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ΑΠΟΦΑΣΗ ∆Σ
Συνεδρίαση της 22ης Αυγούστου 2011
ΝΑ ΑΝΤΙΣΤΑΘΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΚΑΤΕ∆ΑΦΙΣΗ ΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ
Παρά την καθολική αντίδραση της ελληνικής πανεπιστηµιακής κοινότητας, η κυβέρνηση
κατέθεσε ένα Σχέδιο Νόµου που µε πρωτοφανείς διατάξεις και παρά τις αλλαγές – κυρίως
φραστικές – της τελευταίας στιγµής, θα οδηγήσει αν υλοποιηθεί στη διάλυση της δηµόσιας
Ανώτατης Εκπαίδευσης της χώρας µας. Η προτεινόµενη απορρύθµιση, σε συνδυασµό µε τα
τεράστια προβλήµατα υποδοµών και περικοπών στη δηµόσια χρηµατοδότηση, θα µετατρέψει τα
Πανεπιστήµια σε Κέντρα Κατάρτισης, µε αποφοίτους χωρίς επαρκείς γνώσεις και χωρίς
επαγγελµατικά δικαιώµατα.
1.
Η προτεινόµενη αγοραία λειτουργία των πανεπιστηµίων θα έχει ως αποτέλεσµα την
υποβάθµιση των σπουδών και της ερευνητική δραστηριότητας των ΑΕΙ. Θα οδηγήσει στη µαζική
υποβάθµιση των πανεπιστηµίων και στη σχεδιασµένη ανάδειξη ελάχιστων εξ αυτών – ως
ιδρυµάτων «Αριστείας», που θα συγκεντρώνουν και το µεγαλύτερο µέρος χρηµατοδότησης και
της έρευνας – ελεγχοµένων όµως πλήρως από τις επιχειρήσεις, Η πλειοψηφία των πανεπιστηµίων
καταδικάζονται να επιτελούν ένα δευτερεύοντα ή και αποκλειστικά εκπαιδευτικό ρόλο,
απεµπολώντας την ερευνητική τους δραστηριότητα.
2.
Η εισαγωγή του θεσµού του Συµβουλίου, το οποίο είναι ένα παντοδύναµο όργανο διοίκησης
µε αµειβόµενα µέλη και µε τη συµµετοχή των παραγόντων της αγοράς (ανεξάρτητα και από την
αναλογία εσωτερικών-εξωτερικών µελών του) καθώς και οι «επώνυµες έδρες», αλλοιώνουν τον
δηµόσιο και ακαδηµαϊκό χαρακτήρα των πανεπιστηµίων και αναιρούν την κοινωνική τους
αποστολή.
3.
Η προτεινόµενη αντιµεταρρύθµιση θα δηµιουργήσει ασφυκτικές καταστάσεις στην
λειτουργία των πανεπιστηµίων και του διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού τους και θα
εντείνει τους ταξικούς φραγµούς στη µόρφωση της ελληνικής νεολαίας, δηµιουργώντας νέους
οικονοµικούς φραγµούς γι’ αυτήν µε την προετοιµαζόµενη επιβολή διδάκτρων.
4.
Οι νέες Σχολές µε τα προγράµµατα σπουδών και η κατάργηση των τµηµάτων ως βασικών
λειτουργικών ακαδηµαϊκών µονάδων που καλύπτουν το γνωστικό αντικείµενο µιας επιστήµης και η
απατηλή δυνατότητα «του κάθε φοιτητή για το δικό του πρόγραµµα», ουσιαστικά οδηγεί στην
κατάργηση του προγράµµατος σπουδών και της καλλιέργειας ολοκληρωµένων επιστηµονικών
αντικειµένων και αποµακρύνει τις φοιτήτριες/τές από τη συγκροτηµένη γνώση ενός επιστηµονικού
αντικειµένου και τις/τους καθιστά ευάλωτες/ους σε αλλαγές στην αγορά εργασίας χωρίς να
µπορούν να διεκδικήσουν συλλογικά αξιοπρεπή αµοιβή και απασχόληση.
5.
