Έξω από το μικρόκοσμο του Πολυτεχνείου Κρήτης και τα σύνορα
της Ελλάδας, ο υπόλοιπος πλανήτης χρωματίζεται έντονα από τις
εξεγέρσεις σε Αίγυπτο, Τυνησία και Αλγερία, με αποκορύφωμα την
επανάσταση στη Λιβύη αλλά και τους μαχητικούς αγώνες της νεολαίας
και των εργαζόμενων ενάντια στη βάρβαρη πολιτική του κεφαλαίου σε
όλα τα μήκη και πλάτη της γης. Έτσι και στην Ελλάδα οι μαζικές
απεργιακές κινητοποιήσεις (5 Μάη,15 Δεκέμβρη, 23 Υλεβάρη), οι
απεργίες στα ΜΜΜ, στην υγεία, στους ναυτεργάτες, ο αγώνας των
κατοίκων της Κερατέας και η ηρωική απεργία πείνας των 300
μεταναστών για νομιμοποίηση αποτυπώνουν την κοινωνική οργή και
δείχνουν το δρόμο της ανατροπής. Ο κόσμος της εργασίας συγκρούεται
με τη συνδικαλιστική γραφειοκρατία των ΓΕΕ-ΑΔΕΔΤ και μέσα από το
υντονιστικό Πρωτοβάθμιων ωματείων, που δείχνει μία άλλη
ανατρεπτική κατεύθυνση στο εργατικό κίνημα, αναζητά τη νικηφόρα
έκβαση των αγώνων ενάντια στην αντεργατική επίθεση Κυβέρνησης-ΕΕΔΝΣ.
Οι τελευταίοι προκειμένου να αποφύγουν οποιοδήποτε πλήγμα
από τους λαϊκούς αγώνες, ρίχνουν στη μάχη όλους τους κατασταλτικούς
μηχανισμούς με αποκορύφωμα ασκήσεις καταστολής πλήθους από τις
δυνάμεις του ΝΑΣΟ στον ελλαδικό χώρο, θέτουν τα ΜΜΕ στην υπηρεσία
συκοφάντησης των κινημάτων και επιχειρούν με κάθε τρόπο τη
στοχοποίηση του ασύλου μέσα από αυτά.
Η κοινοβουλευτική χούντα του ΠΑ.Ο.Κ και των συνεταίρων της
Ν.Δ. και ΛΑ.Ο. φοβούνται την δυνατότητα που δίνει το άσυλο για την
οργάνωση και το ξέσπασμα του λαϊκού κινήματος, μιας και αποτελεί
δυνατότητα ύπαρξης ανατρεπτικών και ριζοσπαστικών μορφών πάλης
που συγκρούονται με την κυρίαρχη ιδεολογία. Σα γεγονότα της Νομικής
δείχνουν ότι με αφορμή τον αγώνα των μεταναστών και καλλιεργώντας
ρατσιστικά χαρακτηριστικά, συσπειρώθηκε άμεσα ένα αντιδραστικό
μπλοκ (κυβέρνηση, πολιτικές δυνάμεις, ΜΜΕ, Πρυτανικές Αρχές) με
σκοπό την κατάργηση του ασύλου και την αλλαγή του από άσυλο
κοινωνικών αγώνων σε αποστειρωμένο ακαδημαϊκό χώρο. Πρόκειται από
την πλευρά της κυβέρνησης για μία «πρόβα πολέμου» για τις επόμενες
κινήσεις της απέναντι στο κίνημα.

