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Η Σύνοδος των Πρυτάνεων ζητά από το Υπουργείο:
α) Την άµεση χορήγηση του συνόλου των πιστώσεων βάσει του Π∆ 407/80
σύµφωνα µε τον τετραετή προγραµµατισµό των Ιδρυµάτων, καθώς, χωρίς αυτήν,
απειλείται η οµαλή λειτουργία όλων των Τµηµάτων και ιδιαίτερα εκείνων µε µικρό
αριθµό µελών ∆ΕΠ.
β) Τον άµεσο διορισµό όλων των µελών ∆ΕΠ που έχουν εκλεγεί από το 2009.
γ) Την επανεξέταση του τρόπου έκδοσης και χορήγησης του ειδικού εισιτηρίου
δεδοµένου ότι τα ΑΕΙ διαθέτουν την απαιτούµενη τεχνογνωσία ώστε να αναλάβουν,
µε δική τους ευθύνη, την έκδοση και τη διανοµή των πάσο µε µικρότερο κόστος
για τους φοιτητές.
Τέλος, η Σύνοδος των Πρυτάνεων καλεί τις Παν/κές δυνάµεις να κατανοήσουν την
αδήριτη ανάγκη να λειτουργήσουν απρόσκοπτα οι µονάδες Ειδικών Λογαριασµών
Έρευνας των Παν/µίων. Οι µονάδες αυτές δίνουν εργασία σήµερα σε
περισσότερους από 50.000 νέους ερευνητές, που δεν έχουν άλλους πόρους
διαβίωσης, δίνουν υποτροφίες σε υποψήφιους διδάκτορες και ουδεµία σχέση
έχουν µε την επιβολή επιχειρηµατιών και συµφερόντων.
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Η Σύνοδος των Πρυτάνεων, µετά την πρώτη ∆ιοικητική Πράξη εφαρµογής του
Νόµου, διαπιστώνει τα αδιέξοδά του και επιβεβαιώνει την οµόθυµη στάση της για
την προάσπιση του ∆ηµόσιου και Αυτοδιοικούµενου Πανεπιστηµίου.
Η εξέλιξη της διαδικασίας για την εκλογή των νέων ∆ιοικήσεων µε εκλογικό
σύστηµα αγνώστου περιεχοµένου, µε άδηλους κανόνες και µε διορισµένες, στη
συντριπτική τους πλειοψηφία, εφορευτικές επιτροπές, συνιστά θεσµική εκτροπή.
Τα εκβιαστικά διλήµµατα που θέτει σε απάντηση το Υπουργείο Παιδείας, ∆ια Βίου
Μάθησης και Θρησκευµάτων, προκαλούν την Πανεπιστηµιακή Κοινότητα και
κλιµακώνουν την ήδη υφιστάµενη ένταση. Οι εκβιασµοί και οι απειλές για διακοπή
της δηµόσιας χρηµατοδότησης, για µη απονοµή πτυχίων, για απώλεια της
εξεταστικής περιόδου και του εξαµήνου αποκαλύπτουν το βαθύ έλλειµµα
ουσιαστικής εκπαιδευτικής πολιτικής.
Τα Ακαδηµαϊκά Όργανα των Ιδρυµάτων θα αντιµετωπίσουν τα προβλήµατα που
αφορούν στην απονοµή των πτυχίων, την εξεταστική περίοδο και το εξάµηνο, στο
πλαίσιο της αυτοτέλειάς τους και σύµφωνα µε τις ιδιαίτερες συνθήκες κάθε
Ιδρύµατος.
Η ρητή κατάργηση του Πανεπιστηµιακού Ασύλου και η αφαίρεση των σχετικών
αρµοδιοτήτων από τις Πρυτανικές Αρχές, δίνει έδαφος σε δυνάµεις και πρακτικές
που απειλούν τις δηµοκρατικές κατακτήσεις και την Ακαδηµαϊκή µας παράδοση.

Η Σύνοδος εκφράζει τη ριζική της αντίθεση σε οποιοδήποτε ενδεχόµενο
εργασιακής εφεδρείας ή απόλυσης προσωπικού των Πανεπιστηµίων, που
ισοδυναµεί µε αδυναµία λειτουργίας τους.
Την ώρα που η κοινωνία δοκιµάζεται και η οικονοµία της χώρας καταρρέει, τα
Πανεπιστήµια αγωνίζονται για να µείνουν όρθια. Η Σύνοδος των Πρυτάνεων καλεί
τα µέλη της Πανεπιστηµιακής Κοινότητας, µέλη ∆.Ε.Π., φοιτητές και εργαζόµενους,
να υπερβούν τις τεχνητές πολώσεις και µε συµµετοχή, συνοχή και αλληλεγγύη να
διασφαλίσουν την απρόσκοπτη Ακαδηµαϊκή και ∆ιοικητική λειτουργία των
Ιδρυµάτων.

