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∆ΙΕΚ∆ΙΚΗΣΕΙΣ ΣΥΝΕΧΩΣ ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ

ε αφορµή την εξαγγελθείσα απεργία στις
6 Απριλίου από τη ΓΣΕΕ και την Α∆Ε∆Υ,
το ∆Σ του Συλλόγου ∆ιδασκόντων Θετικών Επιστηµών επιθυµεί να τονίσει για µια ακόµη ϕορά
ότι κατά την τελευταία 20ετία οι µισθοί των µελών
∆ΕΠ υποχώρησαν σηµαντικά σε σχέση µε τα µισθολόγια άλλων δηµόσιων λειτουργών. Η εικόνα
των «οικονοµικά εύρωστων» καθηγητών Πανεπιστηµίου οι οποίοι έχουν πολλαπλές πηγές αµοιϐών, που εσκεµµένα έχει καλλιεργηθεί στο ευρύ
κοινό, απέχει πολύ από την πραγµατικότητα που
ϐιώνει η συντριπτική πλειονότητα των συναδέλφων
πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης.

Μ

Η πλήρης απελευθέρωση των διδάκτρων των
µεταπτυχιακών και η προτροπή των µελών ∆ΕΠ
για εξω-πανεπιστηµιακή απασχόληση, όπως προτείνονται στο σηµείωµα για το νέο νοµοσχέδιο που
παρέδωσε η Υπουργός Παιδείας στην Σύνοδο των
Πρυτάνεων και στην ΕΓ της ΠΟΣ∆ΕΠ, δεν αποτελούν ϕυσικά λύσεις. Ειδικά αυτήν την περίοδο

µε την όξυνση των κοινωνικών ανισοτήτων και του
τεράστιου κύµατος ανατιµήσεων, ϑα ήταν τραγικό να επιδιωχθεί η µετακίνηση του κόστους λειτουργίας των ΑΕΙ στις πλάτες των ϕοιτητών και των
οικογενειών τους, που ήδη αντιµετωπίζουν σοβαϱές δυσκολίες στη απρόσκοπτη συνέχιση και ολοκλήρωση των σπουδών τους. Επιπλέον η πολιτική της µη εφαρµογής του νόµου για την αναπλήρωση των αφυπηρετούντων µελών ∆ΕΠ και
η παρατεταµένη ασφυξία στους προϋπολογισµούς
των Ιδρυµάτων, έχει οδηγήσει σε τεράστιες δυσκολίες στο ερευνητικό και διδακτικό έργο των Πανεπιστηµίων. Εις ϐάρος αυτών των αναγκών ωϑούνται τα ΑΕΙ να παρέχουν επιπλέον προγράµµατα προπτυχιακών σπουδών µε δίδακτρα. Αποκρύπτεται επιµελώς ότι αυτά τα προγράµµατα για
να είναι αυτοχρηµατοδοτούµενα και αυτάρκη σε
υποδοµές και προσωπικό απαιτούν πολύ µεγάλο
πλήθος ϕοιτητών και υψηλότατα δίδακτρα. Στην
παρούσα µορφή τους ανακατευθύνουν πενιχρούς

δηµόσιους πόρους για ιδιωτικά οφέλη ενώ εµπεδώνουν την αντίληψη ότι ο ϱόλος των ΑΕΙ είναι να

παρέχουν εκπαιδευτικές «υπηρεσίες» επί πληρωµή.

Για τους παραπάνω λόγους, καλούµε την ακαδηµαϊκή κοινότητα να συµµετάσχει ενεργά στις
εκδηλώσεις της απεργιακής κινητοποίησης στις 6/4, διεκδικώντας :

• Την αναπλήρωση των απωλειών λόγω πληθωρισµού στους µισθούς όλων των εργαζοµένων και
ειδικότερα την αναπροσαρµογή του ειδικού µισθολογίου των µελών ∆ΕΠ πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης.

• Την αναπλήρωση των απωλειών σε διδακτικό - ερευνητικό προσωπικό λόγω αφυπηρετήσεων.
Την προκήρυξη πραγµατικά νέων ϑέσεων µελών ∆ΕΠ για να καλυφθούν οι ανάγκες σε σύγχρονα
επιστηµονικά αντικείµενα.

• Την αύξηση της κρατικής επιχορήγησης προς τα ΑΕΙ, ώστε να καλύπτουν τις εκπαιδευτικές και
ερευνητικές τους ανάγκες, καθώς και τη ϕοιτητική µέριµνα.

• Να µην προχωρήσει το ΥΠΑΙΘ σε αυθαίρετες και ϐεβιασµένες παρεµβάσεις στο καθεστώς της
τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, αλλά να δοθεί επαρκής χρόνος διαβούλευσης επί συγκεκριµένων
προτάσεων ώστε να αναζητηθούν συγκλίσεις µε την ακαδηµαϊκή κοινότητα.
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