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Θέσεις Α-Τ.Ε.Ε. για το Ν/Σ για τα ΑΕΙ 

 

Ο θηιφδνμνο ζηφρνο ηνπ θαζνξηζκνχ εληαίνπ πιαηζίνπ νξγάλσζεο θαη 

ιεηηνπξγίαο ησλ Α.Ε.Ι. γηα ελίζρπζε ηεο πνηφηεηαο, ηεο αξηζηείαο, ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο, ηεο δηαθάλεηαο θαη ηνπ απηνδηνίθεηνπ ραξαθηήξα ηνπο, πνπ 

ηφζν αλάγθε έρνπλ, δελ ζα κπνξέζεη λα εθαξκνζζεί απφ ην ζρέδην λφκνπ ηνπ 

ΥΠΑΙΘ κε ηίηιν «Νένη Οξίδνληεο ζηα Αλψηαηα Εθπαηδεπηηθά Ιδξχκαηα»   

Τν λέν λνκνζρέδην, είλαη ππεξξπζκηζηηθφ θαη αληί λα νδεγεί ζε κεηαξξχζκηζε, 

δεκηνπξγεί έλα αζθπθηηθφ θαζεζηψο ιεηηνπξγίαο ζηα Παλεπηζηήκηα. 

Σην ζρέδην λφκνπ, ε εθινγή ηνπ Πξχηαλε απφ ηε βάζε είλαη θαιθηδεπκέλε: 

δελ απνηειεί δειαδή αλφζεπηε έθθξαζε ηεο βνχιεζεο ηεο πιεηνςεθίαο γηαηί απηή 

δελ εθιέγεη Πξχηαλε, αιιά κέιε ζην Σπκβνχιην πνπ ζα επηιέμνπλ έκκεζα ηνλ 

Πξχηαλε κε δεπηεξνγελή αθεηεξία ππνςεθίσλ. Επηπιένλ, ν Πξχηαλεο αλαιακβάλεη 

πνιιά εθηειεζηηθά θαζήθνληα, κε απνηέιεζκα λα πξνθχπηεη αληίθαζε: ν 

ειεγρφκελνο θαη ινγνδνηψλ — σο αζθψλ ηελ εθηειεζηηθή εμνπζία – Πξχηαλεο, 

πξνεδξεχεη ηνπ νξγάλνπ πνπ, κεηαμχ άιισλ, ηνλ ειέγρεη. Καη πέξα απφ φια απηά, ε 

Σχγθιεηνο πεξηζσξηνπνηείηαη, νη αληηπξπηάλεηο ππνβαζκίδνληαη θαη νη θνζκήηνξεο 

νξίδνληαη αληί λα εθιέγνληαη. 

Τν Σπκβνχιην, ζεζκφο πνπ μεπεξάζηεθε απφ ηε δσή κεηά ηε κεηαξξχζκηζε 

ηνπ 2011 θαη θαηαξξαθψζεθε, επαλέξρεηαη σο κηα ππεξεθηειεζηηθή ζεζκηθή νληφηεηα 

πνπ, αληί γηα ην ξφιν ζεζκηθνχ αληίβαξνπ, εγθισβίδεη ηηο δεκηνπξγηθέο δπλάκεηο ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ ζε έλα ζπγθεληξσηηθφ δπζιεηηνπξγηθφ θαη γξαθεηνθξαηηθφ θπθεψλα. 

Τν Ννκνζρέδην θαηαξγεί ζηελ πξάμε πεξαηηέξσ ην απηνδηνίθεην ησλ Παλεπηζηεκίσλ 

κέζσ ηεο πξφβιεςεο ηνπ άξζξνπ 21 ζχκθσλα κε ηελ νπνία ε ίδξπζε, ζπγρψλεπζε 

θαη θαηάξγεζε αθαδεκατθήο κνλάδαο πξαγκαηνπνηείηαη κε πξνεδξηθφ δηάηαγκα 

ρσξίο ηε ζχκθσλε γλψκε ηεο Σπγθιήηνπ. 

