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ΣΥΣΚΕΨΗ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Ξανά επί τάπητος π υποχρεωτική ένταξη
προνηπίων στα νηπιαγωγεία
Επί τάπητος θα βρεθεί ξανά σήμερα των
θέμα της υποχρεωτικής εγγραφής των προνηπίων
δηλαδή των παιδιών ηλικίας τεσσάρων
ετών στα νηπιαγωγεία σε ευρεία σύσκεψη υπό
τον υπουργό Εσωτερικών Π Σκουρλέτη Η
συνάντηση κρίθηκε αναγκαία μετά τη θύελλα
αντιδράσεων εκ μέρους των παιδαγωγών των
δημοτικών παιδικών σταθμών και δημάρχων
ιδίως μετά την πανελλαδική κινητοποίηση της
Τρίτης
Οι μεν παιδαγωγοί υποστηρίζουν ότι η
εγγραφή των παιδιών ηλικίας 4
ετών στα νηπιαγωγεία θα σημάνει το κλείσιμο
πολλών τμημάτων προσχολικής αγωγής σε
δημοτυςούς παιδικούς σταθμούς Ταυτόχρονα
εκτιμούν ότι η υπό ψήφιση ρύθμιση που
στο νομοσχέδιο του υπουργείου Παιδείας
συνιστά υποβάθμιση του παιδαγωγικού
τους έργου και προκαλεί την απώλεια πολλών
θέσεων εργασίας κυρίως για τους συμβασιούχους
οι οποίοι απασχολούνται μέσω του
Εναρμόνιση της οικογενειακής
και της επαγγελματικής ζωής
Αντίδραση στην υπό ψήφιση ρύθμιση του
υπουργείου Παιδείας έχουν εκφράσει και
των δήμων μέσω της ΚΕΔΕ
ότι αυτή η εξέλιξη θα σημάνει το
κλείσιμο πολλών τμημάτων δημοτικών παιδικών
σταθμών Υποστηρίζουν μάλιστα ότι λόγω
του διευρυμένου ωραρίου των παιδικών
υποχρεωτική

εισήχθη

προγράμματος

εκπρόσωποι

υποστηρίζοντας

σταθμών έναντι των νηπιαγωγείων που
έως τις 12.45 το μεσημέρι και κλείνουν
τη θερινή περίοδο αυτό θα ενισχύσει την
λειτουργούν

ιδιωτική πρωτοβουλία υποβαθμίζοντας έτι
τις δημοτικές δομές παιδικής φροντίδας
περαιτέρω

Από την πλευρά του το υπουργείο Παιδείας
υποστηρίζει ότι η υποχρεωτική φοίτηση στα
νηπιαγωγεία συνιστά ικανοποίηση πάγιου

αιτήματος

της εκπαιδευτικής κοινότητας και
πως θα ξεκινήσει πιλοτικά από τον Σεπτέμβριο
Διαβεβαιώνει μάλιστα ότι δεν πρόκειται
για υποβάθμιση των δημοτικών παιδικών
σταθμών επικαλούμενο τη δέσμευση των
Εσωτερικών και Εργασίας για αύξηση
των δημοτικών παιδικών σταθμών
Στη σημερινή συνάντηση θα συμμετάσχουν
ως συναρμόδιοι ο υπουργός Παιδείας Κ Γα
βρόγλου και η αναπληρώτρια υπουργός Εργασίας
Θ Φωτίου όπως και εκπρόσωποι της
Ένωσης Δήμων Ελλάδας της ΠΟΕ
ΟΤΑ του Πανελλήνιου Συνδέσμου Βρεφονη
πιαγωγών και της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας
Ελλάδας Να σημειωθεί ότι με το ίδιο
είχε πραγματοποιηθεί σύσκεψη
στα τέλη Μαΐου του 2017 όπου υπήρξε η
ότι ο διάλογος για την ένταξη των
στα νηπιαγωγεία θα γινόταν σε βάθος
τριετίας
υπουργείων

Κεντρικής

αντικείμενο

δέσμευση

προνηπίων

ΗΛΕΚΤΡΑ ΒΙΣΚΑΔΟΥΡΑΚΗ
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ΜΕ ΒΑΣΗ TO ΠΝΕΥΜΑ TOY ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ

Τις προτάσεις των κομμάτων για τις μετεγγραφές
φοιτητών περιμένει το υπουργείο Παιδείας
Πρόταση για ευρεία συζήτηση
μεταξύ των πολιτικών κομμάτων ώστε
να συνταχθεί ένας νόμος για να
αντιμετωπίσει το ζήτημα των
φοιτητών έκανε ο
Παιδείας Κ Γαβρόγλου κατά
την τοποθέτησή του στη β ανάγνωση
του νομοσχεδίου για την
του Πανεπιστημίου Δυτικής
Αττικής Ο Κ Γαβρόγλου πρότεινε
μετά από ένα σύντομο χρονικό διάστημα
τα πολιτικά κόμματα να
μετεγγραφών

υπουργός

δρυση βιομηχανίας ιδιωτικών
στη χώρα μας κάτι
που αντίκειται στο σύνταγμα Ο Κ
Γαβρόγλου επικαλέστηκε τις διεθνείς
υποχρεώσεις της χώρας και
διευκρίνισε ότι η πρόβλεψη για
δεν αφορά τα επαγγελματικά

ρν Κ Γαβρόγλου

πανεπιστημίων

s Υπάρχει πολιτική
ευθύνη για τ_ην
κατάσταση των ΤΕΙ που
ήταν παραπεταμένα
επί χρόνια

ισοτιμία

ίδρυση

καταθέσουν

τις γραπτές προτάσεις
τους για τις μετεγγραφές και με βάση
αυτές τις προτάσεις να ξεκινήσει
συζήτηση που να καταλήξει σε ένα
ευρύτερα αποδεκτό νομοσχέδιο το
οποίο να αντιμετωπίζει το ζήτημα
αυτό
Σχετικά με τη συγχώνευση των
ΤΕΙ Αθήνας και Πειραιά και την
του Πανεπιστημίου Δυτικής
Αττικής ο Κ Γαβρόγλου επισήμανε
ότι υπάρχει πολιτική ευθύνη για
την κατάσταση των ΤΕΙ τα οποία ήταν
επί χρόνια παραπεταμένα και
κατάφεραν να μην φτάσουν σε α
ίδρυση

δικαιώματα
Ν Φίλης υπογράμμισε ότι η
διεθνής υποχρέωση δεν είναι πάνω
από το σύνταγμα και επισήμανε ότι
η διάταξη αφορά τον Ευρωπαϊκό
Οργανισμό Δημοσίου Δικαίου που
διοικείται από τον Σπ Φλογαΐτη και
έχει κατ επανάληψη απασχολήσει
τον Τύπο αλλά και τις αρχές για
θέματα χρηματοδότησης καθώς και
για τη μεθοδική προσπάθειά του να
αναγνωριστεί ως πανεπιστήμιο Ο
Ν Φίλης σημείωσε ότι πρόσφατα η
αναγνώριση της ισοτιμίας των τίτλων
του Οργανισμού είχε υπαχθεί
στον ΔΟΑΤΑΠ κι αναρωτήθηκε
πώς υπάρχει τέτοια ευκολία στην
αλλαγή διατάξεων Υπάρχει κάποια
σκοπιμότητα κάποιο παρασκήνιο
Ο

διέξοδο μόνο χάρη στις προσπάθειες
των εργαζόμενων Ο Κ Γαβρόγλου
ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει
πολιτική συλλήβδην πανεπιστη
μιοποίησης των ΤΕΙ αντιτείνοντας
ότι η κυβέρνηση προχωρά σε μια
σύνθετη πολιτική αναβάθμισης
των ΤΕΙ
Ο υφυπουργός Παιδείας Δ Μπα
ξεβανάκης από την μεριά του
στο ζήτημα των αποφοίτων
των ΕΠΑΛ που εισάγονται στα
αναφέρθηκε

πανεπιστήμια επισημαίνοντας ότι
το υπουργείο εξετάζει πρόβλεψη ώστε
ειδικά για φέτος κι ειδικά για το
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής ο
των εισακτέων να είναι υ¬
αριθμός

ψηλότερος από το 5 που προβλέπεται
γενικά για τους αποφοίτους
των ΕΠΑΛ

Αντιπαράθεση Φίλη
για τον Οργανισμό
Δημοσίου Δικαίου
Παράλληλα ο Κ Γαβρόγλου είχε
αντιπαράθεση με τον βουλευτή του
ΣΥΡΙΖΑ Ν Φίλη για διάταξη του νο¬

μοσχεδίου που προβλέπει ότι οι τίτλοι
σπουδών ανώτατης εκπαίδευσης
διεθνών οργανισμών είναι ισότιμοι
με τους τίτλους σπουδών των
Ελληνικών δημόσιων ΑΕΙ χωρίς
να απαιτείται η έκδοση πράξης
Ο Ν Φίλης προειδοποίησε
ότι μέσω της διάταξης
κερκόπορτα για την ί¬
αναγνώρισης

δημιουργείται

ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΠΑΠ ΑΝΝΗΣ
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Kavévas
καθηγητήβ σε
τρία σχολεία
ταυτόχρονα
Οχι της ΟΛΜΕ
στις μετακινήσεις
ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ συνθήκες-λά
στιχο κατήγγειλε η ΟΛΜΕ
σε επιστολή της προς τον
υπουργό Παιδείας ζητώντας
να μην υπηρετεί κανένας
σε περισσότερες
από δύο σχολικές μονάδες
Σύμφωνα με την ΟΛΜΕ
μεγάλο ποσοστό εκπαιδευτικών
στα γυμνάσια και τα λύκεια
εκπαιδευτικός

μετακινείται σε περισσότερα
από τρία σχολεία εντός
της εβδομάδας προκειμένου
να καλύψει πς ώρες διδασκαλίας
του
Αυτό συμβαίνει καθώς
σύμφωνα με τον νόμο ο
πρέπει να
εκπαιδευτικός

συμπληρώνει

συγκεκριμένο
αριθμό ωρών διδασκαλίας
την εβδομάδα εφόσον όμως
τα μαθήματα που κάνει σε
ένα συγκεκριμένο σχολείο
δεν αρκούν τότε θα πρέπει
να κάνει παραδόσεις και σε
άλλες μονάδες Σε αστικά κέντρα
αυτό δεν είναι τόσο συχνό
φαινόμενο αλλά παρατηρείται
κατά κόρον στην
όπου οι εκπαιδευτικοί
καλούνται να καλύψουν
μεγάλες περιοχές
περιφέρεια

Το ωράριο
Υπενθυμίζεται ότι το διδακτικό
ωράριο των καθηγητών
Μέσης Εκπαίδευσης είναι
το ανώτατο 23 ώρες για
τους πρωτοδιόριστους και
μειώνεται κλιμακωτά μέχρι
τις 20 ώρες για τους καθηγητές
με περισσότερα από 1 2
έτη υπηρεσία
Ωστόσο σε πολλά

σχολεία

της περιφέρειας που
λεπουργουν με λίγα τμήματα
ακόμα και καθηγητές βασικών
ειδικοτήτων που θεωρητικά
θα μπορούσαν να
τις ώρες μόνο
σε ένα σχολείο αδυνατούν
να το κάνουν Επιπλέον η
τους και σε άλλες μονάδες
είναι ένας εύσχημος
τρόπος ώστε και να διεκπεραιώνεται
το διδακτικό έργο
χωρίς κενά για τους μαθητές
και να φαίνεται ότι υπάρχει
πληρότητα προσωπικού
Το ζήτημα του ωραρίου
συμπληρώσουν

