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ΘΕΜΑ: Ενημέρωση 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 αίτημα που είχαμε υποβάλει στις 16/11/2011 οι δύο Ομοσπονδίες του χώρου
της Ανώτατης Εκπαίδευσης ΠΟΣΔΕΠ, ΟΣΕΠ/ΤΕΙ και η Ένωση Ελλήνων Ερευνητών, την
Πέμπτη 24 Νοεμβρίου 2011 συναντηθήκαμε με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου
Παιδείας. Στη συνάντηση από μέρους του Υπουργείου παραβρέθηκαν η υπουργός κ. Α.
Διαμαντοπούλου, ο Αναπληρωτής Υπουργός κ. Κ. Αρβανιτόπουλος, ο Γενικός Γραμματέας
Έρευνας κ΄Τεχνολογίας κ. Κ. Κοκκινοπλίτης και ο Ειδικός Γραμματέας Ανώτατης
Εκπαίδευσης και Έρευνας κ. Β. Παπάζογλου. Από πλευράς ΠΟΣΔΕΠ συμμετείχαν ο
Πρόεδρος κ. Ν. Σταυρακάκης, η Γραμματέας κ. Ε. Μπουρνόβα, τα μέλη της Εκτελεστικής
Γραμματείας κ. Κ. Αυγουστάκης, κ. Ε. Καραντζόλα και το μέλος της ΔΕ κ. Μ. Λυμπέρη
(αναπληρώνοντας τον Αντιπρόεδρο κ. Ε. Ευσταθόπουλο), [[δεν προσήλθαν με αιτιολόγηση
οι συνάδελφοι κ. Γ. Σπαθής και κ. Ι. Κρεστενίτης (Συσπείρωση)
(βλ.http://www.posdep.gr/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=822&Itemid=135 ) και ο κ. Π. Πολίτης (Δίκτυο) (βλ.
http://www.posdep.gr/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=819&Itemid=135) ]], από την πλευρά της ΟΣΕΠ/ΤΕΙ
συμμετείχαν ο Πρόεδρος κ. Ι. Τσάκνης, ο Γραμματέας κ. Κ. Τσινίδης, και το μέλος του ΚΔΣ κ.
Δ. Σταμάτης και τέλος από την πλευρά της ΕΕΕ ο Πρόεδρος κ. Δ. Λουκάς και η Γενική
Γραμματέας κ. Μ. Στουμπούδη.
Η συζήτηση περιελάμβανε εκτεταμένο κατάλογο θεμάτων, αναφορικά με τα θεσμικά και
οικονομικά προβλήματα που απασχολούν τον ενιαίο χώρο της ανώτατης εκπαίδευσης και
της έρευνας. Σε αυτά αναφερόμαστε εκτενώς στη συνέχεια:
Κατά τη συνάντηση η Υπουργός δήλωσε τα κάτωθι:
1. Προτεραιότητα του Υπουργείου αποτελεί το νέο θεσμικό πλαίσιο για την έρευνα. Το
σχετικό προσχέδιο νόμου θα τεθεί σε δημόσια διαβούλευση σύντομα. Όλα τα
θέματα που απασχολούν την ερευνητική κοινότητα είναι ανοικτά προς συζήτηση.
2. Σχετικά με τους διορισμούς 349 μελών Δ.Ε.Π. και 51 Ε.Π. που επρόκειτο να
διοριστούν εντός του 2011, την επόμενη βδομάδα θα ενημερωθούν εγγράφως οι
συνάδελφοι ότι διορίζονται από 2 Ιανουαρίου 2012. Για τους υπόλοιπους
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διορισμούς που εκκρεμούν και οι οποίοι ξεπερνούν τους 500, θα γίνουν κατά
απόλυτη προτεραιότητα, στο γενικό σύνολο των διορισμών του Υπουργείου
Παιδείας.
3. Το νέο ειδικό μισθολόγιο των μελών ΔΕΠ, Ε.Π. και των Ερευνητών θα συζητηθεί σε
συνάντηση των Ομοσπονδιών και της ΕΕΕ με τις ηγεσίες των Υπουργείων
Οικονομικών και Παιδείας μετά την ψήφιση του Προϋπολογισμού.
4. Οι προϋπολογισμοί των ΑΕΙ του 2011, οι οποίοι έχουν μόνο εν μέρει εκταμιευθεί, θα
