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Η Σύγκλητος σε έκτακτη συνεδρίασή της επιβεβαίωσε για άλλη µία
φορά την αντίθεσή της στην επαπειλούµενη διαθεσιµότητα του διοικητικού
προσωπικού του Ιδρύµατος. Θεωρεί, ότι η έκθεση αξιολόγησης δοµών και
υπηρεσιών, όσο και το σχέδιο νέου οργανογράµµατος, τα οποία υπέβαλε
προς το Υ.ΠΑΙ.Θ. αποδεικνύουν ότι:
i) Το διοικητικό προσωπικό και οι διοικητικές υπηρεσίες του Πανεπιστηµίου
απέδωσαν εργασία υψηλής ποιότητας, γεγονός που έχει συµβάλει στη διεθνή
αναγνώριση του Ιδρύµατος όπως αποδεικνύουν και οι πρόσφατοι διεθνείς
δείκτες κατάταξης των πανεπιστηµίων.
ii) Οι διοικητικές υπηρεσίες έχουν υποστεί σηµαντικές απώλειες τα τελευταία
χρόνια,
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του

Προσωπικού,

φαινόµενο που επηρεάζει καταλυτικά τη συνέχιση της ακαδηµαϊκής πορείας,
τη διατήρηση της αριστείας και την επάρκεια της διοικητικής λειτουργίας του
Ιδρύµατος.
iii) Όλοι ανεξαιρέτως οι διοικητικοί υπάλληλοι όλων των κατηγοριών είναι
απαραίτητοι στο διαµορφωµένο σχέδιο νέου οργανογράµµατος, στο οποίο
είναι εµφανείς και επισηµαίνονται οι ελλείψεις διοικητικού προσωπικού.
Καλούµε το Υ.ΠΑΙ.Θ. σεβόµενο το αυτοδιοίκητο του Πανεπιστηµίου να
συνεκτιµήσει τα έγγραφα που υποβλήθηκαν από την Πρυτανεία του
Ιδρύµατος και να µην προχωρήσει σε οποιαδήποτε ενέργεια που θα συντείνει
στην αποµάκρυνση διοικητικού προσωπικού από το Πανεπιστήµιό µας.
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Σε περίπτωση που το Υ.ΠΑΙ.Θ. παραβιάσει την αυτοτέλεια του
Ιδρύµατος και προβεί σε διαδικασία διαθεσιµότητας του Προσωπικού, η
Σύγκλητος δηλώνει την πρόθεσή της να κλιµακώσει τις αντιδράσεις της,
προκειµένου να προστατέψει την ακαδηµαϊκή και διοικητική λειτουργία του
Πανεπιστηµίου, όσο και το δικαίωµα εργασίας των υπαλλήλων του.
Η Σύγκλητος του Πανεπιστηµίου Κρήτης καλεί όλα τα µέλη της
Πανεπιστηµιακής Κοινότητας, τις Τοπικές Αρχές, τους Βουλευτές της Κρήτης
σε εκδήλωση ενηµέρωσης για τα προβλήµατα που αντιµετωπίζει το Ίδρυµα
και τις επιπτώσεις που θα έχει σε αυτό η οποιαδήποτε συρρίκνωση του
Προσωπικού του. Η εκδήλωση αυτή θα διεξαχθεί παράλληλα στις δύο
πανεπιστηµιουπόλεις Ρεθύµνου και Ηρακλείου την Τρίτη 17 Σεπτεµβρίου.
Σε ένδειξη συµπαράστασης προς το Προσωπικό, ο Πρύτανης του
Πανεπιστηµίου Κρήτης, ο Αντιπρύτανης και οι Αναπληρωτές Πρύτανη,
µε ιδιαίτερο αίσθηµα ευθύνης, κατέθεσαν στο σώµα την απόφασή τους
να απέχουν από την άσκηση των διοικητικών τους καθηκόντων –την
Παρασκευή 13 και Δευτέρα 16 Σεπτεµβρίου- µε την παράλληλη
απόδοση των αναλογούντων σε αυτά εξόδων παράστασης. Οι
Κοσµήτορες των Σχολών και oi Πρόεδροι των Ακαδηµαϊκών Τµηµάτων
αποφάσισαν επίσης την αποχή από τα διοικητικά τους καθήκοντα µε
αντίστοιχη απόδοση των εξόδων παράστασης.
Δεδοµένου δε του γεγονότος ότι η άσκηση των καθηκόντων τους
συνδέεται
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Διοικητικές Υπηρεσίες του Ιδρύµατος, δεν θα λειτουργούν κατά τη
διάρκεια της αποχής αυτής.

