
https://newpost.gr/

 Publication date: 16/07/2022 08:15

 Alexa ranking (Greece): 278

 link

Εθνική Αρχή Διαφάνειας: Ξεκινάνε δουλειά οι... σύμβουλοι ακεραιότητας
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Οι σύμβουλοι αξιολογούνται και ελέγχονται πειθαρχικά από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας και
όχι από τον επικεφαλής του φορέα, στον οποίο ασκεί τις αρμοδιότητές του, κάτι που
διασφαλίζει περαιτέρω την ανεξαρτησία τους.
Εχοντας ως πρότυπο καλές διεθνείς πρακτικές του δημόσιου αλλά και του ιδιωτικού τομέα,
συμπεριλαμβανομένων και διεθνών οργανισμών, όπως ο ΟΗΕ και ο ΟΟΣΑ, οι σύμβουλοι
ακεραιότητας εισάγονται στην ελληνική Δημόσια Διοίκηση, στο πλαίσιο της υλοποίησης του
Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς.
Είναι δε, κομμάτι του Εθνικού Συστήματος Ακεραιότητας και δομικό στοιχείο του Συστήματος
Εσωτερικού Ελέγχου, τα οποία παρουσιάστηκαν χθες από τον υπουργό Εσωτερικών Μάκη
Βορίδη και τον διοικητή της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας (ΕΑΔ), Αγγελο Μπίνη.
Οπως εξηγεί στα «ΝΕΑ» ο διοικητής της ΕΑΔ κεντρική αποστολή του συμβούλου ακεραιότητας
είναι η διασφάλιση ενός συνεκτικού πλαισίου προστασίας εργαζομένων που διαπιστώνουν,
υφίστανται τις συνέπειες ή επιθυμούν να αναφέρουν παραβιάσεις ακεραιότητας.
«Είναι αυτός που θα υποδέχεται και θα αξιολογεί τις καταγγελίες. Θα είναι δηλαδή υπεύθυνος
παραλαβής και αξιολόγησης αναφορών, στην πράξη, δηλαδή, θα χειρίζεται τον εσωτερικό
δίαυλο αναφορών – καταγγελιών που υποχρεωτικά θα έχουν όλοι οι δημόσιοι φορείς.
Παράλληλα, όμως, θα κατέχει και συμβουλευτικό ρόλο, καθώς θα παρέχει συμβουλές σε
θέματα ηθικής και ακεραιότητας προς τους υπαλλήλους, όπως είναι για παράδειγμα η πολιτική
δώρου, η σύγκρουση συμφερόντων ή η παρενόχληση».
Τι προβλέπει ο σχεδιασμός
Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, πρόκειται να τοποθετηθεί ένας σύμβουλος σε κάθε φορέα του
Δημοσίου – συμπεριλαμβανομένων των υπουργείων, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης
αλλά και της ίδιας της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας – ενώ στην περίπτωση φορέων, με μεγάλο
αριθμό εργαζομένων, θα εξετάζεται η τοποθέτηση περισσότερων του ενός συμβούλων.
Ηδη, πάντως, οι πρώτοι σύμβουλοι ακεραιότητας είναι έτοιμοι να τοποθετηθούν. Εχει εγκριθεί
η σύσταση αυτοτελών γραφείων συμβούλων ακεραιότητας στην Περιφέρεια Κρήτης, την
Εθνική Αρχή Διαφάνειας, το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας αλλά
και τους δήμους Χαλκιδέων και Μυκόνου. Μάλιστα, σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία
στελέχωσης για την Περιφέρεια Κρήτης και το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής.
Τον νέο αυτό επαγγελματικό ρόλο, με τριετή θητεία, μπορούν να αναλάβουν αποκλειστικά και
μόνο οι ήδη υπηρετούντες δημόσιοι υπάλληλοι. Και μάλιστα, μπορεί οι σύμβουλοι να μην
προέρχονται από τον φορέα, στον οποίο τοποθετούνται. Ωστόσο, δεν πρόκειται για άλλον ένα
μηχανισμό ελέγχου.
«Θα είναι ο άνθρωπος που θα αποσαφηνίζει τα γκρίζα σημεία. Δεν είναι δουλειά του η έρευνα,
αν φτάσει μια καταγγελία στα χέρια του, θα τη διαβιβάσει στις αρμόδιες Αρχές, είτε αυτές είναι
η Αστυνομία είτε η ΕΑΔ, για τη διερεύνησή της», προσθέτει ο κ. Μπίνης.
Θα πρέπει να τονιστεί πως οι σύμβουλοι αξιολογούνται και ελέγχονται πειθαρχικά από την
Εθνική Αρχή Διαφάνειας και όχι από τον επικεφαλής του φορέα, στον οποίο ασκεί τις
αρμοδιότητές του, κάτι που διασφαλίζει περαιτέρω την ανεξαρτησία τους.
Αξίζει να σημειωθεί πως οι σύμβουλοι ακεραιότητας λαμβάνουν σχετική πιστοποίηση από το
Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ), το οποίο έχει ήδη εκπονήσει
τρεις κύκλους του προγράμματος «Πιστοποίησης Επαγγελματικής Επάρκειας Συμβούλων
Ακεραιότητας», σε συνεργασία με το υπουργείο Εσωτερικών και την ΕΑΔ, και έχουν
καταρτιστεί συνολικά 75 υπάλληλοι ενώ 52 έλαβαν πιστοποίηση.
 

https://newpost.gr/ellada/62d246b912b1ac5e605af27d/ethniki-arhi-diafaneias-xekinane-doyleia-oi-symvoyloi-akeraiotitas


