Πρόταση Ψηφίσματος της
ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΔΑΣΚΑΛΩΝ
προς την ΔΕ της ΠΟΣΔΕΠ
για τους συμβασιούχους εργαζόμενους του ΕΚΠΑ
Η ΔΕ της ΠΟΣΔΕΠ στέκεται στο πλευρό των εργαζόμενων του ΕΚΠΑ με σχέση ιδιωτικού δικαίου
ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ), οι οποίοι προσέφυγαν στη δικαιοσύνη με κύριο αίτημα την αναγνώριση
της εξαρτημένης σχέσης εργασίας τους με το πανεπιστήμιο σε θέσεις που καλύπτουν πάγιες και
διαρκείς ανάγκες.
Η επίσπευση της δίκης από την πρυτανική αρχή του ΕΚΠΑ, προκειμένου να πάψουν οι συμβάσεις
ορισμένου χρόνου που έχουν οι υπάλληλοι αυτοί, παρόλο που παλαιότερη δικαστική απόφαση τους
κάλυπτε μέχρι τον Μάρτιο του 2016, μας βρίσκει κάθετα αντίθετους. Με αυτήν την στάση της
οδηγεί τους εργαζόμενους πιο γρήγορα στην ανεργία, κυρίως όμως στερεί από τους
συμβασιούχους αλλά και από το πανεπιστήμιο την ευκαιρία να βρεθεί μία κοινά αποδεκτή λύση για
τη φύση των συμβάσεων και για την από κοινού άσκηση πιέσεων προς την πολιτική ηγεσία ώστε
να δοθεί λύση στο πρόβλημα που θα διασφαλίζει την αξιοπρεπή και μόνιμη επαγγελματική τους
αποκατάσταση.
Καλούμε την πρυτανική αρχή του ΕΚΠΑ να ανακαλέσει την κλήση (η δίκη που είχε ορισθεί για τις
20 Νοεμβρίου ανεβλήθη εκ νέου για την Τετάρτη 9 Δεκεμβρίου) και να διαλύσει το κλίμα
ανασφάλειας που έχει δημιουργηθεί τον τελευταίο καιρό στους συμβασιούχους του ΕΚΠΑ για το
καθεστώς εργασίας τους, δίνοντας παράλληλα παράταση σε όλες τις συμβάσεις με ΙΚΑ για αρκετό
χρονικό διάστημα, ώστε να υπάρξει ο απαραίτητος χρόνος που απαιτείται για τη διευθέτηση του
προβλήματος.
Η περαιτέρω ελαστικοποίηση των σχέσεων εργασίας καθώς και οι απολύσεις στα πανεπιστήμια δεν
μπορεί να είναι η απάντηση στην τρομακτική υποχρηματοδότηση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και
στο αποδεκατισμένο και χωρίς αναπλήρωση διοικητικό και τεχνικό προσωπικό. Διεκδικούμε μόνιμη
και σταθερή εργασία για όλους τους εργαζόμενους.
Είμαστε στο πλευρό των συμβασιούχων εργαζόμενων του ΕΚΠΑ και καλούμε τους συλλόγους ΔΕΠ
και συναδέλφους μας, μέλη ΔΕΠ, να εκδηλώσουν έμπρακτα τη συμπαράστασή τους.

