
ΑΠΟΦΑΗ ΓΕΝΙΚΗ ΥΝΕΛΕΥΗ .Φ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Π.Θ. – 16/10/2019 

Με ην πέξαο ησλ εθινγηθώλ αλακεηξήζεσλ θαη ηελ αλάδεημε ηεο Νέαο Γεκνθξαηίαο ζε απηνδύλακε θπβέξλεζε 

απνηππώλεηαη κηα μεθάζαξε δεμηά πνιηηηθή θαη ηδενινγηθή κεηαηόπηζε ζηελ ειιεληθή θνηλσλία. Με αθεηεξία ηελ ςήθηζε ηεο 
θαηάξγεζεο ηνπ αζύινπ κέζα ζην θαηαθαιόθαηξν, είλαη θαλεξό πσο ε θπβέξλεζε έρεη σο βαζηθό ζηόρν ηε δεκηνπξγία κίαο 
ηνκήο ζηελ εθπαίδεπζε κέζσ ηεο εθπαηδεπηηθήο αλαδηάξζξσζεο πνπ έρεη μεθηλήζεη ήδε λα εθαξκόδεη. πγθεθξηκέλα απηό 

πξνζπαζεί λα ην θαηαθέξεη κε ζηνρεπκέλεο θηλήζεηο θαη κε κία ζεηξά από κέηξα πνπ ρσξίο θακία ακθηβνιία έξρνληαη λα 
πιήμνπλ ην ζπκθέξνλ ηνπ θάζε θνηηεηή. 

 
 Διαγοατέπ Υξιςηςώμ 
Σν πην ηηκσξεηηθό θαη εθδηθεηηθό από απηά ηα κέηξα είλαη νη δηαγξαθέο θνηηεηώλ πνπ μεπεξλνύλ ηα λ+2 ρξόληα 

θνίηεζεο. Έλα επηρείξεκα ηεο θπβέξλεζεο πάλσ ζε απηό, είλαη ην θόζηνο ησλ θνηηεηώλ απηώλ. Σν ζπγθεθξηκέλν επηρείξεκα, 
όκσο, αθπξώλεηαη από ηελ ίδηα ηελ πξαγκαηηθόηεηα, θαζώο νη θνηηεηέο απηνί νύησο ή άιισο δελ δηθαηνύληαη θνηηεηηθέο 
παξνρέο (ζίηηζε, ζηέγαζε, πάζν, ζπγγξάκαηα). Αληηιακβαλόκελνη, ινηπόλ, πσο ην επηρείξεκα απηό δελ ζηεξίδεηαη πνπζελά, 
ηόζν ε Τπνπξγόο Παηδείαο Ν. Κεξακέσο, όζν θαη ηα ΜΜΔ, νκνινγνύλ πσο βαρικόπ ρςόυξπ είμαι η δημιξσογία εμόπ πειθαουημέμξσ 

πλαιρίξσ ρπξσδώμ. Δπηζπκνύλ, δειαδή, λα δεκηνπξγήζνπλ ζην παλεπηζηήκην ρσμθήκεπ πλήοξσπ εμςαςικξπξίηρηπ, νη νπνίεο ζα 

δπζθνιεύνπλ ζε κεγάιν βαζκό ηελ πξνζπάζεηα ησλ θνηηεηώλ λα ιάβνπλ πηπρίν. Καη απηό, όρη επεηδή ζα βνεζεζνύλ κε 
θάπνηνλ ηξόπν ηα ηδξύκαηα, αιιά δηόηη έηζη, ν κέζνο θνηηεηήο ζα είλαη πνιύ πην πεηζαξρεκέλνο, ρσξίο θακία πξόζεζε λα 
ζεθώζεη θεθάιη θαη λα ελαληησζεί ζηηο απζαηξεζίεο ησλ θαζεγεηώλ θαη ζηηο αλαδηαξζξώζεηο ησλ εθάζηνηε θπβεξλήζεσλ. 

