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ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
Α’
H διορισμένη Διοικούσα Επιτροπή (ΔΕ) του ΕΑΠ, που αποτελείται από μέλη ΔΕΠ άλλων ΑΕΙ, ασκεί τη
διοίκηση του Ιδρύματος με τρόπο που δεν λαμβάνει πάντοτε υπόψη την ακαδημαϊκή δεοντολογία και την
ορθολογική κατανομή των πόρων του Ιδρύματος. Αυτό έχει ως συνέπεια τον περιορισμό της ανάπτυξης,
την υποβάθμιση των μελών ΔΕΠ και ΣΕΠ, την υποβάθμιση των σπουδών των φοιτητών και συνολικά την
απαξίωση του Ιδρύματος στην ακαδημαϊκή κοινότητα.
Συγκεκριμένα:
‐ Η ΔΕ συνεδριάζει «κεκλεισμένων των θυρών», χωρίς τη συμμετοχή στη συζήτηση και τη
διαδικασία λήψης αποφάσεων των μελών ΔΕΠ του ΕΑΠ. Η συμμετοχή των Κοσμητόρων
περιορίζεται στο να παρέχουν εξηγήσεις για θέματα των Σχολών, ενώ οι αποφάσεις της ΔΕ είτε δεν
κοινοποιούνται στην ακαδημαϊκή κοινότητα του ΕΑΠ είτε κοινοποιούνται με σημαντική
καθυστέρηση.
‐ Οι αποφάσεις της ΔΕ λαμβάνονται «εν κρυπτώ», χωρίς διαβούλευση ή ενημέρωση και ποτέ δεν
αιτιολογούνται, ενώ ορισμένες από αυτές γίνονται γνωστές στην ακαδημαϊκή κοινότητα του ΕΑΠ
από τις εφημερίδες (π.χ. η σύσταση επιτροπής για τον μελλοντικό στρατηγικό σχεδιασμό του ΕΑΠ ‐
στην οποία, σημειωτέον, δεν συμμετέχουν μέλη ΔΕΠ του ΕΑΠ‐ έγινε γνωστή από δημοσίευμα της
«Καθημερινής», κτλ). Τα μέλη ΔΕΠ, οι φοιτητές και οι εργαζόμενοι στο Ίδρυμα σπάνια ερωτώνται
για σχέδια ή θέματα που τους αφορούν, ενώ όταν με δική τους πρωτοβουλία εκφράζουν απόψεις
ή καταγγέλλουν τα κακώς κείμενα, αυτές συνήθως αγνοούνται ή μένουν αναπάντητες
‐ Η ΔΕ παρέχει ελάχιστη υποστήριξη στο εκπαιδευτικό και ερευνητικό έργου των μελών ΔΕΠ του
ΕΑΠ. Με αποφάσεις που έχει λάβει στο παρελθόν απαγορεύει, χωρίς να έχει την αρμοδιότητα, την
ανάθεση δεύτερου Συντονισμού σε μέλη ΔΕΠ του ΕΑΠ, εμποδίζοντας την ακαδημαϊκή τους εξέλιξη
και απαξιώνοντας την διάθεση προσφοράς των μελών ΔΕΠ του ΕΑΠ προς το δικό τους Ιδρυμα.
Ταυτόχρονα, παρά τις προτάσεις που έχουν καταθέσει οι Κοσμητείες μετά από πρόσκληση της
ίδιας της ΔΕ, καθυστερεί σημαντικά τον επανασχεδιασμό και αναβάθμιση των προσφερόμενων
Προγραμμάτων Σπουδών.
‐ Επιπλέον, η ΔΕ αρνείται να χρηματοδοτήσει επαρκώς την ερευνητική ανάπτυξη των μελών ΔΕΠ
του ΕΑΠ και τη βελτίωση των εκπαιδευτικών συγγραμμάτων, με την αιτιολογία του μικρού σε
ύψος προϋπολογισμού της Επιτροπής Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριαμού (ΕΔΕΛ). Τα κονδύλια
που διατίθενται για εσωτερικά ερευνητικά έργα και για συμμετοχή σε συνέδρια των μελών ΔΕΠ
και των μεταπτυχιακών φοιτητών είναι ελάχιστα αν συνυπολογίσει κανείς το μέγεθος του
ιδρύματος και τον μικρό αριθμό των μελών ΔΕΠ, ενώ η ΔΕ δεν χρηματοδοτεί την επικαιροποίηση
του υπάρχοντος εκπαιδευτικού υλικού.
