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Θέμα: Οι θέσεις της Κίνησης Πανεπιστημιακής Αναβάθμισης για τη νυχτερινή μετατροπή μελών
ΕΔΙΠ και ΕΕΠ σε μόνιμους λέκτορες- Ο κατήφορος συνεχίζεται – Μια ακόμα μαύρη σελίδα για την
Ανώτατη Εκπαίδευση από την Κυβέρνηση των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ.
Η κυβερνητική πλειοψηφία ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ επιδόθηκε για μια ακόμη φορά στην προσφιλή της τακτική
της ψήφισης ρουσφετολογικών ρυθμίσεων στο σχέδιο νόμου [1] που αιφνιδιαστικά κατέθεσε και
ψήφισε, πάλι στο θερινό τμήμα, επιβεβαιώνοντας για άλλη μια φορά τον απέραντο σεβασμό που
τρέφει και την προσήλωσή της, τόσο στον διάλογο με την ακαδημαϊκή κοινότητα, όσο και στην
κοινοβουλευτική δεοντολογία. Μία απ’ αυτές τις ρυθμίσεις είναι η δήθεν «νομοτεχνική
βελτίωση», όπως παραπλανητικά την παρουσίασε προκειμένου να επιτύχει την ψήφισή της, για
την ένταξη των διδακτόρων μελών Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (ΕΔΙΠ) και Ειδικού
Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) σε βαθμίδα μόνιμου Λέκτορα, με κλειστή διαδικασία.
Πρόκειται για διάταξη που είχε εισαχθεί ξανά ως τροπολογία και τον προηγούμενο Απρίλιο, και
αποσύρθηκε μετά από αντιδράσεις συναδέλφων κοινοβουλευτικών, με την Αν. Υπουργό να
δηλώνει τότε ότι «χρειάζεται μια ευρύτερη συζήτηση».[2]
Οι σημερινοί ΕΔΙΠ με διδακτορικό είναι στη συντριπτική τους πλειοψηφία πρώην υποψήφιοι
διδάκτορες και μεταδιδάκτορες, οι οποίοι απασχολούνταν σε ερευνητικά προγράμματα με
συμβάσεις και μισθούς πλήρους απασχόλησης ή και συμβάσεις με ελάχιστο οικονομικό τίμημα.
Αυτό το δυναμικό εμφανίστηκε ότι κάλυπτε πάγιες και διαρκείς διοικητικές ανάγκες των ΑΕΙ και με
τον περίφημο και άκρως ρουσφετολογικό νόμο Παυλόπουλου μονιμοποιήθηκε σε θέσεις
διοικητικών υπαλλήλων Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (ΙΔΑΧ). Ο νόμος 4009 πρoέβλεπε την
ένταξη τους σε θέσεις ΕΔΙΠ μετά τη δημοσίευση του Οργανισμού, κάτι που έγινε τελικά με νέο
νόμο το 2014. Τώρα, η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ, με την τροπολογία αυτή, δίνει πλέον στο
προσωπικό αυτό τη δυνατότητα ένταξης στη βαθμίδα του μόνιμου Λέκτορα, χωρίς προκήρυξη.
Η ένταξη σε βαθμίδα μόνιμου Λέκτορα, χωρίς στο ισχύον θεσμικό πλαίσιο να προβλέπεται ύπαρξη
βαθμίδας Λέκτορα -μόνιμου ή όχι- είναι πρόδηλα νομικά ερευνητέα. Πέρα όμως από την πτυχή
αυτή, η ρύθμιση οδηγεί σε πληθώρα άλλων στρεβλώσεων και προβλημάτων:
1. Οι κλειστές διαδικασίες δεν εξασφαλίζουν την ποιότητα της κρίσης και μετατρέπουν σε
δημοσιοϋπαλληλική εξέλιξη την κρίσιμη διαδικασία ανάδειξης ακαδημαϊκού προσωπικού,
αφαιρώντας τη δυνατότητα συμμετοχής σ’ αυτήν των νέων επιστημόνων στην Ελλάδα και το
εξωτερικό, ενδεχομένως με υψηλότερα ακαδημαϊκά προσόντα από τους κρινόμενους προς
ένταξη.
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2. Η κατανομή αυτού του δυναμικού δεν μπορεί, σε επίπεδο πληθυσμού κατ’ αρχήν, να
ικανοποιήσει ανάγκες σε προσωπικό των επιμέρους Τμημάτων των ΑΕΙ. Τούτο επειδή το
προσωπικό αυτό κατά κύριο λόγο είναι κατανεμημένο σε Σχολές Θετικής Κατεύθυνσης με
εργαστήρια και μάλιστα με ιδιαίτερη συγκέντρωση σε μεγάλα εργαστήρια, τα οποία είχαν
μεγάλη δραστηριότητα ερευνητικών και μελετητικών έργων τις περασμένες δεκαετίες. Πέραν
όμως αυτού, οι ανάγκες των Τμημάτων σε διδακτικό προσωπικό με συγκεκριμένα γνωστικά
αντικείμενα, όπως αυτές είναι ιεραρχημένες από τα ίδια τα Τμήματα, σε καμία περίπτωση δεν
μπορούν να ικανοποιηθούν από την κατανομή των γνωστικών αντικειμένων των μελών ΕΔΙΠ.
Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι ένα Τμήμα μπορεί να εμφανιστεί μετά την ένταξη αυτού του
προσωπικού να έχει συγκριτικά μεγάλο αριθμό μελών ΔΕΠ, αλλά ταυτόχρονα οι ανάγκες του
για συγκεκριμένα γνωστικά αντικείμενα να παραμένουν υπαρκτές. Τα Τμήματα αυτά θα
στερηθούν πρακτικά για πολλά χρόνια τη δυνατότητα να διεκδικήσουν θέσεις νέου
προσωπικού για να καλύψουν τις ανάγκες που ήδη έχουν και που θα συνεχίσουν να έχουν.
3. Δυστυχώς, πολλά Τμήματα θα αναγκαστούν να προσαρμόσουν τα προγράμματα σπουδών
τους όχι στις ανάγκες γνώσεων που πρέπει να έχουν οι απόφοιτοί τους σύμφωνα με τις
διεθνείς τάσεις και επιστημονικές εξελίξεις, αλλά στις δυνατότητες διδασκαλίας που θα
διαμορφωθούν μετά την ένταξη του προσωπικού αυτού σε θέσεις ΔΕΠ.
4. Οι κατηγορίες του προσωπικού (ΕΔΙΠ και ΕΕΠ) που αποψιλώνονται με τη διαδικασία ένταξης
στην κατηγορία ΔΕΠ εξυπηρετούν συγκεκριμένες εκπαιδευτικές ανάγκες (“επιτελούν διδακτικό
και εργαστηριακό έργο” [Ν4009/2011, αρ. 29] και μάλιστα αυτοδύναμο [Ν4186/2013, αρ.39,
παρ.27]). Δεν υφίστανται πλέον οι ανάγκες αυτές, ή μήπως οι μετακινούμενοι ήταν
αργόμισθοι, ώστε να μη λαμβάνεται υπόψη το κενό που δημιουργείται, και το Υπουργείο να
μιλά ψευδώς στην ανακοίνωσή του για «πρόσληψη προσωπικού»; Αν θα καλύπτονται οι
ανάγκες αυτές και από τη νέα θέση, ποια είναι τελικά η σκοπιμότητα της ρύθμισης;
Η τελευταία φορά, πριν από πολλά χρόνια, που ίσχυσε ανάλογη ρύθμιση τουλάχιστον προέβλεπε
ανοικτή προκήρυξη της θέσης στη βαθμίδα (μη μόνιμου) Λέκτορα. Δυστυχώς, για άλλη μια φορά,
η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ κατάφερε να ξεπεράσει σε όλα το «παλιό σάπιο σύστημα», που ενώ
υποτίθεται ότι πολεμά μετά μανίας, το χρησιμοποιεί ως υπόδειγμα προς μίμηση. Δυστυχώς, τα
παιδιά του συστήματος είναι χειρότερα από τους γονείς τους.
Το ελάχιστο που οφείλει να κάνει η κυβέρνηση είναι
να καταργήσει αμέσως τη ρύθμιση αυτή και
να προχωρήσει στην κατεύθυνση προκήρυξης νέων θέσεων μελών ΔΕΠ, όπως κατ’
επανάληψη έχει υποσχεθεί. Αλήθεια, έχουν εξασφαλισθεί οι πιστώσεις για εκείνες τις 500
θέσεις χωρίς πίστωση που έταξε πριν λίγους μήνες στα ΑΕΙ; Πότε θα προκηρυχθούν; Όταν
θα δοθεί και η 13η σύνταξη;
Κλείνοντας, δηλώνουμε ότι με τη θέση μας αυτή δεν παραγνωρίζουμε το γεγονός ότι μέρος των
υπηρετούντων σε θέσεις ΕΔΙΠ διαθέτει προσόντα με τα οποία θα μπορέσουν να καταλάβουν
θέσεις μελών ΔΕΠ σε βαθμίδα ίσως ανώτερη της εισαγωγικής. Άλλωστε υπάρχουν αρκετά τέτοια
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παραδείγματα στο παρελθόν. Όμως, μία από τις αρχές που οδηγούν στην αναβάθμιση του
Πανεπιστημίου είναι και η προσήλωση στις πάγιες και διεθνώς επικρατούσες ακαδημαϊκές
διαδικασίες. Η κυβέρνηση των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ με την πολιτική της στην εκπαίδευση διαρκώς κινείται
στην αντίθετη κατεύθυνση, αυτή της υποβάθμισης και της ισοπέδωσης.
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