Α.ΔΙ.ΚΙ.Α.
Ανεξάρτητη ΔημοκρατΙκή ΚΙνηση πΑνεπιστημιακών
Ενημερώνουμε όλους τους συναδέλφους που βρίσκονται στην βαθμίδα του
Λέκτορα ότι στείλαμε στον Υπουργό Παιδείας στις 28-05-2018 το υπόμνημα που
ακολουθεί και αφορά τα δικαιώματά και τις υποχρεώσεις των Υπηρετούντων
Λεκτόρων στα Πανεπιστήμια.
Ζητάμε από το Υπουργείο να τροποποιήσει τους ισχύοντες νόμους σύμφωνα με τα
αιτήματά μας διότι είμαστε και εμείς Καθηγητές Πανεπιστημίου (Ν.1268/1982,
άρθρο 13,και ειδικότερα
παρ. 4) επειδή έχουμε εκλεγεί ως Καθηγητές
Πανεπιστημίου και αυτό δεν αλλάζει.
Εάν κάποιος θέλει περισσότερες πληροφορίες ας επικοινωνήσει με email στο :
adikia@upatras.gr
6 Ιουνίου 2018

ΥΠΟΜΝΗΜΑ
Προς τον Υπουργό Παιδείας
Υπηρετούντες Λέκτορες στα ΑΕΙ
(28 Μαΐου 2018)
Η βαθμίδα ΔΕΠ του Λέκτορα καταργήθηκε με τον νόμο 4009/2011 χωρίς, όμως, να υπάρξει
πρόβλεψη για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των συναδέλφων που βρίσκονται
ακόμη σε αυτή τη βαθμίδα (την 31.8.2017 στα ΑΕΙ υπηρετούσαν 369 Λέκτορες (50 μόνιμοι &
319 επί θητεία)).

Αιτήματα
•

Οι υπηρετούντες Λέκτορες να λαμβάνουν για Επίδομα Διδασκαλίας & Έρευνας το
70% αυτού του Καθηγητή δηλ. 350€ τον μήνα (ήδη λαμβάνουν 250€ τον μήνα) από
1.1.2017 (Νέο μισθολόγιο ΔΕΠ, Ν.4472/2017, άρθρο 131, παρ. 1.Α.α.iv). διότι τα μέλη
Ε.Ε.Π. (Διδάκτορες) παίρνουν ήδη 300€ από 1.1.2017 (Ν.4490/2017, άρθρο δέκατο, παρ.
5). Σημειωτέον ότι είναι η πρώτη φορά από την ισχύ του Ειδικού Πανεπιστημιακού
Μισθολογίου μελών ΔΕΠ (δηλ. Ν.1517/1985, Ν.2530/1997, Ν. 3205/2003), που επίδομα
βαθμίδος μελών ΔΕΠ των ΑΕΙ ορίζεται χαμηλότερα από αντίστοιχο επίδομα άλλης
βαθμίδας με συναφές μισθολόγιο.

•

Να διευκρινιστεί νομοθετικά και με σαφήνεια ότι οι υπηρετούντες Λέκτορες κάνουν
αυτοδύναμο διδακτικό έργο (Ν.2530/1997 & ΣτΕ 3095/2008) και ότι είναι Καθηγητές
Πανεπιστημίου. Ακόμη και για τα μέλη ΕΕΠ & ΕΔΙΠ (Διδάκτορες) των ΑΕΙ, έχει
νομοθετηθεί ότι έχουν την δυνατότητα αυτοδύναμης διδασκαλίας (Ν.4009/2011, άρθρο
29, παρ. 1, περ. α & Ν.4386/2016, άρθρο 27, παρ. 12α).

•

Να ξαναδοθεί με νομοθετική ρύθμιση η δυνατότητα συμμετοχής των υπηρετούντων
Λεκτόρων στις επιτροπές επίβλεψης και εξέτασης αλλά και η δυνατότητα να
μπορούν να είναι κύριοι επιβλέποντες διδακτορικών διατριβών διότι έχουν όλα τα
προσόντα για αυτόν τον ρόλο.
Δεν είναι κύριοι επιβλέποντες σε διδακτορικό
(Ν.2083/1992, άρθρο 12, παρ. 5α), δεν συμμετέχουν πλέον στην τριμελή επιτροπή
επίβλεψης της διατριβής (Ν.4485/2017, άρθρο 39, παρ. 1 & 2) ούτε στην επταμελή
επιτροπή εξέτασης της διατριβής (Ν.4485/2017, άρθρο 41, παρ. 2). Με τον Ν.1268/1982
(άρθρο 27, παρ 1) και τον Ν.1566/1985 (άρθρο 81,Β, παρ. 3) οι Λέκτορες είχαν την
δυνατότητα να είναι κύριοι επιβλέποντες σε διδακτορική διατριβή και να είναι μέλη της
επιτροπής επίβλεψης και επιτροπής εξέτασης διδακτορικής διατριβής.

•

Να δοθεί με νομοθετική ρύθμιση η δυνατότητα μονιμοποίησης στους υπηρετούντες Λέκτορες για λόγους ίσης μεταχείρισης με τους εντασσόμενους στην βαθμίδα.
Οι Καθηγητές Εφαρμογών των ΤΕΙ (την 31.8.2017 στα ΤΕΙ υπηρετούσαν 396 Καθηγητές
Εφαρμογών (302 μόνιμοι & 94 επί θητεία)) έχουν την δυνατότητα μονιμοποίησης από το 2001
(Ν.2916/2001, άρθρο 4, παρ. Α). Με τον Ν.4386/2016, άρθρο 70, παρ. 1γ (11 Μαϊ 2016)
θεσμοθετήθηκε η δυνατότητα των επί θητεία Λεκτόρων να ζητήσουν μονιμοποίηση. Η δυνατότητα
αυτή καταργήθηκε με τον Ν.4405/2016, άρθρο τέταρτο, παρ. 1γ (13 Ιουλ 2016). Η διαδικασία
επιβεβαιώθηκε με τον Ν.4415/2016, άρθρο 61, παρ. 2 (6 Σεπ 2016).

•

Να δοθεί με νομοθετική ρύθμιση η δυνατότητα ένταξης των μονίμων Λεκτόρων
στην βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή μετά από κρίση βασισμένη στα προσόντα
που απαιτούνται. Οι μόνιμοι Λέκτορες έχουν την δυνατότητα να εξελιχθούν με Ανοιχτή
Διαδικασία με μεγάλο κίνδυνο πλέον (έχει ήδη γίνει αρκετές φορές) να εκλεγεί στην θέση
τους οποιοσδήποτε τρίτος (διότι έτσι τα Τμήματα αυξάνουν τις θέσεις τους αυτήν την
εποχή που υπάρχει τεράστια ανάγκη για νέες θέσεις στα ΑΕΙ).