Δηαπηζηψλεηαη ηειηθά φηη ην λνκνζρέδην γηα ηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε πνπ 

ηέζεθε πξνο δηαβνχιεπζε απαμηψλεη ηελ αξρή ηεο δεκνθξαηηθήο νξγάλσζεο, 

απνκεηψλεη ηελ αθαδεκατθφηεηα, πεξηζηέιιεη ηελ αθαδεκατθή ειεπζεξία θαη ην 

απηνδηνίθεην ηνπ Παλεπηζηεκίνπ, ελψ ηαπηνρξφλσο πνιιαπιαζηάδεη ηελ 

γξαθεηνθξαηία, ρσξίο λα κεξηκλά γηα ηηο αλαγθαίεο πξνυπνζέζεηο εθαξκνγήο ηνπ. 

Απνπζηάδνπλ ην φξακα γηα ην Παλεπηζηήκην θαη ε εκπηζηνζχλε ζηα κέιε ηεο 

ειιεληθήο αθαδεκατθήο θνηλφηεηαο ζπλνιηθά, ελψ επηζηξαηεχνληαη θαη νη εηδηθέο 

δπλάκεηο θχιαμεο  ησλ Παλεπηζηεκίσλ γηα λα «δηαρεηξηζηνχλ», ηελ θαηάζηαζε 

αλη’απηψλ (!) 
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Αθφκε θη αλ ππάξρνπλ ξπζκίζεηο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα αμηνπνηεζνχλ κε 

ζηφρν ηελ αλάπηπμε ηνπ Παλεπηζηεκίνπ, ε πινπνίεζή ηνπο απαηηεί επαξθείο πφξνπο 

(αλζξψπηλνπο θαη πιηθνχο), πνπ δελ πξνβιέπνληαη απφ ην λνκνζρέδην. 

Ιδηαίηεξα εθθξάδεηαη πξνβιεκαηηζκφο γηα ηελ πξφβιεςε ηεο κε δπλαηφηεηαο 

κνληκνπνίεζεο ησλ Επίθνπξσλ Καζεγεηψλ. Παξάιιεια, ππνβαζκίδεηαη ε 

εθπαηδεπηηθή απνζηνιή ησλ ΑΕΙ κέζσ ηεο αθαίξεζεο ηεο ππνρξέσζεο δηδαζθαιίαο 

ζε πξφγξακκα κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ απφ ηηο θαη’ ειάρηζηνλ δηδαθηηθέο 

απαηηήζεηο ησλ δηδαζθφλησλ. Επίζεο, δεκηνπξγνχληαη ειαζηηθέο ζπλζήθεο εξγαζίαο 

γηα ην πξνζσπηθφ ΔΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ, ΕΕΠ θαη ηνπο δηνηθεηηθνχο, αληί λα 

πξνβιέπνληαη δηαδηθαζίεο εμέιημεο θαη αλαβάζκηζεο ησλ ππεξεηνχλησλ θαη 

δεκηνπξγίαο λέσλ ζέζεσλ ψζηε λα αληηκεησπηζηνχλ κείδνλα πξνβιήκαηα ησλ 

Παλεπηζηεκίσλ, φπσο είλαη ε ππνζηειέρσζε θαη ε αλεπαξθήο αλαπιήξσζε ησλ 

κειψλ ΔΕΠ πνπ αθππεξεηνχλ. 

Γηα ηνπο ιφγνπο απηνχο ε Αληηπξνζσπεία ηνπ Τ.Ε.Ε. νκφζπκα αληηιακβάλεηαη  

θαη ζπκκεξίδεηαη ηε καδηθή θαηαθξαπγή ηνπ Ννκνζρεδίνπ απφ ηηο Σπγθιήηνπο θαη 

ηνπο Φνξείο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ. 

Τν Τ.Ε.Ε. έρεη ππεξαζπηζηεί δηαρξνληθά ην Δεκφζην Απηνδηνίθεην 

Παλεπηζηήκην, φπσο θαηνρπξψζεθε απφ ην Σχληαγκα ηεο Μεηαπνιίηεπζεο, σο 

ζεζκνθχιαθα ηνπ θνηλσληθνχ ραξαθηήξα ηεο Παηδείαο θαη ηεο πνηφηεηαο ησλ 

ζπνπδψλ πνπ εγγπάηαη ηελ άζθεζε ηνπ Επαγγέικαηνο ησλ Μεραληθψλ πξνο ην 

Δεκφζην Σπκθέξνλ. Η φιε απνξξχζκηζε ηνπ Δεκφζηνπ Παλεπηζηεκίνπ σο θνξέα ηεο 

Παηδείαο θαη εηδηθφηεξα ηεο Εθπαίδεπζεο ησλ Μεραληθψλ απνξξπζκίδεη θαη ηελ 

άζθεζε ηνπ επαγγέικαηνο, δεδνκέλνπ φηη ηα δηαθνξεηηθψλ ηαρπηήησλ πξνγξάκκαηα 

ζπνπδψλ θαη ηα δηαθνξεηηθά επηπέδνπ θαη πεξηερνκέλνπ πηπρία ππνλνκεχνπλ ηελ 

αλαγλψξηζε επαγγεικαηηθψλ δηθαησκάησλ .  

