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Απόφαση του Δ.Σ. Συλλόγου ΔΕΠ ΕΜΠ  
Για συμμετοχή στις κινητοποιήσεις της 12ης Νοεμβρίου 

 
Πριν λίγες ημέρες ψηφίστηκε στη Βουλή το πολυνομοσχέδιο, που αποτελεί την πρώτη δέσμη 
προαπαιτούμενων του Γ’ Μνημονίου, που συμφωνήθηκε από την ελληνική κυβέρνηση και τους 
λεγόμενους θεσμούς. Το επόμενο διάστημα, θέτοντας τα ίδια εκβιαστικά διλήμματα που τίθενται 
εδώ και πέντε χρόνια, θα ακολουθήσουν κι άλλα επώδυνα μέτρα. Το νέο σκληρό πακέτο μέτρων 
που έρχεται μεταξύ άλλων περιλαμβάνει μειώσεις συντάξεων (ήδη έχει εξαγγελθεί η κατάργηση 
των επικουρικών συντάξεων και η μετατροπή της κύριας σύνταξης σε επίδομα), περιορισμό 
ασφαλιστικών δικαιωμάτων, προώθηση αυξήσεων των εισιτηρίων στις δημόσιες συγκοινωνίες, 
ξεπούλημα της δημόσιας περιουσίας, σαρωτικές αλλαγές στη δημόσια διοίκηση, στο φορολογικό, 
την αγορά ενέργειας, την υγεία προς ένα νεοφιλελεύθερο οικονομικό μοντέλο.  

Ειδικότερα στο χώρο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, η δέσμευση της κυβέρνησης για υλοποίηση 
των μέτρων της λεγόμενης «εργαλειοθήκης» ΟΟΣΑ, σε συνδυασμό με την οικονομική ασφυξία, θα 
σημάνει την πλήρη διάλυση του όποιου δημόσιου χαρακτήρα έχει απομείνει για το ελληνικό 
πανεπιστήμιο. Η χρηματοδότηση των Πανεπιστημίων για το 2016 θα είναι μειωμένη κατά 20% σε 
σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Νέες προκηρύξεις θέσεων διδακτικού προσωπικού δεν 
γίνονται, ούτε καν για τις θέσεις όσων συνταξιοδοτούνται. Εκλεγμένα μέλη ΕΤΕΠ και ΕΔΙΠ, από το 
2007, δεν διορίζονται. Και αυτά συμβαίνουν όταν η μείωση του προϋπολογισμού για την ανώτατη 
εκπαίδευση, για 5η συνεχόμενη χρονιά, οδηγεί τα ιδρύματα σε οριακές συνθήκες, αν όχι σε 
αδυναμία λειτουργίας, με αποδεκατισμένο διδακτικό, διοικητικό και τεχνικό προσωπικό. Ελλείψει 
διδακτικού προσωπικού συνάπτονται συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με 
εξευτελιστικούς όρους εργασίας. Τμήματα περιφερειακών πανεπιστημίων αποδεκατίζονται, 
φοιτητές αδυνατούν, με δεδομένη την μειωμένη φοιτητική μέριμνα, να αντεπεξέλθουν οικονομικά 
στο κόστος σπουδών. Η οικονομική ασφυξία που επιβάλλεται δρομολογεί δίδακτρα φοίτησης, νέο 
«σχέδιο Αθηνά», διάλυση των εργασιακών σχέσεων του προσωπικού, αποκλεισμό από την 
Ανώτατη εκπαίδευση χιλιάδων παιδιών των λαϊκών οικογενειών. Παράλληλα, η οικονομική θέση 
των μελών ΔΕΠ γίνεται ακόμα πιο δεινή λόγω των έμμεσων μειώσεων μισθών από την αύξηση της 
φορολογίας και της δέσμευσης για μείωση του μισθολογικού κόστους στο Δημόσιο Τομέα. 