https://www.nextdeal.gr/

 Publication date: 18/07/2022 10:43

 Alexa ranking (Greece): 2002

 link

Η Τέχνη της Σύνδεσης: Συνδέσου με τον εαυτό σου - Συνδέσου με τον κόσμο
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ένα σημαντικό βιβλίο της Αγγελικής Αριάδνης Βούλγαρη
Φανταστείτε ένα παγκόσμιο black out! Μια κατάσταση στην οποία όλο το δίκτυο της ηλεκτρικής
ενέργειας έχει σβήσει. Για την ακρίβεια το φως έχει σβήσει, το δίκτυο παραμένει εκεί και
περιμένει να τροφοδοτηθεί με την γνωστή σε όλους μας ενέργεια που ονομάζεται ηλεκτρισμός.
Κοιτάτε γύρω σας και τι βλέπετε; Σκοτάδι.
Τώρα ας φανταστούμε ένα αντίστοιχο σβηστό αόρατο δίκτυο που συγκρατεί συνδεδεμένα με
κάποιο μαγικό τρόπο όλα τα πλάσματα πάνω στη Γη. Και σε αυτό το σημείο ας αναρωτηθούμε:
Ποια είναι αυτή η ενέργεια που χρειάζεται να διαπεράσει το «αόρατο» αυτό δίκτυο που μας
διατηρεί συνδεδεμένους προκειμένου να επανέλθει το Φως στις ζωές μας; Είναι τελικά κάτι
τόσο θεωρητικό και άπιαστο;
Τι είναι αυτό που λείπει από τον τρόπο που αλληλεπιδρούμε με τους συνανθρώπους μας και
συνεχίζουμε να αισθανόμαστε αποκομμένοι και μόνοι;
Ποια είναι τα πρακτικά οφέλη που βιώνουμε όταν οι συνδέσεις μας, μετατραπούν σε «εμπειρίες
σύνδεσης» και πώς μαθαίνουμε να δημιουργούμε κάτι τέτοιο;
Οι απαντήσεις ήρθαν από τρία διαφορετικά πεδία. Από το πεδίο της Τέχνης, της Ψυχολογίας
και από το χώρο της Πνευματικότητας. Κάθε εμπειρία με οδηγούσε σε μια ψυχολογική έννοια
και κάθε έννοια σε μια πνευματική αρχή. Το γεγονός αυτό, μαζί με την πίστη μου ότι θα
μπορούσαν να επωφεληθούν πολύ περισσότεροι άνθρωποι αν όλο αυτό γινόταν ένα σύστημα,
οδήγησε στη συγγραφή της μεθόδου που κρατάτε στα χέρια σας. Αυτό που ξεκίνησε ως
καταγραφή ιδιαίτερων βιωμάτων από τη δράση μου ως καλλιτέχνιδα και εκπαιδεύτρια
προγραμμάτων κοινωνικής ενδυνάμωσης σε δομές και ιδρύματα, σύντομα μετατράπηκε σε μια
χρήσιμη εργαλειοθήκη κοινωνικών δεξιοτήτων.
«Η Τέχνη της Σύνδεσης» αποτελεί μια ολιστική μέθοδο που μπορεί να αξιοποιηθεί από όσους
αισθάνονται ότι κάτι δεν πάει καλά στον κόσμο αυτό, όσους νιώθουν κάποιες φορές «ξένοι» και
οραματίζονται μια ανθρωπότητα που το δίκτυο που μας συνδέει δεν ζει στην σφαίρα των
φαντασίας, αλλά της πραγματικότητας και μπορεί να υλοποιηθεί με εξάσκηση συγκεκριμένων
δεξιοτήτων που όλοι κατέχουμε και απλά δεν έχουμε εκπαιδευτεί στην αποτελεσματική χρήση
τους. Γιατί η σύνδεση με τον συνάνθρωπο την εποχή που διανύουμε γίνεται όλο και πιο
απαραίτητη. Γιατί μόνο ο άνθρωπος μπορεί να υπηρετήσει τον άνθρωπο και μέσα από αυτό να
εκπληρώσει την αποστολή του στη Γη.
Το βιβλίο διατίθεται μέσω της ιστοσελίδας των Εκδόσεων στον σύνδεσμο:
www.iwrite.gr/bookstore/vivlio-meleti-psychologia-aftoveltiosi-i-texni-tis-sindesis-ekdoseis-iwrite/ και
σε επιλεγμένα βιβλιοπωλεία.
Ποια είναι η Αγγελική Aριάδνη Βούλγαρη 
Είναι απόφοιτος του τμήματος Συντήρησης Αρχαιότητων και Έργων Τέχνης της Σχολής
Γραφικών και Καλλιτεχνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Κατόπιν,
ολοκληρώνει τις σπουδές της στο θέατρο, στη Δραματική σχολή του Ωδείου Αθηνών. 
Έχει ασχοληθεί σχεδόν αποκλειστικά με τη ψυχοκοινωνική στήριξη ευάλωτων ομάδων μέσα
από τις τέχνες. Έχει ιδρύσει μη κερδοσκοπικούς ανθρωπιστικούς οργανισμούς με αντικείμενο
την εμψύχωση παιδιών, ατόμων με αναπηρίες και ηλικιωμένων μέσα από θεατρικές
παραστάσεις και μουσικοκινητικά προγράμματα ψυχικής ενδυνάμωσης και κοινωνικής
ένταξης. 
Έχει εκπαιδευτεί στην παιδαγωγική Waldorf, την αρχιτεκτονική σώματος και φωνής (Gemetzaki
method), τη μέθοδο ενδυνάμωσης κοινωνικών δεξιοτήτων για παιδιά (Zimbaloo method), ενώ
όλες της οι επιμορφώσεις σχετίζονται με τις νεότερες τάσεις της θετικής ψυχολογίας που έχουν
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στόχο την ανάπτυξη του ανθρώπου σε πεδία όπως ειναι η ενσυνειδητότητα, η ευεξία και η
αυτοβελτίωση κ.α.
Από το 2010  έχει εργαστεί ως ηθοποιός-εμψυχώτρια και ως συντονίστρια ψυχοκοινωνικών
προγραμμάτων μέσα από την τέχνη σε όλα τα νοσοκομεία Παίδων της Αττικής (Αγία Σοφία,
Αγλαία Κυριακού, Παίδων Πεντέλης, Ογκολογική Μονάδα Παίδων ΕΛΠΙΔΑ), σε φορείς ειδικής
αγωγής, ιδρύματα παιδικής προστασίας, καθώς και σε μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων και
κέντρα αποκατάστασης στην Αθήνα και την επαρχία. Έχει πραγματοποιήσει πάνω από 1000
παραστάσεις και εξειδικευμένα προγράμματα και έχει συνδεθεί με περισσότερους από 10.000
ανθρώπους ηλικιωμένους, παιδιά, νοσηλευτές,ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς,
γιατρούς. 
Έχει βραβευτεί από την Πρόεδρο του ΕΛΠΙΔΑ Μαριάννα Βαρδινογιάννη καθώς και από τον
Πανθεσσαλικό Σύλλογο Ατόμων με πολλαπλή σκλήρυνση για την προσφορά της.
Μετά τη 10ετή δράση της δημιουργεί την «Τέχνη της Σύνδεσης», έναν οδηγό για οποιονδήποτε
θέλει να να αξιοποιήσει τον εαυτό του στην ολότητά του, μια ολιστική μέθοδο δεξιοτήτων ζωής
που μπορεί να αξιοποιηθεί από όσους έρχονται σε συστηματική επαφή με ανθρώπους
ευάλωτους ή μη. Σήμερα εργάζεται ως σύμβουλος ψυχικής ενδυνάμωσης και αυτοανάπτυξης
υλοποιώντας εκπαιδεύσεις και προσωπικές συνεδρίες σε άτομα και οργανισμούς.
Η πίστη της ότι η ελπίδα στις ανθρώπινες ψυχές μπορεί και πρέπει να παραμείνει ζωντανή και
η πεποίθηση της ότι όλοι μπορούμε να κάνουμε κάτι γι’αυτό, αποτελούν τους βασικούς άξονες
του έργου της.
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Το αγαπημένο σουβλάκι του Hoocut ήρθε και στα νότια
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Το Hoocut, το δημιούργημα των αδελφών Λιάκου, Κλεομένη Ζουρνατζή, Νίκου Καραθάνου και
Περικλή Κοσκινά που επαναπροσδιόρισε τόσο την ίδια την έννοια που είχε μέχρι εκείνη τη
στιγμή το σουβλάκι όσο και τον τρόπο με τον οποίο το καταναλώνουμε, έφτασε και στα νότια
και συγκεκριμένα στη Νέα Σμύρνη.
19/07/2022
Κείμενο:
Nou-Pou.gr
Έπειτα από μια επιτυχημένη πορεία 4 χρόνων το Hoocut, το πιο αγαπημένο «πρόχειρο» 
φαγητό της πόλης επεκτείνεται δυναμικά, καθώς δύο ολοκαίνουρια καταστήματα: Ένα στα
νότια προάστια και συγκεκριμένα στη Νέα Σμύρνη και σύντομα στο Περιστέρι, τα οποία
έρχονται να συμπληρώσουν το flagship κατάστημα της πλατεία Αγίας Ειρήνης.
Το δημιούργημα των αδελφών Λιάκου, Κλεομένη Ζουρνατζή, Νίκου Καραθάνου και Περικλή
Κοσκινά επαναπροσδιόρισε τόσο την ίδια την έννοια που είχε μέχρι εκείνη τη στιγμή το
σουβλάκι όσο και τον τρόπο με τον οποίο το καταναλώνουμε. Η αληθινή πίτα όπως την
οραματίστηκαν, ως ένα απόλυτα θρεπτικό, ισορροπημένο και πλήρες γεύμα δημιουργήθηκε το
2018 και από τότε, τα διάσημα κόκκινα τραπεζάκια φιλοξενούν κόσμο από όλα τα σημεία της
Αθήνας.
Πλέον, οι φανατικοί ακόλουθοι του Hoocut μπορούν να απολαύσουν το αγαπημένο τους
τυλιχτό από το Σάββατο 16 Ιουλίου και κάθε μέρα, από το νέο του πόστο στη Νέα Σμύρνη, ενώ
και το κατάστημα στην πλ. Αγίας Ειρήνης συνεχίζει να φιλοξενεί τους fanτου κέντρου. Σε έναν
ευρύχωρο χώρο στήθηκε για άλλη μια φορά η μαγική κουζίνα του Hoocut όπως τη γνωρίζουμε,
να εξυπηρετεί γενναιόδωρα τους μαγείρους που φτιάχνουν από την αρχή το προϊόν με τις
καλύτερες προδιαγραφές για να το προσφέρουν στον πελάτη. Πρωταγωνιστής σε αυτή τη
διαδικασία πάντα το τεράστιο θερμαινόμενο τραπέζι, ακριβώς στο κέντρο της κουζίνας, να
μαρτυρά όλη εκείνη τη διαδικασία παρασκευής στα μάτια του πελάτη: Διαχείριση πρώτης ύλης,
κοπές, ψήσιμο του κρέατος.
Η πίτα
Τι σημαίνει όμως αληθινή πίτα; Μια πίτα φτιαγμένη στο χέρι, ανάλαφρη, τραγανή αλλά και
αφράτη που αγκαλιάζει διαλεχτά υλικά, ολόφρεσκα και ποιοτικά, δημιουργώντας το πιο comfort
ελληνικό φαγητό. Γρήγορα; Ναι. Βιαστικά; Όχι.
Το κρέας
Το επιτυχημένο δίδυμο των αδελφών Λιάκου πήγε ένα βήμα παραπέρα και δημιούργησε ένα
παρασκευαστήριο επεξεργασίας κρεάτων με την ονομασία Metameat, προκειμένου να
πλαισιώσει ολιστικά το εγχείρημα που λέγεται αληθινό σουβλάκι. Η εμμονή τους στην
ποιότητα, στην ισορροπία της γεύσης των πρωτογενών συστατικών, στη σωστή επεξεργασία
του κρέατος, τους οδήγησε στην ανάγκη δημιουργίας ενός πλήρως εξοπλισμένου
παρασκευαστηρίου κρέατος, οι ποιοτικοί έλεγχοι του οποίου έχουν ανατεθεί στο
μικροβιολογικό εργαστήριο του τμήματος Τεχνολογίας Τροφίμων του Πανεπιστημίου Δυτικής
Αττικής. Το Metameat είναι ο αποκλειστικός προμηθευτής κρέατος του Hoocut. Με τον τρόπο
αυτό επιτυγχάνεται ο απόλυτος έλεγχος ποιότητας, τεχνογνωσίας, ασφάλειας της πρώτης
ύλης.
Το Hoοcut αποτελεί το πιο ποιοτικό, νόστιμο και υγιεινό σουβλάκι με αληθινό κρέας για όλες τις
επόμενες γενιές με τη σφραγίδα του Metameat, meat for life όπως δηλώνεται στο tagline του.
Οι προτάσεις, ιδανικές για κάθε επιθυμία: πίτα τυλιχτή με λεπτοκομμένα κομμάτια κρέατος από
βοδινό ή προβατίνα,ανοιχτές πίτες με ψητό κρέας χοιρινό, κοτόπουλο ή και λουκάνικο από
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μαύρο χοίρο αποτελούν ενδεικτικές επιλογές ενώ και οι vegetarian επιλογές, πίτα με
χειροποίητα ντολμαδάκια και πίτα τυλιχτή με κομμάτια από λεπτοκομμένο καλαμάρι,
ταραμοσαλάτα και φρέσκο κρεμμυδάκι έχουν τους δικούς τους φανατικούς οπαδούς.
Τα καταστήματα Hoocut λειτουργούν καθημερινά από τις 12.00 το μεσημέρι έως τις 23.30 το
βράδυ και Παρασκευή και Σάββατο έως τη 1:00.
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ΑΕΙ: Η υλοποίηση του νέου νόμου πλαισίου συζητήθηκε στην 100ή Σύνοδο Πρυτάνεων
παρουσία Κεραμέως
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Συμφωνήθηκε η δημιουργία μιας ομάδας εργασίας, υπό τον γενικό γραμματέα, με συμμετοχή
εκπροσώπων της Συνόδου Πρυτάνεων, για την υποστήριξη της υλοποίησης του νέου νόμου
για τα ΑΕΙ.
Η υλοποίηση του νέου νόμου πλαισίου για τα πανεπιστήμια, ζητήματα χρηματοδότησης και
στελέχωσης των ΑΕΙ και άλλα θέματα, απασχόλησαν την 100ή Σύνοδο Πρυτάνεων, στην
οποία συμμετείχαν δια ζώσης η υπουργός Παιδείας, Νίκη Κεραμέως, ο υφυπουργός Άγγελος
Συρίγος και ο γενικός γραμματέας Ανώτατης Εκπαίδευσης, Αποστόλης Δημητρόπουλος,
αναφέρεται σε ανακοίνωση του υπουργείου.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση, «συζητήθηκε αναλυτικά το χρονοδιάγραμμα και τα στάδια
εφαρμογής των επιμέρους διατάξεων του νέου νόμου πλαισίου, με  προτεραιότητα στις
διαδικασίες ανάδειξης των νέων διοικήσεων των πανεπιστημίων, όπως π.χ. η έκδοση Κοινής
Υπουργικής Απόφασης για την ανάδειξη των Συμβουλίων Διοίκησης, την υλοποίηση
καινοτόμων δράσεων, την αξιοποίηση των κονδυλίων ΕΣΠΑ και Ταμείου Ανάκαμψης και
Ανθεκτικότητας».
Διαβάστε επίσης: Νίκη Κεραμέως: Αναβαθμίζονται τα δημόσια πανεπιστήμια, εξασφαλίζεται η
αξιοκρατία στην εκλογή μελών ΔΕΠ
Επίσης, «συμφωνήθηκε η δημιουργία μιας ομάδας εργασίας υπό τον γενικό γραμματέα, με
συμμετοχή εκπροσώπων της Συνόδου Πρυτάνεων, για την υποστήριξη της υλοποίησης του
νέου νόμου».
«Αυξημένη κατά 14,5% η τακτική επιχορήγηση ΑΕΙ»
Σχετικά με τη χρηματοδότηση, όπως μεταξύ άλλων σημειώνεται στην ανακοίνωση, «έχει
ολοκληρωθεί το πρώτο μέρος της καταβολής της τακτικής επιχορήγησης των ΑΕΙ για την
κάλυψη λειτουργικών δαπανών, η οποία φέτος είναι αυξημένη κατά 14,5%, ενώ εγκρίθηκε το
τομεακό πρόγραμμα ΕΣΠΑ 2021-27, με βασικούς άξονες: σύνδεση με την αγορά εργασίας,
υποτροφίες, διεθνοποίηση/αριστεία, δεξιότητες/δια βίου μάθηση, ισότιμη πρόσβαση,
διασφάλιση ποιότητας».
Επίσης, για δεύτερη χρονιά, η κατανομή της ετήσιας τακτικής χρηματοδότησης των ΑΕΙ
πραγματοποιείται «βάσει αντικειμενικών κριτηρίων», σημειώνει το ΥΠΑΙΘ.
Ακόμα, προχωρούν τρία έργα Σύμπραξης Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) για την
κατασκευή φοιτητικών εστιών (για 5.456 κλίνες) ύψους 295 εκατ. ευρώ, στα Πανεπιστήμια
Κρήτης, Θεσσαλίας και Θράκης, ενώ δρομολογείται και η υποβολή άλλων τριών αντίστοιχων
έργων στα Πανεπιστήμια Δυτικής Αττικής, Δυτικής Μακεδονίας και Θεσσαλονίκης.
Παράλληλα, συνεχίζονται οι πράξεις προκήρυξης και διορισμού των 1.450 νέων θέσεων μελών
ΔΕΠ που έχουν δοθεί από το 2020, ενώ προχωρά και ο διαγωνισμός ΑΣΕΠ για τις θέσεις
διοικητικού προσωπικού.
Η Νίκη Κεραμέως επισήμανε ότι μεταξύ 5-11 Νοεμβρίου θα πραγματοποιηθεί η αναβληθείσα,
λόγω πανδημίας, επίσκεψη εκπροσώπων περισσότερων από 25 κορυφαίων αμερικανικών
πανεπιστημίων στην Ελλάδα, προκειμένου να εμπεδώσουν τις ήδη υπάρχουσες συνεργασίες
και να εξετάσουν το ενδεχόμενο επέκτασής τους. Και προσέθεσε ότι πρόκειται για μία από τις
μεγαλύτερες αποστολές τριτοβάθμιων ιδρυμάτων των ΗΠΑ σε άλλη χώρα, των τελευταίων
χρόνων.
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ΑΕΙ: Η υλοποίηση του νέου νόμου πλαισίου συζητήθηκε στην 100ή Σύνοδο Πρυτάνεων
παρουσία Κεραμέως
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Η υλοποίηση του νέου νόμου πλαισίου για τα πανεπιστήμια, ζητήματα χρηματοδότησης και
στελέχωσης των ΑΕΙ και άλλα θέματα, απασχόλησαν την 100ή Σύνοδο Πρυτάνεων, στην
οποία συμμετείχαν δια ζώσης η υπουργός Παιδείας, Νίκη Κεραμέως, ο υφυπουργός Άγγελος
Συρίγος και ο γενικός γραμματέας Ανώτατης Εκπαίδευσης, Αποστόλης Δημητρόπουλος,
αναφέρεται σε ανακοίνωση του υπουργείου.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση, «συζητήθηκε αναλυτικά το χρονοδιάγραμμα και τα στάδια
εφαρμογής των επιμέρους διατάξεων του νέου νόμου πλαισίου, με  προτεραιότητα στις
διαδικασίες ανάδειξης των νέων διοικήσεων των πανεπιστημίων, όπως π.χ. η έκδοση Κοινής
Υπουργικής Απόφασης για την ανάδειξη των Συμβουλίων Διοίκησης, την υλοποίηση
καινοτόμων δράσεων, την αξιοποίηση των κονδυλίων ΕΣΠΑ και Ταμείου Ανάκαμψης και
Ανθεκτικότητας».
Επίσης, «συμφωνήθηκε η δημιουργία μιας ομάδας εργασίας υπό τον γενικό γραμματέα, με
συμμετοχή εκπροσώπων της Συνόδου Πρυτάνεων, για την υποστήριξη της υλοποίησης του
νέου νόμου».
«Αυξημένη κατά 14,5% η τακτική επιχορήγηση ΑΕΙ»
Σχετικά με τη χρηματοδότηση, όπως μεταξύ άλλων σημειώνεται στην ανακοίνωση, «έχει
ολοκληρωθεί το πρώτο μέρος της καταβολής της τακτικής επιχορήγησης των ΑΕΙ για την
κάλυψη λειτουργικών δαπανών, η οποία φέτος είναι αυξημένη κατά 14,5%, ενώ εγκρίθηκε το
τομεακό πρόγραμμα ΕΣΠΑ 2021-27, με βασικούς άξονες: σύνδεση με την αγορά εργασίας,
υποτροφίες, διεθνοποίηση/αριστεία, δεξιότητες/δια βίου μάθηση, ισότιμη πρόσβαση,
διασφάλιση ποιότητας».
Επίσης, για δεύτερη χρονιά, η κατανομή της ετήσιας τακτικής χρηματοδότησης των ΑΕΙ
πραγματοποιείται «βάσει αντικειμενικών κριτηρίων», σημειώνει το ΥΠΑΙΘ.
Ακόμα, προχωρούν τρία έργα Σύμπραξης Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) για την
κατασκευή φοιτητικών εστιών (για 5.456 κλίνες) ύψους 295 εκατ. ευρώ, στα Πανεπιστήμια
Κρήτης, Θεσσαλίας και Θράκης, ενώ δρομολογείται και η υποβολή άλλων τριών αντίστοιχων
έργων στα Πανεπιστήμια Δυτικής Αττικής, Δυτικής Μακεδονίας και Θεσσαλονίκης.
Παράλληλα, συνεχίζονται οι πράξεις προκήρυξης και διορισμού των 1.450 νέων θέσεων μελών
ΔΕΠ που έχουν δοθεί από το 2020, ενώ προχωρά και ο διαγωνισμός ΑΣΕΠ για τις θέσεις
διοικητικού προσωπικού.
Η Νίκη Κεραμέως επισήμανε ότι μεταξύ 5-11 Νοεμβρίου θα πραγματοποιηθεί η αναβληθείσα,
λόγω πανδημίας, επίσκεψη εκπροσώπων περισσότερων από 25 κορυφαίων αμερικανικών
πανεπιστημίων στην Ελλάδα, προκειμένου να εμπεδώσουν τις ήδη υπάρχουσες συνεργασίες
και να εξετάσουν το ενδεχόμενο επέκτασής τους. Και προσέθεσε ότι πρόκειται για μία από τις
μεγαλύτερες αποστολές τριτοβάθμιων ιδρυμάτων των ΗΠΑ σε άλλη χώρα, των τελευταίων
χρόνων.
ΠΗΓΗ
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ΑΕΙ: Η υλοποίηση του νέου νόμου πλαισίου συζητήθηκε στην 100ή Σύνοδο Πρυτάνεων
παρουσία Κεραμέως
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Η υλοποίηση του νέου νόμου πλαισίου για τα πανεπιστήμια, ζητήματα χρηματοδότησης και
στελέχωσης των ΑΕΙ και άλλα θέματα, απασχόλησαν την 100ή Σύνοδο Πρυτάνεων, στην
οποία συμμετείχαν δια ζώσης η υπουργός Παιδείας, Νίκη Κεραμέως, ο υφυπουργός Άγγελος
Συρίγος και ο γενικός γραμματέας Ανώτατης Εκπαίδευσης, Αποστόλης Δημητρόπουλος,
αναφέρεται σε ανακοίνωση του υπουργείου.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση, «συζητήθηκε αναλυτικά το χρονοδιάγραμμα και τα στάδια
εφαρμογής των επιμέρους διατάξεων του νέου νόμου πλαισίου, με  προτεραιότητα στις
διαδικασίες ανάδειξης των νέων διοικήσεων των πανεπιστημίων, όπως π.χ. η έκδοση Κοινής
Υπουργικής Απόφασης για την ανάδειξη των Συμβουλίων Διοίκησης, την υλοποίηση
καινοτόμων δράσεων, την αξιοποίηση των κονδυλίων ΕΣΠΑ και Ταμείου Ανάκαμψης και
Ανθεκτικότητας».
Διαβάστε επίσης: Νίκη Κεραμέως: Αναβαθμίζονται τα δημόσια πανεπιστήμια, εξασφαλίζεται η
αξιοκρατία στην εκλογή μελών ΔΕΠ
Επίσης, «συμφωνήθηκε η δημιουργία μιας ομάδας εργασίας υπό τον γενικό γραμματέα, με
συμμετοχή εκπροσώπων της Συνόδου Πρυτάνεων, για την υποστήριξη της υλοποίησης του
νέου νόμου».
«Αυξημένη κατά 14,5% η τακτική επιχορήγηση ΑΕΙ»
Σχετικά με τη χρηματοδότηση, όπως μεταξύ άλλων σημειώνεται στην ανακοίνωση, «έχει
ολοκληρωθεί το πρώτο μέρος της καταβολής της τακτικής επιχορήγησης των ΑΕΙ για την
κάλυψη λειτουργικών δαπανών, η οποία φέτος είναι αυξημένη κατά 14,5%, ενώ εγκρίθηκε το
τομεακό πρόγραμμα ΕΣΠΑ 2021-27, με βασικούς άξονες: σύνδεση με την αγορά εργασίας,
υποτροφίες, διεθνοποίηση/αριστεία, δεξιότητες/δια βίου μάθηση, ισότιμη πρόσβαση,
διασφάλιση ποιότητας».
Επίσης, για δεύτερη χρονιά, η κατανομή της ετήσιας τακτικής χρηματοδότησης των ΑΕΙ
πραγματοποιείται «βάσει αντικειμενικών κριτηρίων», σημειώνει το ΥΠΑΙΘ.
Ακόμα, προχωρούν τρία έργα Σύμπραξης Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) για την
κατασκευή φοιτητικών εστιών (για 5.456 κλίνες) ύψους 295 εκατ. ευρώ, στα Πανεπιστήμια
Κρήτης, Θεσσαλίας και Θράκης, ενώ δρομολογείται και η υποβολή άλλων τριών αντίστοιχων
έργων στα Πανεπιστήμια Δυτικής Αττικής, Δυτικής Μακεδονίας και Θεσσαλονίκης.
Παράλληλα, συνεχίζονται οι πράξεις προκήρυξης και διορισμού των 1.450 νέων θέσεων μελών
ΔΕΠ που έχουν δοθεί από το 2020, ενώ προχωρά και ο διαγωνισμός ΑΣΕΠ για τις θέσεις
διοικητικού προσωπικού.
Η Νίκη Κεραμέως επισήμανε ότι μεταξύ 5-11 Νοεμβρίου θα πραγματοποιηθεί η αναβληθείσα,
λόγω πανδημίας, επίσκεψη εκπροσώπων περισσότερων από 25 κορυφαίων αμερικανικών
πανεπιστημίων στην Ελλάδα, προκειμένου να εμπεδώσουν τις ήδη υπάρχουσες συνεργασίες
και να εξετάσουν το ενδεχόμενο επέκτασής τους. Και προσέθεσε ότι πρόκειται για μία από τις
μεγαλύτερες αποστολές τριτοβάθμιων ιδρυμάτων των ΗΠΑ σε άλλη χώρα, των τελευταίων
χρόνων.
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ΑΕΙ: Η υλοποίηση του νέου νόμου πλαισίου συζητήθηκε στην 100ή Σύνοδο Πρυτάνεων
παρουσία Κεραμέως
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Μπείτε στην ομάδα μας στο WhatsUP και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Η υλοποίηση του νέου νόμου πλαισίου για τα πανεπιστήμια, ζητήματα χρηματοδότησης και
στελέχωσης των ΑΕΙ και άλλα θέματα, απασχόλησαν την 100ή Σύνοδο Πρυτάνεων, στην
οποία συμμετείχαν δια ζώσης η υπουργός Παιδείας, Νίκη Κεραμέως, ο υφυπουργός Άγγελος
Συρίγος και ο γενικός γραμματέας Ανώτατης Εκπαίδευσης, Αποστόλης Δημητρόπουλος,
αναφέρεται σε ανακοίνωση του υπουργείου.
Μπείτε στην ομάδα μας στο Viber και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σύμφωνα με την ανακοίνωση, «συζητήθηκε αναλυτικά το χρονοδιάγραμμα και τα στάδια
εφαρμογής των επιμέρους διατάξεων του νέου νόμου πλαισίου, με  προτεραιότητα στις
διαδικασίες ανάδειξης των νέων διοικήσεων των πανεπιστημίων, όπως π.χ. η έκδοση Κοινής
Υπουργικής Απόφασης για την ανάδειξη των Συμβουλίων Διοίκησης, την υλοποίηση
καινοτόμων δράσεων, την αξιοποίηση των κονδυλίων ΕΣΠΑ και Ταμείου Ανάκαμψης και
Ανθεκτικότητας».
Διαβάστε επίσης: Νίκη Κεραμέως: Αναβαθμίζονται τα δημόσια πανεπιστήμια, εξασφαλίζεται η
αξιοκρατία στην εκλογή μελών ΔΕΠ
Επίσης, «συμφωνήθηκε η δημιουργία μιας ομάδας εργασίας υπό τον γενικό γραμματέα, με
συμμετοχή εκπροσώπων της Συνόδου Πρυτάνεων, για την υποστήριξη της υλοποίησης του
νέου νόμου».
Σχετικά με τη χρηματοδότηση, όπως μεταξύ άλλων σημειώνεται στην ανακοίνωση, «έχει
ολοκληρωθεί το πρώτο μέρος της καταβολής της τακτικής επιχορήγησης των ΑΕΙ για την
κάλυψη λειτουργικών δαπανών, η οποία φέτος είναι αυξημένη κατά 14,5%, ενώ εγκρίθηκε το
τομεακό πρόγραμμα ΕΣΠΑ 2021-27, με βασικούς άξονες: σύνδεση με την αγορά εργασίας,
υποτροφίες, διεθνοποίηση/αριστεία, δεξιότητες/δια βίου μάθηση, ισότιμη πρόσβαση,
διασφάλιση ποιότητας».
Επίσης, για δεύτερη χρονιά, η κατανομή της ετήσιας τακτικής χρηματοδότησης των ΑΕΙ
πραγματοποιείται «βάσει αντικειμενικών κριτηρίων», σημειώνει το ΥΠΑΙΘ.
Ακόμα, προχωρούν τρία έργα Σύμπραξης Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) για την
κατασκευή φοιτητικών εστιών (για 5.456 κλίνες) ύψους 295 εκατ. ευρώ, στα Πανεπιστήμια
Κρήτης, Θεσσαλίας και Θράκης, ενώ δρομολογείται και η υποβολή άλλων τριών αντίστοιχων
έργων στα Πανεπιστήμια Δυτικής Αττικής, Δυτικής Μακεδονίας και Θεσσαλονίκης.
Παράλληλα, συνεχίζονται οι πράξεις προκήρυξης και διορισμού των 1.450 νέων θέσεων μελών
ΔΕΠ που έχουν δοθεί από το 2020, ενώ προχωρά και ο διαγωνισμός ΑΣΕΠ για τις θέσεις
διοικητικού προσωπικού.
Η Νίκη Κεραμέως επισήμανε ότι μεταξύ 5-11 Νοεμβρίου θα πραγματοποιηθεί η αναβληθείσα,
λόγω πανδημίας, επίσκεψη εκπροσώπων περισσότερων από 25 κορυφαίων αμερικανικών
πανεπιστημίων στην Ελλάδα, προκειμένου να εμπεδώσουν τις ήδη υπάρχουσες συνεργασίες
και να εξετάσουν το ενδεχόμενο επέκτασής τους. Και προσέθεσε ότι πρόκειται για μία από τις
μεγαλύτερες αποστολές τριτοβάθμιων ιδρυμάτων των ΗΠΑ σε άλλη χώρα, των τελευταίων
χρόνων.
https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js#xfbml=1&version=v10.0&appId=723998868044315&autoLogAppEvents=1
Περισσότερα Εδω
Μπείτε στην ομάδα μας στο Facebook και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Ακολουθήστε το astratv.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
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ΑΕΙ: Η υλοποίηση του νέου νόμου πλαισίου συζητήθηκε στην 100ή Σύνοδο Πρυτάνεων
παρουσία Κεραμέως
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Η υλοποίηση του νέου νόμου πλαισίου για τα πανεπιστήμια, ζητήματα χρηματοδότησης και
στελέχωσης των ΑΕΙ και άλλα θέματα, απασχόλησαν την 100ή Σύνοδο Πρυτάνεων, στην
οποία συμμετείχαν δια ζώσης η υπουργός Παιδείας, Νίκη Κεραμέως, ο υφυπουργός Άγγελος
Συρίγος και ο γενικός γραμματέας Ανώτατης Εκπαίδευσης, Αποστόλης Δημητρόπουλος,
αναφέρεται σε ανακοίνωση του υπουργείου.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση, «συζητήθηκε αναλυτικά το χρονοδιάγραμμα και τα στάδια
εφαρμογής των επιμέρους διατάξεων του νέου νόμου πλαισίου, με  προτεραιότητα στις
διαδικασίες ανάδειξης των νέων διοικήσεων των πανεπιστημίων, όπως π.χ. η έκδοση Κοινής
Υπουργικής Απόφασης για την ανάδειξη των Συμβουλίων Διοίκησης, την υλοποίηση
καινοτόμων δράσεων, την αξιοποίηση των κονδυλίων ΕΣΠΑ και Ταμείου Ανάκαμψης και
Ανθεκτικότητας».
Διαβάστε επίσης: Νίκη Κεραμέως: Αναβαθμίζονται τα δημόσια πανεπιστήμια, εξασφαλίζεται η
αξιοκρατία στην εκλογή μελών ΔΕΠ
Επίσης, «συμφωνήθηκε η δημιουργία μιας ομάδας εργασίας υπό τον γενικό γραμματέα, με
συμμετοχή εκπροσώπων της Συνόδου Πρυτάνεων, για την υποστήριξη της υλοποίησης του
νέου νόμου».
«Αυξημένη κατά 14,5% η τακτική επιχορήγηση ΑΕΙ»
Σχετικά με τη χρηματοδότηση, όπως μεταξύ άλλων σημειώνεται στην ανακοίνωση, «έχει
ολοκληρωθεί το πρώτο μέρος της καταβολής της τακτικής επιχορήγησης των ΑΕΙ για την
κάλυψη λειτουργικών δαπανών, η οποία φέτος είναι αυξημένη κατά 14,5%, ενώ εγκρίθηκε το
τομεακό πρόγραμμα ΕΣΠΑ 2021-27, με βασικούς άξονες: σύνδεση με την αγορά εργασίας,
υποτροφίες, διεθνοποίηση/αριστεία, δεξιότητες/δια βίου μάθηση, ισότιμη πρόσβαση,
διασφάλιση ποιότητας».
Επίσης, για δεύτερη χρονιά, η κατανομή της ετήσιας τακτικής χρηματοδότησης των ΑΕΙ
πραγματοποιείται «βάσει αντικειμενικών κριτηρίων», σημειώνει το ΥΠΑΙΘ.
Ακόμα, προχωρούν τρία έργα Σύμπραξης Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) για την
κατασκευή φοιτητικών εστιών (για 5.456 κλίνες) ύψους 295 εκατ. ευρώ, στα Πανεπιστήμια
Κρήτης, Θεσσαλίας και Θράκης, ενώ δρομολογείται και η υποβολή άλλων τριών αντίστοιχων
έργων στα Πανεπιστήμια Δυτικής Αττικής, Δυτικής Μακεδονίας και Θεσσαλονίκης.
Παράλληλα, συνεχίζονται οι πράξεις προκήρυξης και διορισμού των 1.450 νέων θέσεων μελών
ΔΕΠ που έχουν δοθεί από το 2020, ενώ προχωρά και ο διαγωνισμός ΑΣΕΠ για τις θέσεις
διοικητικού προσωπικού.
Η Νίκη Κεραμέως επισήμανε ότι μεταξύ 5-11 Νοεμβρίου θα πραγματοποιηθεί η αναβληθείσα,
λόγω πανδημίας, επίσκεψη εκπροσώπων περισσότερων από 25 κορυφαίων αμερικανικών
πανεπιστημίων στην Ελλάδα, προκειμένου να εμπεδώσουν τις ήδη υπάρχουσες συνεργασίες
και να εξετάσουν το ενδεχόμενο επέκτασής τους. Και προσέθεσε ότι πρόκειται για μία από τις
μεγαλύτερες αποστολές τριτοβάθμιων ιδρυμάτων των ΗΠΑ σε άλλη χώρα, των τελευταίων
χρόνων.
Περισσότερα Εδω
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ΑΕΙ: Η υλοποίηση του νέου νόμου πλαισίου συζητήθηκε στην 100ή Σύνοδο Πρυτάνεων
παρουσία Κεραμέως
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Η υλοποίηση του νέου νόμου πλαισίου για τα πανεπιστήμια, ζητήματα χρηματοδότησης και
στελέχωσης των ΑΕΙ και άλλα θέματα, απασχόλησαν την 100ή Σύνοδο Πρυτάνεων, στην
οποία συμμετείχαν δια ζώσης η υπουργός Παιδείας, Νίκη Κεραμέως, ο υφυπουργός Άγγελος
Συρίγος και ο γενικός γραμματέας Ανώτατης Εκπαίδευσης, Αποστόλης Δημητρόπουλος,
αναφέρεται σε ανακοίνωση του υπουργείου.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση, «συζητήθηκε αναλυτικά το χρονοδιάγραμμα και τα στάδια
εφαρμογής των επιμέρους διατάξεων του νέου νόμου πλαισίου, με  προτεραιότητα στις
διαδικασίες ανάδειξης των νέων διοικήσεων των πανεπιστημίων, όπως π.χ. η έκδοση Κοινής
Υπουργικής Απόφασης για την ανάδειξη των Συμβουλίων Διοίκησης, την υλοποίηση
καινοτόμων δράσεων, την αξιοποίηση των κονδυλίων ΕΣΠΑ και Ταμείου Ανάκαμψης και
Ανθεκτικότητας».
Διαβάστε επίσης: Νίκη Κεραμέως: Αναβαθμίζονται τα δημόσια πανεπιστήμια, εξασφαλίζεται η
αξιοκρατία στην εκλογή μελών ΔΕΠ
Επίσης, «συμφωνήθηκε η δημιουργία μιας ομάδας εργασίας υπό τον γενικό γραμματέα, με
συμμετοχή εκπροσώπων της Συνόδου Πρυτάνεων, για την υποστήριξη της υλοποίησης του
νέου νόμου».
«Αυξημένη κατά 14,5% η τακτική επιχορήγηση ΑΕΙ»
Σχετικά με τη χρηματοδότηση, όπως μεταξύ άλλων σημειώνεται στην ανακοίνωση, «έχει
ολοκληρωθεί το πρώτο μέρος της καταβολής της τακτικής επιχορήγησης των ΑΕΙ για την
κάλυψη λειτουργικών δαπανών, η οποία φέτος είναι αυξημένη κατά 14,5%, ενώ εγκρίθηκε το
τομεακό πρόγραμμα ΕΣΠΑ 2021-27, με βασικούς άξονες: σύνδεση με την αγορά εργασίας,
υποτροφίες, διεθνοποίηση/αριστεία, δεξιότητες/δια βίου μάθηση, ισότιμη πρόσβαση,
διασφάλιση ποιότητας».
Επίσης, για δεύτερη χρονιά, η κατανομή της ετήσιας τακτικής χρηματοδότησης των ΑΕΙ
πραγματοποιείται «βάσει αντικειμενικών κριτηρίων», σημειώνει το ΥΠΑΙΘ.
Ακόμα, προχωρούν τρία έργα Σύμπραξης Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) για την
κατασκευή φοιτητικών εστιών (για 5.456 κλίνες) ύψους 295 εκατ. ευρώ, στα Πανεπιστήμια
Κρήτης, Θεσσαλίας και Θράκης, ενώ δρομολογείται και η υποβολή άλλων τριών αντίστοιχων
έργων στα Πανεπιστήμια Δυτικής Αττικής, Δυτικής Μακεδονίας και Θεσσαλονίκης.
Παράλληλα, συνεχίζονται οι πράξεις προκήρυξης και διορισμού των 1.450 νέων θέσεων μελών
ΔΕΠ που έχουν δοθεί από το 2020, ενώ προχωρά και ο διαγωνισμός ΑΣΕΠ για τις θέσεις
διοικητικού προσωπικού.
Η Νίκη Κεραμέως επισήμανε ότι μεταξύ 5-11 Νοεμβρίου θα πραγματοποιηθεί η αναβληθείσα,
λόγω πανδημίας, επίσκεψη εκπροσώπων περισσότερων από 25 κορυφαίων αμερικανικών
πανεπιστημίων στην Ελλάδα, προκειμένου να εμπεδώσουν τις ήδη υπάρχουσες συνεργασίες
και να εξετάσουν το ενδεχόμενο επέκτασής τους. Και προσέθεσε ότι πρόκειται για μία από τις
μεγαλύτερες αποστολές τριτοβάθμιων ιδρυμάτων των ΗΠΑ σε άλλη χώρα, των τελευταίων
χρόνων.
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ΑΕΙ: Η υλοποίηση του νέου νόμου πλαισίου συζητήθηκε στην 100ή Σύνοδο Πρυτάνεων
παρουσία Κεραμέως
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Η υλοποίηση του νέου νόμου πλαισίου για τα πανεπιστήμια, ζητήματα χρηματοδότησης και
στελέχωσης των ΑΕΙ και άλλα θέματα, απασχόλησαν την 100ή Σύνοδο Πρυτάνεων, στην
οποία συμμετείχαν δια ζώσης η υπουργός Παιδείας, Νίκη Κεραμέως, ο υφυπουργός Άγγελος
Συρίγος και ο γενικός γραμματέας Ανώτατης Εκπαίδευσης, Αποστόλης Δημητρόπουλος,
αναφέρεται σε ανακοίνωση του υπουργείου.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση, «συζητήθηκε αναλυτικά το χρονοδιάγραμμα και τα στάδια
εφαρμογής των επιμέρους διατάξεων του νέου νόμου πλαισίου, με  προτεραιότητα στις
διαδικασίες ανάδειξης των νέων διοικήσεων των πανεπιστημίων, όπως π.χ. η έκδοση Κοινής
Υπουργικής Απόφασης για την ανάδειξη των Συμβουλίων Διοίκησης, την υλοποίηση
καινοτόμων δράσεων, την αξιοποίηση των κονδυλίων ΕΣΠΑ και Ταμείου Ανάκαμψης και
Ανθεκτικότητας».
Επίσης, «συμφωνήθηκε η δημιουργία μιας ομάδας εργασίας υπό τον γενικό γραμματέα, με
συμμετοχή εκπροσώπων της Συνόδου Πρυτάνεων, για την υποστήριξη της υλοποίησης του
νέου νόμου».
Σχετικά με τη χρηματοδότηση, όπως μεταξύ άλλων σημειώνεται στην ανακοίνωση, «έχει
ολοκληρωθεί το πρώτο μέρος της καταβολής της τακτικής επιχορήγησης των ΑΕΙ για την
κάλυψη λειτουργικών δαπανών, η οποία φέτος είναι αυξημένη κατά 14,5%, ενώ εγκρίθηκε το
τομεακό πρόγραμμα ΕΣΠΑ 2021-27, με βασικούς άξονες: σύνδεση με την αγορά εργασίας,
υποτροφίες, διεθνοποίηση/αριστεία, δεξιότητες/δια βίου μάθηση, ισότιμη πρόσβαση,
διασφάλιση ποιότητας».
Επίσης, για δεύτερη χρονιά, η κατανομή της ετήσιας τακτικής χρηματοδότησης των ΑΕΙ
πραγματοποιείται «βάσει αντικειμενικών κριτηρίων», σημειώνει το ΥΠΑΙΘ.
Ακόμα, προχωρούν τρία έργα Σύμπραξης Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) για την
κατασκευή φοιτητικών εστιών (για 5.456 κλίνες) ύψους 295 εκατ. ευρώ, στα Πανεπιστήμια
Κρήτης, Θεσσαλίας και Θράκης, ενώ δρομολογείται και η υποβολή άλλων τριών αντίστοιχων
έργων στα Πανεπιστήμια Δυτικής Αττικής, Δυτικής Μακεδονίας και Θεσσαλονίκης.
Παράλληλα, συνεχίζονται οι πράξεις προκήρυξης και διορισμού των 1.450 νέων θέσεων μελών
ΔΕΠ που έχουν δοθεί από το 2020, ενώ προχωρά και ο διαγωνισμός ΑΣΕΠ για τις θέσεις
διοικητικού προσωπικού.
Η Νίκη Κεραμέως επισήμανε ότι μεταξύ 5-11 Νοεμβρίου θα πραγματοποιηθεί η αναβληθείσα,
λόγω πανδημίας, επίσκεψη εκπροσώπων περισσότερων από 25 κορυφαίων αμερικανικών
πανεπιστημίων στην Ελλάδα, προκειμένου να εμπεδώσουν τις ήδη υπάρχουσες συνεργασίες
και να εξετάσουν το ενδεχόμενο επέκτασής τους. Και προσέθεσε ότι πρόκειται για μία από τις
μεγαλύτερες αποστολές τριτοβάθμιων ιδρυμάτων των ΗΠΑ σε άλλη χώρα, των τελευταίων
χρόνων.

