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Πρόταση για το πρόγραµµα δράσης του ΕΣ∆ΕΠ 

  
Οι αναδιαρθρώσεις στην ανώτατη εκπαίδευση, είναι βασικός άξονας των γενικότερων 
αντιδραστικών αλλαγών στο επίπεδο της οικονοµίας και της κοινωνίας, και στοχεύουν στην πλήρη 
ευθυγράµµιση των ιδρυµάτων µε βάση την απόφαση της Λισσαβόνας και τις κατευθύνσεις της 
Μπολώνιας. Στόχος είναι η προώθηση της ιδιωτικοοικονοµικής – επιχειρηµατικής λειτουργίας του 
∆ηµόσιου Πανεπιστηµίου, και η ασφυκτική σύνδεσή του µε τις ανάγκες της «αγοράς». Πρόκειται 
για επιλογή στρατηγικής σηµασίας, στο πλαίσιο της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την 
ανώτατη εκπαίδευση και την έρευνα, σύµφωνα µε την οποία οι χώρες µέλη αναπροσαρµόζουν την 
νοµοθεσία τους. 
 
Αποτέλεσµα -και στόχος- των αναδιαρθρώσεων, είναι η διαµόρφωση ευέλικτου και αναλώσιµου 
εργατικού δυναµικού από τη µια και µιας επιστηµονικής ελίτ από την άλλη, που θα ξεχωρίζει µέσα 
από σκληρό ανταγωνισµό και αλλεπάλληλα ταξικά φίλτρα, καθώς επίσης και ο έλεγχος του 
προσανατολισµού και των αποτελεσµάτων της έρευνας. Συνέπειες αυτής της κατεύθυνσης είναι η 
ενίσχυση της ιδεολογικής, πολιτικής και οικονοµικής χειραγώγησης διδασκοµένων και 
διδασκόντων. Ταυτόχρονα, η διεύρυνση της εµπορευµατοποίησης της γνώσης ανοίγει δρόµους 
στους «επενδυτές» για νέες επιχειρηµατικές δραστηριότητες στην εκπαίδευση, για επενδύσεις και 
κερδοσκοπία στο εµπόριο ελπίδας των νέων ανθρώπων, µε µεταφορά µεγαλύτερου µέρους του 
κόστους της εκπαίδευσης στις λαϊκές οικογένειες. 

 
Ο ΕΣ∆ΕΠ πρέπει µε συνέπεια και αποφασιστικότητα να συµβάλλει ουσιαστικά για να 
αναπτυχθούν αγώνες στην κατεύθυνση δηµιουργίας γενικότερων όρων για την κατάργηση των 
αντιδραστικών αναδιαρθρώσεων και την υιοθέτηση ενός πλαισίου θέσεων όπως αυτές που 
περιγράφονται παρακάτω. Η αντιπαράθεση µε τους παράγοντες που ενστερνίζονται τις 
σκοπούµενες αναδιαρθρώσεις µετάλλαξης του πανεπιστήµιου, η αποκάλυψη του ρόλου των κάθε 
λογής «προθύµων»-συµµάχων της κυβέρνησης, η σύγκρουση µε τα οικονοµικά και άλλα 
συµφέροντα που αναπτύσσονται στο χώρο των Πανεπιστηµίων, η υπεράσπιση και η περιφρούρηση 
του κινήµατος, είναι σηµαντικός όρος για την ανάπτυξη των αγώνων, για τη συσπείρωση και 
κινητοποίηση των µελών ∆ΕΠ που κατανοούν ότι το κοινωνικό τους συµφέρον βρίσκεται σε πλήρη 
αντίθεση µε τα συµφέροντα της «αγοράς». 
 
Απευθυνόµαστε σε όλους εκείνους που θέλουν να είναι δάσκαλοι και ερευνητές χωρίς να 
υπηρετούν επιχειρηµατικά συµφέροντα. Σε όσους έχουν τη διάθεση να αγωνιστούν για να κατα-
κτήσει η επιστήµη τον κοινωνικό της ρόλο, να αναδειχθεί η κοινωνική αποστολή του επιστήµονα. 
Στους πανεπιστηµιακούς δάσκαλους που εντάσσουν τις φιλοδοξίες τους στη υπηρεσία της 
κοινωνίας και των λαϊκών αναγκών. Στα µέλη ∆ΕΠ που κατανοούν την ανάγκη να πάρουν θέση 
στο πλάι των εργαζοµένων στον αγώνα για τη συνολική απόκρουση των αντιδραστικών 
αναδιαρθρώσεων. 
 
