ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Δ.Σ. του Συλλόγου Διδακτικοφ Προςωπικοφ τθσ Φιλοςοφικισ Σχολισ ςυηιτθςε τθ
γενικι – ομολογουμζνωσ δεινι – οικονομικι κατάςταςθ των ελλθνικϊν
πανεπιςτθμίων και ειδικότερα, αφενόσ τθν προκιρυξθ νζων κζςεων Διδακτικοφ
Ερευνθτικοφ Προςωπικοφ ςτο Πανεπιςτιμιο Ακθνϊν και αφετζρου τθν
«πρόςλθψθ» «νζων επιςτθμόνων κατόχων διδακτορικοφ» και κατζλθξε ςε οριςμζνα
πρϊτα ςυμπεράςματα:
1. Οι 500 νζεσ κζςεισ μελϊν ΔΕΠ για ΑΕΙ και ΤΕΙ –εκ των οποίων 60 ζχουν δοκεί
ςτο Πανεπιςτιμιο Ακθνϊν– αποτελοφν μια κετικι πρϊτθ κίνθςθ κυρίωσ ςτο
επίπεδο του ςυμβολιςμοφ, μετά από μια εξαετία μθδενικϊν προςλιψεων
μελϊν ΔΕΠ και μαηικϊν αφυπθρετιςεων ςυναδζλφων. Τα πανεπιςτιμια
ζχουν αποψιλωκεί από επιςτθμονικό προςωπικό και ςυνεχίηουν να
παρζχουν υψθλοφ επιπζδου ερευνθτικό και διδακτικό ζργο χάρθ ςτθν
υπερπροςπάκεια και τον πατριωτιςμό των υπθρετοφντων μελϊν ΔΕΠ. Το
δθμόςιο πανεπιςτιμιο προκειμζνου να ςυνεχίςει το ζργο του ζχει ανάγκθ
από πολλοφσ διοριςμοφσ ακαδθμαϊκοφ προςωπικοφ και από τθν κατάργθςθ
τθσ αναλογίασ «1 διοριςμόσ ςε κάκε 10 αφυπθρετιςεισ», τθν οποία
επζβαλαν οι μνθμονιακζσ δεςμεφςεισ που υπζγραψαν οι κυβερνιςεισ.
2. Η διαχείριςθ τθσ φτϊχειασ, ςτθν οποία ωκοφνται τα Ιδρφματα, κακιςτά τθν
δίκαιθ κατανομι των κζςεων ΔΕΠ ζνα ςχεδόν ανζφικτο ςτόχο. Όςον αφορά
το ΕΚΠΑ, κεωροφμε μια γενικά ςωςτι αρχι τθν απόδοςθ μιασ κζςθσ ςε κάκε
Τμιμα, όπωσ ζγινε. Η δεφτερθ κατανομι, ωςτόςο, των επιπλζον κζςεων
είναι προβλθματικι. Συγκεκριμζνα, από τα τζςςερα κριτιρια, τα οποία
ακολουκικθκαν (παραπομπι ςτο ζγγραφο του πρφτανθ, 28/3/2016), το
τζταρτο κριτιριο «ςυνειςφορά των Τμθμάτων μζςω του ΕΛΚΕ ςτθ
λειτουργία του ΕΚΠΑ» δεν ζπρεπε να βρίςκεται ςτον κατάλογο των
κριτθρίων, γιατί δεν ςυνιςτά ακαδθμαϊκό κριτιριο. Άλλωςτε, τα Τμιματα
του ΕΚΠΑ με αυξθμζνθ ςυνειςφορά ςτον ΕΛΚΕ ζχουν ιδθ «βραβευκεί» με
αυξθμζνθ χρθματοδότθςθ ςτθν κατανομι των εςόδων του ΕΛΚΕ (απόφαςθ
Συγκλιτου 21/7/2015).
Οι διδακτικζσ και ερευνθτικζσ ανάγκεσ των Τμθμάτων δεν είναι δυνατόν,
ωςτόςο, να ςτακμίηονται με βάςθ ανταποδοτικζσ λογικζσ, του τφπου «όποιο
Τμιμα φζρνει χριματα ςτον ΕΛΚΕ, κα επιβραβεφεται με επιπλζον κζςεισ
ΔΕΠ». Αυτι θ ανταποδοτικι λογικι αγνοεί τθν υποβάκμιςθ τθσ πρωτογενοφσ
ζρευνασ, κακϊσ και τθσ ζρευνασ ςτισ ανκρωπιςτικζσ επιςτιμεσ που
επιφζρουν τα χρθματοδοτοφμενα από τθν αγορά προγράμματα, πριμοδοτεί
το αυτοχρθματοδοτοφμενο πανεπιςτιμιο και απαλλάςςει το κράτοσ από τθν
υποχρζωςθ χρθματοδότθςθσ του δθμόςιου πανεπιςτθμίου. Επιπλζον, ζχει

ωσ ςυνζπεια –και εδϊ οι ευκφνεσ μασ όλων ωσ πανεπιςτθμιακϊν δαςκάλων
είναι μεγάλεσ– τον διαγκωνιςμό, τθν πελατειακι λογικι και τον ιδιότυπο
«κανιβαλιςμό» μεταξφ Τμθμάτων, Τομζων και επιςτθμονικϊν αντικειμζνων
για μια κζςθ παραπάνω.
