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Απ όφαση
Γι α τ ην π ρ οκ ήρ υ ξη κε ν ών θέ σε ω ν με λ ών Δ ΕΠ
Η Ε.Γ. της ΠΟΣΔΕΠ, μετά την κατανομή στα ΑΕΙ των 201 θέσεων μελών ΔΕΠ που ανακοινώθηκαν
από το Υπουργείο Παιδείας, οι οποίες αντιστοιχούν στο μισό των αφυπηρετήσεων του έτους
2019,


επισημαίνει για άλλη μια φορά τα μεγάλα και δυσαναπλήρωτα κενά σε ΔΕΠ και λοιπό
προσωπικό που έχουν συσσωρευθεί κατά την τελευταία δεκαετία, με σοβαρές
επιπτώσεις στην ποιότητα της εκπαίδευσης και το επίπεδο των πτυχίων, καθώς το
πρόβλημα δεν είναι μόνο ποσοτικό, αλλά χάνονται γνωστικά αντικείμενα,



τονίζει ότι οι δυσχέρειες υλοποίησης ποιοτικών προγραμμάτων σπουδών στα
Πανεπιστήμια, λόγω των τεράστιων κενών από τη μη αναπλήρωση των αποχωρούντων
μελών ΔΕΠ, εντείνονται ακόμη περισσότερο κατά την περίοδο της πανδημίας, η οποία
προκαλεί λόγω των υγειονομικών πρωτοκόλλων αύξηση των εκπαιδευτικών αναγκών σε
προσωπικό,



υπενθυμίζει ότι οι νόμιμες διαδικασίες από την προκήρυξη της θέσης μέχρι την εκλογή
και ανάληψη καθηκόντων του νέου μέλους ΔΕΠ είναι πολύμηνες,



ζητά την άμεση κατανομή του συνόλου των θέσεων των μελών ΔΕΠ που
αφυπηρέτησαν στις 31/8/2019, όπως και όσων θέσεων μελών Δ.Ε.Π. κενώνονται για
οποιοδήποτε άλλο λόγο (π.χ. παραιτήσεις, θάνατοι), καθώς έχει ήδη διανυθεί ένα
ακαδημαϊκό έτος με τις θέσεις αυτές κενές, ενώ δεν απαιτείται για τις θέσεις αυτές η
έγκριση κατανομής πίστωσης (άρθρο 65, Ν. 4610/2019),



ζητά επίσης την δέσμευση του Υπουργείου Παιδείας για την κατανομή την 1 η/1/2021
όλων των θέσεων των μελών ΔΕΠ που αφυπηρέτησαν τον Αύγουστο του 2020.
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