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Αθήνα 10/4/2012

Η ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (Α.Σ.Κ.Ε.Υ.)
συζήτησε την πρόσφατη απόφαση του Υπουργού Παιδείας καθ. κ. Γ. Μπαμπινιώτη
σχετικά με τη χρηματοδότηση των ΑΕΙ και τη δημιουργία επιτροπής για το νέο νόμο
4009/2011.
Η Α.Σ.Κ.Ε.Υ. λαμβάνοντας υπ’ όψιν της τα εξής:
1. Ο νέος Νόμος 4009/2011 κατατέθηκε στη Βουλή από το Υπουργείο Παιδείας,
χωρίς να έχει προηγηθεί διάλογος με την Πανεπιστημιακή Κοινότητα η οποία,
ως καθ’ ύλην αρμόδια, δεν είχε συναινέσει στο νόμο αυτό
2. Ο νόμος αυτός ψηφίστηκε με μεγάλη πλειοψηφία από την ελληνική Βουλή,
καθώς συναίνεσαν σε αυτόν τα 2 μεγάλα κόμματα αλλά και άλλοι βουλευτές
3. Ο νόμος αυτός μέχρι σήμερα, δεν έχει εφαρμοστεί σε κανένα ελληνικό
Πανεπιστήμιο
4. Αν σταματήσει η χρηματοδότηση των ΑΕΙ, όπως ορίζει ο νέος Νόμος, τα
Πανεπιστήμια μας θα πρέπει να κλείσουν, κάτι το οποίο θα είναι
καταστροφικό για τους φοιτητές μας, τις οικογένειες τους αλλά και γενικότερα
για την εκπαίδευση στη χώρα μας
5. Το κλίμα στα Πανεπιστήμια ήταν εξαιρετικά αρνητικό σε όλες τις συνιστώσες
της εκπαιδευτικής κοινότητας στη μεγάλη τους πλειοψηφία, τόσο για τις
περισσότερες διατάξεις του νέου νόμου, όσο και για την τακτική της
προηγούμενης ηγεσίας του Υπουργείου Παιδείας να πυροδοτεί το κλίμα αυτό.
Με αυτά τα δεδομένα, τα οποία είναι πραγματικά γεγονότα και αδιαμφισβήτητα, η
Α.Σ.Κ.Ε.Υ. διαπιστώνει τα εξής:
1. Επαναβεβαιώνει προηγούμενη (αυτονόητη) θέση της ότι οι νόμοι του
ελληνικού κράτους πρέπει να εφαρμόζονται, ανεξάρτητα από το αν
συμφωνούμε ή διαφωνούμε με αυτούς
2. Καταδικάζει απερίφραστα οποιαδήποτε μορφή βίας, απ’ όπου κι αν
προέρχεται, που ασκήθηκε κατά την απόπειρα διεξαγωγής εκλογών σε
διάφορα ΑΕΙ
3. Ο συγκεκριμένος νόμος έχει πάρα πολλά αρνητικά σημεία τα οποία θα
πρέπει να διορθωθούν
4. Το γεγονός ότι μέχρι σήμερα δεν έχει εφαρμοστεί αποτελεί τη μεγαλύτερη
αδυναμία του. Αυτό έχει δημιουργήσει τεράστια προβλήματα σε όλες τις

συνιστώσες της εκπαιδευτικής κοινότητας και περισσότερο απ’ όλους στα
μέλη ΔΕΠ
5. Όλοι, με πρώτο το Υπουργείο Παιδείας, θα πρέπει να βρουν τρόπους να
εφαρμοστεί ο νόμος, καθώς είναι αυτός που καθορίζει το πλαίσιο λειτουργίας
των Πανεπιστημίων μας, και οι όποιες τροποποιήσεις ή αλλαγές, μικρές ή
μεγάλες, χρειαστεί να γίνουν προς αυτή την κατεύθυνση να γίνουν άμεσα
6. Οι όποιες αλλαγές χρειαστεί να γίνουν, θα πρέπει οπωσδήποτε να
λαμβάνουν υπ’ όψιν τους τις θέσεις των μελών ΔΕΠ που έχουν εκφραστεί
μέσω των εκπροσώπων τους στην ΠΟΣΔΕΠ.
Καταλήγοντας, χαιρετίζουμε τις πρωτοβουλίες της νέας ηγεσίας του Υπουργείου
Παιδείας οι οποίες σύμφωνα με τις διαπιστώσεις μας κινούνται προς τη σωστή
κατεύθυνση και ευχόμαστε να επιτύχουν για το καλό των Πανεπιστημίων μας και της
εκπαίδευσης γενικότερα. Χαιρετίζουμε ιδιαίτερα τις προσπάθειες της, για την
αποκατάσταση ενός κλίματος συναίνεσης μεταξύ πολιτείας και ακαδημαϊκής
κοινότητας. Θα πρέπει στην επιτροπή που δημιουργείται για την επανεξέταση των
διατάξεων του νέου νόμου να συμπεριληφθούν οπωσδήποτε και εκπρόσωποι της
ΠΟΣΔΕΠ.
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