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Ζωγράφου, 15-7-2011

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Σχετικά με το προσχέδιο νόμου για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

Σας καταθέτουμε τις θέσεις της ΠΟΣΕΕΔΙΠ ΑΕΙ, για το προσχέδιο νόμου που αφορά
την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση:
Λαμβάνοντας υπόψη ότι το προσχέδιο νόμου διατηρεί σχεδόν όλα τα στοιχεία του κειμένου
διαβούλευσης που είχαν προκαλέσει την έντονη αντίδραση του συνόλου σχεδόν της
Πανεπιστημιακής κοινότητας και ότι δεν υπήρξε καμιάς μορφής διάλογος για τις προτεινόμενες
διατάξεις συγχωνεύσεων τμημάτων, σχολών και Πανεπιστημίων:
1.

Εκφράζουμε την αντίθεσή μας στην ψήφιση του νόμου κατά τη διάρκεια των θερινών

διακοπών.
2.

Εκφράζουμε την επιθυμία μας να δοθεί νέο, ενδιάμεσο κείμενο για το θεσμικό πλαίσιο

των Πανεπιστημίων, που θα λαμβάνει υπόψη τις παρατηρήσεις όλων των Φορέων της
Πανεπιστημιακής κοινότητας (θεσμικά όργανα, συνδικαλιστικοί φορείς) με επαρκή χρόνο
διαλόγου.
3.

Εκφράζουμε την έντονη ανησυχία μας για την επικείμενη χωροταξική αναδιάρθρωση

των Πανεπιστημίων που θα υπακούει απλά στην ανάγκη περικοπής δαπανών, ιδιαίτερα να
λάβουμε υπόψη μας την εμπειρία μας στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση.
Ειδικότερα, θεωρούμε ότι η προτεινόμενη ρύθμιση:
•

Εισάγει, για πρώτη φορά, το ρόλο της «αγοράς» στην αποστολή των

Πανεπιστημίων
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•

Καταργεί τα τμήματα ως βασική ακαδημαϊκή και διοικητική μονάδα μετατρέποντας τα
σε Προγράμματα Σπουδών στο πλαίσιο Σχολών, αλλοιώνοντας τη φύση των σπουδών
και υποβαθμίζοντας τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων .

•

Δημιουργεί ένα συγκεντρωτικό και ολοκληρωτικό μοντέλο διοίκησης ανάλογο με αυτό
των ανωνύμων εταιριών. Στο όνομα της αυτοτέλειας επιβάλλεται μια νέα μορφή
οργάνωσης, συγκεντρωτικής και ολιγομελούς με αυξημένες αρμοδιότητες και ανύπαρκτη
λογοδοσία. Με αυτό τον τρόπο το αίτημα για δημοκρατικό έλεγχο απαντάται με την
αυθεντία του Συμβουλίου του Ιδρύματος, ενώ η εκλογή των οργάνων (πλην των 7
"εσωτερικών" μελών του Συμβουλίου) αντικαθίσταται με τον ορισμό τους, εγείροντας
σοβαρά ερωτήματα για το βαθμό αυτοδιοίκησης των πανεπιστημίων και κατά συνέπεια
για τη συνταγματικότητα του μοντέλου. Περιορίζει την εσωτερική δημοκρατία στα
πανεπιστήμια και ακυρώνει τη συμμετοχή όλων των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας
στην εκλογή των πανεπιστημιακών αρχών και στη λήψη των αποφάσεων.

•

Καταργεί την έννοια του Πανεπιστημιακού Ασύλου, με την απουσία κάθε αναφοράς σε

αυτό.
•

Απομακρύνει τα Πανεπιστήμια από το θεσμικό τους στόχο και υποβαθμίζει τις σπουδές
καθώς συγχέει την εκπαίδευση με την κατάρτιση και εισάγει ταχύρυθμα, αμφίβολης
ποιότητας και επαγγελματικής επάρκειας προγράμματα σπουδών.

•

Εισάγει τη δυνατότητα λειτουργίας των Πανεπιστημίων με διαφορετικούς Οργανισμούς

τους οποίους συντάσσει το κάθε Ίδρυμα αγνοώντας τα ήδη κεκτημένα των εργαζομένων
•

Προβλέπει δίδακτρα, για ορισμένες «υπηρεσίες εκπαίδευσης».
•

Η χρηματοδότηση της ανώτατης παιδείας που αποτελεί συνταγματικά κατοχυρωμένη
υποχρέωση της πολιτείας, γίνεται υπό όρους, με επιχειρηματικά κριτήρια.

