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Για τη μεταρρφθμιςη τησ ανώτατησ εκπαίδευςησ
Σε καιροφσ δραςτικϊν περικοπϊν, δεν είναι εφκολο να εφαρμοςκοφν ριηικζσ
μεταρρυκμίςεισ ςτο δθμόςιο, όταν το Κράτοσ αδυνατεί να ικανοποιιςει τισ
προςδοκίεσ που το ίδιο δθμιοφργθςε, και τϊρα μοιραία, εν μζςω οξφτατθσ
δθμοςιονομικισ κρίςθσ, ζρχεται να τισ διαψεφςει. Αν, όμωσ, δεν αναμορφωκεί
άμεςα και ριηικά θ ανϊτατθ εκπαίδευςθ ςτθ χϊρα μασ, τα Πανεπιςτιμια κα
καταρρεφςουν. Για τον απλοφςτατο λόγο ότι θ υφιςτάμενθ κατάςταςθ, όπωσ
ανάγλυφα περιγράφεται ςτο χάρτθ που ακολουκεί, δεν είναι πλζον βιϊςιμθ. Στθν
πραγματικότθτα, ποτζ δεν ιταν. Απλά, το ςοκ τθσ κρίςθσ αποκάλυψε in vivo κάτι
που όλοι γνωρίηαμε γι’ αυτό το τερατοφργθμα που ςυνδθμιουργιςαμε πολιτικοί,
εκπαιδευτικοί και τοπικζσ κοινωνίεσ, με τθν ενκάρρυνςθ και τθσ υπόλοιπθσ
κοινωνίασ: τθ μθ βιωςιμότθτά του. Αυτό το «δωρεάν δθμόςιο πανεπιςτιμιο», ςτθν
πραγματικότθτα κα καταρρεφςει κάτω από το δικό του βάροσ.

Πθγι: Υπουργείο Παιδείασ

http://panepistimiakisymparataxi.blogspot.com/

Από τθν αναλογία διδαςκόντων και φοιτθτϊν του ανωτζρω πίνακα προκφπτει ότι ςε
κάκε εκπαιδευτικό τθσ τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ αναλογοφν, κατά μζςο όρο, μόλισ
20 πράγματι ενεργοί φοιτθτζσ. Αναλογία που προςεγγίηει αυτι τθσ δθμοτικισ
εκπαίδευςθσ, θ οποία βεβαίωσ απζχει πολφ από το να ιςχφει για όλουσ μασ, κάτι
όμωσ που από μόνο του αποκαλφπτει πόςο κακό είναι το ςφςτθμα διαχείριςθσ και
ανάπτυξθσ τθσ ανϊτατθσ εκπαίδευςθσ ςτθ χϊρα μασ. Πϊσ κα ξεπεραςτεί το
πρόβλθμα αυτό; Μιπωσ με τθν αφξθςθ των διακζςιμων πόρων; Κατ’ αρχάσ,
ουδζποτε θ αφξθςθ τθσ χρθματοδότθςθσ κεράπευςε τθ βαςικι ανεπάρκεια ενόσ
ςυςτιματοσ διοίκθςθσ. Μια ςτοιχειϊδθσ ανάλυςθ κόςτουσ/οφζλουσ το
αποδεικνφει κάκε φορά. Σε καιροφσ δε οξφτατθσ δθμοςιονομικισ κρίςθσ, δεν
μπορεί να αυξθκεί θ χρθματοδότθςθ, παρά μόνο να μειωκεί, όπωσ αναπόφευκτα
ςυμβαίνει. Αλλά και πριν τθν κρίςθ, οι δαπάνεσ για τθν ανϊτατθ εκπαίδευςθ ςτθ
χϊρα μασ, όπωσ προκφπτει από τον παρακάτω πίνακα, ιςαν δυςανάλογα υψθλζσ
μεταξφ των χωρϊν του ΟΟΣΑ ςε ςχζςθ με τθν αποτελεςματικότθτά τουσ.

