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Προσ: ΠΟΕΤΕΠ 
 
 
Αγαπθτοί ςυνάδελφοι , 
 
Ο Σφλλογοσ Ε.Τ.Ε.Π. του Πανεπιςτθμίου Κριτθσ,  μετά τθ δθμοςιοποίθςθ του 
ςχεδίου νόμου  από το Υ.Π.Δ.Β.Μ., εκφράηει τθ βακειά του ανθςυχία και 
απογοιτευςθ για τισ επικείμενεσ μεταρρυκμίςεισ ςτο χϊρο τθσ ανϊτατθσ 
εκπαίδευςθσ, κακϊσ καταργείται κάκε ζννοια ςυλλογικότθτασ και 
ςυμμετοχικότθτασ. Ο Σφλλογόσ μασ κρίνει ότι οι πακογζνειεσ του πανεπιςτθμίου 
ςτθ χϊρα μασ, αλλά και τθσ δθμόςιασ διοίκθςθσ, είναι ενδογενείσ και δεν κα 
διορκωκοφν με αλλαγζσ που ενιςχφουν το ςυγκεντρωτιςμό και τθν άςτοχθ 
εντατικοποίθςθ. 
 
Παρακαλοφμε λάβετε υπόψιν τισ παρατθριςεισ μασ όπωσ καταγράφθκαν ςτθ 
ςυνεδρίαςθ του Δ.Σ τθσ 7-7-2011 κατϋεξουςιοδότθςθ τθσ Γ.Σ. του Συλλόγου.: 
 
Η   αντιγραφι και ςυρραφι αποςπαςματικϊν ρυκμίςεων από ποικίλα διεκνι 
εκπαιδευτικά ςυςτιματα χωρίσ προςαρμογι ςτθν ελλθνικι πραγματικότθτα, είναι 
προφανζσ ότι δεν μπορεί να υποκαταςτιςει – εν μια νυκτί- μια 25ετι εμπειρία και 
ζνα ογκϊδεσ  νομοκετικό ζργο που ςυνιςτά αυτι τθ ςτιγμι το κεςμικό πλαίςιο για 
το ελλθνικό πανεπιςτιμιο.  
 
Διαπιςτϊνουμε ότι με το νομοςχζδιο για τα Α.Ε.Ι.: 

 Εκχωροφνται αποφαςιςτικζσ αρμοδιότθτεσ ςε ζνα αδιευκρίνιςτθσ 
ταυτότθτασ ολιγαρχικό και  ςυγκεντρωτικό όργανο, το Συμβοφλιο Διοίκθςθσ,  
με απρόβλεπτεσ εξελίξεισ για τθ φυςιογνωμία του ελλθνικοφ 
Πανεπιςτθμίου. 
Η ευκφνθ τθσ διαχείριςθσ του πανεπιςτθμίου μετατίκεται ςε μειοψθφικζσ 
δομζσ και ανεξζλεγκτουσ μθχανιςμοφσ εξουςίασ κάτω από το πρόςχθμα τθσ 
κοινωνικισ λογοδοςίασ.  

 Ακυρϊνεται θ ιςότιμθ ςυμμετοχι φορζων (τθσ ακαδθμαϊκισ κοινότθτασ 
φοιτθτϊν και εργαηομζνων ) ςτα ςυλλογικά όργανα. Είναι θ πρϊτθ φορά 
που νομοκζτθμα για τα Α.Ε.Ι απαξιϊνει τισ εργαςιακζσ ςχζςεισ  και κζτει 



κεμελιϊδεισ αρχζσ και ουςιϊδθ εργαςιακά δικαιϊματα υπό 
διαπραγμάτευςθ.  

 Μετακυλίεται  ςτθν ελλθνικι κοινωνία και ςε ιδιωτικοφσ φορείσ θ 
ςυνταγματικά κατοχυρωμζνθ υποχρζωςθ του για κράτουσ για 
χρθματοδότθςθ. 

