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 ΣΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΣΟΤ 2010 

ΣΙ ΠΑΙΔΕΙΑ ΘΕΛΟΤΜΕ; 
 

Όπως έχει προαναγγελθεί και από το Τπουργείο Παιδείας σε λίγο καιρό 

θα ξεκινήσει η διαβούλευση σχετικά με το Νόμο – Πλαίσιο, τις αλλαγές στη 

Σριτοβάθμια εκπαίδευση αλλά και το σύστημα εισαγωγής. Οι αλλαγές αυτές θα 

σηματοδοτήσουν μια νέα εποχή για το Πανεπιστήμιο και θα σημάνουν το 

πέρασμα στο «Νέο Πανεπιστήμιο». 

Σο ερώτημα που προκύπτει είναι το πώς εμείς οι φοιτητές θέλουμε να 

αλλάξουμε το Πανεπιστήμιο, τι θέλουμε να συμπεριλαμβάνει το Νέο 

Πανεπιστήμιο καθώς επίσης και για ποιους λόγους καταδεικνύεται η ανάγκη για 

αλλαγές στην Σριτοβάθμια. 

Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή: Σο ζητούμενο είναι όχι να 

συμφωνήσουμε ή να διαφωνήσουμε απλά, με αυτά που το Τπουργείο 

προαναγγέλλει, το ζητούμενο για μας είναι να διαμορφώσουμε πρόταση, να 

απαντήσουμε, ως νέοι άνθρωποι, στην ερώτηση «Σι Πανεπιστήμιο θέλουμε;». Ο 

στείρος και ισοπεδωτικός αρνητισμός πρέπει να σταματήσει. Έχει έρθει η ώρα να 

απαντήσει η νέα γενιά στην πρόκληση. Είναι στο χέρι μας να διεκδικήσουμε το 

Πανεπιστήμιο που θέλουμε. Αυτό θα γίνει με σαφείς προτάσεις και συνεχείς 

συζητήσεις σε επίπεδο υλλόγων πάνω στο Νόμο- πλαίσιο. 

Αντικειμενική διαπίστωση είναι ότι το σημερινό σύστημα χωλαίνει. Ο 

μαθητής και υποψήφιος φοιτητής, πηγαίνει σε ένα σχολείο ελλιπές και 

αδιάφορο, συλλέγοντας στην ουσία πληροφορίες που θα του χρειαστούν στις 

πανελλαδικές, γύρω από τις οποίες είναι πλέον δομημένο όλο το σύστημα της 

εκπαίδευσης.. Δίνει πανελλαδικές και έπειτα από  πολύ πίεση, άγχος και χρήμα 

της οικογένειας του, καταφέρνει τελικά να εισαχθεί σε κάποιο Α.Ε.Ι. της χώρας. 

Σα προβλήματα όμως δεν σταματούν στο σχολείο, ούτε και στο σύστημα 

εισαγωγής. Υαινόμενα αναξιοκρατίας και αδιαφάνειας μπορεί να συναντήσει 

κανείς σχεδόν σε κάθε επίπεδο του Πανεπιστήμιου. Σρανταχτό παράδειγμα τα 

σκάνδαλα Παλλίκαρη στο Π.Κ. Αδιαφάνεια στις  αποφάσεις των οργάνων που 

δεν δημοσιοποιούνται πουθενά, καθηγητική αυθαιρεσία που οφείλεται στην 

παντελή απουσία αξιολόγησης της εργασίας και της διδασκαλίας των καθηγητών 
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είναι μόνο λίγα από τα σημερινά προβλήματα του ελληνικού Πανεπιστημίου.  

Αν σε αυτά προσθέσουμε τα κτηριακά προβλήματα διαφόρων τμημάτων και τα 

προβλήματα της μέριμνας (στο Ηράκλειο δεν υπάρχουν και δεν προβλέπονται 

καν εστίες φοιτητών) έχουμε μια εικόνα για τα προβλήματα που υπάρχουν. 

Οι παραπάνω λόγοι, αλλά και άλλοι πολλοί, έχουν οδηγήσει το σημερινό 

Πανεπιστήμιο σε τέλμα και καταδεικνύουν την αναγκαιότητα ουσιαστικών 

αλλαγών.    

Έχοντας περάσει από πολλά στάδια το ελληνικό, πολύπαθο Δημόσιο 

Πανεπιστήμιο βρίσκεται πριν από μια ακόμα μεγάλη μεταρρύθμιση. Ο 

δημοκρατικός Νόμος – Πλαίσιο του 1982, που αποσκοπούσε στην 

πολιτικοποίηση της γενιάς εκείνης, που ήταν βέβαια και επιτακτική ανάγκη της 

εποχής, βρέθηκε στο στόχαστρο της Μαριέττας Γιαννάκου και αντικαταστάθηκε 

από το Νόμο – Πλαίσιο του 2007 που επιδίωξε να πειθαρχήσει το Πανεπιστήμιο, 

με χαρακτηριστικές διατάξεις τα όρια φοίτησης, τον περιορισμό του ασύλου κ.α. 

Σο Πανεπιστήμιο της Μεταπολίτευσης, κέντρο πολιτικών ζυμώσεων και πάλαι 

ποτέ λίκνο όλων των κοινωνικών κινημάτων, δεν υπάρχει πια, τουλάχιστον με 

την έννοια για την οποία δομήθηκε εξαρχής και διαμορφώθηκε με βάση το Νόμο 

1982.  

Για μας το Νέο Πανεπιστήμιο θα βγάζει ολοκληρωμένους πολίτες, 

ενεργούς, πολιτικοποιημένους, αλλά και άριστα καταρτισμένους επιστήμονες. 

Θα βγάζει ανθρώπους με πτυχία που θα έχουν αξία και θα μπορούν να τους 

εξασφαλίσουν μια αξιοπρεπή ζωή. Σο Νέο Πανεπιστήμιο, δεν θα είναι αυτό που 

ανταποκρίνεται στις ανταγωνιστικές ανάγκες της αγοράς, όπως πολλές φορές 

ακούσαμε από το Τπουργείο Παιδείας και τον Πρωθυπουργό, αλλά θα είναι 

αυτό που ανταποκρίνεται στις ανάγκες των πολλών. Οραματιζόμαστε ένα Νέο 

Πανεπιστήμιο που θα λειτουργεί με διαφάνεια και δημοκρατικούς  θεσμούς που 

θα εμπνέει τους νέους και θα προάγει κοντά στην επιστήμη και τη 

δημιουργικότητα, αλλά και την συλλογικότητα. 

