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Δελτίο Τύπου
Συνάντηση αντιπροσωπείας της ΠΟΣΔΕΠ με τον Πρόεδρο της ΔΗΜΑΡ Θανάση
Θεοχαρόπουλο
Τα μέλη της Ε.Γ. της ΠΟΣΔΕΠ, Στάθης Ευσταθόπουλος και Ευγενία Μπουρνόβα, συναντήθηκαν
σήμερα με τον πρόεδρο της ΔΗΜΑΡ Θανάση Θεοχαρόπουλο στα πλαίσια συναντήσεων της
ΠΟΣΔΕΠ με τα κόμματα του κοινοβουλίου ώστε να τα ενημερώσει για την παρούσα κατάσταση
στα Πανεπιστήμια. Συζήτησαν τα οικονομικά ζητήματα των πανεπιστημίων και των
πανεπιστημιακών και τα θεσμικά προβλήματα που απασχολούν την Ομοσπονδία.
Από την πλευρά των εκπροσώπων της ΠΟΣΔΕΠ τονίστηκε πώς η εκπαίδευση πρέπει να αποτελέσει
προτεραιότητα για την χώρα και επεσήμανε ότι η Ελλάδα έχει ανάγκη από μια σύγχρονη και
ποιοτική δημόσια εκπαίδευση, με αυξημένη χρηματοδότηση που πρέπει να εξαιρεθεί από το
υπολογισμό των δημοσιονομικών ελλειμμάτων ώστε να γίνει πόλος ανάπτυξης. Τα μέλη της
Εκτελεστικής Γραμματείας της ΠΟΣΔΕΠ παρουσίασαν την δραματική οικονομική κατάσταση στην
οποία βρίσκονται τα πανεπιστήμια, την έλλειψη προσωπικού αλλά και την ανάγκη να τεθούν
κριτήρια με βάση τα οποία θα γίνουν οι όποιες αλλαγές στα ειδικά μισθολόγια ώστε να
αποφευχθούν φαινόμενα κοινωνικού αυτοματισμού που στρέφουν την μια επαγγελματική ομάδα
εναντίον της άλλης.
Τέλος τόνισαν την ανάγκη στρατηγικού σχεδιασμού για την τριτοβάθμια εκπαίδευση και έρευνα
ώστε να σταματήσει η ψήφιση τροπολογιών και ρυθμίσεων χωρίς να έχουν συζητηθεί στην
επιτροπή μορφωτικών υποθέσεων αφού εισάγονται προς ψήφιση τελευταία στιγμή σε
νομοσχέδια που δεν έχουν σχέση με την εκπαίδευση. Οι αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο πρέπει να
είναι προϊόν μεγάλων συναινέσεων καταρχάς στο εσωτερικό της πανεπιστημιακής κοινότητας και
να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της εποχής. Το σχέδιο νόμου για τις μεταπτυχιακές σπουδές
προσβάλει το αυτοδιοίκητο των Πανεπιστημίων, λειτουργεί ως εσωτερικός κανονισμός που
επιβάλλεται από το Υπουργείο ενώ η οργάνωση και λειτουργία των μεταπτυχιακών σπουδών θα
έπρεπε να είναι στην ευθύνη των Α.Ε.Ι.
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