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Ανακοίνωση του ΕΦΜ ΔΕΠ ΕΑΠ για τη δυσμενή διακριτική μεταχείριση των μελών ΔΕΠ του ΕΑΠ από την
διορισμένη Διοικούσα Επιτροπή του Ιδρύματος
Η ΓΣ του ΕΦΜ ΔΕΠ του ΕΑΠ επανέρχεται στην πάγια απαίτησή της για ίση μεταχείριση των μελών ΔΕΠ του
ΕΑΠ σε σχέση με εκείνη των μελών ΔΕΠ των άλλων ΑΕΙ. Η διορισμένη Διοικούσα Επιτροπή εξακολουθεί να
διοικεί το Ίδρυμα σε καθεστώς πλήρους αδιαφάνειας, υπεροψίας και αυταρχισμού, χωρίς σεβασμό προς το
έργο και την ακαδημαϊκή λειτουργία των μελών ΔΕΠ του ΕΑΠ. Ορισμένα χαρακτηριστικά παραδείγματα:
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Λήψη στρατηγικών αποφάσεων χωρίς ενημέρωση ή διαβούλευση με την ακαδημαϊκή κοινότητα
Έλλειψη σεβασμού προς τις αποφάσεις των ακαδημαϊκών οργάνων
Υπαγόρευση σε ακαδημαϊκά όργανα να λάβουν συγκεκριμένες αποφάσεις
Περιορισμός της ακαδημαϊκής ελευθερίας
Κατάργηση στα μέλη ΔΕΠ του ΕΑΠ της δυνατότητας ανάληψης πρόσθετου διδακτικού έργου με
ίσους όρους σε σχέση με όλα τα μέλη ΔΕΠ των άλλων ΑΕΙ
Απαγόρευση διδασκαλίας σε κοινά ΜΠΣ του ΕΑΠ με άλλα ΑΕΙ, εν αντιθέσει προς τα ισχύοντα στα
άλλα ΑΕΙ της χώρας
Απαγόρευση διανομής συγγραμμάτων των μελών ΔΕΠ του ΕΑΠ στα ΠΣ του Ιδρύματος, εν αντιθέσει
προς τα ισχύοντα στα άλλα ΑΕΙ της χώρας, κλπ.

Επιπρόσθετα, υπογραμμίζεται η προβληματική κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει η ακαδημαϊκή
λειτουργία του Ιδρύματος, όπως προκύπτει από την αδυναμία έγκαιρης έναρξης της ακαδημαϊκής χρονιάς
και τις πολλαπλές δυσλειτουργίες που έχουν παρατηρηθεί.
Όλα τα παραπάνω είναι συνέπειες της μη αυτοδιοίκησης του Ιδρύματος. Καλούμε τον νέο Υπουργό
Παιδείας να διαφοροποιηθεί από όλους τους προκατόχους του που διαιώνισαν για περισσότερο από μία
20ετία το καθεστώς των διορισμένων Διοικουσών Επιτροπών και να αποκαταστήσει άμεσα την κανονική
ακαδημαϊκή λειτουργία του Ιδρύματος, η οποία μπορεί να εξασφαλισθεί μόνο με την εκλογή οργάνων
διοίκησης στο ΕΑΠ, όπως συμβαίνει στα υπόλοιπα ΑΕΙ της χώρας.
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