ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΝΟΠΕ
Η Γενική Συνέλευση της Σχολής Ν.Ο.Π.Ε. θεωρεί ότι το προτεινόμενο
«σχέδιο διαβούλευσης» δεν μπορεί να υποστηριχθεί καθόσον περιλαμβάνει
προτάσεις με τις οποίες παραβιάζονται βασικές ακαδημαϊκές αρχές, θίγεται ο
χαρακτήρας της ανωτάτης εκπαίδευσης ως δημόσιου αγαθού και καταστρατηγείται
το αυτοδιοίκητο του Πανεπιστημίου, ζήτημα που εγείρει σοβαρό θέμα
συνταγματικότητας. Θεωρούμε λοιπόν ότι αποτελεί άκρα υποκρισία να φέρνουμε
επιχειρήματα περί κοινωνικού ελέγχου για να παρακαμφθεί το Σύνταγμα, όταν η
μεγάλη προσπάθεια είναι να διαπαιδαγωγήσουμε εαυτούς και αλλήλους να
σεβόμαστε κανόνες και νόμους. Στο σχέδιο για διαβούλευση δεν υπάρχει το πνεύμα
της συνέχειας του κράτους, διότι δεν γίνεται καμμία προσπάθεια να αποτιμηθούν
πρόσφατες θεσμικές παρεμβάσεις στα ΑΕΙ. Κάποιες εφαρμόζονται (εκλογές με
καθολική συμμετοχή φοιτητών, συμμετοχή εξωτερικών εκλεκτόρων σε εκλογές
μελών ΔΕΠ, κατάργηση του μοναδικού συγγράμματος), μερικές έχουν εν μέρει
λειτουργήσει (αξιολόγηση, πιστωτικές μονάδες, εσωτερικός κανονισμός) και άλλες
δεν έχουν καν εφαρμοστεί (οργάνωση σπουδών, προαπαιτούμενα, γραμματέας
διαχειριστής). Η κρίσιμη συγκυρία απαιτεί σοβαρότητα, ταυτόχρονη αναγνώριση των
επιτευγμάτων και διορθωτική παρέμβαση ή και τολμηρές μεταρρυθμίσεις εκεί που
χρειάζεται. Υποστηρίζουμε πράγματι ότι υπάρχει ανάγκη αλλαγών: αλλαγές
νοοτροπίας που πρέπει να πραγματοποιήσουμε στο εσωτερικό της Πανεπιστημιακής
κοινότητας και αλλαγές για τις οποίες απαιτούνται νομοθετικές ρυθμίσεις. Οι
τελευταίες όμως για να πετύχουν πρέπει να γίνουν ύστερα από συστηματική μελέτη
και συνεργασία με την ακαδημαϊκή κοινότητα.
Η Γενική Συνέλευση υποστηρίζει την ανάγκη μεταρρύθμισης της ανώτατης
εκπαίδευσης και θεωρεί ότι η πανεπιστημιακή κοινότητα πρέπει να προσέλθει στο
διάλογο, με βασικό όπλο τις διαμορφωμένες θέσεις της μέσα στα ακαδημαϊκά όργανα
και την πειθώ της. Από την άλλη μεριά, όμως, η αποδοχή του διαλόγου δεν σημαίνει
εκ των προτέρων άκριτη συγκατάθεση και εκβιαστική εμπλοκή σε ειλημμένες
αποφάσεις που τραυματίζουν τη διαδικασία της συναίνεσης, ερήμην της ακαδημαϊκής
κοινότητας. Συγχρόνως η Γενική Συνέλευση απορρίπτει τις προσχηματικές
αντιδράσεις σε κάθε πρόταση μεταρρύθμισης. Οι μορφές πάλης που θα επιλέξουμε
οφείλουν να αφουγκράζονται το σύνολο της ακαδημαϊκής κοινότητας και όχι τις
δυναμικές μειοψηφίες που θα επιδιώξουν να μας φέρουν «προ τετελεσμένου». Μας
ενδιαφέρει να επικεντρωθούμε στις αλλαγές που όντως μπορούν να γίνουν, προς
όφελος του δημόσιου πανεπιστημίου. Προτεραιότητα για εμάς είναι η μόρφωση των
φοιτητών, η καλλιέργεια και προαγωγή της έρευνας, η σύνδεση των πανεπιστημίων
με την κοινωνία και τη διεθνή πραγματικότητα, η αποτελεσματική εκπαίδευση ως
μοχλός ανάπτυξης της ελληνικής κοινωνίας και στην ανάπτυξη της χώρας. Στο
κέντρο του ενδιαφέροντός μας είναι το δημόσιο αυτοδιοικούμενο πανεπιστήμιο, ως
χώρος δημιουργικής έρευνας, καλλιέργειας των ακαδημαϊκών και δημοκρατικών
αξιών, και ελεύθερης διακίνησης των ιδεών.
