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Απόφαση
Κινητοποιήσεις της ΠΟΣΔΕΠ για το νέο μισθολόγιο των πανεπιστημιακών καθηγητών και
την κατάσταση των πανεπιστημίων
Η Ανώτατη Εκπαίδευση στην Ελλάδα, παρά τη μεγάλη υποχρηματοδότησή της, βρίσκεται σε υψηλό
επίπεδο ποιότητας (όπως δείχνουν οι διεθνείς αξιολογήσεις αλλά και η τεράστια απορρόφηση των αποφοίτων
μας στην Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο). Αυτό οφείλεται κατά κύριο λόγο στο υψηλό αίσθημα ευθύνης και
στον πατριωτισμό του ανθρώπινου δυναμικού των πανεπιστημίων το οποίο κρατάει όρθια τα πανεπιστήμια
στα χρόνια της οικονομικής κρίσης.
Να υπενθυμίσουμε, ότι οι πανεπιστημιακοί καθηγητές πλήρωσαν πολύ βαρύ τίμημα για την οικονομική
κρίση, υφιστάμενοι οριζόντιες περικοπές που άγγιξαν το 40%, ενώ παράλληλα δεν συμμετείχαν στις αυξήσεις
των άλλων ειδικών μισθολογίων την περίοδο της «οικονομικής ευμάρειας» με αποτέλεσμα οι αποδοχές τους
όχι μόνο να υποχωρήσουν σε σχέση με τα άλλα ειδικά μισθολόγια αλλά και να είναι από τις χαμηλότερες στην
Ευρώπη. Οι περικοπές αυτές παραμένουν ακέραιες μόνο για τους πανεπιστημιακούς, σε αντίθεση με άλλες
κατηγορίες ειδικών μισθολογίων για τις οποίες υπήρξε πλήρης ή μερική αποκατάσταση.
Και όχι μόνο αυτό, αλλά η κυβέρνηση προχώρησε στη ψήφιση ενός νέου μισθολογίου (Ν.4472/2017) με
το οποίο μας εμπαίζει, καθώς όχι μόνο δεν αποκαθιστά ούτε στο ελάχιστο τις αποδοχές των πανεπιστημιακών
στα επίπεδα προ του 2012, όπως ζητά η απόφαση του ΣτΕ, αλλά επιπλέον μειώνει τις καθαρές αποδοχές μας.
Επιπλέον, η αναδρομική εφαρμογή του μισθολογίου από 1/1/2017 επιφέρει και άλλες δυσβάσταχτες μειώσεις
στους μισθούς μας. Αποτέλεσμα της συνεχούς αυτής μισθολογικής υποβάθμισης είναι οι μισθοί των
πανεπιστημιακών να κυμαίνονται σε ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα που δεν συνάδουν με τα υψηλά προσόντα,
τα ειδικά καθήκοντα και το έργο που επιτελούν. Επιπλέον, οι συνεχείς περικοπές στις συντάξεις των
πανεπιστημιακών ξεπερνούν πια το 50% παρά το γεγονός ότι κατέβαλαν για πολλά έτη υψηλές ασφαλιστικές
εισφορές.
Εν τω μεταξύ, η συνεχώς μειούμενη χρηματοδότηση των πανεπιστημίων οδηγεί τα ιδρύματα σε αδυναμία
κάλυψης ακόμη και των ανελαστικών δαπανών που είναι απαραίτητες για τη λειτουργία τους ενώ η μη
ανανέωση του προσωπικού που αποχωρεί δημιουργεί επιπρόσθετα προβλήματα στην εκπαιδευτική και
διοικητική λειτουργία.
Γίνεται πλέον φανερό ότι η κυβέρνηση υποτιμά τη νοημοσύνη των πανεπιστημιακών και τους κοροϊδεύει
τόσο με τις πολυδιαφημιζόμενες δηλώσεις της για αυξήσεις στους μισθούς τους, αυξήσεις που μετατρέπονται
σε μειώσεις στις καθαρές αποδοχές, όσο και για τις ανύπαρκτες αυξήσεις στη χρηματοδότηση των
πανεπιστημίων.
Στο πλαίσιο αυτό η Εκτελεστική Γραμματεία της ΠΟΣΔΕΠ καλεί του συλλόγους να αποφασίσουν απεργία
ή κάθε άλλη μορφή δράσης που αυτοί κρίνουν προσφορότερη (π.χ. στάσεις εργασίας, δημόσιες παρεμβάσεις,
ενέργειες δημοσιοποίησης του θέματος κ.λ.π.) στις 7 και 8 Μαρτίου, με στόχο να δηλώσουμε όλοι μαζί την
αντίθεση μας στην απαράδεκτη πολιτική της κυβέρνησης για τις νέες μειώσεις στις αποδοχές των καθηγητών
Πανεπιστημίου και την συνεχιζόμενη υποχρηματοδότηση των ιδρυμάτων μας.

Η ΠΟΣΔΕΠ σε συνεργασία με τους Συλλόγους μελών ΔΕΠ των Πανεπιστημίων της Αττικής θα προβεί σε
παράσταση στο Υπουργείο Παιδείας, στο γραφείο του Υπουργού κ. Κ. Γαβρόγλου την Τετάρτη 7/3/2018 ώρα
12.00, την Πέμπτη 8/3/2018 στο Υπουργείο Οικονομικών, στο γραφείο του Αναπλ. Υπουργού κ. Χουλιαράκη,
καθώς και στο γραφείο του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη σε συνεργασία με τον ΕΣΔΕΠ του Α.Π.Θ.
Ζητάμε:
1. την εφαρμογή των αποφάσεων του ΣτΕ για επαναφορά των μισθών μας στα επίπεδα του 2012 με τη
νομοθέτηση ενός νέου μισθολογίου, το οποίο θα ανταποκρίνεται στο ρόλο και στην προσφορά των
Πανεπιστημιακών στην κοινωνία, καθώς και στις απαιτήσεις του έργου τους,
2. την αύξηση της χρηματοδότησης των πανεπιστημίων και την προκήρυξη νέων θέσεων προσωπικού για
την αντιμετώπιση των μεγάλων αναγκών λειτουργίας τους.
3. συντάξεις στους αφυπηρετήσαντες καθηγητές αντάξιες του λειτουργήματος που άσκησαν και των
υψηλών ασφαλιστικών εισφορών που κατέβαλλαν, οι οποίες να διατηρούν ένα στοιχειώδες βιοτικό
επίπεδο μετά την αποχώρηση από τον εργασιακό τους βίο.
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