
Κείμενο των εκπροσώπων της Συσπείρωσης/ΕΜΠ στο ΔΣ του Συλλόγου 

Μελών ΔΕΠ/ΕΜΠ 

Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, 

 

Πριν λίγες ημέρες δημοσιοποιήθηκε από το Υπουργείο Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και 

Θρησκευμάτων  (ΥΠΔΒΜΘ)  η  «Έκθεση  Δημόσιας  Διαβούλευσης»  για  την  «Εθνική 

Στρατηγική για την Ανώτατη Εκπαίδευση».  

Το  ΥΠΔΒΜΘ  χαρακτηρίζει  ως  «διάλογο»  μια  προσχηματική  διαδικασία 

«διαβούλευσης»  με 360  περίπου  σχόλια  (ανωνύμων  κατά  βάση  σχολιαστών)  από  την 

οποία  έλαμψαν  δια  της  απουσίας  τους  οι  Συλλογικότητες  των  Πανεπιστημίων,  με  το 

σκεπτικό των ομόφωνων αποφάσεων των θεσμικών τους Οργάνων  (Σύγκλητοι,  Γενικές 

Συνελεύσεις Σχολών και Τμημάτων, κ.λπ.) και της Συνόδου των Πρυτάνεων στο Λαύριο.  

Το αποτέλεσμα του κατ’ ευφημισμόν διαλόγου αποδελτιώθηκε από το ΥΠΔΒΜΘ σε ένα 

κείμενο  10  σελίδων,  στο  οποίο  απομονώθηκαν  μια  σειρά  απαξιωτικών  σχολίων 

(«χαρακτηριστικά  αποσπάσματα»  αναφέρονται  στην  Έκθεση  Δημόσιας  Διαβούλευσης) 

για τα μέλη ΔΕΠ, τις Πρυτανικές Αρχές αλλά και το ίδιο το Πανεπιστήμιο, όπως:  

…Τι  θα  γίνει  µε  τον  ασφυκτικό  κομματικό  εναγκαλισμό  µέσω  των  εγκάθετων 

κομματικών  παρατάξεων  και  των  διαπλεκόμενων  καθηγητών…  Ξηλώστε 

παλαιολιθικούς  και  αδιάφορους  καθηγητές…  Πόσο  ακόμα  οι  καθηγητές  θα 

μένουν  στην  εργασία  τους,  µη  δίνοντας  λογαριασμό  σε  κανέναν…  Κλείστε  τα 

μαγαζάκια  των  καθηγητών  που  εκβιάζουν  για  ένα  μεταπτυχιακό…  Προτείνω 

επαναξιολόγηση  όλων  των  καθηγητών  σε  όλα  τα  πανεπιστήμια  µε  ελάχιστα 

κριτήρια  γνώση  τουλάχιστον  μιας  ξένης  γλώσσας,  συμμετοχή  σε  διεθνή 

συνέδρια τουλάχιστον 1 τον χρόνο µε προφορική παρουσίαση για την βαθμίδα 

του  τακτικού  και  αναπληρωτή  καθηγητή…  Σταματήστε  το  θεωρητικό 

πανεπιστήμιο  που  βγάζει  "επιστήμονες"  χωρίς  καμία  γνώση  του  τι  γίνεται  σε 

real life situations… Ξεκαθαρίσετε το τι θα κάνετε πρώτα µε τα "καθεστώτα" των 

Πρυτάνεων  που  θεωρούν  κτήμα  τους  το  ΑΕΙ,  που  έχουν  ευνοήσει  κατάφορα 

συζύγους, παιδιά, κουμπάρους και ερωμένες (sic!)…  

Φυσικά,  δεν  έλειψαν  και  τα  «χαρακτηριστικά  αποσπάσματα»  για  τα  δίδακτρα 

(…Αντιλαμβάνομαι  τις  πολιτικές  διαστάσεις  του  θέματος  "δίδακτρα"  και  προσωπικά 

πιστεύω  ότι  η  ανώτατη  παιδεία  πρέπει  να  είναι  δωρεάν,  αλλά  η  εισαγωγή  τους  θα 

συνεισφέρει  θετικά…),  την  άρση  της  μονιμότητας  των  μελών  ΔΕΠ,  άρρηκτα 

συνδεδεμένης με την περαιτέρω συρρίκνωση των απολαβών, στο όνομα μιας δήθεν 

χαμηλής  «παραγωγικότητας»  (…η  άρση  της  μονιμότητας  ίσως  ακόμα  και  στους 

αναπληρωτές  καθηγητές  και  η  διαρκής  ουσιαστική  αξιολόγησή  τους  θα  μπορέσει  να 

προσδώσει  ένα  κίνητρο  ουσιαστικής  παραγωγικής  εργασίας  στις  αίθουσες  και  τα 

εργαστήρια  ερευνών…),  το  άσυλο  (…Τι  θα  γίνει  µε  το  ανέκδοτο  που  ονομάζεται 



άσυλο…),  τα  ζητήματα  διοίκησης  (…στο  Συμβούλιο  δεν  πρέπει  να  συμμετέχει  κανείς 

εσωτερικός:  ούτε  µέλος  ΔΕΠ,  ούτε  υπάλληλος,  ούτε  φοιτητής...),  τους  «αιώνιους 

φοιτητές»  (…προτείνω  την  δυνατότητα  μετακίνησης  από  την  τριτοβάθμια  εκπαίδευση 

στην μεταδευτεροβάθμια (ΙΕΚ)… ), κ.ά.  

