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ΟΓαβρόγλου

προαναγγέλλει
εθνικό απολυτήριο
και προσλήψεις
Φ

Γαβρόγλου
για εθνικό
απολυτήριο
προσλήψειβ
ΥΠΟΣΧΕΣΕΕ με προεκλογικό
άρωμα σε μαθητές γονείς
και εκπαιδευτικούς μοιράζει
ο Κώστας Γαβρόγλου φωτό
Σχεδόν μονότονα ο υπουργός

Παιδείας επαναλαμβάνει
σε κάθε ευκαιρία ότι οι
εξετάσεις καταρ

πανελλαδικές

ορέγονται και διορισμούς
γούνται ενώ το Ινστιτούτο διατυμπανίζοντας ότι σε
Εκπαιδευτικής Πολιπκής και ορίζονια χριετίας μπορεί να
οι σχολικοί σύμβουλοι τονί
πραγι,ατοποιηθουν 10.000
ζουν ότι ουσιαστικά εισάγω διορισμοί μόνιμων εκπαι
γή στα πανεπιστήμια και τα δευτικών
ΤΕΙ χωρίς εξετάσεις πάνελ
0 ανάγκες στα αποδε
λαδικού τύπου δεν γίνεται
κατισμένα από τις συντα
Τώρα ο Κώστας Γαβρό ξ,οδοτήσεις σχολεία ανα
γλου αποκηρύσσει το μο γνωρίζονται από όλες τις
ντέλο εισαγωγής σε ΑΕΙ
πολιτικές πτέρυγες ωστό
ΤΕΙ που προτείνει το Ινστι σ0 χρειάζεται φειδώ στις
τούτο Εκπαιδευτικής Πολι εξαγγελίες καθώς η τρόι
τικής υποστηρίζοντας ότι το Κα παραμονεύει στη γω
υπουργείο Παιδείας μελε νία για κάθε υπέρβαση του
τά και άλλες προτάσεις αλλά σφιχτού προϋπολογισμού
στη λογική ότι είναι απαραί αν και το υπουργείο Παι
τητο το λύκειο να απονέμει δείας φέτος θα έχει επιπλέ
ένα αξιόπιστο εθνικό απολυ ον 500.000.000 ευρώ σε πι
τήριο και αυτό θα αποτελέσει στώσεις
τη βάση για το νέο σύστημα
εισαγωγής στα ΑΕΙ
Στο μεταξύ στο υπουργείο
Παιδείας μετά την
των πανελλαδικών
κατάργηση
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Χρειαζόμαστε νέα... μεταπολίτευση;
24 ΙΟΥΛΙΟΥ, ύστερα από επτά
χρόνια, τρεις μήνες και τρεις
ημέρες χούντας υτη χώρα μας,
ορκίζεται η πρώτη πολιτική
εθνικής ενότητας υπό
τον Κωνσταντίνο Καραμανλή.
κυβέρνηση

Μεταπολίτευση, μια λέξη-«όρος»

στη σύγχρονη Ιστορία, που
χρησιμοποιείται συχνά για να
περιγράψει την αποκατάσταση
της δημοκρατίας στη χώρα μας
μετά την κατάρρευση της χούντας.
Παράλληλα αναπτύχτηκε
μια ελπίδα -διαρκείας- για την
αλλαγή των κοινωνικών και
πολιτικών

συνθηκών.

μας περνάει στις συνθήκες της
παγκοσμιοποίησης και των
ελίτ. Μια περίοδο
υποταγής των αξιών στη λογική
του οικονομικού κέρδους, αγνοώντας
την ανθρώπινη οντότητα.
οικονομικών

Υποβαθμίζοντας τα ανθρώπινα
δικαιώματα, καταπατώντας τον
καταστατικό χάρτη της χώρας,
με τροπολογίες-θυσία στις
ανάγκες της νέας τάξης
τρέχουσες

πραγμάτων.

ΞΕΚΙΝΩΝΤΑΣ από την κατάργηση
των εργασιακών
την υποβάθμιση του
κοινωνικού κράτους και
δικαιωμάτων,

Η ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ του σημερινού
δημοκρατικού πολιτεύματος
που αισίως απολαμβάνουμε τα

τελευταία 43 χρόνια προέκυψε
κυρίως ως συνέπεια της τραγωδίας
της Μεγαλονήσου. Ισως οι
εξελίξεις να είχαν πάρει άλλπ
τροπή αν οι στρατοκράτες της

χώρας -με τις ευλογίες των
Η ΠΑ-

το δημοκρατικό πολίτευμά

δεν αποφάσιζαν την πάση

θυσία ανατροπή του νομίμως
εκλεγμένου Προέδρου της
Κύπρου

Μακάριου Γ, γεγονός που
έδωσε την ευκαιρία στην Τουρκία,
το πολιτικό και διπλωματικό
«άλλοθι» που χρόνια περίμενε,
παρερμηνεύοντας τις Συνθήκες
Λονδίνου - Ζυρίχης, για να
στην Κύπρο.

