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Το πλαίσιο των αλλαγών για την τριτοβάθµια εκπαίδευση, όπως αυτό ορίσθηκε από τις
προφορικές τοποθετήσεις των ∆ελφών και στη συνέχεια τέθηκε γραπτώς σε
διαβούλευση από το Υπουργείο Παιδείας, ∆ιά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων,
αφορά σε µια σειρά από ζητήµατα που σχετίζονται µε όλο το φάσµα της Ανώτατης
Εκπαίδευσης. Προτείνονται σαρωτικές αλλαγές που στοχεύουν κατά τα γραφόµενα
στην ανάπτυξη µίας νέας Εθνικής Στρατηγικής για την Πανεπιστηµιακή Εκπαίδευση.
Οι αλλαγές αυτές αφορούν µεταξύ άλλων στην αυτοτέλεια των Ιδρυµάτων, στον
επανακαθορισµό του τρόπου διοίκησής τους (από ηµι-διορισµένο Συµβούλιο και
διορισµένο Πρύτανη), στην αλλαγή-περιορισµό του µοντέλου της δηµόσιας
χρηµατοδότησής τους, στην εκπαιδευτική διαδικασία (µέσω της κατάργησης των
Τµηµάτων και την αντικατάστασή τους µε τα προγράµµατα σπουδών) και στον
επανακαθορισµό του πλαισίου επιλογής, εξέλιξης και αµοιβής των διδασκόντων και
µελών ∆ΕΠ.
Παράλληλα, το κείµενο προς διαβούλευση ακολουθεί όχι µόνο τις προτάσεις, αλλά και
τη φρασεολογία των ∆ελφών, καθώς µε ύφος προσβλητικό για την Πανεπιστηµιακή
Κοινότητα επιχειρεί να εκµηδενιστεί κάθε επίτευγµά της σε εκπαιδευτικό και
ερευνητικό επίπεδο και να απαξιωθεί η ακαδηµαϊκή παράδοση από έναν ισχυρισµό
επικράτησης κλίµατος αδιαφάνειας και διαφθοράς στο εσωτερικό των Ιδρυµάτων.
Η θέση της Ε.∆.Ι.Π είναι πως το Πανεπιστήµιο αποτελεί ουσιαστικό µοχλό ανάπτυξης
και προόδου της κοινωνίας, διαδραµατίζοντας καθοριστικό ρόλο στην επίλυση του
αδιεξόδου των κρίσεων από τις οποίες διέρχεται η χώρα. Στο παραπάνω πλαίσιο, η
Τριτοβάθµια Εκπαίδευση χρήζει αλλαγών. Άλλωστε για χρόνια η πανεπιστηµιακή
κοινότητα πιέζει προς αυτή την κατεύθυνση. Οι αλλαγές αυτές θα πρέπει πάνω από όλα
να διασφαλίζουν τον συνταγµατικά κατοχυρωµένο δηµόσιο χαρακτήρα του
Πανεπιστηµίου και στη συνέχεια να εξειδικευθούν ως προς:
α)

Την εξασφάλιση της αυτοδιοίκησης και οικονοµικής, διοικητικής και θεσµικής
αυτοτέλειας των ακαδηµαϊκών ιδρυµάτων, παρέχοντας τη δυνατότητα
ουσιαστικής, δυναµικής ανάπτυξης και ιδρυµατικής εξειδίκευσης µε
ακαδηµαϊκούς όρους.

β)

Την εγκαθίδρυση ενός λειτουργικού πλαισίου που θα δηµιουργεί προϋποθέσεις
αναβάθµισης της εκπαίδευσης και της έρευνας µέσω επαρκούς και χωρίς
εκπτώσεις χρηµατοδότησης, ενώ και θα τις υποστηρίζει µεθοδικά χωρίς να
δηµιουργεί προσκόµµατα, όπως οι πρόσφατες τραγελαφικές διαδικασίες
προκηρύξεων ερευνητικών προγραµµάτων.

γ)

Την αντιµετώπιση των αγκυλώσεων που δηµιουργούν δυσλειτουργίες και
καθυστερήσεις στη διοίκηση (όπως η υπερβολική γραφειοκρατία) µέσω
ευέλικτων διαδικασιών στα πλαίσια της διαφάνειας, της αξιοκρατίας και της
αιτιολόγησης.

