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Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων 
Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού 

 

Διεύθυνση:     Κτίριο Μαθηματικού (ισόγειο),  Παν/πολη, 15701  ΙΛΙΣΙΑ 
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: posdep.gr@gmail.com      Ιστοσελίδα: www.posdep.gr  

Τηλέφωνο:  210 7276445 Fax:  210 7276449 

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ 
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2022-2024 

 
Αθήνα 30-6-2022 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Καθολική απόρριψη του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Παιδείας για τα 
πανεπιστήμια. 

Η ΠΟΣΔΕΠ συγκέντρωσε και παραθέτει τους συνδέσμους σε ηλεκτρονικά μέσα με 
τις αποφάσεις Συγκλήτων, πανεπιστημιακών οργάνων, ομοσπονδιών και συλλόγων 
της πανεπιστημιακής κοινότητας, καθώς και ένα μικρό μέρος της αρθρογραφίας  επί 
του Σχεδίου Νόμου του Υπουργείου Παιδείας για τα Πανεπιστήμια. Όπως φαίνεται 
από τα δημοσιεύματα αυτά  οι αντιρρήσεις που προβάλλονται είναι ουσιώδεις και 
η απόρριψη του νομοσχεδίου είναι καθολική. 

Η ΠΟΣΔΕΠ είχε ζητήσει να συμβάλει στη διαμόρφωσή του θεσμικού πλαισίου για τα 
πανεπιστήμια, ώστε αυτό να αποτελεί προϊόν συγκλίσεων και συναινέσεων, οι 
οποίες είναι προϋπόθεση για τη βιωσιμότητα των νομοθετικών ρυθμίσεων και 
μεταρρυθμίσεων.  

Επανειλημμένα διαμαρτυρηθήκαμε για την έλλειψη διαλόγου εκ μέρους του 
Υπουργείου και προειδοποιήσαμε ότι νόμοι χωρίς προηγούμενο ουσιαστικό 
διάλογο και συγκλίσεις είναι συνήθως βραχύβιοι και συχνά ανατρέπονται από τον 
επόμενο υπουργό. Δυστυχώς η Υπουργός Παιδείας εκώφευσε. 

Το νομοσχέδιο αυτό δεν έχει προοπτική. Η ΠΟΣΔΕΠ ομόφωνα καλεί την κυβέρνηση 
να μην το καταθέσει και ζητά  να ξεκινήσει ένας ειλικρινής και οργανωμένος 
διάλογος με χρονοδιάγραμμα, με όλους τους φορείς της ακαδημαϊκής κοινότητας, 
για την υιοθέτηση ενός πλαισίου που να συγκεντρώνει τη συναίνεση, η οποία είναι 
απαραίτητη για την ενίσχυση του δημόσιου πανεπιστήμιου. 

 

Ο Πρόεδρος 

Ιωάννης Νηματούδης 

Καθηγητής 
 

Ο Γραμματέας 

Γιώργος Λιτσαρδάκης 

Καθηγητής 

Ακολουθούν τα προαναφερόμενα δημοσιεύματα στα ηλεκτρονικά ΜΜΕ. 

mailto:posdep.gr@gmail.com�
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Α. ΣΥΓΚΛΗΤΟΙ – ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ 
 
 

1. Σύνοδος Πρυτάνεων: Όχι στο νέο "μοντέλο" διοίκησης. 
έντονοπροβληματισμό για το προτεινόμενοσύστημαδιοίκησης, 
καθώςανατρέπεται ο διαχρονικά δημοκρατικόςτρόποςδιοίκησης με την απ’ 
ευθείαςεκλογή των οργάνωνδιοίκησηςαπό το σύνολο των μελών ΔΕΠ 
https://www.esos.gr/arthra/78627/synodos-prytaneon-nai-stoys-4-axones-
toy-shedioy-nomoy-gia-ta-aei-ohi-kata-pleiopsifia 

 
2. Σύγκλητος Παν. Ιωαννίνων: Να αποσυρθεί το Σχέδιο Νόμου γα τα ΑΕΙ 

Δημοσίευση: 03/06/2022 
https://www.esos.gr/arthra/78469/sygklitos-pan-ioanninon-na-aposyrthei-
shedio-nomoy-ga-ta-aei 

 
3. Σύγκλητος Πανεπιστημίου Κρήτης: Με το νέο νομοσχέδιο 

καταστρατηγούνται αρχές του (συνταγματικά κατοχυρωμένου) 
αυτοδιοίκητου, της ακαδημαϊκής ελευθερίας, της δημοκρατικής 
οργάνωσης της ακαδημαϊκής ζωής και της συνεπαγόμενης 
αντιπροσωπευτικότητας και λογοδοσίας. Βασικό συστατικό στοιχείο της 
δημοκρατικής λειτουργίας των πανεπιστημίων είναι η εκλογή των 
μονοπρόσωπων (Πρόεδρος Τμήματος, Κοσμήτορας Σχολής) και 
συλλογικών (Σύγκλητος, Πρυτανικό Συμβούλιο) οργάνων με καθολική 
ψηφοφορία από τα μέλη των αντίστοιχων 
σωμάτων.Δημοσίευση: 04/06/2022 
https://www.esos.gr/arthra/78474/sygklitos-pan-kritis-19-paratiriseis-epi-
toy-shedioy-nomoy-gia-ta-aei 

 
4. Πανεπιστήμιο Αιγαίου για ν/σ Κεραμέως: Δημιουργεί ένα αυταρχικό 

μοντέλο διοίκησης(απόρριψη νομοσχεδίου στο σύνολό του) Δημοσίευση:  
07.06.2022 
https://www.alfavita.gr/ekpaideysi/383398_panepistimio-aigaioy-gia-n/s-
kerameos-yponomeyei-tin-axia-toy-ptyhioy-dimioyrgei 

 
5. Σύγκλητος Παντείου: Να αποσυρθεί το Σχέδιο Νόμου για τα ΑΕΙ 

Δημοσίευση: 09/06/202 
https://www.esos.gr/arthra/78570/sygklitos-panteioy-na-aposyrthei-shedio-
nomoy-gia-ta-aei 

 
6. Σύγκλητος ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΤΣΟΒΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ: Με το Σχέδιο Νόμου 

για τα ΑΕΙ , η εκλογή του Πρύτανη από τη βάση είναι φαλκιδευμένη 
Δημοσίευση: 09/06/2022 
https://www.esos.gr/arthra/78569/sygklitos-emp-me-shedio-nomoy-gia-ta-
aei-i-eklogi-toy-prytani-apo-ti-vasi-einai 

 
7. Σύγκλητος ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ: Να 

αποσυρθείσυνολικά το Σχέδιο Νόμου για τα ΑΕΙ Δημοσίευση: 10/06/2022 
https://www.esos.gr/arthra/78575/sygklitos-gpa-na-aposyrthei-synolika-
shedio-nomoy-gia-ta-aei 

