
 

 

Η θέση του Τμήματος Μηχανικών Βιοϊατρικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής 

για το Σχέδιο Νόμου 

“Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: 

Ενίσχυση της ποιότητας, της λειτουργικότητας και της σύνδεσης των ΑΕΙ με την 

κοινωνία και λοιπές διατάξεις” 

 
 
H Συνέλευση του Τμήματος Μηχανικών Βιοϊατρικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, 
στην υπ΄ αριθμόν 10/22.6.2022 συνεδρίασή της, αποφάσισε κατά πλειοψηφία τη 
δημοσιοποίηση της ακόλουθης θέσης σχετικά με το Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου 
Παιδείας και Θρησκευμάτων με τίτλο «Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά 
Ιδρύματα: Ενίσχυση της Ποιότητας, της Λειτουργικότητας και της Σύνδεσης των ΑΕΙ με την 
Κοινωνία και λοιπές διατάξεις»: 
 
 
Το Τμήμα Μηχανικών Βιοϊατρικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής θεωρεί ότι το 

Σχέδιο Νόμου που κατετέθη πρόσφατα από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων 

περιέχει στη συντριπτική πλειοψηφία των άρθρων του διατάξεις οι οποίες, εάν 

εφαρμοστούν, θα δημιουργήσουν νέα, σημαντικότατα προβλήματα στην ομαλή 

λειτουργία των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της χώρας. 

 

Συγκεκριμένα: 

 

• Η επιλογή του Πρύτανη από ένα ολιγομελές όργανο, αντί από το σύνολο της 

ακαδημαϊκής κοινότητας του οικείου ιδρύματος, δυσχεραίνει το επίπεδο 

συναίνεσης μεταξύ του Πρύτανη και των μελών του Πανεπιστημίου και την 

αποδοχή του από αυτά, ενώ βεβαίως η παρουσία του εντός των μελών του 

Συμβουλίου Ιδρύματος αποτελεί ασυμβίβαστο με την ελεγκτική δυνατότητα του 

τελευταίου στο έργο του. Επιπρόσθετα, ο ορισμός των Αντιπρυτάνεων από τον 

Πρύτανη και των Κοσμητόρων από το Συμβούλιο Ιδρύματος, οδηγεί σε 

μεγαλύτερη αποξένωση της πανεπιστημιακής κοινότητας από τα πρόσωπα αυτά, 

τα οποία θα είναι πολύ δύσκολο να τυγχάνουν κοινής αποδοχής και του 

αυτονόητου σεβασμού. 

 

• Τα Προγράμματα Εφαρμοσμένων Επιστημών και Τεχνολογίας οδηγούν σε 

οπισθοδρόμηση την ανώτατη εκπαίδευση στην Ελλάδα και, με την προς τα κάτω 

διαφοροποίησή τους σε επίπεδο εξαμήνων σπουδών και πιστωτικών μονάδων, 

θα προκαλέσουν μια ανεπίτρεπτη διάκριση στο επίπεδο σπουδών και στα 

επαγγελματικά δικαιώματα των μελλοντικών αποφοίτων τους. 

 

• Η αύξηση των αρμοδιοτήτων των Ομότιμων Καθηγητών και των 

αφυπηρετησάντων μελών ΔΕΠ εντός των Πανεπιστημίων, αντί για την 

περιορισμένη και τιμητική τους προσφορά όπως ισχύει μέχρι τώρα, θα οδηγήσει 

μοιραία σε γήρανση του προσωπικού των ΑΕΙ αντί για την ανανέωσή τους με νέα 

μέλη ΔΕΠ, ενώ ταυτόχρονα θα προκαλέσει κίνητρο για τη φυγή νέων 

επιστημόνων στο εξωτερικό και τροχοπέδη για την επιστροφή τους. 



 

 

 

• Οι Επίκουροι Καθηγητές χάνουν το δικαίωμα μονιμοποίησής τους και στερούνται 

ακόμη και του δικαιώματος να είναι υποψήφιοι Διευθυντές Τομέων. 

 

• Η αξιολόγηση της συνεισφοράς των υποψηφίων μελών ΔΕΠ στη δημιουργία 

εταιρειών, καθώς και η δυνατότητα για εκπόνηση βιομηχανικών διδακτορικών, 

δίνουν προτεραιότητα στη λειτουργία του Πανεπιστημίου ως επιχείρηση 

συνδέοντάς το με επιχειρηματικά συμφέροντα και όχι ως χώρο ελεύθερης 

ανάπτυξης της βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας με στόχο το όφελος της 

κοινωνίας. 

 

• Η μεγαλύτερη ελευθερία και άρση περιορισμών στις αμοιβές των μελών ΔΕΠ από 

ερευνητικά έργα, αντί για αύξηση των μισθών σε αξιοπρεπή επίπεδα, πρόκειται 

να οδηγήσει πολλούς ερευνητές στο κυνήγι έργων με μεροληπτικό τρόπο και με 

σκοπό το οικονομικό τους όφελος, και όχι με σκοπό την ανάπτυξη της 

ερευνητικής τους δραστηριότητας ανεξάρτητα από οικονομικούς περισπασμούς. 

 

• Το νέο πειθαρχικό δίκαιο που εισάγεται είναι υπερβολικό και έχει ισχυρά 

τιμωρητικό χαρακτήρα τόσο για τα μέλη ΔΕΠ όσο και για τους φοιτητές. 

 

• Πλήττεται το αυτοδιοίκητο των Ιδρυμάτων, αφού η ίδρυση, συγχώνευση και 

κατάργηση μιας ακαδημαϊκής μονάδας πραγματοποιείται με Προεδρικό 

Διάταγμα χωρίς να απαιτείται σύμφωνη γνώμη της Συγκλήτου.  

 

Τα ελάχιστα θετικά σημεία του Σχεδίου Νόμου χάνονται στη θάλασσα των 

αναχρονιστικών και συντηρητικής κατεύθυνσης άνω των 300 άρθρων και 400 σελίδων 

του, για τη μελέτη των οποίων δεν δόθηκαν παρά τρεις εβδομάδες για διαβούλευση 

χωρίς να έχει προηγηθεί κανένας διάλογος με την πανεπιστημιακή κοινότητα. 

 

Το Τμήμα Μηχανικών Βιοϊατρικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής θεωρεί ότι το 

Σχέδιο Νόμου πρέπει να αποσυρθεί, να ικανοποιηθούν τα πάγια αιτήματα της 

πανεπιστημιακή κοινότητας και να ξεκινήσει ένας διάλογος του Υπουργείου Παιδείας με 

τους ακαδημαϊκούς φορείς της χώρας με στόχο τη δημιουργία ενός σύγχρονου 

πανεπιστήμιου που να διέπεται από τις αρχές της ακαδημαϊκής ελευθερίας, της 

πανεπιστημιακής αυτονομίας και του αλληλοσεβασμού. 

 
 
Ο Πρόεδρος του Τμήματος 

 

Ιωάννης Καλατζής 