Με βάση τα παραπάνω προτείνουμε τις παρακάτω αλλαγές με σκοπό να 

χτίσουμε εμείς οι ίδιοι ένα Νέο Πανεπιστήμιο, όπως το οραματιζόμαστε. 
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ΔΗΜΟΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑ  

 Η Δημόσια και Δωρεάν Παιδεία, εκτός από πάγιο αίτημα του φοιτητικού 

κινήματος ήταν, είναι και θα είναι από τα πολυτιμότερα κοινωνικά αγαθά. Η 

Παιδεία είναι δείκτης πολιτισμού και αποτελεί την απαραίτητη προϋπόθεση 

όλων των λαών για ανάπτυξη. Για αυτό το λόγο πολλές κυβερνήσεις, η κάθε μια 

από τη δική της θεώρηση και με στόχο να βελτιωθεί η Παιδεία πάντα προς την 

κατεύθυνση που εκείνη θεωρούσε σωστή,  επιδίωξαν μεταρρυθμίσεις. Η τελευταία 

μεταρρύθμιση της Μ. Γιαννάκου επιδίωξε την ιδιωτικοποίηση της Παιδείας, 

επιδίωξη η οποία βρήκε απέναντι της το φοιτητικό κίνημα και εμποδίστηκε από 

αυτό. 

 Η Δωρεάν Παιδεία αποτελεί κατάκτηση και δικαίωμα του λάου και σε 

κάθε περίπτωση πρέπει να έχει δημόσιο και δωρεάν χαρακτήρα. 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.  

 υμπερασματικά, ο νόμος πλαίσιο πρέπει να τονίζει την ύπαρξη 

Δημόσιας και Δωρεάν Παιδείας και να μην αφήνει σε καμία περίπτωση 

«παραθυράκια» για αναθεώρηση του Άρθρου 16 του υντάγματος, και 

συνεπώς ιδιωτικοποίηση της Παιδείας.  

 τα πλαίσια της Δημόσιας και Δωρεάν Παιδείας για όλους, θεωρούμε 

αυτονόητη την διανομή συγγραμμάτων και δεν υποχωρούμε στο θέμα αυτό. Ο 

κάθε φοιτητής θα πρέπει να εφοδιάζεται με τα κατάλληλα συγγράμματα 

προκειμένου να λάβει τα κατάλληλα εφόδια για να μπορεί να ανταπεξέλθει 

στο αντικείμενο σπουδών του. 

 

ΣΟΦΟΙ ΣΩΝ Α.Ε.Ι. 

Σο Πανεπιστήμιο, παρέχει ανώτατη εκπαίδευση και έχει πολλαπλές 

αποστολές/ στόχους.  

Παρότι είναι γενικά παραδεκτό ότι ο βασικός σκοπός των Α.Ε.Ι. είναι να 

παράγει καλά καταρτισμένους επιστήμονες, σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να 

μειώνονται ή να υποβαθμίζονται και οι άλλοι στόχοι των Α.Ε.Ι. Θεωρούμε 

λοιπόν, ότι εκτός από επιστήμονες το Πανεπιστήμιο θα πρέπει να βγάζει και 

ολοκληρωμένες προσωπικότητες, δίνοντας ιδιαίτερη βάση στην 
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πολιτικοποίηση και συνειδητοποίηση των φοιτητών που αποσκοπεί στη 

δημιουργία ενεργών πολιτών, που θα βοηθήσει κατ’ επέκταση στον περαιτέρω 

εκδημοκρατισμό της κοινωνίας και στην ανάπτυξη της σε κάθε επίπεδο. Ένας 

τρόπος για να επιτευχθεί αυτό, παρουσιάζεται και παρακάτω και αφορά στο 

κομμάτι των προπτυχιακών μαθημάτων στα οποία θα μπορούσαν να 

προστεθούν μαθήματα επιλογής σχετικά με την πολιτικοποίηση (όχι με την 

αυστηρή έννοια του όρου μάθημα) ή/και την διοργάνωση εκδηλώσεων κλπ. 

Επίσης, το Πανεπιστήμιο θα πρέπει να αποσκοπεί στην εμφύσηση της 

έννοιας της δημιουργικότητας καλλιεργώντας τις δεξιότητες του κάθε φοιτητή, 

όπως και τις έννοιες συλλογικότητα και συνεργασία. Σο Πανεπιστήμιο θα πρέπει 

να αποσκοπεί στην προστασία της ισονομίας, της ισοπολιτείας καθώς και να 

προστατεύει τα μέλη της Πανεπιστημιακής κοινότητας από κάθε ρατσιστική και 

αντιδημοκρατική συμπεριφορά. 

 

ΑΤΛΟ 

 Σο θέμα του ασύλου έχει πολλάκις απασχολήσει όχι μόνο τις 

Πανεπιστημιακές κοινότητες αλλά και την ίδια την κοινωνία. Ο νόμος 

Γιαννάκου,  προέβλεψε την περιστολή του ασύλου μόνο σε χώρους έρευνας και 

διδασκαλίας. Η διάταξη αυτή ξεσήκωσε, όπως ήταν φυσικό  θύελλα 

αντιδράσεων. 

 Σο άσυλο κατοχυρώνει την ακαδημαϊκή ελευθερία στην έρευνα και τη 

διδασκαλία άλλα και την ελεύθερη διακίνηση ιδεών εντός του Πανεπιστημιακού 

χώρου. Σο άσυλο συνίσταται στην απαγόρευση της επέμβασης δημόσιας 

δύναμης στους χώρους του Πανεπιστημίου, χωρίς πρόσκληση ή άδεια του 

αρμόδιου οργάνου του Α.Ε.Ι.   

 Ο νόμος Γιαννάκου σε μια απόπειρα πειθάρχησης γενικά των φοιτητών, 

επέβαλλε την κατάργηση του πανεπιστημιακού ασύλου, που προέβλεπε ο 

δημοκρατικός νόμος του 1982, και την αντικατάσταση του από το ακαδημαϊκό 

άσυλο, που σε αντίθεση με το πρώτο ορίζεται μόνο στους χώρους όπου 

επιτελείται διδακτικό ή ερευνητικό έργο. 

 Θεωρούμε ότι το άσυλο, είναι μια κατάκτηση των φοιτητών και θα 

πρέπει να ισχύει σε όλο το πανεπιστημιακό campus, και όχι μόνο στους 

χώρους διδασκαλίας και έρευνας, με την προϋπόθεση ότι όλα τα μέλη της 

Πανεπιστημιακής κοινότητας θα φροντίζουν για την προστασία του και την 

προστασία της δημόσιας περιουσίας. Καταδικάζουμε κάθε φαινόμενο 
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εκμετάλλευσης του ασύλου προς καταστροφή δημόσιας περιουσίας ή 

διακίνησης επικίνδυνων ουσιών ή γενικότερα περίθαλψης εγκληματικών 

πράξεων. Σο άσυλο πρέπει να προστατεύεται και να προστατεύει. 