Στο πλαίσιο αυτό, υποστηρίζουμε πως το πανεπιστήμιο πρέπει να αυτοδιοικείται, να
αξιολογείται αλλά και να λογοδοτεί στην ελληνική κοινωνία. Η αξιολόγηση,
ωστόσο, των ιδρυμάτων και των ακαδημαϊκών μονάδων δεν πρέπει να είναι μηχανική
και να στηρίζεται μόνο σε ποσοτικά στοιχεία. Ειδικότερα

1. Η διοίκηση των ιδρυμάτων, η οποία χαράσσει τη μακροπρόθεσμη
στρατηγική τους και εγγυάται τον ακαδημαϊκό και αυτόνομο χαρακτήρα
τους, πρέπει να είναι ισχυρή και να εξασφαλίζει την αποτελεσματική
διαχείριση των Ιδρυμάτων αλλά και την ανεξαρτησία της διοίκησης από
ομάδες συμφερόντων μέσα και έξω από το πανεπιστήμιο.
2. Αντίστοιχα, η ακαδημαϊκή συγκρότηση και οργάνωση των σπουδών
οφείλει να επιτρέπει την κινητικότητα των φοιτητών και την επικοινωνία
μεταξύ επιστημονικών πεδίων. Ωστόσο, οι συγκεκριμένες ρυθμίσεις που
θα επιλεγούν θα πρέπει να ακολουθούν την πολυτυπία.
3. Γι’ αυτό το λόγο, η Γενική Συνέλευση ζητάει ένα λιτό «νόμο-πλαίσιο»,
που θα περιέχει μερικούς γενικούς κανόνες οργάνωσης και λειτουργίας
των πανεπιστημιακών οργάνων και μερικές γενικές αρχές που πρέπει να
διέπουν τις σπουδές και την έρευνα και τις γενικές κατευθύνσεις της
πανεπιστημιακής εκπαίδευσης ενώ η εξειδίκευση θα γίνεται στον
εσωτερικό κανονισμό κάθε ιδρύματος.
4. Καλούμε λοιπόν τις πρυτανικές αρχές να προχωρήσουν άμεσα στην
ολοκλήρωση του διαλόγου για την ψήφιση του εσωτερικού κανονισμού
του Ε.Κ.Π.Α. Επίσης ζητάμε να προχωρήσουν στην εφαρμογή του κώδικα
δεοντολογίας.
Η Γενική Συνέλευση καταδικάζει τα φαινόμενα συκοφάντησης του ελληνικού
πανεπιστημίου, που κλιμακώνονται καθημερινά μέσα από αρνητικά δημοσιεύματα,
βασισμένα σε επιλεγμένα στοιχεία, τα οποία έχουν ως στόχο να εξουδετερώσουν
στην κοινή γνώμη την αντίδραση της ακαδημαϊκής κοινότητας στα προτεινόμενα
μέτρα. Εκφράζει τέλος την πεποίθησή της ότι η κυβέρνηση δεν θα επιμένει σε
κομβικά ζητήματα (π.χ. Συμβούλιο διοίκησης, Πρυτάνεις εκτός του Πανεπιστημίου,
άκριτη εισδοχή φοιτητών σε σχολές) ενάντια στις θέσεις της ακαδημαϊκής κοινότητας
ώστε να αποφευχθούν αναταραχές που θα εκτρέψουν τα πανεπιστήμια από την
ανοδική τους πορεία
-Καλούμε επίσης το Υπουργείο να σταματήσει την απαράδεκτη κατάσταση
που έχει διαμορφωθεί τα τελευταία χρόνια με την αδικαιολόγητη καθυστέρηση των
διορισμών των εκλεγμένων μελών Δ.Ε.Π., η οποία προκαλεί τεράστια προβλήματα
δυσλειτουργίας στα Α.Ε.Ι.
-Καλούμε επίσης το Υπουργείο να καταργήσει το άρθρο 29 του νόμου
3879/2010 που καθιερώνει ως απαραίτητη προϋπόθεση για την πλήρωση θέσης
Δ.Ε.Π. την έγκριση της σχετικής πίστωσης από το Υπουργείο Παιδείας, Διά Βίου
Μάθησης και Θρησκευμάτων. Με την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί είναι
αδύνατη η εύρρυθμη λειτουργία των Πανεπιστημίων και υπονομεύεται εκ των
προτέρων κάθε προσπάθεια σοβαρού προγραμματικού σχεδιασμού του έργου τους.
-Διαμαρτυρόμαστε εντονότατα για την υποχρηματοδότηση της δημόσιας
ανώτατης παιδείας, την υποχρηματοδότηση της έρευνας και τις ανεπίτρεπτα
χαμηλές αποδοχές των πανεπιστημιακών δασκάλων.
-Διεκδικούμε αξιοπρεπείς αποδοχές για τους πανεπιστημιακούς δασκάλους με
ενσωμάτωση όλων των επιδομάτων στο βασικό μισθό. Επισημαίνεται ότι οι
αποδοχές μας παραμένουν για πολλά χρόνια καθηλωμένες σε απαράδεκτα
χαμηλά επίπεδα, σε αναντίστοιχα με την αναπροσαρμογή των αποδοχών
άλλων κατηγοριών δημοσίων λειτουργών (βουλευτές, δικαστικοί.).

