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Μεγάλες ανατροπές στην Παιδεία 
 

Σε ριζικές ανατροπές στα σχολεία, στις πανελλαδικές εξετάσεις και στην Τριτοβάθµια 
Εκπαίδευση, προχωρά άµεσα η νέα ηγεσία του υπουργείου Παιδείας. Σύµφωνα µε 
αποκλειστικές πληροφορίες του «Έθνους της Κυριακής», αλλάζει εκ βάθρων ο νόµος-
πλαίσιο, µελετάται η κατάργηση της «βάσης του 10» για ειδικές οµάδες σχολών και ξεκινά 
πιλοτικά το ολοήµερο λύκειο. Τα τρία µεγάλα εκπαιδευτικά µέτωπα που ανοίγουν, 
αναµένεται να αλλάξουν τα πάντα στην εκπαίδευση.  

 
Η κατάργηση του νόµου 3549/07, που έφτιαξε η Μαριέττα Γιαννάκου για τα ΑΕΙ-
ΤΕΙ, είναι στα άµεσα σχέδια της υπουργού Παιδείας, Αννας ∆ιαµαντοπούλου. 
 

Η συνάντηση µε την ΠΟΣ∆ΕΠ. 
 

Η ακαδηµαϊκή, διοικητική και οικονοµική αυτοδυναµία των ιδρυµάτων, τα 
«προγραµµατικά συµβόλαια» που θα συνάπτουν µε το κράτος και ο λόγος που θα δίνουν 
στην κοινωνία για το τι κάνουν τα χρήµατα που παίρνουν, είναι η βασική φιλοσοφία πάνω 
στην οποία θα χτιστεί ο νέος νόµος-πλαίσιο. Ο «κύβος των αλλαγών ερρίφθη» στη 
συνάντηση που είχε πρόσφατα η νέα υπουργός µε το προεδρείο της ΠΟΣ∆ΕΠ. Ειδική 
επιτροπή του ΥΠΕΠΘ θα αναλάβει να µελετήσει το θέµα του βαθµολογικού ορίου στις 
πανελλαδικές εξετάσεις.  

Στόχος θα είναι η κατάργηση της «βάσης του 10» για ορισµένο αριθµό σχολών, για 
τις οποίες ετησίως προσφέρονται χιλιάδες θέσεις, κι αυτές ουδέποτε καλύπτονται, ακριβώς 
λόγω της βάσης. Σηµαντικό µέρος της κοινοβουλευτικής οµάδας του ΠΑΣΟΚ τάσσεται υπέρ 
της κατάργησης του µέτρου, καθώς τα ίδια παιδιά που αποκλείονται από το δηµόσιο 
σύστηµα, βρίσκουν στέγη στην ιδιωτική µεταλυκειακή εκπαίδευση. Οι πιέσεις που 
ασκούνται στην υπουργό για να εφαρµοστεί η «κατάργηση του 10» στις Πανελλαδικές 
εξετάσεις του Μαΐου είναι πολλές. Οµως το πιθανότερο είναι µια τέτοια ρύθµιση να 
εφαρµοστεί στο πλαίσιο του νέου συστήµατος εισαγωγικών εξετάσεων, και όχι στις 
επικείµενες πανελλαδικές εξετάσεις του 2010. Εκείνο που σίγουρα θα ξεκινήσει την επόµενη 
σχολική χρονιά είναι το ολοήµερο λύκειο. Το ολοήµερο λύκειο, σύµφωνα µε τους 
δηµιουργούς του, θα έρθει να δώσει ένα πρώτο γερό πλήγµα στο φροντιστήριο.  
Συνολικά το ολοήµερο σχολείο επεκτείνεται σε όλες τις βαθµίδες σε πιλοτική µορφή, γίνεται 
υποχρεωτική η φοίτηση σε αυτό και προσλαµβάνονται µόνιµοι εκπαιδευτικοί για την 
εφαρµογή των καινοτόµων προγραµµάτων. 
 

Ολοήµερο λύκειο: Άµεσος στόχος το «χτύπηµα» των φροντιστηρίων... 
 

