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Αθήνα, 28 Νοεμβρίου 2018

ΑΠΟΦΑΣΗ
Για τις νέες θέσεις μελών ΔΕΠ
Με απόφαση του Υπουργείου Παιδείας είχαν δοθεί 500 νέες θέσεις μελών ΔΕΠ για το 2017 και άλλες
500 θέσεις για το 2018. Ακολούθησε ανακοίνωση του Υπουργού Παιδείας ότι από το 2019 και μετά
θα δίνεται στα πανεπιστήμια μία θέση ΔΕΠ για κάθε αφυπηρέτηση μέλους ΔΕΠ, διαδικασία που θα
αποδώσει τις πρώτες θέσεις στα πανεπιστήμια για προκήρυξη το 2020. Συνεπώς, το 2019 είναι το
πρώτο έτος για το οποίο φαίνεται ότι διακόπτεται η θετική πρακτική των δύο προηγούμενων ετών
και δεν προκηρύσσονται νέες θέσεις στα πανεπιστήμια.
Παράλληλα, για τις θέσεις που προκηρύχθηκαν το 2018 δεν έχει γίνει ακόμη κανένας διορισμός παρ’
ότι σημαντικός αριθμός αυτών έχουν πληρωθεί από τα πανεπιστήμια και οι φάκελοι έχουν
υποβληθεί στο Υπουργείο για έγκριση. Επιπλέον, υπάρχουν αναφορές από τους υπαλλήλους του
Υπουργείου ότι οι εκλεγέντες θα διορισθούν το 2019.
Τέλος, θεωρούμε αυτονόητο πως όταν γίνει γνωστός ο αριθμός των θέσεων που θα κατανεμηθεί,
τα Πανεπιστήμια και μόνο, με βάση το νόμο αλλά και το Σύνταγμα που ορίζει το αυτοδιοίκητο των
Ιδρυμάτων, θα καθορίσουν μετά από αποφάσεις των θεσμικών τους οργάνων την κατανομή των
θέσεων στις Σχολές, Τμήματα, Τομείς και το γνωστικό αντικείμενο των θέσεων αυτών σύμφωνα με
τις παρούσες ανάγκες τους.
Ζητάμε:
 να προκηρυχθεί για το 2019, ίσος τουλάχιστον αριθμός νέων θέσεων ΔΕΠ με αυτόν που
προκηρύχθηκε τα δυο προηγούμενα χρόνια, δηλ. 500 νέες θέσεις.
 να διορισθούν άμεσα οι εκλεγέντες από τις νέες θέσεις που προκηρύχθηκαν το 2018.
 τα πανεπιστήμια, σύμφωνα με το νόμο αλλά και το Σύνταγμα που ορίζει το αυτοδιοίκητο των
Ιδρυμάτων, να καθορίσουν την κατανομή των νέων θέσεων στις Σχολές, Τμήματα, Τομείς και
το γνωστικό αντικείμενο των θέσεων σύμφωνα με τις παρούσες ανάγκες τους,
 οι κενές θέσεις που προκύπτουν από αποχώρηση μελών ΔΕΠ λόγω αφυπηρέτησης ή
παραίτησης να προκηρύσσονται στο Τμήμα που κενώθηκε η θέση.
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