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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Την Πέµπτη 3 Οκτωβρίου συγκλήθηκε έκτακτο ανοικτό ∆Σ των Ενιαίων Φορέων ∆ιδασκόντων 

(ΕΦ∆) των Σχολών του Ρεθύµνου όπου συζητήθηκαν διεξοδικά και λήφθηκαν αποφάσεις για δύο 

τρέχοντα ζητήµατα:  

α) Την απόφαση των Προέδρων των ΕΦ∆ να αποχωρήσουν από τη συνεδρίαση 319/2-10-13 της 

Συγκλήτου 

β)  Ενέργειες για το θέµα της ∆ιαθεσιµότητας Υπαλλήλων του Πανεπιστηµίου Κρήτης. 

Συγκεκριµένα: 

 

(α) Την Τετάρτη 2 Οκτωβρίου, οι Πρόεδροι και µέλη των ∆.Σ. των ΕΦ∆ των Σχολών Ρεθύµνου 

προσήλθαν στο κτίριο της Πρυτανείας στο Ρέθυµνο, έπειτα από επίσηµη πρόσκληση του 

Πρύτανη, προκειµένου να εκφράσουν τις θέσεις των Συλλόγων τους στη Σύγκλητο που είχε 

συγκληθεί εκτάκτως λόγω των σοβαρότατων λειτουργικών προβληµάτων που προκύπτουν στο 

Πανεπιστήµιο Κρήτης εξαιτίας της διαθεσιµότητας σηµαντικού µέρους του ∆ιοικητικού του 

Προσωπικού.  

Σύµφωνα µε την Ηµερήσια ∆ιάταξη, όπως αυτή κοινοποιήθηκε στην επίσηµη πρόσκληση  προς 

τους Προέδρους των ∆Σ, τα θέµατα συζήτησης ήταν τα εξής: 

1. Ενηµέρωση της Συγκλήτου για το θέµα της ∆ιαθεσιµότητας Υπαλλήλων του 

Πανεπιστηµίου Κρήτης – Κ.Υ.Α. Αριθ. 135211/Β2/23.09.13 (ΦΕΚ τ.Β/2384/24.09.13): 

Ενέργειες του Ιδρύµατος. 

2. Κατανοµή θέσεων Έκτακτου ∆ιδακτικού Προσωπικού. 

3. Ακαδηµαϊκό Ηµερολόγιο 2013-2014. 

Μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης συγκλήθηκε έκτακτο ανοικτό ∆.Σ όλων των Σχολών 

Ρεθύµνου στις 1/10/13 ώστε να διαµορφωθούν θέσεις και προτάσεις για την αντιµετώπιση της 

διαθεσιµότητας. 

Λίγο πριν την έναρξη της συνεδρίασης της Συγκλήτου, και πριν από τη προσέλευση των 

Συγκλητικών, ο ίδιος Πρύτανης ενηµέρωσε τους Προέδρους των ∆Σ ότι θα αντιστραφεί η σειρά 

συζήτησης των θεµάτων, µε πρώτο αυτό του Ακαδηµαϊκού Ηµερολογίου. Επιπλέον, ισχυρίστηκε ότι 

δεν έχουν δικαίωµα να είναι παρόντες κατά τη συζήτηση των θεµάτων 3 και 2 µε την αιτιολόγηση 

ότι αυτά δεν αφορούν ένα συνδικαλιστικό όργανο, σε αντίθεση µε το θέµα 1.  

Αργότερα, κατά τη συζήτηση του θέµατος 1, κλήθηκαν οι Πρόεδροι των ∆Σ να παρευρεθούν 

και να τοποθετηθούν σε µια ήδη διαµορφωµένη κατάσταση, όπου η Σύγκλητος µε οριακή 

πλειοψηφία (6 στις 11 ψήφους), είχε επικυρώσει το αίτηµα των Σχολών Επιστηµών Υγείας, και 

Θετικών και Τεχνολογικών Επιστηµών για επανέναρξη της λειτουργίας τους. Οι πρόεδροι των ∆Σ 

