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ΨΗΦΙΣΜΑ
Η Γενική Συνέλευση του Τμήματος Γεωγραφίας στην υπ’ αριθμ. 3/10 Νοεμβρίου 2010
Συνεδρία της, μετά από συζήτηση επί του «κειμένου διαβούλευσης για την έναρξη
διαλόγου» του Υπουργείου Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης που κατατέθηκε από την
Υπουργό κ. Ά. Διαμαντοπούλου στην 65η Σύνοδο Πρυτάνεων και αφορά αλλαγές
στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, αποφάσισε ομόφωνα τα ακόλουθα:
1. Το κείμενο των προτάσεων του Υπουργείου δεν μπορεί να αποτελέσει βάση
διαβούλευσης, όχι μόνον διότι δεν απαντά στα μεγάλα προβλήματα που
αντιμετωπίζει η Δημόσια Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση αλλά και διότι διακρίνεται
από προχειρότητα και έλλειψη σεβασμού προς το θεσμό, την ιστορία και την
πανεπιστημιακή

παράδοση

και

αντί

να

επιλύει

τα

προβλήματα

του

Πανεπιστημίου, δημιουργεί τον κίνδυνο περαιτέρω επιδείνωσης τους.
2. Η Γενική Συνέλευση διαπιστώνει ότι με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις του κειμένου
αυτού, παραβιάζονται θεμελιώδεις ακαδημαϊκές αρχές, όπως ό,τι τα ΑΕΙ είναι
οργανωμένα ως νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου που αυτοδιοικούνται
πλήρως, και επομένως οι πρυτανικές αρχές εκλέγονται και δεν διορίζονται και
μάλιστα από συμβούλια, εκτός της πανεπιστημιακής κοινότητας, θέματα που εκτός άλλων - εγείρουν σοβαρά ζητήματα συνταγματικότητας. Διαπιστώνει επίσης
ότι η προτεινόμενη μεταφορά της μισθοδοσίας των μελών ΔΕΠ από τον κρατικό
προϋπολογισμό στον συρρικνούμενο προϋπολογισμό των ΑΕΙ, πλήττει ευθέως
την

συνταγματικά

κατοχυρωμένη

αναγνώριση

των

καθηγητών

των

Πανεπιστημίων ως δημόσιων λειτουργών.
3. Η Γενική Συνέλευση του Τμήματος Γεωγραφίας θεωρεί ότι πραγματική βάση
συζήτησης θα αποτελούσε μια πρόταση η οποία θα διασφάλιζε τον δημόσιο
χαρακτήρα της Πανεπιστημιακής εκπαίδευσης και την πλήρη κατοχύρωση της
αυτοδιοίκησης των Πανεπιστημίων και εκφράζει την ανάγκη να υιοθετηθεί ένα λιτό
νομοθετικό πλαίσιο που να δίνει στα Ιδρύματα περισσότερη αυτοδιοίκηση, αλλά

και ουσιαστικές αλλαγές στις διαδικασίες και την εσωτερική τους λειτουργία ώστε
να δημιουργηθεί ένα Ισχυρό Αυτοδιοικούμενο Δημόσιο Πανεπιστήμιο, Κέντρο
Αριστείας, παραγωγής και διάχυσης της γνώσης και συντελεστής περιφερειακής
ανάπτυξης με θεσμούς ουσιαστικής αξιολόγησης και κοινωνικής λογοδοσίας.
4. Η Γενική Συνέλευση του Τμήματος Γεωγραφίας θεωρεί επιβεβλημένη την
επεξεργασία και διαμόρφωση συνολικής πρότασης από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου
για μια ορθολογική και ριζική μεταρρύθμιση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, και
στην κατεύθυνση αυτή επιθυμεί να συμβάλει με το «κείμενο προτάσεων» που
διαμόρφωσε μετά από εκτενή διάλογο μεταξύ των μελών της και το οποίο
καταθέτει σε δημόσιο διάλογο και αναμένει προτάσεις περαιτέρω βελτίωσης μέχρι
την προσεχή συνεδρίαση της ώστε να κατατεθεί στη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου
Αιγαίου.
Στο πλαίσιο των παραπάνω αποφασίζει να διοργανώσει και ειδικές εκδηλώσεις στις
οποίες θα παρουσιασθεί το έγκριτο και διεθνώς αναγνωρισμένο εκπαιδευτικό και
ερευνητικό έργο του Τμήματος Γεωγραφίας, καθώς και την προσφορά του στην
ελληνική κοινωνία.
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ΨΗΦΙΣΜΑ
ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
Η Γενική Συνέλευση του Τμήματος Γεωγραφίας στην υπ’ αριθμ. 3/10 Νοεμβρίου 2010
Συνεδρία της, μετά από συζήτηση επί των διατιθέμενων πιστώσεων και πιστώσεων
ΠΔ 407 του Τμήματος, εκφράζει την έντονη αντίθεσή της στις αλλεπάλληλες
περικοπές στη δημόσια χρηματοδότηση του Πανεπιστημίου Αιγαίου που αυξάνουν
τον κίνδυνο της υποβάθμισης του διδακτικού και ερευνητικού έργου παραβιάζοντας
τον 4ετη Προγραμματισμό.
Απαιτεί από την Κυβέρνηση να υλοποιηθούν πλήρως οι υποχρεώσεις που ανέλαβε η
Πολιτεία, σύμφωνα με την προγραμματική σύμβαση που έχει υπογράψει.