 τηρίζουμε 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. Σο μέλος Δ.Ε.Π. και το μέλος του πρυτανικού συμβουλίου θα 

εκλέγονται από τη ύγκλητο. 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.  

 

ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ 

 

1. ΕΩΣΕΡΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΩΝ ΙΔΡΤΜΑΣΩΝ 

 

Ο εσωτερικός κανονισμός  των Ανώτατων Ιδρυμάτων Εκπαίδευσης διέπει 

ουσιαστικά το σύνολο των κανόνων, τους οποίους ακολουθεί το εκάστοτε ίδρυμα 

για την ομαλή λειτουργία του. Σο Τπουργείο Παιδείας καθορίζει ότι κάθε ίδρυμα 

έχει την υποχρέωση να δημιουργήσει δικό του εσωτερικό κανονισμό  εντός ενός 

χρονικού διαστήματος το οποίο καθορίζεται ανάλογα με τις απαιτήσεις του. ε 

περίπτωση που δεν τον διαμορφώσει, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, θα 

υπόκειται στον πρότυπο εσωτερικό κανονισμό, που συγγράφεται από το αρμόδιο 

υπουργείο και αποτελεί πυξίδα για την λειτουργία των ανώτατων ιδρυμάτων 

καθολικά.  

Είναι απαραίτητη η ύπαρξη εσωτερικού κανονισμού από το κάθε τμήμα 

ξεχωριστά στα πλαίσια της αυτοτέλειας και της αυτοδιαχείρισης. Η 

αναγκαιότητα δημιουργίας του από κάθε ίδρυμα ξεχωριστά διαφαίνεται στο 

γεγονός της ιδιομορφίας που απαντάται σε κάθε διαφορετικό πανεπιστήμιο στην 

χώρα. Ακόμα, η δημιουργία κανονισμού προφυλάσσει  από την ύπαρξη του  

πρότυπου, του οποίου η εφαρμογή μπορεί να αποτελέσει κίνδυνο για την 

ασφαλή και ομαλή λειτουργία των ιδρυμάτων, καθώς δεν ανταποκρίνεται στις 

ιδιαιτερότητες του κάθε ιδρύματος λόγω του γενικού πλαισίου, στο οποίοι είναι 

συνήθως γραμμένος. Γι’ αυτό το λόγο το Τπουργείο Παιδείας θα πρέπει να ζητά 

από τα Ιδρύματα να συντάσσουν αυστηρά τον δικό τους εσωτερικό κανονισμό 

και να πάψει να ισχύει ο πρότυπος ως θεσμός. 
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 Ο κανονισμός λειτουργίας οφείλει να υπόκειται στην δικαιοδοσία της 

υγκλήτου η οποία αποτελεί και το ανώτατο όργανο των πανεπιστημιακών 

σχολών. Η οποιαδήποτε αλλαγή του οφείλει να αποτελεί προϊόν 

δημοκρατικής διαβούλευσης από το όργανο αυτό. Σέλος, στα πλαίσια της 

πανεπιστημιακής συνδιοίκησης οι φοιτητές έχουν υποχρέωση να καταθέτουν 

τις δικές τους προτάσεις, όσον αφορά την δημιουργία  του  εσωτερικού 

κανονισμού, όταν και όποτε υπάρχει αναγκαιότητα. Η απόρροια της 

πρότασής τους θα μεταβαίνει από την Γενική υνέλευση των φοιτητών στην 

Γενική υνέλευση του εκάστοτε  τμήματος έτσι ώστε συλλογικά και όχι 

μεμονωμένα να φτάνει εν τέλει στην ύγκλητο .  

 

2. ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΔΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ ΣΟΤ Α.Ε.Ι. 

Σο υμβούλιο Διοίκησης και ο Γραμματέας των ΑΕΙ  αποτελούν 

ουσιαστικά παρόμοιες προτάσεις από διαφορετικές κυβερνήσεις οι οποίες 

καταστρατηγούν κάθε δημοκρατικό θεσμό που διέπει  τα ανώτατα ιδρύματα . 

Σο υμβούλιο Διοίκησης προϋποθέτει την ύπαρξη μιας ανομοιόμορφης  

ομάδας «σοφών», η οποία απαρτίζεται σε ένα μεγάλο ποσοστό από άτομα τα 

οποία βρίσκονται εκτός της πανεπιστημιακής κοινότητας με συνέπεια να μην 

έχουν την δυνατότητα εκ των  πραγμάτων να γνωρίζουν τα καθημερινά της 

δρώμενα. Ακόμα, οι δικαιοδοσίες του υμβουλίου Διοίκησης θα είναι στην ουσία 

το σύνολο των διοικητικών θεμάτων σε κάθε σχολή, πράγμα το οποίο σημαίνει 

ότι η εξουσία η οποία θα διαχειρίζονται θα είναι εκτός ορίων. Θα υπάρχει η 

δυνατότητα του διορισμού πρύτανη από αυτό το όργανο καθώς και η καθαίρεση 

του. Θα υπάρχει η δυνατότητα άρσης του ασύλου οποτεδήποτε το κρίνουν 

αναγκαίο, καθώς και η αλλαγή του εκάστοτε εσωτερικού κανονισμού. Ένα 

ακόμα γεγονός το οποίο διαμορφώνει την ακαταλληλότητα της ύπαρξης αυτού 

του οργάνου είναι το ότι περιορίζεται δραστικά το ποσοστό  των φοιτητών οι 

οποίοι συμμετέχουν σε αυτό .  

Βάσει των στοιχείων αυτών τελικά θεωρούμε ότι το υμβούλιο 

Διοίκησης στην περίπτωση λειτουργίας του στα ελληνικά πανεπιστήμια θα 

αποτελούσε ένα μη δημοκρατικό φορέα, ο οποίος δεν κινείται στα πλαίσια της 

διαφάνειας και των αξιοκρατικών διαδικασιών που πρέπει να διέπουν τα 

ιδρύματα.  

Ο Γραμματέας των Ανώτατων Ιδρυμάτων ουσιαστικά αποτελεί μία 

παρόμοια πρόταση, η οποία δεν έχει αντίκρισμα, καθώς προϋποθέτει την 
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συγκέντρωση των περισσοτέρων από τις παραπάνω δικαιοδοσίες καθώς και 

απόλυτη οικονομική διαχείριση σε ένα και μόνο άτομο.  Γίνεται κατανοητό 

βάσει των προαναφερθέντων ότι θεσμοί τέτοιου είδους δεν μπορούν να 

λαμβάνουν θέση στα ελληνικά πανεπιστημιακά ιδρύματα, καθώς αντιβαίνουν σε 

βασικές αρχές ο οποίες τα διέπουν ύστερα από αγώνες ετών του καθηγητικού και 

του φοιτητικού κινήματος. 

