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πλαδέιθηζζεο – ζπλάδειθνη, 

Η θπβέξλεζε ηεο ΝΔ φιν θαη πην απνθαζηζηηθά πξνρσξά ηηο αλαδηαξζξψζεηο ζηελ Αλψηαηε 
Εθπαίδεπζε ζην δξφκν πνπ ράξαμαλ νη πξνεγνχκελεο θπβεξλήζεηο.Σελ ίδηα ζηηγκή, έρεη ήδε 
επηρεηξήζεη λα δηακνξθψζεη φιν ην πξνεγνχκελν δηάζηεκα ην έδαθνο γηα λα πεξάζεη απηά ηα 
κέηξα κε ηηο ειάρηζηεο αληηδξάζεηο, φπσο κε ηελ θαηάξγεζε ην αζχινπ. 
 

ηηο 10 Γελάξε θαηέζεζε γηα ςήθηζε λέν λνκνζρέδην γηα ηελ Αλώηαηε Δθπαίδεπζε, κε ην 

νπνίν αλαβαζκίδεη ηε ιεγόκελε «Αξρή Γηαζθάιηζεο ηεο Πνηόηεηαο» (ΑΓΙΠ) θαη ηε 

κεηνλνκάδεη ζε Δζληθή Αξρή Αλώηαηεο Δθπαίδεπζεο. Τπελζπκίδνπκε φηη απφ ην 2005 πνπ έρεη 

ζπγθξνηεζεί ε ΑΔΘΠ έρνπλ πεξάζεη δηάθνξεο θπβεξλήζεηο θαη δελ έρνπλ πεηξάμεη ζην ειάρηζην, 

αληίζεηα έρνπλ εληζρχζεη ην ραξαθηήξα ηεο αμηνιφγεζεο κε ηα θξηηήξηα ηεο αγνξάο. Η 

πξνεγνχκελε θπβέξλεζε εκπινχηηζε απηά ηα θξηηήξηα θαη κε ηελ εξγαιεηνζήθε ηνπ ΟΟΑ, ε νπνία 

δεηνχζε «κέξνο ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ παλεπηζηεκίνπ λα θαηαλέκεηαη βάζεη δεηθηψλ πνηφηεηαο 

θαη απφδνζεο». πλέδεε κάιηζηα ηα επίπεδα θξαηηθήο ρξεκαηνδφηεζεο κε ηελ αλακφξθσζε ησλ 

πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ  θαη ην βαζκφ πνπ απηά «αληαπνθξίλνληαη ζηηο αλάγθεο ηεο αγνξάο 

εξγαζίαο».  

Απηφ ην λνκνζρέδην ζπλδέεη ηελ αμηνιφγεζε ησλ ηδξπκάησλ κε ηε ρξεκαηνδφηεζε. Οξίδεη πψο ην 

20% ηεο θξαηηθήο ρξεκαηνδφηεζεο ζα ζπλδέεηαη κε φξνπο δηαζθάιηζεο ηεο πνηφηεηαο. Ελδεηθηηθά 

θξηηήξηα απνηεινχλ ε «πνηφηεηα θαη απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο», ε 

εξεπλεηηθή δξαζηεξηφηεηα θαη νη δξάζεηο εμσζηξέθεηαο ησλ ηδξπκάησλ. ηα θξηηήξηα γηα ην 80% 

ηεο ρξεκαηνδφηεζεο, πεξηιακβάλνληαη ν ζπλνιηθφο αξηζκφο εγγεγξακκέλσλ θνηηεηψλ, ην 

εθηηκψκελν εηήζην θφζηνο ζπνπδψλ αλά θνηηεηή, ε δηάξθεηα ησλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ, ην 

κέγεζνο θαη ηε γεσγξαθηθή δηαζπνξά ηνπ ηδξχκαηνο.  

