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1. Η ανϊγκη αναδιϊρθρωςησ 

Η Ενωτικό Πρωτοβουλύα πιςτεύει, όπωσ και η ςυντριπτικό πλειονότητα των 

ακαδημαώκών φορϋων και θεςμών, ςτην ανϊγκη αναδιϊρθρωςησ του ακαδημαώκού 
χϊρτη τησ χώρασ και ςτη θεραπεύα των παθογενειών που ςυςςώρευςαν πϊνω ςτην 

τριτοβϊθμια εκπαύδευςη δεκαετύεσ αλόγιςτησ πελατειακόσ πολιτικόσ και ςτρεβλόσ 
περιφερειακόσ ανϊπτυξησ. Κατϊ ςυνϋπεια δεν απορρύπτει εκ προοιμύου κανϋνα 

ςχϋδιο αναδιϊρθρωςησ θεωρώντασ το απλώσ «εφαρμογό μνημονιακόσ πολιτικόσ» , 
αλλϊ εύναι ςταθερϊ προςανατολιςμϋνη ςτην κριτικό των προτεινόμενων ςχεδύων 

και ςτην επεξεργαςύα προτϊςεων που μπορούν να αποτελϋςουν αντικεύμενο διεκ-
δύκηςησ.  
 

Πϊνω απ’ όλα η Ενωτικό Πρωτοβουλύα θεωρεύ πωσ το μϋγιςτο πολιτικό διακύβευμα 

ςτην παρούςα ςυγκυρύα εύναι η ακαδημαώκό αναδιϊρθρωςη να βαςιςτεύ ςε μια 
ςυμμετοχικό διαδικαςύα κατϊ την οπούα τα Ιδρύματα με τα θεςμικϊ τουσ όργανα 

αλλϊ και οι πανεπιςτημιακού ωσ ϊτομα και ςυλλογικότητεσ θα διατυπώςουν ςτο 
αμϋςωσ προςεχϋσ διϊςτημα προτϊςεισ για την επιςτημονικό ανϊπτυξη, τον 

εξορθολογιςμό και την υγιϋςτερη λειτουργύα τησ τριτοβϊθμιασ εκπαύδευςησ, 
με ακαδημαώκϊ κριτόρια και λαμβϊνοντασ υπόψη τισ πραγματικϋσ ανϊγκεσ 

τησ ελληνικόσ κοινωνύασ και τον ρόλο τησ τριτοβϊθμιασ εκπαύδευςησ μϋςα 
ςε αυτόν.  
 

2. Σο ςχϋδιο "Αθηνϊ" και η κριτικό του 

Το ςχϋδιο του Υπουργεύου, πϋρα από κϊποιεσ αναγκαύεσ τακτοποιόςεισ μεμονω-

μϋνων Τμημϊτων ςε Σχολϋσ, ςτα ςημεύα που επιχειρούςε διαρθρωτικϋσ αλλαγϋσ με 
ςυγχωνεύςεισ και μετακινόςεισ, ϋβριθε από ανακολουθύεσ ςτην εφαρμογό των 

κριτηρύων και προκαλούςε πολύ μεγϊλο κοινωνικό και οικονομικό κόςτοσ ςε Ιδρύ-
ματα και οικογϋνειεσ. Το ςχϋδιο βοούςε ότι εύχαν υπειςϋλθει, για μια ακόμη φορϊ, 

ςτην κατϊρτιςό του πελατειακϊ κριτόρια, ενώ ϋχαςε ςε μια μϋρα την αξιοπιςτύα του 
όταν μαθεύτηκε το πώσ και ςε ποιουσ εύχε ανατεθεύ η τεχνικό μελϋτη. Επιπλϋον, το 

Υπουργεύο επϋδειξε υποκριτικό ςτϊςη δύνοντασ ελϊχιςτο χρόνο για διαβούλευςη 
και, μη τηρώντασ ούτε αυτόν, κατϋςτηςε αδύνατο τον ουςιαςτικό διϊλογο.  
 

