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Σα προβλήματα τησ Παιδείασ δεν λφνονται ςτα δικαςτήρια 

 

Στθ Συνζντευξθ Τφπου που δόκθκε ςιμερα από το Προεδρείο τθσ Συνόδου των Πρυτάνεων, 

όπου ςυμμετείχαν εκπρόςωποι των διοικιςεων 13 Πανεπιςτθμίων, ζγινε ευρφτατθ 

παρουςίαςθ από πλευράσ Πρυτάνεων των μεγάλων λειτουργικϊν αδιεξόδων που 

αντιμετωπίηουν τα Ιδρφματά τουσ, εξαιτίασ του μζτρου τθσ διακεςιμότθτασ. 

Ο Προεδρεφων τθσ Συνόδου των Πρυτάνεων, κακθγθτισ Γιάννθσ Μυλόπουλοσ, Πρφτανθσ 

του Αριςτοτζλειου Πανεπιςτιμιου Θεςςαλονίκθσ, μεταξφ άλλων, διλωςε ότι τα 

Πανεπιςτιμια υπολειτουργοφν ωσ αποτζλεςμα των αντιδράςεων και του λειτουργικοφ 

αδιεξόδου, το οποίο ζχει προκαλζςει θ διακεςιμότθτα 1.349 διοικθτικϊν υπαλλιλων. Οι 

διοικιςεισ των Πανεπιςτθμίων προςπακοφν να διαχειριςτοφν μια εξαιρετικά δυςχερι 

κατάςταςθ και να κρατιςουν τα Πανεπιςτιμια ανοιχτά. Οι ςυμβολικζσ αναςτολζσ 

λειτουργίασ που αποφάςιςαν πολλζσ Σφγκλθτοι ζχουν επικοινωνιακό χαρακτιρα και 

απευκφνονται ςτθν κοινωνία και ςτθν Πολιτεία κροφοντασ τον κϊδωνα του κινδφνου, 

κακϊσ διαπιςτϊνουν το αδιζξοδο και ςτζλνουν μία κραυγι αγωνίασ  για όςα ςυμβαίνουν, 

αλλά και για όςα πρόκειται να ςυμβοφν, εφόςον εφαρμοςτεί τελικά το μζτρο τθσ 

διακεςιμότθτασ. 

Πζντε ερωτήςεισ  

Επίςθσ, ο Προεδρεφων τθσ Συνόδου των Πρυτάνεων υπζβαλε 5 ερωτιςεισ προσ το 

Υπουργείο Παιδείασ και Θρθςκευμάτων, οι οποίεσ κα ζπρεπε να είχαν απαντθκεί πριν τθν 

αναφορά του Υπουργοφ ςτθν Ειςαγγελία του Αρείου Πάγου.  

Ερϊτθςθ 1θ: Ποια μζκοδοσ αξιολόγθςθσ, ποια κριτιρια και ποια διαδικαςία υποςτιριξαν 

τθν απόφαςθ για τθν κατάργθςθ 1.349 κζςεων διοικθτικϊν υπαλλιλων ςτα 8 ΑΕΙ; Γιατί δε 

δθμοςιοποιείται θ ειςιγθςθ του Υπουργείου Παιδείασ και Θρθςκευμάτων προσ το 

Υπουργείο Διοικθτικισ Μεταρρφκμιςθσ, βάςει τθσ οποίασ ελιφκθ θ απόφαςθ για τθ 

διακεςιμότθτα; 

Ερϊτθςθ 2θ: Με ποιο ςκεπτικό απορρίφκθκαν τα ςχζδια αξιολόγθςθσ που υπζβαλαν τα 

Πανεπιςτιμια, όπωσ τουσ ηθτικθκε; Γιατί δε δθμοςιοποιικθκε το ςκεπτικό τθσ απόρριψθσ; 



Ερϊτθςθ 3θ: Βάςει ποιου Νόμου και ποιου Άρκρου του Συντάγματοσ το Υπουργείο 

προχϊρθςε μονόπλευρα, χωρίσ τθ ςφμφωνθ γνϊμθ των Πανεπιςτθμίων, ςτθν κατάργθςθ 

διοικθτικϊν κζςεων ςτα αυτοδιοικοφμενα Ιδρφματα; 

Ερϊτθςθ 4θ: Γνωρίηει το Υπουργείο ότι τα Πανεπιςτιμια βρίςκονται προ λειτουργικοφ 

αδιεξόδου μετά τθν κατάργθςθ 1.349 κζςεων διοικθτικοφ προςωπικοφ; Τι ςκοπεφει να 

κάνει για να βοθκιςει τα Πανεπιςτιμια να λειτουργιςουν, ςφμφωνα και με τθν 

ςυνταγματικι επιταγι; 

Ερϊτθςθ 5θ: Γιατί θ κυβζρνθςθ δεν προχϊρθςε ςτθ μόνθ αξιόπιςτθ μζκοδο αξιολόγθςθσ 

των διοικθτικϊν δομϊν των Πανεπιςτθμίων, τθ γνωςτι και ωσ Πρόκλθςθ 56, που θ ίδια είχε 

ξεκινιςει τθν προθγοφμενθ χρονιά; Τι φοβάται θ κυβζρνθςθ και δεν προχωρά τθν ζγκριςθ 

του προγράμματοσ διοικθτικισ αναδιάρκρωςθσ των Πανεπιςτθμίων; 

Σζλοσ ο Προεδρεφων τησ υνόδου των Πρυτάνεων, καθηγητήσ Γιάννησ Μυλόπουλοσ 

υπζβαλε την παρακάτω πρόταςη για την άρςη του ςημερινοφ αδιεξόδου. 

Η κατάςταςθ ζχει φκάςει ςε αδιζξοδο. Ο Υπουργόσ κατζφυγε ςτθν Ειςαγγελία του Αρείου 

Πάγου. Τα 8 Πανεπιςτιμια καταφεφγουμε ςτο Συμβοφλιο τθσ Επικρατείασ,  κατακζτοντασ 

αίτθςθ ακυρϊςεωσ και αίτθςθ αναςτολισ τθσ ΚΥΑ περί διακεςιμότθτασ. Τα προβλιματα 

τθσ Παιδείασ όμωσ δεν λφνονται ςτα δικαςτιρια. Η Παιδεία απαιτεί ςυμφωνίεσ, διάλογο 

και ςυνεργαςίεσ. Για το λόγο αυτό προτείνουμε ςτο Υπουργείο Παιδείασ και Θρθςκευμάτων 

να ανακεωριςει τθ ςτάςθ του. Να αναςτείλει τθν εφαρμογι τθσ ΚΥΑ για τθ διακεςιμότθτα. 

Να ςυηθτιςει με τα Πανεπιςτιμια τα προβλιματα που υπάρχουν και να ςυμφωνθκεί από 

κοινοφ μία διαδικαςία αξιολόγθςθσ των διοικθτικϊν δομϊν τουσ, που να ςτθρίηεται ςε 

επιςτθμονικζσ μεκόδουσ, να είναι τεκμθριωμζνθ και γι’ αυτό κοινά αποδεκτι. 

Τα Πανεπιςτιμια δεςμεφονται να αποδεχκοφν όποιο αποτζλεςμα προκφψει από τθ 

ςυμφωνθμζνθ αυτι διαδικαςία. Είναι ο μόνοσ τρόποσ να αρκεί το αδιζξοδο . Σε κάκε άλλθ 

περίπτωςθ ο χειμϊνασ προοιωνίηεται βαρφσ για τθν Παιδεία.  

 

 

 


