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1. Το σχέδιο ΑΘΗΝΑ, παρά τις υπαναχωρήσεις στις οποίες, κάτω από συντονισμένες και
τεκμηριωμένες αντιδράσεις, αναγκάστηκε να προβεί το Υπουργείο, εξακολουθεί να
διατηρεί τα βασικά χαρακτηριστικά που αποτέλεσαν την αιτία απόρριψής του από την
συντριπτική πλειοψηφία της πανεπιστημιακής κοινότητας και από το μεγαλύτερο μέρος της
ευρύτερης κοινωνίας: τις μικροπολιτικές σκοπιμότητες ως «κριτήριο» των επιλογών, την
εξόφθαλμη προχειρότητα, τις πολλαπλές αντιφάσεις. Ο αντιακαδημαϊκός και
αντιεπιστημονικός χαρακτήρας του είναι προφανής τόσο στο περιεχόμενο, όσο και στη
διαδικασία που επιλέχτηκε για την προώθησή του. Το σχέδιο ΑΘΗΝΑ, πέρα από κάθε
αμφιβολία, αποτελεί κατάφωρη κατάλυση του αυτοδιοίκητου των Πανεπιστημίων. Συνιστά
μια ακόμα αντισυνταγματική ρύθμιση που δεν διστάζει να υιοθετήσει η κυβέρνηση
προκειμένου να πετύχει την πολιτική της στόχευση, η οποία δεν είναι άλλη από την
συρρίκνωση του χώρου της δημόσιας εκπαίδευσης κατά 30%, όπως ρητά προβλέπεται στο
πρώτο Μνημόνιο. Η σπουδή που επέδειξε ο Υπουργός για την υλοποίηση του σχεδίου ήταν
τέτοια που, αν και επανειλημμένα έχει δηλώσει υπέρμαχος της εφαρμογής της νομοθεσίας,
δεν δίστασε να αγνοήσει παντελώς ακόμη και την προβλεπόμενη διαδικασία (γνωμοδότηση
της ΑΔΙΠ), όπως αυτή ρητά προβλέπεται στο νέο θεσμικό πλαίσιο, πόσω μάλλον τις
δεκάδες αποφάσεις συλλογικών οργάνων. Η δε νομοθέτηση του σχεδίου ΑΘΗΝΑ, όχι με
ψηφοφορία στη Βουλή, αλλά με Προεδρικό Διάταγμα που προβλέπει ο Ν.4076/2012 (και
μάλιστα με διαδικασία την οποία παραβίασε ο υπουργός) επιβεβαιώνει τη συνεχή
διολίσθηση της κυβέρνησης προς αυταρχικές και αντιδημοκρατικές πρακτικές. Αρωγοί στα
υπουργικά σχέδια φαίνεται ότι δυστυχώς επισπεύδουν οι 5 Πρυτάνεις Πανεπιστημίων του
λεκανοπεδίου Αττικής, αφού η πρωτοβουλία τους για συμφωνία σύμπραξης των Ιδρυμάτων
τους εξυπηρετεί απόλυτα τις προθέσεις του Υπουργείου για το «Αδαμάντιος Κοραής», μια
υπερδομή Πανεπιστημίων με ολιγαρχικό συντονιστικό όργανο, προσχέδιο για μελλοντική
εφαρμογή και σε άλλα Ιδρύματα.
2. Παράλληλα, με τροπολογία που ενσωματώθηκε πρόσφατα (28/3/13) σε άσχετο προς την
τριτοβάθμια εκπαίδευση ψηφισθέντα νόμο με τίτλο «Αρχή διασφάλισης Ποιότητας στην
Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση», η κατάλυση του αυτοδιοίκητου αποκτά
πλέον κυνικές διαστάσεις, αφού και σε ζητήματα αμιγώς ακαδημαϊκά ο Υπουργός αποκτά
το δικαίωμα να ιδρύει/τροποποιεί/καταργεί και τις κατευθύνσεις, εισαγωγικές ή
προχωρημένες, των Τμημάτων!
3. Το νέο θεσμικό πλαίσιο δημιουργεί ένα περιβάλλον διάλυσης στα Πανεπιστήμια: τα
Συμβούλια Ιδρυμάτων συνεδριάζουν κατά κανόνα εν κρυπτώ και με πλήρη αδιαφάνεια, σε
θολό τοπίο δυαρχίας με τις πρυτανικές αρχές, με υφαρπαγή αρμοδιοτήτων από τις
Συγκλήτους -με αποψίλωση και υπονόμευσή τους-, υπό το βάρος της προϋπόθεσης
σύνταξης των οργανισμών για τη ρύθμιση δεκάδων διατάξεων, με πλήρη απουσία των
φοιτητών από όλες τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων. Νομοθετικές ρυθμίσεις που
προβλέπονταν στον Ν.4009/2011, αλλά καταργήθηκαν με τον Ν.4076/2012,
συμπεριλαμβάνονταν στην ατζέντα των θεμάτων συζήτησης της συνάντησης των
Προέδρων των ΣΙ, την Κυριακή 31/3, αναδεικνύοντας με τραγικό τρόπο την επικίνδυνη
ανεπάρκεια των προθύμων να διοικήσουν τα ελληνικά Πανεπιστήμια.
