∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΤΩΝ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ
ΑΝΩΤΑΤΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΑ Ι∆ΡΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ
ΑΘΗΝΑ, 18 ΜΑΙΟΥ 2010
Την Τετάρτη 12 Μαΐου 2010 και µετά από πρόσκληση της ΠΟΣ∆ΕΠ
συναντήθηκαν στην Αθήνα - για πρώτη φορά - οι Οµοσπονδίες και οι
Σύλλογοι των εργαζοµένων στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα και τα
Ερευνητικά Κέντρα (ΕΚ) της χώρας. Στη συνάντηση αυτή, που έγινε στην
πιο κρίσιµη οικονοµικοκοινωνική περίοδο της χώρας, οι εκπρόσωποι
όλων των φορέων συµφώνησαν ότι η Εκπαίδευση και η Έρευνα πρέπει
να αποτελέσουν το βασικό µοχλό για την έξοδο από την κρίση και ότι θα
καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε αυτό να προβληθεί τόσο
στην Ελληνική κοινωνία όσο και στην πολιτική ηγεσία.
Οι εκπρόσωποι των φορέων των εργαζοµένων στα ΑΕΙ εξέφρασαν
επίσης την ανησυχία και τον προβληµατισµό τους για την υπάρχουσα
ποιότητα της ακαδηµαϊκής ζωής µέσα στα Ιδρύµατά τους και δήλωσαν
την πρόθεσή τους να συµβάλουν µε όλες τους τις δυνάµεις για τη
σηµαντική αναβάθµισή της.

Ειδικότερα οι εκπρόσωποι όλων των φορέων των εργαζοµένων στα ΑΕΙ
και τα ΕΚ ζητούν:
1. Να αρχίσει, άµεσα και µε καθορισµένο χρονοδιάγραµµα, η
διαβούλευση για το νέο θεσµικό πλαίσιο της Ανώτατης
Εκπαίδευσης, το νέο νόµο για την έρευνα, καθώς και για το
χωροταξικό σχεδιασµό και την αναδιάρθρωση ΑΕΙ και ερευνητικού
ιστού, µε βάση κοινά αποδεκτές αρχές και ορθολογικά κριτήρια. Η
διαδικασία των αξιολογήσεων στα ΑΕΙ θα πρέπει να προχωρήσει
και να ολοκληρωθεί σύντοµα. Τα αποτελέσµατα των
αξιολογήσεων σε ΑΕΙ και ΕΚ πρέπει να αξιοποιηθούν ουσιαστικά,
έτσι ώστε να κατευθύνουν τη διαδικασία αναδιάρθρωσης µε
τρόπο αντικειµενικό, µετρήσιµο και εναρµονισµένο µε τη διεθνή
εµπειρία. Αντίθετα, θα πρέπει να αποφευχθούν αιφνίδιες αλλαγές
(όπως αυτές που επιχειρηθήκαν στο πρόσφατο παρελθόν) που
είναι πιθανόν να καταστρέψουν υπάρχουσες λειτουργικές δοµές,
να παρεµποδίσουν την απορρόφηση ερευνητικών κονδυλίων, να
οδηγήσουν φοιτητές σε περιπέτειες για την ολοκλήρωση των
σπουδών τους, και, τέλος, να καταλήξουν σε αποτελέσµατα πολύ
κατώτερα των απαιτήσεων της εποχής.
2. Να αρχίσει άµεσα ο διάλογος µε την ηγεσία των Υπουργείων
Παιδείας και Οικονοµικών, για τη δηµιουργία ενός πλαισίου
συνεχούς χρηµατοδότησης/επένδυσης στη γνώση και την
καινοτοµία, καθώς επίσης και για ένα νέο µισθολόγιο, που θα

αφορά το σύνολο των εργαζοµένων στην ανώτατη εκπαίδευση
και την έρευνα.
3. Τέλος, οι εκπρόσωποι των φορέων των εργαζοµένων στα ΑΕΙ,
ζητούν να αποσυρθούν οι διατάξεις των νόµων που επιτρέπουν
τη σύµπραξη - µε συµφωνία δικαιόχρησης [franchising] - των
κέντρων µεταλυκειακής εκπαίδευσης µε εκπαιδευτικά ιδρύµατα του
εξωτερικού: µια σωστή πολιτική επιβάλλει οι όποιες συµφωνίες να
είναι µόνο συµφωνίες πιστοποίησης [validation] (και όχι
δικαιόχρησης) και δεν µπορούν να γίνονται παρά µόνο ανάµεσα
σε εκπαιδευτικά ιδρύµατα αναγνωρισµένου κύρους που
υπόκεινται σε συστήµατα αξιολόγησης. Στο πλαίσιο αυτό,
καταγγέλλουν ειδικότερα όλους εκείνους τους αρµόδιους
κρατικούς φορείς (υπουργεία, εφορία, υπηρεσία προστασίας του
καταναλωτή, αστυνοµία, κλπ.), οι οποίοι ανέχονται την
προκλητικά σκανδαλώδη και απολύτως παράνοµη συνέχιση της
λειτουργίας συγκεκριµένων ιδιωτικών επιχειρήσεων, που φέρουν
το όνοµα Πανεπιστήµιο (University), χωρίς κανένα έλεγχο, µε
αποτέλεσµα τον εµπαιγµό σηµαντικού και ευαίσθητου τµήµατος
της νέας γενιάς και την απώλεια από το κράτος εκατοµµυρίων
ευρώ, τη στιγµή που το ίδιο πρόσφατα έχει προχωρήσει σε
περαιτέρω περικοπή ακόµα και των συντάξεων πείνας.
Οι Οµοσπονδίες και οι Σύλλογοι των Εργαζοµένων στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά
Ιδρύµατα και τα Ερευνητικά Κέντρα:
1. Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Διδακτικού και
Ερευνητικού Προσωπικού (ΠΟΣΔΕΠ)
2. ΟΣΕΠ –ΤΕΙ
3. Ένωση Ελλήνων Ερευνητών
4. Διοικητικοί Υπάλληλοι ΑΕΙ
5. ΠΟΣΕΕΔΙΠ
6. ΟΣΥΕΕΔΙΠ-Ι
7. 'Ομοσπονδία
Συλλόγων
Ε.Τ.Π.
Εργαστηρίων των ΤΕΙ Ελλάδας'
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8. Πανελλήνιος Σύλλογος Διδακτόρων ΙΔΑΧ.
9. Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία Υποψηφίων Διδακτόρων

