Διακήοσνη ΣΥΣ για ςξ 11ξ Σσμέδοιξ ΠΟΣΔΔΠ

Μια ρύμςξμη αμαδοξμή
Τα ςελεσςαία δϋξ και πλέξμ υοϊμια, η ελλημική κξιμχμία βοίρκεςαι ρςξ μάςι ςξσ Μμημξμιακξϋ
κσκλόμα. Με ποϊρυημα ςη «ρχςηοία ςηπ υόοαπ» και με απϊλσςη ποξρήλχρη ρςξ «δϊγμα ςξσ ρξκ», ξι
θιαρόςεπ ςηπ μεξτιλελεϋθεοηπ πξλιςικήπ επέβαλαμ, με μιαπ και δια ςηπ βίαπ, ςημ ιρξπέδχρη μιρθόμ
και ρσμςάνεχμ, ςημ καςάογηρη ακϊμη και ρςξιυειχδόμ εογαριακόμ δικαιχμάςχμ, ςη διάλσρη ςξσ
κξιμχμικξϋ κοάςξσπ, ςημ απανίχρη και, ακξλξϋθχπ, ιδιχςικξπξίηρη ςχμ δημξρίχμ αγαθόμ.
Η μεξτιλελεϋθεοη ασςή επίθερη δεμ μπξοξϋρε και, κσοίχπ, δεμ έποεπε μα ατήρει αλόβηςξ ςξ
Δημϊριξ Παμεπιρςήμιξ. Με ςημ ελλημική κξιμχμία άμασδη απϊ ςα δειμά ςχμ αλλεπάλληλχμ
«μμημξμίχμ», παοξσριάρςηκε μια μξμαδική εσκαιοία για μα μεςαλλαυθξϋμ ςα Παμεπιρςήμια
εταομϊζξμςαπ ςιπ επιςαγέπ ςηπ Μπξλϊμια, ϊπχπ διαςσπόθηκαμ ήδη απϊ ςη Σσμθήκη ςξσ Μάαρςοιυς και
κχδικξπξιήθηκαμ ρςη Σςοαςηγική ςηπ Λιρραβϊμαπ. Η ρςαδιακή απξυόοηρη ςξσ Κοάςξσπ απϊ ςη
υοημαςξδϊςηρη ςηπ ςοιςξβάθμιαπ εκπαίδεσρηπ, η μξμιμξπξίηρη πάρηπ τϋρεχπ και αμτίβξληπ
πξιϊςηςαπ ιδιχςικόμ κξλλεγίχμ, η επιβξλή ρϋμςξμχμ και επιταμειακόμ ρπξσδόμ υχοίπ ρσρςημαςική
καλλιέογεια επαοκξϋπ επιρςημξμικξϋ σπϊβαθοξσ, η απξρϋμδερη ςχμ πςσυίχμ απϊ εμιαία
επιρςημξμικά πεδία, η σπξβάθμιρη ρημαμςικόμ κλάδχμ κσοίχπ ρςιπ κξιμχμικέπ και αμθοχπιρςικέπ
επιρςήμεπ με ποϊρυημα ςημ αδσμαμία ρϋμδερήπ ςξσπ με ςημ «αγξοά» και η σπξμϊμεσρη ςχμ
ακαδημαψκόμ ελεσθεοιόμ, βοήκαμ πλέξμ ποϊρτξοξ, αλλά ϊυι ρςέοεξ έδατξπ. Οι δσμάμειπ πξσ
αμςιρςάθηκαμ ρςημ καςάογηρη ςξσ Άοθοξσ 16, παμεπιρςημιακξί, τξιςηςέπ και εογαζϊμεμξι, δήλχραμ
μαυηςικϊ παοϊμ και γι’ ασςϊ έποεπε μα ρσμςοιβξϋμ με κάθε μέρξ.
Οι Μμημξμιακέπ κσβεομήρειπ ςχμ ςελεσςαίχμ εςόμ επέτεοαμ πξλλαπλά και ρσμςοιπςικά υςσπήμαςα
ρςξ Δημϊριξ Παμεπιρςήμιξ επιδιόκξμςαπ ςημ καςάοοεσρή ςξσ, όρςε μα «απελεσθεοχθεί» η αγξοά ςηπ
αμόςαςηπ εκπαίδεσρηπ. Χοηριμξπξίηραμ χπ ϊπλα ςημ γκεμπελικξϋ ςϋπξσ ποξπαγάμδα καςά ςηπ
παμεπιρςημιακήπ κξιμϊςηςαπ, ςη δημιξσογία ρσμθηκόμ ξικξμξμικήπ και λειςξσογικήπ αρτσνίαπ ρςα
Ιδοϋμαςα, ςη μιρθξλξγική εναθλίχρη και εογαριακή αμαρτάλεια καθηγηςόμ και εογαζξμέμχμ, και ςημ
de facto καςάογηρη ςξσ Άοθοξσ 16 με διαδικαρίεπ θερμικήπ εκςοξπήπ. Και ϊλα ασςά, ϊυι απλά με ςημ
αμξυή αλλά και με ςημ αγαρςή ρσμεογαρία ςηπ ηγερίαπ ςηπ ΠΟΣΔΔΠ πξσ ποχςξρςάςηρε ρςη μεςαςοξπή
ςηπ ξμξρπξμδίαπ ρε κσβεομηςικϊ ϊογαμξ.

Ποξπαγάμδα καςά ςξσ δημόριξσ και δημξκοαςικξύ παμεπιρςημίξσ
Η παμεπιρςημιακή κξιμϊςηςα δέυςηκε μια άμεσ ποξηγξσμέμξσ εκρςοαςεία καςαρσκξτάμςηρηπ απϊ ςημ
κσβέομηρη και ςα τίλα ποξρκείμεμα ρε ασςήμ ΜΜΔ ςηπ διαπλξκήπ και ςηπ διατθξοάπ, ποξκειμέμξσ μα
πειρςεί η ελλημική κξιμχμία για ςημ αμάγκη ςηπ «μεςαοοϋθμιρηπ». Τα ελλημικά παμεπιρςήμια
ποξβάλλξμςαι χπ ξσοαγξί και παοίεπ ςηπ διεθμξϋπ επιρςημξμικήπ κξιμϊςηςαπ, παοά ςημ επαοκή – καςά
ςξ Υπξσογείξ Παιδείαπ – υοημαςξδϊςηρή ςξσπ. Και απ είμαι η ποαγμαςικϊςηςα ςελείχπ διατξοεςική. Οι
καςά κεταλή δαπάμεπ αμά τξιςηςή ποιμ ςημ κοίρη, ήςαμ υαμηλϊςεοεπ ακϊμη και απϊ ασςέπ ςξσ
Μενικξϋ, ςξ ξπξίξ είυε ςξ μιρϊ καςά κεταλή ΑΔΠ ςηπ Δλλάδαπ. Παοϊλα ασςά, ελλημικά παμεπιρςήμια
βοέθηκαμ αμάμερα ρςα 100 καλϋςεοα ςξσ κϊρμξσ, ακϊμη και με ςα μηδεμικήπ επιρςημξμικήπ ανίαπ
κοιςήοια ςχμ εμπξοικόμ διεθμόμ καςαςάνεχμ. Οι Έλλημεπ παμεπιρςημιακξί παοξσριάζξμςαι χπ μια
ελίς πξσ είμαι παυσλά αμειβϊμεμη και βξλεμέμη, υάοη ρε ταιμϊμεμα μεπξςιρμξϋ και διαπλξκήπ, και η
ξπξία αομείςαι μα ανιξλξγηθεί. Τίπξςε, ϊμχπ, δεμ αματέοεςαι για ςιπ επιςσυίεπ ρε επίπεδξ
εσοχπαψκόμ αμςαγχμιρςικόμ εοεσμηςικόμ ποξγοαμμάςχμ, για ςη θέρη πξσ καςαλαμβάμει η Δλλάδα
διεθμόπ χπ ποξπ ςημ επιρςημξμική ρσγγοατική δοαρςηοιϊςηςα, για ςξσπ υαμηλξϋπ μιρθξϋπ, ή για ςιπ
αμσπέοβληςεπ ξικξμξμικέπ και γοατειξκοαςικέπ δσρκξλίεπ πξσ αμςιμεςχπίζξσμ ξι Έλλημεπ
παμεπιρςημιακξί καθημεοιμά. Οι τξιςηςέπ παοξσριάζξμςαι, ξϋςε λίγξ ξϋςε πξλϋ, χπ η «γάγγοαιμα»
ςχμ παμεπιρςημίχμ: «αιόμιξι», αδιάτξοξι, «κξσκξσλξτϊοξι», «ποξρςάςεπ» παοαμϊμχμ, εμίξςε δε
παοαβάςεπ και ξι ίδιξι. Ασςή η ποξπαγάμδα είμαι απαοαίςηςη – μεςανϋ άλλχμ - για μα ρςοέτξμςαι ςα
βλέμμαςα μακοιά απϊ ςα δοαμαςικά ποξβλήμαςα ρίςιρηπ και ρςέγαρηπ, ςα ποξβλήμαςα με ςα
ρσγγοάμμαςα, ςημ ξικξμξμική αδσμαμία πξλλόμ τξιςηςόμ και τξιςηςοιόμ μα ρσμευίρξσμ ςιπ ρπξσδέπ
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ςξσπ και ςξμ εγκλχβιρμϊ ςξσπ αμάμερα ρςη μαζική μεςαμάρςεσρη, ςημ αμεογία ή ςημ εογαρία με
ενεσςελιρςικέπ αμξιβέπ ςηπ ςάνηπ ςχμ 500 εσοό. Για ςα καθερςχςικά ΜΜΔ ποξέυει η διαπϊμπεσρη
ϊρχμ ξοαμαςίζξμςαι έμα καλϋςεοξ παμεπιρςήμιξ και ξμειοεϋξμςαι μια πιξ δίκαιη κξιμχμία.

