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Αξιότιµε κ. Πρύτανη,
Με την παρούσα επιστολή, θα θέλαµε να θέσουµε το θέµα των διαδικασιών για τις
εξελίξεις των µελών ΔΕΠ που εκκρεµούν αυτή τη στιγµή, καθώς το πρόβληµα
διογκώνεται και ήδη στη Σχολή µας, έχουν ξεπεράσει τις 60 οι αιτήσεις συναδέλφων
που έχουν αιτηθεί την εξέλιξη τους.
Είναι γνωστό, ότι ο Νόµος 4009, δηµιουργεί µε τις διατάξεις του τεράστια προβλήµατα
στη λειτουργία των Πανεπιστηµίων και για όλους αυτούς τους λόγους που έχουµε
αναλύσει στο παρελθόν, ήµασταν αντίθετοι µε τις διατάξεις του και προσπαθήσαµε,
όπως άλλωστε κι εσείς, και σε αρκετές περιπτώσεις συνεργαστήκαµε, ώστε να µην
ψηφιστεί αυτός ο Νόµος.
Μεταξύ άλλων, δηµιουργεί πολλά προβλήµατα και στη µεταβατική περίοδο που
διανύουµε τώρα και ήδη έχουν αρχίσει να φαίνονται οι αδυναµίες του και το γεγονός ότι
σε πολλά σηµεία είναι ανεφάρµοστος.
Ένα από τα προβληµατικά σηµεία, είναι ότι δεν προβλέπει διαδικασίες για τις εξελίξεις
των συναδέλφων µας. Τουλάχιστον όµως, δίνει στα Πανεπιστήµια (µέσω αποφάσεων
των Συγκλήτων τους) την ευχέρεια να καθορίσουν τις διαδικασίες αυτές. Αυτό το έχουν
κάνει ήδη αρκετά Πανεπιστήµια της χώρας (ΑΠΘ, Παν. Πελοποννήσου κ.λ.π.) και µέσα
στην εβδοµάδα που έρχεται, αναµένεται να το κάνουν και άλλα (Παν. Πατρών).
Μάλιστα αρκετά εξ’ αυτών (π.χ. Παν. Πελοποννήσου), αποφάσισαν να εφαρµόσουν τις
διατάξεις που ίσχυαν πριν την ψήφιση του 4009.
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κ. Πρύτανη, επειδή
1. τα µέλη ΔΕΠ δεν πρέπει να πληρώνουν την ανευθυνότητα των πολιτικών
2. µετά τις τεράστιες µειώσεις στους µισθούς µας και τη σαρωτική µείωση των
προϋπολογισµών των Πανεπιστηµίων µας, γεγονός που δυσκολεύει αφάνταστα το
έργο µας, το µόνο που έχουν τα µέλη ΔΕΠ είναι η εξέλιξη τους
Δε θα πρέπει να καθυστερήσουµε άλλο µε τη ρύθµιση της διαδικασίας εξέλιξης των
συναδέλφων µας.
Σας καλούµε, στην επόµενη συνεδρίαση της Συγκλήτου στις 15/3, να λύσετε το θέµα,
όπως το έχουν ήδη κάνει και άλλα Πανεπιστήµια. Για τους συναδέλφους µας στην
Ιατρική, το θέµα είναι φλέγον, καθώς αφορά µεγάλο αριθµό συναδέλφων που
ανησυχούν και αγωνιούν.
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