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Ξανά σε διαθεσιμότητα ο πρύτανης
του Δημοκρίτειου Αθ. Καραμπίνης
Εξέπληξε η ταχύτητα του ΣτΕ να
εκδώσει και να καθαρογράψει απόφαση
που αφορούσε διοικητική πράξη
του υπουργού Παιδείας με την
έθετε σε διαθεσιμότητα τον πρύτανη
του ΔΠΘ Αθ. Καραμπίνη. Ο
κατά τη σημερινή συνεδρίαση
της Συγκλήτου, θεώρησε εαυτόν
και τόνισε πως «δεν θέλει
να πιστέψει ότι ο υπουργός θα
με το ΣτΕ θέτοντάς τον εκ
νέου σε διαθεσιμότητα».
Στις ίδιες δηλώσεις έβαλε ευθέως
«κατά προσώπων μέσα από το
και κατά πρώην πρυτάνεων
που έχουν εμπλοκή με τη Δικαιοσύνη
και, αναφερόμενος στα πρόσωπα
αυτά, σημείωσε ότι έχουν σχέση με
κυβερνητικούς βουλευτές».
οποία

ίδιος,

δικαιωμένο

συγκρουστεί

υπουργείο

Ήδη όμως από χθες επίσημη
του υπουργείου Παιδείας

ανακοίνωση

έθετε

εκ νέου σε διαθεσιμότητα από τα

διοικητικά καθήκοντα τον Αθανάσιο
Καραμπίνη δηλώνοντας ότι σέβεται
την απόφαση του ανωτάτου δικαστηρίου
και εκδίδει νέα απόφαση σύμφωνα
με αυτά που ζητάει το ΣτΕ.
Ο παυθείς πρύτανης και στις χθεσινές
του δηλώσεις κινδυνολόγησε
αφορά τις προθέσεις της κυβέρνησης
για το Δημοκρίτειο σημειώνοντας
«ότι ενώ άλλα πανεπιστήμια

όσον

ενισχύονται,

το Δημοκρίτειο

συρρικνώνεται,

κάτι που δεν ανταποκρίνεται
στην πραγματικότητα γιατί ήδη

υπάρχει

σχέδιο ενίσχυσης του ακριτικού
πανεπιστημίου.
ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΣΑΚΕΛΛΙΩΝ
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Ανυποχώρητα σταθερή απαίτηση
η δημοκρατική νομιμότητα στη
ΤΗΣ ΕΡΜΙΝΑΣ Μ ΑΓΑΛΙ ΟΥ

νο από τα δικαστήρια μονοπρόσωπο όργανο ms
διοίκησα εντέλλεται διοικητική εξέταση κατά του
συλλογικού οργάνου Δηλαδή η έρευνα έπεται
του πορίσματος εφόσον η διαδικασία έχει ήδη
ακυρωθεί με την ανάκληση ms τοποθέτησα των

Βαδίζοντας σταθερά στον δρόμο

της εμβάθυνση
της δημοκρατίας ο ΣΥΡΙΖΑ όπως είναι
φανερό έχει ως πρώτιστο μέλημα επωμιστεί να
επαναφέρει την καρδιά τού κοινωνικού κράτος
και να στυλώσει επιτέλου5 στα πόδια raus την
Υγεία και την Παιδεία
Σήμερα στην Υγεία συμβαίνει αυτό που καλά
ξέρει αλλά δεν επιτρέπεται πλέον να ανέχεται ο

flaôs το κακοαναθρεμμένο κοινωνικοοικονομικό
σύστημα εξουσίας που απολάμβανε ισχύ και
πλούτο χρόνια τώρα προσπαθεί με τη διαχρονική
του υποκρισία να εξαπατήσει για άλλη μία
φορά τον λαό neos όλα ήταν καλά καμωμένα
Καταπλήσσει ωστόσο όταν η ίδια προκλητική
λογική ms ιδιοτελές και των πολιτικών
διεισδύει ακόμη και στον κοινωνικά
ευαίσθητο χώρο ms Εκπαίδευσα Γιατί κατάπληξη
προξένησε στον κλάδο ερώτηση βουλευτή
ins Ν.Δ από τη Λάρισα για την επιλογή
των διευθυντών από το δ ΠΥΣΔΕ Λάρισας τρεΐ5
εβδομάδε πριν από Tis εκλογές στο σωματείο
παρ ότι δεν υπήρχαν ενστάσεΐ5 και είχαν παρέλθει
τέσσερα μήνες από την τοποθέτηση των
στα σχολεία Με επίκληση συνδικαλιστικών
φορέων αλλά και ms ΠΔΕ Θεσσαλίας σε
επόμενη τοποθέτησή του η σύγχρονη και σύμφωνη

διευθυντών
Κατόπιν αυτού είναι δυνατό να μην επαναστατεί
κάθε δημοκρατική συνείδηση ενάντια σε

οποιαδήποτε

κατευθυνόμενη και xeopis εχέγγυα αμε
ροληψία5 διεργασία εκ των υστέρων αναζήτησα
στοιχείων για να περισωθεί το Kùpos pias
ελεγχόμενα anôcpaons In principio
σε καιρό ônpoKpatias ο ελεγχόμενο δεν νοείται
σε ρόλο ελεγκτή Ειδικά όσοι είμαστε μέλη του
πρωθύστερα

ΣΥΡΙΖΑ και αντιλαμβανόμαστε ότι το κόμμα μας

αποτελεί την αριστερή συνείδηση ms Πολιτεία5
έχουμε xpéos να αντιτασσόμαστε και να καταδεικνύουμε
τέτοιου είδου5 αντιδημοκρατικέ5 μεθοδεύσει
από όπου κι αν προέρχονται

σκοπιμοτήτων

διευθυντών

με m διεθνή πρακτική ηλεκτρονική

διαδικασία

υποβολή5 δηλώσεων προτίμησης σχολείων
ανήχθη σε σκάνδαλο περιωπή5 για τη
σπίλωση εκπαιδευτικών την προσβολή ms αξιοπιστίας
ενό5 αυτοτελού συλλογικού οργάνου
τη στοχοποίηση μελών του cos ακατάλληλων και
αφερέγγυων από όλοα όσοι επιζητούσαν τον
έλεγχο και τη χειραγώγησή του

Enions αν επί διακυβέρνησα ΣΥΡΙΖΑ otôxos
συνδρομή φυσικά ms προπαγάνδα5 και του
ψεύδος του τοπικού Διαδικτύου για να
απολήξει εν τέλει τέσσερα ημέρε5 πριν από i\s

εύπεπτου

εκλογέ5 στο σωματείο σε μια αιφνιδιαστική απόφαση
ms ΠΔΕ Θεσσαλία5 Xcopis προκαταρκτική
έρευνα xaopis να ληφθεί υπόψη ότι οι υποψήφιοι
είχαν απεριόριστο αριθμό προτιμήσεων
xeopis προηγούμενη ακρόαση των θιγόμενων
πολιτών xeopis καν να κληθούν για διευκρινίσει
οι τεχνικοί υποστήριξα του ouomparas ανακαλούνται
διευθυντέ5 και αποφασίζεται αναδιαμόρφωση
του πίνακα ενώ δεν αναπέμπεται στο

συλλογικό όργανο η επαναγνωμοδότηση
Oncos ήταν φυσικό και επόμενο η εκτέλεση
ms απόφαση5 ακυρώθηκε προσωρινά από το
Εφετείο Αίγε5 μέρεε μετά και μέχρι σήμερα οι
είναι στα σχολεία raus Ωστόσο μετά
την απόφασή του το εμπλεκόμενο και ελεγχόμε¬
διευθύνε

Το έλασσον οι τεχνικέ5 δυνατότητε5 του

ηλεκτρονικού

συστήματο5 έγιναν το μείζον με τη

διοίκηση

είναι μεταξύ άλλων και η διαμόρφωση μια5 véas
σχέσα εμπιστοσύνα ανάμεσα στον πολίτη και
το Kpàros στο επίπεδο τα ηγεσία η προστασία
των δικαιωμάτων λογικά πρέπει να είναι αυτονόητη
και επομένου να περιττεύει να περάσει η

αυθαιρεσία ms ônoias ôioknons προσκρούει
mis δημοκρατία apxés και αξίες από τα γραφεία
των δικηγόρων Στο πεδίο λοιπόν τα κυβερνητικής
npawims όταν στο συγκεκριμένο παράδειγμα
ms Aâpioas μια νόμιμη ευμενής
διοικητική πράξη ανακαλείται για λόγους
εξωτερικής νομιμότητας δεν θα πρέπει
να ελεγχθεί αν αυτό συνάδει με την κατ
ουσίαν δημοκρατική νομιμότητα που ο ΣΥΡΙΖΑ
αιτιολογημένη

επιπλέον

υπερασπίζεται ώστε να ικανοποιείται το αίτημα
της αποκατάστασης του αισθήματος δικαίου των

Ελλήνων πολιτών
Και αυτή η υπόθεση αντικατοπτρίζει δυστυχώς

πόσο εύκολα μπορούν να διαπλέκονται σε ένα
εξουσιαστικό πλέγμα αλληλεπίδρασα και κοι
νή στόχευσα εκπρόσωποι ins Δεξιάε τυχο
διώκτε αριστεριστές επίδοξα στελέχη της διοίκησα
θυμωμένοι διευθυντέ που δεν κρίθηκαν
τόσο άριστοι όσο οι συνυποψήφιοι raus και
στην προσωπική πολιτική τους αριβι
στές συναρθρώνοντας ίδια ρητορική
υποταγμένοι

Ποιέ άλλοτε η

έννοια του ηλεκτρονικά εμπρόθεσμου
δεν παραποιήθηκε και διαστρεβλώθηκε
τόσο ώστε να πληγούν η φερεγγυότητα η
ανιδιοτέλεια και η νομιμότητα των πράξεων ενό5
συλλογικού οργάνου εξαιτία5 ms véas του σύν
Θεση5 Έτσι όσοι αυτοανακηρύχθηκαν μόνιμοι
ιόιοκτήτεΒ ή ελεγκτέ ms öioimons επιδίδονται
σε διαγωνισμό διαφάνεια5 και νομιμότητα5 ενώ
αφήνουν ανοικτή κερκόπορτα σε αναιτιολόγητες
διοικητικές πράξεις που στοχοποιούν τη
των συλλογικών οργάνων Μία
διγλωσσία που αποκαλύπτει πώς ο μανδύας
της άσκησης διοίκησης μπορεί να χρησιμοποιηθεί
για να σκεπάσει την πολιτική στοχοποίηση
λειτουργία

εύγλωττη

Ωστόσο ένα είναι τουλάχιστον σίγουρο

η

κυβέρνηση

ΣΥΡΙΖΑ σεβόμενη την αφοσίωση της
Αριστεράς στους δημοκρατικούς θεσμούς και την
αξιοποίηση των κανόνων του κράτους δικαίου
ειδικά στον χώρο της Παιδείας δεν θα επέτρεπε
ποτέ να διακυβεύεται η ομαλότητα τα σχολική
ζωή5 ούτε να υπονομεύεται η λειτουργία ms
εκπαίδευσης σαν να ήταν τα σχολεία
άθυρμα συμφερόντων Γιατί αυτή είναι η ειδοποιός
διαφορά της Αριστεράς στην άσκηση της
πολιτικής της ταυτίζεται στην πράξη με τη δημοκρατική
δημόσιας

θωράκιση των δικαιωμάτων

ΗΕρμίνα Μαγαλιού είναι μέλος
της Γραμματείας Ν.Ε ΣΥΡΙΖΑ Λάρισας

♦
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ΣΕ ΝΕΑ απόφαση αποχής από τα διοικητικά καθήκοντα του

πρύτανη του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης Αθανάσιου
Καραμπίνη προσανατολίζεται ο υπουργός Παιδείας
Κώστας Γαβρόγλου Υπενθυμίζεται πως ο κ Καραμπίνης είχε
προσφύγει στο Συμβούλιο της Επικρατείας ζητώντας να
ακυρωθεί η αποχή από τα καθήκοντα του Το ΣτΕ ακύρωσε
την απόφαση του υπουργού Παιδείας Από την πλευρά του ο
Αθανάσιος Καραμπίνης δήλωσε δικαιωμένος για την απόφαση
του Συμβουλίου της Επικρατείας και σημείωσε για τον κ
πως δεν αξίζει σχολιασμού να ξαναπάει κόντρα στο
ανώτατο συνταγματικό δικαστήριο της χώρας
Γαβρόγλου
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Φωτογραφία αρχείου από αίθουσα του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Τα κριτήρια για ns μετεγγραφέ$
ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ για τις μετεγγραφές

λή ή το τμήμα φοίτησης του και τη

αδερφών φοιτητών οτα Ανώτατα
Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και τις
ανώτατες εκκλησιαστικές ακαδημίες
καθορίζει η υπουργική απόφαση

