικών και κοινωνικών επιςτθμών, ερευνθτικζσ περιοχζσ οι οποίεσ μζχρι τώρα 
ςυςτθματικά υποχρθματοδοτοφνται ςε ςχζςθ με άλλεσ, ενώ κα μποροφςαν να ζχουν ςιμερα 
ςτθ χώρα μασ ζντονο τον αναπτυξιακό χαρακτιρα. 

 Η προκιρυξθ ερευνθτικών προγραμμάτων πρζπει να ςυνοδευτεί με ζνα διαφανζσ και 
αξιοκρατικό πλαίςιο αξιολόγθςθσ των ερευνθτικών προτάςεων βαςιςμζνο ςτθν αντίςτοιχθ 
διεκνι εμπειρία (π.χ. υιοκζτθςθ τθσ πολιτικισ του European Research Council).  

 Η πρόςφατθ εμπειρία τθσ αξιολόγθςθσ  του  «Θαλι» και των άλλων προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 
για τθν ζρευνα («Πυκαγόρασ», «Μεταδιδάκτορεσ», «Αρχιμιδθσ», κα)  ζγινε με διαδικαςίεσ για 
τισ οποίεσ ζχουμε εκφράςει ςοβαρζσ ενςτάςεισ για αδιαφάνεια, μειωμζνθ αξιοκρατία και 
γενικά, πρακτικζσ μακριά από τα ευρωπαϊκά και τα διεκνι πρότυπα.  Στισ πολλαπλζσ αναφορζσ 
μασ, ζχουμε μζχρι ςτιγμισ πάρει ελλιπείσ και αντιφατικζσ απαντιςεισ. Περιμζνουμε άμεςα 
ςαφι και πειςτικι επίςθμθ απάντθςθ για όλα τα κζματα που ζχουν τεκεί ςτισ επιςτολζσ μασ.  

Τζλοσ, καλοφμε το Υπουργείο Παιδείασ αλλά και τισ Διοικιςεισ των Πανεπιςτθμίων ςτο βακμό 
που αφορά δικζσ τουσ ενζργειεσ, να φροντίςουν ώςτε να αυξθκεί ςτο μζγιςτο δυνατό θ 
απορροφθτικότθτα τθσ χρθματοδότθςθσ των ερευνθτικών προγραμμάτων, ςτα οποία 
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απαςχολοφνται χιλιάδεσ νζεσ και νζοι επιςτιμονεσ  που βρίςκονται ςιμερα ςε πλιρθ απόγνωςθ και 
ςε αναηιτθςθ τρόπων διαφυγισ ςτο εξωτερικό. Η κυβζρνθςθ πρζπει επιτζλουσ να κατανοιςει ότι θ 
μθ αξιοποίθςθ και θ απώλεια του πλζον δυναμικοφ τμιματοσ του πλθκυςμοφ και μάλιςτα αυτοφ 
τθσ νζασ γενιάσ αγγίηει τα όρια μιασ εκνικισ τραγωδίασ, ειδικά ςτθν εποχι που θ χώρα βιώνει μια 
από τισ μεγαλφτερεσ οικονομικζσ και κοινωνικζσ κρίςεισ - ίςωσ από ςυςτάςεώσ τθσ. 

 

Ο Πρόεδροσ 
 

Νικόλαοσ Μ. Σταυρακάκθσ 
Κακθγθτισ Ε.Μ.Π. 

 

Η Γραμματζασ 
 

Ευγενία Μπουρνόβα 
Αναπλθρώτρια Κακθγιτρια Ε.Κ.Π.Α. 
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Διεφθυνση:     ΣΤΑΔΙΟΥ  5,  4ος Όροφος,   GR105 62,    ΑΘΗΝΑ,     
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Αθήνα,  19  Δεκεμβρίου   2011 
 

ΕΚΣΕΛΕΣΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ  ΣΗ ΠΟΔΕΠ (2011-2013) 
 

9η  ΤΝΕΔΡΙΑΗ -  Δευτέρα 19 Δεκεμβρίου  2011 
 

Α  Π  Ο  Φ  Α    Η  

ΘΕΜΑ:  Το πρόβλημα των Φοιτητικών Εςτιών. 

Η Εκτελεςτικι Γραμματεία  τθσ ΠΟΣΔΕΠ ςτθν 9θ Συνεδρίαςθ τθσ 19θσ  Δεκεμβρίου 2011, 
ςυηιτθςε  το οξφ πρόβλθμα τθσ διαχείριςθσ, τθσ επάρκειασ και τθσ ποιότθτασ τθσ φοιτθτικισ 
ςτζγθσ και κατζλθξε ςτα  εξισ:  

 Οι φοιτθτικζσ Εςτίεσ κα πρζπει να υπαχκοφν ςτθν αποκλειςτικι και πλιρθ διαχείριςθ 
των αντιςτοίχων Ιδρυμάτων. Η μεταφορά των αρμοδιοτιτων κα πρζπει να γίνει μζςα 
από μια ςυντεταγμζνθ, διαφανι και αποτελεςματικι διαδικαςία, αποδεκτι και από τα 
Ιδρφματα. 

 Η χρθματοδότθςθ τθσ φοιτθτικισ ςτζγθσ κα πρζπει να εξαςφαλιςτεί από το κράτοσ, 
ιδιαίτερα ςτισ ςυνκικεσ οικονομικισ κρίςθσ, που πλιττουν τισ οικογζνειεσ των 
φοιτθτϊν, ανάλογα με τισ αντικειμενικά διαπιςτωμζνεσ ςυνκικεσ κάκε φοιτθτι και 
φοιτιτριασ, με ιδιαίτερθ ζμφαςθ ςτα περιφερειακά ιδρφματα. 

 Η μεταφορά τθσ ευκφνθσ για τθ διαχείριςθ των φοιτθτικϊν εςτιϊν που υπάγονταν ςτο 
Εκνικό Ίδρυμα Νεότθτασ ςτα Πανεπιςτιμια κα πρζπει να γίνει με τθν παράλλθλθ 
μεταφορά των αναγκαίων πόρων και του προςωπικοφ που απαιτείται για τθν ομαλι 
ςυνζχιςθ τθσ λειτουργίασ τουσ. To Υπουργείο παιδείασ, ςε ςυνεννόθςθ με τισ Διοικιςεισ 
των Ιδρυμάτων κα πρζπει να δϊςει άμεςα λφςθ (α) ςτο νομικό πρόβλθμα που υπάρχει, 
ςφμφωνα με τα πανεπιςτθμιακά ιδρφματα απαιτείται διαπιςτωτικι πράξθ τθσ 
Υπουργοφ, ςτθν μεταφορά του προςωπικοφ των Εςτιϊν ςτα Πανεπιςτθμιακά Ιδρφματα, 
πράγμα που ζχει ωσ αποτζλεςμα θ μιςκοδοςία εργαηομζνων ςε πολλζσ εςτίεσ τθσ 
χϊρασ να ζχει ςταματιςει από τον περαςμζνο Οκτϊβριο, και (β) ςτο τεχνικό πρόβλθμα 
τθσ μθ-φπαρξθσ ςχετικοφ κωδικοφ ςτουσ προχπολογιςμοφσ των Ιδρυμάτων ςτον οποίο 
κα κατατεκοφν τα κονδφλια για τθν ςίτιςθ των φοιτθτϊν, με κίνδυνο να ςταματιςει θ 
ςίτιςθ των φοιτθτϊν από τον Ιανουάριο. 