Εξελίξεις στην Παιδεία:
Όσον αφορά το χώρο της ανώτατης εκπαίδευσης, οι προωθούμενες
μεταρρυθμίσεις από το ΠΑ.Ο.Κ και την υπουργό παιδείας Άννα
Διαμαντοπούλου έρχονται να ολοκληρώσουν το έργο των προηγούμενων
κυβερνήσεων και ακούνε στο όνομα «Νέος νόμος πλαίσιο», όπου
σύμφωνα με τις τελευταίες δηλώσεις της, πρόκειται να κατατεθεί
στη βουλή προς ψήφιση στα τέλη του Μάρτη(!!!).
Εκπαιδευτική μεταρρύθμιση, Νέος Νόμος πλαίσιο και πως μας
επηρεάζουν

 Στον τρόπο φοίτησης:
Έχουμε χρονικό όριο φοίτησης, δίδακτρα, απουσίες στις διαλέξεις,
κατάργηση του ασύλου, πειθαρχικά φοιτητών, κατάργηση δωρεάν
συγγραμμάτων, προαπαιτούμενα μαθήματα - αλυσίδες, η εισαγωγή
σε σχολή και όχι σε τμήμα καθώς και προπαρασκευαστικό έτος στα
πανεπιστήμια. Με όλα τα παραπάνω προωθείται μέσω της
εντατικοποίησης του ρυθμού σπουδών, να δημιουργηθεί ένα ασφυκτικό
πλαίσιο φοίτησης , μέσα στο οποίο οι φοιτητές θα μετατρέπονται σε
άβουλα πειθαρχημένα όντα, με μόνο στόχο την γρήγορη ολοκλήρωση
των σπουδών τους μακριά από οποιαδήποτε ενασχόληση με συλλογικές
και κινηματικές διαδικασίες.
 Στον χαρακτήρα της εκπαίδευσης:
Έχουμε μείωση χρηματοδότησης, μετατροπή της διοίκησης σε
σώμα ξένο ως προς το ίδρυμα (προφανώς χωρίς φοιτητική
εκπροσώπηση), συγχωνεύσεις και καταργήσεις τμημάτων και ιδρυμάτων
(ουσιαστικά μείωση των εισαχθέντων και μείωση οικονομικών πόρων εις
βάρος του δημόσιου πανεπιστημίου), ατομική κάρτα φοίτησης
(κατάργηση πάσο), πιστοποιητικά γνώσης, αξιολόγηση απόδοσης
σπουδών, εξωτερική χρηματοδότηση (χορηγία από επιχειρήσεις),
απόλυτη σύνδεση της έρευνας με τις ανάγκες της αγοράς. Με αυτόν τον
τρόπο αλλάζει καθοριστικά ο ρόλος και ο δημόσιος χαρακτήρας της
εκπαίδευσης. Επί της ουσίας μπαίνουν επιχειρηματικά κριτήρια στην
χρηματοδότηση των πανεπιστημίων με βάση την αξιολόγηση
(εσωτερική και εξωτερική) κρίνοντας την αποδοτικότητα των ιδρυμάτων
με ανταποδοτικούς/επιχειρηματικούς όρους.
 Στα εργασιακά και επαγγελματικά δικαιώματα μας:
Με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Επαγγελματικών Προσόντων (ΕΠΕΠ) σε
συνδυασμό με τον αγώνα δρόμου για πιστοποιητικά γνώσης και credits,
επί της ουσίας απαξιώνουν τα πτυχία μας, καταργώντας έτσι κάθε έννοια
επαγγελματικού δικαιώματος. Παράλληλα προωθείται η δια βίου
μάθηση μέσω του Νόμου Πλαίσιο βάζοντάς μας σε ένα κυνήγι
πιστοποίησης γνώσης ως κριτήριο για την εύρεση εργασίας.
Ουσιαστικά μιλάμε όχι για απλά ακόμα ένα πακέτο αντιδραστικών
μεταρρυθμίσεων στο πανεπιστήμιο. Ο νόμος πλαίσιο του οποίο το
προσχέδιο θα είναι έτοιμο μέσα στον επόμενο μήνα και θα επιχειρηθεί
να ψηφιστεί από την κυβέρνηση άμεσα, αποτελεί το καθοριστικό βήμα
για την βασική τομή στη φυσιογνωμία του ρόλου, της λειτουργίας
και της διοίκησης των ανώτατων ιδρυμάτων. Είναι εκείνο το νομικό
πλαίσιο το οποίο μετατρέπει τη γνώση, από δικαίωμα της νεολαίας σε
παρεχόμενη υπηρεσία και τους φοιτητές από ακαδημαϊκούς πολίτες σε

