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ΝΑ ΑΝΣΙΣΑΘΟΤΜΕ ΣΗΝ ΚΑΣΕΔΑΦΙΗ ΣΗ ΑΝΩΣΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ
Η θοβένκεζε μεηά από μηα μαθνά πενίμδμ δηαννμώκ θαη θεμώκ, με απανάδεθημ αοηανπηζμό
θαη αηθκηδηαζηηθά εκ μέζς ηεξ ζενηκήξ πενηόδμο θαηέζεζε ημ πνμζπέδημ Νόμμο με ηίηιμ
‘Ονγάκςζε ηεξ Ακώηαηεξ Εθπαίδεοζεξ, Ακελάνηεηε Ανπή γηα ηε Δηαζθάιηζε θαη Πηζημπμίεζε ηεξ
Πμηόηεηαξ Σηεκ Ακώηαηε Εθπαίδεοζε», πανά ηεκ θαζμιηθή ακηίδναζε ηεξ ειιεκηθήξ
πακεπηζηεμηαθήξ θμηκόηεηαξ. Τμ θείμεκμ ημο πνμζπεδίμο δοζηοπώξ απμηειεί μηα πμιύ πεηνόηενε
εθδμπή παιαηόηενςκ ελαγγειηώκ θαη δηαννμώκ μη μπμίεξ δημπεηεύμκηακ έκηεπκα πνμξ πάζα
θαηεύζοκζε, πανάιιεια με μηα πνμζπάζεηα απαλίςζεξ θαη ζοθμθάκηεζεξ ηςκ πακεπηζηεμίςκ θαη
ηςκ πακεπηζηεμηαθώκ.
Τμ πνμζπέδημ Νόμμο με ηηξ πνςημθακείξ δηαηάλεηξ γηα ηεκ Παγθόζμηα θαη Ειιεκηθή
πναγμαηηθόηεηα δηαιύεη ηεκ δεμόζηα Ακώηαηε Εθπαίδεοζε ηεξ πώναξ μαξ επηδηώθμκηαξ, πςνίξ
θαμία ζοδήηεζε, ηε ζσρρίκνωζή ηης, με ημ πνόζπεμα ηεξ ελμηθμκόμεζεξ πόνςκ. Η ζοννίθκςζε
ημο πνόκμο ζπμοδώκ θαη ε δοκαηόηεηα πνμγναμμάηςκ μηθνήξ δηάνθεηαξ, ζε ζοκδοαζμό με ηα
ηενάζηηα πνμβιήμαηα οπμδμμώκ θαζηζημύκ ηα Πακεπηζηήμηα Κέκηνα Καηάνηηζεξ, με απμθμίημοξ
πςνίξ επανθείξ γκώζεηξ θαη πςνίξ επαγγειμαηηθά δηθαηώμαηα. Με ημ πνμζπέδημ αοηό επηπεηνείηαη
ε πνόζδεζε ηςκ Πακεπηζηεμίςκ ζε δηεζκή θαη εγπώνηα ηδηςηηθά ζομθένμκηα θαη ε οπμβάζμηζε
ημο επηπέδμο γκώζεςκ ηςκ απμθμίηςκ με ζθμπό ηεκ εοθμιόηενε εθμεηάιιεοζή ημοξ θαηά ηεκ
ακαδήηεζε ενγαζίαξ.
Πημ ζογθεθνημέκα:
1.
