Απόφαση της Έκτακτης Γ.Σ. Συλλόγου ΔΕΠ ΕΜΠ της 1/9/2011
Μετά τη συναινετική ψήφιση του νέου Νόμου Πλαίσιου για τα ΑΕΙ από το ΠΑΣΟΚ, τη Νέα Δημοκρατία,
το ΛΑΟΣ και τη Δημοκρατική Συμμαχία, διαμορφώνεται μια νέα κατάσταση για το ελληνικό
Πανεπιστήμιο. Πανεπιστημιακοί δάσκαλοι, φοιτητές και εργαζόμενοι βρίσκονται αντιμέτωποι με την
αφαίρεση και των τελευταίων δημοκρατικών κατακτήσεων που είχαν απομείνει στο Πανεπιστήμιο
μετά τις αλλεπάλληλες «μεταρρυθμιστικές» προσπάθειες των κυβερνήσεων που πέρασαν. Η
συναίνεση αυτή ήταν περισσότερο μια πράξη αδυναμίας, αφού η Κυβέρνηση, παρά τη σφοδρή
συκοφαντική επίθεση ενάντια στα πανεπιστήμια, είχε αποτύχει να εξασφαλίσει τη στοιχειώδη στήριξη
της Πανεπιστημιακής κοινότητας και η πιθανότητα ψήφισης ενός ακόμη θνησιγενούς νόμου ήταν κάτι
παραπάνω από ορατή.
Ο νόμος καταργεί το Δημόσιο και Δωρεάν χαρακτήρα του Πανεπιστημίου και το αντικαθιστά με ένα
αγοραίο και αυταρχικό κέντρο κατάρτισης πολλαπλών ταχυτήτων. Οι πανεπιστημιακές σπουδές
κατεδαφίζονται και αντικαθίστανται με ταχύρρυθμα προγράμματα «κατάρτισης». Καταργούνται τα
επιστημονικά αντικείμενα, υιοθετούνται οι δύο κύκλοι σπουδών και τα πτυχία «μιας ζωής»
μετατρέπονται σε ένα φάκελο προσόντων «μιας χρήσης», προετοιμάζοντας ένα νέο εργασιακό
δυναμικό με περιορισμένα επαγγελματικά δικαιώματα, σε ένα σύγχρονο εργασιακό μεσαίωνα. Ανοίγει
διάπλατα η πόρτα για την εισαγωγή διδάκτρων, για όποιον επιθυμεί πτυχίο με επαγγελματικό
αντίκρισμα. Η κατακόρυφη αύξηση του κόστους φοίτησης θα σπρώξει χιλιάδες φοιτητές στην
απόγνωση και είτε στην έξοδο από τα πανεπιστήμια είτε στα φοιτητικά δάνεια. Δημιουργείται ένα
μέλλον εφιαλτικό για τα μέλη ΔΕΠ, τους φοιτητές και τη δοκιμαζόμενη από την οικονομική κρίση
ελληνική οικογένεια.

Η Γενική Συνέλευση του Συλλόγου ΔΕΠ του ΕΜΠ αποφασίζει τα κάτωθι:
•

Απευθύνεται στις πρυτανικές αρχές του ΕΜΠ και τις καλεί, στην κατεύθυνση της απόφασης της
Συγκλήτου, να «δώσουν τη μάχη μέχρι τέλους», να συνεχίσουν να υποστηρίζουν τις
κινητοποιήσεις των φοιτητών, του διδακτικού προσωπικού και των εργαζομένων δείχνοντας
την ενεργή συμπαράστασή τους και να λειτουργήσουν όλα τα πανεπιστημιακά όργανα ως
έχουν, θεωρώντας το νέο νόμο ως «εκ των πραγμάτων ανεφάρμοστο» και αντισυνταγματικό.
Να μην προχωρήσουν στη σύσταση της πενταμελούς επιτροπής για την προώθηση του πρώτου
οργάνου και να υποστηρίξουν αυτή τη θέση στην αυριανή Έκτακτη Σύνοδο των Πρυτάνεων για
να γίνει θέση του συνόλου των διοικητικών αρχών των πανεπιστημίων της χώρας.

•

Καλεί τα μέλη της Πολυτεχνειακής κοινότητας να μην συμμετάσχουν στις αντισυνταγματικές
διαδικασίες του νέου νόμου και να μην γίνουν συνεργοί στην κατεδάφιση του Δημόσιου
Πανεπιστημίου. Καλεί, επίσης, τους Προέδρους των Σχολών του Ιδρύματος να προχωρήσουν σε
Γενικές Συνελεύσεις για ενημέρωση και συζήτηση και για την έκδοση καταδικαστικών
αποφάσεων.

•

Καταγγέλλει την ηγεσία της ΠΟΣΔΕΠ και την καλεί να παραιτηθεί, καθώς με τη στάση της
στήριξε την Κυβέρνηση προκειμένου να περάσει, αβρόχοις ποσί, αυτή η αντιπανεπιστημιακή
λαίλαπα, σε πλήρη αντίθεση με την πανεπιστημιακή κοινότητα. Προσκαλεί τους άλλους
Συλλόγους μελών ΔΕΠ στα υπόλοιπα ΑΕΙ σε συντονισμένη δράση για την κατάργηση του νόμου
μετά την υπονομευτική στάση της πλειοψηφίας της ΠΟΣΔΕΠ.

•

Προκηρύσσει 48ωρη απεργία στις 5 και 6/9/2011 και νέα Γενική Συνέλευση στις 7/9/2011, στις
13.00 για νέες αποφάσεις αγώνα και συμμετέχει στις γενικότερες κινητοποιήσεις που θα
πραγματοποιηθούν.

Το πανεπιστημιακό κίνημα θα αντιδράσει αποφασιστικά και ενωμένο με πρώτο στόχο τη μη
εφαρμογή του νέου νόμου, στην κατεύθυνση της πλήρους ανατροπής του και της κατάργησής του.
Η πανεπιστημιακή κοινότητα και η μεγάλη εργαζόμενη κοινωνική πλειοψηφία δεν θα επιτρέψουν
να γίνει η Παιδεία προνομιακό πεδίο των δυνάμεων της αγοράς και εργαλείο επιχειρηματικών
συμφερόντων.

