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    ΥΠΟΜΝΗΜΑ 
 

Κύριοι  και Κυρίες Βουλευτές, 
 
Το ∆.Σ. της ΟΛΜΕ κρίνει αναγκαίο να σας ενηµερώσει για τις θέσεις  των 

εκπαιδευτικών της Β/θµιας Εκπαίδευσης επί των σηµαντικότερων άρθρων των οποίων 
προτείνεται η αναθεώρηση: 

 
Το  άρθρο 16 του Συντάγµατος και η ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστηµίων.  
Πάγια θέση του κλάδου µας, όπως και γενικότερα του εκπαιδευτικού του  

ινήµατος, ήταν και παραµένει η διαφύλαξη του δηµόσιου και δωρεάν χαρακτήρα της 
εκπαίδευσης σε όλα τα επίπεδα, από το πρωτοβάθµιο ως το τριτοβάθµιο. Η θέση µας 
αυτή βρίσκεται σε αρµονία µε την ευρύτερη λαϊκή απαίτηση για αναβαθµισµένη δηµόσια 
δωρεάν παιδεία και για διασφάλιση των ίσων ευκαιριών στη µόρφωση των παιδιών και 
των νέων.  

Όσο και αν θεωρείται αυτονόητο, τονίζουµε  ότι η παιδεία είναι κοινωνικό αγαθό 
γιατί συµφέρει και την κοινωνία συνολικά, από κάθε άποψη, να παρέχεται ανεξάρτητα 
από τις οικονοµικές δυνατότητες κάθε πολίτη, µε στόχο την αξιοποίηση των ικανοτήτων 
όλων των µελών της. Μια τέτοια αντίληψη είναι και κοινωνικά δίκαιη και δηµοκρατική.   

Η θέση µας  είναι ότι η εκπαίδευση δεν µπορεί να εξαρτάται, οικονοµικά ή µε 
άλλους τρόπους, από τη βούληση και τις επιδιώξεις της αγοράς. Ο ρόλος του 
τριτοβάθµιου εκπαιδευτικού ιδρύµατος είναι πολυδιάστατος και πολυσήµαντος, και σε 
καµιά περίπτωση δεν µπορεί να του ανατίθεται ο ρόλος της υποστήριξης των 
οικονοµικών επιδιώξεων των επιχειρήσεων. Σε ένα τέτοιο ενδεχόµενο, το Πανεπιστήµιο 
ακυρώνει ουσιαστικά την αποστολή του, που είναι να αποτελεί ζώσα συνείδηση της 
σύγχρονης κοινωνίας και παράγοντα συνολικής και ολόπλευρης ανάπτυξης της 
κοινωνίας σε όλες τις εκφάνσεις του πολιτισµού. Οι δραστηριότητές του περιορίζονται 
σε ένα µικρό φάσµα τους, αυτό που ενδιαφέρει τον επιχειρηµατικό κόσµο. 
Η κυβερνητική πρόταση για ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστηµίων διαπνέεται από µια 
αντίληψη που αντιµετωπίζει την πανεπιστηµιακή εκπαίδευση ως αγορά εκπαιδευτικών 
υπηρεσιών. Μια παρόµοια αντίληψη, άλλωστε, προωθεί συστηµατικά και ο Παγκόσµιος 
Οργανισµός Εµπορίου, µε τη συµφωνία GATS.  



Αν γίνει αποδεκτή αυτή η αντίληψη, ανατρέπονται συνολικά οι αρχές και οι αξίες 
πάνω στις οποίες στηρίχθηκε το πανεπιστήµιο στη νεότερη ιστορία µας ως ανεξάρτητος 
και αυτοδιοίκητος θεσµός που προάγει την έρευνα, τη διδασκαλία και την ανάπτυξη της 
κριτικής σκέψης και του στοχασµού. Η τριτοβάθµια εκπαίδευση οδηγείται στην 
ασφυκτική πρόσδεσή της στις επιδιώξεις της οικονοµικής ολιγαρχίας. Τυχόν εφαρµογή 
αυτών των εξαγγελιών θα οδηγήσει στο να βαφτίζονται «πανεπιστήµια» οι κάθε λογής 
εµπορικές επιχειρήσεις που αυτοπροσδιορίζονται ως «κολέγια». Αυτή η προοπτική δεν 
µπορεί παρά να µας βρίσκει ριζικά αντίθετους.  

