
 

Ιωάννινα, 12  Ιανουαρίου 2022 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ με ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΩΝ 

ΜΕΤΡΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

 

Πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 12 Ιανουαρίου 2022, Έκτακτη Σύνοδος Πρυτάνεων μέσω 

τηλεδιάσκεψης. Στη Σύνοδο προσεκλήθησαν και συμμετείχαν, σε μέρος της συζήτησης,  η 

Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων κα Νίκη Κεραμέως, ο Υφυπουργός Παιδείας 

αρμόδιος για θέματα Ανώτατης Εκπαίδευσης κ. Άγγελος Συρίγος  και ο Γενικός Γραμματέας 

Ανώτατης Εκπαίδευσης κ. Αποστόλης Δημητρόπουλος. 

Η Σύνοδος, λαμβάνοντας σοβαρά υπόψη τις συνθήκες εξάπλωσης της πανδημίας του 

COVID-19 και των μεταλλάξεών της και θεωρώντας ότι τα μέτρα στα Πανεπιστήμια 

επαναφέρουν το πρόταγμα της προστασίας της δημόσιας υγείας, κατέληξε στα 

παρακάτω: 

1. Η δια ζώσης διεξαγωγή των εξετάσεων, αναμένεται να αντιμετωπίσει σοβαρές 

δυσχέρειες. Για όσους φοιτητές καταστεί αδύνατη η συμμετοχή τους, λόγω νόησης 

και καραντίνας, θα ληφθεί μέριμνα ώστε να εξεταστούν με τον πλέον πρόσφορο 

τρόπο που θα καθοριστεί, από τα ίδια τα Πανεπιστήμια, με συνεννόηση διδασκόντων 

και φοιτητών, λαμβανομένου υπόψη του ισχύοντος πλαισίου συμπεριλαμβανομένης 

της δυνατότητας για δια ζώσης εξέταση αναπλήρωσης. Είναι αυτονόητο ότι η 

αδυναμία συμμετοχής στις εξετάσεις θα τεκμαίρεται από τα στοιχεία στο edupass, η 

εγγραφή στο οποίο έχει μεγάλη σημασία για την ομαλή και κατά το δυνατόν ασφαλή 

διεξαγωγή των εξετάσεων αλλά και την προστασία της δημόσιας υγείας. Οι 

διοικήσεις των Πανεπιστημίων παρακολουθούν την εξέλιξη της πανδημίας και σε 

πιθανή επιδείνωση των κρουσμάτων και συνθηκών θα επανέλθουν υιοθετώντας 



ευέλικτους και πιο ασφαλείς τρόπους λειτουργίας στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων 

τους. 

2. Το ΥΠΑΙΘ και τα συναρμόδια Υπουργεία σε συνεργασία με τον ΕΟΔΥ οφείλουν να 

προσφέρουν τη δυνατότητα για τον έλεγχο, στη μεγαλύτερη δυνατή έκταση, των 

μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας, με τα κατάλληλα διαγνωστικά μέσα.  

Η Υπουργός Παιδείας, απαντώντας σε αίτημα των Πανεπιστημίων, δεσμεύθηκε για την 

αναζήτηση τρόπων επιδότησης των ενεργειακών δαπανών των Πανεπιστημίων (κατ’ 

αναλογία με οικιακούς και μη οικιακούς καταναλωτές) μέσω του Υπουργείου Ενέργειας, 

ώστε να καλυφθεί το αυξημένο κόστος ηλεκτρικής ενέργειας και οι προμήθειες 

πετρελαίου και φυσικού αερίου, δεδομένου ότι τα σχετικά κόστη έχουν αυξηθεί 

υπέρμετρα και δεν είναι δυνατόν να καλυφθούν από τους ισχύοντες προϋπολογισμούς 

των Ιδρυμάτων. 

  



ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

 

Η Σύνοδος των Πρυτάνεων θεωρεί ότι καθήκον των Πρυτανικών Αρχών είναι κατά 

προτεραιότητα η μέριμνα για την εύρυθμη λειτουργία των Πανεπιστημίων, 

συμπεριλαμβανομένης της ασφάλειας και προστασίας εργαζομένων και 

εγκαταστάσεων. Στο πλαίσιο της άσκησης των καθηκόντων τους, η βία, οι απειλές και οι 

προσωπικές προσβολές δεν έχουν θέση στο σύγχρονο δημόσιο Πανεπιστήμιο. Η 

Σύνοδος, σε σχέση με τις επιθέσεις κατά του Πρύτανη του ΑΠΘ, κ. Ν. Παπαϊωάννου, 

καταδικάζει ενέργειες και δημοσιεύματα που στοχοποιούν Πρυτάνεις και σκόπιμα 

υποσκάπτουν το κύρος του θεσμού. 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

 

Η Σύνοδος των Πρυτάνεων θεωρεί ότι η χθεσινή εισβολή και προπηλακισμός 

διδάσκοντος και φοιτητών, από κουκουλοφόρους, εν ώρα μαθήματος στο ΟΠΑ, 

αποτελεί βάναυση καταπάτηση της λειτουργίας του Πανεπιστημίου, ως ελεύθερου, 

ανοικτού και δημοκρατικού. 

 

 

 

 

 

 


