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ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ
ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Παραδοχές:
Α. Η Πολιτεία, µε την προοπτική συνολικού µακροχρόνιου σχεδιασµού της εκπαιδευτικής
πολιτικής, οφείλει να δηµιουργήσει τις προϋποθέσεις απρόσκοπτης πρόσβασης στην
Τριτοβάθµια

Εκπαίδευση,

όσων

νέων

ανθρώπων

επιθυµούν

και

µπορούν

να

παρακολουθήσουν πανεπιστηµιακές σπουδές.
Β. Η ποιότητα και ο αναπροσανατολισµός των σπουδών στην Πρωτοβάθµια και τη
Δευτεροβάθµια εκπαίδευση αποτελούν βασική προϋπόθεση για την αναβάθµιση όλων των
διαδικασιών της Παιδείας, συµπεριλαµβανοµένου και του συστήµατος πρόσβασης στην
Τριτοβάθµια εκπαίδευση.
Γ. Ειδικότερα, είναι απόλυτα απαραίτητες οι ριζικές αλλαγές στη δοµή και λειτουργία της
Δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, η οποία πρέπει να ανασυγκροτηθεί και να λειτουργήσει ως
αυτοτελής εκπαιδευτική οντότητα.
Δ. Σε κάθε περίπτωση,

τα Πανεπιστήµια, ως Ιδρύµατα υποδοχής, πρέπει να

συγκαθορίζουν τα κριτήρια εισαγωγής που αυτά κρίνουν σκόπιµα και απαραίτητα για τη
άριστη επιτέλεση της αποστολής τους, καθώς και τις απαραίτητες αλλαγές στα αναλυτικά
προγράµµατα της Δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, ώστε να διασφαλίζονται τα κριτήρια αυτά.
Ε. Σε ό,τι αφορά τις ειδικές εξαιρέσεις για τις χωρίς εξετάσεις εγγραφή στα Πανεπιστήµια,
αυτές πρέπει να αναθεωρηθούν, τόσο από πλευράς σκοπιµότητας, όσον και από πλευράς
δυνατότητας σύννοµης και κανονικής παρακολούθησης.
.

Προτάσεις αλλαγών

Για την είσοδο στην τριτοβάθµια εκπαίδευση υπό τις παρούσες συνθήκες, η παρακάτω
πρόταση µπορεί να εφαρµοστεί σε σχετικά σύντοµο χρονικό διάστηµα, µε σκοπό την σε
πρώτη

φάση

αντιµετώπιση

ορισµένων

από

τα

σοβαρότερα

προβλήµατα

που

δυσχεραίνουν το ισχύον σύστηµα.
Ι. Η Πολιτεία:
1 Οργανώνει και διεξάγει τις εξετάσεις σε εθνικό επίπεδο:
• Είτε µε τη διαδικασία υλοποίησης του εξεταστικού συστήµατος που ισχύει σήµερα, ή
µε διαδικασίες που θα προσδιοριστούν µέσω της δηµιουργίας ειδικού οργανισµού
εξετάσεων.
• Με προσθήκη µαθηµάτων, τα οποία τα επιµέρους οµοειδή τµήµατα θεωρούν
απαραίτητα.
• Με θέµατα εξετάσεων τα οποία θα αντλούνται από αντίστοιχη τράπεζα, η οποία
συνεχώς θα διαµορφώνεται και θα εµπλουτίζεται µε θέµατα διαβαθµισµένης
δυσκολίας. Η τράπεζα θα οργανωθεί από ειδικό σώµα εκπαιδευτικών της
Δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης και από εξειδικευµένα µέλη ΔΕΠ.
• Με δηµιουργία και αξιοποίηση ειδικώς επιµορφωµένου σώµατος διορθωτών και
βαθµολογητών.
• Οι εξετάσεις αυτές µπορεί να διεξάγονται περισσότερες από µία φορά, µέσα στο ίδιο
έτος.
2 Κατατάσσει σε Τµήµατα κατά σειρά επιτυχίας αυτούς που έχουν επιτύχει τις
προδιαγραφές των δηλωµένων τµηµάτων επιλογής.

ΙΙ. Τα Πανεπιστηµιακά Τµήµατα:
1 Προσδιορίζουν τις προδιαγραφές των υποψηφίων που θέλουν να υποδεχθούν, ώστε
να διασφαλιστεί το µέγιστο δυνατό αποτέλεσµα ποιοτικής εκπαίδευσης, πάντα µε τις
υφιστάµενες αντικειµενικές συνθήκες. Καθορίζουν τον αριθµό των εισακτέων µε βάση
τεκµηριωµένη και δεσµευτική εισήγηση προς την Πολιτεία.
2 Οµοειδή τµήµατα ΑΕΙ, µε γνώµονα τα παραπάνω, προσδιορίζουν και δηµοσιοποιούν
ποιες είναι οι προδιαγραφές των γνώσεων και των δεξιοτήτων που πρέπει να έχουν οι
υποψήφιοί τους, και ειδικότερα:
• Σε πόσα και ποια µαθήµατα πρέπει να εξεταστούν

• Με βάση αυτό, τα επιµέρους Τµήµατα ορίζουν τον συντελεστή βαρύτητας κάθε
µαθήµατος, καθώς και την ελάχιστη βαθµολογία που πρέπει να επιτύχει ένας
υποψήφιος σε κάθε ένα από τα µαθήµατα αυτά, ώστε να εισαχθεί στο συγκεκριµένο
Τµήµα.
• Σε περίπτωση ύπαρξης κενών θέσεων το Τµήµα, αν το επιθυµεί, µπορεί να εξετάσει
αιτήσεις

σε

δεύτερο

γύρο

(κατά

τον

τύπο

λειτουργίας

των

βρετανικών

πανεπιστηµίων).
ΙΙΙ. Ο Υποψήφιος:
1

Επιλέγει το αντικείµενο σπουδών που επιθυµεί µε βάση τις κλίσεις, τα ενδιαφέροντα
και τις εκτιµώµενες δυνατότητές του.

2

Εξετάζει τα µαθήµατα, τους επιµέρους συντελεστές βαρύτητας και τις βαθµολογίες που
απαιτούνται για την κατηγορία των οµοειδών τµηµάτων στην οποία κατά
προτεραιότητα επιθυµεί να ενταχθεί.

3

Δηλώνει προτίµηση εισαγωγής σε συγκεκριµένο/περιορισµένο αριθµό οµοειδών
Τµηµάτων.

