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70η ΣΥΝΟ∆ΟΣ ΠΡΥΤΑΝΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΕ∆ΡΩΝ ∆.Ε. 
ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ 

(Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών, Ερέτρια 29-30.6.2012) 
 

ΟΜΟΦΩΝΟ ΨΗΦΙΣΜΑ 1 
 
Η Σύνοδος των Πρυτάνεων καλεί την Κυβέρνηση να προχωρήσει χωρίς καµία καθυστέρηση 
στην αλλαγή του Ν. 4009/11 αναλαµβάνοντας τις ευθύνες της, προκειµένου να συνεχίσουν 
να λειτουργούν τα Πανεπιστήµια. Από τις 31 Αυγούστου 2012 λήγει η θητεία ∆ιευθυντών 
Τοµέων, Προέδρων Τµηµάτων, Κοσµητόρων Σχολών και µελών των Συγκλήτων, µε 
συνέπεια τα Πανεπιστήµια, να µη διοικούνται  και να µην έχουν ούτε καν τη δυνατότητα  να 
χορηγήσουν πτυχία και τίτλους σπουδών στους φοιτητές.  
 
Οι  εκλεγµένες Πρυτανικές Αρχές, µολονότι καταργούνται βιαίως δια νόµου στις 31 
Αυγούστου 2012 µεσούσης της θητείας τους, ουδόλως ασχολούνται µε το ζήτηµα της 
παράτασης της θητείας τους, όπως σκοπίµως και αναληθώς διαδίδεται από κύκλους 
συµφερόντων που στρέφονται κατά του ∆ηµόσιου Πανεπιστηµίου. Επιµένουν όµως  να 
διεκδικούν τη διασφάλιση της λειτουργίας του ∆ηµόσιου Πανεπιστηµίου,  η οποία 
διακυβεύεται από τα θεσµικά και οικονοµικά αδιέξοδα που έχουν σωρευτεί µε αποκλειστική  
ευθύνη της Πολιτείας. Στην κατεύθυνση αυτή η Σύνοδος των Πρυτάνεων έχει καταθέσει από 
9/5/2012 στο Υπουργείο Παιδείας τις βασικές προτάσεις της από έξι σηµεία, για τις κατ’ 
ελάχιστον απαραίτητες αλλαγές του Νόµου.   
Συγκεκριµένα προτείνει:  
 

1. Αποκατάσταση των Ακαδηµαϊκών και ∆ιοικητικών αρµοδιοτήτων των Συγκλήτων 
ώστε το Συµβούλιο να αποκτήσει εποπτικό και ελεγκτικό ρόλο  

2. Επαναφορά των Τµηµάτων και των Τοµέων ως θεµελιωδών ακαδηµαϊκών και 
διοικητικών µονάδων.  

3. Άµεση εκλογή των Πανεπιστηµιακών Αρχών (Πρυτάνεων, Κοσµητόρων, 
Προέδρων κ.α. ) από την Πανεπιστηµιακή Κοινότητα.  

4. ∆ιασφάλιση της ∆ηµόσιας Χρηµατοδότησης των Πανεπιστηµίων. 
5. Θεσµική και οικονοµική διασφάλιση της Φοιτητικής Μέριµνας (σίτιση,               

στέγαση, κ.α.)  
6. Ανάκληση των κανονιστικών πράξεων που αφορούν στον ορισµό Οργανωτικών 

Επιτροπών και την θέσπιση της ταξινοµικής ψήφου.  
 
 

ΟΜΟΦΩΝΟ ΨΗΦΙΣΜΑ 2 
 ΓΙΑ ΑΚΑ∆ΗΜΑΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 

 
1.  Ένα χρόνο µετά την ψήφιση του Ν. 4009/11 και τη λειτουργία των ΑΕΙ µε εφαρµογή των 

µεταβατικών διατάξεων σύµφωνα µε τις επανειληµµένες εγκυκλίους του Υπουργείου, 
έχει πλέον καταδειχθεί ο αντιακαδηµαϊκός χαρακτήρας του νόµου και η αδυναµία 
εφαρµογής του, που εκφράζονται µε πληθώρα προβληµάτων στην εκπαιδευτική και 
ερευνητική διαδικασία, καθώς και στη διοικητική λειτουργία, ενδεικτικά των οποίων 
είναι τα παρακάτω: 

