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Ανακοίνωση ΔΣ για την προκήρυξη θέσεων «απόκτησης ακαδημαϊκής
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Τα τελευταία χρόνια η μνημονιακή πολιτική στα πανεπιστήμια, μεταξύ άλλων,
επέφερε μια δραματική μείωση του αριθμού των μελών ΔΕΠ, ως αποτέλεσμα
της μηδενικής αναπλήρωσης των συνταξιοδοτηθέντων καθηγητών. Η
κατάσταση αυτή έχει οδηγήσει αφενός στην αδυναμία κάλυψης των
εκπαιδευτικών αναγκών των Ιδρυμάτων και αφετέρου στην αποσάθρωση της
ερευνητικής τους δραστηριότητας.
Για την αντιμετώπιση της τραγικής κατάστασης στην οποία έχει περιέλθει το
Πανεπιστήμιο, η κυβέρνηση έχει εξαγγείλει 500 νέες θέσεις ΔΕΠ, θέσεις
μεταδιδακτορικών ερευνητών (η προκήρυξη 189 εκ των οποίων αναμένεται
άμεσα από το ΙΚΥ) και 1861 θέσεις ανάθεσης αυτοδύναμης διδασκαλίας σε
κατόχους διδακτορικού. Οι 500 θέσεις μελών ΔΕΠ και αυτές των
μεταδιδακτορικών ερευνητών σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να
ανατρέψουν την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί, θα μπορούσαν όμως να
εκληφθούν ως μια θετική πρώτη κίνηση συμβολισμού, μετά από μια εξαετία
μηδενικών προσλήψεων, υπό τον όρο της συνέχισης και διεύρυνσης της
αναπλήρωσης των απωλειών που οδήγησαν στην αποδιάρθρωση των
πανεπιστημίων. Για την τελευταία όμως κατηγορία, η προκήρυξη της οποίας
έχει τίτλο «απόκτηση ακαδημαϊκής διδακτικής εμπειρίας σε νέους
επιστήμονες κατόχους διδακτορικού» ως Σύλλογος εκφράζουμε την πλήρη
αντίθεσή μας. Καταρχήν, οι αποδοχές που προσφέρονται (έστω και 500
ευρώ/μήνα, αν δεν υπάρχουν καθόλου κρατήσεις) είναι υπερβολικά χαμηλές
για να αποτελέσει η συγκεκριμένη θέση πλήρη και αποκλειστική απασχόληση
για αυτούς τους εργαζόμενους. Οι εργαζόμενοι αυτοί θα απασχολούνται στα
Ιδρύματα ως Πανεπιστημιακοί Υπότροφοι. ‘Έχουμε και στο παρελθόν
εκφράσει (βλ. ανακοίνωση 19/11/2013) και επαναλαμβάνουμε και σήμερα,
την πλήρη αντίθεσή μας στο θεσμό των πανεπιστημιακών υποτρόφων και
πολύ περισσότερο στις αναθέσεις αυτοδύναμης διδασκαλίας μέσω
προγραμμάτων του Υπουργείου Ανάπτυξης. Οι νέοι αυτοί επιστήμονες δεν
πρόκειται να αποκτήσουν ουσιαστική σύνδεση με την Ακαδημαϊκή κοινότητα,

ούτε θα εμπλακούν ενεργά στην ερευνητική διαδικασία. Όμως, δεν νοείται
συμμετοχή στο πανεπιστημιακό έργο χωρίς συμμετοχή στην έρευνα.
Ως Σύλλογος έχουμε εκφράσει κατ’ επανάληψη την απαίτησή μας για την
κρατική χρηματοδότηση των πανεπιστημίων καθώς και τη διεκδίκησή μας για
οργανικές θέσεις μελών ΔΕΠ και αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας του
ακαδημαϊκού προσωπικού. Πιστεύουμε όμως, ότι ακόμη και με τους
συγκεκριμένους οικονομικούς περιορισμούς, τους οποίους σε καμία
περίπτωση δεν ασπαζόμαστε, αντί της προκήρυξης αυτών των 1861 θέσεων
θα ήταν πολύ χρησιμότερη η προκήρυξη θέσεων μεταδιδακτορικών
ερευνητών (ισοδύναμου κόστους) με τη δυνατότητα συμμετοχής στη
διεξαγωγή μαθημάτων σε συνεργασία με τα μέλη ΔΕΠ. Θεωρούμε απαραίτητη
τη συμμετοχή μεταδιδακτορικών ερευνητών στη διαδικασία ακαδημαϊκής
διδασκαλίας και έρευνας, πιστεύουμε όμως ότι αυτό πρέπει να γίνει με
προκήρυξη θέσεων πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης με αξιοπρεπείς
σχέσεις εργασίας, και με τρόπο που δεν θα ανατρέπει ούτε θα υποκαθιστά,
αλλά θα συμπληρώνει το ρόλο του διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού.
Πρέπει να γίνει κατανοητό ότι το λειτούργημα του Πανεπιστημιακού
Δασκάλου δε μπορεί να αντικατασταθεί από την αποσπασματική διδασκαλία
κάποιων μαθημάτων από εργαζόμενους από τους οποίους αρνούνται τα
ακαδημαϊκά χαρακτηριστικά που συνεπάγεται η συνύπαρξη έρευνας και
διδασκαλίας.
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