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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 11ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013 

ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΕΚΠΑ 

 

Η Γ.Σ. στις 11 Οκτωβρίου 2013 ψήφισε ομόφωνα το πλαίσιο αγώνα ως εξής :  

1) Πενθήμερη απεργία 14-18.10.2013 και υποστήριξη της απόφασής μας στην Ομοσπονδία. 

Περιφρούρηση της απεργίας και γενικό-καθολικό κλείσιμο όλων των κτηρίων του ΕΚΠΑ 

2) Το κεντρικό κτίριο του Πανεπιστημίου και τα Προπύλαια συνεχίζουν να είναι στη διάθεση 

του αγώνα μας αποτελώντας ένα αγωνιστικό φόρουμ όλης της Πανεπιστημιακής 

Κοινότητας, των συνδικάτων και της κοινωνίας για την υπεράσπιση της δημόσιας 

Ανώτατης Εκπαίδευσης, του Δημόσιου αγαθού της παιδείας και της εργασίας. Στόχος μας 

παραμένει η ήττα της πολιτικής των απολύσεων και της διάλυσης του Πανεπιστημίου.  

3) Η Δ/νση Διοικητικού παραμένει κλειστή, η λειτουργία της ελέγχεται από την απεργιακή 

επιτροπή και ο χώρος περιφρουρείται συνεχώς προκειμένου να μην αποσταλούν στοιχεία 

στο Υπουργείο. 

4) Σε περίπτωση ρύθμισης για ατομική ηλεκτρονική υποβολή στοιχείων κανένας συνάδελφος 

δεν θα προβεί σε ατομική υποβολή στοιχείων. Όποιος προβεί σε τέτοια πράξη θα είναι 

υπόλογος για την διαθεσιμότητα - απόλυση των συναδέλφων. 

5) Καλούμε τους συναδέλφους του διοικητικού προσωπικού που ορίστηκαν στο Τριμελές 

Υπηρεσιακό Συμβούλιο, σε συνεργασία με το ΔΣ του Συλλόγου να εξετάσουν τη 

δυνατότητα νόμιμης εξαίρεσής τους από το εν λόγω συμβούλιο. Οι συνεδριάσεις του 

τριμελούς υπηρεσιακού συμβουλίου θα μπλοκάρονται. 

6) Το διοικητικό προσωπικό του Συλλόγου μας δεν θα υποστηρίξει στο πλαίσιο της απεργίας 

μας καμία εκλογική διαδικασία τμημάτων. Οι εκλογικές διαδικασίες που αφορούν την 

εκλογή Προέδρων, εφόσον υπάρχουν ήδη έγκυρες αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων 

των Σχολών ή Τμημάτων μπορούν να πραγματοποιηθούν χωρίς τη συμμετοχή του 

Διοικητικού Προσωπικού.  

7) Ορίζεται προσωπικό ασφαλείας σύμφωνα με το υπάρχον νομικό πλαίσιο (Ν.1264/82 όπως 

τροποποιήθηκε με τον 1915/90 και λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 51 του Ν.1892/90 περί 

«Επαναοριοθέτησης του Δημόσιου Τομέα») ως εξής: 

• Τρεις συνάδελφοι αποκλειστικά για τη μισθοδοσία του προσωπικού του Πανεπιστημίου 

που δεν απεργεί (ΔΕΠ, ΕΙΔΙΠ, ΕΤΕΠ, κλπ). 

• Τέσσερεις συνάδελφοι αποκλειστικά για τη μισθοδοσία των εκτάκτων συναδέλφων από 

τον ΕΛΚΕ (μισθοδοσία Αυγούστου), για την Δευτέρα 14.10.2013 και την Τρίτη 15.10.2013 

μόνο. 

• Τρεις συνάδελφοι αποκλειστικά για τη φύλαξη των κτηρίων της Ιατρικής, Οδοντιατρικής 

και της ΣΘΕ επειδή σε αυτά υπάρχουν ευαίσθητα υλικά. 
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• Ένας συνάδελφος για τον έλεγχο των κρίσιμων εγκαταστάσεων στην τηλεδιοίκηση ΣΘΕ. 

• Ένας συνάδελφος για τον έλεγχο ευαίσθητων εγκαταστάσεων στο Κ.ΛΕΙ.ΔΙ. 

• Τέσσερεις συνάδελφοι στη Δ/νση Οικονομικών για την έκδοση πληρωμών καθαριότητας 

και φύλαξης, την Τρίτη 15.10.2013 μόνο. 

