ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΗΠΑΚ ΑΕΙ – ΜΑΣ
Στο έδαφος της οικονομικής κρίσης, η επίθεση κεφαλαίου-κυβέρνησης-ΕΕ-ΔΝΤ στα λαϊκά δικαιώματα που εξελίσσεται χρόνια
τώρα, παίρνει οξύτατα χαρακτηριστικά. Το «Νέο Πανεπιστήμιο» που ετοιμάζει η κυβέρνηση ολοκληρώνει την εικόνα του
Πανεπιστημίου-επιχείρηση.

Ούτε λεπτό χαμένο!
Ήρθε η ώρα ο λαός να χαράξει το δικό του δρόμο, δρόμο ρήξης και ανατροπής, ενάντια στις γενικευμένες απολύσεις, στο
τσάκισμα των εργασιακών, ασφαλιστικών και συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων, στην καλπάζουσα φτώχια και ανεργία, στην
επικίνδυνη συμμετοχή της χώρας στους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς ΝΑΤΟ-Ε.Ε. Στην ιδιωτικοποίηση – εμπορευματοποίηση
της Υγείας και της Παιδείας που παραδίδονται εξολοκλήρου στην κερδοφορία του κεφαλαίου και την ανταγωνιστικότητα των
επιχειρήσεων.
Ο νέος νόμος-πλαίσιο, συνέχεια του νόμου της ΝΔ και των νόμων του ΠΑΣΟΚ για το «νέο Σχολείο» και τη «Διά Βίου Μάθηση»:

Εισάγει τα «ανοιχτά» Προγράμματα Σπουδών, που καταργούν το επιστημονικό περιεχόμενο του πτυχίου, περιορίζουν
την επιστημονική γνώση και τις επιλογές των φοιτητών στις πληροφορίες και δεξιότητες που ζητά η αγορά, με το μανδύα
της «ελεύθερης ατομικής επιλογής».

Παραδίδει τη διοίκηση και λειτουργία των ΑΕΙ στους επιχειρηματίες. Η γνώση μετατρέπεται σε εμπόρευμα και οι
επιχειρήσεις θα αποφασίζουν για την παραγωγή και το εμπόριο των εκπαιδευτικών και ερευνητικών προϊόντων, για το τι θα
μαθαίνουν και από ποιον τα παιδιά των λαϊκών στρωμάτων αλλά και τους όρους εργασίας του διδακτικού και άλλου
προσωπικού. Εκεί στοχεύουν, για να ενισχύσουν τις στρατιές των αυριανών φτηνών και μισοκαταρτισμένων εργαζόμενων
με τα «προσόντα» που χρειάζονται βιομήχανοι και εφοπλιστές για να βγουν από την κρίση που δημιούργησαν τα τεράστια
κέρδη τους.

Βάζει υποθήκη τα τελευταία ψήγματα των δωρεάν παροχών σίτισης-στέγασης, συγγραμμάτων σε φοιτητέςσπουδαστές, με τις «φοιτητοκάρτες» και τα φοιτητικά δάνεια. Γενικεύονται τα δίδακτρα στα μεταπτυχιακά, ενώ η κρατική
χρηματοδότηση για τη φοιτητική μέριμνα μεταφέρεται σε ιδιώτες εργολάβους με αποτέλεσμα την πλήρη υποταγή της
εκπαίδευσης στο καπιταλιστικό κέρδος.

Γενικεύει τις ελαστικές σχέσεις εργασίας του διδακτικού και λοιπού προσωπικού των ΑΕΙ. Το διδακτικό
προσωπικό των χαμηλότερων βαθμίδων θα πρέπει να δίνει συνεχώς «εξετάσεις» στους μάνατζερ για να αποκτήσει τη
μονιμότητα.