 Η πολιτεία κα πρζπει, ςε ςυνεργαςία με τα Πανεπιςτιμια, να βρει τουσ πόρουσ (κατά 
προτίμθςθ από τα ΕΣΠΑ) για τθν καταςκευι ιδιόκτθτων φοιτθτικϊν εςτιϊν, όπου 
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ςιμερα δεν επαρκοφν οι υπάρχουςεσ υποδομζσ, ι ςυμπλθρϊνονται με ενοικίαςθ 
αντίςτοιχου αρικμοφ δωματίων ξενοδοχείων, με δυςανάλογα μεγάλο τίμθμα. 

 Καταςτάςεισ αυκαιρεςίασ και περιςτατικά παρανομίασ που απειλοφν τθν αςφάλεια των  
ενοίκων των εςτιϊν, υποβακμίηουν δραματικά τθν ποιότθτα ηωισ και τισ ςυνκικεσ 
ςπουδϊν των φοιτθτϊν,  και πρζπει να αντιμετωπίηονται χωρίσ διςταγμό από τα 
αρμόδια όργανα του πανεπιςτθμίου και τθσ πολιτείασ. Οι φοιτθτικζσ εςτίεσ κα πρζπει 
να διαςφαλίηουν ςτουσ ενοίκουσ τουσ μια διαβίωςθ υψθλϊν προδιαγραφϊν και θ 
λειτουργία τουσ να είναι ςυμπλθρωματικι τθσ εκπαιδευτικισ και ερευνθτικισ 
αποςτολισ των Ιδρυμάτων. 

Η ΠΟΣΔΕΠ ηθτάει από το Υπουργείο Παιδείασ να ζρκει ςε άμεςθ ςυνεννόθςθ  με τα 
Πανεπιςτθμιακά Ιδρφματα με ςτόχο να βρεκεί από κοινοφ μια λφςθ ςτο πρόβλθμα τθσ 
φοιτθτικισ ςτζγθσ.  

Ο Πρόεδροσ 
 

Νικόλαοσ Μ. Σταυρακάκθσ 
Κακθγθτισ Ε.Μ.Π. 

 

Η Γραμματζασ 
 

Ευγενία Μπουρνόβα 
Αναπλθρϊτρια Κακθγιτρια Ε.Κ.Π.Α. 
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ΕΚΣΕΛΕΣΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ  

 

Αθήνα,  19  Δεκεμβρίου   2011 
 

ΕΚΣΕΛΕΣΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ  ΣΗ ΠΟΔΕΠ (2011-2013) 
 

9η  ΤΝΕΔΡΙΑΗ -  ΔΕΤΣΕΡΑ 19  Δεκεμβρίου  2011 
 

Α  Π  Ο  Φ  Α    Η 

 
ΘΕΜΑ:  Θζματα των Σχολών Επιστημών Υγείας και των Πανεπιστημιακών Νοσοκομείων. 

 
Η Εκτελεςτικι Γραμματεία τθσ ΠΟΣΔΕΠ, ςτθν 9θ ςυνεδρίαςθ τθσ 19θσ Δεκεμβρίου 2011, αφοφ ζλαβε 

υπόψθ τθσ παλαιότερεσ αποφάςεισ τθσ Ομοςπονδίασ, καταλιγει ςτα ακόλουκα:  

 Νζοι Οργανιςμοί για τα Πανεπιςτημιακά Νοςοκομεία 

Όπωσ ζχει ιδθ διατυπωκεί από προθγοφμενεσ αποφάςεισ τθσ ΠΟΣΔΕΠ (Συνζδριο, ΔΕ και ΕΓ) είναι 

απαραίτθτο να δθμιουργθκοφν Οργανιςμοί για τα Πανεπιςτθμιακά Νοςοκομεία που να αναδεικνφουν 

τον ιδιαίτερο εκπαιδευτικό τουσ ρόλο, αλλά και τθ ςυμβολι τουσ ςτθν ιατρικι ζρευνα. 

Πρόταςη: Στθ διαδικαςία διαμόρφωςθσ των οργανιςμϊν των Πανεπιςτθμιακϊν Νοςοκομείων, κα 

πρζπει να ςυμμετζχουν, εκτόσ από το Υπουργείο Υγείασ, το Υπουργείο Παιδείασ, τα Πανεπιςτιμια και 

φυςικά θ ΠΟΣΔΕΠ. Οι Οργανιςμοί αυτοί κα πρζπει να αφοροφν ςτα 6 Πανεπιςτθμιακά Νοςοκομεία 

(Αττικό, Πάτρασ, Ιωαννίνων, Ηρακλείου, Λάριςασ, Αλεξανδροφπολθσ), κακϊσ και ςτα «Λαϊκό», 

«Ιπποκράτειο», «Αλεξάνδρα» ςτθν Ακινα και «ΑΧΕΠΑ», «Ιπποκράτειο» και «Παπαγεωργίου» ςτθ 

Θεςςαλονίκθ. 

 Διυπουργική υπηρεςία, ςε Υπουργείο υγείασ και Παιδείασ, για τα θζματα των Παν/κών 

Νοςοκομείων 

Στο Υπουργείο Υγείασ ζγινε ζνα κετικό βιμα και δθμιουργικθκε ειδικό τμιμα ςτθ Διεφκυνςθ Ανάπτυξθσ 

Μονάδων Υγείασ, που κα αςχολείται με τα κζματα των Πανεπιςτθμιακϊν κλινικϊν, εργαςτθρίων και 

μελϊν ΔΕΠ που είναι εγκατεςτθμζνα ςτα Νοςοκομεία.  

Πρόταςη: Το ειδικό τμιμα για τα Πανεπιςτθμιακά Νοςοκομεία κα πρζπει να ενιςχυκεί και να εξελιχκεί 

ςε διυπουργικι υπθρεςία με τθ ςυμμετοχι και του Υπουργείου Παιδείασ. 

