ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ
∆Ι∆ΑΚΤΙΚΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Α.Ε.Ι.

∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Για τη σηµερινή (31-3-2009) συνάντηση
µε τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων

Η συνάντηση αυτή είχε κυρίως εθιµοτυπικό χαρακτήρα αλλά έγινε µια καταρχήν
σύντοµη παρουσίαση από τα µέλη της Ε.Γ. των οικονοµικών και θεσµικών
προβληµάτων που αντιµετωπίζουν τα πανεπιστήµια.
Ειδικότερα από τον Πρόεδρο τέθηκαν επιτακτικά τα παρακάτω επείγοντα ζητήµατα
για τα οποία και έγινε σαφές ότι απαιτούµε διάλογο µε συγκεκριµένο
χρονοδιάγραµµα και σαφή στόχο την επίλυσή τους:
1. Ανάγκη αύξησης της χρηµατοδότησης των πανεπιστηµίων και ψήφισης νέου
µισθολογίου για τα µέλη ∆ΕΠ ώστε να καλυφθούν οι απώλειες και να
βελτιωθούν οι µισθοί.
2. Επαναδιατύπωση των ρυθµίσεων που αφορούν την οικονοµική διαχείριση του
προγράµµατος Ηράκλειτος οι οποίες εγείρουν ζητήµατα ακαδηµαϊκής ηθικής.
3. Απάλειψη των τραγικών συνεπειών για τους καταλογισµούς ευθυνών σε
συναδέλφους του Πανεπιστηµίου Κρήτης
4. Άµεση τροποποίηση των διατάξεων του υπάρχοντος θεσµικού πλαισίου που
δηµιουργούν δυσλειτουργίες στα πανεπιστήµια κατά την εφαρµογή τους.
5. Κατάργηση του άρθρου 10 του νόµου για τα κολέγια που επιτρέπει
ουσιαστικά την ίδρυση ιδιωτικών κερδοσκοπικών ιδρυµάτων τριτοβάθµιας
εκπαίδευσης
6. Συµµετοχή της ΠΟΣ∆ΕΠ στο διάλογο για την εισαγωγή στα ΑΕΙ
7. Να γίνουν άµεσα οι διορισµοί συναδέλφων που έχουν εκλεγεί και εκκρεµούν
8. Να δοθούν οι θέσεις-πιστώσεις συµβασιούχων 407/80 που έχουν περικοπεί
και έχουν προκαλέσει αδυναµία λειτουργίας κυρίως σε περιφερειακά
πανεπιστήµια
9. Να δοθούν οι οργανικές θέσεις σύµφωνα µε τον προγραµµατισµό των Α.Ε.Ι.
(Σοβαρά προβλήµατα σε Πανεπιστήµιο Αιγαίου, Ιόνιο Πανεπιστήµιο κ.α)
ώστε να διορισθούν οι εκλεγέντες συνάδελφοι.
10. Να ξαναρχίσει η χρηµατοδότηση των βιβλιοθηκών η οποία έχει «παγώσει».
11. Να αποκτήσει η Οµοσπονδία τη δική της έδρα.
Για τα παραπάνω ο Υπουργός εξέφρασε την επιφυλακτικότητά του σε ότι αφορά τα
οικονοµικά αιτήµατα ενώ για τα θεσµικά φάνηκε διατεθηµένος να αντιµετωπίσει όσα
επείγοντα ζητήµατα συγκεντρώσουν τη συναίνεση του Υπουργείου. Ορίστηκε νέα
συνάντηση µε εκπροσώπους του ΥΠΕΠΘ για την Τετάρτη 8 Απριλίου 2009 για να
αρχίσει η συζήτηση αυτών των άµεσων θεσµικών προβληµάτων. Από την πλευρά µας
δηλώσαµε πως αν διαπιστώσουµε ότι ο διάλογος αυτός έχει επικοινωνιακό
χαρακτήρα θα διακοπεί.
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Ο Πρόεδρος
Νίκος Σταυρακάκης
Καθηγητής Ε.Μ.Π.

Η Γραµµατέας
Ευγενία Μπουρνόβα
Αναπλ. Καθηγήτρια Ε.Κ.Π.Α.
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