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ΚΑΛΕΣΜΑ για ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΠΕΡΓΙΑΣ στις 23 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
Η άνευ προηγουμένου επίθεση Κυβέρνησης/ΕΕ/ΔΝΤ στο βιοτικό επίπεδο και στους όρους/συνθήκες εργασίας των
εργαζομένων της χώρας συνεχίζεται. Οι αυξήσεις στα καύσιμα, στα διόδια, στα εισιτήρια αστικών συγκοινωνιών, στους
λογαριασμούς της ΔΕΗ, το νέο μισθολόγιο για το Δημόσιο, οι σχεδιαζόμενες μειώσεις στη φορολογία των επιχειρήσεων και
των κερδών των μετόχων, αποδεικνύουν ότι η κυβέρνηση προχωρά σταθερά στη διαχείριση της οικονομικής κρίσης του
καπιταλισμού και την έξοδο απ' αυτήν σε βάρος των εργαζομένων, των λαϊκών στρωμάτων και σε όφελος του κεφαλαίου.
Η πρόσφατη σύνοδος κορυφής της ΕΕ ανάμεσα στα άλλα επιβεβαίωσε ότι η ουσία του "συμφώνου ανταγωνιστικότητας" είναι
η εξασφάλιση της κερδοφορίας του κεφαλαίου, με ισόβια λιτότητα και φτώχεια για τους εργαζόμενους. Το χρέος, για μια
ακόμα φορά, γίνεται πρόσχημα και μπαμπούλας για την επιβολή συνθηκών ολοένα πιο βαθιάς εκμετάλλευσης, ώστε να
ανακάμψει το κεφάλαιο. Με σημαία την ανταγωνιστικότητα ετοιμάζονται νέα αντιλαϊκά μέτρα που θα επιβαρύνουν ακόμα
περισσότερο τους λαούς που ήδη πληρώνουν την κρίση. Στο στόχαστρο μπαίνουν ξανά τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης, οι
παροχές των ασφαλιστικών ταμείων, οι μισθοί (παράλληλα με τη μείωση της φορολογίας του κεφαλαίου), προωθείται η
συνταγματική κατοχύρωση της πολιτικής περικοπών των όποιων κοινωνικών δαπανών απέμειναν και η ένταση του
ασφυκτικού ελέγχου στα κράτη μέλη για την αποτελεσματική εφαρμογή των αντιδραστικών αναδιαρθρώσεων.
Η πολιτική εξαθλίωσης των εργαζομένων όλων των κλάδων από πλευράς Κυβέρνησης/ΕΕ/ΔΝΤ εφαρμόζεται και στο
Πανεπιστήμιο. Ο δραστικός περιορισμός των κονδυλίων του προϋπολογισμού για την Παιδεία, η μείωση των μισθών μας, το
πάγωμα των διορισμών εκλεγμένων μελών ΔΕΠ, η μείωση του αριθμού των διδασκόντων ΠΔ407 και η αναγνώριση
λιγότερων ωρών διδασκαλίας στις συμβάσεις, η μη πληρωμή των δεδουλευμένων από τον Οκτώβριο των εκτάκτων στα ΤΕΙ,
το κόψιμο και αυτών των πενιχρών υποτροφιών ΙΚΥ, συμβαδίζουν με το πλαίσιο αλλαγών που προωθεί η κυβέρνηση.
Οδηγούν γρηγορότερα από ποτέ τα πανεπιστήμια στον δρόμο της εμπορευματοποίησης.
