65η ΣΥΝΟΔΟΣ ΠΡΥΤΑΝΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΩΝ Δ.Ε. ΤΩΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ
Πανεπιστήµιο Κρήτης
22-23 Οκτωβρίου 2010
ΨΗΦΙΣΜΑ 1
H Σύνοδος των Πρυτάνεων έλαβε γνώση του κειµένου διαβούλευσης,
που για πρώτη φορά κατατέθηκε απ΄ ευθείας σε αυτήν, από το Υπουργείο
Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων για την έναρξη του
διαλόγου σχετικά µε το θεσµικό πλαίσιο για το δηµόσιο Πανεπιστήµιο.
Η Σύνοδος αντιµετωπίζει το προς διαβούλευση κείµενο µε ιδιαίτερη
επιφύλαξη, δεδοµένου ότι εκτός των άλλων εγείρονται σοβαρά θέµατα
συνταγµατικότητας σε προτεινόµενες θέσεις. Μια πραγµατική βάση
συζήτησης για τη Σύνοδο θα ήταν η πλήρης κατοχύρωση της
αυτοδιοίκησης των Πανεπιστηµίων και η διασφάλιση του δηµόσιου
χαρακτήρα τους. Η επιδίωξη µεγαλύτερης αποτελεσµατικότητας στην
οργάνωση και λειτουργία των Πανεπιστηµίων επιτυγχάνεται µε όρους
δηµοκρατίας και ακαδηµαϊκών αρχών. Η Σύνοδος γνωρίζει σε βάθος τα
προβλήµατα που αντιµετωπίζει σήµερα το Ελληνικό Δηµόσιο
Πανεπιστήµιο: τα εντεινόµενα οικονοµικά προβλήµατα των Ιδρυµάτων,
οι χρόνιες ελλείψεις σε ακαδηµαϊκό, διοικητικό και τεχνικό προσωπικό
καθώς και σε υποδοµές, η έλλειψη σταθερής και αξιόπιστης πολιτικής
υποστήριξης της έρευνας συνθέτουν το σηµερινό τοπίο.
Η Σύνοδος αποκρούει φαινόµενα συκοφάντησης του Ελληνικού
Δηµόσιου Πανεπιστηµίου που κλιµακώνονται καθηµερινά και
διαµορφώνουν συνθήκες απαξίωσής του.
Λαµβάνοντας υπόψη τα θετικά στοιχεία της µεταρρύθµισης που
προκύπτουν από τις µέχρι σήµερα προτάσεις, η Σύνοδος δεσµεύεται να
επεξεργαστεί και να καταθέσει στο προσεχές διάστηµα, ολοκληρωµένη
πρόταση που θα αφορά στην ανασυγκρότηση του Πανεπιστηµίου µε
γνώµονα το συµφέρον της Παιδείας και της Ελληνικής Κοινωνίας.
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Ψήφισµα 2
H 65η Σύνοδος Πρυτάνεων αποφάσισε σύµφωνα µε την εισήγηση της 50ης Συνόδου
Προέδρων και Γραµµατέων των Επιτροπών Ερευνών των Ελληνικών Πανεπιστηµίων, να
υιοθετήσει τις αρχές της Ευρωπαϊκής Χάρτας των Ερευνητών και του Κώδικα
Δεοντολογίας στην Πρόσληψη των Ερευνητών ως ένα εργαλείο για την ανάπτυξη µιας
ελκυστικής και ανοικτής ευρωπαϊκής αγοράς εργασίας για τους ερευνητές. Η Σύνοδος
Πρυτάνεων προτρέπει τα Ελληνικά Α.Ε.Ι. να προσυπογράψουν τις αρχές της Χάρτας των
Ερευνητών και του Κώδικα Δεοντολογίας και να τις εντάξουν στις λειτουργία τους σύµφωνα
µε το θεσµικό τους πλαίσιο και τις προβλεπόµενες διαδικασίες τους.
