ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΣΥΝΟΔΟ ΤΩΝ ΠΡΥΤΑΝΕΩΝ
Προς: τον Προεδρεύοντα Συνόδου Πρυτάνεων, Πρύτανη ΕΚΠΑ, Καθηγητή κ. ΜελέτιοΑθανάσιο Δημόπουλο
Θέμα: Ρυθμίσεις αφυπηρέτησης μελών ΔΕΠ των ΑΕΙ
Αξιότιμε κύριε Πρύτανη, Αγαπητέ συνάδελφε,
Πρόσφατα το Προεδρείο σας υπέβαλε πρόταση της ΠΟΣΔΕΠ για ρυθμίσεις σχετικά με την
υποχρεωτική αφυπηρέτηση των μελών ΔΕΠ λόγω συμπλήρωσης του 67ου έτους της ηλικίας
τους.
Παρακαλούμε, με την ιδιότητά σας του προεδρεύοντος της Συνόδου των Πρυτάνεων, η
πρόταση αυτή να μην τύχει της αποδοχής σας αλλά και της Συνόδου των Πρυτάνεων.
Πολλοί άλλοι συνάδελφοι από πολλά πανεπιστήμια, αλλά και εγώ προσωπικά πού έχω την
τιμή να συμμετέχω στην εκτελεστική γραμματεία της ΠΟΣΔΕΠ εκ μέρους της Συσπείρωσης
των Πανεπιστημιακών, πιστεύουμε ότι η συγκεκριμένη πρόταση και μάλιστα τη
συγκεκριμένη στιγμή δείχνει ασύγγνωστη αμετροέπεια προς το πανεπιστήμιο, τους
φοιτητές μας, την ακαδημαϊκή κοινότητα, τους νέους επιστήμονες, την κοινωνία μας.
Σήμερα που η ανθρωπότητα δοκιμάζεται τόσο σκληρά, που εκατομμύρια άνθρωποι χάνουν
τη δουλειά τους, νοσούν, πεθαίνουν, μένουν σπίτι, οι οικονομίες των κρατών ανά την
υφήλιο καταρρέουν, οι συνάδελφοί μου βρήκαν τον χειρότερο τρόπο να εκφράσουν ίσως
την αγωνία τους για να κρατηθεί στα πόδια του αυτό το συνεχώς δοκιμαζόμενο
πανεπιστήμιο που επιμένει να μας εκπλήσσει θετικά με επιστημονικές επιτυχίες, παρά τις
όποιες αντιξοότητες.
Η ακαδημαϊκή κοινότητα στην Ελλάδα, αλλά και σε όλο τον κόσμο και σε περίοδο πολέμων,
έχει επιδείξει σύνεση και πολλές φορές και ηρωισμό. Πιστεύουμε ότι η συγκυρία επιβάλλει
να εξετάσετε και να αξιολογήσετε την κατάσταση και να απαιτήσετε την απαρέγκλιτη και
άμεση εφαρμογή της διάταξης για άμεση προκήρυξη της θέσης κάθε αφυπηρετούντος
συναδέλφου χωρίς αστερίσκους.
Φυσικά απαιτείται η επίλυση του ζητήματος της αναπλήρωσης του διδάσκοντα μέχρι τον
διορισμό νέου μέλους ΔΕΠ. Εδώ η λύση είναι απλή:
Αυτόματη προκήρυξη σε ετήσια βάση θέσης συμβασιούχου διδάσκοντα βάσει του
υπάρχοντος νομικού πλαισίου (ΠΔ407), στη βαθμίδα του αναπ. καθηγητή και χωρίς
δυνατότητα επιμέρους διαίρεσης της θέσης, για να αποφύγουμε τη διολίσθηση σε
ελαστικές σχέσεις εργασίας, αυτόματη δια νόμου μεταφορά του κονδυλίου του Τακτικού
Προϋπολογισμού μισθοδοσίας του αφυπηρετήσαντος μέλος ΔΕΠ σε μισθοδοσία
ΠΔ407, δεδομένου ότι (α) προέρχονται από τον Τακτικό Προϋπολογισμό και (β) δε
δημιουργείται επιπλέον δημοσιονομικό κόστος.
Κλείνοντας να αναφέρω ότι είναι βαθιά μου πίστη ότι η θέση που επί σειρά ετών έχετε δεν
μπορεί παρά να συντελέσει ώστε να δοθεί μια ηχηρή απάντηση για το ότι η Σύνοδος,
εκπροσωπώντας όλους μας, ζητά επειγόντως και καλεί την κυβέρνηση να ενισχύσει την
ακαδημαϊκή κοινότητα με νέους αξιόλογους επιστήμονες
Αντωνίου Λίλιαν Επίκουρη Καθηγήτρια ΠΑΔΑ

