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ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗ ΧΩΡΑ  

ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ 

 

Οι εργαζόµενοι δέχονται µια άνευ  προηγουµένου συντονισµένη επίθεση από ΕΕ και κυβέρνηση µε 

τη συνεπικουρία Ν∆ και ΛΑΟΣ, η οποία στοχεύει στην υφαρπαγή όλων των οικονοµικών 

κατακτήσεων του προηγούµενου αιώνα και των ασφαλιστικών δικαιωµάτων. Με πρόσχηµα τα 

δηµοσιονοµικά ελλείµµατα, για τα οποία οι εργαζόµενοι δεν είχαν ποτέ καµιά ευθύνη,  επιχειρείται  

ένα πρωτοφανές  πλήγµα στο Οικογενειακό Εισόδηµα, την Κοινωνική Ασφάλιση, τις Εργασιακές 

Σχέσεις, την Υγεία και την Παιδεία. Την ίδια στιγµή που τα υπέρογκα κέρδη των µεγάλων 

οικονοµικών και τραπεζικών συγκροτηµάτων παραµένουν άθικτα, υποθηκεύεται το µέλλον της 

οικονοµίας και της χώρας µε δυσβάστακτους εξωτερικούς δανεισµούς, οι οποίοι θα συνεχίσουν  να 

επιδεινώνουν τη θέση των εργαζοµένων.  

Η συστηµατική επίκληση  της χρεοκοπίας µετά από µια τόσο πρόσφατη περίοδο της λεγόµενης  

ισχυρής Ελλάδας,  στοχεύει στη λεηλασία του ελληνικού λαού προς όφελος όλων των µερίδων της 

ολιγαρχίας, εντός και εκτός Ελλάδας και η επικείµενη επιµήκυνση της περιόδου αποπληρωµής των 

δανείων σε µια µόνιµη περίοδο ακραίας λιτότητας.  

Παράλληλα µε τις διογκούµενες αντιδράσεις φορέων εργαζοµένων στην άγρια λιτότητα και τις 

υπέρογκες αυξήσεις, επιστρατεύεται µια ανήθικη επίθεση από κυβερνητικούς και 

φιλοκυβερνητικούς κύκλους µε σκοπό την απαξίωση και τη συκοφάντηση των εργαζοµένων  

επιστρατεύοντας τη λεγόµενη τήρηση της νοµιµότητας  στα πλαίσια της καταπολέµησης µιας 

δήθεν γενίκευσης της «ανοµίας» ή ανυπακοής.  Χαρακτηριστικές είναι οι συντονισµένες 

οµοβροντίες του αστικού τύπου και των µέσων µαζικής ενηµέρωσης που ζητούν ευθέως το 

χτύπηµα και την καταστολή τέτοιων αντιδράσεων και την επιβολή του νόµου προς όφελος των 

µεγάλων συµφερόντων.  

Η πολιτική εξαθλίωσης των εργαζοµένων όλων των κλάδων από πλευράς 

Κυβέρνησης/ΕΕ/∆ΝΤ εφαρµόζεται και στο Πανεπιστήµιο. Η κυβέρνηση κάνει ακόµα ένα βήµα 

στη γενίκευση των ελαστικών σχέσεων εργασίας σε διδακτικό και λοιπό προσωπικό των ΑΕΙ µέσα 

και από το σχέδιο νόµου που προετοιµάζει. Οι διδάσκοντες των χαµηλών βαθµίδων µετατρέπονται 

σε "ευέλικτα δόκιµο" προσωπικό, όµηρο συµβάσεων. Η βαθµίδα του λέκτορα καταργείται και 

παράλληλα διευρύνεται ο θεσµός των συµβασιούχων.  

Πολιορκητικό κριό για τη µετάλλαξη των Πανεπιστηµίων αποτελεί το κείµενο διαβούλευσης και ο 

επικείµενος νόµος για τα Πανεπιστήµια. Στην προσπάθεια αυτή επιστρατεύονται πρωτοφανείς 

µέθοδοι κατασυκοφάντησης των Πανεπιστηµιακών  γενικεύοντας κάποιες υπαρκτές περιπτώσεις 

εκτροπής µε σκοπό την αλλοίωση του χαρακτήρα των οργάνων διοίκησης και µετατρέποντάς τα 

από αιρετά σε διορισµένα 

Οι δραστικοί περιορισµοί των προϋπολογισµών των ιδρυµάτων σε συνδυασµό µε το νέο νόµο 

πλαίσιο, οδηγούν γρηγορότερα τα πανεπιστήµια στο δρόµο της εµπορευµατοποίησης. Τα ΑΕΙ 

µετατρέπονται κυριολεκτικά σε επιχειρήσεις, µε τους επιχειρηµατίες επίσηµα στη διοίκηση, µε 

οικονοµικά-ανταποδοτική αξιολόγηση και µε εργασιακές συνθήκες µεσαίωνα. Οι επιλογές αυτές 

επίσης θα φέρουν την αναπόφευκτη υποβάθµιση σειράς Τµηµάτων και επιστηµονικών 

αντικειµένων, ειδικά στα περιφερειακά Ιδρύµατα   



Το 10ο συνέδριο της ΠΟΣ∆ΕΠ πραγµατοποιήθηκε µε θεµατολογία, συζήτηση και αποφάσεις 

