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ΑΠΟΦΑΣΗ
Για τισ μετατάξεισ εκπαιδευτικϊν ςε κζςεισ Ε.ΔΙ.Π. των Α.Ε.Ι.
Με μια πρόςφατθ νομοκετικι ρφκμιςθ (παράγραφοσ 7 του άρκρου 33 του Ν. 4386/2016) το
Υπουργείο Παιδείασ προβλζπει τθ δυνατότθτα μετάταξθσ λειτουργϊν τθσ πρωτοβάκμιασ και
δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ ςε κζςεισ Εργαςτθριακοφ Διδακτικοφ Προςωπικοφ (Ε.ΔΙ.Π.) ςτα
Πανεπιςτιμια και ςτα ΤΕΙ.
Η διάταξθ αυτι του νόμου ειςάγει μια κλειςτι, γραφειοκρατικι και προςωποπαγι διαδικαςία
μετακίνθςθσ προςωπικοφ από άλλεσ βακμίδεσ εκπαίδευςθσ ςτα Πανεπιςτιμια, με
ρουςφετολογικά χαρακτθριςτικά, θ οποία αγνοεί το δικαίωμα και ταυτόχρονα τθν υποχρζωςθ
των ΑΕΙ να κρίνουν αυτοτελϊσ τισ εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ τουσ και να επιλζγουν τα μζλθ του
διδακτικοφ και επιςτθμονικοφ προςωπικοφ τουσ. Πιο ςυγκεκριμζνα: Η μετάταξθ
πραγματοποιείται με πρωτοβουλία του ενδιαφερομζνου και όχι με βάςθ τον προγραμματιςμό
των ΑΕΙ, κατά παράβαςθ του ςυνταγματικά κατοχυρωμζνου πλιρουσ αυτοδιοίκθτου των
ιδρυμάτων ανϊτατθσ εκπαίδευςθσ. Η διαδικαςία είναι κλειςτι και γραφειοκρατικι, κατά
παράβαςθ αρχϊν από μακροφ κακιερωμζνων ςτθν εγχϊρια και διεκνι ακαδθμαϊκι πρακτικι,
αρχζσ οι οποίεσ επιτάςςουν ανοικτι και δθμόςια προκιρυξθ και κρίςθ από εκλεκτορικό ςϊμα.
Με βάςθ τον νόμο και τθν αντίςτοιχθ εγκφκλιο του Υπουργείου, θ τριμελισ επιτροπι κρίςθσ που
ςυγκροτείται από τισ κοςμθτείεσ των πανεπιςτθμίων κα προβεί ςτον ζλεγχο των ακαδθμαϊκϊν
προςόντων και ςτθν αξιολόγθςθ του κάκε υποψθφίου, χωρίσ όμωσ να διευκρινίηεται αν ο
ζλεγχοσ αυτόσ αφορά ςτα ουςιαςτικά και όχι μόνο ςτα τυπικά προςόντα ενόσ μζλουσ Ε.ΔΙ.Π.
Υπάρχει ζτςι ο κίνδυνοσ το πανεπιςτιμιο να υποβιβαςτεί ςε ρόλο ελεγκτι τθσ νομιμότθτασ των
αιτιςεων που ζχουν υποβλθκεί.
Ακόμα και αν δεχκοφμε ότι θ πρόκεςθ του Υπουργείου Παιδείασ είναι να ενιςχφςει το φκίνον
ανκρϊπινο δυναμικό των Α.Ε.Ι. με ιδθ υπθρετοφντεσ εκπαιδευτικοφσ άλλων βακμίδων,
αναρωτόμαςτε, κατά πόςο λαμβάνονται υπόψθ και οι υπαρκτζσ διδακτικζσ ανάγκεσ τθσ
πρωτοβάκμιασ και δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ, θ οποία κα πλθγεί περαιτζρω από τισ
μετατάξεισ προςωπικοφ τθσ ςτα πανεπιςτιμια. Υπενκυμίηουμε ότι πολιτικι τθσ πολιτείασ ιταν θ
επζνδυςθ ςτθν απόκτθςθ προςόντων από τουσ εκπαιδευτικοφσ τθσ πρωτοβάκμιασ και
δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ τα οποία κα αναβάκμιηαν το επίπεδο τθσ διδαςκαλίασ ςτα ςχολεία.
Η ΕΓ τθσ ΠΟΣΔΕΠ:
 κεωρεί ότι οποιαδιποτε μεταπιδθςθ δθμοςίων υπαλλιλων ςε άλλεσ κατθγορίεσ
προςωπικοφ, όπωσ θ μεταπιδθςθ εκπαιδευτικϊν ςε κζςεισ Ε.ΔΙ.Π ι Ε.ΔΙ.Π ςε κζςεισ
κακθγθτϊν, είναι ακαδθμαϊκά απαράδεκτθ, εξυπθρετεί ςυγκεκριμζνα ςυντεχνιακά
ςυμφζροντα και όχι τισ πραγματικζσ ανάγκεσ των Πανεπιςτθμίων.
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 καλεί το Υπουργείο Παιδείασ να αναγνωρίςει ζμπρακτα ότι ςτα ηθτιματα επιλογισ του
διδακτικοφ και εργαςτθριακοφ προςωπικοφ τουσ τον πρϊτο και τελευταίο λόγο ζχουν τα ίδια
τα Α.Ε.Ι. τα οποία με βάςθ τον νόμο 4009/2011, ορίηουν τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ για
τθν προκιρυξθ των κζςεων Ε.ΔΙ.Π.
 καλεί, επίςθσ, το Υπουργείο να αναλογιςτεί τισ ςυνζπειεσ που ζχει για τθν ποιότθτα τθσ
πανεπιςτθμιακισ εκπαίδευςθσ και ζρευνασ θ επιλογι λφςεων αυτοφ του τφπου και να
προχωριςει με τθ μόνθ ορκι επιλογι για τθν κάλυψθ των αναγκϊν των ΑΕΙ ςε προςωπικό,
δθλαδι με τθν προκιρυξθ κζςεων διδακτικοφ και ερευνθτικοφ προςωπικοφ.
Διαφορετικά, ανοίγει ο δρόμοσ για περαιτζρω υποβάκμιςθ των ελλθνικϊν πανεπιςτθμίων.
Η Εκτελεςτικι Γραμματεία τθσ ΠΟΣΔΕΠ
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