ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Η Γενική Συνέλευση των Εργαζομένων στο Πανεπιστήμιο Κρήτης στο Ηράκλειο,
στην έκτακτη συνεδρίασή της στις 30 Σεπτεμβρίου 2013 και στο πλαίσιο των
αποφάσεων της Συγκλήτου που αφορούν στην διαπίστωση ότι το ΥΠΑΙΘ με τις
ενέργειές του, έχει εξαναγκάσει το Πανεπιστήμιο Κρήτης σε αδυναμία
διοικητικής και ακαδημαϊκής λειτουργίας, δηλώνουμε ότι:


Παραμένουμε ενωμένοι και αποφασισμένοι να αντισταθούμε με κάθε
μέσο στην απροκάλυπτη επίθεση σε κάθε πολιτική που επιχειρεί να
καταλύσει βίαια το Δημόσιο Πανεπιστήμιο.



Συνεχίζουμε να είμαστε παρόντες και ενεργοί σε όλες τις δράσεις του
Πανεπιστημίου Κρήτης, ευρισκόμενοι στους χώρους του Πανεπιστημίου
Κρήτης ή/ και στους χώρους Δράσης – Εκδηλώσεων ώστε να
διατηρήσουμε και να ενισχύσουμε τη συσπείρωση όλων των μελών της
Ακαδημαϊκής Κοινότητας, στην κατεύθυνση της ενημέρωσης της κοινής
γνώμης.



Εκτιμώντας τις ιδιαίτερες συνθήκες που προκύπτουν από την
παρατεταμένη περίοδο δυσλειτουργίας του Ιδρύματος και αφορούν σε
επείγοντα
φοιτητικά ζητήματα, αποφασίζουμε ότι μαζί με τις
διαδικασίες σίτισης-στέγασης που ήδη διεκπεραιώνονται κανονικά,
προχωρούμε άμεσα και σε άλλες λειτουργίες όπως τις Εγγραφές των
Πρωτοετών Φοιτητών και την εξυπηρέτηση των τελειοφοίτων ως προς τα
έγγραφα που χρειάζονται για τη συνέχεια των σπουδών τους.



Οι σύλλογοι Εργαζομένων Διοικητικού Προσωπικού σε Ρέθυμνο &
Ηράκλειο καλούν τα μέλη τους σε ενημερωτική συνάντηση, μέσω
τηλεδιάσκεψης, για τις διαδικασίες εφαρμογής της από 23-9-13 ΚΥΑ
(ΦΕΚ2384/24-9-13) αύριο Τρίτη 1-10-2013, Ώρα 10:00 π.μ. Στο Ρέθυμνο θα
χρησιμοποιηθεί η αίθουσα Δ7 και στο Ηράκλειο το Αμφιθέατρο
Μανασσάκη. Στη συνάντηση έχουν κλιθεί να παραβρεθούν για να
ενημερώσουν: οι συνάδελφοι της Διεύθυνσης Διοικητικού, ο Νομικός
Σύμβουλος κ Ι. Σουφαλιδάκης και η Πρόεδρος του Τμήματος Πολιτικής
Επιστήμης και Νομικός κ. Ήβη Μαυρομούστακου. Η παρουσία όλων
είναι πολύ σημαντική για την πληροφόρηση που θα καθορίσει τη στάση
μας στο εξής.



Μετά τη συνεδρίαση της Συγκλήτου την ΤΕΤΑΡΤΗ 2-10-2013, που θα
επανεκτιμήσει την κατάσταση, δηλώνουμε αποφασισμένοι να
συνεχίσουμε με δυναμικότερη παρουσία και κλιμάκωση των αντιδράσεων
μας (απεργιακή κινητοποίηση κ.α.) καθώς και με δράσεις που θα
συγκεκριμενοποιηθούν στη νέα γενική συνέλευση όλων των
εργαζομένων του Πανεπιστημίου Κρήτης την Πέμπτη 3/10/2013, στις
9:00πμ, στο αμφιθέατρο Μανασσάκη.

