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ΕΚΣΕΛΕΣΙΚΗΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΗ ΠΟΔΕΠ 2017-2018
Το 13ο Συνζδριο τθσ ΠΟΣΔΕΠ πραγματοποιείται ςε μια κρίςιμθ καμπι για τθ χϊρα και τθν
ελλθνικι οικονομία. Στθν κοινωνία, θ πολιτικι που αςκείται χαρακτθρίηεται από τθν
αδιζξοδθ λιτότθτα, των μειϊςεων των μιςκϊν των εργαηομζνων και των ςυντάξεων, και τθσ
προςπάκειασ ελζγχου και χειραγϊγθςθσ των ΜΜΕ και τθσ δικαιοςφνθσ. Οι ςκλθρζσ
περιοριςτικζσ πολιτικζσ που ςυνεχίηουν να αςκοφνται δεν παράγουν ανάπτυξθ, οδθγοφν
τθν οικονομία ςε μαραςμό και μεγάλα τμιματα του ελλθνικοφ λαοφ ςτθν φτϊχεια.
Απαιτείται άλλθ οικονομικι και κοινωνικι πολιτικι που κα ςτθρίηεται ςε ζνα ςυνολικό
ςυμφωνθμζνο από τθν κοινωνία ςχζδιο εξόδου από τθν βακειά κοινωνικι και οικονομικι
κρίςθ που μαςτίηει τθ χϊρα. Ζνα ςχζδιο παραγωγικισ αναςυγκρότθςθσ τθσ χϊρασ με
πραγματικζσ μεταρρυκμίςεισ και εκςυγχρονιςτικζσ τομζσ ςτθν κοινωνία και ςτθν οικονομία,
που κα ςτθρίηουν και κα κινθτοποιοφν τισ υγιείσ παραγωγικζσ και επιχειρθματικζσ δυνάμεισ
τθσ χϊρασ, ςε ζνα αυςτθρά κακοριςμζνο πλαίςιο ενόσ ςφγχρονου κράτουσ δικαίου, και κα
οδθγοφν ςτθν παραγωγικι αναςυγκρότθςθ τθσ χϊρασ και ςτθν οικονομικι ανάπτυξθ. Για
εμάσ το ςχζδιο αυτό περνάει πρϊτα και κφρια από τθν αναςυγκρότθςθ τθσ εκπαίδευςθσ
και τθν ςυςτθματικι επζνδυςθ ςτθν ζρευνα και τθν καινοτομία. Πρζπει επιτζλουσ το
πολιτικό ςφςτθμα τθσ χϊρασ να κατανοιςει ότι χωρίσ επζνδυςθ ςτθ γνϊςθ, ςτθν ζρευνα
και ςτθν καινοτομία, ςτακερι οικονομικι ανάπτυξθ και ζξοδοσ από τθν οικονομικι κρίςθ
δεν μπορεί να υπάρξουν.
Η Ανϊτατθ Εκπαίδευςθ είναι πθγι διανοθτικοφ πλοφτου, καινοτομίασ και κζςεων
εργαςίασ. Επιδιϊκουμε θ χϊρα μασ να είναι ςτρατθγικά εναρμονιςμζνθ με τισ ςφγχρονεσ
ευρωπαϊκζσ τάςεισ οργάνωςθσ τθσ τριτοβάκμιασ και μεταλυκειακισ εκπαίδευςθσ.
Αναφερόμαςτε ςτον ενιαίο ευρωπαϊκό χϊρο εκπαίδευςθσ, δθμόςιο και ιδιωτικό. Με
ζμφαςθ ςτθν εξωςτρζφεια και τθν ανταγωνιςτικότθτα του ελλθνικοφ πανεπιςτθμίου και
παραγωγικι αξιοποίθςθ τθσ πανεπιςτθμιακισ ζρευνασ. Για τοφτο και επιδιϊκουμε τθν
Ανάπτυξθ ενόσ Ενιαίου Εκνικοφ Στρατθγικοφ Σχεδιαςμοφ για τθν Ανϊτατθ Εκπαίδευςθ, τθν
Ζρευνα και τθν Καινοτομία.
