ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ

ΚΙΝΗΣΗ ΑΕΙ

Επιστολή Κεραμέως στα ΑΕΙ: Τι είχες Γιάννη, τι είχα πάντα . . .
Η κυβέρνηση της ΝΔ παίρνοντας τη σκυτάλη από την προηγούμενη του ΣΥΡΙΖΑ, ετοιμάζει νόμο για την
ενίσχυση της εμπορευματοποίησης και της επιχειρηματικότητας των Πανεπιστημίων. Στα πλαίσια αυτά,
η ηγεσία του υπουργείου Παιδείας απέστειλε επιστολή προς τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας,
ζητώντας τις προτάσεις τους έως τις 30 Σεπτέμβρη. Προφανής στόχος η αναζήτηση συναινέσεων για
όσα σχεδιάζει για τα πανεπιστήμια.
Οι κεντρικοί άξονες των επιδιωκόμενων αλλαγών περιλαμβάνουν:
 Ενίσχυση της εμπορευματικής και ιδιωτικοοικονομικής λειτουργίας των ιδρυμάτων, μέσω της
«ενίσχυσης του αυτοδιοίκητου», με επιχειρηματίες μέλη στα νέα συμβούλια διοίκησης και γενικούς
γραμματείς-μάνατζερ στα Ανώτατα Ιδρύματα.
 Σύνδεση της χρηματοδότησης με το «στρατηγικό σχεδιασμό» της κυβέρνησης, μέσω της
σύνδεσης της χρηματοδότησης με την αξιολόγηση και την υπογραφή «προγραμματικών συμφωνιών»
μεταξύ του υπουργείου και των Ιδρυμάτων. Συμπράξεις δημοσίου και ιδιωτικού τομέα (ΣΔΙΤ) στη
σίτιση και στέγαση, αλλά και ίδρυση ΝΠΙΔ για τη διαχείριση ίδιων πόρων από ερευνητικά
προγράμματα. Υποταγή της έρευνας στην ανάγκη δημιουργίας εμπορεύσιμων προϊόντων, με τα
Ιδρύματα να συνδέονται με επιχειρήσεις έντασης γνώσης (spin-offs).
 Ενίσχυση των θεσμών της «αξιολόγησης» μέσω της ενίσχυσης της ΑΔΙΠ. Δημιουργία
αξιολογήσιμων στόχων παραγωγικότητας με κριτήριο την κερδοφορία, ακόμη και επιχορήγηση από το
κράτος με βάση αυτούς τους στόχους. Τα Ιδρύματα θα μπορούν να αποκτήσουν τη δική τους
στρατηγική ανάπτυξης, με κριτήριο τους τρόπους κερδοφορίας τους. Δηλαδή, κάποια Ιδρύματα θα
επικεντρώνονται περισσότερο στην εκπαίδευση και άλλα στην έρευνα, αλλοιώνοντας τον
ολοκληρωμένο ακαδημαϊκό χαρακτήρα τους. Τα περιφερειακά Ιδρύματα, έχοντας λιγότερα μέσα, θα
αξιολογούνται χαμηλότερα και θα λαμβάνουν μικρότερη χρηματοδότηση, ανοίγοντας την ψαλίδα με τα
κεντρικά πανεπιστήμια. Τα τμήματα και τα προγράμματα σπουδών τους θα προσαρμόζονται στις
δυναμικές ανάγκες της αγοράς, με μόνιμα «σχέδια Αθηνά» και σπουδές με έμφαση στις δεξιότητες.
 Γενίκευση των διδάκτρων σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο, με διεύρυνση της
δυνατότητας ίδρυσης ξενόγλωσσων προπτυχιακών προγραμμάτων και "απελευθέρωση" της
λειτουργίας των μεταπτυχιακών. Ταυτόχρονα, προωθούνται τα θερινά και τα εξ’ αποστάσεως
μαθήματα. Σε όλα τα παραπάνω κοινός παρονομαστής είναι τα δίδακτρα. Φέτος λειτουργούν δύο
προπτυχιακά προγράμματα με δίδακτρα στη Φιλοσοφική Σχολή Αθηνών, με βάση νόμο της
κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ.
 Καθιέρωση ανώτατου χρονικού ορίου ν+2 για την ολοκλήρωση των προπτυχιακών σπουδών,
δηλαδή διαγραφές φοιτητών χωρίς να αναφέρεται μέριμνα για τους εργαζόμενους φοιτητές που
καθυστερούν τις σπουδές τους. Το μέτρο θα πλήξει πρωτίστως τους εργαζόμενους φοιτητές, τα
παιδιά των λαϊκών οικογενειών. Καθώς οι φοιτητές αυτοί δεν κοστίζουν άμεσα στα Ιδρύματα,
στόχος είναι η ανταγωνιστικότητα ανάμεσα στους φοιτητές, η νοοτροπία της υποτίθεται ατομικής
ευθύνης που έχει ο κάθε φοιτητής να μορφώνεται, συνήθως επί πληρωμή, να μαζεύει πιστοποιητικά
γνώσης για να είναι προτιμητέος από τους διάφορους εργοδότες, αλλά και η πιθανή επιβολή σε
αυτούς ποικίλων τελών.
 Εφαρμογή ελάχιστης βάσης εισαγωγής στα Ανώτατα Ιδρύματα και καθορισμός της, όπως και
του αριθμού εισακτέων, από τα Ιδρύματα. Η ελάχιστη βάση θα οδηγήσει σε νέα λουκέτα σε
τμήματα, ενώ η στρόφιγγα των εισακτέων θα μπορεί να ανοίγει στα Ιδρύματα που θα “επενδύουν”
στα έσοδα από την εκπαίδευση και να κλείνει από αυτά που θα επικεντρώνονται στην έρευνα. Ο
καθορισμός της βάσης εισαγωγής από τα Ιδρύματα και η «βάση του 10» παραπέμπουν σε ένα

