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ΑΠΟΦΑΣΗ
για το νέο σχέδιο νόμου του Υπ. Παιδείας για την ανώτατη εκπαίδευση
Η Κυβέρνηση μετά από 2 χρόνια ενός προσχηματικού «Εθνικού Διαλόγου» για την Παιδεία στον οποίο ελάχιστα
συζητήθηκαν τα θέματα των Πανεπιστημίων, 2 αποτυχημένες προσπάθειες σύνταξης σχεδίων νόμου για την ανώτατη
εκπαίδευση τα οποία παρουσίασε αλλά δεν κατάφερε ποτέ να τα ψηφίσει, αλλά και 2 χρόνια συνεχούς απαξίωσης
του ρόλου του Πανεπιστημιακού Καθηγητή (μη εφαρμογής του συντάγματος αγνοώντας τις αποφάσεις του ΣτΕ για τις
αποδοχές των καθηγητών κ.λ.π.) κατέθεσε πριν λίγες μέρες στη Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή της Βουλής την τελική
της πρόταση για το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας της ανώτατης εκπαίδευσης. Πρόκειται για ένα «νέο» θεσμικό
πλαίσιο, προϊόν ιδεολογικών αγκυλώσεων, που επιστρέφει τα πανεπιστήμια στις πρακτικές και τις παθογένειες του
παρελθόντος. Ένα θεσμικό πλαίσιο με εμφανή έλλειψη εξωστρέφειας και αναπτυξιακού οράματος το οποίο αδυνατεί
να παρακολουθήσει τις σύγχρονες ανάγκες της χώρας και της κοινωνίας.
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Σε προηγούμενη της απόφαση (στις 12/6) η Εκτελεστική Γραμματεία της Ομοσπονδίας μας είχε επισημάνει ενδεικτικά
μερικά από τα κυριότερα αρνητικά σημεία του νομοσχεδίου, ωστόσο η τελευταία εκδοχή του όπως κατατέθηκε στην
Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή περιέχει πολλά περισσότερα για τα οποία συνολικά θα τοποθετηθούμε άμεσα.
Ο Υπουργός Παιδείας, ομοτ. καθ. κ. Κ. Γαβρόγλου, ενώ διατυμπάνιζε σε όλους τους τόνους ότι επεδίωκε τη
συνεννόηση με όλους τους φορείς της Πανεπιστημιακής κοινότητας, τελικά, διαπιστώνεται ότι δεν αποδέχθηκε καμία
πρόταση ή ουσιαστική αλλαγή σε κανένα σημείο του αρχικού σχεδίου νόμου από τις προτάσεις που κατέθεσαν οι
αρμόδιοι θεσμικοί φορείς (ΠΟΣΔΕΠ, σύνοδος των Πρυτάνεων κ.α). Προφανώς εννοεί ότι αποζητά συναίνεση
αποκλειστικά στις δικές του προτάσεις. Ως εκ τούτου είναι μάλλον μάταιο να προσπαθούμε να τον πείσουμε για το
μέγεθος της ζημιάς που θα επιφέρουν οι προτάσεις του αν θεσμοθετηθούν.
Ζητάμε να αποσυρθεί το Σχέδιο Νόμου από τη Βουλή και να ξαναγραφτεί μόνο μετά από ουσιαστικό και όχι
προσχηματικό διάλογο με την Πανεπιστημιακή κοινότητα, ο οποίος να βασίζεται πραγματικά στις αρχές της
συναίνεσης και της συννενόησης τις οποίες υποτίθεται ότι επιδιώκει το Υπουργείο Παιδείας. Τα Πανεπιστήμια
επιβίωσαν παρά την απίστευτη οικονομική αφαίμαξή τους, δεν θα επιτρέψουμε να καταρρεύσουν λόγω ενός νέου
τραγικού θεσμικού πλαισίου. Το θέμα της Ανώτατης Παιδείας είναι πάρα πολύ σοβαρό για να το χρησιμοποιεί ο κάθε
Υπουργός για να υλοποιήσει τις ιδεοληψίες, τις δικές του ή του κόμματος του.
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