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Ανακοίνωση του ΕΦΜ ΔΕΠ ΕΑΠ για την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί στο Ίδρυμα
Η ΓΣ του ΕΦΜ ΔΕΠ του ΕΑΠ, 15 μήνες μετά τον διορισμό της νέας Διοικούσας Επιτροπής (ΔΕ) και 10 μήνες
μετά την ανάκληση της αυτοδυναμίας του Ιδρύματος, διαπιστώνει την προβληματική κατάσταση που
επικρατεί σήμερα στο Ίδρυμα όπως προκύπτει ενδεικτικά από τα παρακάτω:
Οι αποφάσεις της Διοικούσας Επιτροπής για ακαδημαϊκά ζητήματα λαμβάνονται σε καθεστώς πλήρους
αδιαφάνειας ενώ οι απόψεις των μελών ΔΕΠ και των αρμόδιων Κοσμητειών δεν λαμβάνονται υπόψη. Έξι νέα
προγράμματα σπουδών δημιουργήθηκαν και λειτουργούν σε καθεστώς πλήρους αδιαφάνειας, εκτός της
εποπτείας των αρμόδιων Κοσμητειών που δεν έχουν ενημέρωση και δεν έχουν παράσχει κανενός είδους
έγκριση για τη λειτουργία τους. Ακόμη, οι αναθέσεις έργου σε εκπαιδευτικό προσωπικό διέπονται από
μεγάλο βαθμό αυθαιρεσίας. Τέλος, η μεταβολή του ελάχιστου και μέγιστου αριθμού φοιτητών ανά τμήμα
χωρίς ακαδημαϊκή αιτιολόγηση, η αναδιάταξη του χάρτη των πόλεων όπου διεξάγονται ΟΣΣ και η
δημιουργία τμημάτων σε νέες πόλεις μετακινώντας φοιτητές με όχι ορθολογικό τρόπο (πχ από τη Λάρισα
στα Ιωάννινα αντί για τη Θεσσαλονίκη) έχει προκαλέσει δυσεπίλυτα λειτουργικά και πρακτικά προβλήματα.
Η συνολική ακαδημαϊκή λειτουργία του Ιδρύματος έχει υποστεί σημαντική υποβάθμιση. Η ΓΣ κρούει τον
κώδωνα του κινδύνου για το πολύ πιθανό ενδεχόμενο της οριστικής ακαδημαϊκής απαξίωσης του Ιδρύματος.
Τα μέλη ΔΕΠ του ΕΑΠ αντιμετωπίζονται από τη ΔΕ καθημερινά και με πολλές αφορμές με έντονα απαξιωτικό
τρόπο. Αποκορύφωμα των πρακτικών αυτών ήταν η αιφνίδια και με προσχηματική επίκληση ανώνυμης
καταγγελίας αναστολή της ήδη θεσμοθετημένης και νόμιμης δυνατότητας των μελών ΔΕΠ του ΕΑΠ να
παρέχουν πρόσθετο διδακτικό έργο στο Ίδρυμα με τους ίδιους όρους και υποχρεώσεις με τα μέλη ΔΕΠ των
λοιπών ελληνικών Πανεπιστημίων και η αυθαίρετη απαγόρευση διδασκαλίας σε Κοινά μεταπτυχιακά
προγράμματα σπουδών. Οι αποφάσεις αυτές προσβάλλουν τα μέλη ΔΕΠ επιστημονικά, ακαδημαϊκά,
επαγγελματικά και ηθικά. Η απόφαση πολλών συναδέλφων να εγκαταλείψουν το ΕΑΠ τους τελευταίους
μήνες με μετακίνηση σε άλλα Πανεπιστήμια είναι αποτέλεσμα της συνεχιζόμενης δυσμενούς μεταχείρισής
τους από την ΔΕ.
