ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ

ΚΙΝΗΣΗ ΑΕΙ

Πρόταση της ΔΗΠΑΚ στην ΕΓ της ΠΟΣΔΕΠ για προκήρυξη απεργίας και
προγραμματισμό κινητοποιήσεων του κλάδου ενάντια στους «κόφτες» των
εργασιακών, ασφαλιστικών συνταξιοδοτικών και μορφωτικών δικαιωμάτων.

Απορρίπτουμε τους «κόφτες» των εργασιακών, ασφαλιστικών
συνταξιοδοτικών και μορφωτικών δικαιωμάτων.
Συναδέλφισσες/οι,
Η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ/ΑΝΕΛ σε αγαστή συνεργασία με το «κουαρτέτο», αγνοώντας τη
λαϊκή κατακραυγή, προχώρησε στην ψήφιση νέου ασφαλιστικού και φορολογικού νομοσχεδίου
το οποίο προβλέπει τη συντριβή των συντάξεων, την κατάργηση των όποιων ασφαλιστικών
δικαιωμάτων είχαν απομείνει και την αύξηση της φοροληστείας εις βάρος των εργαζομένων
και των λαϊκών στρωμάτων. Η σύνταξη θα αποτελείται πλέον από ένα επίδομα πτωχοκομείου
που βαπτίζεται «εθνική σύνταξη» και ένα «ανταποδοτικό» κομμάτι το οποίο μειώνεται και
ως προς το ποσοστό αναπλήρωσής του αλλά και ως προς τον τρόπο υπολογισμού του μιας
που για τον συντάξιμο μισθό θα υπολογίζεται ο μέσος όρος αποδοχών όλου του εργάσιμου
βίου. Αυξάνονται οι εισφορές σε όλους τους μισθωτούς στην επικουρική και μειώνονται τα
μερίσματα και τα εφάπαξ. Περικόπτονται οι αποδιδόμενες συντάξεις στους νυν συνταξιούχους
που λαμβάνουν πάνω από 1150 € (άθροισμα κύριας και επικουρικής). Δημιουργείται μόνιμος
μηχανισμός καθήλωσης και περικοπών των συντάξεων ως ποσοστό επί του ΑΕΠ. Από την
άλλη μεριά το σχέδιο νόμου προβλέπει συρρίκνωση του αφορολόγητου ορίου για μισθωτούς
και συνταξιούχους και περαιτέρω φορολογικές επιβαρύνσεις που ξεκινούν από εισοδήματα
της τάξης των 650€ το μήνα. Αυξάνεται ο Φ.Π.Α. από 23% σε 24%.
Όλα τα μέτρα θα εφαρμοστούν με την ψήφιση του νόμου και θα έχουν αναδρομική ισχύ από
την 1/1/2016, πράγμα που σημαίνει την άμεση μείωση των μισθών λόγω της αυξημένης
παρακράτησης φόρου. Επίσης όσο η λεγόμενη διαπραγμάτευση παραμένει ανοικτή,
συζητούνται επιπλέον μέτρα ύψους 3 δις, ως εγγύηση για την επίτευξη του στόχου του
πρωτογενούς πλεονάσματος 3,5% το 2018. Την ίδια ώρα που τα μέτρα εις βάρος του λαού
δεν έχουν τελειωμό, αποτελεί τουλάχιστον πρόκληση η στάση της κυβέρνησης η οποία το
τελευταίο διάστημα μ’ ένα μπαράζ τροπολογιών νομοθετεί προκλητικές φοροαπαλλαγές προς
τους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους.
Μπροστά σ’ αυτήν την συνεχιζόμενη επίθεση στα ασφαλιστικά δικαιώματα και τη ραγδαία
επιδείνωση της μισθολογικής κατάστασης του ελληνικού λαού έχει ιδιαίτερη σημασία, ως
Πανεπιστημιακοί δάσκαλοι, να δώσουμε το παράδειγμα της αντίστασης και της ανυπακοής. Να
αποτάξουμε τη μοιρολατρία και την υποταγή και να παλέψουμε μαζί με το λαό διεκδικώντας
τη ζωή που μας αξίζει. Η αγωνιστική στάση του συνόλου των εργαζομένων και των λαϊκών
στρωμάτων μπορεί, όχι μόνο να αποτρέψει την εφαρμογή αυτής της βάρβαρης πολιτικής, αλλά

να θέσει τις βάσεις για τη συνολική ανατροπή της σημερινής κατάστασης ανοίγοντας το δρόμο
για συνολικές αλλαγές σε επίπεδο κοινωνίας.

Συνάδελφοι/ισσες,
Να μην πάει ούτε ώρα χαμένη. Καλούμε τους Συλλόγους ΔΕΠ να συμμετάσχουν με
αποφάσεις τους στις εκδηλώσεις ενάντια στο νόμο-λαιμητόμο και το νέο μνημόνιο«κόφτη» των δικαιωμάτων των εργαζομένων. Να οργανώσουν Γενικές Συνελεύσεις των
Συλλόγων μέχρι την πρώτη εβδομάδα του Ιουνίου και να προκηρύξουν 48ωρη
προειδοποιητική απεργία για τις 15-16-Ιουνίου 2016 με αιτήματα:.
Απαιτούμε:
 Άμεση κατάργηση του αντιασφαλιστικού εκτρώματος της κυβέρνησης και των φορολογικών
επιβαρύνσεων των τελευταίων ετών. Αναπλήρωση των μέχρι τώρα περικοπών στους
μισθούς και τις συντάξεις.
 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».
Διαγραφή των χρεών Πανεπιστημίων και ΤΕΙ για ηλεκτρισμό, νερό, αέριο, τηλέφωνο.
 Διορισμοί μελών ΔΕΠ και διοικητικού/τεχνικού προσωπικού. Οργανικές-μόνιμες θέσεις
που να καλύπτουν πλήρως τις ανάγκες των Ιδρυμάτων που να χρηματοδοτούνται πλήρως
και αποκλειστικά από τον κρατικό προϋπολογισμό. Απορρίπτουμε τη συστηματική
υποκατάσταση/αντικατάσταση του ΔΕΠ και του άλλου προσωπικού με εργαζόμενους με
«ευέλικτες» εργασιακές σχέσεις (πανεπιστημιακοί υπότροφοι, μαθητεία διδακτόρων, κ.α.)
 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.
 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.
 Να απαλειφθεί κάθε δυνατότητα επιχειρηματικής δραστηριότητας και δημιουργίας
εταιρειών οποιουδήποτε τύπου για τα ίδια τα πανεπιστήμια και για μέλη ΔΕΠ.

 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.
 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.
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ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΕΠΙΠΕΔΟ. Παροχή υποτροφιών για όλους τους υποψήφιους
διδάκτορες.
ΔΗΠΑΚ ΑΕΙ, 19 Μαΐου 2016

