Απόφαση της Γ.Σ. του Συλλόγου ΔΕΠ Παν/μίου Πατρών (7, Σεπτ. 2011)
Η αντιλαϊκή επίθεση της κυβέρνησης, της ΕΕ και των κομμάτων που την υπηρετούν γενικεύεται. Λίγους
μόνο μήνες μετά την ψήφιση του μεσοπρόθεσμου προγράμματος προχωρούν οι αυξήσεις στο ΦΠΑ, η
γενικότερη φοροεπιδρομή, οι περικοπές στα επιδόματα, οι διάφορες κρατήσεις και πλήθος άλλων
δυσβάσταχτων μέτρων για τη λαϊκή οικογένεια. Η κυβέρνηση δηλώνει έτοιμη για νέα επίθεση σε ό,τι
έχει απομείνει από τους μισθούς και τα δικαιώματα των εργαζομένων. Το μισθολόγιο–φτωχολόγιο, το
φορολογικό, η πλήρης ελαστικοποίηση των εργασιακών σχέσεων σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα είναι
μερικά από τα σχέδια της κυβέρνησης για το επόμενο διάστημα. Και όλα αυτά για να ξεπεράσει η
πλουτοκρατία την κρίση που η ίδια δημιούργησε και να πληρώσουν οι εργαζόμενοι και τα λαϊκά
στρώματα τις επιδοτήσεις, τις φοροαπαλλαγές και τα δάνεια των μεγάλων επιχειρήσεων.
Αποδεικνύεται ότι τα αντιλαϊκά μέτρα στοχεύουν στη βελτίωση της κερδοφορίας του κεφαλαίου και
όχι στη μείωση του χρέους που συνεχίζει να διογκώνεται.
Η σαρωτική επίθεση εντείνεται με τις τελευταίες εξελίξεις σε όλες τις βαθμίδες του εκπαιδευτικού
συστήματος. Τα σχολεία αρχίζουν χωρίς βιβλία και καθηγητές, με τους γονείς να βάζουν πιο βαθιά το
χέρι στην τσέπη, με εφαρμογή του νέου σχολείου της αγοράς.
Στο χώρο της Ανώτατης Εκπαίδευσης με την συναίνεση ΠΑΣΟΚ, ΝΔ, ΛΑΟΣ και Δημ. Συμμαχίας
υπερψηφίστηκε ο νόμος πλαίσιο ο οποίος κατεδαφίζει ό,τι έχει απομείνει από τη δημόσια και δωρεάν
Ανώτατη Εκπαίδευση. Μετά από μια πρωτοφανή αλλά όχι απρόσμενη συνδιαλλαγή, η κυβέρνηση και
οι συνοδοιπόροι της, συμφώνησαν και ψήφισαν το νέο νόμο, αποδεικνύοντας για μια ακόμα φορά ότι
οι βασικές τους επιδιώξεις είναι κοινές. Να εξασφαλιστούν όλοι οι απαραίτητοι όροι και προϋποθέσεις
για την πλήρη διείσδυση των επιχειρήσεων στο χώρο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και την
επιχειρηματική λειτουργία των ιδρυμάτων, και παράλληλα να καμφθεί κάθε δυνατή φωνή αντίστασης.
O νόμος που ψηφίστηκε εφαρμόζει το σύνολο των αντιδραστικών αλλαγών που χρόνια τώρα
επεξεργάζονται και δρομολογούν οι κυβερνήσεις ΠΑΣΟΚ-ΝΔ μαζί με την ΕΕ προκειμένου να
προσαρμόσουν την Ανώτατη Εκπαίδευση στις απαιτήσεις και τις ανάγκες της επιχειρηματικής
κερδοφορίας. Στρέφεται ενάντια στο δικαίωμα των νέων ανθρώπων στη μόρφωση και η εφαρμογή του
θα οδηγήσει στη διαμόρφωση αποφοίτων χωρίς επιστημονική γνώση αλλά με δεξιότητες, εργαλεία
έτοιμα να παραδοθούν στη ζούγκλα της «αγοράς εργασίας» για την πιο άγρια εκμετάλλευση.
Προβλέπει υποβαθμισμένους τίτλους πολλαπλών ταχυτήτων, που θα πιστοποιούνται με αγοραία
κριτήρια, όπως κάθε εμπορεύσιμο αντικείμενο, από την υπεράνω των πανεπιστημίων ΑΔΙΠ. Διαλύει
τμήματα και επιστημονικά αντικείμενα, ενώ φανερή είναι η πρόθεση να κλείσουν Ιδρύματα, με
αγοραία κριτήρια. Οδηγεί σε εμβάθυνση της επιχειρηματικής λειτουργίας των ΑΕΙ, της
ετεροαποσχόλισης του ΔΕΠ, παραδίδει τη διοίκηση των ιδρυμάτων σε επιχειρηματικά συμφέροντα.
Καταργεί το πανεπιστημιακό άσυλο, δίνει θανάσιμο χτύπημα στη φοιτητική μέριμνα, γενικεύει τις
ελαστικές εργασιακές σχέσεις.
Παράλληλα ανακοινώθηκαν από το υπουργείο παιδείας οι πιστώσεις για το νέο έτος των
συμβασιούχων (ΠΔ 407/80, εκτάκτων ΤΕΙ) οι οποίες είναι μειωμένες πάνω από 50%. Αυτό πρακτικά
οδηγεί σε δραματικό περιορισμό του αριθμού των διδασκόντων, των μαθημάτων, σε υποβάθμιση των
προγραμμάτων σπουδών. Στα νεότερα τμήματα των πανεπιστημίων και τα περισσότερα των ΤΕΙ τα
προγράμματα σπουδών βρίσκονται κυριολεκτικά στον αέρα, δρομολογώντας τους όρους κατάργησης ή
συγχώνευσής τους.
Σε αυτές τις συνθήκες η ηγεσία της ΠΟΣΔΕΠ ξεπερνά κάθε προηγούμενο στήριξης της κυβερνητικής
πολιτικής ανακαλύπτοντας θετικές διατάξεις στο νέο νόμο καλώντας το Παν/κό κίνημα να υποταχθεί το
γρηγορότερο δυνατό με «ανοικτά πανεπιστήμια» και με στόχο... να αποτραπούν οι αρνητικές
συνέπειές του!!..

