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Τα τελευταία χρόνια η αστική τάξη της χώρας µας µε τις κυβερνήσεις της, τους υποστηρικτές της
και τις συµβιβασµένες συνδικαλιστικές ηγεσίες ΓΣΕΕ - Α∆Ε∆Υ, εντείνοντας την επίθεση της µε
το πρόσχηµα της οικονοµικής κρίσης και του εξορθολογισµού του ∆ηµοσίου τοµέα, κατόρθωσε να
περάσει βάρβαρα αντιλαϊκά µέτρα που οδηγούν σε µαζική εξαθλίωση τους εργαζόµενους τόσο στο
∆ηµόσιο όσο και στον Ιδιωτικό τοµέα εξυπηρετώντας συστηµατικά τα συµφέροντα
των
µονοπωλίων.
Η κατάργηση των Συλλογικών Συµβάσεων Εργασίας στον ιδιωτικό τοµέα γκρεµίζει όχι µόνο τους
µισθούς αλλά και µια σειρά κατακτήσεις που κατοχυρώνουν οι ΣΣΕ (επιδόµατα, άδειες κτλ).
Αποτελούν «βόµβα» και για την Κοινωνική Ασφάλιση, αφού το ύψος των µισθών καθορίζει και το
ύψος των συντάξεων, τους πόρους για τα Ταµεία, συνεπώς και όλες τις παροχές (Υγείας,
Πρόνοιας, κτλ). Επιπλέον, κατάργηση των ΣΣΕ θα σηµάνει ακόµα µεγαλύτερη εγκατάλειψη των
ανέργων, αφού οι µισθοί καθορίζουν τα έσοδα του ΟΑΕ∆, ο κατώτατος µισθός διαµορφώνει το
επίδοµα ανεργίας.
Παράλληλα µε τον ιδιωτικό τοµέα, η αστική τάξη της χώρας και οι κυβερνήσεις της, µε την
υποστήριξη των αστικών µέσων παραπλάνησης, προπαγανδίζοντας το «κακό δηµόσιο», το
«λιγότερο» και «πιο αποτελεσµατικό κράτος», στην πραγµατικότητα αποσκοπούν την διάλυση την
έννοιας της σταθερής εργασίας τόσο στο ∆ηµόσιο και στον Ιδιωτικό τοµέα, στη παράδοση της
δηµόσιας Παιδείας, της δηµόσιας Υγείας – Πρόνοιας, της Κοινωνικής Ασφάλισης στα
επιχειρηµατικά συµφέροντα στο όνοµα του κέρδους του κεφαλαίου.
~.~.~
Η επίθεση αυτή ενάντια στα λαϊκά στρώµατα που αφορά τους εργασιακές σχέσεις, τους µισθούς,
την κοινωνική ασφάλιση, την υγεία την παιδεία, έχει δροµολογηθεί στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής
Ένωσης ήδη από το 1994 µε την Λευκή Βίβλο για την «ανάπτυξη, την ανταγωνιστικότητα και την
απασχόληση». Ο βασικός στόχος δεν είναι άλλος από την αύξηση της εκµετάλλευσης των
εργαζοµένων από τους κεφαλαιοκράτες. Ιδιαίτερα στις σηµερινές συνθήκες καπιταλιστικής
κρίσης, το κεφάλαιο, για να ξεπεράσει την κρίση του και να διασφαλίσει τη κερδοφορία του, έχει
ανάγκη να έχει στη δούλεψη του εργαζόµενους ευέλικτους που θα δουλεύουν περιστασιακά το
πολύ για 6 µήνες το χρόνο, χωρίς κανένα ασφαλιστικό δικαίωµα, µε µισθούς των 300 - 400 ευρώ,
χωρίς συλλογικές συµβάσεις, που θα πληρώνουν από την τσέπη τους για υγειονοµική περίθαλψη.
~.~.~
Προς την κατεύθυνση αυτή είναι πλήρως συντεταγµένες και µια σειρά αντιδραστικές
µεταρρυθµίσεις στο χώρο της Ανώτατης Εκπαίδευσης µε κύριο στόχο αφενός τη συρρίκνωση της
κρατικής χρηµατοδότησης και τη µετακύλιση των δαπανών στις πλάτες των λαϊκών στρωµάτων µε
την ολοκληρωτική παράδοση της Παιδείας στην επιχειρηµατικότητα, και αφετέρου την παραγωγή
φτηνού ανειδίκευτου εργατικού και ειδικευµένου επιστηµονικού δυναµικού χωρίς δικαιώµατα.
