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Απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής
της 25ης Οκτωβρίου 2008
Η Διοικούσα Επιτροπή (Δ.Ε.) της ΠΟΣΔΕΠ, μετά από εκτεταμένη συζήτηση για
τις πρόσφατες εξελίξεις και ιδιαίτερα την ψήφιση του νόμου για τα κολέγια και
την απόφαση του ευρωπαϊκού δικαστηρίου, εκτιμώντας τις δραματικές
συνέπειες που θα έχουν στη δημόσια Ανώτατη Εκπαίδευση της χώρας μας, καλεί
τους συναδέλφους σε αγωνιστική ετοιμότητα και με πλήρη συναίσθηση ευθύνης
αποφάσισε το ακόλουθο πρόγραμμα δράσης για την αντίδραση των
πανεπιστημιακών δασκάλων:

Πρόγραμμα Δράσης
•

•
•
•

6 Νοεμβρίου: με πρωτοβουλίες των Συλλόγων διοργάνωση
πανεκπαιδευτικών συλλαλητηρίων στις πόλεις που λειτουργούν
Πανεπιστήμια, με παράλληλη στάση εργασίας.
19 - 20 Νοεμβρίου: 48ωρη απεργία
25 - 26 Νοεμβρίου: 48ωρη απεργία
29 Νοεμβρίου: συνεδρίαση της Δ.Ε. που θα επανεκτιμήσει την
κατάσταση και θα αποφασίσει την παραπέρα κλιμάκωση του αγώνα.

Επίσης, η ΔΕ αποφάσισε
Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για την επέτειο της εξέγερσης του
Πολυτεχνείου, με πρωτοβουλίες της Εκτελεστικής Γραμματείας της
ΠΟΣΔΕΠ και των Συλλόγων, την ανάδειξη του αγώνα για την υπεράσπιση της
δημόσιας και δωρεάν Ανώτατης Εκπαίδευσης.
Την οργάνωση εκδηλώσεων για την ενημέρωση - ευαισθητοποίηση
της πανεπιστημιακής κοινότητας και της κοινωνίας, με πρωτοβουλίες της
ΕΓ και των Συλλόγων.
Καλούμε τα πανεπιστημιακά όργανα και τις πρυτανικές αρχές να πάρουν
αποφάσεις κατά των νομιμοποίησης των Κέντρων Ελευθέρων Σπουδών (Κ.Ε.Σ.)
και της εφαρμογής της οδηγίας 36/2005 της Ε.Ε. και να μην υποκύψουν στους
εκβιασμούς του ΥπΕΠΘ που αφορούν τις μεταπτυχιακές σπουδές.
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Η Διοικούσα Επιτροπή έλαβε επίσης τις παρακάτω αποφάσεις:
Κέντρα Ελευθέρων Σπουδών (Κ.Ε.Σ.) - 'Κολέγια', Οδηγία Ε.Ε. 36/2005
Η πρόσφατη απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου ουσιαστικά συμβάλλει στην
εφαρμογή της πολιτικής και των κατευθύνσεων της διαδικασίας της Μπολόνια που με
ευθύνη της Ε.Ε. και των ελληνικών κυβερνήσεων εφαρμόζονται στη χώρα μας.
Σε συνδυασμό με το νόμο για τα κολέγια, που νομιμοποιεί την ύπαρξη και λειτουργία
των ιδιωτικών πανεπιστημίων, και την αποφασισμένη από την κυβέρνηση ενσωμάτωση
της Οδηγίας 36/2005, θα οδηγήσει στην πλήρη υποβάθμιση του δημόσιου
Πανεπιστημίου, ειδικά της περιφέρειας, στην εμπορευματοποίηση της γνώσης, στην
επιχειρηματικότητα και την ιδιωτικοποίηση, στην υποταγή του στις δυνάμεις του
κεφαλαίου και της αγοράς.
Διεκδικούμε για το δημόσιο Πανεπιστήμιο τις προϋποθέσεις σε
υποδομή, σε
αξιοπρεπώς αµειβόµενο διδακτικό προσωπικό και σε πόρους για τη διδασκαλία, τη
βασική έρευνα και τη φοιτητική μέριμνα, ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί στο αίτημα
της ελληνικής κοινωνίας και να προσφέρει δωρεάν ανώτατη εκπαίδευση υψηλής
στάθμης σε όλους τους νέους, για να αντιμετωπιστεί τόσο το εμπόριο πτυχίων των
Κ.Ε.Σ. όσο και η φοιτητική μετανάστευση.
Απαιτούμε
•
Να αποσυρθεί ο νόμος για τα κολέγια (N. 3696/08).
•
Να κλείσουν τα κολέγια και τα Κέντρα Ελευθέρων Σπουδών και να απαγορευτεί
η λειτουργία νέων.
•
Να μην ενσωματωθεί στο ελληνικό δίκαιο η οδηγία της Ε.Ε. 36/2005, που
αναγνωρίζει στους αποφοίτους των κολεγίων τα ίδια επαγγελματικά
δικαιώματα με αυτά των αποφοίτων των δημόσιων Πανεπιστημίων.
Διεκδικούμε δημόσια δωρεάν επαγγελματική εκπαίδευση με αποκλειστική ευθύνη του
κράτους.
Καλούμε τους πανεπιστημιακούς δασκάλους, τους φοιτητές, όλους τους εργαζόμενους
στα ΑΕΙ και τις διοικήσεις των Πανεπιστημίων να αντισταθούν στην εφαρμογή αυτής
της πολιτικής ιδιωτικοποίησης, εμπορευματοποίησης και εκποίησης του δημόσιου
Πανεπιστημίου και να πάρουν αποφάσεις κατά της νομιμοποίησης των Κ.Ε.Σ. και της
εφαρμογής της οδηγίας 36/2005 και να υπερασπιστούν την δημόσια και δωρεάν
ανώτατη εκπαίδευση, το επίπεδο των σπουδών, την αξία των πτυχίων και τα
επαγγελματικά και εργασιακά δικαιώματα της νεολαίας.

