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Η τρέχουσα οικονομική κρίση με την εφιαλτική προοπτική της επεκτάσεώς της σε όλη την
κοινωνία απειλεί τη χώρα με κατάρρευση. Αν και πρωτίστως εκδηλούμενη στο επίπεδο της
οικονομίας, δεν χωρεί αμφιβολία ότι η κρίση αποτελεί έκφανση της γενικότερης
αβελτηρίας του πολιτικού συστήματος που παρέσυρε και την ελληνική κοινωνία.
Αποτέλεσμα της κρίσης είναι η αποδυνάμωση των πυλώνων ανάπτυξης, ιδιαιτέρως δε της
εκπαίδευσης και της έρευνας με ευνόητες αρνητικές συνέπειες στην παραγωγικότητα και
στην ανταγωνιστικότητα της εθνικής οικονομίας.
Η συντελούμενη κοινωνική και οικονομική αποδόμηση είναι πρωτοφανής και
αναμφισβήτητη. Κατά συνέπεια η κρίση μπορεί να αντιμετωπισθεί μόνον με τη συνειδητή
συνεισφορά όλων των πολιτών. Είναι μοναδική συγκυρία το κλείσιμο του κύκλου της
Μεταπολίτευσης να αποτελέσει μία πολλά υποσχόμενη αφετηρία εδραιωμένη σε νέες
βάσεις, με διαχρονικές αξίες, νέες συμπεριφορές και τη συνεπαγόμενη διόρθωση των
στρεβλώσεων. Η έννοια του πολιτικού κόστους πρέπει να εκλείψει και τη θέση της να
καταλάβει η αντίληψη και η προοπτική του κοινωνικού οφέλους.
Οι Πρυτανικές Αρχές των Ελληνικών Πανεπιστημίων δηλώνουν έτοιμες για τις αδήριτες
αλλαγές, οι οποίες απαιτούνται στο χώρο της Ανώτατης Εκπαίδευσης και επανειλημμένως
έχουν προταθεί στις κατά καιρούς πολιτικές ηγεσίες του Υπουργείου Παιδείας, χωρίς
δυστυχώς μέχρι σήμερα την ανάλογη ανταπόκριση. Οι αλλαγές που απαιτούνται άμεσα
πρέπει να αποβλέπουν στην ορθολογικότερη αξιοποίηση των διατιθέμενων πόρων, την
εγκατάλειψη των κακών πρακτικών, τη βέλτιστη λειτουργία και την αριστεία στα
Πανεπιστήμια. Χωρίς ριζικές αλλαγές στους θεσμούς που ρυθμίζουν την Εκπαίδευση και
την Έρευνα στη χώρα μας, οι οποίοι οφείλουν να προσαρμοστούν στα διεθνώς ισχύοντα
απαλλαγμένοι από λαϊκισμούς, θα είναι αδύνατον να ικανοποιηθεί το καθολικό αίτημα της
βιώσιμης ανάπτυξης της χώρας. Παρά την κρίση, η Παιδεία πρέπει να παραμείνει στην
ύψιστη προτεραιότητα ως ουσιαστική επένδυση για το μέλλον της χώρας.
Δηλώνουμε παρόντες σε αυτό το Εθνικό Προσκλητήριο.
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ
«Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού – καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και
αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις»