µακριά από τα κρίσιµα προβλήµατα που βιώνει το πανεπιστήµιο, η ελληνική κοινωνία και ο 

ελληνικός λαός. Οι παρατάξεις την πλειοψηφίας ΚΙΠΑΝ, ΑΡΜΕ, ΑΣΚΕΥ/γιατροί εµφανίστηκαν 

συνεπείς στη στήριξη της γενικότερης κυβερνητικής πολιτικής και της διαβούλευσης µε αίτηµα 

προς το Υπουργείο και την κυβέρνηση να είναι πιο αποφασιστικοί στις 

«µεταρρυθµίσεις»/ανατροπές και να τους εµπιστευτούν στην κατεύθυνση αυτή. Στην πρώτη 

συνάντηση της ηγεσίας της ΠΟΣ∆ΕΠ µε το Υπουργείο όπου ετέθησαν τα οικονοµικά  φάνηκε ότι 

οι συνάδελφοι της πλειοψηφίας κινούνται στη λογική του Υπουργείου και εξακολουθούν  να 

εκλιπαρούν από την κυβέρνηση  για τη µη µείωση των αποδοχών µας. Η ηγεσία της ΠΟΣ∆ΕΠ 

αντιστρατεύεται είτε άµεσα είτε στην πράξη κάθε πρόταση για δυναµική διεκδίκηση, βοηθώντας να 

κυλήσει ο χρόνος όσο γίνεται πιο ανώδυνα για την κυβέρνηση µέχρι να ψηφιστούν στη βουλή οι 

προωθούµενες «µεταρρυθµίσεις». 

Το ∆Σ/ΕΣ∆ΕΠ-ΑΠΘ πρέπει να καλέσει τους συναδέλφους, παρακάµπτοντας την κατευθυνόµενη 

κινδυνολογία από τους φιλοκυβερνητικούς κύκλους, να αντισταθούν.  

Ως πανεπιστηµιακοί δάσκαλοι οφείλουµε να αντισταθούµε στην επερχόµενη θεσµική και 

οικονοµική θύελλα αναδεικνύοντας µέσα από τα συλλογικά όργανα του συλλόγου µας τα κυρίαρχα 

προβλήµατα των εργαζοµένων στα Πανεπιστήµια, τις επικείµενες καταστρεπτικές αλλαγές στο 

θεσµικό πλαίσιο. 

Με γνώµονα τις πάγιες θέσεις του κλάδου για τα πανεπιστήµια και τους Πανεπιστηµιακούς, η 

Γενική Συνέλευση καλεί όλους τους συναδέλφους να διεκδικήσουµε: 

 

• Χρηµατοδότηση της δηµόσιας Παιδείας τουλάχιστον στο 15% του κρατικού προϋπολογισµού 

και τριπλασιασµό των δαπανών της έρευνας. 

• Κατάργηση κάθε επιχειρηµατικής δράσης στην Παιδεία. 

• Νέο ακαδηµαϊκό µισθολόγιο για το ∆ΕΠ/ΕΠ στην κατεύθυνση κλιµάκωσης των µισθών 

αναλογικότερα προς τις κατώτερες βαθµίδες, µε πλήρη και αποκλειστική απασχόληση. 

Ενσωµάτωση των επιδοµάτων στο βασικό µισθό. 

• Αναπροσαρµογή των µισθών µε βάση και τις απώλειες λόγω του µνηµονίου 

• Καθιέρωση της σύνταξης στο 80% του µισθού του τελευταίου εργασιακού έτους.  

• Αύξηση του διδακτικού και άλλου προσωπικού στα πανεπιστήµια – ΤΕΙ, µε µόνιµη και σταθερή 

δουλειά. Μονιµοποίηση των έκτακτων. 

• ∆ιορισµό των αδιόριστων-εκλεγµένων µελών ∆ΕΠ 

• Πρόσληψη προσωπικού υποστήριξης της εκπαιδευτικής-ερευνητικής λειτουργίας των ΑΕΙ 

• Κατάργηση του Π.∆. 407 και προκήρυξη νέων θέσεων µε βάση τις ανάγκες των ΑΕΙ 

• Προγράµµατα σπουδών σύγχρονα ανά αντικείµενο 

• Συντονισµό δράσης των συλλόγων ∆ΕΠ µε τους φοιτητές και τους εργαζόµενους στο ΑΠΘ 

στην κατεύθυνση απόκρουσης των αντιλαϊκών αναδιαρθρώσεων στην Παιδεία, Υγεία, τις 

κοινωνικές παροχές, τα εργασιακά δικαιώµατα, που προωθούνται από κυβέρνηση και ΕΕ.  Το 

∆Σ του ΕΣ∆ΕΠ θα προωθήσει δράσεις για την επίτευξη του ανωτέρω συντονισµού.  

 

Η  Γενική Συνέλευση αποφασίζει να καλέσει τα µέλη του Συλλόγου σε 

24ωρη απεργία για τις 23 Φεβρουαρίου 2011 

και συµµετοχή στις εκδηλώσεις και κινητοποιήσεις σε συνεργασία µε τους 

άλλους συλλόγους εργαζοµένων στο δηµόσιο και ιδιωτικό τοµέα.  


