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Θέμα: Για το νομοσχέδιο συγχώνευσης ΤΕΙ με το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και το Ιόνιο Πανεπιστήμιο.
Κατατέθηκε και συζητείται στη Διαρκή Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής το νομοσχέδιο του
ΥΠΕΘ σχετικά με την κατάργηση των ΤΕΙ Ηπείρου και Ιονίων Νήσων και ένταξή τους στα Πανεπιστήμια
Ιωαννίνων και Ιόνιο αντίστοιχα.
Για τις ρυθμίσεις του προσχεδίου του νομοσχεδίου, που διατηρούνται στο παρόν νομοσχέδιο, είχαμε προ
μηνός διατυπώσει τις αντιρρήσεις μας (βλ. [1]), οι οποίες ισχύουν στο ακέραιο.
Επίσης συμφωνούμε απόλυτα με τις εμπεριστατωμένες θέσεις και τις προτάσεις του σημερινού
υπομνήματος της Ένωσης Ελλήνων Ερευνητών [ΕΕΕ] (526/30-6-2018) προς την ΔΕΜΥ τόσο για το κεντρικό
θέμα αλλά και τα επιμέρους ζητήματα ειδικού ενδιαφέροντος της ΕΕΕ.
Στην εισηγητική έκθεση του νομοσχεδίου καταγράφεται η ακολουθούμενη πολιτική του ΥΠΕΘ για τα ΤΕΙ.
Εκεί περιγράφεται και η διαδικασία διαβούλευσης με συμμετοχή και συναίνεση των άμεσα
ενδιαφερομένων και εμπλεκόμενων ως ζήτημα "δημοκρατικής τάξης", αλλά απουσιάζει παντελώς η
αναφορά σε ακαδημαϊκές αρχές και γενικότερα σε εθνικό στρατηγικό σχεδιασμό για την Ανώτατη
Εκπαίδευση, την Έρευνα και την ανάπτυξη, προφανώς επειδή αυτός δεν υφίσταται. Τη στιγμή που η
εισηγητική έκθεση υπόσχεται ότι με τη συγχώνευση το "ίδρυμα θα πρωταγωνιστήσει στη χώρα και
διεθνώς", η συγχώνευση κάποιου ΤΕΙ με ένα Πανεπιστήμιο συσχετίζεται μόνο με το σχεδιασμό των
Ιδρυμάτων και τις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας, δηλαδή μόνο με μικρής και τοπικής κλίμακας
συμφέροντα. Ο πραγματικός σκοπός της αναδιάρθρωσης η οποία επέρχεται στην Τριτοβάθμια
Εκπαίδευση με τέτοιες συγχωνεύσεις και ευρύτατες επεκτάσεις, καθώς και οι συνέπειές τους, δεν
διατυπώνονται με σαφήνεια και πειστικότητα που απαιτούνται από τη σπουδαιότητα του εγχειρήματος.
Έτσι αφήνεται ο ακαδημαϊκός κόσμος να σκεφτεί ότι λόγοι μικροπολιτικοί του Υπουργού και του κόμματος
του καθώς και προσωπικά συμφέροντα παραγόντων των εμπλεκομένων ιδρυμάτων οδηγούν στις λύσεις
που υιοθετούνται, με τη δημιουργία σωρηδόν νέων Τμημάτων. Αξίζει νομίζουμε να υπενθυμίσουμε
στους κάθε είδους εμπλεκόμενους σε αυτό το εγχείρημα ότι μερικά από πιο σημαντικά πανεπιστήμια
στον κόσμο βρίσκονται δίπλα σε πολύ μικρές κωμοπόλεις της Αμερικής. Εκεί οι όποιες στρατηγικές
αποφάσεις τους δεν προϋποθέτουν τη σύμφωνη γνώμη των τοπικών αρχόντων, αλλά μάλλον
εντάσσονται σε μια γενικότερη εθνική στρατηγική και παρακολουθούν τις εξελίξεις σε παγκόσμιο επίπεδο.