 Άςκηςη ελευθζριου επαγγζλματοσ 

Το άρκρο 30 ςτον ν 4025/2011 ανταποκρίνεται μερικϊσ ςτο αίτθμα που είχαν διατυπϊςει τόςο θ 

ΠΟΣΔΕΠ, όςο και θ Σφνοδοσ των Προζδρων των Ιατρικϊν και Οδοντιατρικϊν Τμθμάτων τθσ χϊρασ, διότι  

δεν περιλαμβάνει  το ςφνολο των δραςτθριοτιτων που χαρακτθρίηουν  το ιατρικό επάγγελμα κατά τθν 

άςκθςι του.  

Πρόταςη: Να υπάρξει μια ενιαία ρφκμιςθ, αντίςτοιχθ με ό,τι ιςχφει για όλουσ τουσ πανεπιςτθμιακοφσ  

με το άρκρο 23 του Ν. 4009, προσ όφελοσ και των  μελϊν ΔΕΠ, αλλά και των Ιατρικϊν και Οδοντιατρικϊν 
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Σχολϊν, που να διαςφαλίηει ότι δεν κα υπάρχει απϊλεια ςε μζλθ ΔΕΠ με κλινικι  ι εργαςτθριακι 

δραςτθριότθτα,.   

 Εφημερίεσ των μελών ΔΕΠ 

Τα μζλθ ΔΕΠ που υπθρετοφν ςτα Νοςοκομεία, είναι υποχρεωμζνα να ςυμμετζχουν ςτισ εφθμερίεσ του 

Νοςοκομείου όπωσ οι γιατροί του ΕΣΥ, αλλά οι αμοιβζσ τουσ είναι περίπου 30% χαμθλότερεσ από τισ 

αντίςτοιχεσ αμοιβζσ των ςυναδζλφων του ΕΣΥ, ςφμφωνα με τθν αντιςτοιχία των βακμίδων που 

μονομερϊσ και παρά τθ διαφωνία μασ κζςπιςε το Υπουργείο Υγείασ. Αυτό είναι άδικο, κακϊσ ςτθν 

εφθμερία, επιτελείται ακριβϊσ το ίδιο ζργο και από τισ 2 κατθγορίεσ εφθμερευόντων (πανεπιςτθμιακοί 

γιατροί και γιατροί  ΕΣΥ).   

Πρόταςη: Να εξιςωκοφν οι αμοιβζσ τθσ εφθμερίασ και για τισ 2 κατθγορίεσ, των μελϊν ΔΕΠ και των 

ιατρϊν ΕΣΥ .  

 Κλινικοί Καθηγητζσ 

Στο άρκρο 29 παρ. 7 του Ν 4025/2011 επαναφζρεται ο κεςμόσ του Κλινικοφ Κακθγθτι, με ςκοπό να 

ενεργοποιθκεί θ διάταξθ. Η διάταξθ αυτι μπορεί να δϊςει κίνθτρα ςτουσ Συντονιςτζσ Διευκυντζσ Ε.Σ.Υ. 

να αναπτφξουν το ερευνθτικό και εκπαιδευτικό τουσ ζργο.  

Πρόταςη: Η Κοινι Υπουργικι Απόφαςθ που κα ορίηει τισ προχποκζςεισ και τθ διαδικαςία  απονομισ 

του τίτλου πρζπει να διαςφαλίηει το κφροσ των Πανεπιςτθμίων, αλλά και του ίδιου του τίτλου, και να 

πραγματοποιείται θ απονομι από τισ Ιατρικζσ Σχολζσ.  

 Αναπληρωτήσ  Διοικητήσ των Πανεπιςτημιακών Νοςοκομείων  

Με το Ν. 3918/2011, άρκρο 62, παρ. 4, κακορίςτθκε ότι ο Αναπλ. Διοικθτισ των Πανεπιςτθμιακϊν 

Νοςοκομείων κα διορίηεται από τον Υπουργό Υγείασ από ζναν κατάλογο 3 Κακθγθτϊν ι Αναπλθρωτϊν 

Κακθγθτϊν που κα προτείνεται από τθν οικεία Ιατρικι Σχολι. Ακολοφκωσ ςτο Ν. 3984/2011, άρκρο 66 

παρ. 14, ορίηεται ότι κα μπορεί να επιλζξει τθν πλιρθ και αποκλειςτικι απαςχόλθςθ του ςτο 

Πανεπιςτιμιο και να αςκεί τα κακικοντα του Αναπλ. Διοικθτι χωρίσ αμοιβι. Όμωσ, ςτο Ν. 4009/2011, 

άρκρο 24 παρ. 4.ε, ορίηεται ότι  «…, οι υποδιοικητζς σε Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ. που υπάγονται στο δημόσιο 

τομζα …» πρζπει να τελοφν ςε αναςτολι των κακθκόντων τουσ.  

Πρόταςη: Η παρ. 4.ε του άρκρου 24 του Ν. 4009/2011  να τροποποιθκεί, διευκρινίηοντασ για τθν ειδικι 

περίπτωςθ του Αναπλ. Διοικθτι των Παν/κϊν Νοςοκομείων ότι ιςχφει θ διάταξθ του Ν. 3984/2011, 

άρκρο 66, παρ. 14 που του επιτρζπει να επιλζξει το κακεςτϊσ απαςχόλθςισ του. 

 Συμμετοχή Ερευνητών των Ερευνητικών  Κζντρων, ςτα εκλεκτορικά ςώματα μελών ΔΕΠ 

Θα πρζπει να λθφκεί υπ’ όψιν, ότι για τα μζλθ ΔΕΠ των Ιατρικϊν Σχολϊν, ζνα από τα ςθμαντικότερα 

κριτιρια που λαμβάνεται υπ’ όψιν και ςυνεκτιμάται κατά τθν εξζλιξι τουσ είναι  το κλινικό ζργο του 

υποψιφιου. Η δυνατότθτα αξιολόγθςισ  τουσ από ςυναδζλφουσ που υπθρετοφν ςε ερευνθτικά κζντρα 

και οι οποίοι δεν αςκοφν ι δεν ζχουν αςκιςει ποτζ κλινικό ζργο κζτει ζνα προβλθματιςμό.  

 

Ο Πρόεδροσ 

 

Νικόλαοσ Μ. Σταυρακάκθσ 

Κακθγθτισ Ε.Μ.Π.  

Η Γραμματζασ 

 

Ευγενία Μπουρνόβα 

Αναπλθρϊτρια Κακθγιτρια Ε.Κ.Π.Α. 
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Αθήνα,  19  Δεκεμβρίου   2011 
 

ΕΚΣΕΛΕΣΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ  ΣΗ ΠΟΔΕΠ (2011-2013) 
 

9η  ΤΝΕΔΡΙΑΗ -  ΔΕΤΣΕΡΑ 19  Δεκεμβρίου  2011 
 

Α  Π  Ο  Φ  Α    Η 

ΘΕΜΑ:  Εξίςωςη των Λεκτόρων με το λοιπό καθηγητικό προςωπικό των Πανεπιςτημίων ςτο 
Νόμο 4009/ΦΕΚ 195/Α/6.9.2011. 

