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ΚΑΜΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ
Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,

Οι μειώσεις μισθών, συντάξεων και δαπανών για Παιδεία, Υγεία, Κοινωνική Ασφάλιση
διαδέχονται η μία την άλλη, τα χαράτσια μονιμοποιούνται, οι αυξήσεις σε τιμολόγια ΔΕΚΟ, η
ακατάπαυστη φορολογία, η ακρίβεια γονατίζουν τις λαϊκές οικογένειες, την ίδια στιγμή που
στους κεφαλαιοκράτες εξασφαλίζεται ρευστό, νέες ευνοϊκές ρυθμίσεις και φοροαπαλλαγές.
Απολύσεις χιλιάδων στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα και μέσω εργασιακής εφεδρείας
προβλέπονται από το άμεσο πρόγραμμα της συγκυβέρνησης, η ανεργία διογκώνεται εφιαλτικά.
Συλλογικές συμβάσεις και εργασιακά δικαιώματα κατεδαφίζονται.
Ο κρατικός προϋπολογισμός του 2012 επιδιώκει να διασφαλίσει ρευστότητα για τους
κεφαλαιοκράτες και να θωρακίσει την κερδοφορία του κεφαλαίου, φορτώνοντας «το
λογαριασμό» στις πλάτες του λαού. Για το υπουργείο Παιδείας ο προϋπολογισμός για το 2012
εμφανίζει δραματική μείωση των κονδυλίων για τις λειτουργικές δαπάνες σχολείων,
πανεπιστημίων, ΤΕΙ και ερευνητικών κέντρων, συνεπάγεται μειωμένο προσωπικό-απολύσεις
για τα σχολεία και για την ανώτατη εκπαίδευση. Άλλες δαπάνες όμως, όπως για εξοπλιστικά
προγράμματα αυξάνονται κατά 67%, οι δαπάνες για το ΝΑΤΟ κατά 22,5%.
Το πανεπιστήμιο που ετοιμάζεται παραδίδει τον έλεγχο της δομής, της λειτουργίας και του
περιεχομένου σπουδών στους επιχειρηματικούς ομίλους, ενώ ταυτόχρονα η εφαρμογή του
«Καλλικράτη» στην Ανώτατη Εκπαίδευση ετοιμάζει καταργήσεις και συγχωνεύσεις σχολών με
αγοραία κριτήρια, διαμορφώνοντας συνθήκες για απολύσεις σε όλο το προσωπικό, διοικητικό,
διδακτικό και τεχνικό.
Η κυβέρνηση προχωρά στην εφαρμογή του εκπαιδευτικού εκτρώματος του ν. 4009/11
για τα ΑΕΙ. Κομβικό σημείο στην απόπειρα εφαρμογής του νέου νόμου αποτελεί η
προσπάθεια διενέργειας εκλογών για την ανάδειξη των μελών των Συμβουλίων Διοίκησης.
Στα ΤΕΙ σπεύδουν να προχωρήσουν (ήδη έχουν πραγματοποιηθεί εκλογές σε Σέρρες και
Καλαμάτα), αφού τους επιφυλάσσεται νέος ρόλος στα πλαίσια του «Καλλικράτη», να
συγχωνευτούν, να μετατραπούν σε περιεχόμενο και ουσία σε σχολές κατάρτισης-ΙΕΚ, με τις
επιχειρήσεις έτοιμες να εισβάλουν για να «επενδύσουν». Οι πρώτες εκλογές Συμβουλίων σε
πανεπιστήμια της Αθήνας έχουν ήδη προκηρυχθεί.
Το Δ.Σ. του Συλλόγου ΕΤΕΠ υλοποιώντας την ομόφωνη απόφαση της Γ.Σ. στις 7/9/2011
καλεί:

 Τα μέλη των συλλόγων ΔΕΠ, ΕΠ, ΕΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ, Διοικητικού Προσωπικού, να
αντιπαλέψουν στο σύνολό της την πολιτική παράδοσης των πανεπιστημίων στις
επιχειρήσεις. Τα μέλη ΔΕΠ και ΕΠ να μη συμμετέχουν στην εκλογική διαδικασία