διάθεση

είναι συνυφασμένο και με
το θέμα των μόνιμων διορισμών
κάτι που θα αποτελέσει
αιχμή του πλαισίου
της ΟΛΜΕ το προσεχές

διεκδικήσεων

διάστημα
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Πριμ για επιλογή του Πανεπιστήμιου Δυτ Αττικής
ΜΕ πολύφερνπ νύφη μοιάζει το υπό ίδρυση Πανεπιστήμιο
Δυτικής Αττικής 0 Κώστας Γαβρόγλου θέλει να το κάνει
πιο θελκτικό στα μάτια των υποψηφίων και μελετά το
ενδεχόμενο να το πριμοδοτήσει
Οπως ανακοίνωσε ο υπουργός Παιδείας υπό μελέτη
βρίσκεται η πιθανότητα ειδικής πριμοδότησης θέσεων
για τους υποψηφίους από τα ΕΠΑ.Λ που θα συμπληρώσουν
τμήματα του νέου πανεπιστημίου στο μηχανογραφικό
τους
0 Κώστας Γαβρόγλου ανακοίνωσε στην Επιτροπή Μορφωτικών
Υποθέσεων ότι το υπουργείο Παιδείας θα
όλα τα αριθμητικά στοιχεία και τις δυνατότητες
για να δοθούν επιπλέον θέσεις στους υποψηφίους των
ΕΠΑ.Λ και θα κάνει τις σχετικές ανακοινώσεις την ερχό¬
μελετήσει

μενη εβδομάδα στην Ολομέλεια της Βουλής όπου θα συ
ζητηθεί το νομοσχέδιο για την ίδρυση του Πανεπιστημίου
Δυτικής Αττικής
Οι αριθμοί των εισακτέων σε πανεπιστήμια και ΤΕΙ θα
ανακοινωθούν εκτός απρόοπτου στο πρώτο δεκαπενθήμερο
του Μαρτίου
Στο μεταξύ ανοιχτό είναι το ενδεχόμενο να υπάρξει
εκ βάθρων αλλαγή στο νομοθετικό πλαίσιο για τις μετεγγραφές
και μάλιστα με διακομματική συναίνεση 0 κ
ζήτησε από τα κόμματα να καταθέσουν γραπτώς
10
1 5
εντός
ημερών τις απόψεις τους και με βάση αυτές
να γίνει η συζήτηση ώστε να καταλήξουν στο τελικό σχέδιο
νόμου
Γαβρόγλου

Αντώνης τριανταφύηβου
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ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

Εξέγερση των επί πτυχίω φοιτητών
με φόντο την εμβόλιμη εξεταστική
Της

ΝΙΚ0Λ ΤΡΙΓΚΑ
ntriga@24media.gr

της πρυτανείας και του
κτιρίου του Τμήματος Ηλεκτρολόγων
ΚατάληψηΜηχανικών και Μηχανικών
Υπολογιστών του Πολυτεχνείου
Κρήτης πραγματοποιούν φοιτητές οι
οποίοι βρίσκονται επί πτυχίω σε μια
έσχατη προσπάθεια να πιέσουν τους
καθηγητές τους να μην καταργήσουν
την εμβόλιμη εξεταστική n σπσία διό
νόμου έχει καθιερωθεί ώστε σι φοιτητές
να παίρνουν νωρίτερα τα πτυχία
τους Οπως τονίζουν οι φοιτητές η
εμβόλιμη αποτελεί σανίδα σωτηρίας
για εμάς προκειμένου να ολοκληρώσουμε
τις σπουδές μας γλιτώνοντας
τουλάχιστον ένα εξάμηνο παραμονής

Η εμβόλιμη αποτελεί σανίδα σωτηρίας
προκειμένου να γλιτώσουμε ένα εξάμηνο
παραμονής στα Χανιά λένε οι φοιτητές
στα Χανιά ειδικά στην περίοδο κρίσης
που ζούμε και με τα ενοίκια στην πόλη

αυτή να είναι υπέρογκα
Το πρόβλημα αυτό είναι σοβαρό για
τους επί πτυχίω φοιτητές καθώς έτσι κι
αλλιώς σι περισσότεροι εργάζονται προ¬

Εχοντας τη στήριξη
του υπόλοιπου
Πολυτεχνείου

Κρήτης

ζητούμε

από την

κοινωνία να σταθεί
δίπλα στον δίκαιο
αγώνα μας
τονίζουν οι επί
πτυχίω φοιτητές
που έχουν
σε κατάληψη
της πρυτανείας
και του κτιρίου
του τμήματος
προχωρήσει

Ηλεκτρολόγων

Μηχανικών
και Μηχανικών
Υπολογιστών

κειμένου να μην επιβαρύνουν τις οικογένειες
τους οι οποίες δεν μπορούν επ
αόριστον να στηρίζουν οικονομικά
ακόμα ένα σπίτι ή και περισσότερα
Οπως καταγγέλλουν οι φοιτητές όλα
τα υπόλοιπα τμήματα στο Πολυτεχνείο
έδωσαν τη δυνατότητα της επιπλέον
εξεταστικής σε όσους βρίσκονται κοντά
στο πτυχίο σε αντίθεση με τους δικούς
τους καθηγητές οι οποίοι όπως λένε
επέλεξαν να την καταργήσουν θεωρώντας
ότι δεν πέφτει λόγος στους φοιτητές
που σπουδάζουν στο τμήμα
Οι φοιτητές ζητούν τη στήριξη της
και καλούν τους καθηγητές
που μας αντιμετωπίζουν μέσω των
ανακοινώσεών τους ως τεμπέληδες
και αργόσχολους να πραγματοποιήσουν
Γενική Συνέλευση Τμήματος για
να παρθεί απόφαση υπέρ της καθολικής
διεξαγωγής της εμβόλιμης προκειμένου
να επιστρέψει το τμήμα στην
λειτουργία του και μεταξύ άλλων
τονίζουν As αναλογιστούμε τη
σημασία ύπαρξης εμβόλιμης εξεταστικής
εν έχει 2018 στα Χανιά όπου το
κόστος ζωής για έναν φοιτητή είναι
πελώριο με αποτέλεσμα n πλειοψηφία
να αναγκάζεται να εργάζεται παράλληλα
με τις σπουδές της Είναι εξάλλου
γνωστό ότι ο βαθμός δυσκολίας της
σχολής είναι ιδιαίτερα μεγάλος κάτι
κοινωνίας

κανονική

που αποδεικνύεται από τον μέσο ôpc
αποφοίτησης που υπολογίζεται στα 7,5
χρόνια Μέσα σε αυτό το πλαίσιο σι κα

θηγητές προβάλλουν τη ουγκεκριμέντ
εξεταστική ως αντιακαδημαϊκή ενοί
ισχυρίζονται ότι δεν εξυπηρετεί το συμ
φέρον των φοιτητών χωρίς να υιοθε
τουν κάποιο άλλο ελαφρυντικό μέτρο
Επιθυμούν ένα τμήμα ευρωπαϊκών
πρότυπων επιβαρύνοντας τους φοιτη
τές και τις οικογένειες τους Φαίνετα
να τους είναι πιο εύκολο να μας απει
λούν για χαμένο εξάμηνο παρά να δώ
σουν την εμβόλιμη εξεταστική ποι
αποτελεί λύση για όλους μας

Διεκδίκηση
Καθ όλη τη διάρκεια του εξαμήνου c
σύλλογος φοιτητών προσπάθησε μέσα
του διαλόγου και κινητοποιήσεων στον
κοσμήτορα να τονίσει την αναγκαιότη
τα ύπαρξης εμβόλιμης εξεταστικής κα
όπως αναφέρεται στον συγκεκριμένο
παραλογισμό οι φοιτητές απαντούν ότ
θα διεκδικήσουν έως τέλος το δικαίωμο
τους να σπουδάζουν με υγιείς όρου
και προς το ουμφέρσντους κόντρα στι
απειλές των καθηγητών για χαμένο
εξάμηνο Εχοντας τη στήριξη του υπό
λοιπού Πολυτεχνείου ζητούμε από την
κοινωνία να σταθεί δίπλα στον δίκακ
αγώνα μας

ι
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ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ ΣΤΗ ΒΟΥΑΗ

ΚΟΝΤΡΑ ΦΙΛΗ
ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ
ΠΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ
ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
530 μαθητές ΕΠΑΛ θα εισαχθούν
φέτος στο Πανεπιστήμιο Δυτ Αττικής
ΣΕΛΙΔΕΣ 14-15
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ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑ-(ΠΡΩΗΝ ΣΗΜΑΙΑ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ

Μετωπική Φίλη-Γαβρόγλου
για ιδιωτικά πανεπιστήμια
ΕΠΙΘΕΣΗ στον Κώστα Γαβρόγλου

διέπεται από τις αρχές της ιδιωτικής

έκανε ο Νίκος Φίλης ο οποίος
κατά την τοηοθέτησή του στη
Βουλή για το νομοσχέδιο του
Δυτικής Αττικής
τον υπουργό Παιδείας
ότι ανοίγει παράθυρο στην ίδρυση
ιδιωτικών πανεπιστημίων Οι
σκληρές εκφράσεις και η έντονη
κριτική του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ
για ένα θέμα-σημαία του κόμματος

λειτουργίας
θα το αναφέρω για λόγους
συντομίας ως Πανεπιστήμιο
Λεγραινών σ.α λόγω της
του
ανέφερε κατά
την τοηοθέτησή του ο κ Φίλης
και συνέχισε Δεν μπορεί να
παρακαμφθεί το άρθρο 1 6 του
Συντάγματος Δεν είναι δυνατόν
από το παράθυρο να ξεκινήσουμε
να ιδρύουμε ένα ιδιωτικό πανεπιστήμιο
στην Ελλάδα θα αποτελέσει
την κερκόπορτα

Πανεπιστημίου

κατηγόρησε

και διαχρονική αντιπαράθεση
με τη Νέα Δημοκρατία η οποία

στον αντίποδα επιμένει στην
ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων
είχαν ως αφορμή ένα άρθρο του
νομοσχεδίου που αναφέρει
Οι τίτλοι σπουδών Ανώτατης
Εκπαίδευσης Διεθνών Οργανισμών

στους οποίους μετέχει η
Ελληνική Δημοκρατία είναι ισότιμοι
με τους τίτλους σπουδών των
ελληνικών δημόσιων Ανώτατων
Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων χωρίς
να απαιτείται η έκδοση πράξης
αναγνώρισης
Ο κ Φίλης σημείωσε ότι το εν
λόγω άρθρο αφορά τον Ευρωπαϊκό
Οργανισμό Δημοσίου Δικαίου
ο οποίος υπάγεται ως προς την
αναγνώριση της ισοτιμίας τίτλων
στον ΔΟΑΤΑΠ Στο νομοσχέδιο

ορίζεται η ισοτιμία των τίτλων
του με τα ελληνικά δημόσια ΑΕΙ
και καταργείται η αναγνώριση
από τον ΔΟΑΤΑΠ η οποία είχε
νομοθετηθεί πρόσφατα παρά το
γεγονός σύμφωνα με το βουλευτή
και τέως υπουργό Παιδείας ότι

