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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Το Δ.Σ. του Συλλόγου μελών ΔΕΠ της Φιλοσοφικής Σχολής του ΕΚΠΑ πληροφορήθηκε από
Δελτίο Τύπου της ΠΟΣΔΕΠ ότι επίκεινται αλλαγές στον τρόπο «διαχείρισης» των
κενούμενων θέσεων μετά από αφυπηρετήσεις μελών ΔΕΠ. Συγκεκριμένα, όπως
αναφέρεται στο Δελτίο Τύπου (30/5/2018) για τη συνάντηση της Ε.Γ. της ΠΟΣΔΕΠ με τον
Υπουργό Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων: « Από 1/1/2019 θα υπάρχει πλέον η
δυνατότητα αναπλήρωσης των θέσεων που κενώνονται λόγω αφυπηρετήσεων. Πρόθεση
του υπουργείου είναι οι θέσεις αυτές να μην επιστρέφουν κατ’ ανάγκη στο τμήμα από το
οποίο προήλθε η αφυπηρέτηση, αλλά να μοιράζονται συνολικά στα ιδρύματα ανάλογα
με τις ανάγκες που θα υπάρχουν».
Θεωρούμε ότι:
Α) Η συγκεκριμένη πρόθεση του Υπουργείου είναι αδιανόητη και χωρίς ιστορικό
προηγούμενο, μιας και αφήνεται να εννοηθεί ότι πιθανότατα η θέση δεν θα αποδίδεται
ούτε καν στο Ίδρυμα «από το οποίο προήλθε η αφυπηρέτηση», αλλά σε όποιο άλλο Ίδρυμα
κριθεί ότι έχει ανάγκη.
Β) Η πιθανή τέτοια κατανομή των θέσεων των αφυπηρετούντων θα είναι δείγμα
συγκεντρωτισμού και σε μεγάλο βαθμό αυθαιρεσίας από πλευράς ΥΠΕΠΘ, διότι με ποια
κριτήρια αυτό θα κρίνει ποια ιδρύματα έχουν ανάγκες και ποια Τμήματα πρέπει να
ενισχυθούν και ποια όχι; Μήπως θα ενισχυθούν τα νέα Τμήματα που προήλθαν ή
πρόκειται να προέλθουν από διάσπαση παλαιότερων; Ή μήπως αυτά των ΤΕΙ που έχουν
ενσωματωθεί σε ΑΕΙ και μάλιστα σε βάρος Τμημάτων που έχουν πληγεί από πολλές
αφυπηρετήσεις μελών τους;
Γ) Οι συνέπειες μιας τέτοιας πρόθεσης θα είναι καταστροφικές για τα μεγάλα κεντρικά ΑΕΙ,
όπως το ΕΚΠΑ, το ΕΜΠ, το ΑΠΘ, τα οποία ως παλαιότερα υφίστανται μεγαλύτερες
απώλειες εξαιτίας της ηλικιακής κατάστασης των μελών ΔΕΠ.
Δ) Η Σχολή μας θα πληγεί άνευ προηγουμένου από αυτό το απαράδεκτο μέτρο, διότι σε
μεγάλο αριθμό Τμημάτων έχουν σημειωθεί αθρόες αφυπηρετήσεις και έπονται πολλές
ακόμα.
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Ζητά να επανέλθει ο παλαιός τρόπος κατανομής των θέσεων, δηλαδή αυτές να
επιστρέφονται στα Τμήματα όπου ανήκουν και να επαναπροκηρύσσονται
αυτόματα. Το προτεινόμενο σύστημα δεν πρόκειται να γίνει δεκτό, γιατί, εκτός των
άλλων, αποτελεί και ένα ακόμα πλήγμα στην αυτονομία των Πανεπιστημίων, καθώς
οι αποφάσεις για τη στελέχωσή τους θα λαμβάνονται από εξωπανεπιστημιακά
κέντρα.
Καλεί τις Πρυτανικές Αρχές του ΕΚΠΑ, καθώς και την Κοσμητεία της Φιλοσοφικής
Σχολής να πάρουν θέση επί του θέματος και να κάνουν ό,τι είναι δυνατόν για να
μην γίνει πράξη η υπουργική πρόθεση.
Καλεί την ΠΟΣΔΕΠ να κινητοποιήσει τους συναδέλφους για να αποτραπεί αυτή η
διαλυτική για την στελέχωση των Τμημάτων πρόταση.

Το δημόσιο πανεπιστήμιο έχει ανάγκη από νέες θέσεις μελών ΔΕΠ μετά από μια οκταετία
χωρίς καμία προκήρυξη ή με ελάχιστες προκηρύξεις νέων θέσεων ΔΕΠ. Η στελέχωση των
Πανεπιστημίων πρέπει να γίνεται με ακαδημαϊκό τρόπο και σεβασμό στην αυτονομία του
χώρου. Θα συνεχίσουμε να διεκδικούμε ένα δημόσιο, ακαδημαϊκό και άξιο του ονόματός
του Πανεπιστήμιο!

