
 1 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ 

ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 

 

 

Ερωτήσεις & Απαντήσεις 

στο κείµενο διαβούλευσης 

για τις Αλλαγές στην Ανώτατη      

Εκπαίδευση  

http://www.opengov.gr/ypepth/ 
 

 

 

 

Αθήνα, 14 ∆εκεµβρίου 2010 

 

 

 

 

 

Ειδική Γραµµατεία Ανώτατης Εκπαίδευσης 

 

 



 2 

 

 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ – ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ∆ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ 

Στο πλαίσιο της δηµόσιας διαβούλευσης επί του κειµένου του Υπουργείου Παιδείας 

«Εθνική Στρατηγική για την Ανώτατη Εκπαίδευση» έχουν δει το φως της 

δηµοσιότητας διάφορες ερµηνείες σε σχέση µε το σχέδιο διαβούλευσης οι οποίες δεν 

ευσταθούν, ενώ διατυπώνονται απόψεις και κρίσεις οι οποίες συνάγουν 

συµπεράσµατα για ζητήµατα που ούτε καν θίγονται στο κείµενο της διαβούλευσης. 

Ως εκ τούτου, και για την αποφυγή λανθασµένων εντυπώσεων, οι  οποίες µπορεί να 

λειτουργήσουν αποπροσανατολιστικά σε ό,τι αφορά στην ουσία του διαλόγου, 

σταχυολογούνται παρακάτω οι σηµαντικότερες από τις ερωτήσεις που εγείρονται και 

οι σχετικές απαντήσεις. 

1. Γιατί χρειάζεται αλλαγή του Νόµου για τα Πανεπιστήµια; 

Για δύο λόγους: 

Πρώτον, το διεθνές περιβάλλον: Η Ανώτατη Εκπαίδευση διεθνώς βρίσκεται σε ένα 

σταυροδρόµι. Υπάρχουν πολλά κρίσιµα ερωτήµατα, τα οποία ζητούν απάντηση. 

Μεταξύ αυτών π.χ. το είδος, ο τρόπος και η µορφή της γνώσης που προσφέρουν τα 

Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα (ΑΕΙ), ο ρόλος τους στη διεθνοποιηµένη οικονοµία, 

η ανάγκη για διεθνοποίηση και των σπουδών, αλλά και του ρόλου των Ιδρυµάτων. Σε 

πολλές χώρες τις Ευρώπης (22 από τις 27, στην Γαλλία, Πορτογαλία, Αυστρία, 

Σουηδία, Γαλλία κ.λπ.) έγιναν και γίνονται µεταρρυθµίσεις ώστε να αντιµετωπιστούν 

αυτά τα ζητήµατα. Είναι, εποµένως, ανάγκη και στην Ελλάδα να προσπαθήσουµε να 

απαντήσουµε στα ερωτήµατα αυτά και να διαµορφώσουµε το περιβάλλον εκείνο που 

θα επιτρέψει στα Ελληνικά ΑΕΙ να βρουν τη θέση τους στο νέο παγκόσµιο χάρτη της 

Εκπαίδευσης και να παράσχουν βέβαια στη νεολαία µας σπουδές µε αξία. 

∆εύτερον, για λόγους που αφορούν ειδικά τα ελληνικά πανεπιστήµια: Ο νόµος 

1268/82 έχει επιτελέσει τον ρόλο του («άνοιξε» τα πανεπιστήµια στην κοινωνία, 

κ.λπ.). Το θεσµικό πλαίσιο καταγράφεται µε όλες τις αλλαγές σε πάνω από 500 

σελίδες και επί µέρους διορθωτικές κινήσεις δεν βοηθούν το κάθε ΑΕΙ να προχωρήσει 

και να εκπληρώσει τον ρόλο του.  Επιπλέον, υπάρχουν στα ελληνικά ΑΕΙ νέες 

δυνάµεις αριστείας που ασφυκτιούν στην κατάσταση όπως έχει 
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παγιωθεί/διαµορφωθεί.  Με τη µεταρρύθµιση θέλουµε να απελευθερώσουµε/να 

στηρίξουµε τις δυνάµεις αυτές, να δώσουµε ώθηση στο ανθρώπινο κεφάλαιο, 

φοιτητικό και ερευνητικό. Να ανοίξει το πανεπιστήµιο στην κοινωνία και τον διεθνή 

χώρο. Τέλος, έχουν ήδη περάσει σχεδόν 30 χρόνια από την προηγούµενη θεσµική 

αλλαγή ευρείας κλίµακας (Ν.1268/82) που καθόρισε την πορεία του ελληνικού 

πανεπιστηµίου προς το 21ο αιώνα. Στο νέο αιώνα απαιτείται νέο θεσµικό πλαίσιο που 

θα προσαρµόζει τα ΑΕΙ στη νέα πραγµατικότητα 

2. Γιατί τώρα; 

Η Ελληνική Ανώτατη Εκπαίδευση, µετά µία µακρά περίοδο άναρχης ανάπτυξης µε 

ευθύνη και των πολιτικών ηγεσιών, έχει φτάσει στο σηµείο να απαιτείται ένας 

επαναπροσδιορισµός του ρόλου της. Το ότι η ανάγκη αυτή συµπίπτει µε την ανάγκη 

για ευρύτερες αλλαγές στην Ελληνική κοινωνία και το Ελληνικό κράτος αποτελεί ίσως 

µια χρήσιµη και οπωσδήποτε όχι τυχαία σύµπτωση. 