Οι θέσεις µας, οι προτάσεις µας και οι πρωτοβουλίες µας, δηµιουργούν προϋποθέσεις 
συνάντησης και κοινής δράσης µε το φοιτητικό κίνηµα, µε τους εργαζόµενους στα ιδρύµατα, αλλά 

 



και συνολικά µε το λαϊκό κίνηµα, στη γραµµή αντιπαράθεσης µε τα συµφέροντα του κεφαλαίου. 
Πουθενά και ποτέ, οι αγώνες δε θα δώσουν από µόνοι τους λύση αν δεν διαµορφωθεί µια ισχυρή 
κοινωνική και πολιτική συµµαχία που να διεκδικεί όλα τα κοινωνικά αγαθά, υλικά και πνευµατικά, 
όπως η παιδεία και η επιστηµονική έρευνα, που θα πρέπει να περάσουν στον έλεγχο των ίδιων 
των δηµιουργών τους και να γίνουν κτήµα όλης της κοινωνίας.  
 

∆ΙΕΚ∆ΙΚΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ∆ΡΑΣΗΣ 
 

Αγωνιζόµαστε για: 
 
o Αναδιαµόρφωση µιας πραγµατικά Ενιαίας Ανώτατης Εκπαίδευσης, αποκλειστικά δηµόσιας και 

δωρεάν, στο πλαίσιο της οποίας, θα αντιµετωπίζονται ισότιµα όλα τα επιστηµονικά 
αντικείµενα και οι επιστήµες. Θα διαθέτει ενιαίο πρόγραµµα σπουδών ανά επιστηµονικό 
αντικείµενο και θα παρέχει επιστηµονική ειδίκευση και πλήρη επαγγελµατική επάρκεια µε 
την απόκτηση του πτυχίου σε ένα ενιαίο κύκλο προπτυχιακών σπουδών. 

o Κατάργηση του αναχρονιστικού-αντιεπιστηµονικού διαχωρισµού σε πανεπιστηµιακή και µη 
πανεπιστηµιακή ανώτατη εκπαίδευση. 

o Ανάπτυξη ενός αποκλειστικά δηµόσιου συστήµατος επαγγελµατικών σχολών µετά τη 
δωδεκάχρονη εκπαίδευση, ενταγµένων στο εκπαιδευτικό σύστηµα για όσα επαγγέλµατα δε 
χρειάζονται πανεπιστηµιακές σπουδές.  

o Να µην εφαρµοστεί η κοινοτική οδηγία 36/05. Να καταργηθούν τα ΚΕΣ και τα παραρτήµατα 
ξένων πανεπιστηµίων µε «δικαιόχρηση», που εµπορεύονται τις ελπίδες των νέων 
ανθρώπων. 

o Να αποσυρθούν - αντιµετωπιστούν στην πράξη οι αντιεκπαιδευτικοί νόµοι («νόµος 
πλαίσιο», ∆ΟΑΤΑΠ, ∆ιεθνές Πανεπιστήµιο, ∆ιασφάλιση ποιότητας («αξιολόγηση»), 
Ινστιτούτα δια βίου εκπαίδευσης, µεταπτυχιακά και έρευνα, ΚΕΣ, εκκλησιαστικές σχολές). 

o Να µη συγκροτηθεί κανένα τετραετές επιχειρησιακό σχέδιο µε τις προϋποθέσεις του Νόµου 
– πλαίσιο. Να µην καταρτιστεί κανένας αντιδραστικός εσωτερικός κανονισµός που αντανακλά 
τη «φιλοσοφία» του «νόµου πλαίσιου». 

