
ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΕΜΠ 
 
 

Την Παρασκευή 16 Μαΐου 2008 συγκαλείται η Γενική Συνέλευση του Συλλόγου 
ΔΕΠ/ΕΜΠ. Τα ζητήματα που θα συζητηθούν είναι πολύ σημαντικά και η συγκυρία 
κρίσιμη. 
Το κείμενο αυτό επιχειρεί να σκιαγραφήσει τους προβληματισμούς και τις θέσεις της 
Συσπείρωσης Πανεπιστημιακών ΕΜΠ για αυτήν την περίοδο. 

 
  
Ένας χρόνος μετά την ψήφιση του Νόμου Γιαννάκου στο ΕΜΠ 
 
Ένα χρόνο μετά από την ψήφιση του νόμου Γιαννάκου και το πλήθος των 
υπουργικών αποφάσεων και θεσμικών ρυθμίσεων που τον ακολούθησαν η 
κατάσταση στο εσωτερικό των ΑΕΙ παραμένει κρίσιμη. Το πανεπιστημιακό 
κίνημα της περσινής χρονιάς με τις συνεχείς καταλήψεις των φοιτητών και τις 
απεργίες των πανεπιστημιακών απέτρεψε την αναθεώρηση του άρθρου 16 του 
συντάγματος και τη νομιμοποίηση των Ιδιωτικών Πανεπιστημίων και εξέφρασε 
συλλογικά με αποφάσεις Συγκλήτων, την αντίθεση του στο σύνολο των θεσμικών 
ρυθμίσεων που προώθησε και ψήφισε η Κυβέρνηση. 
Όλη αυτή την χρονιά διδάσκοντες και σπουδαστές στο Πολυτεχνείο με ευθύνη και 
σύστημα αναπληρώσαμε τα κενά που δημιουργήθηκαν τα προηγούμενα χρόνια και 
στηρίξαμε το υψηλό επίπεδο των σπουδών μας, τις τρέχουσες ακαδημαϊκές 
λειτουργίες και την έρευνα. Συγχρόνως με τις επιστημονικές εργασίες και τις 
προτάσεις μας σε μείζονα κοινωνικά προβλήματα του τόπου όπως π.χ. οι προτάσεις 
μας για τις πυρόπληκτες περιοχές αναδείξαμε για άλλη μία φορά την αξία του 
Δημόσιου Πανεπιστημίου, που βάλλεται και απαξιώνεται καθημερινά από την 
Κυβέρνηση και τον Υπουργό Παιδείας.  
 
 Το Υπουργείο και ο Υπουργός Παιδείας 
 
Το Υπουργείο Παιδείας, ερμηνεύοντας την υπεύθυνη ακαδημαϊκή μας στάση ως 
αδυναμία όλη αυτή τη χρονιά εκδίδει Νόμους, Προεδρικά Διατάγματα και οδηγίες 
που καθιστούν το ακαδημαϊκό τοπίο εφιαλτικό και βάλει ευθέως εναντίον της 
αυτοτέλειας των ΑΕΙ αλλά κυρίως εναντίον της αξιοπρέπειας μας 
Υπενθυμίζουμε : τον Νόμο για την Έρευνα, τον Πρότυπο Εσωτερικό Κανονισμό 
Λειτουργίας, τους 4ετείς αναπτυξιακούς προγραμματισμούς, συνδεδεμένους με 
την ψευδό «αξιολόγηση» και την χρηματοδότηση, τις πιστωτικές μονάδες και 
τον τρόπο διανομής συγγραμμάτων, τις εκλογές στα όργανα διοίκησης, το σχέδιο 
νόμου για τα μεταπτυχιακά.  Όλα συνοδεύονται με απειλές για πειθαρχικές διώξεις, 
για ακύρωση των διοικητικών μας πράξεων, για αναστολή της χρηματοδότησης, για 
ακύρωση οργάνων που θα εκλεγούν, για ακύρωση των προτεινόμενων 
συγγραμμάτων. Οι συνάδελφοι καλούνται να επιδοθούν σε έναν άκρατο ανταγωνισμό 
και να αναλωθούν σε απύθμενα βάθη γραφειοκρατικής τυπολατρείας, εις βάρος της 
αποστολής τους που είναι η έρευνα και η διδασκαλία και να είναι πειθήνιοι και 
υπάκουοι εκτελεστές των απόψεων κάθε κυβέρνησης.  
Τέλος, ο Υπουργός παρέπεμψε όλους μας σε ένα οδυνηρό παρελθόν που ήθελε να 
βάλει τον ασθενή στο γύψο με τις πρόσφατες δηλώσεις του όταν υποστήριζε ότι : 
«Η δημόσια Ανώτατη Εκπαίδευση πρέπει να υποστεί ένα ισχυρό «σοκ» με την 



ίδρυση ιδιωτικών των πανεπιστημίων, επιμένοντας στην αναθεώρηση του άρθρου 16 
του Συντάγματος». 
 
