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ΘΕΜΑ: Περίοδος κινητοποιήσεων για τους Πανεπιστημιακούς Δασκάλους.
Η Διοικούσα Επιτροπή της ΠΟΣΔΕΠ -που συνεδρίασε σήμερα σε διευρυμένη
σύνθεση με την παρουσία εκπροσώπων των Διοικητικών Συμβουλίων 25 από τους
33 Συλλόγους μελών ΔΕΠ όλης της χώρας- αποφάσισε να κηρύξει το σώμα των
Πανεπιστημιακών Δασκάλων σε περίοδο κινητοποιήσεων ποικίλων μορφών.
Στο πλαίσιο αυτό εντάσσονται: ο συντονισμός της δράσης μας με όλες τις άλλες
Ομοσπονδίες και Συλλόγους Εργαζομένων στην Ανώτατη Εκπαίδευση και την
Έρευνα, η διοργάνωση εκδηλώσεων και συνεντεύξεων Τύπου για την προβολή των
θέσεων και διεκδικήσεων μας καθώς και η διοργάνωση από τους Συλλόγους και την
Ομοσπονδία ημερίδων και συνεδρίων με θεματολογία τους άξονες: Οικονομική
Κρίση – Παιδεία – Υγεία – Ανάπτυξη – Πολιτικό Σύστημα.
Επιπρόσθετα η Διοικούσα Επιτροπή της ΠΟΣΔΕΠ εισηγείται προς τους Συλλόγους
μελών ΔΕΠ:
Α) Αποχή από τα εκπαιδευτικά καθήκοντα στις 22 Απριλίου 2010,
Β) Διήμερη απεργία στις 4 και 5 Μαΐου 2010, κατά τη διάρκεια της οποίας θα γίνει
παράσταση της Διοικούσας Επιτροπής της ΠΟΣΔΕΠ και μελών των Διοικητικών
Συμβουλίων των Συλλόγων μελών ΔΕΠ στο Υπουργείο Παιδείας. Καλούνται όλοι οι
συνάδελφοι να συμμετέχουν σε αυτή την παράσταση διαμαρτυρίας.
Η Διοικούσα Επιτροπή της ΠΟΣΔΕΠ αποφάσισε το ακόλουθο διεκδικητικό πλαίσιο:
1. Σημαντική αύξηση των δαπανών για την Παιδεία. Η κατανομή της
χρηματοδότησης στα ιδρύματα θα πρέπει να γίνεται με βάση τις
τεκμηριωμένες ανάγκες κάθε ιδρύματος, με ιδιαίτερη μέριμνα για τα
περιφερειακά Πανεπιστήμια καθώς και με το δέοντα σεβασμό στην
αυτοδιοίκηση των Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων.
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2. Έναρξη του διαλόγου για ένα Νέο Πανεπιστημιακό Μισθολόγιο με τα
Υπουργεία Οικονομικών και Παιδείας. Άμεσα ζητάμε την έναρξη του
διαλόγου για την ενσωμάτωση των επιδομάτων στο βασικό μισθό.
3. Ζητάμε συνάντηση με το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
για ενημέρωση και συζήτηση των σχετικών θεμάτων. Πάγιο αίτημα μας, να
μην θιγούν τα ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά δικαιώματα των
Πανεπιστημιακών Δασκάλων.
Τέλος, η Διοικούσα Επιτροπή εκφράζει την έντονη διαμαρτυρία της Ομοσπονδίας
για τη συνεχή άρνηση της Πολιτικής Ηγεσίας του Υπουργείου Παιδείας να
απαντήσει στο αίτημα για συνάντηση με την Εκτελεστική Γραμματεία, που έχει
υποβληθεί επανειλημμένα και αρμοδίως.
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