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Εισήγηση στην Έκτακτη συνεδρίαση της ∆Ε ΠΟΣ∆ΕΠ
Όχι στις απολύσεις
Μόνιµη και σταθερή δουλειά µε δικαιώµατα για όλους
Τα ΑΕΙ της χώρας, πανεπιστήµια και ΤΕΙ, βρίσκονται σε τραγική κατάσταση τόσο από τις
αντιδραστικές αλλαγές των τελευταίων χρόνων όσο και από την υποχρηµατοδότηση, τις
συνταξιοδοτήσεις, τη µείωση του ∆ΕΠ, το προηγούµενο κύµα διαθεσιµότητας των
διοικητικών υπαλλήλων και την επαπειλούµενη νέα µείωση του διοικητικού τους
προσωπικού.
Οι διαθεσιµότητες διοικητικών υπαλλήλων που έχουν ανακοινωθεί για τα πανεπιστήµια και
τα ΤΕΙ θα φέρουν τα ιδρύµατα σε κατάσταση αδυναµίας λειτουργίας. Οι συνέπειες θα
πλήξουν βίαια τις σπουδές και την έρευνα, ενώ 1.349 (169 από το ΑΠΘ) ακόµα
εργαζόµενοι θα περάσουν στην ανεργία και στην εργασιακή περιπλάνηση. Ταυτόχρονα οι
γονείς βάζουν όλο και πιο βαθιά το χέρι στην ήδη άδεια τσέπη, για να πληρώσουν ολοένα
και ακριβότερα χειρότερες δηµόσιες υπηρεσίες σε ζωτικούς κλάδους όπως είναι η Υγεία
και η Παιδεία. Στον αντίποδα, το όφελος για το µεγάλο κεφάλαιο θα είναι διπλό: και
απελευθερώνονται νέοι τοµείς κερδοφορίας για να διεισδύσει (µε παραχώρηση βασικών
λειτουργιών των ΑΕΙ, αλλά ακόµα και ολόκληρων εκπαιδευτικών κλάδων) και τσακίζονται
δικαιώµατα και κατακτήσεις ρίχνοντας τελικά την κόστος της εργατικής δύναµης. Στο
βωµό της κερδοφορίας του κεφαλαίου θυσιάζεται το παρόν και το µέλλον το δικό µας και
των παιδιών µας, µε εκατοµµύρια ανέργους, µε µισθούς πείνας και εργασιακές συνθήκες
γαλέρας.
Τα διανθίσµατα της κυβέρνησης και των υποστηρικτών της περί εξυγίανσης του κρατικού
µηχανισµού δεν ξεγελούν κανέναν. Η συρρίκνωση του δηµόσιου τοµέα κύριο στόχο έχει να
επεκτείνει το πεδίο δράσης των επιχειρηµατικών οµίλων. Tο πρώτο κύµα
«διαθεσιµότητας» αφορούσε προσωπικό δήθεν «υποβαθµισµένων προσόντων. Το σηµερινό
κύµα αφορά και προσωπικό «αυξηµένων προσόντων». Στο επόµενο κύµα η διαθεσιµότητα,
βαφτισµένη ως κινητικότητα ή αλλιώς, θα αφορά και το εκπαιδευτικό προσωπικό των
ΑΕΙ.
Οι εξελίξεις καταδεικνύουν ότι τα µέτρα αυτά αφορούν όλους τους εργαζόµενους
ανεξάρτητα από χώρο δουλειάς και υπηρεσία, από κλάδο και ειδικότητα, από τρόπο
πρόσληψης και προσόντα. Η συµφωνία της κυβέρνησης µε την Ευρωπαϊκή Ένωση και το
∆ΝΤ είναι τα τεθούν σε καθεστώς διαθεσιµότητας 12.500 εργαζόµενοι µέχρι το τέλος
Σεπτεµβρίου και ισάριθµοι µέχρι το τέλος του χρόνου ενώ µέχρι το τέλος του 2014 θα
πρέπει να απολυθούν άλλοι 14.000 εργαζόµενοι.

Η ∆Ε της ΠΟΣ∆ΕΠ
•

Συµπαραστέκεται και στηρίζει τον αγώνα των εργαζοµένων στα ΑΕΙ ενάντια στις
απολύσεις.

•

Καλεί τους συλλόγους ∆ΕΠ να αντιδράσουν µε όλες της τις δυνάµεις ενάντια στη
διαθεσιµότητα, ενάντια στις απολύσεις, ενάντια σε όλες τις πλευρές της αντιλαϊκής
πολιτικής. να συµπαραταχθούν στον αγώνα των ∆Υ, που είναι και ο δικός µας αγώνας.

•

Προκηρύσσει 48 απεργία και καλεί τους συλλόγους ∆ΕΠ να συµµετάσχουν σε αυτήν.

∆ΙΕΚ∆ΙΚΟΥΜΕ
•

Καµιά απόλυση-διαθεσιµότητα. Μόνιµη και σταθερή δουλειά µε δικαιώµατα για όλους.

•

Κρατική επιχορήγηση στη Παιδεία στο ύψος των πραγµατικών αναγκών της.

•

Βελτίωση της µισθολογικής κατάστασης των εργαζοµένων για µια αξιοπρεπή διαβίωση.

•

∆ιορισµό όλων των Μελών ∆ΕΠ που έχουν εκλεγεί και εκκρεµεί για χρόνια ο διορισµός
τους.

•

Πρόσληψη του αναγκαίου για την άµεση λειτουργία των Πανεπιστηµίων έκτακτου
προσωπικού Π∆ 407.

•

Προκήρυξη όλων των θέσεων µελών ∆ΕΠ και προσωπικού που εκκενώνονται λόγω
συνταξιοδοτήσεων και αποχωρήσεων.

•

Καµιά περικοπή ερευνητικών κονδυλίων.

Τα παραπάνω αιτήµατα αποτελούν ένα µικρό µόνο δείγµα αιτηµάτων για την επίλυση
µέρους των προβληµάτων που έχουν συσσωρευτεί στο Χώρο της Ανώτατης Εκπαίδευσης.
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