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Θέμα: Οι θέσεις της Κίνησης Πανεπιστημιακής Αναβάθμισης για την προκήρυξη μελών ΣΕΠ του
ΕΑΠ για την περίοδο 2017-2020.
Στα επανειλημμένα πρόσφατα κρούσματα αυθαίρετων θεσμικών παρεμβάσεων και διοικητικών
πράξεων της Κυβέρνησης (βλέπε νόμο Μπαλτά-Κουράκη για την επιλογή στελεχών της
εκπαίδευσης, διορισμοί διοικήσεων Νοσοκομείων) οι οποίες καταπίπτουν ως αντισυνταγματικές η
μία μετά την άλλη από το Σ.τ.Ε., ήλθε να προστεθεί το τελευταίο διάστημα μια πρωτοφανής για τα
ακαδημαϊκά ήθη και χρονικά προκήρυξη για μέλη συνεργαζόμενου εκπαιδευτικού προσωπικού
(ΣΕΠ) του ΕΑΠ για τα επόμενα τρία χρόνια (2017-2020) [1]. Σε αυτή την προκήρυξη τιμωρούνται με
«αρνητική μοριοδότηση» τα μέλη ΣΕΠ με εμπειρία χρόνων στο ΕΑΠ ενώ παράλληλα εισάγεται και
το καινοφανές κριτήριο της «διαθεσιμότητας».
Τα κριτήρια αυτά καθιστούν την προκήρυξη εξόχως προβληματική νομικά, ακαδημαϊκά και ηθικά.
Νομικά, γιατί παραβιάζει ευθέως τη γενική νομική αρχή της αξιοκρατίας καθόσον βαθμολογείται
αρνητικά η εμπειρία με τη μορφή της προϋπηρεσίας στο ΕΑΠ, η οποία είναι απολύτως σχετική με
το αντικείμενο της προκήρυξης.
Ακαδημαϊκά, γιατί ενώ σε όλα τα ακαδημαϊκά ιδρύματα του κόσμου η προϋπηρεσία και η
προσφορά στο ίδρυμα προσμετράται θετικά, στην περίπτωση της εν λόγω προκήρυξης, όπως ήδη
αναφέρθηκε τιμωρείται. Επίσης γιατί, όπως εγκυρότατα γνωρίζουμε, αγνοήθηκαν παντελώς όλες
οι σχετικές ενστάσεις και προτάσεις όλων των ακαδημαϊκών οργάνων του ΕΑΠ.
Ηθικά, γιατί απαξιώνεται το έργο εκατοντάδων άξιων επιστημόνων που έστησαν το ΕΑΠ στα πόδια
του όλα τα προηγούμενα χρόνια, καταξιώνοντάς το στη συνείδηση της ελληνικής κοινωνίας.
Επίσης είναι ηθικά προβληματική η προκήρυξη γιατί το διάτρητο κριτήριο της «διαθεσιμότητας»
δεν είναι καθόλου σαφές με ποιο τρόπο θα εφαρμοστεί και κυρίως θα ελεγχθεί, ανοίγοντας έτσι
το δρόμο για αυθαιρεσίες.
Τέλος, η αναφορά σε «συγκεκριμένες οδηγίες μοριοδότησης» που θα δοθούν εκ των υστέρων στις
Επιτροπές Αξιολόγησης είναι μια ακόμα προβληματική διατύπωση, που γεννάει εύλογα
ερωτήματα ως προς την αξιοπιστία της διαδικασίας, Δεν θα μπορούσαν άραγε όλα τα σχετικά
στοιχεία διαφανώς να προβλέπονται στην προκήρυξη;
Όλα τα παραπάνω γίνονται υπό το πρόσχημα της παροχής ευκαιριών σε νέους επιστήμονες να
εργαστούν στο ΕΑΠ. Πρόκειται για υποκριτικό επιχείρημα. Αφενός μεν γιατί ήδη με τις
διαδικασίες επιλογής ΣΕΠ που ίσχυαν μέχρι πρότινος στο ΕΑΠ υπήρχε σταθερή ανανέωση του
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επιστημονικού του δυναμικού, αφετέρου δε εάν δει κανείς το σύνολο των κριτηρίων που υιοθετεί
η σημερινή προκήρυξη καθίσταται σαφές ότι ούτε αυτή η ομάδα ευνοείται, καθώς υστερεί σε
διάφορα κριτήρια που τίθενται, όπως για παράδειγμα το διδακτικό έργο της τελευταίας δεκαετίας.
Συνολικά αυτό που επιχειρείται είναι μέσα από ένα πλέγμα ασαφών αλλά και εν πολλοίς
αντιφατικών μεταξύ τους κριτηρίων να επικρατήσει -κατά κράτος μάλιστα- η λογική των «δικών
μας παιδιών» μέσα από αυθαίρετες κρίσεις και διαδικασίες.
Προειδοποιούμε τη Διοίκηση του ΕΑΠ και το Υπουργείο για τις συνέπειες αυτών των
μεθοδεύσεων. Η προκήρυξη αυτή:
•