o Να µην εφαρµοστεί το σύστηµα πιστωτικών µονάδων και το συµπλήρωµα διπλώµατος που 
µετατρέπουν τις σπουδές σε εξατοµικευµένα προγράµµατα και τα πτυχία σε άθροισµα 
κατακερµατισµένων και αποσπασµατικών γνώσεων. 

o Να σταµατήσει κάθε ενέργεια υπονόµευσης του πανεπιστηµιακού ασύλου. Την ευθύνη για 
την τήρησή του να την έχει η σύγκλητος. 

o Ενιαίο µεταπτυχιακό κύκλο σπουδών που θα κατευθύνεται στην παραγωγή νέας γνώσης και 
θα οδηγεί στην απονοµή αποκλειστικά διδακτορικού διπλώµατος. 

o Αγωνιζόµαστε για την κατάργηση της επιχειρηµατικής δραστηριότητας όπως αυτή εκφράζε-
ται σε κάθε χώρο και στο σύνολο των λειτουργιών των Πανεπιστηµίων.  

o Η πανεπιστηµιακή έρευνα είναι ουσιαστική λειτουργία και ειδοποιό χαρακτηριστικό στοιχείο 
της ανώτατης εκπαίδευσης. Αγωνιζόµαστε για τον αναπροσανατολισµό της έρευνας ώστε να 
υπηρετεί τις λαϊκές ανάγκες, µέσα από ένα αναγκαίο στρατηγικό σχέδιο που θα αξιοποιεί όλο 
το επιστηµονικό δυναµικό των πανεπιστηµίων και των ερευνητικών κέντρων, σε συνεργασία 
και συντονισµό. 

o Κατάργηση των εργολαβιών στα ΑΕΙ και ένταξη του εργολαβικού προσωπικού σε µόνιµες 
θέσεις. 



o Κατάργηση της κατηγορίας Ιδιωτικού∆ικαίουΑορίστουΧρόνου και ένταξη του υπάρχοντος 
προσωπικού, ανάλογα µε τα προσόντα, σε µια από τις θεσµοθετηµένες κατηγορίες 
προσωπικού των ΑΕΙ (διοικητικοί, ΕΤΕΠ, ΕΕ∆ΙΠ). 

o ∆ιεκδικούµε τον τριπλασιασµό των δαπανών της έρευνας από τον κρατικό προϋπολογισµό, 
για να µπορεί το κάθε ΑΕΙ να εφαρµόσει την ερευνητική του πολιτική και να εξασφαλίσει στα 
µέλη ∆ΕΠ και σε καθένα ξεχωριστά- ιδιαίτερα των χαµηλότερων βαθµίδων- τη δυνατότητα 
έρευνας. 

o Να καταργηθούν τα Ε.Π.Ι. και η έρευνα να αγκαλιάσει το σύνολο των ιδρυµάτων και των 
πανεπιστηµιακών. 

o Να καταργηθεί ο Ειδικός Λογαριασµός Έρευνας, και να εξασφαλιστεί η ένταξή του σε ένα 
εκσυγχρονισµένο δηµόσιο λογιστικό, στο πλαίσιο ενός κεντρικού κρατικού προϋπολογισµού 
έρευνας, έτσι ώστε να ενταχθεί οργανικά η έρευνα στην ακαδηµαϊκή λειτουργία των 
πανεπιστηµίων. 

  
ΜΟΝΙΜΟ ∆ΕΠ ΜΕ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ 

 
o Κάλυψη όλων των αναγκών σε διδακτικό προσωπικό µε µόνιµη σχέση εργασίας πλήρους 

και αποκλειστικής απασχόλησης. Κατάργηση του θεσµού των εκτάκτων και κάθε µορφής 
ελαστικής απασχόλησης. 

o Απόδοση της µονιµότητας στο επίπεδο του Λέκτορα µετά από µια τριετία δοκιµασίας.  
o Προκήρυξη µέσα από τον προγραµµατισµό, µε ανοιχτή κρίση, όλων των θέσεων των µε 

σύµβαση µελών ∆ΕΠ (Π∆ 407/80).  
o Κατάργηση του επιδοµατικού χαρακτήρα του µισθολογίου µε την ενσωµάτωση όλων των 

