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“H Παιδεία δεν είναι μόνο επενδυτικό αγαθό, αλλά ταυτόχρονα είναι και 
αυτοσκοπός για τον άνθρωπο. H μόρφωση, σ' όλη τη διάρκεια της ζωής του 

ανθρώπου, είναι αγαθό, το οποίο η Πολιτεία οφείλει να μη στερήσει από κανέ-
να. Για την Παιδεία, που είναι υπόθεση εθνική και έχει καταλυτική σημασία 
για την πορεία του Έθνους, τίποτε δεν είναι αρκετό. H Παιδεία, ο συνολικός 
πνευματικός πλούτος του Λαού, περιέχει τις πνευματικές κατακτήσεις του σ' 
όλη την ιστορική πορεία του Έθνους. Για μας η Παιδεία είναι το θεμέλιο της 

Αλλαγής.” Συμβόλαιο με τον Λαό, 1981 

 

www.prokinea.gr
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 Εισαγωγή 

Η Παιδεία ήταν και είναι ο προνομιακός χώρος συνάντησης των προοδευτικών 

ιδεών. Ήταν και είναι όμως και ο χώρος των μεγάλων αντιφάσεων και συγκρούσεων, 

καθώς η Παιδεία καθορίζει σε μεγάλο βαθμό την φυσιογνωμία και την ιστορία των 

κοινωνιών. 

 Στην χώρα μας η Παιδεία υπήρξε άρρηκτα συνδεδεμένη με την ιστορική 

μετεξέλιξη της κοινωνίας μέσα στα χρόνια. Παιδεία Δημόσια και Δωρεάν 

συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα για κάθε Έλληνα. Δημόσιο Πανεπιστήμιο 

για κάθε Έλληνα και Ελληνίδα με δικαίωμα εισαγωγής σε κάθε πολίτη ανεξάρτητα 

από την κοινωνική του θέση. Δημόσιο Πανεπιστήμιο αυτοδιοικούμενο και 

Δημοκρατικό στην λειτουργία του. Δημόσιο Πανεπιστήμιο στυλοβάτης της 

μεταπολιτευτικής πορείας της χώρας και διαμορφωτής του κοινωνικοπολιτικού 

πλαισίου της. 

Σήμερα είμαστε ξανά στην χρονική στιγμή μηδέν, που θα καθορίσει την νέα 

ιστορική περίοδο. Την περίοδο που ξεκινά με την ένταξη της χώρας στον μηχανισμό 

στήριξης και το μνημόνιο και κανείς δεν μπορεί να προβλέψει πότε και πώς θα 

αφήσει την χώρα μας. Την περίοδο που ξεκινά με την κοινωνική απαίτηση της 

αποκομματικοποίησης του κράτους και της κοινωνίας και της 

επαναιδεολογικοποίησης της. Την περίοδο που ξεκινά θέτοντας την πρόκληση για 

ουσιαστική ανατροπή αναχρονιστικών και συντηρητικών αντιλήψεων του χτες. 

 Πρόσφατα ξεκίνησε και ο διάλογος για την νέα μεταρρύθμιση στην Ανώτατη 

Εκπαίδευση και την συγκρότηση του νέου Πανεπιστημίου. Ένας διάλογος του οποίου 

τα στοιχεία είχαν διαφανεί πριν από λίγους μήνες με τις ανακοινώσεις της Υπουργού 

Παιδείας και του Πρωθυπουργού στους Δελφούς και στην Σύνοδο των Πρυτάνεων. 

 Η πρόταση για το Νέο Πανεπιστήμιο περνά μέσα από την εκ βάθρων 

επαναθεμελίωση του, σε ένα πλαίσιο διαφορετικό από εκείνο που θεμελίωσε το 

σημερινό Δημόσιο Πανεπιστήμιο της μεταπολίτευσης. Το σημερινό Πανεπιστήμιο 

που θεμελίωσε ο Νόμος 1269/1982 της πρώτης κυβέρνησης Ανδρέα Παπανδρέου 

ήταν το Πανεπιστήμιο που υπηρέτησε την ΑΛΛΑΓΗ μέσα από μια πρωτοφανή 
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μεταρρύθμιση εκδημοκρατισμού των Πανεπιστημίων και ενίσχυσης του ρόλου των 

φοιτητών και εργαζομένων στην λειτουργία τους. Βέβαια ακόμα και ο εκείνος ο 

δημοκρατικός νόμος πλαίσιο για τα ΑΕΙ είχε τις παραλείψεις του και δημιούργησε 

μέσα από τα τόσα χρόνια εφαρμογής του χρόνιες αγκυλώσεις και στεγανά στα 

Ελληνικά Πανεπιστήμια. 

 Το Νέο Πανεπιστήμιο καλείται σήμερα να υπηρετήσει την νέα ιστορική 

συγκυρία μέσα από ένα νέο προοδευτικό σχέδιο για τον ρόλο του στην υπηρεσία της 

Κοινωνίας και της Ανάπτυξης της χώρας. Καλείται να υπηρετήσει τις σύγχρονες 

κοινωνικές ανάγκες για ποιοτική εκπαίδευση και για αξιοπρεπή επαγγελματική 

αποκατάσταση. Να υπηρετήσει το νέο όραμα για την Ευρωπαϊκή ολοκλήρωση των 

λαών και όχι των οικονομιών, να υπηρετήσει το όραμα για την ισότητα και την 

αλληλεγγύη μεταξύ των λαών, να υπηρετήσει το όραμα της αξιοκρατίας και της 

διαφάνειας. 

