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ΕΠΙΣΟΛΗ
Προσ τον αξιότιμο Πρόεδρο τησ Βουλήσ των Ελλήνων κ. Φίλιππο Πετςάλνικο,
Τισ/τουσ Αξιότιμεσ/αξιότιμουσ κυρίεσ/κυρίουσ Βουλευτζσ όλων των Κομμάτων
του Ελληνικοφ Κοινοβουλίου
ΘΕΜΑ: Σχετικά με το υπό ψήφιςη Σχζδιο Νόμου για την Ανωτάτη Εκπαίδευςη του Υπουργείου
Παιδείασ με τίτλο «Δομή, λειτουργία, διαςφάλιςη τησ ποιότητασ των ςπουδϊν και
διεθνοποίηςη των Ανϊτατων Εκπαιδευτικϊν Ιδρυμάτων».
Αξιότιμεσ /αξιότιμοι κυρίεσ/κφριοι Βουλευτζσ,
Καλείςτε ςιμερα να πάρετε κζςθ ςτο ςχζδιο νόμου που ειςθγείται ζνα νζο κεςμικό πλαίςιο
ςτθν τριτοβάκμια εκπαίδευςθ τθσ χϊρασ μασ. Η κυβζρνθςθ ηθτάει τθ ςυναίνεςι ςασ για τθν
ψιφιςθ του νομοςχεδίου. Εμείσ ηθτάμε -με άξονα το δθμόςιο ςυμφζρον και με τθν παραδοχι
ότι θ παιδεία είναι ο κατεξοχιν χϊροσ τθσ μακροχρόνιασ επζνδυςθσ των ελπίδων τθσ κοινωνίασ
και τθσ χϊρασ- να αμφιςβθτιςετε τισ παραδοχζσ του ςχεδίου νόμου ςτθν παροφςα του μορφι.
Η πολιτικι θγεςία του Υπουργείου ξεκινά από τθν παραδοχι ότι θ ςθμερινι κατάςταςθ ςτθν
τριτοβάκμια εκπαίδευςθ «δεν είναι βελτιϊςιμθ», και για αυτό πρζπει να αλλάξουν τα πάντα με
μια βίαιθ κίνθςθ κατεδάφιςθσ ακαδθμαϊκϊν κεςμϊν και παραδόςεων. Ωσ πανεπιςτθμιακοί
δάςκαλοι κεωροφμε ότι είναι πολλά αυτά που πρζπει να αλλάξουν και είμαςτε διατεκειμζνοι
να ςυμβάλουμε ουςιαςτικά. Ζχουμε κατακζςει εδϊ και καιρό ςυγκεκριμζνεσ προτάςεισ, που
δυςτυχϊσ θ πολιτικι θγεςία του Υπουργείου Παιδείασ δεν ζλαβε υπόψθ τθσ.
Ωσ πανεπιςτθμιακοί δάςκαλοι, αναγνωρίηουμε τισ ευκφνεσ που μασ αναλογοφν για τθ
ςθμερινι πακολογία του πανεπιςτθμιακοφ ςυςτιματοσ (μεταξφ άλλων, κομματιςμόσ,
ευνοιοκρατία, οικογενειοκρατία, αναξιοκρατία, ςπατάλθ, κατάλυςθ αςφλου, ζλλειψθ
λογοδοςίασ, λογοκλοπι) και πολλζσ φορζσ τα ζχουμε ςτιγματίςει, αλλά κεωροφμε πωσ οι
ευκφνεσ αυτζσ βαραίνουν ςε ςθμαντικό βακμό και τθν Πολιτεία, που δεν άςκθςε επαρκϊσ τον
εποπτικό και ρυκμιςτικό τθσ ρόλο, αλλά και τουσ κομματικοφσ φορείσ που, για αρκετά χρόνια,
ικελαν για δικοφσ τουσ λόγουσ να χειραγωγιςουν τα Πανεπιςτιμια.
Πιςτεφουμε, ωςτόςο, ότι το Ελλθνικό Πανεπιςτιμιο ςιμερα βρίςκεται ςε ζντονθ ανοδικι
πορεία, παρ’ όλθ τθν απαξιωτικι επίκεςθ που δζχεται ςχεδόν κακθμερινά από το αρμόδιο
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Υπουργείο Παιδείασ. Δεν είναι τυχαίο ότι όλοι οι ποιοτικοί δείκτεσ των Ελλθνικϊν
Πανεπιςτθμίων δείχνουν ςθμαντικι βελτίωςθ τα τελευταία χρόνια, με δεδομζνθ τθ
χρθματοδότθςθ τθσ παιδείασ, που είναι πολφ χαμθλότερθ από τον ευρωπαϊκό μζςο όρο και
παρά το γεγονόσ ότι τα τελευταία χρόνια υπιρξε μια άναρχθ ποςοτικι αφξθςθ των
Πανεπιςτθμίων και των Τμθμάτων. Είμαςτε απόλυτα ςίγουροι ότι οι διεκνείσ αξιολογιςεισ των
Ελλθνικϊν Πανεπιςτθμίων κα τα κατζταςςαν ςε πολφ υψθλότερεσ κζςεισ, αν θ ανάπτυξθ τουσ
τισ προθγοφμενεσ δεκαετίεσ βαςιηόταν κακαρά ςε ακαδθμαϊκά και αναπτυξιακά κριτιρια
ςφμφωνα με τισ διεκνείσ επιςτθμονικζσ εξελίξεισ και τισ ανάγκεσ τθσ χϊρασ.
