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Εισήγηση στη Δ.Ε. της ΠΟΣΔΕΠ (25-10-08)
Η νέα ακαδημαϊκή χρονιά βρίσκει τη δημόσια Ανώτατη Εκπαίδευση στην πιο δραματική στιγμή
της πρόσφατης ιστορίας της.
Οι εργαζόμενοι και η κοινωνία δεινοπαθούν από την επιβολή των ‘μεταρρυθμίσεων’ με τις οποίες
η κυβέρνηση μέσα σε ένα διεθνές κλίμα γενικής κατάρρευσης επιμένει να εκποιεί υπέρ των
ιδιωτικών συμφερόντων δημόσια αγαθά και λειτουργίες, ακυρώνει θεμελιώδη κοινωνικά και
εργασιακά δικαιώματα. Τα ασφαλιστικά ταμεία οδηγούνται στη χρεοκοπία και η ανεργία
διογκώνεται με πρώτα θύματα τους νέους.
Παράλληλα, ενώ μειώνεται η χρηματοδότηση για την παιδεία (2.74% του ΑΕΠ!), προκλητικά
προσφέρονται 28 δις ευρώ στους τραπεζίτες. Με τον νέο προϋπολογισμό (2009)
περικόπτονται οι κοινωνικές δαπάνες, ενισχύεται ο οικονομικός στραγγαλισμός των
Πανεπιστημίων, επιδεινώνεται η θέση και ο ρόλος των πανεπιστημιακών δασκάλων και
επεκτείνονται οι ελαστικές σχέσεις εργασίας (καθεστώς εποχικών διδασκόντων του ΠΔ407/80,
μεταπτυχιακοί φοιτητές).
Η κυβέρνηση προχωράει στην ‘ολοκλήρωση’ της ‘μεταρρύθμισης’ της Ανώτατης Εκπαίδευσης με
στόχο την εμπορευματοποίηση και την ιδιωτικοποίησή της, με την ψήφιση μέσα στο θέρος του
νόμου για τα ‘Κολέγια’. Με αυτό το νομοθέτημα θεσμοθετείται, παρά την ισχύ του άρθρου 16
του Συντάγματος, η ιδιωτική τριτοβάθμια εκπαίδευση και νομιμοποιείται η λειτουργία των
ιδιωτικών ‘πανεπιστημίων’. Η κυβέρνηση απαξίωσε τη Δημόσια Ανώτατη Εκπαίδευση και δεν την
υπερασπίστηκε με αποτέλεσμα η χώρα να καταδικαστεί πρόσφατα από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο
για τη μη εφαρμογή της οδηγίας 89/48 (36/2005) που αναγνωρίζει σε αυτούς που φοίτησαν σε
ΚΕΣ ίδια επαγγελματικά δικαιώματα με εκείνα των αποφοίτων των δημόσιων Πανεπιστημίων.
Αποφάσεις που επιβάλλουν στα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης η Βρετανία και άλλες χώρες που
αναπτύσσουν τεράστιας απόδοσης εμπόριο υπηρεσιών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και υπενοικίασης
τίτλων πανεπιστημίων. Την οδηγία αυτή χρησιμοποιεί ως άλλοθι η κυβέρνηση για να εδραιώσει
την ιδιωτική τριτοβάθμια εκπαίδευση και να εξασφαλίσει επαγγελματικά δικαιώματα στους
αποφοίτους των ΚΕΣ.
Οι κυβερνήσεις της τελευταίας δεκαετίας επέτρεψαν τη διόγκωση του εμπορίου ελπίδας και τίτλων
που πωλούν τα Κέντρα Ελευθέρων Σπουδών.
Όπως δυστυχώς είχαμε εκτιμήσει, οι πρώτες δραματικές συνέπειες αυτής της επίθεσης είναι
ήδη ορατές καθώς κατέρρευσαν οι βάσεις εισαγωγής στα Τμήματα της περιφέρειας και
διογκώθηκε η “πελατεία” για τις επιχειρήσεις που η κυβέρνηση με το νέο νόμο αναγνωρίζει ως
ιδιωτική τριτοβάθμια εκπαίδευση.
Επιπλέον ο νόμος για τα μεταπτυχιακά συνοδευόμενος από την εκβιαστική επιστολή του
Ειδικού Γραμματέα Ανώτατης Εκπαίδευσης ΥπΕΠΘ (Α. Κυριαζή) και σε συνδυασμό με το
νομοσχέδιο για την Έρευνα καταργεί ουσιαστικά την Έρευνα από τα πανεπιστήμια σε μια
προσπάθεια να τα υποβαθμίσει σε κολέγια. Ο νόμος αυτός απαγορεύει την προκήρυξη θέσεων
για νέους μεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψήφιους διδάκτορες, επιβάλλει δίδακτρα,
υποβαθμίζει τις προπτυχιακές σπουδές και τα πτυχία των δημόσιων Πανεπιστημίων και
δημιουργεί ιδιωτικοποιημένες μονάδες παροχής υπηρεσιών μεταπτυχιακών σπουδών εντός και
εκτός ΑΕΙ (ΕΠΙ). Επιπλέον οι διατάξεις του που έχουν αναδρομική ισχύ καταργούν ακαδημαϊκές
αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων των Τμημάτων και επιβάλλουν το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα
Εξειδίκευσης ως απαραίτητη προϋπόθεση για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στους
Υποψήφιους Διδάκτορες.
Η εξέλιξη αυτή, αν δεν ανατραπεί, σε συνδυασμό με τη συστηματική υποχρηματοδότηση και τον
πόλεμο της κυβέρνησης κατά των δημόσιων Πανεπιστημίων, θα οδηγήσει στη συρρίκνωση της
διάρκειας των σπουδών, στην υποβάθμιση του επιπέδου και στην απαξίωση των πτυχίων και των
επαγγελματικών δικαιωμάτων των αποφοίτων τους.
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Η ΠΟΣΔΕΠ έχει εγκαίρως πάρει θέση θεωρώντας ότι μια τέτοια επίθεση στο Δημόσιο
Πανεπιστήμιο αποτελεί αιτία πολέμου για το πανεπιστημιακό κίνημα.
Η κυβέρνηση κήρυξε ολοκληρωτικό πόλεμο στο δημόσιο Πανεπιστήμιο.
Επισημαίνουμε επίσης ότι η εφαρμογή επιμέρους διατάξεων του Νόμου απορρυθμίζει
την καθημερινή λειτουργία των πανεπιστημίων και υπονομεύει την πανεπιστημιακή
αυτοδιοίκηση:
Η εφαρμογή του ΠΔ για τα συγγράμματα απορρυθμίζει την εκπαιδευτική διαδικασία, περιορίζει
το δικαίωμα των φοιτητών για δωρεάν συγγράμματα, καθιστά προβληματική τη διανομή
συγγραμμάτων πριν το τέλος του εξαμήνου (βλ. εγκύκλιο του ΥπΕΠΘ), κάνει ρυθμιστές τους
μεγαλοεκδότες και στο όνομα της δήθεν “πολλαπλής βιβλιογραφίας” προωθεί την κατάργηση
της δωρεάν διανομής συγγραμμάτων στους φοιτητές.
Η εφαρμογή των ρυθμίσεων του νόμου για την εκλογή πανεπιστημιακών αρχών οδήγησε σε
εκλογικές διαδικασίες που το αποτέλεσμά τους δεν αντλεί τη νομιμοποίησή του από τη
συναίνεση της πανεπιστημιακής κοινότητας αλλά από τις πράξεις διορισμού του υπουργού!