4

Δηλώνει συµµετοχή στην εξέταση, από το σύνολο των εξεταζοµένων µαθηµάτων,
µόνο σ’ αυτά που τα Τµήµατα επιλογής απαιτούν.

5

Μπορεί να λάβει µέρος στις εξετάσεις περισσότερες από µία φορά, διατηρώντας την
βαθµολογία σε όσα µαθήµατα επιθυµεί (αλλά µε αλγόριθµο που του µειώνει µόρια όσο
περισσότερες φορές συµµετέχει στις εξετάσεις).

Ένα τέτοιο σύστηµα έχει, στην παρούσα συγκυρία τουλάχιστον, τις ακόλουθες θετικές
επιπτώσεις:
1

Σχετικά µε την Πολιτεία:
• Διατηρεί τις εθνικού επιπέδου εξετάσεις, που θεωρούνται ακόµη το µόνο αδιάβλητο
σύστηµα, είτε µε µια παραλλαγή της σηµερινής µορφής, ή µε τη µορφή του Εθνικού
Απολυτηρίου.

2

Σχετικά µε τους υποψηφίους:
• Εξασφαλίζει την ανταπόκριση του συστήµατος εισαγωγής στις ανάγκες, προτιµήσεις
και ικανότητες των υποψηφίων, και όχι σε µια (πολύ συχνά) τυχαία κατανοµή σε
τµήµατα, µε βάση τις επιδόσεις του συνόλου των πανελλαδικά εξεταζοµένων.
• Συµβάλλει ουσιαστικά στην ελάφρυνση της πίεσης και του φόρτου προετοιµασίας

των υποψηφίων για εισαγωγή στην τριτοβάθµια εκπαίδευση και την οικονοµική
επιβάρυνση των οικογενειών τους (λιγότερα φροντιστήρια για πολλούς που δεν
επιλέγουν Τµήµατα υψηλής ζήτησης).
• Συµβάλλει ουσιαστικά στην ψυχολογική αποφόρτιση της πλειοψηφίας των παιδιών
που δεν είναι αναγκασµένα να δώσουν εξετάσεις σε όλα τα µαθήµατα, εφόσον οι
σπουδές που επιλέγουν δεν το απαιτούν.
• Συµβάλλει καθοριστικά στη συναισθηµατική ωρίµανση και διαδικασίες αυτογνωσίας
και αυτοπροσδιορισµού των εφήβων.

3

Σχετικά µε τα Πανεπιστηµιακά Τµήµατα:
• Εξασφαλίζει τον προσδιορισµό κριτηρίων εκ µέρους των πανεπιστηµιακών
Τµηµάτων, και όχι κάποιων, πολλές φορές τυχαίων, εξεταστικών αποτελεσµάτων.
• Ενισχύει:
o τις διαδικασίες αυτοαξιολόγησης των επιµέρους Τµηµάτων.
o τον επαναπροσδιορισµό των στόχων και των επιλογών τους, αλλά και
o τον

αυτοπροσδιορισµό

τους

σε

σχέση

µε

το

σύνολο

της

ελληνικής

πανεπιστηµιακής εκπαίδευσης – και δη των οµοειδών Τµηµάτων και Σχολών.
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ΨΗΦΙΣΜΑ 1
ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΠΡΥΤΑΝΗ κ. ΚΙΤΤΑ

Η ανακοίνωση της παραίτησης του συναδέλφου Χρήστου Κίττα,
Πρύτανη

του

Εθνικού

Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών,

είναι

η

κορυφαίο γεγονός για την 62 Σύνοδο Πρυτάνεων. Ο κ. Κίττας, εξέχουσα
επιστηµονική προσωπικότητα µε αδιαµφισβήτητο ακαδηµαϊκό ήθος και
δηµοκρατικό φρόνηµα, δέχθηκε απρόκλητη επίθεση από µέλη των γνωστών
βίαιων οµάδων, οι οποίες καταρρακώνουν τον θεσµό του ασύλου, λεηλατούν
τη δηµόσια περιουσία και βιαιοπραγούν εναντίον όσων, όπως ο παραιτηθείς
Πρύτανης καθώς επίσης και ο Γ. Γραµµατέας του ΕΚΠΑ κ. Κοντός,
υπερασπίζονται την ελευθερία της σκέψης και εκτελούν την εντολή της
κοινωνίας για την προάσπιση των πανεπιστηµιακών υποδοµών και για την
οφειλόµενη διαρκή λειτουργία των ΑΕΙ.
Άπαντες, µε πρώτη την υπεύθυνη Πολιτεία και τους λειτουργούς της,
θα πρέπει όχι απλώς να προβληµατισθούµε για µια ακόµη φορά, αλλά να
εγείρουµε εµπράκτως τη µέγιστη δυνατή αντίσταση και να αναστρέψουµε τη
στρέβλωση και τον εκφυλισµό των θεσµών, που απειλούν πλέον τόσο το
Ακαδηµαϊκό άσυλο, όσο και τη σωµατική ακεραιότητα των µελών της
ακαδηµαϊκής κοινότητας. Κανείς δεν µπορεί να αγνοήσει τις συνέπειες αυτών
των εξελίξεων στην αξιοπιστία και το αίσθηµα ασφαλούς ύπαρξης και
λειτουργίας, που οφείλει να ένα κράτος δικαίου να εγγυάται και να παρέχει
στους πολίτες του.
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ΨΗΦΙΣΜΑ 2
ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Α.Ε.Ι.
Η 62η Σύνοδος Πρυτάνεων και Προέδρων Διοικουσών Επιτροπών των
Ελληνικών

Πανεπιστηµίων

αποφάσισε

οµόφωνα

να

συζητήσει

εκτός

ηµερήσιας διάταξης το θέµα των συνθηκών της ακαδηµαϊκής λειτουργίας των
ΑΕΙ, λόγω της πρόσφατης επικαιρότητας και των θλιβερών γεγονότων, που
συνέβησαν εκτός και εντός Πανεπιστηµιακών ιδρυµάτων.
Επικεντρώθηκε στο θέµα του ακαδηµαϊκού ασύλου και θεωρεί ότι την
εποχή που αυτό θεσπίστηκε υπήρξε µια ιστορική αναγκαιότητα. Αποτέλεσε
σηµαντική δηµοκρατική κατάκτηση της κοινωνίας µας για το Δηµόσιο
Πανεπιστήµιο, έφερε εξαιρετικής σηµασίας συµβολισµούς και έκτοτε θεωρείται
ότι συµβάλλει στη συλλογική αυτογνωσία µας και στην κατοχύρωση της
πνευµατικής ελευθερίας.
Διαπιστώνει οµόφωνα ότι η έννοια και η εφαρµογή του ακαδηµαϊκού
ασύλου έχει από πολλών ετών σε µεγάλο βαθµό στρεβλωθεί και εκφυλισθεί,
µε αποτέλεσµα το άσυλο να µην εξυπηρετεί πλέον την ελευθερία διακίνησης
ιδεών όλων, καθώς και την κατά βούληση συµµετοχή τους στις ακαδηµαϊκές
δράσεις,

