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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΑΠΕΡΓΙΑ
Αγαπητοί συνάδελφοι,
Το ζήτημα των περαιτέρω περικοπών στο μισθολόγιο των Πανεπιστημιακών
επανέρχεται και υπάρχει ορατός πλέον κίνδυνος να μεταπέσουμε μισθολογικά από
την κατάσταση της απόλυτα άδικης μεταχείρισης, την οποία σήμερα βιώνουμε,
στην κατάσταση του πλήρους παραλογισμού, όπου οι αποδοχές μας πλέον θα
μοιάζουν περισσότερο με ευγενές φιλοδώρημα για την οικειοθελή προσφορά μας
παρά με αμοιβή ανάλογη του έργου που προσφέρουμε.
Η κατάσταση έχει ως εξής:
1. Στο κείμενο της συμφωνίας που υπογράφτηκε τα ξημερώματα της 2ας
Μαΐου αναφέρεται συγκεκριμένα ότι η κυβέρνηση θα πρέπει (αυτό
θεωρείται ως προαπαιτούμενη ενέργεια) να προχωρήσει στην υιοθέτηση
σχετικής νομοθεσίας ώστε «να ολοκληρώσει τον εξορθολογισμό των
ειδικών μισθολογίων, ακολουθώντας την ίδια μεθοδολογία που
χρησιμοποιήθηκε για το ενιαίο μισθολόγιο». Αυτό αποτελεί τη γενική
πρόβλεψη της συμφωνίας και δεν είναι βέβαια σαφές τι σημαίνει και πώς
θα υλοποιηθεί. Η χρήση, πάντως, της έννοιας του εξορθολογισμού στο
πλαίσιο τέτοιου τύπου κειμένων και η αναφορά στη μεθοδολογία του
ενιαίου μισθολογίου προοιωνίζονται περικοπές.
2. Πληροφόρηση από την Κυβέρνηση δεν υπάρχει και οι όποιες διάσπαρτες
πληροφορίες έρχονται από τον εγχώριο και τον διεθνή τύπο. Οι
πληροφορίες αυτές αναφέρονται σε περικοπές της τάξεως του 20%, σε
συγχώνευση ειδικών μισθολογίων, σε ενσωμάτωση των επιδομάτων στον
βασικό μισθό και ενδεχομένως κατάργηση κάποιων (πριν την ενσωμάτωση!),
κλπ.
3. Όλα αυτά εξελίσσονται εν αγνοία μας, καθώς η ημέρα της ψήφισης του
σχετικού νομοσχεδίου πλησιάζει. Το νομοσχέδιο θα εισαχθεί προς συζήτηση
με τον χαρακτήρα του επείγοντος στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής, στις
15 Μαΐου, θα συζητηθεί σε δύο συνεδριάσεις, και στις 17 και 18 θα
ολοκληρωθεί η συζήτηση στην Ολομέλεια.

Το Δ. Σ. στη συνεδρίασή του της 8ης Μαΐου, εκτιμώντας ότι η κατάσταση είναι
ιδιαίτερα κρίσιμη και απαιτεί εγρήγορση και ετοιμότητα για άμεση αντίδραση,
αποφάσισε να καλέσει τα μέλη του Συλλόγου σε απεργία την Τετάρτη, 17 Μαΐου,
και παράλληλα να διατρανώσει με κάθε πρόσφορο τρόπο τα αιτήματά που είναι και
αιτήματα όλων των Πανεπιστημιακών δασκάλων:
1. Ζητάμε εφαρμογή των αποφάσεων του Συμβουλίου της Επικρατείας και
επαναφορά των αποδοχών μας στα επίπεδα του Ιουλίου του 2012.
2. Δεν δεχόμαστε σιωπηρή διατήρηση της σημερινής μισθολογικής κατάστασης
και πολύ περισσότερο είναι αδιανόητο να γίνεται συζήτηση για περαιτέρω
μείωση μισθών μας.
3. Θεωρούμε αυτονόητο ότι θα διατηρηθεί ως ιδιαίτερο ειδικό μισθολόγιο το
μισθολόγιο των Πανεπιστημιακών, δεδομένου ότι ο κλάδος των
Πανεπιστημιακών Καθηγητών αποτελεί ιδιαίτερη περίπτωση δημοσίων
λειτουργών, για τους οποίους και το Σύνταγμα έχει ειδικές προβλέψεις (βλ.
άρθρο 16, 6).
4. Η γενική πρόβλεψη της συμφωνίας για εξορθολογισμό των ειδικών
μισθολογίων μας αφορά μόνον στον βαθμό που θα αναγνωριστεί ότι στο
πλαίσιο αυτών των μισθολογίων επεκράτησε εδώ και δύο δεκαετίες ο
πλήρης ανορθολογισμός. Μέχρι την έναρξη της κρίσης δίνονταν αυξήσεις
στα λοιπά ειδικά μισθολόγια πλην των Πανεπιστημιακών (ακριβώς επειδή
αυτοί δεν τις διεκδικούσαν) και μετά την έναρξη της κρίσης οι περικοπές
εφαρμόστηκαν θεωρητικά εξίσου σε όλους, πρακτικά όμως μόνο στους
Πανεπιστημιακούς σε όλη τους την έκταση. Ο εξορθολογισμός, λοιπόν,
απαιτεί αποκατάσταση διαταραχθεισών ισορροπιών μέσα σε μια χώρα που
παλεύει να βρει το δρόμο της εξόδου από την κρίση.
Καλούμε την ΠΟΣΔΕΠ να αναλάβει τις ευθύνες της και να πάρει πρωτοβουλίες για
άμεσο συντονισμό των δράσεων των Συλλόγων. Σε κάθε περίπτωση απόφασή μας
είναι να κλιμακώσουμε τις αντιδράσεις μας ανάλογα με την εξέλιξη των πραγμάτων.
ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΣΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑ ΤΗΣ ΤΕΤΑΡΤΗΣ, 17 ΜΑΪΟΥ
Η Φιλοσοφική πρέπει να δηλώσει με σαφήνεια ότι δεν πρόκειται να συναινέσει
στην περαιτέρω μισθολογική υποβάθμιση των Πανεπιστημιακών δασκάλων –
μισθολογική υποβάθμιση η οποία θα έχει πλέον άμεσο αντίκτυπο στη λειτουργία
της Σχολής και την ποιότητα του παραγόμενου έργου, διδακτικού και
ερευνητικού.
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