ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΩΝ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
Τα εξωτερικά µέλη του Συµβουλίου του Πανεπιστηµίου Κρήτης που υπογράφοµε το
κείµενο τούτο επιθυµούµε να εκφράσουµε τη βαθύτατη απογοήτευσή µας για την
ανεξήγητη, για να µην πούµε εχθρική, αντιµετώπιση προβληµάτων του Π.Κ. εκ µέρους
του Υπουργείου Παιδείας. Αυτή τη φορά σε σχέση µε τις διαθεσιµότητες διοικητικών
υπαλλήλων.
Αποδεχθήκαµε την παράκληση πολλών µελών ΔΕΠ του Πανεπιστηµίου να
υπηρετήσουµε στο Συµβούλιο του Ιδρύµατος, επειδή όλοι µας έχοµε ― µερικοί ήδη
από την εποχή της ιδρύσεώς του ― κάποια ιδιαίτερη σχέση αγάπης, επιστηµονικών
συνεργασιών, ή και θαυµασµού ακόµη για τις επιστηµονικές επιδόσεις του Π.Κ. Αλλά
σχεδόν αµέσως µετά τη συγκρότησή µας σε σώµα βρεθήκαµε (και βρισκόµαστε) στη
δύσκολη θέση να προσπαθούµε να το υπερασπιζόµαστε απέναντι σε αυθαίρετες
διοικητικές παρεµβάσεις του Υπ. Παιδ., χωρίς επιτυχία φυσικά, αφού το Υπ. Παιδ.
λειτουργεί ανέκαθεν, όχι ως εποπτεύουσα αρχή, αλλά ως απρόσωπος όσο και
πανίσχυρος διοικητικός µηχανισµός (απόλυτος οικονοµικός έλεγχος, αριθµοί
εισακτέων, συνεχείς αναθεωρήσεις προϋπολογισµού, κοκ.), που κωφεύει σε
παρακλήσεις και διαµαρτυρίες.
Πριν καλά καλά στεγνώσει το µελάνι στα 36 προεδρικά διατάγµατα που
χρειάστηκαν για να δικαιολογηθεί και να εφαρµοστεί το ανεκδιήγητο Σχέδιο Αθηνά,
µας πρόλαβε η κατεπείγουσα ανάγκη της διαθεσιµότητας των υπαλλήλων. Και ναι µεν
είναι και το ένα και το άλλο απόρροια της οικονοµικής κρίσης και πίεσης των
δανειστών της χώρας, αλλά πώς δικαιολογείται να έχουν πλεονάζοντες υπαλλήλους
τα 8 µόλις από τα 23 ΑΕΙ της χώρας;
Το Ίδρυµά µας έστειλε εγκαίρως στο Υπ. Παιδ. λεπτοµερή και πολυσέλιδη (61
σελίδες!) «Αξιολόγηση των δοµών και υπηρεσιών» του, σύµφωνα µε τον νόµο
4172/2013 (άρθρο 90), µε την οποία τεκµηριώνεται το γεγονός «ότι το Π.Κ. είναι
σοβαρά υποστελεχωµένο». Αξίζει να αναφερθεί ένα µόνο παράδειγµα: Στην
Πανεπιστηµιακή Βιβλιοθήκη, σύµφωνα µε τα «Απολογιστικά στοιχεία 1-1-2012 έως
31-12-2012» της υποδειγµατικής για τα ελληνικά δεδοµένα Βιβλιοθήκης του Π.Κ.,
υπηρετούσαν 11 βιβλιοθηκονόµοι το 2012 έναντι 29 το 2008, και προσωπικό όλων των
κατηγοριών 45 το 2012 έναντι 58 το 2008. Αντιστοίχως, τα µέλη ΔΕΠ και λοιπού
ερευνητικού προσωπικού που εξυπηρετούσε η Βιβλιοθήκη µειώθηκαν κατά την ίδια
περίοδο από 812 σε 489, ενώ οι προπτυχιακοί φοιτητές αυξήθηκαν από 11.414 σε
14.668. Αν αυτή δεν είναι εικόνα προϊούσης παρακµής για ένα ίδρυµα που δικαιούται
(ακόµα) τον χαρακτηρισµό ‘πανεπιστήµιο αριστείας’ δεν ξέροµε τί είναι.
Θεωρούµε ως απόλυτα τεκµηριωµένη την εκτίµηση της Συγκλήτου ότι η
επικείµενη διαθεσιµότητα µεγάλου αριθµού διοικητικών υπαλλήλων οδηγεί το ίδρυµα
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«σε πλήρη αδυναµία λειτουργίας» και ζητούµε από την ηγεσία των Υπ. Παιδ. και Διοικ.
Μεταρρύθµισης να αναστείλουν και να αναθεωρήσουν την επικείµενη κοινή υπουργική
απόφασή τους περί διαθεσιµότητας των υπαλλήλων AEI.
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