Οικξμξμική και λειςξσογική αρτσνία ςωμ Ιδοσμάςωμ
Μεςά απϊ ςοία έςη διαοκόμ μειόρεχμ ςηπ υοημαςξδϊςηρηπ ςχμ ΑΔΙ, ξ κοαςικϊπ ποξωπξλξγιρμϊπ για
ςξ ρϋμξλξ ςχμ Παμεπιρςημίχμ, καςαγοάτει για ςξ 2013 επιπλέξμ μείχρη ϋφξσπ 160 εκας. εσοό, με
ςημ ηγερία ςξσ Υπξσογείξσ ΠΘΠΑ μα αομείςαι μα ενηγήρει πξια αμάλσρη απέδεινε ϊςι είμαι αμαγκαία η
μέα ασςή πεοικξπή. Πξλλά Ιδοϋμαςα, ξι λειςξσογικέπ δαπάμεπ ςχμ ξπξίχμ έυξσμ μειχθεί έχπ 50% απϊ
ςξ 2009, θα δευθξϋμ τέςξπ και άλλη μείχρη, άγμχρςξ πϊρη. Δπιποϊρθεςα, μηδεμίρςηκαμ ξι πϊοξι απϊ
ςξ ΤΣΜΔΔΔ για ςα Τμήμαςα ςχμ Μηυαμικόμ. Δπιβλήθηκε η σπξυοέχρη ςχμ Ιδοσμάςχμ μα
υοηριμξπξιξϋμ μέυοι και ςξ 40% ςχμ Διδικόμ Λξγαοιαρμόμ Έοεσμαπ για ςιπ βαρικέπ λειςξσογικέπ ςξσπ
δαπάμεπ, αμςί μα σπξρςηοίζξσμ ςη βαρική και ςημ εταομξρμέμη έοεσμα, μα εμιρυϋξσμ ςη ρσμμεςξυή
ρε ρσμέδοια, μα παοέυξσμ ποξπςσυιακέπ και μεςαπςσυιακέπ σπξςοξτίεπ κ.λπ. Σημαμςικϊ ξικξμξμικϊ
πλήγμα πεοίπξσ 100 εκας. εσοό δέυςηκαμ ϊλα ςα Ιδοϋμαςα με ςξ ασθαίοεςξ «κξϋοεμα» ςχμ ξμξλϊγχμ
ςξσπ απϊ ςημ Τοάπεζα ςηπ Δλλάδξπ.
Τημ ξικξμξμική δσρποαγία επιδειμόμξσμ ςα πξικίλα γοατειξκοαςικά εμπϊδια και ξι ςευμηςξί
πεοιξοιρμξί πξσ θέςει η Πξλιςεία, με βαρική επιδίχνη μα παοαμέμει ρςα ςαμεία ςξσ Κοάςξσπ ρημαμςικϊ
μέοξπ και ασςήπ ςηπ λιγξρςήπ υοημαςξδϊςηρηπ. Δίμαι υαοακςηοιρςικϊ ϊςι η ςελεσςαία δϊρη ςηπ
υοημαςξδϊςηρηπ (πξσ μπξοεί μα είμαι και ςξ 40% ςξσ ρσμϊλξσ) τςάμει πάμςξςε ρςα Ιδοϋμαςα ρςξ
ςέλξπ ςξσ έςξσπ, ϊςαμ πλέξμ ξι Πάοεδοξι/Δπίςοξπξι δεμ δέυξμςαι μα εγκοίμξσμ άλλεπ δαπάμεπ. Η
ανιξπξίηρη ςχμ υοημάςχμ ασςόμ καςά ςξ επϊμεμξ ξικξμξμικϊ έςξπ δεμ επιςοέπεςαι, με απξςέλερμα ςα
πξρά μα παοακοαςξϋμςαι, ακϊμα και αμ είμαι απαοαίςηςα για ςιπ βαρικέπ αμάγκεπ ςχμ Ιδοσμάςχμ.
Ωπ απξςέλερμα, ξι Διξικήρειπ ςχμ ΑΔΙ αδσμαςξϋμ μα καλϋφξσμ ρςξιυειόδειπ λειςξσογικέπ δαπάμεπ,
και ρσυμά σπξυοεόμξμςαι μα απξταρίρξσμ πξιξσπ ποξμηθεσςέπ δεμ θα ενξτλήρξσμ, δημιξσογόμςαπ
επιπλέξμ ποξβλήμαςα ρςη υειμαζϊμεμη ελλημική ξικξμξμία. Οι πϊοξι για ςη ρσμςήοηρη και αμαμέχρη
ςηπ κςιοιακήπ και ςευμικήπ σπξδξμήπ είμαι μηδεμικξί. Τα μέλη ΔΔΠ βιόμξσμ ςημ αρτσνία ρςημ
καθημεοιμή ςξσπ ζχή: έλλειφη υοημάςχμ για ποϊρκληρη μελόμ ρε ακαδημαψκέπ δοαρςηοιϊςηςεπ, για
ρσμμεςξυή ρε ρσμέδοια ή διεθμείπ ρημαμςικέπ εκδηλόρειπ, για αμαλόριμα ρςα εογαρςηοιακά
μαθήμαςα και ρςιπ γοαμμαςείεπ, ακϊμη και για θέομαμρη, και μάλιρςα ρε πεοιϊδξσπ με εναιοεςικά
υαμηλέπ θεομξκοαρίεπ.
Η διάλσρη ςηπ λειςξσογίαπ ςχμ Ιδοσμάςχμ επιςσγυάμεςαι και με ςξ ρσρςημαςικϊ απξδεκαςιρμϊ ςξσ
αμθοόπιμξσ δσμαμικξϋ. Τξ βαρικϊ επιρςημξμικϊ ποξρχπικϊ ςχμ Παμεπιρςημίχμ (μέλη ΔΔΠ, ΔΤΔΠ,
ΔΔΔΙΠ) βοίρκεςαι ρε ςοιεςή αμαμξμή διξοιρμξϋ, καθόπ ξι μμημξμιακξί καμϊμεπ ποξρλήφεχμ δεμ
εταομϊρςηκαμ απϊ ςξ ΥΠΘΠΑ, ποξκειμέμξσ μα καλστθξϋμ ξι αμάγκεπ άλλχμ Υπξσογείχμ. Σςιπ αουέπ
ςξσ 2013, πεοιρρϊςεοα απϊ 900 εκλεγμέμα μέλη ΔΔΠ ακϊμη πεοιμέμξσμ ςξ διξοιρμϊ ςξσπ και είμαι
άγμχρςξ αμ και πϊςε θα διξοιρςξϋμ, εμό καμέμαπ δεμ έυει λξγξδξςήρει για ασςϊ. Ποϊκειςαι για έμα
ςεοάρςιξ ποϊβλημα εκπαιδεσςικήπ λειςξσογίαπ ρε μεγάλξ αοιθμϊ Τμημάςχμ και ΑΔΙ, με ρξβαοέπ
αμθοχπιρςικέπ διαρςάρειπ για ςξσπ ρσμαδέλτξσπ ασςξϋπ.
Τξ ΥΠΘΠΑ έυει δοξμξλξγήρει ςημ πλήοη καςάογηρη ςχμ πιρςόρεχμ για διδάρκξμςεπ με ρϋμβαρη
ΠΔ407/80, κάςι πξσ ατεμϊπ απξδσμαμόμει ςα ποξγοάμμαςα ρπξσδόμ ρςα ξπξία ξι ρσμάδελτξι ασςξί
ρσμέβαλαμ, και ατεςέοξσ ςξσπ απξκϊπςει απϊ ςξ ακαδημαψκϊ πεοιβάλλξμ. Για μα καλστθξϋμ βαρικέπ
εκπαιδεσςικέπ αμάγκεπ, ποξβλέτθηκε οϋθμιρη πξσ επιςοέπει ςη διδαρκαλία απϊ άςξμα πξσ δεμ έυξσμ
επιλεγεί με θερμικϊ ςοϊπξ, εμδευξμέμχπ δεμ διαθέςξσμ καμ ςα απαοαίςηςα ποξρϊμςα, εμό η
υοημαςξδϊςηρή ςξσπ θα γίμεςαι απϊ ςα Τμήμαςα και ςα ΑΔΙ, είςε απϊ ίδιξσπ πϊοξσπ (πξσ ςα
πεοιρρϊςεοα δεμ διαθέςξσμ), είςε απϊ υξοηγίεπ.
Τξ διξικηςικϊ ποξρχπικϊ ςχμ Παμεπιρςημίχμ ϊυι μϊμξ δεμ αμαμεόμεςαι, ατξϋ έυξσμ μα γίμξσμ
ποξρλήφειπ απϊ ςξ 2004, αλλά και ξι επιςσυϊμςεπ ρε ενεςάρειπ ΑΣΔΠ ςξσ 2009, μεςά απϊ αμαμξμή
ςοιόμ εςόμ, είδαμ μα ακσοόμεςαι η ποϊρληφή ςξσπ. Παοάλληλα, ςξ σπάουξμ ποξρχπικϊ βίχρε ςξμ
απϊλσςξ σπξσογικϊ και κσβεομηςικϊ ασςαουιρμϊ και ςημ ασθαιοερία, ϊςαμ εογαζϊμεμξι ΙΔΑΧ, πξσ
ποξρτέοξσμ πξλϋςιμεπ σπηοερίεπ ρε υιλιάδεπ μέλη ςηπ παμεπιρςημιακήπ κξιμϊςηςαπ, ςέθηκαμ με
αμςιρσμςαγμαςικϊ, παοάμξμξ και αμήθικξ ςοϊπξ ρε «διαθεριμϊςηςα».
Η έλλειφη ποξρχπικξϋ κάθε καςηγξοίαπ, έυει καςαρςοξτικέπ ρσμέπειεπ για ςξ ρϋμξλξ ςξσ
εκπαιδεσςικξϋ, εοεσμηςικξϋ και κξιμχμικξϋ έογξσ ςχμ Παμεπιρςημίχμ. Διδικά η ρξβαοϊςαςη και
οαγδαία μείχρη ςξσ ΔΔΠ έυει χπ απξςέλερμα μα ρσοοικμόμξμςαι ςα Ποξγοάμμαςα Σπξσδόμ, μα
ασνάμξμςαι ρε ενξμςχςικϊ βαθμϊ ξι όοεπ διδαρκαλίαπ, με αομηςικέπ ρσμέπειεπ για ςξ εοεσμηςικϊ και
ρσγγοατικϊ έογξ, μα εναμαγκάζξμςαι ςα μέλη ΔΔΠ ρςη διδαρκαλία μαθημάςχμ εκςϊπ ςξσ γμχρςικξϋ
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ςξσπ αμςικειμέμξσ, μα καθίρςαςαι επιρταλήπ η λειςξσογία ρημαμςικόμ Τμημάςχμ και μα υάμεςαι
πξλϋςιμξ επιρςημξμικϊ κετάλαιξ, καθόπ επιρςήμξμεπ πξσ έυξσμ εκπαιδεσςεί ρςημ Δλλάδα,
αμαγκάζξμςαι μα μεςαμαρςεϋρξσμ ρςξ ενχςεοικϊ.

