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ΠΡΟΕ∆ΡΕΙΟ
∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Αθήνα, 27 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2010
ΘΕΜΑ: Σχετικά µε τη συνάντηση στους ∆ελφούς της 26 Σεπτεµβρίου 2010 για τις
µεταρρυθµίσεις στην ανώτατη εκπαίδευση.

Το προεδρείο της Ομοσπονδίας παραβρέθηκε στην ολοήμερη συνάντηση των Δελφών
μεταξύ του πρωθυπουργού, της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Παιδείας, των Πρυτάνεων
και Προέδρων των Α.Ε.Ι., των προεδρείων της ΠΟΣΔΕΠ και ΟΣΕΠ-ΤΕΙ και εκπροσώπων των
κοινωνικών εταίρων. Περιμένοντας τη δημοσιοποίηση των προτάσεων του Υπουργείου
Παιδείας, έχουμε να δηλώσουμε τα ακόλουθα:
1. Διαμαρτυρόμαστε εντονότατα για όσα απαξιωτικά, ισοπεδωτικά, συκοφαντικά και
κακόγουστα αναφέρθηκαν από τον Πρωθυπουργό για τα Α.Ε.Ι. –αυτή μας τη θέση
μάλιστα την κάναμε σαφή και κατά την παρέμβασή μας στην ίδια εκδήλωση. Καλούμε
την ηγεσία της χώρας να ενσκήψει με φροντίδα και σοβαρότητα στα προβλήματα της
ανώτατης εκπαίδευσης και να μην αποδέχεται αβασάνιστα τις όποιες υποδείξεις
ανεύθυνων, φανερών ή μη, συμβούλων.
2. Όπως κατ’ επανάληψη έχουμε δηλώσει σε όλους τους τόνους τα πανεπιστήμιά μας
σήμερα διαθέτουν το καλύτερο επιστημονικό δυναμικό από συστάσεως του ελληνικού
κράτους!!
3. Η ΠΟΣΔΕΠ σύμφωνα με τις αποφάσεις της Διοικούσας Επιτροπής στηρίζει την ανάγκη
ριζικής μεταρρύθμισης των ΑΕΙ, έχει ήδη ανοίξει ένα ουσιαστικό διάλογο και εχει
καταθέσει προτάσεις όπως φάνηκε στο Διεθνές Συνέδριο του Απριλίου 2010 με τίτλο
«Το Πανεπιστήμιο στον 21ο αιώνα: Όραμα, Προβλήματα και Προοπτικές», αλλά και στο
Επιστημονικό Διήμερο του Οκτωβρίου 2009 με τίτλο «Η αναβάθμιση του Λυκείου και τα
Συστήματα Πρόσβασης στην Ανώτατη Εκπαίδευση: Οι Αναγκαίες Αλλαγές», που
οργανώθηκαν από την Ομοσπονδία στην Αθήνα. Αποτελεί βαθειά μας πίστη, πως η
έμπρακτη υπεράσπιση του δημόσιου πανεπιστημίου περνάει μέσα από την
επεξεργασία και κατάθεση προτάσεων για την ανάταξη του.
4. Θεωρούμε ότι προσερχόμαστε σε ένα διάλογο ανοικτό, ουσιαστικό, απροκατάληπτο και
χωρίς προειλημμένες αποφάσεις . Προφανώς η κυβέρνηση μπορεί να ζητήσει την όποια
συνεργασία και συμβολή από διακεκριμένους συναδέλφους του εξωτερικού αλλά
οφείλει να κατανοήσει, στοιχειωδώς έστω, ότι καμιά μεταρρύθμιση δεν μπορεί να
πετύχει χωρίς την συμμετοχή της ελληνικής ακαδημαϊκής κοινότητας τόσο στον
σχεδιασμό όσο και στην εφαρμογή της.

Π α ν ε λ λ ή ν ι α Ο µ ο σ π ο ν δ ί α Σ υ λ λ ό γ ω ν ∆ι δ α κ τ ι κ ο ύ κ αι Ε ρ ε υ ν η τ ι κ ο ύ Π ρ ο σ ω π ι κ ο ύ

5. Η Ομοσπονδία με τη συνεδρίαση της Διοικούσας Επιτροπής στις 9 Οκτωβρίου θα
ανοίξει το διάλογο μέσα σε όλα τα Πανεπιστήμια. Ειδική πρόσκληση για μεγιστοποίηση
της συμβολής απευθύνεται στους συνάδελφους με βαθειά γνώση του αντικειμένου
ή/και μακρά εμπειρία στην διοίκηση των πανεπιστημίων. Αποτελεί ευτυχή συγκυρία το
γεγονός ότι η περίοδος αυτή ταυτίζεται με την προσυνεδριακή διαδικασία για το 10ου
Συνέδριο της ΠΟΣΔΕΠ.
Οι νέοι και νέες της χώρας χρειάζονται ένα καλύτερο ελληνικό δημόσιο πανεπιστήμιο
στον ενιαίο ευρωπαϊκό χώρο εκπαίδευσης και έρευνας και οι ελληνικές οικογένειες απαιτούν
ένα αποτελεσματικότερο εκπαιδευτικό σύστημα, που θα συμβάλει στην κοινωνική συνοχή και
στην ορθολογική και σύγχρονη οικονομική ανάπτυξη της χώρας.
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