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ΚΙΝΗΣΗ ΑΕΙ

ΟΛΟΙ ΣΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑ ΣΤΙΣ 26/9 – ΝΑ ΜΗ ΠΕΡΑΣΟΥΝ ΤΑ ΝΕΑ ΜΕΤΡΑ
Η συγκυβέρνηση Ν∆-ΠΑΣΟΚ-∆ΗΜΑΡ µε τη στήριξη της ΕΕ και του ∆ΝΤ:
• 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 (φοροαφαίµαξη, µείωση του εφάπαξ, των
συντάξεων, γενική άνοδος των τιµών, εφεδρεία, διάλυση του δηµόσιου συστήµατος Υγείας-Πρόνοιας,
ξεπούληµα δηµόσιας περιουσίας).
• Εξαγγέλλει νέες περικοπές των µισθών σε Πανεπιστήµια και ΤΕΙ που έρχονται να προστεθούν στις
ήδη κατά 25% τουλάχιστον µειώσεις των µισθών που έχουµε υποστεί από το 2009.
• ∆ιαλύει τα ΑΕΙ, καθώς δεν χορηγεί πιστώσεις για διδάσκοντες Π∆407/80 και συµβασιούχους ΤΕΙ,
δεν προχωρά στους διορισµούς των εκλεγµένων µελών ∆ΕΠ σε Πανεπιστήµια και ΤΕΙ καθώς και
ΕΕ∆ΙΠ, περικόπτει συντριπτικά τις λειτουργικές δαπάνες και τις δαπάνες για σίτιση και στέγαση,
ολοκληρώνοντας τη συρρίκνωση µε το σχέδιο ΑΘΗΝΑ. Επιβάλλει δίδακτρα σε όλα τα µεταπτυχιακά,
και καταργεί πλήρως το δωρεάν σύγγραµµα.
• Επιδιώκει να εφαρµόσει τους νόµους 4009/11 και 4076/12 (πιστή εφαρµογή των στόχων της
διαδικασίας της Μπολόνια και των κατευθύνσεων της ΕΕ) που εµπορευµατοποιούν περαιτέρω την
Ανώτατη Εκπαίδευση την οδηγούν στην ιδιωτικοποίηση, διαλύουν τις εργασιακές σχέσεις,
µετατρέπουν τους φοιτητές σε πελάτες επιχειρηµατικών οργανισµών.
Η ∆ΗΠΑΚ καλεί όλους τους συνάδελφους σε Πανεπιστήµια και ΤΕΙ να συµµετάσχουν µαζικά στην
24 γενική πανελλαδική απεργία, να ενισχύσουν τις συγκεντρώσεις του ΠΑΜΕ. Να απαιτήσουν:
•

•
•

•
•
•

•

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. 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 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.

Αγωνιζόµαστε µαζί µε τους φοιτητές και τους εργαζόµενους στα ΑΕΙ, µαζί µε τους εργαζόµενους
όλης της χώρας ενάντια στις επιλογές της κυβέρνησης, της ΕΕ, του ∆ΝΤ. ∆υναµώνουµε την πάλη
για αποδέσµευση από την ΕΕ, µονοµερή διαγραφή του χρέους και για τη δηµιουργία πολιτικών
προϋποθέσεων να πάρει ο λαός την οικονοµία στα χέρια του κοινωνικοποιώντας τα µονοπώλια, να
γίνει ιδιοκτήτης του πλούτου που παράγει.
∆ΗΠΑΚ ΑΕΙ, 24/09/2012