Αποδοχές - συνθήκες εργασίας Πανεπιστημιακών,
Οικονομικά Πανεπιστημίων
Στη σημερινή συγκυρία η κυβέρνηση προκλητικά χαρίζει 28 δις ευρώ τις τράπεζες που
κερδοσκοπούν σε βάρος των εργαζομένων και της κοινωνίας, καταθέτει
προϋπολογισμό με νέα μείωση της χρηματοδότησης της Παιδείας (2,74% του ΑΕΠ),
ενώ αυξάνει τις στρατιωτικές δαπάνες.
Διεκδικούμε
•

Χρηματοδότηση των Πανεπιστημίων σύμφωνα με τις ανάγκες τους για την
εκπαιδευτική και ερευνητική λειτουργία, καθώς και για τη φοιτητική μέριμνα
και όχι σύμφωνα με τις τετραετείς συμβάσεις. Αύξηση της χρηματοδότησης
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συνολικά για την παιδεία στο διπλάσιο (15% επί του Κρατικού Προϋπολογισμού
ή 5% του ΑΕΠ) και για την έρευνα στο τριπλάσιο της σημερινής.
Ενιαίο μισθολόγιο με καθαρές αποδοχές για τον νεοδιοριζόμενο Λέκτορα 2.000
ευρώ με ανάλογη προσαρμογή στις άλλες βαθμίδες των μελών ΔΕΠ και του ΕΔΠ,
με ενσωμάτωση όλων των επιδομάτων στον βασικό μισθό, με πλήρεις συντάξεις
και κατάργηση όλων των αντιασφαλιστικών νόμων. Διεκδικούμε την επιστροφή
όλων των αποθεματικών των ταμείων που έχουν ληστευθεί.
Θεσμική κατοχύρωση της αποκλειστικής απασχόλησης, κατάργηση του
καθεστώτος του εποχικού διδακτικού προσωπικού (Π.Δ. 407/80) και κάθε
μορφής ελαστικής εργασίας, προκήρυξη θέσεων ΔΕΠ αντί συμβασιούχων
διδασκόντων με προτεραιότητα στα περιφερειακά Πανεπιστήμια.

•

Μεταπτυχιακές σπουδές
Ο νόμος για τις μεταπτυχιακές σπουδές που ψηφίστηκε το καλοκαίρι οδηγεί στην
υποβάθμιση των προπτυχιακών σπουδών και των πτυχίων των δημόσιων
Πανεπιστημίων και ουσιαστικά εμποδίζει την έρευνα μέσα στα Πανεπιστήμια. Η
κυβέρνηση εκβιάζει την πανεπιστημιακή κοινότητα επιβάλλοντας ως προϋπόθεση
οποιασδήποτε έγκρισης που αφορά μεταπτυχιακές σπουδές την “αξιολόγηση”/
πιστοποίηση του αντίστοιχου Τμήματος και δίνει ακόμη και αναδρομική ισχύ στις
διατάξεις του νόμου καταργώντας σχετικές ακαδημαϊκές αποφάσεις των Γ.Σ. των
Τμημάτων. Επιβάλλει την απαράδεκτη προϋπόθεση της κατοχής Μεταπτυχιακού
Διπλώματος Εξειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής. Ρύθμιση
με την οποία οι προπτυχιακές σπουδές και τα πτυχία ταυτίζονται, ανεξάρτητα από τη
διάρκειά τους, με τον πρώτο κύκλο σπουδών σύμφωνα με τη “διαδικασία Μπολόνια”,
αφού οι μεταπτυχιακές σπουδές και το Μ.Δ.Ε. θεωρούνται δεύτερος κύκλος. Ο νόμος
αυτός:
Επεμβαίνει στην ακαδημαϊκή διαδικασία απαγορεύοντας την προκήρυξη
θέσεων για νέους μεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψήφιους διδάκτορες
 Επιβάλλει δίδακτρα και νομιμοποιεί τις αμοιβές διδασκόντων, αντίθετα προς
την επιταγή του Συντάγματος.
 Υποβαθμίζει τις προπτυχιακές σπουδές και τα πτυχία.
 Θεσμοθετεί μέσα στα δημόσια Πανεπιστήμια μονάδες παροχής υπηρεσιών
ιδιωτικού δικαίου, τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα (Ε.Π.Ι.), στα
οποία μεταφέρεται η ερευνητική δραστηριότητα και τα οποία θα μπορούν να
παρέχουν μεταπτυχιακές σπουδές και μεταπτυχιακούς και διδακτορικούς
τίτλους, και τα οποία πρέπει να καταργηθούν.


Η ΠΟΣΔΕΠ καλεί τα ακαδημαϊκά όργανα και τους συναδέλφους να μην υποκύψουν
στους εκβιασμούς της κυβέρνησης και να υπερασπιστούν δύο αδιαίρετες θεμελιώδεις
ακαδημαϊκές δραστηριότητες: τις μεταπτυχιακές σπουδές και την έρευνα.

Ο Πρόεδρος

Ο Γραμματέας

Λ. Απέκης

Π. Γεωργιάδης
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