
Παρέµβαση Χρήστου Κουρουνιώτη, 
Συνεδρίαση ∆.Ε. ΠΟΣ∆ΕΠ, 1/12/2007 

 
Είναι θετικό οτι για πρώτη φορά τα τελευταία τέσσερα χρόνια 
περιλαµβάνονται, και µάλιστα προτάσσονται, τα οικονοµικά αιτήµατα των 
πανεπιστηµιακών και των πανεπιστηµίων. Συµφωνούµε µε αυτή την 
πρόταση. Ταυτόχρονα διατηρούµε σοβαρές αντιρήσεις για άλλα ζητήµατα 
όπως τίθενται στην εισήγηση της πλειοψηφίας της Ε.Γ. που αποτελείται από 
τη Συσπείρωση και τη ∆Η.ΠΑ.Κ. 

Σε σχέση µε το νόµο 3549/2007 (τη ‘µεταρρύθµιση Γιαννάκου’), και τις 
άλλες θεσµικές παρεµβάσεις των τελευταίων ετών, είχαµε εκφράσει τις 
προτάσεις µας όλο το προηγούµενο διάστηµα. Είχαµε επισηµάνει οτι η 
ανάλυση της ηγεσίας της ΠΟΣ∆ΕΠ, που επικεντρωνόταν στην καταγγελία 
της διαδικασίας της Bologna και της Ε.Ε., δεν αποτελούσε πειστική 
απάντηση στην κυβερνητική πολιτική. Απ’ εναντίας, επέτρεψε στην 
Υπουργό να παρουσιάσει τις αποσπασµατικές, αυταρχικές και 
γραφειοκρατικές παρεµβάσεις που προωθούσε ως µία δήθεν µεταρρύθµιση 
για την επίλυση των προβληµάτων του ελληνικού πανεπιστηµίου. 

Αναφέρθηκε στην τοποθέτηση του φοιτητή εκπροσώπου του ∆ικτύου, οτι 
υπάρχει µία αίσθηση ήττας, επειδή πέρασε ο νόµος. Αν αυτό αληθεύει, 
επιβεβαιώνει την άποψή µας οτι δεν δόθηκε σωστή προοπτική στις 
κινητοποιήσεις του περασµένου έτους: µετά την επιτυχία της ανατροπής 
της προσπάθειας τροποποίησης του άρθρου 16 του Συντάγµατος, έπρεπε 
να αναδειχθούν τα πραγµατικά προβλήµατα του ελληνικού πανεπιστηµίου, 
τα οποία βεβαίως δεν εξαντλούνται στις παρεµβάσεις της Ε.Ε. και του 
Ο.Ο.Σ.Α. Έπρεπε να δοθεί προτεραιότητα στην οµαλοποίηση της 
λειτουργίας του πανεπιστηµίου, ώστε να µην εξαντληθούν οι συνάδελφοι 
και οι φοιτητές, να µην επιδεινωθούν περισσότερο οι συνθήκες σπουδών 
και έρευνας. Παράλληλα έπρεπε να  υπάρξουν προτάσεις για τις αναγκαίες 
µεταρρυθµίσεις, πειστικές για τους συναδέλφους και για ολόκληρη την 
κοινωνία. Η ηγεσία της ΠΟΣ∆ΕΠ αρκέστηκε στις καταγγελίες, και στη 
διαβεβαίωση οτι ο νόµος ‘δεν θα περάσει’. Αυτή η στάση είναι κατανοητή 
για την ∆Η.ΠΑ.Κ. η οποία δεν ενδιαφέρεται τόσο να βελτιώσει τη 
λειτουργία του ‘αστικού πανεπιστηµίου’, αλλά κυρίως για την 
‘επαναστατική γυµναστική’ που θα προετοιµάσει τους πανεπιστηµιακούς για 
την επίθεση στα ‘χειµερινά ανάκτορα’. Είναι πιο δύσκολο να κατανοήσουµε 
γιατί συµπράττει σε αυτή την πολιτική το τελευταίο διάστηµα και η 
Συσπείρωση.  

