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Αθήνα, 11Ιανουαρίου2019

Απάντηση στην απαράδεκτη ανακοίνωση λιβελογράφημα της ΚΙΠΑΝ για την
απόφαση της ΕΓ της ΠΟΣΔΕΠ για την εξέλιξη των μελών Ε.Ε.Π. και Ε.ΔΙ.Π
Προς όλη την Πανεπιστημιακή Κοινότητα,
Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι,
Αναγκαζόμαστε να απαντήσουμε σε ένα νέο λιβελογράφημα της ΚΙΠΑΝ με τις προσωπικές επιθέσεις
κατά μελών της ΕΓ, παρότι προσπαθούμε συνήθως να το αποφεύγουμε, αλλά τα όργανα της ΠΟΣΔΕΠ
δεν μπορούν να μείνουν αυτή τη φορά σιωπηλά.
Η τελευταία ανακοίνωση της ΚΙΠΑΝ αναφέρεται σε μια απόφαση της ΕΓ της ΠΟΣΔΕΠ, η οποία ελήφθη
με συντριπτική πλειοψηφία (την ψήφισαν 6 από τα 7 παρόντα μέλη στη συνεδρίαση, εκπροσωπώντας
τις 4 από τις 5 παρατάξεις). Δε θα αναφερθούμε σημείο προς σημείο στο κείμενο της ΚΙΠΑΝ γιατί δεν
αξίζει τον κόπο να απαντήσουμε σε κρίσεις που βρίθουν από εμπάθεια και προσωπικές επιθέσεις
εξυπηρετώντας μικροπαραταξιακές σκοπιμότητες, όπως αποδεικνύεται και από την προτροπή της
στην ακροτελεύτια παράγραφο της ανακοίνωσης για υπερψήφιση της ΚΙΠΑΝ.
Θα πούμε μόνο τα εξής για τη συγκεκριμένη απόφαση περί επαναφοράς της βαθμίδας του Λέκτορα
και δυνατότητας εκλογής σε αυτήν των μελών ΕΕΠ και ΕΔΙΠ που έχουν τα απαραίτητα προσόντα:
 Είναι γνωστή η θέση της ΠΟΣΔΕΠ που επιβεβαιώθηκε και από το τελευταίο Συνέδριο (αυτό
τουλάχιστον είναι το μοναδικό που αναγνωρίζουν στο κείμενο τους) περί επαναφοράς της
βαθμίδας του Λέκτορα, καθώς κατά γενική ομολογία η κατάργησή της αποδείχθηκε προβληματική.
 Είναι γνωστό ότι με τα τελευταία Νομοσχέδια το Υπουργείο Παιδείας έχει καθιερώσει τη
συλλήβδην και άκριτη ένταξη προσωπικού των ΤΕΙ στη βαθμίδα του Λέκτορα που στην
πλειοψηφία τους έχουν χαμηλότερα προσόντα από την πλειοψηφία των μελών ΕΕΠ και ΕΔΙΠ των
Πανεπιστημίων. Η ένταξη αυτή γίνεται αυτόματα χωρίς κρίση ακόμη και στη βαθμίδα του Αναπ.
Καθηγητή (!). Εντάσσονται στη βαθμίδα του λέκτορα καθηγητές εφαρμογών ακόμη και χωρίς
διδακτορικό δίπλωμα, η θέση των οποίων μπορεί να γίνει με απλή αίτησή τους οργανική μόλις
εκπονήσουν διδακτορική διατριβή.
 Είναι γνωστό ότι στο Υπουργείο Παιδείας εδώ και αρκετό καιρό συζητείται η απευθείας ένταξη των
μελών ΕΕΠ και ΕΔΙΠ στη βαθμίδα του Λέκτορα.
 Είναι γνωστό ότι το Υπουργείο Παιδείας δεν πτοείται από τις πιθανές αντιδράσεις ρυθμίσεων όσο
«περίεργες» κι αν είναι.
Με αυτά τα δεδομένα και θέλοντας να προλάβουμε διαδικασίες όπως τις προαναφερόμενες και
ξεκαθαρίζοντας από την αρχή στο κείμενο της απόφασης ότι «...Η ΠΟΣΔΕΠ έχει πάγια θέση ότι η
εκλογή για την ένταξη σε μια βαθμίδα ΔΕΠ θα πρέπει να είναι ανοιχτή διαδικασία, να γίνεται με
αυστηρά ακαδημαϊκά κριτήρια και κυρίως να γίνεται αξιοκρατικά...», λάβαμε τη γνωστή απόφαση που
περιλαμβάνει πέντε σημεία σε μια προσπάθεια να προλάβουμε εξελίξεις προς τη λανθασμένη
κατεύθυνση.
Με δεδομένη τη νέα κατάσταση στο προσωπικό ΔΕΠ που έχει επιβάλλει η Κυβέρνηση με τις
πρόσφατες νομοθετικές της ρυθμίσεις για τις συγχωνεύσεις Πανεπιστημίων με ΤΕΙ, τα πλεονεκτήματα
της πρότασης μας, εάν υιοθετηθεί, είναι αρκετά και σημαντικά. Ειδικότερα:
 Επαναφέρεται η βαθμίδα του Λέκτορα που ήταν πάγια θέση της ΠΟΣΔΕΠ.
