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Προς
τα μέλη του συλλόγου,
την ακαδημαϊκή κοινότητα
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
για την εργασία των συναδέλφων σε διαθεσιμότητα
Με την επίδοση των διαπιστωτικών πράξεων διαθεσιμότητας και στους συναδέλφους των
κατηγοριών που μοριοδοτούνταν, το σύνολο των 168 συναδέλφων παύουν να προσέρχονται
στη δουλειά τους. Από την αρχή των κινητοποιήσεων, σε όλους τους τόνους λέγαμε ότι το
ΑΠΘ θα περιέλθει σε αδυναμία λειτουργίας γιατί ήδη βρισκόταν σε οριακή κατάσταση από
πλευράς διοικητικού προσωπικού. Η εκτίμηση αυτή έρχεται να επαληθευτεί με τον πιο
δραματικό τρόπο:
•

Το πανεπιστήμιό μας πλέον στερείται θέρμανσης (μέσα στο χειμώνα) και τεχνικών
υπηρεσιών συντήρησης και επισκευών, αφού το σύνολο των συναδέλφων που
εργάζονται στο τεχνικό συνεργείο τέθηκαν σε διαθεσιμότητα.

•

Οι βιβλιοθήκες υπολειτουργούν, αφού σημαντικό ποσοστό των βιβλιοθηκονόμων
πλήττεται από τη διαθεσιμότητα. Οι συνέπειες δεν αφορούν μόνο το ωράριο αλλά
και τη λειτουργία παλιών και νέων υπηρεσιών, που με πολύ κόπο και μεράκι
φτιάχτηκαν και σήμερα απαξιώνονται και αποσυντίθενται.

•

Διοικητικές υπηρεσίες όπως η οικονομική, δέχονται νέο βαρύ πλήγμα και η επίδραση
στη λειτουργία τους θα έχει απρόβλεπτες συνέπειες.

•

Γραμματείες κατεβάζουν ρολά γιατί μέχρι τώρα εξυπηρετούνταν από έναν ή
περισσότερους συναδέλφους που τέθηκαν σε διαθεσιμότητα.

Ξεκαθαρίζουμε ότι οι συνάδελφοι που τέθηκαν σε διαθεσιμότητα δεν έχουν καμιά
υποχρέωση να παρέχουν υπηρεσίες σε εθελοντική βάση, ίσα ίσα θεωρούμε ότι
συνεχίζοντας να παρέχουν υπηρεσίες δεν βοηθάνε στην ανάδειξη του προβλήματος.
Διαμηνύουμε προς κάθε κατεύθυνση ότι μόνη λύση θεωρούμε την ανάκληση της
ΚΥΑ και την αναστολή των διώξεων των συναδέλφων που δεν απογράφηκαν ή που
διώκονται για την υπόθεση της διαθεσιμότητας.
H διοίκηση του πανεπιστημίου επιχειρώντας να "κουκουλώσει" το πρόβλημα με
πρόχειρες λύσεις εκ των ενόντων δεν θα πετύχει άλλο εκτός από το
• να αποσιωπήσει την πραγματική υποβάθμιση των υπηρεσιών του ΑΠΘ, ακόμη
και την πλήρη αδυναμία λειτουργίας πολλών και νευραλγικών από αυτές,

• να δικαιώσει τα ψεύδη του Υπουργείου που ισχυριζόταν ότι οι "διαθέσιμοι"
υπάλληλοι δήθεν περίσσευαν, ακριβώς όταν αποκαλύπτεται η ανάγκη του
πανεπιστημίου για τις υπηρεσίες τους,
• να δείξει ότι συναινεί στις «εναλλακτικές λύσεις», στρώνοντας το δρόμο για
την επέκταση των εργολαβιών,
• να δημιουργήσει ακόμη περισσότερα προβλήματα σε περίπτωση –ο μη γένοιτο–
ατυχήματος, καθώς οι υπάλληλοι αυτοί δεν θα έχουν καμία κάλυψη.
Καλούμε τη διοίκηση του ΑΠΘ, τους φορείς και όλη την ακαδημαϊκή κοινότητα, να
συμπαρασταθεί στους διοικητικούς υπαλλήλους απαιτώντας την ανάκληση της
διαθεσιμότητας, γιατί οι σπουδές των φοιτητών μας και η έρευνα των επιστημόνων μας
είναι δικαιώματα που συνδέονται αδιάρρηκτα με διοικητικές υπηρεσίες σύγχρονες,
στελεχωμένες με εργαζόμενους με πλήρη δικαιώματα.
Με αγωνιστικούς χαιρετισμούς
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