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Αγαπητές/οί συνάδελφοι,
Πέρασε περίπου ένας µήνας από τότε που «χρίστηκα», και επίσηµα, µέλος του
Τµήµατος. Ήρθε λοιπόν η ώρα να σας ευχαριστήσω για τη θερµή υποδοχή.
Ευχαριστώ όλους, και ιδιαίτερα την Πρόεδρο Λούκα Κατσέλη για όσα έκανε από την
ηµέρα που πρωτοήρθαµε σε (τηλεφωνική) επαφή έτσι ώστε να βρίσκοµαι τώρα εδώ.
Ακόµα πρέπει να ευχαριστήσω το Νίκο Πετραλιά ο οποίος είναι υπεύθυνος για την
σταδιακή ωρίµανση της ιδέας να σας κουβαληθώ. (Με άλλα λόγια µπορείτε να
απευθύνετε όλα τα παράπονα σε εκείνον!)
Πέρυσι µου δόθηκε η ευκαιρία να έχω την πρώτη µου επαφή µε πολλούς από εσάς
στην διάρκεια του εξαµήνου που βρέθηκα εδώ υπό την ιδιότητα του επισκέπτηκαθηγητή. Ο Γιώργος Κριµπάς όχι µόνο µε «σπίτωσε» στο γραφείο του αλλά και µου
υπενθύµισε ότι κάποιος µπορεί να παραµένει ποιητής ακόµα και όταν ασχολείται
συστηµατικά µε την οικονοµική. Ο Βασίλης Δρουκόπουλος έδωσε µια νέα διάσταση
στην έννοια της φιλοξενίας (ακόµα και από το κρεββάτι του νοσοκοµείου του). Ο
Μάνος Κουντούρης απεδείχθη η «άγκυρα» του 7ου ορόφου καθώς µε τη συνεχή
παρουσία και το µόνιµο χαµόγελο προσέφερε σιγουριά και ασφάλεια. Ο Νίκος
Χαριτάκης επιβεβαίωσε την οµορφιά της συνεργασίας µε άτοµα διαφορετικής
φιλοσοφικής/πολιτικής στάσης.
Πέρα από τις γενικές ευχαριστίες, θα ήθελα να σας µεταφέρω κάτι που ίσως σας
παραξενεύσει: Το Τµήµα, πιστεύω, έχει τις δυνατότητες να αποτελέσει σηµείο
αναφοράς και πόλο έλξης όχι µόνο για τον Ελλαδικό αλλά και για τον διεθνή χώρο.
Τα µειονεκτήµατα και οι αδυναµίες είναι βέβαια σωρός. Όµως το Τµήµα αυτό έχει
αρετές από εκείνες που η καλύτερη οργάνωση, τα ωραιότερα κτίρια και τα
περισσότερα χρήµατα δεν µπορούν να δηµιουργήσουν. Δεν θα επεκταθώ περαιτέρω
για να µη σας κουράσω.
Τέλος, επιτρέψτε µου να καταθέσω κάποια στοιχεία για ένα θέµα που δεν απασχολεί
κανέναν από εµάς προσωπικά (ούτε και εµένα πλέον) αλλά που έχει σηµασία στο
βαθµό που σκοπεύουµε να πείσουµε συναδέλφους οι οποίοι εργάζονται σε
πανεπιστήµια του εξωτερικού να επανακάµψουν. Πρόκειται για ένα πίνακα µε το
κόστος ευκαιρίας µιας τέτοιας µετακίνησης. Πιστεύω ότι είναι σηµαντικό να
γνωρίζουµε τί ζητάµε από έναν συνάδελφο όταν της/του προτείνουµε να έρθει στο
δικό µας Τµήµα από το εξωτερικό. Πιστεύετε ότι αξίζει να λάβουµε κάποια µέτρα για
τη µείωση του κόστους αυτού;
Φιλικά
Γιάνης Βαρουφάκης
Κυριακή, 26 Μαρτίου 2000

