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Αγαπητές και Αγαπητοί Συνάδελφοι,  

 
Σας καλούμε την ΤΡΙΤΗ 11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 στις 8 το βράδυ στην ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ 

μπροστά από το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ να διαδηλώσουμε ενάντια στις σχεδιαζόμενες από 

την Κυβέρνηση δραστικές περικοπές των μισθών μας. Περικοπές που σύμφωνα με την ενημέρωση 

που είχαμε από το συνάδελφο Υπουργό Οικονομικών καθηγητή Γιάννη Στουρνάρα, θα 

ξεπεράσουν σε ορισμένες περιπτώσεις το 25% και που έρχονται να προστεθούν στις ήδη 

μειωμένες αποδοχές μας κατά 25% την τελευταία διετία, όταν είναι γνωστό πως αμειβόμαστε με 

βάση το μισθολόγιο του 2004. 
 

Ειδική πρόσκληση απευθύνουμε στους θεσμικούς εκπροσώπους των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών 

Ιδρυμάτων και των Ερευνητικών Κέντρων (Πρυτάνεις, Προέδρους, Κοσμήτορες, Διευθυντές 

Τομέων, Εργαστηρίων και Κλινικών, κλπ.). Οι εξαγγελθείσες δραστικές περικοπές δεν θίγουν στενά  

και μόνο τις απολαβές μας, αλλά οδηγούν στην περαιτέρω υποβάθμιση και απαξίωση της 

Ανώτατης Εκπαίδευσης και της Έρευνας στην πατρίδα μας, καθώς προστίθενται στην ήδη 

σημαντική και συνεχιζόμενη υποχρηματοδότηση των Ιδρυμάτων. Σημαντική συνέπεια των 

περικοπών αυτών αποτελεί ο συνεχώς αυξανόμενος ρυθμός φυγής προς το εξωτερικό άριστων 

ακαδημαϊκών δασκάλων και ερευνητών που οδηγεί στον εμφανή κίνδυνο να βρεθούμε στα 

επόμενα 2 έως 3 χρόνια με ένα πλήρως απογυμνωμένο πανεπιστημιακό/ερευνητικό σύστημα, με 

τραγικές συνέπειες για την όποια προσπάθεια ορθολογικής και σύγχρονης ανάπτυξης της χώρας.  
 

Επίσης, ιδιαίτερη πρόσκληση απευθύνουμε στους συναδέλφους ομότιμους και λοιπούς 

συνταξιούχους ακαδημαϊκούς δασκάλους και ερευνητές. Σύμφωνα με την ενημέρωση από το 

συνάδελφο Υπουργό Οικονομικών, πέραν της περικοπής που αυτόματα θα υποστούν οι συντάξεις 

λόγω της μείωσης των μισθών, επίκειται και άλλη αυτοτελής περεταίρω μείωση των συντάξεων 

μεσοσταθμικά σε ποσοστό 15%. Αξίζει να αναφερθεί ότι πολλοί συνάδελφοι μετά την 

συνταξιοδότηση συνεχίζουν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στα Ιδρύματά τους συχνά χωρίς 

πρόσθετες αμοιβές.  



 
Αγαπητοί συνάδελφοι, 
 

Ας αντιδράσουμε όλοι μαζί ενωμένοι, με όποιον πρόσφορο τρόπο μπορούμε και μέσα πάντα σε 

ακαδημαϊκό πλαίσιο, στην περαιτέρω απαξίωση και  ευτελισμό του έργου και της προσφοράς των 

ακαδημαϊκών δασκάλων και ερευνητών.  

 
Ας διαδηλώσουμε όλοι μαζί το βράδυ της Τρίτης στο Σύνταγμα για την αξιοπρέπεια και τον 

σεβασμό που μας αρμόζει.  

 

Ας διατρανώσουμε με κάθε πρόσφορο τρόπο και μέσο την πεποίθησή μας ότι αποτελεί  μεγάλη 

τιμή και περηφάνια για μας να είμαστε λειτουργοί του χώρου της Ανώτατης Εκπαίδευσης και της 

Έρευνας στην Ελλάδα της μεγάλης κρίσης,  στην Ελλάδα του 2012! 

 

Ο Πρόεδρος 
 
Νικόλαος Μ. Σταυρακάκης 
Καθηγητής Ε.Μ.Π. 

 

Η Γραμματέας 
 
Ευγενία Μπουρνόβα 
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ε.Κ.Π.Α. 
 

Ο Πρόεδρος 
 
Γιάννης Τσάκνης 
Καθηγητής ΤΕΙ Αθήνας 
  

Ο Γραμματέας 
 
Κυριάκος Τσινίδης 
Καθηγητής Εφαρμογών ΤΕΙ  Λάρισας 

Η Πρόεδρος  
 
Μ. Στουμπούδη 
 Δ/ντρια Ερευνών ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.  

Η   Γραμματέας 
 
Μ. Κωνσταντοπούλου 
Κύρια Ερευνήτρια ΕΚΕΦΕ "Δημόκριτος" 