Σν κέηξν ησλ δηαγξαθώλ δελ πιήηηεη κόλν όζνπο είλαη ζην όξην ή έρνπλ μεπεξάζεη ην όξην νινθιήξσζεο λ+2, αιιά 
όινπο ηνπο θνηηεηέο. Αθόκα θαη απηνί πνπ βξίζθνληαη θάησ από ην λ+2, ζα δέρνληαη ζπλερείο πηέζεηο γηα γξήγνξε 

απνπεξάησζε ησλ ζπνπδώλ ηνπο. 

 
 Επίθερη ρςα Πςσυία 
Έλα αθόκε ζηνίρεκα γηα ηελ θπβέξλεζε απνηειεί ην θαηά πόζν ζα θαηαθέξεη λα ππνβαζκίζεη λα πηπρία ησλ απνθνίησλ 

θαη λα αλνίμεη ηνλ δξόκν γηα ηελ Ιδησηηθή Σξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε. Η αξρή έγηλε κε ηελ απόζπαζε ηεο Γηδαθηηθήο Δπάξθεηαο 
από ηα πηπρία ησλ θαζεγεηηθώλ ζρνιώλ (κάιηζηα ην ηκήκα καο απαηηείηαη υποχρεωτική πρακτική άσκηση) θαη ήδε απηήλ 
ηελ εβδνκάδα ε Κεξακέσο θαηαζέηεη ηα «6 ζεκεία», έλα εθ ησλ νπνίσλ είλαη ε ενίρωρη ςωμ πςσυίωμ ςωμ κξλλεγίωμ και ςωμ 

νέμωμ παμεπιρςημίωμ με ασςά ςωμ δημόριωμ παμεπιρςημίωμ, ζπκπηέδνληαο κε απηό ηνλ ηξόπν πξνο ηα θάησ θαη ηα επαγγεικαηηθά 

δηθαηώκαηα ησλ απνθνίησλ δεκνζίσλ παλεπηζηεκίσλ. Χαρακτηριστικό παράδειγμα της κατεύθυμσης κατακερματισμού του δικού μας 
πτυχίου (εκτός της αφαίρεσης της διδακτικής επάρκειας) αποτελεί και η έγκριση μέου προγράμματος σπουδώμ με εμμιά ροές, όπου θα 
αμαγράφομται σε παράρτημα διπλώματος που δίμεται μαζί με το πτυχίο. 

 
 Καςάογηρη Αρύλξσ 
Κεληξηθό ζεκείν ζηελ αηδέληα ηνπ “λόκνπ θαη ηεο ηάμεο” είλαη ην δήηεκα ηνπ αζύινπ, γπξώ από ην νπνίν εμαπνιύνληαη 

ζπλερείο επηζέζεηο. Καζεζησηηθά ΜΜΔ θαη θπβέξλεζε έρνπλ θαηαθέξεη λα πείζνπλ πνιινύο πσο ην άζπιν είλαη απηό πνπ 
επζύλεηαη γηα ηελ θαηάζηαζε κε ηηο λαξθόπηαηζεο πνπ ππάξρεη ζηα παλεπηζηήκηα. 

Αο δνύκε, ινηπόλ, κεξηθά ζηνηρεία. Σν 2017 θαηαγξάθεθαλ 53 πεξηζηαηηθά βίαο ζην ζύλνιν 200.000 θαζεγεηώλ, 
θνηηεηώλ θαη πξνζσπηθνύ, ελώ ηελ ίδηα ζηηγκή ε ΔΛΣΑΣ θαηαγξάθεη 2054 αδηθήκαηα αλά 100.000 θαηνίθνπο. Αθόκε, 
ζύκθσλα κε ζηνηρεία πνπ δεκνζίεπζαλ ΣΑ ΝΔΑ, ηελ ηξηεηία 2012-2014 ηα θαηαγεγξακκέλα πεξηζηαηηθά δηαθίλεζεο 
λαξθσηηθώλ ήηαλ ηα ηξηπιάζηα απν όηη ηελ επόκελε ηξηεηία. Βέβαηα, απηό πνπ παξαιείπεη ην ίδην άξζξν λα αλαθέξεη είλαη όηη 
ηελ ηξηεηία 2012-2014 ην άζπιν είρε θαηαξγεζεί κε ηνλ λόκν Γηακαληνπνύινπ, ελώ ηελ επόκελε ηξηεηία πνπ ηα πεξηζηαηηθά 
ππνηξηπιαζηάζηεθαλ, ην άζπιν είρε ζεζκεζεί λνκνζεηηθά εθ λένπ. 