Σε όλα αυτϊ προςτϋθηκαν τρεισ ϊλλεσ ενϋργειεσ του Υπουργεύου που υπονομεύουν 

τη μεταρρυθμιςτικό προςπϊθεια: α) Η αυθαύρετη και αναιτιολόγητη αύξηςη των 
ειςαγομϋνων φοιτητών ςε πολλϊ Τμόματα, κυρύωσ θετικόσ και τεχνολογικόσ κατεύ-
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θυνςησ, για να ιςορροπόςει την απώλεια θϋςεων από το κλεύςιμο Τμημϊτων των 

ΤΕΙ, η οπούα εύναι προφανϋσ ότι υποβαθμύζει τισ ςπουδϋσ ςε αυτϊ τα Τμόματα. β) Η 
διϊταξη νόμου που επιφυλϊςςει για το Υπουργεύο τη δυνατότητα να ιδρύει και να 

παύει κατευθύνςεισ ςτα Προγρϊμματα Σπουδών των Τμημϊτων, η οπούα ςτον 
βαθμό που υπειςϋρχεται ςε καθαρώσ ακαδημαώκϊ ζητόματα θύγει το αυτοδιούκητο 

των Πανεπιςτημύων. γ) Η αιφνιδιαςτικό πρόταςη ςυςτϋγαςησ ΑΕΙ και ΤΕΙ ςε ςυνο-
μοςπονδιακϊ ΑΕΙ, η οπούα δημιουργεύ πολλϊ ερωτηματικϊ με την προχειρότητϊ τησ.  
 

Πώσ αντέδραςε η πανεπιςτημιακή κοινότητα ωσ τώρα, και ειδικά ςτο ΑΠΘ; Η 
τελευταύα εκδοχό του ςχεδύου "Αθηνϊ" δεν περιϋχει δραματικϋσ αλλαγϋσ για τα 

Τμόματα και τισ Σχολϋσ του ΑΠΘ. Αντύθετα, η αρχικϊ προταθεύςα ςυγχώνευςη των 
Τμημϊτων Ξϋνων Γλωςςών και Φιλολογιών ςυνϊντηςε ευλόγωσ τισ περιςςότερεσ 

αντιδρϊςεισ και, κατόπιν ϋντονων κινητοποιόςεων ςε Αθόνα και Θεςςαλονύκη, 
αποςύρθηκε από το Υπουργεύο. Η Ενωτικό Πρωτοβουλύα υπερψόφιςε την από 

14/3/2013 αναλυτικό απόφαςη τησ ΔΕ τησ ΠΟΣΔΕΠ για το ςχϋδιο "Αθηνϊ", ενώ με 
πρόταςό τησ ο ΕΣΔΕΠ οργϊνωςε αμϋςωσ ςτη Φιλοςοφικό Σχολό ςχετικό εκδόλωςη–

ςυζότηςη, ςτην οπούα καθηγητϋσ και φοιτητϋσ, κυρύωσ των ξενόγλωςςων Τμημϊ-
των, εξϋφραςαν τισ απόψεισ τουσ και οργϊνωςαν τη ςυνϋχιςη των κινητοποιόςεών 

τουσ ςε ςυνεργαςύα με τισ ΓΣ των Τμημϊτων τουσ.  
 

3. Πϋρα από το ‘Αθηνϊ’ 

Πού βριςκόμαςτε ςήμερα και πώσ θα ςυνεχίςουμε; Από τον Φεβρουϊριο που 

πρωτοπαρουςιϊςτηκε το ςχϋδιο "Αθηνϊ" ϋχει περϊςει ικανό διϊςτημα, ώςτε να 
μπορούμε να εξαγϊγουμε οριςμϋνα ςυμπερϊςματα ςχετικϊ με τισ δυςκολύεσ που 

ςυνεπϊγεται το εγχεύρημα τησ ακαδημαώκόσ αναδιϊρθρωςησ. Αυτό τη ςτιγμό, εκτόσ 
από το μηχανογραφικό δελτύο για τισ δηλώςεισ των υποψηφύων, η πανεπιςτημιακό 

κοινότητα δεν ϋχει ςτα χϋρια τησ το οριςτικό ςχϋδιο "Αθηνϊ". Εύναι προφανϋσ ότι το 
Υπουργεύο δεν ϋχει ακόμη ολοκληρώςει και πϊντωσ δεν ανακοινώνει τον τελικό 

ςχεδιαςμό του, ενώ μοιϊζει να αφόνει εκκρεμότητεσ και να προτύθεται να επανϋλθει 
ςε δεύτερο χρόνο.  
 

