ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Ηράκλειο, 7 Οκτωβρίου 2013
Η σηµερινή Γενική Συνέλευση των Εργαζοµένων στο Πανεπιστήµιο Κρήτης στο
Ηράκλειο, εκτιµώντας την κατάσταση:
1) ∆ιαπιστώνει ότι δεν υπήρξε καµία ουσιώδης µεταβολή ως προς το θέµα της
διαθεσιµότητας των 49 υπαλλήλων και υποστηρίζει τη θέση των εργαζοµένων
ότι δεν περισσεύει κανείς από το Ίδρυµα.
2) ∆ιαπιστώνει ότι το ΥΠΑΙΘ αρνείται κάθε διάλογο και καταφεύγει σε πρακτικές
εκφοβισµού που δεν αρµόζουν στο χώρο της εκπαίδευσης. Η ΓΣ καταδικάζει
οµόφωνα την εµπλοκή από την πλευρά του ΥΠΑΙΘ των εισαγγελικών αρχών
στη διαχείριση των προβληµάτων των ΑΕΙ!
3) ∆ιαπιστώνει ότι στη θετική έκβαση της έκδοσης προσωρινής διαταγής από το
Μονοµελές Πρωτοδικείο Ρεθύµνης επί των αιτήσεων των τριών φυλάκων
Ι∆ΑΧ του ΠΚ βοήθησε η αγωνιστική κινητοποίηση της Πανεπιστηµιακής
Κοινότητας.
Συνεχίζουµε τον αγώνα µας, στο πνεύµα της απόφασης της Οµοσπονδίας, µε αιχµή
την απεργιακή κινητοποίηση της Τετάρτης 9/10/2013, καταληκτική ηµεροµηνία
αποστολής των στοιχείων, οργανώνοντας συλλαλητήριο. Θα ακολουθήσει
ενηµέρωση για τον ακριβή τόπο και χρόνο.
Το Σώµα της ΓΣ ενηµερώθηκε από τη Νοµική Υπηρεσία του ΠΚ ότι η διαδικασία της
αποστολής των στοιχείων είναι αδύνατο να υλοποιηθεί, λόγω ασαφειών και νοµικών
κενών που έχουν περιγραφεί αναλυτικά στο σχετικό αίτηµα, το οποίο απέστειλε η
∆ιεύθυνση ∆ιοικητικού του ΠΚ στο ΥΠΑΙΘ, χωρίς καµία µέχρι τώρα απάντηση.
Τονίστηκε ότι η κρισιµότητα της κατάστασης απαιτεί ξεκάθαρη στάση και ανάληψη
ευθύνης από όλα τα µέλη της ακαδηµαϊκής κοινότητας. Η πολιτική της
διαθεσιµότητας µας αφορά όλους και ζητούµε την ακύρωση της ΚΥΑ, µε κάθε ένδικο
µέσο.
Με δεδοµένο ότι µέχρι τώρα το ΥΠΑΙΘ δεν έχει απαντήσει στο αίτηµα των 8 ΑΕΙ για
να δηµοσιοποιήσει τη διαδικασία αξιολόγησης που ακολούθησε για την ένταξη σε
διαθεσιµότητα στοχευµένων ΑΕΙ και στοχευµένων κατηγοριών διοικητικών
υπαλλήλων,
Αποφασίσαµε :
να σταλεί εξώδικη δήλωση-διαµαρτυρία προς το ΥΠΑΙΘ ζητώντας την ειδική έκθεση
τεκµηρίωσης εισήγηση προς τον ΥΠΑΙΘ για την αναδιοργάνωση των δοµών των ΑΕΙ
της οµάδας διοίκησης έργου (Ο∆Ε) που συγκροτήθηκε µε την υπ. Αρ. πρωτ.
131093/17-9-2013/απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων, µε
κοινοποίηση στον αρµόδιο εισαγγελέα για τη χορήγηση αυτής.
Καλούµε τα µέλη µας σε νέα γενική συνέλευση όλων των εργαζοµένων του
Πανεπιστηµίου Κρήτης την Πέµπτη 10/10/2013, στις 9:00πµ, στο αµφιθέατρο
Μανασσάκη (Φοιτητικό Κέντρο).

