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Το πλέον επείγον ζήτηµα της ανώτατης εκπαίδευσης σχετίζεται µε τα οικονοµικά των 
πανεπιστηµίων και των πανεπιστηµιακών που είναι σε οικτρή κατάσταση. Και τα µεν 
και οι δε τρεφόµαστε από τις σάρκες µας. Τα Πανεπιστήµια υπολειτουργούν λόγω 
των περικοπών και οι πανεπιστηµιακοί, πολύ λιγότεροι σε αριθµό και µε αποδοχές 
µειωµένες κατά 40%, καταβάλλουµε φιλότιµες προσπάθειες να σώσουµε τα 
προσχήµατα. Η ηγεσία του Υπουργείου γνωρίζει, και οφείλει να µεταφέρει στους 
συναδέλφους µας των οικονοµικών υπουργείων, τη ζοφερή εικόνα του 
καταστροφικού µέλλοντος που µας προσεγγίζει ολοταχώς. Η απαράδεκτη µείωση του 
διοικητικού προσωπικού µέσω της διαθεσιµότητας ήταν και το δραστικότερο 
χτύπηµα στα ΑΕΙ που προσπαθούσαν να επιβιώσουν στις δραµατικές αυτές συνθήκες 
και πρέπει να διορθωθεί επειγόντως. Επίσης, ο νέος Υπουργός Παιδείας καλείται να 
τερµατίσει τις απαράδεκτες µεθοδεύσεις των προκατόχων του που λειτουργούσαν µε 
µονοµερείς αποφάσεις, υποβαθµίζοντας τα θεσµικά όργανα για τη χάραξη 
στρατηγικής όπως το Συµβούλιο Ανώτατης Παιδείας, και πορεύονταν χωρίς σχέδιο 
και χωρίς διαβούλευση µε τους άµεσα ενδιαφερόµενους: πρυτάνεις και µέλη ∆ΕΠ. 
Θεωρούµε προφανή την αντιστροφή της µέχρι σήµερα τακτικής των Υπουργών που 
απαξίωναν συστηµατικά το δηµόσιο Πανεπιστήµιο και τους λειτουργούς του. Τα 
προηγούµενα χρόνια ζήσαµε τη σχιζοφρενική κατάσταση, η ίδια η πολιτική ηγεσία να 
προβάλει ό,τι στρεβλό γινόταν στα ελληνικά ΑΕΙ και ταυτόχρονα να επαίρεται 
διεθνώς για την αριστεία των αποφοίτων και το επίπεδο των ακαδηµαϊκών δασκάλων. 
Αν µη τι άλλο, χρειάζεται να αναπτερωθεί το καταρρακωµένο ηθικό των 
πανεπιστηµιακών δασκάλων και του υπόλοιπου προσωπικού των ΑΕΙ. Γνωρίζοντας 
τις θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ για την πρόσφατη µεταρρύθµιση του θεσµικού πλαισίου 
λειτουργίας των ΑΕΙ υποστηρίζουµε τα εξής: 
• Η αξιολόγηση των ιδρυµάτων και των ακαδηµαϊκών µονάδων αποτελεί 

ουσιαστικό εργαλείο για τη συνεχή βελτίωσή τους και απαραίτητη διαδικασία 
κοινωνικής λογοδοσίας. Τα Πανεπιστήµια έχουν κάνει ήδη πολλά θετικά βήµατα 
σ’ αυτή την κατεύθυνση τόσο µέσω των εσωτερικών διαδικασιών 
αυτοαξιολόγησης του ερευνητικού, εκπαιδευτικού και διοικητικού έργου, όσο και 
µέσω των εξωτερικών επιτροπών αξιολόγησης κατά τη διεθνή πρακτική. Το 



Υπουργείο καλείται να συνεχίσει και να βελτιώσει αυτή τη διαδικασία και κυρίως 
να λάβει υπόψη της τα πορίσµατά της που, µέχρι τώρα, αγνοήθηκαν προκλητικά.  

• Η µη ανανέωση του ∆ΕΠ τα τελευταία 5 χρόνια έχει δηµιουργήσει σηµαντικές 
ελλείψεις διδακτικού προσωπικού σε πολλά δυναµικά τµήµατα. Το υπουργείο 
πρέπει να αξιολογήσει άµεσα τις πραγµατικές ανάγκες και να καλύψει τα 
υπάρχοντα κενά.  

• Η έλλειψη συµµετοχής των φοιτητών στα συλλογικά όργανα τα τελευταία τρία 
χρόνια ανέδειξε ένα τεράστιο κενό εσωτερικής πληροφόρησης, µε συχνό 
αποτέλεσµα την παραπληροφόρηση και συνέπεια τη δηµιουργία πολλών 
προβληµάτων στην εκπαιδευτική διαδικασία. Η διευρυµένη συµµετοχή τους στη 
Σύγκλητο και στις Γενικές Συνελεύσεις σε θέµατα σπουδών και εκπαίδευσης 
πρέπει να αποκατασταθεί άµεσα (10% των µελών της Συγκλήτου ή της ΓΣ). 
Είµαστε ωστόσο αντίθετοι στην επαναφορά του φαύλου καθεστώτος συµµετοχής 
των φοιτητικών παρατάξεων στις εκλογές µονοπρόσωπων οργάνων διοίκησης 
(Πρύτανης, Κοσµήτορας, Πρόεδρος). 

• Τέλος, η νέα ηγεσία πρέπει να ξεκινήσει διάλογο για την ορθολογική επανασχεδί-
αση του ακαδηµαϊκού χάρτη της χώρας. Το σχέδιο ΑΘΗΝΑ, παρά τις 
εξαγγελθείσες προθέσεις του δεν εφαρµόστηκε µε ακαδηµαϊκά κριτήρια, αλλά µε 
πολιτικά και δηµοσιονοµικά, επιτρέποντας και πάλι την επιβίωση πολλών 
ακαδηµαϊκών µονάδων που δεν καλύπτουν στοιχειώδεις κανόνες λειτουργίας. 
Είναι καιρός να αποκτήσει πλέον το Υπουργείο, και η ελληνική κοινωνία 
γενικότερα, ένα σχέδιο αναγκών για τις σπουδές ανώτατης εκπαίδευσης µε βάση 
τις κοινωνικές ανάγκες, το παραγωγικό µοντέλο της χώρας, αλλά και τις σύγχρονες 
επιστηµονικές εξελίξεις. Η ΑΡ.ΜΕ έχει επεξεργασµένες θέσεις επ’ αυτού µε 
βασικά θέµατα τη σύνδεση Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης και Έρευνας και την 
ενοποίηση των ιδρυµάτων σε Περιφερειακή βάση. 

 
Η ΑΡΜΕ, θεωρεί ότι η Ανώτατη Εκπαίδευση και η Έρευνα αποτελούν βασικά 
εργαλεία για την έξοδο της χώρας από τη κρίση και είναι πρόθυµη να συνδράµει, 
όπως και όπου αλλού κληθεί να συµµετάσχει. 
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