
Νέοι εσωτερικοί κανονισμοί, Casus Belli! 

Την τελευταία πενταετία  η προσπάθεια του υπουργείου να πλήξει ό,τι έχει απομείνει από την δημόσια και 

δωρεάν εκπαίδευση ήταν συνεχής. Ξεκινώντας από το 2006-07 με την Γιαννάκου και την επιχείρηση αλλαγής 

του άρθρου 16, την κατάργηση της δημόσιας και δωρεάν  τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Πηγαίνοντας 4 χρόνια 

αργότερα στο νόμο Διαμαντοπούλου που έβαλε τα θεμέλια για την λειτουργία του πανεπιστήμιου με 

ιδιωτικό-οικονομικά κριτήρια, μείωσε τις  φοιτητικές παροχές και προσπάθησε να αλλάξει τον τρόπο με τον 

όποιο σπουδάζει η νεολαία, κατάργησε νομικά το άσυλο, το πτυχίο και επιχείρησε να φιμώσει την φοιτητική 

φωνή. Σήμερα λοιπόν, φτάνουμε στην εποχή Αρβανιτόπουλου ο όποιος με τις απολύσεις των Ι.Δ.Α.Χ και την 

ψήφιση των νέων ΕΚ(εσωτερικών κανονισμών) επιχειρεί να ευθυγραμμίσει το πανεπιστήμιο στα μέτρα του  

κοινωνικού μνημονιακού μεσαίωνα. 

Τι είναι λοιπόν οι εσωτερικοί κανονισμοί; 

Η Πανεπιστημιακή κοινότητα όντας και συνταγματικά αυτοδιοίκητη έχει τους δικούς της κανόνες που 

ρυθμίζουν τις σχέσεις μεταξύ των μελών τις, την λειτουργία και την διοίκηση του ιδρύματος τους ορούς με 

του οποίους υπάρχουν οι επιμέρους ομάδες εντός αυτής και την σχέση της κοινότητας με το ευρύτερο 

κοινωνικό περιβάλλον. Επομένως είναι αυτονόητο ότι οποιαδήποτε αλλαγή έχει άμεση επίπτωση στις 

σπουδές των φοιτητών και τον ρόλο που έχουν στο πανεπιστήμιο τους. Για να γίνει κατανοητό το μέγεθος 

της αλλαγής που επιχειρείται αρκεί κάνεις να δει πως το ελληνικό πανεπιστήμιο δομήθηκε μετά τη 

Μεταπολίτευση. Βασικά αιτήματα του φοιτητικού κινήματος ήταν ένα πανεπιστήμιο δημοκρατικό μέσα στο 

οποίο οι φορείς που το απαρτίζουν θα έχουν λόγο, ένα πανεπιστήμιο χωρίς οικονομικές και κοινωνικές 

διακρίσεις. Ένα πανεπιστήμιο στο όποιο ο φοιτητής θα μπορεί να διαμορφώνει προσωπικότητα και θέση όχι 

μονό για το αντικείμενο σπουδών του αλλά και να δομήσει συλλογική ταυτότητα ως νεολαίος. Να 

συμμετέχει και να έχει λόγο στα κοινά, ένα πανεπιστήμιο που οι απόφοιτοι θα έχουν ως μόνο διαβατήριο 

για την ένταξη στην αγορά εργασίας ένα πτυχίο με ενιαία συλλογική κατοχύρωση. Οι νέοι εσωτερικοί 

κανονισμοί έρχονται να ανατρέψουν όλα τα παραπάνω και να μετατρέψουν τους φοιτητές  σε 

εργαζόμενους-πελάτες ενός πανεπιστήμιου που θα έχει ως μόνο στόχο τη δημιουργία ενός νέου τύπου 

εργαζομένου ο όποιος  δεν θα έχει συλλογικές παραστάσεις  είναι θα πειθήνιος και εκμεταλλεύσιμος με μόνο 

σκοπό την εφήμερη προσωπική επιτυχία. 

Μερικές από τις κυρίες αιχμές των αλλαγών στους ΕΚ είναι οι παρακάτω…. 

