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Η ΑΝΑΓΚΗ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ
ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ
ο τελευταίο διάστηµα παρακολουθούµε
µια επιδεικτική εκστρατεία δήθεν επιϐολής του «νόµου και της τάξης» στα ΑΕΙ της
χώρας. Η εκστρατεία αυτή αποσκοπεί αφενός
στην απόκρυψη των αιτιών που έχουν οδηγήσει τα ελληνικά πανεπιστήµια σε οριακές
συνθήκες λειτουργίας και αφετέρου στην εδραίωση στην κοινή γνώµη της εικόνας του
δηµόσιου πανεπιστηµίου ως κατεξοχήν πεδίου παραβατικότητας. ∆ιερωτόµαστε αν αυτά
γίνονται προκειµένου η κυβέρνηση να διευκολυνθεί στις επερχόµενες νοµοθετικές πρωτοβουλίες της για τα ΑΕΙ, που ενδέχεται να
συνδυαστούν µε σκληρά µέτρα καταστολής ή
αν, επί πλέον, υπάρχουν και επιδιώξεις πεϱιστολής ϐασικών δηµοκρατικών ελευθεριών,
όπως διαφαίνεται από πολλά περιστατικά των
τελευταίων ηµερών. Σηµειώνουµε ότι κάποια
από αυτά έχουν προκαλέσει την παρέµβαση του ελληνικού τµήµατος της ∆ιεθνούς Αµνηστίας. Πάντως, όσο αφορά τις επερχόµενες νοµοθετικές ϱυθµίσεις, η προσπάθεια που

γίνεται για την αναγνώριση των απολυτηρίων
των ιδιωτικών κέντρων σπουδών ως ισότιµων
των πτυχίων των ΑΕΙ προϊδεάζει για το περιεχόµενο τους.

