ΚΑΜΙΑ ΦΟΤΝΣΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΝΙΚΗΣΗ!
ΠΡΟΣΑΗ ΓΙΑΛΟΓΟΤ ΔΝΩΣΙΚΗ ΠΡΩΣΟΒΟΤΛΙΑ ΓΙΑ ΣΗ ΤΝΔΛΔΤΗ ΔΝΙΑΙΟΤ 9 ΜΑΡΣΗ

Τν μέζπαζκα ηεο θξίζεο ζηε ρψξα καο θαη ε αληεξγαηηθή επίζεζε πνπ ηελ αθνινχζεζε θαη ζπλερίδεηαη κέρξη
ζήκεξα, έρεη δεκηνπξγήζεη κηα πξσηόγλσξε θνηλσληθή θαη πνιηηηθή πξαγκαηηθόηεηα. Σηελ Διιάδα ε εηδηθή κνξθή
πνπ παίξλεη απηή ε επίζεζε αθνχεη ζην φλνκα ηνπ κλεκνλίνπ θαη ηεο θνηλνβνπιεπηηθήο “ρνύληαο” πνπ έρεη
εγθαζηδξπζεί απφ ην ΠΑΣΟΚ, ηελ ΔΔ θαη ην ΓΝΤ. Μέζα ζηε δίλε ηεο θαηάξγεζεο ησλ Σπιινγηθψλ Σπκβάζεσλ
Δξγαζίαο, ηεο άκεζεο θαη έκκεζεο κείσζεο ησλ κηζζψλ, ηεο αλαίξεζεο θνηλσληθψλ παξνρψλ θαη θαηαθηήζεσλ, ησλ
ηδησηηθνπνηήζεσλ θαη ηεο εθηίλαμεο ηεο αλεξγίαο δηακνξθψλεηαη έλα ξεχκα θνηλσληθήο αγαλάθηεζεο θαη
ακθηζβήηεζεο πνπ θνπληψλεη ηνπο αγψλεο πνπ δίλνπλ θαζεκεξηλά ρηιηάδεο θνηηεηέο θαη εξγαδόκελνη.

Κνκκάηη απηήο ηεο επίζεζεο απνηειεί θαη ε πξνζπάζεηα θαηαζηξαηήγεζεο θάζε δεκόζηνπ- θνηλσληθνύ
αγαζνύ. Με πξφζρεκα ηελ πεξηζηνιή ησλ δαπαλψλ ζηνλ επξχηεξν δεκφζην ηνκέα θαηαξγεί επί ηεο νπζίαο ην ξφιν
ηνπ θνηλσληθνχ θξάηνπο ζε θξίζηκνπο ηνκείο φπσο παηδεία, πγεία, ζπγθνηλσλία. Πην ζπγθεθξηκέλα, παξαηεξνχκε
εμσθξεληθέο απμήζεηο, ησλ εηζηηεξίσλ ζηα Μ.Μ.Μ. πνπ ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο πεξηθνπέο ζηα θνλδχιηα γηα ηελ πγεία θαη
ηελ επεξρφκελε εθπαηδεπηηθή αλαδηάξζξσζε, αιιά θαη ηηο ζπλνιηθέο κεηαξξπζκίζεηο ζηνλ εξγαζηαθφ ηνκέα,
μεθιεξίδεη έηζη, θάζε θνηλσληθό θεθηεκέλν ησλ πξνεγνύκελσλ δεθαεηηώλ.

