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ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ 

Σχετικά με το νομοσχέδιο (προσχέδιο) του ΥΠΔΒΜΘ για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση 

 

Το ΔΣ του Συλλόγου ΕΕΔΙΠ ΓΠΑ «Κων/νος Κατσίμπας» σε ανοικτή συνεδρίαση που 

έγινε σήμερα στην Αίθουσα Γεν. Συνελεύσεων του Τμήματος ΑΦΠ & ΓΜ του ΓΠΑ, στην οποία 

παρευρέθησαν πολλά μέλη του Συλλόγου (18 μέλη, από τα 39) αποφάσισε τα παρακάτω: 

 

Κριτική επί του δημοσιοποιηθέντος νομοσχεδίου: Η λογική της κατάθεσης ενός νέου 

νομοθετήματος προϋποθέτει την ενδελεχή περιγραφή της υφιστάμενης κατάστασης, τον 

εντοπισμό των αδυναμιών, προβλημάτων, δυσλειτουργιών και καταλήγει με την διατύπωση ενός 

πλαισίου λύσης που τίθεται σε διάλογο με τους ενδιαφερομένους. Ακολουθείται έτσι μια 

προγραμματική διαδικασία που αφενός εξασφαλίζει μια έντιμη και εμπεριστατωμένη 

αξιολόγηση, αφετέρου αναζητεί τη βέλτιστη λύση υπαρκτών προβλημάτων υπό συνθήκες 

συνένωσης που εξασφαλίζουν τη βιωσιμότητα του εγχειρήματος. Αντ’ αυτού το ΥΠΔΒΜΘ με το 

προσχέδιο νόμου για την «Οργάνωση Ανώτατης Εκπαίδευσης …» εμφανίζεται ως σύγχρονος 

ημίθεος που καθαρίζει την «κόπρο» των πανεπιστημίων. Η κατεύθυνση-νομιμοποίηση έχει δοθεί 

ήδη από το περασμένο φθινόπωρο με την ομιλία του πρωθυπουργού στους Δελφούς όπου ούτε 

λίγο ούτε πολύ, χρέωσε στο σύνολο των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων υπαρκτά αλλά 

εξόχως μεμονωμένα συμπτώματα διαφθοράς και δυσλειτουργίας. Με αυτό τον τρόπο 

στοχοποιήθηκε το υφιστάμενο μοντέλο διοίκησης και επιχειρείται μια εκ βάθρων αναδιάρθρωση 

του, προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που, αν και 

σχεδόν όλοι συμφωνούμε ότι υπάρχουν, δεν απαριθμούνται πουθενά! Επιπλέον, ο διάλογος ήταν 

τελείως προσχηματικός δεδομένου ότι στο τελικό νομοσχέδιο διατηρείται το πνεύμα του αρχικού 

και ουδεμία πρόταση των ιδρυμάτων υιοθετήθηκε. 

Ειδικότερα, στο όνομα της αυτοτέλειας, επιβάλλεται μια νέα μορφή οργάνωσης, συγκεντρωτικής 

και ολιγομελούς με αυξημένες αρμοδιότητες και ανύπαρκτη λογοδοσία. Με αυτό τον τρόπο το 

αίτημα για δημοκρατικό έλεγχο απαντάται με την αυθεντία του Συμβουλίου, ενώ εκλογή των 

οργάνων (πλην των 7 "εσωτερικών" μελών του Συμβουλίου) αντικαθίσταται με τον ορισμό τους. 

Σε αυτό το μοντέλο η απουσία του νέου ΕΕΔΙΠ (ΕΕΕΠ) είναι κραυγαλέα. 
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Αυτοδίκαιη ένταξη όλων των υπηρετούντων μελών: Θεωρούμε αδιαπραγμάτευτη την 

πρόβλεψη για αυτοδίκαιη ένταξη των υπηρετούντων μελών ΕΕΔΙΠ στο νέο φορέα ΕΕΕΠ που 

προτείνεται με το νομοσχέδιο. 

 

Ένταξη στο νέο φορέα ΕΕΕΠ άλλων κατηγοριών υπηρετούντος προσωπικού: Προκειμένου 

να μην αποτελέσει ούτε τώρα, ούτε στο μέλλον ο φορέας ΕΕΔΙΠ το «χωνευτήρι» ή την 

«αποθήκη» επιστημονικού προσωπικού για κάθε έργο και εργασία, σχετικά με την ένταξη στο 

φορέα του προσωπικού ΙΔΑΧ και ΕΤΕΠ που υιοθετείται από το νομοσχέδιο, πιστεύουμε ότι 

πιθανή ένταξή του προσωπικού αυτού στο νέο φορέα ΕΕΕΠ θα μπορούσε να γίνει με 

αντικειμενικά κριτήρια στην εισαγωγική βαθμίδα του ΕΕΕΠ, ύστερα από κρίσεις με κλειστή 

διαδικασία. Η έναρξη της διαδικασίας αυτής προτείνεται να γίνει μετά την ίδρυση του 

Οργανισμού του κάθε ιδρύματος, ο οποίος θα πρέπει να προβλέψει τη σύσταση όσων θέσεων 

εκτιμάται ότι πρόκειται να απαιτηθούν και καλυφθούν από τους συναδέλφους ΙΔΑΧ και ΕΤΕΠ. 

 

Εκπροσωπήσεις στα όργανα του ΑΕΙ: Είναι αδιανόητο οι ρυθμίσεις του νομοσχεδίου να μην 

περιλαμβάνουν την αυτόνομη συλλογική συμμετοχή του νέου φορέα ΕΕΔΙΠ (ΕΕΠ) σε όλα τα 

θεσμικά όργανα και τις επιτροπές του πανεπιστημίου. Είναι αδιανόητο για ένα φορέα που ασκεί 

διδακτικό έργο στα ΑΕΙ, σε ορισμένα μέλη του οποίου μάλιστα προβλέπεται η δυνατότητα 

ανάθεσης αυτοδύναμου διδακτικού έργου, να μη συμμετέχει στα όργανα του πανεπιστημίου που 

θα αποφασίζουν π.χ. τα προγράμματα σπουδών και την αναθεώρησή τους. 

 

 

Για το ΔΣ του Συλλόγου ΕΕΔΙΠ ΓΠΑ «Κων/νος Κατσίμπας» 

 

Ο Πρόεδρος       Η Γεν. Γραμματέας 
 
 
 
 
 

Ρίζος Σπύρος              Τζίχα Γαρυφαλλιά 


