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Η Γενική Συνέλευση του Συλλόγου Ε.Τ.Ε.Π. του Πανεπιστημίου Κρήτης στη σημερινή 
έκτακτη συνεδρίασή της με μοναδικό θέμα τη στάση μας ενόψει της μεθαυριανής συνεδρίασης 
της  Συγκλήτου  του  Π.Κ.  μετά  και  την  οριστική  έκδοση,  από  το  Υπουργείο,  των  σχετικών 
αποφάσεων  εφαρμογής  του  μέτρου  της  διαθεσιμότητας-κινητικότητας  των  διοικητικών 
υπαλλήλων στο πανεπιστήμιό μας, αφού συζήτησε διεξοδικά τα γεγονότα και τις γενικότερες 
επιπτώσεις τους, ομόφωνα αποφάσισε και κατέληξε στα παρακάτω:

-  Παραμένει η διαπίστωση μας, στο πλαίσιο των προηγούμενων αποφάσεων της Συγκλήτου, 
ότι το Υ.ΠΑΙ.Θ., με τις ενέργειές του, έχει εξαναγκάσει το Πανεπιστήμιο Κρήτης σε αδυναμία 
διοικητικής  και  ακαδημαϊκής  λειτουργίας,  πιο  συγκεκριμένα  σε  αδυναμία  εγγραφής  των 
νεοεισαχθέντων φοιτητών,  διεξαγωγής εξετάσεων,  ορκωμοσίας  πτυχιούχων και  γενικώς 
κάθε  άλλης  ακαδημαϊκής  και  διοικητικής  λειτουργίας  και  παροχής  κοινωνικού  έργου, 
καθώς και ανταπόκρισης στις υποχρεώσεις του. Να σημειωθεί ότι η πλήρης παράβλεψη της 
αναγκαιότητας  των  θέσεων  εργασίας  που  περικόπτονται,  καθώς  και  της  συγκριτικής 
αξιολόγησής  τους,  έρχεται  σε  πλήρη  αντίθεση  με  τη  λογική  και  οικονομική  διαχείριση 
δημοσίων πόρων και έτσι είναι αναποτελεσματική. 
-  Ως εκ τούτου, οι καταστροφικές επιπτώσεις που θα επιφέρει για το Π.Κ. η διαθεσιμότητα 
σαράντα  εννέα  (49)  διοικητικών  υπαλλήλων  του  (βάσει  της  υπ'αριθμ.  135211/Β2  Κοινής 
Υπουργικής  Απόφασης  των  Υπουργών  Διοικητικής  Μεταρρύθμισης  και  Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης  και  Παιδείας  και  Θρησκευμάτων  —  υπ'αριθμ.  2384/  24.9.2013  Φ.Ε.Κ.) 
αποδιαρθρώνουν  απόλυτα  το  διοικητικό  μηχανισμό  με  επακόλουθες  συνέπειες  σε  όλο  το 
υπόλοιπο  προσωπικό  του  Π.Κ.,  καταστρατηγώντας  κατάφωρα  την  συνταγματικώς 
κατοχυρωμένη αυτοδιοίκησή του.
-  Είναι  σαφές ότι οι  αγωνιστικές κινητοποιήσεις δεν πρόκειται να σταματήσουν και ότι  τα 
Ιδρύματα  δε  θα  μπορέσουν  να  λειτουργήσουν  αν  δεν  ανακληθούν  οι  διαθεσιμότητες  – 
απολύσεις του προσωπικού των ΑΕΙ και δεν αποσυρθεί η σχετική Κ.Υ.Α. 
-  Δηλώνουμε ότι παραμένουμε ενωμένοι και αποφασισμένοι να αντισταθούμε με κάθε μέσο σε 
κάθε πολιτική που επιχειρεί να καταλύσει βίαια το Δημόσιο Πανεπιστήμιο και στην κατεύθυνση 
αυτή δηλώνουμε έμπρακτη στήριξη στον αγώνα των υπαλλήλων.

Προτείνουμε:
-  η Σύγκλητος του Π.Κ. να συνεχίσει να υποστηρίζει τον αγώνα των διοικητικών υπαλλήλων 
για την αναστολή των επώδυνων μέτρων, κηρύσσοντας αναστολή διοικητικής και ακαδημαϊκής 
λειτουργίας του ιδρύματος.
-  τα μέλη μας να συνεχίσουμε με δυναμικότερη παρουσία και κλιμάκωση των αντιδράσεων μας 
(συμμετοχή  στις  απεργιακές  κινητοποιήσεις  της  ΠΟΕΤΕΠ-ΑΔΕΔΥ  κ.α.)  καθώς  και  να 
συνεχίζουμε  να  είμαστε  παρόντες  και  ενεργοί  σε  όλες  τις  δράσεις  των  εργαζομένων  του 
Πανεπιστημίου Κρήτης, ευρισκόμενοι στους χώρους του Πανεπιστημίου Κρήτης ή/ και στους 
χώρους Δράσης – Εκδηλώσεων,  ώστε να διατηρήσουμε και να ενισχύσουμε τη συσπείρωση 
όλων των μελών της Ακαδημαϊκής Κοινότητας στην κατεύθυνση της ενημέρωσης της κοινής 
γνώμης.
Ειδικά για το Ρέθυμνο συμμετέχουμε στο «Ανοικτό Κοινωνικό Πανεπιστήμιο».

Απαιτούμε να μην υπάρξει καμία διαθεσιμότητα, καμία απόλυση.
Απαιτούμε προσλήψεις μόνιμου διδακτικού και υποστηρικτικού προσωπικού για την 

κάλυψη των αυξημένων αναγκών του Π.Κ.
Απαιτούμε αυξήσεις στους μισθούς και τις συντάξεις μας.

ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΙΔΕΙΑ!

Την  επομένη  της  συνεδρίασης  της  Συγκλήτου,  θα  επαναληφτεί  συνέλευση  που  θα 
επανεκτιμήσει την κατάσταση και θα συγκεκριμενοποιήσει τις δράσεις που θα ακολουθήσουν.


