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ΚΙΝΗΣΗ ΑΕΙ

ΝΑ ΜΗ ΠΕΡΑΣΟΥΝ ΤΑ ΝΕΑ ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΟΙ ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ ΣΤΟΥΣ ΜΙΣΘΟΥΣ
ΝΑ ΜΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΙ Ο ΝΟΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟ
Η συγκυβέρνηση Ν∆-ΠΑΣΟΚ-∆ΗΜΑΡ µε τη στήριξη της Τρόικα (ΕΕ-∆ΝΤ-ΕΚΤ):
• Επιχειρεί νέα επίθεση ενάντια στο σύνολο των δικαιωµάτων των εργαζοµένων για να εισρεύσουν
τεράστια ποσά από τα νέα δάνεια στα ταµεία των τραπεζών και των µεγαλοεπιχειρηµατιών.
• Φέρνει την εξαθλίωση µε το νέο πακέτο µέτρων (γενική άνοδος των τιµών, φοροαφαίµαξη, µείωση του
εφάπαξ, των συντάξεων, εφεδρεία, διάλυση του δηµόσιου συστήµατος Υγείας-Περίθαλψης-Πρόνοιας,
ξεπούληµα δηµόσιας περιουσίας).
• Εξαγγέλλει νέες περικοπές των µισθών των πανεπιστηµιακών που έρχονται να προστεθούν στις ήδη
κατά 25% τουλάχιστον µειώσεις των µισθών που έχουµε υποστεί από το 2009 και που οδηγούν σε
εξευτελιστικούς µισθούς.
• ∆ιαλύει τα ΑΕΙ, καθώς δεν χορηγεί πιστώσεις για διδάσκοντες 407/80 και συµβασιούχους ΤΕΙ, δεν
προχωράει σε διορισµούς εκλεγµένων µελών ∆ΕΠ και ΕΕ∆ΙΠ, περικόπτει συντριπτικά τις λειτουργικές
δαπάνες και τις δαπάνες για σίτιση, στέγαση, ολοκληρώνοντας τη συρρίκνωση µε το σχέδιο ΑΘΗΝΑ.
Επιβάλλει δίδακτρα σε όλα τα µεταπτυχιακά, και καταργεί πλήρως το δωρεάν σύγγραµµα από το εαρινό
εξάµηνο του 2013.
• Επιδιώκει να εφαρµόσει τον «βελτιωµένο» νόµο πλαίσιο που εµπορευµατοποιεί περεταίρω την Ανώτατη
Εκπαίδευση και που η πλειονότητα της πανεπιστηµιακής κοινότητας απέρριψε αγωνιστικά. Οι νόµοι
4009/11 και 4076/12 δεν αφορούν µόνο την τρέχουσα οικονοµική κρίση. Έχουν στρατηγική βαθιά και
µακρόπνοη. Αποτελούν πιστή εφαρµογή των στόχων της συνθήκης της Μπολόνια και των
µεταγενέστερων επικαιροποιήσεων που έχουν συνυπογραφεί, από τους Υπ. Παιδείας των κρατών της
ΕΕ. Οδηγούν την ανώτατη εκπαίδευση στην ιδιωτικοποίηση, διαλύουν τις εργασιακές σχέσεις,
µετατρέπουν τους φοιτητές σε πελάτες επιχειρηµατικών οργανισµών.
~.~.~
Παρά την κρισιµότητα της κατάστασης η ηγεσία της ΠΟΣ∆ΕΠ (ΚΙΠΑΝ, ΑΡΜΕ, ΑΣΚΕΥ/γιατροί), αφού 3,5
χρόνια τώρα στήριξε τις κυβερνητικές επιλογές, συνεχίζει να εκλιπαρεί την κυβέρνηση να δείξει κατανόηση.
Αποδέχεται τις περικοπές στα ειδικά µισθολόγια αρκεί η κατανοµή τους να γίνει µε δίκαιο τρόπο, δηλ. µόνο
για τους άλλους κλάδους. Φρενάρει την αγωνιστική διάθεση των συναδέλφων προτείνοντας στους συλλόγους
να πάρουν την ευθύνη για απεργιακές κινητοποιήσεις και µάλιστα µόνο για τα µισθολογικά και χωρίς καµία
συνεργασία και συντονισµό µε άλλους φορείς των ΑΕΙ και των εργαζοµένων.
Η ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ στην συνεδρίαση της ΕΓ (4 Σεπτ.) δήλωσε ότι οι εκπρόσωποί της παραβρίσκονται ως
παρατηρητές και ενώ δεν πρότεινε κινητοποιήσεις, στους συλλόγους αποδέχεται από 24ωρες έως
πολυήµερες απεργίες. Στη συνεδρίαση της ∆Ε (10 Σεπ) δήλωσαν ότι καλύπτονται και υιοθετούν την
απόφαση της ΓΣ του ΕΜΠ (4ήµερη προειδοποιητική απεργία µε γέφυρες προς την ηγεσία της ΠΟΣ∆ΕΠ).
Το ∆ΙΚΤΥΟ τόσο στην ΕΓ όσο και στην ∆Ε πρότεινε απεργιακό αγώνα διάρκειας (5ήµερες
επαναλαµβανόµενες) µε µη καθορισµένη ηµεροµηνία έναρξης.
~.~.~
Η ∆ΗΠΑΚ κάλεσε τους συναδέλφους σε αγώνα για να µην περάσουν τα νέα µέτρα, Να αντιταχθούν στην
οικονοµική ασφυξία των ιδρυµάτων, να αγωνιστούν για τη µη εφαρµογή και την κατάργηση του νόµου πλαίσιο.
Να αναπτύξουν αγώνες σε συντονισµό µε τους φοιτητές και τους άλλους εργαζόµενους στα ιδρύµατα. Στη
συνεδρίαση τη Ε.Γ. (4/09) εισηγήθηκε αγωνιστικές κινητοποιήσεις ενάντια στο συνολικό πακέτο των
µέτρων, στις αποφάσεις για το µισθολόγιο, ενάντια στην εφαρµογή του νόµου πλαίσιο. Πρότεινε τόσο τη
συµµετοχή σε γενικότερες πανελλαδικές απεργιακές κινητοποιήσει όσο και την έναρξη κλαδικής απεργιακής
κινητοποίησης αρχικά µε 24ωρη, κλιµάκωση µε 48ωρη και κορύφωση µε 5ήµερη τις ηµέρες
συζήτησης/ψήφισης στη Βουλή του πακέτου των µέτρων. Επανεξέταση της κατάστασης και κλιµάκωση µετά
τις εξετάσεις.

