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Ο θνηλόο αγώλαο ησλ εξγαδόκελσλ θαη ησλ θνηηεηώλ ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε όιν ην πξνεγνύκελν 

δηάζηεκα πέηπρε ζε κεγάιν βαζκό λα κπινθάξεη ηηο εθινγέο ησλ ζπκβνπιίσλ δηνίθεζεο θαη σο εθ ηνύηνπ ηελ 

εθαξκνγή ησλ βαζηθώλ πηπρώλ ηνπ λόκνπ-πιαίζην ηεο Δηακαληνπνύινπ. Πξόζθαηα παξαδείγκαηα απνηεινύλ ε 

καηαίσζε ησλ εθινγώλ ζηελ ΑΣΚΤ, ηελ Πάληεην θαη ην ΑΠΘ. Σην Παλεπηζηήκην Αζελώλ αθόκα θαη ε 

ζπγθξόηεζε ηεο εθνξεπηηθήο επηηξνπήο γηα ηε δηελέξγεηα ησλ εθινγώλ έγηλε κεηά από ζπλερείο παξαηηήζεηο 

θάησ από ην βάξνο ησλ ζπιινγηθώλ αληηδξάζεσλ.  

 Η θπβέξλεζε πξνζπαζώληαο λα μεπεξάζεη ηε ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ κε ηηο ησξηλέο δηνηθήζεηο ησλ 

ηδξπκάησλ θαη λα απνζπάζεη ηε ζπλαίλεζε ελόο ακθηηαιαληεπόκελνπ θνκκαηηνύ ηεο παλεπηζηεκηαθήο 

θνηλόηεηαο, ην νπνίν αληηηίζεηαη απνζπαζκαηηθά ζην λόκν ρσξίο λα δηαθσλεί κε ηηο θύξηεο θαηεπζύλζεηο ηνπ, 

αληηθαηέζηεζε ηελ Δηακαληνπνύινπ κε ηνλ πξώελ πξύηαλε ηνπ ΕΚΠΑ, Μπακπηληώηε, γλσζηό ππέξκαρν ηεο 

ηδησηηθνπνίεζεο ηεο εθπαίδεπζεο, πνιέκην ηνπ αζύινπ θαη πνιέκην γεληθόηεξα ηνπ θηλήκαηνο κέζα ζηηο ζρνιέο. 

 Η αιιαγή εγεζίαο ζην ππνπξγείν Παηδείαο δελ αιιάδεη ζε ηίπνηα ην πεξηερόκελν ηεο αζθνύκελεο 

πνιηηηθήο πνπ είλαη πιεπξά ηεο ζπλνιηθόηεξεο ηαμηθήο επίζεζεο όπσο απηή εθθξάδεηαη κέζα από ηα κλεκόληα. 

Σπγθεθξηκέλα, βαζηθνί ζηόρνη παξακέλνπλ ε πεξαηηέξσ επηρεηξεκαηηθνπνίεζε θαη ηδησηηθνπνίεζε ηεο 

ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, ε ζπξξίθλσζε θαη ππνρξεκαηνδόηεζή ηεο κέζσ ησλ ζπγρσλεύζεσλ θαη ησλ 

θαηαξγήζεσλ ηδξπκάησλ, ηκεκάησλ, ηνκέσλ θαη δηεπζύλζεσλ, ε αιιαγή ηνπ κνληέινπ δηνίθεζεο πξνο ην 

απηαξρηθόηεξν θαη ην πην ζπγθεληξσηηθό, ε εληαηηθνπνίεζε θαη ε πεηζάξρεζε ηεο άκηζζεο θαη έκκηζζεο 

εξγαζίαο κέζα ζηα παλεπηζηήκηα. 

 Οη πξόζθαηεο εμειίμεηο κε ηε ιεειαζία ηωλ απνζεκαηηθώλ ηωλ ηδξπκάηωλ κέζσ ηνπ θνπξέκαηνο γηα 

ηελ νινθιήξσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Αλαδηάξζξσζεο ηνπ Ειιεληθνύ Χξένπο (PSI) απνηεινύλ ηξαληαρηό 

παξάδεηγκα κεηαθύιηζεο ηεο δεκηάο ηνπ θεθαιαίνπ ζηελ πιεηνςεθία ηεο θνηλσλίαο θαη ηελ εξγαηηθή ηάμε θαη 

δεκηνπξγνύλ ηεξάζηηα πξνβιήκαηα ζηε ιεηηνπξγία ησλ ηδξπκάησλ νδεγώληαο κέρξη θαη ζε αλαζηνιή 

ιεηηνπξγίαο ηκεκάησλ θαη ππεξεζηώλ. 

