ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΔΑΣΚΑΛΩΝ

Για το εργατικό ατύχημα στο Πανεπιστήμιο Αθηνών
Στις 9/12 ένας -επί 12 έτη- συμβασιούχος υπάλληλος του Πανεπιστημίου Αθηνών τραυματίστηκε
σοβαρά κατά τη διάρκεια της εργασίας του στο Εργαστήριο Ανατομίας της Ιατρικής Σχολής. Τοξικά
υλικά (φαινόλη και φορμόλη) προκάλεσαν εγκαύματα στο πρόσωπο και τον θώρακα του
υπαλλήλου, ο οποίος νοσηλεύεται στο νοσοκομείο «Γεννηματάς».
Όπως κατήγγειλε ο ίδιος ο εργαζόμενος στον ημερήσιο τύπο, αλλά και ο Σύλλογος Διοικητικού
Προσωπικού του ΕΚΠΑ με ανακοινώσεις του, αιτία του ατυχήματος ήταν οι πλημμελείς συνθήκες
ασφαλείας, αφού η Διεύθυνση του Εργαστηρίου είχε αντικαταστήσει τα βασικά εργαλεία
ταρίχευσης με έναν αμφιβόλου ποιότητας ψεκαστήρα, κατάλληλο για φυτοφάρμακα και προϊόντα
κήπου, αλλά όχι για τα χημικά προϊόντα που χρησιμοποιούνται στην ταρίχευση. Το Σώμα
Επιθεώρησης Εργασίας και η Εκτελεστική Επιτροπή της ΑΔΕΔΥ, που επισκέφθηκαν τον χώρο του
ταριχευτηρίου την επόμενη ημέρα, διαπίστωσαν άθλιες συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας.
Η Συνάντηση Πανεπιστημιακών Δασκάλων εκφράζει την αμέριστη συμπαράστασή της στον
τραυματία εργαζόμενο και την βαθύτατη οργή της για το γεγονός ότι εν έτει 2015 τα ελληνικά
πανεπιστήμια απασχολούν εργαζόμενους σε τέτοιες απαράδεκτες συνθήκες ασφάλειας και υγείας. Η
υποχρηματοδότηση που επιβάλλουν οι μνημονιακές πολιτικές οδήγησαν τα πανεπιστήμια σε
δραματική υποστελέχωση διδακτικού και διοικητικού προσωπικού, σε αποστέωση της έρευνας, σε
εργαστήρια με ελλείψεις στα απαραίτητα υλικά, σε αίθουσες με περιστασιακή θέρμανση και
καθαριότητα. Η απόλυτη ένδεια των πόρων, που πλήττει πρωτίστως τους εργαζόμενους, οδηγεί
τώρα και στα πρώτα θύματα μιας εντατικοποιημένης εργασίας, σε χώρους ανασφαλούς και
ανθυγιεινού περιβάλλοντος. Αποδεικνύεται έτσι, ότι η μιθριδατική λογική «θα τα καταφέρουμε
χωρίς χρηματοδότηση, με την ευέλικτη χρήση των κονδυλίων των ΕΛΚΕ» εκτός από απαράδεκτη
για ακαδημαϊκό Ίδρυμα, είναι και απολύτως επικίνδυνη.
Καλούμε τις πρυτανικές αρχές του ΕΚΠΑ και την διοίκηση της Ιατρικής Σχολής να αναλάβουν τις
ευθύνες τους και να διερευνήσουν τις συνθήκες εργασίας των εργαζόμενων στο Ίδρυμα. Να
αναλάβουν επιπλέον όλα τα έξοδα νοσηλείας του τραυματία.
Διεκδικούμε μόνιμη, σταθερή και ασφαλή εργασία για όλους τους εργαζόμενους στα Πανεπιστήμια!
Διεκδικούμε χρηματοδότηση για τα πανεπιστήμια που θα τους επιτρέπουν να λειτουργούν με
όρους αξιοπρέπειας!

Δεν θα αφήσουμε τα πανεπιστήμια και τους ανθρώπους τους να γίνουν θυσία στο βωμό των
μνημονιακών πολιτικών!
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