
 
 

 

 

Αλλαγές ζηην ηριηοβάθμια εκπαίδεσζη (Ιούλιος 2011) 

 

Ο ΣΔΤΔ πηζηεύεη όηη ζηηο ζύγρξνλεο νηθνλνκίεο, ε θαηλνηνκία θαη ε γλώζε ηείλνπλ 

ζηγά-ζηγά λα αληηθαηαζηήζνπλ ζε ζπνπδαηόηεηα ηηο παξαδνζηαθέο εηζξνέο θεθαιαίνπ 

θαη εξγαζίαο. Η έξεπλα, ε θαηλνηνκία θαη ε παξαγσγή γλώζεο είλαη πξνθαλώο ην 

θαηεμνρήλ αληηθείκελν ησλ ΑΔΙ. Γπζηπρώο, ε ζεκεξηλή θαηάζηαζε ηεο ηξηηνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο ζηε ρώξα καο, δελ είλαη αθξηβώο απηή ε νπνία παξάγεη γλώζεηο θαη 

δεκηνπξγεί θαηλνηνκία θαη ζε θακία πεξίπησζε δελ καο δίλεη ειπίδεο όηη κπνξεί λα 

ππνζηεξίμεη ζην κέιινλ ηε δεκηνπξγία αληαγσληζηηθώλ πιενλεθηεκάησλ γηα ηε ρώξα 

καο. Σην πιαίζην απηό, νη αιιαγέο ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε είλαη θάηη παξαπάλσ 

από επηβεβιεκέλεο θαη έλα κεγάιν κέξνο ηεο θνηλσλίαο ηηο αλακέλεη κε αγσλία. 

 

Σρνιηάδνληαο επί ηεο αξρήο ην πξνζρέδην λόκνπ γηα ηηο αιιαγέο ζηελ ηξηηνβάζκηα 

εθπαίδεπζε, ν ΣΔΤΔ ππνζηεξίδεη θάζε πξνζπάζεηα εθζπγρξνληζκνύ ησλ δεκόζησλ 

ηδξπκάησλ ηεο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, παξάιιεια κε ηελ εμάιεηςε ηεο 

θνκκαηνθξαηίαο εληόο απηώλ. 

Η ζπκκεηνρή εμσηεξηθώλ κειώλ ζηα Σπκβνύιηα Γηνίθεζεο ησλ παλεπηζηεκίσλ, ε 

ίδξπζε Αλεμάξηεηεο Αξρήο γηα ηε ρξεκαηνδόηεζή ηνπο, ε δηαρείξηζε ηεο πεξηνπζίαο 

ηνπο από αλώλπκεο εηαηξείεο, ε αμηνιόγεζε ησλ δηδαζθόλησλ, ε θαηάξγεζε ηεο 

δηαλνκήο ησλ έληππσλ ζπγγξακκάησλ θαη ε αληηθαηάζηαζή ηνπο κε ηα ειεθηξνληθά 

θαη ε πηνζέηεζε ηνπ ζπζηήκαηνο πηζησηηθώλ κνλάδσλ είλαη δηαηάμεηο πνπ ήδε 

εθαξκόδνληαη ζε παλεπηζηήκηα ηνπ εμσηεξηθνύ θαη απνδίδνπλ θαη πξνθαλώο έρνπλ 

ηελ ππνζηήξημε ηνπ Σπλδέζκνπ. 

Δπίζεο, ε εθινγή ηνπ πξύηαλε από ην Σπκβνύιην Γηνίθεζεο θαη ύζηεξα από δεκόζηα 

πξνθήξπμε, ε κεησκέλε ζπκκεηνρή ησλ θνηηεηώλ ζηε δηνίθεζε ησλ ηδξπκάησλ, ε  

επαλαδηαηύπσζε - απνζαθήληζε ηνπ αζύινπ, ώζηε λα αληαπνθξίλεηαη ζηελ 

πξαγκαηηθή ηνπ έλλνηα, ε απνθιεηζηηθή επζύλε ηνπ πξύηαλε γηα ηελ θύιαμε ηνπ 

ηδξύκαηνο, ν πεξηνξηζκόο ησλ «αηώλησλ» θνηηεηώλ κε ηελ απηνδίθαηε δηαγξαθή 

όζσλ δελ εγγξάθνληαη ζηηο ζρνιέο θαη ε ξεηή  δηάξθεηα εμακήλσλ πξνθεηκέλνπ λα 

πξαγκαηνπνηεζνύλ εμεηάζεηο, είλαη κέηξα πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ αλαβάζκηζε ηεο 

ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο.  

Ο ΣΔΤΔ ζεσξεί όηη ην ζρέδην λόκνπ πξέπεη λα θαηαηεζεί ην ζπληνκόηεξν δπλαηό ζηε 

Βνπιή θαη κε ηελ επθαηξία πξνηείλεη λα μεθηλήζεη ν δηάινγνο κε ζθνπό λα επηηξαπεί 

ε ίδξπζε ηδησηηθώλ παλεπηζηεκίσλ ζηε ρώξα καο. 

 