Δίλαη εκθαλέο πσο κε ηελ θαηάξγεζε ηνπ αζύινπ ε θπβέξλεζε δελ απνζθνπεί ζηελ αληηκεηώπηζε ηεο παξαβαηηθόηεηαο 

εληόο ησλ παλεπηζηεκίσλ (εμάιινπ ε θαηάζηαζε πνπ επηθξαηεί ζε πεξηνρέο γύξσ από ην άζπιν, βπι. Ρνηόληα, είλαη ίδηα ή θαη 
ρεηξόηεξε), αιιά ζηελ νξηνζέηεζε ηνπ θνηηεηηθνύ θηλήκαηνο, έηζη ώζηε λα εθαξκόζεη ζηε ζπλέρεηα κε κεγαιύηεξε επθνιία 
λόκνπο πνπ ζηξέθνληαη θαηά ησλ θνηηεηώλ. 

Μάιηζηα, νη πξαθηηθέο ηεο λέαο πξπηαλείαο θαίλεηαη λα ελαξκνλίδνληαη πιήξσο κε ηηο πξνζέζεηο ηεο θπβέξλεζεο. Σν 

ηειεπηαίν δηάζηεκα πξαγκαηνπνηείηαη κία ζπλερήο πξνζπάζεηα λα απνθιεηζηεί ην ΑΠΘ από ηνλ θόζκν πνπ δελ είλαη κέξνο ηεο 
παλεπηζηεκηαθήο θνηλόηεηάο ηνπ. Απηό πξνζπαζεί λα επηηεπρζεί κε ην θιείζηκν πνιιώλ πνξηώλ θαη κε face control θαηά ηελ 

είζνδν. Υαξαθηεξηζηηθό είλαη πσο ζύκθσλα κε απόθαζε ησλ πξπηαληθώλ αξρώλ ζηηο 21:30 θάζε βξάδπ ζα θιεηδώλνπλ νη 65 
απν ηηο 67 εηζόδνπο ηνπ campus θαη γηα ηελ είζνδν ζα απαηηείηαη έιεγρνο. 

 
 Ασςαουικξπξίηρη ςωμ Ιδοσμάςωμ 
Κάηη άιιν πνπ έρεη ηεζεί ζε θίλεζε είλαη ε απηαξρηθνπνίεζε ηνπ παλεπηζηεκίνπ κε ηελ επαλαθνξά ησλ πκβνπιίσλ 

Ιδξύκαηνο θαη κε άιια κέηξα. Σα πκβνύιηα Ιδξύκαηνο, ηα νπνία έρνπλ δνθηκαζηεί θαη έρνπλ απνηύρεη πιήξσο, ζα απνηεινύλ 
ζηελ νπζία έλα όξγαλν κέζσ ηνπ νπνίνπ ε θπβέξλεζε ζα κπνξεί λα παξεκβαίλεη κε κεγάιε επθνιία ζηα παλεπηζηήκηα. Δπίζεο, 
ζε απηό ην πιαίζην θηλνύληαη θαη νη αμηνινγήζεηο ησλ ηδξπκάησλ, νη νπνίεο ζα εμαξηώληαη ζε κεγαιό βαζκό από ην πόζν 
“πηζηά” έρεη εθαξκόζεη ην θάζε ίδξπκα ηα όζα έρεη εμαγγείιεη ε θπβέξλεζε ηεο Νέαο Γεκνθξαηίαο, θάηη πνπ ζα επεξεάδεη θαη 

ην ύςνο ηεο ρξεκαηνδόηεζεο! 

Δίλαη, ινηπόλ, ζαθέο πσο απεηιείηαη κέρξη θαη ε απηόλνκε θαη δεκνθξαηηθή ιεηηνπξγία ησλ παλεπηζηεκίσλ. 
 