Η Γενική Συνέλευση του Συλλόγου ΔΕΠ Παν/μίου Πατρών:
Δηλώνει την πλήρη αντίθεσή της στο νέο νόμο πλαίσιο και καλεί τα μέλη την Παν/κή κοινότητα, και τον
ελληνικό λαό να αντιπαρατεθούν στη νέα λαίλαπα. Να αγωνιστούν με όλες τους τις δυνάμεις ώστε ΝΑ
ΜΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΙ Ο ΝΕΟΣ ΝΟΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟ που θα είναι η ταφόπλακα του δημόσιου–δωρεάν
πανεπιστήμιου.
•

Καλεί τους συλλόγους ΔΕΠ, ΕΠ/ΤΕΙ, εκτάκτων ΤΕΙ όλης της χώρας να καταδικάσουν το νόμο και να
αποφασίσουν ότι δεν πρέπει να εφαρμοστεί και να αγωνισθούν για την κατάργησή του.

•

Καλεί τους συναδέλφους, τους υπόλοιπους εργαζόμενους στο Πανεπιστήμιο, τους φοιτητές, να μη
συμμετέχουν στις διαδικασίες υλοποίησης του νόμου.

•

Καλεί τις συγκλήτους πανεπιστημίων και τις πρυτανικές αρχές να καταδικάσουν το νόμο και μη
προχωρήσουν στις διαδικασίες εκλογής Συμβουλίων.

•

Καλεί τα όργανα διοίκησης των ιδρυμάτων να μη προχωρήσουν ζητήματα, όπως περικοπές
προγραμμάτων σπουδών, διαγραφές φοιτητών, περιστολή φοιτητικής μέριμνάς. Να απαιτήσουν
την απαιτούμενη χρηματοδότηση, με άμεσο αίτημα την κάλυψη όλων των θέσεων των
συμβασιούχων ΠΔ 407/80 και εκτάκτων ΤΕΙ.

•

Καταγγέλλει τον κυβερνητικό συνδικαλισμό της ηγεσίας της ΠΟΣΔΕΠ που έστρωσε το δρόμο για το
νέο νόμο και επισημαίνει την αναγκαιότητα συντονισμού μεταξύ των συλλόγων ΔΕΠ στην
κατεύθυνση της κατάργησης του νέου νόμου.

•

Αποφασίζει απεργία για 8 και 9 Σεπτέμβρη με συμμετοχή στα συλλαλητήρια φοιτητικών
συλλόγων και άλλων φορέων (εκπαιδευτικοί, σύλλογοι γονέων και κηδεμόνων), που
οργανώνονται την ημέρα αυτή.

•

Καλεί τους εργαζομένους, τα ευρύτερα λαϊκά στρώματα, να παλέψουν μέσα από τους μαζικούς
τους φορείς για να αποκρουστούν τα νέα αντιδραστικά μέτρα. Να συνενωθούν σε ένα μεγάλο
λαϊκό μέτωπο που δεν θα βάζει μόνον εμπόδια στην αντιλαϊκή πολιτική, αλλά θα γίνει δύναμη
αντεπίθεσης και ανατροπής.
• Στα πλαίσια της ενημέρωσης του ελληνικού λαού η απόφαση του συλλόγου θα διακινηθεί τη
Δευτέρα 12/Σεπτεμβρίου, ημέρα έναρξης της σχολικής χρονιάς, σε σχολεία της περιοχής καθώς και
κατά τη διάρκεια των εγγραφών των νέων φοιτητών στα Παν/μια.
• Νέα Γ.Σ. του Συλλόγου την Τρίτη 13/Σεπτεμβρίου, στις 11.00 στο Α/Α.
Συνεχίζουμε τον αγώνα για τη διαμόρφωση Ανώτατης Εκπαίδευσης ενιαίας, αποκλειστικά δημόσιας
και δωρεάν, σύγχρονης, υψηλού επιπέδου, με δημοκρατική λειτουργία, που θα υπηρετεί το δρόμο
ανάπτυξης προς όφελος του ελληνικού λαού.

