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ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Αθήνα, 19 Δεκεμβρίου 2011
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΠΟΣΔΕΠ (2011-2013)
9η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ - ΔΕΥΤΕΡΑ 19 Δεκεμβρίου 2011
Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΘΕΜΑ: Εξίσωση των Λεκτόρων με το λοιπό καθηγητικό προσωπικό των Πανεπιστημίων στο
Νόμο 4009/ΦΕΚ 195/Α/6.9.2011.
Η Εκτελεστική Γραμματεία της ΠΟΣΔΕΠ, στην 9η συνεδρίαση της 19ης Δεκεμβρίου 2011, αφού
έλαβε υπόψη της παλαιότερες αποφάσεις της Ομοσπονδίας, καταλήγει στα εξής:
Υπενθυμίζει ότι οι Λέκτορες –μόνιμοι ή μη- αποτελούν ισότιμα μέλη του ενιαίου
σώματος των πανεπιστημιακών δασκάλων, όπως αυτό περιγράφεται από το μέχρι
τώρα ισχύον, αλλά και με το Νόμο 4009/2011 νέο θεσμικό πλαίσιο, στο οποίο
αποτελούν μεταβατική, προσωρινή κατηγορία καθηγητών, και πρέπει ρητά να
αναγνωρίζεται ως τέτοια.
Απαιτεί τη διασφάλιση των ερευνητικών και διδακτικών καθηκόντων των λεκτόρων, την
εκπροσώπησή τους στα συλλογικά όργανα του πανεπιστημίου και την εξασφάλιση των
εργασιακών τους δικαιωμάτων.
Ζητά επομένως από το Υπουργείο Παιδείας να προβεί σε όλες τις απαραίτητες αλλαγές
και διορθώσεις στο νέο θεσμικό πλαίσιο, ώστε τα παραπάνω να γίνουν
πραγματικότητα.

Σε

διαφορετική

περίπτωση,

μεταβάλλεται

δυσμενώς

και

αιφνιδιαστικά η θέση όλων των Λεκτόρων, αφού πλέον τοποθετούνται εκτός του
σώματος των Καθηγητών, ενώ είχαν κριθεί θετικά και πληρούσαν τα τυπικά και
ουσιαστικά προσόντα που απαιτούνταν για την εισαγωγική βαθμίδα του ΔΕΠ. Στο
πλαίσιο αυτό καταθέτουμε σειρά προτάσεων για μεταβολές και προσθήκες στο Νόμο
4009/2011.

Π α ν ε λ λ ή ν ι α Ο μ ο σ π ο ν δ ί α Σ υ λ λ ό γ ω ν Δι δ α κ τ ι κ ο ύ κ αι Ε ρ ε υ ν η τ ι κ ο ύ Π ρ ο σ ω π ι κ ο ύ

Ειδική αναφορά γίνεται στα ακόλουθα σημεία
Ζητάμε την ακύρωση της παραγράφου Α.7) της Υπουργικής Απόφασης της 9/12/2011
ώστε να συνεχιστεί απρόσκοπτα και χωρίς άλλες καθυστερήσεις η ανανέωση του
προσωπικού με τις εκλογικές διαδικασίες για τις νέες θέσεις, που έχουν ήδη
προκηρυχθεί στη βαθμίδα του Λέκτορα.
Ζητάμε επίσης την

αναδιατύπωση του άρθρου 77 παρ. 5 (εδάφιο α) του Νόμου

4009/2011 (Βλέπε και παράγραφο Α.9) της Υπουργικής Απόφασης της 9/12/2011) με
την προσθήκη ρητής αναφοράς ότι οι υπηρετούντες Μόνιμοι Λέκτορες έχουν το
δικαίωμα να ζητήσουν την εξέλιξή τους.
Ο Πρόεδρος

Η Γραμματέας
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