Ψήφισμα
Της διευρυμένης συνεδρίασης του Δ.Σ του Συλλόγου Διδασκόντων της Σχολής Ο.Π.Ε
του Ε.Κ.Π.Α. που πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά της 12 Φεβρουαρίου 2021
σχετικά
με το ν/σ που ψηφίστηκε στις 11/2/2021

Το νομοθέτημα που ψηφίστηκε στις 11 Φεβρουαρίου 2021 στην Ολομέλεια της
Βουλής και αφορά το σύστημα πρόσβασης στα ΑΕΙ, την αστυνόμευση των
πανεπιστημίων, το πειθαρχικό των φοιτητών και την διάρκεια σπουδών, μας
βρίσκει αντίθετους/ες γιατί παραβιάζει βάναυσα το αυτοδιοίκητο του
πανεπιστημίου αλλά και για τους παρακάτω λόγους :
1. Η προβλεπόμενη Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής δεν απαντάει στην ανάγκη των
Τμημάτων να ορίζουν αυτά τον αριθμό των εισακτέων και το επίπεδο
γνώσεων των υποψηφίων που θα εκπαιδεύσουν. Για την βελτίωση του
επιπέδου των υποψηφίων απαιτείται καταρχάς αναβάθμιση του Λυκείου ως
αυτόνομης μορφωτικής βαθμίδας. [Αντί αυτών το Υπουργείο Παιδείας οδηγεί
στην απότομη μείωση των εισακτέων τουλάχιστον κατά 25% χωρίς
προηγουμένως να έχει αναβαθμίσει τη μεταλυκειακή επαγγελματική
εκπαίδευση που θα αποτελούσε μια σημαντική διέξοδο για τους αποφοίτους
του λυκείου, άρα τους ωθεί στα λεγόμενα κολέγια.]
2. Tα φαινόμενα βίας είναι προσβλητικά και απαράδεκτα στο χώρο των ΑΕΙ και
οφείλουν να εκλείψουν. Το πανεπιστήμιο έχει ανάγκη φύλαξης αλλά και
τεχνικών μέσων για την προστασία των μελών της πανεπιστημιακής
κοινότητας, της δημόσιας περιουσίας και της ελεύθερης διακίνησης των
ιδεών. Σε καμία όμως ευρωπαϊκή χώρα δεν υπάρχει μόνιμη αστυνομική
δύναμη μέσα στα πανεπιστήμια. Η φύλαξη πρέπει να γίνεται από υπαλλήλους
του πανεπιστημίου που λογοδοτούν στις πρυτανικές αρχές με ειδική
εκπαίδευση και μισθοδοτούμενους από την Γενική Κυβέρνηση και όχι από
τους ΕΛΚΕ που έχουν εκ του νόμου άλλο λόγο ύπαρξης και λειτουργίας.
3. Το πειθαρχικό δίκαιο των φοιτητών είναι υπόθεση του εσωτερικού
κανονισμού των ΑΕΙ και η νομοθέτηση που επιχειρείται προσβάλει το
αυτοδιοίκητο των πανεπιστημίων.
Τα μέλη του Συλλόγου της ΟΠΕ θα παρακολουθούν με ιδιαίτερη ανησυχία την
εφαρμογή του νόμου αυτού από τη διοίκηση του πανεπιστημίου.
Για το ΔΣ του Συλλόγου
Ευγενία Μπουρνόβα