Έρχεται το ολοήµερο λύκειο. Την πιλοτική εφαρµογή του θεσµού του ολοήµερου 
σχολείου και στο λύκειο προγραµµατίζει για τον ερχόµενο Σεπτέµβριο, το υπ. Παιδείας. 
Πρόκειται για έναν πρωτοπόρο σχεδιασµό, που θέτει ως φιλόδοξο στόχο το χτύπηµα... των 
φροντιστηρίων. Οι µαθητές θα διδάσκονται σε απογευµατινό ωράριο τα βασικά µαθήµατα 
των κατευθύνσεών τους, µε αποτέλεσµα να περιορίζεται η χρεία των φροντιστηρίων. Το 
πρόγραµµα θα εφαρµοσθεί πρώτα πιλοτικά σε περιορισµένο αριθµό λυκείων και η πορεία 
του, θα το καταστήσει ή όχι, άξιο να συνεχίσει.Συνολικά προωθείται ένα νέο µοντέλο 
λειτουργίας του ολοήµερου σχολείου, τόσο σε επίπεδο προσωπικού όσο και σε επίπεδο 
αναλυτικών προγραµµάτων, σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθµίδες. Το ολοήµερο σχολείο 
γίνεται υποχρεωτικό κι αποκτά καινοτόµο εκπαιδευτικό πρόγραµµα που θα παρακολουθείται 
από όλα τα παιδιά ανεξαιρέτως. 
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Πιο συγκεκριµένα, το υπουργείο Παιδείας θα λειτουργήσει από το 2010 - 2011, 
περίπου 2.000 πιλοτικά ολοήµερα σχολεία σε διάφορες περιοχές της χώρας, οι οποίες θα 
επιλεγούν µε κοινωνικοοικονοµικά κριτήρια.  
Στόχος είναι τα «νέα» ολοήµερα σχολεία να λειτουργούν µε µόνιµους εκπαιδευτικούς, έτσι 
ώστε να υπάρξει πραγµατικό ολοήµερο σχολείο. ∆είγµα του ότι το σηµερινό ολοήµερο 
υπολειτουργεί, είναι το ότι το πρόγραµµά του αρχίζει εάν και όταν καλυφθούν όλες οι 
θέσεις από τους ωροµίσθιους. Όπου αυτό δεν συµβαίνει, δεν υπάρχουν ολοήµερα. Κι αυτό 
δυστυχώς είναι τα τελευταία χρόνια το σύνηθες, αφού τα κενά σε ωροµίσθιους ξεπερνούν 
κάθε χρόνο τα 7.500. Το αληθινά ολοήµερο σχολείο θα είναι αυτό µε το πλήρες 
εκπαιδευτικό πρόγραµµα που θα διδάσκεται από µόνιµους εκπαιδευτικούς και θα είναι 
υποχρεωτική η παρακολούθησή του από τους µαθητές. Το εγχείρηµα θα χρηµατοδοτηθεί 
από ευρωπαϊκά κονδύλια και από τον προϋπολογισµό. 
 
 

