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Ηράκλειο 15/10/2013 
Αξιότιµοι κ.κ. Βουλευτές, 
 
Αυτές τις ηµέρες ξεκινάει µια συζήτηση στην Ολοµέλεια της Βουλής, η συζήτηση επί 
του Νοµοσχεδίου του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής 
µε τίτλο « Ρυθµίσεις Θεµάτων Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας». Στο νοµοσχέδιο 
αυτό -µεταξύ άλλων- κατατέθηκε στις 11/10 και αναµένεται να τεθεί προς ψήφιση 
τροπολογία που αφορά την εισαγωγή στον Κώδικα Κατάστασης ∆ηµοσίων 
Πολιτικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.∆.∆ (Υπαλληλικός κώδικας, ν. 
3528/2007)  ενός νέου ειδικού πειθαρχικού αδικήµατος. Το παράπτωµα είναι η 
µη απογραφή υπαλλήλου εντός της οριζόµενης προθεσµίας σύµφωνα µε τη 
διάταξη της παρ. 3 της υπ. Απ, ∆ΙΠΙ∆∆/Β2/2οικ.21634 (υπουργική απόφαση περί 
διαθεσιµότητας, καθορισµού διαδικασίας επιλογής, τρόπου µοριοδότησης,  κλπ). 
  
Η εισαγωγή της τροπολογίας αυτής ήταν µια βεβιασµένη απάντηση του Υπουργείου 
Παιδείας στην αδυναµία διαχείρισης της κρίσης που έχει ξεσπάσει στα Πανεπιστήµια 
της χώρας µετά την ένταξη σε διαθεσιµότητα µεγάλου µέρους του διοικ. Προσωπικού 
των ΑΕΙ και την επακόλουθη αδυναµία λειτουργίας τους. Με τον τρόπο αυτό 
εισάγεται στον Κώδικα ένα ειδικό πειθαρχικό αδίκηµα που βασίζεται σε υπουργική 
απόφαση και σε παραβίαση µη αποκλειστικής προθεσµίας (δυσαναλογία αδικήµατος 
και ποινής). 
  
Θα θέλαµε να σας µεταφέρουµε την έντονη αντίδραση των συλλόγων εργαζοµένων 
του ΠΚ στην τροπολογία που εισάγει επικίνδυνες ρυθµίσεις στο  
∆ηµοσιοϋπαλληλικού Κώδικα. Θεωρούµε ότι πρόκειται για µια βεβιασµένη, 
παράλογη, νοµικά έωλη και επικίνδυνη ενέργεια από την πλευρά του Υπουργείου 
Παιδείας. 
  
Επειδή πιστεύουµε ότι: 
 
� οι οποιεσδήποτε αλλαγές στον ευαίσθητο χώρο της Παιδείας δεν πρέπει να 
καθοδηγούνται από πρόσκαιρες σκοπιµότητες και εκβιαστικές λογικές  
 
� Μια τέτοια διάταξη είναι νοµικά έωλη. 



� Οι αλλαγές τέτοιου µεγέθους πρέπει να είναι αποτέλεσµα σοβαρής και 
δηµοκρατικής συζήτησης µε την πανεπιστηµιακή κοινότητα αλλά και εντός του 
Κοινοβουλίου. 
 
Καλούµε τους Βουλευτές της Περιφέρειας αλλά και της Ολοµέλειας της Βουλής 
γενικότερα. 
 

1) Να ελέγξουν τη συνταγµατικότητα και  νοµιµότητα της συγκεκριµένης ρύθµισης. 

2) Να αναλογισθούν την προέκταση της ψήφισης µιας τέτοιας διάταξης για τον 

καταστατικό χάρτη του ∆ηµοσίου τοµέα. 

3) Τις επιπτώσεις στο γενικότερη πολιτική κατάσταση 

4) Να καταψηφίσουν την συγκεκριµένη ρύθµιση που συνιστά µια ακόµη επίθεση στο 

καθεστώς έννοµης προστασίας των υπαλλήλων και λειτουργών του ∆ηµοσίου. 

 

Με εκτίµηση, 
 
Σύλλογος ∆ιοικητικών Υπαλλήλων Πανεπιστηµίου Κρήτης Ηρακλείου  
(τηλ. 2810 393115, 2810 394312) 
Σύλλογος ∆ιοικητικών Υπαλλήλων Κρήτης Ρεθύµνου  
(τηλ.28310 77914, 28310 77336)  
Σύλλογος Ειδικού Τεχν. Εργαστηριακού Προσωπικού Πανεπιστηµίου Κρήτης  
(τηλ. 28310-77526) 


