ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
Αριθμ. Πρωτ. ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ:

2989

Ημερομ. Κατάθεσης:

7/2/2022

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ
ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ Α΄ ΑΘΗΝΩΝ
7 Φεβρουαρίου 2022
ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, κα. Νίκη Κεραμέως.
Θέμα: «'Ιδρυση μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών στο Πάντειο Πανεπιστήμιο
με επιβολή ανταποδοτικού τέλους φοίτησης.»
Κυρία Υπουργέ,
Το Πάντειο Πανεπιστήμιο και η Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών ήταν τα δύο
ακαδημαϊκά ιδρύματα που προσέφεραν όλα τα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών
τους απολύτως δωρεάν. Στις 29 Δεκεμβρίου του περασμένου έτους η Σύγκλητος του
Παντείου Πανεπιστημίου αποδέχτηκε την ίδρυση του πρώτου μεταπτυχιακού
προγράμματος με δίδακτρα. Πρόκειται για ένα διατμηματικό, ξενόγλωσσο ΠΜΣ με
αντικείμενο τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό που συνδιοργανώνεται από τα τμήματα
Διεθνών, Ευρωπαϊκών & Περιφερειακών Σπουδών και Επικοινωνίας, Μέσων &
Πολιτισμού. Η πρόταση κατατέθηκε ως απόφαση των Γενικών Συνελεύσεων των δύο
τμημάτων και ψηφίστηκε ομόφωνα από τη Σύγκλητο του Ιδρύματος. Απέναντι σε
αυτήν την απόφαση όμως μέσα στην πανδημία οι νέοι ερευνητές και ερευνήτριες
χαρακτηρίζουν προκλητική την αναφορά «πως δε γίνεται λόγος για "δίδακτρα" αλλά
για "ανταποδοτικό τέλος" φοίτησης, το οποίο ορίζεται στα 2.500 ευρώ», όταν ήδη μια
πρωτοφανής ακρίβεια κατακαίει την αγορά και οι συνθήκες ενεργειακής φτώχειας
εξαπλώνονται με ιλιγγιώδεις ρυθμούς μέσα στην κοινωνία. Το ψήφισμα του
Πανελλαδικού Σωματείου Εργαζομένων στην Έρευνα και την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση
εναντιώνεται στην επιβολή διδάκτρων στο Πάντειο, είναι πολύ συγκεκριμένο και
αναφέρει: “Συνεχίζοντας την παράδοση ψήφισης εκπαιδευτικών μεταρρυθμίσεων σε
«νεκρές περιόδους» (όπως ψήφιση νόμων εν μέσω πανδημίας και Αύγουστο), η
πρόταση αυτή ψηφίστηκε εν μέσω εορταστικής περιόδου, όταν τα μέλη της
πανεπιστημιακής κοινότητας δεν βρίσκονται στο φυσικό τους χώρο. Εξίσου
προβληματικό κρίνεται πως η απόφαση λήφθηκε σε συνθήκες πανδημίας, με 100
νεκρούς την ημέρα, και με διαβλεπόμενη την επέλαση μίας νέας οικονομικής κρίσης.
Σε αυτή, λοιπόν, την συνθήκη, η διοίκηση του Πανεπιστημίου επέλεξε να λάβει αυτή
την απόφαση σχεδόν εν κρυπτώ. Η απόφαση αυτή αντιτίθεται σε προηγούμενη
απόφαση της Συγκλήτου που -υπερασπιζόμενη τον Δημόσιο και Δωρεάν Χαρακτήρα
του Παντείου Πανεπιστημίου- δεν επιτρέπει τη καταβολή διδάκτρων ή/και
οποιασδήποτε μορφής τελών φοίτησης για συμμετοχή σε προγράμματα σπουδών.
Είναι προκλητική η αναφορά στην απόφαση, πως δε γίνεται λόγος για «δίδακτρα»,
αλλά για «ανταποδοτικό τέλος» φοίτησης, το οποίο ορίζεται στα 2.500 ευρώ! Με βάση
την σχετική διατύπωση οι μεταπτυχιακοί/ες φοιτητές/ριες θα καταβάλλουν αυτό το