Αυτό ήδη δροµολογείται µε την πολτοποίηση των επιστηµονικών αντικειµένων, τη διάσπαση του
κύκλου σπουδών µε τρία χρόνια για τον πρώτο κύκλο, την de facto επιβολή διδάκτρων τόσο σε
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µεταπτυχιακό όσο και προπτυχιακό επίπεδο, τις απολύσεις και την εφεδρεία εργαζοµένων, τη
συρρίκνωση των αποδοχών των Πανεπιστηµιακών.
Στα πλαίσια της γενικευµένης αυτής επίθεσης οι µειώσεις των µισθών και συντάξεων των µελών
∆ΕΠ ανέρχονται µεσοσταθµικά τα τελευταία τρία χρόνια στο 40% µε 50% οδηγώντας µας προς
την εξαθλίωση. Οι συµβιβασµένες φιλοκυβερνητικές συνδικαλιστικές παρατάξεις και η ηγεσία της
ΠΟΣ∆ΕΠ στάθηκαν χρήσιµοι βοηθοί στα σχέδια των κυβερνήσεων και του κεφαλαίου.
Το ∆ΕΠ, οι εργαζόµενοι στο δηµόσιο και στον ιδιωτικό τοµέα, από την πείρα τους και από τις
εφαρµοσµένες πολιτικές που δοκιµάστηκαν στο πετσί τους θα πρέπει να καταλάβουν ότι η µοίρα
τους είναι κοινή. Έχουν καθήκον απέναντι στους ίδιους και τα παιδιά τους να αντισταθούν, να
παλέψουν µαζί για το δικαίωµα στη σταθερή δουλειά µε σύγχρονα δικαιώµατα και αξιοπρεπή
διαβίωση. Οι Συλλογικές Συµβάσεις αποτελούν κατάκτηση των εργαζοµένων απέναντι στην
εργοδοτική ασυδοσία. Είναι το ελάχιστο προστατευτικό δίχτυ απέναντι στην εργοδοτική
τροµοκρατία. Είναι το ελάχιστο και κατώτατο εµπόδιο απέναντι στην εργοδοτική ασυδοσία!
~.~.~
Η ∆ΗΠΑΚ καλεί τους συναδέλφους που νοιάζονται για τον µέλλον το δικό τους, των φοιτητών
τους, των παιδιών τους, των παιδιών των λαϊκών στρωµάτων, να δώσουν µαζική, αγωνιστική
απάντηση στα σχέδια της εργοδοσίας, της κυβέρνησης, της Ευρωπαϊκής Ένωσης που επιδιώκουν
να καταργήσουν τις Συλλογικές Συµβάσεις Εργασίας. Να αποµονώσουν τις συµβιβασµένες
συνδικαλιστικές ηγεσίες. Να συµµετάσχουν πλάι στο ταξικό εργατικό κίνηµα στα συλλαλητήρια του
ΠΑΜΕ διεκδικώντας:
√
√
√
√
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Να µην εφαρµοστεί το σχέδιο «Αθηνά». Κατάργηση του νόµου - πλαίσιο, καµιά εφαρµογή του.
Επαρκή χρηµατοδότηση των ΑΕΙ από τον κρατικό προϋπολογισµό στο ύψος των αναγκών τους.
Επιστροφή των αποθεµατικών που «κουρεύτηκαν».
Πρόσληψη των υπό διορισµό πανεπιστηµιακών, άµεση προκήρυξη νέων θέσεων.
Όχι στις νέες σχέσεις εργασίας, στη γενίκευση των 4µηνων συµβάσεων, στις απολύσεις.
Όχι στην επέκταση του ωραρίου που σηµατοδοτεί νέες απολύσεις πανεπιστηµιακών δασκάλων.
Ούτε ευρώ για δίδακτρα, σίτιση, µετακίνηση, βιβλία, αναλώσιµα από τους φοιτητές!
Καµιά µορφή ιδιωτικοποίησης.
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