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Γενικζσ ερωτιςεισ και ηθτιματα
1. Είναι αναγκαία μία μεταρρφκμιςθ ςτθν Ανώτατθ Εκπαίδευςθ;
Η ελλθνικι κοινωνία απαιτεί να εκλείψουν όλα τα φαινόμενα πακογζνειασ που ζχουν
αναπτυχκεί, χρόνια τϊρα, ςτθν Ανϊτατθ Εκπαίδευςθ, τα οποία όχι μόνο υποτιμοφν το
επιςτθμονικό δυναμικό τθσ χϊρασ, αλλά και ςτακερά υποβακμίηουν τθν παρεχόμενθ
παιδεία.

2. Ποιοι είναι ο βαςικοί ςτόχοι του νζου νόμου για τα Α.Ε.Ι.;
Βαςικόσ ςτόχοσ του νζου νόμου είναι θ δθμιουργία ενόσ καινοφργιου περιβάλλοντοσ ςτα
Ρανεπιςτιμια και τα Τ.Ε.Ι. τθσ χϊρασ, ϊςτε οι φοιτθτζσ να μποροφν να αποκτιςουν το
μζγιςτο δυνατό επίπεδο γνϊςεων, που κα τουσ διαςφαλίςουν τθν καλφτερθ δυνατι
προοπτικι για το μζλλον τουσ.

3. Είναι ο νζοσ νόμοσ, προϊόν διαβοφλευςθσ και διαλόγου με όλουσ τουσ
εμπλεκόμενουσ φορείσ;
Το Υπουργείο Ραιδείασ επεδίωξε και επζμεινε ςε ζναν οργανωμζνο διάλογο και ςτθν
ουςιαςτικι διαβοφλευςθ, πάνω ςε όλα τα κζματα και με χρονοδιάγραμμα, από τον Ιοφλιο
του 2010 ωσ τθν υπερψιφιςθ του νόμου, με ςυναίνεςθ περιςςότερων των 5/6 των
βουλευτϊν.

4. Πώσ αντιμετωπίηεται το γεγονόσ ότι μεμονωμζνεσ πλευρζσ (μία μικρι μερίδα
πρυτάνεων, κακθγθτών και κομμάτων) ζχουν διατυπώςει απειλζσ για τθ μθ
εφαρμογι του νόμου, αλλά και επιφυλάξεισ για το εφαρμόςιμό του;
Οι απειλζσ για τθ μθ εφαρμογι του νόμου, ιδιαίτερα όταν προζρχονται από ακαδθμαϊκοφσ
με κεςμικό ρόλο εντόσ των Α.Ε.Ι., ςυνιςτά αρνθτικό παράδειγμα για τθ νζα γενιά και κυρίωσ
προςβολι για τθ Δθμοκρατία μασ. Επιπλζον, ο λεπτομερισ ςχεδιαςμόσ και χρονικόσ
προγραμματιςμόσ, όπωσ αυτοί αποτυπϊνονται ςτο ςχζδιο εφαρμογισ του νόμου
εγγυϊνται τθν ομαλι μετάβαςθ ςτο νζο κεςμικό πλαίςιο.

Ερωτιςεισ και κζματα ςε ςχζςθ με το νζο μοντζλο διοίκθςθσ
5. Τι είναι το Συμβοφλιο Ιδρφματοσ; Ποιεσ είναι οι βαςικζσ του αρμοδιότθτεσ;
Το Συμβοφλιο αποτελείται από δζκα πζντε μζλθ (και ςε μικρότερα ιδρφματα από ζντεκα). Η
πλειοψθφία των μελϊν του Συμβουλίου (8 ι 6, αντίςτοιχα) εκλζγεται από το ςφνολο των
κακθγθτϊν του Ιδρφματοσ. Ο εκπρόςωποσ των φοιτθτϊν εκλζγεται από το ςφνολο των
φοιτθτϊν. Οι παραπάνω επιλζγουν ςτθ ςυνζχεια τα εξωτερικά μζλθ (6 ι 4, αντίςτοιχα)
μεταξφ καταξιωμζνων προςωπικοτιτων τθσ κοινωνίασ. Το Συμβοφλιο χαράςςει τθ
ςτρατθγικι για τθν ανάπτυξθ του ιδρφματοσ και τθ διαμόρφωςθ τθσ ιδιαίτερθσ
φυςιογνωμίασ του, εποπτεφει και ελζγχει τθ λειτουργία του και αναλαμβάνει
πρωτοβουλίεσ για τθ ςφνδεςι του με τθν κοινωνία και τθν οικονομία. Επίςθσ επιλζγει μετά
από διεκνι πρόςκλθςθ και με αυξθμζνθ πλειοψθφία τουσ δφο ι τρείσ υποψιφιουσ
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(ανάλογα με το μζγεκοσ του ιδρφματοσ) από τουσ οποίουσ το ςφνολο των κακθγθτϊν του
Α.Ε.Ι. εκλζγει τον Ρρφτανθ.

