Να μπει τέλος στην πολύ-κατηγοριοποίηση και την επέκταση των ελαστικών μορφών
απασχόλησης των διδασκόντων στα ιδρύματα
Η πολυδιάσπαση των εργασιακών σχέσεων, των όρων εργασίας και των θεσμικών προβλέψεων για
τους πάσης φύσης διδάσκοντες στα πανεπιστήμια της χώρας αποτελεί φαινόμενο γνωστό πριν την
κρίση, που επιτάθηκε στα χρόνια της και έχει πάρει πρωτόγνωρες διαστάσεις στη δήθεν
“μεταμνημονιακή” εποχή, επί διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. Διαχρονικά, χιλιάδες διδάσκοντες στα
ιδρύματα παραμένουν όμηροι των κυβερνήσεων με ελαστικές σχέσεις εργασίας, αποτελώντας
βασικό όρο για την προώθηση του επιχειρηματικού πανεπιστημίου. Εξάλλου, το φαινόμενο αυτό
δεν αποτελεί ελληνική πρωτοτυπία, αλλά καθεστώς σε όλη την ΕΕ.
Τα τελευταία χρόνια, με τις κυβερνήσεις ΝΔ, ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ:
- Τα κενά αυξήθηκαν ακόμα περισσότερο, αφού οι αποχωρήσεις και οι συνταξιοδοτήσεις δεν
αναπληρώνονταν, την ώρα που οι ανάγκες σε διδακτικό προσωπικό αυξάνονταν. Οι θέσεις που
έδωσε η κυβέρνηση την τελευταία διετία δε φτάνουν ούτε για «ζήτω».
-Οι εργασιακές σχέσεις των διδασκόντων διαφοροποιήθηκαν ακόμα περισσότερο, αφού
εμφανίστηκαν και νέες μορφές συμβασιούχων διδασκόντων, όπως οι ακαδημαϊκοί υπότροφοι.
-Οι συνθήκες και οι όροι εργασίας των πανεπιστημιακών δασκάλων χειροτέρευσαν και το
εισόδημά τους μειώθηκε κατά πολύ.
-Με
την
προωθούμενη
αναμόρφωση
του
πανεπιστημιακού
χάρτη
και
τις
συγχωνεύσεις/καταργήσεις/αλλαγές ιδρυμάτων και τμημάτων, ένα μεγάλο μέρος των συναδέλφων
που προέρχονται από τα ΤΕΙ εγκλωβίζονται σε ένα νέου τύπου “παγωμένο” στάτους, χωρίς
προοπτικές εξέλιξης.
-Η κατάσταση με τις καθυστερήσεις στις πληρωμές των συμβασιούχων διδασκόντων στο
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής είναι ενδεικτική των όσων θα δούμε να γενικεύονται ακόμα
περισσότερο στο προσεχές μέλλον παντού.
Απαιτούμε:
 Να μπει τέλος στην πολύ-κατηγοριοποίηση και την επέκταση των ελαστικών μορφών
απασχόλησης των διδασκόντων στα ιδρύματα.
 Προσλήψεις νέων μελών ΔΕΠ για την άμεση κάλυψη όλων των αναγκών και των κενών, με
πανεπιστημιακούς των αντίστοιχων γνωστικών αντικειμένων στα οποία υπάρχει έλλειψη
και ανάγκη.
 Απρόσκοπτη δυνατότητα ένταξης και εξέλιξης όλων των υπηρετούντων διδασκόντων που
πληρούν τα τυπικά κριτήρια στις αντίστοιχες βαθμίδες ΔΕΠ, με ανοικτή προκήρυξη.
 -Άμεση ανοικτή προκήρυξη των θέσεων αφυπηρετούντων και αποχωρούντων διδασκόντων
ως θέσεις μελών ΔΕΠ στα τμήματα των οποίων καλύπτουν ανάγκες.
 Κατοχύρωση της πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης όλων των μελών ΔΕΠ.
 -Κατάργηση των ελαστικών μορφών απασχόλησης στα πανεπιστήμια.
 -Άμεση καταβολή όλων των χρωστούμενων δεδουλευμένων σε συμβασιούχους
διδάσκοντες. Υπογραφή των συμβάσεων στην αρχή του εξαμήνου.
 -Συμβάσεις εργασίας με πλήρη ασφαλιστικά δικαιώματα και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη
για το σύνολο των ερευνητών.

