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Ηράκλειο, 11 Οκτωβρίου 2013 

Ανακοίνωση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

Το Πανεπιστήµιο Κρήτης βρίσκεται υπό ασφυκτική πίεση από το Υπουργείο Παιδείας µε 

απειλές εισαγγελικής παρέµβασης και ποινών εναντίον µελών της ακαδηµαϊκής κοινότητας 

σε σχέση µε την αποστολή των στοιχείων των υπαλλήλων του για τη διαθεσιµότητα. 

Θεωρούµε ότι τα µέσα πίεσης που ασκούνται είναι αµφιβόλου νοµιµότητας και καλούµε τη 

διοίκηση του Πανεπιστηµίου να εξαντλήσει κάθε όριο νόµιµης παρέµβασης µε στόχο να 

καλύψει νοµικά το υπό απόλυση προσωπικό του Πανεπιστηµίου σε κάθε φάση της 

προσπάθειας ακύρωσης της διαδικασίας της διαθεσιµότητας. 

 

Παράλληλα, καλούµε την ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας να δηµοσιοποιήσει τα κριτήρια 

και τη διαδικασία βάσει των οποίων αποφασίστηκε η διαθεσιµότητα στα οκτώ Ιδρύµατα, 

ώστε να φανεί αν η επιλογή αυτή έγινε µε αντικειµενικά και διαφανή κριτήρια ή είναι 

αποτέλεσµα υπόγειων πιέσεων και πολιτικών παρεµβάσεων. 

∆υστυχώς διαπιστώνουµε ότι κάθε φορά που τα Πανεπιστήµια καλούνται να συνεισφέρουν 

στην επίλυση του δηµοσιονοµικού προβλήµατος της χώρας, τα οριζόντια µέτρα µας 

υποβιβάζουν σε ένα επίπεδο λειτουργίας χαµηλότερο από πριν: Αυτό ξεκίνησε µε τις 

περικοπές στον προϋπολογισµό, συνέχισε µε την περικοπή των 407 και το πάγωµα των 

προσλήψεων (οι 402 διορισµοί σε όλα τα ΑΕΙ δεν ανατρέπουν την εικόνα) και τώρα ξανά µε 

τη διαθεσιµότητα.  Αυτό, δυστυχώς θα γίνει και τώρα.  

Καλούµε λοιπόν το Υπουργείο Παιδείας και την Κυβέρνηση να αναλογιστούν τις συνέπειες 

της υποβάθµισης της ∆ηµόσιας Ανώτατης Εκπαίδευσης και να σταµατήσουν να 

συκοφαντούν µέσω διαρροών τα Πανεπιστήµια, τους Πανεπιστηµιακούς δασκάλους και τους 

υπαλλήλους των ΑΕΙ. Αν έχουν συγκεκριµένα στοιχεία για µη-αξιοκρατικές προσλήψεις και 

«µονιµοποιήσεις», να τα δώσουν στη δηµοσιότητα και οι υπεύθυνοι να υποστούν τις νόµιµες 

κυρώσεις.  

Εκ µέρους της ακαδηµαϊκής κοινότητας στο Ηράκλειο δηλώνουµε πάντα αλληλέγγυοι µε 

τους υπαλλήλους του Πανεπιστηµίου που τίθενται, αυθαίρετα και άδικα, σε διαθεσιµότητα, 

σε αντίθεση µε τα τεκµηριωµένα δεδοµένα που απέστειλε στο υπουργείο το Πανεπιστήµιο 

Κρήτης και παραµένουµε δεσµευµένοι να υλοποιήσουµε τις λοιπές αποφάσεις που πήραµε 

κατά την Γενική Συνέλευση του Συλλόγου µας:  

1. Την συγκέντρωση υπογραφών από διακεκριµένους επιστήµονες της  αλλοδαπής σε 

επιστολή στήριξης του Πανεπιστηµίου µας. 

 

2. Τη διοργάνωση ταµείου αλληλεγγύης για την οικονοµική στήριξη των εργαζοµένων 

στο Πανεπιστήµιο που δεν θα µπορούν πλέον να αντεπεξέλθουν στις υποχρεώσεις 

τους. 

Για το ∆.Σ. 

Ο Πρόεδρος, 

Καθηγητής Χάρης Κατερινόπουλος 

Ο Γραµµατέας, 

Καθηγητής Τάσος Φιλαλήθης 

 


