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 Η Γενική Συνέλευση του Τµήµατος του Τµήµατος Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών 

Πανεπιστηµίου Κρήτης συνήλθε, µετά από πρόσκληση της Συγκλήτου, σε έκτακτη συνεδρίαση τη 

∆ευτέρα 23-9-2013, µε µόνο θέµα την επικείµενη διαθεσιµότητα διοικητικών υπαλλήλων του 

Ιδρύµατος.  

Τα µέλη της ΓΣ συζήτησαν διεξοδικά το θέµα και τις γενικότερες επιπτώσεις του στη λειτουργία του 

Τµήµατος και του Πανεπιστηµίου Κρήτης, οι οποίες κρίνονται καταλυτικές, και κατέληξαν στα 

παρακάτω: 
 

- Αποφασίζουν οµόφωνα τη στήριξη της απόφασης της Συγκλήτου για προσωρινή αναστολή της 

διοικητικής λειτουργίας του Ιδρύµατος, η οποία κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση.  

- Κρίνουν ότι η συνέχιση της αναστολής λειτουργίας του Ιδρύµατος είναι αναπόφευκτη, καθώς 

η λειτουργία του Πανεπιστηµίου Κρήτης γίνεται εκ των πραγµάτων αδύνατη, εφόσον ισχύσει η 

διαθεσιµότητα του διοικητικού προσωπικού του – όπως άλλωστε υποδεικνύει η τεκµηριωµένη 

αξιολόγηση των διοικητικών δοµών που απέστειλε το Πανεπιστήµιο στο ΥΠΑΙΘ. Απαιτείται δε 

περαιτέρω κλιµάκωση των κινητοποιήσεων της πανεπιστηµιακής µας κοινότητας µε στόχο 

την αποτροπή του λειτουργικού µαρασµού του Πανεπιστηµίου µας, στον οποίο θα οδηγήσει η 

αυθαίρετη αποµάκρυνση διοικητικών υπαλλήλων.  

- Θεωρούν ότι η αποψίλωση του διοικητικού προσωπικού του Πανεπιστηµίου Κρήτης, 

ταυτόχρονα µε αυτήν των µεγαλύτερων Πανεπιστηµίων της χώρας, είναι η αρχή µιας επιθετικής 

πολιτικής στη δηµόσια παιδεία που δεν θα αφήσει αλώβητο και το εκπαιδευτικό προσωπικό. 

- Στα πλαίσια αυτά, ζητούν από τη Σύγκλητο και την Πρυτανεία του Πανεπιστηµίου να προβούν 

σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για τον συντονισµό των δράσεών µας µε τα άλλα 

πανεπιστηµιακά ιδρύµατα, ώστε να υπάρξει κοινό µέτωπο αντίδρασης απέναντι στις 

διαφαινόµενες αρνητικές εξελίξεις για το σύνολο της ανώτατης παιδείας της χώρας. 

- Προτείνουν επίσης την ανάληψη κοινών δράσεων µε άλλους θεσµικούς και κοινωνικούς 

φορείς σε τοπικό αλλά και εθνικό επίπεδο, 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 

ζωντανού πανεπιστηµίου, ανοικτού στην κοινωνία και στην πρόκληση της γνώσης. 

- Αποφασίζουν τη διοργάνωση εκδήλωσης για την ενηµέρωση των πρωτοετών και των άλλων 

φοιτητών του Τµήµατος, την Πέµπτη 26/9/2013, ώρα 12:00 το µεσηµέρι, στον χώρο της 

Φιλοσοφικής Σχολής, µε αντικείµενο τα προβλήµατα της δηµόσιας Παιδείας σήµερα. 

- Στο ίδιο πνεύµα της ανάπτυξης εναλλακτικών εκπαιδευτικών/πολιτιστικών 

δραστηριοτήτων για όσο διάστηµα χρειαστεί να διαρκέσει η αναστολή λειτουργίας του 

Ιδρύµατος, προτείνουν τη διεξαγωγή αντιµαθηµάτων και εκδηλώσεων/συζητήσεων 

προβληµατισµού και ενηµέρωσης, καθώς και άλλων πολιτιστικών εκδηλώσεων, ξεκινώντας από 

τη Φιλοσοφική Σχολή, αλλά επίσης σε συντονισµό µε τις Κοσµητείες και τα άλλα Τµήµατα των 

Σχολών του Πανεπιστηµίου.  


