
Αλνηρηή Δπηζηνιή Γεληθνχ Γηεπζπληή ηνπ ΔΚΠΑ Π. Φσηφπνπινπ 

 

Όηαλ ζηηο 25.07.2013 εμέθξαδα ηελ αγσλία κνπ γηα ην κέιινλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

θαη ηεο Παηδείαο γεληθφηεξα, δελ θαληαδφκνπλ φηη, κεηά απφ ηξεηο κήλεο, ην 

Παλεπηζηήκην ζα ήηαλ ππφ αλαζηνιή ιεηηνπξγίαο. 

Σήκεξα, 6 Ννεκβξίνπ, ε απεξγία ησλ δηνηθεηηθψλ ππαιιήισλ ζπλερίδεηαη γηα 9ε 

εβδνκάδα. 

Τν Υπνπξγείν Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, ζ’ φιν απηφ ην δηάζηεκα, έρεη πξνβεί 

ζηηο αθφινπζεο ελέξγεηεο:  

1.    Έθδνζε Κνηλήο Υπνπξγηθήο Απφθαζεο, κε βάζε έθζεζε αμηνιφγεζεο, δηαηάζζεη 

κε ηξφπν θάζεην απφιπην θαη αδηαπξαγκάηεπην ηελ απνκάθξπλζε απφ ην 

Παλεπηζηήκην 498 δηνηθεηηθψλ ππαιιήισλ κε ηε δηαδηθαζία ηεο δηαζεζηκφηεηαο. 

2.    Τν Υ.ΠΑΙ.Θ. επηηπγράλεη ςήθηζε ζηε Βνπιή ηξνπνινγίαο ηνπ 

δεκνζηνυπαιιειηθνχ θψδηθα πνπ πξνβιέπεη κε αλαδξνκηθή ηζρχ λα ηεζνχλ ζε αξγία 

νη ππάιιεινη νη νπνίνη δελ ζα απνγξαθνχλ ζηελ ειεθηξνληθή πιαηθφξκα πνπ ζα ηνχο 

ζέζεη ζε δηαζεζηκφηεηα. 

3.    Τν Υ.ΠΑΙ.Θ. δεηεί παξέκβαζε ηνπ Δηζαγγειέα πξνθεηκέλνπ λα γίλεη ε 

απνγξαθή. 

4.    Η πιεηνςεθία ησλ δηνηθεηηθψλ, ππφ ηελ απεηιή ηεο αξγίαο θαη ηνπ Δηζαγγειέα, 

απνγξάθεηαη ζηελ ειεθηξνληθή πιαηθφξκα ηεο δηαζεζηκφηεηαο θαη ζπλερίδεη ηελ 

απεξγία. 

5.    Ο Υπνπξγφο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ δεηεί έιεγρν ζηνπο Δηδηθνχο 

Λνγαξηαζκνχο Κνλδπιίσλ Έξεπλαο. 

6.    Ο Υπνπξγφο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ δεηεί έιεγρν γηα ηηο ακνηβέο ησλ 

δηνηθεηηθψλ ππαιιήισλ πνπ απεξγνχλ. 

7.    Ο Υπνπξγφο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ κε ηειεζίγξαθφ ηνπ δεηεί απφ ηνλ 

Πξχηαλε λα αλνίμεη ην Παλεπηζηήκην. 

Όιν απηφ ην δηάζηεκα, ζην Παλεπηζηήκην ε πξαγκαηηθφηεηα θαηαγξάθεηαη σο εμήο: 

•    Γελ έρνπλ γίλεη νη εγγξαθέο ησλ λενεηζαρζέλησλ θνηηεηψλ. 

•    Γελ έρνπλ νινθιεξσζεί νη εμεηάζεηο ηνπ Σεπηεκβξίνπ. 

•    Γελ έρνπλ αξρίζεη ηα καζήκαηα ηνπ ρεηκεξηλνχ εμακήλνπ. 

•    Γελ νξθίδνληαη πηπρηνχρνη. 

