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Το ΔΣ του Ενιαίου Συλλόγου Διδακτικού Προσωπικού του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου
με βάση τη συζήτηση μεταξύ των μελών του συλλόγου που διοργανώθηκε στις 6/7/2011
αποφάσισε αναφορικά με το Προσχέδιο Νόμου «Οργάνωση Ανώτατης Εκπαιδεύσης,
Ανεξάρτητη Αρχή για τη Διασφάλιση και Πιστοποίηση της Ποιότητας στην Ανώτατη
Εκπαιδεύση» να εκδώσει το ακόλουθο
ΨΗΦΙΣΜΑ
Το ΔΣ θεωρεί ότι το εν λόγω προσχέδιο μεταβάλλει συνολικά το πλαίσιο λειτουργίας της
Ανώτατης Εκπαίδευσης με σημαντικότερες αλλαγές τις ακόλουθες:
• Την εισαγωγή της δυνατότητας χορήγησης υποβαθμισμένων ακαδημαϊκών τίτλων σε
τρία έτη σπουδών καθώς και την εισαγωγή απροσδιόριστης υφής τίτλων μικρότερης
διάρκειας. Τα παραπάνω συνοδεύονται από σκόπιμη ασάφεια όσον αφορά την
ανάληψη του κόστους από τους εκπαιδευόμενους ακόμα και σε όψεις των κλασσικών
και γνωστών έως σήμερα προγραμμάτων σπουδών (π.χ. όροι και προϋποθέσεις για τη
διατήρηση της φοιτητικής ιδιότητας μετά τα αποδεκτά έτη σπουδών). Σε συνδυασμό
με την κατάργηση της χορήγησης συγγραμμάτων σε επόμενα εξάμηνα και την άμεση
μετακύλιση της φοιτητικής μέριμνας σε, υποχρηματοδοτημένα από το δημόσιο,
ιδρύματα το μέλλον διαγράφεται δυσοίωνο, τόσο για τη διατήρηση μακρόχρονων
προγραμμάτων σπουδών, όσο και για την οικονομική επιβάρυνση των
εκπαιδευόμενων.
• Tη δημιουργία μίας Ανώνυμης Εταιρείας, η οποία έξω από τον έλεγχο του δημόσιου
λογιστικού θα είναι σε θέση να αναλαμβάνει πάσης φύσεως επιχειρηματική
δραστηριότητα χωρίς τη δυνατότητα ελέγχου από την ακαδημαϊκή κοινότητα.
Ολοκληρώνεται με αυτόν τον τρόπο, η μετατροπή του Πανεπιστημίου σε επιχείρηση
που λειτουργεί με εξωακαδημαϊκά κριτήρια. Η δυνατότητα δε να αποσυρθεί το
δημόσιο από τη χρηματοδότηση της λειτουργίας του πανεπιστημίου (πλην
μισθοδοσίας), η οποία μπορεί να αναληφθεί εξ’ολοκλήρου από τη συγκεκριμένη ΑΕ,
ακόμα κι αν δεν ενεργοποιηθεί άμεσα, είναι σαφές ότι μακροπρόθεσμα υποθηκεύει το
δημόσιο χαρακτήρα του πανεπιστημίου και ότι έχει απομείνει από την ακαδημαϊκή
του ανεξαρτησία.
• Τη παράδοση του συνόλου της διοίκησης του πανεπιστημίου και της ΑΕ σε μία
ολιγάριθμη ομάδα υψηλόβαθμων καθηγητών μαζί με εξωτερικούς συμβούλους που
έχουν οι ίδιοι επιλέξει χωρίς να υπάρχει καμία δυνατότητα δημοκρατικού ελέγχου ή
ουσιαστικής συμμετοχής των υπόλοιπων μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας. Αυτό
είναι σαφές ότι θα οδηγήσει σε ολιγαρχικές καταστάσεις και αδιαφανείς πρακτικές,

μπροστά στις οποίες οι σημερινές κακές πρακτικές που κατά καιρούς καταγράφονται
θα ωχριούν.
• Τη κατάργηση της βαθμίδας του λέκτορα – στην ουσία της βαθμίδας του επίκουρου
καθηγητή με την έννοια ότι στο μέλλον οι επίκουροι καθηγητές θα έχουν τους όρους
εργασίας των σημερινών λεκτόρων. Αυτό, σε συνδυασμό με άλλες προβλέψεις π.χ.
σχετικά με τις επιστημονικές άδειες ή την απόλυτη εξουσία του Συμβουλίου πάνω
στην απασχόληση των καθηγητών, θα χειροτερέψει σημαντικά τους όρους εργασίας.
• Το σύνολο της πανεπιστημιακής ζωής τίθεται υπό τη δαμόκλειο σπάθη της Α.ΔΙ.Π. η
οποία έχει την αποκλειστική εξουσία να αποφασίζει αν ένα πρόγραμμα σπουδών θα
πραγματοποιηθεί ή όχι. Επίσης θα αποφασίζει με τους δικούς της κανόνες για τα
Πανεπιστήμια της αρεσκείας της τα οποία θα επιβραβεύονται με επιπλέον
χρηματοδότηση.
Eπιπροσθέτως, το προσχέδιο νόμου χαρακτηρίζεται από πλήρη απουσία μεταβατικών
διατάξεων και ασάφειες όσον αφορά τη δημιουργία, τον τρόπο οργάνωσης και διοίκησης
της, προτεινόμενης ως νέα Ακαδημαϊκή Μονάδα, Σχολής.
Για όλα τα παραπάνω και αρκετά ακόμα επιμέρους θέματα θεωρούμε ότι το
συγκεκριμένο προσχέδιο νόμου δεν μπορεί να αποτελέσει ούτε καν βάση για συζήτηση
και α) ζητάμε την απόσυρσή του, β) την έναρξη διαλόγου μεταξύ Υπουργείου και
Πανεπιστημιακής Κοινότητα ώστε να εντοπιστούν τα πραγματικά προβλήματα του
Ελληνικού Πανεπιστημίου και από κοινού να προταθούν λύσεις που θα οδηγήσουν σε
μία ουσιαστική μεταρρύθμιση.
Καλούμε τα ακαδημαϊκά όργανα του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου να συνεδριάσουν και
να τοποθετηθούν πάνω στο δημοσιοποιημένο προσχέδιο.
Καλούμε τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου να
βρίσκονται σε ετοιμότητα για να συμμετάσχουν σε δράσεις που αποσκοπούν στην
αποτροπή της ψήφισής του σε συντονισμό με άλλους πανεπιστημιακούς, και όχι μόνο,
φορείς.
Το ΔΣ

