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Μετά από πρόσκληση του Δ.Σ. σε Γενική Συνέλευση των μελών του, ο Ενιαίος Φορέας Διδασκόντων (ΕΦΔ) 

της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών (ΣΚΕ) του Πανεπιστημίου Κρήτης συνεδρίασε προκειμένου να 

συζητήσει την από 6/9/2019 επιστολή της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων. Κατόπιν διαλογικής 

συζήτησης και επεξεργασίας ο ΕΦΔ/ΣΚΕ συνοψίζει τις θέσεις του στα παρακάτω βασικά σημεία: 

- Θεωρούμε αυτονόητο ότι η κυβέρνηση και η αρμόδια υπουργός έχουν την δημοκρατική νομιμοποίηση 

να αναλάβουν πολιτικές και νομοθετικές πρωτοβουλίες για τη μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου 

που διέπει την οργάνωση και λειτουργία των ΑΕΙ. Εκτιμάμε ωστόσο ότι τα πρώτα δείγματα γραφής, 

όπως η κατάργηση του ασύλου, η κατάργηση των διετών προγραμμάτων στα ΑΕΙ, η κατάργηση των 

Τμημάτων Ελεύθερης Πρόσβασης, χωρίς την παραμικρή διαβούλευση, προκαλούν εύλογες 

αμφιβολίες για τις προθέσεις και τις απώτερες στοχεύσεις. 

- Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η απουσία αναστοχασμού αναφορικά: (α) με τα προβλήματα και τις 

δυσλειτουργίες που προκαλεί το ισχύον πλαίσιο και κυρίως η δραστική περικοπή της χρηματοδότησης, 

(β) με τα επιτεύγματα του ελληνικού Πανεπιστημίου, και μάλιστα σε ένα δυσμενές οικονομικό και 

θεσμικό περιβάλλον. Ανεξάρτητα από τις προθέσεις αυτή η προσέγγιση  δημιουργεί παραπλανητικές 

εντυπώσεις για το δημόσιο πανεπιστήμιο το οποίο υπηρετούμε τροφοδοτώντας αρνητικά στερεότυπα. 

- Υστέρα από έντονο προβληματισμό η Γ.Σ αποφάσισε ομόφωνα να μην συζητήσει, σε αυτή τη φάση, 

επί της ουσίας τις προτάσεις της κ. Υπουργού,  εκτιμώντας ότι η οργάνωση της διαβούλευσης είναι 

εξαιρετικά προβληματική και δεν προσφέρει τη δυνατότητα για γόνιμο και ουσιαστικό διάλογο. 

Πρώτον διότι οι προτάσεις που δημοσιοποιήθηκαν  είναι ασαφείς, γενικόλογες, αμφίσημες ενίοτε και 

αντιφατικές, γεγονός που δεν επιτρέπει τη διατύπωση και τη σύνθεση συγκεκριμένων θέσεων. Δεύτερον 

διότι η διαβούλευση δρομολογήθηκε χωρίς κανένα σχεδιασμό, χωρίς κανόνες και κυρίως σε ασφυκτικά 

χρονικά περιθώρια.  Έτσι είναι ορατός ο κίνδυνος να εκφυλιστεί σε μια φλύαρη και εθιμοτυπική 

διαδικασία δίχως ουσιαστικό αποτέλεσμα. Η εμπειρία από την εκδήλωση  που οργάνωσαν οι 

πρυτανικές αρχές στο Ρέθυμνο στις 9.10.2019 καταδεικνύει το αλυσιτελές και το ατελέσφορο της 

μεθόδευσης. Έπειτα από τρεις ώρες εξαντλητικής συζήτησης κανείς δεν είχε και κανένας δεν έλαβε 

ασφαλείς απαντήσεις για της προθέσεις της  κ. Υπουργού, συζητήθηκαν τρία μόνο από τα 22 σημεία 

της συγκεκριμένης επιστολής, και ασφαλώς η συνάντηση δεν κατέληξε σε κανένα οριστικό 

συμπέρασμα, σε κανένα κοινό τόπο. 

Θέλουμε επίσης να μοιραστούμε την έντονη  ανησυχία μας για το γεγονός ότι το φιλόδοξο σχέδιο της ριζικής 

αναμόρφωσης του πανεπιστημιακού χάρτη δεν περιλαμβάνει καμία πρόνοια για το ζωτικό ζήτημα της 

χρηματοδότησης. Δεδομένου ότι τα τελευταία  χρόνια τα ΑΕΙ κινούνται στο όριο της βιωσιμότητας η 

απουσία αυτή υπονομεύει εκ των πραγμάτων το όλο εγχείρημα. 

Αναμένουμε με ενδιαφέρον το σχέδιο νόμου για το οποίο, είναι αυτονόητο, ότι θα πρέπει να δοθεί 

ικανός χρόνος διαβούλευσης ώστε η συζήτηση να γίνει στη βάση των συγκεκριμένων διατάξεων που θα 

περιέχει. Ελπίζουμε ότι θα έχουμε τη δυνατότητα να συμβάλλουμε με τις μικρές μας δυνάμεις σε ένα γόνιμο 

διάλογο για τα πραγματικά προβλήματα και τις ουσιαστικές ανάγκες των Α.Ε.Ι. Προσβλέπουμε σε μια 

διαδικασία χωρίς ιδεοληψίες και προκαταλήψεις, σε ένα ειλικρινή διάλογο που θα συνθέτει και δεν θα 

αποκλείει. Η εμπειρία άλλωστε έχει δείξει ότι  μεταρρυθμίσεις  χωρίς  ευρύτερες συναινέσεις  είναι 

καταδικασμένες σε αποτυχία. 

Σε κάθε περίπτωση όμως πιστεύουμε ότι ο νέος  νόμος -πλαίσιο θα πρέπει να θωρακίσει  το 

αυτοδιοίκητο και να διασφαλίσει  τον ακαδημαϊκό, δημόσιο και δημοκρατικό χαρακτήρα του 

Πανεπιστημίου. 
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