επαναφέροντας

τα συνθήματα «Ψωμί,

Παιδεία, Ελευθερία». Μπορεί
αυτά τα συνθήματα να μην
σήμερα στους δρόμους,
αλλά 1 ,5 εκατομμύριο πολίτες
είναι οι άνεργοι, 900.000 είναι οι
εργαζόμενοι που έχουν να
από ένα μέχρι 1 5 μήνες,
2,5 εκατομμύρια ζουν στα όρια
κυριαρχούν

πληρωθούν

της φτώχειας και το εισόδημα
του Ελληνα πολίτη μειώθηκε
κατά 80% για λόγους φορολογικούς
(έμμεσους, άμεσους

φόρους).

Το 50% των μισθωτών
αμείβεται με λιγότερο από 300
ευρώ το μήνα.

εισβάλει

Η ΑΝΕΡΓΙΑ αντιμετωπίζεται
πλέον με ευελικτες σχέσεις
και όχι με τη σταθερότη¬
εργασίας

ΣΑΡΑΝΤΑ τρία χρόνια μετά,

τα της εργασίας, οι διαδηλώσεις
διεκδίκησης δικαιωμάτων έγιναν
πορείες για τους «μπαχαλάκπδες», ο φόβος και η ανασφάλεια
απέναντι στην εγεληματικότητα
περιόρισαν τις ατομικές ελευθερίες,
ο «μεγάλος αδελφός» από
τους δρόμους για τη ρύθμιση
της κυκλοφορίας μπήκε στα
σπίτια μας, οι. εμπορικές συναλλαγές

με ρευστό χρήμα
σε πλαστικό χρήμα
μετατράπηκαν

για τη στήριξη των τραπεζών. Η
Παιδεία κονιορτοποιείται με τις
συνεχείς μειώσεις δαπανών και
τις επαναλαμβανόμενες
χωρίς στόχο. Οι νέοι
μεταναστεύουν στο εξωτερικό
μεταρρυθμίσεις

συνεισφέροντας σε αυτές τις
χώρες 12,9 δισ. ευρώ στο ΑΕΠ
και 1 ,2 δισ. στον ΦΠΑ.
ΑΠΟ ΤΟ 1 990 αναπτύσσεται η
μεταμόρφωση του Ελληνα πολίτη
σε Ευρωπαίο πολίτη, καταργώντας
σταδιακά την ιστορική
πολιτιστική του ταυτότητα, και
άρχισε η ρητορεία του τέλους
της ιστορικής στιγμής της
μεταπολίτευσης

και μπήκαμε στον
της χώρας ή στην
επανίδρυσή της, στα ευρωπαϊκά
εκσυγχρονισμό

πρότυπα. Σήμερα βρισκόμαστε
στην τελευταία στιγμή της πράξης
του Δράματος, χωρίς κυβέρνηση
αλλά με διακυβέρνηση που
υπακούει στους δανειστές
τους πολίτες.
καταπιέζοντας
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01 ΑΘΕΑΤΕΣ ΠΛΕΥΡΕΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ

ΓΙΑ ΤΑ ΑΕΙ

Και με m βούλα η εμπορευματοποίηση
ιδιωτικοποίηση των Πανεπιστημίων
Του ΧΡΗΖΤΟΥ ΚΑΤΣΙΚΑ

ΛΙΓΕΣ ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ ΠΡΙΝ από την

έκτακτη

Σύνοδο των Πρυτάνεων της 8ης Ιουλίου
την Παρασκευή 16 Ιουνίου με 945
σχόλια ολοκληρώθηκε η διαβούλευση επί
του Σχεδίου Νόμου για την ανώτατη
η οποία ξεκίνησε στις 2 Ιουνίου
Σύμφωνα με τον υπουργό Παιδείας Κ Γα
βρόγλου το ν/σ θα κατατεθεί στη Βουλή
διατηρώντας τη βασική φιλοσοφία του για
να ψηφιστεί μέσα στον Ιούλιο
Το σχέδιο νόμου βρίσκεται στη λογική
της εμπορευματοποίησης-ιδιωτικοποίη
σης που συνοδεύεται από την πάγια υπο
χρηματοδότηση αφήνει άθικτη τη λογική
του νόμου Διαμαντοπούλου στα ζητήματα
διοίκησης και όχι μόνο θεσμοθετεί τα
δίδακτρα και υιοθετεί ανεπιφύλακτα
το μοντέλο των τριών
κύκλων σπουδών της Μπο
λόνια Το μοντέλο τού κα
ιΜ
θόλου νέου Πανεπιστη
εκπαίδευση

Ρβρ^Ι

μίου περιλαμβάνει έναν
πρώτο κύκλο σπουδών
άνευ διδάκτρων αλλά όχι
δωρεάν επί της ουσίας έναν
δεύτερο επί πληρωμή κύκλο

jnL^Hpr

JMéLv

σπουδών μεταπτυχιακές σπουδές
κι έναν τρίτο εκπόνηση διδακτορικής διατριβής

πρακτικά μόνο μέσα από χρηματοδοτούμενη
έρευνα
Το νέο Πανεπιστήμιο που θα συντηρείται
όλο και περισσότερο από την παροχή
υπηρεσιών εκπαίδευσης φυσικά με τέλη ή
δίδακτρα χρειάζεται και νέα πεδία δράσης
Κέντρα Επιμόρφωσης και Διά Βίου
Μάθησης που θα παρέχουν προγράμματα
επί πληρωμή δημιουργία παραρτημάτων
επιχείρηση franchise δηλαδή σε άλλες
χώρες κ.λπ
Η εμπορευματοποίηση της πανεπιστημιακής
εκπαίδευσης κινείται σε δύο άξονες

