Ανακοίνωςθ τθσ Πρυτανικισ Αρχισ του Πανεπιςτθμίου Πατρϊν για κεςμικά ηθτιματα και τισ
διαφαινόμενεσ αλλαγζσ που αφοροφν τθν Τριτοβάκμια Εκπαίδευςθ
Το Ελλθνικό Δθμόςιο Δωρεάν Πανεπιςτιμιο
Η κυβζρνθςθ κατζςτθςε ςαφείσ τισ προκζςεισ τθσ για τισ αλλαγζσ ςτθ τριτοβάκμια εκπαίδευςθ
μζςα από τισ ειςθγιςεισ του κ. Πρωκυπουργοφ και τθσ κ. Υπουργοφ Παιδείασ, Δια βίου Μάκθςθσ
και Θρθςκευμάτων ςτθν ςυνάντθςθ εργαςίασ ςτουσ Δελφοφσ τθν 26/9/2010. Οι κζςεισ αυτζσ,
παρόλο που δε ςυνοδεφονται από κανζνα κείμενο προσ διαβοφλευςθ αγγίηουν και κίγουν όλεσ τισ
ςυνιςτϊςεσ τθσ λειτουργίασ και τθσ ηωισ του Ελλθνικοφ Δθμόςιου Πανεπιςτθμίου και εκφράηουν
τθν διαφαινόμενθ βοφλθςθ τθσ κυβζρνθςθσ για τθν ανϊτατθ παιδεία. Είναι φανερό ότι οι
προκζςεισ του υπουργείου εντάςςονται ςτο πλαίςιο των μζτρων που ζχει λάβει θ κυβζρνθςθ ςε
όλουσ τουσ τομείσ τθσ κοινωνικισ κακθμερινότθτασ με περικοπζσ μιςκϊν, αςφαλιςτικϊν αλλά και
κοινωνικϊν δικαιωμάτων.
Η πολιτικι θγεςία του υπουργείου κα πρζπει να αναγνωρίςει το ςθμαντικό ζργο το οποίο
επιτελείται ςτο Δθμόςιο Πανεπιςτιμιο και να αντιταχκεί ςε απαξιωτικοφσ χαρακτθριςμοφσ που
κίγουν τθν ακαδθμαϊκι αλλά και τθν προςωπικι αξιοπρζπεια των πανεπιςτθμιακϊν δαςκάλων. Η
τακτικι ςυκοφάντθςθσ του Δθμόςιου Πανεπιςτθμίου δυναμιτίηει οποιαδιποτε δυνατότθτα
επικοινωνίασ. Τζτοιεσ μζκοδοι, οι οποίεσ ςτο παρελκόν οδιγθςαν ςε άςχθμεσ καταςτάςεισ,
διαπιςτϊνουμε ότι εξακολουκοφν να χρθςιμοποιοφνται και ςε άλλεσ κατθγορίεσ κοινωνικϊν
διεκδικιςεων.
Το Ελλθνικό Δθμόςιο Πανεπιςτιμιο εξακολουκεί και ςιμερα, ςε περίοδο μεγάλθσ οικονομικισ και
πολιτικισ κρίςθσ, να αποτελεί μοχλό ανάπτυξθσ, δθμιουργίασ και προόδου. Η εκπαιδευτικι και
ερευνθτικι δραςτθριότθτα των Ελλθνικϊν Πανεπιςτθμίων ζχει κάνει μεγάλα βιματα τα τελευταία
χρόνια με αποτζλεςμα οι ζλλθνεσ επιςτιμονεσ να ζχουν ςθμαντικι ςυμβολι, αναγνωριςμζνθ
διεκνϊσ, ςτθν πρόοδο τθσ επιςτιμθσ και τθν ανάπτυξθ τθσ κοινωνίασ. Όμωσ, παρά τθ ςαφι αυτι
βελτίωςθ, μία ςειρά εγγενϊν και εξωγενϊν παραγόντων περιορίηουν τθν αποτελεςματικότθτά τουσ
και τουσ ςτεροφν τθ κζςθ που τουσ αξίηει ςτον διεκνι χάρτθ:
1. Ζλλειψθ εκνικισ πολιτικισ για τθν ανϊτατθ εκπαίδευςθ, θ οποία ζχει ωσ αποτζλεςμα: α) τθ
λειτουργία μεγάλου πλικουσ Ιδρυμάτων χωρίσ ςχεδιαςμό και κριτιρια ανάπτυξθσ και με
Τμιματα αποκομμζνα από κεντρικζσ υποςτθρικτικζσ δομζσ, β) τθν ζλλειψθ διαχρονικοφ
λιτοφ και ουςιαςτικοφ καταςτατικοφ χάρτθ λειτουργίασ και αξιολόγθςθσ των ΑΕΙ, και γ) τθν
ζντονθ «κομματικοποίθςθ» τθσ ακαδθμαϊκισ ηωισ και τθν παρζμβαςθ τθσ πολιτείασ ςτθν
αυτοδφναμθ ανάπτυξθ των πανεπιςτθμιακϊν ιδρυμάτων.