 

https://www.esos.gr/arthra/78627/synodos-prytaneon-nai-stoys-4-axones-toy-shedioy-nomoy-gia-ta-aei-ohi-kata-pleiopsifia�
https://www.esos.gr/arthra/78627/synodos-prytaneon-nai-stoys-4-axones-toy-shedioy-nomoy-gia-ta-aei-ohi-kata-pleiopsifia�
https://www.esos.gr/arthra/78469/sygklitos-pan-ioanninon-na-aposyrthei-shedio-nomoy-ga-ta-aei�
https://www.esos.gr/arthra/78469/sygklitos-pan-ioanninon-na-aposyrthei-shedio-nomoy-ga-ta-aei�
https://www.esos.gr/arthra/78474/sygklitos-pan-kritis-19-paratiriseis-epi-toy-shedioy-nomoy-gia-ta-aei�
https://www.esos.gr/arthra/78474/sygklitos-pan-kritis-19-paratiriseis-epi-toy-shedioy-nomoy-gia-ta-aei�
https://www.alfavita.gr/ekpaideysi/383398_panepistimio-aigaioy-gia-n/s-kerameos-yponomeyei-tin-axia-toy-ptyhioy-dimioyrgei�
https://www.alfavita.gr/ekpaideysi/383398_panepistimio-aigaioy-gia-n/s-kerameos-yponomeyei-tin-axia-toy-ptyhioy-dimioyrgei�
https://www.esos.gr/arthra/78570/sygklitos-panteioy-na-aposyrthei-shedio-nomoy-gia-ta-aei�
https://www.esos.gr/arthra/78570/sygklitos-panteioy-na-aposyrthei-shedio-nomoy-gia-ta-aei�
https://www.esos.gr/arthra/78569/sygklitos-emp-me-shedio-nomoy-gia-ta-aei-i-eklogi-toy-prytani-apo-ti-vasi-einai�
https://www.esos.gr/arthra/78569/sygklitos-emp-me-shedio-nomoy-gia-ta-aei-i-eklogi-toy-prytani-apo-ti-vasi-einai�
https://www.esos.gr/arthra/78575/sygklitos-gpa-na-aposyrthei-synolika-shedio-nomoy-gia-ta-aei�
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8. Σύγκλητος ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ: Να αποσυρθούν 
οι διατάξεις για το «νέο» μοντέλο διοίκησης των Πανεπιστημίων (άμεση 
απόσυρση και ριζική αναδιαμόρφωση)Δημοσίευση: 10/06/2022 
https://www.esos.gr/arthra/78584/sygklitos-elmepa-na-aposyrthoyn-oi-
diataxeis-gia-neo-montelo-dioikisis-ton 

 
9. Σύγκλητος του ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ: Το Σχέδιο 

Νόμου για τα ΑΕΙ εισάγει πολλές θετικές διατάξεις που κινδυνεύουν ν' 
ακυρωθούν στην πράξη λόγω του νέου “μοντέλου” 
διοίκησηςΔημοσίευση: 10/06/2022 
https://www.esos.gr/arthra/78586/sygklitos-toy-opa-shedio-nomoy-gia-ta-
aei-eisagei-polles-thetikes-diataxeis-poy 

 
10. Σύγκλητος ΔΗΜΟΚΡΙΤΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ: Το Σχέδιο Νόμου για 

τα ΑΕΙ οδηγεί σε κατάργηση των δημοκρατικών διαδικασιών και επισύρει 
κινδύνους κατακερματισμού και αναποτελεσματικότητας στην υλοποίηση 
των αποφάσεωνΔημοσίευση: 10/06/2022 

 

https://www.esos.gr/arthra/78587/sygklitos-dpth-shedio-nomoy-gia-ta-aei-
odigei-se-katargisi-ton-dimokratikon-diadikasion 

11. Σύγκλητος ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: Προτάσεις 
για το Σχέδιο Νόμου για τα ΑΕΙ (εκφράστηκε προβληματισμός αναφορικά 
με τον τρόπο εκλογής του Πρύτανη και τις αρμοδιότητες του Συμβουλίου 
διοίκησης)Δημοσίευση: 16/06/2022 
https://www.esos.gr/arthra/78658/sygklitos-apth-protaseis-gia-shedio-
nomoy-gia-ta-aei 

 
12. Σύγκλητος Ιονίου Πανεπιστημίου: Το νέο "μοντέλο" διοίκησης δημιουργεί 

κινδύνους πελατειακών σχέσεων σε ανώτατο διοικητικό επίπεδο 
Δημοσίευση: 16/06/2022 
https://www.esos.gr/arthra/78652/sygklitos-ionioy-panepistimioy-neo-
montelo-dioikisis-dimioyrgei-kindynoys-pelateiakon 

 
13. H Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Πειραιώς για το Σχέδιο Νόμου για τα 

ΑΕΙ(η οποία θετική αίσθηση, αναιρείται εκ βάθρων από το προτεινόμενο 
σύστημα διοίκησης των πανεπιστημίων, διόρθωση  αστοχιών στο υπό 
διαβούλευση σχέδιο νόμου)Δημοσίευση: 17/06/2022 
https://www.esos.gr/arthra/78683/h-sygklitos-toy-panepistimioy-peiraios-
gia-shedio-nomoy-gia-ta-aei 

 
14. Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Μακεδονίας για το Σχέδιο Νόμου για τα 

ΑΕΙ (Με το προτεινόμενο νομοσχέδιο, όλα τα όργανα διοίκησης 
αναδεικνύονται ουσιαστικά διά διορισμού. Το Συμβούλιο Διοίκησης 
αποκτά υπερεξουσίες, ενώ στερείται ακαδημαϊκής δημοκρατικής 
νομιμοποίησης, και λειτουργικής και διοικητικής αποτελεσματικότητας. 
Παράλληλα, δεν προβλέπονται θεσμικά αντίβαρα, με αποτέλεσμα να 
δημιουργείται έλλειμμα λογοδοσίας. Ο κατ’ ουσίαν διορισμός του 
Πρύτανη αποστερεί από τον θεσμό τη δημοκρατική, ακαδημαϊκή του 
νομιμοποίηση, ενώ η υπερσυγκέντρωση αρμοδιοτήτων στο πρόσωπό του, 
συμπεριλαμβανομένης της Προεδρίας τόσο του Συμβουλίου Διοίκησης όσο 

https://www.esos.gr/arthra/78584/sygklitos-elmepa-na-aposyrthoyn-oi-diataxeis-gia-neo-montelo-dioikisis-ton�
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https://www.esos.gr/arthra/78586/sygklitos-toy-opa-shedio-nomoy-gia-ta-aei-eisagei-polles-thetikes-diataxeis-poy�
https://www.esos.gr/arthra/78587/sygklitos-dpth-shedio-nomoy-gia-ta-aei-odigei-se-katargisi-ton-dimokratikon-diadikasion�
https://www.esos.gr/arthra/78587/sygklitos-dpth-shedio-nomoy-gia-ta-aei-odigei-se-katargisi-ton-dimokratikon-diadikasion�
https://www.esos.gr/arthra/78658/sygklitos-apth-protaseis-gia-shedio-nomoy-gia-ta-aei�
https://www.esos.gr/arthra/78658/sygklitos-apth-protaseis-gia-shedio-nomoy-gia-ta-aei�
https://www.esos.gr/arthra/78652/sygklitos-ionioy-panepistimioy-neo-montelo-dioikisis-dimioyrgei-kindynoys-pelateiakon�
https://www.esos.gr/arthra/78652/sygklitos-ionioy-panepistimioy-neo-montelo-dioikisis-dimioyrgei-kindynoys-pelateiakon�
https://www.esos.gr/arthra/78683/h-sygklitos-toy-panepistimioy-peiraios-gia-shedio-nomoy-gia-ta-aei�
https://www.esos.gr/arthra/78683/h-sygklitos-toy-panepistimioy-peiraios-gia-shedio-nomoy-gia-ta-aei�
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και της Συγκλήτου που τον καθιστά ταυτόχρονα ελεγκτή και 
ελεγχόμενο )Δημοσίευση: 17/06/2022 
https://www.esos.gr/arthra/78687/i-sygklitos-toy-panepistimioy-
makedonias-gia-shedio-nomoy-gia-ta-aei 

