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∆Ι∆ΑΚΤΙΚΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
(ΠΟΣ∆ΕΠ)
Ενηµερωτικό ∆ελτίο
Για την συνάντηση στις 8 Απριλίου 2009
µε τον Υφυπουργό Παιδείας κ.Ταλιαδούρο και συµβούλους του ΥΠΕΠΘ

Στην προγραµµατισµένη αυτή συνάντηση τέθηκαν καταρχήν τα οικονοµικά
ζητήµατα και στη συνέχεια τα θεσµικά.
Α. Μισθολογικά ζητήµατα: Από τη πλευρά του προεδρείου τέθηκε επιτακτικά η
ανάγκη ενσωµάτωσης των επιδοµάτων στον βασικό µισθό αλλά και η ανάγκη
διόρθωσης του τρόπου υπολογισµού της ετήσιας αύξησης λόγω πληθωρισµού ώστε
να υπολογίζεται στο σύνολο των αποδοχών -όπως δηλαδή συνέβαινε µέχρι το 2004και όχι µόνο στο βασικό µισθό. Η αλλαγή αυτή επέφερε µείωση των αποδοχών µας οι
οποίες βρίσκονται σήµερα στο ύψος των πραγµατικών αποδοχών του 2003. Από τη
µεριά του Υπουργείου προτάθηκε να συσταθεί άµεσα επιτροπή για να µελετήσει τη
δυνατότητα ενσωµάτωσης επιδοµάτων εφόσον αυτή δεν επιφέρει οικονοµική
επιβάρυνση στον προϋπολογισµό της επόµενης χρονιάς.
Β. Ζήτηµα ανεύρεσης στέγης, προσωπικού και οικονοµικής ενίσχυσης της
ΠΟΣ∆ΕΠ: γι’ αυτά τα θέµατα το Υπουργείο δεσµεύτηκε να µας απαντήσει πολύ
σύντοµα.
Γ. Προβλήµατα στη διανοµή συγγραµµάτων: αποφασίστηκε η σύσταση τριµερούς
επιτροπής από ΥΠΕΠΘ, εκπρόσωπο της Οικονοµικής επιτροπής της Συνόδου των
Πρυτάνεων και εκπροσώπου της ΠΟΣ∆ΕΠ για την αναζήτηση λύσης.
∆. Καθυστερήσεις στους διορισµούς µελών ∆ΕΠ: Τέθηκε το ζήτηµα της έλλειψης
οργανικών θέσεων κυρίως σε περιφερειακά Α.Ε.Ι. Από την πλευρά της πολιτικής
ηγεσίας µας διαβεβαίωσαν πως υπογράφηκαν αρκετές θέσεις για το Χαροκόπειο,
Ιόνιο και Πάντειο Πανεπιστήµιο και πολύ σύντοµα θα γίνει και για τα υπόλοιπα. Από
την πλευρά µας δηλώσαµε ότι θα παρακολουθούµε το θέµα συνεχώς. Σε ό,τι αφορά
τα εκλεκτορικά σώµατα αναφερθήκαµε στις δυσλειτουργίες που φέρνει ο µεγάλος
αριθµός συναδέλφων που αναγκάζεται να µετακινείται και ανακοινώσαµε ότι
σύντοµα θα φέρουµε συγκεκριµένες προτάσεις για την επίλυση αυτών των
προβληµάτων µέσω επεξεργασιών που θα γίνουν από επιτροπή της ΠΟΣ∆ΕΠ.
Ε. Προβλήµατα στις προκηρύξεις και εγκυκλίους ερευνητικών προγραµµάτων
ενταγµένων στο ΕΣΠΑ(Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς) : τέθηκε από την
Οµοσπονδία τόσο το ζήτηµα της έλλειψης χρηµατοδότησης για τις βιβλιοθήκες όσο
και η ανάγκη προγραµµατισµού για τα επόµενες προκηρύξεις προγραµµάτων έρευνας
( ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ – ΘΑΛΗΣ-κλπ) ώστε οι προθεσµίες να µην είναι απαγορευτικές για
τους συναδέλφους που θέλουν να υποβάλουν αιτήσεις. Επιπλέον επιµείναµε στην
ανάγκη επαναδιατύπωσης των ρυθµίσεων που αφορούν την οικονοµική διαχείριση

του προγράµµατος Ηράκλειτος οι οποίες εγείρουν ζητήµατα ακαδηµαϊκής ηθικής.
Από την πλευρά του ΥΠΕΠΘ υπήρξε διαβεβαίωση ότι θα πληρωθεί το προσωπικό
και τα περιοδικά των βιβλιοθηκών και θα µελετήσει προτάσεις µας για τις
προκηρύξεις των ερευνητικών προγραµµάτων.
ΣΤ. Πρόσφατος νόµος για τα «κολέγια»: Επιµείναµε στη θέση µας για κατάργηση του
άρθρου 10 του νόµου για τα κολέγια που επιτρέπει ουσιαστικά την ίδρυση ιδιωτικών
κερδοσκοπικών ιδρυµάτων τριτοβάθµιας εκπαίδευσης
Ζ. Επαναφέραµε το ζήτηµα της ανάπτυξης των περιφερειακών Α.Ε.Ι. και
αναγγείλαµε ότι σύντοµα θα φέρουµε συγκεκριµένες προτάσεις από αντίστοιχη
επιτροπή της ΠΟΣ∆ΕΠ.
Η. Θέσαµε και πάλι το ζήτηµα της ουσιαστικής αναβάθµισης των ΤΕΙ και
προτείναµε κοινή συνάντηση
Θ. Σε ότι αφορά την αξιολόγηση από την µεριά του ΥΠΕΠΘ τονίστηκε ότι αυτή
συνδέεται άµεσα µε την αξιοποίηση προγραµµάτων του ΕΣΠΑ και ότι µέχρι το τέλος
του φθινοπώρου πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η εσωτερική αξιολόγηση των Τµηµάτων
(µέχρι τώρα έχει γίνει µόνο σε 170 Πανεπιστηµιακά Τµήµατα).
Από την πλευρά του προεδρείου της ΠΟΣ∆ΕΠ δεσµευτήκαµε να προσέλθουµε στις
διάφορες επιτροπές µε συγκεκριµένες θέσεις και επιµείναµε στην ανάγκη εξεύρεσης
άµεσων λύσεων στις δυσλειτουργίες του θεσµικού πλαισίου αλλά και στην
ενσωµάτωση των επιδοµάτων.
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