Σιμερα πιςτεφουμε ότι τα μεγάλα προβλιματα που αντιμετωπίηει θ χϊρα μασ και κατ´
επζκταςθ τα πανεπιςτιμια μασ επιβάλουν ευρφτερεσ ςυναινζςεισ και το ξεπζραςμα μικροπαραταξιακϊν ςκοπιμοτιτων που δθμιοφργθςαν τεράςτια προβλιματα ςτθν λειτουργία
τθσ ομοςπονδίασ τθν περαςμζνθ διετία. Η αναβάκμιςθ τθσ λειτουργίασ τθσ Ομοςπονδίασ, θ
βελτίωςθ τθσ μιςκολογικισ και επαγγελματικισ κατάςταςθσ των μελϊν ΔΕΠ, θ κάλυψθ των
απαραίτθτων εκπαιδευτικϊν, ερευνθτικϊν και λειτουργικϊν αναγκϊν των ιδρυμάτων, θ
διαμόρφωςθ ενόσ πλαιςίου χρθματοδότθςθσ τθσ ζρευνασ, θ βελτίωςθ του ακαδθμαϊκοφ
πλαιςίου λειτουργίασ των ΑΕΙ και θ αναδιάρκρωςθ του χάρτθ τθσ ανϊτατθσ εκπαίδευςθσ,
πρζπει να είναι ο πυρινασ των κζςεων και του προγραμματιςμοφ δράςθσ τθσ ΠΟΣΔΕΠ για
τθ διετία 2017-18.
Η δημοςιονομική κρίςη και η χρηματοδότηςη των Πανεπιςτημίων

Η αδυναμία αντιμετϊπιςθσ ι ζςτω διαχείριςθσ τθσ δθμοςιονομικισ και οικονομικισ κρίςθσ
τθσ χϊρασ δθμιουργεί μια αςφυκτικι οικονομικι πραγματικότθτα ςτα Πανεπιςτιμια, με
περιοριςμό των προχπολογιςμϊν τουσ, με οριακοφσ για τθ λειτουργία τουσ διοριςμοφσ
νζων Κακθγθτϊν, με τθ δραςτικι περικοπι των ιδθ χαμθλϊν αμοιβϊν των κακθγθτϊν και
με τθν παντελι ζλλειψθ προγράμματοσ δθμοςίων επενδφςεων. Είναι ανεπαρκείσ οι πόροι
που διατίκενται, όχι για να εξελίξουν αλλά ακόμθ και για να ςυντθριςουν απλϊσ τισ
υπάρχουςεσ υποδομζσ ςε λειτουργικό επίπεδο.
Η πρωτοφανισ απϊλεια ανκρϊπινου δυναμικοφ και πνευματικοφ κεφαλαίου ςτθν γνϊςθ
και ςτθν επιςτιμθ επιβάλλει μια νζα εκνικι ςυναίνεςθ : είναι καιρόσ να βγάλουμε τθν
Παιδεία από τα μνθμόνια, και να τθ κεωριςουμε ωσ μακροπρόκεςμο μοχλό ανάπτυξθσ τθσ
χϊρασ. Ο επαναπατριςμόσ και θ ευρφτερθ αξιοποίθςθ του ακαδθμαϊκοφ κεφαλαίου που
ζχει πάρει το δρόμο τθσ ξενιτιάσ αποτελεί προτεραιότθτα. Το Πανεπιςτιμιο ζχει ανάγκθ
από τθν ελπίδα, τθν ενζργεια, τθ δφναμθ των νζων επιςτθμόνων.
