∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ

ΚΙΝΗΣΗ ΑΕΙ

Προς την ∆ιοικούσα Επιτροπή της ΠΟΣ∆ΕΠ για το νοµοσχέδιο για τα ΤΕΙ
«Ρύθµιση θεµάτων του πανεπιστηµιακού και τεχνολογικού τοµέα της ανώτατης εκπαίδευσης
και άλλες διατάξεις»

Το νοµοσχέδιο δεν αντιµετωπίζει προβλήµατα ουσιαστικής αναβάθµισης των ΤΕΙ (υποδοµές,
προγράµµατα σπουδών, επιστηµονικό προσωπικό). Επίσης δεν αποτελεί µια απλή νοµοτεχνική
ρύθµιση των δυσχερειών που εντοπίστηκαν στη λειτουργία ΑΕΙ και ΤΕΙ το προηγούµενο διάστηµα.
Το νοµοσχέδιο έρχεται να δώσει ώθηση στην εφαρµογή της Μπολώνια, στην ιδιωτικο-οικονοµική
λειτουργία ΑΕΙ και ΤΕΙ, στην αποδοτικότερη σύµφυσή τους µε τις επιχειρήσεις, σύµφωνα και µε
τις κατευθύνσεις της πρόσφατης Συνόδου των Υπουργών Παιδείας της ΕΕ.
Συνοπτικά, το νοµοσχέδιο:
√ Ενισχύει/θεσµοθετεί την συρρίκνωση των ΤΕΙ µε κριτήρια αγοραία και πελατειακά, αντί να
παίρνει µέτρα στήριξης τους. (άρθρο 17)
√ Ενισχύει την επιχειρηµατικότητα στα ΤΕΙ δίνοντας σχετική δυνατότητα στα εργαστήρια (και
αυτονοµώντας τα ουσιαστικά από τα τµήµατα) και ανάγοντας σε αποκλειστικό χρηµατοδότη την
εµπορία προϊόντων έρευνας «ή γένει επιστηµονικών προϊόντων». Στα τελευταία προφανώς
δίνεται η δυνατότητα να ενταχθεί και η εκπαίδευση. (άρθρο 4)
√ Προσφέρει χώρο δράσης και χρηµατοδότησης µε ζεστό κρατικό χρήµα στο ιδιωτικό κεφάλαιο
µέσω Σ∆ΙΤ. Παράλληλα προβλέπεται ότι η φύλαξη ασφάλιση κα είναι δυνατόν να ανατεθούν
σε «εταιρίες ειδικού σκοπού». (άρθρο 22)
√ Περιορίζει τη δηµοκρατική λειτουργία και ενισχύει τον συγκεντρωτισµό στη διοίκηση των ΑΕΙ.
Η διατύπωση «Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν καθίσταται δυνατή η πραγµατοποίηση
συνεδρίασης ή η λήψη απόφασης» ανοίγει τον ασκό του Αιόλου για την διάλυση του σώµατος
της συγκλήτου. Είναι εύκολο να φανταστεί κανείς συνεδριάσεις µε τέτοιο πλήθος θεµάτων που
τα τελευταία να µη συζητούνται ποτέ. Όλα αυτά µεταφέρονται αυτόµατα στο Πρ. Συµβούλιο.
(άρθρο 25)
√ Μεταφέρει την ευθύνη (και τις δαπάνες) κάλυψης αναγκών καθαριότητας, φύλαξης,
συντήρησης στα ΑΕΙ δίνοντας τους τη δυνατότητα να συνάπτουν συµβάσεις έργου µε φυσικά ή
νοµικά πρόσωπα. Γεγονός που αποτελεί βήµα προς την εν γένει ‘αυτονόµηση’ των ΑΕΙ,
µεταφοράς χρηµάτων στους ιδιώτες, θεσµοθέτησης των εργολαβιών για την κάλυψη πάγιων
αναγκών π.χ. φύλαξης καθαριότητας, τεχνικής υποστήριξης. (άρθρο 40)
√ Εντάσσει στις ρυθµίσεις για την ανώτατη εκπαίδευση ζητήµατα παραβόλων και εγκρίσεων
αδειών ΚΕΣ, ανάγοντας τα de facto σε ιδρύµατα ανώτατης εκπαίδευσης. (άρθρο 40 παρ. 4)
Με βάση τα ανωτέρω, το σχέδιο της Ο.Ε. δεν µας βρίσκει σύµφωνους, τόσο για τις «επί της
αρχής» εκτιµήσεις του, όσο και για το ότι η κριτική του εστιάζεται σε δευτερεύουσες θεσµικές και
λειτουργικές πτυχές.
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