
ΟΜΟΦΩΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

Επτά  μήνες  από  την  έναρξη  ισχύος  του  Ν.  4009/2011,  η  Σύνοδος  των  Πρυτάνεων 
διαπιστώνει ότι τα προβλήματα των Πανεπιστημίων έχουν οξυνθεί, ενώ αντίστοιχα, παρά 
τις πρόσφατες προσπάθειες, δε βρέθηκαν κατάλληλες και μακροπρόθεσμες λύσεις για την 
αποκλιμάκωση  της  έντασης  που  οδηγεί  τα  Ιδρύματα  σε  αδιέξοδο.  Η  περίοδος  αυτή 
σηματοδοτήθηκε  εξαρχής  από  την  έλλειψη  διαλόγου  και  πνεύματος  συναίνεσης  από 
πλευράς Υπουργείου Παιδείας. 

Η  προσφυγή  των  Πανεπιστημίων  στο  ΣτΕ  θέτει  με  έμφαση  το  κοινό  πλαίσιο 
προάσπισης  της  νομιμότητας  και  της  αυτοδιοικούμενης  λειτουργίας  του  Δημόσιου 
Πανεπιστημίου.

Σήμερα που η Ανώτατη Εκπαίδευση μπορεί να συμβάλει στην έξοδο της χώρας από 
την κρίση, θεωρούμε σημαντικό να εξασφαλίσουμε από κοινού με το Υπουργείο Παιδείας 
το περιβάλλον δημιουργικής και εύρυθμης λειτουργίας των Πανεπιστημίων.  Στο πλαίσιο 
αυτό ατελέσφορες και αδιέξοδες διαδικασίες που διχάζουν την Πανεπιστημιακή Κοινότητα 
θα πρέπει να επαναπροσδιοριστούν.

Με  τη  νέα  πολιτική  ηγεσία  του  Υπουργείου  Παιδείας  χρειάζεται  να  υπάρξει 
επανεκκίνηση του διαλόγου για τις αναγκαίες θεσμικές αλλαγές με σεβασμό στη γνώμη της 
Πανεπιστημιακής Κοινότητας.

Η  Σύνοδος  έχει  προτείνει  λύσεις  για  την  αντιμετώπιση  από  την  Πολιτεία  των 
υψηλής προτεραιότητας άμεσων προβλημάτων που σχετίζονται με τη χρηματοδότηση των 
Ιδρυμάτων, θεμάτων προσωπικού, φοιτητικής μέριμνας και Φοιτητικών Εστιών, θεμάτων 
έρευνας και  καινοτομίας,  καθώς και  αντιμετώπισης  προβλημάτων που δημιουργούνται 
στους Ειδικούς Λογαριασμούς.

Συγχαίροντας τον νέο Υπουργό Παιδείας για την ανάληψη των καθηκόντων του  και 
ευχόμενοι θερμά κάθε επιτυχία στο έργο του, η Σύνοδος εκφράζει την πεποίθησή της ότι 
δεν  υπάρχουν  πλέον  άλλα  περιθώρια  για  χάσιμο  χρόνου.  Προς  τούτο,  η  Σύνοδος 
Πρυτάνεων  συγκροτεί  Επιτροπή  επεξεργασίας  προτάσεων  για  την  αντιμετώπιση  της 
θεσμικής κρίσης στα Πανεπιστήμια.

-Συνημμένα 14 Ψηφίσματα:

• Ψήφισμα 1: Για τη Χρηματοδότηση των ΑΕΙ

• Ψήφισμα 2: Θέματα Ανθρώπινου Δυναμικού
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• Ψήφισμα 3: Για το Σχέδιο Νόμου « Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία»

• Ψήφισμα 4: Για τη Φοιτητική Μέριμνα και τις Φοιτητικές Εστίες

• Ψήφισμα 5: Διαδικασία επιλογής Ερευνητικού Προσωπικού στα Πανεπιστήμια 

• Ψήφισμα 6: Αειφορία 

• Ψήφισμα 7: Δαπάνη Μισθοδοσίας των λειτουργών του Νομικού Συμβουλίου του  
Κράτους με επιβάρυνση των προϋπολογισμών των Πανεπιστημίων 

• Ψήφισμα 8: Ειδικό Μισθολόγιο μελών ΔΕΠ

• Ψήφσιμα 9: PSI στα Πανεπιστήμια

• Ψήφισμα 10: Εκλογικές Διαδικασίες 

• Ψήφισμα 11: Συγγράμματα στα Πανεπιστήμια

• Ψήφισμα 12: Παράλειψη του Ιονίου Πανεπιστημίου από την ΚΥΑ διαχείρισης των  
Φοιτητικών Εστιών

• Ψήφισμα 13: Ε.Σ.Δ.Υ.