Στο πλαίςιο αυτό κα πρζπει:
• Η Πολιτεία να εξαςφαλίςει τθν επαρκι χρθματοδότθςθ των Πανεπιςτθμίων,
χρθςιμοποιϊντασ ωσ κριτιρια κατάλλθλουσ δείκτεσ απόδοςθσ και επίδοςθσ βαςιςμζνουσ
ςε ςτόχουσ, τα αποτελζςματα τθσ αξιολόγθςθσ με ακαδθμαϊκά κριτιρια και τθν κοινωνικι
λογοδοςία. Να λειτουργιςει θ ςχζςθ Χρθματοδότθςθ- Αξιολόγθςθ-Λογοδοςία ςτα ΑΕΙ δια
μζςου και των προγραμματικϊν ςυμφωνιϊν, κεντρικά και με τισ περιφζρειεσ
• Η Πολιτεία ςε ςυνεργαςία με τα πανεπιςτιμια να διαμορφϊςει το πλαίςιο ϊςτε να
μποροφν τα Πανεπιςτιμια υπό ςυνκικεσ διαφάνειασ και λογοδοςίασ να αξιοποιιςουν ςτο
ζπακρο τουσ πόρουσ τουσ, αλλά και να αναηθτιςουν και διαςφαλίςουν νζουσ πόρουσ και
πθγζσ χρθματοδότθςθσ από τον δθμόςιο και ιδιωτικό τομζα, ςε εκνικό αλλά και διεκνζσ
επίπεδο. Να διαμορφωκοφν οι προχποκζςεισ, ϊςτε οι προχπολογιςμοί των πανεπιςτθμίων
να διαμορφϊνονται ανά Σχολι ι και ςε επίπεδο ακαδθμαϊκισ μονάδασ.
• Να καταρτιςτεί ζνα ςχζδιο ανάκτθςθσ των χαμζνων κζςεων Κακθγθτϊν και
επιςτθμονικοφ και διοικθτικοφ προςωπικοφ των Πανεπιςτθμίων, που κα αποκακιςτά τισ
βαςικζσ εκπαιδευτικζσ και ερευνθτικζσ δραςτθριότθτεσ των Πανεπιςτθμίων ςε επίπεδα
αντίςτοιχα με τισ ςθμερινζσ ανάγκεσ και τισ διεκνείσ προκλιςεισ.
• Να αποκαταςτακεί θ ςυνταγματικά κατοχυρωμζνθ αξιοπρεπισ αμοιβι των
Πανεπιςτθμιακϊν Κακθγθτϊν, αντίςτοιχθ με τθν πολυετι εκπαίδευςι τουσ, με το ζργο που
επιτελοφν, με το λειτοφργθμα που υπθρετοφν και τθ διεκνι πραγματικότθτα μζςα ςτθν
οποία καλοφνται να υπάρξουν αλλά και να ανταγωνιςκοφν. Υπάρχει πολιτικι ευκφνθ τθσ
κυβζρνθςθσ για τθ ςυνεχιηόμενθ εφαρμογι νόμων που ζχουν κρικεί αντιςυνταγματικοί με
απόφαςθ του ΣτΕ, και ςυγκεκριμζνα των αντιςυνταγματικϊν διατάξεων του ν. 4093/2012
με τισ οποίεσ περικόπθκαν οι αποδοχζσ των πανεπιςτθμιακϊν κακθγθτϊν. Η ομοςπονδία
κα διεκδικιςει τθ κατάρτιςθ ενόσ νζου ειδικοφ μιςκολογίου το οποίο να αποκακιςτά
πλιρωσ τισ αποδοχζσ των πανεπιςτθμιακϊν κακθγθτϊν ςτα επίπεδα του 2012 με βάςθ το
πλαίςιο κζςεων τθσ ΠΟΣΔΕΠ και ςφμφωνα με τθν απόφαςθ 4741/2014 του ΣτΕ.
