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Η κυβζρνθςθ προχωρά με γοργοφσ ρυκμοφσ τθν αποκαλοφμενθ «νζα χωροταξία» τθσ Ανϊτατθσ
Εκπαίδευςθσ, με ςειρά ςυγχωνεφςεων ιδρυμάτων ςε όλθ τθν χϊρα. τόχο ζχει, από τθ μια μεριά,
περαιτζρω περικοπζσ ςε «δθμοςιονομικό κόςτοσ», ςφμφωνα με τισ μνθμονιακζσ δεςμεφςεισ τθσ
κυβζρνθςθσ. Από τθν άλλθ, να αλλάξει δραςτικά τθ δομι και το περιεχόμενο τθσ Ανϊτατθσ
Εκπαίδευςθσ και να εμβακφνει περαιτζρω τθν λειτουργία των εκπαιδευτικϊν ιδρυμάτων με
ιδιωτικοοικονομικά κριτιρια.
Μποροφν άραγε αυτζσ οι αναδιαρκρϊςεισ να δϊςουν απάντθςθ ςτισ πραγματικζσ αγωνίεσ και
ερωτιματα των φοιτθτϊν, των εργαηομζνων και των διδαςκόντων; Σα ςτοιχεία ςε όςα ιδρφματα ζχουν
προχωριςει δεν είναι ενκαρρυντικά:
1. Εμφανίηονται ςυγχωνεφςεισ τμθμάτων με ετερόκλθτα αντικείμενα και αδιευκρίνιςτα πεδία
επαγγελματικισ εφαρμογισ, με αδιευκρίνιςτα ακαδθμαϊκά κριτιρια. υγχωνεφςεισ που γίνονται με
κριτιριο τθν «εξοικονόμθςθ» πόρων και τθν ευκυγράμμιςθ με τισ επιταγζσ τθσ περιφερειακισ και
κλαδικισ καπιταλιςτικισ ανάπτυξθσ, από τθν οποία κανζνα καλό δεν πρόκειται να δουν οι εργαηόμενοι
και οι φοιτθτζσ.
2. Καταργείται θ Σεχνολογικι Εκπαίδευςθ, τθν ίδια ςτιγμι που για τουσ αποφοίτουσ των ΕΠΑΛ είναι θ
μόνθ διζξοδοσ. Παράλλθλα, ςε ςυνδυαςμό με τθν πρόςφατθ νομοκετικι ρφκμιςθ τθσ κυβζρνθςθσ για
το Λφκειο, δθμιουργοφνται τμιματα δεφτερθσ κατθγορίασ, με κριτιριο τθ «χαμθλι ηιτθςθ», θ διάρκεια
ηωισ των οποίων κα είναι περιοριςμζνθ.
3. Σα εκπαιδευτικά ιδρφματα επί χρόνια λειτουργοφν με πετςοκομμζνουσ προχπολογιςμοφσ. Η
χρθματοδότθςθ των νζων ιδρυμάτων κα παραμείνει ςτθν καλφτερθ περίπτωςθ ςτα ςθμερινά πολφ
χαμθλά επίπεδα που ζχουν οδθγιςει τα ιδρφματα πολλζσ φορζσ ςτα πρόκυρα τθσ κατάρρευςθσ.
4. Ενϊ αυξάνονται οι προβλεπόμενεσ δομζσ, δεν υπάρχει καμία δζςμευςθ για τθν αποκατάςταςθ
των μεγάλων ελλείψεων ςε μόνιμο εκπαιδευτικό και διοικθτικό προςωπικό. Κανζνασ από τουσ
νόμουσ που αφοροφν ςτισ ςυγχωνεφςεισ, δεν προβλζπει πρόςλθψθ προςωπικοφ, ενϊ το υπάρχον
προςωπικό κα διαμοιραςτεί ςτισ νζεσ υπθρεςίεσ. Με αυτό τον τρόπο, οξφνεται το πρόβλθμα τθσ
υποςτελζχωςθσ, πλθκαίνουν τα παράλλθλα κακικοντα, επεκτείνονται οι απαράδεκτεσ ελαςτικζσ
εργαςιακζσ ςχζςεισ, με τςακιςμζνα εργαςιακά και αςφαλιςτικά δικαιϊματα.