 Η πρόταση διαβούλευσης που κατέθεσε η ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας 

είναι ένα αρκετά ολοκληρωμένο σχέδιο για το Νέο Πανεπιστήμιο, που εισάγει σε 

μεγάλο βαθμό προτάσεις καινοτόμες για την σημερινή πραγματικότητα. Αλλά το 

υπάρχον σχέδιο διαβούλευσης δεν μπορεί να αποτελέσει στην ουσία πλαίσιο 

διαλόγου, γιατί παραβλέπει τις ευθύνες της πολιτείας απέναντι στο Δημόσιο σύστημα 

Εκπαίδευσης διαχρονικά και σήμερα τόσο στην παγιωμένη υποχρηματοδότηση, όσο 

στην έλλειψη σχεδιασμού, αλλά και τόσο στο επίπεδο των επαγγελματικών 

δικαιωμάτων των αποφοίτων. 

 Βέβαια η νέα γενιά, η εργαζόμενη και σπουδάζουσα νέα γενιά οφείλει να 

ανοίξει με αυτή την ευκαιρία ένα διάλογο μέσα στα Πανεπιστήμια και ΤΕΙ της χώρας 

απαντώντας στο πάγιο ερώτημα  « Τι Παιδεία θέλουμε και ποια κοινωνία θέλουμε να 

υπηρετήσει;» 

 Πέρα από μικροκομματικές σκοπιμότητες στείρας άρνησης σε όλα και 

διαπιστώσεων οφείλει η νέα γενιά αυτής της χώρας και ιδιαίτερα το Φοιτητικό 

Κίνημα να κάνει πράξη το όραμα των αγώνων για ένα Ισχυρό Δημόσιο 
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Πανεπιστήμιο καταθέτοντας προτάσεις μέσα από την εμπειρία των χρόνων που 

έχουν περάσει. 

 Στο σημερινό διεθνές “ανταγωνιστικό” περιβάλλον η επένδυση στην γνώση και 

την έρευνα είναι επιβεβλημένη. Η επένδυση στην γνώση και την έρευνα είναι η 

ικανή και αναγκαία συνθήκη για την έξοδο τόσο από την οικονομική όσο και από 

την θεσμική κρίση και την κρίση αξιών  που περνά η χώρα. 

 Εκτίμηση μας είναι ότι το κείμενο διαβούλευσης που έχει κατατεθεί από την 

πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας χρήζει ιδιαίτερης ανάλυσης και κριτικής, 

καθώς θέτει όλα τα ζητήματα της Ανώτατης Εκπαίδευσης και της ευρύτερης 

στρατηγικής για την ανώτατη εκπαίδευση στην χώρα μέσα σε λίγες γραμμές.  

Θεωρούμε ότι κάθε αλλαγή στην Ανώτατη εκπαίδευση χρειάζεται τόσο πολιτική όσο 

και κοινωνική συναίνεση, άρα οφείλει να είναι προϊόν ουσιαστικής και ανοικτής 

διαβούλευσης του νομοθέτη μέσα στην Ακαδημαϊκή Κοινότητα, αλλά και στην 

Κοινωνία.   

 Στα πλαίσια ανοικτού διαλόγου και διαβούλευσης καταθέτουμε τις παρακάτω 

προτάσεις - σκέψεις για την Παιδεία στην κατεύθυνση των οποίων θα θέλαμε να 

κινείται ο νέος Νόμος – Πλαίσιο, διαμορφώνοντας το Πανεπιστήμιο του αύριο. 

Δημόσια Δωρεάν Ποιοτική Παιδεία για ΟΛΟΥΣ 

 

Η Δωρεάν Παιδεία αποτελεί κατάκτηση και δικαίωμα του λάου. Κάθε «δήθεν» 

βελτίωση που υποτίθεται θα επέλθει από την ιδιωτικοποίηση της Παιδείας δεν μπορεί 

παρά να είναι παιχνίδι εντυπωσιασμού και εξυπηρέτησης  συμφερόντων. Δεν 

διαπραγματευόμαστε τον Δημόσιο και Δωρεάν χαρακτήρα της Παιδείας και 

δεσμευόμαστε να παλέψουμε για αυτόν ενάντια σε οτιδήποτε και οποιονδήποτε τον 

απειλεί. 

Το Πανεπιστήμιο και το Τεχνολογικό Ίδρυμα θα πρέπει να υπηρετούν πρωτίστως 

τις ανάγκες της κοινωνίας και να λειτουργούν ως στυλοβάτες της κοινωνικής, 

πολιτιστικής, ιδεολογικής, αναπτυξιακής προοπτικής της χώρας. Ο δημόσιος 

χαρακτήρας της Παιδείας αντικατοπτρίζει τη δημοκρατικότητα της χώρας και της 
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δίνει παράλληλα τη δυνατότητα να επενδύσει στη γνώση και την ερεύνα. Η 

προσφορά του Πανεπιστημίου στη χώρα και της χώρας στο Πανεπιστήμιο είναι 

αμφίδρομη και μόνο έτσι μπορούμε να έχουμε παράλληλη ανάπτυξη και των δύο. 

Αυτοτέλεια - Διοίκηση 

 

Το μοντέλο διοίκησης του Πανεπιστημίου είναι εκείνο που θα καθορίσει τη 

φιλοσοφία του. Για το λόγο αυτό θα πρέπει να διέπεται από δημοκρατικούς θεσμούς 

και συλλογικά όργανα που λειτουργούν με διαφάνεια και διαβούλευση εντός της 

κοινότητας αλλά και της κοινωνίας. 

 Η πρόταση για την συγκρότηση του Συμβουλίου Διοίκησης, κινείτε στην 

σφαίρα του αδιανόητου. Ένα μοντέλο διαχωρισμού των ζητημάτων της κοινότητας 

σε ακαδημαϊκής και οικονομικής φύσης δεν μπορεί να λειτουργήσει  στην 

κατεύθυνση της αριστείας και της ποιοτικής ανάπτυξης της Ανώτατης Εκπαίδευσης. 

