ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ (27/03/08)
Από την προηγούμενη συνέλευση μας πολλά έχουν αλλάξει αλλά και πολλά έχουν παραμείνει τα ίδια.
Ίδια, αταλάντευτη και επικίνδυνη παραμένει η κυβέρνηση επιμένοντας στην αντεργατική πολιτική της. Έτσι η
συνέλευση του συλλόγου μας πραγματοποιείται ενώ το νομοσχέδιο για την ασφάλιση βρίσκεται στη βουλή
και αναμένεται να ψηφιστεί μέχρι την Τρίτη (ολοκλήρωση της διαδικασίας μομφής και ερώτησης για
δημοψήφισμα).
Αυτό που έχει μεταβληθεί είναι η συμμετοχή του κόσμου της εργασίας στις κινητοποιήσεις, έχει αλλάξει
προς τα πάνω η θέληση για αγώνες και αυτό φάνηκε με τις πορείες σε όλη τη χώρα την Τετάρτη 19 Μαρτίου.
Ακόμα και αν αυτή η πραγματικότητα δεν συναντιέται με τις επιλογές των ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ για κλιμάκωση, εμείς
σίγουρα συζητάμε με άλλα δεδομένα καθώς η ψήφιση ή μη του νόμου δεν ακυρώνει τους αγώνες (αυτοί γίνονται
και ενάντια σε θεσμοθετημένους νόμους).
Η κυβέρνηση όμως δεν σταματά παρά ανοίγει και νέα μέτωπα στην εκπαίδευση με ανάλογο αντιδραστικό
περιεχόμενο. Προχωρά στην κατάρτιση εσωτερικού κανονισμού σε πανεπιστήμια και ΤΕΙ στη βάση του νόμουπλαισίου, ενώ προωθεί και τους νέους νόμους για τα μεταπτυχιακά και την έρευνα. Όλα αυτά ανατρέπουν τα
δικαιώματα μας στην εκπαίδευση και την έρευνα, δημιουργούν ένα ακόμα πιο ασφυκτικό τοπίο..! !
Πιο συγκεκριμένα:
για με το νέο νόμο για τα μεταπτυχιακά, προβλέπεται:
γενίκευση των μεταπτυχιακών διπλωμάτων ειδίκευσης με επέκταση στα ΤΕΙ (αρ. 1), κάτι που επιτείνει το ταξίδι δίχως τέλος των νέων με το συνεχές κυνήγι πτυχίων, πιστοποιήσεων και τεστ δεξιοτήτων και
φέρνει ακόμα πιο κοντά τη διάσπαση των επαγγελματικών δικαιωμάτων που απορρέουν από το πτυχίο.
Επίσης, η πρόταση νόμου της ΝΔ απαγορεύει ουσιαστικά την εισαγωγή στον διδακτορικό κύκλο, χωρίς να
κάνει κάποιος μεταπτυχιακό, επιμηκύνοντας ακόμα περισσότερο την ανασφάλεια και το
κόστος για τους νέους εργαζόμενους.
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: κάθε τμήμα θα μπορεί να χρηματοδοτεί ένα μεταπτυχιακό από τακτικό προϋπολογισμό (αρ. 3), με τα υπόλοιπα να γίνονται ουσιαστικά... ιδιωτικά, με τη ρητή πρόβλεψη ιδιωτικών
πόρων, χορηγιών και διδάκτρων
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ των πόρων του μεταπτυχιακού από τον ΕΛΚΕ, κάτι που εκτός από τις άκρως αδιαφανείς
διαδικασίες βάζει ως μοναδικό κριτήριο την αποδοτικότητα και την παραγωγικότητα αντί για τις ανάγκες
των μεταπτυχιακών σε μέριμνα.
