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«ΔΙΑΤΗΡΟΥΝΤΑΙ ΤΟΠΙΚΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΡΟΥΣΦΕΤΙΑ»

Με αφορμή το νομοσχέδιο για τις συγχωνεύσεις των ΑΤΕΙ Ηπείρου και Ιονίων με τα
αντίστοιχα Πανεπιστήμια Ιωαννίνων και Ιονίων, επισημαίνουμε τα ακόλουθα:

Την χρονιά αυτή πραγματοποιούνται συγχωνεύσεις ανάμεσα σε Πανεπιστήμια και ΑΤΕΙ με
απώτερο στόχο την κατάργηση των ΑΤΕΙ και την εξαφάνιση ουσιαστικά της Ανώτατης
Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, και την διατήρηση μόνο της διετούς τεχνικής εκπαίδευσης στα
δημόσια και ιδιωτικά Ι.Ε.Κ..

Η όλη διαδικασία κατάργησης των ΑΤΕΙ δεν αποτέλεσε αντικείμενο του «εθνικού» διαλόγου
και έγινε παρασκηνιακά και ανάμεσα στις ηγεσίες των Πανεπιστημίων και του Υπουργείου
Παιδείας στις οποίες το υπουργείο υπόσχεται αφειδώς κονδύλια και θέσεις διδασκόντων. Η
πολιτική των συγχωνεύσεων των ΑΤΕΙ με τα Πανεπιστήμια γίνεται χωρίς να εντάσσονται
σε έναν στρατηγικό εκπαιδευτικό και αναπτυξιακό σχεδιασμό.
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Γίνονται συγχωνεύσεις με την παράκαμψη των θεσμικών γνωμοδοτικών οργάνων. Ενώ η
πολιτεία έχει φτιάξει την ΑΔΙΠ δεν λαμβάνονται υπόψη οι εκθέσεις αξιολόγησης που με
τόσο κόπο έγιναν.

Διατηρούνται τοπικισμοί και ρουσφέτια σε διάφορους δήμους τοποθετώντας
Πανεπιστημιακά Τμήματα κατά το δοκούν! Δεν υπάρχει αξιόπιστη επιστημονική μελέτη για
τα συγχωνευόμενα ΑΤΕΙ Ηπείρου και Ιονίων με τα αντίστοιχα Πανεπιστήμια Ιωαννίνων και
Ιονίων.

Οι συγχωνεύσεις γίνονται χωρίς ενιαία κριτήρια. Άλλα κριτήρια ισχύουν για την ένταξη του
διδακτικού προσωπικού στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, άλλα για το Πανεπιστήμιο
Ιωαννίνων και άλλα για το Ιόνιο Πανεπιστήμιο.

Για το ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ, ο Ενιαίος Χώρος Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και Έρευνας, τον
οποίο στηρίζουμε, σημαίνει συνέργειες και δικτύωση μεταξύ πανεπιστημίων και
ερευνητικών κέντρων. Αυτό απαιτεί όλα τα ερευνητικά κέντρα να εποπτεύονται από μία
αρχή και να διέπονται από το ίδιο θεσμικό πλαίσιο άρα διαφωνούμε με την δημιουργία των
δυο ερευνητικών κέντρων στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.

Επισημαίνουμε επίσης ότι η αξιοπιστία των Πανεπιστημίων μας «ανέβηκε» όταν άρχισε η
εξωτερική αξιολόγηση. Αυτή πρέπει να ενταθεί και να είναι μια διαρκής διαδικασία όπου οι
φοιτητές να αξιολογούν τους διδάσκοντες, οι διδάσκοντες να αξιολογούν τους
συναδέλφους τους και τις υπηρεσίες του ιδρύματος και οι εξωτερικοί το ίδρυμα και τις
πολιτικές του Υπουργείου.

Δυστυχώς η ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ συνεχίζει τις
αυθαιρεσίες στο χώρο της Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, με τις κοντόφθαλμες και λαϊκίστικες
πολιτικές της και υποσκάπτει την ποιότητα του Δημόσιου Πανεπιστημίου.
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