∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ

ΚΙΝΗΣΗ ΑΠΘ

ΓΙΑ ΤΗ «∆ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ» ΣΤΟ ΑΠΘ
Συνάδελφοι,
Ένας µεγάλος αριθµός πανεπιστηµιακών οργάνων και συλλόγων ∆ΕΠ έχουν ήδη απορρίψει µε αποφάσεις τους
το κείµενο διαβούλευσης του υπουργείου. Παράλληλα έχουν απορρίψει ως προσχηµατικό το διάλογο που
εξαγγέλθηκε από την κυβέρνηση, η οποία από την πλευρά της επιδιώκει να εξασφαλίσει τη µέγιστη συναίνεση
της πανεπιστηµιακής κοινότητας, τη στήριξη του «πλαισίου αλλαγών» καθώς και τη συµβολή στην υλοποίησή
του.
Με βάση το κείµενο διαβούλευσης για τις αλλαγές στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση:
• Η παρεχόµενη εκπαίδευση και η Παιδεία γενικότερα µετατρέπονται και θεσµικά σε εµπόρευµα. Η
επιστηµονική γνώση µετατρέπεται σε κατάρτιση για τους πολλούς, που θα αναζητούν εργασία, φτηνοί,
ευέλικτοι, καταρτισµένοι, και όχι µορφωµένοι, εργαζόµενοι.
• Τα ευέλικτα προγράµµατα «ενοτήτων γνώσεων», που δεν έχουν σχέση µε την επιστήµη, θα καθορίζονται
από το πανεπιστήµιο - επιχείρηση και τους χρηµατοδότες του που θα «ανοίγουν τα µάτια» των φοιτητών για
το τι ζητάει η «αγορά».Το «νέο» πανεπιστήµιο καλείται να «εκπαιδεύσει» τους εργαζόµενους που θέλει η
«αγορά», εργαζόµενους χωρίς δικαιώµατα µε ατοµικές συµβάσεις δουλείας.
• Τα επιστηµονικά αντικείµενα διασπώνται και µετατρέπονται σε πιστωτικές µονάδες.
• Συρρικνώνεται περαιτέρω κάθε έννοια ακαδηµαϊκής ελευθερίας και ανεξάρτητης αναζήτησης της
επιστηµονικής αλήθειας. Στην πράξη καταργείται η βασική έρευνα και προωθείται µόνο η εφήµερη –
εφαρµοσµένη.
• Οι βασικές λειτουργίες του Παν/µίου ανατίθενται στους εκπροσώπους του µεγάλου κεφαλαίου, των
«δυνάµεων της αγοράς». Η διοίκηση των ιδρυµάτων περνάει στον έλεγχο των επιχειρήσεων.
• Η κρατική χρηµατοδότηση θα γίνεται µε προγραµµατικές συµφωνίες (τα γνωστα από το 2007 4-ετή
συµβόλαια) και µε κριτήρια ανταγωνιστικότητας». Τα πανεπιστήµια και τα ΤΕΙ θα αναζητούν χορηγούς και
φοιτητές-πελάτες. Σχολές και τµήµατα µε µειωµένες δυνατότητες στην αναζήτηση πόρων από την «αγορά»
θα απειλούνται άµεσα µε οικονοµικό στραγγαλισµό.
• Το εργασιακό καθεστώς του προσωπικού των ΑΕΙ εξατοµικεύται. Οι αµοιβές διασπώνται σε ελάχιστο και
σε πριµ αποδοτικότητας.
• Η βαθµίδα του Λέκτορα µετατρέπεται σε αποκλειστικά διδακτικό προσωπικό χωρίς δυνατότητες
ακαδηµαϊκής εξέλιξης.
• Η σίτιση και η στέγαση ανατίθεται στους ιδιώτες (φοιτητικά δάνεια, Σ∆ΙΤ). Η φοιτητική µέριµνα
µετατρέπεται σε δάνειο από τις τράπεζες.
~ .~ .~
Η απόφαση της Συγκλήτου του ΑΠΘ αποδοκιµάζει µεν το κείµενο διαβούλευσης του Υπουργείου, όµως οι λόγοι
που επικαλείται είναι αναντίστοιχοι της επίθεσης που δέχεται η δηµόσια Παιδεία και η Ανώτατη Εκπαίδευση και
είναι τελικά κατώτερη των περιστάσεων, όχι µόνο σε πολιτικό, αλλά ακόµη και σε καθαρά ακαδηµαϊκό επίπεδο.
Ενώ θεωρεί ότι το κείµενο διαβούλευσης δεν απαντά σε κανένα από τα µεγάλα προβλήµατα της Παιδείας, δεν
αποπειράται καν να θέσει το ζήτηµα των αιτιών και των ευθυνών για τα προβλήµατα αυτά. ∆εν γίνεται καµία
αναφορά για την ήδη επιτελούµενη διείσδυση των επιχειρήσεων στα Πανεπιστήµια, για την προώθηση και
καθιέρωση των ιδιωτικοοικονοµικών κριτηρίων στη λειτουργία των Πανεπιστηµίων και ΤΕΙ, για το κόστος
σπουδών που καλούνται να πληρώσουν οι λαϊκές οικογένειες. Επιπλέον, η συγκρότηση τεσσάρων επιτροπών
διαµόρφωσης προτάσεων αποδεικνύεται ότι είναι το πρώτο βήµα για την εισαγωγή στη «διαβούλευση» από το
παράθυρο. Τα κείµενα/σχέδια των επιτροπών αυτών που δόθηκαν στη δηµοσιότητα υιοθετούν βασικά σηµεία
των θέσεων του Υπουργείου και τα προβάλλουν ως αιτήµατα πια του ΑΠΘ. Παράλληλα προωθούν την επιδίωξη
να αναθέσει η κυβέρνηση στα ίδια τα ιδρύµατα να υλοποιήσουν τις αλλαγές. Να γίνουν τα ίδια χαλίφηδες στη
θέση του χαλίφη. Αποδεικνύεται ότι αυτό που κυρίως ενδιαφέρει είναι το ζήτηµα της διοίκησης του
πανεπιστηµίου. ∆ηλαδή, να αναλάβουν οι ίδιες οι πρυτανικές αρχές το ρόλο του µάνατζερ στα πανεπιστήµια επιχειρήσεις που προωθεί η κυβέρνηση. Ενώ τα κείµενα των επιτροπών αναφέρονται εκτενώς στο αυτοδιοίκητο
του Πανεπιστηµίου και στον τρόπο εκλογής του Πρύτανη και της Συγκλήτου, δεν κάνουν καµία αναφορά στο
διορισµό µάνατζερ, βασική επιλογή του ισχύοντος νόµου Γιαννάκου.