2. Υποχρθματοδότθςθ των εκπαιδευτικϊν και ερευνθτικϊν δραςτθριοτιτων.
3. Ειςαγωγι ςτα ΑΕΙ ενόσ υπερβολικά μεγάλου αρικμοφ φοιτθτϊν, που ξεπερνά τισ
υφιςτάμενεσ υποδομζσ τουσ.
4. Μθ ςυςτθματικι υποςτιριξθ τθσ ζρευνασ και τθσ καινοτομίασ και απαξίωςθ τθσ αριςτείασ.
5. Ελλιπισ ςτελζχωςθ τθσ διοικθτικισ μθχανισ.
6. Ανιςοκατανομι του επιςτθμονικοφ και τεχνικοφ προςωπικοφ με αποτζλεςμα τθν ανιςομερι
ανάπτυξθ των Ιδρυμάτων.
7. Απαξίωςθ τθσ κοινωνικισ και οικονομικισ κζςθσ των μελϊν ΔΕΠ, αλλά και των διοικθτικϊν
υπαλλιλων.
Στισ ςθμερινζσ ςυνκικεσ είναι απαραίτθτοσ ζνασ νζοσ καταςτατικόσ χάρτθσ για τα ΑΕΙ ο οποίοσ κα
αποκαταςτιςει ςε λειτουργικό επίπεδο τθν εφρυκμθ διεκπεραίωςθ των ακαδθμαϊκϊν διαδικαςιϊν
και κα επιτρζψει τθ δυναμικι ανάπτυξθ των Ιδρυμάτων. Πιο ςυγκεκριμζνα, ο καταςτατικόσ αυτόσ
χάρτθσ κα είναι ζνα λιτό κεςμικό πλαίςιο το οποίο:

α) κα διαςφαλίηει τον δθμόςιο και δωρεάν χαρακτιρα του Πανεπιςτθμίου και τουσ βαςικοφσ
ςτόχουσ και λειτουργίεσ του με βάςθ το Σφνταγμα τθσ χϊρασ·
β) κα επιτρζπει ςτα ΑΕΙ να εξειδικεφουν τισ επιμζρουσ λειτουργικζσ ιδιαιτερότθτεσ τουσ μζςα από
τον εςωτερικό κανονιςμό του κάκε ιδρφματοσ·
γ) κα διαςφαλίηει το υψθλό επίπεδο ακαδθμαϊκισ εκπαίδευςθσ που πρζπει να παρζχει ζνα
πανεπιςτιμιο·
δ) κα αναγνωρίηει ζμπρακτα τον ρόλο τθσ επιςτθμονικισ ζρευνασ ςτθν ακαδθμαϊκι εκπαίδευςθ και
δθμιουργία επιςτθμόνων υψθλισ ςτάκμθσ και κα κατοχυρϊνει τθν άρρθκτθ μεταξφ τουσ ςχζςθ·
ε) κα διαςφαλίηει τθν αυτοτζλεια/αυτοδιοίκθςθ των Ιδρυμάτων από εξωτερικζσ παρεμβάςεισ,
δίνοντασ τθ δυνατότθτα αυτοδφναμθσ ανάπτυξθσ και προβλζποντασ ανοιχτζσ διαδικαςίεσ
αποτίμθςθσ του ζργου τουσ·
ςτ) κα κατοχυρϊνει τθν πλιρθ και αποκλειςτικι απαςχόλθςθ των πανεπιςτθμιακϊν δαςκάλων,
εξαςφαλίηοντασ όλεσ τισ προχποκζςεισ (ακαδθμαϊκζσ και οικονομικζσ) προκειμζνου να αςκοφν με
αξιοπρζπεια το κφριο λειτοφργθμά τουσ που είναι θ διδαςκαλία και θ επιςτθμονικι ζρευνα.