• Οι φοιτητές της Α’ ΦΕΠΑ να σιτίζονται στο εστιατόριο της Ιατρικής με βάση υπάρχουσα 

κατάσταση. 

 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ – ΔΡΑΣΕΙΣ 

1) Ορίζουμε τους συναδέλφους Ριάντα Σακελλαρίου, Σέργιο Σαλονικίδη, Ντίνα 

Σπυροπούλου, Αγγελική Παπαζάχου, και Νίκο Μήνα ως την πενταμελή διαπαραταξιακή 

επιτροπή για τη διαχείριση του απεργιακού ταμείου. Άμεσα τυπώνουμε αριθμημένα 

απεργιακά κουπόνια τα οποία μοιράζονται ονομαστικά στους συναδέλφους και ξεκινάμε 

την συλλογή ενισχύσεων από όλη την κοινωνία. Η επιτροπή του απεργιακού ταμείου είναι 

σε συνεργασία με την αντίστοιχη του ΕΜΠ ώστε από κοινού να στηρίζουν τις κοινές 

κινηματικές δράσεις των συλλόγων. 

2) Το κλείσιμο της Πανεπιστημιακής Λέσχης εφαρμόζεται και το Σαββατοκύριακο 12-

13.10.2013. 

3) Καταθέτουμε στο Σύλλογό μας, το ποσό των 5€ ο καθένας για την κάλυψη των δικαστικών 

εξόδων. Το ποσό που καταθέτει ο κάθε ένας από εμάς θα συμψηφιστεί με τη συνδρομή 

μέλους του Συλλόγου.  

4) Στο κεντρικό site του Πανεπιστημίου και των Τμημάτων εξακολουθεί να εμφανίζεται 

μήνυμα «Η κυβέρνηση κλείνει το Πανεπιστήμιο» σε μαύρο φόντο. 

5) Καλούμε τους φοιτητές του Πανεπιστημίου να συνεχίσουν να υποστηρίζουν τον αγώνα 

μας. 

6) Να διασφαλιστεί από το Πανεπιστήμιο η πληρωμή των εργολαβικών εργαζομένων στις 

υπηρεσίες φύλαξης, καθαριότητας και εστιατορίων για όλο το διάστημα από την έναρξη 

της απεργίας μας (10.9.2013).  

 

7) Κατά τη διάρκεια της πενθήμερης απεργίας μας θα πραγματοποιηθούν εκδηλώσεις 

εξωστρέφειας: 

• Τη Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη 14-16.10.2013 οργανώνουμε στα Τμήματα εκδηλώσεις 

υποδοχής πρωτοετών φοιτητών και συζήτηση με θέμα «Γιατί είναι κλειστά τα 

πανεπιστήμια»  

• Τετάρτη 16.10.2013 στις 16:00, στο κεντρικό κτήριο του Πανεπιστημίου Αθηνών. Ανοιχτό 

κάλεσμα συναδέλφων από το Δημόσιο και Ιδιωτικό Τομέα για συντονισμό του αγώνα και 

του συλλαλητηρίου του Σαββάτου 19.10 (βλ. παρακάτω).  
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• Πέμπτη 17.10.2013  στις 12:00, συμμετέχουμε σε νέο πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο στα 

Προπύλαια. Καλούμε τους εργαζόμενους άλλων φορέων του δημοσίου να συμμετάσχουν.  

• Σάββατο 19.10.2013  στις 14:00 στα Προπύλαια καλούμε σε πανελλαδικό συλλαλητήριο 

ΟΛΟ το Δημόσιο και τον Ιδιωτικό Τομέα. Θα ακολουθήσει συναυλία στα Προπύλαια.  

• Συμμετέχουμε ενεργά στις πρωτοβουλίες για πανελλαδικό συντονισμό του αγώνα όλων 

των φορέων εργαζομένων, ΔΕΠ και φοιτητών σε ΑΕΙ και ΤΕΙ και συμμετέχουμε στις 

διαπανεπιστημιακές συναντήσεις ΑΕΙ-ΤΕΙ, όποτε και όπου αυτές οριστούν.  

• Στηρίζουμε και συμμετέχουμε στο κιόσκι-ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της 

κοινωνίας που στήνουν οι συνάδελφοι της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που βγήκαν σε 

διαθεσιμότητα τον Μάιο.  

• Καλούμε σε συντονισμό άλλους αγωνιζόμενους κλάδους του δημοσίου και ιδιωτικού 

τομέα  

8) Η Γ.Σ. αποφάσισε κατά πλειοψηφία να συμμετέχουμε σε όλα τα ΜΜΕ για να 

προβάλλουμε τις θέσεις μας.  