Τν Πνιπηερλείν Κξήηεο δελ ζα κπνξνχζε λα κείλεη έμσ απφ απηή ηελ
θαηεχζπλζε. Η εθαξκνγή ηεο πνιηηηθήο ζθιεξήο ιηηφηεηαο έθεξε ηξνκαθηηθέο
απμήζεηο ζηα εηζηηήξηα γηα ηηο κεηαθηλήζεηο καο απφ θαη πξνο ην Π.Κ. , πνπ ζε
ζπλδπαζκφ κε ηελ πξφζθαηε απφθαζε ηεο πξπηαλείαο γηα εθρψξεζε ηεο
εθκεηάιιεπζεο ηεο ιέζρεο ζε ηδηψηε θαη κάιηζηα κε ρεηξφηεξνπο νηθνλνκηθνχο
φξνπο γηα φινπο ηνπο θνηηεηέο , επηβαξχλεη αθφκε πεξηζζφηεξν ηελ δηαβίσζε
ησλ θνηηεηψλ. Δίλαη αλεπίηξεπην ηελ πεξίνδν πνπ νη κηζζνί ησλ γνληψλ καο
κεηψλνληαη δξακαηηθά θαη νη παξνρέο πξνο ηηο επαίζζεηεο θνηλσληθέο νκάδεο
ζπξξηθλψλνληαη, λα απμάλνληαη ηα έμνδα ηνπ θνηηεηή γηα ζίηηζε θαη κεηαθηλήζεηο.
Απφ ηελ άιιε κεξηά, γίλεηαη κία ζηξαηεγηθή επηινγή γηα ηελ εδξαίσζε ηεο
επηρεηξεκαηηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ παλεπηζηεκίνπ κέζσ ηεο αγνξαίαο ινγηθήο πνπ επηθξαηεί ζηα πιαίζηα ηεο έξεπλαο
φηαλ ην παλεπηζηήκην ρξεκαηνδνηεί ηα εξεπλεηηθά κε ππέξνγθα πνζά απνζθνπψληαο ζηελ απνκχδεζε θέξδνπο κέζσ
ηεο δηάζεζεο απηψλ ζηε ειεχζεξε αγνξά.

Απέλαληη ζε όια απηά ν ζύιινγνο θνηηεηώλ δελ κπνξεί λα κείλεη ακέηνρνο. Η δηαζθάιηζε θαη ε
θαηνρύξσζε ησλ δεκόζησλ-θνηλσληθώλ θαη δσξεάλ αγαζώλ είλαη ππόζεζε ηνπ θηλήκαηνο θαη δελ ραξίδνληαη
από θακία θπβέξλεζε ή πξπηαλεία αιιά θαηαθηνύληαη κέζα από ζπιινγηθνύο αγώλεο δηαξθείαο. Σπγθεθξηκέλα
γηα ην δήηεκα ηεο ιέζρεο παιεχνπκε γηα ηελ επηζηξνθή ηεο δηαρείξηζεο ηεο, ζην ίδην ην Πνιπηερλείν Κξήηεο, κε
άλνηγκα νξγαληθψλ ζέζεσλ εξγαζίαο θαη πξφζιεςε κφληκσλ ππαιιήισλ θαη δσξεάλ ζίηηζε γηα φινπο ηνπ θνηηεηέο
θαη εξγαδνκέλνπο ηνπ ηδξχκαηνο. Σην δήηεκα ησλ κεηαθνξψλ, παιεχνπκε γηα δσξεάλ κεηαθίλεζε θνηηεηψλ θαη
εξγαδνκέλσλ απφ θαη πξνο ηνπο ρψξνπο ηνπ ηδξχκαηνο. Τέινο, πξνθεηκέλνπ λα αλαθνπθηζηνχλ νηθνλνκηθά νη θνηηεηέο
θαη νη νηθνγέλεηέο ηνπο πνπ πιήηηνληαη απφ ηελ νηθνλνκηθή θξίζε, παιεχνπκε λα επαλέιζεη ην επίδνκα ελνηθίνπ κε
νηθνλνκηθά θξηηήξηα θαη φρη θξηηήξηα αξηζηείαο. Ο ζύιινγνο θνηηεηώλ πξέπεη λα θαιέζεη άκεζα ζύγθιεην κε
μερσξηζηό ζέκα ηα παξαπάλσ δεηήκαηα.

