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Πάτρα, 01-11-2015
Η Αναπληρώτρια Υπουργός Παιδείας Σία Αναγνωστοπούλου επισκέφθηκε την 29/10/2015 το ΕΑΠ
προκειμένου να αναπτύξει μαζί με την ΔΕ τις απόψεις τους για την ανάπτυξη του ΕΑΠ. Στην συνάντηση
συμμετείχαν περίπου 30 μέλη ΔΕΠ του ΕΑΠ καθώς και πολλοί συμβασιούχοι και μόνιμοι υπάλληλοι του
Ιδρύματος. Δεν συμμετείχαν εκπρόσωποι των ΣΕΠ και των φοιτητών (ενημερωθήκαμε ότι δεν είχαν
προσκληθεί). Τα κυριότερα σημεία της συνάντησης είναι τα ακόλουθα:
• Ο Πρόεδρος της ΔΕ δήλωσε ότι το ΕΑΠ δεν διεκδικεί κρατική χρηματοδότηση για την κάλυψη των
αναγκών του καθώς έχει έσοδα από την οικονομική συμμετοχή των φοιτητών στις σπουδές τους!
• Ο Πρόεδρος θα εισηγηθεί νομοθετικές ρυθμίσεις οι οποίες θα αφορούν μεταξύ άλλων:
i. Την αναθεώρηση της λειτουργίας της ΔΕ με την καθιέρωση 3 θέσεων αντιπροέδρων,
ii. Την αλλαγή του τρόπου επιλογής των μελών ΣΕΠ,
iii. Την κατάργηση της κλήρωσης στα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών του ΕΑΠ με την εισαγωγή
όλων όσων κάνουν αίτηση,
• Το ΕΑΠ θα αναλάβει το κόστος των συμβασιούχων υπαλλήλων του ΕΑΠ μέχρι 31/08/2016 με
χρηματοδότηση από πόρους του Ιδρύματος. Στην συνέχεια θα αναζητηθεί μόνιμη λύση για την
επιλογή και πρόσληψη όσων κριθούν απαραίτητοι. Περισσότερες διευκρινίσεις δεν δόθηκαν.
• Υπήρξε δέσμευση της Υπουργού και του Προέδρου της ΔΕ ότι καμία αλλαγή δεν θα πραγματοποιηθεί
χωρίς προηγούμενη διαβούλευση με την ακαδημαϊκή κοινότητα.
• Επίσης, ανακοινώθηκε από τον Πρόεδρο της ΔΕ ότι Πρόεδρος της Επιτροπής Διαχείρισης του Ειδικού
Λογαριασμού θα είναι ο Αντιπρόεδρος της ΔΕ Καθ Φ. Κολλίσης, ωστόσο εκκρεμεί ενημέρωση για την
πλήρη σύνθεση της Επιτροπής.
• Συνάδελφοι (οι κοσμήτορες των Σχολών, μέλη του ΔΣ του ΕΦΜ ΔΕΠ ΕΑΠ και άλλα μέλη ΔΕΠ) έθεσαν
το θέμα της αυτοδυναμίας και της εφαρμογής της σχετικής νομοθεσίας. Η Υπουργός δήλωσε
χαρακτηριστικά ότι δεν μπορεί να εφαρμοστεί ένας νόμος επειδή τον αποφάσισε ένας Υπουργός! Δεν
υπήρξε δέσμευση ούτε από την Υπουργό αλλά ούτε από τον Πρόεδρο της ΔΕ για την αυτοδυναμία
του Ιδρύματος παρά τα είκοσι χρόνια της λειτουργίας του. Συγκεκριμένα ειπώθηκε ότι το ΕΑΠ θα
αυτονομηθεί επί των ημερών της παρούσας ΔΕ, εφόσον αποκτήσει ακαδημαϊκό τρόπο λειτουργίας, ο
οποίος, όπως επεξήγησε ο Πρόεδρος, αφορά κυρίως τον θεσμικό τρόπο λειτουργίας, και
συγκεκριμένα την αναθεώρηση του οργανογράμματος και τον ορισμό των αντικείμενων της εργασίας
των διοικητικών υπάλληλων. Ωστόσο δεν διευκρινίστηκε γιατί αυτό δεν μπορεί να υλοποιηθεί από
μια εκλεγμένη Πρυτανεία, ή παράλληλα με την έναρξη των διαδικασιών για την εκλογή Πρύτανη και
την συγκρότηση Συγκλήτου.
• Διατυπώθηκε η άποψη ότι η ΔΕ θα στηρίξει την έρευνα των μελών ΔΕΠ του ΕΑΠ χωρίς λεπτομέρειες
σε ότι αφορά συγκεκριμένες δράσεις, πηγές χρηματοδότησης κλπ.
• Για την συμμετοχή των Κοσμητόρων στην ΔΕ αναφέρθηκε από τον Πρόεδρο της ΔΕ ότι αυτό δεν είναι
σύννομο.
• Τέλος υπήρξαν παρεμβάσεις συμμετεχόντων εργαζομένων του ΕΑΠ οι οποίες κινήθηκαν κυρίως στην
ανάγκη διατήρησης του υπάρχοντος προσωπικού, ενώ, όπως προαναφέρθηκε, δηλώθηκε από την
Υπουργό και τον Πρόεδρο της ΔΕ η πρόθεση να διατηρηθεί το υπάρχον προσωπικό μέχρι το τέλος του
τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους. Δηλώθηκε, επίσης, η πρόθεση να διατηρηθεί σε μόνιμη βάση ένα
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μέρος του υπάρχοντος προσωπικού για να αξιοποιηθεί η εμπειρία του αλλά εκφράστηκε έντονα η
αμφιβολία αν μπορεί να διατηρηθεί το σύνολο των εργαζομένων.
Για το ΔΣ του ΕΦΜ ΔΕΠ ΕΑΠ
Ο Πρόεδρος
Ευθύμιος Ζέρβας

Ο Γραμματέας
Αυγουστίνος Δημητράς
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