Ανεξάρτητη ΔημοκρατΙκή ΚΙνηση πΑνεπιστημιακών
(Α.ΔΙ.ΚΙ.Α)
Για όσους έχουν ακόμη αμφιβολία είναι πλέον προφανές ότι ο νέος νόμος
Μπίλντεμπεργκ - Μπουμπούκου αφ' ενός εφαρμόζεται και αφ' ετέρου δεν καταργεί
απλώς αλλά βγάζει κυριολεκτικά έξω τους Λέκτορες από τα μέλη ΔΕΠ (καθηγητές
πανεπιστημίου) και τον ενιαίο φορέα διδασκόντων.
Σε πρόσφατη ανακοίνωση για την υποβολή προτάσεων στο "Πρόγραμμα
Επικαιροποίησης Γνώσεων αποφοίτων ΑΕΙ" το οποίο υπογράφει η κ. Ιφιγένεια
Ορφανού, Ειδική Γραμματέας Ευρωπαϊκών Πόρων του Υπουργείου Παιδείας κλπ.
για το οποίο μας ενημέρωσε επειγόντως ο Αντιπρύτανης Στρατηγικού Σχεδιασμού
και Ανάπτυξης της Ερευνας αναφέρεται :
(http://www.edulll.gr/wpcontent/uploads/2011/11/ANAKOINWSH_2_EPIKAIROPOIHSH_GNWSEWN_AP
OFOITWNl1.pdf)
2. Δικαίωμα Υποβολής πρότασης έχουν οι καθηγητές (όπως αυτοί ορίζονται στο
άρθρο 2, εδάφιο ι., του υπ' αριθ. Νόμου 4009/2011, (ΦΕΚ 195/06-09-2011) «Δομή,
λειτουργία διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων»).
5. Διδάσκοντες των προγραμμάτων μπορούν να είναι μόνο καθηγητές (όπως αυτοί
ορίζονται στο άρθρο 2, εδάφιο ι. του υπ΄ αριθ. Νόμου 4009/2011, (ΦΕΚ 195/06-092011) «Δομή, λειτουργία διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση
των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων»)
δηλ. σύμφωνα με το νόμο «Καθηγητές»: οι καθηγητές (καθηγητές πρώτης βαθμίδας),
οι αναπληρωτές καθηγητές και οι επίκουροι καθηγητές.
Οι Λέκτορες δεν μπορούν επομένως να υποβάλλουν πρόταση στο πρόγραμμα
αυτό ούτε μπορούν να είναι διδάσκοντες. Και είναι πρόγραμμα "
Επικαιροποίησης Γνώσεων αποφοίτων ΑΕΙ" δηλαδή αναφέρεται σε αυτούς τους
οποίους οι Λέκτορες ακόμη και σήμερα διδάσκουν (νομίμως;).
Υπάρχουν ακόμη κάποιοι στο Πανεπιστήμιο οι οποίοι εξακολουθούν να πιστεύουν
ότι ο νόμος πρέπει να αρχίσει να εφαρμόζεται ώστε "Μέσα από την εφαρμογή του
νόμου θα αναδειχθούν οι όποιες αδυναμίες του και θα καταβληθεί προσπάθεια
διόρθωσης του";
Ποιούς δουλεύουν;
Εάν αποφάσεις σαν αυτή δεν είναι προοίμιο εφεδρείας και απόλυσης για τους
Λέκτορες τότε τι είναι;

Καλούμε τον Σύλλογο ΔΕΠ :
α) να καταγγείλει άμεσα το απαράδεκτο αυτό γεγονός το οποίο αφορά τα μέλη του τα
οποία εξακολουθούν να ανήκουν στα μέλη ΔΕΠ (καθηγητές πανεπιστημίου) του
Πανεπιστημίου
β) να ζητήσει οι Λέκτορες να μην διαχωρίζονται σε οτιδήποτε από τα υπόλοιπα μέλη
ΔΕΠ στο Πανεπιστήμιο αλλά να αντιμετωπίζονται ισότιμα με αυτά
γ) να ζητήσει οι Λέκτορες να συμμετέχουν ισότιμα με τα άλλα μέλη ΔΕΠ σε κάθε
θέμα που αφορά το Πανεπιστήμιο όπως ισχύει έως τώρα.
Καλούμε τις Πρυτανικές Αρχές του Πανεπιστημίου Πατρών, οι οποίες στις
αποφάσεις της Συγκλήτου εξακολουθούν να υποστηρίζουν ότι η βαθμίδα του
Λέκτορα δεν πρέπει να καταργηθεί :
α) να καταγγείλουν άμεσα το απαράδεκτο αυτό γεγονός το οποίο αφορά μέλη του
Διδακτικού Προσωπικού του Πανεπιστημίου που εξακολουθούν να ανήκουν στα
μέλη ΔΕΠ (καθηγητές πανεπιστημίου).
β) Να εισηγηθούν στην Σύγκλητο του Πανεπιστημίου ώστε να αποφασιστεί ότι ο
διαχωρισμός των Λεκτόρων από τα άλλα μέλη ΔΕΠ είναι απαράδεκτος και ως
τέτοιος πρέπει να αντιμετωπίζεται από όλα τα όργανα του Πανεπιστημίου Πατρών
όπως επίσης και να αντιμετωπίζονται οι Λέκτορες ισότιμα με τα υπόλοιπα μέλη ΔΕΠ
γ) Να διαμαρτυρηθούν έντονα στο Υπουργείο Παιδείας κλπ. για το γεγονός αλλά και
για την κατάργηση των Λεκτόρων και να ζητήσουν σε όλα τα θέματα που αφορούν
το Πανεπιστήμιο οι Λέκτορες να αντιμετωπίζονται ως μέλη του Διδακτικού
Προσωπικού (καθηγητές πανεπιστημίου) και βεβαίως ισότιμα με τα υπόλοιπα μέλη
ΔΕΠ.
Εχει έλθει πια ο καιρός ώστε ο καθένας να ξεκαθαρίσει δημόσια την θέση του
στο θέμα των Λεκτόρων.