 Σέλος, θεωρούμε ότι η ύγκλητος θα πρέπει να εξακολουθεί να είναι το 

ανώτατο όργανο του πανεπιστημίου με την διαφορά της αύξησης της 

φοιτητικής ποσόστωσης στο 50% . Πρέπει, ακόμα να ακολουθείται οικονομική 

και διοικητική διαχείριση με διαφάνεια και αξιοκρατία με προϋπόθεση να 

γνωστοποιούνται όλες οι πράξεις και οι αποφάσεις της σε όλη την βάση της 

πανεπιστημιακής κοινότητας . 

 

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΟ ΦΕΔΙΑΜΟ 

Ο αναπτυξιακός σχεδιασμός των Ιδρυμάτων βασίζεται στις 

προγραμματικές συμφωνίες, μεταξύ Ιδρυμάτων και κράτους, που υποβάλλονται 

από το εκάστοτε  Ίδρυμα ανάλογα με τις ανάγκες που έχει. Η ύπαρξή του είναι 

απαραίτητη στα πλαίσια της ανάπτυξης και της ομαλής αποδοτικής λειτουργίας 

του Πανεπιστημίου, καθώς ανάλογα με εξωτερικούς αλλά και εσωτερικούς 

παράγοντες δημιουργούνται διάφορα προβλήματα και ελλείψεις, κυρίως στο 

απόθεμα των ιδρυμάτων σε εργαστηριακό εξοπλισμό . Ακόμα  διαφαίνονται στο 

εκάστοτε ίδρυμα αναγκαιότητες για  δημιουργία ή και αλλαγή κτιριακών 

εγκαταστάσεων .  

Οι προγραμματικές αυτές συμφωνίες θα κατατίθενται από το Ίδρυμα  την 

χρονική περίοδο που προβλέπεται από τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας 

του. 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. ε περιπτώσεις που η 

αξιολόγηση είναι απόρροια καθεστώτων, που υπηρετούν τον  «ετσιθελισμό»  και 

τις πελατειακές σχέσεις, οι  προγραμματικές συμφωνίες δεν θα έχουν αντίκρισμα 

τις πραγματικές και επείγουσες ανάγκες των Ιδρυμάτων αλλά θα εξυπηρετούν τα 

συμφέροντα των λίγων. 

 Γι αυτό το λόγο απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ύπαρξη ασφαλιστικών 

δικλείδων  από το κράτος για τα κονδύλια τα οποία θα παρέχονται στις 

σχολές. Εν κατακλείδι,  οι προγραμματικές συμφωνίες χρίζουν της 
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δικαιοδοσίας  της υγκλήτου και μόνο χωρίς να μετατίθενται σε περαιτέρω 

συμβούλια . . Με αυτόν τον τρόπο σε συνάρτηση με την δημοσίευση κάθε 

οικονομικής διαχείρισης στην βάση, επιτυγχάνεται ο αμερόληπτος καταμερισμός 

των χρημάτων βάση των συμφωνιών . 

 

ΘΕΜΑΣΑ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ 

 

 Η διοικητική οργάνωση των Ιδρυμάτων αφορά τα θέματα σχετικά με τη 

διοίκηση και συγκεκριμένα, τις εκλογές των αρχών διοίκησης, τα σώματα 

εκλεκτόρων κ.λ.π.  

  Αρχικά, όσο αφορά στα σώματα εκλεκτόρων, η ρύθμιση για την 100% 

συμμετοχή των φοιτητών στις προεδρικές και πρυτανικές εκλογές, κινείται 

στη σωστή κατεύθυνση και είναι δημοκρατική. Η 100% συμμετοχή των 

φοιτητών διασφαλίζει κατά μεγάλο ποσοστό την αξιοπιστία της διαδικασίας και 

την αποφυγή «πελατειακών» σχέσεων μεταξύ εκλεκτόρων φοιτητών και 

υποψηφίων καθηγητών. Είναι δίκαιη ρύθμιση και μας βρίσκει σύμφωνους. 

Είναι σαφές ότι είμαστε ξεκάθαρα κατά της επιλογής Πρύτανη από το 

υμβούλιο Διοίκησης (και γενικά στην ύπαρξη του), όπως εκτενέστερα 

αναφέρεται στο κομμάτι της Αυτοδιοίκησης του Πανεπιστημίου. Δεν δύναται 

ο Πρύτανης, ο άνθρωπος που καλείται να υπερασπίσει τις αποφάσεις των 

υγκλήτων των Ιδρυμάτων να μην προέρχεται από το Ίδρυμα ή/ και να είναι 

διορισμένος και όχι δημοκρατικά εκλεγμένος από τα μέλη της 

Πανεπιστημιακής κοινότητας. 

 Όλες οι εκλογικές διαδικασίες θα πρέπει να διακρίνονται από διαφάνεια, 

αξιοκρατία και δημοκρατικότητα. την κατεύθυνση αυτή, κρίνεται απαραίτητη 

η θεσμοθετημένη δημόσια τοποθέτηση όλων των υποψηφίων σε προεδρικές και 

πρυτανικές εκλογές, προκείμενου όλοι οι φοιτητές να ενημερώνονται για τις 

προτάσεις τους, τις απόψεις τους και να μπορούν να τους θέτουν ερωτήσεις.  

Σο πρόβλημα είναι ότι παρά τον δημοκρατικό τρόπο εκλογής που έχει 

θεσμοθετηθεί, συγκεκριμένα στην περίπτωση των Πρυτάνεων, ουκ ολίγες φορές 

έχουν παρατηρηθεί φαινόμενα κατάχρησης της εξουσίας, αυθαιρεσίας και 

σκάνδαλα. Φαρακτηριστικό παράδειγμα τα σκάνδαλα του πρύτανη του Π.Κ. Ι. 

Παλλίκαρη.   

   O Πρύτανης είναι ο άνθρωπος που εκπροσωπεί το A.E.I. Ρόλος του είναι 

να διοικεί, συγκαλώντας το Πρυτανικό υμβούλιο και τη ύγκλητο, να 
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καταρτίζει την ημερήσια διάταξη, να προεδρεύει των εργασιών τους και να 

μεριμνά για την εφαρμογή των αποφάσεών τους. O Πρύτανης επικουρείται από 

τρεις  αντιπρυτάνεις, ο ένας για τον Οικονομικό Προγραμματισμό, ο άλλος για 

τις Ακαδημαϊκές Τποθέσεις και το Προσωπικό και ο τρίτος για θέματα 

Υοιτητικής Μέριμνας. Παρόλο που οι φοιτητές συμμετέχουν στην εκλογή τους, 

υπάρχουν φορές που καταλήγουμε σε λάθος πρόσωπο για Πρύτανη. 

