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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Η ΑΡΜΕ είχε έγκαιρα και με σαφήνεια εκφράσει τη θέση της για το νόμο 4009/11. Παρά τα
επιμέρους θετικά σημεία του, ο νόμος αντιμετώπιζε ισοπεδωτικά την υπάρχουσα
ακαδημαϊκή δομή με την κατάργηση των Τμημάτων και των Τομέων, και προωθούσε ένα
αυταρχικό μοντέλο διοίκησης, που ακύρωνε, σε μεγάλο βαθμό, τη λειτουργία των
δημοκρατικών θεσμών, της αυτοδιοίκησης και της αυτοτέλειας του ελληνικού δημόσιου
πανεπιστημίου. Από την άλλη πλευρά, η δυσλειτουργία συγκεκριμένων διατάξεων του
νόμου, καθώς και η πολιτικά οργανωμένη παρεμπόδιση της διεξαγωγής εκλογών για τα
Συμβούλια, είχαν οδηγήσει τα ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης σε οικονομικό και
διοικητικό αδιέξοδο, με ορατό τον κίνδυνο να μην μπορέσουν να λειτουργήσουν το
Σεπτέμβριο.
Σε αυτές τις συνθήκες, η ΠΟΣΔΕΠ, είχε καλέσει τη νέα κυβέρνηση να αναλάβει αμέσως
νομοθετικές πρωτοβουλίες, ώστε να αποτραπεί το αδιέξοδο και να προωθηθούν οι
απαραίτητες και αναγκαίες αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο του νόμου 4009/11. Οι νέες
νομοθετικές ρυθμίσεις που ψηφίστηκαν πρόσφατα από το ελληνικό κοινοβούλιο
βελτιώνουν, σε σημαντικό βαθμό, αρκετές προβληματικές διατάξεις του νόμου 4009, που
σχετίζονται με κεντρικές πτυχές της ακαδημαϊκής ζωής και λειτουργίας. Ενσωματώνουν
πολλές από τις θέσεις της ΑΡΜΕ, η οποία είχε δηλώσει πως θα είναι παρούσα σε όλες τις
φάσεις της βελτίωσης του νόμου, με στόχο την ομαλότητα της ακαδημαϊκής ζωής και τις
σχέσεις εμπιστοσύνης μεταξύ πανεπιστημίου και πολιτείας.
Ιδιαίτερα θετικό σημείο των αλλαγών που ψηφίστηκαν είναι η θέσπιση θεσμικών
αντιβάρων στη διοίκηση, με διακριτούς ρόλους και αρμοδιότητες για τη Σύγκλητο και το
Συμβούλιο του Ιδρύματος, η διατήρηση του Τμήματος ως βασικής ακαδημαϊκής μονάδας,
ενταγμένης στο πλαίσιο της Σχολής, η εκλογή Κοσμήτορα, η αναβάθμιση της κοινωνικής
λογοδοσίας του πανεπιστημίου. Σημειώνουμε ότι τα παραπάνω αποτελούν θέσεις της
Ομοσπονδίας που υιοθετήθηκαν στο τελευταίο συνέδριο μετά από εισήγηση της ΑΡΜΕ. Ως
εκ τούτου θεωρούμε ότι οι δηλώσεις του Προέδρου της Ομοσπονδίας περί
«αντιμεταρρύθμισης» και ένδειξης «βαθμού εκφυλισμού του πολιτικού συστήματος» είναι
απαράδεκτες καθώς κινούνται σε τελείως διαφορετική κατεύθυνση από τις θέσεις της
Ομοσπονδίας, που δήλωνε με τις αποφάσεις της την ανάγκη υιοθέτησης από την πολιτική
ηγεσία αυτών των θέσεων.
Ταυτόχρονα, θεωρούμε ως ιδιαίτερα θετική εξέλιξη την εξαγγελία εκ μέρους της πολιτικής
ηγεσίας του σχεδίου «Αθηνά», με το οποίο δημιουργείται η βάση για έναν ουσιαστικό
διάλογο γύρω από τον νέο «ακαδημαϊκό χάρτη» της ανώτατης εκπαίδευσης στην Ελλάδα.
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Σε αυτή τη νέα συγκυρία, η ΑΡΜΕ καλεί τις και τους συναδέλφους, τους αμέσως επόμενους
μήνες, να συμβάλουν στην ομαλή εκκίνηση του ακαδημαϊκού έτους με ανοιχτά
πανεπιστήμια, να συμμετάσχουν ενεργά στη διαδικασία εκλογής των νέων οργάνων
διοίκησης και κυρίως να συμμετάσχουν στο σχεδιασμό μιας ακαδημαϊκής στρατηγικής
ανάπτυξης, που θα συμβάλει στην έξοδο από την κρίση.
Εν όψει του 11ου Συνεδρίου της ΠΟΣΔΕΠ, καλούμε τους και τις συναδέλφους να έχουν
ενεργό παρουσία στους Συλλόγους και στον προσυνεδριακό διάλογο, για τη προσαρμογή
των θέσεων της Ομοσπονδίας στις νέες συνθήκες που διαμορφώνονται από το νέο θεσμικό
πλαίσιο αλλά και από την παρατεταμένη οικονομική, θεσμική και κοινωνική κρίση.
Τιμώντας την ψήφο των συναδέλφων μας, η ΑΡΜΕ αναδείχτηκε ως τώρα σε δύναμη
ευθύνης και προοπτικής για το ελληνικό δημόσιο πανεπιστήμιο. Η πρόσφατη νομοθετική
ρύθμιση δείχνει πως, για εμάς, την Αριστερή Μεταρρύθμιση, η μεταρρύθμιση στα ΑΕΙ
προϋποθέτει τη δημοκρατία, τη συναίνεση και τις ευρύτερες συμμαχίες. Δώσαμε ήδη ένα
μικρό αλλά σημαντικό δείγμα των διεκδικήσεων αλλά και των δυνατοτήτων μας,
εγκαινιάζοντας τον «τρίτο δρόμο» στην ακαδημαϊκή πολιτική. Επιστρέφοντας με απτά
δείγματα αυτής της πολιτικής στα πανεπιστήμια μας, σας καλούμε να συνεργαστούμε όλες
και όλοι για την ουσιαστική αναβάθμιση των ΑΕΙ.
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