Πλευρές του Νόμου-Πλαισίου που βαθαίνει το Πανεπιστήμιο Α.Ε., είναι πραγματικότητα σήμερα σε
Πανεπιστήμια-ΤΕΙ
Ήδη, με την πολιτική της τωρινής και των προηγούμενων κυβερνήσεων ΠΑΣΟΚ-ΝΔ:
 Το κόστος σπουδών είναι ασήκωτο βάρος για τα παιδιά των λαϊκών στρωμάτων και τους γονείς τους. Η αύξηση των
εισιτηρίων στα λεωφορεία, το εμπόριο των συγγραμμάτων, το κουπόνι στις φοιτητικές Λέσχες, το νοίκι στις εστίες των
ιδιωτών-εργολάβων που δεν καλύπτουν ούτε τις στοιχειώδεις ανάγκες των φτωχών παιδιών επιδεινώνουν δραματικά την
κατάσταση της συρρίκνωσης του λαϊκού εισοδήματος. Εξωθούν τα παιδιά της εργατικής τάξης ακόμα και να εγκαταλείψουν
τις σπουδές, να τα βγάζουν πέρα με παράλληλες δουλειές για ένα χαρτζιλίκι.
 Οι επιχειρήσεις μπαινοβγαίνουν, καλο-υποδεχόμενες από πανεπιστημιακές διοικήσεις και κάποιους καθηγητές που, με το
αζημείωτο βέβαια, λειτουργούν ως υπάλληλοι επιχειρήσεων και ως αρωγοί της κυβέρνησης και του κεφαλαίου.
 Φοιτητές και σπουδαστές στοιβάζονται σε αίθουσες και εργαστήρια, περιμένουν «ουρές» για να δηλώσουν ένα μάθημα, δεν
έχουν καθηγητές για να διδάξουν ακόμα και τα υποχρεωτικά μαθήματα.
 Η πρακτική άσκηση, ιδιαίτερα των σπουδαστών των ΤΕΙ, είναι απλήρωτη ή πολύ φτηνή και ανασφάλιστη εργασία για τις
επιχειρήσεις.
 Οι δραματικές περικοπές προϋπολογισμού των Ιδρυμάτων, που ξεπερνούν και το 30%, έχουν ως συνέπεια να απολύεται
μεγάλο μέρος των συμβασιούχων διδασκόντων, οι οποίοι στο ΤΕΙ και σε περιφερειακά ΑΕΙ αγγίζουν το 80%
 Οι αποδοχές του διδακτικού και άλλου προσωπικού έχουν υποστεί δραστικές περικοπές, ενώ επικρέμεται η δαμόκλειος
σπάθη του νέου μισθολογίου.
 Με κύριους μοχλούς την δήθεν αξιολόγηση και τις πιστωτικές μονάδες επιχειρείται η προώθηση του επιχειρηματικού
Πανεπιστημίου
 Με κάθε αφορμή και σε κάθε ευκαιρία χτυπιέται το Πανεπιστημιακό άσυλο.
 Ξετυλίγεται μια τεράστια επιχείρηση συκοφάντησης των ΑΕΙ, για να γίνουν αποδεκτές οι κυβερνητικές επιλογές.

Καμιά εμπιστοσύνη σε ΠΟΣΔΕΠ, ΟΣΕΠ-ΤΕΙ, Πρυτάνεις και Συγκλήτους
Έχουν βάλει πλάτες στην προώθηση της κυβερνητικής πολιτικής στην Ανώτατη Εκπαίδευση, συμμετέχοντας στον προσχηματικό
διάλογο με διαχειριστικές προτάσεις στην κατεύθυνση ενίσχυσης της επιχειρηματικής λειτουργίας των ΑΕΙ. Έχουν αποδεχτεί τις
κατευθύνσεις της ΕΕ και το νομοθετικό πλαίσιο που ψήφισε η ΝΔ, δέχτηκαν να λειτουργήσουν τα ιδρύματα με δραστικές
περικοπές στην κρατική χρηματοδότηση. Με τις προτάσεις τους για ελάττωση του αριθμού των εισακτέων, των εξεταστικών
περιόδων και τις «καλλικρατικές» συγχωνεύσεις Τμημάτων, πιέζουν να εφαρμοστεί η ευρωενωσιακή και κυβερνητική πολιτική
που οδηγεί τα παιδιά των φτωχών λαϊκών στρωμάτων να πεταχτούν έξω από την Ανώτατη Εκπαίδευση και να κατευθυνθούν
στα προγράμματα ψευτοκατάρτισης που θα πωλούνται και από τα ίδια τα Ανώτατα Ιδρύματα. Η όποια «αντιπολίτευση» στις
αντιδραστικές αλλαγές έχει στόχο να αποπροσανατολίσει και να αποσβέσει τις αντιδράσεις του πανεπιστημιακού κινήματος, ενώ
ένα μεγάλο μέρος του καυγά γίνεται για το αν το επιχειρηματικό πανεπιστήμιο θα υλοποιηθεί από τους ίδιους ή από εξωτερικούς

επιχειρηματίες. Στην πράξη, είναι σύμμαχοι της κυβερνητικής πολιτικής, συνυπογράφουν στα τραπέζια του ψευτοδιαλόγου τη
λειτουργία των ΑΕΙ με ιδιωτικο-οικονομικά κριτήρια.