 

9) Το προεδρείο της Γ.Σ. παρέλαβε 12 αιτήσεις εγγραφής μελών στο Σύλλογό μας από 

συναδέλφους με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ, και θα τις παραδώσει στο Δ.Σ. του Συλλόγου ώστε 

αυτό να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες ένταξής τους με βάση την από 5.9.2013 

σχετική απόφαση της Γενικής μας Συνέλευσης.  

 

10) Επόμενη Γ.Σ. του Συλλόγου την Παρασκευή 18.10.2013. Στην περίπτωση που θα ψηφιστεί 

ρύθμιση στην ολομέλεια της Βουλής,  ή προκύψει άλλου τύπου απόφαση από το ΥΠΑΙΘ, η 

Γ.Σ. θα γίνει την επόμενη ακριβώς ημέρα από την όποια ρύθμιση( π.χ. απόφαση Βουλής, 

ΚΥΑ κλπ).  

 

Το προεδρείο της Γενικής Συνέλευσης 

Β. Βαλσαμάκης Σ. Σαλονικίδης Α. Γόντικα Μ. Παπαστεφανάκης 
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ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 

ΟΜΟΦΩΝΟ ΨΗΦΙΣΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 11ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013 

Στον αγώνα που δίνουμε εδώ και πέντε εβδομάδες ενάντια στις απολύσεις και τη συνεχιζόμενη 

απαξίωση της δημόσιας τριτοβάθμιας εκπαίδευσης από κυβέρνηση και τρόικα, οι συνάδελφοί 

μας συμβασιούχοι ορισμένου χρόνου στέκονται αποφασιστικά στο πλευρό μας. 

Με αποφάσεις του σωματείου τους (ΣΥΣΠΑ) και της Ομοσπονδίας (Πανελλήνια Ομοσπονδία 

Εργαζομένων Ιδιωτικού Δικαίου στο Δημόσιο) διανύουν την πέμπτη εβδομάδα απεργίας τους, 

δίνοντας και αυτοί μάχη για αξιοπρεπή δουλειά και ζωή. 

Καταδικάζουμε με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο κάθε απόπειρα τρομοκράτησης εργαζομένων 

με συμβάσεις ορισμένου χρόνου από  επιστημονικούς υπευθύνους ερευνητικών προγραμμάτων 

στα οποία εργάζονται οι προαναφερθέντες συνάδελφοι. Δηλώνουμε προς κάθε κατεύθυνση  ότι 

θα υπερασπιστούμε με όλες μας τις δυνάμεις το κατακτημένο με θυσίες δικαίωμα όλων των 

εργαζομένων στην απεργία και τον αγώνα. 

Καταδικάζουμε, ακόμα, το απαράδεκτο φαινόμενο που πληροφορηθήκαμε από καταγγελίες 

εργαζομένων και φοιτητών από τμήματα της Σχολής Θετικών Επιστημών (ΣΘΕ), σύμφωνα με τις 

οποίες μέλη ΔΕΠ να προσπαθούν με οποιοδήποτε μέσο και τρόπο να φτάσουν σε γραφεία και 

εργαστήρια, χωρίς να περνάνε από την πύλη της πανεπιστημιούπολης. 

Δεν γίνονται έτσι μόνο απεργοσπάστες αφού ο Σύλλογός τους βρίσκεται στην δεύτερη εβδομάδα 

απεργίας με αποφάσεις - με συντριπτικές πλειοψηφίες - στις μαζικότερες Γ.Σ των τελευταίων 

ετών, αλλά υπονομεύουν και απαξιώνουν και τις δικές μας αποφάσεις και τις αποφάσεις των 

φοιτητικών συλλόγων που έχουν καταλάβει πολλά τμήματα της ΣΘΕ. 

Καλούμε επομένως τα μέλη ΔΕΠ της ΣΘΕ να σεβαστούν τις αποφάσεις του Σωματείου μας, τις 

αποφάσεις των συνδικάτων των συμβασιούχων και τις αποφάσεις των φοιτητικών συλλόγων, να 

συμμετέχουν μαζικά  στις κοινές απεργιακές επιτροπές που έχουν συσταθεί, για να δώσουμε μαζί 

τον μεγάλο αγώνα για να κρατήσουμε όρθιο το Ελληνικό Δημόσιο Πανεπιστήμιο ενάντια σε 

όσους μεθοδεύουν συστηματικά χρόνια τώρα την πλήρη επιχειρηματικοποίησή του. 

