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Θέμα: Εφαρμογή του Νέου Νόμο, Προϋπολογισμοί των Πανεπιστημίων και οι πρόσφατες
αποφάσεις του Υπουργού Παιδείας.
Με έντονο προβληματισμό και ιδιαίτερη ανησυχία παρακολουθούμε τις δηλώσεις και τις
ενέργειες του νέου Υπουργού Παιδείας καθηγητού κυρίου Γ. Μπαμπινιώτη στο θέμα της
εφαρμογής του Νέου Νόμου για την Ανώτατη Εκπαίδευση, αλλά και του εξαιρετικά σοβαρού
προβλήματος που έχει προκύψει στα οικονομικά των Ιδρυμάτων από την εφαρμογή του PSI.
Στην παρούσα φάση θα επιθυμούσαμε να θέσουμε τις ακόλουθες επισημάνσεις:
Ο νέος νόμος 4009/11 για την Ανώτατη Εκπαίδευση πρέπει να εφαρμοστεί αμέσως,
σε ΟΛΑ του τα σημεία, της εκλογής της νέας δομής της Διοίκησης των Ιδρυμάτων.,
συμπεριλαμβανομένης. Ο βασικός λόγος δεν είναι τόσο το γεγονός ότι ψηφίστηκε από
μια μοναδική στα χρονικά συντριπτική πλειοψηφία του δημοκρατικά εκλεγμένου
Ελληνικού Κοινοβουλίου –άνω των 250 βουλευτών- όσο η αδιαμφισβήτητη
πραγματικότητα ότι ο νόμος αυτός μπορεί να φέρει το ελληνικό πανεπιστημιακό
σύστημα σημαντικά πλησιέστερα στα διεθνή πρότυπα με τις μεταρρυθμίσεις που
εισάγει. Μεταρρυθμίσεις τις οποίες, μάλιστα, αναλυτικότατα παρουσίασε -τις ημέρες
της ψήφισης του νέου Νόμου- ο κύριος Υπουργός Παιδείας στο άρθρο του της 28
Αυγούστου 2011(Βλ. [1]). Έχουμε και εμείς ενστάσεις αναφορικά με την εκλογή του
Κοσμήτορα από το Συμβούλιο και όχι από το σύνολο των μελών ΔΕΠ της Σχολής, με την
αποδυνάμωση του ρόλου του Τμήματος καθώς και αρκετές άλλες τις οποίες αναλυτικά
και κατ’ επανάληψη έχουμε περιγράψει, ενστάσεις όμως οι οποίες δεν μπορούν να
αποτελέσουν τροχοπέδη για την εφαρμογή του νόμου.
Επιπρόσθετα, ο συγκεκριμένος νόμος έχει την πρωτοτυπία της ρητής πρόβλεψης περί
αξιολόγησης των θετικών και αρνητικών του σημείων, μετά την παρέλευση τριετίας
από την πλήρη εφαρμογή του. Επομένως, τότε είναι η κατάλληλη περίοδος για
διορθωτικές κινήσεις και όχι τώρα που ο νόμος δεν έχει ακόμη δοκιμασθεί στην πράξη.
Η συντριπτική πλειονότητα των Πανεπιστημιακών, αλλά και των φοιτητών, ανεξάρτητα
από το βαθμό συμφωνίας ή διαφωνίας με το νόμο είναι σαφέστατα υπέρ της
νομιμότητας, που η εφαρμογή ενός νόμου απαιτεί και εναντίον της γενικότερης
ανομίας που η ισχνή μειοψηφία των βιαίως αντιδρώντων και του πανεπιστημιακού
κατεστημένου υπερασπίζεται. Η ένταση της βιαιότητας που εκπορεύεται από αυτές
τις ομάδες των παρανόμων είναι ευθέως ανάλογη της ισχνότητας του πλήθους και της
δυναμικής που εκφράζουν!
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Το πρόβλημα της χρηματοδότησης των Πανεπιστημίων δεν είναι θέμα μόνο PSI γεγονός το οποίο προέκυψε εκ των υστέρων - αλλά ένα σοβαρό πρόβλημα που
δημιουργήθηκε από όλους αυτούς που με κάθε τρόπο - συνήθως βίαιο - αντιδρούν
στην εκλογή των οργάνων της νέας διοίκησης. Μάλιστα στην ομάδα αυτή των
«αντιφρονούντων» οι Πρυτανικές Αρχές ορισμένων Πανεπιστημίων έδρασαν και
συνεχίζουν να δρουν με κεντρικό συντονιστικό και καθοδηγητικό ρόλο - οι
παροικούντες την Ιερουσαλήμ γνωρίζουν ακριβώς ποιοι και πως. Δεν μπορούν όσοι
ασκούν διοίκηση σε δημόσια αγαθά να αναπτύσσουν ιδιοκτησιακά σύνδρομα. Η
ανυπαρξία εγκεκριμένου προϋπολογισμού στα Ιδρύματα αποτελεί ακριβώς ένα
επιχείρημα, το οποίο κατασκευάστηκε συστηματικά όλο το προηγούμενο διάστημα για
να χρησιμοποιηθεί σήμερα απέναντι στην Πολιτεία για να αρχίσει η ακύρωση του νέου
νόμου. Θεωρούμε ότι θα πρέπει να συνεχίσουν να ενισχύονται οικονομικά από την
Πολιτεία όλα τα Πανεπιστήμια για τη λειτουργία τους με το 1/12 ανά μήνα με βάση τον
τεκμηριωμένο και εγκεκριμένο σύμφωνα με τις επιταγές του Νόμου προϋπολογισμό
τους. Αυτή η οικονομική ενίσχυση πρέπει να συνοδεύεται από διαφάνεια και
λογοδοσία προς την Ελληνική Κοινωνία, από το υστέρημα της οποίας αυτή προέρχεται.
