Αμακοίμωση της Σσσπείρωσης Παμεπιστημιακώμ
για τημ οικομομική πολιτική της κσβέρμησης
Η αγςκία ηεξ θοβένκεζεξ γηα ηεκ εθανμμγή ημο κέμο κυμμο –πιαίζημ γηα ηα ΑΕΙ
πεγάδεη απυ ηεκ πηεζηηθή ακάγθε ηεξ κα εγθιςβίζεη ημ πακεπηζηεμηαθυ θίκεμα ζηα δεζμά
εκυξ αοηανπηθμφ ζεζμηθμφ πιαηζίμο θαη κα ημ απμμμκχζεη, ζοθμθακηχκηαξ ημ, απυ ημκ
εονφηενμ θμηκςκηθυ ακαβναζμυ. Μυκμ έκα οπμηαγμέκμ πακεπηζηήμημ είκαη ζομβαηυ με
ζοκζήθεξ πμο γίκμκηαη ζοκάμα εθνεθηηθέξ απυ θμηκςκηθή άπμρε θαη αζθοθηηθέξ απυ ηεκ
μηθμκμμηθή. Η οιμπμίεζε αοημφ ημο ζηυπμο απμθηά θαίνηα πμιηηηθή ζεμαζία, ηδηαίηενα
γηαηί ημ πακεπηζηήμημ ζα μπμνμφζε κα ιεηημονγήζεη ςξ θαίνημξ θαηαιφηεξ ζηηξ δηενγαζίεξ
ηςκ θμηκςκηθχκ θηκεημπμηήζεςκ.
Τμ πακεπηζηεμηαθυ θίκεμα πνέπεη κα πνμζακαημιηζηεί έηζη χζηε κα ελμοδεηενχζεη
ηεκ θοβενκεηηθή ζηναηεγηθή. Αοηυ ζεμαίκεη υηη ε πάιε γηα ηεκ με εθανμμγή ημο κυμμοπιαίζημ πνέπεη κα ζοκημκηζηεί άμεζα θαη κα εκηαπζεί μνγακηθά ζηεκ πάιε θαηά ημο
μκεμμκίμο, ημο μεζμπνυζεζμμο θαη ηεξ ζηάζεξ πιενςμχκ ζε βάνμξ ηςκ μηζζχκ θαη ηςκ
ζοκηάλεςκ πνμξ ηεκ μπμία ζηνέθεηαη, ακαδεηχκηαξ θαηαθφγημ, ε θοβενκεηηθή πμιηηηθή.
Τμ πιαίζημ γηα μηα ηέημηα εονεία θμηκςκηθή ζομπανάηαλε ημ πνμζθένεη ε ίδηα ε
θοβενκεηηθή πναθηηθή:
α) Τμ δημηθεηηθυ πνμζςπηθυ ηςκ ΑΕΙ απμδεθαηίδεηαη με ημ μέηνμ ηεξ εθεδνείαξ,
εκχ ζε δεφηενε θάζε ζπεδηάδεηαη κα επεθηαζεί θαη ζημοξ εθπαηδεοηηθμφξ.
β) Η μηθμκμμηθή ελαζιίςζε ημο ζοκυιμο ηςκ ενγαδμμέκςκ ζηα πακεπηζηεμηαθά
ηδνφμαηα μέζς ηςκ δηανθχκ μηζζμιμγηθχκ πενηθμπχκ, ημο «εκηαίμο μηζζμιμγίμο» θαη ηεξ
θμνμιμγηθήξ αθαίμαλεξ ηςκ γκςζηχκ θμνμιμγηθχκ οπμδογίςκ αιιά θαη ηςκ μηθμγεκεηχκ
ηςκ πενηζζυηενςκ θμηηεηχκ (έθηαθηε εηζθμνά, κέμ ηέιμξ ζηα αθίκεηα, μείςζε
αθμνμιμγήημο θαη θαηάνγεζε θμνμαπαιιαγχκ) ακμίγμοκ κέα μέηςπα
γ) Η μείςζε ηςκ πηζηχζεςκ ημο Π.Δ. 407/80 θαηά 60% ζε ζπέζε με ημ
πνμεγμφμεκμ έημξ μδεγμφκ ζε μαδηθέξ «εθθαζανίζεηξ» 375 ζομβαζημφπςκ δηδαζθυκηςκ
θαη ζηεκ πιήνε μαηαίςζε ακάιμγμο ανηζμμφ πακεπηζηεμηαθχκ μαζεμάηςκ. Η ακηίζημηπε
μείςζε ζημοξ Επηζηεμμκηθμφξ/Ενγαζηενηαθμφξ Σοκενγάηεξ ηςκ ΤΕΙ θηάκεη ζηα ίδηα

