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Θέμα: Οι θέσεις της Κίνησης Πανεπιστημιακής Αναβάθμισης για το πρόβλημα των μετεγγραφών
στα ΑΕΙ και η συμπεριφορά των εκάστοτε και των νυν κυβερνώντων.
Πολλές φορές έχουμε αναφερθεί διεξοδικά στο τεράστιο –και ελληνικής μοναδικότητας- θέμα των
μετεγγραφών (για παράδειγμα, βλέπε [1]) . Επαναλαμβάνουμε ορισμένες επισημάνσεις μας:
Το θέμα των μετεγγραφών αποκαλύπτει την παθολογία της ανώτατης εκπαίδευσης και ορισμένες από
τις αιτίες της κακοδαιμονίας της.
Οι αποφάσεις των εκάστοτε κυβερνώντων για τις μετεγγραφές -όπως και για τον αριθμό των
εισακτέων- δεν είναι δυνατό να αλλάζουν κάθε χρόνο χωρίς κανένα ορθολογικό κριτήριο.
Οι ιθύνοντες δεν μπορούν να αγνοούν -αρκετές φορές μάλιστα επιδεικτικά- διεθνώς καθιερωμένα
κριτήρια ποιότητας, που είναι απαραίτητα για την παροχή ποιοτικής πανεπιστημιακής εκπαίδευσης.
Με την εφαρμοζόμενη πολιτική για τις μετεγγραφές η Πολιτεία - όχι μόνο στις παρούσες συνθήκες
κρίσης- μη παρέχοντας επί χρόνια επαρκείς κοινωνικές υποδομές στήριξης των σπουδαστών,
προσπαθεί να υποκαταστήσει άλλες αδυνατούσες, ολιγωρούσες ή πλήρως απούσες κρατικές υπηρεσίες
κοινωνικής και επαγγελματικής πολιτικής, σε βάρος της ποιότητας στα ακαδημαϊκά και εκπαιδευτικά
πράγματα.
Για τις μετεγγραφές του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους 2016-17 ισχύει ο πρόσφατος Νόμος4332/15 (της
Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ) όπου αναφέρεται με απόλυτη σαφήνεια ότι «…. η κατάρτιση του πίνακα αυτών
που θα μετεγγραφούν αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του Υπουργού και ότι το ποσοστό των
μετεγγραφόμενων δεν μπορεί να υπερβεί το 15% των εισακτέων –παρά μόνο αν μέχρι την 1η Μαρτίου
του προηγουμένου έτους το Τμήμα υποβάλλει τεκμηριωμένη εισήγηση για την υπέρβαση του και αυτή γίνει
δεκτή από το Υπουργείο Παιδείας!».
Επιπλέον ο Νόμος προβλέπει ως κριτήριο κατάταξης τα μόρια εισαγωγής στα Α.Ε.Ι., επιβάλλοντας την
κατάταξη σε φθίνουσα σειρά, ώστε να επιλεγεί τελικά ο ακριβής κατά το Νόμο (15%) αριθμός
μετεγγραφόμενων, αποκλείοντας έτσι υπέρβαση του αριθμού αυτού λόγω τυχόν ισοβαθμίας.
Όμως το Υπουργείο, αυθαιρετώντας για άλλη μια φορά, υπερβαίνει το νόμο, και αφού πρώτα έδωσε
οδηγίες προς όσους ήταν εκτός της αρχικής λίστας του 15% για υποβολή ενστάσεων, με την υπόσχεση ότι
και αυτοί θα ικανοποιηθούν, προχώρησε σε έγκριση μετεγγραφών μεγαλύτερου αριθμού (σε πολλές
περιπτώσεις υπερδιπλάσιου!) και απαίτησε από τα ίδια τα Ιδρύματα να προχωρήσουν στην αποδοχή
τους, παραβαίνοντας και εκείνα το Νόμο 4332/15! Όσοι αντέδρασαν -δηλώνοντας ότι η θεσμική τους
ιδιότητα προφανώς τους επιβάλλει να εφαρμόζουν το Νόμο- βρέθηκαν αντιμέτωποι είτε με σκαιότατες
και θρασύτατες απειλές από την πλευρά του κ. Γενικού Γραμματέα για παραπομπή στο Πειθαρχικό
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Συμβούλιο(!) είτε με υποσχέσεις οικονομικών ανταλλαγμάτων αν αποδεχτούν να παρανομήσουν,
παραβλέποντας ακόμα και τις τυχόν μελλοντικές καταδικαστικές αποφάσεις των δικαστηρίων για το
θέμα αυτό!
