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Απόφαςη του Διοικητικοφ υμβουλίου
υμμετοχή του ΕΔΕΠ ΑΠΘ ςτην 24ωρη Γενική Απεργία τησ Σετάρτησ 17 Μαΐου 2017
Το προθγοφμενο Σάββατο θ Κυβζρνθςθ κατζκεςε ςτθ βουλι πολυνομοςχζδιο με το νζο
ςυμπλθρωματικό Μνθμόνιο για τθν 2θ αξιολόγθςθ με μζτρα 4.9 δις ευρώ τα επόμενα 4
χρόνια, που περιλαμβάνουν περικοπζσ κφριων και επικουρικών ςυντάξεων, τθ μείωςθ του
αφορολόγθτου αλλά και άλλεσ ρυκμίςεισ (αφξθςθ των αςφαλιςτικών ειςφορών, κατάργθςθ
επιδομάτων κ.α.). Τα μζτρα αυτά μειώνουν για μια ακόμθ φορά το διακζςιμο ειςόδθμα
ςυνταξιοφχων και εργαηόμενων και πλιττουν τουσ πάντεσ και, βεβαίωσ, τουσ
πανεπιςτθμιακοφσ κακθγθτζσ, ενεργοφσ και αφυπθρετιςαντεσ.
Το πολυνομοςχζδιο προβλζπει, επίςθσ, τθ κζςπιςθ νζου ειδικοφ μιςκολογίου για τουσ
πανεπιςτθμιακοφσ κακθγθτζσ και άλλουσ λειτουργοφσ και υπαλλιλουσ που αμείβονται με
ειδικό μιςκολόγιο, πλθν, όμωσ, των δικαςτικών. Το νζο αυτό μιςκολόγιο, αν και
παρουςιάηεται από τθν κυβζρνθςθ, ωσ ζνα μιςκολόγιο το οποίο παρζχει αυξιςεισ 2.5% 7.5% ςτισ μεικτζσ αποδοχζσ των πανεπιςτθμιακών κακθγθτών, επιφζρει τελικά ΝΕΕ
ΜΕΙΩΕΙ ςτισ καθαρζσ αποδοχζσ μεγάλου αρικμοφ πανεπιςτθμιακών κακθγθτών, λόγω
τθσ αυξθμζνθσ φορολόγθςθσ των βαςικών αποδοχών με τθν ενςωμάτωςθ του «επιδόματοσ
βιβλιοκικθσ» ςτο βαςικό μιςκό, το οποίο ζωσ τώρα αποτελοφςε αποηθμίωςθ και δεν
φορολογείτο. Παράλλθλα, απαγορεφει κάκε μορφισ επιμίςκιο, ακόμθ και αυτό που
προκφπτει από ςυμμετοχι ςε ερευνθτικά προγράμματα.
Σο νζο αυτό μιςθολόγιο δεν ςυμμορφώνεται με την απόφαςη του τΕ για κζςπιςθ
μιςκολογίου το οποίο να αποκακιςτά τουσ μιςκοφσ των πανεπιςτθμιακών κακθγθτών ςτα
προ του 2012 επίπεδα, κακώσ δεν αποκακιςτά οφτε εν μζρει τισ μεγάλεσ, αβάςιμεσ και
οριηόντιεσ μειώςεισ οι οποίεσ άγγιξαν το 40% ςτισ κακαρζσ αποδοχζσ.
Στο πλαίςιο αυτό το ΔΣ του ΕΣΔΕΠ ΑΠΘ, και ανταποκρινόμενο ςτο ςχετικό κάλεςμα τθσ
ΠΟΣΔΕΠ, αποφάςιςε τη ςυμμετοχή του υλλόγου ςτην 24ωρη Γενική Απεργία τησ
Σετάρτησ, 17 Μαΐου 2017 με αιτιματα:
• Τθν απόςυρςη των μζτρων που επιφζρουν νζεσ μειώςεισ ςτα ειςοδιματα των
μιςκωτών και των ςυνταξιοφχων.
• Αφξηςη τησ χρηματοδότηςησ τησ ανώτατησ εκπαίδευςησ για τθν αντιμετώπιςθ των
μεγάλων αναγκών λειτουργίασ τουσ. Η χρθματοδότθςθ τθσ παιδείασ κα πρζπει να τεκεί
εκτόσ μνθμονιακών δεςμεφςεων.
• Τθν αποκατάςταςθ των μιςκών των πανεπιςτθμιακών κακθγθτών ςτο επίπεδο που
ίςχυε πριν τον Αφγουςτο του 2012 με τη θζςπιςη ενόσ μιςθολογίου που κα είναι
ςφμφωνο με την απόφαςη του τΕ για τθν αντιςυνταγματικότθτα των περικοπών των
αποδοχών τουσ.
• Ση βελτίωςη των ςυντάξιμων αποδοχών των πανεπιςτθμιακών κακθγθτών που ζχουν
φτάςει ςε επίπεδο αναξιοπρζπειασ.
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Δθλώνουμε ότι δεν ανεχόμαςτε άλλο τθν κοροϊδία με τθν οποία παρουςιάηονται οι
μειώςεισ των κακαρών αποδοχών μασ ωσ «αυξιςεισ», που μάλιςτα προβλζπεται ότι κα
καταβλθκοφν ςταδιακά ςε ορίηοντα τετραετίασ.

Για το ΔΣ
Ο Πρόεδροσ
Χαράλαμποσ Φείδασ
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