Διεκδικήσεις αιχμής
Διεκδικούµε δηµόσιο δημοκρατικό Πανεπιστήµιο που παρέχει δωρεάν ανώτατη εκπαίδευση
υψηλής ποιότητας σε όλους τους πολίτες και λειτουργεί με ελευθερία στη διδασκαλία, την
έρευνα και τη διακίνηση ιδεών. Πιστεύουµε ότι τα δηµόσια Πανεπιστήµια της χώρας
µπορούν να ανταποκριθούν στο αίτηµα της ελληνικής κοινωνίας για ανώτατη εκπαίδευση σε
όλους τους νέους ώστε να αντιµετωπιστεί ακόµη και η φοιτητική µετανάστευση. Γι’
αυτό, απαιτούµε η πολιτεία να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της για το δηµόσιο
Πανεπιστήµιο, όπως ορίζει το Σύνταγµα (άρθρο 16), και να εξασφαλίσει τις επαρκείς
προϋποθέσεις σε υποδοµή, αξιοπρεπώς αµειβόµενο διδακτικό προσωπικό και πόρους για τη
διδασκαλία και τη βασική έρευνα.
Για τη νέα ιδιαίτερα κρίσιμη χρονιά καλούμαστε όλοι οι πανεπιστημιακοί δάσκαλοι σε
αγωνιστική ετοιμότητα για να