Στα κείµενα των επιτροπών ενώ απουσιάζει κάθε αναφορά στο περιεχόµενο και την οργάνωση των σπουδών
καθώς και στον κίνδυνο διάλυσής τους, υιοθετούνται ή/και εξειδικεύονται βασικές θέσεις του Υπουργείου,
όπως η εισαγωγή σε γενικό πρώτο έτος σπουδών, η χρηµατοδότηση στη βάση συµβολαίων, η χρηµατοδότηση και
από ιδιώτες, η θεσµοθέτηση νέας ανεξάρτητης αρχής για τη διαχείριση της χρηµατοδότησης της Ανώτατης
Εκπαίδευσης, οι τρεις βαθµίδες ∆ΕΠ, οι διαδικασίες εκλογής/εξέλιξης ∆ΕΠ, οι αλλοδαποί
εκλέκτορες/εισηγητές, η φοιτητική µέριµνα µε δάνεια και ανταποδοτικές υποτροφίες, κτλ.
Στα οικονοµικά ζητήµατα η συµφωνία µε το υπουργείο δεν χωρά καµιά προσπάθεια συγκάλυψης για τους
συντάκτες των κειµένων. Η χρηµατοδότηση της Ανώτατης Εκπαίδευσης και της Έρευνας δεν φαίνεται να
αποτελεί υποχρέωση της Πολιτείας, ούτε τους ενδιαφέρει το ύψος χρηµατοδότησης. Από την άλλη όµως
υπάρχει πλούσιος προβληµατισµός και προτάσεις για το πως θα διαµορφωθεί το πλαίσιο διαχείρισης της
χρηµατοδότησης. Εντύπωση προκαλεί η «καινοτοµία» της προτροπής προς τα µέλη ∆ΕΠ να αναπτύξουν εκτός
Ιδρύµατος δραστηριότητες ώστε να εξασφαλισθούν άλλες πηγές εσόδων και για τους ίδιους και για τα
Πανεπιστήµια, καθώς και να απαλλάσσονται από την φορολόγηση οι χορηγίες και οι δωρεές.
Οι συντάκτες των κειµένων αποδεικνύονται βασιλικότεροι του βασιλέως και στην υιοθέτηση όλων των θέσεων
του υπουργείου που διαλύουν το ενιαίο πανεπιστηµιακό µισθολόγιο και εξατοµικεύουν το καθεστώς αµοιβών.
Συµφωνούν στο να περιέλθει στα ιδρύµατα η µισθοδοσία, να υπάρχει ο ελάχιστα καθορισµένος -από την
πολιτεία- µισθός του προσωπικού, το προσωπικό «θα επιδοτείται» σύµφωνα µε τα τρέχοντα συµβόλαια, κάθε
ίδρυµα θα διαµορφώνει δική του συµπληρωµατική πολιτική κινήτρων προς το προσωπικό του.
Το θέµα της δηµόσιας δωρεάν Παιδείας δεν θίγεται πουθενά. Αντίθετα, φαίνεται να ενδιαφέρει αρκετά τους
συντάκτες των σχεδίων η αύξηση των εσόδων των ιδρυµάτων µε την προσέλκυση αλλοδαπών φοιτητών.
Έχουν «ενδιαφέρον» και άλλες προτάσεις των επιτροπών, που συµβάλλουν στον εµπλουτισµό των θέσεων του
υπουργείου.
•
•

