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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Συναδέλφισσες - συνάδελφοι

Η παρούσα κυβέρνηση συνεχίζει την ολοµέτωπη επίθεση στους εργαζόµενους και τα λαϊκά

στρώµατα.  Ο  κρατικός  προϋπολογισµός  του  2012,  η  πρώτη  πράξη  της  συγκυβέρνησης,

επιδιώκει  να  διασφαλίσει  ρευστότητα  για  τους  κεφαλαιοκράτες  και  να  θωρακίσει  την

κερδοφορία του κεφαλαίου.

Έρχονται νέες µειώσεις µισθών, συντάξεων και δαπανών για Παιδεία, Υγεία, Πρόνοια, καθώς

ο  προϋπολογισµός  του  2012  είναι  συνέχεια  των  αποφάσεων  του  µνηµονίου  και  του

µεσοπρόθεσµου, και κινείται στο πλαίσιο της νέας δανειακής σύµβασης.

Πιο  συγκεκριµένα  όσον  αφορά  στο  υπουργείο  Παιδείας,  ο  προϋπολογισµός  του  2012

προβλέπει  δραµατική  µείωση  των  κονδυλίων  για  τις  λειτουργικές  δαπάνες  σχολείων,

πανεπιστηµίων, ΤΕΙ και ερευνητικών κέντρων και συνεπάγεται µειωµένο προσωπικό για τα

σχολεία  και  την  ανώτατη  εκπαίδευση.  Από  την  άλλη,  για  δαπάνες  όπως  αυτές  για  τα

εξοπλιστικά προγράµµατα και τις δαπάνες για το ΝΑΤΟ προβλέπονται µεγάλες αυξήσεις.

Παράλληλα, µέσα στο επόµενο διάστηµα θα ξεκινήσει η εφαρµογή του «Καλλικράτη» στην

Ανώτατη Εκπαίδευση, η οποία σηµαίνει καταργήσεις και συγχωνεύσεις σχολών µε το γνωστό

κριτήριο της ανταγωνιστικότητας και στόχο την ανάπτυξη νέων πεδίων κερδοφορίας για το

κεφάλαιο. Ο «Καλλικράτης» στην Ανώτατη Εκπαίδευση θα αποτελέσει άλλο ένα χτύπηµα και

στο δικαίωµα για σπουδές των παιδιών των λαϊκών οικογενειών και στους εργαζόµενους στα

ΑΕΙ µε την κατάργηση των αντίστοιχων θέσεων. Από την άλλη µεριά, το πανεπιστήµιο που

θα  διαµορφωθεί  παραδίδει  τον  έλεγχο  της  δοµής  και  του  περιεχοµένου  σπουδών  στους

επιχειρηµατικούς οµίλους, διαµορφώνει τις συνθήκες για τη γενίκευση της εφεδρείας σε όλο

το προσωπικό. Ήδη η εργασιακή εφεδρεία µετρά τα πρώτα της θύµατα στους διοικητικούς

υπαλλήλους  των  ΑΕΙ  και  έδωσε  το  µήνυµα  ουσιαστικά  για  την  απόλυση  χιλιάδων

εργαζοµένων από το Δηµόσιο.

Η προηγούµενη κυβέρνηση, αφού διόρισε τον εαυτό της διοργανωτή των εκλογών και την

ανάδειξη  των  συµβουλίων  των  Πανεπιστηµίων,  έδωσε  τη  σκυτάλη  στη  νέα  κυβέρνηση  η

οποία προχωρά στην εφαρµογή του εκπαιδευτικού εκτρώµατος, του νόµου 4009/2011 για τα

ΑΕΙ. Οι πρώτες εκλογές Συµβουλίων σε ΑΕΙ και ΤΕΙ έχουν ήδη προκηρυχθεί.



Χαιρετίζουµε  και  στηρίζουµε  τους  συλλόγους  που  µε  τις  αγωνιστικές  τους  παρεµβάσεις,

παρεµπόδισαν  ήδη  τις  εκλογές  αυτές  και  καλούµε  όλα  τα  µέλη  της  Πανεπιστηµιακής

Κοινότητας  µέσα  από  τα  συλλογικά  τους  όργανα  να  πάρουν  αποφάσεις  στην  κατεύθυνση

αυτή.

Καλούµε τα µέλη ΔΕΠ να  ΜΗΝ συµµετέχουν σε καµία εκλογή Συµβουλίου Διοίκησης ως

υποψήφιοι, ως µέλη εφορευτικών επιτροπών ή ως ψηφοφόροι.

Καλούµε τους συναδέλφους διοικητικούς υπαλλήλους να µην παράσχουν καµία διοικητική,

τεχνική ή άλλου είδους υποστήριξη για τη διεξαγωγή των εκλογών.

Για το Δ.Σ. της Οµοσπονδίας

Ο Πρόεδρος

Καρατζίνης Αθανάσιος

Η Γενική Γραµµατέας

Φουντουλίδου Ροδή


