Πεπραγμένα της «Συνάντησης Πανεπιστημιακών Δασκάλων»
Στις 10 Απριλίου πραγματοποιήθηκε στο ΕΜΠ συνάντηση μελών ΔΕΠ από τις συλλογικότητες που
δραστηριοποιούνται συνδικαλιστικά στο πλαίσιο της ΣΠΔ με αντικείμενο τις τρέχουσες εξελίξεις στα
ΑΕΙ.
Α. Όσον αφορά το Συνέδριο της ΠΟΣΔΕΠ, εκτιμήσαμε ως αρνητική για τις μελλοντικές εξελίξεις στα
πανεπιστήμια την ανάληψη της ηγεσίας της ΠΟΣΔΕΠ από τη Συνεργασία Πανεπιστημιακών/ΑΣΚΕΥ που
εκφράζει δεξιές απόψεις και συντεχνιακά συμφέροντα.
Η ΣΠΔ, η οποία πέρασε σοβαρότατη κρίση τον τελευταίο χρόνο, απέφυγε τη διάλυση και
παρουσιάστηκε με σαφείς θέσεις στο Συνέδριο. Από τις δυνάμεις που δραστηριοποιούνταν στο
πλαίσιό της, το μετεξελιγμένο «Δίκτυο» επέλεξε την αναχώρηση από τα δρώμενα στην ΠΟΣΔΕΠ, ενώ η
«Συσπείρωση» συμμετείχε τελικά στις εκλογές για ΔΕ της ΠΟΣΔΕΠ με διακριτό ψηφοδέλτιο. Την αποχή
από τη συνδικαλιστική δραστηριότητα επέλεξε και ένα τμήμα των συναδέλφων που συμμετείχαν στην
ΣΠΔ, εκφράζοντας με τον τρόπο αυτό την απογοήτευσή του από τα πολιτικά πεπραγμένα της
κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ/ΑΝΕΛ.
Θα ήταν αρνητική εξέλιξη μπροστά στα τεράστια προβλήματα που έχουν συσσωρεύσει οι μνημονιακές
πολιτικές στη χώρα και στα πανεπιστήμια, αν η ιστορική παράταξη της «Συσπείρωσης» κατέληγε στην
άσκηση κυβερνητικού συνδικαλισμού. Από την πλευρά της ΣΠΔ, επιζητούμε την ενότητα στη δράση
τόσο με το νέο «Δίκτυο» όσο και με τη «Συσπείρωση», αλλά και με τους συναδέλφους που έχουν
αδρανοποιηθεί, στη βάση των θέσεων και του αγωνιστικού προσανατολισμού που χρόνια παλέψαμε
από κοινού. Η αποχή από τη συνδικαλιστική δραστηριότητα μέρους της πανεπιστημιακής αριστεράς
συνιστά σημαντική οπισθοχώρηση και εξασθένιση των δυνάμεων που αντιμάχονται τη διάλυση του
Δημόσιου Πανεπιστήμιου και την επικράτηση του επιχειρηματικού. Καθώς τα προβλήματα
παραμένουν, ο αγώνας για ένα καλύτερο Πανεπιστήμιο, δημόσιο, δωρεάν και δημοκρατικό, παραμένει
αναγκαίος περισσότερο από κάθε άλλη φορά.
Β. Παραμένουν ως σοβαρότατα θέματα τόσο η αγνόηση από την Κυβέρνηση των επανειλημμένων
αποφάσεων του Συμβουλίου της Επικρατείας για την αντισυνταγματικότητα της περικοπής των μισθών
μας και για την αποκατάστασή τους στα επίπεδα του 2012, όσο και το υποτίθεται προσωρινό, που
όμως απειλεί να γίνει μόνιμο, πάγωμα των χρονοεπιδομάτων. Η «σιγή ιχθύος» της Κυβέρνησης είναι
δηλωτική των προθέσεων. Το ζήτημα της αποκατάστασης των μισθών μας πρέπει να αποτελεί κεντρικό
σημείο της συνδικαλιστικής μας δραστηριότητας.
Κραυγαλέα πλευρά της μισθολογικής αδικίας που υφίστανται οι πανεπιστημιακοί είναι το ζήτημα της
αμφισβήτησης της προϋπηρεσίας των μελών ΔΕΠ καθώς και το πάγωμα της μισθολογικής εξέλιξης μετά
από κρίση και εξέλιξη σε ανώτερη βαθμίδα, όπως υλοποιήθηκε από τις οικονομικές υπηρεσίες
ορισμένων ΑΕΙ (ΕΚΠΑ, Ιωάννινα, κ.α.). H έγκαιρη παρέμβαση από το Σύλλογο Διδασκόντων της ΣΘΕ
προκάλεσε ανακοίνωση από την ΕΓ της ΠΟΣΔΕΠ καθώς και την ενασχόληση των πρυτανικών αρχών του
ΕΚΠΑ αλλά και του Υπουργού Παιδείας με το ζήτημα. Η παρέμβαση αυτή δείχνει προς ποια πλευρά
πρέπει να κινούμαστε: παρακολούθηση από κοντά των τεκταινόμενων και άμεση αντίδραση σε
αρνητικά μέτρα. Κατά τα φαινόμενα, το θέμα μάλλον βαίνει προς διευθέτηση, αν και ουδείς
εφησυχασμός επιτρέπεται.

