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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Σσνάνηεζε Μανώλε Κεθαλογιάννε
με ηοσς επικεθαλής ηων Α.Ε.Ι. ηες Δση. Ελλάδας
Με ηνλ Πξχηαλε ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ, θαζεγεηή Γεώργιο Παναγιωηάκε ηνλ
Πξφεδξν ηεο Δηνηθνχζαο Επηηξνπήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Δπηηθήο Ειιάδαο, θαζεγεηή
Δεμήηρε Σερπάνο θαη ηνλ Πξφεδξν ηνπ ΣΕΙ, θαζεγεηή Σωκράηε Καπλάνε,
ζπλαληήζεθε, ζήκεξα, ζηηο 12:00 ην κεζεκέξη, ζην γξαθείν ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα ηεο
Απνθεληξσκέλεο Δηνίθεζεο Πεινπνλλήζνπ – Δπη. Ειιάδαο θαη Ινλίνπ Μανώλε
Αγγελάκα, ν Γξακκαηέαο ηεο Πνιηηηθήο Επηηξνπήο ηεο Νέαο Δεκνθξαηίαο Μανώλες
Κεθαλογιάννες πξνθεηκέλνπ λα ελεκεξσζεί γηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηα ηξία αλψηαηα
εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα ηεο πεξηνρήο.
Ο θ. Παναγιωηάκες ελεκέξσζε ηνλ Γξακκαηέα ηεο Πνιηηηθήο Επηηξνπήο ηεο Νέαο
Δεκνθξαηίαο φηη ην Παλεπηζηήκην Παηξψλ δελ αληηκεησπίδεη πξφβιεκα νχηε ζηνλ ηνκέα

ησλ νηθνλνκηθψλ νθεηιψλ, νχηε ζηελ θηλεηηθφηεηα ησλ ππαιιήισλ, αιιά δήηεζε ηε
ζπλδξνκή ηεο θπβέξλεζεο ζηα ζέκαηα:
- ηνπ δηνξηζκνχ ησλ κειψλ ΔΕΠ
- ηεο έιιεηςεο πξνζσπηθνχ, κεηά ηε ιήμε ησλ ζπκβάζεσλ θαη
- κηθξψλ δηνξζψζεσλ ζην ζρέδην ΑΘΗΝΑ
Ο θ. Καπλάνες, κε ηε ζεηξά ηνπ, έζεζε ζηνλ θ. Κεθαλογιάννε ηα ζέκαηα:
- ηεο κείσζεο ηνπ επηζηεκνληθνχ πξνζσπηθνχ, θαηά 50%
- ηεο κεγάιεο κείσζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ ΣΕΙ
- ηεο έιιεηςεο κνλίκνπ δηνηθεηηθνχ πξνζσπηθνχ
- ησλ πξνβιεκάησλ πνπ δεκηνπξγνχληαη απφ ηε κεηαθνξά ζρνιψλ, απφ ην