 

 

 



 
 Δεσςεοξβάθμια εκπαίδεσρη 
Οι παοαπάμω αμαδιαοθοώρειπ ατξοξύμ τσρικά και ςημ δεσςεοξβάθμια εκπαίδεσρη. πγθεθξηκέλα ν βαζκόο ηνπ απνιπηεξίνπ 

ζα πξνθύπηεη από ηνλ ζπλππνινγηζκό θαη ησλ ηξηώλ ηάμεσλ ηνπ Λπθείνπ κε εηδηθό ζπληειεζηή αλά ηάμε. Δπηπιένλ εηζάγνληαη 
γξαπηέο πξναγσγηθέο εμεηάζεηο από ηάμε ζε ηάμε κε ηελ επαλαθνξά ηεο Σξάπεδαο Θεκάησλ. 

Η εθαξκνγή ηεο βάζεο ηνπ 10, ε νπνία ζα ζηεξεί ηε δπλαηόηεηα ζε θνηηεηέο πνπ έρνπλ γξάςεη θάησ από 10.000 
κόξηα λα εηζαρζνύλ ζην παλεπηζηήκην. Δίλαη ινηπόλ ζαθέο πσο κε ηα κέηξα πνπ ζέινπλ λα πεξάζνπλ πξνσζνύλ ηελ 
εληαηηθνπνίεζε θαη ηελ πεηζάξρεζε θαη ησλ καζεηώλ. Η έληαζε ηεο πεηζάξρεζεο θαη ε αύμεζε ησλ εμεηαζηηθώλ θξαγκώλ ζην 

καζεηηθό ζώκα είλαη θεληξηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ πινπνίεζε καθξνπξόζεζκα ηεο εθπαηδεπηηθήο αλαδηάξζξσζεο θαη ζην 
ζρνιείν. 

 
Η κατάσταση στημ σχολή μας 

Φέηνο βηώλνπκε θάηη πνπ βηώζακε θαη πέξπζη. Αίζνπζεο κηθξέο, άθξσο αθαηάιιειεο γηα κάζεκα, κε πνιινύο θνη ηεηέο λα 

αλαγθάδνληαη λα θάζνληαη ζηα ζθαιηά θαζ’ όιε ηε δηάξθεηα ηεο δηάιεμεο γηα λα παξαθνινπζήζνπλ! Παξαδείγκαηα ηέηνησλ 
αηζνπζώλ είλαη ε Η6 ζηελ νπνία πξαγκαηνπνηείηαη ε πιεηνςεθία ησλ καζεκάησλ ηνπ 5νπ εμακήλνπ ή ε Γ21 ζηελ νπνία όζνη 
θνηηεηέο βξηζθόληνπζαλ ηε Γεπηέξα, γλσξίδνπλ ηη θαηάζηαζε επηθξαηεί. Βαζηδόκελνη ζηελ ινγηθή πσο κε ην πέξαζκα ηνπ 

ρξόλνπ ε παξνπζία ησλ θνηηεηώλ ζηηο δηαιέμεηο ζα κεησζεί, καο ηνπνζεηνύλ ζηηο ζπγθεθξηκέλεο αίζνπζεο. Δθηόο ηνπ 
κεγέζνπο, ππάξρνπλ θαη άιια πξνβιήκαηα ζηηο αίζνπζεο. Γηα παξάδεηγκα, ζηελ Γ22, όζνη θνηηεηέο βξίζθνληαη ζηηο ηειεπηαίεο 
ζεηξέο αδπλαηνύλ λα δηαθξίλνπλ ηη γξάθεη ν πίλαθαο. Υαξαθηεξηζηηθό παξάδεηγκα απνηειεί ην ζπκβάλ ηεο πεξαζκέλεο 
Παξαζθεπήο, όπνπ ελώ νη θνηηεηέο πνπ είραλ έξζεη ζηε δηάιεμε ρσξνύζαλ ζηελ αίζνπζα, νξηζκέλνη επέιεμαλ λα θαζήζνπλ 