Η πιο σηµαντική όµως ανατροπή και επιδίωξη αφορά την ίδια την δηµόσια 
Τριτοβάθµια Εκπαίδευση, τις λειτουργίες και τον προσανατολισµό της. Με µοχλό την, 
κατοχυρωµένη και συνταγµατικά, ενιαία αξιολόγηση µε βάση τις ανάγκες και τις 
προτεραιότητες της αγοράς, τα ιδιωτικά Πανεπιστήµια θα γίνουν ο καταλύτης για την 
επιχειρηµατική άλωση και την υποταγή των δηµόσιων πανεπιστηµίων στα άµεσα 
συµφέροντα και την κερδοφορία του κεφαλαίου. Πρωτίστως όµως αυτό που 
συµπυκνώνει η αναθεώρηση του άρθρου 16 είναι η ριζική αµφισβήτηση της µόρφωσης 
ως καθολικού κοινωνικού δικαιώµατος µε αποτέλεσµα την υποβάθµιση της δηµόσιας 
εκπαίδευσης συνολικά και σε όλες τις βαθµίδες. 

Το κεντρικό νεοφιλελεύθερο δόγµα, που εµπνέει και την παρούσα συνταγµατική 
αναθεώρηση, δοµείται άλλωστε πάνω στην αντίληψη ότι δεν µπορεί να υφίστανται πλέον 
κοινωνικά δικαιώµατα παρά µόνον ατοµικές δυνατότητες, που αναδεικνύονται µέσα από 
τις λειτουργίες της αγοράς. 

Για το εκπαιδευτικό κίνηµα είναι σαφές ότι ο δηµόσιος χαρακτήρας της 
τριτοβάθµιας εκπαίδευσης διασφαλίζει και την ποιότητά της. Πραγµατικά, η τριτοβάθµια 
εκπαίδευση στην συντριπτική πλειονότητα των σχολών και τµηµάτων της δεν µπορεί να 
λειτουργήσει αλλιώς. Τα ιδιωτικά κεφάλαια κατευθύνονται, όπως δείχνει και η πράξη, 
µόνο σε πολύ χαµηλού κόστους λειτουργίας τµήµατα, που δεν χρειάζονται δαπανηρές 
πάγιες εγκαταστάσεις, εργαστήρια και κλινικές, µε περιορισµένες παντοιοτρόπως τις 
δαπάνες τους. Αυτός είναι και ο λόγος που δεν έχουν αναπτυχθεί ιδιωτικά πανεπιστήµια 
µε την «επιχειρηµατική» έννοια και σε άλλες χώρες, µε ελάχιστες, ίσως, εξαιρέσεις. 
Στην ουσία, η επιχειρούµενη αναθεώρηση του άρθρου 16 του Συντάγµατος θα οδηγήσει 
σε µετάθεση ενός µέρους του κόστους σπουδών, µε τη µορφή διδάκτρων, για µια µερίδα 
νέων στον οικογενειακό προϋπολογισµό. Θα συµβάλει, επίσης, σε νοµιµοποίηση της 
υπάρχουσας παρανοµίας υπό την πίεση ορισµένων οδηγιών της Ε.Ε. και σε εκπτώσεις 
στην ποιότητα των σπουδών. Θα ενισχύσει, τέλος, φαινόµενα χρηµατισµού και εµπορίας 
των τίτλων σπουδών, όπως συµβαίνει και στην ιδιωτική δευτεροβάθµια εκπαίδευση ή σε 
άλλους τοµείς της ιδιωτικής πρωτοβουλίας. 

