
 

Αθήνα 13/5/2020 

Απόφαση ΣΔΕΠ ΕΜΠ 

 Για το Σ/Ν «Αναβάθμιση του Σχολείου και άλλες διατάξεις» 

 

Στις 22/4/2020, το Υπουργείο Παιδείας κατέθεσε το νέο πολυνομοσχέδιο για την Παιδεία με τίτλο 

«Αναβάθμιση του Σχολείου και άλλες διατάξεις». Το σχέδιο νόμου δεν επιλύει κανένα από τα μεγάλα 

προβλήματα των πανεπιστημίων και των σχολείων, που γιγαντώθηκαν αυτή την περίοδο. Τόσο οι 

προβλέψεις του, όσο και η διαδικασία μέσω της οποίας η κυβέρνηση σχεδιάζει να το ψηφίσει, με fast-

track διαδικασίες και εν μέσω πανδημίας, με τους πανεπιστημιακούς και τους φοιτητές εκτός 

ιδρυμάτων και τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές εκτός σχολείων, συνιστούν πράξεις εχθρικές 

προς τον κόσμο της εκπαίδευσης. 

Ειδικότερα όσον αφορά στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση: 

Οι ρυθμίσεις που περιλαμβάνει το νομοσχέδιο εγκλωβίζουν ακόμα περισσότερο τη λειτουργία των 

Πανεπιστημίων στα δεσμά της αγοράς. Με το πρόσχημα της προσέλκυσης ξενόγλωσσων φοιτητών, η 

κυβέρνηση της ΝΔ, ανοίγει κι άλλο το δρόμο για να μπουν και να γενικευτούν τα δίδακτρα στα 

προπτυχιακά, σε συνέχεια των αντίστοιχων ρυθμίσεων των προηγούμενων κυβερνήσεων. Με τις 

προβλέψεις για ξενόγλωσσα προγράμματα σπουδών (Ξ.Π.Σ.) με δίδακτρα, συμπράξεις με 

πανεπιστήμια του εξωτερικού, θερινά προγράμματα κ.ά. επιχειρείται να επεκταθούν οι 

δραστηριότητες του πανεπιστημίου-επιχείρηση, που θα εμπορεύεται προγράμματα σπουδών και 

άλλα «προϊόντα» και «υπηρεσίες». Στόχος είναι η περαιτέρω εμβάθυνση του λεγόμενου Ενιαίου 

Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης, με πολλά διαβαθμισμένα πτυχία και αποφοίτους στο ίδιο 

επιστημονικό αντικείμενο. Είναι προφανές ότι η κυβέρνηση της ΝΔ, όπως και οι προηγούμενες, 

επιχειρεί να επιρρίψει την ευθύνη της εξεύρεσης των πόρων στα ίδια τα Ιδρύματα και «κλείνει το 

μάτι» στα μέλη ΔΕΠ για ένα ατομικό δρόμο επιβίωσης. Ωστόσο γνωρίζουμε από την πρότερη εμπειρία 

ότι τα Ξ.Π.Σ. θα χρησιμοποιηθούν ως «όχημα» για περαιτέρω μείωση της κρατικής χρηματοδότησης 

(π.χ. μέσω της προβλεπόμενης από το Ν. 4653/2020 αξιολόγησης) και των πανεπιστημιακών μισθών. 

Εκτός των παραπάνω, το νομοσχέδιο προβλέπει πως τα Ξ.Π.Σ. μπορούν να έχουν τριετή διάρκεια 

σπουδών για τον πρώτο κύκλο και ετήσια για τον δεύτερο, οδηγώντας σε σαφή υποβάθμιση των 

ενιαίων τετραετών και πενταετών διπλωμάτων των ελληνικών Πανεπιστημίων. 

Το νομοσχέδιο προβλέπει την εκλογή των Πρυτανικών Αρχών μόνο από τα μέλη ΔΕΠ, απαξιώνοντας 

πλήρως το λοιπό διδακτικό, εργαστηριακό και διοικητικό προσωπικό. Καταργεί προκλητικά τη 

συμμετοχή τους στην εκλογική διαδικασία και - παραβιάζοντας κάθε έννοια δημοκρατίας - δίνει ένα 

συμβολισμό άλλων εποχών. Και βέβαια, υλοποιεί τον διακαή πόθο των ηλεκτρονικών ψηφοφοριών 

για την ανάδειξη των μονοπρόσωπων οργάνων διοίκησης των πανεπιστημίων που δεν μπορούν να 



εγγυηθούν το αδιάβλητο και τη μυστικότητα της ψήφου, με το επιχείρημα μάλιστα ότι έτσι 

