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Ακαδημαϊκές συνθήκες εργασίας, αξιοκρατικές εξελίξεις & αξιοπρεπείς αμοιβές του
Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού που διαφυλάσσουν το κύρος του
λειτουργήματός του
1. Εξασφάλιση των απαραίτητων συνθηκών ασφαλείας (με την πρόληψη και
αντιμετώπιση μη νόμιμων πράξεων) και υγιεινής στους χώρους εργασίας του
Διδακτικού και Ερευνητικού προσωπικού. Διασφάλιση στα πλαίσια της
δημοκρατικής νομιμότητας και σύμφωνα με τις διατάξεις του εσωτερικού
κανονισμού και την προβλεπόμενη από αυτόν πειθαρχική δικαιοδοσία, της ελεύθερης
και ανεμπόδιστης διακίνησης ιδεών καθώς και σεβασμός και προστασία της δημόσιας
περιουσίας. Εφαρμογή του νόμου για το πανεπιστημιακό άσυλο και ορθολογική
ανάπτυξη ενός αποτελεσματικού πανεπιστημιακού συστήματος φύλαξης από
εξωπανεπιστημιακά στοιχεία, αλλά και ολιγομελείς δυναμικές ομάδες που δρουν στο
πανεπιστήμιο και ασκούν βία.
2. Αξιολόγηση και εξελίξεις του Διδακτικού και Ερευνητικού προσωπικού με βάση
διαφανή και αυστηρά αξιοκρατικά κριτήρια. Καταγγελία των όποιων φαινομένων
νεποτισμού.
3. Προσδιορισμός, με βάση τις ευρωπαϊκές αναλογίες, των μισθών σε σύγκριση με
άλλους κλάδους δημοσίων λειτουργών. Συστηματική ανάδειξη του αιτήματος
εναρμόνισης του ειδικού μισθολογίου των πανεπιστημιακών με αυτό των άλλων
ειδικών μισθολογίων. Διεκδίκηση των αναγκαίων διορθώσεων και μέσω
συντονισμένων δικαστικών προσφυγών. Ιδιαίτερη μέριμνα για την προστασία των
μισθών των καθηγητών και λεκτόρων αποκλειστικής απασχόλησης, με διεκδίκηση
μισθολογικής και αντίστοιχης εργασιακής διαφοροποίησης από όσους έχουν και
δεύτερη απασχόληση ή ασκούν ελεύθερο επάγγελμα. Υπολογισμός του μισθού, με
ενσωματωμένα τα επιδόματα, ως βάσης για τη σύνταξη.
Εκσυγχρονισμός & Αναβάθμιση του Θεσμικού πλαισίου λειτουργίας των ΑΕΙ
4. Αναθεώρηση του νόμου και έκδοση των νομοθετημάτων που αφορούν στο
καθεστώς της περιουσίας των ΑΕΙ, με στόχο τη δημιουργία ενός σύγχρονου νομικού
πλαίσιου ουσιαστικής αξιοποίησής της προς όφελος των ίδιων των ΑΕΙ. Νομοθετική
ρύθμιση και εξορθολογισμός του καθεστώτος που διέπει την αποδοχή και διαχείριση
κληροδοτημάτων, δωρεών και χορηγιών στα ΑΕΙ.
5. Αυτονομία των ΑΕΙ στην ανάπτυξη και αναθεώρηση των προγραμμάτων σπουδών
(προπτυχιακών και μεταπτυχιακών). Παράλληλα, στο επίπεδο της διοικητικής
οργάνωσης, διαφανής και απλοποιημένη λειτουργία της διοικητικής μηχανής στα
ΑΕΙ, η οποία σημαίνει, μεταξύ άλλων: α) την κατάρτιση και δημοσιοποίηση στο
διαδίκτυο τόσο των οργανογραμμάτων των διοικητικών υπηρεσιών όσο και του

τρόπου πλήρωσής των, β) ενιαίο ηλεκτρονικό πρωτόκολλο γραμματειών, γ) ενιαίο
σύστημα εγγραφής και παρακολούθησης των σπουδών των φοιτητών, δ) κατάργηση
των εντύπων και ηλεκτρονική διοίκηση.
6. Χρηματοδότηση για την βελτίωση της υλικοτεχνικής υποδομής και την
αναβάθμιση της εκπαίδευσης (εποπτικά μέσα, αίθουσες διδασκαλίας, ηλεκτρονικές
βάσεις δεδομένων και περιοδικών, συγγράμματα). Στη χρηματοδότηση αυτή πρέπει
να συμβάλλουν και τα ερευνητικά προγράμματα, επειδή τα ΑΕΙ παρέχουν την
υποδομή για την υλοποίησή τους
Δομή & Χωροταξική κατανομή των ΑΕΙ
7. Εφαρμογή του σχεδίου ΑΘΗΝΑ με βάση το δημόσιο συμφέρον, χωρίς
αγκυλώσεις, μετά από διαβούλευση με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα.
8. Επιτάχυνση των διαδικασιών για την πλήρη εφαρμογή του Νόμου για τα ΑΕΙ (η
καθυστέρηση των οποίων δημιουργεί θεσμική αβεβαιότητα και προβλήματα στην
λειτουργία των ΑΕΙ). Ταυτόχρονα, τροποποίηση/αναθεώρηση διατάξεων, όπου
κριθεί αυτό αναγκαίο, κατά την εφαρμογή του.

Συνδικαλιστική οργάνωση, αύξηση της αντιπροσωπευτικότητας και συμμετοχής
9. Μέτρα για την περαιτέρω αύξηση της συμμετοχής και την ενεργοποίηση των
μελών ΔΕΠ στους πρωτοβάθμιους συλλόγους. Διερεύνηση της αναγκαιότητας και
αποτελεσματικότητας ενός σχήματος πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας (ανά
Πανεπιστημιακό ίδρυμα) και τριτοβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης (ΠΟΣΔΕΠ).
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