αλλά

να

χρησιµοποιείται

ως

πρόφαση

τελέσεως

ποινικών

αδικηµάτων και ως µέσο βίαιης επιβολής απόψεων και απόπειρας
ποδηγετήσεως των ακαδηµαϊκών κοινοτήτων.
Αυτό που παρουσιάζεται σήµερα ως άσυλο και αυτό που πιστεύεται
από την κοινωνία ότι αποτελεί άσυλο δεν έχει καµιά απολύτως σχέση µε την
ιστορική έννοια του ασύλου και µε τη σχετική νοµοθετική πρόβλεψη.
Διακηρύσσει ότι η κατάσταση αυτή δηµιουργεί σοβαρά προβλήµατα
λειτουργίας, τα οποία στην ουσία καταργούν τον λόγο θεσµοθέτησής του,

αποτελεί απειλή για τη σωµατική ακεραιότητα των µελών της ακαδηµαϊκής
κοινότητας και προσβάλλει κάθε έννοια ακαδηµαϊκής δεοντολογίας.
Η Σύνοδος, µε βάση την πολύχρονη εµπειρία από τις σταθερές
προσπάθειες προάσπισης του ακαδηµαϊκού ασύλου, έχοντας πλήρη αίσθηση
της ευθύνης της προς την πανεπιστηµιακή κοινότητα για την προάσπιση του
δηµόσιου πανεπιστηµίου και τη διασφάλιση της κοινής περιουσίας του
ελληνικού λαού, θεωρεί αναγκαίο να συζητηθεί εντός ευλόγου χρόνου ένα
σαφές πλαίσιο συνεννόησης και γενικευµένης συναίνεσης, που αφορά τη
διαχείριση και λειτουργία του ακαδηµαϊκού ασύλου στις περιπτώσεις
ιδιαίτερων συνθηκών.
Το πλαίσιο αυτό θα πρέπει να εξασφαλίζει την ευρύτατη συµφωνία
όλων των συνιστωσών της πανεπιστηµιακής κοινότητας (φοιτητών, µελών
ΔΕΠ, εργαζόµενων, συλλογικών ακαδηµαϊκών και διοικητικών οργάνων),
καθώς επίσης και τη µεγαλύτερη δυνατή συµφωνία των οργανώσεων
νεολαίας και των πολιτικών κοµµάτων και οργανώσεων της χώρας.
Ζητά από την Πολιτεία και τους λειτουργούς της την απροσχηµάτιστη
εφαρµογή της σχετικής νοµοθεσίας και ενδεχοµένως την προσαρµογή της,
ώστε να αποκατασταθεί η πραγµατική έννοια του ασύλου και η προστασία
όλων στις ακαδηµαϊκές τους δράσεις, κάνοντας παράλληλα έκκληση στην
πανεπιστηµιακή κοινότητα να µην αφίσταται των ευθυνών της για την ορθή
λειτουργία και προσαρµογή του ακαδηµαϊκού ασύλου.
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ΨΗΦΙΣΜΑ 3
ΣΧΕΣΕΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΜΕ ΤΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ
ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΥΠΑΓΩΓΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟ Υ.Π.Δ.Β.Μ.Θ.
Με την υπαγωγή της Γενικής Γραµµατείας Έρευνας & Τεχνολογίας του πρώην
Υπουργείου

Ανάπτυξης

στο

Υπουργείο

Παιδείας,

Δια

Βίου

Μάθησης

και

Θρησκευµάτων, δηµιουργούνται νέα δεδοµένα ως προς τον συντονισµό της έρευνας
κάτω από την ίδια κυβερνητική αρχή. Στο µέχρι πρότινος θεσµικό πλαίσιο υπήρχαν
σίγουρα αρκετά θετικά, άλλα και πολλά αρνητικά στοιχεία, καθώς και πολλές τοπικές
και περιφερειακές ιδιαιτερότητες και ανισότητες, οι οποίες οφείλονταν κυρίως στη
δισυπόστατη διαχείριση της έρευνας, η οποία υπαγόταν κυρίως στην αρµοδιότητα
δύο υπουργείων, της Παιδείας και της Ανάπτυξης, µε επακόλουθο το έλλειµµα
λειτουργικής συνεκτικότητας µεταξύ των ΑΕΙ και των Ερευνητικών Κέντρων.
Τα παραπάνω έχουν απασχολήσει πολλά µέλη της συνόδου, αλλά και
διαδοχικές Συνόδους Πρυτάνεων, µε πολυάριθµες συζητήσεις και προβληµατισµούς.
Η Σύνοδος των Πρυτάνεων κρίνει ότι µε την παραπάνω ενιαία υπαγωγή, θα πρέπει
η έλλειψη συνέργιας και συµπληρωµατικότητας να δώσει χώρο στην παραγωγική
συνεργασία µε βασικό γνώµονα ότι η έρευνα αποτελεί µείζον αιτούµενο, “κοινό
αγαθόν”, µέληµα και κύριο στόχο όλων µας.
Κατόπιν τούτων ορίζει µια διαρκή επιτροπή από εκπροσώπους της Συνόδου,
µε στόχο να έρθει σε επαφή µε το Υπουργείο Παιδείας και µε τη Σύνοδο των
Προέδρων των Ερευνητικών κέντρων, ώστε να συνδιαµορφωθούν σχετικές
προτάσεις, από τις οποίες µπορεί να σχηµατισθεί ενδεχοµένως ένα νέο πλαίσιο
εθνικής έρευνας, δεδοµένου ότι ο νόµος για την έρευνα του 2008 βρίσκεται σε
αδράνεια.
Η Σύνοδος προτείνει τη δηµιουργία βασικής οµάδας, η οποία θα προετοιµάσει
και θα εισηγηθεί στην Κυβέρνηση αυτό το πλαίσιο, αποτελούµενη από τον Γενικό
Γραµµατέα Έρευνας Τεχνολογίας, από τον Ειδικό Γραµµατέα του Υπουργείου

