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ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΑΕΙ 

 

Για το νέο νόμο για την Ανώτατη Εκπαίδευση και Έρευνα και τη 

συνάντηση της ΠΟΣΔΕΠ, ΟΣΕΠ-ΤΕΙ και ΕΕΕ με την ηγεσία του 

Υπουργείου Παιδείας. 

 

 

Συναδέλφισσες/οι, 

 

Η κυβέρνηση Σύριζα-ΑΝΕΛ επιχειρεί να επιταχύνει τις διαδικασίες προσαρμογής της 

Ανώτατης Εκπαίδευσης και της Έρευνας στα πλαίσια του «οδικού χάρτη» των μνημονίων, 

των οδηγιών του ΟΑΣΑ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σύμφωνα με το Υπουργείο Παιδείας 

εντός του Μαΐου θα κατατεθεί νομοσχέδιο για την Ανώτατη Εκπαίδευση με στόχο να γίνει 

νόμος πριν από το καλοκαίρι. Το υπό επεξεργασία νομοσχέδιο θα ρυθμίζει θέματα που 

αφορούν: α) θέματα διοίκησης των ΑΕΙ, β) ακαδημαϊκά θέματα και γ) θέματα οργάνωσης των 

μεταπτυχιακών και διδακτορικών σπουδών. Σε πρόσφατη συνάντηση της ηγεσίας του 

Υπουργείου παιδείας με τις ομοσπονδίες του ΔΕΠ σε ΑΕΙ (ΠΟΣΔΕΠ), ΑΤΕΙ (ΟΣΕΠ-ΤΕΙ) 

και της Ένωσης Ελλήνων Ερευνητών (ΕΕΕ), το Υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε επίσης το 

σχεδιασμό του και για επικείμενο νομοσχέδιο που θα αφορά την οργάνωση και τη λειτουργία 

των προπτυχιακών σπουδών καθώς και νόμο που θα καθορίζει ζητήματα αναμόρφωσης της 

μέσης εκπαίδευσης και ειδικότερα του νέου διετούς λυκείου. 

 

Σύμφωνα με την κυβέρνηση, το προς κατάθεση νομοσχέδιο για την ΑΕ διαπνέεται, όπως 

άλλωστε και όλοι οι προηγούμενοι νόμοι, από παρόμοιες αξίες: τη διεύρυνση της «αυτονομίας» 

και της «αυτοδιοίκησης» των ιδρυμάτων, την «διαφάνεια», την «λογοδοσία», την 

«δημοκρατία», την «άμβλυνση των κοινωνικών αδικιών» κ.α. Όλα αυτά όμως δεν αποτελούν 

τίποτα άλλο από το επικοινωνιακό περίβλημα με το οποίο επιχειρείται να συσκοτιστούν οι 

συνέπειες της εμβάθυνσης των καπιταλιστικών αναδιαρθρώσεων στους χώρους της 

Ανώτατης Εκπαίδευσης και Έρευνας που θα επιφέρει ο νέος νόμος. Έτσι, μαζί με όλες τις 

προηγούμενες «αξίες», το υπό κατάρτιση νομοσχέδιο φέρνει τη θεσμοθέτηση των διδάκτρων 

στις μεταπτυχιακές σπουδές, εισάγει τη σαλαμοποίηση των πτυχίων και των τίτλων 

σπουδών, θεσμοθετεί την εκπροσώπηση των εμπορο-βιομηχανικών επιμελητηρίων σε 

συμβούλια χάραξης της «στρατηγικής» των ΑΕΙ σε περιφερειακό επίπεδο, θεσμοθετεί 

την μετατροπή των ΑΕΙ και των Ερευνητικών Ιδρυμάτων, σε επιχειρήσεις παροχής και 

εμπορίας εκπαιδευτικών και ερευνητικών προϊόντων για την εξασφάλιση ιδίων πόρων για 

τη λειτουργία τους, παγιώνει και ενισχύει τη συρρίκνωση της κρατικής χρηματοδότησης.  
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Η κυβέρνηση Σύριζα-ΑΝΕΛ με την ανακοίνωση των αξόνων που διέπουν το σχέδιο νόμου 

θεσμοθετεί το μοντέλο διοίκησης ενός ενιαίου χώρου Εκπαίδευσης και Έρευνας σε 

επιχειρηματικά πρότυπα πλήρως υποταγμένο στην υπηρεσία της καπιταλιστικής 

κερδοφορίας. Σε αυτή ακριβώς την κατεύθυνση βρίσκεται η θεσμοθέτηση των 

Περιφερειακών Ακαδημαϊκών Συμβουλίων Ανώτατης Εκπαίδευσης και Έρευνας (ΑΣΑΕΕ). 

