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ΘΕΜΑ: Άμεσες ενέργειες της Ομοσπονδίας σχετικά με το Σχέδιο «ΑΘΗΝΑ».
Ο σημερινός χάρτης της Ανώτατης Εκπαίδευσης είναι αποτέλεσμα διεύρυνσης χωρίς στρατηγικό
σχέδιο, με κριτήρια που ελάχιστα σχετίζονται με την ακαδημαϊκή λειτουργία ή με την οικονομική και
κοινωνική ανάπτυξη της χώρας.
Συνεπώς, η αναδιάρθρωση του χάρτη της ανώτατης εκπαίδευσης και της έρευνας στην Ελλάδα
αποτελεί μια επιλογή με τεράστια σημασία, λαμβάνοντας υπόψη και τη συνεισφορά της εκπαίδευσης
και της έρευνας στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη και την έξοδο της χώρας από την κρίση.
Το «Σχέδιο Αθηνά» που έχει κατατεθεί από το Υπουργείο Παιδείας, παρεκκλίνει σημαντικά από την
κοινώς αποδεκτή αρχή του εξορθολογισμού του χάρτη της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με βάση
ακαδημαϊκά, αναπτυξιακά και άλλα ποιοτικά κριτήρια, διατηρώντας σε πολλές περιπτώσεις τις
παθογένειες του παρελθόντος, που το ίδιο φιλοδοξούσε να θεραπεύσει. Δεν πείθει για το αδιάβλητο
των επιλογών του, ούτε ανταποκρίνεται στους στόχους που το ίδιο το Υπουργείο είχε θέσει,
επιχειρείται δε η ταχύτατη χωρίς διάλογο θέση σε ισχύ του και χωρίς έγκυρο νομοθετικό έρεισμα.
Η ΠΟΣΔΕΠ, ως ένας από τους βασικούς θεσμικούς φορείς της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, θα εξετάσει
όλες τις παραμέτρους του «Σχεδίου Αθηνά» στην έκτακτη συνεδρίαση της Διοικούσας Επιτροπής της
Ομοσπονδίας που συγκαλείται με διευρυμένη σύνθεση με τη συμμετοχή αντιπροσώπων όλων των
Συλλόγων μελών ΔΕΠ, την επόμενη Πέμπτη 14 Μαρτίου 2013. Ζητά από το Υπουργείο Παιδείας να
αναστείλει τη διαδικασία προώθησης του Σχεδίου προς την έκδοση Προεδρικού Διατάγματος, ώστε
να ολοκληρωθεί σωστά ένας ουσιαστικός διάλογος με όλους τους αρμόδιους φορείς της ακαδημαϊκής
κοινότητας.
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