Σύμφωνα με τον πρώην πρόεδρο της
ΠΟΣΔΕΠ Λάζαρο Απέκη το μήνυμα του
υπουργείου Παιδείας προς τα Πανεπιστήμια
είναι πουλήστε ό,τι μπορείτε για να
συμπληρώσετε τους όντως μειωμένους
μισθούς σας και τους πόρους του ιδρύμα
τός σας που έχουν συρρικνωθεί και εμείς
φροντίζουμε αφενός να σας απαλλάξουμε
από κάθε θεσμικό εμπόδιο και αφετέρου
κάθε ίδρυμα να διαθέτει ένα κατάλληλο
όργανο για να διαχειρίζεται επιχειρηματικά
όλο αυτό το εμπόριο
Σύμφωνα με τπ Συνάντηση Πανεπιστημιακών
Δασκάλων με συρρικνωμένη
και διαρκώς μειούμενη δημόσια χρηματοδότηση
στα Πανεπιστήμια και εξαιρετικά
μειωμένες και κατ εξακολούθηση μειούμενες
τις αποδοχές των πανεπιστημιακών
η εμπορευματοποίηση εμφανίζεται ως η
μόνη εναλλακτική λύση
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΕΙΝΑΙ και τα εξής
Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας
Ερευνας και Θρησκευμάτων η οποία
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
μπορεί να οργανώνονται στα ΑΕΙ
δημοσιεύεται

διετή προγράμματα επαγγελματικής
και κατάρτισης για αποφοίτους
των Επαγγελματικών Λυκείων ΕΠΑ Λ
εκπαίδευσης

τα οποία θα παρέχουν σχετικά διπλώματα
επιπέδου 5 του Εθνικού και Ευρωπαϊκού
Πλαισίου Προσόντων άρθρο 1
Αποστολή των ΑΕΙ μεταξύ άλλων είναι
Να συμβάλουν στη διά βίου μάθηση με
σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας άρθρο
4

Σύγκλητος μεταξύ άλλων ί Αποφασίζει
την ίδρυση Κέντρου Επιμόρφωσης
και Διά Βίου Μάθησης Ν Αποφασίζει
τη διοργάνωση συνολικά ή εν μέρει
πρώτου κύκλου σπουδών σε
Η

προγραμμάτων

ξένη γλώσσα σε συνεργασία με το Διεθνές
Πανεπιστήμιο της Ελλάδος άρθρο 13
Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου
Μάθησης ΚΕΔΙΒΙΜ που ιδρύεται μετά
από απόφαση της Συγκλήτου απονέμει
πιστοποιητικά μη τυπικής εκπαίδευσης Οι
πόροι του Κέντρου περιλαμβάνουν ί
από επιχειρησιακά ή άλλα
προγράμματα που συγχρηματοδοτούνται
από την Ευρωπαϊκή Ενωση ϋ χρηματοδοτήσεις
από φορείς του Δημοσίου ή
ιδιωτικού τομέα και από την Ευρωπαϊκή
Ενωση και άλλους διεθνείς οργανισμούς
iii έσοδα από εκπαιδευόμενους ν έσοδα
από την ανάπτυξη παραγωγή και αξιοποίηση
εκπαιδευτικού και άλλου υλικού από
την εκπόνηση μελετών από την παροχή
υπηρεσιών και από την εκτέλεση επιμορφωτικών
έργων που αφορούν τη διά βίου
μάθηση άρθρο 48
Θεσμοθετούνται επίσημα τα δίδακτρα
με τη μορφή τελών φοίτησης στα μεταπτυχιακά
προγράμματα σπουδών το ύψος και
η έκταση των οποίων μπορεί εύκολα να
άρθρα 32 37 και 51 Το σημείο
αυτό αξίζει μια πιο αναλυτική αναφορά
χρηματοδοτήσεις

ι

μεταβληθεί

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ τους πανεπιστημιακούς του
Δικτύου για το Πανεπιστημιακό Κίνημα το
υπουργείο Παιδείας αναζητώντας κάποια
φύλλα συκής αμβλύνει κάποιες αιχμές
του Νόμου Διαμαντοπούλου καταργώντας
τα Συμβούλια Ιδρύματος διευρύνοντας τη
Σύγκλητο και επαναφέροντας τη φοιτητική
συμμετοχή στα όργανα διοίκησης του
Πανεπιστημίου και το άσυλο
Να σημειώσουμε στο σημείο αυτό ότι
τα Συμβούλια Ιδρύματος ήταν ουσιαστικά
ανενεργά απαξιωμένα και αποτυχημένα
Η διεύρυνση της Συγκλήτου με τη συμμετοχή
των προέδρων όλων των Τμημάτων

