Φλώρινα, 27-03-2018

Επιστολή διαμαρτυρίας για τον χειρισμό από την κυβέρνηση των μισθολογικών
μας διεκδικήσεων και την μη αντιμετώπιση των προβλημάτων του
Ακαδημαϊκού Χώρου

Με την παρούσα επιστολή θέλουμε να εκφράσουμε την απορία, την αμηχανία, αλλά
και την πλήρη αντίθεση μας για την μεθόδευση να πληρώνονται οι αγωγές μας για
την αδικαιολόγητη και άδικη περικοπή των μισθών μας – εφ’ όσον δικαιωθούν - από
τον τακτικό προϋπολογισμό ή/και τα τυχόν αποθεματικά του Πανεπιστημίου Δυτικής
Μακεδονίας, διότι, νομικά, οι αγωγές αυτές είναι κατά του επίσημου εργοδότη μας
(ΠΔΜ). Βρισκόμαστε στη δυσάρεστη θέση, είτε να αποδεχθούμε την περικοπή των
αμοιβών μας. είτε να στερηθεί το Πανεπιστήμιό μας οικονομικούς πόρους με
σοβαρές συνέπειες στις εργασιακές μας συνθήκες. Απαιτούμε η κεντρική κυβέρνηση,
που απόφασή της ήταν η περικοπή των αποδοχών μας, να αποκαταστήσει, με έκτακτη
επιχορήγηση, τυχόν οικονομικές απώλειες του ΠΔΜ γι’ αυτό το λόγο.
Ως Πανεπιστημιακοί δάσκαλοι βιώνουμε κάθε μέρα αντίξοες συνθήκες στην εργασία
μας, αναφέροντας χαρακτηριστικά την έλλειψη προσωπικού, έλλειψη στις
υλικοτεχνικές μας υποδομές λόγω περικοπών στους προϋπολογισμούς των
ιδρυμάτων, αλλά και την εδραίωση ενός περιβάλλοντος αβεβαιότητας λόγω των
ασαφών και χωρίς αιτιολόγηση προθέσεων του Υπουργείου να προχωρήσει σε
Συγχωνεύσεις Ιδρυμάτων, ενώ παράλληλα, με την αποσπασματική πολιτική των
μεταγραφών, αποδυναμώνει τα Περιφερειακά Ιδρύματα, δημιουργώντας συνθήκες
συνωστισμού στα Κεντρικά. Τέλος, στο θέμα των μετακινήσεων των Καθηγητών,
μεταθέτει το πρόβλημα στα Ιδρύματα, καθώς δεν προβλέπει την αυτόματη
αναπλήρωση των πιστώσεων των συναδέλφων που ζητούν μετακίνηση, δεν
προκηρύσσει (από το 2010) τις θέσεις των συνταξιοδοτούμενων καθηγητών και δεν
προκηρύσσει επαρκή αριθμό νέων θέσεων καθηγητών για την ανάπτυξη των
υπαρχόντων Τμημάτων και την δημιουργία νέων, απαραίτητων για την ανάπτυξη του
Πανεπιστημίου μας.
Η θέση μας, όπως έχει εκφραστεί και σε προηγούμενες ανακοινώσεις μας, είναι
σταθερή και αδιαπραγμάτευτη. Δεν θα αφήσουμε την αδράνεια του Υπουργείου να

επηρεάσει το Ακαδημαϊκό μας έργο, και επιφυλασσόμαστε, σε συνεργασία με τους
άλλους συλλόγους και την ΠΟΣΔΕΠ, να διεκδικήσουμε έμπρακτα την αποκατάσταση
των μισθών μας. Παράλληλα θα διεκδικήσουμε την άμεση βελτίωση των συνθηκών
πραγμάτωσης του Ακαδημαϊκού Έργου στα Ελληνικά Πανεπιστήμια.
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