- Το γεγονός ότι φτάσαµε χωρίς καµιά στρατηγική και µόνο για λόγους ικανοποίησης 

αιτηµάτων, να έχουµε εικοσιτέσσερα Πανεπιστήµια και δεκαέξι ΤΕΙ, ενώ σύµφωνα µε 

τις διεθνείς πρακτικές κάθε ΑΕΙ πρέπει να αντιστοιχεί σε ένα εκατοµµύριο κατοίκους,  

- το γεγονός ότι έχουµε πεντακόσια πανεπιστηµιακά Τµήµατα και Τµήµατα ΤΕΙ, 

πολλά από τα οποία είτε «επαναλαµβάνονται» χωρίς λόγο, είτε έχουν άκρως 

εξειδικευµένα αντικείµενα,  

- το γεγονός ότι έχουν θεσµοθετηθεί χωρίς καµµία διαδικασία αξιολόγησης εξακόσια 

περίπου µεταπτυχιακά προγράµµατα και έχουν υποβληθεί για έγκριση άλλα εκατό 

περίπου, 

- το γεγονός ότι η Ελλάδα έχει το υψηλότερο ποσοστό νέων που εισάγονται στην 

Ανώτατη Εκπαίδευση µε ένα από τα χαµηλότερα ποσοστά συµπλήρωσης σπουδών 

και από τα υψηλότερα ποσοστά ανεργίας στην Ευρώπη, 

αποτελούν ενδείξεις ότι η µέχρι τώρα πορεία και στρατηγική για την Ανώτατη 

Εκπαίδευση ήταν σε λάθος κατεύθυνση. 

Η γενικότερη κρίση που αντιµετωπίζει η χώρα επιβάλλει και µια εκ βάθρων αλλαγή 

στην Ανώτατη Εκπαίδευση, που θα επιτρέψει όχι µόνο να διορθωθούν οι αδυναµίες, 

µερικές από τις οποίες προαναφέρθηκαν, αλλά και να διαµορφωθούν οι προϋποθέσεις 
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ώστε τα ελληνικά ΑΕΙ να συµβάλουν στην ανόρθωση της χώρας και να γίνουν 

ανταγωνιστικά στο διεθνές περιβάλλον. 

3. Σε τι διαφέρουν οι αλλαγές που προτείνονται τώρα σε σχέση µε τις 

αλλαγές που έχουν επιχειρηθεί µέχρι σήµερα; 

Οι µέχρι σήµερα προσπάθειες αλλαγών επικεντρώνονταν στην επίλυση προβληµάτων 

που η ίδια η προηγούµενη νοµοθεσία αλλά και η συνεπακόλουθη λειτουργία των 

Ιδρυµάτων προκαλούσε (π.χ. σύνθεση εκλεκτορικών σωµάτων για εκλογές 

Καθηγητών, σύνθεση εκλεκτορικών σωµάτων για εκλογές Πρυτάνεων και Προέδρων, 

αριθµός εκλεκτόρων για τις εκλογές Καθηγητών, αριθµός δηµοσιεύσεων και 

γενικότερα ποσοτικά κριτήρια για εκλογές διδασκόντων στις διάφορες βαθµίδες 

κ.λπ.), χωρίς να προσαρµόζει την εσωτερική λειτουργία των Ιδρυµάτων στη νέα 

διεθνή πραγµατικότητα.  Η προσέγγιση αυτή όχι µόνο δεν έλυνε ουσιαστικά 

προβλήµατα, αλλά αντίθετα αποτελούσε πηγή αντιπαράθεσης µεταξύ των διαφόρων 

οµάδων εσωτερικά στο ΑΕΙ και εξελισσόταν ανάλογα µε τις προσβάσεις που είχαν οι 

οµάδες αυτές στη νοµοθετική εξουσία. 

Σήµερα, επιχειρούµε κάτι διαφορετικό. Προσπαθούµε να αλλάξουµε συνολικά τη 

δοµή του ΑΕΙ µε τρόπο ώστε η Πολιτεία να θέτει µεν τους γενικούς στόχους και 

κατευθύνσεις των ιδρυµάτων αλλά τα ίδια τα ΑΕΙ να αναλαµβάνουν την ευθύνη για 

όλα τα θέµατα της ακαδηµαϊκής λειτουργίας. Θέλουµε ένα νόµο πλαίσιο λιτό και 

σαφή. Μιλάµε, δηλαδή, για ουσιαστική ακαδηµαϊκή αυτοτέλεια των Πανεπιστηµίων, 

µε ταυτόχρονη ουσιαστική εποπτεία του κράτους η οποία θα περιορίζεται να 

αξιολογεί πώς οι στρατηγικοί στόχοι της χώρας εξυπηρετούνται από τα Πανεπιστήµια, 

µε έλεγχο των ακαδηµαϊκών διαδικασιών στην είσοδο (input) και την έξοδο (output) 

και όχι στις ενδιάµεσες λεπτοµέρειές τους. 

4. Ποια είναι η σηµαντικότερη αλλαγή που προτείνεται όσον αφορά στη 

διοίκηση των Ιδρυµάτων; 

Η σηµαντικότερη αλλαγή είναι η υιοθέτηση του Συµβουλίου του ΑΕΙ. Το Συµβούλιο 

αποτελεί µια µορφή διοίκησης που έχει υιοθετηθεί σχεδόν σε όλες τις χώρες της 

Ευρώπης (π.χ. ∆ανία, Σουηδία, Αυστρία, Ελβετία, Ολλανδία, Γαλλία, Πορτογαλία 

κτλ.). Παρόµοιες µορφές διοίκησης υφίστανται και στα Πανεπιστήµια της Αµερικής, 

της Ασίας και της Αυστραλίας. Το Συµβούλιο περιλαµβάνει µεταξύ των µελών του 
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καταξιωµένα στην κοινωνία πρόσωπα που µπορούν να συµβάλλουν στην απαραίτητη 

αλληλεπίδραση της κοινωνίας µε το Πανεπιστήµιο. 

Με τον τρόπο αυτό, εξασφαλίζεται, µε έναν τρόπο, η παρουσία και η συµβολή της 

κοινωνίας στα ΑΕΙ και γίνεται ένας πρώτος απολογισµός του ιδρύµατος προς ένα 

σώµα που περιλαµβάνει όχι µόνο ακαδηµαϊκούς αλλά και µέλη της κοινωνίας. Οι 

ετήσιες εκθέσεις που υποβάλλονται τυπικά από τα ΑΕΙ δεν εξασφαλίζουν σήµερα 

έναν ουσιαστικό απολογισµό. 