μη άσκηση του δικαιώματος μετεγγραφής
του. Αν δεν υπάρχει αντίστοιχο

τμήμα στην περιφερειακή

ενότητα φοίτησης του αδερφού
που υπεγράφη χθες από του, ο φοιτητής μπορεί να μετεγγραφεί
τον υπουργό Παιδείας Κώστα Γασε αντίστοιχο τμήμα που
βρόγλου. Δικαίωμα μετεγγραφής
εδρεύει στην περιφερειακή ενότητα
θα έχουν όσοι προπτυχιακοί φοιτητές
της μόνιμης κατοικίας των γονέων
του, υπό την προϋπόθεση και
σπουδάζουν σε διαφορετική
πάλι ότι ο αδελφός του θα υποβάλει
περιφερειακή ενότητα, τόσο μεταξύ
υπεύθυνη δήλωση
τους όσο και από την
σχετικά με την παραμονή
περιφερειακή ενότητα
στην οποία οι γονείς Τι προβλέπει για
του στη σχολή ή το
tous φοιτητές
τους διαμένουν μόνιμα
τμήμα φοίτησής του. Αν
και εφόσον το κατά
δεν πληρούνται τα ανωτέρω
η υπουργική
εισόδημα του
κριτήρια, τα αδέρφια
φοιτητή -εάν
απόφαση που
μπορούν να μετεγγραφούν
διαθέτει ίδιο εισόδημααπό κοινού
χθες
και των μελών της οικο- υπεγράφη
σε αντίστοιχα τμήματα
που εδρεύουν σε άλλη
γένειάς του, για το προηγούμενο φορολογικό
περιφερειακή ενότητα,
πλην Αθήνας και θεσσαλονίκης.
έτος, δεν υπερβαίνει αυτοτελώς το
ποσό των 2.500 ευρώ.
Δεν έχουν δικαίωμα μετεγγραφής
0 φοιτητής μπορεί να μετεγγραφεί οι φοιτητές των οποίων η διάρκεια
σε αντίστοιχο τμήμα που
φοίτησης έχει υπερβεί τη διάρκεια
των εξαμήνων που απαιτούνται για
εδρεύει στην περιφερειακή ενότητα
τη λήψη του τίτλου σπουδών και οι
φοίτησης του αδερφού του, υπό
την προϋπόθεση ότι ο αδελφός του
φοιτητές στους οποίους έχει χορηγηθεί
αιτούντος μετεγγραφής θα υποβάλει
μετεγγραφή (εξαιρούνται οι
υπεύθυνη δήλωση σχετικά με
φοιτητές που έχουν λάβει μετεγγραφή
την παραμονή του καθ' όλη τη δικατά το ακαδημαϊκό έτος
άρκεια της φοίτησής του, στη σχο- 201 7- 8).
κεφαλήν

δικαιούχου

^^^β ^■^^1

1

1
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Πότε θα γίνουν
οι δηλώσειβ

γιατιβφετινέβ
πανελλαδικέβ
Η υποβολή αρχίζει
μετά τις 15 Μαρτίου
ΕΝΤΟΣ του δεύτερου

δεκαπενθημέρου

του Μαρτίου
θα υποβάλουν φέτος
οι υποψήφιοι τις δηλώσεις
τους για τις πανελλαδικές
εξετάσεις των ΓΕ.Λ ή των
ΕΠΑ.Λ σύμφωνα με εγκύκλιο
που εξέδωσε ο γενικός
γραμματέας του υπουργείου
Παιδείας Γιώργος
Αγγελόπουλος

Το ίδιο διάστημα οι
υποψήφιοι μαθητές και

απόφοιτοι με αναπηρία και
ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες
ή μαθησιακές δυσκολίες
που εξετάζονται προφορικά
ή γραπτά θα πρέπει
να υποβάλουν τα σχετικά
δικαιολογητικά στο
λύκειο τους
Στην εγκύκλιο υπενθυμίζεται
ότι οι υποψήφιοι για
το 10°/ο των θέσεων χωρίς
νέα εξέταση δεν υποβάλουν
δήλωση αλλά κατευθείαν
μηχανογραφικό δελτίο
ενώ αν επιθυμούν
σε Στρατό Αστυνομία
εισαγωγή

Πυροσβεστική και
Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού
υποβάλουν αίτηση
στο αρμόδιο υπουργείο και
θα συμμετέχουν στις
εξετάσεις
προκαταρκτικές

Κινητοποιήσεις
Στο μεταξύ η Διδασκαλική
Ομοσπονδία Ελλάδος Δ0Ε

εμφανίζεται αποφασισμένη
να συνεχίσει τις κινητοποιήσεις
με αιτήματα μόνιμους
διορισμούς για την κάλυψη
όλων των αναγκών της
εκπαίδευσης στήριξη
της ειδικής αγωγής και
εκπαίδευσης εξίσωση
αναπληρωτών
δημόσιας

δικαιωμάτων

και μονίμων και αύξηση
δαπανών για την Παιδεία
Αναφερόμενη στη συγκέντρωση
που πραγματοποιήθηκε

την περασμένη Παρασκευή
στο υπουργείο Παιδείας
η ΔΟΕ σημειώνει πως
οι εκπαιδευτικοί βρέθηκαν
αντιμέτωποι με την επίδειξη
αυταρχισμού των ΜΑΤ
συμπληρώνοντας

πως ο

κλάδος

δεν υποστέλλει τη σημαία
του αγώνα
Το υπουργείο Παιδείας
πάντως εξέφρασε την πρό
θεσή του να συναντηθεί με
τις ομοσπονδίες των εκπαιδευτικών
προκειμένου να
βρεθεί λύση
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ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ

Υπουργική απόφαση για φοιτητές
με αδέλφια που σπουδάζουν αλλού
Με υπουργική απόφαση ορίστηκαν οι
λεπτομέρειες για τις μετεγγραφές

φοιτητών που έχουν αδέλφια τα οποία
σπουδάζουν σε διαφορετική πόλη ή
μακριό από το σπίτι των γονιών τους
Η ρύθμιση αφορά τους φοιτητές τα
εισοδήματα των οποίων και των μελών
της σικογένειός τους δεν υπερβαίνουν
αυτοτελώς το ποσό των 1 2.500

ευρώ
Σε περίπτωση πσυ σ δικαιούχος

διαθέτει

ίδιο εισόδημα λαμβάνεται υπό¬

ψη τσ υψηλότερο κατά κεφαλήν
μεταξύ του ατομικού εισοδήματος
του αιτούντος και του κατά
κεφαλήν εισοδήματος των γονέων
του Ο φοιτητής μπορεί να μετεγγραφεί
σε αντίστοιχο Τμήμα που εδρεύει
στην Περιφερειακή Ενότητα φοίτησης
του/της αδελφσύ/-ής του υπό την
προϋπόθεση ότι o/η αδελφός/-ή του
αιτούντος μετεγγραφής φοιτητή θα
υποβάλει μέσω του ίδιου πληροφοριακού
συστήματος υπεύθυνη δήλω¬
εισόδημα

ση σχετικά με την παραμονή του
καθόλη τη διαρκεια της φοίτησής του
στη Σχολή ή στο Τμήμα φοίτησής του
και τη μη άσκηση του δικαιώματος
μετεγγραφής του
Αν δεν υπάρχει αντίστοιχο Τμήμα
στην Περιφερειακή Ενότητα φοίτησης
του/της αδελφού/-ήςτσυ σ φοιτητής
μπορεί να μετεγγραφεί σε αντίστοιχο
Τμήμα που εδρεύει στην Περιφερειακή
Ενότητα της μόνιμης κατοικίας
των γονέων του
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Οι πανεπιστημιακοί βγαίνουν

στον δρόμο για tous μισθούς
Οπως υπογραμμίζουν οι πανεπιστημιακοί,

Tns

ΝΙΚΟΛ. ΤΡΙΓΚΑ

οι μειώσεις που επήλθαν στις αποδοχές

ntrigac|)24media.gr

κινητοποιήσεων αρχίζουν
από αύριο σι πανεπιστημιακοί
δάσκαλοι,

Μπαράζ

με «επισκέψεις» σε υπουργεία
και στο γραφείο του πρωθυπουργού
στη Θεσσαλονίκη. Οι πανεπιστημιακοί θα
κάνουν. .. αρχή από το γραφείο του υπουργού
Παιδείας, Κώστα Γαβρόγλσυ, αύριο το

μεσημέρι, ενώ για μεθαύριο έχουν
συγκέντρωση διαμαρτυρίας
στο γραφείο του αναπληρωτή υπουργού
Οικονομικών, Γιώργου Χουλιαράκη, καθώς
και στο γραφείο του πρωθυπουργού στη
Θεσσαλονίκη.
προγραμματίσει

τους κατά την επταετία 2010-2017 κυμαίνονται
στο 20%-26% για τις μεικτές και στο
23%-32% για τις καθαρές αποδοχές, ενώ αν
ληφθεί υπόψη η κατάργηση των δώρων η
συνολική μείωση στις καθαρές αποδοχές
ανέρχεται στο 30%-40%, αναλογα με τη βαθμίδα.
Οι περικοπές αυτές, όπως υποστηρίζουν

οι ίδιοι, παραμένουν ακέραιες μόνο

για τους πανεπιστημιακούς, παρά την

απόφαση του ΣτΕ για αποκατάσταση τους,
σε αντίθεση με αλλες κατηγορίες ειδικών
μισθολογίων, για τις οποίες υπήρξε πλήρης
ή μερική αποκατάσταση.
Οι πανεπιστημιακοί ζητούν την εφαρμογή
των αποφάσεων του ΣτΕ για επαναφορά

των μισθών στα επίπεδα του 2012 με τη
νομοθέτηση ενός νέου μισθολογίου το
οποίο θα ανταποκρίνεται στον ρόλο και

στην προσφορά των πανεπιστημιακών στην*

κοινωνία, καθώς και στις απαιτήσεις του
έργου τους.
Επίσης, ζητούν την αύξηση της χρηματοδότησης
των πανεπιστημίων και την προκήρυξη
νέων θέσεων προσωπικού για την
αντιμετώπιση των μεγάλων αναγκών
τους. Ζητούν ακόμη συντάξεις
στους αφυπηρετήσαντες καθηγητές αντάξιες
του λειτουργήματος που άσκησαν και
των υψηλών ασφαλιστικών εισφορών που
κατέβαλαν, οι οποίες να διατηρούν ένα
στοιχειώδες βιοτικό επίπεδο μετά την
από τον εργασιακό τους βίο
λειτουργίας

·

αποχώρηση

ΟΙ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ

Ê'

ΒΑΘΜΙΔΑ
■

Καθηγητά
Καθηγητής

30
20

Αναπληρωτής 15

9

έτη
έτη
έτη

ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ 2017-2012

Επίκουρος

10

Λέκτορας

5

έτη
έτη

2.072-2.548
1.846-2.163
1.625-1.849
1.382-1.516
1.227-1.359
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ΑΠΘ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

Τα

ελληνικά ΑΕΙ

έξω πάνε καλά
Δύο ελληνικά πανεπιστήμια κατατάσσονται
μεταξύ των 50 κορυφαίων στον κόσμο σε
δύο ειδικότητες σύμφωνα με τη φετινή
του διεθνούς πίνακα κατάταξης QS
World University Rankings που συντάσσεται
από την διεθνή ομάδα αξιολογητών
Quacquarelli ςντηοηάς
Συγκεκριμένα το Αριστοτέλειο Θεσσαλονίκης
τοποθετείται στη 16η θέση για την ειδικότητα
της Κλασικής και της Αρχαίας Ιστορίας
ενώ το Πολυτεχνείο Αθήνας βρίσκεται
στην 42η θέση του κόσμου στην ειδικότητα
των πολιτικών μηχανικών Ακόμα το Οικονομικό
Πανεπιστήμιο Αθηνών κατατάσσεται
στην ελίτ των πανεπιστημίων αφού βρίσκεται
στις θέσεις 151-200 παγκοσμίως στα
επιστημονικά πεδία των Οικονομικών της
Διοίκησης Επιχειρήσεων και της Λογιστικής
Χρηματοοικονομικής και στις θέσεις 301
350 στο πεδίο της Επιστήμης της Πληροφορικής
Αλλά και το Πανεπιστήμιο Αθηνών
κατατάσσεται στις θέσεις 1 51-200 στις
της Ιστορίας και της Αρχαιολογίας
και στη θέση 24 1 της παγκόσμιας κατάταξης
στην Ιατρική
Εξαλλου στις 24 Ιανουαρίου δημοσιοποιήθηκε
και η παγκόαμια κατάταξη Webometrics
έκδοση

ειδικότητες

Ranking of World Universities www
webometrics.info/en Η συγκεκριμένη
καταρτίζεται από τη Cybermetrics
CCHS μια μονάδα του Ισπανικού Εθνικού
κατάταξη

Κέντρου Ερευνών που αποτελεί και το κύριο
ερευνητικό ίδρυμα της χώρας
Δίνει πληροφορίες για περισσότερα από
18.000 πανεπιστήμια σύμφωνα με την
τους στο Διαδίκτυο και την απήχηση
του ερευνητικού τους έργου Ανάμεσα σε
αυτά βρίσκονται και 77 ελληνικά ΑΕΙ TEI
και ιδιωτικοί φορείς παροχής υπηρεσιών
Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης κολέγια κ.ά
Πρώτο ελληνικό ΑΕΙ για δεύτερη συνεχόμενη
χρσνιό είναι το Εθνικό και Καποδιστρια
κό Πανεπιστήμιο Αθηνών το οποίο βρίσκεται
στη θέση 271 παγκοσμίως Ακολουθεί το
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
παρουσία

στη θέση 287 το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
στη θέση 355 ενώ την πρώτη πεντάδα
κλείνουν το Πανεπιστήμιο Πατρών στη θέση
486 και το Πανεπιστήμιο Κρήτης στη θέση
589

το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο
θεσσαλονίκης βρίσκεται στη 16η θέση
για την ειδικότητα της Κλασικής
και της Αρχαίας Ιστορίας
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διάκριση

5+1

Ελληνες ανάμεσα

στους ερευνητές με τη μεγαλύτερη
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ΤΡΙΤΗ 6 ΜΑΡΤΙΟΥ 2018

Ηγήτορες
οι Ελληνες
ακαδημαϊκοί
5+1 καθηγητές του ΕΚΠΑ περιλαμβάνονται

οτους ερευνητές με τη μεγαλύτερη
επιδραστικότητα οτον κόσμο από
τον 19ο αιώνα και εντεύθεν
με h-index 1 13 και 56.373 ετεροα
ναφαρές ο καθηγητής της Ιατρικής
Σχολής Μαρίνος ΔαλάΚας στη θέση
2.157 με h-index 101 και 37.452
ετεροαναφορές και ο καθηγητής
της Ιατρικής Σχολής Χαραλαμπος
Μουτσόπσυλσς στη θέση 2.224 με
h-index 1 00 και 41.440 ετεροαναφορές

