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Θέμα: Οι θέσεις της Κίνησης Πανεπιστημιακής Αναβάθμισης για τις νέες τροπολογίες που
κατέθεσε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ για την Ανώτατη Εκπαίδευση στο θερινό Τμήμα της Βουλής.
Η Διοικούσα Επιτροπή της ΚΙΠΑΝ έχει να κάνει τις ακόλουθες παρατηρήσεις πάνω σε ορισμένες
από τις τροπολογίες, που για μια ακόμα φορά η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ εισάγει ξαφνικά σήμερα
στη Βουλή για την Ανώτατη Εκπαίδευση (βλέπε [1]).
1. Άρθρο «Μετακίνηση Καθηγητών ΑΕΙ…» :
Α) Θεωρούμε ότι ο διεθνώς καθιερωμένος και αυστηρά ακαδημαϊκού χαρακτήρα θεσμός της
μετάκλησης καθηγητών της ανώτερης βαθμίδας πρέπει να επανέλθει και να διαχωρισθεί από
αυτόν της μετακίνησης, ο οποίος εξυπηρετεί άλλους σκοπούς. Εάν αυτό δεν πραγματοποιηθεί, η
Ελλάδα θα μπορεί να διεκδικήσει άλλη μια θέση στο βιβλίο Guinness για θέματα εκπαίδευσης, ως
η μόνη χώρα που έχει απαγορεύσει το θεσμό της μετάκλησης.
Β) Είναι απαράδεκτη η παρέμβαση του Υπουργού Παιδείας στη διαδικασία μετακίνησης.
Θεωρούμε ως απροκάλυπτη παρέμβαση στο αυτοδιοίκητο των ΑΕΙ. Ούτε στις σοβιετικές
δημοκρατίες δεν υπήρχαν τέτοιες ρυθμίσεις. Φανταστείτε κάποια στιγμή η Ελληνική Πολιτεία να
φθάσει σε τέτοιο σημείο εκφυλισμού, ώστε να ορίσει ως Υπουργό Παιδείας κάποιον αιώνιο
φοιτητή(!), ο οποίος θα πρέπει να αποφασίζει ποιος καθηγητής θα είναι μετακινήσιμος και ποιος
όχι!
Γ) Η διατύπωση της συγκεκριμένης ρύθμισης είναι τόσο προβληματική, ώστε αν κάποιος
ερμηνεύσει αυστηρά τις προτάσεις, έτσι όπως είναι διατυπωμένες, θα καταλήξει στο συμπέρασμα
ότι σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη δεν είναι δυνατή η μετακίνηση ούτε μεταξύ Τμημάτων του ιδίου
Πανεπιστημίου! Δεν θα αποφευχθούν για άλλη μια φορά οι τυχόν αντικρουόμενες ερμηνείες των
εμπλεκομένων οργάνων της Πολιτείας και των ΑΕΙ, αφού οι διατυπώσεις να είναι
προχειρογραμμένες, χωρίς σαφήνεια και απλότητα. Επιπλέον, θα πρέπει να οριστεί ότι Αθήνα και
Θεσσαλονίκη θεωρούνται ενιαίος χώρος και επιτρέπονται μεταξύ τους μετακινήσεις, αφού δεν
ανήκουν στην Περιφέρεια.
2. Άρθρο «Κατάργηση αυτοδίκαιης διαγραφής φοιτητών λόγω μη εγγραφής σε δύο εξάμηνα.»
Ο ΣΥΡΙΖΑ το είχε διακηρύξει προεκλογικά: «Φοίτηση στο διηνεκές». Τώρα η κυβέρνηση το
υλοποιεί. Να λοιπόν και ένα σημείο όπου υλοποιείται ακριβώς το πρόγραμμα ΣΥΡΙΖΑ, πιστεύουμε
στα πλαίσια ενίσχυσης του κινήματος αντί-ΑΡΙΣΤΕΙΑ, στο οποίου ηγούνται γνωστοί υπουργοί των
ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ. Πιο συγκεκριμένα,

Α) Παρόλο που στην εισηγητική λέει πως καταργεί μόνο την αυτοδίκαιη διαγραφή λόγω μη εγγραφής σε
δυο εξάμηνα (τροποποίηση της παρ.2 του αρ.33 του Ν.4009), επειδή καταργεί επίσης και τη διάταξη που
λέει μέχρι πότε διατηρείται η φοιτητική ιδιότητα (παρ.1, αρ. 49 του Ν.4009), ουσιαστικά αδρανοποιείκαταργεί και την (ανενεργό λόγω μη σύνταξης Οργανισμών) παρ.11 του αρ. 33 του Ν.4009, που παρέχει τη
δυνατότητα μετά τα ν+2 έτη σπουδών, είτε διαγραφής είτε συνέχισης της φοίτησης με τις προϋποθέσεις
του Οργανισμού του κάθε Ιδρύματος.
Δηλαδή η ιδιότητα του φοιτητή αποκτάται άπαξ με την εγγραφή, και στη συνέχεια, πρακτικά και
θεωρητικά, διατηρείται αιώνια, έχουμε δηλαδή πραγματικά (αιώνιους) φοιτητές στους αιώνες των αιώνων!
Β) Ο σημερινός υπουργός, ως αιώνιος φοιτητής, δικαίως θα κατηγορηθεί ότι «ευλογεί τα γένια του». Για
λόγους στοιχειώδους πολιτικής τάξης και ηθικής θα έπρεπε -ειδικά στις σημερινές γενικότερες συνθήκεςνα το αποφύγει.
Η παρουσία -κυρίως στα χαρτιά- ανενεργών φοιτητών σε ένα Ίδρυμα δημιουργεί σειρά σοβαρών
προβλημάτων σε διάφορα επίπεδα, στην εκπαιδευτική διαδικασία, στον οικονομικό προγραμματισμό, στην
αξιολόγηση και κατάταξη στις διεθνής λίστες κατάταξης.

Τέλος, θεωρούμε ότι από πολλές πλευρές θα είχε μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε πόσοι
θα επανεγγραφούν στα ΑΕΙ και ποια η περαιτέρω εξέλιξη τους.
3. Άρθρο «Ρύθμιση αντιστοίχισης Τμημάτων ….» : Ο Υπουργός απαιτεί από την ΑΔΙΠ να εκφέρει
απλά γνώμη σχετικά με την αντιστοίχιση των Τμημάτων και μάλιστα εντός δεκαήμερης
προθεσμίας. Ως εκ τούτου αναρωτιόμαστε:
Α) το Υπουργείο έχει φροντίσει για τη επαρκή στελέχωση της ΑΔΙΠ, ώστε να μπορεί η αρχή να
ανταποκριθεί τόσο έγκαιρα;
Β) θα πρέπει να ζητά απλά γνώμη ή σύμφωνη γνώμη ή εισήγηση της αρχής;
Όμως είναι η ΑΔΙΠ η καθ’ ύλην αρμόδια αρχή του Υπουργείου Παιδείας για αυτά τα θέματα ή
μήπως καθ’ ύλην αρμόδιο είναι το ΕΣΥΠ και συγκεκριμένα τα ΣΑΠΕ/ΣΑΤΕ; Άραγε τι ρόλο
επιφυλάσσει το Υπουργείο για αυτό το όργανο; Δεν θα έπρεπε να υπήρχε ήδη εισήγηση και
σύμφωνη γνώμη του ΕΣΥΠ για το σύνολο αυτών των τροπολογιών ή μήπως σκέπτονται πέραν της
πλήρους αδρανοποίησης του, με επόμενη συνοπτική τροπολογία να το καταργήσουν;
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