 
• Τα Πανεπιστήµια, προκειµένου να λειτουργήσουν, αναγκάζονται να προβούν σε 

κανονιστικές ρυθµίσεις και αποφάσεις Συγκλήτων, που λόγω των προβληµάτων του 
Νόµου είναι νοµικά µετέωρες, δηµιουργώντας κλίµα ανασφάλειας αναφορικά µε τις 
εκλογές, µονιµοποιήσεις και εξελίξεις µελών ∆ΕΠ, τις οργανικές θέσεις και θέσεις 
ευθύνης των εργαζοµένων, ακόµη και στη διασφάλιση των τίτλων σπουδών των 
φοιτητών. 
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•  Οι αρµοδιότητες των προβλεποµένων οργάνων µεταφέρονται µεταβατικά σε όργανα, 
που ήδη λειτουργούν µε βάση το προηγούµενο θεσµικό πλαίσιο, δηµιουργώντας 
διοικητική σύγχυση και νοµικά κενά. 

• Ο προβλεπόµενος από το Ν.4009/2011 τρόπος σύνταξης Μητρώων για τη συγκρότηση 
των επταµελών Επιτροπών Επιλογής Καθηγητών, καθώς και οι κλειστού χαρακτήρα 
συνεδριάσεις είναι αδιαφανείς, διαβλητές και αντιακαδηµαϊκές λειτουργίες, που 
διακυβεύουν το επιστηµονικό περιεχόµενο και το ακαδηµαϊκό κύρος των κρίσεων. Οι 
ολιγοµελείς (7-µελείς) Επιτροπές Επιλογής Καθηγητών και η συνεδρίαση αυτών εκτός 
του πλαισίου του Τµήµατος επιτείνουν τα φαινόµενα αδιαφάνειας και 
αναποτελεσµατικότητας.  

• Η κατάργηση οργανικών θέσεων και θέσεων ευθύνης σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα 
από το Ν.4024/11 δεν µπορεί ούτε να εννοηθεί, ούτε να εφαρµοστεί πριν να 
καταρτιστούν οι Οργανισµοί των Πανεπιστηµίων, καθώς κάτι τέτοιο θα οδηγήσει σε 
αδυναµία λειτουργίας των Ιδρυµάτων.  

• Λόγω της δραµατικής µείωσης του προσωπικού και της υποστελέχωσης των 
Πανεπιστηµίων, απαιτείται άµεση ρύθµιση για τον διορισµό των εκλεγµένων µελών 
∆ΕΠ, για τη χορήγηση των αναγκαίων πιστώσεων του Π∆ 407/80, καθώς και για τη 
µετάταξη προσωπικού, κατόχων διδακτορικού διπλώµατος, σε θέσεις Ε∆ΙΠ. Σε 
αντίθετη περίπτωση, σηµαντικός αριθµός Πανεπιστηµιακών Τµηµάτων θα οδηγηθεί σε 
αδυναµία λειτουργίας.  

• Λόγω των πολλών ασαφειών και νοµικών κενών σε πληθώρα επιµέρους διατάξεων του 
Ν.4009/11, δυσχεραίνεται ή και παρεµποδίζεται το ακαδηµαϊκό έργο του προσωπικού 
των Πανεπιστηµίων. Π.χ. το δικαίωµα και η διαδικασία χορήγησης εκπαιδευτικών 
αδειών και η κινητικότητα των διδασκόντων µεταξύ Α.Ε.Ι. (µετατάξεις, µετακινήσεις). 

• Τα Πανεπιστήµια θεωρούν απαράδεκτη την αυτοδίκαιη διαγραφή φοιτητών που 
εισάγει ο Ν.4009/11 µετά από δύο συνεχόµενα εξάµηνα µη ανανέωσης της εγγραφής 
τους, ερήµην των συλλογικών οργάνων των Πανεπιστηµίων,   χωρίς προηγουµένως να 
έχουν ενηµερωθεί οι συγκεκριµένοι φοιτητές και χωρίς να τους δίνεται η δυνατότητα 
να ασκήσουν το δικαίωµα της ακρόασης (άρθρο 20 παρ.2 του Συντάγµατος) ιδιαίτερα 
σήµερα στην κρίσιµη οικονοµική και κοινωνική συγκυρία. 

