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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

22/02/2011

ΔΔΕΕΛΛΤΤΙΙΟΟ ΤΤΥΥΠΠΟΟΥΥ

Πραγματοποιήθηκε σήμερα Τρίτη 22-2 στις 11.30’  η συνέντευξη τύπου των ακαδημαϊκών
αρχών και εκπροσώπων του Πανεπιστημίου Αιγαίου με αφορμή την αναστολή λειτουργίας
του ιδρύματος σε όλα να νησιά το διήμερο 22 και 23 Φεβρουαρίου.

Ο Κοσμήτορας της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών Καθηγητής Φραγκίσκος
Καλαβάσης, μεταξύ άλλων ανέφερε:

«Εάν το ελληνικό δημόσιο Πανεπιστήμιο κινδυνεύει, και πλέον ο κίνδυνος είναι ορατός,
έχουμε το οδυνηρό καθήκον να προειδοποιήσουμε, με δημόσιο λόγο, για την προέλευση και
την αντιμετώπιση του κινδύνου.
 Έγκειται στην προχειρότητα και  στις λανθασμένες αποφάσεις και  πρακτικές των επιτελών
του αρμόδιου Υπουργείου. Με καλύτερη μελέτη και επίγνωση των ορίων,  όπως υπέδειξε
έγκαιρα η Σύνοδος των Πρυτάνεων, τα πανεπιστήμια θα μπορούσαν να ανακουφιστούν, να
βελτιωθούν, ακόμη και να εξοικονομήσουν πόρους.

Σήμερα και αύριο το  Πανεπιστήμιο Αιγαίου κλείνει συμβολικά  προειδοποιώντας την
κοινωνία μας για τον πραγματική απειλή  μιας  συρρίκνωσης και υποβάθμισης των
λειτουργιών και του ρόλου του.
Ο κίνδυνος αυτός δεν οφείλεται  στις ιδρυτικές παθογένειες του ίδιου του Πανεπιστημίου
μας, ούτε στις ιδιαίτερες Αιγαιοπελαγίτικες συνθήκες. Οφείλεται στην αγνόησή τους .
Μπορεί επομένως να αποφευχθεί.

Ο χάρτης  της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης της χώρας μας έχει σαφή γεωφυσικά
χαρακτηριστικά, καταγράφει την ποικιλία των συνθηκών και των δυναμικών του κάθε
πανεπιστημίου. Είναι λάθος η αγνόησή τους. Είναι λάθος η οριζόντια κατανομή των
περικοπών στους προϋπολογισμούς  και στις πιστώσεις. Διότι δεν περιορίζει αλλά
καταδικάζει το Πανεπιστήμιο Αιγαίου να μείνει χωρίς διδάσκοντες, διδάσκουσες και
επιστημονικούς συνεργάτες.

Το κόστος της εργασίας στα νησιά είναι μεγαλύτερο από την ηπειρωτική χώρα. Για
πληθυσμιακούς λόγους η τοπική αγορά εργασίας εξειδικευμένων επιστημόνων είναι
περιορισμένη. Επομένως, σε αντίθεση με την ηπειρωτική χώρα και ιδίως με την περιοχή των
Αθηνών, για  κάθε δική μας σύμβαση ή πρόσληψη θα πρέπει να συνυπολογίζεται και το
κόστος μετακίνησης ή μετεγκατάστασης, καθώς και τα ακαδημαϊκά κίνητρα ελκυστικότητας.
Όποιος αγνοεί αυτή την πραγματικότητα συγκρούεται με την ιστορία.