Με ηηξ αιιαγέξ πμο πνμςζμύκηαη μιμθιενώκεηαη ε ηδηςηηθμπμίεζε ηςκ πακεπηζηεμίςκ ηεξ
πώναξ ηα μπμία οπμηάζζμκηαη μιμθιενςηηθά ζηηξ δοκάμεηξ ηεξ αγμνάξ. Δεμημονγείηαη έηζη έκα
επηπεηνεμαηηθό πακεπηζηήμημ λέκμ θαη επζνηθό πνμξ ηε βαζηθή γκώζε θαη ηεκ ένεοκα αιιά θαη ηε
μόνθςζε ηςκ κέςκ. Η εμπεηνία άιιςκ πςνώκ έδεηλε όηη ε θνίζε ζηεκ Ακώηαηε Εθπαίδεοζε
μλύκζεθε αθόμε πενηζζόηενμ όζμ ηα πακεπηζηήμηα απμμαθνύκμκηαη από ημκ απμθιεηζηηθά δεμόζημ
θαη αθαδεμασθό ημοξ παναθηήνα θαη μεηαηνέπμκηαη ζε επηπεηνήζεηξ. Η αγμναία ιεηημονγία ηςκ
πακεπηζηεμίςκ έθενε ζεαμαηηθή οπμβάζμηζε ζηηξ ζπμοδέξ θαη ακοπένβιεηα εμπόδηα ζηεκ
ενεοκεηηθή ημοξ δναζηενηόηεηα. Είπε ανκεηηθά απμηειέζμαηα πάκς ζηεκ ελέιηλε θαη ηεκ
απνόζθμπηε άζθεζε ημο ένγμο ημο δηδαθηηθμύ θαη ενεοκεηηθμύ πνμζςπηθμύ. Δεμημύνγεζε
αβέβαηεξ θαη εοιύγηζηεξ ζπέζεηξ ενγαζίαξ πάκς ηηξ μπμίεξ πνμζανμόζηεθακ θαη μη δηαδηθαζίεξ
ελέιηλεξ θαη μη αμμηβέξ ημο Δηδαθηηθμύ Πνμζςπηθμύ. Οδήγεζε ζηε μαδηθή οπμβάζμηζε ηςκ
πακεπηζηεμίςκ θαη ζηε ζπεδηαζμέκε ακάδεηλε ειάπηζηςκ ελ αοηώκ – ςξ ηδνομάηςκ «Ανηζηείαξ»,
πμο ζογθέκηνςζακ θαη ημ μεγαιύηενμ μένμξ ηεξ ένεοκαξ – ειεγπμμέκςκ όμςξ πιήνςξ από ηηξ
επηπεηνήζεηξ, Η πιεημρεθία ηςκ πακεπηζηεμίςκ θαηαδηθάδμκηαη κα επηηειμύκ έκα δεοηενεύμκηα ή
θαη απμθιεηζηηθά εθπαηδεοηηθό νόιμ, απεμπμιώκηαξ ηεκ ενεοκεηηθή ημοξ δναζηενηόηεηα. Μάιηζηα,
ζηεκ πενίπηςζε ηεξ πώναξ μαξ αοηά ηα επηπεηνεμαηηθμπμηεμέκα ηδνύμαηα πνμμνίδμκηαη κα είκαη

θζεκά πανανηήμαηα λέκςκ ακηίζημηπςκ ηδνομάηςκ, όπςξ δείπκεη ε ζοζηεμαηηθή ζύκδεζε βαζηθώκ
ιεηημονγηώκ ημοξ με «εηδηθμύξ» ηεξ αιιμδαπήξ.
2.
Η εηζαγςγή ημο ζεζμμύ ημο Σομβμοιίμο, ημ μπμίμ είκαη έκα πακημδύκαμμ όνγακμ δημίθεζεξ
με αμεηβόμεκα μέιε θαη με ηε ζομμεημπή ηςκ παναγόκηςκ ηεξ αγμνάξ θαζώξ θαη μη «επώκομεξ
έδνεξ», αιιμηώκμοκ ημκ δεμόζημ θαη αθαδεμασθό παναθηήνα ηςκ πακεπηζηεμίςκ θαη ακαηνμύκ ηεκ
θμηκςκηθή ημοξ απμζημιή. Δεκ ιαμβάκεηαη πνόκμηα γηα ακηηπνμζςπεοηηθόηαηα ημο Σομβμοιίμο
θαηά Σπμιή θαη έηζη ειιμπεύεη μ θίκδοκμξ ηα εθιεγμέκα μέιε ημο κα πνμένπμκηαη μμκάπα από ημ
απείνςξ πμιοπιεζέζηενμ Τμήμα εκόξ ΑΕΙ. Ταοηόπνμκα, ε εζςηενηθή ιεηημονγία ηςκ ακώηαηςκ
ηδνομάηςκ δεκ αθμιμοζεί ηεκ αθαδεμασθή δεμκημιμγία αιιά μημείηαη μιμέκα θαη πενηζζόηενμ αοηή
ηςκ εηαηνεηώκ. Σημ πιαίζημ αοηό ηα επηζηεμμκηθά πεδία πμο θαιιηενγμύκηαη θαζμνίδμκηαη
απμθιεηζηηθά από ηηξ επηιμγέξ ηςκ επηπεηνεμαηηθώκ θύθιςκ θαη ημ ένγμ αλημιμγείηαη με αγμναία
θνηηήνηα. Πανάιιεια με ηηξ δναμαηηθέξ θαη άκεο μπμηαζδήπμηε ιμγηθήξ πενηθμπέξ ηεξ
πνεμαημδόηεζεξ ηςκ πακεπηζηεμίςκ ημ θόζημξ μεηαθένεηαη ζημοξ θμηηεηέξ θαη ηηξ μηθμγέκεηέξ
ημοξ θαη πνμεημημάδεηαη ε επηβμιή δηδάθηνςκ.