Στη συνεδρίαση της ∆.Ε. (11/09) η ∆ΗΠΑΚ πρότεινε συγκεκριµένο πλαίσιο αγώνα µε βάση το οποίο καλεί
τους συλλόγους:
Α.
Να υιοθετήσουν το παρακάτω αγωνιστικό-διεκδικητικό πλαίσιο αιτηµάτων:
• Καµία µείωση στις αποδοχές µας και σταδιακή επιστροφή των µέχρι τώρα περικοπών. Νέο
πανεπιστηµιακό µισθολόγιο µε άξονες α) την κατάργηση του επιδοµατικού χαρακτήρα µε την
ταυτόχρονη ενσωµάτωση όλων των επιδοµάτων στο βασικό µισθό, β) τις αναγκαίες αυξήσεις για
την αξιοπρεπή διαβίωση και την επιστηµονική µας ενηµέρωση, γ) την Πλήρη και Αποκλειστική
απασχόληση των µελών ∆ΕΠ, δ) την καθιέρωση της σύνταξης στο 80% του µισθού του
τελευταίου εργασιακού έτους, και ε) την αξιοπρεπή, δωρεάν και χωρίς χαράτσια
ιατροφαρµακευτική περίθαλψη σε ένα αναβαθµισµένο δηµόσιο σύστηµα Υγείας-Πρόνοιας.
• Καµία περικοπή στις συντάξεις και στο εφάπαξ. Να επιστραφούν τα κλεµµένα από τα ασφαλιστικά
ταµεία.
• Να αυξηθεί άµεσα η χρηµατοδότηση των ΑΕΙ για την αντιµετώπιση των µεγάλων αναγκών
λειτουργίας τους. Να καλύψει το κράτος άµεσα όλες τις απώλειες από το "κούρεµα" των
ταµειακών υπολοίπων των ΑΕΙ, των ασφαλιστικών ταµείων και των νοσοκοµείων.
• Να διορισθούν άµεσα τα εκλεγµένα µέλη ∆ΕΠ. Να µην εφαρµοστεί καµία µορφή «εφεδρείας» στο
δηµόσιο.
• Να µην εφαρµοστούν οι νόµοι 4009/11 και 4076/12 και κάθε µορφή επιχειρηµατικότητας στα
ΑΕΙ.
• Να παρθούν πίσω όλα τα αντιλαϊκά µέτρα που έχουν πάρει οι προηγούµενες κυβερνήσεις και τα
νέα επαχθή που προετοιµάζει η παρούσα κυβέρνηση. ∆εν θα γίνουµε βορά στο Μολόχ του
κέρδους.
• Να καταργηθούν τα µνηµόνια, το µεσοπρόθεσµο πλαίσιο δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015
και οι εφαρµοστικοί τους νόµοι και να καταγγελθούν οι δανειακές συµβάσεις που έχουν ως
προαπαιτούµενο την εφαρµογή των µνηµονίων.
• Αποκλειστικά δηµόσια και δωρεάν Υγεία και Παιδεία. Ανώτατη εκπαίδευση σε όλα τα επίπεδα
χωρίς δίδακτρα και µε δωρεάν συγγράµµατα.
Β.