επιδοµάτων στο βασικό µισθό, τις αναγκαίες αυξήσεις έτσι ώστε να µπορεί να ζει 
αξιοπρεπώς και να µπορεί να αντιµετωπίζει τις σύγχρονες ανάγκες της διαβίωσης και της 
επιστηµονικής του ενηµέρωσης. 

o Ενιαίο µισθολόγιο µε βάση τις 2000 € καθαρά για τον πρωτοδιόριστο λέκτορα. 
o Επίλυση των ασφαλιστικών προβληµάτων του ∆ΕΠ και καθιέρωση της σύνταξης στο 80% 

του µισθού του τελευταίου εργασιακού έτους.  
o Κατάργηση της δυνατότητας να δηµιουργούνται εταιρείες από τα πανεπιστήµια, ή τα µέλη 

∆ΕΠ.  
 

ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖOΜΕΝΟΥΣ 
 

o Αγωνιζόµαστε για την εξασφάλιση όλων των προϋποθέσεων για πραγµατικά δωρεάν σπουδές 
για όλους ώστε ο φοιτητής να µην δυσκολεύεται να σπουδάσει ή να αναγκάζεται να δουλεύει 
για να τα βγάλει πέρα µε τα έξοδα των σπουδών του.  

o Κατάργηση κάθε είδους διδάκτρων. Παροχή κρατικών υποτροφιών σε όλους τους 
µεταπτυχιακούς φοιτητές. 

o ∆ωρεάν παροχή όλων των απαιτούµενων συγγραµµάτων σε όλους τους φοιτητές, µε ευθύ-
νη των Τοµέων που θα παράγονται µε κρατική χρηµατοδότηση σε κρατικά τυπογραφεία και 
θα διανέµονται έγκαιρα. Αναδιοργάνωση των κεντρικών βιβλιοθηκών µε παράλληλη ενίσχυση 
και δηµιουργία αναγνωστήριων και εξειδικευµένων βιβλιοθηκών στις Σχολές.  

o ∆ωρεάν σίτιση και στέγαση για όλους τους φοιτητές. Εστιατόρια, κυλικεία στην ευθύνη του 
πανεπιστηµίου και όχι των ιδιωτών. Ανέγερση νέων εστιών για την κάλυψη όλων των 
αναγκών, επισκευή και ανακαίνιση των παλιών µε κρατική δαπάνη. ∆ιοικητική ένταξη των 
φοιτητικών εστιών στα ΑΕΙ. 



o Να ενισχυθεί αποφασιστικά η πολιτιστική δραστηριότητα των ΑΕΙ, µε την ενθάρρυνση της 
καλλιτεχνικής πρωτοβουλίας των φοιτητών και ολόκληρης της πανεπιστηµιακής κοινότητας.  

o Να αναβαθµιστεί η Πρακτική Άσκηση και η ∆ιπλωµατική Εργασία των φοιτητών.  
o ∆ωρεάν παροχή όλων των απαραίτητων τεχνικών βοηθηµάτων στους φοιτητές µε ειδικές 

ανάγκες, αναγκαίων για την εκπαίδευση και την καθηµερινή τους ζωή.  
o Να ανασυνταχθούν, να στελεχωθούν µε την άµεση πρόσληψη όλου του απαραίτητου 

αποκλειστικά µόνιµου προσωπικού και να εκσυγχρονιστούν οι υποστηριχτικές υπηρεσίες 
των πανεπιστηµίων. 

o Να αντιµετωπιστούν οι σύγχρονες ανάγκες της υλικοτεχνικής υποδοµής και των κτιριακών 
εγκαταστάσεων των ΑΕΙ που οξύνονται όλο και περισσότερο, (ιδιαίτερα των 
περιφερειακών).  

o Να αντιµετωπιστεί πιο αποτελεσµατικά η φύλαξη των Πανεπιστηµίων µε την πρόσληψη του 
αναγκαίου και ικανού µόνιµου προσωπικού φύλαξης µε την ευθύνη των ιδρυµάτων. 

o Για να υλοποιηθούν όλα τα παραπάνω απαιτείται η γενναία αύξηση της κρατικής 
χρηµατοδότησης για την παιδεία τουλάχιστον στο 15% του κρατικού προϋπολογισµού. 
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