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ΘΕΜΑ: Η θέση της Ε.Γ. της ΚΙΠΑΝ για σειρά τροπολογιών που έφερε η Κυβέρνηση στον προ μηνός
ψηφισθέντα Νόμο 4368/2016 «Ρυθμίσεις για την ‘Έρευνα και άλλες διατάξεις».

Αν μη τι άλλο, η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας καταβάλλει εργώδη προσπάθεια να
ξεπερνά συνεχώς κάθε προηγούμενο εαυτό της. Το τελευταίο της κατόρθωμα: Σε άσχετο Ν/Σ
κατέθεσε σειρά τροπολογιών για διάφορα, άσχετα μεταξύ τους, θέματα που αφορούν τα ΑΕΙ και
οι οποίες ψηφίστηκαν την Πέμπτη 07/07/2016!
1. Τροπολογία επί της τροπολογίας: Λίγες μόνο μέρες μετά την ψήφιση της νυχτερινής
τροπολογίας, που κατέθεσε ο ίδιος ο Πρόεδρος της ΔΕΜΥ της ΒτΕ Ομότιμος Καθηγητής Κ.
Γαβρόγλου στον Νόμο 4368/2016 (βλέπε [1]), για τις εξελίξεις και εκλογές καθηγητών στα ΑΕΙ,
ανακάλυψε η κυβέρνηση την αδυναμία υλοποίησης της συγκεκριμένης τροπολογίας και καταθέτει
τροπολογία επί της τροπολογίας. Την αδυναμία αυτή την είχαμε με ακρίβεια προβλέψει σε
ανακοίνωσή μας, αμέσως μετά την ψήφιση του Νόμου (βλέπε [2]). Αποδεικνύεται έτσι, για μια
ακόμα φορά, όχι μόνο η πλήρης άγνοια του κ. Προέδρου της ΔΕΜΥ επί των ακολουθητέων
διαδικασιών σε κεντρικά θέματα ακαδημαϊκής πρακτικής, αλλά και η προχειρότητα με την οποία
νομοθετεί αυτή η κυβέρνηση, σε όλο το απέραντο μεγαλείο της! Σχεδόν σαράντα χρόνια
«καθηγητής» δεν κατάφερε να κατανοήσει ο κ. Γαβρόγλου τις διαδικασίες εκλογής καθηγητών,
παραμένει όμως ανερυθρίαστα Πρόεδρος της αρμόδιας Επιτροπής της Βουλής και θέλει να έχει
και άποψη για τα θέματα της Ανώτατης Εκπαίδευσης.
2. (Άρθρο 4) Για τις εκλογές & εξελίξεις καθηγητών ΑΕΙ: εξ αρχής είχαμε τονίσει την
αποσπασματικότητα της ρύθμισης με τροπολογία (ενώ απαιτείται πρώτα κωδικοποίηση της
υπάρχουσας νομοθεσίας και στη συνέχεια ενδεχόμενες τροποποιήσεις της), είχαμε καταγγείλει
την κατάργηση όλων των διαδικασιών διαφάνειας (ΑΠΕΛΛΑ), την επαναφορά της κρίσης στα στενά
όρια του Τμήματος και του οικείου ΑΕΙ (μπορεί όλο το εκλεκτορικό να είναι από το ίδιο ΑΕΙ), στην
πράξη την πλήρη κατάργηση της συμμετοχής καθηγητών από το εξωτερικό, προς τέρψη των
μεγαλοβαρόνων των «Μεγάλων του Γένους Σχολών» και την επαναφορά στη γνωστή εσωστρέφεια
των βολεμένων. Πρόκειται για κατ’ όνομα «ακαδημαϊκές» διαδικασίες με τις οποίες είχαν
παλαιότερα ευδοκιμήσει φαινόμενα αδιαφάνειας, οικογενειοκρατίας, νεποτισμού, αναξιοκρατίας
κλπ, ειδικά στις προαναφερθείσες Σχολές υψηλού ενδιαφέροντος. Εκτιμούμε ότι ακόμα και με τη
νέα μορφή της τροπολογίας θα χρειαστούν πολλές εγκύκλιοι για την εφαρμογή της, ίσως δε και
νέες τροπολογίες.
