
Παραπλανητικές προθέσεις 

Την προηγούµενη Παρασκευή, 13 Ιουνίου, λίγες µόλις ώρες πριν την έναρξη των εργασιών 
της Σύνοδου των Πρυτάνεων κατατέθηκε στη Βουλή το Σχέδιο Νόµου µε τίτλο «Θεσµικό 
πλαίσιο για τις µεταπτυχιακές σπουδές». Η εσπευσµένη κατάθεση αποτελεί ένδειξη του 
σεβασµού του Υπουργού Παιδείας προς τους Πρυτάνεις και τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά 
Ιδρύµατα της χώρας. Ας θεωρήσουµε ωστόσο το γεγονός ως άλλο ένα επεισόδιο στα όσα 
εκτυλίσσονται το τελευταίο διάστηµα στα Πανεπιστήµια και ας επικεντρωθούµε στην ουσία 
των θεµάτων. 

Οι συνυποβάλοντες την Εισηγητική Έκθεση Υπουργοί ισχυρίζονται ότι το θεσµικό πλαίσιο 
«είναι ανάγκη ... να παρακολουθεί τις ευρωπαϊκές εξελίξεις στην ανώτατη εκπαίδευση». 
Επειδή δύσκολα θα µπορούσε να υπάρχει αντίρρηση επ’αυτού, δικαιούµεθα να αναγνώσουµε 
κριτικά τις κύριες κατευθύνσεις του σχεδίου νόµου µε βάση τις διεργασίες για τη δηµιουργία 
του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης. Θα χρησιµοποιήσουµε ως αναφορά την 
τελευταία ανακοίνωση των Υπουργών Παιδείας που εκδόθηκε στο Λονδίνο στις 18 Μαΐου 
2007. Σηµειώνουµε ότι την ανακοίνωση αυτή συνυπογράφει η παρούσα κυβερνητική 
παράταξη. 

Στον Ευρωπαϊκό Χώρο διαµορφώνεται η τάση για ένα ενιαίο σύστηµα τριών κύκλων 
σπουδών: 

• Βασικής επιστηµονικής ή/και επαγγελµατικής εκπαίδευσης (bachelor) 
• Ολοκληρωµένης και σύνθετης επιστηµονικής ή/και επαγγελµατικής εκπαίδευσης 

(master) 
• ∆ιδακτορικής έρευνας (doctor) 

Ειδικότερα οι δύο πρώτοι κύκλοι σπουδών θεωρούνται αλληλένδετοι και γι’αυτό αρχικά 
αναφέρονταν ως µια δοµή δύο βαθµίδων (two-tier structure). 

Οι αλλαγές στη νοµοθεσία κινήθηκαν τα τελευταία χρόνια σε ένα στενό ελληνικό ορίζοντα, 
χωρίς συνολικό σχέδιο και µε αποσπασµατικές ρυθµίσεις. Ο Νόµος 3549/2007 αναφέρονταν 
στο παρελθόν, δηλαδή στο Νόµο 1268/1982, ενώ το παρόν σχέδιο νόµου αναφέρεται στο 
Νόµο 2083/1992. Ενώ απαιτούνταν µια συνολική και ενιαία αναµόρφωση του θεσµικού 
πλαισίου, µε µια συνολική αντίληψη της ανώτατης εκπαίδευσης και έρευνας, που να 
λαµβάνει φυσικά υπόψη τις ευρωπαϊκές εξελίξεις, να θέτει ως σκοπό την αναβάθµιση της 
Ανώτατης Εκπαίδευσης και να απαντά στις προκλήσεις του µέλλοντος, οι συντάκτες των 
νόµων φαίνεται να έχουν προς επίλυση ανοικτές διαφορές µε το παρελθόν. 