6. Ποιεσ είναι οι προχποκζςεισ για τθν εκλογι ενόσ εξωτερικοφ μζλουσ ςτο
Συμβοφλιο;
Βαςικζσ προχποκζςεισ για να προτακεί και να εκλεγεί ζνα πρόςωπο ωσ εξωτερικό μζλοσ
είναι θ ευρεία αναγνϊριςι του ςτθν επιςτιμθ, τα γράμματα ι τισ τζχνεσ, θ διάκριςι του
ςτθν κοινωνικι, οικονομικι, πολιτικι και πολιτιςτικι ηωι ςε εκνικό ι διεκνζσ επίπεδο και θ
εμπειρία του ςε κζςθ ευκφνθσ.

7. Πώσ κα διαςφαλιςτεί ότι το νζο Συμβοφλιο Ιδρφματοσ δεν κα είναι προϊόν
ςυναλλαγισ και διαπλοκισ;
Σε όλεσ τισ διαδικαςίεσ για τθν ανάδειξθ κακθγθτϊν ςε κζςθ εςωτερικϊν μελϊν του
Συμβουλίου κα υπάρχει ζνα ενιαίο ψθφοδζλτιο υποψθφίων. Η ψθφοφορία κα διενεργείται
με τθν μζκοδο τθσ ταξινομικισ ψιφου (ο ψθφίηων κατατάςςει τουσ υποψθφίουσ με ςειρά
προτεραιότθτασ), θ οποία διαςφαλίηει τθ μζγιςτθ αναλογικι αντιπροςϊπευςθ αλλά και
αποτρζπει μεκοδεφςεισ και χειραγϊγθςθ του εκλογικοφ ςϊματοσ. Στθ ςυνζχεια, και ςε ό,τι
αφορά τθν επιλογι μεταξφ των εξωτερικϊν υποψθφίων από τα εςωτερικά μζλθ,
προβλζπεται εκλογι με αυξθμζνθ πλειοψθφία (4/5 του ςυνόλου των εςωτερικϊν μελϊν).

8. Πώσ εκλζγεται ο Πρφτανθσ (ςτα Πανεπιςτιμια και Τ.Ε.Ι.) ςτο νζο μοντζλο
διοίκθςθσ;
Ωσ Ρρφτανθσ εκλζγεται κακθγθτισ πρϊτθσ βακμίδασ, αναγνωριςμζνου κφρουσ τθσ
θμεδαπισ ι τθσ αλλοδαπισ, με ελλθνικι ικαγζνεια, άριςτθ γνϊςθ τθσ ελλθνικισ γλϊςςασ
και ςθμαντικι διοικθτικι εμπειρία, μετά από διεκνι πρόςκλθςθ. Ο πρφτανθσ εκλζγεται από
το ςφνολο των κακθγθτϊν του Α.Ε.Ι. μεταξφ των δφο ι τριϊν υποψθφίων που προτείνει το
Συμβοφλιο, με πενταετι κθτεία χωρίσ δικαίωμα επανεκλογισ. Ο ρόλοσ του Ρρφτανθ
αναβακμίηεται ςθμαντικά, ενϊ θ διαδικαςία εκλογισ του και θ απαραίτθτθ επιςτθμονικι
του καταξίωςθ αποτελοφν αναμφιςβιτθτεσ εγγυιςεισ νομιμοποίθςθσ και αποδοχισ από
τθν ακαδθμαϊκι κοινότθτα για τθν άςκθςθ των κακθκόντων του.

