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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΘΕΜΑ: Αυθαίρετη ερμηνεία του Υπουργείου αφαιρεί τη δυνατότητα εξέλιξης των μη μόνιμων
επίκουρων καθηγητών σε αναπληρωτές καθηγητές

Ο Ν.4009/2011 περιόριζε σε τρεις βαθμίδες καθηγητών τις κατηγορίες μελών ΔΕΠ,
και όριζε ελάχιστο χρόνο παραμονής στη βαθμίδα του επίκουρου και του αναπληρωτή τα
έξη και τέσσερα έτη αντίστοιχα (άρθρο 18,3). Για δε τους υπηρετούντες με θητεία
επίκουρους έδινε την επιλογή, με τη συμπλήρωση τριετίας από τον διορισμό να ζητήσουν
είτε ανανέωση της θητείας τους, είτε μονιμοποίηση στη βαθμίδα, είτε εξέλιξη (άρθρο
77,4β).
Παρόμοια, αλλά τετραετής προθεσμία δόθηκε με τον Ν.4115/2013 (άρθρο 34,4)
στους νεοεκλεγέντες ή εκλεγόμενους επίκουρους. Στη συνέχεια, με τους Ν.4386/2016
(άρθρο 70,1) και
Ν.4405/2016 (άρθρο 4,1) η δυνατότητα είτε εξέλιξης, είτε
μονιμοποίησης, συμπεριέλαβε και τους υπηρετούντες Λέκτορες, με μείωση του χρόνου
παραμονής σε οποιαδήποτε βαθμίδα στα τρία έτη.
Όμως το υπουργείο, με την εγκύκλιο Φ.122.1/88/119483/Z2 (20-7-2016) ορίζει
αυθαίρετα, και σε αντίθεση με τις ρητές διατάξεις του νόμου που υποτίθεται πως
ερμηνεύει, ότι «οι επί θητεία Επίκουροι Καθηγητές μπορούν να αιτηθούν την εξέλιξή τους
στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, οποτεδήποτε επιθυμούν μετά τη δημοσίευση της
πράξης μονιμοποίησής τους». [1]
Το υπουργείο δηλαδή, αντί να ρυθμίζει όσο είναι δυνατό την διοικητική αταξία που
δημιουργείται με τις συνεχείς, πρόχειρες, αποσπασματικές και συχνά αντικρουόμενες
θεσμικές πρωτοβουλίες των τελευταίων ετών, με τις αυθαίρετες ερμηνευτικές απόψεις
του, εντείνει τις περιπλοκές και την αβεβαιότητα για σημαντική μερίδα των καθηγητών
στα ΑΕΙ.
Παρά τις επισημάνσεις της συγκεκριμένης αυθαιρεσίας από τη Σύγκλητο του ΑΠΘ,
από την επερώτηση στη Βουλή του κ.Φορτσάκη [2], και από τη Σύνοδο Πρυτάνεων, το
υπουργείο αδρανεί και δεν έκανε καμία διορθωτική ενέργεια.
Η ΚΙΠΑΝ διαμαρτύρεται έντονα, και καλεί το υπουργείο να προχωρήσει χωρίς
καθυστέρηση σε διόρθωση της συγκεκριμένης εγκυκλίου.
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[1] https://www.esos.gr/sites/default/files/articles-legacy/egiklios_aei_esos.pdf
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