Η διάκριση των θεμάτων σε οικονομικά και διοικητικά είναι το λιγότερο αδόκιμη και 

σίγουρα θα μετατρέψει τα προβλήματα των ιδρυμάτων σε «μπαλάκια ευθυνών» 

μεταξύ Συμβουλίου και Συγκλήτου. 

 Η ανάγκη για αμφίδρομη σχέση κοινωνίας και Ανώτατης Εκπαίδευσης δεν 

μπορεί να καλυφθεί με την συμμετοχή εξωακαδημαϊκών προσωπικοτήτων στην 

διοίκηση των ιδρυμάτων. Η ουσιαστική συνεργασία και συνέργεια θα έρθει μόνο 

μέσα από  διαβούλευση στην βάση αναζήτησης κοινών στόχων για την ίδια την 

Κοινωνία. Η διοίκηση των Ιδρυμάτων της Ανώτατης Εκπαίδευσης είναι άρρηκτα 

συνδεδεμένη με την επιστημονική πρόοδο και την πολιτισμική ανάταση των ίδιων 

των κοινωνιών. 

Το σημερινό μοντέλο διοίκησης των Ιδρυμάτων της Ανώτατης Εκπαίδευσης 

είναι ίσως ένα από τα δημοκρατικότερα στον κόσμο. Βέβαια με στρεβλώσεις και 

προβλήματα που οφείλουν μια για πάντα να εξαλειφθούν με την θεσμική θωράκιση 

των διαδικασιών, την ενίσχυση της διαφάνειας και των θεσμών διαβούλευσης και 

απόφασης. Στην κατεύθυνση αυτή, θεωρούμε ότι η Σύγκλητος θα πρέπει να 

εξακολουθεί να είναι το ανώτατο όργανο του πανεπιστημίου με την διαφορά της 
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αύξησης της φοιτητικής ποσόστωσης στο 50% . Πρέπει, ακόμα να ακολουθείται 

οικονομική και διοικητική διαχείριση με διαφάνεια και αξιοκρατία με την 

προϋπόθεση να γνωστοποιούνται όλες οι πράξεις και οι αποφάσεις της σε όλη την 

βάση της πανεπιστημιακής κοινότητας. Μη δημοσιοποιημένες αποφάσεις θα πρέπει 

να είναι και μη νομιμοποιημένες αποφάσεις. 

Οι Πρυτανικές Αρχές οφείλουν να έχουν την νομιμοποίηση της ακαδημαϊκής 

κοινότητας και να εκλέγονται από την βάση και όχι να “διορίζονται” με διεθνείς 

διαγωνισμούς. Η Σύγκλητος και τα συλλογικά όργανα μέσα από ανοικτές 

διαδικασίες ασκούν έλεγχο στις Πρυτανικές Αρχές στην βάση των ίδιων των 

κατευθύνσεων τους. 

Η διοικητική αυτοτέλεια των Ιδρυμάτων είναι το ζητούμενο σήμερα αρκετά 

χρόνια μετά τον νόμο του 1982, αν και αποτελεί συνταγματικά κατοχυρωμένο 

δικαίωμα. Ακόμα και σήμερα αυτοτέλεια και αυτοδιοίκητο οφείλουν να θεμελιωθούν 

στην βάση της διοικητικής απεξάρτησης και όχι στην βάση της οικονομικής 

απεξάρτησης των ιδρυμάτων από το κράτος. 

Άσυλο – Ακαδημαϊκές Ελευθερίες 

 

Κάθε συζήτηση για το Πανεπιστημιακό άσυλο που συνδέετε μόνο με τις 

στρεβλώσεις του υπάρχοντος πλαισίου είναι αποπροσανατολιστική. Το άσυλο 

κατοχυρώνει την ακαδημαϊκή ελευθερία στην έρευνα και τη διδασκαλία άλλα και 

την ελεύθερη διακίνηση ιδεών εντός του Πανεπιστημιακού χώρου. Στην εποχή της 

νέας παγκοσμιοποιημένης “οικονομικής χούντας” καλούμαστε να προασπίσουμε την 

Πανεπιστημιακή ελεύθερη έκφραση και έρευνα, απέναντι στις επιταγές της 

ανταγωνιστικότητας και της οικονομίας. Καλούμαστε να προασπίσουμε τα νέα 

ιδανικά της νέας γενιάς απέναντι στην απάθεια και την ελαστικοποίηση των ιδεών 

που το σύστημα επιτάσσει. Το άσυλο δεν είναι απλά μια παράδοση του παρελθόντος 

αλλά ανάγκη για να υπερασπίσουμε το μέλλον μας. 

Το Πανεπιστημιακό Άσυλο στην υπηρεσία των ιδεών και της απρόσκοπτης 

επιστημονικής , πολιτικής, ιδεολογικής μελέτης είναι θέμα της ακαδημαϊκής 
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κοινότητας και μόνο. Ευθύνη τόσο των διδασκόντων, όσο και των διδασκομένων, 

ευθύνη των εργαζόμενων και των υπηρετούντων την Ανώτατη Εκπαίδευση σε κάθε 

Ίδρυμα.  