Σύγκριση του κόστους ευκαιρίας µετακίνησης στο Πανεπιστήµιο Αθηνών µε
εκείνο που «κατέβαλα» για να µετακινηθώ σε τέσσερα άλλα Πανεπιστήµια
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Σηµειώσεις:
1. Συµπεριλαµβάνει υπεύθυνες δηλώσεις και αιτήσεις που χρειάστηκε να
κατατεθούν στις αρµόδιες υπηρεσίες για να εκλεγώ και κατόπιν να διορισθώ
2. Συµπεριλαµβάνει µόνο τηλεφωνικές συνοµιλίες οι οποίες µου υπεδείχθησαν από
κάποια επίσηµη υπηρεσία. Στις παρενθέσεις αναφέρεται ο αριθµός των
προσπαθειών που χρειάστηκαν για να επιτευχθούν τα τηλεφωνήµατα αυτά (π.χ.
δεν απαντήθηκε το τηλέφωνο, βούϊζε, έλειπε ο/η αρµόδιος κτλ.) Δεν
συµπεριλαµβάνεται ο αριθµός των κλήσεων οι οποίες µπορεί να θεωρηθούν ότι
ήταν αποτέλεσµα της ανυποµονησίας µου
3. Π.χ. σε πρεσβείες για επιβεβαίωση υπογραφών, ΔΙΚΑΤΣΑ, επιτροπές
υγειονοµικού, νοσοκοµεία, ποινικό µητρώο, γραµµατεία για τον διορισµό, κτλ
4. Πρόκειται για τον αριθµό Α4 φωτοτυπιών βιογραφικού, αίτησης, δηµοσιεύσεων
κτλ
5. Οι ώρες που δαπανήθηκαν για φωτοτυπίες, συγγραφή αναλυτικού βιογραφικού
κλπ. είναι ακριβείς. Για επισκέψεις σε υπηρεσίες κ.ο.κ. χρησιµοποίησα πολύ
συντηρητικά proxies (π.χ. 45 λεπτά για κάθε επίσκεψη σε κάποια υπηρεσία –
συµπεριλαµβανοµένου και του χρόνου µετάβασης)
6. Πρόκειται για το κόστος παραβόλων, φωτοτυπιών κλπ. Δεν συµπεριλαµβάνει
τηλέφωνα, µεταφορικά έξοδα κλπ
Σηµειωτέον ότι τα παραπάνω δεν συµπεριλαµβάνουν στοιχεία που αφορούν
εκπλήρωση στρατιωτικών υποχρεώσεων. Έτσι µπορεί να θεωρηθούν ως
αντιπροσωπευτικά του κόστους ευκαιρίας µιας αίτησης τόσο από υποψηφίους γένους
αρσενικού όσο και θηλυκού. Όσον αφορά τους πρώτους, υπάρχει η άποψη ότι οι
άρρενες έτσι κι αλλιώς πρέπει να υπηρετήσουν την πατρίδα (ανεξάρτητα από την
πανεπιστηµιακή τους καριέρα) οπότε δεν είναι σωστό να συµπεριλαµβάνεται το
«κόστος» αυτό σε ένα πίνακα σαν τον παραπάνω. Για αυτό το λόγο και
απεκλείσθησαν τα ανάλογα στοιχεία.
Πιστεύω όµως ότι, εφόσον στοχεύσουµε κάποια στιγµή να προσκαλέσουµε σε
µόνιµη θέση έναν µετανάστη ο οποίος δεν θα είχε άλλο λόγο να επιστρέψει στην
Ελλάδα, και ο οποίος τελεί νοµίµως εκτός στρατεύµατος (εφόσον δεν παραµένει στη

χώρα περισσότερο από 6 µήνες το έτος), θα ήταν ουτοπικό να µην λάβουµε υπ’ όψη
το τεράστιο κόστος της εκπλήρωσης υποχρεώσεων που δεν θα του εζητείτο να
εκπληρώσει αλλού. Ας ελπίσουµε ότι ο νόστος θα παίξει, σε µια τέτοια περίπτωση,
τον απαιτούµενο εξισορροπητικό ρόλο.

ΠΡΟΣΦΑΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ (4/11/2005) ΑΠΌ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
(Σ. ΚΩΤΣΙΟΣ) ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΝΑ
ΠΡΟΣΚΛΗΘΕΙ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΣ ΟΜΙΛΗΤΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ.
Αγαπητοί Συνάδελφοι,
έχοντας αποκτήσει µία µικρή εµπειρία για την γραφειοκρατία που χρειάζεται
προκειµένου να πληρωθεί από τον ΕΛΚΕ
κάποιος καθηγητής που έχουµε προσκαλέσει από το εξωτερικό, αποφάσισα να σας
κοινοποιήσω τα σχετικά βήµατα προς διευκόλυνση σας.
Εάν στα παρακάτω υπάρχουν λάθη ή γνωρίζετε άλλη µέθοδο χρηµατοδότησης, πιό
απλή παρακαλώ ειδοποιείστε µε.

