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Αξιότιμε κύριε Πρωθυπουργέ,
Ως πανεπιστημιακοί δάσκαλοι, απευθυνόμαστε σε εσάς καθώς το θέμα που θίγουμε αφορά
την εθνική πολιτική και δεν περιορίζεται στις αρμοδιότητες ενός μόνο υπουργείου.
Κύριε Πρωθυπουργέ, γνωρίζετε και εσείς ότι η χώρα μας, επιπλέον της ιστορίας, του
πολιτισμού και του περιβάλλοντός της, ως προνομιακά πεδία διάκρισης και ανάπτυξης
διαθέτει την παιδεία και την έρευνα. Εξάλλου και ο ίδιος προσωπικά είχατε αναγνωρίσει
την ιδιαίτερη σημασία της παιδείας και είχατε δεσμευτεί ότι αυτή δεν θα υπαχθεί στους
όρους του Μνημονίου. Εξάλλου θα ήταν καταστροφικό μια οικονομική κρίση λίγων ετών ή
ακόμα και δεκαετιών να οδηγήσει σε αποδιάρθρωση της παιδείας, η οποία θα είχε
μακροπρόθεσμες, ίσως και ανεπίστρεπτες επιπτώσεις για τη χώρα.
Δυστυχώς, όμως, η πραγματικότητα είναι διαφορετική. Η παιδεία, ιδίως δε ο χώρος της
ανώτατης εκπαίδευσης και της έρευνας, υφίσταται δραματικές επιπτώσεις από την
τρέχουσα πολιτική εφαρμογής του Μνημονίου. Επιπλέον των μεγάλων περικοπών στις
πιστώσεις, έχουν προστεθεί και η εφαρμογή της αναλογίας «1 πρόσληψη για κάθε 5
αποχωρήσεις» στις προκηρύξεις νέων θέσεων, οι απάνθρωπες καθυστερήσεις στο διορισμό
εκλεγμένων μελών ΔΕΠ, η απογύμνωση των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων από τεχνικό και
λοιπό βοηθητικό προσωπικό, καθώς και απαράδεκτες παλινωδίες και καθυστερήσεις στην,
ήδη απειροελάχιστη, ενίσχυση της έρευνας.
Διευκρινίζουμε πως είμαστε διατεθειμένοι να στηρίξουμε κάθε σοβαρή προσπάθεια
εξορθολογισμού των δαπανών και της δομής-χωροθέτησης των πανεπιστημιακών
ιδρυμάτων, να βοηθήσουμε στην αντιμετώπιση κάθε λογής φαινομέμων ανομίας και
αδιαφάνειας στο χώρο των πανεπιστημίων και να υποστηρίξουμε ριζικές αλλαγές στο χώρο

των ΑΕΙ που θα βελτιώσουν την πανεπιστημιακή εκπαίδευση στη χώρα μας. Για να γίνουν,
όμως, όλα αυτά είναι απολύτως αναγκαία η εξαίρεση της παιδείας από το Μνημόνιο και το
σταμάτημα της απαξίωσης του πανεπιστημιακού χώρου. Δεν μπορούν να γίνουν σοβαρές
αλλαγές με απογυμνωμένα και πτωχευμένα πανεπιστήμια και με απαξιωμένους και άθλια
αμειβόμενους πανεπιστημιακούς.
Κύριε Πρωθυπουργέ, σας καλούμε σε άμεση αναθεώρηση της πολιτικής απέναντι στην
παιδεία, ώστε να μη συνδέσετε τη διακυβέρνησή σας με την κατάρρευση του
εκπαιδευτικού συστήματος της Ελλάδας. Συγκεκριμένα ζητάμε από εσάς να λάβετε άμεσα
πρωτοβουλίες τουλάχιστον για τα εξής:
-

-

-

Κατάργηση της αναλογίας 1:5 από την παιδεία – να καλυφθούν άμεσα οι
ουσιαστικές ανάγκες των ιδρυμάτων σε διδακτικό και τεχνικό προσωπικό. Αν δεν
αλλάξει αυτό σύντομα στα πανεπιστήμια θα ανατραπεί η ηλικιακή πυραμίδα, με
προφανές ολέθριο αποτέλεσμα τη γήρανση του πληθυσμού τους. Συμφωνούμε ότι
χρειάζεται εξορθολογισμός στην κατανομή του προσωπικού στα ΑΕΙ αλλά αυτός δεν
επιτυγχάνεται με τέτοιες οριζόντιες ρυθμίσεις
Άμεση πρόσληψη των εκλεγμένων μελών ΔΕΠ
Να μην γίνουν πάλι περικοπές των πιστώσεων των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων
αλλά να προχωρήσει ο άμεσος εξορθολογισμός τους σε συνεργασία με τις
διοικήσεις τους
Άμεση κατάρτιση νέου μισθολογίου των πανεπιστημιακών με αξιοπρεπείς αμοιβές
που να συνάδουν με τα προσόντα και τη θέση τους ως δημόσιοι λειτουργοί
Επιτάχυνση της χρηματοδότησης της έρευνας με σαφή και αξιόπιστο
προγραμματισμό της
Παράλληλα, άμεση προώθηση νέου νόμου για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση με
χαρακτηριστικά την ενίσχυση της αυτοδιοίκησης, την κοινωνική λογοδοσία, τη
διαφάνεια, την εξωστρέφεια και ένα σύστημα διοίκησης που να ανταποκρίνεται
στις νέες συνθήκες

Αισιοδοξώντας ότι θα ακούσετε την έκκλησή μας.
Με τιμή,
Κίνηση Πανεπιστημιακής Αναβάθμισης Πάτρας
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