Πθγι: Υπουργείο Παιδείασ

Συνεπϊσ, ζνα νζο ςφςτθμα οργάνωςθσ, λειτουργίασ και ανάπτυξθσ τθσ ανϊτατθσ
εκπαίδευςθσ ςτθ χϊρα μασ είναι απαραίτθτο να αντικαταςτιςει άμεςα το
υφιςτάμενο, που ζχει αποτφχει για όλουσ τουσ λόγουσ, τουσ οποίουσ αναλυτικά
επιςθμάναμε από τθν αρχι τθσ μεταρρφκμιςθσ ακόμθ.
Ζνα τζτοιο ςφςτθμα φιλοδοξεί να κεςμοκετιςει το προςχζδιο νόμου για τθν
Οργάνωςθ τθσ Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ που δόκθκε πρόςφατα ςτθ δθμοςιότθτα. Δεν
κα υπειςζλκουμε ςτισ επιμζρουσ ρυκμίςεισ του, κακϊσ αυτζσ ςυνεχίηουν ωσ
φαίνεται να αποτελοφν αντικείμενο επεξεργαςίασ. Θα μείνουμε μόνο ςε δφο
βαςικοφσ λόγουσ, για τουσ οποίουσ κεωροφμε ότι θ μεταρρφκμιςθ που προωκεί
είναι και αναγκαία, αλλά και ςτθ ςωςτι κατεφκυνςθ, γι’ αυτό και τθν
υποςτθρίηουμε.
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Α) Η αναγκαία ενςωμάτωςη τησ χώρασ
ςτον Ενιαίο Ευρωπαϊκό Χώρο Εκπαίδευςησ και Έρευνασ
Κατά τον ίδιο τρόπο που θ ελλθνικι οικονομία δεν μπορεί να παραμείνει για πολφ
ακόμθ απομονωμζνθ από τθ διεκνι, χωρίσ θ απομόνωςθ αυτι να τθσ προκαλζςει
ανεπανόρκωτθ βλάβθ, ζτςι και το ανϊτατο εκπαιδευτικό μασ ςφςτθμα δεν μπορεί
να μζνει εκτόσ του Ενιαίου Ευρωπαϊκοφ Χϊρου Εκπαίδευςθσ και Ζρευνασ, χωρίσ να
μετατραπεί ςε ζνα κλειςτό ςφςτθμα μιασ αποκομμζνθσ από τθν υπόλοιπθ Ευρϊπθ
εκπαιδευτικισ περιφζρειασ, καταδικαςμζνθσ ςε εκνοκεντρικό μαραςμό.
Η Ε.Ε. δεν ζχει ενιαία εκπαιδευτικι πολιτικι, τθν οποία να επιβάλλει ομοιόμορφα
ςτα κράτθ μζλθ τθσ. Ζτςι, αυτά διατθροφν το δικαίωμα να χαράςςουν τθ δικι τουσ
εκπαιδευτικι πολιτικι. Μζςα από παράλλθλεσ διεκνείσ ςυνεργαςίεσ, όμωσ, ζχουν
αυκόρμθτα επιδοκεί ςε μια διαδικαςία ςφγκλιςθσ και εναρμόνιςθσ των
εκπαιδευτικϊν πολιτικϊν τουσ, διευκολφνοντασ τόςο τθν κινθτικότθτα φοιτθτϊν και
διδαςκόντων ςτθν Ε.Ε., όςο και τθν πρόςβαςθ των πτυχιοφχων ςτθν ενιαία
ευρωπαϊκι αγορά εργαςίασ με κοινά μετριςιμουσ όρουσ.
Η Ελλάδα ςυμμετζχει ςε όλεσ αυτζσ τισ διεργαςίεσ, χωρίσ όμωσ να ζχει μζχρι
ςιμερα ςυμμορφωκεί ουςιωδϊσ με τισ δεςμεφςεισ που ζχει αναλάβει ςτο πλαίςιό
τουσ. Το εκπαιδευτικό μασ ςφςτθμα κινδυνεφει ζτςι να βρεκεί εκτόσ Ενιαίου
Ευρωπαϊκοφ Χϊρου.
