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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ  26 ΜΑΪΟΥ '06

Την Πέµπτη 25-5-06 οργανώθηκε στην Αθήνα συλλαλητήριο της πανεπιστηµιακής κοινότητας
που ήταν το µεγαλύτερο των τελευταίων χρόνων.   Στην πορεία προς τη Βουλή, που
ακολούθησε, συµµετείχαν πάνω από 8000 φοιτητές, µέλη των συνελεύσεων των φοιτητικών
καταλήψεων (πάνω από 180 πανεπιστηµιακών τµηµάτων σε όλη την Ελλάδα), µέλη των
φοιτητικών συντονιστικών οργάνων και πανεπιστηµιακοί.   

Το απόγευµα, τα φοιτητικά συντονιστικά των καταλήψεων αποφάσισαν τη συνέχιση των
καταλήψεων.

Η ∆ιοικούσα Επιτροπή της ΠΟΣ∆ΕΠ την Πέµπτη 25-05-06 το απόγευµα, συνεδρίασε µε
διευρυµένη σύνθεση (συµµετείχαν εκπρόσωποι των συλλόγων από όλη την Ελλάδα και φοιτητές
εκπρόσωποι των καταλήψεων και των φοιτητικών συντονιστικών οργάνων) και αποφάσισε τη
συνέχιση της απεργιακής κινητοποίησης µε απεργία διαρκείας από 1η Ιουνίου '06.

Υπενθυµίζουµε τη Συζήτηση 'προ ηµερήσιας διάταξης' στη Βουλή για την ανώτατη
παιδεία, που θα πραγµατοποιηθεί την Παρασκευή 26-05-06, 10:30 πµ.

ΑΠΟΦΑΣΗ ∆ιοικούσας Επιτροπής (∆.Ε.) της ΠΟΣ∆ΕΠ

Συνεδρίαση 25-05-05

Οι πανεπιστηµιακοί διεκδικούµε δηµόσιο Πανεπιστήµιο που παρέχει δωρεάν ανώτατη εκπαίδευση
υψηλής στάθµης στους Έλληνες πολίτες.   Πιστεύουµε ότι τα δηµόσια Πανεπιστήµια της χώρας
µπορούν να ανταποκριθούν στο αίτηµα της ελληνικής κοινωνίας για ανώτατη εκπαίδευση ώστε να
αντιµετωπιστεί ακόµη και η φοιτητική µετανάστευση.  

Γι’ αυτό, απαιτούµε η πολιτεία να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της για το δηµόσιο Πανεπιστήµιο,
όπως ορίζει το Σύνταγµα (άρθρο 16), και να εξασφαλίσει τις επαρκείς προϋποθέσεις σε υποδοµή,
αξιοπρεπώς αµειβόµενο διδακτικό προσωπικό και πόρους για τη διδασκαλία και τη βασική έρευνα.  

Η ∆.Ε. της ΠΟΣ∆ΕΠ, επαναλαµβάνει ότι η δηµόσια ανώτατη εκπαίδευση βρίσκεται σε βαθύτατη κρίση γιατί η
Κυβέρνηση:

Συνεχίζει την πολιτική οικονοµικής εξαθλίωσης και απαξίωσης του Πανεπιστηµίου µε την υιοθέτηση
µέτρων και την ψήφιση νόµων που καταργούν ουσιαστικά τις πανεπιστηµιακές σπουδές, κατακερµατίζουν τα
γνωστικά αντικείµενα µε τις ανταλλάξιµες «πιστωτικές µονάδες», διαλύουν τα πτυχία, ακυρώνουν τα
επαγγελµατικά δικαιώµατα των αποφοίτων και µεταλλάσσουν την ανώτατη εκπαίδευση σε «υπηρεσίες

κατάρτισης». 

Ετοιµάζει αλλαγή του Νόµου Πλαισίου, η οποία θα ενσωµατώνει όλες αυτές τις ρυθµίσεις και θα
συρρικνώνει τη δηµοκρατική και ακαδηµαϊκή λειτουργία, καθώς και την αυτοτέλεια των
Πανεπιστηµίων.   Απόδειξη αυτής της πολιτικής αποτελεί ο ακραίος παρεµβατισµός του Υπουργείου
Παιδείας στις ακαδηµαϊκές υποθέσεις των Πανεπιστηµίων (αναποµπή εκατοντάδων εκλογών µελών
∆ΕΠ και πολιτικός έλεγχος αποφάσεων ακαδηµαϊκών οργάνων),

Είναι αποφασισµένη να αναθεωρήσει το άρθρο 16 του Συντάγµατος, ώστε µετά την ισοπέδωση του
δηµόσιου Πανεπιστηµίου, να απαλλαγεί από τις συνταγµατικές της δεσµεύσεις και να εκχωρήσει τη
µεταλυκειακή εκπαίδευση σε ιδιώτες, ικανοποιώντας ταυτόχρονα τα πιεστικά αιτήµατα ξένων χωρών
να επιτραπεί και σε επιχειρήσεις (ΚΕΣ, ιδιωτικά παραρτήµατα ξένων ΑΕΙ κλπ) να απονέµουν
πανεπιστηµιακούς τίτλους.   Και, τέλος

αντί να δηµοσιεύσει τις θέσεις της για τις αλλαγές στον Νόµο Πλαίσιο, τον οποίο έχει δηλώσει εδώ



και έναν χρόνο ότι θέλει να αλλάξει, συνεχίζει την παραπλανητική και παρελκυστική τακτική µε το να

τροφοδοτεί τα µέσα ενηµέρωσης µε δευτερεύουσας σηµασίας ρυθµίσεις, καθαρά ακαδηµαϊκού
χαρακτήρα ή αντικείµενα εσωτερικού κανονισµού λειτουργίας των αυτοδιοικούµενων ιδρυµάτων
(αποσκοπώντας στη διαµόρφωση 'κλίµατος' συναίνεσης για την 'πειθάρχηση' των πανεπιστηµιακών
δασκάλων και την 'τιµωρία' των φοιτητών!).   

