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Προς τα μέλη του συλλόγου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Συναδέλφισσες – συνάδελφοι
Με απόφαση της πρυτανείας έχει αρχίσει να εφαρμόζεται η περικοπή κατά 10% στις αμοιβές
των συμβασιούχων της Εταιρίας Αξιοποίησης Περιουσίας του Πανεπιστημίου και της Επιτροπής
Ερευνών. Θα ακολουθήσει η εφαρμογή της ίδιας περικοπής και στους εργολαβικούς. Τα
παραπάνω εντάσσονται στις «πρωτοβουλίες του Πρυτανικού Συμβουλίου για την οικονομική
επιβίωση του Α.Π.Θ.».
Η διοίκηση του συλλόγου θεωρεί τη συγκεκριμένη εξέλιξη ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ. Η περίοδος που
διανύουμε είναι δύσκολη, πολύ περισσότερο δε για τους εργαζόμενους. Η επίθεση που δεχόμαστε
σε μισθολογικά, συνταξιοδοτικά, εργασιακά δικαιώματα, φορολογία άμεση και έμμεση δεν
αφήνει κανένα περιθώριο στους διοικούντες να σκέφτονται και να υλοποιούν τέτοιου είδους
μέτρα, επικαλούμενοι μάλιστα «την επιβίωση του Α.Π.Θ.». Το μέτρο αυτό δεν είναι παρά η
εξειδίκευση της οικονομικής πολιτικής της κυβέρνησης (νυν και πρώην) στα δεδομένα του
Α.Π.Θ. Η επιχειρηματολογία είναι η ίδια – πτωχεύστε οι εργαζόμενοι για να μην πτωχεύσει η χώρα
(ή το Α.Π.Θ. - στην περίπτωσή μας). Η συνεχής περικοπή του προϋπολογισμού του ιδρύματος δεν
μπορεί να αναπληρώνεται με τέτοιου είδους «τεχνάσματα». Τα διαχειριστικά «μαγικά» τους (σ.σ.
περικόπτουν μεν κατά 50 – 60% τη χρηματοδότηση προς το Α.Π.Θ. αλλά εμείς θα λειτουργήσουμε)
έχουν σοβαρές παρενέργειες στη ζωή των εργαζομένων αλλά και στη λειτουργία του ιδρύματος.
Προσλαμβάνονται φοιτητές με μερική απασχόληση, άλλοι (αριστούχοι) σε διοικητικά καθήκοντα
μέσω υποτροφιών, διδάσκοντες που πληρώνονται από την εταιρία αξιοποίησης κλπ. Η λειτουργία
του δημόσιου πανεπιστημίου με ιδιωτικό-οικονομικά κριτήρια όλο και επεκτείνεται, όλο και
βαθαίνει, σε αρμονία με το «πνεύμα» του νόμου - πλαισίου.
Απαιτούμε από την Πρυτανεία να πάρει πίσω το συγκεκριμένο μέτρο. Αν δεν «βγαίνει» ο
λογαριασμός, δε θα βγάλουν οι εργαζόμενοι και αυτό το φίδι από την τρύπα. Δεν είναι πράξη
αλληλεγγύης η αναγκαστική μείωση των απολαβών των συμβασιούχων. Μόνος δρόμος είναι η
διεκδίκηση αποκλειστικά κρατικής χρηματοδότησης για τη λειτουργία του πανεπιστημίου και η
εξάλειψη κάθε επιχειρηματικής δράσης στους κόλπους του. Ο στόχος είναι ρεαλιστικός. Αρκεί να
τον διεκδικούμε ειλικρινά και με συνέπεια. Όχι σε επίπεδο διακηρύξεων και στην πράξη να τον
υπονομεύουμε.
Με αγωνιστικούς χαιρετισμούς
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