Αριστερή Μεταρρύθµιση
Παράταξη Πανεπιστηµιακών
Η δράση της ΠΟΣ∆ΕΠ τη διετία 2011-2012
Η παράταξη πανεπιστηµιακών Αριστερή Μεταρρύθµιση συµµετείχε στη διοίκηση της
ΠΟΣ∆ΕΠ, µε 5 µέλη στη ∆ιοικούσα Επιτροπή και δύο µέλη στην Εκτελεστική Γραµµατεία.
Η συνάδελφος Ευγενία Μπουρνόβα συµµετείχε στο προεδρείο της Οµοσπονδίας, ως
Γραµµατέας.
Η θητεία της απερχόµενης διοίκησης της ΠΟΣ∆ΕΠ συνέπεσε µε κάποιες από τις
σηµαντικότερες εξελίξεις των τελευταίων δεκαετιών στην ανώτατη εκπαίδευση, αλλά και
στη χώρα γενικότερα. Η διετία χωρίζεται χρονικά σε δύο περιόδους από την ψήφιση του ν.
4009 τον Αύγουστο 2011. Από τον Ιανουάριο 2011 που εξελέγη η ∆.Ε. µέχρι τον Αύγουστο
2011 κύριο µέληµα της Αριστερής Μεταρρύθµισης, και της πλειοψηφίας στη διοίκηση της
Οµοσπονδίας ήταν να προβάλει τις θέσεις του 10ου Συνεδρίου για τη θεσµική µεταρρύθµιση
της ανώτατης εκπαίδευσης και να αντικρούσει τις επιθέσεις του Υπουργείου που
προσπαθούσε να απαξιώσει τα πανεπιστήµια και τους πανεπιστηµιακούς, ώστε να περάσει
την αυταρχική µεταρρύθµιση που προωθούσε.
Ο νόμος που ψηφίστηκε πρόσφατα από τη Βουλή δεν αποτελεί τη Μεταρρύθμιση που
επιθυμούσαμε, έχει συντηρητικό πρόσημο και δεν κατάφερε να αποκτήσει τη συναίνεση και
την αποδοχή της ακαδημαϊκής κοινότητας. Το νέο θεσμικό πλαίσιο, ενώ διορθώνει κάποιες από
τις αστοχίες του προηγούμενου, σε σημαντικά ζητήματα αποκλίνει από το πρότυπο του
δημόσιου, ακαδημαϊκού πανεπιστημίου στο οποίο στοχεύουμε.
Ανακοίνωση ΑΡ.ΜΕ. 1/9/2011

Μετά την ψήφιση του νέου θεσµικού πλαισίου τον Αύγουστο 2011, η Οµοσπονδία
προσπάθησε αφ’ ενός να αναδείξει τα προβλήµατα µε το νέο θεσµικό πλαίσιο και την
ανάγκη τροποποίησης ορισµένων κεντρικών διατάξεων, και αφ’ ετέρου να εξασφαλίσει την
οµαλή λειτουργία των ιδρυµάτων, που κινδύνευε τόσο από την αλλοπρόσαλλη πολιτική του
υπουργείου όσο και από τη στάση µαχητικών µειοψηφιών που θεωρούσαν οτι η αντίθεσή
τους στο νόµο 4009 τους έδινε το δικαίωµα να παρανοµούν και να χρησιµοποιούν βία για να
εµποδίσουν την εφαρµογή του. Σε αυτό το διµέτωπο αγώνα η Αριστερή Μεταρρύθµιση
ανέλαβε το κύριο βάρος, καθώς άλλες συνιστώσες της πλειοψηφίας προτίµησαν το ρόλο του
απολογητή του υπουργείου.
