ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΣ ΣΥΛΛΟΓΟY ΔΕΠ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΑΠΕΡΓΙΑ ΣΤΙΣ 17 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009
Το ΚΣ του Συλλόγου ΔΕΠ Πανεπιστημίου Αιγαίου καλεί σε 24ωρη απεργία την Πέμπτη 17
Δεκεμβρίου για την υπεράσπιση των ασφαλιστικών και εργασιακών δικαιωμάτων, για την
υπεράσπιση των διεκδικήσεων μας για αύξηση μισθών και συντάξεων καθώς και για την αύξηση
της χρηματοδότησης των δημόσιων πανεπιστημίων. Τα επίπεδα της χρηματοδότησης της Παιδείας
στο ΑΕΠ παραμένουν καθηλωμένα κάτω απο 3,5% ενώ κινδυνεύουν άμεσα ακόμα και επιδόματα.
Αρνούμαστε να πληρώσουν το δημόσιο πανεπιστήμιο, οι πανεπιστημιακοί, οι φοιτητές και οι
εργαζόμενοι την κρίση που επέβαλε στην κοινωνία η απληστία για υπερκέρδη της κυρίαρχης
εγχώριας και παγκοσμιοποιημένης νεοφιλελεύθερης ελίτ.
Διεκδικούμε, ενόψει της συζήτησης και της ψήφισης του προϋπολογισμού:
- Χρηματοδότηση για τα πανεπιστήμια με βάση τις ανάγκες τους και όχι με όρο την υποταγή τους
στην κυβερνητική πολιτική μέσα από τις τετραετείς συμβάσεις.
- Αύξηση για την παιδεία στο 5% του ΑΕΠ και για την έρευνα στο 1.5% του ΑΕΠ από δημόσιους
πόρους.
- Χρηματοδότηση της βασικής έρευνας σε όλα τα επιστημονικά πεδία -και όχι μόνο στα ελκυστικά
για τους χρηματοδότες και τις επιχειρήσεις, που αποτελεί προϋπόθεση για τη λειτουργία του
Πανεπιστημίου.
Για τους πανεπιστημιακούς δασκάλους:
- Αξιοπρεπείς αποδοχές με ενσωμάτωση όλων των επιδομάτων στο βασικό μισθό (διδακτικό,
ερευνητικό, βιβλιοθήκης, 25ετίας μετά την επέκταση του σε όλες τις βαθμίδες) και αύξηση 20%
του βασικού μισθού.
- Συντάξεις στο 80% του τελικού μισθού, επιστροφή στα ταμεία όλων των πόρων που έχουν
κλαπεί, κατάργηση όλων των αντιασφαλιστικών νόμων και κατοχύρωση των ασφαλιστικών
δικαιωμάτων.
- Πλήρη και αποκλειστική απασχόληση των πανεπιστημιακών.
- Κατάργηση του καθεστώτος του εποχικού διδάσκοντα (ΠΔ407/80) και προκήρυξη οργανικών
θέσεων ΔΕΠ σύμφωνα με τις πραγματικές ανάγκες των πανεπιστημίων.
Διεκδικούμε:
- Τη μη εφαρμογή της κοινοτικής οδηγίας 36/2005 που επιβάλλει την ισοπεδωτική ισοτίμηση των
πανεπιστημιακών σπουδών, κατεδαφίζει το δημόσιο πανεπιστημιακό σύστημα, καθιερώνει τα
ιδιωτικά "πανεπιστήμια" και καταργεί τα συλλογικά επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων.
- Τη μη αναθεώρηση του άρθρου 16 του Συντάγματος, που ιδιωτικοποιεί το δημόσιο πανεπιστήμιο
και εκχωρεί την ανώτατη εκπαίδευση στους κερδοσκόπους.
- Την κατάργηση του νέου νόμου-"πλαίσιο".
Υπερασπιζόμαστε την κοινωνική κατάκτηση του πανεπιστημιακού ασύλου.
Ιδιαίτερα για το Πανεπιστήμιο Αιγαίου διεκδικούμε:
- Αναγνώριση της ιδιαιτερότητας του πανεπιστημίου Αιγαίου και καταβολή πρόσθετων παροχών
στους διδάσκοντες (επίδομα ειδικών συνθηκών, επιδότηση κατοικίας).
- Άμεση αντιμετώπιση των πιεστικών προβλημάτων υλικοτεχνικής υποδομής και φοιτητικής
μέριμνας.
- Μόνιμη και σταθερή δουλειά σε όλους τους συμβασιούχους εργαζόμενους διοικητικούς του
Πανεπιστημίου Αιγαίου
- Στελέχωση του πανεπιστημίου Αιγαίου με μόνιμο διοικητικό και τεχνικό προσωπικό.

Καλούμε τους συναδέλφους να συμμετάσχουν στις εκδηλώσεις και κινητοποιήσεις που θα γίνουν
στα νησιά που εδρεύει το Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Μαζί με τους φοιτητές και όλους τους
εργαζόμενους μπορούμε να υπερασπιστούμε τα συμφέροντα των εργαζομένων, την δημόσια και
δωρεάν ανώτατη παιδεία.
Καλούμε την ΠΟΣΔΕΠ να κηρύξει 24ωρη απεργία στις 17 Δεκεμβρίου για να διεκδικήσουμε μαζί
με όλους τους εργαζόμενους τα δίκαια αιτήματά μας.
Το ΚΣ Συλλόγου ΔΕΠ
Πανεπιστημίου Αιγαίου
15 Δεκεμβρίου 2009

