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Θέμα: Καθυστέρηση διορισμών εκλεγμένων μελών Διδακτικού Ερευνητικού
Προσωπικού ΑΕΙ
Βλαπτική και αναίτια χαρακτηρίζεται από φορείς της Πανεπιστημιακής κοινότητας
η παρατεταμένη καθυστέρηση που παρατηρείται στους διορισμούς των νέων μελών
ΔΕΠ που έχουν εκλεγεί σύμφωνα με όλες τις τυπικές και νόμιμες διαδικασίες να
υπηρετήσουν την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Ο μέσος χρόνος αναμονής διορισμού
υπολογίζεται στα δύο χρόνια, ενώ η λίστα των αδιόριστων πανεπιστημιακών δασκάλων
αριθμεί 600 και πλέον άτομα . Τα νέα μέλη ΔΕΠ των ελληνικών πανεπιστημίων βιώνουν
ένα ιδιότυπο καθεστώς ομηρίας , καθώς αντιμετωπίζουν πρόβλημα ερευνητικής
καθήλωσης και επιστημονικής στασιμότητας , ενώ ταυτόχρονα αναφέρεται ότι τα
Πανεπιστήμια αντιμετωπίζουν σοβαρότατα προβλήματα στην εκπαιδευτική και
ερευνητική λειτουργία τους λόγω έλλειψης προσωπικού.
Ο αρμόδιος Υφυπουργός ΠΔΒΜΘ για θέματα ανώτατης εκπαίδευσης , στις
15/11/2010 φέρεται ότι με δήλωση του δεσμεύτηκε ότι οι διορισμοί των αδιόριστων
μελών ΔΕΠ θα ολοκληρωθούν εντός το 2011 σε δύο φάσεις, την Άνοιξη και τον
Αύγουστο. Όμως, στις 31/12/2010 με έγγραφο προς τη Διεύθυνση Ανώτατης
Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας για το ίδιο θέμα, ο Υφυπουργός Οικονομικών,
ζητεί την τήρηση του 1 προς 5 για τις προσλήψεις και στην Παιδεία , γεγονός το οποίο
θέτει υπό αμφισβήτηση τις προαναφερόμενες δεσμευτικές δηλώσεις του Υφυπουργού
Παιδείας .
Επειδή, η εφαρμογή του 1/5 στα μέλη ΔΕΠ των Πανεπιστήμιων, καταργεί τις
τετραετείς προγραμματικές συμβάσεις ΑΕΙ-ΥΠΔΒΜΘ , οδηγεί σε περαιτέρω γήρανση
του διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού των Α.Ε.Ι. , μειώνει την παραγωγικότητα
και ανταγωνιστικότητα των Ελληνικών Πανεπιστημίων και οδηγεί μια ολόκληρη γενιά
νέων Ελλήνων επιστημόνων στην αδράνεια , την απαξίωση και την φυγή τους στο
εξωτερικό,
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Ποιό είναι το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης των διορισμών των 600
εκλεγμένων μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού ΑΕΙ και ποια η
θέση τους για την εφαρμογή του 1/5 στα Α.Ε.Ι και τα Ερευνητικά Κέντρα
για τα προαναφερόμενα εκλεγμένα μέλη Δ.Ε.Π. ;
Σε ποιες ενέργειες προτίθενται να προβούν για την στήριξη και αξιοποίηση
του συγκεκριμένου επιστημονικού προσωπικού το οποίο αποτελεί ανθρώπινο
<<επιστημονικό κεφάλαιο >> απαραίτητο για τις σημερινή δύσκολη
συγκυρία την οποία διέρχεται η χώρα μας ;
Προτίθενται, στο πλαίσιο της εφαρμογής της Κυβερνητικής διακήρυξης της
εφαρμογής της αρχής της Διαφάνειας ,να προβούν στη δημοσιοποίηση της
λίστας με την σειρά διορισμού των εκλεγμένων μελών των Δ.Ε.Π.;
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