5. Η κυβζρνθςθ δεν ζχει δεςμευτεί ςχετικά με τισ μετακινιςεισ των υπαλλιλων από και προσ τα
ιδρφματα που ςυγχωνεφονται. Αντίκετα, ο Τπουργόσ παραδζχτθκε ότι ο νόμοσ περί υποχρεωτικϊν
μετακινιςεων/κινθτικότθτασ υπεριςχφει κάκε άλλθσ ρφκμιςθσ.
6. Δεν υπάρχει καμία πρόβλεψθ για τθν αντιμετϊπιςθ τθσ διαχρονικισ απουςίασ βαςικϊν
αναγκαίων υποδομϊν όπωσ εςτίεσ. Η μζχρι τϊρα εμπειρία δείχνει ότι βάροσ κα δοκεί ςε κερδοφόρεσ
δομζσ, όπωσ τα ΠΕΚ, και όχι ςτθν κάλυψθ των πραγματικϊν αναγκϊν των φοιτθτϊν.
7. Όχι μόνο δεν αναιρείται θ κατθγοριοποίθςθ των αποφοίτων, αντίκετα διευρφνεται. Θα ζχουμε
απόφοιτουσ 2ετοφσ, 4ετοφσ, μζχρι και 5ετοφσ φοίτθςθσ ςτο ίδιο αντικείμενο.
8. Διατθρείται θ υπάρχουςα κατεφκυνςθ τθσ υποβάκμιςθσ και ευελιξίασ των ςπουδϊν ϊςτε να
προετοιμάηεται ο αυριανόσ φτθνόσ και ευζλικτοσ εργαηόμενοσ. Αφαιροφνται κεωρίεσ κι εργαςτιρια
από προγράμματα ςπουδϊν, υπάρχει ζλλειψθ ςφγχρονων βιβλίων, οι ςπουδζσ προςανατολίηονται
ςτθν απόκτθςθ εφιμερων δεξιοτιτων, μεταφζρεται ςθμαντικι γνϊςθ ςτα μεταπτυχιακά και ςτα
ςεμινάρια πιςτοποίθςθσ.

9. Με τθν ίδρυςθ των διάφορων ερευνθτικϊν κζντρων, τθ κζςπιςθ των νζων 2ετϊν προγραμμάτων
ςπουδϊν, τθ δθμιουργία προπτυχιακϊν τμθμάτων με δίδακτρα, αλλά και τθν αφξθςθ των
μεταπτυχιακϊν «επί πλθρωμι» φαίνεται ότι προωκεί με γοργοφσ ρυκμοφσ τθν επιχειρθματικι
λειτουργία των ιδρυμάτων που αντιμετωπίηει τθ γνϊςθ ςαν εμπόρευμα και τουσ φοιτθτζσ ωσ
"πελάτεσ". Σθν ίδια ςτιγμι, πάει ζνα βιμα παραπζρα τθν εξυπθρζτθςθ των αναγκϊν των
επιχειρθματικϊν ομίλων για πάμφκθνουσ «πρακτικάριουσ», για ζλεγχο των εργαςτθρίων των
ιδρυμάτων και του ίδιου του περιεχομζνου των ςπουδϊν.
Όλα τα παραπάνω δθμιουργοφν ςοβαροφσ προβλθματιςμοφσ για το κατά πόςο αυτζσ οι κυβερνθτικζσ
επιλογζσ πραγματικά αποςκοποφν ςτθν ουςιαςτικι επιςτθμονικι και τεχνικι αναβάκμιςθ των
ιδρυμάτων ι ςτθ λφςθ των τεράςτιων προβλθμάτων που υπάρχουν αυτι τθν ςτιγμι.