 Σε καμιά ακαδημαϊκή- νησιωτική μονάδα του Αιγαίου η κτιριακή περιουσία δεν επαρκεί
ποσοτικά και ποιοτικά για να στεγάσει την υπάρχουσα και την εν δυνάμει ακαδημαϊκή
δραστηριότητα. Συμβαίνει άραγε το ίδιο στα Πανεπιστήμια των Αθηνών;
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 Σε καμιά - νησιωτική μονάδα το διοικητικό προσωπικό δεν επαρκεί για να υποστηρίξει
την ακαδημαϊκή δραστηριότητα. Συμβαίνει άραγε το ίδιο στα Πανεπιστήμια των
Αθηνών;

 Σε καμιά ακαδημαϊκή- νησιωτική μονάδα το διδακτικό, ερευνητικό και ειδικό τεχνικό
προσωπικό δεν επαρκεί. Συμβαίνει άραγε το ίδιο στα Πανεπιστήμια των Αθηνών;

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου είναι ένα μεγάλο Πανεπιστήμιο με 17 Τμήματα, κατανεμημένο σε
6 μικρές συνεκτικές ακαδημαϊκές μονάδες, κλίμακας κατάλληλης για προοπτική διεθνούς
ακαδημαϊκής παρουσίας και ανάπτυξης, με δυναμική υποδειγματικής συνύπαρξης με την
τοπική κοινωνία αλλά και με το σχεδιασμό της δικτυακής αναπτυξιακής στρατηγικής σε όλο
το Αιγαίο Πέλαγος.

Η κεντρική κυβέρνηση και οι δύο Περιφέρειες στις οποίες εντάσσεται γεωγραφικά το
Πανεπιστήμιο Αιγαίου -οι μοναδικές στη χώρα που μοιράζονται κλάσματα Πανεπιστημίου-
οφείλουν  να ολοκληρώσουν μια κτιριακή λειτουργική ολότητα σε κάθε νησί, μέσα στον
ιστορικό ιστό της πόλης, ώστε να στεγαστεί στο Αιγαίο το όραμα, η εθνική αποστολή και η
διεθνική ακαδημαϊκή δραστηριότητα του Πανεπιστημίου του.
Μακριά από θολές και ύποπτες «δήθεν» εναλλακτικές προτάσεις, και ακολουθώντας το
ευρωπαϊκό «εφταπολικό»πρότυπο κτιριακής δομής των Πανεπιστημίων, η κτιριακή ολότητα
αυτή οφείλει να περιλαμβάνει: αμφιθέατρα, εργαστήρια

 βιβλιοθήκη
 γραφεία διδακτικού-ερευνητικού προσωπικού και ερευνητικά εργαστήρια
 γραφεία διοίκησης και γραμματειών
 σίτιση
 φοιτητική εστία
 αθλητικοί χώροι

Είναι, επομένως, άμεσα αναγκαίο:

 Να αποδοθούν επιτέλους τα κτίρια που προορίζονται για το Πανεπιστήμιο Αιγαίου  στη
Ρόδο (πρώην Πικπα, κτίρια που κατέχονται από «καταληψίες», πρώην Παιδαγωγική
Ακαδημία).

 Να  ολοκληρωθούν οι διορισμοί των μελών ΔΕΠ, ΕΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ, να σταθεροποιηθούν
έως τότε οι πιστώσεις για συμβάσεις διδασκόντων (407), να προχωρήσουν οι διορισμοί
διοικητικού προσωπικού στις κενές οργανικές θέσεις.

 Να διευκολυνθεί η άμεση εκπαιδευτική λειτουργία του Πανεπιστημίου με την
αξιοποίηση, εφόσον είναι δυνατόν, αμφιθεάτρων που διαθέτει η πόλη της Ρόδου.

 Να διαμορφωθούν φοιτητικές  τιμές στην πόλη ώστε να μπορούν να απολαμβάνουν οι
φοιτήτριες και φοιτητές,  που στα καλύτερά τους χρόνια δένονται με τη Ρόδο,  ένα
αξιοπρεπές επίπεδο φοιτητικής ζωής.

Στην κρισιμότητα της εποχής η  πανεπιστημιακή μας κοινότητα διαβεβαιώνει  την κοινωνία
ότι αγωνίζεται για τη συνέχιση και τη βελτίωση του Πανεπιστημίου Αιγαίου σε όλα τα νησιά
μας, και θέτει στην υπηρεσία των φορέων, των οργανισμών, του τύπου και των μμε της
πόλης όλες τις πνευματικές και επιστημονικές  δυνάμεις που διαθέτει.

