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Καθηγητή κ. Ι. Νηματούδη

Θέμα : «Χαιρετισμός της Π.Ο.Ε.Τ.Ε.Π. Α.Ε.Ι. στο 15ο Συνέδριο της Π.Ο.Σ.Δ.Ε.Π. »
Αγαπητοί συνάδελφοι,
σας ευχαριστούμε για τη πρόσκληση στις εργασίες του συνεδρίου σας και την τιμή που μας κάνετε να
απευθύνουμε χαιρετισμό σε αυτό.
Θεωρούμε πως από κοινού όλες ανεξαιρέτως οι κατηγορίες εργαζομένων στα Πανεπιστήμια
αποτελούν θεμέλιο κρίκο για την υπόσταση του Ελληνικού Πανεπιστημίου, στηρίζουμε με διακριτό
ρόλο ο κάθε ένας μας το εκπαιδευτικό και ερευνητικό έργο των ιδρυμάτων και το υπηρετούμε εξ
αρχής του με ένα κοινό σκοπό.
Την παροχή σωστής και υψηλού επιπέδου μόρφωσης στους φοιτητές μας.
Έργο δύσκολο, που οι ειδικές συνθήκες λόγω πανδημίας μα και διαχρονικά δισεπίλυτα προβλήματα
όπως η υποχρηματοδότηση, οι ελλείψεις προσλήψεων όλων των κατηγοριών προσωπικού, οι
πρόσφατες μεγάλες αλλαγές στον εκπαιδευτικό χάρτη των ιδρυμάτων το καθιστούν δύσκολο και
επίπονο για όλους μας.
Με ένα υπουργείο Παιδείας που μας εμφανίζει έτοιμα από καιρό νομοσχέδια χωρίς πραγματική
διαβούλευση ή ουσιαστικό διάλογο με όλους του εμπλεκόμενους.
Μέσα σε αυτό το δύσκολο περιβάλλον οι λύσεις δεν είναι μαγικές και θα είμαστε σαφείς.
Οφείλετε και εσείς, όπως εμείς, όπως και όλοι οι κλάδοι εργαζομένων στα Πανεπιστήμια να
ξεκαθαρίσουμε στο νου μας πως όλοι υπηρετούμε σε αυτά με ένα σίγουρα σύνθετο μα συγκεκριμένο
εργασιακό αντικείμενο και από αυτό απορρέουν οι υποχρεώσεις και τα καθήκοντα μας.
Αντί να αναζητούμε τα εργασιακά κενά να καλυφθούν από όποιον απομένει μπορούμε να
συνεργαζόμαστε και να ζητάμε αναπλήρωση θέσεων εργασίας.
Όλα όσα απασχολούν τη καθημερινότητα μας στα Πανεπιστήμια δεν είναι δυνατό να αντιμετωπιστούν
από κάποιους άλλους, ούτε να αφεθούν στη τύχη πάρα μόνο από εμάς και μεθοδικά.
Δεν είναι δυνατόν οι τραγικές ελλείψεις να αντιμετωπιστούν μεμονωμένα αλλά με αναζήτηση τρόπων
συνεργασίας.
Θεωρούμε το συνέδριο σας λοιπόν ως μια ευκαιρία για αφετηρία μιας ακόμη καλύτερης επικοινωνίας
μεταξύ μας και ευελπιστούμε το επόμενο διάστημα να τη δούμε να υλοποιείται.

Πέρα από θέματα καθημερινότητας όμως επιθυμούμε να ακούσουμε στις αποφάσεις του συνεδρίου
σας τις απόψεις σας:
-Για το ελληνικό δημόσιο δωρεάν πανεπιστήμιο.
-Για θέματα που αφορούν τον αριθμό εισακτέων.
-Τις συγχωνεύσεις - καταργήσεις τμημάτων.
-Τη δημιουργία 2ετών - 3ετών προγραμμάτων σπουδών και τις δυνατότητες στήριξης τους από
άποψης προσωπικού και υλικοτεχνικής υποδομής.
Αναμένουμε λοιπόν τις αποφάσεις και τα συμπεράσματα του συνεδρίου σας και στο επόμενο
διάστημα να συνεργαστούμε για το καλό του Δωρεάν Δημόσιου Ελληνικού Πανεπιστημίου για το
καλό των φοιτητών μας και της εκπαίδευσης.
Καλή επιτυχία στις εργασίες τους συνεδρίου σας.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,
το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας
ο Πρόεδρος
Στέφανος Καρβέλης
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Σοφία Κοντού

