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Η εισήγηση που προτείνεται από το προεδρείο (Συσπείρωση 
Πανεπιστηµιακών και ∆Η.ΠΑ.Κ) αποτέλεσε ήδη αντικείµενο συζήτησης στην 
Ε.Γ κατά την οποία και την καταψηφίσαµε. Οι µείζονες διαφωνίες µας 
αφορούν καταρχήν την ανάλυση της κατάστασης στα ελληνικά Α.Ε.Ι που, 
σύµφωνα µε την εισήγηση και το προεδρείο, για την κακή κατάσταση 
ευθύνονται η ∆ιεθνής Τράπεζα, ο ΟΟΣΑ και η Ευρωπαϊκή Ένωση που 
θέλουν να παραδώσουν τη δηµόσια ανώτατη εκπαίδευση στην αγορά. Μια 
τέτοια είδους ανάλυση παραγνωρίζει και δικαιώνει όλες τις πολιτικές που 
εφαρµόστηκαν από όλες τις κυβερνήσεις τα τελευταία χρόνια στα Α.Ε.Ι και 
δεν βοηθάει στην αναζήτηση των απαραίτητων αλλαγών και 
µεταρρυθµίσεων που χρειάζεται το ελληνικό πανεπιστήµιο. Κατά δεύτερον, 
η εισήγηση τοποθετείται ουσιαστικά ενάντια στα µεταπτυχιακά 
προγράµµατα σπουδών: πρόκειται για διολίσθηση των θέσεων της 
Συσπείρωσης σ’ αυτές της ∆ΗΠΑΚ η οποία πάντα ήταν αρνητική στην 
ύπαρξη προγραµµάτων εξειδίκευσης.  

Επιπλέον διαφωνούµε ως προς τη θέση που υποστηρίζει απλώς να 
µην εφαρµοσθεί η Οδηγία 36/2005 για την «αναγνώριση των 
επαγγελµατικών προσόντων» υπό τύπον ανυπακοής ενώ εµείς προτείνουµε 
την άµεση αναστολή της λειτουργίας των Κ.Ε.Σ. και παράλληλα τον 
καθορισµό των ποιοτικών κριτηρίων της µεταλυκειακής εκπαίδευσης. 

Είναι λοιπόν προφανές µετά από αυτή την ανάλυση ότι 
καταψηφίζουµε και σήµερα την εισήγηση της ηγεσίας της ΠΟΣ∆ΕΠ. 

 Η ηγεσία της ΠΟΣ∆ΕΠ (Συσπείρωση και ∆ΗΠΑΚ) προτείνει σήµερα 
ένα πρόγραµµα δράσης µε απεργιακές κινητοποιήσεις µε οικονοµικά 
αιτήµατα. Η στροφή αυτή (σε αντίθεση δηλαδή µε τα «θεσµικά» ζητήµατα 
που πρόβαλε ως τώρα) µε στόχο τα οικονοµικά προβλήµατα των 
συναδέλφων, παρότι θετική, έρχεται σε µια χρονική στιγµή που τα 
πανεπιστήµια προσπαθούν να ανακάµψουν και να συνέλθουν από το 
µεγάλο κόστος που είχαν στην ακαδηµαϊκή λειτουργία οι περσινές 
κινητοποιήσεις. Συγχρόνως, η λειτουργία των Συλλόγων ∆ΕΠ έχει ατονίσει 
και οι συνάδελφοι δείχνουν κουρασµένοι από τις επαναλαµβανόµενες 
κλήσεις της ηγεσίας της ΠΟΣ∆ΕΠ για κινητοποιήσεις κάθε Τετάρτη. 

Γι’ αυτούς τους λόγους δεν υπερψηφίζουµε την έναρξη απεργιακών 
κινητοποιήσεων. Οι συνάδελφοι πρέπει να κληθούν να ιεραρχήσουν τις 
διεκδικήσεις του κλάδου τόσο σε ζητήµατα εκπαιδευτικής µεταρρύθµισης 
που εµείς ως παράταξη θεωρούµε αναγκαία όσο και σε ζητήµατα 
διεκδικήσεων µε µισθολογικά και συνταξιοδοτικά αιτήµατα. 

Προτείνουµε τη συµµετοχή µας στην 24ωρη απεργία στις 12 
∆εκεµβρίου επαναφέροντας το πάγιο αίτηµα της ΠΟΣ∆ΕΠ για ενσωµάτωση 
όλων των επιδοµάτων στο βασικό µισθό. Την ηµέρα ψήφισης του 
προϋπολογισµού του 2008 προτείνουµε στάση εργασίας ώστε να 
συµµετάσχουµε σε παράσταση διαµαρτυρίας έξω από τη Βουλή για τη 
µείωση της χρηµατοδότησης των πανεπιστηµίων. 
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