ΥΤΑΕΙ ΚΟΝΣΡΑ Ε ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΓΗ!
Έμσ απφ ην κηθξφθνζκν ηνπ Π.Κ. θαη ηα ζχλνξα ηεο Διιάδαο, ν ππφινηπνο πιαλήηεο ρξσκαηίδεηαη έληνλα
απφ ηηο εμεγέξζεηο ζε Αίγππην, Σπλεζία θαη Ληβύε αιιά θαη ηνπο καρεηηθνχο αγψλεο ηεο λενιαίαο θαη ησλ
εξγαδφκελσλ ελάληηα ζηε βάξβαξε πνιηηηθή ηνπ θεθαιαίνπ θαη ζε φια ηα κήθε θαη πιάηε ηεο γεο. Έηζη θαη ζηελ
Διιάδα νη καδηθέο απεξγηαθέο θηλεηνπνηήζεηο (5ε Μάε,15 Γεθέκβξε), νη απεξγίεο ζηα ΜΜΜ, ζηελ πγεία, ζηνπο
λαπηεξγάηεο, ν αγψλαο ησλ θαηνίθσλ ηεο Κεξαηέαο θαη ε εξσηθή απεξγία πείλαο ησλ 300 κεηαλαζηψλ γηα
λνκηκνπνίεζε απνηππψλνπλ ηελ θνηλσληθή νξγή θαη δείρλνπλ ην δξφκν ηεο αλαηξνπήο. Ο θφζκνο ηεο εξγαζίαο
ζπγθξνχεηαη κε ηε ζπλδηθαιηζηηθή γξαθεηνθξαηία ησλ ΓΣΔΔ-ΑΓΔΓΥ θαη κέζα απφ ην Σπληνληζηηθφ Πξσηνβάζκησλ
Σσκαηείσλ, πνπ δείρλεη κία άιιε αλαηξεπηηθή θαηεχζπλζε ζην εξγαηηθφ θίλεκα, αλαδεηά ηε ληθεθφξα έθβαζε ησλ
αγψλσλ ελάληηα ζηελ αληεξγαηηθή επίζεζε Κπβέξλεζεο-ΔΔ-ΓΝΤ.
Οη ηειεπηαίνη πξνθεηκέλνπ λα απνθχγνπλ νπνηνδήπνηε πιήγκα απφ ηνπο ιατθνχο αγψλεο, ξίρλνπλ ζηε κάρε
φινπο ηνπο θαηαζηαιηηθνχο κεραληζκνχο κε απνθνξχθσκα αζθήζεηο θαηαζηνιήο πιήζνπο απφ ηηο δπλάκεηο ηνπ ΝΑΤΟ
ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν, ζέηνπλ ηα ΜΜΔ ζηελ ππεξεζία ζπθνθάληεζεο ησλ θηλεκάησλ θαη επηρεηξνχλ κε θάζε ηξφπν ηε
ζηνρνπνίεζε ηνπ αζχινπ κέζα απφ απηά.
Φνβνχληαη ηελ δπλαηφηεηα πνπ δίλεη ην άζπιν γηα ηελ νξγάλσζε θαη ην μέζπαζκα ηνπ ιατθνχ θηλήκαηνο, κηαο
θαη απνηειεί δπλαηφηεηα χπαξμεο αλαηξεπηηθψλ θαη ξηδνζπαζηηθψλ κνξθψλ πάιεο πνπ ζπγθξνχνληαη κε ηελ
θπξίαξρε ηδενινγία. Τα γεγνλφηα ηεο Ννκηθήο δείρλνπλ φηη κε αθνξκή ηνλ αγψλα ησλ κεηαλαζηψλ θαη θαιιηεξγψληαο
ξαηζηζηηθά ραξαθηεξηζηηθά, ζπζπεηξψζεθε άκεζα έλα αληηδξαζηηθφ κπινθ (θπβέξλεζε, πνιηηηθέο δπλάκεηο,ΜΜΔ,
Πξπηαληθέο Αξρέο) κε ζθνπφ ηελ θαηάξγεζε ηνπ αζχινπ θαη ηελ αιιαγή ηνπ απφ άζπιν θνηλσληθψλ αγψλσλ ζε
απνζηεηξσκέλν αθαδεκατθφ ρψξν. Πξφθεηηαη απφ ηελ πιεπξά ηεο θπβέξλεζεο γηα κία «πξφβα πνιέκνπ» γηα ηηο
επφκελεο θηλήζεηο ηεο απέλαληη ζην θίλεκα.

ΚΑΣΑΘΕΗ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΠΛΑΙΙΟΤ ΣΟ ΜΑΡΣΗ!
Όζνλ αθνξά ην ρψξν ηεο αλψηαηεο εθπαίδεπζεο, νη πξνσζνχκελεο κεηαξξπζκίζεηο απφ ην ΠΑΣΟΚ θαη ηελ
ππνπξγφ παηδείαο Άλλα Γηακαληνπνχινπ έξρνληαη λα νινθιεξψζνπλ ην έξγν ησλ πξνεγνχκελσλ θπβεξλήζεσλ θαη
αθνχλε ζην φλνκα “Νένο λφκνο πιαίζην”, φπνπ ζύκθσλα κε ηηο ηειεπηαίεο δειώζεηο ηεο, πξόθεηηαη λα θαηαηεζεί
ζηε βνπιή πξνο ςήθηζε ζηα ηέιε ηνπ Μάξηε(!!!)

