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Προς:

Υπουργό Παιδείας, καθ. κ. Α. Λοβέρδο
Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης, κ. Κ. Μητσοτάκη

Αξιότιμοι κ. Υπουργοί,
Όπως γνωρίζετε τα Πανεπιστήμια μας βρίσκονται πάλι σε ένα μεγάλο τέλμα και βιώνουν νέα μεγάλη απειλή στη
λειτουργία τους λόγω του προβλήματος της διαθεσιμότητας των διοικητικών στελεχών τους.
Είναι περιττό ν’ αναφερθώ σε αριθμούς τους οποίους ήδη γνωρίζετε πολύ καλά, έχουν δημοσιοποιηθεί
επανηλειμμένα και από τους οποίους αναδεικνύεται το μέγεθος του προβλήματος για τη λειτουργία των
Ιδρυμάτων μας.
Ελπίζουμε ότι έχετε αντιληφθεί το μέγεθος της καταστροφής και της υποβάθμισης που βιώνουν τα Πανεπιστήμια
μας σήμερα, καθώς τα τελευταία 3 χρόνια



Οι προϋπολογισμοί τους έχουν μειωθεί περισσότερο από 60%
Το στελεχιακό δυναμικό τους (όλων των κατηγοριών και βαθμίδων) έχει ήδη μειωθεί περισσότερο από 25%
ενώ τώρα επιχειρείται και η περαιτέρω μείωση των διοικητικών στελεχών κατά περίπου 40%

Αξιότιμοι κ. Υπουργοί,
Τα Πανεπιστήμια μας, δεν έχουν την πολυτέλεια της απώλειας όλου αυτού του στελεχειακού δυναμικού τους. Θα
υποβαθμιστεί περαιτέρω η λειτουργία τους, δε θα μπορέσουν ν’ ανταποκριθούν στο ρόλο τους και θ’ απαξιωθούν
απέναντι στην κοινωνία.
Εδώ και μήνες είχε ανακοινωθεί δημόσια μια λύση από τον αρμόδιο Υπουργό Παιδείας και η οποία υλοποιούταν
βήμα-βήμα με στενή συνεργασία μεταξύ Υπουργείου Παιδείας και αντιπροσωπειών των Πανεπιστημίων. Τι έγινε
ξαφνικά και όλη αυτή η διαδικασία μεμιάς καταργήθηκε; Τι έγινε και όλη αυτή η συμφωνία σταμάτησε να ισχύει; Η
Κυβέρνηση δεν έχει συνέχεια; Ο προηγούμενος Υπουργός Παιδείας δεν εξέφραζε την Κυβέρνηση;
Αξιότιμοι κ. Υπουργοί,
Πέραν της τεράστιας ζημιάς που υφίστανται τα Πανεπιστήμια μας και πέραν του μεγάλου κινδύνου που
αντιμετωπίζουν οι φοιτητές μας και οι οικογένειες τους να χαθεί το εαρινό εξάμηνο που με τόσο κόπο διασώθηκε
το φθινόπωρο συμβάλλοντας όλοι τότε (Καθηγητές, φοιτητές και διοικητικοί υπάλληλοι), έχει τρωθεί σημαντικά και
η αξιοπιστία της ίδιας της κυβέρνησης με αυτή την κατάσταση, εφ’ όσον άλλα τότε (Δεκέμβριο του 2013) εξήγγειλε
δημόσια ο Υπουργός Παιδείας και άλλα γίνονται τώρα.
Στη Δημοκρατία δεν υπάρχουν αδιέξοδα όταν τα προβλήματα αντιμετωπίζονται με διάλογο. Θα ήθελα να σας
καλέσω να αναζητήσετε διαύλους συνεννόησης και διαλόγου με τα Πανεπιστήμια ώστε να δοθεί άμεσα λύση προς
όφελος της Ανώτατης Εκπαίδευσης και του δημοσίου συμφέροντος γενικότερα.
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