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ENHMEΡΩΣΗ
Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,
Την Παρασκευή 12 Ιουλίου μετέβησαν στο Υπουργείο Παιδείας τέσσερα μέλη της
Ομοσπονδίας μετά από συνεννόηση με τους υπόλοιπους του Δ.Σ., οι Τ. Αλούπης, Ρ. Φουντουλίδου,
Λ. Σούμα και Σ. Τσεντίδης, μετά από πληροφορίες ότι συζητήθηκε η κατάργηση του κλάδου μας.
Εκεί συναντήθηκαν με υπηρεσιακούς παράγοντες, την κα Κουρούπη, την κα Παπαγεωργίου και τον
Γ.Γραμματέα κ. Κυριαζή.
Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου κ. Κυριαζής τους ενημέρωσε ότι μέχρι στιγμής τα μέτρα
(διαθεσιμότητα, οριζόντιες καταργήσεις κλάδων, καταργήσεις κατηγοριών εργαζομένων) δεν
αφορούν τα Πανεπιστήμια.
Επίσης τους είπε ότι έχει δώσει εντολή να ετοιμασθούν τα Προεδρικά Διατάγματα που εκκρεμούν
και όταν θα ετοιμαστούν θα ενημερώσουν την Ομοσπονδία.
Την Δευτέρα 22 Ιουλίου έγινε η συγκρότηση του νέου Δ.Σ. της Ομοσπονδίας ως εξής:
Πρόεδρος ο Τάσος Αλούπης,
Αντιπρόεδρος ο Θανάσης Καρατζίνης,
Γενικός Γραμματέας ο Λεγαντής Γιαννέλος,
Ειδικός Γραμματέας η Αλεξάνδρα Καλαμβοκίδου
Ταμίας ο Στέφανος Καρβέλης,
Και μέλη του ΔΣ οι:
Αλέκα Κυπαρίσση, Ροδή Φουντουλίδου, Λίλη Σούμα, Στέλιος Τσεντίδης, Μιχάλης Δελημήτρος, Νίκος
Παπαδόπουλος, Χριστίνα Πιπερίδου και Σταμάκου Αθανασία.
Μετά την συγκρότηση, συνεδρίασε το νέο Δ.Σ. και αποφασίστηκαν μεταξύ άλλων:
Α) Να σταλεί τροπολογία στο νέο νομοσχέδιο για τη Μέση Εκπαίδευση που συζητείται στη Βουλή.
Η τροπολογία θα αναφέρεται στο μισθολόγιο του ΕΤΕΠ, τα Πειθαρχικά Συμβούλια για το ΕΤΕΠ, και η
συμπλήρωση του άρθρου 79 του Ν.4009/11 «κατά την ένταξη του ΕΤΕΠ οι Δ.Ε. κατηγορία να
παραμείνουν στην θέση τους έως την συνταξιοδότησή τους».
Β) Δημιουργήθηκε 7μελής επιτροπή όπου θα ασχοληθεί με τον Οργανισμό και τον Εσωτερικό
Κανονισμό των Πανεπιστημίων.

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,
Πρέπει να επισημάνουμε ότι τη στιγμή που έρχονται χιλιάδες απολύσεις στο Δημόσιο και
μέχρι τέλους του 2013 ο αριθμός τους θα φτάσει τις 25.000, το 2014 τις 150.000, τη στιγμή που οι
πρώτες μετακινήσεις ‐ απολύσεις στο χώρο της δευτεροβάθμιας είναι γεγονός, τη στιγμή που
προαναγγέλθηκαν και οι επόμενες από το χώρο της υγείας, δεν μπορούμε να έχουμε αυταπάτες ότι

τα Πανεπιστήμια θα μείνουν στο απυρόβλητο. Όταν καίγεται το σπίτι του γείτονά σου κινδυνεύει
και το δικό σου.
Πρέπει να σημάνει ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ και ο μόνος τρόπος αντιμετώπισης της αντιλαϊκής τους
πολιτικής είναι να περάσουν οι εργαζόμενοι στην επίθεση με κοινό μέτωπο και συμμαχία με
φοιτητές, εργαζόμενους με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, αγρότες, συνταξιούχους, άνεργους, για
την ανατροπή αυτής της πολιτικής μέχρι που ίδιοι οι εργαζόμενοι να καρπωθούν τον πλούτο που
παράγουν. Μεσοβέζικες λύσεις δεν υπάρχουν ούτε μαγικές συνταγές.

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,
Αν και βρισκόμαστε εν μέσω του θέρους θα πρέπει όλοι μας να είμαστε σε ΕΠΙΦΥΛΑΚΗ και
ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ. Όλοι μαζί σα μια γροθιά με τους συλλόγους.

Για το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας

