ΕΝΙΑΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
∆Ι∆ΑΚΤΙΚΟΥ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Α.Π.Θ.
Θεσσαλονίκη, 10 Φεβρουαρίου 2011

ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΟΥ ∆.Σ.
ΓΙΑ ΤΑ ΤΙΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ∆ΕΠ
Το ∆Σ του ΕΣ∆ΕΠ συζήτησε το πρόβληµα της υπαγωγής των εξελίξεων των µελών ∆ΕΠ
στον κανόνα 5 προς 1, που το Μνηµόνιο επιβάλλει για τις προσλήψεις στον δηµόσιο τοµέα και
αποφάσισε τα παρακάτω:
1. Οι εξελίξεις των µελών ∆ΕΠ αποτελούν την µόνη οδό προαγωγής τους, δηλαδή εκείνη την
διαδικασία που επιτρέπει την αξιολόγηση του έργου τους και την αποτίµηση της προσφοράς
τους στον κλάδο που υπηρετούν. Η κατάργηση της θίγει ευθέως την δυνατότητα των
µελών ∆ΕΠ να αναπτύσσουν ελεύθερα την προσωπικότητα τους ως δηµόσιοι λειτουργοί.
Επιπλέον, η δυνατότητα εξέλιξης αποτελεί το κυριότερο κίνητρο για την παραγωγή νέας
γνώσης µε την ανάπτυξη της έρευνας και της συνακόλουθης µεταφοράς της στη διδασκαλία
και άρα στη βελτίωση του παραγόµενου επιστηµονικού δυναµικού της χώρας.
2. Ειδικά για τους λέκτορες, η εξέλιξη συνιστά αναγκαία προϋπόθεση για την παραµονή τους
στο πανεπιστήµιο ως µέλη του ∆ιδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού. Η εφαρµογή σε
αυτούς του κανόνα 1 προς 5 σηµαίνει την αποµάκρυνσή τους από την θέση που υπηρετούν,
χωρίς την δυνατότητα να κριθούν και παρά το γεγονός ότι για ικανό χρονικό διάστηµα
έχουν συνεισφέρει ουσιαστικά στο ακαδηµαϊκό έργο του Τµήµατος, όπου υπηρετούν.
3. Η διαδικασία εξέλιξης των µελών ∆ΕΠ αποτελεί ταυτόχρονα µια παράµετρο ουσιαστικής
ακαδηµαϊκής αξιολόγησης του ατοµικού και συλλογικού ερευνητικού και εκπαιδευτικού
επιπέδου, δεδοµένου ότι αφενός αυτή είναι ανοικτή, δηλαδή ο υποψήφιος συγκρίνεται µε
«εξωτερικούς» συνυποψήφιους του, αφετέρου το εκλεκτορικό σώµα συγκροτείται κατά το
1/3 από εξωτερικούς εκλέκτορες. Με τον τρόπο αυτό, καθεµιά κρίση για εξέλιξη
αναδεικνύει το ερευνητικό έργο που παράγεται στο Τµήµα και επιτρέπει την συγκριτική
εξέτασή του µε την επιστηµονική παραγωγή του κλάδου στην χώρα και διεθνώς.
4. Η υπαγωγή της στελέχωσης των ΑΕΙ στον κανόνα 5 προς 1 θα οδηγήσει άµεσα στον
µαρασµό τους. Τούτο επειδή η εύρυθµη λειτουργία των πανεπιστηµίων απαιτεί την τακτική
ανανέωση του ερευνητικού και διδακτικού προσωπικού τους µε την πρόσληψη επιστηµόνων
σε όλες τις ειδικότητες που είναι αναγκαίες για την ανάπτυξη καθενός επιστηµονικού
κλάδου. Η προσπάθεια της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Παιδείας να εφαρµόσει τον
παραπάνω κανόνα στα πανεπιστήµια, µαρτυρά την εµπρόθετη στόχευσή της να µετατρέψει
τα ΑΕΙ σε κέντρα κατάρτισης, αποστερώντας την δυνατότητά τους να αναπτύσσουν
ερευνητικό έργο και να εκπαιδεύουν νέους επιστήµονες.

Το ∆Σ του ΕΣ∆ΕΠ καλεί τις πρυτανικές αρχές να ερευνήσουν την νοµιµότητα και την
συνταγµατικότητα της επιχειρούµενης κατάργησης των εξελίξεων των µελών ∆ΕΠ και του
ασφυκτικού περιορισµού των προσλήψεων στα ΑΕΙ
Καλεί την ακαδηµαϊκή κοινότητα σε εγρήγορση, προκειµένου να αποτραπεί η προσπάθεια
συρρίκνωσης της ανώτατης εκπαίδευσης της χώρας και µεταλλαγής της σε διαδικασία παροχής
πιστοποιητικών κατάρτισης
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