https://tempo24.news/eidisi/400415/aei-i-ylopoiisi-toy-neoy-nomoy-plaisioy-syzitithike-stin-100i-synodo-prytaneon


https://www.thenewspaper.gr/

 Publication date: 20/07/2022 18:22

 Alexa ranking (Greece): 641

 link

ΑΕΙ: Η υλοποίηση του νέου νόμου πλαισίου συζητήθηκε στην 100ή Σύνοδο Πρυτάνεων
παρουσία Κεραμέως
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Η υλοποίηση του νέου νόμου πλαισίου για τα πανεπιστήμια, ζητήματα χρηματοδότησης και
στελέχωσης των ΑΕΙ και άλλα θέματα, απασχόλησαν την 100ή Σύνοδο Πρυτάνεων, στην
οποία συμμετείχαν δια ζώσης η υπουργός Παιδείας, Νίκη Κεραμέως, ο υφυπουργός Άγγελος
Συρίγος και ο γενικός γραμματέας Ανώτατης Εκπαίδευσης, Αποστόλης Δημητρόπουλος,
αναφέρεται σε ανακοίνωση του υπουργείου.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση, «συζητήθηκε αναλυτικά το χρονοδιάγραμμα και τα στάδια
εφαρμογής των επιμέρους διατάξεων του νέου νόμου πλαισίου, με  προτεραιότητα στις
διαδικασίες ανάδειξης των νέων διοικήσεων των πανεπιστημίων, όπως π.χ. η έκδοση Κοινής
Υπουργικής Απόφασης για την ανάδειξη των Συμβουλίων Διοίκησης, την υλοποίηση
καινοτόμων δράσεων, την αξιοποίηση των κονδυλίων ΕΣΠΑ και Ταμείου Ανάκαμψης και
Ανθεκτικότητας».
Διαβάστε επίσης: Νίκη Κεραμέως: Αναβαθμίζονται τα δημόσια πανεπιστήμια, εξασφαλίζεται η
αξιοκρατία στην εκλογή μελών ΔΕΠ
Επίσης, «συμφωνήθηκε η δημιουργία μιας ομάδας εργασίας υπό τον γενικό γραμματέα, με
συμμετοχή εκπροσώπων της Συνόδου Πρυτάνεων, για την υποστήριξη της υλοποίησης του
νέου νόμου».
«Αυξημένη κατά 14,5% η τακτική επιχορήγηση ΑΕΙ»
Σχετικά με τη χρηματοδότηση, όπως μεταξύ άλλων σημειώνεται στην ανακοίνωση, «έχει
ολοκληρωθεί το πρώτο μέρος της καταβολής της τακτικής επιχορήγησης των ΑΕΙ για την
κάλυψη λειτουργικών δαπανών, η οποία φέτος είναι αυξημένη κατά 14,5%, ενώ εγκρίθηκε το
τομεακό πρόγραμμα ΕΣΠΑ 2021-27, με βασικούς άξονες: σύνδεση με την αγορά εργασίας,
υποτροφίες, διεθνοποίηση/αριστεία, δεξιότητες/δια βίου μάθηση, ισότιμη πρόσβαση,
διασφάλιση ποιότητας».
Επίσης, για δεύτερη χρονιά, η κατανομή της ετήσιας τακτικής χρηματοδότησης των ΑΕΙ
πραγματοποιείται «βάσει αντικειμενικών κριτηρίων», σημειώνει το ΥΠΑΙΘ.
Ακόμα, προχωρούν τρία έργα Σύμπραξης Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) για την
κατασκευή φοιτητικών εστιών (για 5.456 κλίνες) ύψους 295 εκατ. ευρώ, στα Πανεπιστήμια
Κρήτης, Θεσσαλίας και Θράκης, ενώ δρομολογείται και η υποβολή άλλων τριών αντίστοιχων
έργων στα Πανεπιστήμια Δυτικής Αττικής, Δυτικής Μακεδονίας και Θεσσαλονίκης.
Παράλληλα, συνεχίζονται οι πράξεις προκήρυξης και διορισμού των 1.450 νέων θέσεων μελών
ΔΕΠ που έχουν δοθεί από το 2020, ενώ προχωρά και ο διαγωνισμός ΑΣΕΠ για τις θέσεις
διοικητικού προσωπικού.
Η Νίκη Κεραμέως επισήμανε ότι μεταξύ 5-11 Νοεμβρίου θα πραγματοποιηθεί η αναβληθείσα,
λόγω πανδημίας, επίσκεψη εκπροσώπων περισσότερων από 25 κορυφαίων αμερικανικών
πανεπιστημίων στην Ελλάδα, προκειμένου να εμπεδώσουν τις ήδη υπάρχουσες συνεργασίες
και να εξετάσουν το ενδεχόμενο επέκτασής τους. Και προσέθεσε ότι πρόκειται για μία από τις
μεγαλύτερες αποστολές τριτοβάθμιων ιδρυμάτων των ΗΠΑ σε άλλη χώρα, των τελευταίων
χρόνων.
Πηγή: in.gr
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ΑΕΙ: Η υλοποίηση του νέου νόμου πλαισίου συζητήθηκε στην 100ή Σύνοδο Πρυτάνεων
παρουσία Κεραμέως
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Η υλοποίηση του νέου νόμου πλαισίου για τα πανεπιστήμια, ζητήματα χρηματοδότησης και
στελέχωσης των ΑΕΙ και άλλα θέματα, απασχόλησαν την 100ή Σύνοδο Πρυτάνεων, στην
οποία συμμετείχαν δια ζώσης η υπουργός Παιδείας, Νίκη Κεραμέως, ο υφυπουργός Άγγελος
Συρίγος και ο γενικός γραμματέας Ανώτατης Εκπαίδευσης, Αποστόλης Δημητρόπουλος,
αναφέρεται σε ανακοίνωση του υπουργείου.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση, «συζητήθηκε αναλυτικά το χρονοδιάγραμμα και τα στάδια
εφαρμογής των επιμέρους διατάξεων του νέου νόμου πλαισίου, με  προτεραιότητα στις
διαδικασίες ανάδειξης των νέων διοικήσεων των πανεπιστημίων, όπως π.χ. η έκδοση Κοινής
Υπουργικής Απόφασης για την ανάδειξη των Συμβουλίων Διοίκησης, την υλοποίηση
καινοτόμων δράσεων, την αξιοποίηση των κονδυλίων ΕΣΠΑ και Ταμείου Ανάκαμψης και
Ανθεκτικότητας».
Επίσης, «συμφωνήθηκε η δημιουργία μιας ομάδας εργασίας υπό τον γενικό γραμματέα, με
συμμετοχή εκπροσώπων της Συνόδου Πρυτάνεων, για την υποστήριξη της υλοποίησης του
νέου νόμου».
Σχετικά με τη χρηματοδότηση, όπως μεταξύ άλλων σημειώνεται στην ανακοίνωση, «έχει
ολοκληρωθεί το πρώτο μέρος της καταβολής της τακτικής επιχορήγησης των ΑΕΙ για την
κάλυψη λειτουργικών δαπανών, η οποία φέτος είναι αυξημένη κατά 14,5%, ενώ εγκρίθηκε το
τομεακό πρόγραμμα ΕΣΠΑ 2021-27, με βασικούς άξονες: σύνδεση με την αγορά εργασίας,
υποτροφίες, διεθνοποίηση/αριστεία, δεξιότητες/δια βίου μάθηση, ισότιμη πρόσβαση,
διασφάλιση ποιότητας».
Επίσης, για δεύτερη χρονιά, η κατανομή της ετήσιας τακτικής χρηματοδότησης των ΑΕΙ
πραγματοποιείται «βάσει αντικειμενικών κριτηρίων», σημειώνει το ΥΠΑΙΘ.
Ακόμα, προχωρούν τρία έργα Σύμπραξης Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) για την
κατασκευή φοιτητικών εστιών (για 5.456 κλίνες) ύψους 295 εκατ. ευρώ, στα Πανεπιστήμια
Κρήτης, Θεσσαλίας και Θράκης, ενώ δρομολογείται και η υποβολή άλλων τριών αντίστοιχων
έργων στα Πανεπιστήμια Δυτικής Αττικής, Δυτικής Μακεδονίας και Θεσσαλονίκης.
Παράλληλα, συνεχίζονται οι πράξεις προκήρυξης και διορισμού των 1.450 νέων θέσεων μελών
ΔΕΠ που έχουν δοθεί από το 2020, ενώ προχωρά και ο διαγωνισμός ΑΣΕΠ για τις θέσεις
διοικητικού προσωπικού.
Η Νίκη Κεραμέως επισήμανε ότι μεταξύ 5-11 Νοεμβρίου θα πραγματοποιηθεί η αναβληθείσα,
λόγω πανδημίας, επίσκεψη εκπροσώπων περισσότερων από 25 κορυφαίων αμερικανικών
πανεπιστημίων στην Ελλάδα, προκειμένου να εμπεδώσουν τις ήδη υπάρχουσες συνεργασίες
και να εξετάσουν το ενδεχόμενο επέκτασής τους. Και προσέθεσε ότι πρόκειται για μία από τις
μεγαλύτερες αποστολές τριτοβάθμιων ιδρυμάτων των ΗΠΑ σε άλλη χώρα, των τελευταίων
χρόνων.
Πηγή: in.gr
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Προεδρεύων της Συνόδου Πρυτάνεων αναλαμβάνει o Πρύτανης του ΠΑΔΑ Π. Καλδής
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής  Παναγιώτης  Καλδής, αναλαμβάνει
προεδρεύων της Συνόδου Πρυτάνεων, για το πρώτο τετράμηνο του νέου ακαδημαϊκού έτους
από 1-9-22 έως 31-12-22, με ομόφωνη απόφαση την οποία έλαβαν οι Πρυτάνεις κατά τη
σημερινή συνεδρίαση στην Κρήτη.
Το δεύτερο τετράμηνο από 1--1-23 έως 30-4-23 προεδρεύων της Συνόδου θα αναλάβει ο 
Πρύτανης του Ιονίου Πανεπιστημίου Ανδρέας Φλώρος και από 1-5-23 έως 31-8-23   ο
Πρύτανης του  Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας Θεόδωρος Θεοδουλίδης.
Σύνοδος Πρυτάνεων Παναγιώτης Καλδής Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
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Στο Προεδρείο της Συνόδου Πρυτάνεων ο Πρύτανης του Ιονίου Πανεπιστημίου
Καθηγητής Ανδρέας Φλώρος
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
To Ιόνιο Πανεπιστήμιο θα διοργανώσει τη Σύνοδο Πρυτάνεων του δεύτερου τετραμήνου
περίπου την περίοδο του Πάσχα του 2023 στην Κέρκυρα.
ΚΕΡΚΥΡΑ. Στη διάρκεια της επετειακής 100ης Συνόδου Πρυτάνεων που πραγματοποιήθηκε
στα Χανιά της Κρήτης από 17 μέχρι και 20 Ιουλίου 2022, ο Πρύτανης του Ιονίου
Πανεπιστημίου, Καθηγητής Ανδρέας Φλώρος, ορίστηκε μέλος του προεδρείου της Συνόδου
Πρυτάνεων για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023.
Στο τριμελές Προεδρείο επίσης ορίσθηκαν ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής
Καθηγητής Παναγιώτης Καλδής και ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδόνιας
Καθηγητής Θεόδωρος Θεοδουλίδης.
Τα Πανεπιστήμια που εκπροσωπούνται μέσω των Πρυτάνεών τους στο Προεδρείο θα
αναλάβουν εκ περιτροπής την Προεδρία της Συνόδου των Πρυτάνεων ως εξής: το 1ο
τετράμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2022-2023 την προεδρεία θα αναλάβει το Πανεπιστήμιο
Δυτικής Αττικής, το 2ο τετράμηνο το Ιόνιο Πανεπιστήμιο και το 3ο τετράμηνο το Πανεπιστήμιο
Δυτικής Μακεδονίας.
Σε σχετική δήλωσή του που αναρτήθηκε στα ΜΚΔ ο Πρύτανης του Ιονίου Πανεπιστημίου
Καθηγητής Ανδρέας Φλώρος αναφέρει μεταξύ άλλων:
“Με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής και το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας  και ειδικότερα
τους συναδέλφους Παναγιώτη Καλδή και Θεόδωρο Θεοδουλίδη αναλαμβάνουμε με ευθύνη και
αισιοδοξία μεταξύ άλλων ένα ιδιαίτερο φορτίο, αυτό της υποβοήθησης της εφαρμογής της νέας
νομοθεσίας για τα ΑΕΙ της χώρας. Η συνεργασία είναι σίγουρο ότι θα είναι ουσιαστική, με
γνώμονα την ομαλή πορεία και την ακαδημαϊκή ανάπτυξη των τριτοβάθμιων ιδρυμάτων”.
To Ιόνιο Πανεπιστήμιο θα διοργανώσει τη Σύνοδο Πρυτάνεων του δεύτερου τετραμήνου
περίπου την περίοδο του Πάσχα του 2023 στην Κέρκυρα.
Τα γραφεία μας
Στ. Δεσύλλα 17
Κέρκυρα 49100
Tηλ: +30 26610 23494
E-mail: [email protected]
Αντιμετωπίζοντας τον COVID-19
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Σύνοδος Πρυτάνεων: Δύσκολη η εφαρμογή του νέου νόμου για τα ΑΕΙ
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Η ρύθμιση για την παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια παρουσιάζει ουσιαστικά και λειτουργικά
προβλήματα
Προβλέπεται μια δύσκολη περίοδος εφαρμογής του νέου νόμου για τα ΑΕΙ, καθώς αναμένονται
ριζικές αλλαγές στις λειτουργικές διαδικασίες για την ομαλή μετάβαση στο νέο θεσμικό πλαίσιο,
ενώ δεν δίνονται δραστικές λύσεις στα χρόνια προβλήματα υποστελέχωσης και
υποχρηματοδότησης των Ιδρυμάτων.
Αυτό τονίζει η Σύνοδος Πρυτάνεων σε ανακοινωθέν, το οποίο εξέδωσε μετά τη συζήτηση με
την υπουργό Παιδείας Ν. Κεραμέως, η οποία διεξήχθη σε φιλικό κλίμα, στα Χανιά της Κρήτης.
Σχετικά με τις νέες ρυθμίσεις για την παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια, η Σύνοδος σημειώνει
ότι   η σχετική ρύθμιση παρουσιάζει ουσιαστικά και λειτουργικά προβλήματα, καθώς τα λίγα
τον αριθμό Τμήματα Επιστημών της Αγωγής θα πρέπει να συνάψουν συμφωνίες με πολλά
ενδιαφερόμενα ΑΕΙ και για πολλές Σχολές, ενώ δεν λαμβάνεται καμία πρόνοια για κάποιες
κατηγορίες εν ενεργεία φοιτητών.
Το πρόβλημα της χρηματοδότησης, ειδικά σε ότι αφορά στην κάλυψη των ενεργειακών
αναγκών των Ιδρυμάτων, παραμένει σοβαρό και επείγον εν όψει του νέου ακαδημαϊκού
έτους, υπογραμμίζει η Σύνοδος  και ζητά να χορηγηθεί άμεσα έκτακτη επιχορήγηση
προκαθορισμένου σκοπού (πριν την έναρξη του νέου ακαδημαϊκού έτους) που να καλύπτει
το σύνολο των εκτιμώμενων ενεργειακών αυξήσεων για το 2022.
Επίσης, η Σύνοδος κρίνει απαραίτητη η άμεση δρομολόγηση ενεργειών για την καταβολή της
εθνικής χρηματοδότησης σε ερευνητικά Ευρωπαϊκά ανταγωνιστικά έργα μέσω του
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.
Η Σύνοδος διαπιστώνει "την επιτακτική ανάγκη για τη διαμόρφωση ενός «οδικού χάρτη»
εφαρμογής των βασικών διατάξεων του νόμου και ιδιαίτερα αυτών που διέπουν την εκλογή των
οργάνων διοίκησης".
Τονίστηκε, στη Σύνοδο, η ανάγκη για ενίσχυση των διοικητικών, οικονομικών και τεχνικών
υπηρεσιών των Πανεπιστημίων, με προσωπικό και πόρους, που απορρέει από τις πολλαπλές
δομές που δημιουργούνται και λειτουργούν σε μόνιμη βάση στα Ιδρύματα, καθώς και τη
διεύρυνση των εκπαιδευτικών και άλλων δραστηριοτήτων που θεσπίζονται από το νόμο.
Η υπουργός αναφέρθηκε σε βασικά θέματα εφαρμογής του υπό δημοσίευση νόμου, καθώς και
χρηματοδότησης και διεθνοποίησης των Πανεπιστημίων.
Σύμφωνα με το ανακοινωθέν της Συνόδου η υπουργός δεσμεύτηκε για την ανάληψη
πρωτοβουλιών για τη στενή συνεργασία της πολιτικής ηγεσίας και των υπηρεσιών του ΥΠΑΙΘ
με τις διοικήσεις και τις υπηρεσίες των Πανεπιστημίων.
Ν. Κεραμέως προς Πρυτάνεις: Ενσωμάτωσα 262 προτάσεις φορέων στο νομοσχέδιο για τα
ΑΕΙ
Το χρονικό διάστημα μεταξύ της κατάθεσης στη Βουλή του νομοσχεδίου για τα ΑΕΙ και της
ψήφισής του  στην Ολομέλεια, ενσωμάτωσα 262 προτάσεις βελτίωσης οι οποίες έγιναν από
φορείς , ΄όπως της Σύνοδο Πρυτάνεων , Συγκλήτους, Συλλόγους κλπ., πέραν των σχολίων,
που έλαβα υπόψιν  στη διάρκεια της διαβούλευσης.
Αυτό είπε η υπουργός Παιδείας Ν. Κεραμέως, μιλώντας  στη Σύνοδο Πρυτάνεων.
Η υπουργός Παιδείας ανακοίνωσε επίσης στους Πρυτάνεις ότι μεταξύ 5-11 Νοεμβρίου θα
πραγματοποιηθεί η αναβληθείσα λόγω πανδημίας επίσκεψη εκπροσώπων περισσότερων από
25 κορυφαίων Αμερικανικών Πανεπιστημίων, προκειμένου να εμπεδώσουν τις ήδη
υπάρχουσες συνεργασίες και να εξετάσουν το ενδεχόμενο επέκτασής τους. Πρόκειται για μία
από τις μεγαλύτερες αποστολές τριτοβάθμιων ιδρυμάτων των ΗΠΑ σε άλλη χώρα των
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τελευταίων χρόνων.
Παράλληλα  τόνισε ότι .προχωρούν τρία έργα Σύμπραξης Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ)
για την κατασκευή φοιτητικών εστιών (για 5.456 κλίνες) ύψους 295 εκ. ευρώ, στα Πανεπιστήμια
Κρήτης, Θεσσαλίας και Θράκης, ενώ δρομολογείται και η υποβολή άλλων τριών αντίστοιχων
έργων στα Πανεπιστήμια Δυτικής Αττικής, Δυτικής Μακεδονίας και Θεσσαλονίκης.  
Επιπλέον  η υπουργός σημείωσε πως συνεχίζονται οι πράξεις προκήρυξης και διορισμού των
1.450 νέων θέσεων μελών ΔΕΠ που έχουν δοθεί από το 2020, ενώ προχωρά και ο
διαγωνισμός ΑΣΕΠ για τις θέσεις διοικητικού προσωπικού που δόθηκαν για πρώτη φορά μετά
από μία δεκαετία στα ΑΕΙ της χώρας.
Η Ν. Κεραμέως είπε επίσης στους Πρυτάνεις ότι μέχρι τέλος του μήνα θα εκδοθούν από το
υπουργείο Παιδείας υπουργικές αποφάσεις και οδικός χάρτης εφαρμογής του νομοσχεδίου για
τα ΑΕ΅Ι, το οποίο ψηφίστηκε , την περασμένη εβδομάδα, στην ολομέλεια της Βουλής.
Στη συνέχεα, συζητήθηκε αναλυτικά το χρονοδιάγραμμα και τα στάδια εφαρμογής των
επιμέρους διατάξεων του νέου νόμου-πλαισίου, με προτεραιότητα στις διαδικασίες ανάδειξης
των νέων διοικήσεων των Πανεπιστημίων, όπως π.χ. η έκδοση Κοινής Υπουργικής Απόφασης
για την ανάδειξη των Συμβουλίων Διοίκησης, την υλοποίηση καινοτόμων δράσεων, την
αξιοποίηση των κονδυλίων ΕΣΠΑ και Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Συμφωνήθηκε η
δημιουργία μίας ομάδας εργασίας υπό τον Γενικό Γραμματέα, με συμμετοχή εκπροσώπων της
Συνόδου Πρυτάνεων, για την υποστήριξη της υλοποίησης του νέου νόμου.
Σχετικά με τις εκλογές σε δέκα Πανεπιστήμια, των οποίων λήγει  η θητεία των Πρυτανικών
Αρχών, στις 31 Αυγούστου, η υπουργός Παιδείας  δήλωσε πως μέσα σε ένα μήνα από την
δημοσίευση του νομοσχεδίου στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης θα πρέπει να εκδώσουν την
Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη των 11μελών Συμβουλίων Διοίκησης.
Η εκλογή των Συμβουλίων Διοίκησης θα γίνει παράλληλα των εσωτερικών μελών με τα
εξωτερικά.
Ειδικότερα, εκλογές θα διεξαχθούν στα ακόλουθα Πανεπιστήμια (σε παρένθεση η θητεία των
σημερινών Πρυτανικών αρχών)
1.    ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
(Θητεία 01-09-2018 έως 31-08-2022, Πρύτανης: Καθ. Σπυρίδων Κίντζιος)
2.    ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
(Θητεία 01-12-2017 έως 31-08-2022 ,Πρύτανης: Καθ. Άγγελος Κότιος)
3.    ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
(Θητεία 01-09-2018 έως 31-08-2022,        Πρύτανης: Καθ. Στυλιανός Δ. Κατρανίδης)
4.    ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
(Θητεία 01-09-2018 έως 31-08-2022, Πρύτανης: Καθ. Τριαντάφυλλος Αλμπάνης)
5.    ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
(Θητεία 01-12-2017 έως 31-08-2022, Πρύτανης: Καθ. Ευάγγελος Διαμαντόπουλος)
6.    ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
(Θητεία 01-09-2018 έως 31-08-2022, Πρύτανης: Καθ. Αλέξανδρος Πολυχρονίδης)
7.    ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
(Θητεία 01-09-2018 έως 31-08-2022, Πρυτάνισσα: Καθηγήτρια Χρυσή Βιτσιλάκη)
8.    ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
(Θητεία 01-09-2018 έως 31-08-2022, Πρύτανης: Καθ. Ζήσης Μαμούρης)
9.    ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
(Θητεία 01-12-2017 έως 31-08-2022,        Πρύτανης: Καθ. Αθανάσιος Κατσής)
10.    ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
(Θητεία 01-12-2017 έως 31-08-2022, Πρύτανης: Καθ. Νικόλαος Κατσαράκης)
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Το Ι. Π. ορίστηκε ως ένα από τα τρία Πανεπιστήμια του προεδρείου της συνόδου των
Πρυτάνεων για το επόμενο ακαδημαϊκό έτος
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Οπως αναφέρει ο Πρύτανης του Ιονίου Πανεπιστημίου Ανδρέας Φλώρος στην ανάρτηση του
στα social media: “Στο πλαίσιο της 2ης ημέρας της 100ης Συνόδου Πρυτάνεων σήμερα, είχαμε
την τιμή το Ιόνιο Πανεπιστήμιο να οριστεί ως το ένα από τα τρία Πανεπιστήμια του Προεδρείου
της Συνόδου για το επόμενο ακαδημαϊκό έτος. Με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής και […]
Κάντε click να δείτε το άρθρο απ’ ευθείας από την πηγή του: Το Ι. Π. ορίστηκε ως ένα από τα
τρία Πανεπιστήμια του προεδρείου της συνόδου των Πρυτάνεων για το επόμενο ακαδημαϊκό
έτος
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Το Ι. Π. ορίστηκε ως ένα από τα τρία Πανεπιστήμια του προεδρείου της συνόδου των
Πρυτάνεων για το επόμενο ακαδημαϊκό έτος
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Οπως αναφέρει ο Πρύτανης του Ιονίου Πανεπιστημίου Ανδρέας Φλώρος στην ανάρτηση του
στα social media: “Στο πλαίσιο της 2ης ημέρας της 100ης Συνόδου Πρυτάνεων σήμερα, είχαμε
την τιμή το Ιόνιο Πανεπιστήμιο να οριστεί ως το ένα από τα τρία Πανεπιστήμια του Προεδρείου
της Συνόδου για το επόμενο ακαδημαϊκό έτος.
Με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής και Δυτικής Μακεδονίας και ειδικότερα τους συναδέλφους
Theodoros Theodoulidis και Παναγιώτη Καλδή αναλαμβάνουμε με ευθύνη και αισιοδοξία
μεταξύ άλλων ένα ιδιαίτερο φορτίο, αυτό της υποβοήθησης της εφαρμογής της νέας
νομοθεσίας για τα ΑΕΙ της χώρας. Η συνεργασία είναι σίγουρο ότι θα είναι ουσιαστική, με
γνώμονα την ομαλή πορεία και την ακαδημαϊκή ανάπτυξη των τριτοβάθμιων ιδρυμάτων.
Ευχαριστούμε τους συναδέλφους όλων των Πανεπιστημίων της χώρας για την εμπιστοσύνη
που έδειξαν με τον πλέον έμπρακτο τρόπο σε αυτήν την ιδιαίτερη συγκυρία, αλλά και τα μέλη
του απερχόμενου Προεδρείου για τα όσα επιτυχώς προσέφεραν την χρονιά που μας πέρασε.
Μια χρονιά καθόλου εύκολη με ακαδημαϊκούς και λειτουργικούς όρους.”

