Όλοι στην Απεργία στις 4/2
Να μη περάσει το αντιασφαλιστικό έγκλημα της κυβέρνησης
Η ΔΗΠΑΚ καλεί όλους τους συναδέλφους, το σύνολο της ακαδημαϊκής κοινότητας, σε συναγερμό.
Με το σχηματισμό της η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ ψηφίζει δεκάδες μέτρα, που καταργούν τις
κατακτήσεις των εργαζομένων των τελευταίων 150 χρόνων και μεταφέρουν το σύνολο του
κόστους της ασφάλισης, της υγείας, της εκπαίδευσης, της σύνταξης στους ώμους τους. Είναι
μέτρα πρωτοφανούς σκληρότητας, που με τις οδηγίες ΕΕ, ΔΝΤ, ΕΚΤ συνεχίζουν την επίθεση που
ξεκίνησαν οι προηγούμενες κυβερνήσεις της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ, με στόχο να αποτελειώσουν ότι
έχει απομένει από την Κοινωνική Ασφάλιση, να διαλύσει τον κοινωνικό χαρακτήρα της.
Η λεηλασία των ταμείων και ο αντιασφαλιστικός σχεδιασμός αποτελούν ένα τεράστιο αντεργατικό
έγκλημα, προμελετημένο και διαρκείας. Με το νέα μέτρα, συνεχίζονται οι διαχρονικές
«απαλοτριώσεις» των αποθεματικών τους, η πλήρης παράδοσή τους στις ασφαλιστικές εταιρείες,
τους τραπεζίτες και στους επιχειρηματίες της υγείας. Οι νέες μειώσεις και εξισώσεις προς τα
κάτω σε συντάξεις και δικαιώματα, το χτύπημα της υγείας και της πρόνοιας, η απαλλαγή του
κράτους και της εργοδοσίας από τα δήθεν βάρη του ασφαλιστικού, αφορά το σύνολο των
εργαζομένων. Καμιά κατηγορία, κανένας κλάδος δεν θα διασωθεί μόνος του.
Παράλληλα η κυβέρνηση προωθεί το «επιχειρηματικό πανεπιστήμιο», χωρίς να υπολείπεται σε
ζήλο από τους προκατόχους της. Στο οπλοστάσιο της κυβέρνησης προστίθεται και η λεγόμενη
«εργαλειοθήκη» του ΟΟΣΑ. Η οικονομική ασφυξία που επιβάλλεται, λειτουργεί ως εργαλείο
για την εξώθηση των ΑΕΙ σε πλήρη λειτουργία με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια, στα
«αναπτυξιακά» δάνεια από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, με τη σύναψη ιδρυματικών
μνημονίων. Οδηγεί στην γενικευμένη επιβολή διδάκτρων, στη de facto υλοποίηση του νέου
«σχεδίου Αθηνά», στη διάλυση των εργασιακών σχέσεων του προσωπικού, στην επιβολή
νέων ταξικών φραγμών στην ανώτατη εκπαίδευση για τα παιδιά των λαϊκών οικογενειών. Οι
«νέες προκηρύξεις» θέσεων διδακτικού προσωπικού, που εξαγγέλλονται κάθε λίγο, δεν
καλύπτουν παρά ένα ελάχιστο ποσοστό των αποχωρήσεων από συνταξιοδότηση και δεν
συνοδεύονται από αντίστοιχα κονδύλια!!! Ελλείψει διδακτικού προσωπικού συνάπτονται συμβάσεις
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου έργου με εξευτελιστικούς όρους εργασίας, με τους λεγόμενους
"πανεπιστημιακούς υποτρόφους". Παραπέρα αλλοίωση των εργασιακών σχέσεων προωθείται με
την επικείμενη πρόσληψη, επίσης με εξευτελιστικούς όρους, νέων διδακτόρων για απόκτηση δήθεν
διδακτικής εμπειρίας.
Τα μέτρα της κυβέρνησης στο σύνολο τους, εντάσσονται στη στρατηγική που χαράχθηκε εδώ
και χρόνια, προ κρίσης, για την ανάκαμψη και αύξηση της καπιταλιστικής κερδοφορίας σε
βάρος των εργαζομένων. Η συγκυρία αξιοποιείται ως πρόσχημα για την επιτάχυνση της
υλοποίησής τους. Δεν πρόκειται για μέτρα ώστε να ξεπεραστεί μια «δυσκολία», πρόκειται για
μέτρα που θα καταδικάσουν μόνιμα στη φτώχεια τα πλατιά λαϊκά στρώματα. Ο κρατικός
προϋπολογισμός του 2016 προβλέπει περικοπές 2,6 δισ. ευρώ που αφορούν περιστολές,
μειώσεις στους μισθούς, στις συντάξεις και στη χρηματοδότηση της πρόνοιας, των
ασφαλιστικών ταμείων, της περίθαλψης. Και ενώ οι εργαζόμενοι υφίστανται αυτές τις
περικοπές οι «συστημικές» τράπεζες έχουν λάβει 210 δις ως δήθεν εγγυήσεις που
εξανεμίσθηκαν με την «ανακεφαλαιοποίηση».
Η κυβέρνηση δεν πρόκειται να σταματήσει από μόνη της, το κεφάλαιο είναι αχόρταγο. Υπάρχει
επιτακτική ανάγκη λαϊκής αντεπίθεσης στην πολιτική που ολοκληρώνει μία-μία κάθε «βρώμικη»
δουλειά που άφησαν στη μέση οι προηγούμενες κυβερνήσεις.

