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ΡΕΘΥΜΝΟ 2/10/2013
Η Σύγκλητος του Πανεπιστηµίου Κρήτης συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση σήµερα 2
Οκτωβρίου 2013, για να επανεξετάσει τα σοβαρά ζητήµατα που προκαλούν το καθεστώς
διαθεσιµότητας 49 διοικητικών υπαλλήλων του Ιδρύµατος και η γενικότερη πολιτική του
ΥΠΑΙΘ στον χώρο της Ανώτατης Εκπαίδευσης. Ο Πρύτανης ενηµέρωσε το σώµα για την
κατάθεση προσφυγής στο Συµβούλιο Επικρατείας για την αναστολή εκτέλεσης και την
ακύρωση της σχετικής Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ). Αναφέρθηκε, επίσης, στις
συνεχιζόµενες δράσεις στο Ηράκλειο και το Ρέθυµνο προκειµένου να ενηµερωθεί η τοπική
κοινή γνώµη για τα ανυπέρβλητα προβλήµατα του Πανεπιστηµίου µε τις πρόσφατες εξελίξεις.
Οµοίως, οι εκπρόσωποι των εργαζοµένων του Πανεπιστηµίου ενηµέρωσαν το σώµα για τις
αποφάσεις των Συλλόγων τους στο Ηράκλειο και το Ρέθυµνο να συνεχίσουν µε δυναµικές
κινητοποιήσεις µέχρι την απόσυρση της ΚΥΑ.
Η Σύγκλητος διαπίστωσε ότι όλα τα προβλήµατα από τις αποφάσεις του ΥΠΑΙΘ
εξακολουθούν να υφίστανται και να πλήττουν καίρια τη συνολική εκπαιδευτική και ερευνητική
λειτουργία του. Πιο συγκεκριµένα:
1. Η όλο και πιο άσχηµη κοινωνική και ψυχολογική κατάσταση του προσωπικού του
Ιδρύµατος από την ανάλγητη στάση και πρόσφατα, τις τιµωρητικές απειλές του
Υπουργείου.
2. Η άκριτη αφαίµαξη του διοικητικού του προσωπικού, µε τις σοβαρές κοινωνικές αλλά
και τις υλικές της συνέπειες – κίνδυνοι για την ασφάλεια φοιτητών/τριών και
προσωπικού, καθυστέρηση/παρεµπόδιση του γραµµατειακού και του άλλου
διοικητικού έργου, αποψίλωση του προσωπικού της Βιβλιοθήκης, αδυναµία φύλαξης
της δηµόσιας περιουσίας, όσο και συντήρησης και προστασίας υποδοµών και
εξοπλισµών.
3. Η νέα µείωση του Τακτικού Προϋπολογισµού, ο οποίος δεν ανταποκρίνεται πλέον
ούτε στις ανελαστικές δαπάνες του Ιδρύµατος.
4. Η έλλειψη διδακτικού προσωπικού, µε τον µη διορισµό εκλεγµένων διδασκόντων, την
κατάργηση των συµβασιούχων διδασκόντων και των αποσπασµένων εκπαιδευτικών,
που συρρικνώνουν δραστικά τα εκπαιδευτικά προγράµµατα και τα εργαστήρια των
Τµηµάτων, και απειλούν άµεσα την ποιοτική διδασκαλία που σταθερά αναγνωρίζεται
διεθνώς στο Πανεπιστήµιο Κρήτης.
Όµως παρά τη στάση του Υπουργείου, που µε τις συνεχόµενες παρεµβάσεις του
τορπιλίζει το κλίµα και οδηγεί στην αδυναµία λειτουργίας του Ιδρύµατος, το
Πανεπιστήµιο Κρήτης µε σεβασµό στις κινητοποιήσεις των εργαζοµένων διατηρεί στο
βέλτιστο δυνατόν τη λειτουργία του.
Η Σύγκλητος του Πανεπιστηµίου Κρήτης
I. Επιµένει στην απόσυρση της ΚΥΑ από τα συναρµόδια Υπουργεία, καθώς και
στη χρήση από την πλευρά του Πανεπιστηµίου κάθε ένδικου µέσου για τον σκοπό αυτό.
II. Επικύρωσε την απόφαση της Φιλοσοφικής Σχολής, της Σχολής Κοινωνικών, Οικονοµικών
και Πολιτικών Επιστηµών, και της Σχολής Επιστηµών Αγωγής να παρατείνουν την έναρξη του
χειµερινού εξαµήνου για χρονικό διάστηµα δεκαπέντε ηµερών από την ορισθείσα ηµεροµηνία
έναρξης και αναµένει τις αποφάσεις των Σχολών αυτών, ως προς την ολοκλήρωση των
εξετάσεων και την έναρξη των µαθηµάτων. Οι παραπάνω Σχολές δήλωσαν την πρόθεσή τους
να ανταποκριθούν µε το διοικητικό τους προσωπικό στα φοιτητικά προβλήµατα που έχουν
προκύψει.
III. Επικύρωσε κατά πλειοψηφία την απόφαση της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών
Επιστηµών και της Σχολής Επιστηµών Υγείας για την έναρξη του χειµερινού εξαµήνου στις 7
Οκτωβρίου 2013, µε την επισήµανση ότι αν διαπιστωθούν έµπρακτα σοβαρά προβλήµατα
που πλήττουν την ακαδηµαϊκή λειτουργία τους οι Σχολές αυτές θα επανεξετάσουν την
απόφασή τους.
ΙV. Διατυπώνει ξανά τη σταθερή και συνεχή συµπαράσταση των µελών της στις
κινητοποιήσεις των εργαζοµένων του Ιδρύµατος και εκφράζει την απόφασή της να βρίσκεται
σε συνεχή επαγρύπνηση ως προς την έκβαση των µέτρων αυτών, τα οποία αν εφαρµοστούν
διαπιστωµένα οδηγούν σε πλήρη αδυναµία διοικητικής και ακαδηµαϊκής λειτουργίας το
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Πανεπιστήµιο Κρήτης – και το ελληνικό δηµόσιο Πανεπιστήµιο εν γένει.
V. Εξουσιοδοτεί την Πρυτανεία για τη συντονισµένη συνέχιση και τον εµπλουτισµό των
δράσεων ενηµέρωσης/πληροφόρησης της κοινής γνώµης στο Ηράκλειο και το Ρέθυµνο αλλά
και της ελληνικής και διεθνούς επιστηµονικής κοινότητας, επισηµαίνοντας τους κινδύνους για
το Πανεπιστήµιο Κρήτης και ζητώντας στήριξη για την επιβίωση του Ιδρύµατος και µάλιστα τη
διατήρηση του υψηλού επιπέδου που έχει κατακτήσει παγκοσµίως.
Η Σύγκλητος εκφράζει και πάλι την απόλυτη πεποίθησή της ότι µόνο µέσα από την
ουσιαστική συλλογικότητα και σύµπνοια των µελών της πανεπιστηµιακής κοινότητας το
Πανεπιστήµιο Κρήτης θα κατορθώσει να αντιµετωπίσει, µε τους δικούς του ποιοτικούς
ακαδηµαϊκούς τρόπους, τις πολύπλευρες βολές που ήδη δέχεται. Τώρα µάλιστα που καλείται
όσο ίσως ποτέ, µαζί µε τα άλλα ακαδηµαϊκά ιδρύµατα και τον πνευµατικό κόσµο της χώρας,
να αποτελέσει δυναµικό θετικό πρότυπο στην απέλπιδα προσπάθεια της ελληνικής κοινωνίας
να αντιµετωπίσει τη χωρίς προηγούµενο κρίση που βιώνει.
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