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Δεν επιςτρζφουμε ςτο παρελκόν!  
 
 

24 Απριλίου 2015 

 
Στθν πιο κρίςιμθ καμπι τθσ χϊρασ, όταν τα Πανεπιςτιμια παςχίηουν, με ολοζνα και 

λιγότερουσ υλικοφσ και ανκρϊπινουσ πόρουσ, να ανταποκρικοφν ςτισ πιο επιτακτικζσ 
από ποτζ άλλοτε προςδοκίεσ και ανάγκεσ τθσ κοινωνίασ μασ για ποιοτικι εκπαίδευςθ, 
αξιοκρατία, καινοτομία και ανάπτυξθ, το Υπουργείο Παιδείασ επιλζγει να τα 
αναςτατϊςει, κατακζτοντασ προσ άμεςθ ψιφιςθ νομοςχζδιο για το πλαίςιο λειτουργίασ 
τουσ. Οι επανειλθμμζνεσ ρθτζσ υποςχζςεισ του για ουςιαςτικό διάλογο καταπατοφνται 
και προβάλλεται θ ςοφιςτεία του «μεταβατικοφ» χαρακτιρα του νομοςχεδίου. Η 
μεκόδευςθ του Υπουργείου να κατακζςει το νομοςχζδιο χωρίσ τθν παραμικρι 
δθμόςια διαβοφλευςθ με τθν πανεπιςτθμιακι κοινότθτα, τθν απαξιϊνει παντελϊσ και 
καταργεί ςτθν πράξθ τθν ιδζα τθσ αυτοδιοίκθςθσ των πανεπιςτθμίων τθν οποία θ ίδια, 
ωσ αντιπολίτευςθ, τόςο δυναμικά ιςχυριηόταν ότι υποςτθρίηει. 

Η προχειρότθτα και αποςπαςματικότθτα του νομοςχεδίου, θ αδικαιολόγθτθ βιαςφνθ 
με τθν οποία κατατζκθκε, δείχνουν ότι ο κφριοσ ςκοπόσ του είναι θ επιςτροφι ςε 
παλαιότερεσ πρακτικζσ οι οποίεσ είχαν οδθγιςει ςτθ κεςμικι υποβάκμιςθ των 
πανεπιςτθμίων και ζχουν καταδικαςτεί ςτθ ςυνείδθςθ τθσ πανεπιςτθμιακισ κοινότθτασ. 
Χωρίσ κανζνα όραμα για τθν ανάπτυξθ και τθν αναβάκμιςθ των ελλθνικϊν ΑΕΙ, χωρίσ 
καμία πρόταςθ για το πϊσ κα ςταματιςει θ ακατάςχετθ φυγι των πιο ταλαντοφχων 
νζων αποφοίτων αλλά και ςυναδζλφων μασ ςτο εξωτερικό, το μόνο ςτο οποίο ςτοχεφει 
είναι να αναδιαρρυκμίςει τθν κατανομι τθσ εξουςίασ μζςα ςτα ΑΕΙ, με απϊτερο 
ςκοπό τθν κατάργθςθ κάκε κεςμοφ και διαδικαςίασ που εξαςφαλίηει τθν αυτοτελι και 
δθμοκρατικι αυτοτζλειά τουσ, τθν  ακαδθμαϊκότθτα και τθν προςιλωςι τουσ ςτθν 
εκπαιδευτικι και επιςτθμονικι αποςτολι τουσ.  

Συγκεκριμζνα, ςτο νομοςχζδιο του Υπουργείου Παιδείασ εντοπίηονται, ανάμεςα ςτα 
άλλα, τα ακόλουκα απαράδεκτα ςθμεία: 

- Κατάργθςθ των Συμβουλίων, που ςυνεπάγεται τθν απουςία αιρετοφ, ανεξάρτθτου 
εποπτικοφ και ελεγκτικοφ οργάνου για τον προγραμματιςμό και τθν οικονομικι 
διαχείριςθ των πανεπιςτθμίων, ηθτιματα τα οποία, όπωσ θ πράξθ ζχει δείξει, 
αποτελοφν τθν αχίλλειο πτζρνα τθσ λειτουργίασ τουσ. 

