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Θέμα:Η θέση της ΚΙΠΑΝ για την απεργιακή κινητοποίηση της ΠΟΣΔΕΠ στις 3 και 4 Σεπτεμβρίου 2018: Ναι
στην ποιοτική αναβάθμιση του ακαδημαϊκού περιβάλλοντος!
Ευχόμαστε σε όλο τον κόσμο της εκπαίδευσης το νέο ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 να αποτελέσει μια
δημιουργική χρονιά μέσα σε ένα ποιοτικά αναβαθμιζόμενο εκπαιδευτικό και ακαδημαϊκό περιβάλλον.
Ειδικά στους νέους φοιτητές μεταφέρουμε τα θερμά μας συγχαρητήρια για την επιτυχία τους και τους
ευχόμαστε να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά τις ποικίλες δυσκολίες και προκλήσεις των επόμενων
χρόνων.
Σε σχέση με την απεργία που αποφάσισε η πλειοψηφία της ΠΟΣΔΕΠ στις 3 και 4 Σεπτεμβρίου 2018, η
ΚΙΠΑΝ έχει τοποθετηθεί επανειλημμένα (βλέπε [1], [2]) και ξεκάθαρα για το ζήτημα της απεργίας και τις
ιδιαιτερότητες που αυτή έχει ως προς την ιδιότητα του δημόσιου λειτουργού και τον μη-υπαλληλικό
χαρακτήρα της εργασίας μας.
Η Κίνηση Πανεπιστημιακής Αναβάθμισης χωρίς να είναι γενικά αντίθετη σε κινητοποιήσεις και στο
δικαίωμα της απεργίας, και ενώ υποστηρίζει άλλες δράσεις ανάδειξης των προβλημάτων των
Πανεπιστημίων και των πανεπιστημιακών, είναι επί της αρχής αρνητική σε οποιαδήποτε μορφή δράσεων
που αποβαίνουν σε βάρος της ποιότητας των εκπαιδευτικών διαδικασιών και γενικότερα διαταράσσουν
το ήδη πολύπλευρα πολύπαθο ακαδημαϊκό περιβάλλον των Ιδρυμάτων.
Είναι βέβαια πέραν κάθε αμφισβήτησης η συνεχής, συστηματική απαξίωση και ο εμπαιγμός των
ακαδημαϊκών δασκάλων εκ μέρους της κυβέρνησης, η οποία με το νέο ειδικό μισθολόγιο, αντί να
αποκαταστήσει τις αποδοχές μας σε αξιοπρεπές επίπεδο, σύμφωνα και με την ξεκάθαρη απόφαση του
ΣτΕ, στην πράξη μειώνει τις πραγματικές αποδοχές και τις συντάξεις, πλήττοντας σημαντικά τον καθένα
και την καθεμία από μας προσωπικά. Ταυτόχρονα, ειδικά δια των συναδέλφων Υπουργών Παιδείας και
Οικονομικών, συνεχίζει να δίνει υποσχέσεις που δεν τηρεί. Για όλα αυτά, ας είναι βέβαιοι στην κυβέρνηση
ότι, την κατάλληλη στιγμή, θα πάρουν την επιβαλλόμενη απάντηση.
Την περίοδο αυτή όμως για την Ομοσπονδία των πανεπιστημιακών πρώτη προτεραιότητα και λόγος για
κινητοποιήσεις του κλάδου θα έπρεπε να είναι η αντιμετώπιση της συστηματικής και στοχευμένα
σχεδιασμένης αποδιάρθρωσης της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, μέσω των άκριτων πανεπιστημιοποιήσεων
των ΤΕΙ και των συγχωνεύσεών τους με Πανεπιστήμια. Τούτο επειδή οι εξελίξεις αυτές, μαζί με
-

τις θεσμικές παλινωδίες,
την υποβάθμιση του ρόλου των πανεπιστημιακών και του ακαδημαϊκού περιβάλλοντος,
την υποχρηματοδότηση και αποδυνάμωση του προσωπικού

που βιώνουμε όλα αυτά τα χρόνια, διαμορφώνουν μια νέα κατάσταση με μη αντιστρέψιμες μεταβολές
στον χάρτη της Τριτοβαθμιας Εκπαίδευσης για τις επόμενες δεκαετίες, με σοβαρότατες επιπτώσεις στο
επίπεδο των σπουδών, το μέλλον των φοιτητών και την ουσιαστική αναπτυξιακή πορεία του τόπου.
Η ηγεσία της ΠΟΣΔΕΠ, αντίθετα, δεν ασχολείται με αυτά τα θέματα. Αφού «επιτέλους» μπόρεσε να πείσει
τους αρμόδιους υπουργούς να χαρίσουν τα χρέη στις λίγες εκατοντάδες των ασυνεπών πανεπιστημιακών
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καθηγητών (βλέπε [3]), αντιγράφοντας ακόμα και τις «αγωνιστικές» τακτικές τους (βλέπε [4]), σε αγαστή
πάντα συνεργασία με τις συνιστώσες του ΣΥΡΙΖΑ (παλιές και νεοπαγείς), και στην προσπάθεια της να
βγάλει από πάνω της την υποχρέωση, αποφάσισε χωρίς καμία προετοιμασία μια διήμερη απεργία στην
έναρξη της εξεταστικής περιόδου του Σεπτεμβρίου για την προώθηση του μισθολογικού, απεργία που
υλοποιείται με δελτία τύπου.
Η ΚΙΠΑΝ θα συνεχίσει να αγωνίζεται σταθερά και συστηματικά τόσο για τα ειδικά μισθολογικά θέματα
των πανεπιστημιακών καθηγητών, όπως και για τα οικονομικά και θεσμικά ζητήματα των πανεπιστημίων,
και για την ποιοτική αναβάθμιση του ακαδημαϊκού περιβάλλοντος και της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και
Έρευνας στο σύνολό της.
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Συνημμένα:
[1] ΚΙΠΑΝ-για τη μορφή των κινητοποιήσεων των πανεπιστημιακών καθηγητών και για τη στάση μας στην απεργία της 17ης
Μαΐου 2017, http://www.posdep.gr/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=2112&Itemid=483
[2]Η θέση της Δ.Ε. της ΚΙΠΑΝ για τις πολιτικάντικες πρακτικές του Προεδρείου της ΠΟΣΔΕΠ, και την απεργία της 14/12. Ναι στην
ποιοτική αναβάθμιση του ακαδημαϊκού περιβάλλοντος!
http://posdep.gr/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=2206&Itemid=483
[3]ΚΙΠΑΝ-Το νέο ρουσφέτι του κυρίου Γαβρόγλου: Χάρισμα χρεών σε κακοπληρωτές καθηγητές Πανεπιστημίου, 8-82018http://www.posdep.gr/index.php?option=com_docman&Itemid=207&task=doc_download&gid=2301
[4] ΚΙΠΑΝ-για την αποχή καθηγητών στα Τμήματα Οδοντιατρικής και το χαμένο εξάμηνο των φοιτητών, 30-11-2017
http://www.posdep.gr/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=2197&Itemid=483
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Καθηγητή Κώστα Φωτάκη, Αναπληρωτή Υπουργό Έρευνας και Καινοτομίας, Ανδρέα Παπανδρέου 37, 15180 Μαρούσι
Κυρία Μερόπη Τζούφη, Υφυπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Ανδρέα Παπανδρέου 37, 15180 Μαρούσι
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