 Για να λυθεί ένα τέτοιο πρόβλημα θα πρέπει να οριστεί ένα νέο 

Πρυτανικό υμβούλιο, το οποίο θα αποτελείται από το πρυτανικό σχήμα, τους 

κοσμήτορες και 50%  φοιτητική εκπροσώπηση. Η αλλαγή αυτή βρίσκεται 

στην κατεύθυνση της μείωσης, όσο το δυνατόν περισσότερο, των 

αρμοδιοτήτων του πρύτανη και της διατήρησης του τίτλου του μόνο τυπικά, 

με μόνες αρμοδιότητες τον συντονισμό των οργάνων και την εκπροσώπηση 

του Ιδρύματος. Παράλληλα, το πρυτανικό συμβούλιο αυξάνει σε μέγεθος και 

μειώνεται ο συγκεντρωτισμός που το χαρακτηρίζει. τα πλαίσια της παραπάνω 

πρότασης προτείνεται ακόμα, η κατάργηση της διπλής ψήφου του πρύτανη. 

Πριν από κάθε εκλογική διαδικασία και σε αυτή την περίπτωση το κάθε 

μέλος του Πρυτανικού υμβουλίου θα πρέπει να τοποθετείται δημόσια και δεν 

θα έχει δικαίωμα να εκτελέσει παραπάνω από δύο θητείες.  

 

ΠΡΟΠΣΤΦΙΑΚΑ ΘΕΜΑΣΑ 

 

1. ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ 

Σα προαπαιτούμενα είναι μια ρύθμιση που προβλέπεται από το νέο νόμο 

πλαίσιο με πολλές και μη λογικές δικαιολογίες. Η λογική των προαπαιτούμενων 

μας βρίσκει κάθετα αντίθετους. Οι λόγοι που μας οδηγούν σε αυτό το 

συμπέρασμα είναι οι εξής: 

Καταρχάς, τα προαπαιτούμενα δεν έχουν κανένα ρόλο στην αναβάθμιση 

του επιπέδου σπουδών μας αφού η επιτυχής παρακολούθηση ενός μαθήματος 

δεν συνεπάγεται, ούτε και διασφαλίζει την άριστη γνώση του. Ακόμα, τα 

προαπαιτούμενα δεν έχουν κανένα λειτουργικό ρόλο και απλώς επιδρούν στην 

καθυστέρηση της λήψης πτυχίου.  

Από τη στιγμή που η Κυβέρνηση θέλει να συνδέσει την κοινωνία και την 

αγορά εργασίας με το πανεπιστήμιο δεν μπορεί να «κλείνει» τους φοιτητές μέσα 

σε αυτά, υποχρεώνοντας τους στα προαπαιτούμενα, και να καθυστερεί την 

ενδυνάμωση του παραγωγικού δυναμικού της χώρας, δημιουργώντας  εν τέλει, 
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συνεχώς καταρτιζόμενους φοιτητές. Έτσι, μοιραία, το παραγωγικό δυναμικό θα 

μειώνεται και κατά συνέπεια θα εμποδίζεται η ανάπτυξη της χώρας.  

Όσον αφορά το κομμάτι του ακαδημαϊκού κύρους, σκοπός του 

πανεπιστημίου είναι να δημιουργεί υπεύθυνους πολίτες που θα επιλέγουν μόνοι 

τους τις σπουδές τους, δεν θα μπαίνουν σε καλούπια και δεν θα γίνονται 

υποχείρια σε ένα προσχεδιασμένο εκπαιδευτικό σύστημα που δεν θα προβάλει 

τις δεξιότητες και τις ικανότητες αλλά την ικανότητα κάθε φοιτητή να 

ανταπεξέλθει ή όχι σε αυτό το προσχεδιασμένο σύστημα.  

Ο θεσμός των προαπαιτούμενων επιδιώκει την χειραγώγηση των 

φοιτητών και σε καμία περίπτωση δεν ενθαρρύνει την λήψη πρωτοβουλιών 

και ευθυνών γενικά και μόνο σκοπό έχουν την εντατικοποίηση των σπουδών 

καθώς και την εξυπηρέτηση καθηγητικών συμφερόντων, οι οποίο 

διευκολύνονται από το θεσμό έχοντας λιγότερους κάθε φορά για εξέταση και 

παρακολούθηση του μαθήματος τους. 

 

2. ΟΡΙΑ ΥΟΙΣΗΗ – ΔΙΑΓΡΑΥΕ ΥΟΙΣΗΣΩΝ 

 

Η διάταξη του ισχύοντος Νόμου- πλαίσιο, αλλά και η διάθεση της 

Τπουργού Παιδείας να θέσει όρια φοίτησης στα Πανεπιστήμια, στο όνομα πάντα 

της αναβάθμισης των πουδών, θεωρούμε ότι είναι απαράδεκτη και 

αντιδημοκρατική. 

Με το υπάρχον σύστημα, ο φοιτητής δεν κοστίζει και ιδιαίτερα χρήματα 

στο κράτος και επίσης ο καθένας έχει κάθε δικαίωμα να διαχειρίζεται το χρόνο 

του αυτόβουλα και να σπουδάζει με το ρυθμό που επιθυμεί. Δεδομένου ότι 

αποκτά πτυχίο, έστω και καθυστερημένα, καθίσταται ικανός όσο και οι 

συμφοιτητές του να ασκήσει το εκάστοτε επάγγελμα. την αγορά εργασίας, όλοι 

κρίνονται για τις ικανότητες τους, ωστόσο το Πανεπιστήμιο δεν είναι αρμόδιο 

να διαγράφει τους φοιτητές με προσχήματα όπως αυτό της «εικόνας» του 

Ιδρύματος. 
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3. ECTS ΜΟΝΑΔΕ 

 

Η πιστοποίηση του πτυχίου μας σε Ευρωπαϊκό επίπεδο είναι ένας τρόπος 

διασφάλισής μας ώστε να μην υπάρχει αμφιβολία για την αξία του πτυχίου και 

των ικανοτήτων μας στο εξωτερικό αλλά και εντός της χώρας, εφόσον δύο 

φοιτητές εντός της χώρας μπορούν να αποκτήσουν πτυχίο με διαφορετικό 

αριθμό διδακτικών μονάδων. 

