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Η γνώση είναι δύναμη! Δεν τη χαρίζουμε στις επιχειρήσεις! 

 

H Γενική Συνέλευση του Συλλόγου ΕΤΕΠ του ΕΜΠ ομόφωνα απαιτεί την άμεση απόσυρση του νέου 

νόμου-πλαίσιο που παρουσίασε η κυβέρνηση για τα πανεπιστήμια και τα ΤΕΙ. Καλούμε όλους τους 

Συλλόγους στο ΕΜΠ και τα άλλα ΑΕΙ να πάρουν αντίστοιχες καταδικαστικές αποφάσεις και να 

προχωρήσουν σε κοινή σύσκεψη οργάνωσης της πάλης. Καλούμε σε συλλαλητήριο τη μέρα 

κατάθεσης. 

Πρόκειται για ένα τερατούργημα που θα μετατρέψει ολοκληρωτικά την ανώτατη εκπαίδευση σε 

πεδίο επιχειρηματικής κερδοφορίας και τους φοιτητές και τις οικογένειές τους σε πελάτες. 

Ολοκληρώνει όσα χρόνια τώρα προετοίμαζαν συζητώντας και νομοθετώντας οι κυβερνήσεις ΠΑΣΟΚ-

ΝΔ, όσα εδώ και πάνω από δεκαετία έχουν συναποφασίσει στην Ε.Ε. με τη Συνθήκη της Μπολόνια και 

το χαρακτηρισμό της Παιδείας ως «5
η
 ελευθερία» της Συνθήκης του Μάαστριχτ, που μαζί στήριξαν ΝΔ-

ΠΑΣΟΚ-ΣΥΝ. Είναι κομμάτι της ενιαίας σαρωτικής αντιλαϊκής επίθεσης, που το κεφάλαιο και η 

κυβέρνηση έχουν εξαπολύσει στο έδαφος της κρίσης. 

Μετατρέπει πλήρως τα ιδρύματα σε επιχειρήσεις που θα λειτουργούν στη βάση της οικονομικής και 

διοικητικής αυτοτέλειας και της αξιολόγησης, με όρους «ανταγωνιστικότητας». Θα χρηματοδοτούνται 

εν μέρει από το Κράτος, με βάση βέβαια τα αποτελέσματα των αξιολογήσεων, αλλά κυρίως θα 

αναζητούν πόρους από τις επιχειρήσεις και από χορηγούς μέσω εδρών που θα έχουν οι ίδιοι σε κάθε 

ίδρυμα. Εξωθεί τα μέλη ΔΕΠ σε ρόλο πλασιέ επιχειρήσεων. Διαμορφώνει το έδαφος για 

ακριβοπληρωμένη φοιτητική μέριμνα μέσω της ίδρυσης ΝΠΙΔ, που θα διαχειρίζεται την περιουσία και 

τους πόρους του κάθε ιδρύματος.  

Διαλύει τα πτυχία και τα επιστημονικά αντικείμενα, κατηγοριοποιεί σχολές και εξαρτά την ύπαρξή 

τους από την επιτυχή «αξιολόγηση» με κριτήρια της αγοράς. Αντιστοιχίζει γνώσεις με πιστωτικές 

μονάδες (credits) και προάγει τη λογική της κατάρτισης, των δεξιοτήτων και του ατομικού φακέλου 

προσόντων. Ετοιμάζει μαζική εκδίωξη φοιτητών που δυσκολεύονται να ολοκληρώσουν τις σπουδές 

τους και μάλιστα κατηγοριοποιεί τους «αποδεδειγμένα εργαζόμενους» σε «μερικής φοίτησης», 

καταργεί τη φοιτητική μέριμνα.  

Αντιδραστικοποιεί τη λειτουργία τους καταργώντας το άσυλο, διορίζοντας την ανώτερη διοικητική 

αρχή, επιβάλλοντας τα αντιδημοκρατικά ενιαία ψηφοδέλτια στην εκλογή εκπροσώπων των φοιτητών 

στα όργανα διοίκησης. 

Ελαστικοποιεί περαιτέρω τις σχέσεις εργασίας καθηγητών και εργαζομένων, που βρίσκονται υπό 

αίρεση ανάλογα με το πόσο πειθαρχημένοι και αποτελεσματικοί στην εξεύρεση πόρων είναι. Καταργεί 

τη βαθμίδα του λέκτορα και κάνει τους επίκουρους συμβασιούχους, εισάγει συμβασιούχους 

«εντεταλμένους διδασκαλίας». Ετοιμάζει εκατοντάδες απολύσεις εργαζομένων συμβασιούχων, 

αξιοποιώντας παράλληλα και το νόμο για τις συγχωνεύσεις στο δημόσιο που ήδη κλείνουν ΕΙΝ και 

ΙΓΜΕ. 



Αυτές οι εξελίξεις είναι βαθιά αντιδραστικές. Βαθαίνουν τους ταξικούς φραγμούς στη μόρφωση και 

διαμορφώνουν ΑΕΙ πλήρως εξαρτώμενα από το κεφάλαιο, με τους καθηγητές, τους εργαζόμενους και 

τους φοιτητές υπό διαρκή αίρεση.  

Το «μεσοπρόθεσμο» διαρκείας της παιδείας δε θα περάσει! Τα όργανα διοίκησης να δεσμευτούν 

πως δε θα εφαρμόσουν ούτε τελεία! Υπεργολάβοι των μονοπωλίων δε θα γίνουμε! 

Μαζί με το λαό που ακριβοπληρώνει την Παιδεία να βγούμε στο δρόμο. Για Ανώτατη Εκπαίδευση 

στην υπηρεσία του λαού και της νεολαίας. Για ριζικές αλλαγές με όρους ανατροπής που θα φέρουν 

στο προσκήνιο τις λαϊκές ανάγκες! 

 

        Για  την Γ.Σ. 

      Ο Πρόεδρος  Η Γεν. Γραμματέας 

 

      Μ. Πετρίδης           Ε. Σούμα 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