Το Σώμα χαιρετίζει το γεγονός ότι στο κατατεθέν νομοσχέδιο του Υπ.Π.Δ.Β.Μ.Θ έχουν
συμπεριληφθεί οι σημαντικότερες προτάσεις που έχουν διατυπωθεί από τη Σύνοδο των
Πρυτάνεων και Προέδρων Διοικουσών Επιτροπών των Ελληνικών ΑΕΙ.
Αποδέχεται τις ρυθμίσεις του Κεφαλαίου Δ που αφορούν σε Βελτιωτικές παρεμβάσεις στη
λειτουργία των Α.Ε.Ι. και αποφασίζει ομόφωνα να εισηγηθεί:
Ι. Την προσθήκη στο Σχέδιο Νόμου πρότερου Ψηφίσματός της Συνόδου των Πρυτάνεων και
Προέδρων Δ.Ε. των Ελληνικών ΑΕΙ που αφορά σε ζητήματα οικονομικής διαχείρισης των
ΕΛΚΕ, με τη μορφή του παρακάτω άρθρου.
ΑΡΘΡΟ ΧΧ
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 Ολομέλειας του, σε υποθέσεις από
καταλογιστικές πράξεις που εκδόθηκαν από οποιαδήποτε αιτία σε βάρος των
συλλογικών οργάνων διοίκησης των ΕΛΚΕ ή των υπευθύνων έργων ή σε βάρος
υπαλλήλων της οικονομικής διαχείρισης τούτων, μπορεί αυταπαγγέλτως ή
ύστερα από αίτηση του βαρυνομένου με τον καταλογισμό που 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 του
καταλογισθέντος κεφαλαίου και αν ακόμη υφίσταται ελαφρά αμέλεια αυτού.
Για την πιο πάνω μείωση ή απαλλαγή το δικαστήριο συνεκτιμά τον βαθμό
υπαιτιότητας του καταλογισθέντος, την προσωπική και οικογενειακή οικονομική
του κατάσταση, τη βαρύτητα της δημοσιονομικής παράβασης, τις συνθήκες
τέλεσής της και το επελθόν από αυτή αποτέλεσμα. Το δικαστήριο μπορεί να
απαλλάξει, επίσης, τον καταλογισθέντα από το συνολικό ποσό του
καταλογισμού, αν κρίνει ότι συνέτρεχε στο πρόσωπο του καταλογισθέντος
συγγνωστή πλάνη για το δημιουργηθέν έλλειμμα.

2. Οι ρυθμίσεις της προηγούμενης παραγράφου καταλαμβάνουν 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 εκδικάστηκαν αλλά
δεν έγινε η διάσκεψη του δικαστηρίου μέχρι την ισχύ του άρθρου αυτού.

ΙΙ. Την τροποποίηση στο Σχέδιο Νόμου της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του Ν. 3549/2007
ως εξής:
«2. Ο Γραμματέας του Ιδρύματος είναι πλήρους απασχόλησης και διορίζεται ή αν
πρόκειται για υπάλληλο Δημόσιας Υπηρεσίας ή Ν.Π.Δ.Δ. τοποθετείται, μετά από
προκήρυξη και εκλογή από τη Σύγκλητο του οικείου Πανεπιστημίου ή Συνέλευση
του οικείου Τ.Ε.Ι., με πράξη του Πρύτανη του οικείου Πανεπιστημίου ή του
Προέδρου του οικείου Τ.Ε.Ι. Η διαδικασία εκλογής και διορισμού ελέγχεται, ως προς
την νομιμότητά της, από τον Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και
Θρησκευμάτων. Στην περίπτωση που υπάλληλος Δημόσιας Υπηρεσίας ή Ν.Π.Δ.Δ.
επιλεγεί ως Γραμματέας Ιδρύματος Ανώτατης Εκπαίδευσης σύμφωνα με τις
διατάξεις του παρόντος άρθρου, με την τοποθέτησή του αποσπάται αυτοδίκαια στο
Ίδρυμα που έχει επιλεγεί. Ο χρόνος θητείας του ως Γραμματέας λογίζεται ως χρόνος
πραγματικής υπηρεσίας στην οργανική του θέση για κάθε συνέπεια. Σε περίπτωση
που ο Γραμματέας δεν εκλεγεί δεύτερη φορά ή δεν ανανεωθεί η θητεία του ή όταν
κατά τα προβλεπόμενα λήξει, επιστρέφει στην προηγούμενη υπηρεσία του.”
Τέλος, εξουσιοδοτεί Επιτροπή αποτελούμενη από τους: Χ. Βιτσιλάκη, Α. Λύτρα, Ν. Βαρότση
όπως διαβιβάσει στο Υπουργείο επιμέρους φραστικές και λοιπές προτεινόμενες
διορθώσεις επί του νόμου.
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Η Σύνοδος Πρυτάνεων θεωρεί ότι τα ΑΕΙ πρέπει να πρωτοστατήσουν στην πράσινη
ανάπτυξη με στόχο την ανεξαρτητοποίηση τους από συμβατικές πηγές ενέργειας
με την ανάπτυξη ενεργειακών πάρκων (αιολικά πάρκα, φωτοβολταϊκά πάρκα κλπ)
εντός των Πανεπιστημιουπόλεών τους και την προώθηση της περιβαλλοντικής
παιδείας . Στο πλαίσιο αυτό προτείνονται ορισμένες επί μέρους δράσεις.
• Να γίνει παρέμβαση από το Υπουργείο Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης προς
το Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής ώστε να
δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα στη ανταγωνιστική η μη χρηματοδότηση
δράσεων πράσινης ανάπτυξης των ΑΕΙ, όπως ενεργειακή εξοικονόμηση,
ανακύκλωση, και κυρίως εγκατάσταση ΑΠΕ (αιολικών, φωτοβολταϊκών,
κλπ.). Οι δράσεις αυτές, πέραν από τον παιδαγωγικό και ερευνητικό τους
χαρακτήρα, θα δημιουργήσουν έντονα πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα.
Προτείνεται να συμπεριληφθούν σχετικές διατάξεις στα δύο υπό
διαμόρφωση νομοσχέδια για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειες και την
Εξοικονόμηση Ενέργειας.
•

