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την Τρίτη 21 Οκτώβρη 2008
οι πανεπιστημιακοί δάσκαλοι

απεργούμε
μαζί με όλους τους εργαζόμενους
•

κατά της εκποίησης δημοσίων αγαθών, λειτουργιών και δημόσιας περιουσίας
•
•

κατά της ακύρωσης κοινωνικών και εργασιακών δικαιωμάτων

κατά της περικοπής κοινωνικών δαπανών στον προϋπολογισμό 2009
•

κατά της ακρίβειας και της αισχροκέρδειας

απεργούμε
•

για ένα Δημόσιο Δημοκρατικό Πανεπιστήμιο που να λειτουργεί με

ελευθερία στη διδασκαλία και στην έρευνα, με ελεύθερη διακίνηση ιδεών, το
οποίο να παρέχει δωρεάν ανώτατη εκπαίδευση υψηλής στάθμης σε όλους
τους πολίτες, όπως ορίζει το Άρθρο 16 του Συντάγματος!
•

για πραγματικά δωρεάν Δημόσια Ανώτατη Εκπαίδευση με

χρηματοδότηση των Πανεπιστημίων με βάση τις ανάγκες τους, με επαρκή
φοιτητική μέριμνα και υλικοτεχνική υποδομή των Πανεπιστημίων, με
μεταπτυχιακές σπουδές χωρίς δίδακτρα, με αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας
και μισθούς για όλους τους διδάσκοντες.
•

για να αποτρέψουμε τη “μεταρρύθμιση” που διαλύει τα Πανεπιστήμια,
όχι στους εκβιασμούς της κυβέρνησης

Οι πανεπιστημιακοί δάσκαλοι
μαζί με τους φοιτητές
μαζί με όλη την εκπαιδευτική κοινότητα

αγωνιζόμαστε
για ΔΗΜΟΣΙΑ και ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΙΔΕΙΑ
Υπερασπιζόμαστε
• τον δημόσιο χαρακτήρα της Ανώτατης Εκπαίδευσης
• τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων των δημόσιων
Πανεπιστημίων και την αξία των ελληνικών πτυχίων

Απαιτούμε
•
•

να αποσυρθεί ο νόμος για τα “Κολέγια” και

να κλείσουν οι ιδιωτικές επιχειρήσεις που κερδοσκοπούν εις βάρος των ελληνικών οικογενειών (“Κολέγια”
- Κέντρα Ελευθέρων Σπουδών)

•
•

να μην ενσωματωθεί η οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 36/2005 που υποβαθμίζει τα
επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων Ελληνικών ΑΕΙ

να αποσυρθεί ο νόμος για τα μεταπτυχιακά που καταστρέφει τις πανεπιστημιακές σπουδές

•

να μην επιβληθούν δίδακτρα

Οι πανεπιστημιακοί δάσκαλοι
Υπερασπιζόμαστε
τα δημόσια Πανεπιστήμια και τους πανεπιστημιακούς από την
υποβάθμιση και οικονομική εξαθλίωση που τους επιβάλλει η
κυβέρνηση
Διεκδικούμε
αποκλειστική απασχόληση με αξιοπρεπείς αποδοχές
•

ενσωμάτωση όλων των επιδομάτων (έρευνας, διδασκαλίας, βιβλιοθήκης κ.λπ.) στον βασικό
μισθό

•

ελάχιστο μισθό για τον Λέκτορα 2000 ευρώ και αντίστοιχα για τις άλλες βαθμίδες ΔΕΠ

•

όχι στις ελαστικές σχέσεις εργασίας (κατάργηση Π.Δ. 407)

•

πλήρεις συντάξεις

Όχι άλλη κοροϊδία
Χρηματοδότηση συνολικά για την Παιδεία και την Έρευνα
•

Αύξηση της χρηματοδότησης: Συνολικά για την Παιδεία στο διπλάσιο και για την Έρευνα στο
τριπλάσιο της σημερινής. Το 2,74% του ΑΕΠ στον φετινό προϋπολογισμό για την Παιδεία
αποτελεί προκλητικό εμπαιγμό, αν συγκριθεί με το ... “δώρο” των 28 δις € στις τράπεζες!