- Επαναφορά τθσ ςυνδιοίκθςθσ με τθ δυςανάλογθ ςυμμετοχι των φοιτθτϊν ςε όλεσ 
τισ εκλογζσ και τισ λειτουργίεσ των διοικθτικϊν οργάνων, τροφοδοτϊντασ φαινόμενα 
ςυναλλαγισ και διαφκοράσ. 

- Κατάργθςθ τθσ δυνατότθτασ τθσ θλεκτρονικισ ψθφοφορίασ ςτισ διοικθτικζσ 
εκλογζσ, παρά τθν πρωτοφανϊσ μεγάλθ ςυμμετοχι που αυτι εξαςφάλιηε, όπωσ 
ζδειξαν ςτθν πράξθ όςεσ εκλογζσ πραγματοποιικθκαν με αυτόν τον τρόπο.  

- Κοφρεμα τθσ κθτείασ των δθμοκρατικά εκλεγμζνων και νομιμοποιθμζνων 
διοικθτικϊν οργάνων που ιςοδυναμεί με κεςμικι εκτροπι. 



- Επαναφορά των Κοςμθτόρων ςτον διακοςμθτικό ρόλο των τελεταρχϊν, κάτι που 
αφαιρεί τθ δυνατότθτα των Σχολϊν να αςκοφν εκπαιδευτικό και ερευνθτικό 
προγραμματιςμό και ςυντονιςμό. 

- Κατάργθςθ του Οργανιςμοφ των ΑΕΙ ωσ καταςτατικοφ χάρτθ που διαςφαλίηει το 
αυτοδιοίκθτό τουσ. 

- Αλλαγι τθσ διαδικαςίασ εκλογισ/εξζλιξθσ μελϊν Δ.Ε.Π. θ οποία δεν κεραπεφει τισ 
ατζλειεσ που είχαν διαπιςτωκεί με το ιςχφον ςφςτθμα, αλλά επαναφζρει 
παλαιότερα προβλιματα. 

- Νεκρανάςταςθ τθσ εγγενϊσ αςαφοφσ ζννοιασ του αςφλου, θ οποία προκαλεί 
ερμθνευτικά ηθτιματα ςχετικά με τθν ζκταςθ τθσ εφαρμογισ τθσ και δθμιουργεί το 
πλαίςιο για αναβίωςθ πρακτικϊν που εξζκρεψαν τθν αςυδοςία, τθν ανομία και τθ 
βία ςτουσ πανεπιςτθμιακοφσ χϊρουσ. 

- Κακιζρωςθ τθσ ιςόβιασ φοιτθτικισ ιδιότθτασ, με τθν επιςθμοποίθςθ πλζον του 
κακεςτϊτοσ των ‘αιϊνιων φοιτθτϊν’. 

 
Είμαςτε κατθγορθματικά αντίκετοι ςε όλα τα προθγοφμενα ςθμεία του νομοςχεδίου 

και πιςτεφουμε ότι τζτοιεσ ρυκμίςεισ οδθγοφν, με τρόπο ςαρωτικό και καταςτροφικό, 
ςτισ πακογζνειεσ του παρελκόντοσ. Θεωροφμε προςχθματικό τον «επείγοντα» 
χαρακτιρα του νομοςχεδίου, ηθτοφμε τθν απόςυρςι του και καλοφμε το Υπουργείο, 
όπωσ οφείλει και είχε υποςχεκεί, να ανοίξει αμζςωσ τον δθμόςιο δθμοκρατικό 
διάλογο για τισ διαρκρωτικζσ αλλαγζσ που χρειάηονται τα πανεπιςτιμια.  
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