Απόθαζεο ηεο ΓΣ ηνπ Σπιιόγνπ ΔΕΠ, 7 Σεπηέκβξε 2011
Η Γεληθή Σπλέιεπζε ηνπ ζπιιόγνπ ΓΔΠ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ δηαπηζηώλεη όηη ν
λένο λόκνο γηα ηα Παλεπηζηήκηα πνπ ςεθίζηεθε από ηε ζύκπιεγκα ΠΑΣΟΚ – ΝΓ – ΛΑΟΣ –
Γεκ. Σπκκαρίαο ζηε Βνπιή θαη πνπ είλαη απξνθάιππηα αληηζπληαγκαηηθόο:
1. Σηξέθεηαη ελάληηα ζην δηθαίσκα ησλ λέσλ αλζξώπσλ ζηε κόξθσζε κε θαηαζηξνθηθέο
ζπλέπεηεο γηα ηα παηδηά ησλ ιατθώλ ζηξσκάησλ, αιιά θαη γηα ην ιαό ζπλνιηθά.
2. Η εθαξκνγή ηνπ ζα νδεγήζεη ζε δηακόξθσζε απνθνίησλ ρσξίο επαξθή επηζηεκνληθή γλώζε
αιιά κε δεμηόηεηεο, εξγαιεία έηνηκα λα παξαδνζνύλ ζηε δνύγθια ηεο «αγνξάο εξγαζίαο» γηα
ηελ πην άγξηα εθκεηάιιεπζε.
3. Γηαιύεη ηκήκαηα θαη πξνγξάκκαηα ζπνπδώλ, πξνβιέπεη ππνβαζκηζκέλνπο ηίηινπο
πνιιαπιώλ ηαρπηήησλ, επηβάιιεη δίδαθηξα γηα ηελ απόθηεζε παλεπηζηεκηαθώλ ηίηισλ.
4. Όπσο όια ηα εκπνξεύζηκα είδε, έηζη θαη νη ηίηινη ζπνπδώλ «εθνδηάδνληαη» κε πηζηνπνηεηηθά
πνηόηεηαο πνπ απνλέκνληαη κε αγνξαία θξηηήξηα από ηελ ππεξάλσ Παλεπηζηεκίσλ ΑΓΙΠ.
5. Σηε ζέζε ηνπ παλεπηζηεκηαθνύ δαζθάινπ -ιεηηνπξγνύ νξίδεη ηνλ θαζεγεηή – επηρεηξεκαηία
ελώ επηβάιιεη ηε πιήξε απζαηξεζία θαη αδηαθάλεηα ζηελ εθινγή ησλ θαζεγεηώλ, θαζώο ε
ζπγθξόηεζε ησλ εθιεθηνξηθώλ γίλεηαη κε απόθαζε θαη κόλν ηνπ δηνξηζκέλνπ θνζκήηνξα.
6. Οδεγεί ζε εκβάζπλζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο ιεηηνπξγίαο ησλ ΑΔΙ, κε ηε ζπλαθόινπζε
δηαπινθή θαη αδηαθάλεηα.
7. Γελ δηαζθαιίδεη ηε δεκόζηα ρξεκαηνδόηεζε ηεο παλεπηζηεκηαθήο εθπαίδεπζεο θαη έξεπλαο.
8. Δμνβειίδεη κεγάιν κέξνο ηεο παλεπηζηεκηαθήο θνηλόηεηαο από ηε δηνίθεζε, ηελ νπνία
παξαδίδεη ζε επηρεηξεκαηηθά ζπκθέξνληα.
9. Καηαξγεί ην Παλεπηζηεκηαθό άζπιν.
10. Γίλεη ζαλάζηκν ρηύπεκα ζηε θνηηεηηθή κέξηκλα.
11. Γεληθεύεη ηηο ειαζηηθέο εξγαζηαθέο ζρέζεηο.
Δπηρεηξείηαη έηζη λα εθαξκνζηεί ην ζύλνιν ησλ αληηδξαζηηθώλ αιιαγώλ πνπ ρξόληα ηώξα
απεξγάδνληαη νη θπβεξλήζεηο ΠΑΣΟΚ - ΝΓ καδί κε ηελ ΔΔ πξνθεηκέλνπ λα κεηαηξέςνπλ ηα
Παλεπηζηήκηα ζε ππνρείξηα επηρεηξεκαηηθώλ ζπκθεξόλησλ ζηε θαηεύζπλζε ηνπ «εληαίνπ
επξσπατθνύ ρώξνπ εθπαίδεπζεο θαη έξεπλαο», ηόζν σο πξνο ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ απνθνίησλ
ηνπο όζν θαη σο πξνο ηα εξεπλεηηθά «πξντόληα» πνπ ζα παξάγνπλ. Δίλαη θνκκάηη ηεο εληαίαο
ζαξσηηθήο επίζεζεο πνπ έρνπλ εμαπνιύζεη θαηά ησλ ιατθώλ θαηαθηήζεσλ.
Ο λόκνο απηόο ελ’ ηέιεη κεηαηξέπεη ηα ΑΕΙ από δεκόζηα ηδξύκαηα έξεπλαο θαη δηδαζθαιίαο
ζε επηρεηξήζεηο εκπνξίαο γλώζεσλ.
Η Γεληθή Σπλέιεπζε ηνπ ζπιιόγνπ ΓΔΠ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ:
1. Καηαδηθάδεη ηηο κεζνδεύζεηο ηεο θπβέξλεζεο, ηδηαίηεξα ηνλ πξνζρεκαηηθό δηάινγν θαη ηελ
θαηαζπθνθάληεζε ησλ Παλεπηζηεκίσλ.
2. Τνλίδεη κε έκθαζε όηη απηόο ν λόκνο δελ πξέπεη λα εθαξκνζηεί πξέπεη λα αθπξσζεί
αγσληζηηθά ζηε πξάμε.
3. Καιεί ηνπο ζπλαδέιθνπο, ηνπο ππόινηπνπο εξγαδόκελνπο ζην Παλεπηζηήκην, ηνπο θνηηεηέο,
λα κε ζπκκεηέρνπλ ζηηο δηαδηθαζίεο πινπνίεζεο ηνπ λόκνπ.
4. Καιεί ηα όξγαλα δηνίθεζεο λα κε πξνρσξήζνπλ δεηήκαηα, όπσο πεξηθνπέο πξνγξακκάησλ
ζπνπδώλ, δηαγξαθέο θνηηεηώλ, πεξηζηνιή θνηηεηηθήο κέξηκλάο. Να απαηηήζνπλ ηελ
απαηηνύκελε ρξεκαηνδόηεζε, κε άκεζν αίηεκα ηελ θάιπςε όισλ ησλ ζέζεσλ ησλ
ζπκβαζηνύρσλ ΠΓ 407/80 .
5. Καιεί ηνπο εξγαδνκέλνπο, ηα επξύηεξα ιατθά ζηξώκαηα, λα παιέςνπλ κέζα από ηνπο
καδηθνύο ηνπο θνξείο γηα λα απνθξνπζηνύλ ηα λέα αληηδξαζηηθά κέηξα. Να ζπλελσζνύλ ζε
έλα κεγάιν ιατθό κέησπν πνπ δελ ζα βάδεη κόλνλ εκπόδηα ζηελ αληηιατθή πνιηηηθή, αιιά ζα
γίλεη δύλακε αληεπίζεζεο θαη αλαηξνπήο.