τοποθεσίας

Παρερμηνείες
Ο κ Γαβρόγλου απαντώντας
στον κ Φίλη σημείωσε Για να

μη δημιουργούνται παρερμηνείες

μπορούμε στο νόμο να διευκρινίσουμε
ότι αφορά σε τίτλους
μεταπτυχιακών προγραμμάτων
σπουδών ανώτατης εκπαίδευσης
διεθνών οργανισμών στους
οποίους μετέχει η χώρα
Η ρύθμιση γίνεται γιατί πρέπει
ως χώρα να τηρούμε τις διεθνείς
υποχρεώσεις μας με το βουλευτή
του ΣΥΡΙΖΑ να ανταπαντά ότι
οι διεθνείς συμφωνίες δεν είναι
πάνω από τους νόμους του
ενώ στον εκνευρισμό
του υπουργού για την κριτική
που δέχεται εκ των έσω απάντησε
Τα αντιμετώπισα κι εγώ ως
υπουργός Μάλιστα ζήτησε να
αποσυρθεί η διάταξη και να προηγηθεί
διαβούλευση Το αίτημα δεν
έγινε δεκτό όμως όπως φαίνεται
Συντάγματος

Ο πρώην υπουργός

Παιδείας κατηγόρησε
τον νυν ότι ανοίγει
παράθυρο στην
Ιδρυση ιδιωτικών
πανεπιστημίων

θα υπάρξει και συνέχεια από την
πλευρά του κ Φίλη στην Ολομέλεια
την ερχόμενη Δευτέρα
Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός
Δημοσίου Δικαίου όπως ανέφερε
στην ομιλία του ο κ Φίλης
συστήθηκε με συμφωνία που

υπογράφηκε στην Αθήνα στις
27/10/2004 από την Ιταλία την
Κύπρο την Εσθονία τη Μολδαβία
τη Σερβία και το Μαυροβούνιο
Διευθυντής και πρόεδρος του
Διοικητικού Συμβουλίου είναι ο
καθηγητής Δημοσίου Δικαίου στη
Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου
Αθηνών Σπυρίδων Φλογαΐτης
Ο Οργανισμός μεταξύ

άλλων

παρέχει πτυχιακά προγράμματα
επιμορφωτικά καθώς και ερευνητικό
έργο
Σύμφωνα με τον κ Φίλη δεν
η
είναι πρώτη φορά που επιχειρείται
η αναγνώριση του Ευρωπαϊκού

Οργανισμού Δημοσίου
Δικαίου ως πανεπιστημίου και
φαίνεται ότι επιτυγχάνεται με την
εν λόγω ρύθμιση
Μάλιστα σημειώνει ότι η ιδρυτική
του διεθνής συμφωνία δεν
αναφέρει ρητώς ότι ο Οργανισμός
ιδρύει σχολές που είναι Ανώτατα
Ιδρύματα αλλά περιλαμβάνει
στους σκοπούς του γενικώς
δραστηριότητες γεγονός
που δεν αιτιολογεί την παροχή
τίτλων σπουδών ανώτατης
εκπαίδευσης ισότιμων με αυτούς
των ελληνικών δημόσιων ΑΕΙ
διδακτικές

Ε.Ο
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ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

300 Βέοειε
περισσότερα
για μαθητέβ
από ΕΠΑΛ

αυξημένο ποσοστό
θα μπουν φέτος
οι υποψήφιοι των πανελλαδικών
εξετάσεων των ΕΠΑΛ στο
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής Η
αλλαγή της τελευταίας στιγμής που
θα προστεθεί στο νομοσχέδιο για
την ίδρυση του νέου πανεπιστημίου
την ερχόμενη Δευτέρα σύμφωνα με
πληροφορίες του Ε.Τ θα ισχύσει
μόνο για φέτος και θα αφορά περίπου
300 επιπλέον θέσεις για τους

Με

εισαγωγής

μαθητές των ΕΠΑΛ σε κάποια από τα
26 νέα τμήματα του Ιδρύματος
Βάσει του περσινού αριθμού
σ.σ ο φετινός αναμένεται
στα μέσα Μαρτίου σύμφωνα με τον
υπουργό Παιδείας με τα νέα ποσοστά
που θα θεσμοθετήσει το υπουργείο
Παιδείας ο αριθμός θέσεων στα
Πανεπιστήμια της Αθήνας πλην του
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής για
τους υποψήφιους των ΕΠΑΛ θα φτάσει
περίπου στις 460 θέσεις έναντι
97 θέσεων πέρσι Για το Πανεπιστήμιο
Δυτικής Αττικής σ.σ βάσει του
εισακτέων

αριθμού εισακτέων που είχε δοθεί
πέρσι στα δύο υπό κατάργηση ΤΕΙ

ΕΛΠΙΔΑ 0ΙΚ0Ν0ΜΙΔΗ
eoikonomidi@e-typos.com

ο αριθμός θα έφτανε τις 230 θέσεις
Τελικά θα δοθεί επιπλέον ποσοστό

του 5

αποκλειστικά στο Πανεπιστήμιο

Δυτικής Αττικής ώστε ο συνολικός
αριθμός εισακτέων από τα ΕΠΑΛ
να ξεπεράσει τις 500 θέσεις

Ρύθμιση

Υπενθυμίζεται ότι στο νομοσχέδιο
υπάρχει ήδη ρύθμιση που προβλέπει

την αύξηση του ποσοστού θέσεων
για τους υποψήφιους των ΕΠΑΛ στα
πανεπιστήμια από 1 που ήταν πέρσι
σε 5 φέτος Το υπουργείο Παιδείας
προχώρησε σε αυτή την αλματώδη

αύξηση λόγω της κατάργησης των
δύο ΤΕΙ Αθήνας και Πειραιά
Οι υποψήφιοι των Επαγγελματικών
Λυκείων είχαν προνομιακή εισαγωγή
στα ΤΕΙ σε ποσοστό 20 και
μόλις πέρσι τους δόθηκε η ευκαιρία
εισαγωγής στα πανεπιστήμια κατά
1
επιπλέον του αριθμού εισακτέων
Με τις αλχημείες στα νούμερα
το υπουργείο Παιδείας παρά την

κατάργηση δύο ΤΕΙ στην πρωτεύουσα
πέτυχε την αύξηση κατά 500
θέσεις συνολικά σε όλη την Ελλάδα
για τους υποψήφιους των ΕΠΑΛ όχι
όμως και στην Αττική που θα προέκυπτε
μικρότερος αριθμός
Η τομεάρχης Παιδείας της Ν Δ
Νίκη Κεραμέως είχε θέσει επανειλημμένως
το ερώτημα κατά τη
συζήτησης στη Βουλή για το
διάρκεια

Αλλαγή ins i£fkutaias
στιγμήβ στο νομοσχέδιο
Γαβρόγλου για την
ίδρυση του νέου ΑΕΙ
και θα ισχύσει
μόνο για cpÉios

Ν

νομοσχέδιο σχετικά με τα παιδιά των
ΕΠΑΛ της Αττικής τα οποία αιφνιδίως
εν μέσω της σχολικής χρονιάς
έχασαν την ευκαιρία εισαγωγής στο
20 των θέσεων των ΤΕΙ Αθήνας

και Πειραιά λόγω της κατάργησής
τους
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Χθες λοιπόν ο κ Γαβρόγλου απάντησε
στο ερώτημα σημειώνοντας ότι
θα δοθεί επιπλέον ποσοστό μόνο στο

Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής ώστε
να μην προκύψει πρόβλημα με τους
μαθητές της Γ τάξης των επαγγελ
ματικών λυκείων

Για τις μετεγγραφές
Νέο νόμο για τις μετεγγραφές εξήγγειλε
ο Κώστας Γαβρόγλου πετώντας
το μπαλάκι αυτή τη φορά στην
αντιπολίτευση Ο υπουργός Παιδείας
ζήτησε εντός των επόμενων ημερών
να κατατεθούν γραπτώς προτάσεις
απ όλα τα κόμματα ώστε να υπάρξει
νέος νόμος για τη μεταφορά θέσης

των φοιτητών
Μία ακόμα ρύθμιση για τις μετεγγραφές
αδελφών που πρόσθεσε o
κ Γαβρόγλου στο νομοσχέδιο για το
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής και
κυρίως η κριτική που δέχθηκε από
την αντιπολίτευση ήταν η αφορμή για
έναν ακόμη διάλογο για το κοινωνικό
ζήτημα των μετεγγραφών που
τεράστια προβλήματα και
στα πανεπιστήμια Ο νόμος Μπαλτά
δημιουργεί

του 201 5 εδώ και δύο χρόνια έχει
ξεχειλωθεί με επιπλέον ρυθμίσεις
ενώ το ίδιο συνέβαινε και με νόμους
προηγούμενων κυβερνήσεων
Τα πανεπιστήμια κυρίως στα
Ιδρύματα έχουν εκφράσει
σε υψηλούς τόνους κατά καιρούς
δυσφορία καθώς δέχονται κύματα
φοιτητών τα οποία λόγω έλλειψης
υποδομών αλλά και υποχρηματο
δότησης δεν μπορούν να διαχειριστούν
και δεν είναι πρώτη φορά που
η κοινωνική πολιτική των εκάστοτε
κυβερνήσεων γίνεται στην πλάτη
των Ιδρυμάτων
Ο κ Γαβρόγλου πρότεινε τη δημιουργία
ενός διακομματικού νόμου
για τις μετεγγραφές άγνωστο βέβαια
παραμένει αν ο αριθμός που θα
θα τηρηθεί τελικά
Ενδεικτικά ο νόμος Μπαλτά όριζε
ποσοστό 1 5 επιπλέον του αριθμού
εισακτέων ποσοστό που τελικά
δεν τηρήθηκε ποτέ με περιπτώσεις
τμημάτων και σχολών να δέχονται
ακόμα και πολλαπλάσιο αριθμό
από τους αρχικούς εισακτέους
κεντρικά

συμφωνηθεί

μετεγγραφών
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ΙΝΕΔΙΒΙΜ

Μπαλάκι
οι ευθύνες

για τις
φοιτητικές
εστίες
ΑΠΑΝΤΗΣΗ στα

δημοσιεύματα

που έφεραν στο
φως τις φωτογραφίες με

τις άθλιες συνθήκες στις
φοιτητικές εστίες έδωσε
το Ιδρυμα Νεολαίας
και Διά Βίου Μάθησης
πετώντας το μπαλάκι
στα πανεπιστήμια Οι
φωτογραφίες που δημοσίευσε
και ο Ε.Τ στις
21 Φεβρουαρίου ήταν η
απάντηση των φοιτητών
προς τον υπουργό Κώστα
Γαβρόγλου ο οποίος είχε
επιχειρήσει να υποβαθμίσει
το θέμα σε απάντησή
του στη Βουλή Το Ιδρυμα
που είναι υπεύθυνο για
τη χρηματοδότηση των
εστιών και υπάγεται
στο υπουργείο Παιδείας
κατηγόρησε ευθέως τις
επιτροπές παραλαβής που
ορίζονται από τα πανεπιστήμια
σημειώνοντας ότι
έδιναν άλλη εικόνα από
αυτήν που τελικά αποτυπώθηκε
στις φωτογραφίες
Πηγές του Ιδρύματος
σημειώνουν στον Ε.Τ
ότι βάσει νόμου οι
επιτροπές έχουν
την ευθύνη για τη σωστή
διαχείριση των κονδυλίων
παραπάνω

m

ΗιΒ

J
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Νέο τοπίο στην ανώτατη
εκπαίδευση και για τους φετινούς
υποψήφιους των ΑΕΙ-ΤΕΙ
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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤ ΑΤΤΙΚΗΣ

Φόβοι από περίεργη διάταξη
Αρθρο του νομοσχεδίου που θα ψηφιστεί τη
Δευτέρα προκαλεί εύλογες ανησυχίες για
ιδιωτικών ΑΕΙ Το θέμα έθεσε στην
Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων ο Ν Φίλης
ΙΕΛ 20-21
Τι απάντησε ο Κ Γαβρόγλου
δημιουργία
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Παράθυρο για ίδρυση ιδιωτικών
Μια φαινομενικά αθώα διάταξη