Σε αυτές τις επώδυνες μέρες για τη χώρα μας τα Πανεπιστήμια πρέπει να παραμένουν
ανοιχτά στην κοινωνία, να σφύζουν από τη φοιτητική ζωή, να λειτουργούν με ποιότητα και
με αξιοπρέπεια.»
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H Ελένη Καραντζόλα, Αναπληρώτρια καθηγήτρια, Πρόεδρος του Τμήματος Μεσογειακών
Σπουδών, Πρόεδρος του Συμβουλίου Φοιτητικής Μέριμνας της Σ.Α.Ε.,  μέλος της ΕΓ της
ΠΟΣΔΕΠ

 μεταξύ άλλων τόνισε:

«Βρισκόμαστε σε μια δύσκολη συγκυρία για τα ελληνικά δημόσια πανεπιστήμια. Για όσους/-
ες όπως εμείς, επιθυμούν να παραμείνουν δημόσια, τίθεται οπωσδήποτε ένα θέμα πιο
αποτελεσματικής και πιο ορθολογικής λειτουργίας τους, σε συνδυασμό με την αναβάθμιση
της ποιότητας σπουδών που παρέχουν.

Όμως είναι ώρα ευθύνης για όλους/-ες: για την πολιτεία και τα κόμματα, που πρέπει να
απαντήσουν πόσο μαζική και πόσο ποιοτική θέλουν την τριτοβάθμια εκπαίδευση· τις τοπικές
κοινωνίες, οι οποίες πρέπει να απαντήσουν εάν βλέπουν τα ιδρύματα που φιλοξενούν ως
αναπόσπαστο τμήμα της αναπτυξιακής τους πολιτικής (και όχι ως χώρους εξεύρεσης νυφών
και γαμπρών, όπως δήλωσε πριν λίγους μήνες ο πρωθυπουργός)· για όλη την ακαδημαϊκή
κοινότητα, που πρέπει να επιμείνουμε στο πώς αντιλαμβανόμαστε τα πανεπιστήμια ως
κέντρα πραγματικά ελεύθερης διακίνησης ιδεών και δημοκρατικής διαπαιδαγώγησης, ως
κέντρα παραγωγής γνώσης και μάθησης, ενταγμένα στον ευρύτερο ενιαίο ευρωπαϊκό χώρο
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και έρευνας.

Όπως επισήμανε ήδη ο Κοσμήτορας, η κυβέρνηση έχει επιλέξει να αντιμετωπίσει την κρίση
που διέρχεται η χώρα με τη μέθοδο των οριζόντιων περικοπών. Σε σχέση με την πρακτική
που ίσχυε ως τώρα, δηλ. των κατ’ εξαίρεση ρυθμίσεων έπειτα από πιέσεις ομάδων, έχουμε
φτάσει, φοβάμαι, στο άλλο άκρο: της ομοιόμορφης περικοπής, χωρίς να εξετάζονται οι
ιδιαίτερες πραγματικότητες κοινωνικών ομάδων ή επαγγελματικών χώρων. Έτσι, με τη
λογική αυτή, οι συνταξιούχοι και οι χαμηλόμισθοι βρίσκονται να πληρώνουν ένα
δυσανάλογα μεγάλο μερίδιο της κρίσης.

Για να έρθουμε στα καθ’ ημάς, η ΠΟΣΔΕΠ, τόσο στο πρόσφατο Συνέδριό της τον Ιανουάριο,
όσο και στη συνεδρίαση της Ε.Γ, την προηγούμενη Παρασκευή, επισήμανε ως κεντρικής
σημασίας ζήτημα να μην εφαρμοστεί η αναλογία 1:5 στους διορισμούς στην τριτοβάθμια
εκπαίδευση, ακριβώς λόγω των ιδιαιτεροτήτων στελέχωσης του συγκεκριμένου χώρου. Εάν,
για παράδειγμα, συνταξιοδοτηθεί ένα μέλος ΔΕΠ με συγκεκριμένη ειδικότητα, δεν μπορεί να
αντικατασταθεί παρά μόνο από ένα μέλος ΔΕΠ αντίστοιχης ειδικότητας (δεν υπάρχει η
έννοια της «μετάταξης»), έπειτα από επαναπροκήρυξη της θέσης. Κι όσο ένα εκλεγμένο
μέλος ΔΕΠ περιμένει να διοριστεί (έως και 2 χρόνια φτάνει η αναμονή αυτή τη στιγμή…) τα
μαθήματα που του αναλογούν δεν μπορούν να καλυφτούν παρά από συμβασιούχο με
ανάλογα προσόντα.

