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Αθήνα 27-5-2022 

Ομόφωνη απόφαση για τις χθεσινές εξαγγελίες του Υπουργείου Παιδείας  

Η Υπουργός Παιδείας, προαναγγέλλοντας για άλλη μια φορά νόμο πλαίσιο στα 
ΜΜΕ, εξήγγειλε τις ίδιες θέσεις και στόχους που είχε δημοσιοποιήσει και προ 
τριμήνου, και επιπλέον ανακοίνωσε ένα νέο πλαίσιο διοίκησης για τα 
Πανεπιστήμια.  

Η γενική κατεύθυνση των εξαγγελιών βρίσκεται στον αντίποδα της σύγχρονης και 
υψηλού επιπέδου πανεπιστημιακής εκπαίδευσης  που έχει ανάγκη η νεολαία και η 
χώρα μας. Όλη η πρακτική και οι κατευθύνσεις της πολιτικής του υπουργείου, από 
την υποχρηματοδότηση των πανεπιστημίων μέχρι την ισοτίμηση των πτυχίων των 
κολεγίων, δεν δίνουν απάντηση στα κρίσιμα προβλήματα του Δημόσιου 
Πανεπιστημίου και της ακαδημαϊκής κοινότητας.  

Το γεγονός ότι η Υπουργός έκανε την παρουσίαση στους δημοσιογράφους, χωρίς να 
έχει στείλει μέχρι στιγμής στα Πανεπιστήμια κείμενο, φανερώνει τις πραγματικές 
της επιδιώξεις και την αδιαφορία της για τις θέσεις των πανεπιστημιακών. 

Ίσως είναι η πρώτη Υπουργός της μεταπολίτευσης η οποία ενώ πριν δύο έτη είχε 
νομοθετήσει τον τρόπο εκλογής των Πρυτανικών Αρχών από όλους τους 
Πανεπιστημιακούς κάθε Ιδρύματος, λέγοντας χαρακτηριστικά από το βήμα της 
Βουλής ότι με τον ν. 4692/20 αποκαθίσταται η εύρυθμη λειτουργία των 
Πανεπιστημίων, έρχεται τώρα για εντελώς ακατανόητους λόγους να νομοθετήσει το 
ακριβώς αντίθετο. 

Άλλη μία ιστορική πρωτοτυπία είναι το γεγονός ότι για πρώτη φορά από την ίδρυση 
των Πανεπιστημίων στη Χώρα μας, προ 200 ετών, προτείνεται η κατάργηση των 
Πρυτανικών εκλογών και ο ορισμός του Πρύτανη και των Αντιπρυτάνεων από το 
Συμβούλιο Διοίκησης. 

Το προτεινόμενο σύστημα διοίκησης δε θα έχει καμιά νομιμοποίηση από την 
Πανεπιστημιακή κοινότητα, γεγονός που θα αποδειχθεί καταστροφικό για τη 
λειτουργία των Πανεπιστημίων και τελικά ανεφάρμοστο. 

Εάν η πρόταση της κας Κεραμέως ψηφιστεί στη Βουλή των Ελλήνων, ξεκινάει μια 
γκρίζα εποχή για τα Πανεπιστήμια με επικράτηση μηχανισμών διαπλοκής, υπόγειες 

mailto:posdep.gr@gmail.com�
http://www.posdep.gr/�


συνεννοήσεις συμφερόντων και ανταλλάγματα, με τελικό σκοπό την κατάληψη με 
αντιδημοκρατικό και αδιαφανή τρόπο μιας θέσης στη διοίκηση του Πανεπιστημίου. 

Το σχέδιο για τη διοίκηση των πανεπιστημίων που πρότεινε η Υπουργός καταλύει 
την αρχή της δημοκρατίας και το αυτοδιοίκητο των Πανεπιστημίων. Η ΠΟΣΔΕΠ 
θεωρεί ότι δεν πρέπει να κατατεθεί, καλεί τους συλλόγους και τους συναδέλφους 
σε εγρήγορση και είναι αποφασισμένη, σε αντίθετη περίπτωση, να προχωρήσει σε 
κινητοποιήσεις._ 
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