στον νόμο για τη συγχώνευση
ΤΕΙ Αθήνας και Πειραιά φαίνεται
να συγκρούεται με το άρθρο 16
του Συντάγματος και να ανοίγει
τον δρόμο για τη λειτουργία ΑΕΙ
από διεθνείς οργανισμούς που
χορηγούν ισότιμους τίτλους με τα
δημόσια ιδρύματα της Ελλάδας
Η περίπτωση μιας
κρατικοδίαιτης ΜΚΟ που
αναβαθμίστηκε
με υπουργικές αποφάσεις

•

► Του

ΧΡΗΣΤΟΥ ΚΑΤΣΙΚΑ

το νομοσχέδιο για την ίδρυση του Πανεπιστημίου

mmsm

Δυτικής Αττικής που αναμένεται
να ψηφιστεί στην Ολομέλεια της Βουλής
τη Δευτέρα υπάρχει και το άρθρο 19 Λοιπές
διατάζεις για την ανώτατη εκπαίδευση
το οποίο αναφέρει
α Η παρ 8 του άρθρου 4 του ν
3328/2005 Α 80 όπως προστέθηκε με το
άρθρο 76 του ν 4310/2014 Α 258
ως εξής 8 Οι τίτλοι σπουδών
ανώτατης εκπαίδευσης διεθνών οργανισμών
στους οποίους μετέχει η Ελληνική
Δημοκρατία είναι ισότιμοι με τους τίτλους
σπουδών των ελληνικών δημόσιων ανώτατων
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων χωρίς να
απαιτείται η έκδοση πράξης αναγνώριση
β Η παρ 1 ισχύει από την έναρξη ισχύος
του ν 4310/2014
Στην εισηγητική Εκθεση του Νομοσχεδίου
που αφορά το Αρθρο 19 σημειώνεται
ότι με την παρ 1 αντικαθίσταται αφότου
ίσχυσε η παρ 8 του άρθρου 4 του ν
3328/2005 Α 80 όπως προστέθηκε με το
άρθρο 76 του ν 4310/2014 Α 258 ώστε
οι τίτλοι σπουδών ανώτατης εκπαίδευσης
διεθνών οργανισμών στους οποίους
μετέχει η Ελληνική Δημοκρατία να είναι
αυτοδικαίως ισότιμοι προς τους τίτλους
σπουδών των ελληνικών δημοσίων ανώτατων
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων χωρίς
να απαιτείται η έκδοση σχετικής πράξης
από τον ΔΟΑΤΑΠ Κατ αυτόν τον τρόπο
η διάταξη αποκτά το αρχικό νόημά της
στην πληρότητά του καθόσον δεν είναι
νομικά δυνατόν διεθνείς οργανισμοί που
παρέχουν εκπαίδευση και οι πράξεις τους
να υπάγονται στη δικαιοδοσία εθνικών
αρχών καθόσον μάλιστα η χώρα μας συμμετέχει
στη διαμόρφωση των δράσεων αυτών
διά της συμμετοχής της στη διαδικασία
λήψης αποφάσεων και τη διαμόρφωση
των προγραμμάτων σπουδών
Τι σημαίνουν τα παραπάνω σε απλά
ελληνικά Σημαίνουν μήπως ότι ένας
οργανισμός στον οποίο μετέχει η
Ελληνική Δημοκρατία μπορεί να ιδρύσει
ιδιωτικό Πανεπιστήμιο στη χώρα μας και
αντικαθίσταται

διεθνής

να χορηγεί αυτοδικαίως ισότιμους τίτλους
προς τους τίτλους σπουδών των ελληνικών
δημοσίων ΑΕΙ χωρίς να απαιτείται η
έκδοση σχετικής πράξης από τον ΔΟΑΤΑΠ

Υπερσυνταγματική ισχύς
Σημαίνει μήπως ότι το άρθρο

του
Συντάγματος και ο ΔΟΑΤΑΠ υποχωρούν
μπροστά σε έναν διεθνή οργανισμό που
έχει αποκτήσει υπερσυνταγματική ισχύ
Κοντολογίς παρακάμπτεται ο συνταγματικός
σκόπελος που δεν επιτρέπει τη
ιδιωτικών ΑΕΙ μέσω της δημιουρ¬
16

λειτουργία

γίας Ευρωπαϊκού Οργανισμού που είναι
διεθνής οργανισμός και έχει δημιουργηθεί
με ειδικό νόμο ως Δημοσίου Δικαίου
Ερωτήματα σοβαρά που απαιτούν απάντηση
Και γίνονται σοβαρότερα αν πάρει
κανείς υπόψη του δύο στοιχεία που έχουν
παρελθόν και παρόν
Το πρώτο είναι ότι το άρθρο 19 του
για το Πανεπιστήμιο Δυτικής
Αττικής πριμοδοτεί τη ρύθμιση του άρθρου
76 του ν 4310/2014 που ανοίγει για
πρώτη φορά τον δρόμο ν 4310/2014 Αρθρο
76 Ισοτιμία τίτλων σπουδών Ανώτατης Εκ¬
νομοσχεδίου

παίδευσης Προστίθεται παρ 8 στο άρΕ
του ν 3328/2005 Α 80 ως ακολουθώ
Οι τίτλοι σπουδών ανώτατης εκπαίδει
διεθνών οργανισμών στους οποίους
χει η Ελληνική Δημοκρατία είναι ισόι
προς τους τίτλους σπουδών των ελλ
κών δημοσίων ανώτατων εκπαιδευτι
ιδρυμάτων εφαρμοζόμενων αναλογικά
παραγράφων 2 έως 7 του παρόντος
Το δεύτερο στοιχείο είναι ότι η ίδρ
του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Δημοσίο
καίου EPLO ως διεθνούς οργανισμό
έδρα την Αθήνα υπήρξε πρωτοβουλίς

lpo4
8

σης

ιετέ
ιμοι

ηνι

κών
των

υση
Δι
υ με

υ

της

Τι απαντά ο Kcooias Γα βρόγχου στον Νίκο Φίλη
δείας να μπει η επίμαχη διάτα
σε διαβούλευση καθώς δεν tnt
γει η προώθησή της
Ο Κώστας Γαβρόγλου απι
ντησε Για να μη δημιουργό
νται παρερμηνείες μπορού Ρε
στον νόμο να διευκρινίσουι iZ
ότι αφορά τίτλους μεταπτυχκ
κών προγραμμάτων σπουδή pv

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ χθες η τέταρτη

συνεδρίαση της Επιτροπής
Μορφωτικών Υποθέσεων της
Βουλής με τη δεύτερη ανάγνωση
των άρθρων του Σχεδίου Νόμου
για το Πανεπιστήμιο Δυτικής
Αττικής Οι εκπρόσωποι των
κομμάτων έθεσαν ερωτήματα
και προβληματισμούς με τον
υπουργό Παιδείας να απαντά
σε όλους έναν προς έναν Μεταξύ
αυτών τέθηκε και το ζήτημα
του άρθρου 1 9 παράγραφος 1 α
του νομοσχεδίου από τον βουλευτή
Α Αθήνας του ΣΎΡΙΖΑ
και πρώην υπουργό Παιδείας
Νίκο Φίλη ο οποίος υποστήριξε
ότι με την εν λόγω διάταξη

ανώτατης εκπαίδευσης δι

ανοίγει ο δρόμος για την ίδρυση
ιδιωτικών ΑΕΙ στη χώρα Ο
Νίκος Φίλης διερωτήθηκε ποια
είναι η σκοπιμότητα ή και το
ώστε με ευκολία να

παρασκήνιο

αλλάζουν διατάξεις και να
σε Πανεπιστήμιο ένας
οργανισμός που διέπεται από τις
αρχές της ιδιωτικής λειτουργίας
ζητώντας από τον υπουργό Παι¬
μετατρέπεται

εί¬

θνών οργανισμών στους one
π
ους μετέχει η χώρα Η ρύθμκ
πα
γίνεται γιατί πρέπει ως χώρα
ύ
τηρούμε τις διεθνείς υποχρει
ια
σεις μας στέλνοντας το θέι
στη συζήτηση της ερχόμενι 1
Δευτέρας στην Ολομέλεια τι
Λ
Βουλής
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Πανεπιστημίων
και του Οργανισμού
Τον Απρίλιο του 2014 τροπολογία του
υπουργού Παιδείας Κωνσταντίνου Αρβα
νιτόπουλου στο νομοσχέδιο του υπουργού
Ανάπτυξης Κωστή Χατζηδάκη για
τις λαϊκές αγορές επιτρέπει τη δημιουργία
του πρώτου ιδιωτικού πανεπιστημίου
από την πρώην ΜΚΟ του καθηγητή
Σπύρου Φλογαΐτη που εν τω μεταξύ έχει
μετατραπεί σε διεθνή οργανισμό Είναι
χαρακτηριστικό ότι το συγκεκριμένο
νομοσχέδιο ανέβηκε στο opengov για
μόνο για μία εβδομάδα και
μάλιστα τη Μεγάλη Εβδομάδα
Ηδη ο κ Φλογαΐτης είχε δημιουργήσει
για την οργάνωσή του μία εντυπωσιακή
έδρα πλην αυτής που είχε στο Κολωνάκι
στα Λεγραινά Σουνίου 32,5 στρεμμάτων
που αποτελείται από δύο μεγάλα κτίρια με
συνεδριακά κέντρα αλλά και ξενοδοχειακή
υποδομή χώρων διαμονής συνέδρων
ξενώνας 28 κλινών
διαβούλευση

Το

Ελληνικής Δημοκρατίας Πρόκειται για διεθνή
οργανισμό μοναδικό ως τέτοιο στην
που να δίνει και τίτλους σπουδών που
διευθύνει ο καθηγητής Δημοσίου Δικαίου
στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Σπύρος Φλογαΐτης δύο φορές υπηρεσιακός
υπουργός Εσωτερικών και μία φορά
υπουργός Εξωτερικών με στενότατες
σχέσεις με υπουργούς του ΠΑΣΟΚ και
της Ν.Δ και για τον οποίο υπάρχει πληθώρα
παλιότερων δημοσιευμάτων
Ελλάδα

