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Απόφαση Συγκλήτου του Πανεπιστηµίου Κρήτης  

 για τα προβλήµατα του Ιδρύµατος 

 

3-10-12 

 

Η Σύγκλητος  του Πανεπιστηµίου Κρήτης στην 306
η
/27-9-12 συνεδρίασή της, 

διαπιστώνοντας τη δεινή κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει το Ίδρυµα, συζήτησε 

διεξοδικά τα σηµαντικά προβλήµατα που αντιµετωπίζει το Ίδρυµα µε την έναρξη του νέου 

ακαδηµαϊκού έτους, για τα οποία δεν έχει δοθεί λύση, αλλά αντίθετα, ορισµένα εξ αυτών 

οδηγούν σε αδυναµία λειτουργίας του σε ακαδηµαϊκό επίπεδο, ενώ άλλα είναι σίγουρο ότι αν 

δεν αντιµετωπιστούν εγκαίρως, θα το οδηγήσουν µε ταχύτατους ρυθµούς σε µαρασµό,: 

Το Πανεπιστήµιο Κρήτης 

(1) Αδυνατεί σε πολλές περιπτώσεις να υλοποιήσει τα προγράµµατα σπουδών του λόγω 

του µηδενισµού των πιστώσεων για πρόσληψη συµβασιούχων διδασκόντων του 

Π∆407/80, οι οποίοι κάλυπταν πάγιες και ουσιαστικές διδακτικές ανάγκες σε ποσοστό 

τουλάχιστον 17% των υπηρετούντων µελών ∆ΕΠ. Αυτό θα έχει ως συνέπεια την αδυναµία 

οµαλής φοίτησης και ολοκλήρωσης των σπουδών µέσα στον προβλεπόµενο από το 

πρόγραµµα χρόνο. 

(2) ∆εν µπορεί να στηρίξει τους οικονοµικά και κοινωνικά ασθενέστερους φοιτητές, 

παρέχοντάς τους δωρεάν σίτιση, καθώς η επιχορήγηση για το υπόλοιπο του 2012 αρκεί µετά 

βίας για την κάλυψη του 29,5% των δικαιουµένων δωρεάν σίτισης φοιτητών, σε σχέση µε το 

µέγιστο αριθµό 3.500 φοιτητών που προβλέπεται στις συµβάσεις που έχει υπογράψει το 

Ίδρυµα από το 2010. 

(3) Αιµορραγεί από τον εντεινόµενο ρυθµό αποχωρήσεων τόσο του διοικητικού 

προσωπικού του όλων των κατηγοριών (έχασε το 17,15% την τελευταία τριετία και το 8,5% 

το τελευταίο χρόνο), όσο και του διδακτικού, χωρίς να γίνονται οι διορισµοί 48 εκλεγµένων 

µελών ∆ΕΠ που εκκρεµούν, χωρίς να γίνεται προκήρυξη καµίας θέσης που κενώνεται, σε ένα 

καθεστώς εργασιακής ανασφάλειας που πλήττει όλες τις κατηγορίες προσωπικού και οδηγεί 

πολλά νέα και ικανά στελέχη του Ιδρύµατος να αναζητούν αλλού καλύτερες συνθήκες 

εργασίες. 

(4) Καταβάλλει προσπάθειες για την ολοκλήρωση έργων υποδοµής και ανάπτυξης µε 

µειωµένη την χρηµατοδότηση των δηµοσίων επενδύσεων κατά 52% σε σχέση µε το 2011, 

που δεν καλύπτει ούτε τις ανειληµµένες συµβατικές υποχρεώσεις του Ιδρύµατος για το 2012. 

(5) Προσπαθεί να προχωρήσει σε αναδιάρθρωση των υπηρεσιών του και στην 

προσαρµογή της εν γένει ακαδηµαϊκής, ερευνητικής και διοικητικής του λειτουργίας, σε 

συνθήκες αλλαγής του νόµου-πλαισίου για τα ΑΕΙ και της νοµοθεσίας για την ∆ηµόσια 

∆ιοίκηση, όταν µάλιστα οι νέες νοµικές ρυθµίσεις εµφανίζουν πολλές ασάφειες και είναι σε 

αρκετές περιπτώσεις ασύµβατες µεταξύ τους.  

 

Ως εκ τούτου, η Σύγκλητος του Πανεπιστηµίου Κρήτης αποφάσισε 

(α) Να κοινοποιήσει µε λεπτοµερή περιγραφή τα ανωτέρω οξύτατα προβλήµατα στην 

πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας, ζητώντας  

• την άµεση χορήγηση πιστώσεων για την πρόσληψη συµβασιούχων διδασκόντων 

του Π∆407/80  



• την άµεση αύξηση της επιχορήγησης για την σίτιση των φοιτητών του Ιδρύµατος 

• τον διορισµό των εκλεγµένων µελών ∆ΕΠ και ΕΤΕΠ που εκκρεµούν εδώ και 2,5 

χρόνια 

• την προκήρυξη των θέσεων ∆ΕΠ που έχουν κενωθεί τα τελευταία δύο χρόνια 

• την απόρριψη της περαιτέρω µείωσης των µισθών του προσωπικού όλων των 

κατηγοριών 

(β) Να προχωρήσει σε ευρεία δηµοσιοποίηση των προβληµάτων που αντιµετωπίζει. 

(γ) Να προχωρήσει σε συµβολική αναστολή λειτουργίας του Ιδρύµατος στις 9 

Οκτωβρίου 2012 και συνέντευξη τύπου των Πρυτανικών Αρχών στις 11πµ. την ίδια 

ηµέρα, στο Αµφιθέατρο ∆7 της Πανεπιστηµιούπολης Γάλλου στο Ρέθυµνο, µε ταυτόχρονη 

σύνδεση µε την Αίθουσα της Συγκλήτου στο Κτήριο ∆ιοίκησης της Πανεπιστηµιούπολης 

Βουτών στο Ηράκλειο και µε την συµµετοχή των µελών της ακαδηµαϊκής κοινότητας και 

πρόσκληση βουλευτών και των Αρχών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.  

 

   


