Η ΚΤΒΔΡΝΗΗ ΣΟΤ ΠΑΟΚ ΜΑ ΚΗΡΤΞΔ ΠΟΛΔΜΟ...
Έμη κφλν κήλεο κεηά ηελ εθινγή ηεο, ε θπβέξλεζε ηνπ ΠΑΟΚ ζπάεη ηε βηηξίλα ηεο «πξάζηλεο» θαη δήζελ
θηινιατθήο ηεο πνιηηηθήο, πξνρσξψληαο ζε ςήθηζε – επηβνιή κέηξσλ, πνπ θαηαδηθάδνπλ ηελ θνηλσληθή πιεηνςεθία ζε
θαζεζηψο βαξβαξφηεηαο. Μφιηο κέζα ζε ηξεηο κέξεο, εμήγγεηιε θαη ςήθηζε ελ κέζσ αληηδξάζεσλ, λνκνζρέδην πνπ πεξηθφπηεη θαηά
30% ην 14ν κηζζφ, ην δψξν ηνπ Πάζρα θαη ηα επηδφκαηα αδείαο, θαηά 12% ηα επηδφκαηα (πνπ ζηελ νπζία ζπκπιεξψλνπλ ηνλ ίδην ην
κηζζφ), παγψλεη ηηο ζπληάμεηο θαη ηηο πξνζιήςεηο (γηα θάζε πέληε ζπληαμηνδνηήζεηο ζα αληηζηνηρεί κία πξφζιεςε), απμάλεη ηνλ εηδηθφ
θφξν θαηαλάισζεο ζε ηζηγάξα – θαχζηκα – πνηά θαη ηνλ ΦΠΑ ζηα είδε πξψηεο αλάγθεο. Σελ ίδηα ζηηγκή πνπ νη πάληεο πξνζηάδνπλ
ηελ αλάγθε γηα ζπζίεο απφ φινπο, ην κεγάιν θεθάιαην, ε εθθιεζία, νη off shore εηαηξίεο παξακέλνπλ αιψβεηεο. Η θπβέξλεζε δε
θάλεη θαη επίδεημε ρηνχκνξ, θνξνινγψληαο ηα εηζνδήκαηα κεγαιχηεξα ησλ 100.000 επξψ κε 1%, ηε ζηηγκή πνπ ην ΦΠΑ πνπ
πιεξψλνπλ φινη αλεμαηξέησο απμάλεηαη θαηά 2%!!!
Καζεκεξηλά βνκβαξδηδφκαζηε απφ ηα ΜΜΔ κε εηδήζεηο πεξί επεξρφκελεο πηψρεπζεο ηεο ρψξαο, πεξί θαηαπφληηζεο ηεο
επξσδψλεο ιφγσ ηνπ δηθνχ καο ειιείκκαηνο, θαη άιιεο θηλδπλνινγίεο πνπ ζπλζέηνπλ έλα θιίκα ηξνκνθξαηίαο κε κνλαδηθφ ζθνπφ λα
δηθαηνινγεζνχλ ηα αληηδξαζηηθά - αληεξγαηηθά κέηξα πνπ ζχληνκα ζα επηρεηξήζνπλ λα επεθηείλνπλ θαη ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα, ηε ζηηγκή
πνπ νη ηδησηηθνπνηήζεηο ζπλερίδνληαη, νη απνιχζεηο έρνπλ γίλεη θαζεζηψο γηα εθαηνληάδεο εξγαδνκέλσλ ελψ πξνβιέπεηαη λέα
επίζεζε θαη ζην αζθαιηζηηθφ, κε αχμεζε ησλ νξίσλ ζπληαμηνδφηεζεο, φπσο πξνζηάδεη ην «Πξφγξακκα ηαζεξφηεηαο θαη…
Αλάπηπμεο».
Όια ηα παξαπάλσ κέηξα δε, επηβάιινληαη γηα λα θαιπθζνχλ 4,8 δηο επξψ, ηε ζηηγκή πνπ ην ειιεληθφ θξάηνο πξηλ 1 ρξφλν
ράξηζε 28 δηο ζηηο ηξάπεδεο, πάλσ απφ 5.000 επηρεηξήζεηο ηνπ νθείινπλ 31 δηο, ε εηζθνξνδηαθπγή θηάλεη ηα 8 δηο, νη επηρεηξήζεηο
δελ απνδίδνπλ ζην δεκφζην 6,5 δηο απφ ΦΠΑ, θαη 9 δηο έρνπλ ραξηζηεί ηα ηειεπηαία ρξφληα ζε επηρεηξήζεηο κέζσ κείσζεο ηεο
θνξνινγίαο. Αλ πξνζηεζνχλ νη δαπάλεο γηα πνιεκηθνχο εμνπιηζκνχο (πξφζθαηα 6 δηο γηα θξεγάηεο πνπ ζα πιένλ ζηα εζληθά χδαηα
ηεο... νκαιίαο...) είλαη θαλεξφ πσο κάιινλ ε θπβέξλεζε δελ ήζειε λα ςάμεη θαη πνιχ θαιά γηα ιεθηά πξνθεηκέλνπ λα θαιχςεη ην
«έιιεηκκα».