Με τις νοµοθετικές παρεµβάσεις της κυβέρνησης συντηρείται ένα σύστηµα µε δύο στάδια 
σπουδών προσδιορισµένα µε χρονικές κύρια προθέσεις: προ-πτυχιακό και µετα-πτυχιακό. Το 
προπτυχιακό στάδιο χαρακτηρίζεται από τη µαζική πρόσβαση φοιτητών/σπουδαστών σε 
υποχρηµατοδοτούµενα και ανέτοιµα ιδρύµατα µε αποτέλεσµα την προϊούσα υποβάθµιση των 
σπουδών. Στο µεταπτυχιακό επίπεδο µε το σχέδιο νόµου εισάγονται επιπλέον αντιφάσεις µε 
αποτέλεσµα την απώλεια κάποιας συνέπειας που διέθετε µέχρι τώρα. Στο εξής θα υπάρχουν 
δύο είδη Μεταπτυχιακών ∆ιπλωµάτων Ειδίκευσης, µε σαφώς διαφορετικό προσανατολισµό, 
που ωστόσο τυπικά θα είναι πλήρως ισότιµα, χορηγούµενα από Πανεπιστήµια και Τ.Ε.Ι. 
αντίστοιχα. Η ρύθµιση αυτή, ας σηµειώσουµε, αποτελεί ικανοποίηση ενός πελατειακού 
αιτήµατος που τέθηκε επιτακτικά, όταν πριν δύο χρόνια πολλά Τ.Ε.Ι. βρέθηκαν µε πολύ 



µικρό αριθµό σπουδαστών, λόγω της βάσης του «10» στις πανελλήνιες εξετάσεις. 
Αποφασίσθηκε δηλαδή να καταστούν ελκυστικά τα Τ.Ε.Ι. µέσω της δυνατότητας χορήγησης 
Μεταπτυχιακού ∆ιπλώµατος Ειδίκευσης ισότιµου µε αυτό των Πανεπιστηµίων! 

Επανερχόµενοι στη δοµή των σπουδών στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής εναρµόνισης ας δούµε τι 
αναφέρει σχετικά η ανακοίνωση των Υπουργών: «Οι προσπάθειες πρέπει να επικεντρωθούν 
στο µέλλον στην κατάργηση των εµποδίων στην πρόσβαση και την πρόοδο µεταξύ των 
κύκλων» (παράγραφος 2.4). Ας δούµε επίσης τι αναφέρει στη σχετική µε την κοινωνική 
διάσταση παράγραφο 2.18: «Επιβεβαιώνουµε τη σηµασία της ολοκλήρωσης των σπουδών 
χωρίς εµπόδια σχετικά µε το κοινωνικό υπόβαθρο και την οικονοµική κατάσταση. Εποµένως 
συνεχίζουµε τις προσπάθειες παροχής επαρκών υπηρεσιών στους φοιτητές, δηµιουργίας πιο 
ευέλικτων ροών σπουδών, και διεύρυνσης της συµµετοχής σε όλες τις βαθµίδες µε την αρχή 
των ίσων ευκαιριών». Μάλιστα οι κοινωνικές δράσεις χαρακτηρίσθηκαν µία από τις 
προτεραιότητες της περιόδου 2007-09. 

Το σχέδιο νόµου, µε εξαίρεση την αυτονόητη κάλυψη υγειονοµικής και νοσοκοµειακής 
περίθαλψης για τους µεταπτυχιακούς φοιτητές, ουδέν άλλο µέτρο λαµβάνει στην κατεύθυνση 
της εξασφάλισης ίσων ευκαιριών και της άρσης των εµποδίων που προέρχονται από τις 
κοινωνικές και οικονοµικές ανισότητες. Ακόµα όµως και αυτή η υγειονοµική κάλυψη θα 
γίνεται σε βάρος του προϋπολογισµού των ιδρυµάτων. 

