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ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΕΔΙΠ Π.Κ.        02/12/2010 
 

Η Γενική Συνέλευση του Συλλόγου ΕΕΔΙΠ του Πανεπιστημίου Κρήτης, σε συνεδρίαση που 

έγινε στις 02/12/2010, συζήτησε το πλαίσιο αλλαγών που προτείνεται από  το Υπουργείο 

Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων για την Ανώτατη Εκπαίδευση . Στο κείμενο 

διαβούλευσης τίθενται σε επαναδιαπραγμάτευση τα περισσότερα ζητήματα που αναφέρονται 

στη λειτουργία των πανεπιστημίων ,τη συγκρότηση των οργάνων, τη χρηματοδότηση ,τον 

τρόπο εισαγωγής των φοιτητών ,τον <<Καποδίστρια >> , στην οργάνωση και λειτουργία των 

τμημάτων και σχολών κ.α.  Όλα τα παραπάνω είναι ζητήματα τα οποία προφανώς χρίζουν  

αλλαγών και  εκσυγχρονισμού ,μετά από έτη στρεβλώσεων και ατυχών προσπαθειών των 

προηγούμενων σχεδίων . 

Οι προτάσεις όμως που εμπεριέχονται στο κείμενο διαβούλευσης όπως έχει δοθεί στην 

δημοσιότητα δεν μπορούν να αποτελέσουν βάση συζήτησης στον στενό χρονικό ορίζοντα 

που θέτει η πολιτεία . Το προτεινόμενο σχέδιο θίγει παράλληλα πολλαπλά ζητήματα που είτε 

δεν ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες του Ελληνικού Πανεπιστημίου, είτε 

παραβιάζουν βασικές ακαδημαϊκές αρχές πλήττοντας το αυτοδιοίκητο των Πανεπιστημίων 

και αλλοιώνοντας  τον χαρακτήρα της ανώτατης εκπαίδευσης ως <δημόσιο αγαθό> . 

 

Ειδικότερα  : 

 

• Με το προτεινόμενο σχέδιο διοίκησης των δύο οργάνων ενισχύεται η 

αντιπροσωπευτική σε βάρος της συμμετοχικής δημοκρατίας και αποδυναμώνεται το 

αυτοδιοίκητο των Πανεπιστημίων.  

• Η οικονομική βιωσιμότητα των Πανεπιστημίων καθίσταται προβληματική . Η 

μισθολογική και λειτουργική  υποστήριξή τους θα έπρεπε να διασφαλίζεται από την 

πολιτεία και η όποια διαφοροποίηση με βάση την αξιολόγηση να λειτουργεί με στόχο 

την βελτίωση . 

• Οι αλλαγές και τα μέτρα που προτείνονται δεν στοχεύουν στον πυρήνα των 

προβλημάτων της προπτυχιακής και μεταπτυχιακής εκπαίδευσης  ( πρόσβαση , 



διδακτικές μονάδες ,πρόγραμμα σπουδών κ.α. ) και συνεπώς στην αναβάθμιση και 

βελτίωση του επιπέδου σπουδών . 

• Οι προτεινόμενες παρεμβάσεις και μεταρρυθμίσεις θεωρούμε ότι δεν επιλύουν 

θεσμικές δυσλειτουργίες που αφορούν το διδακτικό προσωπικό ( μέλη ΔΕΠ , ΕΕΔΙΠ  

κ.α.) των πανεπιστημίων. 

• Σε ότι αφορά το Φορέα ΕΕΔΙΠ το υπό διαβούλευση σχέδιο εξακολουθεί να αγνοεί τον 

ιδιαίτερα σημαντικό του ρόλο, ως δεύτερου πυλώνα  Διδακτικού Προσωπικού Ειδικού 

και Εργαστηριακού.  

 

Συμπερασματικά : 

 

1. Αναγνωρίζουμε την αναγκαιότητα αλλαγών και καλούμε όλα τα μέλη της 

Πανεπιστημιακής Κοινότητας να συμβάλουν στη διαμόρφωση θέσεων που 

βελτιώνουν το επίπεδο σπουδών και έρευνας πάντα προς την κατεύθυνση της 

υπεράσπισης της Παιδείας ως Δημόσιο Αγαθό . 

2. Δηλώνουμε την αντίθεση μας στο εκβιαστικά στενό χρονικό πλαίσιο που δόθηκε για 

διαβούλευση και την πρόθεσή μας να αντιταχθούμε στην υλοποίηση προειλημμένων 

αποφάσεων.  

3. Προτείνουμε στη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου Κρήτης να απορρίψει το προτεινόμενο 

σχέδιο ως βάση διαλόγου ,καταθέτοντας ένα νέο κείμενο σε συνεργασία με όλους 

τους φορείς της Πανεπιστημιακής Κοινότητας . 

4. Διεκδικούμε παράλληλα με τις προσπάθειες εξορθολογισμού των δαπανών να 

υπάρξει πρόβλεψη για αξιοπρεπή αύξηση της χρηματοδότησης τόσο για την παιδεία 

όσο και για την έρευνα.  

Η Γενική Συνέλευση δεν απορρίπτει άκριτα την ανάγκη για μεταρρυθμίσεις  στη ανώτατη 

εκπαίδευση .Απορρίπτει κάθε προσπάθεια προσχηματικού διαλόγου για επιβολή θέσεων 

που μας φέρνουν <<προ τετελεσμένων>> .  

Η πανεπιστημιακή κοινότητα μπορεί και πρέπει να απαιτήσει ουσιαστικό διάλογο στον οποίο 

θα προσέλθει με βασικό όπλο τις δημοκρατικά διαμορφωμένες θέσεις . Διαμαρτυρόμαστε για 

τις απαράδεκτα χαμηλές αποδοχές τόσο των μελών ΔΕΠ όσο και των μελών ΕΕΔΙΠ που 

αμείβονται με βάση το πανεπιστημιακό μισθολόγιο. Θεωρούμε ότι σε δύσκολους καιρούς για 

την οικονομία ,την παιδεία ,τις κοινωνικές αξίες γενικότερα , ο συντονισμός και η συνεργασία 

όλων των φορέων  της εκπαιδευτικής κοινότητας θεωρείται επιβεβλημένος . 

 

Ο πρόεδρος :                                                                                  Η γραμματέας  
 
Γιώργος Κονιδάκης                                                                      Νίκη Νιργιανάκη 
(geokon@med.uoc.gr)                                                                 (nirgian@med.uoc.gr)  


