2Η ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΠΡΟΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΚΑΙ ΤΕΙ:
ΑΠΟΛΥΣΤΕ ΤΟΥΣ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΥΣ!!
Τη 2η Ιουνίου 2011 το υπουργείο παιδείας αποστέλλει σε όλα τα ΑΕΙ
(Πανεπιστήµια και ΤΕΙ) της χώρας έγγραφα (Φ.122.5/36/62591/Β2 και
Φ.11/62555/Ε5/3.6.2011) στα οποία ζητά στοιχεία για τους υπηρετούντες
διδάσκοντες και τις υπηρετούσες διδάσκουσες ενόψει του επικαλούµενου
προγραµµατισµού για το επόµενο ακαδηµαϊκό έτος. Ο προγραµµατισµός
αφορά τις προσλήψεις συµβασιούχων διδασκόντων και διδασκουσών Π∆
407/80 για τα Πανεπιστήµια και επιστηµονικών-εργαστηριακών συνεργατών
για τα ΤΕΙ.
Στο ίδιο έγγραφο ρητώς αναγγέλλει πως «… δεν θα δοθούν θέσεις εκτάκτου ή
ωροµισθίου προσωπικού σε Τµήµατα στα οποία υπηρετούν περισσότερα από
25 ∆ΕΠ για τα Πανεπιστήµια και 15 µέλη ΕΠ για τα ΤΕΙ».

Προτού να αποσταλεί το πρόσφατο έγγραφο που οδηγεί σαφώς σε
καταργήσεις µαθηµάτων και απολύσεις, κατά το ακαδηµαϊκό έτος 2008-2009
υπήρχαν πάνω από 2500 διδάσκοντες Π∆ 407/80, οι οποίοι κάλυπταν µεγάλο
µέρος των διδακτικών αναγκών ιδίως στα περιφερειακά Πανεπιστήµια και
περισσότεροι από 2000 συµβασιούχοι διδάσκοντες και διδάσκουσες στα ΤΕΙ
ως επιστηµονικό-εργαστηριακό προσωπικό.
Κατά το ακαδηµαϊκό έτος 2010-11 ο αριθµός των διδασκόντων και
διδασκουσών 407/80, και των εργαστηριακών-επιστηµονικών συνεργατών
µειώθηκε συντριπτικά εξαιτίας των τετραετών προγραµµατισµών και των
περικοπών που αποφάσισε το Υπουργείο Παιδείας. Αποτέλεσµα δεκάδες
καταργήσεις µαθηµάτων και απολύσεις διδασκόντων και διδασκουσών έχουν
ήδη λάβει χώρα σε όλα τα Πανεπιστήµια και ΤΕΙ, περιφερειακά και κεντρικά.
Από το επόµενο ακαδηµαϊκό έτος 2011-2012 τα ΑΕΙ ολόκληρης της
χώρας θα αντιµετωπίσουν το φάσµα της οριστικής αναστολής λειτουργίας
τους. Εν τοις πράγµασι, οι απολύσεις επιφέρουν συρρίκνωση των
προγραµµάτων σπουδών, αλλαγή στη φυσιογνωµία των πτυχίων,
εισαγωγή ανταποδοτικών κριτηρίων, δηλαδή διδάκτρων, για τους

φοιτητές οι οποίοι θα κληθούν να επωµισθούν το οικονοµικό βάρος της
υποχρηµατοδότησης των ΑΕΙ και κυρίως, κάθετη πτώση της ποιότητας της
παρεχόµενης εκπαίδευσης. Τα Πανεπιστήµια και τα ΤΕΙ θα απολέσουν τον
ερευνητικό και ακαδηµαϊκό χαρακτήρα τους και θα µετατραπούν σε
εκπαιδευτήρια και κέντρα κατάρτισης αφού στερούνται, εκτός των άλλων, της
νέας γενιάς επιστηµόνων.
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επωµιστούν υπέρµετρο και δυσανάλογο των ακαδηµαϊκών υποχρεώσεών
τους φόρτο εργασίας. Επιπλέον η υποτιθέµενη αξιολόγησή τους θα
οδηγήσει σε περαιτέρω απολύσεις µε πρώτα θύµατα τους λέκτορες και
τους επί θητεία επίκουρους.
Ενόψει της εφαρµογής των προτάσεων Πανάρετου κατά το
έγγραφο της 2ης Ιουνίου και επειδή η ηγεσία της ΠΟΣ∆ΕΠ αποφεύγει
συστηµατικά να πάρει σαφή θέση για τα διογκούµενα προβλήµατα των
συµβασιούχων διδασκόντων και διδασκουσών καλούµε:
- όλους τους πανεπιστηµιακούς-µέλη ∆ΕΠ να συµµετάσχουν στις
ανοιχτές συνελεύσεις της πλατείας Συντάγµατος αλλά και σε όλες τις πόλεις
της Ελλάδα αναδεικνύοντας ως µείζον πρόβληµα τον αφανισµό της
δηµόσιας και δωρεάν παιδείας,
- ολόκληρη την πανεπιστηµιακή κοινότητα να συµµετάσχει στις
κινητοποιήσεις της 15ης Ιουνίου αποκλείοντας τη Βουλή (ηµέρα ψήφισης
του µεσοπρόθεσµου προγράµµατος) και να δηµιουργήσει οµάδες για να
ενηµερώσουν τους πολίτες σε κεντρικά σηµεία της Αθήνας και σε όλες
τις πόλεις της Ελλάδας που λειτουργούν πανεπιστήµια και ΤΕΙ.
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