ΟΜΙΛΙΑ Ν.Σ. Α.Ε.Ι. ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ 6.3.07
Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε,
Κυρία Υπουργέ, κύριες και κύριοι συνάδελφοι,
Είναι γνωστό σε όλους µας ότι η τριτοβάθµια εκπαίδευση εδώ και πολλά χρόνια
έχει κυριευθεί από το φόβο της µεταρρύθµισης. Σήµερα, ενώ τα πανεπιστήµια
λειτουργούν παγκοσµίως ως πηγή έρευνας και πρωτοποριακής γνώσης, τα
ελληνικά

πανεπιστήµια
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ατολµία.

Φοβούνται

την

αξιολόγηση. Οι στόχοι του νοµοσχεδίου είναι συγκεκριµένοι: ουσιαστική
αυτοδιοίκηση στο δηµόσιο πανεπιστήµιο, ευελιξία στις αποφάσεις του, απόλυτη
διαφάνεια στη λειτουργία του, αλλά και υποστήριξη των φοιτητών που
αντιµετωπίζουν ιδιαίτερες δυσκολίες.

Πρώτον

και

κυριότερο.
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η

πλήρης

αυτοδιοίκηση

των

πανεπιστηµίων, τόσο σε οικονοµικό όσο και σε διοικητικό επίπεδο. Είναι ένα
αίτηµα της πανεπιστηµιακής κοινότητας που γίνεται πραγµατικότητα. ∆εν είναι
δυνατόν να συζητάµε για αξιολόγηση των πανεπιστηµίων χωρίς την ουσιαστική
αυτοδιοίκηση τους. Είναι αντιφατικό από τη µία να θέλουµε τα πανεπιστήµια
υπόλογα για τις πράξεις τους και να απαιτούµε την αξιολόγηση τους, και από
την άλλη να µην τους δίνουµε τη δυνατότητα και την ευελιξία να καθορίσουν τα
ίδια τον προγραµµατισµό τους.

Ένα άλλο, ιδιαίτερα σηµαντικό σηµείο του νοµοσχεδίου, είναι η ενίσχυση της
διαφάνειας στη λειτουργία των πανεπιστήµιων.
•

Η καθιέρωση τετραετούς ακαδηµαϊκού προγραµµατισµού,

•

Η θεσµοθέτηση υποχρεωτικού Εσωτερικού κανονισµού λειτουργίας,

•

Η υποχρέωση των πανεπιστηµίων να δηµοσιοποιούν στοιχεία για όλες τις
δραστηριότητες τους ακόµα και στο διαδίκτυο,

είναι πολύ σωστά µέτρα που θα αυξήσουν την διαφάνεια στα Α.Ε.Ι. στο µέγιστο
βαθµό. ∆εν είναι δυνατόν να συνεχισθεί αυτό που γίνεται µέχρι σήµερα. Να
καταβάλει από τη µία ο φορολογούµενος χρήµατα για την εκπαίδευση των
παιδιών του, και από την άλλη, να µην γίνεται κανένας έλεγχος σχετικά µε την

ανταποδοτικότητα αυτών των χρηµάτων. Κάτι τέτοιο είναι δηµοκρατικά και
κοινωνικά απαράδεκτο. Επίσης ιδιαίτερα σηµαντική σε αυτό το πλαίσιο είναι η
πρόβλεψη στο άρθρο 19 για την κοινωνική λογοδοσία των Πανεπιστηµίων.

Σχετικά µε τα µέτρα του νοµοσχεδίου για την υποστήριξη των φοιτητών που
αντιµετωπίζουν οικονοµικές ή άλλες δυσκολίες: Είναι πολύ σηµαντικά, αλλά
πιστεύω πως πρέπει να επεκταθούν ακόµα περισσότερο, ιδιαίτερα από τα ίδια
τα πανεπιστήµια.