Παιδείας διά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων και από τα µέλη του κοινού οργάνου
των Συνόδων των Πρυτάνεων και των Προέδρων των Ερευνητικών Κέντρων.
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ΨΗΦΙΣΜΑ 4
ΤΕΤΡΑΕΤΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΙ 2009-2012
Στο ΦΕΚ 1844/3-9-2009 δηµοσιεύθηκαν οι Τετραετείς Προγραµµατισµοί
2009-2012 δεκατριών (13) Πανεπιστηµίων. Σε αυτούς προβλέπεται η επιχορήγηση
µε 67.925.604€ εντός του 2009. Μέχρι σήµερα δεν έχει αποδοθεί παρά µόνον ένα
µέρος ποσού.
Επειδή

ήδη

ο

προγραµµατισµός

καταστρατηγήθηκε

εξαρχής,

µε

αποτέλεσµα να µην χρηµατοδοτούνται έργα των Πανεπιστηµίων, τα οποία
ευρίσκονται

σε

εξέλιξη,

θα

πρέπει

να

γίνει

επαναδιαπραγµάτευση

σε

πραγµατιστική βάση µεταξύ του Υπουργείου Παιδείας και των Πανεπιστηµίων. Η
νέα διαπραγµάτευση θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως τις 31-12-2009,
προκειµένου οι τροποποιηµένοι Τετραετείς Προγραµµατισµοί να ευρίσκονται σε
ισχύ από την 1-1-2010.
Προς τούτο, προτείνονται τα ακόλουθα βήµατα:
1. Τα Πανεπιστήµια θα πρέπει να καταγράψουν τις ανάγκες τους και να
προτείνουν άµεσα τους τροποποιηµένους Προγραµµατισµούς 2010-2012,
κατανέµοντας τα υπόλοιπα του 2009 στα επόµενα τρία έτη, σύµφωνα µε τις
ανάγκες και τις δεσµεύσεις κάθε Ιδρύµατος.
2. Οι προτάσεις να αποσταλούν στο Υπουργείο Παιδείας, προκειµένου αυτό
να

καταγράψει

τις

συνολικές

και

τροποποιηµένες

απαιτήσεις

των

Πανεπιστηµίων, για τα έτη 2010, 2011 και 2012.
3. Το Υπουργείο Παιδείας να καλέσει τα Πανεπιστήµια και από κοινού να
καταρτίσουν τους νέους Προγραµµατισµούς 2010-2012. Ειδικά, όσον

αφορά στο οικονοµικό έτος 2010, θα πρέπει να εκδοθούν οι ΣΑΕ και ΣΑΜ
εντός του Φεβρουαρίου 2010.
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ΨΗΦΙΣΜΑ 5
ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΣΠΑ 2007-2013
Η Σύνοδος των Πρυτάνεων σε σχέση µε τις δράσεις του ΕΣΠΑ 2007-2013 ανακοινώνει τα
παρακάτω:
1. Διατυπώνει την ανησυχία της για την γενικευµένη καθυστέρηση των διαδικασιών
των Δράσεων ΕΣΠΑ 2007-2013. Στη συγκεκριµένη χρονική και οικονοµική
συγκυρία, το Ελληνικό Πανεπιστήµιο έχει απόλυτη ανάγκη τις δράσεις αυτές.
2. Ζητά

την

επιτάχυνση

προγράµµατος

των

διαδικασιών

«ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ»,

µε

ολοκλήρωσης

τελικό

ορίζοντα

των

κρίσεων

ανακοίνωσης

του
των

αποτελεσµάτων τον Ιανουάριο του 2010.
3. Ζητά να µην αλλάζουν οι όροι µετά την προκήρυξη των σχετικών Δράσεων.
4. Οι οποιεσδήποτε αποφάσεις του Υπουργείου για µελλοντικές προκηρύξεις, να
γίνονται µετά από ενηµέρωση της Συνόδου και των αντίστοιχων επιτροπών που
αυτή έχει συγκροτήσει γι' αυτό το σκοπό.

62η ΣΥΝΟΔΟΣ ΠΡΥΤΑΝΕΩΝ & ΠΡΟΕΔΡΩΝ Δ.Ε.
ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ
Τεχνολογικό Πολιτιστικό Πάρκο Λαυρίου του Ε.Μ.Π.
11 & 12 Δεκεµβρίου 2009, Λαύριο

ΨΗΦΙΣΜΑ 6
ΣΙΤΙΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
Η 62η Σύνοδος Πρυτάνεων και Προέδρων Δ.Ε. των Ελληνικών Πανεπιστηµίων,
ζητά από το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων να αναθεωρηθεί
το σύστηµα σίτισης που ισχύει στα Ελληνικά Πανεπιστήµια.
Από το καθεστώς της κάλυψης των δικαιούχων κάρτας σίτισης (µε βάση το
φορολογικό όριο που καθορίζει η Σύγκλητος) φοιτητών µε σιτηρέσιο 1,85 έως 2,20 €, που
στηρίζεται στην ελλιπή προσέλευση, προτείνεται η αύξηση του σιτηρεσίου σε
πραγµατικές τιµές και η κάλυψη όσων εκ των δικαιούχων προσέρχονται στη σίτιση.
Ζητείται η αναπροσαρµογή των κονδυλίων σίτισης ανά πανεπιστήµιο, µετά την
ολοκλήρωση της περιόδου των µετεγγραφών.
Απαιτείται ρητή απόφαση περί συµµετοχής των µεταπτυχιακών φοιτητών στη
σίτιση.
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ΨΗΦΙΣΜΑ 7
ΕΡΓΟΛΑΒΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΗΣ
ΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ
Η Σύνοδος Πρυτάνεων εκφράζει την έντονη ανησυχία της για τις
οικονοµικές και λειτουργικές παρενέργειες των εργολαβιών συντήρησης,
καθαριότητας και φύλαξης.
Για την κάλυψη των αναγκών συντήρησης, καθαριότητας και φύλαξης,
τα Πανεπιστήµια σήµερα προσφεύγουν αποκλειστικά στις υπηρεσίες
αντίστοιχων εταιρειών/εργολαβιών, δαπανώντας µεγάλο µέρος του τακτικού
προϋπολογισµού τους. Επιπλέον, το σύστηµα ελέγχου της καλής λειτουργίας
των εργολαβιών, παρά τις φιλότιµες προσπάθειες των διοικητικών και
τεχνικών υπαλλήλων του κάθε Πανεπιστηµίου, είναι εξαιρετικά χρονοβόρο,
δυσλειτουργικό και επίπονο, χωρίς να είναι εξ ίσου αποτελεσµατικό.
Ταυτόχρονα, όπως έδειξε η καθηµερινή εµπειρία, οι εργαζόµενοι αυτών των
εταιρειών γίνονται συχνά αντικείµενο άδικης µεταχείρισης. Δαπανώνται εν
ολίγοις πολλά χρήµατα για υπηρεσίες που δεν είναι ανάλογης ποιότητας.
Το άρθρο 38 παρ. 3 του ν.3794/2009, προβλέπει τη δυνατότητα
σύναψης συµβάσεων απευθείας µε φυσικά πρόσωπα για υπηρεσίες
καθαρισµού,