Σε ό,τι αφορά, τέλος, την προσδοκία για µείωση της φοιτητικής µετανάστευσης, 
είναι εξαιρετικά αµφίβολο αν θα περιοριστεί σε σηµαντικό βαθµό. Μεγάλο µέρος όσων 
επιλέγουν σπουδές στο εξωτερικό σε ιατρικές ή πολυτεχνικές κατευθύνσεις, σε θετικές 
επιστήµες, γεωπονικές κ.λπ. ή λόγω του θεωρούµενου υψηλού επιπέδου κάποιων 
συγκεκριµένων τµηµάτων ξένων πανεπιστηµίων, το πιο πιθανό είναι ότι θα συνεχίσουν 
να το κάνουν και στο µέλλον. Ούτε είναι επίσης αντιληπτό πώς θα επιδράσει ο 
ανταγωνισµός των ιδιωτικών τριτοβάθµιων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων µε τα δηµόσια 
στην αναβάθµιση της ανώτατης παιδείας στη χώρα µας. 

Η απάντηση στο πρόβληµα της φοιτητικής µετανάστευσης δεν είναι η ελεύθερη 
ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστηµίων αλλά η διεύρυνση της δηµόσιας ανώτατης 



εκπαίδευσης, κάτι που, άλλωστε, αποτελεί διεθνή τάση. Η αναβάθµιση της ποιότητας της 
τριτοβάθµιας εκπαίδευσης εξαρτάται από τους επαρκείς πόρους, την ανάπτυξη της 
έρευνας, τα προγράµµατα σπουδών και όχι από τη µεταβίβαση µέρους των δαπανών 
στους σπουδαστές. 

Είναι φανερό, λοιπόν, ότι δεν έχει ανάγκη σήµερα η ελληνική εκπαίδευση, 
και τα πανεπιστήµιά µας, από στροφή προς την ιδιωτική παιδεία και υποταγή της 
στις κερδοσκοπικές διαθέσεις των αγορών. Αυτό που χρειάζεται επιτακτικά είναι η 
αφειδώλευτη στήριξη και η ουσιαστική αναβάθµιση της δηµόσιας εκπαίδευσης, ώστε 
να µπορεί να ανταποκρίνεται στις αναπτυξιακές ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας και 
στις µορφωτικές αναζητήσεις των νέων της.  

Όσο οι δαπάνες για την εκπαίδευση βρίσκονται στα κατώτατα επίπεδα 
ανάµεσα στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσο τα εκπαιδευτικά µας ιδρύµατα 
στεγάζονται σε ακατάλληλα και επικίνδυνα κτίρια, όσο οι λειτουργοί της παιδείας 
αντιµετωπίζονται ως παρίες από το ελληνικό κράτος, όσο οι εργασιακές σχέσεις 
στην τριτοβάθµια εκπαίδευση, όπως και στα άλλα επίπεδα της εκπαίδευσης, 
γίνονται ολοένα και πιο ελαστικές και επισφαλείς, το µέλλον της ελληνικής 
εκπαίδευσης και της ελληνικής κοινωνίας θα γίνεται πιο δυσοίωνο. 

Οφείλουµε στο σηµείο αυτό να επισηµαίνουµε ότι η αναθεώρηση του άρθρου 
16 του Συντάγµατος εντάσσεται σε µια ευρύτερη πολιτική  που προωθεί την 
ιδιωτικοποίηση  στην Εκπαίδευση.  

