ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Αθήνα, 23 Οκτωβρίου 2013

Αξιότιµε Κύριε Υπουργέ Παιδείας και Θρησκευµάτων,

Αξιότιµε Κύριε Υπουργέ ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής
∆ιακυβέρνησης,

Με αγωνία παρακολουθούµε την καθηµερινή πλέον καταρράκωση του κύρους
και τη συρρίκνωση του Πανεπιστηµίου µας. Θλιβόµαστε βαθειά για τους
φοιτητές µας και ιδιαίτερα για τους νεοεισερχόµενους, για τους συναδέλφους
µας και για τους διοικητικούς συνεργάτες µας. Είναι προφανές ότι το
Πανεπιστήµιό µας δεν θα είναι σε θέση να εκπληρώσει την αποστολή του αν
αφαιρεθούν, µε τον τρόπο που προωθείται, 498 διοικητικοί υπάλληλοί του
από τους 1.316 που διαθέτει συνολικά. Είναι εξαιρετικά επείγον να εξευρεθεί
ρεαλιστική λύση στο θέµα αυτό. Επείγουσα όµως είναι και η εγγραφή των
πρωτοετών φοιτητών, η έναρξη του διδακτικού έργου και η διεκπεραίωση
κρίσιµων για το ίδρυµα θεµάτων οικονοµικής φύσης, προβλήµατα τα οποία το
Πανεπιστήµιό µας πρέπει άµεσα και επιτακτικά να αντιµετωπίσει.

Όλοι οι εµπλεκόµενοι φορείς θα πρέπει, προς όφελος του Πανεπιστηµίου και
του δηµοσίου συµφέροντος γενικότερα, να βρουν διαύλους συνεννόησης και
διαλόγου και να προχωρήσουν στους αναγκαίους συµβιβασµούς για τη
διαθεσιµότητα του διοικητικού

προσωπικού,

χωρίς δογµατισµούς και

προσφυγή σε εύκολες, αλλά καταστροφικές επιλογές. Συνεπώς:

Α. Ζητούµε στο διάλογο αυτό να ληφθούν υπόψη κριτήρια τα οποία
βασίζονται σε πραγµατικά στοιχεία, όπως:
α) Ο αριθµός των διοικητικών υπαλλήλων οι οποίοι σήµερα είναι
αποσπασµένοι σε διάφορους άλλους δηµόσιους φορείς, όπως υπουργεία,
οργανισµούς, άλλες βαθµίδες της εκπαίδευσης και εποµένως δεν υπηρετούν
στο ΕΚΠΑ, ενώ συµπεριλαµβάνονται στον κατάλογο των υπαλλήλων του. Οι
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υπάλληλοι αυτοί θα µπορούσαν να ενταχθούν, µέσω της κινητικότητας, στους
φορείς όπου υπηρετούν.
β) Ο αριθµός των διοικητικών υπαλλήλων οι οποίοι τελούν σε άδεια άνευ
αποδοχών πλην όµως εργάζονται σταθερά σε άλλους ιδιωτικούς φορείς και
εποµένως δεν υπηρετούν στο ΕΚΠΑ, ενώ συµπεριλαµβάνονται στον
κατάλογο των υπαλλήλων του.
γ) Ο αριθµός των διοικητικών υπαλλήλων οι οποίοι υπηρετούν σε φορείς που
δεν έχουν σχέση ή έχουν έµµεση µόνο σχέση µε το Πανεπιστήµιο, ενώ
συµπεριλαµβάνονται στον κατάλογο των υπαλλήλων του. Οι υπάλληλοι αυτοί
θα µπορούσαν να ενταχθούν, µέσω της κινητικότητας, στους φορείς όπου ήδη
υπηρετούν.
δ) Οι διοικητικοί υπάλληλοι για τους οποίους θα επιβεβαιωθεί ότι
αδικαιολόγητα δεν εµφανίζονται στην υπηρεσία τους και εποµένως, στην
πραγµατικότητα

έχουν

παύσει

να

υπηρετούν

στο

ΕΚΠΑ,

ενώ

συµπεριλαµβάνονται στον κατάλογο των υπαλλήλων του.
ε) Οι διοικητικοί υπάλληλοι οι οποίοι τελούν σε καθεστώς πειθαρχικής δίωξης
για σοβαρά παραπτώµατα.
στ)

Ο

αριθµός

των

διοικητικών

υπαλλήλων

οι

οποίοι

ουσιαστικά

απασχολούνται µε καθήκοντα που δεν αφορούν αµιγώς το διοικητικό έργο και
ο νόµος τους δίνει το δικαίωµα να ενταχθούν σε άλλη κατηγορία προσωπικού.
Οι υπάλληλοι αυτοί δεν θα πρέπει να προσµετρώνται στον αριθµό των
διοικητικών υπαλλήλων.
ζ) Οι διοικητικοί υπάλληλοι οι οποίοι συνταξιοδοτούνται µέχρι τέλους του
2013, του 2014 και του 2015, για τους οποίους θα µπορούσε νοµοθετικά να
ρυθµιστεί η δυνατότητα του ΕΚΠΑ, από ιδίους πόρους, να τους καταβάλει τη
διαφορά µισθού, αν τεθούν σε διαθεσιµότητα, µε χορήγηση εξαγοράς
συνταξιοδοτικού δικαιώµατος για τα χρόνια αυτά.

