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Την Τετάρτη η αξιολόγηση του οργανογράμματος, βάσει του οποίου υπάρχουν 139
κενά

Την Τετάρτη κρίνεται εν πολλοίς η πορεία του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων καθώς τότε θα
πραγματοποιηθεί η αξιολόγηση του οργανογράμματος του Ανώτατου Εκπαιδευτικού
Ιδρύματος της πόλης μας, μέσω της οποίας θα προκύψουν τυχόν κενά που υπάρχουν αυτή
τη στιγμή στο προσωπικό του το οποίο μετά από τρεις διαδοχικές εφαρμογές της
διαθεσιμότητας έχει μειωθεί κατά πολύ.

Η αξιολόγηση θα «δείξει» δηλαδή πόσες είναι οι θέσεις υπαλλήλων που χρειάζονται και στη
συνέχεια θα προκύψουν οι θέσεις για την ενδοϊδρυματική κινητικότητα.

Το θέμα αυτό ήταν απασχόλησε κυρίως τις συναντήσεις του πρύτανη Τριαντάφυλλου
Αλμπάνη και τους νεοεκλεγέντος πρύτανη Γιώργου Καψάλη με τους Υπουργούς Διοικητικής
Μεταρρύθμισης, Κυριάκο Μητσοτάκη, και Παιδείας ,Ανδρέα Λοβέρδο, στα τέλη της
προηγούμενης εβδομάδας.
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Οι πρυτανικές αρχές του πανεπιστημίου Ιωαννίνων παρουσίασαν το νέο οργανόγραμμα,
βάσει του οποίου προκύπτουν 28 επιπλέον κενά απ' αυτά που ήδη υπήρχαν, με τις κενές
θέσεις να ανέρχονται συνολικά σε 139.

Ένας αριθμός απόλυτα λογικός, σύμφωνα με τον κ. Αλμπάνη, αν αναλογιστεί κανείς ότι
μέσα σε 4 χρόνια το διοικητικό προσωπικό του πανεπιστημίου Ιωαννίνων έχει μειωθεί στο
μισό.

«Από το 2010 έως σήμερα χάσαμε το μισό προσωπικό. Από 440 υπαλλήλους, σήμερα
είμαστε στους 235. Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων στοχοποιήθηκε για κάποιους λόγους.
Υπάρχει ένα αίσθημα αδικίας» ανέφερε ο κ. Αλμπάνης.

Ο ίδιος μάλιστα δε δίστασε να μιλήσει για αδιαφανείς διαδικασίες και ανορθολογισμό
ακόμη και στην κατανομή των υπαλλήλων που επιστρέφουν στα ΑΕΙ και τα ΤΕΙ, κάτι το
οποίο είχε καταγγείλει και στο παρελθόν όταν υπουργός Παιδείας ήταν ο Κων/νος
Αρβανιτόπουλος.

Από την πλευρά του ο νεοεκλεγείς πρύτανης, Γιώργος Καψάλης εμφανίστηκε αισιόδοξος
ότι η επίσκεψη στους δύο Υπουργούς θα έχει θετικό αποτέλεσμα για το πανεπιστήμιο.

Άλλωστε και ο ίδιος όπως και ο σημερινός πρύτανης έχουν δηλώσει ότι με το υπάρχουν
προσωπικό δύσκολα το πανεπιστήμιο μπορεί να λειτουργήσει όπως πρέπει.

«Ευελπιστούμε πως αυτή τη φορά δεν θα αδικηθεί το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, όπως στο
παρελθόν. Θα είμαστε σε συνεχή επιφυλακή για να διεκδικήσουμε περισσότερες θέσεις»,
τόνισε χαρακτηριστικά.
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