•    Γελ ρνξεγνχληαη πηπρία θαη άιια πηζηνπνηεηηθά. 

•    Γελ έρνπλ εθπιεξσζεί δηεζλείο ππνρξεψζεηο ηνπ Ιδξχκαηνο. 

•    Γελ ιεηηνπξγνχλ ηα εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα. 

•    Γελ ηθαλνπνηνχληαη πιεξσκέο πξνκεζεπηψλ. 

•    Γελ εθπιεξψλνληαη ππνρξεψζεηο θνξνινγηθέο θαη αζθαιηζηηθέο. 

•    Γελ πξνσζνχληαη ζπληαμηνδνηηθέο δηαδηθαζίεο. 

•    Γελ εθπιεξψλνληαη ζπκβαηηθέο ππνρξεψζεηο. 

 

Τν κεγάιν δηαθχβεπκα:  

 

Να αλνίμεη ην Παλεπηζηήκην. 

 

Όινη απηφ ζέινπκε θαη πξνζδνθνχκε, αιιά γηα λα αλνίμεη ην Παλεπηζηήκην πξέπεη λα 

απαληεζνχλ ηα εξσηήκαηα:  

πψο, απφ πνηνπο θαη πφζνπο; 

 



Σήκεξα, ζχκθσλα κε ηηο απνθάζεηο ηνπ Υ.ΠΑΙ.Θ., απφ ηνπο 1.300 δηνηθεηηθνχο 

ππαιιήινπο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ, νη 498 ζα ηεζνχλ ζε δηαζεζηκφηεηα θαη φζνη δελ 

απεγξάθεζαλ ζα ηεζνχλ ζε αξγία.  

 

Σηνπο ππφ δηαζεζηκφηεηα θαη αξγία ππαιιήινπο, ζα πξέπεη λα πξνζζέζνπκε θαη έλαλ 

αξηζκφ πεξίπνπ 250 ππαιιήισλ νη νπνίνη θαηαγξάθνληαη σο δηνηθεηηθνί ππάιιεινη, 

αιιά επηηεινχλ έξγν εξεπλεηηθφ θαη δηδαθηηθφ, απαξαίηεην γηα ην Παλεπηζηήκην, 

αιιά φρη δηνηθεηηθφ.  

Δπηπιένλ πξέπεη λα πξνζηεζεί έλαο αξηζκφο έκπεηξσλ θαη ηθαλψλ ππαιιήισλ πνπ ζα 

βγεη ζε ζπληαμηνδφηεζε, ρσξίο λα αληηθαηαζηαζεί, θαζψο θαη φζνη έρνπλ απνζπαζηεί 

κε ππνπξγηθέο απνθάζεηο ζε πνιηηηθά γξαθεία. 

Όζνη ζα κείλνπλ, είλαη ν απαξαίηεηνο θαη θαηάιιεινο πιεζπζκφο, γηα λα αλνίμεη θαη 

λα ιεηηνπξγήζεη ην Παλεπηζηήκην; 

 

Με ηελ ηφζε κεγάιε κείσζε ηνπ ππνζηεξηθηηθνχ πξνζσπηθνχ, είλαη θαλεξφ φηη ζα 

επέιζεη θαηάξξεπζε ηεο δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ κε ζπλέπεηα ηελ 

θαηάξξεπζε θαη ηεο αθαδεκατθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ. 

 

Δλδεηθηηθφ ηεο θαηαζηξνθήο πνπ ζα αθνινπζήζεη ζην Παλεπηζηήκην, αλ 

εθαξκνζηνχλ ηα παξαπάλσ, είλαη ηη ζα ζπκβεί κε ηε ιεηηνπξγία ησλ αθαδεκατθψλ 

βηβιηνζεθψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ, ζπζηαηηθφ ζηνηρείν θάζε εθπαηδεπηηθνχ ηδξχκαηνο. 