https://www.startmediacorfu.gr/to-i-p-oristike-os-ena-apo-ta-tria-panepistimia-tou-proedreiou-tis-synodou-ton-prytaneon-gia-to-epomeno-akadimaiko-etos/


https://www.ipaidia.gr/

 Publication date: 20/07/2022 18:58

 Alexa ranking (Greece): 2389

 link

«Ξεκινά η υλοποίηση του νόμου-πλαισίου για τα Πανεπιστήμια»-Η ηγεσία του
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Η υλοποίηση του νέου νόμου-πλαισίου για τα Πανεπιστήμια, ζητήματα χρηματοδότησης και
στελέχωσης των ΑΕΙ και άλλα θέματα απασχόλησαν την 100ή Σύνοδο Πρυτάνεων, στην οποία
συμμετείχαν δια ζώσης η Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων Νίκη Κεραμέως, ο
Υφυπουργός Άγγελος Συρίγος και ο Γενικός Γραμματέας Ανώτατης Εκπαίδευσης Αποστόλης
Δημητρόπουλος.
Η Υπουργός ενημέρωσε τους Πρυτάνεις για τις 262 παρατηρήσεις και τα σχόλια εκ μέρους της
Συνόδου Πρυτάνεων, των ΑΕΙ, φορέων, μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας και πολιτικών
κομμάτων που ενσωματώθηκαν στο τελικό, βελτιωμένο κείμενο του νόμου.
Στη συνέχεα, συζητήθηκε αναλυτικά το χρονοδιάγραμμα και τα στάδια εφαρμογής των
επιμέρους διατάξεων του νέου νόμου-πλαισίου, με προτεραιότητα στις διαδικασίες ανάδειξης
των νέων διοικήσεων των Πανεπιστημίων, όπως π.χ. η έκδοση Κοινής Υπουργικής Απόφασης
για την ανάδειξη των Συμβουλίων Διοίκησης, την υλοποίηση καινοτόμων δράσεων, την
αξιοποίηση των κονδυλίων ΕΣΠΑ και Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Συμφωνήθηκε η
δημιουργία μίας ομάδας εργασίας υπό τον Γενικό Γραμματέα, με συμμετοχή εκπροσώπων της
Συνόδου Πρυτάνεων, για την υποστήριξη της υλοποίησης του νέου νόμου.
Στη διάρκεια της Συνόδου αναφέρθηκαν, μεταξύ άλλων, και οι ακόλουθες θεματικές:
– Χρηματοδότηση: Έχει ολοκληρωθεί το πρώτο μέρος της καταβολής της τακτικής
επιχορήγησης των ΑΕΙ για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών, η οποία φέτος είναι αυξημένη
κατά 14,5%, ενώ εγκρίθηκε το τομεακό πρόγραμμα ΕΣΠΑ 2021-27, με βασικούς άξονες:
σύνδεση με την αγορά εργασίας, υποτροφίες, διεθνοποίηση/αριστεία, δεξιότητες/δια βίου
μάθηση, ισότιμη πρόσβαση, διασφάλιση ποιότητας. Επίσης, για δεύτερη χρονιά, η κατανομή
της ετήσιας τακτικής χρηματοδότησης των ΑΕΙ πραγματοποιείται βάσει αντικειμενικών
κριτηρίων, με στόχο τη διαφάνεια και τη δίκαιη κατανομή του τακτικού προϋπολογισμού.
Επίσης, προχωρούν τρία έργα Σύμπραξης Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) για την
κατασκευή φοιτητικών εστιών (για 5.456 κλίνες) ύψους 295 εκ. ευρώ, στα Πανεπιστήμια
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Κρήτης, Θεσσαλίας και Θράκης, ενώ δρομολογείται και η υποβολή άλλων τριών αντίστοιχων
έργων στα Πανεπιστήμια Δυτικής Αττικής, Δυτικής Μακεδονίας και Θεσσαλονίκης.
– Στελέχωση: Συνεχίζονται οι πράξεις προκήρυξης και διορισμού των 1.450 νέων θέσεων
μελών ΔΕΠ που έχουν δοθεί από το 2020, ενώ προχωρά και ο διαγωνισμός ΑΣΕΠ για τις
θέσεις διοικητικού προσωπικού που δόθηκαν για πρώτη φορά μετά από μία δεκαετία στα ΑΕΙ
της χώρας.
– Εξωστρέφεια: Με δεδομένο πλέον ένα πλήρες θεσμικό πλαίσιο για την ανάπτυξη διεθνών
συνεργασιών, τα ΑΕΙ μπορούν να επενδύσουν ακόμη περισσότερο στην εξωστρέφειά τους. Η
Υπουργός ανακοίνωσε ότι μεταξύ 5-11 Νοεμβρίου θα πραγματοποιηθεί η αναβληθείσα λόγω
πανδημίας επίσκεψη εκπροσώπων περισσότερων από 25 κορυφαίων Αμερικανικών
Πανεπιστημίων, προκειμένου να εμπεδώσουν τις ήδη υπάρχουσες συνεργασίες και να
εξετάσουν το ενδεχόμενο επέκτασής τους. Πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες αποστολές
τριτοβάθμιων ιδρυμάτων των ΗΠΑ σε άλλη χώρα των τελευταίων χρόνων.
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ΥΠΑΙΘ: Η υλοποίηση του νέου νόμου-πλαισίου για τα πανεπιστήμια συζητήθηκε στην
100ή Σύνοδο Πρυτάνεων
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Η υλοποίηση του νέου νόμου-πλαισίου για τα πανεπιστήμια, ζητήματα χρηματοδότησης και
στελέχωσης των ΑΕΙ και άλλα θέματα απασχόλησαν την 100ή Σύνοδο Πρυτάνεων.
Σε αυτή συμμετείχαν δια ζώσης η υπουργός Παιδείας, Νίκη Κεραμέως, ο υφυπουργός Άγγελος
Συρίγος και ο γενικός γραμματέας Ανώτατης Εκπαίδευσης, Αποστόλης Δημητρόπουλος,
αναφέρεται σε ανακοίνωση του υπουργείου.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση, «συζητήθηκε αναλυτικά το χρονοδιάγραμμα και τα στάδια
εφαρμογής των επιμέρους διατάξεων του νέου νόμου-πλαισίου, με προτεραιότητα στις
διαδικασίες ανάδειξης των νέων διοικήσεων των πανεπιστημίων, όπως π.χ. η έκδοση Κοινής
Υπουργικής Απόφασης για την ανάδειξη των Συμβουλίων Διοίκησης, την υλοποίηση
καινοτόμων δράσεων, την αξιοποίηση των κονδυλίων ΕΣΠΑ και Ταμείου Ανάκαμψης και
Ανθεκτικότητας». Επίσης, «συμφωνήθηκε η δημιουργία μιας ομάδας εργασίας υπό τον γενικό
γραμματέα, με συμμετοχή εκπροσώπων της Συνόδου Πρυτάνεων, για την υποστήριξη της
υλοποίησης του νέου νόμου».
Σχετικά με τη χρηματοδότηση, όπως μεταξύ άλλων σημειώνεται στην ανακοίνωση, «έχει
ολοκληρωθεί το πρώτο μέρος της καταβολής της τακτικής επιχορήγησης των ΑΕΙ για την
κάλυψη λειτουργικών δαπανών, η οποία φέτος είναι αυξημένη κατά 14,5%, ενώ εγκρίθηκε το
τομεακό πρόγραμμα ΕΣΠΑ 2021-27, με βασικούς άξονες: σύνδεση με την αγορά εργασίας,
υποτροφίες, διεθνοποίηση/αριστεία, δεξιότητες/δια βίου μάθηση, ισότιμη πρόσβαση,
διασφάλιση ποιότητας». Επίσης, για δεύτερη χρονιά, η κατανομή της ετήσιας τακτικής
χρηματοδότησης των ΑΕΙ πραγματοποιείται «βάσει αντικειμενικών κριτηρίων». Ακόμα,
προχωρούν τρία έργα Σύμπραξης Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) για την κατασκευή
φοιτητικών εστιών (για 5.456 κλίνες) ύψους 295 εκατ. ευρώ, στα Πανεπιστήμια Κρήτης,
Θεσσαλίας και Θράκης, ενώ δρομολογείται και η υποβολή άλλων τριών αντίστοιχων έργων στα
Πανεπιστήμια Δυτικής Αττικής, Δυτικής Μακεδονίας και Θεσσαλονίκης.
Συνεχίζονται οι πράξεις προκήρυξης και διορισμού των 1.450 νέων θέσεων μελών ΔΕΠ που
έχουν δοθεί από το 2020, ενώ προχωρά και ο διαγωνισμός ΑΣΕΠ για τις θέσεις διοικητικού
προσωπικού.
Η κυρία Κεραμέως επισήμανε, συνεχίζει η ανακοίνωση, ότι μεταξύ 5-11 Νοεμβρίου θα
πραγματοποιηθεί η αναβληθείσα λόγω πανδημίας επίσκεψη εκπροσώπων περισσότερων από
25 κορυφαίων αμερικανικών πανεπιστημίων, προκειμένου να εμπεδώσουν τις ήδη
υπάρχουσες συνεργασίες και να εξετάσουν το ενδεχόμενο επέκτασής τους. Συμπλήρωσε, ότι
πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες αποστολές τριτοβάθμιων ιδρυμάτων των ΗΠΑ σε άλλη
χώρα των τελευταίων χρόνων.
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ΥΠΑΙΘ: Η υλοποίηση του νέου νόμου-πλαισίου για τα πανεπιστήμια συζητήθηκε στην
100ή Σύνοδο Πρυτάνεων
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Η υλοποίηση του νέου νόμου-πλαισίου για τα πανεπιστήμια, ζητήματα χρηματοδότησης και
στελέχωσης των ΑΕΙ και άλλα θέματα απασχόλησαν την 100ή Σύνοδο Πρυτάνεων, στην οποία
συμμετείχαν δια ζώσης η υπουργός Παιδείας, Νίκη Κεραμέως, ο υφυπουργός Άγγελος Συρίγος
και ο γενικός γραμματέας Ανώτατης Εκπαίδευσης, Αποστόλης Δημητρόπουλος, αναφέρεται σε
ανακοίνωση του υπουργείου.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση, «συζητήθηκε αναλυτικά το χρονοδιάγραμμα και τα στάδια
εφαρμογής των επιμέρους διατάξεων του νέου νόμου-πλαισίου, με προτεραιότητα στις
διαδικασίες ανάδειξης των νέων διοικήσεων των πανεπιστημίων, όπως π.χ. η έκδοση Κοινής
Υπουργικής Απόφασης για την ανάδειξη των Συμβουλίων Διοίκησης, την υλοποίηση
καινοτόμων δράσεων, την αξιοποίηση των κονδυλίων ΕΣΠΑ και Ταμείου Ανάκαμψης και
Ανθεκτικότητας». Επίσης, «συμφωνήθηκε η δημιουργία μιας ομάδας εργασίας υπό τον γενικό
γραμματέα, με συμμετοχή εκπροσώπων της Συνόδου Πρυτάνεων, για την υποστήριξη της
υλοποίησης του νέου νόμου».
Σχετικά με τη χρηματοδότηση, όπως μεταξύ άλλων σημειώνεται στην ανακοίνωση, «έχει
ολοκληρωθεί το πρώτο μέρος της καταβολής της τακτικής επιχορήγησης των ΑΕΙ για την
κάλυψη λειτουργικών δαπανών, η οποία φέτος είναι αυξημένη κατά 14,5%, ενώ εγκρίθηκε το
τομεακό πρόγραμμα ΕΣΠΑ 2021-27, με βασικούς άξονες: σύνδεση με την αγορά εργασίας,
υποτροφίες, διεθνοποίηση/αριστεία, δεξιότητες/δια βίου μάθηση, ισότιμη πρόσβαση,
διασφάλιση ποιότητας». Επίσης, για δεύτερη χρονιά, η κατανομή της ετήσιας τακτικής
χρηματοδότησης των ΑΕΙ πραγματοποιείται «βάσει αντικειμενικών κριτηρίων». Ακόμα,
προχωρούν τρία έργα Σύμπραξης Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) για την κατασκευή
φοιτητικών εστιών (για 5.456 κλίνες) ύψους 295 εκατ. ευρώ, στα Πανεπιστήμια Κρήτης,
Θεσσαλίας και Θράκης, ενώ δρομολογείται και η υποβολή άλλων τριών αντίστοιχων έργων στα
Πανεπιστήμια Δυτικής Αττικής, Δυτικής Μακεδονίας και Θεσσαλονίκης.
Συνεχίζονται οι πράξεις προκήρυξης και διορισμού των 1.450 νέων θέσεων μελών ΔΕΠ που
έχουν δοθεί από το 2020, ενώ προχωρά και ο διαγωνισμός ΑΣΕΠ για τις θέσεις διοικητικού
προσωπικού.
Η κυρία Κεραμέως επισήμανε, συνεχίζει η ανακοίνωση, ότι μεταξύ 5-11 Νοεμβρίου θα
πραγματοποιηθεί η αναβληθείσα λόγω πανδημίας επίσκεψη εκπροσώπων περισσότερων από
25 κορυφαίων αμερικανικών πανεπιστημίων, προκειμένου να εμπεδώσουν τις ήδη
υπάρχουσες συνεργασίες και να εξετάσουν το ενδεχόμενο επέκτασής τους. Συμπλήρωσε, ότι
πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες αποστολές τριτοβάθμιων ιδρυμάτων των ΗΠΑ σε άλλη
χώρα των τελευταίων χρόνων.

https://finupnews.gr/%cf%85%cf%80%ce%b1%ce%b9%ce%b8-%ce%b7-%cf%85%ce%bb%ce%bf%cf%80%ce%bf%ce%af%ce%b7%cf%83%ce%b7-%cf%84%ce%bf%cf%85-%ce%bd%ce%ad%ce%bf%cf%85-%ce%bd%cf%8c%ce%bc%ce%bf%cf%85-%cf%80%ce%bb%ce%b1%ce%b9%cf%83/


https://www.iefimerida.gr/

 Publication date: 20/07/2022 23:27

 Alexa ranking (Greece): 20

 link

ΥΠΑΙΘ: Η υλοποίηση του νέου νόμου-πλαισίου για τα πανεπιστήμια συζητήθηκε στην
100ή Σύνοδο Πρυτάνεων
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Η υλοποίηση του νέου νόμου-πλαισίου για τα πανεπιστήμια, ζητήματα χρηματοδότησης και
στελέχωσης των ΑΕΙ και άλλα θέματα απασχόλησαν την 100ή Σύνοδο Πρυτάνεων.
Σε αυτή συμμετείχαν δια ζώσης η υπουργός Παιδείας, Νίκη Κεραμέως, ο υφυπουργός Άγγελος
Συρίγος και ο γενικός γραμματέας Ανώτατης Εκπαίδευσης, Αποστόλης Δημητρόπουλος,
αναφέρεται σε ανακοίνωση του υπουργείου.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση, «συζητήθηκε αναλυτικά το χρονοδιάγραμμα και τα στάδια
εφαρμογής των επιμέρους διατάξεων του νέου νόμου-πλαισίου, με προτεραιότητα στις
διαδικασίες ανάδειξης των νέων διοικήσεων των πανεπιστημίων, όπως π.χ. η έκδοση Κοινής
Υπουργικής Απόφασης για την ανάδειξη των Συμβουλίων Διοίκησης, την υλοποίηση
καινοτόμων δράσεων, την αξιοποίηση των κονδυλίων ΕΣΠΑ και Ταμείου Ανάκαμψης και
Ανθεκτικότητας». Επίσης, «συμφωνήθηκε η δημιουργία μιας ομάδας εργασίας υπό τον γενικό
γραμματέα, με συμμετοχή εκπροσώπων της Συνόδου Πρυτάνεων, για την υποστήριξη της
υλοποίησης του νέου νόμου».
Σχετικά με τη χρηματοδότηση, όπως μεταξύ άλλων σημειώνεται στην ανακοίνωση, «έχει
ολοκληρωθεί το πρώτο μέρος της καταβολής της τακτικής επιχορήγησης των ΑΕΙ για την
κάλυψη λειτουργικών δαπανών, η οποία φέτος είναι αυξημένη κατά 14,5%, ενώ εγκρίθηκε το
τομεακό πρόγραμμα ΕΣΠΑ 2021-27, με βασικούς άξονες: σύνδεση με την αγορά εργασίας,
υποτροφίες, διεθνοποίηση/αριστεία, δεξιότητες/δια βίου μάθηση, ισότιμη πρόσβαση,
διασφάλιση ποιότητας». Επίσης, για δεύτερη χρονιά, η κατανομή της ετήσιας τακτικής
χρηματοδότησης των ΑΕΙ πραγματοποιείται «βάσει αντικειμενικών κριτηρίων». Ακόμα,
προχωρούν τρία έργα Σύμπραξης Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) για την κατασκευή
φοιτητικών εστιών (για 5.456 κλίνες) ύψους 295 εκατ. ευρώ, στα Πανεπιστήμια Κρήτης,
Θεσσαλίας και Θράκης, ενώ δρομολογείται και η υποβολή άλλων τριών αντίστοιχων έργων στα
Πανεπιστήμια Δυτικής Αττικής, Δυτικής Μακεδονίας και Θεσσαλονίκης.
Συνεχίζονται οι πράξεις προκήρυξης και διορισμού των 1.450 νέων θέσεων μελών ΔΕΠ που
έχουν δοθεί από το 2020, ενώ προχωρά και ο διαγωνισμός ΑΣΕΠ για τις θέσεις διοικητικού
προσωπικού.
Μεταξύ 5-11 Νοεμβρίου η επίσκεψη εκπροσώπων περισσότερων από 25 κορυφαίων
αμερικανικών πανεπιστημίων
Η κυρία Κεραμέως επισήμανε, συνεχίζει η ανακοίνωση, ότι μεταξύ 5-11 Νοεμβρίου θα
πραγματοποιηθεί η αναβληθείσα λόγω πανδημίας επίσκεψη εκπροσώπων περισσότερων από
25 κορυφαίων αμερικανικών πανεπιστημίων, προκειμένου να εμπεδώσουν τις ήδη
υπάρχουσες συνεργασίες και να εξετάσουν το ενδεχόμενο επέκτασής τους. Συμπλήρωσε, ότι
πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες αποστολές τριτοβάθμιων ιδρυμάτων των ΗΠΑ σε άλλη
χώρα των τελευταίων χρόνων.