Σο θεςμικό πλαίςιο
Η ακαδθμαϊκι αυτονομία, θ αυτοτζλεια και θ αυτοδιοίκθςθ είναι ςυνταγματικζσ
ςυνιςτϊςεσ του Δθμόςιου Πανεπιςτθμίου και αποτελοφν πάγια αιτιματα τθσ
πανεπιςτθμιακισ κοινότθτασ.

Για να μπορζςει το Πανεπιςτιμιο να ανταπεξζλκει ςτον ρόλο του, απαιτείται το αντίςτοιχο
κεςμικό πλαίςιο που κα του επιτρζπει να λειτουργεί χωρίσ τισ αγκυλϊςεισ του
παρελκόντοσ. Ο Νόμοσ 4009/2011 ιταν μια ςωςτι αφετθρία ςτθ κατεφκυνςθ αυτι. Δεν
ζχει αξιολογθκεί θ εμπειρία από τθν εφαρμογι αυτοφ του νόμου για τθν Ανϊτατθ
Εκπαίδευςθ, που κα μασ ζδινε τθ δυνατότθτα να καταγράψουμε φαινόμενα
δυςλειτουργίασ και να ςχεδιάςουμε κατάλλθλεσ διορκωτικζσ παρεμβάςεισ, αλλά και
παρεμβάςεισ ενίςχυςθσ και διεφρυνςθσ των ρυκμίςεων που ζδειξαν ότι ζχουν κετικι
επίδραςθ. Η αποτίμθςθ τθσ πρϊτθσ προςπάκειασ εφαρμογισ αυτοφ του κεςμικοφ πλαιςίου
δεν μπορεί παρά να λαμβάνει υπόψθ και τθν αντίδραςθ που αυτό είχε τόςο κατά τθ
νομοκζτθςι του με τισ πολλζσ τροποποιιςεισ του, αλλά και ςτθ φάςθ υλοποίθςισ του.
Χρειάηεται να επιμείνουμε ςε προςπάκειεσ μετεξζλιξισ του, μζςα από τθν εμπειρία
εφαρμογισ του ςε ζνα ακόμθ πιο ςφγχρονο και αποτελεςματικό πλαίςιο, παρά τθν
αποδυνάμωςθ και αλλαγι που ζχει υποςτεί από τισ διαρκείσ, ςθμαντικζσ και πρόωρεσ
αναιρζςεισ ςε κομβικά ςθμεία του (τροποποιιςεισ με τουσ Νόμουσ 4076/2012 και
4115/2013 και πλείςτεσ όςεσ τθσ παροφςασ κυβζρνθςθσ). Σε κάκε περίπτωςθ, οι
νομοκετικζσ πρωτοβουλίεσ τθσ κυβζρνθςθσ για το κεςμικό πλαίςιο των πανεπιςτθμίων κα
πρζπει να κατατείνουν ςτθν βελτίωςθ του υπάρχοντοσ πλαιςίου ςτθν κατεφκυνςθ τθσ
εναρμόνιςθσ του με τα ευρωπαϊκά δεδομζνα και να είναι αποτζλεςμα ουςιαςτικοφ
διαλόγου με τθν πανεπιςτθμιακι κοινότθτα. Το Υπουργείο Παιδείασ οφείλει επιτζλουσ να
ςταματιςει να ρυκμίηει το κεςμικό πλαίςιο τθσ ανϊτατθσ εκπαίδευςθσ με διατάξεισ ςε
άςχετουσ νόμουσ και αποςπαςματικζσ τροπολογίεσ επί τροπολογιϊν τθσ τελευταίασ
ςτιγμισ, χωρίσ να ζχει προθγθκεί καμία απολφτωσ ςυηιτθςθ μζςα ςτθ Βουλι και
διαβοφλευςθ με τουσ εμπλεκόμενουσ φορείσ.