Η Εκτελεςτικι Γραμματεία τθσ ΠΟΣΔΕΠ, ςτθν 9θ ςυνεδρίαςθ τθσ 19θσ Δεκεμβρίου 2011, αφοφ 

ζλαβε υπόψθ τθσ παλαιότερεσ αποφάςεισ τθσ Ομοςπονδίασ, καταλιγει ςτα εξισ:  

 Υπενκυμίηει ότι οι Λζκτορεσ –μόνιμοι ι μθ- αποτελοφν ιςότιμα μζλθ του ενιαίου 

ςώματοσ των πανεπιςτθμιακών δαςκάλων, όπωσ αυτό περιγράφεται από το  μζχρι 

τϊρα ιςχφον, αλλά και με το Νόμο 4009/2011 νζο κεςμικό πλαίςιο, ςτο οποίο 

αποτελοφν μεταβατικι, προςωρινι κατθγορία κακθγθτϊν, και πρζπει ρθτά να 

αναγνωρίηεται ωσ τζτοια. 

 Απαιτεί τθ διαςφάλιςθ των ερευνθτικϊν και διδακτικϊν κακθκόντων των λεκτόρων, τθν 

εκπροςϊπθςι τουσ ςτα ςυλλογικά όργανα του πανεπιςτθμίου και τθν εξαςφάλιςθ των 

εργαςιακϊν τουσ δικαιωμάτων. 

 Ζθτά επομζνωσ από το Υπουργείο Παιδείασ να προβεί ςε όλεσ τισ απαραίτθτεσ αλλαγζσ 

και διορκϊςεισ ςτο νζο κεςμικό πλαίςιο, ϊςτε τα παραπάνω να γίνουν 

πραγματικότθτα. Σε διαφορετικι περίπτωςθ, μεταβάλλεται δυςμενϊσ και 

αιφνιδιαςτικά θ κζςθ όλων των Λεκτόρων, αφοφ πλζον τοποκετοφνται εκτόσ του 

ςϊματοσ των Κακθγθτϊν, ενϊ είχαν κρικεί κετικά και πλθροφςαν τα τυπικά και 

ουςιαςτικά προςόντα που απαιτοφνταν για τθν ειςαγωγικι βακμίδα του ΔΕΠ. Στο 

πλαίςιο αυτό κατακζτουμε ςειρά προτάςεων για μεταβολζσ και προςκικεσ ςτο Νόμο   

4009/2011. 
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Ειδικι αναφορά γίνεται ςτα ακόλουκα ςθμεία 

 Ζθτάμε τθν ακφρωςθ τθσ παραγράφου Α.7) τθσ Υπουργικισ Απόφαςθσ τθσ 9/12/2011 

ϊςτε να ςυνεχιςτεί απρόςκοπτα και χωρίσ άλλεσ κακυςτεριςεισ θ ανανζωςθ του 

προςωπικοφ με τισ εκλογικζσ διαδικαςίεσ για τισ νζεσ κζςεισ, που ζχουν ιδθ 

προκθρυχκεί ςτθ βακμίδα του Λζκτορα.   

 Ζθτάμε επίςθσ τθν  αναδιατφπωςθ του άρκρου 77 παρ. 5 (εδάφιο α) του Νόμου 

4009/2011 (Βλζπε και παράγραφο Α.9) τθσ Υπουργικισ Απόφαςθσ τθσ 9/12/2011) με 

τθν προςκικθ ρθτισ αναφοράσ ότι οι υπθρετοφντεσ Μόνιμοι Λζκτορεσ ζχουν το 

δικαίωμα να ηθτιςουν τθν εξζλιξι τουσ.  

 

Ο Πρόεδροσ 
 

Νικόλαοσ Μ. Σταυρακάκθσ 
Κακθγθτισ Ε.Μ.Π. 

 

Η Γραμματζασ 
 

Ευγενία Μπουρνόβα 
Αναπλθρϊτρια Κακθγιτρια Ε.Κ.Π.Α. 
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Αθήνα,  19  Δεκεμβρίου   2011 
 

ΕΚΣΕΛΕΣΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ  ΣΗ ΠΟΔΕΠ (2011-2013) 
 

9η  ΤΝΕΔΡΙΑΗ -  ΔΕΤΣΕΡΑ 19  Δεκεμβρίου  2011 
 

Α  Π  Ο  Φ  Α    Η 

ΘΕΜΑ:  Το ειδικό μιςθολόγιο των λειτουργών τησ Ανώτατησ Εκπαίδευςησ και τησ Έρευνασ.  

 Η Εκτελεςτικι Γραμματεία  τθσ ΠΟΣΔΕΠ ςτθν 9θ Συνεδρίαςθ τθσ 19θσ  Δεκεμβρίου 2011, μετά 
από ςυηιτθςθ και με αφορμι όςα μεταδίδονται από τα ΜΜΕ, επαναβεβαιϊνει παλαιότερεσ 
αποφάςεισ τθσ και επαναλαμβάνει ότι : 

 Απαιτοφμε την εξιςορρόπηςη των ειδικών μιςθολογίων και επαναφορά τησ 
αντιςτοιχίασ του ειδικοφ μιςθολογίου των πανεπιςτημιακών με τα ειδικά μιςθολόγια 
των άλλων λειτουργών του δημοςίου, ςτα οποία το 2008-9 δόκθκαν αυξιςεισ, πλθν 
των πανεπιςτθμιακϊν. Λόγω τθσ παράλειψθσ αυτισ αμειβόμαςτε με βάςθ το 
μιςκολόγιο του 2004 και πρακτικά υφιςτάμεκα περικοπζσ και ςυνειςφζρουμε ςτισ 
δθμοςιονομικζσ προςαρμογζσ του μνθμονίου αρκετά χρόνια  πριν αυτζσ 
αποφαςιςτοφν, ενϊ το επίπεδο των αμοιβϊν μασ ήταν ήδη ςυγκριτικά το χαμηλότερο 
μεταξφ των ευρωπαϊκών χωρών.  

 Θεωροφμε απαράδεκτθ και παρελκυςτικι τθν τακτικι του υπουργείου Παιδείασ που 
εδϊ και ζνα χρόνο δεν ενεργοποιεί τθν τριμερι επιτροπι των υπουργείων Οικονομικϊν 
και Παιδείασ για το ειδικό μιςκολόγιο των λειτουργϊν τθσ Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ και 
τθσ Ζρευνασ. Απαιτοφμε άμεςη ςυνάντηςη με τισ θγεςίεσ των Υπουργείων Οικονομικϊν 
και Παιδείασ και άμεςη ενεργοποίηςη τησ τριμεροφσ Επιτροπήσ για το ειδικό 
μιςθολόγιο .  