Ειδικά, για ένα ίδρυμα σαν το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, με πολλά νέα και ολιγομελή Τμήματα
(συγκρίνετε λ.χ. τον αριθμό μελών ΔΕΠ των δικών μας Τμημάτων που κυμαίνονται μεταξύ
15 και 24 , με τα 750 μέλη ΔΕΠ της Ιατρικής Αθηνών!) το ομοιόμορφο «πάγωμα»
προκηρύξεων, εξελίξεων και ο δραστικός περιορισμός των συμβάσεων –παρά τον
συμπεφωνημένο 4ετή προγραμματισμό που έχει υπογραφεί μεταξύ πανεπιστημίου και
υπουργείου, αλλά δεν τηρείται μονομερώς από πλευράς υπουργείου- οδηγεί σε αδυναμία
εύρυθμης λειτουργίας.

Μια λέξη και για τα οικονομικά του κλάδου: σίγουρα δεν είναι ευχάριστο να παραπονιέται
κανείς για τα εισοδήματά του όταν υπάρχουν σαφώς ασθενέστερες οικονομικά ομάδες
πληθυσμού. Όμως είναι σημαντικό να γνωρίζει η κοινή γνώμη ότι από το σύνολο των
δημόσιων λειτουργούν, μόνο τα εισοδήματα των πανεπιστημιακών είναι «κολλημένα» από το
2004, με την πραγματική αγοραστική δύναμη να κινείται στα επίπεδα του 1997, χωρίς ακόμη
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και σήμερα να έχει καταστεί δυνατόν να ενσωματωθούν τα βασικά επιδόματα στον βασικό
μισθό, όπως ζητά επίμονα ο κλάδος. Μπορεί όμως η παιδεία/εκπαίδευση να βοηθήσει στην
υπέρβαση της κρίσης (και όχι να αποτελέσει μέρος της) με αυτά τα οικονομικά των
πανεπιστημίων και αυτά τα οικονομικά των πανεπιστημιακών;

Συνολικά μιλώντας, η κυβέρνηση δείχνει να κινείται με αυτόματες λύσεις, χωρίς τις
απαραίτητες μελέτες. Τελευταίο δείγμα, και θα κλείσω με αυτό, είναι ο τρόπος που γίνεται η
διαβούλευση στο ΕΣΥΠ (χωρίς τεκμηριωμένες εισηγήσεις για το τι θα θεραπεύσουν οι
προτεινόμενες λύσεις), αλλά και η ατυχής έρευνα κοινής γνώμης για τις μεταρρυθμίσεις στην
ανώτατη εκπαίδευση που δημοσιοποιήθηκε στην ιστοσελίδα του Υπουργείου. Στη σχετική
απόφαση της Ε.Γ. της ΠΟΣΔΕΠ επισημαίνονται τα σοβαρά μεθοδολογικά της λάθη - άραγε ο
Υφυπουργός, που τυχαίνει να είναι καθηγητής στατιστικής πώς θα την αξιολογούσε αν την
έκρινε στο πλαίσιο ενός σοβαρού διεθνούς περιοδικού;. Δυστυχώς, η κυβέρνηση φαίνεται ότι
προτιμά επικοινωνιακά τεχνάσματα και την απόσπαση συναίνεσης, αντί να συζητήσει
σοβαρά με τους/τις πανεπιστημιακούς, την ευρύτερη εκπαιδευτική κοινότητα και την
κοινωνία τι αλλαγές πραγματικά χρειάζονται τα πανεπιστήμια και σε ποια κατεύθυνση.

