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Θεσσαλονίκη 30/11/2015

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 11/2013 – 11/2015

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ
Το ΔΣ φρόντισε για την εύρυθμη λειτουργία του συλλόγου. Συνεδρίαζε τακτικά (πραγματοποιήθηκαν
περισσότερες από 24 συνεδριάσεις ΔΣ) και συγκαλούσε γενικές συνελεύσεις οποτεδήποτε κρινόταν
απαραίτητο (πραγματοποιήθηκαν 28 ΓΣ). Επιδίωξε να ευαισθητοποιήσει–κινητοποιήσει τα μέλη του
Συλλόγου για μια σειρά από θέματα όπου πλήττονταν άμεσα κατακτήσεις και δικαιώματά μας, όπως η
διαθεσιμότητα, η αξιολόγηση, οι συνδικαλιστικές διώξεις. Αξιοποίησε διάφορες μορφές πάλης, ανάλογα με
τις ανάγκες αλλά και τις διαθέσεις των συναδέλφων, δηλαδή απεργίες (πραγματοποιήθηκαν 18), στάσεις
εργασίας (πραγματοποιήθηκαν 12), συσκέψεις, εκδηλώσεις, συνεντεύξεις τύπου, παρεμβάσεις στη Διοίκηση
του πανεπιστημίου και στη Σύγκλητο, συντονισμό δράσης με άλλους συνδικαλιστικούς φορείς εντός
πανεπιστημίου αλλά και ευρύτερα. Στη γενικευμένη επίθεση που δεχόμαστε, επιδιώξαμε να απαντήσουμε
υπερασπίζοντας την εργασιακή υπόσταση των συναδέλφων, αναδεικνύοντας θεσμικά–οικονομικά αιτήματα
αλλά και με γενικότερα πλαίσια που αφορούσαν την παιδεία, την υγεία, το ασφαλιστικό. Δείξαμε έμπρακτα
την αλληλεγγύη του Συλλόγου σε άλλα σωματεία και συλλόγους εργαζομένων και φοιτητών, προβάλλοντας
ταυτόχρονα τα δικά μας αιτήματα και προσπαθώντας να διαμορφώσουμε κοινή κατεύθυνση διεκδίκησης
και δράσης.
Τη διετία που πέρασε:
•

Ο σύλλογος συνέχισε την πάλη ενάντια στη διαθεσιμότητα, δίνοντας συνέχεια στις μεγαλειώδεις
κινητοποιήσεις του φθινοπώρου του ’13, επιμένοντας και αξιοποιώντας κάθε μορφή πάλης, μέχρι
που φτάσαμε στη δικαίωση και στην επάνοδο των συναδέλφων στη δουλειά, στα τέλη του
καλοκαιριού του ’15.

•

Συμμετείχαμε στον αγώνα ενάντια στην «αξιολόγηση», μαζί με τους υπόλοιπους τομείς του
δημοσίου. Κάναμε κινητοποιήσεις, ενημερωτικές συναντήσεις, προχωρήσαμε στη συλλογή φύλλων
αξιολόγησης, συμβάλαμε ώστε αυτό το αντεργατικό εγχείρημα της κυβέρνησης να μείνει στα
χαρτιά.

•

Διεκδικήσαμε και πετύχαμε την ένταξη των συναδέλφων μας, που είχαν τα προσόντα και
επιθυμούσαν την ένταξη, στον κλάδο των ΕΔΙΠ. Σε εξέλιξη είναι παρόμοια προσπάθεια για ένταξη
στον κλάδο των ΕΤΕΠ.

•

Προχωρήσαμε σε μια σειρά από παρεμβάσεις, σχετικά με δικαστικές διώξεις συνδικαλιστών, με τον
τρόπο λειτουργίας της Συγκλήτου και τη συμμετοχή εκπροσώπου μας στις συνεδριάσεις, με την
προσβασιμότητα στους χώρους του ΑΠΘ για άτομα με κινητικά προβλήματα.

•

Λειτουργήσαμε μια σειρά από σωματειακές επιτροπές για θέματα που αφορούν διάφορες πτυχές
της δραστηριότητας των συναδέλφων, όπως άθληση (για μας και τα παιδιά μας), πολιτισμό

(θεατρική ομάδα, προβολές ταινιών, εκδηλώσεις για ιστορικά θέματα και επετείους, εορταστικές
εκδηλώσεις για παιδιά, εκδρομές με ιστορικό και πολιτιστικό περιεχόμενο).
Βασικό μέλημα και οδηγός της δράσης του ΔΣ τα δυο χρόνια που πέρασαν ήταν η υπεράσπιση των
δικαιωμάτων των συναδέλφων. Ιδιαίτερη προσπάθεια έγινε για να ενισχυθεί η μαζικότητα του συλλόγου,
να εμπεδωθεί μια κατεύθυνση αλληλεγγύης και συντονισμού με άλλους συλλόγους και σωματεία.