• Η ένταξη των δοµών της ∆ια Βίου Μάθησης στο Υπουργείο Εργασίας αποδυναµώνει 
τη λειτουργία του Πανεπιστηµίου στο πεδίο της συνεχιζόµενης εκπαίδευσης υψηλής 
ποιότητας, αποκόπτει τη σύνδεση του Πανεπιστηµίου µε την κοινωνία και την 
πραγµατική οικονοµία και επισφραγίζει την κατάργηση του Ν.4009/11 από την ίδια την 
Πολιτεία ως προς το σκέλος της ∆ια Βίου Μάθησης. 

• Τα Πανεπιστήµια θεωρούν αδιανόητη την εξάρτηση της θεσµοθέτησης και συνέχισης 
λειτουργίας των Μεταπτυχιακών Σπουδών από τις αποφάσεις της ∆ιοικητικής 
Υπηρεσίας του Υπουργείου Παιδείας, όπου, µε την έγκριση της πολιτικής ηγεσίας, 
σηµειώνονται ακόµη και επεµβάσεις ακαδηµαϊκού, οργανωτικού και επιστηµονικού 
χαρακτήρα, απορρίπτοντας αποφάσεις Συγκλήτων. Σε αυτό το πλαίσιο, η έγκριση 
λειτουργίας Προγραµµάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών σε Τµήµατα, έχοντας θέσει ως 
προϋπόθεση να έχει προηγηθεί εξωτερική αξιολόγηση των Τµηµάτων αυτών, θέτει 
τιµωρητικά έναν ακόµη περιορισµό στην λειτουργία τους, ενώ η ευθύνη για την 
έγκαιρη διενέργεια εξωτερικών αξιολογήσεων δεν ανήκει στα Πανεπιστήµια, αλλά 
βαραίνει την Α∆ΙΠ.  

 
Τέλος, επισηµαίνεται ότι πριν την έναρξη του νέου ακαδηµαϊκού έτους στις 31 Αυγούστου, 
Τοµείς, Ακαδηµαϊκά Τµήµατα, Σχολές και Πανεπιστήµια δεν θα έχουν διοίκηση, καθώς λήγει 
η θητεία ∆ιευθυντών, Προέδρων , Κοσµητόρων και Πρυτανικών Αρχών µε αποτέλεσµα να 
τίθεται άµεσα τόσο το θέµα της διοικητικής τους λειτουργίας όσο και η δυνατότητα 
χορήγησης πτυχίων και διπλωµάτων.  
 
2. Η διασφάλιση ποιότητας στα Πανεπιστήµια είναι διαδικασία αυτογνωσίας και  κοινωνικής 
λογοδοσίας, που ταυτόχρονα αναδεικνύει και τις ευθύνες της Πολιτείας, και όχι διαδικασία 
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τιµωρίας και αποκλεισµού από τη χρηµατοδότησή τους και τη δυνατότητα λειτουργίας 
εκπαιδευτικών προγραµµάτων (π.χ. Προγράµµατα Μεταπτυχιακών Σπουδών). 
 
Για τον λόγο αυτό, τα Πανεπιστήµια προσδιορίζουν τα ακαδηµαϊκά κριτήρια ποιότητας µε 
ακαδηµαϊκές συµµετοχικές διαδικασίες και, επισηµαίνοντας τη χρόνια υπολειτουργία της 
Α∆ΙΠ, απαιτούν τη διασφάλιση της ανεξαρτησίας της και τη λειτουργία της σύµφωνα µε τον 
κανονισµό της, ο οποίος επιβάλλει να βασίζονται οι εξωτερικές αξιολογήσεις στις εσωτερικές 
και να λαµβάνουν υπόψη τους τα σχόλια της ακαδηµαϊκής µονάδας, πάντα σύµφωνα µε το 
Σύνταγµα και τα διεθνή πρότυπα.  
 
