ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΣ ΣΕΔΙΠ-ΑΠΘ

Μετά την απόφαση της πρόσφατης Γενικής Συνέλευσης (28/9/2016) για
άμεση συνάντηση με τις πρυτανικές αρχές για τα θέματα που αφορούν
τον κλάδο ΕΔΙΠ (βαθμολογικές-μισθολογικές εντάξεις, επαναχορήγηση
χρονοεπιδομάτων,
εντάξεις
στο
ΕΔΙΠ
από
τη
δευτεροβάθμια/πρωτοβάθμια εκπαίδευση, αντιμετώπιση των αιτήσεων
για τη «λεκτοροποίηση» από τη διοίκηση κ.λ.π.) και τις αντίστοιχες
ενέργειες των υπηρεσιών, έγινε την Τετάρτη 5/10/2016 συνάντηση του
ΔΣ με την αναπληρώτρια πρύτανη Aνθρώπινων Πόρων κα Πατάκα και με
την παρουσία της Γενικής Διευθύντριας Διοικητικού και υπαλλήλου του
αρμόδιου γραφείου προσωπικού ΕΔΙΠ.
Σχετικά με τις βαθμολογικές-μισθολογικές εντάξεις μας
ενημέρωσαν ότι υπήρξε καθυστέρηση, αρχικά επειδή περίμεναν την
έκδοση της διευκρινιστικής εγκυκλίου-απάντησης στα ερωτήματα για
την εφαρμογή του Ν.4386/16 από το Υπουργείο Παιδείας, ενώ
παράλληλα δεν συνεδρίασε η Σύγκλητος τον Σεπτέμβρη. Η ένταξη όλων
των μελών σε βαθμίδες είναι έτοιμη, αλλά παράλληλα θα γίνει
επανακαθορισμός των οργανικών / προσωποπαγών θέσεων. Το όλο
θέμα θα περάσει σύντομα από τη Σύγκλητο και θα ακολουθήσει η
έκδοση των αντίστοιχων πρυτανικών πράξεων και δημοσίευση στο ΦΕΚ.
Όσον αφορά στην επαναχορήγηση των χρονοεπιδομάτων που
έχουν παγώσει εδώ και τρία χρόνια μας ανέφεραν ότι μετά την έκδοση
των πρυτανικών πράξεων θα χορηγηθούν αναδρομικά
στους
δικαιούχους και παράλληλα θα απελευθερωθεί η διαδικασία εξέλιξης σε
άλλη βαθμίδα για όσα μέλη ΕΔΙΠ το δικαιούνταν από παλιότερα.
Για τις εντάξεις στο ΕΔΙΠ από τη Β/θμια και Α/θμια Εκπαίδευση μας
ενημέρωσαν
ότι
συγκροτούνται
τριμελείς
επιτροπές
ανά
Τμήμα(παρουσία ενός μέλους ΕΔΙΠ). Θα αξιολογηθούν οι αιτήσεις ως
προς τη νομιμότητα και με βάση τις ανάγκες και στα αντικείμενα που τα
Τμήματα έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον θα προχωρήσουν (φάνηκε να
υπάρχει μεγάλη επιφύλαξη από τις πρυτανικές αρχές στην εφαρμογή του
νόμου).

Σε ότι αφορά το εργαστηριακό-διδακτικό έργο των μελών ΕΔΙΠ,
παρατηρήσαμε ότι αυτό δεν αποτυπώνεται σωστά, άλλοτε με ελλιπή
στοιχεία η και καθόλου στην πλατφόρμα της ΜΟΔΙΠ. Επίσης ότι είναι
ευθύνη των προέδρων των Τμημάτων να καταγράφουν τις αναθέσεις σε
μαθήματα και εργαστήρια όλων των μελών ΔΕΠ και ΕΔΙΠ και την
ανάρτηση αυτών των στοιχείων. Συμφώνησε με το αίτημα και μας
ζητήθηκε να το κάνουμε και γραπτά, ήδη το ΔΣ ετοιμάζει το σχετικό
κείμενο που θα σας κοινοποιηθεί σύντομα .
Τέλος σε ότι έχει να κάνει με τις αιτήσεις που καταθέσανε
συνάδελφοι στα Τμήματα σχετικά με τη ένταξη σε βαθμίδα λέκτορα,
αυτές παραμένουν στα Τμήματα και παράλληλα περιμένουν
διευκρινίσεις ως πρυτανεία από το υπουργείο. Η άποψη της
αντιπρυτάνεως είναι ότι αφού δεν υπάρχει βαθμίδα του λέκτορα είναι
μετέωρος ο νόμος, ότι η αναστολή εφαρμογής του νόμου δεν είναι η
νόμιμη διαδικασία και θα έπρεπε να καταργηθεί με νόμο. Εμείς της
τονίσαμε ότι όσο συνάδελφοι δεν πάρουν σε 50 μέρες απάντηση για την
πορεία της αίτησης τους μπορεί να δικαιωθούν εφόσον προσφύγουν
δικαστικά. Πληροφορηθήκαμε επίσης ότι το θέμα της «λεκτοροποίησης»
θα απασχολήσει και την επόμενη Σύνοδο Πρυτάνεων.
Η εκτίμηση όλου του ΔΣ μετά από τη δίωρη συνάντηση ήταν ότι
υπήρξε ένας εποικοδομητικός διάλογος με πραγματικό πνεύμα
συνεργασίας, κατανόησης, από την μεριά της κα. Πατάκα. Θα
περιμένουμε ωστόσο να υλοποιηθούν σύντομα όλες οι παραπάνω
υποσχέσεις, ενώ παράλληλα θα παρακολουθούμε και όλες τις σχετικές
εξελίξεις.
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