αναπληρωτής

Μια ιστορία από τα παλιά

μυστικό πρωτόκολλο

Σήμερα ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός
Δημοσίου Δικαίου European Public Law
Organization-EPLO και η Ακαδημία του
που είναι η παλαιότερη και η πιο αναγνωρισμένη
εκπαιδευτική δομή του EPLO
προσφέρουν μαθήματα που οδηγούν στην
απόκτηση του Εντατικού Διεθνούς Διπλώματος
Μεταπτυχιακού επιπέδου IILLM
στον τομέα του Ευρωπαϊκού Δημοσίου
Δικαίου ή σε Πιστοποιητικό Συμμετοχής
στον τομέα Ευρωπαϊκού Δημοσίου Δικαίου
κόστους αρκετών εκατοντάδων ευρώ
Παράλληλα το Ινστιτούτο Κατάρτισης στο
Δίκαιο και τη Διακυβέρνηση που αποτελεί
με τη σειρά του εκπαιδευτική μονάδα
του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Δημοσίου
Δικαίου EPLO προετοιμάζει υποψηφίους
για διαγωνιστικές δοκιμασίες του
δημόσιου τομέα
Οι προθέσεις του κ Φλογαΐτη είχαν
σε σχετικά ανύποπτο χρόνο πριν
από κάμποσα χρόνια 29/5/2012 στην
Εθνος σε δημοσίευμα με τίτλο
Ιδρύουν στο Σούνιο την πρώτη ιδιωτική
Νομική Σχολή Το ρεπορτάζ του Εθνους
ανέφερε ότι θα άνοιγε τις πύλες της την
άνοιξη του 2013 αλλά τότε δεν κατέστη
δυνατό να περάσει η σχετική τροπολογία
Λίγο πιο κάτω στο δημοσίευμα του
Εθνους υπήρχε ακόμα μία αποκάλυψη
η σχέση του Σπ Φλογαΐτη με την πρώην
υπουργό Παιδείας Αννα Διαμαντοπούλου
και το μυστικό πρωτόκολλο Ανέφερε
τότε το ρεπορτάζ Μάλιστα τον Σεπτέμβριο
του 2011 ο πρώην πρωθυπουργός της
Ιταλίας καθηγητής Τζουλιάνο Αμάτο ήρθε
στην Αθήνα και έκλεισε και τις τελευταίες
λεπτομέρειες υπογράφοντας μυστικό
πρωτόκολλο για την ίδρυση της ιδιωτικής
Νομικής Σχολής με την τότε υπουργό
Παιδείας και προσωπική του φίλη κ Αννα
Διαμαντοπούλου
Οπως και να έχει είναι σίγουρο ότι το
υπουργείο Παιδείας οφείλει απαντήσεις
και διευκρινίσεις Γιατί το θέμα είναι σοβαρό
και αφορά το DNA της δημόσιας ανώτατης
εκπαίδευσης στη χώρα μας
ευρύτερου

καταγραφεί

εφημερίδα

Η ιστορία έχει ουρά Το 1995 ιδρύεται

η ΜΚΟ Ευρωπαϊκό Κέντρο Δημοσίου
Δικαίου ΕΚΔΔ με την τότε κυβέρνηση
να θεσπίζει νόμο σύμφωνα με τον οποίο η
χρηματοδότηση της εν λόγω ΜΚΟ θα προέρχεται
από τον κρατικό προϋπολογισμό
θέτοντάς τη δηλαδή υπό πλήρη κρατική

κηδεμονία
Σύμφωνα με παλιότερο ρεπορτάζ του
HOT DOC από τα τεύχη 2 και 47 από εθνικές
πηγές υπουργείο Εξωτερικών και από
ευρωπαϊκούς φορείς χρηματοδότησης σε
χρονικό διάστημα δέκα ετών το Ευρωπαϊκό
Κέντρο Δημοσίου Δικαίου έλαβε
χρηματοδότηση

αρκετών εκατομμυρίων ευρώ
Το 2005 η συγκεκριμένη ΜΚΟ αναβαθμίστηκε
Από ΜΚΟ που αμειβόταν
από τα κονδύλια του ΥΠΕΞ
και τον κρατικό προϋπολογισμό τόσο επί
κυβερνήσεων ΠΑΣΟΚ όσο και επί Νέας
Δημοκρατίας μετατράπηκε σε διεθνή
με το όνομα Ευρωπαϊκός Οργανισμός
Δημοσίου Δικαίου ΕΟΔΔ Στις 21
Ιουλίου 2009 κυρώθηκε και η συμφωνία
έδρας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας
πλουσιοπάροχα

οργανισμό
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ΧΡΟΝΟ

ΓΡΑΦΗΜΑ

Οδική
ασφάλεια
και οδηγική
ασυδοσία
Του ΠΕΤΡΟΥ ΜΑΝΤΑΙΟΥ

ημερώματα Καθαρής Δευτέρας πορεία προς
Υμηττό διασταύρωση Κάραβελ Μαύρο αυτοκίνητο
αναμένει φανάρι παράθυρο ανοιχτό ήχος στη
διαπασών ματώνει φλέβες ο μάγκας καψουροτρά

γουδο του σκοτωμού αντιλαλούν βουνοπλαγιές
Ξύπνα άγνωστε που κοιμάσαι Εγώ διατάζω Ανάβει
φανάρι και ο εγώ διατάζω κάνει απαγορευμένη
αναστροφή στη Βασιλέως Αλεξάνδρου τρίζει το
λάστιχο και μην τον είδατε
Θυμήθηκα το περιστατικό χθες διαβάζοντας στα
παρασκήνια της Εφ,Συν σχόλιο για πιλοτική
στην αρχή διδασκαλία και στη συνέχεια ένταξη
στο ωρολόγιο πρόγραμμα όλων των σχολείων μα¬

θήματος Κυκλοφοριακής Αγωγής και Οδικής Ασφάλειας
Και καταλήγει το σχόλιο Καίρια η επένδυση
στους σημερινούς μαθητές-αυριανούς οδηγούς Εν
τω μεταξύ τι θα γίνει με τους γονείς τους
Ελα ντε Τι γίνεται με τους γονείς τους Τι γίνανε
εκείνα τα πριν από χρόνια Πάρκα Κυκλοφοριακής
Αγωγής πιλοτικά επίσης Λειτουργούν Επιασαν
τόπο Ή χορταριάσανε Τετάρτη Κέντρο Η φίλη
κάνει να περάσει απέναντι τη Μαυρομιχάλη Την
κρατάω Καλός ο οδηγός Σταμάτησε Καλός γιατί
ακολούθησε κοινοτική οδηγία που έχει γίνει νόμος
του κράτους προτεραιότητα πεζού από το 2001
Ποιος το ξέρει Λες Πρόσεχε ρε άνθρωπε και ο

ρε άνθρωπος σε στέλνει να πας να διαγράφεται
μία λέξη
Δύο φορές έως τώρα προσκλήθηκα και μίλησα
για την Αθήνα σε παιδιά της τρίτης γυμνασίου
στο Α Γυμνάσιο της Πλάκας και στο Βαρβάκειο
Και τις δύο φορές χώρια από την Αθήνα και τον
Παναθηναϊκό προσπάθησα να στρέψω το ενδιαφέρον
των παιδιών δεν είχε ακόμα τότε διαλύσει
το σπίτι μου ένα τροχαίο στην κυκλοφοριακή και
κοινωνική συμπεριφορά Αυτά πρέπει να είναι τα

πρωτεύοντα μαθήματα Τα μαθηματικά και τα
είναι εύκολα
έλεγα τότε Το λέω ακόμα
μετ επιτάσεως

ελληνικά
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Από τα ΕΠΑΛ στο

Πανεπιστήμιο Δυτικής
Αττικής με ειδικό
ποσοστό εισαγωγής
Ειδικό ποσοστό εισαγωγής στο
Δυτικής Αττικής για τους
Πανεπιστήμιο

αποφοίτους των Επαγγελματικών
Λυκείων της χώρας προανήγγειλε ο
υπουργός Παιδείας, Κώστας Γαβρόγλου, μιλώντας στη συνεδρίαση της
Διαρκούς Επιτροπής Μορφωτικών
Υποθέσεων της Βουλής, όπου
ολοκληρώθηκε

μελετήσει το ζήτημα και να εκδώσει
τροποποίηση για τους αποφοίτους
των ΕΠΑΛ για επιπλέον θέσεις στο
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, που
θα ισχύσει μόνο για φέτος. Επιπλέον
πρότεινε να θεσπιστεί νέος νόμος με
διακομματική συναίνεση για τις μετεγγραφές
αδερφών. Συγκεκριμένα ζήτησε
από τους εκπροσώπους όλων των

χθες η συζήτηση επί του
νομοσχεδίου για την ίδρυση του νέου

κομμάτων να καταθέσουν γραπτώς

Πανεπιστημίου.

τις απόψεις τους, εντός δεκαπέντε

Βάσει στοιχείων του υπουργείου
Παιδείας, οι θέσεις εισαγωγής για
τους αποφοίτους των ΕΠΑΛ στην
τριτοβάθμια, χάρη στο αυξημένο
από 1 % σε 5% για τα
φτάνουν φέτος τις 6.720,
ποσοστό

Πανεπιστήμια,

δηλαδή πρόκειται για αύξηση 520

θέσεων συγκριτικά με πέρσι. Ωστόσο
λόγω της πανεπιστημιοποίησης των
ΤΕΙ Αθήνας και Πειραιά, που συγχωνεύονται
πλέον στο Πανεπιστήμιο
Δυτικής Αττικής, οι θέσεις εισαγωγής
μειώνονται. Δηλαδή από 91 3 θέσεις
που ήταν αθροιστικά για τα δύο ΤΕΙ,
τα οποία δέχονταν αποφοίτους
εκπαίδευσης σε ποσοστό
20%, τώρα μειώνονται στις 233 λόγω
του ότι το ποσοστό για τα Πανεπιστήμια
είναι 5%.
Ο κ. Γαβρόγλου, μετά τις ενστάσεις
που εξέφρασαν οι εκπρόσωποι
της αντιπολίτευσης, δεσμεύτηκε να
επαγγελματικής

ημερών, στην Επιτροπή Μορφωτικών
Υποθέσεων, προκειμένου να διεξαχθεί

συζήτηση με αποκλειστικό θέμα τις
μετεγγραφές και να καταλήξουν στο
τελικό σχέδιο νόμου. Η πρότασή του
έγινε ομόφωνα δεκτή.
Στο πλαίσιο της συζήτησης ο Κ.
σε ερώτηση που του έγινε
σχετικά με την Ί 4χρονη υποχρεωτική
εκπαίδευση, ανακοίνωσε ότι σήμερα
θα πραγματοποιηθεί συνάντηση με
την ΚΕΔΕ και τους εργαζόμενους των
βρεφονηπιακών σταθμών ώστε να
συζητηθούν οι προβληματισμοί τους
σχετικά με την υποχρεωτική δίχρονη
προσχολική εκπαίδευση, θυμίζοντας
ότι η ρύθμιση θα ισχύσει πλήρως σε
βάθος τριετίας και πως μέχρι τότε ο
γονιός θα μπορεί να επιλέγει τη δομή
(σταθμός ή νηπιαγωγείο) στην οποία
θα φοιτά το παιδί του.
Γαβρόγλου,

ΔΙΑΛΕΚΤΗ ΑΓΓΕΛΗ
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Απεργία
στα βρετανικά
πανεπιστήμια
Για το συνταξιοδοτικό
κλιμακωτή απεργία συνολικός διαρκείας
14 εργάσιμων ημερών κήρυξε το συνδικάτο

διδασκόντων ανώτατης εκπαίδευσης
της Βρετανίας, UCU. Οι απεργοί

ζητούν την κατάργηση των νέων
με στόχο τη διατήρηση της
των συνταξιοδοτικών τους
ταμείων, τα οποία θα σημάνουν δραστική
περικοπή των συντάξεών τους.
Στην κινητοποίηση, που θα ολοκληρωθεί
στις 16 Μαρτίου, συμμετέχουν
τα περισσότερα πανεπιστήμια. Σελ. 11
μέτρων,

βιωσιμότητας

12. ΑΠΕΡΓΙΑ ΣΤΑ ΒΡΕΤΑΝΙΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ

Publication: . . .ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
Date: . . . . . . . .23/02/2018 Clipping Date: . . .23/02/2018
Page: . . . . . . . 11

Απεργία
σε βρετανικά
πανεπιστήμια
Αιτία
η περικοπή συντάξεων
στο διδακτικό προσωπικό