συντήρησης

και

φύλαξης,

µε

δαπάνη

του

Τακτικού

Προϋπολογισµού του κάθε ιδρύµατος, εφόσον πληρούνται οι υπόλοιπες
δηµοσιονοµικές προϋποθέσεις. Η Σύνοδος Πρυτάνεων ζητά από το
Υπουργείο Παιδείας να εκδώσει εγκύκλιο που να βεβαιώνει ότι δεν απαιτείται

ΚΥΑ τριών Υπουργείων για την σύναψη τέτοιου είδους συµβάσεων, ώστε να
αντιµετωπισθούν οι υφιστάµενες χρονοβόρες διαδικασίες.
Με την προτεινόµενη διαδικασία θα αυξηθεί η διαχειριστική ευελιξία
των Πανεπιστηµίων, προς όφελος της ποιότητας των παρεχόµενων
υπηρεσιών

και

προϋπολογισµού.

της

χρηστής

διαχείρισης

των

πόρων

του

τακτικού
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ΨΗΦΙΣΜΑ 8
ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ Α.Π.Θ.
Η Σύνοδος µετά από ενηµέρωση για την υπάρχουσα κατάσταση των
εργολαβικών υπαλλήλων στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο, η οποία αποτελεί
συνέχεια παρόµοιας ενηµέρωσης που έγινε κατά την 61η Σύνοδο,
επαναβεβαιώνει την πλήρη κατανόηση για το πρόβληµα, καθώς και τη
συµπαράστασή της στην προσπάθεια ανευρέσεως τρόπων επιλύσεώς του.
Στηρίζει απόλυτα τις προτάσεις που έχουν υποβληθεί προς το
Υπουργείο Παιδείας διά Βίου Εκπαίδευσης και Θρησκευµάτων που έγιναν
από το ΑΠΘ για τη νοµοθετική ή τη διοικητική ρύθµιση του θέµατος, και για
την πλήρωση των κανονικών προβλεποµένων κενών οργανικών αντίστοιχων
θέσεων του ΑΠΘ και της Φοιτητικής του Λέσχης.

62η ΣΥΝΟΔΟΣ ΠΡΥΤΑΝΕΩΝ & ΠΡΟΕΔΡΩΝ Δ.Ε.
ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ
Τεχνολογικό Πολιτιστικό Πάρκο Λαυρίου του Ε.Μ.Π.
11 & 12 Δεκεµβρίου 2009, Λαύριο
ΨΗΦΙΣΜΑ 9
ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΕΙ

Ζητείται οµόφωνα η προσθήκη σε Νόµο των κατωτέρω Άρθρων και
τροποποιήσεων :
ΑΡΘΡΟ _____

Ζητήµατα οικονοµικής διαχείρισης Ειδικών Λογαριασµών Κονδυλίων
Έρευνας ΑΕΙ
1. Το Ελεγκτικό Συνέδριο, κατά την εκδίκαση του ένδικου µέσου της έφεσης
ενώπιον των τµηµάτων του, καθώς και κατά την εκδίκαση του ένδικου
µέσου της αίτησης αναίρεσης ενώπιον της Ολοµέλειάς του, σε υποθέσεις
από καταλογιστικές πράξεις, που εκδόθηκαν για οποιαδήποτε αιτία σε
βάρος των συλλογικών οργάνων διοίκησης των ΕΛΚΕ, ή των υπευθύνων
έργων, ή σε βάρος υπαλλήλων της οικονοµικής διαχείρισης τούτων, µπορεί
αυτεπαγγέλτως, ή ύστερα από αίτηση του βαρυνοµένου µε τον
καταλογισµό, η οποία υποβάλλεται µε το δικόγραφο του ένδικου µέσου ή
των προσθέτων λόγων αυτού, να µειώσει το ποσό του καταλογισµού έως
το ένα δέκατο του καταλογισθέντος ποσού, καθώς και να απαλλάξει τον
υπαίτιο από τις προσαυξήσεις ή τόκους επί του καταλογισθέντος
κεφαλαίου, ακόµη και αν υφίσταται ελαφρά αµέλειά του..
Για την πιο πάνω µείωση ή απαλλαγή το δικαστήριο συνεκτιµά τον βαθµό
υπαιτιότητας στον καταλογισµό, την προσωπική και την οικογενειακή
οικονοµική του κατάσταση, την βαρύτητα της δηµοσιονοµικής παράβασης,
τις συνθήκες τέλεσής της, και το επελθόν από αυτή αποτέλεσµα. Επίσης, το
δικαστήριο µπορεί να απαλλάξει τον επιβαρυνόµενο µε καταλογισµό από το
συνολικό ποσό, αν κρίνει ότι συνέτρεχε στο πρόσωπό του συγγνωστή
πλάνη.
2. Οι ρυθµίσεις της προηγούµενης παραγράφου περιλαµβάνουν και τις
καταλογιστικές πράξεις που έχουν εκδοθεί πριν από την ισχύ του άρθρου
αυτού, καθώς και τις καταλογιστικές πράξεις που εκκρεµούν για εκδίκαση
ενώπιον των Τµηµάτων ή της Ολοµέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ή
εκδικάσθηκαν αλλά δεν έγινε η διάσκεψη του Δικαστηρίου µέχρι την ισχύ
του άρθρου αυτού.

