Απόφαση ΔΣ Συλλόγου ΔΕΠ
Συμμετοχή στην απεργία στις 3/12
Το ΔΣ του Συλλόγου ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Πατρών καλεί όλους τους
Πανεπιστημιακούς, το σύνολο της Ακαδημαϊκής Κοινότητας, σε συναγερμό. Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑΑΝΕΛ, με τις οδηγίες των πιστωτών (ΕΕ, ΔΝΤ, ΕΚΤ) ψηφίζει δεκάδες μέτρα που πλήττουν
στοιχειώδη δικαιώματα του συνόλου των εργαζομένων. Ο νέος προϋπολογισμός, οι
αντιλαϊκές αναδιαρθρώσεις στο ασφαλιστικό και στα εργασιακά, φορτώνουν νέα βάρη
στους εργαζόμενους: νέες μειώσεις και εξισώσεις προς τα κάτω σε συντάξεις και δικαιώματα,
χτύπημα της δημόσιας Υγείας και της πρόνοιας, της προστασίας από τον επαγγελματικό κίνδυνο,
απαλλαγή του κράτους και της εργοδοσίας από τα δήθεν βάρη του ασφαλιστικού. Το ζήτημα της
Κοινωνικής Ασφάλισης αφορά το σύνολο των εργαζομένων. Καμιά κατηγορία, κανένας
κλάδος δεν θα διασωθεί μόνος του.
Τα μέτρα της Κυβέρνησης, οι προτάσεις των «σοφών», πρέπει να επιστραφούν ως
απαράδεκτα! Είναι μέτρα πρωτοφανούς σκληρότητας, συνεχίζουν και ολοκληρώνουν την επίθεση
στα ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά δικαιώματα, με στόχο την πλήρη διάλυση του όποιου
κοινωνικού χαρακτήρα της Ασφάλισης έχει απομείνει. Ο αντιασφαλιστικός σχεδιασμός και η
λεηλασία των ταμείων αποτελούν ένα τεράστιο αντεργατικό έγκλημα, προμελετημένο και
διαρκείας, για να παραδώσουν την ασφάλιση στις ασφαλιστικές εταιρείες, τους τραπεζίτες και
στους επιχειρηματίες της υγείας. Μεταφέρουν το σύνολο του κόστους της ασφάλισης, της υγεία,
της εκπαίδευσης, της σύνταξης στους εργαζόμενους. Το σύνολο των μέτρων εντάσσονται στη
στρατηγική που χαράχθηκε εδώ και χρόνια, προ κρίσης, για την αύξηση της καπιταλιστικής
κερδοσκοπίας και κερδοφορίας σε βάρος κάθε κατηγορίας εργαζομένων. Η συγκυρία αξιοποιείται
ως πρόσχημα για την υλοποίησή τους. Δεν πρόκειται για μέτρα ώστε να ξεπεραστεί η
«δυσκολία», αλλά μόνιμα.
Η κυβέρνηση προσπαθεί με όρους «συναίνεσης να κάνει τον λαό να αποδεχτεί την μοίρα
του, ότι τα μέτρα είναι για το καλό του, ότι οι επιτυχίες της λεγόμενης «ανάπτυξης» θα είναι και
δικές του επιτυχίες. Οι εργαζόμενοι δεν έχουν να κερδίσουν τίποτε από αυτή την ανάκαμψη. Η
περίφημη «επανεκκίνηση της οικονομίας» περνά υποχρεωτικά από το τσάκισμα των λαϊκών
δικαιωμάτων.