9. Μιπωσ το νζο μοντζλο διοίκθςθσ και ο τρόποσ εκλογισ του Συμβουλίου
Ιδρφματοσ και του Πρφτανθ επιφζρουν πλιγμα ςτο αυτοδιοίκθτο των Α.Ε.Ι.;
Μιπωσ αυτό οδθγιςει ςε υποβάκμιςθ των Α.Ε.Ι.;
Το αυτοδιοίκθτο των Ιδρυμάτων, όπωσ αυτό προβλζπεται ςτο Ελλθνικό Σφνταγμα, όχι μόνο
δεν κίγεται από το ςυγκεκριμζνο νόμο, αφοφ θ εκλογι όλων των οργάνων αποτελεί
εςωτερικι διαδικαςία του κάκε Ιδρφματοσ, αλλά αντίκετα ενιςχφεται με τθν εκχϊρθςθ
αρμοδιοτιτων - κυρίωσ ελζγχου - που μζχρι ςιμερα ανικαν ςτον Υπουργό Ραιδείασ. Ο
προβλεπόμενοσ Οργανιςμόσ κάκε ιδρφματοσ, ουςιαςτικά αποτελεί το «Σφνταγμα» που
διζπει τθ λειτουργία του, προςδιορίηει τθν ταυτότθτά του και ρυκμίηει μια ςειρά κεμάτων
που ωσ ςιμερα ρυκμίηονταν με υπουργικζσ αποφάςεισ με ενιαίο τρόπο για όλα τα
Ιδρφματα, ςτερϊντασ οποιαδιποτε ευελιξία και ιδιαιτερότθτα.
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10. Από ποιουσ αποτελείται και ποιεσ είναι οι αρμοδιότθτεσ τθσ Συγκλιτου ςτο νζο
μοντζλο διοίκθςθσ;
Με το νζο νόμο θ Σφγκλθτοσ/Συνζλευςθ Τ.Ε.Ι. είναι πλζον ζνα ευζλικτο ςϊμα με μζγιςτο
αρικμό μελϊν τα 21, για ιδρφματα που ζχουν μζχρι 8 ςχολζσ, και τα 31 για τα υπόλοιπα. Τα
μζλθ τθσ Συγκλιτου/Συνζλευςθσ Τ.Ε.Ι. είναι: ο Ρρφτανθσ, οι κοςμιτορεσ, ζνασ κακθγθτισ
που εκλζγεται από τθ γενικι ςυνζλευςθ κάκε ςχολισ, ζνασ εκπρόςωποσ των προπτυχιακϊν
φοιτθτϊν, ζνασ εκπρόςωποσ των μεταπτυχιακϊν φοιτθτϊν, ζνασ εκπρόςωποσ των
υποψθφίων διδακτόρων και ζνασ εκπρόςωποσ των εργαηομζνων.
Με το νζο νόμο θ Σφγκλθτοσ αποκτά ουςιαςτικζσ και αποφαςιςτικζσ για τα εκπαιδευτικά
κζματα αρμοδιότθτεσ. Ζχει, επίςθσ, το δικαίωμα, αποφαςίηοντασ με πλειοψθφία των τριϊν
τετάρτων του ςυνόλου των μελϊν τθσ, να αποκλείςει ζωσ δφο υποψθφιότθτεσ από το
ςφνολο των υποψθφιοτιτων για τθ κζςθ του Ρρφτανθ, λειτουργϊντασ ωσ δικλείδα
αςφαλείασ για υποψθφιότθτεσ που τελοφν ςε δυςαρμονία με τθν ακαδθμαϊκι κοινότθτα.
11. Δεν υπάρχει κίνδυνοσ δυςλειτουργιών από τθν κατανομι αρμοδιοτιτων ςτο
Συμβοφλιο, τον Πρφτανθ/Πρόεδρο Τ.Ε.Ι. και τθ Σφγκλθτο/Συνζλευςθ Τ.Ε.Ι.;
Ζνασ αυτοδιοίκθτοσ οργανιςμόσ, ςτον οποίο μάλιςτα εκχωροφνται από τθν Ρολιτεία ακόμθ
περιςςότερεσ αρμοδιότθτεσ, οφείλει να διαςφαλίηει τθ δθμοκρατικι του αξιοκρατικι και
διαφανι λειτουργία, μζςα από τθν εςωτερικι ιςορροπία εξουςιϊν και ανάκεςθ
ςυγκεκριμζνων ρόλων. Με το νζο μοντζλο διοίκθςθσ αυτι θ ιςορροπία επιτυγχάνεται - αν
μιλιςουμε επιγραμματικά - με τθν ανάκεςθ ςτο Συμβοφλιο τθσ ευκφνθσ χάραξθσ ςυνολικισ
πολιτικισ, προγραμματιςμοφ και ελζγχου, ςτον Ρρφτανθ τθσ ευκφνθσ διοίκθςθσ του
πανεπιςτθμίου, και ςτθ Σφγκλθτο τθν ευκφνθ για τα κζματα εκπαίδευςθσ και ζρευνασ.

12. Τομζασ, Τμιμα, Σχολι, Κοςμιτορασ – τι αλλάηει;
Ρροκειμζνου να ενιςχυκεί θ διεπιςτθμονικότθτα και να αρκοφν οι ςτεγανζσ προςεγγίςεισ
των μονοκεματικϊν τμθμάτων, κακίςταται ωσ βαςικι διοικθτικι και ακαδθμαϊκι μονάδα
ςε κάκε ίδρυμα, θ Σχολι. Ο Κοςμιτορασ μαηί με τα μζλθ τθσ κοςμθτείασ κα είναι
υπεφκυνοι για το ςφνολο των κεμάτων τθσ ςχολισ και των τμθμάτων με αναβακμιςμζνο
πια ρόλο και διευρυμζνεσ αρμοδιότθτεσ. Τα Τμιματα δεν ζχουν πλζον διοικθτικζσ
αρμοδιότθτεσ αλλά αποτελοφν τα εκπαιδευτικά και ερευνθτικά κφτταρα τθσ Σχολισ. Τζλοσ,
καταργοφνται οι Τομείσ με τθ ςθμερινι μορφι. Τα Ιδρφματα με απόφαςθ τουσ ζχουν τθ
δυνατότθτα να προχωριςουν ςτθ ςφςταςθ των αναγκαίων πρόςκετων οργάνων με ςκοπό
το ςυντονιςμό τθσ διδαςκαλίασ και τθσ ζρευνασ μζρουσ του γνωςτικοφ αντικειμζνου
προγράμματοσ ι προγραμμάτων ςπουδϊν που αντιςτοιχεί ςε ςυγκεκριμζνο πεδίο τθσ
επιςτιμθσ.