Το Υπουργείο Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης να κατευθύνει πόρους προς
την ανάπτυξη νέων προγραμμάτων σπουδών αλλά και ένταξης νέων
μαθημάτων στα υπάρχοντα, με περιβαλλοντικό χαρακτήρα, μέσα σε ένα
οργανωμένο και καλά σχεδιασμένο πλαίσιο. Επίσης, το ίδιο θα μπορούσε
να υλοποιηθεί και για την έρευνα.
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Με το υπ’ αριθμ. 2/90653/0020/15‐1‐2010 έγγραφό του το Γενικό Λογιστηρίο του
Κράτους προς διευκρίνιση της εφαρμογής του Ν.3794/2009, άρθρο 23 (ΦΕΚ 156 Α΄)
αναφέρει:
« Η κάλυψη κενών οργανικών θέσεων, είτε με νέους διορισμούς είτε με μετατάξεις
των ΑΕΙ της χώρας, εντάσσεται στον τετραετή ακαδημαϊκό ‐ αναπτυξιακό
προγραμματισμό».
Η ανωτέρω διευκρίνιση είναι σαφώς εκτός του πλαισίου του νόμου 3794/2009,
Άρθρο 23, το οποίο ορίζει:
«Θέσεις Ειδικού Εργαστηριακού και Διδακτικού Προσωπικού (ΕΕΔΙΠ) και Ειδικού
Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (ΕΤΕΠ) των Πανεπιστημίων καθώς και του
Ειδικού Τεχνικού Προσωπικού (ΕΤΠ) των ΤΕΙ, που κενώνονται για οποιαδήποτε
αιτία επαναπροκηρύσσονται εφόσον η πρόταση για την προκήρυξη ή πλήρωση των
θέσεων υποβάλλεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία εντός ενός (1) έτους από την
ημερομηνία που η θέση παραμένει κενή».
Ζητείται ως εκ τούτου η παρέμβαση της Ηγεσίας του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου
Μάθησης και Θρησκευμάτων για την άμεση εφαρμογή του Άρθρου 23, του Ν.
3794/2009. Επίσης να προχωρήσει το ήδη έτοιμο Προεδρικό Διάταγμα που
αναφέρεται σε αποσπάσεις, μετατάξεις και άδειες των μελών ΕΤΕΠ.
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Στο πλαίσιο προστασίας της περιουσίας των Πανεπιστημίων και της ασφάλειας των
προσώπων που νόμιμα βρίσκονται σε αυτή, έχει γίνει ήδη ή ζητηθεί από
Πανεπιστήμια η έγκριση σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου για ένα (1) έτος για
αριθμό φυλάκων – θυρωρών – νυχτοφυλάκων. Η δαπάνη παρότι προβλέπεται
πλήρως στον τακτικό προϋπολογισμό των Ιδρυμάτων, και έχει την έγκριση του
ΑΣΕΠ, παρατηρούνται σοβαρές δυσχέρειες και καθυστερήσεις στην υπογραφή των
συναρμοδίων Υπουργών ή μη πληρωμής ήδη διορισμένων φυλάκων από άρνηση
των επιτρόπων. Ζητείται η άμεση παρέμβαση της Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου
Μάθησης και Θρησκευμάτων για την έγκριση των συμβάσεων.
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Κάθε ΑΕΙ στο πλαίσιο του τετραετούς Ακαδημαϊκού – Αναπτυξιακού
προγραμματισμού για την επίτευξη της αποστολής και των ειδικότερων στόχων του,
έχει υπογράψει προγραμματική συμφωνία με την Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου
Μάθησης και Θρησκευμάτων που έχει δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβέρνησης. Δυστυχώς, παρά τη συμφωνία παρατηρούνται σημαντικές
