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Ρέθυµνο, 24 Σεπτεµβρίου  2013 

Προς 

1. Τον Πρύτανη του Πανεπιστηµίου Κρήτης 

2. Την Σύγκλητο του Πανεπιστηµίου Κρήτης 

                          

                                                                                     

ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ 

  

Η Γενική Συνέλευση του Τµήµατος Κοινωνιολογίας στη 278
η
 έκτακτη συνεδρίασή 

της στις 24 Σεπτεµβρίου 2013 αποφάσισε οµόφωνα τα εξής:   

 

1. Εκφράζει την αλληλεγγύη των µελών της προς το διοικητικό προσωπικό του 

Πανεπιστηµίου και στηρίζει τις απεργιακές του κινητοποιήσεις.  

2. Συµµερίζεται απολύτως την εκτίµηση της Συγκλήτου ότι η επικείµενη 

διαθεσιµότητα µεγάλου αριθµού διοικητικών υπαλλήλων θα οδηγήσει το 

Πανεπιστήµιο Κρήτης σε «πλήρη αδυναµία λειτουργίας» και κατηγορηµατικά 

δηλώνει ότι το Τµήµα Κοινωνιολογίας αδυνατεί να λειτουργήσει µε 

οποιαδήποτε µείωση του αριθµού του διοικητικού του προσωπικού.  

3. Στηρίζει την απόφαση της Συγκλήτου να αναστείλει τη διοικητική λειτουργία 

του Ιδρύµατος και την καλεί να αναστείλει κάθε διοικητική και εκπαιδευτική 

λειτουργία του Ιδρύµατος έως ότου αποσυρθεί η σχετική Κ.Υ.Α. 

4. Καλεί την ηγεσία του Ιδρύµατος να ζητήσει από το ΥΠΑΙΘ την 

τεκµηριωµένη αιτιολόγηση της απόφασής του να αποµακρύνει διοικητικό 

προσωπικό του Πανεπιστηµίου Κρήτης.  

5. Καλεί το Ίδρυµα να µην εφαρµόσει την Κ.Υ.Α. και να µην προβεί στις 

προαπαιτούµενες για την εφαρµογή της ενέργειες.  

6. Καλεί τη Σύγκλητο και την Πρυτανεία να προσφύγουν στα αρµόδια ελληνικά 

και ευρωπαϊκά δικαστήρια µε στόχο την ακύρωση ή την µη εφαρµογή της 

επικείµενης σχετικής Κ.Υ.Α.  

7. Προτείνει στη Σύγκλητο τη διοργάνωση κεντρικών εκδήλωσεων στην πόλη 

του Ρεθύµνου µε στόχο την ενηµέρωση και κινητοποίηση της τοπικής 

κοινωνίας. 

8. Προτείνει στη Σύγκλητο τη δηµιουργία ταµείου αλληλεγγύης για την 

υποστήριξη των εργαζοµένων, που αντιµετωπίζουν σοβαρά οικονοµικά 

προβλήµατα.  

9. Αποφασίζει να διοργανώσει, σε συνεργασία µε τα άλλα Τµήµατα της Σχολής 

Κοινωνικών Επιστηµών, εκδήλωση ενηµέρωσης των φοιτητών/τριών της 

Σχολής καθώς και σειρά εναλλακτικών εκπαιδευτικών δράσεων. 

 

 

Η Πρόεδρος  

 

Αλίκη Λαβράνου 

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια 

 
 

 



 