Έστω ότι ο συνάδελφος µε το όνοµα ΔΕΠ θέλει να προσκαλέσει ένα ξένο καθηγητή
µε το όνοµα Χ για διαλέξεις και θέλει να τον πληρώσει από το πρόγραµµα LEFTA
που χειρίζεται ο ΕΛΚΕ. Tα γραφειοκρατικά βήµατα που πρέπει να ακολουθήσει
είναι τα ακόλουθα.
Προτού έρθει ο ξένος.
Βήµα 1ον. Αρκετό καιρό πριν (µιλάµε για 3-4 µήνες) την έλευση του Χ, καταθέτετε
αίτηση προς το ΔΣ του Τµήµατος µας για να εγκρίνει την έλευση του. Στην αίτηση
σας εξηγείτε λεπτοµερώς του λόγους που τον προσκαλείτε καθώς και γιατί αυτόν και
όχι άλλον. Επίσης ζητάτε να ορισθεί από το ΔΣ ο ΔΕΠ σαν επιστηµονικός υπεύθυνος
του όλου εγχειρήµατος.
Βήµα 2ον : Ζητάτε από την γραµµατεία του Τµήµατος αντίγραφο της απόφασης του
ΔΣ . Φροντίστε να αναφέρει οπωσδήποτε τους λόγους πρόσκλησης του Χ.
Βήµα 3ον : Με αίτηση σας στη γραµµατεία του Τµήµατος µας, ζητάτε να σας
χορηγηθεί αντίγραφο απόφασης ΓΣ για το ποιος είναι ο επιστηµονικός υπεύθυνος του
προγράµµατος LEFTA. Εάν πρόκειται για τα προγράµµατα προπτυχιακών και
µεταπτυχιακών σπουδών, υπεύθυνος είναι ο κ. Καινούργιος (και µέχρι να ορκισθεί ,
ο κ. Πετράκης), εάν πρόκειται για άλλο πρόγραµµα πρέπει να γνωρίζετε και τον
υπεύθυνο του. ΠΡΟΣΟΧΗ, εάν έχετε σκοπό να πληρωθεί ο προσκεκληµένος από
λεφτά του Τµήµατος (προπτυχιακά και µεταπτυχιακά προγράµµατα), πρέπει να έχετε
ήδη εξασφαλίσει σχετική απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής.

Βήµα 4ον: Στέλνετε µήνυµα στον καθηγητή Χ, που θα έρθει, να έχει µαζύ του
φωτοτυπία διαβατηρίου και φωτοτυπία της ασφαλιστικής του κάρτας. (Αυτά για
ανθρώπους εκτός ΕΕ είναι απαραίτητα για να πάρουν visa για εντός ΕΕ πρέπει να
τους τα υπενθυµίσουµε).
Βήµα 5ον. Ετοιµάζετε ένα ιδιωτικό συµφωνητικό, από αυτά που χορηγεί ο ΕΛΚΕ
µεταξύ του επιστηµονικού υπευθύνου του προγράµµατος LEFTA και του κ. Χ και το
έχετε έτοιµο για υπογραφή από τον Χ.
Βήµα 6ον : Ετοιµάζετε µία εντολή του υπευθύνου του LEFTA, προς τον ΕΛΚΕ για
την χορήγηση των χρηµάτων.
Μόλις έρθει ο ξένος.
Βήµα 7ον : Βγάζετε τις φωτοτυπίες που έχουµε πει. Βάζετε τον κ.Χ και υπογράφει το
συµφωνητικό.
Βήµα 8ον : Ετοιµάζετε βεβαίωση του Προέδρου του Τµήµατος µας ότι η διάλεξη
δόθηκε.
Βήµα 9ον : Ετοιµάζετε βεβαίωση του ΔΕΠ ότι ο κ. Χ ήλθε στη Ελλάδα και έκανε
αυτά που είχαν συµφωνηθεί (διαλέξεις, σεµινάρια, έρευνα κ.λ.π.)
Βήµα 10ον : Έχοντας µαζέψει όλη τη παραπάνω χαρτούρα, πηγαίνετε στον ΕΛΚΕ και
την καταθέτετε. Εάν ο Χ θα µείνει στην Ελλάδα καιρό µπορεί να παραλάβει την
επιταγή σε µερικές ηµέρες . Εάν ο Χ φεύγει (έχει έρθει για 3-4 ηµέρες) πρέπει να
παρακαλέσετε (αυτή τη λέξη χρησιµοποίησε η αρµοδία υπάλληλος) να βγάλουν την
επιταγή ΑΜΕΣΑ (σε µισή ή µία ώρα), αλλιώς θα προχωρήσετε στη διαδικασία των
εµβασµάτων, για τα οποία θα πρέπει να ρωτήσετε σχετικά.
ΚΑΛΗ ΤΥΧΗ
Στ.Κώτσιος