Η Έλενα Θεοδωροπούλου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Πρόεδρος του Τμήματος
Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού,  Γραμματέας της
Συνόδου Προέδρων των Παιδαγωγικών Τμημάτων, ανέφερε:

«Είναι φανερό  ότι το ελληνικό Δημόσιο Πανεπιστήμιο βρίσκεται σε μια κρίσιμη κατάσταση
- μεταιχμιακή. Και όχι διότι καλείται να προασπίσει το συμφέρον του που θίγεται, αλλά διότι
καλείται να δείξει και να αποδείξει με όλους τους τρόπους που διαθέτει ως ακαδημαϊκή
υπόσταση, ποιος είναι ο ρόλος του και ως προς τι είναι ρόλος ζωτικός και  σημαντικός για
την ελληνική κοινωνία και το μέλλον της. Με αυτήν ακριβώς την έννοια διανύουμε μια
ιστορική περίοδο για την εξέλιξη του θεσμού στην Ελλάδα, εφόσον αυτός καλείται να
προσδιοριστεί και να επαναπροσδιοριστεί μέσα στις πολιτικές, κοινωνικές και ιστορικές
συνθήκες. Αντίστροφα, η ελληνική κοινωνία καλείται να υπερβεί τις εξαιρετικά αρνητικές
συγκυρίες, να υπερβεί τον εαυτό της, και να αποφασίσει, επανεξετάζοντας όλες τις πτυχές
της σχέσης της με αυτό, εάν, πόσο και σε τι χρειάζεται το πανεπιστήμιο. Μέσα στο ίδιο
πλαίσιο, το Πανεπιστήμιο Αιγαίου αναμετρά την ιστορία του και τις δυνάμεις του, τη
συμβολή  του στην ανάπτυξη της επιστήμης και της κοινωνίας. Το ρόλο του επίσης στη ζωή
της τοπικής κοινωνίας. Την ικανότητά του να προασπίσει έναντι αυτής της τελευταίας το
ρόλο του, έτσι όπως προκύπτει από τη φύση του και την αποστολή του ως πανεπιστημιακού
ιδρύματος. Για το Πανεπιστήμιο Αιγαίου επίσης, είναι ιστορική περίοδος. Ακόμα
περισσότερο, διότι έχει να αντιστρατευθεί και κινδύνους που αφορούν ορατά πλέον στην ίδια
του την υλική υπόσταση: τη δυνατότητά του να συνεχίσει να λειτουργεί.

Η Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών της Ρόδου γίνεται αποδέκτης και φορέας της παραπάνω
κατάστασης και βιώνει με όρους ειδικούς πλέον τα δικά της αδιέξοδα, όπως με ακρίβεια
καταγράφηκαν προηγουμένως. Η πανεπιστημιακή μονάδα της Ρόδου είναι κύτταρο της ζωής
της πόλης και της περιοχής. Είναι απλό να λέγεται, αλλά πρέπει επιτέλους με σαφήνεια και
καθαρό βλέμμα να ορίσουμε τι σημαίνει αυτό και να το υπερασπίσουμε, εάν χρειάζεται,
φυσικά, να τύχει υπεράσπισης. Τα στοιχεία που διαθέτουμε συνηγορούν ωστόσο, στο ότι η
συγκεκριμένη Σχολή  είναι κομμάτι της σύγχρονης ιστορίας του τόπου.

