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Αθήνα,  13 ΜΑΙΟΥ  2011 

 
∆όθηκε την Πέµπτη, 5 Μαΐου 20011, συνέντευξη τύπου των Προέδρων των 
οµοσπονδιών ΠΟΣ∆ΕΠ, ΟΣΕΠ-ΤΕΙ και της Ένωσης Ελλήνων Ερευνητών µε θέµα τα 
οικονοµικά και θεσµικά προβλήµατα, που παρεµποδίζουν την εύρυθµη λειτουργία 
των ΑΕΙ, των Ερευνητικών Κέντρων και των λειτουργών τους. 

 

Στην τοποθέτησή του ο πρόεδρος της ΠΟΣ∆ΕΠ καθ. Ν. Σταυρακάκης : 

Αναφέρθηκε, αρχικά, στα θέµατα εξελίξεων των µελών ∆ΕΠ καθώς και στα ζητήµατα 
διορισµών νεοεκλεγµένων µελών ∆ΕΠ. Εκτίµησε ότι η σχετική εµπλοκή δηµιουργήθηκε από 
την επιστολή-ερώτηµα που απεύθυνε το ΥΠ∆ΒΜΘ στο Υπουργείο Οικονοµικών για τη σύνδεση 
ή µη των εξελίξεων, προσλήψεων µε βάση την αναλογία 1 προς 5. Παρά την υπόσχεση που 
είχε δοθεί από το ΥΠ∆ΒΜΘ, στην προ εικοσαηµέρου συνάντηση µε τον Υφυπουργό και τον 
Ειδικό Γραµµατέα, ότι οι εξελίξεις µπορούν να προχωρήσουν κανονικά τίποτε δεν έχει γίνει 
µέχρι σήµερα. Για το λόγο αυτό οι οµοσπονδίες ΠΟΣ∆ΕΠ, ΟΣΕΠ-ΤΕΙ θα προχωρήσουν σε 
µηνυτήρια αναφορά κατά του ΥΠ∆ΒΜΘ ως πρώτο βήµα στη διαδικασία εµπλοκής της 
δικαιοσύνης σε ένα θέµα που θεωρούν υψίστης σηµασίας για τους συναδέλφους. Έχει ήδη 
ζητηθεί γνωµοδότηση από έγκριτους συναδέλφους για το θέµα.  

Σε ότι αφορά το θέµα της χρηµατοδότησης τόνισε πως αν και δεν µπορούµε να 
υπερασπιστούµε συνολικά την επικρατούσα κουλτούρα της οικονοµικής διαχείρισης των 
πανεπιστηµίων, περικοπές της τάξης του 60% δηµιουργούν σοβαρότατα λειτουργικά 
προβλήµατα. Ανέφερε χαρακτηριστικά παραδείγµατα ανειδίκευτης εργασίας που αµείβεται στο 
ίδιο επίπεδο µε αυτό του καθηγητή και ζήτησε να επανέλθει η προ πενταετίας κατάσταση κατά 
την οποία οι µισθοί δικαστικών και καθηγητών ήταν ίσοι. 

Σχετικά µε τα θεσµικά αναφέρθηκε στο σηµαντικό και δύσκολο ζήτηµα της ∆ιοίκησης. Ζήτησε 
να παραµεριστούν τα κόµµατα ή τουλάχιστον αυτό που λέµε κόµµατα. ∆ιότι στο 90% των 
περιπτώσεων δεν είναι τα κόµµατα αυτά που αποφασίζουν αν θα υπάρχουν προαπαιτούµενα 
µαθήµατα ή τέταρτη και πέµπτη εξεταστική, αλλά «πολυχρωµατικές» µικροοµάδες. 
Προκειµένου να µιλήσουµε για νέο θεσµικό πλαίσιο πρέπει να µιλήσουµε για µια νέα 
κουλτούρα. Και το βασικό ερώτηµα είναι ποιός θα αποφασίζει, δηλαδή, ποιός θα διοικεί το 
πανεπιστήµιο. Στις σηµερινές συνθήκες µε τα 10.000 µέλη ∆ΕΠ η ηγεσία της ΠΟΣ∆ΕΠ µπήκε 
στη διαδικασία να ανατρέψει µακροχρόνιες καταστάσεις και κατεστηµένα. Σήµερα, µέσα στο 
πανεπιστήµιο υπάρχει η κρίσιµη εκείνη µάζα συναδέλφων οι οποίοι έχουν και το ακαδηµαϊκό 
και ευρύτερα το ηθικό-πολιτικό ανάστηµα να διοικήσουν το πανεπιστήµιο σωστά. Τη διοίκηση 
των πανεπιστηµίων θα πρέπει να την αναλάβουν οι πανεπιστηµιακοί δάσκαλοι. Αυτοί θα πρέπει 
να αποτελούν τον βασικό κορµό και, προφανώς, στα σώµατα διοίκησης θα πρέπει να υπάρχει 
παρουσία φοιτητών και διοικητικών. Τα Συµβούλια θα πρέπει αν έχουν λόγο στη διαδικασία 
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αξιολόγησης, λογοδοσίας, τον προγραµµατισµό, την εξεύρεση εξωτερικών πόρων, κ.λ.π. Αυτό 
που θα ισορροπήσει τη ζυγαριά σε µακροχρόνια βάση είναι µια διευρυµένη Α∆ΙΠ που θα έχει 
την ευθύνη της χρηµατοδότησης, θα κάνει την αξιολόγηση και θα µπορεί µε επαγγελµατικό 
τρόπο να εποπτεύει τα πανεπιστήµια. Σήµερα κανείς δεν εποπτεύει τίποτε, όλα πάνε στον 
πάρεδρο. Άποψη µας είναι ότι για να γίνει µια αλλαγή αυτού του µεγέθους θα πρέπει η ηγεσία 
να διαθέτει τις δυνατότητες να την πραγµατοποιήσει. Αλλά η σηµερινή ηγεσία του ΥΠ∆ΒΜΘ 
αδυνατεί να φέρει σε πέρας αλλαγές αυτού του µεγέθους. Και τούτο γιατί θα πρέπει να 
συγκρουστεί µε κατεστηµένα τα οποία είναι πολύ σύνθετα.  