Με αυτά μπορεί κάποιοσ να ςυμφωνεί ι να διαφωνεί. Είναι δικαίωμά του. Η
Πολιτεία, όμωσ, ζχει τθν υποχρζωςθ, με ςυγκεκριμζνεσ ρυκμίςεισ και δράςεισ, να
ενςωματϊςει το ανϊτατο εκπαιδευτικό μασ ςφςτθμα ςτον Ενιαίο Ευρωπαϊκό Χϊρο,
όπου αυτό ανικει. Σε τοφτο αποςκοπεί και θ προωκοφμενθ μεταρρφκμιςθ, θ οποία
δεν δζχτθκε ξαφνικά τθν επιφοίτθςθ του Αγίου Πνεφματοσ, οφτε ανακάλυψε ξανά
τθν Αμερικι. Βζλτιςτεσ διεκνείσ πρακτικζσ αντζγραψε και τισ προςάρμοςε ςτθν
ελλθνικι πραγματικότθτα.
Για μασ, το μζτρο τθσ επιτυχίασ, ι και τθσ αναγκαίασ βελτίωςθσ, των νζων
πρακτικϊν που ειςάγει θ μεταρρφκμιςθ, είναι κατά πόςον αυτζσ επιτυγχάνουν τον
κεντρικό τθσ ςτόχο να εντάξει το ανϊτατο εκπαιδευτικό μασ ςφςτθμα ςτον Ενιαίο
Ευρωπαϊκό Χϊρο. Δεν είναι τυχαίο πωσ οι κυριότερεσ πολιτικο-ςυνδικαλιςτικζσ
δυνάμεισ που αντιδροφν και ς’ αυτι τθ μεταρρφκμιςθ, υιοκετοφν ανζκακεν μζςα
ςτα Πανεπιςτιμια, αλλά και ευρφτερα, μια αντιευρωπαϊκι και παράλλθλα
αρχζγονα εκνοκεντρικι ςτάςθ, με ό,τι οπιςκοδρομικό και αντιδραςτικό αυτό
ςυνεπάγεται. Δεν αποτελεί ζκπλθξθ, ςυνεπϊσ, που αντιδροφν τϊρα και ς’ αυτι τθ
μεταρρφκμιςθ.
Εμείσ ςτο ςθμείο αυτό, κζλουμε ν’ απευκυνκοφμε ςτουσ φοιτθτζσ μασ χάρθ των
οποίων υπάρχουμε, και να τουσ ποφμε πωσ είναι προσ το απόλυτο ςυμφζρον τουσ
να αποκτιςουν οι ςπουδζσ και τα πτυχία τουσ μετριςιμθ διεκνι αξία ςτον ενιαίο
ευρωπαϊκό χϊρο, κακϊσ μόνοσ αυτόσ είναι ςε κζςθ να τουσ παράςχει αςφάλεια,
ευθμερία και προοπτικι ς’ ζνα επικετικά μεταβαλλόμενο διεκνζσ περιβάλλον.
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Β) Η αναγκαία αυτονόμηςη των Πανεπιςτημίων
Ζνα ςφγχρονο Πανεπιςτιμιο πρζπει να μπορεί να ςτθρίξει τισ ακαδθμαϊκζσ επιλογζσ
που κάνει με τα μζςα που διακζτει. Εάν αδυνατεί να ςτθρίξει τισ επιλογζσ του, δεν
μπορεί να απαιτεί από τον φορολογοφμενο να τισ ςτθρίξει αυτόσ ςτο όνομα τισ
ακαδθμαϊκισ ελευκερίασ. Η τελευταία κεςπίςτθκε για να προςτατεφει τον
πανεπιςτθμιακό από τθν αυκαίρετθ παρζμβαςθ του Κράτουσ ςτο ζργο του. Δεν
αποτελεί κανόνα εκπαιδευτικισ πολιτικισ για το Κράτοσ που να το δεςμεφει να
χρθματοδοτεί τισ όποιεσ επιλογζσ του πανεπιςτθμιακοφ ι του πανεπιςτθμίου του.