καλυφθούν μετά την έγκριση της 6ης δόσης του δανείου από την τριμερή.
5. Τα ερευνητικά προγράμματα «Αριστεία» και «Συνεργασία» θα έχουν σταθερή
ημερομηνία προκήρυξης κάθε χρόνο με τα κριτήρια αξιολόγησης του ERC και
επιτροπή αξιολόγησης, η οποία θα έχει προηγουμένως πιστοποιηθεί. Η πρώτη φάση
αξιολόγησης του τρέχοντος προγράμματος «Αριστεία» θα ολοκληρωθεί το
Δεκέμβριο του 2011 και θα γίνει προσπάθεια εκταμίευσης των πρώτων χρημάτων
στις αρχές του χρόνου.
6. Το θέμα της μεγάλης καθυστέρησης στον έλεγχο του φακέλου των εξελίξεων των
μελών ΔΕΠ και ΕΠ, οφείλεται στην έλλειψη προσωπικού στο Υπουργείο και
απαιτούνται τουλάχιστον τρεις μήνες για να διεκπεραιωθεί ο σχετικός έλεγχος του
κάθε φακέλου. Τις αμέσως προσεχείς ημέρες θα ολοκληρωθεί η διαδικασία
διορισμού όσων τα δικαιολογητικά έφτασαν στο Υπουργείο μέχρι τον περασμένο
Ιούλιο.
Από την πλευρά του Προεδρείου της ΠΟΣΔΕΠ τονίσθηκαν τα ακόλουθα:
Το Υπουργείο Παιδείας έχει σοβαρές ευθύνες για το αρνητικό κλίμα που έχει
δημιουργηθεί μεταξύ των πανεπιστημιακών και της πολιτικής ηγεσίας τα τελευταία δύο
χρόνια, ιδίως μετά την επιλογή της τελευταίας να προχωρήσει στην ψήφιση του νόμου
για τα ΑΕΙ χωρίς τη συναίνεση της πανεπιστημιακής κοινότητας. Τονίσαμε ότι το
Υπουργείο θα πρέπει να υπερβεί πρακτικές και αντιλήψεις που διευκόλυναν τη
διαμόρφωση μιας αρνητικής δημόσιας εικόνας για τα ελληνικά πανεπιστήμια με την
ισοπεδωτική ανάδειξη αρνητικών όψεων και τη συστηματική παραγνώριση των θετικών
επιτευγμάτων.
 Το Υπουργείο Παιδείας οφείλει να βρει νέους τρόπους προσέγγισης των
πανεπιστημίων, να αναστραφεί το ψυχροπολεμικό κλίμα που υπάρχει μεταξύ του
Υπουργείου και της ηγεσίας των Πανεπιστημίων, ώστε να διασφαλιστεί η εύρυθμη
λειτουργία των Ιδρυμάτων. Θα πρέπει δηλαδή να συμβάλει σημαντικά στην ανάπτυξη
ενός κλίματος εμπιστοσύνης προς την ακαδημαϊκή κοινότητα, αναγνωρίζοντας το έργο
των ελληνικών πανεπιστημίων, το ρόλο τους στην αντιμετώπιση της κρίσης και τη
συμβολή τους στη μελλοντική προοπτική της ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας.
 Καλέσαμε τόσο την ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας όσο και τις ηγεσίες των
Πανεπιστημίων να εργαστούν σοβαρά στην κατεύθυνση της άμβλυνσης των αντιθέσεων
και να βοηθήσουν στην πράξη την απεμπλοκή του συστήματος από τα σημερινά
αδιέξοδα. Η κρισιμότητα των περιστάσεων επιβάλλει τη συναίνεση και την υπέρβαση
κατεστημένων από το παρελθόν αντιλήψεων και νοοτροπιών σε όλα τα επίπεδα και
προς κάθε κατεύθυνση.
 Επισημάνθηκε ότι η συγκρότηση των 5-μελών εφορευτικών επιτροπών από το
Υπουργείο έχει προκαλέσει την αντίδραση της πλειονότητας των πανεπιστημιακών και
δε συμβάλει θετικά στις εξελίξεις.
