Σύλλογος ΔΕΠ Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Ο Σύλλογος μελών ΔΕΠ ΟΠΑ οργάνωσε σήμερα 13 Ιουλίου 2011 ανοικτή
συνάντηση-συζήτηση μεταξύ των μελών του με θέμα το σχέδιο νόμου που
δημοσιοποίησε το υπουργείο παιδείας και αφορά τη λειτουργία των ΑΕΙ.
Η επιχειρούμενη μεταρρύθμιση του νομοθετικού πλαισίου των ΑΕΙ αποτελεί μεγάλης
σημασίας πρωτοβουλία και δεν θα πρέπει να ακυρωθεί από κακούς χειρισμούς. Είναι
γεγονός ότι το σχέδιο επιχειρεί σημαντικές τομές. Ωστόσο, το κείμενο του
Υπουργείου, παρά τη μακρά κυοφορία του, διακρίνεται από σοβαρή προχειρότητα,
αντιφάσεις και γραφειοκρατική αντίληψη, απέχοντας πολύ από το να αποτελεί ένα
άρτια επεξεργασμένο νομοθέτημα. Απαιτείται η συνεννόηση του Υπουργείου με τους
φορείς της πανεπιστημιακής κοινότητας και η διάθεση του απαιτούμενου χρόνου για
την άρτια προετοιμασία ενός τόσο σημαντικού νομοθετήματος. Για αυτούς τους
λόγους κρίνεται αναγκαία παράταση 3 μηνών προκειμένου το προτεινόμενο σχέδιο
να βελτιωθεί και να εξασφαλιστεί ότι θα δεν θα θέσει σε κίνδυνο την ομαλή
λειτουργία των ΑΕΙ. Δεν πρέπει και αυτή η προσπάθεια μεταρρύθμισης της ανώτατης
εκπαίδευσης της χώρας να αποτύχει.
Εκφράζουμε έντονη αντίθεση σε μια σειρά ιδιαίτερα προβληματικών ρυθμίσεων του
σχεδίου, μεταξύ των οποίων, και οι εξής:
1. Η πρόταση του Υπουργείου για το Συμβούλιο του Ιδρύματος ενέχει
σημαντικούς κινδύνους για υπερβολική και ανεξέλεγκτη συγκέντρωση
εξουσίας. Οι αρμοδιότητες του προτεινόμενου Συμβουλίου πρέπει να είναι
ελεγκτικές σε οικονομικά θέματα, λογοδοτικές, προσέλκυσης πόρων και
προώθησης της καλής φήμης του πανεπιστημίου.
2. Ο Πρύτανης πρέπει να εκλέγεται από τα μέλη ΔΕΠ. Η Σύγκλητος πρέπει να
διατηρήσει τις αρμοδιότητές της επί ακαδημαϊκών θεμάτων και να λειτουργεί
ως ένα σημαντικό τμήμα του συστήματος διοικητικών δικλίδων του
πανεπιστημίου.
3. Το Τμήμα ως ακαδημαϊκή μονάδα πρέπει να διατηρηθεί. Τα συλλογικά
όργανα του Τμήματος και της Σχολής πρέπει να έχουν σημαντικές διοικητικές
αρμοδιότητες.
4. Η διοίκηση του προτεινόμενου ΝΠΙΔ (πρώην ΕΛΚΕ) κάθε ΑΕΙ πρέπει
διορίζεται από την Σύγκλητο.
5. Ο ρόλος της ΑΔΙΠ πρέπει να είναι η αξιολόγηση εκπαιδευτικών μονάδων,
ενώ η ατομική αξιολόγηση των μελών ΔΕΠ πρέπει να διενεργείται από το
ΑΕΙ.
6. Πρέπει να γίνει σαφές στο νόμο ότι οι επίκουροι καθηγητές έχουν το,
δεσμευτικό για ο Ίδρυμα, δικαίωμα κρίσης για εξέλιξη στην επόμενη βαθμίδα.

7. Ο νόμος πρέπει να περιλαμβάνει λειτουργικές μεταβατικές διατάξεις για τους
υπηρετούντες Λέκτορες και Επίκουρους, παρέχοντάς τους το δικαίωμα κρίσης
για εξέλιξη στην επόμενη βαθμίδα. Οι διατάξεις αυτές πρέπει να λαμβάνουν
υπόψη το θεσμικό πλαίσιο με το οποίο τα μέλη αυτά εισήλθαν στο
πανεπιστήμιο και την ιδιαίτερη κατάσταση κάθε βαθμίδας.
Το υπουργείο θα πρέπει να αντιληφθεί ότι η όποια νομοθέτηση για να αποδώσει
προϋποθέτει τη συνεργασία της πανεπιστημιακής κοινότητας. Πολιτικές επιβολής
αυταπόδεικτα εσφαλμένων μέτρων δεν έχουν θέση την κρίσιμη αυτή περίοδο που
διανύει η χώρα μας και δεν βοηθούν στην έξοδο από την κρίση.

