ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ

ΚΙΝΗΣΗ ΑΕΙ

Όχι στην κοροϊδία. Διεκδικούμε πλήρη αποκατάσταση των
μισθολογικών/συνταξιοδοτικών περικοπών.
Συμμετέχουμε μαζικά μαχητικά στην απεργία στις 14 Νοέμβρη.
Συναδέλφισες Συνάδελφοι,
Η κυβέρνηση Σύριζα-ΑΝΕΛ με τη νομοθετική ρύθμιση περί επιστροφής μέρους των
μισθολογικών περικοπών των προηγούμενων ετών, σε εφαρμογή σχετικών δικαστικών αποφάσεων,
επιχειρεί να υποστηρίξει το επικοινωνιακό της αφήγημα για την έναρξη της αποκαλούμενης;
«μεταμνημονιακής κανονικότητας». Τα αναδρομικά αφορούν την περίοδο 2012-16 για ορισμένες
κατηγορίες των λεγόμενων ειδικών μισθολογίων, ενώ για τα μέλη ΔΕΠ περιορίζονται, αυθαίρετα,
στη διετία 2015-2016. Με την επιστροφή ενός μέρους από τις τεράστιες μισθολογικές περικοπές
των προηγούμενων ετών η κυβέρνηση επιχειρεί από τη μία να εξαπατήσει την κοινωνία περί
αποκατάστασης των αδικιών των μνημονίων και από την άλλη να αποσπάσει από τους
εργαζόμενους την αποδοχή των απαράδεκτων μισθολογικών δεδομένων που ισχύουν σήμερα. Η
επιστροφή του μέρους των αναδρομικών θα γίνει με τη μορφή «εφάπαξ επιδόματος» και όπως ρητά
αναφέρεται, δεν θα επηρεάσει τους ισχύοντες μισθούς ή τις συντάξεις. Έτσι, το τρέχον μισθολόγιο
του ΔΕΠ διατηρεί όλες τις «μνημονιακές» περικοπές που επιβλήθηκαν: ύψος μισθού,
επιδοματικό χαρακτήρα, κατάργηση 13ου, 14ου μισθού, αυξημένες εισφορές κ.α. Η κατάσταση
παραμένει εξίσου απαράδεκτη για το σύνολο των συνταξιούχων του κλάδου.
Την ίδια στιγμή που ο χορός των δισεκατομμυρίων για δαπάνες υπέρ του ΝΑΤΟ και μεγαλοεπιχειρηματικών συμφερόντων καλά κρατεί, η δημόσια εκπαίδευση υποβαθμίζεται, αποψιλώνεται
από διδακτικό και άλλο προσωπικό, συμπιέζεται αφόρητα από την οικονομική ασφυξία που έχει
επιβληθεί. Παράλληλα, οι αναδιαρθρώσεις στην Ανώτατη Εκπαίδευση με τις μαζικές συγχωνεύσεις
ιδρυμάτων και την αλλαγή του χαρακτήρα τους, οι αλλαγές στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και το
λεγόμενο «νέο» λύκειο σηματοδοτούν την εμβάθυνση της ενσωμάτωσης του εκπαιδευτικού
συστήματος (δομής και περιεχομένου) στις επιχειρηματικές ανάγκες. Στη «νέα» εκπαίδευση
κουμάντο κάνουν οι καπιταλιστικές επιχειρήσεις και τα συμφέροντας τους ενώ υψηλότεροι ταξικοί
φραγμοί ορθώνονται για τα παιδιά των λαϊκών οικογενειών.
Σε αυτά τα πλαίσια, η ηγεσία της ΠΟΣΔΕΠ αντί να οργανώνει τον κλάδο μας σε
διεκδικητική αγωνιστική κατεύθυνση, έχει αναλάβει το ρόλο των «ειδικών» της πρωινής
τηλεοπτικής ζώνης προτρέποντας σε ατομικές διεκδικήσεις μέσω δικαστικών «αγώνων».
Αποπροσανατολίζει τον κλάδο και παίζει ακριβώς το ρόλο που επιθυμούν κυβέρνηση και αξιωματική
αντιπολίτευση: αφήνει τις κεντρικές επιλογές στο απυρόβλητο «ξιφουλκώντας» για τα
δευτερεύοντα. Η ΔΗΠΑΚ από την πρώτη στιγμή έθεσε την ηγεσία της ΠΟΣΔΕΠ προ των ευθυνών
της. Ανάδειξε ότι στην πράξη υπονομεύει τις διεκδικήσεις για πλήρη επιστροφή των
παρακρατηθέντων και για αυξήσεις στους μισθούς.

