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28/4/1015
Το ΔΣ του Συλλόγου Διδασκόντων συζήτησε τις ρυθμίσεις για την Ανώτατη Εκπαίδευση που
περιλαμβάνονται στο «Πολυνομοσχέδιο για την Οργάνωση και τη Λειτουργία του
Εκπαιδευτικού Συστήματος. Μεταβατικές Διατάξεις». Εκτιμούμε ότι οι ρυθμίσεις αυτές
κινούνται σε θετική κατεύθυνση όσον αφορά την αποκατάσταση της δημοκρατίας και της
ακαδημαϊκότητας στην πανεπιστημιακή ζωή ενσωματώνοντας πάγιες θέσεις του Συλλόγου
μας.
Οι προβλεπόμενες από το Ν/Σ διαδικασίες εκλογής και αρμοδιότητες των οργάνων
διοίκησης διορθώνουν αντιδημοκρατικές διατάξεις που απέκλειαν μεγάλο μέρος της
πανεπιστημιακής κοινότητας από τη διοίκηση ενώ ταυτόχρονα οδηγούσαν στον αποκλεισμό
υποψηφίων ανάλογα με τα φρονήματά τους. Ενισχύεται η συλλογικότητα των οργάνων
διοίκησης, ενώ και ο τρόπος συμμετοχής των διαφορετικών συλλογικοτήτων της
ακαδημαϊκής κοινότητας στην εκλογή των οργάνων διοίκησης είναι ορθολογικότερος σε
σχέση με τις ρυθμίσεις που είχαν εφαρμοστεί παλαιότερα.
Η επαναφορά του Τμήματος και των Τομέων ως βασικών εκπαιδευτικών, ερευνητικών και
διοικητικών κυττάρων ενός αυτοτελούς επιστημονικού αντικειμένου, καθώς και η αλλαγή
της διαδικασίας των κρίσεων των μελών ΔΕΠ, συμβάλλουν ουσιαστικά στην αποκατάσταση
της ακαδημαϊκότητας και της διαφάνειας στα Πανεπιστήμια.
Η κατάργηση των Συμβουλίων Ιδρύματος αίρει μια σοβαρή ανωμαλία στη λειτουργία των
Ελληνικών ΑΕΙ, που γι’ αυτήν έχουμε επανειλημμένα πάρει σαφή θέση ως Σύλλογος.
Θεωρούμε όμως ότι θα έπρεπε ταυτόχρονα να τερματισθεί η θητεία των μονοπρόσωπων
οργάνων, όπου αυτά έχουν εκλεγεί με την διαδικασία του νόμων 4009/2011 και 4076/2012
και μάλιστα με προεπιλογή από τα Συμβούλια Ιδρύματος.
Αντιλαμβανόμαστε ότι οι παραπάνω ρυθμίσεις αποτελούν προσπάθεια διόρθωσης των
επειγουσών παθογενειών των νόμων 4009/2011 και 4076/2012 και όχι ένα πλήρες σχέδιο
νόμου για την Ανώτατη Εκπαίδευση. Ζητάμε να ανοίξει σύντομα ο ουσιαστικός διάλογος για
την κατεύθυνση και τον σχεδιασμό συνολικά της παιδείας και, ως μέρος αυτής, της
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Υπάρχουν σοβαρότατα προβλήματα που έχουν συσσωρευτεί
και ενταθεί τα τελευταία χρόνια τα οποία πρέπει να αντιμετωπιστούν σχετικά γρήγορα.
Ενδεικτικά αναφέρουμε την οικονομική ασφυξία που παραλύει τα ΑΕΙ ως συνέπεια του
πολλαπλάσιου περιορισμού των δαπανών για την Παιδεία σε σχέση με τον περιορισμό που
έχει υποστεί ο κρατικός προϋπολογισμός, τις απολύσεις (διαθεσιμότητες) απολύτως

αναγκαίου προσωπικού, τον επιστημονικό μαρασμό που προκαλούν η μη πρόσληψη νέου
επιστημονικού δυναμικού και η επιχειρούμενη καθιέρωση ελαστικών σχέσεων εργασίας
(π.χ. πανεπιστημιακοί υπότροφοι), την υπολειτουργία που φτάνει έως και το κλείσιμο
εργαστηρίων λόγω της δραστικής μείωσης των μελών ΔΕΠ, την ιδιωτικοποίηση και
εγκατάλειψη ζωτικών λειτουργιών (καθαρισμός, φύλαξη, κ.λπ.), την εγκατάλειψη της
φοιτητικής μέριμνας, τα σοβαρότατα ζητήματα που αφορούν στην κατοχύρωση του
πανεπιστημιακού ασύλου.
Ως Σύλλογος έχουμε επισημάνει επανειλημμένα ότι τα δεινά που έχουν πλήξει την Ανώτατη
Εκπαίδευση γενικά και το ΕΚΠΑ ειδικότερα οφείλονται στις προσπάθειες να μεταλλαχθεί το
Δημόσιο και Δωρεάν Πανεπιστήμιο σε Επιχειρηματικό Πανεπιστήμιο, αφενός μέσω της
υποβάθμισής και διάλυσής του και αφετέρου μέσω της ταυτόχρονης ενίσχυσης των κάθε
λογής «Κολλεγίων». Περιμένουμε από την Κυβέρνηση να φέρει στο άμεσο μέλλον ένα
συνολικότερο νόμο‐πλαίσιο που θα ανοίγει το δρόμο στην ανόρθωση της δημόσιας
παιδείας στην Ελλάδα, όρος απαραίτητος για να μπορέσει να σταθεί η Ελλάδα στα πόδια
της.
Ταυτόχρονα, ζητάμε από την Κυβέρνηση να φέρει το Ν/Σ άμεσα για ψήφιση στη Βουλή
χωρίς υπαναχωρήσεις και συμβιβασμούς με τις δυνάμεις που αντιστρατεύονται το Δημόσιο
και Δωρεάν Πανεπιστήμιο.
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