ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ
ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΑ
Προς την ΔΕ της ΠΟΣΔΕΠ,
Αγαπητοί συνάδελφοι,
Το Δ. Σ., στη συνεδρίασή του την Τετάρτη 16/5/2018, συζήτησε την προοπτική των
κινητοποιήσεων σχετικά με τα οικονομικά/μισθολογικά και τα ασφαλιστικά/
συνταξιοδοτικά των μελών ΔΕΠ ενόψει της συνεδρίασης της ΔΕ της ΠΟΣΔΕΠ την
1/6/2018 :
Με ομόφωνη απόφαση των μελών του ΔΣ, ο Σύλλογός μας διεκδικεί:
•

•

•

•

Να αυξηθεί άμεσα η χρηματοδότηση των ΑΕΙ για την αντιμετώπιση των μεγάλων
αναγκών λειτουργίας τους. Κάλυψη του συνόλου των εκπαιδευτικών και
ερευνητικών αναγκών αποκλειστικά από τον κρατικό προϋπολογισμό. Καμία
εξάρτηση από χορηγούς. Άμεση κατάργηση των δανειακών συμφωνιών με την
Ε.Τ.Επ.
Άμεση κατάργηση της αντιασφαλιστικής νομοθεσίας, των φορολογικών
επιβαρύνσεων και των μνημονιακών κρατήσεων των μισθωτών και συνταξιούχων
που επιβλήθηκαν από τις προηγούμενες και τη σημερινή κυβέρνηση.
Να καλυφθούν άμεσα τα κενά σε μέλη ΔΕΠ, εργαστηριακό και διοικητικό/τεχνικό
προσωπικό. Όχι στην ακόμη μεγαλύτερη ευελιξία των εργασιακών σχέσεων και
στην υποκατάσταση των μελών ΔΕΠ από άλλες κατηγορίες εργαζομένων και με
κλειστού τύπου μετατάξεις από τη Μέση Εκπαίδευση. Μόνιμη και σταθερή
δουλειά του διοικητικού και τεχνικού προσωπικού και μονιμοποίηση όλων των
συμβασιούχων.
Να θεσμοθετηθεί η πλήρης και αποκλειστική απασχόληση για το σύνολο των
μελών ΔΕΠ. Καμιά περικοπή σε μισθούς-συντάξεις-εφάπαξ και αναπλήρωση των
μέχρι τώρα απωλειών. Κατάρτιση νέου πανεπιστημιακού μισθολογίου με άξονες:
α) την διατήρηση του μη επιδοματικού χαρακτήρα του εκτός από τα έξοδα που
καταβάλουν τα μέλη ΔΕΠ για να αντισταθμίσουν τις δαπάνες στις οποίες
υποβάλλονται κατά την άσκηση του λειτουργήματός τους (π.χ. έξοδα ενημέρωσης
βιβλιοθήκης),
β) την καταβολή των αναγκαίων για αξιοπρεπή διαβίωση και επιστημονική
ενημέρωση μισθολογικών αυξήσεων, με άμεση εφαρμογή της απόφασης του ΣτΕ
που θα έχει ως συνέπεια την καταβολή νέων καθαρών αποδοχών ίσων τις
καθαρές αποδοχές του Ιουλίου 2012 για όλες τις βαθμίδες ΔΕΠ,
γ) την καθιέρωση της ισότητας του αθροίσματος της σύνταξης και των
επικουρικών ταμείων με τον τελευταίο μισθό του εργαζόμενου όταν εξέρχεται
από την εργασία, και
δ) την αξιοπρεπή, δωρεάν και χωρίς χαράτσια ιατροφαρμακευτική περίθαλψη σε
ένα αναβαθμισμένο δημόσιο Σύστημα Υγείας.

•

•
•

•

•

•

•

Να μην εφαρμοστούν οι αντιδραστικές αναδιαρθρώσεις στα ΑΕΙ (αλλοίωση
προγραμμάτων σπουδών, προγράμματα ταχείας εκπαίδευσης, ECTS/παράρτημα
διπλώματος, «επιχειρηματικότητα» ιδρυμάτων, μετατροπή των φοιτητών σε
επιχειρηματίες, διασφάλιση ποιότητας, επώνυμες έδρες κτλ) που στοχεύουν στη
διαμόρφωση ευέλικτων αναλώσιμων εργαζόμενων, καθιστώντας τα
πανεπιστημιακά πτυχία σε πηγή φτηνής εργατικής δύναμης υποταγμένης στα
συμφέροντα του κεφαλαίου.
Να καταργηθούν τα δίδακτρα σε όλα τα μεταπτυχιακά και το ΕΑΠ.
Να μην εφαρμοσθούν σχέδια συγχωνεύσεων, που με πρόσχημα την υπάρχουσα
κατάσταση της Ανώτατης Εκπαίδευσης, υπηρετούν την ολοκληρωτική παράδοσή
της στις επιδιώξεις της ιδιωτικής κερδοφορίας, και αποσκοπούν στην ενίσχυση των
κάθε είδους ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων και στο κτύπημα των δικαιωμάτων
εργαζομένων και φοιτητών.
Να μην αφήσουμε κανένα φοιτητή να εγκαταλείψει τις σπουδές του για
οικονομικούς λόγους. Άμεση οικονομική ενίσχυση της φοιτητικής μέριμνας και της
δωρεάν διανομής συγγραμμάτων. Δωρεάν σίτιση για όλους, δωρεάν στέγαση για
όσους σπουδάζουν μακριά από τις οικογένειές τους. Κατάργηση κάθε μορφής
διδάκτρων σε οποιοδήποτε επίπεδο. Επίδομα για όσους φοιτητές δεν μπορούν να
ανταποκριθούν στις οικονομικές απαιτήσεις των σπουδών. Παροχή υποτροφιών
για όλους, τους υποψήφιους διδάκτορες.
Να μην επιτραπεί η λειτουργία ιδιωτικών πανεπιστημίων υπό τη μορφή κολεγίων.
Να καταργηθούν οι νόμοι 4009/11 και 4076/12. Να σταματήσει η διασύνδεση
ΔΕΠ/Πανεπιστημίων με επιχειρηματικά συμφέροντα και κάθε μορφή
επιχειρηματικότητας στα ΑΕΙ. Να μην εφαρμοστεί η εξίσωση των τρίχρονων
σπουδών με τις τετράχρονες και πεντάχρονες των ΑΕΙ.
Επαναφορά του Πανεπιστημιακού Ασύλου και ενίσχυση των δημοκρατικών
συλλογικών διαδικασιών ως απάντηση στην ένταση της αυταρχικότητας και
καταστολής στα ΑΕΙ.
Αποτροπή οποιασδήποτε απόπειρας αλλαγής του άρθρου 16 του Συντάγματος.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του
Συλλόγου Μελών ΔΕΠ Πανεπιστημίου Πατρών