Στο πλαίςιο αυτό επιμζνουμε ότι:
• Πρζπει να ενιςχυκεί θ ουςιαςτικι αυτοτζλεια τθσ διοίκθςθσ και τθσ λειτουργίασ των ΑΕΙ,
με τθν περαιτζρω ενίςχυςθ τθσ ευκφνθσ του ςϊματοσ των Κακθγθτϊν ςτθ λιψθ των
κρίςιμων αποφάςεων για τα Ιδρφματά τουσ. Είναι αναγκαίο να ςυνταχκοφν το ςυντομότερο
οι Εςωτερικοί Κανονιςμοί των Ιδρυμάτων, οι οποίοι εξειδικεφουν τουσ κανόνεσ λειτουργίασ
και οργάνωςισ τουσ.
• Πρζπει να αποςαφθνιςτεί ο ρόλοσ και οι αρμοδιότθτεσ των διαφορετικϊν οργάνων
(Σφγκλθτοσ και Συμβοφλιο Ιδρφματοσ) ςτθν ανάπτυξθ του Πανεπιςτθμίου, ςτθ διοίκθςθ, ςτθ
διαχείριςθ και εξαςφάλιςθ των απαιτοφμενων οικονομικϊν πόρων για τθ λειτουργία του.
• Πρζπει να αναβακμιςτεί θ λειτουργία τθσ Κοςμθτείασ και τθσ Σχολισ, ζτςι ϊςτε να
ενιςχυκεί θ ςυνζργεια μεταξφ Τμθμάτων, ςτο εκπαιδευτικό και ερευνθτικό πεδίο.
• Πρζπει να επιβεβαιωκεί ότι το πανεπιςτθμιακό άςυλο κατοχυρϊνει τθν ελευκερία των
ιδεϊν και τθσ δθμιουργικισ ςκζψθσ και δεν αποτελεί προπζταςμα πίςω από το οποίο
ανκοφν ζκνομεσ δραςτθριότθτεσ, οι οποίεσ κα πρζπει να αντιμετωπίηονται αμελλθτί από τα
αρμόδια όργανα τθσ πολιτείασ.
Η εκπαίδευςη και τα φοιτητικά θζματα
Στο όνομα δικεν κοινωνικισ πολιτικισ, επιβάλλονται παράνομεσ μετεγγραφζσ, αυξάνονται
οι ειςακτζοι ςτα πανεπιςτιμια και κακιερϊνονται ζκτακτεσ εξεταςτικζσ περίοδοι,
μετατρζποντασ τα Πανεπιςτιμια ςε εξεταςτικά κζντρα και δυςχεραίνοντασ περαιτζρω τισ
προςπάκειεσ για διατιρθςθ τθσ ποιότθτασ των προπτυχιακϊν, μεταπτυχιακϊν και
διδακτορικϊν ςπουδϊν.

Η ΠΟΣΔΕΠ κεωρεί ότι είναι απαραίτθτθ θ οργάνωςθ δομϊν και κεςμϊν που ενιςχφουν τθν
αριςτεία ςτισ Προπτυχιακζσ, Μεταπτυχιακζσ, Διδακτορικζσ, Μετα-διδακτορικζσ ςπουδζσ και
ςτθ Δια Βίου Εκπαίδευςθ.
Στο πλαίςιο αυτό πρζπει να:
• εφαρμοςτοφν άμεςα διαδικαςίεσ αξιολόγθςθσ και πιςτοποίθςθσ των ςπουδϊν και των
πτυχίων που παρζχονται.
• διευκολυνκεί θ κζςπιςθ διατμθματικϊν και διαςχολικϊν προγραμμάτων ςπουδϊν, που
να ανταποκρίνονται ςτισ ςφγχρονεσ εξελίξεισ τθσ επιςτιμθσ.
• διαμορφωκεί ζνα ςτακερό πλαίςιο για τον κακοριςμό του αρικμοφ των ειςαγομζνων
φοιτθτϊν ςε κάκε πρόγραμμα ςπουδϊν, με ςυγκεκριμζνα και αντικειμενικά κριτιρια, όπωσ
είναι το διδακτικό και λοιπό προςωπικό, οι υποδομζσ και θ χρθματοδότθςθ. Η γνϊμθ των
Σχολϊν κα πρζπει να ζχει βαρφνουςα ςθμαςία ςτθν τελικι διαμόρφωςθ του αρικμοφ των
ειςακτζων.
