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ΑΠΟΦΑΣΗ

Η Γενική Συνέλευση του Συλλόγου Διδακτικού Προσωπικού της Φιλοσοφικής Σχολής
συνήλθε εκτάκτως την Τετάρτη, 20 Απριλίου 2016, συζήτησε τις τρέχουσες εξελίξεις
σχετικά με τη μισθολογική κατάσταση των μελών ΔΕΠ και το υπό ψήφιση
ασφαλιστικό νομοσχέδιο και κατέληξε ομόφωνα στα εξής:
1. Η δεινή οικονομική κατάσταση των Πανεπιστημίων είναι απολύτως ανάλογη
με τη δεινή οικονομική θέση των Καθηγητών που διδάσκουν σε αυτά. Ο
καταστροφικός αυτός συνδυασμός, αν σύντομα δεν υπάρξουν παρεμβάσεις
διορθωτικές, θα οδηγήσει σε υποβάθμιση την υψηλή ακόμα σήμερα ποιότητα σπουδών
και σε μαρασμό τα Πανεπιστήμια. Το ζήτημα της έλλειψης οικονομικών πόρων
απασχολεί διαρκώς τις Σχολές και τα Τμήματα του Πανεπιστημίου μας και όλοι
(ιδιαίτερα βέβαια οι ασκούντες διοίκηση) διακατέχονται από το μόνιμο άγχος για την
κάλυψη βασικών λειτουργικών εξόδων! Ωστόσο, το πρόβλημα αυτό προβάλλεται κατά
καιρούς από τα ΜΜΕ και έτσι και στην Κυβέρνηση ασκείται σχετική πίεση και η
κοινωνία έχει γνώση του προβλήματος σε κάποιο βαθμό. Το πρόβλημα, όμως, της
απαράδεκτης συρρίκνωσης των μισθών των Πανεπιστημιακών δασκάλων, της
πραγματικής οικονομικής τους εξαθλίωσης και της ανεύθυνης πλήρους απαξίωσης του
ρόλου τους και της προσφοράς τους δεν τίθεται από κανέναν και για την παρούσα
Κυβέρνηση, που – στο θέμα αυτό τουλάχιστον – ακολουθεί το δρόμο που χάραξαν οι
προηγούμενες, το πρόβλημα δεν υπάρχει!
Τα
τελευταία
χρόνια πριν ενσκήψει η κρίση, όταν δίνονταν αυξήσεις σημαντικές σε άλλα ειδικά
μισθολόγια, στους Πανεπιστημιακούς δεν δόθηκε ποτέ καμία αύξηση. Στα πρώτα
χρόνια της κρίσης, όταν έγιναν περικοπές σε δύο δόσεις (η δεύτερη τον Αύγουστο του
2012), οι Πανεπιστημιακοί δεν εξαιρέθηκαν από καμία – και ούτε ζήτησαν κάτι τέτοιο!
Στη συνέχεια, όμως, όταν έγιναν προσφυγές και οι δεύτερες περικοπές κρίθηκαν από
το ΣτΕ ως αντισυνταγματικές, η απόφαση εφαρμόστηκε αμέσως και πλήρως για τους
δικαστικούς, με αποτέλεσμα να αποκατασταθούν οι αποδοχές τους στα προηγούμενα
επίπεδα, εφαρμόστηκε μόνον εν μέρει για τους στρατιωτικούς, αλλά μένει
ανεφάρμοστη πλήρως (σαν να μην υπήρξε ποτέ!!!) για τους Πανεπιστημιακούς! Αυτό
δεν μπορεί να γίνει ανεκτό. Τα μέλη ΔΕΠ όχι μόνο λαμβάνουν τους μικρότερους
μισθούς των ειδικών μισθολογίων στην Ελλάδα, αλλά και από τους μικρότερους
μισθούς Πανεπιστημιακών γενικά στην Ευρώπη. Ενώ, λοιπόν, η κατάσταση είναι αυτή,
η Κυβέρνηση, αντί να προβληματίζεται και να επιδιώκει τη βελτίωσή της, έχει ήδη
προγραμματίσει αύξηση άμεσων και έμμεσων φόρων και σχεδιάζει «εξορθολογισμό»
των ειδικών μισθολογίων με ό,τι αυτά συνεπάγονται.