Δθπαηδεπηηθή κεηαξξύζκηζε, Νένο Νόκνο πιαίζην θαη πσο καο επεξεάδνπλ
ηνλ ηξόπν θνίηεζεο ρξνληθό όξην θνίηεζεο, δίδαθηξα, απνπζίεο ζηηο δηαιέμεηο, θαηάξγεζε ηνπ
αζύινπ, πεηζαξρηθά θνηηεηψλ, θαηάξγεζε δσξεάλ ζπγγξακκάησλ, πξναπαηηνύκελα καζήκαηα - αιπζίδεο, ε
εηζαγσγή ζε ζρνιή θαη φρη ζε ηκήκα θαζψο θαη πξνπαξαζθεπαζηηθφ έηνο ζηα παλεπηζηήκηα. Με φια ηα παξαπάλσ
πξνσζείηαη κέζσ ηεο εληαηηθνπνίεζεο ηνπ ξπζκνχ ζπνπδψλ, λα δεκηνπξγεζεί έλα αζθπθηηθφ πιαίζην θνίηεζεο , κέζα
ζην νπνίν νη θνηηεηέο ζα κεηαηξέπνληαη ζε άβνπια πεηζαξρεκέλα φληα, κε κφλν ζηφρν ηελ γξήγνξε νινθιήξσζε ησλ
ζπνπδψλ ηνπο καθξηά απφ νπνηαδήπνηε ελαζρφιεζε κε ζπιινγηθέο θαη θηλεκαηηθέο δηαδηθαζίεο.

ην ραξαθηήξα ηεο εθπαίδεπζεο κείσζε ρξεκαηνδόηεζεο ,κεηαηξνπή ηεο δηνίθεζεο ζε ζώκα μέλν
σο πξνο ην ίδξπκα (πξνθαλψο ρσξίο θνηηεηηθή εθπξνζψπεζε), ζπγρσλεχζεηο θαη θαηαξγήζεηο ηκεκάησλ θαη
ηδξπκάησλ(νπζηαζηηθά κείσζε ησλ εηζαρζέλησλ θαη κείσζε νηθνλνκηθψλ πφξσλ εηο βάξνο ηνπ δεκφζηνπ
παλεπηζηεκίνπ), αηνκηθή θάξηα θνίηεζεο(θαηάξγεζε πάζν), πηζηνπνηεηηθά γλψζεο, αμηνιόγεζε απόδνζεο
ζπνπδψλ, εμσηεξηθή ρξεκαηνδόηεζε(ρνξεγία απφ επηρεηξήζεηο),απφιπηε ζχλδεζε ηεο έξεπλαο κε ηηο αλάγθεο ηεο
αγνξάο. Με απηφλ ηνλ ηξφπν αιιάδεη θαζνξηζηηθά ν ξφινο θαη ν δεκφζηνο ραξαθηήξαο ηεο εθπαίδεπζεο. Δπί ηεο
νπζίαο κπαίλνπλ επηρεηξεκαηηθά θξηηήξηα ζηελ ρξεκαηνδόηεζε ησλ παλεπηζηεκίσλ κε βάζε ηελ
αμηνιφγεζε(εζσηεξηθή
θαη
εμσηεξηθή)
θξίλνληαο
ηελ
απνδνηηθφηεηα
ησλ
ηδξπκάησλ
κε
αληαπνδνηηθνύο/επηρεηξεκαηηθνύο όξνπο.

