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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Μετά από Γενική Συνέλευση με θέμα τις επικείμενες αλλαγές στην
Τριτοβάθμια εκπαίδευση και τη συζήτηση που ακολούθησε, το ΔΣ του
Συλλόγου, συνοψίζοντας τους προβληματισμούς που αναπτύχθηκαν,
κατέληξε στο ότι ο νόμος κινείται προς σωστές κατευθύνσεις σε αρκετά
ζητήματα που αφορούν στη λειτουργία της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
συνολικά. Ωστόσο, θεωρούμε ότι:
1. …η θητεία των ήδη εκλεγμένων μονοπρόσωπων διοικητικών
οργάνων μέχρι την ισχύ του νόμου, οφείλει να εξαντληθεί.
2. …εάν πρόκειται να επανέλθουμε στη λογική της συμμετοχής των
φοιτητών στις εκλογές μονοπρόσωπων διοικητικών οργάνων, η
συμμετοχή αυτή θα πρέπει να είναι περιορισμένης
σημαντικότητας.
3. … η συμμετοχή εκλεκτόρων του οικείου Τμήματος σε διαδικασίες
εκλογών και εξελίξεων συναδέλφων θα πρέπει να είναι
περιορισμένη στις περιπτώσεις στις οποίες δεν υπάρχει συνάφεια
με το γνωστικό αντικείμενο της προκηρυχθείσας θέσης.
4. … δεν πρέπει να καταργηθεί το δικαίωμα της ηλεκτρονικής
ψήφου, ενώ θα ήταν σκόπιμο να προβλέπεται και επιστολική
ψήφος, ώστε να διασφαλιστεί η δυνατότητα εξ αποστάσεως
συμμετοχής στις εκλογικές διαδικασίες, σε περιπτώσεις

προσωρινού κωλύματος των ενδιαφερομένων, στο πλαίσιο
τόνωσης της δημοκρατικής προσέγγισης των ίδιων των
διαδικασιών.
5. …. η αντιστοίχιση των πιστωτικών μονάδων (ECTS) με τις
διδακτικές μονάδες θα προκαλέσει πολλά προβλήματα στα
προγράμματα σπουδών και θα πλήξει την κινητικότητα των
φοιτητών μέσω ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Γεννά ερωτηματικά
για τη διεθνή αναγνώριση των τίτλων σπουδών που παρέχουν τα
ελληνικά ιδρύματα και θα προκαλέσει προβλήματα σε διεθνείς
συνεργασίες, όπως κοινά Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών.
6. …. το άρθρο 7 παρ. 12 του προτεινόμενου Νόμου που αφορά τη
λειτουργία των μη αυτοδύναμων τμημάτων κινείται στη σωστή
κατεύθυνση, αφού θεσμοθετεί την Προσωρινή Γενική Συνέλευση
για τα τμήματα αυτά. Με αυτό τον τρόπο θεραπεύεται μια μη
δημοκρατική συνθήκη που έχει θέσει σε τεράστια δοκιμασία
δεκάδες Τμήματα (και συνακόλουθα το προσωπικό τους) εδώ και
δεκαετίες. Ωστόσο δεν θεσμοθετεί τον τρόπο εκλογής (ΚΑΙ ΟΧΙ
ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ) Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου. Θα πρέπει
να αποφευχθεί το φαινόμενο διορισμένων Προέδρων που δεν
λογοδοτούν πουθενά και σύρουν το Τμήμα σε μακροχρόνιες
αναμονές και μεταβατικά διαστήματα, θέτοντας σε ομηρία τα μέλη
ΔΕΠ. Θεωρούμε ότι και σε αυτή τη συλλογικότητα (μη
αυτοδύναμα Τμήματα) ο Πρόεδρος και ο Αναπληρωτής Πρόεδρος
πρέπει να είναι αιρετοί. Είναι σημαντικό τουλάχιστον ο
Αναπληρωτής Πρόεδρος να είναι μέλος ΔΕΠ του Τμήματος. Για
το λόγο αυτό προτείνουμε στις περιπτώσεις αυτές να υπάρχει η
δυνατότητα εκλογής Αναπληρωτή Προέδρου και από τη βαθμίδα
του επίκουρου καθηγητή.
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