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Τμ απμηέιεζμα ηςκ εζκηθχκ εθιμγχκ ηεξ 5εξ Μαΐμο 2012 απμηειεί ηεκ νεηή άνκεζε ηεξ
ειιεκηθήξ θμηκςκίαξ ζημκ "μμκυδνμμμ" ημο Μκεμμκίμο θαη ηςκ Εθανμμζηηθχκ Νυμςκ θαη ηηξ
πμιηηηθέξ πμο εθανμυζηεθακ ηα ηειεοηαία πνυκηα ενήμεκ ημο ειιεκηθμφ ιαμφ.
Σημ πχνμ ηςκ πακεπηζηεμίςκ, δηδάζθμκηεξ, θμηηεηέξ θαη ενγαδυμεκμη, θαηάθενακ με ηηξ
μνγακςμέκεξ θηκεημπμηήζεηξ ημοξ κα απμηνέρμοκ, ημοιάπηζημκ ςξ πνμξ ημ ζθέιμξ ημο μμκηέιμο
δημίθεζεξ ημο επηπεηνεμαηηθμφ πακεπηζηήμημο, ηεκ εθανμμγή ημο Ν.4009/11, γεγμκυξ πμο απμηειεί
μηα ελαηνεηηθά ζεμακηηθή επηηοπία, πμο υμςξ πνέπεη κα έπεη ζοκέπεηα. Ο «κυμμξ ηςκ 5/6» ηεξ
θμηκμβμοιεοηηθήξ ζοκαίκεζεξ ημο μεηέπεηηα «θοβενκεηηθμφ μεηχπμο» ΠΑΣΟΚ-ΝΔ-ΛΑΟΣ, με
«ανπηηέθημκα» ηεκ Α. Δηαμακημπμφιμο, πμο ιίγμοξ μήκεξ πνηκ θαηκυηακ ακέθηθημ κα απμθνμοζζεί,
δεκ έπεη πιέμκ θαμηά πμιηηηθή θαη εζηθή κμμημμπμίεζε. Η ιασθή απμδμθημαζία με ηεκ θαηαβανάζνςζε
ημο ΠΑΣΟΚ θαη ηεξ ΝΔ αθεκυξ, θαη αθεηένμο μ απμθιεηζμυξ ημο ΛΑΟΣ θαη ηεξ ίδηαξ ηεξ οπμονγμφ
απυ ηε βμοιή, ζηηξ εθιμγέξ ηεξ 5εξ Μάε, μαδί με ηεκ μέπνη ζήμενα απμηνμπή ηεξ εθανμμγήξ ημο
Ν.4009, απμηειμφκ ημοξ εοκμσθμφξ υνμοξ γηα ηεκ πιήνε θαη μνηζηηθή απυζονζή ημο.
Παν’υια αοηά, ήδε πιεονέξ ημο «κυμμο» εθανμυδμκηαη θαη ηδίςξ μη υνμη θαη μη πνμτπμζέζεηξ γηα ηεκ
θναηηθή πνεμαημδυηεζε ηςκ ΑΕΙ θαη ηε «ζοκέπεηα» ηεξ δημηθεηηθήξ ιεηημονγίαξ ημοξ, με
επαθυιμοζεξ βανφηαηεξ ζοκέπεηεξ θαη ζηεκ αθαδεμασθή, εθπαηδεοηηθή θαη ενεοκεηηθή ιεηημονγία
ημοξ. Τα πακεπηζηήμηα απαληχκμκηαη θαη μδεγμφκηαη ζε ζοννίθκςζε. Η μφηςξ ή άιιςξ ακεπανθήξ
πνεμαημδυηεζε έπεη εγθιςβηζηεί ζηα γναθεημθναηηθά γνακάδηα ημο απανάδεθημο εθβηαζμμφ πμο
πνμεγήζεθε θαη είκαη πιέμκ μναηυξ θαη άμεζμξ μ θίκδοκμξ δηαθμπήξ ηεξ ιεηημονγίαξ ημοξ, αθμφ ε
πνεμαημδυηεζε παφεη μεηά ηηξ 30/6/12. Τα αθαδεμασθά υνγακα δημίθεζεξ μιμθιενχκμοκ ζε ιίγμ ηε
ζεηεία ημοξ θαη ε «αζοκέπεηα» ηεξ υπμηαξ ιεηημονγίαξ ημοξ είκαη «πνμ ηςκ ποιχκ». Μεηά ηηξ
31/8/12 ζα είκαη αδφκαηε αθυμε θαη ε οπμγναθή θάζε πνάλεξ, δημηθεηηθήξ θαη αθαδεμασθήξ. Η
θμηηεηηθή μένημκα (Λέζπε, Εζηίεξ, πανμπέξ) απμηειεί ήδε θεκυ γνάμμα ζημ κέμ ζεζμηθυ πιαίζημ,
επηβανφκμκηαξ μηθμκμμηθά ζε πενίμδμ βαζεηάξ θνίζεξ αθυμα πενηζζυηενμ ηεκ ειιεκηθή μηθμγέκεηα.

