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ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΚΡΗΤΗΣ
Αξιότιµα µέλη του Κοινοβουλίου.
Το Πανεπιστήµιο Κρήτης (Π.Κ.) στα 35 χρόνια λειτουργίας του τίµησε το συµβόλαιό του µε την
πολιτεία αλλά και την κοινωνία της Κρήτης. Αν και διέπεται από το ίδιο θεσµικό πλαίσιο µε τα υπόλοιπα
ΑΕΙ της Ελλάδας, ζει στις ίδιες κοινωνικο-πολιτικές συνθήκες και υπόκειται στους ίδιους περιορισµούς της
εθνικής χρηµατοδότησης, βρίσκεται σε µια εξαιρετικά τιµητική θέση στην παγκόσµια κατάταξη των
Πανεπιστηµίων.
Τα Τµήµατα του Π.Κ. ενώ έχουν το 16-50% των διδασκόντων των αντίστοιχων τµηµάτων σε άλλα
ελληνικά ΑΕΙ, όχι µόνο εκπαιδεύουν τον ίδιο αριθµό φοιτητών αλλά δηµοσιεύουν περισσότερες εργασίες
ανά διδάσκοντα και µε µεγαλύτερη επιρροή στην διεθνή επιστηµονική κοινότητα.
Αυτό το «παράδοξο» για τα ελληνικά δεδοµένα επίτευγµα δεν είναι τυχαίο. Από τα πρώτα χρόνια
λειτουργίας του, το Π.Κ. βασίστηκε στην υιοθέτηση αρχών µε προσήλωση στο στόχο της αριστείας, µε
στελέχωση που έγινε µε γνώµονα την αξιοκρατία, µε αποφυγή των πάσης φύσεως ευνοιοκρατικών
συµπεριφορών (οικογενειακής, κοµµατικής ή άλλης µορφής), µε σκληρή δουλειά και ορθολογική διαχείριση
του ανθρώπινου δυναµικού και των οικονοµικών και υλικών πόρων.
Με πρωτοβουλία καθηγητών του Π.Κ. ιδρύθηκαν το Ίδρυµα Τεχνολογίας και Έρευνας (Ι.Τ.Ε.), το
Ινστιτούτο Θαλάσσιας Βιολογίας Κρήτης (ΙΘΑΒΙΚ) (νυν τµήµα του Ελληνικού Κέντρου Θαλάσσιων
Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε)), το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας, Κρήτης, το Αστεροσκοπείο Σχίνακα, οι
Πανεπιστηµιακές Εκδόσεις Κρήτης (Π.Ε.Κ.) εργαστήρια και κλινικές του Πανεπιστηµιακού Γενικού
Νοσοκοµείου Ηρακλείου (ΠΑΓΝΗ) µε διεθνή ακτινοβολία. Εκατοντάδες ερευνητικά έργα, τα περισσότερα
χρηµατοδοτούµενα από διεθνείς οργανισµούς µετά από αυστηρή αξιολόγηση, έριξαν φως σε τοπικά,
ελληνικά και διεθνή θέµατα υγείας, παιδείας, περιβάλλοντος,, φιλοσοφίας, ιστορίας και οικονοµίας,
φέρνοντας εκατοµµύρια ευρώ στην τοπική οικονοµία, προσθέτοντας ανεκτίµητες υπηρεσίες στη γνώση και
την επιστήµη, προσελκύοντας ως συνεργάτες επιστήµονες και φοιτητές από όλο τον κόσµο. Μπορεί κανείς
λοιπόν βάσιµα να ισχυριστεί ότι η Κρήτη θα ήταν αρκετά διαφορετική αν δεν υπήρχε το Π.Κ. και όλη η
επιστηµονική κοινότητα που γεννήθηκε από αυτό.
