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Η Θέςη τησ ΤΝΕΡΓΑΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΩΝ για την Πράξη Νομοθετικοφ
Περιεχομένου τησ 8/10/2015 τησ Κυβέρνηςησ για τα ΑΕΙ.
Η Κυβζρνθςθ ςτο ΦΕΚ αρ. 127 τ. Α’, δθμοςίευςε Πράξθ Νομοκετικοφ Περιεχομζνου με κζμα:
«

Θ

».

Με τθν εν λόγω ΠΝΠ (άρκρο 6) εφαρμόηεται μία ουςιαςτικι αλλαγι ςτο ιςχφον μζχρι πρότινοσ
κεςμικό κακεςτϊν των ΑΕΙ, αυτό τθσ κατάργθςθσ τθσ προεπιλογισ υποψιφιων Πρυτάνεων και
Κοςμθτόρων από τα υμβοφλια Ιδρφματοσ των Πανεπιςτθμίων.
φμφωνα με το άρκρο 44, παρ. 1 του υντάγματοσ, «…Σ έ
β
Σ β
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Επί τθσ αρχισ, ςτθ ςυγκεκριμζνθ περίπτωςθ είναι προφανζσ με τθν κοινι λογικι, ότι δε
ςυντρζχουν «…έ
β
…» όπωσ
το φνταγμα ορίηει για τθν ζκδοςθ μιασ Πράξθσ Νομοκετικοφ Περιεχομζνου. Επιπλζον, αυτι
οφείλει θ Κυβζρνθςθ να τθν υποβάλλει ςτθ Βουλι για κφρωςθ «… έ
έ
…».
Είναι ςυνεπϊσ απαράδεκτθ θ ενζργεια τθσ Κυβζρνθςθσ να προςπακεί να νομοκετιςει με ΠΝΠ
για τα Πανεπιςτιμια βαφτίηοντασ αυκαίρετα το κζμα τθσ κατάργθςθσ τθσ προεπιλογισ
υποψιφιων Πρυτάνεων και Κοςμθτόρων από τα υμβοφλια Ιδρφματοσ των Πανεπιςτθμίων ϊσ
«έ
β
».
Η ΠΝΠ, είναι μια ιδιαίτερθ διαδικαςία τθν οποία το φνταγμα ζχει προβλζψει και επιτρζπει μόνο
για εξαιρετικζσ περιπτϊςεισ. Θα πρζπει να ςθμειϊςουμε δε, ότι ο ΤΡΙΖΑ και ο τωρινόσ
Πρωκυπουργόσ, όταν ιταν ςτθν αντιπολίτευςθ κάκε φορά που υποβαλλόταν μια τζτοια
διαδικαςία αντιδροφςαν πάρα πολφ ζντονα ενϊ τϊρα θ Κυβζρνθςθ τουσ νομοκετεί ςχεδόν
αποκλειςτικά με κατεπείγοντα /Ν και ΠΝΠ.
Για το κζμα τθσ κατάργθςθσ τθσ προεπιλογισ των υποψθφίων Πρυτάνεων και Κοςμθτόρων, κα
πρζπει να ςθμειϊςουμε ότι πρϊτθ θ ΠΟΔΕΠ είχε ηθτιςει τθ νομοκζτθςθ τθσ με ομόφωνθ
απόφαςθ τθσ Διοικοφςασ Επιτροπισ ςτθ ςυνεδρίαςθ τθσ 15/2/ 2014 ςτθ Θες/νίκθ μετά από δικι
μασ πρόταςθ, θ οποία (όπωσ φάνθκε και εκ τθσ ομοφωνίασ του αποτελζςματοσ), εξζφραηε τθ
μεγάλθ πλειοψθφία των μελϊν ΔΕΠ.

υμπεραςματικά, καλοφμε τθν Κυβζρνθςθ:
1. Να αποςφρει τθν ΠΝΠ, τουλάχιςτον όςον αφορά ςτισ διατάξεισ για τα Πανεπιςτιμια
2. Να φζρει ςτθ Βουλι με τθν κανονικι νομοκετικι διαδικαςία που προβλζπεται από το
φνταγμα,
a. τόςο τθ ςυγκεκριμζνθ διάταξθ κατάργθςθσ τθσ προεπιλογισ των υποψθφίων
Πρυτάνεων και Κοςμθτόρων, όςο και
b. μερικζσ άλλεσ διατάξεισ που ζχουν επιςθμανκεί ιδθ από τθν ΠΟΔΕΠ ωσ άμεςα
αναγκαίεσ που κι αυτζσ ζχουν τθ ςτιριξθ τθσ μεγάλθσ πλειοψθφίασ τθσ
Ακαδθμαϊκισ Κοινότθτασ, όπωσ θ αλλαγι τθσ διαδικαςίασ εκλογισ και εξζλιξθσ
μελϊν ΔΕΠ, ρυκμίςεισ για εξελίξεισ των μελϊν ΔΕΠ, ρφκμιςθ για τθν αυτοδίκαιθ
αργία μζλουσ ΔΕΠ που να τροποποιεί το υπάρχον απαράδεκτο και ανικικο
κακεςτϊσ κ.λ.π.
3. Να ξεκινιςει επιτζλουσ, ζναν ουςιαςτικό, ανοιχτό, εκνικό διάλογο για τθν Παιδεία, ςε
βάκοσ χρόνου, ςτον οποίο όλεσ οι δυνάμεισ τθσ κοινωνίασ (κόμματα, Πανεπιςτιμια,
κεςμικοί φορείσ όπωσ θ ΠΟΔΕΠ κλπ) κα δεςμευκοφμε να καταλιξουμε ςε ζναν εκνικό
ςχεδιαςμό για τθν Παιδεία και κα χαράξουμε μια πολιτικι για τα επόμενα 1 χρόνια, θ
οποία κα πρζπει να ζχει τθ μζγιςτθ δυνατι ςυναίνεςθ, κακϊσ το κζμα τθσ Παιδείασ είναι
εκνικό και κα πρζπει να ενϊνει όλουσ μασ και όχι να μασ χωρίηει.
Ο βαςικόσ ςτόχοσ μασ κα πρζπει να είναι ζνα Πανεπιςτιμιο
 ανοιχτό ςτθν κοινωνία και ςε άμεςθ επικοινωνία και ςυνζργεια με αυτιν ϊςτε να μπορεί
να ανταποκρικεί ςτισ ανάγκεσ τθσ
 το οποίο κα διαςφαλίηει τθν ακαδθμαϊκι ελευκερία αλλά και ιδιαίτερα τθν ατομικι
ελευκερία των κακθγθτϊν, των εργαηομζνων και των φοιτθτϊν
 δθμοκρατικό, αυτοτελζσ και αυτόνομο
ϊςτε να αποτελζςει το πιο ιςχυρό όπλο τθσ ελλθνικισ κοινωνίασ ςτον πόλεμο κατά τθσ κρίςθσ και
τθσ μιηζριασ και να γίνει το όχθμα που κα οδθγιςει τθν Ελλάδα ςτθν ανάπτυξθ αλλά κυρίωσ ςτθν
κοινωνικι μεταρρφκμιςθ και ςτθν αλλαγι τθσ νοοτροπίασ μασ θ οποία τα τελευταία χρόνια είναι
ο μεγαλφτεροσ εχκρόσ του εαυτοφ μασ.
Για τθ «υνεργαςία Πανεπιςτθμιακϊν» τα μζλθ τθσ Διοικοφςασ Επιτροπισ τθσ ΠΟΔΕΠ
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