ΚΟΙΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. ΓΙΑ ΤΟ «ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ ΚΟΡΑΗΣ»
Την Πέμπτη 7 Μαρτίου 2013, συνεδρίασαν από κοινού στην αίθουσα της Συγκλήτου
του Παντείου Πανεπιστημίου τα Διοικητικά Συμβούλια των Συλλόγων ΔΕΠ του
Γεωπονικού Πανεπιστημίου, του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και του Παντείου
Πανεπιστημίου. Η πρόσκληση του ΔΣ του Παντείου για την κοινή συνεδρίαση
απευθύνθηκε προς τα Δ.Σ. των Συλλόγων ΔΕΠ των πέντε ΑΕΙ που προβλέπεται να
ενταχθούν σε Ομοσπονδιακό Πανεπιστήμιο με την επωνυμία «Αδαμάντιος Κοραής»
στο πλαίσιο του σχεδίου «Αθηνά».
Κατά τη συνεδρίαση, έγινε εποικοδομητική συζήτηση στην οποία οι εκπρόσωποι των
Δ.Σ. ανέπτυξαν τις αποφάσεις των Συλλόγων τους, κυρίως ως προς τις ιδιαιτερότητες
αλλά και τις κοινές ανησυχίες των εμπλεκόμενων ΑΕΙ εν όψει της
«ομοσπονδιοποίησης».
Ειδικότερα:
 Είναι κοινή η ανησυχία για τη διαφαινόμενη δημιουργία μιας δυσκίνητης,
γραφειοκρατικής και συγκεντρωτικής υπερ-δομής. Είναι κοινή η παραδοχή
ότι υπάρχει περιθώριο ουσιαστικής σύμπραξης μεταξύ των ΑΕΙ, Σχολών ή
Τμημάτων τους στη βάση κοινών ερευνητικών προγραμμάτων και άλλων
εκπαιδευτικών, διεπιστημονικών ακαδημαϊκών διαδικασιών. Ωστόσο, αυτές οι
συμπράξεις δεν νοούνται σε μια βάση απώλειας της διοικητικής αυτοτέλειας
και επιβεβλημένης ένταξης σε ένα υπερ-συγκεντρωτικό μόρφωμα.
 Είναι κοινή η δυσαρέσκεια για το γεγονός ότι, για μια ακόμη φορά, το
Υπουργείο και η Κυβέρνηση δεν ακολουθούν και δεν σέβονται τους όρους
της δημοκρατικής διαβούλευσης στα ΑΕΙ. Αγνοώντας τις αποφάσεις των
θεσμικών οργάνων όλων των ΑΕΙ, προκρίνουν συνοπτικές διαδικασίες
σύντομου και προσχηματικού διαλόγου, οι οποίες εναρμονίζονται με τη
λογική του κατεπείγοντος, καταπνίγοντας έτσι τον ουσιαστικό διάλογο.
Επισημαίνουμε ότι το ΥΠΑΙΘΠΑ μείωσε το χρόνο για τη διατύπωση γνώμης
των Ιδρυμάτων για το εν λόγω θέμα από εξήντα (60) σε τριάντα (30) ημέρες,
με νομοθετική ρύθμιση ενώ ήδη είχε αρχίσει η σχετική διαβούλευση. Επί
πλέον, δεν έχει συσταθεί η ΑΔΙΠ προκειμένου να διατυπωθεί η γνώμη της
σύμφωνα με το Νόμο. Για μια ακόμη φορά, το ΥΠΑΙΘΠΑ παραβιάζει τους
ίδιους τους νόμους του.
 Είναι κοινή η παραδοχή για την ανάγκη μιας πραγματικής και πραγματικά
ακαδημαϊκής διαδικασίας εξορθολογισμού του χώρου των ΑΕΙ. Αυτή η
διαδικασία πρέπει να δεσμεύεται από κριτήρια επιστημονικά και κοινωνικά,
όχι συγκυριακά δημοσιονομικά ή κομματικά, τοπικά, κτλ. Μια ουσιαστική και
αποτελεσματική αναδιάρθρωση του χάρτη των ΑΕΙ δεν μπορεί και δεν πρέπει
να υποτάσσεται σε μια λογική μείωσης λειτουργικών δαπανών.
 Είναι κοινή η εκτίμηση ότι το Ομοσπονδιακό Πανεπιστήμιο «Αδαμάντιος
Κοραής» προσανατολίζεται στον περιορισμό, την υποβάθμιση και την
οπισθοδρόμηση του χώρου της δημόσιας ανώτατης εκπαίδευσης, τη
διακύβευση της αυτοτέλειας των ΑΕΙ, τη συρρίκνωση γνωστικών
αντικειμένων (κυρίως των Κοινωνικών Επιστημών), την υποβάθμιση
επαγγελματικών δικαιωμάτων των αποφοίτων και τη μείωση θέσεων εργασίας
(μελών ΔΕΠ και Διοικητικού Προσωπικού).
 Είναι κοινή η δυσαρέσκεια ως προς το γεγονός ότι με την υποβολή του
τελικού σχεδίου «ΑΘΗΝΑ» ανακοινώθηκε από το ΥΠΑΙΘΠΑ και ο αριθμός

εισακτέων χωρίς να ληφθούν υπόψη οι προτάσεις των Ιδρυμάτων και η
πραγματικότητα των ΑΕΙ (υφιστάμενες υποδομές και δραματικά μειωμένη
χρηματοδότηση). Είναι προφανές ότι αύξησαν τους εισακτέους στα Τμήματα
των ΑΕΙ για να ισοσκελίσουν τα νούμερα με την μείωση που θα προέκυπτε
από το κλείσιμο Τμημάτων ΤΕΙ (απλή προσθαφαίρεση αριθμών, ανεξαρτήτως
σχολών).
 Είναι κοινή η ανησυχία ότι το Σχέδιο «Αδαμάντιος Κοραής», στερείται
οποιασδήποτε ακαδημαϊκής και κοινωνικής λογικής, κατά σαφή παράβαση
του Συντάγματος καταστρατηγεί το αυτοδιοίκητο του Πανεπιστημίου και τη
δημοκρατική λογοδοσία των θεσμικών οργάνων του, ενώ εισάγει
δυσλειτουργίες και αναχρονιστικούς συγκεντρωτισμούς που θα υποβαθμίσουν
τα ήδη επιβαρυμένα από τις συνεχείς περικοπές ΑΕΙ.
Τα ΔΣ των μελών ΔΕΠ των Πανεπιστημίων θα συντονίσουν τη δράση των Συλλόγων
ΔΕΠ μεταξύ τους αλλά και με όλους τους Συλλόγους και τα θεσμικά όργανα των ΑΕΙ
ώστε να αποτρέψουν τις δυσμενείς εξελίξεις που προδιαγράφει για τα Πανεπιστήμιά
μας το σχέδιο ΑΘΗΝΑ/ΚΟΡΑΗΣ.

