«Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ»
ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ
ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΤΕΙΘ

Αθηνά Νο 2 από Σεπτέμβριο
Κλείσιμο τμημάτων και συγχωνεύσεις περιλαμβάνει το «Αθηνά νούμερο 2»
για τα πανεπιστήμια και τα ΤΕΙ της χώρας.
Συρρίκνωση των πανεπιστημίων της χώρας, κλείσιμο τμημάτων και συγχωνεύσεις ιδρυμάτων περιλαμβάνει η άτυπη «Αθηνά Νο 2», που δε θα εφαρμοστεί τον
επόμενο χρόνο με πολιτική απόφαση, αλλά ως συνέπεια όλων των αποφάσεων
που έχουν ληφθεί ήδη. «Πάμε σε νέο γύρο συγχωνεύσεων τμημάτων των πανεπιστημίων και των ΤΕΙ» ομολογεί με ειλικρίνεια ανώτατο στέλεχος της Αρχής
για τη Διασφάλιση της Ποιότητας (ΑΔΙΠ) στα ανώτατα ιδρύματα της χώρας που
μίλησε στο «Βήμα» (11/05/2014). «Και αυτό δεν θα το κάνουμε εμείς. Από τον
ερχόμενο Σεπτέμβριο θα αρχίσει η κατάρρευση πολλών ιδρυμάτων, κυρίως στην
περιφέρεια. Η πρώτη του μήνα θα βρει πολλούς με τα χέρια ψηλά. Εξάλλου, ας
μην ξεχνάμε ότι το υπουργείο Παιδείας θα πρέπει να κόψει περίπου 1 δισ. ευρώ
από τα ταμεία του έως το 2016. Και είναι βέβαιο ότι δεν θα τα κόψει από τα σχολεία...» αναφέρει χαρακτηριστικά.
Η ΑΔΙΠ ζήτησε με έγγραφό της την περασμένη εβδομάδα από όλα τα ανώτατα
ιδρύματα της χώρας να προχωρήσουν στο τελικό στάδιο της αξιολόγησής τους,
αφού ολοκληρώθηκαν οι εξωτερικές αξιολογήσεις τους, να κάνουν τη συνολική
αυτοαξιολόγησή τους και να καταγράψουν τμήματα, προσωπικό, φοιτητές. «Αναγκαστικά τα ίδια τα ιδρύματα με βάση τα οικονομικά στοιχεία που θα προκύψουν
θα πρέπει να προχωρήσουν μόνα τους σε γενναίες περικοπές και συγχωνεύσεις
τμημάτων» αναφέρει ο επιστήμονας της ΑΔΙΠ που χειρίζεται το άτυπο σενάριο
της «Αθηνάς Νο 2», ο οποίος προβλέπει νέα περικοπή του αριθμού των τμημάτων
κατά περίπου 30% έως το 2016 και συγχωνεύσεις ιδρυμάτων στην επαρχία.
Ήδη το ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας, το οποίο επί πέντε μήνες δεν έχει λάβει χρηματοδότηση, κήρυξε στάση πληρωμών. Το ΤΕΙ Αθηνών που πριν από πέντε χρόνια είχε
προϋπολογισμό 30 εκατ. ευρώ, φέτος έχει 10 εκατ.
ευρώ (μάλιστα, από
αυτά οι 800.000 ευρώ αποτελούν μισθοδοσία
προσωπικού).

