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From: Πρύτανης Πανεπιστηµίου Πατρών <rector@upatras.gr>
Date: Tue, 31 May 2011 21:44:57 +0300
To: <announcements@upatras.gr>
Προς τα μέλη της Πανεπιστημιακής Κοινότητας

Το τελευταίο διάστημα, στο όνομα της «διαφάνειας», γινόμαστε αποδέκτες ενός πρωτόγνωρου
ελεγκτικού μηχανισμού που θεωρούμε ότι πλήττει το κύρος και την αξιοπρέπεια της Πρυτανικής Αρχής,
αλλά κυρίως του Πανεπιστημίου μας.
Με αφορμή την πρόσφατη ανακοίνωση του Δ.Σ. του Συλλόγου ΔΕΠ (31/5/2011), μέσω των
announcements, ενημερώνουμε τα μέλη της Πανεπιστημιακής κοινότητας για τα εξής:
1. Το πρόγραμμα του «Πρυτανικού Συμβουλίου» υφίσταται για πάνω από 20 χρόνια στο Πανεπιστήμιο
Πατρών. Καλύπτει τις μετακινήσεις της εκάστοτε Πρυτανικής Αρχής, αλλά και εντεταλμένων μελών
ΔΕΠ, προκειμένου να εκπροσωπήσουν το Ίδρυμα σε Συνόδους Πρυτάνεων, διεθνείς πανεπιστημιακές
συναντήσεις, κλπ. Καλύπτει επίσης πρόσθετες αμοιβές ενός μικρού αριθμού υπαλλήλων, μέσω
συμβάσεων έργου με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα και παραδοτέα, στο πλαίσιο της βελτιστοποίησης
της λειτουργίας του διοικητικού μηχανισμού προκειμένου να καλυφθούν συγκεκριμένες ανάγκες του
πανεπιστημίου όπως: Συνεδριακό Κέντρο, πρόσθετη γραμματειακή υποστήριξη της Πρυτανείας, του
Πρυτανικού Συμβουλίου και της Συγκλήτου, δημόσιες σχέσεις (στο πλαίσιο ιδρυματικών εκδηλώσεων
και τελετών), ενίσχυση του διοικητικού έργου των γραμματειών των Τμημάτων, τεχνική υποστήριξη
ιδρυματικών μονάδων (μηχανουργείο, ηλεκτροτεχνείο), καθώς και περιορισμένες θέσεις ευθύνης με
βάση τρέχουσες ανάγκες και ως μέρος της στρατηγικής ανάπτυξης του Πανεπιστημίου από την
παρούσα Πρυτανική Αρχή. Το ύψος του προϋπολογισμού αυτού είναι μειωμένο κατά πολύ σε σχέση με
οποιαδήποτε προηγούμενη χρονιά και έχει εγκριθεί από τα αρμόδια θεσμικά όργανα.
2. Όλα αυτά τα στοιχεία έχουν αναρτηθεί στο «Διαύγεια», από όπου και αντλήθηκαν από το Δ.Σ. του
Συλλόγου ΔΕΠ, και δόθηκαν απαντήσεις στην συνάντηση της Πρυτανικής Αρχής με το Δ.Σ.
3. Μας εκπλήσσει το γεγονός ότι η ανακοίνωση του Δ.Σ. των μελών ΔΕΠ έρχεται ακριβώς την ίδια
χρονική περίοδο που απαντάμε για το ίδιο ακριβώς θέμα, μετά από ανώνυμη καταγγελία
(επισυνάπτεται), στον Ειδικό Γραμματέα Ανώτατης Παιδείας του Υπουργείου ΠΔΒΜΘ.
5. Σε μια δύσκολη εποχή για τη χώρα και την Ανώτατη Παιδεία, κάποιοι προτιμούν την πειθαρχία στις
κομματικές επιταγές, αντί να συντάσσονται σε ένα ενιαίο ακαδημαϊκό μέτωπο προάσπισης του
δημόσιου Πανεπιστημίου. Εμείς θα συνεχίσουμε με γνώμονα τα «πιστεύω μας» για ένα καλύτερο
δημόσιο πανεπιστήμιο.
Ο Πρύτανης
Γεώργιος Παναγιωτάκης
Οι Αντιπρυτάνεις
Δημήτρης Καλπαξής
Χριστόφορος Κροντηράς
Άννα Ρούσσου
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