Πανελλήνια Ομοζπονδία υλλόγων
Διδακηικού και Ερευνηηικού Προζωπικού
Διεφκυνςθ: Κτίριο Μακθματικοφ (ιςόγειο), Παν/πολθ, 15701 ΙΛΙΣΙΑ,
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: posdep.gr@gmail.com Ιςτοςελίδα: www.posdep.gr
Τθλζφωνο: 210 7276445 Fax: 210 7276449

ΕΚΣΕΛΕΣΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ
ΠΕΡΙΟΔΟ 2015 -2017

14 η Συνεδρίαζη, 17 Οκηωβρ ίου 2016
Ακινα, 27 Οκτωβρίου 2016

ΑΠΟΦΑΣΗ
Για τθν πολιτικι επιςτροφισ των ομότιμων και γενικά αφυπθρετθςάντων κακθγθτϊν ςτα
πανεπιςτιμια
Οι πρόςφατεσ νομοκετικζσ ρυκμίςεισ τθσ κυβζρνθςθσ για τισ μετατάξεισ εκπαιδευτικϊν ςε κζςεισ
Ε.ΔΙ.Π., τθ λεκτοροποίθςθ των Ε.ΔΙ.Π και Ε.Ε.Π., τθ διεφρυνςθ των διδακτικϊν και ποικίλων
υποχρεϊςεων του ιδθ υπθρετοφντοσ προςωπικοφ Ε.ΔΙ.Π, τθν επιςτροφι των ομότιμων
κακθγθτϊν ςτα αμφικζατρα, και τα προγράμματα μακθτείασ για μεταδιδάκτορεσ, εντάςςονται ςε
μια γενικότερθ πολιτικι που ζχει ωσ ςτόχο τθν κάλυψθ των τεράςτιων αναγκϊν των
πανεπιςτθμιακϊν Ιδρυμάτων ςε ακαδθμαϊκό προςωπικό μζςω εμβαλωματικϊν λφςεων χωρίσ τθν
προκιρυξθ κζςεων κακθγθτϊν.
Δθμιουργείται ζτςι ζνα διδακτικό προςωπικό ετερογενοφσ ςφνκεςθσ, διαφορετικισ προζλευςθσ
και πολλϊν ταχυτιτων. Υποβακμίηεται και θ ςυνιςτϊςα τθσ ζρευνασ αλλά και του ίδιου του
πανεπιςτθμίου το οποίο αντιμετωπίηεται όχι ωσ ζνασ χϊροσ παραγωγισ και μετάδοςθσ τθσ γνϊςθσ
αλλά ωσ ζνα απλό διδαςκαλείο του οποίου τα διδακτικά κενά πρζπει να καλυφτοφν με κάκε
δυνατό και ευφάνταςτο τρόπο. Με αυτόν τον τρόπο ςκάβεται ο «πάτοσ του βαρελιοφ» για να
βρεκοφν εφεδρείεσ για τθν κάλυψθ των διδακτικϊν αναγκϊν αποφεφγοντασ να αντιμετωπίςουν
το μεγάλο ηιτθμα τθσ αναδιάρκρωςθσ τθσ ανϊτατθσ εκπαίδευςθσ και τθν οικονομία κλίμακασ που
μπορεί να επιφζρει.
Στο πλαίςιο αυτό εντείνεται το τελευταίο χρονικό διάςτθμα θ πολιτικι επιςτροφισ των ομότιμων
και γενικά αφυπθρετθςάντων κακθγθτϊν ςτα πανεπιςτιμια. Με διάφορεσ νομοκετικζσ
πρωτοβουλίεσ είτε τθσ κυβζρνθςθσ είτε ςυναδζλφων βουλευτϊν επιςτρζφουν οι ςυνταξιοφχοι
κακθγθτζσ ςτα αμφικζατρα, τουσ δίνεται θ δυνατότθτα να επιβλζπουν μεταπτυχιακζσ
διπλωματικζσ εργαςίεσ, να ςυμμετζχουν ςτισ επταμελείσ εξεταςτικζσ επιτροπζσ των υποψθφίων
διδακτόρων, να διεκδικοφν και να διαχειρίηονται ερευνθτικά προγράμματα ενϊ προαναγγζλλεται
και θ κατάκεςθ ρφκμιςθσ ακόμθ και για τθ ςυμμετοχι τουσ ςτα εκλεκτορικά ςϊματα για τθν κρίςθ
νζων κζςεων ι τθσ εξζλιξθσ κακθγθτϊν.
Αυτό που χρειάηεται είναι ανανζωςθ με τθν εκλογι νζων ςυναδζλφων οι οποίοι είναι
διατεκειμζνοι να αναλάβουν τον φόρτο εργαςίασ που απαιτείται και επιπλζον να δϊςουν τθν
νζα πνοι που απαιτοφν πολλά γνωςτικά αντικείμενα. Δεν λφνεται το πρόβλθμα τθσ
υποςτελζχωςθσ των πανεπιςτθμίων με τθν παράταςθ τθσ δραςτθριότθτασ των ομότιμων ι γενικά
των αφυπθρετθςάντων κακθγθτϊν ι τθν παραμονι των κακθγθτϊν μζχρι το βακφ γιρασ.
Αντίκετα:
 καταλαμβάνεται ζτςι ηωτικόσ χϊροσ για τθν ανάπτυξθ των διδακτικϊν και ερευνθτικϊν
δραςτθριοτιτων νεότερων ςυναδζλφων ςτα πανεπιςτιμια,
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 φράηεται ο δρόμοσ ςε εκατοντάδεσ ταλαντοφχουσ νζουσ επιςτιμονεσ για τθ διεκδίκθςθ μιασ
κζςθσ ςτα ιδρφματα, οι οποίοι ζτςι καταδικάηονται ςτθν ανεργία και τθν περικωριοποίθςθ,
 θ εμπλοκι τουσ ςε κακαρά διοικθτικζσ πράξεισ αλλά ακόμθ και ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία
δεν υπόκειται ςε κανζνα διοικθτικό ζλεγχο.
Η ΠΟΣΔΕΠ είναι αντίκετθ ςτθν πολιτικι επιςτροφισ των ομότιμων ι γενικά των
αφυπθρετθςάντων κακθγθτϊν ςτα πανεπιςτιμια, με εκπαιδευτικά, ερευνθτικά και ιδιαίτερα
διοικθτικά κακικοντα. Θεωρεί ότι θ μόνθ ορκι επιλογι για τθν κάλυψθ των αναγκϊν των ΑΕΙ ςε
προςωπικό, είναι θ κάλυψθ των κενϊν κζςεων ςε διδακτικό και ερευνθτικό προςωπικό με νζουσ
επιςτιμονεσ οι οποίοι κα βρουν το ηωτικό χϊρο για να καλφψουν διδακτικά και να αναπτφξουν
ερευνθτικά τα γνωςτικά εκείνα αντικείμενα που ςταδιακά ζχουν αρχίςει να εκλείπουν από τα
προγράμματα ςπουδϊν των Τμθμάτων.
Η Εκτελεςτικι Γραμματεία τθσ ΠΟΣΔΕΠ
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