Τα Πανεπιστήµια συγκροτούν στρατηγικές βελτίωσης της ποιότητας µε έµφαση στα 
προγράµµατα σπουδών, ώστε τα προσόντα και οι δεξιότητες των αποφοίτων να στηρίζουν 
την πρόσβασή τους στο επάγγελµα, να συµβάλουν στην καινοτοµία και να εξυπηρετούν την 
επιστηµονική υποστήριξη της ανάπτυξης σύµφωνα µε τις ανάγκες της ελληνικής οικονοµίας 
και κοινωνίας. 
Στην κατεύθυνση αυτή, η Σύνοδος Πρυτάνεων εκτιµά ως θετική τη συνέχιση των 
προγραµµάτων που αναφέρονται σε ∆οµές Απασχόλησης και Σταδιοδροµίας Αποφοίτων 
(∆ΑΣΤΑ) των Πανεπιστηµίων, καθώς και στην υποστήριξη σχετικών στοχευµένων δράσεων. 
 
 

ΟΜΟΦΩΝΟ ΨΗΦΙΣΜΑ 3 
ΓΙΑ  ΤΟΝ ΑΜΕΣΟ ∆ΙΟΡΙΣΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

 
Η Σύνοδος των Πρυτάνεων διαπιστώνοντας τα ασφυκτικά προβλήµατα που έχουν 
δηµιουργηθεί  στην εκτέλεση του εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου στα Πανεπιστήµια 
λόγω αθρόων αποχωρήσεων µελών ∆.Ε.Π., ΕΤΕΠ και ΕΕ∆ΙΠ την τελευταία τριετία, αλλά 
και λόγω της δραστικής περικοπής των πιστώσεων για πρόσληψη συµβασιούχων σύµφωνα 
µε το Π.∆.407/80, ζητεί από το Υπουργείο την άµεση τακτοποίηση των εκκρεµούντων 
διορισµών όλων των κατηγοριών προσωπικού στα Πανεπιστήµια της χώρας. 

 
ΟΜΟΦΩΝΟ ΨΗΦΙΣΜΑ 4 

 ΓΙΑ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ∆Ι∆ΑΣΚΟΝΤΩΝ Π.∆. 407/80 
 

Επί σειρά ετών, σε πολλά Πανεπιστήµια, η υλοποίηση των προγραµµάτων σπουδών 
βασίζεται σηµαντικά σε συµβασιούχους διδάσκοντες του Π.∆. 407/80, κατάσταση που έχει 
ενταθεί λόγω του µη διορισµού εκλεγµένων µελών ∆ΕΠ, ΕΕ∆ΙΠ και ΕΤΕΠ κατά τα 
τελευταία χρόνια. 
 
Μέχρι την έκδοση του Οργανισµού κάθε Πανεπιστηµίου, βάσει του ν. 4009/11, άρθρο 80 παρ. 
6, το Π∆ 407/80 είναι σε ισχύ, ενώ παράλληλα, η ενδεχόµενη αντικατάστασή του από το 
θεσµό των «εντεταλµένων διδασκαλίας» δεν µπορεί να τεθεί σε εφαρµογή, γιατί τούτο 
προϋποθέτει την έκδοση του Οργανισµού κάθε Πανεπιστηµίου (ν. 4009/11, άρθρο 16, παρ. 4 
(α)). 
 
Βάσει των ανωτέρω είναι επιτακτικό περισσότερο από κάθε άλλη φορά: 
 
1) Να δοθούν αυξηµένες πιστώσεις για το ακαδηµαϊκό έτος 2012-13 για την πρόσληψη 
συµβασιούχων διδασκόντων. 
2) Να εκδοθεί εγκαίρως η απαραίτητη Πράξη του Υπουργικού Συµβουλίου (ΠΥΣ 33/της 
27.12.2006) και να γίνει επίσης, εγκαίρως η σχετική κατανοµή των πιστώσεων στα 
Πανεπιστήµια, ώστε αυτά να µπορέσουν να λειτουργήσουν κανονικά µε την έναρξη του 
ακαδηµαϊκού έτους 2012-13. 
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Τέλος, σύµφωνα µε τον ν. 4038/2012, άρθρο 1 παρ. 9, απαιτείται η δηµοσίευση στο ΦΕΚ των 
πράξεων πρόσληψης και λύσης σύµβασης εργασίας του προσωπικού που υπηρετεί σε ΝΠ∆∆ 
µε σύµβαση ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, εφ’ όσον παρέχεται δυνατότητα 
ανανέωσης. ∆εδοµένου ότι οι συµβάσεις του Π∆ 407/80 έχουν το πολύ ετήσια διάρκεια, 
αλλά και δεν προβλέπεται ρητά η ανανέωση τους πέραν του έτους, ενώ αντίθετα για 
συµβασιούχους που ήδη έχουν υπηρετήσει στο ίδιο Πανεπιστήµιο µε συµβάσεις συνολικής 
διάρκειας τριών ετών, απαιτείται ρητά η δηµόσια πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, οι 
συµβάσεις του Π∆ 407/80 θεωρούµε ότι δεν εµπίπτουν στην προαναφερθείσα διάταξη του ν. 
4038/12. Η Σύνοδος των Πρυτάνεων ζητά την πλήρη αποσαφήνιση του σηµείου αυτού. 
 
