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Σχέδιο ΑΘΗΝΑ
Συνέχεια της πολιτικής αποσάθρωσης και ιδιωτικοποίησης της Ανώτατης Εκπαίδευσης
Σήµερα όσο ποτέ άλλοτε, ο λαός και η νεολαία της χώρας µας δικαιούνται να απολαµβάνουν σύγχρονη
Ανώτατη Εκπαίδευση υψηλού επιπέδου, µε δηµοκρατική λειτουργία, αποκλειστικά ∆ηµόσια και ∆ωρεάν.
Σήµερα, όσο ποτέ άλλοτε, απαιτείται η αναδιαµόρφωση της Ανώτατης Εκπαίδευσης έτσι ώστε να στηρίζει
την εξέλιξη του συνόλου των επιστηµών και την ανάπτυξη της τεχνολογίας, την ανάπτυξη επιστηµονικού
δυναµικού ικανού να συµβάλει στην αξιοποίηση των παραγωγικών δυνατοτήτων της χώρας και τη συνεχή
βελτίωση του υλικού και του πνευµατικού επιπέδου του λαού µας.
Σε αντίθεση µε τα παραπάνω, οι επιχειρούµενες εκπαιδευτικές αναδιαρθρώσεις υπηρετούν σήµερα, όσο
ποτέ άλλοτε, τη διακηρυγµένη στρατηγική επιλογή της ΕΕ για µετατροπή της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης σε
πεδίο επιχειρηµατικού ανταγωνισµού µε στόχο την εξυπηρέτηση της κερδοφορίας των επιχειρήσεων.
Επιταχύνουν την αποσάθρωση των εργασιακών σχέσεων και µείωση των µισθολογικών απολαβών του
∆ιδακτικού/Ερευνητικού προσωπικού. Οικοδοµούν µια αγορά φθηνής µισθωτής επιστηµονικής εργασίας για
τις κάθε είδους, δηµόσιες και ιδιωτικές, εκπαιδευτικές επιχειρήσεις που αναπτύσσονται. Προωθούν την
αντίληψη ότι το µεγάλο κεφάλαιο και η κερδοφορία του, η επιχειρηµατικότητα γενικώς, αποτελούν
νοµοτελειακά την κινητήρια δύναµη καθορισµού του προσανατολισµού, της δοµής και του περιεχοµένου
των σπουδών και της έρευνας.
Τα παραπλανητικά λόγια για «εξορθολογισµό» της ∆ηµόσιας Ανώτατης Εκπαίδευσης, για «εξοικονόµηση
πόρων», «χωροταξική αναδιάρθρωση», µε δήθεν «ακαδηµαϊκά κριτήρια», δεν µπορούν να κρύψουν ότι το
σχέδιο ΑΘΗΝΑ, όπως και παλαιότερα ο «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» για την Ανώτατη Εκπαίδευση, εντάσσεται στο
γενικότερο πλάνο της άρχουσας τάξης να µειώσει ακόµα παραπέρα τη δηµόσια δαπάνη για την Ανώτατη
Εκπαίδευση και ταυτόχρονα να διαµορφώσει εκπαιδευτικά ιδρύµατα που θα εξυπηρετούν τις ανάγκες του
µεγάλου κεφαλαίου σε συνθήκες οικονοµικής κρίσης του καπιταλιστικού συστήµατος. Αποτελεί τη συνέχεια
των πολιτικών «διεύρυνσης» της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης της προηγούµενης δεκαετίας, που
«επιχορηγήθηκαν» από την ΕΕ µέσω των περίφηµων ΕΠΕΑΕΚ. Πολιτικών που εφάρµοσαν τα κυβερνητικά
κόµµατα µε την συµβολή πρυτανικών αρχών και τη στήριξη των φιλοκυβερνητικών συνδικαλιστικών
παρατάξεων, στρώνοντας το δρόµο για την αποσύνδεση πτυχίου – επιστηµονικού αντικειµένου, αλλά και την
ιδιωτικοποίηση της Ανώτατης Εκπαίδευσης και στοχεύοντας σταθερά στην παραγωγή φθηνού και µερικώς
καταρτισµένου επιστηµονικού δυναµικού.
Η οικονοµική ασφυξία που επιβάλλεται στο σύνολο της δηµόσιας εκπαίδευσης σε συνδυασµό µε την πλήρη
απελευθέρωση λειτουργίας ιδιωτικών κολεγίων καταδεικνύουν ξεκάθαρα ότι το προωθούµενο σχέδιο
ΑΘΗΝΑ όχι µόνο δεν έρχεται να διορθώσει τις «αστοχίες» των προηγούµενων πολιτικών, αλλά αντίθετα
στοχεύει στη συρρίκνωση και αποδιάρθρωση της Ανώτατη Εκπαίδευση µε συνοπτικές διαδικασίες.