ηα επαγγεικαηηθά θαη εξγαζηαθά καο δηθαηώκαηα κε ην Δζληθό Πιαίζην Δπαγγεικαηηθώλ
Πξνζόλησλ(ΔΠΔΠ) ζε ζπλδπαζκφ κε ηνλ αγψλα δξφκνπ γηα πηζηνπνηεηηθά γλψζεο θαη credits, επί ηεο νπζίαο
απαμηψλνπλ ηα πηπρία καο, θαηαξγψληαο έηζη θάζε έλλνηα επαγγεικαηηθνχ δηθαηψκαηνο. Παξάιιεια πξνσζείηαη ε δηα
βίνπ κάζεζε κέζσ ηνπ Ν.Πιαίζην βάδνληάο καο ζε έλα θπλήγη πηζηνπνίεζεο γλψζεο σο θξηηήξην γηα ηελ εχξεζε
εξγαζίαο.
Αλαγλσξίδνπκε θάπνηεο κεηαξξπζκίζεηο πνπ ζπλαληήζακε ηειεπηαία, φπσο ηελ θαζνιηθή εηζαγσγή
πξναπαηηνύκελσλ καζεκάησλ θαη ηελ θαηάξγεζε ησλ δηαιέμεσλ κε ηελ εκθάληζε ππνρξεσηηθψλ απνπζηψλ. Οη
αιιαγέο πνπ επηρεηξνχληαη ζην Πνιπηερλείν κε αξρή ην ΗΜΜΥ, γίλεηαη πξνθαλέο πσο δελ ήηαλ πξντφλ "επηθνίηεζεο"
θαη "απζνξκεηηζκνχ" ησλ θαζεγεηψλ, νχηε πσο ζρεηίδνληαη κε ην εζσηεξηθφ ηνπ ηκήκαηνο θαη επηκέξνπο πξνβιήκαηα
απηνχ, αιιά απνηεινχλ κηα θεληξηθή πνιηηηθή επηινγή θαηεπζείαλ απφ ηελ θπβέξλεζε θαη ην ππνπξγείν. Η Δλσηηθή
Πξσηνβνπιία παιεύεη ώζηε ν ύιινγνο Φνηηεηώλ λα αληηκεησπίζεη ην δήηεκα ζε όιε ηνπ ηε δηάζηαζε, θαη λα
κείλεη καθξηά από ζπληερληαθέο θαη ζπλδηαρεηξηζηηθέο ινγηθέο αληηκεηώπηζεο ησλ πξναπαηηνύκελσλ θαη ησλ
απνπζηώλ (φπσο μεθάζαξα πξνσζνχλ άιιεο δπλάκεηο θαη ζπγθεθξηκέλα ε ΠΑΣΠ πνπ αξλείηαη λα δεη έμσ απφ ηα ηείρε
ηνπ Πνιπηερλείνπ, κε ζέινληαο κε θαλέλα ηξφπν λα ζηξέςεη βέιε απέλαληη ζηελ θπβέξλεζε ηνπ ΠΑΣΟΚ).

Οπζηαζηηθά κηιάκε όρη γηα απιά αθόκα έλα παθέην αληηδξαζηηθώλ κεηαξξπζκίζεσλ ζην παλεπηζηήκην.
Ο λφκνο πιαίζην ηνπ νπνίν ην πξνζρέδην ζα είλαη έηνηκν κέζα ζηνλ επφκελν κήλα θαη ζα επηρεηξεζεί λα ςεθηζηεί απφ
ηελ θπβέξλεζε άκεζα, απνηειεί ην θαζνξηζηηθό βήκα γηα ηελ “αξρηηεθηνληθή” ηνκή ζηε θπζηνγλσκία ηνπ ξόινπ,
ηεο ιεηηνπξγίαο θαη ηεο δηνίθεζεο ησλ αλώηαησλ ηδξπκάησλ. Δίλαη εθείλν ην λνκηθφ πιαίζην ην νπνίν κεηαηξέπεη
ηε γλψζε, απφ δηθαίσκα ηεο λενιαίαο ζε παξερφκελε ππεξεζία θαη ηνπο θνηηεηέο απφ αθαδεκατθνχο πνιίηεο ζε
εληαηηθνπνηεκέλνπο “πειάηεο” παθέησλ γλψζεσλ. Η παξαγσγή θέξδνπο απφ ην παλεπηζηήκην θαη ε πιήξεο ππαγσγή
ηνπ ζηηο αλάγθεο ησλ επηρεηξήζεσλ, κέρξη θαη ην ζεκείν λα νξίδνπλ εθείλεο ην πξφγξακκα ζπνπδψλ ζε πνιιέο ζρνιέο,
έξρεηαη λα απνηειέζεη ην κνλαδηθφ πιένλ παξάγνληα γηα ηελ επηβίσζε ελφο ηδξχκαηνο, απφ ηε ζηηγκή πνπ
απνθφπηεηαη ζρεδφλ πιήξσο απφ ηε δεκφζηα ρξεκαηνδφηεζε θαη έιεγρν. Η εθπαηδεπηηθή κεηαξξύζκηζε πνπ
έξρεηαη θάλεη παιαηόηεξεο (98,06-07) λα θαίλνληαη “παηδηθή ραξά” κπξνζηά ηεο. Δλ κέζσ πεξηόδνπ θξίζεο θαη
ΓΝΣ ε θπβέξλεζε θάλεη κηα θεληξηθή επηινγή λα ιήμεη κηα θαη θαιή ην ζέκα ηεο Παηδείαο ζηε ρώξα καο, θαη ζε
απηή ηε «κάρε» ζπζπεηξώλεη όινπο ηεο ηνπο ζπκκάρνπο.