Πιστοποίηση
Τα δεδομένα στην Ανώτατη
Εκπαίδευση της χώρας
αλλάζουν συνολικά, καθώς ο πρόεδρος και τα μέλη της ΑΔΙΠ
θα αποφασίζουν για το μέλλον των
πανεπιστημίων και των ΤΕΙ της
χώρας. Και αυτό διότι σε τρία χρόνια
από σήμερα (την τέταρτη ακαδημαϊκή
χρονιά) θα εφαρμοσθεί πλήρως το νέο σύστημα πιστοποίησης της λειτουργίας
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των τμημάτων των πανεπιστημίων και
των ΤΕΙ.
Όπως αναφέρουν οι εκπρόσωποι
της ΑΔΙΠ που μίλησαν στο «Βήμα»
(11/05/2014), μέχρι σήμερα ένα πανεπιστημιακό τμήμα ή τμήμα ΤΕΙ άρχιζε
να λειτουργεί με ΦΕΚ από τον υπουργό
Παιδείας και δεν έκλεινε ποτέ. Ή έκλεινε μόνο με ανάλογη υπουργική απόφαση. Πλέον το τμήμα ανά οκταετία θα
πιστοποιείται από την ΑΔΙΠ και εφόσον
διαπιστώνονται κατά την αξιολόγησή
του προβλήματα, θα του δίνεται διορία
ακόμη τριών ετών. Αν και πάλι δεν διορθώνεται, απλώς θα κλείνει, «όπως γίνεται στα περισσότερα πανεπιστήμια του
κόσμου» αναφέρουν χαρακτηριστικά.
Η πιστοποίηση των ΑΕΙ θα εφαρμοσθεί
σε δύο στάδια: έως τα τέλη Ιουνίου τα
ιδρύματα θα πρέπει να υποβάλουν στην
ΑΔΙΠ τα έγγραφα με τη συνολική εσωτερική αξιολόγησή τους. Στη συνέχεια
θα γίνει πιστοποίηση των προγραμμάτων σπουδών τους από την ΑΔΙΠ, διαδικασία που αναμένεται ότι θα κρατήσει
δύο χρόνια. Την τρίτη χρονιά θα γίνουν
νέες επιτόπιες αξιολογήσεις από εξωτερικούς αξιολογητές, οι οποίοι και θα
εισηγηθούν στο Συμβούλιο της ΑΔΙΠ τα
συμπεράσματά τους. Την τέταρτη ακαδημαϊκή χρονιά από σήμερα θα εφαρμοσθεί πλήρως το νέο σύστημα πιστοποίησής τους κατά τα πρότυπα του Ενιαίου
Ευρωπαϊκού Χάρτη Ανώτατης Εκπαίδευσης της χώρας.
Το έγγραφο που έστειλε η ΑΔΙΠ σε
πανεπιστήμια και ΤΕΙ, εκτός του προτεινόμενου σχεδίου εσωτερικού κανονισμού τους, περιλαμβάνει συγκεκριμένα ερωτήματα στα οποία καλούνται οι
διοικήσεις τους να απαντήσουν. Μεταξύ
άλλων περιλαμβάνουν:
•
Τη γεωγραφική θέση του ιδρύματος.
•
Τη στελέχωση σε διοικητικό, διδακτικό και εργαστηριακό προ-

σωπικό την τελευταία πενταετία.
•
Τον αριθμό και την κατανομή των
φοιτητών ανά επίπεδο σπουδών κατά
την τελευταία πενταετία με ιδιαίτερη
αναφορά στους «αιώνιους».
•
Με ποιους τρόπους προσπαθεί το
ίδρυμα να επιτύχει τους στόχους του,
ακόμη και αν παράγοντες δρουν ανατρεπτικά ή αποτρεπτικά σε κάτι τέτοιο.
•
Αν επιτυγχάνονται οι στόχοι του
ιδρύματος.
•
Ποια είναι τα ακαδημαϊκά μεγέθη
και οι βραβεύσεις του κατά την τελευταία πενταετία.
•
Ποιες είναι οι στρατηγικές έρευνας και ο οικονομικός σχεδιασμός του.
•
Με ποιους τρόπους προγραμματίζει η διοίκηση να ενδυναμώσει την
ισχύ του στο μέλλον.
Στο έγγραφό της η ΑΔΙΠ αναφέρεται
με έμφαση στο φοιτητοκεντρικό χαρακτήρα που πρέπει να έχει η αξιολόγηση
και οι επιστήμονές της τονίζουν ότι «τα
ιδρύματα πρέπει να παρακολουθούν και
να αναθεωρούν περιοδικά τα προγράμματά τους για να διασφαλίζεται η επίτευξη των στόχων τους και η ανταπόκρισή τους στις ανάγκες των φοιτητών και
της κοινωνίας. Οι αναθεωρήσεις αυτές
πρέπει να οδηγούν σε συνεχή βελτίωση
των προγραμμάτων».
Τα νέα δεδομένα με την αξιολόγηση
βρίσκουν τα δημόσια πανεπιστήμια σε
μια πολύ δύσκολη περίοδο της λειτουργίας τους• χωρίς να έχουν ξεπεράσει
ακόμη τις παρενέργειες που έχει προκαλέσει στο εσωτερικό τους ο νέος νόμοςπλαίσιο, με την αδυναμία τους να απεμπλακούν από τον ασφυκτικό έλεγχο
του κράτους αλλά και να αναζητήσουν
χρηματοδότηση εκτός κρατικών πόρων.
Ως συνέπεια αυτού, φαίνεται ότι τα
ιδιωτικά κολέγια σε περίοδο οικονομικής κρίσης γιγαντώνονται, σε αντίθεση
με τα δημόσια πανεπιστήμια τα οποία
συρρικνώνονται.