https://www.iefimerida.gr/politiki/ypaith-ylopoiisi-toy-neoy-nomoy-plaisioy-gia-ta-panepistimia


https://www.alfavita.gr/

 Publication date: 20/07/2022 18:30

 Alexa ranking (Greece): 86

 link

ΥΠΑΙΘ: Ξεκινά η υλοποίηση του νόμου-πλαισίου στα ΑΕΙ
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Κεραμέως-Συρίγος στη Σύνοδο των Πρυτάνεων - 262 παρατηρήσεις και τα σχόλια εκ μέρους
της Συνόδου Πρυτάνεων ενσωματώθηκαν στον νέο νόμο λέει το ΥΠΑΙΘ
Η υλοποίηση του νέου νόμου-πλαισίου για τα Πανεπιστήμια, ζητήματα χρηματοδότησης και
στελέχωσης των ΑΕΙ και άλλα θέματα απασχόλησαν την 100ή Σύνοδο Πρυτάνεων, στην οποία
συμμετείχαν δια ζώσης η Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων Νίκη Κεραμέως, ο
Υφυπουργός Άγγελος Συρίγος και ο Γενικός Γραμματέας Ανώτατης Εκπαίδευσης Αποστόλης
Δημητρόπουλος.
Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΥΠΑΙΘ, η υπουργός ενημέρωσε τους Πρυτάνεις για τις 262
παρατηρήσεις και τα σχόλια εκ μέρους της Συνόδου Πρυτάνεων, των ΑΕΙ, φορέων, μελών της
ακαδημαϊκής κοινότητας και πολιτικών κομμάτων που ενσωματώθηκαν στο τελικό, βελτιωμένο
κείμενο του νόμου.
Στη συνέχεα, συζητήθηκε αναλυτικά το χρονοδιάγραμμα και τα στάδια εφαρμογής των
επιμέρους διατάξεων του νέου νόμου-πλαισίου, με προτεραιότητα στις διαδικασίες ανάδειξης
των νέων διοικήσεων των Πανεπιστημίων, όπως π.χ. η έκδοση Κοινής Υπουργικής Απόφασης
για την ανάδειξη των Συμβουλίων Διοίκησης, την υλοποίηση καινοτόμων δράσεων, την
αξιοποίηση των κονδυλίων ΕΣΠΑ και Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Συμφωνήθηκε η
δημιουργία μίας ομάδας εργασίας υπό τον Γενικό Γραμματέα, με συμμετοχή εκπροσώπων της
Συνόδου Πρυτάνεων, για την υποστήριξη της υλοποίησης του νέου νόμου.
Στη διάρκεια της Συνόδου αναφέρθηκαν, μεταξύ άλλων, και οι ακόλουθες θεματικές:
Χρηματοδότηση: Έχει ολοκληρωθεί το πρώτο μέρος της καταβολής της τακτικής επιχορήγησης
των ΑΕΙ για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών, η οποία φέτος είναι αυξημένη κατά 14,5%,
ενώ εγκρίθηκε το τομεακό πρόγραμμα ΕΣΠΑ 2021-27, με βασικούς άξονες: σύνδεση με την
αγορά εργασίας, υποτροφίες, διεθνοποίηση/αριστεία, δεξιότητες/δια βίου μάθηση, ισότιμη
πρόσβαση, διασφάλιση ποιότητας. Επίσης, για δεύτερη χρονιά, η κατανομή της ετήσιας
τακτικής χρηματοδότησης των ΑΕΙ πραγματοποιείται βάσει αντικειμενικών κριτηρίων, με στόχο
τη διαφάνεια και τη δίκαιη κατανομή του τακτικού προϋπολογισμού. Επίσης, προχωρούν τρία
έργα Σύμπραξης Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) για την κατασκευή φοιτητικών εστιών
(για 5.456 κλίνες) ύψους 295 εκ. ευρώ, στα Πανεπιστήμια Κρήτης, Θεσσαλίας και Θράκης, ενώ
δρομολογείται και η υποβολή άλλων τριών αντίστοιχων έργων στα Πανεπιστήμια Δυτικής
Αττικής, Δυτικής Μακεδονίας και Θεσσαλονίκης.Στελέχωση: Συνεχίζονται οι πράξεις
προκήρυξης και διορισμού των 1.450 νέων θέσεων μελών ΔΕΠ που έχουν δοθεί από το 2020,
ενώ προχωρά και ο διαγωνισμός ΑΣΕΠ για τις θέσεις διοικητικού προσωπικού που δόθηκαν
για πρώτη φορά μετά από μία δεκαετία στα ΑΕΙ της χώρας.Εξωστρέφεια: Με δεδομένο πλέον
ένα πλήρες θεσμικό πλαίσιο για την ανάπτυξη διεθνών συνεργασιών, τα ΑΕΙ μπορούν να
επενδύσουν ακόμη περισσότερο στην εξωστρέφειά τους. Η Υπουργός ανακοίνωσε ότι μεταξύ
5-11 Νοεμβρίου θα πραγματοποιηθεί η αναβληθείσα λόγω πανδημίας επίσκεψη εκπροσώπων
περισσότερων από 25 κορυφαίων Αμερικανικών Πανεπιστημίων, προκειμένου να εμπεδώσουν
τις ήδη υπάρχουσες συνεργασίες και να εξετάσουν το ενδεχόμενο επέκτασής τους. Πρόκειται
για μία από τις μεγαλύτερες αποστολές τριτοβάθμιων ιδρυμάτων των ΗΠΑ σε άλλη χώρα των
τελευταίων χρόνων.

https://www.alfavita.gr/ekpaideysi/386995_xekina-i-ylopoiisi-toy-nomoy-plaisioy-gia-ta-panepistimia-100i-synodos-prytaneon
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Τμήμα Μηχανικών και Πληροφορικής

στο Πρόγραμμα Πληροφορική και
Εφαρμογές
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Σπουδών Αναπληρωτής Καθηγητής
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ΕΔΙΠ



https://timeline.gr/

 Publication date: 21/07/2022 01:11

 Alexa ranking (Greece): 0

 link

ΑΕΙ: Η υλοποίηση του νέου νόμου πλαισίου συζητήθηκε στην 100ή Σύνοδο Πρυτάνεων
παρουσία Κεραμέως
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Συμφωνήθηκε η δημιουργία μιας ομάδας εργασίας, υπό τον γενικό γραμματέα, με συμμετοχή
εκπροσώπων της Συνόδου Πρυτάνεων, για την υποστήριξη της υλοποίησης του νέου νόμου
για τα ΑΕΙ
Η υλοποίηση του νέου νόμου πλαισίου για τα πανεπιστήμια, ζητήματα χρηματοδότησης και
στελέχωσης των ΑΕΙ και άλλα θέματα, απασχόλησαν την 100ή Σύνοδο Πρυτάνεων, στην
οποία συμμετείχαν δια ζώσης η υπουργός Παιδείας, Νίκη Κεραμέως, ο υφυπουργός Άγγελος
Συρίγος και ο γενικός γραμματέας Ανώτατης Εκπαίδευσης, Αποστόλης Δημητρόπουλος,
αναφέρεται σε ανακοίνωση του υπουργείου.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση, «συζητήθηκε αναλυτικά το χρονοδιάγραμμα και τα στάδια
εφαρμογής των επιμέρους διατάξεων του νέου νόμου πλαισίου, με  προτεραιότητα στις
διαδικασίες ανάδειξης των νέων διοικήσεων των πανεπιστημίων, όπως π.χ. η έκδοση Κοινής
Υπουργικής Απόφασης για την ανάδειξη των Συμβουλίων Διοίκησης, την υλοποίηση
καινοτόμων δράσεων, την αξιοποίηση των κονδυλίων ΕΣΠΑ και Ταμείου Ανάκαμψης και
Ανθεκτικότητας».
 
Επίσης, «συμφωνήθηκε η δημιουργία μιας ομάδας εργασίας υπό τον γενικό γραμματέα, με
συμμετοχή εκπροσώπων της Συνόδου Πρυτάνεων, για την υποστήριξη της υλοποίησης του
νέου νόμου».
«Αυξημένη κατά 14,5% η τακτική επιχορήγηση ΑΕΙ»
Σχετικά με τη χρηματοδότηση, όπως μεταξύ άλλων σημειώνεται στην ανακοίνωση, «έχει
ολοκληρωθεί το πρώτο μέρος της καταβολής της τακτικής επιχορήγησης των ΑΕΙ για την
κάλυψη λειτουργικών δαπανών, η οποία φέτος είναι αυξημένη κατά 14,5%, ενώ εγκρίθηκε το
τομεακό πρόγραμμα ΕΣΠΑ 2021-27, με βασικούς άξονες: σύνδεση με την αγορά εργασίας,
υποτροφίες, διεθνοποίηση/αριστεία, δεξιότητες/δια βίου μάθηση, ισότιμη πρόσβαση,
διασφάλιση ποιότητας».
Επίσης, για δεύτερη χρονιά, η κατανομή της ετήσιας τακτικής χρηματοδότησης των ΑΕΙ
πραγματοποιείται «βάσει αντικειμενικών κριτηρίων», σημειώνει το ΥΠΑΙΘ.
Ακόμα, προχωρούν τρία έργα Σύμπραξης Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) για την
κατασκευή φοιτητικών εστιών (για 5.456 κλίνες) ύψους 295 εκατ. ευρώ, στα Πανεπιστήμια
Κρήτης, Θεσσαλίας και Θράκης, ενώ δρομολογείται και η υποβολή άλλων τριών αντίστοιχων
έργων στα Πανεπιστήμια Δυτικής Αττικής, Δυτικής Μακεδονίας και Θεσσαλονίκης.
Παράλληλα, συνεχίζονται οι πράξεις προκήρυξης και διορισμού των 1.450 νέων θέσεων μελών
ΔΕΠ που έχουν δοθεί από το 2020, ενώ προχωρά και ο διαγωνισμός ΑΣΕΠ για τις θέσεις
διοικητικού προσωπικού.
Η Νίκη Κεραμέως επισήμανε ότι μεταξύ 5-11 Νοεμβρίου θα πραγματοποιηθεί η αναβληθείσα,
λόγω πανδημίας, επίσκεψη εκπροσώπων περισσότερων από 25 κορυφαίων αμερικανικών
πανεπιστημίων στην Ελλάδα, προκειμένου να εμπεδώσουν τις ήδη υπάρχουσες συνεργασίες
και να εξετάσουν το ενδεχόμενο επέκτασής τους. Και προσέθεσε ότι πρόκειται για μία από τις
μεγαλύτερες αποστολές τριτοβάθμιων ιδρυμάτων των ΗΠΑ σε άλλη χώρα, των τελευταίων
χρόνων.
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Μνημόνιο Συνεργασίας με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής υπέγραψε ο Σουλιώτης
Συνδετικός κρίκος ο Σύλλογος Γυναικών Ευρυτανίας
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Μνημόνιο συνεργασίας υπέγραψε την προηγούμενη εβδομάδα ο Δήμαρχος Καρπενησίου με
το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Ένας νέος δρόμος συνεργασίας ανοίγει μεταξύ του Δήμου
Καρπενησίου και του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής με συνδετικό κρίκο της προσπάθειας τον
Σύλλογο Γυναικών Ευρυτανίας, ο οποίος εκπροσωπούνταν στη συνάντηση από την Πρόεδρο
του Συλλόγου κα Ιουλία Πετροπούλου και την Αντιπρόεδρο κα Στεφανία Κοκοτίνη.
Ο Δήμαρχος Καρπενησίου, Νίκος Σουλιώτης, είχε τη χαρά να συνομιλήσει με τον Πρύτανη κ.
Παναγιώτη Καλδή και την Πρόεδρο του Τμήματος Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής κ. Ευφροσύνη
Μουζακίτου για την περαιτέρω συνεργασία με τη φιλοξενία Ομάδων Εργασίας του Τμήματος
Αρχιτεκτονικής του Πανεπιστημίου στην πόλη του Καρπενησίου που θα βοηθήσουν στην
προβολή και την ανάδειξη του τόπου μας.
Πρόκειται για μια πολύ σημαντική εξέλιξη τόσο για το Δήμο όσο και για τα πρότζεκτ του
Συλλόγου Γυναικών Ευρυτανίας.

https://www.evrytanikospalmos.gr/%ce%bc%ce%bd%ce%b7%ce%bc%cf%8c%ce%bd%ce%b9%ce%bf-%cf%83%cf%85%ce%bd%ce%b5%cf%81%ce%b3%ce%b1%cf%83%ce%af%ce%b1%cf%82-%ce%bc%ce%b5-%cf%84%ce%bf-%cf%80%ce%b1%ce%bd%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%83%cf%84%ce%ae/
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Ο Ανδρέας Φλώρος, στο προεδρείο της Συνόδου των Πρυτάνεων
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Στη διάρκεια της επετειακής 100ης Συνόδου Πρυτάνεων που πραγματοποιήθηκε στα Χανιά της
Κρήτης από 17 μέχρι και 20 Ιουλίου 2022, ο Πρύτανης του Ιονίου Πανεπιστημίου, Καθηγητής
Ανδρέας Φλώρος, ορίστηκε μέλος του προεδρείου της Συνόδου Πρυτάνεων για το ακαδημαϊκό
έτος 2022-2023.
Στο τριμελές προεδρείο επίσης ορίσθηκαν ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής,
Καθηγητής Παναγιώτης Καλδής και ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδόνιας,
Καθηγητής Θεόδωρος Θεοδουλίδης.
Τα Πανεπιστήμια που εκπροσωπούνται μέσω των Πρυτάνεών τους στο προεδρείο θα
αναλάβουν εκ περιτροπής την Προεδρία της Συνόδου των Πρυτάνεων ως εξής: το 1ο
τετράμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2022-2023 την προεδρεία θα αναλάβει το Πανεπιστήμιο
Δυτικής Αττικής, το 2ο τετράμηνο το Ιόνιο Πανεπιστήμιο και το 3ο τετράμηνο το Πανεπιστήμιο
Δυτικής Μακεδονίας.
Σε σχετική δήλωσή του που αναρτήθηκε στα ΜΚΔ ο Πρύτανης του Ιονίου Πανεπιστημίου
Καθηγητής Ανδρέας Φλώρος αναφέρει μεταξύ άλλων:
“Με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής και το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας και ειδικότερα
τους συναδέλφους Παναγιώτη Καλδή και Θεόδωρο Θεοδουλίδη αναλαμβάνουμε με ευθύνη και
αισιοδοξία μεταξύ άλλων ένα ιδιαίτερο φορτίο, αυτό της υποβοήθησης της εφαρμογής της νέας
νομοθεσίας για τα ΑΕΙ της χώρας. Η συνεργασία είναι σίγουρο ότι θα είναι ουσιαστική, με
γνώμονα την ομαλή πορεία και την ακαδημαϊκή ανάπτυξη των τριτοβάθμιων ιδρυμάτων”.
To Ιόνιο Πανεπιστήμιο θα διοργανώσει τη Σύνοδο Πρυτάνεων του δεύτερου τετραμήνου
περίπου την περίοδο του Πάσχα του 2023 στην Κέρκυρα.
Η ανάρτηση Ο Ανδρέας Φλώρος, στο προεδρείο της Συνόδου των Πρυτάνεων προέρχεται από
το CorfuPress.com.
Κάντε click να δείτε το άρθρο απ’ ευθείας από την πηγή του: Ο Ανδρέας Φλώρος, στο
προεδρείο της Συνόδου των Πρυτάνεων
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Πρώτο βήμα για τα συμβούλια ΑΕΙ
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Εως τα τέλη Αυγούστου η προθεσμία προκήρυξης για τις διοικήσεις των Ιδρυμάτων Με τη
θεσμοθέτηση του νέου νόμου που αφορά τα ΑΕΙ, για τα νεοσυσταθέντα συμβούλια των ΑΕΙ
πρέπει να εκλεγούν έξι πανεπιστημιακοί του ιδρύματος και πέντε εξωπανεπιστημιακοί.
Απόστολος Λακασάς
Τα πανεπιστήμια βγαίνουν προς άγραν ξένων πανεπιστημιακών και σημαντικών
προσωπικοτήτων για να στελεχώσουν τα νέα συμβούλιά τους. Πρόκειται για διαδικασία την
οποία θα κληθούν να υλοποιήσουν άμεσα οι νυν ηγεσίες των ΑΕΙ.
Συγκεκριμένα, από τα δύσκολα ξεκινάει η καινούργια σελίδα για τα ελληνικά πανεπιστήμια,
μετά την πρόσφατη ψήφιση του νέου νόμου-πλαισίου. Σύμφωνα με πληροφορίες της «Κ», οι
ηγεσίες των ΑΕΙ θα κληθούν να εφαρμόσουν πρώτο, το κομμάτι για το οποίο υπήρξαν οι
εντονότερες αντιδράσεις με τη θεσμοθέτησή του: το νέο μοντέλο διοίκησης.
Τα ΑΕΙ θα πρέπει μέσα σε έναν μήνα από τη δημοσίευση του νόμου –δηλαδή έως τα τέλη
Αυγούστου– να προχωρήσουν τη διεθνή προκήρυξη για τα εξωτερικά μέλη των νέων
συμβουλίων διοίκησης, τα οποία θα αποτελούνται από έξι πανεπιστημιακούς του ιδρύματος και
πέντε εξωπανεπιστημιακούς. Ως εξωτερικά μέλη μπορούν να επιλεγούν καθηγητές ξένων
πανεπιστημίων, πρόσωπα με ευρεία αναγνώριση ή συμβολή στον πολιτισμό, στις τέχνες, στα
γράμματα, στις επιστήμες, στην οικονομία ή την κοινωνία, καθώς και εκπρόσωποι διεθνών
οργανισμών ή κοινωνικών εταίρων. Τα εξωτερικά μέλη του συμβουλίου διοίκησης
αναδεικνύονται κατόπιν διεθνούς δημόσιας πρόσκλησης, που εκδίδεται με ευθύνη του
υπηρετούντος πρύτανη του ΑΕΙ.
Ωστόσο, μέσα στην προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων η ηγεσία κάθε ΑΕΙ θα
αναζητήσει πρόσωπα κύρους που θα τους ζητήσει να θέσουν υποψηφιότητα. Οπως έγινε με
τον νόμο 4009 του 2011, όταν θεσμοθετήθηκαν για πρώτη φορά τα συμβούλια, η επιλογή των
εξωτερικών μελών έγινε μέσα από συνδυασμό κριτηρίων, με κύριους άξονες το υψηλό
ακαδημαϊκό κύρος κάθε προτεινόμενου, αλλά και τις γνωριμίες του με μέλος της ηγεσίας του
ΑΕΙ.
Η προκήρυξη για τα συμβούλια θα είναι το πρώτο βήμα εφαρμογής του νέου νόμου. Χθες,
κατά τη διάρκεια συνεδρίασης της συνόδου πρυτάνεων συζητήθηκε με την υπουργό Νίκη
Κεραμέως αναλυτικά το χρονοδιάγραμμα και τα στάδια εφαρμογής των επιμέρους θεμάτων του
νέου νόμου-πλαισίου, με προτεραιότητα στις διαδικασίες ανάδειξης των νέων διοικήσεων των
πανεπιστημίων, όπως π.χ. η έκδοση κοινής υπουργικής απόφασης για την ανάδειξη των
συμβουλίων διοίκησης, την υλοποίηση καινοτόμων δράσεων, την αξιοποίηση των κονδυλίων
ΕΣΠΑ και Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Παράλληλα, όπως ανακοίνωσε το
υπουργείο Παιδείας, συμφωνήθηκε η δημιουργία μιας ομάδας εργασίας υπό τον γενικό
γραμματέα, με συμμετοχή εκπροσώπων της συνόδου πρυτάνεων, για την υποστήριξη της
υλοποίησης του νέου νόμου. Παράλληλα, ως δείγμα συναίνεσης, η υπουργός εστίασε στις 262
παρατηρήσεις και στα σχόλια εκ μέρους της συνόδου πρυτάνεων, των ΑΕΙ, φορέων, μελών της
ακαδημαϊκής κοινότητας και πολιτικών κομμάτων που ενσωματώθηκαν στο τελικό κείμενο του
νόμου.
Τέλος, η κ. Κεραμέως ανακοίνωσε ότι μεταξύ 5-11 Νοεμβρίου θα πραγματοποιηθεί η
αναβληθείσα λόγω πανδημίας επίσκεψη εκπροσώπων περισσότερων από 25 κορυφαίων
αμερικανικών πανεπιστημίων. Πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες αποστολές τριτοβάθμιων
ιδρυμάτων των ΗΠΑ σε άλλη χώρα τα τελευταία χρόνια.
Αντιδράσεις από τη σύνοδο των πρυτάνεων
Με σαφή αιχμή προς το υπουργείο Παιδείας κλείνει την ανακοίνωσή της η σύνοδος των
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πρυτάνεων μετά την 100ή συνεδρίασή της: «Προβλέπεται μια δύσκολη περίοδος εφαρμογής
του νόμου, καθώς αναμένονται ριζικές αλλαγές στις λειτουργικές διαδικασίες για την ομαλή
μετάβαση στο νέο θεσμικό πλαίσιο, ενώ δεν δίνονται δραστικές λύσεις στα χρόνια προβλήματα
υποστελέχωσης και υποχρηματοδότησης των ιδρυμάτων».
Αλλωστε, παρότι από την πλευρά του υπουργείου μεταδόθηκε ότι υπήρξε ένα κλίμα
συναίνεσης, αρκετοί πρυτάνεις εστίασαν στα προβλήματα των ιδρυμάτων. Ενδεικτικά από τη
σύνοδο τονίστηκε η ανάγκη για ενίσχυση των διοικητικών, οικονομικών και τεχνικών
υπηρεσιών των ΑΕΙ, με προσωπικό και πόρους, λόγω των πολλαπλών δομών που
δημιουργούνται και λειτουργούν σε μόνιμη βάση στα ιδρύματα, καθώς και τη διεύρυνση των
εκπαιδευτικών και άλλων δραστηριοτήτων που θεσπίζονται από τον νόμο.
Παράλληλα, οι πρυτάνεις αναφέρουν ότι το πρόβλημα της χρηματοδότησης, ειδικά σε ό,τι
αφορά την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών των ιδρυμάτων, παραμένει σοβαρό και επείγον
ενόψει του νέου ακαδημαϊκού έτους και ζητούν να χορηγηθεί άμεσα έκτακτη επιχορήγηση
προκαθορισμένου σκοπού (πριν από την έναρξη του νέου ακαδημαϊκού έτους), που να
καλύπτει το σύνολο των εκτιμώμενων ενεργειακών αυξήσεων για το 2022. Επίσης, θεωρούν
απαραίτητη την άμεση δρομολόγηση ενεργειών για την καταβολή της εθνικής χρηματοδότησης
σε ερευνητικά ευρωπαϊκά ανταγωνιστικά έργα μέσω του υπουργείου Παιδείας. Το τελευταίο
πάντως ανέφερε ότι έχει ολοκληρωθεί το πρώτο μέρος της καταβολής της τακτικής
επιχορήγησης των ΑΕΙ για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών, η οποία φέτος είναι αυξημένη
κατά 14,5%, ενώ εγκρίθηκε το τομεακό πρόγραμμα ΕΣΠΑ 2021-27. Επίσης προχωρούν τρία
έργα Σύμπραξης Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) για την κατασκευή φοιτητικών εστιών
(για 5.456 κλίνες) ύψους 295 εκατ. ευρώ, στα πανεπιστήμια Κρήτης, Θεσσαλίας και Θράκης,
ενώ δρομολογείται και η υποβολή άλλων τριών αντίστοιχων έργων στα πανεπιστήμια Δυτικής
Αττικής, Δυτικής Μακεδονίας και Θεσσαλονίκης.
Τέλος, σχετικά με τις νέες ρυθμίσεις για την παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια, από τη
σύνοδο των πρυτάνεων διαπιστώνεται ότι η σχετική ρύθμιση του νόμου παρουσιάζει
ουσιαστικά και λειτουργικά προβλήματα, καθώς «τα λίγα τμήματα επιστημών της αγωγής θα
πρέπει να συνάψουν συμφωνίες με πολλά ενδιαφερόμενα ΑΕΙ και για πολλές σχολές, ενώ δεν
λαμβάνεται καμία πρόνοια για κάποιες κατηγορίες εν ενεργεία φοιτητών».
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Στο προεδρείο της Συνόδου Πρυτάνεων ο καθηγητής Ανδρέας Φλώρος του Ιονίου
Πανεπιστημίου
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Στη διάρκεια της επετειακής 100ης Συνόδου Πρυτάνεων που πραγματοποιήθηκε στα Χανιά της
Κρήτης από 17 μέχρι και 20 Ιουλίου 2022, ο Πρύτανης του Ιονίου Πανεπιστημίου, Καθηγητής
Ανδρέας Φλώρος, ορίστηκε μέλος του προεδρείου της Συνόδου Πρυτάνεων για το ακαδημαϊκό
έτος 2022-2023.
Στο τριμελές προεδρείο επίσης ορίσθηκαν ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής,
Καθηγητής Παναγιώτης Καλδής και ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδόνιας,
Καθηγητής Θεόδωρος Θεοδουλίδης.
Τα Πανεπιστήμια που εκπροσωπούνται μέσω των Πρυτάνεών τους στο προεδρείο θα
αναλάβουν εκ περιτροπής την Προεδρία της Συνόδου των Πρυτάνεων ως εξής: το 1ο
τετράμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2022-2023 την προεδρεία θα αναλάβει το Πανεπιστήμιο
Δυτικής Αττικής, το 2ο τετράμηνο το Ιόνιο Πανεπιστήμιο και το 3ο τετράμηνο το Πανεπιστήμιο
Δυτικής Μακεδονίας.
Σε σχετική δήλωσή του που αναρτήθηκε στα ΜΚΔ ο Πρύτανης του Ιονίου Πανεπιστημίου
Καθηγητής Ανδρέας Φλώρος αναφέρει μεταξύ άλλων:
“Με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής και το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας  και ειδικότερα
τους συναδέλφους Παναγιώτη Καλδή και Θεόδωρο Θεοδουλίδη αναλαμβάνουμε με ευθύνη και
αισιοδοξία μεταξύ άλλων ένα ιδιαίτερο φορτίο, αυτό της υποβοήθησης της εφαρμογής της νέας
νομοθεσίας για τα ΑΕΙ της χώρας. Η συνεργασία είναι σίγουρο ότι θα είναι ουσιαστική, με
γνώμονα την ομαλή πορεία και την ακαδημαϊκή ανάπτυξη των τριτοβάθμιων ιδρυμάτων”.
To Ιόνιο Πανεπιστήμιο θα διοργανώσει τη Σύνοδο Πρυτάνεων του δεύτερου τετραμήνου
περίπου την περίοδο του Πάσχα του 2023 στην Κέρκυρα.
 
