Π ΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΗ ΑΝΕΞΑΡΣΗΣΗ ΚΙΝΗΗ
Σπλαδέιθηζζεο θαη Σπλάδειθνη,

Όινη γίλακε θνηλσλνί ηεο πξόηαζεο λόκνπ, πνπ θαηέζεζε ε ΠΟΣΔΕΠ (κεηά από απόθαζε
ηεο Εθηειεζηηθήο Γξακκαηείαο θαηά πιεηνςεθία – 6 ππέξ, 4 θαηά θαη 1 ιεπθό- ζηε
ζπλεδξίαζε ηεο 10-3-2020) ζηε Σύλνδν Πξπηάλεσλ (πνπ νξίδεη ηελ παξάηαζε ηεο ζεηείαο
όζσλ κειώλ ΔΕΠ ην επηζπκνύλ, ππό όξνπο, θαη ηελ παξακνλή ηνπο ζε πξνζσπνπαγείο ζέζεηο
κέρξη ηνλ δηνξηζκό ηνπ λένπ κέινπο ΔΕΠ, πνπ ζα πξνζιεθζεί θαηόπηλ επαλαπξνθήξπμεο ηεο
θελσζείζαο νξγαληθήο ζέζεο ηνπο), πξνθεηκέλνπ απηή λα πξνσζεζεί ζηελ πνιηηηθή εγεζία
ηνπ ππνπξγείνπ Παηδείαο, γηα λα εληαρζεί ζην επηθείκελν πνιπλνκνζρέδην.
Πξηλ αλαθεξζνύκε αλαιπηηθά θαη επί ηεο νπζίαο γηα ηελ ελ ιόγσ πξόηαζε λόκνπ ζα ζέιακε λα
θαηαζέζνπκε θάπνηα εξσηήκαηα, δηαδηθαζηηθνύ ραξαθηήξα ίζσο, ζεκαληηθά όκσο πηζηεύνπκε,
πνπ άιισζηε εύινγα κπνξνύλ λα ηεζνύλ κηα θαη ε ζπγθεθξηκέλε απόθαζε ιήθζεθε ζρεδόλ κε
νξηαθή πιεηνςεθία :
1. Γηα έλα ηόζν ζνβαξό ζέκα, κε πάξα πνιιέο πξνεθηάζεηο θαη «πνιύ παιηό θαη
ακθηιεγόκελν», όπσο αλαθέξεηαη θαη ζηελ αηηηνινγηθή έθζεζε, πνπ ζπλνδεύεη απηή ηελ
πξόηαζε λόκνπ, άξαγε ε δηαδηθαζία πνπ αθνινπζήζεθε ήηαλ ε ζσζηή από
ζπλδηθαιηζηηθήο άπνςεο ; Καη θπζηθά δελ αλαθεξόκαζηε ζην λόκηκν ηεο δηαδηθαζίαο.
Πώο έθηαζε ην ζέκα ζηελ Εθηειεζηηθή Γξακκαηεία ηεο ΠΟΣΔΕΠ; Έγηλε πξώηα
ζπδήηεζε ζε επίπεδν Δηνηθνύζαο Επηηξνπήο (είρε ηεζεί σο ζέκα εκεξήζηαο δηάηαμεο
ζε θάπνηα ζύγθιηζή ηεο;), ώζηε λα ππάξμεη αξρηθά απόθαζε ζε επίπεδν Δηνηθνύζαο
Επηηξνπήο θαη ζηε ζπλέρεηα λα γίλεη ε ζπδήηεζε ζε επίπεδν Εθηειεζηηθήο
Γξακκαηείαο; Ή ηνπιάρηζηνλ γηαηί δελ δεηήζεθε ε ζέζε όισλ ησλ παξαηάμεσλ πνπ
έρνπλ εθιεγκέλνπο εθπξνζώπνπο ζηε Δηνηθνύζα Επηηξνπή, πξηλ ηε ζπδήηεζε ηνπ ηόζν
«παιηνύ θαη ακθηιεγόκελνπ» ζέκαηνο ζε επίπεδν Εθηειεζηηθήο Γξακκαηείαο;
Σε απηά ηα εξσηήκαηα πηζηεύνπκε όηη πξέπεη λα δνζνύλ πεηζηηθέο απαληήζεηο,
Επί τηρ οςσίαρ τώπα,:


Αλαθέξεηαη ζηελ θαηαηεζείζα πξόηαζε : «Η ξύζκηζε απηή πξνηείλεηαη κε κνλαδηθό
ζθνπό ηελ αληηκεηώπηζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ αλαγθώλ ησλ Α.Ε.Ι. θαη δελ εκπεξηέρεη
θακηά ηδηνηέιεηα ή κεξνιεςία».
Δελ ακθηζβεηνύκε ηελ πξόζεζε ησλ ζπλαδέιθσλ πνπ ζηήξημαλ ηελ ελ ιόγσ πξόηαζε,
αιιά αο αλαξσηεζνύκε όινη καο, κήπσο κέζα από απηή ηελ πξόηαζε αθήλεηαη
«ρώξνο» γηα λα δηεπθνιύλνληαη θάπνηνη είηε εληόο ησλ ΑΕΙ είηε εθηόο απηώλ;



Αλαθέξεηαη ζηελ αξρή ηεο αηηηνινγηθήο έθζεζεο : «Τελ δεθαεηία ηεο θξίζεο, ηα Α.Ε.Ι.
επιήγεζαλ αλεπαλόξζσηα από ηελ αθππεξέηεζε κεγάινπ αξηζκνύ κειώλ ΔΕΠ, νη
ζέζεηο ησλ νπνίσλ δελ επαλαπξνθεξύρζεθαλ, ελώ νη πεξηζζόηεξεο από απηέο δελ
πιεξώζεθαλ έθηνηε γηα ιόγνπο δεκνζηνλνκηθήο ζηελόηεηαο. Η έμνδνο απηή δελ
νθεηιόηαλ κόλν ζηελ ζπληαμηνδόηεζε, αιιά θαη ζηελ κεηαλάζηεπζε πνιιώλ κειώλ
ΔΕΠ ζην εμσηεξηθό ιόγσ ησλ πεξηθνπώλ πνπ ππέζηεζαλ νη απνδνρέο ηνπο.».
Πξάγκαηη απηό ζπλέβε. Καη ηη πξέπεη εκείο ζπλδηθαιηζηηθά λα θάλνπκε; Να γίλνπκε
«ξεαιηζηέο»; Να θάλνπκε εθπηώζεηο ζηηο δηαρξνληθέο δηεθδηθήζεηο καο; Να
δηεπθνιύλνπκε ηελ εθάζηνηε πνιηηηθή εγεζία, ε νπνία κπνξεί λα έρεη άιιεο
πξνηεξαηόηεηεο;
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Άξαγε κηα ηέηνηα απόθαζε δελ αδπλαηίδεη ηηο δηεθδηθήζεηο καο γηα άκεζε ελίζρπζε ηνπ
δηδαθηηθνύ πξνζσπηθνύ ησλ ΑΔΙ;
Μήπσο έηζη κε απηή ηελ πξόηαζε δελ απαληάκε ζσζηά ζην θαηλόκελν ηνπ brain drain; Τη
κήλπκα ζηέιλνπκε ζηνπο λένπο επηζηήκνλεο πνπ ζα ήζειαλ λα εληαρζνύλ ζην
αθαδεκατθό πξνζσπηθό ησλ ΑΔΙ καο;



Αλαθέξεηαη ζηελ αηηηνινγηθή έθζεζε : «Σύκθσλα κε ην ηζρύνλ ζεζκηθό πιαίζην, θάζε
νξγαληθή ζέζε κέινπο ΔΕΠ πνπ θελώλεηαη, επαλαπξνθεξύζζεηαη. Αθόκε θη αλ
ππνζέζνπκε όηη, ….. είλαη εθηθηό λα ηεξεζεί πηζηά ε δέζκεπζε απηή ηνπ Έιιελα
Ννκνζέηε …. κέρξη λα δηνξηζηεί θαη λα αλαιάβεη θαζήθνληα ην λέν κέινο ΔΕΠ, ζα
κεζνιαβεί έλα ρξνληθό δηάζηεκα, θαηά ην νπνίν ε ζέζε ζα ρεξεύεη θαη ην γλσζηηθό
αληηθείκελν δελ ζα ππεξεηείηαη όπσο πξηλ ηελ αθππεξέηεζε ηνπ κέινπο ΔΕΠ.»
Μήπσο πέξαλ ηνπ ππαξθηνύ πξνβιήκαηνο, πνπ έρεη λα θάλεη κε ηε ζπκπεξηθνξά ηεο
εθάζηνηε πνιηηηθήο εγεζίαο ζην ζέκα ηεο εθαξκνγήο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο, όζνλ
αθνξά ζηελ έγθξηζε θαη ζηελ πξνθήξπμε ησλ απαηηνύκελσλ ζέζεσλ, ζα πξέπεη λα δνύκε
θαη ηηο εζσηεξηθέο αδπλακίεο ζηε ιεηηνπξγία ησλ ΑΔΙ ζην ελ ιόγσ ζέκα, γηα ηηο νπνίεο
ίζσο έρνπκε κεξίδην επζύλεο θαη εκείο, σο κέιε ΓΔΠ;
Αλαγλσξίδνληαο όιεο απηέο ηηο αδπλακίεο, δελ ζα ήηαλ θαιύηεξν λα θαηαζέηακε
πξνηάζεηο πνπ ζα επηηάρπλαλ ηηο δηαδηθαζίεο, ώζηε λα κελ κεζνιαβεί απηό ην, πξάγκαηη
κεγάιν πνιιέο θνξέο, ρξνληθό δηάζηεκα κέρξη ηελ πιήξσζε ηεο ζέζεο;
Άξαγε έρνπκε εμαληιήζεη όιεο ηηο δπλαηόηεηεο λα πεηύρνπκε θάηη ηέηνην;
Γηαηί λα κελ πξνηάμνπκε σο πξόηαζε θαη λα δεηήζνπκε θαη ζρεηηθή λνκνζεηηθή ξύζκηζε,
έλα απαηηείηαη, π.ρ. ηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο επαλαπξνθήξπμεο κηαο ζέζεο
ςποσπεωτικά ζηελ αξρή ηνπ πξνεγνύκελνπ αθαδεκατθνύ έηνπο από ην αθαδεκατθό έηνο
πνπ ζα πξνθύςεη ε αθππεξέηεζε ελόο κέινπο ΓΔΠ;



