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Ηράκλειο, 22 Σεπτεµβρίου 2013 

Ανακοίνωση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Ενιαίου Συλλόγου των Καθηγητών του Πανεπιστηµίου 

Κρήτης στο Ηράκλειο συγκάλεσε Γενική Συνέλευση των µελών του Συλλόγου στις 20 

Σεπτεµβρίου 2013 µε θέµα την ανακοίνωση της διαθεσιµότητας εργαζοµένων του 

Πανεπιστηµίου Κρήτης, τη συνολική επίθεση της κυβέρνησης στην ∆ηµόσια Ανώτατη 

Εκπαίδευση στην Ελλάδα και τη συµµετοχή του Συλλόγου στις κινητοποιήσεις. 

Με βάση τις παρεµβάσεις, τοποθετήσεις και τις προτάσεις των µελών µας ανακοινώνουµε 

ότι: 

Όπως έχουµε δηλώσει µε προηγούµενη ανακοίνωση µας, είµαστε αλληλέγγυοι µε τους 

υπαλλήλους του Πανεπιστηµίου που τίθενται, αυθαίρετα και άδικα, σε διαθεσιµότητα και 

σε αντίθεση µε τη τεκµηριωµένη θέση του Πανεπιστηµίου Κρήτης ότι η µείωση του 

διοικητικού προσωπικού θα επιφέρει ανυπέρβλητα προβλήµατα στη λειτουργία του. Ως εκ 

τούτου, είµαστε σύµφωνοι µε τη στρατηγική της ∆ιοίκησης του Πανεπιστηµίου και 

στηρίζουµε τη στάση της απέναντι στις µεθοδεύσεις της ηγεσίας του Υπουργείου 

Παιδείας.   

Αποφασίζουµε να προχωρήσουµε σε περαιτέρω κινητοποιήσεις και συγκεκριµένα: 

1. Να διοργανώσουµε εκδήλωση στο κέντρο της πόλης από κοινού µε τους Συλλόγους 

εργαζοµένων Π.Κ. στο Ηράκλειο µε στόχο την ενηµέρωση της τοπικής κοινωνίας για 

το επίµαχο θέµα και τη συσπείρωση της ακαδηµαϊκής µας κοινότητας. 

2. Να στείλουµε ανοικτή επιστολή στους εκπροσώπους του κοινοβουλίου από την 

Περιφέρεια Κρήτης όπου θα ζητούµε τη ρητή και κατηγορηµατική θέση τους κατά 

των παρεµβάσεων της Πολιτείας που στοχοποιούν το Πανεπιστήµιο Κρήτης. 

3. Να συγκεντρώσουµε υπογραφές από διακεκριµένους επιστήµονες ηµεδαπής και 

αλλοδαπής σε επιστολή στήριξης του Πανεπιστηµίου µας µε βάση τα επιτεύγµατά 

του και τη µέχρι σήµερα διακεκριµένη ακαδηµαϊκή του παρουσία. 

4. Να εξουσιοδοτηθεί το ∆.Σ. να διοργανώσει την ενίσχυση ταµείου αλληλεγγύης των 

εργαζοµένων στο Πανεπιστήµιο. 

5. Να εξουσιοδοτηθεί το ∆.Σ. να αναλάβει πρωτοβουλίες για περαιτέρω κινητοποιήσεις, 

ανάλογα µε τις εξελίξεις.  

Για το ∆.Σ. 

Ο Πρόεδρος, 

Καθηγητής Χάρης Κατερινόπουλος 

Ο Γραµµατέας, 

Καθηγητής Τάσος Φιλαλήθης 

 


