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Αθήνα 21.04.2010
Προς τα μέλη
του Συλλόγου ΔΕΠ-ΓΠΑ
Απόφαση Γ.Σ.
Η Γ.Σ. του Συλλόγου ΔΕΠ-ΓΠΑ αντιδρώντας στην κατάφορη υποβάθμιση της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης
αλλά και γενικότερα της Παιδείας, η οποία επιχειρείται από την Κυβέρνηση με τη μείωση της
χρηματοδότησης των Α.Ε.Ι. (κατά 30% σε σχέση με τον προϋπολογισμό του 2009), καθώς και στα σκληρά
και άδικα μέτρα λιτότητας που πλήττουν, μαζί με άλλες κατηγορίες εργαζομένων, και τους
πανεπιστημιακούς δασκάλους με την περικοπή των μισθών, αποφάσισε:
•

Την προκήρυξη 4ωρης στάσης εργασίας, την Πέμπτη 22.04.2010 από 10.00 π.μ. έως 14.00 μ.μ. και
τη συμμετοχή των μελών του Συλλόγου μας στις κινητοποιήσεις που διοργανώνονται στην Αθήνα
(Προσυγκέντρωση του Συλλόγου στα Προπύλαια του Παν/μιου Αθηνών 11.00 π.μ.).

•

Την προκήρυξη 24ωρης απεργίας στις 4 ή 5 Μαΐου –εξαρτάται από τον ορισμό της ημέρας που θα
πραγματοποιηθούν οι κινητοποίησης της ΠΟΣΔΕΠ- με τη συμμετοχή των μελών του Συλλόγου μας
στην παράσταση διαμαρτυρίας, έξω από το Υπουργείο Παιδείας, μαζί με όλους τους
πανεπιστημιακούς

•

Διοργάνωση εκδήλωσης με θέμα «Οικονομική κρίση και Παιδεία»

Διεκδικούμε:
ª

Αύξηση των δαπανών για την Παιδεία, η αναβάθμιση της οποία αποτελεί τη μόνη ασφαλή διέξοδο
από την οικονομική κρίση

ª

Άμεση έναρξη του διαλόγου για την ενσωμάτωση των επιδομάτων μας στο βασικό μισθό

ª

Να μη θιγούν τα ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά δικαιώματα των Πανεπιστημιακών δασκάλων

Η ΠΑΙΔΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΑΓΑΘΟ ΚΑΙ ΜΕΣΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

Τέλος η Γ.Σ. εξέφρασε την έντονη δυσαρέσκειά της για την επιστολή του Προέδρου της ΠΟΣΔΕΠ προς τον
Πρωθυπουργό της χώρας (23.03.2010) θεωρώντας ότι το περιεχόμενό της αποπροσανατολίζει και αφαιρεί
επιχειρήματα από το διεκδικητικό πλαίσιο την πανεπιστημιακών δασκάλων τη συγκεκριμένη χρονική
περίοδο. Θεωρεί ότι επιστολές τέτοιου περιεχομένου μπορεί να στραφούν εναντίον του κλάδου.
Ο Πρόεδρος
Ιορδάνης Χατζηπαυλίδης
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