Σύλλογος Διοικητικού Προσωπικού Α.Τ.Ε.Ι.Θ. simb-tei@admin.teithe.gr
Εκδοτική Επιτροπή
Νικόλαος Τσίτσης, Πρόεδρος
Μαργαρίτα Χατζηλία, Έφορος Δημοσίων Σχέσεων
Ιζαμπελ Ροσμπαντ, Επιμέλεια Έκδοση
Τριανταφυλλιά Μπακάλη, Ειδική Γραμματέας
Άρτεμις Δεληγιάννη, Ταμίας Δ.Σ.
Επαμ.-Αλεξ. Ναρλιώτης, Προϊστάμενος Βιβλιοθήκης & Έντυπων Μέσων
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Η ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ Δ.Π. ΤΟΥ ΑΤΕΙΘ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ
ΤΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ
Οι Διοικητικοί Υπάλληλοι του ΑΤΕΙΘ είναι αντίθετοι στις αξιολογήσεις που θέσπισε το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΦΕΚ
74/26 Μαρτίου 2014 – Ν. 4250) με ποσοστώσεις όπως αυτές προβλέπονται και περιλαμβάνονται στις σχετικές με το θέμα
αποφάσεις, διότι ο τρόπος με τον οποίο
προβλέπεται να υλοποιηθεί η αξιολόγηση

οδηγεί σε απολύσεις για ένα αρκετά μεγάλο αριθμό υπαλλήλων.
Η προβλεπόμενη αξιολόγηση δεν έχει
ως σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας των
υπαλλήλων και των παρεχόμενων - από αυτούς - υπηρεσιών, αντίθετα στοχεύει σε
συγχωνεύσεις υπηρεσιών και σε επερχόμενες απολύσεις.

Απόφαση της Ε.Ε. της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.
για το νόμο περί αξιολόγησης
Η Ε.Ε της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. εξέδωσε απόφαση
(11.04.2014) σχετικά με το Νόμο περί αξιολόγησης, η οποία αναφέρει μεταξύ άλλων
και τα ακόλουθα:
«Η Κυβέρνηση προσπαθεί με εργαλείο
τη συγκριτική αξιολόγηση να δημιουργήσει
μια νέα δεξαμενή διαθεσίμων και υπό απόλυση υπαλλήλων. Η αυθαιρεσία στον καθορισμό των ποσοστών και στον τρόπο που
αυτά θα κατανεμηθούν σε επίπεδο Γενικών
Διευθύνσεων και Τμημάτων αποκαλύπτει
ότι βασικός στόχος δεν είναι η βελτίωση
της Δημόσιας Διοίκησης, αλλά η κατάργηση Υπηρεσιών, η απόλυση προσωπικού και
η μισθολογική καθήλωση ή/και υποβάθμιση
των μη αρεστών».
H Ε.Ε. της Α.Δ.Ε.Δ.Υ., με βάση τις παραπάνω εκτιμήσεις και στο πλαίσιο των αποφάσεων και της εξουσιοδότησης του Γ.Σ. αποφασίζει:
•
Να διεκδικήσει και να οργανώσει
την πάλη των εργαζομένων για την κατάργηση του Νόμου 4250/14
•
Να χρησιμοποιήσει κάθε νομική δυνατότητα για τη μη εφαρμογή του νόμου