13. Ποιοσ ο ρόλοσ των φοιτθτών ςτο νζο μοντζλο διοίκθςθσ;
ΟΙ φοιτθτζσ αποκτοφν ουςιαςτικό ρόλο και αρμοδιότθτεσ αλλά όχι ρόλο ςυνδιοίκθςθσ ςτο
Συμβοφλιο του Ιδρφματοσ, ςτθ Σφγκλθτο, ςτισ Κοςμθτείεσ, ςτο Συμβοφλιο Φοιτθτικισ
Μζριμνασ, ςτο Συμβοφλιο Σπουδϊν και ςτθν Ανεξάρτθτθ Αρχι Διαςφάλιςθσ και
Ριςτοποίθςθσ τθσ Ροιότθτασ ςτθν Ανϊτατθ Εκπαίδευςθ (Α.ΔΙ.Ρ.), ςτα κζματα που τουσ
αφοροφν.

4

14. Ποια θ ςθμαςία του Οργανιςμοφ και του Εςωτερικοφ Κανονιςμοφ του Ιδρφματοσ;
O Οργανιςμόσ του Ιδρφματοσ αποτελεί τθν επιτομι τθσ αυτοδιοίκθτθσ λειτουργίασ του
Ρανεπιςτθμίου και του Τ.Ε.Ι. Κατά μια ζννοια είναι το «Σφνταγμα» κάκε Ιδρφματοσ που
κακορίηει τα κζματα οργανωτικισ και διοικθτικισ δομισ του.
Ο Εςωτερικόσ Κανονιςμόσ, που εγκρίνεται με απόφαςθ του Συμβουλίου, ρυκμίηει
λεπτομερζςτερα τισ επιμζρουσ λειτουργίεσ και διαδικαςίεσ κάκε Α.Ε.Ι., ςφμφωνα με τθν
ειςιγθςθ του Ρρφτανθ και τθ ςφμφωνθ γνϊμθ τθσ Συγκλιτου, παρζχοντασ τθν απαραίτθτθ
ευελιξία για προςαρμογζσ όποτε κρίνεται απαραίτθτο από τα όργανά του.

Ερωτιςεισ και κζματα ςε ςχζςθ με τθ νζα δομι οργάνωςθσ των ςπουδών ςτα
Α.Ε.Ι.
15. Γιατί θ Σχολι περνάει ςε πρώτο πλάνο; Συνεχίηουν τα Τμιματα να
διαδραματίηουν ςθμαντικό ρόλο;
Η αναβάκμιςθ τθσ Σχολισ ςε βαςικι ακαδθμαϊκι και διοικθτικι μονάδα, ζρχεται να
ανατρζψει πακογζνειεσ και κυρίωσ να εξαςφαλίςει μζςω τθσ Κοςμθτείασ τθ ςυντονιςμζνθ
δράςθ των ςυναφϊν τμθμάτων/προγραμμάτων ςπουδϊν που ανικουν ςτθν ίδια Σχολι.
Οδθγεί ςε μεγαλφτερθ διεπιςτθμονικότθτα, καλφτερθ αξιοποίθςθ των πόρων, ευχερζςτερθ
κινθτικότθτα των φοιτθτϊν, διαμόρφωςθ ενιαίου προγράμματοσ ςπουδϊν με κοινά βαςικά
μακιματα κτλ. Το Τμιμα με τθ μορφι του προγράμματοσ ςπουδϊν παραμζνει θ βαςικι
εκπαιδευτικι μονάδα, που αποφαςίηει και προςδίδει ςτιβαρι ςυνεκτικότθτα ςτον
οργανιςμό του Ιδρφματοσ, αλλά επωφελείται από τθν ευελιξία που κα προςφζρει θ
λειτουργία του μζςα ςε μια καλφτερα οργανωμζνθ Σχολι.

