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Αζήλα, 2 Οθησβξίνπ 2013

ΟΜΟΦΩΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ
ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
(Συνεδρία: 2-10-2013)
Η Σύγθιεηνο ηνπ Οηθνλνκηθνύ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ (ΟΠΑ) ζπλήιζε ζήκεξα, 2 Οθησβξίνπ
2013, κε κόλν ζέκα ηελ εμέηαζε ησλ δεηεκάησλ πνπ πξνθαιεί ε δηαζεζηκόηεηα 35
δηνηθεηηθώλ ππαιιήισλ ηνπ ΟΠΑ, ζε ζύλνιν 189, νη νπνίνη εμππεξεηνύλ ηνπο 16.000
θνηηεηέο ηνπ, κεηά ηελ πξόζθαηε ζρεηηθή απόθαζε ησλ ζπλαξκόδησλ Υπνπξγείσλ.
Η Σύγθιεηνο ηνπ ΟΠΑ ζεσξεί όηη ην κέηξν ηεο δηαζεζηκόηεηαο ηνπ Δηνηθεηηθνύ ηνπ
Πξνζσπηθνύ πιήηηεη βάλαπζα ηελ πξνζπάζεηά ηνπ λα επηηύρεη αξηζηεία ζηνλ ρώξν ηεο
Επξσπατθήο Αλώηαηεο Εθπαίδεπζεο. Η θπβέξλεζε αγλόεζε όιεο ηηο ζρεηηθέο επηζηνιέο πνπ
απέζηεηιε ε Πξπηαλεία, κε ηηο νπνίεο ηεθκεξίσλε κε αληηθεηκεληθά θξηηήξηα ηηο ειιείςεηο ζε
πξνζσπηθό, θαη έιαβε ηηο απνθάζεηο ηεο κε αδηαθαλή, άγλσζηα θαη απζαίξεηα θξηηήξηα. Με
ηελ ελέξγεηά ηεο απηή, ε θπβέξλεζε απνδνκεί ηε ιεηηνπξγία θαη ην έξγν ηνπ Δεκόζηνπ
Παλεπηζηεκίνπ, πιήηηεη ηελ αληαγσληζηηθόηεηά ηνπ θαη ππνζθάπηεη ην κέιινλ ηνπ. Έζησ θαη
ηώξα, απαηηείηαη ζεβαζκόο ζηελ απνζηνιή, ζηνλ ξόιν θαη ζην απηνδηνίθεην ησλ ΑΕΙ.
Η απόθαζε ηεο θπβέξλεζεο λα ζέζεη ζε θαζεζηώο δηαζεζηκόηεηαο κέξνο ηνπ δηνηθεηηθνύ
πξνζσπηθνύ ηνπ ΟΠΑ ζα δεκηνπξγήζεη ζεκαληηθέο δπζθνιίεο ζηελ αθαδεκατθή ιεηηνπξγία
ηνπ Ιδξύκαηνο θαη ζα επεξεάζεη πνιύ αξλεηηθά ηηο παξερόκελεο ππεξεζίεο πξνο ηνπο
θνηηεηέο ηνπ. Τν κέηξν ηεο δηαζεζηκόηεηαο, ζε ζπλδπαζκό κε ηνλ ηξόπν δηαρείξηζήο ηνπ από
ηελ πιεπξά ηεο θπβέξλεζεο, έρεη ήδε δηαηαξάμεη ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηνπ ΟΠΑ κε
δπζαλάινγν θόζηνο έλαληη ηνπ ακειεηένπ δεκνζηνλνκηθνύ νθέινπο, ζην νπνίν πηζαλόλ λα
απνζθνπεί. Η αληίζεζε ηεο Παλεπηζηεκηαθήο καο θνηλόηεηαο ζηηο ελέξγεηεο απηέο είλαη
νκόζπκε θαη ηζρπξή.
Γηα ηνπο παξαπάλσ ιόγνπο, ε Σύγθιεηνο ηνπ ΟΠΑ απνθαζίδεη νκόθσλα ηα αθόινπζα:
1. Να δεηεζεί από ηα ζπλαξκόδηα Υπνπξγεία ε άκεζε θαη νξηζηηθή αλάθιεζε ηεο
εθδνζείζαο ζρεηηθήο ΚΥΑ.
2. Να αζθεζεί άκεζα εθ κέξνπο ηνπ ΟΠΑ, αίηεζε αθπξώζεσο ηεο ελ ιόγσ ΚΥΑ ελώπηνλ
ηνπ ΣηΕ θαζώο θαη αίηεζε αλαζηνιήο εθηειέζεώο ηεο.
3. Να εμνπζηνδνηήζεη ηνλ Πξύηαλε λα αζθήζεη θάζε άιιν αλαγθαίν έλδηθν κέζν θαη
βνήζεκα θαηά ηεο ελ ιόγσ ΚΥΑ, θαηά πξνηίκεζε ζε ζπλεξγαζία κε όια ηα ζηγόκελα
ΑΕΙ ηεο ρώξαο.
4. Να παξακείλεη ε Σύγθιεηνο, από ζήκεξα, ζε δηαξθή ιεηηνπξγία κέρξη λεσηέξαο, γηα
άκεζε αληηκεηώπηζε πεξαηηέξσ εμειίμεσλ.
Τέινο, ε Σύγθιεηνο ηνπ ΟΠΑ δειώλεη απεξίθξαζηα όηη ζπκπαξαζηέθεηαη θαη ζα ζηαζεί
αιιειέγγπα ζηνλ αγώλα ησλ δηνηθεηηθώλ ππαιιήισλ ηνπ Ιδξύκαηνο, αγώλα πνπ είλαη θνηλόο
κε απηόλ ηεο Σπγθιήηνπ γηα ηελ πξνθνπή ηνπ ΟΠΑ θαη ηνπ ειιεληθνύ Δεκόζηνπ
Παλεπηζηεκίνπ.