Με βάση λοιπόν το περιγραφόµενο πλαίσιο αλλαγών – και παραβλέποντας τους
απρόκλητους χαρακτηρισµούς του συντάκτη του κειµένου της διαβούλευσης –
προκύπτει πως οι προς διαβούλευση προτάσεις παρουσιάζουν σοβαρά ουσιαστικά και
πρακτικά προβλήµατα, µε κυριότερο τη µη διασφάλιση του δηµόσιου χαρακτήρα του
Πανεπιστηµίου. Συγκεκριµένα:
α)

Με την πρόταση για ηµι-διορισµένο Συµβούλιο Ιδρύµατος και επιλεγµένο
Πρύτανη καταστρατηγείται κάθε έννοια αυτοτέλειας. Κάτι τέτοιο αντιβαίνει και
συνταγµατικές διατάξεις. Ξεκάθαρα, διοριζόµενες διοικήσεις δεν µπορούν να
υπάρξουν προνοία του συνταγµατικού νοµοθέτη.

β)

Μια άλλη συνταγµατική υποχρέωση της Πολιτείας είναι η χρηµατοδότηση των
ιδρυµάτων η οποία θα πρέπει να συνδεθεί άµεσα µε τον θεσµό του «κουπονιού
του φοιτητή». Αυτό αναµένεται να καταλήξει σε δραστικό περιορισµό της
χρηµατοδότησης και σε κάθε περίπτωση σε αδυναµία των ιδρυµάτων να
εκπονήσουν µακροχρόνιους σχεδιασµούς και να καταρτήσουν προϋπολογισµούς
ανάπτυξης.

γ)

Πλήττεται η εκπαιδευτική διαδικασία από το πλήθος των πρακτικών
προβληµάτων που προοιωνίζει η κατάργηση των Τµηµάτων. Η ίδια η ταυτότητα
των αποφοίτων τίθεται εν αµφιβόλω, καθώς το επίκεντρο θα είναι το ευέλικτο
πρόγραµµα σπουδών.

δ)

Πλήττεται βάναυσα το ερευνητικό και διδακτικό έργο των διδασκόντων καθώς,
πέρα από τους απαξιωτικούς χαρακτηρισµούς, καταργείται η βαθµίδα του
Λέκτορα και περιορίζεται η µονιµότητα στις δύο µεγαλύτερες µόνο, ενώ
συγχρόνως αλλάζει άρδην ο τρόπος επιλογής και εξέλιξής τους. Παράλληλα,
µειώνεται σηµαντικά η αµοιβή τους, καθώς η Πολιτεία, παραβλέποντας την
υποχρέωσή της απέναντί τους ως ∆ηµόσιους Λειτουργούς, προτείνει την εγγύηση
ενός ελάχιστου ποσού ως αµοιβή, αφήνοντάς τους έρµαια στο ηµι-διοριζόµενο
Συµβούλιο του Ιδρύµατος.

ε)

∆εν προτείνεται τίποτα για το πώς θα αντιµετωπιστεί το χρονίζον πρόβληµα του
περιορισµένου προσωπικού που ναρκοθετεί όλη την εκπαιδευτική και ερευνητική
προσπάθεια των ιδρυµάτων.

στ)

∆εν αναφέρονται προτάσεις που αφορούν στα προβλήµατα που η ίδια η Πολιτεία
έχει δηµιουργήσει µε την πελατειακή της κουλτούρα όλα αυτά τα χρόνια στο
δηµόσιο πανεπιστήµιο, µε την αλόγιστη διόγκωση της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης
και την δραµατική αύξηση των εισακτέων, µε τον ανεξέλεγκτο αριθµό
µεταγραφών, µε την υποχρηµατοδότηση, µε το περιορισµένο προσωπικό, µε την
οµηρία των Πρυτανικών Αρχών σε άκαµπτα σχήµατα διοίκησης και την απειλή
της νοµικής τους εξόντωσης και πολλά άλλα.

Η Γενική Συνέλευση της Ε.∆.Ι.Π. τονίζει την απογοήτευση των µελών της ακαδηµαϊκής
κοινότητας που κάνουν τιτάνιες προσπάθειες σε ένα αφιλόξενο περιβάλλον ελλιπούς
χρηµατοδότησης και συνεχών παρακωλύσεων – µε ευθύνη της Πολιτείας – για να
προχωρήσει και να µη µείνει στάσιµο το ελληνικό δηµόσιο πανεπιστήµιο. Τη χαριστική
βολή δίνει η αχαριστία της ίδιας της Πολιτείας που έρχεται τώρα µε απίστευτους
χαρακτηρισµούς (προφορικά και γραπτά) να απαξιώσει το έργο τους και το κύρος τους.

∆ηλώνει πως το συγκεκριµένο κείµενο δεν µπορεί να αποτελέσει σε καµία περίπτωση
βάση διαλόγου και προτείνει τη σύσταση επιτροπών σε όλα τα Ιδρύµατα, οι οποίες θα
επεξεργαστούν προτάσεις για αλλαγές, στοχεύοντας σε µία νόµιµη, εφαρµόσιµη και
µακροχρόνια Εθνική Στρατηγική ακαδηµαϊκής ανάπτυξης.