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3. (Άρθρο 4) Σχέση Διδακτορικού και γνωστικού αντικειμένου υπό πλήρωση θέσης καθηγητή.
Στην 1η παράγραφο του άρθρου 4 υπάρχει το εξής ακατανόητο (λόγω ασυνταξίας;) κείμενο:
«Προϋπόθεση για εκλογή σε θέση καθηγητή όλων των βαθμίδων είναι η κατοχή διδακτορικού
διπλώματος, καθώς και η συνάφεια αυτού του εν γένει ερευνητικού, επιστημονικού, διδακτικού,
κλινικού ή καλλιτεχνικού έργου των υποψηφίων με το γνωστικό αντικείμενο της προς πλήρωση
θέσης.» Λόγω της προχειρότητας που χαρακτηρίζει το νομοθετικό «έργο» της κυβέρνησης,
φαίνεται πως λείπει ένα «και» («...και η συνάφεια αυτού [του διδακτορικού] ΚΑΙ του εν γένει
ερευνητικού...»). Εδώ το Υπουργείο, πέρα από την αβλεψία, εισάγει την παγκόσμια πρωτοτυπία
περί απαίτησης συνάφειας όχι μόνο του συνολικού ερευνητικού έργου των υποψηφίων, αλλά και
ειδικά της διδακτορικής διατριβής με το γνωστικό αντικείμενο της υπό πλήρωση θέσης καθηγητή.
Αυτό επιβεβαιώνεται από το εδάφιο (β) της παραγράφου 4 του ίδιου άρθρου, όπου με ένα εξίσου
μνημειωδώς ασύντακτο κείμενο απαιτεί από την εισηγητική επιτροπή να «να διατυπώσει την
άποψή της ... και ειδικότερα για τη συνάφεια του γνωστικού αντικειμένου της προς πλήρωση
θέσης με το γνωστικό αντικείμενο της διδακτορικής διατριβής, καθώς και η συνάφεια αυτής,
επιστημονικού, διδακτικού, κλινικού ή καλλιτεχνικού έργου των υποψηφίων με το γνωστικό
αντικείμενο της προς πλήρωση θέσης».
Ίσως εδώ να πρόκειται για «συντροφικά μαχαιρώματα», γιατί με αυτής της ποιότητας την
ακαδημαϊκή λογική ο πρώην υπουργός Παιδείας και νυν Πολιτισμού κος Α. Μπαλτάς αλλά και ο
Πρόεδρος της ΔΕΜΥ κος Κ. Γαβρόγλου, κακώς κατέλαβαν θέσεις ΔΕΠ με γνωστικό αντικείμενο
«Φιλοσοφία» τη στιγμή που τα διδακτορικά και των δύο ήταν στη Φυσική. Υπάρχουν βέβαια και
πολλές … πολλές άλλες ανάλογες περιπτώσεις, χωρίς βεβαίως πάντα οι περιπτώσεις να
περικλείουν ουσιαστικές αμφισβητήσεις. Περιμένουμε λοιπόν τόσο ο κ. Μπαλτάς όσο και ο κ.
Γαβρόγλου, αλλά και άλλοι «φιλόσοφοι» «καθηγητές» του ΣΥΡΙΖΑ να σχολιάσουν τη ρύθμιση
αυτή.