 

Το προεδρείο της Γενικής Συνέλευσης 

Β. Βαλσαμάκης Σ. Σαλονικίδης Α. Γόντικα Μ. Παπαστεφανάκης 
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ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 

ΟΜΟΦΩΝΟ ΨΗΦΙΣΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 11ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013 

Καταδικάζουμε την επιχειρούμενη δίωξη φοιτητών του Ιονίου Πανεπιστημίου, λόγω των 

πολιτικών τους απόψεων και της συνδικαλιστικής τους ιδιότητας. Η Πρυτανεία, σε συνεργασία με 

τον πρώην καθηγητή του Τ.Ξ.Γ.Μ.Δ. Ιωάννη Σαριδάκη και την παράταξη της ΠΑΣΠ ΑΕΙ Κέρκυρας 

επιχειρούν να σπείρουν κλίμα τρομοκρατίας, να επιβάλλουν ένα αποστειρωμένο περιβάλλον και 

να καταπνίξουν οποιαδήποτε αντίθετη άποψη, οποιαδήποτε προσπάθεια βελτίωσης των 

συνθηκών που επικρατούν στο πανεπιστήμιο και την κοινωνία. Προκειμένου να πετύχουν αυτούς 

τους στόχους, δεν διστάζουν να χρησιμοποιήσουν οποιοδήποτε μέσο, ακόμα και να ασκήσουν 

μηνύσεις που δεν τηρούν κανένα νομικό πρόσχημα. Όσον αφορά το νομικό σκέλος, η απάντηση 

θα δοθεί σύντομα και θα αναιρέσει με στοιχεία τις υποτιθέμενες κατηγορίες. Είναι πολύ πιθανό, 

ο πρώην καθηγητής του Τ.Ξ.Γ.Μ.Δ. Ιωάννης Σαριδάκης να κινήθηκε νομικά κατά των εκπροσώπων 

του Συλλόγου Φοιτητών του Τ.Ξ.Γ.Μ.Δ., λόγω της απόφασης του Συλλόγου Φοιτητών να 

καταγγείλει την επανειλημμένη και αδικαιολόγητη ασυνέπειά του στις ακαδημαϊκές του 

υποχρεώσεις, καταγγελία που αυτονόητα στηρίχθηκε ομόφωνα και έχει προωθηθεί στα αρμόδια 

θεσμικά όργανα από την Γενική Συνέλευση του Τμήματος, για να επιβληθούν οι προβλεπόμενες 

κυρώσεις. Η υπεράσπιση του δημόσιου πανεπιστημίου δεν σημαίνει την κάλυψη τέτοιων 

συμπεριφορών, εις βάρος του Έλληνα φορολογούμενου. Είναι ξεκάθαρο ότι πρυτανεία – 

μεγαλοκαθηγητές – ΠΑΣΠ ακολουθούν κατά γράμμα τη θεωρία των δύο άκρων, προσπαθώντας 

να πείσουν την κοινή γνώμη για το αδιανόητο: ότι δηλαδή οι ακροδεξιοί και οι φασίστες που 

δολοφονούν στο σκοτάδι είναι το ίδιο και το αυτό με τους φοιτητές και τους εργαζόμενους που 

ονειρεύονται και διεκδικούν συλλογικά ένα καλύτερο πανεπιστήμιο και μια καλύτερη κοινωνία. 

Τα συγκεκριμένα άτομα που επιδιώκουν την δίωξη είναι ένα πολύ μικρό κομμάτι της 

ακαδημαϊκής κοινότητας στην Κέρκυρα. Η πλειονότητα της ακαδημαϊκής κοινότητας, χωρίς να 

αποτελεί ένα ομοιογενές μίγμα ή μια προσδιορισμένη οντότητα και βεβαίως προερχόμενη από 

ποικίλες πολιτικές και ιδεολογικές αφετηρίες, στέκεται αλληλέγγυη στους φοιτητές. Η δίωξη δεν 

πρέπει να περάσει. Θα σημαίνει την ποινικοποίηση των συλλογικών διεκδικήσεων και του 

πολιτικού λόγου, θα είναι μια ωμή καταδίκη της ελεύθερης έκφρασης στο χώρο του 

πανεπιστημίου. Χωρίς πολυφωνία, αντίλογο, κριτική και αμφισβήτηση, το πανεπιστήμιο είναι 

τέσσερις κενοί, μουχλιασμένοι τοίχοι, δεν διαφέρει καθόλου από φυλακή.  

