ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ:
Σε
μια
νύκτα
καθηγήτρια Πολυτεχνείου η
Μπέτυ Μπαζιάνα με ειδικό νόμο
!
Πώς από δασκάλα στο δημοτικό, με προκλητικές
ειδικές διατάξεις στα τρία χρόνια ΣΥΡΙΖΑ έφτασε
στην κορυφή της καθηγητικής ιεραρχίας !!
Το έγκυρο site
http://www.ependitislive.gr
προέβη σε
σημαντικές αποκαλύψεις, και με στοιχεία, για το πως η
σύζυγος του πρωθυπουργού Μπέτυ Μπαζιάνα έφτασε, από μια απλή
δασκάλα που ήταν, να γίνει καθηγήτρια στο πολυτεχνείο ! Αυτό
δεν έγινε με κάποιον παράνομο τρόπο, αλλά έγινε νομότυπα
μέσα σε τρία χρόνια με ειδικούς νόμους και διατάξεις που
έφερε αυτή η κυβέρνηση, κομμένους και ραμμένους για την
κυρία Μπαζιάνα και την ανέλιξή της !
Διαβάστε λοιπόν το παρακάτω κείμενο που πήραμε από το εν
λόγω site και βγάλτε τα συμπεράσματά σας για το τι σημαίνει
“πρώτη φορά αριστερά”…Αυτοί οι τύποι είναι προφανές πως δεν
έχουν
μόνο τα κουσούρια που έχουν όλα τα σοσιαλιστικά
κόμματα και καθεστώτα, αλλά είναι και άκρως επιρρεπείς στα
χειρότερα ελαττώματα και παθογένειες της Ελληνικής κοινωνίας
όπως το μέσον, το ρουσφέτι, το τεμπελίκι και άλλα ! Για να
προλάβω πιθανό αντίλογο δεν λέει κανείς ότι οι άλλοι
πολιτικοί χώροι δεν είναι επιρρεπείς σε αυτές τις
παθογένειες , όμως είναι γεγονός ότι η αριστερά τις
καλλιεργεί κιόλας ως προσόντα ως και τελικά είναι και πιο
κυνικοί στην εφαρμογή τέτοιων πρακτικών …
“Αποκάλυψη
για
το
πως
η
σύντροφος
του
πρωθυπουργού Περιστέρα Μπαζιάνα μεταπηδά με προκλητική
ταχύτητα, τα σκαλιά της καθηγητικής ιεραρχίας στο Ελληνικό

Πανεπιστήμιο. Μέσα σε μια νύχτα η πρώτη κυρία της χώρας
έφτασε να γίνει καθηγήτρια, χάρη σε ευνοϊκές γι’ αυτήν
διατάξεις της κυβέρνησης.
Από δασκάλα σε δημοτικό πληροφορικής το 2014, η νυν πρώτη
κυρία της χώρας μέσα σε λίγα χρόνια -και ιδίως επί
διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ- έφτασε να ανήκει στο Ειδικό Διδακτικό
Προσωπικό του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου. Αυτό συνέβη,
την ώρα που πολλοί άλλοι Έλληνες με ίδια προσόντα με της κ.
Μπαζιάνα, αδυνατούν όχι απλά να γίνουν καθηγητές
Πανεπιστημίου, αλλά και να βρουν δουλειά οπουδήποτε.
Αποκαλύπτουμε
το
ΦΕΚ
με
το
οποίο
η
κυρία
Μπαζιάνα μετατράπηκε εν μία νυκτί από απλή διοικητική
υπάλληλος, που ήταν, σε Ειδικό Διδακτικό Προσωπικό του
Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Πρόκειται για το ΦΕΚ (Τεύχος
β) 1225/2-4-2018).

Το ΦΕΚ λοιπόν αναφέρει:
Ένταξη
μονίμου
υπαλλήλου,
σε
θέση
της
κατηγορίας Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.).
Η μόνιμη υπάλληλος του Ιδρύματος, Μπαζιάνα Περiστέρα του
Αχιλλέα, σε οργανική θέση της κατηγορίας Εργαστηριακού
Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π) και σε μόνιμη θέση της Α ́
βαθμίδας, ΠΕ Κατηγορίας, του Τομέα «Επικοινωνιών,
Ηλεκτρονικής και Συστημάτων Πληροφορικής» της Σχολής
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Ε.Μ.
Πολυτεχνείου.
Η ως άνω οργανική θέση ένταξης συνιστάται με μετατροπήτης
οργανικής θέσης που κατέχει.
(Αριθμ. βεβ. Γ.Δ.Ο.Υ. / Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων: 61/3.1.2018)

ΤΟ ΕΠΙΜΑΧΟ ΦΕΚ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Πώς από απλή δασκάλα έγινε Πανεπιστημιακός- Όλο το χρονικό
Η οργανική θέση της Περιστέρας Μπαζιάνα στο εθνικό
εκπαιδευτικό σύστημα ήταν δασκάλα πληροφορικής σε Δημοτικό
Σχολείο. Η κυρία Μπαζιάνα έχει διδακτορικό στο ΕΜΠ και
αξιοπρεπή αριθμό δημοσιεύσεων. Αντίστοιχο βιογραφικό έχουν
και άλλοι πολλοί. Όμως είναι η πρώτη κυρία που βρέθηκε στα
εργαστήρια του Πολυτεχνείου.