Στο ΑΠΘ ϋχουν τεθεύ οι βϊςεισ μιασ πρόταςησ για την αναδιϊρθρωςη του Ιδρύματοσ 
από την ειδικό Επιτροπό που όριςε η Σύγκλητοσ. Η Ενωτικό Πρωτοβουλύα πιςτεύει 

ότι η Επιτροπό αυτό ϋχει παραγϊγει ςημαντικό ϋργο,  ωςτόςο το ερωτηματολόγιο 
που εκπονόθηκε απευθύνθηκε μόνο ςτουσ Προϋδρουσ των Τμημϊτων και τουσ 

Κοςμότορεσ, οι οπούοι θα ϋπρεπε να λειτουργόςουν πρωτύςτωσ ωσ υπεύθυνοι τησ 
προώθηςόσ του προσ το ςύνολο τησ πανεπιςτημιακόσ κοινότητασ. Το τελικό τησ 

κεύμενο που περιϋχει  αντιπροτϊςεισ ςτο "Αθηνϊ" θύγει τα περιςςότερα από τα 
καύρια ςημεύα αυτόσ τησ αναδιϊρθρωςησ και δύνει κατευθύνςεισ για περαιτϋρω 

επεξεργαςύα. Δυςτυχώσ το κεύμενο αυτό δεν ϋτυχε τησ προςοχόσ που του ϋπρεπε και 
πολλού ςυνϊδελφοι δεν ενημερώθηκαν για τισ προτϊςεισ τησ Επιτροπόσ, οι οπούεσ 

δεν ςυζητόθηκαν ςτα Τμόματα – ύςωσ και επειδό εκτιμόθηκε ότι δεν θύγονται από το 
ςχϋδιο "Αθηνϊ".  
 

Θεωρούμε ότι το ϋργο αυτό δεν πρϋπει να παραμεριςτεύ αλλϊ να ςυνεχιςτεύ 

και κυρύωσ να γύνει αντικεύμενο ςυζότηςησ όλων των μελών τησ πανεπι-
ςτημιακόσ κοινότητασ, και ςτα θεςμικϊ μασ όργανα: ςτισ χολϋσ, ςτα 

Σμόματα, ςτουσ Σομεύσ.  
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4. Προτϊςεισ 

Η Ενωτικό Πρωτοβουλύα πιςτεύει πωσ το επόμενο βόμα δεν πρϋπει να μασ βρει 
ανϋτοιμουσ για μια ακόμη φορϊ ςε θϋςη αμυνομϋνων. Πιςτεύει ότι θα πρϋπει να 

αντιταχθούμε όχι μόνο ςτισ αυθαύρετεσ και κακοςχεδιαςμϋνεσ λύςεισ που μασ 
επιβϊλλονται ϊνωθεν αλλϊ και ςτη δύναμη τησ αδρϊνειασ και των μικροςυμφε-

ρόντων ημών των ιδύων που κϊνουν ςυναδϋλφουσ να μην θϋλουν να αλλϊξουν 
τύποτε ςτο Τμόμα τουσ ό ςτο Πρόγραμμα Σπουδών τουσ. 
 