Αλαθέξεηαη ζηελ αηηηνινγηθή έθζεζε : «Ούηε ζα κπνξνύλ λα εθιέγνληαη σο
πξπηαληθέο αξρέο, κνλνπξόζσπα όξγαλα δηνίθεζεο, δηεπζπληέο θιηληθώλ ή
εξγαζηεξίσλ ή άιισλ θέληξσλ ή ηλζηηηνύησλ ζηα Παλεπηζηήκηά ηνπο. Καη ηνύην,
δηόηη ε ζεηεία ζηηο αλσηέξσ ζέζεηο ζα κπνξεί αλά πάζα ζηηγκή λα δηαθνπεί, θαζώο
ε παξάηαζε ηεο ελεξγνύ ππεξεζίαο ησλ ελ ιόγσ θαζεγεηώλ ή ιεθηόξσλ ιήγεη ζην
ηέινο ηνπ αθαδεκατθνύ εμακήλνπ εληόο ηνπ νπνίνπ ζα νξθίδεηαη θαη ζα αλαιακβάλεη
θαζήθνληα ην λέν κέινο ΔΕΠ πνπ ζα εθιέγεηαη θαηόπηλ επαλαπξνθήξπμεο ηεο
νξγαληθήο ηνπο ζέζεο»
Γελ δηεπθξηλίδεηαη ζηελ ελ ιόγσ πξόηαζε εάλ απηό ηζρύεη κε ηελ έλαξμε ηεο ελ δπλάκεη
ηξηεηνύο παξάηαζεο θαη κόλν ή όρη. Γει. κέρξη ζήκεξα γηα όια απηά ηα όξγαλα θαη εάλ
θάπνην κέινο ΓΔΠ αθππεξεηεί ζε ρξόλν πξσζύζηεξν ηεο ιήςεο ηεο ζεηείαο ελόο
νξγάλνπ, δελ κπνξεί λα ζέζεη ππνςεθηόηεηα θαη λα εθιεγεί. Απηό ζα ζπλερίζεη λα ηζρύεη
ή κπνξεί λα μεπεξαζηεί κε ηελ «ελ δπλάκεη πξνβιεπόκελε ηξηεηία»; Γειαδή, ζα έρεη
πιένλ δηθαίσκα ππνςεθηόηεηαο θαη εθινγήο, απιά κόιηο ηππηθά «ελεξγνπνηεί ηελ ελ
δπλάκεη ηξηεηία» ζα παξαηηείηαη; Δάλ αθήλνπκε απηό ην «παξάζπξν» ηόηε εγείξνληαη κηα
ζεηξά εξσηεκάησλ γηα ηελ ζθνπηκόηεηα απηήο ηεο πξνηεηλόκελεο ξύζκηζεο (π.ρ. ε
απνδνρή απηήο ηεο πξόηαζεο κήπσο δίλεη «ηξνθή» γηα ην ιεγόκελν «εζσηεξηθό παηρλίδη
εμνπζίαο» ή αιιηώο ηνλ «εζσηεξηθό παξαγνληηζκό» εληόο ησλ ηδξπκάησλ καο;).