16. Τελικά θ ειςαγωγι φοιτθτών κα γίνεται ςτισ Σχολζσ ι ςτα Τμιματα;
Η ειςαγωγι των νζων φοιτθτϊν κα εξακολουκιςει να γίνεται ςτα Τμιματα των Ιδρυμάτων.
Ραράλλθλα, ο νζοσ νόμοσ δίνει τθ δυνατότθτα ειςαγωγισ ςε Σχολζσ, με πρωτοβουλία όμωσ
των Ιδρυμάτων. Με τθν ανάδειξθ των Σχολϊν ωσ κεντρικϊν μονάδων οργάνωςθσ τθσ
ακαδθμαϊκισ ηωισ, και ςε ςυνδυαςμό με τισ μελλοντικζσ αλλαγζσ ςτον τρόπο εξζταςθσ για
τθν ειςαγωγι ςτα Ρανεπιςτιμια και Τ.Ε.Ι., τίκενται οι βάςεισ για τθν περαιτζρω ενίςχυςθ
τθσ ειςαγωγισ των φοιτθτϊν ςτισ Σχολζσ.

17. Ποιεσ άλλεσ ςθμαντικζσ αλλαγζσ επιφζρει ο νζοσ νόμοσ ςτισ ςπουδζσ;
Δθμιουργία προπτυχιακϊν και μεταπτυχιακϊν προγραμμάτων ςε ςυνεργαςία με κορυφαία
Ρανεπιςτιμια του εξωτερικοφ, προςφερόμενων όχι μόνο ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Ειςαγωγι
διαδικαςιϊν πιςτοποίθςθσ όλων των προγραμμάτων ςπουδϊν.
Η διάρκεια ςπουδϊν ορίηεται ςε ν+2 χρόνια, όπου ν είναι τα χρόνια που ορίηονται από το
πρόγραμμα ςπουδϊν. Μετά από αυτό το χρονικό όριο ο φοιτθτισ χάνει τα προνόμια που
απορρζουν από τθ φοιτθτικι του ιδιότθτα, αλλά μπορεί να ολοκλθρϊςει τισ ςπουδζσ του
με τισ προχποκζςεισ που κζτει το κάκε Α.Ε.Ι.
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18. Τελικά τι αλλάηει ςτθ διάρκεια ςπουδών; Πώσ επθρεάηονται οι ιδθ υπάρχοντεσ
φοιτθτζσ;
Τα ζτθ ςπουδϊν για τα τμιματα που λειτουργοφν παραμζνουν ωσ ζχουν. Με το νόμο
δίδεται θ δυνατότθτα ςε κάκε Α.Ε.Ι. να προςαρμόςει, κατά τθ δικι του κρίςθ, τα ζτθ
ςπουδϊν ανά ειδικότθτα, με βάςθ τα προβλεπόμενα όρια, για κάκε ζναν από τουσ τρείσ
κφκλουσ ςπουδϊν (τρία ζτθ και άνω για τισ προπτυχιακζσ ςπουδζσ, ζνα ζτοσ τουλάχιςτον
για τισ μεταπτυχιακζσ ςπουδζσ και τουλάχιςτον τρία για τθν εκπόνθςθ διδακτορικισ
διατριβισ). Οι ςχετικζσ αποφάςεισ ζχουν ωσ προχπόκεςθ ότι τμιματα με το ίδιο
αντικείμενο ςε διαφορετικά Α.Ε.Ι. να ζχουν τελικά τα ίδια ζτθ ςπουδϊν.
Αυτό το οποίο αλλάηει είναι ότι κακιερϊνεται θ υποχρζωςθ των φοιτθτϊν να εγγράφονται
κάκε εξάμθνο. Σε περίπτωςθ μθ εγγραφισ για δφο ςυνεχόμενα εξάμθνα ο φοιτθτισ
διαγράφεται.
Οι φοιτθτζσ που ιδθ είναι εγγεγραμμζνοι ςτα Α.Ε.Ι. κατατάςςονται ςε τρεισ κατθγορίεσ,
ανάλογα με το ζτοσ πρϊτθσ εγγραφισ και τθ διάρκεια των κανονικϊν ςπουδϊν. Ωσ
ορόςθμο τίκεται το ακαδθμαϊκό ζτοσ 2011-2012.
1. Οι φοιτθτζσ που κατά το τζλοσ του ακαδθμαϊκοφ ζτουσ 2011-2012 (Ιοφλιοσ 2012) κα
ζχουν ςυμπλθρώςει 2ν+1 ζτθ ςπουδών κα διατθροφν τθ φοιτθτικι τουσ ιδιότθτα ωσ και
το τζλοσ του ακαδθμαϊκοφ ζτουσ 2013-2014 (δθλαδι για ακόμα 2 ζτθ ι για 4 εξάμθνα).
2. Οι φοιτθτζσ που κατά το τζλοσ του ακαδθμαϊκοφ ζτουσ 2011-2012 (Ιοφλιοσ 2012) κα
ζχουν ςυμπλθρώςει ν+2 ζτθ ςπουδών κα διατθροφν τθ φοιτθτικι τουσ ιδιότθτα ωσ και
το τζλοσ του ακαδθμαϊκοφ ζτουσ 2014-2015 (δθλαδι για ακόμα 3 ζτθ ι για 6 εξάμθνα).
3. Οι φοιτθτζσ που κατά το τζλοσ του ακαδθμαϊκοφ ζτουσ 2011-2012 (Ιοφλιοσ 2012) δεν κα
ζχουν ςυμπλθρϊςει ν+2 ζτθ ςπουδϊν κα διατθροφν τθ φοιτθτικι τουσ ιδιότθτα για
ακριβϊσ το διπλάςιο χρόνο ςπουδϊν ςε ςχζςθ με τα κανονικά ζτθ ςπουδϊν.