Οι διοικητικοί υπάλληλοι που εντάσσονται στις παραπάνω κατηγορίες
υπολογίζεται ότι αριθµούν περί τους 400.

Β. Καλούµε το Υπουργείο Παιδείας:
α) να αιτιολογήσει την επιλογή του να εντάξει το ΕΚΠΑ στη διαδικασία
διαθεσιµότητας και µάλιστα σε τόσο υπερβολικό βαθµό και να εκθέσει τα
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κριτήρια για την επιλογή των συγκεκριµένων κατηγοριών και αριθµών
διοικητικών υπαλλήλων που ζητά να περιληφθούν σε αυτή,
β) να µην επιµείνει σε λύσεις «οριζόντιας» περικοπής διοικητικών υπαλλήλων,
οι οποίες θα επιφέρουν µη αναστρέψιµες και σοβαρές βλάβες για το ίδρυµα,
γ) να παράσχει επιπλέον χρόνο διαλόγου, µε αναστολή της εφαρµογής των
µέτρων για µικρό διάστηµα, διότι τώρα προέχει η άµεση και οµαλή
επαναλειτουργία του Πανεπιστηµίου,
δ) να αποφύγει πολιτικές αυταρχικών λύσεων, σεβόµενο το δικαίωµα
απεργίας των εργαζοµένων και απέχοντας από την απειλή επιβολής
κυρώσεων αµφιβόλου συνταγµατικότητας,
ε) να αναθεωρήσει τον υπερβολικά µεγάλο αριθµό διοικητικών υπαλλήλων
που εντάσσονται στη διαθεσιµότητα (περίπου το 40%), αν τελικά αυτή
αιτιολογηθεί,

και

να

υιοθετήσει

τα

κριτήρια

που

προαναφέρθηκαν,

λαµβάνοντας µέριµνα για όσους υπαλλήλους του υπηρετούν σε άλλους
φορείς, να ενταχθούν, µέσω της κινητικότητας, στους φορείς αυτούς, καθώς
και για όσους υπαλλήλους του συνταξιοδοτούνται µέχρι το 2015 να
εφαρµοστούν οι όροι που αναφέραµε.

Θεόδωρος Λιακάκος (Αντιπρύτανης), Θωµάς Σφηκόπουλος (Αντιπρύτανης),
Μάριος Μπέζγος (Κοσµήτωρ Θεολογικής Σχολής), Μιχαήλ Τσινισιζέλης
(Κοσµήτωρ Σχολής (πρώην Ν.Ο.Π.Ε.), Θεόδωρος Φορτσάκης (Πρόεδρος
Τµήµατος Νοµικής), Χαράλαµπος Χρυσανθάκης (Πρόεδρος Τµήµατος
Πολιτικής Επιστήµης και ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης), Βελουδία Σιδέρη
Παπαδοπούλου (Πρόεδρος Τµήµατος Θεολογίας), Απόστολος Νικολαΐδης
(Αναπληρωτής Πρόεδρος Τµήµατος Κοινωνικής Θεολογίας), Γεώργιος
Βουγιουκλάκης (Αναπληρωτής Πρόεδρος Τµήµατος Οδοντιατρικής),
Γεράσιµος Μπονάτσος (Πρόεδρος Τµήµατος Νοσηλευτικής), Αλέξιος
Λέανδρος Σκαλτσούνης (Πρόεδρος Τµήµατος Φαρµακευτικής), Νικόλαος
Μαλιάρας (Πρόεδρος Τµήµατος Μουσικών Σπουδών), Γεώργιος Τόµπρας
(Πρόεδρος Τµήµατος Φυσικής), Ιωάννης Εµµανουήλ (Πρόεδρος Τµήµατος
Μαθηµατικών), Αντώνιος Καλοκαιρινός (Πρόεδρος Τµήµατος Χηµείας),
Μιχαήλ Σταµατάκης (Πρόεδρος Τµήµατος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος),
Ιωάννης
Σταυρακάκης
(Πρόεδρος
Τµήµατος
Πληροφορικής
και
Τηλεπικοινωνιών), Κωνσταντίνος ∆ηµητρακόπουλος (Πρόεδρος Τµήµατος
Μ.Ι.Θ.Ε.).
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