ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΠΟΣΔΕΠ 2021-2023
Οι εκλογές της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας διεξάγονται σε μία χρονική στιγμή εξαιρετικά
κρίσιμη για το σύνολο της κοινωνίας. Οι ανησυχίες όλων έχουν εστιαστεί στην πανδημική
κρίση που μαστίζει τη χώρα με χιλιάδες νεκρούς και έχει οδηγήσει τη χώρα σε παράλυση
μετά από 18 μήνες πλημμελούς αντιμετώπισης της κρίσης από τους κυβερνώντες.
Όμως ταυτόχρονα μεθοδεύεται, από την κυβέρνηση και τους συνεργάτες της, η πολιτική
υπονόμευσης του Δημόσιου Δημοκρατικού Πανεπιστημίου και απαξίωσης της
επιστημονικής έρευνας, στον βωμό της εξυπηρέτησης συμφερόντων δίχως κανένα ηθικό
φραγμό. Το συνέδριο της ΠΟΣΔΕΠ διεξάγεται την ώρα που η κυβέρνηση ετοιμάζεται να
καταλύσει τις κατακτήσεις του Ελληνικού Δημόσιου Πανεπιστημίου και ψηφίζεται άλλος
ένας προϋπολογισμός στη Βουλή με συρρικνωμένη χρηματοδότηση για τα πανεπιστήμια
και την έρευνα. Η ΠΟΣΔΕΠ πρέπει να σταθεί στο ύψος του ρόλου της, να αντισταθεί σε κάθε
τι που υπονομεύει το δημόσιο πανεπιστήμιο, τους εργαζόμενους και τους φοιτητές του και
να υπερασπιστεί τις επιστημονικές, κοινωνικές και δημοκρατικές του κατακτήσεις.
Η Συσπείρωση Πανεπιστημιακών βάζει τις παρακάτω προτεραιότητες σε σχέση με την
επόμενη διετία της θητείας της ομοσπονδίας:
Πανεπιστήμιο και Πανδημία
Διδασκαλία με φυσική παρουσία με όρους υγειονομικής ασφάλειας:
Η Συσπείρωση Πανεπιστημιακών εγκαίρως (Μάρτιος 2021) είχε καταθέσει έναν οδικό
χάρτη 33 σημείων για την ασφαλή επανέναρξη των μαθημάτων με φυσική παρουσία αλλά
δυστυχώς δεν εισακούστηκε ούτε από την πλειοψηφία της ΔΕ της ΠΟΣΔΕΠ, ούτε φυσικά
από την ηγεσία του ΥΠΑΙΘ. Σήμερα ζητά:
- Κατάργηση της σχετικής ΚΥΑ που απαιτεί τη διδασκαλία με φυσική παρουσία υπό
συνθήκες μέγιστης πληρότητας.
- Αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων πανεπιστημιακών υποδομών και άμεση
εξασφάλιση επιπλέον αιθουσών διδασκαλίας με επαρκή αερισμό (και μέσω της
διάθεσης/επίταξης κατάλληλων χώρων).

Ανάθεση στις Σχολές και τα Τμήματα του προγραμματισμού της εκπαίδευσης με
φυσική παρουσία με όρους υγειονομικής ασφάλειας και (μόνον όπου αυτό δεν είναι
εφικτό) της εφαρμογής υβριδικών τρόπων διδασκαλίας.
- Μέριμνα για τους νοσούντες φοιτητές που αναγκάζονται να απουσιάσουν.
- Αύξηση του αριθμού των υποτροφιών βοηθητικής διδασκαλίας για περαιτέρω
κατάτμηση των τμημάτων εργαστηριακής άσκησης των φοιτητών, για την
αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών.
Όρους υγειονομικής ασφάλειας:
- Τήρηση των αποστάσεων στις αίθουσες διδασκαλίας και σε όλους τους
πανεπιστημιακούς χώρους και όχι λειτουργία με πλήρη χωρητικότητα.
- Δωρεάν τεστ κορωνοϊού σε όλα τα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας
(ανεμβολίαστα και εμβολιασμένα).
- Εμβολιαστικά κέντρα στα Πανεπιστήμια.
- Συνεχή, λεπτομερή, διαφανή και αξιόπιστη ενημέρωση για την πορεία της πανδημίας
εντός των Πανεπιστημίων. Άμεση δημοσιοποίηση αναλυτικών επιδημιολογικών
δεδομένων.
-