• Ψήφισμα 14: Κινητοποιήσεις φοιτητών και εργαζομένων
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ΨΗΦΙΣΜΑ 1 

Για τη χρηματοδότηση των ΑΕΙ 

Η Σύνοδος των Πρυτάνεων επισημαίνει  ότι οι  δραστικές περικοπές της χρηματοδότησης 

των Πανεπιστημίων από το Υπουργείο, κατά την τελευταία διετία, οδηγούν σε αδυναμία 

λειτουργίας τους. Ως ελάχιστο μέτρο για την ομαλή χρηματοδότηση των δραστηριοτήτων 

των  Ιδρυμάτων,  η  Σύνοδος  ζητάει  τη  θεσμοθέτηση  της  δυνατότητας  ένταξης  στους 

προϋπολογισμούς  κάθε  έτους  των  ταμειακών  υπολοίπων.  Επίσης,  τα  υπόλοιπα  του 

Τακτικού Προϋπολογισμού που προκύπτουν από καθυστερήσεις  καταβολής των δόσεων 

και εγκρίσεις εμβασμάτων να μπορούν να μεταφέρονται αυτοτελώς στην επόμενη χρήση.

Τέλος, η Σύνοδος των Πρυτάνεων επισημαίνει ότι πρέπει να επαναπροσδιοριστούν 

τα κριτήρια  κατανομής  των χρηματοδοτήσεων των Ιδρυμάτων και  να ρυθμιστεί  από το 

Υπουργείο Παιδείας η δυνατότητα έγκρισης του προϋπολογισμού του έτους 2012 από τις 

Συγκλήτους των Πανεπιστημίων.  



ΨΗΦΙΣΜΑ 2

Θέματα Ανθρώπινου Δυναμικού

Παράλληλα με την οικονομική ασφυξία των Ιδρυμάτων, ιδιαίτερα σημαντικά προβλήματα 
που  αφορούν  το  ανθρώπινο  δυναμικό  τους,  οδηγούν  σημαντικό  αριθμό  Τμημάτων  σε 
ουσιαστική αδυναμία υλοποίησης του ακαδημαϊκού τους έργου.

Η δραστική μείωση (>50%) της επιχορήγησης για κάλυψη των επιτακτικών αναγκών 
μισθοδοσίας έκτακτου διδακτικού προσωπικού για το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013 οδηγεί 
σε αδυναμία υλοποίησης των προγραμμάτων σπουδών, κυρίως των Τμημάτων με μικρό 
αριθμό  μελών  ΔΕΠ (π.χ.  λιγότερα  από 25  μέλη  ΔΕΠ)  ή/και  με  ιδιαίτερες  ανάγκες  (π.χ. 
αυξημένoς  αριθμός  εργαστηρίων  και  κλινικών,  αποχωρήσεις  μελών  ΔΕΠ,  εκκρεμείς 
διορισμοί κ.λπ.).

Η Σύνοδος των Πρυτάνεων ζητά επιτακτικά να προχωρήσουν άμεσα οι διαδικασίες 
διορισμού των εκλεγμένων μελών ΔΕΠ και να διασφαλισθεί η κάλυψη των εκπαιδευτικών 
αναγκών των Τμημάτων με τη χορήγηση των αναγκαίων πιστώσεων έκτακτου διδακτικού 
προσωπικού (ΠΔ 407/80).