 

ΟΜΟΦΩΝΟ ΨΗΦΙΣΜΑ 5 
ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 

 
Τα Πανεπιστήµια βρίσκονται σήµερα σε οικονοµικό αδιέξοδο λόγω της µη έγκρισης του 
προϋπολογισµού τους για το 2012 που είχε ως αποτέλεσµα να µπορούν να δαπανήσουν φέτος 
µέχρι το 50% του προϋπολογισµού του 2011. 
 
Μετά την γνωµοδότηση του νοµικού συµβουλίου του Κράτους από την υπηρεσιακή Υπουργό 
άνοιξε ο δρόµος για έγκριση των φετινών προϋπολογισµών. 
 
Η Σύνοδος των  Πρυτάνεων ζητά: 
 
α)  την άµεση έγκριση των προϋπολογισµών των Ιδρυµάτων για το 2012. 
β)την απεµπλοκή από τις διατάξεις του Π.∆. 113/2010 της διαδικασίας διενέργειας 
διαγωνισµών µέχρι την έγκριση των προϋπολογισµών.  
 

 
ΟΜΟΦΩΝΟ ΨΗΦΙΣΜΑ 6 

∆ηµόσια Πρόσκληση στο ΥΠΕΚΑ για  τη συµµετοχή  των Πανεπιστήµων µε πρότυπα 
έργα  στην αειφόρο ανάπτυξη 

 
Η 70η Σύνοδος Πρυτάνεων εκφράζει την εκτίµηση της προς το πρόσωπο του συναδέλφου  
Πρύτανη του Πάντειου Πανεπιστηµίου Καθηγητή κου. Γρ. Τσάλτα, διότι επί Υπουργίας του 
στο ΥΠΕΚΑ δροµολογήθηκε η διαδικασία χρηµατοδότησης από το ΕΠΠΕΡΑΑ έργων 
ενεργειακής αποδοτικότητας και περιβαλλοντικής αναβάθµισης στα Πανεπιστήµια της χώρας  
και  τον  καλεί «επί  τιµή» να συµπροεδρεύσει  στην οµόλογη επιτροπή  της Συνόδου για την 
αειφορία στο Πανεπιστήµιο. 
 
Η Σύνοδος των Πρυτάνεων καλεί τον νέο Υπουργό ΠΕΚΑ, Καθηγητή του ΑΠΘ κ. Λιβιεράτο 
στον οποίο εύχεται καλή επιτυχία στο δύσκολο έργο του,  να συνεχιστούν οι διαδικασίες 
συνεργασίας της αρµόδιας επιτροπής  της Συνόδου µε την ΕΥ∆ ΕΠΠΕΡΑΑ για να 
τελεσφορήσει η χρηµατοδότηση του προγράµµατος. 
 
Τα Πανεπιστήµια, όπως επικοινώνησαν στη κοινή γνώµη και µε την επιτυχή ηµερίδα τους για 
την αειφορία κατά την ηµέρα περιβάλλοντος στο ΕΜΠ, µπορούν να εισφέρουν καινοτοµία, 
σχεδιασµό και τεχνογνωσία στην ανάπτυξη της χώρας,  η οποία ιδιαίτερα σήµερα τη 
χρειάζεται καθοριστικά. 
 