Με απλά λόγια, εάν κζλει ζνα Πανεπιςτιμιο να διατθρεί, π.χ., δφο ΤΕΦΑΑ ι δφο
Παιδαγωγικζσ Σχολζσ, μπορεί να το κάνει αν είναι ςε κζςθ να ςτθρίξει τισ επιλογζσ
του αυτζσ. Δεν μπορεί, όμωσ, να αξιϊνει από το Κράτοσ να ςυντθρεί δφο ίδιεσ
ςχολζσ ςτο ίδιο ίδρυμα, και τοφτο ςτο όνομα τθσ ακαδθμαϊκισ ελευκερίασ. Ομοίωσ,
εάν κζλει ζνα Πανεπιςτιμιο να διατθρεί ζνα πολυδάπανο φοιτθτικό εςτιατόριο ι
μια ελλειμματικι καταςκινωςθ ςε βάροσ άλλων κεντρικϊν δραςτθριοτιτων του,
μπορεί να το κάνει, αν αυτζσ είναι οι προτεραιότθτζσ του. Δεν μπορεί, όμωσ, να
αξιϊνει από τον φορολογοφμενο να αναλάβει αυτόσ το κόςτοσ των προτεραιοτιτων
του ςτο όνομα του δωρεάν δθμόςιου πανεπιςτθμίου.
Το βζλτιςτο ςφςτθμα, ςτο πλαίςιο του οποίου ζνα Κράτοσ αφενόσ μεν αςκεί τθν
εκπαιδευτικι και ερευνθτικι του πολιτικι, αφετζρου δε πραγματϊνει τθν
ελευκερία τθσ εκπαίδευςθσ και τθσ ζρευνασ, είναι αυτό ςφμφωνα με το οποίο τα
εκπαιδευτικά ιδρφματα, κινοφμενα ς’ ζνα προκακοριςμζνο πλαίςιο αρχϊν και
κανόνων, ϊςτε να διαςφαλίηονται οι όροι άςκθςθσ τθσ κρατικισ πολιτικισ, χαίρουν
τζτοιασ αυτονομίασ που τα επιτρζπει να κάνουν τισ ακαδθμαϊκζσ και ερευνθτικζσ
επιλογζσ τουσ και να τισ υποςτθρίηουν αφενόσ με τα μζςα που τουσ διακζτει το
Κράτοσ, αφετζρου με δικά τουσ μζςα που επίςθσ μποροφν να κινθτοποιιςουν.
Ζνα τζτοιο οργανωτικό και λειτουργικό module ειςάγει ο νζοσ νόμοσ, που γι’ αυτό
το λόγο ςυνιςτά ζνα γνιςιο νόμο-πλαίςιο, όπωσ δεν είχαμε μζχρι τϊρα:


Από τθ μια μεριά, κζτει αρχζσ, κανόνεσ και διαδικαςίεσ γενικισ εφαρμογισ,
όπου το Κράτοσ αφινει το ρυκμιςτικό του αποτφπωμα που κατά τθν κυρίαρχθ
βοφλθςι του υλοποιεί καλφτερα τθν εκπαιδευτικι και ερευνθτικι του πολιτικι.



Από τθν άλλθ, δίνει το δικαίωμα ςτισ βαςικζσ εκπαιδευτικζσ μονάδεσ, δθλαδι
ςτο Πανεπιςτιμιο και τθ Σχολι, να υιοκετιςουν το μεν πρϊτο ζναν Οργανιςμό
κι ζναν Εςωτερικό Κανονιςμό που κα εξειδικεφουν το γενικό οργανωτικό και
λειτουργικό πλαίςιο με τρόπο που να ταιριάηει περιςςότερο ςτο Κδρυμα, ςτισ
παραδόςεισ του, ςτισ φιλοδοξίεσ του και ςτο ακαδθμαϊκό όραμα τθσ
πανεπιςτθμιακισ του κοινότθτασ, θ δε δεφτερθ τα προγράμματα ςπουδϊν, που
κα μποροφν να διδαχκοφν εφόςον κατ’ ελάχιςτον πιςτοποιθκοφν με τρόπο
αντικειμενικό από μια Ανεξάρτθτθ Αρχι (χωρίσ, δθλαδι, τθν εξουςιαςτικι
παρζμβαςθ του Κράτουσ).
