ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΨΗΦΙΣΜΑ
της ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ
του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Μακεδονίας στην υπ’ αριθμ. 15/14.7.2011
συνεδρίασή της συζήτησε διεξοδικά το προσχέδιο νόμου με τίτλο «Οργάνωση
Ανώτατης Εκπαίδευσης, Ανεξάρτητη Αρχή για τη διασφάλιση και πιστοποίηση της
ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση» που μόλις πρόσφατα δημοσιοποίησε το
Υπουργείο ΠΔΒΜΘ και αποφάσισε τα εξής:
1. Συμφωνεί με τις βασικές αρχές και το πνεύμα της απόφασης της Συνόδου των
Πρυτάνεων στο Βόλο στις 1 – 2 Ιουλίου 2011.
2. Το Ελληνικό Δημόσιο Πανεπιστήμιο χρειάζεται αλλαγές και βελτιώσεις στο
υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας.
3. Το προσχέδιο νόμου περιλαμβάνει αρκετές θετικές προτάσεις για αλλαγές στο
θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των ΑΕΙ.
4. Τα θετικά αποτελέσματα αυτών των αλλαγών, ωστόσο, είτε αμβλύνονται είτε
υποβαθμίζονται από τα ακόλουθα:
i. Τα σοβαρά θέματα αντισυνταγματικότητας που έχουν θέσει έγκριτοι
συνταγματολόγοι για πολλές από τις διατάξεις του σχεδίου νόμου και κυρίως
αυτές που αφορούν την κατάλυση του αυτοδιοίκητου του δημόσιου
πανεπιστήμιου.
ii. Την εισαγωγή ενός παντοδύναμου και πανίσχυρου 15μελούς (ή 9μελούς στα
μικρότερα πανεπιστήμια) Συμβουλίου το οποίο, λόγω της διαδικασίας με την
οποία συγκροτείται, είναι δυνατό να ελέγχεται, ακόμα και στα μεγαλύτερα
ελληνικά πανεπιστήμια, από μία ομάδα 4 – 5 καθηγητών (τριών στα
μικρότερα), και οι οποίοι στη συνέχεια μέσω της κατάρτισης και έγκρισης του
Οργανισμού και του Εσωτερικού Κανονισμού λειτουργίας του πανεπιστημίου,
τον διορισμό του Διοικητικού Συμβουλίου και του Διευθύνοντος Συμβούλου
του ειδικού Ν.Π.Ι.Ι., καθώς και με την «επιλογή» του πρύτανη και των
κοσμητόρων, ελέγχουν και εγκρίνουν κάθε ουσιαστική απόφαση που
λαμβάνεται στο πανεπιστήμιο. Ταυτόχρονα το Συμβούλιο δεν ελέγχεται από
κανέναν και δεν λογοδοτεί σε κανένα θεσμικό όργανο.
iii. Τη δυνατότητα της απόλυτης εξάρτησης του πρύτανη, των αντιπρυτάνεων, των
κοσμητόρων και του Δ.Σ. και του Διευθύνοντος Συμβούλου του ειδικού Ν.Π.Ι.Ι.
από το Συμβούλιο, το οποίο μπορεί να τους απολύσει οποιαδήποτε στιγμή
επικαλούμενο την «πνευματική ανικανότητα ή ανεπάρκεια εκτέλεσης των
καθηκόντων τους».
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iv. Τη δυνατότητα ελέγχου και του βαθμού χειραγώγησης της μικρής αυτής ομάδας
καθηγητών, και επομένως του Συμβουλίου και όλης της λειτουργίας του
πανεπιστημίου, από παράγοντες εκτός του πανεπιστημίου με επιδιώξεις,
συμφέροντα και στόχους όχι απαραιτήτως ακαδημαϊκής φύσεως.
v. Την αφαίρεση από τη Σύγκλητο σχεδόν όλων των ουσιαστικών αρμοδιοτήτων
της και τη μετατροπή της σε ένα αδύναμο γνωμοδοτικό και συμβουλευτικό
όργανο.
