ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΣΤΗ ∆.Ε. ΤΗΣ ΠΟΣ∆ΕΠ
ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ
(Θέµα 5ο της 5ης Συνεδρίασης της ∆.Ε. της ΠΟΣ∆ΕΠ, Αθήνα, 9 Οκτωβρίου 2010)
Είναι προσβλητικό για την Ανώτατη Εκπαίδευση και τους πανεπιστηµιακούς το γεγονός ότι η
ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας ανακοίνωσε, επιτιθέµενη ταυτόχρονα µε πρωτοφανείς
χαρακτηρισµούς στους πανεπιστηµιακούς, µια σειρά θέσεων χωρίς µια στοιχειώδη
αυτοκριτική για το ρόλο των διαδοχικών κυβερνήσεων που µε:
• την ακατάλληλη και ανεπαρκή χρηµατοδότηση,
• τη διαρκή ασυνέπεια στις δεσµεύσεις (θέσεις, προσωπικό, χρηµατοδότηση, διαχείριση
προγραµµάτων, κλπ.),
• τη δηµιουργία νέων Πανεπιστηµίων και Τµηµάτων δια εξαναγκασµού, κλπ.,
στραγγαλίζουν εδώ και δεκαετίες την οµαλή και δηµιουργική λειτουργία των
Πανεπιστηµίων.
Η ∆.Ε. της ΠΟΣ∆ΕΠ συζήτησε τις σαρωτικές αλλαγές που ανακοινώθηκαν από την ηγεσία
του Υπουργείου Παιδείας στους ∆ελφούς και κατέληξε, καταρχήν, στις παρακάτω θέσεις
(κόκκινες γραµµές):
1.
Ως προς τη διοίκηση των ΑΕΙ, θεωρεί ότι µε τον προτεινόµενο ∆ιοικητικό
Συµβούλιο, την υποβάθµιση των λειτουργιών των πρυτανικών αρχών και της Συγκλήτου και
τον αποκλεισµό των φοιτητών καταργείται το συνταγµατικά κατοχυρωµένο αυτοδιοίκητο των
Πανεπιστηµίων. Η ∆.Ε. θεωρεί ότι η απάντηση στις δυσλειτουργίες που παρατηρούνται στα
ΑΕΙ δεν είναι η συρρίκνωση των δηµοκρατικών διαδικασιών και της διαφάνειας αλλά η
βελτίωση και διεύρυνσή τους. Η ∆.Ε. διαφωνεί µε κάθε ιδέα διορισµού άνωθεν διοικητικών
αρχών των ΑΕΙ.
2.
Η ∆.Ε. της ΠΟΣ∆ΕΠ θεωρεί ότι η χρηµατοδότηση των Ανώτατης Παιδείας
αποτελεί συνταγµατικά κατοχυρωµένη υποχρέωση της πολιτείας και απορρίπτει την ιδέα της
χρηµατοδότησης υπό όρους (µε βάση π.χ. τη µη-ακαδηµαϊκή αξιολόγηση, την αναλογία
εισερχόµενων και εξερχόµενων φοιτητών ή τη χρηµατοδότηση µέσω «κουπονιών» που θα
οδηγήσει σε δίδακτρα).
3.
Η ∆.Ε. της ΠΟΣ∆ΕΠ απορρίπτει επίσης τη µεταβίβαση της µισθοδοσίας από το
Υπουργείο στα Πανεπιστήµια, τα οποία υποχρηµατοδοτούνται και εποµένως θα
εξαναγκαστούν να αναζητήσουν πρόσθετους ιδιωτικούς πόρους, να απολύσουν προσωπικό ή
να διαφοροποιήσουν τις αµοιβές (όλων των κατηγοριών) των εργαζοµένων.
4.
Η ∆.Ε. της ΠΟΣ∆ΕΠ απορρίπτει τη γενίκευση του συστήµατος των «πιστωτικών
µονάδων» που οδηγεί στο σπάσιµο των ενιαίων, ακαδηµαϊκών πτυχίων και τη διδακτική
ισοτιµία των υπηρεσιών κατάρτισης που προσφέρουν ιδιωτικές κερδοσκοπικές επιχειρήσεις
µε τα πανεπιστηµιακά µαθήµατα.
Η ∆.Ε. καλεί τα πανεπιστηµιακά όργανα και τους συλλόγους ∆ΕΠ να ανοίξουν άµεσα έναν
ουσιαστικό διάλογο (και µε την κοινωνία), να διαµορφώσουν θέσεις και να προγραµµατίσουν
δράσεις προς την κατεύθυνση τόσο της υπεράσπισης του δηµόσιου αγαθού της Παιδείας και
της δηµόσιας και δωρεάν ανώτατης εκπαίδευσης όσο και της βελτίωσης και περαιτέρω
ανάπτυξης των Πανεπιστηµίων.
Με γνώµονα τα παραπάνω, η ∆.Ε. της ΠΟΣ∆ΕΠ ψηφίζει το παρακάτω πρόγραµµα δράσης
της Οµοσπονδίας.
Α) καλεί τους συλλόγους µελών ∆ΕΠ και τα πανεπιστηµιακά όργανα (Σύγκλητοι, Τµήµατα,
Πρυτανείες) να συνεδριάσουν άµεσα και να λάβουν θέση απέναντι στις διακηρυγµένες
προθέσεις του Υπουργείου

Β) Προγραµµατίζει άµεσα κοινή συνεδρίαση όλων των συνδικαλιστικών φορέων που
δραστηριοποιούνται στην εκπαίδευση (εκπαιδευτικές-ερευνητικές οµοσπονδίες, φοιτητές)
Γ) Προτείνει την συνδιοργάνωση πανεκπαιδευτικού 2ήµερου ενηµέρωσης και διαλόγου σε
εθνική κλίµακα για την παιδεία και τα προβλήµατά της, µε ταυτόχρονη απεργιακή
κινητοποίηση του κλάδου (πρώτο 10ήµερο Νοεµβρίου), την οποία και εισηγείται στους
συλλόγους ∆ΕΠ.
∆) Νέα συνεδρίαση της ∆Ε το δεύτερο 10ήµερο του Νοεµβρίου για επανεκτίµηση της
κατάστασης και κλιµάκωση του αγώνα υπέρ ενός δηµόσιου-δωρεάν πανεπιστηµίου.
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