εντατικοποιημένους «πελάτες» πακέτων γνώσεων. Η παραγωγή κέρδους
από το πανεπιστήμιο και η πλήρης υπαγωγή του στις ανάγκες των
επιχειρήσεων, μέχρι και το σημείο να ορίζουν εκείνες το πρόγραμμα
σπουδών σε πολλές σχολές, έρχεται να αποτελέσει το μοναδικό πλέον
παράγοντα για την επιβίωση ενός ιδρύματος, από τη στιγμή που
αποκόπτεται σχεδόν πλήρως από τη δημόσια χρηματοδότηση και έλεγχο.
Η εκπαιδευτική μεταρρύθμιση που έρχεται κάνει παλαιότερες
(ΠΣΕ 98, Νόμος Πλαίσιο 06-07) να φαίνονται «παιδική χαρά»
μπροστά της. Εν μέσω περιόδου κρίσης και ΔΝΤ η χουντική
κυβέρνηση κάνει μια κεντρική επιλογή να λήξει μια και καλή το
θέμα της Παιδείας στη χώρα μας, και σε αυτή τη «μάχη»
συσπειρώνει όλους της τους συμμάχους. Πρόκειται λοιπόν, για
την πιο ξεδιάντροπη ιδιωτικοποίηση της παιδείας με έναν
προσχηματικό - πλαστικό διάλογο που κινείται γύρω από το
Σύνδεσμο Ελλήνων Βιομηχάνων (ΣΕΒ), το Υπουργείο Παιδείας,
μεγαλοκαθηγητάδες και πρυτάνεις, ακόμη και την εκκλησία(!!!),
με σκοπό την προώθηση των συμφερόντων τους. Θα μας βρουν
απέναντί τους…

Επαγγελματικά – Εργασιακά Δικαιώματα:
το μνημόνιο συνεργασίας ΕΕ, ΔΝΣ, ΕΚΣ και ΠΑ.Ο.Κ επιβάλλονται
νέα εργασιακά μέτρα, αλλάζοντας ριζικά τον εργασιακό τομέα όπως τον
ξέραμε μέχρι σήμερα. Πρακτικά, καταργούνται εργασιακά δικαιώματα
και κατακτήσεις δεκαετιών από την εργατική τάξη.
Πιο αναλυτικά:


Κατάργηση συλλογικών συμβάσεων και αποζημιώσεων (ειδικές
επιχειρησιακές
συμβάσεις
χωρίς
προϋποθέσεις
για
τις
επιχειρήσεις που τις εφαρμόζουν).



Μείωση βασικού μισθού στον δημόσιο τομέα.



τον ιδιωτικό τομέα, ο εργαζόμενος διαπραγματεύεται πλέον
απευθείας με τον εργοδότη του και δεν υπάρχει ασφαλιστική
δικλείδα από το κράτος που να του διασφαλίζει έναν αξιοπρεπή
μισθό.



Μείωση ΕΥΑΠΑΞ και επικουρικών συντάξεων.



Μείωση, ακόμη και κατάργηση ορισμένες φορές του 13ου και 14ου
μισθού.

