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Απόφαση Συγκλήτου  

 

Σχέδιο Νόµου «Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα» 

 

Η Σύγκλητος του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων, στην έκτακτη Συνεδρία της αριθµ.1132/03-

06-2022, συζήτησε διεξοδικά το σχέδιο νόµου «Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα 

Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα».  

 

Πρόκειται για ένα σχέδιο το οποίο προτάσσει τις επιταγές της αγοράς στην 

πανεπιστηµιακή εκπαίδευση, χωρίς να λαµβάνει υπόψη τη δοµή, τη φυσιογνωµία και 

τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των ελληνικών ΑΕΙ. Ενδεικτικό της φιλοσοφίας που διέπει 

το εν λόγω σχέδιο είναι το γεγονός ότι µέσα σε 400 σελίδες δεν υπάρχει πουθενά 

αναφορά του ανθρωπιστικού χαρακτήρα του Πανεπιστηµίου ή ιδιαίτερη µνεία στην 

ισότητα των φύλων. Το µέτρα που προτείνονται κατατείνουν στην κατάργηση του 

αυτοδιοίκητου, την «πειθαρχικοποίηση» της λειτουργίας των οργάνων και τη 

συρρίκνωση του δηµοσίου Πανεπιστηµίου µε καταργήσεις, συγχωνεύσεις και 

απορροφήσεις µονάδων, χωρίς καµία αναπτυξιακή αναφορά και προοπτική.  

 

Κατ’ αρχάς, επισηµαίνουµε ότι µεγάλο µέρος των προτεινόµενων διατάξεων, και 

ιδιαίτερα το κεφάλαιο Β’ του σχεδίου (όργανα διοίκησης), δεν έχουν καν 

παρουσιασθεί από την ηγεσία του ΥΠΑΙΘ στις πρόσφατες τακτικές και έκτακτες 

Συνόδους Πρυτάνεων. Πρόκειται για ένα κείµενο που τίθεται σε διαβούλευση για 

εξαιρετικά περιορισµένο χρονικό διάστηµα, µε το πρόσχηµα της εκπνοής της 

προθεσµίας που έχει δοθεί έως τις 30-6-2022. 

 

Σε ότι αφορά τα ειδικότερα µέτρα, παρατηρούµε τα εξής:  

 



• Το σχέδιο αποδεικνύεται «µοναδικά συγκεντρωτικό» στο διεθνές ακαδηµαϊκό 

γίγνεσθαι. Σχεδόν όλες οι διαδικασίες ανάδειξης των οργάνων διοίκησης µε 

εκλογές καταργούνται, περιστέλλεται η δηµοκρατική λειτουργία των 

Πανεπιστηµίων, καλλιεργείται η συναλλαγή στον τρόπο εκλογής των 

εξωτερικών µελών του Συµβουλίου Διοίκησης και στην επιλογή του Πρύτανη και 

Κοσµητόρων· και αίρεται η νοµιµοποίηση των µονοπρόσωπων οργάνων από 

την ακαδηµαϊκή κοινότητα. Ταυτόχρονα, συγκεντρώνονται σηµαντικότατες 

αρµοδιότητες στο Συµβούλιο Διοίκησης εις βάρος της Συγκλήτου, µε 

αποτέλεσµα το Πανεπιστήµιο να λειτουργεί πλέον ερήµην της ακαδηµαϊκής 

κοινότητας.  

  

• Η απελευθέρωση των αµοιβών των ΔΕΠ από τη συµµετοχή σε ερευνητικά 

προγράµµατα και άλλα έργα, σε συνδυασµό µε την αύξηση των ηµερών 

απουσίας από 60 σε 100 ηµέρες από τις υποχρεώσεις στο Πανεπιστήµιο (1/3 

του χρόνου), θα καταστήσει το εκπαιδευτικό έργο στα προπτυχιακά 

προγράµµατα σπουδών πάρεργο και θα υποβαθµίσει την ποιότητα των 

σπουδών.  

 

• Όλα τα παραπάνω, σε συνδυασµό µε την υποβάθµιση των Ανθρωπιστικών 

και Κοινωνικών Επιστηµών, την αναγνώριση των επαγγελµατικών δικαιωµάτων 

των ιδιωτικών Κολλεγίων, τη µείωση των εισακτέων στα Τµήµατα και την 

εφαρµογή της ΕΒΕ, το ελληνικό Πανεπιστήµιο κατεδαφίζεται εκ θεµελίων.   

 

Με αίσθηση ευθύνης, η Σύγκλητος του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων καλεί το ΥΠΑΙΘ και 

την Κυβέρνηση να αποσύρουν αυτό το σχέδιο νόµου, που συντρίβει ακαδηµαϊκά και 

διοικητικά το ελληνικό δηµόσιο Πανεπιστήµιο. Πιο συγκεκριµένα ζητάµε: 

 

1. Την επαναφορά όλων των αρµοδιοτήτων της Συγκλήτου που αναφέρονται σε 

ακαδηµαϊκά θέµατα, την οικονοµική διαχείριση, τις διοικητικές λειτουργίες και τις 

στρατηγικές ανάπτυξης των Ιδρυµάτων. 

 

2. Την ακύρωση όλων των διατάξεων που καταργούν την εκλογή των 

Πρυτανικών Αρχών και Κοσµητόρων από την ακαδηµαϊκή κοινότητα.  

 



3. Την κατάργηση όλων των διοικητικών αρµοδιοτήτων που αποδίδονται στο 

Συµβούλιο Διοίκησης, προτείνοντας η λειτουργία του να έχει αποκλειστικά 

συµβουλευτικό χαρακτήρα, µε κύρια εστίαση σε ζητήµατα ανάπτυξης του 

Πανεπιστηµίου. 

 
4. Την ακύρωση όλων των µορφών ελαστικής εργασίας που επιβάλει το σχέδιο 

νόµου µε την πολυδιάσπαση των προγραµµάτων σπουδών σε προπτυχιακό 

επίπεδο.  

 
5. Τη διατήρηση της µονιµότητας στη βαθµίδα του επίκουρου καθηγητή, η οποία, 

εάν καταργηθεί, θα δηµιουργήσει σοβαρά προβλήµατα επί της αρχής, σε 

ακαδηµαϊκό επίπεδο. Επιπλέον, η µεγάλη ποικιλία διδασκόντων µακριά από το 

πρότυπο του αφοσιωµένου πανεπιστηµιακού δασκάλου εγείρει τόσο 

ακαδηµαϊκά ζητήµατα όσο και ζητήµατα διοίκησης, που υπονοµεύουν το 

πρόταγµα της εκπαίδευσης ως δηµόσιο αγαθό.   

 

Η Πολιτεία δεν πρέπει να αποποιηθεί των ευθυνών της και των οικονοµικών 

υποχρεώσεών της προς το δηµόσιο Πανεπιστήµιο, αλλά, αντίθετα, να εγγυηθεί το 

δικαίωµα των  φοιτητών και φοιτητριών στην εκπαίδευση.  

 

Ιωάννινα, 3 Ιουνίου 2022 
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