Τα Πανεπιστήµια είναι έτοιµα µε ώριµα έργα να επιδείξουν µε αποτελέσµατα  ότι ο αειφόρος 
σχεδιασµός είναι η βιώσιµη και αξιοβίωτη προοπτική της ανάπτυξης. 
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ΟΜΟΦΩΝΟ ΨΗΦΙΣΜΑ 7 
 ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΘΑΛΗΣ» 

 
Η 70η Σύνοδος των Πρυτάνεων συζήτησε το θέµα της καθυστέρησης στην χρηµατοδότηση 
και έναρξη των εγκεκριµένων προγραµµάτων της πράξης «ΘΑΛΗΣ», σχεδόν 4 χρόνια µετά 
την  πρώτη προκήρυξη. Οι πρακτικές που ακολουθήθηκαν µέχρι σήµερα δεν προωθούν την 
έρευνα, την καινοτοµία και την ανταγωνιστικότητα. 
 
Επιπλέον οι µεταβολές στους όρους της αρχικής προκήρυξης έχουν δηµιουργήσει σοβαρή 
ηθική και επιστηµονική βλάβη στους εµπλεκόµενους ερευνητές ενώ παράλληλα οδηγούν 
στην απώλεια σηµαντικών πόρων για τους ΕΛΚΕ. 
 
Η Σύνοδος των Πρυτάνεων ζητά από το Υπουργείο Παιδείας να επιταχυνθούν οι εντάξεις 
όλων των εγκεκριµένων έργων και οι χρηµατοδοτήσεις τους καθώς επίσης να προβλεφθεί η 
απαραίτητη παράταση του χρόνου λήξης τους. 
 
 

ΟΜΟΦΩΝΟ ΨΗΦΙΣΜΑ 8 
ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΛΗΨΗΣ 

ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 
 
Η Σύνοδος των Πρυτάνεων καλεί την κυβέρνηση να προχωρήσει άµεσα στην κατάργηση του 
θεσµικού πλαισίου που αφορά στη σύναψη συµβάσεων µίσθωσης έργου (Ν 4057/2012, 
4071/2012, 4072/2012) στο πλαίσιο ερευνητικών, µορφωτικών ή αναπτυξιακών 
προγραµµάτων που χειρίζονται οι Ειδικοί Λογαριασµοί Έρευνας (ΕΛΚΕ) των 
Πανεπιστηµίων.  
 
Το νέο θεσµικό πλαίσιο επιβάλλει µια αδικαιολόγητα γραφειοκρατική διαδικασία, η οποία 
εµπλέκει σειρά φορέων σε µία στείρα και εξαιρετικά χρονοβόρα αναπαραγωγή εγγράφων 
(βεβαιώσεις Γενικών Γραµµατέων Υπουργείων, ΑΣΕΠ, έκδοση Υπουργικών αποφάσεων) και 
οδηγεί σε πολύµηνες καθυστερήσεις στην υλοποίηση των έργων, αµφισβήτηση της 
αποτελεσµατικότητας της ελληνικής έρευνας διεθνώς, ενώ επίσης θα οδηγήσει σε 
οικονοµικές κυρώσεις από πιθανή αδυναµία τήρησης συµβατικών υποχρεώσεων. Τέτοιες 
διαδικασίες δεν συνάδουν µε το σκοπό των ΕΛΚΕ, τη φύση της έρευνας και δεν εξυπηρετούν 
το δηµόσιο συµφέρον αφού στρέφονται κατά της έρευνας, δηλαδή ενός από τα λίγα 
αναπτυξιακά εργαλεία που διαθέτει η χώρα. 
 
Ήδη έχουν παγώσει (από Μάρτιο 2012) όλα τα νέα ερευνητικά, επιµορφωτικά και 
αναπτυξιακά προγράµµατα και παρατηρείται µεγάλη καθυστέρηση στην υλοποίηση των 
συµβατικών υποχρεώσεων των ΕΛΚΕ (συµπεριλαµβανοµένων και αυτών που αφορούν σε 
έργα ΕΣΠΑ), σοβαρή µείωση στην απορρόφηση και απώλεια ερευνητικών κονδυλίων.  
 
