
Απόφαση ΓΣ Συλλόγου Μεταπτυχιακών Φοιτητών/τριών και Υποψήφιων 

Διδακτόρων ΠΤΔΕ ΑΠΘ (07/04/2021) 

 

Ο νόμος 4777/2021 «Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, προστασία της 

ακαδημαϊκής ελευθερίας, αναβάθμιση του ακαδημαϊκού περιβάλλοντος και άλλες 

διατάξεις», ο λεγόμενος νόμος Κεραμέως-Χρυσοχοΐδη, που ψηφίστηκε τον 

Φεβρουάριο του 2021, όταν τα Πανεπιστήμια συμπλήρωναν σχεδόν έναν χρόνο 

κλειστά, αποτελεί κήρυξη πολέμου στη νέα γενιά, έχοντας βαθιά αντιδραστικό -

ακροδεξιάς κοπής- περιεχόμενο όχι μόνο για τα μορφωτικά δικαιώματα αλλά και τις 

δημοκρατικές ελευθερίες της νεολαίας. Εν μέσω σκληρών περιοριστικών μέτρων λόγω 

πανδημίας, η κυβέρνηση της ΝΔ νομοθετεί επί της ουσίας ταξικούς φραγμούς για τους 

μαθητές και τις μαθήτριες των λαϊκών τάξεων παράλληλα με ένα καθεστώς άκρατης 

αστυνομοκρατίας και καταστολής στα Πανεπιστήμια.  

Ο νόμος αυτός αποτελεί συνέχεια των νόμων της καθιέρωσης των τριών κύκλων 

σπουδών στα Πανεπιστήμια, και της Μπολόνια, του νόμου για την κατάργηση 

Πανεπιστημιακού Ασύλου, για τις αλλαγές στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και 

Κατάρτιση, την καθιέρωση της Τράπεζας Θεμάτων και την αναβάθμιση της ιδιωτικής 

εκπαίδευσης μέσω της αναγνώρισης των ίδιων επαγγελματικών δικαιωμάτων στα 

πτυχία των Κολεγίων με αυτά των ελληνικών Πανεπιστημίων, της σύνδεσης 

αξιολόγησης και χρηματοδότησης των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων, του 

προσανατολισμού της έρευνας σε εφαρμογές για τις ανάγκες των επιχειρήσεων. Σε όλα 

αυτά συνέβαλε τα μέγιστα και η προηγούμενη κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Η νεοφιλελεύθερη 

αναδιάρθρωση των ΑΕΙ θα κλιμακωθεί με το επικείμενο νομοσχέδιο που θα ορίζει 

αντιδραστικές ρυθμίσεις για τη διοίκηση των ανώτατων πανεπιστημιακών ιδρυμάτων. 

Γι’ αυτό και επιταχύνει βάζοντας ως ορόσημο για την εγκατάσταση της 

Πανεπιστημιακής Αστυνομίας στο Πανεπιστήμιο τις 15 Απριλίου.    

Ωστόσο, έχουμε ήδη γίνει μάρτυρες της αστυνομικής καταστολής και της κρατικής 

τρομοκρατίας, με τα γεγονότα που εκτυλίχθηκαν στην Πρυτανεία, όταν ισχυρές 

αστυνομικές δυνάμεις, εισέβαλαν στον χώρο του ΑΠΘ στις 22/02 στο ΑΠΘ, κατόπιν 

αιτήματος του Πρύτανη του ΑΠΘ, Ν. Παπαϊωάννου. Συνέχεια αυτού του περιστατικού 

αποτελεί η επέμβαση της αστυνομίας με στόχο την εκκένωση της κατάληψης της 

Πρυτανείας στις 11/03. Η άμεση ανταπόκριση του κόσμου με την πραγματοποίηση 

μαζικότατων πορειών αποδεικνύει ότι οι φοιτητ(ρι)ές δεν πρόκειται να δεχθούν αυτόν 

τον νόμο και ότι καταστολή δεν τους τρομοκρατεί. Η κοινωνική κατακραυγή για την 

αστυνομοκρατία είναι ξεκάθαρη ήττα για την κυβέρνηση. 

Την ίδια στιγμή, η εκπαιδευτική πολιτική της ΝΔ αμφισβητείται σοβαρά και στο 

επίπεδο της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Αξιοσημείωτη είναι η 

επιτυχία των εκπαιδευτικών ενάντια στην αξιολόγηση, αλλά και η μαζική αποχή από 

τις ηλεκτρονικές εκλογές για τα υπηρεσιακά συμβούλια που επιχείρησε να επιβάλει το 

υπουργείο παιδείας με το πρόσχημα της πανδημίας. Η αποτυχία της κυβέρνησης στη 

διαχείριση της πανδημίας σε ό,τι αφορά την εκπαίδευση είναι επίσης αναμφισβήτητη, 

αφού δεν πήρε κανένα μέτρο -όπως αιτείται εδώ και πολύ καιρό το εκπαιδευτικό 

κίνημα- για την ασφαλή δια ζώσης λειτουργία των σχολείων -αλλά και των 

Πανεπιστημίων- και επέβαλε την τηλεκπαίδευση η οποία εντείνει τους ταξικούς 

φραγμούς και, παράλληλα, έχει εξαιρετικά ισχνά μορφωτικά αποτελέσματα, 



αλλοιώνοντας και τα χαρακτηριστικά της παρεχόμενης εκπαίδευσης, καθώς δεν μπορεί 

ούτε σε ελάχιστο βαθμό να αντικαταστήσει τη ζωντανή μορφωτική διαδικασία. Βέβαια 

η κυβέρνηση δεν «παραιτείται». Συνεχίζει να οξύνει την επίθεσή της. Αξιοσημείωτο 

παράδειγμα αποτελεί η Υπουργική Απόφαση για τον Εσωτερικό Κανονισμό 

Λειτουργείας των σχολικών μονάδων, ο οποίος είναι ουσιαστικά μέσο για να 

εφαρμοστούν οι μηχανισμοί αξιολόγησης, ελέγχου και πειθάρχησης μαθητών/τριών 

και εκπαιδευτικών με σκοπό την απόδοση των ευθυνών για τα ποικίλα 

προβλήματα  λειτουργίας των  σχολείων στην εκπαιδευτική κοινότητα.  