Υπάρχει διέξοδος ; 
 
Η μόνη διέξοδος στη δύσκολη αυτή κατάσταση είναι κάθε μέλος της 
πανεπιστημιακής κοινότητας, όπως και τα συλλογικά όργανα διοίκησης, Σύγκλητος, 
Γ.Σ. Σχολών, φοιτητικοί σύλλογοι και σύλλογοι εργαζομένων, να εκφράσουν  
συλλογικά τις απόψεις τους για τον τρόπο με τον οποίο θα αντιμετωπίσουμε την 
κατάσταση όπως διαμορφώνεται σήμερα στα ελληνικά πανεπιστήμια και ειδικότερα 
στο Πολυτεχνείο. 
Ήδη η απόφαση της ανοιχτής Συγκλήτου του ΕΜΠ (αλλά και άλλες αποφάσεις 
Σχολών του Ιδρύματος) δίνουν το πλαίσιο διεξαγωγής της συζήτησης. 
Προτείνουμε ο σύλλογος ΔΕΠ/ΕΜΠ να υιοθετήσει την απόφαση της Συγκλήτου. 
 
Τι πρέπει να αντιμετωπίσουμε άμεσα 
 
Πιο συγκεκριμένα, τα επίμαχα σημεία που καλούμαστε άμεσα να αντιμετωπίσουμε 
είναι :  

1. Ο Επιβαλλόμενος Πρότυπος Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας.  
2. Το σύστημα «διασφάλισης ποιότητας» και (ψευδο)-«αξιολόγησης». 
3. Ο τετραετής προγραμματισμός. 
4. Τα συγγράμματα 
5. Οι εκλογές των ακαδημαϊκών οργάνων (π.χ. Προέδρων) 
 

1. Ο Πρότυπος Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας των ΑΕΙ 
 
Αποτελεί την κατάργηση στην πράξη της ακαδημαϊκής αυτοτέλειας και του ρόλου 
των ΑΕΙ. Περιλαμβάνει επαναλήψεις άρθρων του νόμου Γιαννάκου, ορίζει 
συγκεκριμένα τον τρόπο εφαρμογής του νόμου για την «αξιολόγηση» και προβλέπει 
τη συγκρότηση πληθώρας πειθαρχικών οργάνων για μέλη ΔΕΠ και φοιτητές. Η 
απόπειρα εφαρμογής του κανονισμού αυτού θα προκαλέσει τεράστια προβλήματα 
στο εσωτερικό των πανεπιστημίων.  
 
2. Το σύστημα διασφάλισης ποιότητας και «αξιολόγησης» των ΑΕΙ (ν. 

3374/2005) 
 
Ο νόμος αυτός έχει διχάσει την πανεπιστημιακή κοινότητα, προκαλώντας σύγχυση 
για τη σκοπιμότητα και την αποτελεσματικότητα του, αλλά και μας έχει δυσφημίσει 
στα μάτια της ελληνικής κοινωνίας. Η απόπειρα εφαρμογής του θα σημαίνει μια 
ατέρμονη γραφειοκρατική διαδικασία συλλογής και επεξεργασίας στοιχείων για όλες 
τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες, από πλήθος θεσμοθετημένων ήδη 
οργάνων. Τα όποια αποτελέσματα της «αξιολόγησης» δεν θα χρησιμοποιηθούν για να 
διορθωθούν τα κακώς κείμενα, αλλά για να μοιραστούν τα κονδύλια.  
Ο πρότυπος εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας και το σύστημα «αξιολόγησης» 
των ΑΕΙ, είναι άρρηκτα συνδεδεμένα μεταξύ τους και συμπυκνώνουν την ουσία 
της «μεταρρύθμισης» στα πανεπιστήμια, και η στάση μας σε αυτά πρέπει να 
είναι ενιαία και κατηγορηματική. Το ΕΜΠ διαθέτει εσωτερικό κανονισμό 
λειτουργίας, έχει αξιολογηθεί και στο παρελθόν και δεν θα συμμορφωθεί με 
ρυθμίσεις που βάλλουν ευθέως εναντίον της ακαδημαϊκής του αυτοτέλειας.  
 



  

3. Ο τετραετής προγραμματισμός 
Έχουμε κατ’ επανάληψη αναλύσει ότι ο στόχος του 4ετους προγραμματισμού δεν 
είναι δυστυχώς ένας λελογισμένος προγραμματισμός εκπαιδευτικών και ερευνητικών 
στόχων σε συνάρτηση με το απαιτούμενο διδακτικό προσωπικό. Αφού η κυβέρνηση 
δεν δεσμεύεται  ούτε στις πιστώσεις ούτε στον αριθμό εισακτέων ούτε στις θέσεις 
διδασκόντων από αυτόν. Πρόκειται απλά για μέθοδο αλλαγής και ανατροπής των 
όρων και των προϋποθέσεων χρηματοδότησης.  Στην πραγματικότητα είναι η 
αναίρεση του Δημόσιου Πανεπιστημίου και των υποχρεώσεων που απορρέουν 
για την Πολιτεία αυτό το άρθρο 16.  Σαφέστατο δείγμα αποτελούν οι γνωστές 
βαρύτητες που εισήγαγε το ΥπΕΠΘ και μειώνουν τους συντελεστές χρηματοδότησης 
στις πολυτεχνικές Σχολές.  

