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86η ΣΥΝΟΔΟΣ ΠΡΥΤΑΝΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΩΝ Δ.Ε. 

ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ 

ΑΘΗΝΑ, ΖΑΠΠΕΙΟ ΜΕΓΑΡΟ, 14-16 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

Πραγματοποιήθηκε στο Ζάππειο Μέγαρο η 86η Σύνοδος Πρυτάνεων και Προέδρων Δ.Ε. των 
Ελληνικών Πανεπιστημίων από τις 14 έως 16 Δεκεμβρίου 2017. 
Την έναρξη των εργασιών της Συνόδου κήρυξε η Α.Ε. ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. 
Προκόπιoς Παυλόπουλος. Το Σάββατο 16 Δεκεμβρίου συμμετείχαν στις εργασίες της 
Συνόδου ο Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, κ. Κώστας Γαβρόγλου και ο 
Γενικός Γραμματέας κ. Γεώργιος Αγγελόπουλος. 
 
Τα θέματα που συζητήθηκαν, οι αποφάσεις επί των οποίων έχουν  καταγραφεί σε ξεχωριστό 
κείμενο, είναι: 
 

 Χρηματοδότηση Πανεπιστημίων 
 Υποστελέχωση Πανεπιστημίων 
 Θέσπιση Ακαδημαϊκών Κριτηρίων για την Πανεπιστημιοποίηση 
 Μεταπτυχιακές Σπουδές 
 Παιδαγωγική Επάρκεια 
 Φοιτητική Μέριμνα 
 Θεσμικό Πλαίσιο Λειτουργίας των ΕΛΚΕ (Ν. 4485/2017) 
 Οργανισμός και Εσωτερικός Κανονισμός ΑΕΙ 
 Κρατήσεις Υπέρ Τρίτων και Καταλογισμοί σε Βάρος Πανεπιστημίων 
 Αναδρομικά Μελών ΔΕΠ και Διεκδικήσεις από Ιδρύματα 
 Θεσμοθέτηση Μακροχρόνιου Leasing για Κτίρια 
 Βελτιωτικές Αλλαγές στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 
 Γενίκευση Χρήσης Ψηφιακών Εγγράφων και Υπογραφών  

 

Κατά την συνάντηση με τον Υπουργό Παιδείας, η Σύνοδος έθεσε υπόψιν του το πρόβλημα 
των ισχνών οικονομικών των Πανεπιστημίων και των δυσκολιών που δημιουργούνται στη 
λειτουργία των Ιδρυμάτων. Ο Υπουργός εξέφρασε την κατανόησή του και ανακοίνωσε 
επιπρόσθετη χρηματοδότηση των Πανεπιστημίων με 7 εκατομμύρια ευρώ για το έτος 2017 
και με 34 εκατομμύρια για το έτος 2018, γεγονός που χαιρετίστηκε με ικανοποίηση από τη 
Σύνοδο. 
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Για το έντονο πρόβλημα της υποστελέχωσης των Πανεπιστημίων, ο Υπουργός ανακοίνωσε 
ότι καταβάλλονται προσπάθειες ώστε από τον Αύγουστο του έτους 2019 να 
επαναπροκηρύσσονται οι θέσεις όλων των μελών ΔΕΠ που αποχωρούν από την υπηρεσία. 

Η Σύνοδος εκφράζει την έντονη ανησυχία της για την καθυστέρηση έκδοσης της 
δευτερογενούς νομοθεσίας για την εφαρμογή του Ν.4485/2017 περί λειτουργίας των ΕΛΚΕ 
και ζητά την εύρεση άμεσης λύσης, που να εγγυάται την ομαλή λειτουργία των ΕΛΚΕ. 
Υπογραμμίζει ότι η αποτελεσματική διαχείριση των ερευνητικών προγραμμάτων είναι 
ζωτικής σημασίας για την λειτουργία των Πανεπιστημίων, την ανάπτυξη της χώρας και 
ιδιαίτερα την απασχόληση χιλιάδων νέων ερευνητών. Ο Υπουργός δεσμεύτηκε ότι θα 
αναλάβει πρωτοβουλίες για την άμεση επίλυση του προβλήματος. 

Η Σύνοδος έθεσε στον Υπουργό το ζήτημα του αποκλεισμού της από τις συζητήσεις που 
αφορούν στην αναδιάταξη του χάρτη ανώτατης εκπαίδευσης μέσω της δημιουργίας νέου 
Πανεπιστημίου και τη μεταφορά Τμημάτων ΤΕΙ σε Πανεπιστήμια. Ο Υπουργός δεσμεύτηκε 
ότι θα ενημερώσει τη  Σύνοδο για το περιεχόμενο των προτάσεων που θα του υποβληθούν 
από τις επιτροπές που έχει συγκροτήσει για την μεταφορά Τμημάτων ΤΕΙ σε Πανεπιστήμια. 

Η Σύνοδος εξέφρασε την έντονη ανησυχία της για την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί σε 
θέματα φοιτητικής μέριμνας (στέγαση και σίτιση) και ζήτησε να δραστηριοποιηθεί το 
ΙΝΕΔΙΒΙΜ για την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών. Ο Υπουργός δήλωσε ότι 
κατανοεί τα ζητήματα που υπάρχουν σχετικά με την φοιτητική μέριμνα και ανακοίνωσε ότι 
έχει ήδη εξασφαλίσει πρόσθετη χρηματοδότηση ύψους 20 εκατομμυρίων ευρώ για την 
αποτελεσματική λειτουργία του ΙΝΕΔΙΒΙΜ και την βελτίωση των υπηρεσιών στέγασης προς 
τους δικαιούχους φοιτητές. 

 

 

 


