ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΕΠ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
Κάλεσμα σε απεργία την Τετάρτη 14 Νοεμβρίου!
Συμμετέχουμε στις εκδηλώσεις για την επέτειο της εξέγερσης του Πολυτεχνείου!
Ψηφίστηκε τις προηγούμενες ημέρες στη Βουλή ρύθμιση που αφορά στην επιστροφή
των μισθολογικών και συνταξιοδοτικών περικοπών των ετών 2015 και 2016 στα μέλη
ΔΕΠ, ΕΕΠ και ΕΕΔΙΠ. Με τη ρύθμιση αυτή συμμορφώνεται τελικά, μετά από 3
χρόνια, η κυβέρνηση στην απόφαση του ΣτΕ, σύμφωνα με την οποία οι μισθοί των
πανεπιστημιακών πρέπει να επανέλθουν στα επίπεδα προ των περικοπών του Ν.
4093/2012. Αποτελούσε θεσμική υποχρέωση της κυβέρνησης η εκτέλεση της
δικαστικής απόφασης, και σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί παροχή προς
εργαζόμενους και συνταξιούχους. Και ενώ επιστρέφονται οι περικοπές για 2 έτη,
παραμένει το νέο μισθολόγιο που διατηρεί όλες τις «μνημονιακές» περικοπές που
επιβλήθηκαν κατά την μνημονιακή περίοδο: ύψος μισθού, επιδοματικό χαρακτήρα,
κατάργηση 13ου, 14ου μισθού, αυξημένες εισφορές, την ενσωμάτωση κάποιων
επιδομάτων χωρίς την παράλληλη αύξηση του μισθού κ.α.
Την ίδια στιγμή παραμένουν και αυξάνονται τα προβλήματα που καταγράφουμε σε
κάθε ανακοίνωσή μας: οι προϋπολογισμοί των πανεπιστημίων είναι μειωμένοι κατά
70% των προϋπολογισμών προ της κρίσης, προκηρύξεις μελών ΔΕΠ γίνονται με το
σταγονόμετρο παρόλη την αυξημένη συνταξιοδότηση, θέσεις για μόνιμο διοικητικό και
εργαστηριακό προσωπικό δεν προκηρύσσονται πλέον, τα προβλήματα στα θέματα της
φοιτητικής μέριμνας συνεχίζουν να υπάρχουν, τα δίδακτρα στα μεταπτυχιακά που
προφανώς δεν καταργήθηκαν, κάνουν τις φτωχές οικογένειες ακόμη φτωχότερες, οι
θέσεις διδακτικού προσωπικού καλύπτονται από τις θέσεις των πανεπιστημιακών
υποτρόφων, οι ιδιωτικές εργολαβίες καθαριότητας και φύλαξης συνεχίζουν να
αυξάνουν τα κέρδη τους σε βάρος των πανεπιστημίων. Όλα τα παραπάνω είναι τα
πραγματικά δεδομένα που ισχύουν πλέον στα δημόσια ελληνικά πανεπιστήμια και
πλήττουν ισχυρά τις συνθήκες παραγωγής εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου.
Και ενώ όλα τα προβλήματα χρονίζουν η κυβέρνηση προωθεί με εντατικούς ρυθμούς
συγχωνεύσεις Πανεπιστημίων με τα Τεχνολογικά Ιδρύματα, ιδρύσεις νέων
Πανεπιστημιακών Τμημάτων σε όλη την Ελλάδα, χωρίς καμία προηγούμενη μελέτη,
ζύμωση και δέσμευση προϋπολογισμών.
Η απεργία της Τετάρτης, που εξήγγειλαν εργαζόμενοι στο δημόσιο τομέα συμπίπτει με
την επέτειο από την εξέγερση του Πολυτεχνείου το 1973. Τα συνθήματα των φοιτητών
του Πολυτεχνείου για Ψωμί, Παιδεία, Ελευθερία, για έξοδο από το ΝΑΤΟ παραμένουν
μετά από 45 χρόνια το ίδιο ζωντανά.
Καλούμε σε απεργία την Τετάρτη 14 Νοεμβρίου, συμμετέχουμε στις εκδηλώσεις για
την επέτειο του Πολυτεχνείου και διεκδικούμε:
• Νέο μισθολόγιο με γενναία αύξηση στους μισθούς των πανεπιστημιακών, με
άμεση αναπλήρωση όλων των μέχρι τώρα απωλειών. Να επιστραφούν τα
κλεμμένα από τα ασφαλιστικά ταμεία.
o Το νέο πανεπιστημιακού μισθολογίου να έχει άξονες:
 την πλήρη και αποκλειστική απασχόληση των μελών ΔΕΠ
 την κατάργηση του επιδοματικού χαρακτήρα με την ταυτόχρονη
ενσωμάτωση όλων των επιδομάτων στο βασικό μισθό
 τις αναγκαίες αυξήσεις για την αξιοπρεπή μας διαβίωση και
επιστημονική μας ανάπτυξη
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 την καθιέρωση της σύνταξης στο 80% του μισθού.
Να αυξηθεί άμεσα η χρηματοδότηση των Α.Ε.Ι. για την αντιμετώπιση των
μεγάλων αναγκών λειτουργίας τους, ιδιαίτερα της φοιτητικής μέριμνας και της
δωρεάν διανομής συγγραμμάτων.
Να προκηρυχθούν νέες θέσεις μελών ΔΕΠ.
Να καλυφθούν τα κενά των Ανώτατων Ιδρυμάτων σε εργαστηριακό και
διοικητικό/τεχνικό προσωπικό.
Μόνιμη και σταθερή δουλειά του διοικητικού και τεχνικού προσωπικού και
μονιμοποίηση όλων των συμβασιούχων που καλύπτουν πάγιες και διαρκείς
ανάγκες.
Αποκλειστικά δημόσια και δωρεάν Υγεία και Παιδεία.
12 Νοεμβρίου 2018

