Ανακοίνωση Κεντρικού Συμβουλίου
Συλλόγου Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού Πανεπιστημίου Αιγαίου
04 Απριλίου 2022
Συμμετέχουμε στην απεργία Τετάρτη 6 Απριλίου!
Την Τετάρτη 6 Απριλίου έχει προκηρυχθεί στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα 24ωρη
πανελλαδική πανεργατική απεργία. Ενώνουμε τη φωνή μας με όλους τους εργαζόμενους και
όλες τις εργαζόμενες για να διεκδικήσουμε αποκατάσταση μισθών και μέτρα ελάφρυνσης κατά
της ακρίβειας, για να απαιτήσουμε να σταματήσει οποιαδήποτε εμπλοκή της χώρας στον
πόλεμο στην Ουκρανία και για να μην κατατεθεί το νέο νομοσχέδιο για ΑΕΙ που έχει
εξαγγείλει η Υπουργός Παιδείας.
Ειδικότερα:
Αξιοπρεπείς μισθούς και μέτρα ελάφρυνσης κατά της ακρίβειας:
Το κύμα ανατιμήσεων που σαρώνει τους τελευταίους μήνες έχει φέρει την πλειοψηφία των
εργαζομένων και της νεολαίας σε αδυναμία να ανταπεξέλθουν ακόμα και στις βασικές
ανάγκες, όπως σε σίτιση, θέρμανση, μετακίνηση, κ.ά. Με αυξήσεις σε φυσικό αέριο 78.5%,
ρεύμα 71.4%, πετρέλαιο θέρμανσης 41.5%, το μηνιαίο εισόδημα εξανεμίζεται πριν ακόμα
τελειώσει το δεκαπενθήμερο. Η πλειοψηφία των φοιτητών και των οικογενειών τους
βρίσκονται σε αδυναμία να ανταποκριθούν στο αυξημένο κόστος διαβίωσης, με δραματικές
επιπτώσεις στη συνέχιση και ολοκλήρωση των σπουδών.
Στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου οι επιπτώσεις είναι δραματικές με μεγάλο μέρος των φοιτητών να
έρχονται για να δώσουν εξετάσεις μόνο και με τα νησιά μας να ερημώνουν. Όσο για τα μέτρα
που ανακοίνωσε πρόσφατα η κυβέρνηση της ΝΔ, περισσότερο κοροϊδία είναι παρά
ελάφρυνση και αποτελούν «ψίχουλα» μπροστά στο τεράστιο κύμα ακρίβειας.
Με την επίκληση των οικονομικών κρίσεων και των μνημονίων οι κυβερνήσεις των
τελευταίων 12 χρόνων μείωσαν δραματικά τους μισθούς και τις συντάξεις των εργαζομένων σε
δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Αναφορικά με το εισόδημα των πανεπιστημιακών, η μείωσή του,
συνυπολογίζοντας τον πληθωρισμό, ξεπερνά το 40% σε σχέση με τα εισοδήματα προ
δεκαετίας. Λαμβάνοντας υπόψη τις σύγχρονες ανάγκες διαβίωσης και ανταπόκρισης στα
καθήκοντα του ακαδημαϊκού δασκάλου, απαιτούμε την αναπλήρωση όλων των απωλειών, την
επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού και πραγματικές αυξήσεις άμεσα σε μισθούς και
συντάξεις.
Καμία εμπλοκή της Ελλάδας στον πόλεμο:
Την ίδια ώρα πληρώνουμε τις επιπτώσεις της πολεμικής σύγκρουσης μεταξύ Ρωσίας και
Ουκρανίας. Απορρίπτουμε την εμπλοκή της χώρας μας στους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς,
παραχωρώντας το έδαφός της για βάσεις και μεταφορά στρατιωτικού υλικού στην εμπόλεμη
περιοχή. Δεν ανεχόμαστε να πληρώνουμε 4 δις το χρόνο για Νατοϊκούς εξοπλισμούς την ίδια
ώρα που η χρηματοδότηση των ΑΕΙ και των κοινωνικών δαπανών έχει μειωθεί απελπιστικά τα
τελευταία χρόνια.
