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Στο ανοικτό Δ.Σ. των Ενιαίων Φορέων Διδασκόντων των Σχολών του Ρεθύμνου που
συνεδρίασε την Παρασκευή 6 Σεπτεμβρίου διατυπώθηκαν οι παρακάτω απόψεις:
•

•

•

1

Εκφράστηκε για μια ακόμη φορά η αλληλεγγύη προς το Διοικητικό Προσωπικό του
Πανεπιστημίου Κρήτης, το οποίο οδηγείται με συνοπτικές διαδικασίες σε καθεστώς
διαθεσιμότητας - απόλυσης σε μια περίοδο που η υποστελέχωση των υπηρεσιών, η
έλλειψη πόρων, και η γενικότερη συρρίκνωση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης απαιτεί
μια ριζικά αντίθετη προσέγγιση από αυτήν που ακολουθεί η κυβέρνηση και το αρμόδιο
Υπουργείο.
Εκφράστηκε η ανάγκη συσπείρωσης ολόκληρου του Πανεπιστημίου Κρήτης για να
αποτραπεί αυτό που χωρίς δυναμική αντίδραση και μακροχρόνιο αγώνα φαίνεται
αναπόφευκτο: η μετατροπή του σε ένα μηχανισμό που θα αναπαράγει μια κοινωνία
«απασχολήσιμων ανέργων», υποταγμένων μισθωτών και αδίστακτων εργοδοτών, μια
κοινωνία στην οποία το Δημόσιο Πανεπιστήμιο, είτε θα φυτοζωεί τρώγοντας τις σάρκες
του, είτε θα μεταλλαχθεί σε όργανο υλοποίησης μνημονιακών πολιτικών το οποίο αντί
να υπηρετεί τους πολίτες, θα λογοδοτεί στους χρηματοδότες.
Στο πλαίσιο αυτό, οι Πρυτανικές Αρχές και η Διοίκηση του ΠΚ πρέπει έμπρακτα να
στηρίξουν το υποψήφιο για διαθεσιμότητα\απόλυση προσωπικό του Ιδρύματος –
σήμερα είναι οι διοικητικοί υπάλληλοι, αύριο τα μέλη ΔΕΠ, ΕΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ, μεθαύριο
οι ίδιες οι «αυτοδιοίκητες» αρχές του - αρνούμενες να συμμορφωθούν με τις
εκβιαστικές λογικές του Υπουργείου. Oι Πρυτανικές Αρχές και η Διοίκηση του
Πανεπιστημίου πρέπει να αντιληφθεί ότι οποιαδήποτε, έστω και προσχηματική,
συμμόρφωση προς αυτήν την κατεύθυνση, παρέχει νομιμοποιητικό άλλοθι στην
πολιτική ηγεσία για να προχωρήσει στις πράξεις διαθεσιμότητας, όπως αυτές
τεκμαίρονται από τον νόμο περί διαθεσιμότητας1 και τις κατ’ εξουσιοδότησή του
εκδοθείσες Υπουργικές Αποφάσεις του υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης2. Για το
σκοπό αυτό, δεν αρκεί η πρόσφατη διαβεβαίωση της Πρυτανείας ότι το Πανεπιστήμιο
Κρήτης δεν πρόκειται να προχωρήσει σε μοριοδότηση του προσωπικού του, και ότι θα
χρησιμοποιήσει όλα τα ένδικα μέσα ώστε να δικαιωθούν οι οσονούπω τιθέμενοι σε
καθεστώς διαθεσιμότητας/απόλυσης. Απαιτείται και η μη αποστολή του σχεδίου νέου
οργανογράμματος, πολύ περισσότερο μάλιστα που το τελευταίο είχε εγκριθεί στο
πλαίσιο χρηματοδοτούμενου από το ΕΣΠΑ έργου3 και μόνο υπό την αίρεση ότι
επρόκειτο για ένα χρήσιμο εργαλείο για την αυτογνωσία του Ιδρύματος και την συνεχή
προσπάθεια εξορθολογισμού και βελτίωσης της λειτουργίας του, και κυρίως, διότι
πέραν των όποιων προτάσεων αναβάθμισης της λειτουργίας του, αποτελεί δυνητικά
ένα εργαλείο στα χέρια του Υπουργείου για την κατάργηση θέσεων προσωπικού,
ακόμη και για την κατάργηση ολόκληρων δομών του ΠΚ.
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Το διδακτικό προσωπικό του Πανεπιστημίου Κρήτης μετά τις περικοπές των μισθών
του, την συρρίκνωση του προσωπικού, την κατάργηση των θέσεων συμβασιούχων 407,
καθώς και του αποσπασμένου σε αυτό εκπαιδευτικού προσωπικού από την
Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, την περικοπή του προϋπολογισμού των
Τμημάτων και του Ιδρύματος συνολικά που δεν επαρκεί πλέον για την κάλυψη
στοιχειωδών εκπαιδευτικών και λειτουργικών αναγκών, και την πρόσφατη αύξηση των
ωρών διδασκαλίας, η οποία αποτελεί τη λογική απόληξη μιας ακολουθούμενης
πορείας απαξίωσης του Δημόσιου Πανεπιστημίου και των λειτουργών του, είναι
αποφασισμένο να κινητοποιηθεί για να υπερασπιστεί την ζωή και την αξιοπρέπεια των
μελών της Πανεπιστημιακής Κοινότητας.

