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Ανακοίνωση 
 

Η αδιέξοδη πολιτική της Κυβέρνησης και του Υπουργείου Παιδείας ειδικά για την Ανώτατη 

Εκπαίδευση έχει επισημανθεί πολλές φορές. Χωρίς πόρους και χωρίς ανθρώπινο 

δυναμικό η Ανώτατη Εκπαίδευση δεν μπορεί να λειτουργήσει για να ανταποκριθεί στο 

στόχο της που είναι τριπλός: εκπαίδευση, έρευνα και συμβολή στην ανάπτυξη της χώρας. 

Η ΑΡ.ΜΕ. έχει τοποθετηθεί εδώ και πολλά χρόνια για την αναγκαιότητα εξωστρέφειας, 

αξιολόγησης και λογοδοσίας των Πανεπιστημίων που θα οδηγήσει στις απαραίτητες 

μεταρρυθμίσεις ώστε να υλοποιείται ο στόχος ύπαρξης και λειτουργίας σήμερα που η 

χώρα και η κοινωνία τον έχει πολύ περισσότερο ανάγκη. 

Εδώ και πάνω από οκτώ βδομάδες το Πανεπιστήμιο Αθηνών και το Μετσόβιο 

Πολυτεχνείο παραμένουν κλειστά για το σύνολο των εκπαιδευτικών, ερευνητικών και 

διοικητικών δραστηριοτήτων, λόγω της απεργίας των διοικητικών υπαλλήλων, που στην 

πραγματικότητα έχει εξελιχθεί σε κατάληψη των πανεπιστημιακών χώρων. Το δικαίωμα 

στην απεργία είναι σεβαστό, αλλά η κατάληψη των πανεπιστημιακών χώρων που 

ακυρώνει κάθε λειτουργία εν τέλει καταρρακώνει τη δημόσια ανώτατη εκπαίδευση. 

Το Υπουργείο Παιδείας φαίνεται να μην αντιλαμβάνεται ότι οι χωρίς αξιολόγηση 

οριζόντιες διαθεσιμότητες αποδιοργανώνουν πλήρως τα ιδρύματα αφού ακυρώνουν 

κρίσιμες λειτουργίες τους ενώ διατηρούν και ενισχύουν τις πελατειακές σχέσεις που 

δημιούργησαν τα προβλήματα. Παράλληλα η αβεβαιότητα που διαρκώς πλανάται πάνω 

από τα ιδρύματα για το πιο θα είναι το επόμενο μέτρο και ποιοι θα θίγονται ανεξάρτητα 

της προσφοράς στους στην επίτευξη των στόχων δημιουργεί συνθήκες παράλυσης. Η 

επιμονή να υλοποιηθούν οι διαθεσιμότητες με βάση την αυθαίρετη και λανθασμένη 

απόφαση του υπουργείου και όχι τις ρεαλιστικές προτάσεις που έχουν κατατεθεί και 

στηρίζονται στην απομάκρυνση όσων δεν επηρεάζουν τη λειτουργία των ιδρυμάτων 

δείχνει ότι ο στόχος δεν είναι η βελτίωση της λειτουργίας των ΑΕΙ αλλά η αποδυνάμωση 

του δημόσιου Πανεπιστημίου. 

Παράλληλα οι πρυτάνεις οφείλουν εκ του θεσμικού τους ρόλου να συμβάλλουν όχι απλά 

στη λειτουργία των ιδρυμάτων (πχ. εγγραφές, διεκπεραίωση μισθοδοσίας) αλλά στην 

ουσιαστική εκπλήρωση του ρόλου τους. 

Η ΑΡΜΕ καλεί το Υπουργείο και τους πρυτάνεις να  συνειδητοποιήσουν  τη σοβαρότητα 

της κατάστασης που έχει δημιουργήσει η αδιαλλαξία των διαφορετικών πλευρών και να 

συμφωνήσουν άμεσα σε λύση που θα επιτρέψει το άνοιγμα των Πανεπιστημίων.  
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