Καμία δίωξη στους φοιτητές του Ιονίου Πανεπιστημίου. Το δικαίωμα στην ελεύθερη έκφραση, 

στην πολιτική και συνδικαλιστική δραστηριότητα είναι αναφαίρετο και θα το υπερασπιστεί 

σύσσωμη η ακαδημαϊκή κοινότητα. 

 

Το προεδρείο της Γενικής Συνέλευσης 

Β. Βαλσαμάκης Σ. Σαλονικίδης Α. Γόντικα Μ. Παπαστεφανάκης 
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ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 

ΟΜΟΦΩΝΟ ΨΗΦΙΣΜΑ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 11ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013 

Καταγγέλλουμε τον Υπουργό Παιδείας (ΥΠΑΙΘ) Κ. Αρβανιτόπουλο, γιατί στην προσπάθειά του να διαλύσει 

τα δημόσια πανεπιστήμια καταφεύγει εδώ και τρεις μήνες στην κατασυκοφάντηση του ανθρώπινου 

δυναμικού τους. Η πλειονότητα των ΜΜΕ, πιστή στη συνηθισμένη κατασκευή μιας πραγματικότητας, 

αναπαράγει και «βελτιώνει» την προσέγγιση του ΥΠΑΙΘ, παραπληροφορώντας την κοινή γνώμη. Επειδή 

δεν ανεχόμαστε τη λάσπη που μας ρίχνουν ΥΠΑΙΘ και ΜΜΕ και προκειμένου να ακουστεί επιτέλους η 

αλήθεια –που τόσο επιμελώς αποκρύπτουν– εξηγούμε: 

Έλεγε ο ΥΠΑΙΘ πως στα ΑΕΙ-ΤΕΙ υπηρετούν 12.500 διοικητικοί υπάλληλοι. Το «μάζεψε» στις 10.000, μετά 

γίναμε 7.500 και τελικά έφτασε να παραδεχτεί ότι είμαστε 6.500. Όλα αυτά, ενώ ήταν εξαρχής γνωστός 

στο Υπουργείο ο αριθμός μας, είτε μέσω της Απογραφής είτε μέσω των στοιχείων που στέλνουμε 

υποχρεωτικά και συστηματικά ανά τρίμηνο. 

Για την κατάργηση των θέσεων μας με την Κοινή Υπουργική Απόφαση της 24.9.2013 επικαλούνται την 

Εισήγηση κάποιας επιτροπής που δήθεν συστήθηκε στο ΥΠΑΙΘ και αξιολόγησε τα ελληνικά πανεπιστήμια. 

Υποστηρίζουν πως «η αξιολόγηση των Πανεπιστημίων και των ΤΕΙ, συμπεριλαμβανομένων των κριτηρίων, 

της διαδικασίας αξιολόγησης, του αριθμού των πλεοναζόντων διοικητικών υπαλλήλων, των ιδρυμάτων 

που παρουσιάζουν πλεονάσματα ή κενά, εγκρίθηκε από το Κυβερνητικό Συμβούλιο Μεταρρύθμισης...» 

Ωστόσο η έκθεση αυτής της επιτροπής ακόμα –μετά από τρεις εβδομάδες– δεν έχει δημοσιοποιηθεί.  

Γιατί δεν δίνουν στη δημοσιότητα όλα τα παραπάνω στοιχεία; Μήπως επειδή δεν υπάρχουν; 

Διαφορετικά παρανομούν, αφού δεν εφαρμόζουν τους κανόνες διαφάνειας που ισχύουν  για όλες τις 

διοικητικές πράξεις (Δι@ύγεια). 

Βάση των διεθνών αξιολογήσεων το ΕΚΠΑ διαθέτει λιγότερο προσωπικό από όσο πραγματικά χρειάζεται. 

Το ΥΠΑΙΘ, επικαλείται ασαφώς κάποια «διεθνή πρακτική και επιστημονική μεθοδολογία», τα 

αποτελέσματά του όμως δεν επιβεβαιώνουν τις διεθνείς αξιολογήσεις.   

Κάνουν λάθος όλες οι διεθνείς αξιολογήσεις;  

Ο ΥΠΑΙΘ επικαλείται «παράνομες προσλήψεις», «μονιμοποιήσεις από το παράθυρο», «πλαστά πτυχία», 

«κλάδους φαντάσματα» και «συντεχνιακή λογική». 

