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Ο αριθμός πιστώσεων βάσει ΠΔ 407/80 που δόθηκαν στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου για
το ακαδημαϊκό έτος 2009/10, δεν αντιστοιχεί με τους προγραμματισμούς των Γ.Σ.
των τμημάτων για τις διδακτικές τους ανάγκες, όπως προκύπτει από πρόσφατες
αποφάσεις γενικών συνελεύσεων τμημάτων και κοσμητειών.
Αυτή η πραγματικότητα μεταθέτει τη λύση του προβλήματος στις Γενικές
Συνελεύσεις των τμημάτων, που ως ακαδημαϊκά όργανα, καλούνται να διαχειριστούν
προβλήματα και να λάβουν αποφάσεις, οι οποίες εκτός του ότι θέτουν ζητήματα
νομιμοποίησης, ανατρέπουν πρακτικές που μέχρι σήμερα έχει υλοποιήσει το
Πανεπιστήμιο Αιγαίου στο θέμα της απασχόλησης των συναδέλφων του ΠΔ407/80.
Η ανατροπή των μέχρι σήμερα πρακτικών, οφείλεται στο γεγονός ότι για να
ξεπεράσουν το αδιέξοδο κάποιες Γ.Σ. οδηγούνται σε αποφάσεις για μη πλήρεις
συμβάσεις και κατά συνέπεια για περικοπή μισθού σε συναδέλφους συμβασιούχους,
στους οποίους όμως αναθέτουν διδακτικό έργο που αντιστοιχεί σε πλήρεις
συμβάσεις. Με τις αποφάσεις αυτές επιδιώκεται η κάλυψη των διδακτικών αναγκών
των τμημάτων και η εξασφάλιση της απασχόλησης όλων των συναδέλφων του
ΠΔ407/80 με μειωμένες αποδοχές, στην πραγματικότητα όμως, δημιουργείται ένα
απαράδεκτο προηγούμενο που θέτει, εκτός των άλλων ζητήματα ακαδημαϊκής
αξιοπρέπειας και συναδελφικής αλληλεγγύης.
Τα παραπάνω ζητήματα συνδέονται με το γεγονός ότι μέλη ενός ακαδημαϊκού
οργάνου καλούνται να αποφασίσουν για θέματα που αφορούν τις εργασιακές
συνθήκες και τα δικαιώματα άλλων συναδέλφων τους. Με τον τρόπο αυτό,
εγκαινιάζεται και στο Π.Α. μια λογική σύμφωνα με την οποία η λύση στο πρόβλημα
της έλλειψης των απαραίτητων πόρων για την κάλυψη των διδακτικών αναγκών, θα
είναι η παραπέρα ελαστικοποίηση των ευέλικτων και επισφαλών σχέσεων εργασίας
των συναδέλφων του ΠΔ 407/80.
Όμως, ΟΙ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΙ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ. Είναι
διδάσκοντες του Πανεπιστημίου Αιγαίου που έχουν πλήρες διδακτικό ωράριο και
πρέπει να έχουν τις αντίστοιχες πλήρεις απολαβές. Το ΚΣ Συλλόγου ΔΕΠ
Πανεπιστημίου Αιγαίου θεωρεί πως οι Γ.Σ. των Τμημάτων θα πρέπει να μην
υιοθετήσουν αυτή την πρακτική, αλλά να καταγράψουν τις ανάγκες σε διδακτικό
προσωπικό, που θα εξασφαλίζουν τις απαραίτητες συνθήκες για τη σωστή υλοποίηση
του προγράμματος σπουδών. Αν αυτές οι συνθήκες δεν πληρούνται, τις αρνητικές
συνέπειες δεν επιτρέπεται να τις επωμισθούν οι πιο αδύναμοι κρίκοι μέσα στο
διδακτικό προσωπικό.
Καλούμε τις Γ.Σ. των Τμημάτων και τη Σύγκλητο του Π.Α. να μην εφαρμόσουν
πρακτικές που, εκτός των άλλων, θέτουν σε κίνδυνο και την ίδια την ακαδημαϊκή
λειτουργία του Πανεπιστημίου, αλλά να υλοποιήσουν προηγούμενη απόφαση της
Συγκλήτου (Ιούνιος 2009) και να μεριμνήσουν ώστε να καλυφθούν πλήρως οι
διδακτικές ανάγκες και οι συνάδελφοι του ΠΔ407/80 να έχουν απολαβές που να
αντιστοιχούν πλήρως στο διδακτικό έργο που προσφέρουν στο Πανεπιστήμιο. Σε
καμία περίπτωση δεν δεχόμαστε ως Σύλλογος περικοπές μισθού σε συναδέλφους,
και την αναντιστοιχία μεταξύ παρεχόμενου και αμειβόμενου έργου.

Με βάση την σχετική πρόσφατη συζήτηση της Συγκλήτου, οι πρυτανικές αρχές, με
την ολοκλήρωση της υπογραφής των συμβάσεων για το χειμερινό εξάμηνο, να
επανεξετάσουν τη δυνατότητα κάλυψης μικρών αποκλίσεων/υπερβάσεων σε
ορισμένα Τμήματα, σε συνάρτηση με τις ανάγκες των τμημάτων και κατά το εαρινό
εξάμηνο.
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