αφενός θεσμοθέτηση υπαρχουσών
λειτουργιών εμπορευματοποίησης του
Πανεπιστημίου που δεν είχαν κεντρική
νομιμοποίηση και αφετέρου διεύρυνση
με νέες λειτουργίες εμπορευματοποίησης

και επιχειρηματικής λειτουργίας του

Πανεπιστημίου

Η ΕΠΙΔΙΩΙΗ εμπορευματοποίησης της
ανώτατης εκπαίδευσης συναρτάται διεθνώς
με τη δημοσιονομική πολιτική
κατά το δυνατόν του κράτους από
τις δαπάνες για την παιδεία και τη δημιουργία
πεδίων κερδοφορίας Στην ελληνική
περίπτωση η κρίση-χρεοκοπία δίνει σε
αυτήν την παρέμβαση μια διάσταση κατά
κύριο λόγο δημοσιονομική Το υπουργείο
Παιδείας αξιοποιεί την κατάσταση κατάρρευσης
στην οποία βρίσκονται σήμερα τα
Πανεπιστήμια για να επιβάλει όλες τις
απόσυρσης

νεοφιλελεύθερες

πολιτικές που ζητούν η Ε.Ε

και ο ΟΟΣΑ

Το νέο Πανεπιστήμιο που θα συντηρείται όλο και περισσότερο από την
παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης φυσικά με τέλη ή δίδακτρα χρειάζεται
και νέα πεδία δράσης Κέντρα Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης που θα
παρέχουν προγράμματα επί πληρωμή δημιουργία παραρτημάτων επιχείρηση
franchise δηλαδή σε άλλες χώρες κ.λπ

επιδιώκει καλύτερο συντονισμό και
Στο νέο μοντέλο διοίκησης του
Πανεπιστημίου η μεταβίβαση της εποπτείας
των Ιδρυμάτων στα Ακαδημαϊκά
Συμβούλια Ανώτατης Εκπαίδευσης και
συναίνεση

Ερευνας ΑΣΑΕΕ στοχεύει στη σύνδεση
των Πανεπιστημίων με τον κόσμο των
και τους τοπικούς παράγοντες
Η φοιτητική συμμετοχή είναι εξαιρετικά
περιορισμένη και τουλάχιστον ως προς τη
Σύγκλητο στην πράξη θα καταστεί μάλλον
ανενεργή
επιχειρήσεων

ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ όπως επισημαίνει η
του ΕΚΠΑ Σίσσυ Βελισσαρίου
στο όνομα της διαχείρισης του υπαρκτού
προβλήματος του περιορισμού των
διδάκτρων και αμοιβών διδασκόντων
καθηγήτρια

υπέρογκων

σε κάποια οικονομικά πανεπιστήμια
το νομοσχέδιο συνθηκολογεί με τον πλέον
κραυγαλέο τρόπο στην ιδιωτικοποίηση του
δημόσιου και δωρεάν αγαθού της παιδείας
Η συστηματοποίηση των διδάκτρων
στον β κύκλο είναι ο δούρειος ίππος για
την πιθανή εισαγωγή διδάκτρων και στο
προπτυχιακό επίπεδο Το αν αυτό θα γίνει
επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ ή επί Ν.Δ είναι

αδιάφορο
Και είναι εύλογο το ερώτημα της Σίσ
συς Βελισσαρίου Γιατί ο ΥΠΠΕΘ νομοθετεί
στην πραγματικότητα με σημείο αναφοράς
το ακραίο επιχειρηματικό πρότυπο ΑΕΙ
που είναι π.χ το ΟΠΑ και όχι π.χ το ΕΜΠ
όπου τα ΠΜΣ γίνονται δωρεάν γεγονός
που καθόλου δεν το εμπόδισε να ανήκει
στα κορυφαία 1 50 Πανεπιστήμια στο πεδίο
της έρευνας στον κόσμο κατά την QS World
University Rankings

ΟΜΩΣ ΑΚΟΜΗ και αυτές οι περιορισμένες
και ανώδυνες αλλαγές-«φύλλα συκής
έχουν ξεσηκώσει τους υποστηρικτές του
εκσυγχρονισμού συνέντευξη Τύπου από
30 πανεπιστημιακούς όλοι γνωστοί για
τον ακάματο αγώνα τους κατά του δημόσιου
και δημοκρατικού πανεπιστημίου όλα
τα δεξιά MME π ανακοίνωση της Συγκλήτου
του ΟΠΑ και πρόσφατα οι απανωτές
παρεμβάσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη
Με σημαία τους τα Συμβούλια Ιδρύματος
και δαίμονα το άσυλο πολλοί από αυτούς
μιλούν για επιστροφή στο παρελθόν της
ανομίας
Τέλος τα πυρά στρέφονται στην απαλλαγή
από τα δίδακτρα στα μεταπτυχιακά
προγράμματα ΠΜΣ των φτωχότερων
φοιτητών μέσω κάποιων προστατευτικών
διατάξεων εμφανίζοντας όπως θα δούμε
την εξαίρεση ως κανόνα Η δεξιά αυτή
κριτική στοχεύει στη συσπείρωση ενός ήδη
συσπειρωμένου εκλογικού ακροατηρίου
με συντηρητικά ανακλαστικά κάτι που
άλλωστε επισφραγίζεται από τη σχετική