 
The post Στο προεδρείο της Συνόδου Πρυτάνεων ο καθηγητής Ανδρέας Φλώρος του Ιονίου
Πανεπιστημίου appeared first on Κέρκυρα Σήμερα – Corfu News – kerkyrasimera.
Κάντε click να δείτε το άρθρο απ’ ευθείας από την πηγή του: Στο προεδρείο της Συνόδου
Πρυτάνεων ο καθηγητής Ανδρέας Φλώρος του Ιονίου Πανεπιστημίου
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Στο προεδρείο της Συνόδου Πρυτάνεων ο καθηγητής Ανδρέας Φλώρος του Ιονίου
Πανεπιστημίου
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Στη διάρκεια της επετειακής 100ης Συνόδου Πρυτάνεων που πραγματοποιήθηκε στα Χανιά της
Κρήτης από 17 μέχρι και 20 Ιουλίου 2022, ο Πρύτανης του Ιονίου Πανεπιστημίου, Καθηγητής
Ανδρέας Φλώρος, ορίστηκε μέλος του προεδρείου της Συνόδου Πρυτάνεων για το ακαδημαϊκό
έτος 2022-2023.
Στο τριμελές προεδρείο επίσης ορίσθηκαν ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής,
Καθηγητής Παναγιώτης Καλδής και ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδόνιας,
Καθηγητής Θεόδωρος Θεοδουλίδης.
Τα Πανεπιστήμια που εκπροσωπούνται μέσω των Πρυτάνεών τους στο προεδρείο θα
αναλάβουν εκ περιτροπής την Προεδρία της Συνόδου των Πρυτάνεων ως εξής: το 1ο
τετράμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2022-2023 την προεδρεία θα αναλάβει το Πανεπιστήμιο
Δυτικής Αττικής, το 2ο τετράμηνο το Ιόνιο Πανεπιστήμιο και το 3ο τετράμηνο το Πανεπιστήμιο
Δυτικής Μακεδονίας.
Σε σχετική δήλωσή του που αναρτήθηκε στα ΜΚΔ ο Πρύτανης του Ιονίου Πανεπιστημίου
Καθηγητής Ανδρέας Φλώρος αναφέρει μεταξύ άλλων:
“Με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής και το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας  και ειδικότερα
τους συναδέλφους Παναγιώτη Καλδή και Θεόδωρο Θεοδουλίδη αναλαμβάνουμε με ευθύνη και
αισιοδοξία μεταξύ άλλων ένα ιδιαίτερο φορτίο, αυτό της υποβοήθησης της εφαρμογής της νέας
νομοθεσίας για τα ΑΕΙ της χώρας. Η συνεργασία είναι σίγουρο ότι θα είναι ουσιαστική, με
γνώμονα την ομαλή πορεία και την ακαδημαϊκή ανάπτυξη των τριτοβάθμιων ιδρυμάτων”.
To Ιόνιο Πανεπιστήμιο θα διοργανώσει τη Σύνοδο Πρυτάνεων του δεύτερου τετραμήνου
περίπου την περίοδο του Πάσχα του 2023 στην Κέρκυρα.
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ΣΤΟ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ ΤΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΠΡΥΤΑΝΕΩΝ Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ…..
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
KefaloniaNews
On 21, July 2022
….ΤΟΥ ΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΦΛΩΡΟΣ
Στη διάρκεια της επετειακής 100ης Συνόδου Πρυτάνεων που πραγματοποιήθηκε στα Χανιά της
Κρήτης από 17 μέχρι και 20 Ιουλίου 2022, ο Πρύτανης του Ιονίου Πανεπιστημίου, Καθηγητής
Ανδρέας Φλώρος, ορίστηκε μέλος του προεδρείου της Συνόδου Πρυτάνεων για το ακαδημαϊκό
έτος 2022-2023.
Στο τριμελές προεδρείο επίσης ορίσθηκαν ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής,
Καθηγητής Παναγιώτης Καλδής και ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδόνιας,
Καθηγητής Θεόδωρος Θεοδουλίδης.
Τα Πανεπιστήμια που εκπροσωπούνται μέσω των Πρυτάνεών τους στο προεδρείο θα
αναλάβουν εκ περιτροπής την Προεδρία της Συνόδου των Πρυτάνεων ως εξής: το 1ο
τετράμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2022-2023 την προεδρεία θα αναλάβει το Πανεπιστήμιο
Δυτικής Αττικής, το 2ο τετράμηνο το Ιόνιο Πανεπιστήμιο και το 3ο τετράμηνο το Πανεπιστήμιο
Δυτικής Μακεδονίας.
Σε σχετική δήλωσή του που αναρτήθηκε στα ΜΚΔ ο Πρύτανης του Ιονίου Πανεπιστημίου
Καθηγητής Ανδρέας Φλώρος αναφέρει μεταξύ άλλων:
“Με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής και το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας  και ειδικότερα
τους συναδέλφους Παναγιώτη Καλδή και Θεόδωρο Θεοδουλίδη αναλαμβάνουμε με ευθύνη και
αισιοδοξία μεταξύ άλλων ένα ιδιαίτερο φορτίο, αυτό της υποβοήθησης της εφαρμογής της νέας
νομοθεσίας για τα ΑΕΙ της χώρας. Η συνεργασία είναι σίγουρο ότι θα είναι ουσιαστική, με
γνώμονα την ομαλή πορεία και την ακαδημαϊκή ανάπτυξη των τριτοβάθμιων ιδρυμάτων”.
To Ιόνιο Πανεπιστήμιο θα διοργανώσει τη Σύνοδο Πρυτάνεων του δεύτερου τετραμήνου
περίπου την περίοδο του Πάσχα του 2023 στην Κέρκυρα.
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Στο Προεδρείο της Συνόδου Πρυτάνεων, ο Πρύτανης του Ιονίου Πανεπιστημίου Ανδρέας
Φλώρος
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ΣΤΟ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ ΤΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΠΡΥΤΑΝΕΩΝ Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΙΟΝΙΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ  ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΦΛΩΡΟΣ
Στη διάρκεια της επετειακής 100ης Συνόδου Πρυτάνεων που πραγματοποιήθηκε στα Χανιά της
Κρήτης από 17 μέχρι και 20 Ιουλίου 2022, ο Πρύτανης του Ιονίου Πανεπιστημίου, Καθηγητής
Ανδρέας Φλώρος, ορίστηκε μέλος του προεδρείου της Συνόδου Πρυτάνεων για το ακαδημαϊκό
έτος 2022-2023.
Στο τριμελές προεδρείο επίσης ορίσθηκαν ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής,
Καθηγητής Παναγιώτης Καλδής και ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδόνιας,
Καθηγητής Θεόδωρος Θεοδουλίδης.
Τα Πανεπιστήμια που εκπροσωπούνται μέσω των Πρυτάνεών τους στο προεδρείο θα
αναλάβουν εκ περιτροπής την Προεδρία της Συνόδου των Πρυτάνεων ως εξής: το 1ο
τετράμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2022-2023 την προεδρεία θα αναλάβει το Πανεπιστήμιο
Δυτικής Αττικής, το 2ο τετράμηνο το Ιόνιο Πανεπιστήμιο και το 3ο τετράμηνο το Πανεπιστήμιο
Δυτικής Μακεδονίας.
Σε σχετική δήλωσή του που αναρτήθηκε στα ΜΚΔ ο Πρύτανης του Ιονίου Πανεπιστημίου
Καθηγητής Ανδρέας Φλώρος αναφέρει μεταξύ άλλων:
“Με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής και το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας  και ειδικότερα
τους συναδέλφους Παναγιώτη Καλδή και Θεόδωρο Θεοδουλίδη αναλαμβάνουμε με ευθύνη και
αισιοδοξία μεταξύ άλλων ένα ιδιαίτερο φορτίο, αυτό της υποβοήθησης της εφαρμογής της νέας
νομοθεσίας για τα ΑΕΙ της χώρας. Η συνεργασία είναι σίγουρο ότι θα είναι ουσιαστική, με
γνώμονα την ομαλή πορεία και την ακαδημαϊκή ανάπτυξη των τριτοβάθμιων ιδρυμάτων”.
To Ιόνιο Πανεπιστήμιο θα διοργανώσει τη Σύνοδο Πρυτάνεων του δεύτερου τετραμήνου
περίπου την περίοδο του Πάσχα του 2023 στην Κέρκυρα.

https://www.inkefalonia.gr/koinonia/111548-sto-proedreio-tis-synodou-prytaneon-o-prytanis-tou-ioniou-panepistimiou-andreas-floros


https://www.kefaloniapress.gr/

 Publication date: 21/07/2022 10:02

 Alexa ranking (Greece): 1370

 link

Στο προεδρείο της Συνόδου των Πρυτάνεων ο πρύτανης του Ιονίου Πανεπιστημίου
Ανδρέας Φλώρος
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΣΤΟ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ ΤΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΠΡΥΤΑΝΕΩΝ Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΙΟΝΙΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ  ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΦΛΩΡΟΣ 
Στη διάρκεια της επετειακής 100ης Συνόδου Πρυτάνεων που πραγματοποιήθηκε στα Χανιά της
Κρήτης από 17 μέχρι και 20 Ιουλίου 2022, ο Πρύτανης του Ιονίου Πανεπιστημίου, Καθηγητής
Ανδρέας Φλώρος, ορίστηκε μέλος του προεδρείου της Συνόδου Πρυτάνεων για το ακαδημαϊκό
έτος 2022-2023.
Στο τριμελές προεδρείο επίσης ορίσθηκαν ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής,
Καθηγητής Παναγιώτης Καλδής και ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδόνιας,
Καθηγητής Θεόδωρος Θεοδουλίδης.
Τα Πανεπιστήμια που εκπροσωπούνται μέσω των Πρυτάνεών τους στο προεδρείο θα
αναλάβουν εκ περιτροπής την Προεδρία της Συνόδου των Πρυτάνεων ως εξής: το 1ο
τετράμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2022-2023 την προεδρεία θα αναλάβει το Πανεπιστήμιο
Δυτικής Αττικής, το 2ο τετράμηνο το Ιόνιο Πανεπιστήμιο και το 3ο τετράμηνο το Πανεπιστήμιο
Δυτικής Μακεδονίας.
Σε σχετική δήλωσή του που αναρτήθηκε στα ΜΚΔ ο Πρύτανης του Ιονίου Πανεπιστημίου
Καθηγητής Ανδρέας Φλώρος αναφέρει μεταξύ άλλων:
“Με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής και το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας  και ειδικότερα
τους συναδέλφους Παναγιώτη Καλδή και Θεόδωρο Θεοδουλίδη αναλαμβάνουμε με ευθύνη και
αισιοδοξία μεταξύ άλλων ένα ιδιαίτερο φορτίο, αυτό της υποβοήθησης της εφαρμογής της νέας
νομοθεσίας για τα ΑΕΙ της χώρας. Η συνεργασία είναι σίγουρο ότι θα είναι ουσιαστική, με
γνώμονα την ομαλή πορεία και την ακαδημαϊκή ανάπτυξη των τριτοβάθμιων ιδρυμάτων”.
To Ιόνιο Πανεπιστήμιο θα διοργανώσει τη Σύνοδο Πρυτάνεων του δεύτερου τετραμήνου
περίπου την περίοδο του Πάσχα του 2023 στην Κέρκυρα.
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Σύνοδος Πρυτάνεων: Έντονες αντιδράσεις για τον νέο νόμο για τα πανεπιστήμια
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
«Ξεκινά η υλοποίηση του νόμου-πλαισίου για τα Πανεπιστήμια» σημείωσε η υπουργός
Παιδείας Νίκη Κεραμέως στη διάρκεια της 100ής Συνόδου Πρυτάνεων που πραγματοποιήθηκε
στα Χανιά. Οι αντιδράσεις των επικεφαλής των ΑΕΙ πάντως ήταν έντονες, κάνοντας λόγο για
«δύσκολη περίοδο εφαρμογής του νέου νόμου για τα πανεπιστήμια.
«Το επόμενο διάστημα θα εκδοθεί η εγκύκλιος που θα αποτελέσει τον οδικό χάρτη για την
ανάδειξη των νέων οργάνων διοίκησης στα ΑΕΙ, μετά την επεξεργασία και ενσωμάτωση 262
συνολικά βελτιωτικών προτάσεων που κατατέθηκαν από την ακαδημαϊκή κοινότητα» ανέφερε η
κ. Κεραμέως και πρόσθεσε ότι «η ηγεσία του υπουργείου Παιδείας θα είναι εδώ για να στηρίξει
όλη τη διαδικασία υλοποίησης» των επερχόμενων μεταρρυθμίσεων και υπουργικών
αποφάσεων. Στην ατζέντα των πρυτάνεων, που εξαρχής είχαν διατυπώσει τις δικές τους
αντιρρήσεις ως προς την εφαρμογή του νόμου, βρέθηκαν ζητήματα χρηματοδότησης και
στελέχωσης των ΑΕΙ, με τον πρόεδρο της Συνόδου και Πρύτανη του Πολυτεχνείου Κρήτης,
Ευάγγελο Διαμαντόπουλο, να δηλώνει πως η ακαδημαϊκή κοινότητα είναι υποχρεωμένη να
εφαρμόσει το νόμο και ότι θα πρέπει άμεσα να υπάρξει ο «οδικός χάρτης» για την μετάβαση
στην επόμενη ημέρα.
Στη διάρκεια της Συνόδου συζητήθηκε αναλυτικά το χρονοδιάγραμμα και τα στάδια εφαρμογής
των επιμέρους διατάξεων του νέου νόμου-πλαισίου, με προτεραιότητα στις διαδικασίες
ανάδειξης των νέων διοικήσεων των Πανεπιστημίων, όπως π.χ. η έκδοση Κοινής Υπουργικής
Απόφασης για την ανάδειξη των Συμβουλίων Διοίκησης, την υλοποίηση καινοτόμων δράσεων,
την αξιοποίηση των κονδυλίων ΕΣΠΑ και Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Αναφορικά
με τις χρηματοδοτήσεις των πανεπιστημίων, η υπουργός Παιδείας επανέλαβε ότι έχει
ολοκληρωθεί το 90% των επιχορηγήσων, ενώ θα «τρέξει», όπως τόνισε, και το επιπλέον
ποσοστό της επιχορήγησης.
«Προβλέπεται μια δύσκολη περίοδος εφαρμογής του νόμου, καθώς αναμένονται ριζικές
αλλαγές στις λειτουργικές διαδικασίες για την ομαλή μετάβαση στο νέο θεσμικό πλαίσιο, ενώ
δεν δίνονται δραστικές λύσεις στα χρόνια προβλήματα υποστελέχωσης και
υποχρηματοδότησης των Ιδρυμάτων» υπογραμμίζεται στο ανακοινωθέν των πρυτάνεων. Η
Σύνοδος κρίνει απαραίτητη «την άμεση δρομολόγηση ενεργειών για την καταβολή της εθνικής
χρηματοδότησης σε ερευνητικά Ευρωπαϊκά ανταγωνιστικά έργα μέσω του Υπουργείου
Παιδείας και Θρησκευμάτων» ενώ χαρακτηρίζει ως επιτακτική την ανάγκη «για τη διαμόρφωση
ενός οδικού χάρτη εφαρμογής των βασικών διατάξεων του νόμου και ιδιαίτερα αυτών που
διέπουν την εκλογή των οργάνων διοίκησης». Στο ανακοινωθέν γίνεται επίσης λόγος για την
ανάγκη «για ενίσχυση των διοικητικών, οικονομικών και τεχνικών υπηρεσιών των
Πανεπιστημίων, με προσωπικό και πόρους, που απορρέει από τις πολλαπλές δομές που
δημιουργούνται και λειτουργούν σε μόνιμη βάση στα Ιδρύματα, καθώς και τη διεύρυνση των
εκπαιδευτικών και άλλων δραστηριοτήτων που θεσπίζονται από το νόμο».
Η κ. Κεραμέως παρουσίασε στη διάρκεια της Συνόδου τις εξής θεματικές ενότητες:
Χρηματοδότηση: Έχει ολοκληρωθεί το πρώτο μέρος της καταβολής της τακτικής επιχορήγησης
των ΑΕΙ για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών, η οποία φέτος είναι αυξημένη κατά 14,5%,
ενώ εγκρίθηκε το τομεακό πρόγραμμα ΕΣΠΑ 2021-27, με βασικούς άξονες: σύνδεση με την
αγορά εργασίας, υποτροφίες, διεθνοποίηση/αριστεία, δεξιότητες/δια βίου μάθηση, ισότιμη
πρόσβαση, διασφάλιση ποιότητας. Επίσης, για δεύτερη χρονιά, η κατανομή της ετήσιας
τακτικής χρηματοδότησης των ΑΕΙ πραγματοποιείται βάσει αντικειμενικών κριτηρίων, με στόχο
τη διαφάνεια και τη δίκαιη κατανομή του τακτικού προϋπολογισμού. Επίσης, προχωρούν τρία
έργα Σύμπραξης Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) για την κατασκευή φοιτητικών εστιών
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(για 5.456 κλίνες) ύψους 295 εκ. ευρώ, στα Πανεπιστήμια Κρήτης, Θεσσαλίας και Θράκης, ενώ
δρομολογείται και η υποβολή άλλων τριών αντίστοιχων έργων στα Πανεπιστήμια Δυτικής
Αττικής, Δυτικής Μακεδονίας και Θεσσαλονίκης.
Στελέχωση: Συνεχίζονται οι πράξεις προκήρυξης και διορισμού των 1.450 νέων θέσεων μελών
ΔΕΠ που έχουν δοθεί από το 2020, ενώ προχωρά και ο διαγωνισμός ΑΣΕΠ για τις θέσεις
διοικητικού προσωπικού που δόθηκαν για πρώτη φορά μετά από μία δεκαετία στα ΑΕΙ της
χώρας.
Εξωστρέφεια: Με δεδομένο πλέον ένα πλήρες θεσμικό πλαίσιο για την ανάπτυξη διεθνών
συνεργασιών, τα ΑΕΙ μπορούν να επενδύσουν ακόμη περισσότερο στην εξωστρέφειά τους. Η
Υπουργός ανακοίνωσε ότι μεταξύ 5-11 Νοεμβρίου θα πραγματοποιηθεί η αναβληθείσα λόγω
πανδημίας επίσκεψη εκπροσώπων περισσότερων από 25 κορυφαίων Αμερικανικών
Πανεπιστημίων, προκειμένου να εμπεδώσουν τις ήδη υπάρχουσες συνεργασίες και να
εξετάσουν το ενδεχόμενο επέκτασής τους. Πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες αποστολές
τριτοβάθμιων ιδρυμάτων των ΗΠΑ σε άλλη χώρα των τελευταίων χρόνων.
Ισίδωρος Ρούσσος
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Το Ι. Π. ορίστηκε ως ένα από τα τρία Πανεπιστήμια του προεδρείου της συνόδου των
Πρυτάνεων για το επόμενο ακαδημαϊκό έτος.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ο Πρύτανης του Ιονίου Πανεπιστημίου Ανδρέας Φλώρος με ανάρτηση του στα social media
τονίζει τα εξής: “Στο πλαίσιο της 2ης ημέρας της 100ης Συνόδου Πρυτάνεων σήμερα, είχαμε
την τιμή το Ιόνιο Πανεπιστήμιο να οριστεί ως το ένα από τα τρία Πανεπιστήμια του Προεδρείου
της Συνόδου για το επόμενο ακαδημαϊκό έτος. Με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής […]
The post Το Ι. Π. ορίστηκε ως ένα από τα τρία Πανεπιστήμια του προεδρείου της συνόδου των
Πρυτάνεων για το επόμενο ακαδημαϊκό έτος. appeared first on Κέρκυρα Corfu TV News.
Κάντε click να δείτε το άρθρο απ’ ευθείας από την πηγή του: Το Ι. Π. ορίστηκε ως ένα από τα
τρία Πανεπιστήμια του προεδρείου της συνόδου των Πρυτάνεων για το επόμενο ακαδημαϊκό
έτος.
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Το Ι. Π. ορίστηκε ως ένα από τα τρία Πανεπιστήμια του προεδρείου της συνόδου των
Πρυτάνεων για το επόμενο ακαδημαϊκό έτος.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ο Πρύτανης του Ιονίου Πανεπιστημίου Ανδρέας Φλώρος με ανάρτηση του στα social media
τονίζει τα εξής: “Στο πλαίσιο της 2ης ημέρας της 100ης Συνόδου Πρυτάνεων σήμερα, είχαμε
την τιμή το Ιόνιο Πανεπιστήμιο να οριστεί ως το ένα από τα τρία Πανεπιστήμια του Προεδρείου
της Συνόδου για το επόμενο ακαδημαϊκό έτος.
Με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής και Δυτικής Μακεδονίας και ειδικότερα τους συναδέλφους
Theodoros Theodoulidis και Παναγιώτη Καλδή αναλαμβάνουμε με ευθύνη και αισιοδοξία
μεταξύ άλλων ένα ιδιαίτερο φορτίο, αυτό της υποβοήθησης της εφαρμογής της νέας
νομοθεσίας για τα ΑΕΙ της χώρας. Η συνεργασία είναι σίγουρο ότι θα είναι ουσιαστική, με
γνώμονα την ομαλή πορεία και την ακαδημαϊκή ανάπτυξη των τριτοβάθμιων ιδρυμάτων.
Ευχαριστούμε τους συναδέλφους όλων των Πανεπιστημίων της χώρας για την εμπιστοσύνη
που έδειξαν με τον πλέον έμπρακτο τρόπο σε αυτήν την ιδιαίτερη συγκυρία, αλλά και τα μέλη
του απερχόμενου Προεδρείου για τα όσα επιτυχώς προσέφεραν την χρονιά που μας πέρασε.
Μια χρονιά καθόλου εύκολη με ακαδημαϊκούς και λειτουργικούς όρους.”
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«Ξεκινά η υλοποίηση του νόμου-πλαισίου για τα Πανεπιστήμια»
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Στην 100ή Σύνοδο Πρυτάνεων στα Χανιά συμμετείχαν διά ζώσης η Υπουργός Παιδείας Νίκη
Κεραμέως, ο Υφυπουργός Άγγελος Συρίγος και ο Γενικός Γραμματέας Ανώτατης Εκπαίδευσης
Αποστόλης Δημητρόπουλος.
Όπως ανακοίνωσε το υπουργείο, η Υπουργός ενημέρωσε τους Πρυτάνεις για τις 262
παρατηρήσεις και τα σχόλια εκ μέρους της Συνόδου Πρυτάνεων, των ΑΕΙ, φορέων, μελών της
ακαδημαϊκής κοινότητας και πολιτικών κομμάτων που ενσωματώθηκαν στο τελικό, βελτιωμένο
κείμενο του νόμου πλαισίου για τα Πανεπιστήμια που ψηφίστηκε πρόσφατα.
Αναφέρεται ακόμα ότι συζητήθηκε το χρονοδιάγραμμα και τα στάδια εφαρμογής των επιμέρους
διατάξεων του νέου νόμου-πλαισίου, με προτεραιότητα στις διαδικασίες ανάδειξης των νέων
διοικήσεων των Πανεπιστημίων, όπως π.χ. η έκδοση Κοινής Υπουργικής Απόφασης για την
ανάδειξη των Συμβουλίων Διοίκησης, την υλοποίηση καινοτόμων δράσεων, την αξιοποίηση
των κονδυλίων ΕΣΠΑ και Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.
Προστίθεται δε, ότι συμφωνήθηκε η δημιουργία μίας ομάδας εργασίας υπό τον Γενικό
Γραμματέα, με συμμετοχή εκπροσώπων της Συνόδου Πρυτάνεων, για την υποστήριξη της
υλοποίησης του νέου νόμου.
Για επιμέρους θεματικές αναφέρεται από το υπουργείο:
– Χρηματοδότηση: Έχει ολοκληρωθεί το πρώτο μέρος της καταβολής της τακτικής
επιχορήγησης των ΑΕΙ για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών, η οποία φέτος είναι αυξημένη
κατά 14,5%, ενώ εγκρίθηκε το τομεακό πρόγραμμα ΕΣΠΑ 2021-27, με βασικούς άξονες:
σύνδεση με την αγορά εργασίας, υποτροφίες, διεθνοποίηση/αριστεία, δεξιότητες/δια βίου
μάθηση, ισότιμη πρόσβαση, διασφάλιση ποιότητας. Επίσης, για δεύτερη χρονιά, η κατανομή
της ετήσιας τακτικής χρηματοδότησης των ΑΕΙ πραγματοποιείται βάσει αντικειμενικών
κριτηρίων, με στόχο τη διαφάνεια και τη δίκαιη κατανομή του τακτικού προϋπολογισμού.
Επίσης, προχωρούν τρία έργα Σύμπραξης Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) για την
κατασκευή φοιτητικών εστιών (για 5.456 κλίνες) ύψους 295 εκ. ευρώ, στα Πανεπιστήμια
Κρήτης, Θεσσαλίας και Θράκης, ενώ δρομολογείται και η υποβολή άλλων τριών αντίστοιχων
έργων στα Πανεπιστήμια Δυτικής Αττικής, Δυτικής Μακεδονίας και Θεσσαλονίκης.
– Στελέχωση: Συνεχίζονται οι πράξεις προκήρυξης και διορισμού των 1.450 νέων θέσεων
μελών ΔΕΠ που έχουν δοθεί από το 2020, ενώ προχωρά και ο διαγωνισμός ΑΣΕΠ για τις
θέσεις διοικητικού προσωπικού που δόθηκαν για πρώτη φορά μετά από μία δεκαετία στα ΑΕΙ
της χώρας.
– Εξωστρέφεια: Με δεδομένο πλέον ένα πλήρες θεσμικό πλαίσιο για την ανάπτυξη διεθνών
συνεργασιών, τα ΑΕΙ μπορούν να επενδύσουν ακόμη περισσότερο στην εξωστρέφειά τους. Η
Υπουργός ανακοίνωσε ότι μεταξύ 5-11 Νοεμβρίου θα πραγματοποιηθεί η αναβληθείσα λόγω
πανδημίας επίσκεψη εκπροσώπων περισσότερων από 25 κορυφαίων Αμερικανικών
Πανεπιστημίων, προκειμένου να εμπεδώσουν τις ήδη υπάρχουσες συνεργασίες και να
εξετάσουν το ενδεχόμενο επέκτασής τους. Πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες αποστολές
τριτοβάθμιων ιδρυμάτων των ΗΠΑ σε άλλη χώρα των τελευταίων χρόνων.
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«Ξεκινά η υλοποίηση του νόμου-πλαισίου για τα Πανεπιστήμια»
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Στην 100ή Σύνοδο Πρυτάνεων στα Χανιά συμμετείχαν διά ζώσης η Υπουργός Παιδείας Νίκη
Κεραμέως, ο Υφυπουργός Άγγελος Συρίγος και ο Γενικός Γραμματέας Ανώτατης Εκπαίδευσης
Αποστόλης Δημητρόπουλος.
Όπως ανακοίνωσε το υπουργείο, η Υπουργός ενημέρωσε τους Πρυτάνεις για τις 262
παρατηρήσεις και τα σχόλια εκ μέρους της Συνόδου Πρυτάνεων, των ΑΕΙ, φορέων, μελών της
ακαδημαϊκής κοινότητας και πολιτικών κομμάτων που ενσωματώθηκαν στο τελικό, βελτιωμένο
κείμενο του νόμου πλαισίου για τα Πανεπιστήμια που ψηφίστηκε πρόσφατα.
Αναφέρεται ακόμα ότι συζητήθηκε το χρονοδιάγραμμα και τα στάδια εφαρμογής των επιμέρους
διατάξεων του νέου νόμου-πλαισίου, με προτεραιότητα στις διαδικασίες ανάδειξης των νέων
διοικήσεων των Πανεπιστημίων, όπως π.χ. η έκδοση Κοινής Υπουργικής Απόφασης για την
ανάδειξη των Συμβουλίων Διοίκησης, την υλοποίηση καινοτόμων δράσεων, την αξιοποίηση
των κονδυλίων ΕΣΠΑ και Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.
Προστίθεται δε, ότι συμφωνήθηκε η δημιουργία μίας ομάδας εργασίας υπό τον Γενικό
Γραμματέα, με συμμετοχή εκπροσώπων της Συνόδου Πρυτάνεων, για την υποστήριξη της
υλοποίησης του νέου νόμου.
Για επιμέρους θεματικές αναφέρεται από το υπουργείο:
– Χρηματοδότηση: Έχει ολοκληρωθεί το πρώτο μέρος της καταβολής της τακτικής
επιχορήγησης των ΑΕΙ για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών, η οποία φέτος είναι αυξημένη
κατά 14,5%, ενώ εγκρίθηκε το τομεακό πρόγραμμα ΕΣΠΑ 2021-27, με βασικούς άξονες:
σύνδεση με την αγορά εργασίας, υποτροφίες, διεθνοποίηση/αριστεία, δεξιότητες/δια βίου
μάθηση, ισότιμη πρόσβαση, διασφάλιση ποιότητας. Επίσης, για δεύτερη χρονιά, η κατανομή
της ετήσιας τακτικής χρηματοδότησης των ΑΕΙ πραγματοποιείται βάσει αντικειμενικών
κριτηρίων, με στόχο τη διαφάνεια και τη δίκαιη κατανομή του τακτικού προϋπολογισμού.
Επίσης, προχωρούν τρία έργα Σύμπραξης Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) για την
κατασκευή φοιτητικών εστιών (για 5.456 κλίνες) ύψους 295 εκ. ευρώ, στα Πανεπιστήμια
Κρήτης, Θεσσαλίας και Θράκης, ενώ δρομολογείται και η υποβολή άλλων τριών αντίστοιχων
έργων στα Πανεπιστήμια Δυτικής Αττικής, Δυτικής Μακεδονίας και Θεσσαλονίκης.
– Στελέχωση: Συνεχίζονται οι πράξεις προκήρυξης και διορισμού των 1.450 νέων θέσεων
μελών ΔΕΠ που έχουν δοθεί από το 2020, ενώ προχωρά και ο διαγωνισμός ΑΣΕΠ για τις
θέσεις διοικητικού προσωπικού που δόθηκαν για πρώτη φορά μετά από μία δεκαετία στα ΑΕΙ
της χώρας.
– Εξωστρέφεια: Με δεδομένο πλέον ένα πλήρες θεσμικό πλαίσιο για την ανάπτυξη διεθνών
συνεργασιών, τα ΑΕΙ μπορούν να επενδύσουν ακόμη περισσότερο στην εξωστρέφειά τους. Η
Υπουργός ανακοίνωσε ότι μεταξύ 5-11 Νοεμβρίου θα πραγματοποιηθεί η αναβληθείσα λόγω
πανδημίας επίσκεψη εκπροσώπων περισσότερων από 25 κορυφαίων Αμερικανικών
Πανεπιστημίων, προκειμένου να εμπεδώσουν τις ήδη υπάρχουσες συνεργασίες και να
εξετάσουν το ενδεχόμενο επέκτασής τους. Πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες αποστολές
τριτοβάθμιων ιδρυμάτων των ΗΠΑ σε άλλη χώρα των τελευταίων χρόνων.