Ο πξφεδξνο ηνπ ΠΑΟΚ κηιάεη γηα κηα ηζηνξηθή ζηηγκή, γηα κηα εζληθή πξνζπάζεηα, γηα επψδπλεο επηινγέο. Η θπβέξλεζε
δηεθδηθεί ηε ζπλεξγαζία «φισλ ζε φια» ζηε γξακκή «ζεξαπείαο ΠΑΟΚ». Πξνθιεηηθά θαη ρσξίο θαλέλα φξην, νη πξνλνκηνχρνη
δηαδίδνπλ πσο απαηηνχληαη ζθιεξέο ζπζίεο απφ ην ιαφ γηαηί δελ ππάξρεη πινχηνο!

...ΘΑ ΣΟΝ ΔΥΔΙ!
Δίλαη κεγάιε αλάγθε ζε απηή ηελ θξίζηκε πεξίνδν, ην εξγαηηθφ θαη ην λενιαηίζηηθν θίλεκα λα απαληήζνπλ! Απηφ απαηηεί
κάρε δηαξθείαο, πνπ πξνθαλψο ε καξηνλέηα ηνπ ΠΑΟΚ ΓΔΔ θαη ε ΑΓΔΓΤ δε ζέινπλ λα ππεξεηήζνπλ, πξνζπαζψληαο λα
βνεζήζνπλ ηελ θπβέξλεζε ζηελ πξνζπάζεηά ηεο λα παξνπζηάδεη εηθφλα ζπλαίλεζεο ζηε ρψξα. Θεηηθφ βήκα απνηειεί ε πξσηνβνπιία
ζπληνληζκνχ πξσηνβάζκησλ ζσκαηείσλ, πνπ απνθάζηζαλ λα απεξγήζνπλ φηαλ ςεθηδφηαλ ν ηαμηθφο πξνυπνινγηζκφο, πνπ θάλνπλ
αηζζεηή ηελ παξνπζία ηνπο ζηηο απεξγηαθέο θηλεηνπνηήζεηο, πνπ ζπληνλίδνληαη ζηε βάζε ησλ Γεληθψλ πλειεχζεσλ.
Η κάρε απηή είλαη κηα κάρε πνπ αθνξά άκεζα θαη ην ίδην ην θνηηεηηθφ θίλεκα. Αθνξά ην παξφλ αιιά θαη ηελ
εξγαζηαθή ηνπ πξννπηηθή, θαζψο εληαία πξνσζνχληαη ηα κέηξα ηφζν ζε εθπαίδεπζε φζν θαη ζε εξγαζία γηα ηελ δηακφξθσζε ηνπ
λένπ κνληέινπ εξγαδφκελνπ. Ο λένο αλαζθάιηζηνο, ζε ζπλζήθεο ειαζηηθήο θαη επηζθαινχο εξγαζίαο, ρσξίο εξγαζηαθά δηθαηψκαηα,
δηα βίνπ επαλαθαηαξηίζηκνο, βαξηά θνξνινγεκέλνο εξγαδφκελνο είλαη πνπ νλεηξεχνληαη σο ην απξηαλφ πξφηππν. Μφλν κε καδηθφ
αγψλα δηαξθείαο θαη αλαηξνπήο κπνξνχκε λα ζηακαηήζνπκε ηελ πξνψζεζε ηέηνησλ κέηξσλ.
Η θπβέξλεζε, κε ηελ ζαθέζηαηε ζηήξημε (θαη φρη ηελ πεξηθξφλεζε πνπ παξνπζηάδνπλ ηα ΜΜΔ) ηεο ΔΔ επηρεηξεί λα πεξάζεη
ζε ιίγεο κέξεο φηη δελ κπφξεζε ε ΝΓ ηα ηειεπηαία ρξφληα. Αλ δελ ππάξμεη άκεζε απάληεζε, κέρξη ην θαινθαίξη είλαη βέβαην πσο δελ
ζα κείλνπλ ζε απηήλ ηελ πξψηε θνπξληά κέηξσλ (ησλ νπνίσλ ηελ κνληκφηεηα κάιηζηα δελ θξχβεη νχηε ε ίδηα ε θπβέξλεζε!).

