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ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΠΟΣΔΕΠ (2011-2013)
9η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ - ΔΕΥΤΕΡΑ 19 Δεκεμβρίου 2011

Α Π Ο Φ Α Σ Η
ΘΕΜΑ: Θέματα μελών ΔΕΠ.
Η Εκτελεστική Γραμματεία της ΠΟΣΔΕΠ, στην 9η συνεδρίαση της 19ης Δεκεμβρίου 2011, αφού
έλαβε υπόψη της παλαιότερες αποφάσεις της Ομοσπονδίας, κατέληξε στα ακόλουθα:
Ζητά από το Υπουργείο Παιδείας:
την άμεση απεμπλοκή των εξελίξεων των μελών ΔΕΠ, που έχουν ολοκληρωθεί και
τον διορισμό των συναδέλφων στην επόμενη βαθμίδα,
τον άμεσο διορισμό όλων των ήδη εκλεγμένων νέων μελών ΔΕΠ με προτεραιότητα
σε Τμήματα με λιγότερο από 10 μέλη ΔΕΠ και πολλά επιστημονικά αντικείμενα μη
καλυπτόμενα από μέλη ΔΕΠ.
την κάλυψη όλων των θέσεων του Π.Δ.407/80 που έχουν ζητηθεί από τα Ιδρύματα
για την τρέχουσα ακαδημαϊκή χρονιά, ώστε τα Τμήματα να μπορέσουν να εφαρμόσουν
το πρόγραμμα σπουδών,
την επαναφορά της δυνατότητας μετακίνησης σε άλλο Ίδρυμα για όλες τις βαθμίδες
και όχι μόνο για τους πρωτοβάθμιους Καθηγητές, όπως ακριβώς όριζε ο
προηγούμενος νόμος, μετά από τετραετή υπηρεσία στο Ίδρυμα. Η προτεινόμενη
διαδικασία αποτελεί τη μόνη δυνατότητα κινητικότητας των πανεπιστημιακών
δασκάλων μεταξύ των Ιδρυμάτων. Στη σημερινή πραγματικότητα με το πάγωμα των
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διορισμών η δυνατότητα αυτή αποτελεί μια σημαντική διέξοδο για Πανεπιστήμια και
Πανεπιστημιακούς.
Ανάκληση ή διόρθωση των επίμαχων παραγράφων Α.6β(ι) και Α6β(ιι) της εγκυκλίου με
αριθμό Φ.122.1/350/141732/Β2/ 9/12/2011, οι οποίες αντίκεινται στο άρθρο 77, παρ. 3
του νόμου 4009/2011, όπου δηλώνεται ρητά και κατηγορηματικά ότι για τα προσόντα
(πρώτο από τα οποία είναι η προϋπηρεσία) εφαρμόζονται έως τη δημοσίευση του
Οργανισμού του ιδρύματος οι διατάξεις που ίσχυαν κατά τη δημοσίευση του νόμου, άρα
και η τριετής κατ’ ελάχιστον παραμονή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή και
όχι η τετραετής κατ’ ελάχιστον παραμονή, όπως αναφέρεται στα σημεία Α.6β(ι) και
Α6β(ιι) της εγκυκλίου.
Τέλος, καλούμε τις Πρυτανείες των Ιδρυμάτων να προωθήσουν άμεσα μέσω των
Συγκλήτων τις απαραίτητες αποφάσεις σχετικά με τη διαδικασία συγκρότησης των
εκλεκτορικών σωμάτων για τις εξελίξεις, τις μονιμοποιήσεις των μελών ΔΕΠ καθώς και τις
εκλογές των νέων μελών ΔΕΠ μέχρι την ψήφιση του Οργανισμού του Ιδρύματος,
διαδικασίες οι οποίες έχουν σταματήσει από τον Ιούλιο του 2011.
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