ΟΙ ΜΝΗΜΟΝΙΑΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟ ΝΕΟ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ ΤΩΝ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ
Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ συνεχίζει την πολιτική λιτότητας και περικοπών σε μισθούς και συντάξεις για τους
εργαζόμενους ενώ οι επιδοτήσεις και φοροαπαλλαγές για τους μεγαλοεπιχειρηματίες συνεχίζονται. Ο Υπουργός Παιδείας
δήλωσε ότι με το νέο μισθολόγιο (Ν.4472/2017) προκύπτουν αυξήσεις για τους μισθούς των μελών ΔΕΠ σε σχέση με το
2016, ενώ στην πραγματικότητα οι καθαρές αποδοχές μπορεί να είναι μειωμένες με βάση τις νέες φορολογικές
επιβαρύνσεις και τις αυξημένες ασφαλιστικές εισφορές, οι οποίες έχουν ήδη ξεκινήσει να εφαρμόζονται στον μισθό του
Νοεμβρίου. Μετά την ψήφιση του Ν.4472/2017 από 1/1/2017 κάθε μέλος ΔΕΠ βάσει των χρόνων υπηρεσίας εντάσσεται
σε μισθολογικά κλιμάκια, ώστε να υπολογιστεί ο βασικός του μισθός ενώ το Επίδομα Διδασκαλίας & Έρευνας είναι
σταθερό σε κάθε βαθμίδα. Οι αυξήσεις ψίχουλα σε σχέση με τις μνημονιακές απώλειες θα δοθούν σε βάθος τετραετίας,
ενώ όσοι συνταξιοδοτηθούν ενδιαμέσως θα πάρουν το μόνο μέρος που αντιστοιχεί στα χρόνια υπηρεσίας που απομένουν.
Αγαπητοί συνάδελφοι,
Οι μνημονιακές μειώσεις των μισθών του ΔΕΠ κατά 40% παραμένουν, όπως παραμένουν και σε όλους τους μισθωτούς
του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Η ιστορία έχει δείξει ότι η συσπείρωση στους συλλόγους και η αγωνιστική δράση
είναι ο πιο αποτελεσματικός δρόμος για να διεκδικήσουμε τα δίκαια αιτήματά μας. Η ηγεσία της ΠΟΣΔΕΠ φέρει σοβαρές
ευθύνες, γιατί προτείνει άμεσα ή έμμεσα τον μονόδρομο της δικαστικής διεκδίκησης, που είναι πολυέξοδος και έχει
αποδειχθεί αδιέξοδος. Οι κυβερνήσεις κάνουν αλλεπάλληλες νομοθετικές ρυθμίσεις για να εφαρμόσουν απαρέγκλιτα την
πολιτική της δραστικής μείωσης του εργασιακού κόστους, ώστε να αυξηθεί παραπέρα η κερδοφορία του κεφαλαίου για
«να προσελκύσουν επενδύσεις» και να μειώσουν το δημοσιονομικό κόστος.
Το ΔΣ του Συλλόγου Μελών ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Πατρών καλεί την ηγεσία της ΠΟΣΔΕΠ να αναλάβει τις ευθύνες
της και να συντονίσει τις αγωνιστικές διεκδικήσεις μας για τα μισθολογικά και συνταξιοδοτικά προβλήματα.
Διεκδικούμε:


Να θεσμοθετηθεί η πλήρης και αποκλειστική απασχόληση για το σύνολο των μελών ΔΕΠ. Καμιά περικοπή σε
μισθούς-συντάξεις-εφάπαξ και αναπλήρωση των μέχρι τώρα απωλειών. Κατάρτιση νέου πανεπιστημιακού
μισθολογίου με άξονες:

α) την κατάργηση του επιδοματικού χαρακτήρα του με ταυτόχρονη ενσωμάτωση όλων των επιδομάτων στον βασικό
μισθό,
β) την καταβολή των αναγκαίων για αξιοπρεπή διαβίωση και επιστημονική ενημέρωση αυξήσεων και την κλιμάκωση των
μισθών αναλογικότερα προς τις κατώτερες βαθμίδες με βάση τις 2.000 ευρώ για τη βαθμίδα του Λέκτορα,
γ) την καθιέρωση της σύνταξης στο 80% του μισθού του τελευταίου εργασιακού έτους, και
δ) την αξιοπρεπή, δωρεάν και χωρίς χαράτσια ιατροφαρμακευτική περίθαλψη σε ένα αναβαθμισμένο δημόσιο Σύστημα
Υγείας.



Να καταργηθούν άμεσα η αντιασφαλιστική νομοθεσία και οι φορολογικές επιβαρύνσεις των μισθωτών και
συνταξιούχων, που επιβλήθηκαν από τις προηγούμενες και τη σημερινή κυβέρνηση.
Να καλυφθούν άμεσα τα κενά των Ανώτατων Ιδρυμάτων σε μέλη ΔΕΠ, εργαστηριακό και διοικητικό/τεχνικό
προσωπικό. Αντιστεκόμαστε στην ακόμη μεγαλύτερη ευελιξία των εργασιακών σχέσεων και στην υποκατάσταση
των μελών ΔΕΠ από άλλες κατηγορίες εργαζομένων (υπότροφοι, μαθητεία διδακτόρων κλπ) και από κλειστού
τύπου μετατάξεις από τη Μέση Εκπαίδευση. Μόνιμη και σταθερή δουλειά του διοικητικού και τεχνικού
προσωπικού και μονιμοποίηση όλων των συμβασιούχων.
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