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Μέσα σε λίγους μήνες, μετά τις πρόσφατες εκλογές, η τρικοματική Κυβέρνηση
εξαπολύει μια νέα άγρια επίθεση κατά των απολαβών των Πανεπιστημιακών δασκάλων.
Σύμφωνα με την ενημέρωση του Προεδρείου της ΠΟΣΔΕΠ, μετά την συνάντηση με τους
Υπουργούς Οικονομικών και Παιδείας, τα ειδικά μισθολόγια των πανεπιστημιακών μειώνονται
μεσοσταθμικά κατά 17,5%. Τα μέτρα αυτά θα οδηγήσουν σε νέες απώλειες των ετήσιων
αποδοχών έως και 30%. Επειδή οι ήδη μισθολογικές μειώσεις από το 2009 υπερβαίνουν το 35%,
η περαιτέρω περικοπή στους ήδη αναξιοπρεπείς μισθούς μας, σε συνδυασμό με την συνεχή
φορολογική αφαίμαξη, θα οδηγήσει πολλούς από τους συναδέλφους μας στην οικονομική
εξαθλίωση, μαζί με ένα μεγάλο μέρος της ελληνικής κοινωνίας.
Είναι προφανές ότι η κατάσταση αυτή δεν είναι μόνο απόρροια της κρίσης που βιώνει η
χώρα αλλά, κυρίως, αποτέλεσμα συνειδητής πολιτικής επιλογής. Έτσι, η Κυβέρνηση αντί να
δώσει άμεσες λύσεις στα προβλήματα επιβίωσης των Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων, προτίμησε
να προχωρήσει στη μέση του καλοκαιριού όπως συνηθίζεται, για αποφυγή αντιδράσεων, στην
ψήφιση του Ν. 4076/2012 με κατεπείγουσα διαδικασία για να τροποποιήσει κάποιες διατάξεις
του Ν. 4009/2011. Οι αλλαγές έρχονται ένα χρόνο μετά την περσινή, και πάλι καλοκαιρινή,
υπερψήφιση του νόμου και αφού η αγωνιστική στάση καθηγητών, φοιτητών και εργαζομένων
μπλοκάρισε την εφαρμογή σημαντικών πλευρών του, παρά τους εκβιασμούς, τις απειλές, τη
δυσφήμιση και την τρομοκράτηση.
Θα πρέπει να γίνει κατανοητό από όλους ότι η μισθολογική πολιτική σε βάρος των
Πανεπιστημιακών συνδέεται άμεσα με τον στόχο του νέου νόμου για την Ανώτατη εκπαίδευση
που δεν είναι άλλος από τη διάλυση και την παράδοσή της στην επιχειρηματική κερδοφορία.
Προς αυτή την κατεύθυνση με πρόσχημα την οικονομική κρίση επιχειρούν να μειώσουν βίαια
το βιοτικό επίπεδο των Πανεπιστημιακών αλλά και ολόκληρου του ελληνικού λαού σε επίπεδα
Κροατίας σήμερα, Κίνας αύριο.
Δυστυχώς, φαίνεται ότι η Κυβέρνηση επιλέγει το δρόμο της σύγκρουσης και της
αντιπαράθεσης όχι μόνο με το εκπαιδευτικό κίνημα αλλά και με τη συλλογική απαίτηση της
ελληνικής κοινωνίας για υψηλού επιπέδου δημόσια, δωρεάν και δημοκρατική ανώτατη
εκπαίδευση.
Στη βάση των παραπάνω:


Καλούμε τα μέλη ΔΕΠ/ΕΠ, τους φοιτητές και τους εργαζόμενους να αντιταχθούν
δυναμικά στη λαίλαπα της οικονομικής ασφυξίας που επιβάλλεται στους ίδιους και στα
Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Πρέπει άμεσα οι σύλλογοι ΔΕΠ κάθε
Πανεπιστημιακού Ιδρύματος να προχωρήσουν σε Γενικές Συνελεύσεις και την
προκήρυξη απεργιακών για την ακύρωση της ανάλγητης πολιτικής που μας οδηγεί στην
οικονομική εξαθλίωση, συντονιζόμενοι πάντα και με τις κινητοποιήσεις που
προγραμματίζουν και άλλοι κλάδοι εργαζομένων.



Καλούμε, παράλληλα, την Πανεπιστημιακή κοινότητα να επιμείνει σθεναρά στο αίτημα
της κατάργησης των Ν. 4009/2011 και 4076/2012 και να αγωνιστεί για τη διαμόρφωση
ενός πλαισίου Ανώτατης Εκπαίδευσης που θα συμβάλει στην πρόοδο και την ευημερία
της ελληνικής κοινωνίας.

Ήρθε επιτέλους η στιγμή και η ηγεσία της ΠΟΣΔΕΠ να εγκαταλείψει τη φιλοκυβερνητική και
αντιπανεπιστημιακή της στάση, να σκύψει πάνω στα προβλήματα του κλάδου και να

συστρατευτεί με τα αιτήματα και τους αγώνες των πρωτοβάθμιων οργάνων για αξιοπρεπή
διαβίωση των Πανεπιστημιακών δασκάλων και για την εξασφάλιση της λειτουργίας μιας
δημόσιας Ανώτατης εκπαίδευσης που θα συμβάλλει στην πρόοδο και την ευημερία του λαού
και όχι στα συμφέροντα της αγοράς.

