Ένωση ∆ιδασκόντων του Ιονίου Πανεπιστηµίου
Μέλος της ΠΟΣ∆ΕΠ

Κέρκυρα, 12 Ιανουαρίου 2010

ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΑΠΑΞΙΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
Αγαπητοί συνάδελφοι,
Το τελευταίο διάστηµα, το δηµόσιο Πανεπιστήµιο δέχεται διαδοχικά πλήγµατα που
ορίζονται από αποφάσεις – ανακοινώσεις και πρακτικές καθολικής αντιµετώπισης
επιµέρους ζητηµάτων. Ενδεικτικά πρόσφατα παραδείγµατα αποτελούν τα έγγραφα της
ηγεσίας του Υπουργείου Παιδείας, ∆ιά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων µε
αποδέκτες τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα τα οποία θίγουν ζητήµατα
οικογενειοκρατίας στους κόλπους των Ακαδηµαϊκών Μονάδων – Τµηµάτων,
λογοκλοπής πνευµατικού έργου κ.λ.π. Σε όλες τις περιπτώσεις, επιχειρείται µία
απαράδεκτη γενίκευση κακώς κείµενων σε όλο το εύρος της ακαδηµαϊκής κοινότητας,
δηµιουργώντας πλήρως λανθασµένη εντύπωση στην κοινωνία περί του τρόπου
λειτουργίας των Ιδρυµάτων. Εντύπωση, η οποία καλλιεργείται και ενισχύεται µέσω των
Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης, έντυπων και ηλεκτρονικών.
Το παραπάνω πλαίσιο αποτελεί τη συνέχεια µιας σειράς ενεργειών που βάλουν το
ελληνικό δηµόσιο πανεπιστήµιο στο σύνολο των λειτουργικών του βαθµίδων, καθώς:
α) σε επίπεδο ερευνητικού έργου οι πρόσφατες καθυστερήσεις και αλλαγές των όρων
και των δεδοµένων υποβολής και αξιολόγησης των ερευνητικών έργων
«ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ» και «ΘΑΛΗΣ» έχουν στερήσει από τα Ιδρύµατα σηµαντικά ωφέλη
(σε επίπεδο ανθρώπων και χρηµατοδότησης) από τη διδακτορική και µεταδιδακτορική
έρευνα.
β) σε επίπεδο διδακτικού έργου, η σηµαντική µείωση των συµβάσεων σύµφωνα µε το
Π.∆. 407/80, οι καθυστερήσεις στους διορισµούς νέων µελών ∆.Ε.Π. αλλά και τις
εξελίξεις, το πάγωµα τον διαδικασιών εκλογών και διορισµού µελών Ε.Ε.∆.Ι.Π. και
Ε.Τ.Ε.Π, δηµιουργεί ιδιαίτερα προβλήµατα υποστήριξης των προγραµµάτων σπουδών
των ακαδηµαϊκών µονάδων – Τµηµάτων. Τα τελευταία δε τίθενται και σε διαδικασία
κατάργησης / αντικατάστασης από «ευέλικτα Προγράµµατα Σπουδών», όπως
προβλέπεται από το πρόσφατα ανακοινωθέν κείµενο διαβούλευσης των αλλαγών στην
Τριτοβάθια Εκπαίδευση.
Οι παραπάνω ενέργειες σε συνδυασµό µε την απαξιωτική ρητορική στην οποία
αρέσκονται πολιτικές ηγεσίες, µε εξαίρεση την πρόσφατη παραίτηση του Καθηγητή κ.
Μητσού, και κατευθυνόµενα δηµοσιεύµατα/τηλεοπτικές εκποµπές, καθώς και το
καταδικαστέο κείµενο διαβούλευσης, συνθέτουν µια εικόνα ηθεληµένης υποβάθµισης
του δηµόσιου πανεπιστηµίου και του έργου του.

Η Ε∆ΙΠ ζητά από την ΠΟΣ∆ΕΠ να µην ολιγωρήσει και σθεναρά να αντιδράσει σε όλες
αυτές τις ενέργειες υποβάθµισης. Ο διάλογος είναι απαραίτητος καθώς και οι αλλαγές
στην τριτοβάθµια εκπαίδευση. Οι προαναφερόµενες όµως ενέργειες και πρακτικές δεν
βοηθούν καθόλου στη βελτίωση και ανάπτυξη του ελληνικού δηµόσιου πανεπιστηµίου.
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