 
15. Σύγκλητος Παν. Θεσσαλίας: Απορρίπτουμε το ΣχέδιοΝόμου για τα ΑΕΙ- Να 

μην κατατεθεί προς ψήφιση στη ΒουλήΔημοσίευση: 20/06/2022 
https://www.esos.gr/arthra/78725/sygklitos-pan-thessalias-aporriptoyme-
shedio-nomoy-gia-ta-aei-na-min-katatethei-pros 

 
16. Σύγκλητος ΠΑΔΑ: Να αποσυρθεί το Σχέδιο Νόμου για τα ΑΕΙ 

Δημοσίευση: 21/06/2022 

 

https://www.esos.gr/arthra/78733/sygklitos-pada-na-aposyrthei-shedio-
nomoy-gia-ta-aei 

17. Σύγκλητος Παν. Δυτ. Μακεδονίας: Σοβαρέςεπιφυλάξεις για το νέο 
"μοντέλο" διοίκησηςΔημοσίευση: 19/06/2022 

 

https://www.esos.gr/arthra/78709/sygklitos-pan-dyt-makedonias-shedio-
nomoy-gia-ta-aei-periehei-eksyghronistikes 

18. ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥΑποσύνδεση της Πρυτανικής 
εκλογής από τις διεργασίες του Συμβουλίου ώστε να αποφευχθούν 
συναλλαγές και η διαπλοκή μεταξύ πολύ λίγων ατόμων που θα 
εκπροσωπούν ισότιμα Σχολές με ετεροβαρή πληθυσμιακή παρουσία στα 
μέλη ΔΕΠ 
Αν η κυβερνητική πλειοψηφία, παρά τις αντιδράσεις, προχωρήσει στην 
ψήφιση του νέου νόμου χωρίς αλλαγές, τότε η εξέλιξη θα είναι ανάλογη 
με προηγούμενους νόμους 
https://www.tovima.gr/2022/05/30/opinions/neo-montelo-dioikisis-aei-na-
psifistei-i-na-makroimereysei/ 

 
19. Σύγκλητος Παν. Πατρών: Οι θετικές διατάξεις του Σ/Ν κινδυνεύουν ν' 

ακυρωθούν στην πράξη λόγω του αναποτελεσματικού συστήματος 
διοίκησης 
23/6/2022 
https://www.esos.gr/arthra/78786/sygklitos-pan-patron-oi-thetikes-
diataxeis-toy-sn-kindyneyoyn-n-akyrothoyn-stin-praxi 

 
 

Β. ΣΧΟΛΕΣ – ΤΜΗΜΑΤΑ– ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ – ΣΥΛΛΟΓΟΙ 
ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ - ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΕΣ 

 
20. ΕΓ ΠΟΣΔΕΠ - Ομόφωνη απόφαση γκρίζα εποχή για τα Πανεπιστήμια 

μεεπικράτηση μηχανισμών διαπλοκής, υπόγειες συνεννοήσεις 
συμφερόντων και ανταλλάγματα 

 

https://www.posdep.gr/index.php?option=com_docman&task=doc_downloa
d&gid=2873&Itemid=238 

https://www.esos.gr/arthra/78687/i-sygklitos-toy-panepistimioy-makedonias-gia-shedio-nomoy-gia-ta-aei�
https://www.esos.gr/arthra/78687/i-sygklitos-toy-panepistimioy-makedonias-gia-shedio-nomoy-gia-ta-aei�
https://www.esos.gr/arthra/78725/sygklitos-pan-thessalias-aporriptoyme-shedio-nomoy-gia-ta-aei-na-min-katatethei-pros�
https://www.esos.gr/arthra/78725/sygklitos-pan-thessalias-aporriptoyme-shedio-nomoy-gia-ta-aei-na-min-katatethei-pros�
https://www.esos.gr/arthra/78733/sygklitos-pada-na-aposyrthei-shedio-nomoy-gia-ta-aei�
https://www.esos.gr/arthra/78733/sygklitos-pada-na-aposyrthei-shedio-nomoy-gia-ta-aei�
https://www.esos.gr/arthra/78709/sygklitos-pan-dyt-makedonias-shedio-nomoy-gia-ta-aei-periehei-eksyghronistikes�
https://www.esos.gr/arthra/78709/sygklitos-pan-dyt-makedonias-shedio-nomoy-gia-ta-aei-periehei-eksyghronistikes�
https://www.tovima.gr/2022/05/30/opinions/neo-montelo-dioikisis-aei-na-psifistei-i-na-makroimereysei/�
https://www.tovima.gr/2022/05/30/opinions/neo-montelo-dioikisis-aei-na-psifistei-i-na-makroimereysei/�
https://www.esos.gr/arthra/78786/sygklitos-pan-patron-oi-thetikes-diataxeis-toy-sn-kindyneyoyn-n-akyrothoyn-stin-praxi�
https://www.esos.gr/arthra/78786/sygklitos-pan-patron-oi-thetikes-diataxeis-toy-sn-kindyneyoyn-n-akyrothoyn-stin-praxi�
https://www.posdep.gr/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=2873&Itemid=238�
https://www.posdep.gr/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=2873&Itemid=238�
https://www.posdep.gr/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=2873&Itemid=238�
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21. ΕΓ ΠΟΣΔΕΠ - Ομόφωνη απόφαση για το νομοσχέδιο του Υπουργείου 
Παιδείας, 16-6-2022 να μην κατατεθεί το νομοσχέδιο/απεργια αν 
κατατεθει 

 

https://www.posdep.gr/index.php?option=com_docman&task=doc_downloa
d&gid=2896&Itemid=238 

22. ΕΝΙΑΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΘ - Το νομοσχέδιο της κυβέρνησης για τα ΑΕΙ 
απορρίπτεται, 7-6-2022 
https://www.posdep.gr/index.php?option=com_docman&task=doc_downloa
d&gid=2884&Itemid=480 

 
23. Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ): Να αποσυρθεί το Σχέδιο Νόμου για 

τα ΑΕΙΔημοσίευση: 21/06/2022 
https://www.esos.gr/arthra/78732/tehniko-epimelitirio-na-aposyrthei-
shedio-nomoy-gia-ta-aei 

 
24. ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ του Πανεπιστημίου Πατρών: Απορρίπτουμε το νέο «Νόμο-

