Πρόταση για τη Δημιουργία ενωτικής κίνησης θέσεων :
Συνάδελφοι στους δύσκολους αυτούς καιρούς όλοι υφιστάμεθα τις οδυνηρές καταστάσεις
που αντιμετωπίζει η χώρα ο λαός μας και η εκπαίδευση. Ιδιαίτερα η ανώτατη
τεχνολογική εκπαίδευση υφίσταται αλλεπάλληλα πλήγματα, με τελευταίο την
δραματική της συρρίκνωση. Επιπλέον έχει να αντιμετωπίσει τα πολλαπλά προβλήματα
που θέτει το νέο θεσμικό πλαίσιο για τα ΑΕΙ. Τόσο η συνδικαλιστική μας οργάνωση και
παρέμβαση όσο και η συλλογική έκφραση των διοικήσεων των ιδρυμάτων μας έδειξαν τις
υποκειμενικές αδυναμίες του χώρου μας. Έδειξαν την δυσκολία συγκρότησης ενός
ενιαίου διεκδικητικού πλαισίου που να συσπειρώνει και να κινητοποιεί αγωνιστικά
την ακαδημαϊκή μας κοινότητα.
Πιστεύουμε ότι οι προσεχείς εκλογές του συλλόγου των εκπαιδευτικών του ΤΕΙ Αθήνας
και το επικείμενο συνέδριο της ΟΣΕΠ-ΤΕΙ πρέπει να αποτελέσουν αφετηρία για
σημαντικές αλλαγές. Για το λόγο αυτό προτείνουμε στους συναδέλφους που συμφωνούν
καταρχήν στο παρακάτω ελάχιστο πλαίσιο αρχών και θέσεων, πέρα από ιδεολογικές
αφετηρίες και κομματικές εντάξεις να στηρίξουμε ένα ενωτικό ψηφοδέλτιο.
Προτείνουμε επίσης να εξειδικεύσουμε και να μετασχηματίσουμε αυτές τις θέσεις σε
διεκδικητικό πλαίσιο στα συνδικαλιστικά μας όργανα προσπαθώντας να επιτύχουμε τις
ευρύτερες δυνατές συγκλίσεις και συνεργασίες με κινήσεις που συμμερίζονται τις
απόψεις μας και στα άλλα τεχνολογικά ιδρύματα.
ε ότι αφορά στη στελέχωση των συνδικαλιστικών μας οργάνων παράλληλα με την
αξιοποίηση της πείρας των παλαιοτέρων, πρέπει να αναδείξουμε νέους ικανούς
συναδέλφους με την όρεξη και τη διαθεσιμότητα που απαιτεί η συλλογική συνδικαλιστική
δράση, αλλά και τη δυνατότητα να εφαρμόσουν δημιουργικά αυτό το πλαίσιο αρχών και
θέσεων.
Προσωπικά θεωρώ ότι θα μπορούσα να συμβάλω με όση εμπειρία διαθέτω στην
υπεράσπιση αυτών των αρχών και θέσεων τόσο στα πλαίσια της κίνησης όσο και στο
προσεχές συνέδριο της ΟΣΕΠ-ΤΕΙ.
Όσοι συνάδελφοι επιθυμούν, προτείνω να συζητήσουμε την οριστικοποίηση του
πλαισίου της κίνησης την ΣΡΙΣΗ

16/4/2013

στις 15:00

την Αίθουσα Προβολών της ΓΣΚ (Η πρώτη αίθουσα, αριστερά στην κεντρική
είσοδο της σχολής, δίπλα στο αίθριο)
Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

Γιώργος Μιαούλης
Καθηγητής ΤΕΙ-Αθήνας
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Προσωρινός τίτλος:

ΕΝΩΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ

ΕΛΑΧΙΣΟ ΠΛΑΙΙΟ ΑΡΧΩΝ ΚΑΙ ΘΕΕΩΝ :
Συνδικαλισμός :
 Πιστεύουμε σε ένα συνδικαλισμό που πέρα από συντεχνιακές αγκυλώσεις θα συνδέει
τις διεκδικήσεις του με τις ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας.
 Πιστεύουμε στη διάκριση και εποικοδομητική συνάρθρωση συνδικαλιστικού και
πολιτικού επιπέδου. Στο μαζικό χώρο στο μέτρο που μας συνδέουν κοινά συμφέροντα
και εμπειρίες έχουμε τη δυνατότητα πολύ μεγαλύτερων συγκλίσεων πέρα από
ιδεολογικές αφετηρίες και κομματικές εντάξεις.
 Πιστεύουμε σε μια αγωνιστική πρακτική που δεν θα αποτελεί αυτοσκοπό, θα
εντάσσεται σε μια καλά σχεδιασμένη διεκδικητική πορεία και θα στηρίζεται
στην μαζικότερη δυνατή συμμετοχή των συναδέλφων. Η εσωτερική λειτουργία
μας ως επιστημονικού συλλόγου πρέπει να εξυπηρετεί, να συνάδει και να προάγει
τους παραπάνω σκοπούς.
Βασικές Θέσεις :
 Η ανώτατη παιδεία αντιμετωπίζεται ως δημόσιο αγαθό και πρέπει να γίνει και να
παραμείνει προσβάσιμο σε όλους.
 Ανάδειξη και αξιοποίηση του ρόλου και της συμβολής της επαγγελματικά
προσανατολισμένης εκπαίδευσης, από τα τεχνολογικά λύκεια έως την ανώτατη
τεχνολογική εκπαίδευση και τις αντίστοιχες σχολές του πανεπιστημιακού τομέα
(ιατρικές,

πολυτεχνικές,

γεωτεχνικές,

νομικές

και

σχολές

διοίκησης),

στην

προσπάθεια της ελληνικής κοινωνίας για την παραγωγική ανασυγκρότηση, την
ανάπτυξη και την έξοδο από την κρίση. Μιας εκπαίδευσης όμως ορθολογικά και
ισόρροπα διαρθρωμένης
 Η ανώτατη τεχνολογική εκπαίδευση ως οργανική συνιστώσα του ενιαίου χώρου
ανώτατης εκπαίδευσης και έρευνας, πρέπει να συμβάλλει έξω από φοβικά
σύνδρομα απομονωτισμού καθώς και ενάντια σε συντεχνιακές και «ελιτίστικες»
νοοτροπίες

κυρίως

ορισμένων

πανεπιστημιακών

στην

οργανωτική

αποκρυστάλλωση στο θεσμικό και συνδικαλιστικό επίπεδο του ενιαίου αυτού
χαρακτήρα, και να πυκνώσει τις συνεργασίες με τα Πανεπιστήμια και τα Ερευνητικά
Κέντρα.
 Θεσμική και λειτουργική αναβάθμιση της Ανώτατης Σεχνολογικής Εκπαίδευσης
και εφαρμογή αυτών που ισχύουν στην Ευρώπη αλλά και διεθνώς. Ένταξη της
συνδικαλιστικής αλλά και διοικητικής εκπροσώπησης των ιδρυμάτων μας στα δίκτυα
Πανεπιστημίων Εφαρμοσμένων Επιστημών (Universities of Applied Sciences
networks). Αναγνώριση αυτής της πραγματικότητας από την Ελληνική Πολιτεία.
 Εξασφάλιση για τους αποφοίτους μας της θέσης που τους ανήκει στον
επαγγελματικό στίβο με ανοικτές τις δυνατότητες εξέλιξης. Συντονισμός με τις
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επαγγελματικές ενώσεις των αποφοίτων και υποστήριξη τους στην επιστημονική
τεκμηρίωση των κοινών μας θέσεων.
 Εξασφάλιση κατάλληλων συνθηκών για την πραγματοποίηση του έργου και της
αποστολής των συναδέλφων καθώς και των όρων διαφάνειας και εσωτερικής
δημοκρατικής λειτουργίας των ιδρυμάτων εξαντλώντας μεταξύ άλλων και τις
δυνατότητες που δίνει το εκάστοτε θεσμικό πλαίσιο.
 Διεκδίκηση ενός εργασιακού πλαισίου και αμοιβών, μαζί με τους άλλους
εργαζόμενους του ενιαίου χώρου ανώτατης εκπαίδευσης και έρευνας στους δύσκολους
αυτούς καιρούς, που να επιτρέπει την απρόσκοπτη πραγματοποίηση του έργου
μας αναδεικνύοντας παράλληλα τόσο την αλληλεγγύη μας όσο και τη συμβολή
μας στην προσπάθεια για κοινωνική και οικονομική ανόρθωση και πρόοδο της
χώρας.
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