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Α Π Ο Φ Α Σ Η
ΘΕΜΑ: Απόφαση της 6ης Συνεδρίασης της Διοικούσας Επιτροπής της ΠΟΣΔΕΠ για θέματα μελών ΔΕΠ
Η Διοικούσα Επιτροπή της ΠΟΣΔΕΠ αφού έλαβε υπόψη της παλαιότερες αποφάσεις της Ομοσπονδίας
καθώς και τις πρόσφατες εξελίξεις στα σχετικά θέματα ζητά από το Υπουργείο Παιδείας:


Τον άμεσο διορισμό όλων των εκλεγμένων νέων μελών ΔΕΠ. Λόγω της τεράστιας
καθυστέρησης στον διορισμό των νέων συναδέλφων, τα πανεπιστήμια αντιμετωπίζουν
σοβαρές δυσκολίες υλοποίησης των προγραμμάτων σπουδών.



Την άμεση προώθηση των διαδικασιών για την προκήρυξη των οργανικών θέσεων των μελών
ΔΕΠ που εκκρεμούν (πλήρωση κενών θέσεων αποχωρούντων από την υπηρεσία).

 Την

κάλυψη

των

εκπαιδευτικών

αναγκών

των

πανεπιστημιακών

τμημάτων

με

εντεταλμένους διδασκαλίας (πρώην διδάσκοντες του ΠΔ 407/80) ώστε τα Τμήματα να
μπορέσουν να εφαρμόσουν το πρόγραμμα σπουδών.
 Τη συνολική επαναφορά της δυνατότητας μετακίνησης μεταξύ Ιδρυμάτων για όλες τις
βαθμίδες και όχι μόνο για τους πρωτοβάθμιους Καθηγητές. Η προτεινόμενη διαδικασία
αποτελεί,

στις

παρούσες

συνθήκες

τη μοναδική

δυνατότητα

κινητικότητας

των

πανεπιστημιακών μεταξύ των Ιδρυμάτων.


Τη διασφάλιση των ερευνητικών και διδακτικών καθηκόντων των λεκτόρων, ρητή
εκπροσώπησή τους στα συλλογικά όργανα του πανεπιστημίου και εξασφάλιση των
εργασιακών τους δικαιωμάτων. Επίσης είναι ανοικτό το θέμα της εξέλιξης των λεκτόρων,
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που δεν έχουν συμπληρώσει τριετία καθώς και των μονίμων λεκτόρων, για τους οποίους
ζητούμε να μπορούν να κριθούν για εξέλιξη διατηρώντας τη μονιμότητά τους. Για αυτούς
που δεν έχουν συμπληρώσει τριετία ζητήσαμε να ληφθεί υπόψη ότι α) οι συνάδελφοι είχαν
περίπου διετή αναμονή μέχρι τον διορισμό τους και β) η βαθμίδα τελεί υπό κατάργηση,
επομένως η μείωση του αριθμού των υπηρετούντων Λεκτόρων αποβαίνει υπέρ της
ομαλοποίησης του συστήματος.
 Την

άμεση διόρθωση της απάντησης του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (ΓΛΚ) με αριθμό

2/3092/0022/23-01-2012, όπου ισχυρίζεται ότι νεοπροσλαμβανόμενα μέλη ΔΕΠ που τυχαίνει
να έχουν ήδη αναγνωρισμένη προϋπηρεσία στο δημόσιο χάνουν πλήρως και σε κάθε
περίπτωση το ήδη αναγνωρισμένο επίδομα χρόνου υπηρεσίας. Απαιτούμε λοιπόν την
ενσωμάτωση στο μισθό των συναδέλφων των αναλογούντων χρονοεπιδομάτων με
παράλληλη καταβολή όλων των απολεσθέντων κατά τους προηγούμενους μήνες.


Τέλος, επαναλαμβάνουμε για πολλοστή φορά την έντονη διαμαρτυρία μας για την
κατάργηση της ρύθμισης του Νόμου 3027/2002 περί συνυπηρέτησης συζύγων
πανεπιστημιακών. Η κατάργηση το 2010 της διάταξης που ίσχυε από το 2002, και με βάση
την οποία αρκετοί συνάδελφοι σε περιφερειακά πανεπιστήμια έκαναν επιλογές
σταδιοδρομίας και ζωής, συνιστά μια απαράδεκτη διάκριση σε βάρος των πανεπιστημιακών
λειτουργών, σε σχέση με άλλες κατηγορίες λειτουργών του δημοσίου. Τη στιγμή μάλιστα που
σε πρόσφατο νόμο του 2012 παρέχεται ανάλογη ρύθμιση σε κατηγορία υπαλλήλων που δεν
το είχε καν επιδιώξει. Η Διοικούσα Επιτροπή της ΠΟΣΔΕΠ επισημαίνει την αντιφατική
συμπεριφορά της Πολιτείας και ζητά την επαναφορά της ρύθμισης με περιεχόμενο
αντίστοιχο με τις διατάξεις του Νόμου 3027/2002.
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