Θέζεηξ ηεξ Σοζπείνςζεξ
Πακεπηζηεμηαθώκ
γηα ημ ζπέδημ κόμμο γηα ηεκ Ακώηαηε Εθπαίδεοζε

Τμ Σπέδημ Νόμμο γηα ηεκ Ακώηαηε Γθπαίδεοζε πμο θαηέζεζε ε
Υπμονγόξ Παηδείαξ, Δηα Βίμο Μάζεζεξ θαη Θνεζθεομάηωκ ζηηξ 21/7/2011
είκαη έκα θείμεκμ εθηαιηηθό, με απμοζία μνάμαημξ γηα ηεκ Παηδεία θαη ηεκ
Ένεοκα. Γίκαη έκα κμμμζπέδημ ακηηιόγμο θαη όπη δηαιόγμο με ηεκ
πακεπηζηεμηαθή θμηκόηεηα θαη μη δηαηάλεηξ ημο δηαθνίκμκηαη γηα ηε
θμβηθόηεηα αιιά θαη ηεκ επζνόηεηα με ηεκ μπμία ημ Υπμονγείμ Παηδείαξ
ακηημεηωπίδεη ηεκ αθαδεμαϊθή θμηκόηεηα.
Ο κέμξ κόμμξ:
Γίκαη ακηηζοκηαγμαηηθόξ γηαηί πιήηηεη ημ αοημδημίθεημ θαη
θαηαιύεη επί ηεξ μοζίαξ ηε δωνεάκ παηδεία με δναμαηηθή ζοννίθκωζε ηωκ
δεμμζίωκ δαπακώκ.
Γίκαη ακηηδεμμθναηηθόξ γηαηί ακαηνεί ηε δεμμθναηηθή ζομμεημπή
θαη εθπνμζώπεζε όιεξ ηεξ πακεπηζηεμηαθήξ θμηκόηεηαξ, αθμύ παναδίδεη ηηξ
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μιμθιενωηηθό μμκηέιμ δημίθεζεξ, ημ μπμίμ εκηζπύεη ηεκ αδηαθάκεηα, ηε
δηαθζμνά θαη ηεκ αοζαηνεζία.

Γίκαη ακηηθμηκςκηθόξ γηαηί μεηαθοιίεη έκα μεγάιμ μένμξ ημο
θόζημοξ ηεξ ιεηημονγίαξ ηωκ Ιδνομάηωκ ζημοξ θμηηεηέξ, ζηηξ θμηηήηνηεξ θαη
ζηηξ μηθμγέκεηεξ ημοξ.
Γίκαη ακηηεπηζηεμμκηθόξ γηαηί δηαιύεη ηα εκηαία πηοπία θαη
αθακίδεη ηεκ ένεοκα.
Τα παναθηενηζηηθά ημο κέμο κόμμο οπενεημύκ ηεκ θαηάνγεζε ηεξ
ζπέζεξ επηζηήμεξ θαη πηοπίμο, ηηξ ζοιιμγηθόηεηεξ θαη ημοξ όνμοξ ειεοζενίαξ
πμο απαηηεί ε παναγωγή κέαξ γκώζεξ, ηε δηάιοζε, εκ ηέιεη, ημο Δεμόζηαξ
Δωνεάκ Ακώηαηεξ Παηδείαξ θαη ηεκ ακαζύκηαλή ηεξ ωξ εμπμνεομαηηθμύ
αγαζμύ, ζύμθωκα με ηηξ επηηαγέξ ημο κεμθηιειεοζενηζμμύ.
Γηα κα επηηεοπζεί ημ επηζομεηό απμηέιεζμα πνέπεη κα ειεγπζμύκ ηα
Ιδνύμαηα θαηαιύμκηαξ ηε ζοιιμγηθή δημίθεζε. Σηε ζέζε ημοξ δμμείηαη έκα
πακίζπονμ 15μειέξ Σομβμύιημ, ημ μπμίμ είκαη θαηά ημ ήμηζο δημνηζμέκμ, με
ελμοζίεξ πμο πμηέ πνηκ δεκ είπακ άιια πακεπηζηεμηαθά όνγακα δημίθεζεξ.
Φςνίξ έιεγπμ, πςνίξ ιμγμδμζία.
Τμ Σομβμύιημ αοηό ζα δημνίδεη ημοξ Κμζμήημνεξ – ημκ Πνύηακε γηα
ηα Πακεπηζηήμηα θαη ημοξ Δηεοζοκηέξ – ημκ Πνόεδνμ γηα ηα ΤΕΙ.
Καηανγμύκηαη Τμήμαηα θαη Τμμείξ θαη ζηε ζέζε ημοξ δεμημονγμύκηαη
δηεοζοκηέξ ηςκ πνμγναμμάηςκ ζπμοδώκ θαη μμάδεξ δηδαζθόκηςκ πμο
απμκέμμοκ πηοπία. Όια ηα άιια όνγακα είκαη δηαθμζμεηηθά. Η Σύγθιεημξ
ηωκ Πακεπηζηεμίωκ, ε Σοκέιεοζε ηωκ ΤΓΙ, θαη ε Σοκέιεοζε ηωκ Σπμιώκ
ημοξ έπμοκ μόκμ ζομβμοιεοηηθό νόιμ (δηαηύπωζε γκώμεξ) πνμξ ημ
Σομβμύιημ θαη ηεκ Κμζμεηεία/Σπμιή, με ηεκ ηειεοηαία κα απμηειείηαη από ημ
δημνηζμέκμ
ζπμοδώκ.
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θαηανηίδμκηαη από ημ δημνηζμέκμ Πνύηακε/Πνόεδνμ θαη ζα εγθνίκμκηαη από
ημ Σομβμύιημ. Δεμημονγείηαη έκα αοηανπηθό θαη μιμθιενςηηθό μμκηέιμ
δημίθεζεξ

