ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ

ΚΙΝΗΣΗ ΑΕΙ

ΓΣ του ΕΣΔΕΠ
Μπροστά οι πραγματικές μας ανάγκες
Η “μεταμνημονιακή κανονικότητα” του φετινού ακαδημαϊκού έτους μας βρήκε αντιμέτωπους με
την ίδια κατάσταση που άφησαν τα προηγούμενα, με τις ίδιες πολιτικές που μετατρέπουν τα
ιδρύματα σε επιχειρήσεις, ανοίγοντας παράλληλα το δρόμο για τα ιδιωτικά ΑΕΙ, που
θυσιάζουν τις ανάγκες και τα ευρύτερα συμφέροντα πανεπιστημιακών, φοιτητών,
εργαζομένων, στις επιταγές της αγοράς, στα ιδιοτελή συμφέροντα μεγαλοεπιχειρηματιών,
βιομηχάνων, και τραπεζιτών.
• Με αναμορφωμένο πλέον τον χάρτη της ανώτατης εκπαίδευσης στη χώρα, συνέπεια των
συνεχών και καταιγιστικών αναδιαρθρώσεων, με τις αλλαγές, συγχωνεύσεις, καταργήσεις
και ιδρύσεις νέων τμημάτων, που στον πυρήνα τους έχουν την καλύτερη αντιστοίχηση της
ανώτατης εκπαίδευσης, με τις ολοκληρωτικές οδηγίες της ΕΕ και τις επιταγές της αγοράς,
με τον ταυτόχρονο αποδεκατισμό των διατιθέμενων πόρων.
• Με τους πανεπιστημιακούς να βρισκόμαστε, όπως και οι υπόλοιποι εργαζόμενοι,
αντιμέτωποι με τις συσσωρευμένες μισθολογικές περικοπές των προηγούμενων ετών, με
την επιδείνωση των εργασιακών συνθηκών, με τις επιπτώσεις του νέου ασφαλιστικού, και
την προοπτική των συρρικνωμένων συντάξεων.
• Με τα ιδρύματα ήδη σε οικονομική ασφυξία, να είναι στα όρια της κατάρρευσης, την ώρα
που ο χορός των δισεκατομμυρίων για δαπάνες υπέρ του ΝΑΤΟ (άνω του 2% του ΑΕΠ, ~4
δις. €) και για επιδοτήσεις μεγαλο-επιχειρηματικών συμφερόντων καλά κρατεί.
• Με τις ελλείψεις σε ακαδημαϊκό και διοικητικό προσωπικό να διατηρούνται τεράστιες,
και τις κάθε μορφής ελαστικές μορφές απασχόλησης, ιδίως στην ακαδημαϊκή λειτουργία
των ιδρυμάτων, να μονιμοποιούνται και να επεκτείνονται διαρκώς.
• Με το κόστος σπουδών να βαίνει αυξανόμενο και να μετακυλύεται στις τσέπες της λαϊκής
οικογένειας, έτσι ώστε ακόμη και η έναρξη ή συνέχιση των σπουδών να καθίσταται
αδύνατη, χωρίς υποστηρικτικές υπηρεσίες και φοιτητική μέριμνα (στέγαση, σίτιση, κόστος
σπουδών, κλπ).
Απέναντι σε αυτή την κατάσταση, η ΔΗΠΑΚ προέταξε την ανάγκη οργάνωσης αγωνιστικών
διεκδικήσεων, μαζί με τους φοιτητές, και τους εργαζόμενους στα πανεπιστήμια, βάζοντας
μπροστά τις δικές μας ανάγκες, ενάντια στη σημερινή κυβέρνηση και τους επίδοξους
διαδόχους της, ενάντια στη στρατηγική του κεφαλαίου στην Παιδεία.
Η ΔΗΠΑΚ από την πρώτη στιγμή έθεσε τόσο την ηγεσία της ΠΟΣΔΕΠ, όσο και του ΕΣΔΕΠ, προ των
ευθυνών τους, καθώς επί της ουσίας:
• συμπράττουν με την κυβέρνηση στην προώθηση της εντεινόμενης επιχειρηματικής
λειτουργίας των πανεπιστημίων,
• στηρίζουν τον πολλαπλασιασμό των μεταπτυχιακών με δίδακτρα, που προώθησε η
κυβέρνηση, για την εξισορρόπηση των πόρων του τακτικού προϋπολογισμού,
• αρνούνται την πλήρη και αποκλειστική απασχόληση των πανεπιστημιακών, και μάλιστα,
διεκδικούν διευκολύνσεις στη δυνατότητα άσκησης ελευθέρων επαγγελμάτων,
• υπονομεύουν τους αγώνες/διεκδικήσεις θέτοντας -στην πράξη- τους πανεπιστημιακούς
δασκάλους στο περιθώριο,
• ρίχνουν νερό στο μύλο της κυβερνητικής προπαγάνδας και της ασκούμενης πολιτικής.