5. Πόσα θα είναι τα µέλη του Συµβουλίου και πόσα από αυτά θα είναι 

µη Πανεπιστηµιακοί; 

Οι διεθνείς πρακτικές ποικίλλουν όσον αφορά στον αριθµό των µελών του 

συµβουλίου από πολυπρόσωπα (π.χ. έως και 70) έως και ολιγοπρόσωπα (π.χ. έως και 

7). Ο αριθµός των µελών του Συµβουλίου στις περιπτώσεις που ήδη εφαρµόζεται η 

πρακτική αυτή είναι αποτέλεσµα, συνήθως, τοπικών παραδόσεων ή και της 

αντίληψης που υπάρχει για τον τρόπο που θα πρέπει να λειτουργεί το Συµβούλιο. Για 

την περίπτωση της χώρας µας, καταλληλότερη θεωρείται µια ολιγοπρόσωπη σύνθεση 

Συµβουλίου για να είναι αποτελεσµατική και επ’ αυτού αναµένουµε τα συµπεράσµατα 

της διαβούλευσης 

Υπάρχουν Συµβούλια, στα οποία τα εξωτερικά µέλη εκλέγονται, άλλα στα οποία 

µερικά τουλάχιστον εξωτερικά µέλη διορίζονται, άλλα όπου συµµετέχουν θεσµικοί 

φορείς των τοπικών κοινωνιών και άλλα όπου τα εξωτερικά µέλη επιλέγονται µε 

διάφορες άλλες διαδικασίες. Στο σχέδιο διαβούλευσης θα λάβουµε ασφαλώς υπόψη 

µας την Ελληνική εµπειρία (καλή και κακή), τα αποτελέσµατα της διαβούλευσης και 

βέβαια το συνταγµατικό πλαίσιο της χώρας. 

6. Ποια είναι τα επιθυµητά χαρακτηριστικά των µελών του Συµβουλίου; 

Κατά τεκµήριο, τα µέλη του Συµβουλίου πρέπει να είναι άτοµα µε επιτυχή πορεία 

στην κοινωνική και επαγγελµατική τους ζωή, µε εµπειρία στη διοίκηση οργανισµών. 

Επίσης, πνευµατικοί άνθρωποι που έχουν αφήσει τη σφραγίδα τους στον πολιτισµό 

της χώρας ή ακόµη και διεθνώς. Προηγούµενη εµπειρία από την ακαδηµαϊκή ζωή 

είναι πάντοτε χρήσιµη. Αυτό που κυρίως θα πρέπει να διασφαλίζεται ,κατά το µέτρο 

του δυνατού, είναι τα πρόσωπα αυτά να µην προσδοκούν οφέλη από την ενδεχόµενη 

συµµετοχή τους στα Συµβούλια των ΑΕΙ.  



 6 

Είναι βέβαιο ότι η διεθνής εµπειρία έχει δείξει πως σε πολλές περιπτώσεις πρόσωπα 

που έχουν συµµετάσχει σε τέτοια Συµβούλια δεν ανταποκρίθηκαν στις προσδοκίες 

που προαναφέρθηκαν. Τέτοια αρνητικά παραδείγµατα πρέπει να αποτελέσουν 

παραδείγµατα προς αποφυγή. 

Οπωσδήποτε, οι απόψεις που θα διατυπωθούν κατά τη διάρκεια της διαβούλευσης θα 

αποτελέσουν εξαιρετικά χρήσιµο υλικό στη διαµόρφωση της τελικής πρότασης του 

Υπουργείου. 

7. Πρέπει να υπάρχουν ακαδηµαϊκά µέλη σε αυτό το Συµβούλιο και αν 

ναι, αυτά θα πρέπει να προέρχονται από το ίδιο το ΑΕΙ ή ενδεχοµένως και 

από άλλα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα; 

Ναι, θα υπάρχουν ακαδηµαϊκά µέλη, τα οποία θα προέρχονται από το ίδιο το ίδρυµα. 

Η συνολική σύνθεση συνδέεται µε τις αρµοδιότητες του Συµβουλίου. 

8. Πώς θα επιλέγεται ο Πρύτανης/Πρόεδρος ΤΕΙ στη νέα δοµή του 

Πανεπιστηµίου/ΤΕΙ; 

Και εδώ, οι διεθνείς πρακτικές συγκλίνουν στη διαδικασία που έχει προταθεί από το 

Υπουργείο Παιδείας, δηλαδή, σε µία διεθνή πρόσκληση στην οποία να µπορούν να 

ανταποκρίνονται όσοι ενδιαφέρονται. Θα συγκροτείται µια επιτροπή που θα διερευνά 

τις υποψηφιότητες αλλά ταυτόχρονα θα µπορεί να προσεγγίσει πρόσωπα που θα 

είχαν τα επιθυµητά χαρακτηριστικά για να εκδηλώσουν ενδιαφέρον. Σύµφωνα µε την 

διεθνή πρακτική προτείνεται η διοργάνωση δηµόσιας ακρόασης των υποψηφίων από 

τη Σύγκλητο ή οµάδα που αυτή θα ορίσει. 

9. Ποιες θα είναι οι αρµοδιότητες του Πρύτανη/Προέδρου µε τον νέο 

νόµο και σε τι θα διαφέρουν από αυτές που είχε µέχρι σήµερα; 

Στο νέο σύστηµα διοίκησης, ο Πρύτανης/Πρόεδρος θα είναι ο Ακαδηµαϊκός ηγέτης 

του Ιδρύµατος. Όσον αφορά στις ακαδηµαϊκές του ικανότητες, αυτές θα έχουν κριθεί 

κατά τη διαδικασία της επιλογής του και θα έχουν υψηλότατες προδιαγραφές 

(standards). Ταυτόχρονα το Συµβούλιο θα µπορεί να αξιολογεί και τις διοικητικές του 

ικανότητες, πράγµα που σήµερα δεν συµβαίνει. 

Ο Πρύτανης/Πρόεδρος δεν πρέπει να είναι ένας διαµεσολαβητής µεταξύ 

διαφορετικών οµάδων στο ίδρυµα, προσπαθώντας να εξισορροπήσει αντιθέσεις 

µεταξύ οµάδων καθηγητών διαφορετικών τµηµάτων λαµβάνοντας υπόψη την ισχύ 
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τους, µεταξύ διοικητικών υπαλλήλων και φοιτητών. Το ΑΕΙ, δεν µπορεί να λειτουργεί 

όπως άλλοι κοινωνικοί ή διοικητικοί οργανισµοί, π.χ. ένας ∆ήµος, όπου η διατήρηση 

των ισορροπιών είναι καθοριστικής σηµασίας. Ο Πρύτανης/Πρόεδρος πρέπει να είναι 

ακαδηµαϊκός ηγέτης, να έχει ισχυρές αρµοδιότητες, να αξιολογείται διαρκώς και να 

οδηγεί το ίδρυµα, του οποίου ηγείται, σε επιτυχίες.  