με ηεκ θαηάνγεζε ηεξ άμεζεξ εθιμγήξ ηωκ Ανπώκ ημο

Πακεπηζηεμίμο θαη ΤΓΙ θαη ηεκ οημζέηεζε ηεξ πναθηηθήξ ημο δημνηζμμύ ηωκ
πάκηωκ από έκα μιηγμμειέξ Σομβμύιημ. Εκηζπύεηαη με αοηόκ ημκ ηνόπμ ε
ζοκαιιαγή, μ θμμμαηηζμόξ θαη ε δηαθζμνά, εθόζμκ ζηηξ ήδε γκςζηέξ
μμνθέξ πμιηηηθήξ παζμγέκεηαξ ένπεηαη κα πνμζηεζεί μ επηπεηνεμαηηθόξ
πανεμβαηηζμόξ με ηε μμνθή θάπμηςκ «πνμζςπηθμηήηςκ» με γεκηθά
«πνμζόκηα».
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Πακεπηζηεμίςκ/ΕΠ ΤΕΙ μ κόμμξ θνμκηίδεη κα δηαμμνθώζεη θαηάιιειεξ
ζοκζήθεξ ώζηε ηα εθιεθημνηθά ζώμαηα κα ειέγπμκηαη, κα πεηναγςγμύκηαη.
Πώξ ζα γίκεηαη αοηό; Τα εθιεθημνηθά (Γπηηνμπέξ επηιμγήξ πιέμκ) ζα είκαη
επηαμειή θαη ζα θαζμνίδμκηαη πναθηηθά από ημκ Κμζμήημνα ύζηενα από
«δηαβμύιεοζε» με μέιε ηεξ Σπμιήξ. Η Γπηηνμπή επηιμγήξ ζα δεηά, εθηόξ
ηωκ άιιωκ, θαη γναπηή αλημιόγεζε από «δηαπνεπείξ» θαζεγεηέξ ημο
ελωηενηθμύ ή ζε ελαηνεηηθέξ μόκμ πενηπηώζεηξ ημο εζωηενηθμύ. Με αοηό ημ
ζπέδημ πμημ μέιμξ ΔΓΠ/ΓΠ μπμηαζδήπμηε βαζμίδαξ μπμνεί κα είκαη ήζοπμ
όηη ζα θνηζεί αλημθναηηθά από μιηγμμειή εθιεθημνηθά ζώμαηα πμο δημνίδμκηαη
από ημκ Κμζμήημνα/Δηεοζοκηή θαη ζοκεδνηάδμοκ πναθηηθά εκ θνοπηώ; Από
πόηε μ δημνηζμόξ μιηγμμειμύξ ζώμαημξ εθιεθηόνωκ από έκα πνόζωπμ
πνμάγεη ηεκ αλημθναηηθή θνίζε;
Γηα κα εκηζπύζεη ημ θόβμ πμο ζα παναθηενίδεη ηεκ θαζεμενηκόηεηα
ηωκ μειώκ ΔΓΠ/ΓΠ, μη πνμθενύλεηξ ζέζεωκ ΔΓΠ/ΓΠ ζα γίκμκηαη από ηεκ
Κμζμεηεία. Θα αλημιμγμύκηαη μη ακαπιενωηέξ πμο έπμοκ ζομπιενώζεη 8
πνόκηα ή μη θαζεγεηέξ πμο έπμοκ ζομπιενώζεη 5 πνόκηα, με επηηνμπή
επηιμγήξ, μνηζμέκε από ημκ Κμζμήημνα. Ακ θνίκμκηαη ανκεηηθά ζα
ηημωνμύκηαη με ελεοηειηζηηθέξ πμηκέξ: δεκ ζα ζομμεηέπμοκ ζε εθιεθημνηθά,
δεκ ζα δηδάζθμοκ ζηα μεηαπηοπηαθά θαη δεκ ζα επηβιέπμοκ ή ελεηάδμοκ