 Άρα η μετάφραση των διδακτικών μονάδων σε ECTS αποτελεί λύση. 

Αυτός είναι ο μόνος τρόπος με τον οποίο μπορούμε να δεχθούμε και να 

αντιληφθούμε την ύπαρξη των μονάδων αυτών. Για κανένα λόγο, μη 

ακαδημαϊκοί χώροι (σεμινάρια, κύκλοι διετών σπουδών κ.α.) δεν πρέπει να  

πρoσφέρουν ECTS.  Σα ECTS οφείλουν να υπάρχουν μόνο για διαδικασίες εντός 

του ακαδημαϊκού χώρου. 

 

4. ΜΑΘΗΜΑΣΑ –ΗΜΕΡΙΔΕ- ΕΚΔΗΛΩΕΙ 

 

ε επίπεδο Μαθημάτων: τα πλαίσια της πολιτικοποίησης και της 

συνειδητοποίησης για την οποία γίνεται λόγος και παραπάνω και η οποία 

γενικά πρέπει να επιδιώκεται, θεωρούμε απαραίτητη την ενθάρρυνση της  

διεξαγωγής μαθημάτων κοινωνικοπολιτικού  περιεχομένου, ως μαθήματα 

επιλογής, διατμηματικού χαρακτήρα με τη μορφή εργασιών σε χαλαρούς 

ρυθμούς, ώστε να γίνονται συζητήσεις στις διαλέξεις και να αναπτύσσεται η 

προσωπικότητα και η κοινωνική συνείδηση των φοιτητών. Παράδειγμα στη 

σχολή μας θα μπορούσε να είναι το μάθημα «Επιστήμων- Πολίτης», με σαφώς 

πιο οργανωμένο χαρακτήρα. 

ε επίπεδο Ημερίδων - Εκδηλώσεων: τα πλαίσια ανοίγματος του 

Πανεπιστημίου στην κοινωνία θα πρέπει να γίνονται ημερίδες– εκδηλώσεις 

ανοιχτές σε όλη την κοινωνία, με βάση τα τοπικά χαρακτηριστικά. Πιο 

συγκεκριμένα, στα πλαίσια της αλληλεπίδρασης του Πανεπιστημίου και της 

κοινωνίας με στόχο την ανάπτυξη της τοπικής κοινωνίας από το Πανεπιστήμιο 

και το αντίστροφο, θα ήταν καλό να διοργανώνονται εκδηλώσεις – ημερίδες, 

παραδείγματος χάριν για τις νέες τεχνολογίες σε έναν τομέα που αφορά την 

τοπική κοινωνία πχ. γεωργία, αγροτουρισμός κλπ. ή ακόμα και για την 

ενημέρωση της κοινής γνώμης για διάφορα ζητήματα που μπορεί να την 
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αφορούν και να έχουν σχέση με τα γνωστικά αντικείμενα των τμημάτων του 

τοπικού Ιδρύματος. 

 

5. ΕΞΕΣΑΣΙΚΕ  

 

Είναι σαφές ότι δεν επιθυμούμε κάποια αλλαγή ή μείωση των εξεταστικών 

περιόδων σε καμία περίπτωση. 

Επιδιώκουμε απλώς, ο νόμος- πλαίσιο στο κομμάτι των προπτυχιακών 

μαθημάτων να διασφαλίζει την διάρκειας τους σε 3 εβδομάδες για Ιανουάριο και 

Ιούνιο και σε 4 εβδομάδες για την επαναληπτική του επτέμβρη. 

Ακόμα, καλό θα ήταν ο βαθμός μας να μην είναι απλώς ο βαθμός της 

εξέτασης  του μαθήματος, αλλά να ενθαρρύνονται και ενίοτε να θεσμοθετούνται 

οι εναλλακτικές μορφές εξέτασης. Δηλαδή η τύχη μας να μη κρίνεται σε μια και 

μόνη τελική εξέταση, αλλά να υπάρχουν και εναλλακτικές μορφές. Αυτές 

μπορεί να είναι ατομικές ή ομαδικές εργασίες (projects), απαλλακτικές και 

μόνο πρόοδοι, ασκήσεις, προφορική εξέταση σε λογικό συνδυασμό ή και 

συνδυασμός όλων με σαφή, καθορισμένη και πάνω από όλα δίκαιη κατανομή 

στο τελικό βαθμό.Αυτό ήδη εφαρμόζεται σε μερικά μαθήματα κάποιων 

Σμημάτων. Προτείνουμε να γενικευτεί σε περισσότερα μαθήματα και να 

παγιωθεί σε αυτά (δηλαδή να μην αλλάζει με την αλλαγή καθηγητή). 

Ένα θέμα που απασχολεί διαχρονικά τους φοιτητές και πρέπει να 

προβλέπεται από το Νόμο, είναι το δικαίωμα της λεγόμενης Σρίτης Εξεταστικής 

για τους επί πτυχίω. υγκεκριμένα προτείνεται: Να δίνεται τρίτη εξεταστική 

τον Υεβρουάριο για όσους φοιτητές, άνω του 4ου έτους, βρίσκονται σε μονό (9ο 

, 11ο, κλπ) εξάμηνο σπουδών, για τα μαθήματα του εαρινού εξαμήνου που δεν 

έχουν περάσει. Καθώς επίσης, να δίνεται τρίτη εξεταστική τον Ιούνιο για 

όσους φοιτητές άνω του 4ου έτους, βρίσκονται σε ζυγό (10ο, 12ο, κλπ) εξάμηνο, 

για τα μαθήματα του προηγούμενου χειμερινού εξαμήνου (9ου, κ. ο. κ.). Φωρίς 

λοιπές προϋποθέσεις. 

 

ΜΕΡΙΜΝΑ 

 

Σο κομμάτι της μέριμνας απασχολεί την καθημερινότητα της 

πανεπιστημιακής κοινότητας. Περιλαμβάνει τα θέματα των φοιτητικών 

εστιών, της σίτισης , της μετακίνησης, αλλά και ότι αφορά τα δικαιώματα σε 
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παροχές του Πανεπιστημίου στους φοιτητές. Πρέπει ο θεσμός της φοιτητικής 

μέριμνας να υπηρετεί τα συμφέροντα των ίδιων των φοιτητών και όχι να 

αποφασίζεται με κατευθυντήριο άξονα τον βωμό του χρήματος.  

