Αμηόηηκε θ. Πξσζππνπξγέ,
Η ΠΟΣΔΕΠ κε κεγάιε αλεζπρία δηαπηζηώλεη όηη κε ηελ απόθαζε ηεο θπβέξλεζεο λα
ηεζνύλ ζε θαζεζηώο δηαζεζηκόηεηαο θαη θηλεηηθόηεηαο πεξίπνπ 1.500 εμεηδηθεπκέλα
θαη πνιύηηκα δηνηθεηηθά ζηειέρε ησλ ΑΕΘ θηλδπλεύεη λα θαηαξξεύζεη ε ιεηηνπξγία
ησλ Παλεπηζηεκίσλ καο, θαζώο αθόκε θη αλ ππνζέζνπκε όηη έρνπκε πιενλάδνλ
πξνζσπηθό, δε κπνξνύκε από ηε κηα κέξα ζηελ άιιε λα ιεηηνπξγήζνπκε κε 40%
ιηγόηεξν πξνζσπηθό.
Με δεδνκέλα όηη:
 Τα ΑΕΘ είλαη απηή ηε ζηηγκή ε ζεκαληηθόηεξε ειπίδα γηα ηελ αλάθακςε ηεο
ειιεληθήο θνηλσλίαο θαη ηελ αλάπηπμε ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο
 Τα Παλεπηζηήκηα καο κε ηελ ηξαγηθά κεησκέλε ρξεκαηνδόηεζε ησλ
ηειεπηαίσλ εηώλ δελ έρνπλ ηελ πνιπηέιεηα πεξαηηέξσ κείσζεο ησλ πόξσλ
ηνπο
 Η νπνηαδήπνηε πξνζπάζεηα αλαθαηαλνκήο πξνζσπηθνύ ζηα ΑΕΘ, ζα έπξεπε
λα είρε πξνθύςεη από δηαδηθαζία αμηνιόγεζεο ησλ δηνηθεηηθώλ ηνπο
ιεηηνπξγηώλ, ε νπνία δελ έρεη γίλεη πνηέ από ην Υπνπξγείν Παηδείαο. Αληίζεηα
ηα Παλ/κηα έρνπλ νινθιεξώζεη ηελ αμηνιόγεζε γηα ηηο εθπαηδεπηηθέο θαη
εξεπλεηηθέο ηνπο ιεηηνπξγίεο
 Η αλαινγία θνηηεηώλ – δηνηθεηηθώλ ζηειερώλ αιιά θαη κειώλ ΔΕΠ –
δηνηθεηηθώλ ζηειερώλ ήηαλ θαη πξηλ ηε λέα θαηάζηαζε πάξα πνιύ κηθξή ζε
ζρέζε κε ηα δηεζλή δεδνκέλα
 Είλαη αλάγθε όια ηα κέιε ηεο Παλ/θήο θνηλόηεηαο θαη εηδηθόηεξα ηα όξγαλα
δηνίθεζεο λα ζπζπεηξσζνύλ θαη λα ζπλεξγαζηνύλ ώζηε λα θξαηήζνπκε ηα
Παλεπηζηήκηα καο ζε ιεηηνπξγία θαη λα πείζνπκε ηελ πνιηηεία γηα ηελ
ελίζρπζε ηνπο
 Παξ’ όια ηα πξνβιήκαηα πνπ έρνπλ ηα Παλ/κηα καο εμαθνινπζνύλ λα
θξαηάλε πνιύ ςειά ηνλ πήρε ηόζν ζηηο εθπαηδεπηηθέο όζν θαη ζηηο
εξεπλεηηθέο δξαζηεξηόηεηεο ηνπο
Ζεηάκε:
α) Από ηελ Κπβέξλεζε λα επαλεμεηάζεη ηελ θαηάζηαζε θαη λα ζηεξίμεη ηε
ιεηηνπξγία ησλ Παλεπηζηεκίσλ καο πνπ είλαη ν πην ζεκαληηθόο κνριόο αλάπηπμεο
ηνλ νπνίν πξέπεη λα ρξεζηκνπνηήζεη ε ειιεληθή θνηλσλία γηα λα βγεη από ηελ θξίζε
β) Από εζάο λα δερζείηε θαη λα πξνγξακκαηίζεηε κηα ζπλάληεζε κε ηελ Οκνζπνλδία
καο ώζηε λα ζαο εθζέζνπκε αλαιπηηθά ηελ ηξαγηθή θαηάζηαζε ζηελ νπνία
βξίζθνληαη ηα Παλεπηζηήκηα καο θαη λα ζαο αλαιύζνπκε ηνλ θίλδπλν θαηάξξεπζεο
ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο εάλ νινθιεξσζεί ην ζρέδην απώιεηαο γηα ηα Θδξύκαηα καο ησλ
δηνηθεηηθώλ ηνπο ζηειερώλ
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