δηδαθημνηθά. Όζμ γηα ημοξ Λέθημνεξ θαη ημοξ Επίθμονμοξ; Οη Επίθμονμη
ακηημεηωπίδμκηαη ωξ ζομβαζημύπμη δηδάζθμκηεξ με μνηζμέκε ζεηεία. Μεηά
ημ πέναξ αοηήξ μ Επίθμονμξ ζα απμιύεηαη, εθηόξ ακ οπάνπεη ακάγθε (θαη
θοζηθά ακ είκαη θαη «θαιό παηδί») μπόηε ζα έπεη μηα ειπίδα κα γίκεη
Ακαπιενωηήξ. Ο θιεηζηόξ ανηζμόξ ζηηξ ελειίλεηξ οημζεηείηαη, έηζη ώζηε κα
ζηενηπζεί έμπναθηα ε επηπεηνμύμεκε επακαθμνά ηεξ μιηγανπηθήξ δμμήξ μέζα
ζημ Πακεπηζηήμημ. Οη Λέθημνεξ ηςκ Πακεπηζηεμίςκ θαη μη Καζεγεηέξ
Εθανμμγώκ ηςκ ΤΕΙ ελαθακίδμκηαη από ημ πάνηε. Σηε ζέζε ημοξ ζα
εμθακηζημύκ μη κέμη «407 θαη ΓΓΠ ΤΓΙ», εκηεηαιμέκμη δηδάζθμκηεξ με
αημμηθέξ ζομβάζεηξ ενγαζίαξ ηδηςηηθμύ δηθαίμο μνηζμέκμο πνόκμο. Όια ηα
μέιε ΔΓΠ/ΓΠ μεηαηνέπμκηαη ζε «οπαιιήιμοξ» πωνίξ ιόγμ θαη οπόζηαζε…
Ο κέμξ κόμμξ, δοζηοπώξ, δεκ ζα έπεη επηπηώζεηξ μόκμ ζηα μέιε
ΔΓΠ/ΓΠ αιιά ζε μιόθιενε ηεκ Αθαδεμαϊθή θμηκόηεηα, θμηηεηέξ θαη
ενγαδόμεκμοξ, θαη, θονίωξ, ζηεκ πμηόηεηα ηεξ πανεπόμεκεξ εθπαίδεοζεξ.
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ακηηθαζίζηακηαη με ηαπύννοζμα ηνηεηή πνμγνάμμαηα, μεηαηνέπμκηαξ ηεκ
εθπαίδεοζε ζε θαηάνηηζε. Με ηεκ «…πιήνε εθανμμγή ηωκ πηζηωηηθώκ