Πλαίσιο» των πανεπιστημίων στο σύνολό του Δημοσίευση: 11.06.2022 
https://www.alfavita.gr/ekpaideysi/383750_panepistimiaki-koinotita-toy-
panepistimioy-patron-aporriptoyme-neo-nomo-plaisio 

 
25. Τα μέλη Ε.ΔΙ.Π. του Παν.Θεσσαλίας για το Σχέδιο Νόμου για τα ΑΕΙ 

(άμεσηαπόσυρση του σχεδίουνόμου)Δημοσίευση: 20/06/2022 
https://ww.esos.gr/arthra/78724/ta-meli-edip-toy-panthessalias-gia-shedio-
nomoy-gia-ta-aei 

 
26. Σύνοδος Προέδρων/Κοσμητόρων Παιδαγωγικών Τμημάτων/Σχολών: Το 

Σχέδιο Νόμου "Κεραμέως" για τα ΑΕΙ προσβάλει το Δημοκρατικό, 
Ακαδημαϊκό και Δημόσιο Πανεπιστήμιο 
Δημοσίευση: 20/06/2022 
https://www.esos.gr/arthra/78722/synodos-proedronkosmitoron-
paidagogikon-tmimatonsholon-shedio-nomoy-kerameos-gia-ta-aei 

 
27. Η Γ.Σ του Ε.Σ.Δ.Ε.Π. ΠανεπιστημίουΔυτικήςΑττικήςαποφασίζειομόφωνα να 

απορρίψει στο σύνολό του 
https://www.esos.gr/arthra/78773/oi-didaskontes-toy-pada-gia-shedio-
nomoy-gia-ta-aei 

 
28. Η Ένωση Διδασκόντων Ιονίου Πανεπιστημίου για το Σχέδιο Νόμου για τα 

ΑΕΙ ( να μην καταθέσει τον απαράδεκτο, από κάθε άποψη, Νόμο-Πλαίσιο) 
Δημοσίευση: 03/06/2022 
https://www.esos.gr/arthra/78451/i-enosi-didaskonton-ionioy-
panepistimioy-gia-shedio-nomoy-gia-ta-aei 

 
29. Απόσυρση του Σχεδίου Νόμου για τα ΑΕΙ ζητούν τα μέλη ΔΕΠ του 

ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 
Δημοσίευση: 07/06/2022 
https://www.esos.gr/arthra/78531/aposyrsi-toy-shedioy-nomoy-gia-ta-aei-
zitoyn-ta-meli-dep-toy-elmepa 
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https://www.posdep.gr/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=2896&Itemid=238�
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https://www.posdep.gr/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=2896&Itemid=238�
https://www.posdep.gr/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=2884&Itemid=480�
https://www.posdep.gr/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=2884&Itemid=480�
https://www.posdep.gr/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=2884&Itemid=480�
https://www.posdep.gr/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=2884&Itemid=480�
https://www.posdep.gr/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=2884&Itemid=480�
https://www.esos.gr/arthra/78732/tehniko-epimelitirio-na-aposyrthei-shedio-nomoy-gia-ta-aei�
https://www.esos.gr/arthra/78732/tehniko-epimelitirio-na-aposyrthei-shedio-nomoy-gia-ta-aei�
https://www.alfavita.gr/ekpaideysi/383750_panepistimiaki-koinotita-toy-panepistimioy-patron-aporriptoyme-neo-nomo-plaisio�
https://www.alfavita.gr/ekpaideysi/383750_panepistimiaki-koinotita-toy-panepistimioy-patron-aporriptoyme-neo-nomo-plaisio�
https://ww.esos.gr/arthra/78724/ta-meli-edip-toy-panthessalias-gia-shedio-nomoy-gia-ta-aei�
https://ww.esos.gr/arthra/78724/ta-meli-edip-toy-panthessalias-gia-shedio-nomoy-gia-ta-aei�
https://www.esos.gr/arthra/78722/synodos-proedronkosmitoron-paidagogikon-tmimatonsholon-shedio-nomoy-kerameos-gia-ta-aei�
https://www.esos.gr/arthra/78722/synodos-proedronkosmitoron-paidagogikon-tmimatonsholon-shedio-nomoy-kerameos-gia-ta-aei�
https://www.esos.gr/arthra/78773/oi-didaskontes-toy-pada-gia-shedio-nomoy-gia-ta-aei�
https://www.esos.gr/arthra/78773/oi-didaskontes-toy-pada-gia-shedio-nomoy-gia-ta-aei�
https://www.esos.gr/arthra/78451/i-enosi-didaskonton-ionioy-panepistimioy-gia-shedio-nomoy-gia-ta-aei�
https://www.esos.gr/arthra/78451/i-enosi-didaskonton-ionioy-panepistimioy-gia-shedio-nomoy-gia-ta-aei�
https://www.esos.gr/arthra/78531/aposyrsi-toy-shedioy-nomoy-gia-ta-aei-zitoyn-ta-meli-dep-toy-elmepa�
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30. Σύσκεψη των Διοικητικών Υπαλλήλων όλων των Πανεπιστημίων Κρήτης με 

την Ομοσπονδία Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης(απαράδεκτο αυτό νόμο που 
καταστρατηγεί ακαδημαϊκές αξίες και ιδεώδη) 
Δημοσίευση: 08/06/2022 
https://www.esos.gr/arthra/78538/syskepsi-ton-dioikitikon-ypallilon-olon-
ton-panepistimion-kritis-me-tin-omospondia 

 
31. Το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Α.Π.Θ. για το Σχέδιο 

Νόμου για τα ΑΕΙ (απόρριψη/ αντίθεση του 
νομοσχεδίου)Δημοσίευση: 10/06/2022 
https://www.esos.gr/arthra/78579/paidagogiko-tmima-dimotikis-
ekpaideysis-toy-apth-gia-shedio-nomoy-gia-ta-aei 

 
32. Πάντειο Πανεπιστήμιο: Απεργία καθηγητών εν μέσω εξεταστικής «αν δεν 

αποσυρθεί το αντιδημοκρατικό νομοσχέδιο»Δημοσίευση: 21/06/2022 
https://www.ieidiseis.gr/ellada/151552/panteio-panepistimio-apergia-
kathigiton-en-meso-eksetastikis-an-den-aposyrthei-to-antidimokratiko-
nomosxedio 

 
33. Διδάσκοντες ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ: Το νομοσχέδιο για 

τα ΑΕΙ κινείται αντίθετα από τις ανάγκες της Ανώτατης 
ΕκπαίδευσηςΔημοσίευση: 21/06/2022 
https://www.alfavita.gr/ekpaideysi/384489_didaskontes-eap-nomoshedio-
gia-ta-aei-kineitai-antitheta-apo-tis-anagkes-tis 

 
34. Οι διδάσκοντες του Ιονίου Πανεπιστημίου για το Σχέδιο Νόμου για τα ΑΕΙ 

(Απορρίπτει στο σύνολό του το σχέδιο νόμου) Δημοσίευση: 21/06/2022 
https://www.esos.gr/arthra/78753/oi-didaskontes-toy-ionioy-panepistimioy-
gia-shedio-nomoy-gia-ta-aei 

 
35. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 1000 πανεπιστημιακών στην υπουργό Παιδείας-Ποιοι 

