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ΚΙΝΗΣΗ ΑΕΙ-ΤΕΙ

Ανακοίνωση με αφορμή την επιστολή του προέδρου της ΠΟΣ∆ΕΠ προς τον
πρωθυπουργό
Ο πρόεδρος της ΠΟΣ∆ΕΠ με την κατάπτυστη επιστολή του προς τον πρωθυπουργό έρχεται να προσθέσει
μια ακόμη πράξη αυθαιρεσίας στη δράση της ηγεσίας της ΠΟΣ∆ΕΠ.
Χωρίς καμία συζήτηση/έγκριση οργάνου της ομοσπονδίας προβάλει τα συμφέροντα ομάδων, που απ’ ότι
φαίνεται εκπροσωπεί, εκθέτοντας το σύνολο των συναδέλφων.
Ο πρόεδρος της ΠΟΣ∆ΕΠ που επέλεξε να στηρίξει απροκάλυπτα τα μέτρα της κυβέρνησης αλλά και τη
γενικότερη πολιτική της, που ζήτησε να δεχτούμε την απώλεια του εισοδήματός μας, που επέλεξε το ρόλο
απεργοσπάστη κόντρα στις αποφάσεις των συλλόγων, ζητά εξαίρεση από τα μέτρα των
μεγαλοπροαγραμματάκηδων. Τη στιγμή που δεν βρήκε κουβέντα να πει για τη μείωση των κονδυλίων για την
Παιδεία κατά 200 εκ.ευρώ, ζητά να μην υπάρχει ανώτατο όριο στις αμοιβές από ερευνητικά προγράμματα
των δύο ανώτερων βαθμίδων. Ζητά στο ανωτέρω όριο αμοιβών (6.195 ευρώ, αποδοχές Γ.Γ.Υ.) να μη
συνυπολογίζονται οι αμοιβές από ερευνητικά/εκπαιδευτικά προγράμματα Ειδικών Λογαριασμών των ΑΕΙ
χρηματοδοτούμενα από διεθνείς ή ιδιωτικούς πόρους.
Οι ισχυρισμοί ότι έτσι θα μειωθούν τα έσοδα του ∆ημόσιου από τη φορολόγηση των αμοιβών, αλλά και θα
υπάρξει μείωση της έρευνας και της απασχόλησης στα ΑΕΙ, προσβάλουν τη νοημοσύνη μας. Αποκαλύπτουν
όμως και την αντίληψη τη δική του, και όσων εκπροσωπεί, της άμεσης σύνδεσης της έρευνας με την αμοιβή
που θα εισπράξουν. Η αντίληψη αυτή που συνδέει την έρευνα με τις αμοιβές των καθηγητών των δύο
ανώτερων βαθμίδων, ότι δεν μπορεί να γίνει έρευνα στη χώρα μας χωρίς τις πρόσθετες αμοιβές των
μεγαλοπρογραμματάκηδων, ότι η απασχόληση των ερευνητών θα δεχθεί πλήγμα αν χαμηλώσει το όριο,
προσβάλει βάναυσα τη μεγάλη πλειοψηφία των συναδέλφων που με πενιχρά μέσα προσπαθούν να
υπηρετήσουν τις ερευνητικές τους ανάγκες.
Για ποιους συναδέλφους μιλά αυτή η ηγεσία; Ποιους συναδέλφους εκπροσωπεί; ∆εν εκπροσωπεί τη μεγάλη
πλειοψηφία που ήδη δέχεται τις επιπτώσεις από τα κυβερνητικά μέτρα. Εκπροσωπεί όσους αποβλέπουν σε
κυβερνητικούς θώκους, σε συμμετοχές σε επιτροπές, σε αναθέσεις έργων, σε ανάπτυξη της
επιχειρηματικής δράσης μέσα και πλάι στα πανεπιστήμια.
Η ∆ΗΠΑΚ καλεί τους συναδέλφους να καταδικάσουν την ενέργεια αυτή του Προέδρου και των παρατάξεων
που τον στηρίζουν. Καλεί τους συνάδελφους να ενώσουμε τη φωνή μας με τους άλλους εργαζόμενους του
δημόσιου και του ιδιωτικού, για να αποκρουστούν τα άγρια μέτρα στο Ασφαλιστικό, τους μισθούς, στις
εργασιακές σχέσεις, στο φορολογικό. Για να διεκδικήσουμε αμοιβές, συνθήκες και προοπτικές εργασίας που
να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες.
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Κατάργηση κάθε επιχειρηματικής δράσης στην Παιδεία.
Χρηματοδότηση της δημόσιας Παιδείας τουλάχιστον στο 15% του κρατικού προϋπολογισμού και
τριπλασιασμό των δαπανών της έρευνας.
Νέο ακαδημαϊκό μισθολόγιο στην κατεύθυνση κλιμάκωσης των μισθών αναλογικότερα προς τις
κατώτερες βαθμίδες, με πλήρη και αποκλειστική απασχόληση.
Αύξηση του διδακτικού και άλλου προσωπικού στα πανεπιστήμια – ΤΕΙ, με μόνιμη και σταθερή δουλειά.
Μονιμοποίηση των έκτακτων.
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