 Ένα στρώμα πιο μέσα βρίσκουμε τα Παιδαγωγικά Τμήματα της Ελλάδας και, ειδικότερα,
του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Ρόδο. Να επωμίζονται με τη σειρά τους το βάρος να
αποσαφηνίσουν την αναγκαιότητα της ύπαρξής τους, τη συμβολή και το έργο τους. Πέρα από
τις ασφυκτικές συνθήκες της καθημερινής τους λειτουργίας, που οφείλονται εν πολλοίς στην
ανυπαρξία υποδομών και πόρων,  αντιμετωπίζουν πλέον την ανάγκη να διαπραγματευτούν
την ακαδημαϊκή τους λειτουργία σε μια σειρά ζητημάτων αιχμής, ζητημάτων ωστόσο, που τα
συνδέουν με την εξέλιξη ζωντανών κοινωνικών διεργασιών, όπως είναι η  αναστολή της
λειτουργίας των Διδασκαλείων, η μετατροπή της λειτουργίας των Πειραματικών Σχολείων, η
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παρεμπόδιση της ομαλής ροής των αποσπάσεων, η αλλαγή της μορφής του σχολείου. Είναι
ιστορική εξίσου η στιγμή για τα Παιδαγωγικά Τμήματα, διότι πρέπει να αναλάβουν την
ευθύνη τους έναντι της ανάγκης μεταρρύθμισης του ελληνικού σχολείου και του
εκπαιδευτικού συστήματος, την ευθύνη που ακριβώς από την καταστατική τους αρχή έχουν
ως πανεπιστημιακοί φορείς και την οποία επιτέλους είναι ικανά να αναλάβουν (όπως
άλλωστε το κάνουν μέχρι τώρα). Δεν είναι δυνατόν όμως να εργαστούν τα Παιδαγωγικά
Τμήματα ερήμην της θέλησης του κοινωνικού σώματος να συνειδητοποιήσει το ίδιο πλέον
την ανάγκη και τις διαδικασίες που το συνδέουν με αυτά.

Έτσι, είναι σαφές ότι τίποτα από όλα τα παραπάνω δεν πρόκειται να μας αφαιρέσει το
δικαίωμα και το χρέος να παράγουμε έργο στις δυσκολότατες συνθήκες με τις οποίες το
παράγουμε ήδη, στην παραμεθόρια περιοχή όπου επιλέξαμε συνειδητά να υπηρετήσουμε ως
πανεπιστημιακοί δάσκαλοι και δασκάλες, επιστήμονες και επιστημόνισσες. Το να
αναγνωρίζουμε και να αναμετράμε τις δυσκολίες και να προσπαθούμε να τις κατανοήσουμε
και να τις αντιμετωπίσουμε  στην πράξη, όπως είθισται σε μια δημοκρατική πολιτική
κοινωνία, δεν σημαίνει ότι παύουμε να συμμετέχουμε σε όλα τα επίπεδα της
πανεπιστημιακής, κοινωνικής και πολιτικής ζωής και να συν-διαμορφώνουμε το μέλλον
αυτού του τόπου. Να τολμάμε, ως πανεπιστημιακή κοινότητα,  να αποδεχτούμε την
πρόκληση του ερωτήματος, να το θέτουμε και να προσπαθούμε να το απαντήσουμε, με όρους
εντιμότητας: το ερώτημα εάν το Πανεπιστήμιο είναι χρήσιμο, με ποιον τρόπο είναι και ακόμα
περισσότερο, εν τέλει, εάν πρέπει να υπάρχει. Όμως, δημόσιο πανεπιστήμιο δίχως κοινωνία
δεν υφίσταται. Και το ερώτημα τελικά, μας αφορά όλους και όλες.»

