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ΘΕΜΑ: Θέςη τησ ΚΙΠΑΝ για το ΠΡΟΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΤ «ΟΡΓΑΝΩΗ ΑΝΩΣΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ,
ΑΝΕΞΑΡΣΗΣΗ ΑΡΧΗ ΓΙΑ ΣΗ ΔΙΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΣΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΗΝ ΑΝΩΣΑΣΗ
ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ».

Αγαπθτοί ςυνάδελφοι και φίλοι,
Η Κίνθςθ Πανεπιςτθμιακισ Αναβάκμιςθσ- εκφραςτισ ενόσ ςθμαντικοφ τμιματοσ
των πανεπιςτθμιακϊν και με ζνα κεντρικό ρόλο ςτθ διαμόρφωςθ των
πανεπιςτθμιακϊν εξελίξεων τα τελευταία χρόνια- υποςτθρίηει τθν ανάγκθ για μια
ςυνολικι μεταρρφκμιςθ ςτον χϊρο τθσ Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ και των
Ερευνθτικϊν Κζντρων, που εκκρεμεί εδϊ και καιρό. τθν αφετθρία των
τοποκετιςεων μασ βρίςκονται τζςςερεισ κζςεισ:
α) Σο κεςμικό πλαίςιο για τθ λειτουργία τθσ Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ πρζπει:
 να ενιςχφει τθν αυτοδιοίκθςθ, τθ διαφάνεια, τθν αξιοκρατία και τθ
κοινωνικι λογοδοςία,
 να διαμορφϊνει τισ ςυνκικεσ
o για τθν παροχι ποιοτικισ εκπαίδευςθσ ςτουσ φοιτθτζσ,
o για μια υψθλισ ςτάκμθσ ερευνθτικι δραςτθριότθτα,
o για τθν απελευκζρωςθ όλων των δθμιουργικϊν δυνάμεων του
Πανεπιςτθμίου, ϊςτε να ςυμβάλλουν ςτθν ζξοδο τθσ χϊρασ από τθν
κρίςθ και τθν υποςτιριξθ μιασ νζασ ποιοτικισ αναπτυξιακισ
προςπάκειασ, που κα ςυνδυάηει τθν οικονομικι μεγζκυνςθ, με τον
ςεβαςμό ςτο περιβάλλον, τθ δθμιουργία κζςεων απαςχόλθςθσ και
τθν κοινωνικι ςυνοχι. Σο πανεπιςτιμιο κα πρζπει να εξελιχκεί ςε
μοχλό κοινωνικισ, οικονομικισ και πολιτιςμικισ ανάπτυξθσ τθσ
χϊρασ,
 να ςυμβάλλει εντζλει ςτθν αναβάκμιςθ τθσ κζςθσ του ελλθνικοφ δθμόςιου
Πανεπιςτθμίου ςτον ευρωπαϊκό χϊρο πανεπιςτθμιακισ εκπαίδευςθσ και
ζρευνασ.
β) Η ψιφιςθ αλλά κυρίωσ θ επιτυχισ εφαρμογι ενόσ νζου και βελτιωμζνου
κεςμικοφ πλαιςίου απαιτεί κοινωνικι και ακαδθμαϊκι ςυναίνεςθ, αλλά κυρίωσ
πρζπει να δθμιουργιςει μιαν ενδογενι δυναμικι μζςα ςτο πανεπιςτθμιακό
ςφςτθμα και να κερδίςει τθ ςτιριξθ τθσ πανεπιςτθμιακισ κοινότθτασ, που κα
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κλθκεί να υλοποιιςει τισ ρυκμίςεισ του νζου πλαιςίου και να οργανϊςει
αντίςτοιχα τθν ακαδθμαϊκι ηωι. τθν κατεφκυνςθ αυτι θ θγεςία του Υπουργείου
Παιδείασ πρζπει να δείξει ζμπρακτα εμπιςτοςφνθ και ςεβαςμό ςτθν
πανεπιςτθμιακι κοινότθτα και ςτισ δυνατότθτζσ τθσ, που παρά τα προβλιματα
και τισ ςυςτθμικζσ πακογζνειεσ τθσ, επιτελεί ζνα ςθμαντικό ζργο. Η επικοινωνιακι
αξιοποίθςθ των κακ’ ομολογία υφιςταμζνων αρνθτικϊν όψεων του ελλθνικοφ
πανεπιςτθμιακοφ ςυςτιματοσ και, ςυγχρόνωσ, θ αποςιϊπθςθ των κετικϊν
επιδόςεϊν του (π.χ. ςτον ευρωπαϊκό χϊρο ζρευνασ παρά τθν εκνικι
υποχρθματοδότθςθ, αναφορικά με τθν παρουςία νζου και πολφ αξιόλογου
επιςτθμονικοφ δυναμικοφ) μασ βρίςκουν απόλυτα αντίκετουσ και δεν βοθκοφν ςτθ
μεταρρφκμιςθ του ςυςτιματοσ.