 Καταςτρατθγείται θ ςυνταγματικι επιταγι τθσ δωρεάν παιδείασ. 
 

Ειδικότερα όςον αφορά τον κλάδο μασ:  

 Εντφπωςθ προκαλεί θ απροκυμία του Υ.Π.Δ.Β.Μ. να περιγράψει το 
εργαςιακό πλαίςιο που διζπει τισ «λοιπζσ  -πλθν του Δ.Ε.Π. - κατθγορίεσ 
προςωπικοφ» τθ ςτιγμι που για εξωπανεπιςτθμιακά όργανα (π.χ Α.ΔΙ.Π. ) 
αφιερϊνει το 1/3 περίπου τθσ φλθσ του νομοςχεδίου. Είναι αδιανόθτο το 
εργαςιακό κακεςτϊσ ςθμαντικϊν κατθγοριϊν προςωπικοφ 
ςυμπεριλαμβανομζνου και του κλάδου Ε.Τ.Ε.Π.,  να γίνεται αντικείμενο 
διαπραγμάτευςθσ και να διαφοροποιείται ςε κάκε Οργανιςμό και Κδρυμα.  

 Θεωροφμε ανεξιγθτθ τθ μθ ςαφι αναφορά  του εργαςτθριακοφ χαρακτιρα 
του κλάδου μασ, τθ ςτιγμι που αποτελεί βαςικό ςτοιχείο του επιτελοφμενου 
ζργου του Ε.Τ.Ε.Π. ζωσ ςιμερα. Φαίνεται να αγνοείται  θ κεμελιϊδθσ 
υφιςτάμενθ ςφνδεςθ του προςωπικοφ Ε.Τ.Ε.Π. με τισ ακαδθμαϊκζσ μονάδεσ 
ςτισ οποίεσ ζνασ μεγάλοσ αρικμόσ μελϊν ζχει προςλθφκεί και υπθρετεί : τα 
εργαςτιρια των ακ. Τμθμάτων. 

 Το πλαίςιο που διζπει τισ προκθρφξεισ κζςεων οφείλει να αποςαφθνιςτεί 
και να είναι ενιαίο για κάκε κλάδο προςωπικοφ ςτο Ελλθνικό Πανεπιςτιμιο. 
Για τθν αποφυγι οποιονδιποτε παρερμθνειϊν και ςτρεβλϊςεων, κα πρζπει 
να ορίηεται ςαφϊσ ςτο νόμο οι μονάδεσ ςτισ οποίεσ οι κζςεισ κα πρζπει να 
προκθρφςςονται ( κλινικζσ, Μουςεία , εργαςτιρια κλπ) 

 Για μια ακόμθ φορά παραπζμπεται ςτισ καλζνδεσ θ ζκδοςθ των Π.Δ. για τθ 
μιςκολογικι και βακμολογικι εξζλιξθ των μελϊν Ε.Τ.Π. κακϊσ και κζματα 
μονιμοποίθςθσ και χοριγθςθσ εκπαιδευτικϊν αδειϊν. 

 
Τζλοσ, ςυνταςςόμαςτε με τισ αποφάςεισ τθσ 67θσ Συνόδου Πρυτάνεων τθσ … και 
ηθτάμε από το Υ.Π.Δ.Β.Μ. να προβεί ςε ουςιαςτικι διαβοφλευςθ με τουσ φορείσ 
εργαηομζνων και να ανακαλζςει τισ διατάξεισ που καταςτρατθγοφν το δθμόςιο 
και αυτοδιοικοφμενο χαρακτιρα του ελλθνικοφ πανεπιςτθμίου. 
Με αγωνςτικοφσ χαρετιςμοφσ 
 

 
Για ηο Δ.Σ  

 

Ο Πρόεδρος                                      η Γραμμαηέας 

 

Α. Μαριδάκης                                 Μ. Τζαγκαράκη 

 

 

 

 

 

 


