ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΏΝ ΔΑΣΚΑΛΩΝ
για το Νομοσχέδιο για τα ΑΕΙ
Η Συνάντηση Πανεπιστημιακών Δασκάλων (ΣΠΔ) εκτιμά ότι οι ρυθμίσεις για θέματα που
αφορούν την Ανώτατη Εκπαίδευση που ανακοίνωσε το Υπουργείο Πολιτισμού Παιδείας και
Θρησκευμάτων και συμπεριλαμβάνονται στο «Πολυνομοσχέδιο για την Οργάνωση και τη
Λειτουργία του Εκπαιδευτικού Συστήματος - Μεταβατικές Διατάξεις» αποτελούν ένα σημαντικό
βήμα στην κατεύθυνση του εκδημοκρατισμού της λειτουργίας των ΑΕΙ με την κατάργηση
σειράς αντιδημοκρατικών μέτρων που εφάρμοσαν οι τελευταίες κυβερνήσεις και στα οποία
εναντιώθηκε το πανεπιστημιακό κίνημα το προηγούμενο διάστημα. Πρόκειται για θετικές
ρυθμίσεις που αφορούν κυρίως στον τρόπο διοίκησης του πανεπιστημίου (κατάργηση Σ.Ι.,
ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, συμμετοχή φοιτητών και εργαζομένων στην
εκλογή των
διοικήσεων, συμμετοχή στα όργανα διοίκησης).
Στην κατεύθυνση αυτή η θέση της κυβέρνησης, ότι η προεπιλογή από το Συμβούλιο Ιδρύματος
των υποψηφίων πρυτάνεων, η ηλεκτρονική ψηφοφορία και ο διορισμός των αντιπρυτάνεων
αποτελούν αντιδημοκρατικές διαδικασίες, και για τον λόγο αυτό οι σχετικές διατάξεις παύουν να
ισχύουν με την ψήφιση του νσχ, πρέπει να οδηγήσει στον ταυτόχρονο τερματισμό της θητείας
των «εκλεγμένων» μονοπρόσωπων οργάνων, πρυτάνεων και κοσμητόρων και φυσικά των
διορισμένων αντιπρυτάνεων.
Αποτελεί θετική συμβολή το γεγονός ότι το νσχ αντιμετωπίζει επίσης ορισμένες βαθιά
αντιδραστικές πλευρές του υπάρχοντος νομοθετικού πλαισίου (με την κατάργηση των
διαγραφών φοιτητών, με την εφαρμογή διαφανούς και επιστημονικά αποδεκτού τρόπου εκλογής
μελών ΔΕΠ), καθώς και το ότι επαναφέρει το Τμήμα και τον Τομέα ως βασικά εκπαιδευτικά,
ερευνητικά και διοικητικά κύτταρα ενός αυτοτελούς επιστημονικού αντικειμένου.
Η ΣΠΔ εκτιμά ότι η υποχρηματοδότηση των ΑΕΙ, οι δραστικά περικομμένοι μισθοί των
εργαζομένων στα ΑΕΙ, τα κλεμμένα αποθεματικά, η εκτίναξη του κόστους σπουδών, η
υποβάθμιση και ιδιωτικοποίηση της φοιτητικής μέριμνας εξακολουθούν να αποτελούν βαρειά
κληρονομιά των προηγούμενων κυβερνήσεων, την οποία οφείλει η κυβέρνηση να αποποιηθεί
στο επόμενο στάδιο της προοδευτικής αναδιάρθρωσης των ΑΕΙ, παράλληλα με τις διατάξεις
εκείνες οι οποίες σ' αυτή τη φάση εξακολουθούν να ευρίσκονται σε ισχύ και αφορούν την
πολύπλευρη «επιχειρηματική» λειτουργία του πανεπιστημίου.
Η ΣΠΔ θα συνεχίσει να αγωνίζεται για την πραγματική διασφάλιση του πανεπιστημιακού
ασύλου, την κατάργηση της ποικιλόμορφης επιχειρηματικής δραστηριότητας των ΑΕΙ, καθώς
και της εμπορευματοποίησης της γνώσης με την διατήρηση των διδάκτρων στις μεταπτυχιακές
σπουδές, τον τεμαχισμό των προγραμμάτων σπουδών και την εμπορική τους εκμετάλλευση, με
ακραίο παράδειγμα την απαράδεκτη λειτουργία και το καθεστώς των ιδιωτικών «κολεγίων». Η
ΣΠΔ θα συνεχίσει να αγωνίζεται για την κατάργηση των ελαστικών σχέσεων εργασίας, κάθε
είδους, στα ΑΕΙ και την καθιέρωση της πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης του ΔΕΠ.
Η ΣΠΔ καλεί την κυβέρνηση να ψηφίσει άμεσα το νσχ και να φέρει σύντομα για διαβούλευση
έναν ολοκληρωμένο νόμο για την Ανώτατη Εκπαίδευση που να εναρμονίζεται με τους στόχους
και να ικανοποιεί τα οράματα του πανεπιστημιακού κινήματος για ένα πανεπιστήμιο που θα
ικανοποιεί τις πραγματικές κοινωνικές ανάγκες και θα αντιστοιχεί στη σύγχρονη ανάπτυξη των
επιστημών.
Αθήνα 25/04/2015