Ας σταθούµε στις αλλαγές στην τεχνική – επαγγελµατική εκπαίδευση και τη 
µεταλυκειακή κατάρτιση που έγιναν πρόσφατα: 
 - Για την απόκτηση επαγγελµατικού πτυχίου επιπέδου γ, που µέχρι τώρα το χορηγούσε ο 
Β΄ κύκλος των ΤΕΕ, µε τη νέα οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται ένα έτος 
µεταδευτεροβάθµιας επαγγελµατικής εκπαίδευσης. Αυτό το έτος η κυβέρνηση αρνήθηκε 
να το ενσωµατώσει στο δηµόσιο σχολείο ως Μεταλυκειακό Έτος Ειδίκευσης και θα το 
αναθέσει στα ΙΕΚ, τα ΚΕΚ και άλλους ποικιλώνυµους φορείς κατάρτισης, σε ένα χώρο 
όπου ο ιδιωτικός τοµέας ανθεί ιδιαίτερα. 
- Με το νέο νόµο για τα ΕΠΑΛ απαγορεύεται για πρώτη φορά οι απόφοιτοι των Γενικών 
Λυκείων να εγγραφούν στα Επαγγελµατικά Λύκεια για απόκτηση ειδικότητας και 
ωθούνται, αν δεν συνεχίζουν τις σπουδές τους στην τριτοβάθµια εκπαίδευση, προς τα 
ΙΕΚ. 
- Στα ΙΕΚ, στα ΚΕΚ και σε ποικιλώνυµα κολέγια κ.λπ. ωθούνται τέλος και οι δεκάδες 
χιλιάδες απόφοιτοι που αποκλείονται από την τριτοβάθµια εκπαίδευση µετά τη 
θεσµοθέτηση της βάσης του «10», µέτρο µε το οποίο η εκάστοτε ηγεσία του Υπουργείου 
Παιδείας θα περιορίζει κατά βούληση τον αριθµό των εισακτέων σε ΑΕΙ-ΑΤΕΙ µε 
συνεπακόλουθη την αύξηση της «πελατείας» των ιδιωτών, όπως έγινε από την πρώτη 
χρονιά της εφαρµογής του µέτρου. 
- Με νοµοσχέδιο που εξαγγέλθηκε ήδη θα δοθεί η δυνατότητα σε αποφοίτους ΙΕΚ να 
εισάγονται σε ΑΕΙ-ΑΤΕΙ µε σύστηµα πιστωτικών µονάδων. Μέτρο που θα τονώσει την 
αγορά κυρίως των ιδιωτικών ΙΕΚ µιας και θα γίνουν πλέον «ελκυστικότερα» για τους 
χιλιάδες αποφοίτους που µένουν εκτός των πυλών της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης µη 
έχοντας άλλες εκπαιδευτικές διεξόδους. 
 Στο ζοφερό αυτό τοπίο που δηµιουργείται στη µεταλυκειακή εκπαίδευση έρχεται 
η  πρόταση για τροποποίηση του άρθρου 16 του συντάγµατος να δώσει τη δυνατότητα 
ίδρυσης ιδιωτικών «Πανεπιστηµίων». Ουσιαστικά, θα αναβαπτιστούν τα ποικιλώνυµα 



κολέγια σε σχολές τριτοβάθµιας εκπαίδευσης. Είναι ιδιαίτερα αποκαλυπτικά τα 
δηµοσιεύµατα πως διάφοροι επιχειρηµατικοί κύκλοι προετοιµάζονται για την ίδρυση 
ιδιωτικών ανώτατων σχολών µε µοναδικό στόχο το κέρδος, που θα επιβαρύνει βέβαια 
τους οικογενειακούς προϋπολογισµούς. Κάθε καλοπροαίρετος άνθρωπος καταλαβαίνει 
πως αυτό που κυβέρνηση και αξιωµατική αντιπολίτευση αποκαλούν «ιδιωτικά µη 
κερδοσκοπικά ιδρύµατα» είναι στην ουσία «κερδοσκοπικά µη πανεπιστηµιακά 
ιδρύµατα». Γιατί, βέβαια, όταν ο στόχος είναι το κέρδος, δεν µπορούµε να συζητάµε για 
ακαδηµαϊκή ελευθερία ούτε για επιστηµονική έρευνα µακριά από σκοπιµότητες. Η 
ίδρυση ιδιωτικών Ανώτατων Σχολών θα πιέζει, επίσης, για να λειτουργήσουν και τα 
δηµόσια Πανεπιστήµια µε καθαρά ιδιωτικοοικονοµικά κριτήρια για να αντιµετωπίσουν 
τον περίφηµο «ανταγωνισµό», να βρίσκουν χορηγούς για την έρευνά τους κ.λπ. 

