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ΑΠΕΡΓΙΑ ΣΤΙΣ 22 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2010
Το ΚΣ Συλλόγου ∆ΕΠ Πανεπιστημίου Αιγαίου εκφράζει την έντονη αντίθεσή του σε οποιαδήποτε
απόπειρα εξόδου από την οικονομική κρίση μέσα από πολιτικές που οδηγούν στην επιδείνωση της
θέσης των εργαζομένων και την περικοπή των κοινωνικών δαπανών.
Μέσα από πολιτικές, με βάση τις οποίες, τα μέλη ∆ΕΠ καλούμαστε για μία ακόμη φορά να
πληρώσουμε μία κρίση και ένα έλλειμμα που δεν δημιουργήσαμε, ενώ οι αποδοχές μας σε σύγκριση
με άλλους κλάδους επιστημόνων δημόσιων λειτουργών βρίσκονται σε δραματική υστέρηση.
Ειδικότερα το μισθολόγιο άλλων κλάδων αναμορφώθηκε μέσα στη διετία 2008-2009 με αυξήσεις
που κυμαίνονται από 25% (στρατιωτικοί) έως 100% (δικαστικοί), υπολογιζόμενες επί του βασικού
μισθού που ίσχυε το 2004. Ο βασικός μισθός όμως των μελών ∆ΕΠ των Πανεπιστημίων
παραμένει αμετάβλητος από το 2004 – επομένως στην πράξη βαίνει συνεχώς μειούμενος. Έτσι, τα
μέλη ∆ΕΠ αποτελούν τον μοναδικό κλάδο επιστημόνων δημόσιων λειτουργών, που αμείβεται
ακόμη με το προ του 2004 ειδικό μισθολόγιο.
Σε πείσμα της προσπάθειας να παρουσιασθούν οι πανεπιστημιακοί ως υψηλόμισθοι, στην
πραγματικότητα η πολιτική λιτότητας που ασκείται εδώ και πολλά χρόνια έχει καθηλώσει τους
μισθούς μας σε απαράδεκτα χαμηλά επίπεδα. Από το 2004 δεν έχει γίνει αναπροσαρμογή του
πανεπιστημιακού μισθολογίου. Ο βασικός μισθός του πρωτοδιοριζόμενου Λέκτορα δεν ξεπερνά τα
1183 ευρώ, με τα επιδόματα να απαρτίζουν το βασικό μέρος των αποδοχών. Περίπου το 45% των
αποδοχών είναι επιδόματα, αν δε συνυπολογιστούν τα χρονοεπιδόματα και τα οικογενειακά
επιδόματα, τότε το ποσοστό ξεπερνά το 50% του μισθού μας! Όμως, ενώ θεωρούνται επιδόματα
αφορούν τη βασική μας εργασία, όπως η διδακτική προετοιμασία
(επίδομα διδακτικής
προετοιμασίας: περίπου 20% του μισθού) και η έρευνα (ειδικό ερευνητικό επίδομα+επίδομα
βιβλιοθήκης: περίπου 25%). Επιπλέον, επισημαίνουμε ότι τα επιδόματα αυτά δεν φορολογούνται
αυτοτελώς, αλλά με το φορολογικό συντελεστή που αντιστοιχεί στο συνολικό εισόδημα του κάθε
μέλους ∆ΕΠ!
Για την κατάσταση αυτή διαχρονικά οι πανεπιστημιακοί δάσκαλοι δικαίως διαμαρτύρονται, ειδικά
επειδή τα περισσότερα επιδόματα αφορούν τομείς δραστηριότητας, που αποτελούν τον πυρήνα της
επαγγελματικής ενασχόλησής τους, όπως για παράδειγμα το επίδομα διδακτικής προετοιμασίας και
το επίδομα έρευνας. Αν εφαρμοσθούν περικοπές 10-20% στα επιδόματα αυτά θα έχουμε
σημαντική μείωση μισθών τη στιγμή που τα τελευταία χρόνια έχουμε πραγματική μείωση
συνολικών αποδοχών, σωρευτικά της τάξης του 15%!
Ενώ οι κυβερνήσεις των τελευταίων ετών επέλεξαν για ευνόητους λόγους να διατηρούν τον
επιδοματικό χαρακτήρα του πανεπιστημιακού μισθολογίου, την ίδια στιγμή αρνούνται την καταβολή
του επιδόματος ειδικών συνθηκών στους πανεπιστημιακούς των παραμεθόριων περιοχών
(ακριτικά νησιά Πανεπιστημίου Αιγαίου, Παν. Θράκης, Κρήτης, ∆υτ. Μακεδονίας (Φλώρινα)), ένα
επίδομα, το οποίο καταβάλλεται σε όλους ανεξαρτήτως τους δημόσιους υπαλλήλους που
εργάζονται στην παραμεθόριο. Εκκρεμεί από το 1997(!) η έκδοση σχετικού Προεδρικού
∆ιατάγματος για αυτήν τη ρύθμιση.