καθυστερήσεις τόσο στην έγκριση τροποποιήσεων των Προγραμμάτων Δημοσίων
Επενδύσεων με δυνατότητα μεταφοράς κονδυλίων του 2009 στο οικονομικό έτος
2010, όσο και στην έκδοση των ΣΑΕ και ΣΑΜ με συνέπεια την απώλεια σημαντικών
πόρων των Πανεπιστημίων.
Ζητείται ως εκ τούτου η άμεση έγκριση των τροποποιήσεων του Π.Α.Ε. και η
έγκαιρη, το αργότερο εντός του Μαΐου, έκδοση των ΣΑΕ και ΣΑΜ 2010.
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Παρά την Προγραμματική Συμφωνία μεταξύ του Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου
Μάθησης και Θρησκευμάτων και των Πανεπιστημίων, σε αρκετά Πανεπιστήμια
επήλθε περικοπή του τακτικού Προϋπολογισμού 2009 κατά 10%. Η περικοπή αυτή,
καθώς και η περικοπή του Τακτικού Προϋπολογισμού 2010 όλων των
Πανεπιστημίων κατά 10% και η φημολογούμενη περαιτέρω περικοπή του 2010
κατά 10%, θα δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα στην στοιχειώδη εκτέλεση των
εκπαιδευτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων των Πανεπιστημίων.
Ζητείται από την Ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και
Θρησκευμάτων, η άμεση έναρξη διαλόγου με τα Πανεπιστήμια, για τον καθορισμό
της περικοπής του Τακτικού Προϋπολογισμού των Πανεπιστημίων χωρίς να
διακυβεύονται σε μεγάλο βαθμό η εκπαιδευτική και ερευνητική τους αποστολή.
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Στο κατατεθέν νομοσχέδιο «Αναβάθμιση του ρόλου του Εκπαιδευτικού » η περίπτωση γ
του άρθρου 31, παράγραφος 6, καταργεί τις αποσπάσεις για συνυπηρέτηση
εκπαιδευτικών συζύγων μελών ΔΕΠ.
Νομοσχέδιο:
Άρθρο 31, παράγραφος 6
Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου καταργούνται :
….. η παράγραφος 4 του άρθρου 6 του ν.3027/2002.
Τροποποιούμενες ‐ καταργούμενες διατάξεις : (σελ. 9)
10. Η διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 6 του ν. 3027/2002 (Α' 152), που καταργείται με
την περίπτωση γ της παραγράφου 6 του άρθρου 31 του σχεδίου νόμου, έχει ως εξής:
4. Οι εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που είναι σύζυγοι
μελών Δ.Ε.Π. Πανεπιστημίων ή Ε.Π.Α. Τ.Ε.Ι. μπορούν με αίτησή τους να αποσπώνται
κατά προτεραιότητα και για όσο χρόνο υπηρετεί το μέλος Δ.Ε.Π. ή Ε.Π., σε σχολικές
μονάδες του ΠΥΣΠΕ ή ΠΥΣΔΕ του νομού όπου είναι η έδρα του Τμήματος ή
Παραρτήματος
του
ΑΕΙ
στο
οποίο
υπηρετεί
ο/η
σύζυγός
τους».
*** Η παρ.4 αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 4 παρ.5 του Ν.3687/2008 (Α'159)
Η κατάργηση είναι άδικη, διότι παρόμοιες ρυθμίσεις εξακολουθούν να ισχύουν για
τους δημοσίους υπαλλήλους που είναι σύζυγοι στρατιωτικών και γενικά ένστολων
(Ν.2946/2001, άρθρο 21) ή σύζυγοι δικαστικών (Ν.1756/88, άρθρο 50, παρ.2), που
θεωρείται ότι δεν μπορούν, λόγω της υπηρεσιακής ιδιότητάς τους, να μετακινηθούν οι
ίδιοι και έχουν υποχρέωση διαμονής στην έδρα τους.

