Απάντηση των Συλλόγων Εργαζοµένων του Πανεπιστηµίου Κρήτης στο δηµοσίευµα της
26ης/9/2013 του CRETALIVE µε τίτλο «Πανεπιστήµιο Κρήτης: Απεργία ή… κοροϊδία
σε βάρος άλλων».
Σχετικά µε την ανώνυµη επιστολή που δηµοσιεύθηκε από την ιστοσελίδα
www.cretalive.gr, στις 26-9-2013 οι Σύλλογοι Εργαζοµένων του Πανεπιστηµίου
Κρήτης , απαντούν:
 Το δικαίωµα της Απεργίας δεν είναι «ΓΕΛΟΙΟ», όπως αναφέρει ο
συντάκτης της επιστολής και έχει θεσµοθετηθεί προκειµένου οι εργαζόµενοι
να εκφράσουν τις διεκδικήσεις τους και τη δυσαρέσκειά τους για
οποιαδήποτε υποβάθµιση των εργασιακών δικαιωµάτων τους.
 Ο εργαζόµενοι του Πανεπιστηµίου Κρήτης συµµετείχαν στις δύο
πενθήµερες απεργίες που προκηρύχθηκαν από την Οµοσπονδία ∆ιοικητικού
Προσωπικού Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης, ασκώντας το δικαίωµα τους να
απεργήσουν και µε επίγνωση πως αυτό συνεπάγεται µισθολογικές
περικοπές.
 Η έκδοση της πρόσφατης Κοινής Υπουργικής Απόφασης που θέτει σε
διαθεσιµότητα 49 υπαλλήλους του Πανεπιστηµίου Κρήτης, αφήνει το
Πανεπιστήµιο παντελώς χωρίς Φύλαξη και Τεχνικούς Ασφαλείας και
συνεισφέρει στη συνολική µείωση του διοικητικού προσωπικού του, µαζί µε
τις τελευταίες και τις επικείµενες συνταξιοδοτήσεις κατά περίπου 40% από
το 2010. Αυτό το γεγονός σε συνδυασµό µε τη συνεχή συρρίκνωση του
Προϋπολογισµού του Ιδρύµατος ο οποίος από το 2006 έχει µειωθεί κατά
65%, οδήγησε την Σύγκλητο του Π.Κ. σε µια απόφαση αναβολής της
έναρξης του χειµερινού εξαµήνου.
 Η απόφαση της Συγκλήτου του Π.Κ. δεν αποτελεί ένα «διοικητικό τρικ»,
για να µη χάσουν οι εν δυνάµει απεργοί τα ηµεροµίσθια τους, αλλά την
κοινή διαπίστωση ότι: ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ∆ΕΝ ∆ΥΝΑΤΑΙ
ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕΙ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΛΕΙΨΗΣ
ΠΟΡΩΝ.
 Κατά τη διάρκεια της αναστολής λειτουργίας του Ιδρύµατος, οι εργαζόµενοι
βρίσκονται παρόντες, υπερβαίνοντας οποιοδήποτε συµβατικό ωράριο για να
περιφρουρήσουν την Ακαδηµαϊκή και Επιστηµονική περιουσία για την
οποία το Υπουργείο προφανώς αδιαφορεί, να ενηµερώσουν τον κόσµο
µέσα και έξω από τα όρια της τοπικής κοινωνίας και να δώσουν τον δικό
τους αγώνα ενάντια στην υποβάθµιση του θέµατος από τα Μέσα Μαζικής
Ενηµέρωσης. Επίσης φροντίζουν παρά την αναστολή, να διεκπεραιώνονται
υπερεπείγοντα πανεπιστηµιακά θέµατα.
 Όταν και εάν το Πανεπιστήµιο Κρήτης επιστρέψει σε κανονική λειτουργία,
σίγουρα οι όποιες καθυστερηµένες πληρωµές θα διεκπεραιωθούν. Το
ζητούµενο είναι εάν το ∆ηµόσιο και πολυβραβευµένο Πανεπιστήµιο Κρήτης
θα επιτελεί τον ίδιο ρόλο ή αν θα αποτελεί παρελθόν για την Κρήτη και την
Ελληνική Εκπαίδευση.
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