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Ψήφιςμα
Για τη διάλυςη των εργαςιακϊν ςχζςεων και την υπόςκαψη των εργαςιακϊν δικαιωμάτων ςτα
ΑΕΙ
Θ ςυγκυβζρνθςθ ΤΡΙΗΑ/ΑΝΕΛ ξεπερνά ςε «φανταςία» και «εφευρετικότθτα» ακόμα και τισ πολιτικζσ
των ΝΔ-ΠΑΟΚ για τθν κάλυψθ των μεγάλων ελλείψεων Διδακτικοφ και Ερευνθτικοφ τακτικοφ
Προςωπικοφ, που δεν ανανεϊνεται εδϊ και 6 χρόνια τϊρα. Θ ςυγκυβζρνθςθ με «λφςεισ – μπαλϊματα»
ςτθ ςφνκεςθ του διδακτικοφ προςωπικοφ, οδθγεί τα πανεπιςτιμια ςτθ γριγορθ απαξίωςι τουσ με τθν
προβλθματικι υλοποίθςθ ζωσ και τθ μερικι αναςτολι των Προγραμμάτων πουδϊν, μετατρζποντασ τα ςε
ΙΕΚ, ΚΕΚ και μονάδεσ «Δια βίου» εκπαίδευςθσ.
Θ ετερογενισ ςφνκεςθ προςωπικοφ πολλϊν ταχυτιτων (με διαφορετικζσ δυνατότθτεσ και εμπειρίεσ), θ
ζλλειψθ ακαδθμαϊκϊν κριτθρίων για τθν επιλογι τουσ, μαηί με τθν υποχρθματοδότθςθ, οδθγεί με
βεβαιότθτα ςτθν υποβάκμιςθ τθσ ζρευνασ και τθσ παραγωγισ νζων διδακτορικϊν, κακϊσ επίςθσ και ςτθν
ανεπαρκι εκπαίδευςθ ολοκλθρωμζνων επιςτθμόνων με πλιρθ επαγγελματικά δικαιϊματα. Ακόμθ δε,
ςθμαντικι επίπτωςθ ςτο ορατό μζλλον αποτελεί και θ βζβαιθ αλλοίωςθ τθσ διοικθτικισ λειτουργίασ με
τθν «de facto» επαναφορά τθσ «ζδρασ», με τα λιγοςτά μζλθ ΔΕΠ να προΐςτανται ενόσ «πολφμορφου»
προςωπικοφ πενιχρά αμειβόμενου και «πρόκυμου» για κάκε «εργαςία».
Σαυτόχρονα, οι διαφορετικζσ απολαβζσ (από 0 ζωσ 2000 ευρϊ κατά μζςο όρο) κα αποτελοφν
«αντίβαρο» ςτθν πρόςλθψθ τακτικοφ προςωπικοφ ΔΕΠ και δικαιολογία ςυμπίεςθσ ακόμθ περιςςότερο
των αποδοχϊν των μελϊν ΔΕΠ, αφοφ ςτθν εκπαίδευςθ κα μετζχουν διαφορετικζσ κατθγορίεσ
διδαςκόντων, όπωσ:












Οι «ακαδθμαϊκοί υπότροφοι», διδάκτορεσ με «δυνατότθτα» «μακθτείασ» ςτθ «διδακτικι εμπειρία»,
άπαξ με ζνα μόνο εξάμθνο, με μθνιαίεσ απολαβζσ λιγότερα από 500 ευρϊ μικτά (!), κάτω ακόμα και
από τα προβλεπόμενα τθσ ΕΕ, από πόρουσ ΕΠΑ των υπουργείων Οικονομίασ, Ανάπτυξθσ και
Σουριςμοφ !
Οι επονομαηόμενοι «μεταδιδάκτορεσ», που «εξαςφαλίηουν» τθν παραμονι τουσ ςτο πανεπιςτιμιο με
τθν υπογραφι ΑΜΙΘΘ (!) ςφμβαςθσ, και με υποχρεϊςεισ – «ςκοφπα» (από διδαςκαλία μακθμάτων
μζχρι και διοικθτικό ζργο), όπωσ αυτζσ προοιωνίηονται, από πρυτάνεισ ΑΕΙ και Τπ.Π.Ε.Θ.,
ςυντονιςμζνα με πανομοιότυπο κανονιςμό – «ζκτρωμα» (με αποφάςεισ υγκλιτων).
Οι υποψιφιοι διδάκτορεσ, με μθδενικζσ ζωσ πενιχρζσ αποηθμιϊςεισ, αλλά με πλιρεισ υποχρεϊςεισ
ςτθ διδακτικι διαδικαςία (και όχι μόνο), όπωσ προδιαγράφθκαν ςε πλικοσ κεςμικϊν πλαιςίων με ΠΔ
και ΠΝΠ, από το πρϊτο μνθμόνιο, καλφπτοντασ τισ «τρφπεσ» από τθν πολλαπλαςιαηόμενθ ζλλειψθ
τακτικοφ προςωπικοφ ΔΕΠ.
Οι «μετακλθτοί» διδάκτορεσ, που υπθρετοφν ςτθ Μζςθ Εκπαίδευςθ, και που κα πλαιςιϊςουν το
«διδακτικό μωςαϊκό» τθσ Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ, ερχόμενοι με τον πρόςφατο νόμο (για τθν Ζρευνα)
και με άρκρο – «φωτογραφία» για ςυγκεκριμζνα πρόςωπα υψθλοφ κυβερνθτικοφ ενδιαφζροντοσ, και
φυςικά με τον μιςκό του κακθγθτι ςχολείου, δθλ. των 700-900 ευρϊ.
Οι «ομότιμοι» κακθγθτζσ, που επιςτρζφουν ςτα ΑΕΙ με τον πρόςφατα ψθφιςμζνο νόμο-λαιμθτόμο για
το αςφαλιςτικό, που κα κάνουν μακιματα από τα 70 και μετά (!), ςε ανταπόδοςθ τθσ ευγνωμοςφνθσ
τουσ ςτο «κράτοσ» για τθν ακόμα περιςςότερο «πετςοκομμζνθ» ςφνταξθ και το «κουτςουρεμζνο»
εφάπαξ.
Σο ιδθ υπθρετοφν προςωπικό ΕΔΙΠ (ςτθν πλειοψθφία τουσ με διδακτορικό και αξιόλογο
δθμοςιευμζνο ζργο, και μεγάλο χρόνο προχπθρεςίασ), για το οποίο διευρφνονται οι διδακτικζσ και
ποικίλεσ υποχρεϊςεισ (βλ. πρόςφατεσ τροπολογίεσ), με ςτάςιμο μιςκό 900-1.100 ευρϊ, χωρίσ τθν
απαιτοφμενθ βακμολογικι και μιςκολογικι εξζλιξι του.