Σπγθεθξηκέλα, γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ 33 αθαδεκατθψλ βηβιηνζεθψλ ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ πνπ εμππεξεηνχλ 107.000 πξνπηπρηαθνχο θνηηεηέο, 11.000 

κεηαπηπρηαθνχο θνηηεηέο, 17.000 ππνςήθηνπο δηδάθηνξεο (θαηά ηελ απνγξαθή ηνπ 

Υ.ΠΑΙ.Θ.), 2.000 κέιε Γ.Δ.Π., θαζψο θαη αξθεηέο ρηιηάδεο ζπλεξγαδφκελνπο 

εξεπλεηέο, απαηηνχληαη 190 βηβιηνζεθνλφκνη. 

 

Σήκεξα, γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ αθαδεκατθψλ βηβιηνζεθψλ, ππεξεηνχλ 95 

βηβιηνζεθνλφκνη, κφληκνη θαη ανξίζηνπ ρξφλνπ θαη απαζρνινχληαη πιένλ άιινη 40 νη 

νπνίνη ακείβνληαη απφ πφξνπο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ θαη ησλ εξεπλεηηθψλ 

πξνγξακκάησλ. 

 

Σχκθσλα κε ηηο απφςεηο ηνπ Υ.ΠΑΙ.Θ., νη 33 Παλεπηζηεκηαθέο Βηβιηνζήθεο κπνξνχλ 

λα ιεηηνπξγήζνπλ, ζε νινήκεξε βάζε, κε 45 βηβιηνζεθνλφκνπο. Όπνηνο ζπκθσλεί κε 

ηελ πξνζέγγηζε ηνπ Υ.ΠΑΙ.Θ. θαη πηζηεχεη φηη δελ ζα ππνβαζκηζηεί ην επίπεδν ησλ 

ζπνπδψλ, αο ην εθθξάζεη ελππφγξαθα.  

 

Θα κπνξνχζακε λα αλαθεξζνχκε ζε ζσξεία άιισλ παξαδεηγκάησλ, αιιά δελ πξέπεη 

λα μεράζνπκε θαη ηελ πεξίθεκε έθζεζε αμηνιφγεζεο ηεο αλαβαζκηζκέλεο επηηξνπήο 

ζε πςειφ επίπεδν ηνπ Υ.ΠΑΙ.Θ. Αλαθέξνκαη ζε θηιηθφ κνπ ίδξπκα ηεο ηξηηνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο, αιιά, φπσο θαίλεηαη, θηιηθφ θαη ζηελ εγεζία ηνπ Υ.ΠΑΙ.Θ., γηα ην 

νπνίν, ζχκθσλα κε ηε κειέηε ηεο επηηξνπήο ηνπ Υ.ΠΑΙ.Θ., απαηηνχληαη 116 

ππάιιεινη, αιιά ε κειέηε εδψ  ζπλερίδεη: 116 ππάιιεινη Φ 1 = 183. Σήκεξα ζην 

ζπγθεθξηκέλν ίδξπκα ππεξεηνχλ 172 ππάιιεινη, άξα ηνχ ιείπνπλ θαη 11. Κη εθεί 

πνπ, ζχκθσλα κε ηε κειέηε ηνπ Υ.ΠΑΙ.Θ., έπξεπε λα βγνπλ 56 ζε δηαζεζηκφηεηα, ην 

θηιηθφ καο ίδξπκα επηβξαβεχεηαη θαη κε 11.  

 

Πξνο απνθπγή παξαλνήζεσλ, πηζηεχσ φηη θαη ην ζπγθεθξηκέλν ίδξπκα έρεη ειιηπή 

ζηειέρσζε, απιψο ζέισ λα θαηαγξαθεί ε αμηνπηζηία ηεο έθζεζεο ηνπ Υ.ΠΑΙ.Θ. 

 



Η κείσζε ηνπ πξνζσπηθνχ ζε ηφζν κεγάιε θιίκαθα παξάιιεια κε ηε κείσζε ηεο 

ρξεκαηνδφηεζεο, ζα έρεη απνηέιεζκα ηελ ππνβάζκηζε ησλ ζπνπδψλ θαη ησλ πηπρίσλ 

ησλ απνθνίησλ καο, πξάγκα πνπ κεηαθξάδεηαη ζε κεησκέλε πνηφηεηα παξνρήο 

ππεξεζηψλ απφ ηνπο πηπρηνχρνπο καο. 

