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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Ολοκλήρωση του διημέρου προειδοποιητικών κινητοποιήσεων
της ΠΟΣΔΕΠ και των Συλλόγων ΔΕΠ
Στο διήμερο 7-8/3 των προειδοποιητικών κινητοποιήσεων των Καθηγητών Πανεπιστημίου που
είχε προτείνει η ΠΟΣΔΕΠ συμμετείχαν οι ακόλουθοι Σύλλογοι μελών ΔΕΠ:
α) με απεργία,
(i) στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ) οι Σύλλογοι της Θεολογικής
Σχολής, της Σχολής Θετικών Επιστημών, της Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και
Αθλητισμού, της Ιατρικής Σχολής, του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης, της
Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών, του Τμήματος Επικοινωνίας και Μέσων
Μαζικής Ενημέρωσης και της Φιλοσοφικής Σχολής,
(ii) στο ΑΠΘ ο Σύλλογος της Ιατρικής
(iii) οι Σύλλογοι του Παντείου Πανεπιστημίου, του Πανεπιστημίου Πατρών και του
Πανεπιστημίου Αιγαίου
β) με στάσεις εργασίας και άλλες δράσεις, ο ΕΣΔΕΠ του ΑΠΘ και ο Σύλλογος μελών ΔΕΠ του
Γεωπονικού Πανεπιστημίου
Η συμμετοχή στην απεργία και στις άλλες δράσεις ήταν μεγάλη.
Μέλη του προεδρείου της ΠΟΣΔΕΠ με εκπροσώπους Συλλόγων έκαναν παραστάσεις
διαμαρτυρίας στο Υπουργείο Παιδείας και το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους στην Αθήνα και
συναντήθηκαν με τη διευθύντρια του γραφείου του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη. Ας
σημειωθει ότι ενώ επί δυο χρόνια ζητάμε συναντηση με τον κ. Χουλιαράκη, μέχρι τώρα ο κ.
υπουργός δεν μπόρεσε να διαθέσει καποια ώρα για να συζητήσει μαζί μας.
Τα αιτήματα των διήμερων κινητοποιήσεων ήταν:
1. η εφαρμογή των αποφάσεων του ΣτΕ για επαναφορά των μισθών μας στα επίπεδα του 2012 με τη
νομοθέτηση ενός νέου μισθολογίου, το οποίο θα ανταποκρίνεται στο ρόλο και στην προσφορά
των Πανεπιστημιακών στην κοινωνία, καθώς και στις απαιτήσεις του έργου τους, Πρέπει να
σταματήσει η κοροϊδία του μισθολογίου που ισχύει από 1-1-2017 και που βαφτίζει αυξήσεις τις
μειώσεις που βιώνουν οι πανεπιστημιακοί. Το μισθολόγιο αυτό στη συνείδηση των
Πανεπιστημιακών Καθηγητών είναι άκυρο.
2. η αύξηση της χρηματοδότησης των πανεπιστημίων και η προκήρυξη νέων θέσεων προσωπικού
για την αντιμετώπιση των μεγάλων αναγκών λειτουργίας τους.
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3. Η βελτίωση των συντάξεων στους αφυπηρετήσαντες καθηγητές αντάξιες του λειτουργήματος
που άσκησαν και των υψηλών ασφαλιστικών εισφορών που κατέβαλαν, οι οποίες να διατηρούν
ένα στοιχειώδες βιοτικό επίπεδο μετά την αποχώρηση από τον εργασιακό τους βίο.

Οι προειδοποιητικές αυτές κινητοποιήσεις είχαν μεγάλη επιτυχία καθώς το κλίμα στους
Πανεπιστημιακούς για την κυβερνητική πολιτική είναι ιδιαίτερα βαρύ και οι Πανεπιστημιακοί
Καθηγητές αρνούνται να αποδεχτούν το υπάρχον μισθολόγιο και να μονιμοποιήσουν την
απαξίωση με την οποία τους αντιμετωπίζει η κυβέρνηση. Αναμένουμε από την Κυβέρνηση να
λάβει το μήνυμα ότι οι Καθηγητές Πανεπιστημίου έχουν ξεπεράσει τα όριά τους τόσο ως προς
την υπομονή τους όσο και ως προς την ανοχή τους στην υποκρισία της Κυβέρνησης. Εάν όλα
αυτά τα θέματα δεν τεθούν άμεσα προς συζήτηση σε ένα οργανωμένο και σοβαρό πλαίσιο
διαλόγου, οι κινητοποιήσεις των Συλλόγων θα κλιμακωθούν και θα κορυφωθούν σε όλη τη
διάρκεια του τρέχοντος εαρινού εξαμήνου. Η υπομονή των Πανεπιστημιακών Καθηγητών
εξαντλήθηκε και η Κυβέρνηση θα φέρει την ευθύνη για ότι ακολουθήσει.
Με εκτίμηση,
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