•

Νομικά θα καταπέσει στα δικαστήρια, υποχρώνοντας το ΕΑΠ και τη Διοίκησή του σε
μεγάλες αποζημιώσεις στους θιγόμενους από τα χρήματα που οι ίδιοι οι σπουδαστές του
ΕΑΠ καταβάλλουν, και
Θα καταρρακώσει το ακαδημαϊκό κύρος του ΕΑΠ και θα καταργήσει εν τοις πράγμασι την
ισοτιμία των πτυχίων του προς τα αντίστοιχα των λοιπών ΑΕΙ, αφού αποψιλώνει το Ίδρυμα
από έμπειρους επιστήμονες κύρους και το μετατρέπει σε ένα λαϊκίστικο «ακαδημαϊκό
ΟΑΕΔ».

Καλούμε τη ΔΕ του ΕΑΠ και ειδικά τους συναδέλφους μέλη ΔΕΠ που συμμετέχουν στη Διοικούσα
Επιτροπή του ΕΑΠ, έστω και αυτή τη στιγμή να αντιληφθούν το λάθος τους και να προχωρήσουν
σε επαναπροκήρυξη με δύο λίστες: μία για νέα μέλη ΣΕΠ και μία για παλιά, με ποσόστωση,
δίνοντας έτσι τη δυνατότητα με διαφάνεια και ακαδημαϊκά κριτήρια και σε νέους συναδέλφους να
επιλεγούν ως ΣΕΠ και ταυτόχρονα η ανανέωση να γίνει σταδιακά, χωρίς να διαταραχθεί το
επίπεδο σπουδών στο ΕΑΠ.
Καλούμε τον Υπουργό Παιδείας -λαμβάνοντας εκτός των άλλων σοβαρά υπόψη ότι το ΕΑΠ είναι το
μόνο Δημόσιο ΑΕΙ με δίδακτρα- να πάρει άμεσα θέση, πριν να είναι πολύ αργά. Η σιωπή του στο
θέμα δεν μπορεί να συνεχίζεται, αφήνοντας αυτή την προκήρυξη να εξελίσσεται και να παράγει
σαφώς μη έννομα αποτελέσματα. Άλλωστε, έχει ήδη κληθεί να δώσει σχετικές απαντήσεις και στο
Ελληνικό Κοινοβούλιο.
Οι «καθεστωτικές αντιλήψεις» έχουν ήδη κάνει πολύ κακό στον πολύπαθο από διάφορες
ιδεοληψίες ευαίσθητο χώρο της Παιδείας.
Τέλος, αναρωτιόμαστε αν οι σημερινοί φοιτητές του ΕΑΠ αλλά και οι χιλιάδες των υποψηφίων για
φοίτηση έχουν συνειδητοποιήσει σε τι ακαδημαϊκού επιπέδου Ίδρυμα -χρηματοδοτούμενο από
τους ίδιους- τους οδηγούν οι σημερινοί διοικούντες και τι ουσιαστικό αντίκρισμα θα έχουν τα
πτυχία τους σε λίγα χρόνια στην όλο και πιο ανταγωνιστική αγορά εργασίας στο εθνικό αλλά και
στο διεθνές πεδίο.
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Συνημμένα:
[1] Η επίμαχη προκήρυξη https://www.eap.gr/images/stories/pdf/20170306-prok-sep-2017-2020.pdf
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Κύριο Δημήτριο Μπαξεβανάκη, Υφυπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Ανδρέα Παπανδρέου 37,
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Κύριο Κωνσταντίνο Ζουράρι, Υφυπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Ανδρέα Παπανδρέου 37, 15180
Μαρούσι.
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Σύνοδο Πρυτάνεων Ελληνικών Πανεπιστημίων, lilnikol@interel.uoa.gr
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