 Διάσπαση του πτυχίου και εισαγωγή διδάκτρων 

 
Ο πρότυπος εσωτερικός κανονισμός προβλέπει τη διάσπαση των σπουδών σε 3 κύκλους . Ο πρώτος 
θα έχει διάρκεια 3 έτη και θα είναι προπτυχιακός ο δεύτερος θα διαρκεί  2 χρόνια και ο τρίτος 2 
χρόνια επίσης και θα είναι διδακτορικός. Αυτό θα έχει ως άμεση συνέπεια τη διάσπαση του πτυχίου 
και άρα της συλλογικής κατοχύρωσης καθώς θα δημιουργηθούν απόφοιτοι που θα διαφορετικό 
ατομικό φάκελο προσόντων. Η διάσπαση των σπουδών με τέτοιους ορούς έχει αποδεχτεί ότι 
δρομολογεί την υποβάθμιση του επίπεδου σπουδών. Ένα ακόμα άμεσο αποτέλεσμα της διάσπασης 
του πτυχίου είναι η επιβολή διδάκτρων από το 2ο κύκλο σπουδών(4ο-5ο έτος) και περά, καθώς 
θεωρούνται μεταπτυχιακές σπουδές. Η επιδίωξη αυτή είναι πλέον βέβαιη καθώς τα πανεπιστήμια 
είναι αναγκασμένα να ικανοποιήσουν τις οικονομικές τους ανάγκες μονά τους διότι το κράτος 
αποφασίζει να τα υπεχρηματοδοτεί και να μετακυλύει αυτό το βάρος στους φοιτητές και στις 
οικογένειες τους. Η έκθεση του ΟΟΣΑ και η εισαγωγή των φοιτητικών δανείων είναι άλλος ένας 
προπομπός των διδάκτρων. 

 



 Περικοπή-κατάργηση συγγραμμάτων και φοιτητικών παροχών  

Ήδη από την εφαρμογή του Ευδοξία  υπήρξε το 1ο κύμα περικοπής συγγραμμάτων καθώς ορίστηκε να 

ισοδυναμεί με πανεπιστημιακό σύγγραμμα ένα εγχειρίδιο. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να περικοπούν (ή να 

επιχειρηθεί να περικοπούν) μια σειρά βιβλίων. Η πρόταση δε του εσωτερικού κανονισμού ορίζει ως 

σύγγραμμα οτιδήποτε περιέχει υλη σχετική με το μάθημα, είτε αυτό είναι ηλεκτρονική σημείωση, είτε ένα 

εγχειρίδιο είτε φωτοτυπημένες σημειώσεις του καθηγητή. Η κατάσταση αυτή όχι μόνο αφήνει τους φοιτητές 

ακάλυπτους σε ένα κομμάτι της ύλης αλλά καθίστα από το παράθυρο τις παρακολουθήσεις υποχρεωτικές. 

Ταυτόχρονα υποβαθμίζει το επίπεδο των απόφοιτων καθώς με τα πανεπιστημιακά συγγράμματα οι φοιτητές 

δεν περνούν απλά ένα μάθημα, αλλά πολύ περισσότερο δημιουργούν μια βιβλιοθήκη στην οποία ανά πάσα 

στιγμή μπορούν να αντέχουν.  Πλήγμα δέχονται και οι υπόλοιπες φοιτητικές παροχές, με τις εστίες να 

οδηγούνται σε ιδιώτες και στο ενοίκιο.  

 Διαγραφές-Εντατικοποίηση 

Ο πρότυπος κανονισμός προβλέπει άγραφες φοιτητών στα ν+2 χρόνια. Δηλαδή ο κόπος ενός φοιτητή για να 

μπει και να σπουδάσει στην σχολή του θα πηγαίνει στράφι αν δεν καταφέρει να περάσει και τα 56 μαθήματα 

σε διάστημα 7 ετών (θεωρώντας πενταετείς σπουδές). Επίσης  ένας φοιτητής θα διαγράφεται αν κοπεί 3 φορές 

σε ένα μάθημα και άλλες 3 από την τριμελή επιτροπή. Όπως είναι κατανοητό ειδικά σε σχολές όπως αυτές 