Αναγνωρίηουμε ότι θ τριτοβάκμια εκπαίδευςθ, όπωσ και οι υπόλοιπεσ βακμίδεσ, χρειάηονται
τολμθρό επαναςχεδιαςμό για να ανταποκρικοφν ςτισ προκλιςεισ των καιρϊν. Απαιτοφν,
περιςςότερο κι από κεςμικζσ αλλαγζσ, ζνα νζο εκπαιδευτικό όραμα και αλλαγι νοοτροπίασ. Το
Πανεπιςτιμιο χρειάηεται τθν ζμπρακτθ εμπιςτοςφνθ και πολφπλευρι ςτιριξθ από τθν Πολιτεία
με
 χρθματοδότθςθ τουλάχιςτον ανάλογθ με αυτιν που απολαμβάνουν τα Πανεπιςτιμια
ςτα υπόλοιπα κράτθ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ.
 Σοβαρό και ουςιαςτικό διάλογο για τόςο ςθμαντικισ ζκταςθσ αλλαγζσ, μζςω του
οποίου κα διαςφαλιςτεί θ ςυναίνεςθ τθσ Πανεπιςτθμιακισ Κοινότθτασ, χωρίσ τθν οποία
κα χακεί μια τεράςτια ευκαιρία για τθν ουςιαςτικι μεταρρφκμιςθ και αναβάκμιςθ του
Ελλθνικοφ Δθμόςιου Πανεπιςτθμίου. Είναι αυτονόθτο ότι καμία μεταρρφκμιςθ, δεν
μπορεί να προχωριςει αν δεν ζχει τθν απαιτοφμενθ ςτιριξθ από το ίδιο το ανκρϊπινο
δυναμικό, που κα κλθκεί να τθν εφαρμόςει.
Η πολιτικι θγεςία του Υπουργείου ηθτεί να υπερψθφιςτεί εςπευςμζνα ζνα πρόχειρο
νομοκζτθμα, χωρίσ καν να υπάρχει ζνα «τελικό» και οριςτικό κείμενο μζχρι ςιμερα 22
Αυγοφςτου, παραμονι τθσ κατάκεςθσ του νομοςχεδίου ςτθν ολομζλεια του κοινοβουλίου! Η
προβλθματικι αυτι διαδικαςία προκαλεί τθ ςοβαρι ανθςυχία μασ, κακϊσ ο μεγάλοσ αρικμόσ
των Προεδρικϊν Διαταγμάτων που προβλζπονται - και οι τροπολογίεσ που κα γίνουν εντζλει
δεκτζσ - κακιςτοφν ςτθν πραγματικότθτα εξαιρετικά αςαφζσ το νζο κεςμικό πλαίςιο.
Σασ ηθτοφμε να μθν παραγνωρίςετε επίςθσ το γεγονόσ ότι ανεξάρτθτα από τισ όποιεσ
αντιδράςεισ, θ ολικι κεςμικι ανατροπι που επιχειρεί το νομοκζτθμα -με τθ μεγάλθ
προχειρότθτα που το χαρακτθρίηει, τθν ζλλειψθ του όποιου ςχεδίου εφαρμογισ κακϊσ και
ςυγκεκριμζνων μζτρων ςτιριξθσ- κα προκαλζςει μεγάλθ αναςτάτωςθ ςε όλα τα ΑΕΙ τθσ χϊρασ
από τον Σεπτζμβριο, κακϊσ απαιτεί μακρό χρόνο προςαρμογισ και πολφ κόπο, ςε βάροσ του
κφριου ςκοποφ: τθσ ζρευνασ και τθσ διδαςκαλίασ. Η προοπτικι να βρεκοφμε μζςα ςε λίγεσ
μζρεσ και για πολλοφσ μινεσ με διαλυμζνα πανεπιςτιμια είναι εξαιρετικά πικανι, και το
κόςτοσ πολφ μεγάλο.
Αυτι τθν κρίςιμθ ϊρα, για τθν τριτοβάκμια εκπαίδευςθ και τθ χϊρα γενικότερα, ςασ ηθτοφμε
να ψθφίςετε τισ τροπολογίεσ που ζχουν ιδθ κατατεκεί από ςυναδζλφουσ ςασ και κινοφνται
ςτα πλαίςια των κζςεων τθσ Ομοςπονδίασ που ζχουν κατ επανάλθψθ κατατεκεί ςτο Υπουργείο
αλλά και το ΕΣΥΠ [και επιςυνάπτονται εδώ εκ νζου].

1

Πανελλήνια Ομοζπονδία Συλλόγων Διδακηικού και Ερευνηηικού Προζωπικού

Η κυβζρνθςθ φαίνεται να διαπνζεται από τθν αντίλθψθ ότι «ι τϊρα ι ποτζ». Η δικι μασ κζςθ
είναι ότι εάν τϊρα περάςει αυτό το νομοςχζδιο με τθ ςθμερινι του μορφι, υποκθκεφεται για
μακρό χρόνο θ προοπτικι ουςιαςτικισ μεταρρφκμιςθσ άρα και αναβάκμιςθσ του χϊρου τθσ
τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ και ζρευνασ ςτθ χϊρα μασ.
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