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ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Α Π Ο Φ Α Σ Η
Αθήνα, 24 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011

Θέμα: Ενέργειες σχετικά με τα μεγάλα θεσμικά και οικονομικά προβλήματα του
πανεπιστημιακού μας συστήματος.
Η Εκτελεστική Γραμματεία της ΠΟΣΔΕΠ στην 3η Συνεδρίαση της 24ης Μαρτίου 2011
λαμβάνοντας υπόψη τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουν σήμερα τα πανεπιστήμια και
οι πανεπιστημιακοί ζητά άμεση συνάντηση με την Υπουργό Παιδείας ώστε να υπάρξουν σαφείς
απαντήσεις σχετικά με τα παρακάτω θέματα που χρήζουν επείγουσας αντιμετώπισης :
 Η άμεση απεμπλοκή της διαδικασίας εξέλιξης των μελών ΔΕΠ από την αναλογία 1:5
 Η επιτάχυνση της χρηματοδότησης της Έρευνας και η πορεία αξιολόγησης των
ερευνητικών προγραμμάτων,
 Το χρονοδιάγραμμα για τον διορισμό των ήδη εκλεγέντων μελών ΔΕΠ,
 Η ανάγκη μη εφαρμογής της αναλογίας 1:5 στους διορισμούς των μελών ΔΕΠ,
 Η ανάγκη ενίσχυσης και όχι περαιτέρω περιορισμού της χρηματοδότησης των
Πανεπιστημίων,
 Η βελτίωση του ειδικού μισθολογίου των Πανεπιστημιακών με την ενσωμάτωση των
επιδομάτων
 Η διαβεβαίωση ότι στο νέο νομοσχέδιο που ετοιμάζεται για τα ΑΕΙ θα
συμπεριληφθούν οι θέσεις που κατέθεσε η ΠΟΣΔΕΠ
 Η απαράδεκτη κατάσταση στο χώρο των «Κολεγίων» και των «Ιδιωτικών
Πανεπιστημίων»,
 Η επαναφορά της δυνατότητας συνυπηρέτησης εκπαιδευτικών συζύγων μελών ΔΕΠ
Επιπλέον η Ε.Γ εισηγείται στους Συλλόγους μελών ΔΕΠ την προκήρυξη 3ωρης στάσης
εργασίας για την ΠΕΜΠΤΗ 14 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2011, ΩΡΕΣ 11.00 – 14.00 με βασικό στόχο την
ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης για τις θέσεις μας και το δίκαιο των
αιτημάτων μας. Κατά τη διάρκεια της στάσης εργασίας 1) τα μέλη των συλλόγων μελών ΔΕΠ
του λεκανοπεδίου Αττικής συγκεντρώνονται στην είσοδο του Υπουργείου Παιδείας. Στη
συνέχεια το Προεδρείο της ΠΟΣΔΕΠ θα δώσει συνέντευξη τύπου στα ΜΜΕ, 2) Οι Σύλλογοι
μελών ΔΕΠ των Πανεπιστημίων εκτός Αττικής προβαίνουν σε αντίστοιχες ενέργειες
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ενημέρωσης της κοινής γνώμης με κατάλληλες εκδηλώσεις, συνεντεύξεις στα τοπικά ΜΜΕ ή
ό,τι άλλο θεωρήσουν πρόσφορο για την επίτευξη των στόχων.
Γ) Απευθυνόμαστε σε όλες τις Ομοσπονδίες εργαζομένων του ενιαίου χώρου Ανώτατης
Εκπαίδευσης και Έρευνας και ζητάμε τη συνδιοργάνωση των παραπάνω ενεργειών.
Ο Πρόεδρος

Η Γραμματέας

Νικόλαος Μ. Σταυρακάκης
Καθηγητής Ε.Μ.Π.

Ευγενία Μπουρνόβα
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ε.Κ.Π.Α.

Συνημμένα:
1) Απόφαση της 2ης Συνεδρίασης της ΕΓ της ΠΟΣΔΕΠ με θέμα: Σχετικά με τη συζήτηση για
την μεταρρύθμιση της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο Εθνικό Συμβούλιο Παιδείας.
http://www.posdep.gr/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=50
5&Itemid=120
2) Ενημερωτικό σημείωμα της 2ης Συνεδρίασης της ΕΓ
της ΠΟΣΔΕΠ
http://www.posdep.gr/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=51
9&Itemid=120
3) Επιστολή ΠΟΣΔΕΠ - ΟΣΕΠ/ΤΕΙ – ΕΕΕ προς τους Υπουργούς Οικονομικών και Παιδείας
με θέμα: Ειδικό Μισθολόγιο μελών ΔΕΠ, ΕΠ ΤΕΙ και Ερευνητών.
http://www.posdep.gr/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=511&
Itemid=123
4) Δελτίο Τύπου ΠΟΣΔΕΠ - ΟΣΕΠ/ΤΕΙ – ΕΕΕ: Σχετικά με τις ανακοινώσεις της Υπουργού
Παιδείας για τη χρηματοδότηση της έρευνας
http://www.posdep.gr/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=47
7&Itemid=123
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