Του

ΝΙΚΟΥ ΜΑΣΤΟΡΑ
nir-astoras024media.gr

Ελληνες πανεπιστημιακοί
όλοι από το Εθνικό
και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο
Αθηνών ΕΚΠΑ περιλαμβάνονται
στους ερευνητές με τη
Στην επόμενη έκδοση η
οποία αναμένεται σύντομα θα
μεγαλύτερη επιδραστικότητα στον
από
τον
1
9ο
αιώνα
και ο καθηγητής
κόσμο
σήμφω
να με τον πίνακα κατάταξης Highly
Ιατρικής του ΕΚΠΑ Χριστόδουλος
Cited Researchers h>100 για το
Στεφανάδης με h-index 101 και
20 1 7 της ιστοσελίδας Webometricç
56.373 ετεροαναφορές
που ασχολείται με διεθνείς κατατάξεις
επιστημόνων και πανεπιστημίων
Δημόσια προφίλ
Η ιδιαίτερη αυτή διάκριση για το
Επιδραστικότερος ερευνητής
της νεότερης εποχής σύμφωνα με
ερευνητικό έργο του ΕΚΠΑ και
τα κριτήρια της έρευνας αναδεικνύεται
για το ερευνητικό δυναμικό
ο πασίγνωστος ψυχίατρος
της Ιατρικής Σχολής του ιδρύματος
Ζίγκμουντ Φρόιντ με δείκτη h 272
προκύπτει από τον πίνακα
και μετρημένες 482.648 αναφορές
ο οποίος συντάσσεται με βάση τις
άλλων πανεπιστημιακών ερευνητών
πληροφορίες των δημόσιων προφίλ
στο έργο του
καθηγητών και ερευνητών
Στον ίδιο πίνακα των 2.285 επιδρα
στο Google Scholar
Σε αυτόν καταγράφονται καθηγητές
στικότερων σε επίπεδο δημοσιεύσεων
και ετερσαναφσρών ιερών
και ερευνητές οι οποίοι με το
τεράτων της επιστήμης εμφανίζονται
συγγραφικό και ερευνητικό τους
στην 4η θέση ο κοινωνιολόγος
έργο έχουν ασκήσει σημαντική
Πιερ Μπουρντιέ στην 7η ο φιλόσοφος
επιρροή στην επιστήμη
Μισέλ Φσυκό στην 31η σ
Η συγκεκριμένη κατάταξη περιλαμβάνει
2.285 Highly Cited ΙΙεςε
Αμερικανός οικονομολόγος Τζόζεφ
archei δηλαδή ερευνητές με η
Στίγκλιτς στην 42η o Ινδός
του Χάρβαρντ Αμαρτία
index μεγαλύτερο του 100 ερευνητές
Σεν στην 45η ο φιλόσοφος Ζακ
οι οποίοι έχουν τουλάχιστον
1 00 ερευνητικές εργασίες που έχουν
Ντεριντό στην 1 03η ο Νόαμ Τσόμσκι
στην 1 1 1η σ Καρλ Μαρξ κ.ό
παρατεθεί ως έγκυρη αναφορά από
Από ελληνικής πλευράς στην εν
το λιγότερο 100 ερευνητές στις δικές
τους εργασίες Η κατάταξη
λόγω κατάταξη εμφανίζονται και
πέντε Ελληνες όλοι από
τα h-index
το ΕΚΠΑ ο καθηγητής
και citations μέχρι και
τον
Ιατρικής Γεώργιος Χρσύ
Αύγουστο του 2 0 1 7
σος στη θέση 72 με h
Οι καθηγητές και ερευνητές
index 174 και 124.190
του εν λόγω πίνακα
είτε είναι εν ζωή είτε
ετεροαναφορές ο καθηγητής
όχι κατατάσσονται με
του Τμήματος
φθίνοντα βαθμό με ανα
Παρασκευάς Σφήκας
h-index
172
και
με
φοράτου πανεπιστημίου
Για
όλη
την
στο οποίο ανήκουν Το
133.229ετερσαναφσρές
ο καθηγητής και πρυτα
κατάταξη δείτε
πρώτο κριτήριο κατάταξης
νης του Ιδρύματος Με
εδώ www
είναι το h-index και
webometrics.info
λέτιος-Αθανάσιος Δημό
το δεύτερο ο αριθμός
πουλσς στη θέση 1.204
en/node/58
ετερεοαναφσρών

Πέντε

συμπεριλαμβάνεται

ειδικότερα

πανεπιστημίων

οικονομολόγος

περιλαμβάνει

Φυσικής

0 καθηγητής Ιατρικής Γεώργιος Χρούσος 2 0 καθηγητής του Τμήματος Φυσικής παρασκευάς Σφήκας 3 0
και πρύτανης του ΕΚΠΑ Μελέτιος-Αθανάσιος Δημόπουλος 4 0 καθηγητής της Ιατρικής Σχολής Μαρίνος
Δαλάκας 5 0 καθηγητής της Ιατρικής Σχολής Χαράλαμπος Μουτσόπουλος 6 0 καθηγητής Ιατρικής Χριστόδουλος

1

Στεφανάδης

καθηγητής
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ΟΑΕΔ

Δύο νέα
προγράμματα
για νέους
18-29 ετών
•4-5
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ΕΡΓΑΣΙΑ

εονογ

τρίτη 6 μαρτιου 2οιβ

ΟΑΕΑ

Δύο καινοτόμα
προγράμματα
για νέους
1

8-29 ετών

Το πρώτο αφορά στη στήριξη ανέργων που
επιθυμούν να ανοίξουν επιχείρηση και το
δεύτερο στην επαγγελματική αποκατάσταση
αποφοίτων γυμνασίου και γενικού λυκείου

ους ενώ έχει ήδη δρομολογήσει ένα
πρόγραμμα πρόσληψης 15.000 νέων
1 8-29 ετών σε νέες θέσεις εργασίας τσυ
ιδιωτικού και του κοινωνικού τομέα της

Του

ΓΙΑΝΝΗ ΦΩΣΚΟΛΟΥ
jfoskoios^media.com

νέα προγράμματα που θα
οικονομιας
Οπως έχει αποκαλύψει το ένθετο Εθνος
κουμπώσουν στα ήδη υπάρχοντα
και θα ενισχύσουν το
Εργασία τη μερίδα τσυ λέοντος στην
οπλοστάσιο του ΟΑΕΔ στη
κατανομή των θέσεων θα
ΘΕΣΕΙΣ
έχουν σι πτυχιούχοι Τριτο
μάχη κατά της ανεργίας των
νέων προανήγγειλε n διοι
βάθμιας Εκπαίδευσης ως
ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ελάχιστη και οφειλόμενη
κήτρια του Οργανισμού
Μαρία Καραμεσίνη με ουνέντευξήτης
ουμβολή στην καταπολέμηση του brain
στην Ημερησία Η Μ Καραμεσίνη
drain
Σε αυτά τα δύο θα κουμπώσουν εντός
ανέφερε πως το βαρσς των προγραμμάτων
του 2018 δύο επιπλέον καινοτόμα
φέτος πέφτει στους νέους Παρότι
η ανεργία των νέων εμφανίζει
προγράμματα
πτωτική
τάση
τα
σαφώς εντονότερη
πρώτο θα απευθύνεται σε
τελευταία χρόνια απ ό,τι στον υπόλοιπο
νέους που επιθυμούν να αναλάβουν
πληθυσμό εργάσιμης ηλικίας το
επιχειρηματική πρωτοβουλία
ποσοστό ανεργίας στις ηλικίες από 1 8
και στους οποίους θα παρασχεθεί
έως 24 ετών παραμένει προκλητικά
ολοκληρωμένη στήριξη για
να αξιολογήσουν την ωριμότητα
υψηλό στο 40 και είναι τσ υψηλότερο
στην EE Παράλληλα το φαινόμενο
της επιχειρηματικής τους ιδέας
του brain drain συνεχίζεται αν
να καταρτίσουν επιχειρηματικό
και οι επίσημες στατιστικές δεν παρέχουν
σχέδιο αξιώσεων να ιδρύσουν
στοιχεία για το εκπαιδευτικό επίπεδο
μία βιώσιμη επιχείρηση και
των νέων που μεταναστεύουν
να αντιμετωπίσουν τις
κατά το πρώτο έτος
λειτουργίας της
Πρώτη πρόσληψη
Το δεύτερο θα παρέχει
Στο πλαίσιο αυτό o ΟΑΕΔ ήδη τρέχει
το πρόγραμμα πρώτης πρόσληψης
ολοκληρωμένη στήριξη
που ενισχύει τους νέους επιχειρηματίες
σε αποφοίτους γυμνασίου
να προσλάβουν τον πρώτο τους
και γενικού λυκείου
και τους παρέχει μεγαλύτερα
να σταθεροποιηθούν
σε ένα επάγγελμα
κίνητρα να προσλάβουν άνεργους νέ

Δύο

ΙΤο

δυσκολίες

2

μισθωτό

προκειμένου

το ποοοοτό
ανεργίας otis ηλικίες
από 18 έως 24
ετών παραμένει
προκλητικά υψηλό
στο 40
και
είναι το υψηλότερο
στην ΕΕ
η διοική
τρια του ΟΑΕΔ
Μαρία Καραμεσίνη
επισημαίνει

μέσω του συνδυασμού απασχόλησης
και κατάρτισης
Ειδικότερα το πρώτο πρόγραμμα που

έχει πιλοτικό χαρακτήρα εξασφάλισε
ήδη έγκριση απότοΔΣτου ΟΑΕΔ Πρόκειται
για ένα καινοτόμο πρόγραμμα
που αφορά 5.000 νέους ηλικίας 18-29
ετών Σκοπός του όπως περιγράφεται
και στα σχετικά έγγραφα είναι η
της νεανικής επιχειρηματικότητας
μέσω ενός ολοκληρωμένου πλέγματος
δράσεων Διαρθρώνεται σε
δύο φάσεις

σχέδια των νέων στην πρακτική τους
ανάπτυξη Οι εν λόγω φορείς θα
μέσα σηό διαγωνισμό σ οποίος
θα τρέξει το επόμενο διάστημα
Σύμφωνα με τον προγραμματισμό τσ
καινοτόμο πρόγραμμα διαρθρώνεται
ως εξής
Α φάση συμβουλευτική 5.000
αναδειχτούν

ωφελούμενοι

ενίσχυση

Η πρώτη φάση που

αναμένεται
να ξεκινήσει προς τον Μάιο
περιλαμβάνει συμβουλευτική
για επιχειρηματικές δράσεις
που κουμπώνουν με τη
σήγχρονπ εποχή Η δεύτερη
φάση που αναμένεται
πρσς το καλοκαίρι ή αμέσως
μετά προβλέπει την
επιχορήγηση των πλέον
ώριμων επιχειρηματικών
ιδεών ώστε να περάσουν
από τη θεωρία
στην πράξη To
θα υλοποιηθεί
σε συνεργασία
ανάδοχους
με
φορείς
οι οποίοι θα
αναλάβουν τον ρόλο
του μέντορα και
θα στηρίξουν τα
πρόγραμμα

επιχειρηματικά

Β

φάση επιχορήγηση ώριμων
ιδεών 2.500 ωφελούμενοι

επιχειρηματικών

Ειδικότερα κατά τη διάρκεια της πρώτης
φάσης θα πραγματοποιηθούν
►Συμβουλευτική επιχειρηματικότητας
που θα παρασχεθεί σε περίπου 5.000
άνεργους νέους από συμβούλους του
ΟΑΕΔ

►Αξιολόγηση της ωριμότητας των
ιδεών που θα καταρτιστούν
και θα υποβληθούν
►Καθοδήγηση των νέων με τις ώριμες
ιδέες στη σύνταξη επιχειρηματικών
σχεδίων από μέντορες
Στη δεύτερη φάση θα γίνει επιλογή των
πιο αξιόλογων επιχειρηματικών σχεδίων
και θα επιχορηγηθούν περίπου
2.500 νέοι επιχειρηματίες από τους
5.000 που συμμετείχαν στη συμβουλευτική
επιχειρηματικών

για την έναρξη λειτουργίας
των επιχειρήσεων Κατά τον πρώτο
χρόνο λειτουργίας της επιχείρησης θα
παρέχεται συμβουλευτική υποστήριξη
από μέντορες Το πρόγραμμα θα βγει
σε δύο ή περισσότερους κύκλους
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ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Η διάρκεια της
επιχορήγησης του
προγράμματος ορίζεται
ως εξής
Δώδεκα μήνες

1 για πρόσληψη
ανέργων ηλικίας 18
29 ετών που είναι
εγγεγραμμένοι στο
μητρώο ανέργων
του 0ΑΕΔ για χρονικό
διάστημα από
3 έως 12 μήνες Μετά
τη λήξη της
οι
επιχορήγησης

επιχειρήσεις

δεσμεύονται

να διατηρήσουν

το προσωπικό
τους προϋπάρχον
και επιχορηγούμε
νο για 3 επιπλέον
μήνες χωρίς επιχορήγηση

Δεκαπέντε

2 μήνες

για

πρόσληψη

μακροχρόνια

ανέργων και
ΚΕΑ

δικαιούχων

χωρίς

δέσμευση
του
μετά τη
λήξη της επιχορήγησης
διατήρησης

προσωπικού
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ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕ

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Πρώτα
ο αριθμός

εισακτέων

και μειά
η δήλωση Πεδίου
από ιους μαθητές
►
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► ►

ΑΛΛΑΓΕΣ

Ανοίγει ο δρόμος
για μετεγγραφές
σε αδέλφια
φοιτητές
ΜΕ ΕΞΑΓΓΕΛΙΑ για νέο νόμο για
μετεγγραφές από τον υπουργό Παιδείας
ακόμα κι από τον ερχόμενο
Σεπτέμβρη επιπλέον δυνατότητα
για μεταφορά θέσης σε αδελφια
από το φετινό εαρινό εξάμηνο
Το εισοδηματικό όριο ορίζεται
στις 50.000 ευρώ για μια τετραμελή
οικογένεια ή στις 1 2.500 ευρώ
ανά άτομο σε μία οικογένεια
δίνεται