10. Τι είναι εκείνο που δηµιουργεί την ελπίδα ότι διακεκριµένες 

προσωπικότητες που συνδυάζουν ακαδηµαϊκά και διοικητικά προσόντα θα 

ενδιαφερθούν να διοικήσουν ως Πρυτάνεις/Πρόεδροι ένα 

Πανεπιστήµιο/ΤΕΙ στην Ελλάδα; 

Οι επιστήµονες µε ικανότητες και δυνατότητες, πάντοτε ενδιαφέρονται να δείξουν τι 

µπορεί να επιτύχουν. Αυτό είναι το χαρακτηριστικό των επιστηµόνων. Σε κάθε 

περίπτωση, αναµένεται ότι οι Πρυτάνεις/Πρόεδροι θα προέρχονται είτε, κυρίως, από 

το εσωτερικό είτε από διακεκριµένους Έλληνες της Οµογένειας. Το σηµαντικό είναι 

ότι πρόσωπα µε ικανότητες θα µπορούν να διεκδικήσουν την τιµή να διοικούν ένα 

Ίδρυµα, πράγµα που έως σήµερα δεν ήταν εφικτό και αυτό θα γίνεται επ’ ωφελεία 

των ελληνικών ΑΕΙ. 

11.    Τι είναι εκείνο που κάνει τους Πρυτάνεις/Προέδρους που θα 

εκλέγονται µε τον νέο τρόπο να ασκούν αποτελεσµατικότερη διοίκηση από 

τη σηµερινή; 

Η διεθνής πρακτική, η οποία υιοθετείται και στη συγκεκριµένη περίπτωση, έχει δείξει 

ότι η εκλογή των Πρυτάνεων/Προέδρων µε τον τρόπο που προαναφέρθηκε, τους 

επιτρέπει να αναδείξουν τις ηγετικές τους ικανότητες, να διατηρούν µια σχετική 

ανεξαρτησία από τις µονάδες που διοικούν ώστε να τις οδηγούν σε καλύτερα 

αποτελέσµατα, χωρίς τις δεσµεύσεις πελατειακού χαρακτήρα που εµφιλοχωρούν στο 

σηµερινό σύστηµα εκλογής. Ταυτόχρονα, οι Πρυτάνεις/Πρόεδροι θα είναι 

υποχρεωµένοι να λογοδοτούν και να αξιολογούνται, επί τη βάσει συγκεκριµένων 

στοιχείων και δεικτών, από το ανώτερο επίπεδο διοίκησης, ώστε σε κάθε περίπτωση 

οι Πρυτάνεις/Πρόεδροι να είναι υποχρεωµένοι να αποδεικνύουν την 

αποτελεσµατικότητα του τρόπου που ασκούν διοίκηση. 

12.      Ποια είναι η σηµαντική διαφορά όλων των παραπάνω ρυθµίσεων σε 

σχέση µε αυτό που ισχύει σήµερα; 
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Το καθοριστικό στοιχείο είναι ότι οι ακαδηµαϊκές µονάδες και τα ιδρύµατα θα έχουν 

πλέον συγκεκριµένους στόχους. Οι στόχοι αυτοί θα είναι µετρήσιµοι και  η επιτυχία 

τους θα παρακολουθείται διαρκώς. Πέραν τούτου, θα υπάρχουν σε όλα τα επίπεδα 

διαδικασίας ελέγχου και ισορροπίας, που δεν θα επιτρέπουν την αυθαιρεσία ισχυρών 

οµάδων ή προσώπων µέσα στο πανεπιστήµιο αλλά ούτε την αυθαιρεσία των 

οργάνων διοίκησης.  

13. Πώς θα διαµορφωθεί η χρηµατοδότηση των ΑΕΙ; 

Η δηµόσια χρηµατοδότηση των ΑΕΙ στην Ελλάδα υπερβαίνει σηµαντικά τον 

ευρωπαϊκό µέσο όρο ως ποσοστό του ΑΕΠ χωρίς να έχουµε, ωστόσο, τα αντίστοιχα 

αποτελέσµατα. Η δηµόσια χρηµατοδότηση των ιδρυµάτων θα εξακολουθήσει να 

παρέχεται µε τους όρους που γίνεται σήµερα σε όλα τα ιδρύµατα. Ωστόσο, ένα 

ποσοστό αυτής της χρηµατοδότησης (το οποίο στο εξωτερικό ποικίλλει από 5 έως 

30%) θα κατανέµεται στη βάση στόχων, βαθµού εκπλήρωσής τους και 

συγκεκριµένων ποσοτικών και ποιοτικών δεικτών και κριτηρίων. Προϋπόθεση για 

χρηµατοδότηση, βεβαίως, θα είναι συγκεκριµένες, διαφανείς και αδιάβλητες 

διαδικασίες αξιολόγησης και πιστοποίησης. Οι συµφωνίες που θα προκύπτουν θα 

πρέπει να είναι αποτέλεσµα συναινετικών διαβουλεύσεων µεταξύ των θεσµικών 

εταίρων. Αποτελεί κοινή πρακτική σε ολόκληρο τον κόσµο ότι τα ΑΕΙ αντλούν 

πρόσθετους πόρους από τρίτες πηγές εθνικές ή ευρωπαϊκές,  δηµόσιες ή ιδιωτικές. 