τοποθέτηση Μητσοτάκη με επίκεντρο
πιασάρικα θέματα όπως το άσυλο
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Μέσα μεταφοράς μΐ
ηλεκτρονικό εισιτήριο
Μετά τη δοκιμαστική εμφάνιση του μέτρου που ο ΟΑΣΑ
θεωρεί επιτυχή το νέο σύστημα θα επεκταθεί σε λεωφορεία
τρόλεϊ τραμ και μετρό και θα συνυπάρχει για 6 μήνες με
το χάρτινο Αγκάθι αποτελούν οι κάρτες απεριορίστων
διαδρομών για τις οποίες τοποθετήθηκε αρνητικά η Αρχή
Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

► Της

ΧΑΡΑΣ ΤΖΑΝΑΒΑΡΑ

ε παρατράγουδα και αρκετά εμπόδια

οι συγκοινωνίες της πρωτεύουσας
να μπαίνουν στην ηλεκτρονική
εποχή Η πιλοτική εμφάνιση των
αρχίζουν

έξυπνων εισιτηρίων ξεκίνησε την

1η Φεβρουαρίου από τα λεωφορεία

τα τρόλεϊ το τραμ και τον Ηλεκτρικό
και δύο μήνες μετά τα ακυρωτικά
έκαναν την εμφάνισή τους
στις δύο γραμμές του μετρό Στο πρώτο
πεντάμηνο της πειραματικής εφαρμογής
με βάση ανεπίσημα στοιχεία του
Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών
ΟΑΣΑ διατέθηκαν πάνω από 200.000
ηλεκτρονικά εισιτήρια και αρκετές
κάρτες μηνιαίας διάρκειας με εισπράξεις
που ξεπέρασαν τα 2 εκατ ευρώ
Είναι το πρώτο βήμα που έγινε
δεκτό από το κοινό όπως δείχνουν τα
πρώτα στοιχεία εξήγησε στην Εφ
Συν αρμόδια πηγή του ΟΑΣΑ και
χωρίς να δώσει δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα
προανήγγειλε ότι σύντομα το
έξυπνο εισιτήριο θα μπει σε πλήρη
εφαρμογή Υπολογίζεται ότι για έξι μήνες
το νέο σύστημα θα συνυπάρχει με
τα χάρτινα εισιτήρια και τις παραδοσιακές
μηχανήματα

κάρτες απεριορίστων διαδρομών
Στο ίδιο διάστημα δεν θα λειτουργούν
οι μπάρες στις εξόδους των σταθμών
του μετρό και του Ηλεκτρικού
Εως τώρα έχουν τοποθετηθεί 240

μηχανήματα αυτόματης έκδοσης των
νέων εισιτηρίων και των μηνιαίων
καρτών ενώ ετοιμάζονται υποδομές
στους πρώτους 20 σταθμούς του μετρό
που θα δέχονται πιστωτικές και χρεωστικές
κάρτες Εχει επίσης ξεκινήσει η
τοποθέτηση ακυρωτικών μηχανημάτων
στους σταθμούς του προαστιακού
που είναι ενταγμένοι στο δίκτυο των
αστικών συγκοινωνιών της πρωτεύουσας
και επιβάτες ταξιδεύουν με εισιτήριο
των 1,40 ευρώ

Ευνοϊκότερες τιμές
Τα έξυπνα εισιτήρια θα επιτρέψουν
στον ΟΑΣΑ να διαμορφώσει μια
δικαιότερη πολιτική τιμών που θα
με βάση τη διάρκεια του
του κάθε επιβάτη Θα συνδεθεί
με την καθιέρωση εισιτηρίων καθορισμένης
διάρκειας τριών έως και επτά
ημερών με ευνοϊκότερες τιμές για να
καλυφθούν περισσότερες κατηγορίες
πολιτών Το πιο σημαντικό είναι ότι
οι μηνιαίες κάρτες θα ισχύουν για ένα
μήνα από την πρώτη ακύρωσή τους
Σήμερα έχουν διάρκεια από την 1η ώς
το τέλος του κάθε μήνα ακόμη και αν
έχουν εκδοθεί στο πρώτο δεκαήμερο
Τα δωρεάν ή μειωμένα εισιτήρια θα
συνεχίσουν να ισχύουν όπως σήμερα
για ανέργους φοιτητές ένστολους
πολύτεκνους και για όλες τις άλλες
κατηγορίες Οι φορείς όμως που τους
καθορίζονται

ταξιδιού

καλύπτουν όπως τα υπουργεία Παιδείας
Εργασίας Εθνικής Αμυνας κ.λπ
θα είναι υποχρεωμένοι να υπογράφουν
συμβάσεις με τον ΟΑΣΑ και να κατα
βάλλουν το κόστος έτσι θα μπει τάξη
σε οικονομικές εκκρεμότητες πολλών
χρόνων
Το μεγάλο αγκάθι πάντως είναι
οι κάρτες απεριορίστων διαδρομών Ο
αρχικός σχεδιασμός της έκδοσής τους
έχει ανασταλεί μετά την αρνητική
της Αρχής Προστασίας
Δεδομένων η οποία θεωρεί
ότι τα στοιχεία που ζητά ο ΟΑΣΑ πα¬
τοποθέτηση