 Απαιτοφμε τθν άμεςη ανάκληςη τησ απόφαςησ για την κατάργηςη τησ χορήγηςη τησ 
προβλεπόμενθσ από τισ διατάξεισ προθγοφμενων Νόμων επιδότηςησ αγοράσ ή 
ανζγερςησ πρώτησ κατοικίασ για τα μζλη ΔΕΠ και τουσ δθμοςίουσ υπάλλθλουσ που 
υπθρετοφν ςτθν παραμεκόριο. 

 Δθλϊνουμε ότι καμιά περαιτζρω μείωςθ των αποδοχϊν μασ δεν κα γίνει αποδεκτι, δεν 
υπάρχει πλζον κανζνα περιθώριο υποχώρηςησ, κακϊσ ζχουν εξαντλθκεί οι αντοχζσ 
των πανεπιςτθμιακϊν δαςκάλων, οι οποίοι καλοφνται ςτθ ςθμερινι ςυγκυρία να 
προςφζρουν επιπρόςθετο ζργο  απαραίτητο για την ζξοδο τησ χώρασ από την κρίςη.  

Τζλοσ, επιςθμαίνεται ότι θ θεςμική μεταρρφθμιςη και η αναβάθμιςη των πανεπιςτημιακών 
ςπουδών και τησ ζρευνασ δεν μπορεί να προχωρήςει με το κρίςιμο θζμα του μιςθολογίου ςε 
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εκκρεμότητα, όταν δθλαδι θ πολιτεία δεν αναγνωρίηει ζμπρακτα τθν προςφορά και το ζργο 
των πανεπιςτθμιακϊν δαςκάλων. 

Ο Πρόεδροσ 
 

Νικόλαοσ Μ. Σταυρακάκθσ 
Κακθγθτισ Ε.Μ.Π. 

 

Η Γραμματζασ 
 

Ευγενία Μπουρνόβα 
Αναπλθρϊτρια Κακθγιτρια Ε.Κ.Π.Α. 
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Αθήνα,  16  Δεκεμβρίου   2011 
 

ΕΚΣΕΛΕΣΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ  ΣΗ ΠΟΔΕΠ (2011-2013) 
 

9η  ΤΝΕΔΡΙΑΗ -  ΔΕΤΣΕΡΑ 19  Δεκεμβρίου  2011 
 

Α  Π  Ο  Φ  Α    Η 

ΘΕΜΑ:  Το πρόβλημα των αςφαλιςμένων ςτον ΟΠΑΔ.  

 Η Εκτελεςτικι Γραμματεία  τθσ ΠΟΣΔΕΠ ςτθν 9θ Συνεδρίαςθ τθσ 19θσ  Δεκεμβρίου 2011, μετά από 
ςυηιτθςθ, κατζλθξε ςτα  εξισ:  

Μετά από ςχετικι απόφαςθ του Πανελλινιου Ιατρικοφ Συλλόγου (ΠΙΣ) αλλά και του Ιατρικοφ Συλλόγου 
τθσ Ακινασ (ΙΣΑ) να μθν παρζχουν οι ιδιϊτεσ ιατροί ιατρικζσ υπθρεςίεσ ςε εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ τουσ 
με τον ΟΠΑΔ, εξαιτίασ τθσ υπζρμετρα μεγάλθσ κακυςτζρθςθσ αποπλθρωμισ των οφειλομζνων προσ 
τουσ ςυμβεβλθμζνουσ γιατροφσ  (ςυνολικά 350 εκ. ευρϊ ςφμφωνα με τον ΠΙΣ), οι αςφαλιςμζνοι του 
ΟΠΑΔ είναι αναγκαςμζνοι να πλθρϊνουν πλζον οι ίδιοι τισ ιατρικζσ υπθρεςίεσ από ιδιϊτεσ ιατροφσ και 
να διεκδικοφν ςτθ ςυνζχεια προςκομίηοντασ τθν απόδειξθ παροχισ υπθρεςιϊν,  τθν αποηθμίωςθ τουσ 
από τον ΟΠΑΔ. 

 Αυτό ζχει ωσ αποτζλεςμα αφάνταςτθ ταλαιπωρία και επιπλζον οικονομικι επιβάρυνςθ όλων των 
αςφαλιςμζνων του ΟΠΑΔ, ςυμπεριλαμβανομζνων των Πανεπιςτθμιακϊν, ιδιαίτερα αυτϊν των οποίων 
το ειςόδθμα, μετά από τισ επανειλθμμζνεσ μειϊςεισ και ζκτακτεσ φορολογικζσ επιβαρφνςεισ και 
ειςφορζσ, είναι αδφνατο  πλζον να καλφψει επιπρόςκετεσ δαπάνεσ, ακόμθ και ιατρικζσ. Το πρόβλθμα 
γίνεται ανυπζρβλθτο ςε ομάδεσ  όπωσ είναι οι χαμθλοςυνταξιοφχοι και οι χρόνια πάςχοντεσ. Επιπλζον, 
θ άμεςθ οικονομικι ςυναλλαγι, αντί τθσ ζμμεςθσ με τθ βεβαίωςθ επίςκεψθσ, ανοίγει το δρόμο για 
φορολογικζσ παραβάςεισ. 

Η ΠΟΣΔΕΠ ηθτάει από το Υπουργείο Υγείασ να επιλφςει, ςε ςυνεννόθςθ με τον ΠΙΣ, άμεςα το πρόβλθμα,  
ϊςτε οι ςυμβάςεισ των ιατρϊν να εκτελοφνται κανονικά, χωρίσ να ταλαιπωροφνται και να 
επιβαρφνονται οι αςφαλιςμζνοι.   

Ο Πρόεδροσ 
 

Νικόλαοσ Μ. Σταυρακάκθσ 
Κακθγθτισ Ε.Μ.Π. 

 

Η Γραμματζασ 
 

Ευγενία Μπουρνόβα 
Αναπλθρϊτρια Κακθγιτρια Ε.Κ.Π.Α. 
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ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 

 

Αθήνα,  19  Δεκεμβρίου   2011 
ΕΚΣΕΛΕΣΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ  ΣΗ ΠΟΔΕΠ (2011-2013) 

 

9η  ΤΝΕΔΡΙΑΗ -  ΔΕΤΣΕΡΑ 19  Δεκεμβρίου  2011 
 

Α  Π  Ο  Φ  Α    Η 
 

Θέμα: Απόφαςη τησ Εκτελεςτικήσ Γραμματείασ τησ ΠΟΣΔΕΠ  για τον προχπολογιςμό. 
 
