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Θέμα: Απαράδεκτη η πελατειακή απόφαση του προεδρείου της ΠΟΣΔΕΠ να ζητήσει
«λεκτοροποίηση» ΕΔΙΠ και ΕΕΠ
Στη συνεδρίαση της 11μελούς Εκτελεστικής Γραμματείας της ΠΟΣΔΕΠ στις 7-1-2019, καταλήξαμε
μετά από εκτενή συζήτηση σε κοινή απόφαση (βλ. [1]) για το νέο νομοσχέδιο του υπουργού
παιδείας, ο οποίος συνεχίζει να προωθεί την πολιτική για κατάργηση των ΤΕΙ μέσω πελατειακού
τύπου ανταλλαγμάτων, αποδιαρθρώνοντας την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Στη συνέχεια, ο
απερχόμενος πρόεδρος Στάθης Ευσταθόπουλος, λίγο πριν ανακοινώσει την υποψηφιότητά του για
πρύτανης του ΕΚΠΑ, εισηγήθηκε και πέτυχε να εκδοθεί απόφαση με την οποία η ΠΟΣΔΕΠ ζητά την
«εξέλιξη» στη βαθμίδα του λέκτορα, με κλειστή διαδικασία, των μελών ΕΔΙΠ και ΕΕΠ που έχουν
διδακτορικό, παράλληλα με το αίτημα για επαναφορά της καταργημένης βαθμίδας του λέκτορα (*)
ως εισαγωγικής στην κατηγορία μελών ΔΕΠ (βλ. [2]).
Η λεκτοροποίηση των ΕΔΙΠ & ΕΕΠ απασχόλησε τη συνεδρίαση της ΕΓ χωρίς να είναι θέμα στην
Ημερήσια Διάταξη, χωρίς να περιλαμβάνεται κάτι σχετικό στο υπό συζήτηση νομοσχέδιο που έχει
κατατεθεί στη Βουλή, και χωρίς αυτό να έχει τεθεί – όπως μας διαβεβαίωνε ο ίδιος – από πλευράς
υπουργείου. Εξάλλου, τέτοιο θέμα έπρεπε να αποφασιστεί από τη Διοικούσα Επιτροπή ή το
Συνέδριο. Όμως σε τέτοιες αυθαιρεσίες και παρατυπίες μάς έχει συνηθίσει, και η μεθόδευση είχε
ξεκινήσει στην πρόσφατη σύνοδο πρυτάνεων (15/12/2018), όπου το θέμα το είχε θέσει ο ίδιος χωρίς
να υπάρχει σχετική θέση της ΠΟΣΔΕΠ και, όπως μας ενημέρωσε, δήθεν «απασχόλησε αρκετά τη
Σύνοδο», αλλά δεν περιλαμβάνεται στις αποφάσεις της.
Σημειώνεται ότι το σύνολο των μελών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π., Ε.Τ.Ε.Π. και των διοικητικών υπαλλήλων του
Ιδρύματος αποτελούν χωριστή από το ΔΕΠ ομάδα εκλεκτόρων στις πρυτανικές εκλογές με βαρύτητα
20% ανεξάρτητα από τον αριθμό τους. Η σκοπιμότητα λοιπόν του Σ. Ευσταθόπουλου, υποψήφιου
πρύτανη του ΕΚΠΑ, που χρησιμοποιεί την πλειοψηφία του στην ΠΟΣΔΕΠ για μια ψηφοθηρική
απόφαση, όπως και άλλων ενδεχομένων υποψηφίων, είναι προφανής και συνιστά ατόπημα
πρωτοφανές για την ΠΟΣΔΕΠ. Η πλειοψηφία στα όργανα της ΠΟΣΔΕΠ χρησιμοποιούνταν, κακώς, και
επί προεδρίας Απέκη, για θέσεις και αποφάσεις που δεν εξέφραζαν την πλειοψηφία των
πανεπιστημιακών, αλλά για να προβάλλουν την ιδεολογία τους, όχι όπως τώρα γίνεται για
εξυπηρέτηση στενών συμφερόντων και ίδιον όφελος.
Εξηγείται επίσης γιατί, παρά τις προτάσεις για περαιτέρω συζήτηση του θέματος και αναβολή, έστω
της ανακοίνωσης της απόφασης όσο συζητείται το νομοσχέδιο, επέμειναν (Χαράλαμπος Φείδας –
«Ενωτική Πρωτοβουλία» και Ευγενία Μπουρνόβα – «Αριστερή Μεταρρύθμιση») η απόφαση για
λεκτοροποίηση να ληφθεί και να ανακοινωθεί αμέσως, να μην αποκρυβεί και να προλάβουμε το
υπουργείο παιδείας (για να λέμε μετά «κατόπιν ενεργειών μου…»).
Υπήρξαν ήδη έντονες αντιδράσεις από σημαίνοντες πανεπιστημιακούς που πρόσκεινται, όπως και ο
Σ. Ευσταθόπουλος, στην αξιωματική αντιπολίτευση. Ίσως για αυτό το λόγο, κατά την παρουσίαση
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των θέσεων της ΠΟΣΔΕΠ για το νομοσχέδιο στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής, δεν
αναφέρθηκε στη «λεκτοροποίηση» αλλά αρκέστηκε να καταθέσει την πρόταση στα πρακτικά. Ομως,
ανεξάρτητα από την τύχη της πρότασης, έχει ήδη συντελεστεί το προσδοκώμενο αποτέλεσμα, να
καταγραφεί η ευμενής στάση προς μια μερίδα εκλεκτόρων, στην οποία περιλαμβάνονται επιπλέον
και οι εντασσόμενοι από τα τμήματα των ΤΕΙ που συγχωνεύονται.