•
•

Ζητούν στις διαδικάσίες εκλογής/εξέλιξη να εισαχθεί ο θεσµός του «εισηγητή ή/και εκφραστή γνώµης και
από τη διεθνή επιστηµονική κοινότητα»!!!
Εισηγούνται ως αναγκαία την επαναφορά του θεσµού των βοηθών και επιστηµονικών συνεργατών.
Αυτό σε συνδυασµό µε τον περιορισµό των βαθµίδων ∆ΕΠ σε τρεις και τη «µετάλλαξη» της βαθµίδας
του Λέκτορα σε θέση Π∆407, οδηγεί σε υποβάθµιση των συνθηκών εργασίας, έρευνας και εξέλιξης
των κατώτερων βαθµίδων. Η πρόταση τους για «θεσµοθέτηση της δυνατότητας χορηγίας Εδρών» µε
πρόσχηµα την εξασφάλιση εσόδων, προετοιµάζει το έδαφος για επαναφορά του «καινοτόµου» θεσµού
της Έδρας.
Ζητούν ετήσια διαρκή «αξιολόγηση» και συνολική πενταετή ή τετραετή, αλλά µε … αντικειµενικά κριτήρια.
Εισηγούνται τη θεσµοθέτηση αρµοδιοτήτων της Συνόδου των Πρυτάνεων, χαρακτηρίζοντάς την ως γεγονός
εξαιρετικά χρήσιµο για τη «διαµόρφωση γνώµης και βούλησης της ακαδηµαϊκής κοινότητας». Θέλουν να
δώσουν ιδιαίτερες εξουσίες στη σύνοδο των Πρυτάνεων, ένα «θεσµό» που µέχρι τώρα έµπρακτα στηρίζει
τη γραµµή του εκάστοτε υπουργείου.