Ιδιαίτερα για τα μισθολογικά, με τη νομοθετική ρύθμιση περί επιστροφής μέρους μόνον των
μισθολογικών περικοπών των προηγούμενων ετών (για τα 2015-16, ενώ οι περικοπές «τρέχουν»
από το 2012), σε εφαρμογή σχετικών δικαστικών αποφάσεων, η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ
επιχειρεί να υποστηρίξει το επικοινωνιακό της αφήγημα για την έναρξη της αποκαλούμενης
«μεταμνημονιακής κανονικότητας» εξαπατώντας την κοινωνία περί αποκατάστασης των
αδικιών των μνημονίων με σκοπό να αποσπάσει από τους εργαζόμενους την αποδοχή των
απαράδεκτων μισθολογικών και εργασιακών δεδομένων που ισχύουν σήμερα. Η επιστροφή
του μέρους των αναδρομικών θα γίνει με τη μορφή «εφάπαξ επιδόματος» και όπως ρητά
αναφέρεται, δεν θα επηρεάσει τους ισχύοντες μισθούς ή τις συντάξεις. Έτσι, το τρέχον
μισθολόγιο του ΔΕΠ διατηρεί όλες τις «μνημονιακές» περικοπές που επιβλήθηκαν: ύψος
μισθού, επιδοματικό χαρακτήρα, κατάργηση 13ου, 14ου μισθού, αυξημένες εισφορές κ.α. Η
κατάσταση είναι εξίσου απαράδεκτη για το σύνολο των συνταξιούχων του κλάδου.
Στο πλαίσιο αυτό, η ηγεσία της ΠΟΣΔΕΠ (μαζί της και η πλειοψηφία του ΔΣ του ΕΣΔΕΠ) αντί να
οργανώνει τον κλάδο μας σε διεκδικητική αγωνιστική κατεύθυνση, παίζει ακριβώς το ρόλο που
επιθυμούν κυβέρνηση και αξιωματική αντιπολίτευση: αποπροσανατολίζει τον κλάδο
προτρέποντας σε ατομικές διεκδικήσεις μέσω δικαστικών «αγώνων», ενώ αφήνει τις κεντρικές
επιλογές της κυβέρνησης στο απυρόβλητο «ξιφουλκώντας» για τα δευτερεύοντα. Στην ουσία
υπονομεύει τις διεκδικήσεις για πλήρη επιστροφή των παρακρατηθέντων και για αυξήσεις
στους μισθούς.
Οι ανωτέρω εκτιμήσεις καλύπτουν και τη δράση του ΔΣ του ΕΣΔΕΠ, όσο και αν ο απολογισμός
της πλειοψηφίας του ΔΣ του ΕΣΔΕΠ, προσπαθεί να δημιουργήσει την πλαστή εικόνα της δήθεν
αγωνιστικής στάσης απέναντι στα προβλήματα. Κύρια τακτική της ήταν η "επαφές με τους
αρμοδίους", η συστηματική προτροπή σε ατομικές διεκδικήσεις μέσω δικαστικών «αγώνων» (για
τις οποίες ουδόλως είναι απαραίτητο το ΔΣ), η αποφυγή ενεργοποίησης και συμμετοχής των
συναδέλφων στα κοινά (μη σύγκληση ΓΣ, παρότι όζουν σημαντικότατα ζητήματα), η απαξίωση
των κινητοποιήσεων (υπονόμευση της συμμετοχής σε προκηρυγμένες γενικότερες απεργίες,
επίκληση του ψευδοεπιχειρήματος ότι "δεν συμμετέχουν οι συνάδελφοι").
Η ΔΗΠΑΚ θα συνεχίσει να βρίσκεται στην πρώτη γραμμή, αξιοποιώντας κάθε μορφή και κάθε
ευκαιρία στην προσπάθεια ανασυγκρότησης του πανεπιστημιακού κινήματος. Καλεί τους
συνάδελφους να συμβάλουν στην οργάνωση και ενίσχυση του αγώνα μας απέναντι στην
αντιλαϊκή πολιτική. Να οργανώσουμε την πάλη στα πανεπιστήμια, με επίκεντρο τις σύγχρονες
ανάγκες μας, αντίθετα με τις επιλογές κυβέρνησης - κεφάλαιου - ΕΕ - ΝΑΤΟ. Όσοι δε δεχόμαστε
να μετατραπούμε σε επιχειρηματίες ή σε υπαλλήλους ιδρυμάτων-επιχειρήσεων, έχουμε τη
δύναμη να αντιστρέψουμε την πορεία αυτή!