ΤΜΔΣΔΥΟΤΜΔ ΓΤΝΑΜΙΚΑ ΣΗΝ ΠΑΝΔΡΓΑΣΙΚΗ ΑΠΔΡΓΙΑ ΣΗ 11εο ΜΑΡΣΗ
ΚΑΛΟΤΜΔ ΟΛΟΤ ΣΟΤ ΤΛΛΟΓΟΤ ΣΟΤ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟΤ Δ ΑΠΔΡΓΙΑ

ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΟ ΗΜΜΤ...
Καη θάλνπκε απηήλ ηελ έθθιεζε εηδηθά ζε κία πεξίνδν πνπ εληφο ηνπ Πνιπηερλείνπ Κξήηεο, θαη κάιηζηα ζην ηκήκα καο άιινη
ζχιινγνη, θαη ζπγθεθξηκέλα ησλ θαζεγεηψλ, δείρλνπλ λα έρνπλ επηιέμεη ην «αληίπαιν ζηξαηφπεδν», απηφ ηεο θπβέξλεζεο θαη ηεο
αληηδξαζηηθήο κεηαξξχζκηζεο.
Δλψ νη θαζεγεηέο ηνπ ΗΜΜΤ δηακαξηχξνληαη γηα ηηο αθίζεο πνπ θαινχλε ζε ζπλειεχζεηο, δελ βγάδνπλ ιέμε γηα ηνλ
απίζηεπην θνηλσληθφ πφιεκν πνπ έρεη θεξχμεη ε θπβέξλεζε θαη ε ΔΔ ζε φινπο ηνπο εξγαδνκέλνπο θαη ηε λενιαία. Η πεξηθνπή ηνπ
13νπ θαη 14νπ κηζζνχ, ε θαηεδάθηζε ηεο αζθάιηζεο, ηα κέηξα γηα ην άζπιν θαη ηα ηδησηηθά ΚΔ, ε θηψρεηα, ε αλεξγία θαη ε αλέρεηα
πνπ κεγαιψλεη θαζεκεξηλά είλαη πξνβιήκαηα πνπ απφ φηη θαίλεηαη δελ αθνξνχλ ηνπο θαζεγεηέο ηνπ ΗΜΜΤ. Αθαδεκατθνί, άλζξσπνη
κε πηπρία θαη δηδαθηνξηθά, απνθνκκέλνη απφ ηηο θνηλσληθέο αλάγθεο, αδπλαηνχλ θαη δελ ζέινπλ λα αθνπγθξαζηνχλ ηελ ζηγφκελε
λενιαία. Βξίζθνπλ ηνλ ¨ερζξφ¨ ζπλερψο ζην θνηηεηηθφ θίλεκα πνπ παιεχεη γηα λα θεξδίζεη ην κέιινλ πνπ ηεο έρνπλ θιέςεη...
Δίλαη πηα θνηλφο ηφπνο πσο θάηη έρεη αιιάμεη δξακαηηθά ηα ηειεπηαία ρξφληα ζην ίδξπκα καο, ζηα παλεπηζηήκηα ηεο ρψξαο
θαη γεληθά ζηελ θνηλσλία. Γελ είλαη κφλν νη λένη λφκνη θαη νη κεηαξξπζκίζεηο πνπ θαηαδηθάδνπλ ην εξγαζηαθφ καο κέιινλ, δελ είλαη
κφλν φηη πιεξψλνπκε γηα ηελ παηδεία θαη δελ είλαη ηίπνηα δσξεάλ, είλαη φηη γηα λα γίλνπλ φια απηά ζπληεινχληαη παξάιιειεο αιιαγέο
ζην πξνζθήλην. Σν άζπιν, νη αθαδεκατθέο θαη ζπλδηθαιηζηηθέο ειεπζεξίεο δελ θαηαξγνχληαη κφλν απφ ηελ επέκβαζε ηεο αζηπλνκίαο
θαη ηνπ εηζαγγειέα, θαηαξγνχληαη θαζεκεξηλά ζε κηθξά θαη αφξαηα γηα θάπνηνπο πξάγκαηα. Καη έηζη ζηγά ζηγά μεκεξψλεη κηα κέξα
θαη απφ εθεί πνπ πηζηεχακε φηη βξηζθφκαζηε ζε αθαδεκατθφ ρψξν, ζπλεηδεηνπνηνχκε φηη βξηζθφκαζηε ππφ έλα ηδηφηππν θαζεζηψο.
Έλα θαζεζηψο πνπ ζηεξίδεη έλαλ παξάλνκα εθιεγκέλν πξχηαλε, πνπ γηα ράξε ηνπ θέξδνπο δελ δηζηάδεη λα θάλεη πνιεκηθή έξεπλα γηα
ινγαξηαζκφ ηνπ ΝΑΣΟ, πνπ ζέιεη πάζε ζπζία λα θάκςεη θάζε πηπρή θαη έθθαλζε ηνπ θνηηεηηθνχ θηλήκαηνο.