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ του μεταπτυχιακού για τη συνέχισή του από εξωτερικούς φορείς - στελέχη επιχειρήσεων. Δηλαδή, οι επιχειρήσεις θα αποφασίζουν, άμεσα πλέον για τη συνέχιση ή όχι ενός μεταπτυχιακού
με τον νόμο για την έρευνα, προβλέπεται:
η ίδρυση του Εθνικού Προγράμματος Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΠΕΤ) με σκοπό την προώθηση και
καθοδήγηση της έρευνας στην Ελλάδα, η διυπουργική επιτροπή για την έρευνα και την τεχνολογία (ΔΕΕΤ)
που την απαρτίζουν ο Πρωθυπουργός και... 13 ακόμη υπουργοί! Ακόμα ιδρύονται παράλληλες επιτροπές με την
ΑΜΕΣΗ συμμετοχή τραπεζών, άλλων επιχειρήσεων, οι οποίες θα λειτουργούν κατά τους κανόνες της ιδιωτικής
οικονομίας, με σκοπό την εφαρμογή και αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της επιστημονικής έρευνας και τεχνολογίας». (αρ. 8).
Επίσης, «μπορεί να προκηρυχθούν εθνικά ερευνητικά προγράμματα που έχουν
σχέση με διεθνείς οργανισμούς (ΝΑΤΟ?), ενώ προβλέπονται ειδικά κίνητρα βάσει νόμου πλέον, τα ΑΕΙ να
αναπτύξουν την πολεμική έρευνα!
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ (άρθρο 3 7): γίνεται κάθε 4 χρόνια από «εμπειρογνώμονες διεθνούς κύρους», με κριτήρια
μεταξύ άλλων το κόστος της έρευνας, την οικονομική της εκμετάλλευση και την ικανότητα προσέλκυσης
εξωτερικών χρηματοδοτήσεων_. Τα ερευνητικά κέντρα που δεν προσαρμόζονται με τα
παραπάνω κριτήρια, τιμωρούνται με αναστολή χρηματοδότησης από τον τακτικό προϋπολογισμό (αρ. 30).
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ (άρθρο 4 8): η χρηματοδότηση θα γίνεται από την εμπορική εκμετάλλευση ερευνητικών προϊόντων, χωρίς ο ερευνητής να έχει λόγο σε αυτά. Έτσι, το ίδιο το εργαστήριο μετατρέπεται σε μια
εταιρεία-ντίλερ έρευνας στην αγορά..

Συνολικά, με τους δύο αυτούς νόμους:
η έρευνα προσαρμόζεται στις άμεσες ανάγκες των ελληνικών επιχειρήσεων, στα πλαίσια της ανταγωνιστικότητας και της άμεσης παραγωγικής αξιοποίησης, γίνεται ακόμα πιο δύσκολος ο έλεγχός της από το κοινωνικό σύνολο και από τους ίδιους ακόμα τους παραγωγούς της, δηλαδή τους ερευνητές, και ακόμα πιο εύκολη και απρο-

κάλυπτη η έρευνα για καταστρεπτικούς σκοπούς, όπως είναι ο πόλεμος, οι παρακολουθήσεις κλπ επίσης, γίνεται ακόμα πιο δύσκολη η ζωή της γενιάς των 700 ευρώ, που χαρακτηρίζεται από την κατάσταση της μόνιμης προσωρινότητας ανάμεσα στην εργασία- την κατάρτιση στα μεταπτυχιακά, τα σεμινάρια, τα τεστ δεξιοτήτων κλπ., της μόνιμης ανασφάλειας και της ατομικής αρά και δυσχερούς διεκδίκησης μισθών και ανθρωπίνων
Να όμως και ένα παράδειγμα που φωτίζει τους νόμους που μας φτιάχνουν:
Στο Πολυτεχνείο δραστηριοποιείται, σύμφωνα με το δημοσίευμα του Βήματος (27/1/08) η εταιρεία EADS-3
Sigma. O τίτλος του άρθρου είναι αποκαλυπτικός: «Γιατρός που κατασκευάζει ιπτάμενα όπλα στα Χανιά».
Πρόκειται για μια πρότυπη εταιρία που ανταγωνίζεται σε αυτή την κατηγορία του εξοπλισμού, στους εναέριουςκαι μη στόχους , τέσσερις άλλες «μεγάλες» εταιρείες διεθνώς παράγοντας ευρύτερη, όπως δηλώνει ο διευθυντής
της, γκάμα «προϊόντων». Η εταιρεία δραστηριοποιείται στο Πεδίο Βολής Κρήτης βοηθώντας στη δοκιμή
υπερσύγχρονων όπλων αλλά και στα περισσότερα πεδία βολής του κόσμου. Πρόκειται δηλαδή για εταιρεία με
εμπλοκή άμεση σε πολεμικές δοκιμές. Και από το πεδίο βολής πίσω στο πολυτεχνείο καθώς η εταιρεία
συμβάλλεται με πλήθος ερευνητικών προγραμμάτων με το ίδρυμα.