του πολυτεχνείου και των ΦΜΣ που έχουν δύσκολο αντικείμενο και υψηλό μέσο όρο αποφοίτησης 

οδηγούμαστε σε μαζικές διαγραφές φοιτητών. Ιδιαίτερα στο σήμερα που μεγάλο τμήμα του φοιτητικού 

σώματος αναγκάζεται να εργάζεται συνήθως ανασφάλιστα για να τα βγάλει περά οι διαγραφές φοιτητών θα 

είναι δαμόκλειος σπάθη για την νεολαία. Υπό αυτούς τους ορούς το φοιτητικό σώμα θα καλεστεί να 

σπουδάσει με  εντατικοποιημένους ρυθμούς για να τελειώσει τις σπουδές στον καθορισμένο χρόνο αν και 

όλο και περισσότερο αυξάνονται τα εργαστήρια οι σειρές οι πρόοδοι. Όπως είναι φυσικό ο ελεύθερος χρόνος 

και η δυνατότητα ενασχόλησης με αντικείμενα πέραν των σπουδών εξαλείφεται. Μαζί με αυτό εξαλείφεται 

και η δυνατότητα των φοιτητών να χρησιμοποιούν το πανεπιστήμιο ως έναν χώρο διαμόρφωσης 

προσωπικότητας και συνείδησης, η φοιτητική ζωή παύει να είναι μια εμπειρία που παρέχει εφόδια ζωής και 

μετατρέπεται σε συνεχεία του λυκείου.  

 Φίμωση των φοιτητών-   Πειθάρχηση. 

Όπως προβλέπει ο νόμος Διαμαντοπούλου έτσι και οι εσωτερικοί κανονισμοί καθιστούν την μεγαλύτερη 

κοινωνικοί ομάδα του πανεπιστημίου δηλαδή τους φοιτητές παρειές. Οι φοιτητικοί σύλλογοι εξωθούνται 

στην εξαφάνιση καθώς η δυνατότητα παρέμβασής τους στα όργανα συνδιοικητής καθίσταται παράνομη. 

Αντίστοιχα παράνομες είναι και οι συνελεύσεις του συλλόγου αλλά και οι φοιτητικές εκλογές. Η 

συνδικαλιστική δράση διώκεται διότι το υπουργείο γνωρίζει πως οι φοιτητές όπως αγωνιστήκαν και 

κατάφεραν να απονομιμοποιήσουν όλες τις προηγούμενες μεταρρυθμίσεις που στρέφονταν εναντίον των 

φοιτητικών συμφερόντων, έτσι θα αντιπαλέψουν και την νέα προσπάθεια εφαρμογής του νομού πλαισίου 

4009. Η τρομοκράτηση και η προσπάθεια πειθάρχησης  των φοιτητών στις επιλογές του υπουργείου 

ποινικοποιώντας τους αγώνες και διαγράφοντας φοιτητές θα βρουν μπροστά τους σύσσωμη την φοιτητική 

κοινότητα. Τα συλλογικά όργανα των  

Τα παραπάνω είναι τα πιο τρανταχτά παραδείγματα της νέας πραγματικότητας που έρχεται να επιβληθεί 

στη τριτοβάθμια εκπαίδευση σχετικά με την φοιτητική καθημερινότητα. Σε ανάλογο μήκος κύματος κινείται 

το σύνολο του κατατεθειμένου προτύπου εσωτερικού κανονισμού. Η απάντηση που πρέπει να δώσουν οι 

φοιτητές είναι ξεκάθαρη. Δεν υπερασπιζόμαστε το υπάρχον πανεπιστήμιο γιατί αναγνωρίζουμε μια σειρά 

από στρεβλά χαρακτηριστικά που έχει ενσωματώσει αλλά σε καμία περίπτωση δεν θα επιτρέψουμε να 

περάσουν αλλαγές στην κατεύθυνση που επιχειρεί το υπουργείο.  Η προάσπιση του δημοσίου δωρεάν και 



δημοκρατικού χαρακτήρα του πανεπιστήμιου είναι υποχρέωση του κάθε φοιτητή. Στον συνεχή πόλεμο που 

μας έχει κηρύξει το υπουργείο θα βγούμε νικητές. 

 

 

 

 


