Πρόταση ψηφίσματος της ΔΗΠΑΚ στη συνεδρίαση της ΕΓ της ΠΟΣΔΕΠ για τις εξελίξεις στα ΑΕΙ και τις
διαθεσιμότητες των διοικητικών υπαλλήλων.

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΑΓΩΝΑ ΤΩΝ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΩΝ ΑΕΙ
Η ΠΟΣΔΕΠ στηρίζει το δίκαιο αγώνα των διοικητικών υπαλλήλων των πανεπιστημίων για την
υπεράσπιση και διεκδίκηση του δικαιώματος στη μόνιμη και σταθερή εργασία, ενάντια στις
διαθεσιμότητες/ απολύσεις, ενάντια στην ιδιωτικοποίηση των λειτουργιών των ΑΕΙ. Ο δύσκολος
και μακροχρόνιος αγώνας τους, που αντέχει παρά τις πιέσεις, τους εκβιασμούς και τις
συκοφαντίες, αποτελεί πολύτιμη συμβολή στην πάλη κατά των απολύσεων και ένα μεγάλο
εμπόδιο στα σχεδιαζόμενα κύματα απολύσεων που θα ακολουθήσουν και θα συμπεριλαμβάνουν
όλες τις κατηγορίες προσωπικού.
Από τη μεριά της η κυβέρνηση δυναμώνει την επίθεσή της στους λαϊκούς αγώνες. Ζήτησε να
κριθεί «παράνομη και καταχρηστική» η απεργία των διοικητικών υπαλλήλων σε ΕΚΠΑ και ΕΜΠ
και, εν ριπή οφθαλμού τα Δικαστήρια ανταποκρίθηκαν στο αίτημά της επιβάλλοντας το νόμο και
την τάξη. Παράλληλα στέλνει στα πειθαρχικά συμβούλια με την απειλή της αργίας 276
εργαζόμενους, που στο πλαίσιο συλλογικών αποφάσεων των συνδικαλιστικών τους οργάνων δεν
«αυτοαπογράφηκαν». Βοηθοί της, όπως αναμενόταν, και τα Συμβούλια των Ιδρυμάτων στο στόχο
της υποταγής των προς απόλυση εργαζομένων και όσων αντιστέκονται.
Για ακόμη μια φορά η κυβέρνηση και τα όργανά της δείχνουν τη σκληρή πραγματικότητα της
αστικής δημοκρατίας. Το σύνταγμα, η κατοχύρωση των δημοκρατικών δικαιωμάτων, ο νομικός
«πολιτισμός» ισχύουν όσο δεν αγγίζουν τα συμφέροντα και τους σχεδιασμούς της κυρίαρχης
τάξης, της ΕΕ, των δανειστών και των επιχειρηματιών που προσδοκούν κέρδη από την
ιδιωτικοποίηση, από την μετατροπή των ΑΕΙ σε επιχειρήσεις και τις γενικότερες αντιλαϊκές
αναδιαρθρώσεις που επιβάλλονται με ή χωρίς μνημόνια. Όταν οι εργαζόμενοι σηκώνουν κεφάλι
και διεκδικούν με επιμονή το δίκιο τους και τον πλούτο που παράγουν, τότε οι κυβερνήσεις
ζητούν την παρέμβαση του εισαγγελέα, επιστρατεύουν τα ΜΑΤ και την καταστολή.
Η ΠΟΣΔΕΠ θεωρεί ότι ο δίκαιος αγώνας των διοικητικών υπαλλήλων ενάντια στις απολύσεις και
τον κυβερνητικό αυταρχισμό πρέπει να γίνει μέρος μιας συνολικής πάλης εργαζομένων και
νεολαίας για την ανατροπή της πολιτικής κυβέρνησης και ΕΕ που μετατρέπει το Πανεπιστήμιο σε
Ανώνυμη Εταιρεία. Σε αυτό το πλαίσιο η ΠΟΣΔΕΠ καλεί τους συλλόγους ΔΕΠ να αναλάβουν
ΑΜΕΣΑ αγωνιστικές πρωτοβουλίες ώστε:

•

Να εκφραστεί η αλληλεγγύη μας και η συμπαράστασή μας στο δίκαιο αγώνα των
διοικητικών. Να μην επιτρέψουμε καμία απόλυση και να μην τεθεί σε αργία κανένας
εργαζόμενος, να μην τιμωρηθούν αυτοί που δεν υπέκυψαν στον εκβιασμό και δεν
«απογράφηκαν».

•

Να καταδικαστεί η στάση των Συμβουλίων και η παραγγελία της κυβέρνησης να κηρυχτεί η
απεργία των διοικητικών παράνομη και καταχρηστική. Το πανεπιστημιακό κίνημα δεν θα
επιτρέψει

εισαγγελικές

και

κατασταλτικές

επεμβάσεις

για

το

χτύπημα

της

συνδικαλιστικής/πολιτικής δράσης στα πανεπιστήμια.
•

Να μη γίνει αποδεκτή καμιά παρέμβαση των δυνάμεων καταστολής στα Πανεπιστήμια. Να
υπερασπιστούμε το ακαδημαϊκό άσυλο.

•

Απαιτούμε από την Κυβέρνηση να αποσύρει άμεσα την ΚΥΑ που θέτει σε διαθεσιμότητα
εκατοντάδες εργαζόμενους στα ΑΕΙ. Να μην ασκηθούν πειθαρχικές διώξεις σε όσους
υπαλλήλους, στα πλαίσια των συλλογικών τους αποφάσεων, δεν «αυτοαπογράφησαν».

•

Απαιτούμε τον άμεσο διορισμό όλων των συναδέλφων Πανεπιστημιακών οι οποίοι είναι για
χρόνια τώρα σε καθεστώς αναγκαστικής αργίας με το μη διορισμό τους.

•

Απαιτούμε την αύξηση της χρηματοδότησης για την εκπαίδευση για την πλήρη κάλυψη των
λειτουργικών και εκπαιδευτικών αναγκών, για την ενίσχυση της φοιτητικής μέριμνας.

Η ΠΟΣΔΕΠ καλεί τους συλλόγους ΔΕΠ να κηρύξουν αποχή από το εκπαιδευτικό εργο στις 2122/11 και να συμμετάσχουν και να συνδιοργανώσουν συλλαλητήρια με τους συλλόγους
εργαζομένων στα ΑΕΙ.
Η συνέχιση των αγώνων, η λαϊκή συμμαχία, η ενότητα και η κοινή δράση όλων των λαϊκών
στρωμάτων για να μην περάσει η τρομοκρατία, ο αυταρχισμός και η ποινικοποίηση των
αγώνων, είναι η μόνη μας επιλογή.