ΛΟΝΔΙΝΟ Σε απεργιακές

κινητοποιήσεις

προχώρησαν χθες
τα μέλη του διδακτικού προσωπικού
εκατοντάδων πανεπιστημίων
στη Βρετανία διαμαρτυρόμενα
για τις δραστικές περικοπές
των συντάξεών τους
Το συνδικάτο UCU έχει
απεργία συνολικής διάρκειας
14 εργάσιμων ημερών από
χθες μέχρι και τις 16 Μαρτίου
Αυτή την εβδομάδα οι καθηγητές
θα απεργήσουν δύο εργάσιμες
ημέρες με το σωματείο να προσθέτει
μία ημέρα απεργίας κάθε
εβδομάδα με την κινητοποίηση
να κορυφώνεται την εβδομάδα
της 12ns Μαρτίου όταν το UCU
σχεδιάζει να διακόψει τη
των πανεπιστημίων για
όλη την εβδομάδα
Η ένωση πανεπιστημιακών
εργοδοτών UUK από τη μεριά
της υποστηρίζει ότι το σχέδιο
περικοπών στις συντάξεις έχει
καταστεί μονόδρομος εξαιτίας
της υστέρησης που εμφανίζουν
οι εισφορές στα συνταξιοδοτικά
ταμεία των πανεπιστημίων Η
ένωση εργοδοτών αρνείται μέχρι
στιγμής να υποχωρήσει από τα
σχέδιά της για μεγάλες περικοπές
συντάξεων οι οποίες θα οδηγήσουν
σε ετήσιες μειώσεις της
τάξεως των 10.000 στερλίνων
για συνταξιούχους καθηγητές
Το σχέδιο των πανεπιστημιακών
εργοδοτών εξασφάλισε τη
στήριξη του διδακτικού προσωπικού
ορισμένων εύπορων κολε¬
προκηρύξει

λειτουργία

γίων της Οξφόρδης και του Κέμ
πριτζ Οι καθηγητές των κολεγίων
αυτών ψήφισαν σε κρίσιμη
η οποία αξιοποιήθηκε
από την ένωση UUK για την
επείγοντος σχεδίου με
στόχο τη διάσωση των συνταξιοδοτικών
προγραμμάτων
Ο καθηγητής του LSE Μάικλ
Οτσούκα μιλώντας στην εφημερίδα
σφυγμομέτρηση

εκπόνηση

Guardian επισημαίνει
Η έρευνα συμπεριέλαβε την
ψήφο καθηγητών από 16 κολέγια
της Οξφόρδης και του Κέμπριτζ
οι οποίοι δήλωσαν ότι επιθυμούν
να περιορίσουν τον κίνδυνο
των συνταξιοδοτικών
τους ταμείων Τα αυτόνομα
προγράμματα των
κολεγίων αυτών δεν απειλούνται
όμως επ ουδενί με πτώχευση
Την αντίθεσή τους στη στάση
του πανεπιστημίου τους εξέφρασαν
αυτή την εβδομάδα ορισμένοι
καθηγητές της Οξφόρδης
διαδικασία αλλαγής
πτώχευσης

συνταξιοδοτικά

Μέλη του διδακτικού προσωπικού του κολεγίου Μπάλιολ της Οξφόρδης
δήλωσαν ότι τάσσονται υπέρ της απεργίας

της πολιτικής του πανεπιστημίου
Μιλώντας στην εφημερίδα Guardian
n καθηγήτρια της Οξφόρδης
Κάρμα Ναμπούλσι είπε Οι
συνάδελφοι

εξέφρασαν τη φρίκη
τους για την απόφαση του
να μας εμφανίσει
ως υποστηρικτές της μείωσης
των συντάξεων Ουδέποτε ζητήθηκε
n γνώμη μας για κάτι τέτοιο
Καταθέσαμε δύο υπομνήματα
στο πανεπιστήμιο ζητώντας την
αλλαγή της πολιτικής του
Εξ όσων γνωρίζω

πανεπιστημίου

πανεπιστημίου

Ενώνω τη φωνή μου σε εκείνες
του προσωπικού και των φοιτητών
καλώντας τους εργοδότες
στα πανεπιστήμια να καθίσουν
στο τραπέζι και να εγκαινιάσουν
ουσιαστικό διάλογο με στόχο
την επίλυση του προβλήματος
Συμφωνά με σφυγμομέτρηση
της εταιρείας YouGov 61 των
ερωτηθέντων φοιτητών δήλωσαν
πε

εγκαινιάζοντας

Η κινητοποίηση
των 14 εργάσιμων
ημερών θα πραγματοποιηθεί

κλιμακωτά
από το σωματείο

μέχρι και τις 16 Μαρτίου
ανάλογη πρωτοβουλία πραγματοποιείται
και στο Κέμπριτζ
Σε χθεσινές του δηλώσεις ο
ηγέτης της αντιπολίτευσης των
Εργατικών Τζέρεμι Κόρμπιν εί¬

ότι υποστηρίζουν τα αιτήματα
του διδακτικού προσωπικού με
το ποσοστό αυτό να φθάνει το
66 σε πανεπιστήμια που απεργούσαν
χθες και σήμερα
REUTERS
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Φίλης προς Γαβρόγλου Θεσμοθετείτε ιδιωτικά ΑΕΙ
Του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΛΑΚΑΣΑ

Παιδείας Νίκος
Φίλης κατηγορεί τον νυν Κώστα
Γαβρόγλου ότι ανοίγει τον δρόμο
για την ίδρυση ιδιωτικών ΑΕΙ
στην Ελλάδα Συγκεκριμένα στο
άρθρο 19 παρ Ια του νομοσχεδίου
για το νέο Πανεπιστήμιο
Δυτικής Αττικής αναφέρεται ότι
οι τίτλοι σπουδών ανώτατης
διεθνών οργανισμών
στους οποίους μετέχει η Ελληνική
Δημοκρατία είναι ισότιμοι με
τους τίτλους σπουδών των
δημόσιων ΑΕΙ χωρίς να
απαιτείται η έκδοση πράξης
Ο τέως υπουργός

εκπαίδευσης

ελληνικών

αναγνώρισης

Στη χθεσινή συνεδρίαση
της Επιτροπής Μορφωτικών
Υποθέσεων για το ν/σ ο κ
Φίλης ανέφερε ότι η διάταξη αφορά
τον Ευρωπάικό Οργανισμό
Δικαίου ο οποίος συστήθηκε
με συμφωνία που υπογράφηκε
στην Αθήνα στις 27/10/2004
από την Ιταλία την Κύπρο την
Εσθονία τη Μολδαβία τη Σερβία
και το Μαυροβούνιο
Δημοσίου

Δημοσίου Δικαίου είχε υπαχθεί
ως προς την αναγνώριση της ισοτιμίας
τίτλων στον ΔΟΑΤΑΠ κάτι
όμως που καταργείται με την
νέα ρύθμιση
Ο κ Φίλης υποστήριξε ότι υπάρχει
εδώ και καιρό μεθοδική
να αναγνωριστεί ο
ως πανεπιστήμιο Κάτι
που εύλογα δεν συνέβη επί υπουργίας
Φίλη Αυτό δυστυχώς φαίνεται

Φωτιές άναψε ο Ευρωπαϊκός
Οργανισμός
Δικαίου που διοικείται
από τον συνταγματολόγο
Δημοσίου

προωθούμενη

προσπάθεια

Σπύρο Φλογαΐτη
Ο Ευρωπάικός Οργανισμός

οργανισμός

Δημοσίου

Δικαίου διοικείται από
τον συνταγματολόγο κ Σπύρο
Φλογαΐτη Ο κ Φίλης τόνισε ότι

να επιτυγχάνεται με την
επίμαχη ρύθμιση Η διεθνής συμφωνία
δεν κατισχύει του Συντάγματος
Συνεπώς δεν είναι δυνατό
να παρακαμφθεί το άρθρο 16
παρ 5 του Συντάγματος όπου
ρητά προβλέπεται ότι η ανώτατη

ο οργανισμός δεν ανταποκρίνεται

στη συνταγματική πρόβλεψη
και συνεπώς δεν μπορεί να
τίτλους σπουδών ανώτατης
εκπαίδευσης ισότιμων μάλιστα
με εκείνους των ελληνικών
ΑΕΙ Αλλωστε και η ιδρυτική
του διεθνής συμφωνία δεν
αναφέρει ρητώς ότι ο οργανισμός
ιδρύει σχολές που είναι ΑΕΙ αλλά
παρέχει

δημόσιων

περιλαμβάνει στους σκοπούς του

γενικώς διδακτικές δραστηριότητες
Μάλιστα υπενθυμίζεται
ότι με πρόσφατη νομοθετική ρύθμιση
ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός

Από την επίθεση στην πρυτανεία
του ΠΑΜΑΚ Λίγα πανεπιστήμια και
ΤΕΙ έστειλαν έως τώρα προτάσεις
στην επιτροπή για την αντιμετώπιση
της βίας στα ΑΕΙ που συνεδρίασε
χθες

εκπαίδευση παρέχεται αποκλειστικά
από ιδρύματα που αποτελούν
νομικά πρόσωπα δημοσίου
δικαίου με πλήρη αυτοδιοίκηση
και υπό την εποπτεία του κράτους
Η ρύθμιση αυτή δημιουργεί
προηγούμενο ώστε να ιδρύονται
ιδιωτικό ΑΕΙ στην Ελλάδα ισότιμα
με τα δημόσια είπε ο κ Φίλης
που διερωτήθηκε ποια είναι η

σκοπιμότητα ή και το παρασκήνιο
ώστε με ευκολία να αλλάζουν
διατάξεις και να μετατρέπεται σε
πανεπιστήμιο ένας οργανισμός
που διέπεται από τις αρχές της
ιδιωτικής λειτουργίας Και πρότεινε
να συνεχιστεί n διαβούλευση
δεν επείγει άλλωστε η
προώθησή της
Ωστόσο παρά στην κατηγορηματική
θέση του κ Φίλη ο κ
Γαβρόγλου δεν εκάμφθη Επέμεινε
και το θέμα θα συζητηθεί στην
Ολομέλεια της Βουλής την προσεχή
Δευτέρα 26 Φεβρουαρίου

Νέος νόμος για μετεγγραφές
Κατά την ίδια συζήτηση ο κ
Γαβρόγλου προανήγγειλε νέο νόμο
για τις μετεγγραφές ζητώντας
εντός δεκαπενθημέρου τις θέσεις

των κομμάτων Υπενθυμίζεται
ότι στο ν/σ υπάρχει ρύθμιση που
δίνει τη δυνατότητα σε αδέλφια
που τώρα σπουδάζουν σε διαφορετική

πόλη να μετεγγραφούν
κατά το τρέχον εαρινό εξάμηνο
σε σχολή κοντά στο πατρικό τους
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ΔΑΣ OTA ΚΕΡΚΥΡΑΣ

Κριτική στους δήθεν υπερασπιστές
της Προσχολικής Αγωγής
στην ΠΟΕ ΟΤΑ την ΚΕΔΕ
και τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Βρε
Κριτική
φονηπιαγωγών ΠΑΣΥΒΝ για τη στάση
τους γύρω από το θέμα των παιδικών
σταθμών ασκεί η ΔΑΣ ΟΤΑ Κέρκυρας
σημειώνοντας σε σχετική ανακοίνωση
ότι καλούν σε αγώνα
της πιο θολής
υπεράσπισης της Προσχολικής
για τη διαφύλαξη της λειτουργίας
των παιδικών σταθμών
Και συνεχίζει η ανακοίνωση
Ομως
Ο ΠΑΣΥΒΝ για το κυρίαρχο ζήτημα
της καθολικά δημόσιας και δωρεάν
Αγωγής 0-6 χρόνων με ευθύνη
της χρηματοδότησης απ το κράτος δεν
λέει λέξη ούτε καν ακόμη σε επίπεδο
διακήρυξης και για τα μάτια του κόσμου
Υψώνουν συνειδητά με την πλειοψηφία
της ηγεσίας της ΠΟΕ ΟΤΑ τα τείχη
του συντεχνιασμού που προδίδουν
στάση του πιο απόλυτα ξεφωνημένου
Αγωγής