Αντί να διευρύνονται οι δυνατότητες πρόσβασης και να αίρονται κοινωνικά και οικονοµικά 
εµπόδια, για πρώτη φορά στην ελληνική νοµοθεσία θεσµοθετούνται δίδακτρα για δηµόσια 
εκπαιδευτικά ιδρύµατα. Αξίζει εδώ να σταθούµε στο άρθρο 12, παρ. 1, του σχεδίου νόµου το 
οποίο και αντιγράφουµε. «∆ίδακτρα που έχουν καταβληθεί ή καταβάλλονται για 
Προγράµµατα Μεταπτυχιακών Σπουδών που συστήθηκαν µε βάση το Ν. 2083/1992, και 
αµοιβές ή αποζηµιώσεις που καταβλήθηκαν ή καταβάλλονται για τη λειτουργία των 
Προγράµµατα Μεταπτυχιακών Σπουδών σε µέλη ∆.Ε.Π. και στο διοικητικό προσωπικό του 
οικέιου ή άλλων Α.Ε.Ι. δεν αναζητούνται και εξακολουθούν να εισπράττονται ή να 
καταβάλλονται νοµίµως εφόσον υπήρξαν σχετικές αποφάσεις της Συγκλήτου Ειδικής 
Σύνθεσης ή της Συγκλήτου ...» Αφενός οµολογείται ότι επί 16 χρόνια εισπράττονταν 
δίδακτρα «µη νοµίµως» κι επιπλέον ότι τα χρήµατα χρησιµοποιούνταν ως πρόσθετη αµοιβή 
δηµοσίων λειτουργών και υπαλλήλων. Επιπλέον προτείνεται η νοµιµοποίηση των «µη 
νοµίµων» εισπράξεων εκ των υστέρων, αρκεί να υπάρχει σχετική απόφαση της Συγκλήτου. 
Κάθε σχόλιο είναι περιττό. Να σηµειώσουµε µόνο ότι η επιβολή διδάκτρων µόνο στο 
δεύτερο κύκλο σπουδών, θεωρείται στον ευρωπαϊκό χώρο άρνηση ή κατάχρηση της δοµής 
των σπουδών που προβλέπεται από τη διαδικασία της Μπολώνια. Για άλλη µια φορά µια 
εθνική κυβέρνηση επιρρίπτει την ευθύνη δυσµενών δικών της αποφάσεων στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση προκαλώντας αναίτια αρνητική στάση έναντι της Ένωσης. 

Ας επανέλθουµε όµως στις κύριες διατάξεις του σχεδίου νόµου. Η δηµόσια επιχορήγηση του 
συνόλου των Μεταπτυχιακών Προγραµµάτων Σπουδών προϋπολογίζεται σε 7,5 εκατοµµύρια 
ευρώ ετησίως, µε τη δυνατότητα µάλιστα το Υπουργείο να καθορίζει προτεραιότητες µε 
απροσδιόριστα κριτήρια. Το προβλεπόµενο ποσό δεν µπορεί να καλύψει ούτε τα λειτουργικά 
έξοδα. Εποµένως θα πρέπει να αναζητηθούν ιδιωτικές πηγές. Είναι όµως γνωστό ότι σε 
όποιες χώρες υπάρχει ιδιωτική χρηµατοδότηση της εκπαίδευσης, αυτή προέρχεται από τα 
νοικοκυριά. Συγκεκριµένα σύµφωνα µε την Έκθεση του ΟΟΣΑ (Education at a glance 2007, 
p. 211) πάνω από 90% της ιδιωτικής χρηµατοδότησης στην τριτοβάθµια εκπαίδευση 
καλύπτεται από τα νοικοκυριά. Καλούνται δηλαδή οι οικογένειες να καλύψουν σηµαντικό 



µέρος του κόστους των µεταπτυχιακών σπουδών, στο οποίο κόστος συµπεριλαµβάνονται και 
αµοιβές των διδασκόντων, αφού σύµφωνα µε το άρθρο 8, παρ. 2, µέχρι 65% των εσόδων θα 
µπορεί να διατίθεται για λειτουργικά έξοδα και αµοιβές-αποζηµιώσεις του προσωπικού. 
Υφίσταται επιπλέον ο κίνδυνος η προσφορά µαθηµάτων να επηρεάζεται, όπου θα υπάρχει 
ευχέρεια, από τη λιτή κρατική εισοδηµατική πολιτική. 

