ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΡΥΤΑΝΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 287η/7-4-2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑ
ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ
Η Σύγκλητος του Πανεπιστηµίου Κρήτης, στην συνεδρία της αριθ. 287/7-4-2011, συζήτησε
διεξοδικά το µείζον ζήτηµα που έχει προκύψει µε την πολιτική που ακολουθούν το ΥΠ∆ΒΜΘ και η
κυβέρνηση στο θέµα της στελέχωσης των Πανεπιστηµίων και αφορά:
(α) Την καθυστέρηση διορισµού του προσωπικού όλων των κατηγοριών (∆ΕΠ, ΕΕ∆ΙΠ, ΕΤΕΠ)
που έχουν ήδη εκλεγεί µε καθ’ όλα νόµιµες διαδικασίες, σε θέσεις που προκηρύχθηκαν πριν από την
ψήφιση των νόµων 3833/2010, 3845/2010 και 3899/2010 περί εκτάκτων µέτρων στήριξης της εθνικής
οικονοµίας
(β) Την καθυστέρηση της προκήρυξης θέσεων µελών ∆ΕΠ για την εξέλιξη ήδη υπηρετούντων
διδασκόντων – εξέλιξη η οποία αποτελεί αναφαίρετο δικαίωµά τους, όπως ακριβώς προβλέπει η
ισχύουσα νοµοθεσία
(γ) Την αυθαίρετη ερµηνεία της «οριζόντιας» εφαρµογής των διατάξεων των ανωτέρω νόµων
(3833/2010, 3845/2010 και 3899/2010) περί κάλυψης των θέσεων που κενώνονται στον δηµόσιο
τοµέα σε αναλογία 1:5 (µία πρόσληψη ανά πέντε αποχωρήσεις). Με τον τρόπο αυτό, το διδακτικό,
ερευνητικό, εργαστηριακό και άλλο ακαδηµαϊκό προσωπικό θα συρρικνωθεί σε ελάχιστο χρονικό
διάστηµα, µε συνέπεια την ουσιαστική αδυναµία λειτουργίας και υλοποίησης της αποστολής των
πανεπιστηµίων, ιδίως των περιφερειακών όπως είναι το Πανεπιστήµιο Κρήτης.
Τα µέλη της Συγκλήτου του Πανεπιστηµίου Κρήτης κατέληξαν οµόφωνα στα ακόλουθα1
(1) Τα αρνητικά µέτρα της κυβέρνησης δηµιουργούν τον τελευταίο χρόνο ανυπέρβλητες δυσκολίες
στο διδακτικό και ερευνητικό έργο και στην εύρυθµη διοικητική λειτουργία των ΑΕΙ. Καθιστούν δε
οριακή, πλέον, τη λειτουργία πολλών Τµηµάτων του Πανεπιστηµίου Κρήτης. Πιο κρίσιµα ανάµεσά
τους είναι
- η oλοσχερής αναστολή προκηρύξεων θέσεων ∆ΕΠ, ΕΕ∆ΙΠ και ΕΤΕΠ – όσων κενώνονται αλλά
και όσων νέων έχουν συµφωνηθεί διµερώς µε το ΥΠ∆ΒΜΘ βάσει του τετραετούς αναπτυξιακού
προγραµµατισµού (2009-2012)
- ο δραστικός περιορισµός των πιστώσεων για συµβάσεις διδασκόντων του Π∆407/80
- η επίσης δραστική µείωση των λειτουργικών κονδυλίων των ιδρυµάτων.
(2) Στις δυσκολίες αυτές έρχονται να προστεθούν
- Η απαράδεκτη καθυστέρηση στους διορισµούς των ήδη εκλεγµένων µελών ∆ΕΠ και των άλλων
κατηγοριών προσωπικού.2 Ωστόσο, οι θέσεις των αδιόριστων αυτών διδασκόντων έχουν προκηρυχθεί
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Σε συνέχεια της απόφασής τους (Συνεδρίαση 284η/20-1-11) µε αφορµή την παράνοµη µείωση των
συµφωνηµένων και προγραµµατισµένων πιστώσεων για την πρόσληψη συµβασιούχων διδασκόντων βάσει του
Π∆407/80.
2
Πρωτοφανής είναι η περίπτωση εκλεγµένων ΕΤΕΠ του Παν/µίου Κρήτης, των οποίων ακόµη και οι πράξεις
εκλογής, που είχαν αποσταλεί νοµότυπα στο Υπουργείο Παιδείας το 2010 για τον διορισµό τους, έχουν
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νόµιµα και έχουν πληρωθεί µε κανονική και πλήρη ακαδηµαϊκή διαδικασία κρίσης. Έτσι, η πέρα από
κάθε εύλογο χρονικό όριο καθυστέρηση της υπογραφής του διορισµού τους είναι παράνοµη,
καταχρηστική και κατάφωρα άδικη. Οδηγεί δε τους συναδέλφους σε σοβαρά οικονοµικά και
προσωπικά αδιέξοδα.
- Η άρνηση, στην ουσία, των υπουργείων Παιδείας και Οικονοµικών να ενεργοποιήσουν τις
προβλεπόµενες από τον νόµο εξελίξεις των µελών ∆ΕΠ από τον Αύγουστο του 2010, επειδή τις
θεωρεί νέες θέσεις. Πρόκειται για µια αυθαίρετη και παράλογη ερµηνεία, που βαφτίζει «νέα θέση» την
υπηρεσιακή εξέλιξη υπηρετούντος προσωπικού. Πέρα από όποια –πενιχρή εν τέλει– εξοικονόµηση
πόρων υπέρ του κρατικού προϋπολογισµού και σε βάρος της µισθολογικής και υπηρεσιακής εξέλιξης
των µελών ∆ΕΠ, στόχος της κυβέρνησης είναι να κρατήσει έτσι σε οµηρία τα υπό εξέλιξη µέλη ∆ΕΠ
για να υλοποιήσει πιο εύκολα –όπως νοµίζει– την ασφυκτική πολιτική της για την Aνώτατη
Εκπαίδευση.
(3) Η δραστική µείωση του προσωπικού στον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα (νόµοι 3833/2010,
3845/2010, 3899/2010) µε την πλήρωση µόλις του 20% των θέσεων που κενώνονται αφορά στο
σύνολο του ∆ηµοσίου. Πουθενά δεν προβλέπεται ούτε υπονοείται η «οριζόντια» εφαρµογή µιας
τέτοιας διάταξης σε κάθε επιµέρους τµήµα του – και κατ’ επέκταση σε κάθε πανεπιστήµιο. Πρόκειται,
και πάλι, για µια απολύτως αυθαίρετη και καταχρηστική ερµηνεία, µε καταστροφικές συνέπειες για τα
ΑΕΙ. Μάλιστα, στα ήδη υποστελεχωµένα περιφερειακά πανεπιστήµια,3 µια τέτοια µείωση ισοδυναµεί
µε βέβαιο «προαναγγελθέντα θάνατο» αφού, σε αυτά, το προσωπικό που αποχωρεί διασφάλιζε
διδακτικό, ερευνητικό ή και εργαστηριακό έργο υψηλής εξειδίκευσης, που δεν µπορεί κατά κανόνα να
διασφαλιστεί από τα µέλη που εναποµένουν και έχουν άλλες ειδικότητες.
Βάσει των ανωτέρω, η Σύγκλητος αποφάσισε οµόφωνα
(Α) Να καταγγείλει
•
Την κυβερνητική πολιτική για την καθυστέρηση του διορισµού των ήδη εκλεγµένων
µελών ∆ΕΠ, η οποία έχει πλέον υπερβεί κάθε ανεκτό όριο
•
Την απαξιωτική και εν τέλει παράνοµη τακτική κωλυσιεργίας, των διαδικασιών εξέλιξης
των µελών ∆ΕΠ κατά τους τελευταίους µήνες
•
Την αυθαίρετη και παράλογη εφαρµογή ανά πανεπιστήµιο της νοµοθεσίας περί κάλυψης
των θέσεων που κενώνονται στον δηµόσιο τοµέα σε αναλογία 1:5 (µία πρόσληψη ανά πέντε
αποχωρήσεις) η οποία, ως κορωνίδα των άλλων εξοντωτικών µέτρων της κυβέρνησης το
τελευταίο διάστηµα, οδηγεί το κάθε ίδρυµα σε πλήρη ασφυξία.
(Β) Να απαιτήσει από το ΥΠ∆ΒΜΘ
•

