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Απόφαση
Νέες μειώσεις στους μισθούς, υποχρηματοδότηση και υποστελέχωση των πανεπιστημίων
Συμμετοχή της ΠΟΣΔΕΠ στην 24ωρη Απεργία της ΑΔΕΔΥ της Πέμπτης, 14/12/2017
Με την πρόσφατη εφαρμογή του νέου μισθολογίου οι πανεπιστημιακοί καθηγητές διεπίστωσαν
περαιτέρω μειώσεις στους καθαρούς μισθούς τους οι οποίες αθροιζόμενες στις πολλαπλές μειώσεις
των τελευταίων ετών αγγίζουν συνολικά το 45% των καθαρών αποδοχών τους. Η αναδρομική
εφαρμογή του μισθολογίου από 1/1/2017 θα επιφέρει κι άλλες μειώσεις στο επόμενο έτος.
Εν τω μεταξύ, η συνεχώς μειούμενη χρηματοδότηση των πανεπιστημίων οδηγεί τα ιδρύματα σε
αδυναμία κάλυψης ακόμη και των ανελαστικών δαπανών που είναι απαραίτητες για τη λειτουργία
τους ενώ η μη ανανέωση του προσωπικού που αποχωρεί δημιουργεί επιπρόσθετα προβλήματα στην
εκπαιδευτική και διοικητική λειτουργία.
Γίνεται πλέον φανερό ότι η κυβέρνηση υποτιμά τη νοημοσύνη των πανεπιστημιακών και τους
κοροϊδεύει τόσο με τις πολυδιαφημιζόμενες δηλώσεις της για αυξήσεις στους μισθούς τους,
αυξήσεις που μετατρέπονται σε μειώσεις στις καθαρές αποδοχές όσο και για τις ανύπαρκτες
αυξήσεις στη χρηματοδότηση των πανεπιστημίων.
Στο πλαίσιο αυτό η Εκτελεστική Γραμματεία της ΠΟΣΔΕΠ καλεί τα μέλη της σε μαζική συμμετοχή
στη Γενική Απεργία της ΑΔΕΔΥ την Πέμπτη 14 Δεκεμβρίου 2017 με αιτήματα:
1. τη νομοθέτηση ενός νέου μισθολογίου για τους πανεπιστημιακούς καθηγητές, το οποίο θα
αποκαθιστά τις αποδοχές τους στα προ του 2012 επίπεδα, σε συμμόρφωση με την απόφαση
του ΣτΕ για την αντισυνταγματικότητα των περικοπών των αποδοχών τους.
2. την αύξηση της χρηματοδότησης των πανεπιστημίων και την προκήρυξη νέων θέσεων
προσωπικού για την αντιμετώπιση των μεγάλων αναγκών λειτουργίας τους.
Δηλώνουμε ότι η ΠΟΣΔΕΠ θα κλιμακώσει τις αντιδράσεις της στις νέες μειώσεις στο ήδη
απαράδεκτα χαμηλό επίπεδο των αποδοχών των Καθηγητών Πανεπιστημίου.
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