Ως Πανεπιστημιακοί δάσκαλοι, καλούμαστε να απαντήσουμε αποστομωτικά στις απαράδεκτες
μεθοδεύσεις και στη συστηματική απαξίωση του δημόσιου Πανεπιστημίου και των λειτουργών
του. Καλούμαστε να αποδείξουμε ότι δεν υπερασπιζόμαστε «κεκτημένα» και «προνόμια»,
συναλλαγές κι ένα τελματωμένο Πανεπιστήμιο, αλλά την ίδια την πανεπιστημιακή λειτουργία,
σε επίπεδο διδασκαλίας και έρευνας, την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης, την ελεύθερη
διακίνηση ιδεών.
Ως Πανεπιστημιακοί δάσκαλοι, οφείλουμε μέσα από τη συμμετοχή και την παρέμβασή μας
σε κάθε στάδιο της εφαρμογής του νόμου, να συνεχίσουμε την προσπάθεια ώστε το τελικό
αποτέλεσμα να είναι προς την κατεύθυνση της αναβάθμισης των σπουδών και της
λειτουργίας των ΑΕΙ, ενώ συγχρόνως να αγωνιστούμε για να αλλάξουν τα αρνητικά σημεία
των ρυθμίσεων με βάση τις θέσεις που έχει καταθέσει η Πανεπιστημιακή κοινότητα.
Ανακοίνωση ΑΡ.ΜΕ. 17/10/2011
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Τα προβλήµατα µε τον νόµο 4009 δεν άργησαν να φανούν, καθώς το υπουργείο από τον
πρώτο µήνα δεν κατόρθωσε να ακολουθήσει τις «αποκλειστικές προθεσµίες» που προέβλεπε.
Οι εκλογικές διαδικασίες για την ανάδειξη των εσωτερικών µελών των Συµβουλίων
Ιδρύµατος αναδείχθηκαν σε κεντρικό σηµείο της αντιπαράθεσης, µε οµάδες µελών ∆ΕΠ και
φοιτητών να παρεµποδίζουν την ψηφοφορία και το υπουργείο να απειλεί µε διακοπή της
χρηµατοδότησης των πανεπιστηµίων αν δεν τηρηθούν οι προθεσµίες. Σε αυτή τη φάση η
Οµοσπονδία υπερασπίστηκε τη νοµιµότητα και τη συνέχιση της λειτουργίας των
πανεπιστηµίων.
Στους δύσκολους καιρούς της κρίσης, η ακαδημαϊκή κοινότητα της χώρας αγωνίζεται σε
συνθήκες υποχρηματοδότησης και μισθολογικής απαξίωσης για να παραμείνουν τα
πανεπιστήμια ανοιχτά με πλήρη εκπαιδευτική και ερευνητική δραστηριότητα. Για αυτό
ακριβώς, τα πανεπιστήμια έχουν ανάγκη σήμερα από ενίσχυση του έργου και του ρόλου τους
χωρίς τις απειλές για τη διακοπή της χρηματοδότησής τους αλλά και χωρίς αντιδημοκρατικές
παρεμβάσεις από τους αυτόκλητους υπερασπιστές τους, που με τη βία προσπαθούν να
εμποδίσουν την ομαλότητα της ακαδημαϊκής ζωής.
Ανακοίνωση ΑΡ.ΜΕ. 1/4/2012

Μετά τις δύο εκλογικές αναµετρήσεις, η Οµοσπονδία κάλεσε τη νέα ηγεσία του υπουργείου
να λάβει γενναίες αποφάσεις για να ξεπεραστεί το αδιέξοδο στο οποίο είχε οδηγήσει η
αντιπαράθεση της προηγούµενης περιόδου.
Καλούμε τη νέα κυβέρνηση να προχωρήσει άμεσα σε νομοθετικές πρωτοβουλίες ώστε:
Να εγκριθούν για το τρέχον οικονομικό έτος οι προϋπολογισμοί από τις Συγκλήτους και
στη συνέχεια από το υπουργείο
Να υπάρχουν διοικήσεις στα ΑΕΙ το φθινόπωρο.
