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ΠΡΟΣ:
- Τον
Υπουργό
Παιδείας
και
Θρησκευμάτων κο Νικ. Φίλη
- Την Αναπλ. Υπουργό Παιδείας και
Θρησκευμάτων κα Σία
Αναγνωστοπούλου
- Τον Αναπληρωτή Υπουργό Έρευνας και
Καινοτομίας, κο Κώστα Φωτάκη
- Τον Υφυπουργό Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων, κο Θεοδόση Πελεγρίνη
- Τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου
Παιδείας και Θρησκευμάτων, κο Γιάννη
Παντή
- Διαρκή Επιτροπή Μορφωτικών
Υποθέσεων της Βουλής των Ελλήνων
- Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Έρευνας και
Τεχνολογίας της Βουλής των Ελλήνων
- Τμήμα Κομμάτων του Κοινοβουλίου
- Σύνοδο Πρυτάνεων Ελληνικών
Πανεπιστημίων
ΚΟΙΝ:
- Τα μέλη της Δ.Ε της Π.Ο.Σ.Ε.Ε.ΔΙ.Π. Α.Ε.Ι.
- Προέδρους των Πρωτοβάθμιων Συλλόγων Μελών της Π.Ο.Σ.Ε.Ε.ΔΙ.Π. Α.Ε.Ι.
ΘΕΜΑ:
Ανακοίνωση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Ειδικού
Εργαστηριακού και Διδακτικού Προσωπικού Α.Ε.Ι αναφορικά με τη ρύθμιση για την
ένταξη μελών του κλάδου μας σε προσωποπαγή θέση μόνιμου Λέκτορα
Σας διαβιβάζουμε ανακοίνωση της Διοικούσας Επιτροπής της Ομοσπονδίας μας αναφορικά με
την πρόσφατη ρύθμιση
Για τη Διοικούσα Επιτροπή της Π.Ο.Σ.Ε.Ε.ΔΙ.Π. Α.Ε.Ι.
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ Π.Ο.Σ.Ε.ΔΙ.Π Α.Ε.Ι
Με αφορμή τη διάταξη του άρθρου 61 «Ρυθμίσεις για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση
…και άλλες διατάξεις» αναφορικά με τη δυνατότητα ένταξης μελών Ε.Ε.Π. και Ε.ΔΙ.Π.
των ΑΕΙ μετά από κρίση στη βαθμίδα του Λέκτορα, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ειδικού
Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Π.Ο.Σ.Ε.Ε.ΔΙ.Π) Α.Ε.Ι. παρακολουθεί
έκπληκτη δημοσιεύματα και δηλώσεις στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο που
παρερμηνεύουν το περιεχόμενο της εν λόγω ρύθμισης, η οποία πλέον αποτελεί Νόμο του
κράτους.
Διαβάσαμε για παράδειγμα σε δημοσίευμα του Τύπου ότι «η διάταξη αυτή αφορά
1.500 – 2000 υπαλλήλους των Πανεπιστημίων οι οποίοι εν μια νυκτί θα γίνουν
διδάσκοντες στα Α.Ε.Ι». Απαντώντας, θα πρέπει να καταστεί σαφές πως τα μέλη Ε.Ε.Π.
και Ε.ΔΙ.Π. είναι διδάσκοντες και όχι διοικητικοί υπάλληλοι των Ελληνικών
Πανεπιστημίων. Τα διδακτικά μας καθήκοντα είναι διακριτά σε σχέση με αυτά των
μελών του Δ.Ε.Π. (Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού), ενώ σε κάποιες περιπτώσεις
αλληλοσυμπληρώνονται, καθώς υπηρετούμε ως Εργαστηριακό και Ειδικό Διδακτικό
Προσωπικό με κοινό στόχο την άρτια εκπαίδευση των φοιτητών.
Η πολιτεία διαχρονικά με μια σειρά ρυθμίσεων έχει αναγνωρίσει το έργο μας, το
οποίο προσιδιάζει με εκείνο του Λέκτορα. Τα μέλη Ε.ΔΙ.Π και Ε.Ε.Π έχουν να επιδείξουν
αξιόλογο διδακτικό και ερευνητικό έργο, με δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά και
μεγάλο αριθμό ετεροαναφορών, με συμμετοχές σε ερευνητικά προγράμματα, με
ανακοινώσεις σε συνέδρια. Η διάταξη για την οποία τόσα ανακριβή σχόλια έχουν
γραφτεί, κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση διότι δίνει τη δυνατότητα στους
συναδέλφους να κριθούν και εφόσον κατέχουν τα απαραίτητα ουσιαστικά και τυπικά
προσόντα να ενταχθούν σε προσωποπαγή θέση μόνιμου Λέκτορα. Οι διαδικασίες
αξιολόγησης στα Ακαδημαϊκά Ιδρύματα δεν είναι τυπικές, αλλά καταλήγουν σε ουσιώδη
κρίση και όχι γραφειοκρατική διαπίστωση.
Άλλωστε, η διάταξη που πρόσφατα ψηφίστηκε από τη Βουλή ρητά αναφέρει ότι οι
εντάξεις θα γίνουν μετά από κρίση, δηλαδή οι υποψήφιοι για τη θέση του Λέκτορα θα
κριθούν από εκλεκτορικά σώματα που συγκροτούνται με κριτές από τα ειδικά μητρώα τα
οποία είναι αναρτημένα σε όλες τις ιστοσελίδες των Ιδρυμάτων της χώρας. Τα κριτήρια
είναι ξεκάθαρα, προσδιορισμένα εδώ και δεκαετίες και σύμφωνα με αυτά έχουν
αξιολογηθεί όλα τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας μέχρι σήμερα. Ο λόγος επομένως
ανήκει στα ΑΕΙ και στα ακαδημαϊκά τμήματα. Η ρύθμιση αυτή μπορεί να λειτουργήσει
για τα μέλη μας ως κίνητρο αποδοτικότητας, προόδου και περαιτέρω προσφοράς στα
Ελληνικά Πανεπιστήμια.
Γι’ αυτά και για όσα ακόμα γράφονται και λέγονται εις βάρος όλων αυτών των
επιστημόνων που άοκνα υπηρετούν την Επιστήμη και την Παιδεία, η Πανελλήνια
Ομοσπονδία Ειδικού Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού θα συνεδριάσει εκτάκτως
για το θέμα που έχει ανακύψει, προκειμένου να προσδιορίσει περαιτέρω τη στάση της
και θα ζητήσει άμεσα συνάντηση με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας, αλλά
και με εκπροσώπους του κοινοβουλίου για να εκφράσει τις θέσεις και τις απόψεις της για
μία ακόμα φορά.

