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Ανοικτή επιστολή προς το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Μελών ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων με
μεγάλη ανησυχία και αγανάκτηση παρακολουθεί την εφαρμογή της οικονομικής
πολιτικής του «Μνημονίου» και στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Μετά από τις
σημαντικές περικοπές των μισθών και όλων των δώρων που υποβαθμίζουν την
ποιότητα ζωής των πανεπιστημιακών, μετά από την σημαντική περικοπή των
λειτουργικών δαπανών που υποβαθμίζουν ακόμα περισσότερο την ποιότητα του
εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου, καταγράφει τώρα ακόμα μία οδυνηρή
συνέπεια. Οι συμβασιούχοι διδάσκοντες του προεδρικού διατάγματος 407/1980
παραμένουν απλήρωτοι από τις αρχές του εξαμήνου. Αυτό ανάγκασε τους
διδάσκοντες της κατηγορίας αυτής, που αποτελούν πλήρη μέλη του Συλλόγου μας,
να σταματήσουν την παροχή διδακτικού έργου δωρεάν αφού δεν έχουν τα
στοιχειώδη για να επιβιώσουν. Κατά συνέπεια, νέα Τμήματα του Πανεπιστημίου μας
με λίγα μέλη ΔΕΠ που δεν επαρκούν να καλύψουν τις διδακτικές ανάγκες του
Τμήματός των, αναγκάστηκαν να αναστείλουν τη λειτουργία τους. Μετά την
πληροφορία ότι ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου υπέγραψε τις συμβάσεις τους, τα
μέλη των διδασκόντων π.δ.407/1980, προς τιμήν τους, αποφάσισαν να επανέλθουν
στις αίθουσες διδασκαλίας. Παρά την πατριωτικού χαρακτήρα αυτή πράξη, που
αποδεικνύει για μια ακόμα φορά το κλίμα και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες
εκτελείται διδακτικό έργο στα ελληνικά πανεπιστήμια και αποστομώνει την
ενορχηστρωμένη δυσφήμισή τους, η άποψη μας είναι ότι το πρόβλημα παραμένει
άλυτο και ως συνέπεια ιδιαίτερα τα νέα Τμήματα βρίσκονται υπό διωγμό. Καλούμε
την πολιτεία να προχωρήσει στη θεσμική και οικονομική επίλυση του προβλήματος
των συμβασιούχων διδασκόντων αντιμετωπίζοντάς τους ως ισότιμα μέλη ΔΕΠ.
Παράλληλα, επαναδιατυπώνουμε τη θέση μας ότι η κατηγορία αυτή των
διδασκόντων πρέπει βαθμιαία και από τώρα να εκλείψει με την προκήρυξη και
διορισμό τακτικών μελών ΔΕΠ αρχίζοντας άμεσα με τον διορισμό όλων των μέχρι
σήμερα εκλεγμένων μελών ΔΕΠ. Δηλώνουμε ότι ο Σύλλογός μας συμπαραστέκεται
στους αγώνες των συμβασιούχων συναδέλφων μας και επιφυλάσσεται να προτείνει
την αναστολή της λειτουργίας του Πανεπιστημίου μας στα συλλογικά του όργανα.
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