Σε απηή ηε θαηεύζπλζε ε Γεληθή ζπλέιεπζε







Καιεί ηα κέιε ηνπ Σπιιόγνπ λα ζπκκεηέρνπλ ζηα ζπιιαιεηήξηα ηεο Πέκπηεο 8
Σεπηέκβξε (12 πκ Αθαδεκία-6κκ Γεκαξρείν)
Απνθαζίδεη ηε ζπγθξόηεζε επηηξνπήο αγώλα καδί κε ην ΓΣ ηνπ ζπιιόγνπ, αλνηρηήο ζε
όινπο ηνπο ζπλαδέιθνπο
Απνθαζίδεη ηελ ελεξγό ζπκκεηνρή ηνπ ζπιιόγνπ ζην ζπληνληζκό όισλ ησλ δπλάκεσλ
ηεο Αθαδεκατθήο θνηλόηεηαο θαη ηεο θνηλσλίαο
Απνθξνύεη ηηο ηξνκνθξαηηθέ κεζνδεύζεηο γηα δήζελ απώιεηα εμακήλσλ θαη δειώλεη όηη
ζα θάλεη -όπσο θαη ζην παξειζόλ- ό,ηη ρξεηάδεηαη γηα ηελ αλαπιήξσζε ηνπ εθπαηδεπηηθνύ
έξγνπ.
Γειώλεη ηελ ελεξγό αιιειεγγύε ηνπ ζε όια ηα ηκήκαηα ηεο αθαδεκατθήο θνηλόηεηαο ,
πνπ αγσλίδνληαη ελάληηα ζην λόκν (δηνηθεηηθνί, θνηηεηέο θιπ)
Απνθαζίδεη ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζπιιόγνπ ζε θάζε πξνζπάζεηα ζπληνληζκνύ ησλ
πξσηνβάζκησλ ζπιιόγσλ ΓΔΠ θαη θαηαδηθάδεη ηε ζηάζε ηεο πιεηνςεθίαο ηεο δηνίθεζεο
ηεο ΠΟΣΓΔΠ γηα ηελ απξνθάιππηε ζπκπόξεπζή ηεο κε ηελ θπβέξλεζε

Σπλερίδνπκε ηνλ αγώλα γηα ηε δηακόξθσζε Αλώηαηεο Εθπαίδεπζεο εληαίαο,
απνθιεηζηηθά δεκόζηαο θαη δσξεάλ, ζύγρξνλεο, πςεινύ επηπέδνπ, κε δεκνθξαηηθή
ιεηηνπξγία, πνπ ζα ππεξεηεί ην δξόκν αλάπηπμεο πξνο όθεινο ηνπ ειιεληθνύ ιανύ.
Νέα ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ηνπ Σπιιόγνπ

ΔΕΠ Τξίηε 13 Σεπηέκβξε 12.30 ζηε
αίζνπζα Λόγνπ & Τέρλεο.

