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Πάτρα, 27-10-2015
Το ΔΣ του ΕΦΜΔΕΠ ΕΑΠ ενημερώθηκε για το πρόβλημα που έχει ανακύψει με την λήξη των συμβάσεων
του προσωπικού του ΕΑΠ.
Τα βασικά χαρακτηριστικά της υπάρχουσας κατάστασης είναι:
 Υπερβολικά μεγάλο μέρος των εργαζομένων στο ΕΑΠ απασχολείται με καθεστώς συμβάσεων
εργασίας ορισμένου χρόνου ή έργου.
 Μετάθεση του προβλήματος χρηματοδότησης της μισθοδοσίας του προσωπικού από το
Υπουργείο και το ΕΑΠ σε ένα Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα με γνωστή, όμως, ημερομηνία λήξης.
 Απουσία δηλωμένης πολιτικής για την εξασφάλιση της συνέχειας της στελέχωσης του ΕΑΠ μετά τη
λήξη του Προγράμματος.
 Κατάσταση ‘ομηρείας’ και εργασιακής ανασφάλειας για τον βασικό κορμό των εργαζομένων του
Ιδρύματος με τις αναμενόμενες συνέπειες σε κάθε επίπεδο.
Τα μέλη ΔΕΠ του ΕΑΠ είχαν μια περιορισμένη εικόνα του προβλήματος καθώς η κατάσταση
διαμορφώθηκε από διορισμένες διοικήσεις οι οποίες διοικούσαν πάντα εν κρυπτώ. Έτσι, για τη σημερινή
κατάσταση οι τελευταίοι που έχουν ευθύνη είναι οι ίδιοι οι εργαζόμενοι του ΕΑΠ, τα μέλη ΔΕΠ του ΕΑΠ
και, φυσικά, οι φοιτητές του.
Η μόνιμη στελέχωση του ΕΑΠ με προσωπικό θα πρέπει να γίνει με όρους μακροπρόθεσμης επίλυσης του
ζητήματος. Έτσι, οφείλει να αντανακλά τις μακροπρόθεσμες επιλογές ανάπτυξης του ιδρύματος οι οποίες
θα πρέπει να διατυπωθούν άμεσα ξεκάθαρα και ρεαλιστικά πριν καν αρχίσει η διαδικασία προσλήψεων.
Η γενικόλογη διατύπωση «να μείνουν οι απολύτως απαραίτητοι» θα οδηγήσει το ΕΑΠ σε δραματική
υποβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών, σε αλλοίωση του ρόλου του και, τελικά, στην μετατροπή του
σε ένα διδασκαλείο τύπου ΙΕΚ.
Το Υπουργείο Παιδείας πρέπει να δεσμευθεί να αναλάβει το κόστος της χρηματοδότησης της στελέχωσης.
Οι βεβιασμένες προτάσεις που έχουν διατυπωθεί για την ανάλωση αποθεματικών του Ιδρύματος για
λειτουργικά έξοδα μισθοδοσίας πρέπει να αποκλεισθούν εκ των προτέρων. Κάθε τέτοια επιλογή θα
αποβεί σε βάρος της δυνατότητας δράσεων ακαδημαϊκής ανάπτυξης, θα σηματοδοτήσει ουσιαστικά τη
συρρίκνωση του ΕΑΠ και δεν γίνεται αποδεκτό από την ακαδημαϊκή κοινότητα.
Φυσικά, έως ότου γίνει εφικτή η υλοποίηση του όποιου σχεδιασμού είναι απαραίτητη η συνέχιση της
απασχόλησης του υφιστάμενου προσωπικού. Όμως η κατάσταση αυτή δεν μπορεί να συνεχιστεί για
μεγάλο διάστημα και η εργασιακή ομηρεία πρέπει να λήξει άμεσα.
Συνεπώς, ο ΕΦΜΔΕΠ ΕΑΠ, και ολόκληρη η ακαδημαϊκή κοινότητα του ΕΑΠ, αναμένει το συντομότερο
δυνατό από τη Διοικούσα Επιτροπή και το Υπουργείο Παιδείας σαφώς διατυπωμένες προτάσεις για:
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την ανάπτυξη του ιδρύματος και τους ανθρώπινους πόρους που απαιτεί
τη χρηματοδότηση της μισθοδοσίας
τη διαδικασία πρόσληψης μόνιμου προσωπικού και
το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης της στελέχωσης του Ιδρύματος

Επισημαίνουμε ξανά την ανάγκη συμμετοχής της ακαδημαϊκής κοινότητας στην διαμόρφωση των
προτάσεων ώστε να μην εφαρμοστεί ξανά η παλαιότερη, και πλήρως αποτυχημένη, πολιτική της
διοίκησης εν κρυπτώ.
Τελειώνοντας, ο ΕΦΜΔΕΠ ΕΑΠ θεωρεί ότι η μοναδική λύση για τα πολλαπλά προβλήματα του ΕΑΠ είναι η
άμεση εκλογή οργάνων διοίκησης από την ακαδημαϊκή κοινότητά του, η οποία γνωρίζει την λειτουργία
του και εγγυάται την συνέχειά του.

Για το ΔΣ του ΕΦΜ ΔΕΠ ΕΑΠ
Ο Πρόεδρος
Ευθύμιος Ζέρβας

Ο Γραμματέας
Αυγουστίνος Δημητράς
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