
Ψήφισµα της Γενικής Συνέλευσης του Ενιαίου Φορέα ∆ιδασκόντων της Σχολής 

Επιστηµών Αγωγής του Π.Κ. για την επικείµενη ένταξη σε διαθεσιµότητα 

διοικητικού προσωπικού του Πανεπιστηµίου 

 

 

Η Γενική Συνέλευση του Ενιαίου Φορέα ∆ιδασκόντων της Σχολής Επιστηµών 

Αγωγής κατέληξε στο συµπέρασµα ότι η ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας µε την 

απόφασή της για διαθεσιµότητα διοικητικών υπαλλήλων του Πανεπιστηµίου Κρήτης 

προσβάλλει τη συνταγµατικά κατοχυρωµένη αυτοτέλεια του Ιδρύµατος και το οδηγεί 

σε συρρίκνωση του πολύπλευρου ερευνητικού, διδακτικού και παιδαγωγικού του 

έργου.  

Η διαθεσιµότητα διοικητικών υπαλλήλων του Πανεπιστηµίου Κρήτης θα πλήξει 

καίρια την εύρυθµη λειτουργία ολόκληρου του Πανεπιστηµίου, αλλά και της Σχολής  

µας, ως προς την εξυπηρέτηση τόσο των πολυπληθών προπτυχιακών & 

µεταπτυχιακών φοιτητών της όσο και των ερευνητικών δραστηριοτήτων των 

Τµηµάτων της. Η απόφαση αυτή εφόσον υλοποιηθεί δεν επιτρέπει τη διοικητική 

λειτουργία του Πανεπιστηµίου και κατά συνέπεια εµποδίζει τη συνολική λειτουργία 

του ιδρύµατος. Πρόκειται για µία απόφαση που δεν είναι µόνον κατάφωρα άδικη εις 

βάρος των εργαζοµένων του ιδρύµατος (οι οποίοι έχουν αξιολογηθεί κατ’ επανάληψη 

µε εξαιρετικά θετικές εκθέσεις όσον αφορά στην απόδοση τους), αλλά παραβιάζει 

κάθε έννοια αξιοκρατίας και ορθολογισµού καθώς αγνοεί επιδεικτικά τις 

τεκµηριωµένες εκθέσεις του Ιδρύµατος όσον αφορά στην αξιολόγηση του 

προσωπικού και στις ανάγκες του Ιδρύµατος.  

 

Η Γ.Σ του ΕΦ∆ της Σχολής Επιστηµών Αγωγής στηρίζει οµόφωνα την απόφαση της 

Συγκλήτου για αναστολή της διοικητικής λειτουργίας του Ιδρύµατος και αναβολή 

έναρξης των µαθηµάτων του χειµερινού εξαµήνου. 

Επίσης ζητά από τη Σύγκλητο και την Πρυτανεία να προβούν σε όλες τις αναγκαίες 

ενέργειες προκειµένου να αντιµετωπισθεί αποτελεσµατικά η επικείµενη ένταξη σε 

καθεστώς διαθεσιµότητας υπαλλήλων του Πανεπιστηµίου Κρήτης. Ειδικότερα 

ζητούµε από τη Σύγκλητο και την Πρυτανεία: 

(α)  Να προχωρήσουν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, ενδεχοµένως σε συνεργασία 

µε τα άλλα θιγόµενα Πανεπιστήµια, για κατάθεση ασφαλιστικών µέτρων και 

προσφυγή στο ΣτΕ κατά της υπό έκδοση ΚΥΑ που ενδέχεται να θέσει σηµαντικό 

αριθµό µελών του ∆ιοικητικού Προσωπικού σε «διαθεσιµότητα», καθώς και σε όποια 

άλλα ένδικα µέσα θεωρηθούν πρόσφορα για το σκοπό αυτό. 

(β) Να µην αποσταλούν από το Ίδρυµα ατοµικά στοιχεία των µελών του διοικητικού 

προσωπικού των ειδικοτήτων που θα αναφέρονται στην υπό έκδοση ΚΥΑ µε σκοπό 

τη καθ’ όλα παράνοµη µοριοδότηση του προσωπικού του Πανεπιστηµίου από το 

Υπουργείο. (Μια τέτοια µοριοδότηση παραβιάζει τη συνταγµατικά κατοχυρωµένη 

αυτοδιοίκηση και αυτοτέλεια του Ιδρύµατος αφενός διότι γίνεται από το Υπουργείο 

και αφετέρου διότι έχει ως στόχο τη διαθεσιµότητα προσωπικού του Ιδρύµατος παρά 

τις τεκµηριωµένες εκθέσεις του Ιδρύµατος που αποδεικνύουν ότι όχι µόνο δεν 

υπάρχει πλεονάζων προσωπικό αλλά αντίθετα οι διοικητικές υπηρεσίες του 

Πανεπιστηµίου είναι σοβαρά υποστελεχωµένες) 

(γ) Το Ίδρυµα να παραµείνει σε αναγκαστική αναστολή λειτουργίας των διοικητικών 

του υπηρεσιών και να αναβάλει την έναρξη των µαθηµάτων του χειµερινού 

εξαµήνου, έως ότου αντιµετωπισθεί το θέµα της διαθεσιµότητας του διοικητικού 

προσωπικού.  

 