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΑ
23/11/2015 Απάντηση στην πρόσκληση για εκλογή εκπροσώπου στη Σύγκλητο
23/11/2015 Ψήφισμα που συνυπέγραψε ο σύλλογος για τους 26 συλληφθέντες απεργούς
Πολυτεχνείο 2015
13/11/2015 Συνεδρίαση ΔΣ
12/11/2015 Πανελλαδική απεργία για ασφαλιστικό, πλειστηριασμούς, φορολογικό
4/11/2015 Προβολή αντιπολεμικής-αντιφασιστικής ταινίας
19/10/2015 Αποστολή αλληλεγγύης στους πρόσφυγες της Ειδομένης
18/10/2015 Εκδρομή στην Αιανή Κοζάνης
9/10/2015 Συνέντευξη τύπου για τις συνδικαλιστικές διώξεις για τη διαθεσιμότητα
12/10/2015 Συμμετοχή στην απεργία της ΟΔΠΤΕ για τις συνδικαλιστικές διώξεις για τη διαθεσιμότητα
1/10/2015 Παρέμβαση για την επιστροφή των συναδέλφων της 1ης διαθεσιμότητας
29/9/2015 Γενική Συνέλευση
28/9/2015 Συμμετοχή στην τηλεδιάσκεψη των αδελφών συλλόγων για τις συνδικαλιστικές διώξεις για τη
διαθεσιμότητα
23/9/2015 Συνεδρίαση ΔΣ
3/9/2015 Παρέμβαση για τον γιατρό εργασίας
22/7/2015 Γιορτή του Συλλόγου για την επιστροφή των διαθεσίμων
15/7/2015 Συμμετοχή στην πανελλαδική απεργία για το 3ο μνημόνιο ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ
9/7/2015 Συνεδρίαση ΔΣ
24/6/2015 Δημοσίευση του ΦΕΚ για την ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ των ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ!
15/6/2015 Ψήφισμα ενάντια στις συνδικαλιστικές διώξεις για το Ν. 4009
11/6/2015 Συμμετοχή στα συλλαλητήρια σε όλη την Ελλάδα ενάντια στο νέο μνημόνιο
10/6/2015 Συμμετοχή στη στάση εργασίας της ΟΔΠΤΕ
Ιούλιος 2015: Παρέμβαση για τη θερινή απασχόληση των παιδιών
4/6/2015 Συνεδρίαση ΔΣ

20/5/2015 Συμμετοχή στη πανελλαδική στάση εργασίας για την εκρηκτική κατάσταση στο χώρο της υγείας
13/5/2015 Παρέμβαση για το θέμα της ομάδας προσβασιμότητας
6/5/2015 Έγγραφο στην πρυτανεία για την Καλάνδρα
4/5/2015 Συνάντηση με αντιπρύτανη
Εργατική Πρωτομαγιά 2015
27/4/2015 Γενική Συνέλευση
23/4/2015 Συμμετοχή στη στάση εργασίας ΟΔΠΤΕ
22/4/2015 Σύσταση σωματειακής επιτροπής για τους ΙΔΑΧ που ενδιαφέρονται να μεταπηδήσουν στον
κλάδο ΕΤΕΠ
22/4/2015 Σύσταση σωματειακής επιτροπής για τα παιδιά των εργαζομένων
22/4/2015 Συνεδρίαση ΔΣ
19/3/2015 Γενική Συνέλευση
1/3/ 2015 Κατάθεση Υπομνήματος για το ωράριο εργασίας
17/2/2015 Γενική συνέλευση
13/2/2015 Αποκριάτικη γιορτή για τα παιδιά των εργαζομένων του ΑΠΘ
14/1/2015 Γενική συνέλευση
12/1/2015 Συνεδρίαση ΔΣ
17&18/12/2014 Συμμετοχή στην απεργία της ΟΔΠΤΕ
3/12/2014 Γενική συνέλευση
19/11/2014 Συνεδρίαση ΔΣ
Πολυτεχνείο 2014
13/11/2014 Στάση εργασίας
11/11/2014 Γενική Συνέλευση
10/11/2014 Υποβολή υπομνήματος στις Πρυτανικές Αρχές για θερινό πρόγραμμα απασχόλησης παιδιών
7/11/2014 Συμμετοχή στην τηλεδιάσκεψη αδελφών συλλόγων
24/10/2014 Γενική Συνέλευση
13/10/2014 Έγγραφο προς Σύγκλητο και πρυτανεία για τον τρόπο λειτουργίας της Συγκλήτου
12/10/2014 Υπόμνημα σχετικά με τα γεγονότα στο κτίριο Διοίκησης την Τετάρτη 8/10/2014
20/10/2014 Στάση εργασίας - Αντιφασιστική εκδήλωση στη μνήμη της Ξ. Λαζαρίδου
3/10/2014 Γενική Συνέλευση
24/9/2014 Συνεδρίαση ΔΣ
23/9/2014 Συμμετοχή στην πανδημοσιοϋπαλληλική απεργία