Δύο φορές τις τελευταίες δεκαετίες έγινε σημαντική διεύρυνση του Πανεπιστημιακού Συστήματος, του
εύρους που φαίνεται να σχεδιάζει ο σημερινός Υπουργός, για τις οποίες στη συνέχεια επί χρόνια
ασκήθηκε έντονη κριτική για την ανυπαρξία στοχοθέτησης κατά τη δημιουργία Τμημάτων, Σχολών ακόμα
και Ιδρυμάτων, που κυρίως εξυπηρετούσαν προσωπικά συμφέροντα των ανθρώπων της εξουσίας και των
παρατρεχάμενών τους. Σε ένα κακέκτυπο αυτών των κακών εμπειριών του παρελθόντος εξελίσσεται η
υπόθεση της απορρόφησης κάποιων ΤΕΙ από Πανεπιστήμια. Υπάρχουν όμως κάποιες διαφορές με τις τότε
προσπάθειες, με σημαντικότερη την πολύ υψηλή χρηματοδότηση που τις συνόδευε για αρκετά χρόνια
τότε στα πλαίσια των ΕΠΕΑΕΚ Ι και ΙΙ και παρείχε το ελάχιστο απαιτούμενο προσωπικό και υποδομές.
Κάποιοι πολυπράγμονες συνάδελφοι, θεσμικοί και μη, ας επιδείξουν την ακαδημαϊκά και εθνικά
επιβαλλόμενη αυτοσυγκράτηση -συνεκτιμώντας και τις δύσκολες εποχές που περνά η χώρα- απέναντι στις
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σειρήνες της πολιτικής ανευθυνότητας και του ακραίου λαϊκισμού! Είναι κάτι που σίγουρα το οφείλουμε
στα παιδιά μας!
Επιπλέον, προκειμένου να υποστηριχθεί η προτεινόμενη συγχώνευση ΤΕΙ με πανεπιστήμια, η εισηγητική
έκθεση συμπεραίνει ότι είναι «αδόκιμη [η] λύση μετατροπής ΤΕΙ σε Πανεπιστήμια». Διαπιστώνουμε εδώ
την προφανή ασυμβατότητα των τωρινών συμπερασμάτων σε σύγκριση με αυτήν ακριβώς την «αδόκιμη
λύση» που ήδη εφαρμόστηκε, με τη μετατροπή των ΤΕΙ Αθήνας και Πειραιά στο νέο πανεπιστήμιο ΠΑΔΑ,
χωρίς να ερωτηθούν τα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα της Αττικής, αν κάποια από αυτά θα δεχόταν την
ένταξη των δύο ΤΕΙ σε αυτά. Τελικά, το ποια είναι, αν υπάρχει, η γενικότερη κυβερνητική πολιτική για
την αναδιάταξη της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης παραμένει κεντρικό ζητούμενο.
Σε σχέση με τις νέες διατάξεις του νομοσχεδίου που αφορούν τις γνωστές εκκρεμότητες των οφειλών
στους ΕΛΚΕ (βλέπε, [2]), για τις οποίες η ΚΙΠΑΝ έχει τοποθετηθεί με ευθύτητα (βλ. [3]), το υπουργείο
θεσμοθετεί εκ νέου τη διαδικασία με την οποία οι ΕΛΚΕ των ΑΕΙ θα διεκδικήσουν τις οφειλές των μελών
ΔΕΠ από ελευθέριο επάγγελμα που εκκρεμούν από το 1997. Αναμένουμε βέβαια και τη σχετική
υπουργική απόφαση, η οποία όπως έχει προ καιρού δηλωθεί, είναι έτοιμη. Όμως, έχουμε επιπρόσθετα να
παρατηρήσουμε τα εξής:
• Είναι απαράδεκτη και πρέπει να καταργηθεί η παράγραφος ζ του άρθρου 36, που προβλέπει ότι
τα έσοδα του ΕΛΚΕ από τα οφειλόμενα μέχρι 31-12-2017 ποσά (της παρ. 36γ) που παρακρατούνται
από επιχειρηματική δραστηριότητα, θα χρησιμοποιούνται για δαπάνες ερευνητικών/
εκπαιδευτικών προγραμμάτων καθηγητών που μέχρι 31-12-2017 απέδιδαν στον ΕΛΚΕ το
οφειλόμενο ποσοστό και δεν είχαν τέτοιες οφειλές. Η επιβράβευση των συνεπών υπόχρεων
καταβολής της παρακράτησης πρέπει να αφεθεί στους ΕΛΚΕ και τα ποσά αυτά πρέπει να
αποτελούν έσοδο του ΕΛΚΕ του κάθε Ιδρύματος χωρίς περιορισμούς και υποδείξεις από την
κεντρική εξουσία. Διαφορετικά, πέρα από την επέμβαση στο αυτοδιοίκητο των Ιδρυμάτων, είναι
δυνατό, σε περίπτωση που είναι πολλοί οι οφειλέτες και λίγοι οι συνεπείς, να βρεθούν οι
τελευταίοι με δυσανάλογα για τη δραστηριότητα και τη δυναμική τους κονδύλια.
