ΨΗΦΙΣΜΑ
Η Γενική Συνέλευση του Ενιαίου Συλλόγου Διδασκόντων του Πανεπιστημίου
Θεσσαλίας συζήτησε τις σαρωτικές αλλαγές που ανακοινώθηκαν από την ηγεσία
του Υπουργείου Παιδείας στους Δελφούς και κατέληξε ομόφωνα στις παρακάτω
προκαταρκτικές θέσεις:
1. Ως προς τη διοίκηση των ΑΕΙ, θεωρεί ότι με το προτεινόμενο Διοικητικό
Συμβούλιο, την υποβάθμιση των λειτουργιών των πρυτανικών αρχών και της
Συγκλήτου και τον αποκλεισμό των φοιτητών από τη συμμετοχή σε
συλλογικά όργανα διοίκησης καταργείται το συνταγματικά κατοχυρωμένο
αυτοδιοίκητο των Πανεπιστημίων. Συμφωνεί ότι η απάντηση στις
δυσλειτουργίες που παρατηρούνται σε ΑΕΙ ανά την Ελλάδα δεν είναι η
συρρίκνωση των δημοκρατικών διαδικασιών και της διαφάνειας αλλά η
διεύρυνσή τους. Διαφωνεί με κάθε ιδέα διορισμού άνωθεν των διοικητικών
αρχών των ΑΕΙ και θεωρεί ότι το μέτρο της καθολικής ψηφοφορίας που
θεσπίστηκε από την προηγούμενη κυβέρνηση ήταν προς τη σωστή
κατεύθυνση, αλλά επιδέχεται βελτίωση, όπως με την εισαγωγή ποσόστωσης
του βάρους των ψήφων ανάλογα με την προσέλευση στις κάλπες.
2. Η Γενική Συνέλευση θεωρεί ότι η χρηματοδότηση της ανώτατης παιδείας
αποτελεί χρέος της πολιτείας και απορρίπτει την ιδέα της χρηματοδότησης
υπό όρους, π.χ. ανάλογα με τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των ιδρυμάτων
ή με την αναλογία εισερχόμενων φοιτητών και αποφοίτων.
3. Η Γενική Συνέλευση απορρίπτει επίσης τη μεταβίβαση της μισθοδοσίας από
το Υπουργείο στα Πανεπιστήμια, τα οποία θα υποχρηματοδοτούνται και
επομένως θα είναι αναγκασμένα να αναζητούν πρόσθετους ιδιωτικούς
πόρους, να απολύουν προσωπικό ή να διαφοροποιούν τις αμοιβές των
εργαζομένων σε αυτά υπαλλήλων και εκπαιδευτικών λειτουργών.
4. Για το λεγόμενο «Καλλικράτη» των Πανεπιστημίων, η Γενική Συνέλευση
θεωρεί ότι μπορεί να μελετηθεί η ενδεχόμενη συγχώνευση, συρρίκνωση ή
κατάργηση τμημάτων που δεν καλύπτουν ουσιαστικές ακαδημαϊκές ανάγκες.
Θεωρεί όμως ότι οι αποφάσεις που θα ληφθούν στον τομέα αυτό δεν πρέπει
να υπαγορεύονται από μια αγοραία λογική και δεν πρέπει να οδηγήσουν στη
συρρίκνωση τμημάτων ή προγραμμάτων σπουδών που δεν έχουν άμεση
«ανταλλακτική αξία» στην αγορά, αλλά καλύπτουν ουσιαστικές ακαδημαϊκές
ή κοινωνικές ανάγκες. Ειδικότερα, επικροτεί και επιβεβαιώνει το ψήφισμα της
Συγκλήτου του ΠΘ της 2-7-2010 σύμφωνα με το οποίο δεν συζητείται η
κατάργηση ή συγχώνευση κανενός τμήματος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
Η Γενική Συνέλευση του ΕΣΔΠΘ ζητάει από τη Σύγκλητο του Ιδρύματος να λάβει
υπόψη τις παραπάνω θέσεις του Συλλόγου και να επιβεβαιώνει το πνεύμα και το
γράμμα των ψηφισμάτων που ήδη ενέκρινε στη 96η συνεδρίαση της 2ας Ιουλίου προς
υπεράσπιση του συνταγματικά κατοχυρωμένου αυτοδιοίκητου, δημόσιου και
δημοκρατικού χαρακτήρα του Πανεπιστημίου μας.
Βόλος, 6 Οκτωβρίου 2010