Τ

Το ∆Σ του Συλλόγου ∆ιδασκόντων της Σχολής Θετικών Επιστηµών του ΕΚΠΑ ϑεωρεί ότι
η συγκυρία επιβάλλει µια νηφάλια, έστω και
επί τροχάδην, ανασκόπηση της κατάστασης
στην Ανώτατη Εκπαίδευση και την επαναφοϱά της συζήτησης στα ϐασικά, πραγµατικά,
προβλήµατά της. Η σηµερινή κατάσταση των
πανεπιστηµίων αντανακλά τα αποτελέσµατα
της παγιωµένης πια υποχρηµατοδότησης, της
κατίσχυσης της ιδεολογίας της αγοράς στην
εκπαίδευση, των αλλεπάλληλων και συχνά ανερµάτιστων αλλαγών στο ϑεσµικό πλαίσιο.
Προχωρούµε λοιπόν σε µια επισκόπηση της
τρέχουσας κατάστασης και των προοπτικών
που διαµορφώνονται.
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των αποδοχών τους. Η ϕαινοµενική νηνεµία
στο µέτωπο των µισθολογικών µειώσεων δεν
Τα πανεπιστήµια έχουν αποψιλωθεί από µέλη πρέπει να µας κρύβει αυτό που µας περιµένει
∆ΕΠ. Οι πρόσφατες προκηρύξεις ϑέσεων και όλους ως αυριανούς χαµηλοσυνταξιούχους.
η διάταξη για την αναπλήρωση των αφυπηΧιλιάδες ανθρωποώρες σπαταλιούνται για
ϱετούντων, η οποία ελπίζουµε να µακροηµετην προσαρµογή των ΑΕΙ σε ένα ϑεσµικό
ϱεύσει, είναι καλοδεχούµενες αλλά δεν αρπλαίσιο που αλλάζει µε µεγάλη συχνότητα.
κούν. Επίσης, σηµαντικοί πόροι που δεν πεΩς παράδειγµα αναφέρουµε την πρόσφατη
ϱισσεύουν ϑα απαιτηθούν σε ϐάθος πολλών
επανίδρυση όλων των Προγραµµάτων Μεταετών για τη στελέχωση και ανάπτυξη των νέων
πτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) της χώρας µετµηµάτων που δηµιουργήθηκαν µαζικά όπως
τά την ψήφιση του Ν. 4485/2017. Ο Ϲηαναφέρουµε παρακάτω.
τούµενος εξορθολογισµός δεν έγινε ποτέ, τα
Η χρηµατοδότηση του τακτικού προϋποΠΜΣ πολλαπλασιάζονται όπως και τα δίδαλογισµού από την πολιτεία έχει σταθεροποικτρα τους. Παράλληλα τρέχουν κάθε είδους
ηθεί σε πολύ χαµηλά επίπεδα, όχι µόνο σε
ϕαινοµενικά αέναες γραφειοκρατικές διαδιαπόλυτες τιµές αλλά και ως ποσοστό του Ακασίες αξιολόγησης. Γινόµαστε µάρτυρες της
ΕΠ σε σχέση µε δέκα χρόνια πριν. Για την
έλευσης συναδέλφων από πανεπιστήµια πολύ
οικονοµική ασφυξία, που έχει επιβληθεί µε
µικρού ϐεληνεκούς της αλλοδαπής µε σκοπό
συστηµατικό τρόπο τα τελευταία δέκα έτη στα
την πιστοποίηση των προγραµµάτων σπουδών
ΑΕΙ, ως Σύλλογος έχουµε µιλήσει στο πακαι στις σχετικές αναφορές ϐρίσκουµε αναµεϱελθόν πολλές ϕορές όσο αφορά τις διαλυµειγµένες κάποιες ϱεαλιστικές προτάσεις µε
τικές της συνέπειες στα προγράµµατα σπουσυστάσεις για την υιοθέτηση διαδικασιών που
δών, στα εργαστήρια και στις ϐιβλιοθήκες,
περισσότερη σχέση έχουν µε εταιρική διακυστην ανανέωση του διδακτικού προσωπικού
ϐέρνηση παρά µε πανεπιστηµιακά ιδρύµατα.
(που αποτελεί καίριο σηµείο επάρκειας για
Η προηγούµενη κυβέρνηση κατάργησε
ένα πανεπιστήµιο).
Η ιδεολογική επίθεση απέναντι στο δη- δια της λεγόµενης σύµπραξης µε τα ΑΕΙ
µόσιο πανεπιστήµιο παρουσιάζει αυτή την την τεχνολογική εκπαίδευση και δηµιούργηκρατική χρηµατοδότηση ως αναχρονισµό. Ως σε δεκάδες νέα τµήµατα χωρίς ουσιαστικό
συνέπεια το επιχειρηµατικό ∆ΕΠ έχει αναδει- ακαδηµαϊκό σχεδιασµό και χωρίς το απαιχθεί τα τελευταία χρόνια ως ένας δήθεν πυ- τούµενο προσωπικό. ΄Οπως έχει γίνει και
λώνας που ϑα στηρίξει τα πανεπιστήµια, µε στο παρελθόν, οι ευρηµατικοί τίτλοι των τµηευθύνη και των ίδιων των πανεπιστηµιακών µάτων σε πλείστες όσες περιπτώσεις δεν αντιαρχών που έχουν λιγότερο ή περισσότερο α- στοιχούν σε καµία από τις διεθνώς αναγνωϱισµένες επιστηµονικές περιοχές που ϑεραποδεχθεί το σχετικό ιδεολόγηµα.
Οι πενιχροί µισθοί συντελούν στην απο- πεύονται σε επίπεδο τµήµατος. Τίθεται το εψίλωση των ΑΕΙ από ικανούς συναδέλφους, ϱώτηµα πού είναι η «πιστοποίηση» όταν την
οι οποίοι ϕεύγουν στο εξωτερικό, ενώ οδηγούν έχουµε ανάγκη ; Σε µια χώρα του µεγέθους
άλλους να αναζητούν πρόσθετες εργασίες σε της Ελλάδας, στο µηχανογραφικό δελτίο των
ϐάρος της έρευνας και της διδασκαλίας τους. εισαγωγικών εξετάσεων του 2019 υπήρχαν
Θέλουµε να κάνουµε ειδική µνεία στους συ- 133 νέα τµήµατα. Ο καθένας ας ϐγάλει τα
ναδέλφους που αφυπηρετούν και ϐρίσκονται συµπεράσµατα του.
από τη µια µέρα στην άλλη µε µεγάλη µείωση
Κρίνουµε ως καταρχήν ϑετική την
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Τρέχουσα Κατάσταση
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πρόσφατη απόφαση της υπουργού Παιδείας για την αναστολή της λειτουργίας 37
νέων τµηµάτων που ϑα λειτουργούσαν από το
2020-21. ΄Οπως αναφέραµε και παραπάνω
τα τµήµατα αυτά προέκυψαν χωρίς κανένα
ακαδηµαϊκό σχεδιασµό. Ελπίζουµε η τελική διευθέτηση του ϑέµατος να µην προκύψει
ως είθισται ύστερα από συνεννοήσεις µε τους
τοπικούς ϐουλευτές.