ζηα ζθαιηά πξνθεηκέλνπ λα βιέπνπλ θαιύηεξα. Κάπνπ εδώ αμίδεη λα αλαθεξζνύκε θαη ζην ζπλερόκελν 8σξν (9:15 κε 17:00) 
πνπ είλαη ππνρξεσκέλνη νη θνηηεηέο ηνπ ηξίηνπ εμακήλνπ λα ππνζηνύλ θάζε Παξαζθεπή αλ ζέινπλ λα παξεπξεζνύλ ζηηο 
δηαιέμεηο. Δίλαη αδηαλόεην λα ππνζηεξίδεη ν νπνηνζδήπνηε πσο έλαο θνηηεηήο κπνξεί λα παξαθνινπζήζεη 

8 ώξεο ζπλερόκελα κάζεκα, ην νπνίν κάιηζηα μεθηλάεη ζηηο 9 ην πξσί, ρσξίο θαλέλα δηάιεηκκα γηα θαγεηό θαη 
πξαγκαηνπνηείηαη ζηελ Γ22, πνπ όπσο αλαθέξακε πην πάλσ είλαη αθαηάιιειε γηα κεγάιν αξηζκό θνηηεηώλ. 

Δθηόο απηώλ, γηα λα ιάβνπκε Παηδαγσγηθή Δπάξθεηα είκαζηε ππνρξεσκέλνη λα θάλνπκε πξαθηηθή ζε ζρνιείν! Αλ θάπνηνο 
θνηηεηήο, δειαδή, δελ θάλεη πξαθηηθή ζε ζρνιείν, δελ ζα κπνξεί λα εξγαζηεί σο εθπαηδεπηηθόο. Κάηη ηέηνην ζεσξνύκε πσο 
είλαη απαξάδεθην θαη κέζα από ηνλ αγώλα γηα εληαία πηπρία κε θαηνρπξσκέλα επαγγεικαηηθά δηθαηώκαηα πξέπεη λα αλαηξαπεί. 

Η θαηάζηαζε κπνξεί λα θαίλεηαη δύζθνιε αιιά νη πξώηεο απαληήζεηο έρνπλ ήδε δνζεί. πγθεθξηκέλα, ηελ  Παξαζθεπή  
νη  Φ  Αξρηηεθηνληθήο,  Γαιιηθνύ,  Ιαηξηθήο,  Ιζηνξηθνύ-Αξραηνινγηθνύ,  Μνπζηθνύ,  Πιεξνθνξηθήο, Φηινινγηθνύ ΑΠΘ 

πξαγκαηνπνίεζακε ηελ πξώηε παλεθπαηδεπηηθή πνξεία ζην θέληξν ηεο Θεζζαινλίθεο κε αληίζηνηρεο θηλεηνπνηήζεηο λα 
ζπκβαίλνπλ θαη ζηελ Αζήλα, όπνπ θαη ππήξμε βίαηε θαηαζηνιή. Μία απάληεζε καδηθή, ε νπνία είρε παικό θαη πνπ δίλεη ειπίδεο 
γηα ηε ζπλέρεηα ηνπ αγώλα ελάληηα ζηηο εμαγγειίεο ηεο Τπνπξγνύ Παηδείαο. Δπηπιένλ πξαγκαηνπνηήζεθε Παξάζηαζε 
Γηακαξηπξίαο ζηνλ Πξόεδξν ηνπ ηκήκαηνο, όπσο είρε νξηζηεί από ηελ πξνεγνύκελε Γεληθή πλέιεπζε. Σέζεθαλ ηα δεηήκαηα 
ησλ αηζνπζώλ, ηνπ πξνγξάκκαηνο ηνπ 3νπ εμακήλνπ, ηεο Παηδαγσγηθήο Δπάξθεηαο θαη ησλ δηαγξαθώλ θνηηεηώλ. Ο θ. Αγγειήο 

αλαγλώξηζε πσο πνιιέο αίζνπζεο, ιόγσ ηνπ κεγέζνπο ηνπο, είλαη αθαηάιιειεο γηα κάζεκα ζε ηκήκαηα πνιιώλ αηόκσλ, 
θαζώο θαη πσο ην 8σξν ηεο Παξαζθεπήο ζην 3ν εμάκελν δελ κπνξεί λα πθίζηαηαη. Γεζκεύηεθε πσο ζα γίλεη όηη είλαη δπλαηόλ 

γηα απηά ηα ζέκαηα θαη πσο ζα ζέζεη θαη ηα δεηήκαηα ηεο Παηδαγσγηθήο Δπάξθεηαο θαη ησλ δηαγξαθώλ θνηηεηώλ ζην Σκήκα 
Καζεγεηώλ. 