Σε αυτά τα συμβούλια, σύμφωνα με τις διευκρινήσεις του Υπουργείου, Ιδρύματα με 

εκπροσώπους «μέλη ΔΕΠ/ΕΠ, ή ερευνητές της οικείας ή άλλης περιφέρειας ή και από το 

εξωτερικό» και εκπρόσωποι των Επιχειρηματικών Ομίλων, θα συμμετέχουν από κοινού στη 

«χάραξη στρατηγικής» των ΑΕΙ και των Ερευνητικών Ιδρυμάτων «σε περιφερειακό 

επίπεδο».  Είναι ξεκάθαρη η στόχευση της κυβέρνησης για πιο άμεση και ενεργό εμπλοκή 

των επιχειρήσεων στο χώρο της Ανώτατης Εκπαίδευσης και Έρευνας.  

 

Η κυβέρνηση Σύριζα-ΑΝΕΛ προχωρά ακόμη ένα βήμα στη μετατροπή των πτυχίων σε 

συλλογές πιστωτικών μονάδων και δεξιοτήτων. Σε αυτή την κατεύθυνση βρίσκεται η 

πρόβλεψη ότι οι φοιτητές, επιπλέον των μαθημάτων του Τμήματος εισαγωγής τους, θα 

μπορούν να παρακολουθούν και να εξετάζονται στο 25% των μαθημάτων ενός άλλου 

συνεργαζόμενου Τμήματος, με «αντάλλαγμα» ένα επιπλέον πιστοποιητικό. Με το πρόσχημα, 

πως αυτή η πρόβλεψη αυτή θα «διευρύνει τους ακαδημαϊκούς ορίζοντες των φοιτητών», 

διαλύεται πλήρως ή ισοτιμία των πτυχίων, δημιουργούνται νέες κατηγορίες αποφοίτων, ο 

καθένας με το δικό του τίτλο σπουδών, εύκολη βορά στη ζούγκλα της «αγοράς εργασίας».  

 

Με το πρόσχημα της «ομογενοποίησης» των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών 

(ΠΜΣ) εισάγονται ενιαίοι κανόνες για τα δίδακτρα (τέλη φοίτησης θα ονομάζονται στο νόμο), 

και για τα συνακόλουθα έσοδα των Πανεπιστημίων, καθώς και για το ύψος και την κατανομή 

των επιμισθίων στους Διδάσκοντες (μέλη ΔΕΠ, ΕΠ, Ερευνητές) που θα συμμετέχουν σε 

αυτά. Οι μεταπτυχιακές σπουδές, που τα τελευταία χρόνια έχουν μαζικοποιηθεί και 

θεωρούνται, λόγω της συνεχόμενης απαξίωσης των πτυχίων, ως ο αναγκαίος τίτλος 

σπουδών για την διεκδίκηση μιας θέσης εργασίας, ανάγονται πλέον και με το γράμμα του 

νόμου σε εμπορικά εκπαιδευτικά προϊόντα. Την ίδια στιγμή που οι νόμοι λειτουργίας της 

καπιταλιστικής οικονομίας έχουν βυθίσει τις λαϊκές οικογένειες στη φτώχεια, στην ανεργία, 

στη μετανάστευση η κυβέρνηση επιχειρεί να διαφημίσει κοινωνική ευαισθησία υποστηρίζοντας 

ότι μέρος των μεταπτυχιακών φοιτητών θα απαλλάσσονται από τα «τέλη φοίτησης» 

προκειμένου να εξασφαλισθεί η «ελεύθερη πρόσβαση των φοιτητών στα Π.Μ.Σ. ανεξάρτητα 

από την οικονομική τους κατάσταση»! Υποκρισία και εξαπάτηση σε όλο τους το μεγαλείο.  