υπογράφουν την επιστολή (να αποσυρθεί το 
νομοσχέδιο)Δημοσίευση: 19/06/2022 

 

https://www.esos.gr/arthra/78711/apantisi-1000-panepistimiakon-stin-
ypoyrgo-paideias-poioi-ypografoyn-tin-epistoli 

36. «Διεθνές» ράπισμα στην Κεραμέως: «Σεβαστείτε τα ελληνικά ΑΕΙ» ζητούν 
740 διανοούμενοι από όλον τον κόσμο 
https://www.alfavita.gr/ekpaideysi/383909_neo-diethnes-rapisma-
kerameos-sebasteite-ta-ellinika-aei-zitoyn-740-dianooymenoi 

 
37. Ομοσπονδία Συλλόγων Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Α.Ε.Ι.:  

Να αποσυρθεί το Σχέδιο Νόμου για τα ΑΕΙ Δημοσίευση: 13/06/2022 
https://www.esos.gr/arthra/78600/osyeep-aei-na-aposyrthei-shedio-nomoy-
gia-ta-aei 

 
38. Η Γενική Συνέλευση του 

ΕνιαίουΣυλλόγουΔιδασκόντωνΧαροκοπείουΠανεπιστημίουμετά από 
συζήτησηεπί του νομοσχεδίου, ζητά την συνολική απόσυρσή του 

https://www.esos.gr/arthra/78538/syskepsi-ton-dioikitikon-ypallilon-olon-ton-panepistimion-kritis-me-tin-omospondia�
https://www.esos.gr/arthra/78538/syskepsi-ton-dioikitikon-ypallilon-olon-ton-panepistimion-kritis-me-tin-omospondia�
https://www.esos.gr/arthra/78579/paidagogiko-tmima-dimotikis-ekpaideysis-toy-apth-gia-shedio-nomoy-gia-ta-aei�
https://www.esos.gr/arthra/78579/paidagogiko-tmima-dimotikis-ekpaideysis-toy-apth-gia-shedio-nomoy-gia-ta-aei�
https://www.ieidiseis.gr/ellada/151552/panteio-panepistimio-apergia-kathigiton-en-meso-eksetastikis-an-den-aposyrthei-to-antidimokratiko-nomosxedio�
https://www.ieidiseis.gr/ellada/151552/panteio-panepistimio-apergia-kathigiton-en-meso-eksetastikis-an-den-aposyrthei-to-antidimokratiko-nomosxedio�
https://www.ieidiseis.gr/ellada/151552/panteio-panepistimio-apergia-kathigiton-en-meso-eksetastikis-an-den-aposyrthei-to-antidimokratiko-nomosxedio�
https://www.alfavita.gr/ekpaideysi/384489_didaskontes-eap-nomoshedio-gia-ta-aei-kineitai-antitheta-apo-tis-anagkes-tis�
https://www.alfavita.gr/ekpaideysi/384489_didaskontes-eap-nomoshedio-gia-ta-aei-kineitai-antitheta-apo-tis-anagkes-tis�
https://www.esos.gr/arthra/78753/oi-didaskontes-toy-ionioy-panepistimioy-gia-shedio-nomoy-gia-ta-aei�
https://www.esos.gr/arthra/78753/oi-didaskontes-toy-ionioy-panepistimioy-gia-shedio-nomoy-gia-ta-aei�
https://www.esos.gr/arthra/78711/apantisi-1000-panepistimiakon-stin-ypoyrgo-paideias-poioi-ypografoyn-tin-epistoli�
https://www.esos.gr/arthra/78711/apantisi-1000-panepistimiakon-stin-ypoyrgo-paideias-poioi-ypografoyn-tin-epistoli�
https://www.alfavita.gr/ekpaideysi/383909_neo-diethnes-rapisma-kerameos-sebasteite-ta-ellinika-aei-zitoyn-740-dianooymenoi�
https://www.alfavita.gr/ekpaideysi/383909_neo-diethnes-rapisma-kerameos-sebasteite-ta-ellinika-aei-zitoyn-740-dianooymenoi�
https://www.esos.gr/arthra/78600/osyeep-aei-na-aposyrthei-shedio-nomoy-gia-ta-aei�
https://www.esos.gr/arthra/78600/osyeep-aei-na-aposyrthei-shedio-nomoy-gia-ta-aei�
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https://www.esos.gr/arthra/78772/oi-didaskontes-toy-harokopeioy-
panepistimioy-gia-shedio-nomoy-gia-ta-aei 

 
39. Και ο Σύλλογος Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικου του ΑΠΘ κατά του 

νομοσχεδίου Κεραμέως (απόσυρση νόμου) Δημοσίευση: 16/06/2022 
https://www.alfavita.gr/ekpaideysi/384074_aei-kai-o-syllogos-eep-toy-apth-
kata-toy-nomoshedioy-kerameos 

 
40. Ο Σύλλογος υπαλλήλων Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών για το Σχέδιο 

Νόμου για τα ΑΕΙ(απόσυρση του προβληματικού 
νομοσχεδίου)Δημοσίευση: 17/06/2022 
https://www.esos.gr/arthra/78682/o-syllogos-ypallilon-anotatis-sholis-kalon-
tehnon-gia-shedio-nomoy-gia-ta-aei 

 
41. ΕΝΙΑΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ: Το Σχέδιο 

Νόμου απορρίπτεται στο σύνολό τουΔημοσίευση: 10/06/2022 
https://www.esos.gr/arthra/78580/esdep-dipae-shedio-nomoy-aporriptetai-
sto-synolo-toy 

 
42. Ο Σύλλογος Διοικητικού Προσωπικού του Παντείου για το Σχέδιο Νόμου 

για τα ΑΕΙ (άμεση απόσυρση του Νομοσχεδίου)Δημοσίευση: 10/06/2022 
https://www.esos.gr/arthra/78589/o-syllogos-dioikitikoy-prosopikoy-toy-
panteioy-gia-shedio-nomoy-gia-ta-aei 

 
43. Η θέση της ΓΣ του Συλλόγου ΕΔΙΠ του Πανεπιστημίου Πατρών για τον υπό 

διαβούλευση Νόμο Πλαίσιο για τα ΑΕΙ 
(απαντά στα προβλήματα του Πανεπιστημίου με συγκεντρωτισμό, 
έλλειμμα δημοκρατίας, εμπορευματοποίηση της γνώσης, υποβάθμιση του 
ρόλου των πανεπιστημιακών δασκάλων) 
https://pelop.gr/i-thesi-tis-gs-tou-syllogou-edip-tou-panepistimiou-patron-
gia-ton-ypo-diavoulefsi-nomo-plaisio-gia-ta-aei/ 

 
 

44. Η Θέση της ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ για τον υπό διαβούλευση Νόμο Πλαίσιο (άμεση απόσυρση 
του σχεδίου νόμου) Δημοσίευση: 14/06/2022 
https://www.esos.gr/arthra/78612/i-thesi-tis-poseedip-gia-ton-ypo-
diavoyleysi-nomo-plaisio 

 
45. Ομόφωνο Ψήφισμα ΕΝΙΑΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ Πανεπιστημίου 

Θεσσαλίας σχετικά με το υπό διαβούλευση σχέδιο νόμου, 3-6-2022 
(εχθρικό νομοσχέδιο) 

 

https://www.posdep.gr/index.php?option=com_docman&task=doc_downloa
d&gid=2883&Itemid=480 

46. ΕΝΙΑΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, 4-6-2022 
(ο νόμος να μείνει στα χαρτιά!) 

