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Προς: Συλλόγους μέλη ΕΤΕΠ
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
Συνάδελφοι
Έχουμε μπροστά μας το νέο νομοσχέδιο πρόταση για τις μεταπτυχιακές σπουδές.
Ένα σχέδιο νόμου που δυστυχώς προβλέπει τη δυνατότητα επιβολής διδάκτρων ως τέλη εγγραφής
Και δε προβλέπει τη δυνατότητα στους εργαζόμενους των ιδρυμάτων ως επιμόρφωση να είναι
δυνατόν να συμμετέχουν στα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών ως υπεράριθμοι χωρίς δηλαδή
να στερούν τη συμμετοχή όσων προβλέπει το πρόγραμμα.
Ως ΠΟΕΤΕΠ ΑΕΙ που αποτελούμε ζωντανό κομμάτι της ακαδημαϊκής ζωής της χώρας που ζούμε
και αντιμετωπίζουμε τις αγωνίες εργαζομένων αλλά και φοιτητών στα Ιδρύματα που υπηρετούμε
ζητάμε:






Την εξασφάλιση της οικονομικής επάρκειας των ΑΕΙ για το σύνολο των διδακτικών και
ερευνητικών δραστηριοτήτων τους, με κρατική χρηματοδότηση, για την μη μετατροπή τους
σε κερδοσκοπικές επιχειρήσεις.
Τη διασφάλιση της δωρεάν και δημόσιας παροχής της Ανώτατης Εκπαίδευσης σε όλους.
Την κατάργηση κάθε είδους διδάκτρων και φυσικά την μη ύπαρξη οποιουδήποτε είδους
τελών στις σπουδές μεταπτυχιακές ή προπτυχιακές.
Την εξασφάλιση δωρεάν όλων των απαραίτητων συγγραμμάτων.

Ιδιαίτερα στη δύσκολη εποχή που διανύουμε την εξασφάλιση της σίτισης και στέγασης των
φοιτητών μεσαίων και χαμηλών οικογενειακών εισοδημάτων, την παροχή υποτροφιών σε όλους
τους μεταπτυχιακούς φοιτητές και των δικαιωμάτων που προβλέπονται αντίστοιχα και για τους
προπτυχιακούς φοιτητές.
Την χρηματοδότηση των Ιδρυμάτων για την αναβάθμιση του παλαιωμένου και πολλές φορές
επικίνδυνου κτιριακού και εργαστηριακού εξοπλισμού των ΑΕΙ, την εξασφάλιση σύγχρονων
βιβλιοθηκών.
Την πρόσληψη όλου του αναγκαίου προσωπικού, ΔΕΠ ΕΕΠ ΕΔΙΠ ΕΤΕΠ και την κατάργηση των
ελαστικών εργασιακών σχέσεων με τις προσλήψεις πλήθους πάσης φύσης συμβασιούχων και την
κατοχύρωση της πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης του διδακτικού προσωπικού.

Με τις παραπάνω προϋποθέσεις καλυμμένες θεωρούμε πως τα μεταπτυχιακά προγράμματα
σπουδών θα πρέπει να ιδρύονται και να λειτουργούν στο πλαίσιο των ιδιαιτεροτήτων και των
εσωτερικών διαδικασιών του κάθε ιδρύματος .
Δε πρέπει σε καμία περίπτωση την οικονομική αδυναμία της κυβέρνησης που προκύπτει από τη
προτεραιότητα της να καλύψει τις ανάγκες των δανειστών να τη πληρώσει πάλι η ελληνική
οικογένεια και τα παιδιά μας οι φοιτητές μας.
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