Για τον χώρο της µεταλυκειακής-προπανεπιστηµιακής εκπαίδευσης-κατάρτισης ανέφερε ότι 
έχουν γίνει θεσµικές παρεµβάσεις, οι οποίες είναι ανεπαρκείς. Η προσπάθεια (στο νοµοσχέδιο 
του ∆ΙΟΦΑΝΤΟΥ) να δοθεί στον ∆ΟΑΤΑΠ η δυνατότητα να δίνεται διδακτορικό και µάστερ σε 
ανθρώπους, που δεν έχουν αναγνωρισµένο πρώτο πτυχίο, ευτυχώς δεν πέρασε αφού κρίθηκε 
αντισυνταγµατική. Η πολιτική της νυν αλλά και των προηγούµενων κυβερνήσεων εντάσσεται 
στην προσπάθεια ένταξης του ιδιωτικού πανεπιστηµίου στην ελληνική αγορά µε παράλληλη 
διατήρηση του αρθρ. 16. Έτσι όλοι θα είναι ευχαριστηµένοι.  

  

Στην τοποθέτησή του ο πρόεδρος της ΟΣΕΠ-ΤΕΙ καθ. Ι. Τσάκνης : 

Συµφώνησε µε το γενικό πλαίσιο της τοποθέτησης του προέδρου της ΠΟΣ∆ΕΠ. Η διαδικασία 
των εξελίξεων και µονιµοποιήσεων των Μελών ΕΠ καθυστερεί αναίτια, για περισσότερο από 
ένα χρόνο, µε αποτέλεσµα να παρατηρούνται σοβαρά προβλήµατα στην οµαλή λειτουργία των 
Ιδρυµάτων. Τόνισε ότι αν δεν υπάρξει εξαίρεση από τον περιορισµό του 1/5 στις προσλήψεις 
νέου εκπαιδευτικού προσωπικού, θα έχουµε συνεχή αύξηση  του έκτακτου προσωπικού, το 
οποίο δεν έχει διοικητικά καθήκοντα και αυτό θα έχει σαν συνέπεια να µην λειτουργούν τα 
όργανα διοίκησης των Τµηµάτων. Επιβάλλεται να αλλάξει το υπάρχον θεσµικό πλαίσιο των ΑΕΙ 
και συµφώνησε µε τη θέση της ΠΟΣ∆ΕΠ για την εκλογή των οργάνων διοίκησης.   

Εκτίµησε ως τραγική την µισθολογική κατάσταση των Μελών ∆ΕΠ και ΕΠ, σε σύγκριση τόσο 
µε άλλους δηµόσιους λειτουργούς, όσο και εργαζόµενους σε υπηρεσίες του στενού και 
ευρύτερου δηµόσιου τοµέα. Σε ότι αφορά τη χρηµατοδότηση ανέφερε ότι έχει µειωθεί κατά 
40% τα 2 τελευταία χρόνια και τα ΤΕΙ δεν µπορούν να ανταποκριθούν σε στοιχειώδεις 
υποχρεώσεις τους. Θεώρησε ως απαράδεκτη τη λειτουργία κολλεγίων µε νόµους franchising 
τη στιγµή που απόφοιτοι τµηµάτων πανεπιστηµίων και ΤΕΙ δεν έχουν επαγγελµατικά 
δικαιώµατα. Το σχέδιο του ΥΠ∆ΒΜΘ, για τους διευρυµένους φορείς που δόθηκε για 
διαβούλευση είναι απαράδεκτο, γιατί διαχωρίζει τους πτυχιούχους σε πριν και µετά το ν.2916 
του 2001 και δεν λαµβάνει υπόψη του την ευρωπαϊκή πρακτική. Μείζονος σηµασίας είναι τα 
µεταπτυχιακά. Ο νόµος του 2008 ορίζει σαφώς ότι τµήµατα, τα οποία έχουν θετική εξωτερική 
αξιολόγηση µπορούν να κάνουν αυτοδύναµα µεταπτυχιακά. Έχουν γίνει προτάσεις για 
µεταπτυχιακά προγράµµατα σπουδών, οι οποίες κρατούνται στα συρτάρια του υπουργείου 
παιδείας µε τη λογική ότι θα τα δούµε µετά την ψήφιση του νέου νόµου πλαισίου. Κανείς 
όµως δεν γνωρίζει πότε θα ψηφιστεί ο νέος νόµος. Οι διαδικασίες και οι λογικές που 
ακολουθούνται από το ΥΠ∆ΒΜΘ, δεν συµβάλλουν στην αναβάθµιση των ΤΕΙ. 

