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Απόφαση
Για τους υπηρετούντες στη βαθμίδα του Λέκτορα
Η βαθμίδα ΔΕΠ του Λέκτορα ουσιαστικά καταργήθηκε με τον νόμο 4009/2011 καθώς οι βαθμίδες
περιορίστηκαν πλέον σε τρεις από τέσσερις δηλ. παρέμειναν οι βαθμίδες του Καθηγητή, Αναπληρωτή
Καθηγητή και Επίκουρου Καθηγητή. Στον νόμο αυτόν, όμως, δεν υπήρχε καμία πρόβλεψη για τα δικαιώματα
και τις υποχρεώσεις των συναδέλφων που βρίσκονται ακόμη σε αυτή τη βαθμίδα (επί θητεία και μόνιμοι). Η
υποβάθμιση της συγκεκριμένης βαθμίδας συνεχίστηκε με τις πρόσφατες νομοθετικές πρωτοβουλίες του
Υπουργείου Παιδείας για το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των ΑΕΙ (4485/2017) και το νέο μισθολόγιο των
μελών ΔΕΠ (4472/2017). Οι Λέκτορες, μάλιστα, είναι πλέον πιο υποβαθμισμένοι και από τους Καθηγητές
Εφαρμογών των ΤΕΙ αλλά και από τα μέλη ΕΕΠ & ΕΔΙΠ (Διδάκτορες) των ΑΕΙ για τους εξής λόγους:
1. Λαμβάνουν Επίδομα Διδασκαλίας & Έρευνας 250 ευρώ (Ν.4472/2017) ενώ τα μέλη ΕΕΠ των ΑΕΙ (Διδάκτορες)
300 ευρώ από 1/1/2017 (Ν.4490/2017). Σημειωτέον ότι είναι η πρώτη φορά από την δημοσίευση του νόμου
2530/1997 του πανεπιστημιακού μισθολογίου, που επίδομα βαθμίδας μελών ΔΕΠ των Πανεπιστημίων
ορίζεται χαμηλότερα από αντίστοιχο επίδομα άλλης βαθμίδας με συναφές μισθολόγιο.
2. Δεν ορίζονται κύριοι επιβλέποντες σε διδακτορικό, 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) παρά το γεγονός ότι έχουν τα απαραίτητα προσόντα.
3. Οι μόνιμοι Λέκτορες έχουν την δυνατότητα να εξελιχθούν μόνο με ανοιχτή διαδικασία όταν οι Καθηγητές
Εφαρμογών των ΤΕΙ στο πλαίσιο της «πανεπιστημιοποίησης» των ΤΕΙ θα «ενταχθούν» με "συνοπτικές"
διαδικασίες στην βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή. Μάλιστα, η υφιστάμενη διαδικασία της εξέλιξης των
μονίμων Λεκτόρων έχει ήδη χρησιμοποιηθεί σε αρκετές περιπτώσεις για την εκλογή των συνυποψηφίων των,
με δικαιολογία την αύξηση του αριθμού των μελών ΔΕΠ του Τμήματος επειδή ο ίδιος παραμένει στην θέση
του ακόμη και στην περίπτωση εκλογής άλλου.
4. Οι Λέκτορες δεν ονομάζονται καθηγητές με αποτέλεσμα να πιθανολογείται ή να εμφανίζεται ότι είναι εκτός
του ενιαίου φορέα διδασκόντων στα ΑΕΙ.
5. Δεν είναι σαφώς καταγεγραμμένο στο νόμο ότι στους υπηρετούντες Λέκτορες πρέπει να ανατίθεται
αυτοδύναμο διδακτικό έργο το οποίο ως δυνατότητα αναφέρεται στον νόμο και για τα μέλη ΕΕΠ & ΕΔΙΠ
(Διδάκτορες) των ΑΕΙ (Ν.4009/2011, & Ν.4386/2016), με αποτέλεσμα στους Λέκτορες σε αρκετές
περιπτώσεις να ανατίθεται μάθημα μόνο σε συνδιδασκαλία με άλλα μέλη ΔΕΠ ανώτερων βαθμίδων. Να
σημειωθεί ότι το ΣτΕ έχει κρίνει, με την υπ. αριθμ. 3095/2008 απόφασή του αλλά και με άλλες, ότι στους
Λέκτορες πρέπει να ανατίθεται αυτοδύναμο διδακτικό έργο όπως ήδη είναι προφανές από τον νόμο
2530/1997.
