Απόφαση Έκτακτης Γ.Σ. Μελών ΔΕΠ ΕΜΠ της 10/9/2012
Η Κυβέρνηση εξαπολύει μια νέα άγρια επίθεση σε βάρος της ελληνικής κοινωνίας και των
πανεπιστημιακών δασκάλων. Οι νέες περικοπές στους ήδη αναξιοπρεπείς μισθούς μας, σε
συνδυασμό με τη συνεχή φορολογική αφαίμαξη, θα οδηγήσει πολλούς από τους συναδέλφους μας
στην οικονομική εξαθλίωση.
Την ίδια στιγμή, τα Πανεπιστήμια είναι αντιμέτωπα με συνθήκες χρηματοδοτικής ασφυξίας, μετά
τις δραματικές περικοπές της κρατικής επιχορήγησης και τις απώλειες από το PSI, και
υποστελέχωσης λόγω του κινδύνου της πλήρους περικοπής των πιστώσεων για συμβασιούχους
διδάσκοντες με βάση το Π.Δ. 407/80 και του μη διορισμού των 850 και πλέον εκλεγμένων
συναδέλφων. Η εκπαίδευση, η έρευνα, η φοιτητική μέριμνα, στο πλαίσιο της συνολικής πολιτικής
λιτότητας και περικοπών, βαίνουν σε οριακό επίπεδο.
Είναι προφανές ότι η μισθολογική πολιτική σε βάρος των Πανεπιστημιακών και η συρρίκνωση της
χρηματοδότησης των Πανεπιστημίων συνδέεται άμεσα με τον απώτερο στόχο του νέου νόμου για
την Ανώτατη εκπαίδευση που δεν είναι άλλος από τη διάλυση της δημόσιας και δωρεάν Παιδείας.
Στη βάση των παραπάνω:
•

Καλούμε τα μέλη ΔΕΠ, τους φοιτητές και τους εργαζόμενους να αντιταχθούν δυναμικά στη
λαίλαπα της οικονομικής ασφυξίας που επιβάλλεται στους ίδιους και στα Πανεπιστημιακά
Ιδρύματα.

•

Καλούμε, παράλληλα, την πανεπιστημιακή κοινότητα να επιμείνει σθεναρά στο αίτημα της
κατάργησης των Ν. 4009/2011 και 4076/2012 και να αγωνιστεί για τη διαμόρφωση ενός
νέου πλαισίου Ανώτατης Εκπαίδευσης που θα συμβάλει στην πρόοδο και την ευημερία της
ελληνικής κοινωνίας.

•

Καλούμε, τέλος, την ηγεσία της ΠΟΣΔΕΠ να αφήσει επιτέλους τη φιλοκυβερνητική και
αντιπανεπιστημιακή της στάση, να σκύψει πάνω στα προβλήματα του κλάδου και να
συστρατευτεί με το κίνημα των πρωτοβάθμιων οργάνων που υλοποιεί τις εντολές των
συναδέλφων.
Αποφασίζουμε:
•

Προειδοποιητική απεργία από την Τρίτη 11/9 μέχρι και την Παρασκευή 14/9 και
πρόσκληση σε νέα Έκτακτη Γ.Σ. τη Δευτέρα 17/9 για να καθοριστούν οι μορφές αντίδρασης
το επόμενο διάστημα.

•

Συμμετοχή στην εκδήλωση διαμαρτυρίας της ΠΟΣΔΕΠ στην Πλατεία Συντάγματος, αύριο
Τρίτη 11/9 στις 20.00, καθώς και σε όλες τις προσεχείς εκπαιδευτικές και εργατικές
κινητοποιήσεις.

•

Άμεσο συντονισμό δράσεων με εκπαιδευτικούς, κοινωνικούς και επαγγελματικούς φορείς
στο πλαίσιο της συμμετοχής στην Πανελλαδική Συνάντηση Συλλόγων ΔΕΠ.

•

Συγκρότηση απεργιακής επιτροπής με στόχο την υποβοήθηση του ΔΣ του Συλλόγου ΔΕΠ
ΕΜΠ στη δημοσιοποίηση των θέσεών μας προς την ελληνική κοινωνία.