Σε σχέση µε το νοµοσχέδιο για τα µεταπτυχιακά, επίσης προκαλεί 
εντύπωση η συµπόρευση της Συσπείρωσης µε την πάγια σκοταδιστική θέση 
της ∆Η.ΠΑ.Κ., που απαιτεί ‘όλη τη γνώση και την ειδίκευση στο πτυχίο’ και 
ζητάει να καταργηθούν τα Μεταπτυχιακά ∆ιπλώµατα Ειδίκευσης. ∆εν 
περιµένουµε από τους απολογητές του Λυσένκο να καταλάβουν την 
αλλαγή που έχει επέλθει στη θέση της γνώσης στη σύγχρονη οικονοµία, 
αλλά έχουµε διαφορετικές προσδοκίες για τους συναδέλφους της 
Συσπείρωσης. Έχουµε επισηµάνει οτι υπάρχουν σοβαρά προβλήµατα µε 
τον τρόπο που δηµιουργήθηκαν και λειτουργούν πολλά από τα 
προγράµµατα Μ.∆.Ε. Αντί για γενικόλογες καταγγελίες για υποβάθµιση των 
πτυχίων πρέπει να διατυπώσουµε συγκεκριµένα κριτήρια για την 
αξιολόγηση των µεταπτυχιακών προγραµµάτων που λειτουργούν, πρέπει 



να µελετήσουµε διεξοδικά το προτεινόµενο νοµοσχέδιο, µε στόχο να 
αποτρέψουµε την επιβολή απαράδεκτων µέτρων. Για να το πετύχουµε 
αυτό, πρέπει να συσπειρώσουµε τους συναδέλφους που προσφέρουν 
πολλά για να λειτουργήσουν τα µεταπτυχιακά προγράµµατα. 

Για τους συµβασιούχους διδάσκοντες έχουµε σαφή θέση. Οι συνθήκες 
εργασίας των συµβασιούχων, µε τον τρόπο που έχει διαστρεβλωθεί η 
εφαρµογή του Π.∆. 407/80, είναι απαράδεκτες, και πρέπει να απαιτήσουµε 
την κατοχύρωση των εργασιακών τους δικαιωµάτων. Παράλληλα πρέπει να 
απαιτήσουµε να προκυρηχθούν σταδιακά θέσεις ∆ΕΠ όπου υπάρχουν 
ανάγκες στα νέα Τµήµατα. Ταυτόχρονα όµως επισηµαίνουµε οτι ο θεσµός 
του µεταδιδακτορικού ερευνητή και διδάσκοντα µε περιορισµένη χρονική 
διάρκεια, όχι βεβαίως λίγων µηνών, µπορεί να λειτουργήσει σωστά και 
είναι πολύ χρήσιµος τόσο για τα Τµήµατα όσο και για τους νέους 
ερευνητές. 

 

Όσον αφορά το πρόγραµµα δράσης για το επόµενο διάστηµα, προτείνουµε: 

• Να επιδιωχθεί συνάντηση της Ε.Γ. της ΠΟΣ∆ΕΠ µε την ηγεσία του 
Υπουργείου Παιδείας. 

• Να οργανωθεί διάλογος στους Συλλόγους, µε συµµετοχή 
εκπροσώπων της Ε.Γ ή της ∆.Ε., για την παρουσίαση των προτάσεων 
όλων των παρατάξεων στην ΠΟΣ∆ΕΠ. Παράλληλα να δηµιουργηθεί 
ηλεκτρονικό φόρουµ για τη συµµετοχή όλων των συναδέλφων στο 
διάλογο. 

• Να συµµετάσχει η ΠΟΣ∆ΕΠ στην 24ωρη πανελλαδική απεργία στις 
12/12/2007, µε κύριο έµφαση τη διεκδίκηση του αιτήµατός µας για 
ενσωµάτωση των επιδοµάτων. 

• ∆ιαφωνούµε µε την προτεινόµενη από την πλειψηφία της Ε.Γ. 
προκύρηξη 48ωρης απεργίας στις 19-20/12/2007. Προτείνουµε 
στάση εργασίας την ηµέρα συζήτησης του προϋπολογισµού και 
παράσταση διαµαρτυρίας για τη µείωση της χρηµατοδότησης για το 
πανεπιστήµιο και γενικότερα για την παιδεία στον προϋπολογισµό 
του 2008.  