 

https://www.posdep.gr/index.php?option=com_docman&task=doc_downloa
d&gid=2882&Itemid=480 

https://www.esos.gr/arthra/78772/oi-didaskontes-toy-harokopeioy-panepistimioy-gia-shedio-nomoy-gia-ta-aei�
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https://www.alfavita.gr/ekpaideysi/384074_aei-kai-o-syllogos-eep-toy-apth-kata-toy-nomoshedioy-kerameos�
https://www.esos.gr/arthra/78682/o-syllogos-ypallilon-anotatis-sholis-kalon-tehnon-gia-shedio-nomoy-gia-ta-aei�
https://www.esos.gr/arthra/78682/o-syllogos-ypallilon-anotatis-sholis-kalon-tehnon-gia-shedio-nomoy-gia-ta-aei�
https://www.esos.gr/arthra/78580/esdep-dipae-shedio-nomoy-aporriptetai-sto-synolo-toy�
https://www.esos.gr/arthra/78580/esdep-dipae-shedio-nomoy-aporriptetai-sto-synolo-toy�
https://www.esos.gr/arthra/78589/o-syllogos-dioikitikoy-prosopikoy-toy-panteioy-gia-shedio-nomoy-gia-ta-aei�
https://www.esos.gr/arthra/78589/o-syllogos-dioikitikoy-prosopikoy-toy-panteioy-gia-shedio-nomoy-gia-ta-aei�
https://pelop.gr/i-thesi-tis-gs-tou-syllogou-edip-tou-panepistimiou-patron-gia-ton-ypo-diavoulefsi-nomo-plaisio-gia-ta-aei/�
https://pelop.gr/i-thesi-tis-gs-tou-syllogou-edip-tou-panepistimiou-patron-gia-ton-ypo-diavoulefsi-nomo-plaisio-gia-ta-aei/�
https://www.esos.gr/arthra/78612/i-thesi-tis-poseedip-gia-ton-ypo-diavoyleysi-nomo-plaisio�
https://www.esos.gr/arthra/78612/i-thesi-tis-poseedip-gia-ton-ypo-diavoyleysi-nomo-plaisio�
https://www.posdep.gr/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=2883&Itemid=480�
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https://www.posdep.gr/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=2882&Itemid=480�
https://www.posdep.gr/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=2882&Itemid=480�
https://www.posdep.gr/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=2882&Itemid=480�


8 / 12 
 

47. ΕΝΙΑΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ Π. Αιγαίου σχετικά με το Νομοσχέδιο 
Κεραμέως, 6-6-2022(απόρριψη νομοσχεδίου στο σύνολό του) 
https://www.posdep.gr/index.php?option=com_docman&task=doc_downloa
d&gid=2881&Itemid=480 

 
48. Ομόφωνη Απόφαση Συλλόγου Διδασκόντων ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ του 

ΕΚΠΑ για το ν/σ Κεραμέως,9-6-2022(πλήρης  αντίθεση  στο σύνολο του 
νομοσχεδίου/να μηνκατατεθεί προς ψήφιση) 
https://www.posdep.gr/index.php?option=com_docman&task=doc_downloa
d&gid=2885&Itemid=480 

 
49. ΕΝΙΑΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ- Το 

νομοσχέδιο της κυβέρνησης για τα ΑΕΙ απορρίπτεται στο σύνολό του! , 8-6-
2022 
https://www.posdep.gr/index.php?option=com_docman&task=doc_downloa
d&gid=2886&Itemid=480 

 
50. Συλλόγος μελών ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων σχετικά με το 

προτεινόμενο σχέδιο νόμου για την ΑΕ, 8-6-2022(ομόφωνη αντίθεση Σ/Ν) 
https://www.posdep.gr/index.php?option=com_docman&task=doc_downloa
d&gid=2887&Itemid=480 

 
51. Γ.Σ. του Συλλόγου μελών ΔΕΠ Φιλοσοφικής Σχολής ΕΚΠΑ, 9-6-

2022(άμεσηαπόσυρση του νομοσχεδίου) 
https://www.posdep.gr/index.php?option=com_docman&task=doc_downloa
d&gid=2888&Itemid=480 

 
52. Συλλόγος ΔΕΠ Π. Πατρών για τον νέο Νόμο-Πλαίσιο(Απορρίπτει το  σχέδιο 

νόμου) 
https://www.posdep.gr/index.php?option=com_docman&task=doc_downloa
d&gid=2891&Itemid=480 

 
53. ΕΝΙΑΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΠΑΔΑ, 15-6-2022(ομόφωνα να απορρίψει 

στο σύνολό του) 
https://www.posdep.gr/index.php?option=com_docman&task=doc_downloa
d&gid=2893&Itemid=480 

 
54. Συλλόγος Καθηγητών Παν. Κρήτης στο Ηράκλειο σχετικά με το νομοσχέδιο 

για τα ΑΕΙ,15-6-2022(αντίθεσή του με το νομοσχέδιο) 
https://www.posdep.gr/index.php?option=com_docman&task=doc_downloa
d&gid=2894&Itemid=480 

 
55. Συλλόγος ΔΕΠ Ορεστιάδας (Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης) για το 

Νομοσχέδιο, 17-6-2022(απόσυρση του νομοσχεδίου) 
https://www.posdep.gr/index.php?option=com_docman&task=doc_downloa
d&gid=2897&Itemid=480 

 
56. ΕνιαίοςΣυλλόγος Διδασκόντων Χαροκοπείου για το νομοσχέδιο του 

Υπουργείου Παιδείας(συνολική απόσυρση του νομοσχεδίου) 
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https://www.posdep.gr/index.php?option=com_docman&task=doc_downloa
d&gid=2898&Itemid=480 

 
57. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΤΕΦΑΑ ΕΚΠΑ για το ΝΣΧ Πλαίσιο, 8-6-

2022(απόσυρση του νομοσχεδίου) 

 

https://www.posdep.gr/index.php?option=com_docman&task=doc_downloa
d&gid=2899&Itemid=207 

58. Συλλόγος ΔΕΠ Φιλοσοφικής Σχολής ΕΚΠΑ για το Σχέδιο Νόμου για τα ΑΕΙ 
(να μην προχωρήσει σε κατάθεση) Δημοσίευση: 30/05/2022 
https://www.esos.gr/arthra/78394/ds-toy-syllogoy-dep-filosofikis-sholis-
ekpa-gia-shedio-nomoy-gia-ta-aei 

 
59. Η Ομοσπονδία υπαλλήλων τριτοβαθμιας εκπαίδευσης για το Σχέδιο 

Νόμου για τα ΑΕΙ(το σχέδιο νόμου – πλαισίου να μην κατατεθεί!) 
Δημοσίευση: 06/06/2022 

 

https://www.esos.gr/arthra/78505/i-omospondia-ypallilon-tritovathmias-
ekpaideysis-gia-shedio-nomoy-gia-ta-aei 

