Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων
Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού
Διεύθυνση: Κτίριο Μαθηματικού (ισόγειο), Παν/πολη, 15701 ΙΛΙΣΙΑ
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: posdep.gr@gmail.com Ιστοσελίδα: www.posdep.gr
Τηλέφωνο: 210 7276445 Fax: 210 7276449

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2017-2019
Αθήνα, 7 Μαρτίου 2018

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Σχετικά με τις σημερινές κινητοποιήσεις της ΠΟΣΔΕΠ και των Συλλόγων ΔΕΠ

Σήμερα Τετάρτη 7/3 πρώτη μέρα των κινητοποιήσεων των Καθηγητών Πανεπιστημίου που είχε προτείνει η ΠΟΣΔΕΠ
συμμετείχαν οι ακόλουθοι Σύλλογοι μελών ΔΕΠ:
α) με απεργία,
(i) το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ) οι Σύλλογοι της Θεολογικής Σχολής, της Σχολής Θετικών
Επιστημών, της Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, της Ιατρικής, του Παιδαγωγικού Τμήματος
Δημοτικής Εκπαίδευσης, της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών και της Φιλοσοφικής Σχολής,
(ii) από το ΑΠΘ ο Σύλλογος της Ιατρικής
(iii) οι Σύλλογοι του Παντείου Πανεπιστημίου και του Πανεπιστημίου Αιγαίου
β) με στάσεις εργασίας και άλλες δράσεις, ο ΕΣΔΕΠ του ΑΠΘ και ο Σύλλογος μελών ΔΕΠ του Γεωπονικού Πανεπιστημίου
Η συμμετοχή στην απεργία και στις άλλες δράσεις ήταν μεγάλη.
Ο Πρόεδρος και ο Ταμίας της ΠΟΣΔΕΠ και αντιπροσωπεία των Συλλόγων (αποτελούμενη από τους Προέδρους των
Συλλόγων Φιλοσοφικής, ΣΕΦΑΑ και ΣΘΕ του ΕΚΠΑ), όπως είχε ανακοινωθεί, έκανε παράσταση διαμαρτυρίας στο Υπουργείο
Παιδείας και συναντήθηκε με συνεργάτες του Υπουργού κ. Κ. Γαβρόγλου όπου εκφράσαμε κατ’ αρχήν τη δυσαρέσκεια μας
γιατί δε συναντήθηκε ο Υπουργός μαζί μας και επιπλέον την απαίτηση να είναι ο Υπουργός Παιδείας αρρωγός στις
διεκδικήσεις μας (όπως έχουν εκφραστεί από τις αποφάσεις της ΠΟΣΔΕΠ) για καλύτερες αποδοχές των Καθηγητών
Πανεπιστημίου, για βελτίωση της χρηματοδότησης στα Πανεπιστήμια και για καλύτερες συντάξεις των αφυπηρετησάντων
καθηγητών. Επισημάναμε τέλος ότι αυτές οι κινητοποιήσεις είναι προειδοποιητικές καθώς υπάρχει ένα πολύ έντονο κλίμα
διαμαρτυρίας μεταξύ των καθηγητών Πανεπιστημίου που αναπτύσσεται ολοένα και εντονότερα από αισθήματα αδικίας
και αγανάκτησης από την αδιαφορία της Κυβέρνησης στα θέματα αυτά.
Στη Θεσσαλονίκη ο ΕΣΔΕΠ Α.Π.Θ. προχώρησε σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο κτίριο Διοίκησης του πανεπιστημίου και
σε δημοσιοποίηση των αιτημάτων με συνεντεύξεις στους δημοσιογράφους. Ακολούθησε παράσταση του ΔΣ του συλλόγου
στο γραφείο του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη όπου έγινε δεκτό και συναντήθηκε με τη διευθύντρια κα Νοτοπούλου
και συνεργάτες της. Η συνάντηση διεξάχθηκε σε καλό κλίμα και τα μέλη του ΔΣ και ο πρόεδρος του (και γραμματέας της
ΠΟΣΔΕΠ) εξέθεσαν το μισθολογικό πρόβλημα των μελών ΔΕΠ και της υποχρηματοδότησης και υποστελέχωσης των
πανεπιστημίων. Η κα Νοτοπούλου αρχικά υπεραμύνθηκε της πολιτικής της κυβέρνησης στην ανώτατη εκπαίδευση, και των
προσπαθειών της για αύξηση της χρηματοδότησης των ιδρυμάτων, υποστήριξη της έρευνας και την προκήρυξη νέων
θέσεων προσωπικού. Για το θέμα των μειώσεων των αποδοχών των μελών ΔΕΠ ανέφερε ότι η κυβέρνηση έχει συναίσθηση
της κατάστασης. Θεωρεί ότι το πρόβλημα με το νέο μισθολόγιο είναι προσωρινό ότι μετά τις αναδρομικές μειώσεις οι
μισθοί επανέρχονται μέσα στο 2019 ουσιαστικά στα επίπεδα του προηγούμενου μισθολογίου. Η ίδια αναγνώρισε το δίκαιο
των αιτημάτων μας για αποκατάσταση των αδικιών του μισθολογίου, χωρίς όμως να υπάρχει δέσμευση ή πρόθεση για
έμπρακτη αποδοχή τους από την κυβένρηση. Ο ΕΣΔΕΠ ζήτησε από την κ. Νοτοπούλου να μεταφέρει τα αιτήματά του
συλλόγου στους αρμόδιους φορείς και υπουργούς της κυβέρνησης, κι επίσης ζήτησε μία συνάντηση με τον υπουργό
Παιδείας, αλλά και με το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, για να εκθέσει τα προβλήματα.
Οι κινητοποιήσεις συνεχίζονται και αύριο Πέμπτη 8/3, με αντίστοιχη παράσταση από την ΠΟΣΔΕΠ στο Γενικό Λογιστήριο
του Κράτους, στο γραφείο του Αναπλ. Υπουργού Οικονομικών κ. Γ. Χουλιαράκη στις 12.00 και κατόπιν θα ακολουθήσει
συνέντευξη τύπου στο κεντρικό κτίριο διοίκησης του ΕΚΠΑ στις 13.00.
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