ποσό ώστε να έχουν πρόσβαση σε συγκεκριμένα δικαιώματα και υπηρεσίες, όπως η
γραμματειακή υποστήριξη, η πρόσκληση ξένων διδασκόντων για να πραγματοποιούν
διαλέξεις, αλλά και η πραγματοποίηση επισκέψεων των φοιτητών/τριών στο
εξωτερικό! Αυτή η λογική δεν περιγράφει πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών, αλλά
αντιστοιχεί σε επιχειρηματικό πλάνο ιδιωτικού πανεπιστημίου. Ας μην κρυβόμαστε
πίσω από τις λέξεις. Τα 2500 ευρώ είναι δίδακτρα, όπως και αν επιλέγουν κάποιοι/ες
να τα ονοματίζουν.
Η εμπορευματοποίηση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης μέσα από την επιβολή
διδάκτρων σε προγράμματα σπουδών (ΠΜΣ, ξενόγλωσσα προπτυχιακά, ΚΕΔΙΒΙΜ)
εντείνεται τα τελευταία χρόνια μέσα από διάφορες αναδιαρθρώσεις που πέρασαν οι
κυβερνήσεις των προηγούμενων χρόνων (νόμος Διαμαντοπούλου, Γαβρόγλου κ.α ). Στο
πλαίσιο της γενικευμένης υποχρηματόδοτησης της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης τα
τελευταία χρόνια, η επιβολή διδάκτρων συμβάλλει στην πλήρη αποσάρθρωση του
δημόσιου δωρεάν χαρακτήρα του πανεπιστημίου και εντείνει τους ταξικούς φραγμούς
στην εκπαίδευση.
Ως εργαζόμενες και εργαζόμενοι στην έρευνα και την τριτοβάθμια εκπαίδευση
δηλώνουμε την αντίθεσή μας στην ίδρυση μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών με
δίδακτρα στο Πάντειο Πανεπιστήμιο. Ως ερευνήτριες-ες στα δημόσια πανεπιστημιακά
και ερευνητικά ιδρύματα, διεκδικούμε ο χώρος έρευνας και εργασίας μας να είναι ένας
χώρος που προάγει και προστατεύει το δημόσιο και δωρεάν χαρακτήρα της
εκπαίδευσης, που προσφέρει ίσες ευκαιρίες μόρφωσης για όλες/ους. Αυτό που έχουν
ανάγκη τα πανεπιστημιακά ιδρύματα είναι αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης,
μονιμοποίηση προσωπικού, άνοιγμα νέων ερευνητικών και διδακτικών θέσεων,
κατάργηση της αμισθί και ελαστικής εργασίας.”
Oυσιαστικά το πανελλαδικό σωματείο νέων ερευνητών/-ριών περιγράφει μια σκληρή
πραγματικότητα όπου αντί να χρηματοδοτείται η δημόσια έρευνα και εκπαίδευση –
όπως αξίζει άλλωστε σε μια κοινωνία που σέβεται τον εαυτό της – μετακυλίεται το
βάρος λειτουργικών εξόδων στις πλάτες των φοιτητών και των οικογενειών τους.
Εμμέσως πλην σαφώς καταπατείται ο δωρεάν χαρακτήρας της εκπαίδευσης
μετατρέποντας το ελληνικό πανεπιστήμιο σε μια μορφή εταιρείας της οποίας το
πρόγραμμα σπουδών θα μπορούν να παρακολουθούν μόνον οι έχοντες οικονομική
δυνατότητα. Σε αυτόν τον κατήφορο, σε αυτή την απόπειρα ιδωτικοποίησης
μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών χρειάζεται να μπει άμεσα φρένο.
Κατόπιν των ανωτέρω ερωτάται η κυρία Υπουργός:
- Πως πρόκειται να κατοχυρώσετε τον δωρεάν και δημόσιο χαρακτήρα της
παρεχόμενης εκπαίδευσης στο Πάντειο Πανεπιστήμιο ώστε τα αρμόδια
πανεπιστημιακά όργανα να ανακαλέσουν άμεσα την απόφαση για την επιβολή
διδάκτρων στο προαναφερόμενο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών;
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