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Σν Δ. ηνπ ΕΔΕΠ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Δπηηθήο Αηηηθήο ζηε ζπλεδξίαζε ηεο 27εο Απξηιίνπ 2020,
ζπδήηεζε ην ζέκα ηνπ ρεδίνπ Νόκνπ «Αλαβάζκηζε ηνπ ρνιείνπ θαη άιιεο δηαηάμεηο» θαη
απνθάζηζε ηα αθόινπζα:


Η εγεζία ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο επέιεμε ελ κέζσ παλδεκίαο θαη δηαθνπώλ Πάζρα λα
θαηαζέζεη πνιπλνκνζρέδην κε πνηθίιεο παξεκβάζεηο γηα όιεο ηηο βαζκίδεο εθπαίδεπζεο.
ρσξίο νπζηαζηηθό ζεζκηθό δηάινγν, γεγνλόο πνπ δε ζπκβάιιεη ζηε ράξαμε κηαο Εζληθήο
Πνιηηηθήο γηα ηελ Εθπαίδεπζε θαη ηελ Έξεπλα.



Καινύκε ηελ πνιηηηθή εγεζία ηνπ ΥΠΑΙΘ λα αλαζεσξήζεη ηε ζηάζε ηεο θαη πξηλ ηελ
όπνηα πξνζπάζεηα λνκνζέηεζεο, λα μεθηλήζεη άκεζα έλαλ νπζηαζηηθό δηάινγν κε ηα
πνιηηηθά θόκκαηα, ηνπο επηζηεκνληθνύο θαη ζπλδηθαιηζηηθνύο θνξείο ηεο εθπαίδεπζεο θαη λα
θαηαζέζεη νινθιεξσκέλε πξόηαζε γηα όιεο ηηο βαζκίδεο ηεο εθπαίδεπζεο.

Όζνλ αθνξά ζηελ Τξηηνβάζκηα Εθπαίδεπζε, ζην πιαίζην ηνπ ζεζκηθνύ δηαιόγνπ πνπ
πξναλαθέξακε, θαη γηα ηα ζέκαηα πνπ ζίγνληαη θαη ζην παξόλ ζρέδην λόκνπ, ην Δ.. απνθάζηζε
νκόθσλα ηα αθόινπζα :
 Η πξνηεηλόκελε ζύλζεζε ηνπ ζώκαηνο ησλ εθιεθηόξσλ γηα ηελ αλάδεημε ησλ
Πξπηαληθώλ Αξρώλ δελ ζπλάδεη κε ηελ αξρή ηεο ζπιινγηθήο θαη δεκνθξαηηθήο
δηαθπβέξλεζεο, δηόηη εμαηξεί έλα κεγάιν κέξνο ηεο αθαδεκατθήο θνηλόηεηαο από ηηο
δηαδηθαζίεο αλάδεημεο ησλ αλώηαησλ νξγάλσλ δηνίθεζεο ησλ ηδξπκάησλ θαη δελ
ιακβάλεη ππόςε ην πθηζηάκελν κνληέιν δηνίθεζεο ησλ ειιεληθώλ Παλεπηζηεκίσλ.
Η ζέζε καο είλαη όηη ε ζύλζεζε ηνπ ζώκαηνο ησλ εθιεθηόξσλ γηα ηελ αλάδεημε ησλ
πξπηαληθώλ αξρώλ ζα πξέπεη λα ζπκπεξηιακβάλεη ηε ζπκκεηνρή όισλ ησλ κειώλ ΔΕΠ,
ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΣΕΠ θαη ην Δηνηθεηηθό Πξνζσπηθό.