12/9/2014 Γενική συνέλευση
9/9/2014 Συνεδρίαση ΔΣ
26/8/2014 Γενική Συνέλευση
25/8/2014 Συνεδρίαση ΔΣ
15/7/2014 Συμμετοχή στο συλλαλητήριο ενάντια στην "αξιολόγηση"
15/7/2014 Συνεδρίαση του ΔΣ
9/7/2014 Συμμετοχή στην πανδημοσιοϋπαλληλική απεργία
26/6/2014 Συνάντηση για την "αξιολόγηση" με Γεν. Διευθυντές και Διευθυντές ΑΠΘ
30/6/2014 Στάση εργασίας, συγκέντρωση, γενική συνέλευση
27/6/2014 Συνεδρίαση ΔΣ
23/6/2014 Γενική Συνέλευση
19 & 20/6/2014 απεργία
18/6/2014 στάση εργασίας
16/6/2014 Γενική Συνέλευση
11, 12 & 13/6/2014 Απεργία, κάθοδος στην Αθήνα , συγκέντρωση
10/6/2014 Γενική Συνέλευση
3/6/2014 Συνεδρίαση ΔΣ
27/5/2014 Γενική Συνέλευση
22/5/2014 Συνεδρίαση ΔΣ
15/5/2014 Γενική Συνέλευση
13 & 14/5/2014 48ωρη απεργία και συγκέντρωση διαμαρτυρίας για τη διαθεσιμότητα
12/5/2014 Γενική συνέλευση
Εργατική Πρωτομαγιά 2014
29/4/2014 Γενική συνέλευση
25/4/2014 Συνεδρίαση ΔΣ
7/4/2014 Γενική Συνέλευση
3/4/2014 Συνεδρίαση ΔΣ
28/3/2014 Γενική Συνέλευση
19&20/3/2014 Συμμετοχή στη πανδημοσιοϋπαλληλική απεργία, συγκέντρωση & αποκλεισμός κτιρίου
διοίκησης
18/3/2014 Συνεδρίαση ΔΣ
12/3/2014 Συμμετοχή στην πανδημοσιουπαλληλική απεργία

7/3/2014 Στάση εργασίας και συγκέντρωση στην Επιτροπή Ερευνών
6/3/2014 Κάλεσμα στους διδάκτορες ΙΔΑΧ
28/2/2014 Συνεδρίαση ΔΣ
19/2/2014 Γενική Συνέλευση
12/2/2014 Συνεδρίαση ΔΣ
6/2/2014 Γενική Συνέλευση και ψηφίσματα συμπαράστασης για μπλόκα αγροτών και απεργούς κόκα κόλα
5/2/2014 Στάση εργασίας, συγκέντρωση και παρέμβαση στη σύγκλητο
31/1/2014 Συνεδρίαση ΔΣ
22/1/2014 Στάση εργασίας, συγκέντρωση και παρέμβαση στη Σύγκλητο
20/1/2014 Γενική συνέλευση
19/1/2014 Θεατρική παράσταση «Δάφνες και Πικροδάφνες» για την ενίσχυση του νομικού αγώνα των
διαθεσίμων
14/1/2014 Συνεδρίαση ΔΣ
23/12/2014 «Στολισμός ενός Διαφορετικού Χριστουγεννιάτικου Δέντρου»
23/12/2013 Γενική συνέλευση
18/12/2013 Συνεδρίαση ΔΣ
16/12/2013 Χριστουγεννιάτικη Συναυλία σε συνεργασία με το « Διεπιστημονικό Κέντρο Αριστοτελικών
Μελετών» προς ενίσχυση του Ταμείου μας για τους διαθέσιμους συναδέλφους
13/12/2013 Στάση εργασίας, συγκέντρωση έξω από το λεβητοστάσιο και παρέμβαση στη Σύνοδο
Πρυτάνεων
11/12/2013 Στάση εργασίας & εκδήλωση για τη διαθεσιμότητα (Αμφιθέατρο Τσιούμη)
10/12/2013 Συνεδρίαση ΔΣ
5/12/2013 Ανακοίνωση για την εργασία των συναδέλφων σε διαθεσιμότητα
6/12/2013 Γενική Συνέλευση
4/12/2013 Συνεδρίαση ΔΣ
3-6/12/2013 Στάσεις εργασίας
3/12/2013 Παράσταση στη Σύγκλητο
2/12/2013 Γενική συνέλευση
28/11/2013 Παρέμβαση στην εκδήλωση «Η κρίση πλήττει τα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια. Ευκαιρίες και
απειλές» , που διοργάνωσε η Σύνοδος των Πρυτάνεων των Ελληνικών Πανεπιστημίων και η Ένωση
Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων (EUA), με ομιλία του Στ. Οικονομίδη, και μαζική παράσταση μελών του
Συλλόγου.
27-29/11/2013 Στάσεις εργασίας

26/11/2013 Συνέντευξη τύπου για το θέμα της διαθεσιμότητας
26/11/2013 Συνεδρίαση ΔΣ
25-26/11/2013 Συμμετοχή στην απεργία της ΟΔΠΤΕ
22/11/2013 Γενική Συνέλευση (ψήφισμα-καταγγελία Υπουργείου και ΑΣΕΠ)
19/11/2013 24ωρη Απεργία και Γενική συνέλευση
Πολυτεχνείο 2013
14/11/2013 Γενική Συνέλευση
12/11/2013 Συγκρότηση του νέου ΔΣ σε σώμα

Το απερχόμενο ΔΣ

