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Απόφαςη του Διοικητικοφ υμβουλίου
Για το νζο ςχζδιο νόμου για την ανϊτατη εκπαίδευςη, την ζρευνα και άλλεσ
διατάξεισ
Η κυβζρνθςθ κατακζτει ςε δθμόςια διαβοφλευςθ μόλισ 10 θμερϊν, το τρίτο ςε ςειρά
ςχζδιο νόμου για τθν ανϊτατθ εκπαίδευςθ μετά τισ αποτυχθμζνεσ προςπάκειεσ των δυο
τελευταίων ετϊν, χωρίσ να ςυνυπολογίηουμε τα αποςπαςματικά νομοκετιματα και τισ
πάμπολλεσ επιμζρουσ τροπολογίεσ. Πρόκειται για ζνα νομοκετικό πλαίςιο με άρωμα νόμου
τθσ δεκαετίασ του 1980, το οποίο υιοκετεί πακογζνειεσ του παρελκόντοσ που
ταλαιπϊρθςαν τθν πανεπιςτθμιακι κοινότθτα. Το νομοκζτθμα του υπουργείου παιδείασ
όχι μόνο δεν δίνει αναπτυξιακι ϊκθςθ ςτθν ανϊτατθ εκπαίδευςθ τθσ χϊρασ μασ αλλά
αντικζτωσ προτείνει ζνα ιδιαίτερα γραφειοκρατικό και ςυγκεντρωτικό μοντζλο διαχείριςθσ
των Α.Ε.Ι., το οποίο κα δθμιουργεί ςυνεχϊσ προβλιματα αν, εν τζλει, ψθφιςτεί και δεν ζχει
τθν τφχθ των προθγουμζνων δφο νομοςχεδίων τα οποία αποςφρκθκαν.
Συγκεκριμζνα, ςτο νομοςχζδιο του Υπουργείου Παιδείασ εντοπίηονται, ανάμεςα ςτα
άλλα, τα ακόλουκα αρνθτικά ςθμεία:
 Διακρίνεται από αςάφειεσ ςε πολλά ςθμεία του (π.χ. διαδικαςία ανάδειξθσ
εκπροςϊπων, ρόλοσ των ακαδθμαικϊν ςυμβουλίων κ.α), τα προβλιματα ερμθνείασ των
οποίων κα καταςτιςουν προβλθματικι τθν εφαρμογι του νόμου κακιςτϊντασ αναγκαία
τθ ψιφιςθ τροπολογιϊν. Το ΔΣ του ΕΣΔΕΠ είχε ζγκαιρα επιςθμάνει ςε προθγοφμενθ
απόφαςι του αςάφειεσ και αμφιςθμίεσ ςτισ «βαςικζσ» αρχζσ του νομοςχεδίου που
κατατζκθκαν από το υπουργείο παιδείασ ζνα περίπου μινα πριν, πολλζσ από τισ οποίεσ
παραμζνουν και ςτο ίδιο το ςχζδιο νόμου.
 Η επαναφορά τησ ζννοιασ του αςφλου, μιασ ζννοιασ θ οποία διαςτράφθκε και
κακοποιικθκε ςυςτθματικά ςτο παρελκόν. Η ακαδθμαϊκι ελευκερία και θ ελεφκερθ
ζκφραςθ και διακίνθςθ των ιδεϊν ςτα πανεπιςτιμια δεν κινδυνεφει εδϊ και πολλζσ
δεκαετίεσ από τθν «επζμβαςθ δθμόςιασ δφναμθσ» αλλά αντίκετα από μειοψθφίεσ
ατόμων οι οποίεσ προςπακοφν να επιβάλουν διά τθσ βίασ τθν άποψι τουσ και από
εγκλθματικζσ ομάδεσ που δρουν ςτουσ χϊρουσ των Α.Ε.Ι. Αναβιϊνουν ζτςι πρακτικζσ
που εξζκρεψαν τθν αςυδοςία, τθν ανομία και τθ βία ςτουσ πανεπιςτθμιακοφσ χϊρουσ.
Το ςχζδιο νόμου επιπλζον ειςάγει διαδικαςίεσ οι οποίεσ πρακτικά κα ακυρϊςουν τθ
δυνατότθτα αντίδραςθσ ακόμθ και ςε προφανείσ εγκλθματικζσ ενζργειεσ που
λαμβάνουν χϊρα ςτο χϊρο του πανεπιςτθμίου. Αναρωτιόμαςτε, ςε κάκε γεγονόσ που
κα ςυμβαίνει ποιοσ κα αποφαςίηει ςε ποια κατθγορία του ποινικοφ κϊδικα ανικει, και
με ποια διαδικαςία, για να προβεί ςτισ ενζργειεσ που προβλζπει ο νόμοσ;
 Η ενίςχυςη τησ ςυνδιοίκηςησ ςτα πανεπιςτιμια με τθν ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των
φοιτθτϊν ςε όλεσ τισ λειτουργίεσ των διοικθτικϊν οργάνων, χωρίσ μάλιςτα ςαφι
διαδικαςία ανάδειξθσ εκπροςϊπων θ οποία να διαςφαλίηει τθ δθμοκρατικι
αντιπροςϊπευςθ.
