Αποφάςεισ Γενικήσ υνέλευςησ υλλόγου Διοικητικοφ Προςωπικοφ Π.Κ. – Ρέθυμνο
Τα μζλθ του Συλλόγου προςιλκαν μαηικά ςτθ Γενικι Συνζλευςθ τθσ Παραςκευήσ 4 Οκτωβρίου
και ςυηιτθςαν τθ ςυνζχιςθ του αγϊνα τουσ ενάντια ςτθν εφαρμογι τθσ απόφαςθσ για
διακεςιμότθτεσ-απολφςεισ.
Υπό το πρίςμα και των πρόςφατων εξελίξεων, που μεταξφ άλλων περιλαμβάνουν τθν – μετά από
παραγγελία του ίδιου του Υπουργοφ Παιδείασ και Θρθςκευμάτων– εμπλοκι του τοπικοφ
ειςαγγελζα, να διαςφαλίςει τθν τιρθςθ τθσ προκεςμίασ τθσ 9θσ Οκτωβρίου για τθν αποςτολι των
ατομικϊν ςτοιχείων των υποψθφίων για διακεςιμότθτα, θ ςυνζλευςθ των εργαηομζνων
αποφάςιςε ΟΜΟΦΩΝΑ
1. Συνζχιςθ των απεργιακϊν κινθτοποιιςεων και τθν επόμενθ εβδομάδα από 7 μζχρι και 11
Οκτωβρίου. Κατά τθ διάρκεια τθσ απεργίασ το προςωπικό κα βρίςκεται κακθμερινά ςτουσ χϊρουσ
τθσ Πανεπιςτθμιοφπολθσ για τθν οργάνωςθ και τθν προβολι τθσ δράςθσ του.
2. Οι εγγραφζσ των πρωτοετϊν φοιτθτϊν, δεν κα αναγγελκοφν για τθν επόμενθ εβδομάδα, που
είναι ιδιαίτερα κρίςιμθ ωσ προσ τθν εκδίκαςθ τθσ προςφυγισ του Πανεπιςτθμίου ςτο Συμβοφλιο
Επικρατείασ ςχετικά με τθν ακφρωςθ τθσ ΚΥΑ.
Εντοφτοισ, το προςωπικό, δεςμευόμενο από απόφαςθ προθγοφμενθσ ςυνζλευςισ του και
κατανοϊντασ τθν ανάγκθ και τυπικισ ζνταξθσ των νζων φοιτθτϊν ςτθν Ακαδθμαϊκι Κοινότθτα του
Ιδρφματοσ, κα πραγματοποιιςει τισ εγγραφζσ των πρωτοετϊν από 14 ζωσ 21 Οκτωβρίου, ςε ϊρεσ
που κα ανακοινωκοφν από τισ ιςτοςελίδεσ των Τμθμάτων. Σε περίπτωςθ ςυνζχιςθσ τθσ απεργίασ και
μετά τισ 14/10, οι γραμματείεσ κα ανοίξουν με μζριμνα και περιφροφρθςθ των απεργϊν για να
πραγματοποιιςουν μόνο τισ εγγραφζσ των πρωτοετϊν φοιτθτϊν.
3. Ωσ προσ τθν τιρθςθ τθσ προκεςμίασ τθσ 9θσ Οκτωβρίου και τθν αποςτολι ατομικϊν ςτοιχείων,
θ απόφαςθ του ςϊματοσ ςυμπυκνϊνεται ςτα ακόλουκα ςθμεία:
 Το κζμα αφορά εξίςου το ςφνολο των υπαλλιλων, υποψιφιων και μθ για τθ διακεςιμότθτα.
 Το «όχι» ςτθν τιρθςθ τθσ προκεςμίασ και τθν αποςτολι ςτοιχείων είναι αυτονόθτθ κζςθ,
και λογικι ςυνζπεια, ενόσ πανεπιςτθμίου που
α) ζχει προςφφγει κατά τθσ ςχετικισ Υπουργικισ Απόφαςθσ ςτο Συμβοφλιο τθσ Επικρατείασ, β) ζχει
επιςθμάνει τισ αςάφειεσ και το διάτρθτο των διαδικαςιϊν που θ απόφαςθ αυτι ςυνεπάγεται, και
γ) επιμζνει ότι το ςφνολο των υπαλλιλων του, είναι απολφτωσ απαραίτθτο για τθν εφρυκμθ
λειτουργία.
Είναι επίςθσ αυτονόθτθ κζςθ ενόσ Συλλόγου που ξεκίνθςε τισ κινθτοποιιςεισ του με το ςφνκθμα «καμία
διακεςιμότθτα-απόλυςθ», αντιπαλεφοντασ ταυτόχρονα το ςφνολο μιασ πολιτικισ επίκεςθσ ςτο Δθμόςιο
Αυτοδιοικοφμενο Πανεπιςτιμιο, ςτα δικαιϊματα των εργαηομζνων, και ςτθν ίδια τθ Δθμοκρατία.
4. Ο Σφλλογοσ κεωρεί κρίςιμθ τθ δθμιουργία ενόσ κοινοφ μετϊπου, προκειμζνου να
αντιμετωπιςτεί θ ςυνολικι επίκεςθ που δζχονται οι εργαηόμενοι ςτο δθμόςιο και ιδιωτικό τομζα. Στο
πλαίςιο αυτό ςυμπαρατάςςεται με τουσ απολυμζνουσ εργαηόμενουσ ςτα καταςτιματα Sprider Stores
και κα οργανϊςει κινιςεισ υποςτιριξθσ και του δικοφ τουσ αγϊνα.
5. Τζλοσ, από το ςφνολο των παριςταμζνων επιςθμάνκθκε ότι θ κριςιμότθτα των περιςτάςεων
απαιτεί ξεκάκαρθ ςτάςθ από το ςφνολο τθσ Πανεπιςτθμιακισ Κοινότθτασ, ανάλθψθ τθσ ευκφνθσ που
αντιςτοιχεί ςτο ρόλο και τθ κζςθ του κακενόσ, και τθ μζγιςτθ προςοχι ςε κινιςεισ που ενδεχομζνωσ
κζτουν ςε κίνδυνο τον πλζον αδφναμο κρίκο τθσ Κοινότθτασ. Ζθτοφμενο δεν είναι μόνο θ
«ςυμπαράςταςθ», αλλά και οι δράςεισ και αποφάςεισ που κα λάβουν όςοι κεωροφν ότι θ «πολιτικι
τθσ διακεςιμότθτασ» αφορά ΟΛΟΥΣ και το εννοοφν.