Σα μέτρα αυτά υποδηλώνουν μία συνεχή επίθεση στους εργαζόμενους
και προετοιμάζουν τους μελλοντικά εργαζόμενους (δηλαδή εμάς) για τον
εργασιακό μεσαίωνα. Εν μέσω κρίσης μειώνουν δραματικά το εισόδημα
των εργαζομένων και δυσχεραίνουν ακόμη περισσότερο το βιοτικό τους
επίπεδο, εντείνοντας τις κοινωνικές ανισότητες.
Πιο συγκεκριμένα, στο κλάδο των μηχανικών άνοιξαν το επάγγελμα.
Αυτό πρακτικά σημαίνει:
 Κατάργηση ελάχιστων αμοιβών στους μηχανικούς.
 Η κατώτατη αμοιβή του μηχανικού αντικαθίσταται από την «τιμή
αναφοράς», η οποία δεν επηρεάζει την αμοιβή του, όμως
καθορίζει τη φορολόγηση και τις ασφαλιστικές εισφορές.
 Μείωση προγράμματος δημοσίων επενδύσεων και κονδυλίων για
την έρευνα και την καινοτομία.
Σο σημαντικότερο όλων όμως είναι πως θεωρούμε ότι το επάγγελμα του
μηχανικού δεν είναι κλειστό, καθώς οποιοσδήποτε κατέχει αντίστοιχο
πτυχίο, μπορεί να το ασκήσει. την ουσία λοιπόν η χουντική κυβέρνηση
του ΠΑ.Ο.Κ σε συνεργασία με την τρόικα στοχεύει στην εξαφάνιση των
αυτοαπασχολούμενων, μικρών και μεσαίων γραφείων και την εξαθλίωση
των εργαζομένων. Απώτερος σκοπός είναι όλα να δοθούν στα χέρια των
μεγάλων «καρχαριών» (π.χ. ΑΚΣΩΡ, J&P ABAΞ κ.τ.λ.) και να
αποδυναμώσουν τον κλάδο των εργαζόμενων μηχανικών κάνοντας μας
υποχείρια στα χέρια της πλουτοκρατίας.
Μέσα σε όλα αυτά, στις 14/2/2011 στο site του Πανάρετου (Τπουργείο
Παιδείας) εμφανίζεται ένα προσχέδιο επαγγελματικών δικαιωμάτων για
το τμήμα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων του Πολυτεχνείου Κρήτης, καθώς
και για άλλα τμήματα όπως για παράδειγμα το ΜΗ.ΠΕΡ, παράλληλα με
ανοιχτό «ξύλινο» διάλογο μέχρι της 15 Μαρτίου όπου τα προσχέδια θα
πάνε για ψήφιση. Σο συγκεκριμένο προσχέδιο με βάση το οποίο η ΠΑΠ
στην ανακοίνωσή της καυχιέται ότι πήραμε επαγγελματικά δικαιώματα
και ότι ο αγώνας της συνεχίζεται για ακόμη περισσότερα, δεν είναι τίποτα
παραπάνω από ένα χαρτί που βγήκε από την επιτροπή καθηγητών
(Βαφείδης, Αγιουτάντης, ταμπολιάδης) και στάλθηκε στο Τπουργείο
Παιδείας.
Μέσα στο πανηγυρικό κλίμα που δημιουργεί η ΠΑΠ και την
καπήλευση του υλλόγου στο θέμα των επαγγελματικών δικαιωμάτων
προς όφελος της φυσικά, έρχεται και η πραγματικότητα. Από τις
χαρούμενες ανακοινώσεις της ΠΑΠ και από την «στάχτη» στα μάτια
που ρίχνει η κυβέρνηση του ΠΑ.Ο.Κ θα νομίζει κανείς ότι οι ΜΗΦ.Ο.Π