• Επίσης, πρέπει να αφαιρεθεί το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 3γ του άρθρου 36, καθώς, με
το ποσοστό 7% που ορίζεται, χαρίζονται στους ασυνεπείς και μακροχρόνιους κακοπληρωτές
συναδέλφους οι μισές οφειλές προ του 2011 καθώς και ένα μεγάλο μέρος αυτών μεταξύ του 2011
και του 2014! Ουσιαστικά, το Υπουργείο Παιδείας, με τον τρόπο αυτό, προσπαθεί να «περάσει»
έμμεσα μια μορφή περαίωσης στις οφειλές των έως του 2014 κακοπληρωτών, κάτι που επιχείρησε
να πετύχει ευθέως τρεις (3) φορές τον τελευταίο χρόνο αλλά συνάντησε τη σταθερή άρνηση του
συναδέλφου Υπουργού Οικονομικών. Τώρα αυτή η άρνηση έχει όντως καμφθεί;
Τέλος, δεν μπορούμε να μη σχολιάσουμε και να μην καυτηριάσουμε έντονα, για άλλη μια φορά, την
αγενέστατη και πολιτικά καταδικαστέα συμπεριφορά εντός του ελληνικού Κοινοβουλίου του κυρίου
Γαβρόγλου
 απέναντι στους συναδέλφους του πολιτικούς της αντιπολίτευσης, που τολμούν να αρθρώσουν τον
όποιο αντιπολιτευτικό λόγο, όπως για παράδειγμα συνέβη πρόσφατα με τον κύριο Γεώργιο
Μαυρωτά και την κυρία Χαρά Κεφαλίδου (βλέπε, [4]),
 απέναντι σε προηγούμενους Υπουργούς Παιδείας και Κυβερνήσεις, εκτοξεύοντας απειλές για
«αποκαλύψεις» σχετικά με τη διαμόρφωση και την υλοποίηση του γνωστού Σχεδίου «ΑΘΗΝΑ»
(βλέπε, [5]). Του ζητούμε επιδεικνύοντας το απαιτούμενο πολιτικό θάρρος να δώσει άμεσα τα
όποια στοιχεία διαθέτει στη δημοσιότητα. Τόσο απλά!
Για τα λοιπά εκπαιδευτικά θέματα της συγκυρίας επιφυλασσόμαστε να τοποθετηθούμε στο προσεχές
διάστημα. Προς το παρόν, με αφορμή το υπό συζήτηση νομοσχέδιο, επαναλαμβάνουμε (βλέπε, [1]) την
αντίθεσή μας και την έντονη διαμαρτυρία μας για την χωρίς σχεδιασμό, με προχειρότητα και
μικροπολιτικά κίνητρα διαδικασία συγχώνευσης των ΤΕΙ με κάποια Πανεπιστήμια, καθώς η υλοποίησή της
θα επιφέρει δραματικές αλλαγές και υποβάθμιση του επιπέδου της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης σε όλα τα
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εμπλεκόμενα Τμήματα, Σχολές και Πανεπιστήμια, ενώ η αυθαιρεσία και η αντισυνταγματικότητα πολλών
διατάξεων προοιωνίζεται αναστάτωση, θεσμική αβεβαιότητα και εγκλωβισμό σε ευκαιριακές και
θνησιγενείς πολιτικές, αντί του μακροπρόθεσμου και συναινετικού σχεδιασμού που έχει ανάγκη η
εκπαίδευση και η ανάπτυξη της χώρας γενικότερα.
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