∆εν είμαστε εμείς που ζητήσαμε τον επιδοματικό χαρακτήρα του μισθολογίου μας. Αυτό ήταν
επιλογή προηγούμενων κυβερνήσεων που αντί για αυξήσεις στους βασικούς μισθούς επέλεξαν τη
λογική των επιδομάτων. Και τώρα έρχεται η κυβέρνηση και λέει ότι τα επιδόματα είναι λίγο – πολύ
προνόμιο και επιπλέον παροχή που μπορεί να υποστεί και περικοπή!

Οι κυβερνητικές εξαγγελίες για περικοπές 10-25% στα επιδόματα ανάλογα με το ύψος τους και η
αλλαγή στον τρόπο φορολόγησής τους σημαίνουν ότι θα υπάρξει σημαντική μείωση των μισθών
μας, την ίδια στιγμή που οι αμοιβές μας αποτελούν κλάσμα των αποδοχών των συναδέλφων μας
σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες. Όλα αυτά σε συνδυασμό με τα γενικά μέτρα όπως αύξηση κατά 6%
των έμμεσων φόρων, αύξηση των φόρων σε διάφορα είδη κατανάλωσης, στα τέλη αυτοκινήτων, θα
έχουν τρομακτικές οικονομικές συνέπειες σε εμάς τους ίδιους και στις οικογένειές μας. Ακόμη και
τα ασφαλιστικά μας δικαιώματα απειλούνται. Τη στιγμή που χρήματα ασφαλιστικών ταμείων έχουν
εξανεμισθεί μέσα στη λαίλαπα των αγοραίων επενδύσεων, μεθοδεύονται περικοπές της κρατικής
επιδότησης στα ταμεία, διάλυση της κοινωνικής ασφάλισης, μείωση των συντάξεων.
Οι περικοπές που έχουν δρομολογηθεί δεν αφορούν μόνο τις αμοιβές και τις συντάξεις μας, αλλά
και το ίδιο το δημόσιο πανεπιστήμιο, που υποχρηματοδοτείται συστηματικά με αποτέλεσμα την
υπονόμευση των συνθηκών λειτουργίας του (πχ. περιορισμός ηλεκτρονικής πρόσβασης σε
συλλογές επιστημονικών περιοδικών λόγω αδυναμίας εξόφλησης των αντίστοιχων συνδρομών,
μειώσεις μισθών συμβασιούχων διδασκόντων, πιεστικά προβλήματα υλικοτεχνικής υποδομής και
φοιτητικής μέριμνας). Παράλληλα η κυβέρνηση καθυστερεί υπερβολικά τους διορισμούς
εκλεγμένων μελών ∆ΕΠ, κάτι που οδηγεί σε εκπτώσεις στο πρόγραμμα σπουδών και εν τέλει στην
υποβάθμιση των σπουδών και των πτυχίων αλλά και σε απώλειες επιστημονικού δυναμικού που
καταφεύγει ή παραμένει τελικά στο εξωτερικό.
Για τον λόγο αυτό στις 22 Απριλίου απεργούμε και διεκδικούμε:
- 'Oχι στην περαιτέρω μείωση των μισθών των Πανεπιστημιακών. Ενσωμάτωση επιδομάτων στο
βασικό μισθό (διδακτικό, ερευνητικό, βιβλιοθήκης).
- Καταβολή του επιδόματος ειδικών συνθηκών (επίδομα παραμεθορίου) στους συναδέλφους που
κατοικούν στα ακριτικά νησιά μαζί με όλους τους συναδέλφους των παραμεθόριων πανεπιστημίων.
- Αξιοπρεπείς αποδοχές.
- Συντάξεις στο 80% του τελικού μισθού και κατοχύρωση των ασφαλιστικών δικαιωμάτων. Άμεση
κρατική επιχορήγηση των ασφαλιστικών μας ταμείων και άμεση εκπόνηση και δημοσιοποίηση
έκθεσης για το πως απέκτησαν προβλήματα.
- Αύξηση για την παιδεία στο 5% του ΑΕΠ και για την έρευνα στο 1,5% του ΑΕΠ από δημόσιους
πόρους.
- Άμεσοι διορισμοί όλων των εκλεγμένων μελών ∆ΕΠ.
- Στελέχωση του Πανεπιστημίου Αιγαίου με μόνιμο διοικητικό και τεχνικό προσωπικό.
Καλούμε τους συναδέλφους να συμμετάσχουν στις εκδηλώσεις και κινητοποιήσεις που θα γίνουν
στα νησιά που εδρεύει το Πανεπιστήμιο Αιγαίου για να υπερασπιστούμε τα συμφέροντά μας.
Καλούμε την ΠΟΣ∆ΕΠ να κηρύξει 24ωρη απεργία στις 22 Απριλίου για να διεκδικήσουμε μαζί με
τους Συλλόγους ∆ιδασκόντων όλων των Πανεπιστημίων τα δίκαια αυτά αιτήματα.
Το ΚΣ Συλλόγου ∆ΕΠ
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