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Με λίγα λόγια, ο νζοσ νόμοσ ανοίγει μπροςτά μασ ζνα ευρφτατο πεδίο αυτονομίασ,
ϊςτε να κακορίςουμε εμείσ οι ίδιοι ποιο πανεπιςτιμιο κζλουμε, πϊσ κα πρζπει να
λειτουργεί και ν’ αναπτφςςεται, ποιά επιπλζον προςόντα να ζχουν αυτοί που κα το
ςτελεχϊςουν, τι κα μποροφν να διδάςκουν και να ερευνοφν. Μποροφμε να κάνουμε
όποια οργανωτικι, λειτουργικι, ακαδθμαϊκι και ερευνθτικι επιλογι κζλουμε,
αρκεί να υπακοφει ςτα ελάχιςτα γενικϊσ αποδεκτά standards και να μποροφμε να
τθν ςτθρίξουμε με τα μζςα που διακζτουμε ι που μποροφμε να διαςφαλίςουμε.
Είμαςτε ζτοιμοι για κάτι τζτοιο; Πόςθ αυτονομία, άραγε, μποροφμε ν’ αντζξουμε;
Εδϊ βρίςκεται θ μεγάλθ πρόκλθςθ που μασ απευκφνει ο νομοκζτθσ. Και βρίςκεται
εδϊ πζρα κι όχι ςτθν αυτοδιοίκθςθ, ςτο όνομα τθσ οποίασ –περιζργωσ–
απορρίπτουν οριςμζνοι τθ μεταρρφκμιςθ! Αρνοφνται, με άλλα λόγια, το μείηον που
μασ παραχωρείται ςτο όνομα του ελάςςονοσ που δικεν παραβιάηεται. Ζχουν,
άραγε, αποφαςίςει τί κζλουν; Τι είναι θ αυτοδιοίκθςθ γι’ αυτοφσ; Αυτοςκοπόσ ι
μζςο για τθν επίτευξθ τθσ αυτονομίασ; Θζλουν, άραγε, αυτοδιοίκθςθ κι όχι
αυτονομία, με ςκοπό να διοικοφν το Πανεπιςτιμιο για το οποίο όλεσ τισ ευκφνεσ κα
φζρει θ Πολιτεία κι ο λογαριαςμόσ κα καταλιγει ςτον Ζλλθνα φορολογοφμενο;
Διότι θ αυτονομία κζτει κυρίωσ κζμα ευκφνθσ όςων διοικοφν ζνα αυτόνομο ίδρυμα.
Ενϊ θ αυτοδιοίκθςθ καλλιεργικθκε ς’ ζνα πλαίςιο μθ ευκφνθσ των διοικοφντων,
κακϊσ κάποιοσ άλλοσ ζφταιγε πάντοτε για τθν κατάςταςθ, ςυνθκζςτατα δε θ
Πολιτεία, το κεςμικό πλαίςιο και θ υποχρθματοδότθςθ...
Προβάλλεται ακόμθ το επιχείρθμα ότι το ςφςτθμα διοίκθςθσ που ειςάγεται είναι
«ολιγαρχικό» ι «δεςποτικό» κι όχι «δθμοκρατικό», όπωσ είναι υποτίκεται ςιμερα.
Στα Πανεπιςτιμια, δυςτυχϊσ, ξεχάςαμε ότι και ςτθ δθμοκρατία πρζπει να
παίρνουμε αποφάςεισ και να τισ εφαρμόηουμε. Χρθςιμοποιιςαμε τθ δθμοκρατία
όχι για να λάβουμε δφςκολεσ πολλζσ φορζσ, πλθν όμωσ επιβαλλόμενεσ αποφάςεισ,
αλλά για να αποφφγουμε όςεσ απειλοφςαν να μεταβάλουν ιςορροπίεσ. Σε πολλζσ
ςχολζσ, το «δθμοκρατικό» ςφςτθμα ακαδθμαϊκισ διοίκθςθσ χρθςιμοποιικθκε
ςυςτθματικά για να εμποδίςει οποιεςδιποτε αλλαγζσ επιχειροφνταν ςτα
προγράμματα ςπουδϊν, προκειμζνου αυτά να προςαρμοςκοφν ςτοιχειωδϊσ ςτα
νζα δεδομζνα τθσ επιςτιμθσ ι τθσ διδαςκαλίασ, με αποτζλεςμα να ζχει παγιωκεί ς’
αυτζσ μια κατάςταςθ, θ οποία εξυπθρετεί περιςςότερο τα μικροςυμφζροντα των
διδαςκόντων και τισ ιςορροπίεσ των τομζων τουσ, παρά τισ ίδιεσ τισ ςχολζσ και τθν
εκπαίδευςθ.