Να κλιµακώσουν τις αγωνιστικές κινητοποιήσεις µε στόχο να µη κατατεθεί στη Βουλή για ψήφιση το
«πακέτο µέτρων», λαµβάνοντας υπόψη ότι οι φοιτητές είναι οι φυσικοί σύµµαχοι στον αγώνα µας
καθώς και το χρόνο ψήφισης των µέτρων στην Βουλή:
• Να προχωρήσουν σε κλιµάκωση των απεργιακών αγωνιστικών κινητοποιήσεων το διήµερο Τρίτη
και Τετάρτη 18-19 Σεπτεµβρίου.
• Να κηρύξουν απεργία τις ηµέρες συζήτησης/ψήφισης στη Βουλή του πακέτου των µέτρων.
• Να συµµετάσχουν σε πανελλαδικές γενικές απεργίες ενάντια στα µέτρα..
• Νέες ΓΣ για αποτίµηση της κατάστασης και οργάνωση αγωνιστικών κινητοποιήσεων αµέσως µετά
τις εξετάσεις.

Γ.

Να καλέσουν τα εκλεγµένα όργανα διοίκησης των ιδρυµάτων να αρνηθούν την υλοποίηση του
«βελτιωµένου» νόµου-πλαίσιο, που διαλύει τα Πανεπιστήµια και τα µετατρέπει σε εξαρτήµατα
επιχειρήσεων.

∆.

Να συντονίσουν τον αγώνα µε τους συλλόγους φοιτητών και εργαζοµένων, ενάντια στις κυβερνητικές
επιλογές.
∆ε θα έρθουν καλύτερες µέρες όσο κρατάµε το κεφάλι σκυµµένο.
Μοναδική λύση είναι η κατάργηση των µνηµονίων, η µονοµερής διαγραφή του χρέους,
η αποδέσµευση από την ΕΕ.

Συνεχίζουµε τον αγώνα για τη διαµόρφωση Ανώτατης Εκπαίδευσης ενιαίας, αποκλειστικά δηµόσιας και
δωρεάν, σύγχρονης, υψηλού επιπέδου, µε δηµοκρατική λειτουργία, που θα υπηρετεί το δρόµο
ανάπτυξης προς όφελος του ελληνικού λαού
∆ΗΠΑΚ ΑΕΙ, 12/09/2012

