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ΓΙΑ ΣΙ ΑΛΛΑΓΕ ΣΟ ΘΕΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΣΩΝ ΑΕΙ

ΑΘΗΝΑ, 9 ΟΚΣΩΒΡΙΟΤ 2010
Οι πανεπιςτθμιακοί, που βριςκόμαςτε ςτθν πρϊτθ γραμμι τθσ εκπαιδευτικισ και ερευνθτικισ
διαδικαςίασ, γνωρίηουμε ότι χρειάηονται βακιζσ τομζσ ςτο νομοκετικό πλαίςιο που διζπει τθ
λειτουργία των Ιδρυμάτων τθσ Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ: ζνα λιτό πλαίςιο που κα
απελευκερϊνει τα ιδρφματα από τον αςφυκτικό εναγκαλιςμό του Τπουργείου Παιδείασ και κα
ενιςχφει τισ προςπάκειεσ για ουςιαςτικζσ αλλαγζσ ςτθν εςωτερικι λειτουργία τουσ.
Οι όποιεσ αλλαγζσ κα πρζπει να ςτθρίηονται ςτισ παρακάτω αυτονόθτεσ αρχζσ:
Η παιδεία είναι δθμόςιο αγακό και το Πανεπιςτιμιο, ωσ δθμόςιοσ και αυτοδιοικοφμενοσ
οργανιςμόσ, είναι χϊροσ καλλιζργειασ τθσ γνϊςθσ, τθσ κριτικισ ικανότθτασ και τθσ
δθμοκρατικισ ςυνείδθςθσ. Η Πολιτεία οφείλει να εξαςφαλίηει τισ βαςικζσ λειτουργίεσ —τθν
εκπαίδευςθ και τθν ζρευνα— των Ιδρυμάτων τα οποία προςφζρουν δωρεάν τθ βαςικι
επιςτθμονικι εκπαίδευςθ των νζων ανκρϊπων. υγχρόνωσ οφείλει να ςτθρίξει τθν ανάπτυξθ
του ενιαίου χϊρου εκπαίδευςθσ και ζρευνασ.
Η μεταρρφκμιςθ που χρειάηεται το ελλθνικό Δθμόςιο Πανεπιςτιμιο, δεν μπορεί να γίνει ςτο
κενό. Πρζπει να λθφκοφν υπόψθ οι επεξεργαςίεσ που ζχουν βγει τα τελευταία χρόνια από
πανεπιςτθμιακοφσ. Για άλλθ μια φορά διαμαρτυρόμαςτε εντονότατα για όςα απαξιωτικά,
ιςοπεδωτικά, εξωπραγματικά και ςυκοφαντικά ακοφγονται και από τουσ κεςμικοφσ τθσ
Πολιτείασ τον τελευταίο καιρό για το ελλθνικό Πανεπιςτιμιο και τουσ λειτουργοφσ του.
Η ςυηιτθςθ για τισ αναγκαίεσ αλλαγζσ ςτο ςφςτθμα διοίκθςθσ μπορεί να γίνει μόνο ςτθ βάςθ
τθσ διατιρθςθσ τθσ αυτοτζλειασ, τθσ προάςπιςθσ τθσ ακαδθμαϊκισ ελευκερίασ και τθν
ενδυνάμωςθ τθσ ακαδθμαϊκότθτασ. Η διεκνισ εμπειρία πρζπει να αξιοποιθκεί με δθμιουργικό
τρόπο και χωρίσ δογματιςμοφσ.
Θα είναι τουλάχιςτον παράλογο να δρομολογθκοφν αλλαγζσ όπωσ ςυγχωνεφςεισ, καταργιςεισ
και αναδιατάξεισ, χωρίσ να ζχει ολοκλθρωκεί ο κφκλοσ αξιολόγθςθσ των Ιδρυμάτων, που
κακυςτερεί απαράδεκτα – και εδϊ θ ευκφνθ ανικει κυρίωσ ςτθν Πολιτεία.
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Καλοφμε το Τπουργείο Παιδείασ να δϊςει άμεςα ςτθ δθμοςιότθτα τισ προτάςεισ επί των
οποίων κα γίνει θ διαβοφλευςθ και να προςδιορίςει το ακριβζσ χρονοδιάγραμμα τθσ
διαβοφλευςθσ χωρίσ προειλθμμζνεσ αποφάςεισ. Θα πρζπει επίςθσ να διευκρινιςτοφν
μθχανιςμοί χρθματοδότθςθσ και όροι οικονομικισ διαχείριςθσ που ςζβονται και προωκοφν τθν
αυτοτζλεια των Πανεπιςτθμίων.
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