 Η εκλογή των αντιπρυτάνεων με ξεχωριςτό ψηφοδζλτιο από αυτό του πρφτανη, κα
καταςτιςει τισ πρυτανικζσ αρχζσ ζνα χωρίσ ςυνοχι, πολυςυλλεκτικό όργανο διοίκθςθσ,
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αποτελοφμενο από διάφορουσ πόλουσ εξουςίασ με αυτοτελι ο κακζνασ νομιμοποίθςθ,
γεγονόσ που κα δθμιουργιςει ςυγκροφςεισ και κα καταςτιςει προβλθματικι τθ λιψθ
αποφάςεων ςτο χρόνο που απαιτείται και ςυνεπϊσ αναποτελεςματικι τθ διοίκθςθ των
ιδρυμάτων. Δθμιουργοφνται μάλιςτα εφλογεσ απορίεσ για τα πραγματικά κίνθτρα αυτοφ
του μοντζλου διοίκθςθσ.
 Η κατάργηςη ουςιαςτικά τησ δυνατότητασ τησ ηλεκτρονικήσ ψηφοφορίασ με τθν
επαναφορά τθσ κάλπθσ ωσ αναγκαςτικι πρϊτθ επιλογι ςτισ διοικθτικζσ εκλογζσ, παρά
τθν πρωτοφανϊσ μεγάλθ ςυμμετοχι που θ θλεκτρονικι ψθφοφορία εξαςφάλιηε, όπωσ
ζδειξαν ςτθν πράξθ όςεσ εκλογζσ πραγματοποιικθκαν με αυτόν τον τρόπο.
 Η θεςμοθζτηςη των Ακαδημαϊκϊν υμβουλίων Ανϊτατησ Εκπαίδευςησ και Ζρευνασ με
ζνα αςαφι ρόλο, ςκοπό και αρμοδιότθτεσ (ειςθγθτικζσ, ελεγκτικζσ, εποπτικζσ;) θ οποία
κζτει ςε κίνδυνο το αυτοδιοίκθτο των πανεπιςτθμίων.
 Η υπαναχϊρηςη από τθν υποχρζωςη του κράτουσ να χρηματοδοτεί τισ μεταπτυχιακζσ
ςπουδζσ με τθν επίςθμθ κεςμοκζτθςθ διδάκτρων με τθ μορφι τελϊν εγγραφισ.
 Η ειςαγωγή γραφειοκρατικϊν διαδικαςιϊν ςτθ λειτουργία και διαχείριςθ των πόρων
του Π.Μ.Σ, θ οποία, οδθγεί ςε αδυναμία οικονομικισ διαχείριςθσ και οικονομικι
αςφυξία. Με τον ίδιο τρόπο, μια ςειρά ςφνκετων, γραφειοκρατικϊν κριτθρίων
κακιςτοφν πρακτικά αδφνατθ τθν αμοιβι διδαςκόντων. Η απαγόρευςθ εξάλλου ΠΜΣ με
εξ αποςτάςεωσ εκπαίδευςθ ςτερεί τα Πανεπιςτιμια από μια επιπλζον δυνατότθτα
ανάπτυξθσ των μεταπτυχιακϊν ςπουδϊν πλιττοντασ τθν ανταγωνιςτικότθτά τουσ.
Τζλοσ, δθμιουργεί εφλογεσ απορίεσ το γεγονόσ ότι δεν ανατίκεται ςτθν ΑΔΙΠ θ
αξιολόγθςθ των ΠΜΣ ενιςχφοντασ το ρόλο τθσ, αλλά προκρίνεται μια δφςκαμπτθ
διαδικαςία εξωτερικισ αξιολόγθςθσ από ζνα νζο όργανο που ςυγκροτείται με ευκφνθ
τθσ Κοςμθτείασ τθσ Σχολισ.
 Η ειςαγωγή περαιτζρω γραφειοκρατικϊν διαδικαςιϊν ςτθ λειτουργία των Ειδικϊν
Λογαριαςμϊν Ζρευνασ, ςτθ διαχείριςθ των πόρων τουσ και εν τζλει ςτθ διαχείριςθ και
υλοποίθςθ των ερευνθτικϊν προγραμμάτων, κα λειτουργιςει αναςταλτικά ςτθν
παραγωγι ζρευνασ από τα ελλθνικά πανεπιςτιμια.
 Τζλοσ, εφλογθ απορία προκαλεί θ απουςία μεταβατικϊν και καταργοφμενων
διατάξεων.
Είμαςτε αντίκετοι ςε όλα τα προθγοφμενα ςθμεία του νομοςχεδίου και πιςτεφουμε ότι
οι ρυκμίςεισ αυτζσ δεν προςδίδουν αναπτυξιακι προοπτικι ςτθν ανϊτατθ εκπαίδευςθ και
όχι μόνο δε επιλφουν τα υφιςτάμενα προβλιματα τθσ εκπαίδευςθσ, όπωσ υποςτθρίηει το
υπουργείο παιδείασ, αλλά αντίκετα δθμιουργοφν νζα επαναφζροντασ ςε πολλά ςθμεία
πακογζνειεσ του παρελκόντοσ.
Για το ΔΣ

Ο Πρόεδροσ
Χαράλαμποσ Φείδασ
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