Ιδιαίτερα για τους εκκρεμείς διορισμούς των 800 περίπου μελών ΔΕΠ, η Σύνοδος 
των  Πρυτάνεων  ζητά  από  το  Υ.Π.Δ.Β.Μ.Θ.  να  αναλάβει  ενέργειες  προς  τα  συναρμόδια 
Υπουργεία (Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών), 
ώστε  να  προχωρήσει  άμεσα  ο  σταδιακός  διορισμός  μέσα  στο  έτος  2012  όλου  του 
υπόλοιπου εκλεγμένου διδακτικού προσωπικού στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, τηρώντας 
απαρέγκλιτα τη σειρά προτεραιτότητας, βάσει της λίστας, η οποία πρέπει να δημοσιευθεί 
άμεσα.  Επίσης,   να  διασφαλισθεί  η  προτεραιότητα  των  300  διορισμών  στην  Κοινή 
Υπουργική Απόφαση με την οποία καθορίζονται οι προτεραιότητες και τα κριτήρια για την 
κατανομή των διορισμών εντός του έτους 2012, όπως έχει ήδη ζητήσει το Υ.Π.Δ.Β.Μ.Θ.

Επίσης, καθώς σύμφωνα με το νόμο καταργείται από το νέο ακαδημαϊκό έτος ο 
θεσμός των διδασκόντων 407/80, η Σύνοδος ζητά τον άμεσο ορισμό των επιχειρησιακών 
προϋποθέσεων θέσπισης εντεταλμένων διδασκόντων.

Η Σύνοδος των Πρυτάνεων θεωρεί ότι η απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών για 
τη μη μεταφορά του χρόνου προϋπηρεσίας των καθηγητών κατά τη μετακίνησή τους σε νέα 
θέση είναι προδήλως άδικη και αντίκειται στις θεμελιώδεις αρχές του δικαίου. Η Σύνοδος 
ζητά την άμεση απόσυρσή της.
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Τέλος, επισημαίνει ότι πρέπει να ισχύσει η μεταφορά πίστωσης που προβλέπεται 
για τους μόνιμους δημοσίους υπαλλήλους, οι οποίοι  έχουν εκλεγεί  σε θέση ΔΕΠ και σε 
όσους είναι διορισμένοι στο Δημόσιο με άλλες σχέσεις εργασίας, όπως για  μέλη ΔΕΠ που 
είναι διορισμένα σε χαμηλότερη βαθμίδα ή σε άλλο ΑΕΙ, για αντίστοιχες θέσεις σε ΤΕΙ, για 
βοηθούς,  επιμελητές  και  επιστημονικούς  συνεργάτες,  για  μέλη  ΕΤΕΠ  και  ΕΕΔΙΠ,  για 
διδάσκοντες  Ξένης  Γλώσσας,  για  μέλη  σε  αντίστοιχες  θέσεις  σε  ΤΕΙ,  για  διοικητικούς 
υπαλλήλους  με  σχέση  ιδιωτικού  Δικαίου  αορίστου  χρόνου  (ΙΔΑΧ),  καθώς  και  για 
εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και  Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. 
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ΨΗΦΙΣΜΑ 3

Για το Σχέδιο Νόμου «Ερευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία»

Η 69η Σύνοδος των Πρυτάνεων συζήτησε το Σχέδιο Νόμου «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη 
και Καινοτομία» και θεωρεί ότι πρέπει να τύχει περαιτέρω επεξεργασίας κυρίως αναφορικά 
με τα ακόλουθα:1. Φύση  της  Έρευνας  :  Η  απουσία  αναφοράς  στη  βασική  έρευνα με  την  ταυτόχρονη 

μονοδιάστατη  αναφορά  στην  «τεχνολογική  έρευνα»  και  στην  «άμεσα  οικονομικά  
αξιοποιήσιμη έρευνα», καθώς και η εμφατική εστίαση σε «θεματικές προτεραιότητες» 
μιας  προσωρινής εθνικής  στρατηγικής,  θα οδηγήσουν σε μαρασμό ή και  εξαφάνιση 
βασικών τομέων της επιστημονικής έρευνας.

2.  Συγκρότηση  Οργάνων  Σχεδιασμού  :  Τα  κεντρικά  συλλογικά  όργανα  (ΕΣΕΤΕΚ,  ΤΕΣ) 
χάραξης  εθνικής  πολιτικής  για  την  έρευνα  οφείλουν  να  είναι  ανεξάρτητα  από  την 
κυβέρνηση και να συγκροτούνται με αρχές διαφάνειας και αξιοκρατίας.

