
Απφ ην πξνζρέδην αθφκα ηνπ λφκνπ γηα ηελ Παηδεία, ηεο θ. 

Γηακαληνπνχινπ έρνπκε πάξεη μεθάζαξε ζηάζε απέλαληη ζηηο 

αιιαγέο πνπ επηρεηξεί λα θέξεη ην λνκνζρέδην θαζψο θαη ζηελ 

θηινζνθία πνπ πξνζπαζεί λα επηβάιιεη ζηα ειιεληθά Αλψηαηα 

Ηδξχκαηα. Ο λένο λφκνο δελ θάλεη θακία αλαθνξά, ζθνπίκσο,  ζηηο 

νπζηαζηηθέο παζνγέλεηεο ησλ παλεπηζηεκηαθψλ ηδξπκάησλ πνπ 

είλαη ε έιιεηςε δηδαθηηθνχ – δηνηθεηηθνχ πξνζσπηθνχ, ε 

ππνρξεκαηνδφηεζε, ε ππνιεηηνπξγία δηνηθεηηθψλ θαη ηερληθψλ 

ππεξεζηψλ, ε έιιεηςε εμνπιηζκνχ θαη ππνδνκψλ, ε ζχλδεζε ηνπ πηπρίνπ κε ηελ 

αγνξά εξγαζίαο, θαη ε έιιεηςε ζηξαηεγηθψλ ζηφρσλ γηα ηελ απνξξφθεζε ησλ 

θνλδπιίσλ ηεο έξεπλαο. 

Βαζηθέο καο δηαθσλίεο είλαη νη εμήο : 

 Ζ ζηαδηαθή αληηθαηάζηαζε ησλ έληππσλ ζπγγξακκάησλ κε ειεθηξνληθέο 

ζεκεηψζεηο ηνπ δηδάζθνληα. Πηζηεχνπκε πσο πξέπεη λα δνζεί ε δπλαηφηεηα 

επηινγήο ζηνπο θνηηεηέο λα δηαιέγνπλ αλάκεζα ζηηο ειεθηξνληθέο ζεκεηψζεηο 

θαη ην έληππν ζχγγξακκα. Έρνπκε αλαιχζεη απηήλ ηελ ινγηθή πνιιέο θνξέο, 

ε νπνία βαζίδεηαη ζην γεγνλφο φηη κεγάιν κέξνο ησλ θνηηεηψλ δελ είλαη 

έηνηκν λα δερηεί ην ειεθηξνληθφ ζχγγξακκα θαη πξνηηκάεη ην έληππν, 

ζχκθσλα πάληα κε έξεπλα ηνπ ππνπξγείνπ. 

 Έρνπκε ελζηάζεηο ζην ζέκα ηεο δηνηθεηηθήο δπαξρίαο θαη ηνλ ξφιν ησλ 

ζπκβνπιίσλ δηνίθεζεο πηζηεχνπκε φηη ην κνληέιν απηφ κε ηελ ζπκκεηνρή 

έμσ-παλεπηζηεκηαθψλ ζηελ δηνίθεζε θαηαζηξαηεγεί ηε δηνηθεηηθή απηνηέιεηα 

θαη απηνλνκία ησλ παλεπηζηεκίσλ, φπσο θαηνρπξψλεηαη κέζα απφ ην 

ζχληαγκα(άξζξν 16 παξάγξαθνο 2) 

 Γηαθσλνχκε κε ηνλ ηξφπν εθινγήο ηνπ Πξχηαλε ηνπ ηδξχκαηνο θαη ηελ κε 

ζπκκεηνρή θνηηεηψλ ζηελ δηαδηθαζία. Τν ζπκβνχιην δηνίθεζεο ζα πξνθξίλεη 

2-3 ππνςεθηφηεηεο θαη ζηελ ζπλέρεηα νη θαζεγεηέο ηνπ ηδξχκαηνο ζα 

ςεθίδνπλ γηα ηελ αλάδεημε ηνπ ελφο. Ωο πνιηηηθνπνηεκέλνη λένη 

δπζθνιεπφκαζηε λα θαηαλνήζνπκε ηελ ινγηθή πνπ καο θαζηζηά ψξηκνπο θαη 

ζθεπηφκελνπο λα εθιέμνπκε ηνλ πξσζππνπξγφ ηεο ρψξαο καο θαη δελ καο 

δίλεη ηελ δπλαηφηεηα λα εθιέμνπκε ηνλ άλζξσπν πνπ ζα θαζνξίζεη ην κέιινλ 

ησλ ζπνπδψλ καο, σο κε ψξηκνπο θαη ζθεπηφκελνπο αλνξζνινγηθά. 

 Δίκαζηε αληίζεηνη ζηελ δπλαηφηεηα ζπγρψλεπζεο ηκεκάησλ θαη θαηάξγεζεο 

ΑΔΗ ζε πεξίπησζε πνπ ππάξρεη δπζαλάινγα κηθξφο αξηζκφο θνηηεηψλ ζε 

απηά. 

