
ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΓΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΕΔΙΠ ΕΜΠ (5-7-2011) 

H ΓΣ του Συλλόγου ΕΕΔΙΠ του ΕΜΠ αποφάςιςε ότι :  

απαιτεί την άμεςη απόςυρςη του νζου νόμου-πλαίςιο που παρουςίαςε θ κυβζρνθςθ για τα 

πανεπιςτιμια και τα ΤΕΙ. Καλοφμε όλουσ τουσ Συλλόγουσ και τθ Σφγκλθτο ςτο ΕΜΠ και ςτα άλλα ΑΕΙ να 

πάρουν αντίςτοιχεσ καταδικαςτικζσ αποφάςεισ και να προχωριςουν ςε κοινι ςφςκεψθ οργάνωςθσ 

ενάντια ςτο νομοςχζδιο. 

Πρόκειται για ζνα τερατοφργημα που θα μετατρζψει ολοκληρωτικά την ανϊτατη εκπαίδευςη ςε 

πεδίο επιχειρηματικήσ κερδοφορίασ και τουσ φοιτητζσ και τισ οικογζνειζσ τουσ ςε πελάτεσ. 

Ολοκλθρϊνει όςα χρόνια τϊρα προετοίμαηαν ςυηθτϊντασ και νομοκετϊντασ οι κυβερνιςεισ ΠΑΣΟΚ-

ΝΔ, όςα εδϊ και πάνω από δεκαετία ζχουν ςυναποφαςίςει ςτθν Ε.Ε. με τθ Συνκικθ τθσ Μπολόνια. 

Είναι κομμάτι τησ ενιαίασ ςαρωτικήσ αντιλαϊκήσ επίθεςησ, που η κυβζρνηςη και οι ςφμμαχοι τησ 

ζχουν εξαπολφςει ςτο όνομα τησ κρίςησ. 

Μετατρζπει πλιρωσ τα ιδρφματα ςε επιχειριςεισ που κα λειτουργοφν με πρόςχθμα τθν οικονομικι 

και διοικθτικι αυτοτζλεια και τθν αξιολόγθςθ, με όρουσ «ανταγωνιςτικότθτασ». Θα χρθματοδοτοφνται 

εν μζρει από το Κράτοσ, με βάςθ βζβαια τα αποτελζςματα των αξιολογιςεων, αλλά κυρίωσ κα 

αναηθτοφν πόρουσ από τισ επιχειριςεισ και από χορθγοφσ μζςω εδρϊν που κα ζχουν ςε κάκε ίδρυμα. 

Εξωκεί τα μζλθ ΔΕΠ ςε ρόλο πλαςιζ επιχειριςεων. Διαμορφϊνει το ζδαφοσ για ακριβοπλθρωμζνθ 

φοιτθτικι μζριμνα μζςω τθσ ίδρυςθσ ΝΠΙΔ, που κα διαχειρίηεται τθν περιουςία και τουσ πόρουσ του 

κάκε ιδρφματοσ.  

Διαλφει τα πτυχία και τα επιςτθμονικά αντικείμενα, εξαρτϊντασ τθν φπαρξι τουσ από τθν επιτυχι 

«αξιολόγθςθ» με κριτιρια τθσ αγοράσ. Αντιςτοιχίηει γνϊςεισ με πιςτωτικζσ μονάδεσ (credits) και 

προάγει τθ λογικι τθσ κατάρτιςθσ, των δεξιοτιτων και του ατομικοφ φακζλου προςόντων. Ετοιμάηει 

μαηικι εκδίωξθ φοιτθτϊν που δυςκολεφονται να ολοκλθρϊςουν τισ ςπουδζσ τουσ και μάλιςτα 

ονομάηει τουσ «αποδεδειγμζνα εργαηόμενουσ» ςε «μερικισ φοίτθςθσ», καταργϊντασ τθ φοιτθτικι 

μζριμνα.  

Καταργεί ουςιαςτικά το άςυλο και διορίηοντασ τθν ανϊτερθ διοικθτικι αρχι, ελαχιςτοποιεί τθν 

εκπροςϊπθςθ των φοιτθτϊν και μθδενίηει αυτιν των εργαηόμενων ςτα όργανα διοίκθςθσ. 

Ελαςτικοποιεί περαιτζρω τισ ςχζςεισ εργαςίασ κακθγθτϊν και εργαηομζνων, που βρίςκονται υπό 

αίρεςθ ανάλογα με το πόςο πεικαρχθμζνοι και αποτελεςματικοί ςτθν εξεφρεςθ πόρων είναι. Καταργεί 

τθ βακμίδα του λζκτορα και κάνει τουσ επίκουρουσ υπό κθτεία, αυξάνει τουσ ςυμβαςιοφχουσ 

«εντεταλμζνουσ διδαςκαλίασ». Φτιάχνοντασ ζνα καινοφργιο φορζα ΕΕΕΠ αλλοιϊνει και υποβακμίηει 

το ζργο που προςζφερε ωσ τϊρα ο φορζασ του ΕΕΔΙΠ, απομακρφνοντασ ζνα μεγάλο αρικμό 

ςυναδζλφων. Ετοιμάηει εκατοντάδεσ απολφςεισ εργαηομζνων ςυμβαςιοφχων, αξιοποιϊντασ 

παράλλθλα και το νόμο για τισ ςυγχωνεφςεισ ςτο δθμόςιο. 

Αυτζσ οι εξελίξεισ είναι βαθιά αντιδραςτικζσ. Βαθαίνουν τουσ φραγμοφσ ςτη μόρφωςη και 

διαμορφϊνουν ΑΕΙ πλιρωσ εξαρτϊμενα από το μθ δθμόςια χρθματοδότθςθ, με τουσ κακθγθτζσ, τουσ 

εργαηόμενουσ και τουσ φοιτθτζσ υπό διαρκι αίρεςθ.  

Το «μεςοπρόθεςμο» διαρκείασ τησ παιδείασ δε θα περάςει! Τα όργανα διοίκηςησ να δεςμευτοφν 

πωσ δε θα εφαρμόςουν οφτε τελεία! Υπεργολάβοι των μονοπωλίων δε θα γίνουμε! 

Προτείνουμε ςτθ Σφγκλθτο λόγω των ςτενϊν χρονικϊν ορίων, άμεςη αναςτολή όλων των λειτουργιϊν 

του Ιδρφματοσ μζχρι την ημζρα ψήφιςησ του νομοςχεδίου και καλοφμε όλα τη πανεπιςτημιακή 

κοινότητα ςε ςυλλαλητήριο τη μζρα κατάθεςησ του νομοςχεδίου ςτη Βουλή.  