Θέλω να ευχαριστήσω εδώ την Υπουργό που έκανε δεκτή την τροπολογία µου,
ώστε κάθε πανεπιστηµιακό τµήµα να υποχρεούται πλέον να διαθέτει ειδική
υπηρεσία για την υποστήριξη και των φοιτητών µε αναπηρία. Γνωρίζουµε όλοι
πολύ καλά ότι σήµερα δυστυχώς, στα περισσότερα πανεπιστήµια δεν υπάρχουν
συγγράµµατα σε γραφή Braille για τους τυφλούς φοιτητές, δεν υπάρχουν
διερµηνείς στη νοηµατική γλώσσα για τους κωφούς, ενώ οι φοιτητές µε κινητικά
προβλήµατα

δεν

µπορούν

να

παρακολουθήσουν

τις

παραδόσεις

των

µαθηµάτων, αφού οι υποδοµές προσβασιµότητας στην πλειοψηφία των κτηρίων
είναι απαράδεκτες. Η λειτουργία ειδικής υπηρεσίας υποστήριξης σε κάθε
τµήµα πανεπιστηµίου σίγουρα είναι µια σηµαντική βοήθεια προς τους φοιτητές
µε αναπηρία.

Θα ήθελα να καταθέσω και µια νέα πρόταση στο άρθρο 13. Σχετικά µε τις
ανταποδοτικές υποτροφίες, προτείνω να προβλεφθούν στο άρθρο 13 ,
ανταποδοτικές υποτροφίες ειδικά για φοιτητές που προσφέρουν υποστηρικτικές
υπηρεσίες σε φοιτητές µε αναπηρία. Για παράδειγµα, θα µπορούσαν να δοθούν
ανταποδοτικές υποτροφίες για αναγνώστες σε φοιτητές µε προβλήµατα όρασης,
για διερµηνείς νοηµατικής γλώσσας σε κωφούς φοιτητές ή για συνοδούς σε
φοιτητές µε κινητική αναπηρία. Με αυτή τη ρύθµιση, την ίδια στιγµή, θα
δίνεται οικονοµική ενίσχυση σε κάποιον φοιτητή µε οικονοµικές δυσκολίες, και
κάποιος φοιτητής µε αναπηρία θα µπορεί ευκολότερα, µε τη βοήθεια του
συµφοιτητή του, να ξεπεράσει τα προβλήµατα που αντιµετωπίζει κατά τη
διάρκεια των σπουδών του. Αυτός ο θεσµός πρέπει να σηµειώσω ότι ήδη

εφαρµόζεται εδώ και πολλά χρόνια σε αρκετά πανεπιστήµια του εξωτερικού µε
µεγάλη επιτυχία.

Θέλω να επισηµάνω ως ιδιαίτερα θετική την υποχρέωση των καθηγητών να
διανέµουν σε όλους τους φοιτητές που έχουν εγγραφεί στο κάθε µάθηµα τους
κατά την πρώτη εβδοµάδα των µαθηµάτων, αναλυτικό διάγραµµα µελέτης.
Είναι καιρός επιτέλους να υιοθετηθεί αυτή η πρακτική που αποτελεί κανόνα σε
όλα τα πανεπιστήµια των χωρών µε τις οποίες θέλουµε να συναγωνιστούµε.
Θεωρώ επίσης πολύ θετική τη ρύθµιση που καθορίζει ότι κάθε εξάµηνο διαρκεί
τουλάχιστον 13 εβδοµάδες διδασκαλίας, που καλύπτουν έναν ελάχιστο αριθµό
πιστωτικών µονάδων. ∆εν είναι δυνατόν να γίνονται εκπτώσεις στο χρόνο
διάρκειας της διδασκαλίας κατά περίπτωση, απλά για να ολοκληρωθεί ένα
εξάµηνο σπουδών. Αυτά δεν γίνονται πουθενά στον κόσµο. Με τη νέα ρύθµιση
επιτυγχάνεται και η συγκρισιµότητα των µαθηµάτων, αλλά και µπορεί να
εφαρµοσθεί ένα ενιαίο σύστηµα πιστωτικών µονάδων. Συµφωνώ επίσης µε τη
ρύθµιση που προβλέπει ανώτατο όριο διάρκειας σπουδών και βάζει τέλος στο
µοναδικό
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οικονοµικό το ζήτηµα, είναι και θέµα αναβάθµισης της θέσης και ποιότητας
των Ελληνικών Πανεπιστηµίων,. Σε σύγκριση µε τα πανεπιστήµια της
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το προπτυχιακό δίπλωµα πρέπει να ολοκληρωθεί σε τρία
ή τέσσερα ακαδηµαϊκά έτη.

