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Το διευρυµένο Συντονιστικό Όργανο της Συνόδου των Πρυτάνεων
διαπιστώνει ότι η κατάσταση στα 8 Πανεπιστήµια που πλήττονται από το
µέτρο της διαθεσιµότητας επιδεινώνεται καθηµερινά. Η συµµετοχή των
διοικητικών υπαλλήλων στην απεργία, στα περισσότερα Πανεπιστήµια,
είναι πλέον σχεδόν καθολική, µε αποτέλεσµα οι διοικητικές υπηρεσίες να
βρίσκονται σε κατάσταση αδυναµίας λειτουργίας. Επιπλέον, σε ορισµένα
από αυτά τα Ιδρύµατα και η ακαδηµαϊκή λειτουργία καθίσταται αδύνατη,
εξαιτίας της παράλληλης απεργίας των µελών ∆ΕΠ.
Τα Πανεπιστήµια έχουν από καιρό και κατ΄επανάληψη ζητήσει
συνάντηση και διάλογο µε τον Υπουργό Παιδείας, προκειµένου το
ζήτηµα της διαθεσιµότητας των διοικητικών υπαλλήλων να επιλυθεί στο
πλαίσιο της ακαδηµαϊκής δεοντολογίας. Αντ΄αυτού προέκυψε το
έγγραφο του Υπουργού Παιδείας προς τις εισαγγελικές αρχές, σύµφωνα
µε το οποίο ο Υπουργός µια εβδοµάδα πριν από τη λήξη της σχετικής
προθεσµίας, διαπιστώνει καθυστέρηση στην αποστολή των σχετικών
πινάκων συνδροµής κριτηρίων του διοικητικού προσωπικού και ζητά από
τους εισαγγελείς να επισηµάνουν στα Πανεπιστήµια τις κατά νόµο
υποχρεώσεις τους, υπογραµµίζοντας τις ποινικές ευθύνες που θα επιφέρει
το ενδεχόµενο που αυτό δεν µπορέσει να καταστεί εφικτό.
Το έγγραφο αυτό, εκτός από ξένο προς τα ακαδηµαϊκά ήθη, είναι
και εντελώς αναίτιο, καθώς ουδέποτε µέχρι σήµερα έχει συµβεί διοίκηση
Πανεπιστηµίου να µην έχει εκπληρώσει τις νόµιµες υποχρεώσεις της.

Υπενθυµίζεται εδώ, ότι τα Πανεπιστήµια ακόµη περιµένουν να
τους κοινοποιηθεί τόσο το σκεπτικό µε βάση το οποίο απορρίφθηκαν τα
σχέδια αξιολόγησης που κατάρτισαν και απέστειλαν εµπρόθεσµα προς το
Υπουργείο, όπως τους ζητήθηκε και όπου διαπιστώνονταν οι ελλείψεις
σε διοικητικό προσωπικό, όσο και η τεκµηρίωση, βάσει της οποίας
αποφασίστηκε η κατάργηση των 1349 θέσεων διοικητικών υπαλλήλων.
Εκτός των προβληµάτων που έχει προκαλέσει το µέτρο της
διαθεσιµότητας στα 8 Πανεπιστήµια, το ξεκίνηµα της νέας χρονιάς
βρίσκει το σύνολο των Πανεπιστηµίων της χώρας µε σοβαρότατα
λειτουργικά προβλήµατα τα οποία οφείλονται:
1.

Στις µεγάλες ελλείψεις διδακτικού προσωπικού. Χαρακτηριστική
είναι η κωλυσιεργία του Υπουργείου Παιδείας να προχωρήσει σε
έκδοση ΦΕΚ διορισµού, ανά Πανεπιστήµιο, των 402 ήδη προ
πολλού εκλεγµένων µελών ∆ΕΠ, η καθυστέρηση στην έκδοση
της ΚΥΑ, όπως προβλέπεται από το νόµο 4186, για τη
δυνατότητα πρόσληψης έκτακτου εκπαιδευτικού προσωπικού,
καθώς και ο σχεδόν µηδενισµός των πιστώσεων για την
πρόσληψη συµβασιούχων διδασκόντων του Π.∆. 407/80, αιτίες
που θέτουν σοβαρά εµπόδια στην υλοποίηση των υφιστάµενων
προγραµµάτων σπουδών

2.

Στην περαιτέρω συρρίκνωση του προϋπολογισµού της νέας
χρονιάς κατά 15%, πέραν των ήδη ασφυκτικών µειώσεων της
τελευταίας τετραετίας. Πρόβληµα επιπλέον προκαλεί η µη
έγκριση, από πλευράς Υπουργείου, της δυνατότητας αξιοποίησης
των διαθέσιµων αποθεµατικών των Ιδρυµάτων.

Υπό αυτές τις συνθήκες και µε αυτά τα προβλήµατα καλούνται να
λειτουργήσουν τα Πανεπιστήµια τη φετινή ακαδηµαϊκή χρονιά.