Η διορία της διαδικασίας των
επιπλέον μετεγγραφών θα
τις επόμενες μέρες από
το υπουργείο Παιδείας ενώ
για φέτος οι φοιτητές
των ΤΕΙ της περιφέρειας θα έχουν
δικαίωμα μετεγγραφής εφόσον
πληρούν τα κριτήρια στο Πανεπιστήμιο
Δυτικής Αττικής βάσει της
αντιστοίχησης των τμημάτων
Ο νέος νόμος που διευρύνει εκ
νέου το νόμο Μπαλτά του 201 5
για τις μετεγγραφές ορίζει τη
θέσης ενός φοιτητή στον
τόπο φοίτησης του αδελφού του
ή των γονέων του Σε περίπτωση
που το κατά κεφαλήν εισόδημα των
μελών μιας οικογένειας δεν υπερβαίνει
τις 5.000 ευρώ τα αδέρφια
φοιτητές μπορούν από κοινού να
ανακοινωθεί

αποκλειστικά

μεταφορά

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟ ΤΟΥ ΜΑΡΤΙΟΥ ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Ανατροπή oris δηλώσειε
Πεδίου λόγω νέου ΑΕΙ
□

ΕΛΠΙΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗ

τμήμα και σχολή και στη συνέχεια να
κάνουν δηλώσεις Βέβαια κι αυτός o
σχεδιασμός δεν είναι σίγουρο ότι θα
μπορέσει να εφαρμοστεί από φέτος
καθώς όλα τα αυστηρά χρονοδιαγράμματα
έχουν ανατραπεί

eoikonomidi@e-typos.com

του αριθμού εισακτέων
ανά πανεπιστήμιο και
Ανακοίνωση
στη συνέχεια δηλώσεις για
συμμετοχή στις Πανελλήνιες είναι το
νέο χρονοδιάγραμμα που σχεδιάζει το

υπουργείο Παιδείας Η αιφνίδια με
σουσης της σχολικής χρονιάς ένταξη
του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής στο
μηχανογραφικό δελτίο φέρνει ανατροπές
στη ρουτίνα του χρονοδιαγράμματος
των Πανελληνίων Οι μαθητές της
Γ Λυκείου θα πρέπει να περιμένουν
λίγες ακόμα μέρες μέχρι να κάνουν τις
δηλώσεις για συμμετοχή στις Πανελλήνιες
οι οποίες μετατίθενται για πρώτη
χρονιά το δεύτερο δεκαπενθήμερο του
Μαρτίου Νωρίτερα στην περίπτωση
που προλάβουν και σύμφωνα με
του υπουργού Παιδείας Κώστα
Γαβρόγλου μέχρι τις 1 5 Μαρτίου θα
δηλώσεις

ανακοινωθεί ο αριθμός εισακτέων
Μόλις την Παρασκευή βγήκε τσ
ΦΕΚ του νόμου για την ίδρυση του
Πανεπιστημίου και πλέον οι υπηρεσίες
του υπουργείου Παιδείας βρίσκονται
σε αγώνα δρόμου για να προλάβουν
τις ημερομηνίες Πηγές του υπουργείου
σημειώνουν στον Ε.Τ ότι κρίνεται
ως θετικό βήμα οι μαθητές πρώτα να
γνωρίζουν τον αριθμό εισακτέων ανά

ψήφιση του νόμου για το
Δυτικής Αττικής δεν έχει
απαντήσει σε φλέγοντα ζητήματα που
αφορούν στους υποψήφιους των
Δύο υπουργικές αποφάσεις
αναμένονται που θα ξεδιαλύνουν
Η

Πανεπιστήμιο

Πανελλαδικών

τον τρόπο πρόσβασης των υποψηφίων
στο νέο Πανεπιστήμιο
Υπουργική Απόφαση για τους μαθητές
των Γενικών Λυκείων που θα ορίζει
την κατανομή των νέων 5 σχολών και
26 τμημάτων του Πανεπιστημίου Δυτικής
►

Ο υπουργός Παιδείας Κώστας

Γαβρόγλου

Αττικής στα τέσσερα επιστημονικά
πεδία

Υπουργική Απόφαση για τους μαθητές
των Επαγγελματικών Λυκείων
που θα ορίζει την αντιστοίχηση των
►

Το υπουργείο Παιδεία
θέλει οι μαθητέβ
πρώτα να γνωρίζουν

τον αριθμό εισακτέων
ανά τμήμα και σχολή
και στη συνέχεια να
κάνουν δηλώσει

χι

τομέων του Λυκείου με τις σχολές
του νέου Πανεπιστημίου Υπενθυμίζεται
ότι φέτος για πρώτη χρονιά
οι υποψήφιοι των ΕΠΑΛ θα έχουν
πριμοδοτημένη πρόσβαση στο Πανεπιστήμιο
Δυτικής Αττικής Ενώ για τα
υπόλοιπα πανεπιστήμια το ποσοστό
για το ΠΔΑ θα
πρόσβασης είναι 5
φτάσει το 1 0 επιπλέον του αριθμού

εισακτέων

► ►

μετεγγραφούν με σειρά προτεραιότητας
είτε σε ίδρυμα στην περιοχή
όπου βρίσκονται οι γονείς του είτε
σε ίδρυμα της περιφέρειας εκτός
Αθήνας και Θεσσαλονίκης και τέλος
σε ίδρυμα που εδράζεται στις
δύο μεγάλες πόλεις

ΜΕΤΑ ΤΟ ΣτΕ

Δικαίωμα μετεγγραφής δεν
έχουν οι φοιτητές που έχουν

Απομάκρυνση
και πάλι

του πρύτανη
ΔΕΝ ΤΟΝ πτόησε τον υπουργό
Παιδείας Κώστα Γαβρόγλου
η απόφαση του ΣτΕ για
επιστροφή του Θανάση Καρα
μπίνη στη θέση του πρύτανη

κι έβγαλε εκ νέου απόφαση
με την οποία τον απομακρύνει
αυτή τη φορά από τα
του καθήκοντα Η
περίπτωση του κ Καραμπίνη
αποτέλεσε και αφορμή για
μεταξύ της τομε
άρχη Παιδείας της Ν.Δ Νίκης
και
του υπουργού
Κεραμέως
Παιδείας Κώστα Γαβρόγλου
Η κ Κεραμέως ανέφερε ότι
πρόκειται για μία ακόμα
πρωτοβουλία που
ακυρώνεται από το ΣτΕ με
τον υπουργό Παιδείας να
απαντά ότι διαφυλάσσει τη
νομιμότητα και προστατεύει
το κύρος του Δημοκρίτειου
διοικητικά

διαξιφισμούς

κυβερνητική

Πανεπιστημίου

υπερβεί τη διάρκεια φοίτησης των
εξαμήνων βάσει του προγράμματος
σπουδών οι φοιτητές που
έχουν ήδη λάβει μετεγγραφή και
όσοι είναι κάτοχοι στυχίου Τριτοβάθμιας

Εκπαίδευσης

Νέος νόμος

Υπενθυμίζεται ότι πριν από μερικές
εβδομάδες ο υπουργός
Παιδείας εξήγγειλε νέο νόμο για
τις μετεγγραφές ζητώντας από
τα κόμματα της αντιπολίτευσης
προτάσεις ώστε να συγκροτηθεί
ένας διακομματικός νόμος Ο
ίδιος ο Κώστας Γαβρόγλου
το ξεχείλωμα του
νόμου για τις μετεγγραφές Αν
και ο νόμος Μπαλτά ορίζει μόλις
1 5
επιπλέον του αριθμού
εισακτέων για τις μετεγγραφές
ο τελικός αριθμός τελικά φθάνει
ακόμα και πολλαπλάσια νούμερα
του αρχικού αριθμού εισακτέων
Λίγο πριν αρχίσουν πάντως οι τελικές
διεργασίες για το νέο νόμο
ο υπουργός αποφάσισε να
παραδέχθηκε

προχωρήσει

σε μία επιπλέον ρύθμιση

για τα αδελφια
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Ποιοι δικαιούνται μετεγγραφή
► Της

πέρας της προθεσμίας γίνεται

ΔΙΑΛΕΚΤΗ ΑΓΓΕΛΗ

•

επεξεργασία

των αιτήσεων και στη συνέχεια
καταρτίζεται ονομαστικός πίνακας ανά
σχολή ή τμήμα των αιτούντων μετεγγραφής
ο οποίος κυρώνεται από τον
υπουργό Παιδείας και κοινοποιείται
στις γραμματείες των σχολών/τμημάτων

κδόθηκε χθες η υπουργική απόφαση
σχετικά με τη μετεγγραφή αδελφών
προπτυχιακών φοιτητών ΑΕΙ που
σπουδάζουν σε διαφορετική Περιφερειακή
Ενότητα τόσο μεταξύ τους όσο
και από αυτήν όπου διαμένουν οι γονείς
τους Η απόφαση ορίζει ότι μόνο οι
φοιτητές των οποίων το κατά κεφαλήν
εισόδημα εφόσον διαθέτουν τέτοιο
και το εισόδημα των μελών την οικο
γένειάς τους δεν υπερβαίνουν το ποσό
των 12.500 ευρώ για το προηγούμενο
φορολογικό έτος έχουν δικαίωμα

Οι μετεγγραφέντες αφού ενημερωθούν
σχετικά με την πορεία της μετεγγραφής
τους μέσω της ηλεκτρονικής
πλατφόρμας του υπουργείου θα πρέπει
να προσκομίσουν όλα τα απαραίτητα

δικαιολογητικά για την ολοκλήρωση
της διαδικασίας όπως καταγράφονται
στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του
υπουργείου

μετεγγραφής

Στην περίπτωση που οι γονείς του
αιτούντος μετεγγραφή είναι διαζευγμένοι
τότε ως ετήσιο οικογενειακό
υπολογίζεται το εισόδημα του

Χάνουν το δικαίωμα

εισόδημα

Οι φοιτητές των οποίων η διάρκεια
φοίτησης έχει υπερβεί τη διάρκεια των
εξαμήνων που απαιτούνται για την
απόκτηση πτυχίου δεν έχουν δικαίωμα
μετεγγραφής Σημειώνεται ότι στην
περίπτωση που το ένα από τα δύο αδέλφια
ζητήσει μετεγγραφή τότε ο άλλος
αδελφός δεν πρέπει να έχει υπερβεί τα
προβλεπόμενα έτη φοίτησης κατά δύο
χρόνια Επίσης δεν δικαιούνται μετεγγραφή

γονέα στον οποίο υπάγεται ως εξαρτώμενο
μέλος ενώ αν ο φοιτητής λόγω
ατομικού εισοδήματος δεν εμφανίζε

Εισοδηματικά κριτήρια και προϋποθέσεις για τις μετεγγραφές αδελφών που σπουδάζουν
σε διαφορετικό νομό τόσο μεταξύ τους όσο και από τη μόνιμη κατοικία των γονέων τους
Τι προβλέπει η νέα υπουργική απόφαση

• Οι φοιτητές που με προσωπική

ται ως εξαρτώμενο μέλος τότε

υπολογίζεται

το εισόδημα του γονέα στη
δήλωση του οποίου αναγραφόταν ως
εξαρτώμενο μέλος πριν από την υποβολή
ατομικής δήλωσης
Οι φοιτητές που εμπίπτουν στην
παραπάνω περίπτωση έχουν τη δυνατότητα
να μετεγγραφούν σε αντίστοιχο
τμήμα με αυτό που φοιτούν στην
Περιφερειακή Ενότητα φοίτησης του
αδελφού τους με την προϋπόθεση ότι
ο δεύτερος Θα υποβάλει μέσω της ειδικά

διαμορφωμένης ηλεκτρονικής

πλατφόρμας του υπουργείου Παιδείας
https://transfer.it.minedu.gov.gr
υπεύθυνη δήλωση σχετικά με την
του καθ όλη τη διάρκεια της
παραμονή

φοίτησής του στη σχολή ή το τμήμα
φοίτησής του και τη μη άσκηση του
μετεγγραφής του
δικαιώματος

Ηλεκτρονική αίτηση
Στην περίπτωση που δεν υπάρχει
αντίστοιχο τμήμα στην Περιφερειακή
Ενότητα φοίτησης του δεύτερου αδελφού
τότε δίνεται η δυνατότητα μετεγγραφής
σε τμήμα της Περιφερειακής
Ενότητας της μόνιμης κατοικίας των
γονέων με την προϋπόθεση ότι ο δεύτερος
αδελφός θα υποβάλει ξανά υπεύθυνη
δήλωση με την οποία θα αποποιείται
το δικαίωμα μετεγγραφής του
Αν δεν πληρούνται τα παραπάνω
κριτήρια τότε τα αδέλφια μπορούν να

μετεγγραφούν από κοινού σε αντίστοιχα
τμήματα άλλης Περιφερειακής Ενότητας
πλην όμως Αθήνας και Θεσσαλονίκης
Στην περίπτωση που το κατά
κεφαλήν εισόδημα του φοιτητή και των
μελών της οικογένειάς του για το
φορολογικό έτος δεν υπερβαίνει
τις 5.000 ευρώ τότε τα αδέλφια
μπορούν να μετεγγραφούν από κοινού
σύμφωνα με τα παραπάνω ενώ αίρεται
και η απαγόρευση μετεγγραφής σε τμήματα
που εδρεύουν στην Περιφερειακή
Ενότητα Αθήνας ή Θεσσαλονίκης
Οι δικαιούχοι πρέπει να υποβάλουν
ηλεκτρονική αίτηση δηλώνοντας την
αντίστοιχη σχολή ή τμήμα καθώς και
τα στοιχεία του αδελφού τους Μετά το
προηγούμενο

αίτηση

έχουν διακόψει τη φοίτησή τους
εκτός αν η διακοπή οφείλεται σε
λόγους υγείας ή σε λόγους
ανωτέρας βίας
• Οι φοιτητές στους οποίους έχει ήδη
χορηγηθεί μετεγγραφή ή μεταφορά
θέσης εισαγωγής με εξαίρεση όσους
έχουν λάβει μετεγγραφή κατά το
έτος 2017-18
• Οι φοιτητές που είναι ήδη κάτοχοι
πτυχίου Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης
• Φοιτητές που έχουν εισαχθεί στα ΑΕΙ
ως παιδιά των Ελλήνων του εξωτερικού
αλλοδαποί φοιτητές υπότροφοι
ομογενείς καθώς και αθλητές που
στην τριτοβάθμια με διάκριση
σύμφωνα με το άρθρο 34 του ν
2725/1999
αποδεδειγμένους