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 Ακόμα τονίστηκε ότι για μας υπάρχουν αρνητικά σημεία στο Νόμο 4009/2011, τα οποία
εμμένουμε ότι θα πρέπει να αλλάξουν με βάση τις θέσεις που έχει καταθέσει η
πανεπιστημιακή κοινότητα και η ΠΟΣΔΕΠ.
 Διαμαρτυρηθήκαμε για την αναβολή διορισμού των 400 νέων συναδέλφων εντός του
2011 και ζητήσαμε όλοι οι υπόλοιποι διορισμοί να γίνουν εντός του 2012. Οι λόγοι είναι
προφανείς και έχουν απόλυτη σχέση με την κρίση στην οποία βρίσκεται η χώρα και το
μεγάλο κίνδυνο διαρροής προς το εξωτερικό σημαντικού επιστημονικού δυναμικού.
 Χαρακτηρίστηκε θετικό το γεγονός ότι επιτέλους γίνεται εν μέρει δεκτό το αίτημα για τη
διαμόρφωση ενός συνόλου σταθερών προγραμμάτων, που θα προκηρύσσονται κατ’
έτος σε γνωστό χρόνο. Ζητήθηκε πέραν από τα «Αριστεία» και «Συνεργασία» να
υπάρξουν και άλλα προγράμματα. Επίσης να γίνει προσπάθεια για αύξηση της
χρηματοδότησης, ειδικά προς τη βασική έρευνα και τις ανθρωπιστικές επιστήμες.
Επίσης τονίστηκαν και πάλι οι αντιρρήσεις και γενικότερες ενστάσεις για την όλη
διαδικασία που ακολουθήθηκε κατά την αξιολόγηση του προγράμματος «Θαλής», όπως
αυτά διατυπώνονται στις δύο επιστολές προς το Υπουργείο και περιμένουμε
συγκεκριμένες απαντήσεις.
 Παρουσιάστηκαν επίσης τα ιδιαίτερα θέματα, που απασχολούν του συναδέλφους
πανεπιστημιακούς των Ιατρικών Σχολών τόσο σε σχέση με το νέο Ν.4009, όσο και σε
σχέση με πρόσφατες νομοθετικές ρυθμίσεις του Υπουργείου Υγείας (να νομοθετηθεί
ρύθμιση για τη δυνατότητα άσκησης ελευθέριου επαγγέλματος και για τους
πανεπιστημιακούς γιατρούς, όπως ισχύει για όλα τα μέλη ΔΕΠ, σύμφωνα με το άρθρο
23 του Ν. 4009), αλλά και θέματα που αφορούν τα Ιατρικά Τμήματα και ζητήθηκε η πιο
στενή συνεργασία ανάμεσα στα δύο συναρμόδια Υπουργεία Παιδείας και Υγείας.
 Ζητήσαμε – υπενθυμίζοντας σχετική απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής (21/5/2011,
http://www.posdep.gr/index.php?option=com_docman&Itemid=133)- προτού γίνει
οτιδήποτε στο θέμα της αναδιάρθρωσης του πανεπιστημιακού συστήματος, να
προηγηθεί σοβαρή μελέτη, διαμόρφωση σαφών κεντρικών στόχων, με καθαρά
ακαδημαϊκά κριτήρια και λαμβάνοντας υπόψη τις αναπτυξιακές προοπτικές της χώρας.
Επίσης θα πρέπει το Υπουργείο –έχοντας πλέον την εμπειρία των προηγούμενων ετώννα κινηθεί με διαφάνεια και εμπιστοσύνη προς την πανεπιστημιακή κοινότητα και να
συζητήσει κάθε πτυχή του θέματος, με στόχους τον ορθολογικό επανασχεδιασμό και τη
βέλτιστη αξιοποίηση ΟΛΟΥ του υπάρχοντος ακαδημαϊκού και λοιπού υπηρετούντος
ανθρώπινου δυναμικού, αλλά και των υποδομών.
Από την πλευρά του ΚΔΣ της ΟΣΕΠ-ΤΕΙ τονίσθηκαν τα παρακάτω:
 Το Εκπαιδευτικό προσωπικό (ΕΠ) στα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα μειώνεται
