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ΑΜΕΣΗ ΨΗΦΙΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ
Το ΔΣ του Συλλόγου Διδασκόντων της Σχολής Θετικών Επιστημών του ΕΚΠΑ εκφράζει την αποδοκιμασία του για το γεγονός ότι το Νομοσχέδιο για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση δεν φαίνεται να
αποτελεί πλέον κυβερνητική προτεραιότητα, παρόλο που είχε ολοκληρωθεί πολύμηνη επεξεργασία και
συζήτηση και θα έπρεπε να είχε ήδη ψηφιστεί.
Το Νομοσχέδιο αυτό, χωρίς να φέρνει τις τομές που έχει ανάγκη συνολικά η εκπαίδευση στη χώρα μας,
αποκαθιστούσε ορισμένες σοβαρότατες στρεβλώσεις στη λειτουργία των ΑΕΙ, στρεβλώσεις που είχαν
επιβάλει οι νόμοι Διαμαντοπούλου-Αρβανιτόπουλου.
Καταργούσε τα Συμβούλια Ιδρύματος, τα οποία, χωρίς να προσφέρουν καμμιά θετική υπηρεσία (ανεξάρτητα από προθέσεις ορισμένων μελών τους) έχουν εξελιχθεί σε στήριγμα ακραίων αντιδημοκρατικών
πρακτικών μέσα στα ΑΕΙ (ένα μόνο παράδειγμα αποτελεί ο αυθαίρετος αποκλεισμός υποψηφίων για τη
θέση του Πρύτανη). Αποκαθιστούσε την εκλογή αντιπρυτάνεων, που τώρα είναι διορισμένοι. Αναγνώριζε
το προφανές, ότι η πανεπιστημιακή κοινότητα είναι οι διδάσκοντες, οι φοιτητές και οι εργαζόμενοι στα
πανεπιστήμια, και επανέφερε τη συμμετοχή όλων των μελών της στις διαδικασίες ανάδειξης οργάνων
διοίκησης. Επανέφερε το Τμήμα ως βασικό εκπαιδευτικό, ερευνητικό και διοικητικό κύτταρο ενός
αυτοτελούς επιστημονικού πεδίου. Επανέφερε τη διαφάνεια και την ακαδημαϊκότητα στις διαδικασίες
εξέλιξης και εκλογής των μελών ΔΕΠ. Τέλος, απέρριπτε την διαβλητή ηλεκτρονική ψηφοφορία.
Με την συνεχιζόμενη άσκηση μνημονιακών πολιτικών, το Πανεπιστήμιο έχει υποστεί τεράστιες απώλειες
τόσο σε ότι αφορά τη διατήρηση των υποδομών του και τους υλικούς όρους λειτουργίας του, όσο και στο
ανθρώπινο δυναμικό του που μειώνεται ραγδαία και έχει πάψει προ πολλού να ανανεώνεται, οδηγώντας
σε αδιέξοδο την επιτέλεση των βασικών λειτουργιών του, διδακτικών και ερευνητικών. Επιπλέον
επιχειρείται η ακόμα μεγαλύτερη περιστολή του Δημόσιου χαρακτήρα του Πανεπιστήμιου, με την πίεση
για την εισαγωγή διδάκτρων και ιδιωτικο-οικονομικών και “χρησιμοκεντρικών” κριτηρίων στη ερευνητική
μας δραστηριότητα, αλλά και στις σπουδές.
Η αντίσταση στην άσκηση των πολιτικών αυτών, στην κατεύθυνση της ανατροπής τους, απαιτεί τη διεύρυνση και όχι την περιστολή, της δημοκρατικής λειτουργίας και της πραγματικής αυτοδιοίκησης στα ΑΕΙ.
Το ΔΣ του Συλλόγου Διδασκόντων της ΣΘΕ απαιτεί την άμεση συνέχιση των διαδικασιών ψήφισης του
Νομοσχέδιο για την παιδεία, σε ότι αφορά στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, από το σημείο που σταμάτησαν
με την διακοπή των εργασιών της Βουλής, χωρίς απολύτως καμία έκπτωση στο περιεχόμενό του.
Καλούμε όλους τους συναδέλφους να επιμείνουν στην ψήφιση του Νομοσχέδιο , και να διεκδικήσουν τη
διεύρυνση της δημοκρατίας και της αυτοδιοίκησης στα Πανεπιστήμια, αναγνωρίζοντας ότι αυτό αποτελεί
προϋπόθεση για την στοιχειώδη υλοποίηση του ρόλου του Δημόσιου Πανεπιστημίου.
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