ζρέδην

ΑΘΗΝΑ
- ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζρεδίνπ ΑΘΗΝΑ, βάζεη ησλ δεδνκέλσλ θξηηεξίσλ, φπσο ν βαζκφο
εηζαγσγήο θαη ε απνξξνθεηηθφηεηα ησλ πηπρηνχρσλ
Ο θ. Σερπάνος ελεκέξσζε φηη ηα ηκήκαηα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Δπηηθήο Ειιάδαο, πνπ
ιεηηνπξγνχλ ζην Αγξίλην θαη είλαη άκεζα ζπλδεδεκέλα κε ηελ αγξνηηθή θαη θηελνηξνθηθή
θχζε ηνπ Ν. Αηησιναθαξλαλίαο, έρνπλ πεξάζεη δηεζλή αμηνιφγεζε κε πνιχ θαιά
απνηειέζκαηα. Αλέθεξε, επίζεο, φηη ήδε έρνπλ θαηαηεζεί 10 ζεκαληηθέο πξνηάζεηο γηα
ρξεκαηνδφηεζε θαη δήηεζε ηελ αθαδεκατθή απηνλνκία ηνπ Ιδξχκαηνο.
Ο θ. Κεθαλογιάννες, απεπζπλφκελνο πξνο ηνπο επηθεθαιήο ησλ Α.Ε.Ι. ηεο Δπηηθήο
Ειιάδαο, αθνχ αλέθεξε φηη γλσξίδεη ην αθαδεκατθφ έξγν πνπ παξάγεηαη ζηα Ιδξχκαηά
ηνπο θαη ζηνλ ηνκέα ηεο έξεπλαο, αιιά θαη ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ, ηνπο ελεκέξσζε φηη
πξαγκαηνπνηεί απηέο ηηο επαθέο θαη’ εληνιή ηνπ Πξσζππνπξγνχ, πξνθεηκέλνπ λα ηνπ
κεηαθέξεη ηα κελχκαηα ηεο θνηλσλίαο θαη θαηέιεμε:
«Πηζηεχνπκε φηη ν επηζηεκνληθφο θφζκνο είλαη έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα θνκκάηηα ηεο
θνηλσλίαο, πνπ ζα βνεζήζνπλ ηελ Ειιάδα λα βγεη γξεγνξφηεξα απφ ηελ θξίζε θαη γηα ην
ιφγν απηφ επηζπκνχκε λα ζπλεξγαζηνχκε καδί ζαο θαη σο θφκκα, ψζηε, πέξα απφ ηελ
θπβέξλεζε, λα αλαιάβνπκε ηηο θαηάιιειεο πξσηνβνπιίεο πνπ ζα βνεζήζνπλ ην έξγν ζαο.
Απηφ είλαη πνιχ ζεκαληηθφ, γηαηί ε Ειιάδα πξέπεη λα «αλαπλεχζεη» απφ ηελ πεξηθέξεηα».
Παξφληεο ζηε ζπλάληεζε ήηαλ ν βνπιεπηήο Αραΐαο Θανάζες Νηαβλούρος θαη ζηειέρε
ηεο Νέαο Δεκνθξαηίαο, πνπ ζπλφδεπαλ ηνλ θ. Κεθαλογιάννε ζηελ επίζθεςή ηνπ ζηελ
Πάηξα.

Σσνάνηεζε με εκπροζώποσς ηων εργαδομένων
ζηεν Αποκενηρωμένε Διοίκεζε
ηε ζπλέρεηα, ν θ. Κεθαινγηάλλεο ζπλαληήζεθε κε εθπξνζψπνπο ηνπ ζπιιφγνπ ησλ
ππαιιήισλ ζηελ Απνθεληξσκέλε Δηνίθεζε, νη νπνίνη ηνπ έζεζαλ ηα ζέκαηα:
-

ηεο θηλεηηθφηεηαο ησλ ππαιιήισλ

-

ηνπ κηζζνινγηθνχ

-

ηεο δπζιεηηνπξγίαο ηνπ θξαηηθνχ κεραληζκνχ, ζε φ,ηη αθνξά ηελ εμππεξέηεζε ησλ
πνιηηψλ

-

ηεο πνιππινθφηεηαο θαη ηνπ πιήζνπο ησλ ζεκάησλ, πνπ εμεηάδνληαη, θαζεκεξηλά
θαη απαηηνχλ εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο

-

ηεο

θαζπζηέξεζεο

ζηε

ιήςε

απνθάζεσλ,

ιφγσ

ηεο

έιιεηςεο

λνκηθνχ

επηζηεκνληθνχ πξνζσπηθνχ, ζε ζπλάξηεζε θαη κε ην λέν πεηζαξρηθφ λφκν.
Απφ ηελ πιεπξά ηνπ, ν θ. Κεθαλογιάννες, αθνχ ηνπο ελεκέξσζε φηη ε θηλεηηθφηεηα ησλ
ππαιιήισλ νδεχεη πξνο ηελ νινθιήξσζή ηεο, αλέθεξε φηη ν ζπλδηθαιηζκφο ησλ
ηειεπηαίσλ δεθαεηηψλ, ζε χθνο θαη ηξφπν, είλαη μεπεξαζκέλνο θαη πξέπεη λα απεκπιαθεί
απφ ηα κηθξνθνκκαηηθά ηνπ ραξαθηεξηζηηθά, ελψ ν θξαηηθφο κεραληζκφο πξέπεη λα γίλεη
πην επέιηθηνο.
«Πεξλάκε κηα δχζθνιή πεξίνδν, αιιά ππάξρεη ειπίδα θαη φξακα γηα κηα λέα Ειιάδα»,
θαηέιεμε ν Γξακκαηέαο.