Καμιά εμπιστοσύνη σε καθηγητές που διαπλέκονται με επιχειρηματικά συμφέροντα
Η επίθεση κυβέρνησης – ΕΕ έχει στηρίγματα και μέσα στα Πανεπιστήμια. Υπάρχουν καθηγητές που έχουν ήδη εμπλακεί σε
επιχειρηματικές δραστηριότητες που αποφέρουν επιπλέον εισόδημα και, κατά συνέπεια, ευνοούνται από τις κυβερνητικές
επιλογές. Κάποιοι είναι στελέχη επιχειρήσεων, σύμβουλοι των κυβερνήσεων και των αστικών επιτελείων. Παρελαύνουν σε
εφημερίδες και τηλεοράσεις για να κατασυκοφαντήσουν το δημόσιο Πανεπιστήμιο και να χτυπήσουν το άσυλο. Εμφανίζονται
στα αμφιθέατρα για να πείσουν τις νεανικές συνειδήσεις να αποδεχτούν τις συνέπειες της κρίσης στα εργασιακά δικαιώματα, για
να αμαυρώσουν τους εργατικούς και λαϊκούς αγώνες, για να επιβάλλουν και ιδεολογικά τη «νομιμότητα» της καπιταλιστικής
εκμετάλλευσης. Συμμετέχουν στην ιδεολογική επίθεση του κεφαλαίου μέσα στα ίδια τα Ανώτατα Ιδρύματα. Αυτοί οι καθηγητές
βρίσκονται σε αντίθεση με τα μέλη του ΔΕΠ που είναι ταγμένα στην υπηρεσία της εκπαίδευσης και της έρευνας.

Καμιά εμπιστοσύνη στους εκπροσώπους των αστικών κομμάτων και του οπορτουνισμού
Οι δυνάμεις του ΠΑΣΟΚ και της ΝΔ έχουν τεράστια ευθύνη για τον εκφυλισμό και την αδρανοποίηση του φοιτητικού κινήματος,
για τη στάση της ΠΟΣΔΕΠ και των άλλων ομοσπονδιών, που τις έχουν μετατρέψει σε πιστά αντίγραφα της ΓΣΕΕ και της ΑΔΕΔΥ.
Ευθύνες έχουν και οι δυνάμεις του οπορτουνισμού, του ΣΥΝ-ΣΥΡΙΖΑ, ΑΝΤΑΡΣΥΑ, ΕΑΑΚ. Αθωώνουν την κυβέρνηση που
συνυπογράφει με την ΕΕ το τσάκισμα εργαζομένων και νεολαίας, σπέρνουν αυταπάτες για την ουσία των αντιδραστικών
αλλαγών στην εκπαίδευση. Προβάλλουν ιδεολογήματα περί δήθεν «επαναστατικών πρωτοποριών» και περί «ακηδεμόνευτου –
ακομμάτιστου κινήματος» που είναι μακριά από το λαϊκό και εργατικό κίνημα, που δε συναντιέται πουθενά με τα αιτήματα και
τους αγώνες του εργαζόμενου λαού. Αντικειμενικά όλοι αυτοί δίνουν χέρι βοηθείας για την προώθηση της στρατηγικής του
κεφαλαίου.

Καμία αναμονή-καμιά αυταπάτη! Γενικός λαϊκός ξεσηκωμός, για να μην πληρώσει την κρίση ο λαός
Σήμερα υπάρχουν οι δυνατότητες να γίνει η επιστήμη μέσο και εργαλείο ικανοποίησης των σύγχρονων λαϊκών αναγκών. Για μια
πραγματικά Ενιαία Ανώτατη Εκπαίδευση, κεντρικά σχεδιασμένη, που θα υπηρετεί την ανάπτυξη σε όφελος των
ανθρώπων και όχι του κεφαλαίου, Προϋπόθεση είναι η λαϊκή εξουσία, η εξουσία των ανθρώπων του μόχθου και όχι των
βιομηχάνων, εφοπλιστών και τραπεζιτών.
Το ΜΑΣ και η ΔΗΠΑΚ καλούμε τους φοιτητές και σπουδαστές, το διδακτικό προσωπικό που έχει τάξει τον εαυτό του στην
υπηρεσία της εκπαίδευσης και της έρευνας και όχι στην υπηρεσία των επιχειρήσεων και τους άλλους εργαζόμενους των ΑΕΙ, να
συμπορευτούμε με το ταξικό εργατικό κίνημα, τους μικρομεσαίους αγρότες, τους αυτοαπασχολούμενους, τις γυναίκες της
δουλειάς. Να οργανώσουμε και να κλιμακώσουμε την πάλη ενάντια στην αντιλαϊκή πολιτική κυβέρνησης-τρόικας, στις αντιλαϊκές
εξελίξεις στην Ανώτατη Εκπαίδευση.

