ΔΙΚΤΥΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ
Η Σύγκλητος του ΕΚΠΑ πρωτοστατεί στη ψήφιση του Οργανισμού!
Με μια πρωτοφανή μεθόδευση, χωρίς συζήτηση, σε απόλυτη αντίθεση με τις θέσεις των
Συλλόγων και του Πανεπιστημιακού κινήματος, σχεδόν συνωμοτικά, η Σύγκλητος του
ΕΚΠΑ ψήφισε την Πέμπτη 15/05/14 σχέδιο Οργανισμού. Το πρόσχημα ήταν ότι αυτό ήταν
αναγκαίο ως όρος για να προχωρήσει η κινητικότητα των διαθέσιμων υπαλλήλων των
ιδρυμάτων και να μην χαθούν θέσεις εργασίας.
Στην πραγματικότητα τα πράγματα είναι πολύ διαφορετικά.
− Όλες οι υποτιθέμενες συμφωνίες για την κινητικότητα των υπαλλήλων και την ένταξή
τους σε νέες θέσεις είναι στον αέρα με ευθύνη της κυβέρνησης που όχι μόνο έχει
υπαναχωρήσει αλλά και καθυστερεί κρίσιμες ρυθμίσεις. Αυτή τη στιγμή κινδυνεύουμε να
έχουμε απολύσεις: αυτή είναι η πραγματικότητα.
− Οι οργανισμοί δεν αφορούν κυρίως τα οργανογράμματα και τις θέσεις εργασίας. Αφορούν
την ενσωμάτωση του αυταρχικού και επιχειρηματικού πλαισίου των νόμων
Διαμαντοπούλου και Αρβανιτόπουλου. Αφορούν την πειθάρχηση φοιτητών και μελών
ΔΕΠ. Αφορούν την οικονομική αυτοτέλεια και τη λογική του επιχειρηματικού
πανεπιστημίου. Ήταν το Υπουργείο που εκβίασε τα Πανεπιστήμια να περάσουν πλήρεις
οργανισμούς με πρόσχημα τις θέσεις εργασίας. Για τις θέσεις εργασίας αρκούσε η έγκριση
οργανογραμμάτων με τις ανάγκες για προσωπικό.
− Η επιμονή των Πρυτανικών αρχών του ΕΚΠΑ αλλά και των άλλων μελών της Συγκλήτου
έρχεται σε ευθεία αντίθεση με τις θέσεις των Συλλόγων και του Πανεπιστημιακού
κινήματος. Αποτελεί αποτέλεσμα μιας στρεβλής λογικής «διαπραγμάτευσης» με την
κυβέρνηση που μπορεί να αποτελέσει τη βασιλική οδό για μεγάλες συντριβές. Με αυτή
τους τη στάση απέναντι στα μέλη της πανεπιστημιακής τους κοινότητας, οι υπάρχουσες
διοικήσεις και τα μέλη των Συγκλήτων έχουν ήδη εμπεδώσει και εφαρμόζουν την
αντιδημοκρατική και αυταρχική λογική των νόμων Διαμαντοπούλου – Αρβανιτόπουλου
και μας προϊδεάζουν για το τί θα ακολουθήσει μετά την εκλογή των νέων προεπιλεγμένων
από τα Συμβούλια πρυτάνεων.
Αυτή την κρίσιμη ώρα δεν υπάρχει περιθώριο για αυταπάτες. Δεν πρέπει να αφήσουμε να
περάσουν οι οργανισμοί που θα βάλουν οριστική ταφόπλακα σε ό,τι έχει απομείνει από το
δημόσιο δωρεάν και δημοκρατικό πανεπιστήμιο.
Τα δικαιώματα των εργαζομένων και την αποτροπή των απολύσεων δεν θα τη φέρει η
υποταγή στην κυβέρνηση, αλλά ο κοινός αγώνας με τους διοικητικούς για να γίνει ό,τι
απαιτείται για να μη χαθούν οι θέσεις εργασίας και μας οδηγήσουν σε απολύσεις (άμεση
ρύθμιση για το θέμα ΕΤΕΠ, κοινή ημερομηνία για όλους ως προς τη λήξη της
διαθεσιμότητας έτσι ώστε να υπάρχει χρόνος για τα ενδιάμεσα βήματα, άμεση προκήρυξη
θέσεων κινητικότητας με βάση τις ανάγκες και όχι τους απαράδεκτους δείκτες Κυριαζή).
Σε αυτή τη μάχη, για να μην περάσει η πλήρης εμπέδωση της αυταρχικής επιχειρηματικής
λογικής θα κριθούμε όλες και όλοι. Ας διαλέξουμε με ποια πλευρά είμαστε.
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