Το σχέδιο νόµου περιλαµβάνει επίσης ένα άρθρο µε ρυθµίσεις που αφορούν αποσπασµατικά 
στα Ερευνητικά Πανεπιστηµιακά Ινστιτούτα, που είναι Νοµικά Πρόσωπα Ιδιωτικού ∆ικαίου 
εντός του Πανεπιστηµίου, που είναι Νοµικό Πρόσωπο ∆ηµοσίου ∆ικαίου. Ενώ στις 
περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες καταβάλλεται προσπάθεια συνέργιας και συνένωσης των 
ερευνητικών προσπαθειών, στη χώρα µας διαιωνίζεται και συντηρείται ένα καθεστώς 
πολυδιάσπασης των δραστηριοτήτων που θα πρέπει να επιζήσουν µε ιδιωτικούς πόρους και 
κοινοτικά προγράµµατα. Φαίνεται ότι µετά την ψήφιση του Νόµου για την Έρευνα, που 
επίσης στερούνταν ολοκληρωµένης και ενιαίας αντιµετώπισης, χρειάζονταν να 
ικανοποιηθούν κάποια επιµέρους πανεπιστηµιακά αιτήµατα, χωρίς υποχρεωτικά να 
αντανακλούν τη συλλογική βούληση. 

Μετά από µια νοµοθετική παρέµβαση (Νόµος 3549/2007) που απέτυχε να αντιµετωπίσει τα 
προβλήµατα της Ανώτατης Εκπαίδευσης και µε τη νέα πρωτοβουλία, θα ανέµενε κανείς ότι 
στα πανεπιστήµια θα υπήρχε σύµπνοια και συµπόρευση για τη στήριξη και την αναβάθµιση 
του ∆ηµόσιου Πανεπιστήµιου. ∆εδοµένου µάλιστα ότι τα Πανεπιστήµια αυτοδιοικούνται, 
ολόκληρη η πανεπιστηµιακή κοινότητα έχει την ευκαιρία στην παρούσα φάση να εκφρασθεί 
εκλέγοντας στη διοίκηση µέλη που σθεναρά υπερασπίζονται τις ακαδηµαϊκές αρχές 
λειτουργίας για δηµόσια παιδεία µε ίσες ευκαιρίες για όλους. Αντίθετα τον τελευταίο µήνα 
είµαστε µάρτυρες εκφυλιστικών φαινοµένων παρεµπόδισης της ύψιστης δηµοκρατικής 
διαδικασίας εκλογής των αρχών διοίκησης. 

Θα πρέπει να γίνει κατανοητό και σεβαστό από όλους ότι η δηµοκρατία αποτελεί 
προϋπόθεση για κάθε θεµιτή επιδίωξη. Η παρεµπόδιση των δηµοκρατικών λειτουργιών εκ 
των πραγµάτων διευκολύνει και ικανοποιεί όσους απεργάζονται την περιθωριοποίηση και 
την ιδιωτικοποίηση των πανεπιστηµίων. Όσοι µετέχουν σε αυτές τις ενέργειες, τις 
υποθάλπουν, ή τις καλύπτουν, µε το πρόσχηµα της µη εφαρµογής του Νόµου 3549/2007 
βλάπτουν το Πανεπιστήµιο και πλήττουν την αυτονοµία του. Όσοι ενδιαφέρονται ουσιαστικά 
για ένα ποιοτικό και δηµοκρατικό Πανεπιστήµιο εναρµονίζουν τις πράξεις τους µε τις 
επιδιώξεις τους και αγωνίζονται αποφασιστικά και σταθερά µε ειρηνικά µέσα, µε την πειθώ 
και το διάλογο. ∆εν απαντούν στις προκλήσεις και στο φάσµα του συγκλονισµού µε 
αδιέξοδες συγκρούσεις και χαµένες εκ των προτέρων µάχες οπισθοφυλακών. Η προσπάθεια 
που έχει νόηµα και θα φέρει αποτέλεσµα, όσο µακρύς κι αν είναι ο δρόµος, είναι καθηµερινή, 
επίµονη και προπάντων παιδευτική. 
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