Ειδικότερα, στο χώρο της τριτοβάθμιας η δέσμευση της κυβέρνησης για υλοποίηση των
μέτρων της λεγόμενης «εργαλειοθήκης» του ΟΟΣΑ, όπως αυτά απορρέουν από το 3 ο μνημόνιο, θα
σημάνει πλήρη αδυναμία λειτουργίας των πανεπιστημίων. Η μείωση του προϋπολογισμού για
την ανώτατη εκπαίδευση για 5η συνεχόμενη χρονιά έχει αναγκάσει τα ιδρύματα να
λειτουργούν εντελώς οριακά με αποδεκατισμένο διδακτικό, διοικητικό και τεχνικό προσωπικό. Οι
συνέπειες στην ποιότητα της διδασκαλίας και της έρευνας, και στη φοιτητική μέριμνα είναι
προφανείς. Νέες προκηρύξεις θέσεων διδακτικού προσωπικού δεν γίνονται, ούτε καν για τις
θέσεις όσων συνταξιοδοτούνται. Οι διορισμοί εκλεγμένου εκπαιδευτικού και τεχνικού προσωπικού

από το 2007 εκκρεμούν. Ελλείψει διδακτικού προσωπικού συνάπτονται συμβάσεις ιδιωτικού
δικαίου ορισμένου χρόνου με εξευτελιστικούς όρους εργασίας, οι λεγόμενοι «πανεπιστημιακοί
υπότροφοι». Η οικονομική ασφυξία που επιβάλλεται δρομολογεί τα δίδακτρα, ένα νέο
«σχέδιο Αθηνά» τη διάλυση των εργασιακών σχέσεων του προσωπικού, τη «διαρροή» από
την Ανώτατη εκπαίδευση χιλιάδων παιδιών των λαϊκών οικογενειών.
Υπερασπιζόμαστε τα μισθολογικά/ασφαλιστικά δικαιώματα, απορρίπτουμε τα μέτρα
Κυβέρνησης-ΕΕ-ΔΝΤ και της «εργαλειοθήκης του ΟΟΣΑ» και διεκδικούμε:
1. Κάλυψη του συνόλου των εκπαιδευτικών και ερευνητικών αναγκών αποκλειστικά από
τον κρατικό προϋπολογισμό. Κάλυψη των ελλείψεων της δημόσιας εκπαίδευσης (μόνιμο
εκπαιδευτικό 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. Καμιά «δέσμευση» των
ταμειακών υπόλοιπων των Ιδρυμάτων και των αποθεματικών των ασφαλιστικών ταμείων.
2. Διαγραφή των χρεών των ΑΕΙ και ΤΕΙ για ηλεκτρισμό, νερό, αέριο, τηλέφωνο.
3. Άμεση επιστροφή των μέχρι τώρα μισθολογικών απωλειών. Καμιά περικοπή σε
εφάπαξ/συντάξεις.
4. Να θεσμοθετηθεί η πλήρης και αποκλειστική απασχόληση για το σύνολο του ΔΕΠ. 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.
5. Διορισμοί μελών ΔΕΠ και διοικητικού/τεχνικού προσωπικού. Οργανικές-μόνιμες θέσεις
που να καλύπτουν πλήρως τις ανάγκες των Ιδρυμάτων.
6. Να καταργηθεί το αντιδραστικό νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τα ΑΕΙ (ν. 4009/11,
4076/12, κτλ). Να μην εφαρμοστούν οι αντιδραστικές αναδιαρθρώσεις στα ΑΕΙ που
στοχεύουν στην διαμόρφωση ευέλικτων αναλώσιμων εργαζόμενων, πηγή φτηνής εργατικής
δύναμης.
7. Να απαλειφθεί κάθε δυνατότητα επιχειρηματικής δραστηριότητας και δημιουργίας
εταιρειών οποιουδήποτε τύπου είτε για τα ίδια τα πανεπιστήμια, είτε για μέλη ΔΕΠ.
8. 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.
9. 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. Κατάργηση κάθε μορφής διδάκτρων σε οποιοδήποτε
επίπεδο. Παροχή υποτροφιών για όλους τους υποψήφιους διδάκτορες.

10. Γενναία αύξηση των δημόσιων δαπανών με ισότιμη χρηματοδότηση της έρευνας από το
ΥΠΕΠΘ, για όλες τις επιστήμες και για όλα τα μέλη ΔΕΠ. Συμβάσεις ορισμένου χρόνου με
πλήρη εργασιακά δικαιώματα στους ερευνητές και κατάργηση των συμβάσεων έργου.
Απεργούμε την Πέμπτη 3/12 και συμμετέχουμε μαζικά, μαχητικά στις απεργιακές
εκδηλώσεις που οργανώνονται από τα συνδικάτα των εργαζομένων.
Ρίο, 1 Δεκεμβρίου 2015
Για το Δ.Σ. του Συλλόγου ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Πατρών
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