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Ρέθυμνο, 23 Μαρτίου 2012
Aπόφαση Διοικητικού Συμβουλίου
Επτά μήνες μετά τη δημοσίευσή του, ο νόμος για τη διοίκηση και τη λειτουργία των
ΑΕΙ (ν. 4009/2011) παραμένει ανεφάρμοστος ενώ συνεχίζει να μην γίνεται
αποδεκτός, είτε στο σύνολο είτε σε καίρια στοιχεία του, από την πλειονότητα της
πανεπιστημιακής κοινότητας. Δυστυχώς η απελθούσα υπουργός Παιδείας, ήδη από
την από διετίας κατάθεση της σχετικής πρότασης νόμου, επέλεξε να αγνοήσει τις
αποφάσεις των Συγκλήτων και της Συνόδου των Πρυτάνεων, όπως και των
συλλογικών οργάνων του ΔΕΠ, οι οποίες έγκαιρα επεσήμαναν τις αλλοιώσεις και τις
στρεβλώσεις που θα προέκυπταν από την εφαρμογή μιας τέτοιας πολιτικής στην
τριτοβάθμια εκπαίδευση, και μάλιστα κατά παράβαση του ισχύοντος Συντάγματος. Η
χωρίς προηγούμενο περιφρόνηση των απόψεων της πανεπιστημιακής
κοινότητας, σε συνδυασμό με τους άκρως αυταρχικούς και εκβιαστικούς
χειρισμούς που τη συνόδεψαν, αποτυπώνουν μια μορφή καθημερινής
πειθάρχησης και βίας που ασκήθηκε στα πανεπιστήμια, οδηγώντας βέβαια στην
αποτυχία αυτής της πολιτικής.
Από την πρώτη στιγμή ο Σύλλογός μας, με σειρά αποφάσεών του αλλά και με
νομικές πρωτοβουλίες, εναντιώθηκε στους σχεδιασμούς της Υπουργού, δίχως να
παραλείψει να διαμορφώσει θέσεις, ικανές να αντιμετωπίσουν υφιστάμενες
δυσλειτουργίες και προβλήματα που ενδημούν στην πανεπιστημιακή ζωή.
Εναντιώθηκε ιδιαίτερα στις μεθοδεύσεις κατασυκοφάντησης των πανεπιστημιακών
ιδρυμάτων και των διδασκόντων τους, τις οποίες μεθόδευσε το υπουργείο
προκειμένου να ‘νομιμοποιήσει’ στην κοινή γνώμη μια πολιτική που συρρικνώνει
δραματικά τον δημόσιο χαρακτήρα των ΑΕΙ και ακυρώνει σειρά ακαδημαϊκών
κεκτημένων και παραδόσεων. Δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι η πολιτική αυτή
υποστηρίχθηκε άκριτα, ενίοτε και με ακραίο τρόπο, από ορισμένες ομάδες
διδασκόντων που δεν ζουν αποκλειστικά από και για το πανεπιστήμιο. Ομάδες
διδασκόντων που δέχονται χωρίς συζήτηση, αν δεν επιζητούν, μια συγκεντρωτική,
αδιαφανή και αυταρχική διοίκηση των ΑΕΙ, η οποία επισημοποιεί θεσμικά την
απρόσκοπτη μετατροπή τους σε επιχειρηματικού τύπου οργανισμούς.
Η αποχώρηση της Υπουργού από το ΥΠΔΜΘ και η επανέναρξη του διαλόγου,
αφενός καταδεικνύει την πλήρη αποτυχία της σχεδιασθείσας πολιτικής ενώ
αφετέρου επιβάλλει την επαναδιατύπωση εκείνων των θέσεων που αναβαθμίζουν
το δημόσιο ελληνικό πανεπιστήμιο.
Ο Ενιαίος Φορέας Διδασκόντων της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών εμμένει
στις θέσεις του:
- για την ανάγκη διατήρησης των Τμημάτων ως των θεμελιωδών
ακαδημαϊκών και διοικητικών μονάδων, τα οποία έχουν τον αποφασιστικό
ρόλο στη διαμόρφωση των προπτυχιακών και των μεταπτυχιακών
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προγραμμάτων σπουδών στις σαφώς συγκροτημένες επιστημονικές
πειθαρχίες,
για την ανάδειξη των Κοσμητόρων μέσα από δημοκρατικές διαδικασίες
και για την πρόβλεψη ενός ρόλου για τους Κοσμήτορες που ανατιμά τη
λειτουργία των πανεπιστημιακών Σχολών, δίχως κανενός είδους
μονοπρόσωπη εξουσιαστική επιβολή στα συλλογικά όργανα των επιμέρους
Τμημάτων,
για την ενίσχυση του ρόλου της Συγκλήτου ως του ανώτερου οργάνου που
χαράσσει την ακαδημαϊκή και την ευρύτερη πολιτική των πανεπιστημιακών
ιδρυμάτων,
για την ενίσχυση των προγραμμάτων σπουδών που οδηγούν τους φοιτητές
και τις φοιτήτριες στην απόκτηση ενός επιστημονικά εδραίου πτυχίου και
την ακύρωση της προοπτικής μετασχηματισμού τους σε προγράμματα
κατάρτισης με βάση τις πρόσκαιρες και ατεκμηρίωτες «ανάγκες της αγοράς»
που απολήγουν στην έκδοση πιστοποιητικών δεξιοτήτων,
για την περαιτέρω ενίσχυση του υφιστάμενου αντικειμενοποιημένου
συστήματος κρίσης και εξέλιξης του ΔΕΠ, χωρίς η εσωτερική τους
ιεράρχηση σε βαθμίδες να διασαλεύει ή να σχετικοποιεί τα θεμελιώδη
κοινά τους δικαιώματα, κατατείνοντας στην ιδιότυπη επαναφορά της
έδρας και, εν τέλει, στην διάσπαση του ενιαίου φορέα του ΔΕΠ με τη
δημιουργία διδασκόντων πολλαπλών ταχυτήτων,
για την κατοχύρωση του καθεστώτος πλήρους και αποκλειστικής
απασχόλησης των μελών ΔΕΠ.

Είναι απαραίτητο να αρχίσει ένας ουσιαστικός διάλογος με όλα τα μέλη της
πανεπιστημιακής κοινότητας προκειμένου να διαμορφωθεί ένα πλαίσιο
λειτουργίας των ΑΕΙ που να προάγει τη διαφάνεια μέσα από την ένταση των
δημοκρατικών διαδικασιών και να υπηρετεί τη συνταγματική επιταγή για μια
ποιοτικά ισχυρή δημόσια και δωρεάν τριτοβάθμια εκπαίδευση.
Το ΔΣ του ΕΦΔ της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών καλεί τη Σύγκλητο και την
πρυτανική αρχή του Πανεπιστημίου Κρήτης να συμμετάσχουν ενεργά στην
υποστήριξη των θέσεων που έχουν αποφασιστεί από τα συλλογικά όργανα ενόψει της
τροποποίησης του ν. 4009/2011. Τέλος, οφείλουμε να συγχαρούμε την Πρυτανεία για
την απαρέγκλιτη προσήλωση στις ακαδημαϊκές αρχές και ήθος που επέδειξε, κατά
τον χειρισμό των κρίσιμων, και συχνά συγκρουσιακών, θεμάτων που απασχόλησαν
την πανεπιστημιακή μας κοινότητα κατά το πρώτο έτος της θητείας της.
Το Διοικητικό Συμβούλιο

