ΕΝΙΑΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ – ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ
Αιγάλεω, 20 Ιανουαρίου 2021

Το Δ.Σ. του ΕΣΔΕΠ του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, στη συνεδρίαση της 20ης Ιανουαρίου
2021,

συζήτησε το σχέδιο νόμου «Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, Προστασία της

Ακαδημαϊκής Ελευθερίας, Αναβάθμιση του Ακαδημαϊκού Περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις» και
έχει να δηλώσει τα ακόλουθα :
•

Το Δ.Σ. του ΕΣΔΕΠ Πα.Δ.Α. εκφράζει την πλήρη αντίθεσή του στη ψήφισή του, σε όλες
τις ενότητες του, το οποίο το θεωρεί αντιεκπαιδευτικό και το καταγγέλλει ως
απαράδεκτο και παντελώς ασύμβατο με τις πραγματικές ανάγκες των ελληνικών
δημόσιων Ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Ειδικότερα :
•

Οι διατάξεις για την εισαγωγή της αστυνομίας στα πανεπιστήμια βάλουν ευθέως
κατά

του

αυτοδιοίκητου

και

μετατρέπουν

τα

πανεπιστήμια

σε

αστυνομοκρατούμενους χώρους. Το υπάρχον νομικό πλαίσιο είναι επαρκές για
την καταπολέμηση της παραβατικότητας στα ελληνικά πανεπιστήμια. Η μόνιμη
παρουσία των αστυνομικών δυνάμεων εντός των πανεπιστημίων θα προκαλέσει
εντάσεις παρά θα λύσει προβλήματα των Πανεπιστημίων.
•

Οι διατάξεις για το πειθαρχικό δίκαιο των φοιτητών παρακάμπτουν τη,
συνταγματικά κατοχυρωμένη, δυνατότητα των πανεπιστημίων να ορίζουν
πειθαρχικές διατάξεις στους εσωτερικούς κανονισμούς τους.

•

Η επιβολή ανώτατου ορίου φοίτησης δεν αντιμετωπίζει ουσιαστικά τις αιτίες, που
οδηγούν στην καθυστέρηση ολοκλήρωσης των σπουδών και είναι ένα
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αντιπαιδαγωγικό, τιμωρητικό, μέτρο που δε λαμβάνει υπόψη ότι χιλιάδες φοιτητές
στις συνθήκες της οικονομικής κρίσης που βιώνουμε, αναγκάζονται να εργάζονται
και, νομοτελειακά, θα δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα στις σχέσεις μεταξύ μελών
ΔΕΠ

και

φοιτητών,

διαταράσσοντας

τη

λειτουργία

των

πανεπιστημίων.

Επιπροσθέτως, ως μέτρο, αντιβαίνει στην ευρωπαϊκή πρακτική παροχής
κινήτρων για τη μείωση της φοιτητικής διαρροής. Ενώ λοιπόν, άλλες χώρες
μελετούν τους λόγους της εγκατάλειψης των σπουδών από μερίδα φοιτητών και
προσπαθούν να τους εξαλείψουν, στην Ελλάδα η επίσημη πολιτεία θέλει να ορίσει
οριζόντια, πολύ αυστηρά, όρια ανώτατου χρόνου σπουδών, που τελικά θα οδηγήσουν
πολλούς φοιτητές, που έχουν ολοκληρώσει μεγάλο μέρος των σπουδών τους, στο
μηδέν.
•

Το ζήτημα της πρόσβασης στα ΑΕΙ δεν είναι αμιγώς εκπαιδευτικό ζήτημα, αλλά,
στην πραγματικότητα, είναι κατά βάση κοινωνικό και η επιβολή της ελάχιστης
βάσης εισαγωγής θα αποκλείσει χιλιάδες παιδιά από την πρόσβαση στην ανώτατη
εκπαίδευση και θα επιφέρει σοβαρό πλήγμα σε πολλά

Τμήματα, υψηλού

ακαδημαϊκού κύρους, κυρίως στα περιφερειακά Πανεπιστήμια, αλλά και στο
Πανεπιστήμιο μας με κίνδυνο το κλείσιμό τους.

Ως ΕΣΔΕΠ ΠΑΔΑ καλούμε :
•

την κυβέρνηση να αποσύρει αυτό το σχέδιο νόμου,

•

τη Σύγκλητο και όλα τα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας να καταδικάσουν, στο
σύνολό του, το σχέδιο νόμου και να ζητήσουν την απόσυρσή του.

•

τους συλλογικούς φορείς της πανεπιστημιακής κοινότητας να στηρίξουν την
προσπάθεια αυτή και τους συναδέλφους να συνταχθούν με αυτές τις ενέργειες.

Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος
Σταύρος Καμινάρης
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