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 Δίνεται η δυνατότητα ακαδημαϊκής εξέλιξης στα μέλη του προσωπικού των κατηγοριών αυτών
τα οποία έχουν σημαντικά ακαδημαϊκά προσόντα, γεγονός που θα δημιουργήσει ένα κλίμα
ανανέωσης και θα τους δώσει νέα ώθηση δημιουργικότητας και περαιτέρω ανάπτυξης.
 Δίνεται η δυνατότητα αξιοποίησης με τον καλύτερο δυνατό τρόπο ενός ιδιαίτερα δυναμικού
και δημιουργικού στοιχείου των πανεπιστημίων με αυξημένα ακαδημαϊκά προσόντα, το οποίο
ήδη χρησιμοποιείται ευρέως για να καλύπτει τις ελλείψεις σε θέσεις ΔΕΠ, ενώ παράλληλα
αισθάνεται αδικημένο με τις ρυθμίσεις ένταξης διδακτικού προσωπικού των ΤΕΙ στα
πανεπιστήμια.
 Τα γνωστικά αντικείμενα των ΕΕΠ και ΕΔΙΠ θα επανακαθοριστούν από τις Γενικές Συνελεύσεις
των Τομέων και των Τμημάτων.
 Όσοι μπορέσουν να εξελιχθούν θα συμβάλλουν στο σύνολο του έργου του κάθε τμήματος
(δηλαδή και στο διοικητικό και στο ερευνητικό έργο) ενώ με το παρόν καθεστώς επιτελούν κυρίως
επικουρικό διδακτικό έργο.
 Με την παρούσα πρόταση διασφαλίζεται η τήρηση των ακαδημαϊκών κριτηρίων, καθώς η
εκλογή τους στη βαθμίδα του Λέκτορα θα γίνεται με κρίση με τα ίδια κριτήρια και τις διαδικασίες
των μελών ΔΕΠ.
 Με τη μετατροπή των υπαρχουσών θέσεων ΕΕΠ και ΕΔΙΠ σε θέσεις λεκτόρων για όσους έχουν τα
προσόντα και καταφέρουν να εκλεγούν, θα αυξηθεί ο αριθμός των μελών ΔΕΠ καλύπτοντας έτσι
κάποια από τα κενά που υπάρχουν, επιπλέον των νέων θέσεων ΔΕΠ που οφείλει να δώσει η
κυβέρνηση στα Πανεπιστήμια.
 Για τη συγκεκριμένη διαδικασία των κρίσεων μελών ΕΕΠ και ΕΔΙΠ που έχουν ήδη θέση (και άρα
και το κονδύλι της θέσης) είναι σαφώς προτιμότερο για τα Πανεπιστήμια να γίνουν αυτές με
κλειστή διαδικασία εκλογής, καθώς η ανοιχτή διαδικασία λόγω της πιθανότητας εκλογής
εξωτερικών υποψηφίων, προϋποθέτει την εξασφάλιση νέων κονδυλίων, τα οποία θα
αφαιρούνταν από τις νέες θέσεις που τόσο πολύ έχουν ανάγκη τα Πανεπιστήμια. Θα πρέπει,
επίσης, να ληφθεί υπόψη ότι κατόπιν της εκλογής τους στη βαθμίδα του Λέκτορα, η μετέπειτα
εξέλιξη τους στην επόμενη βαθμίδα θα γίνεται με ανοιχτή διαδικασία, αφού σύμφωνα με την
πρότασή μας: «...Η εξέλιξη όσων από αυτούς ενταχθούν στη βαθμίδα του Λέκτορα να γίνεται με
τις διαδικασίες εξέλιξης των μελών ΔΕΠ...»
Όλα τ’ άλλα που αναφέρει η ΚΙΠΑΝ είναι τροφή στο λαϊκισμό. Για την ΚΙΠΑΝ, όμως, η πρόταση που
έκανε η συντριπτική πλειοψηφία της ΠΟΣΔΕΠ χαρακτηρίζεται ως πελατειακή ρύθμιση αλλά δεν
αποτελεί πελατειακή ρύθμιση η πρόσφατη «όψιμη» ανακάλυψή της (της ΚΙΠΑΝ) για την
«αναγκαιότητα» της αύξησης του ορίου ηλικίας στα 70 ή και 75 (!!!) η οποία προτείνεται1 με «θάρρος
και υπευθυνότητα» από την ΚΙΠΑΝ με στόχο «να ληφθούν αποφάσεις που θα έχουν συνοχή και
διάρκεια, αντί των εκάστοτε εμβαλωματικών ή φωτογραφικών ρυθμίσεων» και με την αιτιολογία
μάλιστα ότι «σήμερα διεξάγονται ανεπίσημα ή παρασκηνιακά σχετικές συζητήσεις». Η ίδια παράταξη,
μάλιστα, κατήγγειλε μόλις δύο χρόνια πριν ως συντεχνιακή την πρόταση που κατατέθηκε στο
Συνέδριο για αύξηση του ορίου ηλικίας εθελοντικά στα 70 έτη, η οποία υιοθετήθηκε από την απόλυτη
πλειοψηφία του Συνεδρίου της ΠΟΣΔΕΠ. Το γεγονός ότι σε λίγους μήνες αφυπηρετεί ο επικεφαλής
της ΚΙΠΑΝ προφανώς πρόκειται για σύμπτωση και σε καμία περίπτωση δεν σχετίζεται με τη ξαφνική
αλλαγή της θέσης της για το όριο αφυπηρέτησης.
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