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∆ Ε Λ Τ Ι Ο

ΤΥ Π Ο Υ

ΘΕΜΑ: Η θέση της ΚΙΠΑΝ σχετικά το υπό ψήφιση Ν/Σ, στο οποίο θεσμοθετείται ο διπλασιασμός των
εξεταστικών περιόδων, η μαζικοποίηση των μετεγγραφών φοιτητών στα ΑΕΙ και περαιτέρω ρυθμίσεις
για τα Κολέγια.
Για άλλη μια φορά η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας καταλαμβάνει εξαπίνης τα
Πανεπιστήμια και προχωρά σε νομοθετικές πρωτοβουλίες χωρίς διαβούλευση –έστω και αυτή, τη
γνωστή, τύπου express- και χωρίς ενημέρωση των πανεπιστημιακών. Η τωρινή πρωτοβουλία, αφορά
σε εκτενή τροπολογία με τίτλο «Ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και
Θρησκευμάτων» σε Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Οικονομικών (βλ. [1]), που οδεύει σύντομα προς
ψήφιση στην Ολομέλεια της Βουλής. Παρεμβαίνουμε σε κάποιες από τις ρυθμίσεις, που αφορούν στο
χώρο της Ανώτατης Εκπαίδευσης και της Έρευνας και που τις θεωρούμε ως τις σημαντικότερες:

1. Η απώλεια του εξαμήνου στο ΕΚΠΑ και στο ΕΜΠ είναι πλέον ορατή και πολύ πιθανή. Ο Υπουργός,
για να μειώσει τις αντιδράσεις για τις τεράστιες ευθύνες που επωμίζεται και αυτός προσωπικά
και για να περιορίσει(;) τις συνέπειες του κλεισίματος, παρέχει διευκόλυνση (Παράγραφος 9)
σύμφωνα με την οποία όλοι ανεξαιρέτως οι φοιτητές όλων των ΑΕΙ της χώρας μπορούν να
εξετάζονται σε όλα τα μαθήματα που οφείλουν, τόσο το Φεβρουάριο όσο και τον Ιούνιο του 2014!
Με άλλα λόγια, καταργεί τη στοιχειώδη αντιστοιχία διδασκαλίας – εξέτασης και μετατρέπει τα
Πανεπιστήμια σε διαρκή εξεταστικά κέντρα. Κατάφωρα παραβιάζει το αυτοδιοίκητο των
Ιδρυμάτων. Γιατί δεν αφήνει το εύρος αυτής της ρύθμισης να το αποφασίσουν τα Ιδρύματα
ανάλογα με τις ιδιαιτερότητές τους και τη βαρύτητα που τα ίδια δίδουν στην ακαδημαϊκότητα και
τους φοιτητές; Υπενθυμίζεται ότι ανάλογη ρύθμιση ίσχυσε την περασμένη χρονιά αλλά μόνο για
τους επί πτυχίω φοιτητές (με πενιχρότατα αποτελέσματα, δυστυχώς). Επίσης, από τα 22
Πανεπιστήμια και 14 ΤΕΙ της χώρας, μόνο τα δύο κεντρικά -ΕΜΠ και ΕΚΠΑ- έχουν χάσει την
εξεταστική του Σεπτεμβρίου και σχεδόν 2 μήνες μαθημάτων του χειμερινού εξαμήνου, ενώ σε όλα
τα υπόλοιπα ΑΕΙ οι ‘εκπαιδευτικές απώλειες’ είναι μηδενικές ή ελάχιστες και πάντως
αντιμετωπίζονται εντός των ορίων του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου. Η ρύθμιση αυτή με τη
γενικότητά της στη σημερινή συγκυρία θα αποδειχθεί εγκληματική για τα Πανεπιστήμια!
Ζητάμε ειδικά αυτή η παράγραφος να αποσυρθεί πλήρως. Τα Πανεπιστήμια είναι σε θέση να
χειριστούν το θέμα με την αρμόζουσα ακαδημαϊκή υπευθυνότητα! Η πολιτική ηγεσία του
Υπουργείου Παιδείας με τις ενέργειές της συνεχώς μας αναγκάζει να σκεφτόμαστε πόσο κατώτερη
των περιστάσεων είναι!
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2. Στην Παράγραφο 2 παρατηρούμε τη λίστα των ασθενειών να αυξάνει. Προσεγγίζουμε το θέμα με
όλη την απαιτούμενη σοβαρότητα, αλλά θα επαναλάβουμε για άλλη μια φορά ότι τα
Πανεπιστήμια δεν είναι ο κατάλληλος χώρος για να κάνει ο κάθε Υπουργός και η Κυβέρνηση
ανέξοδη(;) λαϊκίστικη πολιτική. Για τις ειδικές περιπτώσεις, αντί το Υπουργείο να παρέχει μόνο
ελεύθερη πρόσβαση, οφείλει να τους εξασφαλίζει ουσιαστικές δυνατότητες ισότιμης πρόσβασης
και σπουδών. Αντίστοιχη είναι η θέση μας και για άλλες ‘εξυπηρετήσεις’ ισοδύναμης ποιότητας,
π.χ. αθλητές κλπ. Επαναλαμβάνουμε τα ερωτήματα που είχαμε θέσει πριν λίγους μήνες (βλ. [2]):
α) έχει εξετάσει το Υπουργείο εάν, πέραν από την ανέξοδη πολιτική του, μπορεί να προσφέρει
ουσιαστικές υποδομές για την εξυπηρέτηση ατόμων με τόσο σοβαρές ασθένειες, ώστε να
μπορέσουν ουσιαστικά να παρακολουθήσουν τις σπουδές τους; β) Υπάρχουν μελέτες για τα
αποτελέσματα τέτοιων ρυθμίσεων πέραν της προφανούς έτι περαιτέρω απορρύθμισης της
Ανώτατης Εκπαίδευσης;

