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Αζήλα, 7 Μαΐνπ 2014
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Επίζκεψη ηων Πρσηάνεων ηοσ Οικονομικού Πανεπιζηημίοσ Αθηνών και ηοσ
Πανεπιζηημίοσ Ιωαννίνων ζηον Πρόεδρο ηης Δημοκραηίας
Οη Πξπηάλεηο ηνπ Οηθνλνκηθνύ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ θαη ηνπ Παλεπηζηεκίνπ
Ισαλλίλσλ επηζθέθηεθαλ ζήκεξα, Τεηάξηε 7 Μαΐνπ 2014, θαη ελεκέξσζαλ ηνλ
Πξόεδξν ηεο Δεκνθξαηίαο γηα ην ζέκα ηεο δηαζεζηκόηεηαο ησλ Δηνηθεηηθώλ
Υπαιιήισλ ησλ Ιδξπκάησλ ηνπο, αθνύ δελ θαηέζηε δπλαηή ζπλάληεζε κε ηελ εγεζία
ηνπ Υπνπξγείνπ Παηδείαο, παξά ην αλάινγν αίηεκα πνπ έρεη ππνβιεζεί θαη’
επαλάιεςε εδώ θαη πνιύ θαηξό.
Οη Πξπηάλεηο κεηέθεξαλ ζηνλ Πξόεδξν ηεο Δεκνθξαηίαο ηηο δπζθνιίεο πνπ
αληηκεησπίδνπλ ηα δύν Παλεπηζηήκηα κε ηε δηαζεζηκόηεηα κεγάινπ αξηζκνύ
Δηνηθεηηθώλ Υπαιιήισλ ζε ζρέζε κε ηνλ αξηζκό ησλ Υπαιιήισλ πνπ ππεξεηνύλ ζην
θάζε Ίδξπκα.
Ιδηαηηέξσο, κεηαθέξζεθε ζηνλ Πξόεδξν ηεο Δεκνθξαηίαο ην θιίκα ηεο δηθαηνινγεκέλα
έληνλεο απνγνήηεπζεο ησλ εξγαδνκέλσλ ζηα δύν Ιδξύκαηα θαη ησλ αηζζεκάησλ
αδηθίαο πνπ ηνπο δηαθαηέρνπλ γηα ηελ άληζε κεηαρείξηζε ησλ Δηνηθεηηθώλ Υπαιιήισλ
ησλ δύν Παλεπηζηεκίσλ ζε ζρέζε κε ηα άιια Ιδξύκαηα.
Σεκεηώλεηαη, όηη ν αξηζκόο ησλ Δηνηθεηηθώλ Υπαιιήισλ πνπ έρνπλ ηεζεί ζε
δηαζεζηκόηεηα ζε όια ηα άιια Παλεπηζηήκηα έρεη κεησζεί κε απόθαζε ηνπ Υπνπξγείνπ
Παηδείαο. Κάηη αλάινγν δελ ζπλέβε κε ην Οηθνλνκηθό Παλεπηζηήκην Αζελώλ θαη ην
Παλεπηζηήκην Ισαλλίλσλ.
Επηπξόζζεηα, ππάξρεη έληνλε αλεζπρία, ζηε βάζε ησλ εθδνζέλησλ ΚΥΑ, γηα ην θαηά
πόζν ε πεξίνδνο δηαζεζηκόηεηαο ζα είλαη θνηλή γηα ηνπο Υπαιιήινπο θαη ησλ νθηώ
Ιδξπκάησλ ή ζα κεξνιεπηεί θαη πάιη εηο βάξνο ησλ Υπαιιήισλ ησλ δύν Ιδξπκάησλ.
Καηά ηελ επίζθεςε δεηήζεθαλ ε ζπλδξνκή θαη ε ζεζκηθή παξέκβαζε ηνπ Πξνέδξνπ
ηεο Δεκνθξαηίαο γηα ηελ άξζε ηεο άληζεο κεηαρείξηζεο ησλ δύν Ιδξπκάησλ.
Οη δύν Πξπηάλεηο επραξηζηνύλ ζεξκά ηνλ Πξόεδξν ηεο Δεκνθξαηίαο γηα ηελ
επαηζζεζία πνπ έδεημε θαη ηελ επθαηξία πνπ ηνπο έδσζε λα παξνπζηάζνπλ θαη λα
αλαπηύμνπλ ηα θξίζηκα δεηήκαηα πνπ απαζρνινύλ ηα δύν Ιδξύκαηα.
Τα δύν Παλεπηζηήκηα είλαη έηνηκα λα ιάβνπλ όια ηα κέηξα πνπ απαηηνύληαη γηα ηελ
απνθαηάζηαζε ηνπ δηθαίνπ.
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