Για αυτό το λόγο απαραίτητη είναι η μείωση των εισιτηρίων στα μέσα 

μαζικής μεταφοράς όσον αφορά τις μετακινήσεις των φοιτητών. Ο βασικός λόγος 

για τον οποίο κυμαίνονται σε υψηλά επίπεδα οι τιμές των εισιτηρίων είναι ότι οι 

εταιρίες που προσφέρουν αυτές τις υπηρεσίες είναι κατά βάση ιδιωτικές και 

πολλές φορές αποτελούν μονοπώλιο σε διάφορες περιοχές που στεγάζουν 

πανεπιστημιακά ιδρύματα. Έτσι αποτελεί μοναδικό μέλημά τους η 

αισχροκέρδεια, ενίοτε αδιαφορώντας για τις οικονομικές δυνατότητες του μέσου 

φοιτητή. ε αυτήν την περίπτωση υπάρχει αναγκαιότητα αλλαγής αυτών των 

κατεστημένων με κάποιον από τους εξής δύο τρόπους : Σην υποχρεωτική 

θεσμοθέτηση τουλάχιστον δύο ιδιωτικών εταιριών για το ίδιο αντικείμενο που θα 

έχει σαν αποτέλεσμα την ενίσχυση της έννοιας του ανταγωνισμού. Η δεύτερη 

λύση θα ήταν να δημιουργηθούν αποκλειστικά κρατικές εταιρίες ή να περάσει η 

δικαιοδοσία των ήδη  υπαρχόντων εταιριών στο κράτος. Ως άμεσο αποτέλεσμα 

από μία από αυτές τις δύο παρεμβάσεις θα είναι η άμεση μείωση των φοιτητικών 

εισιτηρίων .  

χετικά με τον θεσμό της  σίτισης θεωρούμε ότι πρέπει να απευθύνεται σε 

μεγαλύτερο μέρος φοιτητών αυξάνοντας το όριο της φορολογικής δήλωσης που 

καθορίζει το αν κάποιος θα λάβει δωρεάν σίτιση. την επιλογή του εκάστοτε 

αναδόχου θα πρέπει να συμμετέχει μεγαλύτερο ποσοστό φοιτητών. Επίσης η 

ιδιότητά του θα αίρεται σε  περίπτωση μη διατήρησης της ισχύουσας συμφωνίας 

η οποία δημιουργείται στην αρχή της θητείας του. Ο ανάδοχος  οφείλει να τηρεί 

όλα τα κομμάτια της συμφωνίας αυτής με βασική προϋπόθεση την καλή 

ποιότητα φαγητού. Είναι επίσης αναγκαίο να ελέγχεται από επιτροπή η οποία 

τον επέλεξε, και θα είναι και υπεύθυνη για την απόδοση κυρώσεων, η ακόμα και 

για την αντικατάσταση  του ανάδοχου, στα πλαίσια της αρχικής συμφωνίας.        

Ακόμα, η στέγαση, αποτελεί το βασικότερο κομμάτι της μέριμνας και 

αντιμετωπίζει τα περισσότερα προβλήματα . Είναι γεγονός ότι πολλά ιδρύματα 

στην Ελλάδα έχουν εστίες οι οποίες δεν υπάγονται στην Διεύθυνση του 

Πανεπιστημίου, αλλά σε ιδιώτες. Επίσης σε μερικές περιπτώσεις δεν υπάρχουν 

καν εστίες βλ. Π.Κ. . Γι αυτό το λόγο είναι αναγκαία η δημιουργία εστιών σε 

μέρη που δεν υφίστανται  καθώς και η μεταφορά όλων των ήδη υπαρχόντων 

στην διαχείριση του κράτους. ε περίπτωση που η δημιουργία τους 
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αντιμετωπίζει προβλήματα και ειδικά αν το εκάστοτε ΑΕΙ η ΣΕΙ στο οποίο 

υπάγονται αδυνατεί να τις συντηρήσει συνίσταται η οικονομική και διοικητική 

συγχώνευση του, με κάποιο τμήμα παρόμοιου γνωστικού αντικειμένου   και 

κατάλληλης γεωγραφικής εγγύτητας .  

 τη φοιτητική μέριμνα, ένα κομμάτι αρκετά παραμελημένο, αλλά διόλου 

ασήμαντο, που σχετίζεται κυρίως με τις υποδομές, είναι η παροχή 

αναγνωστηρίων, βιβλιοθηκών, αλλά και γυμναστηρίων στα Ιδρύματα. 

υγκεκριμένα, οι χώροι των αναγνωστηρίων, που προορίζονται για μελέτη εντός 

του χώρου του Πανεπιστημίου, είναι απαραίτητο να υπάρχουν σε κάθε Σμήμα. 

Όμοια, σε κάθε Σμήμα, θα πρέπει να υπάρχουν βιβλιοθήκες, εμπλουτισμένες με 

τα κατάλληλα συγγράμματα, υπολογιστές και πρόσβαση σε ηλεκτρονικά 

περιοδικά, ούτως ώστε να παρέχονται τα κατάλληλα εφόδια στους φοιτητές για 

μελέτη, εργασίες και περαιτέρω έρευνα  σε σχέση με το επιστημονικό τους 

αντικείμενο. Επιτακτική ανάγκη είναι η διεύρυνση του ωραρίου σε όλες τις 

βιβλιοθήκες, από τις 9 το πρωί ως τις 8 το βράδυ και τα άββατα ως τις 4 το 

απόγευμα.  Επίσης, η ανέγερση κτιριακών υποδομών(όπου δεν υπάρχουν), που 

θα προορίζονται για γυμναστήρια είναι αρκετά σημαντικό ζήτημα, για όλα τα 

campus της χώρας, προκειμένου, να ενθαρρύνεται η σωματική άσκηση που 

συχνά κατά τη διάρκεια της φοιτητικής ζωής παραμελείται είτε λόγω έλλειψης 

χρημάτων, είτε λόγω έλλειψης χρόνου. Η ύπαρξη τέτοιων χώρων εντός του 

campus, σε συνδυασμό με την δωρεάν παροχή τέτοιων υπηρεσιών είναι 

εξαιρετικά πολύτιμη για τους φοιτητές. 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ  

 

 Η διαδικασία της αξιολόγησης είναι απαραίτητη ώστε το κάθε τμήμα για 

να αποδώσει όσο καλύτερα γίνεται στην ακαδημαϊκή του προσφορά. Έτσι, 

εντοπίζονται ξεκάθαρα όσα προβλήματα του χρήζουν λύσης.  