3.
Η αιιαγή ημο ηνόπμο εηζαγςγήξ ζηα πακεπηζηήμηα, πμο ήδε πνμώζεζε ε θοβένκεζε είκαη
πνμθακέξ όηη γίκεηαη γηα μηθμκμμηθμύξ ιόγμοξ θαη όπη γηα ηε δηεοθόιοκζε ηεξ πνόζβαζεξ ηεξ
κεμιαίαξ ζηα πακεπηζηήμηα. Η αιιαγή αοηή ζα δεμημονγήζεη αζθοθηηθέξ θαηαζηάζεηξ ζηεκ
ιεηημονγία ηςκ πακεπηζηεμίςκ θαη ημο δηδαθηηθμύ θαη ενεοκεηηθμύ πνμζςπηθμύ ημοξ. Τμ
απμηέιεζμα ζα είκαη κα εκηαζμύκ μη ηαληθμί θναγμμί ζηε κεμιαία γηαηί ημ κέμ ζεζμηθό πιαίζημ ζα
δεμημονγήζεη κέμοξ μηθμκμμηθμύξ θναγμμύξ γη’ αοηήκ.
4.
Η εηζαγςγή ζηηξ Σπμιέξ με ημ ακηίζημηπμ «πηοπίμ» θαη όπη ζηα Τμήμαηα με ηεκ απαηειή
δοκαηόηεηα «ημο θάζε θμηηεηή γηα ημ δηθό ημο πνόγναμμα», μοζηαζηηθά μδεγεί ζηεκ θαηάνγεζε ημο
πνμγνάμμαημξ ζπμοδώκ θαη ηεξ θαιιηένγεηαξ μιμθιενςμέκςκ επηζηεμμκηθώκ ακηηθεημέκςκ. Η
«αημμηθή επηιμγή» ημο θάζε θμηηεηή ζα θαζμνίδεηαη από με επηζηεμμκηθά θνηηήνηα, με βάζε ηηξ
ζογθονηαθέξ απαηηήζεηξ ηεξ αγμνάξ. Τμ γεγμκόξ αοηό ζα απμμαθνύκεη ημοξ θμηηεηέξ από ηε
ζογθνμηεμέκε γκώζε εκόξ επηζηεμμκηθμύ ακηηθεημέκμο θαη ημοξ θαζηζηά πενηζζόηενμ εοάιςημοξ
ζε αιιαγέξ ζηεκ αγμνά ενγαζίαξ. Τα εοιύγηζηα πνμγνάμμαηα (3εηή αιιά αθόμε θαη 1εηή)
ελοπενεημύκ ηηξ εοιύγηζηεξ ζπέζεηξ ενγαζίαξ θαη ελαημμηθεύμοκ ηα ενγαζηαθά δηθαηώμαηα με
απμηέιεζμα ε ζοκηνηπηηθή πιεημρεθία ηςκ πηοπημύπςκ κα μεκ μπμνεί κα δηεθδηθήζεη ζοιιμγηθά
αλημπνεπή αμμηβή θαη απαζπόιεζε.
5.
