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Ρέθυμνο, 23/9/2013
Η Γενική Συνέλευση του Συλλόγου Ε.Τ.Ε.Π. του Πανεπιστημίου Κρήτης στη σημερινή έκτακτη 
συνεδρίασή της με μοναδικό θέμα την επαπειλούμενη μείωση του αριθμού των διοικητικών 
υπαλλήλων  του  Ιδρύματος  και  την  επικείμενη  διαθεσιμότητα  -  κινητικότητά  τους,  αφού 
συζήτησε  διεξοδικά  το  θέμα  και  τις  γενικότερες  επιπτώσεις  του,  ομόφωνα  αποφάσισε  και 
κατέληξε στα παρακάτω:

Α. Θεωρεί με σαφή και κατηγορηματικό τρόπο ότι εδώ και πολύ καιρό ήταν ήδη ολοφάνερη η 
υποστελέχωση  των  δομών  και  υπηρεσιών  του  Ιδρύματος  σε  σχέση  με  το  φόρτο  εργασίας. 
Επίσης, θεωρούμε ότι όλο το προσωπικό του Π.Κ. αφενός έχει προσπαθήσει (στο πλαίσιο της 
εργασίας του και της ηγεσίας που είχε) και αφετέρου έχει συνεισφέρει με τον καλύτερο δυνατό 
τρόπο στην επίτευξη της καλύτερης δυνατής λειτουργίας του Ιδρύματος. 

Συνεπώς κανένας υπάλληλος από το προσωπικό του Π.Κ. (είτε διοικητικός, είτε ΕΤΕΠ, είτε  
ΕΕΔΙΠ, είτε ΔΕΠ) δεν πλεονάζει και δεν μπορεί να τεθεί σε καθεστώς διαθεσιμότητας.

Παρόλα  αυτά  πρέπει  να  τονιστεί  ότι  η  διαδικασία  αξιολόγησης  του  προσωπικού  και  του 
ιδρύματος αποτελεί αναγκαίο παράγοντα προόδου που όμως πρέπει να γίνει σε βάθος χρόνου, 
διαφανώς,  μεθοδικά,  αξιόπιστα  και  σε  καμία  περίπτωση  από  ιδιωτικούς  φορείς,  όπως  έχει 
επιχειρηθεί στο παρελθόν.

Β.  Ζητά  από  τη  Σύγκλητο και  τη  Διοίκηση  του  Πανεπιστημίου  Κρήτης  να  λάβει  επίσημη 
απάντηση από το ΥΠΑΙΘ για το πώς προέκυψαν τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των δομών 
και  υπηρεσιών  των  Α.Ε.Ι.  της  χώρας,  βάσει  της  οποίας  προκύπτουν  οι  διαθεσιμότητες 
διοικητικού  προσωπικού  τους.  Το  ΥΠΑΙΘ  πρέπει  να  θέσει  άμεσα  στη  διάθεση  της 
Πανεπιστημιακής κοινότητας τα εν λόγω στοιχεία.

Γ. Συμφωνεί και αποφασίζει ομόφωνα τη στήριξη της πρόσφατης απόφασης της Συγκλήτου του 
Π.Κ.  για  αναστολή  έναρξης  του  χειμερινού  εξαμήνου  και  για  προσωρινή  αναστολή  της 
διοικητικής λειτουργίας του Ιδρύματος, η οποία κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση.

Δ. Προτείνει τη συνέχιση της αναστολής λειτουργίας του Ιδρύματος, που είναι αναπόφευκτη, 
καθώς η λειτουργία του Πανεπιστημίου Κρήτης γίνεται εκ των πραγμάτων αδύνατη, εφόσον 
ισχύσει η διαθεσιμότητα του διοικητικού προσωπικού του. 

Απαιτείται δε περαιτέρω κλιμάκωση των κινητοποιήσεων της πανεπιστημιακής μας κοινότητας 
με  στόχο  την  αποτροπή  της  συρρίκνωσης  και  της  υποβάθμισης  των  υπηρεσιών  του 
Πανεπιστημίου μας. 

Επίσης  αντίσταση στην  προσαρμογή των ΑΕΙ  στις  σημερινές  συνθήκες  της  καπιταλιστικής 
οικονομικής κρίσης, που διαμορφώνουν ένα πανεπιστήμιο που θα λειτουργεί αποκλειστικά στο 
πλαίσιο  της  κερδοφορίας  με  φθηνούς,  αναλώσιμους,  κακοπληρωμένους,  ανασφαλείς  και 
εξαθλιωμένους υπαλλήλους που θα δουλεύουν προς αυτή την κατεύθυνση.

Ε. Τέλος προτείνει επίσης την ανάληψη κοινών δράσεων με άλλους θεσμικούς και κοινωνικούς 
φορείς, με στόχο την ενημέρωση της κοινής γνώμης και τη δημοσιοποίηση των σοβαρότατων 
προβλημάτων που αντιμετωπίζει η δημόσια εκπαίδευση όλων των βαθμίδων στη χώρα μας. 

Θέλουμε  να  διασφαλίσουμε  την  απρόσκοπτη  λειτουργία  ενός  ελεύθερου  πανεπιστημίου,  
ανοικτού στην κοινωνία και την πρόκληση της γνώσης και της έρευνας με σταθερή, μόνιμη,  
αξιοπρεπή και σωστά αξιολογούμενη εργασία για όλους.