γ) Η μεταρρφκμιςθ τθσ Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ δεν περιορίηεται ςτθν ψιφιςθ
ενόσ- ακόμα και άριςτου- κεςμικοφ πλαιςίου. Η αναγκαία νομοκετικι παρζμβαςθ
πρζπει να ςυμπλθρωκεί με άλλεσ δράςεισ και παρεμβάςεισ ενίςχυςθσ τθσ
εκπαιδευτικισ και ερευνθτικισ διαδικαςίασ, αναβάκμιςθσ των θλεκτρονικϊν και
ςυμβατικϊν υποδομϊν και κυρίωσ του επιςτθμονικοφ δυναμικοφ (ιδίωσ των
νεότερων ερευνθτϊν και κακθγθτϊν) για να μεταςχθματιςκεί ςε μια
μεταρρυκμιςτικι πρωτοβουλία προσ τθν αναβάκμιςθ των ΑΕΙ.
δ) Η επίλυςθ των προβλθμάτων, θ προϊκθςθ των κζςεων μασ και θ ςφνκεςθ των
διαφορετικϊν απόψεων επιτυγχάνονται μζςω διαδικαςιϊν οργανωμζνου
διαλόγου και αντιπαράκεςθσ κζςεων και απόψεων, που τελικά όμωσ οδθγοφν ςε
ευρφτερεσ ςυναινζςεισ και ςυγκλίςεισ, πράγμα που αποτελεί το μζγα ηθτοφμενο
του ςιμερα.
Επί του πρακτζου, αναφορικά με το από μθνϊν αναμενόμενο και υπό ςυηιτθςθ
προςχζδιο Νόμου για τθν Ανωτάτθ Εκπαίδευςθ, προςερχόμαςτε με ςυγκεκριμζνεσ
κζςεισ (αναφορικά με τα δομικά του ςτοιχεία αλλά
και με επιμζρουσ
λεπτομζρειεσ, που ζχουν τθ ςθμαςία τουσ) για διαπραγμάτευςθ ςτο πλαίςιο τθσ
ΠΟΔΕΠ με το Τπουργείο Παιδείασ με ςτόχο τθν απάλειψθ των αρνθτικϊν
ρυκμίςεων, τθ δθμοκρατικι εξιςορρόπθςθ εξουςιϊν και αρμοδιοτιτων ςτο
πλαίςιο του ςυςτιματοσ διοίκθςθσ, τθ βελτίωςθ ςυγκεκριμζνων διατάξεων και τθν
προςκικθ άλλων αναγκαίων, που ζχουν παραλειφκεί.
Επιπροςκζτωσ, κα ςυηθτιςουμε το αναγκαίο ςυνολικό πακζτο για τθ
μεταρρφκμιςθ τθσ Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ, που ςτθν παροφςα φάςθ περιλαμβάνει
και τα ακόλουκα:
 Αποςαφινιςθ των μεταβατικϊν διατάξεων με διαςφάλιςθ όλων των ιδθ
υπθρετοφντων και νεοεκλεγζντων ςυναδζλφων (π.χ. λεκτόρων,
επικοφρων, μονίμων επικοφρων), που πρζπει να κρικοφν με τον
υφιςτάμενο νόμο ζωσ ότου ζρκουν ςτο ςθμείο αφετθρίασ του νζου νόμου.