Μιρθξλξγική εναθλίωρη – εογαριακή αμαρτάλεια
Τξ ποξρχπικϊ, επιρςημξμικϊ και διξικηςικϊ, βίχρε μέρα ρε δϋξ μϊλιπ υοϊμια ςημ πλήοη αμαςοξπή
ςχμ ϊοχμ ζχήπ ςξσ, ςϊρξ εμςϊπ ϊρξ και εκςϊπ ςχμ παμεπιρςημίχμ. Οι επί δεκαεςία και πλέξμ
καθηλχμέμξι μιρθξί ςχμ παμεπιρςημιακόμ ήςαμ απϊ ςξσπ υαμηλϊςεοξσπ ρςημ ΔΔ. Μεςανϋ 2010 και
2011 ξι ποόςεπ πεοικξπέπ (καςάογηρη 13ξσ και 14ξσ μιρθξϋ, επιδξμάςχμ, κ.λπ.), ξδήγηραμ ρε
απόλειεπ ςηπ ςάνηπ ςξσ 25%. Οι μέεπ μιρθξλξγικέπ μειόρειπ, ρε ρσμδσαρμϊ με ςα μέα τξοξλξγικά
μέςοα και ςη διάλσρη ςηπ ιαςοξταομακεσςικήπ πεοίθαλφηπ, δίμξσμ, ειδικά ρςξσπ μιρθξρσμςήοηςξσπ
ρσμαδέλτξσπ, ςξ ςελειχςικϊ υςϋπημα, καθόπ ςξ ποαγμαςικϊ ειρϊδημα μειόμεςαι καςά 45-50%
πεοίπξσ, ρε ρυέρη με ςξ 2009. Οι Έλλημεπ παμεπιρςημιακξί λαμβάμξσμ πλέξμ λιγϊςεοα απϊ ςξσπ
ρσμαδέλτξσπ ςηπ Ιμδίαπ, ςηπ Μαλαιρίαπ, ςηπ Νιγηοίαπ, ςηπ Βοαζιλίαπ, ακϊμη και ςηπ υοεξκξπημέμηπ
Αογεμςιμήπ και μεςαςοέπξμςαι επίρημα ρε κξιμχμικξϋπ παοίεπ, εμό δημιξσογξϋμςαι ιδιαίςεοα εσμξψκέπ
ρσμθήκεπ για παοάλληλη ή «μαϋοη» απαρυϊληρη.
Και δεμ τςάμει μϊμξ ςξ καθημεοιμϊ άγυξπ ςηπ επιβίχρηπ. Η αδσμαμία μα εναρταλιρςξϋμ ξι
ρςξιυειόδειπ σλικξί ϊοξι ςηπ εκπαιδεσςικήπ διαδικαρίαπ, ϊπχπ π.υ. εογαρςηοιακά αμαλόριμα, η
καςάογηρη ποακςικά ςηπ δσμαςϊςηςαπ ρσμμεςξυήπ ρε ρσμέδοια, ξ μηδεμιρμϊπ ςχμ κξμδσλίχμ για ςημ
έοεσμα, η διδαρκαλία ρε μέξσπ αμθοόπξσπ πξσ ςξ βλέμμα ςξσπ είμαι κεμϊ και πιξ παγχμέμξ απϊ ςα
παμεπιρςημιακά αμτιθέαςοα, ατξϋ δεμ έυξσμ ελπίδα για έμα καλϋςεοξ αϋοιξ, καςαοοακόμξσμ ςημ
ανιξποέπεια και ςξμ ασςξρεβαρμϊ ςξσ παμεπιρςημιακξϋ, ϊυι απλά χπ δαρκάλξσ αλλά και χπ
αμθοόπξσ.
Τξ εογαριακϊ μέλλξμ ταμςάζει ακϊμη πιξ ζξτεοϊ, ατξϋ η καςάρςαρη θα επιδειμχθεί μεςά ςημ πλήοη
εταομξγή ςξσ μέξσ θερμικξϋ πλαιρίξσ. Ποάγμαςα πξσ θεχοξϋμςαμ δεδξμέμα μέυοι ρήμεοα (υξοήγηρη
σπξςοξτιόμ για σπξφήτιξσπ διδάκςξοεπ, ένξδα ρσμμεςξυήπ ρε ρσμέδοια, ποξμήθειεπ εογαρςηοίξσ,
κ.λπ.), θα ατξοξϋμ μϊμξ ςξσπ «καθηγηςέπ πξσ διακοίμξμςαι για ςιπ εοεσμηςικέπ ή εκπαιδεσςικέπ ςξσπ
επιδϊρειπ», δηλαδή ςξσπ εκλεκςξϋπ μέχμ ξογάμχμ διξίκηρηπ πξσ δεμ λξγξδξςξϋμ ρε καμέμαμ. Τα
ρσλλξγικά δικαιόμαςα καςαογξϋμςαι και δημιξσογξϋμςαι ξι ποξωπξθέρειπ για αςξμική
διαποαγμάςεσρη με ςξ Σσμβξϋλιξ Ιδοϋμαςξπ ή ςξμ Κξρμήςξοα.
Η «εμ κοσπςό» ανιξλξγήρειπ ςξσ διδακςικξϋ ποξρχπικξϋ απϊ επςαμελείπ επιςοξπέπ πξσ θα ποέπει μα
ςσγυάμξσμ ςηπ έγκοιρηπ ςξσ Κξρμήςξοα, δημιξσογξϋμ έμα εκοηκςικϊ μίγμα εογαριακόμ ρυέρεχμ, αμ
ρσμσπξλξγιρςξϋμ:
(α) Τξ μέξ μξμςέλξ ρϋμθερηπ ςξσ ΔΔΠ, με ςημ ξσριαρςική επαματξοά ςηπ «έδοαπ», ϊπξσ θα σπάουει
έμαπ ποχςξβάθμιξπ καθηγηςήπ ρε κάθε αμςικείμεμξ πλαιριχμέμξπ απϊ έμαμ πεοιξοιρμέμξ αοιθμϊ
Αμαπληοχςόμ, λίγξ πεοιρρϊςεοξσπ Δπίκξσοξσπ (με θηςεία ρςημ πλειξμϊςηςά ςξσπ), και μία μάζα
ρσμβαριξϋυχμ πξσ θα διεκπεοαιόμξσμ ςη διδαρκαλία.
(β) Η εμδευϊμεμη πληθόοα απξλσμέμχμ ρσμαδέλτχμ απϊ καςαογημέμα ή/και ρσγυχμεσμέμα ΑΔΙ, ξι
ξπξίξι θα αγχμίζξμςαι για μια θέρη ρςξ παμεπιρςήμιξ με κάθε ςίμημα, και έμαμςι ξπξιαρδήπξςε
αμξιβήπ.
(γ) Η δηλχμέμη με ςξμ πλέξμ νεκάθαοξ ςοϊπξ ποϊθερη ςηπ Κσβέομηρηπ μα μειόρει καςά 30% ςημ
ςοιςξβάθμια εκπαίδεσρη ρε ϊλα ςα επίπεδα (Ιδοϋμαςα, ακαδημαψκϊ και διξικηςικϊ ποξρχπικϊ,
αοιθμϊ τξιςηςόμ), ρςξ πλαίριξ ςχμ μμημξμιακόμ ςηπ σπξυοεόρεχμ.
Για ϊλα ασςά, δεμ ποξκαλξϋμ καμία έκπληνη ςοξπξλξγίεπ πξσ καςαςίθεμςαι και ατξοξϋμ ρε
εθελξμςική εκπαιδεσςική εογαρία ή εκπαιδεσςικϊ ποξρχπικϊ πξσ θα ποέπει μα πληοόμεςαι απϊ
πϊοξσπ ςχμ ΑΔΙ.