Παρότι είμαστε υπέρ της διαδικασίας της αξιολόγησης γενικά η εξωτερική 

αξιολόγηση, όπως προβλέπεται από το Νόμο Γιαννάκου, μας βρίσκει τελείως 

αντίθετους και αυτό γιατί σε καμία περίπτωση δεν γίνεται να υπάρχουν 

αξιολογητές οι οποίοι δεν έχουν εικόνα για το πανεπιστήμιο. Ενίοτε έρχονται και 

από το εξωτερικό, οπότε μιλάμε για έλλειψη εικόνας του ελληνικού 

Πανεπιστημίου γενικά. Επίσης, δεν είναι γνωστές οι διαδικασίες επιλογής τους 
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για την εκάστοτε επιτροπή αξιολόγησης, που πιθανόν γίνονται με αδιαφανή 

τρόπο μιας και δεν ενημερώνεται η πανεπιστημιακή κοινότητα για αυτό. Ακόμα 

δεν υπάρχει μέτρο σύγκρισης μεταξύ των Σμημάτων γιατί οι επιτροπές είναι 

διαφορετικές κάθε φορά 

Εμείς, μιλάμε για ουσιαστική εσωτερική αξιολόγηση, με εισηγητικό ρόλο 

στη βελτίωση του προγράμματος σπουδών, αλλά και γενικότερα της σχολής, 

καθώς και τον εντοπισμό και την επίλυση τυχόν προβλημάτων σε αυτήν. 

Προκειμένου να αποφευχθούν οποιουδήποτε είδους πελατειακές σχέσεις ή 

αβάσιμες αξιολογήσεις, το όργανο της αξιολόγησης πρέπει να αποτελείται από 

ένα συμβούλιο εσωτερικών αξιολογητών εκλεγμένο από τη ύγκλητο για το 

κάθε Ίδρυμα, καθώς επίσης και φοιτητές σε ποσοστό 50%. Σο εκάστοτε 

πόρισμα του συμβουλίου αυτού δεν πρέπει να έχει καμία συσχέτιση, ούτε με τον 

τετραετή προγραμματισμό αλλά ούτε και με την κατάταξη του Ιδρύματος σε 

“βαθμίδα”, ώστε να μη στερούνται τη δυνατότητα βελτίωσης τους τα «κακώς» 

αξιολογημένα τμήματα. Η αξιολόγηση είναι διαδικασία βελτίωσης και όχι 

χρηματική επιβράβευση ή τιμωρία. 

 

 

ΕΙΑΓΩΓΗ Ε ΦΟΛΗ 

 

       Μεγάλο πρόβλημα του εκπαιδευτικού συστήματος είναι ο ορισμός του 

Λυκείου ως εξεταστικού κέντρου και μηχανή παρασκευής φοιτητών, 

καταπιέζοντας έτσι τους μαθητές, προκειμένου να μάθουν  μηχανικά μία 

διδακτέα ύλη, η οποία δεν τους γίνεται ουσιαστική γνώση για την μετέπειτα 

πορεία τους. Επίσης το σύστημα εισαγωγής βάζει τους μελλοντικούς φοιτητές στη 

διαδικασία να επιλέγουν βάσει των μορίων που έχουν βγάλει και όχι βάσει 

προσωπικού τους ενδιαφέροντος.  

        Μία λύση λοιπόν για να ξεφύγει το εκπαιδευτικό σύστημα από αυτόν το 

φαύλο κύκλο είναι να εισάγονται οι φοιτητές σε σχολή, με βασικό κριτήριο 

την κλίση που μπορεί να έχουν σε μια ομάδα μαθημάτων (πχ. θετικές 

επιστήμες).  Αφού εισαχθούν παρακολουθούν κοινά μαθήματα  στο πρώτο 

έτος( προπαρασκευαστικό) και μετά  επιλέγουν σε ποιο τμήμα συγκεκριμένα 

θέλουν να φοιτήσουν. Με βάση τις επιδόσεις και τις προτιμήσεις τους. ύστημα 

το οποίο με τις απαραίτητες δικλείδες μπορεί να είναι αποτελεσματικό, μιας και 
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ο μαθητής στα 18 του σπάνια γνωρίζει τι θέλει να κάνει για την υπόλοιπη ζωή 

του.  

Αυτό βέβαια σε καμία περίπτωση, δεν πρέπει να σημαίνει ότι όποιος δεν 

τα καταφέρνει στο προπαρασκευαστικό του έτος θα πρέπει να στερηθεί της 

σπουδές της Ανώτατης Εκπαίδευσης, οπότε το σύστημα θα πρέπει να διασφαλίζει 

στο νομικό κείμενο την κατοχύρωση του κάθε φοιτητή, μιας και αυτός έχει 

εισαχθεί με αξιοκρατικό τρόπο (εξετάσεις) και για κανένα λόγο δεν πρέπει να 

χάνει τη θέση του στο Πανεπιστήμιο. Θα θεσπίζει το κάθε τμήμα συγκεκριμένα 

μαθήματα βαρύτητας και με βάση τις επιδόσεις των φοιτητών σε αυτά θα 

γίνονται οι ανάλογες ταξινομήσεις στα Σμήματα.  

 

ΤΓΦΩΝΕΤΕΙ - ΤΝΕΝΩΕΙ ΣΜΗΜΑΣΩΝ 

 

       Οι συγχωνεύσεις των Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων αποτελούν ανάγκη της 

σημερινής κοινωνίας, λόγω των οικονομικών συνθηκών. 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. Έτσι κατασπαταλώνται 

κάθε χρόνο τεράστια ποσά χρημάτων και  πολλές φορές δεν παρέχονται ούτε οι 

κατάλληλες υποδομές αλλά ούτε και ο κατάλληλος εξοπλισμός για να λειτουργεί 

σωστά ένα Πανεπιστήμιο/Σ.Ε.Ι. 

       Οπότε, έπειτα από διαβούλευση όλης της βάσης του Πανεπιστημίου, και με 

βάση την ομοιότητα του γνωστικού αντικειμένου και την γεωγραφική εγγύτητα, 

θα πρέπει να γίνουν οι απαραίτητες συγχωνεύσεις μεταξύ τμημάτων 

Πανεπιστημίων ή τμημάτων Σ.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. υνεπώς, θα 

πρέπει να διασφαλιστεί νομικά ότι θα γίνουν μετατάξεις ώστε να μην μείνει 

κανένας άνεργος από όλη αυτή τη διαδικασία. 
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υμπερασματικά, είναι σαφές ότι το ζήτημα του Νόμου- 

Πλαίσιο αποτελεί κομβικό σημείο για την κοινωνία και 

χρήζει ιδιαίτερης προσοχής και συζήτησης. Για το λόγο 

αυτό καλούμε όλες  τις προοδευτικές δυνάμεις της 

κοινωνίας σε διαβούλευση και συνδιαμόρφωση με 

στόχο τη συγκρότηση ευρύτερου προοδευτικού 

μετώπου.  

 

Τομέας Π.Α.Σ.Π. 

Προοδευτική Κίνηση Νέων Αριστερών 

 
 

 