Τέλος οι γενικότητες των κειµένων, η πληθώρα ασαφειών και σηµείων που αποδέχονται πολλαπλές ερµηνείες
βοηθά στην υιοθέτηση κάθε βολικής ερµηνείας.
~ .~ .~
Συνάδελφοι,
Η ∆ΗΠΑΚ σας καλεί να µη συναινέσετε στο διάλογο για την αποδοχή των µέτρων αυτών. Σας καλεί να
απορρίψετε το κείµενο διαβούλευσης του Υπουργείου που επιχειρεί να γκρεµίσει ό,τι έχει αποµείνει απ' το
δηµόσιο χαρακτήρα της Ανώτατης Εκπαίδευσης, να ολοκληρώσει την πλήρη προσαρµογή του Ελληνικού
Πανεπιστηµίου στις ανάγκες αύξησης της κερδοφορίας του µεγάλου κεφαλαίου, κείµενο που αποτελεί το
επιστέγασµα των προηγούµενων αλλαγών στην Παιδεία, στα πλαίσια των διακηρύξεων της Λισαβόνας και της
Μπολόνιας. Να απορρίψετε και τα κείµενα των επιτροπών που σύνεστησε η πρυτανεία γιατί όχι µόνο δεν
απαντούν στα σύγχρονα προβλήµατα της Παιδείας, αλλά υιοθετούν τα βασικά σηµεία των θέσεων του
υπουργείου και συµβάλλουν στην εξειδίκευση πολλών από αυτά. Αποδεικνύεται ότι µε κάλυµµα την
"αποδοκιµασία του κειµένου διαβούλευσης" της κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ, τα κείµενα των επιτροπών αποτελούν
όχηµα για να περάσουν οι αντιδραστικές αλλαγές από το παράθυρο.
Στις σηµερινές συνθήκες έντασης της επίθεσης στο σύνολο των λαϊκών κατακτήσεων έχει ιδιαίτερη αξία η
αποκάλυψη και η πολιτική καταδίκη των παρατάξεων (ΚΙΠΑΝ, Πανεπιστηµιακή Συµπαράταξη,

ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ) που στηρίζουν έµπρακτα το «πλαίσιο αλλαγών» της κυβέρνησης για το επιχειρηµατικό
πανεπιστήµιο, που συµβάλλουν στη διαβούλευση και στη συγκεκριµενοποίηση πλευρών του κειµένου του
υπουργείου, που υπονοµεύουν τις κινητοποιήσεις και τις αγωνιστικές διεκδικήσεις του κλάδου, όλων αυτών που
αποτέλεσαν και αποτελούν «δούρειο ίππο» στην υλοποίηση των κατευθύνσεων της «Μπολόνια».
~ .~ .~
Η ∆ΗΠΑΚ πιστεύει ότι η µόνη διέξοδος για το Πανεπιστήµιο και την Επιστήµη πρέπει να αναζητηθεί στην
κατεύθυνση της παραγωγής επιστηµονικού δυναµικού ικανού να αναπτύξει στο έπακρο τις παραγωγικές και
πνευµατικές δυνατότητες της χώρας, που θα υπηρετεί τις ανάγκες για την ικανοποίηση των σύγχρονων λαϊκών
αναγκών και όχι των µονοπωλίων.
Οι γενικές αρχές της Παιδείας για την οποία αγωνίζεται η ∆ΗΠΑΚ είναι, επιγραµµατικά:
•