Δεν είναι όμως προφανές ποιο είναι το πιθανό αντάλλαγμα στην υπηρεσία που προσφέρει το
σημερινό προεδρείο της ΠΟΣΔΕΠ στο υπουργείο, καθώς εμφανίζεται να ζητούν οι ίδιοι οι
πανεπιστημιακοί κάτι που επιχειρήθηκε με μεθόδευση στο παρελθόν από την κυβέρνηση και
αποσύρθηκε μετά από έντονες αντιδράσεις (βλ. [3,4]). Ούτε είναι προφανές πώς γίνεται η πρόταση
να ψηφίζεται πειθήνια ως έχει χωρίς τροποποιήσεις από τα μέλη της παράταξης του
Σ.Ευσταθόπουλου και των παρατάξεων – δορυφόρων του στην ΕΓ, όταν κατά τη συζήτηση είχαν
εκφράσει ουσιώδεις επί μέρους αντιρρήσεις, όπως να μην αφορά τα μέλη ΕΕΠ, να γίνεται με ανοικτή
προκήρυξη, να μην αποδεχτούμε τώρα σχετική τροπολογία κ.α.
Επί της ουσίας, εμείς δεν επιδιώκουμε να γίνουμε αρεστοί, και έχουμε τοποθετηθεί αναλυτικά για
τα προβλήματα που έχει η «λεκτοροποίηση» των μελών ΕΔΙΠ και ΕΕΠ (βλ. [2]). Το επιχείρημα τότε
από πλευράς υπουργείου ήταν ότι είχαν τα προσόντα και πρέπει να εξελίσσονται (παρόλο που αυτές
οι κατηγορίες προσωπικού δεν αποτελούν προθάλαμο του ΔΕΠ). Τώρα χρησιμοποιήθηκε από το
προεδρείο της ΠΟΣΔΕΠ πρόσθετο επιχείρημα, ότι πρέπει να γίνουν λέκτορες καθώς αδικούνται
επειδή, με τις (απαράδεκτες - αυτό το αποδέχονται) συγχωνεύσεις, γίνονται λέκτορες οι (λίγοι
εναπομείναντες) καθηγητές εφαρμογών των ΤΕΙ χωρίς διδακτορικό. Το επιχείρημα αυτό στερείται
ακαδημαϊκού ήθους, αφού επικαλείται μια αντιακαδημαϊκή χαριστική ρύθμιση, την οποία ζητά να
επεκταθεί.
Για την ΚΙΠΑΝ είναι θέση αρχής, που υιοθετείται και από την ΠΟΣΔΕΠ, η ανανέωση του ΔΕΠ να
γίνεται με ανοικτή και ακαδημαϊκή διαδικασία. Το γεγονός ότι υπήρξαν στο παρελθόν ειδικές
ευνοϊκές ρυθμίσεις ή ότι και με τις κανονικές διαδικασίες έγιναν κάποιοι καθηγητές με μειωμένα
προσόντα, δεν επιτρέπει την επανάληψη τέτοιων φαινομένων, αν ο στόχος είναι η αναβάθμιση του
πανεπιστημίου.
Η κατηγορία μελών ΕΔΙΠ και ΕΕΠ είναι απαραίτητη για την ομαλή εκπαιδευτική και ερευνητική
λειτουργία του πανεπιστημίου σε πολύ μεγαλύτερους αριθμούς από τους ήδη υπηρετούντες και
δεν πρέπει να απογυμνωθεί. Αντίθετα, πρέπει να δοθούν νέες θέσεις, και ΔΕΠ και βοηθητικού
προσωπικού, ανάλογα με τις πραγματικές ανάγκες και όχι με τις πλασματικές ανάγκες που
δημιουργούνται στα νεοφυή πανεπιστημιακά τμήματα που αθρόα ιδρύει το υπουργείο με την
κατάργηση των ΤΕΙ.
Όσο για το Προεδρείο της ΠΟΣΔΕΠ και τη στάση του, ας το κρίνουν οι συναδέλφισσες και
συνάδελφοι που καλούνται αυτές τις μέρες σε εκλογές στους Συλλόγους για εκπροσώπους στο
προσεχές 14ο συνέδριο της ΠΟΣΔΕΠ (22-24/2/2019), όπου θα αναδειχθεί η νέα διοίκηση για την
επόμενη διετία.
Εμείς συνεχίζουμε ακαδημαϊκά και ακηδεμόνευτα.

ΚΙΝΗΣΗΣ
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(*) Σημείωση
Ως προς την επαναφορά της βαθμίδας του λέκτορα, πράγματι περιλαμβάνεται στο πρόγραμμα που
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ψηφίστηκε στο τελευταίο συνέδριο της ΠΟΣΔΕΠ, όμως ήταν τόσο σημαντικό και ψηλά στις προτεραιότητες
του προεδρείου, που στο υπόμνημα (17/5/2018) προς τον υπουργό στην πρώτη συνάντηση μαζί του δεν
περιλαμβανόταν στα πέντε αιτήματα για τους λέκτορες, όπως δεν υπήρχε θέση και αίτημα για λεκτοροποίηση
των ΕΔΙΠ και ΕΕΠ. Και θα είναι πραγματικά αδικία και υποτίμηση να χρησιμοποιηθεί σήμερα ως εισαγωγική
βαθμίδα αυτή του λέκτορα, όταν επί τόσα χρόνια είχε σταματήσει η προκήρυξη νέων θέσεων ΔΕΠ και έχει
συσσωρευτεί πληθώρα επιστημονικού δυναμικού με πολύ περισσότερα από τα βασικά απαιτούμενα
προσόντα.
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