4. Την ίδια στιγμή, η διάλυση του πανεπιστημιακού έργου προχωρά με ταχύτατους ρυθμούς.
Από την 1 Απριλίου διακόπηκε η ηλεκτρονική πρόσβαση στα περισσότερα επιστημονικά
περιοδικά του ΣΕΑΒ/Heal-Link, αφού το Υπουργείο δεν ανταποκρίθηκε στο αίτημα
χρηματοδότησης του προϋπολογισμού του, στερώντας έτσι από την ακαδημαϊκή κοινότητα

το κύριο ερευνητικό της εργαλείο. Η υπερδιετής, πλέον, καθυστέρηση διορισμού των 800
περίπου εκλεγμένων μελών ΔΕΠ, ΕΤΕΠ και ΕΕΔΙΠ, συμπληρώνει την εικόνα αυτή.
5. Σε εφαρμογή του Ν.4093/2012 -και όπως τροποποιήθηκε προς το χειρότερο με τον
Ν.4111/2013- σύμφωνα με τον οποίο δημόσιοι υπάλληλοι και λειτουργοί που
παραπέμπονται απλώς σε δίκη, ακόμα και για πλημμελήματα, τίθενται σε αυτοδίκαιη αργία,
ο Αντιπρύτανης του ΑΠΘ Γιάννης Παντής απειλείται με παύση της εργασιακής του σχέσης
με το Πανεπιστήμιο! Πρόκειται για μια κατάπτυστη νομική ρύθμιση που προσβάλλει
ευθέως το τεκμήριο της αθωότητας, έρχεται σε αντίθεση με βασικές διατάξεις της
Ευρωπαϊκής Συνθήκης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, συνιστά απειλή φυσικής και
επαγγελματικής εξόντωσης για δεκάδες ακόμα συναδέλφους σε πολλά Ιδρύματα, αλλά και
για εκατοντάδες άλλους εργαζόμενους στον δημόσιο τομέα, και εξοργίζει ακόμη
περισσότερο, γιατί υπογράφεται από τον συνταγματολόγο, ομότιμο καθηγητή του ΑΠΘ, νυν
υπουργό Α. Μανιτάκη.
Η 19η Πανελλαδική Συνάντηση Συλλόγων ΔΕΠ, που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 30/3, για
δεύτερη φορά και με τη συνδρομή τηλεδιάσκεψης δίνοντας έτσι την ευκαιρία σε συναδέλφους από
Συλλόγους Διδασκόντων Πανεπιστημίων της περιφέρειας να συμμετάσχουν:








Καλεί τους Συλλόγους Διδασκόντων να πραγματοποιήσουν Γενικές Συνελεύσεις και να
μαζικοποιήσουν τις συλλογικές διαδικασίες, να αναδείξουν τα καίρια θεσμικά, λειτουργικά,
οικονομικά και μισθολογικά ζητήματα που πλήττουν τους συναδέλφους και τα Ιδρύματα, να
βρίσκονται σε συντονισμό με τους φοιτητές και τους εργαζόμενους στα Πανεπιστήμια, να
απευθυνθούν και να επιδιώξουν συντονισμό με Συλλόγους Διδασκόντων των ΤΕΙ, αλλά και
των άλλων βαθμίδων της Εκπαίδευσης, που επίσης πλήττονται από την κυβερνητική
πολιτική.
Εκτιμά ότι το σχέδιο ΑΘΗΝΑ, με την «προκρούστεια» αντίληψη που το διέπει και την
επιμονή στις συγχωνεύσεις/καταργήσεις Τμημάτων, στη συρρίκνωση της πρόσβασης στην
ανώτατη εκπαίδευση και στη διακύβευση θέσεων εργασίας, σε κανένα βαθμό δεν απαντά
στα προβλήματα του ακαδημαϊκού χάρτη της χώρας, για τα οποία την κατεξοχήν ευθύνη
έχει το πολιτικό προσωπικό των δύο -μέχρι πρόσφατα- κομμάτων εξουσίας και καλεί τους
Συλλόγους Διδασκόντων να το απορρίψουν και να ζητήσουν από το Υπουργείο την άμεση
απόσυρσή του.
Καλεί τους Συλλόγους Διδασκόντων να εκδώσουν ψηφίσματα διαμαρτυρίας για τον
Ν.4093/2012, στη βάση του οποίου ο συνάδελφος Γ. Παντής κινδυνεύει να τεθεί σε αργία,
και να ζητήσουν την κατάργησή του.
Καλεί τους Συλλόγους Διδασκόντων των Ιδρυμάτων του λεκανοπεδίου Αττικής να
στηρίξουν με αποφάσεις τους και με την παρουσία τους το πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο
διαμαρτυρίας που διοργανώνεται την Πέμπτη 4 Απριλίου στις 12 μεσημέρι, στα Προπύλαια
στην Αθήνα.