ως χώροι ερευνητικής δραστηριότητας υπάρχουν ακριβώς για να προάγουν τη ϐασική
έρευνα, η οποία δηµιουργεί τις ϐάσεις για
την εφαρµοσµένη έρευνα. ΄Οπως τονίζει και
η από 7/11/2019 απόφαση της Συγκλήτου
του ΕΚΠΑ, «η καθιέρωση του κριτηρίου της
προοπτικής της εµπορικής αξιοποίησης των
ερευνητικών αποτελεσµάτων ως του κυρίαρχου στον προσανατολισµό της πανεπιστηµιακής έρευνας ή ακόµα και των προγραµµάτων
σπουδών, ϑα είχε εξαιρετικά αρνητικές επιπτώσεις στην τριτοβάθµια παιδεία της χώρας
µας».
Παρ’ όλα τα παραπάνω, η συζήτηση
των προβληµάτων της ανώτατης παιδείας στη
χώρα µας µοιάζει να περιορίζεται σε Ϲητήµατα ανοµίας µε ή χωρίς εισαγωγικά. Είναι γεγονός ότι τακτικισµοί µε ορίζοντα µέχρι την
επόµενη εβδοµάδα και ετσιθελικές συµπεριϕορές, αποκοµµένες από την ακαδηµαϊκή
κοινότητα, έχουν οδηγήσει σε εκφυλιστικά
ϕαινόµενα. ΄Οµως ϑεωρούµε αυτονόητο ότι
τα ΜΑΤ δεν µπορούν να λύσουν κανένα από τα προβλήµατα των ΑΕΙ – αντίθετα, µόνο
επιπλέον προβλήµατα µπορούν να δηµιουργήσουν. ∆υστυχώς αυτό παραβλέπεται και
τα ΜΜΕ ενθαρρύνονται να προβάλλουν επιλεκτικά κάποια από τα συµπτώµατα (µάλιστα
όχι όλα, ούτε τα σοβαρότερα) και όχι τα αίτια
των προβληµάτων.

Τίθεται όµως αµείλικτο το ερώτηµα, πώς
τα κριτήρια που δεν πληρούν τα παραπάνω
37 τµήµατα πληρούνται από τα δεκάδες νέα
τµήµατα που απλά πρόλαβαν να µπουν στο
µηχανογραφικό δελτίο και να δεχθούν ϕοιτητές το 2019-20. Σηµειώνουµε ότι από τα 133
νέα τµήµατα, τα 105 αποτελούσαν κάποιου
είδους µετεξέλιξη τµηµάτων ΤΕΙ (συχνά είχαν
µόνο την ίδια έδρα) και τα 28 ήταν εντελώς
νέα. Τα τµήµατα αυτά συστάθηκαν επί υπουργίας Γαβρόγλου και δέχθηκαν ϕοιτητές
επί υπουργίας Κεραµέως. Εξακολουθεί να
παραµένει το ερώτηµα γιατί δεν χρειάζεται η
ϐαθµίδα της τεχνολογικής εκπαίδευσης.
Σηµαντικό πρόβληµα στα ελληνικά ΑΕΙ παραµένει ο εξεταστικός χαρακτήρας των
σπουδών. Λόγω της έλλειψης προσωπικού
και κονδυλίων αµοιβής µεταπτυχιακών ϕοιτητών, σε λίγα τµήµατα οι διδάσκοντες έχουν
τη δυνατότητα να παρακολουθούν τους ϕοιτητές µέσω συχνών ασκήσεων και εργασιών
κατά τη διάρκεια των σπουδών τους. Παρουσιάζεται το ϕαινόµενο σε αξιολογήσεις τµηµάτων να Ϲητείται η πρόσληψη µεταπτυχιακών ως ϐοηθών στη διεξαγωγή ασκήσεων προκειµένου να ϐελτιωθεί η ποιότητα σπουδών
χωρίς να προσδιορίζεται από πού ϑα πληρωϑούν αυτοί.
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Προοπτικές

Οι εξελίξεις δεν προδιαγράφονται καλές. Με
διατάξεις στο Ν.4635/19 προωθήθηκε η αναγνώριση των σπουδών στα κολλέγια και αίρονται κάποιοι ϕραγµοί που είχαν ϑεσπιστεί στο
Ν.4485/17 όσο αφορά τις αµοιβές των διδασκόντων στα µεταπτυχιακά. Το µήνυµα είναι
σαφές προς τα µέλη ∆ΕΠ: µη Ϲητάτε αυξήσεις
των πενιχρών αποδοχών σας αλλά εισπράξτε
χρήµατα από τους µεταπτυχιακούς ϕοιτητές