• καταργθκεί το αντιακαδθμαϊκό και παγκόςμιασ μοναδικότθτασ μζτρο των μετεγγραφϊν
των φοιτθτϊν, εκτόσ –ενδεχομζνωσ- από πολφ ειδικζσ περιπτϊςεισ.
Η ενίςχυςη τησ ζρευνασ και τησ καινοτομίασ
Η ζρευνα που διεξάγεται ςτα Πανεπιςτιμια και ςτα Ερευνθτικά Κζντρα ςυνεχϊσ
ςυμπιζηεται από τθν ζλλειψθ πόρων από εκνικζσ πθγζσ, από τθν ζλλειψθ ςτακεροφ
κεςμικοφ πλαιςίου για τθν ζρευνα, με τισ ςυχνζσ ανακεωριςεισ του ςχετικοφ νόμου, από
τθν ζλλειψθ ενόσ ςτακεροφ, γνωςτοφ ςε όλουσ και τακτικοφ χρθματοδοτικοφ πλαιςίου,
ανεξάρτθτα από το φψοσ τθσ χρθματοδότθςθσ. Παρά ταφτα, οι δείκτεσ επίδοςθσ των
Ελλθνικϊν Πανεπιςτθμίων και των Ερευνθτικϊν Κζντρων, χάρισ ςτθν αυταπάρνθςθ
κακθγθτϊν και ερευνθτϊν, παραμζνουν κετικοί ςτισ διάφορεσ διεκνείσ αξιολογιςεισ.
Η ΠΟΣΔΕΠ τάςςεται υπζρ του εκςυγχρονιςμοφ του κεςμικοφ πλαιςίου τθσ Ζρευνασ και
υπζρ τθσ εγκακίδρυςθσ ενόσ ςτακεροφ με κρυςτάλλινθ διαφάνεια χρθματοδοτικοφ
περιβάλλοντοσ, που κα ενιςχφουν τθ Βαςικι, τθν Εφαρμοςμζνθ Ζρευνα και τθν Καινοτομία
ςε όλεσ τισ Επιςτιμεσ. Παράλλθλα, κα πρζπει να διευκολυνκεί θ ςυνεργαςία των Ελλθνικϊν
Πανεπιςτθμίων με άλλα Πανεπιςτιμια εντόσ και εκτόσ Ελλάδοσ και με τουσ φορείσ τθσ
αυτοδιοίκθςθσ, τθσ οικονομίασ των επιχειριςεων και τθσ βιομθχανίασ με ςκοπό τθν
ενίςχυςθ τθσ καινοτομίασ και τθσ ςφνδεςθσ με τθν οικονομικι ανάπτυξθ του τόπου.
Στο ίδιο πνεφμα, κα πρζπει να επανεξεταςτεί θ ςχζςθ των Σχολϊν Επιςτθμϊν Υγείασ,
ιδιαίτερα των Ιατρικϊν Σχολϊν, με το Υπουργείο Υγείασ και με τα Πανεπιςτθμιακά
Νοςοκομεία, κακότι ςυνειςφζρουν ςθμαντικά ςτθν παροχι υψθλοφ επιπζδου και
ςφγχρονεσ υπθρεςίασ υγείασ ςτουσ κατοίκουσ τόςο των μεγάλων αςτικϊν κζντρων όςο και
τθσ περιφζρειασ.