 

Στην τοποθέτησή του ο πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Ερευνητών ∆ηµ. Λουκάς : 

Υπενθύµισε ότι η ερευνητική κοινότητα χαιρέτησε ως θετική κίνηση την υπαγωγή του 
εποπτευοµένου από τη Γενική Γραµµατεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) ερευνητικού 
συστήµατος στο ΥΠ∆ΒΜΘ. Και ενώ θα ανέµενε κάποιος µια επιτάχυνση των διαδικασιών 
επεξεργασίας του νέου θεσµικού πλαισίου, σήµερα βρισκόµαστε σε µια κατάσταση 
στασιµότητας η οποία είναι ανεξήγητη. Το ∆εκέµβριο παραιτήθηκε ο κος Μητσός , ο οποίος 
είχε καταθέσει σχέδιο νόµου το οποίο ουδέποτε κοινοποιήθηκε στην ερευνητική κοινότητα, 
ενώ µόλις πριν δυο εβδοµάδες διορίστηκε ο νέος ΓΓΕΤ. Έχει παρέλθει χρονικό διάστηµα 
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ενάµιση χρόνου χωρίς ουσιαστικό έργο. Υπενθύµισε ότι το ερευνητικό σύστηµα της χώρας 
υφίσταται συστηµατικές αξιολογήσεις ενώ η τέταρτη κατά σειρά εξωτερική αξιολόγηση δεν 
έχει προχωρήσει. Τα ζητήµατα αυτά δεν έχουν σχέση µε τα προβλήµατα δηµοσιονοµικής 
κρίσης, αλλά µε προβλήµατα προσανατολισµού, κατευθύνσεων και αποφάσεων τις οποίες από 
ό,τι φαίνεται δεν έχει λάβει ακόµα η κυβέρνηση. Έκρινε ως ακατανόητη την προχθεσινή 
έκφραση της κας Υπουργού «Μόλις τώρα τίθεται σε εκκίνηση η ερευνητική διαδικασία στη 
χώρα µας». Υπενθύµισε την πρόσφατη έκδοση του ΕΚΤ όπου καταγράφονται οι δηµοσιεύσεις 
των ΑΕΙ και ΕΚ από το 1993 έως το 2009. Τόνισε ότι δεν είναι δυνατόν σε κάθε αλλαγή 
κυβέρνησης να εκκινούµε από το σηµείο µηδέν, ως σαν µην υπήρχε τίποτε πριν. Όλοι 
γνωρίζουµε ότι υπάρχουν εστίες αριστείας αλλά και τοµείς που έχουν µείνει πίσω. Το θέµα 
είναι τι µέτρα θα ληφθούν και ποια σύγκλιση δυνάµεων θα επιτευχθεί για να πάµε µπροστά.  

Σχετικά µε την χρηµατοδότηση προγραµµάτων ανέφερε ότι το ΕΣΠΑ προβλέπει 1,5 δισ. € για 
την έρευνα. Το µόνο πρόγραµµα που έχει προχωρήσει είναι η ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ. Αλλά και εδώ 
είµαστε ακόµα στα τεχνικο-οικονοµικά δελτία χωρίς να έχουν φθάσει ακόµη χρήµατα στις 
οµάδες. Γύρω στις 15000 άνθρωποι περιµένουν το ΘΑΛΗ από το 2009. Πρόσφατα 
ανακοινώθηκε η πρώτη φάση επιλογής του ΑΡΧΙΜΗ∆Η και προκηρύχθηκε το πρόγραµµα 
µεταδιδακτόρων. Πως είναι δυνατόν να ζητάµε αριστεία όταν έχει παρέλθει και ο τρίτος 
χρόνος του ΕΣΠΑ και βρισκόµαστε σε κατάσταση µηδενικής εκταµίευσης?  

Τόνισε ότι υπάρχουν ερευνητικά ινστιτούτα στα οποία οι ερευνητές και οι άλλοι υπάλληλοι 
λαµβάνουν τους µισθούς τους µε µεγάλη καθυστέρηση.  

Σχετικά µε το µισθολογικό ανέφερε ότι η ερευνητική κοινότητα διεκδικεί µια καλλίτερη θέση. 
Η συζήτηση για το νέο µισθολόγιο δεν µπορεί να γίνεται µε βάση τις οριζόντιες µειώσεις. 
Απαιτείται η µετάθεση της συζήτησης στην αµοιβή της γνώσης, της ικανότητας, της 
παραγωγής, του επιπέδου ειδίκευσης, της θέσης ευθύνης.  

 

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