
 

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 

Η  67η Σύνοδος των Πρυτάνεων που συνεδρίασε στο Βόλο στις 1-2 Ιουλίου 2011 
διαπίστωσε ότι, µετά από 9 µήνες, το Υπουργείο Παιδείας εµµένει στην ίδια τακτική. 
Επιδεικνύει εµπάθεια απέναντι στην ακαδηµαϊκή κοινότητα,  εξαντλεί το χρόνο ώστε 
να επιχειρήσει αλλαγές εξπρές στην Ανώτατη εκπαίδευση εν µέσω θέρους και 
µάλιστα τη στιγµή που οι παντός τύπου διαρροές προδίδουν την ύπαρξη κρυφής 
ατζέντας. Η Σύνοδος Πρυτάνεων, σε µια σύγχρονη Δηµοκρατία, δεν µπορεί να 
ασχολείται µε διαρροές, δεν είναι όµως διατεθειµένη να εθελοτυφλεί, όταν τα 
Πανεπιστήµια και η ελληνική κοινωνία απαξιώνονται και εµπαίζονται κατά αυτό τον 
τρόπο. 

Επί της ουσίας, βάσει των επαναλαµβανόµενων διακηρύξεων της πολιτικής 
ηγεσίας του Υπουργείου, θεωρούµε ότι είναι επιζήµιες για τα Πανεπιστήµια και την 
κοινωνία: 

-‐‑ Η αλλοίωση της φύσης των σπουδών µέσω των ταχύρρυθµων 
προγραµµάτων κατάρτισης (µονοετή, 2/ετή, 3/ετή) µεταλυκειακού 
χαρακτήρα στο Πανεπιστήµιο. Η έµφαση στα τριετή προγράµµατα 
σπουδών οδηγεί σε ταυτόχρονη υποβάθµιση της ικανότητας 
άσκησης του επαγγέλµατος και βλάπτει το δηµόσιο συµφέρον. 

-‐‑ Η επαπειλούµενη κατάργηση/συγχώνευση Πανεπιστηµίων χωρίς 
κανένα στρατηγικό σχεδιασµό.  

-‐‑ Η µεταβίβαση σε ανεξάρτητη αρχή της υποχρέωσης της πολιτείας 
για τη χρηµατοδότηση των Πανεπιστηµίων. 

-‐‑ Η εισαγωγή διδάκτρων σε προπτυχιακό επίπεδο.  

Κανείς δεν µπορεί να εγγυηθεί την αυτοτέλεια και τη διαφάνεια των Πανεπιστηµίων, 
όταν:  

• Παύονται οι εκλεγµένες διοικήσεις τους και καταλύεται η εσωτερική 
δηµοκρατία. 

• Παραδίδεται πλήρως και χωρίς αντίβαρα  η Διοίκηση σε 
εξωτερικούς παράγοντες ενός παντοδύναµου Συµβουλίου µε 
διαδικασίες που ενέχουν µεγάλο κίνδυνο  συναλλαγής,  ελέγχου από 
ξένα προς το Πανεπιστήµιο κέντρα εξουσίας  και  επικράτησης 
οµάδων συµφερόντων. 

• Ακυρώνεται η ισότιµη συµµετοχή των µελών ΔΕΠ στις 
πανεπιστηµιακές διαδικασίες. 



• Καταργείται η δηµοκρατική νοµιµοποίηση των οργάνων και 
ακυρώνεται η συµµετοχή των συνιστωσών της πανεπιστηµιακής 
κοινότητας.  

Τα παραπάνω οδηγούν στη µετατροπή του Πανεπιστηµίου σε Εταιρεία, 
µετακυλώντας το κόστος λειτουργίας του στην ελληνική οικογένεια. 

Η κοινωνία δε χρειάζεται ένα υποταγµένο Πανεπιστήµιο. Αντίθετα, στις σηµερινές 
συνθήκες, έχει ανάγκη, µεταξύ των άλλων, τα ελληνικά Πανεπιστήµια να 
λειτουργήσουν σε συνθήκες ακαδηµαϊκής ελευθερίας, προκειµένου να συµβάλουν 
στην έξοδο από την κρίση µε διεθνείς  διακρίσεις και την ικανότητα που επέδειξαν να 
προσαρµοστούν και να διαχειριστούν την κρίση µε εξορθολογισµό και µείωση 
δαπανών, αξιοποιώντας το ανθρώπινο δυναµικό, την καινοτοµία και την τεχνογνωσία 
που διαθέτουν. Το Υπουργείο Παιδείας, όµως, αντί να αναδείξει το Ελληνικό 
Πανεπιστήµιο ως σύµµαχο,  επιτίθεται διαρκώς σε αυτό. Γιατί, άραγε, η κρατική 
επιχορήγηση των Πανεπιστηµίων µειώθηκε το 2010-2011 έως 50% και το 2011-2012 
16% επιπλέον, όταν ακόµη και στο µεσοπρόθεσµο Πρόγραµµα από το οποίο 
δοκιµάζεται η ελληνική κοινωνία, η µείωση του κρατικού προϋπολογισµού για το 
Υπουργείο Παιδείας δεν ξεπερνά το 7%;  

  Η Σύνοδος των Πρυτάνεων καλεί την Πανεπιστηµιακή Κοινότητα, την 
κοινωνία και τις πολιτικές δυνάµεις να αναλάβουν τις ευθύνες τους για να µη δοθεί η 
χαριστική βολή στο Ελληνικό δηµόσιο Πανεπιστήµιο. Καλεί έστω και αυτή την 
έσχατη στιγµή το Υπουργείο να µην προχωρήσει µονοµερώς στην κατάθεση του 
νοµοσχεδίου και να λάβει υπόψη του τις προτάσεις της Συνόδου των Πρυτάνεων που 
διατυπώθηκαν στο Ρέθυµνο και το Λαύριο. Η Σύνοδος των Πρυτάνεων και τα 
Πανεπιστήµια έχουν καταθέσει από καιρό συγκεκριµένες προτάσεις σε σηµαντικά 
ζητήµατα  λειτουργίας και ανάπτυξης των Ελληνικών Πανεπιστηµίων, όπως: 

• Η ενίσχυση της κοινωνικής λογοδοσίας.  
• Η αναδιοργάνωση της  διοίκησης. 
• Τα Προγράµµατα σπουδών. 
• Η έρευνα. 
• Η ανάπτυξη και η οικονοµική διαχείριση.  

Η Σύνοδος αποφασίζει να αναλάβει συντεταγµένη εκστρατεία ενηµέρωσης 
της κοινής γνώµης, των πολιτικών κοµµάτων, των θεσµικών οργάνων της Βουλής και 
καλεί την πανεπιστηµιακή κοινότητα και την ελληνική νεολαία να υπερασπιστεί το 
δηµόσιο αγαθό της Παιδείας. Καµία µεταρρύθµιση στην Ανώτατη Εκπαίδευση δεν 
είναι εφικτή, χωρίς τη συµµετοχή της πανεπιστηµιακής κοινότητας. Οι Πρυτανικές 
αρχές λειτουργούν µε ευθύνη και θα τιµήσουν την εντολή που  έχουν πάρει από την 
Πανεπιστηµιακή κοινότητα, υπερασπιζόµενες σθεναρά το Δηµόσιο Πανεπιστήµιο. 

 
 


