Πανελλήνια Ομοζπονδία υλλόγων
Διδακηικού και Ερευνηηικού Προζωπικού
Διεφκυνςθ: Κτίριο Μακθματικοφ (ιςόγειο), Παν/πολθ, 15701 ΙΛΙΣΙΑ,
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: posdep.gr@gmail.com Ιςτοςελίδα: www.posdep.gr
Τθλζφωνο: 210 7276445 Fax: 210 7276449

ΕΚΣΕΛΕΣΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ
ΠΕΡΙΟΔΟ 2015-2017
Ακινα, 3 επτεμβρίου 2016

ΑΠΟΦΑΣΗ
Για τθ μετατροπι των μελϊν Ε.Ε.Π. και Ε.ΔΙ.Π ςε κακθγθτζσ πανεπιςτθμίου
Σο Τπουργείο Παιδείασ δυςτυχϊσ ςυνεχίηει με αυξανόμενθ ζνταςθ και ςυχνότθτα τθν
απαράδεκτθ διαδικαςία νομοκζτθςθσ για τα Πανεπιςτιμια με ρυκμίςεισ τθσ τελευταίασ
ςτιγμισ, οι οποίεσ δεν ζχουν καν ςυηθτθκεί ςτθ Βουλι και δεν ζχουν περάςει από διαβοφλευςθ με
κανζνα εμπλεκόμενο φορζα, επιβεβαιϊνοντασ για άλλθ μια φορά τθν αδιαφορία του, τόςο για τθν
κοινοβουλευτικι δεοντολογία όςο και για τον διάλογο με τθν ακαδθμαϊκι κοινότθτα. Με αυτζσ
τισ νομοκετικζσ πρακτικζσ το Τπουργείο απαξιϊνει και καταργεί από μόνο του τθν όποια
διαδικαςία «εκνικοφ διαλόγου» προςπάκθςε να κάνει.
Σο Τπουργείο Παιδείασ κατά τθν ψιφιςθ του νόμου "Ρυκμίςεισ για τθν ελλθνόγλωςςθ εκπαίδευςθ
...." ειςιγαγε τθν τελευταία ςτιγμι μια διάταξθ θ οποία δίνει το δικαίωμα ςε μζλθ του
Εργαςτθριακοφ Διδακτικοφ Προςωπικοφ (Ε.ΔΙ.Π.) και του Ειδικοφ και Εκπαιδευτικοφ Προςωπικοφ
(Ε.Ε.Π.) των Α.Ε.Ι. να ενταχκοφν ςε βακμίδα πανεπιςτθμιακοφ κακθγθτι (λζκτορα, θ οποία
μάλιςτα ζχει καταργθκεί με τον νόμο 4009/2011) με αίτθςι τουσ και μζςω μιασ κλειςτισ
διαδικαςία κρίςθσ.
Η ΠΟΔΕΠ κεωρεί ακαδθμαϊκά λάκοσ και θκικά απαράδεκτο να μετατρζπονται ςε λζκτορεσ και
κακθγθτζσ πανεπιςτθμίου τα μζλθ άλλων κατθγοριϊν προςωπικοφ με κλειςτζσ διαδικαςίεσ.
Αυτζσ δεν εξαςφαλίηουν τθν ποιότθτα τθσ κρίςθσ και μετατρζπουν ςε δθμοςιοχπαλλθλικι εξζλιξθ
τθν κρίςιμθ διαδικαςία ανάδειξθσ ακαδθμαϊκοφ προςωπικοφ επιφζροντασ καίριο χτφπθμα ςτθν
ανοικτι ακαδθμαϊκι κρίςθ των υποψθφίων ωσ προχπόκεςθ εκλογισ τουσ ςτα ΑΕΙ και εν τζλει
ςτθν ίδια τθν ζννοια του κακθγθτι πανεπιςτθμίου, πζραν τθσ καταφανοφσ ανιςοτιμίασ που
ειςάγει ςτο ςϊμα των διδαςκόντων. Σο εμβαλωματικό αυτό μζτρο που δικεν αποςκοπεί ςτθν
εικονικι κάλυψθ των τεραςτίων διδακτικϊν αναγκϊν δεν μπορεί να παρουςιάηει ωσ άλλοκι το ότι
αυτό ςυνζβθ και ςτο παρελκόν.
