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Συνάδελφοι, συναδέλφισσες,
Νέα ολοµέτωπη επίθεση στο σύνολο των εργαζοµένων ετοιµάζεται να εξαπολήσει η κυβέρνηση
του ΠΑΣΟΚ µαζί µε την ΕΕ και το ∆ΝΤ, µε την ουσιαστική στήριξη Ν∆ και ΛΑΟΣ,
επικυρώνοντας το νέο πακέτο µέτρων 26 δις Ευρώ του Μεσοπρόθεσµου ∆ηµοσιονοµικού
Πλαισίου Στήριξης. Ταυτόχρονα ετοιµάζει για ξεπούληµα ότι έχει αποµείνει από τη ∆ηµόσια
περιουσία µε σκοπό νέους ορίζοντες κερδοσκοπίας του µεγάλου κεφαλαίου εις βάρος του
Λαϊκού συµφέροντος. Οι εργαζόµενοι καλούνται να επωµιστούν νέα βάρη που τους οδηγούν µε
µαθηµατική ακρίβεια στην εξαθλίωση.
Στο χώρο της Ανώτατης Εκπαίδευσης οι αντιδραστικές αναδιαρθρώσεις στην κατεύθυνση της
παραπέρα επιχειρηµατικοποίησης – ιδιωτικοποίησης προχωρούν (∆ΙΟΦΑΝΤΟΣ, συγγράµµατα
- διδακτικές σηµειώσεις, χρηµατοδότηση επιχειρήσεων από ΕΣΠΑ για ανάπτυξη της έρευνας)
ανεξαρτήτως νέου νόµου πλαισίου.
Ο οικονοµικός στραγγαλισµός που έχει επιβάλει η κυβέρνηση οδηγεί σε αδυναµία λειτουργίας τα
πανεπιστήµια και ιδιαίτερα τα ΤΕΙ. Η κυβέρνηση απαιτεί παραπέρα περικοπές στους
προϋπολογισµούς των Ιδρυµάτων, που ήδη σε ορισµένες περιπτώσεις ξεπέρασαν το 50%. Το
πάγωµα των διορισµών και των εξελίξεων και η γενικότερη συρρίκνωση του διδακτικού
προσωπικού (διδάσκοντες Π∆407, έκτακτοι ΤΕΙ) οδηγεί πολλά τµήµατα σε αδυναµία
λειτουργίας και υλοποίησης των προγραµµάτων τους. Στα παραπάνω προστίθεται και η
πρόσφατη απαράδεκτη και απαξιωτική «οδηγία» του υφυπουργού για πάγωµα των διαδικασιών
εκλογής - εξέλιξης.
Η αντιλαϊκή πολιτική έχει ως συνέπεια την παραπέρα υποβάθµιση του βιοτικού µας επιπέδου,
ιδιαίτερα την οικονοµική εξαθλίωση των συµβασιούχων, ενώ το «νέο µισθολόγιο» θα φέρει νέα
µείωση στις αποδοχές µας.
Η επίκληση των συµπερασµάτων διάφορων επιτροπών, «σοφών», προσωπικοτήτων, που
στηρίζουν την πολιτική της κυβέρνησης και του «µνηµονίου για την Παιδεία», προσδίδοντάς
τους «αντικειµενικότητα» και «επιστηµονικότητα», δεν µπορεί να κρύψουν την επιδίωξη για
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.
Μπροστά σε αυτήν της κατάσταση η πλειοψηφία της ΕΓ (ΚΙΠΑΝ, ΑΡΜΕ, ΑΣΚΕΥ/γιατροί)
καταψήφισε την πρόταση για προκήρυξη απεργίας και κοινή δράση µε τους άλλους
εργαζόµενους στις 11/5 και αποφάσισε να προτείνει στους συλλόγους να οργανώσουν
συζητήσεις ενηµέρωσης/ζύµωσης για τα προβλήµατα του κλάδου και να προχωρήσει στη
µεγαλειώδη «αγωνιστική» ενέργεια της κατάθεσης µηνυτήριας αναφοράς για το θέµα του
παγώµατος των εξελίξεων.

