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Απόφαση
Τα μέλη ΔΕΠ της Σχολής Θετικών Επιστημών απεργούν στις 17 Μαΐου
Το πολυνομοσχέδιο που εισήχθηκε στη Βουλή και για μια ακόμα φορά ψηφίζεται με
επείγουσες διαδικασίες προβλέπει, μεταξύ των άλλων, τη θέσπιση νέου μισθολογίου για
τους πανεπιστημιακούς καθηγητές. Αντί της υπεσχημένης αύξησης του 6% που θα
αποκαθιστούσε κατ’ ελάχιστο ποσοστό τη σωρευτική μείωση της τάξης του 40% που έχουν
υποστεί οι μισθοί μας, το νέο μισθολόγιο οδηγεί σε παραπέρα μείωση τους. Ταυτόχρονα, η
Κυβέρνηση συνεχίζει να μη συμμορφώνεται με τις επανειλημμένες αποφάσεις του
Συμβουλίου της Επικρατείας περί αντισυνταγματικότητας των περικοπών του 2012 και
αποκατάστασης των μισθών μας στα τότε επίπεδα. Στα άρθρα του πολυνομοσχέδιου
υπάρχουν προβλέψεις που αμφισβητούν την προϋπηρεσία των μελών ΔΕΠ όταν αλλάζουν
βαθμίδα ή ΑΕΙ.
Τα συνολικά μέτρα περιστολών ύψους 4 δισεκατομμυρίων ευρώ που υπέγραψε η
Κυβέρνηση με τους επικυρίαρχους «θεσμούς» ακολουθούν το δοκιμασμένο δρόμο της
αποτυχίας των προηγούμενων μνημονίων εμποδίζοντας την εσωτερική συσσώρευση
κεφαλαίου στο όνομα των πρωτογενών πλεονασμάτων προς αποπληρωμή του χρέους, το
οποίο συνεχίζει να αυξάνεται ως ποσοστό του ΑΕΠ. Με τη συνεχή περιστολή της
αγοραστικής δύναμης των εργαζομένων και την ακόμα βαθύτερη ώθηση της οικονομίας
στην ύφεση, οι «πρωτότυπες» πολιτικές που ακολουθούνται εδώ και χρόνια οδηγούν στον
αφανισμό της κοινωνίας. Τα νέα μέτρα μείωσης του αφορολόγητου που αυξάνουν το φόρο
κατά 650 ευρώ το έτος πλήττουν εκ νέου τους εργαζομένους, μαζί και εμάς. Οι μειώσεις των
συντάξεων που φτάνουν έως και το 18% φέρνουν τους συνταξιούχους, μαζί και τα απόμαχα
μέλη ΔΕΠ, σε δεινή θέση. Οι τομείς της Παιδείας, Υγείας και Κοινωνικής Ασφάλισης
διαλύονται με νέες περικοπές 450 εκατομμυρίων ευρώ για το 2018.
Συνάδελφοι,
Το κακό δε θα σταματήσει όσο παρακολουθούμε ως θεατές τη συνεχιζόμενη διάλυση των
πανεπιστημίων, του κοινωνικού κράτους, των μισθών μας. Εν τέλει, της κοινωνίας, αλλά και
της αξιοπρέπειάς μας.
Ζητάμε



Την απόσυρση του νέου μνημονίου
Καμία περικοπή σε μισθούς και σε συντάξεις.



Να εφαρμοστούν άμεσα οι αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας για
αποκατάσταση των μισθών μας στα επίπεδα του 2012



Χρηματοδότηση της Παιδείας, Υγείας και Κοινωνικής Περίθαλψης στα ποσοστά ως
μερίδιο του ΑΕΠ προ των μνημονίων. Να μην πληρώνουν οι εργαζόμενοι την κρίση.

 Να καθιερωθεί η πλήρης και αποκλειστική απασχόληση για το σύνολο των μελών
ΔΕΠ.

ΤΟ ΔΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΣΘΕ ΚΑΛΕΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΔΕΠ ΤΗΣ
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