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Αμηόηηκε θ. Πξύηαλε,
Ο πξνζθάησο ςεθηζζείο Νόκνο 4009 γηα ηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε, ζην άξζξν 76, παξ. β ησλ κεηαβαηηθώλ
δηαηάμεσλ πνπ αλαθέξεηαη ζηελ εθινγή νξγάλσλ ησλ ΑΕΙ, πξνβιέπεη όηη ε έλαξμε ησλ δηαδηθαζηώλ εθινγήο ησλ
λέσλ νξγάλσλ δηνίθεζεο γίλεηαη κε ηε ζπγθξόηεζε πεληακεινύο επηηξνπήο. Η επηηξνπή απηή θαηαξράο θαη
δπλεηηθά απαξηίδεηαη από ηνπο δύν πξνεγνύκελνπο Πξπηάλεηο ηνπ ΑΕΙ θαη ηξεηο Αληηπξπηάλεηο θαηά ηε ζεηξά ηεο
πιένλ πξόζθαηεο ζεηείαο ηνπο ζηελ Πξπηαλεία. Επνκέλσο πξνβιέπεηαη θαη ε δηθή καο ζπκκεηνρή δεδνκέλεο ηεο
παξνπζίαο καο ζηελ ακέζσο πξνεγνύκελε Πξπηαληθή Αξρή.
Με ηελ επηζηνιή καο απηή ζα ζέιακε λα ζαο γλσζηνπνηήζνπκε όηη δελ ζα ζπκκεηάζρνπκε ζηελ επηηξνπή απηή
γηα ιόγνπο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ εγξήγνξζή καο γηα ηηο πξννπηηθέο ηεο ειιεληθήο Αλώηαηεο Εθπαίδεπζεο αιιά
θαη ηνπ Παλεπηζηεκίνπ καο.
Με βάζε ηελ πνιπεηή εκπεηξία καο ζηα θνηλά ηνπ Ιδξύκαηόο καο, πηζηεύνπκε βαζύηαηα όηη o πξνζαλαηνιηζκόο
ηεο αθαδεκατθήο δσήο θαη ε αλάπηπμε ησλ Ειιεληθώλ Παλεπηζηεκίσλ εμαξηάηαη θπξίσο όρη ηόζν από ηηο
θαλνληζηηθέο δηαηάμεηο, όζν από ηηο αξρέο θαη ηηο πεπνηζήζεηο όζσλ ζα αλαιάβνπλ ηηο όπνηεο δηνηθεηηθέο επζύλεο.
Απηνί ζα πξέπεη λα δηεθδηθήζνπλ θαη λα δώζνπλ πιηθή ππόζηαζε ζε αξρέο όπσο ε ππεξάζπηζε ηνπ δεκόζηνπ
ραξαθηήξα ηνπ παλεπηζηεκίνπ, ε απηνδηνίθεζε, ε ινγνδνζία ζε όια ηα επίπεδα, ε δηαθάλεηα, ε δεκνθξαηηθή θαη
απνηειεζκαηηθή δηνίθεζε, ε δξαζηηθή πνηνηηθή αλαβάζκηζε ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο θαη ηεο δσήο ησλ
θνηηεηώλ/ηξηώλ, ε ππνζηήξημε ηεο έξεπλαο, ε νιόπιεπξε θαη ζπλερήο αλαπηπμηαθή πξνζπάζεηα γηα ηελ
νπζηαζηηθή εμππεξέηεζε ησλ αλαγθώλ ηεο θνηλσλίαο, ε βειηίσζε ησλ όξσλ εξγαζίαο ηνπ δηδαθηηθνύ, εξεπλεηηθνύ
θαη δηνηθεηηθνύ πξνζσπηθνύ.
ηελ θαηεύζπλζε απηή, θαη κέζα ζην ηζρύνλ θάζε θνξά ζεζκηθό πιαίζην (όπσο έρνπκε ππνρξέσζε) αιιά θαη κε
ηε δηεθδίθεζε όζσλ αιιαγώλ ζα κπνξνύζαλ λα ππεξεηήζνπλ θαιύηεξα ηηο πξναλαθεξζείζεο αξρέο, πξνηηζέκεζα
λα ζπκβάιινπκε κε όιεο καο ηηο δπλάκεηο, όπσο άιισζηε πξάμακε θαη ζε όιε ηε δηάξθεηα ηνπ αθαδεκατθνύ καο
βίνπ.