Θερμική εκςοξπή
Δδό και εμάμιρη υοϊμξ –απϊ ςξμ Σεπςέμβοιξ ςξσ 2011– επιυειοξϋμςαι βίαιεπ θερμικέπ αμαςοξπέπ, με
ρςϊυξ ςημ καςάογηρη ςηπ Δημϊριαπ και Δχοεάμ Αμόςαςηπ Δκπαίδεσρηπ, ςξμ πειθαμαγκαρμϊ
διδαρκϊμςχμ και διδαρκξμέμχμ, και ςημ ποιμξδϊςηρη ςηπ Ιδιχςικήπ Τοιςξβάθμιαπ Δκπαίδεσρηπ.
Ποϊκειςαι για μια απϊ ςιπ μεγαλϋςεοεπ και ρτξδοϊςεοεπ επιθέρειπ πξσ έυει ζήρει ξ ςϊπξπ ρςξ υόοξ
ςηπ Αμόςαςηπ Παιδείαπ.
Η αουή έγιμε με ςημ φήτιρη ςξσ Ν.4009/2011 (Νϊμξπ Διαμαμςξπξϋλξσ). Ο μϊμξπ, πξσ επιυείοηρε «μα
αλλάνει ςξ DNA ςχμ ΑΕΙ», φητίρςηκε με πξλϋ μεγάλη κξιμξβξσλεσςική πλειξφητία απϊ ςημ ΝΔ, ςξ
ΠΑΣΟΚ και ςξ ΛΑΟΣ. Ξερήκχρε ϊμχπ και ςεοάρςια αμςιπαοάθερη με ρϋρρχμη – εκςϊπ απϊ ςημ ηγερία
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ςηπ ΠΟΣΔΔΠ - ςημ παμεπιρςημιακή κξιμϊςηςα και καςαδικάρςηκε απϊ ςξ ρϋμξλξ ςχμ ακαδημαψκόμ
ξογάμχμ χπ αμςιρσμςαγμαςικϊπ, αμςιακαδημαψκϊπ και αμςιεκπαιδεσςικϊπ. Mεςανϋ άλλχμ καςαογεί ςξ
ασςξδιξίκηςξ ςχμ Ιδοσμάςχμ και σπξμξμεϋει ςιπ ακαδημαψκέπ ελεσθεοίεπ, θερπίζξμςαπ επικεταλήπ
ςχμ Ιδοσμάςχμ ςα Σσμβξϋλια ρςα ξπξία ρσμμεςέυξσμ και ενχπαμεπιρςημιακά μέλη, εγκαθιρςά έμα
ξλιγαουικϊ ρϋρςημα διξίκηρηπ αμςικαθιρςόμςαπ ςα ρσλλξγικά ϊογαμα με μξμξποϊρχπα, διαλϋει ςημ
ακαδημαψκή και επιρςημξμική ξμςϊςηςα ςξσ Τμήμαςξπ, καςαογόμςαπ ςη δικαιξδξρία ςξσ μα καθξοίζει
ςξ πεοιευϊμεμξ και ςη δξμή ςχμ ρπξσδόμ πξσ ξδηγξϋμ ρε εμιαίξ πςσυίξ.
Ο μϊμξπ ασςϊπ έμειμε ξσριαρςικά αμεμεογϊπ για έμα υοϊμξ, μέυοι ςξμ Αϋγξσρςξ ςξσ 2012. Ο μέξπ
σπξσογϊπ ΠΘΠΑ ςηπ ςοικξμμαςικήπ κσβέομηρηπ, καςέθερε και φήτιρε, επίρηπ μέρα ρςξμ Αϋγξσρςξ και
με ςη διαδικαρία ςξσ καςεπείγξμςξπ, ςξμ Ν.4076/12, μια «μεςαμτίερη» ςξσ Ν.4009/11, όρςε μα γίμει
εσκξλϊςεοα απξδεκςϊπ απϊ ςημ ακαδημαψκή κξιμϊςηςα και μα επιβάλει με παμξσογία ςη διάλσρη ςξσ
δημϊριξσ και δημξκοαςικξϋ παμεπιρςημίξσ. Δπαμέτεοε δήθεμ ςξ Τμήμα, ςημ εκλξγή ςχμ Κξρμηςϊοχμ,
ςημ επιλξγή ςχμ επιςοξπόμ ενέλινηπ ςχμ μελόμ ΔΔΠ απϊ ςη ΓΣ ςξσ Τμήμαςξπ. Ιρυσοξπξίηρε, ϊμχπ,
ςημ πεμπςξσρία ςξσ Ν.4009/11 πξσ ήςαμ η καςάογηρη ςχμ Δημξκοαςικόμ Σσλλξγικόμ Οογάμχμ και
ςξσ ασςξδιξίκηςξσ ςχμ Παμεπιρςημίχμ, όρςε μα επιβληθεί επιςέλξσπ η Σσμθήκη ςηπ Μπξλϊμια, πξσ
μέυοι ρήμεοα δεμ μπξοξϋρε μα εταομξρςεί ρςα ελλημικά ΑΔΙ: απϊρσορη ςξσ Κοάςξσπ απϊ ςημ
σπξυοέχρη υοημαςξδϊςηρηπ ςηπ δημϊριαπ Δκπαίδεσρηπ και ςη μεςατξοά ςξσ βάοξσπ ρςξσπ όμξσπ
ςχμ πξλιςόμ, δημιξσογία αγξοάπ εογαρίαπ πςσυιξϋυχμ δϋξ ςαυσςήςχμ, πςσυία υχοίπ άμερξ
επαγγελμαςικϊ αμςίκοιρμα, δίδακςοα, κ.λπ. Όλεπ δε ξι μξμξθεςικέπ παοεμβάρειπ ςξσπ ςελεσςαίξσπ
πέμςε μήμεπ έυξσμ ακοιβόπ ασςή ςημ ρςϊυεσρη:


Με ςξ μϊμξ για ςξ ΤΑΙΠΔΔ (Ταμείξ Ανιξπξίηρηπ Ιδιχςικήπ Πεοιξσρίαπ Δημξρίξσ) πξσ φητίρςηκε
ςξμ Σεπςέμβοιξ, ϊλη η ακίμηςη πεοιξσρία ςχμ ΑΔΙ μπξοεί μα εκπξιείςαι κάςχ απϊ ξοιρμέμεπ
ποξωπξθέρειπ για ςημ ενϊτληρη ςξσ υοέξσπ και η διαυείοιρη ςχμ ΔΛΚΔ πεομά ρε ΝΠΙΔ. Παοά ςιπ
έμςξμεπ αμςιδοάρειπ και παοεμβάρειπ, ςξ θέμα δεμ έυει λήνει ξοιρςικά.



Με ςξ Ν.4073/2012 (Μμημϊμιξ 3) μξμιμξπξιείςαι για ποόςη τξοά η ίδοσρη ιδιχςικόμ
Παμεπιρςημίχμ (Κξλλεγίχμ) και καθξοίζξμςαι ξι ϊοξι αδειξδϊςηρηπ, λειςξσογίαπ και ιρξςιμίαπ
ςχμ πςσυίχμ ςξσπ. Τξμ Ιαμξσάοιξ ςξσ 2013, ςοξπξλξγείςαι ξ Ν.4073/2012 και με βάρη ςξ άοθοξ
31 ςα Δημϊρια ΑΔΙ μπξοξϋμ μα ιδοϋξσμ ιδιχςικά Κξλλέγια, ΚΔΚ, κ.λπ. εσςελίζξμςαπ κάθε έμμξια
ρσμςαγμαςικϊςηςαπ και ειδικά ςξ άοθοξ 16. Τασςϊυοξμα, διεσκξλϋμεςαι η αδειξδϊςηρη ςηπ
Ιδιχςικήπ Δκπαίδεσρηπ και Καςάοςιρηπ, ςημ ξπξία διαυειοίζεςαι απξκλειρςικά ξ Υπξσογϊπ ΠΘΠΑ,
όρςε μα μπξοέρει μα δημιξσογήρει έμα μέξ οξσρτεςξλξγικϊ μηυαμιρμϊ. Τα πςσυία ςχμ ιδιχςικόμ
«παμεπιρςημίχμ» (ΚΔΚ, ΙΔΚ, Κξλλέγια) καθίρςαμςαι επαγγελμαςικά ιρϊςιμα με εκείμα ςχμ
Δημξρίχμ ΑΔΙ.