 Δίκαζηε αληίζεηνη ζηελ θαηάξγεζε ησλ πηπρηαθψλ-εκβφιηκσλ εμεηαζηηθψλ, ε 

νπνίεο παξείραλ ηελ δπλαηφηεηα ζηνπο θνηηεηέο επί πηπρίν λα δίλνπλ 

πεξηζζφηεξα καζήκαηα κέζα ζην ρξφλν γηα ηελ απφθηεζε πηπρίνπ ρσξίο 

κεγαιχηεξεο θαζπζηεξήζεηο.  

 Πηζηεχνπκε φηη ε ρξεκαηνδφηεζε ησλ Παλεπηζηεκίσλ δελ ζα πξέπεη λα είλαη 

ζπλδεδεκέλε κε ηελ αξλεηηθή αμηνιφγεζε ηνπο. 



 Γηαθσλνχκε ζηελ αιιαγή ηεο δηάζξσζεο ησλ ζπνπδψλ ζε ηξείο ρξφληα θαη ε 

απφθηεζε πηπρίνπ κε 180 πηζησηηθέο κνλάδεο. Πξαθηηθή πνπ έρεη ήδε 

απνηχρεη ζηελ Δπξψπε! 

 Αληηδξνχκε ζηελ θαηάξγεζε ηεο ζπλ-δηνίθεζεο κε ηνλ πην ρπδαίν ηξφπν! 

Σηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 49 γηα ηνπο θνηηεηηθνχο ζπιιφγνπο, αλαθέξεη 

ην εμήο «Ζ κε ζπκκεηνρή εθπξνζψπσλ ησλ θνηηεηψλ ζηα φξγαλα ηνπ 

ηδξχκαηνο δελ ζίγεη ην θχξνο ησλ ζπλεδξηάζεσλ ηνπο». Έλαο θνηηεηήο αξθεί 

γηα λα εθπξνζσπεί φιν ην Παλεπηζηήκην ζην Σπκβνχιην δηνίθεζεο; Ή κήπσο 

είλαη αξθεηφο έλαο θνηηεηήο λα εθπξνζσπεί έλα Παλεπηζηήκην ζηελ 

Σχγθιεην(άξζξν 8 § 19); Καη πσο κπνξεί ν έλαο θνηηεηήο πνπ ζπκκεηέρεη 

ζηελ Κνζκεηεία ηεο ζρνιήο(άξζξν 9 § 1)  λα γλσξίδεη ηα πξνβιήκαηα φισλ 

ησλ ηκεκάησλ; Έρνπλ φια ηα ηκήκαηα ηα ίδηα πξνβιήκαηα; 

Ζ αιήζεηα πσο ε ειιεληθή αλψηαηε εθπαίδεπζε ρξεηάδεηαη αιιαγέο θαη 

αληηκεησπίδεη πνιιά πξνβιήκαηα θαη κέζα ζηνλ λφκν ππάξρνπλ θαη θάπνηα ζεηηθά 

ζηνηρεία ζηα νπνία ζαλ θνηηεηέο ζα κπνξνχζακε λα ζπκθσλήζνπκε. Τέινο ζηνπο 

«αηψληνπο» θνηηεηέο κε ηελ δηαγξαθή ηνπο ζε πεξίπησζε κε έγγξαθεο ζε δχν 

ζπλερφκελα εμάκελα, πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ ζηα αγγιηθά, δηαδηθαζίεο αμηνιφγεζε( 

αλ γίλνπλ κε ηνλ ζσζηφ ηξφπν), άηνθα δάλεηα ζε θνηηεηέο κε δπλαηφηεηα 

απνπιεξσκήο κεηά ηελ έλαξμε ηεο απαζρφιεζεο ηνπο, δηεζλνπνίεζε θαη ε 

δεκηνπξγία ηνπ ζπλεγφξνπ ηνπ θνηηεηή (πνπ απνηειεί θαη πάγηα πξφηαζε ηεο ΓΑΠ-

ΝΓΦΚ) είλαη θάπνηα απφ απηά. 

Ωζηφζν ζην ζχλνιν ηνπ ν λφκνο αιιάδεη ξηδηθά ηελ έλλνηα ηνπ δεκνζίνπ 

παλεπηζηεκίνπ έηζη φπσο ην γλσξίδνπκε κέρξη ζήκεξα! 

 

Ωο ΓΑΠ-ΝΓΦΚ Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο ζα είκαζηε κπξνζηά ζηηο εμειίμεηο θαη ζα 

αγσληζηνχκε γηα λα δηαηεξήζνπκε ηνλ δεκφζην θαη δσξεάλ ραξαθηήξα ηεο Παηδείαο 

καο θαη ηνπ ειιεληθνχ Παλεπηζηεκίνπ. Γηα απηφ ην ιφγν πξψηνη εκείο, θαιέζακε ηνλ 

ζχιινγν θνηηεηψλ ηνπ Τκήκαηνο καο ζε ζπλεδξίαζε κε ζέκα ηελ ελεκέξσζε ηνπ 

ζπιιφγνπ θαη ηελ δξαζηεξηνπνίεζε ηνπ αλαθνξηθά κε ηνλ λέν λφκν γηα ηελ Παηδεία 

θαζψο θαη γηα ηελ δηακφξθσζε ηεο ζέζεο ηνπ ζπιιφγνπ θνηηεηψλ. 

