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Απόφαση της Γ.Σ. του Συλλόγου 
Τρίτη, 29 Ιανουαρίου 2008 

 

Η Γ.Σ. του Συλλόγου καλεί τα µέλη του να συµµετάσχουν στην 
πανελλαδική απεργία των πανεπιστηµιακών την Παρασκευή, 1 

Φεβρουαρίου 2008, που έχει εξαγγελθεί µε αφορµή, αφ’ ενός µεν το 
πρόβληµα που έχει παρουσιασθεί στο Πανεπιστήµιο Κρήτης από τους 
καταλογισµούς που έχουν δροµολογηθεί σε συναδέλφους, αφ΄ετέρου δε 
από την συνεχιζόµενη υποχρηµατοδότηση της Παιδείας.  

Θεωρούµε οτι οι καταλογισµοί εις βάρος συναδέλφων οι οποίοι 
λειτούργησαν στο πλαίσιο αποφάσεων συλλογικών οργάνων του 
Πανεπιστηµίου Κρήτης είναι νοµικά και ηθικά αβάσιµοι και βάλλουν 
ευθέως κατά του θεσµού της ακαδηµαϊκής αυτοτέλειας και 
αυτοδιοίκησης των δηµοσίων Πανεπιστηµίων. Ζητάµε από το 
Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών,  

− σε συνέπεια προς το νοµοθετικό έργο του, να υποβάλει 
συµπληρωµατικό υπόµνηµα προς το Ελεγκτικό Συνέδριο, στο 
οποίο θα επισηµαίνεται οτι, βάσει της (πρόσφατης) ερµηνευτικής 
διάταξης του Ν. 3577/2007, η σκοπιµότητα των δαπανών του 
ΕΛΚΕ κρίνεται από τα αρµόδια πανεπιστηµιακά όργανα. Το 
Υπουργείο Οικονοµικών οφείλει να δηλώσει στο αρµόδιο 
δικαστήριο την σαφή θέση του επί του ζητήµατος, την οποία έχει 
λάβει µε νοµοθετική ρύθµιση.  

− να θεωρήσει τον έλεγχο του επιθεωρητή, ο οποίος επί τετραετία 
ενεργεί παράτυπα και παράνοµα σε βάρος του Πανεπιστηµίου 
Κρήτης, ως ολοκληρωµένο µετά τις εξηγήσεις που δόθηκαν πριν 
από δεκαοκτώ (18) µήνες, και να ανακαλέσει το σύνολο των 
εγγράφων που επέδωσε πρόσφατα ο επιθεωρητής. 

Για ακόµη µία χρονιά, η χρηµατοδότηση της παιδείας από τον 
προϋπολογισµό µειώνεται. Για µία ακόµη χρονιά η κυβέρνηση αθετεί τις 
υποσχέσεις της για σταδιακή αύξηση των κονδυλίων για την παιδεία στο 
5% του ΑΕΠ και καθηλώνει τη χρηµατοδότηση στο 2,8% του ΑΕΠ. 

− ∆ιεκδικούµε την αύξηση των κονδυλίων για την παιδεία, και 
ειδικότερα για το δηµόσιο πανεπιστήµιο. 

− ∆ιεκδικούµε αξιοπρεπείς αποδοχές και συντάξεις, µε 
ενσωµάτωση όλων των επιδοµάτων στο βασικό µισθό, αύξηση 
κατά 20% για να καλυφθούν οι µισθολογικές απώλειες των 



  

προηγούµενων ετών, µε στόχο τη σταδιακή σύγκλιση µε το µέσο 
όρο των µισθών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

∆ηλώνουµε επίσης ότι η µεταρρύθµιση του ασφαλιστικού συστήµατος 
πρέπει να είναι δηµοκρατική, να µην προσβάλει το ασφαλιστικό κεκτηµένο 
και να προστατεύει τις εργασιακές σχέσεις. Η κυβέρνηση προχωράει στην 
υπονόµευση του ασφαλιστικού κοινωνικού κεκτηµένου, χωρίς να λέει 
τίποτα για την αντιµετώπιση της εισφοροδιαφυγής, της εισφοροαπαλλαγής 
και της ανασφάλιστης εργασίας. Μία τέτοια µεταρρύθµιση δεν είναι 
αποδεκτή. 

− Βρισκόµαστε αλληλλέγγυοι µε τους εργαζόµενους που 
υπερασπίζονται το ασφαλιστικό κεκτηµένο και απαιτούµε προστασία 
των εργασιακών σχέσεων. 

− Συµµετέχουµε µε τρίωρη στάση εργασίας στην πανελλαδική 
κινητοποίηση της Τετάρτης, 13 Φεβρουαρίου 2008. 

 
 