Πιθανή περαιτέρω παραµονή σε ισχύ του αντιπαραγωγικού αυτού θεσµικού πλαισίου θα 
οδηγήσει τη χρηµατοδοτούµενη έρευνα στα Πανεπιστήµια σε µαρασµό µε τεράστιο κόστος 
για τη χώρα συνολικότερα.  
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ΘΕΜΑΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ 

 
Τα ζητήµατα φοιτητικής µέριµνας, που προκύπτουν λόγω των αδυναµιών του ν.4009/11, 
θα οδηγήσουν σε εκρηκτικές καταστάσεις σε ό,τι αφορά στην στέγαση και την φοίτηση 
των φοιτητών από το επόµενο ακαδηµαϊκό έτος. Πολλοί φοιτητές από τον Σεπτέµβριο 
του 2012 δεν θα έχουν σίτιση και στέγαση, ενώ η ιατροφαρµακευτική τους περίθαλψη 
είναι επισφαλής. Πιο συγκεκριµένα: 
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Στέγαση φοιτητών 
Χωρίς έγκριση του τακτικού προϋπολογισµού των πανεπιστηµίων για το 2012 τα 
πανεπιστήµια που έχουν συµβασιοποιηµένες υποχρεώσεις δεν θα µπορέσουν να τις 
ικανοποιήσουν, ενώ τα πανεπιστήµια που δεν έχουν ακόµα συνάψει συµβάσεις δεν µπορούν 
να προχωρήσουν στις διαγωνιστικές διαδικασίες. 
 
Σίτιση φοιτητών 
Οι συµβασιοποιηµένες υποχρεώσεις πολλών ΑΕΙ για το 2012 υπερβαίνουν την αντίστοιχη 
επιχορήγηση. Ενώ τα προηγούµενα έτη ήταν επιτρεπτή η χρήση του εκάστοτε ταµειακού 
υπολοίπου από 1/1/12 απαγορεύτηκε. Μην έχοντας την δυνατότητα να χρησιµοποιηθεί το 
ταµειακό υπόλοιπο τα ΑΕΙ δεν µπορούν να καλύψουν ούτε οριακά τις συµβασιοποιηµένες 
υποχρεώσεις τους βρίσκονται σε αδυναµία να καλύψουν τη σίτιση µεγάλου αριθµού 
φοιτητών. 
 
Ιατροφαρµακευτική περίθαλψη των φοιτητών 
Με τον ν. 4009/11 καταργείται το Π∆327/1983 βάσει του οποίου παρείχετο 
ιατροφαρµακευτική περίθαλψη στους φοιτητές όλης της χώρας. Ταυτόχρονα το 
προβλεπόµενο στον ν.4009/11 νέο Π∆ δεν έχει εκδοθεί και κατά συνέπεια οι πάρεδροι των 
Ελεγκτικών Συνεδρίων επέστρεφαν χωρίς έγκριση τα εντάλµατα πληρωµής των νοσηλείων. 
Η Υπηρεσιακή Υπουργός Παιδείας κυρία Ε. Α. Κιάου µετά από παρέµβαση των ΑΕΙ 
διενήργησε άµεσα µε ερµηνευτική εγκύκλιο και το πρόβληµα λύθηκε πρόσκαιρα. Ζητούµε να 
εκδοθεί άµεσα το αναµενόµενο Π∆ ώστε να υπάρξει διαρκής λύση του προβλήµατος αυτού. 
  
Η Σύνοδος των Πρυτάνεων λόγω της κρισιµότητας και πολυπλοκότητας του θέµατος της 
µεταφοράς των φοιτητικών εστιών στα ΑΕΙ συγκρότησε ειδική πενταµελή επιτροπή για 
σύνταξη σχετικής πρότασης-εισήγησης προς την Ηγεσία του Υπουργείου. 
 
 

ΟΜΟΦΩΝΟ ΨΗΦΙΣΜΑ 10 
ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΝΟΜΗ ΤΙΤΛΟΥ  

 ΤΟΥ “ΚΛΙΝΙΚΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ” 
 
Η Σύνοδος των Πρυτάνεων θεωρεί ότι η Κοινή Υπουργική Απόφαση προσβάλει κατάφωρα 
την συνταγµατικά εγγυηµένη αρχή  της αξιοκρατίας που πρέπει να χαρακτηρίζει τις 
ακαδηµαϊκές λειτουργίες, εφαρµόζοντας  µάλιστα πρωτοφανείς διαδικασίες που δεν 
προβλέπονται από κανένα έως τώρα νόµο για την λειτουργία των ΑΕΙ. 
 
