Δίκτυο Πανεπιστημιακών
Απολύσεις συμβασιούχων διδασκόντων, αμφισβήτηση εργασιακών σχέσεων στα
πανεπιστήμια, κατάλυση ακαδημαϊκής αυτοτέλειας
Με έγγραφό του (2/6/2011) ο Υφυπουργός Παιδείας ανακοίνωσε ότι για το ακαδημαϊκό έτος
2011-12 οι - ούτως ή άλλως περιορισμένες- πιστώσεις για διδάσκοντες ΠΔ 407/80 θα δοθούν για
συγκεκριμένα μαθήματα –και μάλιστα μόνο σε Τμήματα στα οποία υπηρετούν λιγότερα από 25
μέλη ΔΕΠ- μετά από «αξιολόγηση» που θα κάνει το ίδιο το Υπουργείο, με βάση τα στοιχεία που
ζητά από τα Ιδρύματα και που αφορούν στα υπό ανάθεση μαθήματα, στα γνωστικά αντικείμενα
των μελών ΔΕΠ του Ιδρύματος, στα προγράμματα σπουδών των Τμημάτων, στον αριθμό των
εξεταζομένων φοιτητών.
Η αμετροέπεια του Υφυπουργού συνεχίζεται, η ισοπεδωτική εκπαιδευτική πολιτική του
Υπουργείου εντείνεται, το δημόσιο Πανεπιστήμιο κατεδαφίζεται. Αν δεν ήταν επικίνδυνο θα ήταν
απλά γελοίο: το Υπουργείο έρχεται να αποφανθεί για τη χρησιμότητα παντός γνωστικού
αντικειμένου σε όλες τις επιστήμες! Είναι όμως επικίνδυνο, γιατί προγράμματα σπουδών δεν θα
μπορέσουν να υλοποιηθούν στο ακέραιο, πράγμα που σημαίνει υποβάθμιση του επιπέδου
σπουδών. Είναι όμως επικίνδυνο, γιατί η ακαδημαϊκή αυτοτέλεια των Πανεπιστημίων μπαίνει και
αυτή στο στόχαστρο, πράγμα που σημαίνει ότι ανοίγει ο δρόμος για τον άμεσο πολιτικό έλεγχο
του Υπουργείου και στις ακαδημαϊκές λειτουργίες. Είναι όμως επικίνδυνο, γιατί γνωστικά
αντικείμενα θα απορριφθούν ως «μη αναγκαία», πράγμα που σημαίνει την απόλυση
εκατοντάδων νέων επιστημόνων, συμβασιούχων διδασκόντων ΠΔ 407/80 σε όλη την Ελλάδα.
Είναι όμως επικίνδυνο γιατί εξοντώνεται ο πλέον ασθενής και ευάλωτος κρίκος της ελαστικής
εργασίας στα πανεπιστήμια, πράγμα που σημαίνει ότι ανοίγει ο δρόμος για την αμφισβήτηση
των εργασιακών σχέσεων και των μελών ΔΕΠ.
Συνυπολογίζοντας το πάγωμα των διορισμών νεοεκλεγμένων μελών ΔΕΠ, το πάγωμα των
προκηρύξεων νέων θέσεων ΔΕΠ -σε συνδυασμό με τις μαζικές συνταξιοδοτήσεις μελών ΔΕΠ- τα
πανεπιστήμια οδηγούνται σε ένα πραγματικό ακαδημαϊκό κραχ. Επιπλέον, η πρωτοφανής
περικοπή της χρηματοδότησης θα αναγκάσει πολλά Τμήματα και Ιδρύματα -ιδιαίτερα της
περιφέρειας- για να καλύψουν τις ανάγκες τους να επιλέξουν ανάμεσα στην συρρίκνωση του
επιπέδου σπουδών τους και στην αναζήτηση πόρων εκτός δημοσίου, «αξιοποιώντας» ό,τι
διαθέτουν και πιέζοντας για δίδακτρα ακόμη και στις προπτυχιακές σπουδές. Η κυβέρνηση της
Τρόικα και των Μνημονίων που καταδικάζει γενιές στη φτώχεια και την εξαθλίωση, που εκποιεί
τα πάντα και θέτει τη χώρα υπό καθεστώς επιτροπείας, κατεδαφίζει συστηματικά ό,τι έχει
απομείνει από τη δημόσια ανώτατη εκπαίδευση.
Επειδή η αξιοπρέπειά μας ως πανεπιστημιακών δασκάλων μας το επιβάλλει, καλούμε τις
διοικήσεις των Ιδρυμάτων να μην συμπράξουν σε τέτοιες διαδικασίες που καταλύουν πλήρως
την ακαδημαϊκή αυτοτέλεια των Ιδρυμάτων, οδηγώντας στον ευτελισμό της δημόσιας
ανώτατης εκπαίδευσης και στην υποβάθμιση του επιπέδου σπουδών. Επειδή η αλληλεγγύη
μας -σε κάθε κοινωνική ομάδα που η ανάλγητη πολιτική της κυβέρνησης, της τρόικα και των
μνημονίων στοχοποιεί- είναι μη διαπραγματεύσιμη, καλούμε τους Συλλόγους Διδασκόντων να
σταθούν έμπρακτα δίπλα στους συναδέλφους συμβασιούχους διδάσκοντες.
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