
 

 

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΑΕΙ 

ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΟ 14ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΠΟΣΔΕΠ  

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι, 

Η καθημερινότητα διαψεύδει με πάταγο τους κυβερνητικούς ισχυρισμούς για «μεταμνημονιακή 
κανονικότητα». Στα συσσωρευμένα προβλήματα των προηγούμενων χρόνων προστίθενται 
συνέχεια και καινούργια, αφού η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ συνεχίζει ακάθεκτη και με αξιοζήλευτη 
ορμή τις ίδιες πολιτικές που θυσιάζουν τις ανάγκες μας για χατίρι των συμφερόντων του 
κεφαλαίου. Η κυβέρνηση προωθεί την παραπέρα εμπορευματοποίηση της Παιδείας, την 
υποβάθμιση των σπουδών, τη χειροτέρευση των εργασιακών σχέσεων και των συνθηκών 
εργασίας των πανεπιστημιακών δασκάλων και των υπολοίπων εργαζομένων στα ιδρύματα. Στην 
προώθηση και υλοποίηση αυτής της πολιτικής έχει την σύμπραξη της ΝΔ και του ΚΙΝΑΛ που 
στηρίζουν τη βασική γραμμή αλλά σηκώνουν θόρυβο για επιμέρους ζητήματα. Άλλωστε, επί 
δικών τους κυβερνήσεων ξεκίνησε η διαδρομή που συνεχίζει τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ. 

Ειδικά στα πανεπιστήμια, διανύουμε μια νέα φάση αναδιαρθρώσεων με συγχωνεύσεις, 
καταργήσεις και ιδρύσεις νέων ιδρυμάτων και τμημάτων, που γίνονται με μοναδικό στόχο την 
πλήρη ευθυγράμμιση της ανώτατης εκπαίδευσης με τις επιταγές της αγοράς και της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι αναδιαρθρώσεις δεν αφορούν μόνο τη διοικητική δομή, αλλά και το 
περιεχόμενο των σπουδών και της έρευνας. Επισημαίνουμε ότι: 
• Η λειτουργία των νέων τμημάτων, αλλά και πολλών παλαιών είναι στον αέρα, με 

τραγικές ελλείψεις καθηγητών, υποδομών και περικοπές εργαστηρίων και πρακτικής 
άσκησης. 

• Παγιώνεται η υποχρηματοδότηση, την ώρα που ξοδεύονται δισεκατομμύρια για δαπάνες 
του ΝΑΤΟ  και για επιδοτήσεις μεγαλο-επιχειρηματικών συμφερόντων.  

• Αντί να καλυφθούν τα διδακτικά κενά με νέα μέλη ΔΕΠ, διευρύνεται ο αριθμός 
απασχολούμενων με διάφορες ελαστικές σχέσεις εργασίας, με τεράστιες αρνητικές 
συνέπειες για την εκπαίδευση και τους ίδιους. 

• Η έρευνα θα επικεντρώνεται στα πολυδιαφημισμένα νέα ερευνητικά κέντρα, που έγιναν 
για να εξυπηρετήσουν επιχειρηματικές ανάγκες και αναζητούν χρηματοδότηση από την 
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. 

• Διευρύνεται η πολυδιάσπαση γνωστικών αντικειμένων και τίτλων σπουδών, που 
υποβαθμίζει συνολικά τις σπουδές και υπονομεύει την εργασιακή προοπτική των αποφοίτων. 

• Εισάγονται οι «Διετείς Δομές Επαγγελματικής Κατεύθυνσης», που είναι προγράμματα 
κατάρτισης, σε κατευθύνσεις που θα εισηγούνται τα επιμελητήρια και συναφείς θεσμοί, 
αλλοιώνοντας σε μεγάλο βαθμό το αντικείμενο των ΑΕΙ. Στόχος τους η τροφοδοσία της 
αγοράς εργασίας με χιλιάδες νέους εργαζόμενους με περιορισμένα ή χωρίς εργασιακά 
δικαιώματα και η μετατροπή των Πανεπιστημίων σε κέντρα επαγγελματικής κατάρτισης. 