ακαδημαϊκό

εισήχθησαν
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0ταχνολογώντας

ο▼

Τα Νέα δίνουν έμφαση στον

Με ιον ΔΗΜΗΤΡΗ ΤΡΙΜΗ

κρυφτεί κάτω από το χαλί των νομικίστικων
προφάσεων ο βόρβορος της διαφθοράς

ανοιχτό

ο

πλέον πόλεμο της κυβέρνησης με

▼

Στουρνάρα και βεβαίως εξαίρουν τη στάση

και τις απόψεις του διοικητή της

Τράπεζας

της Ελλάδος για το μέλλον της χώρας
Γιάννης Στουρνάρας αδιαφορεί για τις
αναφορές περί σκοπιμότητας τονίζοντας
σε συνομιλητές του ότι οι απόψεις του
είναι σταθερές και εκφράζονται με μόνο
γνώμονα τη σταθερότητα του συστήματος
Παράλληλα υπογραμμίζει ότι η θέση του
για πιστοληπτική γραμμή έχει εκφραστεί
από αρκετούς θεσμικούς παράγοντες της
ευρωζώνης και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής
Τράπεζας ενώ στην ίδια γραμμή ήταν και
ο πρώην πρωθυπουργός Κώστας Σημίτης
Ο κεντρικός τραπεζίτης διαμηνύει πως δεν
έχει καμία διάθεση να παραιτηθεί από το
πόστο του
Ο

Ο
▼

Ερχονται 2.800 κατασχέσεις ημερησίως
εκτιμά η Ναυτεμπορική αναφερόμενη
στις ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις
προς το Δημόσιο Σημειώνει ότι το σύνολο
των οφειλετών ανέρχεται σε 4.068.077 εκ
των οποίων 1.050.077 έχουν πέσει στα
των αναγκαστικών μέτρων Εξηγεί
ωστόσο ότι Η έκθεση κατάσχεσης δεν
σημαίνει φυσικά πλειστηριασμό Εφόσον
όμως ο οφειλέτης δεν έχει εντάξει τις οφειλές
του σε πρόγραμμα ρύθμισης έπειτα από
παρέλευση σαράντα ημερών και το αργότερο
σε τέσσερις μήνες από την κατάσχεση ο
προϊστάμενος της αρμόδιας Εφορίας ορίζει
Σε κάθε
ημερομηνία πλειστηριασμού
περίπτωση η αναστολή εκτέλεσης του
προγράμματος πλειστηριασμού
μπορεί να γίνει με την ένταξη του οφειλέτη
σε πρόγραμμα ρύθμισης
δίχτυα

εκδοθέντος

ο

▼ Η Δημοκρατία σχολιάζει τα ευρήματα
της δημοσκόπησης της Pulse για το

Διαδήλωσαν κατά των νέων
γράφει το Εθνος εννοώντας
όσους κληρικούς πολύτεκνους της ΑΣΠΕ
και άλλων οργανώσεων διαμαρτυρήθηκαν
την Κυριακή το μεσημέρι έξω από τη Βουλή
κατά της κυβέρνησης μαζί φυσικά με τη
ναζιστική Χρυσή Αυγή Οπως τονίζουν
στην ανακοίνωσή τους η ΑΣΠΕ και τα
σωματεία τα νέα Θρησκευτικά
έρχονται σε αντίθεση με το Σύνταγμα και
τους νόμους της Ελλάδας υποβαθμίζουν
ύπουλα το πρόσωπο του Χριστού και την
αλήθεια της Ορθοδοξίας οδηγούν στην
πανθρησκεία και τον αγνωστικισμό και
στηρίζουν την άνιση μεταχείριση των
μαθητών σε σχέση με τις μικρές
ομάδες των αλλοθρήσκων Το κύμα κατά
των νέων βιβλίων των Θρησκευτικών έχει
εκδηλωθεί σε αρκετές περιοχές ανά την
Ελλάδα ενώ σε κάποιες περιπτώσεις οι
αντιδράσεις συνοδεύονται με επιστροφές
βιβλίων στο υπουργείο Παιδείας Είθε να
μην αρχίσουν και να τα καίνε
Θρησκευτικών

χριστιανικά

Την άνοιξη η πυκνή ομίχλη σιο λιμάνι
τον Xôvpc Κονγκ είναι συνηθισμένη

Μεταξύ των πολλών
υπάρχουν
σημαντικών συμπερασμάτων
και τα ακόλουθα Να αλλάξει ο νόμος περί
ευθύνης υπουργών λέει το 73 Καμπανάκι
στην Πειραιώς κλείνει κι άλλο η ψαλίδα
ο ΣΥΡΙΖΑ Μόνο το 30 των ψηφοφόρων
της Νέας Δημοκρατίας πιστεύει ότι το θέμα
Ο λαός μας θέλει
δεν είναι σκάνδαλο
πάση θυσία να διερευνηθούν δικαστικά
όλες οι υποθέσεις για τις οποίες υπάρχουν
στοιχεία ενδείξεις και μαρτυρίες και να μην
σκάνδαλο Novartis

ορθοδόξων
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ΝΕΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ Κ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

Δεύτερη
παύση για
τον Καραμπίνη
Αμεσα αντέδρασε το υπουργείο Παιδείας σε απόφαση του ΣτΕ που
αμφισβητούσε όχι την ουσία αλλά τη νομική επάρκεια της πρώτης
απόφασης παύσης του πρύτανη του Πανεπιστημίου Θράκης για τα
σκάνδαλα που αποκάλυψε η Εφ.Συν
► Του

ΚΩΣΤΑ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ

νέα αποχή από τα διοικητικά
καθήκοντά του έθεσε χθες
ο υπουργός Παιδείας Κώστας
Γαβρόγλου τον τέως πλέον
ε

πρύτανη του Δημοκρίτειου
Πανεπιστημίου Θράκης Αθ
Καραμπίνη ενώ καθήκοντα
πρύτανη εξακολουθεί να εκτελεί
ο Σταύρος Τουλουπίδης

αντιπρύτανης ακαδημαϊκών
υποθέσεων
Οι εξελίξεις ήταν

καταιγιστικές

τις τελευταίες μέρες
στο ακριτικό ίδρυμα καθώς
την Παρασκευή έγινε γνωστή
η απόφαση του ΣτΕ περί της
αίτησης ακύρωσης του Καραμπίνη
ως προς την παύση του
από τον υπουργό Σύμφωνα με
τις διαρροές της σχετικής απόφασης
το ΣτΕ φαινόταν να
αρχικά τον πρύτανη
με αποτέλεσμα ο τελευταίος
να βιαστεί να εκδώσει πανηγυρική
ανακοίνωση η οποία
μάλιστα παρουσιάστηκε ως
από το ΑΠΕ Η αίτησή
μου έγινε αποδεκτή δημοσιεύτηκε
και επανέρχομαι
στα καθήκοντά μου
δικαιώνει

είδηση

αναδρομικά

Αλαλούμ χθες στη Σύγκλητο

Οπως είχα δηλώσει και κατά
το παρελθόν έχω απόλυτη
εμπιστοσύνη στην ελληνική
Δικαιοσύνη και θέλω να
όλη την κοινωνία
της Θράκης να συσπειρωθούμε
γύρω από το πανεπιστήμιο
μας υποστήριξε σε δήλωσή
του ο Αθ Καραμπίνης την
παρακαλέσω

Παρασκευή

Ωστόσο η εξέλιξη δεν τον
δικαίωσε καθώς το ΣτΕ δεν
εξέτασε την ουσία των κατηγοριών
για τα πειθαρχικά
αλλά αποφάνθηκε
πως δεν υπήρχε επαρκής
νομική αιτιολόγηση της απόφασης
παραπτώματα

Γαβρόγλου

Ακολουθώντας

την απόφαση του ΣτΕ το
υπουργείο εξέδωσε χθες νέα
απόφαση με την απαραίτητη
αιτιολογία κοινοποιώντας
επίσημα την είδηση της νέας
παύσης στο πανεπιστήμιο

Ακυρη διαδικασία

Προτού προλάβει καν να
ανακοινώσει ο υπουργός Παιδείας
την απόφασή του ο ΑΘ
Καραμπίνης χωρίς να έχει
αρμοδιότητα όρισε από μόνος
του Σύγκλητο χθες το πρωί

παρά την έντονη διαφοροποίηση
του νυν πρύτανη Του

λουπίδη Ακολούθησαν
στιγμές καθώς
αρκετά μέλη της Συγκλήτου
προσήλθαν χθες σε μια άκυρη
εκ των πραγμάτων διαδικασία
στην οποία προήδρευσε ο
κ Καραμπίνης καθώς μεταξύ
άλλων ήταν άρρωστος ο Στ
Τουλουπίδης Την ίδια ώρα
που υπό την προεδρία Καραμπίνη
η Σύγκλητος εξέδιδε
βιαστική ανακοίνωση με την
οποία χαιρέτιζε την απόφαση
του ΣτΕ το νομικό τμήμα
του υπουργείου Παιδείας είχε
ήδη εκδώσει την απόφαση
παύσης του που ισχύει μέχρι
να εκδικαστεί η υπόθεση στο
πειθαρχικό συμβούλιο των
πρυτάνεων το οποίο είναι το
αρμόδιο όργανο να αποφασίσει
περί της βασιμότητας των

ποιήσει το Θέμα έκανε η Ν.Δ
χθες το απόγευμα καθώς η

τομεάρχης Παιδείας Νίκη
Κεραμέως δήλωσε πως για

κωμικοτραγικές

αποδιδόμενων κατηγοριών και
το ύφος των ενδεχόμενων ποινών
Αξίζει να σημειωθεί πως
το υπουργείο Παιδείας δεν
άποψη περί των κατηγοριών
ωστόσο επειδή πρόκειται
για βαρύτατα αδικήματα
τον κ Καραμπίνη

άλλη μία φορά το Συμβούλιο
της Επικρατείας ακυρώνει
πρωτοβουλία του υπουργείου
Παιδείας Η κυβέρνηση πρέπει
επιτέλους να αντιληφθεί
ότι οφείλει να σέβεται το
και τους νόμους και το
υπουργείο Παιδείας να
άμεσα με την απόφαση
του ΣτΕ Μέχρι σήμερα
η ηγεσία της Ν.Δ είχε πάρει
αποστάσεις από τα εμπλεκόμενα
πρόσωπα στα σκάνδαλα
στο ΔΠΘ τα οποία ανέδειξε η
έρευνα της Εφ.Συν
Σύνταγμα

συμμορφωθεί

Αμεση απάντηση
Αμεσα αντέδρασε το
Ο υπ

ΠαιδείαίΚ ΓαβρογΛου Ιπανω

έδεσε νομικά την απόφαση για την
παύση του πρύτανη του Δημοκρίτειου
Πανεπιστημίου θράκπί Αθ
Καραμπίνη

εκφέρει

απομακρύνει

από τα καθήκοντά του ώστε να

μπορέσουν να διερευνηθούν
απρόσκοπτα οι κατηγορίες
Προσπάθεια να πολιτικο¬

υπουργείο Παιδείας με νέα
ανακοίνωση Δυστυχώς η κ
Κεραμέως θα πρέπει να
την απόφαση του
ΣτΕ για το συγκεκριμένο θέμα
και να είναι πιο προσεκτική
όταν εκφράζει την υποστήρι
ξή της στον πρώην Πρύτανη
του ΔΠΘ Ο κ Καραμπίνης έχει
παραπεμφθεί στο Πειθαρχικό
VmiRm'iAin
t-l I I ΙΤΛ11
V PÎVfll
L-l Î'^1[JV>MJ1HÎ νήτ
Lit Ul cPni
l-l,U I
ρετικά σοβαρό και η παραπομπή
του είναι αποτέλεσμα του
πορίσματος-καταπέλτη του
ξαναδιαβάσει

1

1

I

V

Σώματος Επιθεωρητών Δημόσιας
Διοίκησης όπου αναφέρονται
αξιόποινες πράξεις που
καταρρακώνουν το ακαδημαϊκό

ήθος του Δημοκρίτειου
Πανεπιστημίου Θράκης Και
κάτι ακόμη κάποιοι δηλαδή
το υπουργείο Παιδείας θα
πρέπει να προστατέψουν το
κύρος του Δημοκρίτειου
Πανεπιστημίου
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ΣΧΟΛΙΟ

Της Λινας Γιάνναρου

Δημιουργική
γραφή
ορυμαγδό της επικαιρότητας παρ
ολίγον να διαφύγουν την προσοχή μας
μερικές πολύ σοβαρές εξελίξεις Η ΕΛΜΕ
Ημαθίας για παράδειγμα με πύρινη ανακαί
νωσή της 2/3/18 κάλεσε το υπουργείο Παιδείας
να σταματήσει τον διαγωνισμό PISA
που διεξάγεται αυτό το διάστημα στη χώρα
μας όπως και σε 70 άλλες χώρες παγκοσμίως
Πρόκειται για ενα διαγωνισμό που στηρίζεται
και προωθείται από τον ΟΟΣΑ ενός οργανισμού
sic που υπηρετεί με τις αρχές και στόχους
του πολιτικές άγριας λιτότητας και
στα κοινωνικά αγαθά στο όνομα
της ανταγωνιστικότητας Και συνεχίζει Ο
Διαγωνισμός PISA κινείται σε μια εκπαιδευτικό
λογική που επιβραβεύει μόνο δεξιότητες σε
μερικά πεδία Εισάγει και εδραιώνει

Στον

περικοπών

αποκλειστικά

την ωφελιμιστική αντίληψη για
τη γνώση Σύμφωνα με την αντίληψη αυτή
χρήσιμη είναι μόνον η γνώση που φέρνει
άμεσα οφέλη Αυτό σημαίνει πως η εκπαίδευση
ταυ μαθητή θα πρέπει να είναι στραμμένη
σε χρηστικές και επικοινωνιακές
δεξιότητες