Προσωπικών

ραβιάζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα
Ο Οργανισμός από την πλευρά του

έχει αφαιρέσει ορισμένα στοιχεία
όπως τον ΑΜΚΑ παρ όλο που το
βασικό στοιχείο για τη δωρεάν
θεωρεί

επανέκδοση μιας χαμένης κάρτας Εχει
αποστείλει ολοκληρωμένη μελέτη για
τα δεδομένα που ζητά και αναμένει την
τελική γνωμοδότηση της ανεξάρτητης
αρχής Σήμερα εκδίδονται ηλεκτρονικές
κάρτες με μόνα στοιχεία το ονοματεπώνυμο
και τον αριθμό ταυτότητας
του χρήστη όπως ζητούνται και στις

κανονικές
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Ό Γαβρόλου

σχεδιάζει
εισαγωγή

στάΑΕΙμέ
απολυτήριο
Αλλάζει συνεχώς ο
της Κυβερνήσεως
ώς πρός τήν κατάργηση των
πανελλαδικών εξετάσεων.
Τήν μια εξαγγέλλουν άμεση
κατάργηση, τήν άλλη
μετάθεση του νέου συστήματος
γιά τό 2019, τό δέ
Υπουργείο Παιδείας αναφέρει
οτι πρέπει νά είναι
ήπια ή δποια άλλαγή, και
χθές ό υπουργός, Κώστας
σχεδιασμός

Γαβρόγλου, άνεκοινωσε
οτι «σύντομα θά άποτελοϋν
παρελθόν». Άπό τις ένδοσχολικές εξετάσεις και τις
περιορισμένες εξετάσεις
στά βασικά μαθήματα, τώρα
τό νέο αφήγημα είναι
πώς μέ τό απολυτήριο
Λυκείου

θά ανάβει τό πράσινο

φως γιά τήν εισαγωγή στήν

τριτοβάθμια εκπαίδευση.
«Μέχρι νά φτάσουμε όμως
εκεί, είναι αυτονόητο δτι θά
υπάρξει ενα μεταβατικό
τριών ετών», παρετήρησε ό κ. Γαβρόγλου.
διάστημα

Τό Λύκειο
Μίλησε γιά άναμόρφωση των δύο τελευταίων
του Λυκείου μέ τήν
δραστική μείωση τών
προκειμένου οί
νά
μαθητές
εμβαθύνουν
σέ αυτά. Επετέθη εμμέσως
τάξεων

μαθημάτων,

στήν ΝΔ, λέγοντας
δτι τά ιδιωτικά πανεπιστήμια
είναι τό «υψηλό δράμα»
άλλων κομμάτων. Τέλος,
εξέφρασε τήν διαφωνία
του ώς πρός τήν θέση
τοϋ κ. Μητσοτάκη, δτι μέ
τό νομοσχέδιο γιά τά ΑΕΙ
συντελείται ενα «πραγματικό
έγκλημα» στόν χώρο
τών πανεπιστημίων.
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Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα Junior Achievement More than Money το οποίο διδάσκει μέσα από τη διαδικασία του παιχνιδιού σε παιδιά της
Ε και ΣΤ Δημοτικού βασικές οικονομικές και επιχειρηματικές δεξιότητες πραγματοποίησε για ένατη συνεχή χρονιά η HSBC Συνολικά κατά το
έτος 201 6-201 7 συμμετείχαν στο πρόγραμμα 1 059 μαθητές από 1 5 σχολεία Αθήνας θεσσαλονίκης Πάτρας και Ιωαννίνων Το εκπαιδευτικό
πρόγραμμα που πραγματοποιείται σε 28 χώρες σκοπεύει να εξοικειώσει τους μαθητές με τις έννοιες της επιχειρηματικότητας και της διαχείρισης
χρημάτων ενώ ταυτόχρονα παρουσιάζει πιθανές επιλογές επαγγελματικού προσανατολισμού μέσα από διαδραστικές δραστηριότητες Στην
Ελλάδα πραγματοποιείται από το Σωματείο Επιχειρηματικότητας Νέων/Junior Achievement Greece σε συνεργασία με την HSBC από το 2008 και

εντάσσεται στο πλαίσιο των προγραμμάτων Αγωγής Σταδιοδρομίας του υπουργείου Παιδείας Έρευνας και θρησκευμάτων
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Πανελλήνιες 2017
Πτώση σας

Πολυτεχνικές και

Οικονομικές σχολές

Άνοδος στις Νομικές
ΣΕΛ 5
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Πανελλήνιες 2017 Πτώση στις Πολυτεχνικές

και Οικονομικές σχολές Άνοδος στις Νομικές
AÉi ü(oyij os ιιήμιί yp'o β amß Εως φ i foftp y ra jippp
Β

οι οποίες ωστόσο αποτελούν πόλο
έλξης για μεγάλη μερίδα υποψηφίων

ΟΥΤΙΑ οης βάσεις από τις
περιζήτητες σχολές του Πο
λυτεχνείου της Πληροφορικής
και τις Οικονομικές σχολές πτωτική
τάση στις Ιατρικές σχολές και μικρές
αυξομοιώσεις στις Νομικές σχολές
αποτελούν τα βασικό στοιχεία της τάσης