Στηρίζουμε ξεκάθαρα την ύπαρξη πανεπιστημιακού ασύλου και προτείνουμε τη 

δημιουργία Επιτροπής Ασύλου, με σύνθεση που θα αποτελείται από ένα μέλος του 

πρυτανικού συμβουλίου, έναν εκπρόσωπο των μελών Δ.Ε.Π. και έναν φοιτητή. Το 

μέλος Δ.Ε.Π. και το μέλος του πρυτανικού συμβουλίου θα εκλέγονται από τη 

Σύγκλητο. Άρση του ασύλου θα γίνεται με ομόφωνη απόφαση της επιτροπής και 

μόνο. Ωστόσο, αυτόματη άρση του επιβάλλεται σε περιπτώσεις αυτόφωρων 

κακουργημάτων ή εγκλημάτων κατά της ζωής. Σε κάθε περίπτωση τα συλλογικά 

όργανα οφείλουν να υπερασπίζονται στην πράξη το Πανεπιστημιακό Άσυλο ως 

ανάγκη και όχι ως επίφαση. 

Η δημόσια συζήτηση για το Άσυλο, αποκομμένη από την ίδια την δομή 

λειτουργία και αποστολή του Πανεπιστήμιο μέσα στο κοινωνικό σύνολο είναι ατυχής 

και αποπροσανατολιστική. Διεγείρει ακραίες φωνές που νοσταλγούν εποχές 

μακρινές από την σημερινή πραγματικότητα και είναι επικίνδυνες για την ίδια την 

Δημοκρατία μας. Παράλληλα οι φοβικές συμπεριφορές διοικήσεων, φοιτητικών 

παρατάξεων, κυβερνήσεων δεν υπερασπίζονται το άσυλο αλλά το εμβολίζουν 

δίνοντας του μια αναχρονιστική χροιά που δεν του αρμόζει. Το άσυλο ήταν είναι και 

θα είναι ανάγκη. Η ουσιαστική του υπεράσπιση είναι ευθύνη.  

Ακαδημαϊκός – Αναπτυξιακός σχεδιασμός 

  

Ο σχεδιασμός είναι επιβεβλημένος στο πλαίσιο ενός ιδρύματος που 

πρωταγωνιστεί και αναπτύσσεται με στόχο την ποιοτική εκπαίδευση και έρευνα. 

Σχεδιασμός στην βάση ενός ενιαίου οράματος για την γνώση, την καινοτομία, την 

κοινωνική πρόοδο. Σχεδιασμός στην βάση σύγχρονων παροχών και υποδομών στους 

φοιτητές και εργαζόμενους σε αυτό. Η ανάπτυξη  της ίδιας της κοινωνίας και ειδικά 

της περιφέρειας αποτελεί τμήμα της ίδιας της αναπτυξιακής πορείας των ιδρυμάτων. 
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Επίσης είναι και ο μοναδικός ορθός τρόπος για την ουσιαστική κοινωνική 

λογοδοσία. 

Σήμερα ο αναπτυξιακός σχεδιασμός των Ιδρυμάτων βασίζεται στις τετραετής 

προγραμματικές συμφωνίες, μεταξύ Ιδρυμάτων και κράτους, που υποβάλλονται από 

το εκάστοτε Ίδρυμα ανάλογα με τις ανάγκες που έχει. Οι προγραμματικές συμφωνίες 

κατατίθενται από το Ίδρυμα, αξιολογούνται από την πολιτεία και αποτελούν οδηγό 

για την χρηματοδότηση τους. Βέβαια απαραίτητη προϋπόθεση για αυτές είναι να 

μην βασίζονται στην αξιολόγηση κάθε τμήματος, τουλάχιστον έως ότου η 

αξιολόγηση λαμβάνει χώρα, ύστερα από διαφανείς και αξιοκρατικές διαδικασίες. 

Ένας αναπτυξιακός σχεδιασμός θα πρέπει να αποτελεί την κορυφαία διαδικασία 

συλλογικής διαβούλευσης εντός της κοινότητας. Μέσα από ολοκληρωμένες ανοικτές  

διαδικασίες σε όλα τα επίπεδα διοίκησης του ιδρύματος. Με την ενεργή συμμετοχή 

των φοιτητών, εργαζομένων, καθηγητών, ερευνητών. Παράλληλα ο αναπτυξιακός 

σχεδιασμός θα έπρεπε να εμπλέκει και την ίδια την κοινωνία με ρόλο συμβουλευτικό, 

ως προς τις ανάγκες που το ίδρυμα θα μπορούσε να υπηρετήσει στα πλαίσια της 

κοινωνικής του αποστολής. Οι προγραμματικές συμφωνίες χρήζουν της δικαιοδοσίας  

της Συγκλήτου και μόνο, που θα έπρεπε να έχει και την τελική απόφαση με βάση τα 

παραπάνω, όπως και τον έλεγχο υλοποίησης. Με αυτόν τον τρόπο σε συνάρτηση με 

την δημοσίευση κάθε οικονομικής διαχείρισης στην βάση, επιτυγχάνεται ο 

αμερόληπτος καταμερισμός των χρημάτων βάση των συμφωνιών. 

 

Κλείνοντας επισημαίνουμε το αυτονόητο, ότι απαραίτητη προϋπόθεση για την 

υλοποίηση κάθε σχεδιασμού, είναι η ύπαρξη ασφαλιστικών δικλείδων  από το κράτος 

για τα κονδύλια τα οποία θα παρέχονται στα Ιδρύματα, στην βάση των 

συμφωνηθέντων. 

Φοιτητική Μέριμνα 

Την ώρα που οι ελλείψεις στη φοιτητική μέριμνα είναι κραυγαλέες σχεδόν σε όλα 

τα ελληνικά Ιδρύματα, το Υπουργείο δεν κάνει λόγο σε καμιά περίπτωση για 

βελτίωση τουλάχιστον των βασικών παροχών στα πλαίσια της μέριμνας. 
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 Το κομμάτι της μέριμνας απασχολεί την καθημερινότητα της πανεπιστημιακής 

κοινότητας και περιλαμβάνει τα θέματα της σίτισης, της στέγασης και των 

μεταφορών, αλλά και ότι αφορά τα δικαιώματα σε παροχές του Πανεπιστημίου. 