Ήδη, σε αρκετές περιπτώσεις ελληνικών ιδρυµάτων οι πρόσθετες χρηµατοδοτήσεις 

από πηγές όπως οι παραπάνω αποτελούν το 50% του συνόλου των εσόδων τους. Η 

επιπλέον χρηµατοδότηση των ΑΕΙ, πέρα από τη δεδοµένη χρηµατοδότησή τους από 

το Υπουργείο Παιδείας, ενισχύει το δηµόσιο χαρακτήρα τους και το άνοιγµά τους 

στην κοινωνία και τις ανάγκες της. Με τη διασύνδεση τους µε το αναπτυξιακό 

πρόγραµµα της χώρας σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο προσδοκούµε τα ΑΕΙ, που 

αποτελούν τον αναγκαίο εταίρο στην πρόοδο της χώρας, να δηµιουργήσουν 

προστιθέµενη αξία για την ανάπτυξη και την ευηµερία της ευρύτερης περιοχής που 

είναι χωροθετηµένα και κατ’ επέκταση της χώρας. 

14. Τι θα γίνει αν η χρηµατοδότηση δεν επαρκεί για να καλύψει όλες τις 

ανάγκες του Ιδρύµατος; 

Οι ανάγκες κάθε Ιδρύµατος και η χρηµατοδότησή τους θα έχει προσδιοριστεί µε τις 

προγραµµατικές συµφωνίες. Το κράτος θα αναλαµβάνει την ευθύνη της 

χρηµατοδότησης των δραστηριοτήτων που θα έχουν συµφωνηθεί. Φυσικά, το κάθε 
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Ίδρυµα, θα έχει την ευχέρεια να αναζητεί και πόρους από άλλες πηγές για να 

δηµιουργήσει και άλλες δραστηριότητες πέραν αυτών που έχουν συµφωνηθεί µε το 

κράτος (πράγµα που συµβαίνει και σήµερα σε ορισµένα ΑΕΙ). Για παράδειγµα, θα 

µπορεί να αποδέχεται εξωτερικές χρηµατοδοτήσεις (χορηγίες) για καθηγητικές θέσεις. 

Οι χρηµατοδοτήσεις αυτές θα αφορούν µόνο την ίδρυση της θέσης και οι 

χρηµατοδότες δεν θα έχουν καµιά δικαιοδοσία στο ακαδηµαϊκό µέρος της διαδικασίας 

ούτε φυσικά στην εκλογή του Καθηγητή που θα καταλαµβάνει τη θέση που θα έχει 

χρηµατοδοτηθεί. 

15. Απειλείται ο δηµόσιος χαρακτήρας των ελληνικών ΑΕΙ; 

Ο δηµόσιος χαρακτήρας των ελληνικών ΑΕΙ είναι συνταγµατικά κατοχυρωµένος και 

δεν υπάρχει ούτε η πρόθεση ούτε η δυνατότητα αλλαγής του. Αντίθετα, ενισχύεται 

µε το δεδοµένο ότι τα Ιδρύµατα θα έχουν ουσιαστική διοικητική και οικονοµική 

αυτοτέλεια υπό την ουσιαστική εποπτεία της πολιτείας, αλλά επίσης θα είναι και 

υποχρεωµένα να εξηγούν στην κοινωνία τον τρόπο λειτουργίας τους και τις δαπάνες 

των χρηµάτων του ελληνικού λαού. 

16. Υπάρχει σκέψη για επιβολή διδάκτρων στα ΑΕΙ; 

Όπως προβλέπει το άρθρο 16 του Συντάγµατος, η εκπαίδευση στα ανώτατα 

εκπαιδευτικά ιδρύµατα αποτελεί υποχρέωση του κράτους  και παρέχεται δωρεάν.  

17. Ποιος θα αποφασίζει και ποιος θα καθορίζει τα προγράµµατα 

σπουδών και τις Σχολές σε κάθε Ίδρυµα;  

Εδώ θα έχουµε µία σηµαντική µεταβολή από τη µέχρι σήµερα υφιστάµενη κατάσταση 

όπου την τελική απόφαση έπαιρνε το Υπουργείο Παιδείας. Το Υπουργείο Παιδείας 

µέχρι σήµερα έπαιρνε τις αποφάσεις αυτές χωρίς να αξιολογεί τα ουσιαστικά στοιχεία 

των προτάσεων, κυρίως µε κριτήριο την ικανότητα καθηγητών ή άλλων παραγόντων 

να πείσουν την Ηγεσία του Υπουργείου για την αναγκαιότητα ίδρυσης ενός νέου 

προγράµµατος. Με τα νέα δεδοµένα, η αποκλειστική ευθύνη της δηµιουργίας 

προγραµµάτων σπουδών θα ανήκει στο ίδιο το Ίδρυµα. Για το Ίδρυµα όµως θα 

υφίστανται πλέον οι ασφαλιστικές δικλείδες, ώστε να µην οδηγείται σε ένα ατέλειωτο 

πολλαπλασιασµό προγραµµάτων σπουδών, χωρίς την αντίστοιχη δυνατότητα 

υποστήριξης µε το κατάλληλο ανθρώπινο δυναµικό, τις υποδοµές και τα εργαστήρια 

.Το Συµβούλιο, µε βάση τον διαθέσιµο προϋπολογισµό, θα έχει την ευθύνη να 

εξετάσει και να αποφασίσει (µε τη γνώµη ειδικών επιτροπών και αφού λάβει υπόψη 
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τις πιστοποιήσεις των προτεινόµενων προγραµµάτων) ποια είναι τα προγράµµατα που 

θα τεθούν σε λειτουργία, σε ποια έκταση, για ποιο διάστηµα, µε πόσους φοιτητές και 

ποια είναι εκείνα τα οποία δεν είναι πλέον αποδοτικά. 

18. Τι θα γίνει µε τους αιώνιους φοιτητές; 

Το φαινόµενο των λεγοµένων αιωνίων φοιτητών είναι αποτέλεσµα της διαδικασίας 

εισόδου και επιλογής , καθώς και του τρόπου που λειτουργούν σήµερα τα ΑΕΙ.  

