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ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ∆.Σ. ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ 

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕ∆ΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙ∆ΕΙΑ. 

 

Με έκπληξη διαπιστώνουµε ότι η ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας κατέθεσε 

Πολυνοµοσχέδιο µε διατάξεις για τη Τριτοβάθµια Εκπαίδευση χωρίς να προηγηθεί 

διάλογος µε την πανεπιστηµιακή κοινότητα. Οι διατάξεις αυτές προφανώς δεν είναι 

µεταβατικές, όπως χαρακτηρίζονται, δεδοµένου ότι ανατρέπουν άρδην το υπάρχον 

νοµικό πλαίσιο. Οι προτεινόµενες αλλαγές είναι συγκεκριµένες, στοχευµένες και 

περιορίζονται σε σειρά µέτρων µε συγκεκριµένη πολιτική άποψη. 

 

Το νοµοσχέδιο είναι ιδιαίτερα φτωχό όσον αφορά στη ενόραση µιας προοπτικής για 

την ανάπτυξη του Ελληνικού Πανεπιστηµίου. ∆εν αναφέρεται πουθενά πώς θα 

γίνεται ο στρατηγικός σχεδιασµός που να έχει προοπτικές για το µέλλον των 

Πανεπιστηµίων στο επίπεδο της εξωστρέφειας, της διαµόρφωσης αναπτυξιακής 

στρατηγικής, τη σύνδεσή τους µε την κοινωνία και τη διεθνή επιστηµονική 

πραγµατικότητα και πώς τελικά τα ΑΕΙ/ΑΤΕΙ θα είναι πραγµατικά αυτοδιοικούµενα 

και όχι πλήρως εξαρτώµενα από το κράτος. 

 

Η κατάργηση του θεσµού των Συµβουλίων Ιδρύµατος αφήνει ένα εµφανές κενό στην 

δηµιουργία Πανεπιστηµιακών θεσµών που συνδέονται µε τη διαµόρφωση 

στρατηγικής των Πανεπιστηµίων, τόσο για την ανάπτυξη τους όσο και για την και 

την εξωστρέφειά και τη σύνδεσή τους µε την κοινωνία σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. 

Το υπουργείο θα έπρεπε, εάν διαφωνεί µε το σηµερινό θεσµικό τους πλαίσιο, να 

προτείνει προς προβληµατισµό και διαβούλευση ένα εναλλακτικό θεσµικό όργανο µε 

καθορισµένες ελεγκτικές συµβουλευτικές και εποπτικές αρµοδιότητες. 

 

Η συµµετοχή των φοιτητών στα όργανα του Πανεπιστηµίου µπορεί να θεωρηθεί ένα 

θετικό βήµα υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα έχουν, κατά τα διεθνή πρότυπα, 

δικαίωµα στην εκλογή µονοπροσώπων οργάνων και θα έχουν δικαίωµα 

γνωµοδότησης και όχι ψήφου στα όργανα στα οποία συµµετέχουν. Η επαναφορά του 

δικαιώµατος του εκλέγειν, όπως προτείνεται και στα ποσοστά που προτείνεται, 

αποτελεί επαναφορά στο από τους πάντες καταγγελλόµενο σύστηµα διαπλοκής  το 

οποίο διάβρωσε για δεκαετίες το ελληνικό Πανεπιστήµιο. 

 

Μεταξύ των προτεινόµενων ρυθµίσεων που τείνουν να επαναφέρουν το θεσµικό 

πλαίσιο στο παρελθόν (ν. 3549/2007 και 3685/2008, νόµοι Γιαννάκου) είναι και το 

θέµα του ασύλου το οποίο είναι ιδιαίτερα ασαφές ως προς το ποιος έχει δικαίωµα να 

παρεµβαίνει στην ακαδηµαϊκή ζωή χωρίς να την παραβιάζει και ποια θα είναι η αρχή 

που θα έχει το δικαίωµα απόφασης του πότε παραβιάζεται το Πανεπιστηµιακό άσυλο 

(Επιτροπή Ασύλου). 

 



ΕΝΙΑΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 

Επισηµαίνουµε ότι στο Σ/Ν προβλέπεται η παύση ήδη νοµίµως εκλεγµένων 

Πρυτάνεων και Κοσµητόρων, µία διάταξη για την οποία σύσσωµη η ακαδηµαϊκή 

κοινότητα, συµπεριλαµβανοµένου και του σηµερινού Υπουργού, το 2011 είχε 

κατηγορήσει την τότε Υπουργό Παιδείας χαρακτηρίζοντας την αντίστοιχη ρύθµιση 

ως αντιδηµοκρατική. 

 

Πιστεύουµε ότι το Ν/Σ αφήνει πολλές ακαδηµαϊκές εκκρεµότητες που η συζήτησή 

τους θα πρέπει να γίνει σε βάθος χρόνου. Η διεύρυνση π.χ. του αριθµού των µελών 

των εκλεκτορικών σωµάτων και η διεξαγωγή των κρίσεων σε κοινή συνεδρίαση µε τη 

ΓΣ, αποτελούν θετικές βελτιώσεις στην ισχύουσα διαδικασία, άλλα πιστεύουµε ότι θα 

πρέπει να περιοριστεί στο ελάχιστο η συµµετοχή των µελών ∆ΕΠ του Τµήµατος που 

δεν ανήκουν στον ίδιο Τοµέα, δεδοµένης της αρνητικής εµπειρίας από τα προ του 

2011 εκλεκτορικά σώµατα. 

  

Θεωρούµε ότι η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου, θα πρέπει προς το παρόν να 

περιοριστεί στις διατάξεις που είναι βελτιωτικές του θεσµικού πλαισίου και να 

φέρει όλα τα άλλα θέµατα, όπως είχε αρχικά υποσχεθεί, σε διαβούλευση µε τους 

εκπροσώπους της πανεπιστηµιακής κοινότητας. Με τον τρόπο αυτό θα αποφύγει 

τη δηµιουργία αρνητικού κλίµατος το οποίο θα ακυρώσει και τις θετικές επιµέρους 

ρυθµίσεις που έχει το συγκεκριµένο Σ/Ν όπως ορισµένες που αναφέρονται στην 

επαναφορά της λειτουργίας του Πρυτανικού Συµβουλίου, στις διαδικασίες εκλογής 

∆ΕΠ και στην αναγνώριση της απόφασης του ΣτΕ για το θέµα του επιδόµατος 

βιβλιοθήκης. 

 

 

Για το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, 

 

Ο Πρόεδρος 

 

Χαράλαµπος Ε. Κατερινόπουλος 

Ο Γραµµατέας 

 

Τάσος Φιλαλήθης 
 


