ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ
∆Ι∆ΑΚΤΙΚΟΥ και ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ των Α.Ε.Ι.
Ιπποκράτους 35, 6ος όροφος, ΑΘΗΝΑ 10680
∆ικτυακός τόπος : http://www.ntua.gr/posdep
Ηλεκτρονική ∆ιεύθυνση : posdep@cs.ntua.gr

Πρόεδρος: Λ. Απέκης e-mail: lapekis@central.ntua.gr
Γραµµατέας: Π. Γεωργιάδης e-mail: pangeorg@central.ntua.gr

1 Αυγούστου 2007

ΥΠΟΜΝΗΜΑ
προς τη ∆ΙΑΡΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
και τη ∆ΙΑΡΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Γιατί απορρίπτουµε το νοµοσχέδιο για την έρευνα και την τεχνολογία
Η κυβέρνηση µέσα στο καλοκαίρι προωθεί στη Βουλή για ψήφιση το σχέδιο νόµου για την
"έρευνα και την τεχνολογία" (µε αρµόδιο το υπουργείο Ανάπτυξης και συνυπεύθυνο το
Υπουργείο Παιδείας) και δίνει το προσχέδιο νόµου για τα "µεταπτυχιακές σπουδές" (του
Υπουργείου Παιδείας) στο Εθνικό Συµβούλιο Παιδείας για το γνωστό "διάλογο" πριν την ψήφισή
του!
Τόσο το σχέδιο νόµου για την έρευνα και την τεχνολογία όσο και το προσχέδιο για τα
µεταπτυχιακά επιβάλλουν την ιδιωτικοποίηση και εµπορευµατοποίηση της ανώτατης
εκπαίδευσης και της έρευνας, παραδίδοντας δυο βασικούς κοινωνικούς τοµείς γνώσης και
ανάπτυξης στις δυνάµεις της αγοράς.
Ουσιαστικά αποτελούν - όπως και ο πρόσφατος νέος
νόµος για τα Πανεπιστήµια - εκτελεστικούς νόµους για την εφαρµογή της αναθεώρησης του
άρθρου 16 του Συντάγµατος, παρότι αυτή δεν πέρασε! Βέβαια η Κυβέρνηση επιµένει σε αυτή
τη "µεταρρύθµιση", στο πλαίσιο δηµιουργίας του ευρωπαϊκού χώρου ανώτατης εκπαίδευσης και
έρευνας, και είναι φανερό ότι είναι υπόθεση του κινήµατος Παιδείας να την αποτρέψει οριστικά.
Στο σχέδιο νόµου για την "έρευνα και την τεχνολογία" δεν υπάρχει καµία δέσµευση για τη
χρηµατοδότηση, γιαυτή τη στοιχειώδη προϋπόθεση.
Για την έρευνα και την τεχνολογία ιδρύονται, σύµφωνα µε το σχέδιο νόµου, φορείς έξω από τα
Πανεπιστήµια - Κέντρα και Ινστιτούτα, περιφερειακοί πόλοι καινοτοµίας - και θεσµοθετείται ένας
συγκεντρωτικός και γραφειοκρατικός µηχανισµός εποπτείας και διαχείρισης που θα λειτουργεί
µε τους "ανταγωνιστικούς κανόνες" της αγοράς, µε αδιαφάνεια και προς όφελος των ιδιωτικών
επιχειρήσεων µε τις οποίες θα συµπράττει.
Για την έρευνα µέσα στα Πανεπιστήµια, το προσχέδιο για τις ‘µεταπτυχιακές σπουδές’ επανιδρύει
(!) τα Ερευνητικά Πανεπιστηµιακά Ινστιτούτα (ΕΠΙ) – ένα θεσµό αποτυχηµένο που λειτούργησε
εις βάρος των Πανεπιστηµίων- τα οποία, ενώ θα λειτουργούν στο εσωτερικό του Πανεπιστηµίου,
θα είναι νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, θα αναπτύσσουν επιχειρηµατική δραστηριότητα, θα
µπορούν να συνεργάζονται και µε φορείς του ιδιωτικού τοµέα και να λειτουργούν µε αδιαφάνεια
και χωρίς τον έλεγχο και την εποπτεία των συλλογικών ακαδηµαϊκών οργάνων.
Το ίδιο προσχέδιο είναι γεµάτο από αντισυνταγµατικές διατάξεις.
Το Υπουργείο Παιδείας όχι
µόνο θα έχει το δικαίωµα να µην εγκρίνει Προγράµµατα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) που θα
προτείνουν πανεπιστηµιακά Τµήµατα, αν θεωρεί ότι δεν ανταποκρίνονται στις «ανάγκες
ανάπτυξης της χώρας», αλλά θα χρηµατοδοτεί κατά προτεραιότητα ΠΜΣ που θα
προκηρύσσονται (!) από τον Υπουργείο, παραβιάζοντας κατάφορα την αυτοτέλεια των
Ιδρυµάτων.
Το προσχέδιο θεσµοθετεί τα δίδακτρα για όλα τα ΠΜΣ, εκτός από ένα σε κάθε
Τµήµα, θεσµοθετεί τη «µαύρη εργασία», αφού υποχρεώνει µεταπτυχιακούς φοιτητές και
υποψήφιους διδάκτορες να προσφέρουν «εκπαιδευτικές υπηρεσίες», επιτρέπει την υπονόµευση
της ελληνικής γλώσσας ως γλώσσας της επιστήµης και της τεχνολογίας, αφού εισάγει ξένες
γλώσσες για τη διδασκαλία µαθηµάτων και τη συγγραφή πτυχιακών και διδακτορικών εργασιών.
Η κυβέρνηση, όπως εκφράστηκε και στον πρόσφατο νέο νόµο 3549/2007, δεν θέλει το
Πανεπιστήµιο ίδρυµα αυτοδιοικούµενο, όπου αναπτύσσεται η διδασκαλία και η έρευνα σε

