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Θέμα: «Τροποποίηση απόφασης Συγκλήτου ΑΠΘ 2922/12-02-2016 για ανάθεση
διδακτικού έργου σε μέλη ΕΔΙΠ»

Κύριε Πρύτανη
Κυρίες, Κύριοι Αναπληρωτές Πρυτάνεις
Πρόσφατα (15/04/16) δημοσιοποιήθηκε η απόφαση 2922/12-02-16 της Συγκλήτου, σχετικά
με την ανάθεση διδακτικού έργου σε μέλη Ε.ΔΙ.Π. Mε υπόμνημα που υποβάλλαμε στις
09-02-16 εκθέσαμε τα επιχειρήματα του Συλλόγου μας τεκμηριωμένα με όλη τη σχετική
νομοθεσία, ώστε να ενημερώσουμε πληρέστερα τα μέλη της Συγκλήτου (Πρύτανη,
Αναπληρωτές Πρυτάνεις, Κοσμήτορες, Προέδρους Τμημάτων και λοιπούς κλάδους
εργαζομένων).
Μετά τη συνεδρίαση της Συγκλήτου ακολούθησε πολύωρη συνάντηση-συζήτηση μελών του
προεδρείου του συλλόγου με την Αναπλ. Πρύτανη κ. Αργυροπούλου-Πατάκα όπου θέσαμε
τους προβληματισμούς και τις ενστάσεις μας επί της απόφασης ως μη σύννομης και
αποχωρίσαμε έχοντας μάλιστα τη διαβεβαίωση ότι θα λαμβάναμε ως Σύλλογος γνώση του
σχεδίου της απόφασης πριν την έκδοση της για πιθανές διορθώσεις–διευκρινίσεις.
Δυστυχώς αυτό δεν έγινε, παρά τις επανειλημμένες οχλήσεις μας στον γραμματέα της
Συγκλήτου, και τη γραμματέα της Aναπλ. Πρυτάνεως, αντίθετα αντιμετωπίσαμε μια
ανεξήγητη σιωπή, και τελικά την αιφνιδιαστική ανάρτηση της απόφασης στο διαδίκτυο και
την αποστολή της στους εκπροσώπους μας στη Σύγκλητο, χωρίς διάθεση για περαιτέρω
διάλογο.
Πέραν τούτων η παραπάνω αιφνιδιαστική έκδοση της απόφασης που κοινοποιήθηκε σε
Κοσμητείες, Τμήματα, Τομείς, Εργαστήρια ενόψει των αναθέσεων μαθημάτων για το νέο
ακαδημαϊκό έτος -θα ήταν σκόπιμο να καθυστερήσει-λαμβάνοντας υπόψη τον εν εξελίξει
εθνικό διάλογο του Υπουργείου Παιδείας με όλους του φορείς στο πλαίσιο της ανοικτής
διαβούλευσης-συζήτησης, αλλά και ψήφισης των τροποποιήσεων στο Ν.4009/11 και
συγκεκριμένα της παρ.2 του άρθρου 29. Σύμφωνα λοιπόν με το νέο Ν.4386/16 (Ρυθμίσεις
για την Ανώτατη Εκπαίδευση-Άρθρο 27 παρ 12α. Ρύθμιση θεμάτων Επιστημονικού ,
Διδακτικού, Εργαστηριακού και Τεχνικού Προσωπικού ειδικών κατηγοριών των
Πανεπιστημίων και των ΤΕΙ) αυτή επαναδιατυπώθηκε ως εξής: «Στους κατόχους
διδακτορικού διπλώματος, είτε σε μέλη της καταληκτικής βαθμίδας μπορεί να ανατίθεται
διδακτικό έργο διδασκαλίας μαθημάτων εμβάθυνσης σε μικρές ομάδες φοιτητών υπό

την εποπτεία των Καθηγητών της σχολής και δύνανται να συμμετέχουν στην επίβλεψη
πτυχιακών ή άλλων εργασιών».
Θεωρούμε επομένως ότι η απόφαση της Συγκλήτου θα πρέπει να εναρμονιστεί πλήρως με
τα δεδομένα του Ν.4386/2016 άρθρο 27 που πρόσφατα ψηφίστηκε αλλά και του
Ν.4186/13 άρθρο 39 «Με απόφαση της Συγκλήτου, η οποία εκδίδεται μετά από εισήγηση
της Συνέλευσης του οικείου Τμήματος μπορεί να ανατίθεται στα μέλη της κατηγορίας
Ε.ΔΙ.Π και Ε.Τ.Ε.Π. αυτοδύναμο έργο.»
Την ίδια στιγμή κατόπιν πρόσκλησης του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και
Τουρισμού μέσω προγράμματος ΕΣΠΑ 2014-20 για την «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής
Εμπειρίας σε νέους επιστήμονες κατόχους διδακτορικού διπλώματος» θα προσλάβει
ωρομίσθιο διδακτικό προσωπικό εξαμηνιαίας διάρκειας, για ΑΥΤΟΔΥΝΑΜΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ! (στο ΑΠΘ αναλογούν 176 Θέσεις). Μια τέτοια απόφαση, όταν δεν
αξιοποιείται πρωταρχικά το προσωπικό Ε.ΔΙ.Π που ήδη υπηρετεί στα Ιδρύματα μας και δεν
γίνονται προσλήψεις μόνιμου Διδακτικού Προσωπικού μας βρίσκει αντίθετους.
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Μετά και τις τελευταίες εξελίξεις ως Σύλλογος Ε.ΔΙ.Π-Α.Π.Θ αλλά και ως μέλη της
Πανελλήνιας Ομοσπονδίας ΠΟΣΕΕΔΙΠ ζητούμε την ΑΜΕΣΗ τροποποίηση της πρόσφατης
απόφασης Συγκλήτου του ΑΠΘ λαμβάνοντας υπόψη τα νέα δεδομένα στην νομοθεσία, πριν
ξεκινήσει η διαδικασία των αναθέσεων μαθημάτων για το νέο ακαδημαϊκό έτος σε
Εργαστήρια, Τομείς, Τμήματα και Σχολές.
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