Από ηα παξαπάλσ, γίλεηαη νινθάλεξν όηη δεκηνπξγείηαη έλαο κόληκνο κεραληζκόο πίεζεο 
πξνο ηα εθπαηδεπηηθά ηδξύκαηα, ηα νπνία κε ηελ απεηιή ηεο νηθνλνκηθήο αζθπμίαο ζα 
θαινύληαη λα πξνζαξκόδνπλ δηαξθώο ηε δηδαζθαιία, ηελ έξεπλα, ην ζύλνιν ησλ 
ιεηηνπξγηώλ (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ δηνηθεηηθώλ ππεξεζηώλ) ζηηο απαηηήζεηο ηεο 
αγνξάο, κε όηη απηό ζπλεπάγεηαη γηα ηηο ζπνπδέο ησλ θνηηεηώλ, αιιά θαη γηα ηνπο όξνπο 
εξγαζίαο καο. Πάληα, βέβαηα, κε ην πξφζρεκα ηεο «απηνηέιεηαο», ηεο «ζχλδεζεο κε ηελ θνηλσλία 

θαη ηελ νηθνλνκία».  
 
Η ρξεκαηνδφηεζε κε θξηηήξηα ζα νδεγήζεη ζηελ θαηεγνξηνπνίεζε ησλ Θδξπκάησλ. Απφ ηε κία, 

«ηδξχκαηα αξηζηείαο», απφ ηελ άιιε ηδξχκαηα πνπ νδεγνχληαη πξνο θιείζηκν. Έηζη, ζα 

«αληακείβνληαη» ηα παλεπηζηεκηαθά ηδξχκαηα πνπ «έρνπλ πέξαζε» ζηελ αγνξά, πνπ 

πξνζειθχνπλ ηδηψηεο ρνξεγνχο, ελψ φζα «κέλνπλ ζηα αδήηεηα», δελ αμηνινγνχληαη ζεηηθά απφ 

ηνπο επηρεηξεκαηίεο, ζα ππνρξεκαηνδνηνχληαη θαη ηειηθά ζα θιείλνπλ. Δειαδή, ηδξχκαηα α, β θαη γ 

θαηεγνξίαο γηα θνηηεηέο α, β θαη γ θαηεγνξίαο. Θα εληζρπζεί έηζη ν αληαγσληζκφο κεηαμχ ησλ 

Δηεχζπλζε: Πάληεην Παλεπηζηήκην 
Λεσθ. πγγξνχ 136 – Αζήλα Σ.Κ.: 17671 

Σειέθσλα Πξνέδξνπ: 6974512598 – 2105294907 

e-mail: niki.chronopoulou@gmail.com 

Σειέθσλα Γ.Γξακκαηέα:  6945992259 

e-mail: avasilak@upatras.gr 

 

 

mailto:niki.chronopoulou@gmail.com
mailto:avasilak@upatras.gr


Θδξπκάησλ γηα ην πνηνο θαιχηεξα ζα αληαπνθξηζεί ζηα θξηηήξηα ηεο αγνξάο. Κάζε Ίδξπκα ζα 

απνθαζίδεη ρσξηζηά θαη αλαιφγσο κε ηηο νηθνλνκηθέο ηνπ δπλάκεηο γηα ηηο πξνυπνζέζεηο παξνρήο 

δσξεάλ ζίηηζεο, ζηέγαζεο θαη δηαλνκήο ησλ ζπγγξακκάησλ ζηνπο θνηηεηέο ηνπ. Οη θαζεγεηέο ζα 

αλαδεηνχλ εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα θαη επελδπηέο, ζα πηέδνπλ γηα εξεπλεηηθά απνηειέζκαηα 

πξνζαξκνζκέλα ζηηο απαηηήζεηο ηεο αγνξάο. Σν θάζε εξεπλεηηθφ ηλζηηηνχην ζα θπλεγάεη ηελ 

παηέληα, ζα πξνζαξκφδεη ηελ έξεπλα ζηηο απαηηήζεηο ησλ «ρνξεγψλ». Όια ηα παξαπάλσ ζα 

έρνπλ αληίθηππν θαη ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο ηνπ δηνηθεηηθνχ θαη ηνπ δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ, ηε 

ρεηξνηέξεπζε ησλ φξσλ εξγαζίαο θαη έξεπλαο ησλ ππνςήθησλ δηδαθηφξσλ. Οη εξγαδφκελνη ζ’ 

αμηνινγνχληαη ζην θαηά πφζν ζα ζηεξίδνπλ ηηο παξαπάλσ ιεηηνπξγίεο. Απηά ππάξρνπλ ζην κελνχ 

ηεο «αιιαγήο ρξεκαηνδνηηθήο θνπιηνχξαο». 