Και τζλοσ οι βραχυχρόνιεσ «επϊνυμεσ ζδρεσ», με «επιδότθςθ» από τοπικοφσ επιχειρθματικοφσ
ομίλουσ (ακόμθ και ΠΑΕ, βλ. ΠΑΟΚ ςτο ΑΠΘ) και ιδιωτικοποιθμζνουσ οργανιςμοφσ (πρϊθν ΔΕΚΟ, βλ.
ΔΕΘ ςτο Παν. Δυτ. Μακεδονίασ), που επικυμοφν να «χτίηουν» το «κοινωνικό» προφίλ τουσ, ενϊ θ
δθμόςια εκπαίδευςθ κατεδαφίηεται και εξωκείται ςτθν περαιτζρω επιχειρθματικοποίθςθ και
ιδιωτικοποίθςι τθσ.

Ζτςι αντιλαμβάνεται θ κυβζρνθςθ τθν «ζξοδο από τθν κρίςθ». Θ αποδοχι αυτϊν των «λφςεων»
ευτελιςμοφ τόςο τθσ διδαςκαλίασ όςο και των ςτοιχειωδϊν δικαιωμάτων των νζων επιςτθμόνων από τα
ΑΕΙ και τισ διοικιςεισ τουσ ςυνιςτά απαράδεκτθ ενζργεια. Θ αποδοχι του ευτελιςμοφ του ακαδθμαϊκοφ
λειτουργιματοσ κα ζχει αλυςιδωτζσ ςυνζπειεσ με κφρια τθν ακόμθ μεγαλφτερθ απϊλεια ςθμαντικοφ
ερευνθτικοφ δυναμικοφ, που κα προτιμιςει τθ μετανάςτευςθ από τθν ταπείνωςθ. Θ κυβζρνθςθ,
εξοικειωμζνθ με τθν κοροϊδία και το ψζμα, δεν πρόκειται να καλφψει τισ ανάγκεσ των ΑΕΙ ςε τακτικό
μόνιμο προςωπικό, αλλά τα κενά ςτο μζλλον κα καλφπτονται με «μακθτευόμενουσ» διδάςκοντεσ. Οι
ςυνζπειεσ για τθν ποιότθτα τθσ εκπαίδευςθσ και τθν ζρευνα ςτα πανεπιςτιμια, όπωσ επίςθσ και για τθν
υπόςταςθ του ακαδθμαϊκοφ δαςκάλου είναι περιςςότερο από προφανείσ.





Καλοφμε τουσ ςυναδζλφουσ να αντιςτακοφν με κάκε τρόπο ςτθν ουςιαςτικι κατάργθςθ των
εργαςιακϊν δικαιωμάτων και ςτθν υποβάκμιςθ των ακαδθμαϊκϊν λειτουργϊν και του πανεπιςτθμίου
ςυνολικά.
Απορρίπτουμε τα ςχζδια κυβζρνθςθσ - ΕΕ για εργαηόμενουσ πολλϊν ταχυτιτων, το πρόγραμμα
μακθτείασ, τα 6μθνα απαςχόλθςθσ ανζργων, τθν εκμετάλλευςθ άμιςκων διδακτόρων και υποψθφίων
διδακτόρων.
Διεκδικοφμε άμεςεσ προκθρφξεισ και διοριςμοφσ τακτικοφ προςωπικοφ ΔΕΠ, τεχνικοφ και διοικθτικοφ
προςωπικοφ ςτα ΑΕΙ, ςτο φψοσ των πραγματικϊν αναγκϊν, με πλιρθ απαςχόλθςθ, κανονικζσ
εργαςιακζσ ςχζςεισ, και αξιοπρεπείσ αμοιβζσ.
Απαιτοφμε γενναία αφξθςθ των δθμόςιων δαπανϊν για τθν Παιδεία και τθν Ζρευνα. Κάλυψθ του
ςυνόλου των εκπαιδευτικϊν/ερευνθτικϊν αναγκϊν από τον κρατικό προχπολογιςμό.