•

Υπερασπιστούμε τον δημόσιο και δωρεάν χαρακτήρα της Ανώτατης Εκπαίδευσης,
την αξία των πτυχίων και τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων των
δημόσιων Πανεπιστημίων και γιαυτό διεκδικούμε
•
•
•

•

•

Να αποσυρθεί ο νόμος Ν. 3696/2008 για τα Κολέγια.
Να κλείσουν τα Κολέγια και Κέντρα Ελευθέρων Σπουδών και να απαγορευτεί η
λειτουργία νέων. και
Να μην ενσωματωθεί στο ελληνικό δίκαιο η οδηγία της Ε.Ε. 36/2005, που δίνει
στους αποφοίτους των Κολεγίων τα ίδια επαγγελματικά δικαιώματα με αυτά των
αποφοίτων των δημόσιων Πανεπιστημίων
Να καταργηθεί ο νόμος Ν. 3685/2008 για τις μεταπτυχιακές σπουδές που
νομιμοποιεί τα δίδακτρα, υποβαθμίζει τις προπτυχιακές σπουδές και τα πτυχία των
δημόσιων Πανεπιστημίων και περιορίζει ακόμη περισσότερο την ακαδημαϊκή
αυτοτέλεια των ΑΕΙ.

Υπερασπιστούμε τα δημόσια Πανεπιστήμια και τους πανεπιστημιακούς από την
υποβάθμιση και την οικονομική εξαθλίωση που τους επιβάλλει η κυβέρνηση και
γιαυτό διεκδικούμε:
•

Αύξηση της χρηματοδότησης συνολικά για την παιδεία στο διπλάσιο και για την
έρευνα στο τριπλασιασμό της σημερινής. Χρηματοδότηση των Πανεπιστημίων
σύμφωνα με τις ανάγκες τους για την εκπαιδευτική και ερευνητική λειτουργία και για
τη φοιτητική μέριμνα και όχι σύμφωνα με τις τετραετείς συμβάσεις με τις οποίες το
ΥΠΕΠΘ θέλει να επιβάλει την αντιμεταρρύθμισή του, για να μην οδηγηθούν, ιδιαίτερα
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τα πανεπιστήμια της περιφέρειας, στο μαρασμό και μέσω της κατάταξης‘αξιολόγησης΄ στο κλείσιμο.
• Αξιοπρεπείς αμοιβές και συνθήκες εργασίας για τους πανεπιστημιακούς
δασκάλους, με αποκλειστική απασχόληση, ενσωμάτωση όλων των επιδομάτων στο
βασικό μισθό, με ελάχιστο μισθό για τον νεοδιοριζόμενο Λέκτορα 2000 ευρώ και
αντίστοιχα για τις άλλες βαθμίδες ΔΕΠ, πλήρη σύνταξη και κατάργηση όλων των
αντιασφαλιστικών νόμων. Κατάργηση του καθεστώτος των εποχικών διδασκόντων
του ΠΔ 407 και προκήρυξη των κανονικών θέσεων ΔΕΠ, ικανοποίηση των
διεκδικήσεων για τους ήδη υπηρετούντες συμβασιούχους διδάσκοντες. Ενιαίο
Φορέα Διδασκόντων με ίδια δικαιώματα και μονιμότητα σε όλες τις βαθμίδες.
Σήμερα, που καταρρέει σε παγκόσμια κλίμακα το ιδεολογικό, θεσμικό και πολιτικό οπλοστάσιο
της νεοφιλελεύθερης βαρβαρότητας, εμμένουμε στην κατάργηση / απόσυρση του συνόλου
των νομοθετημάτων και ρυθμίσεων της αντιδραστικής αναδιάρθρωσης της Ανώτατης
Εκπαίδευσης και της Έρευνας, που επιβάλλονται σύμφωνα με τη διαδικασία της Μπολόνια και
την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Η κατάσταση μέσα στα Πανεπιστήμια επιβεβαιώνει ότι η ουσιαστική αντιμετώπιση των συνεπειών
του νέου νόμου είναι, παράλληλα με τις προσπάθειες για αποφάσεις μη εφαρμογής του από τα
πανεπιστημιακά όργανα, με συντονισμένο αγώνα με κινηματικές διαδικασίες.