Σηµαντικό ρόλο επίσης παίζει η εσωτερική οργάνωση των σπουδών και η µη τήρηση 

ακαδηµαϊκών προτύπων ποιότητας.  Όταν δεν υπάρχει καµία παρακολούθηση της 

εξέλιξης των σπουδών των φοιτητών, παρατηρείται το φαινόµενο οι τελευταίοι να 

µην δίνουν την απαιτούµενη έµφαση στις σπουδές τους. Έτσι, είτε µε την πάροδο 

των χρόνων αδυνατούν να αντιµετωπίσουν τις ακαδηµαϊκές απαιτήσεις του 

προγράµµατος σπουδών είτε οδηγούνται στην αδιαφορία µε αποτέλεσµα να περνούν 

τα χρόνια χωρίς να έχουν ικανοποιήσει τις ακαδηµαϊκές απαιτήσεις. ∆εν είναι τυχαίο 

ότι αυτό έχει οδηγήσει στο φαινόµενο να έχουν γίνει τα πανεπιστήµια εξεταστικά 

κέντρα µε πολλαπλές εξεταστικές περιόδους και οι φοιτητές να συσσωρεύονται σε 

πολλά µαθήµατα και σε εξετάσεις χωρίς να έχουν ουσιαστικά παρακολουθήσει τα 

µαθήµατα αυτά.  

Η νέα δοµή θα επιτρέψει στα Πανεπιστήµια να λειτουργούν σύµφωνα µε τις διεθνείς 

προδιαγραφές, να παρακολουθούν την πορεία των φοιτητών τους και να τους 

καθοδηγούν έτσι ώστε να µην αφήνουν κενά, να αξιοποιούν τις δυνατότητες που 

προσφέρει το πανεπιστήµιο,  και να ολοκληρώνουν τις σπουδές τους στον 

απαιτούµενο χρόνο για το καλό των ιδίων και των οικογενειών τους.  

19. Υπάρχει χρονοδιάγραµµα υλοποίησης των προτεινόµενων αλλαγών; 

Όπως σε κάθε νοµοσχέδιο του ΥΠ∆ΒΜΘ, παράλληλα µε την κατάθεση νοµοσχεδίων 

κατατίθεται και πλήρης κατάλογος των απαραίτητων ενεργειών (Π.∆., Υ.Α., κ.λπ.), 

καταγραφή των µεταβατικών διατάξεων, καθώς και λεπτοµερές χρονοδιάγραµµα 

υλοποίησης και εφαρµογής.  

20. Πώς αξιοποιείται η διεθνής εµπειρία από µεγάλες αλλαγές σε 

εκπαιδευτικά συστήµατα ανώτατης εκπαίδευσης άλλων χωρών;  

Το κείµενο διαβούλευσης είναι αποτέλεσµα συστηµατικής µελέτης της σχετικής 

διεθνούς βιβλιογραφίας, ευρύτατων συνεργασιών µε υπουργούς και πολιτικά και 
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διοικητικά στελέχη χωρών της ΕΕ που έχουν πραγµατοποιήσει µεγάλες αλλαγές, 

καθώς και µε διεθνείς οργανισµούς. Ενδεικτικά αναφέρονται οι Γαλλία, Ολλανδία, 

Πορτογαλία, ∆ανία, Αυστρία, Φινλανδία, Κύπρος. 

21. Γιατί προτείνεται η κατάργηση της  βαθµίδας του Λέκτορα; 

Ώστε να απλοποιηθεί το εσωτερικό σύστηµα. Στα περισσότερα ΑΕΙ του κόσµου, οι 

κύριες ακαδηµαϊκές βαθµίδες είναι τρεις. Υπάρχει και µία τέταρτη η οποία κυρίως 

αναφέρεται σε πρόσωπα που καλύπτουν συγκεκριµένες διδακτικές ανάγκες που δεν 

είναι µόνιµες. Σήµερα, οι ανάγκες αυτές καλύπτονται περιστασιακά µε διδάσκοντες 

του Π∆ 407/80. Οι προβλέψεις στο σχέδιο διαβούλευσης σχετικά µε τους λέκτορες 

εξασφαλίζουν καλύτερες συνθήκες εργασίας από αυτές υπό τις οποίες εργάζονται 

σήµερα οι διδάσκοντες του Π∆ 407/80. Οι νέοι λέκτορες ασφαλώς θα µπορούν να 

εκπονούν, εφόσον το επιθυµούν, ερευνητικό έργο το οποίο δεν προβλέπεται µεν από 

το έργο που τους ανατίθεται, αλλά αυτό θα τους βοηθήσει να διεκδικήσουν µία θέση 

στο πανεπιστήµιο σε ενδεχόµενη προκήρυξη θέσης επίκουρου καθηγητή, η οποία θα 

είναι εισαγωγική βαθµίδα του ∆ΕΠ στα Πανεπιστήµια. 

22. Τι θα γίνει µε τους Λέκτορες που υπηρετούν σήµερα; 

Οι Λέκτορες που υπηρετούν σήµερα στα πανεπιστήµια έχουν εκλεγεί µε ακαδηµαϊκές 

διαδικασίες ως µέλη του ∆ιδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού. Εποµένως, όλοι οι 

Λέκτορες που υπηρετούν σήµερα θα ενταχθούν σε µια µεταβατική περίοδο, κατά την 

οποία θα τους δοθεί η δυνατότητα να κριθούν, όπως θα κρίνονταν µε τα µέχρι 

σήµερα δεδοµένα. ∆εν θα υπάρξουν, όµως, νέες προκηρύξεις στη βαθµίδα του 

Λέκτορα µε τη µορφή που υφίσταται σήµερα.  

23. Γιατί η βαθµίδα του Επίκουρου Καθηγητή γίνεται µη µόνιµη;  

Η βαθµίδα του Επίκουρου Καθηγητή είναι η εισαγωγική ακαδηµαϊκή βαθµίδα. Στους 

Επίκουρους Καθηγητές δίδεται µία περίοδος κατά την οποία αξιολογείται η απόδοσή 

τους και η ικανότητά τους.  

Η µονιµοποίηση στην βαθµίδα του Επίκουρου Καθηγητή δηµιουργεί συνθήκες 

δηµοσιοϋπαλληλικής σχέσης. Υπάρχει ανάγκη για την ουσιαστική αξιολόγηση στο 

µέλλον των Επίκουρων Καθηγητών. Θα πρέπει δηλαδή µετά από κάποιο χρονικό 

διάστηµα να αξιολογηθούν ουσιαστικά και είτε να τους δοθεί η δυνατότητα -λόγω 

της απόδοσής τους- να εξελιχθούν και να µονιµοποιηθούν στη βαθµίδα του 
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Αναπληρωτή Καθηγητή είτε να αποχωρήσουν από το πανεπιστήµιο εφόσον 

αποδειχθεί ότι δεν έχουν τα απαιτούµενα προσόντα για να εξελιχθούν ακαδηµαϊκά. Η 

διαδικασία αυτή δεν ωφελεί µόνο το πανεπιστήµιο, τους φοιτητές και την έρευνα. 