Από τους υπεύθυνους για τη διασπορά πανεπιστηµιακών τµηµάτων και ΤΕΙ σε κάθε γωνιά
της χώρας και σε ορισµένες περιπτώσεις µε απίθανα γνωστικά αντικείµενα και σε συνέχεια της
δραστικής περικοπής της δηµόσιας χρηµατοδότησης εξαγγέλλεται ο «Καλλικράτης» των ΑΕΙ που

θα οδηγήσει στην βίαιη οµαδοποίηση και υποβάθµιση διακριτών και παραδοσιακά αυτοτελών
γνωστικών πεδίων.
6.
Με τα διεθνή εκλεκτορικά και τους µάνατζερ ουσιαστικά απαξιώνει τους έλληνες
πανεπιστηµιακούς ως υποδεέστερους, ανεπαρκείς και διεφθαρµένους, σε αντίθεση µε τους
ξένους που αυτόµατα αναγορεύονται ως επιστηµονικά και ηθικά ανώτεροι. Μάλιστα όταν µία
τέτοια ρύθµιση είναι ευλόγως αδιανόητη για τα πανεπιστηµιακά συστήµατα των χωρών από τις
οποίες ζητά «ειδικούς».
7.
Καταργεί το ενιαίο µισθολόγιο των πανεπιστηµιακών και δηµιουργεί ένα εργασιακό
καθεστώς (ιδιαίτερα όσον αφορά την µονιµότητα και το µισθολόγιο) ίδιο µε αυτό των
ατοµικών συµβάσεων στελεχών επιχειρήσεων. Εισάγεται νέα βαθµίδα διδακτικού προσωπικού
περιορισµένων δικαιωµάτων. Ο µισθός όλων των εργαζόµενων στο πανεπιστήµιο θα είναι υπό
συνεχή διαβούλευση µε το Συµβούλιο ∆ιοίκησης.
8.
Συρρικνώνει δραστηριότητες µε απολύσεις προσωπικού µέσα από συγχωνεύσεις και
καταργήσεις Τµηµάτων για να δηµιουργηθούν ιδρύµατα συγκεντρωµένα και ευέλικτα για σύναψη
εταιρικών σχέσεων µε τις επιχειρήσεις. Η «αξιολόγηση και πιστοποίηση» θα γίνεται µε τα
κριτήρια της αγοράς, αλλά και από ιδιωτικούς φορείς πιστοποίησης.
9.
Κάνει αυστηρότερη την ακαδηµαϊκή ιεραρχία και περιορίζει την ακαδηµαϊκή ελευθερία των
χαµηλότερων βαθµίδων καθώς η µονιµότητα αποµακρύνεται πολύ (αποκτάται σε ψηλότερες
βαθµίδες) και αυτό συνεπάγεται, όπως έχει δείξει η εµπειρία του εξωτερικού, ό,τι θα αφορά µόνο
µία µικρή µειοψηφία πανεπιστηµιακών.
• Καλούµε τους Βουλευτές να αρνηθούν να ψηφίσουν το ν/σ του Υπ. Παιδείας για όλους
τους παραπάνω λόγους αλλά και γιατί εγείρονται και θέµατα αντισυνταγµατικότητας
αρκετών διατάξεών του.
• Καλούµε τα πανεπιστηµιακά ιδρύµατα να αντιδράσουν άµεσα στο κυβερνητικό
«πραξικόπηµα» µε πολύµορφες κινητοποιήσεις.
• Εφόσον η κυβέρνηση προχωρήσει να αρνηθούν να εφαρµόσουν αυτό το νοµοθετικό
τερατούργηµα.
• Καλούµε τις/τους φοιτήτριες/-ητές και τις/τους εργαζόµενους στα πανεπιστήµια να
αγωνιστούν για τη διαµόρφωση Ανώτατης Εκπαίδευσης, αποκλειστικά δηµόσιας και δωρεάν,
σύγχρονης, υψηλού επιπέδου, µε δηµοκρατική λειτουργία και ίσες ευκαιρίες, που θα
υπηρετεί το δρόµο ανάπτυξης προς όφελος του ελληνικού λαού.
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