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Απόφαση Συνεδρίασης Συμβουλίου Ιδρύματος 
 
Την 13η Οκτωβρίου 2013, το Συμβούλιο Ιδρύματος συνεδρίασε σε τακτική συνεδρίαση παρουσία 

του κ.Πρύτανη.  Κατά τη συζήτηση του θέματος της ημερήσιας διάταξης «Κινητικότητα- διαθεσιμότητα 
διοικητικού προσωπικού» είχαν κληθεί να συμμετάσχουν και εκπρόσωποι των διοικητικών υπαλλήλων 
οι οποίοι παρέστησαν  και ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί του θέματος. 

Κατόπιν διεξοδικής συζήτησης το Συμβούλιο Ιδρύματος αποφάσισε ομόφωνα ότι είναι αναγκαία η 
άμεση επαναλειτουργία του Πανεπιστημίου, η αποκατάσταση της εκπαιδευτικής λειτουργίας και η 
απρόσκοπτη πρόσβαση των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας στα κτίρια του Ιδρύματος.  

 
Το Συμβούλιο εκφράζει την ανησυχία του για τις επιπτώσεις που θα έχει το μέτρο της 

διαθεσιμότητας τόσου μεγάλου αριθμού διοικητικών υπαλλήλων στο Ίδρυμα και ζητεί τόσο από το 
Υπουργείο όσο και από τις Πρυτανικές Αρχές να  διασφαλίσουν ότι δεν θα αποχωρήσουν από το 
Πανεπιστήμιο Αθηνών εκείνοι οι υπάλληλοι που του επιτρέπουν να λειτουργεί. Προς τούτο, ζητεί από 
το Υπουργείο να δημοσιοποιήσει τα κριτήρια με βάση τα οποία πρέπει να αποχωρήσει από το ΕΚΠΑ 
ένας τόσο μεγάλος αριθμός υπαλλήλων και καλεί τις πρυτανικές αρχές, σε περίπτωση που δεν μπορεί να 
αποτραπεί το μέτρο της  διαθεσιμότητας  για ορισμένο αριθμό μελών του διοικητικού προσωπικού, να 
μεριμνήσει ώστε αυτοί να προέλθουν από υπαλλήλους οι οποίοι  έχει αξιολογήσει ότι αποδεδειγμένα  
δεν προσφέρουν τα αναμενόμενα στην καθημερινή λειτουργία του Ιδρύματος. 

 
Με βάση τα ανωτέρω, αποφασίστηκε ότι επιτροπή αποτελούμενη από μέλη του Συμβουλίου, μαζί 

με τον κ. Πρύτανη, θα ζητήσουν συνάντηση με τον Υπουργό Παιδείας προκειμένου να συζητήσουν την 
αναγκαιότητα της διαθεσιμότητας και να εκθέσουν εκ νέου τα προβλήματα τα οποία ανακύπτουν για τη 
λειτουργία των υπηρεσιών του Ιδρύματος. 

 

 

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Ιδρύματος 

Καθηγητής Δ. Μπερτσιμάς  
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