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Για το λόγο αυτό δεν είναι εφικτή αυτή τη στιγµή η 

ΕΓΓΡΑΦΗ ΤΩΝ  ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ. 

Την επόµενη εβδοµάδα θα υπάρξει νέα ανακοίνωση. 

 

Αγαπητοί φοιτητές, αγαπητές φοιτήτριες 

 

Εµείς, εργαζόµενοι και καθηγητές, σας καλωσορίζουµε στο Πανεπιστήµιο Κρήτης, συγχαίροντάς σας 

για την επιτυχία σας. Θα θέλαµε, όπως πάντα κάνουµε, να σας υποδεχτούµε στις γραµµατείες και στα 

αµφιθέατρα των Σχολών, να µιλήσουµε προσωπικά µαζί σας, να σας ενηµερώσουµε. Όµως τα όσα 

συµβαίνουν τις τελευταίες εβδοµάδες στα πανεπιστήµια µάς ανάγκασαν να κλείσουµε τις πόρτες  του 

ιδρύµατος και να συµµετάσχουµε σε γενική απεργία. Στόχος της κινητοποίησής µας είναι η µαζική 

διαµαρτυρία απέναντι στην απόφαση της κυβέρνησης να θέσει σε διαθεσιµότητα 49 από τα 361 

µέλη του ∆ιοικητικού Προσωπικού του Παν/µίου Κρήτης. Εντούτοις, η Αξιολόγηση δοµών και το 

Οργανόγραµµα στελέχωσης, που το Ίδρυµά µας κατέθεσε προς στο Υπουργείο Παιδείας, είχε 

τεκµηριώσει εµπεριστατωµένα ότι υπάρχει έλλειψη προσωπικού, καθώς τα τελευταία χρόνια οι 

υπάλληλοι  του Πανεπιστηµίου µειώθηκαν κατά 24%, λόγω συνταξιοδότησης και απαγόρευσης 

νέων διορισµών.  Με το πλήγµα της διαθεσιµότητας το ποσοστό συρρίκνωσης του προσωπικού 

αγγίζει πλέον το 37%, αποδυναµώνοντας σηµαντικά τµήµατα της κεντρικής ∆ιοίκησης του 

Παν/µίου, τη Βιβλιοθήκη, τις Γραµµατείες των Τµηµάτων, την Τεχνική Υπηρεσία και τη Φύλαξη 

και υποβαθµίζοντας κατ’ επέκταση τις συνθήκες εκπαίδευσης και ασφάλειας που το Ίδρυµα σας 

παρέχει.  

 

Όντας οι περισσότεροι γονείς –κάποιοι από εµάς µε παιδιά που ήδη φοιτούν, ή εκκρεµεί κι αυτών η 

εγγραφή στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα της χώρας– αντιλαµβανόµαστε πολύ καλά την 

αναστάτωση που προκαλεί η απεργία µας στη ζωή σας.  Θεωρούµε όµως ότι και εσείς, όντας οι 

περισσότεροι παιδιά εργαζοµένων, µπορείτε εύκολα να αντιληφθείτε ότι µε την απεργία µας 

προσπαθούµε απεγνωσµένα να προστατεύσουµε τη δουλειά µας, την επιβίωση των οικογενειών µας και 

εν ολίγοις την προσωπική µας αξιοπρέπεια. 

 

Υπερασπιζόµενοι δυναµικά σήµερα αυτά τα τρία, προσπαθούµε να  διασφαλίσουµε τις 

προϋποθέσεις οµαλής λειτουργίας του Πανεπιστηµίου Κρήτης και να διαφυλάξουµε τον τόσο 

ευάλωτο σήµερα δηµόσιο χαρακτήρα  της Ανώτατης Εκπαίδευσης.   

 

 

Σας ευχαριστούµε εκ των προτέρων για την κατανόηση, 

 

 


