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Τα Διοικητικά Συμβούλια των Ενιαίων Φορέων Διδασκόντων των Σχολών του 

Ρεθύμνου συμμετείχαν στην Ανοικτή Συνέλευση των εργαζομένων και των φοιτητών 

του Πανεπιστημίου Κρήτης, η οποία πραγματοποιήθηκε με μεγάλη συμμετοχή στο 

αμφιθέατρο Α3. Ακολούθησε έκτακτο ανοικτό ΔΣ των Ενιαίων Φορέων Διδασκόντων 

όπου και συζητήθηκαν οι τελευταίες εξελίξεις σχετικά με την διαθεσιμότητα του 

Διοικητικού Προσωπικού του Πανεπιστημίου Κρήτης. 

 

Τα μέλη του ΔΣ των ΕΦΔ των Σχολών του Ρεθύμνου λαμβάνοντας υπόψη 

 Την ανθρωπιστική διάσταση μιας απάνθρωπης τραγωδίας που απειλεί το 

προσωπικό των ελληνικών πανεπιστημίων-και του Πανεπιστημίου Κρήτης- που 

στήριξαν και στηρίζουν αποτελεσματικά επί δεκαετίες την ανάπτυξή του. 

 Την καίρια σημασία που έχει το προσωπικό του Πανεπιστημίου Κρήτης για 

στοιχειωδώς εύρυθμη διοικητική, εκπαιδευτική και ερευνητική λειτουργία του 

Ιδρύματος, και τον μεγάλο κίνδυνο επιβίωσής του εάν υπάρξει όποια περαιτέρω 

συρρίκνωση των μελών του. 

 Το γεγονός ότι το Υπουργείο Παιδείας αγνοεί συστηματικά α) ότι η συμβολή του 

διοικητικού όσο και του εκπαιδευτικού/ερευνητικού προσωπικού του Παν/μίου 

Κρήτης είναι ζωτική για την διασφάλιση των υψηλών σημερινών επιδόσεων του 

Ιδρύματος σε διεθνές ακαδημαϊκό επίπεδο και β) τις απολύτως δυσμενείς σε 

σχέση με τα διεθνή πρότυπα ποσοτικές αναλογίες διοικητικών 

υπαλλήλων/φοιτητών και /μελών του διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού 

των ελληνικών πανεπιστημίων (βλ. και http://www.pd.ntua.gr/wp-

content/uploads/2013/08/Diathesimotites_DD.pdf 

 Την επίμονη στάση του Υπουργείου Παιδείας, που α) ζητά από το Πανεπιστήμιο 

Κρήτης «όπως άμεσα[!] προβεί στις απαραίτητες ενέργειες με στόχο την έγκαιρη 

ολοκλήρωση» της διαδικασίας της διαθεσιμότητας, β) προτείνει ποσοτικούς 

δείκτες «για τον υπολογισμό των κενών και πλεονασμάτων ανά κατηγορία, 

κλάδο και ειδικότητα που θα προκύψουν μετά την αξιολόγηση των δομών», και 

γ) απαιτεί την έναρξη της διαδικασίας «μοριοδότησης για σύνταξη πινάκων 

κατάταξης» επί των οποίων «θα επιλεγούν κατά φθίνουσα σειρά οι υπάλληλοι 

που θα τεθούν σε διαθεσιμότητα» (βλ. έγγραφο «Μεταρρυθμιστικές δράσεις 

Υ.Π.Α.Ι.Θ.», αρ. πρωτ. 12043/12-9-2013, σ. 1-2). 

http://www.pd.ntua.gr/wp-content/uploads/2013/08/Diathesimotites_DD.pdf
http://www.pd.ntua.gr/wp-content/uploads/2013/08/Diathesimotites_DD.pdf


 Τα ψηφίσματα της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Κρήτης στις 27/8 και 

12/9/2013 όπου δηλώνεται ρητά ότι η εφαρμογή της διαθεσιμότητας 

«παραβιάζει την αυτοτέλεια του ιδρύματος», καθώς και η «απαρέγκλιτη 

βούλησή της» α) «να αποτρέψει την διαθεσιμότητα των υπαλλήλων του» ΠΚ και 

β) να «κλιμακώσει τις αντιδράσεις της προκειμένου να προστατεύσει την 

ακαδημαϊκή και διοικητική λειτουργία του Πανεπιστημίου όσο και το δικαίωμα 

εργασίας των υπαλλήλων του». 

 Τις αποφάσεις του Συλλόγου των Διοικητικών Υπαλλήλων του ΠΚ στο Ρέθυμνο 

και του Συλλόγου Εργαζομένων του ΠΚ στο Ηράκλειο για συμμετοχή τους στην 

απεργία της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Διοικητικών Υπαλλήλων των ΑΕΙ από 16 

μέχρι 20 Σεπτεμβρίου. 

 

Αποφασίζουν: 

 Την συνέχιση της αποχής των μελών του από την Εξεταστική του 

Σεπτεμβρίου, από 14/9 μέχρι 21/9. 

 Την συμμετοχή των μελών του στην απεργία που έχει εξαγγείλει η ΑΔΕΔΥ 

για την Τετάρτη και Πέμπτη 18/19 Σεπτεμβρίου. 

 Τη σύγκλιση νέου έκτακτου ανοικτού ΔΣ των Σχολών του Ρεθύμνου την 

Παρασκευή 20/9/13, 12:00, στο αμφιθ. Δ37Α. 

 

 

Τα Διοικητικά Συμβούλια των Ενιαίων Φορέων Διδασκόντων των Σχολών του 

Ρεθύμνου. 

 