Ωφελεί και τους ίδιους τους επιστήµονες που έχουν εκλεγεί ως Επίκουροι Καθηγητές 

γιατί τους δίνει µια δοκιµαστική περίοδο, στην οποία έχουν την ευχέρεια είτε να 

δείξουν τις ικανότητές τους, να εξελιχθούν ακαδηµαϊκά και να µονιµοποιηθούν είτε να 

αντιληφθούν ότι δεν έχουν τη δυνατότητα να συνεχίσουν στο συγκεκριµένο ίδρυµα 

και να επιλέξουν κάτι διαφορετικό για τη συνέχεια της καριέρας τους. Τους 

προστατεύει µάλιστα από µία αθέµιτη σχέση εξουσίας: σήµερα πολλοί µόνιµοι 

επίκουροι καθηγητές βρίσκονται σε µία ιδιότυπη κατάσταση «οµηρίας», όπου, ενώ 

είναι µόνιµοι, είναι υποχρεωµένοι διαρκώς στους ιεραρχικά ανώτερούς τους λόγω της 

εξάρτησής τους για το θέµα της εξέλιξης. Είναι απαράδεκτο να υπάρχει µία τέτοια 

σχέση εξουσίας ες αεί: η όλη λογική του καθηγητή είναι η ανεξαρτησία του και σε 

αυτό αποσκοπεί η νέα ρύθµιση. 

24. Τι θα γίνει µε τους Επίκουρους Καθηγητές που υπηρετούν σήµερα 

στα πανεπιστήµια; 

Οι Επίκουροι Καθηγητές που υπηρετούν σήµερα, εάν έχουν µονιµοποιηθεί, θα 

εξακολουθήσουν να διατηρούν τη µονιµότητά τους. Αν δεν έχουν µονιµοποιηθεί, θα 

κριθούν για την περαιτέρω πορεία τους µε βάση τα νέα δεδοµένα.  

25. Είναι διασφαλισµένος από την Πολιτεία ο µισθός των µελών ∆ΕΠ και 

ΕΠ; 

Ναι, είναι. Η πολιτεία θα εξακολουθήσει να περιλαµβάνει στη χρηµατοδότηση των 

ιδρυµάτων  τους µισθούς του προσωπικού. Όπως προαναφέρθηκε, η χρηµατοδότηση 

θα γίνεται αφενός µε βάση συγκεκριµένους δείκτες που αφορούν στις ανελαστικές 

δαπάνες του Ιδρύµατος και αφετέρου µε βάση τους στόχους, τους οποίους 

επιτυγχάνουν τα ιδρύµατα. ∆ηλαδή η αξιολόγησή τους µπορεί να έχει ως αποτέλεσµα 

επιπλέον χρηµατοδότηση σε όλους τους τοµείς. 

Προτείνεται να δίνεται η επιλογή στο ΑΕΙ να αυξήσει, σε ορισµένες περιπτώσεις, τις 

αµοιβές εκπαιδευτικών που διακρίνονται και έχουν υψηλές επιδόσεις σε θέµατα 

έρευνας ή άλλα θέµατα που θα ορίζει το ίδιο, µε βάση διαφανείς προβλέψεις του 

εσωτερικού του κανονισµού και ύστερα από ειδική έγκριση της διοίκησης του 

ιδρύµατος. Θέλουµε να δοθεί η δυνατότητα της επιβράβευσης του καλύτερου χωρίς 
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να εισαγάγουµε την αυθαιρεσία, τον κακώς εννοούµενο ανταγωνισµό και τις 

πελατειακές σχέσεις.  

26. Γιατί καταργείται ο θεσµός των διδασκόντων Π∆ 407; 

Ο θεσµός του διδάσκοντος µε το Π∆ 407 θεσµοθετήθηκε για τη διεξαγωγή 

διδακτικού, ερευνητικού, επιστηµονικού και οργανωτικού έργου από επιστήµονες 

ανεγνωρισµένου επιστηµονικού κύρους. Ωστόσο, εξελίχθηκε σε µια διαδικασία 

κατακερµατισµένου έργου (µε λίγες ώρες διδασκαλίας σε κάθε επιλεγόµενο 

επιστήµονα) µε µειωµένες απολαβές και καµία εργασιακή ασφάλεια ή προοπτική. 

Ταυτόχρονα εγκλώβισε σηµαντικό τµήµα των νέων επιστηµόνων σε µια 

επαγγελµατική τροχιά µε περιορισµένες δυνατότητες επιστηµονικής εξέλιξης και 

έθεσε στο επιστηµονικό περιθώριο µεγάλη µερίδα πολύτιµου επιστηµονικού 

δυναµικού. Η προτεινόµενη ρύθµιση που προβλέπει την αντικατάσταση του 

διδάσκοντα Π.∆. 407 µε µία µη εξελίξιµη θέση «εντεταλµένου διδασκαλίας» (ή 

λέκτορα) µε σύµβαση ενός έως τριών ετών δίνει πλέον τη δυνατότητα σε νέους 

επιστήµονες να αφιερωθούν στα καθήκοντά τους µε ικανοποιητική αµοιβή και 

δυνατότητα λειτουργίας σε κάποιο βάθος χρόνου χωρίς άγχος.  

Για τη βελτίωση των προοπτικών των νέων επιστηµόνων εισάγεται, επιπλέον, ο 

θεσµός του µεταδιδακτορικού υποτρόφου ενώ παράλληλα βρίσκεται σε εξέλιξη 

πρόγραµµα ενίσχυσης των νέων επιστηµόνων µε µεταδιδακτορικές υποτροφίες.  