Η επικίνδυνη για την εθνική παιδεία πολιτική αυτή και η αλαζονική στάση της Κυβέρνησης, εκτός των
άλλων, υπονοµεύει τους δηµοκρατικούς θεσµούς και δεν δίνει τη δυνατότητα στην πανεπιστηµιακή
κοινότητα να εκφράσει τις απόψεις της για τις επιχειρούµενες σαρωτικές αλλαγές.

Η ΠΟΣ∆ΕΠ αντιµετωπίζοντας την ακραία αυτή επιθετική πολιτική:

εµµένει στα αιτήµατα και τις θέσεις της προηγούµενης απόφασης της ∆.Ε. (14-04-06), και 
αποφασίζει τη συνέχιση της απεργιακής κινητοποίησης µε απεργία διαρκείας από την 1η
Ιουνίου '06 

επιδιώκοντας, µαζί µε τους φοιτητές που έχουν καταλάβει µέχρι σήµερα τα 3/4 περίπου των σχολών
της χώρας διεκδικώντας ανάλογα αιτήµατα µε αυτά των πανεπιστηµιακών, ώστε 

να ασκηθεί στην Κυβέρνηση η µέγιστη δυνατή πίεση και να υποχρεωθεί να αλλάξει στάση
απέναντι στο ελληνικό δηµόσιο Πανεπιστήµιο και τους πανεπιστηµιακούς,
να υποχρεωθεί η Κυβέρνηση να εφαρµόσει το Σύνταγµα και να ικανοποιήσει τις ανάγκες και
προτεραιότητες των Πανεπιστηµίων, και 
να µην αναθεωρηθεί το άρθρο 16 του Συντάγµατος.

Γιαυτό, η ΠΟΣ∆ΕΠ καλεί τους Συλλόγους ∆ιδασκόντων να συγκαλέσουν άµεσα (µέχρι 31 Μαΐου '06)
Γενικές Συνελεύσεις, για:

να αποφασίσουν την απεργία διαρκείας, και 
να αναλάβουν πρωτοβουλίες, σε συνεργασία µε τους φοιτητές, ώστε να διευκολυνθεί η ολοκλήρωση
των αναγκαίων εκείνων εκπαιδευτικών λειτουργιών που δεν είναι δυνατόν να αναβληθούν, και τα
ακαδηµαϊκά όργανα να αναστείλουν την έναρξη της εξεταστικής περιόδου του Ιουνίου, ώστε αυτή να
πραγµατοποιηθεί σε εύθετο χρόνο.   

Σηµειώνουµε ότι οι εξετάσεις αποτελούν εσωτερική λειτουργία της πανεπιστηµιακής κοινότητας και
αντιµετωπίζονται από τα ακαδηµαϊκά όργανα µε τη συµµετοχή και συναίνεση διδασκόντων και
φοιτητών, δεν αποτελεί αντικείµενο διαπραγµάτευσης.  Ποτέ δεν ήταν διακύβευµα στο Πανεπιστήµιο!

Επίσης η ΠΟΣ∆ΕΠ καλεί τα µέλη της εθνικής αντιπροσωπείας όλων των κοµµάτων να δεσµευτούν
δηµόσια ότι δεν θα νοµιµοποιήσουν µε την ψήφο τους, σε αντίθεση µε ολόκληρη την πανεπιστηµιακή
κοινότητα και έξω από κάθε δηµόσιο διάλογο, την ψήφιση νέου Νόµου Πλαισίου, και την
αναθεώρηση του άρθρου 16 του Συντάγµατος.

Η Εκτελεστική Γραµµατεία σε τακτά χρονικά διαστήµατα θα συνεδριάζει για να εκτιµήσει την
κατάσταση και να συντονίζει την κινητοποίηση των πανεπιστηµιακών και τις εκδηλώσεις µαζί µε
τους φοιτητές.

Η ∆ιοικούσα Επιτροπή της ΠΟΣ∆ΕΠ σε νέα συνεδρίασή της, µετά από 2 - 3 εβδοµάδες, θα
εκτιµήσει την πορεία των κινητοποιήσεων και την ανταπόκριση της κυβέρνησης στα αιτήµατα
του κλάδου και θα εισηγηθεί την περαιτέρω δράση των πανεπιστηµιακών. 

Για τη ∆ιοικούσα Επιτροπή της ΠΟΣ∆ΕΠ

Ο Πρόεδρος

Λ. Απέκης

Ο Γραµµατέας

Γ. Μαΐστρος


