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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Θέμα: Πλήρωση κενών θέσεων διδακτικού προσωπικού στα Πανεπιστήμια
Η Ε.Γ της ΠΟΣΔΕΠ επαναφέρει, με μεγάλη ανησυχία για το μέλλον των ελληνικών πανεπιστημίων,
το θέμα της μείωσης του διδακτικού προσωπικού στα ιδρύματα. Εκτός της τεράστιας μείωσης της
χρηματοδότησης που αγγίζει το 75% σε σχέση με το 2009-2010, την τελευταία 5ετία δεν έγινε καμία
νέα προκήρυξη θέσης για την πλήρωση των κενών θέσεων αποχωρούντων από την υπηρεσία με
αποτέλεσμα λόγω της συνταξιοδότησης, τα μέλη Δ.Ε.Π. να έχουν μειωθεί κατά 15% περίπου.
Εξαιτίας όμως πλέον της γήρανσης του προσωπικού τα επόμενα χρόνια το ποσοστό αφυπηρέτησης
θα αυξηθεί με συνέπεια σε 5 χρόνια από τώρα τα ιδρύματα θα έχουν χάσει το ένα τρίτο του
διδακτικού τους προσωπικού!
Τα πανεπιστημιακά Τμήματα έχουν αρχίσει ήδη να έχουν σοβαρά προβλήματα υλοποίησης του
προγράμματος σπουδών τους γεγονός που σύντομα θα οδηγήσει σε υποβάθμιση των σπουδών αν
η κατάσταση αυτή δεν αναστραφεί. Είναι προφανές ότι η πανεπιστημιακή εκπαίδευση δεν είναι
όπως η πρωτοβάθμια όπου ένας διδάσκων καλύπτει όλο το φάσμα της διδασκαλίας: Για να γίνει
κάποιος γιατρός απαιτείται να εκπαιδευτεί από ειδικούς σε κάθε αντικείμενο και βεβαίως ο
ακτινολόγος δεν μπορεί να διδάξει χειρουργική αλλά ούτε και ο οικονομολόγος να διδάξει
βιολογία! Κινδυνεύει άμεσα με υποβάθμιση η πανεπιστημιακή εκπαίδευση που παρέχεται στη
χώρα μας όταν θα έπρεπε η πολιτεία να τη χρησιμοποιεί ως βασικό μοχλό για την ανάκαμψη!
Ταυτόχρονα το φαινόμενο της φυγής νέων επιστημόνων προς ερευνητικά κέντρα και πανεπιστήμια
του εξωτερικού έχει λάβει ανεξέλεγκτες διαστάσεις με ολέθριες συνέπειες για το ελληνικό
πανεπιστήμιο, την επιστημονική έρευνα και την ανάπτυξη της χώρας.
Καλούμε το Υπουργό Παιδείας να μας ενημερώσει για τις προθέσεις του σε ό,τι αφορά την
προκήρυξη θέσεων στα πανεπιστήμια το 2016. Απαιτούμε δεσμεύσεις και όχι ευχολόγια.
Απαιτούμε την άμεση αναπλήρωση των μελών ΔΕΠ που αφορούν κατά προτεραιότητα τη
διδασκαλία υποχρεωτικών μαθημάτων στα προγράμματα σπουδών.
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