Με ημκ ιεγόμεκμ «Καιιηθνάηε ηεξ ακώηαηεξ εθπαίδεοζεξ», όπςξ ήδε έθακε ζηηξ άιιεξ
βαζμίδεξ ηεξ εθπαίδεοζεξ, ζοννηθκώκεηαη ε ΑΕ θαη μεηώκμκηαη μη εηζαθηέμη (πνάγμα πμο ήδε
έγηκε εθέημξ θαη αοημηειώξ). Τμ μλύμςνμ είκαη όηη αοηό πναγμαημπμηείηαη από ημοξ ίδημοξ μη
μπμίμη πςνίξ ημκ ακαγθαίμ ζπεδηαζμό, είκαη οπεύζοκμη γηα ηε δηαζπμνά πακεπηζηεμηαθώκ
ημεμάηςκ θαη ΤΕΙ ζε θάζε γςκηά ηεξ πώναξ θαη ζε μνηζμέκεξ πενηπηώζεηξ με απίζακα γκςζηηθά
ακηηθείμεκα. Τεκ ίδηα ζηηγμή μάιηζηα οπμπνεμαημδμημύζακ ηεκ ακώηαηε εθπαίδεοζε με
απμηέιεζμα ηηξ ηενάζηηεξ ειιείρεηξ ζε οπμδμμέξ θαη πόνμοξ θαη ηεκ απαλίςζε πμιιώκ
πακεπηζηεμηαθώκ ημεμάηςκ. Τώνα μέζα από ημκ «Καιιηθνάηε» πνμςζμύκ ηεκ βίαηε μμαδμπμίεζε
θαη οπμβάζμηζε δηαθνηηώκ θαη παναδμζηαθά αοημηειώκ γκςζηηθώκ πεδίςκ.
6.
Με ηα δηεζκή εθιεθημνηθά θαη ημοξ μάκαηδεν μοζηαζηηθά απαληώκεη ημοξ έιιεκεξ
πακεπηζηεμηαθμύξ ςξ οπμδεέζηενμοξ, ακεπανθείξ θαη δηεθζανμέκμοξ, ζε ακηίζεζε με ημοξ λέκμοξ
πμο αοηόμαηα ακαγμνεύμκηαη ςξ επηζηεμμκηθά θαη εζηθά ακώηενμη. Μάιηζηα όηακ μία ηέημηα
νύζμηζε είκαη εοιόγςξ αδηακόεηε γηα ηα πακεπηζηεμηαθά ζοζηήμαηα ηςκ πςνώκ από ηηξ μπμίεξ
δεηά «εηδηθμύξ».

7.
Καηανγεί ημ εκηαίμ μηζζμιόγημ ηςκ πακεπηζηεμηαθώκ θαη δεμημονγεί έκα ενγαζηαθό
θαζεζηώξ (ηδηαίηενα όζμκ αθμνά ηεκ μμκημόηεηα θαη ημ μηζζμιόγημ) ίδημ με αοηό ηςκ αημμηθώκ
ζομβάζεςκ ζηειεπώκ επηπεηνήζεςκ. Τμ θνάημξ ζα πανέπεη έκα θαηώηαημ μηζζό, μ μπμίμξ, ζημ
πιαίζημ ημο Μκεμμκίμο, πναθηηθά ζα είκαη έκα «επίδμμα» επηβίςζεξ. Η ζομπιήνςζε αοημύ ημο
επηδόμαημξ ημο θάζε δηδάζθμκηα ζα γίκεηαη από ημ θάζε πακεπηζηήμημ λεπςνηζηά, ακάιμγα με
ημοξ «ίδημοξ» πόνμοξ πμο δηαζέηεη θαη ακάιμγα ηεκ «αλημιόγεζε» ηόζμ ζε ζοιιμγηθό όζμ θαη ζε
αημμηθό επίπεδμ. Εηζάγεηαη κέα βαζμίδα δηδαθηηθμύ πνμζςπηθμύ πενημνηζμέκςκ δηθαηςμάηςκ. Ο
μηζζόξ όιςκ ηςκ ενγαδόμεκςκ ζημ πακεπηζηήμημ ζα είκαη οπό ζοκεπή δηαβμύιεοζε με ημ
Σομβμύιημ Δημίθεζεξ.
8.
Σοννηθκώκεη δναζηενηόηεηεξ με απμιύζεηξ πνμζςπηθμύ μέζα από ζογπςκεύζεηξ θαη
θαηανγήζεηξ Τμεμάηςκ γηα κα δεμημονγεζμύκ ηδνύμαηα ζογθεκηνςμέκα θαη εοέιηθηα γηα ζύκαρε
εηαηνηθώκ ζπέζεςκ με ηηξ επηπεηνήζεηξ. Η «αλημιόγεζε θαη ιμγμδμζία» ζα γίκεηαη με ηα θνηηήνηα
ηεξ αγμνάξ.
9.