τθν περίοδο τθσ διαρροισ επιςτθμονικοφ προςωπικοφ ςτο εξωτερικό (brain drain) θ ρφκμιςθ
αυτι κλείνει τισ πόρτεσ ςε πολλοφσ νζουσ επιςτιμονεσ, που δεν ζτυχε με διετείσ ςυμβάςεισ
ζργου να τουσ ανοίξει θ πόρτα των πανεπιςτθμίων, αποςτερϊντασ τουσ ζτςι τθ δυνατότθτα να
επανενταχκοφν ςτον ελλθνικό ακαδθμαϊκό ιςτό.
Παράλλθλα, ςτρεβλϊνεται θ ςφνκεςθ του κακθγθτικοφ προςωπικοφ και ο προςανατολιςμόσ
των τμθμάτων, κακϊσ θ ρφκμιςθ αυτι αγνοεί τισ πραγματικζσ διδακτικζσ και ερευνθτικζσ
ανάγκεσ των τμθμάτων, αλλά και τισ διεκνείσ επιςτθμονικζσ εξελίξεισ. Σον τρόπο αυτό πολλά
τμιματα κα βρεκοφν με λζκτορεσ ςε γνωςτικά αντικείμενα που δεν χρειάηονται ενϊ ουςιαςτικά
κα παραμείνουν για πολλά χρόνια υποςτελεχωμζνα χωρίσ νζεσ κζςεισ, κακϊσ μπορεί ο ςυνολικόσ
αρικμόσ κακθγθτϊν του τμιματοσ να φαίνεται μεν επαρκισ, κα είναι όμωσ ανιςομερϊσ
κατανεμθμζνοσ ςτα γνωςτικά αντικείμενα του τμιματοσ.
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Επιπλζον, αποψιλϊνεται μια ολόκλθρθ κατθγορία διδακτικοφ προςωπικοφ, αυτι των Ε.ΔΙ.Π., θ
οποία καλφπτει ςυγκεκριμζνεσ διδακτικζσ ανάγκεσ ςτα τμιματα (από εργαςτθριακό –
εφαρμοςμζνο διδακτικό ζργο ζωσ και αυτοδφναμθ διδαςκαλία μακθμάτων), ενϊ πρακτικά δεν
αυξάνεται οφτε ανανεϊνεται ςυνολικά το εκπαιδευτικό προςωπικό.
Αςφαλϊσ υπάρχουν πολλοί αξιόλογοι ςυνάδελφοι μζλθ Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Ε.Π. που μποροφν να γίνουν
Πανεπιςτθμιακοί κακθγθτζσ, όπωσ ζχει αποδείξει θ μζχρι ςιμερα πραγματικότθτα, ωςτόςο αυτό
πρζπει να πραγματοποιθκεί με ακαδθμαϊκά κριτιρια, διαφάνεια και αξιοκρατία, με ςεβαςμό
ςτθν ακαδθμαϊκι φυςιογνωμία, τον προςανατολιςμό και τθ ςτρατθγικι των τμθμάτων και ςε
γνωςτικά αντικείμενα που είναι απαραίτθτα.
Η ΠΟΔΕΠ απαιτεί το Τπουργείο Παιδείασ
α) να αποςφρει άμεςα τθ ςυγκεκριμζνθ διάταξθ του νόμου, και
β) να ςτελεχϊςει τα ΑΕΙ με τθν προκιρυξθ νζων κζςεων κακθγθτϊν
.
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