ΕΝΙΑΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Απόφαση σχετικά με το Σχέδιο Νόμου και βρίσκεται σε διαβούλευση
μέχρι 6/5/2020
Βόλος, 30 Απριλίου 2020
Το Υπουργείο Παιδείας κατέθεσε με τη μορφή του επείγοντος και εν μέσω πανδημίας νομοσχέδιο
(ν/σ) προς διαβούλευση που ενώ πραγματικά αφορά κυρίως τις μικρότερες βαθμίδες της
εκπαίδευσης, επιχειρεί χειρουργικά χτυπήματα και στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Ο ΕΣΔΕΠ θεωρεί
ότι η επιλογή του χρόνου κατάθεσης ενός τέτοιου ν/σ δεν είναι τυχαίος. Σχετικά με τη Γ’βάθμια
•

•

•

Σύμφωνα με το άρθρο 62, το εκλεκτορικό σώμα των πρυτανικών εκλογών συρρικνώνεται
αποκλειστικά στα μέλη ΔΕΠ. Αποκλείει και τους διοικητικούς υπαλλήλους και ακόμη και τα
μέλη ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ που συμμετέχουν στην ακαδημαϊκή εκπαίδευση, διεξάγουν έρευνα
ή/και έχουν καταλυτικό ρόλο στη λειτουργία των εργαστηρίων. Τα πανεπιστήμιά μας
διοικούνται και στο ακαδημαϊκό και στο διοικητικό μέρος από τις πρυτανικές αρχές.
Επομένως δικαίωμα ψήφου στις εκλογές πρέπει να έχουν όλοι, έστω και με ποσόστωση όπως
ήταν μέχρι σήμερα. Ο ΕΣΔΕΠ θεωρεί ότι τα μέλη ΔΕΠ των ΑΕΙ δεν θα πρέπει να κολακευτούν
από αυτό το «προνόμιο» που τους δίνει το νομοσχέδιο και να καταλάβουν ότι η δημοκρατική
εκπροσώπηση των μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας στις εκλογές των πρυτανικών
αρχών είναι αδιαπραγμάτευτη.
Όσον αφορά στην ηλεκτρονική ψηφοφορία, ο ΕΣΔΕΠ δεν θεωρεί ότι πρέπει να είναι
υποχρεωτική, αλλά δεν είναι αρνητικός υπό την προϋπόθεση ότι θα ακολουθούνται πολύ
αυστηρές προδιαγραφές διασφάλισης της μυστικότητας της ψήφου, κάτι το οποίο πρέπει να
διασφαλίζει το ίδιο το πανεπιστήμιο.
Στα θέματα των Ξενόγλωσσων προγραμμάτων (ΞΠΣ): Ο ΕΣΔΕΠ είναι θετικός στη δυνατότητα
δημιουργίας ΞΠΣ υπό κάποιες βασικές προϋποθέσεις.
o Δεν θα έρθουν δίδακτρα σε Έλληνες πολίτες, κάτι που είναι άλλωστε αντισυνταγματικό.
Το ν/σ όπως έχει κατατεθεί προβλέπει δίδακτρα σε πολίτες εκός και εντός της ΕΕ.
Εφόσον προβλέπεται να δέχονται πολίτες εντός ΕΕ είναι θέμα χρόνου να προσφύγει
Έλληνας πολίτης στη δικαιοσύνη για την απόρριψη αίτησής του για εγγραφή σε τέτοιο
πρόγραμμα.
o Δεν θα δημιουργήσει τμήματα δύο ταχυτήτων στα ελληνικά πανεπιστήμια.
o Δεν θα δέχεται φοιτητές με μοναδικό προσόν το απολυτήριο λυκείου από οποιαδήποτε
χώρα με μοναδική προϋπόθεση την καταβολή διδάκτρων. Δεν είναι σωστό οι Έλληνες
πολίτες να περνούν στο πανεπιστήμιο μετά από 3 χρόνια κοπιώδους προετοιμασίας και
εξετάσεων και οι αλλοδαποί φοιτητές να γίνονται δεκτοί χωρίς προϋποθέσεις. Θέλουμε
φοιτητές με προσόντα, σε πανεπιστήμια κύρους όπως τα δικά μας, δεν θέλουμε μόνο τα
χρήματά τους!
o Δεν θα στερεί πόρους (ανθρώπινους και μη) από τα ήδη συρρικνωμένα (από πλευράς
προσωπικού, υποδομών και χρηματοδότησης) ελληνικά πανεπιστήμια.
o Δεν θα συνδέονται στη περίφημη αξιολόγηση της ΕΘΑΑΕ (νέα ΑΔΙΠ) με τη
χρηματοδότηση των πανεπιστημίων.
o Δεν θα αντιμετωπίζονται ως προτεραιότητα έναντι των δωρεάν ΠΠΣ.
o Δεν θα οδηγήσουν σε υποβάθμιση τα δωρεάν ΠΠΣ.
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o Τα σχετικά άρθρα να αποσυρθούν και να περάσουν από εξαντλητική διαβούλευση με
τους φορείς προκειμένου να επανέλθουν περιλαμβάνοντας ένα βιώσιμο σχέδιο ΞΠΣ που
ενισχύει την εξωστρέφεια χωρίς να υπονομεύει το ελληνικό πανεπιστήμιο. Σημειώνουμε
ότι δεν υπάρχει τίποτα το κατεπείγον στη ψήφιση των ΞΠΣ, μια και όλα τα πανεπιστήμια
του κόσμου περιμένουν καταστροφικές μειώσεις στις εγγραφές αλλοδαπών φοιτητών
λόγω της πανδημίας.
Στο θέμα των θερινών σχολείων, ο ΕΣΔΕΠ είναι θετικός αλλά να προβλεφθούν οι κατάλληλοι
τρόποι έτσι ώστε τα δίδακτρα που προβλέπονται για την παρακολούθησή τους, σε
συνδυασμό με την απόκτηση πιστωτικών μονάδων, να μην οδηγήσουν σε «αγορά» μέρους
των πτυχίων των φοιτητών με ταχύρρυθμα καλοκαιρινά τμήματα.

