ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ
ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΜΕΛΩΝ ∆ΕΠ Ε.Μ.Π.
Προς όλους τους Συναδέλφους
που παρακολουθούν προβληµατισµένοι όσα σήµερα µας συµβαίνουν
Αγαπητές Φίλες και Αγαπητοί Φίλοι
Όπως όλοι γνωρίζετε, η Κίνηση Μελών ∆ΕΠ, είµαστε πάντοτε δίπλα σας στηρίζοντάς σας, ενηµερώνοντας για τα δρώµενα
που µας αφορούν και παλεύοντας για να καλυτερέψουµε το κλίµα και τις συνθήκες εργασίας µας στο ΕΜΠ καθώς και τη
θέση του ΕΜΠ στην Επιστηµονική Κοινότητα και στην Κοινωνία και θέλουµε να συνεχίσουµε να είµαστε δίπλα σας. Θέλουµε
να συνεχίσουµε να προσπαθούµε για το καλύτερο αποτέλεσµα µέσω της συνεχούς δράσης µας. Με την ευκαιρία της
προκήρυξης Εκλογών για την ανάδειξη του ∆Σ του Συλλόγου ∆ΕΠ-ΕΜΠ και των εκπροσώπων µας στην ΠΟΣ∆ΕΠ την
Πέµπτη 24.01.2013, θα θέλαµε να σας πούµε τα εξής:
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•

•

•
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∆εν είµαστε συνδικαλιστές. Είµαστε πρώτα και κύρια, Μέλη ∆ΕΠ ταγµένοι στην εκπαίδευση και την έρευνα.
∆εν διαλέξαµε να ασχοληθούµε µε τα κοινά διότι δεν είχαµε άλλη δουλειά να κάνουµε, αλλά για να µπορέσουµε να
βοηθήσουµε το έργο µας και την επίτευξη των στόχων µας ως Πανεπιστηµιακοί.
Πιστεύουµε στο ∆ηµόσιο, ∆ωρεάν, ΑΝΟΙΚΤΟ Πανεπιστήµιο και θα αγωνιστούµε για να γίνεται πάντοτε
καλύτερο.
Είµαστε ενάντια σε φαινόµενα βίας, αυθαιρεσίας ή προπηλακισµών στον κατ’ εξοχήν ήπιο και ευγενή χώρο του
Πανεπιστηµίου. Πιστεύουµε ότι όλοι έχουµε δικαίωµα να ασκήσουµε το λειτούργηµά µας σε κλίµα ελευθερίας,
δηµοκρατικότητας και ηρεµίας σε ανοικτές αίθουσες, εργαστήρια και γραφεία.
Πρέπει να σταµατήσει ο «Εµφύλιος» και η αντιπαράθεση στο Ίδρυµα και η «οµφαλοσκόπηση». Το ΕΜΠ πρέπει
ενωµένο να εξετάσει προσεκτικά όλα τα θέµατα και να βαδίσει προς τις προκλήσεις του µέλλοντος.
Το µισθολόγιο των Μελών ∆ΕΠ έχει καταβαραθρωθεί. Μέχρι σήµερα, κάποιοι έλεγαν µονίµως «δεν συζητώ» και
η απερχόµενη ηγεσία της ΠΟΣ∆ΕΠ δε µπήκε καν στον κόπο να διαπραγµατευτεί. Και είχε τα εφόδια για να πετύχει
µια καλή συµφωνία στο να µη µειωθούν οι µισθοί: Μιλούσε για τα θέµατα του νέου νόµου µε την κυβέρνηση και
ποτέ δεν έβαλε σοβαρά το θέµα του µισθολογικού. Και σήµερα φτάσαµε στο επίπεδο και της µισθολογικής
απαξίωσης πέρα από τη θεσµική που είχε καλλιεργηθεί τα τελευταία χρόνια. Το µισθολογικό µας στα χέρια της
σηµερινής ηγεσίας της ΠΟΣ∆ΕΠ θα επιφέρει τον οικονοµικό µας θάνατο.
Πρέπει να διοριστούν άµεσα οι αδιόριστοι εκλεγµένοι συνάδελφοι. Το φορτίο µε τις αποχωρήσεις είναι µεγάλο και
πέφτει στους ώµους όσων παραµένουν. Επίσης πρέπει να προκηρυχθούν άµεσα οι θέσεις των αποχωρούντων
συναδέλφων. Με το µεγάλο αριθµό εισακτέων στις σχολές και τις µεταγραφές φοιτητών να αυξάνονται δραµατικά, το
σύστηµα γρήγορα θα καταρρεύσει.
Θα αντιµετωπίσουµε τα µεγάλα θεσµικά προβλήµατα που έρχονται τους επόµενους µήνες.
o Τα οικονοµικά του ΕΜΠ έχουν πέσει κάτω από το όριο εξυπηρέτησης των στοιχειωδών αναγκών. Αυτό θα
οδηγήσει σε διαρκείς συγκρούσεις για το ποιός θα έχει στοιχειώδη οικονοµική στήριξη και σε αυτήν την
κατάσταση ο Σ∆ΕΠ-ΕΜΠ θα είναι το όργανο που θα παίξει σηµαντικό και ρυθµιστικό ρόλο.
o Το σχέδιο ΑΘΗΝΑ δεν θα πρέπει να επιτρέψουµε να αγγίξει το Ιδρυµα. Κανένα περιθώριο δεν υπάρχει για
να αποµακρυνθεί κάποια Σχολή µας και να προσκολληθεί π.χ. στο ΕΚΠΑ -όπως ακούγεται.
o Με διαρκώς µειούµενους πόρους ο ΕΛΚΕ και το ΕΠΙΣΕΥ ωθούνται µε εγκυκλίους στη συνένωση µε
συνακόλουθη µείωση της ευελιξίας τους. Αυτό θα πρέπει να αντιµετωπιστεί έγκαιρα και αποτελεσµατικά.
Ένα µεγάλο πρόβληµα που θα µας απασχολήσει σοβαρά είναι οι επερχόµενες µεγάλες αλλαγές που
προετοιµάζονται στα επαγγελµατικά δικαιώµατα των αποφοίτων µας. Θα αγωνιστούµε για την κατοχύρωσή τους.
Βασικό αγωνιστικό βήµα σε αυτή την κατεύθυνση είναι η κατοχύρωση των ενιαίων πενταετούς διάρκειας σπουδών
και του αντίστοιχου ∆ιπλώµατος που χορηγούµε ως ισότιµου µε Master.
Αγαπητές Φίλες και Αγαπητοί Φίλοι,
Σας ζητάµε να µας δώσετε την ευκαιρία να αγωνιστούµε για ένα καλύτερο αύριο για όλους µας.
Ζητάµε τη στήριξή σας στις Εκλογές της ερχόµενης Πέµπτης.
Αθήνα 23 Ιανουαρίου 2013
Με φιλικούς χαιρετισµούς
Τα Μέλη της ΚΙΝΗΣΗΣ ΜΕΛΩΝ ∆ΕΠ Ε.Μ.Π.