Διεκδικούμε:




















Να μην περάσει ο νέος Νόμος-Πλαίσιο, να μην ισχύσουν το νομοθετικό πλαίσιο που ψήφισε η ΝΔ οι νόμοι για το «νέο
Σχολείο» και για τη «Διά Βίου Μάθηση».
Παιδεία που θα υπηρετεί τα συμφέροντα και τις ανάγκες του λαού και όχι του κεφαλαίου.
Ενιαία Ανώτατη Εκπαίδευση, αποκλειστικά δημόσια και δωρεάν μετά το πέρας του Ενιαίου Δωδεκάχρονου Σχολείου.
Δημόσιες Επαγγελματικές Σχολές μετά το 12χρονο σχολείο.
Όχι στο πλαίσιο επαγγελματικών προσόντων. Προγράμματα σπουδών ανά επιστημονικό αντικείμενο που θα παρέχουν
επιστημονική ειδίκευση και πλήρη επαγγελματική επάρκεια, με το πτυχίο μοναδική προϋπόθεση για το επάγγελμα. Όχι στην
αξιολόγηση και πιστοποίηση Τμημάτων, προγραμμάτων σπουδών και πτυχίων.
Έξω οι επιχειρήσεις από τις Σχολές, την έρευνα. Καμιάς μορφής ιδιωτικοποίηση της Παιδείας.
Υπερασπίζουμε το Πανεπιστημιακό άσυλο.
Γενναία δημόσια χρηματοδότηση των ΑΕΙ, ώστε να καλυφθούν όλες οι ανάγκες της λειτουργίας τους. Αύξηση των δαπανών
για την παιδεία στο 15% του κρατικού προϋπολογισμού. Τριπλασιασμός της χρηματοδότησης για την έρευνα.
Ούτε ευρώ από την τσέπη των φοιτητών για δίδακτρα, σίτιση-στέγαση-μεταφορές-αναλώσιμα. Μηνιαίο επίδομα 600 ευρώ
για όσους φοιτητές δεν τα βγάζουν πέρα. Διευκολύνσεις και στήριξη στους εργαζόμενους φοιτητές.
Να αποσυρθεί η εγκύκλιος του Υπουργείου Παιδείας για την κατάργηση του δεύτερου δωρεάν συγγράμματος.
Μέγιστος αριθμός 15 σπουδαστών στα εργαστήρια . Καμιά κατάργηση μαθημάτων, εργαστηρίων, εξεταστικών περιόδων.
Να διοριστούν άμεσα όλα τα εκλεγμένα μέλη ΔΕΠ.
Να καταργηθεί το Π.Δ. 407/80 και οι προσλήψεις διδασκόντων να πραγματοποιούνται με την κανονική διαδικασία
προκήρυξης θέσεων ΔΕΠ, με βάση τις πραγματικές ανάγκες των πανεπιστημίων της χώρας.
Να μονιμοποιηθούν οι συμβασιούχοι εργαζόμενοι στα ΤΕΙ. Μόνιμη σταθερή δουλειά για όλους.
Καθεστώς πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης για το διδακτικό και ερευνητικό προσωπικό Πανεπιστημίων και ΤΕΙ. Νέο
ακαδημαϊκό μισθολόγιο με ενσωμάτωση των επιδομάτων και κλιμάκωση των μισθών αναλογικότερα προς τις κατώτερες
βαθμίδες, με βάση τις 2000 ευρώ καθαρά για τον πρωτοδιόριστο λέκτορα. Καθιέρωση της σύνταξης στο 80% του μισθού
του τελευταίου εργασιακού έτους.
Κατάργηση κάθε δυνατότητας επιχειρηματικής δραστηριότητας και δημιουργίας εταιρειών οποιοδήποτε τύπου
(κερδοσκοπικές, εμπορικές, τεχνοβλαστοί, ΙΕΚ, ΚΕΚ, κτλ) είτε από τα ίδια τα πανεπιστήμια, είτε από μέλη ΔΕΠ.
Να δοθούν πίσω τα χρήματα που έχουν παρακρατηθεί με τις περικοπές και την κατάργηση των δώρων. Αυξήσεις αποδοχών
σύμφωνα με τις σύγχρονες ανάγκες.
Να καταργηθεί ο ΦΠΑ στα είδη πρώτης ανάγκης, οι ειδικοί φόροι στα καύσιμα, οι αυξήσεις στις συγκοινωνίες.
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