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Απόφαση του Δ.Σ. Συλλόγου ΔΕΠ ΕΜΠ  

Για το Νομοσχζδιο για την Παιδεία 

Το ΔΣ του Συλλόγου ΔΕΠ ΕΜΠ εκφράηει τθν αποδοκιμαςία του προσ τθν κυβζρνθςθ και 

ειδικά προσ τθ νζα θγεςία του Υπουργείου Παιδείασ, Ζρευνασ και Θρθςκευμάτων για το 

γεγονόσ ότι το πολυνομοςχζδιο για τθν Παιδεία (γνωςτό ωσ «νόμοσ Μπαλτά»), δεν 

φαίνεται να αποτελεί πλζον κυβερνθτικι προτεραιότθτα. Το Ν/Σχ. αυτό ζχει ιδθ κατατεκεί 

ςτθ Βουλι για ψιφιςθ μετά από πολφμθνθ επεξεργαςία και ςυηιτθςθ και κα ζπρεπε να 

είχε ιδθ ψθφιςτεί, μιασ και ιταν ουςιαςτικά ζτοιμο από τον Απρίλιο. Χωρίσ να φζρνει τισ 

τομζσ που ζχει ανάγκθ ςυνολικά θ εκπαίδευςθ ςτθ χϊρα μασ, το Ν/Σχ. αποκακιςτοφςε 

οριςμζνεσ ςοβαρότατεσ ςτρεβλϊςεισ ςτθ λειτουργία των ΑΕΙ, ςτρεβλϊςεισ που είχαν 

επιβάλει οι διαβόθτοι νόμοι Διαμαντοποφλου - Αρβανιτόπουλου.  

Καταργοφςε το κραυγαλζα αντιδθμοκρατικό μζτρο τθσ προεπιλογισ των υποψθφίων 

Πρυτάνεων και Κοςμθτόρων από τα Συμβοφλια Ιδρφματοσ (Σ.Ι.), όπωσ καταργοφςε και τα 

ίδια τα Σ.Ι., τα οποία ζχουν εξελιχκεί ςε ςτιριγμα των πιο ακραίων αντιδθμοκρατικϊν 

εκτροπϊν μζςα ςτα ΑΕΙ. Αποκακιςτοφςε τθν εκλογι αντιπρυτάνεων, που τϊρα είναι όλοι 

τουσ διοριςμζνοι. Αναγνϊριηε το προφανζσ, ότι θ πανεπιςτθμιακι κοινότθτα είναι οι 

διδάςκοντεσ, οι φοιτθτζσ και οι εργαηόμενοι ςτα πανεπιςτιμια, και επανζφερε τθ 

ςυμμετοχι όλων των μελϊν τθσ ςτισ διαδικαςίεσ ανάδειξθσ οργάνων διοίκθςθσ. Επανζφερε 

το Τμιμα ωσ βαςικό εκπαιδευτικό, ερευνθτικό και διοικθτικό κφτταρο ενόσ αυτοτελοφσ 

επιςτθμονικοφ πεδίου. Επανζφερε τθ διαφάνεια ςτισ διαδικαςίεσ εξζλιξθσ και εκλογισ των 

μελϊν ΔΕΠ, οι οποίεσ ςε οριςμζνεσ περιπτϊςεισ είχαν καταντιςει γελοιογραφίεσ (μθ) 

ακαδθμαϊκότθτασ. Τζλοσ, απζρριπτε τθ διαβλθτι θλεκτρονικι ψθφοφορία.  

Όλα τα παραπάνω μζτρα αφοροφν ςτοιχειϊδεισ προχποκζςεισ για τθ δθμοκρατικι 

λειτουργία των ΑΕΙ και θ ψιφιςι τουσ, χωρίσ να μεταβάλλει ριηικά το κεςμικό ζκτρωμα που 

δθμιοφργθςε ο ν. Διαμαντοποφλου, κα ιταν το αναγκαίο πρϊτο βιμα για τθν επαναφορά 

τθσ δθμοκρατίασ (ακόμα και τθσ κοινισ λογικισ) ςτον ακαδθμαϊκό χϊρο.  Είναι τραγικό το 

ότι, ςτθν Ελλάδα του 2015, αποτελεί πεδίο διεκδίκθςθσ θ λειτουργία των 

αυτοδιοικοφμενων ΑΕΙ με ςτοιχειϊδεισ όρουσ δθμοκρατίασ. Αποδεικνφοντασ ότι θ 

εφαρμογι μνθμονιακϊν πολιτικϊν ςυμβαδίηει κατ' ανάγκθ με τθν καταςτολι και τον 

περιοριςμό τθσ δθμοκρατίασ, θ ανάκλθςθ του κατατεκειμζνου Ν/Σχ. κα αντιπροςωπεφει 



περιφανι νίκθ για τουσ φανατικοφσ υποςτθρικτζσ τθσ διάλυςθσ των Δθμόςιων 

Πανεπιςτθμίων. 

Το ΔΣ του Συλλόγου ΔΕΠ ΕΜΠ απαιτεί τθν άμεςθ ςυνζχιςθ των διαδικαςιϊν ψιφιςθσ του 

Ν/Σχ. για τθν Παιδεία, ςε ότι αφορά ςτθν τριτοβάκμια εκπαίδευςθ, από το ςθμείο που 

ςταμάτθςαν με τθν διακοπι των εργαςιϊν τθσ Βουλισ, χωρίσ απολφτωσ καμία ζκπτωςθ ςτο 

περιεχόμενό του, αναγνωρίηοντασ ότι αυτό αποτελεί προχπόκεςθ για τθν ςτοιχειϊδθ 

υλοποίθςθ του ρόλου του Δθμόςιου Πανεπιςτθμίου. 

 

Για το Δ.Σ. του Συλλόγου ΔΕΠ 

Ο Πρόεδροσ  Ο Γραμματζασ 
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