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.
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