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ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ ΠΡΤΣΑΝΕΙΑ
για ηιρ εξελίξειρ ζηο ζχήμα «Αδαμάνηιορ Κοπαήρ»

Αζήλα, 18 Φεβξνπαξίνπ 2013
Αγαπεηά κέιε ηεο Παλεπηζηεκηαθήο Κνηλφηεηαο ηνπ ΟΠΑ,
ε ζπλέρεηα ηεο Αλαθνίλσζεο ηεο Πξπηαλείαο ζηηο 4/2/2013 ζρεηηθά κε ην «ρέδην
Αζελά» θαη ηεο εθθξαζκέλεο αληίζεζήο καο ζηε δεκηνπξγία ηνπ πξνηεηλφκελνπ
νκνζπνλδηαθνχ παλεπηζηεκίνπ «Αδακάληηνο Κνξαήο» κε ηε ζπκκεηνρή ηνπ Παλεπηζηεκίνπ
καο, νη ελέξγεηεο πνπ αλαιάβακε ήηαλ νη εμήο:
Οη Πξπηάλεηο ησλ πέληε εκπιεθφκελσλ παλεπηζηεκίσλ (ΟΠΑ, ΠΑΠΔΙ, Πάληεην, Γεσπνληθφ
θαη Υαξνθφπεην) ζπλαληεζήθακε κε ηνλ Τπνπξγφ θ. Αξβαληηφπνπιν δχν θνξέο: ηελ Σξίηε
5 Φεβξνπαξίνπ θαη ηελ Πέκπηε 14 Φεβξνπαξίνπ. πλαληεζήθακε, επίζεο, κε ηνπο
Πξνέδξνπο ηνπ ΠΑΟΚ θαη ηεο ΓΗΜΑΡ, θθ. Βεληδέιν θαη Κνπβέιε, ηελ Πέκπηε 14
Φεβξνπαξίνπ θαη ηελ Παξαζθεπή 15 Φεβξνπαξίνπ, αληίζηνηρα.
ηηο ζπλαληήζεηο καο απηέο δηαηππψζακε ηε δηαθσλία καο ζην πξνηεηλφκελν ζρήκα
«Αδακάληηνο Κνξαήο», ππνζηεξίδνληαο ηελ άπνςε φηη, ε γξαθεηνθξαηηθή δνκή ηελ νπνία
απηφ ζπλεπάγεηαη, αληηζηξαηεχεηαη ην πλεχκα ηνπ λένπ λφκνπ γηα απηνλνκία,
εμσζηξέθεηα, ινγνδνζία θαη πξναγσγή ηεο αξηζηείαο ζηα παλεπηζηήκηά καο.
Γηαηππψζακε ηελ άπνςή καο φηη θάζε παλεπηζηήκην ζα πξέπεη λα δηαηεξήζεη πιήξσο ηνλ
ραξαθηήξα ηνπ σο αλεμάξηεην θαη απηνηειέο ΝΠΓΓ, φπσο απνξξέεη απφ ηελ ηζρχνπζα
λνκνζεζία, δειαδή κε πιήξε δηνηθεηηθή, νηθνλνκηθή θαη αθαδεκατθή απηνλνκία, δηθφ ηνπ
πξνυπνινγηζκφ θαη απηνηειή ρξεκαηνδφηεζε απφ ηελ Πνιηηεία, δηθφ ηνπ ΔΛΚΔ θαη, ζηε
ζπλέρεηα, δηθφ ηνπ ΝΠΙΓ, δηαηήξεζε ηεο ππάξρνπζαο νλνκαζίαο ηνπ γηα θάζε ρξήζε ζην
εζσηεξηθφ ή εμσηεξηθφ ηεο ρψξαο θαη απνλνκή πηπρίσλ θαη αθαδεκατθψλ ηίηισλ κε ρξήζε
ηνπ νλφκαηφο ηνπ θαη κφλνλ.
εκεηψζακε φηη ε ζεζκνζέηεζε ζπλεξγαζηψλ κεηαμχ ησλ Παλεπηζηεκίσλ, φπσο κεξηθέο
απφ απηέο πνπ πξνηείλνληαη ζην «Αδακάληηνο Κνξαήο», είλαη επηζπκεηή αιιά, ζε θάζε
πεξίπησζε, ζα πξέπεη λα πξαγκαηνπνηείηαη κε ηελ ειεχζεξε βνχιεζε ησλ Ιδξπκάησλ θαη
φηη ηέηνηνπ είδνπο ζπλεξγαζίεο ήδε αλαπηχζζνληαη (π.ρ. θνηλά κεηαπηπρηαθά
πξνγξάκκαηα).
Δπηζεκάλακε φηη ε ζεζκνζέηεζε ηνπ «Αδακάληηνο Κνξαήο» σο ΝΠΓΓ, θαζψο επίζεο θαη ε
αλαγθαζηηθή ζπκκεηνρή ησλ Ιδξπκάησλ ζε «νκνζπνλδηαθνχ» ή άιινπ ηχπνπ ζπλελψζεηο