Προσχολικής

κυβερνητικού εργοδοτικού συνδικαλισμού
Παρασύρουν τους εργαζόμενους
του κλάδου σε αγώνα που
νομιμοποιεί την υφιστάμενη
κατάσταση της υποβάθμισης των
δομών και στρώνει το χαλί στην
κυβέρνηση να υλοποιήσει τους σχεδιασμούς
για παραπέρα γενικευμένη
των δομών παιδικοί σταθμοί
νηπιαγωγεία με ακόμη περισσότερη
λειτουργία και
ουσιαστικά

δημόσιων

συρρίκνωση

εμπορευματοποιημένη

ιδιωτικοποιήσεις

Για την άνευ ορίων εκμετάλλευση
τύπου σύγχρονης γαλέρας που υφίστανται

οι εργαζόμενοι συνάδελφοι τους
στους ιδιωτικούς παιδικούς σταθμούς
δεν λένε λέξη
Για την Προσχολική Αγωγή που δεν
νοείται να είναι εμπόρευμα για να δίνεται
στους γονείς των παιδιών με κουπόνια και
Voucher ΕΣΠΑ της EE δεν λένε λέξη
Για την ενιαία Προσχολική Αγωγή
Εκπαίδευση που οφείλει να υποτάσσεται
και να υπηρετεί τις ανάγκες όλων των
παιδιών των λαϊκών οικογενειών χωρίς
και περιορισμούς και να τις
με ενιαίο παιδαγωγικό επιστημονικό
πρόγραμμα αγωγής με αποκλειστική
ευθύνη του κράτους και του υπουργείου
Παιδείας δεν λένε λέξη
Για τα τροφεία που επέβαλλαν
οι κυβερνήσεις ΠΑΣΟΚ ΝΔ
και συνεχίζει να διατηρεί η κυβέρνηση
ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ αλλά οι ΣΥΡΙΖΑίοι ήταν
κατά όπως κατά ήταν και στα μνημόνια
μαζί με τους δημάρχους της ΚΕΔΕ
δεν λένε λέξη
Για το αίσχος των ελαστικών σχέσεων
εργασίας και τις συμβάσεις κάθε
και μορφής που κοντεύει να ξεπεράσει
το 50 στο παιδαγωγικό και βοηθητικό
προσωπικό καθώς και την απλήρωτη
και μετ εμποδίων πληρωμή δεν
λένε λέξη
Πα τους υποκατώτατους μισθούς σε
βρεφονηπιοκόμους και βοηθητικό
της κοινωφελούς εργασίας κ.λπ
κ.λπ που επέβαλλε η EE με τις κυβερνήσεις
που εφαρμόζουν δεν λένε λέξη
εξαιρέσεις

υπηρετεί

διαχρονικά

είδους

προσωπικό

Για την ιδιωτική επιχειρηματικότητα

στον κλάδο που τσακίζει κόκαλα
δεν λένε λέξη

Για την κρατική χρηματοδότηση
που τείνει να έχει συρρικνωθεί πάνω από

60

δεν λένε λέξη

Πα το πρόγραμμα ΕΣΠΑ
λεφτά
του άγρια φορολογημένου καιχαρατσω
μένου λαού μας είναι κι αυτά που αντί η
κυβέρνηση να τα χορηγεί εξολοκλήρου

στις δημόσιες δομές στήνει καθ υπόδειξη
της EE εταιρείες ΕΕΤΑΑ ΜΚΟ
κ.λπ για να τα ξεκοκαλίζουν οι ιδιώτες
επιχειρηματίες των ιδιωτικών σταθμών
κάθε χρόνο όλο και περισσότερο επίσης
δεν λένε λέξη
Για πολλά πολλά ακόμα επίμαχα
δεν λένε λέξη
Και ειδικά η ΠΟΕ ΟΤΑ που συνεχώς
κόπτεται για την τύχη των συμβασιούχων
αλλά δεν λέει λέξη για τη μονι
μοποίησή τους ή που όταν κάνει ότι δεν
τους βλέπει επειδή δεν τους θέλει ως
μέλη των πρωτοβάθμιων σωματείων ΟΤΑ
και στην Ομοσπονδία
Είναι όμως από κοινού λαλίστατοι
ζητήματα

ΠΟΕ ΟΤΑ ΠΑΣΥΒΝ ΚΕΔΕ στον
στην καλλιέργεια συντεχνιακών
αντανακλαστικών και στην εμπέδωση
κλίματος ανθρωποφαγίας των κλάδων
βρεφονηπιοκόμων και νηπιαγωγών
Λες και ο ένας κλάδος είναι εχθρός
του άλλου ή ότι δεν βιώνουν και οι δυο
κλάδοι τα κοινά αδιέξοδα των πολιτικών
της υποβάθμισης της συρρίκνωσης
αποπροσανατολισμό

μισθών

δικαιωμάτων της ανεργίας της
εντατικοποίησης και της ανασφάλειας
τονίζει μεταξύ άλλων η ΔΑΣ ΟΤΑ Κέρκυρας
καλώντας τους εργαζόμενους να
βγάλουν τα συμπεράσματά τους
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Μάθημα ανθρωπιάς για τους μαθητές
Η

αλληλεγγύη στον Παλαιστινιακό
λαό είναι μάθημα ανθρωπιάς

για τους μαθητές μας»,
η «Αγωνιστική Συσπείρωση
Διδασκαλικού Συλλόγου
Ξάνθης», με αφορμή τη στοχοποίηση,
τις προηγούμενες μέρες, αναπληρώτριας
δηλώνει

Εκπαιδευτικών

εκπαιδευτικού θεατρικής Αγωγής
για την πρωτοβουλία της να
στο μάθημά της την υπόθεση
της 16χρονης Παλαιστίνιας Αχέντ Ταμίμι. Η εκπαιδευτικός στοχοποιήθηκε από
μεμονωμένο γονέα και ζητήθηκαν
από την υπηρεσία, όμως η
τρομοκράτησης δεν πέρασε.
Οπως αναφέρει μεταξύ άλλων η
στο ψηφοδέλτιο της οποίας συμμετέχει
η εκπαιδευτικός, «ο αγώνας ενάντια
στην αδικία του κράτους του Ισραήλ,
που έχει περιορίσει τον Παλαιστινιακό
λαό στο 12% της γης του και αυτό
αξιοποιήσει

εξηγήσεις

προσπάθεια

ΑΣΕ,

διασκορπισμένο, ο αγώνας ενός μικρού
κοριτσιού για το δίκιο ενός μικρού λαού
απέναντι σε έναν πάνοπλο αντίπαλο θα
μπορούσε και θα έπρεπε να είναι αντικείμενο
διδασκαλίας σε όλα τα σχολεία.
Γιατί μέσα από ένα ζωντανό παράδειγμα
αποδεικνύεται πως όταν έχεις το δίκιο
με το μέρος σου, όσο ισχυρός κι αν είναι
ο αντίπαλος εσύ πρέπει να αγωνίζεσαι
για να το καταχτήσεις. Και η
σε όποιον αγωνίζεται για το
δίκιο είναι χρέος κάθε ανθρώπου κι
παραπάνω χρέος σε κάθε εκπαιδευτικό
αλληλεγγύη

ακόμα

να μεταλαμπαδεύσει τέτοιες
αξίες στη νέα γενιά».
«Η πρωτοβουλία της συναγωνίστριας
να αναδείξει ένα τόσο σημαντικό ζήτημα,
κόντρα σε κάθε προσπάθεια τρομοκράτησής της, δείχνει το δρόμο για
κάθε εκπαιδευτικό», σημειώνει σε άλλο
σημείο η ΑΣΕ.

Στο πλευρό της εκπαιδευτικού_βρίσκεται ο Διδασκαλικός Σύλλογος Ξάνθης
που σε ψήφισμα συμπαράστασης
δηλώνει ότι «στέκεται στο πλευρό της
συναδέλφισσας, εκπαιδευτικού θεατρικής
Παιδείας, η οποία, στο πλαίσιο
δράσης που αφορά στην ευαισθητοποίηση
των μαθητών σε ζητήματα
και αλληλεγγύης, ανέδειξε το
θέμα της 16χρονης Αχέντ Ταμίμι, η
φυλακίστηκε λόγω της συμμετοχής
της στον απελευθερωτικό αγώνα
του λαού της Παλαιστίνης.
Καταδικάζουμε τη στοχοποίηση της
εκπαιδευτικού καθώς και την προσπάθεια
επέμβασης στο έργο των εκπαιδευτικών
και περιορισμού της ελευθερίας
της διδασκαλίας. Η ακαδημαϊκή ελευθερία
κατοχυρώνεται από το Σύνταγμά μας, όπως και η ελευθερία της
της επιστήμης και της έρευνας».
ειρήνης

οποία

τέχνης,
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ΦΟΙΤΗΤΕΣ

ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ

Κινητοποίηση
τη Δευτέρα 26 Φλεβάρη
Κινητοποίηση στις 12 το μεσημέρι στα Προπύλαια
τη Δευτέρα 26 Φλεβάρη σπουδαστικοί και φοιτητικοί
σύλλογοι Στην κινητοποίηση καλούν οι Σύλλογοι
ΣΤΕΦ ΤΕΙ Πειραιά ΣΤΕΤΡΟΔ και ΣΔΟ ΤΕΙ Αθήνας Νέας
ΕΜΠ Ιστορικού Αρχαιολογικού Δασκάλων Νηπιαγωγών
Νομικής ΕΚΠΑ Γεωγραφίας Χαροκσπείου και οι σπουδαστές
του Τμήματος Ιατρικών Οργάνων του ΤΕΙ Αθήνας
Φοιτητές και σπουδαστές με αφορμή τη συζήτηση στην
Ολομέλεια της Βουλής του νομοσχεδίου για την ίδρυση του
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής το οποίο η κυβέρνηση
ως αναβάθμιση προτάσσουν τις δικές τους ανάγκες
και διαδηλώνουν κόντρα στην κατηγοριοποίηση πτυχίων
αποφοίτων και ιδρυμάτων στην υποχρηματοδότηση
στην υποταγή των σχολών στα συμφέροντα των μεγάλων
επιχειρήσεων που παραμένουν και ενισχύονται με την
του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής
Διεκδικούν πανεπιστήμιο όπου θα σπουδάζουν ολοκληρωμένα
το αντικείμενο τους χωρίς εμπόδια και φραγμούς
κρατική χρηματοδότηση στο ύψος των αναγκών σίτιση
στέγαση για όλους δωρεάν μόνιμο και σταθερό προσωπικό
με δικαιώματα Επίσης πλήρη και πραγματική αναβάθμιση
των σπουδών τους το πτυχίο να είναι η μόνη προϋπόθεση
για την πρόσβαση στο επάγγελμα να παρθούν μέτρα
για να μην πληρώσουν οι σπουδαστές και οι απόφοιτοι τις
πραγματοποιούν

Εστίας

εμφανίζει

ίδρυση

αλλαγές που ετοιμάζονται
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Kaßyds Φίλη