https://epirusonline.gr/eidiseis/ellada/xekina-i-ylopoiisi-toy-nomoy-plaisioy-gia-ta-panepistimia/


http://rethemnosnews.gr/

 Publication date: 21/07/2022 09:28

 Alexa ranking (Greece): 1140

 link

ΥΠΑΙΘ: Η υλοποίηση του νέου νόμου-πλαισίου για τα πανεπιστήμια συζητήθηκε στην
100ή Σύνοδο Πρυτάνεων
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Η υλοποίηση του νέου νόμου-πλαισίου για τα πανεπιστήμια, ζητήματα χρηματοδότησης και
στελέχωσης των ΑΕΙ και άλλα θέματα απασχόλησαν την 100ή Σύνοδο Πρυτάνεων.
Σε αυτή συμμετείχαν δια ζώσης η υπουργός Παιδείας, Νίκη Κεραμέως, ο υφυπουργός Άγγελος
Συρίγος και ο γενικός γραμματέας Ανώτατης Εκπαίδευσης, Αποστόλης Δημητρόπουλος,
αναφέρεται σε ανακοίνωση του υπουργείου.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση, «συζητήθηκε αναλυτικά το χρονοδιάγραμμα και τα στάδια
εφαρμογής των επιμέρους διατάξεων του νέου νόμου-πλαισίου, με προτεραιότητα στις
διαδικασίες ανάδειξης των νέων διοικήσεων των πανεπιστημίων, όπως π.χ. η έκδοση Κοινής
Υπουργικής Απόφασης για την ανάδειξη των Συμβουλίων Διοίκησης, την υλοποίηση
καινοτόμων δράσεων, την αξιοποίηση των κονδυλίων ΕΣΠΑ και Ταμείου Ανάκαμψης και
Ανθεκτικότητας». Επίσης, «συμφωνήθηκε η δημιουργία μιας ομάδας εργασίας υπό τον γενικό
γραμματέα, με συμμετοχή εκπροσώπων της Συνόδου Πρυτάνεων, για την υποστήριξη της
υλοποίησης του νέου νόμου».
Σχετικά με τη χρηματοδότηση, όπως μεταξύ άλλων σημειώνεται στην ανακοίνωση, «έχει
ολοκληρωθεί το πρώτο μέρος της καταβολής της τακτικής επιχορήγησης των ΑΕΙ για την
κάλυψη λειτουργικών δαπανών, η οποία φέτος είναι αυξημένη κατά 14,5%, ενώ εγκρίθηκε το
τομεακό πρόγραμμα ΕΣΠΑ 2021-27, με βασικούς άξονες: σύνδεση με την αγορά εργασίας,
υποτροφίες, διεθνοποίηση/αριστεία, δεξιότητες/δια βίου μάθηση, ισότιμη πρόσβαση,
διασφάλιση ποιότητας». Επίσης, για δεύτερη χρονιά, η κατανομή της ετήσιας τακτικής
χρηματοδότησης των ΑΕΙ πραγματοποιείται «βάσει αντικειμενικών κριτηρίων». Ακόμα,
προχωρούν τρία έργα Σύμπραξης Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) για την κατασκευή
φοιτητικών εστιών (για 5.456 κλίνες) ύψους 295 εκατ. ευρώ, στα Πανεπιστήμια Κρήτης,
Θεσσαλίας και Θράκης, ενώ δρομολογείται και η υποβολή άλλων τριών αντίστοιχων έργων στα
Πανεπιστήμια Δυτικής Αττικής, Δυτικής Μακεδονίας και Θεσσαλονίκης.
Συνεχίζονται οι πράξεις προκήρυξης και διορισμού των 1.450 νέων θέσεων μελών ΔΕΠ που
έχουν δοθεί από το 2020, ενώ προχωρά και ο διαγωνισμός ΑΣΕΠ για τις θέσεις διοικητικού
προσωπικού.
Μεταξύ 5-11 Νοεμβρίου η επίσκεψη εκπροσώπων περισσότερων από 25 κορυφαίων
αμερικανικών πανεπιστημίων
Η κυρία Κεραμέως επισήμανε, συνεχίζει η ανακοίνωση, ότι μεταξύ 5-11 Νοεμβρίου θα
πραγματοποιηθεί η αναβληθείσα λόγω πανδημίας επίσκεψη εκπροσώπων περισσότερων από
25 κορυφαίων αμερικανικών πανεπιστημίων, προκειμένου να εμπεδώσουν τις ήδη
υπάρχουσες συνεργασίες και να εξετάσουν το ενδεχόμενο επέκτασής τους. Συμπλήρωσε, ότι
πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες αποστολές τριτοβάθμιων ιδρυμάτων των ΗΠΑ σε άλλη
χώρα των τελευταίων χρόνων.
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Πρώτο βήμα για τα συμβούλια ΑΕΙ
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Τα πανεπιστήμια βγαίνουν προς άγραν ξένων πανεπιστημιακών και σημαντικών
προσωπικοτήτων για να στελεχώσουν τα νέα συμβούλιά τους. Πρόκειται για διαδικασία την
οποία θα κληθούν να υλοποιήσουν άμεσα οι νυν ηγεσίες των ΑΕΙ.
Συγκεκριμένα, από τα δύσκολα ξεκινάει η καινούργια σελίδα για τα ελληνικά πανεπιστήμια,
μετά την πρόσφατη ψήφιση του νέου νόμου-πλαισίου. Σύμφωνα με πληροφορίες της «Κ», οι
ηγεσίες των ΑΕΙ θα κληθούν να εφαρμόσουν πρώτο, το κομμάτι για το οποίο υπήρξαν οι
εντονότερες αντιδράσεις με τη θεσμοθέτησή του: το νέο μοντέλο διοίκησης.
Τα ΑΕΙ θα πρέπει μέσα σε έναν μήνα από τη δημοσίευση του νόμου –δηλαδή έως τα τέλη
Αυγούστου– να προχωρήσουν τη διεθνή προκήρυξη για τα εξωτερικά μέλη των νέων
συμβουλίων διοίκησης, τα οποία θα αποτελούνται από έξι πανεπιστημιακούς του ιδρύματος και
πέντε εξωπανεπιστημιακούς. Ως εξωτερικά μέλη μπορούν να επιλεγούν καθηγητές ξένων
πανεπιστημίων, πρόσωπα με ευρεία αναγνώριση ή συμβολή στον πολιτισμό, στις τέχνες, στα
γράμματα, στις επιστήμες, στην οικονομία ή την κοινωνία, καθώς και εκπρόσωποι διεθνών
οργανισμών ή κοινωνικών εταίρων. Τα εξωτερικά μέλη του συμβουλίου διοίκησης
αναδεικνύονται κατόπιν διεθνούς δημόσιας πρόσκλησης, που εκδίδεται με ευθύνη του
υπηρετούντος πρύτανη του ΑΕΙ.
    Συνολικά 262 παρατηρήσεις της συνόδου πρυτάνεων και φορέων ενσωματώθηκαν στο
τελικό κείμενο του νόμου.
Ωστόσο, μέσα στην προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων η ηγεσία κάθε ΑΕΙ θα
αναζητήσει πρόσωπα κύρους που θα τους ζητήσει να θέσουν υποψηφιότητα. Οπως έγινε με
τον νόμο 4009 του 2011, όταν θεσμοθετήθηκαν για πρώτη φορά τα συμβούλια, η επιλογή των
εξωτερικών μελών έγινε μέσα από συνδυασμό κριτηρίων, με κύριους άξονες το υψηλό
ακαδημαϊκό κύρος κάθε προτεινόμενου, αλλά και τις γνωριμίες του με μέλος της ηγεσίας του
ΑΕΙ.
Η προκήρυξη για τα συμβούλια θα είναι το πρώτο βήμα εφαρμογής του νέου νόμου. Χθες,
κατά τη διάρκεια συνεδρίασης της συνόδου πρυτάνεων συζητήθηκε με την υπουργό Νίκη
Κεραμέως αναλυτικά το χρονοδιάγραμμα και τα στάδια εφαρμογής των επιμέρους θεμάτων του
νέου νόμου-πλαισίου, με προτεραιότητα στις διαδικασίες ανάδειξης των νέων διοικήσεων των
πανεπιστημίων, όπως π.χ. η έκδοση κοινής υπουργικής απόφασης για την ανάδειξη των
συμβουλίων διοίκησης, την υλοποίηση καινοτόμων δράσεων, την αξιοποίηση των κονδυλίων
ΕΣΠΑ και Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Παράλληλα, όπως ανακοίνωσε το
υπουργείο Παιδείας, συμφωνήθηκε η δημιουργία μιας ομάδας εργασίας υπό τον γενικό
γραμματέα, με συμμετοχή εκπροσώπων της συνόδου πρυτάνεων, για την υποστήριξη της
υλοποίησης του νέου νόμου. Παράλληλα, ως δείγμα συναίνεσης, η υπουργός εστίασε στις 262
παρατηρήσεις και στα σχόλια εκ μέρους της συνόδου πρυτάνεων, των ΑΕΙ, φορέων, μελών της
ακαδημαϊκής κοινότητας και πολιτικών κομμάτων που ενσωματώθηκαν στο τελικό κείμενο του
νόμου.
Τέλος, η κ. Κεραμέως ανακοίνωσε ότι μεταξύ 5-11 Νοεμβρίου θα πραγματοποιηθεί η
αναβληθείσα λόγω πανδημίας επίσκεψη εκπροσώπων περισσότερων από 25 κορυφαίων
αμερικανικών πανεπιστημίων. Πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες αποστολές τριτοβάθμιων
ιδρυμάτων των ΗΠΑ σε άλλη χώρα τα τελευταία χρόνια.
Αντιδράσεις από τη σύνοδο των πρυτάνεων
Με σαφή αιχμή προς το υπουργείο Παιδείας κλείνει την ανακοίνωσή της η σύνοδος των
πρυτάνεων μετά την 100ή συνεδρίασή της: «Προβλέπεται μια δύσκολη περίοδος εφαρμογής
του νόμου, καθώς αναμένονται ριζικές αλλαγές στις λειτουργικές διαδικασίες για την ομαλή
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μετάβαση στο νέο θεσμικό πλαίσιο, ενώ δεν δίνονται δραστικές λύσεις στα χρόνια προβλήματα
υποστελέχωσης και υποχρηματοδότησης των ιδρυμάτων».
Αλλωστε, παρότι από την πλευρά του υπουργείου μεταδόθηκε ότι υπήρξε ένα κλίμα
συναίνεσης, αρκετοί πρυτάνεις εστίασαν στα προβλήματα των ιδρυμάτων. Ενδεικτικά από τη
σύνοδο τονίστηκε η ανάγκη για ενίσχυση των διοικητικών, οικονομικών και τεχνικών
υπηρεσιών των ΑΕΙ, με προσωπικό και πόρους, λόγω των πολλαπλών δομών που
δημιουργούνται και λειτουργούν σε μόνιμη βάση στα ιδρύματα, καθώς και τη διεύρυνση των
εκπαιδευτικών και άλλων δραστηριοτήτων που θεσπίζονται από τον νόμο.
Παράλληλα, οι πρυτάνεις αναφέρουν ότι το πρόβλημα της χρηματοδότησης, ειδικά σε ό,τι
αφορά την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών των ιδρυμάτων, παραμένει σοβαρό και επείγον
ενόψει του νέου ακαδημαϊκού έτους και ζητούν να χορηγηθεί άμεσα έκτακτη επιχορήγηση
προκαθορισμένου σκοπού (πριν από την έναρξη του νέου ακαδημαϊκού έτους), που να
καλύπτει το σύνολο των εκτιμώμενων ενεργειακών αυξήσεων για το 2022. Επίσης, θεωρούν
απαραίτητη την άμεση δρομολόγηση ενεργειών για την καταβολή της εθνικής χρηματοδότησης
σε ερευνητικά ευρωπαϊκά ανταγωνιστικά έργα μέσω του υπουργείου Παιδείας. Το τελευταίο
πάντως ανέφερε ότι έχει ολοκληρωθεί το πρώτο μέρος της καταβολής της τακτικής
επιχορήγησης των ΑΕΙ για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών, η οποία φέτος είναι αυξημένη
κατά 14,5%, ενώ εγκρίθηκε το τομεακό πρόγραμμα ΕΣΠΑ 2021-27. Επίσης προχωρούν τρία
έργα Σύμπραξης Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) για την κατασκευή φοιτητικών εστιών
(για 5.456 κλίνες) ύψους 295 εκατ. ευρώ, στα πανεπιστήμια Κρήτης, Θεσσαλίας και Θράκης,
ενώ δρομολογείται και η υποβολή άλλων τριών αντίστοιχων έργων στα πανεπιστήμια Δυτικής
Αττικής, Δυτικής Μακεδονίας και Θεσσαλονίκης.
Τέλος, σχετικά με τις νέες ρυθμίσεις για την παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια, από τη
σύνοδο των πρυτάνεων διαπιστώνεται ότι η σχετική ρύθμιση του νόμου παρουσιάζει
ουσιαστικά και λειτουργικά προβλήματα, καθώς «τα λίγα τμήματα επιστημών της αγωγής θα
πρέπει να συνάψουν συμφωνίες με πολλά ενδιαφερόμενα ΑΕΙ και για πολλές σχολές, ενώ δεν
λαμβάνεται καμία πρόνοια για κάποιες κατηγορίες εν ενεργεία φοιτητών».
kathimerini.gr
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Στο Προεδρείο της Συνόδου Πρυτάνεων ο Πρύτανης του Ιονίου Πανεπιστημίου Ανδρέας
Φλώρος
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Στη διάρκεια της επετειακής 100ης Συνόδου Πρυτάνεων που πραγματοποιήθηκε στα Χανιά της
Κρήτης από 17 μέχρι και 20 Ιουλίου 2022, ο Πρύτανης του Ιονίου Πανεπιστημίου, Καθηγητής
Ανδρέας Φλώρος, ορίστηκε μέλος του προεδρείου της Συνόδου Πρυτάνεων για το ακαδημαϊκό
έτος 2022-2023.
Στο τριμελές προεδρείο επίσης ορίσθηκαν ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής,
Καθηγητής Παναγιώτης Καλδής και ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδόνιας,
Καθηγητής Θεόδωρος Θεοδουλίδης.
Τα Πανεπιστήμια που εκπροσωπούνται μέσω των Πρυτάνεών τους στο προεδρείο θα
αναλάβουν εκ περιτροπής την Προεδρία της Συνόδου των Πρυτάνεων ως εξής: το 1ο
τετράμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2022-2023 την προεδρεία θα αναλάβει το Πανεπιστήμιο
Δυτικής Αττικής, το 2ο τετράμηνο το Ιόνιο Πανεπιστήμιο και το 3ο τετράμηνο το Πανεπιστήμιο
Δυτικής Μακεδονίας.
Σε σχετική δήλωσή του που αναρτήθηκε στα ΜΚΔ ο Πρύτανης του Ιονίου Πανεπιστημίου
Καθηγητής Ανδρέας Φλώρος αναφέρει μεταξύ άλλων:
“Με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής και το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας και ειδικότερα
τους συναδέλφους Παναγιώτη Καλδή και Θεόδωρο Θεοδουλίδη αναλαμβάνουμε με ευθύνη και
αισιοδοξία μεταξύ άλλων ένα ιδιαίτερο φορτίο, αυτό της υποβοήθησης της εφαρμογής της νέας
νομοθεσίας για τα ΑΕΙ της χώρας. Η συνεργασία είναι σίγουρο ότι θα είναι ουσιαστική, με
γνώμονα την ομαλή πορεία και την ακαδημαϊκή ανάπτυξη των τριτοβάθμιων ιδρυμάτων”.
To Ιόνιο Πανεπιστήμιο θα διοργανώσει τη Σύνοδο Πρυτάνεων του δεύτερου τετραμήνου
περίπου την περίοδο του Πάσχα του 2023 στην Κέρκυρα.
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Για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023

