ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ

ΚΙΝΗΣΗ ΑΕΙ

Για τη μετατροπή των μελών Ε.Ε.Π. και Ε.ΔΙ.Π. σε μέλη Δ.Ε.Π.
Με τον προσφιλή τρόπο της νομοθέτησης μέσω τροπολογιών, η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ με τον
Ν.4415/2016 (ΦΕΚ Α' 159/6.9.2016) άνοιξε το δρόμο για τη μετατροπή των μελών Ε.Ε.Π.
(Ειδικό Εργαστηριακό Προσωπικό) και Ε.ΔΙ.Π. (Ειδικό Διδακτικό Προσωπικό) που κατέχουν
διδακτορικό δίπλωμα σε μέλη ΔΕΠ σε οποιοδήποτε ΑΕΙ της χώρας μέσα από κλειστές–
προσωποπαγείς- διαδικασίες. Στη συνέχεια το Υπουργείο Παιδείας με επιστολή ανακοίνωσε την
αναστολή της διαδικασίας εφαρμογής της διάταξης.
Ανεξάρτητα όμως της προσωρινής αυτής αναστολής λόγω «ασφάλειας δικαίου», δηλαδή μέχρι
νεωτέρας… προφανής στόχος της κυβέρνησης είναι να προκαλέσει τεχνητή αύξηση του αριθμού
των μελών ΔΕΠ και όχι να αναβαθμίσει τα μέλη Ε.Ε.Π. και Ε.ΔΙ.Π. Στην ίδια κατεύθυνση είναι
και πρόσφατο νομοθέτημα που προβλέπει την «αναβάθμιση» κατόχων διδακτορικού της
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε Ε.ΔΙ.Π. στα ΑΕΙ της χώρας. Η κυβέρνηση
επιχειρεί, με επικοινωνιακούς όρους, να δώσει την αίσθηση ότι καλύπτει τα τεράστια κενά που
έχει δημιουργήσει η πολιτική της, την ίδια στιγμή που αρνείται κατηγορηματικά να προκηρύξει
θέσεις ΔΕΠ που έχουν κενωθεί λόγω συνταξιοδότησης ή και αποχώρησης στο εξωτερικό
συναδέλφων λόγω των μεγάλων περικοπών των μισθών.
Η νέα -σε αναμονή υλοποίησης- ρύθμιση αποσκοπεί στην ανακύκλωση του ελλιπέστατου δυναμικού
των ΑΕΙ, προκειμένου κυριολεκτικά να «μπαλώνονται τρύπες» με μηδενικό επιπρόσθετο
«κόστος», την ίδια στιγμή που υπάρχουν μαθήματα και εργαστήρια που δε διδάσκονται και που
διαγράφονται από τα Προγράμματα Σπουδών λόγω έλλειψης διδασκόντων και εργαστηριακού
προσωπικού, αλλά και της συνεχούς υποχρηματοδότησης.
Από την άλλη μεριά, δεν πρέπει να διαφεύγει και η επιδίωξη της κυβέρνησης για ενσωμάτωση και
χειραγώγηση συνειδήσεων έτσι ώστε να καταστεί πιο εύκολο το πέρασμα των αντιδραστικών
αναδιαρθρώσεων στο χώρο της Ανώτατης Εκπαίδευσης αλλά και γενικότερα.
Η πολιτική αυτή είναι η ίδια, που το προηγούμενο διάστημα έφερε το πρόγραμμα «μαθητείας» για
νέους διδάκτορες του υπουργείου Εμπορίου και Τουρισμού, αναδεικνύοντας έτσι για άλλη μια φορά
την κυβερνητική πρόθεση για αλλοίωση των εργασιακών σχέσεων και του χαρακτήρα του ΔΕΠ
των ΑΕΙ και, κατά συνέπεια, του ρόλου και της αποστολής των Ιδρυμάτων.
Είναι προφανές ότι η περίφημη «Αριστεία» τους πάει χέρι-χέρι με τις συνεχείς περικοπές του
προϋπολογισμού που διατίθεται για την Εκπαίδευση, τα κουτσουρεμένα εργασιακά δικαιώματα των
εργαζομένων και διδασκόντων στα πανεπιστήμια/ΤΕΙ, τους περιπλανώμενους διδάσκοντες, την
εμπορευματοποίηση της Ανώτατης Εκπαίδευσης, την ολοκλήρωση της εικόνας του διδάσκονταμάνατζερ των επιχειρήσεων.
Στην ίδια κατεύθυνση κινούνται και οι αποφάσεις της πλειοψηφίας των διοικήσεων των ΑΕΙ, που
πριν από μερικούς μήνες έκαναν δεκτό το πρόγραμμα «μαθητείας» του Υπουργείου για την
ανάθεση πανεπιστημιακής διδασκαλίας με απαράδεκτους εργασιακούς αλλά και ακαδημαϊκούς
όρους στρώνοντας έτσι το δρόμο για παρόμοιες κυβερνητικές πρωτοβουλίες.

