
ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 

 

Η Συνέλευση  των Εργαζομένων στο Ηράκλειο στη συνεδρίαση της σήμερα Δευτερα  

14/10/2013 αφού συζήτησε διεξοδικά τις εξελίξεις στο θέμα της διαθεσιμότητας – 

απολύσεων  εκτιμάει ότι: 

 Η άπρακτη πάροδος της  «αποκλειστικής προθεσμίας» του ΥΠΑΙΘ  για τη 

συμπλήρωση και  αποστολή των στοιχείων που ενεργοποιούν τη  διαδικασία 

μοριοδότησης  των διοικητικών υπαλλήλων των ΑΕΙ,  υπήρξε μια δυναμική, 

θαραλλέα  και συντονισμένη απάντηση των εργαζομένων των Πανεπιστημίων σε 

ένα κλίμα εκφοβισμού, τρομοκρατίας και αυταρχισμού του Υπουργείου. 

 Η Κυβερνηση με το Υπουργείο Παιδείας σε κατάσταση πανικού, διαπιστώνει σήμερα  

το αδιέξοδο του πολιτικού σχεδιασμού της διαθεσιμότητας-  απολύσεων  και  

αναγκάζεται να επιστρατεύσει νέους μηχανισμούς επίθεσης και διάσπασης του 

αγώνα των εργαζομένων. 

 Το νέο όπλο της κυβέρνησης που αυτή τη φορά εξαπολύεται κατά του ευρύτερου  

δημόσιου τομέα , αφορά το χαρακτηρισμό της μη απογραφής υπαλλήλου εντός της 

προβλεπόμενης προθεσμίας, ως ειδικού  πειθαρχικού παραπτώματος  που οδηγεί σε 

αυτοδίκαιη αργία. Η σχετική τροπολογία παρεισφρύει  εσπευσμένα στο   νομοσχέδιο 

«ρυθμισεις Θεμάτων Ανανεώσιμων πηγών ενέργειας», που συζητείται από αύριο στη 

Βουλή. Η επιχειρούμενη τροποποίηση του Κώδικα των Δημοσίων Υπαλλήλων στη 

βάση μιας υπουργικής απόφασης και μιας προθεσμίας, εγείρει σοβαρά θέματα 

νομιμότητας και αποκαλύπτει τις προθέσεις του Υπουργείου Παιδείας για το σύνολο 

του Δημόσιου Τομέα. 

Με βάση τα παραπάνω αποφασίζουμε: 

 Τη συμμετοχή και κλιμάκωση του αγώνα μας στο πλαίσιο των  κινητοποιήσεων που 

έχει εξαγγείλει η  Ομοσπονδία  διοικητικού Προσωπικού τριτοβάθμιας εκπαίδευσης  

 Την ενίσχυση των δράσεων ενεργοποίησης  της πανεπιστημιακής κοινότητας σε 

συνεργασία με τους συλλόγους εργαζομένων στο Ρέθυμνο 

 Τη συμμετοχή στο Πανεκπαιδευτικό Συλλαλητήριο που διοργανώνεται από την 

ΕΛΜΕ την Πέμπτη 17 Οκτωβρίου 2013 και ώρα 1200 στην Πλατεία Ελευθερίας. 

 Το συντονισμό των δράσεων με τους συλλόγους εργαζομένων τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης αλλά και τους  εργαζομένους του ευρύτερου δημόσιου τομέα για μια 

κοινή συμπόρευση στην πολυμέτωπη και απροκάλυπτη επίθεση που δεχόμαστε 

σήμερα 

 Να ζητήσουμε την από τους εκλεγμένους εκπροσώπους στο Κοινοβούλιο την  

καταψήφιση της επίμαχης τροπολογίας που συνιστά μια ακόμη επίθεση στο 

καθεστώς  έννομης προστασίας των υπαλλήλων και λειτουργών του Δημοσίου. 

 Να ζητήσουμε  την  άμεση υλοποίηση της διακηρυγμένης πρόθεσης  της 

Περιφερειακής αρχής  αλλά και των δημοτικών αρχών για τη στήριξη του αγώνα 

του Πανεπιστημίου Κρήτης  και των εργαζομένων του  . 

Δηλώνουμε τέλος ότι : 

Συμμετέχουμε  ανυποχώρητα  στους αγώνες για την προάσπιση του Δημόσιου 

Πανεπιστημίου και των κοινωνικών αγαθών της Παιδείας,  Εργασίας και Υγείας σε 

συντονισμό με όλους τους φορείς του Δημοσίου . 



 

 

 