Πανεπιστημιακό Προσωπικό
Ενίσχυση του προσωπικού όλων των κλάδων εργαζομένων στα Πανεπιστήμια
-

-

Διπλασιασμό των ΔΕΠ ώστε η αναλογία φοιτητών/διδάσκοντα να προσεγγίσει τον
Ευρωπαϊκό μέσο όρο.
Ενίσχυση των διοικητικών υπηρεσιών με μόνιμο και εξειδικευμένο προσωπικό.
Έγκαιρος προγραμματισμός για προκηρύξεις αναπλήρωσης αφυπηρετήσαντων.
Προκήρυξη κάθε έτος νέων θέσεων ΔΕΠ, διοικητικού, εργαστηριακού, ειδικού και
λοιπού διδακτικού προσωπικού (ΕΕΠ/ΕΔΙΠ/ΕΤΕΠ) για την κάλυψη αναγκών και
για την ανάπτυξη νέων γνωστικών αντικειμένων. Τήρηση και ενίσχυση της
νομοθεσίας
Άμεση επαναφορά των μισθών στα προ μνημονίων επίπεδα.
Αντικατάσταση των συμβάσεων έργου από συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου
με πλήρη ασφαλιστικά δικαιώματα.
Ενιαίο θεσμικό πλαίσιο για μη εκλεγμένους συναδέλφους, με αντίστοιχες συνθήκες
και αμοιβές με τα μέλη ΔΕΠ.
Όχι αύξηση του ορίου συνταξιοδότησης των Μελών ΔΕΠ στα 70 έτη.
Πρόσληψη μόνιμου προσωπικού φύλαξης και καθαριότητας.

Πανεπιστημιακές υποδομές
- Ενίσχυση των υποδομών των Πανεπιστημίων από το ΠΔΕ, το ΕΣΠΑ και τα ΠΕΠ.
- Ειδική μέριμνα για υποδομές φοιτητικής μέριμνας (εστίες, λέσχες, βιβλιοθήκες,
αναγνωστήρια και διδακτικά εργαστήρια και εξοπλισμό).
- Πανεπιστημιακές υποδομές πολιτισμού, άθλησης και αναψυχής.

Πανεπιστήμιο και Κοινωνία/Πολιτεία
Σχεδιασμός τριτοβάθμιας εκπαίδευσης:
- Αύξηση της χρηματοδότησης των πανεπιστημίων με στόχο τον διπλασιασμό της.
- Στελέχωση της ΕΘΑΑΕ με διαδικασίες ανοιχτής προκήρυξης και εκλογής από Σώμα
με εκπροσώπηση της πανεπιστημιακής κοινότητας.
- Συμμετοχή του Προεδρείου της ΠΟΣΔΕΠ στη Σύνοδο Πρυτάνεων ως παρατηρητή.
- Άμεση κατάργηση της ΕΒΕ. Καθορισμό αριθμού εισακτέων από Σχολές/Τμήματα.
- Αποφάσεις για συγχώνευση και δημιουργία νέων Τμημάτων/Σχολών αποκλειστικά
και μόνο με σύμφωνη γνώμη της Συγκλήτου.
- Απόδοση επαγγελματικών δικαιωμάτων στους αποφοίτους νέων και παλιών
τμημάτων που δεν έχουν αποδοθεί ακόμη. Π.χ. Υπάρχουν τμήματα που δεν έχουν
κατ' αντιστοιχία επαγγελματικά δικαιώματα με αποφοίτους ομοειδών τμημάτων
του κέντρου.
Δίδακτρα
- Δωρεάν προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές για όλους τους φοιτητές .
- Κατάργηση των ξενόγλωσσων ΠΠΣ με εξαιρέσεις κάποια προγράμματα προώθησης
και εξωστρέφειας του ελληνικού πολιτισμού (π.χ. αρχαιολογία).
- Δωρεάν ΠΜΣ.
Σπουδές
- Άρση της παράνομης εξίσωσης των τίτλων σπουδών μέσω Κολεγίων με των
Πανεπιστημίων.
- Συντονισμένος
σχεδιασμός
και
τακτική
αναθεώρηση
προγραμμάτων
μεταπτυχιακών σπουδών σε επίπεδο ιδρύματος.
- Επανασχεδιασμός και άμεση επανέναρξη της χορήγησης υποτροφιών σε ετήσια
βάση, σε υποψήφιους διδάκτορες και μεταδιδάκτορες, και αύξηση των κονδυλίων,
τόσο κεντρικά από την πολιτεία όσο και από τους ΕΛΚΕ.
Έρευνα
- Ενιαίος Χώρος Έρευνας, κοινό πλαίσιο Πανεπιστημίων και Ερευνητικών Κέντρων.
- Ξεχωριστό χαρτοφυλάκιο για την Ανώτατη Εκπαίδευση και Έρευνα.
- Αύξηση των δαπανών για την έρευνα, στο 3% του ΑΕΠ σε μία τετραετία, με ιδιαίτερη
πρόνοια για τη βασική έρευνα. Διασπορά της χρηματοδότησης σε περισσότερα
επιστημονικά πεδία, ευκαιρίες χρηματοδότησης σε περισσότερους επιστήμονεςερευνητές.
- Προκήρυξη ερευνητικών προγραμμάτων για ξεχωριστές κατηγορίες μελών ΔΕΠ
(Καθ./Αν. Καθ.-Επ. Καθ./Λέκτορας) για την ενίσχυση των νέων μελών.

