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ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 
ΣΧΟΛΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Η Γενική Συνέλευση της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών σε έκτακτη συνεδρίασή της
στις 24 Σεπτεμβρίου 2013 και μετά την χθεσινή απόφαση των Υπουργείων Παιδείας
και  Θρησκευμάτων  και  Διοικητικής  Μεταρρύθμισης  και  Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης για “κατάργηση οργανικών και προσωποπαγών θέσεων μόνιμου και
με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου διοικητικού προσωπικού των
Πανεπιστημίων”,  δηλώνει ότι η απόφαση αυτή δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή, αφού
οδηγεί και εξαναγκάζει το Πανεπιστήμιο χωρίς τη θέλησή του σε πλήρη αδυναμία της
εκπαιδευτικής, ερευνητικής και διοικητικής του λειτουργίας. 

Αποφάσισε δε 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  δηλώνει
κατηγορηματικά  ότι  η  Σχολή  Κοινωνικών  Επιστημών   αδυνατεί  να
λειτουργήσει  με  οποιαδήποτε  μείωση  του  αριθμού  του  διοικητικού  της
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  το  Ίδρυμα  να  μην  εφαρμόσει  την  Κ.Υ.Α.  και  να  μην  προβεί  στις
προαπαιτούμενες για την εφαρμογή της ενέργειες. 

5. Καλεί τη Σύγκλητο και την Πρυτανεία να προσφύγουν στα αρμόδια ελληνικά
και ευρωπαϊκά δικαστήρια με στόχο την ακύρωση ή την μη εφαρμογή της
σχετικής Κ.Υ.Α. 

6. Τονίζει ότι οι ενέργειες στις οποίες προβαίνουν τα πανεπιστημιακά όργανα
είναι  ενέργειες  που  απορρέουν  ευθέως  από  τη  συνταγματική  ρήτρα  περί
αυτοδιοίκησης  των  Πανεπιστημίων  και  εφόσον η  κυβέρνηση  επιμένει  στις
αποφάσεις της είναι αυτή που φέρει ακέραια την ευθύνη για την αναστολή
λειτουργίας των Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων.

7. Προτείνει στη Σύγκλητο τη διοργάνωση κεντρικών εκδηλώσεων στην πόλη
του Ρεθύμνου σε συνεργασία με τοπικούς φορείς 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  στις  25.09.2013 εκδήλωση  ενημέρωσης  των
φοιτητών/τριών  της  Σχολής  καθώς  και  σειρά  εναλλακτικών  εκπαιδευτικών
δράσεων.

Ο Κοσμήτορας 
Σκεύος Παπαϊωάννου

Ρέθυμνο, 24 Σεπτεμβρίου  2013
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