Ειδικότερα, το κακεςτϊσ των ςχζςεων των Ιατρικϊν και Οδοντιατρικϊν Σχολϊν και των
Κακθγθτϊν που υπθρετοφν ςε αυτζσ, που ζχει ςε όλο τον κόςμο ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά,
δεν πρζπει να δθμιουργεί διαφοροποιιςεισ από τισ αντίςτοιχεσ ςχζςεισ των Κακθγθτϊν ςε
όλεσ τισ άλλεσ ςχολζσ. Ενδεικτικά, θ αλλαγι του κακεςτϊτοσ τθσ Εκνικισ Σχολισ Δθμόςιασ
Υγείασ (ΕΣΔΥ) δεν μπορεί οφτε επί τθσ αρχισ να ςυηθτθκεί, παρά μόνο αν καταργθκοφν οι
προνομιακζσ χρθματοδοτιςεισ τθσ από το Υπουργείο Υγείασ και τθρθκοφν για το

προςωπικό τθσ οι ίδιεσ διαδικαςίεσ ανοιχτϊν κρίςεων που ιςχφουν για όλουσ τουσ
Κακθγθτζσ ΑΕΙ.
Ο Χάρτησ τησ Ανώτατησ Εκπαίδευςησ και Ζρευνασ
Η Ελλθνικι ανϊτατθ εκπαίδευςθ αναπτφχκθκε χωρίσ ςυγκεκριμζνθ ςτρατθγικι και ςχζδιο,
αλλά με ad hoc αποφάςεισ που εξυπθρετοφςαν ανάγκεσ του πελατειακοφ πολιτικοφ
ςυςτιματοσ όλου του πολιτικοφ φάςματοσ. Το ςχζδιο «Ακθνά» ιταν μια ευκαιρία να
αρχίςει ο εξορκολογιςμόσ του ςυςτιματοσ. Δυςτυχϊσ, θ ευκαιρία αυτι χάκθκε και εν τζλει
διαςτρεβλϊκθκε από τισ μικροπολιτικζσ και πελατειακζσ πρακτικζσ και κυρίωσ τθν ζλλειψθ
ςυγκεκριμζνου ςτρατθγικοφ ςχεδίου και ξεκάκαρθσ πολιτικισ βοφλθςθσ από τθν τότε
πολιτικι θγεςία του Υπουργείου Παιδείασ αλλά και ςυνολικά από τθν τότε Κυβζρνθςθ.
Επαναδιατυπϊνουμε τθν ανάγκθ αναδιάταξθσ του χϊρου τθσ Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ με
βάςθ αναφοράσ τθν αρχι τθσ “ακαδθμαϊκισ βιωςιμότθτασ” και τθσ ςφγχρονθσ ανάπτυξθσ
του ελλθνικοφ ακαδθμαϊκοφ ςυςτιματοσ. Στθν αναδιάταξθ αυτι πρωταγωνιςτικό και
αποφαςιςτικό ρόλο πρζπει να αναλάβουν τα ίδια τα ΑΕΙ. Η ΠΟΣΔΕΠ υποςτθρίηει ότι κα
πρζπει να γίνει ξανά μια προςπάκεια για τθ διαμόρφωςθ ενόσ ςφγχρονου Χάρτθ τθσ
Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ και Ζρευνασ, με διακριτοφσ και αλλθλοςυμπλθροφμενουσ ρόλουσ
για τα ΑΕΙ και τα Ερευνθτικά Κζντρα.
Η λειτουργία τησ ΠΟΔΕΠ
Τθν τελευταία τετραετία, λόγω ςυντεχνιακϊν λογικϊν, αδιαφορίασ για το μζλλον τθσ
Ομοςπονδίασ (παρά τα περί του αντικζτου διατυμπανιηόμενα) και ςκοπιμοτιτων
οριςμζνων παρατάξεων, θ λειτουργία τθσ Ομοςπονδίασ δεν ιταν ικανοποιθτικι με
αποτζλεςμα να μθν μπορεί να ζχει τθν παρζμβαςθ που κα μποροφςε να ζχει ςτισ
πανεπιςτθμιακζσ εξελίξεισ. Μικροπαραταξιακζσ ςκοπιμότθτεσ και προςωπικζσ φιλοδοξίεσ
κατζςτθςαν μάλιςτα αδφνατθ τθ ςυγκρότθςθ του Προεδρείου τθσ Ομοςπονδίασ τθν
τελευταία τριετία υποβακμίηοντασ το κφροσ και τθν λειτουργικι ικανότθτα τθσ
ομοςπονδίασ φζροντασ τθν ουςιαςτικά ςτο χείλοσ τθσ ανυπολθψίασ παλιότερων εποχϊν.