Γενικότερα η κυβέρνηση, μέσα από φαινομενικά αποσπασματικές ρυθμίσεις, περνάει μία-μία
πολλές πλευρές της στρατηγικής της για τα ΑΕΙ, χρησιμοποιώντας παράλληλα την
«εργαλειοθήκη» του ΟΟΣΑ. Κεντρικός στόχος παραμένει να λειτουργήσουν τα Πανεπιστήμια ως
επιχειρήσεις που θα κυνηγούν να μπουν στην υπηρεσία του κεφαλαίου παράγοντας «εκπαιδευτικά
προϊόντα» και κερδοφόρες «καινοτομίες».
Την ίδια ώρα πανεπιστήμια, ΤΕΙ και ΕΚ από την εφαρμογή ακριβώς αυτών των πολιτικών έχουν
οδηγηθεί σε οικονομική και λειτουργική ασφυξία λόγω της συνεχούς υποχρηματοδότησης, η οποία
έχει ξεπεράσει σε περικοπή το 75% του προϋπολογισμού του 2010. Φυσικά η υποχρηματοδότηση
των Ιδρυμάτων γίνεται εργαλείο που χρησιμοποιείται με στόχο την εισαγωγή των εταιριών στις
σχολές με αρνητικές συνέπειες για φοιτητές και εργαζόμενους.
Η ΔΗΠΑΚ καλεί τους συλλόγους ΔΕΠ, τους πανεπιστημιακούς δάσκαλους που αντιτίθενται στην
εμπορευματοποίηση της εκπαίδευσης, στη συνεχή συρρίκνωση του διατιθέμενου προϋπολογισμού,
στις περικοπές των μισθών, στο τσάκισμα των εργασιακών δικαιωμάτων, στην άρση των μόνιμων
σχέσεων εργασίας και της αντικατάστασης τους με ελαστικές, να προχωρήσουν άμεσα σε
αγωνιστικές πρωτοβουλίες διεκδικώντας:
•

Να καλυφθούν άμεσα τα τεράστια κενά που έχουν δημιουργηθεί τα τελευταία χρόνια στα
Ιδρύματα λόγω αποχωρήσεων από όλες τις κατηγορίες προσωπικού (Διοικητικό,
τεχνικό/εργαστηριακό, ΕΠ, ΕΔΙΠ, ΔΕΠ). Να προκηρυχθούν ΤΩΡΑ νέες θέσεις μόνιμης
και αποκλειστικής απασχόλησης με πλήρη εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα, και με
χρηματοδότηση αποκλειστικά από τον κρατικό προϋπολογισμό, για την κάλυψη των αναγκών
των Ιδρυμάτων για εκπαίδευση και έρευνα.

•

Άμεση γενναία αύξηση της χρηματοδότησης για την κάλυψη των κενών που έχουν
δημιουργηθεί λόγω της συνεχούς υποχρηματοδότησης η οποία οδηγεί τα Ιδρύματα να
λειτουργούν όλο και περισσότερο ανταποδοτικά και με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια με
άμεσο αρνητικό αντίκτυπο στους φοιτητές, τους εργαζομένους και τις οικογένειες τους.
Κάλυψη του συνόλου των εκπαιδευτικών και ερευνητικών αναγκών αποκλειστικά από τον
κρατικό προϋπολογισμό. Κάλυψη των τεράστιων ελλείψεων της δημόσιας εκπαίδευσης (μόνιμο
εκπαιδευτικό, διοικητικό και τεχνικό προσωπικό, υλικοτεχνική υποδομή, πρόσβαση στη διεθνή
βιβλιογραφία, δωρεάν παροχή βιβλίων και συγγραμμάτων, σίτιση-στέγαση για όλους, κ.ά.).

•

Άμεση επιστροφή των μέχρι τώρα μισθολογικών απωλειών. Να θεσμοθετηθεί η πλήρης
και αποκλειστική απασχόληση για το σύνολο του προσωπικού και των μελών ΔΕΠ με νέο
πανεπιστημιακό μισθολόγιο με άξονες: (α) την κατάργηση του επιδοματικού χαρακτήρα με την
ενσωμάτωση όλων των επιδομάτων στο βασικό μισθό, (β) αναγκαίες αυξήσεις για αξιοπρεπή
διαβίωση και επιστημονική ενημέρωση, κλιμάκωση των μισθών με μεγαλύτερες αυξήσεις για
τις κατώτερες βαθμίδες, (γ) την καθιέρωση της σύνταξης στο 80% του μισθού του τελευταίου
εργασιακού έτους, (δ) αξιοπρεπή, δωρεάν και χωρίς χαράτσια ιατροφαρμακευτική περίθαλψη
σε ένα αναβαθμισμένο δημόσιο σύστημα Υγείας.
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