27. Η ταυτόχρονη υπηρέτηση σε ελληνικό ΑΕΙ και σε ΑΕΙ ξένης χώρας 

ισχύει και για τους διδάσκοντες σε ελληνικά ΑΕΙ; 

Είναι προφανές ότι τόσο για λόγους ισονοµίας όσο και για λόγους εξωστρέφειας και 

διεθνοποίησης των ελληνικών ΑΕΙ η προτεινόµενη ταυτόχρονη υπηρέτηση ισχύει, 

υπό τις ίδιες προϋποθέσεις, και για τους διδάσκοντες των ελληνικών ΑΕΙ. 

28. Γιατί οι διαδικασίες εξέλιξης των µελών ∆ΕΠ/ΕΠ να είναι «κλειστές»; 

∆ιαπιστώθηκε ότι το σηµερινό καθεστώς των «ανοικτών» διαδικασιών δεν 

αξιοποιήθηκε από τα ιδρύµατα. Ενώ οι διαδικασίες ήταν θεωρητικά «ανοικτές», στην 

πράξη ήταν κλειστές. Όποιος υπηρετεί σε ένα θεσµό δικαιούται να κριθεί µε βάση 

αµερόληπτα εκλεκτορικά σώµατα και αντικειµενικές διαδικασίες ώστε να κριθεί για 

την προσωπική του εξέλιξη. Εφ’ όσον έχει κριθεί κατάλληλος ανταγωνιστικά και µε 

αδιάβλητες διαδικασίες να διδάσκει σε ένα Πανεπιστήµιο, η κρίση στη συνέχεια 
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πρέπει να αναφέρεται στο αν έχει τα προσόντα να ενταχθεί στην ανώτερη βαθµίδα. 

Σε ορισµένες, µάλιστα, περιπτώσεις και σε συνδυασµό µε τη µονιµότητα των µελών 

∆ΕΠ/ΕΠ οι «ανοικτές» διαδικασίες δηµιούργησαν ποικίλες στρεβλώσεις. Το νέο 

σύστηµα κρίσεων, που ήδη έχει θεσπιστεί µε το Νόµο 3848/2010 µε διευρυµένα 

εκλεκτορικά και µε εξωτερικούς κριτές, σε πολλές περιπτώσεις βοήθησε στην 

κατεύθυνση της αξιοκρατίας. Ένα νέο βήµα θα πρέπει να γίνει για την οριστική 

αποδέσµευση των κρίσεων από σχέσεις αλληλεξάρτησης εντός των τµηµάτων. Αυτό 

µπορεί να επιτευχθεί µε τη συγκρότηση µικτών επιτροπών κρίσης µε συµµετοχή 

κριτών από πανεπιστήµια της Ελλάδος (εκτός του τµήµατος του κρινόµενου) και του 

εξωτερικού. Η σύνθεση µπορεί να διαφοροποιείται ανά βαθµίδα αλλά και ανά ίδρυµα 

στο πλαίσιο των εσωτερικών κανονισµών του κάθε ιδρύµατος. Τα κριτήρια 

αξιολόγησης των µελών ∆ΕΠ/ΕΠ θα πρέπει να εναρµονιστούν στη βάση των διεθνών 

προτύπων και να συνεκτιµάται η διδακτική ικανότητα (που περιλαµβάνει και 

αξιολόγηση του διδακτικού έργου από φοιτητές) µε το ερευνητικό έργο των 

υποψηφίων. Το πώς διεξάγονται οι κρίσεις των µελών ∆ΕΠ/ΕΠ θα αφορά και τη 

διοίκηση του ιδρύµατος και θα είναι ένας από τους ουσιαστικούς δείκτες αξιολόγησης 

των ακαδηµαϊκών µονάδων και των ιδρυµάτων. 

29. Πως αλλάζει η εκπροσώπηση των φοιτητών στη ∆ιοίκηση των ΑΕΙ; 

 Η αλλαγή του µοντέλου ∆ιοίκησης επικεντρώνεται στο διαχωρισµό των 

οικονοµικών/διοικητικών λειτουργιών από τις ακαδηµαϊκές. Η συµµετοχή 

εκπροσώπων φοιτητών στο Συµβούλιο αποτελεί µια ποιοτική αναβάθµιση του ρόλου 

των φοιτητών καθώς συµµετέχουν σε διαρκείς διαδικασίες λήψης αποφάσεων και δεν 

περιορίζονται σε µια εφάπαξ συµµετοχή µέσω των εκλογών µε αδυναµία επιρροής 

στη συνέχεια. 

30. Πώς θα διαµορφωθούν οι Σχολές; 

Η ανασυγκρότηση των ιδρυµάτων θα πρέπει να περιλαµβάνει και ανασυγκρότηση 

των σχολών που ήδη υφίστανται, την ίδρυση νέων κ.λπ. 

31. Θα µπορούν οι φοιτητές να επιλέγουν ό,τι µαθήµατα θέλουν; 

Η ευχέρεια των φοιτητών να αλλάζουν κατεύθυνση, να επιλέγουν µαθήµατα από 

άλλα τµήµατα, σχολές ή ιδρύµατα δεν θα πρέπει να οδηγήσει σε προγράµµατα 

σπουδών που θα µπορούν να επιλέγουν οι φοιτητές . Οι σχολές και το ίδρυµα θα 

πρέπει να θέτουν τις προϋποθέσεις ώστε τα προγράµµατα και τα πτυχία να 
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ανταποκρίνονται σε πιστοποιηµένα επιστηµονικά αντικείµενα. Οι συγκεκριµένες 

ρυθµίσεις θα πρέπει να αποφασιστούν από τα ίδια τα ιδρύµατα και θα µπορούν να 

ποικίλλουν. 

32. Ποιος ο ρόλος των Περιφερειακών Συµβουλίων; 

Το Περιφερειακό Συµβούλιο Ανώτατης Εκπαίδευσης θα πρέπει να έχει ρόλο 

συντονισµού όλων των µονάδων εκπαίδευσης σε περιφερειακό επίπεδο. Ως εκ τούτου 

θα πρέπει να περιλαµβάνει και θεσµικούς εκπροσώπους των Ιδρυµάτων της 

Περιφερειακής αλλά και καταξιωµένα µέλη της κοινωνίας. 

 


