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Θέμα: Η θέση της Κίνησης Πανεπιστημιακής Αναβάθμισης για την «Ανακοίνωση του Τμήματος
Παιδείας του ΣΥΡΙΖΑ για το ΕΑΠ». Δύο φορές ΝΤΡΟΠΗ!
Με δύο ανακοινώσεις μας [1], [2] καυτηριάσαμε τόσο τις επιλογές της (διορισμένης) Διοίκησης
του ΕΑΠ σχετικά με την προκήρυξη για μέλη συνεργαζόμενου εκπαιδευτικού προσωπικού (ΣΕΠ)
του ΕΑΠ για τα επόμενα τρία χρόνια (2017-2020) [3], όσο και την ανακοίνωσή της με τίτλο
«Απάντηση στις συκοφαντίες» [4]. Χτες, το Τμήμα Παιδείας του ΣΥΡΙΖΑ εξέδωσε δική του σχετική
ανακοίνωση [5].
Από πότε ένα κόμμα αναλαμβάνει το ρόλο του εκπροσώπου της Διοίκησης ενός Πανεπιστημίου;
Από πότε ένα Πανεπιστήμιο κρύβεται πίσω από ένα πολιτικό κόμμα; Είναι αυτό ακαδημαϊκή
συμπεριφορά που αποτελεί υπόδειγμα για τους φοιτητές του; ΝΤΡΟΠΉ!
Φαίνεται ότι ενοχλήσαμε πολύ το «καθεστώς» με τις ανακοινώσεις μας αυτές. Αλλιώς δεν
εξηγείται αφενός το ότι είναι η πρώτη φορά στα χρονικά που Τμήμα Παιδείας κόμματος (και δη
του κυβερνώντος κόμματος) έρχεται να απαντήσει για λογαριασμό διοίκησης Πανεπιστημίου
(διορισμένης από την κυβέρνηση) και αφετέρου από το γεγονός ότι η ανακοίνωση του Τμήματος
Παιδείας του ΣΥΡΙΖΑ αναφέρεται συγκεκριμένα σε μας (ΚΙΠΑΝ) και μας κατηγορεί για
«χαρακτηριστικά τυφλής πολεμικής έξω από τα δημοκρατικά όρια που έχει κατακτήσει η ίδια η
Πανεπιστημιακή Κοινότητα». Η αντιποίηση αρχής και η κομματική επίθεση σε συνδικαλιστική
παράταξη συνιστούν την «ανανεωτική στρατηγική» που επικαλούνται, η οποία μάλιστα
υποτίθεται ότι θίγει «κατεστημένες νοσηρές πρακτικές, παραδοσιακές νοοτροπίες εξωθεσμικού
χαρακτήρα και πελατειακά δίκτυα» (!!!).
Αντιλαμβανόμαστε ότι για το Τμήμα Παιδείας του ΣΥΡΙΖΑ όλα αυτά είναι μέσα «στα δημοκρατικά
όρια που έχει κατακτήσει η ίδια η Πανεπιστημιακή Κοινότητα», όπως άλλωστε και οι έφοδοι σε
συνεδριάσεις Πανεπιστημιακών οργάνων, η ομηρία και οι απόπειρες τρομοκρατίας συναδέλφων
διαφωνούντων με τις πρακτικές του «καθεστώτος», τα χτισίματα γραφείων, οι αρπαγές της
κάλπης, η παρεμπόδιση των ηλεκτρονικών ψηφοφοριών, οι καταλήψεις και τόσα άλλα
κατορθώματα της «επαναστατικής» δράσης, που οι σύντροφοι του Τμήματος Παιδείας του ΣΥΡΙΖΑ
πάντοτε ανέχονται, συνήθως ενθαρρύνουν, ενίοτε καθοδηγούν και ουδέποτε καταδικάζουν.
