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Με μεγάλη έκπληξη και απογοήτευση το ΔΣ του Ενιαίου Συλλόγου Διδασκόντων του Πανεπιστήμιου
Θεσσαλίας πληροφορήθηκε την προηγούμενη εβδομάδα τις προθέσεις της κυβέρνησης να προβεί όχι μόνο
σε πάγωμα μισθών, αλλά και σε περικοπές επιδομάτων των δημόσιων υπαλλήλων και δημοσίων
λειτουργών, συμπεριλαμβανομένων των πανεπιστημιακών, εξαιρουμένων βεβαίως –ως συνήθως- των
στρατιωτικών, των αστυνομικών και των βουλευτών. Επικαλούμενη την οικονομική κρίση και τα
ελλείμματα, η κυβέρνηση εγκαταλείπει τις προεκλογικές της δεσμεύσεις για αυξήσεις στους μισθούς των
πανεπιστημιακών και στο πλαίσιο του Προγράμματος Σταθερότητας και Ανάπτυξης –ανάμεσα στα άλλαπροωθεί και την μισθολογική μείωση και επαγγελματική απαξίωση των πανεπιστημιακών δασκάλων.
Λέγεται ότι οι πανεπιστημιακοί ανήκουμε στα μισθολογικά «ρετιρέ» και ότι, κατά συνέπεια, πρέπει να
δεχθούμε τις επερχόμενες μισθολογικές μειώσεις. Η απάντησή μας σε τέτοιους αστήριχτους ισχυρισμούς
είναι πολλαπλή. Πρώτον, τα επιδόματα αυτά (διδακτικής προετοιμασίας, ερευνητικό) αφορούν ουσιαστικά
συστατικά στοιχεία της εργασίας κάθε πανεπιστημιακού. Από τη στιγμή λοιπόν που παρέχονται – και
ορθώς- σε όλους, αποτελεί παραλογισμό να θεωρούνται ως επιδόματα και -κατά συνέπεια- αποτελεί
κατάφορη αδικία να περικόπτονται ως δήθεν τέτοια. Ο επιδοματικός χαρακτήρας μεγάλου ποσοστού (γύρω
στο 50%) των αποδοχών μας, υπήρξε πάντοτε επιλογή των κυβερνήσεων, ενώ αντίθετα, πάγιο και εύλογο
αίτημα του κλάδου μας αποτελεί η ενσωμάτωση των προαναφερόμενων επιδομάτων στο βασικό μας μισθό.
Δεύτερον, ο μισθός του πανεπιστημιακού είναι ουσιαστικά καθηλωμένος σχεδόν μια δεκαετία, σε αντίθεση
με άλλους κλάδους δημοσίων λειτουργών (π.χ. δικαστικοί). Τρίτον, οι αποδοχές των Ελλήνων
πανεπιστημιακών είναι ιδιαίτερα χαμηλές, οι χαμηλότερες σε σύγκριση με εκείνες σε οποιαδήποτε άλλη
χώρα της ΕΕ, ενώ το κόστος ζωής στην Ελλάδα είναι αντίστοιχα υψηλό.
Ως ενεργοί πανεπιστημιακοί δάσκαλοι διεκδικούμε να ζούμε σήμερα με αξιοπρέπεια από το μισθό μας.
Απαιτούμε μισθολόγιο με αξιοπρεπείς αποδοχές για όλες τις βαθμίδες των πανεπιστημιακών. Ως αυριανοί
απόστρατοι των αμφιθεάτρων διεκδικούμε να ζήσουμε με αξιοπρεπή σύνταξη, ποσοστιαία ανάλογη αυτής
που δικαιούνται όλοι οι εργαζόμενοι και όχι με τη σύνταξη πείνας που προκύπτει από υπολογισμό επί του
βασικού μισθού και μόνο. Απαιτούμε την κατάργηση του επιδοματικού χαρακτήρα του μισθολογίου μας και
την ενσωμάτωση των επιδομάτων στο βασικό μισθό.
Σήμερα, μετά από μια δεκαετία μισθολογικής μας καθήλωσης, μετά από την συνεχή αγοραστική
αποδυνάμωση του μισθού μας, μετά από συνεχείς ανατιμήσεις σε βασικά προϊόντα και υπηρεσίες, δεν
μπορούμε παρά να αντιδράσουμε μαζικά, δυναμικά και άμεσα στην πρόθεση της κυβέρνησης για παραπέρα
μείωση των μισθών μας μέσω της περικοπής επιδομάτων. Το ΔΣ του Ενιαίου Συλλόγου Διδασκόντων του
Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας καλεί τους συναδέλφους και τις συναδέλφισσες να συμμετέχουν στην 24ωρη
απεργία στις 10 Φεβρουαρίου 2010 καθώς και στα συλλαλητήρια που διοργανώνονται στις τέσσερις
θεσσαλικές πόλεις όπου εδρεύουν Τμήματα του Πανεπιστήμιου μας.
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