...ΚΑΙ ΓΔΝΙΚΑ ΣΗΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ
ηελ εθπαίδεπζε, ε θπβέξλεζε ζπλερίδεη θαη πξνζπαζεί λα εκπεδψζεη ηελ αληηεθπαηδεπηηθή κεηαξξχζκηζε. ρεδηάδεη
πξνεδξηθφ δηάηαγκα γηα ηελ ελζσκάησζε ηεο θνηλνηηθήο νδεγίαο 36/05, ηελ ίδξπζε Δζληθνχ Φνξέα Πηζηνπνίεζεο πνπ αμηνινγεί,
θαηαθεξκαηίδεη θαη απαμηψλεη επαγγεικαηηθά θαη εξγαζηαθά δηθαηψκαηα κε βάζε ην Δζληθφ Πιαίζην Πξνζφλησλ, εγθξίλεη θαη θηλείηαη
ζε θαηεχζπλζε εθαξκνγήο ησλ πην επηζεηηθψλ δηαηάμεσλ ηνπ λένπ λφκνπ πιαίζην.
Μεηά ην αληηδξαζηηθφ έξγν ηεο ΝΓ, ην έξγν ηνπ ΠΑΟΚ είλαη αηζζεηά απινχζηεξν. Με ηηο πην ζεκαληηθέο αλαδηαξζξψζεηο
λα έρνπλ ήδε ςεθηζηεί (Ν. Πιαίζην, Αμηνιφγεζε, θιπ), ε λπλ θπβέξλεζε ην κφλν πνπ έρεη λα θάλεη είλαη λα ηηο εθαξκφζεη ζηαδηαθά,
αιιάδνληαο ην ηνπίν ηεο εθπαίδεπζεο ζηε ρψξα, ζπγθιίλνληαο φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξν ζηηο θαηεπζχλζεηο ηεο ΔΔ θαη ηεο
Μπνιφληα. Σα ηδησηηθά θνιέγηα, ιφγνπ ράξε, αλακέλνπλ ηελ αλαγλψξηζή ηνπο ε νπνία δελ ζα αξγήζεη λα έξζεη απφ ην Τπ. Παηδείαο.
Παξάιιεια έρνπκε κηα πνιχ ζεκαληηθή εμέιημε φζνλ αθνξά ηα επαγγεικαηηθά/εξγαζηαθά δηθαηψκαηα φιεο ηεο λενιαίαο,
εξρφκελε απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Σν Δπξσπατθφ Πιαίζην Δπαγγεικαηηθψλ Πξνζφλησλ (ΔΠΔΠ) έξρεηαη γηα λα κεηαβάιιεη
ηελ έλλνηα επαγγεικαηηθφ δηθαίσκα, πφζν κάιινλ ηελ ζχλδεζε ησλ πηπρίσλ καο κε απηφ.
ηελ πξάμε νη λένη απφθνηηνη δελ ζα έρνπλ θαηνρπξσκέλα επαγγεικαηηθά (πφζν κάιινλ εξγαζηαθά) δηθαηψκαηα, παξά κφλν
κηα ζεηξά απφ «δεμηφηεηεο» θαη «ηθαλφηεηεο», πνπ πξνζδηνξίδνπλ ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ – θάζε επίπεδν ηνπ ΔΠΔΠ αληηζηνηρεί ζε
νξηνζεηεκέλεο γλψζεηο/δεμηφηεηεο/ηθαλφηεηεο. Σν ΔΠΔΠ είλαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλν κε ηελ δηα βίνπ εθπαίδεπζε (φπσο καξηπξά
θαη ν ηίηινο ηνπ ζρεδίνπ «Σν επξσπατθφ πιαίζην επαγγεικαηηθψλ πξνζφλησλ γηα ηε δηα βίνπ κάζεζε»), θαη ηα ζπζηήκαηα
πηζησηηθψλ κνλάδσλ ECTS. Κάζε εξγαδφκελνο ζα εμσζείηαη λα «αλέβεη» επίπεδν κε φπνηα κέζα (πηζηνπνηεηηθά, κεηαπηπρηαθά θιπ)
ψζηε λα απνθηήζεη πεξηζζφηεξεο «δεμηφηεηεο» πνπ ζα ηνλ βνεζήζνπλ ζηελ εχξεζε εξγαζίαο.
Παξάιιεια κάιηζηα, θαηαξηίδεηαη θαη Δζληθφ Π.Δ.Π. , ην νπνίν αθνινπζεί ηελ πεπαηεκέλε ηνπ Δπξσπατθνχ (βι, δηάγξακκα).