Γαβρόγλου

Και σαν να μην έφταναν όλοι οι άλλοι πολιτικοί καβγάδες
χθες είχαμε και έναν ενδοσυριζαϊκό Εξηγούμαι Ο πρώην
υπουργός Παιδείας Νίκος Φίλης την έπεσε στον νέο Κώστα
Γαβρόγλου για τη διάταξη νόμου που έχει φέρει στη Βουλή
για το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής στην οποία αναφέρεται
πως δεν χρειάζεται πια ο ΔΟΑΤΑΠ αλλά οι
τίτλοι σπουδών Ανώτατης Εκπαίδευσης διεθνών
οργανισμών στους οποίους μετέχει η
Ελληνική Δημοκρατία είναι ισότιμοι με τους
τίτλους σπουδών των ελληνικών δημόσιων
Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων χωρίς
να απαιτείται η έκδοση πράξης αναγνώρισης
Σύμφωνα με τον Φίλη έτσι ανοίγει την
κερκόπορτα στην ιδιωτική εκπαίδευση Μετά δε
επισήμανε πως το Σύνταγμα είναι ανώτερο από τις διεθνείς
συμφωνίες Ο Γαβρόγλου απάντησε ότι πρόκειται για
τίτλους μόνο και πως δεσμεύεται από διεθνείς
συμφωνίες Μια ωραία ατμόσφαιρα
μεταπτυχιακούς
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ΝΤΟΜΙΝΟ
ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΩΝ
ΠΩΣ ΘΑ ΕΞΑΦΑΝΙΣΤΟΥΝ
ΤΑ ΤΕΙ ΜΕΣΑ
ΣΕ ΠΕΝΤΕ ΧΡΟΝΙΑ
Στον αέρα και τα επαγγελματικά
δικαιώματα με τη δημιουργία των
νέων τμημάτων στο Πανεπιστήμιο

Δυτικής Αττικής ζελιαα
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ΤΗΣ

ΜΑΡΝΥΣ ΠΑΠΑΜΑΤΘΑΙΟΥ

βαθμίδα ανώτατης τεχνολογικής
εκπαίδευσης μένει ολόκληρη η Αττική
με την ψήφιση του νέου νομοσχεδίου
για τη δημιουργία του Πανεπιστημίου Δυτικής
Αττικής από τη συνένωση των ΤΕΙ Αθήνας
και Πειραιά το οποίο ανοίγει τον δρόμο
για εκτεταμένη Αθηνά No 2 στην ανώτατη
εκπαίδευση της χώρας
Σε ορίζοντα 5ετίας υπολογίζεται ότι τα 2/3
των ΤΕΙ όλης της χώρας θα εξαφανιστούν διά
της συνεργασίας με τα πανεπιστήμια
Ο υπουργός Παιδείας Κώστας Γαβρόγλου
βέβαια αρνείται την ονομασία Αθηνά
τον αρχικό σχεδιασμό που προ
ονομάστηκε Αθηνά ωστόσο φαίνεται
ότι σε αυτήν τη φάση κινούμαστε προς
μείωση των ιδρυμάτων της ανώτατης εκπαίδευσης
στη χώρα τα επόμενα χρόνια τουλάχιστον
κατά δέκα Ολα αυτά με τα επαγγελματικά
δικαιώματα των αποφοίτων του νέου ιδρύματος
ακόμη στον αέρα Για το θέμα αυτό ο
Κώστας Γαβρόγλου απάντησε χθες στην το
μεάρχη Παιδείας της ΝΔ Νίκη Κεραμέως κατά
τη συζήτηση του νομοσχεδίου στη Βουλή

Χωρίς

απορρίπτοντας
πενταετίας

ότι ακόμη και σήμερα πολλά τμήματα των ΑΕΙ
λειτουργούν χωρίς επαγγελματικά δικαιώματα
και αυτό δεν πρέπει να μας απασχολεί γιατί
στο μέλλον θα ρυθμιστούν Ετσι με τις
και τις συγχωνεύσεις των ΤΕΙ με τα
πανεπιστήμια η ανώτατη εκπαίδευση σε όλη
τη χώρα βρίσκεται σε αναβρασμό καθώς όλοι
οι εκπρόσωποι των Τεχνολογικών Ιδρυμάτων
ζητούν τώρα να γίνουν πανεπιστήμια
Συζητήσεις γίνονται ήδη σε Ιόνιο Πάτρα
Θεσσαλία Ιωάννινα Θεσσαλονίκη όπου
προς συνεργασία τα τρία ΤΕΙ της περιοχής
Κατ ακρίβεια είναι τρία με τέσσερα τα
ΤΕΙ σε όλη τη χώρα που δεν έχουν μπει ακόμη
σε συζητήσεις με τα πανεπιστήμια της
τους
συνεργασίες

βαδίζουν

Διεθνούς Πανεπιστημίου στην οποία πρότεινε
να εξεταστεί το ενδεχόμενο συγχώνευσής του
με το ΑΠΘ Στο θέμα παρενέβη το Πανεπιστήμιο
Μακεδονίας με τον πρύτανη Αχιλλέα Ζα
πράνη που διαφώνησε κάθετα και σχολίασε
ότι αυτές είναι πολιτικές που ακολουθούν οι
ανώνυμες εταιρείες όταν θέλουν να κλείσουν
τα παραρτήματά τους
ΤΟ ΝΤΟΜΙΝΟ ΤΟΝ ΑΛΛΑΓΟΝ Τα 42 τμήματα
των ΤΕΙ Αθήνας και Πειραιά μετατρέπονται
στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής σε 26
πανεπιστημιακά

τμήματα Ερωτηματικά προκύπτουν
σχετικά με τους μηχανικούς τετραετούς

περιοχής

ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΑΙ ΑΠΘ Θέμα
έχει προκύψει όψιμα στη Θεσσαλονίκη όπου
το Διεθνές Πανεπιστήμιο με δίδακτρα
στα αγγλικά οδεύει προς εξαφάνιση
Μετά την προσπάθεια να συγχωνευθεί με
τα τρία ΤΕΙ της περιοχής στο παυηήδι μπήκε
πρόσφατα και το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο
Ο πρύτανης του ιδρύματος Περικλής Μήτκας
έστειλε επιστολή στη διοικούσα επιτροπή του
προγράμματα

Τα ΤΕΙ βγαίνουν
από ιον χάροι

Αλαλούμ με τα επαγγελματικά δικαιώμαια
οίο μέλλον παραπέμπει ο Γαβρόγλου
σε αναβρασμό τα πανεπιστήμια

Σε ορίζονια neviaetias υπολογίζεται
των ΤΕΙ oXns ins xoâpas
θα εξαφανιστούν διά ms συνεργασία5

όιι ία 2/3

με ta πανεπιστήμια
φοίτησης του νέου ιδρύματος για τους οποίους
όμως κατά το Τεχνικό Επιμελητήριο
όπως εξηγεί ο πρόεδρός του Γιώργος
Στασινός η τεχνική ευθύνη τους στην αγορά
εργασίας θα διαφοροποιείται από εκείνων του
ΕΜΠ πενταετούς φοίτησης
To TEE θεωρεί απαραίτητο οι τίτλοι των
τμημάτων τού υπό ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής
Αττικής να φέρουν επεξηγηματικό τίτλο
δηλαδή να αναφέρονται ως Πτυχιούχοι Μηχανικοί
4ετών σπουδών 6ο επίπεδο ευρωπαϊκής
κλίμακας προσόντων με εκείνους των 5ετών
σπουδών να αναφέρονται ως Διπλωματούχοι
Μηχανικοί ενιαίων 5ετών σπουδών 7ο επίπεδο
ευρωπαϊκής κλίμακας προσόντων Για
το θέμα αναμένεται πιθανώς σχετική νομοθετική
ρύθμιση
Κατά τα άλλα όπως εξηγεί ο σύμβουλος
Χρήστος Ταουσάνης
Ελλάδας

καριέρας

Στο Τμήμα Βιοϊατρικών Επιστημών που
τις ειδικότητες Αισθητικής και Κο
σμητολογίας Ακτινολογίας και Ακτινοθεραπείας
Ιατρικών Εργαστηρίων Οδοντικής
και Οπτικής και Οπτομετρίας πέρα
από ορισμένα κοινά μαθήματα διαφοροποιούνται
σημαντικά ο ρόλος και η αποστολή
του οδοντοτεχνίτη του αισθητικού του
κ.λπ και αντιθέτως μάλιστα όχι μόνο
δεν επικαλύπτονται αλλά στον κλάδο της
έχουν
διακριτούς ρόλους και επαγγελματικά
υγείας
δικαιώματα Σε αυτήν την περίπτωση
λοιπόν είτε θα πρέπει να υπάρξει πρόβλεψη
για το νέο τμήμα να υπάρχουν χωριστές εισαγωγικές
κατευθύνσεις που εκ των προτέρων
θα εμφανίζονται στο Μηχανογραφικό άρα
στην ουσία πάλι θα έχουμε τα πέντε τμήματα
είτε θα πρέπει ο απόφοιτος αυτού του τμήματος
να έχει καινούργια επαγγελματικά δικαιώματα
που συνδέονται με όλα αυτά τα γνωστικά
πεδία κάτι που πρακτικά δεν υφίσταται
Εύλογα ερωτήματα υπάρχουν για τον ρόλο
και την αποστολή ή το προσοντολόγιο και
άλλων ειδικοτήτων όταν στην πράξη θα κληθούν
να αναλάβουν το έργο τους απόφοιτοι
όπως για παράδειγμα του Τμήματος Μαιευτικής
Εκεί το πλαίσιο άσκησης των καθηκόντων
αλλά και δευτερεύοντα ζητήματα όπως βαθμολογικά
μισθολογικά θα χρειαστούν πολλές
περιλαμβάνει

Τεχνολογίας

ακτινολόγου

διευκρινιστικές

διατάξεις
Ενα τρίτο ερώτημα το οποίο δεν αποτέλεσε
από κανέναν ώς σήμερα σημείο προς
θα είναι το ζητούμενο που θα προκύψει
από τις αλλαγές αυτές μέσω της διαδικασίας
των μετεγγραφών Με ποια κριτήρια και
πώς θα αντιστοιχηθούν τα νέα αυτά τμήματα
Εφόσον πλέον αναφερόμαστε σε πανεπιστημιακά
τμήματα για παράδειγμα το νέο Τμήμα
Μηχανολόγων Μηχανικών του νέου ιδρύματος
θα είναι αντίστοιχο με το Μηχανολόγων
Μηχανικών του ΑΠΘ Εφόσον γνωστικά υπηρετούν
ίδια αντικείμενα και αυτό αποτελεί βασικό
κριτήριο για το διαδικαστικό πλαίσιο των
μετεγγραφών θεωρητικά θα είναι αντίστοιχα
Πρακτικά όμως μια τέτοια αντιστοιχία σε επίπεδο
επαγγελματικών δικαιωμάτων θα επιφέρει
διαφορετικά δικαιώματα και προοπτικές
συζήτηση

ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ

Μετά τον νέο νόμο
έρχεται νεότερος
Νέο νόμο για Tis μετεγγραφέβ
λίγεβ ημέρεε αφότου ψήφισε τον
τελευταίο προανήγγειλε χθεε
στη Βουλή ο unoupyos Παιδείαβ
KcôoTas Γαβρόγλου κατά τη χθεοινή
συζήτηση του νομοσχεδίου για
το Πανεπιστήμιο Δυτικήβ Αττικήε
που έγινε δεκτό επί ms αρχήε
κατ άρθρο και στο σύνολο του
κατά πλειοψηφία από την Επιτροπή

Μορφωτικών Υποθέσεων ms
Βουλήε Ο υπουργόε ζήτησε
για τον νέο νόμο διακομματική
συναίνεση και από τα κόμματα να
καταθέσουν γραπτώε εντόβ 1 0
1 5 ημερών Tis απόψειε tous στην
Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων
Η ακρόαση φορέων θα γίνει όταν
κατατεθεί ο νόμοβ με Βάση Tis
προτάσειε που θα διατυπωθούν εδώ
είπε χθεε ο Γαβρόγλου