Η σύντροφος του Πρωθυπουργού αποσπάστηκε για τρεις
συνεχόμενες φορές ως ερευνήτρια. Για πρώτη φορά είχε
αποσπαστεί το 2014, όταν ο σύζυγος της δεν ήταν
Πρωθυπουργός, αλλά αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης.
Ακολούθησε η απόσπαση στην Κοζάνη και εν συνεχεία η
επιστροφή στην πρωτεύουσα.
Η Περιστέρα Μπαζιάνα σπούδασε στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων
Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών του Πανεπιστημίου
Πατρών. Εκεί βρέθηκε στα δικαστήρια με έναν καθηγητή της τον
οποίο κατηγόρησε για κλοπή ακαδημαϊκού της έργου.
Δικαιώθηκε, έλαβε αποζημίωση. Ωστόσο, σε μεταγενέστερη δίκη
αυτός που δικαιώθηκε ήταν ο καθηγητής της.
Η κυρία Μπαζιάνα ήρθε στο Μετσόβιο, στο εργαστήριο του
αειμνήστου καθηγητή Μπαντουβάκη, όπου και εργάστηκε ως
ερευνήτρια, συνεχίζοντας παράλληλα και τη διδακτορική της
διατριβή. Πηγές που γνωρίζουν καλά τα Ακαδημαϊκά δρώμενα
εκτιμούν πως ανάλογους τίτλους σπουδών με την κ. Μπαζιάνα
είχαν πολλοί άλλοι Έλληνες. Δεν ήταν κάτι ιδιαίτερο τα
προσόντα της συντρόφου του Αλέξη Τσίπρα.
Πρώτη απόσπαση: Ερευνήτρια στο Μετσόβιο
Η κυρία Μπαζιάνα έκανε τα χαρτιά της, για να διοριστεί ως
εκπαιδευτικός στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, δηλαδή σε
Γυμνάσιο ή Λύκειο. Οι μνημονιακές περικοπές την υποχρέωσαν,
όπως και πολλούς άλλους, να αιτηθεί τη μετάταξη της στην
πρωτοβάθμια εκπαίδευση.
Ωστόσο τον Φεβρουάριο του 2014, από δασκάλα πληροφορικής
αποσπάστηκε ως ερευνήτρια στο Μετσόβιο. Η θέση αυτή
προβλέπει ερευνητικό έργο, αλλά όχι διδακτικό. Πώς παίρνεις
αυτή τη θέση; Πρέπει να εκδηλώσει ενδιαφέρον η Σχολή και να
υπάρξει έγκριση από το αρμόδιο Συμβούλιο Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης. Μετά ακολούθησε η Κοζάνη. Στο Τμήμα Μηχανικών
Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνών του Πανεπιστημίου Δυτικής
Μακεδονίας.

Καθηγήτρια στην Κοζάνη
Πώς πήρε η κυρία Μπαζιάνα τη θέση; Ήταν μία «θέση 407», που
λένε και στα Πανεπιστήμια. Δηλαδή η Σχολή έκανε χρήση του
Προεδρικού Διατάγματος 407 που της επιτρέπει να κάνει
έκτακτες προσλήψεις διδακτικού προσωπικού.
Όσο η Περιστέρα Μπαζιάνα δίδασκε, μία φορά την εβδομάδα,
στην Κοζάνη, στο υπουργείο Παιδείας προετοίμαζαν μία ρύθμιση
που ψηφίστηκε τον Απρίλιο του 2016. Ο Γιώργος Μαυρωτάς, του
Ποταμιού, κατήγγειλε ότι επρόκειτο για μία ρύθμιση που
γράφτηκε και κόπηκε στα μέτρα της πρωθυπουργικής συντρόφου.
Η ρύθμιση έδινε τη δυνατότητα σε μόνιμους εκπαιδευτικούς
«ιδιαίτερα αυξημένων ακαδημαϊκών προσόντων» να μεταταγούν σε
θέση κατηγορίας Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (ΕΔΙΠ)
στα Α.Ε.Ι. (Πανεπιστήμια και ΤΕΙ).
Τότε ο αρμόδιος υπουργός Νίκος Φίλης δήλωνε ότι «δεν ξέρω αν
αφορά και αυτήν την κοπέλα, υπάρχουν πάντως άλλα 100 άτομα
που υπάγονται σε αυτήν την κατηγορία…» Πάντως, ναι, την
αφορούσε «την κοπέλα». Και κυρίως την αφορούσε η άρση
περιορισμού στις μετατάξεις –με το προηγούμενο καθεστώς
έπρεπε να μεσολαβούν πέντε χρόνια ανάμεσα στις μετατάξεις
ενός εκπαιδευτικού.
Κάνοντας χρήση αυτού του νόμου και, φυσικά, με ενεργό το
ενδιαφέρον της Σχολής, η κυρία Μπαζιάνα μπόρεσε να διδάξει
στα εργαστήρια των Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών
Ηλεκτρονικών Υπολογιστών του ΕΜΠ. Αντίστοιχες αποσπάσεις
έλαβαν άλλοι 79 εκπαιδευτικοί. Από αυτούς δύο την ακολουθούν
στο Πολυτεχνείο, ένας στο ίδιο εργαστήριο και άλλος ένας
στους Αρχιτέκτονες.
Διοικητική υπάλληλος του ΕΜΠ το 2017
Το Μάιο του 2017 η κυρία Μπαζιάνα, έπειτα από δική της
αίτηση, εντάσσεται στους διοικητικούς υπαλλήλους του ΕΜΠ, ως
υπάλληλος πανεπιστημιακής εκπαίδευσης στο χώρο της

Πληροφορικής. Αυτό αναφέρεται στο ΦΕΚ 496/30-5-2017.
Και πλέον, προ ολίγων ημερών -με το ΦΕΚ (Τεύχος β)
1225/2-4-2018- μετατρέπεται από απλή διοικητική υπάλληλος,
σε Ειδικό Διδακτικό Προσωπικό του Εθνικού Μετσόβιου
Πολυτεχνείου. “