Η Ενωτικό Πρωτοβουλύα: 

 θα καταβϊλει προςπϊθειεσ ώςτε να γύνει εκτεταμϋνη διαβούλευςη γύρω 
από την ακαδημαώκό αναδιϊρθρωςη του ΑΠΘ, μϋςα κυρύωσ από τον νϋο 

ιςτότοπο του ΕΣΔΕΠ, ϋτςι ώςτε να εκφραςτούν όςο το δυνατόν περιςςό-
τεροι ςυνϊδελφοι. Η διαβούλευςη θα πρϋπει να οργανωθεύ κατϊ τρόπο 

ώςτε να εύναι αποτελεςματικό και να καταλόξει ςε ςυμπερϊςματα, 
 θα πιϋςει για ςυνϋχιςη και διεύρυνςη του ϋργου τησ Επιτροπόσ για την 

ακαδημαώκό αναδιϊρθρωςη του ΑΠΘ, 
 θα προτεύνει ςτον ΕΣΔΕΠ την οργϊνωςη κοινών εκδηλώςεων με ϊλλα 

πανεπιςτόμια τησ πόλησ μασ και τησ περιφϋρειϊσ μασ για να ανταλλαχθούν 
απόψεισ και να διερευνηθεύ η δυνατότητα ςυνεργαςιών, καθώσ εύναι 

προφανϋσ ότι οι όποιεσ αλλαγϋσ δεν μπορεύ να αφορούν μόνο το ΑΠΘ.  
 

Πιςτεύουμε ότι η ύδια η πανεπιςτημιακό κοινότητα πρϋπει όχι απλώσ να διεκδικόςει 

να ϋχει λόγο ςε ςχεδιαζόμενεσ αλλαγϋσ, αλλϊ να πϊρει την πρωτοβουλύα και να 
προτεύνει το δικό τησ επεξεργαςμϋνο ςχϋδιο για την επεύγουςα ακαδημαώκό 

αναδιϊρθρωςη του ΑΠΘ, η οπούα δεν πρϋπει να νοηθεύ μόνον ό κυρύωσ ωσ αλλαγό 
ακαδημαώκών δομών (με ςυγχωνεύςεισ, μετακινόςεισ κτλ.) αλλϊ πρωτύςτωσ ωσ 

ουςιαςτικό ποιοτικό μεταβολό που θα αφορϊ  

 τουσ αριθμούσ και την αναλογύα διδαςκόντων και διδαςκομϋνων,  
 την αναβϊθμιςη του διδακτικού ϋργου με την αξιοπούηςη ςύγχρονων 

μεθόδων και των Νϋων Τεχνολογιών,  
 την αναμόρφωςη των προγραμμϊτων ςπουδών προσ ςύγχρονεσ κατευ-

θύνςεισ με διατμηματικϋσ ςυνεργαςύεσ και ευελιξύα ςτισ επιλογϋσ των 
φοιτητών,  

 τον ςεβαςμό των ιδιαύτερων απαιτόςεων και δυνατοτότων κϊθε επιςτημο-
νικού πεδύου (με βϊςη τισ προτϊςεισ των Σχολών) και 

 τον καθοριςμό των επαγγελματικών δικαιωμϊτων των αποφούτων,  ςτο 
μϋτρο που η διαδικαςύα αυτό αφορϊ ακαδημαώκϊ κριτόρια.  

Η μεταρρύθμιςη του ΑΠΘ και, ευρύτερα, του ελληνικού δημόςιου πανεπιςτημύου δεν 
μπορεύ να περιμϋνει. Η Ενωτικό Πρωτοβουλύα επιχειρεύ να ςυςπειρώςει τισ 

μεταρρυθμιςτικϋσ δυνϊμεισ του πανεπιςτημύου μασ και, αξιοποιώντασ τισ θεςμικϋσ 
δυνατότητεσ, θα επιμεύνει ώςτε ο διϊλογοσ για την αναδιϊρθρωςη να οδηγόςει 

προτού λόξει το ακαδημαώκό ϋτοσ ςε ςυγκεκριμϋνεσ και ρεαλιςτικϋσ αποφϊςεισ και 
ςτην εξεύρεςη του τρόπου υλοπούηςόσ τουσ. 

Ενωτική Πρωτοβουλία ΑΠΘ 


