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ΚΙΝΗΣΗ ΑΕΙ

Όλοι στη 48ωρη γενική απεργία την Τρίτη 6 και Τετάρτη 7 Νοεµβρίου.
Μαζί µε τους εργαζόµενους όλης της χώρας ενάντια στις επιλογές της
κυβέρνησης, της ΕΕ, του ∆ΝΤ.
Το νέο (και φυσικά όχι τελευταίο) πακέτο µέτρων που κατατίθεται για ψήφιση µε κατεπείγουσες
διαδικασίες στη Βουλή θα βυθίσει τον ελληνικό λαό στην απόλυτη φτώχεια και εξαθλίωση. Είναι το
πακέτο που, µεταξύ άλλων, θα επιφέρει και την παραπέρα αύξηση άµεσης και έµµεσης φορολογίας
και τη δραστική µείωση του ήδη µειωµένου µισθού µας, µε αποτέλεσµα να επιζήσουν µόνον όσοι
συνάδελφοι ακολουθήσουν το µοντέλο του µέλους ∆ΕΠ – επιχειρηµατία, ώστε να έχουν πρόσθετα
εισοδήµατα πέρα από το µισθό του πανεπιστηµιακού δάσκαλου. Αναπόσπαστο κοµµάτι των νέων
µέτρων είναι και οι δραµατικές περικοπές των κονδυλίων φοιτητικής µέριµνας, η
υποχρηµατοδότηση των ΑΕΙ και ό έλεγχός τους από επιχειρηµατικά συµφέροντα.
Κυβέρνηση, αστική τάξη, ΕΕ και ∆ΝΤ µας τροµοκρατούν και µας εκβιάζουν για να υποταχθούµε. Η
∆ΗΠΑΚ σας καλεί να απαντήσουµε δυναµικά, να συµµετάσχουµε µαζικά στην 48ωρη γενική
πανελλαδική απεργία, να ενισχύσουµε τις συγκεντρώσεις του ΠΑΜΕ. Να απαιτήσουµε:
• Να µην ψηφιστούν τα νέα µέτρα
• 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.
• 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, ιδιαίτερα της φοιτητικής µέριµνας και της δωρεάν διανοµής συγγραµµάτων .
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 καταργηθούν τα µνηµόνια, το µεσοπρόθεσµο πλαίσιο δηµοσιονοµικής στρατηγικής 20122015 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.
Υπάρχει διέξοδος για τον ελληνικό λαό: Αποδέσµευση από την ΕΕ µε λαϊκή εξουσία, που θα
προχωρήσει στη µονοµερή διαγραφή του χρέους και στην κοινωνικοποίηση των µονοπωλίων,
θα κάνει το λαό ιδιοκτήτη του πλούτου που παράγει και θα αξιοποιήσει όλες τις παραγωγικές
δυνατότητες της χώρας.
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