3. Αναγνώριση/ενίσχυση του έργου των   ΑΕΙ  : Αγνοείται το σημαντικό ερευνητικό έργο των 
ΑΕΙ, το οποίο και αποτελεί το 80% της ερευνητικής δραστηριότητας της χώρας, ενώ δεν 
αξιοποιείται η τεχνογνωσία των ΑΕΙ στην ανάλυση των αναγκών  της κοινωνίας και δεν 
προβλέπονται  εργαλεία  υποστήριξης  της  επιστημονικής  έρευνας  των  ΑΕΙ  (ειδικές 
προγραμματικές συμφωνίες).

4. Ενιαίος  Χώρος  Έρευνας  :  Η  θετική  προσπάθεια  δημιουργίας  ενιαίου  χώρου έρευνας 
πρέπει απαραίτητα να συνοδεύεται από την ισότιμη αντιμετώπιση και την ισόρροπη 
ανάπτυξη των ΑΕΙ και των ΕΚ.

5. Ερευνητικές Υποδομές  : Είναι απαραίτητη η πρόβλεψη κατάρτισης σχεδίου αξιοποίησης, 
συντήρησης  και  επέκτασης  των  ερευνητικών  υποδομών  των  ΑΕΙ  με  σεβασμό  στην 
κοινωνική τους αποστολή.

6. Ερευνητικά  Κέντρα  –  Ερευνητές  :  Συνιστά  μειονέκτημα  μιας  χώρας  να  μη  διαθέτει 
Ερευνητικά Κέντρα (ΕΚ) που χαίρουν της προστασίας του Δημοσίου. Η πολιτεία οφείλει 



να εγγυηθεί τη μισθοδοσία του προσωπικού και τα λειτουργικά έξοδα των δημοσίων 
Ερευνητικών  Κέντρων  και  να  εξασφαλίσει  συνθήκες  σεβασμού,  αυτονομίας  και 
ελευθερίας της ερευνητικής δράσης.

Η Σύνοδος των Πρυτάνεων, μαζί με το παρόν ψήφισμα, καταθέτει στο δημόσιο διάλογο 
αναλυτικό και εκτενές κείμενο, όπου επισημαίνονται με σαφήνεια άρθρα και διατάξεις που 
απαιτείται να τροποποιηθούν. Θεωρεί ότι η περαιτέρω επεξεργασία του παρόντος σχεδίου 
νόμου πρέπει να πραγματοποιηθεί  με τη συμμετοχή αντιπροσωπείας  της Συνόδου στην 
επιτροπή επεξεργασίας του.

ΕθΝΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Η Σύνοδος ζητά την εθνική παρέμβαση σε όλες τις ευρωπαϊκές διεργασίες (ΓΓΕΤ και 
Ευρωβουλευτές)  υποστήριξης  των  αιτημάτων  των  Πανεπιστημίων  για  την 
επείγουσα ένταξη στην Ευρωπαϊκή Στρατηγική της Έρευνας (HORIZON 2020 και 8ο 

Προγραμμα Πλαίσιο)  κρίσιμων για την  Ελλάδα και  την  Ευρώπη διεπιστημονικών 
θεματικών  περιοχών  που  έχουν  απαλειφθεί,  όπως  αυτές  της  προστασίας  της 
πολιτιστικής  κληρονομιάς,  του  στρατηγικού  σχεδιασμού  του  χώρου  και  της 
Αρχιτεκτονικής, καθώς και της διαχείρισης τεχνολογικών κινδύνων.



ΨΗΦΙΣΜΑ 4

Για τη Φοιτητική Μέριμνα και τις Φοιτητικές Εστίες 

Η  πρόσφατη  υποβάθμιση  της  χρηματοδότησης  της  φοιτητικής  μέριμνας,  καθώς  και  η 
πρόχειρη μεταβίβαση με ΚΥΑ της διαχείρισης  των Φοιτητικών Εστιών από το Ε.Ι.Ν.  στα 
Πανεπιστήμια,  εντείνουν   αντί  να  επιλύουν  τα  οξυμένα  προβλήματα  της  φοιτητικής 
μέριμνας.

Η Σύνοδος των Πρυτάνεων, διαπιστώνοντας ότι ακόμη και η μεταβατική λύση που 
συμφωνήθηκε με το Υ.Π.Δ.Β.Μ.Θ. είναι έωλη, ζητά την κατεπείγουσα θεσμική ρύθμιση της 
εκκρεμότητας με όρους που θα διασφαλίζουν τη βιωσιμότητα των Φοιτητικών Εστιών και 
την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών στους φοιτητές,  στη βάση ενός επαρκούς, τεχνικά και 
οικονομικά, επιχειρησιακού προγράμματος.  