Η βάση του 10: Μελετάται η κατάργησή της για ειδικές οµάδες σχολών 
 
Σύµφωνα µε πληροφορίες του «Εθνους της Κυριακής», είναι πολύ πιθανή η κατάργηση της 
«βάσης του 10», για συγκεκριµένη κατηγορία σχολών, στις οποίες πρέπει να έχει πρόσβαση 
και ο πιο χαµηλόβαθµος µαθητής. Οι πιέσεις που δέχεται η πολιτική ηγεσία, από τα 
περιφερειακά ΤΕΙ, καθώς και από τους κατά τόπους... όπου υπάρχουν ΤΕΙ, δηµοτικούς και 
νοµαρχιακούς άρχοντες για άµεση κατάργηση «της βάσης του δέκα» είναι πολλές. Το 
επιχείρηµά τους είναι ότι δεν µπορεί η πολιτεία να αποκλείει χιλιάδες παιδιά από τα δηµόσια 
ανώτατα ιδρύµατα και να τα στέλνει στη συνέχεια πελάτες, είτε στα κολέγια είτε στο 
εξωτερικό. Επιπλέον, η επικείµενη αναγνώριση των κολεγίων θα εγείρει θέµα ισότητας 
µεταξύ των υποψηφίων, και στην περίπτωση της «βάσης του 10», αφού δεν µπορεί να 
δέχονται σπουδαστές τα κολέγια χωρίς βάση, και τα δηµόσια ιδρύµατα να µην το κάνουν. Η 
πολιτεία θα οδηγηθεί τότε αναγκαστικά στην κατάργηση του βαθµολογικού ορίου.  
Να σηµειωθεί ότι την τελευταία τετραετία, που εφαρµόζεται το µέτρο του βαθµολογικού 
ορίου, έχουν αποµείνει κενές πάνω από 65.000 θέσεις συνολικά, κυρίως σε σχολές 
περιφερειακών ΤΕΙ.  
Αδικίες του συστήµατος. Μόνο φέτος το 33% των υποψηφίων βρέθηκε µε βαθµολογίες 
κάτω από το 10 κι έριξε τις βάσεις δεκάδων χαµηλόβαθµων τµηµάτων ΑΕΙ και ΤΕΙ, 
δηµιουργώντας πανελλαδικό ρεκόρ κενών θέσεων. Από τις 88.262 προσφερόµενες θέσεις 
εισακτέων καλύφθηκαν µόλις 68.794!  
«Οι 20.000 κενές θέσεις µε ευθύνη της κυβέρνησης στα ακαδηµαϊκά ιδρύµατα σηµαίνουν 
έναν αντίστοιχο αριθµό νέων ανθρώπων, οι οποίοι θα κινηθούν στο εξωτερικό ή σε κάθε 
είδους ειδικά εκπαιδευτήρια. Αυτό αναδεικνύει τις αδικίες του συστήµατος», δήλωνε 
χαρακτηριστικά τον περασµένο Αύγουστο, η κ. Αννα ∆ιαµαντοπούλου. 
Μεγάλο µέρος της κοινοβουλευτικής οµάδας του κυβερνώντος κόµµατος τάσσεται υπέρ της 
κατάργησης της «βάσης του 10».  
Είναι χαρακτηριστικό το απόσπασµα από την οµιλία στη Βουλή, στη διάρκεια των 
προγραµµατικών δηλώσεων, του βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Μιχάλη Παντούλα: «Το πρακτικό 
αποτέλεσµα από την εφαρµογή του συγκεκριµένου µέτρου δεν ήταν η ποιοτική αναβάθµιση 
του λυκείου, αλλά µόνον ο αποκλεισµός χιλιάδων υποψηφίων φοιτητών από τα δηµόσια 
ΑΕΙ της πατρίδας µας. Το απολύτως δε παράδοξο της ρύθµισης συνίσταται στο γεγονός ότι 
οι «ακατάλληλοι» για τα δηµόσια πανεπιστήµιά µας και τα ΤΕΙ θεωρούνται «κατάλληλοι» 
ως πελάτες για τα αντίστοιχα της αλλοδαπής ή τα κάθε είδους ποικιλώνυµα κολέγια». 
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Πλήρης διοικητική και οικονοµική ελευθερία: Έρχεται νέος νόµος πλαίσιο για ΑΕΙ 
και ΤΕΙ 

 
Στην κατάργηση του νόµου-πλαισίου 3549/07 προχωρά άµεσα η κυβέρνηση. Ο «νόµος 
Γιαννάκου» θα αντικατασταθεί από έναν νέο νόµο-πλαίσιο για τη λειτουργία των ΑΕΙ-ΤΕΙ, 
βασιζόµενο σε τρεις πυλώνες: Στην πλήρη αυτοτέλεια των ιδρυµάτων, στις Προγραµµατικές 
συµφωνίες µε την πολιτεία και στην Αξιολόγηση για το εάν αυτές τηρήθηκαν ή όχι σε 
ορισµένο χρόνο. 
∆ηλαδή η πολιτεία προσφέρει την οικονοµική και ακαδηµαϊκή αυτονοµία, αλλά τα 
πανεπιστήµια θα έχουν χρέος να λογοδοτούν στην κοινωνία για τα χρήµατα που παίρνουν. 
Αν δεν τηρούνται οι συµφωνίες, τότε τα ιδρύµατα θα τιµωρούνται ακόµη και µε περικοπές 
στους προϋπολογισµούς τους. 
Σύµφωνα µε πληροφορίες του «Εθνους της Κυριακής», ο νέος νόµος-πλαίσιο θα 
περιλαµβάνει τα εξής: 
 

