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ΚΙΝΗΣΗ ΑΕΙ

Η ΣΤΑΣΗ ΜΑΣ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Συνάδελφοι,
Η νέα συγκυβέρνηση Ν∆ - ΠΑΣΟΚ - ∆ΗΜΑΡ δεν πρόκειται να φέρει ανακούφιση στον ελληνικό λαό που δεινοπαθεί από τις
συνέπειες της καπιταλιστικής κρίσης. Η πολυσυζητηµένη επαναδιαπραγµάτευση των όρων των µνηµονίων και της δανειακής σύµβασης,
δεν είναι τίποτε άλλο από µια αναγκαστική προσαρµογή που επιβάλλει το βάθεµα της κρίσης στην Ελλάδα και την ευρωζώνη. Η όποια
επιµήκυνση εφαρµογής των όρων θα αξιοποιηθεί για διέξοδο από την κρίση σε όφελος του κεφαλαίου και θα φορτώνει νέα βάρη στο
λαό, δε θα µαταιώσει τη χρεοκοπία και την εξαθλίωσή του.
Είναι εµπαιγµός και εξαπάτηση ότι µέσω κάποιων "ισοδύναµων µέτρων" δεν θα µειωθούν οι µισθοί και δεν θα υπάρξουν νέοι φόροι. Η
στρατηγική της ΕΕ και των µεγάλων επιχειρηµατιών είναι ξεκάθαρη και συνοµολογηµένη από το κυβερνητικό προσωπικό της χώρας
µας. Είναι η δραστική µείωση του λεγόµενου "εργασιακού κόστους" µέσα από µειώσεις µισθών, η ισοπέδωση των εργασιακών ασφαλιστικών δικαιωµάτων και η διεύρυνση των φοροαπαλλαγών του µεγάλου κεφαλαίου. Με τη συµµετοχή της ∆ΗΜΑΡ στην
κυβέρνηση επιδιώκουν να αποκτήσουν «αριστερό» άλλοθι, να κερδίσουν χρόνο και ανοχή. Μη ξεχνάµε ότι η ∆ΗΜΑΡ στήριξε το νόµο
4009/11 τόσο στη Βουλή, ψηφίζοντας άρθρα του, όσο και στο συνδικαλιστικό χώρο. Στην ΠΟΣ∆ΕΠ, στους συλλόγους αλλά και στα
όργανα των ιδρυµάτων υπεραµύνθηκε της εφαρµογής του νόµου, και των θεµελιωδών Ευρωενωσιακών στρατηγικών υποταγής της
εκπαίδευσης στην επιχειρηµατική κερδοφορία.
Συνάδελφοι,
∆εν υπάρχει χρόνος για χάσιµο και για αναµονή στον αγώνα ενάντια στην πολιτική που υπηρετεί την ΕΕ και τους µεγάλους
επιχειρηµατίες, φορτώνει τις συνέπειες της κρίσης στους εργαζόµενους και εγκλωβίζει τη χώρα στους ιµπεριαλιστικούς σχεδιασµούς,
διαµάχες και πολέµους. ∆εν υπάρχει χρόνος για τις αυταπάτες που καλλιεργούν οι δυνάµεις του ΣΥΡΙΖΑ, για να µη θιχτεί η ρίζα του
κακού: η ΕΕ και το καπιταλιστικό σύστηµα. Βρισκόµαστε µπροστά σε σκληρές δοκιµασίες και νέους µεγάλους κινδύνους. Στα ΑΕΙ τα
προβλήµατα (µειωµένη πάνω από 50% χρηµατοδότηση, κούρεµα καταθέσεων, συρρίκνωση της φοιτητικής µέριµνας, επίθεση στα
εργασιακά δικαιώµατα του προσωπικού) έχουν δηµιουργήσει εκρηκτική κατάσταση.
Η ∆ΗΠΑΚ ΑΕΙ καλεί τους συλλόγους και όλους τους συναδέλφους να βγούµε µπροστά και να διεκδικήσουµε:
•
Τη µη εφαρµογή και τη νοµοθετική κατάργηση του Ν.4009/2011. Παιδεία που θα υπηρετεί τα συµφέροντα και τις ανάγκες του
ελληνικού λαού και όχι του κεφαλαίου.
•
Να αυξηθεί άµεσα η χρηµατοδότηση των ΑΕΙ για την αντιµετώπιση των µεγάλων αναγκών λειτουργίας και διοίκησής τους.
•
Να καλύψει το κράτος άµεσα όλες τις απώλειες από το "κούρεµα" των καταθέσεων των ΑΕΙ, των ασφαλιστικών ταµείων και των
νοσοκοµείων.
•
Να µην εφαρµοστούν διατάξεις που προωθούν τις αντιδραστικές αναδιαρθρώσεις στα ΑΕΙ (ECTS, παράρτηµα διπλώµατος,
«επιχειρηµατικοτητα» ιδρυµάτων και φοιτητών, διασφάλιση ποιότητας/«αξιολόγηση», διαγραφές φοιτητών, επώνυµες έδρες, κτλ).
•
Οι διαδικασίες της εκλογής, της εξέλιξης και της µονιµοποίησης των µελών ∆ΕΠ να γίνονται µε ευθύνη των Τµηµάτων και
σύµφωνα µε τις ισχύουσες προ του 4009/2011 διατάξεις.
•
Να προχωρήσουν άµεσα οι διορισµοί των ήδη εκλεγµένων µελών ∆ΕΠ. Να καλυφθούν άµεσα όλα τα κενά σε ∆ιδακτικό και
∆ιοικητικό προσωπικό.
•
Να αναγνωρίζεται πλήρως η προϋπηρεσία και να χορηγείται το επίδοµα σε όλα τα νέα µέλη ∆ΕΠ.
•
Καµία νέα περικοπή στις αµοιβές µας και επιστροφή των µέχρι τώρα περικοπών. Ούτε σκέψη για περικοπές στο εφάπαξ.
•
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 του τελευταίου
εργασιακού έτους, και ε) την αξιοπρεπή, δωρεάν και χωρίς χαράτσια ιατροφαρµακευτική περίθαλψη σε ένα αναβαθµισµένο
δηµόσιο σύστηµα Υγείας.
•
Να καταργηθεί η εργασιακή βαρβαρότητα που επιβάλλεται µέσω των ατοµικών συµβάσεων έργου στους νέους ερευνητές.
Συλλογικές συµβάσεις εργασίας και πλήρη δικαιώµατα για όλους τους εργαζόµενους στα ΑΕΙ.
•
Απαιτούµε να σταµατήσει η «βιοµηχανία» πολιτικών/συνδικαλιστικών διώξεων κατά µελών της πανεπιστηµιακής κοινότητας.
•
Καµιά εκλογή οργάνων διοίκησης µε το νέο θεσµικό πλαίσιο. Παράταση της θητείας των εκλεγµένων οργάνων των ιδρυµάτων που
λήγει άµεσα η θητεία τους.

Αγωνιζόµαστε ενάντια στην πολιτική που καταδικάζει το επιστηµονικό και κοινωνικό µας µέλλον
και το µέλλον του τόπου µας. Απαιτούµε ένα καλύτερο αύριο.
∆ιεκδικούµε σύγχρονη Ανώτατη Εκπαίδευση, υψηλού επιπέδου, πραγµατικά ∆ηµόσια, ∆ωρεάν µε δηµοκρατική
λειτουργία, στην υπηρεσία του λαού και όχι επιχειρηµατικών ή άλλων συµφερόντων.
∆ΗΠΑΚ ΑΕΙ, 26 Ιουνίου 2012

