ΑΠΟΦΑΣΗ του Δ.Σ του Συλλόγου Διδακτικού Προσωπικού της Ν.Ο.Π.Ε.
Τα μέτρα που μέχρι στιγμής προωθεί η κυβέρνηση για την αντιμετώπιση της
οικονομικής κρίσης:
• Διευρύνουν τις κοινωνικές ανισότητες αφού επιβαρύνουν μονόπλευρα τους
κοινωνικά ασθενέστερους μέσω της μείωσης των μισθών και της αύξησης των
έμμεσων φόρων.
• Πλήττουν ιδιαίτερα το χώρο της εκπαίδευσης και της έρευνας, αντί να τον
αναδεικνύουν σε πυλώνα της ανάπτυξης της χώρας.
Αν δεν περιοριστεί η φοροδιαφυγή, αν δεν εξασφαλιστεί ένα δίκαιο φορολογικό
σύστημα, αν δεν περιοριστεί η συστημική διαφθορά, αν δεν σταματήσει η πελατειακή
σπατάλη του κράτους και συνεχιστεί η μονόπλευρη επιβάρυνση των δημοσίων
υπαλλήλων που στην συντριπτική τους πλειοψηφία έχουν χαμηλά ή μεσαία
εισοδήματα, αν δεν γίνουν η Παιδεία και η Έρευνα οι ατμομηχανές της ανάπτυξης,
τότε, πέρα από την ανισότητα κατανομής των βαρών, θα υπάρξει και οικονομική
αναποτελεσματικότητα. Η οικονομία θα παγιδευτεί στην ύφεση για χρόνια, οπότε και
οι δημοσιονομικοί στόχοι δεν θα επιτευχθούν.
Πέρα λοιπόν από την προκρούστεια λογική της μείωσης των μισθών η κυβέρνηση
πρέπει να ασχοληθεί επειγόντως με το κομμάτι της κρατικής σπατάλης που οφείλεται
στην αναπαραγωγή ενός πολιτικού συστήματος που στηρίζεται σε χιλιάδες
κομματικούς διορισμούς, ακριβές προμήθειες, ακριβά δημόσια έργα με απευθείας
αναθέσεις, όλο δηλαδή αυτό το σύστημα της διαπλοκής που αναπαράγεται με
χρήματα του Δημοσίου.
Επιπλέον εκφράζουμε την έντονη δυσαρέσκειά μας έναντι της Πολιτικής Ηγεσίας του
Υπουργείου Παιδείας, που αρνείται συστηματικά να συζητήσει με τους εκπροσώπους
της Ομοσπονδίας την κατάσταση, που έχει διαμορφωθεί στα Πανεπιστήμια και τις
αναγκαίες θεσμικές και άλλες αλλαγές, που επιβάλλονται. Πέρασαν σχεδόν 4 μήνες
και δεν υπάρχει ούτε στοιχειώδης ενημέρωση από την πλευρά του Υπουργείου για
όλο το φάσμα των ιδιαίτερα επειγόντων θεμάτων, που μας αφορούν. Η ανοχή των
πανεπιστημιακών δασκάλων έχει αρχίσει να εξαντλείται.
Καλούμε τα μέλη του Συλλόγου να συμμετάσχουν στην απεργία στις 11 Μαρτίου
2010 και να προσέλθουν μαζικά στην επόμενη Γ.Σ. στις 22 Απριλίου 2010, για να
εξετάσουν τις εξελίξεις στα οικονομικά και θεσμικά ζητήματα του κλάδου.