Τξμ Ιαμξσάοιξ ςξσ 2013, ςξ Υπξσογείξ ΠΘΠΑ με έμα μξμξρυέδιξ-ρκξϋπα με ςίςλξ «Οογάμχρη και
Λειςξσογία Ιδοϋμαςξπ Νεξλαίαπ και Δια Βίξσ Μάθηρηπ και Εθμικξϋ Οογαμιρμξϋ Πιρςξπξίηρηπ
Ποξρϊμςχμ και Επαγγελμαςικξϋ Ποξραμαςξλιρμξϋ και άλλεπ διαςάνειπ», δίμει επιπλέξμ έμταρη
ρςημ αμάπςσνη, υοημαςξδϊςηρη και πιρςξπξίηρη ςχμ ιδιχςικόμ «παμεπιρςημίχμ». Ιδοϋξμςαι δσξ
ασςϊμξμξι σπεοξογαμιρμξί χπ ΝΠΙΔ, μέρα ρςξ Υπξσογείξ ΠΘΠΑ, ςα ρσμβξϋλια ςχμ ξπξίχμ
διξοίζξμςαι απ’ εσθείαπ απϊ ςξμ Υπξσογϊ και λξγξδξςξϋμ ρ’ ασςϊμ. Ποϊκειςαι για ςξ ΙΝΔΔΙΒΙΜ
(Ίδοσμα Νεξλαίαπ και Διά Βίξσ Μάθηρηπ) και ςξμ ΔΟΠΠΔΠ (Δθμικϊπ Οογαμιρμϊπ Πιρςξπξίηρηπ
Ποξρϊμςχμ και Δπαγγελμαςικξϋ Ποξραμαςξλιρμξϋ). Τξ ΙΝΔΔΙΒΙΜ θα διαυειοίζεςαι ςα κξμδϋλια
ςξσ ΔΣΠΑ για ςη δια βίξσ μάθηρη, έρξδα πξσ ποξκϋπςξσμ απϊ εκμεςάλλεσρη ςηπ πεοιξσρίαπ ςξσ
Ιδοϋμαςξπ και κξμδϋλια ςξσ κοαςικξϋ ποξωπξλξγιρμξϋ. Τα υοήμαςα ασςά θα υοηριμξπξιξϋμςαι
για ςημ ίδοσρη ιδιχςικόμ δξμόμ εκπαίδεσρηπ. Ο ΔΟΠΠΔΠ θα δίμει αμςαλλακςική ανία ρςξσπ
ςίςλξσπ ρπξσδόμ πξσ παοάγξσμ ςα ιδιχςικά «παμεπιρςήμια». Οι ςίςλξι ρπξσδόμ θα απξςιμόμςαι
ρε ρσγκεκοιμέμεπ πιρςχςικέπ μξμάδεπ (ECTS) και η επιυειοξϋμεμη λαθοξυειοία ρσμίρςαςαι ρςξ ϊςι
ςξ ρϋρςημα μξμάδχμ ρε ιδιχςική και δημϊρια εκπαίδεσρη θα είμαι κξιμϊ.
Έπξμςαι ϊμχπ και άλλεπ θερμικέπ οσθμίρειπ, ϊπχπ διαβεβαιόμει ςξ ΥΠΘΠΑ, με ποόςξ ςξ ρχέδιξ
«ΑΘΗΝΑ», έμα εγυείοημα αμαδιάςανηπ ςξσ οξσρτεςξλξγικξϋ υάοςη ςηπ Αμόςαςηπ Δκπαίδεσρηπ, ςξμ
ξπξίξ είυαμ εκπξμήρει ξι κσβεομήρειπ ςξσ ΠΑΣΟΚ και ςηπ ΝΔ. Η αμαδιάςανη γίμεςαι με ρσμθήκεπ
Μμημξμίξσ, με βάρη δεδξμέμα πξσ δεμ απξκαλϋπςξμςαι και εοήμημ ςηπ ακαδημαψκήπ κξιμϊςηςαπ. Έυει
αμακξιμχθεί εδό και καιοϊ η καςάογηρη και ρσγυόμεσρη 150 Τμημάςχμ. Η διξοιρμέμη απϊ ςξμ
σπξσογϊ ΑΔΙΠ ςηοεί ριγή ιυθϋξπ, εμό ρςα Παμεπιρςήμια και ρςα ΤΔΙ επικοαςεί αμηρσυία και
αμαςαοαυή.
Τημ ίδια ρςιγμή, λξιπϊμ, πξσ εκ μέοξσπ ςχμ κσβεομόμςχμ και ςχμ καθερςχςικόμ ΜΜΔ εναπξλϋξμςαι
μϋδοξι καςά ςηπ παμεπιρςημιακήπ κξιμϊςηςαπ, η ηγερία ςξσ ΥΠΘΠΑ με ςημ πλήοη πξλιςική κάλσφη και
ρςήοινη ςηπ ςοικξμμαςικήπ ρσμπξλίςεσρηπ, ποξβαίμει ρε ρχοεία θερμικόμ εκςοξπόμ:
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Δπί Υπξσογίαπ Διαμαμςξπξϋλξσ, ςα μέλη ςξσ Δθμικξϋ Σσμβξσλίξσ Έοεσμαπ, καθόπ και ςα μέλη
ςχμ Τξμεακόμ Σσμβξσλίχμ επιλέυθηκαμ απϊ ςημ Υπξσογϊ, δίυχπ αμξικςή διαδικαρία, και δίυχπ
ςη ρςξιυειόδη τοξμςίδα μα αμςιποξρχπεϋξμςαι ξι επιμέοξσπ γμχρςικξί ςξμείπ, ϊπχπ επέβαλε
ρυεςικϊπ μϊμξπ.



Δπί Υπξσογίαπ Αοβαμιςϊπξσλξσ, ρςημ εκπϊμηρη ςξσ ρυεδίξσ «ΑΘΗΝΑ» ταίμεςαι μα ρσμβάλξσμ
‘ρκξςειμξί’ ρϋμβξσλξι με αμξιβέπ (βλέπε ρυεςικέπ ‘μελέςεπ’ με απεσθείαπ αμάθερη), αμςί για ςιπ
σπάουξσρεπ επενεογαρίεπ ςηπ ΑΔΙΠ καθόπ και ςη ρϋγκλιρη ςχμ θερμικόμ ξογάμχμ ΔΣΥΠ, και
ΣΑΠΔ, ΣΑΤΔ πξσ ϊπχπ ποξβλέπεςαι, είμαι ςα σπεϋθσμα ϊογαμα για ςξμ καθξοιρμϊ ςξσ
Σςοαςηγικξϋ Συεδιαρμξϋ ςηπ Αμόςαςηπ Δκπαίδεσρηπ και ςιπ επιμέοξσπ αμαλϋρειπ.



Οι εκλξγικέπ διαδικαρίεπ για ςα Σσμβξϋλια Ιδοϋμαςξπ καθξοίρςηκαμ με απλέπ Υπξσογικέπ
Απξτάρειπ και ϊυι με Ποξεδοικά Διαςάγμαςα, ποξκειμέμξσ μα απξτεσυθεί ξ έλεγυξπ ςηπ
εγκσοϊςηςαπ και μξμιμϊςηςαπ.



Ποξκειμέμξσ μα ςεθξϋμ ρε διαθεριμϊςηςα διξικηςικξί σπάλληλξι ΙΔΑΧ ςχμ Παμεπιρςημίχμ,
παοαβιάρςηκε πλήθξπ άοθοχμ ςξσ Σσμςάγμαςξπ με μεθξδεϋρειπ πξσ θσμίζξσμ επξυέπ δικςαςξοίαπ
(έμαπ μϊμξπ, δϋξ ποάνειπ μξμξθεςικξϋ πεοιευξμέμξσ και πέμςε εγκϋκλιξι υοειάρςηκαμ για ςημ
απϊλσρη 150 σπαλλήλχμ). Τξ Υπξσογείξ αμέληρε ςξμ οϊλξ ςξσ χπ επξπςεϋξμςα τξοέα, για ςημ
ποξάρπιρη ςηπ λειςξσογίαπ ςχμ Παμεπιρςημίχμ.