Στο Προεδρείο της Συνόδου Πρυτάνεων
ο Πρύτανης του Ιονίου Πανεπιστημίου
Καθηγητής Αν Φλώρος
Στη

διάρκεια της επετειακής 1 00ης Συνόδου Πρυτάνεων
που πραγματοποιήθηκε στα Χανιά της Κρήτης από 1 7 μέχρι

και 20 Ιουλίου 2022 ο Πρύτανης του Ιονίου Πανεπιστημίου

ΚαΘηγητής Ανδρέας Φλώρος ορίστηκε μέλος του
προεδρείου της Συνόδου Πρυτάνεων για το ακαδημαϊκό έτος
2022-2023

Στο τριμελές Προεδρείο επίσης ορίσδηκαν ο Πρύτανης του
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής ΚαΘηγητής Παναγιώτης Καλδής
και ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας Καδη
γητής Θεόδωρος Θεοδουλίδης

Τα Πανεπιστήμια που εκπροσωπούνται μέσω των Πρυτάνεών
τους στο Προεδρείο 9α αναλάβουν εκ περιτροπής την Προεδρία

της Συνόδου των Πρυτάνεων ως εξής το 1 ο τετράμηνο
του ακαδημαϊκού έτους 2022-2023 την προεδρεία 3α αναλάβει
το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής το 2ο τετράμηνο το Ιόνιο Πανεπιστήμιο

και το 3ο τετράμηνο το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Σε σχετική δήλωσή του που αναρτήΘηκε στα ΜΚΔ ο

Πρύτανης του Ιονίου Πανεπιστημίου ΚαΘηγητής Ανδρέας Φλώρος

αναφέρει μεταξύ άλλων
Με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής και το Πανεπιστήμιο Δυτικής

Μακεδονίας και ειδικότερα τους συναδέλφους Παναγιώτη
Καλδή και Θεόδωρο Θεοδουλίδη αναλαμβάνουμε με ευΘύνη

και αισιοδοξία μεταξύ άλλων ένα ιδιαίτερο φορτίο αυτό της υ

ποβοήΘησης της εφαρμογής της νέας νομοδεσίας για τα ΑΕΙ

της χώρας Η συνεργασία είναι σίγουρο ότι 3α είναι ουσιαστική

με γνώμονα την ομαλή πορεία και την ακαδημαϊκή ανάπτυξη
των τριτοβάδμιων ιδρυμάτων

Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο Θα διοργανώσει τη Σύνοδο Πρυτάνεων
του δεύτερου τετραμήνου περίπου την περίοδο του Πάσχα
του 2023 στην Κέρκυρα
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Χρηματοδότηση, εξωστρέφεια και στελέχωση των ΑΕΙ στο «μικροσκόπιο» της 100ης
Συνόδου των Πρυτάνεων στην Κρήτη
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Κρήτη
Χανιά
Σύνοδος πρυτάνεων
Νέες φοιτητικές εστίες μέσω ΣΔΙΤ θα αποκτήσουν η Θεσσαλία, η Κρήτη και η Θράκη. 
Μεγάλη αποστολή εκπροσώπων κορυφαίων Πανεπιστημίων της Αμερικής ηρθε στην Ελλάδα
καθώς η στελέχωση, η χρηματοδότηση και η εξωστρέφεια είναι το «τρίπτυχο» της επόμενης
ημέρας για τα Πανεπιστήμια. Ενδεικτικό του κλίματος που επικράτησε είναι ότι συμφωνήθηκε η
δημιουργία μιας ομάδας εργασίας, υπό τον γενικό γραμματέα του υπουργείου Παιδείας με
συμμετοχή εκπροσώπων της Συνόδου Πρυτάνεων, για την υποστήριξη της υλοποίησης του
νέου νόμου για τα ΑΕΙ.
Η υλοποίηση του νέου νόμου-πλαισίου για τα Πανεπιστήμια, απασχόλησε την Σύνοδο
Πρυτάνεων, στην οποία συμμετείχαν δια ζώσης η ηγεσία του υπουργείου Παιδείας, που
ενημέρωσε τους πρυτάνεις ότι 262 παρατηρήσεις και τα σχόλια εκ μέρους της Συνόδου
Πρυτάνεων, των ΑΕΙ, φορέων, μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας και πολιτικών κομμάτων,
ενσωματώθηκαν στο τελικό κείμενο του νόμου.
Oι πρυτάνεις από την πλευρά τους θεωρούν ως επιτακτική ανάγκη την διαμόρφωση «οδικού
χάρτη » εφαρμογής των βασικών διατάξεων του νόμου και ιδιαίτερα αυτών που διέπουν την
εκλογή των οργάνων διοίκησης, που αποτέλεσαν και το σημείο τριβής μεταξύ υπουργείου και
πρυτάνεων. Οι πρυτάνεις συμφώνησαν ότι τα Πανεπιστήμια χρειάζονται περισσότερους
πόρους και προσωπικό για τις νέες δομές που δημιουργούνται με το νόμο για τα ΑΕΙ.
Συζητήθηκε αναλυτικά το χρονοδιάγραμμα και τα στάδια εφαρμογής των επιμέρους διατάξεων
του νέου νόμου-πλαισίου, με προτεραιότητα στις διαδικασίες ανάδειξης των νέων διοικήσεων
των Πανεπιστημίων, όπως π.χ. η έκδοση Κοινής Υπουργικής Απόφασης για την ανάδειξη των
Συμβουλίων Διοίκησης, την υλοποίηση καινοτόμων δράσεων, την αξιοποίηση των κονδυλίων
ΕΣΠΑ και Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας..
Στη διάρκεια της Συνόδου αναφέρθηκαν, μεταξύ άλλων:
- Χρηματοδότηση: Έχει ολοκληρωθεί το πρώτο μέρος της καταβολής της τακτικής
επιχορήγησης των ΑΕΙ για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών, η οποία φέτος είναι αυξημένη
κατά 14,5%, ενώ εγκρίθηκε το τομεακό πρόγραμμα ΕΣΠΑ 2021-27, με βασικούς άξονες:
σύνδεση με την αγορά εργασίας, υποτροφίες, διεθνοποίηση-αριστεία, δεξιότητες/δια βίου
μάθηση, ισότιμη πρόσβαση, διασφάλιση ποιότητας. Επίσης, για δεύτερη χρονιά, η κατανομή
της ετήσιας τακτικής χρηματοδότησης των ΑΕΙ πραγματοποιείται βάσει αντικειμενικών
κριτηρίων, με στόχο τη διαφάνεια και τη δίκαιη κατανομή του τακτικού προϋπολογισμού.
Επίσης, προχωρούν τρία έργα Σύμπραξης Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) για την
κατασκευή φοιτητικών εστιών (για 5.456 κλίνες) ύψους 295 εκ. ευρώ, στα Πανεπιστήμια
Κρήτης, Θεσσαλίας και Θράκης, ενώ δρομολογείται και η υποβολή άλλων τριών αντίστοιχων
έργων στα Πανεπιστήμια Δυτικής Αττικής, Δυτικής Μακεδονίας και Θεσσαλονίκης.
- Στελέχωση: Συνεχίζονται οι πράξεις προκήρυξης και διορισμού των 1.450 νέων θέσεων
μελών ΔΕΠ που έχουν δοθεί από το 2020, ενώ προχωρά και ο διαγωνισμός ΑΣΕΠ για τις
θέσεις διοικητικού προσωπικού που δόθηκαν για πρώτη φορά μετά από μία δεκαετία στα ΑΕΙ
της χώρας.
- Εξωστρέφεια: Με δεδομένο πλέον ένα πλήρες θεσμικό πλαίσιο για την ανάπτυξη διεθνών
συνεργασιών, τα ΑΕΙ μπορούν να επενδύσουν ακόμη περισσότερο στην εξωστρέφειά τους.
Ανακοινώθηκε ότι μεταξύ 5-11 Νοεμβρίου θα πραγματοποιηθεί η αναβληθείσα λόγω
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πανδημίας επίσκεψη εκπροσώπων περισσότερων από 25 κορυφαίων Αμερικανικών
Πανεπιστημίων, προκειμένου να εμπεδώσουν τις ήδη υπάρχουσες συνεργασίες και να
εξετάσουν το ενδεχόμενο επέκτασής τους. Πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες αποστολές
τριτοβάθμιων ιδρυμάτων των ΗΠΑ σε άλλη χώρα των τελευταίων χρόνων.
H 100η Σύνοδος Πρυτάνεων
H 100η Σύνοδος Πρυτάνεων των Ελληνικών Πανεπιστημίων διεξήχθη από 17 έως 20 Ιουλίου
στα Χανιά με φυσική παρουσία, αλλά και με δυνατότητα συμμετοχής μέσω τηλεδιάσκεψης, με
διοργανωτή το Πολυτεχνείο Κρήτης και Προεδρεύοντα τον Πρύτανη του Πολυτεχνείου Κρήτης
Καθηγητή Ευάγγελο Διαμαντόπουλο και συμμετέχοντες στο Προεδρείο τον Πρύτανη του
Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου Καθηγητή Ανδρέα Μπουντουβή και τον Πρύτανη του
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Καθηγητή Τριαντάφυλλο.
Η Σύνοδος διαπιστώνει την επιτακτική ανάγκη για τη διαμόρφωση ενός «οδικού χάρτη»
εφαρμογής των βασικών διατάξεων του νόμου και ιδιαίτερα αυτών που διέπουν την εκλογή των
οργάνων διοίκησης. Τονίστηκε η ανάγκη για ενίσχυση των διοικητικών, οικονομικών και
τεχνικών υπηρεσιών των Πανεπιστημίων, με προσωπικό και πόρους, που απορρέει από τις
πολλαπλές δομές που δημιουργούνται και λειτουργούν σε μόνιμη βάση στα Ιδρύματα, καθώς
και τη διεύρυνση των εκπαιδευτικών και άλλων δραστηριοτήτων που θεσπίζονται από το νόμο.
Σχετικά με τις νέες ρυθμίσεις για την παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια, διαπιστώνεται ότι η
σχετική ρύθμιση παρουσιάζει ουσιαστικά και λειτουργικά προβλήματα, καθώς τα λίγα τον
αριθμό Τμήματα Επιστημών της Αγωγής θα πρέπει να συνάψουν συμφωνίες με πολλά
ενδιαφερόμενα ΑΕΙ και για πολλές Σχολές, ενώ δεν λαμβάνεται καμία πρόνοια για κάποιες
κατηγορίες εν ενεργεία φοιτητών.
Το πρόβλημα της χρηματοδότησης, ειδικά σε ότι αφορά στην κάλυψη των ενεργειακών
αναγκών των Ιδρυμάτων, παραμένει σοβαρό και επείγον εν όψει του νέου ακαδημαϊκού έτους
και ζητείται να χορηγηθεί άμεσα έκτακτη επιχορήγηση προκαθορισμένου σκοπού (πριν την
έναρξη του νέου ακαδημαϊκού έτους) που να καλύπτει το σύνολο των εκτιμώμενων
ενεργειακών αυξήσεων για το 2022. Επίσης, κρίνεται απαραίτητη η άμεση δρομολόγηση
ενεργειών για την καταβολή της εθνικής χρηματοδότησης σε ερευνητικά Ευρωπαϊκά
ανταγωνιστικά έργα μέσω του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.
Προβλέπεται μια δύσκολη περίοδος εφαρμογής του νόμου, καθώς αναμένονται ριζικές αλλαγές
στις λειτουργικές διαδικασίες για την ομαλή μετάβαση στο νέο θεσμικό πλαίσιο, ενώ δεν
δίνονται δραστικές λύσεις στα χρόνια προβλήματα υποστελέχωσης και υποχρηματοδότησης
των Ιδρυμάτων.
Ειδήσεις σήμερα:
Φωτιά στον Έβρο: Στις παρυφές του δάσους Δαδιάς το μέτωπο, σηκώθηκαν εναέρια μέσα
ΗΠΑ: Bίντεο ντοκουμέντο από πρόβα του Τραμπ μετά την εισβολή στο Καπιτώλιο - «Δεν θέλω
να πω ότι οι εκλογές τελείωσαν»
Bloomberg: Αμερικανοί εγκαταλείπουν μετακομίζουν μόνιμα σε Ευρώπη και Ελλάδα
Κλείσιμο

https://www.protothema.gr/greece/article/1267177/hrimatodotisi-kai-stelehosi-ton-aei-sto-mikroskopio-tis-100is-sunodou-ton-prutaneon-stin-kriti/


http://www.palo.gr/

 Publication date: 23/07/2022 23:37

 Alexa ranking (Greece): 0

 link

Ο Πρύτανης του ΠΑΔΑ αναλαμβάνει Προεδρεύων της Συνόδου Πρυτάνεων
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Προεδρεύων της Συνόδου Πρυτάνεων αναλαμβάνει o πρύτανης του ΠΑΔΑ καθηγητής Π.
Καλδής Ο πρύτανης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής καθηγητής Παναγιώτης Καλδής
αναλαμβάνει ως προεδρεύων της Συνόδου Πρυτάνεων για το πρώτο τετράμηνο του νέου
ακαδημαϊκού έτους και συγκεκριμένα από 1-9-22 έως 31-12-22, με ομόφωνη απόφαση την
οποία έλαβαν οι Πρυτάνεις κατά τη σημερινή συνεδρίαση στην Κρήτη. Το δεύτερο τετράμηνο
από 1-1-23 έως 30-4-23 ως προεδρεύων της Συνόδου θα αναλάβει με τη σειρά του ο
πρύτανης του Ιονίου Πανεπιστημίου, Ανδρέας Φλώρος και από 1-5-23 έως 31-8-23 ο
πρύτανης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, Θεόδωρος Θεοδουλίδης. Ακολούθησε τα
Φοιτητικά Νέα και στο Viber! Πατήστε εδώ για να μπείτε στην ομάδα μας! Ακόμη, μην ξεχνάς
να επισκέπτεσαι καθημερινά τα Φοιτητικά Νέα πατώντας www.foititikanea.gr για να μην σου
ξεφεύγει κανένα νέο. Ανακοίνωση 100ης Συνόδου Πρυτάνεων των Ελληνικών
ΠανεπιστημίωνΔείτε ΕΔΩ όλα τα τελευταία Φοιτητικά...
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Ο Πρύτανης του ΠΑΔΑ αναλαμβάνει Προεδρεύων της Συνόδου Πρυτάνεων
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Προεδρεύων της Συνόδου Πρυτάνεων αναλαμβάνει o πρύτανης του ΠΑΔΑ καθηγητής Π.
Καλδής
Ο πρύτανης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής καθηγητής Παναγιώτης Καλδής αναλαμβάνει
ως προεδρεύων της Συνόδου Πρυτάνεων για το πρώτο τετράμηνο του νέου ακαδημαϊκού
έτους και συγκεκριμένα από 1-9-22 έως 31-12-22, με ομόφωνη απόφαση την οποία έλαβαν οι
Πρυτάνεις κατά τη σημερινή συνεδρίαση στην Κρήτη.
Το δεύτερο τετράμηνο από 1-1-23 έως 30-4-23 ως προεδρεύων της Συνόδου θα αναλάβει με
τη σειρά του ο πρύτανης του Ιονίου Πανεπιστημίου, Ανδρέας Φλώρος και από 1-5-23 έως
31-8-23 ο πρύτανης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, Θεόδωρος Θεοδουλίδης.
Ακολούθησε τα Φοιτητικά Νέα και στο Viber! Πατήστε εδώ για να μπείτε στην ομάδα
μας! Ακόμη, μην ξεχνάς να επισκέπτεσαι καθημερινά τα Φοιτητικά
Νέα πατώντας www.foititikanea.gr για να μην σου ξεφεύγει κανένα νέο.
Ανακοίνωση 100ης Συνόδου Πρυτάνεων των Ελληνικών Πανεπιστημίων
Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr

https://www.foititikanea.gr/%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AE%CE%BC%CE%B9%CE%B1/%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AE%CE%BC%CE%B9%CE%BF-%CE%B4%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B1%CF%84%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82/26990-%CE%BF-%CF%80%CF%81%CF%8D%CF%84%CE%B1%CE%BD%CE%B7%CF%82-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CF%80%CE%B1%CE%B4%CE%B1-%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BB%CE%B1%CE%BC%CE%B2%CE%AC%CE%BD%CE%B5%CE%B9%20%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%B5%CE%B4%CF%81%CE%B5%CF%8D%CF%89%CE%BD-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CF%83%CF%85%CE%BD%CF%8C%CE%B4%CE%BF%CF%85-%CF%80%CF%81%CF%85%CF%84%CE%AC%CE%BD%CE%B5%CF%89%CE%BD?tmpl=component_print&print=1&layout=default


http://www.foititikanea.gr/

 Publication date: 28/07/2022 15:58

 Alexa ranking (Greece): 2092

 link

ΠΑΔΑ: Ο καθηγητής που αναλαμβάνει χρέη Συνηγόρου του Φοιτητή το νέο ακαδ. έτος
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ορισμός Συνηγόρου του Φοιτητή του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής: Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής ορίζει τον κ.
Παναγιώτη Γιαννακόπουλο, Καθηγητή του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής και
Υπολογιστών της Σχολής Μηχανικών, ως Συνήγορο του Φοιτητή του Πανεπιστημίου Δυτικής
Αττικής, από 01 η Σεπτεμβρίου 2022, σύμφωνα με την περ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 55, του
Ν. 4009/2011 (Φ.Ε.Κ. 195/6-09-2011, τ. Α΄), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 5 του άρθρο
83, του Ν. 4485/2017 (Φ.Ε.Κ. 114/04-08-2017, τ. Α΄), καθώς και τα ειδικός αναφερόμενα στο
άρθρο 19 της με αριθμ. 6427/2-07-2018 (Φ.Ε.Κ. 3122/31-07-2018, τ. Β΄): «Κανονιστική
Απόφαση» της Διοικούσας Επιτροπής του Ιδρύματος και στο άρθρο 63 της με αριθμ.
74268/12-10-2020 (Φ.Ε.Κ. 4621/21-10-2020, τ. Β΄) Απόφασης της Συγκλήτου του
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, σχετικά με την έγκριση του «Εσωτερικού Κανονισμού
Λειτουργίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής».
Η θητεία του Συνηγόρου του Φοιτητή του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής είναι διάρκειας ενός
ακαδημαϊκού έτους, με δυνατότητα ανανέωσης.
Ακολούθησε τα Φοιτητικά Νέα και στο Viber! Πατήστε εδώ για να μπείτε στην ομάδα
μας! Ακόμη, μην ξεχνάς να επισκέπτεσαι καθημερινά τα Φοιτητικά
Νέα πατώντας www.foititikanea.gr για να μην σου ξεφεύγει κανένα νέο.
Η Γραμματειακή υποστήριξη του Συνηγόρου του Φοιτητή του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής
θα παρέχεται από τη Διεύθυνση Φοιτητικής Μέριμνας του Ιδρύματος.
1. Ο Συνήγορος του Φοιτητή προΐσταται του αυτοτελούς γραφείου του Συνηγόρου του Φοιτητή
του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Αντικείμενο του γραφείου είναι η διαμεσολάβηση μεταξύ
φοιτητών και καθηγητών ή διοικητικών υπηρεσιών του Ιδρύματος, την τήρηση της νομιμότητας
στο πλαίσιο της ακαδημαϊκής ελευθερίας, την αντιμετώπιση φαινομένων κακοδιοίκησης και τη
διαφύλαξη της εύρυθμης λειτουργίας του Ιδρύματος.
2. Ειδικότερα ο Συνήγορος του Φοιτητή διερευνά υποθέσεις, αυτεπαγγέλτως ή ύστερα από
αναφορά φοιτητή, και διαμεσολαβεί στα αρμόδια όργανα του Ιδρύματος για την επίλυσή τους.
Μπορεί να ζητά από τις υπηρεσίες του Ιδρύματος κάθε πληροφορία, έγγραφο ή άλλο
αποδεικτικό στοιχείο για την υπόθεση, να εξετάζει πρόσωπα, να ενεργεί αυτοψία και να
παραγγέλλει πραγματογνωμοσύνη. Αν διαπιστώσει ότι σε συγκεκριμένη υπόθεση δεν τηρείται
η νομιμότητα, ότι παρατηρούνται φαινόμενα κακοδιοίκησης ή διαταράσσεται η εύρυθμη
λειτουργία του Ιδρύματος, συντάσσει πόρισμα το οποίο γνωστοποιεί στον καθηγητή τον οποίον
αφορά ή την αρμόδια διοικητική υπηρεσία και το φοιτητή που  υπέβαλε την αναφορά, και
διαμεσολαβεί με κάθε πρόσφορο τρόπο για την επίλυση του προβλήματος. Ο Συνήγορος του
Φοιτητή μπορεί με πράξη του να θέτει στο αρχείο  αναφορά που κρίνεται προδήλως αόριστη,
αβάσιμη ή αστήρικτη, ενώ σε περίπτωση που κρίνει ότι υπάρχουν ενδείξεις για την τέλεση
πειθαρχικού παραπτώματος διαβιβάζει την υπόθεση στο αρμόδιο πειθαρχικό όργανο.
3. Ο Συνήγορος του Φοιτητή δεν έχει αρμοδιότητα σε θέματα εξετάσεων και βαθμολογίας των
φοιτητών.
4. Τα πορίσματα του Συνηγόρου του Φοιτητή, καθώς και έκθεση με τα ετήσια πεπραγμένα του
δημοσιεύονται στο διαδικτυακό τόπο του Ιδρύματος, με την επιφύλαξη των διατάξεων της
κείμενης νομοθεσίας για την προστασία προσωπικών δεδομένων.
Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του ΠΑΔΑ
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