• Διευρύνονται τα δίδακτρα στις μεταπτυχιακές σπουδές, με ορατή την επέκτασή τους 
στις προπτυχιακές. Επί πλέον, το κέντρο βάρους των γνώσεων μετακινείται από τις 
προπτυχιακές στις μεταπτυχιακές σπουδές. 

• Το κόστος σπουδών μεγαλώνει και μετακυλύετε στις τσέπες της λαϊκής οικογένειας, με την 
κατάσταση στη φοιτητική μέριμνα να παραμένει τραγική. 

• Διευρύνονται οι συκοφαντίες για «ανομία στα πανεπιστήμια», με την κυβέρνηση να ρίχνει 
λάδι στη φωτιά με την έκθεση της Επιτροπής Παρασκευόπουλου. 



 

 

Σε αυτές τις συνθήκες, τα μέλη ΔΕΠ, όπως και οι υπόλοιποι εργαζόμενοι, προσπαθούμε να 
λειτουργήσουμε ως πανεπιστημιακοί δάσκαλοι με μειωμένους μισθούς. Επί πλέον, 
αντιμετωπίζουμε τη φορολεηλασία, την επιδείνωση των εργασιακών μας συνθηκών λόγω 
έλλειψης προσωπικού, τις επιπτώσεις του νέου ασφαλιστικού και την προοπτική των 
συρρικνωμένων συντάξεων. Η πρόσφατη επιστροφή μέρους των κλεμμένων της περιόδου 2012-
2017 (ενώ σε άλλες, πιο ευνοούμενες κατηγορίες δόθηκαν περισσότερα) δεν αναιρεί το 
έγκλημα, τη στιγμή μάλιστα που οι μισθοί μας παραμένουν καθηλωμένοι σε απαράδεκτα χαμηλά 
επίπεδα. 

Η πλειοψηφία της ΠΟΣΔΕΠ, παρά τις επιμέρους διαφορές στις τοποθετήσεις των υπολοίπων 
παρατάξεων, έχει βαριά ευθύνη, καθώς επί της ουσίας αφήνει στο απυρόβλητο την ουσιαστική 
σύμπλευση ΣΥΡΙΖΑ, ΝΔ και ΚΙΝΑΛ στην προώθηση της ανάπτυξης της επιχειρηματικής 
λειτουργίας των πανεπιστημίων. Στηρίζει τον πολλαπλασιασμό των μεταπτυχιακών με δίδακτρα, 
αρνείται την πλήρη και αποκλειστική απασχόληση του ΔΕΠ, διεκδικώντας μάλιστα τη 
διευκόλυνση της δυνατότητας άσκησης ελευθέρων επαγγελμάτων. Είναι στην ίδια πλευρά με τις 
διοικήσεις των ΑΕΙ, αποδέχεται πλήρως το πλαίσιο των αντιδραστικών αναδιαρθρώσεων 
«ξιφουλκώντας» για τα δευτερεύοντα. Αντί να οργανώνει τον κλάδο μας σε διεκδικητική 
αγωνιστική κατεύθυνση, τον έχει εγκλωβίσει αποκλειστικά σε δικαστικές διεκδικήσεις, 
υπονομεύοντας έτσι στην πράξη και τους μισθούς μας.  

 

Απέναντι σε αυτή την κατάσταση, η ΔΗΠΑΚ προτάσσει την ανάγκη οργάνωσης του αγώνα, 
μαζί με τους φοιτητές, τους υπόλοιπους εργαζόμενους στα πανεπιστήμια και το εργατικό-
λαϊκό κίνημα, βάζοντας μπροστά τις δικές μας ανάγκες, ενάντια στην κυβέρνηση και τους 
επίδοξους διαδόχους της.  

Η ΔΗΠΑΚ, με τις τοποθετήσεις, τις παρεμβάσεις και τις πρωτοβουλίες της όλο αυτό το 
διάστημα μπήκε στην πρώτη γραμμή για την οργάνωση της πάλης ενάντια στις πολιτικές που 
μετατρέπουν τα ιδρύματα σε επιχειρήσεις και θυσιάζουν τις ανάγκες και τα συμφέροντα 
πανεπιστημιακών δασκάλων και φοιτητών στις επιταγές της αγοράς, στα συμφέροντα 
μεγαλοεπιχειρηματιών, βιομηχάνων και τραπεζιτών. 

