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ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
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19 Δεκεμβρίου 2011

Θέμα: Απόφαση της Εκτελεστικής Γραμματείας της ΠΟΣΔΕΠ για το θέμα του χωροταξικού
ανασχεδιασμού των Ιδρυμάτων της Ανώτατης Εκπαίδευσης.
Η Εκτελεστική Γραμματεία της ΠΟΣΔΕΠ, στην συνεδρίαση της 19ης Δεκεμβρίου 2011, αφού
έλαβε υπόψη της παλαιότερες αποφάσεις της Ομοσπονδίας, καθώς και τις σχετικές
προβλέψεις του νόμου 4009/2011 για το θέμα [αφού με τις νέες διαδικασίες την απόφαση για
καταργήσεις/συγχωνεύσεις τη λαμβάνει το ΥΠΔΒΜΘ, μετά από εισήγηση της ΑΔΙΠ και του
Συμβουλίου του Ιδρύματος] καταλήγει στα ακόλουθα:
 Η Ομοσπονδία θεωρεί ότι είναι απόλυτα αναγκαίος ο ορθολογικός επανασχεδιασμός
της οργάνωσης και χωροθέτησης των Ιδρυμάτων της Ανώτατης Εκπαίδευσης μέσα στο
πλαίσιο ενός γενικότερου στρατηγικού σχεδιασμού, που οφείλει να διαμορφώσει
άμεσα η Ελληνική Πολιτεία ενοποιώντας ουσιαστικά το χώρο της Ανώτατης
Εκπαίδευσης και της Έρευνας.
 Γνωρίζουμε ότι ο σημερινός ιστός της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης είναι αποτέλεσμα
μιας απρογραμμάτιστης και χωρίς ουσιαστικά ακαδημαϊκά και αναπτυξιακά κριτήρια
διεύρυνσης της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Οι ευθύνες της Πολιτείας, συγκεκριμένων
παραγόντων της ακαδημαϊκής κοινότητας, της τοπικής και κεντρικής πολιτικής αλλά και
πνευματικής εξουσίας είναι διαχρονικά καταγεγραμμένες και έχουν εν πολλοίς
αποδοθεί.
 Η σημερινή κατάσταση της Ανώτατης Εκπαίδευσης σε ότι αφορά την κατανομή
ανθρώπινων και υλικών πόρων μεταξύ επαγγελματικής, τεχνολογικής και επιστημονικής
εκπαίδευσης, μεταξύ Ιδρυμάτων και επιστημονικών πεδίων δεν ανταποκρίνονται στις
ανάγκες της κοινωνικό-οικονομικής και πολιτιστικής ανάπτυξης της χώρας, ενώ έχουν
στρεβλή χωροταξική κατανομή.
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 Ταυτόχρονα όμως η Ομοσπονδία είναι απόλυτα αντίθετη με μια εξίσου εσπευσμένη,
πρόχειρη και επικοινωνιακή αντιμετώπιση του θέματος, όπως αυτή που επιχειρήθηκε
πρόσφατα από το Υπουργείο Παιδείας με τη μη εισαγωγή φοιτητών σε διάφορα
Τμήματα -χωρίς μάλιστα να ερωτηθούν ως όφειλε το ΕΣΥΠ, το ΣΑΠΕ και το ΣΑΤΕ και το
κυριότερο χωρίς να έχει προηγηθεί κανένας κεντρικός σχεδιασμός και ευρύτερη
στρατηγική ανάπτυξης του χώρου της Ανώτατης Εκπαίδευσης και της Έρευνας της
χώρας.
Απαιτείται η θέσπιση ενιαίων κριτηρίων αλλαγών του ακαδημαϊκού χάρτη της χώρας με
στόχο την βελτίωση του παραγόμενου ακαδημαϊκού έργου και την ενίσχυση του Δημόσιου
Πανεπιστημίου. Ενδεικτικά αναφέρουμε:
 την ακαδημαϊκή και ερευνητική βιωσιμότητα των υφιστάμενων μονάδων με βάση την
έκθεση εξωτερικής αξιολόγησης του ερευνητικού και εκπαιδευτικού έργου τους,
 τις προοπτικές απασχόλησης των αποφοίτων,
 τις αναπτυξιακές και τις κοινωνικές ανάγκες της χώρας κεντρικά και τοπικά,
 την βελτίωση της κινητικότητας των φοιτητών ώστε να σπουδάζουν αυτό το οποίο
επιθυμούν
 την

αποτελεσματικότερη

χρήση

ανθρώπινων

και

οικονομικών

πόρων

και

εγκαταστάσεων με την ενοποίηση της Ανώτατης Εκπαίδευσης και της Έρευνας
Δηλώνουμε ότι για την Ομοσπονδία αποτελεί αναγκαία και αδιαπραγμάτευτη προϋπόθεση
για την κατάργηση ακαδημαϊκών μονάδων η πλήρης αξιοποίηση του υπηρετούντος
προσωπικού. Τέλος, ζητάμε τη συμμετοχή της Ομοσπονδίας στις όποιες Επιτροπές θα
συστήσει το Υπουργείο Παιδείας για το θέμα του χωροταξικού ανασχεδιασμού των
Ιδρυμάτων της Ανώτατης Εκπαίδευσης.
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