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78η Σύνοδος Πρυτάνεων και Προέδρων Δ.Ε. των Ελληνικών Πανεπιστημίων 

Ξενοδοχείο ΠΑΝΟΡΑΜΑ, Χανιά 

Σάββατο, 18 Απριλίου 2015 

 

ΟΜΟΦΩΝΟ ΨΗΦΙΣΜΑ 

 

1.  Οικονομική Κατάσταση Πανεπιστημίων 

Η μείωση των προϋπολογισμών των Πανεπιστημίων για το 2015 και η μη καταβολή εισέτι 

των πρώτων δόσεων των επιχορηγήσεων έχουν δημιουργήσει συνθήκες ασφυξίας στη 

λειτουργία των Ιδρυμάτων. Η Σύνοδος έχει προειδοποιήσει επανειλημμένα ότι οι τρέχοντες 

προϋπολογισμοί είναι ανεπαρκείς και πρέπει να βρεθούν σημαντικοί πρόσθετοι πόροι που 

θα επαναφέρουν τους Τακτικούς Προϋπολογισμούς τουλάχιστον στα επίπεδα του 2014, ώστε 

τα Πανεπιστήμια να λειτουργήσουν. Ταυτόχρονα, η Κυβέρνηση θα πρέπει να άρει την 

υποχρέωση για πλεονασματικούς προϋπολογισμούς, ώστε τα Ιδρύματα να χρησιμοποιήσουν 

το πλεόνασμα του 9% για να καλύψουν τις τρέχουσες ανάγκες τους. 

 

Ένα μεγάλο και χρόνιο πρόβλημα στην οικονομική διαχείριση των προϋπολογισμών των 

Πανεπιστημίων είναι οι χρονοβόρες διαδικασίες για τη διαχείριση των πιστώσεων. Η 

Σύνοδος Πρυτάνεων προτείνει τον ορισμό μιας επιτροπής με εκπροσώπηση των 

συναρμόδιων Υπουργείων (Παιδείας, Οικονομικών και Οικονομίας) και της Συνόδου, η οποία 

θα επεξεργαστεί προτάσεις για την απλοποίηση των διαδικασιών εκτέλεσης των 

προϋπολογισμών των Πανεπιστημίων. Επιπλέον, θα πρέπει να υπάρξει πενταετής 

οικονομικός προγραμματισμός για τη βέλτιστη λειτουργία των Ιδρυμάτων.  

Η Σύνοδος Πρυτάνεων επικροτεί τη συναίνεση του Υπουργείου στην πρωτοβουλία της για 

την αναζήτηση πόρων από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και άλλους διεθνείς 

οργανισμούς για τη χρηματοδότηση των υποδομών και του ερευνητικού εξοπλισμού των 

Πανεπιστημίων της χώρας. 
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2.  Σχέδιο Νόμου 
Η Σύνοδος των Πρυτάνεων με έκπληξη διαπιστώνει ότι το Σχέδιο Νόμου που απεστάλη από 
το Υπουργείο στη Σύνοδο κατά τη διάρκεια των εργασιών της στα Χανιά, σε αντίθεση με όσα 
είχε δηλώσει ο Υπουργός κατά την προηγούμενη Σύνοδο, συνιστά μεγάλης έκτασης αλλαγή 
του θεσμικού πλαισίου λειτουργίας των Πανεπιστημίων και όχι σύνολο εμβαλωματικών 
ρυθμίσεων για την αντιμετώπιση επειγόντων θεμάτων τους. Τέτοιες αλλαγές προϋποθέτουν 
διάλογο, ενδελεχή σχεδιασμό και ευρεία συναίνεση. 
  
Η Σύνοδος αποφασίζει, λόγω της σοβαρότητας του θέματος, τη σύγκληση Έκτακτης Συνόδου 

στις 5 Μαΐου 2015, με αποκλειστικό θέμα τη διαμόρφωση των προτάσεών της σε σχέση με το 

Σχέδιο Νόμου, ώστε στο ενδιάμεσο διάστημα αυτό να μελετηθεί από τα Πανεπιστήμια.  

Εκφράζει την επιθυμία της να παραστεί στη Σύνοδο αυτή και ο Υπουργός. 

 

3. Φύλαξη και Ασφάλεια των Πανεπιστημίων 

Τα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας δικαιούνται να εργάζονται και να σπουδάζουν σε 

ένα περιβάλλον ασφαλές που να βρίσκεται σε αρμονία με το χαρακτήρα και τους σκοπούς 

ενός Πανεπιστημιακού Ιδρύματος. 

Ως Σύνοδος Πρυτάνεων, έχουμε επανειλημμένα επισημάνει ότι οι ισχύουσες δομές φύλαξης 

και ασφάλειας των Πανεπιστημίων δεν συνάδουν με τις ανάγκες των καιρών. 

Η Σύνοδος Πρυτάνεων ζητά για μια ακόμη φορά από το Υπουργείο Παιδείας να συμβάλει 

στην από κοινού διαμόρφωση ενός σύγχρονου πλαισίου φύλαξης και ασφάλειας των 

Πανεπιστημίων και να μεριμνήσει για τη χρηματοδότησή του. 

Τα φαινόμενα βίας και παραβατικών συμπεριφορών στα Πανεπιστήμια δεν συνιστούν 

ενδοπανεπιστημιακό ζήτημα των Ιδρυμάτων, αλλά ζήτημα που αφορά την κοινωνία και τα 

θεσμοθετημένα όργανά της.  

Οι Πρυτάνεις έχουν ανταποκριθεί πλήρως στις σχετικές υποχρεώσεις τους, όπως αυτές 

προβλέπονται από το νόμο. Η επιλογή των μεθόδων τήρησής του δεν συνιστά αρμοδιότητα 

των Πρυτάνεων, αλλά άλλων οργάνων της Πολιτείας. 

4. Φοιτητική Μέριμνα 

Υπάρχουν αριθμητικά δεδομένα που επιβεβαιώνουν ότι ο αριθμός των δικαιούχων σίτισης 

και στέγασης με βάση την Υ.Α. Φ5/68535/Β3, 18-6-2012 αυξάνει δραματικά ανά έτος, ενώ η 

επιχορήγηση για τη σίτιση παραμένει σταθερή και οι προϋπολογισμοί των Ιδρυμάτων που 

καλύπτουν τη στέγαση μειώνονται. Η Σύνοδος των Πρυτάνεων αιτείται την αύξηση των 

κονδυλίων που καλύπτουν τη φοιτητική μέριμνα. 
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5.  Νέα Προγραμματική Περίοδος 

Η Νέα Προγραμματική Περίοδος (ΕΣΠΑ 2014-2020) αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο 

ανάπτυξης της χώρας. Η έμφαση του νέου ΕΣΠΑ στην έξυπνη εξειδίκευση και καινοτομία 

είναι απόλυτα συμβατή με τον ρόλο των Πανεπιστημίων στην έρευνα και καινοτομία. Τα 

Πανεπιστήμια της χώρας θα συμβάλουν τα μέγιστα στην ορθολογική και αποτελεσματική 

αξιοποίηση των πόρων του ΕΣΠΑ, όπως έκαναν και στις προηγούμενες προγραμματικές 

περιόδους. Η Σύνοδος των Πρυτάνεων δηλώνει την πρόθεσή της να συνεργαστεί με το 

αρμόδιο Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού προκειμένου να 

επιτευχθεί η εξειδίκευση της Νέας Προγραμματικής περιόδου σχετικά με τη χρηματοδότηση 

των Πανεπιστημίων καθώς και η υλοποίησή της. 

 

 