«διασφαλίζεται με τον μέγιστο δυνατό τρόπο το αδιάβλητο της διαδικασίας εκλογής»! Εύλογα λοιπόν 

δημιουργείται το ερώτημα γιατί δεν εφαρμόζεται η ηλεκτρονική ψηφοφορία στις εθνικές εκλογές;  

Το νομοσχέδιο περιλαμβάνει επίσης μια σειρά διατάξεων για τις μετεγγραφές φοιτητών, οι οποίες 

μεταξύ άλλων προβλέπουν όρια με τη βάση μετεγγραφής των 2.750 μορίων, περιορισμό του αριθμού 

των μετεγγραφόμενων βάσει οικονομικών και κοινωνικών κριτηρίων φοιτητών στο 15% του 

συνολικού αριθμού των εισακτέων, τη μετακίνηση σε Τμήμα του ίδιου επιστημονικού πεδίου, κ.ά. Οι 

ρυθμίσεις αυτές ορθώνουν επιπλέον εμπόδια στους φοιτητές για τους οποίους οι κυβερνήσεις 

διαχρονικά δεν μεριμνούν ώστε να μπορούν να τους εξασφαλίσουν όρους και συνθήκες για να 

σπουδάζουν χωρίς να επωμίζεται το κόστος η λαϊκή οικογένεια. 

Με τις υπόλοιπες ρυθμίσεις για τις άλλες βαθμίδες της εκπαίδευσης, προστίθενται νέα εμπόδια και 

φίλτρα στην προσπάθεια που κάνουν οι μαθητές να μορφωθούν, να περάσουν στα Πανεπιστήμια. Το 

Λύκειο μετατρέπεται πλήρως σε «εξεταστική αρένα». Οι ρυθμίσεις για την αξιολόγηση που προωθεί 

η κυβέρνηση θα οδηγήσουν σε κατηγοριοποίηση σχολείων και μαθητών. Επιπλέον, περιλαμβάνει 

αντιδραστικές και αναχρονιστικές διατάξεις, όπως η επαναφορά της διαγωγής στα απολυτήρια, οι 

πολυήμερες αποβολές, η κατάργηση του μαθήματος της Κοινωνιολογίας, η αύξηση του αριθμού των 

μαθητών ανά τμήμα, κλπ.  

Το δήθεν «σύγχρονο» πανεπιστήμιο και σχολείο που συστηματικά «χτίζεται» τα τελευταία χρόνια δεν 

ικανοποιεί τις σύγχρονες ανάγκες της κοινωνίας και της επιστήμης, δεν ανταποκρίνεται στις 

απαιτήσεις της λαϊκής οικογένειας, των παιδιών της και των δασκάλων τους. Ο Σύλλογος ΔΕΠ ΕΜΠ 

ζητά την άμεση απόσυρση του πολυνομοσχεδίου και καλεί τη Σύγκλητο του ΕΜΠ να αρθεί στο ύψος 

των περιστάσεων και να λάβει άμεσα θέση. 

Το νομοσχέδιο της κυβέρνησης της ΝΔ πρέπει να μείνει στα χαρτιά και να μην κατατεθεί στη Βουλή. 

Με τους συλλογικούς αγώνες και τις αντιδράσεις μας πρέπει να το καταδικάσουμε από την πρώτη 

στιγμή, διεκδικώντας:  

• αναβαθμισμένες σπουδές υψηλού επιπέδου που να προσφέρουν όλη την αναγκαία για το 

κάθε επιστημονικό αντικείμενο γνώση στο πτυχίο, χωρίς δίδακτρα σε όλα τα επίπεδα, με το 

πτυχίο να αποτελεί τη μοναδική προϋπόθεση για την ανεμπόδιστη πρόσβαση στο επάγγελμα. 

• σύγχρονες κρατικές υποδομές στέγασης, σίτισης για όλους τους φοιτητές, σε ΑΕΙ με 

εργαστήρια και ερευνητικές υποδομές που να επιτρέπουν την παρακολούθηση και την 

ενσωμάτωση των νέων επιστημονικών εξελίξεων. 

• πλήρη κάλυψη των αναγκών σε ανθρώπινο δυναμικό με την άμεση προκήρυξη όλων των 

απαιτούμενων θέσεων ΔΕΠ, εργαστηριακού, τεχνικού και διοικητικού προσωπικού. 

• αύξηση των δαπανών του προϋπολογισμού για την παιδεία για την κάλυψη του συνόλου των 

εκπαιδευτικών και ερευνητικών αναγκών.  

• Ανώτατη εκπαίδευση αποκλειστικά δημόσια και δωρεάν. ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΚΑΘΕ ΜΟΡΦΗΣ 

ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ ΣΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΕΠΙΠΕΔΟ. 
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