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θαηαιχεη απηνκάησο ηελ απηνηέιεηα ησλ Παλεπηζηεκίσλ, ππεξβαίλεη ηηο εμνπζηνδνηήζεηο
πνπ ν λφκνο παξέρεη ζηνλ Τπνπξγφ Παηδείαο θαη βξίζθεηαη ζε δπζαξκνλία κε ην Άξζξν 16
ηνπ πληάγκαηνο.
Ο θ. Τπνπξγφο ππνζρέζεθε φηη ζα κειεηήζεη ηηο πξνηάζεηο καο θαη ζα επαλέιζεη. Οη δχν
πνιηηηθνί αξρεγνί ζπκθψλεζαλ φηη ην «ρέδην Αζελά» ζπληζηά κείδνλ δήηεκα πνπ δελ
κπνξεί λα ξπζκηζηεί κε έλα απιφ Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα, αιιά απαηηεί ζπδήηεζε θαη
λνκνζέηεζε απφ ηε Βνπιή. Δηδηθφηεξα δε γηα ην «Αδακάληηνο Κνξαήο», ζπκθψλεζαλ φηη ε
ζπγθεθξηκέλε πξφηαζε ζέηεη δεηήκαηα ζπληαγκαηηθφηεηαο θαη εμνπζηνδνηηθήο
αξκνδηφηεηαο ηνπ Τπνπξγνχ.
Σηο αλσηέξσ απφςεηο καο, πηνζέηεζε νκφθσλα ε Έθηαθηε χλνδνο ησλ Πξπηάλεσλ πνπ
ζπγθιήζεθε ζην Λαχξην ην άββαην 16 Φεβξνπαξίνπ, κεηά θαη απφ ζρεηηθή γλσκνδφηεζε
ηνπ λνκηθνχ ηεο ζπκβνχινπ. Παξαζέηνπκε ην ζρεηηθφ απφζπαζκα απφ ην Φήθηζκα ηεο
πλφδνπ:
«Όζον αθοπά ζηο ζσέδιο Αθηνά, η Σύνοδορ ηυν Ππςηάνευν επιζημαίνει ηα πποβλήμαηα
πος δημιοςπγεί ο βεβιαζμένορ και αηεκμηπίυηορ ζσεδιαζμόρ, ιδιαίηεπα όηαν αςηόρ οδηγεί
ζε καηάπγηζη ή ζςγσώνεςζη Πανεπιζηημίυν, ηος καηά ηα άλλα αναγκαίος
εξοπθολογιζμού ηηρ Ανώηαηηρ Εκπαίδεςζηρ, ο οποίορ θίγει ηην οικονομική, θεζμική και
διοικηηική αςηοηέλεια ηυν Πανεπιζηημίυν με ζςνέπειερ για ηην εκπαίδεςζη, ηην έπεςνα και
ηην ανάπηςξη ηηρ σώπαρ. Είναι αςηονόηηο όηι θα ππέπει να ληθθούν ςπότη οι
ηεκμηπιυμένερ πποηάζειρ ηυν Πανεπιζηημίυν. Ειδικά για ηο ζσέδιο “Αδαμάνηιορ Κοπαήρ”
επιζημαίνεηαι όηι ηα Πανεπιζηήμια θα μποπούζαν να θεζμοθεηήζοςν ζςνεπγαηικέρ δπάζειρ
με ηην ελεύθεπη βούληζη ηυν Ανώηαηυν Ακαδημαφκών Οπγάνυν ηοςρ και όσι όπυρ
πποηείνεηαι και μάλιζηα καηά παπάβαζη ηυν οικείυν ζςνηαγμαηικών διαηάξευν».
Αγαπεηά κέιε ηεο Παλεπηζηεκηαθήο καο Κνηλφηεηαο,
Όπσο έρνπκε επηζεκάλεη, ε εμαγγειζείζα ξχζκηζε ηεο νκνζπνλδηνπνίεζεο ηνπ
Παλεπηζηεκίνπ καο είλαη κείδνλνο ζεκαζίαο δήηεκα γηα φια ηα κέιε ηεο θνηλφηεηάο καο.
Καηαβάιινπκε θάζε δπλαηή πξνζπάζεηα ψζηε ε ξχζκηζε απηή λα αλαζεσξεζεί θαη λα
δηαθπιαρηεί ε απηφλνκε πνξεία θαη ε αθαδεκατθή ηαπηφηεηα ηνπ ΟΠΑ. Σν ζέκα βξίζθεηαη
ζε εμέιημε. Αλαιφγσο ηεο εμέιημήο ηνπ, είλαη ελδερφκελν λα απαηηεζνχλ δηαδηθαζίεο
ζπιινγηθήο δηαβνχιεπζεο θαη παξέκβαζεο.

ΑΠΟ ΣΗΝ ΠΡΤΣΑΝΔΙΑ

2