Για το πρόγραμμα δράσης
Η ΠΟΣΔΕΠ εκτίμησε εγκαίρως τις δραματικές συνέπειες της νομιμοποίησης των ΚΕΣ και
χαρακτήρισε μια τέτοια ενέργεια της κυβέρνησης ως αιτία πολέμου για την πανεπιστημιακή
κοινότητα.
Η αιτία δόθηκε με την ψήφιση του νόμου για τα Κολέγια το καλοκαίρι και με την απόφαση της
κυβέρνησης να αξιοποιήσει την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου και να εφαρμόσει την
οδηγία 36/2005.
Αποφασίζουμε:
• Την οργάνωση εκδηλώσεων για την ενημέρωση - ευαισθητοποίηση της πανεπιστημιακής
κοινότητας και της κοινωνίας.
• Τον συντονισμό του αγώνα μας με όλη την εκπαιδευτική κοινότητα για την ακύρωση
αυτών των νομοθετικών ρυθμίσεων και την υπεράσπιση της δημόσιας και δωρεάν
ανώτατης εκπαίδευσης, των ελληνικών πτυχίων καθώς και της θέσης και του ρόλου των
πανεπιστημιακών δασκάλων.
Καλούμε τα πανεπιστημιακά όργανα να πάρουν αποφάσεις ευθύνης και τις πρυτανικές αρχές να
ανταποκριθούν στο ύψος των περιστάσεων σε μια εποχή που το Δημόσιο Πανεπιστήμιο
ακυρώνεται συνολικά. Στηρίζουμε τις αποφάσεις Συγκλήτων, Γενικών Συνελεύσεων και
Πρυτανειών που ευθέως αρνούνται να συμπράξουν στην κατεδάφιση του Δημόσιου
Πανεπιστημίου.
Η πρότασή μας προς τη Διοικούσα Επιτροπή αποτελεί ένα πρόγραμμα κλιμάκωσης
κινητοποιήσεων σε συντονισμό με το φοιτητικό κίνημα και το κίνημα των εκπαιδευτικών των
άλλων βαθμίδων, με επίγνωση των δυσκολιών που παρουσιάζονται σήμερα στους συλλόγους.
Προτείνουμε:
 πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο στην Αθήνα και στις άλλες πόλεις στις 6
Νοεμβρίου '08

 2ήμερη απεργία στις 20 - 21 Νοεμβρίου '08, και
 3ήμερη απεργία στις 1 – 3 Δεκεμβρίου '08
και να αποφασίσουμε τη συνέχεια της κλιμάκωσης σε συντονισμό με τους φοιτητές και τους
εκπαιδευτικούς των άλλων βαθμίδων ενόψει και της κατάθεσης στη Βουλή του νέου
προϋπολογισμού.
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