ΨΗΦΙΣΜΑ 5

Διαδικασία Επιλογής Ερευνητικού Προσωπικού σε Πανεπιστήμια

 

Δεδομένου  ότι  η  προγραμματιζόμενη  μεταβολή  του  σημερινού  καθεστώτος  επιλογής 
ερευνητικού προσωπικού στα Πανεπιστήμια, που σχεδιάζεται να γίνει με την κατάργηση 
της εξαίρεσής τους από το νόμο 2190/94:

1. Θα  αποτελέσει  πλήγμα  στη  δυνατότητα  διατήρησης  του  υψηλού  επιπέδου 
εκπόνησης  των  ερευνητικών  έργων,  λόγω  της  εισαγωγής  διαδικασιών  που 
καταστρατηγούν ουσιαστικά την άμεση διαχείριση της καινοτομίας.

2. Θα οδηγήσει  με  βεβαιότητα σε δραματική  μείωση των ερευνητικών έργων που 
διεξάγονται  μέσω  των  ΕΛΕ/  ΕΛΚΕ,  γεγονός  που  θα  έχει  σημαντικές  αρνητικές 
επιπτώσεις στις εκπαιδευτικές διαδικασίες, αλλά και στη γενικότερη λειτουργία των 
πανεπιστημίων.

3. Θα  εμποδίσει  την  οριζόντια  διοικητική  υποστήριξη  δραστηριοτήτων  των 
Πανεπιστημίων  μέσω  των  διαθεσίμων  των  ΕΛΕ/  ΕΛΚΕ,  μία  διαδικασία  που 
αποσυμπιέζει  τα  πανεπιστήμια  από  τη  συσσώρευση  δραματικών  προβλημάτων, 
ιδιαίτερα εν  όψει  δραστικών περικοπών των τακτικών προϋπολογισμών  και  της 
μείωσης του προσωπικού.

4. Θα οδηγήσει σε επιστροφή δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ στους χρηματοδότες και 
ακύρωση  συμβάσεων  λόγω  αδυναμίας  εκτέλεσης  των  ανειλημμένων 
υποχρεώσεων.

Η  Σύνοδος των Πρυτάνεων εκφράζει την έντονη αντίθεσή της στις σχεδιαζόμενες αυτές 
μεταβολές και ζητά την εξαίρεση των ΕΛΕ/ ΕΛΚΕ των ΑΕΙ από τις σχετικές ρυθμίσεις. Ζητά, 
επίσης, από το ΥΠΔΒΜ άμεση πρόσκληση της εντεταλμένης από τη Σύνοδο Επιτροπής σε 
συνεργασία με τους αρμόδιους του Υπουργείου Δημόσιας Διοίκησης και Μεταρρύθμισης, 
για την κατεπείγουσα κατάθεση διάταξης στη Βουλή, πριν ψηφιστεί ο Νόμος κατ΄άρθρον, 
για εξαίρεση από τον αρμόδιο Υπουργό.  



ΨΗΦΙΣΜΑ 6
Αειφορία

Δεδομένου ότι η Σύνοδος Πρυτάνεων δεν έχει καμία απάντηση από το ΥΠΕΚΑ σχετικά με 
την ένταξη χρηματοδότησης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιβάλλοντος και Αειφόρου 
Ανάπτυξης του οριζόντιου πρότυπου προγράμματος των Πανεπιστημίων - σύμφωνα με την 
πρόταση που κατέθεσε το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας ως φορέας διαχείρισης - 
για την εφαρμογή καινοτόμων λύσεων μείωσης του περιβαλλοντικού αποτυπώματος των 
Πανεπιστημίων, υπογραμμίζει προς την Πολιτεία την ανάγκη να υποστηρίξει τον καινοτόμο 
ρόλο  των  Πανεπιστημίων  στην  ανάπτυξη  και  καλεί  το  Υ.Π.Δ.Β.Μ.Θ.  να  αναλάβει  τις 
κατάλληλες πρωτοβουλίες προς το ΥΠΕΚΑ.

