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ΚΙΝΗΣΗ ΑΕΙ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ της ΔΗΠΑΚ για τους διδάσκοντες ΠΔ407/80
Το υπουργείο παιδείας ανακοίνωσε πρόσφατα τις υπουργικές αποφάσεις για τις φετινές πιστώσεις για
διδάσκοντες 407/80. Σε όλα τα ΑΕΙ προβλέπονται σημαντικές περικοπές της τάξης του 15%20%
(π.χ. από 70 θέσεις σε 59 στο Παν. Θεσσαλίας, από 87 σε 73 στο Παν. Κρήτης, από 30 σε 25 στο Ιόνιο Παν.
κτλ) που ανατρέπουν τις ήδη συρρικνωμένες πιστώσεις. Σημειώνουμε ότι είτε οι πιστώσεις θα επιμεριστούν
σε περισσότερους διδάσκοντες (οικονομική εξαθλίωση) είτε θα έχουμε ριζικό περιορισμό του αριθμού
διδασκόντων, άρα και των μαθημάτων (απολύσεις και υποβάθμιση προγραμμάτων σπουδών). Στα
περισσότερα ΑΕΙ οι συμβάσεις δεν έχουν υπογραφεί για το τρέχον εξάμηνο και οι διδάσκοντες είναι
απλήρωτοι για πολλούς μήνες. Οι διορισμοί των νέων μελών ΔΕΠ καθυστερούν 2‐3 χρόνια, με μοναδική
προοπτική την θέση ΠΔ407/80. Η κατάσταση είναι αφόρητη ιδιαίτερα στα νεότερα Τμήματα, όπου
κυριολεκτικά τα προγράμματα σπουδών είναι στον αέρα.
Η πολιτική εξαθλίωσης των εργαζομένων όλων των κλάδων από πλευράς Κυβέρνησης/ΕΕ/ΔΝΤ
εφαρμόζεται και στο Πανεπιστήμιο. Η κυβέρνηση κάνει ακόμα ένα βήμα στη γενίκευση των ελαστικών
σχέσεων εργασίας σε διδακτικό και λοιπό προσωπικό των ΑΕΙ και των ΤΕΙ μέσα και από το σχέδιο νόμου
που προετοιμάζει. Οι διδάσκοντες των χαμηλών βαθμίδων μετατρέπονται σε "ευέλικτα δόκιμο" προσωπικό,
όμηρο συμβάσεων. Η βαθμίδα του λέκτορα καταργείται και παράλληλα διευρύνεται ο θεσμός των
συμβασιούχων. Οι επίκουροι καθηγητές θα βρίσκονται υπό διαρκή δοκιμασία για να περάσουν στη βαθμίδα
του αναπληρωτή καθηγητή και τη μονιμότητα.
Οι δραστικοί περιορισμοί των προϋπολογισμών των ιδρυμάτων σε συνδυασμό με τον νέο νόμο
πλαίσιο, οδηγούν γρηγορότερα από ποτέ τα πανεπιστήμια στον δρόμο της εμπορευματοποίησης. Τα
ΑΕΙ μετατρέπονται κυριολεκτικά σε επιχειρήσεις, με τους επιχειρηματίες επίσημα στη διοίκηση, με
οικονομικά‐ανταποδοτική αξιολόγηση και με συνθήκες μεσαίωνα για τους εργαζόμενους. Οι επιλογές αυτές
επίσης θα φέρουν την αναπόφευκτη υποβάθμιση σειράς Τμημάτων και επιστημονικών αντικειμένων, ειδικά
στα περιφερειακά Ιδρύματα.
Η απάνησή μας στην ολομέτωπη επίθεση κυβέρνησης και ιμπεριαλιστικών οργανισμών, δεν μπορεί
να είναι άλλη από την αγωνιστική αντίδραση και διεκδίκηση. Απαιτούμε να καταργηθεί το Π.Δ.
407/80 και όλες οι προσλήψεις νέων μελών ΔΕΠ να πραγματοποιούνται με την κανονική διαδικασία
προκήρυξης των θέσεων τους και σε σύντομο χρονικό διάστημα, με βάση τις πραγματικές ανάγκες των
πανεπιστημίων της χώρας. Άμεσα, να υπογραφούν όλες οι συμβάσεις των διδασκόντων ΠΔ 407/80 και να
καταβληθούν τα δεδουλευμένα. Να μην περάσει ο αντιλαϊκός προϋπολογισμός της συρρίκνωσης των
πιστώσεων για τις κοινωνικές ανάγκες. Γενναία δημόσια χρηματοδότηση των ΑΕΙ, ώστε να καλύπτονται
όλες οι ανάγκες της λειτουργίας τους. Να διοριστούν άμεσα όλα τα εκλεγμένα μέλη ΔΕΠ. Να
μονιμοποιηθούν οι συμβασιούχοι εργαζόμενοι στο πανεπιστήμιο. Μόνιμη σταθερή δουλειά για όλους.
Καλούμε τους συλλόγους ΔΕΠ και φοιτητών, τους φορείς της Πανεπιστημιακής Κοινότητας, τα Τμήματα και
τις Συγκλήτους, να μη συμβιβαστούν με τη μετατροπή των Πανεπιστημίων σε Ανώνυμες Εταιρίες να
εναντιωθούν στις αντιδραστικές αλλαγές..
Είναι φανερό περισσότερο από ποτέ ότι δεν χωράνε ατομικές λύσεις, ο συλλογικός αγώνας και η
συμπόρευση με το λαϊκό κίνημα είναι η μόνη διέξοδος. Η πλήρης εμπορευματοποίηση της παιδείας από
κυβέρνηση/ΕΕ/ΔΝΤ ταυτόχρονα με τις συνθήκες γαλέρας για τους εργαζομένους της χώρας οδηγούν τον
λαό σε εξαθλίωση. Να τους σταματήσουμε.
Στην κατεύθυνση αυτή η ∆ΗΠΑΚ θα πάρει πρωτοβουλίες διεκδίκησης, ξεκινώντας από παρεμβάσεις
στο συνέδριο της ΠΟΣΔΕΠ και στα κατά τόπους Ιδρύματα. Σας καλεί να συμπορευθείτε για μια
οργανωμένη αντίδραση στην αντιλαϊκή πολιτική της κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ, του μνημονίου, της
Ε.Ε. και των υποστηριχτών της. Σας καλεί σε κοινό αγώνα με το Μέτωπο Αγώνα Σπουδαστών, τους
Συλλόγους που αντιστέκονται και το ταξικό εργατικό κίνημα.
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