 

Τα επφκελα 5-6 ρξφληα, ζα απνθνηηήζνπλ πεξηζζφηεξνη απφ 50.000 πηπρηνχρνη καο 

ζε βαζηθνχο επηζηεκνληθνχο ηνκείο (γηαηξνί, λνκηθνί, νδνληίαηξνη, εθπαηδεπηηθνί 

φισλ ησλ βαζκίδσλ ηεο εθπαίδεπζεο, θαξκαθνπνηνί, ζεηζκνιφγνη, κεηεσξνιφγνη, 

βηνιφγνη, ρεκηθνί, πιεξνθνξηθνί θ.ιπ.). 

Θέινπκε φισλ απηψλ καθξνπξφζεζκα λα ππνβαζκίζνπκε ηηο ζπνπδέο ησλ; 

 

Πνιιέο θσλέο αθνχγνληαη λα εζηηάδνπλ ζην άλνηγκα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ θαη λα 

δεηνχλ επζχλεο. Μεηά ηελ παξαπάλσ αλάιπζε, γίλεηαη θαλεξφ πνπ βξίζθνληαη νη 

επζχλεο θαη αο απνδνζνχλ ηα Καίζαξνο Καίζαξη θαη ηα ηνπ Θενχ ησ Θεψ. Απνξία 

πξνθαιεί ε εκκνλή ηνπ Υ.ΠΑΙ.Θ. ζηελ απνςίισζε ηνπ Παλεπηζηεκίνπ απφ 

πξνζσπηθφ θαη ηε ζηήξημε ηεο ιάζνπο δηαδηθαζίαο ππνζηεξίδνληαο φηη είλαη 

κλεκνληαθή  επηηαγή. Αλ είλαη γηα ιφγνπο δεκνζηνλνκηθνχο, κεηά ηε δήισζε ηεο 

Πξπηαλείαο φηη ζα δεηνχζε αθφκε θαη κείσζε ηεο ρξεκαηνδφηεζεο, αιιά φρη ηνπ 

πξνζσπηθνχ, παχεη λα ηζρχεη.  

 

Σηελ πεξίπησζή καο θαίλεηαη φηη ππάξρεη εθαξκνγή λφκνπ πνπ πξνβιέπεη 

αλαδηάξζξσζε ησλ δνκψλ ιεηηνπξγίαο κε ηεθκεξίσζε πνπ ζηεξίδεηαη ζε εθζέζεηο 

αμηνιφγεζεο δνκψλ θαη ζρέδηα ζηειέρσζεο. Τν Υ.ΠΑΙ.Θ. θαη νη ζπληάθηεο ηεο 

έθζεζεο δελ ζπλεξγάζηεθαλ ή δελ έιαβαλ ππφςε ηνπο ηηο πξνηάζεηο ησλ θαζ’ χιελ 

αξκνδίσλ πνπ είλαη νη δηνηθνχληεο ην Παλεπηζηήκην, π.ρ. πνχ ζηεξίρζεθαλ γηα λα 

πνπλ, αλ ππάξρεη πεξίζζεπκα ή έιιεηκκα βηβιηνζεθνλφκσλ ή κεραληθψλ; 

γεσηερληθψλ ή ινγηζηψλ; θεπνπξψλ ή γξακκαηέσλ;  

 

Η ιχζε γηα λα αλνίμνπλ ηα Παλεπηζηήκηα δελ κπνξεί λα είλαη νη ππφ αξγία, 

ζπληαμηνδφηεζε θαη δηαζεζηκφηεηα δηνηθεηηθνί ππάιιεινη, αιιά ε αλάθιεζε ησλ 

απνθάζεσλ ηνπ Υ.ΠΑΙ.Θ. πνπ ζηεξίδνληαη ζην ιάζνο. 

 

Γξ. Παλαγηψηεο Φσηφπνπινο 

 

 

 