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 Άμεςο διοριςμό όλων των νεοεκλεγμζνων ςυναδζλφων, των οποίων ο
διοριςμόσ κακυςτερεί με τον κίνδυνο να τουσ χάςουμε (απϊλεια πολφτιμου
επιςτθμονικοφ και ερευνθτικοφ δυναμικοφ και προσ το εξωτερικό).
 αφζσ και δεςμευτικό επιχειρθςιακό ςχζδιο για τθν οργάνωςθ τθσ
υλοποίθςθσ του νόμου (π.χ. κατά το πρότυπο του ςχεδίου για τθν
εφαρμογι του νόμου για τθν θλεκτρονικι διακυβζρνθςθ). Χωρίσ αυτό και ο
καλφτεροσ νόμοσ κινδυνεφει να βουλιάξει ςτο "τζλμα τθσ μετάβαςθσ".
 Δζςμευςθ για το νζο μιςκολόγιο των πανεπιςτθμιακϊν ωσ δθμοςίων
λειτουργϊν με τθν ενςωμάτωςθ των ςθμερινϊν επιδομάτων, που ςτθν
ουςία τουσ αναφζρονται ςτον πυρινα του πανεπιςτθμιακοφ ζργου.
Ζθτοφμε τθν άμεςθ ςυνάντθςθ των Τπουργϊν Οικονομικϊν και Παιδείασ με
τισ Ομοςπονδίεσ των διδαςκόντων και ερευνθτϊν και ζναρξθ ουςιαςτικοφ
διαλόγου για ζνα νζο ειδικό μιςκολόγιο, ανεξάρτθτα από τθν πορεία του
διαλόγου για το ενιαίο μιςκολόγιο των δθμοςίων υπαλλιλων.
 Αξιοποίθςθ με πνεφμα ευρφτθτασ και ευελιξίασ όλου του επιςτθμονικοφ
προςωπικοφ, που με τον ζνα ι τον άλλο τρόπο απαςχολείται ςιμερα ςτο
πανεπιςτθμιακό ςφςτθμα, μετά από αδιάβλθτεσ, αξιοκρατικζσ και
διαφανείσ διαδικαςίεσ.
 αφι δζςμευςθ για μόνιμο εκνικό πρόγραμμα ζρευνασ- που κα
προκθρφςςεται ςε τακτά χρονικά διαςτιματα (με τουσ όποιουσ
διακζςιμουσ πόρουσ) με τουσ ακόλουκουσ άξονεσ: έρευνα με βάςη τισ
αναζητθςεισ τησ επιςτημονικθσ κοινότητασ (βαςικθ έρευνα), έρευνα για την
αντιμετώπιςη προβλημάτων τησ κοινωνίασ, έρευνα για την αντιμετώπιςη
προβλημάτων τησ παραγωγθσ και τησ βιομηχανίασ, κοινωνικό-οικονομικθ
έρευνα και έρευνα ςτισ ανιρωπιςτικέσ επιςτθμεσ.
Η ΚΙΠΑΝ κα αγωνιςκεί με όλεσ τισ δυνάμεισ, που διακζτει για:
 αποφαςιςτικι διαπραγμάτευςθ τϊρα, ϊςτε να προχωριςει θ μεταρρφκμιςθ με
τισ κατά το δυνατόν καλφτερεσ προχποκζςεισ,
 τθ διαμόρφωςθ μιασ ιςχυρισ πανεπιςτθμιακισ δυναμικισ και ςυμμαχιϊν για
τθν αναβάκμιςθ του δθμόςιου πανεπιςτθμιακοφ ςυςτιματοσ με τθν
εφαρμογι ουςιαςτικϊν μεταρρυκμίςεων.
Προχωροφμε όλοι μαηί μζςα από ζνα πνεφμα ςφνκεςθσ, υπζρβαςθσ και δθμιουργίασ.
Η ΕΚΣΕΛΕΣΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΣΗ ΚΙΠΑΝ
Ακινα, 15 Ιουλίου 2011
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