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Πριν από τρία περίπου χρόνια η χώρα µας δια στόµατος Πρωθυπουργού, και µε 
σύµφωνη γνώµη όλων των πολιτικών δυνάµεων, αποφάσιζε να προχωρήσει µε 
ταχύτερους ρυθµούς στη λεγόµενη «Κοινωνία της Πληροφορίας». Μεταξύ των 15 
τότε χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης η χώρα µας κατείχε µαζί µε την Πορτογαλία 
την τελευταία θέση στη διείσδυση της Πληροφορικής στην κοινωνική και οικονοµική 
ζωή. Ορθά κρίθηκε τότε ότι υπήρχε υστέρηση προσφοράς προσωπικού 
εκπαιδευµένου στις Τεχνολογίες της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ). 
Αποφασίσθηκε στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος για την Εκπαίδευση 
και την Αρχική Επαγγελµατική Κατάρτιση (Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ.), που συγχρηµατοδοτείται 
από την Ευρωπαϊκή Ένωση κατά 75%, να υπάρξει δράση για την «Ενίσχυση των 
Σπουδών Πληροφορικής». Οι βασικοί στόχοι αυτής της δράσης ήσαν (Α.Π. 1881, 13 
Μαρτίου 2002): 
• η ικανοποίηση των βραχυπρόθεσµων, µεσοπρόθεσµων και µακροπρόθεσµων 

αναγκών της αγοράς και της κοινωνίας σε εξειδικευµένους επιστήµονες στις 
Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών. 

• η ενίσχυση των υποδοµών και του ανθρώπινου δυναµικού της τριτοβάθµιας 
εκπαίδευσης στην Πληροφορική και τις Επικοινωνίες. 

• η ενίσχυση των αναγκαίων δεξιοτήτων σε διεπιστηµονικές περιοχές. 
• η ενίσχυση της απόκτησης δεξιοτήτων ΤΠΕ στην έρευνα και στην ανάπτυξη. 
 
Στη συνέχεια θα µας απασχολήσει κύρια το ζήτηµα της ενίσχυσης του ανθρώπινου 
δυναµικού στο Τµήµα Επιστήµης Υπολογιστών του Πανεπιστηµίου Κρήτης. Με 
απόφαση του Υπουργείου Παιδείας (Γραφείο Ειδικού Γραµµατέα Πανεπιστηµιακής 
Εκπαίδευσης, Α/257, 22 Αυγούστου 2003) δόθηκαν προς προκήρυξη συνολικά σε 
όλη τη χώρα 65 θέσεις ∆ιδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού στην Πληροφορική, 
εκ των οποίων 3 στο Τµήµα Επιστήµης Υπολογιστών. Με µία επιπλέον θέση από τον 
τακτικό προγραµµατισµό, το Τµήµα Επιστήµης Υπολογιστών είχε ήδη αποφασίσει 
οµόφωνα το Νοέµβριο 2003 για τα γνωστικά αντικείµενα των τεσσάρων (4) θέσεων 
∆ΕΠ. Η έγκριση της προκήρυξης δηµοσιεύθηκε µε απόφαση της Υπουργού Κας Μ. 
Γιαννάκου στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως (Παράρτηµα ΦΕΚ αρ. 88, 16 Ιουνίου 
2004, πρόσκληση Αριθ. Φ.121.1/1/19380/Β2) µαζί µε άλλες 18 θέσεις σε άλλα 
Τµήµατα του Πανεπιστηµίου Κρήτης. Έχουν παρέλθει έκτοτε 5 µήνες και το 
Υπουργείο Παιδείας δεν έχει γνωστοποιήσει τη δηµοσίευση αυτή στο Πανεπιστήµιο 
Κρήτης, ώστε να προχωρήσει η προκήρυξη. Η αρχική πρόβλεψη της µικρής 
ολιγόµηνης συγχρηµατοδότησης τριών θέσεων ∆ΕΠ από την Ευρωπαϊκή Ένωση 
φαίνεται να αποτελεί το εµπόδιο. Ωστόσο το Υπουργείο είχε την ευχέρεια να 
αναπροσαρµοσθεί µετά την µη αποδοχή επιλεξιµότητας της σχετικής δαπάνης στο 
πλαίσιο του ΕΠΕΑΕΚ και να την συµπεριλάβει εξ ολοκλήρου στον Τακτικό 
Προϋπολογισµό. Εξάλλου στην υπουργική απόφαση αναφέρεται: «Η προκαλούµενη 
δαπάνη, της οποίας το ύψος δεν µπορεί να προσδιοριστεί, θα βαρύνει τον 
προϋπολογισµό του έτους 2004 όπου έχει γίνει σχετική πρόβλεψη της πίστωσης µε το 
αριθµ. 20551133/27.8.1996 έγγραφο του Υπ. Οικονοµικών». Από την άλλη πλευρά η 



συγχρηµατοδότηση από το ΕΠΕΑΕΚ θα έληγε στις 31 ∆εκεµβρίου 2004 µε βάση τον 
αρχικό προγραµµατισµό. Με δοσµένο ότι η πλήρωση µιας θέσης ∆ΕΠ και ο 
διορισµός και η ανάληψη καθηκόντων απαιτούν τουλάχιστον δώδεκα µήνες, ακόµα 
και τώρα να γίνονταν η προκήρυξη θα επιβαρύνονταν ουσιαστικά ο Τακτικός 
Προϋπολογισµός του 2006. Άρα η αιτιολόγηση είναι ανεπαρκέστατη. 
 
