
 

 

 
 

Ρζθυμνο, 23-11-2018 

 

Σοποθέτηςη υνέλευςησ επί του νέου οργανογράμματοσ του Πανεπιςτημίου Κρήτησ 

 

Η Γενικι υνζλευςθ του υλλόγου Διοικθτικϊν Τπαλλιλων ςτο Ρζκυμνο, που πραγματοποιικθκε τθν 

Παραςκευι 23 Νοεμβρίου 2018 ςτθν αίκουςα πολλαπλϊν χριςεων τθσ Βιβλιοκικθσ, μετά από μακρά 

ςυηιτθςθ διαμόρφωςε τισ ακόλουκεσ κζςεισ, οι οποίεσ αποτυπϊνουν τθν ομόφωνθ αντίλθψθ των 

ςυμμετεχόντων επί τθσ ςυηιτθςθσ που διεξάγεται για το νζο οργανόγραμμα του Ιδρφματοσ. 

 

 Όλοι αντιλαμβάνονται ότι το οργανόγραμμα δεν αποτελεί απλϊσ ζνα διοικθτικό εργαλείο, 

αλλά οφείλει να αποτυπϊνει τον ςτρατθγικό ςχεδιαςμό για τθ μελλοντικι λειτουργία του 

Ιδρφματοσ, τθν αναβάκμιςθ των ακαδθμαϊκϊν και διοικθτικϊν μονάδων του, τθν ιςόρροπθ 

ανάπτυξθ των δομϊν του ςτισ δφο πόλεισ τθσ Κριτθσ. Η ςυηιτθςθ για τθν αναδιάρκρωςι του 

είναι αναπόφευκτα μια ςυηιτθςθ για το πϊσ κζλουμε το Πανεπιςτιμιο των επόμενων χρόνων 

και γι’ αυτό δεν μπορεί να διαμορφϊνει τα ηθτοφμενά τθσ αποκλειςτικά ςτθ βάςθ ποςοτικϊν 

δεδομζνων. Τπό αυτι τθν ζννοια, προκάλεςε ιδιαίτερο προβλθματιςμό και αρνθτικι εντφπωςθ 

θ επιςτολι των Αναπλθρωτϊν Προϊςταμζνων Τποδιευκφνςεων Ηρακλείου προσ τθ διοίκθςθ 

του Ιδρφματοσ με αρ. γεν. πρωτ. ΠΚ 16125/13-11-2018, παρόλο που ςυμφωνοφμε κι εμείσ με 

όςα αναφζρουν ςτθν επιςτολι τουσ οι ςυνάδελφοι του Ηρακλείου, επειδι διαπιςτϊνουμε  ότι: 

Α.  το προςωπικό που υπθρετεί ςτο Ηράκλειο, ιταν και  είναι αρικμθτικά 

πολυπλθκζςτερο από εκείνο του Ρεκφμνου. Σονίηουμε όμωσ ότι το παραγόμενο 

διοικθτικό ζργο δεν είναι ανάλογο με τουσ παραπάνω αρικμοφσ. Αυτό αποδεικνφεται 

από τα μζχρι ςιμερα διατικζμενα ςτοιχεία και δεδομζνα των υπθρεςιϊν μασ και 

προκφπτει a priori από τισ αρμοδιότθτεσ αλλά και τισ ευκφνεσ που απορρζουν από το 

γεγονόσ ότι το Ρζκυμνο είναι ζδρα του Πανεπιςτθμίου Κριτθσ.  

Β. Είναι επίςθσ απολφτωσ αλθκζσ ότι οι κτθριακζσ υποδομζσ του Π.Κ. ςτο Ηράκλειο 

είναι περίπου τριπλάςιεσ από εκείνεσ του Ρεκφμνου. Ωςτόςο ο φοιτθτικόσ πλθκυςμόσ 

των εγγεγραμμζνων-ενεργϊν φοιτθτϊν του Ηρακλείου είναι μικρότεροσ από εκείνον 

του Ρεκφμνου, κατά περίπου 2.000 φοιτθτζσ.  Ο μεγαλφτεροσ αρικμόσ φοιτθτϊν ςτο 

Ρζκυμνο πιςτεφουμε ότι επιβάλλει τθν ιςότιμθ ανάπτυξθ των δυο 

πανεπιςτθμιουπόλεων.  Η ςθμερινι όμωσ κατάςταςθ τθσ πανεπιςτθμιοφπολθσ ςτο 

Ρζκυμνο  μαρτυρά τθν μθ ιςόρροπθ ανάπτυξθ και τθ μθ δίκαιθ αναλογικι κατανομι 

των πιςτϊςεων ςτισ δφο πανεπιςτθμιουπόλεισ. 