60. ΠΟΣΕΕΔΙΠ ΑΕΙ: Ψήφισμα του 8ου Πανελλαδικού τακτικού Συνεδρίου για το 
Σχέδιο Νόμου για τα Πανεπιστήμια (Καταργείται το αυτοδιοίκητο των 
Πανεπιστημίων)Δημοσίευση: 30/05/2022 
https://www.esos.gr/arthra/78393/poseedip-aei-psifisma-toy-8oy-
panelladikoy-taktikoy-synedrioy-gia-shedio-nomoy-gia-ta 

 
61. Κοινή δήλωση των προϊσταμένων των ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών για το 

Σχέδιο Νόμου για τα ΑΕΙ(Το παρόν νομοσχέδιο με την κατάργηση του 
πλαισίου λειτουργίας των βιβλιοθηκών αγνοεί επιδεικτικά τον ρόλο τους 
τόσο στο εκπαιδευτικό όσο και στο ερευνητικό σκέλος της λειτουργίας των 
ιδρυμάτων τους)Δημοσίευση: 07/06/2022 
https://www.esos.gr/arthra/78532/koini-dilosi-ton-proistamenon-ton-
akadimaikon-vivliothikon-gia-shedio-nomoy-gia-ta-aei 

 

62. Ένωση Ελλήνων Ερευνητών: σ/ν του ΥΠΑΙΘ χαρακτηρίζεται, κατ’ επίφαση, 
από αριστεία, αξιοκρατία και εξωστρέφεια 
https://www.esos.gr/arthra/78701/theseis-tis-enosis-ellinon-ereyniton-epi-
toy-shedioy-nomoy-gia-ta-aei 
 

63. Γενική Συνέλευση του Συλλόγου μελών ΔΕΠ της Φιλοσοφικής Σχολής του 
ΕΚΠΑ: άμεση απόσυρση του νομοσχεδίου 

 

https://www.esos.gr/arthra/78601/kinitopoiiseis-proteinoyn-ta-meli-dep-tis-
filosofikis-toy-ekpa-antidrontas-sto-shedio 

64. ΕΕΤΕ: Το νέο νομοσχέδιο που προτείνει το Υπουργείο Παιδείας υπονομεύει 
τη λειτουργία του Δημόσιου Πανεπιστημίου 
https://www.alfavita.gr/ekpaideysi/384133_nomoshedio-kerameos-
adeiasma-kai-apo-epimelitirio-eikastikon-tehnon 
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Γ. ΠΑΡΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΠΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΟΣΔΕΠ 

65. ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΔΑΣΚΑΛΩΝ - Τι επιδιώκεται και πώς με το 
σ/ν για τα Πανεπιστήμια; 5-6-2022 (άμεση απόσυρση του σ/ν!) 
https://www.posdep.gr/index.php?option=com_docman&task=doc_downloa
d&gid=2895&Itemid=483 

 
66. Ανακοίνωση ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ για την Υπεράσπιση του 

Πανεπιστημίου, 15-6-2022(μόρφωμα) 
https://www.posdep.gr/index.php?option=com_docman&task=doc_downloa
d&gid=2892&Itemid=483 

 
67. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ- Θέσεις για το σχέδιο νόμου, 14-

6-2022(απόσυρση σχεδίου νόμου) 
https://www.posdep.gr/index.php?option=com_docman&task=doc_downloa
d&gid=2890&Itemid=483 

 
68. ΚΙΠΑΝ - Για το νομοσχέδιο. «Νέοι ορίζοντες» ή στασιμότητα; 14-6-

2022(υπερ-νομοσχέδιο που διαμορφώθηκε χωρίς διάλογο) 
https://www.posdep.gr/index.php?option=com_docman&task=doc_downloa
d&gid=2889&Itemid=483 

 
69. ΔΗΠΑΚ-AEI - "Το σχέδιο της κυβέρνησης για τα ΑΕΙ απορρίπτεται στο 

σύνολό του." 29-5-2022 
https://www.posdep.gr/index.php?option=com_docman&task=doc_downloa
d&gid=2876&Itemid=483 

Δ. ΓΝΩΜΕΣ - ΑΡΘΡΑ 

70. Συνταγματολόγοι: Σοβαρά προβλήματα δημοκρατικής νομιμοποίησης στο 
νέο σχέδιο νόμου για τους πρυτάνεις 
https://www.tanea.gr/2022/06/03/greece/education/syntagmatologoi-
sovara-provlimata-dimokratikis-nomimopoiisis-sto-neo-sxedio-nomou-gia-
tous-prytaneis/ 

 
71. ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ Επί της αρχής το στηρίζω αλλά υπάρχουν άρθρα μέσα τα 

οποία πρέπει να τα συζητήσουμε πριν έρθουν στην ολομέλεια 
https://www.parapolitika.gr/politiki/article/1193080/kaklamanis-sta-
parapolitika-901-pithanes-ekloges-apo-oktovrio-kai-meta-efoson-to-politiko-
klima/ 

 
72. Β. ΚΙΝΤΗ Αλλη μία ήττα για μεταρρύθμιση στα ΑΕΙ 

https://www.kathimerini.gr/opinion/561882661/alli-mia-itta-gia-
metarrythmisi-sta-aei/ 

 

73. Βέλη και από τη Διαμαντοπούλου: Ένα σύστημα το οποίο πρέπει να 
επιτυγχάνει διάκριση εξουσιών, λογοδοσία, διαφάνεια, αξιοκρατία, με 
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οργανωμένες διαδικασίες αξιολόγησης και με προβλέψεις κοινωνικού 
χαρακτήρα. (...)  Το μοντέλο που προτείνει το προς συζήτηση νομοσχέδιο 
επιτείνει υπάρχοντα προβλήματα.  

https://www.alfavita.gr/ekpaideysi/383346_aei-meta-tis-antidraseis-ton-
prytaneon-i-diaboyleysi-synehizetai 

74. «Όχι» από ΚΙΝΑΛ και ΠΟΣΔΕΠ στο νομοσχέδιο του υπουργείου Παιδείας 
για τα ΑΕΙ 
https://www.in.gr/2022/03/28/greece/oxi-apo-kinal-kai-posdep-sto-
nomosxedio-tou-ypourgeiou-paideias-gia-ta-aei/ 

 
75. ΚΙΝΑΛ: Να αποσυρθεί η τροπολογία για την παράταση θητείας των 

πρυτάνεων 
https://www.iefimerida.gr/politiki/kinal-aposyrthei-tropologia-paratasi-
thiteias-prytaneis 

 
76. Χάος στα AEI με την εκλογή Πρυτάνεων - Τι αλλάζει, σφοδρές αντιδράσεις 

https://www.ieidiseis.gr/ellada/147568/xaos-sta-panepistimia-me-tin-eklogi-
ton-prytaneon-ti-allazei-sfodres-antidraseis 

 
77. Το νέο μοντέλο διοίκησης των ΑΕΙ και οι διαφωνίες – Γράφουν στην «Κ» 

δύο πρυτάνεις 
https://www.kathimerini.gr/society/561881767/to-neo-montelo-dioikisis-
ton-aei-kai-oi-diafonies-grafoyn-stin-k-dyo-prytaneis/ 

