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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Θέμα: «Διαλύονται τα Πανεπιστήμια λόγω της διαθεσιμότητας διοικητικού προσωπικού» 

 

Η βουλευτής Επικρατείας του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ, Θεανώ Φωτίου, αναφορικά με το θέμα έκανε την εξής 

δήλωση: 

Καταστροφικές είναι οι επιπτώσεις που επιφέρει η διαθεσιμότητα 1394 διοικητικών υπαλλήλων σε οκτώ 

Πανεπιστήμια, βάσει της κοινής υπουργικής απόφασης των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και 

Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Παιδείας & Θρησκευμάτων. 

Αφού τα Πανεπιστήμια και τα ΤΕΙ είχαν ολοκληρώσει τη διαδικασία αυτοαξιολόγησης με τα κριτήρια 

που τους ζήτησε και είχαν εφαρμόσει και αφού απέδειξαν ότι έχουν ελλείψεις προσωπικού, ο Υπουργός 

διορίζει επιτροπή, η οποία αναζητά προσωπικό που θα τίθεται σε καθεστώς διαθεσιμότητας. Η επιτροπή θα 

λειτουργήσει έως το 2017, δηλαδή έως τότε θα απολύεται προσωπικό από τα ΑΕΙ της χώρας, όταν την ίδια 

στιγμή δεν επιτρέπεται κανείς διορισμός!  

Οι Σύγκλητοι των οκτώ Πανεπιστημίων διαπιστώνουν διαδοχικά ότι αδυνατούν να λειτουργήσουν κάτω 

από συνθήκες υποστελέχωσης και εξαθλίωσης των υπηρεσιών τους και αποφασίζουν αναστολή λειτουργίας 

τους. Σε κατάσταση πλήρους αποξένωσης από το χώρο ευθύνης του, αλλά συντονισμένος με το γενικό κλήμα 

διώξεων κατά της Χρυσής Αυγής, ο Υπουργός Παιδείας ζητά από τους εισαγγελείς να διερευνήσουν ευθύνες 

σχετικά με τις αναστολές λειτουργίας των Ιδρυμάτων. Επιπλέον, ζητά από τους Πρυτάνεις την άμεση 

κοινοποίηση ονομαστικών καταλόγων με «τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα» του προσωπικού, ενώ για την 

περίπτωση μη ανταπόκρισής τους, απειλεί ξανά με εισαγγελική διερεύνηση για παράβασης καθήκοντος. 

Τα υποστελεχωμένα Ιδρύματα δεν μπορούν να λειτουργήσουν χωρίς το προσωπικό τους, πόσο μάλλον 

μετά τις επιπλέον απολύσεις. Υπηρεσίες όπως η Φοιτητική Μέριμνα (σίτιση, στέγαση), η Φύλαξη, οι 

Βιβλιοθήκες, τα Κέντρα Δικτύων, θα πάψουν να λειτουργούν, με καταστροφικές συνέπειες για τους φοιτητές, 

τους διδάσκοντες και τη συνολική λειτουργία τους. Η περίπτωση του ΕΜΠ είναι χαρακτηριστική: Η Πρυτανεία 

του Ιδρύματος διαπιστώνει ότι περίπου 1.100 Διοικητικοί υπάλληλοι είναι απολύτως απαραίτητοι για να μπορεί 

να στελεχώσει τις υπηρεσίες του, ενώ μετά τις αποφάσεις του Υπουργού το Ίδρυμα θα έχει μόλις 497! Κανείς 

υπάλληλος στη φύλαξη, οι βιβλιοθήκες κλειστές και τα δίκτυά του εκτός λειτουργίας.   

Η σκοπιμότητα των ανωτέρω ενεργειών είναι καθαρά οικονομική-μνημονιακή, αλλά οι επιπτώσεις είναι 

ανυπολόγιστες και καταστροφικές για την πλειοψηφία της κοινωνίας. Για το λόγο αυτό, οι βουλευτές του 

ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ ζητούν από τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, με Ερώτηση που κατατέθηκε σήμερα στην 

Βουλή, την άμεση απόσυρση των διαθεσιμοτήτων διοικητικού προσωπικού και την αιτιολόγηση των μονομερών 

και αντισυνταγματικών ενεργειών του.  


