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Θέ2α : Θέσεις του ∆.Σ. του Συλλόγου ∆ιδακτικού Προσω/ικού της Φιλοσοφικής Σχολής
του ΕΚΠΑ ε/ί των /ροτεινο2ένων αλλαγών του ΥΠΕΠΘ για την τριτοβάθ2ια
εκ/αίδευση ό/ως αυτές αναφέρονται στην ε/ιστολή της υ/ουργού και του υφυ/ουργού
της 6ης Σε/τε2βρίου 2019

Αθήνα 24/9/2019

Αξιότιµη κα υπουργέ,
Αξιότιµε κ. υφυπουργέ,
Το ∆.Σ. του Συλλόγου ∆ιδακτικού Προσω/ικού της Φιλοσοφικής Σχολής του
ΕΚΠΑ συνήλθε εκτάκτως, σε α/αρτία στις 10/09/2019 /ροκει2ένου να
συζητήσει και να εκφράσει τις θέσεις του σχετικά 2ε τις θε2ατικές ενότητες της
ε/ερχό2ενης

νο2οθετικής

/ρωτοβουλίας

της

Κυβέρνησης

ό/ως

αυτές

/αρουσιάζονται στην ε/ιστολή σας της 6ης Σε/τε2βρίου 2019 /ου /ροωθήθηκε
στα 2έλη ∆ΕΠ α/ό τον /ρύτανη κ. Α. ∆η2ό/ουλο.
Το ∆.Σ. συζήτησε διεξοδικά για τις /ροτεινό2ενες αλλαγές, για τις /ερισσότερες
α/ό τις ο/οίες, στην ε/ιστολή σας, δεν δίνονται ε/αρκείς /ληροφορίες και δεν
λα2βάνονται υ/όψη οι ιδιαιτερότητες των Σχολών ό/ως αυτές των Κοινωνικών
και Ανθρω/ιστικών Σ/ουδών, και της Φιλοσοφικής Σχολής.
Σε απάντηση της πρόσκλησής σας για διάλογο, το Δ.Σ. επισηµαίνει ότι
απαραίτητη προϋπόθεση για επικείµενες αλλαγές στο χώρο της Ανώτατης
εκπαίδευσης θα πρέπει να είναι :
•

Η δηµιουργία ενός γενικότερου και σταθερού νοµικού και θεσµικού
πλαισίου για την εκπαίδευση όλων των βαθµίδων προκειµένου να µην
υπάρχει µερική και αποσπασµατική αντιµετώπιση των προβληµάτων του
εκπαιδευτικού µας συστήµατος.
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•

•
•

•

•

Η επαρκής χρηµατοδότηση, από την Πολιτεία, του Δηµόσιου
Πανεπιστηµίου ώστε να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία και
εξέλιξή του, όπως άλλωστε προκύπτει από το ισχύον Σύνταγµα της χώρας
µας.
Η εξασφάλιση κατάλληλων χώρων και υλικοτεχνικής υποδοµής και
στήριξης, ‘ώστε απρόσκοπτα να διεξάγονται οι ερευνητικές διαδικασίες.
Η άµεση κάλυψη των κενών θέσεων µελών ΔΕΠ και γενικότερα η
επαρκής στελέχωση του διδακτικού προσωπικού των πανεπιστηµίων που
έχουν υποστεί µείωση περίπου 50%.
Η βελτίωση των µισθολογικών αποδοχών των Πανεπιστηµιακών οι
οποίες, σύµφωνα και µε δήλωση του Πρωθυπουργού, έχουν υποστεί
δραµατική µείωση και δεν αντιστοιχούν στο λειτούργηµα το οποίο
επιτελούν έτσι ώστε εκείνοι να εκτελούν απρόσκοπτα τα καθήκοντά τους.
Η στήριξη του αυτοδιοίκητου του Πανεπιστηµίου µε σεβασµό των
αποφάσεων της Διοίκησης και των συλλογικών οργάνων του.

Ειδικότερα οι θέσεις µας για τις επιµέρους προτεινόµενες αλλαγές είναι :
1ο Αποτελεσµατικότεροι θεσµοί διοίκησης
•

•

Είµαστε αντίθετοι µε τη δηµιουργία ενός ακόµη επιπέδου γραφειοκρατίας
στο ήδη, άκρως περιοριστικό περιβάλλον, µέσα στο οποίο κινούνται τα
Ανώτατα Πανεπιστηµιακά Ιδρύµατα. Τα Συµβούλια Ιδρύµατος σε
πλείστες
των
περιπτώσεων
δεν
λειτούργησαν
ικανοποιητικά
αποτελώντας τροχοπέδη στην προσπάθεια ανάπτυξης των Ιδρυµάτων.
(Χαρακτηριστικό παράδειγµα το ΣΙ του ΕΚΠΑ) Ως εκ τούτου, µας βρίσκει
αντίθετους η προσπάθεια επαναφοράς των Συµβουλίων Διοίκησης.
Προϋπόθεση της διαβούλευσης για το αν πρέπει να οριστεί Γενικός
Γραµµατέας είναι να προσδιοριστούν πρώτα οι αρµοδιότητες µιας τέτοιας
θέσης και να αιτιολογηθεί ο θεσµικός ρόλος του.

