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ΚΙΝΗΣΗ ΑΕΙ

ΝΑ ΜΗ ΠΕΡΑΣΕΙ ΤΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙ∆ΕΙΑ
Ο νέος Νόµος - Πλαίσιο για τα ΑΕΙ είναι κοµµάτι της ενιαίας σαρωτικής αντιλαϊκής επίθεσης, που το
κεφάλαιο και η κυβέρνηση, έχουν εξαπολύσει στο έδαφος της κρίσης. Ο νέος Νόµος - Πλαίσιο επιχειρεί
να εφαρµόσει το σύνολο των αντιδραστικών αλλαγών που χρόνια τώρα επεξεργάζονται και δροµολογούν
οι κυβερνήσεις ΠΑΣΟΚ - Ν∆ µαζί µε την ΕΕ προκειµένου να προσαρµόσουν την Ανώτατη Εκπαίδευση
στις απαιτήσεις και τις ανάγκες των επιχειρηµατικών οµίλων. Εκπαίδευση και έρευνα θα υπηρετούν
αποκλειστικά την κερδοφορία και την ισχυροποίηση των µονοπωλίων µε καταστροφικές συνέπειες για το
δικαίωµα των παιδιών των λαϊκών στρωµάτων στη µόρφωση, αλλά και για το λαό συνολικά.
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Σύµφωνα µε τα στοιχεία που έχουν έρθει στη δηµοσιότητα:
D Η διάρκεια σπουδών για το προπτυχιακό επίπεδο µειώνεται σε τρία χρόνια. Επιπλέον
θεσµοθετούνται και ετήσια ή διετή προγράµµατα, που θα οδηγούν σε «διπλώµατα σύντοµου κύκλου».
Ο µεταπτυχιακός κύκλος σπουδών θα διαρκεί 1 ή 2 χρόνια. Κάθε ίδρυµα θα έχει µεταπτυχιακή
σχολή. Τρίτος κύκλος σπουδών θα είναι οι διδακτορικές σπουδές.
Τα πανεπιστήµια εκτός απ' τα «πτυχία» πολλών ταχυτήτων θα «πουλάνε» και προγράµµατα
κατάρτισης ενός ή δύο χρόνων, µέσω σχολών «διά βίου µάθησης και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης».
Ως αποτέλεσµα θα προσφέρουν διπλώµατα πολλών ταχυτήτων, εισιτήρια για την ανεργία και την
επανακατάρτιση για τα παιδιά των φτωχών λαϊκών στρωµάτων, µε άξονα την παραγωγή εργατικού
δυναµικού µε µισθούς Κίνας και Αφρικής. Πλήτεται έτσι το επίπεδο και η ποιότητα των
παρεχόµενων γνώσεων, υποβαθµίζεται το επιστηµονικό δυναµικό και ναρκοθετούνται οι
αναπτυξιακές δυνατότητες της χώρας.
Το πτυχίο αποσυνδέεται πλήρως από την πρόσβαση σε επάγγελµα, η οποία θα αποκτάται µε βάση το
«εθνικό σύστηµα προσόντων».
D Βασική ακαδηµαϊκή και διοικητική µονάδα του πανεπιστηµίου θα είναι η Σχολή. Κάθε σχολή
οργανώνει διάφορα προγράµµατα σπουδών, που δεν θα έχουν αναγκαστικά σχέση µε κάποιο
επιστηµονικό αντικείµενο, αλλά θα δηµιουργούνται και θα καταργούνται ανάλογα µε τις απαιτήσεις
της αγοράς. Οι σχολές θα µπορούν να στοιβάζουν τους φοιτητές όλων των προγραµµάτων σε κοινό
πρώτο έτος.
Θεσµοθετούνται έδρες µε «χορηγία», δηλαδή έδρες επιχειρήσεων.