vi. Δίνει τη δυνατότητα καθιέρωσης στα πανεπιστήμια 3ετούς κύκλου
προπτυχιακών σπουδών που εγκρίνονται από το Συμβούλιο, η καταχρηστική
εφαρμογή των οποίων θα οδηγήσει στην παραγωγή πτυχιούχων με μειωμένες
γνώσεις, ικανότητες και μικρότερη επιστημονική αξία.
vii. Δεν προβλέπονται σαφείς διαδικασίες για τη δημόσια χρηματοδότηση και
στήριξη της βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας.
viii. Εισάγει κοινό πρόγραμμα μαθημάτων στο 1ο έτος σπουδών της σχολής για τους
φοιτητές όλων των προγραμμάτων σπουδών της σχολής και την είσοδο των
φοιτητών σε συγκεκριμένο πρόγραμμα σπουδών με βάση τους βαθμούς των δύο
εξαμήνων του 1ου έτους. Αυτό όμως καθιερώνει άλλο ένα κύκλο εξετάσεων
τύπου πανελληνίων εντός του πανεπιστημίου και δίνει έδαφος για την
περαιτέρω ανάπτυξη της παραπαιδείας και των φροντιστηρίων για τα
πανεπιστημιακά μαθήματα, καθώς οι βαθμοί σε αυτά τα μαθήματα θα κρίνουν
αν θα μπορέσει να εισαχθεί στο πρόγραμμα σπουδών που επιθυμεί ή σε κάποιο
άλλο όχι τόσο επιθυμητό. Επιπλέον, δημιουργεί συνθήκες για την ανάπτυξη
διαπλοκής και συναλλαγής σε πολλά επίπεδα.
5. Εισηγείται να εισαχθεί στο σχέδιο νόμου ο θεσμός των ακαδημαϊκών Τμημάτων
με ρόλο στη διαμόρφωση των προγραμμάτων σπουδών, στον προγραμματισμό
και στην επιλογή του διδακτικού προσωπικού.
6. Η εφαρμογή της πρακτικής του παρελθόντος να κατατίθεται και να ψηφίζεται το
σχέδιο νόμου για τα Α.Ε.Ι. στη Βουλή κατά τη διάρκεια της καλοκαιρινής
περιόδου χωρίς να προηγηθεί οργανωμένος, διεξοδικός και ουσιαστικός διάλογος
επί του σχεδίου νόμου και των τεχνικών λεπτομερών διατάξεών του, δεν
συνεισφέρει στη δημιουργία κλίματος συναίνεσης και ηρεμίας στα πανεπιστήμια.
7. Κάνει έκκληση στο Υπουργείο ΠΔΒΜΘ να μην επιδιώξει την ψήφιση ενός τόσο
σημαντικού νόμου για τα Α.Ε.Ι. έως τα τέλη Αυγούστου και να δώσει
περισσότερο χρόνο για συστηματική διαβούλευση και κατάθεση συγκεκριμένων
και λεπτομερών προτάσεων από την πανεπιστημιακή κοινότητα για αλλαγές και
βελτιώσεις στις διατάξεις του σχεδίου νόμου, καθώς η διαβούλευση στο
συγκεκριμένο σχέδιο νόμου ξεκίνησε μόλις στις 5 Ιουλίου.
8. Ανησυχεί με την αοριστία των κριτηρίων για τις συγχωνεύσεις των Α.Ε.Ι. και
ζητά τη συγκεκριμενοποίησή τους το συντομότερο δυνατό. Σε κάθε περίπτωση οι
συγχωνεύσεις των Α.Ε.Ι. να αποφασιστούν από τη Βουλή των Ελλήνων και σε
κάθε περίπτωση να διασφαλισθούν οι θέσεις εργασίας του ανθρώπινου δυναμικού
στα πανεπιστήμια καθώς και οι εργασιακές τους σχέσεις.
9. Καλεί την πανεπιστημιακή κοινότητα και την κοινωνία να υπερασπιστεί με κάθε
νόμιμο μέσο το δημόσιο χαρακτήρα του Ελληνικού Πανεπιστημίου και τη
συνταγματική νομιμότητα.
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