4.  Τα συγγράμματα    

Χωρίς να απαντούν σε κανένα από τα προβλήματα του ενός και μοναδικού 
συγγράμματος δημιουργούνται προβλήματα στην έγκαιρη παροχή των συγγραμμάτων 
στους φοιτητές. Θεωρούμε βασικό καθήκον των πανεπιστημιακών οργάνων να 
εξασφαλίσουν οπωσδήποτε την έγκαιρη διανομή τους στους φοιτητές, παίρνοντας 
υπόψη και τις ιδιαιτερότητες κάθε γνωστικού αντικειμένου.  

5. Οι εκλογές των ακαδημαϊκών οργάνων (Πρόεδροι – Σύγκλητοι)  

Ως προς τη συμμετοχή των φοιτητών στις εκλογές των πανεπιστημιακών οργάνων, 
πιστεύουμε ότι είναι θέμα των φοιτητών να αποφασίσουν συλλογικά το εάν και πως 
θα συμμετάσχουν, και όχι αρμοδιότητα των διδασκόντων να τους υποδεικνύουν τι να 
κάνουν. Πιστεύουμε στην αυτονομία των κοινωνικών χώρων, κάτι που επιβάλλει τον 
αλληλοσεβασμό και την ενότητα μεταξύ διδασκόντων και διδασκομένων και όχι την 
επιβολή των μεν στους δε.  Θα σταθούμε επομένως αντίθετοι σε κάθε ενέργεια που 
θα αποσκοπεί στη διάσπαση αυτής της ενότητας. 

 

Να απαντήσουμε στη νέα κυβερνητική επίθεση 

Συνάδελφοι και συναδέλφισες, 

Ενώ το εξάμηνο πλησιάζει στο τέλος του, ο Υπουργός παρεμβαίνει με υβριστικές 
δηλώσεις εναντίον του Δημόσιου Πανεπιστημίου, και εξαγγέλλει ταυτόχρονα τη 
προσεχή αναγνώριση των Κέντρων Ελευθέρων Σπουδών. 

Επειδή πιστεύουμε ότι η ακαδημαϊκή δεοντολογία είναι σημαντικότερη από 
νόμους που εξυπηρετούν επιμέρους συμφέροντα, η απάντηση του ΕΜΠ σε αυτά τα 
θέματα πρέπει να είναι η σαφής άρνηση υποταγής:  Γνωρίζουμε, κι εμείς   κι ο 
κόσμος την αξία του Πολυτεχνείου, δεν αποδεχόμαστε τον εκβιασμό της άρνησης 
χρηματοδότησης που αποτελεί υποχρέωση της Πολιτείας, αρνούμαστε την 
υποβάθμιση των πτυχίων και της προσφοράς μας και απαιτούμε την αναγνώριση 
την ισοτίμηση των διπλωμάτων που χορηγούνται στο ΕΜΠ με Master, ως την 
ελάχιστη αναγνώριση του υψηλού επιπέδου σπουδών που παρέχονται στο ΕΜΠ.  
Θεωρούμε ότι η ακαδημαϊκή δεοντολογία επιβάλλει να διαφυλαχθεί αφενός η 
ποιότητα των σπουδών, αφετέρου η ενότητα της Πολυτεχνειακής κοινότητας. 



Θεωρούμε ότι η Πολυτεχνειακή κοινότητα δεν μπορεί να αφήσει αναπάντητη την 
υπουργική επίθεση.  Οφείλει να απαντήσει με ψυχραιμία, αποφασιστικότητα και 
ευθύνη. 

Καλούμε τους συναδέλφους να συμμετάσχουν μαζικά στη Γενική 
Συνέλευση της Παρασκευής και να αποφασίσουν διήμερη  απεργία 
20 και 21 Μαΐου με αιτήματα: 

 
1. Να ανακαλέσει ο Υπουργός Παιδείας τις πρόσφατες απαξιωτικές 

δηλώσεις του. 
2. Να αναστείλει την εγκύκλιο με την οποία καλεί τα Ιδρύματα να 

καταθέσουν μέχρι τις 7 Ιουνίου τον τετραετή προγραμματισμό. 
3.  Καλούμε την ΠΟΣΔΕΠ να συντονίσει αυτόν τον αγώνα και να μας 

ενημερώσει για την συμμετοχή των συλλόγων ΔΕΠ και τις αντίστοιχες 
προτάσεις τους – καθώς και για τις αποφάσεις των Συγκλήτων ΑΕΙ . 

4. Καλούμε τον σύλλογο να επανεκτιμήσει την στάση του στις 27 Μαΐου και 
να οργανώσει ανοιχτό διάλογο με τους φοιτητικούς συλλόγους για την 
πορεία μας στο ΕΜΠ.  

  
 

 
 

Αθήνα, 15 Μαΐου 2008 