Ενώ λοιπόν η λύση είναι απλούστατη, αρκεί να υπάρχει η βούληση, µαθαίνουµε ότι 
υπάρχει κίνδυνος ανάκλησης της υπουργικής απόφασης και ακύρωσης των 
δεσµεύσεων του Υπουργείου Παιδείας έναντι του Πανεπιστηµίου Κρήτης. Το 
απευχόµεθα, αλλά εάν συµβεί θα είναι µια απαράδεκτη εξέλιξη. Η Πολιτεία οφείλει 
να είναι υποδειγµατική ως προς την τήρηση των δεσµεύσεων που αναλαµβάνει. Το 
Κράτος έχει συνέχεια, πολύ περισσότερο σε ένα θέµα που υπάρχει πρόδηλη 
διακοµµατική συναίνεση.  
 
Θα ήθελα να σταθώ ιδιαίτερα στη συνέπεια που επιδεικνύει το Τµήµα Επιστηµής 
Υπολογιστών στην εκπλήρωση των υποχρεώσεών του έναντι της Πολιτείας. Εκ 
προοιµίου θα ήθελα να υπογραµµίσω ότι, παρά το ότι έχει είκοσι χρόνια πλούσιας 
προσφοράς στην εκπαίδευση και στην έρευνα στην Πληροφορική, όχι µόνο δεν 
διαθέτει κατάλληλη κτιριακή υποδοµή, αλλά είναι παντελώς άγνωστος ο χρονικός 
ορίζοντας στέγασής του σε κτίρια κατασκευασµένα για να εξυπηρετούν το σκοπό 
ύπαρξης του Τµήµατος. 
 
Ας δούµε τώρα την ανταπόκριση του Τµήµατος στις υποχρεώσεις του στο πλαίσιο 
του Επιχειρησιακού Προγράµµατος για Ενίσχυση των Σπουδών Πληροφορικής στο 
Πανεπιστήµιο Κρήτης. ∆έχεται κάθε χρόνο αυξανόµενο αριθµό φοιτητών. Ο αριθµός 
των εισακτέων ήταν 100 κατά το ακαδηµαϊκό έτος 2000-01 και 135 κατά το τρέχον 
έτος, δηλαδή συνολική αύξηση του αριθµού των εισακτέων κατά 35% µέσα σε 
τέσσερα χρόνια. Με αποτέλεσµα να υπάρχουν µαθήµατα στα πρώτα έτη σπουδών 
όπου οι εγγεγραµµένοι φοιτητές δεν χωρούν ούτε στο µεγαλύτερο αµφιθέατρο των 
κτιρίων της Λεωφόρου Κνωσού. 
 
Επιπλέον το Τµήµα Επιστήµης Υπολογιστών προχώρησε στη δηµιουργία τριών νέων 
κατευθύνσεων στο Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών: «Ιατρική Πληροφορική 
και Βιοϊατρική Τεχνολογία», «Ηλεκτρονικό Εµπόριο» και «Τεχνολογίες 
Πολυµέσων». Από όσο δυνάµεθα να γνωρίζουµε οι ειδικεύσεις αυτές εισάγονται για 
πρώτη φορά σε Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη χώρα µας. Τα γνωστικά 
αντικείµενα των υπό προκήρυξη θέσεων ∆ΕΠ είναι άµεσα συναφή µε την ανάπτυξη 
των περιοχών αυτών έρευνας και διδασκαλίας. 
 
Όταν το Τµήµα Επιστήµης Υπολογιστών πρωτοποριακά ανοίγει νέες κατευθύνσεις 
σπουδών και ενισχύει τα Προγράµµατα Σπουδών του, όταν τιµά στο ακέραιο τις 
υποχρεώσεις του, εάν επαληθευθούν οι φόβοι µας, διαφαίνεται κίνδυνος να υποστεί 
πλήγµα και υπονόµευση του έργου του  από το ίδιο το Υπουργείο Παιδείας. ∆εν 
θέλουµε να το πιστεύσουµε λίγες µέρες µετά από τη συζήτηση στο Κοινοβούλιο, 
όπου ανεξάρτητα από τις διαφορετικές προσεγγίσεις, όλοι οι πολιτικοί συµφώνησαν 
ότι η Παιδεία αποτελεί την ύψιστη προτεραιότητα της χώρας. 