πήραν επαγγελματικά δικαιώματα.
Η κυβέρνηση ωστόσο επιλέγει αυτή τη χρονική περίοδο να δώσει τα
επαγγελματικά δικαιώματα
επειδή στην ουσία τα καταργεί με το
Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Επαγγελματικών Προσόντων. Το ΕΠΕΠ κατατάσσει
τους αποφοίτους όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης σε οχτώ
επίπεδα. Η κατάταξή τους σε επίπεδο ΕΠΕΠ, και άρα στην αγορά
εργασίας, γίνεται ανάλογα με τον ατομικό φάκελό δεξιοτήτων –
«δυνατοτήτων»- credits - μαθημάτων - πιστοποιητικών. Η έννοια «πτυχίο»
καταργείται καθώς και η έννοια των κατοχυρωμένων επαγγελματικών εργασιακών δικαιωμάτων στον κάθε κλάδο. Με το σύστημα ΕΠΕΠ, που
συνοψίζει τις εκπαιδευτικές και εργασιακές μεταρρυθμίσεις των
τελευταίων χρόνων, αλλάζει συνολικά ο τρόπος με τον οποίο
κατοχυρώνεται και πιστοποιείται η εργασία και τα επαγγελματικά
- εργασιακά δικαιώματα στη χώρα μας. Επίσης με αυτό το σύστημα
καταργούνται τα συλλογικά δικαιώματα και οι συλλογικές διεκδικήσεις
για κάθε κλάδο εργασίας. Με το σύστημα ΕΠΕΠ σε συνδυασμό με τα
ινστιτούτα δια βίου μάθησης, υποκαθιστάται η πανεπιστημιακή
εκπαίδευση από την επαγγελματική κατάρτιση και αποσυνδέεται
το πτυχίο απ' το κοινωνικό δικαίωμα άσκησης του επαγγέλματος.
Έχουμε αναφέρει πολλές φορές πως ο μόνος δρόμος για την
κατάκτηση επαγγελματικών – εργασιακών δικαιωμάτων είναι οι
μαζικές συνελεύσεις, τα συντονιστικά γενικών συνελεύσεων και
οι κινητοποιήσεις στο ΤΕΕ καθώς και στο Υπουργείο Παιδείας σε
συνεργασία με τους υπόλοιπους συλλόγους του Πολυτεχνείου που
είναι στην αντίστοιχη θέση. Τέλος, μεγάλο ρόλο παίζει η
ανατροπή του Νόμου Πλαισίου Διαμαντοπούλου και η οργανική
σύνδεση εργατικού και φοιτητικού κινήματος για την επανάκτηση
και διεύρυνση των δικαιωμάτων μας.

Μέριμνα:
Η υποβάθμιση της έννοιας του δημόσιου αγαθού φαίνεται πολύ έντονα
στον τρόπο που τα Πανεπιστήμια αντιμετωπίζουν τα ζητήματα της
φοιτητικής μέριμνας. Σο δικό μας ίδρυμα, ειδικά τα τελευταία χρόνια,
δεν έχει προσπαθήσει καθόλου να αναβαθμίσει τις παροχές προς τους
φοιτητές σε ότι αφορά τη σίτιση, τη στέγαση και τη συγκοινωνία πέρα
από το να τις αναθέτει σε υπερεργολάβους . Η θέσεις που αποτυπώνονται
παρακάτω στηρίζονται στην πεποίθηση ότι ο καθένας από εμάς
ξεχωριστά αλλά και όλοι μαζί συλλογικά μπορούμε να αναλάβουμε τη
φροντίδα των βασικών αυτών αναγκών μας και να απαιτήσουμε να
καλύπτονται πλήρως και δωρεάν σε μια εποχή που οι κοινωνικές
αντιθέσεις θα οξυνθούν τόσο πολύ ώστε τα ζητήματα μέριμνας θα είναι
ζητήματα που θα αφορούν την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και ίσως ακόμη
και την επιβίωση για κάποιους. υγκεκριμένα αποτυπώνουμε κάποια

πρακτικά ζητήματα που θέλουμε να λειτουργήσουν ως ερέθισμα για
δράση.