Κσβεομηςικόπ ρσμδικαλιρμόπ
Απέμαμςι ρε ασςή ςημ ποχςξταμή επίθερη πξσ δέυεςαι η παμεπιρςημιακή κξιμϊςηςα, η απεουϊμεμη
ηγερία ςηπ ΠΟΣΔΔΠ δεμ ριόπηρε μϊμξ, αλλά εναπέλσρε ποαγμαςικϊ πϊλεμξ εμαμςίξμ ϊρχμ
εκτοάρςηκαμ, αμξικςά και δημϊρια καςά ςξσ Ν. 4009/11 και ςξσ ποξραοςήμαςϊπ ςξσ (Ν. 4076/12).
Δπιδϊθηκε ρε εκρςοαςεία παοαπλάμηρηπ ςηπ κξιμήπ γμόμηπ και ποξρπάθηρε μα επιβάλει ςιπ απϊφειπ
ςηπ, διαρςοεβλόμξμςαπ ςημ ποαγμαςικϊςηςα και με ςη βξήθεια ενχπαμεπιρςημιακόμ θερμόμ,
κάμξμςαπ λϊγξ για έμα «μϊμξ πξσ φητίρςηκε με ρσμςοιπςική πλειξφητία απϊ ςη Βξσλή και είμαι
απξδεκςϊπ απϊ ςη μεγάλη πλειξφητία ςηπ παμεπιρςημιακήπ κξιμϊςηςαπ, αλλά κάπξιεπ μειξφητίεπ
εμπξδίζξσμ ςημ εταομξγή ςξσ».
Η απεουϊμεμη ηγερία ςηπ ΠΟΣΔΔΠ «νέυαρε» ϊςι η κξιμξβξσλεσςική πλειξφητία ήςαμ κάλπικη, καθόπ
δεμ αμςαμακλξϋρε ρε καμία πεοίπςχρη ςη βξϋληρη ςξσ ελλημικξϋ λαξϋ. «Ξέυαρε» ϊςι και ξι δϋξ
ασςξί μϊμξι φητίρςηκαμ ερπεσρμέμα, καςακαλϊκαιοξ, παοά ςημ καθξλική αμςίδοαρη ςηπ
Παμεπιρςημιακήπ κξιμϊςηςαπ. «Ξέυαρε» ςιπ δεκάδεπ, ξμϊτχμεπ ρςη ρσμςοιπςική ςξσπ πλειξφητία,
απξτάρειπ ρσλλξγικόμ ξογάμχμ πξσ ςξπξθεςήθηκαμ εμάμςια ρςξ μϊμξ (Σϋμξδξι Ποσςάμεχμ,
Σϋγκληςξι, Συξλέπ και Τμήμαςα ΑΔΙ, Σϋλλξγξι ΔΔΠ, τξιςηςόμ και εογαζξμέμχμ).
Η απεουϊμεμη ηγερία ςηπ ΠΟΣΔΔΠ απξκϊπηκε απϊ ςα ποχςξβάθμια ϊογαμα και ποξρκξλλήθηκε ρςημ
κσβεομηςική ενξσρία. Παοαυάοανε ςη θέρη ςηπ παμεπιρςημιακήπ κξιμϊςηςαπ και σπξρςήοινε ϊςι μϊμξ
ασςή εκτοάζει ςη βξϋληρή ςηπ. Για ςημ απεουϊμεμη ηγερία ςηπ ΠΟΣΔΔΠ, ξι Σϋλλξγξι ςχμ μελόμ ΔΔΠ,
ςα ακαδημαψκά ρσλλξγικά ϊογαμα, ξι ρϋλλξγξι τξιςηςόμ και εογαζξμέμχμ δεμ απξςελξϋμ ςίπξςε
άλλξ, παοά ςημ έκτοαρη μιαπ «θξοσβόδξσπ μειξφητίαπ». Οι μϊμεπ ρσλλξγικϊςηςεπ πξσ
αμαγμχοίζξσμ, βοίρκξμςαι εκςϊπ Παμεπιρςημίχμ, ρςξ κξμμαςικϊ ρϋρςημα. Και ασςϊ είμαι ποάγμαςι
θλιβεοϊ.
Διδικά ξ Ποϊεδοξπ ςηπ ΠΟΣΔΔΠ, υάμξμςαπ ςημ φσυοαιμία ςξσ, δεμ δίρςαρε μα απειλήρει
αποξρυημάςιρςα ϊρα μέλη ςηπ παμεπιρςημιακήπ κξιμϊςηςαπ εκτοάρςηκαμ καςά ςξσ μέξσ θερμικξϋ
πλαιρίξσ, καλόμςαπ ςημ «Πξλιςεία μα παοέμβει και μα αμαλάβει ςιπ εσθϋμεπ ςηπ». Δεμ εμρςεομίρςηκε
απλά ςη υσδαία ποξπαγάμδα απανίχρηπ ςχμ ελλημικόμ παμεπιρςημίχμ και ςχμ Δλλήμχμ
παμεπιρςημιακόμ, αλλά ςημ αμαςοξτξδϊςηρε με ζήλξ, καςαρκεσάζξμςαπ έμαμ ερχςεοικϊ ευθοϊ ρςξ
ποϊρχπξ εκείμχμ πξσ μέρα ρςα παμεπιρςήμια αμςιρςέκξμςαι ρςιπ επιςαγέπ ςηπ ερχςεοικήπ και
ενχςεοικήπ Τοϊικαπ. Δίυε μάλιρςα ςξ θοάρξπ μα αματέοεςαι ρε «κοίριμεπ όοεπ για ςξσπ τξιςηςέπ, ςιπ
ξικξγέμειέπ ςξσπ και ςη υόοα ξλϊκληοη», εμό ςημ ίδια ρςιγμή «έβαζε πλάςη» ρςιπ κσβεομηςικέπ
πξλιςικέπ πξσ έτεοαμ ρε ξικξμξμικϊ και λειςξσογικϊ αδιένξδξ ςα Ιδοϋμαςα, πξσ καςέρςηραμ ςξ
δικαίχμα ρςη μϊοτχρη απαγξοεσμέμξ ϊμειοξ για ςημ πλειξμϊςηςα ςηπ κξιμχμίαπ, πξσ «πεςρϊκξφαμ»
μιρθξϋπ και ρσμςάνειπ, πξσ απέλσραμ πλήθξπ αμθοόπχμ.
Η ριχπή ςηπ ηγερίαπ ςηπ ΠΟΣΔΔΠ απέμαμςι ρςημ ςοξψκαμή κσβέομηρη και ςα δειμά πξσ στίρςαμςαι ςξ
ελλημικϊ παμεπιρςήμιξ και η ελλημική κξιμχμία, είμαι εκκχταμςική. Τξσλάυιρςξμ ρκέτςηκε μα
«διαμαοςσοηθεί», σπξςξμικά και για ςα μάςια ςξσ κϊρμξσ, ρυεδϊμ αμεπαίρθηςα, για ςη μιρθξλξγική
εναθλίχρη.
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Οι θέρειπ – ποξςάρειπ ςηπ Σσρπείοωρηπ Παμεπιρςημιακώμ
Νέα ρσμδικαλιρςική ηγερία – άλλξσ ςύπξσ ρσμδικαλιρςική δοάρη
Οι μιρθξλξγικέπ πεοικξπέπ, η ελαρςικξπξίηρη ςχμ εογαριακόμ ρυέρεχμ, ξι ασςαουικέπ δξμέπ
διξίκηρηπ πξσ «υςίζξμςαι» με ςξ μέξ θερμικϊ πλαίριξ, απξςελξϋμ ενειδίκεσρη ςηπ μμημξμιακήπ
πξλιςικήπ ρςξ παμεπιρςήμιξ. Γι’ ασςϊ ςξ λϊγξ, είμαι απαοαίςηςξ μα ρσμδεθεί η μάυη για ανιξποεπείπ
μιρθξϋπ, για μιρθξϋπ πξσ αμαλξγξϋμ ρςη ρπξσδαιϊςηςα ςξσ λειςξσογήμαςϊπ μαπ, με ςα αιςήμαςα ςηπ
κξιμχμίαπ. Η τιλξκσβεομηςική ηγερία ςηπ ΠΟΣΔΔΠ, με ςη ρσμςευμιακή και πλήοχπ αμαπξςελερμαςική
ποξρέγγιρη ςηπ, απξμϊμχρε ςα αιςήμαςά μαπ απϊ ςημ σπϊλξιπη κξιμχμία, ριχπόμςαπ εκκχταμςικά
έμαμςι ςχμ ρσμξλικόμ δειμόμ πξσ ςξ Μμημϊμιξ και η ρσγκσβέομηρη επιρχοεϋξσμ ρςιπ πλάςεπ ςξσ
ελλημικξϋ λαξϋ. Η πξλιςική ςηπ ασςή εμιρυϋει ςα ρςεοεϊςσπα για ςξσπ παμεπιρςημιακξϋπ χπ
καλξβξλεμέμη ελίς και ξδηγεί ρςημ απξμϊμχρη, μειόμξμςαπ δοαμαςικά ςιπ ϊπξιεπ πιθαμϊςηςεπ
επιςσυίαπ ςχμ διεκδικήρεόμ μαπ.
Τξ δικαίχμα ςξσ παμεπιρςημιακξϋ ρςημ ανιξποεπή διαβίχρη είμαι απαοαίςηςη ποξωπϊθερη για μια
σφηλξϋ επιπέδξσ δημϊρια εκπαίδεσρη. Και ςξ αμςίρςοξτξ. Γι’ ασςϊ και απαιςείςαι μια μέξσ ςϋπξσ
ρσμδικαλιρςική δοάρη πξσ δεμ θα έυει καμία απξλϋςχπ ρυέρη με ςξμ κσβεομηςικϊ – δήθεμ απξλιςικϊ ρσμδικαλιρμϊ. Δμχμέμξι και ρσμςεςαγμέμξι, ποέπει μα ρσμβάλξσμε ρςημ αμαγέμμηρη ςχμ Σσλλϊγχμ
ΔΔΠ χπ τξοέχμ διεκδίκηρηπ, όρςε μα γίμξσμ δϋμαμη ποξρςαρίαπ και σπεοάρπιρηπ καθεμϊπ και
καθεμιάπ απϊ εμάπ πξσ καμία διξίκηρη δεμ θα μπξοεί μα απειλεί ή μα αγμξεί. Γι’ ασςϊ, δεμ αοκεί η
μαζική ποξρέλεσρη απλόπ και μϊμξ ρςιπ εκλξγικέπ διαδικαρίεπ, αλλά είμαι αμαγκαία η εμεογή μαζική
ρσμμεςξυή ρε ϊλεπ ςιπ ρσλλξγικέπ διαδικαρίεπ διαβξϋλεσρηπ και διεκδικήρεχμ. Χχοίπ ελιςίρςικεπ ή
«ρσμςευμιακέπ» διατξοξπξιήρειπ απϊ άλλξσπ κλάδξσπ, ποέπει μα δόρξσμε ςη μάυη για έμα καλϋςεοξ
δημϊριξ, δχοεάμ και δημξκοαςικϊ παμεπιρςήμιξ, μαζί με ςημ κξιμχμία και ϊυι ρςξ πεοιθόοιξ ή, ακϊμη
υειοϊςεοα, εμάμςιά ςηπ.
Η Σσρπείοχρη Παμεπιρςημιακόμ θεχοεί ϊςι η ρςαθεοή και μαζική παοξσρία ςχμ μελόμ ςηπ
παμεπιρςημιακήπ κξιμϊςηςαπ ρε ϊλεπ ςιπ ρσλλξγικέπ διαδικαρίεπ διαβξϋλεσρηπ και διεκδίκηρηπ, είμαι
ξ μϊμξπ ςοϊπξπ για μα απξςοέπξμςαι ςα πεοιθχοιακά και απαοάδεκςα ταιμϊμεμα βίαπ ρςξσπ
παμεπιρςημιακξϋπ υόοξσπ, αλλά και για μα δξθεί ξσριαρςική απάμςηρη ρε ϊρξσπ επιμέμξσμ μα
υαοακςηοίζξσμ χπ βία ςημ ειοημική διαμαοςσοία, ακϊμη και ςη ρσλλξγική έκτοαρη διατξοεςικήπ
άπξφηπ. Ασςήμ ςη διατξοά, ξι ιδεξλϊγξι ςξσ κσβεομηςικξϋ ρσμδικαλιρμξϋ και ξι ρσμξδξιπϊοξι ςξσπ
ρςα καθερςχςικά ΜΜΔ ςημ παοαβλέπξσμ ρκϊπιμα, ρςημ ποξρπάθειά ςξσπ μα ρςιγμαςίρξσμ και μα
ρσκξταμςήρξσμ κάθε εμαμςιχμαςική ρσλλξγική έκτοαρη και ςασςϊυοξμα μα απαλλάνξσμ απϊ ςιπ
εσθϋμεπ ςξσπ ςιπ κσβεομήρειπ ςχμ ςελεσςαίχμ υοϊμχμ, ςξσπ ποαγμαςικξϋπ δηλαδή αουιςέκςξμεπ ςχμ
κξιμχμικόμ και ξικξμξμικόμ ρσμθηκόμ πξσ γεμμξϋμ ςη βία. Παοιρςάμξσμ ϊςι αγμξξϋμ ςξ γεγξμϊπ ϊςι
ϊςαμ ξι κξιμχμίεπ βοίρκξμςαι ρε παοαςεςαμέμεπ πεοιϊδξσπ ξικξμξμικήπ κοίρηπ, ςα κοξϋρμαςα βίαπ
ασνάμξμςαι. Παοξσριάζξσμ ςη βία ραμ έμα ποχςξταμέοχςξ ταιμϊμεμξ πξσ απξκλειρςικϊπ ςξσ
δημιξσογϊπ είμαι η Αοιρςεοά και ςξ πλήθξπ ςχμ αμθοόπχμ – ιδιαίςεοα ςχμ μέχμ - πξσ βλέπξμςαπ ςξ
μέλλξμ ςξσπ μα νετεϋγει ξλξέμα και πεοιρρϊςεοξ μέρα απϊ ςα υέοια ςξσπ, αμςιμεςχπίζξσμ ςξ τάρμα
ςηπ αμεογίαπ και ςξσ απξκλειρμξϋ. Γι’ ασςϊ και ρσυμά επικαλξϋμςαι σπξκοιςικά ςημ παοέμβαρη ςηπ
Πξλιςείαπ, αμαγμχοίζξμςαπ ρςημ ξσρία χπ απξδεκςή μϊμξ ςημ κοαςική βία ρε βάοξπ ςχμ ρσλλξγικόμ
διεκδικήρεχμ, ςιπ ξπξίεπ και βατςίζξσμ ρσμςευμιακέπ. Ο ρσμδικαλιρμϊπ ςηπ εμεογξϋπ και μαζικήπ
ρσμμεςξυήπ ςξμ ξπξίξ επιδιόκει η Σσρπείοχρη Παμεπιρςημιακόμ, δεμ έυει καμία ρυέρη με ςέςξιξσ
είδξσπ ρσμπεοιτξοέπ και αμςιλήφειπ.
Η Σσρπείοχρη Παμεπιρςημιακόμ έυει επαμειλημμέμα διαςσπόρει ςη διατχμία ςηπ με ςξ μέξ
ξλιγαουικϊ και δήθεμ αοιρςξκοαςικϊ μξμςέλξ διξίκηρηπ, με ςημ εγγεμή ρϋμδερή ςξσ με ςιπ απξλϋρειπ,
ςιπ ρσγυχμεϋρειπ, ςα δίδακςοα, ςημ καςάογηρη ςηπ τξιςηςικήπ μέοιμμαπ, ςξσπ μιρθξϋπ εναθλίχρηπ,
ςημ ξικξμξμική αρτσνία ςχμ παμεπιρςημίχμ και ςξμ ασςαουιρμϊ. Δηλόμει ϊςι θα ρσμευίρει μα
αγχμίζεςαι μέυοι ςέλξσπ, μέυοι ςημ απξκαςάρςαρη ςηπ ποαγμαςικά δημξκοαςικήπ λειςξσογίαπ ςξσ
δημϊριξσ παμεπιρςημίξσ.
Υπάουξσμ και άλλεπ δσμάμειπ πξσ κιμξϋμςαι ρςημ ίδια καςεϋθσμρη, εμάμςια ρςξ μέξ θερμικϊ πλαίριξ
και ρςημ εσοϋςεοη μμημξμιακή πξλιςική. Με ςιπ δσμάμειπ ασςέπ η Σσρπείοχρη έυει κξιμά ρημεία, αλλά
και διατχμίεπ. Σε ασςήμ ϊμχπ ςη ρςιγμή και απέμαμςι ρςημ επίθερη πξσ δέυξμςαι ςξ δημϊριξ
παμεπιρςήμιξ και ξλϊκληοη η κξιμχμία, η Σσρπείοχρη Παμεπιρςημιακόμ δεμ θα ατήρει μα υαθεί ξϋςε
μια εσκαιοία για εμϊςηςα και κξιμή δοάρη. Δεμ θα ρςαμαςήρει μα διατχμεί, θα διαςηοήρει ςη δική ςηπ
ξπςική και τσριξγμχμία, αλλά, ςασςϊυοξμα, θα ρσμβάλει ρςη μέγιρςη δσμαςή εμϊςηςα ςξσ κλάδξσ.
Σςη βάρη ςχμ παοαπάμχ, η Σσρπείοχρη Παμεπιρςημιακόμ καςαθέςει εμόπιξμ ςηπ παμεπιρςημιακήπ
κξιμϊςηςαπ ςιπ θέρειπ ςηπ για ςιπ αμαγκαίεπ θερμικέπ αλλαγέπ, αμςιπαλεϋξμςαπ ςασςϊυοξμα ςξ
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καθερςόπ εκβιαρμόμ, αρτσκςικόμ υοξμξδιαγοαμμάςχμ, ξικξμξμικξϋ ρςοαγγαλιρμξϋ ιδοσμάςχμ και
παμεπιρςημιακόμ και θερμικόμ εκςοξπόμ. Σε ασςέπ ςιπ θέρειπ σπάουξσμ «κϊκκιμεπ γοαμμέπ» πξσ
ςίθεμςαι απϊ ςξ Σϋμςαγμα, αλλά και απϊ ςιπ καςακςήρειπ ςηπ ελλημικήπ κξιμχμίαπ για ςημ αμόςαςη
εκπαίδεσρη και ςα ΑΔΙ:


Η ςέυμη και η επιρςήμη, η έοεσμα και η διδαρκαλία είμαι ελεϋθεοεπ, η αμάπςσνη και η ποξαγχγή
ςξσπ απξςελεί σπξυοέχρη ςξσ Κοάςξσπ.



Όλξι ξι Έλλημεπ έυξσμ δικαίχμα δχοεάμ παιδείαπ, ρε ϊλεπ ςιπ βαθμίδεπ ςηπ, ρςα κοαςικά
εκπαιδεσςήοια.



Η αμόςαςη εκπαίδεσρη παοέυεςαι απξκλειρςικά απϊ ιδοϋμαςα πξσ απξςελξϋμ μξμικά ποϊρχπα
δημξρίξσ δικαίξσ με πλήοη ασςξδιξίκηρη.



Οι καθηγηςέπ ςχμ αμόςαςχμ εκπαιδεσςικόμ ιδοσμάςχμ είμαι δημϊριξι λειςξσογξί. Τξ σπϊλξιπξ
διδακςικϊ ποξρχπικϊ ςξσπ επιςελεί επίρηπ δημϊριξ λειςξϋογημα, με ςιπ ποξωπξθέρειπ πξσ μϊμξπ
ξοίζει.



Η επαγγελμαςική και κάθε άλλη ειδική εκπαίδεσρη παοέυεςαι απϊ ςξ Κοάςξπ και με ρυξλέπ
αμόςεοηπ βαθμίδαπ.


Η ρϋρςαρη αμόςαςχμ ρυξλόμ απϊ ιδιόςεπ απαγξοεϋεςαι.
Σε ασςϊ ςξ πλαίριξ, ξι ποξγοαμμαςικέπ θέρειπ και ποξςάρειπ ςηπ Σσρπείοχρηπ Παμεπιρςημιακόμ για
ςη λειςξσογία ςχμ Ιδοσμάςχμ σπϊ ςιπ παοξϋρεπ ρσμθήκεπ και μέυοι ςημ ξοιρςική αμαςοξπή ςξσ
αρτσκςικξϋ μμημξμιακξϋ πλαιρίξσ, είμαι ξι ακϊλξσθεπ:
Α. Μιρθξλξγικά-εογαριακά


Να καςαοςιρςεί εμιαίξ μιρθξλϊγιξ δημϊριχμ λειςξσογόμ με διάκοιρη εκείμχμ πξσ απαρυξλξϋμςαι
απξκλειρςικά ρςξ παμεπιρςήμιξ, απϊ εκείμξσπ πξσ έυξσμ και άλλη απαρυϊληρη και μα καςαογηθεί
ξ επιδξμαςικϊπ υαοακςήοαπ ςξσ μιρθξϋ ςχμ μελόμ ΔΔΠ.



Να ακσοχθξϋμ ξι αμαδοξμικέπ μειόρειπ μιρθόμ, μα μημ γίμξσμ άλλεπ πεοικξπέπ και μα
καςαοςιρςεί άμερα ρυέδιξ για ςημ απξκαςάρςαρη ςχμ απξδξυόμ ςχμ μελόμ ΔΔΠ ρε επίπεδα πξσ
θα εναρταλίζξσμ ανιξποεπή διαβίχρη και δεμ θα δημιξσογξϋμ κίμηςοα για παοάλληλη ή «μαϋοη»
απαρυϊληρη.



Να μημ σιξθεςηθεί ρε καμία πεοίπςχρη η σπξυοέχρη ςχμ ρσγγοατέχμ και επιμεληςόμ βιβλίχμ μα
εκδίδξσμ δελςίξ παοξυήπ σπηοεριόμ για ςιπ αμξιβέπ πξσ λαμβάμξσμ και μα καςαογηθεί για ςξσπ
καλλιςέυμεπ πξσ είμαι μέλη ΔΔΠ. Να γίμει άλλη οϋθμιρη για ςα θέμαςα ασςά.



Να απξκαςαρςαθεί άμερα η πλήοηπ ιαςοξταομακεσςική κάλσφη, όρςε μα απξκςήρξσμ και πάλι
αμςίκοιρμα ξι αρταλιρςικέπ κοαςήρειπ.



Να πάφξσμ ξι δημϊριξι λειςξσογξί μα ρσμσπξλξγίζξμςαι ρςξσπ δημϊριξσπ σπαλλήλξσπ, ϊπξςε ασςϊ
βξλεϋει ςημ εκάρςξςε κσβέομηρη, και μα απξκαςαρςαθεί ςξ ρσμςαγμαςικά καςξυσοχμέμξ
καθερςόπ ςξσπ.



Να διξοιρςξϋμ άμερα ϊλα ςα εκλεγμέμα μέλη ΔΔΠ και μα ρςαμαςήρξσμ η ξμηοεία και ξ εμπαιγμϊπ
ςξσπ.

Β. Οικξμξμικά ςωμ παμεπιρςημίωμ


Να ποξρδιξοιρςεί ελάυιρςξ επίπεδξ λειςξσογίαπ ςξσ κάθε παμεπιρςημίξσ, με ϊοξσπ ξικξμξμικξϋ
κϊρςξσπ και αμθοόπιμξσ δσμαμικξϋ.



Να εγγσάςαι ςξ Υπξσογείξ ςη διαςήοηρη ςξσ επιπέδξσ ασςξϋ, ρςξ ξπξίξ ρσμπεοιλαμβάμξμςαι ξι
σπξδξμέπ και ξι λειςξσογίεπ ςηπ τξιςηςικήπ μέοιμμαπ.



Να καςαογηθεί η σπξυοέχρη ςξ 40% ςχμ ΔΛΚΔ μα υοηριμξπξιείςαι για ςιπ λειςξσογικέπ δαπάμεπ
ςχμ ΑΔΙ.