Η Εκτελεςτικι Γραμματεία τθσ ΠΟΣΔΕΠ, ςτθν 9θ ςυνεδρίαςθ τθσ 19θσ Δεκεμβρίου 2011, αφοφ ζλαβε 

υπόψθ τθσ παλαιότερεσ αποφάςεισ τθσ Ομοςπονδίασ, καταλιγει ςτα ακόλουκα:  

 Η ΠΟΣΔΕΠ ζχει επανειλθμμζνα τονίςει τθν ανάγκθ ενίςχυςθσ τθσ εκπαίδευςθσ και ειδικά τθσ 

Ανϊτατθσ και τθσ ζρευνασ ϊςτε να ςυμβάλουν ςτθ διζξοδο τθσ χϊρασ από τον κρίςθ. Ωςτόςο οι 

επιλογζσ τθσ κυβζρνθςθσ ςε ότι αφορά τθν κατανομι του κρατικοφ προχπολογιςμοφ δεν 

φαίνεται να οδθγοφν προσ αυτι τθν κατεφκυνςθ, κακϊσ για το 2012 μειϊνονται οι δαπάνεσ για 

τθν Παιδεία ςτο 2,75% του AEΠ. Απαιτοφμε τθν αφξθςθ των δαπανϊν για τθν Παιδεία και τθν 

πλιρθ διαφάνεια και τον αυςτθρό ζλεγχο των δαπανϊν του Δθμοςίου και ειδικά αυτϊν του 

τομζα  των αμυντικϊν εξοπλιςμϊν.  

 Η μείωςθ τθσ χρθματοδότθςθσ των ΑΕΙ ζχει αγγίξει το 50% του τακτικοφ προχπολογιςμοφ ςε 

ςχζςθ με το 2009 και υπονομεφει τθν κακθμερινι λειτουργία των πανεπιςτθμίων ςτθ καρδιά 

του εκπαιδευτικοφ και ερευνθτικοφ τουσ ζργου.  Η κατάςταςθ επιδεινϊνεται ςε ςθμείο 

αςφυξίασ κατά τουσ πρϊτουσ μινεσ του ζτουσ, οπότε  είναι αδφνατο να εκδοκοφν προεγκρίςεισ 

δαπανϊν χωρίσ χρθματικά διακζςιμα και χωρίσ προβλζψεισ ςε εγκεκριμζνουσ 

προχπολογιςμοφσ.  Απαιτοφμε άμεςθ ρφκμιςθ από τθν πλευρά του υπουργείου για τθν ζγκριςθ 

του προχπολογιςμοφ του 2012ϊςτε να διαςφαλιςτεί θ απρόςκοπτθ λειτουργία των 

πανεπιςτθμίων.     

Επιπλζον διαμαρτυρόμαςτε εντονότατα για  

 τθν απόφαςθ τθσ Βουλισ των Ελλινων να προχωριςει χωρίσ αιδϊ ςτθν αντικατάςταςθ 

των απωλειϊν των εργαηομζνων ςτο Κοινοβοφλιο από τθν κατάργθςθ του λεγόμενου 

15ου και 16ου μιςκοφ μζςω του μπόνουσ, που αποκαλείται μάλιςτα «Κίνητρο Επίτευξησ 

Στόχων Στήριξησ του Κοινοβουλευτικοφ Ζργου»(!!!) αδιευκρίνιςτου μζχρι ςτιγμισ 
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φψουσ. Αδιαμφιςβιτθτα αποτελεί μια χωρίσ προθγοφμενο πρόκλθςθ, που απαιτεί 

άμεςθ και ξεκάκαρθ απάντθςθ. Τθν ςτιγμι μάλιςτα που είναι γνωςτζσ ςε όλουσ οι 

διαδικαςίεσ πρόςλθψθσ ι μάλλον «τακτοποίθςθσ» τθσ μεγάλθσ πλειοψθφίασ αυτοφ του 

προςωπικοφ. 

  τθν πλιρθ αδυναμία τθσ Πολιτείασ να επιβάλει ςτοιχειωδϊσ τουσ βαςικοφσ κανόνεσ 

ιςότιμθσ εφαρμογισ μιασ δίκαιθσ φορολογικισ πολιτικισ, για τθν πλιρθ διάλυςθ του 

φοροειςπρακτικοφ μθχανιςμοφ και τθν ανυπαρξία πολιτικισ βοφλθςθσ για τθν 

εφαρμογι των ςφγχρονων και διεκνϊσ αποτελεςματικϊν ςυςτθμάτων οργάνωςθσ  των 

Εφοριϊν για τον εντοπιςμό των φοροφυγάδων. 

 Τθν απροκυμία ελζγχου και φορολόγθςθσ των κατακζςεων Ελλινων πολιτϊν ςε ξζνεσ 

τράπεηεσ.  Ειδικά τισ κατακζςεισ, που αποτελοφν αποτζλεςμα εξαγωγισ ςυναλλάγματοσ 

αναντίςτοιχου με τα νομίμωσ δθλωκζντα ειςοδιματα, παρά το γεγονόσ ότι ξζνεσ χϊρεσ 

είναι διατεκειμζνεσ να ςυνδράμουν ςτθν παροχι ςτοιχείων 

 

Ο Πρόεδροσ 
 
 

Νικόλαοσ Μ. Σταυρακάκθσ 
Κακθγθτισ Ε.Μ.Π.  

Η Γραμματζασ 
 
 

Ευγενία Μπουρνόβα 
Αναπλθρϊτρια Κακθγιτρια Ε.Κ.Π.Α. 
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Αθήνα,  19  Δεκεμβρίου   2011 
 

ΕΚΣΕΛΕΣΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ  ΣΗ ΠΟΔΕΠ (2011-2013) 
 

9η  ΤΝΕΔΡΙΑΗ -  ΔΕΤΣΕΡΑ 19  Δεκεμβρίου  2011 
 

Α  Π  Ο  Φ  Α    Η 
 

Θζμα: Απόφαςη τησ Εκτελεςτικισ Γραμματείασ τησ ΠΟΣΔΕΠ ςχετικά με τη ςυνυπηρέτηςη ςυζφγων 
πανεπιςτημιακών. 
 
Η Εκτελεςτικι Γραμματεία ςτθν 9θ  Συνεδρίαςθ τθσ 19θσ Δεκεμβρίου 2011, επαναλαμβάνει για 
πολλοςτι φορά τθν ζντονθ διαμαρτυρία τθσ για τθν κατάργθςθ τθσ ρφκμιςθσ του Ν.3027/2002 περί 
ςυνυπθρζτθςθσ ςυηφγων πανεπιςτθμιακών, που ςκοπό ζχει τθ διατιρθςθ τθσ οικογενειακισ ςυνοχισ. 
 
Η κατάργθςθ τθσ διάταξθσ που ίςχυε από το 2002, και με βάςθ τθν οποία αρκετοί ςυνάδελφοι ςε 
περιφερειακά πανεπιςτιμια ζκαναν επιλογζσ ςταδιοδρομίασ και ηωισ, ςυνιςτά μια απαράδεκτθ 
διάκριςθ ςε βάροσ των πανεπιςτθμιακών λειτουργών, ςε ςχζςθ με τουσ δικαςτικοφσ και τουσ 
ζνςτολουσ, για τουσ οποίουσ βεβαίωσ ορκά διατθρικθκε. 
 