Η Σύνοδος των Πρυτάνεων αποφασίζει την πραγματοποίηση Ημερίδας με θέμα «Η 
συμβολή  των  Mεταπτυχιακών  Σπουδών  των  Ελληνικών  Πανεπιστημίων  στην  Αειφόρο 
Ανάπτυξη» στην Αθήνα, στο Ε.Μ.Π., σε ημερομηνία που θα συνδέεται συμβολικά με τον 
εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος, με οργανωτική επιτροπή την Επιτροπή 
της Συνόδου Πρυτάνεων για το Αειφόρο Πανεπιστήμιο. 



ΨΗΦΙΣΜΑ 7

Δαπάνη Μισθοδοσίας των λειτουργών του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους με 
επιβάρυνση των προϋπολογισμών των Πανεπιστημίων

Η Σύνοδος των Πρυτάνεων σχετικά με το έγγραφο του Προέδρου του Ν.Σ.Κ. (Α.Π. 4999/5-3-
2012),  σύμφωνα  με  το  οποίο  οι  δαπάνες  μισθοδοσίας  των  λειτουργών  του  Ν.Σ.Κ.  θα 
βαρύνουν και μάλιστα αναδρομικά από 1.1.2004 (!) τους προϋπολογισμούς των Ν.Π.Δ.Δ., 
τα  οποία  εξυπηρετούν,  κατ’  εφαρμογή  του  Ν.3086/2002,  ζητά  από  το  Υ.Π.Δ.Β.Μ.Θ.  να 
μεριμνήσει, ώστε να μεταφερθούν οι αναγκαίες πιστώσεις από το Υπουργείο Οικονομικών 
στους προϋπολογισμούς των Ιδρυμάτων. Άλλως, τα Ιδρύματα θα υποχρεωθούν, ελλείψει 
πιστώσεων, να στερηθούν των υπηρεσιών των λειτουργών του Ν.Σ.Κ.



ΨΗΦΙΣΜΑ 8

Ειδικό Μισθολόγιο μελών του ΔΕΠ

Στοιχεία  που  έχουν  δει  το  φώς της  δημοσιότητας  προερχόμενα  από αρμόδιες  κρατικές 

υπηρεσίες έχουν ως ακολούθως:

1) Ο αριθμός των μελών ΔΕΠ των ΑΕΙ αποτελεί το 7% του συνόλου του προσωπικού 

ενταγμένου στα «Ειδικά Μισθολόγια» (ΕΜ), ενώ η μισθολογική του δαπάνη αποτελεί 

αντιστοίχως το 9%.

2)  Οι  συνολικές  δαπάνες  μισθοδοσίας  των μελών ΔΕΠ των ΑΕΙ  είναι  οι  μόνες,  σε 

σχέση με τις  αντίστοιχες  των άλλων κατηγοριών προσωπικού των ΕΜ (ΠΕΜ),  που 

μειώθηκαν από το 2006 ως το 2010.

3)  Τα μέλη του ΔΕΠ των ΑΕΙ είναι η μόνη κατηγορία ΠΕΜ που δεν έλαβε μισθολογική  

αύξηση κατά την περίοδο 2008-2009, παραμένοντας το επίπεδο των μισθών το 2010 

στο ίδιο με αυτό του 2004.

4) Οι ονομαστικές αποδοχές του ΔΕΠ-ΑΕΙ βρίσκονται επί μία 10ετία στο ίδιο επίπεδο.

5) Πρόσφατη απόφαση του ΓΛΚ απαγορεύει την αναγνώριση προϋπηρεσίας για τα 

νεοδιοριζόμενα μέλη ΔΕΠ.

Τα  δεδομένα  αυτά  δεν  συνάδουν  με  τις  προσπάθειες  που  καταβάλλουν  οι 

ακαδημαϊκοί δάσκαλοι στο σύνολο και έχουν εντάξει την ερευνητική εικόνα της Ελλάδας 

και  το  διδακτικό  επίπεδο  των  ιδρυμάτων  τους  σε  ιδιαίτερα  υψηλό  επίπεδο  (βλ.  την 

πρόσφατη έρευνα που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό NATURE, την έρευνα του ΕΚΤ για την 

Ελληνική  επιστημονική  παραγωγή  κατά  τα  τελευταία  15  έτη,  την  παρουσία  Ελλήνων 

ερευνητών  στην  επίτευξη  ανταγωνιστικών  προγραμμάτων),  εργαζόμενοι  κάτω  από 

αντικειμενικά δύσκολες συνθήκες. Προς ενίσχυση των παραπάνω, μπορεί κανείς να δει και 

τις αξιολογήσεις της ΑΔΙΠ που αποτελούν απάντηση στους αστήρικτους χαρακτηρισμούς 

της προηγούμενης ανώτατης πολιτικής ηγεσίας της χώρας στους Δελφούς. 