Μέχρι χθες η κατάσταση στη λέσχη είχε ως εξής: Φαμηλή
ποιότητα του φαγητού και χρηματικό αντίτιμο (1,31). Μετά από
προκήρυξη διαγωνισμού την εργολαβία ανέλαβε άλλη επιχείρηση που
αύξησε την τιμή του φαγητού (2,60). Ως ενωτική πρωτοβουλία που
οραματιζόμαστε δημόσια και δωρεάν παιδεία άρα και δωρεάν σίτιση των
φοιτητών προτείνουμε τα κονδύλια να μην δίνονται σε επιχειρήσεις αλλά
να υπάρχει μόνιμο προσωπικό στο οποίο να μπορούν να λάβουν μέρος
και φοιτητές του Π.Κ. οι οποίοι είναι σε δύσκολη οικονομική κατάσταση
και ζητούν δουλειά. Η λέσχη θα συντονίζεται από τις συνελεύσεις των
εργαζομένων και του συλλόγου φοιτητών.

Εισιτήρια: Παλεύουμε για δωρεάν εισιτήρια μέσα από παραστάσεις
διαμαρτυρίας στην σύγκλητο και ακτιβιστικές ενέργειες στην πόλη των
Φανίων.

Απαιτούμε να δοθεί στο σύλλογο φοιτητών ένας χώρος για να γίνει
στέκι όπου θα έχει διάφορες χρήσεις από τους φοιτητές.

Απαιτούμε τα κριτήρια για τη σίτιση - στέγαση να παραμείνουν
ταξικά και όχι να γίνουν με βάση την ακαδημαϊκή επίδοση.

Η Απάντησή μας:
τη δίνη της οικονομικής κρίσης και της πιο βάρβαρης επίθεσης
του κεφαλαίου σε εκπαίδευση και εργασία το φοιτητικό κίνημα, θα
επανέρχεται όλο και πιο μαζικά, μαχητικά και επικίνδυνα για το
σύστημα και την πολιτική του, όσο συγκροτείται όχι απλά στην
βάση της απόκρουσης της μιας ή της άλλης πλευράς της
επίθεσης, αλλά γύρω από τον κεντρικό πολιτικό στόχο της
άμεσης εξόδου από το Μνημόνιο, της διαγραφής του παράνομου
χρέους και της ανατροπής της συνολικής επίθεσης της
κυβέρνησης. Είναι στοίχημα για το φοιτητικό κίνημα να δώσει
κινηματικά ραντεβού στους δρόμους με τους εργαζομένους και τα
πρωτοβάθμια σωματεία, με στόχο της οριστική ανατροπή της πολιτικής
των κομμάτων του ευρωμονόδρομου. Με τον νέο Νόμο πλαίσιο να
αποτελεί την προμετωπίδα και την μητέρα των μαχών του φοιτητικού
κινήματος το επόμενο διάστημα η Ενωτική Πρωτοβουλία καλεί όλους
τους φοιτητές να ενισχύσουν τις γενικές συνελεύσεις, που αποτελούν το
κύτταρο του φοιτητικού κινήματος και να συγκροτήσουμε από τα κάτω
ένα νέο φοιτητικό κίνημα με ανώτερα πολιτικά εργαλεία, ένα φοιτητικό
κίνημα που δεν θα είναι απλός παρατηρητής των εξελίξεων αλλά
πυροδότης ευρύτερων κοινωνικών εξεγέρσεων, ένα νεολαιίστικο κίνημα
απόκρουσης, ρήξης και ανατροπής της αντεργατικής επίθεσης. Ανάμεσα
στο βέβαιο μέλλον της ανεργίας, της ανασφάλιστης εργασίας και της
ημιαπασχόλησης, εμείς θα ποντάρουμε στο δρόμο της ανυπακοής και
θα κάνουμε αβέβαια τα σχέδιά τους μέσα από τον διαρκή αγώνα μέσα

από τις συνελεύσεις, τις καταλήψεις, τις διαδηλώσεις που θα οδηγήσουν
στην τελική ρήξη και ανατροπή. Σα όνειρα μας δεν χωράνε στην
κοινοβουλευτική τους χούντα, δεν χωράνε και δεν εκφράζονται από τα
«παπαγαλάκια» τους εντός των πανεπιστημίων. Υυσάει κόντρα…

Προτείνουμε:

Κατάληψη της σχολής 3/3/2011 (Διεξαγωγή κανονικά της
εμβόλιμης εξεταστικής).