Δεδομζνου ότι και με το νζο νόμο 4009/2011 (παρ. 2 του άρκρου 21) υπάρχει θ υποχρζωςθ για τουσ 
κακθγθτζσ πλιρουσ απαςχόλθςθσ να διαμζνουν μόνιμα ςτθν ζδρα τθσ ςχολισ, θ Δ.Ε. ηθτά τθν 
επαναφορά τθσ ρφθμιςθσ με το επόμενο νομοςχζδιο του Υπουργείου Παιδείασ και με περιεχόμενο 
παρόμοιο με τισ αντίςτοιχεσ ιςχφουςεσ διατάξεισ. 
 
Επιπλζον, θ ΕΓ, με αφορμι πρόςφατεσ και εν μζςω του εκπαιδευτικοφ ζτουσ αποςπάςεισ πλεονάηοντοσ 
προςωπικοφ Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ ςε ΑΕΙ, ΤΕΙ και ΙΕΚ τθσ περιφζρειασ όπου 
υπθρετοφν, επιςθμαίνει τθν απαράδεκτθ και ανορκολογικι πολιτικι του Υπουργείου ςτθ διαχείριςθ 
του πλεονάηοντοσ εκπαιδευτικοφ προςωπικοφ, το οποίο, ςτισ ςθμερινζσ δφςκολεσ οικονομικζσ και 
κοινωνικζσ ςυνκικεσ, δεν αποςπάται και εκτόσ περιφζρειασ ςτον τόπο ςυνυπθρζτθςθσ ι μόνιμθσ 
κατοικίασ του.   

 

Ο Πρόεδροσ 
 

Νικόλαοσ Μ. Σταυρακάκθσ 
Κακθγθτισ Ε.Μ.Π. 

 

Η Γραμματζασ 
 

Ευγενία Μπουρνόβα 
Αναπλθρώτρια Κακθγιτρια Ε.Κ.Π.Α. 
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Αθήνα,  19  Δεκεμβρίου   2011 
 

ΕΚΣΕΛΕΣΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ  ΣΗ ΠΟΔΕΠ (2011-2013) 
 

9η  ΤΝΕΔΡΙΑΗ -  ΔΕΤΣΕΡΑ 19  Δεκεμβρίου  2011 
 

Α  Π  Ο  Φ  Α    Η  

ΘΕΜΑ:  Θζματα μελών ΔΕΠ. 

Η Εκτελεςτικι Γραμματεία τθσ ΠΟΣΔΕΠ, ςτθν 9θ ςυνεδρίαςθ τθσ 19θσ Δεκεμβρίου 2011, αφοφ 

ζλαβε υπόψθ τθσ παλαιότερεσ αποφάςεισ τθσ Ομοςπονδίασ, κατζλθξε ςτα ακόλουκα:  

 

Ζητά από το Υπουργείο Παιδείασ: 

 τθν άμεςη απεμπλοκή των εξελίξεων των μελϊν ΔΕΠ, που ζχουν ολοκλθρωκεί και 

τον διοριςμό των ςυναδζλφων ςτθν επόμενθ βακμίδα, 

 τον άμεςο  διοριςμό όλων των ήδη εκλεγμζνων νζων μελϊν ΔΕΠ με προτεραιότθτα 

ςε Τμιματα με λιγότερο από 10 μζλθ ΔΕΠ και πολλά επιςτθμονικά αντικείμενα μθ 

καλυπτόμενα από μζλθ ΔΕΠ.  

 τθν κάλυψθ όλων των θζςεων  του Π.Δ.407/80 που ζχουν ηθτθκεί από τα Ιδρφματα 

για τθν τρζχουςα ακαδθμαϊκι χρονιά, ϊςτε τα Τμιματα να μπορζςουν να εφαρμόςουν 

το πρόγραμμα ςπουδϊν, 

 τθν επαναφορά τθσ δυνατότητασ μετακίνηςησ ςε άλλο Κδρυμα για όλεσ τισ βαθμίδεσ 

και όχι μόνο για τουσ πρωτοβάθμιουσ Καθηγητζσ, όπωσ ακριβϊσ όριηε ο 

προθγοφμενοσ νόμοσ, μετά από τετραετι υπθρεςία ςτο Ίδρυμα. Η προτεινόμενθ 

διαδικαςία αποτελεί τθ μόνθ δυνατότθτα κινθτικότθτασ των πανεπιςτθμιακϊν 

δαςκάλων μεταξφ των Ιδρυμάτων. Στθ ςθμερινι πραγματικότθτα με το πάγωμα των 
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διοριςμϊν θ δυνατότθτα αυτι αποτελεί μια ςθμαντικι διζξοδο για Πανεπιςτιμια και 

Πανεπιςτθμιακοφσ. 

 Ανάκλθςθ ι διόρκωςθ των επίμαχων παραγράφων Α.6β(ι) και Α6β(ιι) τθσ εγκυκλίου με 
αρικμό Φ.122.1/350/141732/Β2/ 9/12/2011, οι οποίεσ αντίκεινται ςτο άρκρο 77, παρ. 3 
του νόμου 4009/2011, όπου δθλϊνεται ρθτά και κατθγορθματικά ότι για τα προςόντα 
(πρϊτο από τα οποία είναι θ προχπθρεςία) εφαρμόηονται ζως τη δημοσίευση του 
Οργανισμοφ του ιδρφματος οι διατάξεισ που ίςχυαν κατά τθ δθμοςίευςθ του νόμου, άρα 
και η τριετήσ κατ’ ελάχιςτον παραμονή ςτη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή και 
όχι θ τετραετήσ κατ’ ελάχιςτον παραμονή, όπωσ αναφζρεται ςτα ςθμεία Α.6β(ι) και 
Α6β(ιι) τθσ εγκυκλίου. 

Τζλοσ, καλοφμε τισ Πρυτανείεσ των Ιδρυμάτων να προωθήςουν άμεςα μζςω των  

Συγκλήτων τισ απαραίτητεσ αποφάςεισ ςχετικά με τη διαδικαςία ςυγκρότηςησ των 

εκλεκτορικϊν ςωμάτων για τισ εξελίξεισ,  τισ μονιμοποιήςεισ των μελϊν ΔΕΠ καθϊσ και τισ 

εκλογζσ των νζων μελϊν ΔΕΠ μζχρι την ψήφιςη του Οργανιςμοφ του Ιδρφματοσ, 

διαδικαςίεσ οι οποίεσ ζχουν ςταματήςει από τον Ιοφλιο του 2011. 

 

Ο Πρόεδροσ 
 

Νικόλαοσ Μ. Σταυρακάκθσ 
Κακθγθτισ Ε.Μ.Π. 

