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Ρέθυμνο 11/10/2013
Τα συλλογικά όργανα του Πανεπιστημίου (Σύγκλητος, ΓΣ Τμημάτων και Σχολών) αλλά
και τα συνδικαλιστικά όργανα των Ενιαίων Φορέων Διδασκόντων και των διοικητικών
υπαλλήλων έχουν διαπιστώσει ότι:
(1) το Πανεπιστήμιο Κρήτης δεν μπορεί να λειτουργήσει λόγω της μεγάλης μείωσης του
προσωπικού του που προβλέπει η ΚΥΑ για τη διαθεσιμότητα των διοικητικών υπαλλήλων.
(2) Ο νόμος και η σχετική ΚΥΑ για τη διαθεσιμότητα παραβιάζουν τη Συνταγματικά
κατοχυρωμένη αυτοδιοίκηση των ΑΕΙ.
(3) Η διαδικασία για τη διαθεσιμότητα που προσπαθεί να υλοποιήσει το ΥΠΑΙΘ
παραβιάζει ακόμη και τον ίδιο το νόμο για τη διαθεσιμότητα, καθώς αγνοεί τις
τεκμηριωμένες αξιολογήσεις δομών και προσωπικού του Π.Κ. με βάση τις οποίες δεν
υπάρχει πλεονάζον προσωπικό στο Π.Κ. Αντίθετα διαπιστώνεται τεκμηριωμένα μεγάλο
έλλειμμα στο διοικητικό προσωπικό.
Αυτά συνιστούν ορισμένες μόνο από τις πολλαπλές παρανομίες της διαθεσιμότηταςαπόλυσης διοικητικών υπαλλήλων του Π.Κ. που προσπαθεί να επιβάλλει το ΥΠΑΙΘ.
Εξαιτίας αυτών το Π.Κ., όπως και τα άλλα θιγόμενα Πανεπιστήμια, προσέφυγαν σε πολλά
επίπεδα της δικαιοσύνης ζητώντας την προστασία της από της έκνομες ενέργειες του
ΥΠΑΙΘ.
Ειδικότερα η μοριοδότηση των υπαλλήλων, στα πλαίσια της διαθεσιμότητας είναι σε
πολλά σημεία της άδικη, παράλογη καθώς και ανυπέρβλητα ασαφής. Αυτά επισημαίνονται σε
σχετικά έγγραφα που απέστειλε το Π.Κ. και άλλα Πανεπιστήμια στο ΥΠΑΙΘ, τονίζοντας ότι
δεν είναι δυνατή η ορθή και άρτια συλλογή και αποστολή των στοιχείων που ζητά το
ΥΠΑΙΘ. Θα πρέπει να επισημανθεί ότι η συλλογή και αποστολή ατελών, εσφαλμένων ή
ακατάλληλων στοιχείων θα έχει ως συνέπεια να αδικηθούν κατάφωρα ορισμένοι διοικητικοί
υπάλληλοι, με διακύβευμα την ίδια τη δουλειά τους.
Το Υπουργείο, αντί να απαντήσει στις εύλογες αιτιάσεις του Πανεπιστημίου Κρήτης,
επέλεξε, σε μια κατάσταση πανικού και επίδειξης αυταρχισμού, να αφήσει να αιωρείται η
άτοπη απειλή του Εισαγγελέα και ταυτόχρονα να επινοήσει τη νέα διαδικασία της
«αυτομοριοδότησης» των υπαλλήλων, μια διαδικασία που δημιουργεί ακόμη σοβαρότερα
προβλήματα από την προηγούμενη.
Λαμβάνοντας υπ’ όψη όλα αυτά, το σύνολο των αποφάσεων των συλλογικών οργάνων
της Πανεπιστημιακής κοινότητας του Πανεπιστημίου Κρήτης καθώς και τις θέσεις και
προτάσεις των άλλων πανεπιστημίων, τα ΔΣ των Ενιαίων Φορέων Διδασκόντων των Σχολών
του Ρεθύμνου συντασσόμαστε με τις αποφάσεις της ΓΣ των διοικητικών υπαλλήλων της 1010-2013 ότι τα στοιχεία μοριοδότησης των διοικητικών υπαλλήλων του Πανεπιστημίου
Κρήτης δεν πρέπει να αποσταλούν στο ΥΠΑΙΘ.
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