Απορρίπτουµε το σχέδιο ΑΘΗΝΑ όχι επειδή αποδεχόµαστε την τρέχουσα διάρθρωση και τις
παθογένειες της Ανώτατης Εκπαίδευσης. ∆εν αποδεχόµαστε όµως αυτή η κατάσταση να γίνει το
πρόσχηµα για την ολοκληρωτική παράδοση της Ανώτατης Εκπαίδευσης στις επιδιώξεις της ιδιωτικής
κερδοφορίας και το τσάκισµα των δικαιωµάτων εργαζοµένων και φοιτητών σε Πανεπιστήµια και ΤΕΙ.
Η απάντηση των πανεπιστηµιακών δασκάλων δεν πρέπει να είναι η αναζήτηση "τοπικών αναπτυξιακών"
λύσεων ούτε ο "επιστηµονικός σωβινισµός" και η πολεµική µεταξύ των ∆ηµόσιων Ιδρυµάτων. Η επίθεση στη
∆ηµόσια Ανώτατη Εκπαίδευση βρίσκεται σε ενιαίο πλαίσιο µε την επίθεση στη ∆ηµόσια Υγεία, την
Περίθαλψη, την Κοινωνική Πρόνοια και ενιαία πρέπει να αντιµετωπισθεί. Οι συµµαχίες του κινήµατος σε
πανεπιστήµια και ΤΕΙ πρέπει να αναζητηθούν στο λαϊκό κίνηµα και όχι στους τοπικούς παράγοντες, το
πολιτικό προσωπικό και τις πολιτικές δυνάµεις που ΣΥΝΕΒΑΛΑΝ, ΣΤΗΡΙΞΑΝ, ΨΗΦΙΣΑΝ,
ΕΦΑΡΜΟΖΟΥΝ το σύνολο του νοµικού πλαισίου και των πολιτικών που έχουν οδηγήσει τα ΑΕΙ και
ολόκληρη την κοινωνία στη σηµερινή βαρβαρότητα.

Η απάντηση στο σχέδιο ΑΘΗΝΑ είναι η διεκδίκηση Ανώτατης Εκπαίδευσης µε οργάνωση και
προσανατολισµό πάνω στους ακόλουθους βασικούς άξονες:
D Η Ανώτατη Εκπαίδευση είναι αποκλειστικά ∆ηµόσια και ∆ωρεάν, χωρίς σχολές και τµήµατα πολλών
κατηγοριών, ταχυτήτων, ακαδηµαϊκών επιπέδων, επαγγελµατικών προοπτικών, χωρίς οικονοµικά
εµπόδια πρόσβασης σε αυτήν.
D Κατάργηση του αναχρονιστικού-αντιεπιστηµονικού διαχωρισµού σε πανεπιστηµιακή και τεχνολογική
Ανώτατη Εκπαίδευση.
D Χρηµατοδότηση του συνόλου των εκπαιδευτικών και ερευνητικών αναγκών αποκλειστικά από τον
κρατικό προϋπολογισµό.
D Συγκρότηση Τµηµάτων ανά επιστηµονικό αντικείµενο. Το περιεχόµενο και η οργάνωση των
προγραµµάτων σπουδών τους εισάγουν τους φοιτητές στις βασικές αρχές της έρευνας, παρέχουν
επιστηµονική ειδίκευση στο επιστηµονικό αντικείµενο και πλήρη επαγγελµατική επάρκεια µε την
απόκτηση του πτυχίου, σε ενιαίο κύκλο προπτυχιακών σπουδών.
D Μεταπτυχιακές σπουδές, που οδηγούν στην παραγωγή νέας γνώσης και καταλήγουν αποκλειστικά σε
διδακτορικό δίπλωµα.
D Προσανατολισµός της έρευνας, ώστε να υπηρετεί τις λαϊκές ανάγκες και να µην καθορίζεται από τα
ιδεολογικά, πολιτικά, οικονοµικά συµφέροντα των επιχειρηµατιών. Αποκλειστική χρηµατοδότηση από
τον κρατικό προϋπολογισµό, σε ύψος που να καλύπτονται µε επάρκεια όλοι οι τοµείς της.
D Θωράκιση του δηµόσιου χαρακτήρα των ΑΕΙ µε επαρκείς αµοιβές των λειτουργών του, που ταυτόχρονα
θα έχουν ως πλήρη και αποκλειστική απασχόληση την ενασχόληση µε την επιστηµονική έρευνα και
διδασκαλία, χωρίς να υποβάλλονται σε εκβιασµούς για να γίνουν επιχειρηµατίες ή υπεργολάβοι και
υπάλληλοι επιχειρηµατικών συµφερόντων.
D Απάλειψη κάθε δυνατότητας επιχειρηµατικής δραστηριότητας και δηµιουργίας εταιρειών οποιουδήποτε
τύπου (κερδοσκοπικές, εµπορικές, τεχνοβλαστοί, ΙΕΚ, ΚΕΚ, κτλ) είτε από τα ίδια τα πανεπιστήµια, είτε
από µέλη ∆ΕΠ.
D Κατάργηση κάθε είδους διδάκτρων, εξασφάλιση δωρεάν συγγραµµάτων, σίτισης, στέγασης όλων των
φοιτητών. Παροχή υποτροφιών για όλους τους υποψήφιους διδάκτορες.
