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ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ
Για ηιρ εξαγγελίερ ηος Ππωθςποςπγού για ηην Ανώηαηη Εκπαίδεςζη
Ο Πρωκυπουργόσ κατά τθν επίςκεψι του ςτο Υπουργείο Παιδείασ, προχϊρθςε ςε μια ςειρά
εξαγγελιϊν μεταξφ των οποίων και θ ίδρυςθ νζου Πανεπιςτθμίου Δυτικισ Αττικισ μζςω τθσ
ςυγχϊνευςθσ των ΤΕΙ Ακινασ και ΤΕΙ Πειραιά.
Διαβάηουμε ςτο ρεπορτάη ότι ο Πρωκυπουργόσ ανακοίνωςε:
“…Πρόκεςι μασ λοιπόν και επικυμία μασ, είναι μετά από διαδικαςίεσ αξιολόγθςθσ, αυτά τα
δφο Ανώτατα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρφματα, να δθμιουργιςουν ζνα νζο Ανώτατο
Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, ζνα νζο Πανεπιςτιμιο, το Πανεπιςτιμιο Δυτικισ Αττικισ…”
ενϊ ο Υπουργόσ Παιδείασ δθλϊνει ότι:
“…Τα ΤΕΙ κατ' αρχιν είναι ΑΕΙ, είναι Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρφματα. Λζμε, επειδι ζχουν τα
ςυγκεκριμζνα ΤΕΙ εξαιρετικά υψθλοφ επιπζδου Τμιματα και ιδθ ςυνεργάηονται εδώ και
χρόνια, να διερευνιςουμε αυτι τθ δυνατότθτα…”.
Τζτοιου είδουσ αντιφάςεισ αλλά και παλινωδίεσ από τθν Κυβζρνθςθ χωρίσ ςχζδιο και ςτόχο,
δυςτυχϊσ ταλανίηουν ςυνεχϊσ τα τελευταία δυο χρόνια τθν Ανϊτατθ Εκπαίδευςθ. Να
κυμίςουμε το “Νόμο Μπαλτά” που ποτζ δεν ζφταςε ςτθ Βουλι, το “Νόμο Αναγνωςτοποφλου”
για τα Μεταπτυχιακά, που αποςφρκθκε από τθ Βουλι, τον “Εκνικό Διάλογο” για τθν Παιδεία
που δεν κατζλθξε πουκενά για τθν Ανϊτατθ Εκπαίδευςθ, προτάςεισ φανταχτερζσ (όπωσ ότι κα
καταργιςουμε τισ εξετάςεισ ειςαγωγισ ςτα Πανεπιςτιμια) που διατυπϊνονται εκτόσ
διαβοφλευςθσ και χωρίσ να ςυνοδεφονται, τουλάχιςτον μζχρι ςιμερα, από ολοκλθρωμζνθ
μελζτθ ςκοπιμότθτασ και εφαρμογισ.
Να ςθμειωκεί ότι ςτισ ςχετικά πρόςφατεσ εξαγγελίεσ για το ςτρατθγικό ςχεδιαςμό του
Υπουργείου Παιδείασ από τον κ. Γαβρόγλου, τόςο δθμοςίωσ όςο και ςτισ ςυναντιςεισ με τουσ
φορείσ τθσ ακαδθμαϊκισ κοινότθτασ, καμία αναφορά δεν είχε γίνει, οφτε καν ωσ πρόκεςθ, για
τθν «πανεπιςτθμιοποίθςθ» των ΤΕΙ.
Ποιοσ ο ςτρατθγικόσ ςτόχοσ και θ ςκοπιμότθτα αυτισ τθσ απόφαςθσ, ςε ποιο ςτρατθγικό
ςχζδιο αναδιάρκρωςθσ τθσ ανϊτατθσ εκπαίδευςθσ εντάςςεται, με ποια κριτιρια επιλζχκθκαν
αυτά τα δυο ΤΕΙ να αξιολογθκοφν και να μετατραποφν ςυγχωνευόμενα ςε ζνα Πανεπιςτιμιο;
Προϊόν ποιασ διαβοφλευςθσ και με ποιουσ φορείσ αποτελεί αυτι θ ςθμαντικι εξαγγελία;
Η Ανώτατθ Εκπαίδευςθ δε χρειάηεται παλινωδίεσ και προτάςεισ πυροτεχνιματα που
εκτοξεφονται ςτον αζρα για λαϊκι κατανάλωςθ και εντυπωςιαςμό. Αντικζτωσ, χρειάηεται
ςοβαρό ςτρατθγικό ςχεδιαςμό, ιδιαίτερα ςε ότι αφορά τθν αναδιάρκρωςθ του χάρτθ τθσ
Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ, ο οποίοσ να βαςίηεται ςε ςυναινετικό διάλογο με χρονοδιάγραμμα
και ςαφείσ ςτόχουσ. Απαιτείται, επίςθσ, ενίςχυςθ τθσ αυτονομίασ και επαρκι
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χρθματοδότθςθ των Πανεπιςτθμιακϊν Ιδρυμάτων, κακϊσ θ χρθματοδότθςθ τθσ εκπαίδευςθσ
δεν πρζπει να κεωρείται δαπάνθ αλλά θ πιο αποδοτικι επζνδυςθ για τθν ανάπτυξθ τθσ Χϊρασ.
Η κυβζρνθςθ κα πρζπει επιτζλουσ να παρουςιάςει μια κυβερνθτικι κζςθ για τθν ανϊτατθ
εκπαίδευςθ τθσ χϊρασ μασ θ οποία να είναι ςυγκροτθμζνθ, ςτακερι, προϊόν ουςιαςτικοφ και
όχι προςχθματικοφ διαλόγου και απαλλαγμζνθ από ανερμάτιςτεσ επικοινωνιακοφ τφπου
εξαγγελίεσ.
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