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Προς:
-

Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων
Γενικό Γραμματέα Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων
Τμήμα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων
o Διεύθυνση Μελετών, Στατιστικής και Οργάνωσης Ανωτάτης Πανεπιστημιακής
Εκπαίδευσης
 Τμήμα Α΄ Μελετών και Στατιστικής
 Τμήμα Β' Οργάνωσης
o Διεύθυνση Προσωπικού Ανώτατης Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης
 Τμήμα Α' Ανώτερου Διδακτικού Προσωπικού

Αξιότιμες, αξιότιμοι,
Για να διεκπεραιώσει το διδακτικό του έργο, το ΕΑΠ απασχολεί κάθε χρόνο περίπου 1500
επιστήμονες (ΣΕΠ), οι περισσότεροι από τους οποίους είναι μέλη ΔΕΠ άλλων ελληνικών ΑΕΙ. Το
υπάρχον σύστημα επιλογής των μελών ΣΕΠ ευνοεί τους υψηλόβαθμους καθηγητές οι οποίοι
έχουν την μεγαλύτερη ερευνητική και εκπαιδευτική εμπειρία. Ανάμεσα σε αυτούς, το ΕΑΠ
απασχολεί μέλη ΔΕΠ με υψηλές διοικητικές θέσεις στα ελληνικά ΑΕΙ, όπως Πρυτάνεις ή
Κοσμήτορες Σχολών ή Προέδρους Τμημάτων.
Με βάση τους ισχύοντες νόμους και την ακαδημαϊκή ηθική θεωρούμε ότι δε θα έπρεπε να
γίνεται δεκτή η παροχή εκπαιδευτικού έργου από Πρυτάνεις, Αντιπρυτάνεις, Κοσμήτορες και
Πρόεδρους Τμημάτων, τους αναπληρωματικούς τους, και τις αντίστοιχες βαθμίδες των ΤΕΙ,
επειδή:
 Τα εδάφια 1, 2 και 3 του άρθρου 24 του νόμου 4009/2011 οριοθετούν την
απασχόληση των Πρυτάνεων και Κοσμητόρων και δεν τους επιτρέπουν
απασχόληση εκτός του ιδρύματός τους.
 Μέλη ΔΕΠ τα οποία λόγω αυξημένου φόρτου εργασίας έχουν λάβει απαλλαγή
διδακτικών καθηκόντων στο ίδρυμα το οποίο υπηρετούν δεν θα πρέπει να
προσφέρουν διδακτικό έργο στο ΕΑΠ με αμοιβή. Θεωρούμε ότι δεν μπορεί ένα
μέλος ΔΕΠ να απαλλάσσεται από τα διδακτικά του καθήκοντα επειδή δεν έχει τον
χρόνο για να διδάξει στο Ίδρυμα από το οποίο λαμβάνει την κύρια αμοιβή του,
αλλά το μέλος αυτό να βρίσκει χρόνο ώστε να διδάσκει στο ΕΑΠ, και μάλιστα με
αμοιβή.
Με βάση τα προηγούμενα θα θέλαμε να σας ζητήσουμε να μας ενημερώσετε για τα εξής:
1
Ενιαίος Φορέας Μελών ΔΕΠ του ΕΑΠ, Σαχτούρη 11, 26222 Πάτρα, email: ds@efmdep.eap.gr

-

Μπορούν, σύμφωνα με το γράμμα και πνεύμα του νόμου, οι Πρυτάνεις,
Αντιπρυτάνεις, Κοσμήτορες και Πρόεδροι Τμημάτων (και οι πιθανοί αναπληρωματικοί
τους, καθώς και οι αντίστοιχες βαθμίδες των ΤΕΙ) να προσφέρουν επ’ αμοιβή
διδακτικό έργο στο ΕΑΠ;
- Μπορεί, σύμφωνα με το γράμμα και πνεύμα του νόμου, ένα μέλος ΔΕΠ τι οποίο έχει
λάβει, για οποιοδήποτε λόγο, απαλλαγή διδακτικών καθηκόντων στο Ίδρυμα που
υπηρετεί να προσφέρει επ’ αμοιβή διδακτικό έργο στο ΕΑΠ;
Σας ευχαριστούμε πολύ για την βοήθειά σας
Με εκτίμηση
Το ΔΣ του Ενιαίου Φορέα Μελών ΔΕΠ του ΕΑΠ
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