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ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ/ΕΣΔΕΠ-ΑΠΘ
Συνεδρίαση 1-10-2012
«ΩΡΑ ΜΗΔΕΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΠΘ»
Το ΔΣ του ΕΣΔΕΠ στη συνεδρίαση της 1ης Οκτωβρίου 2012, ασχολήθηκε με τη σημερινή ζοφερή
κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει το Πανεπιστήμιο, ως συνέπεια της οικονομικής ασφυξίας
την οποία επιβάλλουν η συγκυβέρνηση και η τρόικα.

Ιδιαίτερα,

η οικονομική εγκατάλειψη των 800 και πλέον εργολαβικών υπαλλήλων, που
στελεχώνουν βασικές υπηρεσίες (καθαριότητα, φύλαξη, γραμματείες, εργαστήρια, διοίκηση) του
ΑΠΘ και η ανάλγητη στέρηση των ελάχιστων οικονομικών τους πόρων κατά τους τελευταίους
μήνες, τους στερεί στοιχειωδώς τη δυνατότητα επιβίωσής τους. Τα τραγικά αποτελέσματα τα
βλέπουμε τις τελευταίες ημέρες και αποτελεί ντροπή για το μεγαλύτερο Πανεπιστήμιο της χώρας,
το οποίο αδυνατεί να λειτουργήσει και να παραμείνει πλέον «ανοιχτό».

Επιπλέον,

η αποστέρηση πολλών Τμημάτων του ΑΠΘ από το απαραίτητο διδακτικό προσωπικό,
που αφορά τόσο τα αδιόριστα εκλεγμένα μέλη ΔΕΠ όσο και τα κενά από τη μη πρόσληψη
διδασκόντων του ΠΔ 407 τη χρονιά που μόλις αρχίζει, οδηγεί στην ακύρωση πλέον κάθε
δυνατότητας διεξαγωγής και διεκπεραίωσης του διδακτικού τους έργου.

Παράλληλα,

με ανεκτέλεστο το υπόλοιπο 60% του ήδη κατά 45% μειωμένου τακτικού του
προϋπολογισμού, ενώ βρισκόμαστε ήδη στον 10ο μήνα, το ΑΠΘ δεν θα μπορεί να ανταποκριθεί στο
ελάχιστο των ζωτικών αναγκών του (θέρμανση, υποχρεώσεις προς τρίτους, κλπ).

Στις

συνθήκες αυτές, της πλήρους διάλυσης του Πανεπιστημίου, τόσο το ΔΕΠ όσο και το
υπόλοιπο προσωπικό αντιμετωπίζουν το φάσμα της περεταίρω οικονομικής εξαθλίωσης, με την
επικείμενη καταβαράθρωση των αποδοχών (κατά 40% συνολικά στην εποχή των «μνημονίων»)
και την υπέρμετρη αύξηση της φορολογίας και των πάσης φύσεως «χαρατσιών».

Ολοένα

και περισσότερο γίνεται φανερό ότι το πανεπιστήμιο που λειτουργούμε οδηγείται στην
υποβάθμιση και την απαξίωση με σαφή στόχο την ιδιωτικοποίησή του σε όφελος των
ανυπομονούντων «επενδυτών» - εμπόρων της γνώσης και της επιστήμης. Η απεμπόληση των
υποχρεώσεων του Δημοσίου με την ψευδεπίγραφη «αυτονομία» του πανεπιστημίου, με την
εφαρμογή των 4009/11 και 4076/12, θα επιτείνει την παραπάνω ζοφερή κατάσταση. Η
συγκεντρωτική «διοίκησή» του θα μπορεί να περικόπτει «περιττές» εκπαιδευτικές ερευνητικές
και διοικητικές υπηρεσίες, το αντίστοιχο προσωπικό τους, και τους μισθούς, κατά το δοκούν στο
πλαίσιο της «ανταγωνιστικότητας».

Στις

παραπάνω επιδιώξεις συνδράμει η ανηλεής επιχείρηση κατασυκοφάντησης από τα γνωστά
κέντρα των ΜΜΕ και των «εθνικών εργολάβων» με στόχους πότε τις «απείθαρχες» και
«διεφθαρμένες», δήθεν, πρυτανικές αρχές, πότε συλλήβδην όλο το διδακτικό – επιστημονικό
προσωπικό. Δυστυχώς, πολλές φορές τα κέντρα αυτά βρίσκουν στήριξη σε ευτυχώς λίγους «εντός
των τειχών», οι οποίοι και αποτελούν το μακρύ χέρι τους, συμβάλλοντας με τη σειρά τους στη
διάλυση του πανεπιστημίου. Ενίοτε δε, εκμεταλλεύονται κακούς χειρισμούς, αβελτηρίες και
άστοχες επιλογές των διοικήσεων του, με σκοπό να το σπιλώσουν και να το «αποκόψουν» από την
κοινωνία.

Η

οικονομική «πολιτική», η απαξίωση και η κατασυκοφάντηση κατά των πανεπιστημίων και των
οργάνων διοίκησης, που θα μπορούσαν να αντισταθούν στην επερχόμενη λαίλαπα, και η
αντικατάστασή των τελευταίων με τις συγκεντρωτικές διοικητικές δομές των νόμων 4009/11 και
4076/12, θα ολοκληρώσουν τη διάλυση των γνωστικών αντικειμένων και των εργασιακών
δικαιωμάτων, και επιπλέον θα τα εξωθήσει στην επιβολή διδάκτρων και στην οικονομική υποταγή
στα μεγάλα συμφέροντα, σύμφωνα με το νέο θεσμικό πλαίσιο. Οι επιλογές αυτές θα μπορέσουν να
υλοποιηθούν στα Πανεπιστήμια με τα Συμβούλια Διοίκησης του 4009/11 σε συνδυασμό με τον
4076/12.

Συνάδελφοι,
η κατάσταση αυτή θα πρέπει να αναστραφεί και ο μόνος δρόμος είναι η συστράτευση όλων μας.

Το ΔΣ αποφάσισε,
- συμμετοχή στην 24ωρη απεργία την Τετάρτη 3/10/2012 και συγκέντρωση στο κτίριο της
διοίκησης μαζί με τα άλλα σωματεία των εργαζομένων,
- αποχή από τα ακαδημαϊκά καθήκοντα την Πέμπτη και την Παρασκευή (4 και 5 /10/2012),
- παράσταση διαμαρτυρίας την Παρασκευή στη συνεδρίαση της Συγκλήτου με αίτημα την άμεση
αναστολή της λειτουργίας του Πανεπιστημίου για 3 ημέρες, λόγω αδυναμίας λειτουργίας υπό τις
παρούσες συνθήκες,
- εισήγηση στα Όργανα Διοίκησης του ΑΠΘ για την αποτροπή διενέργειας των εκλογικών
διαδικασιών για τα Συμβούλια Διοίκησης των 4009/11 και 4076/12,
- πρόσκληση προς τις Πρυτανικές αρχές για δυναμική διεκδίκηση των οικονομικών υποχρεώσεων
της πολιτείας προς το πανεπιστήμιο, για να καλυφθούν όλες οι τρέχουσες λειτουργικές δαπάνες
και να αποκατασταθεί η στοιχειώδης εύρυθμη λειτουργία του.
Απευθύνουμε έκκληση προς όλους τους συναδέλφους να πλαισιώσουν τις αγωνιστικές
εκδηλώσεις και κινητοποιήσεις του συλλόγου με σκοπό να αποφευχθούν τα χειρότερα.
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