περισσότερο ελιτίστικο, σκληρό και ανταγωνιστικό σύστημα πρόσβασης, με εξώθηση της νεολαίας
στην επί πληρωμή εκπαίδευση.
Απέναντι στις προτάσεις της Κυβέρνησης, το πανεπιστημιακό κίνημα θα πρέπει να προτάξει και να
αναδείξει ως βασικούς και άμεσους άξονες διεκδίκησης:
● Αύξηση των δαπανών του προϋπολογισμού για την παιδεία για την κάλυψη του συνόλου των
εκπαιδευτικών και ερευνητικών αναγκών αποκλειστικά από τον κρατικό προϋπολογισμό. Κάλυψη
των ελλείψεων της δημόσιας εκπαίδευσης (μόνιμο εκπαιδευτικό, διοικητικό και τεχνικό προσωπικό,
υλικοτεχνική υποδομή, πρόσβαση στη διεθνή βιβλιογραφία, δωρεάν παροχή βιβλίων και
συγγραμμάτων, σίτιση-στέγαση για όλους, κ.ά.).
● Νέο μισθολόγιο με αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις με ενσωμάτωση όλων των επιδομάτων στο
μισθό. Πλήρης και αποκλειστική απασχόληση.
● Διορισμοί μελών ΔΕΠ και διοικητικού/τεχνικού προσωπικού. Οργανικές-μόνιμες θέσεις που να
καλύπτουν πλήρως τις ανάγκες των Ιδρυμάτων. Να απαλειφθεί κάθε δυνατότητα επιχειρηματικής
δραστηριότητας και δημιουργίας εταιρειών οποιουδήποτε τύπου από τα πανεπιστήμια και τα μέλη
ΔΕΠ.
● Ενίσχυση των υπαρχόντων επιστημονικών πεδίων και ανάπτυξη νέων με γνώμονα τη κάλυψη των
σύγχρονων λαϊκών αναγκών και όχι την κερδοφορία των πολυεθνικών. Προγράμματα σπουδών που
να οδηγούν σε στέρεη επιστημονική γνώση και σε πτυχία συνδεδεμένα με επάγγελμα και όχι σε
συλλογή πιστωτικών μονάδων και αναλώσιμης κατάρτισης.
● Μέτρα ώστε να μην εγκαταλείψει κανένας φοιτητής τις σπουδές του για οικονομικούς λόγους.
Άμεση οικονομική ενίσχυση της φοιτητικής μέριμνας και της δωρεάν διανομής συγγραμμάτων.
Δωρεάν στέγαση-σίτιση για όλους όσοι σπουδάζουν μακριά από τις οικογένειές τους.
● Ανώτατη εκπαίδευση αποκλειστικά δημόσια και δωρεάν. ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΚΑΘΕ ΜΟΡΦΗΣ
ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ ΣΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΕΠΙΠΕΔΟ. Παροχή υποτροφιών με ασφαλιστική κάλυψη για
όλους τους υποψήφιους διδάκτορες.
Οι διακηρυγμένες προθέσεις της κυβέρνησηςαποτελούν συνέχεια των κεντρικών επιλογών της
προηγούμενης με κοινό παρονομαστή της πολιτικές της ΕΕ και του ΟΟΣΑ για την εκπαίδευση.
Πολιτικές, που μέρα με τη μέρα βαθαίνουν τις ταξικές διακρίσεις στο δικαίωμα για σπουδές και
υποβαθμίζουν τα εργασιακά/ασφαλιστικά/συνταξιοδοτικά δικαιώματα των εργαζομένων στην ΑΕ. Η
ΔΗΠΑΚ καλεί τους συλλόγους ΔΕΠ και την ΠΟΣΔΕΠ, τους φοιτητές και τους εργαζόμενους στα
Πανεπιστήμια να αποτρέψουν τις πολιτικές αυτές με όποια μορφή κι αν έρχονται. Να μη συμμετάσχουν
στην προσχηματική «διαβούλευση» με το υπουργείο για τον νέο νόμο, και να αναλάβουν αγωνιστικές
πρωτοβουλίες ώστε:
● Να μην εφαρμοστούν οι παλιές και οι νέες αντιδραστικές αναδιαρθρώσεις που στοχεύουν στην
μετατροπή των πανεπιστημίων σε επιχειρήσεις και στη διαμόρφωση ευέλικτων αναλώσιμων
εργαζόμενων.
● Υπεράσπιση του ασύλου μέσα από το συλλογικό και οργανωμένο αγώνα που βάζει στο στόχαστρο
την πολιτική που διαμορφώνει την κατάσταση που επικρατεί σήμερα στα Ιδρύματα και διεκδικεί την
ικανοποίηση των σύγχρονων αναγκών φοιτητών, εργαζομένων και πανεπιστημιακών στη μόρφωση,
τη δουλειά και τη ζωή.
● Να αποσυρθεί ο αναπτυξιακός νόμος της κυβέρνησης που δίνει «γη και ύδωρ» στους
μεγαλοεπιχειρηματίες, ισοπεδώνοντας παράλληλα τα εναπομείναντα εργατικά και συνδικαλιστικά
δικαιώματα.
● Συμμετέχουμε στην απεργία στις 24/9.
ΔΗΠΑΚ ΑΕΙ, 19/9/2019

