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Απόφαση
Για τις προτεραιότητες στην κατανομή των νέω ν θέσεων
διδακτικού προσωπικού

Ο Υπουργός Παιδείας με πρόσφατη απόφαση προκήρυξης νέων θέσεων διδακτικού
προσωπικού (ΑΔΑ: ΩΨ834653ΠΣ-Υ7Φ) κατένειμε εκατόν πενήντα θέσεις ΔΕΠ σε πέντε
Πανεπιστήμια που δέχθηκαν να εντάξουν Τμήματα των ΤΕΙ (Πανεπιστήμιο Αθηνών,
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και Ιόνιο
Πανεπιστήμιο).
Οι θέσεις αυτές, σύμφωνα με το έγγραφο, προορίζονται «για την κάλυψη, κατά
προτεραιότητα των μη αυτοδύναμων Τμημάτων», που προέκυψαν μετά τις συγχωνεύσεις
των ΤΕΙ. Η απόφαση επικαλείται την παρ. 5 του άρθρου 18 του Ν.4559/2018 (ΦΕΚ Α142/38-2018), η οποία ορίζει ότι «στην κατανομή νέων θέσεων μελών Δ.Ε.Π. στο ίδρυμα, η
Σύγκλητος οφείλει να στελεχώνει κατά προτεραιότητα τα Τμήματα μέχρι τη συμπλήρωση
των οκτώ (8) μελών Δ.Ε.Π.».
Τόσο η διάταξη αυτή του Ν.4559/2018, όσο και η υπόδειξη της προτεραιότητας της
κατανομής των νέων θέσεων προσωπικού σε Τμήματα και Σχολές από το Υπουργείο,
παραβιάζουν το αυτοδιοίκητο των ιδρυμάτων.
Η ΠΟΣΔΕΠ
-

θεωρεί ότι όλες οι θέσεις προσωπικού θα πρέπει να κατανέμονται από τα ίδια τα
Πανεπιστήμια βάσει των ιεραρχημένων αναγκών τους.

-

Ζητά οι θέσεις ΔΕΠ για τα νέα Τμήματα να δοθούν ως πρόσθετες θέσεις στα
Πανεπιστήμια και αφού καλυφθούν τα τεράστια κενά που υπάρχουν σε ήδη
λειτουργούντα Τμήματα.

Είναι αδιανόητο είτε να διπλασιάζονται οι θέσεις σε Τμήματα τα οποία είχαν πάντα
ευάριθμο μόνιμο προσωπικό είτε να δίνονται (έως οκτώ) θέσεις σε νεοπαγή Τμήματα τη
στιγμή που δεν έχουν ούτε πρόγραμμα σπουδών, όταν από την άλλη αποψιλώνονται ισχυρά

Τμήματα και χάνονται ειδικότητες, με συνέπεια να υπολειτουργούν και να απειλείται το
επίπεδο των σπουδών τους.
Δυστυχώς, επιβεβαιώνεται η πρόσφατη θέση της ΠΟΣΔΕΠ πως καταργήθηκαν ΤΕΙ και
ιδρύθηκαν Σχολές και Τμήματα χωρίς να εντάσσονται σε έναν στρατηγικό σχεδιασμό για τον
ακαδημαϊκό χάρτη της χώρας, ακολουθώντας μια λογική ανταλλαγμάτων, με ανθρώπινους
και οικονομικούς πόρους οι οποίοι δεν υπάρχουν.
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