Απόφαση Γ.Σ του Συλλόγου Διδακτικού Προσωπικού της ΝΟΠΕ
« Προσχέδιο Νόμου για Ανώτατη Εκπαίδευση»

Η Γενική Συνέλευση του Συλλόγου, στη συνεδρία της 14ης Ιουλίου 2011,
συζήτησε το Προσχέδιο Νόμου για την Ανώτατη Εκπαίδευση και το απέρριψε
ως ένα νομοσχέδιο που διακατέχεται από εμπάθεια, δυσπιστία και έλλειψη
εμπιστοσύνης έναντι των πανεπιστημιακών. Θεωρεί ότι οι προτεινόμενες
ρυθμίσεις δεν είναι προς την κατεύθυνση των προτάσεων που έχει καταθέσει
η Πανεπιστημιακή Κοινότητα μέσω της Συνόδου των Πρυτάνεων και της
ΠΟΣΔΕΠ. Ζητά δε από το Υπουργείο να τις λάβει υπόψη και να αναζητήσει
τη μεγαλύτερη δυνατή συναίνεση για τις επιδιωκόμενες αλλαγές, διότι
ουδεμία αλλαγή μπορεί να οικοδομηθεί με τη συνολική απόρριψη του
υπάρχοντος ακαδημαϊκού συστήματος. Αντιθέτως, τα θετικά στοιχεία του
οφείλουν να διατηρηθούν και ενισχυθούν στο νέο νόμο. Ας σημειωθεί ότι
καμία μεταρρύθμιση δε νοείται με τη συρρίκνωση των δημοκρατικών θεσμών
και των διαδικασιών της διαβούλευσης. Τέλος, το χρονικό σημείο
γνωστοποίησης και κίνησης της νομοθετικής πρωτοβουλίας καταλείπει τα
γνωστά ερωτηματικά. Διάλογος, σημαίνει διάλογος με τα ιδρύματα και όλες
τις ενδιαφερόμενες κατηγορίες επί μία ακαδημαϊκή περίοδο τουλάχιστον και
με ικανό χρόνο κάθε φορά για την αναδιατύπωση των σκέψεων και των
προτάσεων των διαλεγομένων.
Ειδικότερα στο προτεινόμενο νομοσχέδιο υπάρχουν:
1. ρυθμίσεις που δημιουργούν προβλήματα αντισυνταγματικότητας ενώ η
ανάδειξη των μονοπρόσωπων οργάνων από το Συμβούλιο Ιδρύματος σε
συνδυασμό με τις αρμοδιότητές του και η ολιγαρχική δομή της διοίκησης των
πανεπιστημίων δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή,
2. η λογική του ν/σ κάνει προφανή τον κίνδυνο να μετατραπεί το
πανεπιστήμιο σε κέντρο κατάρτισης, κάτι το οποίο αλλοιώνει τη φυσιογνωμία
και την αποστολή των πανεπιστημίων, και
3. η "κατάργηση" των τμημάτων και η υποκατάστασή τους από Σχολές [που
υπάρχει κίνδυνος να συγκροτούνται από ετερόκλητα τμήματα] είναι μερικά
από τα κεντρικά σημεία διαφωνίας μας.
Επιπλέον εκφράζουμε την ανησυχία μας για τη συγκεκαλυμμένη επαναφορά
του αναχρονιστικού θεσμού της "έδρας" (εξέλιξη νεότερων μελών ΔΕΠ σε
ανώτερες βαθμίδες, μόνον εφόσον υπάρξει κενή θέση) και η απαράδεκτη
πολλαπλή υποβάθμιση της ακαδημαϊκής κατάστασης των νεότερων μελών
ΔΕΠ.
Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ότι θα χρησιμοποιήσει κάθε νόμιμο τρόπο
ώστε να μην ψηφιστεί το προτεινόμενο νομοσχέδιο και σε περίπτωση
ψήφισής του να μην εφαρμοστεί.