 Όζνλ αθνξά ζηνλ ηξόπν δηεμαγσγήο ηεο εθινγηθήο δηαδηθαζίαο ηόζν ησλ πξπηαληθώλ
αξρώλ όζν θαη ησλ άιισλ κνλνπξόζσπσλ νξγάλσλ δηνίθεζεο (Κνζκήηνξαο, Πξόεδξνο
θαη Αλαπιεξσηήο Πξόεδξνο Σκήκαηνο) ζα πξέπεη λα γίλεηαη κε ηε δηαδηθαζία ηεο δηα
δώζεο ςεθνθνξίαο (κε θάιπε) πνπ δηαζθαιίδεη ηε κπζηηθόηεηα θαη πξνάγεη ην
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δεκόζην δηάινγν θαη ηε «δσληαλή» εθινγηθή δηαδηθαζία ζε ζπλζήθεο ζπιινγηθήο
ζπκκεηνρήο. Η ειεθηξνληθή ςεθνθνξία λα είλαη απνθιεηζηηθά επηινγή κόλν ησλ
Παλεπηζηεκίσλ κε κεγάιε γεσγξαθηθή δηαζπνξά ησλ εγθαηαζηάζεσλ ιεηηνπξγίαο
ησλ θαη θαηόπηλ ζρεηηθήο απόθαζεο ηεο Σπγθιήηνπ θαη όρη ππνρξεσηηθά δηά
λόκνπ. Επίζεο δεηάκε ηελ θαζηέξσζε ηεο επηζηνιηθήο ςήθνπ γηα κέιε ηνπ
ζώκαηνο ησλ εθιεθηόξσλ πνπ αδπλαηνύλ λα ζπκκεηάζρνπλ γηα ζπγθεθξηκέλνπο
ιόγνπο, όπσο πξνβιέπεηαη από ηε λνκνζεζία (π.ρ. βξίζθνληαη εθηόο Ειιάδνο γηα
αλάγθεο ζπκκεηνρήο ζε εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα ή εθπξνζώπεζεο ηνπ ηδξύκαηνο, είλαη
ζε εθπαηδεπηηθή άδεηα ή ζπληξέρνπλ ιόγνη πγείαο)
 Από ζέζε αξρήο, ηνλίδνπκε όηη ζα πξέπεη λα ζεζκνζεηεζνύλ κέηξα νηθνλνκηθήο
ελίζρπζεο ησλ νηθνγελεηώλ πνπ έρνπλ θνηηεηέο καθξηά από ηνλ ηόπν θαηνηθίαο θαη λα
δξνκνινγεζεί ε ελίζρπζε ησλ πεξηθεξεηαθώλ παλεπηζηεκίσλ κε δνκέο ζηέγαζεο θαη
θνίηεζεο, ώζηε λα ζπνπδάδνπλ όινη νη θνηηεηέο ρσξίο νηθνλνκηθή επηβάξπλζε ζην
ίδξπκα πνπ εηζάγνληαη θαη λα πεξηνξηζηνύλ έηζη νη κεηεγγξαθέο κόλν ζε εηδηθέο
θαηεγνξίεο θνηηεηώλ κε ρξόληα πξνβιήκαηα πγείαο ή ΑΜΕΑ. Επίζεο ζεσξνύκε ηελ
Επηηξνπή θαη’ εμαίξεζεο κεηεγγξαθώλ σο έλαλ πξνβιεκαηηθό θαη αδηαθαλή ζεζκό
θαη ζέινπκε ηελ θαηάξγεζή ηεο.
 Γηα ηελ ίδξπζε ησλ Ξελόγισζζσλ Πξνγξακκάησλ πνπδώλ, ζεσξνύκε όηη ε
λνκνζέηεζε ησλ αιιαγώλ πνπ πξνηείλνληαη δελ έρεη επείγνληα ραξαθηήξα, ζπλεπώο ζα
είλαη θαιό λα πξνεγεζεί έλαο δηάινγνο πνπ ζα ιακβάλεη αθελόο ππόςε ην ελδηαθέξνλ
πνιιώλ ηκεκάησλ λα πινπνηήζνπλ μελόγισζζα πξνγξάκκαηα, αιιά αθεηέξνπ ζα
δηαζθαιίζεη ηελ αθαδεκατθόηεηα θαη ην δεκόζην ραξαθηήξα ησλ ειιεληθώλ
παλεπηζηεκίσλ πνπ πξσηίζησο ππάξρνπλ γηα λα παξέρνπλ πνηνηηθή εθπαίδεπζε ζηνπο
θνηηεηέο ρσξίο δίδαθηξα, όπσο επηηάζζεη ην ύληαγκα.
Η πνιηηηθή εγεζία ηνπ ΤΠΑΙΘ νθείιεη λα επηθεληξσζεί ζην πώο ζα επαλέιζεη ε θαλνληθόηεηα ζηελ
εθπαίδεπζε, ιακβάλνληαο ππόςε ηηο γλώκεο ησλ εηδηθώλ, ηηο αλάγθεο ησλ ηδξπκάησλ γηα λέν
πξνζσπηθό θαη ρξεκαηνδόηεζε, αιιά θπξίσο ηεο θνηλσλίαο πνπ ζα βηώζεη κία λέα νηθνλνκηθή
θξίζε, ίζσο θαη κεγαιύηεξε από απηή ησλ κλεκνλίσλ, κε αλππνιόγηζηεο ζπλέπεηεο.
Γηα ην Δ..
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