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τοσς Σσλλόγοσς – Μέλη της ΠΟΕΤΕΠ ΑΕΙ 
 

 

Σπλάδειθνη, 

 

Σαο απνζηέιινπκε νκόθσλν ςήθηζκα ηεο νκνζπνλδίαο καο αλαθνξηθά κε ηηο απαξάδεθηεο δηώμεηο 

ζπλδηθαιηζηώλ. 

Ζ ελ ιόγσ απεξγηαθή θηλεηνπνίεζε εληάζζνληαλ ζην πιαίζην ηνπ κεγάινπ, καθξόρξνλνπ, δίθαηνπ θαη 

αλππνρώξεηνπ αγώλα ησλ δηνηθεηηθώλ ππαιιήισλ, νη νπνίνη αγσλίδνληαλ γηα ηελ αλάθιεζε ησλ 

θπβεξλεηηθώλ απνθάζεσλ, κε ηηο νπνίεο είραλ ηεζεί ζε δηαζεζηκόηεηα 1150 δηνηθεηηθνί ππάιιεινη από ηα 

νθηώ (8) κεγαιύηεξα ηδξύκαηα ηεο ρώξαο θαη απεηινύληαλ άκεζα κε απόιπζε, αιιά θαη γηα ηε κε 

απνζηειέρσζε ησλ ηδξπκάησλ απηώλ, ηα νπνία πεξηέξρνληαλ θαηά θνηλή νκνινγία ζε αδπλακία 

ιεηηνπξγίαο, γεγνλόο ην νπνίν θαηαδείρζεθε ζηε ζπλέρεηα. 

 Ήηαλ έλαο αγώλαο πέξα γηα πέξα δίθαηνο πνπ αθνξνύζε, πέξαλ ηεο δηαζθάιηζεο ηεο ζέζεο εξγαζίαο ησλ 

ππαιιήισλ απηώλ, νη νπνίνη  εληειώο αδηθαηνιόγεηα αληηκεηώπηζαλ ην θάζκα ηεο αλεξγίαο θαη ηελ 

πξνζηαζία ηνπ δεκόζηνπ ραξαθηήξα ησλ Παλεπηζηεκίσλ.  

Αγώλαο ν νπνίνο ελ ηέιεη δηθαηώζεθε κε ηελ ςήθηζε ηνπ N. 4325/2015, o νπνίνο θέξεη θαη ηνλ ηίηιν 

«απνθαηάζηαζε αδηθηώλ….» θαη κε ηνλ νπνίν επαλήιζαλ ζηηο ζέζεηο ηνπο νη ζε δηαζεζηκόηεηα 

εξγαδόκελνη. 

Καηαγγέιινπκε θαη εκείο κε ηε ζεηξά καο κε ηνλ πιένλ θαηεγνξεκαηηθό ηξόπν ηηο πξνθαλείο 

ζπλδηθαιηζηηθέο δηώμεηο ελάληηα ζε εθιεγκέλνπο εθπξνζώπνπο εξγαδνκέλσλ θαη ελάληηα ζηε ιεηηνπξγία 

Σπιινγηθώλ Οξγάλσλ θαη ηελ ειεύζεξε έθθξαζε εξγαδνκέλσλ 

 

Απαηηνύκε άκεζα ηελ κόληκε άξζε ηνπο. 

 

Γειώλνπκε ηελ αιιειεγγύε καο ζηα δησθόκελα κέιε ηεο Παλεπηζηεκηαθήο Κνηλόηεηαο, ζηνλ Πξόεδξν ηεο 

Οκνζπνλδίαο Γηνηθεηηθνύ Πξνζσπηθνύ Τξηηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο (Ο.Γ.Π.Τ.Δ.) Σάββα Παπαδόπνπιν, 

ζηνλ πξώελ Πξόεδξν ηεο Οκνζπνλδίαο θαη κέινο ηνπ Κ.Σ. Φξαγθίζθν Βνξηειίλν, ζηνλ Δηδηθό Γξακκαηέα 

Εήθν Τζαλάθα θαη ζηνπο αθόκε (11) δηνηθεηηθνύο ππαιιήινπο: Π. Ενύλε, Η. Χακόδξαθα, Π. Τακπάθε, Ν. 

Λάξην, Β. Βαιζακάθε, Μ. Λπθνβνπληώηε, Σ. Σαινληθίδε, θ. Σππξνπνύινπ, ηνπ Καπνδηζηξηαθνύ 

Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ θαη: Γ. Λακπξάθε, Ο. Εάρνπ θαη Η. Μαληδηάξα ηνπ Δζληθνύ Μεηζόβεηνπ 

Πνιπηερλείνπ 



Σπκκεηέρνπκε ελεξγά ζηηο θνηλέο δξάζεηο-εθδειώζεηο θαη ζπκπνξεπόκαζηε ζηνλ αγώλα. 

 

Καηαγγέιινπκε νπνηαδήπνηε παξέκβαζε ζηελ ειεύζεξε ζπλδηθαιηζηηθή έθθξαζε. 

 

Καινύκε όινπο ηνπο εξγαδόκελνπο θαη θνηηεηέο, αηνκηθά θαη ζπιινγηθά, λα θαηαδηθάζνπλ ηε δίσμε, ώζηε 

λα γίλεη ζαθέο όηη ηέηνηνπ είδνπο πξνζπάζεηεο ηξνκνθξάηεζεο ησλ εξγαδνκέλσλ ζα απνηπγράλνπλ 

παηαγσδώο θαη λα αλαδείμνπλ θαηά ηόπνπο ην ζνβαξό απηό δήηεκα θαη λα ζπκκεηάζρνπλ ζηηο θαηά ηόπνπο 

θηλεηνπνηήζεηο. 

 

 το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας 

 