Αυτοδιοικούµενα πανεπιστήµια 
 
Θα γίνει πράξη η περίφηµη αυτοτέλεια των ΑΕΙ-ΤΕΙ, µε την οικονοµική, διοικητική και 
ακαδηµαϊκή τους αυτονοµία. Αυτός ο ασφυκτικός κλοιός του ΥΠΕΠΘ, πάνω στα ΑΕΙ, θα 
εκλείψει και τα ιδρύµατα θα µπορούν να φροντίζουν µόνα τους για τη διασπορά και τη 
χρήση του προϋπολογισµού τους, τις προσλήψεις τους και τη διοίκησή τους.  
Στο προεκλογικό πρόγραµµα του ΠΑΣΟΚ αναφέρεται χαρακτηριστικά: «Θέλουµε αυτοτελή 
και αυτοδιοικούµενα Πανεπιστήµια και ΤΕΙ, µε ισχυρή κρατική χρηµατοδότηση, 
µηχανισµούς κοινωνικής λογοδοσίας και αυτοδιαχείριση, η οποία θα αποτελεί υπόδειγµα 
διαφάνειας µε στόχο την αριστεία, την προετοιµασία των αυριανών ενεργών πολιτών, τη 
σύνδεση µε την επαγγελµατική ζωή». 
 

Αξιολόγηση και κοινωνική λογοδοσία 
 
Κάθε πανεπιστήµιο θα αξιολογείται µε βάση τους στόχους που το ίδιο έχει δηµοσιοποιήσει 
και έχει συµφωνήσει µε την Πολιτεία.  
Εάν αυτοί οι όροι στο τέλος της 4ετίας δεν έχουν πληρωθεί, τότε ενδέχεται να... κόβονται 
οι προϋπολογισµοί του επόµενου έτους. 
 

Συµφωνίες 
 

Τα ιδρύµατα θα συµφωνούν µε την Πολιτεία τα χρήµατα που θα παίρνουν αλλά και τις 
υποχρεώσεις που θα έχουν έναντι της Πολιτείας. Ο προγραµµατισµός των ιδρυµάτων θα 
είναι 4ετής, όπως και στον 3549, µόνο που τα ΑΕΙ-ΤΕΙ θα δίνουν λόγο στο τέλος της 4ετίας 
για το πού πήγαν τα λεφτά που πήραν.  
Στόχος είναι τα ιδρύµατα να έχουν ισχυρή, ευέλικτη, δυναµική διοίκηση και να λειτουργούν 
µε διαφανείς, δηµόσια ελεγχόµενους οργανισµούς και εσωτερικούς κανονισµούς, µε 
πολυετείς -αµοιβαία δεσµευτικές- προγραµµατικές συµφωνίες µε την πολιτεία όπου θα 
καθορίζονται οι δικοί τους στόχοι, η δική τους φυσιογνωµία, στρατηγική, δοµή και 
λειτουργία.  
 