Για το λόγο αυτό, οι Διοικήσεις όλων των Πανεπιστημίων να φροντίσουν να διεξαχθούν
οι εκλογές για τα Συμβούλια Ιδρύματος στο συντομότερο δυνατό χρόνο, ώστε να ανοίξει
ο δρόμος για την έγκριση των προϋπολογισμών των Ιδρυμάτων.
Δεν θα κάνουμε ιδιαίτερο σχόλιο για τη σύσταση της 7μελούς επιτροπής. Απλά
θεωρούμε ως ιδιαίτερα άστοχη τη σύσταση στη συγκεκριμένη συγκυρία και τη σύνθεση
της έωλη ηθικά, πολιτικά και ακαδημαϊκά. Οι πολέμιοι και οι κατήγοροι του Νόμου δεν
μπορούν να γίνουν ξαφνικά υπερασπιστές του. Σε κάθε περίπτωση η σύνθεση της
επιτροπής πρέπει να είναι τουλάχιστον αντιπροσωπευτική όλων των απόψεων και όλων
των χώρων της Ανώτατης Εκπαίδευσης!
Επίσης μας δημιουργεί αλγεινά συναισθήματα το γεγονός ότι εδώ και αρκετό καιρό το
Υπουργείο Παιδείας έχει γίνει αποδέκτης των επιστολών παραίτησης πέντε (5)
Οργανωτικών Επιτροπών, στις οποίες μέχρι στιγμής τουλάχιστον δεν έχει αποστείλει
καμιά απάντηση. Ας σημειωθεί ότι οι επιτροπές αυτές αποτελούνται από συναδέλφους,
οι οποίοι έχουν εξαντλήσει όλη την κλίμακα της ακαδημαϊκής ιεραρχίας με τους όρους
μάλιστα της πρότερης ακαδημαϊκής κατάστασης! Ελπίζουμε και ευχόμαστε αυτή η
σιωπή στο συγκεκριμένο θέμα αλλά και σε άλλα, να μη γίνει πάγια τακτική του
Υπουργείου.
Σε καμμία περίπτωση δεν αγνοούμε και τις ευθύνες της προηγούμενης πολιτικής
ηγεσίας, η οποία χωρίς ένα στοιχειώδες επιχειρησιακό σχέδιο και με απουσία
κουλτούρας δημιουργίας συμμαχιών με το δυναμικό και δημιουργικό κομμάτι των
δασκάλων και των φοιτητών μέσα στην πανεπιστημιακή κοινότητα, προσπάθησε να
επιτύχει μεταρρύθμιση. Απο την αρχή είχαμε διαπιστώσει το πρόβλημα, το τονίζαμε με
κάθε τρόπο, αλλά δυστυχώς δεν εισακουσθήκαμε και πλέον τραγικό, επαληθευόμαστε
από τις τελευταίες εξελίξεις.
Η Ομοσπονδία σε όλους τους τόνους και με ποικίλους τρόπους έχει εκφρασθεί εναντίον
κάθε μορφής βίας, απ’ όπου και αν προέρχεται, οπουδήποτε και αν κατευθύνεται.
Ειδικά δε, όταν τραγικά γεγονότα εκτυλίσσονται μέσα σε Πανεπιστημιακούς χώρους,
όπως κατ’ επανάληψη συμβαίνει με έντονο τρόπο το τελευταίο διάστημα.
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Επιπλέον, θα επιθυμούσαμε να τονίσουμε με απόλυτη σαφήνεια ότι η διαδικασία της πλήρους
εφαρμογής του Νέου Νόμου δεν μπορεί να διεξαχθεί χωρίς τη σαφή, ξεκάθαρη και
αταλάντευτη πολιτική στήριξη της Πολιτείας και ειδικά της Πολιτικής Ηγεσίας του Υπουργείου
Παιδείας στο σύνολό της, όχι τόσο με λόγια –τα οποία έχουμε συνηθίσει επί μακρόν - αλλά με
έργα. Όποτε υπάρχει πολιτική βούληση, πάντα αναζητείται και βρίσκεται η ορθή λύση.
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[1] Γεώργιος Μπαμπινιώτης, «Τα συν και τα πλην του νέου νόμου», Εφημερίδα «Το ΒΗΜΑ της
Κυριακής», 28 Αυγούστου 2011.
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