Να ζεκεησζεί φηη ε νδεγία ηεο ΔΔ νξίδεη ην ζχζηεκα λα έρεη ηεζεί ζε ιεηηνπξγία ην αξγφηεξν κέρξη ην 2012. Σέινο, δπν ελδηαθέξνπζεο
παξαηεξήζεηο. Καηαξράο, ε αληίζεζε πνπ παξνπζηάδεη ην ΔΠΔΠ κε ηνπο θχθινπο ζπνπδψλ ηεο Μπνιφληα – θαζψο ζην ΔΠΔΠ ε
ρξνληθή δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ δελ έρεη θαλέλα απνιχησο αληίθξηζκα. Καη δεχηεξνλ, ε αληίζεζε κεηαμχ ηεο «θαξακέιαο» ησλ
θαζεζησηηθψλ παξαηάμεσλ, θαη δεη ηεο θπβεξλεηηθήο ΠΑΠ, πεξί επαγγεικαηηθψλ δηθαησκάησλ, κε ηε κεηαξξχζκηζε πνπ
επηρεηξεί λα εθαξκφζεη ε θπβέξλεζε ηνπο θαη πνπ ππνζθάπηεη βαζηά ηελ έλλνηα επαγγεικαηηθφ/εξγαζηαθφ δηθαίσκα.

ΚΟΝΣΡΑ ΣΗΝ ΔΝΣΑΣΙΚΟΠΟΙΗΗ...
Κη ελψ ε λέα θπβέξλεζε ζπλερίδεη ην έξγν ηεο πξνεγνχκελεο ζηελ εθπαηδεπηηθή κεηαξξχζκηζε, ζην εζσηεξηθφ ηνπ ηκήκαηφο
καο, ππάξρεη έλα ηεξάζηην δήηεκα, απηφ ηεο εληαηηθνπνίεζεο. Δδψ θαη πνιιά ρξφληα ν ζχιινγνο έρεη αλνίμεη ην δήηεκα,
πξνβάιινληαο κηα πξνβιεκαηηθή θαηάζηαζε πνπ φιν θαη εληείλεηαη. Σα ρξνλνβφξα θαη επαλαιακβαλφκελα project, ηα
εξγαζηήξηα – εμεηαζηηθά θέληξα, ε νινέλα θαη κεγαιχηεξε απνμέλσζε ηνπ θνηηεηή απφ ηε ζρνιή είλαη ελ ηέιεη θνκκάηηα ηνπ
παλεπηζηεκίνπ – θνιιέγην πνπ ε κεηαξξχζκηζε ζέιεη λα δεκηνπξγήζεη. Η εληαηηθνπνίεζε θαη ε έιιεηςε ειεχζεξνπ ρξφλνπ
ιεηηνπξγεί ζαλ πέπιν αλάκεζα ζηνλ θνηηεηή θαη ηα θαζεκεξηλά ηνπ πξνβιήκαηα. Μφληκν ζέκα ζπδήηεζεο είλαη ην “πψο ζα
πξνιάβνπκε” ην deadline, ελψ ζεσξνχκε πηα δεδνκέλν πσο δελ ζα καο δψζεη ηε γλψζε πνπ πξνζδνθνχκε, πσο δελ ζα κπνξέζνπκε
λα ην αληηθξχζνπκε δεκηνπξγηθά, πσο δελ ζα απαληήζεη ζηελ εξγαζηαθή καο αλαζθάιεηα.
Γηα λα αληηκεησπίζνπκε απηφ ην επηδεηλνχκελν πξφβιεκα ζηελ θαηεχζπλζε ηεο πιήξνπο αλαηξνπήο ηνπ, κε γλψκνλα ηα
αηηήκαηα ησλ παιηφηεξσλ θηλεηνπνηήζεσλ ηνπ ζπιιφγνπ αιιά θαη κε ην λνπ ζηξακκέλν ζηηο θαζεκεξηλέο πηπρέο ηνπ πνπ καο θάλνπλ
λα ζθχβνπκε ην θεθάιη, απέλαληη ζηνλ αληαγσληζκφ θαη ηνλ αηνκηθηζκφ δηεθδηθνχκε θαηνρχξσζε ησλ projects κέρξη ην ηέινο ησλ
ζπνπδψλ ζε φζνπο ηα νινθιεξψλνπλ επηηπρψο, θαηάξγεζε ηνπ απαξάδεθηνπ ζεζκνχ ησλ deadlines, θαηάξγεζε ηεο ηειηθήο
εμέηαζεο ζηα εξγαζηήξηα ηνπ ηνκέα mhl, θαη δεκηνπξγία αλνηρηνχ εξγαζηεξίνπ πιεξνθνξηθήο.