 Δεν μπορούμε σε καμία περίπτωση να μιλάμε για το “νέο Πανεπιστήμιο” που 

είναι διασκορπισμένο σε προκάτ κτίρια σε διάφορα σημεία των πόλεων. Νέο 

Πανεπιστήμιο σημαίνει ολοκληρωμένα campus με υποδομές που υπηρετούν το 

σύνολο των δραστηριοτήτων τους. Βιβλιοθήκες, Αναγνωστήρια, Γυμναστήρια, 

Εργαστήρια, Χώροι Πολιτιστικών δραστηριοτήτων, Εστίες είναι μόνο μερικά από τα 

αναγκαία που ελάχιστα Πανεπιστήμια και Τ.Ε.Ι. σήμερα διαθέτουν. 

 Παράλληλα η έννοια της Μέριμνας είναι και αναγκαία πολιτική επιλογή για 

τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες σε μια περίοδο που τα εισοδήματα της Ελληνικής 

Οικογένειας πλήττονται με τον χειρότερο τρόπο. 

 Θεωρούμε αναγκαία την επανεξέταση των κριτηρίων για την Δωρεάν στέγαση 

των Φοιτητών και μεταπτυχιακών φοιτητών με την διεύρυνση των δικαιούχων. 

 Θεωρούμε αναγκαία την συνεργασία των Οργανισμών Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης με τα Πανεπιστήμια/Τ.Ε.Ι. για δωρεάν αστικές συγκοινωνίες προς 

όλους τους φοιτητές. 

 Θεωρούμε αυτονόητη την ανάγκη για δωρεάν πρόσβαση όλων των μελών της 

Πανεπιστημιακής κοινότητας σε ηλεκτρονικά συγγράμματα και περιοδικά μέσα από 

ολοκληρωμένες βάσεις δεδομένων σε πανελλαδικό επίπεδο. 

 Θεωρούμε αυτονόητη την ανάγκη για δωρεάν ιατρική περίθαλψη και 

φαρμακευτική αγωγή όλων των φοιτητών στα Δημόσια Νοσοκομεία και 

Νοσοκομειακές δομές της χώρας, καθώς και την δημιουργία κέντρων πρωτοβάθμιας 

περίθαλψης εντός των πανεπιστημιακών κτιριακών συγκροτημάτων με μόνιμο 

προσωπικό. 

 Θεωρούμε επιβεβλημένη την διεύρυνση των κρατικών υποτροφιών προς τους 

άριστους φοιτητές και μεταπτυχιακούς φοιτητές με βάση συγκεκριμένα ακαδημαϊκά, 

κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια. 
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 Κρίνουμε ότι με στόχο τα παραπάνω οφείλει να συγκροτηθεί κεντρική 

ανεξάρτητη αρχή σε μορφή ΝΠΔΔ για την οργάνωση - διαχείριση – σχεδιασμό των 

δομών και πολιτικών Φοιτητικής Μέριμνας, συγγραμμάτων αλλά και υποτροφιών. 

Στόχος της εν λόγο ανεξάρτητης αρχής οφείλει να είναι η βέλτιστη και ισόρροπη 

ανάπτυξη δομών φοιτητικής μέριμνας , η διαχείριση των κονδυλίων  και γενικότερα 

η συνολική πολιτική των υποτροφιών προς τους φοιτητές, μεταπτυχιακούς φοιτητές. 

Σύστημα Εισαγωγής – Προπαρασκευαστικό έτος 

 

       Για πολλά χρόνια κάθε κυβέρνηση κάνει και ένα δικό της Λύκειο αλλάζοντας 

λίγο ή πολύ το σύστημα εξετάσεων για την πρόσβαση στα ΑΕΙ & ΤΕΙ της χώρας. 

Κοινός παρανομαστής του συστήματος η ατυχής επιλογή σπουδών από ένα μεγάλο 

ποσοστό νέων και η μετατροπή του Λυκείου ως εξεταστικού κέντρου και μηχανή 

παρασκευής φοιτητών. 

 Στην κατεύθυνση της ορθολογικότερης επιλογής σπουδών από τους 

τελειόφοιτους μαθητές των Λυκείων είναι ορθή η πρόταση για εισαγωγή σε σχολή και 

όχι σε Τμήμα, αλλά αυτό οφείλει να γίνει με ασφαλιστικές δικλείδες τόσο για την 

διαφάνεια, όσο και για την αξιοκρατική επιλογή υποψηφίων. Η εισαγωγή σε μια 

Σχολή που αντιστοιχεί σε ένα διευρυμένο επιστημονικό πεδίο ( π.χ. Θετικές 

Επιστήμες) δίνει αυτόματα την δυνατότητα στους υποψήφιους φοιτητές να επιλέξουν 

εκείνες τις σπουδές που πραγματικά τους εκφράζουν , γνωρίζοντας εκ των έσω τα 

διαφορετικά Τμήματα και τις δυνατότητες τους, μέσα από το προπαρασκευαστικό 

ενιαίο έτος σπουδών. 

Το προπαρασκευαστικό έτος σπουδών όμως οφείλει να είναι στην ουσία 

προπαρασκευαστικό με την επιλογή κατάλληλων κύκλων μαθημάτων από όλα τα 

Τμήματα της Σχολής που θα μπορούν να αναδείξουν το κάθε Πρόγραμμα Σπουδών. 