-

-

-

Στελέχωση των σχετικών οργανισμών (ΕΛΙΔΕΚ, ΙΚΥ κ.λπ.) με ανοιχτές διαδικασίες
προκηρύξεων και εκλογών. Διαφύλαξη της δημοκρατικής και διαφανούς λειτουργίας
του ΕΛΙΔΕΚ.
Αμοιβή κριτών των ερευνητικών προτάσεων προς χρηματοδότηση, με διαφάνεια
στην αξιολόγηση και τα αποτελέσματα.
Ανοιχτή διαβούλευση εντός του Πανεπιστημίου για την απορρόφηση κονδυλίων που
σχετίζονται με εξειδικευμένο εξοπλισμό και εγκαταστάσεις, και ιδρυματικά έργα.
Θεσμικό πλαίσιο για την ανάπτυξη τεχνοβλαστών και την αξιοποίηση της έρευνας με
κριτήριο το δημόσιο συμφέρον και τη διαφύλαξη της δημόσιας περιουσίας και με
γνώμονα να ωφεληθούν κυρίως οι νέοι επιστήμονες για την ανάσχεση του brain
drain.
Οι ΕΛΚΕ να παραμείνουν στον αποκλειστικό έλεγχο της συγκλήτου.

Πανεπιστήμιο και Δημοκρατία/Αξιοκρατία
- Όχι στα «συμβούλια ιδρύματος». Διαφύλαξη της ποιότητας και αξιοπιστίας του
δημόσιου πανεπιστημίου.
- Άμεση κατάργηση της αντιδραστικής διάταξης για την ίδρυση Πανεπιστημιακής
Αστυνομίας.
- Πρόσληψη μόνιμου ειδικά εκπαιδευμένου προσωπικού φύλαξης που θα ελέγχεται
από τη Σύγκλητο.
- Επαναφορά του νόμου περί Πανεπιστημιακού Ασύλου.
- Όχι στον ορισμό γνωστικών αντικειμένων και εκλεκτόρων κεντρικά από το
Υπουργείο.
Θα δουλέψουμε για την ενίσχυση του διεκδικητικού χαρακτήρα της ΠΟΣΔΕΠ με δυναμικές
κινητοποιήσεις με συντονισμό και στήριξη των Συλλόγων, και την ενεργοποίηση όλων των
συναδέλφων στις συλλογικές διαδικασίες, για την επιστροφή στην αγωνιστική παράδοση του
πανεπιστημιακού κινήματος

Είμαστε παρόντες, υπερασπιζόμαστε τις κατακτήσεις του δημόσιου και
δημοκρατικού πανεπιστημίου, εργαζόμαστε για την περαιτέρω αναβάθμισή του,
συμμετέχουμε στις νέες ακαδημαϊκές προκλήσεις, ατενίζουμε το μέλλον με
αποφασιστικότητα και αισιοδοξία.
Εκ μέρους της Συσπείρωσης, 18 Δεκεμβρίου 2021