(προσφυγή στο ΣτΕ, αρμόδια δικαστήρια
κ.λπ.)
•
Να καλέσει τους εργαζόμενους και
ιδιαίτερα όσους εμπλέκονται στην εφαρμογή του νόμου, λόγω της θέσης τους στη
διοικητική ιεραρχία, να απέχουν από κάθε
σχετική διαδικασία.
•
Να καλέσει τις Δευτεροβάθμιες και
Πρωτοβάθμιες Συνδικαλιστικές Οργανώσεις να προχωρήσουν άμεσα σε γενικές συνελεύσεις σε όλες τις Υπηρεσίες και τους
χώρους εργασίας με βασικό στόχο την ενημέρωση, τη συζήτηση και τη λήψη μέτρων
για την ακύρωση της διαδικασίας της «αξιολόγησης».

ΝΕΟ Δ.Σ. ΣΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
Η σύσταση του νέου Δ.Σ. του Συλλόγου Διοικητικών Υπαλλήλων του ΑΤΕΙΘ μετά τις εκλογές που
πραγματοποιήθηκαν στις 6/5/2014, έχει ως εξής:
1. ΤΣΙΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Πρόεδρος		
2. ΣΙΝΙΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Αντιπρόεδρος
3. ΧΑΤΖΗΦΩΤΙΟΥ ΜΑΡΙΑ, Γραμματέας		
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4. ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ ΑΡΤΕΜΙΣ, Ταμίας
5. ΜΠΑΚΑΛΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ, Ειδική Γραμματέας
6. ΧΑΤΖΗΛΙΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ, Έφορος Δημοσίων Σχέσεων
7. ΓΡΑΜΜΕΝΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ, Μέλος			
8. ΚΟΚΚΑΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ, Μέλος			
9. ΣΕΡΑΣΙΔΟΥ ΒΕΡΡΑ, Μέλος

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ 21Ο ΑΙΩΝΑ

Το παλαιό στερεότυπο «βιβλιοθήκη-αποθήκη βιβλίων» πεθαίνει. Αντικαθίσταται από ένα
νέο είδος «πολυβιβλιοθήκης» που εξελίσσεται
σε κόμβο συνάντησης για όλες τις ηλικίες και
όλα τα γούστα. Σε αυτές το κοινό πηγαίνει όχι
μόνο για να διαβάσει αλλά για να ακούσει μουσική, να δει ταινίες και να γνωρίσει ανθρώπους
με κοινά ενδιαφέροντα. Πρωτοπόροι στον δρόμο αυτό οι βιβλιοθήκες της Αλεξάνδρειας, του
Πανεπιστημίου του Σικάγο, του Μπέρμιγχαμ και
του Ντελφτ. Στη χώρα μας, χάρη στις προσπάθειες φωτισμένων ανθρώπων, κάποιες βιβλιοθήκες
συγκεντρώνουν όλα τα προσόντα για να τις ακολουθήσουν: Η Βιβλιοθήκη της Βουλής, που μεταφέρθηκε στο παλιό Καπνεργοστάσιο της οδού
Λένορμαν, και η πολυαναμενόμενη νέα Εθνική
Βιβλιοθήκη που θα εγκαινιαστεί στο Φάληρο το
2016 χάρη στη προσφορά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Όπως και για όλες τις βιβλιοθήκες,
το μεγάλο στοίχημα δεν έχει να κάνει ούτε με
τον αριθμό των τόμων που φιλοξενούν ούτε με
τις τεχνολογίες που προσφέρουν αλλά με τη
δημιουργία μιας ατμόσφαιρας θελκτικής για το
κοινό.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ
Η βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας εγκαινιάστηκε το 2002 και αποτελούσε την πιο προχωρημένη μορφή βιβλιοθήκης μέχρι την προηγούμενη δεκαετία.