Προχπόκεςθ για τθ ςωςτι λειτουργία αυτοφ του καταςτατικοφ χάρτθ είναι θ φπαρξθ
ςυγκροτθμζνθσ και χρονικά ςτακερισ Εκνικισ Πολιτικισ για τθν Παιδεία που κα καλφπτει όλεσ τισ
βακμίδεσ τθσ εκπαίδευςθσ και κα δίνει ιδιαίτερθ ζμφαςθ τόςο ςτθν κοινωνικι ςυνοχι όςο και τον
επαγγελματικό προςανατολιςμό. Τα αποτελζςματα μιασ τζτοιασ πολιτικισ κα δθμιουργιςουν τισ
ςυνκικεσ ϊςτε να καταςτεί δυνατι θ ιςόρροπθ ανάπτυξθ των ΑΕΙ.
Η αυτοτζλεια των ΑΕΙ είναι ςιμερα το ηθτοφμενο δεδομζνου ότι, ενϊ κατοχυρϊνεται από το
Σφνταγμα, δεν προςδιορίηεται από αυτό. Αυτό ζχει ωσ αποτζλεςμα τισ πολφπλευρεσ παρεμβάςεισ
τθσ πολιτείασ αλλά και πολιτικϊν ι άλλων δυνάμεων ςτθ λειτουργία τουσ και τθν ανάπτυξι τουσ. Η
αυτοτζλεια αυτι ζχει τρεισ ουςιαςτικζσ ςυνιςτϊςεσ, οι οποίεσ πρακτικά ζχουν αποδυναμωκεί για
ευνόθτουσ λόγουσ:
1. Οικονομικι αυτοτζλεια: Πρόκειται για τθ δυνατότθτα των Πανεπιςτθμίων να διακζτουν
τουσ οικονομικοφσ πόρουσ που τουσ παρζχει θ πολιτεία ςφμφωνα με τισ αποφάςεισ των
κεςμικϊν τουσ οργάνων για τθν εκπαίδευςθ, τθν ζρευνα και τθ λειτουργία τουσ. Οι πόροι
αυτοί κα πρζπει να ζχουν μεταξφ άλλων και αναπτυξιακοφσ ςτόχουσ ωσ προσ τθν ενίςχυςθ
τθσ ζρευνασ, ςυντελϊντασ ζτςι ςτθ δθμιουργία καινοτομικϊν προϊόντων και υπθρεςιϊν
προσ τθν κοινωνία. Είναι αξιοςθμείωτο ότι ςιμερα ςτα Πανεπιςτιμια δεν δίνονται οφτε καν
τα λειτουργικά τουσ ζξοδα, και παρόλα αυτά τουσ ηθτείται να αξιολογθκοφν ςε ηθτιματα
αριςτείασ. Οι απλζσ εκπαιδευτικζσ διαδικαςίεσ δεν μποροφν να ςυντθρθκοφν, ενϊ οι
ερευνθτικζσ υποδομζσ και δραςτθριότθτεσ υποχρθματοδοτοφνται. Η αντικειμενικι
αξιολόγθςθ των Πανεπιςτθμίων προαπαιτεί τθν οικονομικι τουσ αυτοτζλεια. Συγκεκριμζνα,
είναι ςθμαντικό το πανεπιςτιμιο να αξιολογεί τισ λειτουργίεσ του και τισ επιδόςεισ του και
να καταγράφει τισ ανάγκεσ και τα προβλιματά του. Είναι εξίςου ςθμαντικό να γίνεται
αντίςτοιχθ αξιολόγθςθ και καταγραφι των αναγκϊν και επιδόςεων των ΑΕΙ από τθν
πολιτεία ςε ςυνεργαςία με τα πανεπιςτθμιακά όργανα ςτο πλαίςιο μιασ μακρόχρονθσ
πολιτικισ για τθν Ανϊτατθ Εκπαίδευςθ θ οποία κα μπορεί να προςαρμόηεται ςτισ ανάγκεσ
τθσ επιςτιμθσ αλλά και τθσ ελλθνικισ κοινωνίασ. Δεδομζνθσ αυτισ τθσ πολιτικισ, θ
αξιολόγθςθ των ΑΕΙ κα λειτουργεί διορκωτικά και βοθκθτικά ςτα Ιδρφματα. Πάγιο αίτθμα
τθσ Πανεπιςτθμιακισ κοινότθτασ είναι θ αφξθςθ τθσ χρθματοδότθςθσ για τθν παιδεία ςε
επίπεδα τα οποία κακιςτοφν τθν εκπαίδευςθ αλλά και τθν προαγωγι τθσ ζρευνασ μοχλοφσ
ανάπτυξθσ τθσ ελλθνικισ κοινωνίασ.