Μετά  τη  δημοσιοποίηση  της  έκθεσης  υπήρξε  ένα  μπαράζ  δημοσιευμάτων  στον 

ηλεκτρονικό  και  έντυπο Τύπο  και αναφορές στα  κεντρικά δελτία πολλών  τηλεοπτικών 

σταθμών  για  τα  αποτελέσματα  του  «διαλόγου».  Οι  κεντρικές  αναφορές  που 

«διέρρευσαν»  στα  ΜΜΕ  επικεντρώθηκαν  σε  τέσσερις  προτεινόμενες  (από  τους 

συμμετέχοντες  στο  «διάλογο»)  «λύσεις»  για  τα  προβλήματα  που  αντιμετωπίζουν 

σήμερα η τριτοβάθμια εκπαίδευση: δίδακτρα για τους φοιτητές, άρση της μονιμότητας 

των  μελών  ΔΕΠ,  ανάθεση  της  διοίκησης  των  ιδρυμάτων  σε  εξωπανεπιστημιακά 

σχήματα, διαγραφή των φοιτητών που δεν ολοκληρώνουν τη φοίτησή τους εντός ενός 

ορισμένου χρονικού διαστήματος.  

Η  Υπουργός  μάλιστα  έσπευσε  τις  τελευταίες  μέρες  να  εκμεταλλευτεί  στο  έπακρο  τα 

γεγονότα της Νομικής και να δηλώσει ότι «…η λύση στο πανεπιστημιακό άσυλο και τη 

διαχείρισή του θα δοθεί μέσα από τη συνολική αλλαγή του μοντέλου λειτουργίας  των 

ΑΕΙ…»,  προσπαθώντας  να  συνδέσει  στη  συνείδηση  της  ελληνικής  κοινωνίας  το  Σχέδιο 

Νόμου με το άσυλο αλλά και τους μετανάστες!!! 

 

Αγαπητές και αγαπητοί Συνάδελφοι, 

 

Είναι  φανερό  ότι  μπήκαμε  πλέον  στην  τελική  ευθεία  για  την    κατάθεση  του  Σχεδίου 

Νόμου για τις αλλαγές Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, όπως φάνηκε και από την ατζέντα του 

Εθνικού Συμβουλίου Παιδείας  για θέματα Ανώτατης Εκπαίδευσης στη Συνεδρίαση  της 

2ας Φεβρουαρίου. Το Υπουργείο προλειαίνει το έδαφος για ένα Σχέδιο Νόμου που θα 

καταργήσει το Δημόσιο‐Αυτοδιοικούμενο Πανεπιστήμιο κατά παράβαση του άρθρου 16 

του  Συντάγματος,  αγνοώντας  επιδεικτικά  ότι  καμιά  ουσιαστική  μεταρρύθμιση  δεν 

μπορεί  να  σχεδιαστεί  και,  κυρίως,  να  εφαρμοστεί  αν  δεν  στηριχτεί  στις  δυνάμεις  της 

πανεπιστημιακής κοινότητας.  

Με  αφορμή  τα  γεγονότα  των  τελευταίων  ημερών  τα  τρία  μέλη  της  ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ  που 

συμμετέχουν στο Δ.Σ. των μελών ΔΕΠ Ε.Μ.Π., ζήτησαν από το Προεδρείο του Συλλόγου 

να προσκαλέσει έκτακτο Δ.Σ. προκειμένου να συζητηθούν οι τελευταίες εξελίξεις και να 

ληφθούν αποφάσεις για τις επόμενες κινήσεις του Συλλόγου.  

Δυστυχώς,  υιοθετώντας  την  πρακτική  του  νέου  Προεδρείου  της  ΠΟΣΔΕΠ  (τακτική  μη 

σύγκλισης  των  οργάνων  και  πλήρη  μετατροπή  της  Ομοσπονδίας  σε  σωματείο‐

σφραγίδα),  το Προεδρείο  του  Συλλόγου ΔΕΠ Ε.Μ.Π.  δεν αποδέχθηκε  την πρόταση  της 

ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ. 



Επειδή πιστεύουμε ότι οι εξελίξεις το επόμενο διάστημα θα είναι ραγδαίες και πρέπει 

να καθορίσουμε τη στάση μας πριν κατατεθεί το όποιο Σχέδιο Νόμου,  ζητούμε από το 

Προεδρείο  του  Συλλόγου,  με  αυτή  την  ανοιχτή  επιστολή  προς  τα  μέλη  της 

Πολυτεχνειακής  κοινότητας,  να  καλέσει  τα  μέλη  σε  έκτακτη  Γενική  Συνέλευση  την 

ερχόμενη εβδομάδα.  

Ζητούμε επίσης από το ΥΠΔΒΜΘ: 

 να  μην  προχωρήσει  στην  προαναγγελλόμενη  κατάθεση  Σχεδίου  Νόμου  στη 

διαφαινόμενη κατεύθυνση και υπό τις παρούσες συνθήκες 

 να  διαμορφώσει  κατάλληλες  συνθήκες  για  έναν  ειλικρινή,  ισότιμο  και 

εποικοδομητικό διάλογο με την πανεπιστημιακή κοινότητα ώστε τα Ιδρύματα, σε 

εύλογο χρονικό διάστημα και μέσα από συλλογικές διαδικασίες, να καταθέσουν 

ολοκληρωμένες προτάσεις για το Δημόσιο Πανεπιστήμιο του 21ου αιώνα.  

Καλούμε τέλος το εκπαιδευτικό, ερευνητικό και διοικητικό προσωπικό και τους φοιτητές 

του  Ε.Μ.Π.  και  την  ελληνική  κοινωνία  να  διαφυλάξουν  το  δημόσιο  και  δωρεάν 

χαρακτήρα  της  ανώτατης  εκπαίδευσης  και  να  δώσουν  από  κοινού  τη  μάχη  για  ένα 

καλύτερο Δημόσιο Πανεπιστήμιο.  

 

 