 

Η διαφημιζόμενη, ως στοιχείο κοινωνικής ευαισθησίας της κυβέρνησης, πρόβλεψη για  

«απαλλαγή» μερίδας μεταπτυχιακών φοιτητών από τα δίδακτρα θα πρέπει, σύμφωνα με τους 

σχεδιασμούς του Υπουργείου, να συνοδεύεται «με παροχή επικουρίας, αποκλειστικά 

ακαδημαϊκού περιεχομένου, στο ίδρυμα». Παροχή δηλαδή, υποχρεωτικής απλήρωτης 

εργασίας ως «ισοδύναμο» των διδάκτρων! Το μέτρο αυτό θα διευρύνει, με το γράμμα του 

νόμου, την ελαστικοποίηση των εργασιακών σχέσεων στο σύνολο του προσωπικού στα 
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Πανεπιστήμια. Οι τεράστιες ελλείψεις σε προσωπικό στις γραμματείες, τις βιβλιοθήκες, τα 

εργαστήρια, τη διδασκαλία θα επιχειρηθεί να καλυφθούν με απλήρωτη εργασία, συμπιέζοντας 

κατ’ αυτό τον τρόπο τα δικαιώματα του συνόλου των εργαζομένων, διευρύνοντας την 

εργασιακή ζούγκλα με μια ακόμη μορφή εργασιακής σχέσης.  

 

Η ενημερωτική συνάντηση της ηγεσίας του Υπουργείου παιδείας με αντιπροσωπίες των 

διοικήσεων της ΠΟΣΔΕΠ, ΟΣΕΠ-ΤΕΙ και ΕΕΕ ανέδειξε επιπλέον και τη βαθύτατη σήψη 

του κυβερνητικού συνδικαλισμού. Οι ηγεσίες και των τριών ομοσπονδιών δήλωσαν τη 

συμφωνία τους στις κεντρικές κατευθυντήριες γραμμές του υπό κατάθεση νόμου αναμένοντας 

το πλήρες νομοσχέδιο για να τοποθετηθούν συνολικά. Τόσο η ΠΟΣΔΕΠ όσο και η ΟΣΕΠ-

ΤΕΙ συμφώνησαν με τη δημιουργία των ΑΣΑΕΕ, της γενίκευσης των διδάκτρων στις 

μεταπτυχιακές σπουδές, εκφράζοντας ωστόσο ενστάσεις στην επιβολή «πλαφόν» στο ύψος 

των επιμισθίων που θα λαμβάνουν οι διδάσκοντες στα ΠΜΣ, καθώς και για την πρόβλεψη 

συγκεκριμένου ποσοστού φοιτητών που θα απαλλάσσονται από τα δίδακτρα διεκδικώντας 

μεγαλύτερη «αυτονομία» στα ιδρύματα για τις σχετικές ρυθμίσεις. Η ηγεσία του υπουργείου 

παιδείας, δεν έκρυψε τη χαρά της για τη συμφωνία στα κύρια και δήλωσε θετική σε συζήτηση 

για τα δευτερεύοντα! Οι ηγεσίες της ΠΟΣΔΕΠ και ΟΣΕΠ-ΤΕΙ διεκδικώντας μεγαλύτερο 

μερίδιο για το διδακτικό προσωπικό από τα δίδακτρα, ανάγοντάς το μάλιστα ως μέτρο 

αποκατάστασης των μισθολογικών περικοπών, βάζουν ταφόπλακα στις διεκδικήσεις για 

αποκατάσταση των μισθολογικών. Αποδεχόμενες επίσης το μοντέλο της 

αυτοχρηματοδότησης της Ανώτατης Εκπαίδευσης και Έρευνας στέλνουν στις καλένδες τη 

διεκδίκηση της αύξησης των κρατικών δαπανών για την παιδεία, τη φοιτητική μέριμνα, 

την έρευνα.  

 

Η ΔΗΠΑΚ παρακολούθησε την ενημέρωση του Υπουργείου. Δήλωσε ότι με το νέο νόμο τα 

παιδιά των λαϊκών οικογενειών θα έρθουν αντιμέτωπα με νέους υψηλότερους ταξικούς 

φραγμούς στη μόρφωση. Οι άξονες του συγκεκριμένου νόμου θεσμοθετούν το Πανεπιστήμιο 

στα πρότυπα των επιχειρήσεων, υποτάσσουν τις σπουδές, την ανάπτυξη/εξέλιξη των 

επιστημών και της έρευνας στην καπιταλιστική κερδοφορία και τις αποξενώνουν από τις 

σύγχρονες πραγματικές λαϊκές ανάγκες. Το κίνημα στα ΑΕΙ και ΤΕΙ πρέπει να απορρίψει 

το σχέδιο νόμου, να καταδικάσει τον πρώην και νυν κυβερνητικό συνδικαλισμό. Μαζί με 

το φοιτητικό και σπουδαστικό κίνημα να διεκδικήσουν εκπαίδευση και έρευνα στην 

υπηρεσία του λαού και όχι των μονοπωλίων.   

 

ΔΗΠΑΚ ΑΕΙ, 5 Μαΐου 2017 


