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Σχετικά με δημοσιεύματα που κυκλοφόρησαν τις τελευταίες μέρες σύμφωνα με τα οποία στο Σ/Ν που προτίθεται να
εισάγει στη Βουλή ο Αναπλ. Υπουργός Παιδείας αρμόδιος για την Έρευνα κ. Κ. Φωτάκης, περιλαμβάνονται
σκανδαλώδεις νομοθετικές ρυθμίσεις (ειδικότερα η ρύθμιση του άρθρου 25, παρ. 9β σχετικά με «καταλογισμούς»
όπως έχει επικρατήσει να λέγονται) έχουμε να σημειώσουμε τα εξής:
Το νομοθετικό πλαίσιο που υπάρχει για τα Πανεπιστήμια και τα Ερευνητικά Κέντρα είναι τόσο περιοριστικό, και
ειδικότερα ως προς τις εγκρίσεις δαπανών, το οποίο πολλές φορές γίνεται τροχοπέδη για την εύρυθμη λειτουργία των
ιδρυμάτων μας. Επιπλέον, δε λαμβάνει καθόλου υπ’ όψιν την αυτονομία και την αυτοτέλεια των Πανεπιστημίων. Αυτό
είχε σαν αποτέλεσμα, πολλές φορές στο παρελθόν να αμφισβηθούν (από καθαρά τυπικής πλευράς) πράξεις
διοικήσεων οι οποίες έγιναν με μοναδικό στόχο και σκοπό τη διασφάλιση της περιουσίας και της εύρυθμης
λειτουργίας των Ιδρυμάτων. Επειδή πρέπει πάντα να λειτουργούμε με γνώμονα την ουσία και κυρίως τη διασφάλιση
της απρόσκοπτης λειτουργίας των Πανεπιστημίων μας ώστε να εξυπηρετείται και να διασφαλίζεται και το δημόσιο
συμφέρον, αλλά και να διασφαλίζουμε την ακαδημαϊκότητα, θα πρέπει να προφυλαχθούν οι ασκούντες διοίκηση στα
Ιδρύματα μας από αμφισβητήσεις λόγω νεφελώδους ή ανεπαρκούς νομικού πλαισίου, για να ασκήσουν ουσιαστικά τα
καθήκοντα τους διασφαλίζοντας τη λειτουργία των Ιδρυμάτων μας. Με αυτά τα δεδομένα, θα πρέπει όχι μόνο να
επικροτήσουμε και να υποστηρίξουμε όλοι τέτοιες νομοθετικές πρωτοβουλίες, αλλά και να ζητήσουμε από την
πολιτεία να βελτιώσει ακόμη περισσότερο το υπάρχον πλαίσιο ώστε να μην αποτρέπονται οι διοικήσεις από ενέργειες
που είναι πλήρως νόμιμες και απαραίτητες για τη λειτουργία των Πανεπιστημίων μας, αλλά που μπορεί στο μέλλον ν’
αμφισβητηθούν χωρίς ουσιαστικό λόγο. Επιπλέον, θα πρέπει να επεκταθούν τέτοιες ρυθμίσεις ώστε να καλύψουν
ενέργειες συναδέλφουν που έγιναν για να διαφυλάξουν την ύπαρξη των ιδρυμάτων μας.
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