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ΚΙΝΗΣΗ ΑΕΙ

Για την παραπομπή του πρύτανη του Πανεπιστημίου Αθηνών στο
πειθαρχικό συμβούλιο
Η κυβέρνηση ΝΔ-ΠΑΣΟΚ ξετυλίγει το οπλοστάσιο της συκοφαντίας, του αυταρχισμού και της καταστολής
απέναντι στον δίκαιο αγώνα των διοικητικών υπαλλήλων των ΑΕΙ ενάντια στις διαθεσιμότητες/απολύσεις.
Η πρόσφατη ενέργεια της κυβέρνησης να παραπέμψει στο «Πειθαρχικό Συμβούλιο» τον πρύτανη του
ΕΚΠΑ κ. Θεοδόση Πελεγρίνη «για παράβαση καθήκοντος, γιατί οι πράξεις και οι παραλείψεις του έθιξαν
τη λειτουργία και το κύρος του Πανεπιστημίου» αναδεικνύουν τα όρια της αστικής δημοκρατίας: το
σύνταγμα, η κατοχύρωση των δημοκρατικών δικαιωμάτων, ο νομικός και ακαδημαϊκός πολιτισμός, η
ακαδημαϊκή ελευθερία 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 της
Ανώτατης Εκπαίδευσης, από την μετατροπή των ΑΕΙ σε επιχειρήσεις.
Η «διοικητική» δίωξη του Πρύτανη του ΕΚΠΑ από την κυβέρνηση επιχειρεί ένα ξεκάθαρο εκβιασμό του
συνόλου των πανεπιστημιακών διοικήσεων για την στήριξη των επιλογών της και για την επιτάχυνση των
καπιταλιστικών αναδιαρθρώσεων στην Ανώτατη Εκπαίδευση. Στοχεύει στην επίσπευση της δημιουργίας
των «οργανισμών των ΑΕΙ» σε επιχειρηματικά πρότυπα και στην επιτάχυνση της μετατροπής των
«επιτροπών ερευνών» και των «εταιριών διαχείρισης της Πανεπιστημιακής περιουσίας» σε αυτονομημένα
ΝΠΙΔ (Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου) εντός των ιδρυμάτων.
Στη σημερινή συγκυρία ο δύσκολος και μακροχρόνιος αγώνας των διοικητικών υπαλλήλων στα ΑΕΙ
αποτελεί πολύτιμη συμβολή στην πάλη κατά των απολύσεων και του εργασιακού μεσαίωνα που επιχειρείται
να επιβληθεί σε κάθε χώρο εργασίας. Ο αγώνας για μόνιμη και σταθερή εργασία με δικαιώματα για όλους
αποτελεί ένα μεγάλο εμπόδιο στα σχεδιαζόμενα κύματα απολύσεων που θα ακολουθήσουν και θα
συμπεριλαμβάνουν όλες τις κατηγορίες προσωπικού.
Η ΔΗΠΑΚ 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 αποσυρθεί άμεσα η ΚΥΑ που
θέτει σε διαθεσιμότητα εκατοντάδες εργαζόμενους στα ΑΕΙ.
 Να ανακληθούν οι πειθαρχικές διώξεις εναντίον του Πρύτανη του ΕΚΠΑ και να μην ασκηθούν
πειθαρχικές διώξεις σε όσους υπαλλήλους, στα πλαίσια των συλλογικών τους αποφάσεων, δεν
«αυτοαπογράφησαν».
 Να μην επιτραπούν κατασταλτικές επεμβάσεις για το χτύπημα της συνδικαλιστικής/πολιτικής
δράσης στα πανεπιστήμια.
Η συνέχιση των αγώνων μέσα από τα συνδικάτα για να μην περάσει η τρομοκρατία, ο αυταρχισμός και η
ποινικοποίηση της πολιτικής και συνδικαλιστικής δράσης, είναι η μόνη επιλογή μας.
Μόνο ο οργανωμένος και συντονισμένος αγώνας των εργαζομένων και η κοινή δράση όλων των
λαϊκών στρωμάτων μπορεί να αποκρούσει τα κυβερνητικά μέτρα και να ανατρέψει την πολιτική των
μονοπωλίων και της ΕΕ με όποια μορφή κυβερνητικής διαχείριση παρουσιάζεται αυτή.
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