D Τα πανεπιστήµια θα λειτουργούν ως επιχειρήσεις µε οικονοµική και διοικητική «αυτοτέλεια». Τα
ιδρύµατα θα χρηµατοδοτούνται κατά ένα µέρος µε βάση τον αριθµό των φοιτητών και κατά δεύτερο
µέρος, µε βάση «δείκτες ποιότητας και επιτευγµάτων». Αυτοί οι δείκτες θα είναι, µεταξύ άλλων,
κριτήρια «ανταγωνιστικότητας» (σύνδεση µε την «αγορά», προσέλκυση επενδύσεων κ.ά.), ενώ κάθε
ίδρυµα θα θέτει - ως επιχείρηση - τους δικούς του στόχους και κριτήρια. Οι στόχοι θα ορίζονται σε
τετραετείς συµφωνίες µεταξύ ιδρυµάτων - κράτους (µπίζνες πλαν) και η κρατική χρηµατοδότηση θα
παίζει το ρόλο της επιβράβευσης ή της τιµωρίας.
D Κάθε πανεπιστήµιο και ΤΕΙ θα ιδρύει Νοµικό Πρόσωπο Ιδιωτικού ∆ικαίου (ΝΠΙ∆), για τη
διαχείριση των πόρων από ερευνητικά και αναπτυξιακά προγράµµατα και της κινητής και ακίνητης
περιουσίας του, δηλαδή για την καλύτερη οργάνωση της επιχειρηµατικής λειτουργίας του.
Στο ίδιο ΝΠΙ∆ θα µπορούν να ανατεθούν και υπηρεσίες φοιτητικής µέριµνας (εστίες, εστιατόρια,
κυλικεία κ.ά.), πράγµα που πρακτικά σηµαίνει ότι η φοιτητική «µέριµνα» θα πουλιέται και θα
αγοράζεται ακριβά.
D Τα προγράµµατα σπουδών θα πιστοποιούνται (όπως κάθε εµπορεύσιµο είδος) από την Αρχή
∆ιασφάλισης της Ποιότητας (Α∆ΙΠ). Πρόκειται για µετεξέλιξη της διαβόητης αξιολόγησης. Αυτό
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πρακτικά σηµαίνει έλεγχο (µε εξωτερική αξιολόγηση από την «αγορά») απ' τις επιχειρήσεις µε
µοχλούς τη Μονάδα ∆ιασφάλισης της Ποιότητας (ΜΟ∆ΙΠ) και την Α∆ΙΠ.
Η αξιολόγηση από τις επιχειρήσεις θα είναι το εργαλείο για την κατάργηση της µονιµότητας και τη
µείωση µισθών για όλο το προσωπικό.
Ενίσχυση των ελαστικών εργασιακών σχέσεων και κατάργηση της βαθµίδας του Λέκτορα. Θα
υπάρχουν τρεις βαθµίδες (καθηγητές, αναπληρωτές καθηγητές και επίκουροι καθηγητές). Μόνιµοι
θα είναι µόνο οι καθηγητές και αναπληρωτές, ενώ οι επίκουροι θα εκλέγονται για τετραετή θητεία.
Παράλληλα, θα υπάρχουν «εντεταλµένοι διδασκαλίας» µε ατοµικές συµβάσεις ορισµένου χρόνου,
ιδιωτικού δικαίου, πλήρους απασχόλησης.
Τα ιδρύµατα θα διοικούνται από Συµβούλια, που θα αποτελούνται από 7 καθηγητές, 7 εξωτερικά
µέλη και ένα φοιτητή. Θα έχουν πλήρη αρµοδιότητα στις χρηµατοδοτήσεις, τις επιχειρηµατικές
δράσεις των Ιδρυµάτων, στην εκλογή του πρύτανη/προέδρου ΤΕΙ που θα λειτουργεί ως
εκτελεστικό τους όργανο. Η Σύγκλητος χάνει κάθε ουσιαστική αρµοδιότητα.
Καταργείται το άσυλο. Θα υπάρχει ...«πλήρης και πιστή εγγύηση της επιστηµονικής ελευθερίας και
της ελευθερίας της έκφρασης µέσα στα ΑΕΙ», µε «αποµάκρυνση από το µοντέλο χωροταξικού
ορισµού». Αυτό πρακτικά σηµαίνει ότι το κάθε ίδρυµα θα ορίζει τι σηµαίνει «άσυλο».
