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΄Οταν τα ΚΕΚ αριστεύουν ενώ τα ΑΕΙ µένουν µετεξεταστέα
ϱόσφατα διαπιστώσαµε µε έκπληξη,
και στη συνέχεια µε οργή, την απόπειϱα απίστευτης διασπάθισης περίπου 85 εκατοµµυρίων ευρώ προς Κέντρα Επαγγελµατικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) και παρόχους τηλεκπαίδευσης προκειµένου να παράσχουν «εκπαιδευτική επιµόρφωση» σε αυτοαπασχολούµενους επιστήµονες, πολλοί από τους οποίους είναι και πτυχιούχοι της δικής µας Σχολής. Το περιεχόµενο της επιµόρφωσης αυτής
συχνά ήταν υποτιµητικό ή και προσβλητικό.
Πολλές δεκάδες χιλιάδες επιστήµονες, αρκετοί από αυτούς κάτοχοι µεταπτυχιακών τίτλων
σπουδών, υποχρεώθηκαν να µελετούν ακατανόητες αναρτήσεις και να απαντούν επιλέγοντας εξίσου ακατανόητες απαντήσεις, προκειµένου να πάρουν το ϐοήθηµα των 600 ευρώ.
Αν αυτό είναι το περιεχόµενο της ιδιωτικής
«ανώτατης» εκπαίδευσης που κάποιοι ευαγγελίζονται, δεν αρκεί η κριτική για την προχειρότητα και «αρπαχτή» που το χαρακτηρίζει.
Το γεγονός της υποχώρησης της κυβέρνησης
κάτω από τη γενικευµένη κατακραυγή, παρά
την αρχική επίµονη υπεράσπιση του έργου,
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δεν αλλάζει τις αιτίες που το γέννησαν : την
υποτίµηση της σκληρής εργασίας των πανεπιστηµίων της χώρας και όλου του δηµόσιου
συστήµατος εκπαίδευσης και τον ιδεοληπτικό προσανατολισµό σε µια εκπαίδευση που
ξεκινά και τελειώνει στην επίτευξη του κέρδους. Αυτοί που συνηθίζουν να αναφέρονται
στο λίπος που ακόµη διαθέτει για να κάψει
η ∆ηµόσια Παιδεία (και παρεµπιπτόντως και
η Υγεία) ήταν έτοιµοι να µοιράσουν εν ϱιπή οφθαλµού πολλές δεκάδες εκατοµµύρια
σε ΚΕΚ και σε αµφίβολης ταυτότητας πλατϕόρµες τηλεκπαίδευσης. Οφείλουµε ως πανεπιστηµιακοί να προειδοποιήσουµε για µια
ακόµη ϕορά ότι το µέλλον της Παιδείας στην
Ελλάδα, και άρα και το µέλλον της ίδια της
χώρας, ϑα είναι Ϲοφερό εφόσον αυτού του
τύπου η εκπαίδευση παγιωθεί ως «ισότιµη» µε
την πανεπιστηµιακή, όπως ευθέως επιδιώκεται και µε πρόσφατα νοµοθετικά µέτρα.
Για όποιον επιθυµεί να ασχοληθεί παραπέρα µε αυτή την απίστευτη ιστορία, σύµϕωνα µε τις αναρτήσεις των µητρώων από το
υπουργείο Εργασίας (ϐλ. [1]), οι πάροχοι