Χαρακτηριστικά η σχετική εγκύκλιος του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας προς τα
Πανεπιστήμια καταλήγει : «Επιπρόσθετα θα θέλαμε να σας γνωρίσουμε ότι ο μεγάλος αριθμός
ικανοποίησης των ενστάσεων, οι οποίες υποβλήθηκαν στο Υπουργείο, προέκυψε ως αποτέλεσμα της
δύσκολης οικονομικής κατάστασης, δεδομένο που συντελεί στην αυξημένη μοριοδότηση των αιτούντων,
συνυπολογίζοντας τα μόρια των κοινωνικών κριτηρίων. Αναγνωρίζοντας την επιβάρυνση των Ιδρυμάτων,
που προκαλείται από τη συγκεκριμένη απόφαση και τις αυξημένες ανάγκες, που θα δημιουργηθούν στα
Ιδρύματα, το Υπουργείο θα προσπαθήσει στο μέτρο των δυνατοτήτων του να ενισχύσει τα Ιδρύματα με
κάθε πρόσφορο μέσο.»
Συνυπολογίζοντας και άλλες πρόσφατες και μη ενέργειες της Ηγεσίας του Υπουργείου Παιδείας, όπως,
Την χωρίς φειδώ μεγέθυνση του Πανεπιστημιακού Συστήματος, με την πρόσφατη ίδρυση
Πανεπιστημίων, Σχολών, Τμημάτων, και η υπόσχεση ίδρυσης και άλλων.
Τη μονιμοποίηση κάποιων δεκάδων συμβασιούχων διαφόρων μορφών στα ΑΕΙ, με απρόβλεπτες
συνέπειες για τις επιπτώσεις στις νομικές διεκδικήσεις των υπολοίπων -χιλιάδων ίσωςσυμβασιούχων, που έχουν κατά καιρούς περάσει από τα Ιδρύματα,
Τη λαϊκίστικη και απόλυτα αντιακαδημαϊκή ρύθμιση για μόνιμη 3η εξεταστική περίοδο, που
μετατρέπει τα ιδρύματα σε εξεταστικά κέντρα,
Την καινοφανή κατανομή και προκήρυξη θέσεων καθηγητών στα ΑΕΙ χωρίς πρόβλεψη αντιστοίχων
πιστώσεων στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας,
Οι διατυπωμένες ποικίλες προθέσεις για ιδεοληπτικές ή τεχνικές παρεμβάσεις κεντρικού ελέγχου
των Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων, χωρίς ακαδημαϊκά κριτήρια
την κατάργηση στη πράξη του θεσμού του Συμβουλίου Ιδρύματος με την ανάθεση των
αρμοδιοτήτων του στη Σύγκλητο κατά παράβαση της λογικής του νομοθέτη για κοινωνική
λογοδοσία και έλεγχο των ΑΕΙ
δημιουργούνται έντονες ανησυχίες και ερωτηματικά για τους σχεδιασμούς του Υπουργείου αλλά και για
την εκπαιδευτική πολιτική σε σχέση με την οικονομική πορεία της χώρας
Προφανή τα ερωτήματα: που θα βρεθούν οι αναγκαίες πιστώσεις και ποιον εξυπηρετούν οι πελατειακές
παροχές εις βάρος της ποιότητας της εκπαιδευτικής διαδικασίας; Μήπως ο απώτερος σχεδιασμός του
Υπουργείου αλλά και της Κυβέρνησης συνολικά είναι προεκλογικός και γίνεται στη βάση κάποιου
νομίσματος διαφορετικού από το σκληρό και δύσκαμπτο ευρώ;
Θέση μας είναι πως:
Το σύστημα των μετεγγραφών θα πρέπει σταδιακά αλλά σύντομα να οδηγηθεί στην πλήρη
κατάργηση του. Είναι ένα μέτρο πλήρως αντιακαδημαϊκό αφού λειτουργεί εις βάρος του συνόλου των
φοιτητών.