Συμμετοχή του Συλλόγου στην πορεία την Πέμπτη 11:00
στην Πλατεία Αγοράς και σε όλες τις εκδηλώσεις της κατάληψης
της Γαλλικής Σχολής.

Συντονιστικό Συλλόγου αμέσως μετά την συνέλευση.

Απαιτούμε:

Απόσυρση του κειμένου διαβούλευσης Διαμαντοπούλου για
την εκπαίδευση. Να μην κατατεθεί ο νόμος έκτρωμα. Καμιά συμμετοχή
στον στημένο διάλογο!

Ανατροπή του μνημονίου, του προγράμματος σταθερότητας και
των μέτρων που τα συνοδεύουν. Κάτω η χούντα κυβέρνησης-ΕΕ-ΔΝΣ!

Άμεση απεμπλοκή της χώρας από την επιτήρηση ΕΕ και
ΔΝΤ. Δεν θα πληρώσουν οι εργαζόμενοι την κρίση τους!

Κρατικοποίηση των τραπεζών με εργατικό έλεγχο.

Άμεση στάση πληρωμών και διαγραφή του χρέους.

Καμία σκέψη για πάγωμα ή περικοπή μισθών.

Απαγόρευση των απολύσεων. - Καμία σκέψη για άρση της
μονιμότητας στο δημόσιο.

Μονιμοποίηση όλων των συμβασιούχων του Πολυτεχνείου Κρήτης
τώρα. Κάλυψη όλων των οργανικών θέσεων εργασίας.

Να αποσυρθούν άμεσα οι μηνύσεις εναντίον των συμφοιτητών μας.
Καμία ποινικοποίηση των αγώνων μας.

Σο κτίριο Παπαδοπέτρου να παραμείνει στην κυριότητα του
Ενιαίου υλλόγου Υοιτητών.

Καμία κατάργηση του ασύλου. Διεύρυνση του ασύλου σε σχολεία
κι εργασιακούς χώρους.

Παλεύουμε για:Παλεύουμε για:

Να
ανατραπούν
οι
νόμοι
για
αξιολόγηση,
Ι.Δ.Β.Ε.,
Δ.Ο.Α.Σ.Α.Π.,Κ.Ε..

Μία σχολή ανά επιστημονικό κλάδο. Ένα ενιαίο πτυχίο ανά
επιστημονικό κλάδο με όλα τα εργασιακά-επαγγελματικά δικαιώματα σε
αυτό. Μοναδική προϋπόθεση για εύρεση δουλειάς.

Δωρεάν σίτιση, στέγαση, συγγράμματα, συγκοινωνίες για όλους.

Επίδομα ενοικίου με ταξικά κριτήρια και όχι κριτήρια αριστείας.

Ελεύθερη πρόσβαση σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης χωρίς
ταξικούς, οικονομικούς κι εξεταστικούς φραγμούς.

Κατάργηση των εξετάσεων του Σ.Ε.Ε..


Απόσυρση του νομοσχεδίου για το ΣΜΕΔΕ.

Δραστική μείωση των ωρών εργασίας, με ταυτόχρονη αύξηση των
αποδοχών ώστε να ζει ο καθένας αξιοπρεπώς από μία και μόνο σταθερή
δουλειά. Λιγότερη δουλειά- δουλειά για όλους. Όχι στις ελαστικές
σχέσεις εργασίας. Πλήρη ασφαλιστικά δικαιώματα για όλους.

Ενιαία πανεπιστημιακή εκπαίδευση, δημόσια και δωρεάν για
όλους.