Η κατάργηση είναι αδικαιολόγητη. Οι αποσπάσεις συζύγων μελών ΔΕΠ σύμφωνα με τη
ρύθμιση του 3027/2002 πραγματοποιούνται σε σχολικές μονάδες. Επομένως η
ισχύουσα διάταξη δεν αντιβαίνει στο στόχο του υπουργείου για «μείωση των
αποσπάσεων σε διοικητικές θέσεις και για αξιοποίηση του εκπαιδευτικού δυναμικού
στις σχολικές μονάδες» και η κατάργησή της δεν τον εξυπηρετεί.
Ζητείται:
(1) Να διαγραφεί ο εδάφιο γ, του άρθρου 31, παράγραφος 6


(2) Να προστεθεί στο ίδιο άρθρο 31, μια παράγραφος 7, με το ακόλουθο περιεχόμενο:
Α

Η παράγραφος 4 του άρθρου 6 του Ν. 3027/2002 (ΦΕΚ 152 ) όπως ισχύει
αντικαθίσταται
ως
εξής:
«Εκπαιδευτικοί
πρωτοβάθμιας
ή
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που είναι σύζυγοι µελών ΔΕΠ
Πανεπιστημίων ή ΕΠ ΑΤΕΙ μπορούν µε αίτησή τους να αποσπώνται κατά
προτεραιότητα και για όσο χρόνο υπηρετεί το µέλος ΔΕΠ ή ΕΠ σε σχολικές
μονάδες της πόλης όπου είναι η έδρα του Τμήματος ή Παραρτήματος του
Πανεπιστημίου ή ΑΤΕΙ στο οποίο υπηρετεί ο/η σύζυγός τους». Η
Α

παράγραφος 5 του άρθρου 4 του Ν. 3687/2008 (ΦΕΚ 159 ) καταργείται.

1

63η ΣΥΝΟΔΟΣ ΠΡΥΤΑΝΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΩΝ Δ.Ε
ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ
Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Κως 30/4‐1/5/2010
ΨΗΦΙΣΜΑ 9
Δράσεις για το «Ψηφιακό Πανεπιστήμιο»
Η Σύνοδος των Πρυτάνεων αντιλαμβανόμενη το σημαντικό ρόλο των Τεχνολογιών
Πληροφορικής και Επικοινωνιών στο σύγχρονο Πανεπιστήμιο θεωρεί απαραίτητη τη
χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ των παρακάτω δράσεων που αφορούν την Γ΄ θμια
εκπαίδευση και στοχεύουν στη δημιουργία του «Ψηφιακού Πανεπιστημίου». Η εν
λόγω χρηματοδότηση κρίνεται ιδιαίτερα καθοριστική για την Γ’ θμια εκπαίδευση
καθώς ψηφιακές δράσεις μεγάλης κλίμακας έχουν να χρηματοδοτηθούν από το Β'
ΚΠΣ.
Οι προτεινόμενες δράσεις εστιάζουν στα ακόλουθα:
1. Ανάπτυξη ψηφιακών υπηρεσιών για την υποστήριξη της εκπαίδευσης και
της έρευνας. H δράση αυτή περιλαμβάνει τις εξής υπηρεσίες: υπηρεσία
βιντεοδιάσκεψης υψηλής ανάλυσης, υπηρεσίες αξιολόγησης, ανάδρασης
και δημοσκοπήσεων, υπηρεσία ευρυζωνικής ασφαλούς πρόσβασης (Gigabit
Ethernet), ασύρματη πρόσβαση, υπηρεσίες διάθεσης εφαρμογών και
υπολογιστικών πόρων κατά απαίτηση, αναβάθμιση βασικών δικτυακών
υπηρεσιών κλπ.
2. Ανάπτυξη ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού που περιλαμβάνει: α)
δημιουργία ψηφιακών μαθημάτων με στόχο
τη υλοποίηση μιας
«Ηλεκτρονικής Τάξης» για κάθε διδασκόμενο μάθημα στα ελληνικά
Πανεπιστήμια και ΤΕΙ, β) βιντεοσκόπηση διαλέξεων που πραγματοποιούνται
στα πλαίσια των ακαδημαϊκών δραστηριοτήτων των ιδρυμάτων και
δημοσιοποίηση αρχείων βίντεο στο διαδίκτυο και γ) ζωντανή μετάδοση
μαθημάτων και καταγραφή τους.
3. Ανάπτυξη Πληροφοριακών Συστημάτων Διοίκησης που αφορά στην
ανάπτυξη ενιαίου σημείου πρόσβασης των φοιτητών, προσωπικού και
πολιτών στις ψηφιακές υπηρεσίες.
4. Βελτίωση ανθρώπινου δυναμικού που αφορά στην επιμόρφωση
προσωπικού στη χρήση ΤΠΕ και εξειδικευμένη κατάρτιση και ενημέρωση
των στελεχών ΤΠΕ σε θέματα τεχνολογιών αιχμής
Ενδεικτικός Προϋπολογισμός των παραπάνω δράσεων:
•
•
•

Ε.Π Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση: 39.000.000 €
Ε.Π Ψηφιακή Σύγκλιση: 75.000.000 €
Ε.Π Διοικητική Μεταρρύθμιση: 5.000.000 €