περιεχοµένου (ΚΕΚ) ήταν 399 ενώ οι πάροχοι πλατφόρµας τηλεκατάρτισης µόνον 7. Τα
ακριϐή στοιχεία των πρώτων είχαν αναρτηθεί
ενώ των 7 είχαν αναρτηθεί µόνο οι ηλεκτρονικές διευθύνσεις από τις οποίες δεν προέκυπτε
κανένα στοιχείο για την ταυτότητά τους. Σηµειωτέον ότι ήταν αυτοί οι 7 που ϑα εισέπρατταν τη µερίδα του λέοντος. Η άυλη επιχειρηµατικότητα σε όλο της το µεγαλείο
Τα τελευταία χρόνια, το Ελληνικό ∆ηµόσιο
Πανεπιστήµιο λοιδορήθηκε συστηµατικά για
δήθεν ανοµία, σπατάλη και ό,τι άλλο µπορεί
να ϕανταστεί κανείς. Αυτές οι ϑεωρίες χρησιµοποιήθηκαν για τη συστηµατική οικονοµική ασφυξία του, την αποψίλωση του προσωπικού του, τη στέρησή του από αναγκαίο
εξοπλισµό. Για να εκτιµήσει κάποιος το µέγεϑος της προκλητικής διασκόρπισης δηµοσίου
χρήµατος σε συνθήκες κρίσης που επιχειϱήθηκε αυτές τις µέρες µέσω των «επιµορϕώσεων», υπενθυµίζουµε ότι η ετήσια κρατι-

κή επιχορήγηση του ΕΚΠΑ—των δεκάδων χιλιάδων ϕοιτητών—από 40 εκατοµµύρια ευρώ
που ήταν το 2009 έχει περιοριστεί στα 10 εκατοµµύρια ευρώ σήµερα [2]. Το ΕΚΠΑ προκειµένου να πληρώσει τις απολύτως ανελαστικές
δαπάνες του (ϕως, νερό, κοκ) αναγκάζεται να
χρησιµοποιεί χρήµατα από τον Ειδικό Λογαϱιασµό Κονδυλίων ΄Ερευνας που προέρχονται
από ερευνητικά προγράµµατα και ϑα έπρεπε
πρωτίστως να επενδύονται στην έρευνα.
Για να δώσουµε ένα ακόµα µέτρο σύγκρισης, το Ελληνικό ΄Ιδρυµα ΄Ερευνας και Καινοτοµίας (ΕΛΙ∆ΕΚ), η ϐασικότερη πηγή χρηµατοδότησης της έρευνας στην Ελλάδα, στις
προκηρύξεις ερευνητικών προγραµµάτων όλα
τα τελευταία χρόνια είχε αθροιστικά προϋπολογισµούς συγκρίσιµους µε το ποσό που επιχειρήθηκε να σπαταληθεί στα ΚΕΚ µέσα σε
λίγες µέρες, όπως ϕαίνεται στον παρακάτω
πίνακα [3]:

΄Ονοµα Προγράµµατος
1η Προκήρυξη Ερευνητικών ΄Εργων για
την ενίσχυση µελών ∆ΕΠ και Ερευνητών
2η Προκήρυξη Ερευνητικών ΄Εργων για την
ενίσχυση µελών ∆ΕΠ και Ερευνητών
1η Προκήρυξη ∆ράσης «Επιστήµη και Κοινωνία»
2η Προκήρυξη ∆ράσης «Επιστήµη και Κοινωνία»
3η Προκήρυξη ∆ράσης «Επιστήµη και Κοινωνία»
1η Προκήρυξη Υποτροφιών ΕΛΙ∆ΕΚ για
Υποψήφιους ∆ιδάκτορες
2η Προκήρυξη Υποτροφιών ΕΛΙ∆ΕΚ
για Υποψήφιους ∆ιδάκτορες
1η Προκήρυξη Ερευνητικών ΄Εργων ΕΛΙ∆ΕΚ
για την Ενίσχυση Μεταδιδακτόρων Ερευνητών/Τριών
2η Προκήρυξη Ερευνητικών έργων ΕΛ.Ι∆.Ε.Κ. για την
ενίσχυση Μεταδιδακτορικών Ερευνητών/τριών

Τα προγράµµατα αυτά αφορούσαν έρευνα
σε όλες τις επιστήµες, από Φυσικές και Υγείας µέχρι Οικονοµικές, Ανθρωπιστικές, Κοινωνικές. ΄Ολες οι παραπάνω δράσεις έχουν

΄Ετος

Προϋπολογισµός

2018

65 εκατοµµύρια €

2020

24,5 εκατοµµύρια €

2018
2019
2020

1,03 εκατοµµύρια €
10 εκατοµµύρια €
3 εκατοµµύρια €

2016

8,5 εκατοµµύρια €

2018

10 εκατοµµύρια €

2017

9 εκατοµµύρια €

2019

16,58 εκατοµµύρια €

µεγάλο αντίκτυπο στην ερευνητική δραστηριότητα της χώρας και έχουν τη δυνατότητα να
περιορίσουν τη διαρροή επιστηµονικού δυναµικού. Φυσικά, η προετοιµασία της υποβολής
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πρότασης για ένα τέτοιο ερευνητικό πρόγραµ- των προγραµµάτων όσο και στην λήξη τους, ο
µα διαρκεί πολλές εβδοµάδες, ο ανταγωνι- έλεγχος των παραδοτέων είναι εξαντλητικός.
σµός είναι µεγάλος και τόσο στην διάρκεια
ίναι ϕανερό ότι για κάποιους αποτελεί πολιτική επιλογή όχι µόνο η υποβάθµιση της
δηµόσιας ανώτατης εκπαίδευσης, αλλά, τελικά, και η επικράτηση της απόλυτης προχειρότητας και αρπαχτής σε ό,τι αφορά την κατάρτιση του επιστηµονικού δυναµικού της
χώρας. Είναι καιρός να σταµατήσει αυτός ο κατήφορος.
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• Ζητάµε το κράτος να αναγνωρίσει στην πράξη και να αναλάβει ουσιαστικά τη συνταγµατική
του υποχρέωσή για την ενίσχυση της δηµόσιας Παιδείας, δηµιουργώντας συνθήκες για την
ανάσχεση της διαρροής του επιστηµονικού δυναµικού της χώρας.
• Ζητάµε την άµεση οικονοµική ανακούφιση των πανεπιστηµίων µας.
• Επιµένουµε στην απαίτηση επαναφοράς της χρηµατοδότησης για την Παιδεία τουλάχιστον
στα ήδη χαµηλά επίπεδα πριν το 2008.
• Καλούµε την κυβέρνηση τα 85 εκατοµµύρια που επρόκειτο να µοιράσει στα ΚΕΚ να τα
διαθέσει για τις ανάγκες της κοινωνίας, π.χ., στους δικαιούχους αυτοαπασχολούµενους επιστήµονες. Σε περίπτωση που είναι υποχρεωτικά δεσµευµένα για παρόχους εκπαίδευσης,
τότε ας διατεθούν για την ενίσχυση των ΑΕΙ της χώρας.
Ο Πρόεδρος

Ο Γραµµατέας

Κ. Μηλολιδάκης

Σ. Κολλιόπουλος

Παραποµπές :
[1] https://www.epiteliki-ergasias.gov.gr/index.php/prokirykseis-proskliseis/47-mitroa-tilekatartisis [Ηµεροµηνία ανάγνωσης 22/4/2020]. Παρεµπιπτόντως, είχε δηµοσιευτεί και ουδέποτε διαψεύστηκε απόσπασµα
πρόσφατης οδηγίας της Ε.Ε. από την οποία προκύπτει ότι, κάτω από τις έκτακτες συνθήκες
της επιδηµίας του κορωνοϊού, για να δοθεί το επίδοµα µέσω των ΕΣΠΑ στους αυτοαπασχολούµενους επιστήµονες δεν ήταν απαραίτητη η διαδικασία της «επιµόρφωσης» που µετέφερε
85 εκατοµµύρια δηµόσιου χρήµατος στις τσέπες των ΚΕΚ.
[2] Πρακτικά Συγκλήτου ΕΚΠΑ 10-3-2020 Α∆Α ΨΑΑΗ46ΨΖ2Ν-ΦΞΑ
[3] www.elidek.gr [Ηµεροµηνία ανάγνωσης 22/4/2020].
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