Συγχρόνως πρέπει να αναληφθούν πρωτοβουλίες για τις απαραίτητες και αναγκαίες αλλαγές
στο υπάρχον θεσμικό πλαίσιο, με βάση τις θέσεις της Ομοσπονδίας (όπως ένα σύστημα
διοίκησης, που θα παρέχει την εγγύηση θεσμικών αντιβάρων, με διακριτούς ρόλους και
αρμοδιότητες της Συγκλήτου και του Συμβουλίου, η διάρθρωση των Σχολών με Προγράμματα
Σπουδών, Τμήματα ή και Τομείς ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες κάθε Σχολής, και η εκλογή των
Κοσμητόρων με καθολική ψηφοφορία από τα μέλη ΔΕΠ, κλπ).
Απόφαση Δ.Ε. ΠΟΣΔΕΠ, 28/6/2012

Κάποια από τα αιτήµατα της Οµοσπονδίας, µε κυριότερα αυτά της απ’ ευθείας εκλογής του
Κοσµήτορα και της επαναφοράς των Τµηµάτων ως βασικών ακαδηµαϊκών µονάδων,
ικανοποιήθηκαν µε το νόµο 4076.
Το τελευταίο εξάµηνο, τα σηµαντικότερα ζητήµατα ήταν το µισθολογικό, η εκλογή
Συµβουλίων και η χωροταξική αναδιάρθρωση µέσω του σχεδίου «Αθηνά».
Για το πρώτο, η Οµοσπονδία παρενέβη επανειληµένα στα αρµόδια υπουργεία και ενηµέρωσε
την κοινή γνώµη για τη µισθολογική στασιµότητα των πανεπιστηµιακών από το 2004 µέχρι
το 2009, τις σηµαντικές µειώσεις στην επόµενη περίοδο, και τις σοβαρές επιπτώσεις που θα
είχε η περαιτέρω µισθολογική υποβάθµιση στο έργο των πανεπιστηµίων και στη δυνατότητα
να συγκρατήσουν και να προσελκύουν υψηλής ποιότητας επιστηµονικό προσωπικό σε µία
περίοδο που η ανώτατη εκπαίδευση είναι καθοριστική για την ανάκαµψη της οικονοµίας. Εν
τούτοις, η ΠΟΣ∆ΕΠ ενώ αρχικά προκήρυξε απεργιακές κινητοποιήσεις αρνήθηκε να
ακολουθήσει το παράδειγµα άλλων κατηγοριών δηµοσίων λειτουργών, και να καλέσει τους
πανεπιστηµιακούς σε µακροχρόνιες κινητοποιήσεις ή αποχές που θα έβλαπταν τα
πανεπιστήµια.
Ο νόµος 4076 ανέθεσε τη διενέργεια των εκλογών για τα Συµβούλια στη διοίκηση του κάθε
ιδρύµατος και προέβλεψε τη δυνατότητα ηλεκτρονικής ψηφοφορίας για την εκλογή των
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εσωτερικών µελών. Παρά τις προσπάθειες µικρών οµάδων µελών ∆ΕΠ και φοιτητών να
παρεµποδίσουν την εκλογή, η διαδικασία ολοκληρώθηκε σε όλα τα ιδρύµατα, στα
περισσότερα µε υψηλό ποσοστό συµµετοχής των µελών ∆ΕΠ.
Ο νόµος 4076 καθορίζει τις διαδικασίες του σχεδίου «Αθηνά», για τη χωροταξική
αναδιάρθρωση της ανώτατης εκπαίδευσης. Η ΠΟΣ∆ΕΠ, σε παλαιότερες αποφάσεις της, έχει
επισηµάνει οτι
είναι απόλυτα αναγκαίος ο ορθολογικός επανασχεδιασμός της οργάνωσης και χωροθέτησης
των ιδρυμάτων της ανώτατης εκπαίδευσης μέσα στο πλαίσιο ενός γενικότερου στρατηγικού
σχεδιασμού που οφείλει να διαμορφώσει άμεσα η ελληνική πολιτεία ενοποιώντας ουσιαστικά
το χώρο της ανώτατης εκπαίδευσης και της έρευνας.
