ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ

ΚΙΝΗΣΗ ΑΕΙ

Απορρίπτουμε τις νέες περικοπές σε μισθούς και δικαιώματα.
Όλοι στην Πανεργατική Απεργία την Πέμπτη 8 Δεκέμβρη
Συναδέλφισσες/οι,
H συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ και το κουαρτέτο αναζητούν την άμεση ολοκλήρωση της
δεύτερης αξιολόγησης που θα έχει ως συνέπεια την επιτάχυνση και την κλιμάκωση της
αντιλαϊκής πολιτικής. Μετά το σφαγιασμό των συντάξεων, την αύξηση των ασφαλιστικών
εισφορών, την εκτίναξη του ΦΠΑ στα νησιά στο 24%, την ψήφιση νέων δυσβάσταχτων
φορολογικών μέτρων για το 2017 ύψους 2,6 Δις Ευρώ, η κυβέρνηση για την εξυπήρετηση
των συμφερόντων του μεγάλου κεφαλαίου, προσπαθεί να επινοήσει νέους τρόπους
εξαπάτησης του λαού. Οι «νέες» παρεμβάσεις για το χρέος που προπαγανδίζονται ως
κατάκτηση και που φτάνουν στο «σωτήριο έτος» 2060, θα συνοδευτούν όχι μόνο με
απαρέγκλιτη τήρηση του τρέχοντος μνημονίου, αλλά και με νέα -πέραν του 2018δημοσιονομικά και διαρθρωτικά μέτρα. Δηλαδή, λιτότητα διαρκείας, ματωμένα
πλεονάσματα και νέες ρυθμίσεις σε βάρος μισθωτών, αυτοαπασχολουμένων και
συνταξιούχων. Τα νέα μέτρα που μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν:











Κατάρτιση νέου «ειδικού» μισθολογίου.
Απελευθέρωση απολύσεων και αύξηση του ορίου από το 5% στο 10%.
Νέα μείωση του κατώτερου μισθού των 586 ευρώ και νέος «υποκατώτερος μισθός»
για τους νεοπροσλαμβανόμενους.
Κατάργηση όσων προνιακών επιδομάτων έχουν απομείνει.
Επέκταση των ευέλικτων μορφών απασχόλησης
Νέα μείωση των σημερινών συντάξεων και των κοινωνικών παροχών.
Νέα μεγάλη μείωση του αφορολόγητου ορίου για μισθωτούς και συνταξιούχους στα
5.000 από τα 8.600-9.100 ευρώ. (Πρόσφατα μειώθηκε από τα 9.500 στα 8.6009.100).
Θέσπιση του λοκ άουτ (ανταπεργία).
Νέος συνδικαλιστικός νόμος για τον περιορισμό και την απαγόρευση της
συνδικαλιστικής δράσης.

Στο χώρο της παιδείας, η φράση «κάθε πέρσι και καλύτερα» επιβεβαιώνεται, άλλωστε, και
από τον κρατικό προϋπολογισμό του 2017 καθώς σταθεροποιείται η υποχρηματοδότηση στα
ίδια χαμηλά επίπεδα, που λειτουργεί σωρευτικά στην ήδη υπάρχουσα άθλια κατάσταση.
Εξάλλου η επιλογή του νέου υπουργού Παιδείας, ο οποίος ως πρόεδρος της Επιτροπής
Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής, έφερε τη ΝΔ σε αμήχανη θέση, στέλνοντας
ερωτηματολόγιο τον Απρίλη του 2016 στους προέδρους των Συμβουλίων, όπου τα
ερωτήματα επικεντρώνονται στο κατά πόσον έχουν προχωρήσει τα «μπίζνες πλαν» των
Ιδρυμάτων (στρατηγική ανάπτυξη, οργανισμοί, κανονισμοί κ.τ.λ.) και η χρηματοδότησή τους
από εξωτερικές πηγές/επιχειρήσεις. Άλλωστε επαναλαμβάνεται όλο και πιο συχνά από τα
χείλη ανώτατων αξιοματούχων της κυβέρνησης ότι στόχος είναι η «ελαχιστοποίηση της

δημόσιας χρηματοδότησης», ώστε να καλύπτει μόνο λειτουργικά έξοδα, μισθοδοσία και
το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων!
Όσο μένουμε αμέτοχοι και δεν παρεμβαίνουμε στις εξελίξεις, τόσο μεγαλώνουν οι ευθύνες
μας προς τους φοιτητές μας, τους γονείς τους, τους εργαζομένους και τις λαϊκές
οικογένειες. Όσο αφήνουμε τη μοιρολατρεία και την ηττοπάθεια να μας κυριεύουν, τόσο
ευνοούμε τις αντιδραστικές δυνάμεις να επιβάλουν την πολιτική τους. Όχι άλλη αδράνεια!
Να δυναμώσουμε τις φωνές τις αντίστασης και της ανυπακοής στις αντιλαϊκές
πολιτικές. Να αντιπαλέψουμε τόσο τις τάσεις παραίτησης, αδράνειας και διάλυσης που
εμφανίζονται στους συλλόγους από τις δυνάμεις του παλιού και νέου κυβερνητικού
συνδικαλισμού. Να αντιπαλέψουμε τις φωνές που διακυρήσσουν ότι «δεν γίνεται
τίποτα». Έχουμε τη δύναμη και να τους σταματήσουμε και να επιβάλλουμε ριζικές αλλαγές
που θα φέρουν οριστική απαλλαγή της αντιλαϊκής πολιτικής τους.
Να συμμετέχουμε στην Πανελλαδική Απεργία και τα Συλαλλητήρια την Πέμπτη 8
Δεκέμβρη,με αιτήματα:











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.
Διορισμοί μελών ΔΕΠ και διοικητικού/τεχνικού προσωπικού.
Να θεσμοθετηθεί η πλήρης και αποκλειστική απασχόληση για το σύνολο του
ΔΕΠ.
Να καταργηθεί το αντιδραστικό νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τα ΑΕΙ (ν.
4009/11, 4076/12, κτλ).
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.

ΔΗΠΑΚ ΑΕΙ, 4 Δεκέμβρη 2016

