ΠΡΥΤΑΝΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
Η νέα Πρυτανική Αρχή του Πανεπιστηµίου Κρήτης ανέλαβε σήµερα τα καθήκοντα που της ανέθεσε η
πανεπιστηµιακή κοινότητα µε την εκλογή στις 30 Μαΐου 2011. Στη σηµερινή συνεδρίαση του
Πρυτανικού Συµβουλίου ανατέθηκαν οι αρµοδιότητες στους Αντιπρυτάνεις ως εξής :
•
•
•

Αντιπρύτανης Ακαδηµαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού, Κωνσταντίνος Τζανάκης, Καθηγητής
του Παιδαγωγικού Τµήµατος ∆ηµοτικής Εκπαίδευσης της Σχολής Επιστηµών Αγωγής.
Αντιπρύτανης Οικονοµικού Προγραµµατισµού και Ανάπτυξης, Γεώργιος Σταθάκης, Καθηγητής
του Τµήµατος Οικονοµικών Επιστηµών της Σχολής Κοινωνικών Επιστηµών.
Αντιπρύτανης Υποδοµών, Γεώργιος Τζιρίτας, Καθηγητής του Τµήµατος Επιστήµης Υπολογιστών
της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστηµών.

Η Πρυτανική Αρχή έλαβε εντολή να διοικήσει το Πανεπιστήµιο Κρήτης για τέσσερα χρόνια. Ωστόσο οι
µεταβατικές διατάξεις του πρόσφατα ψηφισθέντος νόµου, αφενός περιορίζουν τη θητεία σε ένα χρόνο και
αφετέρου έχουν πολλά νοµικά κενά και προκαλούν συνθήκες ασάφειας για τη λειτουργία του
πανεπιστηµίου. Σύµφωνα µε την Έκθεση της Επιστηµονικής Υπηρεσίας της Βουλής ο νέος νόµος περιέχει
διατάξεις που βρίσκονται σε αντίθεση µε την «πλήρη αυτοδιοίκηση» που απαιτεί το ισχύον συνταγµατικό
πλαίσιο.
Με βαθύ αίσθηµα ευθύνης απέναντι στην Πανεπιστηµιακή Κοινότητα, η Πρυτανεία αναλαµβάνει τη
διοίκηση του Πανεπιστηµίου Κρήτης για να διασφαλίσει την οµαλή λειτουργία του στις άκρως αντίξοες
συνθήκες που προκαλεί ο πρόσφατα ψηφισθείς νόµος και στο ασφυκτικό κοινωνικό και οικονοµικό
περιβάλλον που έχει οδηγηθεί η χώρα και κατά συνέπεια τα πανεπιστήµια. Ο νέος νόµος:
- Αποδιαρθρώνει στέρεες δοµές των Πανεπιστηµίων - τα Τµήµατα και τους Τοµείς.
- Σκοπεύει να αναθέσει τη διοίκηση των Σχολών - που προορίζονται να είναι οι βασικές διοικητικές
και ακαδηµαϊκές µονάδες - σε διορισµένα µονοπρόσωπα όργανα χωρίς ουσιαστικό θεσµικό
αντίβαρο.
- Θεσµοθετεί το Συµβούλιο µε σύνθεση, ρόλο και αρµοδιότητες που αναιρούν την πλήρη
αυτοδιοίκηση των πανεπιστηµίων.
- Καταργεί την διεθνώς αποδεκτή έννοια του Πανεπιστηµιακού Ασύλου
- Θέτει σε αµφιβολία τη συνταγµατική επιταγή για την υποχρέωση της Πολιτείας να χρηµατοδοτεί
τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα για την εκπαίδευση και την έρευνα
Η Πρυτανεία θα προσπαθήσει, αφενός να διασφαλίσει την απρόσκοπτη λειτουργία του Πανεπιστηµίου
Κρήτης και αφετέρου να προβεί σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες ελέγχου της συνταγµατικότητας των
επιµέρους διατάξεών του νόµου και ανάδειξης των αδιεξόδων στα οποία οδηγεί, µε στόχο την διατήρηση
του δηµόσιου χαρακτήρα του Ελληνικού Πανεπιστηµίου. Ταυτόχρονα, θα εργασθεί για την εξασφάλιση
τόσο της αποτελεσµατικής λειτουργίας όσο και της δηµοκρατικής και συλλογικής συµµετοχής όλων των
συνιστωσών του πανεπιστηµίου αποτρέποντας ενδεχόµενη ολιγαρχική εκτροπή που επιτρέπει ο νέος
νόµος.
Καλούµε το σύνολο της πανεπιστηµιακής κοινότητας να επιδείξει πνεύµα συνεργασίας και
συλλογικότητας για να αντιµετωπισθούν τα δύσκολα θεσµικά και οικονοµικά προβλήµατα αυτής της
ακαδηµαϊκής χρονιάς.
Ρέθυµνο, 1 Σεπτεµβρίου 2011