Παράλληλα ο τρόπος επιλογής Τμήματος από τους φοιτητές του 

προπαρασκευαστικού προγράμματος θα πρέπει να γίνεται  σε συνεργασία των 

Σχολών όλων των Ιδρυμάτων και του Υπουργείου Παιδείας. Τα κριτήρια και ο 

τρόπος επιλογής πρέπει σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να έχουν χαρακτηριστικά 
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απόλυτης διαφάνειας και ισονομίας για τους υποψηφίους. Βέβαια ο τρόπος επιλογής 

Τμήματος από τους Φοιτητές είναι ένα ζήτημα που πρέπει να τεθεί σε άλλη βάση 

συζήτησης  στα πλαίσια και της ίδιας της λειτουργίας του νέου Λυκείου. 

Για όσους φοιτητές δεν κατάφεραν να επιτύχουν στο πρόγραμμα του 

προπαρασκευαστικού έτους πρέπει να δίνεται η δυνατότητα επανεξέτασης τρεις 

φορές τον χρόνο, με ταυτόχρονη διασφάλιση της φοιτητικής τους ιδιότητας για τα 

πρώτα δύο χρόνια.  

Χωροταξικός σχεδιασμός – Συνενώσεις - Καταργήσεις 

 

Η κατάσταση που επικρατεί μέχρι τώρα και έχει δημιουργηθεί εξαιτίας 

πελατειακών λογικών πολλές φορές στο παρελθόν, έχει οδηγήσει στην ύπαρξη 

αμέτρητων τμημάτων με παρόμοιο γνωστικό αντικείμενο αλλά διαφορετικά 

επαγγελματικά δικαιώματα , ή ενίοτε χωρίς  καθόλου επαγγελματικά δικαιώματα. 

 Έπειτα από διαβούλευση όλης της βάσης του Πανεπιστημίου και Τεχνολογικού 

Ιδρύματος, και με βάση την ομοιότητα του γνωστικού αντικειμένου και την 

γεωγραφική εγγύτητα, θα πρέπει να γίνουν οι απαραίτητες συγχωνεύσεις μεταξύ 

τμημάτων Πανεπιστημίων ή τμημάτων Τ.Ε.Ι. Προϋπόθεση για αυτό όμως είναι να 

γίνουν οι απαραίτητες αλλαγές στους οδηγούς σπουδών και να αθροιστούν τα 

επαγγελματικά δικαιώματα των τμημάτων που συγχωνεύονται. 

Η απόλυση των εργαζομένων του Πανεπιστημίου μετά από μια τέτοια αλλαγή 

σίγουρα δεν αποτελεί λύση και δεν πρέπει να επιτραπεί. Συνεπώς, θα πρέπει να 

διασφαλιστεί νομικά ότι θα γίνουν μετατάξεις ώστε να μην μείνει κανένας άνεργος 

από όλη αυτή τη διαδικασία. 

Πρέπει να είναι σαφές ότι το Νέο Πανεπιστήμιο και Νέο Τεχνολογικό ίδρυμα 

έχουν διακριτό ρόλο και αποστολή να υπηρετήσουν, από ίδρυσης τους. 

Φοιτητικός Συνδικαλισμός – Συνδιοίκηση 
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 Ο Φοιτητικός συνδικαλισμός και η φοιτητική συμμετοχή στην διοίκηση των 

Ιδρυμάτων ξεκίνησε σαν ανάγκη διασφάλισης της διαφάνειας. Δυστυχώς μέσα στο 

πέρασμα των χρόνων πολλές φορές μετατράπηκε σε εργαλείο για την διασφάλιση 

προσωπικών συμφερόντων και έγινε ευκαιρία συναλλαγής. 

Οι φοιτητικές παρατάξεις, ενώ συγκροτήθηκαν πάνω σε αρχές και αξίες για να 

υπηρετήσουν τις ιδέες τους στα Πανεπιστήμια, κάνοντας τις Γενικές Συνελεύσεις 

πεδίο αντιπαράθεσης των ιδεών και των απόψεων, μετατράπηκαν σε πολλές 

περιπτώσεις κομματικοί απεσταλμένοι, κυβερνητικοί εκπρόσωποι και μεσάζοντες 

στην σχέση διδασκόντων και διδασκομένων. Βέβαια πάντα σε όλα αυτά τα χρόνια 

υπήρξαν και υπάρχουν εξαιρέσεις, χωρίς όμως να είναι ο κανόνας. 

Η διαπλοκή και η διαφθορά που επικρατεί στο ελληνικό πολιτικό σύστημα έγινε 

και κομμάτι του Φοιτητικού Κινήματος. Ενός Κινήματος που έγραψε ιστορία σε 

κρίσιμες στιγμές για την πατρίδα και έδωσε μάχες για το Δημόσιο Πανεπιστήμιο και 

το δικαίωμα στην ελεύθερη έκφραση. Σήμερα το Φοιτητικό Κίνημα έχει χάσει σε 

μεγάλο βαθμό την νομιμοποιητική του βάση με το ποσοστό αποχής να παραμένει 

μεγάλο, με τις Γενικές Συνελεύσεις να απαξιώνονται, με την Ε.Φ.Ε.Ε. να παραμένει 

ανενεργή και τις Φοιτητικές πλειοψηφίες ή μειοψηφίες να τραβούν δεξιά και 

αριστερά, αλλά μακριά από τους Φοιτητές και τις ουσιαστικές ανάγκες τους. 

Βέβαια την διαπλοκή στα Πανεπιστήμια δεν την γέννησαν οι φοιτητές και οι 

Σύλλογοι φοιτητών, αλλά το ίδιο το σύστημα που ζει μέσα από την διαπλοκή. 