•

Αφήνει τη φοιτητική μέριμνα στην ευθύνη της εταιρείας ΑΕ ΝΠΙΔ, που δεν
χρηματοδοτείται από το Δημόσιο, ωθεί τα ΑΕΙ στην εισαγωγή διδάκτρων και καταργεί
τη

δωρεάν

διανομή

συγγραμμάτων,

κατευθύνοντας

τους

φοιτητές

χαμηλών

οικογενειακών εισοδημάτων στη λήψη δανείων.
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Ειδικότερα για το Φορέα ΕΕΔΙΠ:
Θεωρούμε μη δόκιμη τη μετονομασία του Φορέα ΕΕΔΙΠ σε ΕΕΕΠ και την
αντικατάσταση του όρου «διδακτικού» με τον όρο «εκπαιδευτικό» στο τίτλο του Φορέα. Η
περιγραφή του έργου του νέου φορέα ΕΕΕΠ ταυτίζεται με το επιτελούμενο σήμερα έργο από τα
μέλη ΕΕΔΙΠ και επομένως δεν δικαιολογείται η μετονομασία του κλάδου. Τέλος στο βαθμό
που, παρά τα εκτεθέντα παραπάνω, το Υπουργείο εμμένει στη θέση του για μετονομασία του
φορέα, τότε πιο δόκιμος είναι ο τίτλος «Ειδικό και Εργαστηριακό Εκπαιδευτικό Προσωπικό»
(ΕΕΕΠ).
Οι προτεινόμενες διατάξεις ουσιαστικά αποκλείουν την εκπροσώπηση των μελών ΕΕΔΙΠ
(ΕΕΕΠ σύμφωνα με το προσχέδιο νόμου) στα θεσμικά όργανα και στα εκλεκτορικά
σώματα σχεδόν όλων των θεσμικών οργάνων διοίκησης. Ως διδακτικό προσωπικό, ζητάμε
την αυτόνομη εκπροσώπηση του φορέα μας, με δικαίωμα ψήφου και λόγου για όλα τα θέματα
τόσο στα όργανα (Συμβούλιο Διοίκησης, Σύγκλητος, ΓΣ Σχολής, ΓΣ Προγράμματος Σπουδών),
όσο και στα εκλεκτορικά σώματα των θεσμικών οργάνων διοίκησης των πανεπιστημίων
(Συμβούλιο Διοίκησης, Πρυτανικές αρχές, Κοσμήτορες Σχολών, Πρόεδροι Προγραμμάτων
Σπουδών).
Δεν λαμβάνεται πρόνοια για τα μέλη ΕΕΔΙΠ που τελούν επί θητεία, για τα μέλη ΕΕΔΙΠ
που έχουν εκλέγει αλλά δεν έχουν διοριστεί και για τους ήδη υπηρετούντες ΕΔΠ,
επιστημονικούς συνεργάτες, βοηθούς κλπ.. Για τα ήδη υπηρετούντα επί θητεία, μέλη ΕΕΔΙΠ
πρέπει να υπάρχει ξεκάθαρη διαδικασία κρίσης και μονιμοποίησης. Επιπλέον πρέπει να
υπάρχουν ανάλογες διαδικασίες για τα μέλη ΕΕΔΙΠ που έχουν εκλέγει αλλά δεν έχουν
διοριστεί.
Τα μέλη ΕΕΕΠ του νέου Φορέα δεν έχουν γνωστικό αντικείμενο και επιλέγονται από
τριμελή επιτροπή σε αντίθεση με το ισχύον καθεστώς για τα μέλη ΕΕΔΙΠ όπου
προβλέπεται κρίση μέσω ΓΣ Τμήματος και προκήρυξη θέσης με γνωστικό αντικείμενο.
Όλα τα νεοδιοριζόμενα μέλη ΕΕΔΙΠ έχουν γνωστικό αντικείμενο. Επιπλέον η επιλογή των
νέων μελών ΕΕΔΙΠ γίνεται μεν από τριμελή επιτροπή η κρίση της όποιας τίθεται υπό έλεγχο
και τελική έγκριση από τη Γενική Συνέλευση του αρμόδιου οργάνου.
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Γενικότερα πολλές από τις διατάξεις που θα διέπουν τη λειτουργία του φορέα ΕΕΔΙΠ, δεν
αναφέρονται στο νομοσχέδιο, αλλά αντίθετα προβλέπεται να ρυθμίζονται τόσο από τον
Οργανισμό, όσο και από την έκδοση Π.Δ. Συνεπώς, προς το παρόν, αδυνατούμε να έχουμε
ολοκληρωμένη εικόνα, για τις τελικές ρυθμίσεις που θα προβλεφθούν για το φορέα ΕΕΔΙΠ.
Στις μεταβατικές διατάξεις πρέπει να λαμβάνεται πρόνοια έτσι ώστε να έχουμε:
•

Αυτοδίκαιη ένταξη όλων των μελών ΕΕΔΙΠ, στο νέο Φορέα στην βαθμίδα που ήδη

υπηρετούν.
•

Μέχρι την έκδοση των προβλεπόμενων ΠΔ να παραμείνουν σε ισχύ τα υπάρχοντα για τα

μέλη ΕΕΔΙΠ.
•

Πρόβλεψη διαδικασίας κρίσης και μονιμοποίησης για τα επί θητεία, σήμερα, μη μόνιμα

μέλη ΕΕΔΙΠ καθώς και για τα μέλη ΕΕΔΙΠ υπό διορισμό.

Στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση.

Με τιμή,
Για την Εκτελεστική Γραμματεία της Π.Ο.Σ.Ε.Ε.ΔΙ.Π. Α.Ε.Ι.

Ο Πρόεδρος

Η Γ. Γραμματέας

Μανόλης Ντουντουνάκης

Ζαμπία Κατσανεβάκη

ΕΕΔΙΠ Πολυτεχνείο Κρήτης

ΕΕΔΙΠ Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
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