Aπόσπασμα πρακτικών της Πανεπιστημιακής Συγκλήτου της συνεδρίας της 7-7-2011
Θέμα
ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Το Υπουργείο Παιδείας Δια βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων εν μέσω θέρους
και χωρίς διάλογο με την Πανεπιστημιακή Κοινότητα προχωρά στην κατάθεση του
νομοσχεδίου στη Βουλή για την τριτοβάθμια εκπαίδευση.
Με το νομοσχέδιο όχι μόνο δεν αντιμετωπίζονται τα προβλήματα της
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης αλλά στην ουσία επιχειρείται η κατάργηση του δημόσιου
χαρακτήρα του Πανεπιστήμιου.
Οι επιχειρούμενες αλλαγές αποσκοπούν στην κατάλυση της αυτοτέλειας και
της δημοκρατικής νομιμοποίησης των οργάνων διοίκησης των Πανεπιστημίων με την
εισαγωγή του συμβουλίου διοίκησης, την κατάργηση της εκλογής του Πρύτανη από
την Πανεπιστημιακή κοινότητα και με τη Σύγκλητο πλέον να αποκτά διακοσμητικό
ρόλο. Ειδικότερα με το νόμο:
• Παραδίδεται πλήρως και χωρίς αντίβαρα η Διοίκηση σε εξωτερικούς
παράγοντες ενός παντοδύναμου Συμβουλίου με διαδικασίες που ενέχουν
μεγάλο κίνδυνο συναλλαγής από εξωθεσμικά κέντρα εξουσίας και επικράτησης
ομάδων συμφερόντων.
• Ακυρώνεται η ισότιμη συμμετοχή των μελών ΔΕΠ και των φοιτητών στις
πανεπιστημιακές διαδικασίες.
• Καταργείται η δημοκρατική νομιμοποίηση των οργάνων και ακυρώνεται η
συμμετοχή των συνιστωσών της Πανεπιστημιακής Κοινότητας.
Τα παραπάνω συγκροτούν ένα νέο μοντέλο που ενισχύει την αδιαφάνεια στη διοίκηση
των ιδρυμάτων και ταιριάζει περισσότερο σε ανώνυμες εταιρείες και όχι στα
Πανεπιστήμια.
Μετά τις μεγάλες περικοπές στη χρηματοδότηση των Ιδρυμάτων με το νέο
νόμο διαμορφώνεται το πλαίσιο για τη μεταφορά της Συνταγματικής υποχρέωσης του
Κράτους για τη χρηματοδότηση των σπουδών στις πλάτες των οικογενειών των
φοιτητών.
Δημιουργούνται σπουδές πολλών ταχυτήτων και υποβαθμίζονται οι σπουδές
τα πτυχία με την εισαγωγή 2ετών και 3ετών προγραμμάτων, ενώ συγχέεται η
εκπαίδευση με την κατάρτιση. Παράλληλα ο κατακερματισμός των πτυχίων και η
αποσύνδεση του πτυχίου από τα επαγγελματικά δικαιώματα θα έχει ως άμεσο
αποτέλεσμα την καταδίκη των αποφοίτων των Πανεπιστημίων σε ένα διευρυμένο
καθεστώς εργασιακής ανασφάλειας και παρατεταμένης ανεργίας.

Ταυτόχρονα, καθιερώνεται ένα αντιδημοκρατικό πλαίσιο λειτουργίας του
Πανεπιστημίου, με την εισαγωγή του ανώτατου ορίου φοίτησης, τη θέσπιση
δεοντολογικών επιτροπών – πειθαρχικών συμβουλίων και την κατάργηση του
πανεπιστημιακού Ασύλου. Το Άσυλο αποτελεί ιστορικό κεκτημένο των αγώνων της
ακαδημαϊκής κοινότητας.
Η Σύγκλητος του Ε.Κ.Π.Α. καλεί την Πανεπιστημιακή Κοινότητα, την
κοινωνία και τις πολιτικές δυνάμεις να αναλάβουν τις ευθύνες τους για να μη δοθεί η
χαριστική βολή στο Ελληνικό Δημόσιο Πανεπιστήμιο. Καλεί, έστω και αυτή την
έσχατη στιγμή, το Υπουργείο να μην προχωρήσει μονομερώς στην κατάθεση του
νομοσχεδίου. Η Πανεπιστημιακή Κοινότητα έχει τοποθετηθεί από καιρό με
συγκεκριμένες προτάσεις σε σημαντικά ζητήματα λειτουργίας και ανάπτυξης των
Ελληνικών Πανεπιστημίων.
Επιπρόσθετα, η Σύγκλητος καταδικάζει με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο το
συγκεκριμένο νομοσχέδιο. Καλούμε όλα τα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα, διδάσκοντεςφοιτητές-εργαζομένους σε κοινό αγώνα για την ανατροπή των επαίσχυντων
διατάξεων που προωθούνται στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Διαμηνύουμε στην
Κυβέρνηση πως ακόμα και αν ψηφίσει το νομοσχέδιο πραξικοπηματικά, δε θα
προχωρήσουμε στην εφαρμογή του, αλλά από το Σεπτέμβρη θα προχωρήσουμε σε
κινητοποιήσεις, ακόμα και σε αναστολή της λειτουργίας του Ιδρύματος. Σε αυτή την
τόσο κρίσιμη περίοδο που η κυβέρνηση ξεπουλάει τα πάντα, είμαστε έτοιμοι να
παλέψουμε για την Δημόσια και Δωρεάν πανεπιστημιακή εκπαίδευση που θα
υπηρετεί τις ανάγκες της κοινωνίας.
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