Αλαθέξεηαη ζηελ αηηηνινγηθή έθζεζε : «Επίζεο, ην δεκνζηνλνκηθό βάξνο από ηελ
παξακνλή ησλ αθππεξεηνύλησλ ιόγσ ειηθίαο κειώλ ΔΕΠ πνπ ζα επηιέμνπλ λα
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παξακείλνπλ ζηελ ελεξγό ππεξεζία εθκεδελίδεηαη, αλ δελ δεκηνπξγείηαη θηόιαο
δεκνζηνλνκηθό όθεινο, ιόγσ ηεο κε θαηαβνιήο ζε απηνύο ησλ ζπληάμεσλ θαη
θπξίσο ησλ ινηπώλ παξνρώλ πνπ ζα δηθαηνύληαλ ιόγσ ηεο ζπληαμηνδόηεζήο ηνπο.)
Άξαγε ιέκε όιε ηελ αιήζεηα όηαλ ππνζηεξίδνπκε θάηη ηέηνην; Όινη γλσξίδνπκε ηη
πξνβιήκαηα αληηκεησπίδνπλ νη ζπλάδειθνη πνπ αθππεξεηνύλ κέρξη λα ηνπο θαηαβιεζεί
ε πιήξεο ζύληαμε, ε νπνία δελ αληηζηνηρεί ζην 100% ησλ απνδνρώλ ηνπο. Γηαηί δελ
θαηαζέηνπκε βειηησηηθέο πξνηάζεηο γηα ην ζέκα απηό; Γηαηί δελ δηεθδηθνύκε ηελ
επίζπεπζε ησλ δηαδηθαζηώλ θαηαβνιήο ησλ ζπληάμεσλ ζηνπο αθππεξεηνύληεο
ζπλαδέιθνπο; Άιισζηε ζίγνπξα θάπνηνη ζπλάδειθνη, αλ θαη ζα ηνπο δίλεηαη απηή ηε
δπλαηόηεηα παξακνλήο κε ηελ πξνηεηλόκελε ξύζκηζε, δελ ζα ζειήζνπλ λα παξακείλνπλ.
Γηα απηνύο ηη έρνπκε λα πνύκε; Γελ ρξεηάδεηαη λα δεηήζνπκε κε πξνηάζεηο καο, ηελ
απνλνκή ζε απηνύο, κε άκεζεο δηαδηθαζίεο, ηεο ζύληαμήο ηνπο; Μήπσο ηνπο ιέκε «ηη λα
θάλνπκε; δελ κπνξνύκε λα πηέζνπκε νύηε ηηο δηνηθήζεηο ησλ ΑΔΙ νύηε ηε πνιηηηθή εγεζία
γηα απηό θαη έηζη θαιύηεξα λα κείλεηε κία ηξηεηία ώζηε λα δηεπθνιπλζείηε θαη εζείο»;
Γηαηί κπνξεί ε πξόηαζε λα ιέεη όηη ε ελ δπλάκεη ηξηεηία «ιήγεη ζην ηέινο ηνπ
αθαδεκατθνύ εμακήλνπ εληόο ηνπ νπνίνπ ζα νξθίδεηαη θαη ζα αλαιακβάλεη
θαζήθνληα ην λέν κέινο ΔΕΠ πνπ ζα εθιέγεηαη θαηόπηλ επαλαπξνθήξπμεο ηεο
νξγαληθήο ηνπο ζέζεο», όκσο δελ δηαζθαιίδεη ηελ επίζπεπζε ηεο όιεο δηαδηθαζίαο νύηε
από πιεπξάο πνιηηηθήο εγεζίαο νύηε από πιεπξάο δηνηθήζεσλ ησλ ΑΔΙ. Με απηήλ ηελ
πξόηαζε κάιινλ είλαη όινη «ραξνύκελνη»!

Με θάζε ζεβαζκό ζε όινπο ηνπο ζπλαδέιθνπο θαη ηδηαίηεξα ζε απηνύο πνπ ππεξςήθηζαλ ηελ
πξόηαζε απηή ζηελ Εθηειεζηηθή Γξακκαηεία - κηα πξόηαζε πνπ κόλν σο «θξαπγή» αγσλίαο,
σο έθθξαζε έληνλνπ πξνβιεκαηηζκνύ γηα ην ηώξα θαη ην αύξην ησλ ειιεληθώλ δεκόζησλ
ηδξπκάησλ ηεο αλώηαηεο εθπαίδεπζεο, είλαη θαηαλνεηή - ζεσξνύκε όηη κε απηή ηελ πξόηαζε
δεκηνπξγνύληαη πνιιά πεξηζζόηεξα πξνβιήκαηα από απηά ζηα νπνία επηδηώθεηαη λα δνζεί κηα
ιύζε θαη, θαηά ζπλέπεηα, δελ κπνξεί λα γίλεη απνδεθηή.
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