2ο Οικονοµική Διαχείριση και Προσέλκυση επιπλέον πόρων
•

•

Είµαστε θετικοί στην αξιολόγηση των Πανεπιστηµίων µε την προϋπόθεση
να λαµβάνονται υπόψη οι ιδιαιτερότητες κάθε Σχολής και Τµήµατος. Η
αξιολόγηση πρέπει να βασίζεται σε αντικειµενικούς δείκτες σύµφωνα µε
τη φύση των προγραµµάτων σπουδών, να αξιολογεί τα µαθησιακά και τα
ποιοτικά αποτελέσµατα και όχι τα ποσοτικά.
Επιπλέον η αξιολόγηση θα πρέπει να έχει επιβραβευτικό και όχι
τιµωρητικό χαρακτήρα. Η σύνδεση αξιολόγησης και λειτουργίας των ΠΠΣ
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δίνει έµµεσα το δικαίωµα παρέµβασης της πολιτείας στη λειτουργία των
Ιδρυµάτων καταργώντας µε αυτό τον τρόπο την έννοια του αυτοδιοίκητου
των Πανεπιστηµίων.

•

Το Δηµόσιο πανεπιστήµιο πρέπει να λειτουργεί δηµοσία δαπάνη. Είµαστε
θετικοί στη διασύνδεσή του µε την αγορά εργασίας, όπου αυτό είναι
εφικτό και ανάλογα µε τις ιδιαιτερότητες των γνωστικών αντικειµένων,
και στην αναζήτηση επιπλέον πόρων. Όµως η εύρεση επιπλέον πόρων
δεν µπορεί να συνδέεται, ούτε να αντικαθιστά την υποχρέωση της
Πολιτείας για την χρηµατοδότηση των Ιδρυµάτων, όπως προκύπτει από το
Σύνταγµα.

3ο Αξιολόγηση και Πιστοποίηση της Ποιότητας
•

Ενίσχυση της Διοικητικής υποστήριξης από τη ΜΟΔΙΠ στα Τµήµατα. Ενώ
η αξιολόγηση καθίσταται υποχρεωτική, η συνεχής αποψίλωση των
Ιδρυµάτων από ανθρώπινο δυναµικό επιβαρύνει δυσανάλογα τα µέλη
ΔΕΠ που υποχρεούνται τελικά να συµπληρώνουν αµέτρητους ποσοτικούς
στατιστικούς καταλόγους χωρίς την ανάλογη διοικητική υποστήριξη και
χωρίς την ύπαρξη µιας καθοδηγητικής µονάδας.

•

Οποιαδήποτε συνένωση, κατάτµηση ή κατάργηση Τµηµάτων θα πρέπει
να γίνεται µε βάση παιδαγωγικά κριτήρια και στο πλαίσιο ενός πολυετούς
προγραµµατισµού του Ιδρύµατος χωρίς δυνατότητα, έµµεσης ή άµεσης,
παρέµβασης της Πολιτείας .

4ο Προγράµµατα Σπουδών
•

Συµφωνούµε γενικά µε δυνατότητα δηµιουργίας ξενόγλωσσων
προπτυχιακών προγραµµάτων, την απελευθέρωση των προγραµµάτων
µεταπτυχιακών σπουδών, την ενίσχυση των θερινών/χειµερινών
προγραµµάτων, την ανάπτυξη εκπαιδευτικών προγραµµάτων εξ
αποστάσεως, και την ενίσχυση του θεσµού της πρακτικής άσκησης.
Ωστόσο θα πρέπει να δοθούν από το ΥΠΕΠΘ διευκρινίσεις σχετικά µε το
ρόλο και τη θέση τους στο εκπαιδευτικό µας σύστηµα καθώς και το
θεσµικό πλαίσιο λειτουργίας τους.

•

Η καθιέρωση ανώτατου χρονικού ορίου ολοκλήρωσης των προπτυχιακών
σπουδών ν +2 κρίνεται ασφυκτική. Θα πρέπει να προσδιοριστούν οι
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κατηγορίες των φοιτητών-τριών που θα µπορούν να κάνουν χρήση
παράτασης του ορίου.

5ο Λοιπά θέµατα
•

Η καθιέρωση ελάχιστης βάσης εισαγωγής στα Ανώτατα ιδρύµατα
αποτελεί αποσπασµατική αντιµετώπιση ενός προβλήµατος που πρέπει να
σχετιστεί µε την αναβάθµιση της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. Η
καθιέρωση της ελάχιστης βάσης εισαγωγής ακυρώνει την αξία του
απολυτηρίου Λυκείου που δίνει πρόσβαση στους απόφοιτους Ελληνικού
Λυκείου στα Ανώτατα ιδρύµατα της Ε.Ε. και πολλών άλλων χωρών του
εξωτερικού. Οι απορριφθέντες, λόγω ελάχιστης βάσης εισαγωγής αλλά
κάτοχοι απολυτηρίου Β’βάθµιας εκπαίδευσης, ωθούνται είτε στα ιδιωτικά
κολλέγια (τα οποία, σε πολλές περιπτώσεις, πλέον προσφέρουν
κατοχυρωµένα επαγγελµατικά δικαιώµατα) είτε σε Πανεπιστηµιακά
Ιδρύµατα του εξωτερικού τα οποία δέχονται φοιτητές µόνο µε απολυτήριο
λυκείου. Εποµένως, το πρόβληµα του χαµηλού γνωστικού επιπέδου των
αποφοίτων Β’βάθµιας εκπαίδευσης θα πρέπει να αντιµετωπιστεί
πρωτίστως κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους στη δευτεροβάθµια
εκπαίδευση.

•

Το θεσµικό πλαίσιο για τη στέγαση και σίτιση των φοιτητών-τριών θα
πρέπει να εφαρµοστεί σύµφωνα µε το υπάρχον νοµικό πλαίσιο, ώστε να
µην παρατηρούνται φαινόµενα ανοµίας και κατάχρησης των παροχών.
Επίσης θα πρέπει να συµπεριλάβει τους φοιτητές της εσωτερικής και της
διεθνούς κινητικότητας.

Με τι2ή
Ο Πρόεδρος
∆η2ήτριος Λ. ∆ρόσος

H Γρα22ατέας
Ειρήνη Α/οστόλου