Άλλο ένα κομβικό στοιχείο της εγκληματικής πολιτικής της κυβέρνησης για τα σχολεία 

είναι η συνέχιση της ελαστικής εργασίας. Τη στιγμή που τα σχολεία αδειάζουν λόγω 

των χιλιάδων συνταξιοδοτήσεων και ενώ ήδη τα τελευταία χρόνια δουλεύουν στην 

εκπαίδευση περίπου 50.000 αναπληρωτές -καλύπτοντας πάγιες ανάγκες- η κυβέρνηση 

παραμένει πιστή στην πολιτική μη διορισμών. Επιπλέον, πιστή στις επιταγές ΕΕ και 

ΟΟΣΑ εφαρμόζει τον νόμο Γαβρόγλου με το κατάπτυστο προσοντολόγιο για την 

κατάταξη-πρόσληψη αναπληρωτ(ρι)ών, που βάζει τους απόφοιτους των παιδαγωγικών 

τμημάτων και καθηγητικών σχολών σε ένα αέναο κυνήγι προσόντων, συνήθως επί 

πληρωμή εμπορευματοποιώντας και υποβαθμίζοντας τη μορφωτική λειτουργία των 

ΑΕΙ. 

Θα είμαστε στον δρόμο και αυτή την εβδομάδα και καλούμε το εκπαιδευτικό κίνημα 

μέσα από τα σωματεία του, τις ομοσπονδίες και τα πρωτοβάθμια σωματεία να 

μετατρέψουν τη 15η  Απριλίου σε μέρα αγώνα για όλη την εκπαίδευση: φοιτητές, 

μεταπτυχιακοί, μαθητές, εκπαιδευτικοί να υψώσουμε τείχος αλληλεγγύης και 

δημοκρατίας, ώστε να μην μπει η αστυνομία στα πανεπιστήμια.  

Διεκδικούμε: 

• Την άμεση απόσυρση του νομοσχεδίου Κεραμέως – Χρυσοχοΐδη 

• Όχι στα όρια φοίτησης και τις διαγραφές φοιτητών 

• Όχι στην Πανεπιστημιακή Αστυνομία 

• Όχι στη θέσπιση βάσης εισαγωγής 

• Όχι στις πειθαρχικές ποινές 

• Όχι στα ενιαία ψηφοδέλτια και στις ηλεκτρονικές ψηφοφορίες. Κάτω τα χέρια 

από τους φοιτητικούς συλλόγους και τις δημοκρατικές τους διαδικασίες 

• Όχι στην ισοτίμηση των πτυχίων των ιδιωτικών κολλεγίων με των 

• πανεπιστημίων 

• Δημόσια και δωρεάν εκπαίδευση για όλες και όλους 

• Παραίτηση του Ν. Παπαϊωάννου και των πρυτανικών αρχών. Όποια 

πρυτανεία εφαρμόζει τον νόμο Κεραμέως θα βρίσκει πάντα απέναντί της τους 

φοιτητικούς συλλόγους! 

• Απόσυρση όλων των κατηγοριών για τους συλληφθέντες και τις 

συλληφθείσες 

• Κατάργηση των Διδάκτρων στα μεταπτυχιακά προγράμματα 

• Παλεύουμε για επαναλειτουργία των σχολών μας με δια ζώσης μαθήματα 

• Στηρίζουμε τα δίκαια αιτήματα των εργαζόμενων στο ΕΣΥ! Ουσιαστικά 

μέτρα για την ενίσχυση του δημόσιου συστήματος υγείας 



 

 

Αποφασίζουμε: 

 

• Συμμετοχή στην πορεία της Πέμπτης 08/04/2021. Συγκέντρωση στις 13:00 στο 

Αγ. Βενιζέλου.  

• Συντονιστική Επιτροπή για τις δράσεις του Συλλόγου την Παρασκευή 

09/04/2021 στις 17:00 στον Πύργο της Παιδαγωγικής Σχολής.  

• Στήριξη της κατάληψης  των προπτυχιακών φοιτητών/τριών του Παιδαγωγικού 

Τμήματος ΑΠΘ.  

• Τριήμερο δράσεων 13-15/04. Πίεση για αναστολή λειτουργίας του Τμήματος. 

• Συμμετοχή στην Ανοιχτή Συνέλευση Συντονισμού Συλλόγων Μτπ. & Υπ. Διδ. 

το Σάββατο 10/04/2021 στις 12.00 στα γρασίδια Φιλοσοφικής. 

 

 

Καλούμε σε νέα Συνέλευση τη Δεύτερα 12/04 στις 17:00 στον Πύργο της 

Παιδαγωγικής Σχολής 

 

 

Σύλλογος Μεταπτυχιακών Φοιτητών/τριών και Υποψήφιων Διδακτόρων ΠΤΔΕ 

ΑΠΘ 

 