Παξάιιεια εληζρχνπκε ηε ιεηηνπξγία αλνηρηνχ πληνληζηηθνχ ηνπ πιιφγνπ, ζην νπνίν έρνπλ ιφγν φινη νη θνηηεηέο ηεο
ζρνιήο κε ζθνπφ λα ζπγθεληξψλνπλ ηα πξνβιήκαηα ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία αλά έηνο θαη αλά κάζεκα. Σν πληνληζηηθφ
ιεηηνπξγεί παξάιιεια θαη αιιεινηξνθνδνηείηαη κε ηε Γεληθή πλέιεπζε ηνπ πιιφγνπ, ε νπνία επηδηψθνπκε λα απνθηήζεη κφληκν
ραξαθηήξα, κε ηνπιάρηζηνλ κία ζπλέιεπζε ην κήλα, ψζηε λα αληηκεησπηζηνχλ φρη κφλν βξαρππξφζεζκα αιιά θαη ζε βάζνο ρξφλνπ
ηα πξνβιήκαηα ηεο ζρνιήο.
Θεσξνχκε ρξένο θάζε κέινπο ηνπ ζπιιφγνπ λα δεη πσο ε επίζεζε ζηνλ ειεχζεξφ καο ρξφλν είλαη θνηλή ζε φιε ηε
ζπνπδάδνπζα λενιαία, θαη πσο πξέπεη φρη αηνκηθά αιιά ζπιινγηθά λα δηεθδηθήζνπκε απηφλ, θαη καδί ηνπ κία νιφπιεπξε
επηζηεκνληθά εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία.

...Η ΑΠΑΝΣΗΗ ΜΑ
Γηεθδηθνχκε ηελ ελνπνίεζε ησλ γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ ηεο ζρνιήο, κε ηηο αληίζηνηρεο ηνπ θιάδνπο καο (Ηιεθηξνιφγνη
Μεραληθνί, Πιεξνθνξηθή θηι..). Πηζηεχνπκε πσο πξέπεη λα αλνίμεη ν δηάινγνο θαη κε ηηο ζπλαθέο πξνο εκάο ζρνιέο, ηνπο απφθνηηνπο
θαη εξγαδφκελνπο γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ επηζηεκνληθνχ καο αληηθεηκέλνπ. Θέινπκε ν χιινγνο Φνηηεηψλ ΗΜΜΤ λα πξσηνζηαηήζεη
ζηε ζπδήηεζε κε φινπο ηνπο εκπιεθφκελνπο θνξείο (θνηηεηέο, κεηαπηπρηαθνί, θαζεγεηέο θαη εξγαδφκελνη) θαη λα έρεη ηνλ πξψην θαη
ηειεπηαίν ιφγν γηα ην πξφγξακκα ζπνπδψλ. Γελ ζα επηηξέςνπκε λα αιιάμεη μαλά ην πξφγξακκα ζπνπδψλ κε ζπλνπηηθέο δηαδηθαζίεο
θαη κε απηαξρηθφ ηξφπν φπσο ηνλ Ινχλην ηνπ 2007!! Πηζηεχνπκε πσο κφλν κε κηα ηέηνηα ινγηθή είλαη ζσζηή ε κεηνλνκαζία θαη ε
αιιαγή ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ ζε Ηιεθηξνιφγνπο, ελψ παξάιιεια ζα πξέπεη ν χιινγνο λα δηαζθαιίζεη ην ζπάζηκν ηεο
εληαηηθνπνίεζεο θαη ην αδηάζπαζην πξφγξακκα ζπνπδψλ. Γελ κπνξνχκε λα είκαζηε κε ηε ινγηθή ηεο ΠΑΠ πνπ ζέιεη ηα
πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ εμεηδηθεπκέλα θαη ηνπο απφθνηηνπο αληαγσληζηηθνχο ν έλαο πξνο ηνλ άιιν, νχηε βέβαηα θαη κε ηε ινγηθή ηεο
ΓΑΠ πνπ βιέπεη ην δήηεκα ησλ επαγγεικαηηθψλ δηθαησκάησλ μεθνκκέλν απφ ηα εξγαζηαθά δηθαηψκαηα.