Ο αγώνας για το μισθολογικό είναι αναπόδραστα δεμένος με τον αγώνα ενάντια στις
πολιτικές που μετατρέπουν τα ιδρύματα σε επιχειρήσεις και θυσιάζουν τις ανάγκες και τα
συμφέροντα πανεπιστημιακών δασκάλων και φοιτητών στις πρόσκαιρες επιταγές της αγοράς, στα
συμφέροντα μεγαλοεπιχειρηματιών, βιομηχάνων και τραπεζιτών. Στον αγώνα αυτό έχουμε φυσικούς
συμμάχους, αλλά και αντιπάλους. Σύμμαχοι μας είναι οι υπόλοιποι εργαζόμενοι, οι οποίοι έχουν
υποστεί πετσόκομμα στους μισθούς στα εργασιακά τους δικαιώματα και στις συνθήκες εργασίας.
Είναι οι φοιτητές που βιώνουν κι αυτοί από πρώτο χέρι τις συνέπειες των αντιλαϊκών
αναδιαρθρώσεων που επιτείνουν ταξικούς φραγμούς στην εκπαίδευση. Αντίπαλοί μας είναι όσοι,
μέσα κι έξω από τα πανεπιστήμια, βάζουν πλάτες για να περάσουν όλες αυτές οι αναδιαρθρώσεις,
που χρυσώνουν το χάπι της επιχειρηματικότητας και στην πράξη υπονομεύουν τους μισθούς μας.
Απαιτούμε:
•

Να επιστραφούν άμεσα όλα όσα έχουν παρακρατηθεί από το 2012, μαζί με τα δώρα
Χριστουγέννων και Πάσχα και το επίδομα διακοπών.

•

Νέο μισθολόγιο με γενναία αύξηση στους μισθούς των μελών ΔΕΠ, με άμεση κατάργηση
όλων των μέχρι τώρα περικοπών και κατοχύρωση της πλήρους και αποκλειστικής
απασχόλησης.

•

Κατάργηση του ΕΝΦΙΑ, των χαρατσιών, της φοροληστείας. Όχι στη νέα μείωση του
αφορολόγητου ορίου. Αφορολόγητο ατομικό όριο 20.000 ευρώ, προσαυξανόμενο 5.000 ευρώ
για κάθε παιδί.

•

Να μην εφαρμοσθεί και να καταργηθεί ο νόμος Κατρούγκαλου. Να μη γίνει ο επανυπολογισμός
στις συντάξεις, να μην καταργηθεί η προσωπική διαφορά, να επιστραφούν χωρίς
καθυστερήσεις και προαπαιτούμενα τα παρακρατηθέντα ποσά.

•

Προσλήψεις νέων μελών ΔΕΠ για την αναπλήρωση των μεγάλων κενών που έχουν
δημιουργηθεί λόγω αποχωρήσεων/συνταξιοδοτήσεων. Δημιουργία νέων θέσεων ΔΕΠ σε
γνωστικά αντικείμενα όπου υπάρχει έλλειψη. Όχι στην κάλυψη των κενών με έκτακτο
προσωπικό.

•

Κατάργηση των ελαστικών μορφών απασχόλησης στο διοικητικό και τεχνικό προσωπικό.
Προσλήψεις μόνιμού προσωπικού με πλήρη εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα, στο
επίπεδο των σύγχρονων αναγκών.

•

Γενναία αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης των ΑΕΙ και των δαπανών του κρατικού
προϋπολογισμού για την Παιδεία.

Συμμετέχουμε μαζικά μαχητικά στην Πανελλαδική Απεργία στις 14 Νοέμβρη.
ΔΗΠΑΚ ΑΕΙ, 9 Νοέμβρη 2018

