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Να αποσυρθεί το νομοσχέδιο  

που εξισώνει τα ιδιωτικά κολλέγια με τα Δημόσια Πανεπιστήμια! 

Τρίτη 21 Ιανουαρίου 3ωρη στάση εργασίας της ΔΟΕ 

και συγκέντρωση ώρα 12.30 το πρωί στα Προπύλαια  

ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

Με τις διατάξεις που πρόσθεσε αιφνιδιαστικά, την προηγούμενη Παρασκευή το βράδυ, στο υπό 

ψήφιση νομοσχέδιο για την τριτοβάθμια η κυβέρνηση της Ν.Δ.,  δίνεται η δυνατότητα σε χιλιάδες 

απόφοιτους ιδιωτικών κολεγίων να εισαχθούν άμεσα στην προκήρυξη της γενικής αγωγής.  

Η Τρίτη 21 Ιανουαρίου 2020, θα είναι η ημέρα ψήφισης του νομοσχεδίου.  

Συγκεκριμένα, το σχέδιο νόμου «Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘ.Α.Α.Ε.), Ειδικοί 

Λογαριασμοί Κονδυλίων Έρευνας Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, Ερευνητικών και 

Τεχνολογικών Φορέων και άλλες διατάξεις», ανάμεσα σε άλλα: 

 Προβλέπει τις προσλήψεις στο δημόσιο, μέσω ΑΣΕΠ, πτυχιούχων ιδιωτικών κολεγίων που 

είναι παραρτήματα αναγνωρισμένων ΑΕΙ του εξωτερικού (ΕΕ ή τρίτης χώρας). 

 Επανιδρύει την Αρχή Αξιολόγησης στα ΑΕΙ με αυξημένες αρμοδιότητες. 

 Προβλέπει εσωτερική και εξωτερική αξιολόγηση στα ΑΕΙ και συνδέει το 20% της 

χρηματοδότησής τους με την Αξιολόγηση, άρα δεν είναι δεδομένο. 

 Αναστέλλει τη λειτουργία 37 τμημάτων ΑΕΙ που ήταν να ξεκινήσουν από το 2020-21.  

 Μετατρέπει ξανά την 30η Ιανουαρίου σε γιορτή από αργία στην πρωτοβάθμια και το επεκτείνει 

και στη Δευτεροβάθμια 

 Αυξάνει την τιμωρία των διοριζόμενων, αν παραιτηθούν σε τρία χρόνια. 

Η εξέλιξη αυτή  

 Θα εξισώσει de facto τα ιδιωτικά κολέγια με τα δημόσια πανεπιστήμια, θα οδηγήσει στην ανεργία 

χιλιάδες αναπληρωτές συναδέλφους, στην πλήρη εμπορευματοποίηση της τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης και στην υποβάθμιση των πανεπιστημιακών πτυχίων. Τη στιγμή που υπάρχουν 

εκατοντάδες χιλιάδες αδιόριστοι εκπαιδευτικοί, απόφοιτοι Πανεπιστημίων, η κυβέρνηση με τη διάταξη 

αυτή κάνει δεκτά τα πτυχία κολεγίων για τον διορισμό εκπαιδευτικών στο δημόσιο. Δηλαδή, καταργεί 

από το παράθυρο το άρθρο 16 του Συντάγματος βάζοντας από την πόρτα τα επί πληρωμή πτυχία 

από κάθε φύσης ιδιωτικά κολέγια. Με βάση το άρθρο 50, ο ΑΣΕΠ θα κάνει δεκτούς τους τίτλους 

σπουδών της αλλοδαπής (άρα και των ιδιωτικών κολεγίων που λειτουργούν ως παράρτημά τους) για 

τον μόνιμο διορισμό εκπαιδευτικών σε πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση στα δημόσια 

σχολεία, ακόμη και αν οι υποψήφιοι δεν έχουν εξασφαλίσει την ακαδημαϊκή αναγνώριση των πτυχίων 

τους μέσω ΔΟΑΤΑΠ. (Διεπιστημονικός Οργανισμός Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και 

Πληροφόρησης).  

 Υποκριτικά η κυβέρνηση, στο όνομα μιας κατ’ επίφαση αριστείας, δρομολογεί μείωση του αριθμού 

των εισακτέων και βάση του 10 για την πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, επικαλούμενη την 

ανάγκη να ανέβει το μορφωτικό επίπεδο μαθητών και φοιτητών, ενώ από την άλλη εξισώνει 

επαγγελματικά δικαιώματα δημόσιων ΑΕΙ και ιδιωτικών κολλεγίων και δίνει το δικαίωμα στους 



αποφοίτους των τελευταίων να διοριστούν/προσληφθούν στο δημόσιο.  Οι μαθητές και οι μαθήτριες 

δηλαδή, θεωρούνται ανεπαρκείς για το δημόσιο πανεπιστήμιο, αλλά επαρκείς για τα ιδιωτικά 

κολλέγια όπου η βάση εισαγωγής είναι μηδέν. 