 

 φμφωνα με το ΠΔ 296/ΦΕΚ Αϋ 239/27-09-1973, ζδρα του Πανεπιςτθμίου Κριτθσ είναι το 

Ρζκυμνο. Όςο δε αφορά τα νζα οργανογράμματα ςτο δθμόςιο τομζα, το με το αρ. πρ. 

ΔΟΜ/Φ.20/25852-13-10-2016 ζγγραφο του Τπουργείου Εςωτερικϊν και Διοικθτικισ 

Αναςυγκρότθςθσ ορίηει ότι: 

«§2. Βαςική επιλογή από την οποία θα προκφψει και καλφτεροσ ςυντονιςμόσ, είναι η ςυγκζντρωςη και 

υπαγωγή όλων των υποςτηρικτικϊν υπηρεςιϊν (Διοικητικοφ/Προςωπικοφ, Οικονομικοφ, Ηλεκτρονικήσ 



Διακυβζρνηςησ κ.τ.λ.) ςτο πλαίςιο μιασ ενιαίασ οργανικήσ μονάδασ η οποία λειτουργεί ςτη ζδρα του φορζα. 

Επιςημαίνεται βζβαια ότι ςε περίπτωςη ανάγκησ, λόγω γεωγραφικήσ διαςποράσ, φπαρξησ δομϊν οι οποίεσ 

θα λειτουργοφν ςε άλλεσ πλην τησ ζδρασ περιοχζσ, προκφπτει ωσ δυνατή η ςφςταςη μονάδων ςε 

αποκεντρωμζνο επίπεδο, οι οποίεσ όμωσ θα υπάγονται οργανικά ςτην αντίςτοιχη ιεραρχικά προϊςταμζνη 

υπηρεςία τησ ζδρασ (π.χ. εάν τεκμηριωμζνα διαπιςτωθεί ότι υφίςταται ανάγκη οριςμζνεσ υπηρεςίεσ του 

φορζα να λειτουργοφν ςε άλλεσ πλην τησ ζδρασ πόλησ, τότε αυτζσ θα πρζπει να αποτελζςουν π.χ. τμήματα 

τησ ενιαίασ διεφθυνςησ, και όχι ξεχωριςτζσ, γεωγραφικά προςδιοριςμζνεσ Διευθφνςεισ). *…+ §4. ε κάθε 

περίπτωςη, το οργανωτικό επίπεδο των οργανικϊν μονάδων του φορζα πρζπει να δικαιολογείται με βάςη το 

αντικείμενο και τισ λειτουργικζσ ανάγκεσ αυτοφ και όχι να εξυπηρετεί άλλου είδουσ ςκοπιμότητεσ (όπωσ π.χ. 

η ςφςταςη θζςεων ευθφνησ)» 

 

Κατανοοφμε ότι θ κατανομι των διευκφνςεων και κζςεων ευκφνθσ είναι ζνα ηιτθμα που 

δθμιουργεί τριβζσ και εντάςεισ ςτουσ υπαλλιλουσ ενόσ Οργανιςμοφ. Ωςτόςο αναρωτιόμαςτε πϊσ  

είναι δυνατό να ςυντάςςεται  οργανόγραμμα που αντιβαίνει τισ παραπάνω οδθγίεσ του Τπουργείου 

Εςωτερικϊν και αυτό να ζχει διαφφγει τθσ προςοχισ και των Πρυτανικϊν Αρχϊν και  των ζμπειρων 

ςυναδζλφων του Ηρακλείου. Είναι προφανζσ ότι θ εφαρμογι του παραπάνω οργανογράμματοσ  

οδθγεί ουςιαςτικά ςε τροποποίθςθ του Προεδρικοφ Διατάγματοσ του 1973 και αλλαγι τθσ ζδρασ του 

Ιδρφματοσ. Σο κζμα αυτό εμφανίηεται  δυςτυχϊσ ςαν φυςικι ςυνζπεια τθσ χρόνιασ αποδυνάμωςθσ 

των διοικθτικϊν και εκπαιδευτικϊν δομϊν ςτο Ρζκυμνο, τθσ λειτουργίασ των μονοπρόςωπων και 

ςυλλογικϊν Οργάνων του Ιδρφματοσ κατά κφριο λόγο ςτο Ηράκλειο και αποφάςεων δυςμενϊν για το 

Ρζκυμνο, όπωσ θ πρόςφατθ αρνθτικι ειςιγθςθ υλοποίθςθσ του Διοικθτθρίου. 

Ενόψει τθσ προγραμματιςμζνθσ ενθμζρωςθσ για  το προτεινόμενο οργανόγραμμα ςτθ φγκλθτο 

καλοφμε ςε ςυνάντθςθ τθν Πρυτανεία του Ιδρφματοσ ςε εφλογο χρόνο πριν τθν φγκλθτο τθσ Πζμπτθσ 

29 Νοεμβρίου 2018. 
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