Τον διορισµό όλων των ήδη εκλεγµένων µελών ∆ΕΠ

•
Την πλήρωση όλων ανεξαιρέτως των θέσεων ∆ΕΠ, ΕΕ∆ΙΠ και ΕΤΕΠ που έχουν κενωθεί
και θα κενωθούν µελλοντικά, µε πλήρη σεβασµό προς τις κείµενες διατάξεις
•
Τη µη εφαρµογή του περιορισµού κάλυψης 1:5 (µόνο του 20% των θέσεων που
κενώνονται) για όλες τις κατηγορίες προσωπικού. Εφόσον ισχύσει ο περιορισµός αυτός, το
Πανεπιστήµιο Κρήτης θα οδηγηθεί πολύ σύντοµα σε πλήρη αδυναµία ανταπόκρισης στις
υποχρεώσεις του και, εν τέλει, λειτουργίας του

επιστραφεί εξ ολοκλήρου στο Παν/µιο, µε µόνη αιτιολογία το ότι δεν πραγµατοποιούνται διορισµοί ΕΤΕΠ –
µέχρι νεωτέρας.
3
Στο Πανεπιστήµιο Κρήτης, η αναλογία προπτυχιακών φοιτητών ανά διδάσκοντα ∆ΕΠ είναι κατά µέσον όρο
27:1, και σε ορισµένα Τµήµατα πάνω από 50:1. Ενώ, πολλά µαθήµατα γίνονται σε ακροατήρια 500 και πλέον
ατόµων!
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•
Την προκήρυξη όλων των νέων θέσεων όλων των κατηγοριών προσωπικού, βάσει του
τετραετούς ακαδηµαϊκού-αναπτυξιακού προγραµµατισµού 2009-2012.
(Γ) Να δηµοσιοποιήσει τα ανωτέρω µέσα από
- Συνέντευξη τύπου των Πρυτανικών αρχών για την ενηµέρωση της κοινής γνώµης
- Αποστολή ∆ελτίου τύπου προς όλα τα (τοπικά και κεντρικά) ΜΜΕ
- Κοινοποίηση στο ΥΠ∆ΒΜΘ, σε όλα τα Πανεπιστήµια και στη Σύνοδο των Πρυτάνεων.

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ
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