6. Δεν έχουν δικαίωμα μονιμοποίησης στην βαθμίδα του Λέκτορα όπως π.χ. οι Καθηγητές Εφαρμογών των ΤΕΙ,
οι οποίοι ήδη με τον νόμο 4521/2018 περί Ιδρύσεως Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής εντάσσονται σε θέσεις
Λεκτόρων διατηρώντας το δικαίωμα μονιμοποίησης το οποίο έχουν από τον νόμο 2916/2001.

7. Δεν έχουν δυνατότητα πρόσβασης στα μητρώα του συστήματος ΑΠΕΛΛΑ με αποτέλεσμα κατά την
συμμετοχή τους στις Γενικές Συνελεύσεις Τμημάτων και Τομέων για την ψήφιση της σύστασης των
εκλεκτορικών σωμάτων να μην μπορούν να κρίνουν αντικειμενικά με στοιχεία για την καταλληλότητα των
προτεινομένων μελών για τα σώματα αυτά αλλά και να μην μπορούν να παρακολουθήσουν την εξέλιξη κάθε
εκλογής ενώ έχουν αυτό το δικαίωμα ως μέλη της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος.
Με βάση τα προηγούμενα, η ΕΓ της ΠΟΣΔΕΠ ζητά από την κυβέρνηση:
1. Να διευκρινιστούν νομοθετικά και με σαφήνεια τα υπαρκτά δικαιώματα των συναδέλφων που
υπηρετούν στη βαθμίδα του Λέκτορα, ως προς το αυτοδύναμο διδακτικό έργο, ως προς το ότι είναι
καθηγητές πανεπιστημίου επειδή είναι μέλη ΔΕΠ
2. Να διορθωθεί η άδικη μισθολογική μεταχείριση των Λεκτόρων, η οποία ανατρέπει την πάγια
μισθολογική τάξη που ίσχυε έως τώρα. Οι Λέκτορες πρέπει να λαμβάνουν το Επίδομα Διδασκαλίας &
Έρευνας που τους αρμόζει, δηλ. το 70% αυτού του Καθηγητή, όπως ισχύει και για τον Βασικό τους μισθό
από 1/1/2017 που άρχισε να ισχύει το μισθολόγιο. Η μισθολογική αυτή διόρθωση, ειδικά για τους
υπηρετούντες Λέκτορες, είναι ανεξάρτητη από την υποχρέωση της κυβέρνησης να συμμορφωθεί με την
απόφαση του ΣτΕ για αποκατάσταση των μισθών των μελών ΔΕΠ στα προ του Αυγούστου 2012 επίπεδα,
την οποία δεν θα κουραστούμε να υπενθυμίζουμε.
3. Να ξαναδοθεί με νομοθετική ρύθμιση η δυνατότητα συμμετοχής των Λεκτόρων στις επιτροπές
επίβλεψης και εξέτασης αλλά και η δυνατότητα να μπορούν να είναι κύριοι επιβλέποντες διδακτορικών
διατριβών, διότι έχουν όλα τα προσόντα ώστε να ανταπεξέλθουν και σε αυτόν τον ρόλο.
4. Να δοθεί με νομοθετική ρύθμιση η δυνατότητα μονιμοποίησης στους υπηρετούντες Λέκτορες για λόγους
ίσης μεταχείρισης με τους εντασσόμενους στην βαθμίδα.
5. Να δοθεί με νομοθετική ρύθμιση η δυνατότητα ένταξης των μονίμων Λεκτόρων στην βαθμίδα του
Επίκουρου Καθηγητή μετά από κρίση βασισμένη στα προσόντα που απαιτούνται.
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