ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΡΥΤΑΝΙΚΗ ΑΡΧΗ
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ
Μετά από συζήτηση, το ΔΣ του Συλλόγου Μελών ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Πατρών κατά
πλειοψηφία διαπίστωσε τα παρακάτω που αποτελούν κοινό τόπο.
Στον χώρο της παιδείας, οι παρεμβάσεις της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, καθώς και των
προκατόχων τους, υπηρετούν πιστά τις απαιτήσεις του κεφαλαίου, όπως καταγράφονται
στο 3ο μνημόνιο και τις εκθέσεις του ΟΟΣΑ. Οι περικοπές της κρατικής χρηματοδότησης και
των θέσεων διδακτικού και άλλου προσωπικού πιέζουν τα Πανεπιστήμια σε αναζήτηση
ιδιωτικών πόρων και στην επιχειρηματική λειτουργία. Η πρόσληψη νέων διδασκόντων με
σχέσεις «μαθητείας» και γενικότερα οι ελαστικές μορφές απασχόλησης υποβάθμισαν τους
όρους εργασίας σε πρωτοφανή επίπεδα, ενώ τα περισσότερα μέλη ΔΕΠ έχουν τεράστιο
διδακτικό φόρτο. Μεγάλες είναι οι επιπτώσεις και στο περιεχόμενο και την ποιότητα των
σπουδών με αναγκαστικές, λόγω έλλειψης προσωπικού, περικοπές σε μαθήματα και
διδακτικές ώρες και με συμπίεση των προγραμμάτων σπουδών. Την ίδια τύχη έχει και η
φοιτητική μέριμνα.
Οι διοικήσεις των Πανεπιστημίων γίνονται οι καλύτεροι μαθητές στην επιχειρηματικότητα,
φτάνοντας στο σημείο να διαμαρτύρονται για τυχόν περιορισμούς στα δίδακτρα των
μεταπτυχιακών σπουδών. Η άμεση επιχειρηματική λειτουργία των Πανεπιστημίων -μέσω
της ραγδαίας αύξησης του αριθμού των μεταπτυχιακών με δίδακτρα, της λειτουργίας
παράλληλων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του τύπου προγραμμάτων δια βίου
μάθησης και πλήθους άλλων επιλογών- είναι πλέον πραγματικότητα.
Επειδή και η Πρυτανική Αρχή του Πανεπιστημίου μας ακολουθεί την ίδια πολιτική, το ΔΣ
αποφάσισε να κάνει παράσταση διαμαρτυρίας για την επίλυση των παρακάτω αιτημάτων
που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της Πρυτανικής Αρχής και της Συγκλήτου.
ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ
Η απόφαση της Συγκλήτου να επιτρέψει την ύπαρξη διδάκτρων στα μεταπτυχιακά
προγράμματα σπουδών, σε συνδυασμό με τον οικονομικό στραγγαλισμό, ωθεί τα Τμήματα
στην καθιέρωση διδάκτρων στο ΠΠ, στερώντας το δικαίωμα των νέων από φτωχά
στρώματα, που σήμερα αποτελούν την πλειοψηφία της κοινωνίας, να ολοκληρώσουν τις
σπουδές τους. Η απόφαση αυτή αναίρεσε προηγούμενη, που απαγόρευε την επιβολή
διδάκτρων στα ΜΠΣ του ΠΠ.
Είναι βαρύτατες οι ευθύνες της Πρυτανείας και της Συγκλήτου για την επίθεση αυτή στο
δικαίωμα για δωρεάν εκπαίδευση.
Καλούμε την Πρυτανική Αρχή και τη Σύγκλητο να ανακαλέσουν την απόφαση που
επιτρέπει την επιβολή διδάκτρων στα ΜΠΣ. Να ανακληθούν οι κανονισμοί όσων ΜΔΕ
συμπεριλαμβάνουν δίδακτρα.
Να διεκδικήσουμε την κρατική χρηματοδότηση των ΜΠΣ.
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ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ
Η Πρυτανική Αρχή με πρωτοβουλία της αποφάσισε να μην εγκρίνει αιτήσεις μελών ΔΕΠ για
εκπαιδευτική άδεια στο εξωτερικό, λόγω της αδυναμίας να καλυφθεί η νόμιμη οικονομική
ενίσχυση, ως αποτέλεσμα των δραστικών περικοπών στην ανώτατη παιδεία. Η άρνηση
έγκρισης εκπαιδευτικών αδειών στο εξωτερικό έχει σοβαρές αρνητικές συνέπειες στην
εξέλιξη των μελών ΔΕΠ και τελικά στην ποιότητα της έρευνας και της εκπαίδευσης.
Η απόφαση αυτή είναι παράνομη και καταχρηστική και καλούμε την Πρυτανική Αρχή να την
ανακαλέσει, ώστε όποιος δικαιούται εκπαιδευτική άδεια να τη λαμβάνει με «διπλές»
αποδοχές για να καλύψει τις διπλάσιες δαπάνες διαβίωσης αυτού και της οικογενείας του
σε χώρα της αλλοδαπής.
ΕΛΚΕ
Διεκδικούμε από την κυβέρνηση τη δραστική αύξηση των δαπανών για την πανεπιστημιακή
έρευνα και την καθιέρωση ενός συστήματος ισότιμης χρηματοδότησης από τον κρατικό
προϋπολογισμό για όλες τις διδασκόμενες επιστήμες και για όλα τα μέλη ΔΕΠ, έξω από την
ανταγωνιστική λογική ή τις προτεραιότητες των προγραμμάτων της ΓΓΕΤ και της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Διεκδικούμε από την Πρυτανική Αρχή και τη Σύγκλητο