Κάκεη αοζηενόηενε ηεκ αθαδεμασθή ηενανπία θαη πενημνίδεη ηεκ αθαδεμασθή ειεοζενία ηςκ
παμειόηενςκ βαζμίδςκ θαζώξ ε μμκημόηεηα απμμαθνύκεηαη πμιύ (απμθηάηαη ζε ρειόηενεξ
βαζμίδεξ) θαη αοηό ζοκεπάγεηαη, όπςξ έπεη δείλεη ε εμπεηνία ημο ελςηενηθμύ, ό,ηη ζα αθμνά μόκμ
μία μηθνή μεημρεθία πακεπηζηεμηαθώκ.
Απαηημύμε από ηεκ θοβένκεζε κα μεκ θαηαζέζεη ηεξ θαηεδαθηζηηθή αοηή
πανέμβαζε πμο αηθκηδηαζηηθά πνμςζεί.

κμμμζεηηθή

Καιμύμε ηα πακεπηζηεμηαθά ηδνύμαηα κα ακηηδνάζμοκ άμεζα ζημ θοβενκεηηθό «πναληθόπεμα»
με πμιύμμνθεξ θηκεημπμηήζεηξ. Εθόζμκ ε θοβένκεζε πνμπςνήζεη κα ανκεζμύκ κα εθανμόζμοκ
αοηό ημ κμμμζεηηθό ηεναημύνγεμα θαη κα πνμπςνήζμοκ με ημ λεθίκεμα ηεξ αθαδεμασθήξ
πνμκηάξ ζε θηκεημπμηήζεηξ θζάκμκηαξ μέπνη θαη ηεκ ακαζημιή ιεηημονγία ηςκ ηδνομάηςκ.
Καιμύμε ηεκ εγεζία ΠΟΣΔΕΠ κα πάρεη κα ζοκαηκεί με ηεκ πμιηηηθή εγεζία ημο Υπμονγείμο,
δηόηη δηαθμνεηηθά ζα είκαη οπόιμγε ζηεκ Πακεπηζηεμηαθή θμηκόηεηα. Επίζεξ επεηδή ε ζεμενηκή
εγεζία ηεξ έπεη ήδε δείλεη επακεηιεμμέκα δείγμαηα ζομβηβαζμμύ, θαιμύμε ημοξ ζοιιόγμοξ ΔΕΠ
κα ζοκημκηζζμύκ άμεζα μη ίδημη.
Καιμύμε ηεκ πακεπηζηεμηαθή θμηκόηεηα – δηδάζθμκηεξ, θμηηεηέξ θαη ενγαδόμεκμοξ ζηε
δεμημονγία εκόξ εκηαίμο μεηώπμο παηδείαξ εκάκηηα ζηε ρήθηζε ηςκ αιιαγώκ πμο
πνμακαγγέιιμκηαη.
Σοκάδειθμη αοηή ηεκ πενίμδμ πνέπεη όιμη κα αγςκηζημύμε γηα ηε δηαμόνθςζε Ακώηαηεξ
Εθπαίδεοζεξ εκηαίαξ, απμθιεηζηηθά δεμόζηαξ θαη δςνεάκ, ζύγπνμκεξ, ορειμύ επηπέδμο, με
δεμμθναηηθή ιεηημονγία,, πμο ζα οπενεηεί ημ δνόμμ ακάπηολεξ πνμξ όθειμξ ημο ειιεκηθμύ ιαμύ.
Η οπόζεζε ηεξ Ακώηαηεξ Εθπαίδεοζεξ δεκ αθμνά μόκμ ηεκ πακεπηζηεμηαθή θμηκόηεηα αιιά είκαη
οπόζεζε ηεξ μεγάιεξ πιεημρεθίαξ ηςκ ενγαδόμεκςκ ηεξ πώναξ πμο ηα παηδηά ηεξ ζπμοδάδμοκ
ζηεκ ακώηαηε εθπαίδεοζε. Τμ μέιιμκ ηεξ πώναξ ελανηάηαη απ’ αοηήκ. Γη’ αοηό θαιμύμε ημ ζύκμιμ
ηςκ ζοκδηθαιηζηηθώκ μνγακώζεςκ κα ζοζηναηεοζμύκ εκάκηηα ζηεκ θοβενκεηηθή πνμζπάζεηα
δηάιοζεξ ηεξ ΑΕ.
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