Στον αγώνα αυτόν έχουμε φυσικούς συμμάχους, αλλά και αντιπάλους. Σύμμαχοι μας είναι οι
υπόλοιποι εργαζόμενοι, ιδιαίτερα οι νέοι επιστήμονες, οι οποίοι έχουν υποστεί κατακρεούργηση
στους μισθούς, στα εργασιακά τους δικαιώματα και στις συνθήκες εργασίας. Είναι οι φοιτητές
που βιώνουν κι αυτοί από πρώτο χέρι τις συνέπειες των αντιλαϊκών αναδιαρθρώσεων, που
επιτείνουν ταξικούς φραγμούς στην εκπαίδευση.
Αντίπαλοί μας είναι όσοι, μέσα κι έξω από τα πανεπιστήμια, στηρίζουν και προωθούν αυτή την
πολιτική, βάζουν πλάτες για να περάσουν οι αναδιαρθρώσεις, που χρυσώνουν το χάπι της
επιχειρηματικότητας, υπονομεύοντας έτσι στην πράξη και τους μισθούς μας καθώς και την
απαίτηση της χρηματοδότησης της εκπαίδευσης στο επίπεδο των αναγκών της.
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Αυξήσεις στους μισθούς, στις συντάξεις, στις κοινωνικές παροχές. Άμεση αναπλήρωση των
μέχρι τώρα απωλειών. Καμία νέα περικοπή σε μισθούς-συντάξεις-εφάπαξ. Σύνταξη στο 80%
του μισθού του τελευταίου εργασιακού έτους.
Να επιστραφούν άμεσα όλα όσα έχουν παρακρατηθεί από το 2012, μαζί με τα δώρα
Χριστουγέννων και Πάσχα και το επίδομα διακοπών.
Νέο μισθολόγιο με γενναία αύξηση στους μισθούς των μελών ΔΕΠ, με άμεση κατάργηση
όλων των μέχρι τώρα περικοπών και κατοχύρωση της πλήρους και αποκλειστικής
απασχόλησης.
Κατάργηση όλων των αντεργατικών αντιλαϊκών νόμων και όλων των μνημονίων.
Κατάργηση του ΕΝΦΙΑ, των χαρατσιών, της φορο-ληστείας. Όχι στη νέα μείωση του
αφορολόγητου ορίου. Αφορολόγητο ατομικό όριο 20.000 ευρώ, προσαυξανόμενο 5.000
ευρώ για κάθε παιδί.
Να μην εφαρμοσθεί και να καταργηθεί αμέσως ο νόμος Κατρούγκαλου. Να μη γίνει ο
επανυπολογισμός στις συντάξεις, να μην καταργηθεί η προσωπική διαφορά, να
επιστραφούν χωρίς καθυστερήσεις και προαπαιτούμενα τα παρακρατηθέντα ποσά.
Προσλήψεις νέων μελών ΔΕΠ για την άμεση κάλυψη των μεγάλων κενών που έχουν
δημιουργηθεί λόγω αποχωρήσεων/συνταξιοδοτήσεων. Δημιουργία νέων θέσεων ΔΕΠ σε
γνωστικά αντικείμενα, όπου υπάρχει έλλειψη. Όχι στην κάλυψη των κενών με έκτακτο
προσωπικό, διάφορων ελαστικών σχέσεων απασχόλησης και με προσόντα αναντίστοιχα
των απαιτούμενων ακαδημαϊκών.
Κατάργηση των ελαστικών μορφών απασχόλησης στο διοικητικό και τεχνικό προσωπικό.
Προσλήψεις μόνιμου προσωπικού με πλήρη εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα στο
επίπεδο των σύγχρονων αναγκών και πλήρες ωράριο εργασίας.
Ουσιαστική αναβάθμιση των πανεπιστημιακών σπουδών. Ένα πτυχίο, πανεπιστημιακού
επιπέδου για κάθε αντικείμενο, ενάντια στα πτυχία πολλών ταχυτήτων σε κάθε επάγγελμα
και στη μετατροπή των σπουδών σε διαρκές κυνήγι προσόντων και πιστοποιήσεων.
Να μπορούν να σπουδάζουν δωρεάν και απρόσκοπτα όλοι οι φοιτητές. Να καταργηθούν τα
δίδακτρα σε όλα τα μεταπτυχιακά.
Άμεσα μέτρα στήριξης των φοιτητών που αναζητούν στέγαση.
Γενναία αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης των ΑΕΙ και των δαπανών του κρατικού
προϋπολογισμού για την Παιδεία, για επαρκή κρατική χρηματοδότηση όλων των
ιδρυμάτων με βάση τις πραγματικές τους ανάγκες.
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