Ο Σύλλογός μας μαζί με τους άλλους συλλόγους διδασκόντων και εργαζομένων πρέπει να 
υπερασπιστεί τα μισθολογικά και ασφαλιστικά δικαιώματα και να αγωνιστεί για την απόρριψη 
των μέτρων της κυβέρνησης και των θεσμών. Πρέπει να επαναφέρουμε όλες τις διεκδικήσεις και 
τα αιτήματά μας. Πρέπει να επαναδραστηριοποιηθούμε για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε 
τα παλιά και νέα αντιλαϊκά μέτρα.  



Στις 12 Νοέμβρη οι εργαζόμενοι σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα προχωρούν σε απεργία. 
Συντονιζόμαστε μαζί τους και συμμετέχουμε στις κινητοποιήσεις της 12ης Νοέμβρη, με 4ωρη 
στάση εργασίας μεταξύ 10.00 – 14.00, διεκδικώντας: 

• Κάλυψη του συνόλου των εκπαιδευτικών και ερευνητικών αναγκών των Πανεπιστημίων 
αποκλειστικά από τον κρατικό προϋπολογισμό.  

• Θέσπιση άμεσων μέτρων για την οικονομική ανακούφιση των Ιδρυμάτων (π.χ. καθορισμός 
ειδικών τιμολογίων σε λογαριασμούς υπηρεσιών κοινής ωφέλειας, μείωση δημοτικών 
τελών, απαλλαγή των Ιδρυμάτων από το ΦΠΑ, κ.λπ.). 

• Άμεση εφαρμογή της απόφασης του ΣτΕ και αύξηση των αποδοχών των πανεπιστημιακών, 
όλων των βαθμίδων. Καμιά περικοπή σε εφάπαξ/συντάξεις. Νέο πανεπιστημιακό 
μισθολόγιο με άξονες: (α) κατάργηση του επιδοματικού χαρακτήρα με ενσωμάτωση όλων 
των επιδομάτων στο βασικό μισθό, (β) αναγκαίες αυξήσεις για αξιοπρεπή διαβίωση και 
επιστημονική ενημέρωση, κλιμάκωση των μισθών με μεγαλύτερες αυξήσεις για τις 
κατώτερες βαθμίδες, (γ) καθιέρωση της σύνταξης στο 80% του μισθού του τελευταίου 
εργασιακού έτους, (δ) αξιοπρεπή, δωρεάν και χωρίς χαράτσια ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη σε ένα αναβαθμισμένο δημόσιο σύστημα Υγείας. 

• Θεσμοθέτηση της πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης για το σύνολο του ΔΕΠ. Καμία 
δυνατότητα επιχειρηματικής δραστηριότητας και δημιουργίας εταιρειών οποιουδήποτε 
τύπου για τα πανεπιστήμια ή τα μέλη ΔΕΠ.  

• Διορισμούς μελών ΔΕΠ και διοικητικού/τεχνικού προσωπικού σε οργανικές-μόνιμες θέσεις 
που θα καλύπτουν πλήρως τις ανάγκες των Ιδρυμάτων. 

• Λήψη μέτρων ώστε κανένας φοιτητής να μην εγκαταλείψει τις σπουδές του για 
οικονομικούς λόγους. Άμεση οικονομική ενίσχυση της φοιτητικής μέριμνας και της δωρεάν 
διανομής του συνόλου των συγγραμμάτων. Εξασφάλιση δωρεάν σίτισης-στέγασης για 
όσους σπουδάζουν μακριά από τον τόπο κατοικίας τους. 

• Κατάργηση κάθε είδους διδάκτρων σε όλους τους κύκλους σπουδών. 
• Κατάργηση του αντιδραστικού νομοθετικού πλαισίου που διέπει τα ΑΕΙ (Ν. 4009/11, 

4076/12 και των παραγώγων τους). 

 

Για το Δ.Σ. του Συλλόγου ΔΕΠ 

Ο Πρόεδρος  Ο Γραμματέας 
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