Είναι χαρακτθριςτικό ότι τθν τελευταία 4ετία θ ΠΟΣΔΕΠ ζγινε δεκτι μόνο 3 φορζσ από
Υπουργό Παιδείασ.
Πζρα από τθν ανυπολθψία και αδυναμία ουςιαςτικισ παρζμβαςθσ ςτα πανεπιςτθμιακά
πράγματα είχαμε ωσ ςυνζπεια τθσ κακισ λειτουργίασ τθσ Ομοςπονδίασ:
- τθν αδρανοποίθςθ τθσ ςτζρεθσ, ιςχυρισ, βακφτατα ειλικρινοφσ ςυμμαχίασ (πρωτοφανοφσ
ςτα χρονικά φπαρξθσ των τριϊν Ομοςπονδιϊν) τθσ ΠΟΣΔΕΠ με τισ άλλεσ Ομοςπονδίεσ του
χϊρου τθσ Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ και Ζρευνασ, που με πολφ κόπο είχε οικοδομθκεί μετά το
2009 και είχε επιδράςει κακοριςτικά ςε όλα τα μεγάλα κεςμικά και άλλα γεγονότα, που
ςυνζβθςαν εκείνθ τθν περίοδο.
- Τθν προβλθματικι εκπροςϊπθςθ τθσ Ομοςπονδίασ από ομάδεσ και άτομα, που
χρθςιμοποιοφςαν το όνομα τθσ ΠΟΣΔΕΠ -κατ’ επζκταςθ τθν υπόλθψθ, τθν αξιοπρζπεια, το
κφροσ και τθ βαρφτθτα των ακαδθμαϊκϊν λειτουργϊν- χωρίσ να δίνουν αναφορά ςε
κανζνα.
- Το ςθμαντικότερο, τθν αδυναμία παραγωγισ νζου πολιτικοφ ακαδθμαϊκοφ λόγου,
ςυλλογικά από τθν Ομοςπονδία, είτε για νζα κζματα που θ ίδια όφειλε να αναδείξει είτε
για ανοικτά κζματα, που απαιτοφςαν ςοβαρζσ παρεμβάςεισ.

Η ενδυνάμωςθ και ουςιαςτικοποίθςθ τθσ λειτουργίασ τθσ ΠΟΣΔΕΠ πρζπει να είναι
προτεραιότθτα μασ τθν ερχόμενθ διετία, ζτςι ϊςτε αυτι να εκπροςωπεί πραγματικά τουσ
πανεπιςτθμιακοφσ λειτουργοφσ με αξιοπρζπεια, να διεκδικεί τα οικονομικά και κεςμικά
μασ αιτιματα με τεκμθριωμζνεσ κζςεισ, με αποτελεςματικότθτα και με μαχθτικότθτα
απζναντι ςτθν κεντρικι εξουςία. Για να μπορζςει θ Ομοςπονδία να λειτουργιςει
αποτελεςματικά και να ανακτιςει το κφροσ που τθσ αρμόηει, για να μπορζςει να
διεκδικιςει αποτελεςματικά θ ΠΟΣΔΕΠ για τα μζλθ τθσ τα δικαιϊματά τουσ, είναι βαςικό
να ςυγκροτθκεί το όργανο διοίκθςισ τθσ που κα προκφψει από αυτό το ςυνζδριο με τθν
εκλογι προεδρείου.