Για το θέµα του ακαδηµαϊκού ασύλου: Με τις ρυθµίσεις του νοµοσχεδίου το
ακαδηµαϊκό άσυλο ενισχύεται ουσιαστικά. Το άσυλο όµως των ιδεών και της
ελεύθερής έκφρασής. Το άσυλο των φοιτητών. Πρέπει, κύριοι συνάδελφοι, να
δώσουµε επιτέλους το πανεπιστήµιο σ’ αυτούς που τους ανήκει. Ελεύθερο από
τις µειοψηφίες που το κλείνουν όποτε τους αρέσει. Ελεύθερο από τα
εγκληµατικά στοιχεία που λυµαίνονται καθηµερινά τους χώρους του. Θεωρώ
ότι το νοµοσχέδιο, µέσα από τις ευέλικτες διαδικασίες που ορίζει, δίνει πολύ
σωστά την εξουσία στα πανεπιστήµια να προστατεύσουν, αλλά και να
οριοθετήσουν τους χώρους που θα ισχύει το άσυλο.

Κυρία υπουργέ, κύριες και κύριοι συνάδελφοι,

Η αποστολή ενός σύγχρονου πανεπιστήµιου είναι να προετοιµάζει τους
αυριανούς επιστήµονες της χώρας. Επιστήµονες έτοιµους να ανταποκριθούν
στις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας. Επιστήµονες που θα µπορούν να
ανταγωνιστούν

τουλάχιστον

τους

συναδέλφους

τους

από

τις
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ευρωπαϊκές χώρες. ∆υστυχώς το ελληνικό πανεπιστήµιο στη σηµερινή του
µορφή αδυνατεί να εκπληρώσει αυτή του την αποστολή. Αδυνατεί να
παρακολουθήσει

τις

ευρωπαϊκές
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στο

χώρο

της
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εκπαίδευσης. Υπερψηφίζω το σχέδιο νόµου, διότι µε τις ουσιαστικές του
ρυθµίσεις, είναι βέβαιο ότι θα δώσει στην τριτοβάθµια εκπαίδευση το χαµένο
της προσανατολισµό. Ήρθε η ώρα να κάνουµε ένα βήµα µπροστά.

Ορισµένοι θεωρούν ότι η µεταρρύθµιση που συζητάµε σήµερα δεν είναι
ρεαλιστική, δεν µπορεί να εφαρµοσθεί στην πράξη. Κάνουν µεγάλο λάθος.
Σίγουρα το σχέδιο νόµου δεν θα λύσει τα προβλήµατα της τριτοβάθµιας
εκπαίδευσης µέσα σε 10 µέρες. Χρειάζεται χρόνος και αγώνας. Αυτόν τον
αγώνα είµαστε αποφασισµένοι να τον δώσουµε µέχρι τέλους. Θα τον δώσουµε
και θα τον κερδίσουµε. Η κυβέρνηση οφείλει να προχωρήσει την µεταρρύθµιση
στην παιδεία όπως δεσµεύθηκε µε το προεκλογικό της πρόγραµµα. Αυτό
επιβάλλει ο σεβασµός προς τους πολίτες που την εµπιστεύθηκαν να κυβερνήσει
τη χώρα.
Αυτοί που θέλουν τα πανεπιστήµια χώρους αδράνειας και συντήρησης θα µας
βρουν απέναντι τους. Θα βρουν απέναντι τους την πλειοψηφία της ελληνικής
κοινωνίας.
Σας ευχαριστώ

