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ΑΠΟΦΑΣΗ
για το νζο Σχζδιο Νόμου για τα Πανεπιςτήμια
Η Κυβζρνθςθ κατζκεςε πριν λίγεσ μζρεσ ςτθ δθμόςια διαβοφλευςθ (που κα διαρκζςει μόλισ 10 θμερολογιακζσ μζρεσ), ζνα
νζο Σχζδιο Νόμου για τα Πανεπιςτιμια, το τρίτο ςε ςειρά μετά τισ αποτυχθμζνεσ προςπάκειεσ των δυο τελευταίων ετϊν.
Παρά από το κετικό γεγονόσ ότι δε ςυνεχίηει τθν πρακτικι των τελευταίων 2 ετϊν να νομοκετεί αποςπαςματικά για τα
Πανεπιςτιμια με επιμζρουσ εμβόλιμεσ διατάξεισ ςε νομοκετιματα άςχετθσ κεματολογίασ, θ πρόταςθ αυτι τθσ
κυβζρνθςθσ φζρει ζνα ςημαντικό αρνητικό φορτίο με τθν επιςτροφή ςε παθογζνειεσ και πρακτικζσ του παρελθόντοσ
που ταλαιπϊρθςαν τθν πανεπιςτθμιακι κοινότθτα.
Η πρόταςθ τθσ Κυβζρνθςθσ χαρακτθρίηεται κυρίωσ από τα ακόλουκα αρνθτικά ςθμεία:
 Την επαναφορά τησ ζννοιασ του αςφλου. Η διάταξθ που επανζρχεται παρζχει πρόςφορο ζδαφοσ ςε πρακτικζσ που
εκτρζφουν τθν αςυδοςία, τθν ανομία και τθ βία ςτουσ πανεπιςτθμιακοφσ χϊρουσ, περιορίηοντασ ουςιαςτικά τθν
ελεφκερθ ζκφραςθ και διακίνθςθ των ιδεϊν ςτα Πανεπιςτιμια αντί να τθν προςτατεφει.
 Την αντικατάςταςη των Συμβουλίων Ιδρφματοσ από τα διακοςμητικά Ακαδημαϊκά Συμβοφλια Ανϊτατησ
Εκπαίδευςησ και Ζρευνασ (ΑΣΑΕΕ) με απροςδιόριςτθ ςυγκρότθςθ και χωρίσ ουςιαςτικό ρόλο.
 Τη δυνατότητα του Υπουργοφ να ιδρφει ή να καταργεί Τμιματα, Σχολζσ και ΑΕΙ χωρίσ προθγοφμενθ γνϊμθ κανενόσ
οργάνου.
 Την ενίςχυςη τησ κομματικοποίηςησ ςτα Πανεπιςτήμια μζςω τησ ενίςχυςησ τησ ςυμμετοχήσ των φοιτητϊν ςτθ
διοίκθςθ του Πανεπιςτθμίου και των ακαδθμαϊκϊν του μονάδων.
 Την εκλογή των μονοπρόςωπων οργάνων διοίκηςησ και από άλλεσ κατηγορίεσ προςωπικοφ, πλθν των μελϊν ΔΕΠ,
ρφκμιςθ κινείται ςε λάκοσ κατεφκυνςθ παραβιάηοντασ τθν αρχι του «εκλζγειν και εκλζγεςκαι».
 Την εκλογή των αντιπρυτάνεων με ξεχωριςτό ψηφοδζλτιο από αυτό του πρφτανθ, μοντζλο το οποίο εκτιμοφμε ότι
είναι πολφ πικανό ςε αρκετζσ περιπτϊςεισ να δθμιουργιςει ςθμαντικά προβλιματα ςτθ ςυνοχι των πρυτανικϊν
αρχϊν και ςυνεπϊσ ςτθν αποτελεςματικι διοίκθςθ των ιδρυμάτων.
 Την κατάργηςη ουςιαςτικά τησ ηλεκτρονικήσ ψηφοφορίασ με τθν επαναφορά τθσ κάλπθσ ωσ αναγκαςτικι πρϊτθ
επιλογι ςτισ διοικθτικζσ εκλογζσ, παρά τθ μεγάλθ αποδοχι που είχε αυτι από τθν πανεπιςτθμιακι κοινότθτα με τα
μεγάλα ποςοςτά ςυμμετοχισ που ςθμειϊκθκαν ςε όλεσ τισ εκλογζσ που ζγιναν με αυτι τθ μζκοδο, πολφ μεγαλφτερα
από κάκε ψθφοφορία με κάλπθ.
 Τουσ εκτεταμζνουσ περιοριςμοφσ και τισ γραφειοκρατικζσ διαδικαςίεσ που ειςάγονται ςτη λειτουργία των
Προγραμμάτων Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν και παράλλθλα τθν κατάργηςη τησ αξιολόγηςήσ τουσ από τθν
Ανεξάρτθτθ Αρχι (ΑΔΙΠ).
 Το νζο καταςτροφικό θεςμικό πλαίςιο λειτουργίασ των ΕΛΚΕ, το οποίο ειςάγει περαιτζρω γραφειοκρατικζσ
διαδικαςίεσ ςτθ λειτουργία τουσ, ςτθ διαχείριςθ των πόρων τουσ και εν τζλει ςτθ διαχείριςθ και υλοποίθςθ των
ερευνθτικϊν προγραμμάτων, κα λειτουργιςει αναςταλτικά ςτθν παραγωγι ζρευνασ από τα ελλθνικά πανεπιςτιμια.
Τα Πανεπιςτιμια δε χρειάηονται ζνα νζο κεςμικό πλαίςιο που να τα επιςτρζφει ςτο παρελκόν. Χρειάηονται ζνα ςφγχρονο
πλαίςιο που να μεγιςτοποιεί τθν αυτονομία τουσ, να παρζχει τισ δυνατότθτεσ να αναπτυχκοφν ςτο διεκνζσ περιβάλλον τθσ
Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ και Ζρευνασ προβάλλοντασ τα πλεονεκτιματα τουσ που είναι πολλά με κυριότερο από αυτά ότι οι
πτυχιοφχοι μασ καταλαμβάνουν ταχφτατα τισ διεκνείσ επιςτθμονικζσ αγορζσ. Χρειαηόμαςτε Πανεπιςτιμια ανοιχτά ςτθν
κοινωνία, ςε άμεςθ επικοινωνία και ςυνζργεια με αυτιν, δθμοκρατικά, αυτοτελι και αυτόνομα διοικθτικά και οικονομικά,
που κα λειτουργοφν με όραμα και ςτόχουσ αναπτυξιακοφσ. Ζνα τζτοιο Πανεπιςτιμιο κα αποτελζςει ιςχυρό όπλο ςτον
πόλεμο κατά τθσ κρίςθσ και τθσ μιηζριασ και κα γίνει το όχθμα που κα οδθγιςει τθν Ελλάδα ςτθν ανάπτυξθ αλλά κυρίωσ
ςτθν κοινωνικι μεταρρφκμιςθ και ςτθν αλλαγι τθσ νοοτροπίασ μασ.
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