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ΚΙΝΗΣΗ ΑΕΙ

Η υγεία δεν είναι οικονομικό παζάρι – Τώρα δωρεάν τεστ σε
όλο το προσωπικό του ΑΠΘ
Μετά από 7 μήνες αδράνειας όσον αφορά την επεξεργασία και εφαρμογή μέτρων για την
ασφαλή επάνοδο προσωπικού και φοιτητών στο ΑΠΘ, οι πρυτανικές αρχές στέλνουν
“πελατεία” το προσωπικό του ιδρύματος σε ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα της πόλης για την
διενέργεια μοριακών τεστ CoVID-19.
Αντί για διενέργεια δωρεάν επαναλαμβανόμενων τεστ με ευθύνη του κράτους και διεκδίκηση
ενίσχυσης των κρατικών δομών ανάλυσης, την αξιοποίηση και στελέχωση με μόνιμο
προσωπικό υπαρχουσών δομών στο ίδιο το πανεπιστήμιο, την απαίτηση για πλήρη κάλυψη
από τον κρατικό προϋπολογισμό των αναγκών για τις οποίες εισφέρει ο λαός περισσότερο
από το 95% της φορολογίας, η λύση που σκαρφίζεται η Πρυτανεία είναι η “αποδοτικότερη
οικονομική προσφορά” από τον ιδιωτικό τομέα. Δηλαδή να βάλει πάλι το χέρι στην τσέπη ο
εργαζόμενος.
Σε αυτή την στάση δεν υπάρχει κάποια πρωτοτυπία. Αποτελεί προέκταση της κυβερνητικής
πολιτικής που καλεί τους εργαζόμενους να χρυσοπληρώνουν το αυτονόητο δικαίωμά τους
για πρόσβαση σε δωρεάν και υψηλού επιπέδου υπηρεσίες Υγείας, τον 21ο αιώνα. Άλλωστε
δεν είναι μακριά η ψήφιση της νέας ΚΥΑ με την οποία εξασφαλίζεται νέος πακτωλός
χρημάτων στους λογής κλινικάρχες.
Καλούμε τα σωματεία και τους συλλόγους εργαζομένων του πανεπιστημίου να μην
αποδεχτούν αυτή την απαράδεκτη απόφαση, αλλά μαζί με τους φοιτητικούς συλλόγους να
διεκδικήσουν:
•

Συνεχής επιδημιολογική επιτήρηση του ΑΠΘ με μόνιμο κλιμάκιο του ΕΟΔΥ και δωρεάν
τεστ για όλο το προσωπικό και τους φοιτητές σε επαναλαμβανόμενη βάση.

•

Να αξιοποιηθούν οι εργαστηριακές υποδομές του ιδρύματος για τη διενέργεια των
τεστ και να ενισχυθούν σε υλικοτεχνική υποδομή και μόνιμο προσωπικό.

•

Να παρθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφαλή επάνοδο των φοιτητών και
του διδακτικού προσωπικού στο ίδρυμα (αίθουσες διδασκαλίας, ολιγομελή τμήματα,
προσλήψεις μόνιμου διδακτικού προσωπικού)

•

Να εξασφαλιστούν για όλο το προσωπικό και τους φοιτητές όλα τα απαραίτητα μέσα
προστασίας (μάσκες, αντισηπτικά, κ.α.)
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