Να αποκλειστεί κάθε δυνατότητα μεταφοράς των χρηματοδοτήσεων ερευνητικών
έργων που αναλαμβάνουν μέλη ΔΕΠ, εκτός του Πανεπιστημίου είτε σε ερευνητικά
ινστιτούτα είτε στις εταιρείες τους. Οι εταιρείες αυτές πρέπει να κλείσουν άμεσα.
Να δοθούν στη δημοσιότητα στοιχεία για το είδος των συμβάσεων και για τον αριθμό
των εργαζομένων σε ερευνητικά έργα ανά είδος σύμβασης.
Να καταργηθούν οι ευέλικτες σχέσεις εργασίας (συμβάσεις έργου, «μπλοκάκια») και
να κατοχυρωθούν τα εργασιακά δικαιώματα των ερευνητών και μεταπτυχιακών
φοιτητών που εργάζονται σε ερευνητικά έργα. Να καθιερωθούν αποκλειστικά
συμβάσεις εργασίας με αξιοπρεπείς μισθούς και πλήρη ασφαλιστικά δικαιώματα.

ΟΧΙ ΣΤΟ ΔΑΝΕΙΣΜΟ ΑΠΟ ΕΤΕπ
Η κυβέρνηση σε συνεργασία με τις πανεπιστημιακές αρχές έχει συνάψει ή θα συνάψει
«δανειακές συμφωνίες» με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) για κάλυψη των
χρηματοδοτήσεων της έρευνας και της ΑΕ. Η ΕΤΕπ χορηγεί δάνεια για έργα που
εξυπηρετούν τις κατευθύνσεις της Ε.Ε. για ιδιωτικοποιήσεις και τη διεύρυνση της
επιχειρηματικότητας. Από απαιτήσεις δανειστών, όμως, έχουμε μαύρη πείρα. Για να
αποπληρωθούν τα δάνεια στα ΑΕΙ και οι τόκοι τους, ένας δρόμος υπάρχει: η επιβολή
διδάκτρων, η αναζήτηση χορηγών και η εκποίηση των περιουσιακών στοιχείων των
Ιδρυμάτων.


Καλούμε τη διοίκηση του ΠΠ να μην συμβάλει στην υποθήκευση του μέλλοντος της
νεολαίας, να απορρίψει ως απαράδεκτη την προτροπή του Υπουργείου για κάλυψη
αναγκών με δανεισμό και να μην την ακολουθήσει.
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ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ -ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
Στο πανεπιστήμιο, διαμορφώνεται ένα κλίμα διοίκησης που συνάδει με την
αντιδημοκρατική και επιχειρηματική λογική του νομικού πλαισίου [Διαμαντοπούλου]. Η
Σύγκλητος συνεδριάζει χωρίς να γνωστοποιούνται στην πανεπιστημιακή κοινότητα η
ημερήσια διάταξη και οι εισηγήσεις αλλά ούτε και οι αποφάσεις. Κατ’ αντιστοιχία, στις
ιδιωτικές εταιρείες οι εργαζόμενοι δεν μπορούν να έχουν λόγο για τις αποφάσεις της
διοίκησης, οφείλουν μόνο υπακοή.






Καταδικάζουμε την πρακτική της αδιαφάνειας.
Καλούμε την Πρυτανική Αρχή να ενημερώνει έγκαιρα και να θέτει στη διάθεση της
πανεπιστημιακής κοινότητας όλες τις αποφάσεις της, καθώς και τις εισηγήσεις προς τη
Σύγκλητο, την ημερήσια διάταξη της Συγκλήτου και τις αποφάσεις της.
Ζητάμε να συμμετέχει μέλος του ΔΣ του συλλόγου ΔΕΠ ως παρατηρητής στις
συνεδριάσεις της Συγκλήτου.
Ζητάμε να αυξηθεί ουσιαστικά το μέγεθος του μηνύματος που μπορεί να σταλεί στην
λίστα tovima@upatras.gr

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ
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