Όχι στις αντιδραστικές αλλαγές στα Πανεπιστήμια:

Σε αυτό το πλαίσιο εξελίξεων, η υπουργός Παιδείας, ανακοίνωσε ότι θα καταθέσει σύντομα
νέο νομοσχέδιο για τα ΑΕΙ που στο όνομα της «αυτονομίας» ενισχύει την επιχειρηματική
λειτουργία και τα υποτάσσει ακόμη περισσότερο στις «ανάγκες των αγορών». Σύμφωνα με τις
ανακοινώσεις του υπουργείου: Τα κριτήρια εκλογής/εξέλιξης των μελών ΔΕΠ και των
διοικήσεων των ΑΕΙ «προσανατολίζονται» στην ενίσχυση της επιχειρηματικής διάστασης των
ΑΕΙ. Τα προγράμματα σπουδών και τα πτυχία αποσυνδέονται από τα επαγγελματικά
δικαιώματα. Διευκολύνεται ακόμη περισσότερο η ισοτίμηση των πτυχίων με αυτά των
κολλεγίων. Απελευθερώνονται τα δίδακτρα στα μεταπτυχιακά, συνδέονται άμεσα με τις
επιχειρήσεις, ιδρύονται ξενόγλωσσα προπτυχιακά με δίδακτρα. Διαμορφώνεται το περιβάλλον
όπου θα κυριαρχούν οι «ευέλικτες» σχέσεις εργασίας για το διδακτικό-ερευνητικό προσωπικό.
Η ΕΘΑΑΕ αναβαθμίζεται σε μηχανισμό επιβολής συγχωνεύσεων και ανακατατάξεων με
αγοραία κριτήρια.
Μέσα σ΄αυτό το κλίμα η Ομοσπονδία μας, η ΠΟΣΔΕΠ, αντί να καλέσει σε απεργία, να
συμπορευτεί με τους άλλους εργαζόμενους για να διεκδικήσει έστω αξιοπρεπείς μισθούς και
μέτρα κατά της ακρίβειας που πλήττουν τον κλάδο μας μαζί με όλους τους εργαζόμενους και
τους γονείς των φοιτητών και φοιτητριών μας, καλεί τους «συλλόγους να εξετάσουν
διεκδικητικές δράσεις στο επόμενο διάστημα»!
Διεκδικούμε:
 Άμεση αναπλήρωση των απωλειών στους μισθούς και συντάξεις. Επαναφορά του 13 ου και
14ου μισθού.
 Μισθολογικές αυξήσεις, ενσωμάτωση του ειδικού επιδόματος διδασκαλίας και έρευνας
στο βασικό μισθό, με πλήρη και αποκλειστική απασχόληση για τα μέλη ΔΕΠ.
 Άμεση καταβολή των συντάξεων, στο ύψος του 80% του μισθού της τελευταίας 3ετίας.
Πλήρη καταβολή του εφάπαξ, που αφορά κρατήσεις των εργαζομένων που έχουν
αποδοθεί στα δημόσια ταμεία.
 Γενναία μείωση και πλαφόν στις τιμές των βασικών ειδών πλατιάς κατανάλωσης.
 Κατάργηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης και του ΦΠΑ σε πετρέλαιο, βενζίνη, φυσικό
αέριο και ηλεκτρική ενέργεια.
 Αναπλήρωση των απωλειών σε διδακτικό-ερευνητικό, εργαστηριακό, διοικητικό και
τεχνικό προσωπικό λόγω συνταξιοδοτήσεων στο ύψος των πραγματικών αναγκών των
πανεπιστημίων.
 Αύξηση της κρατικής επιχορήγησης προς τα ΑΕΙ, ώστε να καλύπτουν τις
εκπαιδευτικές/εργαστηριακές/ερευνητικές ανάγκες.
 Αποκλειστικά, δημόσια, δωρεάν παιδεία με κατάργηση των κάθε μορφής διδάκτρων στα
ΑΕΙ, σε όλους τους κύκλους σπουδών.
 Ενίσχυση της φοιτητικής μέριμνας και μέτρα ώστε κανένας φοιτητής να μην εγκαταλείψει
τις σπουδές για οικονομικούς λόγους.
 Όχι στην εμπλοκή της χώρας μας στους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς. Καμία συμμετοχή
με μεταφορά στρατιωτικού υλικού ή προσωπικού στην εμπόλεμη περιοχή. Να κλείσουν
άμεσα όλες οι ΑμερικανοΝατοϊκές βάσεις στη χώρα μας.

