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Α Π Ο Φ Α Σ Η
Θέμα: Απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής της ΠΟΣΔΕΠ για το θέμα του χωροταξικού
ανασχεδιασμού των Ιδρυμάτων της Ανώτατης Εκπαίδευσης.
Η Διοικούσα Επιτροπή της ΠΟΣΔΕΠ στην 2η συνεδρίαση της 21 Μαΐου 2011, αφού
έλαβε υπόψη της παλαιότερες αποφάσεις της Ομοσπονδίας καθώς και τις πρόσφατες
εξελίξεις στο σχετικό θέμα καταλήγει στα ακόλουθα:
 Η Ομοσπονδία θεωρεί απαραίτητο τον εξορθολογισμό στην οργάνωση και
χωροθέτηση Τμημάτων ή και Ιδρυμάτων, ορισμένα από τα οποία προέκυψαν ως
αποτέλεσμα μιας απρογραμμάτιστης και χωρίς ουσιαστικά ακαδημαϊκά και
αναπτυξιακά κριτήρια διεύρυνσης της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.
 Ο εξορθολογισμός μπορεί να απαιτήσει συγχωνεύσεις ή κατάργηση κάποιων
Τμημάτων καθώς, μεταξύ άλλων, την περίοδο της απρογραμμάτιστης διεύρυνσης
δημιουργήθηκαν πολλά Τμήματα με το ίδιο αντικείμενο, με αποτέλεσμα κανένα
από αυτά να μην μπορέσει να αποκτήσει τις απαραίτητες υποδομές, το
κατάλληλο προσωπικό και να προσελκύσει ικανό αριθμό αξιόλογων φοιτητών.
 Ταυτόχρονα όμως η Ομοσπονδία είναι απόλυτα αντίθετη με μια εξίσου
εσπευσμένη, πρόχειρη και επικοινωνιακή αντιμετώπιση του θέματος, όπως αυτή
που επιχειρήθηκε πρόσφατα από το Υπουργείο Παιδείας με την απαγόρευση
εισαγωγής φοιτητών σε διάφορα Τμήματα, χωρίς μάλιστα να ερωτηθούν - ως
όφειλε - το ΣΑΠΕ και το ΣΑΤΕ.
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Οι όποιες συγχωνεύσεις ή καταργήσεις Τμημάτων ή Ιδρυμάτων, θα πρέπει να γίνουν
μετά από αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων και πάντα στα πλαίσια ενός γενικότερου
στρατηγικού σχεδιασμού. Απαιτείται η θέσπιση ενιαίων κριτηρίων κατάργησης ή
συγχώνευσης ακαδημαϊκών μονάδων με βάση:
α) την ακαδημαϊκή και ερευνητική βιωσιμότητά τους,
β) την έκθεση εξωτερικής αξιολόγησης του ερευνητικού και εκπαιδευτικού έργου του,
γ) τις προοπτικές απασχόλησης των αποφοίτων, και τέλος
δ) την εξοικονόμηση ανθρώπινων και οικονομικών πόρων και εγκαταστάσεων.
Τέλος,

δηλώνουμε

ότι

για

την

Ομοσπονδία

αποτελεί

απαραίτητη

και

αδιαπραγμάτευτη προϋπόθεση για την κατάργηση ακαδημαϊκών μονάδων η
ουσιαστική μέριμνα για την πλήρη τακτοποίηση του υπηρετούντος προσωπικού σε
άλλη κατάλληλη ακαδημαϊκή μονάδα.
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