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Ο Σύλλογος ΔΕΠ ΕΜΠ συμμετέχει στην 24ωρη απεργία που έχει προκηρύξει για την
Τετάρτη 10 Φεβρουαρίου 2010 η ΑΔΕΔΥ, εκφράζοντας την έντονη αντίθεση του στο
γεγονός ότι για μία ακόμη φορά οι εργαζόμενοι καλούνται να πληρώσουν τα
τεράστια δημοσιονομικά ελλείμματα που δημιουργήθηκαν από πράξεις και
παραλείψεις των εχόντων και κατεχόντων και των εκάστοτε κυβερνήσεων της χώρας,
σε ένα τοπίο παγκόσμιας οικονομικής κρίσης.
Ιδιαίτερα, προασπιζόμαστε τα συμφέροντα των Πανεπιστημιακών δασκάλων των
οποίων οι αποδοχές εμφανίζουν σημαντική υστέρηση έναντι όλων των άλλων
δημόσιων λειτουργών. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι το μισθολόγιο των μελών ΔΕΠ
παραμένει στο προ του 2004 επίπεδο, τη στιγμή που μόνο στην τελευταία διετία
δόθηκαν αυξήσεις από 25% (στρατιωτικοί) ως και πάνω από 50% (δικαστικοί) σε
άλλους δημόσιους λειτουργούς. Επιπλέον, επισημαίνουμε ότι τα μέλη ΔΕΠ έχουν
κληθεί τα τελευταία χρόνια με τον παγιωμένο αυτό μισθό να παρέχουν πολλαπλάσιο
έργο, υποστηρίζοντας τη λειτουργία των ΜΠΣ.
Ο κλάδος μας αποτελεί ένα από τα πιο χαρακτηριστικά θύματα της επιδοματικής
πολιτικής που κυριαρχεί στο Δημόσιο τομέα, καθώς:
1. Τα επιδόματα αναφέρονται στην ουσία της εργασίας μας (επίδομα διδακτικής
προετοιμασίας, ειδικό ερευνητικό επίδομα), και δεν αποτελούν πριμ ή
χαριστική πράξη προς τον κλάδο,
2. Τα επιδόματα αποτελούν πάνω από 45%, μέχρι και αρκετά πάνω από 50% του
μισθού μας, ως αποτέλεσμα των μέχρι σήμερα κυβερνητικών επιλογών να
κρατούν καθηλωμένο σε απαράδεκτα επίπεδα το βασικό μας μισθό,
3. Τα επιδόματα αυτά δεν είναι αφορολόγητα, ούτε φορολογούνται αυτοτελώς,
αλλά με το φορολογικό συντελεστή που αντιστοιχεί στο συνολικό εισόδημα
(μισθό) του κάθε μέλους ΔΕΠ.
Κάτω από αυτές τις συνθήκες, οι πανεπιστημιακοί δάσκαλοι δηλώνουμε ότι δεν
μπορούμε να δεχθούμε καμιά μείωση των ήδη αναντίστοιχων με τα προσόντα και τη
λειτουργία μας αποδοχών μας. Αντίθετα, θεωρούμε ότι βασική υποχρέωση της
Πολιτείας και πράξη ευθύνης της κυβέρνησης είναι η ενσωμάτωση των επιδομάτων
στο μισθό μας, πράγμα που αποτελεί πάγιο αίτημα του κλάδου εδώ και χρόνια.

