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Α Π Ο Φ Α Σ Η
ΘΕΜΑ: Διαθεσιμότητα Διοικητικών Υπαλλήλων των Πανεπιστημίων.
Οι καθηγητές των ελληνικών πανεπιστημίων αντιλαμβάνονται οτι η εκπαίδευση, και ειδικά η
τριτοβάθμια αποτελεί απαραίτητο μοχλό στην προσπάθεια εξόδου της χώρας από την κρίση
και είναι πρόθυμοι να στηρίξουν μέτρα που αποβλέπουν στην αναβάθμιση της εκπαίδευσης
και της έρευνας και την ενίσχυση της προσφοράς των πανεπιστημίων στην ανασυγκρότηση της
οικονομίας και την ανόρθωση της κοινωνίας.
Με αφορμή τις πρόσφατες κυβερνητικές αποφάσεις για την ένταξη σε διαθεσιμότητα 1349
εργαζομένων στα πανεπιστήμια διαπιστώνουμε, για μία ακόμη φορά, οτι οι «μεταρρυθμίσεις»
που προωθεί η κυβέρνηση οδηγούν στην ακριβώς αντίθετη κατεύθυνση, την υποβάθμιση της
παρεχόμενης εκπαίδευσης και την αποδιάρθρωση της έρευνας.
Η ΔΕ της ΠΟΣΔΕΠ, στην έκτακτη συνεδρίαση της 27ης Σεπτεμβρίου 2013, διαπιστώνει ότι η
κυβέρνηση, κατά παράβαση της συνταγματικής επιταγής για δωρεάν δημόσια ανώτατη
εκπαίδευση, και παραβιάζοντας βάναυσα το αυτοδιοίκητο των πανεπιστημίων, εφαρμόζει
πολιτικές που συγκλίνουν στην απαξίωση του ελληνικού δημόσιου πανεπιστημίου για να
ανοίξει το δρόμο στους ιδιώτες κολλεγιάρχες όπως ήδη έκανε με τη κατάργηση ειδικοτήτων
των ΤΕΛ.
Η ΔΕ της ΠΟΣΔΕΠ απαιτεί την άμεση απόσυρση της ΚΥΑ για τις διαθεσιμότητες. Εκφράζει τη
συμπαράστασή της προς τους εργαζόμενους στα πανεπιστήμια και αναγνωρίζει τη σημαντική
προσφορά τους στις εκπαιδευτικές και ερευνητικές λειτουργίες των ιδρυμάτων. Καλεί τους
Συλλόγους ΔΕΠ να συμπαραταχθούν με τους εργαζόμενους στα πανεπιστήμια, να
προκηρύξουν 48ωρη απεργία στις 1 και 2 Οκτωβρίου σε συμπαράσταση προς τους
εργαζόμενους στα πανεπιστήμια και στήριξη προς τις διοικήσεις των πανεπιστημίων, να
διεκδικήσουν την ανάκληση της ΚΥΑ και να αποτρέψουν το μέτρο της διαθεσιμότητας.
Η ΔΕ της ΠΟΣΔΕΠ θα στηρίξει κάθε προσπάθεια για την αναβάθμιση των υπηρεσιών του
δημόσιου πανεπιστημίου, έτσι ώστε να αποφευχθεί η απορρύθμιση της λειτουργίας του, σε
βάρος των φοιτητών και των οικογενειών τους. Στο πλαίσιο αυτό, έστω και την ύστατη ώρα,
καλούμε το υπουργείο να αναθεωρήσει την επιλογή του.
Η ΔΕ της ΠΟΣΔΕΠ υπογραμμίζει ότι η τελική ευθύνη για την λειτουργία των πανεπιστημίων
ανήκει στην κυβέρνηση που οφείλει να διασφαλίζει ένα υψηλό επίπεδο σπουδών με την
ύπαρξη κατάλληλων υπηρεσιών όπως βιβλιοθηκών και άρα βιβλιοθηκονόμων τους οποίους
όμως η ΚΥΑ καταργεί κατά σχεδόν 50%, να προσφέρει ασφάλεια στην καθημερινή λειτουργία
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των σχολών η οποία προφανώς δεν διασφαλίζεται με την κατάργηση όλων των φυλάκων και
νυκτοφυλάκων, να εξασφαλίζει την πλήρη διοικητική λειτουργία με το κατάλληλο προσωπικό.

Η ΔΕ της ΠΟΣΔΕΠ επισημαίνει την ανάγκη να αναληφθούν πρωτοβουλίες για να ενισχυθούν οι
δεσμοί των πανεπιστημίων με την κοινωνία —και ειδικότερα με τους φοιτητές και τις
φοιτήτριες και τις οικογένειές τους. Ως εκ τούτου η ΔΕ της ΠΟΣΔΕΠ καλεί τους Συλλόγους ΔΕΠ
να αναζητήσουν πρωτότυπες δράσεις με τη συμμετοχή όλων των μελών της πανεπιστημιακής
κοινότητας που θα κρατήσουν τα πανεπιστήμια ανοικτά προς την κοινωνία κατά τη διάρκεια
των κινητοποιήσεων και θα συμβάλουν στην ενημέρωση για το έργο που επιτελείται σε αυτά.
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