•
•

•

•
•

•
•

•

Αναδιαµόρφωση µιας Ενιαίας Ανώτατης Εκπαίδευσης, αποκλειστικά δηµόσιας και δωρεάν, που θα προωθεί
την εξέλιξη των επιστηµών και την αξιοποίηση των παραγωγικών δυνατοτήτων της χώρας. Μια Παιδεία
που θα έχει στόχο την ολόπλευρη ανάπτυξη επιστηµονικού δυναµικού ικανού να συµβάλλει στην άνοδο του
υλικού και πνευµατικού επιπέδου του λαού µας. Στο πλαίσιο της, θα αντιµετωπίζονται ισότιµα όλα τα
επιστηµονικά αντικείµενα και οι επιστήµες.
Χρηµατοδότηση της δηµόσιας Παιδείας τουλάχιστον στο 15% του κρατικού προϋπολογισµού και
τριπλασιασµός των δηµόσιων δαπανών για την έρευνα.
Θωράκιση του δηµόσιου χαρακτήρα του πανεπιστηµίου µε επαρκείς αµοιβές των λειτουργών του, που
ταυτόχρονα να έχουν σαν πλήρη και αποκλειστική απασχόληση την ενασχόληση µε την επιστηµονική έρευνα
και διδασκαλία, χωρίς να υποβάλλονται σε εκβιασµούς για να γίνουν επιχειρηµατίες ή υπεργολάβοι και
υπάλληλοι επιχειρηµατικών συµφερόντων.
Απάλειψη κάθε δυνατότητας επιχειρηµατικής δραστηριότητας και δηµιουργίας εταιρειών οποιοδήποτε τύπου
(κερδοσκοπικές, εµπορικές, τεχνοβλαστοί, ΙΕΚ, ΚΕΚ, κτλ) είτε από τα ίδια τα πανεπιστήµια, είτε από µέλη
∆ΕΠ.
Κατάργηση του αναχρονιστικού-αντιεπιστηµονικού διαχωρισµού σε πανεπιστηµιακή και µη πανεπιστηµιακή
ανώτατη εκπαίδευση.
Αναµόρφωση της οργάνωσης και του περιεχοµένου ενιαίων προγραµµάτων σπουδών ανά επιστηµονικό
αντικείµενο, που θα εισάγουν τους φοιτητές σε ερευνητικές εµπειρίες, και θα παρέχουν επιστηµονική
ειδίκευση και πλήρη επαγγελµατική επάρκεια µε την απόκτηση του πτυχίου, σε ένα ενιαίο κύκλο
προπτυχιακών σπουδών.
Ενιαίο µεταπτυχιακό κύκλο σπουδών που να οδηγεί στην παραγωγή νέας γνώσης και θα οδηγεί στην
απονοµή αποκλειστικά διδακτορικού διπλώµατος.
Καθιέρωση ενιαίου βασικού δωδεκάχρονου υποχρεωτικού σχολείου για τη διεύρυνση της γενικής
εκπαίδευσης, ώστε να πάψει η πρόωρη επαγγελµατική επιλογή και εκπαίδευση, πριν τη συµπλήρωση του
σύγχρονου µορφωτικού έργου του σχολείου και την ενηλικίωση του νέου ανθρώπου. Σχολείο που θα βοηθά
τους µαθητές να κατανοήσουν τους νόµους της φύσης και της κοινωνικής ζωής, τη θέση και το ρόλο τους
µέσα σ' αυτή.
Ανάπτυξη ενός αποκλειστικά δηµόσιου και δωρεάν συστήµατος επαγγελµατικών σχολών µετά τη
δωδεκάχρονη εκπαίδευση, ενταγµένων στο εκπαιδευτικό σύστηµα για όσα επαγγέλµατα δε χρειάζονται
πανεπιστηµιακές σπουδές.
~ .~ .~

Η µη αποδοχή της πολιτικής που θέλει να κατασκευάσει τους νέους δούλους στον 21ο αιώνα πρέπει να
είναι µονόδροµος για κάθε πανεπιστηµιακό δάσκαλο/ερευνητή που τιµά το λειτούργηµά του. ∆ύναµη µας η
κοινή δράση πανεπιστηµιακού και λαϊκού κινήµατος ενάντια στη στρατηγική του κεφαλαίου, της κυβέρνησης
του ΠΑΣΟΚ, του µνηµονίου, της Ε.Ε, και των υποστηριχτών τους.
Πέµπτη 18 Νοεµβρίου 2010