D Στα πλαίσια συνολικής αναδιαµόρφωσης του εκπαιδευτικού συστήµατος, µετά από υποχρεωτική 2χρονη
προσχολική αγωγή και δωδεκάχρονη εκπαίδευση, ακολουθεί ένα αποκλειστικά δηµόσιο και δωρεάν
σύστηµα επαγγελµατικών σχολών για τα επαγγέλµατα που η άσκησή τους δεν απαιτεί πανεπιστηµιακές
σπουδές.
D Κατάργηση των διάφορων ΚΕΣ, ΙΕΚ, ΚΕΚ, ΕΕΣ, κτλ, και όλων των παραρτηµάτων των διαφόρων ξένων
πανεπιστηµίων στη χώρα µας που εµπορεύονται τις ελπίδες των νέων ανθρώπων.
Όσον αφορά στα επαγγελµατικά δικαιώµατα, το ακαδηµαϊκό δίπλωµα / πτυχίο θα πρέπει να παρέχει πλήρη
επιστηµονική ειδίκευση και πλήρη επαγγελµατική επάρκεια και να αποτελεί τη µοναδική προϋπόθεση για την
άσκηση του επαγγέλµατος χωρίς τη διαµεσολάβηση µηχανισµών διαπίστευσης επαγγελµατικής ικανότητας
των αποφοίτων.
Στην κατεύθυνση αυτή το κίνηµα σε πανεπιστήµια και ΤΕΙ πρέπει άµεσα να απαιτήσει:
• Να στηριχθεί η λαϊκή οικογένεια που σπουδάζει τα παιδιά της. Κατάργηση κάθε µορφής διδάκτρων σε
οποιοδήποτε επίπεδο. ∆ωρεάν στέγαση/σίτιση για όλους όσους σπουδάζουν µακριά από τις οικογένειές
τους. Επίδοµα για όσους φοιτητές δεν µπορούν να ανταποκριθούν στις οικονοµικές απαιτήσεις των
σπουδών.
• Να µην εγκαταλείψει κανένας φοιτητής τις σπουδές του για οικονοµικούς λόγους. Άµεση οικονοµική
ενίσχυση της φοιτητικής µέριµνας και της δωρεάν διανοµής συγγραµµάτων. Να εξασφαλισθεί η
απρόσκοπτη συνέχιση των σπουδών στο αντικείµενο και στο Τµήµα που εισήχθηκαν.
• Να αυξηθεί άµεσα η χρηµατοδότηση των ΑΕΙ για την αντιµετώπιση των µεγάλων αναγκών λειτουργίας
τους. Να καλύψει το κράτος όλες τις απώλειες από το “κούρεµα” των ταµειακών υπολοίπων των ΑΕΙ,
των ασφαλιστικών ταµείων και των νοσοκοµείων.
• Να κατοχυρωθεί οριστικά η πλήρης και αποκλειστική απασχόληση του διδακτικού και ερευνητικού
προσωπικού. Νέο ακαδηµαϊκό µισθολόγιο µε ενσωµάτωση όλων των επιδοµάτων στο βασικό µισθό και
κλιµάκωση των µισθών αναλογικότερα προς τις κατώτερες βαθµίδες, µε βάση τις 2000 ευρώ για τη
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χαµηλότερη βαθµίδα. Καθιέρωση της σύνταξης στο 80% του µισθού του τελευταίου εργασιακού έτους.
Να διορισθούν άµεσα τα εκλεγµένα µέλη ∆ΕΠ. Να µην εφαρµοστεί καµία µορφή «εφεδρείας» στο
δηµόσιο. Μόνιµη και σταθερή δουλειά του διοικητικού και λοιπού προσωπικού, µονιµοποίηση όλων των
συµβασιούχων.
Να µην επιτραπεί η λειτουργία Ιδιωτικών Πανεπιστηµίων υπό τη µορφή κολεγίων, να καταργηθούν οι
νόµοι 4009/11 και 4076/12, το "εθνικό πλαίσιο" επαγγελµατικών προσόντων, και κάθε µορφή
επιχειρηµατικότητας στα ΑΕΙ.
Να µην εφαρµοστεί η εξίσωση των τρίχρονων σπουδών µε τις τετράχρονες και πεντάχρονες των ΑΕΙ.

Μπροστά στην κρίσιµη καµπή που βρίσκεται η Ανώτατη Εκπαίδευση είναι αναγκαίο το κίνηµα στα ΑΕΙ να
απαιτήσει τη ριζική ανατροπή της σηµερινής κατάστασης. Να πολιτικοποιήσει το περιεχόµενο των
διεκδικήσεων απαιτώντας επιστηµονικό σχεδιασµό και κεντρικό προγραµµατισµό της Ανώτατης
Εκπαίδευσης που θα στηρίζει την οικονοµική, κοινωνική, επιστηµονική, µορφωτική ανάπτυξη της χώρας και
θα στοχεύει στην κάλυψη των διαρκώς αυξανόµενων αναγκών του ελληνικού λαού.
∆ΗΠΑΚ ΑΕΙ, 10-12-2012

