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Η ΓΣ έλαβε υπόψη της σειρά πρόσφατων δηλώσεων και ανακοινώσεων τόσο της Διοικούσας Επιτροπής του
ΕΑΠ, όσο και της Αναπλ. Υπουργού Παιδείας Σίας Αναγνωστοπούλου σχετικά με το μέλλον του Ιδρύματος.
Από αυτές προκύπτει σοβαρή κωλυσιεργία, αν όχι υπαναχώρηση στο ζήτημα της αυτοδυναμίας του ΕΑΠ,
αντί για προώθησή της. Παρά τα 20 έτη ύπαρξης διαδοχικών Διοικουσών Επιτροπών στο ΕΑΠ και της
νομοθεσίας που επιβάλλει την εκλογή οργάνων διοίκησης, οι ανακοινώσεις αυτές προωθούν ένα
συγκεντρωτισμό στην διοίκηση του Ιδρύματος από μια διορισμένη Διοικούσα Επιτροπή και δεν συνάδουν με
έναν δημοκρατικό τρόπο διοίκησης ενός Πανεπιστημίου.
Παρά τις δεσμεύσεις τόσο της Διοικούσας Επιτροπής του ΕΑΠ, όσο και της Αναπλ. Υπουργού Σίας
Αναγνωστοπούλου για διάλογο πριν την οποιαδήποτε αλλαγή στο θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας του ΕΑΠ,
τέτοιος διάλογος δεν έχει ξεκινήσει. Αντίθετα, κυκλοφορούν με τη μορφή διαρροής σχέδια νόμου, όπου
πραγματοποιούνται σημαντικές αλλαγές χωρίς προηγούμενη ενημέρωση και διαβούλευση με την
πανεπιστημιακή κοινότητα του ΕΑΠ.
Η ΓΣ υπογραμμίζει ότι τα μείζονα προβλήματα του ΕΑΠ οφείλονται σε μεγάλο βαθμό στην μέχρι σήμερα
λειτουργία των Διοικουσών Επιτροπών. Οι Σχολές του ΕΑΠ έχουν επί 20 χρόνια αναπτύξει και λειτουργήσει
επιτυχώς προγράμματα σπουδών και έχουν προωθήσει την έρευνα στο ΕΑΠ. Η επιτυχία αυτή
επιβεβαιώνεται τόσο από τις εσωτερικές όσο και από τις εξωτερικές αξιολογήσεις. Η απαξίωση του έργου
των Σχολών και των εκλεγμένων οργάνων του Ιδρύματος από διορισμένες διοικήσεις μας βρίσκει αντίθετους.
Το ΕΑΠ έχει καταξιωθεί στην ελληνική κοινωνία και ο σημαντικός κοινωνικός του ρόλος αναγνωρίζεται από
όλες τις πλευρές. Όμως, για να είναι σε θέση να συνεχίσει να υπηρετεί τον κοινωνικό του ρόλο και στο
μέλλον, πρέπει να προταχθεί η ακαδημαϊκή του αναβάθμιση με θεσμοθέτηση της αυτοδιοίκησης του
Ιδρύματος παράλληλα με την ενίσχυση της εκπαιδευτικής και ερευνητικής του λειτουργίας.
Καλούμε, συνεπώς, την ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας να εφαρμόσει τους νόμους για την αυτοδιοίκηση
του Ιδρύματος, οι οποίοι καταχρηστικά δεν έχουν εφαρμοστεί μέχρι σήμερα, ώστε να πάψει το ΕΑΠ να
αποτελεί έρμαιο της εκάστοτε διορισμένης διοίκησης.
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