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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ∆ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ
Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,
Το προεδρείο της ΠΟΣ∆ΕΠ, µε µια απαράδεκτη ανακοίνωση για τις εξαγγελίες της κυβέρνησης στους ∆ελφούς,
εµφανίζεται πρόθυµο να συζητήσει µαζί της τη διάλυση της Ανώτατης Εκπαίδευσης. Συµφωνεί µε το πολιτικό πλαίσιο
και τις προτάσεις της κυβέρνησης. Σπεύδει να στηρίξει τη «διαβούλευση» και να προκαταλάβει τις αποφάσεις της
επικείµενης συνεδρίασης της ∆ιοικούσας Επιτροπής. Προσπαθεί να φτιάξει θετικό κλίµα δηλώνοντας ότι προσέρχεται
σε ένα «διάλογο ανοικτό, ουσιαστικό, απροκατάληπτο και χωρίς προειληµµένες αποφάσεις», τη στιγµή που η
κυβέρνηση έκανε σαφές ότι αυτό που θέτει για συζήτηση είναι οι λεπτοµέρειες για την καλύτερη εφαρµογή του σχεδίου
της. ∆ηλώνει πως «η έµπρακτη υπεράσπιση του δηµόσιου πανεπιστηµίου περνάει µέσα από την επεξεργασία και
κατάθεση προτάσεων για την ανάταξη του», τη στιγµή που δέχεται το πλαίσιο των αλλαγών που ολοκληρώνει τη
µετατροπή του πανεπιστηµίου, σε υπηρέτη των επιχειρηµατικών αναγκών.
Η ηγεσία της ΠΟΣ∆ΕΠ στήριξε και στηρίζει τις κυβερνητικές επιλογές, υπονόµευσε τις κινητοποιήσεις και κάθε
διεκδίκηση του κλάδου. ∆ιοργάνωσε «συνέδρια» µε προκαθορισµένους οµιλητές συγκεκριµένων απόψεων, που
λειτούργησαν ως βήµα προβολής της κυβερνητικής πολιτικής και επένδυσής της µε «επιστηµονική αίγλη».
Ανταµείβεται µε 5 εκατοµµύρια Ευρώ µέσω ΕΣΠΑ, από κοινού µε την Ο.Σ.Ε.Π.-Τ.Ε.Ι. και την Ε.Ε.Ε, για σύσταση
«Κέντρου Μελετών & Ανάπτυξης της Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης & Έρευνας», κρατικοδίαιτου µηχανισµού στήριξης
των επιλογών της εκάστοτε εξουσίας.
Τη ίδια στιγµή τα ιδρύµατα καλούνται να λειτουργήσουν µε προϋπολογισµούς µειωµένους έως και πάνω από 40%, µε
απολύσεις συµβασιούχων, µε εξανεµισµένη φοιτητική µέριµνα. Παράλληλα, η κατάθεση του προσχέδιου του
προϋπολογισµού επιβεβαιώνει τις προθέσεις της κυβέρνησης για παραπέρα καρατόµηση του λαϊκού εισοδήµατος, µε
αυξήσεις του ΦΠΑ σε είδη πρώτης ανάγκης, εξοµοίωση του ειδικού φόρου στο πετρέλαιο θέρµανσης µε αυτόν του
πετρελαίου κίνησης, αυξήσεις στα τιµολόγια της ∆ΕΗ, καρατόµηση των µισθών στο δηµόσιο τοµέα µέσω του
κυοφορούµενου ενιαίου µισθολογίου και του σχεδίου «Καλλικράτης».
Η ∆ΗΠΑΚ αρνείται την συµµετοχή στον προσχηµατικό «διάλογο». Έχει επανειληµµένα καταθέσει και θα
εξακολουθήσει να προβάλλει τις θέσεις της για µια Παιδεία που θα υπηρετεί τα συµφέροντα και τις ανάγκες του λαού
και όχι του κεφαλαίου. Η ∆ΗΠΑΚ αρνείται τη σύσταση του «Κέντρου Μελετών» που θα παρέχει επιστηµονική κάλυψη
των επιλογών της πλουτοκρατίας. Τονίζει ότι το νέο µισθολόγιο του ∆ηµοσίου είναι µηχανισµός παραπέρα µείωσης
των αποδοχών µας.
Τα ΑΕΙ-µπακάλικα, η έρευνα στην υπηρεσία των επιχειρήσεων, η γενίκευση του τζόγου, το ξεπούληµα της δηµόσιας
περιουσίας σε ντόπιους και ξένους «επενδυτές», υπηρετούν την «ανάπτυξη» των κερδών που στηρίζεται σε
µειωµένους µισθούς, στη δουλειά ως το θάνατο, στη φοροληστεία των εργαζοµένων. Την «ανάπτυξη» που παίρνει
ακόµα περισσότερα από τους εργαζόµενους και τα δίνει στους µεγαλοεπιχειρηµατίες.
Η ∆ΗΠΑΚ καλεί τους συναδέλφους να αντιπαλέψουν το αναπτυξιακό µοντέλο της κυβέρνησης, του ∆ΝΤ, της ΕΕ, των
µονοπωλίων. Καλεί τους συναδέλφους να συµµετάσχουν την Πέµπτη 7/11 κατά την απεργία της Α∆Ε∆Υ στις
συγκεντρώσεις του ΠΑΜΕ, διατρανώνοντας την αντίθεσή τους στην εφαρµογή «µνηµονίου για την Ανώτατη
Εκπαίδευση» και στα νέα µέτρα της κυβέρνησης. Καλεί τα ∆Σ των συλλόγων να πάρουν αποφάσεις στην κατεύθυνση
αυτή.
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