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Δελτίο Τύπου
Συνάντηση αντιπροσωπείας της ΠΟΣΔΕΠ με τον
Πρόεδρο της Ένωσης Κεντρώων κ. Βασίλη Λεβέντη
και την Υπεύθυνη του Τομέα Παιδείας κ. Θεοδώρα Μεγαλοοικονόμου
Τα μέλη της Ε.Γ. της ΠΟΣΔΕΠ, Στάθης Ευσταθόπουλος και Γεράσιμος Σιάσος, συναντήθηκαν
σήμερα με τον Πρόεδρο της Ένωσης Κεντρώων κ. Βασίλη Λεβέντη στα πλαίσια συναντήσεων της
ΠΟΣΔΕΠ με τα κόμματα του κοινοβουλίου ώστε να τα ενημερώσει για την παρούσα κατάσταση
στα Πανεπιστήμια. Στη συνάντηση συμμετείχε και η Υπεύθυνη για τα θέματα Παιδείας κ. Θεοδώρα
Μεγαλοοικονόμου.
Οι εκπρόσωποι μας ανέλυσαν τα μεγάλα οικονομικά και θεσμικά προβλήματα της τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης.
Σε ό,τι αφορά τα οικονομικά ζητήματα τονίστηκαν ιδιαίτερα το θέμα της τεράστιας
υποχρηματοδότησης των Πανεπιστημίων μας που έχει ως συνέπεια να έχουν δημιουργηθεί
αξεπέραστα προβλήματα στην καθημερινή λειτουργία των Ιδρυμάτων, οι ελλείψεις προσωπικού
και το χαμηλό επίπεδο αποδοχών των μελών ΔΕΠ, ενώ παρουσιάστηκε και η αναλυτική μελέτη για
τις αποδοχές των λειτουργών που εντάσσονται στα ειδικά μισθολόγια που έχει εκπονηθεί από το
μέλος της ΕΓ της ΠΟΣΔΕΠ κ Χ. Φείδα. Επισημάνθηκε επιπλέον, η άρνηση της Κυβέρνησης να
εφαρμόσει την απόφαση του ΣτΕ για τις αποδοχές των Καθηγητών Πανεπιστημίου. Επίσης
αναδείχθηκε η παλιά θέση της ΠΟΣΔΕΠ για την αναγκαιότητα εξαίρεσης της Παιδείας από τις
μνημονιακές υποχρεώσεις.
Έγινε εκτενής συζήτηση και για όλα τα μεγάλα θεσμικά ζητήματα, επισημάναμε τη μέχρι σήμερα
πρακτική της κυβέρνησης να νομοθετεί για τα Πανεπιστήμια με έναν αποσπασματικό τρόπο με
επιμέρους διατάξεις σε διάφορα νομοσχέδια άλλων αντικειμένων και χωρίς προηγούμενο διάλογο
με την πανεπιστημιακή κοινότητα.
Τα στελέχη της Ένωσης Κεντρώων μας παρουσίασαν με τη σειρά τους τους βασικούς άξονες του
προγράμματος του κόμματος τους για την Παιδεία και επεσήμαναν κι εκείνα τη συμφωνία τους
για την ανάγκη της αύξησης της χρηματοδότησης στα Πανεπιστήμια και της εξαίρεσης της
Παιδείας από τα μνημόνια.
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