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ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ∆ΕΠ
Ανακοινώθηκε από την Κυβέρνηση το πλαίσιο αλλαγών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.
Εθνική Στρατηγική για την Ανώτατη Εκπαίδευση, το λέει η κυβέρνηση. H πραγματικότητα:
στρατηγική για την κατάργηση, και επίσημα, του Δημόσιου-Δωρεάν χαρακτήρα των
Πανεπιστημίων, (όπως επιδιώκει συνολικά για την Παιδεία), και μετατροπή τους σε πεδίο
επιχειρηματικής κερδοφορίας. Η γνώση από δικαίωμα γίνεται εμπόρευμα.
Ο νέος «νόμος πλαίσιο» που φέρνει η κυβέρνηση για «διαβούλευση» αποτελεί εφαρμογή του
προγράμματος του ΠΑΣΟΚ για την εκπαίδευση. Έχει προετοιμαστεί από τις προηγούμενες
κυβερνήσεις ΠΑΣΟΚ-ΝΔ, είναι η εφαρμογή της στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης
(συνθήκη της Μπολόνια) για «Πανεπιστήμια-Α.Ε.», πλήρως προσαρμοσμένα στις
ανάγκες της αγοράς και των πολυεθνικών. Αποτελεί την μεταφορά των αντιλαϊκών
όρων του Μνημονίου Κυβέρνησης-Ε.Ε.-ΔΝΤ στην Παιδεία.
Οι προωθούμενες αλλαγές δεν αποτελούν απλά ένα ακόμη εκπαιδευτικό ζήτημα. Αφορούν το
σύνολο των εργαζομένων. Πλήττουν ευθέως τη λαϊκή οικογένεια, εντείνουν τους
ταξικούς φραγμούς στην εκπαίδευση. Είναι δεμένες άρρηκτα με τα βάρβαρα μέτρα στο
εργασιακό, στο ασφαλιστικό, στην υγεία, με τη ληστεία του λαϊκού εισοδήματος. Με τα
μέτρα που παίρνουν ακόμα περισσότερα από εργαζόμενους και τα δίνουν στους
μεγαλοεπιχειρηματίες και τα μονοπώλια για να πληρώσει ο λαός και όχι το κεφάλαιο την
καπιταλιστική κρίση.
Το τετράπτυχο «Αυτοδιοίκηση, λογοδοσία, ποιότητα, εξωστρέφεια» που επικαλείται η
κυβέρνηση, περνά από την κατασυκοφάντηση του δημόσιου πανεπιστημίου, και δεν αποτελεί
παρά ένα γυαλιστερό περιτύλιγμα ενός νέου αντιλαϊκού «πακέτου», συνέχεια της πρόσφατης
περικοπή των προϋπολογισμών κατά 30-40%, και:
1. Παραδίδει στις επιχειρήσεις τη διοίκηση, τη δομή και το περιεχόμενο των σπουδών. Το
σύνολο της λειτουργίας των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων.
2. Διαλύει τα επιστημονικά αντικείμενα με την εισαγωγή των εξατομικευμένων
προγραμμάτων σπουδών τα οποία θα οδηγούν στην συσσώρευση δεξιοτήτων (πιστωτικών
μονάδων) με ημερομηνία λήξης. Καταργείται στην πράξη η αντικειμενική βάση για
συλλογική διεκδίκηση επαγγελματικών δικαιωμάτων των αποφοίτων.
3. Εισάγει τα δίδακτρα στις σπουδές με την κάρτα / κουπόνι του φοιτητή καθώς και τη
χρηματοδότηση των ιδιωτικών παραμάγαζων – κολλεγίων που πρόσφατα αναγνώρισε.
4. Ανοίγει το δρόμο για την αντικατάσταση της φοιτητικής μέριμνας και τη θεσμοθέτηση των
φοιτητικών δανείων, για να αλυσοδένουν τους νέους και τις οικογένειές τους στις
τράπεζες. Η φοιτητική μέριμνα παραδίδεται στον ιδιωτικό τομέα.

5. Καταργεί τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας (ενιαίο μισθολόγιο). Το προτεινόμενο
εργασιακό καθεστώς του προσωπικού των πανεπιστημίων (μονιμότητα, μισθολόγιο)
προσομοιάζει αυτό των ατομικών συμβάσεων εργασίας στελεχών επιχειρήσεων. Εισάγεται
νέα βαθμίδα διδακτικού προσωπικού περιορισμένων δικαιωμάτων.
6. Συρρικνώνει δραστηριότητες με απολύσεις προσωπικού μέσα από συγχωνεύσεις και
καταργήσεις Τμημάτων για να δημιουργηθούν ιδρύματα συγκεντρωμένα και ευέλικτα για
σύναψη εταιρικών σχέσεων με τις επιχειρήσεις. Η «αξιολόγηση και λογοδοσία» θα γίνεται με
τα κριτήρια της «αγοράς», της ανταπόκρισης στα ερευνητικά προγράμματα ΕΕ-επιχειρήσεων,
τις «χορηγίες» κ.α.
Με αυτό το σκεπτικό, η Γενική Συνέλευση του Συλλόγου Διδακτικού και Ερευνητικού
Προσωπικού του Πανεπιστημίου Πατρών, κρίνει ότι:
•
•

•
•

Το «Κείμενο Διαβούλευσης για την Έναρξη Διαλόγου» που κατέθεσε το Υπουργείο
Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων δεν μπορεί να αποτελέσει βάση
διαλόγου και ζητούμε να αποσυρθεί.
Στη δημόσια διαβούλευση που μας καλεί η Κυβέρνηση δεν συμμετέχουμε. Καλούμε
τις Πρυτανικές Αρχές να αποχωρήσουν από τη διαβούλευση κατεδάφισης της
δημόσιας δωρεάν Παιδείας και να διατρανώσουν απερίφραστα την προσήλωση τους
για Αποκλειστικά Δημόσια-Δωρεάν Εκπαίδευση και Παιδεία.
Η ηγεσία της ΠΟΣΔΕΠ κινείται με μεθόδους κυβερνητικού συνδικαλισμού και γι’
αυτό οι Σύλλογοι ΔΕΠ πρέπει να πάρουν την υπόθεση της αντίστασης στην
κυβερνητική πολιτική στα χέρια τους.
Είναι αναγκαίος ο συντονισμός δράσης με άλλους Συλλόγους ΔΕΠ, που κινούνται σε
κατεύθυνση απόρριψης των κυβερνητικών εξαγγελιών. Δύναμη μας είναι η
οργανωμένη αντίσταση μαζί με τους φοιτητές, εκπαιδευτικούς, επιστήμονες και
εργαζόμενους σε κοινή δράση παν/κού και λαϊκού κινήματος,

Στο πλαίσιο κλιμακούμενων κινητοποιήσεων ενάντια στα κυβερνητικά σχέδια για την
Ανώτατη Εκπαίδευση, αποφασίζουμε:
•
•
•

24ωρη απεργία την Τετάρτη 3 Νοεμβρίου 2010, με απεργιακή συγκέντρωση στο
κτίριο Α/Α στις 11.00π.μ.. Καλούμε την παν/κή κοινότητα να συμμετάσχει στη
συγκέντρωση.
48ωρη απεργία 10-11 Νοεμβρίου 2010.
Νέα Γενική Συνέλευση του Συλλόγου ΔΕΠ την Πέμπτη 11/11/2010.

Για το ∆.Σ. του Συλλόγου ∆ΕΠ του Πανεπιστημίου Πατρών
Η Πρόεδρος
Φιλαρέτη Ζαφειροπούλου-Καρατζόγλου
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