επίπεδα, «ελαθακίδμκηαξ» 1500 δηδάζθμκηεξ, εκχ πανάιιεια ελακαγθάδεη ηα Ιδνφμαηα
ζε με ιεηημονγία ηςκ Πνμγναμμάηςκ Σπμοδχκ -αθμφ πςνίξ ηα ενγαζηενηαθά μένε ηςκ
πνμζθενυμεκςκ μαζεμάηςκ, μη θμηηεηέξ αδοκαημφκ θονημιεθηηθά κα πάνμοκ ημ πηοπίμ
ημοξ.
δ) Οη μεηχζεηξ ηςκ πηζηχζεςκ πμο δηαηίζεκηαη γηα ηα ιεηημονγηθά έλμδα ηςκ
πακεπηζηεμίςκ λεπέναζακ ημ 50%. Τμ ζπέδημ ημο κέμο πνμτπμιμγηζμμφ εοαγγειίδεηαη
ηεκ πεναηηένς «ελμηθμκυμεζε» πμο ζα ελαζθαιίζεη μ κέμξ πνμθνμφζηεημξ «Καιιηθνάηεξ»
πμο έπεη ζεζπίζεη μ κυμμξ πιαίζημ ηεξ θ. Δηαμακημπμφιμο, με ηεκ θαηάνγεζε θαη ηε
ζογπχκεοζε

ημεμάηςκ, Σπμιχκ θαη ΑΕΙ. Με υ,ηη αοηυ ζοκεπάγεηαη θαη γηα ηεκ

θαηάνγεζε μνγακηθχκ ζέζεςκ με ζεηεία ή αθυμε θαη μυκημςκ πακεπηζηεμηαθχκ.
ε) Οη πνμεηδμπμηήζεηξ γηα με θαηαβμιή ηςκ μηζζχκ θαη ηςκ ζοκηάλεςκ εάκ δεκ
απμδχζεη ε κέα θμνμιμγηθή επηδνμμή δηεονφκμοκ ημ μέηςπμ ηςκ ζομάηςκ ηεξ
θοβενκεηηθήξ πμιηηηθήξ
Με αοηά ηα δεδμμέκα, ημ πμιηηηθά ακαγθαίμ είκαη μ κυμμξ –πιαίζημ κα αθονςζεί
καοαγχκηαξ ζηε ζάιαζζα μηαξ θαζμιηθήξ θηκεημπμίεζεξ μιυθιενεξ ηεξ πακεπηζηεμηαθήξ
θαη ηεξ εθπαηδεοηηθήξ θμηκυηεηαξ πμο ζα ζοκακηεζεί με ηεκ πιεμμφνα ηεξ παιιασθήξ
ακηίζηαζεξ. Πμιηηηθά εθηθηυ μπμνεί κα γίκεη αοηυ εάκ ακμίλμομε ημκ μνίδμκηα ηςκ ζέζεςκ
θαη ηςκ ζοκζεμάηςκ μαξ πένα απυ ηηξ μνγακςηηθέξ επηηνμπέξ θαη ηα ζομβμφιηα ημο κέμο
κυμμο πνμξ ηεκ πιαηεηά θμηκςκηθή ζομμαπία πμο μνγακχκεη γηα μαξ ε θοβενκεηηθή
επηζεηηθυηεηα. Η «ζοκαίκεζε» ηεξ θμηκμβμοιεοηηθήξ ζοκαιιαγήξ πμο μδήγεζε ζηεκ
ρήθηζε ημο κυμμο Δηαμακημπμφιμο μπμνεί κα θαηαννεφζεη μυκμ μπνμζηά ζημ πιαηφ
μέηςπμ υιςκ ηςκ ζηγυμεκςκ απυ ηεκ πνεμθμπεμέκε πμιηηηθή πμο πκίγεη ηε πχνα ζηεκ
ακενγία, ηεκ ηαπείκςζε, ηεκ ελαζιίςζε θαη μηα φθεζε δίπςξ ηέιμξ.
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