 

Η Γραμματζασ 
 

Ευγενία Μπουρνόβα 
Αναπλθρϊτρια Κακθγιτρια Ε.Κ.Π.Α. 
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19  Δεκεμβρίου  2011 

Α  Π  Ο  Φ  Α    Η 
 

Θζμα: Απόφαςη τησ Εκτελεςτικήσ Γραμματείασ τησ ΠΟΣΔΕΠ  για το θζμα του χωροταξικοφ 
αναςχεδιαςμοφ των Ιδρυμάτων τησ Ανώτατησ Εκπαίδευςησ. 
 
Η Εκτελεςτικι Γραμματεία τθσ ΠΟΣΔΕΠ, ςτθν ςυνεδρίαςθ τθσ 19θσ Δεκεμβρίου 2011, αφοφ 

ζλαβε υπόψθ τθσ παλαιότερεσ αποφάςεισ τθσ Ομοςπονδίασ, κακϊσ και τισ ςχετικζσ 

προβλζψεισ του νόμου 4009/2011 για το κζμα [αφοφ με τισ νζεσ διαδικαςίεσ τθν απόφαςθ για 

καταργιςεισ/ςυγχωνεφςεισ τθ λαμβάνει το ΥΠΔΒΜΘ, μετά από ειςιγθςθ τθσ ΑΔΙΠ και του 

Συμβουλίου του Ιδρφματοσ] καταλιγει ςτα ακόλουκα: 

 
 Η Ομοςπονδία κεωρεί ότι είναι απόλυτα αναγκαίοσ ο ορκολογικόσ επαναςχεδιαςμόσ 

τθσ οργάνωςθσ και χωροκζτθςθσ των Ιδρυμάτων τθσ Ανώτατθσ Εκπαίδευςθσ μζςα ςτο 

πλαίςιο ενόσ γενικότερου ςτρατθγικοφ ςχεδιαςμοφ, που οφείλει να διαμορφϊςει 

άμεςα θ Ελλθνικι Πολιτεία ενοποιϊντασ ουςιαςτικά το χϊρο τθσ Ανϊτατθσ 

Εκπαίδευςθσ και τθσ Ζρευνασ.  

 Γνωρίηουμε ότι  ο ςθμερινόσ ιςτόσ τθσ τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ είναι αποτζλεςμα 

μιασ απρογραμμάτιςτθσ και χωρίσ ουςιαςτικά ακαδθμαϊκά και αναπτυξιακά κριτιρια 

διεφρυνςθσ τθσ τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ. Οι ευκφνεσ τθσ Πολιτείασ, ςυγκεκριμζνων 

παραγόντων τθσ ακαδθμαϊκισ κοινότθτασ, τθσ τοπικισ και κεντρικισ πολιτικισ αλλά και 

πνευματικισ εξουςίασ είναι διαχρονικά καταγεγραμμζνεσ και ζχουν εν πολλοίσ 

αποδοκεί. 

 Η ςθμερινι κατάςταςθ τθσ Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ ςε ότι αφορά τθν κατανομι 

ανκρϊπινων και υλικϊν πόρων μεταξφ επαγγελματικισ, τεχνολογικισ και επιςτθμονικισ 

εκπαίδευςθσ, μεταξφ Ιδρυμάτων και επιςτθμονικϊν πεδίων δεν ανταποκρίνονται ςτισ 

ανάγκεσ τθσ κοινωνικό-οικονομικισ και πολιτιςτικισ ανάπτυξθσ τθσ χϊρασ, ενϊ ζχουν 

ςτρεβλι χωροταξικι κατανομι.  
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 Ταυτόχρονα όμωσ θ Ομοςπονδία είναι απόλυτα αντίκετθ με μια εξίςου εςπευςμζνθ, 

πρόχειρθ και επικοινωνιακι αντιμετϊπιςθ του κζματοσ, όπωσ αυτι που επιχειρικθκε 

πρόςφατα από το Υπουργείο Παιδείασ με τθ μθ ειςαγωγι φοιτθτϊν ςε διάφορα 

Τμιματα -χωρίσ μάλιςτα να ερωτθκοφν ωσ όφειλε το ΕΣΥΠ, το ΣΑΠΕ και το ΣΑΤΕ και το 

κυριότερο χωρίσ να ζχει προθγθκεί κανζνασ κεντρικόσ ςχεδιαςμόσ και ευρφτερθ 

ςτρατθγικι ανάπτυξθσ του χϊρου τθσ Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ και τθσ Ζρευνασ τθσ 

χϊρασ.  

 

Απαιτείται θ κζςπιςθ ενιαίων κριτθρίων αλλαγών του ακαδθμαϊκοφ χάρτθ τθσ χώρασ με 

ςτόχο τθν βελτίωςθ του παραγόμενου ακαδθμαϊκοφ ζργου και τθν ενίςχυςθ του Δθμόςιου 

Πανεπιςτθμίου. Ενδεικτικά αναφζρουμε: 

   

 τθν ακαδθμαϊκι και ερευνθτικι βιωςιμότθτα των υφιςτάμενων μονάδων με βάςθ  τθν 

ζκκεςθ εξωτερικισ αξιολόγθςθσ του ερευνθτικοφ και εκπαιδευτικοφ ζργου τουσ,  

 τισ προοπτικζσ απαςχόλθςθσ των αποφοίτων,  

 τισ αναπτυξιακζσ και τισ κοινωνικζσ ανάγκεσ τθσ χϊρασ κεντρικά και τοπικά, 

 τθν βελτίωςθ τθσ κινθτικότθτασ των φοιτθτϊν ϊςτε να ςπουδάηουν αυτό το οποίο 

επικυμοφν   

 τθν αποτελεςματικότερθ χριςθ ανκρϊπινων και οικονομικϊν πόρων και 

εγκαταςτάςεων με τθν ενοποίθςθ τθσ Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ και τθσ Ζρευνασ 

 

Δθλϊνουμε ότι για τθν Ομοςπονδία αποτελεί αναγκαία και αδιαπραγμάτευτθ προχπόκεςθ 

για τθν κατάργθςθ ακαδθμαϊκών μονάδων θ πλιρθσ αξιοποίθςθ του υπθρετοφντοσ 

προςωπικοφ. Τζλοσ, ηθτάμε τθ ςυμμετοχι τθσ Ομοςπονδίασ ςτισ όποιεσ Επιτροπζσ κα 

ςυςτιςει το Τπουργείο Παιδείασ για το κζμα του χωροταξικοφ αναςχεδιαςμοφ των 

Ιδρυμάτων τθσ Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ. 

Ο Πρόεδροσ 
 

Νικόλαοσ Μ. Σταυρακάκθσ 
Κακθγθτισ Ε.Μ.Π. 

 

Η Γραμματζασ 
 

Ευγενία Μπουρνόβα 
Αναπλθρϊτρια Κακθγιτρια Ε.Κ.Π.Α. 
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