
 

ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ 

 

Απόφαση Γενικής Συνέλευσης 23ης Σεπτεμβρίου 2013 

 

 

Η Γενική Συνέλευση του Ενιαίου Φορέα Διδασκόντων της Φιλοσοφικής Σχολής του 

Πανεπιστημίου Κρήτης που συγκλήθηκε την Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου του 2013 

κατέληξε στις παρακάτω βασικές διαπιστώσεις σε σχέση με τις κρίσιμες στιγμές που 

διέρχεται το Πανεπιστήμιο Κρήτης και η Ανώτατη Εκπαίδευση μετά την υπαγωγή μελών 

του διοικητικού προσωπικού των Πανεπιστημίων σε καθεστώς διαθεσιμότητας. 

 

 Οι διοικητικοί υπάλληλοι του Πανεπιστημίου Κρήτης έχουν συμβάλει καίρια στην 

ανάδειξή του ως ένα από τα κορυφαία ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της 

χώρας με διεθνές κύρος και διακρίσεις. Οι αποφάσεις περί διαθεσιμότητας όχι μόνο 

αγνοούν τη δυναμική που δημιουργεί η συνεργασία μεταξύ του διοικητικού και του 

διδακτικού/ερευνητικού προσωπικού ενός πανεπιστημίου, αλλά υποβαθμίζουν την 

προσφορά ειδικευμένου και ποιοτικού ανθρώπινου δυναμικού σε μια περίοδο 

όπου, εξαιτίας της μεγάλης υστέρησης σε πόρους και υποδομές, το προσωπικό 

αυτό θα έπρεπε με κάθε τρόπο να στηρίζεται και να ενισχύεται.  

 Η διαθεσιμότητα μελών του προσωπικού των ελληνικών Πανεπιστημίων θέτει 

σοβαρά ηθικά, θεσμικά, λειτουργικά και πολιτικά ζητήματα, τα οποία επηρεάζουν 

καίρια τόσο τη φυσιογνωμία του δημόσιου πανεπιστημίου όσο και τη δυνατότητα 

των μελών του να διεκπεραιώσουν το ερευνητικό και διδακτικό τους έργο. Την ίδια 

στιγμή που τα ΑΕΙ καλούνται να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα που δημιουργούν 

αφ’ ενός η ουσιαστική κατάργηση του θεσμού των συμβασιούχων καθηγητών και 

αφ’ ετέρου η τεράστια καθυστέρηση στον διορισμό του εκλεγμένου νέου 

επιστημονικού τους προσωπικού, καλούνται να υποστούν μια ακόμη αφαίμαξη 

στερούμενα ένα έμπειρο, ποιοτικό και καταρτισμένο προσωπικό. Οι διοικητικοί 

υπάλληλοι του ΠΚ δεν περισσεύουν με βάση το οργανόγραμμα που έχει κατατεθεί 

καθώς και με βάση αιτιολογημένα αιτήματα για ενίσχυση προσωπικού σε 

συγκεκριμένες υπηρεσίες. 

 Η εποπτεύουσα πολιτεία οφείλει να εγγυάται και όχι να υπονομεύει ή να 

καταστρατηγεί τις πρόνοιες του συνταγματικού νομοθέτη. Πώς εννοεί το Υπουργείο 

Παιδείας, που υλοποιεί την πολιτική της διαθεσιμότητας ερήμην των 

Πανεπιστημίων, τη συνταγματικά κατοχυρωμένη «πλήρη αυτοδιοίκηση» των 

ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης, όταν μάλιστα ταυτόχρονα αποσύρεται από την 



επίσης συνταγματικά κατοχυρωμένη υποχρέωσή της να «ενισχύει οικονομικά» τα 

Πανεπιστήμια;1 

 Ο ΕΦΔ της Φιλοσοφικής Σχολής καταδικάζει με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο 

την απόπειρα συκοφάντησης πρώην και νυν μελών του Πανεπιστημίου Κρήτης από 

δημοσίευμα Κυριακάτικης εφημερίδας. Δημιουργούνται, μάλιστα, εύλογες απορίες 

για τα κίνητρα των συντακτών του εάν ληφθεί υπόψη ότι η προβολή του 

υποτιθέμενου «σκανδάλου», συμβαίνει την ίδια στιγμή που το Πανεπιστήμιο 

Κρήτης υφίσταται πλήγμα και υψώνει φωνή διαμαρτυρίας για την ακηδία των 

πολιτικών του προϊσταμένων. 

 

Με βάση τα παραπάνω δεδομένα τα μέλη του ΕΦΔ της Φιλοσοφικής Σχολής: 

 

1. Στηρίζουν ομόφωνα την απόφαση της Συγκλήτου της 20/9/13 περί αναστολής 

της λειτουργίας του ιδρύματος και αναβολής των μαθημάτων του χειμερινού 

εξαμήνου. 

2. Ζητούν από τα μέλη της Συγκλήτου στη συνεδρίαση της 25/9 να παρατείνουν το 

θεσμικό κλείσιμο του Ιδρύματος και να συντονιστούν με τις αποφάσεις των 

Συλλόγων Εργαζομένων του Πανεπιστημίου Κρήτης. 

 

 

 

 

Το Δ.Σ του Ενιαίου Φορέα Διδασκόντων της Φιλοσοφικής Σχολής 

                                                      
1
 Σύνταγμα της Ελλάδας, άρθρο 16, παρ. 5., Αθήνα 2010, σ. 30. 


