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Θζμα: Περικοπή πιςτώςεων ςυμβαςιοφχων διδαςκόντων Π.Δ. 407/80
Η απόφαςθ του ΥΠΔΒΜΘ να μειϊςει τισ διακζςιμεσ πιςτϊςεισ για τουσ ςυμβαςιοφχουσ
διδάςκοντεσ του Πανεπιςτθμίου Αιγαίου από 108 ςε 91, κατά τθ διάρκεια του τρζχοντοσ
ακαδθμαϊκοφ ζτουσ 2010-2011, αποτελεί άλλθ μια μονομερι ακζτθςθ του τετραετοφσ
προγραμματιςμοφ εισ βάροσ τθσ ακαδθμαϊκισ λειτουργίασ όλων των Τμθμάτων του
Πανεπιςτθμίου Αιγαίου.
Η περικοπι αυτι, εν μζςω του ακαδθμαϊκοφ ζτουσ, προκαλεί τεράςτια προβλιματα και
αδυναμία ομαλισ υλοποίθςθσ των προγραμμάτων ςπουδϊν όλων των Τμθμάτων κατά το
εαρινό εξάμθνο. Στο Πανεπιςτιμιο Αιγαίου όλα τα Τμιματα ςτελεχϊνονται από μικρό
αρικμό μελϊν ΔΕΠ (ο μζςοσ όροσ μελϊν ΔΕΠ ανά Τμιμα είναι περίπου 17), ενϊ υπάρχει
ςοβαρό ζλλειμμα μελϊν ΕΕΔΙΠ. Κατά ςυνζπεια οι ςυμβαςιοφχοι ςυνάδελφοι ΠΔ 407/80
καλφπτουν ουςιαςτικζσ εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ όλων των Τμθμάτων και θ περικοπι ζςτω
και ελάχιςτου αρικμοφ πιςτϊςεων διαταράςςει τθν προγραμματιςμζνθ υλοποίθςθ των
μακθμάτων.
Πάγια κζςθ τθσ Συγκλιτου του Πανεπιςτθμίου Αιγαίου αποτελεί θ ςταδιακι μείωςθ του
αρικμοφ ςυμβαςιοφχων ςυναδζλφων με ιςόποςθ όμωσ αφξθςθ του αρικμοφ μελϊν ΔΕΠ,
ΕΤΕΠ και ΕΕΔΙΠ, ςφμφωνα με τον υφιςτάμενο τετραετι προγραμματιςμό.
Για όλουσ τουσ προαναφερκζντεσ λόγουσ, θ Σφγκλθτοσ του Πανεπιςτθμίου Αιγαίου
ομόφωνα καταδικάηει τθν απόφαςθ περικοπισ των ιδθ ελάχιςτων αναγκαίων πιςτϊςεων
για τθν εφρυκμθ λειτουργία των Τμθμάτων και ηθτά επιτακτικά από το ΥΠΔΒΜΘ :
(1)
(2)
(3)

Τθν χοριγθςθ των 17 επιπλζον αναγκαίων πιςτϊςεων πριν τθν ζναρξθ
του εαρινοφ εξαμινου.
Τον άμεςο διοριςμό των είκοςι ζξι (26) εκλεγμζνων μελϊν ΔΕΠ και των
πζντε (5) ΕΤΕΠ του Πανεπιςτθμίου Αιγαίου.
Τθν άμεςθ προκιρυξθ όλων των νζων κζςεων μελϊν ΔΕΠ, ΕΤΕΠ και
ΕΕΔΙΠ.

Στθν περίπτωςθ που το ΥΠΔΒΜΘ δεν ανταποκρικεί, το Πανεπιςτιμιο Αιγαίου κα είναι
υποχρεωμζνο να αναςτείλει τθ λειτουργία του ςτθν αρχι του εαρινοφ εξαμινου 22-23
Φεβρουαρίου, 2011.
To ψιφιςμα τθσ Συγκλιτου Πανεπιςτθμίου Αιγαίου κα κοινοποιθκεί από τθν Πρυτανικι
αρχι ςτο ΥΠΔΒΜΘ (παράςταςθ ςτο Υπουργείο), ςτθν Επιτροπι Μορφωτικϊν Υποκζςεων
τθσ Βουλισ, ςε όλα τα Πανεπιςτιμια, ςτθν επερχόμενθ Σφνοδο των Πρυτάνεων κακϊσ και
ςε όλα τα μζςα μαηικισ ενθμζρωςθσ.

