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Ζωγράφου, 20.09.2016
Aρ. Πρωτ. 58
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 τις θέσεις της Διοικούσας Επιτροπής της Ομοσπονδίας μας αναφορικά με την
ρύθμιση για την ένταξη μελών Ε.Ε.Π και Ε.ΔΙ.Π σε θέση μόνιμου λέκτορα μετά από κρίση.
Για τη Διοικούσα Επιτροπή της Π.Ο.Σ.Ε.Ε.ΔΙ.Π. Α.Ε.Ι.

Ο Πρόεδρος

Κωνσταντίνος Τέλλης

Ο Γ. Γραμματέας

Ιωάννης Μητροφάνης
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ Π.Ο.Σ.Ε.Ε.ΔΙ.Π.- Α.Ε.Ι.
Ένταξη μελών Ε.Ε.Π. και Ε.ΔΙ.Π. σε προσωποπαγή θέση μόνιμου Λέκτορα
μετά από κρίση
Η διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 61 του Ν. 4415/2016 (159 Α΄) αναφορικά
με τη δυνατότητα ένταξης μελών Ε.Ε.Π. (Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό) και Ε.ΔΙ.Π.
(Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό) μετά από κρίση σε μόνιμη προσωποπαγή θέση
της βαθμίδας του Λέκτορα αποτελεί de facto αναγνώριση της συνεισφοράς του κλάδου
μας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
Τα μέλη του κλάδου μας επιτελούν θεσμοθετημένο ειδικό και εφαρμοσμένο
διδακτικό έργο, όπως κλινικές ασκήσεις, εργαστηριακά και φροντιστηριακά μαθήματα,
συγγραφή διδακτικών σημειώσεων, υλικό εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και συμμετέχουν
στην επίβλεψη πτυχιακών εργασιών. Μπορούν να είναι επιστημονικοί υπεύθυνοι
ερευνητικών προγραμμάτων και με απόφαση Συγκλήτου μπορεί να τους ανατεθεί
αυτοδύναμη διδασκαλία. Η συντριπτική πλειοψηφία του κλάδου μας είναι κάτοχοι
μεταπτυχιακών και διδακτορικών τίτλων και 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.
Οι πρόσφατες προκηρύξεις των 500 θέσεων για τα ΑΕΙ και ΤΕΙ, καθώς και αυτές που
έχουν εξαγγελθεί για το 2017-19, χαιρετίζονται θετικά από την Ομοσπονδία μας, της
οποίας πάγια αντίληψη και πρακτική - όπως αυτή έχει εκφραστεί με ανακοινώσεις και
απεργιακές κινητοποιήσεις - είναι η προκήρυξη νέων θέσεων διδακτικού προσωπικού για
τα Ελληνικά Πανεπιστήμια. Πιστεύουμε ότι πρέπει να προκηρυχθούν επιπλέον νέες
θέσεις και παράλληλα να αξιοποιηθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο το υφιστάμενο
ανθρώπινο δυναμικό.
Συνεπώς, η διάταξη για την ένταξη μετά από κρίση μελών Ε.Ε.Π. και Ε.ΔΙ.Π. σε
μόνιμη προσωποπαγή θέση της βαθμίδας του Λέκτορα κινείται προς τη θετική
κατεύθυνση, γιατί διασυνδέει μόνιμα τους κλάδους Ε.Ε.Π. και Ε.ΔΙ.Π. με το Δ.Ε.Π. και
αποτελεί μια ουσιαστική συμβολή στην ενίσχυση του ακαδημαϊκού προσωπικού των
Ιδρυμάτων. Ανεξάρτητα από τη δημοσιονομική συγκυρία, η Ομοσπονδία μας διαχρονικά
λειτουργεί με γνώμονα την ακαδημαϊκότητα του κλάδου μας και με αυτή τη λογική κρίνει
ως θετική τη διάταξη.
Ειδικότερα:
(α) Η διάταξη έχει πάγιο χαρακτήρα και δεν αφορά μόνο υπηρετούντα στον κλάδο μέλη
Ε.Ε.Π. και Ε.ΔΙ.Π., αλλά προσφέρει κίνητρα και προοπτική στα μέλη μας, πέρα από τα
συμβατικά τους καθήκοντα. Η έρευνα συνιστά το μέσο για τον εμπλουτισμό της
διδασκαλίας και της εξέλιξης, ενώ το κίνητρο των μελών μας για την απόδοση αυτού του
έργου, εκτός των άλλων, είναι και η προσπάθεια για επιτυχή ένταξη στη θέση του
μόνιμου Λέκτορα. Ωστόσο, μια ρύθμιση με αποκλειστικές προθεσμίες που θα αφορούσε
«υπηρετούντα μέλη των κλάδων Ε.Ε.Π. και Ε.ΔΙ.Π.», όπως προέβλεπαν ανάλογες
