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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου μελών ΔΕΠ της Φιλοσοφικής Σχολής
ενημερώνει τα μέλη του Συλλόγου για τα επόμενα δύο σημαντικά ζητήματα:
Α. Μετάταξη λειτουργών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε
θέσεις Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) στα Πανεπιστήμια και στα
ΤΕΙ
Με τον νόμο 4386/2016 (άρθρο 33, παράγραφος 7), όπως εξειδικεύτηκε με πρόσφατη
εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας, προβλέπεται η δυνατότητα μετάταξης
λειτουργών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε θέσεις
Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) στα Πανεπιστήμια και στα ΤΕΙ. Η
πρόβλεψη αυτή, σε συνδυασμό με τη διεύρυνση των διδακτικών και ποικίλων
υποχρεώσεων του ήδη υπηρετούντος προσωπικού Ε.ΔΙ.Π και τη δημιουργία ενός
διδακτικού προσωπικού ετερογενούς σύνθεσης και πολλών ταχυτήτων (ακαδημαϊκοί
υπότροφοι, μεταδιδάκτορες, ομότιμοι καθηγητές), εντάσσεται σε μια γενικότερη
πολιτική που έχει ως στόχο την κάλυψη των τεράστιων αναγκών των
πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων σε ακαδημαϊκό προσωπικό μέσω πρόχειρων και πολύ
χαμηλού κόστους λύσεων, χωρίς την προκήρυξη θέσεων μελών ΔΕΠ. Επιπλέον,
μέσω αυτής της διάταξης, εισάγεται μια κλειστή, γραφειοκρατική διαδικασία η οποία
στερεί από τα ΑΕΙ το δικαίωμα (και ταυτόχρονα τα «απαλλάσσει» από την
υποχρέωση!) να κρίνουν αυτοτελώς τις ανάγκες τους και να επιλέγουν τα μέλη του
διδακτικού και επιστημονικού προσωπικού τους.

Β. Μισθολογικά των μελών ΔΕΠ
Στις 15/6/2016, ημέρα πανελλαδικής απεργίας των μελών ΔΕΠ για τα μισθολογικά
και ασφαλιστικά ζητήματα, πραγματοποιήθηκε παράσταση διαμαρτυρίας στο Γενικό
Λογιστήριο του Κράτους. Εκεί, τα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής της ΠΟΣΔΕΠ δεν
κατέστη εφικτό να συναντήσουν τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομίας, κ.
Χουλιαράκη, αλλά είχαν συνάντηση με την Διευθύντρια του Γραφείου του. Στη
συνάντηση επιβεβαιώθηκε η πρόθεση της κυβέρνησης να «επανατοποθετήσει» το
θέμα των ειδικών μισθολογίων εντός του καλοκαιριού. Οι εκπρόσωποι των μελών

ΔΕΠ επισήμαναν την υποχρέωση της κυβέρνησης για εφαρμογή της απόφασης του
ΣτΕ για τα μισθολογικά και αναφέρθηκαν στις «φήμες» και τις «διαρροές» για νέα
σημαντική μείωση του μισθολογίου των πανεπιστημιακών.
Σε επόμενη συνάντηση εκπροσώπων της Εκτελεστικής Γραμματείας της ΠΟΣΔΕΠ με
τον ειδικό σύμβουλο της Αναπληρώτριας Υπουργού Παιδείας, που
πραγματοποιήθηκε στις 29/6/2016, οι εκπρόσωποι τόνισαν ότι η ΠΟΣΔΕΠ είναι
έτοιμη για νέες κινητοποιήσεις από τον Σεπτέμβρη εφόσον δεν αποκατασταθούν οι
εξευτελιστικές αμοιβές των Πανεπιστημιακών.
Το Δ.Σ. του Συλλόγου μελών ΔΕΠ της Φιλοσοφικής Σχολής επισημαίνει την
εξαιρετική κρισιμότητα των στιγμών για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και
καλεί την Κυβέρνηση και το Υπουργείο να αναλάβουν τις ευθύνες τους. Η
περαιτέρω περικοπή των μισθών μας, η διαρκώς μειούμενη κρατική χρηματοδότηση
για την Ανώτατη Εκπαίδευση και η προσπάθεια επίλυσης του προβλήματος της
στελέχωσης των πανεπιστημίων με εμβαλωματικές λύσεις δεν θα γίνει πλέον ανεκτή.
Τα πανεπιστήμια δεν πρόκειται να επιβιώσουν με απαξιωμένο επιστημονικό
προσωπικό και με πολλαπλών κατηγοριών διδάσκοντες.
Επιπλέον, το Δ.Σ. του Συλλόγου καλεί κάθε συνάδελφο να αναλάβει την
υπεράσπιση της επιστημονικής του αξιοπρέπειας ως προσωπικό θέμα και ως
συλλογική υποχρέωση.
 Διεκδικούμε αξιοπρεπείς μισθούς σε ένα δημόσιο και δημοκρατικό
πανεπιστήμιο που θα παρέχει στη νέα γενιά υψηλού επιπέδου μόρφωση
και στη χώρα την απαιτούμενη για την ανάπτυξή της γνώση και έρευνα.
 Διεκδικούμε την πρόσληψη διδακτικού προσωπικού στα Πανεπιστήμια με
διαφανείς διαδικασίες.
Κάθε προσπάθεια περαιτέρω υποβάθμισης των Πανεπιστημιακών και του
Πανεπιστημίου πρέπει να απαντηθεί με αποφασιστικότητα!

