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Γιάννης Κουρμούλης
From:
Date:
To:
Subject:

"Γιάννης Κουρμούλης" <ikourmou@lib.auth.gr>
Πέμπτη, 22 Δεκεμβρίου 2011 3:49 μμ
"Λίστα Συλλόγου" <syllogos-dp@lists.ccf.auth.gr>
Τελευταία ενημέρωση σχετικά με την εφεδρεία και τη νέα συνάντηση με την κα Αντιπρύτανη

Συναδέλφισσες – συνάδελφοι
Πριν λίγο ολοκληρώθηκε η συνάντηση με την κα Αντιπρύτανη από την οποία προκύπτουν τα εξής:
1. Αύριο ή το πολύ την Τρίτη το θέμα θα έχει διευθετηθεί με πρωτοβουλία του Υπουργείου
Παιδείας, στην κατεύθυνση του να μη θιγεί κανένας εργαζόμενος (δηλαδή στην περίπτωσή μας το
ΑΠΘ να δεχτεί τους 33 των εστιών χωρίς να χρειαστεί να θέσει 33 του ΑΠΘ σε εφεδρεία). Τα
παραπάνω προκύπτουν από προφορική διαβεβαίωση του αναπληρωτή Υπουργού Παιδείας κου
Αρβανιτόπουλου και προς τις διοικήσεις των πανεπιστημίων αλλά και προς τους εκπροσώπους της
ομοσπονδίας μας, κατά τις χτεσινές συναντήσεις.
2. Η διοίκηση του πανεπιστημίου μας διατηρεί το δικαίωμα κατάθεσης ασφαλιστικών μέτρων
(μπορεί να το ασκήσει μέσα στις επόμενες 3 εργάσιμες) και προτίθεται να το κάνει σε περίπτωση
που έχουμε αρνητικές εξελίξεις μέσα στο διάστημα αυτό.
3. Δόθηκε εντολή να μισθοδοτηθούν οι συνάδελφοι που προέρχονται από τις εστίες καθώς είναι
απλήρωτοι για πάνω από δυο μήνες, χωρίς να φταίνε αυτοί σε κάτι. Μας διευκρινίστηκε ότι η
κίνηση αυτή δεν βάζει εμπόδιο ούτε είναι σε αντίθετη κατεύθυνση σε σχέση με τα άλλα αιτήματα
που έχει διατυπώσει η διοίκηση του ΑΠΘ (εξάμηνη αναβολή της παραλαβής των εστιών,
ενδεχόμενα ασφαλιστικά μέτρα κλπ).
4. Αν παρόλα αυτά η εξέλιξη πάρει αρνητική τροπή, η διοίκηση του ΑΠΘ προτίθεται να μην
υπογράψει τις διαπιστωτικές πράξεις για τους 33 που θα τίθενται σε καθεστώς εφεδρείας.

Συναδέλφισσες – συνάδελφοι
Δεν έχουμε περιθώρια εφησυχασμού. Αν και υπάρχουν θετικές ενδείξεις για την έκβαση αυτής της
υπόθεσης, δεν έχει ακόμα διασφαλιστεί τίποτα. Εξάλλου τα δύσκολα είναι ακόμα μπροστά μας.
Μόνη “εγγύηση” είναι η κινητοποίηση όλων μας, η μαζική και αγωνιστική αντιμετώπιση και
απάντηση σε κάθε απειλή για τη δουλειά και τα δικαιώματά μας. Αύριο το πρωί θα συνεδριάσει το
ΔΣ του συλλόγου για να εκτιμήσει την κατάσταση, οπότε θα ενημερωθείτε εκ νέου.
Γ.Κ.
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