H Γεωργία Βασιλάκη, Προϊσταμένη της Περιφερειακής Διεύθυνσης Ρόδου ανέφερε:
«Σύμφωνα με το άρθρο 16 του Συντάγματος της Ελλάδας η παιδεία αποτελεί βασική
αποστολή του κράτους και έχει σκοπό την ηθική, πνευματική, επαγγελματική και φυσική
αγωγή των Ελλήνων.
Οι περικοπές των λειτουργικών δαπανών και της φοιτητικής μέριμνας κατά 30%, του
Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων κατά 60%, σε συνδυασμό με τις δραματικές
περικοπές στις πιστώσεις  των συμβασιούχων διδασκόντων και την υποχρέωση άμεσης
εφαρμογής του ΠΔ 113/2010, έχουν δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα στοιχειώδους
λειτουργίας των Πανεπιστημίων και  καθιστούν αυτή τη στιγμή οριακή την λειτουργία της
Πανεπιστημιακής Μονάδας Ρόδου.
Επιπλέον, το πάγωμα των προσλήψεων πάσης φύσεως προσωπικού (στη Περ. Δ/νση Ρόδου
όπου υπάρχει εδώ και χρόνια μεγάλη υποστελέχωση, αναμένονταν μέσω ΑΣΕΠ οι
προσλήψεις 8 υπαλλήλων) και η άρνηση της πολιτείας για την αναπλήρωση θέσεων του
μόνιμου διδακτικού προσωπικού με την επίκληση της ρύθμισης του μνημονίου ένα προς
πέντε, φαίνεται να είναι η λανθασμένη εικόνα που έχει το Υπουργείο για το έργο που
επιτελείται στα ελληνικά Πανεπιστήμια και ιδιαίτερα στα περιφερειακά.
Σχετικά με το Σχέδιο Διαβούλευσης που έχει καταθέσει η κυβέρνηση, θεωρούμε ότι είναι
μια προσπάθεια εφαρμογής ενός «εκπαιδευτικού Καλλικράτη» χωρίς σχέδιο και κυρίως
χωρίς να λαμβάνει υπόψη  τη συμβολή των Ιδρυμάτων στην ανάπτυξη της περιφέρειας. Για
να αναπτυχθεί η αμοιβαία εμπιστοσύνη και συναίνεση που προ-απαιτούνται για ένα
διάλογο χωρίς εντάσεις, θα πρέπει να προφυλαχθεί η ακαδημαϊκή ηρεμία και να προσεχθεί
η θεματολογία.
Είναι σαφές ότι απαιτείται ένα νέο θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των Ιδρυμάτων,  που
πρέπει να διαπνέεται από τις βασικές αρχές του δημόσιου χαρακτήρα και της πλήρους
αυτοδιοίκησής τους. Αυτό σημαίνει ότι η χρηματοδότηση και ο έλεγχος νομιμότητας
παραμένουν ουσιαστικές υποχρεώσεις του κράτους, η δε διοίκηση των Ιδρυμάτων γίνεται
αποκλειστικά από Όργανα των ίδιων των Πανεπιστημίων. [Δεν καταλαβαίνουμε πώς
σύμφωνα με το σχέδιο διαβούλευσης, η συμμετοχή εξωτερικών προσώπων (πόσοι και ποιοι
είναι άγνωστο) στο Συμβούλιο Διοίκησης εξασφαλίζει την ορθή και αποτελεσματική
διαχείριση των θεμάτων των Ιδρυμάτων, πώς η προκήρυξη της θέσης του Πρύτανη ή του
Προέδρου του ΤΕΙ αποτρέπει φαινόμενα πελατειακών σχέσεων ή ευνοιοκρατίας και σε
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τελική ανάλυση, πώς αυτή η συμμετοχή εξωτερικών φορέων διασφαλίζει την διοικητική
αυτοτέλεια των Ιδρυμάτων της Τριτοβάθμιας;]

Κατόπιν αυτών, ο Σύλλογος Διοικητικού Προσωπικού του Πανεπιστημίου Αιγαίου,
μέσα από  συλλογικές διαδικασίες, κατέληξε στις ακόλουθες αδιαπραγμάτευτες θέσεις:

 Διασφάλιση του δημόσιου και δωρεάν χαρακτήρα των Πανεπιστημίων. [Η
αναζήτηση κονδυλίων για τη λειτουργία ενός Ιδρύματος, θα φέρει σε σχέση εξάρτησης τα
Ιδρύματα με τους ιδιώτες και θα αλλοιώσει τον όποιο δημόσιο και ανεξάρτητο χαρακτήρα
έχει σήμερα η εκπαίδευση.]
 Θέσπιση και  παροχή κινήτρων για την  προσέλκυση και παραμονή φοιτητών
διδακτικού και διοικητικού προσωπικού στα περιφερειακά-νησιωτικά Πανεπιστήμια, ώστε
να επιτελεσθεί ο κύριος σκοπός για τον οποίο χωροθετήθηκαν στην περιφέρεια: Η
ανάπτυξη της περιφέρειας.
 Διασφάλιση όλων των θέσεων εργασίας του διοικητικού προσωπικού και
ορθολογική κατανομή από τα αρμόδια Υπουργεία των νέων θέσεων του προσωπικού βάσει
των πραγματικών αναγκών και των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των Ιδρυμάτων. [Στο
σχέδιο διαβούλευσης υπάρχει η πρόταση για προσλήψεις διοικητικού προσωπικού σε
επίπεδο Σχολών ως νέα αρμοδιότητα του Κοσμήτορα (μετά από έγκριση του Πρύτανη και
όχι του ΑΣΕΠ), η οποία θα έχει ως ενδεχόμενο αποτέλεσμα την αποδυνάμωση του θεσμού
του Διοικητικού Προϊσταμένου, εκτός του προφανούς αποτελέσματος, της μετατροπής των
δημοσίων συμβάσεων σε ατομικές συμβάσεις ιδιωτικού τομέα. Άρα οι προσλήψεις
αποκτούν ιδιωτική υφή και απεντάσσονται από το πλαίσιο της δημοσιονομικής πολιτικής
και αξιοκρατίας που θέτει ο ΑΣΕΠ.]
 Διασφάλιση της μισθοδοσίας του διοικητικού προσωπικού, μέσω του κρατικού
προϋπολογισμού βάσει αντίστοιχων μισθών των ίδιων κατηγοριών εκπαίδευσης που
ισχύουν στο στενό Δημόσιο Τομέα. [Σύμφωνα με το σχέδιο διαβούλευσης οι αποδοχές των
υπαλλήλων, θα καθορίζονται αρχικά από το κράτος  ως προς τα ελάχιστα όρια και
σύμφωνα με τις προγραμματικές συμφωνίες, ενώ ακολούθως τα Ιδρύματα θα μπορούν να
διαμορφώνουν τη δική τους συμπληρωματική πολιτική. Με ποια κριτήρια και έως ποια
όρια είναι απολύτως ασαφές. Θεωρούμε ότι η όποια αλλαγή με τη μεταφορά της
μισθοδοσίας στα Ιδρύματα αλλοιώνει το δημόσιο χαρακτήρα αυτών και θέτει, επίσης, σε
άμεση αμφισβήτηση τη διασφάλιση των ίδιων των θέσεων εργασίας μας].
 Συμμετοχή στα Όργανα Διοίκησης και τις Επιτροπές με δικαίωμα ψήφου ισότιμα
με τις λοιπές κατηγορίες των μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας (με βάση αναλογικά
ποσοστά). [Στο κείμενο διαβούλευσης δεν υπάρχει καμία σαφής πρόταση για το ποσοστό
και τον τρόπο συμμετοχής του διοικητικού προσωπικού στα όργανα διοίκησης των
Πανεπιστημίων αλλά υπάρχει μια αόριστη αναφορά ότι αυτό μπορεί να περιληφθεί στους
Εσωτερικούς Κανονισμούς Λειτουργίας των Ιδρυμάτων].
 Ενίσχυση των δομών: Κτηριακών (ιδιαίτερα σε μονάδες που ενοικιάζουν χώρους
για να καλύψουν τις ανάγκες τους, ενώ υπάρχει δίπλα τους ανεκμετάλλευτη δημόσια
περιουσία), Υλικοτεχνικών και Φοιτητικής Μέριμνας.
 Στήριξη ενεργειών προβολής και ανάδειξης του έργου των περιφερειακών
Πανεπιστημίων.

Είμαστε βέβαιοι ότι σε ένα συναινετικό νέο πλαίσιο εκσυγχρονισμένης λειτουργίας των
ΑΕΙ, όλο  το ανθρώπινο δυναμικό των Ιδρυμάτων θα συμβάλλει τα μέγιστα.
Ωστόσο, πιστεύουμε ότι η λειτουργία του Δημόσιου Πανεπιστημίου δεν μπορεί να
αναστέλλεται στο όνομα καμιάς μεταρρύθμισης..»


