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ΠΡΟEΔΡΕΙΟ

ΔΕΛΤ ΙΟ ΤΥΠΟΥ
Αθήνα, 12 Ιουλίου 2011
ΘΕΜΑ: Παρουσίαση στο Υπουργικό Συμβούλιο του Προσχεδίου Νόμου για την «Οργάνωση
Ανώτατης Εκπαίδευσης, Ανεξάρτητη Αρχή για τη Διασφάλιση και Πιστοποίηση της Ποιότητας
στην Ανώτατη Εκπαίδευση».

Παρουσιάστηκε σήμερα στο Υπουργικό Συμβούλιο, από την Υπουργό Παιδείας, το
προσχέδιο του Νόμου για την «Οργάνωση Ανώτατης Εκπαίδευσης, Ανεξάρτητη Αρχή
για τη Διασφάλιση και Πιστοποίηση της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση» ενώ
εξαγγέλθηκε η εισαγωγή του στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής την
επόμενη εβδομάδα.
Η εσπευσμένη προώθηση του προσχεδίου επιχειρείται τη στιγμή που αποτελεί γενική
διαπίστωση ότι δεν έχει προχωρήσει κατ’ ελάχιστον ο ουσιαστικός διάλογος, που κατ’
επανάληψη και για αρκετούς μήνες έχει ζητήσει η ΠΟΣΔΕΠ. Αναγκαζόμαστε να
επαναλάβουμε για άλλη μια φορά ότι η μέχρι τώρα αποκαλούμενη διαβούλευση για το
νέο νόμο, υπήρξε ελλιπέστατη, αποσπασματική και με κυρίαρχα τα στοιχεία της
επικοινωνιακής πολιτικής σε όλα τα επίπεδα, Διακομματική Επιτροπή της Βουλής,
Εθνικό Συμβούλιο Παιδείας (ΕΣΥΠ), Ομοσπονδίες και θεσμικούς εκπροσώπους του
χώρου της Ανώτατης Εκπαίδευσης.
Η μεγάλη πλειοψηφία της πανεπιστημιακής κοινότητας έχει σαφώς αναγνωρίσει την
αναγκαιότητα να γίνουν αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας των Πανεπιστημίων μας,
καθώς το θεσμικό πλαίσιο (που βασίζεται στο Ν. 1268/82) χρειάζεται σημαντική
αναδιάρθρωση η οποία πρέπει να γίνει με γνώμονα ότι το Πανεπιστήμιο είναι ένας από
τους θεσμικούς πυλώνες στους οποίους θα πρέπει η ελληνική κοινωνία να στηριχθεί
για να βγει από την πρωτοφανή κρίση στην οποία βρίσκεται. Είναι κρίμα, όταν η
ΠΟΣΔΕΠ σήμερα εκφράζει ένα κίνημα για ριζικές μεταρρυθμίσεις, που έχει ξεκινήσει
εδώ και μια δεκαετία μέσα στα πανεπιστήμια και έχει συσπειρώσει ό,τι πιο αξιόμαχο
και δυναμικό διαθέτει η ακαδημαϊκή κοινότητα, οι άστοχες, φοβικές, επιπόλαιες και
αναποτελεσματικές κινήσεις και επιλογές της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου να
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κινδυνεύουν να οδηγήσουν τα πράγματα σε πλήρες αδιέξοδο με τελικό χαμένο για μια
ακόμα φορά το ελληνικό δημόσιο πανεπιστήμιο.
Δεν έχουν ληφθεί υπόψη, ούτε κατά προσέγγιση και παρά τους περί του αντιθέτου
καθημερινούς ισχυρισμούς της Υπουργού, οι βασικές θέσεις των Ομοσπονδιών σε όλες
τις κεντρικές κατευθύνσεις του νέου νόμου. Θέσεις οι οποίες αφορούν τη Διοίκηση, τις
προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές, το προσωπικό, τη μετάβαση στο νέο
καθεστώς, κ.α., όπως για παράδειγμα ότι το Συμβούλιο του Ιδρύματος θα πρέπει να
έχει κυρίως συμβουλευτικό και ελεγκτικό ρόλο.
Αναλογιζόμενοι την κρισιμότητα των περιστάσεων και τη στρατηγική σημασία που έχει
για τη σύγχρονη ανάπτυξη της χώρας η ουσιαστική αναβάθμιση της Ανώτατης
Εκπαίδευσης ειδικά αυτές τις κρίσιμες στιγμές, για άλλη μια φορά κάνουμε έκκληση
προς τους αρμόδιους εκπροσώπους της Πολιτείας να μην προχωρήσουν στη ψήφιση
του νομοσχεδίου, πριν ολοκληρωθεί ένας ουσιαστικός διάλογος με τα θεσμικά όργανα
των Πανεπιστημίων και των Πανεπιστημιακών.
Η ψήφιση του νέου νόμου για τα πανεπιστήμια μέσα σε περιορισμένο χρονικό
διάστημα και στο μέσον του καλοκαιριού, αφενός δεν συμβάλλει στη συνδιαμόρφωση
των αναγκαίων αλλαγών στο θεσμικό πλαίσιο και αφετέρου θα προκαλέσει αρνητική
αντίδραση ολόκληρης της πανεπιστημιακής κοινότητας.
Η Ομοσπονδία, με απόλυτο το αίσθημα της ευθύνης προς την πανεπιστημιακή
κοινότητα αλλά και την κοινωνία γενικότερα, δηλώνει ότι συνεχίζει να μη συμφωνεί με
τις βασικές επιλογές αλλά και αρκετές από τις επιμέρους ρυθμίσεις του νομοσχεδίου.
Η ΠΟΣΔΕΠ έχει συγκεκριμένες θέσεις τόσο στο γενικό πλαίσιο όσο και στα ειδικά
θέματα, τις οποίες έχει εδώ και μήνες δημοσιοποιήσει, ανταποκρινόμενη στις
εξαγγελίες της Υπουργού για διάλογο και τις οποίες θα προβάλλει με όλα τα μέσα και
σε όλα τα φόρα τις επόμενες μέρες και θα ζητήσει τη σοβαρή συζήτηση πάνω σ’ αυτά.
Υπενθυμίζουμε για άλλη μια φορά, ότι -όπως διδάσκει η πρόσφατη αλλά και η
γενικότερη ελληνική και διεθνής εμπειρία- ένας νόμος εφαρμόζεται στα Πανεπιστήμια,
όταν έχει τη συναίνεση και αποδοχή της δυναμικής πλειοψηφίας της πανεπιστημιακής
κοινότητας. Οι μέχρι τώρα ενέργειες του Υπουργείου για την προώθηση του
νομοσχεδίου δεν εξασφάλισαν τη συναίνεση και δυστυχώς δεν διαφαίνεται ότι
πρόκειται να την εξασφαλίσουν και στη συνέχεια.
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