Δθεί πξνηείλακε λα δηεμαρζνχλ θχθινη ζπδήηεζεο γηα ελεκέξσζε ησλ ζπκθνηηεηψλ 

καο, θαηαζέζακε αίηεκα γηα κεηαηφπηζε ηεο εμεηαζηηθήο ηνπ Σεπηεκβξίνπ πξνο ην 

ζψκα ηεο Σπγθιήηνπ, δεηήζακε ηελ άκεζε ζχγθιεζε ηεο ΔΦΔΔ γηα ηελ δεκηνπξγία 

εληαίνπ θνηηεηηθνχ κεηψπνπ θαζψο πξνηείλακε θαη ηελ άκεζε δηεμαγσγή Γεληθήο 

Σπλέιεπζεο Τκήκαηνο κε ζθνπφ ηελ ηειηθή επηθχξσζε ηεο απφθαζεο ηνπ ζπιιφγνπ 

γηα ηνλ ηξφπν πνπ ζα πξέπεη λα θηλεζεί. Εεηήζακε ζε νπνηαδήπνηε πεξίπησζε λα 

παξακείλεη αλνηθηή ε Γξακκαηεία ηνπ ηκήκαηνο γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε εγγξαθψλ 

θαζψο θαη ε Φνηηεηηθή Μέξηκλα γηα λα κπνξέζνπλ λα θηλεζνχλ νκαιά νη δηαδηθαζίεο 

ζηέγαζεο ησλ δηθαηνχρσλ. 



Εεηήζακε απφ ηηο ππφινηπεο παξαηάμεηο λα εθθξάζνπλ ηελ γλψκε ηνπο αλαθνξηθά κε 

ην ζέκα ηεο θαηάιεςεο θαη ηνλ ηξφπν πνπ απηή ζα πξαγκαηνπνηεζεί αλ ην ζψκα 

απνθαζίζεη θάηη ηέηνην. Γπζηπρψο γηα άιιε κία θνξά ε ΠΑΣΠ ΠΔ καο ππελζχκηζε 

ηελ αλεπζπλφηεηα ηεο αθήλνληαο έλα αλεμήγεην θαηλφκελν ηηο ζέζεηο ηνπο.  

Αλαθνξηθά κε ην ζέκα ηεο θαηάιεςεο πηζηεχνπκε φηη απνηειεί ην έζραην κέηξν ηνπ 

αγψλα καο γηα ην Παλεπηζηήκην. Ζ ΓΑΠ-ΝΓΦΚ αλ θηάζνπκε σο εθεί ζα ζηεξίμεη 

ηελ ζπκβνιηθή θαηάιεςε ηνπ Παλεπηζηεκίνπ κε ζπγθεθξηκέλν ρξνλνδηάγξακκα θαη 

θνηλά αηηήκαηα ε νπνία ζα απνηειεί πξντφλ κία ζπιινγηθήο απφθαζεο ησλ θνηηεηψλ. 

Βαζηθή πξνυπφζεζε είλαη ε δηαζθάιηζε ηεο εμεηαζηηθήο ηνπ Σεπηεκβξίνπ θαη ε 

καθξνπξφζεζκε δηαζθάιηζε ηνπ εμακήλνπ. 

Ωο ππεχζπλε πνιηηηθή δχλακε απνξξίπηνπκε θαηεγνξεκαηηθά ηηο γλσζηέο 

«θαηαιήςεηο-θαξζνθσκσδίεοο» πνπ έρνπλ δεκηψζεη ζην παξειζφλ ηα ηδξχκαηα θαη 

ηηο αξηζηεξέο ινγηθέο ηεο κεηνςεθίαο κε αηηήκαηα φπσο ε παξαίηεζε ηεο ππνπξγνχ 

Παηδείαο. Έρνπκε δεη πνιιέο θνξέο ζην παξειζφλ θαηαιήςεηο πνπ ελψ γίλνληαη γηα 

πεξηζζφηεξα θνλδχιηα γηα ηελ παηδεία, γηα θαιχηεξεο ζπλζήθεο κάζεζεο, γηα 

βειηίσζε ησλ κέζσλ δηδαζθαιίαο, κεηά απφ θάζε θαηάιεςε νη εγθαηαζηάζεηο θαη ηα 

κέζα (απηά ηα πεληρξά έζησ) ζπαλίσο λα βγαίλνπλ αιψβεηα. 

Δκείο επηιέγνπκε λα δξάζνπκε πνιηηηθά θαη ππεχζπλα ρσξίο λα θξπθηνχκε θάησ απφ 

γξακκέο, μέξνπκε πνπ δηαθσλνχκε θαη ζηεξίδνπκε ηηο απηφλνκεο δηαδηθαζίεο ηνπ 

ζπιιφγνπ θνηηεηψλ ηνπ ηκήκαηνο καο! 

 