Απέλαληη ζε θάζε ινγηθή δηάζπαζεο πηπρίσλ, ξνψλ, γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ, εθπαηδεπηηθψλ βαζκίδσλ (ΑΔΙ-ΣΔΙΙΔΚ-ΚΔ-Κνιιέγηα), θαη γεληθά ηεο ζπνπδάδνπζαο θαη εξγαδφκελεο λενιαίαο, ην θνηηεηηθφ θίλεκα κέζα απφ ηηο Γεληθέο πλειεχζεηο
ηνπ θαη ηα πληνληζηηθά ηνπο αλαγλσξίδεη πσο ην αληηθείκελν ζπνπδψλ θαη ην εξγαζηαθφ κέιινλ ησλ θνηηεηψλ/ζπνπδαζηψλ
είλαη θνηλφ θαη πξέπεη λα παιεχνπκε γηα απηφ ζπιινγηθά θαη φρη δηαρσξηζκέλνη θαη αληαγσληζηηθά κε βάζε ην είδνο ηεο ζρνιήο
θαη ηα ρξφληα θνίηεζεο. Απαηηνχκε εληαία εθπαίδεπζε παλεπηζηεκηαθνχ επηπέδνπ γηα φινπο, δεκφζηα θαη δσξεάλ. Πάλσ ζηε
βάζε ηεο θνηλήο θαη ζπιινγηθήο δηεθδίθεζεο θαη δηαπξαγκάηεπζεο ησλ δηθαησκάησλ καο ζηελ αγνξά εξγαζίαο, ηαζζφκαζηε ελάληηα
ζηελ πνιπδηάζπαζε ησλ πηπρίσλ καο θαη ηεο ππεξ-εμεηδίθεπζεο ησλ γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ. Έλα πηπρίν αλά γλσζηηθφ
αληηθείκελν, κε φια ηα εξγαζηαθά θαη επαγγεικαηηθά δηθαηψκαηα ζε απηφ, ψζηε απηφ λα απνηειεί κνλαδηθή πξνυπφζεζε γηα
ηελ εχξεζε εξγαζίαο.
Η εκπεηξία ησλ ηειεπηαίσλ ρξφλσλ έρεη επίζεο αλαδείμεη ηελ αδπλακία ηνπ θνηηεηηθνχ θηλήκαηνο λα ζηαζεί κφλν ηνπ
απέλαληη ζηε ιπζζαιέα επίζεζε ηνπ θεθαιαίνπ, θαη λα θαηαθέξεη λα πεηχρεη αλαηξνπή ησλ κεηαξξπζκίζεσλ ζε κφληκε βάζε, παξά
κφλν πεξηνδηθέο λίθεο – απέλαληη ζην αξ. 16, πνπ ηειηθά παξαθάκθζεθε, ην λέν λφκν Πιαίζην πνπ ζήκεξα επηρεηξείηαη λα
εθαξκνζηεί. Δίλαη επηηαθηηθή ε αλάγθε γηα ζπκπφξεπζε ηνπ θνηηεηηθνχ κε ην εξγαηηθφ θίλεκα, φρη κφλν ζε ηαθηηθφ επίπεδν αιιά

θπξίσο δηφηη ε εθπαίδεπζε θαη ε εξγαζία είλαη αιιειέλδεηα κεηαμχ ηνπο – κε ην θνηηεηηθφ λα είλαη ζηελ νπζία θνκκάηη ηνπ εξγαηηθνχ
θηλήκαηνο. πλερίδνπκε λα πξνσζνχκε ηε ιεηηνπξγία θαη ηελ αλαβάζκηζε ηνπ ζπληνληζηηθνχ θνηηεηψλ-εξγαδνκέλσλ ζην
Πνιπηερλείν Κξήηεο, ην νπνίν ήδε έθαλε αηζζεηή ηελ παξνπζία ηνπ κε ηελ παξέκβαζε ηνπ θαηά ηελ θαηάξηηζε
πξνυπνινγηζκνχ ηνπ ηδξχκαηνο, θαη παιεχνπκε ψζηε ζην κέιινλ λα έρεη ελεξγή παξέκβαζε ζε φια ηα δεηήκαηα πνπ
πξνθχπηνπλ ζην Πνιπηερλείν θαη φρη κφλν.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ:

ΠΕΜΠΤΗ 10 ΜΑΡΤΗ



ΚΑΤΑΛΗΨΗ του ιδρύματος | ημέρα παμεργατικής απεργίας!
ΠΟΡΕΙΑ - ΠΑΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ | 10:00 : Προσυγκέμτρωση του Συλλόγου στο κτήριο

Παπαδοπέτρου.
Καλούμε όλους τους συλλόγους του ιδρύματος σε συμάμτηση για το ζήτημα του κτιρίου Παπαδοπέτρου
στις 16:00 στημ αίθουσα Β1.001
Παραστασή διαμαρτυρίας στο γραφείο του Προέδρου ΗΜΜΥ (κ.Λιάβα) στις τημ Παρασκευή 12 Μάρτη 11:00
για τα ζητήματα της εμτατικοποίησης.
Συμτομιστικό της Γεμικής Συμέλευσης για τα θέματα της εμτατικοποίησης τημ Δευτέρα 15 Μάρτη στη 13:00,
στημ αίθουσα 145Π42 (!).


ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ:







Μνληκνπνίεζε φισλ ησλ ζπκβαζηνχρσλ ηνπ Πνιπηερλείνπ Κξήηεο ηψξα. Κάιπςε φισλ ησλ νξγαληθψλ ζέζεσλ εξγαζίαο.
Κακία εηαηξεία security ζην Πνιπηερλείν Κξήηεο.
Να κελ εθαξκνζηεί ν αληηδξαζηηθφο Πξφηππνο Δζσηεξηθφο Καλνληζκφο, θακία πνηληθνπνίεζε ησλ αγψλσλ καο.
Σν θηίξην Παπαδνπέηξνπ λα παξακείλεη ζηελ θπξηφηεηα ηνπ Δληαίνπ πιιφγνπ Φνηηεηψλ, ησλ πιιφγσλ Δξγαδνκέλσλ θαη ησλ
Πνιηηηζηηθψλ νκάδσλ ηνπ Πνιπηερλείνπ.
Κακία ζθέςε γηα ππνρξεσηηθή ζηξάηεπζε ζηα 18 (ή ζηα 21).
Καλέλαο Έιιελαο θαληάξνο έμσ απφ ηα ζχλνξα. Να γπξίζνπλ πίζσ φια ηα ζηξαηεχκαηα πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε απνζηνιέο ηνπ ΝΑΣΟ.

ΠΑΛΕΥΟΥΜΕ ΓΙΑ:
Αλαηξνπή ηνπ Πξνγξάκκαηνο ηαζεξφηεηαο πνπ επηβάιιεη ε θπβέξλεζε, ε ΔΔ θαη ην Γ.Ν.Σ.
Να κελ πεξάζνπλ ηα λέα κέηξα ηεο θπβέξλεζεο. ΝΑ ΚΑΣΑΡΓΗΘΔΙ Ο ΝΔΟ ΝΟΜΟ ΠΛΑΙΙΟ.
Να αλαηξαπνχλ νη λφκνη γηα αμηνιφγεζε, Ι.Γ.Β.Δ., Γ.Ο.Α.Σ.Α.Π.,Κ.Δ..
Απαγφξεπζε ησλ απνιχζεσλ
Κακία αχμεζε ζηα φξηα ζπληαμηνδφηεζεο
Μία ζρνιή αλά επηζηεκνληθφ θιάδν. Έλα εληαίν πηπρίν αλά επηζηεκνληθφ θιάδν κε φια ηα εξγαζηαθά- επαγγεικαηηθά δηθαηψκαηα ζε
απηφ, κνλαδηθή πξνυπφζεζε γηα εχξεζε δνπιεηάο.
Γσξεάλ ζίηηζε, ζηέγαζε, ζπγγξάκκαηα,ζπγθνηλσλίεο γηα φινπο. Αχμεζε ησλ δαπαλψλ γηα φιεο ηηο θνηλσληθέο αλάγθεο.
Διεχζεξε πξφζβαζε ζε φιεο ηηο βαζκίδεο ηεο εθπαίδεπζεο ρσξίο ηαμηθνχο, νηθνλνκηθνχο θη εμεηαζηηθνχο θξαγκνχο.
Καηάξγεζε ησλ εμεηάζεσλ ηνπ Σ.Δ.Δ..
Απφζπξζε ηνπ λνκνζρεδίνπ γηα ην ΣΜΔΓΔ θαη ηνπ Π.Γ. γηα ηα επαγγεικαηηθά δηθαηψκαηα ησλ Σ.Δ.Ι..
Γξαζηηθή κείσζε ησλ σξψλ εξγαζίαο, κε ηαπηφρξνλε αχμεζε ησλ απνδνρψλ ψζηε λα δεη ν θαζέλαο αμηνπξεπψο απφ κία θαη κφλν
ζηαζεξή δνπιεηά. Ληγφηεξε δνπιεηά- δνπιεηά γηα φινπο. Όρη ζηηο ειαζηηθέο ζρέζεηο εξγαζίαο. Πιήξε αζθαιηζηηθά δηθαηψκαηα γηα φινπο.
Κακία θαηάξγεζε ηνπ αζχινπ. Γηεχξπλζε ηνπ αζχινπ ζε ζρνιεία θη εξγαζηαθνχο ρψξνπο.
Δληαία παλεπηζηεκηαθή εθπαίδεπζε, δεκφζηα θαη δσξεάλ γηα φινπο.
Δθπαίδεπζε θη έξεπλα γηα ηηο πξαγκαηηθέο αλάγθεο ηεο θνηλσλίαο θη φρη ηεο θεξδνθνξίαο. Έιεγρνο απφ ηηο γεληθέο ζπλειεχζεηο θνηηεηψλ,
θαζεγεηψλ θη εξγαδνκέλσλ.

.