19. Η διάρκεια φοίτθςθσ κα περιοριςκεί ςτθν τριετία;
Ο νζοσ νόμοσ εναρμονίηει το ελλθνικό κεςμικό πλαίςιο οργάνωςθσ ςπουδϊν με αυτό των
άλλων ευρωπαϊκϊν χωρϊν. Ζτςι θ απόκτθςθ πτυχίου του πρϊτου κφκλου ςπουδϊν
(προπτυχιακό επίπεδο) απαιτεί κατ’ ελάχιςτο 180 πιςτωτικζσ μονάδεσ που αντιςτοιχοφν ςε
60 πιςτωτικζσ μονάδεσ κάκε ζτοσ. Ο αρικμόσ των πιςτωτικϊν μονάδων που απαιτοφνται για
τθν απονομι τίτλου ςπουδϊν από όλα τα ομοειδι προγράμματα ςπουδϊν (πχ. Ιατρικι,
Χθμεία, Φιλολογία κτλ.) κα ρυκμίηεται με προεδρικό διάταγμα που κα λαμβάνει υπόψθ τισ
ειςθγιςεισ των Ρρυτάνεων των ιδρυμάτων, των Κοςμθτειϊν των οικείων ςχολϊν, και τθσ
ενιςχυμζνθσ Α.ΔΙ.Ρ. Επομζνωσ, είναι προφανζσ ότι θ διάρκεια ςπουδϊν δεν περιορίηεται
ςτθν τριετία και τον τελικό λόγο κα τον ζχουν τα ίδια τα Ιδρφματα.

20. Τι είναι τα προγράμματα ςφντομου κφκλου ςπουδών;
Τα Α.Ε.Ι. ωσ κατεξοχιν φορείσ τθσ δθμιουργίασ και μετάδοςθσ τθσ γνϊςθσ μποροφν να
προςφζρουν ςυγκεκριμζνα προγράμματα ςπουδϊν ςφντομθσ διάρκειασ (ωσ και 2 χρόνια,
120 πιςτωτικζσ μονάδεσ), τα οποία κα οδθγοφν ςτθν απονομι πιςτοποιθτικοφ κατάρτιςθσ
ςφντομου κφκλου. Ο τίτλοσ αυτόσ, όπωσ είναι φυςικό, δεν κα είναι ιςότιμοσ με τίτλο
ςπουδϊν πρϊτου κφκλου (προπτυχιακζσ ςπουδζσ).
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21. Ποια είναι θ ςκοπιμότθτα ίδρυςθσ Σχολισ Μεταπτυχιακών Σπουδών;
Η δυνατότθτα για ίδρυςθ Σχολισ Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν ζρχεται να καλφψει ζνα κενό,
που ιδθ πολλά Ιδρφματα ζχουν προςπακιςει, με άτυπο τρόπο, να αντιμετωπίςουν με τθ
ςυνολικι οργάνωςθ των ςπουδϊν δεφτερου και τρίτου κφκλου εντόσ του Ιδρφματόσ τουσ. Η
λειτουργία μιασ ενιαίασ Σχολισ ςτθν οποία κα οργανϊνονται και κα διεξάγονται όλα τα
μεταπτυχιακά προγράμματα του Ιδρφματοσ κα ζχει κετικά αποτελζςματα ςε ό,τι αφορά τθ
διεπιςτθμονικότθτα, τθν καλφτερθ αξιοποίθςθ των πόρων υποδομισ και τθ διαφάνεια.