Είναι, επίςθσ, ςαφζσ ότι το πανεπιςτθμιακό δυναμικό αναπαράγεται κλθρονομικϊ
δικαίω, αντί να εξελίςςεται παρακολουκϊντασ τισ νζεσ ανάγκεσ τθσ επιςτιμθσ.
Σπανίωσ μια κζςθ ενόσ απερχόμενου ςυναδζλφου πθγαίνει ςε άλλο αντικείμενο,
που τθν ζχει μεγαλφτερθ ανάγκθ, ι ςε νζο αντικείμενο, που για πρϊτθ φορά
ειςάγεται. Επαναπροκθρφςςεται ςτο ίδιο αντικείμενο, ακόμθ κι αν είναι
παρωχθμζνο, διότι αυτό επιτάςςουν οι ιςορροπίεσ που ζχουν με πολφ κόπο
επιτευχκεί μεταξφ ςυναδζλφων και τομζων, πολλζσ φορζσ μετά από οξφτατεσ
πολυετείσ αντιδικίεσ. Και πάντωσ, ουδζποτε μια τζτοια κζςθ φεφγει από τον τομζα
ςτον οποίο υπθρετοφςε ο απερχόμενοσ ςυνάδελφοσ. Πϊσ να προςαρμοςτεί,
λοιπόν, ζνα πρόγραμμα ςπουδϊν ςτισ εξελίξεισ τθσ επιςτιμθσ κάτω από αυτζσ τισ
ςυνκικεσ; Ποιοι κα το διδάξουν;
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Εάν τϊρα λάβουμε υπόψθ πωσ οι αλλαγζσ που πρζπει να γίνουν ςτα προγράμματα
ςπουδϊν, και μάλιςτα ςε ςφντομο χρονικό διάςτθμα, είναι εκτεταμζνεσ και
επαναςτατικζσ, γίνεται αντιλθπτό πωσ το εκιςμζνο ςε «δθμοκρατικζσ» διαδικαςίεσ
παράλυςθσ ελλθνικό πανεπιςτιμιο κα αδυνατοφςε να αποφαςίςει ο,τιδιποτε, εάν
δεν υπιρχε μια ολιγομελισ ομάδα που να μπορεί να το κάνει, αναλαμβάνοντασ και
τισ ευκφνεσ. Πουκενά δεν εμποδίηεται ςτο νζο νόμο θ πανεπιςτθμιακι κοινότθτα να
κεςμοκετιςει όςεσ δθμοκρατικζσ διαδικαςίεσ κζλει πριν αποφαςίςει. Είναι ανάγκθ,
όμωσ, το πανεπιςτιμιο να γίνει πιο αποτελεςματικό και κάποιοσ πρζπει να
αποφαςίηει τελικά, όπωσ και να φροντίηει για τθν εφαρμογι των αποφάςεων.
Είναι αλικεια πωσ ο νομοκζτθσ δεν κρφβει τθ δυςπιςτία του απζναντι ςε ςυλλογικά
όργανα διοίκθςθσ πανεπιςτθμιακϊν. Είναι, όμωσ, επίςθσ αλικεια ότι μζχρι τϊρα
είχαμε τθ δυνατότθτα να κάνουμε τα πάντα ςτο πλαίςιο τζτοιων οργάνων χάριν του
πανεπιςτθμίου και τθσ εκπαίδευςθσ, αλλά τθ δυνατότθτα αυτι τθν ςπαταλιςαμε
για να εξυπθρετιςουμε δικά μασ κυρίωσ ςυμφζροντα, τθρϊντασ ιςορροπίεσ που
διαςφάλιηαν πρϊτα εμάσ και μετά το πανεπιςτιμιο και το ζργο μασ.
