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Η ψήφιση του πολυνομοσχεδίου για την Παιδεία, με την ψευδεπίγραφη επωνυμία
«Αναβάθμιση του Σχολείου και άλλες διατάξεις», έρχεται εσπευσμένα στη Βουλή,
με μόλις δύο εβδομάδων διάρκεια διαβούλευσης και σε μια συγκυρία έκτακτων
συνθηκών για τη χώρα, τους μαθητές, τους φοιτητές, τους εργαζόμενους στην
εκπαίδευση.
Σκοπεύει να επιφέρει αρνητικές συνέπειες στις πρώτες βαθμίδες της εκπαίδευσης
με ένα αυταρχικό, εξετασιοκεντρικό και ακριβό σχολείο, αλλά και ορισμένες
κρίσιμες αλλαγές στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, μετά από μια σειρά δυσμενών
παρεμβάσεων που προηγήθηκαν, όπως η αυστηροποίηση των ρυθμίσεων για τη
μονιμοποίηση των μελών ΔΕΠ, η κατάργηση του πανεπιστημιακού ασύλου, η
απελευθέρωση των διδάκτρων και των αμοιβών των διδασκόντων στα ΠΜΣ, η
ισοτιμία των «πτυχίων» των κολλεγίων με εκείνα των ΑΕΙ, η παύση της ΑΔΙΠ, η
σύνδεση της αξιολόγησης με τη χρηματοδότηση των Πανεπιστημίων.
Οι δήθεν «βελτιωτικές ρυθμίσεις» που κομίζει το πολυνομοσχέδιο και αφορούν
στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση είναι:
(1) Τα Ξενόγλωσσα Προγράμματα Σπουδών (ΞΠΣ), πρώτου κύκλου
(2) Το ενιαίο ψηφοδέλτιο εκλογής Πρύτανη και Αντιπρυτάνεων με μειωμένο
εκλεκτορικό σώμα και με μόνιμη καθιέρωση της ηλεκτρονική ψηφοφορίας
(3) Η αλλοίωση των κοινωνικών κριτηρίων στις μετεγγραφές των φοιτητών
(1) Μολονότι η ιδέα των ΞΠΣ δεν είναι νέα, εντούτοις ο τρόπος συγκρότησης και
λειτουργίας τους, καθώς και τα προβλήματα νομιμότητας που αυτά εγείρουν, δεν
μας επιτρέπουν να κατανοήσουμε την «εξωστρέφεια» που ευαγγελίζονται ως
καλλιέργεια των γραμμάτων, ανάπτυξη της επιστημονικής έρευνας και στήριξη της
κινητικότητας διδασκόντων, ερευνητών και φοιτητών. Αντιθέτως, η απειλή της
ιδιωτικοποίησης της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης μοιάζει να βρίσκεται προ των
πυλών! Σε μια συγκυρία κατά την οποία το στελεχικό δυναμικό των ΑΕΙ μειώνεται
διαρκώς και προσφέρει υπερεργασία για να καλύψει τα κενά των αναγκαίων
διορισμών, δεν μπορούμε παρά να ανησυχήσουμε για τους τρόπους στελέχωσης
των ΞΠΣ και να εκφράσουμε την αντίθεση μας στην παγίωση της ελαστικής
εργασίας που επιβάλλουν ως μόνιμης λύσης στο δημόσιο πανεπιστήμιο.

Παράλληλα, εκτιμούμε ότι τα ΞΠΣ που οδηγούν σε περισσότερες από μία
ειδικεύσεις μπορεί να προκαλέσουν προβλήματα στη κατοχύρωση των
επαγγελματικών δικαιωμάτων πολλαπλών ειδικοτήτων. Εξάλλου είμαστε σταθερά
αντίθετοι στην καθιέρωση Προγραμμάτων Σπουδών που καταργούν την οντότητα
του Τμήματος με πρόγραμμα σπουδών με διακριτό γνωστικό αντικείμενο και
προσφορά ανάλογου πτυχίου.
(2) Πιστεύουμε, ακόμη, πως η επιστροφή στο ενιαίο ψηφοδέλτιο εκλογής Πρύτανη
και Αντιπρυτάνεων μπορεί να οδηγήσει στη δημιουργία «ομάδων», με συνέπεια τη
χειραγώγηση του εκλεκτορικού σώματος, ενώ ο αποκλεισμός των μελών ΕΔΙΠ, ΕΕΠ,
ΕΤΕΠ καθώς και του Διοικητικού Προσωπικού παραβιάζει την αρχή της
αντιπροσωπευτικότητας των θεσμών και πλήττει τη δημοκρατία του
αυτοδιοικούμενου Πανεπιστημίου. Τέλος, η επαναφορά της ηλεκτρονικής κάλπης,
εκτός από στοιχεία ρεβανσισμού, εμπεριέχει και κινδύνους που σχετίζονται με το
αδιάβλητο της ψηφοφορίας.
(3) Εκτιμούμε, επίσης, ότι το όριο των 2750 μονάδων που εισάγεται ως ρήτρα στις
μετεγγραφές φοιτητών αλλοιώνει τον κοινωνικό χαρακτήρα του μέτρου και
υποκινείται από την ιδεοληψία μιας δήθεν «αριστείας».
Επομένως, καλούμε το Υπουργείο να επικεντρώσει τις δυνάμεις του στην
αντιμετώπιση των σοβαρών προβλημάτων που αντιμετωπίζει η εκπαίδευση εν
καιρώ πανδημίας και να αποσύρει άμεσα το προβληματικό από κάθε άποψη
νομοσχέδιο.
Ακόμη, ζητούμε από την κυβέρνηση να προχωρήσει στην προκήρυξη θέσεων
μελών ΔΕΠ, ανταποκρινόμενη στη συνταγματική υποχρέωσή της για την
αποτελεσματική χρηματοδότηση της δημόσιας και δωρεάν εκπαίδευσης χωρίς
δίδακτρα.
Το ΔΣ των μελών ΔΕΠ
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