 Η χρηματοδότηση των ΑΕΙ με αξιολόγηση, θα οδηγήσει στην υποβάθμιση πανεπιστημίων, σε 

συγχωνεύσεις τμημάτων ή ακόμη και σε κατάργηση σχολών εφόσον τα Ιδρύματα θα είναι 

αναγκασμένα να κυνηγούν κονδύλια για να εξασφαλίσουν χρηματοδότηση. Η αξιολόγηση των ΑΕΙ 

καταδεικνύει με σαφήνεια τι θα ακολουθήσει με την αξιολόγηση των σχολικών μονάδων και των 

εκπαιδευτικών.  

 Και ενώ μήνα Ιανουάριο τα κενά στα σχολεία παραμένουν χιλιάδες, το ΥΠΑΙΘ προσπαθεί     απλά να 

μπαλώσει τρύπες μέσω «ειδικών προσκλήσεων» και σχεδιασμών για τιμωρητικές διατάξεις για τους 

αναπληρωτές που δεν αναλαμβάνουν ή παραιτούνται. 

 Η 30η Γενάρη μετατρέπεται σε ημέρα υποχρεωτικής κατήχησης εντός των διδακτικών αιθουσών!  

Την ίδια ώρα με την εφαρμογή του «προσοντολογίου» αλλάζει άρδην το δημόσιο σχολείο: ατομικός 

φάκελος προσόντων μονίμων και αναπληρωτών, αξιολογική κατάταξη αυτών, απαξίωση της 

εργασίας που έχει προσφερθεί και των επαγγελματικών δικαιωμάτων των πτυχίων, ανταγωνισμός και 

κυνήγι μορίων. Τη θέση που είχε ως τώρα η προϋπηρεσία παίρνει ο ατομικός φάκελος προσόντων σ’ 

ένα σκληρό προσοντολόγιο, όπου το πτυχίο μετατρέπεται απλώς στο πρώτο αλλά όχι σε επαρκές 

σκαλοπάτι για τη διεκδίκηση εργασίας.  

Το πτυχίο παύει να εξασφαλίζει επαγγελματικό δικαίωμα μιας και ένα σύστημα μοριοδότησης 

μεταπανεπιστημιακών τίτλων αλλάζει το χάρτη των επαγγελματικών δικαιωμάτων! Οι υποψήφιοι 

«χτίζουν» την κατάταξή τους στους πίνακες, φτιάχνοντας τον ατομικό τους φάκελο, κυνηγώντας για 

όλη τους τη ζωή τα προσόντα που κάθε δυο χρόνια θα απαιτούνται, αγωνιζόμενοι να ξεπεράσουν 

τους άλλους συνυποψήφιους!  

Η εκπαιδευτική κοινότητα και όλοι οι εκπαιδευτικοί πρέπει να αφυπνισθούν άμεσα πριν οι εξελίξεις 

φτάσουν σε ένα σημείο χωρίς επιστροφή. Να επιστρέψουμε στους δρόμους του αγώνα, στις 

διαδηλώσεις, στις γενικές συνελεύσεις και να πάρουμε την υπόθεση στα χέρια μας, όπως το Γενάρη 

του 2019, μαζικά, μαχητικά για να αντιμετωπίσουμε την επίθεση της κυβέρνησης στο Δημόσιο 

Σχολείο . 

 Μαζικοί μόνιμοι διορισμοί εκπαιδευτικών – άμεσος διορισμός/μονιμοποίηση όλων των 

αναπληρωτών ΤΩΡΑ αποκλειστικά με βάση το πτυχίο και όλη την προϋπηρεσία. Όχι στις νέες 

τιμωρητικές διατάξεις.  

 Κατάργηση του νόμου 4589/19 για το προσοντολόγιο.  

 Απεργία – Αποχή από κάθε διαδικασία αξιολόγησης/αυτοαξιολόγησης.  

 Αυξήσεις στους μισθούς, ώστε να ζούμε με αξιοπρέπεια.  

 Επαναφορά των μισθολογικών απωλειών και  του 13ου-14ου μισθού.  

 Κατάργηση όλων των αντιασφαλιστικών νόμων, μείωση των ορίων συνταξιοδότησης ώστε να 

βρουν δουλειά οι νέοι εκπαιδευτικοί.  

 Καμία μείωση των συντάξεων και καμιά ιδιωτικοποίηση ταμείου. 