Το Π.Κ. πάντα επιζητούσε την αξιολόγηση, πριν ακόµη τη θεσπίσει η Πολιτεία. Πριν 13 χρόνια το
Π.Κ. ζήτησε από διεθνή επιτροπή επιφανών ειδικών (µε πρόεδρο την κα Ελένη Γλύκατζη-Αρβελέρ) να
αξιολογήσει την κατάσταση και τις προοπτικές του Πανεπιστηµίου και στα τέλη της 10ετίας του 2000 τα

τµήµατα του Π.Κ. ήταν τα πρώτα που υπέβαλαν φακέλους αξιολόγησης στην Αρχή ∆ιασφάλισης Ποιότητας
(Α∆ΙΠ). Τα σχόλια των διεθνών επιτροπών αξιολόγησης, που είναι διαθέσιµα στο διαδίκτυο, µας καθιστούν
περήφανους για τα επιτεύγµατα αλλά και υπεύθυνους για τη συνέχιση αυτής της πορείας.
Η Παιδεία και η Έρευνα δεν είναι βάρος στην κοινωνία και την οικονοµία αλλά η διέξοδος στα
προβλήµατα που ζει η χώρα µας και σ’ αυτό η επιστηµονική κοινότητα της Κρήτης έχει παίξει ένα
πρωταγωνιστικό ρόλο µε τη συνεργασία όλων των πυλώνων του Πανεπιστηµίου ανάµεσα στους οποίους
συγκαταλέγονται φυσικά οι διοικητικοί υπάλληλοι, οι τεχνικοί και το έκτακτο διδακτικό προσωπικό,.
Μέχρι εδώ θα συµφωνήσουµε όλοι. Όµως η πρόσφατη απόφαση να τεθούν σε διαθεσιµότητα 49
διοικητικοί υπάλληλοι του Π.Κ. δείχνει ότι την Πολιτεία δεν την απασχολούν οι λεπτοµέρειες όπως η
αξιολόγηση, η αριστεία ή η διαχείριση του ανθρώπινου δυναµικού. Με λίγα λόγια είτε κάνει κανείς σωστά
τη δουλειά του είτε όχι η «ποινή» είναι η ίδια.
Το Π.Κ. πλήττεται άµεσα από την απόφαση αυτή. Σύµφωνα µε τα δεδοµένα του, οι ανάγκες σε
προσωπικό για την στοιχειώδη διατήρηση των ακαδηµαϊκών, εκπαιδευτικών και λειτουργικών του
υποχρεώσεων είναι πολύ περισσότερες από το υπάρχον δυναµικό του. Αυτό έχει καταγραφεί στη µελέτη που
το Πανεπιστήµιο έχει ήδη υποβάλει στο Υπουργείο και η οποία βασίστηκε εν πολλοίς και στα
συµπεράσµατα εξωτερικών εµπειρογνωµόνων για την οργάνωση των ∆ιοικητικών Υπηρεσιών του
Πανεπιστηµίου. Αντιλαµβάνεσθε λοιπόν το τι σηµαίνει η αποχώρηση πολύτιµων µονάδων προσωπικού του
Πανεπιστηµίου σε ένα Ίδρυµα που λειτουργεί όλο το 24ωρο και στο οποίο ο κάθε διοικητικός υπάλληλος
έχει συγκεκριµένη αποστολή χωρίς δυνατότητα αναπλήρωσης. Οι αποφάσεις γενικού χαρακτήρα (οι
«οριζόντιες» όπως συνηθίσαµε να τις ονοµάζουµε) δεν αρµόζουν σε χώρους όπου οι ιδιαιτερότητες τείνουν
να είναι ο κανόνας και στους οποίους η αριστεία είναι η κυρίαρχη ιδέα.
Συνοψίζοντας, το Π.Κ. τίµησε το συµβόλαιό του αλλά η Πολιτεία όχι.
Η κοινωνία της Κρήτης αγκάλιασε το Π.Κ. από τα πρώτα χρόνια της ίδρυσής του παρέχοντας χώρο,
πόρους και ηθική υποστήριξη. Αν εσείς οι εκπρόσωποί της θέλετε να ανανεώσετε την υποστήριξη αυτή,
τώρα είναι η ώρα.
Σας ζητούµε να τοποθετηθείτε ρητά, κατηγορηµατικά και δηµόσια ενάντια στις ενέργειες αυτές του
ΥΠΑΙΘ που σε συνδυασµό µε τη νέα µείωση του Τακτικού Προϋπολογισµού και την έλλειψη ∆ιδακτικού
Προσωπικού, οδηγεί σε υποβάθµιση του εκπαιδευτικού, ερευνητικού και κοινωνικού έργου του Π.Κ.
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