συνεχώς, γιατί δεν γίνεται επαναπροκήρυξη των θέσεων των συναδέλφων που
αποχωρούν λόγω συνταξιοδότησης. Αυτό έχει δραματικές συνέπειες τόσο στην
εκπαιδευτική διαδικασία, όσο και στη λειτουργία των οργάνων διοίκησης των
Τμημάτων. Επίσης, η παράλληλη δραστική μείωση του έκτακτου εκπαιδευτικού
προσωπικού που έγινε το τρέχον ακαδημαϊκό έτος, μεγιστοποίησε το πρόβλημα, με
αποτέλεσμα πολλά Τμήματα
να μην μπορούν να παρέχουν ολοκληρωμένη
εκπαιδευτική διαδικασία σε όλα τα εξάμηνα. Το Υπουργείο Παιδείας πρέπει να
αντιμετωπίσει άμεσα το πρόβλημα με γενναία αύξηση των θέσεων ΕΠ που δίνονται
στα ΤΕΙ, σε διαφορετική περίπτωση πολλά Τμήματα θα υπολειτουργούν και θα
κλείσουν.
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 Το 26ο Συνέδριό μας αποφάσισε ότι το Υπουργείο Παιδείας πρέπει να θέσει τους
κανόνες για ένα πλαίσιο αρχών για νέο χωροταξικό σχεδιασμό στα ΑΕΙ με διαφανή και
αντικειμενικά κριτήρια. Απαιτείται ένας συνολικός χωροταξικός ανασχεδιασμός (με
επιστημονικές μελέτες σκοπιμότητας) τόσο της χωροθέτησης όλων των ΑΕΙ, όσο και
των επιστημονικών, τεχνολογικών ή διεπιστημονικών αντικειμένων που καλύπτουν.
Αντ΄ αυτού το Υπουργείο Παιδείας προκρίνει αποσπασματικά την κατάργηση
επιμέρους Τμημάτων, που δεν είναι ούτε προϊόν κάποιας σοβαρής μελέτης
σκοπιμότητας, ούτε προϊόν διαβούλευσης με τους φορείς της Ανώτατης Εκπαίδευσης.
Έτσι, δεν αντιμετωπίζεται συνολικά το πρόβλημα στα ΑΕΙ και συνεχίζονται οι
αλληλεπικαλύψεις Τμημάτων Πανεπιστημίων και ΤΕΙ στις ίδιες περιφέρειες.
 Επίσης, επισημάναμε στην πολιτική ηγεσία, ότι η επαρκής χρηματοδότηση και
στελέχωση με το κατάλληλο Εκπαιδευτικό Προσωπικό της Ανώτατης Τεχνολογικής
Εκπαίδευσης θα συμβάλει στην Τεχνολογική Ανάπτυξη της χώρας και θα βοηθήσει στην
έξοδο από την κρίση.
Οι εκπρόσωποι της ΕΕΕ αναφέρθηκαν στα ακόλουθα θέματα:
 Σχετικά με τη συζήτηση για την αναδιάρθρωση του εκτός ΑΕΙ ερευνητικού συστήματος,
έγινε υπενθύμιση ότι το Υπουργείο έχει ήδη στη διάθεσή του τους δείκτες επίδοσης των
Ερευνητικών Κέντρων της ΓΓΕΤ για τα έτη 2005-2010, την έκθεση της RAND για τις
γενικές κατευθύνσεις, την έκθεση του ΕΚΤ για τις δημοσιεύσεις 1993-2008, καθώς και
μια πρώτη σειρά προτάσεων, προερχόμενων από τα ΕΚ, για τις εσωτερικές
αναδιαρθρώσεις σε κάθε Κέντρο.
 Τονίστηκε όμως ότι, η συζήτηση για αναδιαρθρώσεις ευρείας κλίμακας προϋποθέτει
την εξωτερική αξιολόγηση από διεθνείς επιτροπές (η οποία εκκρεμεί από το 2009),
καθώς και ένα εύλογο χρονικό περιθώριο για τη διεξαγωγή της, όπως άλλωστε
επισήμανε ήδη και το Εθνικό Συμβούλιο Έρευνας και Τεχνολογίας. Η συζήτηση αυτή, θα
πρέπει να αφορά τον ευρύτερο ερευνητικό ιστό και να συμπεριλαμβάνει, μετά από
