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Μετά τη δημοσιοποίηση και την παρουσίαση στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων από το Γενικό 
Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων της Αξιολόγησης των Οργανογραμμάτων των 
8 Πανεπιστημίων, στα οποία εφαρμόστηκε το μέτρο της διαθεσιμότητας, έχει τεκμηριωθεί από την 
έκθεση η υποστελέχωση των 8 Πανεπιστημίων σε διοικητικούς υπαλλήλους και κατά δήλωση του 
Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων δεν πρέπει να απολυθεί κανείς από τους διοικητικούς 
υπαλλήλους των 8 Πανεπιστημίων που τέθηκαν σε καθεστώς διαθεσιμότητας.  

Ειδικότερα στο Ε.Μ.Π., πριν την δημοσίευση της πρώτης προκήρυξης σε κινητικότητα στις 16.6.2014, 
οι πληρωθείσες θέσεις διοικητικών υπαλλήλων ήταν 257, ενώ στη συνέχεια προκηρύχθηκαν επιπλέον 
164 θέσεις προκειμένου να καλυφθούν ανάγκες εκ των υπαλλήλων σε καθεστώς διαθεσιμότητας. Μετά 
την κατάρτιση από το ΑΣΕΠ των προσωρινών πινάκων κατάταξης διοικητικών υπαλλήλων των Α.Ε.Ι. 
προβλέπεται ότι 153 διοικητικοί υπάλληλοι του Ε.Μ.Π. επιστρέφουν στο Ε.Μ.Π., ενώ άλλοι 78 
μεταφέρονται σε άλλα Α.Ε.Ι. 

Δεδομένου ότι με βάση την Αξιολόγηση των Οργανογραμμάτων των 8 Πανεπιστημίων προβλέπονται 
κατ’ ελάχιστο ως απαραίτητοι 514 διοικητικοί υπάλληλοι για το Ε.Μ.Π., είναι φανερό ότι 93 επιπλέον 
διοικητικοί υπάλληλοι θα πρέπει να επανέλθουν στο Ε.Μ.Π.  
Το ζητούμενο στην τελική αυτή φάση της ολοκλήρωσης των μεταρρυθμιστικών δράσεων στο Ε.Μ.Π. 
είναι η συμπληρωματική προκήρυξη κινητικότητας από τον Υπουργό ΔιΜ.Η.Δ., έτσι ώστε να 
αποκατασταθεί η διοικητική λειτουργία του ΕΜΠ και να αρθούν οι αστοχίες της πρώτης προκήρυξης, η 
οποία δεν στηρίχθηκε στις προτάσεις των Πανεπιστημίων και του Υπουργείου Παιδείας. 
Η Ομάδα Διοίκησης Έργου του Ε.Μ.Π. έχει επεξεργαστεί αναλυτικά τις ανάγκες σε διοικητικούς 
υπαλλήλους μετά την πρώτη προκήρυξη κινητικότητας, όπως αυτές διαγράφονται στο συνημμένο 
πίνακα, προκειμένου να ληφθούν υπόψη στη συμπληρωματική προκήρυξη, η οποία και επείγει ώστε να 
υλοποιηθεί μαζί με την πρώτη και να άρει τις αστοχίες της. 
Δεδομένου επίσης ότι η αξιολόγηση αναγνωρίζει την ανάγκη κάλυψης με επιπλέον διοικητικούς 
υπαλλήλους που θα τοποθετηθούν σε αυτόνομες μονάδες και διαδικασίες, προτείνεται να ζητηθούν 
επιπλέον 34 θέσεις για τις ανάγκες των εστιών και της φύλαξης, κατά το συνημμένο πίνακα, όπως 
ακριβώς προβλέπεται στον Οργανισμό του Ε.Μ.Π. 
Καταθέτοντας τα στοιχεία αυτά, θεωρώ ότι ολοκληρώνεται μια μακρά και εργώδης συντεταγμένη 
πορεία του Πολυτεχνείου για την επιτυχή έκβαση της άμβλυνσης των συνεπειών του μέτρου της 
διαθεσιμότητας των διοικητικών υπαλλήλων του Ιδρύματος και ευχαριστώ όλους τους συντελεστές της 
Πολυτεχνειακής Κοινότητας για τη συνεργασία τους. 
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