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Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου
Για την απόφαση της ΠΟΣΔΕΠ για τριετή παράταση της υπηρεσίας μελών ΔΕΠ
Το Δ.Σ. του ΕΣΔΕΠ, όπως και ολόκληρη η πανεπιστημιακή κοινότητα, πληροφορήθηκε από
ανακοίνωση ότι η Ε.Γ. της ΠΟΣΔΕΠ αποφάσισε και υπέβαλε στις 8/4/2020 στη Σύνοδο
Πρυτάνεων επεξεργασμένη νομοθετικά πρόταση για την προαιρετική τριετή παράταση της
θητείας των προς αφυπηρέτηση μελών ΔΕΠ. Στην ‘αιτιολογική έκθεση’ του προτεινόμενου
άρθρου σε επικείμενο νόμο ως λόγος της ρύθμισης αναφέρεται η αντιμετώπιση των πολλών
διδακτικών αναγκών των πανεπιστημιακών τμημάτων. Το ενδιαφερόμενο μέλος ΔΕΠ θα
παραμένει σε προσωποπαγή θέση, χωρίς δικαίωμα εξέλιξης ή παρουσίας του σε θέση αρχής
και συλλογικού οργάνου αλλά με πλήρη μισθό, ενώ θα αποχωρεί μετά την ανάληψη
καθηκόντων από το μέλος ΔΕΠ που θα έχει εκλεγεί στην οργανική θέση του.
Ο ΕΣΔΕΠ, σε σειρά αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης και του Δ.Σ., αναγνωρίζει και διαρκώς
τονίζει ότι η αυξανόμενη υποστελέχωση των πανεπιστημίων ως προς τα μέλη ΔΕΠ έχει
οδηγήσει στην οριακή κάλυψη των διδακτικών αναγκών και ότι η μόνη ορθή και
μακροπρόθεσμη λύση είναι η προκήρυξη νέων θέσεων καθηγητών. Επίσης αναγνωρίζει το
πρόβλημα που δημιουργείται στα εκατοντάδες μέλη ΔΕΠ που συνταξιοδοτούνται, για τα
οποία μπορεί να βρεθεί τρόπος, εφόσον επιθυμούν και κρίνεται αναγκαίο, να συνεχίζουν να
προσφέρουν στα τμήματά τους υπό αξιοπρεπείς μισθολογικές συνθήκες και όχι πλέον αμισθί.
Ωστόσο, διαφωνεί με την πρόταση της ΠΟΣΔΕΠ. Εκφράζει την ανησυχία του γιατί η πρόταση
θεσπίζει δύο κατηγορίες μελών ΔΕΠ: ενιαίες ως προς τις μισθολογικές παροχές, αλλά
διαφορετικές ως προς τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα –κάτι που είναι αμφίβολης
νομιμότητας.
Στη διαφαινόμενη ύφεση, η παραμονή με τριετή παράταση εκατοντάδων μελών ΔΕΠ, ενώ
διατηρεί στα πανεπιστήμια έμπειρο και δοκιμασμένο προσωπικό, μπορεί να αποτελέσει
δικαιολογία για την καθυστέρηση της προκήρυξης νέων θέσεων. Ήδη αυτή τη χρονιά η μόνη
βέβαιη πηγή της αναγκαίας ανανέωσης του σώματος του ΔΕΠ ήταν οι προκηρύξεις των
θέσεων των αφυπηρετησάντων συναδέλφων το 2019, αλλά ακόμη και σε αυτό υπάρχουν
δυσκολίες.
Η πρόταση να ξεκινά έγκαιρα, έως και δύο έτη νωρίτερα, η προκήρυξη μιας θέσης που
πρόκειται να κενωθεί από αφυπηρέτηση και να αναλαμβάνει αμέσως καθήκοντα το
καινούργιο μέλος ΔΕΠ είναι θετική, εάν μπορεί να νομοθετηθεί.
Το Δ.Σ. θεωρεί ότι κεντρικό αίτημα και προτεραιότητα όλων μας είναι να δίνονται καινούργιες
θέσεις ΔΕΠ στα πανεπιστήμια, βάσει ενός ορθολογικού και συμφωνημένου προγραμματισμού
του κάθε πανεπιστημίου, ώστε να είναι δυνατή η στελεχιακή ανανέωση και η μακροπρόθεσμη
ερευνητική ανάπτυξη, και να προκηρύσσονται αμέσως οι θέσεις των αφυπηρετησάντων.
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