πλαίσιο ελευθερίας και δηµοκρατικής λειτουργίας, αλλά αυταρχικό εκπαιδευτήριο, υπό πλήρη
πολιτικό έλεγχο, που παρέχει, αντί των πανεπιστηµιακών σπουδών, υποβαθµισµένη κατάρτιση
χωρίς αυτοδύναµη έρευνα και το οποίο να λειτουργεί σαν ιδιωτική επιχείρηση.
Για όλους αυτούς του λόγους, η Εκτελεστική Γραµµατεία της ΠΟΣ∆ΕΠ:
•
•

Απορρίπτει οµόφωνα το νοµοσχέδιο για την ‘έρευνα και την τεχνολογία’ και το
προσχέδιο για τις ‘µεταπτυχιακές σπουδές’.
Καταδικάζει την αντιδηµοκρατική πρακτική της κυβέρνησης και ζητά να µην
προχωρήσει στην ψήφιση αυτών των κρίσιµων για τα Πανεπιστήµια και τη χώρα
νοµοθετηµάτων µέσα στο θέρος, δηλαδή ερήµην της πανεπιστηµιακής κοινότητας.

∆ιεκδικούµε δηµόσια και δωρεάν παιδεία για τη νεολαία και όλο τον ελληνικό λαό και σε όλες τις
βαθµίδες της εκπαίδευσης. ∆ιεκδικούµε ∆ηµόσιο Πανεπιστήµιο που αναπτύσσει σε καθεστώς
ελευθερίας και δηµοκρατίας αυτοδύναµα τις θεµελιώδεις δραστηριότητές του: τη διδασκαλία και
την έρευνα προς όφελος της κοινωνίας συνολικά και όχι σύµφωνα µε τις επιταγές της αγοράς
και των επιχειρήσεων.
Γιαυτό διεκδικούµε τη χρηµατοδότηση της βασικής έρευνας που
αποτελεί προϋπόθεση για τη λειτουργία του Πανεπιστηµίου, αξιοπρεπείς αποδοχές και
αποκλειστική απασχόληση για τους πανεπιστηµιακούς.
∆ιεκδικούµε και απαιτούµε από την κυβέρνηση να εξασφαλίζει τις προϋποθέσεις σε
χρηµατοδότηση, προσωπικό και θεσµούς -- δηλαδή να εφαρµόζει ακριβώς το άρθρο 16 του
Συντάγµατος -- ώστε το ∆ηµόσιο Πανεπιστήµιο να µπορεί να ανταποκρίνεται στον κοινωνικό
του ρόλο.
Οι πανεπιστηµιακοί:
• Υπερασπιζόµαστε τον κοινωνικό ρόλο του ∆ηµόσιου Πανεπιστηµίου, όπου η έρευνα και οι
µεταπτυχιακές σπουδές αποτελούν θεµελιώδεις δραστηριότητες των Πανεπιστηµίων και
πρέπει να είναι έργο και ευθύνη του Τµήµατος, της βασικής ακαδηµαϊκής µονάδας. ∆εν
θα επιτρέψουµε να µετατραπούν σε επιχειρηµατική δραστηριότητα διαφόρων φορέων και
ιδιωτών.
Η επιβολή διδάκτρων, ο πολιτικός έλεγχος των µεταπτυχιακών σπουδών από
τον Υπουργό Παιδείας και η εκχώρηση του δικαιώµατος για µεταπτυχιακές σπουδές και
χορήγηση µεταπτυχιακών και διδακτορικών τίτλων σε ιδιωτικούς φορείς, όπως ορίζει το
προσχέδιο για τις ‘µεταπτυχιακές σπουδές’, παραβιάζουν συνταγµατικές εγγυήσεις που
κατοχυρώνουν τη δηµόσια και δωρεάν παιδεία και την αυτοδιοίκηση των Πανεπιστηµίων.
• Σε συντονισµό µε τους φοιτητές και το κίνηµα παιδείας συνολικά, που απέτρεψε την
αναθεώρηση του άρθρου 16 και συνέβαλε στην αποτροπή της συνολικής αντιδραστικής
αναθεώρησης του Συντάγµατος, θα αγωνιστούµε να αποτρέψουµε την υποβάθµιση της
ανώτατης εκπαίδευσης, την εµπορευµατοποίηση και ιδιωτικοποίησή της και τη µετατροπή
της έρευνας σε επιχειρηµατική δραστηριότητα έξω και µέσα στα Πανεπιστήµια προς
όφελος των ιδιωτικών συµφερόντων.
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