3. Ωσ επιςτζγαςμα τθσ ελλιπζςτατθσ χρθματοδότθςθσ των πανεπιςτθμίων και
τθσ ζλλειψθσ προςωπικοφ, προςτζκθκε θ πρόςφατθ πρόςκλθςθ με τίτλο
«απόκτθςθ ακαδθμαϊκισ διδακτικισ εμπειρίασ ςε νζουσ επιςτιμονεσ
κατόχουσ διδακτορικοφ», τθν οποία απζςτειλε ςτα Ιδρφματα το Υπουργείο
Οικονομίασ, Ανάπτυξθσ και Τουριςμοφ (!!) γεγονόσ διόλου περίεργο, αφοφ
πρόκειται για ΕΣΠΑ. Ανεξάρτθτα από το ότι πολλοί νζοι/-εσ ερευνθτζσ/ -τριεσ
κα ςπεφςουν δικαιολογθμζνα να επωφελθκοφν –άλλωςτε «ωφελοφμενοι»
ονομάηονται οι νζοι επιςτιμονεσ ςτθν πρόςκλθςθ– και από το ότι τα
Τμιματα κα ςπεφςουν να τουσ εντάξουν ςτα Προγράμματα Σπουδϊν, θ
κίνθςθ αυτι οδθγεί ςε επικίνδυνεσ ατραποφσ. Ειςάγει, επιςιμωσ, τθν
«δουλειά με το κομμάτι» ςτο ακαδθμαϊκό προςωπικό, μιασ και ο κάκε
«ωφελοφμενοσ» κα ζχει δικαίωμα διδαςκαλίασ –και μάλιςτα αυτόνομθσ
ακόμθ και ςε μεταπτυχιακό επίπεδο– μόνο για ζνα μάκθμα ςε κάκε εξάμθνο
«ανεξαρτιτωσ του Ιδρφματοσ υποδοχισ»! Ειςάγει τθν ελαςτικοποίθςθ των
εργαςιακϊν ςχζςεων ςτο ακαδθμαϊκό προςωπικό και τθν υποτίμθςθ τθσ
πανεπιςτθμιακισ διδαςκαλίασ, θ οποία μάλλον ςφντομα κα πλιξει όλουσ
τουσ διδάςκοντεσ. Εμπεδϊνει τθν αντίλθψθ ότι οι οργανικζσ κζςεισ μελϊν
ΔΕΠ δεν είναι απαραίτθτεσ. Απομονϊνει τθ διδαςκαλία από τθν ζρευνα και
αυτονομϊντασ το διδακτικό ζργο, προςδίδει ςτο πανεπιςτιμιο
χαρακτθριςτικά μετα-δευτεροβάκμιου επιπζδου και όχι τα ακαδθμαϊκά
χαρακτθριςτικά που ςυνεπάγεται θ ςυνφπαρξθ ζρευνασ και διδαςκαλίασ.
Η πρόςκλθςθ αυτι αποπειράται να απαντιςει αφενόσ ςτο οξφτατο
πρόβλθμα υποςτελζχωςθσ των πανεπιςτθμίων και αφετζρου ςτθν αγωνία
των νζων επιςτθμόνων για απόκτθςθ εργαςίασ και ακαδθμαϊκισ εμπειρίασ,
το αποτζλεςμα, όμωσ, είναι να εντείνει τον φαφλο κφκλο τθσ υποβάκμιςθσ
και τθσ απαξίωςθσ τθσ τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ.
Εμείσ, ο Σφλλογοσ μελϊν ΔΕΠ τθσ Φιλοςοφικισ Σχολισ, πιςτεφουμε ςτο ακαδθμαϊκό
δθμόςιο πανεπιςτιμιο και αγωνιηόμαςτε γι’ αυτό, κακϊσ και για τθν ενίςχυςθ τθσ
ζρευνασ και τθσ διδαςκαλίασ των ανκρωπιςτικϊν ςπουδϊν. Θεωροφμε ότι οφτε θ
λογικι τθσ αγοράσ οφτε θ δικεν «ίςθ κατανομι» τθσ φτϊχειασ αποτελοφν λφςεισ
για το ελλθνικό πανεπιςτιμιο.
Διεκδικοφμε από τθν κυβζρνθςθ χρθματοδότθςθ των πανεπιςτθμίων, οργανικζσ
κζςεισ μελϊν ΔΕΠ και αξιοπρεπείσ ςυνκικεσ εργαςίασ του ακαδθμαϊκοφ
προςωπικοφ.