Απέναντι σε αυτό το σύστημα και με στόχο την θωράκιση και την νομιμοποίηση των 

δημοκρατικών και συλλογικών διαδικασιών του νέου Πανεπιστημίου οφείλει η 

πολιτεία να διασφαλίσει και την λειτουργία και θεσμική κατοχύρωση των 

Φοιτητικών Συλλόγων. Οφείλουμε όλοι εμείς η νέα γενιά της χώρας να 

συγκροτήσουμε πολιτικές προοδευτικές πλειοψηφίες στα πλαίσια ενός νέου 

φοιτητικού κινήματος. Μόνο η νέα γενιά της χώρας μπορεί να φέρει την ανατροπή 

και την ουσιαστική εξυγίανση του πολιτικού σκηνικού. 

Επιπλέον κρίνεται αναγκαία η υποχρεωτική θεσμοθέτηση διαδικασιών δημόσιου 

διαλόγου εντός της κοινότητας μεταξύ των Πρυτανικών Αρχών, των Φοιτητικών 
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Συλλόγων και γενικά των εκπροσώπων σε όργανα Διοίκησης τουλάχιστον μια φορά 

το εξάμηνο μέσα από ανοικτές συνεδρίασης ή ακόμα και από το διαδίκτυο με στόχο 

την ανταλλαγή απόψεων τόσο για το Πανεπιστήμιο και Τεχνολογικό Ίδρυμα όσο και 

για ευρύτερα κοινωνικά ζητήματα. 

Τέλος θεωρούμε απαραίτητη τη συγκρότηση Ενιαίων Φοιτητικών Συλλόγων στο 

επίπεδο Σχολής για την εκπροσώπηση τόσο όλων των φοιτητών της Σχολής σε 

κρίσιμα ζητήματα, όσο και των φοιτητών του προπαρασκευαστικού έτους σπουδών. 

Αξιολόγηση – Λογοδοσία 

 

Η ανάγκη για Κοινωνική Λογοδοσία προκύπτει από την ανάγκη για επιβεβαίωση 

του ρόλου και των στόχων των Ιδρυμάτων εντός της Κοινωνίας. Τα Ιδρύματα 

χρηματοδοτούνται από την πολιτεία και από το υστέρημα του Ελληνικού Λαού και 

για αυτό τον λόγο οφείλουν να αξιολογούνται για τα πεπραγμένα τους τουλάχιστον 

ανά τέσσερα χρόνια. 

Βέβαια η αξιολόγηση των Ιδρυμάτων οφείλει να υπηρετεί και το ίδιο το ίδρυμα 

βάζοντας στόχους και πετυχαίνοντας τους, μέσα από διορθωτικές κινήσεις και 

ενίσχυση κάθε προβληματικής κατάστασης τους. 

Η αξιολόγηση σε κάθε περίπτωση πρέπει να είναι τόσο σε επίπεδο εσωτερικής 

αξιολόγησης των δομών, των υπηρεσιών, των προγραμμάτων από τα ίδια τα μέλη 

της Κοινότητας, όσο και σε επίπεδο εξωτερικής αξιολόγησης από διεθνούς 

αναγνωρισμένης φήμης επιστήμονες. 

Οι δείκτες και τα κριτήρια της αξιολόγησης πρέπει να βασίζονται τόσο στο 

επίπεδο της ερευνητικής δουλειάς κάθε ιδρύματος, όσο και στο επίπεδο των 

υπηρεσιών που προσφέρει στους φοιτητές του, με βάση πάντα τις 4ετής συμφωνίες με 

το κράτος και την τακτική δημόσια χρηματοδότηση του. 

Μεταπτυχιακές Σπουδές – Έρευνα 

Οι μεταπτυχιακές σπουδές στην χώρα μας έστω και καθυστερημένα φαίνεται να 

έχουν αρχίσει να αναπτύσσονται σε κάθε Τμήμα της χώρας. Βέβαια η ανάπτυξη των 
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μεταπτυχιακών προγραμμάτων γίνεται τα τελευταία χρόνια χωρίς κανένα έλεγχο και 

αξιολόγηση για την ουσιαστική συνεισφορά τους στην επιστημονική, κοινωνική και 

τεχνολογική πρόοδο της χώρας. Είναι πολλά εκείνα τα μεταπτυχιακά τα οποία 

λειτουργούν μόνο για να προσφέρουν πόρους από δίδακτρα και για κανένα άλλο 

λόγο. 

Τα μεταπτυχιακά προγράμματα πρέπει να έχουν αποκλειστικά δύο στόχους, την 

περαιτέρω εξειδίκευση των αποφοίτων σε ένα γνωστικό αντικείμενο που επιλέγουν 

και την προετοιμασία για διδακτορικό δίπλωμα σε όσους το επιθυμούν. Οφείλουν να 

επενδύουν στην αριστεία και να είναι άρρηκτα συνδεδεμένα με την επιστημονική 

τεκμηριωμένη έρευνα. 

Η θεσμοθέτηση διδάκτρων στα περισσότερα μεταπτυχιακά της χώρας είναι 

απαράδεκτη πρακτική και τονίζουμε την αναγκαιότητα για δωρεάν μεταπτυχιακές 

σπουδές και διεύρυνση του συστήματος υποτροφιών με ακαδημαϊκά και κοινωνικά 

κριτήρια. 

Η επιλογή των μεταπτυχιακών Φοιτητών είναι το κρισιμότερο σημείο και πηγή 

διαφθοράς σε πολλές περιπτώσεις. Τα Ιδρύματα οφείλουν μέσα από τις συλλογικές 

διαδικασίες τους να έχουν ένα ολοκληρωμένο και ενιαίο σύστημα επιλογής 

μεταπτυχιακών φοιτητών σε όλα τα Τμήματα τους μέσα από ακαδημαϊκά και μόνο 

κριτήρια που συνεκτιμώνται με ενιαίους για κάθε ίδρυμα συντελεστές βαρύτητας. 