Ο Σύλλογος των μελών ΔΕΠ της Φιλοσοφικής θεωρεί ότι η
κατάσταση αυτή πλέον δεν μπορεί να συνεχιστεί και ότι οι Πανεπιστημιακοί
δάσκαλοι πρέπει να αντιδράσουν συντονισμένα και αποφασιστικά. Αποτελεί
υποχρέωσή μας και απέναντι στο Ίδρυμα που υπηρετούμε και πρέπει να το
διατηρήσουμε στο ύψος του και απέναντι στην νέα γενιά που έρχεται στο
Πανεπιστήμιο διψασμένη για μάθηση και απέναντι στην ελληνική κοινωνία που
αγνοεί τον κίνδυνο που διατρέχει να βρεθεί σύντομα χωρίς αξιόπιστα υψηλού
επιπέδου δημόσια Πανεπιστήμια.
2. Το υπό ψήφιση ασφαλιστικό νομοσχέδιο με τις προβλέψεις του για τις μελλοντικές
συντάξεις έρχεται να δώσει τη χαριστική βολή στους ανθρώπους που αφιέρωσαν τη
ζωή τους στην πανεπιστημιακή διδασκαλία και έρευνα. Έτσι, η ήδη περικεκομμένη
σημερινή σύνταξη ενός πρωτοβάθμιου καθηγητή με πλήρη χρόνια υπηρεσίας που
φτάνει στα 1300 ευρώ, με βάση το ασφαλιστικό νομοσχέδιο που οδεύει προς ψήφιση
θα καταλήξει στα 1000 ευρώ περίπου. Αυτή η καταβαράθρωση των συντάξεων είναι
προϊόν της πολιτικής λογικής που ακολουθήθηκε από τις κυβερνήσεις των τελευταίων
ετών και που αντιμετώπιζε τα ασφαλιστικά ταμεία ως παραγωγό χρέους και τα
κοινωνικά δικαιώματα στη σύνταξη και την ασφάλιση ως περιττές πολυτέλειες.
Υπαρκτές διαχρονικές παθογένειες στη διαχείριση των ασφαλιστικών ταμείων
χρησιμοποιήθηκαν ως πρόσχημα για την γενικευμένη επίθεση εναντίον τους.
Ειδικά, τα μέλη ΔΕΠ της Σχολής μας, τα οποία στην πλειονότητά τους
εξαρτώνται οικονομικά απόλυτα από τον μισθό τους και δεν ασκούν επιπλέον ελεύθερο
επάγγελμα ή δεν έχουν πρόσθετες πηγές εσόδων από ερευνητικά προγράμματα
ιδιωτικο-οικονομικών κριτηρίων, έχουν ενώπιόν τους, μετά από 35 περίπου χρόνια
ακαδημαϊκής πορείας, την προοπτική μιας πενιχρής σύνταξης, η οποία επιπλέον θα
θεωρείται από την πολλαπλά χειμαζόμενη κοινωνία ως «προνόμιο»!
Μπροστά
στις συνθήκες αυτές ο Σύλλογος Διδακτικού Προσωπικού της Φιλοσοφικής Σχολής:
Θα συντονίσει τη δράση του με τους άλλους Συλλόγους μελών ΔΕΠ του ΕΚΠΑ,
αλλά και όλων των Πανεπιστημίων, για την αποτροπή των αντι-ασφαλιστικών
μέτρων και για την προστασία των ασφαλιστικών και συνταξιοδοτικών μας
δικαιωμάτων.
Καλεί την κυβέρνηση να αποσύρει το ασφαλιστικό νομοσχέδιο!
Καλεί τους βουλευτές όλων των δημοκρατικών κομμάτων –και μάλιστα τους
πολλούς βουλευτές που είναι συνάδελφοι– να μην ψηφίσουν τον σφαγιασμό των
συντάξεων!
Απαιτεί την αποκατάσταση των μισθών μας σύμφωνα με την απόφαση του ΣτΕ.
Δηλώνει ότι όποια προσπάθεια περαιτέρω περικοπής των μισθών μας θα
απαντηθεί με αγωνιστικές κινητοποιήσεις!

