Πανελλήνια Ομοζπονδία Συλλόγων
Διδακηικού και Ερευνηηικού Προζωπικού (ΠΟΣΔΕΠ)
Ομοζπονδία Συλλόγων
Εκπαιδευηικού Προζωπικού Τ.Ε.Ι. (ΟΣΕΠ-ΤΕΙ)
Ένωζη Ελλήνων Ερευνηηών (EEE)

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Ακινα, 22 ΙΟΥΛΙΟΥ 2011
ΘΕΜΑ: Πρώτη αντίδραςη των δφο Ομοςπονδιών ΠΟΣΔΕΠ, ΟΣΕΠ-ΤΕΙ και τησ ΕΕΕ για το ςχζδιο
νόμου του ΥΠΔΒΜΘ «Δομή, λειτουργία, διαςφάλιςη τησ ποιότητασ των ςπουδών και
διεθνοποίηςη των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» που κατατζθηκε ςτη Βουλή ςτισ 21
Ιουλίου 2011.
Μετά από τθ ςυνικθ πλζον μακρά αναμονι, ενθμερωκικαμε χκεσ βράδυ για το τελικό κείμενο
του Σχεδίου Νόμου για τθν Ανωτάτθ Εκπαίδευςθ του Υπουργείου Παιδείασ με τίτλο «Δομή,
λειτουργία, διαςφάλιςη τησ ποιότητασ των ςπουδών και διεθνοποίηςη των Ανώτατων
Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων».
Επί 22 μινεσ, θ ςθμερινι θγεςία του Υπουργείου Παιδείασ ελάχιςτο ζργο ζχει να επιδείξει ςε
κζματα, όπωσ θ απορρόφθςθ των ευρωπαϊκϊν κονδυλίων για τθν ζρευνα, θ προϊκθςθ των
δίκαιων αιτθμάτων του προςωπικοφ (εξελίξεισ, διοριςμοί, 407/80, κλπ.), θ χρθματοδότθςθ των
Ιδρυμάτων και πολλά άλλα ηωτικά ηθτιματα του χϊρου τθσ Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ και τθσ
Ζρευνασ. Αντικζτωσ, υπιρξε ιδιαίτερα δραςτιρια ςτθν προϊκθςθ μιασ αντίλθψθσ απαξίωςθσ
των ακαδθμαϊκϊν δαςκάλων, των ερευνθτϊν και των Ιδρυμάτων
Το ςχζδιο νόμου που κατζκεςε ςτθ Βουλι θ Υπουργόσ ΠΔΒΜΘ, εκτόσ από τθ διατιρθςθ τθσ
ονομαςίασ του Τμιματοσ και τθν ειςαγωγι των φοιτθτϊν ς’ αυτό, δεν ενςωματϊνει τισ
ουςιαςτικζσ προτάςεισ των δφο Ομοςπονδιϊν και τθσ ΕΕΕ. Η πολιτικι θγεςία του υπουργείου
εμμζνει ςε ζνα ςυγκεντρωτικό πρότυπο διοίκθςθσ με τον περιοριςμό τθσ δθμοκρατικισ
λειτουργίασ και τθν υποβάκμιςθ τθσ ακαδθμαϊκισ ηωισ ςτο εςωτερικό των ΑΕΙ και ςε
αμφίβολθσ ποιότθτασ ρυκμίςεισ για τθν προϊκθςθ τθσ αριςτείασ. Ακόμα εμμζνει ςτθ
διάρκρωςθ των τριϊν κφκλων ςπουδϊν και ςτθν ζλλειψθ ουςιαςτικισ πίςτθσ ςτον ενιαίο χϊρο
εκπαίδευςθσ και ζρευνασ.
Η πρόςφατθ αλλά και θ γενικότερθ εμπειρία ζχει αποδείξει ότι ζνασ νόμοσ εφαρμόηεται ςτα AEI
όταν ζχει τθ ςυναίνεςθ και αποδοχι τθσ πλειοψθφίασ τθσ ακαδθμαϊκισ κοινότθτασ.
Διερωτϊμεκα εάν πράγματι πιςτεφει θ πολιτικι θγεςία του Υπουργείου, ότι μπορεί θ
ακαδθμαϊκι και ερευνθτικι κοινότθτα να ςυναινζςει ςτθν παροφςα μορφι του ςχεδίου.
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Καλοφμε τθν κ. Υπουργό, ζςτω και τθν φςτατθ ςτιγμι, να μελετιςει προςεκτικά τισ προτάςεισ
μασ και, ςτο πνεφμα τθσ δικισ τθσ διακθρυγμζνθσ αρχισ ότι “δεν υπάρχουν κόκκινεσ γραμμζσ”,
να προχωριςει ςε ουςιαςτικζσ αλλαγζσ ςτο προτεινόμενο ςχζδιο νόμου, αφοφ λάβει υπόψθ τισ
προτάςεισ των ομοςπονδιϊν ΠΟΣΔΕΠ και ΟΣΕΠ/ΤΕΙ και τθσ ΕΕΕ. Σε αντίκετθ περίπτωςθ, το
ςφνολο τθσ ακαδθμαϊκισ κοινότθτασ δεν κα ςυναινζςει ςτθν υλοποίθςθ του ςυγκεκριμζνου
Σχεδίου Νόμου.
Θεωροφμε ότι από τθν πλευρά μασ ζχουμε εξαντλιςει κάκε περικϊριο ςυμβολισ ςτο διάλογο
με εποικοδομθτικζσ προτάςεισ και ότι θ ευκφνθ για τθν ομαλι πορεία τθσ μεταρρφκμιςθσ τθσ
Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ ανικει πλζον ακζραια ςτο Υπουργείο Παιδείασ.
Ο Πρόεδροσ

Η Γραμματζασ

Νικόλαοσ Μ. Σταυρακάκθσ
Κακθγθτισ Ε.Μ.Π.

Ευγενία Μπουρνόβα
Αναπλθρϊτρια Κακθγιτρια Ε.Κ.Π.Α.
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Ο Γραμματζασ

Γιάννθσ Τςάκνθσ
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Κυριάκοσ Τςινίδθσ
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Μαρία Θ. Στουμποφδθ
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