Η πρόβλεψη του νομοθέτη για άμεση αναλογική εκπροσώπηση των μελών ΔΕΠ σε ένα όργανο με
εποπτικές και ελεγκτικές αρμοδιότητες πρέπει να αποκατασταθεί αμέσως, προκειμένου τα
Ακαδημαϊκά Ιδρύματα, επιτέλους, να αυτοδιοικηθούν πλήρως, ώστε να καθορίζουν, όπως σε όλον τον
πολιτισμένο κόσμο τη στρατηγική της ανάπτυξής τους, που βέβαια περιλαμβάνει και τον αριθμό των
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εισακτέων τους και το αν -και κάτω από ποιες προϋποθέσεις- θα μετεγγράφουν φοιτητές και πόσους.
Αυτό βέβαια θα πρέπει να συνδυαστεί με το μετασχηματισμό τους από Κρατικά σε Δημόσια Ιδρύματα,
ώστε να μπορούν να αξιοποιούν τον πλούτο της πνευματικής τους παραγωγής και ιδιοκτησίας.
Η Πολιτεία οφείλει να εξασφαλίσει μέτρα κοινωνικού χαρακτήρα –ειδικά σήμερα- για να βοηθήσει τη
δεινοπαθούσα μεσαία και φτωχή ελληνική οικογένεια, διασφαλίζοντας συγχρόνως ότι τα παιδιά της θα
μπορούν να έχουν ποιοτικές και διεθνώς ανταγωνιστικές πανεπιστημιακές σπουδές.
Οι ηγεσίες των Ιδρυμάτων θα πρέπει με περίσκεψη και μεγάλη υπευθυνότητα να αντιμετωπίσουν το
θέμα. Καλούμε τη Σύνοδο Πρυτάνεων να εξηγήσει και εκείνη σε όλους τους ενδιαφερόμενους το δέον
γενέσθαι και τα όρια του συστήματος.
Όσον αφορά τα διαδραματισθέντα με τις μεταγραφές 2016-17
1) Συγχαίρουμε του συναδέλφους που ως άτομα ή ως υπεύθυνοι ακαδημαϊκών μονάδων ενήργησαν
κατά το Νόμο, αγνοώντας απειλές πειθαρχικών και αψηφώντας τα φιλοδωρήματα της εξουσίας.
Χαρακτηριστική περίπτωση αποτελούν οι συνάδελφοι του Τ.Ε.Ι. Αθήνας, οι οποίοι την Παρασκευή
03/02/2017 προσέφυγαν στο Συμβούλιο της Επικρατείας προκειμένου να ακυρωθούν (1) η Υ.Α. με
αρ. 158978/Ζ1/27.9.2016 (ΦΕΚ 3153 Β’/30.9.2016) και (2) οι πίνακες των μεταγραφόμενων (Υ.Α. με
αρ. 206338/Ζ1/2.12.2016, όπως διαβιβάσθηκε στο Τ.Ε.Ι. με την Υ.Α. με αρ. 206761/Ζ1/5.12.2016).
2) Ζητάμε από τη Δικαιοσύνη να διερευνήσει τη νομιμότητα των ενεργειών του κ. Γενικού Γραμματέα
του Υπουργείου Παιδείας, που κατέτειναν στην τέλεση παράνομης πράξης από τρίτους και είχαν ως
συνέπεια τη μη εφαρμογή της αρχής της ισονομίας έναντι των φοιτητών.
3) Ειδικά για το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών του ΑΠΘ, όπου το ζήτημα των μετεγγραφών με τις
παρεμβάσεις του κυρίου Γενικού έλαβε τεράστιες διαστάσεις (βλ.[2]), θεωρούμε ότι το Υπουργείο
οφείλει να δώσει σαφείς εξηγήσεις στα συγκεκριμένα θέματα, που έχουν τεθεί από τους
συναδέλφους.
Τέλος, δηλώνουμε για μια ακόμα φορά ότι -ειδικά σε αυτές τις ιδιαίτερα δύσκολες περιστάσεις- είμαστε
στο πλευρό των ηγεσιών των Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης σε κάθε προσπάθειά τους, που θα
συντείνει στη διαφύλαξη και τελικά την αναβάθμιση της ποιότητας του Ακαδημαϊκού Συστήματος,
απέναντι στον άκρατο, σχεδιασμένο και μικροπολιτικό λαϊκισμό, την αναξιοκρατία και την προχειρότητα
των κυβερνώντων.
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