Το ΕΣΔΕΠ ΠΘ καλεί
•
•

τη Σύγκλητο του ΠΘ να τοποθετηθεί απέναντι στα πολύ σοβαρά θέματα που τίθενται από
την κατάθεση του νομοσχεδίου,
το Υπουργείο Παιδείας
o να αποσύρει όλα τα άρθρα του ν/σ που δεν έχουν τη μορφή του επείγοντος
o να μην επιχειρήσει να νομοθετήσει υπέρ αντιδημοκρατικών πρακτικών στα ΑΕΙ
o να ενισχύσει και όχι να συρρικνώνει την τεχνική εκπαίδευση στη χώρα μας
o να επαναφέρει τα διετή προγράμματα σπουδών που βρίσκονται σε αναστολή μια και
με αυτόν τον τρόπο βοηθιέται και το πρόβλημα διεξαγωγής των πανελλαδικών
εξετάσεων για φέτος, μέσω της μείωσης των υποψηφίων
o να προβεί σε άμεσες προσλήψεις μελών ΔΕΠ (τις ήδη προγραμματισμένες για το
2019) και την ΤΑΚΤΙΚΗ αναπλήρωση των μελών ΔΕΠ που συνταξιοδοτούνται καθώς
και σε νέες θέσεις,
o να προχωρήσει επιτέλους σε αύξηση των μισθών μας και να μην μας δελεάζει με
δωράκια από τα δίδακτρα των ΞΠΣ.

Το Ελληνικό Δημόσιο Πανεπιστήμιο, μέσα στην πανδημία, είχε άλλη μια φορά την ευκαιρία να δείξει
πόσο προσφέρει στην κοινωνία. Με το ακαδημαϊκό του προσωπικό που στάθηκε από την πρώτη
μέρα δίπλα στους φοιτητές μέσω της αναγκαστικής λύσης της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, με το
επιστημονικό του προσωπικό το οποίο χάραξε και χαράσσει τις επιστημονικές πρακτικές της χώρας
εναντίον της πανδημίας και με πλήθος παρεμβάσεων, επιστημονικών μελετών, κατασκευή και δωρεά
υγειονομικού εξοπλισμού, εθελοντική προσφορά κ.α.
Θα περιμέναμε περισσότερο σεβασμό από την πολιτική ηγεσία!
Ο Πρόεδρος
Θοδωρής Μεταξάς

Η Γραμματέας
Βανέσσα Κατσαρδή
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