Ταυτόχρονα τα πρακτικά των επιτροπών επιλογής όπως και τα πρακτικά όλων των 

διαδικασιών των Συλλογικών οργάνων οφείλουν να δημοσιεύονται στο διαδίκτυο 

για να έχουν ισχύ. 

Η σύζευξη των μεταπτυχιακών σπουδών με την Έρευνα είναι εκ των ουκ άνευ 

αναγκαία στις μέρες μας. Βέβαια οφείλει η πολιτεία να ενισχύσει την 

Πανεπιστημιακή Έρευνα μέσα από Ολοκληρωμένα προγράμματα χρηματοδότησης 

των Ιδρυμάτων και των Ερευνητικών Ομάδων τους. 

Σε σχέση με τους Υποψήφιους Διδάκτορες , το κρίσιμο ζήτημα που ανακύπτει 

είναι εκείνο της εγγυημένης χρηματοδότησης τους κατά τα πρώτα τρία χρόνια της 
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εργασίας τους με την ταυτόχρονη ασφάλιση τους, ειδικά για όσους συμμετέχουν σε 

ερευνητικά εργαστήρια. 

 Η χρηματοδότηση δεν μπορεί να αποτελεί μόνο θέμα του επιβλέποντα 

καθηγητή αλλά της πολιτείας που στα πλαίσια της επένδυσης στην έρευνα πρέπει σε 

κάθε περίπτωση η χρηματοδότηση να περιλαμβάνει και την εκπόνηση διδακτορικών 

διατριβών που είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με την ερευνητική πρόοδο των 

ιδρυμάτων.  

 Ο εξορθολογισμός των Ειδικών Λογαριασμών με την ενίσχυση της διαφάνειας 

και πλήρη αυτοτέλεια τους από το Δημόσιο Λογιστικό σύστημα θα μπορούσε να 

παίξει σημαντικό ρόλο στην προσέλκυση και άλλων πόρων για την ενίσχυση της 

έρευνας. 

 Η επένδυση στον στρατηγικό τομέα της έρευνας και της καινοτομίας κρίνεται 

αναγκαία ειδικά στις μέρες μας. Άρα πέρα από το μέχρι σήμερα θεσμικό πλαίσιο που 

πρόσφατα διαμορφώθηκε οφείλει η πολιτεία να ενθαρρύνει την ενίσχυση 

συγκεκριμένων εφαρμοσμένων project και με την συμμετοχή ιδιωτικών κεφαλαίων 

με την κατάλληλη θωράκιση της απρόσκοπτης ερευνητικής προσπάθειας από τις 

ερευνητικές ομάδες και την ταυτόχρονη ενίσχυση θεωρητικών και «μη 

ανταποδοτικών» project. Σε κάθε περίπτωση το ποσοστό της δημόσιας συμμετοχής 

πρέπει να είναι μεγαλύτερο από την ιδιωτική συμμετοχή.  

 Τα σημερινά ερευνητικά ινστιτούτα που λειτουργούν μέσα από «πρωτόκολλα 

συνεργασίας» με τα Δημόσια Πανεπιστήμια πρέπει να περάσουν στην «δικαιοδοσία» 

των Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων και να μετεξελιχθούν σε Πανεπιστημιακά 

Ερευνητικά Ινστιτούτα με την ταυτόχρονη ενίσχυση του κύρους των Δημοσίων 

Πανεπιστημίων.  

 Η επένδυση στην έρευνα δεν πρέπει να γίνει στην χώρα μας αποκλειστικά υπό 

το πρίσμα της «ανταγωνιστικότητας της Οικονομίας» αλλά με ισόρροπη ανάπτυξη 

όλων των θεωρητικών και εφαρμοσμένων τομέων της επιστήμης. Άλλωστε δεν 

υπάρχει προχωρημένη έρευνα χωρίς την ταυτόχρονη ανάπτυξη της βασικής. 
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Επίλογος 

 Η πρόταση του Υπουργείου Παιδείας για την “Στρατηγική στην Ανώτατη 

Εκπαίδευση” δεν οραματίζεται ένα Δημόσιο Πανεπιστήμιο της Αριστείας και της 

Γνώσης, αλλά ένα “Ελαστικό Πανεπιστήμιο” έτοιμο να μεταμορφωθεί σε εργαλείο 

για τις αγορές. Ένα Πανεπιστήμιο που δεν “παράγει” ολοκληρωμένους επιστήμονες 

και ανθρώπους, αλλά ελαστικούς υποψήφιους συμβασιούχους ορισμένου χρόνου. 

 Καλούμε την ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας να μην βιαστεί να ψηφίσει στην 

Βουλή των Ελλήνων ένα ακόμα Νόμο που δεν θα μπορέσει να εφαρμοστεί στην 

πράξη απλά για λόγους εγωισμού και κύρους. Καλούμε την ηγεσία του Υπουργείου 

Παιδείας αν πραγματικά επιθυμεί την αλλαγή πορείας για το Δημόσιο Πανεπιστήμιο 

να πρωταγωνιστήσει σε μια πρωτόγνωρη για τον τόπο συνάντηση όλων των 

προοδευτικών δυνάμεων της Κοινωνίας μέσα από ένα ουσιαστικό και χωρίς στεγανά 

Εθνικό διάλογο για την Παιδεία με ΟΛΟΥΣ. 

 

Η νέα γενιά δεν μπορεί να είναι απών από αυτό τον διάλογο… 

 