Νόµος Γιαννάκου: Ποιες τροποποιήσεις θα γίνουν 
 

Μέχρι να συζητηθεί και να ψηφιστεί ο νέος νόµος-πλαίσιο, η υπ. Παιδείας, Αννα 
∆ιαµαντοπούλου, προτίθεται να προχωρήσει σε ριζικές τροποποιήσεις του υπάρχοντος 
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νοµικού πλαισίου 3549/07, στα σηµεία που η εφαρµογή του εν λόγω νόµου έχει δείξει 
σηµαντικές δυσλειτουργίες.  
Η υπουργός προ ηµερών δέχθηκε την ΠΟΣ∆ΕΠ και συµφώνησε ότι θα πρέπει να 
διατυπωθούν άµεσα και να θεσµοθετηθούν όσα προβλήµατα εντοπίστηκαν και 
συγκεντρώνουν την ευρεία συναίνεση. Τα εκλεκτορικά σώµατα, η συµµετοχή των 
φοιτητών σε αυτά, οι θητείες των πρυτάνεων και τα συγγράµµατα είναι τα τρία κοµβικά 
σηµεία των αλλαγών. 
 

Εκλεκτορικά Σώµατα 
 
Η διάταξη για τα 30µελή εκλεκτορικά κρίνεται δυσλειτουργική και ανέφικτη στην πράξη και 
ιδιαίτερα σε µεγάλες σχολές, όπως οι Ιατρικές, όπου τα 30 µέλη είναι πολλά. 
Οι πανεπιστηµιακοί προτείνουν τα εξής:  
α) Ο αριθµός των µελών του εκλεκτορικού σώµατος για την εκλογή µέλους ∆ΕΠ να 
ανέρχεται σε 15 για τα Τµήµατα που έχουν έως 100 µέλη ∆ΕΠ και σε 21 για τα Τµήµατα 
που έχουν άνω των 100, διατηρουµένου του ελαχίστου πλήθους στους 11 µε το 1/3 εξ 
αυτών να είναι µέλη ∆ΕΠ άλλων Τµηµάτων ή άλλων πανεπιστηµίων. 
β) Τα εξωτερικά µέλη ∆ΕΠ ενός εκλεκτορικού σώµατος για την εκλογή µέλους ∆ΕΠ θα 
πρέπει να είναι του ιδίου γνωστικού αντικειµένου µε αυτό της προκηρυχθείσας θέσης. Σε 
περίπτωση ανυπαρξίας επιλέγονται µέλη ∆ΕΠ του πλησιέστερου γνωστικού αντικειµένου. 
 

Συµµετοχή των φοιτητών στα εκλεκτορικά 
 
Προτείνεται οι φοιτητές να συµµετέχουν ανάλογα µε το ποσοστό αυτών που προσέρχονται 
στην ψηφοφορία και όχι όπως τώρα που, πάνε-δεν πάνε, έχουν κατοχυρωµένο το 40%. 
Σύµφωνα µε την ΠΟΣ∆ΕΠ, το να παραµένει αµετάβλητο το 40% ανεξαρτήτως της 
συµµετοχής, είναι αντιδεοντολογικό και παραβαίνει την αρχή της ισότητας της ψήφου. Οι 
ίδιοι προτείνουν κάθε κατηγορία εκλεκτόρων να συµµετέχει στο αποτέλεσµα ανάλογα µε το 
ποσοστό προσέλευσης στη διαδικασία. 
 

Συγγράµµατα 
 

Η ρύθµιση του πολλαπλού συγγράµµατος θα παραµείνει, µόνο που θα υπάρξουν κάποιες 
αλλαγές που θα κάνουν πιο πρακτική και εύκολη για τους φοιτητές και τα ιδρύµατα τη 
διαδικασία. Το δικαίωµα δωρεάν προµήθειας και διανοµής συγγραµµάτων να επεκτείνεται 
και στα επιπλέον µαθήµατα που επέλεξαν και εξετάστηκαν οι φοιτητές, εφόσον 
υπολογίζονται για τη λήψη του πτυχίου τους σύµφωνα µε τον κανονισµό σπουδών του 
κάθε Τµήµατος.  
Οι εκδοτικοί οίκοι να ορίζουν χώρους διανοµής των συγγραµµάτων στις έδρες των 
πανεπιστηµίων και τα διανεµόµενα συγγράµµατα να καθορίζονται από τον αριθµό των 
µαθηµάτων, στα οποία εγγράφεται για πρώτη φορά ο φοιτητής.  
 

 
Πηγή: Το «Έθνος της Κυριακής» 


