
ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΩΝ ΠΡΥΤΑΝΕΩΝ 

Λαύριο 10-11 Δεκεμβρίου 2010 

Η έκτακτη Σύνοδος των Πρυτάνεων των Ελληνικών Πανεπιστηµίων 

συνεδρίασε στο  Λαύριο 10-11 ∆εκεµβρίου 2010 για να µελετήσει τις προτάσεις των 

Πανεπιστηµίων σχετικά µε  τις αλλαγές που πρέπει να γίνουν στην Τριτοβάθµια 

Εκπαίδευση. Οι προτάσεις αυτές είναι προϊόν µιας πρωτόγνωρης εσωτερικής 

διαδικασίας διαλόγου των Πανεπιστηµίων και δείχνουν τη σταθερή στόχευση και 

επιδίωξή τους για τη δυναµική βελτίωση της Εκπαίδευσης και της Έρευνας στην 

Ελλάδα. 

Η Σύνοδος θεωρεί ότι οι αλλαγές στην Ανώτατη Εκπαίδευση πρέπει να 

διαπνέονται από δυο βασικές αρχές, όπως αυτές ορίζονται στο αρ. 16 του 

Συντάγµατος: 

α) το σεβασµός και την προστασία του δηµόσιου χαρακτήρα των Πανεπιστηµίων. Η 

χρηµατοδότηση και ο έλεγχος νοµιµότητας παραµένουν ουσιαστικές υποχρεώσεις 

του Κράτους.  

β) την κατοχύρωση της πλήρους αυτοδιοίκησης των ΑΕΙ: Η ∆ιοίκηση των Ιδρυµάτων 

πρέπει να ασκείται αποκλειστικά από αιρετά Πανεπιστηµιακά όργανα. 

Στις Συνθήκες που διαµορφώθηκαν το τελευταίο διάστηµα µε ευθύνη του 

Υπουργείου Παιδείας, η Σύνοδος θεωρεί ότι:  

α) το κείµενο διαβούλευσης δεν αποτελεί βάση διαλόγου για τα Πανεπιστήµια. Η 

Σύνοδος καλεί το Υπουργείο να αποσύρει τις προτάσεις του που ανατρέπουν 

θεµελιώδη χαρακτηριστικά του αυτοδιοίκητου των Πανεπιστηµίων.  

β) δεν υπάρχει σήµερα πολιτική εγγύηση του διαλόγου, στο βαθµό που συνεχίζονται 

εντεινόµενες η κατασυκοφάντηση των ελληνικών δηµόσιων Πανεπιστηµίων, οι 

επεµβάσεις στη διοικητική αυτοτέλειά τους και η εφαρµογή µέτρων οικονοµικής 

ασφυξίας, ιδιαίτερα σε σχέση µε θέµατα τακτικά προϋπολογισµού, προσλήψεων 

προσωπικού και φοιτητικής µέριµνας.  

Ειδικότερα, η Σύνοδος, λαµβάνοντας υπόψη τις αναλυτικές θέσεις των 

Πανεπιστηµίων και τεκµηριώνοντας τα θετικά χαρακτηριστικά και αδυναµίες που 



αυτά παρουσιάζουν, θεωρεί, υπό τις παρούσες συνθήκες, ως στοιχεία 

αδιαπραγµάτευτα τα παρακάτω:  

• Ανώτατο συλλογικό όργανο διοίκησης  των Πανεπιστηµίων είναι η Σύγκλητος, 

η οποία συγκροτείται από εκλεγµένα µέλη από την Πανεπιστηµιακή 

Κοινότητα. 

• Το Πρυτανικό Συµβούλιο είναι Εκτελεστικό όργανο της Συγκλήτου  

• Ο Πρύτανης και οι Αντιπρυτάνεις εκλέγονται από την Πανεπιστηµιακή 

Κοινότητα και προέρχονται από αυτή. 

• Η διαφάνεια στην οικονοµική διαχείριση, καθώς και η κοινωνική λογοδοσία 

των Πανεπιστηµίων διασφαλίζονται από όργανα των Πανεπιστηµίων µε 

ελεγκτικές αρµοδιότητες. 

• Η ενίσχυση της οικονοµικής αυτοτέλειας των Πανεπιστηµίων απαιτεί τη 

διαµόρφωση ενός αποτελεσµατικού πλαισίου διαχείρισης και αξιοποίησης της 

περιουσίας του, καθώς και τη δηµιουργία νέου νοµικού πλαισίου για την 

ευέλικτη λειτουργία των διοικητικών και οικονοµικών µηχανισµών του. 

• Επισηµαίνεται η ανάγκη θεσµοθέτησης Ενιαίων και Περιφερειακών Οργάνων 

για την εκπόνηση στρατηγικού σχεδίου ανάπτυξης των ΑΕΙ.  

• Τα ΑΕΙ έχουν την πλήρη ευθύνη για την οργάνωση των σπουδών. Το Τµήµα 

αποτελεί τη βασική ακαδηµαϊκή µονάδα εισαγωγής των φοιτητών που 

καλύπτει το εύρος ενός επιστηµονικού κλάδου. 

