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Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Συλλόγου ∆ΕΠ του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων συνεδρίασε στις
22/9/09 και αποφάσισε τα εξής:
1) Σχετικά µε τις εξελίξεις στο θέµα των ΚΕΣ:
Η ίδρυση και λειτουργία των ΚΕΣ κινείται στο πνεύµα της «διασταλτικής» ερµηνείας
του άρθρου 16 και στοχεύει στην πλήρη ιδιωτικοποίηση της Ανώτατης Παιδείας και την
«κολεγιοποίηση» των δηµόσιων Πανεπιστηµίων. Η πρόσφατη αδειοδότηση 41 Κολεγίων
αποδεικνύει ότι η κυβέρνηση είναι αποφασισµένη να εφαρµόσει πλήρως την ευρωπαϊκή
οδηγία 36/05. Στην προσπάθειά της αυτή βρίσκει πολλούς πρόθυµους (οµότιµους, κλπ). Οι
θέσεις και η πρακτική που ακολουθεί η ηγεσία της ΠΟΣ∆ΕΠ δεν αναδεικνύουν το
πραγµατικό πρόβληµα της ιδιωτικοποίησης της Παιδείας, στοχεύουν στο να καταστήσουν
την ΠΟΣ∆ΕΠ θεµατοφύλακα (συµµετοχή στην επιτροπή αδειοδότησης των ΚΕΣ σύµφωνα
µε την επιστολή του Προέδρου, περιορισµός των αντιδράσεων σε δικαστικές προσφυγές κλπ)
πιστής εφαρµογής του νόµου που ψήφισε η κυβέρνηση, αποκοιµίζουν και
αποπροσανατολίζουν τον κλάδο. Οι συνέπειες αυτής της στάσης θα είναι ολέθριες για το
µέλλον της παιδείας στη χώρα µας.
Ζητάµε:
Να µην εφαρµοστεί η ευρωπαϊκή οδηγία 36/05.
Να ανακληθούν άµεσα οι άδειες που χορηγήθηκαν για τη λειτουργία των ΚΕΣ.
Να σταµατήσει η αποπροσανατολιστική πρακτική της ΠΟΣ∆ΕΠ και να οργανωθεί η
αγωνιστική παρέµβαση του κλάδου.
∆ηµόσια Μεταλυκιακή Επαγγελµατική Εκπαίδευση.
2) Σχετικά µε την Χρηµατοδότηση των Βιβλιοθηκών:
Η µη χρηµατοδότηση των βιβλιοθηκών από την κυβέρνηση µε άµεση συνέπεια τη
διακοπή της πρόσβασης στα επιστηµονικά περιοδικά αποτελεί ένα µικρό µόνο δείγµα της
τύχης που επιφυλάσσουν για τα δηµόσια πανεπιστήµια. Ο εξαναγκασµός των Πανεπιστηµίων
να αναζητήσουν από µόνα τους πόρους στον ιδιωτικό τοµέα, µε ότι αυτό συνεπάγεται, δεν
είναι µακριά. Σε συνθήκες αφαίρεσης βασικών εργαλείων λειτουργίας των ΑΕΙ κόπτονται και
εκβιάζουν τα πανεπιστήµια να υλοποιήσουν την αγοραία «αξιολόγηση».
Ζητάµε:
Την άµεση κρατική χρηµατοδότηση των βιβλιοθηκών.
Την πρόσληψη µόνιµου προσωπικού στις Βιβλιοθήκες για την κάλυψη των αναγκών
οµαλής λειτουργίας τους.
3) Θέµατα Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων:
Το ∆Σ του Συλλόγου εκφράζει την έντονη αντίθεσή του στην πρακτική που υιοθετούν οι
Πρυτανικές Αρχές του Πανεπιστηµίου µας σχετικά µε τις συνεδριάσεις των συλλογικών
Οργάνων και ιδιαίτερα της Συγκλήτου. Θεωρεί ότι η πρακτική των συνεδριάσεων της
Συγκλήτου µέσα στις καλοκαιρινές διακοπές (29/7/09 και 27/8/09) αναδεικνύει ένα σοβαρό
έλλειµµα δηµοκρατικής λειτουργίας του Πανεπιστηµίου µας και απαξιώνει το ρόλο των
συλλογικών θεσµικών οργάνων. Η συζήτηση των πολύ σοβαρών θεµάτων όπως: Οικονοµικοί

απολογισµοί, αξιολόγηση, ζητήµατα Τεχνολογικού Πάρκου, Εταιρείας διαχείρισης
Περιουσίας του Παν/µίου, Εφαρµογή του Πρότυπου Εσωτερικού Κανονισµού κλπ µε αυτού
του είδους τις διαδικασίες, στοχεύει στο να εκµαιευτούν αποφάσεις ερήµην της
Πανεπιστηµιακής κοινότητας και ενάντια στις θέσεις του Πανεπιστηµιακού και Φοιτητικού
κινήµατος.