Οργανώνουμε την πάλη στα πανεπιστήμια, με επίκεντρο τις ανάγκες μας, κόντρα σε κυβέρνηση - 
κεφάλαιο - ΝΑΤΟ – ΕΕ. Δεν δεχόμαστε να μετατραπούμε σε επιχειρηματίες ή σε υπαλλήλους 
επιχειρήσεων. Μαζί με τους φοιτητές, τους υπόλοιπους εργαζόμενους, έχουμε τη δύναμη να 
φέρουμε τα πάνω κάτω!  

 
Απαιτούμε και δυναμώνουμε το διεκδικητικό αγώνα για: 
• Αυξήσεις στους μισθούς, στις συντάξεις, στις κοινωνικές παροχές. Άμεση αναπλήρωση 

των μέχρι τώρα απωλειών, άμεση κατάργηση όλων των μέχρι τώρα περικοπών. Καμία νέα 
περικοπή σε μισθούς-συντάξεις-εφάπαξ. Σύνταξη στο 80% του μισθού του τελευταίου 
εργασιακού έτους. 

• Κατάργηση όλων των αντεργατικών αντιλαϊκών νόμων και των 3 μνημονίων. 
• Κάτω οι φόροι - να πληρώσει το μεγάλο κεφάλαιο. Κατάργηση του ΕΝΦΙΑ, των 

χαρατσιών, της φοροληστείας. Όχι στη νέα μείωση του αφορολόγητου ορίου. Αφορολόγητο 
ατομικό όριο 20.000 ευρώ, προσαυξανόμενο κατά 5.000 ευρώ για κάθε παιδί.  

• Κατάργηση του νόμου Κατρούγκαλου. Να μη γίνει ο επανυπολογισμός στις συντάξεις, να 
μην καταργηθεί η προσωπική διαφορά, να επιστραφούν χωρίς καθυστερήσεις και 
προαπαιτούμενα τα παρακρατηθέντα ποσά.  



 

 

• Κατοχύρωση πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης όλων των μελών ΔΕΠ. 
• Προσλήψεις νέων μελών ΔΕΠ για την άμεση κάλυψη όλων των αναγκών και των κενών 

που έχουν δημιουργηθεί λόγω αποχωρήσεων/συνταξιοδοτήσεων. Όχι στην κάλυψη των 
κενών με επέκταση των ελαστικών σχέσεων εργασίας.  

• Γενναία αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης των ΑΕΙ και των δαπανών του κρατικού 
προϋπολογισμού για την Παιδεία, για επαρκή κρατική χρηματοδότηση όλων των ιδρυμάτων 
με βάση τις πραγματικές τους ανάγκες. 

• Ουσιαστική αναβάθμιση των πανεπιστημιακών σπουδών. Ένα πτυχίο, πανεπιστημιακού 
επιπέδου για κάθε αντικείμενο, όχι στα πτυχία πολλών ταχυτήτων σε κάθε επάγγελμα, όχι 
στη μετατροπή των σπουδών σε διαρκές κυνήγι προσόντων και  πιστοποιήσεων.  

• Να μπορούν να σπουδάζουν δωρεάν και απρόσκοπτα όλοι οι φοιτητές. Να καταργηθούν 
τα δίδακτρα σε όλα τα μεταπτυχιακά. Καμιά σκέψη για δίδακτρα στα προπτυχιακά, με όποια 
μορφή. Αναβαθμισμένα, σύγχρονα συγγράμματα που να ανταποκρίνονται στις σπουδές 
πανεπιστημιακού επιπέδου. Υποδομές σύγχρονες, για όλες τις διδακτικές και ερευνητικές 
ανάγκες. 

 

Φεβρουάριος 2019 

 

Αγωνιζόμαστε ενάντια στις πολιτικές που καταδικάζουν το επιστημονικό 
και κοινωνικό μας μέλλον και το μέλλον του τόπου μας.  

Αγωνιζόμαστε για ένα καλύτερο αύριο με την εκπαίδευση και τους 
λειτουργούς της στην υπηρεσία των σύγχρονων λαϊκών αναγκών. 

 ΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ  –  ΨΗΦΙΖΟΥΜΕ ΔΗΠΑΚ ΑΕΙ  
 