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Η ΔΕ επιλέγει συστηματικά να χρησιμοποιεί εξωτερικούς συνεργάτες αντί των μελών ΔΕΠ του
Ιδρύματος για κάθε είδους εκπαιδευτικό, ερευνητικό και συχνά διοικητικό έργο (πχ Συντονιστές
ΘΕ, Διευθυντές Προγραμμάτων Σπουδών, διδάσκοντες, επιστημονικοί υπεύθυνοι έργων κτλ),
απαξιώνοντας το γνωσιολογικό κεφάλαιο που διαθέτει το ΕΑΠ και αφαιρώντας από τα μέλη ΔΕΠ
του ΕΑΠ τη δυνατότητα να συνεισφέρουν στην ανάπτυξη του ιδρύματος. Ορισμένες από αυτές τις
επιλογές οδηγούν και σε αύξηση του κόστους των σπουδών.
Μέλη της ΔΕ αντί να περιορισθούν στον διοικητικό, υποστηρικτικό, καθοδηγητικό και ελεγκτικό
ρόλο που τους έχει αναθέσει η πολιτεία, αυτο‐ορίζονται και αυτο‐προσλαμβάνονται ως υπεύθυνοι
υλοποίησης έργων, μέλη επιτροπών διαγωνισμών αλλά και ως συνεργαζόμενο εκπαιδευτικό
προσωπικό. Ακραία πρόσφατη περίπτωση ο ορισμός από την ΔΕ μέλους της ως Διευθυντή
Προγράμματος Σπουδών εκτός του άμεσου γνωστικού του αντικειμένου.
Μέλος της ΔΕ έχει κατηγορηθεί για σοβαρή παρατυπία σε βάρος του ιδρύματος (περίπτωση
καταγγελίας για αντιγραφή βιβλίου) χωρίς να έχει ανακοινωθεί ποτέ καμία ουσιαστική συνέπεια,
ενώ το βιβλίο έχει αποσυρθεί και αντικατασταθεί.
Η διαδικασία επιλογής Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού είναι προβληματική τόσο ως
προς τη νομιμότητα (σύμπτωση ελέγχοντος και ελεγχόμενου), όσο και ως προς την ουσία της
(λειτουργεί σε βάρος των νέων αξιόλογων επιστημόνων) και η ΔΕ αρνείται συστηματικά να λάβει
μέτρα βελτίωσής της παρά τις συνεχείς αιτήσεις και προτάσεις των μελών ΔΕΠ.

Τα ανωτέρω συνιστούν ανησυχητικά φαινόμενα, τα οποία το ΔΣ του Ενιαίου Φορέα (ΕΦΜ) Μελών ΔΕΠ
ΕΑΠ έχει συστηματικά και με επιμονή επισημάνει στη ΔΕ κατά την τελευταία διετία. Η έλλειψη αντίδρασης
ή απόκρισης από τη ΔΕ στο διάστημα αυτό οδήγησε στη διόγκωση των προβλημάτων, με αποτέλεσμα να
απειλείται η ακαδημαϊκή λειτουργία του ΕΑΠ. Προκειμένου να επανέλθει το Ίδρυμα σε στοιχειωδώς
ανεκτή κατάσταση λειτουργίας, ζητούμε:
Α. Να αντιμετωπισθούν άμεσα, πριν την έναρξη της εκπαιδευτικής δραστηριότητας του ΕΑΠ την 1η
Οκτωβρίου, τα εξής:
1. Άρση των παράνομων περιορισμών στο ακαδημαϊκό και εκπαιδευτικό έργο των μελών ΔΕΠ του
ΕΑΠ οι οποίοι υποβαθμίζουν το έργο των μελών ΔΕΠ και οδηγούν ευθέως σε σπατάλη πόρων του
ιδρύματος.
2. Ισότιμη με τους εξωτερικούς συνεργάτες αντιμετώπιση των μελών ΔΕΠ του ΕΑΠ στην ανάθεση
ερευνητικού, διοικητικού και εκπαιδευτικού έργου.
3. Άμεση διακοπή της συμμετοχής των μελών της Διοικούσας Επιτροπής στην εκπαιδευτική
δραστηριότητα και τα κάθε είδους έργα του ΕΑΠ ώστε να είναι σε θέση να ασκούν απρόσκοπτα
και αποκλειστικά τα καθήκοντα που απορρέουν από την ιδιότητα του μέλους της ΔΕ.
4. Αλλαγή του τρόπου λειτουργίας της ΔΕ με την ουσιαστική συμμετοχή της ακαδημαϊκής κοινότητας
του ΕΑΠ στη λήψη αποφάσεων. Συμμετοχή των Κοσμητόρων των Σχολών και ενός αντιπροσώπου
των μελών ΔΕΠ στην ΔΕ.
5. Μεταφορά όλων των ακαδημαϊκών αρμοδιοτήτων στις Κοσμητείες των Σχολών του ΕΑΠ, σύμφωνα
με το πνεύμα του νόμου.