Ήδε πιεπξέο ηνπ λόκνπ έρνπλ αξρίζεη λα πινπνηνύληαη: λέα fast track πξνγξάκκαηα ζπνπδώλ, 

εηζαγσγή πηζησηηθώλ κνλάδσλ, δηάιπζε ησλ εζηηώλ θαη ηεο θνηηεηηθήο κέξηκλαο θαη επαθόινπζε νκεξία ησλ 

θνηηεηώλ θαη ησλ εξγαδόκελσλ, πεξηθνπή επηδόκαηνο ππεξσξηώλ ηνπ πξνζσπηθνύ ηνπ ΕΚΠΑ, ηνπ νπνίνπ ν 

κηζζόο έρεη ήδε ππνζηεί ζπληξηπηηθέο κεηώζεηο. Σην ΕΚΠΑ νη πξπηαληθέο αξρέο απνπεηξάζεθαλ λα πεξάζνπλ 

λέν θαλνληζκό εξγαζίαο ν νπνίνο εκθνξείηαη από απηαξρηθέο θαη ζπγθεληξσηηθέο ινγηθέο δηνίθεζεο θαη 

ειέγρνπ κε ζηόρν ηελ εληαηηθνπνίεζε θαη πεηζάξρεζε ηεο εξγαζίαο πξνθεηκέλνπ λα θαιπθζνύλ ηα θελά πνπ 

πξνθύπηνπλ ιόγσ ηεο αλαδηάξζξσζεο ηεο αλώηαηεο εθπαίδεπζεο θαη ηεο κείσζεο ηνπ πξνζσπηθνύ κέζσ ησλ 

εθεδξεηώλ, ησλ αλαγθαζηηθώλ ζπληαμηνδνηήζεσλ θαη ησλ απνιύζεσλ. Η έξεπλα ζπξξηθλώλεηαη θαη 

θαηεπζύλεηαη πξνο ηελ άκεζε ηθαλνπνίεζε ησλ επηηαγώλ ηνπ θεθαιαίνπ (βι. ην πξόζθαην ζπλέδξην πνπ 

ζπλδηνξγαλώζεθε από ην ηκήκα καζεκαηηθώλ, ηε καζεκαηηθή εηαηξεία θαη ην ζηξαηό).  

Είλαη, επνκέλωο, επηβεβιεκέλε ε πιήξεο αληίζεζε ζην λόκν-πιαίζην κε ζηόρν ηε ζπλνιηθή 

θαηάξγεζε ηνπ. Γη' απηό ην ιόγν νξγαλσλόκαζηε ζπιινγηθά εξγαδόκελνη θαη θνηηεηέο, αλαπηύζζνπκε δεζκνύο 

αιιειεγγύεο θαη δξάζεο θαη είκαζηε ζε εγξήγνξζε γηα λα κπινθάξνπκε νπνηαδήπνηε πξνζπάζεηα 

εθαξκνγήο κηθξνύ ή κεγάινπ ηκήκαηνο ηνπ λένπ λόκνπ-πιαίζην όπνηε θαη όπνπ απηή ζπκβεί θαζώο επίζεο θαη 

γηα λα αληηπαξαηεζνύκε κε απνθαζηζηηθόηεηα ζε όιεο ηηο κνξθέο πνπ ζα πάξεη ην επόκελν δηάζηεκα ε επίζεζε 

από ηελ πιεπξά ηνπ θεθαιαίνπ θαη ηνπ πνιηηηθνύ ηνπ πξνζσπηθνύ. Σπκκεηέρνπκε θαη πξνηξέπνπκε όιεο θαη 

όινπο ηνπο ζπλαδέιθνπο λα εληζρύζνπλ ηηο δηαδηθαζίεο ησλ ζπιινγώλ καο θαη εηδηθά ηηο Γεληθέο Σπλειεύζεηο. 
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