Αριστερή Μεταρρύθµιση
Παράταξη Πανεπιστηµιακών

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Για τις εξαγγελθείσες αλλαγές στο θεσµικό πλαίσιο των πανεπιστηµίων
και τα µισθολογικά των πανεπιστηµιακών

Η νέα µεταρρύθµιση της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, που εξαγγέλθηκε µε πολύ
θόρυβο στις 26 Σεπτεµβρίου στους ∆ελφούς δεν αποφεύγει την πεπατηµένη. Ξεκινάει,
όπως η "µεταρρύθµιση Γιαννάκου", µε την απαξίωση του δηµόσιου πανεπιστηµίου και
τη συκοφάντηση του συνόλου των πανεπιστηµιακών ―λες και ήταν οι
πανεπιστηµιακοί και όχι οι υπουργοί που έκαναν τόσα χρόνια πελατειακή και
"κοινωνική" πολιτική εις βάρος των πανεπιστηµίων― και τελειώνει, όπως κάθε
προηγούµενη "µεταρρύθµιση", µε την ανακοίνωση νέου συστήµατος εισαγωγής στην
τριτοβάθµια εκπαίδευση. Ενδιάµεσα αναφέρονται ολίγα τετριµµένα για την
αναβάθµιση των σπουδών, και κάποιες ασαφείς έως επικίνδυνες προτάσεις για τη
διοικητική αναδιοργάνωση των πανεπιστηµίων.
Οι πανεπιστηµιακοί, που βρισκόµαστε στην πρώτη γραµµή της εκπαιδευτικής και
ερευνητικής διαδικασίας, γνωρίζουµε ότι χρειάζονται βαθιές τοµές στο νοµοθετικό
πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία των πανεπιστηµίων και των ΤΕΙ: ένα λιτό πλαίσιο που
θα απελευθερώνει τα ιδρύµατα από τον ασφυκτικό εναγκαλισµό του Υπουργείου και
θα ενισχύει τις προσπάθειες για ουσιαστικές αλλαγές στην εσωτερική λειτουργία τους,
µε στόχο ένα πανεπιστήµιο που θα είναι
•

Κέντρο µεταφοράς γνώσης και αξιών, που θα παρέχει στις φοιτήτριες και
τους φοιτητές όλα εκείνα τα εφόδια ώστε να προετοιµάζει επιστήµονες-πολίτες
µε γνώσεις και δεξιότητες, έτοιµους να συµβάλουν, µέσα από την προσπάθεια
για προσωπική ευηµερία, στην οικονοµική, πολιτιστική και κοινωνική ανάπτυξη
της χώρας.

•

Κέντρο παραγωγής γνώσης και καινοτοµίας στην υπηρεσία του κοινωνικού
συνόλου.

•

Κέντρο ελεύθερου διαλόγου, κριτικής σκέψης, ελεύθερης διακίνησης ιδεών για
µία ανοικτή και δίκαιη κοινωνία.

•

Ισχυρό, δηµόσιο, αυτοδιοικούµενο κέντρο αριστείας στην έρευνα και στην
εκπαίδευση.

∆υστυχώς, οι γενικόλογες αναφορές στις οµιλίες του Πρωθυπουργού και της
Υπουργού προκαλούν έντονη ανησυχία για τις προθέσεις της κυβέρνησης.
Οι εξαγγελίες για το Συµβούλιο ∆ιοίκησης και το Περιφερειακό Συµβούλιο αποτελούν
σοβαρές παρεµβάσεις στη διοικητική αυτοτέλεια και την ακαδηµαϊκή ανεξαρτησία των
ιδρυµάτων, καθώς αποκεντρώνουν (κατά "Καλλικράτη") αλλά δεν αναιρούν τον
ασφυκτικό έλεγχο από την πολιτεία.

Αριστερή Μεταρρύθµιση
Αναρωτιόµαστε εάν έχουν µελετηθεί οι επιπτώσεις των προτάσεων για εισαγωγή στη
Σχολή και η σύνδεση της χρηµατοδότησης των ιδρυµάτων µε µεταφερόµενη πίστωση
ανά φοιτητή: τα περισσότερα ιδρύµατα στερούνται των αναγκαίων κτιριακών και
εργαστηριακών υποδοµών αλλά και στην ελληνική κοινωνία επικρατούν στρεβλές
αντιλήψεις για τις σπουδές, τόσο όσον αφορά στην επιλογή αντικειµένου όσο και
στην επιλογή του τόπου σπουδών.
Οι αναφορές του Πρωθυπουργού για την έρευνα περιορίζονται στην έρευνα που
µπορεί να αξιοποιηθεί άµεσα από επιχειρήσεις (ποιες είναι αυτές οι επιχειρήσεις στην
Ελλάδα;) ανάγοντας το πανεπιστήµιο σε "φτηνό" ερευνητικό προσωπικό για τις
επιχειρήσεις και καταδικάζοντας την έρευνα "δηµόσιου συµφέροντος" σε
υποχρηµατοδότηση. Παράλληλα η µέχρι τώρα πολιτική του Υπουργείου για την
χρηµατοδότηση της έρευνας έχει προκαλέσει την αγανάκτηση όλης της ακαδηµαϊκής
κοινότητας λόγω των εµποδίων που βάζει στην ολοκλήρωση της διαδικασίας
αξιολόγησης των ερευνητικών προτάσεων.
Η Αριστερή Μεταρρύθµιση στηρίζει την ανάγκη ριζικής µεταρρύθµισης της
τριτοβάθµιας εκπαίδευσης και είναι έτοιµη να συµµετάσχει σε ένα διάλογο ανοικτό,
ουσιαστικό, απροκατάληπτο και χωρίς προειληµµένες αποφάσεις. Με προτάσεις που
θα κατοχυρώνουν το δηµόσιο χαρακτήρα του πανεπιστηµίου, θα υπερασπίζονται την
ακαδηµαϊκή ελευθερία και την αναζήτηση της γνώσης. Με προτάσεις που θα
βασίζονται στην ελληνική πραγµατικότητα, θα στοχεύουν στην αποκατάσταση των
δυσλειτουργιών του ελληνικού πανεπιστηµίου και δεν θα αποτελούν αλόγιστη
µεταφορά ξένων προτύπων.

Σχετικά µε τα οικονοµικά των πανεπιστηµιακών, η Αριστερή Μεταρρύθµιση διεκδικεί
την κατάργηση του επιδοµατικού χαρακτήρα των απολαβών των πανεπιστηµιακών,
µε την ενσωµάτωση των επιδοµάτων στο βασικό µισθό και τη δηµιουργία νέου
ειδικού µισθολογίου για τους πανεπιστηµιακούς. Οι πανεπιστηµιακοί ακολουθούν
διαφορετική διαδικασία εκλογής και εξέλιξης, και δεν είναι δυνατόν να
συµπεριληφθούν στο ενιαίο µισθολόγιο των δηµοσίων υπαλλήλων.
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