Γ. Όσον αφορά το προσχέδιο νέας νομοθετικής πρωτοβουλίας του Υπουργείου Παιδείας για τα ΑΕΙ
αναφορικά με τα ζητήματα διοίκησης, στη συζήτηση που έγινε επισημάνθηκε η ασάφεια των
διατάξεων. Διαφωνούμε με τη μη συμμετοχή των φοιτητών, που προφανώς αποτελούν σοβαρό τμήμα
της ακαδημαϊκής κοινότητας, στην εκλογή των μονοπρόσωπων οργάνων (Πρόεδροι Τμημάτων,
Κοσμήτορες, Αντιπρυτάνεις, Πρύτανης). Το ζήτημα του αποκλεισμού των φοιτητών από τις εκλογές των
μονοπρόσωπων οργάνων αποκτά βαρύνουσα σημασία τώρα που οι Σύγκλητοι αυξάνουν σημαντικά τον
αριθμό των μελών τους (στα μεγάλα ΑΕΙ θα έχουν πολλές δεκάδες μέλη) και επομένως η εξουσία
περνά ουσιαστικά στα μονοπρόσωπα όργανα. Θεωρούμε ότι οι επιμέρους λεπτομέρειες του
νομοσχεδίου θα καθορίσουν εν πολλοίς σοβαρά ζητήματα λειτουργίας των ΑΕΙ. Αρνητική είναι η
ασάφεια που περιβάλλει τη μετεξέλιξη του χρεοκοπημένου θεσμού των Συμβουλίων Ιδρύματος και
τουλάχιστον ερωτηματικά δημιουργεί η υπαγωγή των ΑΕΙ σε περιφερειακά συμβούλια.
Όσο αφορά τις διατάξεις που διαβάζουμε στον Τύπο ότι θα περιέχει το Ν/Σ για τα μεταπτυχιακά, το
κεντρικό γεγονός είναι η θεσμοποίηση των διδάκτρων, όπως και στο προηγούμενο σχέδιο που
αποσύρθηκε. Εκτιμάμε ότι από τη στιγμή που τα δίδακτρα καθιερωθούν επίσημα στα μεταπτυχιακά,
όλες οι διατάξεις που υποτίθεται θα ανακουφίζουν τους φοιτητές που προέρχονται από λαϊκά
στρώματα θα αποσύρονται με το πέρασμα του χρόνου, ενώ επίσης γίνεται ένα σημαντικό πρώτο βήμα
για την καθιέρωση και νομιμοποίηση των διδάκτρων συνολικά στην Ανώτατη Εκπαίδευση. Αποτελεί
θέμα τιμής για το χώρο που εξέφραζε και εκφράζει η ΣΠΔ να αγωνιστεί κατά της παγίωσης των
διδάκτρων σε οποιαδήποτε βαθμίδα της εκπαίδευσης. Το δημόσιο αγαθό της δωρεάν παιδείας
αποτελεί κατάκτηση πολλών δεκαετιών πάλης και στην Ελλάδα έχει βοηθήσει να βρεθούν δρόμοι προς
τη μόρφωση από μεγάλα τμήματα εργαζομένων.
Δ. Τα σοβαρότατα προβλήματα των ΑΕΙ, για τα οποία έχουμε μιλήσει επανειλημμένα και τα οποία
καθιστούν προβληματική την επιβίωσή τους, παραμένουν άλυτα και παραμερίζονται από το Υπουργείο
Παιδείας. Είναι ανάγκη οι Σύλλογοι να προσανατολίσουν τη δράση τους στην προβολή των
προβλημάτων αυτών και οι συνθήκες διάλυσης των ΑΕΙ να μη γίνουν αποδεκτές από τα μέλη ΔΕΠ.
Η απεργία των καθαριστριών στο ΕΜΠ, στις οποίες ο εργολάβος επιχείρησε να περικόψει τους
μισθούς, αποτελεί σημαντικό γεγονός. Οι καθαρίστριες, με τη συμπαράσταση φοιτητών, εργαζομένων
και μελών ΔΕΠ, πέτυχαν την αναστολή της απόφασης του εργολάβου, που συνιστά μια από τις λίγες
νίκες που έχουν πραγματοποιηθεί από αγώνες εργαζομένων τα τελευταία χρόνια.
Το πρόβλημα με τις αναθέσεις έργων σε εργολάβους, όπως ο καθαρισμός των ΑΕΙ, δεν είναι μόνο η
καθιέρωση απαράδεκτων σχέσεων εργασίας. Είναι επίσης η κατασπατάληση του δημοσίου χρήματος
και η αναποτελεσματικότητα. ΑΕΙ, όπως το ΕΚΠΑ και το Πάντειο, πνίγονται κυριολεκτικά κάτω από
σωρούς σκουπιδιών, παρά τις επανειλημμένες υποσχέσεις της Διοίκησης και των «αρμοδίων» ότι το
θέμα «θα» λυθεί.
Η ΣΠΔ συνεχίζει να παλεύει, μαζί με όλη την πανεπιστημιακή κοινότητα, για την υπεράσπιση των
εργασιακών σχέσεων στα ΑΕΙ είτε πρόκειται για τα μέλη ΔΕΠ, το διοικητικό προσωπικό, το βοηθητικό
προσωπικό, τους εργαζόμενους υπό καθεστώς εργολαβιών, τους νέους επιστήμονες με επισφαλείς
θέσεις και μπλοκάκια.
Αθήνα, 14 Απριλίου 2017