Ολες οι εκτιμήσεις πάντως κάνουν λόγο
για μικρές αυξομειώσεις
Μικρή πτώση αναμένεται συνολικά στις
επιστήμες της Υγείας
Μικρότερη αναμένεται η πτωτική πορεία
των βάσεων σης Ιατρικές Οδονηατρικές
φαρμακευτικές και μεγαλύτερη οτις πιο

των βάσεων των φετινών Πανελλαδικών

Εξετάσεων

χαμηλόβαθμες σχολές

φετινή πτωτική πορεία των βάσεων
εισαγωγής οφείλεται στην πανωλεθρία
των Μαθηματικών μάθημα βαρύτητας
που η πλειονότητα των υποψηφίων δεν
έπιασε ούτε τη βάση με αποτέλεσμα
να αναμένεται πτώση στις σχολές του
2ου και του 5ου επιστημονικού πεδίου
Η πτώση των μορίων στις περιζήτητες
σχολές των Πολυτεχνείων αλλά και στα
Οικονομικά τμήματα μπορεί να φθάσει
και τα 1 000 με 1 500 μόρια ενώ η πτωτική
πορεία θα ξεκινήσει από τις υψηλόβαθμες
σχολές και θα είναι μεγαλύτερη από οπ
στις αποκαλούμενες μεσαίες Οι εκπαιδευτικοί
που ασχολούνται χρόνια με την
πορεία των βάσεων εισαγωγής στην
Εκπαίδευση εκτιμούν οτι η
πτώση θα κυμαίνεται από 800 έως και
2.000 μόρια στις Πολυτεχνικές και τις
Οικονομικές σχολές Και ενώ η σφαγή
στα Μαθηματικά τη Χημεία και την
αναμένεται να οδηγήσουν σε
μεγάλη πτώση σας σχολές των Πολυτεχνείων
καθώς και στις οικονομικές
σχολές λίγο πιο υψηλές σε σχέση με
πέρυσι αναμένονται οι βάσεις στις
Νομικές σχολές Αντίθετα
ανοδική πορεία των βάσεων αναμένεται
στις Παιδαγωγικές σχολές όπου η άνοδος
μπορεί να είναι ακόμα και 1.000 μόρια
Εκτιμάται επίσης ότι ακόμα και στις
στρατιωτικές σχολές αναμένεται πτωτική
τάση ενώ οι κοινές σχολές είναι πιο εύκολα
προσβάσιμες από τους υποψηφίους
της θεωρητικής κατεύθυνσης Πτωτική
αναμένεται και η τάση σπς σχολές της
Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής ενώ
οι Νομικές και Ψυχολογικές σχολές
να έχουν άνοδο της τάξης των
100 μορίων Σε όη αφορά στα μηχανογραφικά
δελτία περιθώριο έως και την
Τρίτη έχουν οι υποψήφιοι για να οριστι
Η

Τριτοβάθμια

Οικονομία

περιζήτητες

αναμένεται

4ο πεδίο Παιδαγωγικές
σχολές
Την ώρα που το υπουργείο Παιδείας
το 4ο επιστημονικό πεδίο αυτό
καταργεί

αναμένεται να έχει άνοδο οτις βάσεις
εισαγωγής λόγω της μεγάλης αύξησης
της συμμετοχής σε αυτό Εκπαιδευτικοί
εκτιμούν οτι σε κάποια περιζήτητα κεντρικά

μορίων στις περιζήτητες σχολές των Πολυτεχνείων αλλά και σία
Οικονομικά τμήματα μπορεί να φθάσει και τα 1000 με 1500 μόρια

Η πτώση των

κοποιήσουν τις επιλογές τους για την
τριτοβάθμια εκπαίδευση καθώς παρατείνεται
έως και την Τρίτη 18 Ιουλίου η
προθεσμία για την υποβολή των
δελτίων των υποψηφίων για
την τριτοβάθμια εκπαίδευοη.Σύμφωνα
με τις τελευταίες εκπμήσεις αναλυτικά
ανά πεδίο εκτιμάται οτι
μηχανογραφικών

πεδίο
Ανθρωπιστικών Σπουδών

1ο

Μικρή άνοδος αναμένεται σε όλα τα τμήματα
που υπάγονται σπς ανθρωπιστικές

σπουδές καθώς οι επιδόσεις των
ήταν καλύτερες από πέρσι
τάση αναμένετα σης Νομικές και
Ψυχολογικές σχολές Ανοδική αναμένετα
να καταγραφεί και η τάση σπς σχολές
δημοσιογραφίας ενώ στα ίδια περσινά
χαμηλά επίπεδα αναμένεται να κινηθούν
α ξένες φλολογίες εκτός από την Αγγλική
φιλολογία που αναμένετα να έχει ανοδική
τάση Οι σχολές Γαλλικής κα Γερμανικής
φιλολογίας της Αθήνας κινήθηκαν πέρσι
μεταξύ 13.000 1 1 000 μορίων
Η κλιμάκωση βαθμολογίας δείχνει ότι οι
υποψήφιοι έγραψαν καλύτερα σε σχέση
με πέρυσι στην κλίμακα από το 1 0 μέχρι
το 18 στα Αρχαία και στην Ιστορία και
τα δύο μαθήματα αυξημένης βαρύτητας
υποψηφίων

