Δίκτυο Πανεπιστημιακών
ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ (Π.Δ. 407/80)
Η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ στο πλαίσιο του «επικαιροποιημένου» Μνημονίου, προχωρά σε
εκτεταμένες περικοπές χρηματοδότησης στην Ανώτατη Εκπαίδευση. Οι πιστώσεις για
τους συμβασιούχους διδάσκοντες με βάση το Π.Δ. 407/80 μειώθηκαν κατά 15-20%,
καθυστερούν προκλητικά οι διορισμοί εκατοντάδων εκλεγμένων μελών ΔΕΠ και οι
προκηρύξεις νέων θέσεων παγώνουν για τουλάχιστον 3 χρόνια. Στα ΤΕΙ οι επιστημονικοί
και εργαστηριακοί συνεργάτες μένουν απλήρωτοι για μήνες, ενώ είναι πιθανό την
επόμενη ακαδημαϊκή χρονιά να μην μπορούν καν να γίνουν προσλήψεις εκτάκτου
προσωπικού. Ο νέος θεσμός των «εντεταλμένων διδασκόντων» που θέλει να εφαρμόσει το
Υπουργείο, καταργώντας τη βαθμίδα του Λέκτορα, θα καθιερώσει τις ελαστικές σχέσεις
εργασίας στα Πανεπιστήμια και θα επιτείνει την εργασιακή επισφάλεια των διδασκόντων.
Οι συνέπειες αυτών των περικοπών είναι ιδιαίτερα οδυνηρές. Πολλά τμήματα,
περιφερειακών κυρίως πανεπιστημίων, αντιμέτωπα με το φάσμα της υπολειτουργίας,
περιορίζουν τον αριθμό μαθημάτων, με αποτέλεσμα τόσο τα προγράμματα σπουδών να
έχουν αρχίσει πλέον να συγκροτούνται με «όρους εφικτού», όσο και ένα σημαντικό μέρος
του επιστημονικού και ερευνητικού δυναμικού της χώρας να οδηγείται στην ανεργία ή τη
μετανάστευση. Η εφαρμογή του πανεπιστημιακού «Καλλικράτη» που σχεδίασε η
κυβέρνηση με τις καταργήσεις και συγχωνεύσεις τμημάτων και πανεπιστημίων θα
οδηγήσει σε ακόμη μεγαλύτερη συρρίκνωση του εκπαιδευτικού έργου, του αριθμού των
φοιτητών, αλλά και σε λιγότερες θέσεις εργασίας.
Το Υπουργείο Παιδείας υλοποιώντας τις κατευθύνσεις της Μπολόνια, του ΟΟΣΑ, της ΕΕ
και ακολουθώντας τις επιταγές της Τρόικα για την Παιδεία, χρησιμοποιεί την
χρηματοδοτική ασφυξία και τη συρρίκνωση του εκπαιδευτικού έργου ως μοχλό για την
επιβολή επιχειρηματικής λογικής στην Ανώτατη Εκπαίδευση και την μετατροπή των
πανεπιστημίων σε επιχειρήσεις. Τα πανεπιστήμια εξωθούνται να εφαρμόσουν
«ανταποδοτικές» μορφές κάλυψης των αναγκών τους σε προσωπικό όπως π.χ. καθιέρωση
διδάκτρων και σε προπτυχιακούς φοιτητές, αναζήτηση χορηγών.
Απέναντι σε όλα αυτά είναι ιδιαίτερα ελπιδοφόρες οι κινητοποιήσεις που έχουν
ξεκινήσει οι συμβασιούχοι διδάσκοντες σε Πανεπιστήμια και ΤΕΙ και χρειάζονται την
πλήρη αλληλεγγύη και συμπαράσταση του πανεπιστημιακού κινήματος. Καλούμε τους
συλλόγους ΔΕΠ να πάρουν αποφάσεις στήριξης των αιτημάτων των συμβασιούχων
διδασκόντων. Οι Σύγκλητοι και τα Τμήματα οφείλουν ευθέως να δηλώσουν ότι αδυνατούν
να λειτουργήσουν υπό το καθεστώς των περικοπών.
Απαιτούμε να γίνουν τώρα όλοι οι διορισμοί των εκλεγμένων μελών ΔΕΠ, να δοθούν
χωρίς περικοπές όλες οι πιστώσεις 407/80 που χρειάζονται τα πανεπιστήμια και να
προχωρήσουν όλες οι προκηρύξεις νέων θέσεων. Όλες οι ανάγκες σε διδακτικό και
ερευνητικό προσωπικό πρέπει να καλύπτονται από θέσεις ΔΕΠ. Να σταματήσει η κάλυψη
πάγιων και διαρκών αναγκών από συμβασιούχους διδάσκοντες. Δεν δεχόμαστε κανενός
είδους επιστροφή σε νέες μορφές βοηθών («εντεταλμένοι διδάσκοντες», ανάθεση
διδακτικού έργου σε υποψήφιους διδάκτορες ή μεταδιδακτορικούς υποτρόφους).
Είμαστε στο πλευρό της Πρωτοβουλίας συμβασιούχων διδασκόντων σε πανεπιστήμιαΤΕΙ και των μελών ΔΕΠ σε αναμονή τοποθέτησης, στηρίζουμε όλες τις δράσεις και
κινητοποιήσεις τους.
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