για την καθημερινή και επαγγελματική
του ζωή σε βάρος της γενικής
Τι πήγαμε να πάθουμε
Για όσους δεν γνωρίζουν ο PISA που
κάθε τρία χρόνια έχει στόχο τη
της ικανότητας εφαρμογής των γνώσεων
και δεξιοτήτων που αποκτούν τα παιδιά
στο σχολείο στην επίλυση προβλημάτων της
καθημερινής ζωής Το 2015 οι Ελληνες
είχαν καταλάβει την 32η θέση ανάμεσα
στις 35 χώρες-μέλη του ΟΟΣΑ μια μάλλον
κακή επίδοση Εχουμε πλήρη συνείδηση
των προβλημάτων και των αδυναμιών του
εκπαιδευτικού μας συστήματος που έχουν
επιταθεί αφόρητα σε συνθήκες κρίσης και
μόρφωσης

διεξάγεται
διερεύνηση

μαθητές

εφαρμογής των καταστροφικών μνημονιακών

πολιτικών Πιστεύουμε όμως ότι οδηγός
στην όποια προσπάθεια για τη βελτίωσή του
δεν μπορεί να είναι οι κατευθύνσεις του
ΟΟΣΑ της Ε.Ε και γενικότερα η φιλοσοφία
και οι επιδιώξεις των δυνάμεων της αγοράς
καταλήγει n ανακοίνωση
Ηταν περιττό αλλά έβαλα το τελευταίο
αυτό απόσπασμα στην αναζήτηση Ηταν
copy paste όπως και σχεδόν το σύνολο του
κειμένου από διάφορες πηγές από την
της ΟΛΜΕ μετά την παταγώδη
αποτυχία των Ελλήνων μαθητών στον
το 2009 προ μνημονίων Το 2018
οι λειτουργοί μέσης εκπαίδευσης Ημαθίας
τοποθέτηση

διαγωνισμό

πρόσθεσαν απλώς τη φράση περί μνημονιακών
πολιτικών καθώς και το Ε.Ε σε
στρατηγικό σημείο ενδεχομένως ως ένα
δημιουργικής εφαρμογής των
τους στην καθημερινή ζωή Σ.σ
το Δ.Σ της Ενωσης ελέγχεται από τη ΔΑΚΕ
παράδειγμα

δεξιοτήτων

16. ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΟ ΛΥΚΕΙΟ
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ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ

Απαγόρευση χρήσης
κινητών στο λύκειο
ΠΑΡΙΣΙ Νομοσχέδιο με στόχο την
απαγόρευση της χρήσης κινητών
σε όλα τα γαλλικά λύκεια
θα ψηφίσει η κυβέρνηση του
Εντουάρ Φιλίπ σύμφωνα
με τον υπουργό Παιδείας της χώρας
Ζαν-Μισέλ Μπλανκέ Η απαγόρευση
θα τεθεί σε εφαρμονή από τον ερχόμενο
Σεπτέμβριο Το ν/σ θα εξετασθεί
από τη νομοπαρασκευαστική
τηλεφώνων

πρωθυπουργού

επιτροπή την επόμενη εβδομάδα Η
απαγόρευση μπορεί να είναι μαλακή
ή να είναι σκληρή Πολλά λύκεια
απαγορεύουν ήδη την προσέλευση
των μαθητών με κινητά τηλέφωνα
επιτρέποντας την κατάσχεσή
τους από το προσωπικό Η μαλακή
απαγόρευση θα υποχρεώνει τον μαθητή
να αποθηκεύει το κινητό στην
τσάντα του εξήγησε ο υπουργός

17. ΕΛΙΓΜΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ ΓΙΑ ΠΡΥΤΑΝΗ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ
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Ελιγμός Γαβρόγλου
για πρύτανη Δημοκρίτειου
Παιδείας Κώστας
με ελιγμό παραβλέπει
επί της ουσίας απόφαση του

Ο υπουργός

Γαβρόγλου

Συμβουλίου

της Επικρατείας Στις
Ιουλίου 2017 το υπουργείο
είχε θέσει σε καθεστώς αποχής
τον πρύτανη του Δημοκρίτειου
Πανεπιστημίου Θράκης ΔΠΘ
Αθανάσιο Καραμπίνη από την
άσκηση των καθηκόντων του
μέχρι την έκδοση οριστικής
10

απόφασης

του πειθαρχικού συμβουλίου
ΔΕΠ ύστερα από πόρισμα
του Σώματος Επιθεωρητών
Διοίκησης Ο πρύτανης
προσέφυγε στο ΣτΕ το οποίο
πρόσφατα ακύρωσε την απόφαση
του υπουργού Χθες με ανα
κοίνωσή του ο κ Γαβρόγλου δήλωσε
Δημόσιας

ότι ακολουθώντας την

απόφαση του ΣτΕ θα προχωρήσει
σε εκ νέου έκδοση απόφασης
προκειμένου να τεθεί σε αποχή
από τα διοικητικό του καθήκοντα
ο κ Καραμπίνης Η διασφάλιση

της ακαδημαϊκότητας στο μεγαλύτερο
συνοριακό πανεπιστήμιο
της χώρας αποτελεί βασική
της πολιτείας
Σύμφωνα με το ΣτΕ το υπουργείο
δεν διατύπωσε ειδικώς

μέριμνα

αιτιολογημένη

αντίθετη κρίση
για την απόφαση να τεθεί σε
αποχή ο κ Καραμπίνης όπως είναι
απαραίτητο και με δεδομένο
ότι η Σύγκλητος του ΔΠΘ έχει

κάνει αντίθετη γνωμοδότηση

Στελέχη του υπουργείου ανέφεραν
χθες στην Κ ότι ο κ
Γαβρόγλου

θα αιτιολογήσει την
απόφασή του όπως ζητεί το ΣτΕ
Η εξέλιξη αυτή προκάλεσε την
αντίδραση της τομεάρχου Παιδείας
της Ν.Δ Νίκης Κεραμέως
που δήλωσε ότι για άλλη μία
φορά το ΣτΕ ακυρώνει πρωτοβουλία
του υπουργείου Παιδείας
Πέρυσι τέτοια εποχή το ΣτΕ είχε
κρίνει ότι ο τρόπος επιλογής των
διευθυντών σχολικών μονάδων
που εισήγαγε η κυβέρνηση ΣΥ
ΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ προσέκρουε στο Σύνταγμα
Η κυβέρνηση πρέπει
να αντιληφθεί ότι οφείλει
να σέβεται το Σύνταγμα και τους
νόμους και το υπουργείο να
άμεσα με την απόφαση
του ΣτΕ Το υπουργείο διαφυλάσσει
επιτέλους

συμμορφωθεί

την νομιμότητα και
τις αποφάσεις του ΣτΕ τις
οποίες και εφαρμόζει απάντησε
ο κ Γαβρόγλου
Από την πλευρά της η Σύγκλητος
του Δημοκριτείου
στήριξη στον κ Καραμπίνη
ο οποίος μιλώντας στην
Κ έκανε λόγο για προσπάθεια
του κ Γαβρόγλου να κλείσει το
ΔΠΘ Οπως είπε αυτό φαίνεται
και από τη μη χρηματοδότησή
του σε αντίθεση με άλλα ΑΕΙ
που πήραν κονδύλια για τη σίτιση
και τη στέγαση των φοιτητών
σέβεται

προσέφερε

ΑΠ Λ
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•

Πανελλαδικές Εξετάσεις

Πριν καταθέσουν την αίτηση για τη
συμμετοχή τους στις Πανελλαδικές
Εξετάσεις θα γνωρίζουν φέτος οι
υποψήφιοι τον αριθμό των θέσεων
στις σχολές που επιθυμούν Σελ 6
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Αιτήσεις για Πανελλαδικές
μετά την ανακοίνωση θέσεων
Στο ίδια επίπεδα με πέρυσι θα
ο φετινός αριθμός εισακτέων
σε πανεπιστήμια και ΤΕΙ
κινηθεί

Μάλιστα για πρώτη φορά τα
χρόνια οι υποψήφιοι θα
γνωρίζουν τον αριθμό των
στις σχολές που επιθυμούν
πριν καταθέσουν την αίτηση
συμμετοχής τους στις εξετάσεις
Η κατάθεση θα γίνει ηλεκτρονικά
το δεύτερο δεκαπενθήμερο του
Μαρτίου Αυτό δεν αποκλείεται
να επηρεάσει κάποιους υποψηφίους
τελευταία

θέσεων

ως προς το πέμπτο μάθημμ

στο οποίο θα επιλέξουν να
και το οποίο τους
να διεκδικήσουν σχολές
και τμήματα από ένα δεύτερο
επιστημονικό πεδίο
Χθες ο υπουργός Παιδείας Κώστας
Γαβρόγλου δήλωσε στον
Ρ/Σ Στο Κόκκινο ότι ο αριθμός
των εισακτέων δεν θα μειωθεί σε
σχέση με πέρυσι παρότι τα ΤΕΙ
Αθηνών και Πειραιώς με συνολικά
40 τμήματα θα συγχωνευθούν
στο Πανεπιστήμιο Δυτικής
Αττικής με 26 τμήματα Οπως
είχε δημοσιοποιήσει η Κ φύλλο
17-18/3 ο αριθμός των εισακτέων
αναμένεται ότι φέτος θα κινηθεί
λίγο πάνω από τις 70.000 στα
ίδια δηλαδή επίπεδα με πέρυσι
που ήταν 70.726 Πάντως θα
υπάρξει μείωση των θέσεων των
περιζήτητων ιατρικών σχολών
όπως και ψαλιδίσματα στον αριθ¬
εξετασθούν

επιτρέπει

μό εισακτέων άλλων δημοφιλών
σχολών ενώ θα πριμοδοτηθούν
έστω και λίγο οι ανθρωπιστικές
και κοινωνικές σπουδές για να
καλυφθεί η ζήτηση από τους
της ομάδας θεωρητικού
υποψηφίους

προσανατολισμού

Μετεγγραφές

Στις 50.000 ευρώ ορίσθηκε

σύμφωνα με υπουργική απόφαση

το ανώτατο οικογενειακό εισόδημα
που πρέπει να έχει μία
οικογένεια ώστε τα
δύο παιδιά της που φοιτούν σε
διαφορετικές πόλεις να πάρουν
μετεγγραφή είτε εντός έδρας
εάν υπάρχουν αντίστοιχες σχολές
ή εάν δεν υπάρχουν σε
μία άλλη πόλη Η αίτηση των φοιτητών
θα υποβληθεί ηλεκτρονικά
και η προθεσμία θα ανακοινωθεί
τις προσεχείς ημέρες
Από την άλλη ο κ Γαβρόγλου
καθησύχασε τους διδάσκοντες
στα ΤΕΙ διαψεύδοντας όσους
υποστηρίζουν ότι λόγω της
των δύο ΤΕΙ θα υπάρξουν
απολύσεις καθηγητών και
προσωπικού
Βεβαίως σι διδάσκοντες έχουν
ανακοινώσει κινητοποιήσεις για
τις μισθολογικές τους περικοπές
αύριο στις 12.00 στο υπουργείο
τετραμελής

συγχώνευσης

Παιδείας και την Πέμπτη στο

υπουργείο Οικονομικών
ΑΠ Λ
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• PISA: Χθες ξεκίνησε ο

διαγωνισμός

PISA του ΟΟΣΑ με τη συμμετο
χπ 7.000 Ελλήνων μαθητών. Το

βάρος

φέτος δίδεται στην κατανόηση
κειμένου, ενώ οι μαθητές θα εξεταστούν
επιπλέον και στις «Γνώσεις
και δεξιότητες του πολίτη του
κόσμου».

Σελ. 6
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Εναρκτήριο λάκτισμα για PISA
Περίπου 7.000 15χρονα Ελληνόπουλα θα λάβουν μέρος στον διαγωνισμό
Γου ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΛΑΚΑΣΑ

Στα θρανία του διαγωνισμού PISA
του ΟΟΣΑ Θα καθήσουν περίπου
7.000 δεκαπεντάχρονα Ελληνόπουλα
με την ελπίδα αυτή τη φορά
η χώρα μας να ξεκολλήσει από
τις μέτριες επιδόσεις των
διαγωνισμών Ο
έκανε έναρξη χθες θα
έχει διάρκεια έως τα τέλη Μαρτίου
και θα συμμετάσχουν μαθητές
από 268 δημόσια και ιδιωτικά
Και φέτος υπήρξαν
από τοπικές ενώσεις
καθηγητών σε Αχαΐα Κρήτη
Αττική που βάλλουν κατά των
πρακτικών και των επιταγών του
προηγούμενων

διαγωνισμός

γυμνάσια

αντιδράσεις

ΟΟΣΑ αλλά θεωρούνται ηπιότερες
εκείνων του 2015

Ειδικότερα στον διαγωνισμό
τριετία οι
μαθητές εξετάζονται σε τρία
φυσικές επιστήμες
μαθηματικά κατανόηση κειμένου
αλλά κάθε φορά δίνεται βάρος
σε ένα εξ αυτών ενώ προστίθεται
και ακόμη μία εξέταση πάνω
σε μια ειδική δεξιότητα που
ότι πρέπει να έχουν οι
που διενεργείται ανά

αντικείμενα

θεωρείται

μαθητές Οπως ανέφερε χθες
στην Κ η Χρύσα Σοφιανοπού
λου επίκουρη καθηγήτρια στο
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο και
εθνική διαχειρίστρια του PISA
στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια
απασχολούν τη διεθνή εκπαιδευτική
κοινότητα ερωτήματα

Ετσι στην έρευνα PISA 2018 κύριο
γνωστικό αντικείμενο είναι η
κειμένου ενώ φέτος έχει
ενταχθεί ένα νέο γνωστικό αντικείμενο
το 2015 υπήρχε η

όπως n ύπαρξη ή όχι μιας ξεχωριστής
ικανότητας που να εφο

αναφέρεται στην
ικανότητα να αναλύει κάποιος
παγκόσμια και διαπολιτισμικά
με κριτική σκέψη και από
διαφορετικές οπτικές για να
πώς οι διαφορές μεταξύ
των ατόμων επηρεάζουν τις
τις κρίσεις και τις ιδέες
που έχει κάποιος για τον εαυτό
του και τους άλλους τονίζει η
κ Σοφιανοπούλου
Η Ελλάδα έως τώρα έχει πολύ
μέτριες επιδόσεις στον PISA
στον τελευταίο διαγωνισμό
του 2015 μετείχαν 72 χώρες
35 χώρες του ΟΟΣΑ και 37
συνεργαζόμενες και αξιολογήθηκαν
περίπου 540.000 μαθητές
Στις φυσικές επιστήμες όπου δόθηκε
το βάρος όπως και στα
οι Ελληνες μαθητές
έφεραν τη χώρα μας στην 43η θέ¬