Αυξητική

παδαγωγικά τμήματα η άνοδος των
μπορεί να φθάσει κα τα 1 000 μόρια

βάσεων

ενώ έγραψαν χειρότερα στα Λατινικά
Ανοδική τάση αναμένεται για τη Νομική
Αθηνών κα για τη Νομική Θράκης όπως
κα για τη Φιλολογία Αθηνών Το κατώφλι
του πεδίου αναμένεται να κινηθεί στα
11000 μόρια

2ο πεδίο Θετικών
και Τεχνολογικών Σπουδών
Καθοδική αναμένεται η τάση στο πεδίο
των φυσικομαθηματικών κα ΙΤολιπεχνικών
σχολών Υποχωρήσεις αναμένοντα οτις
σχολές του Πολυτεχνείου όπως
Μηχανολόγων Μηχανολόγων
Μηχανικών και στις γεωπονικές σχολές
Αναμένετα να ανησταθούν τα τμήματα
Αρχιτεκτονικής Η κλιμάκωση βαθμολογίας
ηλεκτρολόγων

δείχνει ότι οι υποψήφιοι των θετικών
σπουδών έγραψαν λιγότερο καλά σε
σχέση με πέρυσι από το 1 1 και πάνω
στα Μαθηματικά Προσανατολισμού
στο 2ο πεδίο θα παρατηρηθεί μεγάλη
πτώση που ξεκινά από τα ρετιρέ που
εκτιμάται οτι οφείλεται κυρίως στα
κατη Χημεία κα λιγότερο στη
φυσική
Ειδικά

Μαθηματικά

3ο πεδίο Επιστημών Υγείας
Πτωπκή εκτιμάται ότι θα είναι η πορεία
οτις Ιατρικές κα Φαρμακευτικές σχολές

5ο πεδίο Οικονομικών σπουδών
και Πληροφορικής
Οι εκτιμήσεις κάνουν λόγο για θεαματική
πτώση λόγω των πολύ χαμηλών επιδόσεων

στην Οικονομία στο 5ο πεδίο
έχουμε κατάρρευση αριστούχων και
η πτώση εκπμάτα άπ θα είνα μεγαλύτερη
από 2.000 μόρια.Το 5ο πεδίο εκτιμούν
οι εκπαιδευτικοί είναι αυτό που φέτος
θα παρουσιάσει τη μεγαλύτερη πτώση
με πς επιδόσεις των υποψηφίων να είνα
σε πολύ χαμηλά επίπεδα
Μαθηματικά Κατεύθυνσης ποσοστό
83,45 έγραψε κάτω από τη βάση ενώ
πανωλεθρία σημειώθηκε κα στο μάθημα
των Αρχών Οικονομικής θεωρίας
Εφέτος σύμφωνα με το υπουργείο Παιδείας
οτις εξετάσεις συνολικά συμμετείχαν
104.929 υποψήφιοι εκ των οποίων
85.908 από τα Γενικά Λύκεια και 1 9.02 1
υποψήφια από τα Επαγγελματικά Λύκεια
Οι υποψήφιοι θα διεκδικήσουν μία από
τις συνολικά 70.726 θέσεις σε πανεπιστήμια
και ΤΕΙ χωρίς σε αυτές να
οι στρατιωτικές και αστυνομικές
περιλαμβάνονται

σχολές
Οι βάσεις εισαγωγής αναμένετα να
από το υπουργείο Παιδείας
ανακοινωθούν

περί τα τέλη Αυγούστου

8. ΑΠΟΦΑΣΙΣΜΕΝΟΣ ΝΑ ΚΑΤΑΡΓΗΣΕΙ ΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ Ο ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

Publication: . . .STAR PRESS
Date: . . . . . . . .17/07/2017 Clipping Date: . . .17/07/2017
Page: . . . . . . . 8

Αποφασισμένος
να καταργήσει
τις Πανεαααδικίς
ο ΓπβρόγιΊου

ΑΠΟΦΑΣΙΣΜΕΝΟΣ να φέρει
sis népas ιο σχέδιο για την
των Πανελλαδικών
Εξετάσεων είναι ο unoupYÔs
κατάργηση

Παιδείαε Kcbaras Γαβρόγλου ο

onoios επιμένει στην άποψη
του και τονίζει ότι το σημερινό
καθεστώ5 θα είναι σύντομα πα¬
ρελθόν Περιγράφοντα5 τη διαδικασία σε συνέντευξη
του στην εφημερίδα Νέα Σελίδα ο unoupyôs Παι
ôeias τονίζει ότι σε τρία χρόνια από σήμερα όταν
δηλαδή θα περάσει το μεταβατικό στάδιο τριετίαβ η
εισαγωγή στα πανεπιστήμια και τα ΤΕΙ δεν θα γίνεται

με εξετάσει αλλά με εθνικό απολυτήριο Λυκείου