1



Η Σύνοδος των Πρυτάνεων προειδοποιεί ότι η οποιαδήποτε περαιτέρω μείωση των 

μισθών του ΔΕΠ θα έχει τραγικές συνέπειες όχι μόνο στο ήδη τρωθέν επίπεδο ζωής της 

μέγιστης πλειοψηφίας των ακαδημαϊκών δασκάλων, αλλά και στην ίδια τη λειτουργία των 

ΑΕΙ και κυρίως των περιφερειακών. Συνέπειες θα υπάρχουν, επίσης, στην αναγκαία για την 

ανάπτυξη, την πρόοδο και τελικά την επιβίωση όλων των ΑΕΙ, ανανέωση και ενίσχυση του 

προσωπικού μέσω της προσέλκυσης νέων ικανών επιστημόνων.

 Η Σύνοδος των Πρυτάνεων θα δραστηριοποιηθεί από κοινού με όλους τους φορείς 

που αντιπροσωπεύουν τα μέλη του ΔΕΠ των ΑΕΙ, τα μέλη ΕΠ των ΤΕΙ και τους Ερευνητές για 

να αποτραπεί η όποια σχεδιαζόμενη μείωση των αποδοχών τους.
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ΨΗΦΙΣΜΑ 9

PSI στα Πανεπιστήμια

Η Σύνοδος των Πρυτάνεων, σχετικά με τα Πανεπιστήμια (Ε.Κ.Π.Α και Ε.Μ.Π.) που κατέχουν 

ομόλογα  τόσο  των  ΕΛΕ/  ΕΛΚΕ  όσο  και  των  λογαρισμών  ιδίας  περιουσίας  και  των 

Κληροδοτημάτων, διαπιστώνει ότι η συμμετοχή τους στο PSI θα οδηγήσει τα Ιδρύματα σε 

απώλειες εκατομμυρίων ευρώ με πιθανές δραματικές συνέπειες:

1. Στη λειτουργία των ΕΛΕ/ ΕΛΚΕ, δηλαδή στην αδυναμία τους να διασφαλίσουν 

την απρόσκοπτη εκτέλεση των εξωτερικώς χρηματοδοτούμενων έργων.  Η μη 

εκτέλεση των υποχρεώσεων που έχουν αναληφθεί, μέσω σύναψης συμβολαίων 

με την Ευρωπαϊκή Ένωση ή και προγραμματικών συμφωνιών με Ιδιωτικούς ή 

Δημόσιους Φορείς, θα μπορούσε να επιφέρει οικονομικές και νομικές κυρώσεις 

στα Ιδρύματα με δυσμενέστατες επιπτώσεις στην παραγόμενη καινοτομία και 

τη συμβολή τους στην ανάπτυξη της χώρας. 

2. Την  αναστολή  σε  σημαντικό  βαθμό  των  υποχρεώσεων  έναντι  των 

κληροδοτημάτων,  δηλαδή  περιορισμούς  στη  χορήγηση  βραβείων  και 

υποτροφιών  και  στην  ενίσχυση  εκπαιδευτικών  και  ερευνητικών 

δραστηριοτήτων των φοιτητών και αποφοίτων του Ιδρύματος, γεγονός που θα 

επηρεάσει αρνητικά τόσο τους υποψήφιους κληροδότες και ευεργέτες όσο και 

την  προσέλκυση  μελλοντικών  δωρητών.  Επιπρόσθετα,  θα  συντελέσει  στην 

αποδυνάμωση της κοινωνικής πολιτικής που ασκείται μέσω των υποτροφιών 

για την εκπαίδευση των κοινωνικά ασθενέστερων άριστων φοιτητών. 