αξιολόγηση, τα ερευνητικά κέντρα της Ακαδημίας Αθηνών, το ΕΘΙΑΓΕ και άλλους
δημόσιους ερευνητικούς φορείς με αντίστοιχα χαρακτηριστικά.
 Οι εκπρόσωποι της Ένωσης εξέφρασαν ριζική διαφωνία για ευρύτατης μορφής
αναδιάταξη του ερευνητικού ιστού, η οποία θα αποτελεί εν τέλει απλά και μόνο
υπόθεση διατήρησης ισορροπιών στο εσωτερικό της εγχώριας πανεπιστημιακής και
ερευνητικής κοινότητας. Υπενθύμισαν, επίσης, ότι η Ένωση Ελλήνων Ερευνητών, έχει
καταθέσει, σχετικό οδικό χάρτη για τη μεθοδολογία και το χρονοδιάγραμμα της
αναδιάρθρωσης.
 Σε ότι αφορά το υπό εκκόλαψη νομοθετικό πλαίσιο για την έρευνα, οι εκπρόσωποι της
Ένωσης ανέφεραν ότι αυτό που απαιτείται είναι βελτιώσεις των υφισταμένων νόμων,
1514/1985, 2119/2001 και του εν υπνώσει νόμου 3653/2008, ως προς το σύστημα
διοίκησης των Ερευνητικών Κέντρων και την απόδοση στον ερευνητή της θέσης που του
αναλογεί.
 Επισήμαναν ότι θεωρούν ιδιαίτερα προβληματική τη λειτουργία της επιτροπής
διαμόρφωσης του προσχεδίου νόμου και τόνισαν ότι κάθε νέα εκδοχή του εν λόγω
προσχεδίου, υποβαθμίζει ακόμη περισσότερο τη θέση των ερευνητών και μεγεθύνει τα
προβλήματα δυσλειτουργίας στη διοίκηση των Ερευνητικών Κέντρων και Ινστιτούτων.
 Εξέφρασαν την πλήρη αντίθεσή τους με τη μετατροπή του συνόλου των Ερευνητικών
Κέντρων σε Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου.
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 Επέμειναν στη θέση ότι το τρέχον κείμενο εργασίας δεν αποτελεί ένα συγκροτημένο
κείμενο το οποίο θα μπορούσε να τεθεί σε δημόσια διαβούλευση και ανέφεραν την
έλλειψη συμμετοχής στη σχετική συζήτηση, εκπροσώπων των ερευνητικών φορέων του
ιδιωτικού τομέα, που θα καθορίσει τη σχέση και την αλληλεπίδρασή τους με τον
ερευνητικό ιστό ΑΕΙ και ΕΚ.
 Τέλος, τόνισαν προς τη πολιτική ηγεσία ότι η ερευνητική κοινότητα είναι ανάστατη και
ότι δεν πρόκειται να δεχθεί το τρέχον κείμενο ως βάση συζήτησης για το νέο νόμο,
καθώς εκτιμά ότι αυτό δεν περιλαμβάνει τις βασικές εκείνες διατάξεις που απαιτούνται
για τη δημιουργία ενός ερευνητικού περιβάλλοντος αξιοκρατικού, ανοικτού, υγιώς
ανταγωνιστικού, επαρκώς οργανωμένου και με διασφαλισμένους τους απαραίτητους
έστω πόρους.
Ο Πρόεδρος

Η Γραμματέας

Νικόλαος Μ. Σταυρακάκης
Καθηγητής Ε.Μ.Π.

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

Ο Πρόεδρος

Ο Γραμματέας

Γιάννης Τσάκνης
Καθηγητής ΤΕΙ Αθήνας

Κυριάκος Τσινίδης
Καθηγητής Εφαρμογών ΤΕΙ Λάρισας

Ο Πρόεδρος

Η Γ. Γραμματέας

Δημήτρης Ε. Λουκάς
Κύριος Ερευνητής Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. "Δ”

Μαρία Θ. Στουμπούδη
Δ/ντρια Ερευνών ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.
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