κατανόηση

συνεργατική

επίλυση προβλήματος
Πρόκειται για τις Γνώσεις και

δεξιότητες του πολίτη του

κόσμου

Ο όρος

θέματα

0 διαγωνισμός ξεκίνησε
χθες

Φέτος

εξετάζονται

και οι Γνώσεις
και δεξιότητες του πολίτη
του κόσμου
διάζει τους νέους ανθρώπους ώστε

να μπορούν να ανταποκριθούν
στις απαιτήσεις των πολιτισμικά
διαφορετικών και ψηφιακά
κοινοτήτων στις οποίες
δουλεύουν και αναπτύσσουν
κοινωνικές σχέσεις Αν όντως
υπάρχει μια τέτοια ικανότητα
ζητούμενο είναι πώς αυτή θα έπρεπε
να καλλιεργηθεί στο σχολείο
συνδεδεμένων

κατανοήσει

αντιλήψεις

Ενδεικτικά

μαθηματικά

ση ενώ στην κατανόηση κειμένου
η Ελλάδα κατετάγη 41η Ετσι η
Ελλάδα κατατάχθηκε και στα τρία
τεστ στην ομάδα των χωρών μαζί
με Σλοβακία Χιλή και Βουλγαρία
ενδεικτικά με χαμηλότερη επίδοση
από τον μέσο όρο του ΟΟΣΑ
και με στατιστικά σημαντική διαφορά
Μάλιστα από το 2000 οπότε
έγινε ο πρώτος PISA έως σήμερα
οι επιδόσεις της Ελλάδας
και στα τρία πεδία είναι κάτω από
τον μέσο όρο του ΟΟΣΑ

Διορισμοί

Χθες ο υπ Παιδείας Κ Γαβρό
γλου επανέλαβε ότι προτεραιότητα

του υπουργείου είναι οι διορισμοί
μονίμων ενώ για την κόντρα με
τους δήμους ως προς την καθιέρωση
της δίχρονης υποχρεωτικής
προσχολικής αγωγής ο κ Γαβρό
γλου ανέφερε ότι θα συσταθεί
για να μελετήσει το θέμα
Οπως είπε τώρα δεκάδες χιλιάδες
παιδιά μένουν έξω από τους παιδικούς
σταθμούς που ανήκουν
στην ευθύνη των δήμων διότι οι
παιδικοί σταθμοί δεν έχουν χώρους
να τα φιλοξενήσουν
επιτροπή
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Ρύθμιση για τις μετεγγραφές φοιτητών
χτες η Υπουργική Απόφαση που ρυθμίζει τα θέματα
και αφορά αδέλφια που σπουδάζουν σε διαφορετικές
Υπεγράφη
πόλεις Η ρύθμιση έρχεται μετά από την πίεση που δημιουργούν
οι δυσκολίες της λαϊκής οικογένειας να σπουδάσει τα παιδιά
της σε άλλη πόλη αφού η φοιτητική μέριμνα είναι πολύ πίσω από
τις ανάγκες και μετά από κινητοποιήσεις που ανέδειξαν το ζήτημα
Η Υπουργική Απόφαση αφορά αδέλφια προπτυχιακούς φοιτητές
που σπουδάζουν σε διαφορετική Περιφερειακή Ενότητα τόσο
μεταξύ τους όσο και από την Περιφερειακή Ενότητα στην
οι γονείς τους διαμένουν μόνιμα ή έχουν πλήρη κυριότητα ή
κατοικίας και εφόσον το κατά κεφαλήν εισόδημα του
φοιτητή εάν διαθέτει ίδιο εισόδημα και των μελών της
οικογένειας του για το προηγούμενο φορολογικό έτος δεν υπερ¬
μετεγγραφών

οποία

επικαρπία

δικαιούχου

βαίνουν αυτοτελώς το ποσό των δωδεκάμισι χιλιάδων 12.500 ευ
ρώ σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος
όπως διατυπώνεται
Προβλέπεται επίσης πως αν δεν υπάρχει αντίστοιχο Τμήμα στην
Περιφερειακή Ενότητα φοίτησης του αδερφού του ο φοιτητής μπορεί
να μετεγγραφεί σε αντίστοιχο Τμήμα που εδρεύει στην Περιφερειακή
Ενότητα της μόνιμης κατοικίας των γονέων του ενώ αν δεν
πληρούνται τα ανωτέρω κριτήρια ορίζεται πως τα αδέρφια μπορούν
να μετεγγραφούν από κοινού σε αντίστοιχα Τμήματα που εδρεύουν
σε άλλη Περιφερειακή Ενότητα πλην Αθήνας και θεσσαλονίκης
Σε περίπτωση που το κατά κεφαλήν εισόδημα του φοιτητή και
των μελών της οικογένειάς του δεν υπερβαίνει το ποσό των 5.000
ευρώ τα αδέρφια φοιτητές μπορούν να μετεγγραφούν από κοινού
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ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Καταδικάζουν την επίθεση
των ΜΑΤ εναντίον εκπαιδευτικών
Ανακοίνωση της Πανελλαδικής Γραμματείας Εκπαιδευτικών του ΠΑΜΕ
άγρια καταστολή, με την οποία η

κυβέρνηση

απάντησε στη μαχητική
εκπαιδευτικών στο υπουργείο
Παιδείας, καταδικάζουν με ανακοινώσεις
τους δεκάδες σωματεία εκπαιδευτικών.
Αναπληρωτές και μόνιμοι εκπαιδευτικοί, με
τη μαζική τους κινητοποίηση την περασμένη
Παρασκευή, απαίτησαν να μπει τέλος στην
αδιοριστία, μόνιμη και σταθερή δουλειά για
τους συμβασιούχους που χρόνια τώρα γυρίζουν
τη χώρα καλύπτοντας ανάγκες.
Το υπουργείο Παιδείας, από την πλευρά
του, αφού επαναλαμβάνει για πολλοστή φορά
διαδήλωση

Την

ότι οι μόνιμοι διορισμοί είναι «βασική
εξακολουθώντας να μην προχωρά
στην υλοποίησή τους, σε δελτίο Τύπου,
σχετικά με την κινητοποίηση, δηλώνει
πως αυτή «δεν αντιμετωπίστηκε με τον δέοντα
τρόπο» και ότι «θα υπάρξει άμεσα
προτεραιότητα»

συνάντηση

με την ΕΛΑΣ, ώστε να δρομολογηθεί

περαιτέρω συντονισμός για να μη
παρόμοια περιστατικά». Αναφέρει,
επίσης, πως επρόκειτο να πραγματοποιηθεί
συνάντηση του υφυπουργού και
του γενικού γραμματέα του υπουργείου Παιδείας
με ΟΛΜΕ και ΔΟΕ, όμως «η συνάντηση
αυτή δεν έγινε δυνατό να πραγματοποιηθεί,
καθώς δύο ομάδες διαδηλωτών (η μία
με σημαίες του ΠΑΜΕ) εισέβαλαν στο χώρο
του υπουργείου, πηδώντας από τα κάγκελα
του προαυλίου».
«Τα κυβερνητικά ψέματα ξεπέρασαν κάθε
όριο!», αναφέρει σε ανακοίνωσή της η
Γραμματεία Εκπαιδευτικών του
ΠΑΜΕ, σημειώνοντας πως η κυβέρνηση και
η πολιτική ηγεσία του υπουργείου αντί να
δώσουν λύση στα αιτήματα των εκπαιδευτικών,
έχουν το θράσος να κατηγορούν
αλλά και τις δυνάμεις του ΠΑΜΕ
για δήθεν απόπειρα ακύρωσης συνάντησης
με την πολιτική ηγεσία.
Οπως σημειώνεται, «τη μέρα της συγκέντρωσης
το υπουργείο Παιδείας ήταν
και γεμάτο ΜΑΤ. Με άνωθεν
πριν καν ξεκινήσει η συγκέντρωση
τα κτίρια και έδιωξαν έξω τους
εργαζόμενους. Αυτό καταγγέλθηκε και από
τον πρόεδρο του σωματείου των εργαζομένων
της Κεντρικής Υπηρεσίας του υπουργείου
Παιδείας! Οι εργαζόμενοι στο υπουργείο
πραγματοποίησαν 3ωρη στάση εργασίας
και συνενώθηκαν με τους διαδηλωτές. Ο
ίδιος ο υπουργός Παιδείας ήταν (για μια ακόμα
φορά!) απών από το υπουργείο, ενώ γνώ¬
δημιουργούνται

Πανελλαδική

αναπληρωτές

σιδερόφρακτο

εντολή

εκκενώθηκαν

Απο τη μαζική κινητοποίηση την περασμένη Παρασκευή στο υπουργείο Παιδείας

ριζε εδώ και ένα μήνα για τη συγκέντρωση.
Σαν να μην έφταναν όλα αυτά, την ίδια στιγμή
που εκλεγμένοι συνδικαλιστές και πρόεδροι
σωματείων με την αποφασιστικότητά
τους επέβαλαν συνάντηση με τον γγ του
Γ. Αγγελόπουλο, την ίδια στιγμή
που ο ίδιος δήλωνε ενώπιον τους ότι "δεν θα
πειραχτεί τρίχα διαδηλωτή", τα ΜΑΤ έξω από
το υπουργείο έπνιγαν στα χημικά τη συγκέντρωση.
Αυτή ήταν η απάντηση του υπουργείου
στο καίριο ζήτημα των μαζικών και
υπουργείου

μόνιμων

διορισμών!».
Οπως τονίζει το ΠΑΜΕ Εκπαιδευτικών, «η
μαζικότητα της συγκέντρωσης και η αποφασιστικότητα
των σωματείων έσπασαν την
ανάγκασαν τα ΜΑΤ να αποχωρήσουν
και να ανοίξει η σιδερόφρακτη πύλη του
υπουργείου». Το ΠΑΜΕ αναφέρεται σε
τρομοκρατία,

δηλώσεις

του προέδρου της ΟΛΜΕ και παράταξης
στην πρωτοβάθμια «που αβαντάρουν
την κυβέρνηση υιοθετώντας την ίδια λογική
με το υπουργείο» και σημειώνει:
«Ξεκαθαρίζουμε για μια ακόμα φορά: Οι
εκπαιδευτικοί δεν παρακαλάμε για κλειστές
συναντήσεις που θα ακούσουμε ξανά τις ίδιες
προεκλογικές δηλώσεις ότι "υπάρχει πλάνο
διορισμών σε βάθος τριετίας". Τέτοιες συνα¬

ντήσεις έχουν γίνει και τέτοιες δεσμεύσεις
έχουμε πάρει πάνω από δέκα φορές τα
τελευταία

χρόνια».
Η Πανελλαδική Γραμματεία Εκπαιδευτικών

του ΠΑΜΕ καλεί τον υπουργό Παιδείας να
απαντήσει δημόσια αν θα προχωρήσει άμεσα
στη μονιμοποίηση των 25.000 συμβασιούχων

εκπαιδευτικών, αν θα σταματήσει το
αίσχος της αναπλήρωσης και της αδιοριστίας,
αν θα εξισώσει ΑΜΕΣΑ τα δικαιώματα
μονίμων και αναπληρωτών εκπαιδευτικών».
Στο μεταξύ, με πρόταση συνέχισης και
της πάλης μετά τις κινητοποιήσεις
στις 2 Μάρτη απευθύνεται η «Αγωνιστική
κλιμάκωσης

Συσπείρωση Εκπαιδευτικών» στους
Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας
τις ΕΛΜΕ και τα ΔΣ ΟΛΜΕ και
ΔΟΕ. Προτείνει, μεταξύ άλλων, απεργία την
Παρασκευή 16 Μάρτη και πανελλαδική
στο υπουργείο Παιδείας, άμεσα
νέο κύκλο Γενικών Συνελεύσεων, συμμετοχή
Συλλόγους

Εκπαίδευσης,

συγκέντρωση

με αποφάσεις των σωματείων στα συλλαλητήρια
των Συνδικάτων, των Ομοσπονδιών
και των Εργατικών Κέντρων που συσπειρώνονται
στο ΠΑΜΕ, την Τρίτη 20 Μάρτη, σε
όλη την Ελλάδα.
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I

Οικονομία

Ενστολοι γιατροί καθηγητές

Περιμένουν €1 δια
από ιο δημόσιο ιαμείο
Η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας που έκρινε ότι οι αποδοχές τους
θα πρέπει να επιστρέψουν στα επίπεδα του Αυγούστου του 2012
και παράλληλα να λάβουν τα αναδρομικά που δικαιούνται
ΤΗΣ