Για τους λόγους αυτούς, η Σύνοδος των Πρυτάνεων αποφασίζει: 

1. Να αποτιμήσει τις σχετικές επιπτώσεις με πανεπιστημιακούς όρους.

2. Να εισηγηθεί στην πολιτεία την απαραίτητη αντιστάθμιση με την πλέον πρόσφορη 

μορφή για το Δημόσιο Συμφέρον.



ΨΗΦΙΣΜΑ 10

Εκλογικές Διαδικασίες

Η Σύνοδος των Πρυτάνεων κάνει έκκληση στο Υπουργείο Παιδείας  να λάβει όλα εκείνα τα 

αναγκαία μέτρα, ώστε να εκτονωθεί άμεσα η σοβούσα κρίση, σχετικά με τις επικείμενες 

εκλογές των συμβουλίων στα Πανεπιστήμια.
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Συγγράμματα στα Πανεπιστήμια

Η Σύνοδος Πρυτάνεων επισημαίνει το μεγάλο έλλειμμα που δημιουργεί η πολιτική παροχής 
ενός και μοναδικού συγγράμματος από το σύστημα ΕΥΔΟΞΟΣ και καλεί το Υ.Π.Δ.Β.Μ.Θ να 
καλύψει τις ανάγκες που δημιουργούνται με τη μαζική προμήθεια από τις βιβλιοθήκες των 
Πανεπιστημίων επαρκούς αριθμού συγγραμμάτων. 



ΨΗΦΙΣΜΑ 12

Παράλειψη του Ιονίου Πανεπιστημίου από την ΚΥΑ διαχείρισης των Φοιτητικών Εστιών

Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο δε συμπεριλήφθη στην ΚΥΑ/127177/Η/4-11-2011 και το υπάρχον 

προσωπικό  μεταφέρθηκε  στο  Πανεπιστήμιο  Ιωαννίνων,  δημιουργώντας  προβλήματα 

διαχείρισης και λειτουργίας του. 

Προτείνεται είτε να συμπεριληφθεί και το Ιόνιο Πανεπιστήμιο στις ρυθμίσεις που 

ισχύουν για τα άλλα Πανεπιστήμια της χώρας, σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 216/9/02/.2.12 

απόφαση του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ., σύμφωνα με την οποία μεταφέρεται η ημερομηνία λήξης της 

οικονομικής διαχείρισης και κάλυψης των λειτουργικών δαπανών των Φοιτητικών Εστιών 

έως  31.08.2012,  είτε  να  τύχει  αυτόνομης  χρηματοδότησης  για  την  αντιμετώπιση  των 

προαναφερθέντων εξόδων.



ΨΗΦΙΣΜΑ 13

Ε.Σ.Δ.Υ.

Η Σύνοδος των Πρυτάνεων συντάσσεται με τις Ιατρικές Σχολές των Πανεπιστημίων σχετικά 

με  το  πρόβλημα  που  δημιουργείται  από  την  προώθηση  ρύθμισης,  με  την  οποία  το 

προσωπικό της Ε.Σ.Δ.Υ. μετατρέπεται σε ΔΕΠ.



ΨΗΦΙΣΜΑ 14

Κινητοποιήσεις φοιτητών και εργαζομένων

Ιωάννινα, 9-3-2012

Σχετικά με τα επεισόδια που προκλήθηκαν στην πόλη των Ιωαννίνων, μεταξύ φοιτητών και 
δυνάμεων  των  ΜΑΤ,  καταλήγοντας,  δυστυχώς,  σε  τραυματισμούς  (μέλους  διοικητικού 
προσωπικού ΑΕΙ και φοιτητών),  καθώς και σε προσαγωγές φοιτητών, επισημαίνουμε τα 
ακόλουθα:

- Ουδέποτε  οι  Πρυτανικές  Αρχές  του  Πανεπιστήμιου  Ιωαννίνων  ζήτησαν  την 
προστασία της αστυνομίας κατά τη διάρκεια των εργασιών της Συνόδου.

- Οι δυνάμεις της αστυνομίας επιχείρησαν βάσει δικού τους σχεδιασμού.

- Η  Σύνοδος  θεωρεί  ότι  με  ιδιαίτερη  σύνεση  και  ευαισθησία  πρέπει  να 
αντιμετωπίζονται τέτοιου είδους καταστάσεις, ώστε να αποφεύγεται κάθε όξυνση.
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