Τόσο από κυβερνητικούς παράγοντες όσο
και από τα ΜΜΕ, συχνά τα ΑΕΙ επικρίνονται
επειδή ασχολούνται µε ϐασική έρευνα χωρίς
να παράγονται εµπορικά αξιοποιήσιµα αποτελέσµατα. Αλλά, διεθνώς, τα πανεπιστήµια
3

στους οποίους κάνετε µάθηµα. Κατανοούµε
τις πιεστικές ϐιοτικές ανάγκες των συναδέλϕων αλλά είµαστε πεπεισµένοι ότι η Ϲηµιά
στην εκπαιδευτική διαδικασία και στο κύρος
των πανεπιστηµιακών ϑα είναι ανεπανόρθωτη
αν συνεχιστεί η παρούσα κατάσταση. Η ϑέση
µας είναι απλή : κατάργηση των διδάκτρων
στα µεταπτυχιακά. Με αυτό τον τρόπο ϑα εξαφανιστούν µια και καλή όσα ΠΜΣ δηµιουργήθηκαν για εισπρακτικούς λόγους. Αυτή ϑα
είναι µια σπάνια περίπτωση όπου ϑα λειτουργήσει επ΄ ωφελεία του συνόλου ο ϱυθµιστικός
ϱόλος της αγοράς.
Η υπουργός σκοπεύει να τηρήσει την παϱάδοση των προκατόχων της και να καταθέσει
νόµο-πλαίσιο που ϑα επιφέρει για πολλοστή
ϕορά αλλαγές στα ταλαιπωρηµένα από τις µεταρρυθµίσεις ιδρύµατα. Τα µηνύµατα είναι
ανησυχητικά. Η επαναφορά των Συµβουλίων
Ιδρύµατος ϑα είναι αρνητική εξέλιξη, όπως
και η περαιτέρω εµβάθυνση της λειτουργίας
των πανεπιστηµίων µε επιχειρηµατικά κριτήρια. Η διαφηµιζόµενη οικονοµική αυτονοµία των ΑΕΙ συγχέεται τεχνηέντως µε το αυτοδιοίκητο ενώ είναι Ϲητήµατα διαφορετικής
τάξης. Πραγµατικά ϑα ϑέλαµε να µας εξηγήσουν οι εισηγητές της έννοιας πώς π.χ. το
ΕΚΠΑ ϑα µπορούσε να καταστεί οικονοµικά
αυτόνοµο και κυρίως δε από ποιους ϑα αντληθεί η απαιτούµενη υπεραξία. Επιφυλασσόµαστε να τοποθετηθούµε όταν υπάρξει κάτι

πιο συγκεκριµένο.
Τέλος, ϑεωρούµε ιδιαίτερα αποπροσανατολιστικές και επιζήµιες για την εκπαιδευτική διαδικασία τις ηθικοπλαστικού χαρακτήρα διαρροές από το υπουργείο για την επιβολή του ν+2. Αυτό το ϑέµα δεν υφίσταται
ως πρόβληµα για τους µάχιµους πανεπιστηµιακούς. Υφίστανται όµως προβλήµατα µεγέθους των τάξεων όπου συνήθως οι πρωτοετείς ϕοιτητές δε µπορούν να έχουν εξασφαλισµένη µία ϑέση στο αµφιθέατρο για να κάθονται και όπου οι συνθήκες παρακολούθησης
καθαυτές τους εκδιώκουν από το µάθηµα.
Και ϐέβαια, ϑυµίζουµε ότι το µέτρο του ν+2
είχε ϑεσπιστεί και στο πρόσφατο παρελθόν
και σύντοµα καταργήθηκε ως µη εφαρµόσιµο, αφού πρώτα όµως στρέβλωσε το εξεταστικό σύστηµα.
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Συµπέρασµα

Αν ϑέλουµε επιτέλους να αρχίσει να ϐελτιώνεται η κατάσταση στην ανώτατη εκπαίδευση,
είναι ανάγκη να συζητήσουµε για τα υπαρκτά
και σοβαρότατα προβλήµατα επί της ουσίας,
µακριά από επικοινωνιακά τεχνάσµατα που
αποσκοπούν στην απόκρυψη προθέσεων και
στη διέγερση αντανακλαστικών. Η ευθύνη της
(όποιας) κυβέρνησης είναι καίρια στο σηµείο
αυτό.

Ο Πρόεδρος

Ο Γραµµατέας

Κ. Μηλολιδάκης

Σ. Κολλιόπουλος
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