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ΕΚΣΕΛΕΣΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ
ΑΠΟΦΑΗ
Αθήνα, 6 Φεβροσαρίοσ 2012
ΘΕΜΑ: 7η Φεβροσαρίοσ 2012 - ημέρα διαμαρησρίας και κινηηοποιήζεων ηων
Πανεπιζηημιακών Δαζκάλων.
Η Εκτελεςτικι Γραμματεία τθσ ΠΟΣΔΕΠ, ζχοντασ πλιρθ επίγνωςθ τθσ τραγικισ και αδιζξοδθσ
κατάςταςθσ ςτθν οποία ζχει περιζλκει θ χϊρα, ωσ αποτζλεςμα του πολιτικοφ πολιτιςμοφ που
καλλιεργικθκε τισ τελευταίεσ δεκαετίεσ με ευκφνθ κατά κφριο λόγο του κυρίαρχου πολιτικοφ
ςυςτιματοσ, και με αφορμι τισ ςυνεχιηόμενεσ ςυνομιλίεσ τθσ Κυβζρνθςθσ με τθν Τρόικα καλεί
τουσ Πανεπιςτθμιακοφσ Δαςκάλουσ ςε κινθτοποιιςεισ διαμαρτυρίασ τθν Τρίτθ 7
Φεβρουαρίου 2012 - με τθ μορφι και τισ δράςεισ που οι Σφλλογοι κα επιλζξουν και κα
εξειδικεφςουν. Ωσ βαςικά αιτιματα για ςυμμετοχι ςε κινθτοποιιςεισ προτείνονται:
1. Άμεςοσ διοριςμόσ όλων των ιδθ εκλεγμζνων νζων μελϊν ΔΕΠ. Αποτελεί επιτακτικι
ανάγκθ εκτόσ των άλλων να κρατθκεί εντόσ τθσ χϊρασ όλο αυτό το νζο πολφ αξιόλογο
ακαδθμαϊκό προςωπικό και να μθν οδθγθκεί ςε μετανάςτευςθ. Κάλυψθ όλων των κζςεων
του Π.Δ.407/80 που ζχουν ηθτθκεί από τα Ιδρφματα, ϊςτε να είναι δυνατι θ εκτζλεςθ των
προγραμμάτων ςπουδϊν.
2. Επαρκισ χρθματοδότθςθ των Πανεπιςτθμίων, ζτςι ϊςτε να ανταπεξζλκουν ςτισ άμεςεσ
ανάγκεσ για ςτοιχειϊδθ κάλυψθ των εκπαιδευτικϊν και ερευνθτικϊν αναγκϊν τουσ αλλά και
των αναγκϊν που επιβάλλονται από τισ μεγάλεσ επερχόμενεσ αλλαγζσ.
3. Σαφι δζςμευςθ για μόνιμο εκνικό πρόγραμμα ζρευνασ, με ερευνθτικά προγράμματα που
κα προκθρφςςονται ςε τακτά χρονικά διαςτιματα, για ζρευνα με βάςθ τισ αναηθτιςεισ τθσ
επιςτθμονικισ κοινότθτασ, για τθν αντιμετϊπιςθ προβλθμάτων τθσ κοινωνίασ, για τθν
αντιμετϊπιςθ προβλθμάτων τθσ παραγωγισ και τθσ βιομθχανίασ, κοινωνικο-οικονομικι
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ζρευνα και ζρευνα ςτισ ανκρωπιςτικζσ επιςτιμεσ. Επίςθσ, κα πρζπει το Υπουργείο να
αντιμετωπίςει πλζον (και άμεςα) τα ερευνθτικά προγράμματα του ΕΣΠΑ με ςυνζπεια,
διαφάνεια και ςτοιχειϊδθ επαγγελματιςμό.
4. Δζςμευςθ για το νζο μιςκολόγιο των πανεπιςτθμιακϊν ωσ δθμοςίων λειτουργϊν, με τθν
ενςωμάτωςθ ςτον βαςικό μιςκό των ςθμερινϊν επιδομάτων που ςτθν ουςία τουσ αφοροφν
ςτον πυρινα του πανεπιςτθμιακοφ ζργου και εξιςορρόπθςθ των ειδικϊν μιςκολογίων χωρίσ
οριηόντιεσ ι ποςοςτιαίεσ μειϊςεισ. Ζθτοφμε τθν άμεςθ ςυνάντθςθ των Υπουργϊν
Οικονομικϊν και Παιδείασ με τισ Ομοςπονδίεσ των διδαςκόντων ςτα ΑΕΙ και των ερευνθτϊν
και ζναρξθ ουςιαςτικοφ διαλόγου για το νζο ειδικό μιςκολόγιο.
5. Επαναςχεδιαςμόσ του τοπίου τθσ ανϊτατθσ εκπαίδευςθσ, μζςω ουςιαςτικοφ διαλόγου με
τθν πανεπιςτθμιακι κοινότθτα και διαφανϊν διαδικαςιϊν, ϊςτε να καταςτεί βιϊςιμο το
υπάρχον, υπερβολικά εκτενζσ και χαοτικό ςφςτθμα Τμθμάτων, Σχολϊν, Ιδρυμάτων και των
παραρτθμάτων αυτϊν ανά τθ χϊρα. Οι όποιεσ ανάλογεσ ρυκμίςεισ, όμωσ, κα πρζπει προφανϊσ
να ςυνοδεφονται από τθν πλιρθ διαςφάλιςθ του προςωπικοφ και των φοιτθτϊν.
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