ΑΡΘΡΟ _____

Νοµιµοποίηση δαπανών – Άρση καταλογισµών
Θεωρούνται νόµιµες οι δαπάνες που διενεργήθηκαν µετά την 10/9/1996 από
τους Ειδικούς Λογαριασµούς των ΑΕΙ και ΤΕΙ, εφόσον αυτές αφορούσαν
άσκηση αρµοδιοτήτων που δεν προβλέπονται ρητώς από την νοµοθεσία, ή αν
παρά την ρητή πρόβλεψή τους, συνέτρεξαν πληµµέλειες κατά τη διαδικασία
ανάληψης της δαπάνης εις βάρος του προϋπολογισµού τους, υπό τις
παρακάτω προϋποθέσεις, οι οποίες πρέπει να συντρέχουν σωρευτικά :
α) να έχουν καταβληθεί οι οικείες δαπάνες ως την ηµεροµηνία κατάθεσης του
παρόντος
β) να έχει βεβαιωθεί από τις αρµόδιες επιτροπές και τα οικεία όργανα η
εκτέλεση των έργων, εργασιών, προµηθειών και η απασχόληση των
εργασθέντων και
γ) να έχουν υπάρξει προηγουµένως οι προβλεπόµενες αποφάσεις των
συλλογικών οργάνων για την έγκριση των δαπανών
Β.

Για τη διεύρυνση των σκοπών των Ειδικών Λογαριασµών
Κονδυλίων Έρευνας ΑΕΙ
(Ζητείται τροποποίηση του Ν.3794/2009, Άρθρο 36 µε το οποίο κυρώθηκε
αναδροµικά η ΚΥΑ 679/96)
Άρθρο 1, § 2 (της ΚΥΑ, να τροποποιηθεί ως εξής)

Σκοπός του Λογαριασµού είναι η διάθεση και διαχείριση κονδυλίων που
προέρχονται από οποιαδήποτε πηγή και προορίζονται για την κάλυψη
δαπανών, οποιουδήποτε είδους, που είναι απαραίτητες για τις ανάγκες και την
εξυπηρέτηση ερευνητικών, εκπαιδευτικών, επιµορφωτικών, αναπτυξιακών,
πολιτιστικών, καθώς και έργων συνεχιζόµενης κατάρτισης, και έργων για την
παροχή επιστηµονικών, τεχνολογικών και καλλιτεχνικών υπηρεσιών, την
εκπόνηση ειδικών µελετών, την εκτέλεση δοκιµών, µετρήσεων εργαστηριακών
εξετάσεων και αναλύσεων, την παροχή γνωµοδοτήσεων, τη σύνταξη
προδιαγραφών για λογαριασµό τρίτων, ως και άλλων σχετικών υπηρεσιών ή
δραστηριοτήτων που συµβάλλουν (ι) στη σύνδεση της εκπαίδευσης και της
έρευνας µε την παραγωγή, και εκτελούνται ή παρέχονται από το επιστηµονικό
προσωπικό των ΑΕΙ ή ΤΕΙ, ή και µε την συνεργασία άλλων ειδικών
επιστηµόνων, (ιι) στη βελτίωση του παρεχόµενου επιπέδου σπουδών των
Ιδρυµάτων και στην ενθάρρυνση της αριστείας.
Άρθρο 7 § 2 (της ΚΥΑ, να τροποποιηθεί ως εξής)
Σε κάθε ίδρυµα, ποσοστό µέχρι 25% του συνολικού προϋπολογισµού των
έργων που χρηµατοδοτούνται µέσω του λογαριασµού και ειδικότερα από
οποιονδήποτε πόρο του, διατίθεται κατά προτεραιότητα για την ενδεχόµενη
χρήση του προσωπικού, των εγκαταστάσεων και οργάνων, κατά την εκτέλεση

του χρηµατοδοτούµενου έργου, και για τα έξοδα λειτουργίας του Λογαριασµού.
Το ποσοστό αυτό καθορίζεται µε βάση την απόφαση ή τη σύµβαση
χρηµατοδότησης του έργου, στα πλαίσια που θέτουν οι φορείς
χρηµατοδότησης και ο Οδηγός Χρηµατοδότησης του άρθρου 9 της απόφασης
αυτής. Τυχόν πλεονάσµατα του Λογαριασµού, µετά την αφαίρεση των ως άνω
δαπανών, καθώς και γενικές επιχορηγήσεις ή έσοδα από τη διαχείριση των
πόρων του Ε.Λ., κατανέµονται µε προϋπολογισµό που συντάσσεται από την
Επιτροπή µε τη σύµφωνη γνώµη του Πρυτανικού Συµβουλίου του ΑΕΙ ή του
Διοικητικού Συµβουλίου του ΤΕΙ, και εγκρίνεται από τη Σύγκλητο του ΑΕΙ ή τη
συνέλευση του ΤΕΙ για την επίτευξη των εκπαιδευτικών, ερευνητικών,
αναπτυξιακών, πολιτιστικών στόχων του Ιδρύµατος, ως και άλλων σχετικών
υπηρεσιών ή δραστηριοτήτων που συµβάλλουν στη σύνδεση της εκπαίδευσης
και της έρευνας µε την παραγωγή, στη βελτίωση του παρεχοµένου επιπέδου
σπουδών των Ιδρυµάτων και στην ενθάρρυνση της αριστείας. Η ενίσχυση της
αριστείας σηµαίνει ιδίως την α) διάθεση υποτροφιών, β) την παροχή βραβείων,
γ) λοιπών ενισχύσεων σχετικών µε την εκπαίδευση, την έρευνα και κάθε άλλη
δράση η οποία ανταποκρίνεται στους σκοπούς των Ειδικών Λογαριασµών των
ΑΕΙ (συµµετοχές σε συνέδρια και επιστηµονικές συναντήσεις στη χώρα και στο
εξωτερικό, έξοδα ταξιδιών, κλπ). Η ενίσχυση της αριστείας αφορά σε όλα τα
µέλη της ακαδηµαϊκής κοινότητας, δηλαδή τα µέλη ΔΕΠ και τους Οµότιµους
Καθηγητές, τα µέλη ΕΤΕΠ, τα µέλη ΕΕΔΙΠ, τους προπτυχιακούς και
µεταπτυχιακούς φοιτητές, τους υποψήφιους διδάκτορες και τους
συνεργαζόµενους επιστήµονες. Τη διαχείριση των συγκεκριµένων ποσών
αναλαµβάνουν οι Ειδικοί Λογαριασµοί. Κατά τη διαχείριση των διαθεσίµων
από τους Ειδικούς Λογαριασµούς εφαρµόζονται µόνο οι διατάξεις του Κώδικα
Βιβλίων και Στοιχείων.
Άρθρο 7, § 5 (της ΚΥΑ, να προστεθεί)
Υπόλογοι εκτέλεσης των έργων που διαχειρίζεται ο Λογαριασµός είναι οι
αντίστοιχοι υπεύθυνοι έργων.