ΜΑΡΙΑΣ ΒΟΥΡΓΑΝΑ

Αύγουστο του 2012 με το δεύτερο
Μνημόνιο οι στρατιωτικοί
οι αστυνομικοί οι λιμενικοί οι
πυροσβέστες οι γιατροί του ΕΣΥ και οι
καθηγητές των ΤΕΙ είδαν τις αποδοχές
τους να περικόπτονται σε ένα βράδυ
να μη μείνουν με σταυρωμένα
χέρια και προσέφυγαν στο Συμβούλιο της
Επικρατείας το οποίο πρόσφατα με σειρά
αποφάσεων τούς δικαίωσε Το Ανώτατο
Δικαστήριο έκρινε ότι οι αποδοχές τους
θα πρέπει να επιστρέψουν στα επίπεδα
του Αυγούστου του 2012 και παράλληλα
να λάβουν τα αναδρομικά που δικαιούνται
μέχρι και τις 31 Δεκεμβρίου 2016 Ετσι
το Δημόσιο καλείται να επιστρέψει στους
υπαλλήλους και συνταξιούχους ένα ποσό
που συνολικά αγγίζει το 1 δισ ευρώ
Ειδικά για τους ένστολους το κόστος
για τον προϋπολογισμό υπολογίζεται
στα 700 εκατ ευρώ καθώς αφορά
τόσο τους εν ενεργεία όσο και τους
Μάλιστα οι ανώτατοι δικαστές
έδωσαν τελεσίγραφο στην κυβέρνηση
να πληρώσει σε διάστημα οκτώ μηνών
όλα τα χρήματα που δικαιούνται χιλιάδες
στρατιωτικοί αστυνομικοί πυροσβέστες
και λιμενικοί
Η απόφαση του ΣτΕ για την επιστροφή
του 50 των αναδρομικών στους
ένστολους το υπόλοιπο 50 των
το έχουν ήδη λάβει με τον Νόμο
4307/2014 θα πρέπει να εκτελεστεί μέχρι
τις 23 Οκτωβρίου 2018 Σύμφωνα με το
σχέδιο της κυβέρνησης η εξόφληση των
αναδρομικών θα γίνει σε έως 60 μηνιαίες
δόσεις που θα αρχίσουν να τρέχουν από
τον Οκτώβριο Υπολογίζεται ότι κατά μέσο
όρο το ποσό που θα πιστώνεται κάθε μήνα
στους λογαριασμούς θα φθάνει τα 100
ευρώ Σε περίπτωση που η κυβέρνηση
δεν συμμορφωθεί μέσα στο διάστημα
αυτό των οκτώ μηνών τότε θα της
πρόστιμο το οποίο θα καθοριστεί
από το ΣτΕ

Τον

Αποφάσισαν

περίπου

απόστρατους

αναδρομικών

επιβληθεί

Αυξήσεις και αναδρομικά
Οι απόστρατοι περιμένουν να δουν αύξηση
στις συντάξεις τους από 32 έως

166 ευρώ τον μήνα και αναδρομικά που
αρχίζουν από τα 2.102 ευρώ για χαμη
λόβαθμους αξιωματικούς και φτάνουν
στα 10.790 ευρώ για τους ανώτατους
Η αναπροσαρμογή των συντάξεων
θα πρέπει να είναι άμεση ενώ η
των αναδρομικών θα πρέπει να
καταλαμβάνει 65 μήνες δηλαδή από 1ης
Αυγούστου 2012 ώς και 31 Δεκεμβρίου
2017 και να δοθεί σε μηνιαίες δόσεις
Ειδικότερα οι απόστρατοι ανάλογα με
τον βαθμό θα λάβουν
Με βαθμό αρχηγού ΓΕΕΘΑ και
σε Ναυτικό και Αεροπορία
αύξηση 166 ευρώ και αναδρομικά 10.790
επιστροφή

αντίστοιχων

ευρώ
Με βαθμό αρχηγού ΓΕΣ και αντίστοιχων
σε Ναυτικό και Αεροπορία αύξηση
121 ευρώ και αναδρομικά 7.896 ευρώ
Με βαθμό αντιστρατήγου και αντίστοιχων
σε Ναυτικό και Αεροπορία αύξηση
89 ευρώ και αναδρομικά 5.770 ευρώ
Με βαθμό ταξιάρχου και αντίστοιχων
σε Ναυτικό και Αεροπορία αύξηση 66
ευρώ και αναδρομικά 4.272 ευρώ
Με βαθμό συνταγματάρχη και αντίστοιχων
σε Ναυτικό και Αεροπορία
αύξηση 60 ευρώ και αναδρομικά 3.907
ευρώ
Με βαθμό ταγματάρχη και αντίστοιχων
σε Ναυτικό και Αεροπορία αύξηση 32
ευρώ και αναδρομικά 2.102 ευρώ

Εν ενεργεία ένστολοι
Οι εκατοντάδες χιλιάδες εν ενεργεία
αξιωματικοί των Ενόπλων Δυνάμεων και
των Σωμάτων Ασφαλείας περιμένουν να
λάβουν ακαθάριστα ποσά αναδρομικών

Για tous évôioXous ίο kôoïos
στον προϋπολογισμό

υπολογίζεται περίπου
στα 700 εκατ ευρώ και
αφορά τόσο tous εν ενεργεία
όσο και tous απόστρατοι

από 643,60 έως 27.902,55 ευρώ που
αντιπροσωπεύουν περικοπές που έγιναν
σε βασικούς μισθούς και επιδόματα Τα
ποσά αυτά αντιστοιχούν στο 50 των
περικοπών που έγιναν στις αποδοχές
τους βάσει του Ν 4093/2012 και δεν
τους επεστράφησαν αν και κρίθηκαν
αντισυνταγματικές βάσει παλαιότερων
αποφάσεων του ΣτΕ

Και άλλες αποφάσεις
Το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους θα
πρέπει να εκτελέσει και άλλες αποφάσεις
του ΣτΕ που έκριναν αντισυνταγματικές
τις περικοπές των αποδοχών σε δημόσιους
λειτουργούς Οι αποφάσεις αυτές
αφορούν τους γιατρούς του ΕΣΥ και τους
καθηγητές των TEE Το ΣτΕ ορίζει ότι οι
αποδοχές τους 0α πρέπει να επιστρέψουν
στα επίπεδα προ του 201 2

Η αναδρομική αποκατάσταση των
αποδοχών των γιατρών στο προ της
1ης Αυγούστου 2012 καθεστώς και η
επιστροφή του ποσού των περικοπών
ισχύουν μόνο για τους τέσσερις διευθυντές
νοσοκομείων που προσέφυγαν
στο ΣτΕ καθώς και για όσους έχουν
προσφύγει στα διοικητικά δικαστήρια
της χώρας
Ωστόσο νομικοί κύκλοι υποστηρίζουν
ότι όσοι προσφύγουν στα διοικητικά
θα έχουν την ίδια αντιμετώπιση
με τους συναδέλφους τους που κέρδισαν
την απόφαση Σε κάθε περίπτωση όσοι
γιατροί έχουν ήδη προσφύγει θα λάβουν
αναδρομικά και τις διαφορές των αποδοχών
τους από ης Αυγούστου 2012
Αντισυνταγματικές έχουν κριθεί από
το ΣτΕ και οι περικοπές που έγιναν στις
αποδοχές των καθηγητών των ΤΕΙ μετά
το 2012 Οπως ισχύει για τους γιατρούς
του ΕΣΥ έτσι και για τους καθηγητές των
ΤΕΙ αναδρομικά δικαιούνται μόνον όσοι
προσέφυγαν δικαστικά και διεκδίκησαν
την κήρυξη ως αντισυνταγματικών των
περικοπών και όχι εκείνοι που δεν
Οσοι δεν προσέφυγαν μετά
την έκδοση των αποφάσεων του ΣτΕ
δικαιούνται να πάρουν μισθούς του 2012
αλλά από την ημέρα δημοσίευσης των
σχετικών αποφάσεων δηλαδή από τώρα
δικαστήρια

1

προσέφυγαν
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Ενστολοι σε στιγμιότυπο
από παλαιότερη
tous μπροστά
στην Παλαιά Βουλή
στο κέντρο Tns Αθή
vas για Tis περικοπέε
στα μισθολόγιά tous

διαμαρτυρία

Ψ
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ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ

Με ατομικό εισόδημα
εως 12.500 ευρώ
OiKoyevEies Otis onoies κανένα μέλοβ
δεν έχει ατομικό εισόδημα άνω των
1 2.500 ευρώ ετησίωβ θα μπορούν να
κάνουν χρήση rns véas υπουργικήβ
απόφασηβ του υπουργείου Παιδείαβ που
υπογράφηκε χθεε για Tis μετεγγραφέβ
φοιτητών που έχουν αδελφό ή αδελφή
φοιτητή σε διαφορετική πόλη Οπωβ
αναφέρεται στην υπουργική απόφαση
οι διατάξειβ ms napouoas αηόφασηβ
εφαρμόζονται για αδέλφια προπτυχιακούβ
φοιτητέε των Ανώτατων Εκπαιδευτικών
Ιδρυμάτων ΑΕΙ και των Ανώτατων
Εκκλησιαστικών Ακαδημιών ΑΕΑ που
σπουδάζουν σε διαφορετική Περιφερειακή
Ενότητα τόσο μεταξύ tous όσο και από
την Περιφερειακή Ενότητα στην οποία οι
γονείβ tous διαμένουν μόνιμα ή έχουν
πλήρη κυριότητα ή επικαρπία κατοικίαε
και εφόσον το κατά κεφαλήν εισόδημα
του δικαιούχου φοιτητή εάν διαθέτει ίδιο
εισόδημα και των μελών Tns οικογένειάβ
του για το προηγούμενο φορολογικό
étos δεν υπερβαίνουν αυτοτελώε το ποσό
των δωδεκάμισι χιλιάδων 1 2.500 ευρώ
σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κώδικα
Φορολογίαε Εισοδήματοβ Σε περίπτωση
που ο δικαιούχοε διαθέτει ίδιο εισόδημα
λαμβάνεται υπόψη το υψηλότερο κατά
κεφαλήν εισόδημα μεταξύ του ατομικού
εισοδήματοε του oitoùvtos και του κατά
κεφαλήν εισοδήματοε των γονέων του
Στην υπουργική απόφαση αναφέρεται
ακόμη ότι σε αποκλειστική προθεσμία που
ανακοινώνεται από το υπουργείο Παιδείαε
οι δικαιούχοι φοιτητέε υποβάλλουν
ηλεκτρονική αίτηση μετεγγραφήε μέσω
ηλεκτρονικήε εφαρμογήε του υπουργείου
στην οποία δηλώνουν την αντίστοιχη Σχολή
ή Τμήμα και τα στοιχεία του αδελφού
φοιτητή
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ΣΧΟΛΕΙΑ
6 ΙΟΥΝΙΟΥ
ΘΑ ΑΡΧΙΣΟΥΝ
ΦΕΤΟΣ

οι πανελλαδικές
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
ΣΕΛΙΑΑ 16

Οι opiôtixés npepoynvies αναμένεται να ανακοινωθούν us enc^eves npépes

Ins 6 Ιουνίου η πρεμιέρα ίων Πανελλαδικών Εξετάσεων
ΣΤΙΣ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ θα αρχίσουν φέτος όπως αναφέρουν
οι πληροφορίες των ΝΕΩΝ οι Πανελλαδικές

Εξετάσεις στα Γενικά Λύκεια για την
εισαγωγή των υποψηφίων στα ανώτατα ιδρύματα
της χώρας Στα Επαγγελματικά Λύκεια θα
ξεκινήσουν μία ημέρα μετά στις 7 του μήνα
Οι ημερομηνίες αναμένεται να ανακοινωθούν
τις επόμενες ημέρες από το υπουργείο
Παιδείας ενώ δεν έχει γίνει γνωστός ακόμη ο
αριθμός των φετινών εισακτέων στα πανεπιστήμια
και τα TEI Ο υπουργός Παιδείας Κώ¬

στας Γαβρόγλου ωστόσο δήλωσε χθες ότι δεν
θα υπάρξει φέτος μείωση εισακτέων σε
με πέρυσι που τελικά εισήχθησαν σε
πανεπιστήμια και TEI 70.726 μετά την αλλαγή
του αριθμού τους αφού αρχικά ο υπουργός
Παιδείας είχε εξαγγείλει περίπου 000
λιγότερους εισακτέους κόβοντας κατά πολύ
τους νέους φοιτητές των Ιατρικών Σχολών
και προκαλώντας μεγάλες αντιδράσεις στην
σύγκριση

1

εκπαιδευτική κοινότητα
Το υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε ακό¬

μη ότι το διάστημα για την υποβολή της
Δήλωσης των υποψηφίων που επιθυμούν
να λάβουν μέρος στις φετινές Πανελλαδικές

Αίτησης

Εξετάσεις των Ι ενικών και Επαγγελματικών
Λυκείων προγραμματίζεται για το δεύτερο
δεκαπενθήμερο του Μαρτίου ενώ για το
θέμα θα ακολουθήσει νέα εγκύκλιος
Στο ίδιο διάστημα δεύτερο δεκαπενθήμερο
Μαρτίου οι υποψήφιοι/ες μαθητές/ριες και
απόφοιτοι με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές
ανάγκες ή ειδικές μαθησιακές δυσκολί¬

ες που εξετάζονται προφορικά ή γραπτά κατά
περίπτωση θα πρέπει να υποβάλουν τα σχετικά
δικαιολογητικά στο Λύκειό τους
Υπενθυμίζεται ωστόσο ότι οι υποψήφιοι/ες
για το Ι 0 των θέσεων χωρίς νέα εξέταση δεν
υποβάλλουν Αίτηση Δήλωση αλλά κατευθείαν
Μηχανογραφικό Δελτίο Αν τυχόν επιθυμούν
εισαγωγή σε Στρατό Αστυνομία Πυροσβεστική
ΑΕΝ υποβάλλουν σχετική αίτηση
στο αρμόδιο υπουργείο και συμμετέχουν στις
προκαταρκτικές εξετάσεις
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Υπεγράφη η
υπουργική απόφαση

για τις μετεγγραφές
αδελφών στα ΑΕΙ
ΥΠΕΓΡΑΦΗ από ιον υπουργό
Παιδείας Κώστα Γαβρόγλου η
υπουργική απόφαση για τις
μετεγγραφές

αδελφών στα Ανώτατα

Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και τις
Ανώτατες Εκλησσιαοτικές Ακαδημίες
Σύμφωνα με την απόφαση
δικαίωμα μετεγγραφής θα έχουν
όσοι προπτυχιακοί φοιτητές σπουδάζουν
σε διαφορετική περιφερειακή
ενότητα τόσο μεταξύ τους
όσο και από την περιφερειακή

ενότητα στην οποία οι γονείς τους
διαμένουν μόνιμα και εφ όσον
το κατά κεφαλήν εισόδημα του
δικαιούχου-φοιτητή εάν διαθέτει

ίδιο εισόδημα και των μελών της
οικογένειάς του για το προηγούμενο
φορολογικό έτος δεν υπερβαίνουν
αυτοτελώς το ποσό των
12.500 ευρώ

