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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 Διοικητικού 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 Διοίκησης 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, 

 
 