 
78. Ψηφιακά ίχνη 

https://www.tanea.gr/2022/05/31/opinions/psifiaka-ixni/ 
 

79. Νέοι, αλλά σκοτεινοί ορίζοντες στα ελληνικά πανεπιστήμια 
https://www.news247.gr/gnomes/dhmhtrhs-xristopoylos/neoi-alla-
skoteinoi-orizontes-sta-ellinika-panepistimia.9650862.html 

 
80. Ένα αυταρχικό σχέδιο νόμου για τα Πανεπιστήμια 

https://www.in.gr/2022/06/05/apopsi/ena-aytarxiko-sxedio-nomou-gia-ta-
panepistimia/ 

 
81. Πανεπιστήμιο Πατρών: Αναταραχή για το νέο μοντέλο διοίκησης 

https://pelop.gr/panepistimio-patron-anatarachi-gia-to-neo-montelo-
dioikisis-bouras-eimaste-se-epafi-me-to-ypourgeio/ 

 
82. Νομοσχέδιο για τα ΑΕΙ: «Όχι» με αστερίσκους από ΕΜΠ και Πάντειο – 

Αρνητικό στο μοντέλο διοίκησης το ΟΠΑ 
https://www.kathimerini.gr/society/561905626/nomoschedio-gia-ta-aei-ochi-
me-asteriskoys-apo-emp-kai-panteio/ 

 
83. Ν.Χριστοδουλάκης 

https://thesocialist.gr/n-christodoulakis-sto-news247-gr-pos-tha-borouse-na-
ginei-syzitisi-gia-ta-aei/ 

 

https://www.alfavita.gr/ekpaideysi/383346_aei-meta-tis-antidraseis-ton-prytaneon-i-diaboyleysi-synehizetai�
https://www.alfavita.gr/ekpaideysi/383346_aei-meta-tis-antidraseis-ton-prytaneon-i-diaboyleysi-synehizetai�
https://www.in.gr/2022/03/28/greece/oxi-apo-kinal-kai-posdep-sto-nomosxedio-tou-ypourgeiou-paideias-gia-ta-aei/�
https://www.in.gr/2022/03/28/greece/oxi-apo-kinal-kai-posdep-sto-nomosxedio-tou-ypourgeiou-paideias-gia-ta-aei/�
https://www.iefimerida.gr/politiki/kinal-aposyrthei-tropologia-paratasi-thiteias-prytaneis�
https://www.iefimerida.gr/politiki/kinal-aposyrthei-tropologia-paratasi-thiteias-prytaneis�
https://www.ieidiseis.gr/ellada/147568/xaos-sta-panepistimia-me-tin-eklogi-ton-prytaneon-ti-allazei-sfodres-antidraseis�
https://www.ieidiseis.gr/ellada/147568/xaos-sta-panepistimia-me-tin-eklogi-ton-prytaneon-ti-allazei-sfodres-antidraseis�
https://www.kathimerini.gr/society/561881767/to-neo-montelo-dioikisis-ton-aei-kai-oi-diafonies-grafoyn-stin-k-dyo-prytaneis/�
https://www.kathimerini.gr/society/561881767/to-neo-montelo-dioikisis-ton-aei-kai-oi-diafonies-grafoyn-stin-k-dyo-prytaneis/�
https://www.tanea.gr/2022/05/31/opinions/psifiaka-ixni/�
https://www.news247.gr/gnomes/dhmhtrhs-xristopoylos/neoi-alla-skoteinoi-orizontes-sta-ellinika-panepistimia.9650862.html�
https://www.news247.gr/gnomes/dhmhtrhs-xristopoylos/neoi-alla-skoteinoi-orizontes-sta-ellinika-panepistimia.9650862.html�
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https://pelop.gr/panepistimio-patron-anatarachi-gia-to-neo-montelo-dioikisis-bouras-eimaste-se-epafi-me-to-ypourgeio/�
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84. Νέο μοντέλο διοίκησης των ΑΕΙ: Απαιτείται διέξοδος 
https://www.tovima.gr/2022/06/14/opinions/neo-montelo-dioikisis-ton-aei-
apaiteitai-dieksodos/ 

 
85. Ποιος φοβάται τη δημοκρατία στα πανεπιστήμια; 

https://www.athensvoice.gr/politics/761874-poios-fovatai-ti-dimokratia-sta-
panepistimia 

 
86. ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ. Μεταρρύθμιση, υπερρύθμιση ή απορρύθμιση για 

το ελληνικό πανεπιστήμιο; 
https://www.tovima.gr/2022/06/16/opinions/metarrythmisi-yperrythmisi-i-
aporrythmisi-gia-to-elliniko-panepistimio/ 

 
87. Επιστολή 1.000 πανεπιστημιακών προς Κεραμέως: Ο νέος νόμος αλλάζει 

δραματικά το ελληνικό δημόσιο πανεπιστήμιο. Ζητάμε, έστω την ύστατη 
στιγμή, να αποσυρθούν όλες οι διατάξεις που υπονομεύουν το μέλλον της 
ελληνικής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 
https://www.alfavita.gr/ekpaideysi/384279_epistoli-1000-panepistimiakon-
se-kerameos-o-neos-nomos-allazei-dramatika-elliniko 

 
88. Νομοσχέδιο για τα πανεπιστήμια: ΤΕΕ και μέλη ΑΕΙ ζητούν την απόσυρσή 

του 
https://www.kathimerini.gr/society/561918904/nomoschedio-gia-ta-
panepistimia-tee-kai-meli-aei-zitoyn-tin-aposyrsi-toy/ 

 
89. «ΠΡΩΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ» ΟΜΑΔΙΚΑ «ΠΥΡΑ» ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΓΙΑ ΤΑ ΑΕΙ 

Η καθολική αντίδραση στις αλλαγές του τρόπου διοίκησης, επισκιάζει τα 
θετικά του νομοσχεδίου 24/6/2022 
https://www.proinoslogos.gr/kyria-themata/9-kyrio-thema/74470-
%CE%BF%CE%BC%CE%B1%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B1-
%C2%AB%CF%80%CF%85%CF%81%CE%B1%C2%BB-
%CF%83%CF%84%CE%BF-%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%BF-
%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B1-%CE%B1%CE%B5%CE%B9 

 
90. Παραπολιτικά. ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ: Εκδήλωση της Πρωτοβουλίας για την 

Σοσιαλδημοκρατική Ανανέωση με θέμα το δημόσιο Πανεπιστήμιο. 
24/6/2022 
https://www.parapolitika.gr/parapolitika/article/1198658/pasok-kinal-
ekdilosi-tis-protovoulias-gia-tin-sosialdimokratiki-ananeosi-me-thema-to-
dimosio-panepistimio/ 

 

91. ΛΟΒΕΡΔΟΣ. Πανεπιστήμια: Ερώτηση Λοβέρδου για το νομοσχέδιο 
Κεραμέως – «Γιατί δεν επαναφέρετε το νόμο Διαμαντοπούλου;» 

https://www.in.gr/2022/06/23/politics/kommata/panepistimia-erotisi-loverdou-gia-
nomosxedio-kerameos-giati-den-epanaferete-nomo-diamantopoulou/ 
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