
Η πρόταση που κατάθεσε η Υπουργός Παιδείας στην 65η Σύνοδο των Πρυτάνεων στο Ρέθυμνο 
στις 23-10-2010 επιχειρεί μια συστηματική απαξίωση του Πανεπιστημίου, ενώ οι κατατεθείσες 
προτάσεις οδηγούν στη συρρίκνωση και υποβάθμιση του δημοκρατικού του χαρακτήρα, την 
απάλειψη των ακαδημαϊκών του χαρακτηριστικών, τη δραματική μείωση των δαπανών και την 
ιδιωτικοποίηση.   

Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Συλλόγου Μελών ΔΕΠ ΑΣΚΤ 

Το Πανεπιστήμιο ωθείται  να λειτουργήσει σε ανταποδοτική βάση ως «επιχείρηση», μέσα από την 
αλλαγή του χρηματοδοτικού σχήματος, από το «διαρκή χρηματοδότηση» στο σχήμα «επιδότηση 
του φοιτητή» με την καθιέρωση που περίφημου «κουπονιού». Το μέτρο αυτό υποβαθμίζει τη 
χρηματοδότηση των ΑΕΙ και ταυτόχρονα ανοίγει τον δρόμο της κρατικής χρηματοδότησης των 
κάθε λογής Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Κέντρων μετα-Λυκειακής Εκπαίδευσης. Η σταδιακή και 
ουσιαστική μείωση της χρηματοδότησης των ΑΕΙ θα τα εξωθήσει στην αναζήτηση πόρων 
από άλλες πηγές και την επιβολή διδάκτρων, στην περαιτέρω μείωση των μισθών, στην 
υποβάθμιση των ασφαλιστικών δικαιωμάτων, στη μείωση του προσωπικού στην αλλαγή 
των εργασιακών σχέσεων. Πιστεύουμε ότι το σύνολο αυτών των μέτρων υποβαθμίζει το 
περιεχόμενο των σπουδών, πλήττει την ακαδημαϊκότητα και ακυρώνει τις επιστήμες. Στο επίπεδο 
των σπουδών καταργείται το επιστημονικό αντικείμενο του Πτυχίου και μαζί του καταργείται η 
αντικειμενική βάση για διεκδίκηση επαγγελματικών δικαιωμάτων. Η πρόσβαση σε επάγγελμα θα 
καθορίζεται από το “εθνικό πλαίσιο προσόντων” και θα πιστοποιείται από ειδικό οργανισμό. 
Προωθείται έτσι η ευελιξία και η εργασιακή περιπλάνηση, ενώ χτυπιέται η επιστημονική γνώση 
και η ικανότητα των νέων ανθρώπων να σκέφτονται. Η καινούρια «Ανεξάρτητη Αρχή 
Αξιολόγησης», που θα έχει την ευθύνη της χρηματοδότησης, θα την κατανέμει με βάση 
ποσοτικούς δείκτες που θα αφορούν το βαθμό συμμόρφωσης στο κυρίαρχο πρότυπο για την 
εκπαίδευση και την έρευνα (π.χ. το βαθμό συμμετοχής στα ευρωπαϊκά προγράμματα). Η 
επιχειρηματικότητα και η σύνδεση με την οικονομία ανάγονται σε βασικό κριτήριο. Η 
χρηματοδότηση της έρευνας θα γ ίνεται μόνο επιλεκ τικ ά με συγ κεκ ριμένα πακ έτα κ αι με τους 
όρους που αυτά επιβάλλουν. Οι ανθρωπιστικές σπουδές και οι κοινωνικές επιστήμες θα 
αντιμετωπίσουν τον μαρασμό Οι αμοιβές του προσωπικού από τα ιδρύματα θα 
εξατομικεύονται με βάση τις «επιδόσεις» τους.  
«Eθνική στρατηγική» που πρέπει – δήθεν – να ακολουθηθεί για τη διεθνοποίηση της Ανώτατης 
Εκπαίδευσης. Η δέσμη των μέτρων  αυτών  περιορίζεται στην οργ άνωση ξενόγ λ ωσσων 
προγραμμάτων σπουδών για την προσέλκυση ξένων φοιτητών, στην ίδρυση παραρτημάτων των 
ελ λ ηνικ ών ΑΕΙ σε χώρες του εξωτερικ ού, στη δυν ατότητα κ ατοχής θέσης ΔΕΠ ταυτόχρονα σε 
ελληνικό ΑΕΙ και σε ίδρυμα του εξωτερικού κ.α. Θεωρούμε ότι και αυτά τα μέτρα στοχεύουν 
στην αύξηση της «επιχειρηματικότητας» των ΑΕΙ ως εισπρακτικών μηχανισμών. Δεν 
είμαστε αντίθετοι με την προσέλκυση ξένων φοιτητών. Άλλωστε κάθε χρόνο εισάγεται στα ΑΕΙ 
ένα ποσοστό περίπου 20% από το εξωτερικό και απολαμβάνει τα ίδια προνόμια με τους Έλληνες 
φοιτητές. Όμως, τα μέτρα που προτείνονται υποβαθμίζουν ακόμα περισσότερο τον ακαδημαϊκό 
χαρακτήρα του Πανεπιστημίου και την πραγματική διεθνή του διάσταση, η οποία έχει 
κατοχυρωθεί με τις εκτεταμένες ερευνητικές συνεργασίες με επιστήμονες του εξωτερικού, 
οργάνωση διεθνών συνεδρίων, ανταλλαγές νέων επιστημόνων κλπ. Ακαδημαϊκές δραστηριότητες 
οι οποίες λόγω έλλειψης χρηματοδότησης διαρκώς θα υποβαθμίζονται. 
 

Ζητά από την ηγεσία του ΥΠΔΜΘ να μην καταθέσει σχέδιο νόμου με το πλαισίου που 
ανακοίνωσε ή οποιαδήποτε εκδοχή του χαρακτηρίζοντάς το ως 

Η Γενική Συνέλευση του Συλλόγου ΔΕΠ της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών: 

μη βάση για διαβούλευση

Απαιτεί από την κυβέρνηση να χρηματοδοτήσει τα πανεπιστήμια χωρίς περικοπές, σύμφωνα με 
τις υποχρεώσεις της. 

. 

Καταδικάζει τη συκοφαντική επίθεση κατά των Πανεπιστημίων που έχουν εξαπολύσει η ηγεσία 
του ΥΠΔΜΘ και μέσα μαζικής ενημέρωσης. 

Καλούμε την ΠΟΣΔΕΠ να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων, δίπλα στα προβλήματα του κλάδου 
και των νέων ειδικότερα . 
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