
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΥΤΑΝΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 
 

Η Πρυτανεία γνωρίζοντας τις δυσχέρειες στην κάλυψη των διδακτικών αναγκών που θα 

παρουσιάζονταν κατά το ακαδηµαϊκό έτος 2013-14, φρόντισε έγκαιρα να θεσπισθεί µε 

απόφαση της Συγκλήτου Κανονισµός Υποτροφιών (συνεδρίαση 313/16-5-2013, Α∆Α: 

ΒΛ40469Β7Γ-ΣΛΖ) και µισθολόγιο (συνεδρίαση 314/27-6-2013, Α∆Α: ΒΛ40469Β7Γ-ΖΦΤ) 

για την απασχόληση των «πανεπιστηµιακών υποτρόφων», λαµβάνονας υπόψη την ισχύουσα 

νοµοθεσία για το ενιαίο και τα ειδικά µισθολόγια µελών ∆ΕΠ και ερευνητών, καθώς και τα 

ισχύοντα για τους συµβασιούχους του Π.∆. 407/1980. Με απόφαση της Επιτροπής Ερευνών 

τέθηκαν στη διάθεση των Τµηµάτων του Πανεπιστηµίου Κρήτης πόροι για την κάλυψη 

διδακτικών αναγκών. 

 

Το Υπουργείο Παιδείας σε ερώτηµα σχετικό µε το µισθολόγιο των πανεπιστηµιακών 

υποτρόφων, όπως προσδιορίζονταν στο νόµο 4009/2011 (άρθρο 29, παρ. 6) περί “∆οµής και 

Λειτουργίας των ΑΕΙ” απάντησε ότι οι πανεπιστηµιακοί υπότροφοι δεν µπορούν να έχουν 

αποδοχές αντίστοιχες των προσόντων τους, αλλά υπάγονται στο ενιαίο δηµοσιοϋπαλληλικό 

µισθολόγιο. Η ερµηνεία της νοµοθεσίας από τις υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας 

καθιστούσε ουσιαστικά αδύνατη την πρόσληψη «πανεπιστηµιακών υποτρόφων» γαι 

πανεπιστηµιακή διδασκαλία. 

 

Ακολούθησε ο ν. 4186/2013 (άρθρο 39, παρ. 10) που αναφέρει «τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά 

Ιδρύµατα δύναται να απασχολούν Έκτακτο Εκπαιδευτικό Προσωπικό µε επιβάρυνση του 

τακτικού προϋπολογισµού τους και χωρίς επιπλέον επιχορήγηση του Κρατικού 

Προϋπολογισµού από το ταµειακό υπόλοιπο προηγούµενων οικονοµικών ετών κατά το µέρος 

που δεν αφορά ανεξόφλητες υποχρεώσεις προηγούµενων ετών. Το ποσό της αµοιβής του 

Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού καθορίζεται µε κοινή απόφαση των Υπουργών 

Παιδείας και Θρησκευµάτων και Οικονοµικών». 

 

Το Συµβούλιο του Ιδρύµατος ενέκρινε τη χρήση 320.000 € από το ταµειακό υπόλοιπο για την 

πρόσληψη έκτακτου εκπαιδευτικού προσωπικού στις 28 Αυγούστου 2013. Γεγονός είναι ότι 

µέχρι σήµερα το Υπουργείο Παιδείας δεν έχει εγκρίνει την τροποποίηση του 

Προϋπολογισµού του Πανεπιστηµίου Κρήτης. Επιπλέον δεν έχει δηµοσιευθεί η κοινή 

απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευµάτων και Οικονοµικών για το µισθολόγιο 

συµβασιούχων διδασκόντων. 

 

Ενώ δεν γνωρίζαµε σχετική ενέργεια του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων, πλην 

υποσχέσεων ρύθµισης του θέµατος, στις 8 Οκτωβρίου στάλθηκε εξαιρετικά επείγον έγγραφο 

(Αρ. Πρωτ. Φ.122.5/6/145269/Β2), που µάλιστα δεν πρωτοκολλήθηκε ως εισερχόµενο 

έγγραφο, που αναφέρει επί λέξει “εφόσον επιθυµείτε να προσλάβετε προσωπικό των 

ανωτέρω δύο κατηγοριών, παρακαλούµε όπως µας αποστείλετε µόνο ηλεκτρονικά στο email: 

t01paek5@minedu.gov.gr µέχρι τις 9/10/2013:  

A) το αίτηµά σας, συνοδευόµενο από έκθεση αναγκαιότητας, για τον αριθµό πρόσληψης 

έκτακτου εκπαιδευτικού προσωπικού στο Ίδρυµά σας, το οποίο αντιστοιχεί 

µισθολογικά στο τακτικό εκπαιδευτικό προσωπικό των Α.Ε.Ι. και 

B) το αίτηµά σας, συνοδευόµενο από έκθεση αναγκαιότητας, για τον αριθµό πρόσληψης 

πανεπιστηµιακών υποτρόφων στο Ίδρυµά σας, οι οποίοι αντιστοιχούν µισθολογικά 

στο προσωπικό µε σχέση εργασίας Ι.∆.Ο.Χ. που απασχολείται στο ∆ηµόσιο, Ν.Π.∆.∆. 

και Ο.Τ.Α., 

προκειµένου στη συνέχεια να ζητηθεί από την υπηρεσία µας η εγκριτική απόφαση της 

επιτροπής της παρ. 1 του άρθρου 2 της µε αριθ. 33/2006 Π.Υ.Σ..” 



 

Το ακαδηµαϊκό έτος 2013-14 έχει ήδη ξεκινήσει στο Πανεπιστήµιο Κρήτης, που έχει προβεί 

σε όλες τις δυνατές ενέργειες για την πρόσληψη εκπαιδευτικού προσωπικού από τον Ιούνιο.  

 

Η Πρυτανεία οφείλει να ενηµερώσει το Πανεπιστήµιο Κρήτης για το παράδοξο ότι σήµερα 8 

Οκτωβρίου µε εξαιρετικά επείγον έγγραφο που δεν πρωτοκολλήθηκε επισήµως στο 

Ίδρυµά µας, πληροφορηθήκαµε από το εποπτεύον Υπουργείο ότι εφόσον ανταποκριθούµε 

εντός 24 ωρών µε κατάθεση έκθεσης αναγκαιότητος θα µπορούσε, ενδεχοµένως, να  εγκριθεί  

µε Πράξη Υπουργικού Συµβουλίου έκτακτο εκπαιδευτικό προσωπικό για το ακαδηµαϊκό έτος 

2013-14. 
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