ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ

ΚΙΝΗΣΗ

ΑΕΙ

Όχι στις απολύσεις. Μόνιμη και σταθερή δουλειά με δικαιώματα για όλους.
Τα πανεπιστήμια και ΤΕΙ της χώρας βρίσκονται σε τραγική κατάσταση τόσο από τις αντιδραστικές αλλαγές
των τελευταίων χρόνων, όσο και από την υποχρηματοδότηση, τη μείωση του ΔΕΠ και την επαπειλούμενη
νέα μείωση του διοικητικού τους προσωπικού. Ο ένας μετά τον άλλο, πρυτάνεις και πρόεδροι των ΤΕΙ
στέλνουν επιστολές και υπομνήματα στα υπουργεία Παιδείας και Διοικητικής Μεταρρύθμισης, εξηγώντας
ότι μετά τις συνταξιοδοτήσεις, αποχωρήσεις, αλλά και το προηγούμενο κύμα διαθεσιμότητας των
διοικητικών τους υπαλλήλων έχουν φτάσει σε οριακή κατάσταση, τέτοια που αν φύγουν κι άλλοι
υπάλληλοι τα ιδρύματα δεν θα μπορούν να λειτουργήσουν.
Οι διαθεσιμότητες διοικητικών υπαλλήλων, ΕΤΕΠ και ΕΔΙΠ που έχουν ανακοινωθεί για τα πανεπιστήμια και
τα ΤΕΙ θα φέρουν τα ιδρύματα σε κατάσταση αδυναμίας λειτουργίας. Οι συνέπειες θα πλήξουν βίαια τις
σπουδές και την έρευνα, ενώ 1.765 ακόμα εργαζόμενοι θα περάσουν στην ανεργία και στην εργασιακή
περιπλάνηση. Ταυτόχρονα οι γονείς βάζουν όλο και πιο βαθιά το χέρι στην ήδη άδεια τσέπη, για να
πληρώσουν ολοένα και ακριβότερα χειρότερες δημόσιες υπηρεσίες σε ζωτικούς κλάδους όπως είναι η
Υγεία και η Παιδεία. Στον αντίποδα το όφελος για το μεγάλο κεφάλαιο θα είναι διπλό: και
απελευθερώνονται νέοι τομείς κερδοφορίας για να διεισδύσει (με παραχώρηση βασικών λειτουργιών των
ΑΕΙ, αλλά ακόμα και ολόκληρων εκπαιδευτικών κλάδων), και τσακίζονται δικαιώματα και κατακτήσεις
ρίχνοντας τελικά την κόστος της εργατικής δύναμης. Στο βωμό της κερδοφορίας του κεφαλαίου θυσιάζεται
το παρόν και το μέλλον το δικό μας και των παιδιών μας, με εκατομμύρια ανέργους, με μισθούς πείνας και
συνθήκες γαλέρας για όσους εργάζονται.
Τα διανθίσματα της κυβέρνησης και των υποστηρικτών της περί εξυγίανσης του κρατικού μηχανισμού δεν
πρέπει να ξεγελάσουν κανέναν. Η συρρίκνωση του δημόσιου τομέα κύριο στόχο έχει να επεκτείνει το πεδίο
δράσης των επιχειρηματικών ομίλων. Tο πρώτο κύμα «διαθεσιμότητας» αφορούσε προσωπικό δήθεν
«υποβαθμισμένων προσόντων» κατά κύριο λόγο υπαλλήλους ΥΕ. Το σημερινό κύμα αφορά και προσωπικό
«αυξημένων προσόντων» ΕΤΕΠ και ΕΔΙΠ. Στο επόμενο κύμα οι διαθεσιμότητες, βαφτισμένες ως
κινητικότητα ή αλλιώς, θα αφορούν και το εκπαιδευτικό προσωπικό των ΑΕΙ-ΤΕΙ.
Οι εξελίξεις καταδεικνύουν ότι τα μέτρα αυτά αφορούν όλους τους εργαζόμενους ανεξάρτητα από χώρο
δουλειάς και υπηρεσία, από κλάδο και ειδικότητα, από τρόπο πρόσληψης και προσόντα. Η συμφωνία της
κυβέρνησης με την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΔΝΤ είναι τα τεθούν σε καθεστώς διαθεσιμότητας 12500
εργαζόμενοι μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου και ισάριθμοι μέχρι το τέλος του χρόνου ενώ μέχρι το τέλος του
2014 θα πρέπει να απολυθούν άλλοι 14000 εργαζόμενοι.
Κάτω από την κρίσιμη αυτή κατάσταση, η ηγεσία της ΠΟΔΣΕΠ επιβεβαίωσε για μια ακόμα φορά το ρόλο
της, αυτόν του κυβερνητικού υπαλλήλου. Η ΔΗΠΑΚ καλεί την Πανεπιστημιακή κοινότητα σε συναγερμό. Να
αντιδράσει με όλες της τις δυνάμεις. Καλούμε τις πρυτανικές αρχές και τις συγκλήτους των ιδρυμάτων να
απορρίψουν τις διαθεσιμότητες και να μην συμπράξουν με τη στάση τους στις μαζικές απολύσεις. Να
έρθουν σε ρήξη με την κυβέρνηση και την πολιτική της.
Στις κυβερνητικές επιλογές η απάντησή μας είναι η αλληλεγγύη, η συσπείρωση στα σωματεία μας, η
απομόνωση και καταδίκη του κυβερνητικού συνδικαλισμού. Η κλιμάκωση της αντιλαϊκής επίθεσης
κυβέρνησης, κεφαλαίου και των κομμάτων του ευρωμονόδρομου, πρέπει να απαντηθεί με τη συμμαχία
των εργαζομένων και των λαϊκών στρωμάτων.

Δεν κάνουμε βήμα πίσω από την απαίτησή μας για μόνιμη και σταθερή δουλειά για όλους, για
να μην προχωρήσουν οι απολύσεις.
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