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Ρέθυµνο 11 Σεπτεµβρίου 2013
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Στις 11 Σεπτεµβρίου 2013 συγκλήθηκε έκτακτο ανοικτό ∆Σ των Ενιαίων Φορέων
∆ιδασκόντων των Σχολών Ρεθύµνου µε αντικείµενο συζήτησης τις τρέχουσες εξελίξεις
σχετικά µε τη διαθεσιµότητα του ∆ιοικητικού Προσωπικού του Πανεπιστηµίου Κρήτης. Το
∆Σ έγινε στο αµφιθ. ∆3-7Α µε τη συµµετοχή µεγάλου αριθµού και του ∆ιοικητικού
Προσωπικού καθώς και µελών ΕΕ∆ΙΠ και ΕΤΕΠ.
Οι τοποθετήσεις και η συζήτηση µεταξύ των παρισταµένων εργαζόµενων στο Πανεπιστήµιο
Κρήτης κατέληξαν στα εξής:
(1) Στις 5/9/13 η Πρυτανεία σύµφωνα µε ανακοίνωσή της στις 9/9/13, απέστειλε στο
ΥΠΑΙΘ δύο έγγραφα µε τίτλους «Αξιολόγηση δοµών και υπηρεσιών» και «Προτάσεις
ορθολογικής και αποτελεσµατικής αναδιάρθρωσης» όπου περιλαµβάνεται Σχέδιο νέου
Οργανογράµµατος του ΠΚ επικαλούµενη έγκριση του σχεδίου αυτού από τη Σύγκλητο 309/2012-12. Έπειτα από ανάγνωση των Πρακτικών της προαναφερόµενης Συνεδρίας της Συγκλήτου,
διαπιστώθηκε ότι αφορά στην έγκριση του παραδοτέου του χρηµατοδοτούµενου από το ΕΣΠΑ
έργου «Οδικός Χάρτης ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης ΠΚ», και όχι έγκριση σχεδίου νέου
Οργανογράµµατος του ΠΚ που επικαλείται η Πρυτανεία στην ανακοίνωσή της.
Επιπλέον, στην συνάντηση του Πρύτανη και των δύο Αναπληρωτών Πρύτανη µε τους
συνδικαλιστικούς φορείς των διδασκόντων όλου του ΠΚ την 5η/9/13, οι Πρυτανικές Αρχές
διαβεβαίωσαν ότι τα στοιχεία που η Πρυτανεία προτίθεται να στείλει στο ΥΠΑΙΘ είναι αυτά
που αφορούν στην Αξιολόγηση ∆οµών και Υπηρεσιών και ότι το σχετικό κείµενο
κοινοποιήθηκε στα µέλη του ∆ιοικητικού Προσωπικού στις 3/9/13, ενώ τα υπόλοιπα στοιχεία
που αφορούν στο απαιτούµενο από το νόµο «Σχέδιο Στελέχωσης» θα κατατεθούν στη
Σύγκλητο της 12ης/9/13 προς έγκριση. Κανείς εκ των µελών των ∆Σ των ΕΦ∆ του Ρεθύµνου
δεν εξέλαβε ότι στα έγγραφα που στάλθηκαν στο Υπουργείο στις 5/9/13 θα περιλαµβανόταν
και Σχέδιο νέου Οργανογράµµατος και τούτο διότι το Σχέδιο νέου Οργανογράµµατος: (i)
θεωρήσαµε ότι αποτελεί µέρος του «Σχεδίου Στελέχωσης» που ζητά ο νόµος, το οποίο θα τεθεί
προς έγκριση στη Σύγκλητο στις 12/9/13, (ii) ζητείται από το έγγραφο του γ.γ. του ΥΠΑΙΘ να
κατατεθεί έως τις 15/9/2013 και όχι έως τις 31/08/2013 που ήταν η καταληκτική ηµεροµηνία
για την Αξιολόγηση ∆οµών και Υπηρεσιών και (iii) το Σχέδιο νέου Οργανογράµµατος που
στάλθηκε στο Υπουργείο δεν κοινοποιήθηκε στο ∆ιοικητικό Προσωπικό, ώστε να δοθεί η
δυνατότητα να διατυπωθούν απόψεις επί του κειµένου ή να γίνουν επισηµάνσεις που
ενδεχοµένως θα συνέβαλλαν στο να αποτραπούν αρνητικές εξελίξεις για το διοικητικό
προσωπικό του Ιδρύµατος1. Αντίθετα, η Αξιολόγηση ∆οµών και Υπηρεσιών, που στάλθηκε
την ίδια ηµέρα στο Υπουργείο, κοινοποιήθηκε.
Ανεξάρτητα από το γεγονός της διαφοροποίησης µεταξύ των αποφάσεων της Πρυτανείας και
των απόψεων των Συλλόγων ∆ιδασκόντων και ∆ιοικητικού Προσωπικού των Σχολών του
Ρεθύµνου σχετικά µε τις συγκεκριµένες πολιτικές επιλογές και τακτικές του Πανεπιστηµίου
απέναντι στην επιβολή του µέτρου της διαθεσιµότητας, το γεγονός ότι το έγγραφο του
«Σχεδίου νέου Οργανογράµµατος» στάλθηκε στο Υπουργείο χωρίς να δηµοσιοποιηθεί
προηγουµένως ούτε στο διοικητικό, ούτε στο διδακτικό προσωπικό -ή έστω να γίνει
αντιληπτό από τους προαναφερόµενους ότι επρόκειτο να αποσταλεί µαζί µε την «Αξιολόγηση
∆οµών και Υπηρεσιών»- δεν αποτελεί πρακτική που συνεισφέρει στην εδραίωση της
εµπιστοσύνης προς τη ∆ιοίκηση του Ιδρύµατος.
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Για παράδειγµα, θα µπορούσε να είχε επισηµανθεί ότι καταργήσεις υπηρεσιών που αναφέρονται στο Σχέδιο νέου
Οργανογράµµατος του Ιδρύµατος µπορούν να χρησιµοποιηθούν από το Υπουργείο ως πρόσχηµα για να
καταργήσει τώρα αυτές τις υπηρεσίες και να αναβάλλει για «αργότερα» την ίδρυση των προτεινόµενων νέων
υπηρεσιών

(2) Οι ΕΦ∆ ζητούν παράσταση στην Σύγκλητο της 12ης/9/13, µε κύριο αίτηµα την αναστολή
της λειτουργίας του ΠΚ από 16 έως 20 Σεπτεµβρίου, η οποία, ως µια δυναµική µορφή
διαµαρτυρίας, συνιστά µια σαφή, έµπρακτη αναγνώριση των ήδη υπαρχόντων προβληµάτων
λειτουργίας του ΠΚ αλλά και των πολύ σοβαρότερων τα οποία θα δηµιουργήσει η αποψίλωση
του προσωπικού λόγω της διαθεσιµότητας.
(3) Προσκαλούνται οι συνάδελφοι να συµµετάσχουν στην ανοικτή Συνέλευση όλων των
εργαζοµένων και των φοιτητών του Πανεπιστηµίου Κρήτης που θα γίνει την Παρασκευή 13
Σεπτεµβρίου και ώρα 12.00 στο Αµφιθέατρο ∆7 για την επανεκτίµηση της κατάστασης και
τον περαιτέρω συντονισµό του αγώνα
Τα ∆ιοικητικά Συµβούλια των
Ενιαίων Φορέων ∆ιδασκόντων των Σχολών του Ρεθύµνου