Τν Τ.Ε.Ε. έρεη ήδε εθθξάζεη ζε ζπλέξγεηα κε ηελ ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ ηελ αλεζπρία 

ΤΩΝ Δηπισκαηνχρσλ Μεραληθψλ γηα  ηηο ζνβαξέο ηξνπνπνηήζεηο ζρεηηθά κε ηα 

integrated master νη νπνίεο θνβφκαζηε φηη ζα δεκηνπξγήζνπλ πνιιαπιέο επηπινθέο. 

Η πθηζηάκελε ξχζκηζε ηνπ άξζξνπ 46 ηνπ Ν.4485/2017 πεξηιακβάλεηαη ζηηο 

θαηαξγνχκελεο δηαηάμεηο, κε απνηέιεζκα λα ακθηζβεηνχληαη (;) ζην ζχλνιφ ηνπο νη 

δηαπηζησηηθέο πξάμεηο πνπ έρνπλ ήδε εθδνζεί γηα ηα Πνιπηερλεία θαη ηηο 

Πνιπηερληθέο Σρνιέο ηεο εκεδαπήο.  

Η δηαδηθαζία πνπ πεξηγξάθεη ην άξζξν 78 ηνπ ππφ δηαβνχιεπζε 

Ννκνζρεδίνπ, δελ κπνξεί παξά  λα αθνξά ζηηο λέεο αηηήζεηο γηα έθδνζε 

δηαπηζησηηθήο απφθαζεο πεξί απνλνκήο εληαίνπ θαη αδηάζπαζηνπ ηίηινπ ζπνπδψλ 

κεηαπηπρηαθνχ επηπέδνπ. 
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Τα ζέκαηα ηνπ Ν/Σ είλαη ζνβαξά γηαηί αθνξνχλ ζε φιε ηελ θνηλσλία θαη ζηελ 

αλάπηπμε ηνπ ηφπνπ. 

Είλαη αδηαλφεην λα ηίζεληαη ζε δηαβνχιεπζε θαη κάιηζηα επείγνπζα, ζέζεηο 

πνπ δηαθπβεχνπλ αληί λα πξνζηαηεχνπλ ην Δεκφζην Σπκθέξνλ.  

Η Αληηπξνζσπεία ηνπ Τ.Ε.Ε. νκφζπκα ζεσξεί φηη ν δηάινγνο γηα ηηο 

απαξαίηεηεο κεηαξξπζκίζεηο ζηελ Αλψηαηε Εθπαίδεπζε πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζεί 

απφ ηελ αξρή, ζε εχινγν ρξνληθφ δηάζηεκα θαη κε ηε ζπκκεηνρή φισλ ησλ θνξέσλ, 

κε αίζζεζε ηεο επζχλεο θαη ηεο ελφηεηαο φισλ ησλ δπλάκεσλ, φπσο απαηηεί ν 

ζεβαζκφο ζηε κεγάιε απηή επέλδπζε ηεο θνηλσλίαο πνπ αθνξά ζην Μέιινλ ηεο. Σηε 

δηαδηθαζία απηή ην Τ.Ε.Ε. ζα είρε πνιιέο πξνηάζεηο λα θαηαζέζεη κε πιήξε 

ζπλαίζζεζε ηνπ ξφινπ ηνπ θαη ηνπ ξφινπ ησλ Μεραληθψλ ζηελ αλαζπγθξφηεζε ηεο 

ρψξαο κε γλψζε πξνεγκέλε ηερλνινγία θαη θαηλνηνκία. 

 

 

Αλησλία Μνξνπνχινπ 

Οκφηηκε Καζεγήηξηα ΕΜΠ 

Μέινο ΔΕ Τ.Ε.Ε. 

Εθπξφζσπνο ηεο Παξάηαμεο ΔΗΠΑΜ 

 

 

 

 