Η αλήθεια είναι:  

Το ΥΠΑΙΘ δεν έχει διαθέσει προσωπικό στα πανεπιστήμια εδώ και περίπου 30 χρόνια. Τα 

πανεπιστήμια εκβιάστηκαν να καλύπτουν τις ανάγκες τους σε προσωπικό από ιδίους πόρους. Οι 

μονιμοποιήσεις μας έγιναν υπακούοντας στο ελληνικό και το ευρωπαϊκό δίκαιο.  

Είναι παράνομοι κατά τον ΥΠΑΙΘ οι νόμοι του κράτους  (οι οποίοι ίσχυαν για όλο το δημόσιο τομέα 

και όχι μόνο για τους εργαζόμενους στα ΑΕΙ-ΤΕΙ); Πως προκύπτουν λοιπόν οι κατηγορίες περί 

«παράνομων προσλήψεων και μονιμοποιήσεων από το παράθυρο»; 

Επικαλείται ο ΥΠΑΙΘ «πλαστά πτυχία». Σε κάθε διορισμό ή μονιμοποίηση ο τελικός έλεγχος 

νομιμότητας γίνεται στο εποπτεύον Υπουργείο.  
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Δεν έλεγξαν λοιπόν οι υπηρεσίες του τα πτυχία μας;  Ξέχασε ότι ειδικά για τις μετατροπές των 

συμβάσεων μας έγινε έλεγχος νομιμότητας και από τον ΑΣΕΠ; Και ο ΑΣΕΠ παρανόμησε;  

Αφού, το Υπουργείο δεν προχωρούσε σε έγκριση των Οργανισμών των πανεπιστημίων, η 

υποχρεωτική ένταξη των μονιμοποιηθέντων σε κλάδους, έγινε αναγκαστικά στους υφιστάμενους 

κλάδους.  

Σε αυτούς τους «κλάδους φαντάσματα» αναφέρεται;  

Η συνταγματική ρύθμιση του αυτοδιοίκητου των πανεπιστημίων που βασίζεται στην ακαδημαϊκή 

τους λειτουργία αποκαλείται «συντεχνία»; 

Θεωρούμε πως είναι ύστατη πρόκληση, όταν τα τελευταία δέκα περίπου χρόνια, αφαίρεσε από τα 

υπηρεσιακά συμβούλια των πανεπιστημίων την αρμοδιότητα της αξιολόγησης του προσωπικού τους, 

να μας συκοφαντεί ότι δεν κάναμε αξιολόγηση.  

Από όλα τα παραπάνω γίνεται  προφανές πως τα ΑΕΙ-ΤΕΙ δεν είναι «φέουδα ανομίας». Αν ήταν, όφειλαν οι 

αρμόδιοι να είχαν στείλει τον Εισαγγελέα σε αυτά. Δεν το έπραξαν, συνεπώς ή ψεύδονται και 

συκοφαντούν ή έχουν διαπράξει παράβαση καθήκοντος.  

Το σύνολο του προσωπικού του ΕΚΠΑ έχει απογραφεί στο Μητρώο Μισθοδοτουμένων Ελληνικού 

Δημοσίου. Εάν είναι τόσο σίγουροι, ότι υπάρχει έστω και μία παράνομη προσλήψη ή μονιμοποίηση 

από το παράθυρο,  έστελναν τον Εισαγγελέα. Δεν το έπραξαν!  

Σε κάθε περίπτωση, εάν υπήρχαν συγκεκριμένες καταγγελίες για συγκεκριμένες παρανομίες, αυτές 

έπρεπε να εξεταστούν και να ακολουθηθεί η νόμιμη διαδικασία. Η εκδίωξη των υπαλλήλων των 

πανεπιστημίων σκοπό έχει τη διάλυσή τους και οικοδομείται πάνω στην κατασυκοφάντησή μας.  

Αυτό που χαρακτηρίζετε μέτωπο «ανταρσίας» είναι η απεργία ενός κλάδου που πλήττεται από την 

απάνθρωπη μνημονιακή πολιτική σας. Αν δεν κάνουμε λάθος το δικαίωμα στην απεργία εξακολουθεί 

να ισχύει. Ή μήπως το καταργήσατε και αυτό; 

ΑΓΩΝΙΖΟΜΑΣΤΕ – ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ – ΝΙΚΑΜΕ 

Το προεδρείο της Γενικής Συνέλευσης 

Β. Βαλσαμάκης Σ. Σαλονικίδης Α. Γόντικα Μ. Παπαστεφανάκης 

 

 

 

 