Θεωροφμε ότι θ ςτρατθγικι τθσ ςθμερινισ κυβζρνθςθσ, όπωσ και των προθγοφμενων, ςτο χϊρο τθσ
Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ είναι κομμάτι τθσ ςυνολικότερθσ ςτρατθγικισ τθσ ΕΕ και των ςυνολικότερων
εξελίξεων, είναι άμεςα ςυνδεδεμζνθ αποκλειςτικά με τα ςυμφζροντα με τουσ «αναπτυξιακοφσ»
ςτόχουσ κυβζρνθςθσ κι επιχειρθματικϊν ομίλων των επιχειριςεων, κόντρα ςτισ πραγματικζσ
κοινωνικζσ και λαϊκζσ ανάγκεσ.
ιμερα υπάρχουν όλεσ οι προχποκζςεισ και οι δυνατότθτεσ ϊςτε κάκε νζοσ και νζα να ζχει ολόπλευρθ
μόρφωςθ και δουλειά με δικαιϊματα. Τπάρχουν όλεσ οι προχποκζςεισ για το ςφνολο των
εργαηομζνων ςτα ιδρφματα να ζχει μόνιμθ και ςτακερι δουλειά.
Γι’ αυτό πρζπει οι εργαηόμενοι ςτα ιδρφματα, οι φοιτθτζσ, των ςφνολο των εργαηομζνων να
διεκδικιςουμε:
Δεν ςυναινοφμε με τισ οι ςυγχωνεφςεισ Σμθμάτων με ετερόκλθτα αντικείμενα και αδιευκρίνιςτα
πεδία επαγγελματικισ εφαρμογισ. Καμία ςυναίνεςθ με το νομοκετικό πλαίςιο που προωκεί τθν
ιδιωτικοοικονομικι λειτουργία των ιδρυμάτων.
Γενναία αφξθςθ των δαπανϊν για τθν Παιδεία, αποκλειςτικά από τον κρατικό προχπολογιςμό, ϊςτε
να καλφπτονται πλιρωσ οι εκπαιδευτικζσ και ερευνθτικζσ ανάγκεσ όλων των Ιδρυμάτων.
Καμία μετακίνθςθ προςωπικοφ από τον τόπο εργαςίασ του!
Προςλιψεισ ΣΩΡΑ πάςθσ φφςεωσ προςωπικοφ με μόνιμθ και ςτακερι δουλειά, με πλιρθ εργαςιακά
και αςφαλιςτικά δικαιϊματα. Να φφγουν από τθ μζςθ οι εργολάβοι. Μονιμοποίθςθ όλων των
ςυμβαςιοφχων, οφτωσ ϊςτε να υπάρχει ενιαία μόνιμθ ςχζςθ εργαςίασ ςτα ιδρφματα.
Καμιά αποςφνδεςθ του πτυχίου από το επάγγελμα. Ζνα πτυχίο ανά επιςτθμονικό αντικείμενο με
πλιρθ πρόςβαςθ ςτο επάγγελμα. Όχι ςτα διετι προγράμματα κατάρτιςθσ, που κα παρζχουν τηάμπα
εργατικό δυναμικό ςτουσ επιχειρθματικοφσ ομίλουσ, μζςω πρακτικισ άςκθςθσ και μακθτείασ!
Πλιρθσ κάλυψθ τθσ φοιτθτικισ μζριμνασ (δωρεάν ςίτιςθ, ςτζγαςθ, ςυγγράμματα, κτλ) από τον
κρατικό προχπολογιςμό, ϊςτε να ζχουν τθ δυνατότθτα απρόςκοπτθσ ολοκλιρωςθσ των ςπουδϊν τουσ
όλοι οι φοιτθτζσ.
Κατάργθςθ των διδάκτρων ςε όλα τα μεταπτυχιακά προγράμματα. Οφτε ςκζψθ για δίδακτρα ςτισ
προπτυχιακζσ ςπουδζσ!
Αγωνιηόμαςτε, διεκδικοφμε για μόρφωςθ - δουλειά - ηωι με δικαιϊματα για όλουσ με βάςθ τισ
δυνατότθτεσ και τισ ανάγκεσ τθσ εποχισ μασ!

Σο Κεντρικό υμβοφλιο τθσ ΟΔΠΣΕ