Μάλλον όμως το σεβαστό Υπουργείο απλώς κάποιον/α θα θέλει να αποκλείσει από κάποια
εκλογή, για να «βολευτεί» κάποιος/α ημέτερος/ημετέρα! Τόσο απλά γίνεται σήμερα η πολιτική
από τους ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ! Βέβαια έτσι λειτουργούσαν πάντα από εμφανίσεως τους μέσα στα
Πανεπιστήμια πριν μερικές δεκαετίες. Να αλλάξουν τώρα; Μάλλον απίθανο! Σε κάθε περίπτωση
πάντως, οι διατάξεις αυτές αποκλείεται να λειτουργήσουν και θα δημιουργήσουν ένα σωρό
νομικά προβλήματα, προσφυγές κλπ, οπότε θα γίνουμε μάρτυρες μιας ακόμη σειράς
τροπολογιών, επί των τροπολογιών, επί των τροπολογιών κοκ. Ίσως κάποτε να μάθουν και να
νομοθετούν αν και, απ’ ό,τι φαίνεται, μάλλον είναι ανεπίδεκτοι μαθήσεως.
4. (Άρθρο 5) Αυτοδύναμα τμήματα: Γιατί θα πρέπει στα μη αυτοδύναμα Τμήματα να ανατίθενται
καθήκοντα Προέδρου σε Επίκουρο Καθηγητή (δεν διευκρινίζεται αν πρόκειται για Επίκουρο
Καθηγητή με θητεία ή μόνιμο). Γιατί δεν μπορεί να ορίζεται άλλος καθηγητής της οικείας Σχολής,
που άλλωστε ορίζεται προσωρινά, όπως συνέβαινε μέχρι σήμερα; Ποιόν/ά πελάτη πάει πάλι να
βολέψει το Υπουργείο;
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5. (Άρθρο 6) Πανεπιστημιακά Συγγράμματα: Θέση μας είναι ότι το «δωρεάν σύγγραμμα» θα
πρέπει να αντικατασταθεί με την ανάπτυξη σύγχρονων Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών σε όλα τα
Ιδρύματα. Αντ’ αυτών, λόγω των οικονομικών περικοπών, με αποσπασματικές ρυθμίσεις στον
Ν4683/2016, το υπουργείο επιχειρεί να προχωρήσει σε δραστική μείωση του κόστους των δωρεάν
συγγραμμάτων. Αυτό προφανώς θα οδηγήσει σε περαιτέρω οικονομική δυσπραγία σημαντικό
αριθμό Εκδοτικών Οίκων. Σύμφωνα με πρόσφατες δηλώσεις συμβούλων της κυρίας
Αναγνωστοπούλου σε εκπροσώπους της Ομοσπονδίας, σε αντιστάθμιση η κυβέρνηση προτίθεται
να καταργήσει το θεσμό του Αυτοεκδότη (βρίσκεται υπό διαμόρφωση Κοινή Υπουργική Απόφαση
με το Υπουργείο Οικονομικών και τους ενδιαφερόμενους Εκδότες) προσφέροντας έτσι μια
υπολογίσιμη πελατεία συγγραφέων (που τώρα είναι Αυτοεκδότες– περίπου 800) στους Εκδότες.
Κατά την κυρία Αναπληρώτρια υπουργό της «αριστερής» κυβέρνησης «… η παρουσία τους [των
Αυτοεκδοτών] είναι φορέας αθέμιτου ανταγωνισμού στην εκδοτική αγορά»(!)
