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ΥΠΟΜΝΗΜΑ
Προς τον Υπουργό Παιδείας
Η Εκτελεστική Γραμματεία της ΠΟΣΔΕΠ καταθέτει στον Υπουργό Παιδείας τα παρακάτω
αιτήματα που αφορούν στις νέες θέσεις μελών ΔΕΠ και σε συγκεκριμένα ειδικά προβλήματα
που απασχολούν τα μέλη ΔΕΠ, η επίλυση των οποίων μπορεί να γίνει άμεσα με νομοθετικές
πρωτοβουλίες του Υπουργείου Παιδείας:
1. 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 δεν δίδονται και δεν θα προκηρυχθούν 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, όταν γίνει γνωστός ο αριθμός των θέσεων που θα κατανεμηθεί, τα Πανεπιστήμια μετά
από αποφάσεις των θεσμικών τους οργάνων σύμφωνα με το νόμο αλλά και το Σύνταγμα που
ορίζει το αυτοδιοίκητο των Ιδρυμάτων, θα πρέπει να καθορίσουν την κατανομή των θέσεων στις
Σχολες, Τμήματα, Τομείς και το γνωστικό αντικείμενο των θέσεων αυτών σύμφωνα με τις
παρούσες ανάγκες τους και να μην παρατηρηθεί «φωτογραφική» προκύρηξη θέσεων μελών
ΔΕΠ με συγκεκριμένα γνωστικά αντικείμενα από το Υπουργείο.
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 θέσεων στις Σχολες, Τμήματα, Τομείς
και το γνωστικό αντικείμενο των θέσεων σύμφωνα με τις παρούσες ανάγκες τους
2. Επίδομα Διδασκαλίας & Έρευνας Λεκτόρων
Με το νέο μισθολόγιο οι υπηρετούντες Λέκτορες λαμβάνουν μηνιαίως επίδομα διδασκαλίας &
έρευνας 250 ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί στο 50% του αντίστοιχου επιδόματος που λαμβάνουν
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οι Καθηγητές, εν αντιθέσει με το βασικό μισθό για τον οποίο το αντίστοιχο ποσοστό είναι στο
70%. Ενώ η αναλογία του επιδόματος των άλλων βαθμίδων σε σχέση με αυτή του καθηγητή,
είναι αντίστοιχη με την αναλογία στο βασικό μισθό (90% για τον Αν. Καθηγητή, 80% για τον Επ.
Καθηγητή), δεν συμβαίνει το ίδιο για τη βαθμίδα του Λέκτορα (70% για το βασικό μισθό και 50%
για το επίδομα διδασκαλίας και έρευνας).
Να σημειωθεί ότι τα μέλη Ε.Ε.Π. (Διδάκτορες) λαμβάνουν για το αντίστοιχο επίδομα 300€,
δηλαδή περισσότερα από τους Λέκτορες, από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του νέου
μισθολογίου του Ν.4472/2017. Είναι η πρώτη φορά από την ισχύ του ειδικού Μισθολογίου των
μελών ΔΕΠ, που επίδομα βαθμίδος μελών ΔΕΠ ορίζεται χαμηλότερα από αντίστοιχο επίδομα
άλλης κατηγορίας προσωπικού του ΑΕΙ.
Ζητάμε, να διορθωθεί αυτή η αδικία με την αύξηση του επιδόματος διδασκαλίας & έρευνας για
τη βαθμίδα του Λέκτορα στα 350 ευρώ, δηλ. στο 70% του αντίστοιχου επιδόματος για τον
Καθηγητή, όπως αντίστοιχα ισχύει και για τον βασικό μισθό από την ημερομηνία έναρξης ισχύος
του νέου μισθολογίου του Ν.4472/2017.
.
3. Αναγνώριση προϋπηρεσίας σε εκλογή η μετακίνηση σε άλλο ΑΕΙ
Στο ν. 4009/2016 έχει προστεθεί μια νέα παράγραφος με την παρ. 11 του άρθρου 34 του ν.
4115/2013 σύμφωνα με την οποία:
«Για τους καθηγητές που εξελέγησαν ή μετακινήθηκαν στην ίδια βαθμίδα σε άλλο ΑΕΙ της
χώρας, στο χρόνο εξέλιξής τους στην επόμενη βαθμίδα θα προσμετράται η θητεία που είχαν στη
βαθμίδα του ΑΕΙ προέλευσης. Για να έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν την εξέλιξή τους στην
επόμενη βαθμίδα θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον δύο χρόνια υπηρεσίας στη
βαθμίδα του ΑΕΙ προορισμού».
Υπάρχουν, όμως, περιπτώσεις μελών ΔΕΠ που εκλέχθηκαν σε μικρότερη βαθμίδα σε άλλο ΑΕΙ
και συνεπώς δεν ισχύει η προηγούμενη ευεργετική διάταξη, παρόλο που έχουν θητεία τόσο
στην ίδια όσο και στη μεγαλύτερη βαθμίδα. Ζητάμε να αφαιρεθεί η προϋπόθεση της εκλογής
στην ίδια βαθμίδα για την αναγνώριση της θητείας.
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