μμκάδωκ…» γηα ηεκ απόθηεζε πηοπίμο, ζα αζνμίδμκηαη μη μμκάδεξ πμο
παίνκεη μ ζπμοδαζηήξ από μαζήμαηα Πακεπηζηεμίωκ/ΤΓΙ, αιιά θαη
Ιδνομάηωκ Δηα Βίμο Γθπαίδεοζεξ, δειαδή ηδηωηηθά θμιιέγηα θαη δεμόζηα ΚΓΚ
θαη ΙΓΚ.
Καηανγμύκηαη ηα Τμήμαηα ςξ βαζηθή αθαδεμασθή θαη δημηθεηηθή
μμκάδα. Tα Τμήμαηα ακηηζημηπμύκ ζε Γπηζηήμεξ, ζε γκωζηηθά ακηηθείμεκα,
δειαδή, με ζοκμπή θαη αοημηέιεηα, όπωξ αοηά έπμοκ ηζημνηθά πνμζδημνηζζεί
θαη ελειηπζεί, θαη γηα αοηόκ ημκ ιόγμ ε αθαδεμαϊθή μνγάκωζε ζε Τμήμαηα
οπάνπεη ζε όια ηα Πακεπηζηήμηα δηεζκώξ. Οη Σπμιέξ ή ηα ζεμαηηθά
Πακεπηζηήμηα ακαθένμκηαη ζηε ζοκάθεηα μεηαλύ Γπηζηεμώκ, δεκ θαηανγμύκ
ηα ημήμαηα. Πανόηη ζηε πώνα μαξ ηα ηειεοηαία πνόκηα οπήνλακ ζηνεβιώζεηξ
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κα

γίκεη

πιήηημκηαξ

ακηζηόνεηα

ηεκ

αθαδεμαϊθή

ζογθνόηεζε

ηωκ

Πακεπηζηεμίωκ· μύηε ε ακάγθε εηζαγωγήξ ηωκ κέωκ θμηηεηώκ ζε εονύηενεξ
γκωζηηθέξ εκόηεηεξ απαηηεί ηε δηάποζε ηωκ Τμεμάηωκ ζηηξ Σπμιέξ. Ο
ζεηηθόξ αοηόξ ζηόπμξ μπμνεί κα επηηεοπζεί με ηεκ θαιύηενε μνγάκωζε ηωκ
Σπμιώκ θαη ημκ πενημνηζμό ηωκ ζηεγακώκ δηαπωνηζμώκ μεηαλύ ηωκ
Τμεμάηωκ.
Πνμβιέπεη μηα ελαηνεηηθά επηζθαιή εθπώνεζε θνίζημωκ ανμμδημηήηωκ
θαη οπμδμμώκ γηα ηεκ ένεοκα, θαζώξ θαη πακεπηζηεμηαθήξ πενημοζίαξ ζε
κμμηθό πνόζωπμ ηδηωηηθμύ δηθαίμο. Οοζηαζηηθά πνόθεηηαη γηα ηεκ πιήνε
ηδηωηηθμπμίεζε ζεμακηηθώκ ιεηημονγηώκ ημο ηδνύμαημξ μέζα ζε έκα αζαθέξ
πιαίζημ, αθμύ μη πιήνεηξ ανμμδηόηεηεξ ημο, ζα πενηγναθμύκ από οπό έθδμζε
πνμεδνηθά δηαηάγμαηα.
Άλημ ακαθμνάξ είκαη, επίζεξ, όηη ζημ κέμ κόμμ απιά δεκ οπάνπεη θαμία
δηάηαλε ζπεηηθή με ημ άζοιμ έηζη ώζηε ε κμμηθή ημο οπόζηαζε κα
απαιεηθζεί. Πνόθεηηαη γηα ηεκ απμζέςζε ημο πμιηηηθμύ αμμναιηζμμύ. Τμ
Αθαδεμαϊθό Άζοιμ είκαη ζεζμόξ ζύμθοημξ με ηεκ έκκμηα ημο Πακεπηζηεμίμο.
Έπεη θαηαθηεζεί με αγώκεξ θαη έπεη μεγάιε ζομβμιηθή ζεμαζία θαη βάνμξ.
Τεκ πνμκηά πμο πέναζε ηα Πακεπηζηήμηα θαη ηα ΤΓΙ δέπζεθακ ηεκ πημ
άγνηα επίζεζε από ηεκ μεηαπμιίηεοζε, απμηέιεζμα ηεξ εθανμμδόμεκεξ από
ηεκ θοβένκεζε "μκεμμκηαθήξ" πμιηηηθήξ:


μείωζε ηεξ πνεμαημδόηεζεξ ηωκ Ιδνομάηωκ ζε πμζμζηά πάκω από
50% ,



μείωζε ηωκ απμδμπώκ ηωκ μειώκ ΔΓΠ/μειώκ ΓΠ ΤΓΙ θαηά 20%,



"πάγωμα" ελειίλεωκ μειώκ ΔΓΠ/μειώκ ΓΠ ΤΓΙ,



άνκεζε δημνηζμμύ κεμεθιεγμέκωκ μειώκ ΔΓΠ/μειώκ ΓΠ ΤΓΙ,



απόιοζε απαναίηεηωκ ζομβαζημύπωκ δηδαζθόκηωκ (Π.Δ.407, ΓΓΠ
ΤΓΙ),



θαηαηγηζμόξ

πανακμμώκ
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θαη
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εγθοθιίωκ ημο Υπμονγείμο Παηδείαξ πνμξ ηα Ιδνύμαηα,


δεμημονγία θιίμαημξ ζοθμθακηίαξ θαη απαλίωζεξ ηωκ Αθαδεμαϊθώκ
μεηά από δήζεκ "ένεοκεξ ηεξ θμηκήξ γκώμεξ" πμο δεκ ηενμύκ μύηε
ημοξ ζημηπεηώδεηξ μεζμδμιμγηθμύξ θακόκεξ
Καη όια αοηά πωνίξ δοζηοπώξ κα πνμβιεζεί ε παναμηθνή ακηίζηαζε

από ηεκ εγεζία ηεξ ΠΟΣΔΓΠ.
Μεηά απ’ όια ηα παναπάκω ήιζε ημ πνμζπέδημ κόμμο ηεξ θ.
Δηαμακημπμύιμο ωξ επηζηέγαζμα ηωκ πνμζπαζεηώκ ηεξ θοβένκεζεξ κα
θαηανγήζεη ημ δεμόζημ, αθαδεμαϊθό θαη δωνεάκ Πακεπηζηήμημ θαη ΤΓΙ.
Η Σοζπείνωζε Πακεπηζηεμηαθώκ νηδηθά ακηίζεηε ζηε θηιμζμθία θαη,
θονίωξ, ζημοξ ζθμπμύξ πμο ένπεηαη κα ελοπενεηήζεη ημ ζογθεθνημέκμ
κμμμζπέδημ:
απμννίπηεη ημ Πνμζπέδημ ζημ ζύκμιό ημο, απαηηεί ηεκ άμεζε
απόζονζή ημο θαη δειώκεη όηη ζα αγςκηζζεί με θάζε μέζμ γηα ηεκ
επίηεολε αοημύ ημο ζηόπμο.
δειώκεη ηε ζηήνηλή ηεξ ζηεκ απόθαζε ηεξ 67εξ Σοκόδμο
Πνοηάκεςκ
δεηά από ημ Υπμονγείμ (α) κα εγθαηαιείρεη ηε μέπνη ζήμενα
πνμζθηιή

ηαθηηθή

ημο

δήζεκ

δηαιόγμο

θαη

ηεξ
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Πακεπηζηεμίςκ θαη ΤΕΙ θαη (β) κα δηαμμνθώζεη, μέζα ζημ επόμεκμ
αθαδεμασθό έημξ, θαηάιιειεξ ζοκζήθεξ γηα έκακ εηιηθνηκή, ηζόηημμ θαη
επμηθμδμμεηηθό δηάιμγμ με ηεκ αθαδεμασθή θμηκόηεηα, ιαμβάκμκηαξ έηζη
οπόρε ημο ηηξ επμηθμδμμεηηθέξ πνμηάζεηξ ηεξ γηα ηεκ μοζηαζηηθή
ακαμόνθςζε ηςκ Πακεπηζηήμηςκ θαη ηςκ ΤΕΙ, θαζώξ θαη ηεκ πνμζθμνά
ημοξ ζηεκ επηζηήμε θαη ζηηξ ακάγθεξ ηεξ θμηκςκίαξ.