Το εκπαιδευτικό κίνηµα της χώρας µας  αγωνίζεται για ένα δηµόσιο πανεπιστήµιο, 
που: 

 
 προάγει την επιστηµονική γνώση και υπηρετεί µε διαφάνεια την 
επιστηµονική έρευνα στο χώρο της κοινωνίας, του πολιτισµού, της φύσης και 
του περιβάλλοντος, µε διαρκή επίγνωση της κοινωνικής του ευθύνης· 

 συνδέει τη δηµιουργική του δραστηριότητα µε τα προβλήµατα ανάπτυξης, 
παιδείας, υγείας, πολιτισµού και περιβάλλοντος, στην κατεύθυνση µιας 
πολυδιάστατης ανάπτυξης της κοινωνίας· 

 διαµορφώνει το επιστηµονικό δυναµικό που θα στελεχώσει όλους τους τοµείς 
της κοινωνικής δραστηριότητας και της παραγωγής, µε βαθιά συνείδηση του 
κοινωνικού του ρόλου· 

 αποτελεί, τέλος, την ‘κριτική συνείδηση’ της κοινωνίας απέναντι σε κάθε 
µορφή εκµετάλλευσης, προνοµίων, κοινωνικής αδικίας και σκοταδισµού. 

 
 Κύριοι και Κύριες  Βουλευτές,  
 
Σας καλούµε να υπερασπίσετε τη ∆ηµόσια ∆ωρεάν Εκπαίδευση και να µη 

ψηφίσετε την αναθεώρηση του άρθρου  16 του Συντάγµατος. 
Σας καλούµε να εναντιωθείτε στην πολιτική απαξίωσης των δηµόσιων 

Πανεπιστηµίων  και παράδοσής τους στις δυνάµεις της αγοράς. 
Σας καλούµε να αποφασίσετε τη στήριξη της δηµόσιας εκπαίδευσης µε την 

αναγκαία κρατική χρηµατοδότηση. 
  
Το άρθρο 103 και την κάλυψη οργανικών θέσεων µε υπαλλήλους  Ιδιωτικού 

∆ικαίου Αορίστου χρόνου. 
 
Κύριοι και Κύριες  Βουλευτές,  
 
Η προτεινόµενη  τροποποίηση του άρθρου 103 του Συντάγµατος   αφορά ένα 

πολύ σοβαρό ζήτηµα για τις εργασιακές σχέσεις στο ∆ηµόσιο τοµέα, αφού µε το 
πρόσχηµα της µη δυνατότητας κατάληψης διευθυντικών θέσεων καθώς και θέσεων 
στελεχών από τους ήδη υπηρετούντες υπάλληλους µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
προωθείται η τροποποίηση του άρθρου 103 ούτως ώστε να επιτρέπεται γενικώς και χωρίς 
ιδιαίτερους περιορισµούς (µετά από ψήφιση σχετικού νόµου) η κάλυψη οργανικών 



θέσεων µε υπαλλήλους µε σύµβαση ιδιωτικού δικαίου, ρύθµιση που αν υλοποιηθεί θα 
έχει αρνητικές συνέπειες και για τους εργαζόµενους και για τη λειτουργία του ∆ηµόσιου 
Τοµέα. 

