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Η Συνέλευση του Τµήµατος Πολιτικής Επιστήµης του Πανεπιστηµίου
Κρήτης συνήλθε, µετά από εισήγηση της Συγκλήτου, σε έκτακτη
συνεδρίαση (υπ΄ αριθ. 128) τη ∆ευτέρα 23.9.2013, µε µόνο θέµα «τη
διαµόρφωση στρατηγικής του Ιδρύµατος απέναντι στην επικείµενη
αποµάκρυνση διοικητικών υπαλλήλων του» και, αφού συζήτησε διεξοδικά
το εν λόγω θέµα και τις γενικότερες επιπτώσεις του στη λειτουργία του
Τµήµατος και του Πανεπιστηµίου Κρήτης, θεωρεί ότι:

Με την εξαγγελθείσα κυβερνητική απόφαση να τεθούν σε διαθεσιµότητα
διοικητικοί υπάλληλοι από οκτώ κορυφαία πανεπιστηµιακά ιδρύµατα της
χώρας, η κυβέρνηση δείχνει πλέον να µη περιορίζεται στην αποδόµηση
του κοινωνικού κράτους αλλά και να προχωρεί στην εκποίηση των
δηµοσίων αγαθών.
Μετά την προχειρότητα του σχεδιασµού και την ανεπιτυχή, όπως
αποδείχτηκε στην πράξη, εφαρµογή του σχεδίου «Αθηνά», η κυβερνητική
απόφαση να τεθούν σε διαθεσιµότητα διοικητικοί υπάλληλοι έρχεται να
προστεθεί σε µια σειρά επιθετικών µέτρων που υπονοµεύουν πλήρως τη
λειτουργία των πανεπιστηµιακών ιδρυµάτων. Η δραµατική περιστολή των
ιδρυµατικών προϋπολογισµών, οι επαναλαµβανόµενες οριζόντιες και
πλήρως ανορθολογικές περικοπές µισθών, η αναστολή διορισµών
εκλεγµένων µελών ∆ΕΠ, η κατάργηση του θεσµού των συµβασιούχων
του Π.∆. 407/1980 και η ουσιαστική αναίρεση της συνταγµατικής ρήτρας
αυτοδιοίκησης των ΑΕΙ συνθέτουν τη ζοφερή εικόνα της κυβερνητικής
πολιτικής για την τριτοβάθµια εκπαίδευση.
Μέσα σε αυτή τη δραµατική κατάσταση που προκαλούν τα παραπάνω
µέτρα για την πανεπιστηµιακή εκπαίδευση γενικότερα και το
Πανεπιστήµιο Κρήτης ειδικότερα και λαµβάνοντας υπόψη:
-

το οµόφωνο ψήφισµα της έκτακτης Συγκλήτου του Πανεπιστηµίου
Κρήτης της 20ης Σεπτεµβρίου 2013,

-

τις αποφάσεις των Συλλόγων ∆ιοικητικού Προσωπικού,

-

και την ανακοίνωση των εξωτερικών µελών του Συµβουλίου
∆ιοίκησης του Πανεπιστηµίου Κρήτης,

η έκτακτη Συνέλευση του Τµήµατος Πολιτικής Επιστήµης αποφασίζει
οµόφωνα ότι:
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-

συστρατεύεται στο δίκαιο αγώνα των διοικητικών υπαλλήλων του
Πανεπιστηµίου Κρήτης,

-

υιοθετεί το περιεχόµενο του ανωτέρω ψηφίσµατος της Συγκλήτου
και της ανακοίνωσης των εξωτερικών µελών του Συµβουλίου
∆ιοίκησης του Πανεπιστηµίου Κρήτης,

-

στηρίζει τα όργανα ∆ιοίκησης του Πανεπιστηµίου Κρήτης στην
κλιµάκωση των ενεργειών που θα κριθούν απαραίτητες για την
αποτροπή της εφαρµογής αυτού του καταστροφικού µέτρου,

-

κάνει έκκληση στα όργανα ∆ιοίκησης του Πανεπιστηµίου Κρήτης
να µη συντάξουν και αποστείλουν πίνακες συνδροµής κριτηρίων
σε ψηφιακή µορφή, σύµφωνα µε την ΥΑ ∆ΙΠΙ∆∆/Β.2/2/οικ.21634
(ΦΕΚ Β΄ 1914/7-8-13): Καθορισµός της διαδικασίας επιλογής των
υπαλλήλων που τίθενται σε διαθεσιµότητα, των κριτηρίων επιλογής
και κατάταξής τους, τον τρόπο µοριοδότησής τους και ρύθµιση
ζητηµάτων λειτουργίας του Τριµελούς Συµβουλίου του άρθρου 5
παρ. 3 του ν. 4024/2011 και των Τριµελών Ειδικών Υπηρεσιακών
Συµβουλίων, σε περίπτωση που εκδοθεί η ΚΥΑ,

-

δηλώνει ότι στο Τµήµα Πολιτικής Επιστήµης όχι µόνο δεν υπάρχει
πλεονάζον διοικητικό προσωπικό, αλλά αντίθετα το υφιστάµενο
προσωπικό δεν επαρκεί παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειές του
για τις ανάγκες του Τµήµατος,

-

καλεί τα µέλη, το προσωπικό και τους φοιτητές του σε
επαγρύπνηση για την προάσπιση του δηµόσιου χαρακτήρα της
πανεπιστηµιακής παιδείας και της βιωσιµότητας του ιδρύµατος,

-

θα προχωρήσει στην ενηµέρωση των φοιτητών σε συνεργασία µε
τα άλλα Τµήµατα της Σχολής Κοινωνικών, Οικονοµικών και
Πολιτικών Επιστηµών.

Ακριβές απόσπασµα
Ρέθυµνο, 23 Σεπτεµβρίου 2013

Η Πρόεδρος του Τµήµατος
Ήβη-Αγγελική Μαυροµούστακου
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