Οι παραπάνω πρακτικές σε συνδυασµό µε τις νοµοθετικές ρυθµίσεις στο νόµο για τα ΤΕΙ,
που ψηφίστηκαν το καλοκαίρι, διαµορφώνουν ένα αντιδηµοκρατικό πλαίσιο υλοποίησης
αντιδραστικών «µεταρρυθµίσεων» µέσω συνθηκών αδιαφανούς, αντιδηµοκρατικής και
αυταρχικής διοίκησης στον χώρο των Πανεπιστηµίων.
Το ∆Σ του Συλλόγου καλεί τις Πρυτανικές Αρχές να µην υιοθετούν τέτοιου είδους
πρακτικές, να εναρµονιστούν µε τις θέσεις που µε ένταση πρόβαλε το Πανεπιστηµιακό και
φοιτητικό κίνηµα στις κινητοποιήσεις του, και να ανοίξει τη συζήτηση στην πανεπιστηµιακή
κοινότητα για όλα τα παραπάνω θέµατα.
Σχετικά µε την εφαρµογή του Πρότυπου Εσωτερικού κανονισµού και τη συνεχιζόµενη
«βιοµηχανία» έκδοσης γνωµατεύσεων από τη νοµική υπηρεσία, επαναβεβαιώνουµε
προηγούµενες αποφάσεις του ∆Σ και της Γενικής Συνέλευσης του Συλλόγου (16/12/08) οι
οποίες επεσήµαναν ότι: «Η δηµοσίευση του πρότυπου εσωτερικού κανονισµού, ο οποίος
κινείται στην κατεύθυνση ενίσχυσης του αντιδραστικού χαρακτήρα των µεταρρυθµίσεων,
έρχεται σε πλήρη αντίθεση µε προηγούµενη απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστηµίου
Ιωαννίνων και ταυτόχρονα εισάγει σοβαρά προβλήµατα δυσλειτουργίας των πανεπιστηµιακών
οργάνων. Απαιτούµε την άµεση κατάργησή του και καλούµε τις αρχές του Πανεπιστηµίου
Ιωαννίνων να απαιτήσουν και αυτές την κατάργησή του, καθώς και να µην τον εφαρµόσουν
στην πράξη».
Καλούµε όλα τα διοικητικά όργανα του Πανεπιστηµίου µας να µην εφαρµόσουν τη
διάταξη που αφορά τη συµµετοχή συγγενών στα ακαδηµαϊκά όργανα καθώς καταργεί
βασικά ακαδηµαϊκά δικαιώµατα των µελών ∆ΕΠ. Ταυτόχρονα έρχεται σε πλήρη
αντίθεση ακόµα και µε το νόµο 3549/2007, τον οποίο ψήφισε η κυβέρνηση και
ζητούµε την κατάργησή του, καθώς στο άρθρο 24 παράγραφος 6 θεωρείται
αυτονόητη η συµµετοχή συγγενών και προβλέπει ως µοναδική περίπτωση εξαίρεσης
τη διαδικασία της κρίσης τους.
Καλούµε τη ∆ιοίκηση του Ιδρύµατος να εφαρµόσει την απόφαση της Συγκλήτου
(23/5/2008) σχετικά µε την µη εφαρµογή του Πρότυπου Εσωτερικού Κανονισµού.
Καλούµε τη Σύγκλητο να προχωρήσει άµεσα στην αναµόρφωση του Εσωτερικού
κανονισµού του Πανεπιστηµίου στην κατεύθυνση ενίσχυσης της ∆ηµοκρατικής
λειτουργίας του.
4) Το ∆Σ του Συλλόγου εκφράζει την αµέριστη συµπαράστασή του στον Έλληνα
εκπαιδευτικό που απήγαγαν οι Ταλιµπάν και ζητά την άµεση απελευθέρωσή του. Στη
κατεύθυνση αυτή καλεί όλες τις αρµόδιες αρχές να κινητοποιηθούν και να κάνουν όλες τις
απαραίτητες ενέργειες.
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