 
ΑΠΑΙΣΟΤΜΕ: 
 Να αλαθνηλώλνληαη έγθαηξα νη εκεξήζηεο δηαηάμεηο θαη νη απνθάζεηο ηνπ Σκήκαηνο ησλ Καζεγεηώλ 

 Κακία δηαγξαθή θνηηεηώλ / θαλέλα ρξνληθό όξην θνίηεζεο (λ+2) / αλζξώπηλνη ξπζκνί ζπνπδώλ 

 Όρη ζηελ εμίζσζε ησλ πηπρίσλ ησλ θνιιεγίσλ θαη ησλ μέλσλ παλεπηζηεκίσλ κε απηά ηνπ δεκόζηνπ παλεπηζηεκίνπ / 
Κακία ζθέςε γηα ην λνκνζρέδην πνπ ζπδεηηέηαη γηα ηελ παηδεία 

 Αλαηξνπή ηνπ λνκνζρεδίνπ θαηάξγεζεο ηνπ αζύινπ 

 Απόζπξζε ηνπ αλαπηπμηαθνύ λνκνζρεδίνπ 

 Κακία ζθέςε γηα ζέζπηζε ζπκβνπιίσλ ηδξύκαηνο θαη γεληθνύ γξακκαηέα 

 Κακία ζθέςε γηα αθαίξεζε ηεο Γηδαθηηθήο Δπάξθεηαο / Κακία απνζηνίρηζε επαγγεικαηηθώλ δηθαησκάησλ Γσξεάλ 
ζπγγξάκκαηα γηα όινπο / Κακία ζθέςε γηα δίδαθηξα / Γσξεάλ ζίηηζε θαη ζηέγαζε_αλζξώπηλεο ζπλζήθεο δηαβίσζεο 
ζηηο εζηίεο_λα δνζνύλ δσκάηηα ζε όζνπο ην έρνπλ αλάγθε / Γσξεάλ κεηαθνξά γηα όινπο 

 
ΠΡΟΦΩΡΑΜΕ Ε: 
 Παοάρςαρη Διαμαοςσοίαπ ρςξμ Ποόεδοξ ηνπ ηκήκαηνο γηα ηα παξαπάλσ δεηήκαηα 

 σμμεςξυή ρςημ πξοεία εμάμςια ρςημ εκπαιδεσςική αμαδιάοθοωρη, Πέκπηε 17/10 ζηηο 12:00 ζηελ Κακάξα, κε 

ην παλό ησλ Φνηηεηηθώλ πιιόγσλ 

 Παξέκβαζε ζην επόκελν ηκήκα θαζεγεηώλ θαη ζηελ επόκελε ύγθιεην, όπνηε νξηζηνύλ 

 πληνληζκόο κε ηνπο ππόινηπνπο θνηηεηηθνύο ζπιιόγνπο πνπ ζα θηλεζνύλ ζε αγσληζηηθέο απνθάζεηο 

 Παξέκβαζε ησλ θνηηεηηθώλ ζπιιόγσλ ζηα ζρνιεία πξνθεηκέλνπ λα ζπληνλίζνπλ ηηο δξάζεηο ηνπο 

 Επόμεμη ρσμέλεσρη ςξσ Υ Πληοξτξοικήπ ςημ Σεςάοςη 23/10, ρςιπ 12:00, ρςημ Ι3 ρςξ Βιξλξγικό 

 Ποπεία και καηάλητη ηην ημέπα πος τηθίζεηαι ο νόμορ για ηην εξίζυζη πηςσίυν κολεγίυν και δημοζίυν 
πανεπιζηημίυν και ζςνηονιζηική επιηποπή καηάλητηρ ηην Παπαζκεςή 18/10/2019 