22. Πώσ κα οργανωκεί θ εξ αποςτάςεωσ εκπαίδευςθ και ςε τι αποςκοπεί;
Η εξ αποςτάςεωσ εκπαίδευςθ διευκολφνει τθν παρακολοφκθςθ προγραμμάτων ςπουδϊν
χωρίσ φυςικι παρουςία ςτο Α.Ε.Ι. ςτο πλαίςιο τθσ διά βίου εκπαίδευςθσ, τα οποία ρθτά δεν
οδθγοφν ςε πτυχίο πρϊτου κφκλου ςπουδϊν, κακϊσ αυτό κα παρζκαμπτε τθ διαδικαςία
των πανελλαδικϊν εξετάςεων.
23. Υπάρχει ανθςυχία ότι τα προγράμματα ςφντομθσ φοίτθςθσ, διά βίου μάκθςθσ
κτλ. υποβακμίηουν τα Α.Ε.Ι. Ιςχφει κάτι τζτοιο;
Αντίκετα, ο νόμοσ αναβακμίηει τθν επαφι και ςχζςθ των Α.Ε.Ι. με τθν κοινωνία. Τα Α.Ε.Ι.,
εφόςον το επικυμοφν, μποροφν να ανοίξουν προσ τθν κοινωνία, χωρίσ καμία επίπτωςθ ςτον
κακαυτό ςκοπό και ζργο τουσ.
24. Ποια είναι θ ςκοπιμότθτα υιοκζτθςθσ τουσ ςυςτιματοσ πιςτωτικών μονάδων
ECTS;
Σιμερα, ςχεδόν όλα τα ιδρφματα ανϊτατθσ εκπαίδευςθσ ςτθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ (ΕΕ), αλλά
και γενικότερα ςτισ 68 χϊρεσ ανά τον κόςμο που ζχουν μζχρι τϊρα υπογράψει τθ
Διαδικαςία τθσ Μπολόνια, εφαρμόηουν το ςφςτθμα των πιςτωτικϊν μονάδων ECTS
(European Credit Transfer System). Το ςφςτθμα διευκολφνει τθν κινθτικότθτα των φοιτθτϊν
μεταξφ Α.Ε.Ι. του εςωτερικοφ και του εξωτερικοφ κακϊσ και τθν αναγνϊριςθ των
αποκτϊμενων γνϊςεων.

25. Αλλάηει κάτι ςτα επαγγελματικά δικαιώματα;
Ο νζοσ νόμοσ δεν μεταβάλλει τθν ιςχφουςα νομοκεςία για τα επαγγελματικά δικαιϊματα
των αποφοίτων των Ρανεπιςτθμίων και Τ.Ε.Ι. τθσ χϊρασ.

26. Τι αλλάηει με τισ ειςαγωγικζσ ςτα Α.Ε.Ι.;
Στο νομοςχζδιο δεν υπάρχει καμία αναφορά ςε κζματα ειςαγωγισ ςτα Α.Ε.Ι.

Ερωτιςεισ και κζματα που αφοροφν ςτουσ Κακθγθτζσ των Ιδρυμάτων
27. Ο τρόποσ εκλογισ / εξζλιξθσ των κακθγθτών γιατί, και πώσ, αλλάηει;
Τα Α.Ε.Ι., με απόφαςθ τθσ Συγκλιτου, κα τθροφν δφο μθτρϊα, ζνα με τουσ μόνιμουσ
κακθγθτζσ του ιδρφματοσ και ζνα με κακθγθτζσ και ερευνθτζσ από άλλα ιδρφματα του
εςωτερικοφ και εξωτερικοφ, ςφμφωνα με τισ διεκνείσ πρακτικζσ. Η δθμοςιοποίθςθ των
μθτρϊων και θ λειτουργία ενόσ κεντρικοφ πλθροφοριακοφ ςυςτιματοσ με εφκολθ
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πρόςβαςθ από το διαδίκτυο εγγυάται τθ διαφάνεια και τθν αξιοπιςτία. Από τα μθτρϊα
αυτά, με ευκφνθ του Κοςμιτορα και γνϊμθ τθσ κοςμθτείασ κάκε ςχολισ, ςυγκροτοφνται οι
επταμελείσ επιτροπζσ, των οποίων τα μζλθ ζχουν το ίδιο, ι όταν αυτό δεν είναι εφικτό
ςυναφζσ, γνωςτικό αντικείμενο, οι οποίεσ κα αποφαςίηουν για τθν εκλογι/εξζλιξθ των
κακθγθτϊν. Τουλάχιςτον τρία από μζλθ των επταμελϊν επιτροπϊν πρζπει να προζρχονται
από το μθτρϊο των εξωτερικϊν κακθγθτϊν.

28. Κακθγθτζσ και αξιολόγθςθ – Τι κα ιςχφςει;
Κακιερϊνεται θ υποχρεωτικι αξιολόγθςθ όλων των μόνιμων κακθγθτϊν ςε τακτά χρονικά
διαςτιματα (πζντε ζτθ) από επιτροπζσ αξιολόγθςθσ που κα αποτελοφνται από κακθγθτζσ
πρϊτθσ βακμίδασ άλλων Α.Ε.Ι. (Ρανεπιςτθμίων ι Τ.Ε.Ι., αντίςτοιχα), του εςωτερικοφ ι του
εξωτερικοφ, με διεκνϊσ αναγνωριςμζνο ζργο ςυναφζσ με το ζργο των αξιολογοφμενων.