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Η	
  Σύνοδος	
  θεωρεί	
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  πρέπει	
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  συνεχιστούν	
  απρόσκοπτα	
  οι	
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  δοκιμασία	
  τις	
  διεθνείς	
  συνεργασίες	
  των	
  ελληνικών	
  Πανεπιστημίων.	
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Η Σύνοδος των Πρυτάνεων σχετικά µε το υπό προκήρυξη πρόγραµµα
για µεταδιδάκτορες ερευνητές ζητά:
1. Οι προτάσεις να υποβάλλονται από τους Επιστηµονικούς
υπεύθυνους εκ µέρους των Πανεπιστηµίων και όχι από τους
υποψήφιους µεταδιδάκτορες.
2. Η ενθάρρυνση των µεταδιδακτόρων ερευνητών να υλοποιούν,
δηλαδή, σηµαντικό µέρος του ερευνητικού έργου στο εξωτερικό,
βρίσκεται κατ’ αρχήν σε θετική κατεύθυνση, αλλά πρέπει να
αντιστραφεί ώστε το µεγαλύτερο µέρος (2/3) να υλοποιείται στα
Ελληνικά Α.Ε.Ι.
3. Η µετακίνηση των υποψηφίων µεταδιδακτόρων µπορεί να
γίνεται και µεταξύ των Τµηµάτων του ιδίου Α.Ε.Ι., αφού ο
φορέας απονοµής των διδακτορικών διατριβών είναι τα Τµήµατα
και όχι τα Πανεπιστήµια.
4. Η καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προτάσεων πρέπει
να παραταθεί µέχρι 20-12-2010, ώστε να γίνουν οι απαραίτητες
αλλαγές στους όρους της προκήρυξης.
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Nέες Ρυθµίσεις Οικονοµικής Διαχείρισης των Ν.Π.Δ.Δ. και επίδραση στη
λειτουργία των Ειδικών Λογαριασµών Έρευνας
Η Σύνοδος Πρυτάνεων σχετικά µε τις απαιτήσεις που προκύπτουν από πρόσφατες
εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, του Υπουργείου Οικονοµικών και ιδίως
του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους και πιο ειδικά για :
(α) τις πληρωµές των δαπανών των προγραµµάτων ΕΣΠΑ από την Τράπεζα της
Ελλάδος,
(β) την ένταξη στην Ενιαία Αρχή Πληρωµής,
(γ) το πρόγραµµα «Διαύγεια»
εκφράζει ανησυχίες για τις δυσλειτουργίες που θα δηµιουργηθούν στην οικονοµική
διαχείριση των Ν.Π.Δ.Δ. άρα και στην υλοποίηση έργων µέσω των Ειδικών
Λογαριασµών Κονδυλίων Έρευνας (π.χ. καθυστερήσεις πληρωµών, ζητήµατα
προσωπικών δεδοµένων) και ζητά την αναβολή της εφαρµογής τους για εύλογο
χρονικό διάστηµα προκειµένου τα Πανεπιστήµια να συζητήσουν µε τους αρµόδιους
φορείς τα προβλήµατα που δηµιουργούνται και να συµβάλλουν στην εξεύρεση των
κατάλληλων λύσεων.
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Η Σύνοδος θεωρεί ότι η σχεδιαζόµενη υποχρεωτική παράδοση των
πανεπιστηµιακών αυτοκινήτων άνω των 1400 κ.ε. στον ΟΔΔΥ είναι όχι µόνο
αλυσιτελής, αλλά θα δηµιουργήσει χωρίς λόγο επιπλέον κόστος στα ΑΕΙ, καθώς θα
υποχρεωθούν να προµηθευτούν καινούργια αυτοκίνητα, εν µέσω οικονοµικής κρίσης
και τεράστιων περικοπών στους τακτικούς προϋπολογισµούς.
Η Σύνοδος προτείνει το µέτρο της προµήθειας αυτοκινήτων µικρότερου
κυβισµού να ισχύσει µόνο στην περίπτωση που τα ΑΕΙ έχουν ανάγκη προµήθειας
νέου αυτοκινήτου ή/και οικειοθελώς αποσύρουν ένα παλαιότερο.
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  H	
  65η	
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