Υπερασπιζόμαστε τα μισθολογικά/ασφαλιστικά δικαιώματά μας, απορρίπτουμε και καταδικάζουμε
τα μέτρα κυβέρνησης-ΕΕ-ΔΝΤ και της «εργαλειοθήκης του ΟΟΣΑ». Διεκδικούμε μαζικά και
αγωνιστικά:
1. Να μη κατατεθεί ο νέος αντιασφαλιστικός νόμος. Καμία περικοπή στις δαπάνες για μισθούς,
συντάξεις, εφάπαξ, ασφαλιστικό και άμεση επιστροφή των προηγούμενων περικοπών
2. Κάλυψη του συνόλου των εκπαιδευτικών και ερευνητικών αναγκών αποκλειστικά από τον
κρατικό προϋπολογισμό. Κάλυψη των ελλείψεων της δημόσιας εκπαίδευσης (μόνιμο
εκπαιδευτικό, διοικητικό και τεχνικό προσωπικό, υλικοτεχνική υποδομή, πρόσβαση στη διεθνή
βιβλιογραφία, δωρεάν παροχή βιβλίων και συγγραμμάτων, σίτιση-στέγαση για όλους, κ.ά.).
Κάλυψη όλων των απωλειών από το «κούρεμα» των αποθεματικών των ΑΕΙ. Επιστροφή των
ταμειακών αποθεματικών με τα οποία η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ με πράξη
νομοθετικού περιεχομένου πλήρωσε τις δόσεις προς το ΔΝΤ «στην ώρα τους».
3. Διορισμοί μελών ΔΕΠ και διοικητικού/τεχνικού προσωπικού. Οργανικές-μόνιμες θέσεις
που να καλύπτουν πλήρως τις ανάγκες των Ιδρυμάτων.
4. Διαγραφή των χρεών Πανεπιστημίων και ΤΕΙ για ηλεκτρισμό, νερό, αέριο, τηλέφωνο.
5. Να θεσμοθετηθεί η πλήρης και αποκλειστική απασχόληση για το σύνολο του ΔΕΠ με νέο
πανεπιστημιακό μισθολόγιο με άξονες: (α) κατάργηση του επιδοματικού χαρακτήρα με
ενσωμάτωση όλων των επιδομάτων στο βασικό μισθό, (β) αναγκαίες αυξήσεις για αξιοπρεπή
διαβίωση και επιστημονική ενημέρωση, κλιμάκωση των μισθών με μεγαλύτερες αυξήσεις για
τις κατώτερες βαθμίδες, (γ) καθιέρωση της σύνταξης στο 80% του μισθού του τελευταίου
εργασιακού έτους, (δ) αξιοπρεπή, δωρεάν και χωρίς χαράτσια ιατροφαρμακευτική περίθαλψη
σε ένα αναβαθμισμένο δημόσιο σύστημα Υγείας.
6. Να καταργηθεί το αντιδραστικό νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τα ΑΕΙ (ν. 4009/11,
4076/12, κτλ). Να μην εφαρμοστούν οι αντιδραστικές αναδιαρθρώσεις που στοχεύουν στην
μετατροπή των πανεπιστημίων σε επιχειρήσεις και στη διαμόρφωση ευέλικτων αναλώσιμων
εργαζόμενων, πηγή φτηνής εργατικής δύναμης.
7. Να απαλειφθεί κάθε δυνατότητα επιχειρηματικής δραστηριότητας και δημιουργίας εταιρειών
οποιουδήποτε τύπου για τα ίδια τα πανεπιστήμια και για μέλη ΔΕΠ.
8. Να μην επιτρέπεται η λειτουργία ιδιωτικών πανεπιστημίων υπό μορφή κολεγίων, να
καταργηθεί το «εθνικό πλαίσιο» επαγγελματικών προσόντων, να μην εφαρμοστεί η εξίσωση
των τρίχρονων σπουδών με τις τετράχρονες και πεντάχρονες των ΑΕΙ.
9. Να παρθούν μέτρα ώστε να μην εγκαταλείψει κανένας φοιτητής τις σπουδές του για
οικονομικούς λόγους. Άμεση οικονομική ενίσχυση της φοιτητικής μέριμνας και της δωρεάν
διανομής συγγραμμάτων. Δωρεάν στέγαση-σίτιση για όλους όσοι σπουδάζουν μακριά από τις
οικογένειές τους. ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΚΑΘΕ ΜΟΡΦΗΣ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ ΣΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ
ΕΠΙΠΕΔΟ. Παροχή υποτροφιών για όλους τους υποψήφιους διδάκτορες.
10. Γενναία αύξηση των δημόσιων δαπανών με ισότιμη χρηματοδότηση της έρευνας από το
ΥΠΕΠΘ, για όλες τις επιστήμες και για όλα τα μέλη ΔΕΠ. Συμβάσεις ορισμένου χρόνου με
πλήρη εργασιακά δικαιώματα και κατάργηση των συμβάσεων έργου.

Όλοι στις διαδηλώσεις του ΠΑΜΕ στις 23 Γενάρη
Στις 4 Φεβρουαρίου κανένας συνάδελφος, κανένας φοιτητής στα αμφιθέατρα
Για να πάρει πίσω η κυβέρνηση το αντιασφαλιστικό έκτρωμα που ετοιμάζει
ΔΗΠΑΚ ΑΕΙ
20 Ιανουαρίου 2016