• Τα Τµήµατα ανήκουν σε Σχολές, οι οποίες οργανώνονται από ένα σύνολο 

συγγενών επιστηµονικών αντικειµένων. Με βάση τις διεθνείς πρακτικές, το 

Πανεπιστήµιο αποφασίζει για τις πιθανές αλλαγές, για την ίδρυση, την 

οργάνωση, δοµή, τίτλους και περιεχόµενο των Σχολών του, των Τµηµάτων 

του και των Προπτυχιακών και Μεταπτυχιακών Προγραµµάτων Σπουδών (οι 

λεπτοµέρειες καθορίζονται από τους Εσωτερικούς Κανονισµούς των 

Ιδρυµάτων και τις αποφάσεις της Συγκλήτου). Τα Ιδρύµατα έχουν την ευθύνη 

της βελτίωσης της ποιότητας των Προγραµµάτων Σπουδών, µέσα από 

σαφείς κανόνες διαρκούς επιµόρφωσης του Προσωπικού σε θέµατα 

διδασκαλίας και επίβλεψης, την εσωτερική και εξωτερική τους αξιολόγηση. 

∆ίνεται έµφαση στην στρατηγική διεπιστηµονικών Μεταπτυχιακών 

Προγραµµάτων Σπουδών.  

• Εφαρµόζεται το σύστηµα των πιστωτικών µονάδων (ECTS) σε συνάφεια µε 

τα προγράµµατα σπουδών και την ακαδηµαϊκή τους ισοτιµία. Η ακαδηµαϊκή 

ισοτιµία των Πτυχίων των Πανεπιστηµίων αποδίδεται από τα ίδια µε βάση τα 

Προγράµµατα Σπουδών, ώστε να µην αντιστοιχίζονται µε άθροισµα 



προσόντων, προσδιορίζεται δε και το επίπεδο κατάταξής τους στο Εθνικό 

Πλαίσιο Προσόντων. Η επαγγελµατική ισοτιµία των Πανεπιστηµιακών 

Πτυχίων και ∆ιπλωµάτων διασφαλίζεται µε βάση τα Προγράµµατα Σπουδών 

και ενισχύονται οι µηχανισµοί διασύνδεσης. 

• Συστηµατικότερες διαδικασίες αξιολόγησης µε παράλληλη ανάδειξη των 

αναγκών σε υποδοµές και λειτουργικές ανάγκες. 

• Το Πανεπιστήµιο καθορίζει τον αριθµό των εισακτέων. Οι µετεγγραφές δεν 

γίνονται µονοµερώς από την Πολιτεία. Ενισχύεται η φοιτητική µέριµνα, η 

οποία περιλαµβάνει σίτιση και στέγαση και είναι ευθύνη της Πολιτείας. 

• Τα µέλη ∆ΕΠ των ΑΕΙ είναι ∆ηµόσιοι λειτουργοί και έχουν την υποχρέωση να 

παρέχουν διδακτικό-ερευνητικό και διοικητικό έργο και να απολαµβάνουν 

ακαδηµαϊκής ελευθερίας και λειτουργικής αυτοτέλειας κατά την ενάσκηση των 

καθηκόντων τους. Πρέπει επίσης να προβλέπονται µηχανισµοί ανανέωσης 

των µελών ∆ΕΠ µε τη δυνατότητα αξιοποίησης του νέου επιστηµονικού 

δυναµικού. Οι βαθµίδες προτείνονται να είναι: Καθηγητής, Αναπληρωτής 

Καθηγητής, Επίκουρος Καθηγητής, Λέκτορας και η µονιµότητα να 

επιτυγχάνεται στη βαθµίδα του Επίκουρου (µετά από θητεία). Τα απαιτούµενα 

προσόντα της διαδικασίας εκλογής και εξέλιξης των µελών ∆ΕΠ καθορίζονται 

από τον Νόµο και είναι κοινά για όλα τα Πανεπιστήµια.  

• Οι ρόλοι ΕΕ∆ΙΠ και ΕΤΕΠ είναι διακριτοί. Πρέπει να εξεταστεί η περίπτωση 

µετάταξης Ι∆ΑΧ (µε διδακτορικό). 

• Σταθερή σε σχέση µε το ΑΕΠ και συστηµατική χρηµατοδότηση της έρευνας 

σε εθνικό και ιδρυµατικό επίπεδο: σε εθνικό επίπεδο, βασική έρευνα και 

ερευνητικά δίκτυα και σε ιδρυµατικό επίπεδο, µεταπτυχιακή έρευνα και 

εφαρµοσµένη. 

• Θεσµοθέτηση της ερευνητικής πυραµίδας των ΑΕΙ σε τοµεακό, τµηµατικό, 

διατµηµατικό, πανεπιστηµιακό και διαπανεπιστηµιακό επίπεδο µε τις 

ακόλουθες δοµές: Ερευνητική οµάδα- ερευνητική µονάδα- εργαστήριο- 

ιδρυµατικό εργαστήριο- Ε.Π.Ι. µε δυνατότητα θεσµοθέτησης από Σύγκλητο. 

• Κεντρική διαχείριση των ερευνητικών κονδυλίων από δοµή περισσότερο 

ευέλικτη από τον ΕΛΚΕ. 

• Θεσµοθέτηση Εθνικού Κεντρικού Οργανισµού Συντονισµού της Έρευνας. 

• Θεσµοθέτηση του “Ελληνικού Πράσινου Πανεπιστηµίου” ως 

διαπανεπιστηµιακού Ε.Π.Ι. ή ανάλογης ιδρυµατικής ή άλλης δοµής. 


