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Προς:

πουρ

Πολιτισμού Παιδείας και Θρησκευάτων, καθ. κ. Α.

Θ μα: Αίτημα ια συνάντηση της ΕΓ της ΠΟΣΔΕΠ με τον πουρ

παλτά

Πολιτισμού Παιδείας και Θρησκευάτων

Αξι τιμε κ. πουρ ,
Η ν α Εκτελεστική Γραμματεία της ΠΟΣΔΕΠ, που εκλ χθηκε μετά το (πρ σφατο) 12ο Συν δριο της
Ομοσπονδίας μας, θα ήθελε να σας ευχηθεί καλή επιτυχία στο δύσκολο ρ ο σας και να σας δηλώσει τι θα
είναι αρρω ς στις προσπάθειες σας που θα στοχεύουν στη στήριξη και στην αναβάθμιση της λειτουρ ίας
και του ρ λου των Πανεπιστημίων μας. ε την παρούσα επιστολή ζητούμε συνάντηση μαζί σας ώστε να
συζητήσουμε τα θ ματα των Πανεπιστημίων και των Πανεπιστημιακών. Ελπίζουμε τι θα υπάρχει μια
συνεχής, δημιουρ ική και παρα ω ική αλληλεπίδραση της Ομοσπονδίας μας με το πουρ είο η οποία θα
συμβάλλει στην ανάπτυξη της Ανώτατης Εκπαίδευσης στη χώρα μας.
Τα σημαντικ τερα απ αυτά που ζητούμε να συζητήσουμε είναι:
1. Χρηματοδ τηση Παν/μίων
2. ισθολ ιο μελών ΔΕΠ - Εφαρμο ή της απ φασης του ΣτΕ ια τις αποδοχ ς των Πανεπιστημιακών
Καθη ητών
3. Αλλα ς στο θεσμικ πλαίσιο ΑΕΙ
4. Αναπλήρωση κενών θ σεων ΔΕΠ λ ω συνταξιοδ τησης
5. Διαθεσιμ τητα διοικητικών υπαλλήλων Πανεπιστημίων
6. ετε ραφ ς – Εισα ω ή φοιτητών στα πανεπιστήμια
7. Δημιουρ ία μ νιμου ειδικού διυπουρ ικού ορ άνου Παιδείας – είας ια τα θ ματα των Παν/κών
Νοσοκομείων και των Καθη ητών Παν/μίου που υπηρετούν σε αυτά
8. Κοινή πουρ ική Απ φαση ( πουρ είων είας και Παιδείας) ια τον τίτλο του Κλινικού Καθη ητή
ε ιδιαίτερη εκίμηση

Η Εκτελεστική Γραμματεία της ΠΟΣΔΕΠ

