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ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
Η κυβέρνηση της εγχώριας τρόικας ΝΔ-ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ, συνεχίζοντας τη μνημονιακή πολιτική
σύμφωνα με τις επιταγές της διεθνούς τρόικας (ΕΕ, ΕΚΤ, ΔΝΤ), κήρυξε τον πόλεμο στην κοινωνία
και τη Δημόσια Ανώτατη Εκπαίδευση:
•

Εντείνει την εξαθλίωση με το νέο πακέτο οικονομικών μέτρων: H μνημονιακή πολιτική της
κυβέρνησης συνεχίζεται, εντείνοντας καθημερινά την εξαθλίωση και φτωχοποίηση του
μεγαλύτερου μέρους της κοινωνίας: νέες μειώσεις μισθών και συντάξεων, νέες αυξήσεις φόρων
και τιμών, απολύσεις και τεράστια ανεργία, διάλυση του κοινωνικού κράτους, ξεπούλημα της
δημόσιας περιουσίας. Η κυβέρνηση που αφήνει ασθενείς με σοβαρές παθήσεις να πεθαίνουν,
δεν έχει κανέναν απολύτως ενδοιασμό να διαλύσει και την Παιδεία.

•

Θέλει να επιβάλλει τους νόμους 4009/11 και 4076/12 που μετατρέπουν το πανεπιστήμιο σε
αυταρχικό επιχειρηματικό εκπαιδευτήριο: Η κυβέρνηση με τον Ν.4076/2012 προσπαθεί να
αλλάξει τακτική, αλλά παραμένει πιστή στη φιλοσοφία του Ν.4009/2011 που διαλύει το
δημόσιο, δωρεάν, δημοκρατικό Πανεπιστήμιο. Οι τροπολογίες που έγιναν στον 4076/2012 δεν
αλλάζουν τον επιχειρηματικό χαρακτήρα του Πανεπιστημίου, δεν ακυρώνουν την απόσυρση
της πολιτείας από τη συνταγματική της υποχρέωση να χρηματοδοτεί επαρκώς την Τριτοβάθμια
Εκπαίδευση, δεν αποτρέπουν την διάλυση των σπουδών και των εργασιακών δικαιωμάτων των
αποφοίτων, δεν αναιρούν το ολιγαρχικό αντιδημοκρατικό μοντέλο διοίκησης. Οι τροποποιήσεις
που αναγκάστηκε να κάνει το υπουργείο, σ' έναν νόμο που διατυμπάνιζε ότι είχε ψηφιστεί από
την πλειοψηφία της μνημονιακής Βουλής, ήταν αποτέλεσμα του αγώνα της μαχόμενης
πανεπιστημιακής κοινότητας και παράλληλα μια προσπάθεια της κυβέρνησης να διευρύνει τις
συμμαχίες της στο εσωτερικό των πανεπιστημίων.

•

Επιταχύνει την αποδιοργάνωση των πανεπιστημίων, καθώς δεν χορηγεί πιστώσεις για
διδάσκοντες 407/80, δεν διορίζει εκλεγμένα μέλη ΔΕΠ και ΕΕΔΙΠ, περικόπτει συντριπτικά τις
δαπάνες για σίτιση, στέγαση και τις λειτουργικές δαπάνες, επιβάλλει δίδακτρα σε όλα τα
μεταπτυχιακά, και καταργεί πλήρως το δωρεάν σύγγραμμα από το εαρινό εξάμηνο του 2013,
ενώ το Μάρτιο καταληστεύτηκαν τα αποθεματικά των πανεπιστημίων μέσω του PSI .

•

Επιχειρεί τη δραστική συρρίκνωση της ανώτατης παιδείας μέσω του σχεδίου ΑΘΗΝΑ.

•

Επιδιώκει να επιβάλλει εξευτελιστικούς μισθούς στους πανεπιστημιακούς: Εξαπολύει νέα
άγρια επίθεση κατά των Πανεπιστημιακών δασκάλων, ανακοινώνοντας μειώσεις (από 5% έως
30%) ραγδαίας φτωχοποίησης, που αθροίζονται στις κατά 25% απώλειες των ετήσιων
αποδοχών, από το 2009. Οι νέες περικοπές μας οδηγούν σε συνθήκες αναξιοπρεπούς
διαβίωσης, δεδομένου ότι ένα πολύ μεγάλο ποσοστό των συναδέλφων είναι αποκλειστικά
μισθοσυντήρητο. Κάθε νέα απόπειρα περικοπής στο ήδη απαράδεκτα χαμηλό εισόδημά μας –
για το λειτούργημα που επιτελούμε – θα πρέπει να αντιμετωπιστεί πλέον αποφασιστικά και
δυναμικά.

Δεν έχουμε άλλο δρόμο παρά να αγωνιστούμε για την υπεράσπιση του δημόσιου αγαθού της
δωρεάν, υψηλού επιπέδου μόρφωσης και την υπεράσπιση της αξιοπρέπειάς μας.
Δυναμώνουμε την αντίδρασή μας, προχωρώντας σε συντονισμό με τους συλλόγους ΔΕΠ όλων
των Πανεπιστημίων, τους φοιτητές και τους άλλους εργαζόμενους στο Πανεπιστήμιο Πατρών,
αλλά και μαζί με όλους τους εργαζόμενους.

ΑΓΩΝΙΖΟΜΑΣΤΕ ΕΝΑΝΤΙΑ
•

Στη νέα εξαθλίωση του πακέτου οικονομικών μέτρων της εγχώριας και διεθνούς τρόικας.

•

Στη μετατροπή του πανεπιστημίου στο αυταρχικό επιχειρηματικό εκπαιδευτήριο των νόμων
4009/11 και 4076/12 – ζητώντας την κατάργηση τους.

•

Στη διάλυση του δημόσιου δωρεάν ακαδημαϊκού πανεπιστημίου.

•

Στη συρρίκνωση της ανώτατης παιδείας του σχεδίου Αθηνά.

•

Στην επιβολή εξευτελιστικών μισθών στους πανεπιστημιακούς.

Προκηρύσσουμε πενθήμερη απεργία από Δευτέρα 17/9 μέχρι Παρασκευή 21/9 με προοπτική
κλιμάκωσης κηρύσσοντας τη σημερινή Γενική Συνέλευση ως διαρκή. Επόμενη ΓΣ τη
Δευτέρα 24/9.
Συντονίζουμε τον αγώνα μας με τους άλλους συλλόγους μελών ΔΕΠ, συμμετέχουμε στην
Πανελλαδική Συνάντηση Συλλόγων.
Η ΓΣ του συλλόγου ΔΕΠ καλεί τα ακαδημαϊκά όργανα να μεριμνήσουν για τη μετάθεση της
απομένουσας εξεταστικής περιόδου των φοιτητών.

Δεν θα σταματήσουν, αν δεν τους σταματήσουμε!

Για το ΔΣ,
ο Πρόεδρος
Γιώργος Ανδρουλάκης

ο Γραμματέας
Αλέξανδρος Βανακάρας