ΘΑ ΜΑ ΒΡΟΤΝ ΑΠΕΝΑΝΣΙ ΣΟΤ!
Δίλαη ρξένο ινηπφλ, ηνπ ζπλφινπ ηεο λενιαίαο, λα αληηηαρζεί ζε φια απηά πνπ εηνηκάδνπλ εξήκελ ηεο. Η
πεξίνδνο πνπ αλνίγεηαη κπξνζηά καο, ζα είλαη κηα πεξίνδνο ηεξάζηηαο θνηλσληθήο όμπλζεο. Με θάξν ηε
ζύλνδν θνξπθήο ζηηο 25 ηνπ Μάξηε ε θπβέξλεζε αλακέλεη ηε ζπλδξνκή ηνπ δηεζλνύο θεθαιαίνπ θαη ηεο ΔΔ
ζηελ ειεγρόκελε πηώρεπζε πνπ πξνδηαγξάθεηαη.Η κάρε πνπ θαινχληαη λα δψζνπλ φινη νη εξγαδφκελνη καδί κε ηα
πιεηφκελα θνκκάηηα ηεο θνηλσλίαο, ζα είλαη κηα κεγαιεηψδεο κάρε. Σν θνηηεηηθό θίλεκα εάλ θαηαθέξεη λα ζπλδεζεί
θηλεκαηηθά κε όια ηα θνκκάηηα ηηο θνηλσλίαο πνπ αληηζηέθνληαη θαη ζηνρεύζνπλ καδί ζην θπξίαξρν πνιηηηθό
ησλ θαηξώλ καο κε κηα ζεηξά αηηεκάησλ όπσο ε δηαγξαθή ηνπ ρξένπο θαη ε θξαηηθνπνίεζεο ησλ ηξαπεδώλ κε
εξγαηηθό έιεγρν, κε ηαπηόρξνλε έμνδν από ηελ Δπξνδώλε, ζα θαηαθέξνπλ λα γξάςνπλ ηηο αξρηθέο ζειίδεο ηεο
ηζηνξίαο ησλ επόκελσλ δεθαεηηώλ.Η θηλεκαηηθή πίεζε γηα ηελ επηβνιή απηώλ ησλ αηηεκάησλ επηδεηνύκε λα
απνηειέζεη ηελ ζξπαιιίδα γηα ηελ επξύηεξε αλαηξνπή ηεο ππάξρνπζαο θαηάζηαζεο
Βιέπνπκε κπξνο ζηα κάηηα καο λα μεθηλάεη κηα επνρή φπνπ ην δεηνχκελν ζηε ζπγθξόηεζε ελόο θνηηεηηθνύ
θηλήκαηνο, κε πνηνηηθά αλώηεξα ραξαθηεξηζηηθά θαη ζύγρξνλα πνιηηηθά εξγαιεία γίλεηαη όξνο όρη κόλν γηα ηελ
πξννπηηθή ησλ καρώλ όιεο ηεο λενιαίαο αιιά γηα ηελ αμηνπξεπή δσή θαη επηβίσζε κηαο νιόθιεξεο γεληάο.