Θα εληζρπζεί αθφκα πεξηζζφηεξν ε ζχλδεζε πεξηερνκέλνπ ζπνπδψλ θαη επηρεηξεκαηηθφηεηαο, ε 

πξνζαξκνγή ησλ Πξνγξακκάησλ πνπδψλ ζηηο δεμηφηεηεο πνπ απαηηνχλ νη κεγάιεο επηρεηξήζεηο 

ζε θάζε θιάδν. Απηή ε πξνζαξκνγή φκσο ζα γίλεηαη ζε βάξνο ηνπ ίδηνπ ηνπ επηζηεκνληθνχ 

αληηθεηκέλνπ, ηεο ζθαηξηθήο γλψζεο πνπ ζα έπξεπε λα ιακβάλεη έλαο θνηηεηήο πάλσ ζηελ 

επηζηήκε ηνπ.  

Άιισζηε, ε ππνπξγφο Παηδείαο θάλεη ιφγν γηα πιεξέζηεξν ζεζκηθφ πιαίζην γηα ηηο δσξεέο, έζνδα 

απφ spin off εηαηξείεο, απφ πινπνίεζε παηεληψλ θ.α., δειαδή, γηα κεγαιχηεξε ζηξνθή θαη 

εμάξηεζε ησλ ηδξπκάησλ απφ ηδησηηθή ρξεκαηνδφηεζε. Η δηαζθάιηζε ηεο ηδησηηθήο 

ρξεκαηνδφηεζεο πεξλά θαη κέζα απφ ηα μελφγισζζα πξνγξάκκαηα κε δίδαθηξα, ηα εμ 

απνζηάζεσο πξνγξάκκαηα κε δίδαθηξα πνπ ζα πνιιαπιαζηαζηνχλ ζηα ηδξχκαηα. ην ΕΚΠΑ ην 

πξψην ηέηνην μελφγισζζν πξφγξακκα εγθαηληάζηεθε απφ ηελ θπβέξλεζε ηνπ ΤΡΘΖΑ. Ξεθηλάεη ηε 

ιεηηνπξγία ηνπ θέηνο κε δίδαθηξα 6000 επξψ εηεζίσο!  

πλαδέιθηζζεο – ζπλάδειθνη, 

Γελ πξέπεη λα επηηξέςνπκε ηελ παξαπέξα παξάδνζε ησλ ΑΔΙ ζηα κεγάια επηρεηξεκαηηθά 

ζπκθέξνληα πνπ ζα ηζαθίζνπλ ό,ηη έρεη απνκείλεη από ηελ αληηεθπαηδεπηηθή πνιηηηθή όισλ 

ησλ πξνεγνύκελσλ θπβεξλήζεσλ. Δελ πξέπεη λα επηηξέςνπκε ηα Θδξχκαηα λα αμηνινγνχληαη 

απφ θαη γηα ηηο επηρεηξήζεηο κε ηα θξηηήξηα ηεο αγνξάο, πνπ θακία ζρέζε δελ έρνπλ κε ηηο αλάγθεο 

ηεο επηζηήκεο, ηηο ζεκεξηλέο θνηλσληθέο θαη ιατθέο αλάγθεο.  

Αληίζεηα, καδί κε ηνπο θνηηεηέο θαη ην δηδαθηηθό πξνζσπηθό λα δηεθδηθήζνπκε ηώξα 

αλαβάζκηζε ησλ ζπνπδώλ, κε γελλαία απνθιεηζηηθά θξαηηθή ρξεκαηνδόηεζε ζε όια ηα 

Ιδξύκαηα, κε απνθιεηζηηθό γλώκνλα ηηο αλάγθεο ηεο θάζε επηζηήκεο θαη κε ζηόρν ηελ 

θάιπςε ησλ δηθώλ καο αλαγθώλ. 

Καινχκε ηνπο πιιφγνπο λα πξαγκαηνπνηήζνπλ Γεληθέο πλειεχζεηο γηα λα ελεκεξψζνπλ ηα κέιε 

ηνπο ζρεηηθά κε ην λνκνζρέδην ηεο θπβέξλεζεο. Σν Κ ηεο ΟΔΠΣΕ ζα απνθαζίζεη ζηελ επφκελε 

ζπλεδξίαζή ηνπο, ζηηο 20 Γελάξε γηα ηνλ ζρεδηαζκφ δξάζεο απέλαληη ζε απηέο ηηο 

αλαδηαξζξψζεηο. 

 

To Κεληξηθφ πκβνχιην ηεο ΟΔΠΣΕ 

 