6. Ενημέρωση των μελών ΔΕΠ του ΕΑΠ για όλα τα οικονομικά και θεσμικά θέματα του Ιδρύματος
καθώς και την εξέλιξη των κάθε είδους ιδρυματικών έργων (ΕΣΠΑ, κτλ) που συνδέονται με την
στρατηγική ανάπτυξη του ιδρύματος.
Β. Να πραγματοποιηθούν το αργότερο μέχρι το τέλος 2012 τα εξής:
1. Συνολικός επανασχεδιασμός της διαδικασίας επιλογής των μελών ΣΕΠ, των Συντονιστών ΘΕ
και των Διευθυντών Προγραμμάτων Σπουδών. Η αποκλειστική ευθύνη επιλογής αυτών να
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μεταφερθεί στις Κοσμητείες ως αποκλειστικά αρμόδιες για ακαδημαϊκά θέματα. Να δοθεί
προτεραιότητα πρόσληψης ΣΕΠ με βάση τον φόρτο εργασίας, για την προώθηση των νέων
επιστημόνων σε μια εποχή υψηλής ανεργίας.
Ανασχεδιασμός των Προγραμμάτων Σπουδών του ΕΑΠ. Χρηματοδότηση της ανανέωσης και
επέκτασης του εκπαιδευτικού υλικού για την ουσιαστική αναβάθμιση των Προγραμμάτων
Σπουδών.
Αναγνώριση των επαγγελματικών δικαιωμάτων των αποφοίτων του ΕΑΠ στο πλαίσιο της
ισοτιμίας των πτυχίων των Ελληνικών ΑΕΙ.
Υποστήριξη και ενθάρρυνση της ερευνητικής δραστηριότητας των μελών ΔΕΠ του Ιδρύματος,
με την αύξηση της χρηματοδότησης για ερευνητικούς σκοπούς.
Οργανωτική αναβάθμιση και λειτουργική αυτονόμηση της ΕΔΕΛ.
Ολοκλήρωση του διορισμού των εκλεγμένων μελών ΔΕΠ και επιτάχυνση της διαδικασίας
προκήρυξης νέων θέσεων και εκλογής νέων μελών ΔΕΠ.

Θεωρούμε ότι πολλές από τις δυσλειτουργίες που εμφανίζονται στο ΕΑΠ θα αρθούν με την αυτονόμηση
του Ιδρύματος και την ουσιαστική συμμετοχή των εκλεγμένων μελών ΔΕΠ του ΕΑΠ στη διοίκησή του.
Ζητάμε από το Υπουργείο Παιδείας την άμεση δρομολόγηση όλων των αναγκαίων ενεργειών για την
αυτονόμηση ενός ΑΕΙ που επιβαρύνει ελάχιστα τον κρατικό προϋπολογισμό και προσφέρει σημαντικό
έργο.
Είμαστε στη διάθεση όλων των εμπλεκόμενων παραγόντων για καλόπιστο διάλογο με βάση το συμφέρον
του ΕΑΠ αλλά θεωρούμε ότι η καθυστέρηση στην αντιμετώπιση των παραπάνω αιτημάτων μπορεί να έχει
σοβαρές επιπτώσεις στο μέλλον ενός Ιδρύματος, το οποίο έχει καταξιωθεί στη συνείδηση της ελληνικής
κοινωνίας και απολαμβάνει της εμπιστοσύνης χιλιάδων Ελλήνων πολιτών, που φοιτούν ή επιθυμούν να
φοιτήσουν στα προγράμματα σπουδών του.
Έως την ικανοποιητική απάντηση στα αιτήματά μας, καλούμε τους συναδέλφους μέλη ΔΕΠ του ΕΑΠ να
συνεχίσουν την αποχή τους από το διοικητικό έργο. Επίσης, το ΔΣ του ΕΦΜ ΔΕΠ ΕΑΠ εξουσιοδοτείται να
συναντηθεί άμεσα με τον Πρόεδρο της ΔΕ προκειμένου να τα παρουσιάσει τα αιτήματα και να αναλύσει
την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί.

Β’
Απαντώντας στην γενικότερη επίθεση στα εισοδήματα και των θεσμικό ρόλο των μελών ΔΕΠ αλλά και
γενικότερα στον χώρο της παιδείας καλούμε τους συναδέλφους:
1. στην συγκέντρωση διαμαρτυρίας της ΠΟΣΔΕΠ την Τρίτη 25 Σεπτεμβρίου 2012 το
απόγευμα στις 6, στο Σύνταγμα, μπροστά από τα Υπουργεία Οικονομικών και Ανάπτυξης,
2. σε προειδοποιητική 24ωρη απεργία στις 26 Σεπτεμβρίου στο πλαίσιο της εξαγγελθείσας
γενικής απεργίας κατά των νέων μέτρων λιτότητας.
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