Η διαβούλευση απέδειξε τον προσχηματικό της χαρακτήρα. Η κυβέρνηση εμμένει στις αρχές της για την μετατροπή της
γνώσης σε εμπόρευμα, για τη μετατροπή των ΑΕΙ σε επιχειρήσεις, με τους επιχειρηματίες επίσημα στη διοίκηση, με
οικονομικά-ανταποδοτική αξιολόγηση και με γενίκευση των ελαστικών σχέσεων εργασίας. Οι επιλογές της θα φέρουν την
αναπόφευκτη υποβάθμιση σειράς Τμημάτων και επιστημονικών αντικειμένων, ειδικά στα περιφερειακά Ιδρύματα. Στα
πλαίσια αυτά η κυβέρνηση, αξιοποιεί κάθε «αφορμή» για επίθεση στο άσυλο με στόχο την τελική κατάργησή του.
Είναι φανερό περισσότερο από ποτέ ότι δεν χωράνε ατομικές λύσεις, ο συλλογικός αγώνας και η συμπόρευση με το λαϊκό
κίνημα είναι η μόνη διέξοδος. Είναι η ώρα να υπάρξει οργανωμένη αντίδραση σε αυτήν την επέλαση από το επιστημονικό
δυναμικό, τους φοιτητές, το σύνολο των εργαζομένων που πλήττονται από την αντιλαϊκή πολιτική της κυβέρνησης του
ΠΑΣΟΚ, του μνημονίου, της Ε.Ε. και των υποστηριχτών της.
Στην κατεύθυνση αυτή η ∆ΗΠΑΚ καλεί τους συναδέλφους να εκφράσουν την αλληλεγγύη τους στις αγωνιστικές
κινητοποιήσεις των διδασκόντων ΠΔ407 και των εκτάκτων ΤΕΙ. Καλεί τους συλλόγους ΔΕΠ/ΕΠ/εκτάκτων ΤΕΙ να
προκηρύξουν 24ωρη απεργία για τις 23 Φεβρουαρίου. Να εκφράσουμε έμπρακτα την αντίθεσή μας στα αντιλαϊκά μέτρα της
κυβέρνησης και στην εφαρμογή του «μνημονίου για την Ανώτατη Εκπαίδευση». Να απομονώσουμε τις συνδικαλιστικές
ηγεσίες (ΓΣΕΕ, ΑΔΕΔΥ, ΠΟΣΔΕΠ, ΟΣΕΠ ΤΕΙ) που αποτελούν στήριγμα για την κυβερνητική πολιτική. Να ενώσουμε τις
δυνάμεις μας με το Μέτωπο Αγώνα Σπουδαστών, το ΠΑΜΕ, το κίνημα των επαγγελματιών και των μικρομεσαίων αγροτών.
Να αγωνιστούμε για:
 Παιδεία που θα υπηρετεί τα συμφέροντα και τις ανάγκες του λαού και όχι του κεφαλαίου.
 Ανώτατη Εκπαίδευση ενιαία, αποκλειστικά δημόσια και δωρεάν.
 Προγράμματα σπουδών ανά επιστημονικό αντικείμενο που θα παρέχουν επιστημονική ειδίκευση και πλήρη
επαγγελματική επάρκεια με την απόκτηση του πτυχίου.
 Γενναία δημόσια χρηματοδότηση των ΑΕΙ, ώστε να καλύπτονται όλες οι ανάγκες της λειτουργίας τους.
 Να πάρουμε πίσω τα χρήματα που μας έχουν παρακρατήσει με τις περικοπές και την κατάργηση των δώρων
 Να καταργηθεί ο ΦΠΑ στα είδη πρώτης ανάγκης, οι ειδικοί φόροι στα καύσιμα, οι αυξήσεις στις συγκοινωνίες.
 Να διοριστούν άμεσα όλα τα εκλεγμένα μέλη ΔΕΠ.
 Να καταργηθεί το Π.Δ. 407/80 και οι προσλήψεις διδασκόντων να πραγματοποιούνται με την κανονική διαδικασία
προκήρυξης θέσεων ΔΕΠ, με βάση τις πραγματικές ανάγκες των πανεπιστημίων της χώρας.
 Να μονιμοποιηθούν οι συμβασιούχοι εργαζόμενοι στα ΤΕΙ. Μόνιμη σταθερή δουλειά για όλους.
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