62η ΣΥΝΟΔΟΣ ΠΡΥΤΑΝΕΩΝ & ΠΡΟΕΔΡΩΝ Δ.Ε.
ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ
Τεχνολογικό Πολιτιστικό Πάρκο Λαυρίου του Ε.Μ.Π.
11 & 12 Δεκεµβρίου 2009, Λαύριο
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Η Σύνοδος οµόφωνα προτείνει τις ακόλουθες τροποποιήσεις στο θεσµικό
πλαίσιο του Ν. 3549/2007:
Ι. ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ

Η ρύθµιση του πολλαπλού συγγράµµατος και της δυνατότητας επιλογής του
από τους φοιτητές αποτελεί θετική εξέλιξη. Προκειµένου να ρυθµιστούν τεχνικά
προβλήµατα, τα οποία έχουν ανακύψει, απαιτούνται (α) η διανοµή
σηµειώσεων και πανεπιστηµιακών παραδόσεων να εντάσσεται στο σύστηµα
επιλογής, (β) οι εκδοτικοί οίκοι να ορίζουν χώρους διανοµής των
συγγραµµάτων στις έδρες των Πανεπιστηµίων, και (γ) τα διανεµόµενα
συγγράµµατα να καθορίζονται από τον αριθµό των µαθηµάτων, στα οποία
εγγράφεται για πρώτη φορά ο φοιτητής.
Ειδικότερα επισηµαίνονται τα ακόλουθα:
Άρθρο 1, παρ.2:
Το δικαίωµα δωρεάν προµήθειας και διανοµής συγγραµµάτων να επεκτείνεται
και στα επιπλέον µαθήµατα που επέλεξαν και εξετάστηκαν οι φοιτητές, εφόσον
υπολογίζονται για τη λήψη του πτυχίου τους, σύµφωνα µε τον κανονισµό
σπουδών του κάθε Τµήµατος. Σε περίπτωση που επιλεγόµενο µάθηµα δεν
διδάσκεται την επόµενη χρονιά µε απόφαση Τµήµατος, ο φοιτητής πρέπει να
έχει το δικαίωµα επιλογής άλλου µαθήµατος και προµήθειας του αντίστοιχου
συγγράµµατος.

Άρθρο 1, παρ.4:
Η σύνταξη συνολικού καταλόγου συγγραµµάτων να συντάσσεται αφού
προηγηθεί η αναθεώρηση του Προγράµµατος Σπουδών και οι αναθέσεις
µαθηµάτων (έως τέλος Απριλίου).
Άρθρο 1, παρ.9:
Η έγγραφη δήλωση αποδοχής από τους Εκδοτικούς Οίκους πρέπει να γίνεται
σε διάστηµα ενός µηνός (έως τέλος Μαΐου) και όχι δύο µηνών, όπως ισχύει
µέχρι σήµερα, και ταυτόχρονα να δηλώνουν τον αποκλειστικό αντιπρόσωπο
διανοµής (Βιβλιοπωλείο).
Εγκύκλιος Φ12/32655/Β3/13-3-2008, Παράγραφος 8:
Μετά την αποδοχή ή µη από τους Εκδοτικούς Οίκους η οριστικοποίηση του
καταλόγου να γίνεται από τον Πρόεδρο του Τµήµατος µε κοινοποίηση στους
Τοµείς-διδάσκοντες (και όχι µε απόφαση νέας Γ.Σ.).
Άρθρο 1, παρ.11:
Η ταυτόχρονη δήλωση µαθήµατος και συγγράµµατος είναι η διαδικασία που
κυρίως καθυστερεί την παραγγελία (αριθµός φοιτητών ανά σύγγραµµα), την
προµήθεια και τη διανοµή συγγραµµάτων.
Προτείνεται για τα υποχρεωτικά µαθήµατα να αποστέλλεται στις αρχές
Σεπτεµβρίου

στους

Εκδοτικούς

Οίκους

ο

συνολικός

αριθµός

των

εγγεγραµµένων φοιτητών ανά έτος, για καθένα από τα προτεινόµενα
συγγράµµατα και η αποστολή αυτών στα βιβλιοπωλεία να γίνεται µέσα σε
διάστηµα ενός µηνός (συνυπολογίζοντας το απόθεµα της προηγούµενης
χρονιάς), αποδεσµεύοντας τη διαδικασία διανοµής από την κατάρτιση των
ονοµαστικών καταλόγων.
Άρθρο 1, παρ.12:
Προτείνεται οι ονοµαστικοί κατάλογοι των φοιτητών να αποστέλλονται
απευθείας στα συνεργαζόµενα βιβλιοπωλεία (όχι στους Εκδοτικούς Οίκους).
Αυτό εξυπηρετεί ιδιαίτερα την περίπτωση της προηγούµενης πρότασης,

καθώς τα βιβλιοπωλεία θα έχουν ήδη από την αρχή του ακαδηµαϊκού έτους
επαρκή αριθµό αντιτύπων κάθε συγγράµµατος.
Εγκύκλιος Φ12/161802/Β3/15-12-2008, Εισαγωγή:
Για τους φοιτητές που έκαναν εγγραφή πριν το ακαδηµαϊκό έτος 2008-2009,
να δίνεται η δυνατότητα προµήθειας συγγράµµατος, µε την κατάθεση
υπεύθυνης δήλωσης ότι δεν έχουν λάβει σύγγραµµα για το αντίστοιχο µάθηµα.
Εγκύκλιος Φ12/32655/Β3/13-3-2008, Παράγραφο 10:
Σε περίπτωση αλλαγής των προτεινόµενων συγγραµµάτων για συγκεκριµένο
µάθηµα, οι φοιτητές να µπορούν να επιλέξουν το νέο σύγγραµµα.

