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Με την έναρξη της ακαδημαϊκής χρονιάς καλούμε σε ΓΣ (Πέμπτη 5/11 ή Παρασκευή 6/11)
και απεργία την Πέμπτη 12 Νοέμβρη
Πριν λίγες ημέρες ψηφίστηκε στη Βουλή το πολυνομοσχέδιο, που αποτελεί την πρώτη δέσμη
προαπαιτούμενων του 3ου μνημονίου, που συμφωνήθηκε από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ και
τους λεγόμενους θεσμούς – και τις επόμενες ημέρες θα ακολουθήσουν κι άλλα επώδυνα μέτρα
ξεκινώντας από την πλήρη διάλυση της κοινωνικής ασφάλισης. Ήδη έχει εξαγγελθεί η κατάργηση
των επικουρικών συντάξεων και η μετατροπή της κύριας σύνταξης σε επίδομα. Το νέο σκληρό
πακέτο μέτρων που έρχεται μεταξύ άλλων περιλαμβάνει μειώσεις συντάξεων, περιορισμό
ασφαλιστικών δικαιωμάτων, προώθηση αυξήσεων των εισιτηρίων στις δημόσιες συγκοινωνίες,
σαρωτικές αλλαγές στη δημόσια διοίκηση, στο φορολογικό, την αγορά ενέργειας, την υγεία. Με το
νέο πακέτο ξεκινάει και το ξεπούλημα της δημόσιας περιουσίας με την ΤΡΑΙΝΟΣΕ. Ψηφίστηκε
επιπλέον ήδη η απαλλαγή του ΤΑΙΠΕΔ και ό,τι του αναλογεί από την καταβολή του ΕΝΦΙΑ, τη
στιγμή που οι εργαζόμενοι υποχρεούνται να τον καταβάλλουν κανονικά.
Ειδικότερα, στο χώρο της τριτοβάθμιας η δέσμευση της κυβέρνησης για υλοποίηση των μέτρων της
λεγόμενης "εργαλειοθήκης" του ΟΟΣΑ, όπως αυτά απορρέουν από το 3ο μνημόνιο, θα σημάνει
πλήρη αδυναμία λειτουργίας των πανεπιστημίων. Η λειτουργία με επιχειρηματικά κριτήρια και
μόνο, όπως δίδακτρα υπό μορφή τελών ακόμη και στο προπτυχιακό επίπεδο θα είναι ο μόνος
δρόμος σύντομης όμως επιβίωσης, μιας που τα στρώματα απ' όπου προέρχεται το φοιτητικό
δυναμικό εξαθλιώνονται ταχύτατα οικονομικά.
Η μείωση του προϋπολογισμού για την ανώτατη εκπαίδευση για 5η συνεχόμενη χρονιά έχει
αναγκάσει τα ιδρύματα να λειτουργούν εντελώς οριακά με αποδεκατισμένο διδακτικό, διοικητικό
και τεχνικό προσωπικό. Οι συνέπειες στην ποιότητα της διδασκαλίας και της έρευνας, και στη
φοιτητική μέριμνα είναι προφανείς. Ελλείψει διδακτικού προσωπικού συνάπτονται συμβάσεις
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με εξευτελιστικούς όρους εργασίας, οι λεγόμενοι
"πανεπιστημιακοί υπότροφοι". Τμήματα περιφερειακών πανεπιστημίων αποδεκατίζονται από τις
μετεγγραφές φοιτητών που αδυνατούν, με δεδομένη την μειωμένη φοιτητική μέριμνα, να
αντεπεξέλθουν οικονομικά.
Η χρηματοδότηση του Πανεπιστημίου μας για το οικονομικό έτος 2016, είναι μειωμένη κατά 20%
σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Νέες προκηρύξεις θέσεων διδακτικού προσωπικού δεν
γίνονται, ούτε καν για τις θέσεις όσων συνταξιοδοτούνται. Υπάρχει καθυστέρηση στους διορισμούς
εκλεγμένων μελών ΕΤΕΠ από το 2007 (!) - για το Πανεπιστήμιο Αιγαίου 8 εκλεγμένα μέλη ΕΤΕΠ
αναμένουν διορισμό από το 2009.
Η θέση των διδασκόντων και των διδασκουσών θα γίνει ακόμα πιο δεινή. Άμεσα αναμένουμε:
 έμμεσες μειώσεις μισθών από την αύξηση της φορολογίας (στη Ρόδο ήδη καταργήθηκαν οι
μειωμένοι συντελεστές του Φ.Π.Α.),
 περαιτέρω μειώσεις συντάξεων και εφάπαξ λόγω της καταλήστευσης των ασφαλιστικών
μας ταμείων,
 ενσωμάτωση επιδομάτων στο βασικό μισθό, που χωρίς την αντίστοιχη αύξηση του μισθού,
οδηγεί σε περαιτέρω μείωσή του.
Δεν είναι μόνο όμως αυτοί οι κίνδυνοι για το εισόδημά μας. Με βάση δε το Μνημόνιο 3
προβλέπεται η χωροταξική αναδιάρθρωση των πανεπιστημίων, που σημαίνει νέο “Σχέδιο Αθηνά”,
δηλαδή νέες συγχωνεύσεις/καταργήσεις Τμημάτων. Ήδη η ηγεσία του Υπουργείου το ανακοίνωσε

στη Σύνοδο των Πρυτάνεων, βρίσκεται δηλαδή προ των πυλών και σύμφωνα με τις συνήθεις
διαρροές μέσω των ΜΜΕ, ο "διάλογος" θα ξεκινήσει το 2016.
Ο Σύλλογός μας μαζί με τους άλλους συλλόγους διδασκόντων και εργαζομένων πρέπει να
υπερασπιστεί τα μισθολογικά και ασφαλιστικά δικαιώματα και να αγωνιστεί για την απόρριψη των
μέτρων της κυβέρνησης και των λεγόμενων θεσμών. Χρειάζεται να επαναφέρουμε όλες τις
διεκδικήσεις και τα αιτήματα που έχει διατυπώσει ο σύλλογός μας και το πανεπιστημιακό κίνημα.
Χρειάζεται η ενδυνάμωση και η επαναδραστηριοποίηση του συλλόγου μας. Για να μπορέσουμε να
αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα που έχουμε μπροστά μας και να απαιτήσουμε τις αναγκαίες αλλαγές
που θα οδηγήσουν σε λαϊκή ευημερία.
Στις 12 Νοέμβρη οι εργαζόμενοι σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα προχωρούν σε απεργία. Σας καλούμε
να συντονιστούμε με τους υπόλοιπους εργαζόμενους και να συμμετάσχουμε στην απεργία της 12ης
Νοέμβρη.
Ενόψει της νέας ακαδημαϊκής χρονιάς που ξεκίνησε, το ΚΣ σας καλεί σε Γενική Συνέλευση την
Πέμπτη 5 Νοεμβρίου και σε περίπτωση μη απαρτίας την επόμενη ημέρα, Παρασκευή 6 Νοεμβρίου
και ώρα 11.30 στις αίθουσες τηλεδιάσκεψης.

Για να μην τους αφήσουμε να ολοκληρώσουν την διάλυση του δημόσιου πανεπιστημίου!