Εξοβελίζονται οι φοιτητές από τα όργανα διοίκησης και, µαζί µε τους καθηγητές, από τις
διαδικασίες
εκλογής
πρυτάνεων/κοσµητόρων/προέδρων.
Όπου προβλέπεται φοιτητική
εκπροσώπιση είναι µονοπρόσωπη, µε εκλογές σε ενιαίο ψηφοδέλτιο.
Οι φοιτητές πρέπει κάθε εξάµηνο να ανανεώνουν την εγγραφή τους και αν για δυο συνεχόµενα
εξάµηνα δεν το κάνουν, χάνουν τη φοιτητική ιδιότητα. Επίσης χάνουν τη φοιτητική ιδιότητα αν
καθυστερήσουν τις σπουδές τους πέρα από δυο χρόνια µετά την κανονική διάρκεια των σπουδών. Οι
φοιτητές που «αποδεδειγµένα εργάζονται, δύνανται να εγγράφονται µε καθεστώς µερικής φοίτησης».
Θεσµοθετούνται τα φοιτητικά δάνεια που, όπου έχουν εφαρµοστεί, αποπληρώνονται για µια ζωή.
Για τις συγχωνεύσεις και καταργήσεις τµηµάτων σχολών, ακόµα και ιδρυµάτων, θα συσταθεί
ειδική επιτροπή, υπό τον Πρόεδρο του ΕΣΥΠ, για να µελετήσει νέο χάρτη των πανεπιστηµίων.
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Ο νέος Νόµος - Πλαίσιο οδηγεί στη διάλυση των σπουδών, σε πτυχία πολλαπλών ταχυτήτων και στο
σύνολό τους υποβαθµισµένα σε σχέση µε τα σηµερινά. Οδηγεί σε εµβάθυνση της επιχειρηµατικής
λειτουργίας των ιδρυµάτων, κατάργηση του ασύλου και αντιδραστικές αλλαγές στη διοίκηση.
Η ∆ΗΠΑΚ ΑΕΙ καλεί τα µέλη ∆ΕΠ/ΕΠ που αρνούνται να γίνουν υπεργολάβοι των µονοπωλίων να
αντιταχθούν στη νέα λαίλαπα. Να αγωνιστούν ώστε ΝΑ ΜΗ ΠΕΡΑΣΕΙ Ο ΝΕΟΣ ΝΟΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟ
που θα είναι η ταφόπλακα του δηµόσιου πανεπιστήµιου.
Να αγωνιστούν για τη διαµόρφωση Ανώτατης Εκπαίδευσης ενιαίας, αποκλειστικά δηµόσιας και δωρεάν,
σύγχρονης, υψηλού επιπέδου, µε δηµοκρατική λειτουργία,, που θα υπηρετεί το δρόµο ανάπτυξης προς
όφελος του ελληνικού λαού, θα ετοιµάζει επιστηµονικό δυναµικό ικανό να αναπτύξει στο έπακρο τις
παραγωγικές και πνευµατικές δυνατότητες της χώρας µας, θα εξασφαλίζει την πρόοδο και την ευηµερία
του λαού της χώρας µας. Για µια Ανώτατη Εκπαίδευση όπου δεν θα υπάρχουν σχολές και τµήµατα
πολλών κατηγοριών, ταχυτήτων, ακαδηµαϊκών επιπέδων, επαγγελµατικών προοπτικών, όπου σήµερα η
πρόσβαση είναι στοιχείο κυρίως οικονοµικών δυνατοτήτων και λιγότερο ικανοτήτων.
Ο αγώνας ενάντια στα αντιδραστικά µέτρα, για Ανώτατη Εκπαίδευση στην υπηρεσία του λαού και
της νεολαίας για να είναι αποτελεσµατικός, πρέπει να συνοδευτεί από ριζική αλλαγή του
συσχετισµού των δυνάµεων στον ίδιο το λαό και τη νεολαία, σε βάρος των κοµµάτων που
υπηρετούν τα συµφέροντα της πλουτοκρατίας και την ΕΕ.
∆ΗΠΑΚ ΑΕΙ, 4/07/11