ΙΙ. ΕΚΛΕΚΤΟΡΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ (Άρθρα 24, 25, 26 του Ν.
3549/08
και ΥΑ 38913/Β1/07)
α) Ο αριθµός των µελών του εκλεκτορικού σώµατος για την εκλογή µέλους
ΔΕΠ ανέρχεται σε 15 για τα Τµήµατα που έχουν έως 100 µέλη ΔΕΠ και σε 21
για τα Τµήµατα που έχουν άνω των 100, διατηρουµένου του ελαχίστου
πλήθους στους 11, µε το 1/3 εξ αυτών να είναι µέλη ΔΕΠ άλλων Τµηµάτων ή
άλλων Πανεπιστηµίων.
β) Τα εξωτερικά µέλη ΔΕΠ ενός εκλεκτορικού σώµατος για την εκλογή µέλους
ΔΕΠ θα πρέπει να είναι του ιδίου γνωστικού αντικειµένου µε αυτό της
προκηρυχθείσας θέσης. Σε περίπτωση ανυπαρξίας επιλέγονται µέλη ΔΕΠ του
πλησιέστερου γνωστικού αντικειµένου.
ΙΙΙ. ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΚΛΕΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ
ΜΟΝΟΜΕΛΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Ο νόµος 3549/2007 ορίζει ότι οι οµάδες των ΔΕΠ, των ΕΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ και
Υπαλλήλων

και

των

Προπτυχιακών

και

Μεταπτυχιακών

Φοιτητών

συµµετέχουν στα Εκλεκτορικά Σώµατα ανάδειξης οργάνων (Πρυτανικών
Αρχών, Κοσµητόρων και Προέδρων) µε συγκεκριµένα ποσοστά, τα οποία
παραµένουν αµετάβλητα, ασχέτως των ποσοστών συµµετοχής των µελών
τους. Επειδή αυτό είναι αντιδεοντολογικό και παραβαίνει την αρχή της
ισότητας της ψήφου, προτείνουµε να υιοθετηθεί η οµόφωνη εισήγηση της

Συνόδου Πρυτάνεων του Μαΐου 2006 στην Μυτιλήνη, καθώς και η εισήγηση
του ΣΑΠΕ, σύµφωνα µε τις οποίες θα πρέπει κάθε κατηγορία εκλεκτόρων να
συµµετέχει στο αποτέλεσµα ανάλογα µε το ποσοστό προσέλευσης στη
διαδικασία. Σε περίπτωση µοναδικού υποψηφίου για την εκλογή του αρκεί να
συγκεντρώσει αριθµό ψήφων µεγαλύτερο του 1/3 των µελών ΔΕΠ που
δικαιούνται ψήφου.
Συγκεκριµένα, αν το πλήθος των µελών ΔΕΠ συµβολίζεται µε Δ, τότε η
συµµετοχή των µελών ΔΕΠ στην εκλογή είναι ίση µε Π = 0,5 * (ν / Δ), όπου ν
το πλήθος των ψηφισάντων µελών ΔΕΠ. Κατά συνέπεια, η συµβολή των
φοιτητών στην εκλογή θα πρέπει να είναι ίση µε Ρ = 0,4 * (µ / Φ), όπου Φ =
πλήθος εγγεγραµµένων φοιτητών και µ = πλήθος ψηφισάντων φοιτητών.
Αντίστοιχα, η συµµετοχή των υπαλλήλων, ΕΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ στη διαµόρφωση
του αποτελέσµατος είναι ίση µε Τ = 0,1 * (ξ / Υ), όπου ξ = πλήθος των
ψηφισάντων, ενώ Υ = πλήθος των υπηρετούντων. Κατά συνέπεια, το σύνολο
των ανηγµένων ψηφισάντων ανέρχεται σε
Π + Ρ + Τ.
Στην συνέχεια, κανονικοποιούνται τα ποσοστά κάθε κατηγορίας ως εξής::
ΔΕΠ = Π / (Π + Ρ + Τ)
Φοιτητές = Φ / (Π + Ρ + Τ)
Λοιποί = Τ / (Π + Ρ + Τ)
Ο αριθµός δε των ανηγµένων ψήφων που έλαβε ο υποψήφιος Α1 ισούται µε
τον αριθµό που προκύπτει, αν στους ανωτέρω τύπους τα γράµµατα ν, µ και ξ
αντικατασταθούν µε τους ψήφους που έλαβε ο κάθε υποψήφιος από τα µέλη
ΔΕΠ, τους φοιτητές και τους υπαλλήλους, αντιστοίχως, ν1, µ1 και ξ1, δηλαδή
ΔΕΠ * ν1 + Φοιτητές * µ1 + Λοιποί * ξ1.
.
Παράδειγµα: Αν σε ένα Πανεπιστήµιο ψήφισαν 100 ΔΕΠ από τους 120, 300
φοιτητές από τους 3000 και 100 λοιποί (ΕΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ και υπάλληλοι) από
τους 150, τότε τα ποσοστά 0.5, 0.4 και 0.1 θα κανονικοποιηθούν ως
ακολούθως:
ΔΕΠ = 0.795 (79.5%)
Φοιτητές = 0.077 (7.7 %)

Λοιποί = 0.128 (12.8%)

ΙV. ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ
Στις θέσεις των Πρυτάνεων, Αντιπρυτάνεων, Κοσµητόρων και Προέδρων
επιτρέπεται η εκλογή Καθηγητών και Αναπληρωτών Καθηγητών. Σύµφωνα µε
την ισχύουσα νοµοθεσία, ως εκπρόσωποι µελών ΔΕΠ των Τµηµάτων
εκλέγονται Αναπληρωτές Καθηγητές, Επίκουροι Καθηγητές και Λέκτορες. Κατά
συνέπεια, είναι θεωρητικώς δυνατή η συγκρότηση Συγκλήτου χωρίς την
παρουσία Καθηγητών, Προτείνεται, λοιπόν, η τροποποίηση του νόµου
2083/92, ως ακολούθως: Ως εκπρόσωποι µελών ΔΕΠ των Τµηµάτων στην
Σύγκλητο εκλέγονται όλες οι βαθµίδες των µελών ΔΕΠ. Ο Πρύτανης µεριµνά
έτσι ώστε στα τέσσερα έτη θητείας του να εκπροσωπούνται στη Σύγκλητο όλες
οι βαθµίδες µελών ΔΕΠ. Η εκλογή γίνεται από όλα τα µέλη ΔΕΠ του Τµήµατος,
τα οποία καλούνται προς τούτο σε ειδική συνεδρίαση.
------------------------------------------------------------------------------------------------------Επίσης οµόφωνα επιβεβαιώνει την Απόφαση της 61ης ΣΥΝΟΔΟΥ για
διερεύνηση της νοµοθετικής ρύθµισης χρόνου θητειών Πρυτανικών Αρχών
ΑΕΙ, µε µέλη της συσταθείσας Επιτροπής το τρέχον Προεδρείο της Συνόδου
και τον Αντιπρύτανη του Δ.Π.Θ. Καθ. κ. Στ. Σταµατόπουλο (βλ. ΘΕΜΑ Η.Δ
ΤΗΣ 61ης ΣΥΝΟΔΟΥ:Ν. 3443/2006 Τοπικά Συµβούλια Νέων – Διερεύνηση
νέας νοµοθετικής ρύθµισης χρόνου θητειών πρυτανικών αρχών ΑΕΙ)