2. Θεςμικι αυτοτζλεια: Σχετίηεται με τθν φπαρξθ ενόσ λιτοφ κεςμικοφ πλαιςίου λειτουργίασ
των ΑΕΙ που κα τουσ επιτρζπει να κακορίηουν τα ίδια: α) τον αρικμό των ειςακτζων
ςφμφωνα με τισ δυνατότθτεσ των Τμθμάτων και με κριτιρια ειςαγωγισ που αυτά κα

προςδιορίηουν, λαμβάνοντασ υπόψθ τον αρικμό μελϊν ΔΕΠ και βοθκθτικοφ προςωπικοφ
που διακζτουν, τισ υλικοτεχνικζσ υποδομζσ τουσ, τισ κοινωνικζσ ανάγκεσ, κλπ. και β) τθν
εκπαιδευτικι διαδικαςία και τισ εν γζνει ακαδθμαϊκζσ δραςτθριότθτεσ. Επίςθσ το πλαίςιο
αυτό κα κακορίηει τθ ςυμμετοχι των διαφόρων ςυνιςτωςϊν τθσ ακαδθμαϊκισ κοινότθτασ
ςτα Όργανα Διοίκθςθσ, ζτςι ϊςτε αυτι θ ςυμμετοχι να είναι ουςιαςτικι και αντίςτοιχθ με
τον ρόλο που καλείται κάκε μία να διαδραματίςει.
3. Διοικθτικι αυτοτζλεια: Σχετίηεται με τισ δυνατότθτεσ που ζχει θ Σφγκλθτοσ, το Πρυτανικό
Συμβοφλιο και τα υπόλοιπα κεςμικά όργανα διοίκθςθσ α) να παρεμβαίνουν και να
κακορίηουν τθ δθμιουργία και διεκπεραίωςθ πολιτικισ εκπαίδευςθσ και ζρευνασ και β) να
επιλζγουν το διοικθτικό προςωπικό των ιδρυμάτων. Είναι μάλλον προφανζσ ότι θ διοικθτικι
μθχανι χρειάηεται ενίςχυςθ μζςα από τθ ςτελζχωςθ των Ιδρυμάτων με προςωπικό που
διακζτει τθν απαιτοφμενθ μόρφωςθ και κατάρτιςθ ςτθ χριςθ ςφγχρονων τεχνολογικϊν
εργαλείων κακϊσ και ςε μεκόδουσ διοίκθςθσ και ανάπτυξθσ, με τθν πρόςλθψθ νζων
υπαλλιλων όπωσ και με τθν επιμόρφωςθ και ενίςχυςθ των διακζςιμων υπαλλιλων. Σε αυτό
το πλαίςιο, θ παρζμβαςθ των κεςμικϊν οργάνων διοίκθςθσ γίνεται πιο ουςιαςτικι κακϊσ
καλφπτει όλεσ τισ κατθγορίεσ των εργαηομζνων (διδακτικό, διοικθτικό και άλλο βοθκθτικό
προςωπικό). Ειδικότερα, θ ακαδθμαϊκι κοινότθτα δεν κα ζχει λόγο μόνο ςτθν επιλογι
επιςτθμονικοφ προςωπικοφ υψθλισ ςτάκμθσ αλλά και ςτθν επιλογι και προαγωγι των
καταλλθλότερων μελϊν του Διοικθτικοφ Προςωπικοφ των Πανεπιςτθμίων, περιορίηοντασ
τθν παρζμβαςθ του αρμόδιου υπουργείου ςε αυτά τα κζματα ςε ηθτιματα νομιμότθτασ.
Οι εκπαιδευτικζσ, ερευνθτικζσ και αναπτυξιακζσ δραςτθριότθτεσ των Ιδρυμάτων πρζπει να
ςχεδιάηονται μόνο από τα ίδια και τα ςυλλογικά τουσ όργανα, χωρίσ παρεμβάςεισ. Η ακαδθμαϊκι
αυτονομία, θ αυτοτζλεια και θ αυτοδιοίκθςθ, το πανεπιςτθμιακό άςυλο, είναι ςυνταγματικζσ
ςυνιςτϊςεσ του Δθμόςιου Πανεπιςτθμίου. Αποτελοφν τισ προχποκζςεισ για να μπορζςουν τα
Πανεπιςτιμια να ανιχνεφςουν και να χαράξουν τθ δικι τουσ πορεία.