3. Με άλλη διάταξη (Παράγραφος 7), στην ίδια τροπολογία, διευρύνει (φωτογραφικά;) τη
δυνατότητα μετεγγραφής από ένα Τμήμα ΑΕΙ σε άλλο ισοδύναμο, για φοιτητές προηγούμενης
σχολικής χρονιάς (2009-2010) –φοιτητές, που σήμερα θα πρέπει κανονικά να είναι τελειόφοιτοι!
Με την τροπολογία αυτή, το Υπουργείο ανοίγει ακόμη περισσότερο τις πόρτες των κεντρικών
κυρίως ΑΕΙ (Αττική, Θεσσαλονίκη), όπου κατοικεί η πλειοψηφία των οικογενειών των φοιτητών,
καθιστώντας το σύστημα των Πανελληνίων άδικο εις βάρος όσων πέρασαν αξιοκρατικά στα
Τμήματα και Σχολές που επέλεξαν. Επίσης έντονα φωτογραφική φαίνεται να είναι και η
δυνατότητα μετεγγραφής που παρέχεται με την Παράγραφο 4, η οποία θα ταίριαζε περισσότερο
σε μετακινήσεις προσωπικού μεταξύ στρατοπέδων!

4. Τέλος, με μια σειρά διατάξεων πολύ λεπτομερών και με περισσή προσοχή διατυπωμένων
(Παράγραφος 3 -με 8 διατάξεις!) ρυθμίζει διάφορα θέματα των ιδιωτικών επιχειρήσεων
εκπαίδευσης και κατάρτισης –Κολέγια, Ιδιωτικά Πανεπιστήμια, κλπ. χωρίς καμία αναφορά και
αιτιολογία στην Αιτιολογική Έκθεση της τροπολογίας. Εύλογα δημιουργείται η απορία: έχει άραγε
ο Υπουργός ομάδα συμβούλων για τα Δημόσια ΑΕΙ, του αυτού διαμετρήματος με αυτή που
φαίνεται να κυκλοφορεί στα ‘ενδότερα’ του Υπουργείου Παιδείας και που έχει αποδειχθεί
ιδιαίτερα παραγωγική το τελευταίο 15μηνο στα θέματα των Κολεγίων; Με άλλα λόγια, το
Υπουργείο, εν μέσω της μεγαλύτερης κρίσης που διέρχεται το Δημόσιο Πανεπιστημιακό Σύστημα
της Χώρας τα τελευταία χρόνια, προωθεί ακάθεκτα τη λειτουργία και ανάπτυξη του ιδιωτικού
συστήματος «ανώτατης» εκπαίδευσης. Σε αυτό το θέμα η θέση μας –που είναι και θέση της
ΠΟΣΔΕΠ (βλ. [3])- είναι: ρητή κατάργηση όλου του υπάρχοντος σχετικού θεσμικού πλαισίου και
συζήτηση από μηδενική βάση. Είναι η μόνη εθνικά αξιοπρεπής, ακαδημαϊκά ορθή και κοινωνικά
δίκαιη λύση!
Η Κίνηση Πανεπιστημιακής Αναβάθμισης καλεί
 τον Υπουργό Παιδείας, να αποσύρει την επίμαχη τροπολογία στο σύνολό της, να τη θέσει σε
διάλογο με τα Πανεπιστήμια, τη Σύνοδο των Πρυτάνεων, το ΕΣΥΠ, την ΠΟΣΔΕΠ και την ΟΣΕΠΤΕΙ και μετά να λάβει τις οριστικές του αποφάσεις,
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 Τη Σύνοδο Πρυτάνεων, τους Προέδρους των Συμβουλίων Ιδρύματος και τις Ομοσπονδίες του
χώρου της Ανώτατης Εκπαίδευσης άμεσα να πράξουν τα δέοντα και προφανή.
Ε Κ Τ Ε Λ Ε Σ Τ Ι Κ Η Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Ι Α της
ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ
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