Κρυφό χαρτί της η ιδιαίτερη έμφαση στην έρευνα όπως διαβάζουμε στο Βήμα. Η συνεργασία αυτή βάζει
ερωτήματα για τους «ακαδημαϊκούς» της συνεργάτες. Ποιον καθησυχάζουν οι ανακοινώσεις του Πρύτανη ότι
δεν υπάρχει πολεμική έρευνα όταν δεν «ανοίγει» τον ΕΛΚΕ σε εκπροσώπους μεταπτυχιακών κ φοιτητών. Γιατί
σιωπούν οι συνεργαζόμενοι καθηγητές; Υπάρχει περίπτωση και ενδείξεις ώστε ο πνευματικός κόπος φοιτητών,
μεταπτυχιακών και διδακτορικών να καταλήγει να εφαρμόζεται σε πεδία βολής..
Είμαστε σίγουροι ότι η πλειοψηφία της εκπαιδευτικής κοινότητας θέλει εκπαίδευση και έρευνα όχι για τέτοιους
σκοπούς αλλά για της ανάγκες της κοινωνίας. Είμαστε ακόμα περισσότερο σίγουροι ότι η πλειοψηφία της κοινωνίας καταδικάζει τέτοιες «σκοτεινές» συμπράξεις. Πόσο μάλλον που τα Χανιά υποφέρουν από την ασύδοτη λειτουργία του Πεδίου Βολής και των Νατοϊκών Βάσεων. Το θέμα έχει πολιτικές διαστάσεις και αφορά όχι μόνο
την πολυτεχνιακή κοινότητα αλλά την κοινωνία ολόκληρη. Πόσο μάλλον που στην περίοδο που διανύουμε
ανοίγουν «θερμά» μέτωπα στα Βαλκάνια και στη Μέση Ανατολή και η αντιπολεμική δράση είναι αναγκαία.

Για τη συνάντηση με τον Πρύτανη του Π.Κ.
Καταγγέλλουμε το περιεχόμενο των δηλώσεων Γρυσπολάκη κατά τη συνάντηση με τους εκπροσώπους του
συλλόγου μας. Είναι υπεκφυγή η δήλωση ότι δεν γίνεται οι συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας να καλύπτονται
από συλλογική σύμβαση καθώς παρεμβαίνουν οι διαδικασίες του ΑΣΕΠ που καθυστερούν, όπως δηλώνει ο
Πρύτανης. Άλλωστε πως είναι δυνατόν να υλοποιούνται συλλογικές συμβάσεις εργασίας στο ΕΜΠ και όχι στο
Πολυτεχνείο Κρήτης. Θεωρούμε απλώς ότι από τον κ, Γρυσπολάκη λείπει η πολιτική βούληση να προχωρήσει
σε κάτι τέτοιο. Συνεχίζουμε τη δράση μας για την υλοποίηση των αποφάσεων των γενικών μας συνελεύσεων στο
ζήτημα των συμβάσεων(407, συλλογική σύμβαση)
Να μην εφαρμοστούν οι νέοι νόμοι και την έρευνα και τα μεταπτυχιακά
Να μην εφαρμοστεί ο νέος νόμος πλαίσιο και ο εσωτερικός κανονισμός
Καμία πολεμική έρευνα στο ΠΚ. Να πάρουν θέση οι ακαδημαϊκοί συνεργάτες των πολεμικών εταιριών.
Να ανοίξουν οι λογαριασμοί του ΕΛΚΕ στους εκπροσώπους των συλλόγων
Δημόσια δωρεάν πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους
Να μην περάσει το νέο αντιασφαλιστικό έκτρωμα Πετραλιά. Να καταργηθούν οι νόμοι Σιούφα-Ρέππα. Δημόσια δωρεάν ασφάλιση.
Πραγματοποιούμε ημερίδα-εκδήλωση για την έρευνα, τους νέους νόμους και το είδος αυτής
Συνεχίζουμε την κοινή αγωνιστική δράση με τους συλλόγους εργαζομένων και φοιτητών
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