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ΚΙΝΗΣΗ ΑΕΙ

ΝΑ ΜΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΙ Ο ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟ
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.
Στο χώρο της παιδείας µε την συναίνεση ΠΑΣΟΚ, Ν∆, ΛΑΟΣ και ∆ηµ. 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 - Ν∆ µαζί µε την ΕΕ προκειµένου να προσαρµόσουν την Ανώτατη
Εκπαίδευση στις απαιτήσεις και τις ανάγκες των επιχειρηµατικών οµίλων. 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 Α∆ΙΠ. ∆ιαλύει τµήµατα και
επιστηµονικά αντικείµενα, ενώ φανερή είναι η πρόθεση να κλείσουν Ιδρύµατα, µε αγοραία κριτήρια. Οδηγεί σε
εµβάθυνση της επιχειρηµατικής λειτουργίας των ΑΕΙ, της ετεροαπασχόλησης του ∆ΕΠ, 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 (Π∆
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.
Παρόλα αυτά η ηγεσία της ΠΟΣ∆ΕΠ ξεπερνά κάθε προηγούµενο στήριξης της κυβερνητικής πολιτικής. Οι
παρατάξεις ΚΙΠΑΝ και ΑΡΜΕ ανακαλύπτουν σε µεγαλύτερο ή µικρότερο βαθµό θετικές διατάξεις στο νέο νόµο
και µας καλούν να τον εφαρµόσουµε το γρηγορότερο δυνατό µε «ανοικτά πανεπιστήµια» και µε στόχο... να
αποτρέψουµε τις αρνητικές συνέπειές του!!.. Από την άλλη, αυτό που ενοχλεί την ηγεσία της ΟΣΕΠ ΤΕΙ είναι η µη
δυνατότητα εκπόνησης ∆ιδακτορικών και στα ΤΕΙ!
Η ∆ΗΠΑΚ δηλώνει για µια ακόµα φορά την πλήρη αντίθεσή της στο νέο νόµο πλαίσιο και καλεί τα µέλη ∆ΕΠ/ΕΠ
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 ∆ΕΠ, ΕΠ/ΤΕΙ, εκτάκτων ΤΕΙ να καταδικάσουν το νόµο και να αποφασίσουν ότι δεν
πρέπει να εφαρµοστεί.

•

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

•

Καλεί συγκλήτους πανεπιστηµίων, συνελεύσεις ΤΕΙ να καταδικάσουν το νόµο και να µην προχωρήσουν στις
διαδικασίες εκλογής Συµβουλίων.

•

Παράλληλα, τα όργανα διοίκησης των ιδρυµάτων να µην προχωρήσουν ζητήµατα, όπως περικοπές
προγραµµάτων σπουδών, διαγραφές φοιτητών, καταργήσεις-συγχωνεύσεις, περιστολή φοιτητικής µέριµνας. Να
απαιτήσουν την απαιτούµενη χρηµατοδότηση, µε άµεσο αίτηµα την κάλυψη όλων των θέσεων των
συµβασιούχων Π∆ 407/80 και εκτάκτων ΤΕΙ.

•

Καλεί τους συλλόγους να πάρουν αποφάσεις απεργίας για την Πέµπτη 8 Σεπτέµβρη και συµµετοχής στα
συλλαλητήρια φοιτητικών συλλόγων και άλλων φορέων, που οργανώνονται την ηµέρα αυτή.

•

Καλεί τους συλλόγους να συµµετέχουν στα συλλαλητήρια µε αφορµή τη ∆ΕΘ στις 10 Σεπτεµβρίου µε τις
δυνάµεις του ΠΑΜΕ.
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.

•

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.
∆ΗΠΑΚ, 02/09/2011