Προτείνουμε:
 Καηάιεςε ηνπ ηδξχκαηνο ηελ Πέκπηε 10 Μάξηε, εκέξα παλεθπαηδεπηηθήο θηληεηνπνίεζεο.
(Γηεμαγσγή θαλνληθά ηεο Δκβφιηκεο)
 πληνληζηηθό θαηάιεςεο ακέζσο κεηά ηε ζπλέιεπζε
 Πνξεία ηνπ Σπιιφγνπ Φνηηεηψλ – ζπγθέληξσζε ζηε 11:00 ζηελ πιαηεία ηεο αγνξάο.
 Νέα Γεληθή πλέιεπζε ηνπ Δληαίνπ Σπιιφγνπ, ηελ επφκελε Σεηάξηε, 16 Μάξηε

Απαιτούμε:
 Απόζπξζε ηνπ θεηκέλνπ δηαβνύιεπζεο Γηακαληνπνύινπ γηα ηελ εθπαίδεπζε. Να κελ θαηαηεζεί ν λφκνο
έθηξσκα. Κακηά ζπκκεηνρή ζηνλ ζηεκέλν δηάινγν!
 Αλαηξνπή ηνπ κλεκνλίνπ, ηνπ πξνγξάκκαηνο ζηαζεξφηεηαο θαη ησλ κέηξσλ πνπ ηα ζπλνδεχνπλ. Κάησ ε
ρνχληα θπβέξλεζεο-ΔΔ-ΓΝΤ!
 Άκεζε απεκπινθή ηεο ρώξαο από ηελ επηηήξεζε ΔΔ θαη ΓΝΣ. Γελ ζα πιεξψζνπλ νη εξγαδφκελνη ηελ
θξίζε ηνπο!
 Κξαηηθνπνίεζε ησλ ηξαπεδώλ κε εξγαηηθφ έιεγρν.
 Άκεζε ζηάζε πιεξσκώλ θαη δηαγξαθή ηνπ ρξένπο.
 Κακία ζθέςε γηα πάγσκα ή πεξηθνπή κηζζψλ.
 Απαγφξεπζε ησλ απνιχζεσλ. - Κακία ζθέςε γηα άξζε ηεο κνληκφηεηαο ζην δεκφζην.
 Μνληκνπνίεζε φισλ ησλ ζπκβαζηνχρσλ ηνπ Πνιπηερλείνπ Κξήηεο ηψξα. Κάιπςε φισλ ησλ νξγαληθψλ
ζέζεσλ εξγαζίαο.
 Να απνζπξζνχλ άκεζα νη κελχζεηο ελαληίνλ ησλ ζπκθνηηεηψλ καο. Κακία πνηληθνπνίεζε ησλ αγψλσλ καο.
 Τν θηίξην Παπαδνπέηξνπ λα παξακείλεη ζηελ θπξηφηεηα ηνπ Δληαίνπ Σπιιφγνπ Φνηηεηψλ.
 Κακία θαηάξγεζε ηνπ αζχινπ. Γηεχξπλζε ηνπ αζχινπ ζε ζρνιεία θη εξγαζηαθνχο ρψξνπο.

Παλεύουμε για:
 Να αλαηξαπνύλ νη λφκνη γηα αμηνιφγεζε, Ι.Γ.Β.Δ., Γ.Ο.Α.Τ.Α.Π.,Κ.Δ.Σ.
 Μία ζρνιή αλά επηζηεκνληθφ θιάδν. Έλα εληαίν πηπρίν αλά επηζηεκνληθφ θιάδν κε φια ηα εξγαζηαθάεπαγγεικαηηθά δηθαηψκαηα ζε απηφ. Μνλαδηθή πξνυπφζεζε γηα εχξεζε δνπιεηάο!
 Γσξεάλ ζίηηζε, ζηέγαζε, ζπγγξάκκαηα, ζπγθνηλσλίεο γηα φινπο.
 Δπίδνκα ελνηθίνπ κε νηθνλνκηθά θξηηήξηα θαη φρη θξηηήξηα αξηζηείαο.
 Διεχζεξε πξφζβαζε ζε φιεο ηηο βαζκίδεο ηεο εθπαίδεπζεο ρσξίο ηαμηθνχο, νηθνλνκηθνχο θη εμεηαζηηθνχο
θξαγκνχο.
 Καηάξγεζε ησλ εμεηάζεσλ ηνπ Τ.Δ.Δ..
 Απφζπξζε ηνπ λνκνζρεδίνπ γηα ην ΤΣΜΔΓΔ.
 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.
 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.