διατάξεις στο παρελθόν, θα ακύρωνε τον ουσιαστικό σκοπό της διάταξης, ενώ θα είχε
ευκαιριακό χαρακτήρα, γεγονός που θα έβρισκε την Ομοσπονδία μας αντίθετη.
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(β) Οι υποψήφιοι κρίνονται από τα ειδικά εκλεκτορικά σώματα κατ’ αναλογία με το ΔΕΠ,
δηλαδή από τα 11μελή ή 13μελή και με τις ίδιες προϋποθέσεις και κριτήρια. Επομένως,
δεν πρόκειται για αυτόματη διαδικασία ένταξης, αλλά για ουσιαστική και διαφανή κρίση,
δεδομένου ότι οι αξιολογητές θα προέρχονται από τα ειδικά μητρώα των ακαδημαϊκών
μονάδων, δηλαδή πρόκειται για καταξιωμένους και διεθνώς αναγνωρισμένους
επιστήμονες τόσο της Ελλάδας όσο και του εξωτερικού.
(γ) Η ένταξη γίνεται μετά από κρίση σε προσωποπαγή θέση μόνιμου Λέκτορα μέσω
κλειστής διαδικασίας. Η κλειστή διαδικασία για τα μέλη Ε.Ε.Π. και Ε.ΔΙ.Π. έχει τα ίδια
χαρακτηριστικά με την κρίση μέλους ΔΕΠ για εξέλιξη, όταν δεν υπάρχει συνυποψήφιος.
Υπάρχουν και στις δύο περιπτώσεις οι ίδιες πιθανότητες θετικής ή αρνητικής κρίσης. Τα
μέλη Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Ε.Π είναι έμπειρο προσωπικό των ΑΕΙ με αξιόλογο διδακτικό και
ερευνητικό έργο, και εφόσον κριθούν άξια για τη βαθμίδα του Λέκτορα, θα μπορέσουν να
προσφέρουν άμεσα και αποτελεσματικά τις υπηρεσίες τους στο Τμήμα που υπηρετούν ή
σε άλλο του οικείου ή άλλου ΑΕΙ-ΤΕΙ.
Για τους παραπάνω λόγους, η Ομοσπονδία, παρόλο που η ρύθμιση δεν προέκυψε
μετά από αίτημά της, χαιρετίζει την προσπάθεια του Υπουργείου. Ωστόσο, μετά την
οδηγία για αναστολή των διαδικασιών ένταξης λόγω «αδυναμίας υλοποίησης της
διάταξης» η Π.Ο.Σ.Ε.Ε.ΔΙ.Π Α.Ε.Ι θέλοντας να συμβάλει θετικά στην επίλυση των
όποιων προβλημάτων επισημαίνει ότι άμεσα πρέπει να αρθούν αυτά, ώστε να
ενεργοποιηθεί η διάταξη και να εκπληρώσει τον στόχο της.
Ειδικότερα:
(1) Η Ομοσπονδία αποδέχεται τη διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 61 του Ν.
4415/2016 (159 Α΄) αναφορικά με τη δυνατότητα ένταξης μελών Ε.Ε.Π. και
Ε.ΔΙ.Π. μετά από κρίση σε μόνιμη προσωποπαγή θέση της βαθμίδας του Λέκτορα.
(2) Η Ομοσπονδία μας προτείνει τη ρητή επαναφορά της βαθμίδας του Λέκτορα. Η
μη προκήρυξη νέων θέσεων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση την τελευταία εξαετία
οδήγησε στο εξής φαινόμενο: πολλοί Καθηγητές και ελάχιστοι έως καθόλου
Λέκτορες σε μεγάλο αριθμό ακαδημαϊκών τμημάτων. Άλλωστε, η ύπαρξη
αντίστοιχης βαθμίδας αποτελεί διεθνή πρακτική στα περισσότερα ιδρύματα
παγκοσμίως.
(3) Πρέπει να αποσαφηνιστεί το εάν στη διάταξη συμπεριλαμβάνεται και το
αντίστοιχο προσωπικό των ΤΕΙ, πρόβλημα που ενδεχομένως θα μπορούσε άμεσα
να επιλυθεί με την έκδοση ερμηνευτικής εγκυκλίου. Η Ομοσπονδία θεωρεί ότι ο
χώρος της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης είναι ενιαίος και ως εκ τούτου η διάταξη θα
πρέπει να περιλαμβάνει και τον αντίστοιχο κλάδο των ΤΕΙ. Με τη διεύρυνση της
εν λόγω ρύθμισης τα μέλη του κλάδου Ε.Ε.Π. και Ε.ΔΙ.Π. θα μπορούν να κριθούν
ως υποψήφιοι τόσο στα ΑΕΙ όσο και στα ΤΕΙ και αντίστροφα. Η δημιουργία
ενιαίου χώρου στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για το σύνολο του διδακτικού και
ερευνητικού προσωπικού δρα ως κίνητρο βελτίωσης- απόδοσης για όλους.