  Με την προωθούµενη τροποποίηση: 
- Ανατρέπονται πλήρως οι εργασιακές σχέσεις στο ∆ηµόσιο µε τελικό στόχο το 
συντριπτικό περιορισµό µόνιµης και σταθερής εργασίας στο στενό δηµόσιο τοµέα. 
- ∆ιασπάται η συλλογικότητα της εργασίας, αφού στο ίδιο αντικείµενο θα εργάζονται 
υπάλληλοι διαφορετικών ταχυτήτων. 
- Ενισχύονται οι πελατειακές σχέσεις και ο κοµµατισµός στο δηµόσιο, αφού οι 
υπάλληλοι και τα στελέχη του θα εξαρτώνται πλήρως από τις διαθέσεις της 
εκάστοτε πολιτικής ηγεσίας και τις αξιώσεις των «ηµετέρων». Γνωρίζοντας µάλιστα τη 
σηµερινή κατάσταση στο ∆ηµόσιο, όπου, όταν αλλάζουν οι Κυβερνήσεις, ακόµα και οι 
υπουργοί, αλλάζει η ∆ιοικητική ιεραρχία, γίνεται αντιληπτό ότι θα κυριαρχήσουν 
πλήρως ο κοµµατισµός, η διαπλοκή και τα διάφορα συµφέροντα. 
- Εντείνονται οι ιδιωτικοποιήσεις και υποβαθµίζονται οι υπηρεσίες µε συνέπειες για 
όλους τους Έλληνες πολίτες. 
- Ανατρέπεται πλήρως η διοικητική ιεραρχία αφού είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα 
προσλαµβάνονται ως στελέχη όσοι θα εξυπηρετούν συγκεκριµένα ιδιωτικά 
συµφέροντα, για την κάλυψη θέσεων ευθύνης. 
- Ανατρέπονται σε µεγάλο βαθµό τα ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά µας 
δικαιώµατα, αφού οι εργαζόµενοι µε σύµβαση ιδιωτικού δικαίου έχουν διαφορετικό 
καθεστώς και αλλάζει δραµατικά η σχέση εν ενεργεία – συνταξιούχων για τα Ταµεία των 
µονίµων. 
 Απαιτούµε, µε βάση  τις παραπάνω εκτιµήσεις µας να µην αναθεωρηθεί το 
άρθρο 103 του Συντάγµατος  της χώρας µας.  
 

Για το άρθρο 24 του Συντάγµατος  
Το άρθρο 24 αποτέλεσε αντικείµενο αναθεώρησης και το έτος 2001 µε σκοπό την 

αντιµετώπιση ( όπως αναφέρει το κείµενο της πρότασης της Νέας ∆ηµοκρατίας) 
των αδιεξόδων  στα οποία οδήγησε ο απόλυτος χαρακτήρας της Προϊσχύουσας ρύθµισης 
για την προστασία των δασών. Με την προτεινόµενη ρύθµιση περιορίζεται ακόµα 
περισσότερο η προστασία τους αφού προβλέπεται η  υπαγωγή των δασικών εκτάσεων 
στις περιπτώσεις χωροταξικού και πολεοδοµικού σχεδιασµού της χώρας, ώστε να 
επιτρέπεται η µεταβολή του προορισµού τους . Η πρόταση αναφέρει ότι  σύµφωνα µε 
την αρχή της «αειφορίας» ή της « βιώσιµης ανάπτυξης» επιβάλλεται παράλληλα µε την 
διαφύλαξη του φυσικού περιβάλλοντος και η λήψη µέτρων για την αναγκαία οικονοµική 
ανάπτυξη !!!. 
 Η τροποποίηση του άρθρου 24 θα ανοίξει το δρόµο για την οριστική αξιοποίηση 
50 εκατοµµυρίων περίπου  στρεµµάτων δασικής γης, τα οποία θα παραδοθούν στην 
άγρια εκµετάλλευση των µεγάλων οικονοµικών συµφερόντων. 
 Απαιτούµε συνεπώς να µην τροποποιηθεί  το άρθρο 24 του Συντάγµατος. 
 
 Για το άρθρο 100 του Συντάγµατος. 

Η αναθεώρηση του άρθρου 100, οδηγεί σε περιορισµό των κοινωνικών 
δικαιωµάτων και δηµοκρατικών ελευθεριών, που πλήττονται τόσο µε την ίδρυση του 
«Συνταγµατικού ∆ικαστηρίου» ως υπερδικαστηρίου, όσο και µε την ενσωµάτωση στο 



εσωτερικό δίκαιο αντεργατικών κοινοτικών οδηγιών (σχετική η ερµηνευτική δήλωση του 
άρθρου 28).  
 Συνεπώς , εκφράζουµε την αντίθεσή µας στην αναθεώρηση του άρθρου 100 
του Συντάγµατος της χώρας µας. 
 
 
   

 
 