Να μημ γίμει η ρυεδιαζϊμεμη μείχρη καςά 30% ςχμ ήδη μειχμέμχμ δαπαμόμ για ςα ΑΔΙ.



Να εναρταλιρςεί ξοιρςικά και αμεςάκληςα ϊςι η παμεπιρςημιακή πεοιξσρία δεμ θα σπαυθεί ρε
καμία πεοίπςχρη ρςξ ΤΑΙΠΔΔ, ξϋςε ρε καμέμαμ άλλξ ξογαμιρμϊ, πέοα απϊ ςα ίδια ςα Ιδοϋμαςα.



Να καςαογηθεί ςξ απαοάδεκςξ καθερςόπ ςχμ εογξλαβικόμ σπαλλήλχμ πξσ ρσμςηοεί κσκλόμαςα
ξμηοείαπ, δξσλείαπ και οξσρτεςξλξγικόμ μηυαμιρμόμ, με ςημ σιξθέςηρη ποξςάρεχμ απϊ ςα ΑΔΙ
πξσ επαμειλημμέμα έυξσμ σπξβληθεί και δημξριξπξιηθεί.
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Γ. Θερμικά


Να μημ σλξπξιηθεί ςξ ρυέδιξ Αθημά, αλλά με ρξβαοή μελέςη, διαβξϋλεσρη και διατάμεια, με
ποαγμαςική ρσμμεςξυή ςηπ ακαδημαψκήπ κξιμϊςηςαπ και ςχμ ςξπικόμ κξιμχμιόμ, μα γίμει
ποαγμαςικϊπ ενξοθξλξγιρμϊπ και ϊυι απλή ρσοοίκμχρη ςχμ ΑΔΙ με πξρξςικά κοιςήοια
απξκλειρςικά μικοξπξλιςικξϋ, λξγιρςικξϋ και οξσρτεςξλξγικξϋ υαοακςήοα, πξσ θα ξδηγήρει με
μαθημαςική ακοίβεια ρςημ καςάογηρη ξογαμικόμ θέρεχμ και ρε απξλϋρειπ μελόμ ΔΔΠ. Βαρικέπ
αουέπ αμαρσγκοϊςηρηπ ςξσ ακαδημαψκξϋ υάοςη ποέπει μα είμαι η ακαδημαψκϊςηςα, η αμάπςσνη
ςηπ πεοιτέοειαπ και η απξκέμςοχρη, αλλά ϊυι με φητξθηοικά και μικοξπξλιςικά κοιςήοια. Η
Σσρπείοχρη Παμεπιρςημιακόμ απαιςεί απϊ ςημ ΠΟΣΔΔΠ μα δερμεσςεί ϊςι θα ποξυχοήρει ρε
δσμαμική αμςίδοαρη εάμ σπάονει ξπξιαδήπξςε απόπειοα απόλσρηπ ρσμαδέλτχμ.



Οι κοίρειπ μα γίμξμςαι απϊ εμδεκαμελή εκλεκςξοικά και εμόπιξμ ςηπ Γεμικήπ Σσμέλεσρηπ. Να
απξκαςαρςαθεί η διαδικαρία ξσριαρςικήπ ανιξλϊγηρηπ ςξσ έογξσ ςχμ σπξφητίχμ και μα
καςαογηθεί ςξ ρϋρςημα πξσ ξδηγεί ρςημ σπξβξλή ρσμξπςικόμ μξμξρέλιδχμ και διρέλιδχμ
ρημειχμάςχμ, αμςί ξσριαρςικόμ ειρηγήρεχμ.



Τα Σσμβξϋλια Ιδοϋμαςξπ μα απξκςήρξσμ απξκλειρςικά και μϊμξ επξπςικέπ αομξδιϊςηςεπ. Να
επαμέλθει η ρσλλξγικϊςηςα και η διατάμεια ρε επίπεδξ ποσςαμείαπ και κξρμηςείαπ, όρςε μα
πεοιξοιρςεί η σπεοενξσρία μξμξποϊρχπχμ ξογάμχμ.



Να εκποξρχπξϋμςαι ϊλα ςα Τμήμαςα ρςιπ Σσγκλήςξσπ, μα διεσοσμθξϋμ ξι αομξδιϊςηςεπ ςχμ
Γεμικόμ Σσμελεϋρεχμ και γεμικά μα διατσλαυθξϋμ ξι δημξκοαςικέπ ακαδημαψκέπ παοαδϊρειπ ρςξμ
ςοϊπξ διξίκηρηπ.



Να απξκαςαρςαθεί πλήοχπ ςξ ακαδημαψκϊ καθερςόπ ςχμ Λεκςϊοχμ και μα πάφξσμ μα
αμςιμεςχπίζξμςαι θερμικά χπ δεϋςεοηπ καςηγξοίαπ μέλη ΔΔΠ.



Δπί 20 και πλέξμ υοϊμια έυει γίμει καςάυοηρη ςξσ θερμξϋ ςχμ Διδαρκϊμςχμ Π.Δ. 407 ρε ρημείξ
πξσ ρυεδϊμ ϊλα ςα πεοιτεοειακά ΑΔΙ μα ρςηοίζξμςαι εμ πξλλξίπ ρςη δική ςξσπ ποξρτξοά
εκπαιδεσςικξϋ και εοεσμηςικξϋ έογξσ. Να ποξκηοσυθξϋμ άμερα ξι θέρειπ ςχμ διδαρκϊμςχμ ασςόμ
ρςξ γμχρςικϊ αμςικείμεμξ πξσ καλϋπςξσμ όρςε ςα ΑΔΙ ςηπ υόοαπ μα ρςελευχθξϋμ με ςακςικά μέλη
ΔΔΠ μέρα απϊ διαταμείπ διαδικαρίεπ.



Να πεοιξοιρςξϋμ ξι σπεοενξσρίεπ ςηπ ΑΔΙΠ πξσ ποέπει μα πάφει μα είμαι διξοιρμέμξ απϊ ςημ
κσβέομηρη ϊογαμξ. Η ϊπξια Αουή ανιξλϊγηρηπ ποέπει καςαουάπ και καςαουήμ μα είμαι
ποαγμαςικά αμενάοςηςη, μα εκποξρχπξϋμςαι ρε ασςήμ επαοκόπ ϊλα ςα επιρςημξμικά και
καλλιςευμικά αμςικείμεμα λαμβάμξμςαπ σπϊφη ςιπ ιδιαιςεοϊςηςέπ ςξσπ. Να έυει απξκλειρςικά
επξπςικέπ, ρσμβξσλεσςικέπ και σπξρςηοικςικέπ αομξδιϊςηςεπ και ρε καμία πεοίπςχρη μα μημ έυει
δσμαςϊςηςα απξταριρςικήπ παοέμβαρηπ ρςα εκλεκςξοικά, ρςη ρσγκοϊςηρη ςξσ ακαδημαψκξϋ
υάοςη, ρςημ εκπαιδεσςική διαδικαρία και ςελικά ακϊμη και ρςξ πεοιευϊμεμξ ςχμ ρπξσδόμ,
καςαογόμςαπ ςημ ασςξμξμία ςχμ παμεπιρςημίχμ και ςιπ ακαδημαψκέπ ελεσθεοίεπ.



Να καςαογηθεί άμερα η οϋθμιρη Μαμιςάκη (Ν. 4093/12) η ξπξία καςά παοάβαρη ςχμ Σσμθηκόμ
για ςα Δικαιόμαςα ςξσ Αμθοόπξσ καςαογεί ςξ ςεκμήοιξ ςηπ αθχϊςηςαπ και θέςει ασςξδίκαια ρε
αογία ξπξιξμδήπξςε καςηγξοείςαι για ξςιδήπξςε, ποιμ ακϊμη ενεςαρςεί αομξδίχπ η σπϊθερη.



Να ρςαμαςήρξσμ ξι ασθαίοεςεπ παοεμβάρειπ ςηπ αρςσμξμίαπ ρςξσπ παμεπιρςημιακξϋπ υόοξσπ, ξι
ξπξίεπ ποαγμαςξπξιξϋμςαι με διάτξοα ποξρυήμαςα (π.υ. ΟΠΑ, ΑΠΘ), και μα μπει τοαγμϊπ ρςη
δσμαςϊςηςα υοήρηπ ςηπ δημϊριαπ δϋμαμηπ απϊ ασςαουικέπ διξικήρειπ (π.υ. Ιϊμιξ). Για ςξ ρκξπϊ
ασςϊ, υοειάζεςαι μα απξκαςαρςαθεί ξ θερμϊπ ςξσ παμεπιρςημιακξϋ αρϋλξσ, έμαπ κξοσταίξπ
δημξκοαςικϊπ θερμϊπ με μεγάλη ρσμβξλική ρημαρία και βάοξπ για ςξ ρϋμξλξ ςηπ ελλημικήπ
κξιμχμίαπ πξσ καςαογήθηκε μέρχ ςξσ Ν.4009/11 δια ςηπ απαλξιτήπ ςξσ! Με ρατέπ πλαίριξ
αουόμ, λειςξσογίαπ και διαυείοιρηπ. Η σπεοάρπιρη ςξσ αρϋλξσ απέμαμςι ρε ξπξιαδήπξςε απειλή,
είμαι εσθϋμη ςηπ παμεπιρςημιακήπ κξιμϊςηςαπ, χπ ζήςημα ποχςίρςχπ εκπαιδεσςικϊ, δηλ.
επιβεβαίχρηπ ςηπ ανίαπ και ςηπ ρημαρίαπ ςηπ Ακαδημαψκήπ ασςξςέλειαπ, ρςημ σπηοερία ςηπ
ελεϋθεοηπ δημξκοαςικήπ δημϊριαπ παιδείαπ και έοεσμαπ, ρε ρϋμδερη και αματξοά με ςιπ αμάγκεπ
και ςα ξοάμαςα ελεϋθεοηπ και δημξκοαςικήπ αμάπςσνηπ ςηπ κξιμχμίαπ.
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