Ο τίτλος του “Καθηγητή” αποτελεί ακαδηµαϊκό τίτλο που απονέµεται µόνον από τις οικίες 
Σχολές των ΑΕΙ µε αυστηρούς ακαδηµαϊκούς όρους και προϋποθέσεις, που ο νόµος και η 
ακαδηµαϊκή δεοντολογία ορίζουν. ∆εν χορηγείται µε διαδικασίες στις οποίες εµπλέκονται 
αναρµόδια όργανα παραβιάζοντας το συνταγµατικά κατοχυρωµένο αυτοδιοίκητο των 
Πανεπιστηµίων. 
 
Η Σύνοδος των Πρυτάνεων ζητά την απόσυρση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης και την 
ως τότε άµεση αναστολή της εφαρµογής της. Επιπλέον στηρίζει την κοινή προσφυγή των 
ΑΕΙ στο ΣτΕ για τον έλεγχο της συνταγµατικότητας της. 
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Ανάκληση της µεταφοράς των Γενικών Γραµµατειών Έρευνας και Τεχνολογίας και ∆ιά 
Βίου Μάθησης από το Υπουργείο Παιδείας στα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εργασίας  

 
Κατά την ηµέρα συγκρότησης της νέας κυβέρνησης έγινε γνωστή η µεταφορά  της Γενικής 
Γραµµατείας Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ), από το Υπουργείο Παιδείας στην 
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αρµοδιότητα του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Μεταφορών, Υποδοµών και 
∆ικτύων. 
 
Η ΓΓΕΤ εµπλέκεται στον συντονισµό και στην στρατηγική της Έρευνας στην Ελλάδα και 
είναι ταυτόχρονα ο εποπτεύων φορέας των Ερευνητικών Κέντρων της χώρας. Η ένταξη της 
ΓΓΕΤ στο Υπουργείο Παιδείας ήταν αποτέλεσµα µελετών, υιοθέτησης ανάλογης λειτουργίας 
και πρακτικών στον διεθνή χώρο, αλλά και πάγιας θέσης τόσο των Ερευνητικών Κέντρων 
όσο και των ΑΕΙ, που βασίζεται σε ερευνητικά, εκπαιδευτικά αλλά και αναπτυξιακά 
δεδοµένα και απαιτήσεις.   Η ακαδηµαϊκότητα της έρευνας και ο δηµόσιος χαρακτήρας της 
συνιστούν απαραίτητες αρχές και δηµιουργούν τις αναγκαίες συνθήκες για την εγκυρότητα 
αυτής, την αποτελεσµατικότητά της  και τη συµβολή της στην πρόοδο και την ανάπτυξη σε 
διεθνές και εθνικό επίπεδο. 
 
Αντίθετα η τόσο άµεση εξάρτηση της Έρευνας και της Τεχνολογίας από το Υπουργείο 
Ανάπτυξης αντικατοπτρίζει µια ιδιαίτερα απλουστευτική και µονοδιάστατη αντίληψη για την 
Έρευνα που παράγεται από τα ΑΕΙ, τα Ερευνητικά Κέντρα και παραγωγικούς φορείς.  
Ας σηµειωθεί ότι η µεταφορά της ΓΓΕΤ στο Υπουργείο Ανάπτυξης, δεν είχε ανακοινωθεί 
ούτε ως ιδέα ούτε ως πρόθεση, κατά την προεκλογική περίοδο, από κανένα από τα τρία 
κόµµατα της συγκυβέρνησης.  Στις ιδιαίτερα κρίσιµες συνθήκες που βρίσκεται η χώρα είναι 
αδιανόητο να δίνεται η εντύπωση ότι κυριαρχεί ακόµη η προχειρότητα ή η µικροκοµµατική 
εξουσία ανάµεσα στα Υπουργεία, αντί για την  σοβαρότητα και την δια-υπουργική συνέργεια.  
Αντίστοιχη κατάσταση αντικατοπτρίζεται µε την µεταφορά της Γενικής Γραµµατείας ∆ιά 
Βίου Μάθησης από το Υπουργείο Παιδείας στο Υπουργείο Εργασίας. 
 
Η Σύνοδος Πρυτάνεων καλεί την νέα Κυβέρνηση να επανεξετάσει και να µην υλοποιήσει την 
µεταφορά των δύο αυτών Γενικών Γραµµατειών, δηµιουργώντας κεντρικής σηµασίας 
προβλήµατα και αποσυντονισµό των εµπλεκόµενων δραστηριοτήτων, σε µια τόσο κρίσιµη 
για την χώρα περίοδο. 
 
 
 
 
 
 