Μετά και την κατάθεση σχετικής ερώτησης στη Βουλή των Ελλήνων, αλλά και τις δημοσίως
διατυπωθείσες προθέσεις των πληττόμενων συναδέλφων από τις πράξεις και παραλείψεις της ΔΕ
του ΕΑΠ, αυτές δεν θα κριθούν μόνο πολιτικά, αλλά και ως προς τη νομιμότητά τους. Αυτό
σημαίνει ότι η αναζήτηση ενδεχόμενων πειθαρχικών, αστικών και ποινικών ευθυνών και η
απόδοσή τους, εφόσον διαπιστωθούν, είναι θέμα χρόνου. Και υπάρχει άνεση χρόνου γι αυτό.
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Στο μεταξύ έρχονται σε γνώση μας και λεπτομέρειες της «ανανεωτικής στρατηγικής» του ΕΑΠ, η
οποία είναι αποτρεπτική και υποτιμητική για μέλη ΔΕΠ, καθώς τους ζητούνται, ακόμη και αν έχουν
ήδη διδάξει στο ΕΑΠ, να υποβάλουν αντίγραφα πτυχίων και διδακτορικών! Γιατί η ΔΕ του ΕΑΠ
ζητά όλα αυτά τα περιττά έγγραφα και στοιχεία; Δεν εμπιστεύεται τα πιστοποιητικά του Δημοσίου
Πανεπιστημίου αλλά και τα έγγραφα που ήδη έχει στη διάθεση της η Διοίκηση του ΕΑΠ από τις
προηγούμενες αξιολογήσεις των ήδη υπηρετούντων μελών ΣΕΠ; Τη στιγμή που το ΕΑΠ υπογράφει
Πρωτόκολλο συνεργασίας με το Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, με ειδικό μέτρο την ενίσχυση της
αποδοτικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων, μέσω της αξιοποίησης του ηλεκτρονικού εμπορίου
και συναφών νέων ψηφιακών υπηρεσιών, είναι προφανές πως πρώτος χρήστης των δράσεων
πρέπει να είναι το ίδιο το ΕΑΠ. Παρεμπιπτόντως, ποιος ανέπτυξε τη συγκεκριμένη εφαρμογή και
πόσο στοίχισε;
Παράλληλα τίθενται και νέα ερωτήματα για την επίμαχη προκήρυξη:


μπορεί να μας εξηγήσει η ΔΕ του ΕΑΠ με ποια κριτήρια οι Επιτροπές Αξιολόγησης έχουν τη
δυνατότητα να ορίσουν ρήτρες και κατώτατα όρια μονάδων κάτω από τα οποία θα
θεωρούν ακατάλληλα (sic) για την ανάληψη τμήματος φοιτητών τα υποψήφια μέλη;
Υπάρχουν οριζόντιες οδηγίες και αν ναι ποιες είναι;



Γιατί η ΔΕ του ΕΑΠ δηλώνει ότι διδάσκουν 1.700 ΣΕΠ από τους οποίους 1.400 είναι μέλη
ΔΕΠ άλλων ΑΕΙ ή ετεροαπασχολούμενοι, ενώ την ίδια στιγμή ο κύριος Υπουργός Παιδείας
ενημέρωσε τη Βουλή ότι διδάσκουν 2.000 μέλη ΣΕΠ, από τους οποίους 1.600 είναι ΔΕΠ και
ετεροαπασχολούμενοι; Ποια είναι τα πραγματικά δεδομένα; Η ίδια η ΔΕ του ΕΑΠ δήλωσε
στο Σύλλογο Διδασκόντων του ΕΑΠ (ΣΔΕΑΠ) ότι τα μέλη ΣΕΠ είναι πάνω από 1.900, από τα
οποία περισσότερα από 600 είναι υποαπασχολούμενοι με μπλοκάκια; (βλέπε, [6]), και
είναι αυτοί που κυρίως θίγονται, ενώ ευνοούνται υψηλόβαθμα (και «πολυάσχολα» κατά τη
ΔΕ) μέλη ΔΕΠ άλλων ΑΕΙ που θέτουν για πρώτη φορά υποψηφιότητα. Ποια σκοπιμότητα
τελικά εξυπηρετείται;
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