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Η ένταξη των προσφύγων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση συζητήθηκε στο πλαίσιο της Συνόδου των πρυτάνεων, που
διεξήχθη το Σάββατο στη Θεσσαλονίκη, ενώ την ένταξη των προσφύγων στα πανεπιστήμια για να παρακολουθούν «τυπικά
προγράμματα άλλα και άτυπα ή ακόμα και εξ αποστάσεως μαθήματα» έχει ήδη αποφασίσει έκτακτη σύνοδος των
Πρυτάνεων, που πραγματοποιήθηκε το καλοκαίρι στη Μυτιλήνη με τη συμμετοχή της αναπληρώτριας υπουργού Παιδείας
Σίας Αναγνωστοπούλου.

 
Η ένταξη των προσφύγων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση συζητήθηκε στο πλαίσιο της Συνόδου των πρυτάνεων, που
διεξήχθη το Σάββατο στη Θεσσαλονίκη, ενώ την ένταξη των προσφύγων στα πανεπιστήμια για να παρακολουθούν «τυπικά
προγράμματα άλλα και άτυπα ή ακόμα και εξ αποστάσεως μαθήματα» έχει ήδη αποφασίσει έκτακτη σύνοδος των
Πρυτάνεων, που πραγματοποιήθηκε το καλοκαίρι στη Μυτιλήνη με τη συμμετοχή της αναπληρώτριας υπουργού Παιδείας
Σίας Αναγνωστοπούλου.

«Τα Ελληνικά Πανεπιστήμια, αναγνωρίζοντας την ηθική, νομική, κοινωνική, εκπαιδευτική και οικονομική διάσταση της
ένταξης των προσφύγων στην ελληνική ανώτατη εκπαίδευση, καταβάλλουν και θα συνεχίσουν να καταβάλλουν κάθε
προσπάθεια για την υποστήριξή τους.

Είναι, όμως, απαραίτητο, η ελληνική πολιτεία, σε διαβούλευση με τα Ελληνικά Πανεπιστήμια και διεθνείς εκπαιδευτικούς
οργανισμούς, να παράσχει ένα σαφές νομικό πλαίσιο, εντός του οποίου θα γίνει εφικτή η παροχή εκπαιδευτικών
υπηρεσιών και σε αυτήν την ευάλωτη κοινωνική ομάδα», διευκρινίζει η Σύνοδος.

Εξάλλου το Πανεπιστήμιο Αιγαίου έχει έτοιμο σχέδιο που περιλαμβάνει την κατ’ εξαίρεση εγγραφή φοιτητών προσφύγων
από τη Συρία ή αλλού εκτός Πανελλαδικών Εξετάσεων και πέραν του ποσοστού που προβλέπεται στη νομοθεσία για την
εισαγωγή των αλλοδαπών-αλλογενών φοιτητών και φοιτητριών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση της χώρας, με
απλούστευση των σχετικών διοικητικών διαδικασιών.

Με αφορμή τους πρόσφυγες από τη Συρία που υπάρχουν στη Μυτιλήνη, έδρα του Πανεπιστημίου Αιγαίου, οι πρυτανικές
αρχές μελέτησαν το ενδεχόμενο να εγκατασταθούν φοιτητές και στα έξι νησιά, όπου υπάρχουν πανεπιστημιακά τμήματα,
δηλαδή σε Λέσβο, Σάμο, Χίο, Ρόδο, Σύρο και Λήμνο, χωρίς ακόμα να έχει οριστικοποιηθεί το μοντέλο.
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