Είναι σίγουρο ότι το ποιοτικό ελληνικό επιστημονικό σύγγραμμα θα περιοριστεί, καθώς είναι
γνωστή η κακή κατάσταση στην οποία βρίσκονται οι οικονομικές σχέσεις μεταξύ συγγραφέων και
εκδοτών, χωρίς να φαίνονται σημάδια βελτίωσης στον ορίζοντα. Η διάταξη που ψηφίστηκε, με τη
νέα επανακοστολόγηση που επιβάλλει, θα έχει σαν αποτέλεσμα την πιθανότητα να αργήσει
σημαντικά η διαδικασία παροχής συγγραμάτων για το χειμερινό εξάμηνο. Μέχρι τη στιγμή αυτή οι
εκδότες δεν έχουν δηλώσει νέα συγγράμματα στον Εύδοξο και φυσικά οι Γραμματείες των
Τμημάτων δεν έχουν δηλώσει νέα συγγράμματα και άλλες αλλαγές. Η διαδικασία αυτή θα γίνει το
νωρίτερο τον Σεπτέμβριο. Είναι επίσης ακατανόητο πως είναι δυνατόν η Υπουργός να δηλώνει ότι
το κόστος για τα συγγράμματα είναι δυσβάστακτο και από την άλλη με τον πρόσφατο νόμο να
δίνει δωρεάν συγγράμματα σε φοιτητές για δεύτερο πτυχίο, ένα όχι ευκαταφρόνητο πρόσθετο
έξοδο.
6. (Άρθρο 7) ‘’Οικονομική συμμετοχή’’ των φοιτητών του ΕΑΠ: Μετά τα βαφτίσια της τρόικας σε
«θεσμούς» και του μνημονίου σε «συμφωνία», άλλη μια καινοτόμα προσέγγιση -new speak- της
συγκυβέρνησης των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ: Τα δίδακτρα των φοιτητών του ΕΑΠ μετονομάζονται σε
«οικονομική συμμετοχή των φοιτητών»! Μήπως, ως πλέον εύηχη, η διατύπωση επικοινωνιακά
εντάσσεται σε μια πιθανή κυβερνητική προσπάθεια επέκτασης της «οικονομικής συμμετοχής των
φοιτητών» και στα υπόλοιπα συμβατικά ΑΕΙ ή μήπως πρόκειται απλά για άλλη μια προσπάθεια
επικοινωνιακής διαχείρισης ακόμη μιας ΣΥΡΙΖΑικής κυβίστησης (επί το λαϊκότερον
«κωλοτούμπας»), επί της θέσης («αυταπάτες» τις λένε τώρα) εκείνης περί κατάργησης των
διδάκτρων παντού;
7. (Άρθρο 8) Γραμματείς ΑΕΙ: Με δικαιολογία την εξοικονόμηση χρημάτων παύονται οι Γραμματείς
των ΑΕΙ. Καταργείται έτσι ένας θεσμός που είναι απόλυτα αναγκαίος για την ύπαρξη
ολοκληρωμένης διοικητικής υποδομής στα ΑΕΙ, επιφέροντας μια περαιτέρω υποβάθμιση της
διοικητικής αποτελεσματικότητας των ΑΕΙ, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τη λοιπή λειτουργία τους.
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8. (Άρθρο 9) Υποτροφίες του ΙΚΥ για επίδοση 6,5: Είναι πράγματι αδίστακτοι! Άρα και πολύ
επικίνδυνοι. Μετατρέπουν το ΙΚΥ σε προεκλογικό κέντρο των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ! Σε λίγο οι υποτροφίες
του ΙΚΥ θα δίδονται με κοινωνικά κριτήρια. Ίσως και πιστοποιητικό πολιτικών φρονημάτων.
Μήπως βρισκόμαστε πραγματικά σε προχωρημένη προεκλογική περίοδο; Μήπως; Αυτό δε που
κάνει το θέμα πιο ακατανόητο είναι ότι η Κυβέρνηση επιχορήγησε πρόσφατα το ΙΚΥ για τις
προπτυχιακές υποτροφίες με ένα ελάχιστο ποσό που δεν αρκεί να καλύψει για όλα τα ιδρύματα
όλους τους φοιτητές που είχαν βαθμό >8.5 και τα αντίστοιχα άλλα κριτήρια. Μπορεί κάποιος να
μας πει, με ποια προφανώς ‘’Μη Αριστοτέλεια Λογική’’ αυξάνεται, υπερβολικά μάλιστα, ο αριθμός
των δικαιούχων, όταν υπάρχει ένας τρομακτικά μειωμένος προϋπολογισμός?
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