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Βόλος, 09/06/2022 
 

Ομόφωνη Απόφαση Συνέλευσης Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών 
 
 
Η Συνέλευση του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών συνεδρίασε εκτάκτως στις 9/6/2022, 
προκειμένου να συζητήσει το υπό διαβούλευση νόμο πλαίσιο του ΥΠΑΙΘ «Νέοι Ορίζοντες στα 
Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση της ποιότητας, της λειτουργικότητας και της 
σύνδεσης των ΑΕΙ με την κοινωνία και λοιπές διατάξεις». 
Η συνέλευση εξέφρασε την αντίθεσή της στο προτεινόμενο μοντέλο διοίκησης και αντιρρήσεις 
σχετικά με το νομοσχέδιο. Ειδικότερα: 

• Το μοντέλο διοίκησης που προτείνεται συγκεντρώνει μεγάλο αριθμό, διοικητικών και 
ακαδημαϊκών αρμοδιοτήτων στον πρύτανη και το λεγόμενο Συμβούλιο Διοίκησης στο 
οποίο συμμετέχουν 5 μέλη εκτός ιδρύματος, με μόνη απαίτηση την κατοχή πτυχίου AEI. 
Είναι επίσης χαρακτηριστικό ότι μία σειρά από όργανα που αποτελούν θεσμικά αντίβαρα 
στον τρόπο διοίκησης του πανεπιστημίου δεν θα είναι πια αιρετά αλλά θα διορίζονται 
άμεσα ή έμμεσα από τον πρύτανη και το συμβούλιο, συμπεριλαμβανομένων των 
κοσμητόρων των σχολών.  

• Αφαιρείται το δικαίωμα μονιμοποίησης των Επίκουρων καθηγητών και επιμηκύνεται 
σημαντικά ο χρόνος της επί θητεία υπηρεσίας τους, κάτι που αναμένεται να μειώσει 
σημαντικά την ελκυστικότητα των νέων θέσεων στα ελληνικά πανεπιστήμια. Ταυτόχρονα, 
περιορίζονται σειρά δικαιωμάτων των χαμηλότερων βαθμίδων όπως η συμμετοχή στη 
διοίκηση και τις ακαδημαϊκές αποφάσεις του Πανεπιστημίου. Το Τμήμα εξέφρασε την 
ανησυχία του ότι πέραν των άλλων προβλημάτων, οι συγκεκριμένες διατάξεις είναι 
επιζήμιες ειδικά για τα περιφερειακά πανεπιστήμια. 

• Επίσης, η συνέλευση εντόπισε σοβαρά προβλήματα στην προσπάθεια αυτοματοποίησης 
των διαδικασιών όσον αφορά στις προκηρύξεις νέων θέσεων και στις επαναπροκηρύξεις 
θέσεων από αποχωρήσεις για οποιοδήποτε λόγο εκτός της συνταξιοδότησης. Στις 
περιπτώσεις αυτές θα πρέπει να προβλεφθεί η επικαιροποίηση της  γνώμης του 
Τμήματος πριν την προκήρυξη, καθώς τα δεδομένα και οι ανάγκες, ειδικά στα μικρά 
τμήματα, μπορεί να μεταβάλλονται από χρονιά σε χρονιά. Ενώ ο προγραμματισμός των 
υπό πλήρωση θέσεων είναι κάτι θεμιτό, πρέπει ταυτόχρονα να τονιστεί ότι τα 
πανεπιστημιακά τμήματα είναι επιστημονικές κοινότητες που εξελίσσονται και δεν 
μπορούν να λειτουργούν με αυστηρά και άκαμπτα οργανογράμματα όπως οι μεγάλες 
επιχειρήσεις.  

• Στα θέματα που αφορούν στους φοιτητές, η συνέλευση τμήματος εξέφρασε την ανησυχία 
για το ότι ο θεσμός της πρακτικής άσκησης των φοιτητών τίθεται σε κίνδυνο καθώς η 
χρηματοδότησή της (80% του κατώτατου μισθού σε κάθε φοιτητή για 2 μήνες) 
μεταφέρεται στους φορείς υποδοχής. Δυστυχώς, η απόσυρση κονδυλίων ΕΣΠΑ από την 
πρακτική άσκηση ενδέχεται να οδηγήσει σε σοβαρή έλλειψη των θέσεων εργασίας και 
έτσι την έμμεση κατάργηση του θεσμού της πρακτικής άσκησης. 
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