ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ
ΘΕΣΕΙΣ για το ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΟΣΔΕΠ, 2019
Το φετινό συνέδριο της ΠΟΣΔΕΠ πραγματοποιείται σε διαφορετικές συνθήκες από
εκείνες των προηγούμενων ετών αναφορικά με την οικονομική κατάσταση της χώρας.
Πιο συγκεκριμένα, η έξοδος από τα μνημόνια, η σταδιακή μείωση της ανεργίας, η
προσπάθεια για ανάκτηση της μισθωτής εργασίας με την αύξηση του κατώτατου και την
κατάργηση του υποκατώτατου μισθού, η αύξηση της χρηματοδότησης της εκπαίδευσης και
της έρευνας, οι προσλήψεις μελών ΔΕΠ και ερευνητών, οι προκηρύξεις υποτροφιών για
νέους επιστήμονες μεταδιδάκτορες και υποψήφιους διδάκτορες, οι μόνιμοι διορισμοί
εκπαιδευτικών, η επιστροφή των αναδρομικών από τις μειώσεις των μισθών μας για το
2015-16, η υλοποίηση του ενιαίου χώρου ανώτατης εκπαίδευσης μέσω των συνενώσεων
πανεπιστημίων και ΤΕΙ αποτελούν μόνο ορισμένες από τις θετικές αλλαγές και δράσεις που
μας κάνουν να αισιοδοξούμε για το μέλλον.
Αύξηση στο 2,88% του ΑΕΠ των δημόσιων δαπανών του ΥΠΠΕΘ για την
εκπαίδευση την τριετία 2016-2018, αντί για μείωση στο 1,9% του ΑΕΠ το 2018 με το
μεσοπρόθεσμο 2014-2018, και μετά από μείωση κατά 34% την πενταετία 2009-2015.
Στήριξη ανθρώπινου δυναμικού, φοιτητικής μέριμνας και υποδομών: α) 1000
νέες θέσεις μελών ΔΕΠ, για πρώτη φορά, μετά το 2010, β) 3700 θέσεις για νέους
Επιστήμονες, για απόκτηση διδακτικής εμπειρίας στα ΑΕΙ, γ) 189 υποτροφίες για
μεταδιδάκτορες από το ΕΛΙΔΕΚ (νέα δεύτερη προκήρυξη σε εξέλιξη) και 289 υποτροφίες για
μεταδιδάκτορες από το ΙΚΥ, δ) 538 υποτροφίες για υποψήφιους διδάκτορες από το ΕΛΙΔΕΚ
(νέα δεύτερη προκήρυξη σε εξέλιξη) και 1135 υποτροφίες για υποψήφιους διδάκτορες από
το ΙΚΥ, ε) 3685 προπτυχιακές υποτροφίες σε φοιτητές ευπαθών κοινωνικών ομάδων, στ)
39 εκ. € ετησίως για επίδομα ενοικίου σε δικαιούχους φοιτητές.
Ωστόσο, δεν εφησυχάζουμε. Ο αγώνας για τη βελτίωση της δημόσιας δωρεάν
εκπαίδευσης είναι συνεχής. Δυνάμεις της αντίδρασης και ιδιωτικά συμφέροντα με
επιθετικότητα, επιμονή και μεθοδικότητα,προωθούν με κάθε ευκαιρία την ιδιωτικοποίηση
της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Άλλοτε υπερτονίζοντας υπαρκτά προβλήματα στα
Πανεπιστήμια και άλλοτε ανακαλύπτοντας ανύπαρκτα θέματα, προσπαθούν να
αποδομήσουν οτιδήποτε θετικό γίνεται στην εκπαίδευση, προτάσσοντας την
ιδιωτικοποίηση δήθεν ως μέσο «αναβάθμισης» των Πανεπιστημίων. Προσπαθούν να
μετατρέψουν το αγαθό σε προνόμιο, το δημόσιο σε ιδιωτικό, το συλλογικό σε ατομικό, τη
συναδελφικότητα σε ανταγωνισμό, την αλληλεγγύη σε αδιαφορία.
Οι διεκδικήσεις μας αφορούν πάγια αιτήματα του πανεπιστημιακού κινήματος.Πιο
συγκεκριμένα ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ:



ΚΑΜΜΙΑ αλλαγή του άρθρου 16 , διατήρηση του ΔΗΜΟΣΙΟΥ και ΔΩΡΕΑΝ
χαρακτήρα σε ΟΛΕΣ τις βαθμίδες της εκπαίδευσης
ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ της λειτουργίας των ιδιωτικών πανεπιστημίων και κολλεγίων τα
οποία δεν αξιολογήθηκαν ΠΟΤΕ ως προς τα προγράμματα σπουδών τους,
τα προσόντα του ανθρώπινου δυναμικού και τα συγγράμματα τους















Αναλογική κατανομή των κονδυλίων έρευνας ανάμεσα στα ερευνητικά
κέντρα και πανεπιστήμια
Πανεπιστημιακά Ερευνητικά Κέντρα (ΠΕΚ) στην υπηρεσία της ακαδημαϊκής
έρευνας συμπορευόμενα με τον ρόλο των πανεπιστημίων
ΕΝΙΣΧΥΣΗ της ΔΗΜΟΣΙΑΣ χρηματοδότησης για την κάλυψη των
λειτουργικών αναγκών των Ιδρυμάτων συμπεριλαμβανομένης της
φοιτητικής μέριμνας
ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ αύξηση των κονδυλίων για εκπαίδευση και έρευνα με
διαφάνεια στην κατανομή και διαχείριση των πόρων
Προσλήψεις Νέων μελών ΔΕΠ και αυτόματη αντικατάσταση
συνταξιοδοτούμενων στο οικείο τμήμα
Αναπροσαρμογή των μισθών των μελών ΔΕΠ προκειμένου να
ανταποκρίνονται στα υψηλά τους προσόντα και στον κοινωνικό και
εκπαιδευτικό τους ρόλο
Αξιοπρεπείς συνθήκες συνταξιοδότησης και αναγνώριση τριών ετών χωρίς
εξαγορά για την σύνταξή τους, λόγω της υποχρεωτικής εκπόνησης
διδακτορικής διατριβής
Προσλήψεις μόνιμου προσωπικού (ΕΤΕΠ)
Αντικατάσταση των εργολαβιών καθαριότητας, φύλαξης και εστίασης με
μόνιμο προσωπικό
Πρόβλεψη για σίτιση και στέγαση των φοιτητών με οικογενειακό εισόδημα
των 9000Ε

