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Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ
ΣΤΗΝ 24ΩΡΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ ΤΗΣ ΠΕΜΠΤΗΣ 14 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Οι

μνημονιακές πολιτικές που έχουν οδηγήσει
την Ελληνική κοινωνία στα όρια των αντοχών της έχοντας προκαλέσει τις μεγαλύτερες καταστροφές εκτός πολεμικής περιόδου συνεχίζονται
αμείωτες και από την παρούσα Κυβέρνηση. Κοινωνικές κατακτήσεις όπως η Δημόσια Υγεία και η Δημόσια και Δωρεάν Παιδεία έχουν δεχθεί βαρύτατα
χτυπήματα και καμία διέξοδος δεν είναι ορατή στον
ορίζοντα όσο αυτές οι πολιτικές συνεχίζονται.
Στα Πανεπιστήμια έχει επιβληθεί καθεστώς οικονομικής ασφυξίας που τα οδηγεί με μαθηματική
ακρίβεια στη διάλυση. Αδυνατώντας να καλύψουν
τρέχουσες βασικές λειτουργικές δαπάνες, με περικομμένες σε επίπεδα που παίρνουν χαρακτηριστικά
ανεκδότου τις δαπάνες για επιστημονικές ανάγκες
και εξοπλισμό, με πάνω από το 40% του προσωπικού τους να έχει αποχωρήσει χωρίς να αντικαθίσταται και με την εχθρική αντιμετώπιση όσων παρέμειναν, το μέλλον της Ανώτατης Εκπαίδευσης στην Ελλάδα διαγράφεται ζοφερό.
Χαρακτηριστική περίπτωση της αντιμετώπισης
των διδασκόντων στα ΑΕΙ, αποτελεί η αναλγησία με
την οποία αντιμετωπίστηκαν και αντιμετωπίζονται
διαχρονικά τα μισθολογικά τους. Οι μισθοί έχουν
μειωθεί κατά την μνημονιακή περίοδο κατά 45%.
Από τους αρμόδιους υπουργούς είχαν δοθεί επανειλημμένα υποσχέσεις για κάποια, έστω πολύ μικρή,
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αποκατάσταση της ανισότητας σε βάρος των πανεπιστημιακών στα ειδικά μισθολόγια. Αντί αυτού,
αυτές τις μέρες μας προέκυψε και νέα μείωση περί
το 5%, η οποία μάλιστα θα εφαρμοστεί και αναδρομικά από 1/1/2017. Ταυτόχρονα, με διάφορες προφάσεις, η πολιτική ηγεσία αρνείται να συμμορφωθεί με την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας για αποκατάσταση των μισθών στα επίπεδα
του 2012, αναγκάζοντάς μας σε δαπανηρούς και μακρόχρονους δικαστικούς αγώνες.
Οι δραματικές μειώσεις των μισθών, αλλά και η
εξίσου δραματική υποβάθμιση των συνθηκών εργασίας του διδακτικού προσωπικού, έχουν σοβαρότατες αρνητικές συνέπειες για τα ΑΕΙ. Πολλοί συνάδελφοι αποχωρούν σε πανεπιστήμια του εξωτερικού
ενώ αρκετοί αναγκάζονται να αναζητούν επιπλέον
βιοποριστικές δραστηριότητες, γεγονός με αρνητικό αντίκτυπο στο ερευνητικό και διδακτικό τους
έργο. Επιπλέον, η επιστροφή στην Ελλάδα έχει γίνει ελάχιστα ελκυστική για τον κύριο όγκο των Ελλήνων επιστημόνων που διαπρέπουν στο εξωτερικό.
Το Ελληνικό πανεπιστήμιο χάνει έτσι τις δυνατότητες ανανέωσής του ενώ ταυτόχρονα η Ελληνική κοινωνία χάνει το κεφάλαιο που έχει επενδύσει στην
εκπαίδευση των επιστημόνων που μετανάστευσαν
και δεν θα επαναπατριστούν.

ο ΔΣ του Συλλόγου Διδασκόντων καλεί όλους τους συναδέλφους να συμμετάσχουν στην 24ωρη απεργία που προκήρυξε η ΑΔΕΔΥ για τις 14 Δεκεμβρίου. Παρόλες τις επιφυλάξεις για την αποτελεσματικότητα αυτών των απεργιών, η συμμετοχή είναι πολύ καλύτερη από τη σιωπή. Άλλωστε, συχνά η σιωπή
ερμηνεύεται σαν συμφωνία, δημιουργώντας την έφεση στην Κυβέρνηση και στους λεγόμενους «θεσμούς»
να εντείνουν ακόμα περισσότερο τα μέτρα που ρήμαξαν την κοινωνία μας.

• ΟΛΟΙ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΜΕ ΣΤΗΝ 24ΩΡΗ ΑΠΕΡΓΙΑ ΤΗΣ 14 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
• ΝΑ ΑΝΑΤΡΑΠΕΙ Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΛΥΣΗΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΑΓΑΘΩΝ, ΤΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
• ΝΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΟΙ ΜΙΣΘΟΙ ΜΑΣ ΑΞΙΟΠΡΕΠΗ ΔΙΑΒΙΩΣΗ ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΝΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΜΑΣ
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