∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ

ΚΙΝΗΣΗ ΑΕΙ

ΟΛΟΙ ΣΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑ στις 10 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
Η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ κλιμακώνει την επίθεση σε βάρος των λαϊκών στρωμάτων, με νέες αντιδραστικές
αλλαγές στο Ασφαλιστικό, στο Εργασιακό, στο Φορολογικό, με μείωση μισθών, με χιλιάδες κομμένες θέσεις
εργασίας στο ∆ημόσιο, με αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης, με περικοπές δημόσιων δαπανών για
κοινωνικές ανάγκες, με μέτρα για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του κεφαλαίου, με προώθηση
αντιδραστικών μεταρρυθμίσεων στη ∆ημόσια ∆ιοίκηση. Οι δομικές αλλαγές, που θα ακολουθήσουν στην Κοινωνική
Ασφάλιση και στο Φορολογικό, θα σηματοδοτήσουν τη χειροτέρευση της θέσης των λαϊκών στρωμάτων. Τα άγρια
αυτά μέτρα που λαμβάνει η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ σε συνεργασία με την ΕΕ ούτε δίκαια, ούτε οδυνηρά για όλους
είναι. Είναι οδυνηρά μόνο για τους εργαζόμενους, προκειμένου να χρηματοδοτηθεί ξανά από το κράτος η υψηλή
κερδοφορία των μεγάλων επιχειρηματιών.
Η κυβέρνηση προσπαθεί να μας πείσει ότι η υποστήριξη των μέτρων λιτότητας είναι προς όφελος όλων μας. Το
αντίθετο δείχνει το πρόγραμμα επιδότησης των ασφαλιστικών εισφορών, με το οποίο 750 εκατομμύρια ευρώ θα
καταλήξουν στα συρτάρια των επιχειρήσεων, και το Επιχειρησιακό Σχέδιο που ακολουθεί, το οποίο είχε
επεξεργαστεί η Ν∆, σύμφωνα και με τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με το οποίο σχεδόν 3
δισεκατομμύρια ευρώ θα στηρίξουν τους... αναξιοπαθούντες κεφαλαιοκράτες. Η κερδοφορία των μεγάλων
επιχειρήσεων που ελέγχουν όλους τους βασικούς κλάδους της παραγωγής και της οικονομικής δραστηριότητας
εξακολουθεί και παραμένει στο απυρόβλητο της καπιταλιστικής κρίσης, με νέο πακτωλό κερδών το 2009. Μεγάλο
μέρος των 28 δισ. που διατέθηκαν στις Τράπεζες χρησιμοποιήθηκαν για την επαναχρηματοδότηση του ∆ημόσιου
με πρόσθετα για τις Τράπεζες κέρδη.
Η συστηματική παρουσίαση της Ελλάδας στο χείλος της χρεοκοπίας στοχεύει στη λεηλασία του ελληνικού λαού
προς όφελος όλων των μερίδων της ολιγαρχίας, εντός και εκτός Ελλάδας.
Η ∆ΗΠΑΚ πιστεύει ότι η πολιτική της κυβέρνησης είναι ξεκάθαρη τόσο για την διέξοδο από την οικονομική και
κοινωνική κρίση όσο και για τα θέματα της Παιδείας. Όσο δεν αντιδράμε, τόσο η ένταση της αντιλαϊκής επίθεσης
θα δυναμώνει, τόσο δυσκολότερες ημέρες θα έρθουν για τους περισσότερους συναδέλφους. Καλούμε τους
συναδέλφους να ενώσουμε τη φωνή μας με τους άλλους εργαζόμενους του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, και
την ΕΓ της ΠΟΣ∆ΕΠ να προκηρύξει προειδοποιητική απεργία για στις 10 Φεβρουαρίου με βασικά αιτήματα:
• Κατάργηση του επιδοματικού χαρακτήρα του μισθολογίου με την ενσωμάτωση όλων των επιδομάτων στο
βασικό μισθό, και νέο ενιαίο μισθολόγιο με βάση τις 2000 ευρώ καθαρά για τον πρωτοδιόριστο λέκτορα.
• Πλήρη και αποκλειστική απασχόληση.
• Καθιέρωση της σύνταξης στο 80% του μισθού του τελευταίου εργασιακού έτους.
• Αύξηση του διδακτικού και άλλου προσωπικού, με μόνιμη και σταθερή δουλειά. Μονιμοποίηση των έκτακτων.
• Χρηματοδότηση της δημόσιας Παιδείας τουλάχιστον στο 15% του κρατικού προϋπολογισμού και τριπλασιασμό
των δαπανών της έρευνας.
• Κατάργηση κάθε επιχειρηματικής δράσης στην Παιδεία.
• Να μην ενσωματωθεί η οδηγία 36/05 για τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων των ΚΕΣ.
• Όχι στη λειτουργία των ΚΕΣ ως παραρτημάτων αλλοδαπών ιδρυμάτων. Κατάργηση του Νόμου για τα ΚΕΣ.
• Αποτροπή της επιβολής του συστήματος αξιολόγησης των ιδρυμάτων και του διδακτικού προσωπικού, με
κριτήρια εξωπανεπιστημιακά – επιχειρηματικά.
• Υπεράσπιση του ασύλου.

Καλούμε τους συναδέλφους σε Πανεπιστήμια και ΤΕΙ να συμμετάσχουν στην απεργία στις 10 Φεβρουαρίου
Να μη φορτωθούμε εμείς και οι άλλοι εργαζόμενοι τα βάρη της κρίσης. Την κρίση να της πληρώσουν αυτοί
που τη δημιούργησαν.
∆ΗΠΑΚ ΑΕΙ, 4 Φεβρουαρίου 2010

