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Αρ. Πρωτ. 238
Προς
τα µέλη των ∆.Σ. των Συλλόγων-Μελών της Οµοσπονδίας
Ενηµέρωση – Αποφάσεις 3ης τακτικής συνεδρίασης του ∆.Σ. της ΠΟΕΤΕΠ ΑΕΙ
Συνάδελφοι,
Κατά την 3η τακτική συνεδρίαση του ∆.Σ., που πραγµατοποιήθηκε την ∆ευτέρα 12-5-2008
στην Θεσσαλονίκη, συζητήθηκαν τα παρακάτω θέµατα:

Α.

Συνάντηση µε ΥΠΕΠΘ

Μετά από δύο αναβολές του προσδιορισµένου ραντεβού µε τον Γενικό Γραµµατέα του
ΥΠΕΠΘ (1η και 17η Απριλίου) η συνάντηση έγινε στις 5 Μαΐου, µε τη σύµβουλο του Γενικού
Γραµµατέα κα Παπαγεωργίου, η οποία δήλωσε εξουσιοδοτηµένη µόνο για τα διοικητικά
θέµατα. Μας δήλωσε ότι ετοιµάζονται τροπολογίες για την αναπλήρωση, επαναπροκήρυξη
των κενουµένων θέσεων ΕΤΕΠ και τη µονιµοποίηση των µελών ΕΤΕΠ στα 3 χρόνια και όχι
στην πενταετία. Οι τροπολογίες που θα µας δοθούν εγγράφως πρόκειται να συµπεριληφθούν
σε νοµοσχέδιο «σκούπα» του ΥΠΕΠΘ. Σε ότι αφορά το Π.∆. για προσλήψεις, µετατάξεις και
εκπαιδευτικές άδειες, δεν λάβαµε πειστική απάντηση για το πότε και εάν προωθηθεί. Τέλος,
για το καυτό θέµα του µισθολογίου, µας απάντησε ότι δεν είναι αρµόδια και µόνο µε τον
Γενικό µπορούµε να το συζητήσουµε.
Το ∆.Σ. αφού συζήτησε διεξοδικά τη στάση και πρακτική του ΥΠΕΠΘ απέναντι στα
αιτήµατα του κλάδου µας, αποφάσισε οµόφωνα: 1) να καταγγείλει τη στάση του ΥΠΕΠΘ, 2)
να προτείνει στις Γ.Σ. των συλλόγων µελών, οι οποίες θα πρέπει να γίνουν µέχρι τέλος
Μαΐου, µορφές κινητοποιήσεων για τη διεκδίκηση των αιτηµάτων µας, όπως:
1.

Κλείσιµο των Ειδικών Λογαριασµών των ΑΕΙ

2.

Παραστάσεις στις Πρυτανικές αρχές και Συγκλήτους

3.

Αποχή από το εκπαιδευτικό έργο (εργαστήρια, επιτηρήσεις κλπ)

4.

Πανελλαδική συγκέντρωση στο ΥΠΕΠΘ

5.

Αποχή από τα όργανα συνδιοίκησης των ΑΕΙ

6.

Τυχόν άλλες προτάσεις που θα κριθούν πρόσφορες από τις Γενικές Συνελεύσεις

Β.

Πρότυπος εσωτερικός κανονισµός - 4ετής προγραµµατισµός

Το ∆.Σ. της Οµοσπονδίας µετά από συζήτηση απορρίπτει οµόφωνα το Σχέδιο του Πρότυπου
εσωτερικού κανονισµού κρίνοντάς το στην ουσία ως ερµηνευτική εγκύκλιο του Νόµου
Πλαισίου, γεµάτο από πειθαρχικές και κατασταλτικές διατάξεις οι οποίες περιορίζουν τις
ακαδηµαϊκές ελευθερίες, καθώς και τον 4ετή προγραµµατισµό που απέστειλε το ΥΠΕΠΘ ως
στραγγαλιστικό στην ανάπτυξη των ΑΕΙ, εφόσον µε δεδοµένη την αυτοδιοίκηση των ΑΕΙ δεν
νοείται έλεγχος σκοπιµότητας. Επίσης αποφάσισε κατά πλειοψηφία να προτείνει στις Γ.Σ.
των συλλόγων µελών την αποχή από τα εκλεκτορικά σώµατα των Πρυτανικών και
Προεδρικών εκλογών ως µορφή διαµαρτυρίας για το γενικό πλαίσιο της εφαρµογής του νέου
Νόµου Πλαισίου που συµβάλλει στη συρρίκνωση της συµµετοχής του κλάδου µας µέσω της
µειωµένης βαρύτητας ψήφου και της προσπάθειας υποβάθµισης των συλλόγων µας.

Η

απόφαση αυτή να κοινοποιηθεί και στους άλλους φορείς της Πανεπιστηµιακής κοινότητας
σαν προβληµατισµός και διερεύνηση δυνατότητας κοινών αντιδράσεων και συντονισµού
ενεργειών.

Τέλος, το ∆.Σ. θα συνεδριάσει αµέσως µετά τη λήψη των αποφάσεων των Γενικών
Συνελεύσεων των συλλόγων µελών το πρώτο 10ήµερο του Ιουνίου το αργότερο για να
εξαγγείλει και συντονίσει τις κινητοποιήσεις του.

Για το ∆.Σ. της Οµοσπονδίας

