
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΑΕΙ 

 

Το πρώτο προπτυχιακό πρόγραµµα σπουδών µε δίδακτρα στα… 

αγγλικά 

 

Συναδέλφισσες/οι, 

 

Σε προχωρηµένο στάδιο είναι, σύµφωνα µε δηµοσιεύµατα στον τύπο1, οι προετοιµασίες για 

τη λειτουργία, από δηµόσιο ΑΕΙ, του πρώτου αγγλόφωνου προπτυχιακού προγράµµατος 

σπουδών τετραετούς φοίτησης µε δίδακτρα. 

Οργανώνεται από τη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστήµιου Αθηνών και το Διεθνές 

Πανεπιστήµιο Ελλάδος. Όπως αναφέρεται, στο συγκεκριµένο πρόγραµµα θα γίνουν δεκτοί 

έως 100 φοιτητές και τα δίδακτρα θα είναι 8.000 ευρώ ετησίως. Η πρόταση προς τον 

υπουργό Παιδείας, ο οποίος είναι θετικός στο εγχείρηµα καθώς ευθυγραµµίζεται µε το 

νοµικό πλαίσιο του ν. 4485/2017, άρθρο 13, συνοδεύεται από αναλυτικό ενδεικτικό 

προϋπολογισµό καθώς και αναλυτική παρουσίαση και περιγραφή όλων των µαθηµάτων. 

Το παραπάνω γεγονός αποδεικνύει ότι 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. Παίρνοντας την σκυτάλη από τις προηγούµενες κυβερνήσεις 

ΠΑΣΟΚ, ΝΔ και όποιων συνδυασµών τους, µετά τη γενίκευση των διδάκτρων στα 

µεταπτυχιακά προγράµµατα σπουδών έρχεται µαζί µε πρόθυµους µέσα και έξω από τα 

Πανεπιστήµια, την πλειοψηφία της ΠΟΣΔΕΠ, να εισάγει δίδακτρα και στα 

προπτυχιακά προγράµµατα.  

Τα προσχήµατα και τα άλλοθι είναι γνωστά και πολυφορεµένα: (α) η 

αριστεία/εξωστρέφεια/διεθνοποίηση των Ελληνικών Πανεπιστηµίων από την µια και (β) η 

εξεύρεση πόρων για την λειτουργία των Ιδρυµάτων από τη συνεχή υποχρηµατοδότηση η 

οποία έχει ξεπεράσει σε περικοπή το 75% των προϋπολογισµών του 2010.  Για το 

συγκεκριµένο πρόγραµµα, ο Πρύτανης του ΕΚΠΑ και η Κοσµήτορας της Φιλοσοφικής 

Σχολής σε απόλυτη σύµπνοια µε την ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας προσπαθούν να 

πείσουν την κοινωνία για το «καλό» του νέου προγράµµατος. Κοµίζουν γλαύκας εις 

Αθήνας... Ουσιαστικά βάζουν τις πλάτες τους να εφαρµοστούν µέχρι κεραίας οι 

αντιδραστικές κατευθύνσεις της ΕΕ που θέλει την µετατροπή των ΑΕΙ σε επιχειρήσεις 

παροχής και εµπορίας εκπαιδευτικών και ερευνητικών προϊόντων. Κατευθύνσεις που 

οδηγούν νοµοτελειακά (α) σε γενίκευση των διδάκτρων και σε προπτυχιακό επίπεδο 

όπως άλλωστε έχει γίνει σε όλες σχεδόν τις χώρες της ΕΕ µε αποτέλεσµα και συνάµα 

στόχο (β) την παγίωση αλλά και περεταίρω µειώσεις της δηµόσιας χρηµατοδότησης µε 

µεταφορά του «εκπαιδευτικού κόστους» στους «πελάτες» φοιτητές, στις λαϊκές 

οικογένειες. Επιπρόσθετα τα οικονοµικά του Πανεπιστηµιακού Καθηγητή συνδέονται µε τις 

αµοιβές από δίδακτρα, υπηρεσίες και την άσκηση ελευθέριων επαγγελµάτων.  



 

Το κίνηµα στα ΑΕΙ και ΤΕΙ πρέπει να απορρίψει το εγχείρηµα αυτό. Το διεκδικητικό 

πλαίσιο των µελών ΔΕΠ να µην παραµείνει µόνο σε ειδικά µισθολογικά ζητήµατα.  

Να αναδείξει πως αυτό που έχει ανάγκη και δικαιούται η λαϊκή οικογένεια, είναι µια 

ενιαία πανεπιστηµιακού επιπέδου Ανώτατη Εκπαίδευση, αποκλειστικά Δηµόσια και 

Δωρεάν, που θα παρέχει υψηλού επιπέδου γνώσεις σε επιστηµονικά αντικείµενα που 

απαιτούνται για την κάλυψη των λαϊκών αναγκών.  

Nα καταδικάσει τον πρώην και νυν κυβερνητικό συνδικαλισµό που βάζει πλάτες να 

περάσουν και να επιταχυνθούν οι αντιλαϊκές µεταρρυθµίσεις στο χώρο, που υψώνουν 

ακόµα ψηλότερα τους ταξικούς φραγµούς και οδηγούν στην παγίωση και ένταση της 

υποχρηµατοδότησης. 

Σε αυτή την κατεύθυνση η ΔΗΠΑΚ αγωνίστηκε και αγωνίζεται σε συµπόρευση µε το 

φοιτητικό και το εργατικό κίνηµα µέσα και έξω από τα Ιδρύµατα.  

Καλεί όλους τους Ακαδηµαϊκούς Δασκάλους να µην προσδεθούν στο άρµα της 

επιχειρηµατικότητας και της εµπορευµατοποίησης της εκπαίδευσης  αλλά να ενισχύσουν 

µαζικά και οργανωµένα  τους αγώνες διεκδίκησης για το Πανεπιστήµιο αλλά και την 

Οικονοµία εκείνη που θα επιτρέπει στους παραγωγούς του πλούτου, τους εργαζοµένους 

δηλαδή, να απολαµβάνουν  απρόσκοπτα όλα τα παραγόµενα από αυτούς αγαθά. 

Συναδέλφισσες/οι, Η ΔΗΠΑΚ σας καλεί να παλέψουµε µαζί µε το φοιτητικό-σπουδαστικό 

κίνηµα, µαζί µε το εργατικό κίνηµα, να διεκδικήσουµε εκπαίδευση και έρευνα στην 

υπηρεσία των διευρηµένων λαϊκών αναγκών. 

Να παλέψουµε για γενναία αύξηση της κρατικής χρηµατοδότησης στα Ιδρύµατα, της 

φοιτητικής µέριµνας (δωρεάν σίτιση, στέγαση, συγγράµµατα, κ.λ.π.) ώστε να έχουν τη 

δυνατότητα απρόσκοπτης ολοκλήρωσης των σπουδών τους όλοι οι φοιτητές.  

Κατάργηση των διδάκτρων σε όλα τα µεταπτυχιακά προγράµµατα. Ούτε σκέψη για 

δίδακτρα στις προπτυχιακές σπουδές µε οποιοδήποτε επιχείρηµα! 

 

ΔΗΠΑΚ ΑΕΙ, 29 Απριλίου 2018 

 

1http://www.kathimerini.gr/960338/gallery/epikairothta/ellada/to-prwto-

agglofwno-proptyxiako 

 


