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Θέμα: Σχετικά με σημερινό δημοσίευμα της Εφημερίδας «ΤΑ ΝΕΑ» για φαινόμενα παρανομιών σε
εκπαιδευτικές διαδικασίες στα Ελληνικά ΑΕΙ.
Οι καταγγελίες που παρουσιάζονται σήμερα στην εφημερίδα «ΤΑ ΝΕΑ» [1] ότι «… Αλυσίδα
ακαδημαϊκής απάτης έχει στηθεί στην Ελλάδα με γραφεία που αναλαμβάνουν να γράψουν
πτυχιακές και μεταπτυχιακές εργασίες έναντι 1.000 ευρώ για φοιτητές ελληνικών ΤΕΙ και ΑΕΙ, ενώ
παρέχουν υπηρεσίες και σε καθηγητές Πανεπιστημίου αφού αναλαμβάνουν τη βαθμολόγηση των
φοιτητικών εργασιών!....»* είναι ιδιαίτερα σοβαρές, και αναφέρονται σε δυο σημαντικά θέματα
της ακαδημαϊκής λειτουργίας:
1.

Συγγραφή από τρίτους Πτυχιακών και Μεταπτυχιακών εργασιών, διεξαγωγή ερευνών
ερωτηματολογίου και ανάλυση των αποτελεσμάτων:

Στο θέμα αυτό ενέχονται όποιοι προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές απευθύνονται σε
ειδικά γραφεία για να ολοκληρώσουν την έρευνα, που απαιτείται για την απόκτηση των
αντίστοιχων τίτλων. Τα γραφεία που αναλαμβάνουν τις εργασίες λειτουργούν ανοιχτά σε μια
γκρίζα ζώνη νομιμότητας, διαφημίζοντας τις υπηρεσίες τους στο διαδίκτυο. Επιπλέον, είναι
γνωστό ότι αντίστοιχα γραφεία με αυτά που υπάρχουν στην Ελλάδα, λειτουργούν και στο
εξωτερικό, αναλαμβάνοντας συχνά τη διόρθωση (editing) της γλώσσας του κειμένου ή ακόμη και
τη συνολική αναμόρφωση του (rewriting).
Τα φαινόμενα αυτά συνιστούν μείζονα ακαδημαϊκή απάτη, που δυστυχώς δύσκολα
εξακριβώνεται καθότι σε αρκετές περιπτώσεις είναι αδύνατη ή ιδιαίτερα δύσκολη η απόδειξη ότι
κάποιος άλλος από τον άμεσα υπόχρεο φοιτητή εκπόνησε την πτυχιακή ή μεταπτυχιακή εργασία,
ή και την εργασία προς δημοσίευση. Η επιμελής και σχολαστική παρακολούθηση κατά τη
διάρκεια της εκπόνησης από τον Επιβλέποντα, η προσεκτική εξέταση από την Επιτροπή καθώς και
η απειλή κυρώσεων μπορούν να περιορίσουν αισθητά το φαινόμενο.
Πάντως, για τις υπερβολές και γενικεύσεις, που απαξιώνουν το έργο των Ελληνικών
Πανεπιστημίων, πρέπει να σημειώσουμε ότι -όπως γνωρίζουν πολύ καλά οι παροικούντες- ΔΕΝ
«αγοράζεις εύκολα μεταπτυχιακό με 1.000 ευρώ στην Ελλάδα» [2]. Για την ακρίβεια της είδησης
εκείνο που αγοράζεται, και αποτελεί όπως αναφέραμε μείζον ακαδημαϊκό παράπτωμα, είναι μια
εργασία, πτυχιακή ή μεταπτυχιακή, η οποία βέβαια είναι μια από τις σημαντικές προϋποθέσεις
για την απόκτηση του πτυχίου.
2.

Βαθμολόγηση των εργασιών από τρίτους

Η διάσταση αυτή αφορά τους ίδιους τους Πανεπιστημιακούς Καθηγητές, αλλά πιστεύουμε ότι
αποτελούν ελάχιστες καταδικαστέες εξαιρέσεις, που πρέπει να απομονωθούν, έτσι ώστε να
εξοστρακιστούν αυτές οι αντιακαδημαϊκές πρακτικές που αμαυρώνουν τη φήμη της συντριπτικής

πλειοψηφίας των Καθηγητών, οι οποίοι εκτελούν ευσυνείδητα τα ιδιαίτερα σύνθετα καθήκοντά
τους.
Ως ΚΙΝΗΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ θεωρούμε ότι τα θέματα αυτά πρέπει κατ’ αρχή
να αντιμετωπίζονται στο επίπεδο των ίδιων των Πανεπιστημίων. Καλούμε τις ηγεσίες των
ιδρυμάτων μας (Συγκλήτους και Συμβούλια) να ενεργοποιήσουν τις διαδικασίες θεσμοθέτησης και
εφαρμογής των κανόνων της ακαδημαϊκής δεοντολογίας, καθώς και της επιβολής των σχετικών
κυρώσεων σε όποιους, καθηγητές ή φοιτητές, την παραβιάζουν. Οι κυρώσεις θα πρέπει να
περιλαμβάνουν την ακύρωση πτυχίων, την αποβολή φοιτητών και την αυστηρή τιμωρία
καθηγητών, ανάλογα με τη βαρύτητα της παράβασης. Αντίστοιχοι κανόνες πρέπει να
καθιερωθούν για τη λογοκλοπή (plagiarism) επιστημονικών κειμένων καθώς και για την
αντιγραφή στη διάρκεια των εξετάσεων.
Σε κάθε περίπτωση, καλούμε άμεσα τη Διεύθυνση της Εφημερίδας «ΤΑ ΝΕΑ» -που εμφανίζεται
να διαθέτει στοιχεία- να καταθέσει όλο το υλικό στους αρμόδιους της δικαιοσύνης και του
Υπουργείου Παιδείας, για να κινηθούν άμεσα οι προβλεπόμενες διαδικασίες. Ειδικά καλούμε την
πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας να συνδράμει την ανάδειξη των πραγματικών
διαστάσεων του φαινομένου, να συμβάλει δε στην αντιμετώπισή του ΚΑΙ με τη θεσμοθέτηση του
αναγκαίου νομικού πλαισίου. Τέλος, οι ηγεσίες των Ιδρυμάτων (Συγκλήτους και Συμβούλια) έχουν
την ευκαιρία τώρα με τη σύνταξη των Οργανισμών να επιμεληθούν με ιδιαίτερη προσοχή τα μέρη
που αναφέρονται στην αντιμετώπιση αυτών των εκφυλιστικών φαινομένων.
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[1] http://www.tanea.gr/news/greece/article/5016608/pes-moy-posa-dineis-na-soy-pw-ti-ptyxiakhagorazeis/
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