
 

 

Απόφαση του διευρυµένου Συντονιστικού Οργάνου της Συνόδου των Πρυτάνεων, 

της 11-9-2013 

1. Τη στιγµή που όλες οι διεθνείς κατατάξεις τοποθετούν τα ελληνικά 

πανεπιστήµια µεταξύ των καλύτερων του κόσµου, παρά την οικονοµική κρίση 

που µαστίζει τη χώρα και παρά τις µεγάλες ελλείψεις των ελληνικών 

ιδρυµάτων σε προσωπικό και υποδοµές, είναι απορίας άξιο ότι γίνεται µία 

προσπάθεια αποδυνάµωσης των ΑΕΙ της χώρας, µέσω της αποµάκρυνσης από 

αυτά του ήδη ελάχιστου υποστηρικτικού προσωπικού τους. 

2. Τα ελληνικά πανεπιστήµια δεν έχουν πλεονάζον προσωπικό, αλλά αντίθετα 

λειτουργούν µε µεγάλα κενά και ελλείψεις. Αυτό αποδεικνύεται από τα διεθνή 

συγκριτικά στοιχεία που παρουσιάζουν την αναλογία διοικητικών υπαλλήλων 

προς εκπαιδευτικό προσωπικό και προς φοιτητές σε πανεπιστήµια της 

Ευρώπης και των ΗΠΑ, σύµφωνα µε τα οποία τα ελληνικά ΑΕΙ υστερούν 

σηµαντικά σε στελέχωση. 

3. Είναι λοιπόν απορίας άξιο ότι χωρίς καµία αξιολόγηση των διοικητικών 

δοµών των πανεπιστηµίων και κατά εντελώς αυθαίρετο τρόπο αποφασίστηκε 

ότι σε αυτά υπάρχει ένας αριθµός 1.500 πλεοναζόντων διοικητικών 

υπαλλήλων, οι οποίοι και πρέπει να τεθούν σε άµεση διαθεσιµότητα. 

4. Τα πανεπιστήµια έχουν ζητήσει από την Πολιτεία, η αξιολόγηση των 

διοικητικών δοµών τους να προχωρήσει άµεσα, µε τον ορθόδοξο όµως τρόπο, 

αυτόν που πρότεινε το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθµισης την 

προηγούµενη χρονιά, στην προκήρυξη του σχετικού προγράµµατος µε 

χρηµατοδότηση ΕΣΠΑ, γνωστού και ως «Πρόσκληση 56». Ζητείται λοιπόν 

ακόµη µία φορά από την Πολιτεία να επισπεύσει τους ρυθµούς ανάθεσης του 

προγράµµατος αυτού στα πανεπιστήµια, προκειµένου να ξεκινήσει άµεσα, η 

µε επιστηµονική µεθοδολογία, αξιολόγηση των δοµών τους. 

5. Αν παρόλα αυτά υπάρξει επιµονή στην προτεινόµενη ανορθόδοξη «fast track» 

διαδικασία αξιολόγησης, τα πανεπιστήµια και πάλι θα ανταποκριθούν. Και 

αυτό γιατί όποια µέθοδος αξιολόγησης και αν εφαρµοστεί, αυτό που θα 

αποκαλυφθεί δεν µπορεί να είναι άλλο από την αλήθεια, ότι δηλαδή τα 

ελληνικά πανεπιστήµια λειτουργούν µε µεγάλα κενά και ελλείψεις στο 

προσωπικό τους.  



 

 

6. Το Προεδρείο της Συνόδου των Πρυτάνεων των ελληνικών ΑΕΙ, µετά από 

εκτεταµένη συζήτηση του διευρυµένου Συντονιστικού του Οργάνου και 

εκτιµώντας τον επείγοντα και οριακό χαρακτήρα της κατάστασης και την 

ανάγκη συντονισµού και ενιαίας δράσης όλων των πανεπιστηµίων : 

§ Έχει ήδη ζητήσει συνάντηση µε την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου 

Παιδείας και ευελπιστεί στην άµεση ανταπόκρισή της 

§ Θα επιδιώξει συνάντηση µε τους πολιτικούς αρχηγούς  

§ Προγραµµατίζει συνέντευξη τύπου την Δευτέρα 16 Σεπτεµβρίου 2013  και 

ώρα 12:00 στην Αθήνα. 

§ Συγκαλεί έκτακτη συνεδρίαση της Συνόδου των Πρυτάνεων, την Τρίτη 17 

Σεπτεµβρίου 2013 και ώρα 14:00 στις εγκαταστάσεις του ΕΜΠ, στο 

Λαύριο, µε µόνο θέµα: «Διαθεσιµότητα διοικητικού προσωπικού στα ΑΕΙ 

- Περαιτέρω ενέργειες και δράσεις.» 

7. Η επιλογή της αποδυνάµωσης των ελληνικών πανεπιστηµίων είναι επιλογή 

αυτοκαταστροφική για τη χώρα. Αποδυναµώνοντας τα ελληνικά 

πανεπιστήµια στην πραγµατικότητα αποδυναµώνεται η πορεία της χώρας 

προς την οικονοµική ανάπτυξη και την ευηµερία. Για το λόγο αυτό το 

Προεδρείο της Συνόδου των Πρυτάνεων θεωρεί επιτακτική την ανάγκη 

άµεσης συνάντησης µε τον Πρωθυπουργό της χώρας.  