Ως εκ τούτου, το Ανοικτό ΔΣ των ΕΦΔ των Σχολών του Ρεθύμνου αποφάσισε τα εξής:
 Ζητά από τις πρυτανικές αρχές του ΠΚ να εισηγηθούν στη Σύγκλητο της 12ης/9/13 το
θεσμικό κλείσιμο του Πανεπιστημίου από 16 μέχρι 20 Σεπτεμβρίου 2013. Μια
τέτοια ενέργεια θα στείλει ένα ισχυρό μήνυμα στην κυβέρνηση ότι σύσσωμη η
Πανεπιστημιακή κοινότητα είναι αποφασισμένη να αντισταθεί στις προσπάθειες
απόλυσης του Διοικητικού Προσωπικού του ιδρύματος.
 Ζητά επίσης να μην αποσταλεί από το Ίδρυμα οποιοδήποτε έγγραφο του (έχει)
ζητηθεί στο πλαίσιο της υλοποίησης της κατ’ ευφημισμό πολιτικής των
«μεταρρυθμιστικών δράσεων», ιδιαίτερα μάλιστα από τη στιγμή που ένα τέτοιο
έγγραφο (είτε ονομάζεται «Αξιολόγηση Δομών και Υπηρεσιών» είτε ονομάζεται
«Σχέδιο Οργανογράμματος») μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο
νομιμοποίησης της πολιτικής της διαθεσιμότητας/απολύσεων και ως όργανο
κατάργησης θέσεων ή δομών του ΠΚ.
 Να παρασταθούν οι ΕΦΔ των Σχολών του Ρεθύμνου στην επόμενη Σύγκλητο, για να
εκφράσουν τη συμπαράστασή τους στο Διοικητικό Προσωπικό του Ιδρύματος και να
ζητήσουν την ανάγκη πραγματικής συμπόρευσης της ηγεσίας του ΠΚ με τα μέλη της
ακαδημαϊκής κοινότητας αυτήν την τόσο κρίσιμη περίοδο για το μέλλον της
Ανώτατης Εκπαίδευσης στη χώρα μας.
Ταυτόχρονα προτείνει στα μέλη του:
 Να συνεχίσουν και την επόμενη εβδομάδα (9-13 Σεπτεμβρίου 2013) την αποχή από
την Εξεταστική Περίοδο του Σεπτεμβρίου, ενημερώνοντας ταυτόχρονα τους
φοιτητές για τη εξαιρετικά δυσχερή κατάσταση στην οποία βρίσκεται το Ίδρυμα και
η Ανώτατη Εκπαίδευση και την ανάγκη συμπόρευσης όλων των μελών της
Ακαδημαϊκής Κοινότητας στον κρίσιμο αυτό αγώνα.
 Να μην παραδώσουν βαθμολογία για την Εξεταστική του Σεπτεμβρίου
Οι ΕΦΔ των Σχολών του Ρεθύμνου καλούν σε νέο ανοικτό ΔΣ για την επόμενη Παρασκευή
13 Σεπτεμβρίου, ώρα 12, στην Αίθουσα Σ2 του ΦΚΣ.

Τα Διοικητικά Συμβούλια των Ενιαίων Φορέων Διδασκόντων των Σχολών του Ρεθύμνου.