Απέδειξαν για µια ακόµη φορά ότι αποτελούν τους πιο «συνεπείς» εκπρόσωπους κυβερνητικού
συνδικαλισµού και ότι επιδίωξή τους είναι να συµβάλλουν στην υλοποίηση των κυβερνητικών
σχεδίων µε τον πιο ανώδυνο τρόπο. Συστηµατικά παρεµποδίζουν κάθε µορφή
διεκδίκησης/κινητοποίησης. Προβάλλουν ως «αγώνες» τις συναντήσεις µε το υπουργείο, τις
συνεντεύξεις και τις επικλήσεις προσφυγής σε ένδικα µέσα. ∆ρουν πυροσβεστικά προς την
αγωνία των συναδέλφων στηρίζοντας τα επιχειρήµατα του Υπουργείου που µας κοροϊδεύει από
την αρχή για το πάγωµα των διορισµών και των εξελίξεων. Αποπροσανατολίζουν τους
συνάδελφους προβάλλοντας συστηµατικά την δική µας βόλεψη λόγω της «ιδιαιτερότητας» του
κλάδου.
Η ∆ΗΠΑΚ εισηγείται στους συλλόγους µελών ∆ΕΠ, την προκήρυξη απεργίας στις 11/5 για την
υπεράσπιση του βιοτικού µας επιπέδου και των συνθηκών διδασκαλίας και έρευνας.
Συµµετέχοντας µαζί µε τους άλλους εργαζόµενους της χώρας στην πανελλαδική απεργία στον
δηµόσιο και τον ιδιωτικό τοµέα.
Η ∆ΗΠΑΚ καλεί τους συναδέλφους να αγωνιστούν ενάντια στα νέα µέτρα, στο ξεπούληµα της
δηµόσιας περιουσίας, στο µνηµόνιο κυβέρνησης/τρόικας, στα σύµφωνα σταθερότητας της ΕΕ,
ενάντια στο µνηµόνιο για την Παιδεία. Να διεκδικήσουµε:
• Άµεση και γενναία δηµόσια χρηµατοδότηση της Παιδείας για την αντιµετώπιση των
ζητηµάτων υποδοµής, διδακτικού προσωπικού και έρευνας.
• Να διοριστούν άµεσα όλα τα εκλεγµένα µέλη ∆ΕΠ. Να προχωρήσουν οι εξελίξεις µελών
∆ΕΠ. Να καταργηθεί το Π.∆. 407/80 και να προκηρυχθούν θέσεις ∆ΕΠ µε βάση τις
πραγµατικές ανάγκες των πανεπιστηµίων της χώρας.
• Να µονιµοποιηθούν οι συµβασιούχοι εργαζόµενοι στα ΤΕΙ. Μόνιµη σταθερή δουλειά για
όλους.
• Νέο ακαδηµαϊκό µισθολόγιο µε ενσωµάτωση των επιδοµάτων και κλιµάκωση των µισθών
αναλογικότερα προς τις κατώτερες βαθµίδες, µε βάση τις 2000 ευρώ καθαρά για τον
πρωτοδιόριστο λέκτορα. Καθιέρωση της σύνταξης στο 80% του µισθού του τελευταίου
εργασιακού έτους. Καθεστώς πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης του διδακτικού και
ερευνητικού προσωπικού των Πανεπιστηµίων και των ΤΕΙ.
• Όχι στο νέο Νόµο-Πλαίσιο.
• Ούτε ευρώ από την τσέπη των φοιτητών για δίδακτρα, σίτιση-στέγαση-µεταφορέςαναλώσιµα. ∆ιευκολύνσεις και στήριξη στους εργαζόµενους φοιτητές.
• Να επιστραφούν τα χρήµατα που µας έχουν παρακρατηθεί 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.
Συνάδελφοι, συναδέλφισσες,
Η κρισιµότητα της απεργίας στις 11 του Μάη είναι µεγάλη. ∆εν πρέπει να δώσουµε τη
συναίνεση µας στην πολιτική του µνηµονίου. Να κάνουµε αυτή την απεργία αρχή αγώνων για
την ανατροπή της αντιλαϊκής πολιτικής. Ούτε ένα µέλος ∆ΕΠ στα αµφιθέατρα την Τετάρτη.
Ήρθε η ώρα να βγούµε στους δρόµους οι πανεπιστηµιακοί δάσκαλοι, το διοικητικό προσωπικό,
οι φοιτητές µαζί µε το εργατικό ταξικό κίνηµα και να βροντοφωνάξουµε: Φτάνει πια, ως εδώ.
Αρνούµαστε να κάνουµε άλλες θυσίες για την πλουτοκρατία.
∆ΗΠΑΚ ΑΕΙ, 06/05/11