Απόφαση Ε.Γ. ΠΟΣΔΕΠ, 19/12/2011

Θεωρεί όµως οτι οι µέχρι τώρα χειρισµοί του υπουργείου σε σχέση µε το σχέδιο «Αθηνά»
αποδεικνύουν αδιαφορία για τα ακαδηµαϊκά κριτήρια που πρέπει να αποτελέσουν τη βάση
του επανασχεδιασµού. Η πρόβλεψη στον προϋπολογισµό της µείωσης κατά 42 εκατ. στις
λειτουργικές δαπάνες της ανώτατης εκπαίδευσης που αναµένεται να επιτευχθεί από τις
συγχωνεύσεις, και η ανακοίνωση οτι το µηχανογραφικό του 2013 θα περιλαµβάνει λιγότερα
τµήµατα, δείχνουν οτι τα κριτήρια του υπουργείου είναι αποκλειστικά δηµοσιονοµικά. Για
µία ακόµη φορά, το υπουργείο αποφεύγει το διάλογο µε την πανεπιστηµιακή κοινότητα, και
προσπαθεί µε διαρροές να δηµιουργήσει το κατάλληλο κλίµα για την ανακοίνωση µέτρων
που οδηγούν στη συρρίκνωση της δηµόσιας πανεπιστηµιακής εκπαίδευσης.
Σοβαρό πρόβληµα παραµένει η χρήση βίας µέσα στα πανεπιστήµια, η οποία κλιµακώθηκε το
τελευταίο διάστηµα, µε επεισόδια βίας κατά συναδέλφων και καταστροφή δηµόσιας
περιουσίας στα ιδρύµατα. Η ΠΟΣ∆ΕΠ καταδίκασε αυτά τα περιστατικά και κάλεσε
συντονισµένη δράση από την πολιτεία, τη Βουλή, τα κόµµατα και τις διοικήσεις των
πανεπιστηµίων για να αντιµετωπιστεί το φαινόµενο.
Η Οµοσπονδία καταδίκασε τη στάση του υπουργείου το οποίο µε διαδοχικές τροποποιήσεις,
αρχικά στο νόµο 4076, στη συνέχεια στο νόµο 4096 (Κύρωση µεσοπροθέσµου) και µόλις
λίγες µέρες αργότερα στην Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου αναιρεί έστω και τους
ελάχιστους ελέγχους και περιορισµούς που έθετε ο νόµος 3696 του 2008 στη λειτουργία των
Κέντρων Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης και προσπαθεί να τα αναγνωρίσει ως ανώτατα
εκπαιδευτικά ιδρύµατα, κατά παράβαση του άρθρου 16 του Συντάγµατος,
Μετά από συναντήσεις µε τους προέδρους και εκπροσώπους των καθηγητών των Τµηµάτων
Ιατρικής της χώρας, η ∆Ε της ΠΟΣ∆ΕΠ έλαβε ειδική απόφαση για τα ζητήµατα των Σχολών
Επιστηµών Υγείας επισηµαίνοντας, µεταξύ άλλων, την καθυστέρηση στη θεσµοθέτηση των
οργανισµών των Πανεπιστηµιακών Νοσοκοµείων και την έλλειψη συντονισµού και
συνεννόησης µεταξύ των συναρµοδίων υπουργείων.
Η απερχόµενη διοίκηση κατέθεσε το καταστατικό της Οµοσπονδίας στο Πρωτοδικείο
Αθηνών, από το οποίο αναγνωρίστηκε ως Σωµατείο. Εξ άλλου έγινε πρόσφατα δεκτό το
αίτηµα για την ένταξη της ΠΟΣ∆ΕΠ στην Education International, την παγκόσµια οργάνωση
των εκπαιδευτικών όλων των βαθµίδων. Με αυτές τις ενέργειες ολοκληρώθηκε η θεσµική
αναγνώριση της ΠΟΣ∆ΕΠ σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.
27 Ιανουαρίου 2013