Στον τομέα της στελέχωσης του διοικητικού μηχανισμού η ΔΕ έχει προχωρήσει στην πρόσληψη
αδιευκρίνιστου αριθμού συμβασιούχων με άμεση ανάθεση, ενώ το πρόβλημα της μόνιμης τακτοποίησης του
καθεστώτος εργασίας των ήδη εργαζόμενων του ΕΑΠ δεν έχει διευθετηθεί ακόμη, παρά τις υποσχέσεις και
τις πολλαπλές νομοθετικές παρεμβάσεις, εγκυμονώντας κινδύνους για τη μελλοντική λειτουργία του ΕΑΠ.
Οι πρακτικές της Διοικούσας Επιτροπής έχουν πολλαπλά ζημιώσει οικονομικά το Ίδρυμα. Ορισμένα
προκλητικά παραδείγματα:
1. Η ΔΕ ανέλαβε αυτοβούλως την χρηματοδότηση με 1 εκατ. ευρώ δράσεων για την εκπαίδευση
προσφύγων με υπεύθυνο της δράσης τον Αντιπρόεδρο της ΔΕ κ. Γ. Ανδρουλάκη και πρόβλεψη
δαπάνης 800.000 ευρώ για αμοιβές προσωπικού με απευθείας ανάθεση.
2. Το ΕΑΠ επιβαρύνεται, κατά δήλωση του Προέδρου της ΔΕ, με δαπάνες 600.000 ευρώ ετησίως,
εξαιτίας της αναίτιας και συχνά άστοχης μεταβολής του αριθμού των τμημάτων φοιτητών και των
τόπων διεξαγωγής των συναντήσεων των διδασκόντων με φοιτητές.
3. Το ΕΑΠ κινδυνεύει να καταδικαστεί σε καταβολή αποζημιώσεων για σειρά μη νόμιμων αποκλεισμών
εξωτερικών συνεργατών από την ανάθεση διδακτικού έργου ως ΣΕΠ κατά τα τελευταία δυο έτη.
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Βεβαίως, η ΓΣ αναμένει από όλα τα αρμόδια εποπτικά και άλλα όργανα να παρέμβουν ώστε να σταματήσει η
κατασπατάληση του αποθεματικού και των πόρων του ΕΑΠ από την διορισμένη Διοικούσα Επιτροπή.
Παρά τα όσα λέγονται, ή υπονοούνται σχετικά, η ακαδημαϊκή κοινότητα του ΕΑΠ εκπροσωπείται στη ΔΕ από:
1. Τα 2 μέλη ΔΕΠ του ΕΑΠ που έχουν οριστεί προσωπικά από την Υπουργό ως αναπληρωματικά μέλη
της ΔΕ. Τα μέλη αυτά δεν μεταφέρουν την άποψη της ακαδημαϊκής κοινότητας, αλλά τις προσωπικές
τους απόψεις.
2. Τους 3 Κοσμήτορες των Σχολών του ΕΑΠ, οι οποίοι μετέχουν χωρίς δικαίωμα ψήφου
Πρακτικά, κατά κανόνα δεν μετέχει κανένα μέλος ΔΕΠ του ΕΑΠ με δικαίωμα ψήφου στις αποφάσεις και η
παρουσία των μελών ΔΕΠ παρέχει απλώς κάλυψη στην αυθαιρεσία της ΔΕ.
Η ΓΣ θεωρεί ότι η παρουσία των μελών ΔΕΠ του ΕΑΠ στις συνεδριάσεις της ΔΕ με οποιαδήποτε ιδιότητα υπό
τις παρούσες συνθήκες είναι αλυσιτελής και ότι η μόνη αποτελεσματική και δημοκρατική διέξοδος για το
Ίδρυμα είναι η αυτοδυναμία του.
Ως εκ τούτου, η ΓΣ του ΕΦΜ ΔΕΠ ΕΑΠ καλεί τη ΔΕ του ΕΑΠ να προβεί σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες για να
οδηγηθεί το Ίδρυμα στην αυτοδιοίκηση πριν από τον Ιανουάριο 2017, όπως έχει δεσμευθεί, ή αλλιώς, να
υποβάλει άμεσα την παραίτησή της.
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