ανάδειξης Συμβουλίων Διοίκησης με κανέναν τρόπο, ούτε με την ψήφο ούτε ως
υποψήφιοι ή ως μέλη εφορευτικών επιτροπών.
 Καλούμε τα μέλη της Οργανωτικής Επιτροπής διεξαγωγής εκλογών για την ανάδειξη
εσωτερικών μελών του Συμβουλίου Διοίκησης να αναλογιστούν τις ευθύνες τους
απέναντι στη νέα γενιά και να παραιτηθούν από τις επιτροπές που αναλαμβάνουν
έργο στην υπόθεση πλήρους ιδιωτικοποίησης των ΑΕΙ.
 Τις Πρυτανικές Αρχές και τις Συγκλήτους των Πανεπιστημίων, τα Προεδρικά
Συμβούλια των ΤΕΙ να πάρουν σαφή θέση κατά της διεξαγωγής των εκλογών. Να
μη συνεργήσουν με κανένα τρόπο στη διαδικασία.
 Τους συλλόγους των διοικητικών υπαλλήλων να μην παράσχουν καμία διοικητική,
τεχνική ή άλλου είδους υποστήριξη για τη διεξαγωγή των εκλογών. Να αποφασίσουν
ενάντια στη διενέργεια και των αντίστοιχων γι’ αυτούς εκλογικών διαδικασιών, που
έπονται σύντομα.
 Όλους τους συλλόγους και τα όργανα της πανεπιστημιακής κοινότητας, μαζικά,
αποφασιστικά να αγωνιστούν προκειμένου τα σχέδια των "εκλογών" να μείνουν στα
χαρτιά. Να ακυρώσουν στην πράξη τις επόμενες διαδικασίες εφαρμογής του νόμου.
Να κινηθούν στην κατεύθυνση ματαίωσης των εκλογών με παραστάσεις, συγκεντρώσεις,
προκήρυξη κοινής απεργίας τη μέρα που η Οργανωτική Επιτροπή ορίσει τις εκλογές.
Ο Σύλλογός μας έχει μέτωπο απέναντι σε όσους πρόθυμα σπεύδουν να συμμετάσχουν στην
υλοποίηση του νόμου αλλά και κάθε αντιεκπαιδευτικού αντιλαϊκού μέτρου, που με τον ένα ή
τον άλλο τρόπο παίρνουν θέση μέσα κι έξω απ’ το πανεπιστήμιο με τα συμφέροντα του
κεφαλαίου, της κυβέρνησης και των υπερασπιστών της, των δοτών οργάνων. Τα ΑΕΙ πρέπει
να μορφώνουν τα παιδιά του λαού, να προετοιμάζουν επιστήμονες στην υπηρεσία των λαϊκών
αναγκών.
Συνάδελφοι,
Διδασκόμαστε από τη σκληρή μάχη περηφάνιας και τιμιότητας για όλους τους
εργαζόμενους που εδώ και 2,5 μήνες δίνουν αταλάντευτα οι απεργοί εργάτες της
Ελληνικής Χαλυβουργίας στον Ασπρόπυργο.
Οι εξελίξεις είναι ραγδαίες και η επίθεση που δεχόμαστε είναι γενικευμένη. Η απάντησή
μας θα πρέπει να είναι συνολική και άμεση.
Συνάδελφοι,
Να μην υποκύψουμε στους εκβιασμούς της νέας κυβέρνησης για συναίνεση ή χρεοκοπία.
Τώρα να βάλουμε τέλος στη θυσία του λαού για τη σωτηρία του κεφαλαίου και της ΕΕ.
Να πάρουμε στα χέρια μας τη ζωή μας. Έχουμε τη δύναμη να τους σταματήσουμε. Ο
μόνος δρόμος για εμάς, είναι η συλλογική δράση, ο αγώνας για να ανατραπούν τα αντιλαϊκά
σχέδια της κυβέρνησης και αυτών που είναι πίσω της, ο αγώνας για την υπεράσπιση της
ζωής μας και του μέλλοντος των παιδιών μας. Είναι ο αγώνας ενάντια στα σχέδια της
πλουτοκρατίας που οδηγούν στην πτώχευση του ελληνικού λαού.
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