βρέθηκαν εξ απροόπτου σε µια κατάσταση όπου για ένα θέµα συζήτησης (η δυνατότητα 

επαναλειτουργίας του Πανεπιστηµίου Κρήτης, δεδοµένης της προηγούµενης απόφασης της 

Συγκλήτου στις 25/9/13, σύµφωνα µε την οποία έχει διαπιστωθεί «πλήρης αδυναµία διοικητικής 

και ακαδηµαϊκής λειτουργίας του ΠΚ») είχαν ληφθεί επιµέρους αποφάσεις (επικύρωση του 

αιτήµατος για επαναλειτουργία δύο Σχολών), προκαταλαµβάνοντας έτσι την απόφαση για το 

µείζον θέµα της διαθεσιµότητας.  

Οι Πρόεδροι των ∆Σ επεσήµαναν ότι η υιοθετηθείσα διαδικασία (η οποία όπως εντόνως 

επισηµάνθηκε, δεν ετέθη για ψηφοφορία στο Σώµα της Συγκλήτου) οδηγεί στο εξής παράδοξο: 

Καθώς δεν αναιρέθηκε κατά τη προηγηθείσα συζήτηση - και άρα εξακολουθεί να ισχύει - η 

προηγούµενη απόφαση της Συγκλήτου στις 25/9/13, σύµφωνα µε την οποία έχει διαπιστωθεί η 

αδυναµία συνολικής λειτουργίας του Ιδρύµατος εξαιτίας της επαπειλούµενης «διαθεσιµότητας» 



και το ΠΚ έχει προσφύγει δικαστικά κατά της σχετικής ΚΥΑ για τον ίδιο λόγο, οι Σχολές του 

Ηρακλείου να ξεκινούν κανονικά την εκπαιδευτική διαδικασία. 

Ως εκ τούτου, οι Πρόεδροι των ∆Σ αποχώρησαν από τη Σύγκλητο, αφού εξέφρασαν την έντονη 

διαφωνία και δυσφορία τους για τη διαδικασία συζήτησης και λήψης αυτών των αποφάσεων από 

το Ανώτατο ∆ιοικητικό Όργανο του Πανεπιστηµίου. 

Όπως επισηµάνθηκε και από τους συµµετέχοντες στο Ανοικτό ∆Σ, τακτικές, όπως η 

συγκεκριµένη του κ. Πρύτανη, προκαλούν βάσιµες σκέψεις και απόψεις για την διαµόρφωση και 

εφαρµογή στρατηγικών µε έντονα τα στοιχεία συγκεντρωτισµού. Επιπλέον, ως προς τις 

επιπτώσεις τους, τέτοιες τακτικές απειλούν να επιφέρουν πλήγµατα ή ακόµα και διχασµό στο 

ενιαίο του Πανεπιστηµίου Κρήτης. Μάλιστα, ήδη την επόµενη της Συγκλήτου, τοπική εφηµερίδα 

του Ρεθύµνου τιτλοφορεί το σχετικό ρεπορτάζ της µε τη φράση «Ρήξη στο Πανεπιστήµιο Κρήτης 

µε αφορµή τη διαθεσιµότητα». 

 

(β) Στη συζήτηση του θέµατος περί «διαθεσιµότητας» του ∆ιοικητικού Προσωπικού, για άλλη 

µια φορά τονίστηκαν τα τεράστια, ίσως και ανυπέρβλητα λειτουργικά προβλήµατα που αυτή 

δηµιουργεί στο Πανεπιστήµιο Κρήτης συνολικά. Ως εκ τούτου, ο αγώνας για την αποτροπή της θα 

πρέπει να είναι κοινός και ενιαίος για το σύνολο της Πανεπιστηµιακής Κοινότητας. Οι 

συµµετέχοντες Πρόεδροι Τµηµάτων και Κοσµήτορες δήλωσαν ότι γι’ αυτό το λόγο θα 

συγκαλέσουν την ερχόµενη εβδοµάδα έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις Τµηµάτων ή/και Σχολών. 

 

Τα ∆ιοικητικά Συµβούλια  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