Ο ΕΣΔΕΠ-ΑΠΘ έπμκηαξ ζομβάιεη απμθαζηζηηθά ζηε με εθανμμγή ημο Ν.4009/11 ζα ζοκεπίζεη ημκ
αγχκα θαη γηα ηε θαηάνγεζή ημο θαη ηαοηυπνμκα απαηηεί:
•
ηεκ άμεζε θαη επανθή θναηηθή πνεμαημδυηεζε, πμο μφηςξ ή άιιςξ πνμένπεηαη απυ ηε
δοζβάζηαπηε θμνμιμγία ηςκ ενγαδυμεκςκ, γηα ηε ιεηημονγηθή, δηδαθηηθή θαη ενεοκεηηθή
επάνθεηα ηςκ πακεπηζηεμίςκ, χζηε κα ελαζθαιίδεηαη ε δςνεάκ δεμυζηα Παηδεία ορειχκ
απαηηήζεςκ, πνμξ υθειμξ ηςκ ενγαδυμεκςκ θαη ηεξ κεμιαίαξ μαξ,
•
ηεκ ακηηθαηάζηαζε ηεξ «πμιηηηθήξ» ηςκ «δςδεθαηεηανηεμμνίςκ» θαη ηεκ άμεζε απυδμζε με
βάζε ημ Σφκηαγμα ηςκ πνμβιεπυμεκςκ πηζηχζεςκ απυ ημκ εηήζημ Ταθηηθυ Πνμτπμιμγηζμυ,
•
ηε ζοκέπηζε ηεξ θαηάνηηζεξ ημο πνμτπμιμγηζμμφ ηςκ ΑΕΙ απυ ηε Σφγθιεημ με ηε ζεμενηκή
ζφκζεζε ηεξ (θαη υπη ημο Ν.4009),
•
ηεκ εθιμγή μνγάκςκ δημίθεζεξ απυ υιε ηεκ πακεπηζηεμηαθή θμηκυηεηα θαη ηηξ εθιμγέξ ελέιηλεξ
ηςκ μειχκ ΔΕΠ υπςξ ίζποε,
•
ηεκ άμεζε επηζηνμθή ηςκ απςιεηχκ απυ ημ απανάδεθημ «θμφνεμα» ηςκ απμζεμαηηθχκ ημοξ
θαη άιιςκ εηδηθχκ πνμζυδςκ ημοξ (ππ πν. ΤΣΜΕΔΕ),
•
ημκ άμεζμ δημνηζμυ ηςκ εθιεγμέκςκ μειχκ ΔΕΠ, θαη ηεκ άμεζε απυδμζε ημο πνμκμεπηδυμαημξ
πνμτπενεζίαξ ηςκ κεμδημνηζζέκηςκ θαη μεηαθηκμφμεκςκ μειχκ ΔΕΠ,
•
ηεκ θαηάνγεζε ηςκ «απαγμνεοηηθχκ θακυκςκ» γηα ηεκ πνυζιερε κέςκ μειχκ ΔΕΠ, γηα ηεκ
ακακέςζε θαη ακαπιήνςζε ημο πνμζςπηθμφ πμο απμπςνεί απυ ηα ΑΕΙ.
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