Ένα έργο που τελείωσε το 2002, κόστισε 220
εκατομμύρια δολάρια και είχε προδιαγραφές
κυκλώπειες. Σε 85.405 τετραγωνικά μέτρα τόμοι έχουν στεγαστεί 1.350.000 σε 13 ορόφους,
λειτουργεί αναγνωστήριο για 2.000 άτομα, τρία
μουσεία, πλανητάριο, έξι εξειδικευμένες βι-βλιοθήκες, ένα κέντρο έρευνας, τμήματα προστασίας από τους ιούς των υπολογιστών, αρχείο
όλων των ιστοσελίδων από το 1996, ψηφιοποιημένα βιβλία, και διεξάγονται ηλεκτρονικές παραδόσεις μαθημάτων.
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ
Το πρώην καπνεργοστάσιο στην οδό Λένορμαν στεγάζει ένα μεγάλο μέρος από τη Βιβλιοθήκη της Βουλής που είναι σήμερα η μεγαλύτερη ενεργή Βιβλιοθήκη στην πρωτεύουσα και
διαθέτει χώρους και για άλλες δραστηριότητες.
Η Βιβλιοθήκη, δεν περιλαμβάνει μόνο υλικό
κοινοβουλευτικού ενδιαφέροντος. Απευθύνεται
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σε όλους και διαθέτει ένα αρχείο παλαιών εφημερίδων περασμένων σε φιλμ από το 1821 ως το
2007, άλλες ελληνικές και ξένες εφημερίδες σε
απλό αρχείο ως σήμερα, μεγάλης αξίας χάρτες,
ένα από τα λίγα σωζόμενα αντίτυπα της Χάρτας του Ρήγα, παλαιά έγγραφα, όπως αυτά που
περιλαμβάνονται στα Αρχεία της Ελληνικής Παλιγγενεσίας, και βιβλία από τις αρχές του περασμένου αιώνα. Πιλοτικά πρόκειται να συνδεθεί
από την επόμενη χρονιά με το δίκτυο σχολικών
βιβλιοθηκών.

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΠΙΣΝ (ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ –
ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ
Μια βιβλιοθήκη του μέλλοντος δημιουργείται από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Θα παραδοθεί στο ελληνικό κράτος σε δύο χρόνια και
θα στεγάσει τα βιβλία της Εθνικής Βιβλιοθήκης
μαζί με όλες τις δραστηριότητες που υπαγορεύει η νέα σύλληψη περί Βιβλιοθηκών.

«Το μαγικό κλειδί», λέει ο Γιάννης Τροχόπουλος, διευθύνων σύμβουλος της ΑΕ Κέντρο Πολιτισμού-Ιδρυμα Σταύρος Νιάρχος, «είναι να μπορέσεις να δημιουργήσεις ένα περιβάλλον που
να εξυπηρετεί τις ανάγκες των ανθρώπων και
να εξάπτει την περιέργειά τους. Ελπίζω να δούμε στο δημόσιο δανειστικό τμήμα της Εθνικής
Βιβλιοθήκης όλες τις ηλικίες των ανθρώπων, κυρίως νέους, να πειραματίζονται, να μελετούν, να
φορτίζουν τα κινητά τους, να επικοινωνούν, να
δημιουργούν. Αυτά που εξασφαλίζουν επιτυχία
είναι η συνολική προσπάθεια και η εμπιστοσύνη που θα αναπτυχθεί. Να μοιράζεσαι πράγματα
και να μην τα επιβάλλεις». Η δωρεά του ΙΣΝ δίνει τη δυνατότητα στην Εθνική Βιβλιοθήκη της
χώρας μας όχι μόνο να λύσει για πάντα το πρόβλημα με την αποθήκευση των συλλογών της,
αλλά πολύ περισσότερο να επαναπροσδιορίσει
τον ρόλο της στον 21Ο αιώνα για τη στήριξη και
ανάπτυξη ενός βιώσιμου δικτύου βιβλιοθηκών
σε εθνικό επίπεδο.