Αυτι είναι, δυςτυχϊσ, θ αλικεια και είναι πικρι, αν αναλογιςτεί κανείσ πωσ τα
ςθμερινά όργανα διοίκθςθσ ζχουν ενιςχφςει τθν ιδιοκτθςιακι αντίλθψθ από τθν
οποία κατά κανόνα διακατζχονται όςοι επθρεάηουν κακοριςτικά τισ διαδικαςίεσ
λιψθσ ςθμαντικϊν αποφάςεων ςτουσ τομείσ και τα τμιματα. Μεγαλφτερο ψζμα
από το «δθμόςιο» πανεπιςτιμιο δεν ειπϊκθκε ποτζ. Διότι το πανεπιςτιμιο δεν
ανικει ςτο Κράτοσ, αλλά ςε αναρίκμθτουσ ιδιοκτιτεσ, που ζχουν περιχαρακϊςει το
ηωτικό χϊρο επιρροισ τουσ, ο οποίοσ γίνεται ςεβαςτόσ χάρθ ςτισ ιςορροπίεσ που
ζχουν επιτφχει ςτα όργανα διοίκθςθσ.
Γι’ αυτό και το νομοςχζδιο αποςκοπεί ςτο να επαναφζρει τον κακζνα μασ πίςω ςτισ
βαςικζσ του δραςτθριότθτεσ, που είναι θ εκπαίδευςθ και θ ζρευνα. Σιμερα
διοικοφμε τομείσ, τμιματα, ςχολζσ και πανεπιςτιμια. Πζραν των ακαδθμαϊκϊν,
είμαςτε επιφορτιςμζνοι με πλικοσ άλλων διοικθτικϊν, οικονομικϊν,
διαχειριςτικϊν, διεκπεραιωτικϊν και υλικϊν ενεργειϊν, εντελϊσ άςχετων με το
εκπαιδευτικό και ερευνθτικό μασ ζργο. Στο πλαίςιο του νζου αυτοδιοίκθτου,
καλοφμαςτε πλζον, αφοφ επιλζξουμε εκείνουσ που κ’ αςχολθκοφν αποκλειςτικά,
αποτελεςματικά και υπεφκυνα με τθν άςκθςθ διοίκθςθσ, να γυρίςουμε ςτθν ζδρα
διδαςκαλίασ, ςτο εργαςτιριο, τθ βιβλιοκικθ και τουσ φοιτθτζσ μασ.
Δεν τρζφουμε αυταπάτεσ ότι μπορεί να υπάρξει ςτο δθμόςιο τομζα ζνα ςφςτθμα
διοίκθςθσ απόλυτα κωρακιςμζνο από οποιαδιποτε πολιτικι, κομματικι ι άλλου
τφπου επιρροι, κι ότι τα ςυμβοφλια, οι πρυτάνεισ και οι κοςμιτορεσ κα διοικοφν
ςτο εξισ χωρίσ να λαμβάνουν υπόψθ ςυςχετιςμοφσ και ιςορροπίεσ μζςα κι ζξω από
το πανεπιςτιμιο. Μεταρρυκμίςεισ αυτισ τθσ εμβζλειασ προωκοφνται επιτυχθμζνα
από ανκρϊπουσ με όραμα για τθν Ανϊτατθ Παιδεία και, ςτο πλαίςιο του νζου
ςυςτιματοσ, τζτοιοι άνκρωποι κα μποροφν να λειτουργιςουν πιο αποτελεςματικά.
Εμείσ κα κζλαμε –και το ζχουμε δθλϊςει και ςτο παρελκόν– θ πανεπιςτθμιακι
κοινότθτα να αναλάβει τισ ευκφνεσ τθσ και να προχωριςει τθ μεταρρφκμιςθ με τα
ιδθ εκλεγμζνα όργανά τθσ. Αν αυτά δεν τθ κζλουν, ςυγχζουν τθ νομιμοποίθςθ που
τουσ προςζδωςε θ εκλογι τουσ με τθ νομιμότθτα που περιβάλλει τθ κζςθ τουσ._
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