29. Γιατί καταργείται θ βακμίδα του Λζκτορα/Κακθγθτι Εφαρμογών; Τι κα γίνει με
τουσ υπάρχοντεσ λζκτορεσ και με αυτοφσ που περιμζνουν το διοριςμό τουσ;
Ο περιοριςμόσ των βακμίδων ςε τρεισ (Κακθγθτισ, Αναπλθρωτισ Κακθγθτισ και Επίκουροσ
Κακθγθτισ) αποςκοπεί ςτθν εναρμόνιςθ με διεκνείσ πρακτικζσ, τθ διευκόλυνςθ τθσ
κινθτικότθτασ του προςωπικοφ ςε διεκνζσ επίπεδο, αλλά και τθ διαρκι παραγωγι
επιςτθμονικοφ ζργου υψθλισ ποιότθτασ. Οι μεταβατικζσ διατάξεισ ορίηουν πλιρωσ τον
τρόπο εξζλιξθσ των ιδθ υπθρετοφντων λεκτόρων/ κακθγθτϊν εφαρμογισ διαςφαλίηοντασ
τθν ομαλι μετάβαςθ ςτο νζο ςφςτθμα.

Ερωτιςεισ και κζματα που αφοροφν ςτθ Διαςφάλιςθ Ποιότθτασ, τθ Διαφάνεια και
Λογοδοςία και τθν Α.ΔΙ.Π.
30. Πώσ διαςφαλίηεται θ ποιότθτα εντόσ των Α.Ε.Ι.;
Οι Μονάδεσ Διαςφάλιςθσ τθσ Ροιότθτασ (ΜΟ.ΔΙ.Ρ.) που ιδθ λειτουργοφν ςτα Α.Ε.Ι.
αναβακμίηονται και αναλαμβάνουν κομβικισ ςθμαςίασ ρόλο ςτθν κακθμερινι λειτουργία
τουσ και ςτθ διαδικαςία λιψθσ αποφάςεων των οργάνων τθσ διοίκθςισ τουσ.

31. Γιατί κρίνεται ςκόπιμθ πζραν τθσ αξιολόγθςθσ και θ πιςτοποίθςθ ςπουδών,
προγραμμάτων και υπθρεςιών Α.Ε.Ι. Τι εξυπθρετεί;
Η πιςτοποίθςθ αναμζνεται να αναδειχκεί ςε ζνα βαςικό πυλϊνα για τθν ανάπτυξθ και τθν
ποιοτικι αναβάκμιςθ του ςφγχρονου ελλθνικοφ δθμόςιου Ρανεπιςτθμίου και Τ.Ε.Ι., όπωσ
και του ςυνόλου του προςφερόμενου ζργου του. Επιπλζον, με τθν πιςτοποίθςθ
επιτυγχάνεται θ ςυμμετοχι του Ιδρφματοσ ςτισ διεκνείσ αξιολογιςεισ, μιασ και αποτελεί τθ
βάςθ ϊςτε να διαπιςτϊνεται ότι τα ελλθνικά Α.Ε.Ι. πλθροφν τισ προδιαγραφζσ ϊςτε οι
ςπουδζσ τουσ να είναι υψθλισ ποιότθτασ και ανταγωνιςτικζσ προσ τισ αντίςτοιχεσ των
άλλων χωρϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ.

32. Πώσ βελτιώνεται θ διαφάνεια και θ λογοδοςία;
Η πλιρθσ δθμοςιοποίθςθ όλων των αποφάςεων που αφοροφν ςτθ διαχείριςθ των πόρων
κακϊσ και τθν οργάνωςθ των ςπουδϊν, και θ κακιζρωςθ τθσ αξιολόγθςθσ ςε όλα τα
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επίπεδα, αποτελοφν ιςχυρι δικλείδα αςφαλείασ ςε ςχζςθ με τθ διαφάνεια και τθ
λογοδοςία.

Ερωτιςεισ και κζματα διεκνοποίθςθσ και εκνικισ ςτρατθγικισ
33. Τι ςθμαίνει «διεκνοποίθςθ» ςτθν πράξθ;
Για να βρίςκονται τα Α.Ε.Ι. ςε άμεςθ επαφι με τισ διεκνείσ εξελίξεισ ο νόμοσ κακιερϊνει τθν
ενίςχυςθ διεκνϊν προπτυχιακϊν και μεταπτυχιακϊν προγραμμάτων, τθν προςφορά
προπτυχιακϊν και μεταπτυχιακϊν προγραμμάτων και ςε ξζνθ γλϊςςα, τθν εκλογι των
κακθγθτϊν από διεκνοφσ ςφνκεςθσ εκλεκτορικά ςϊματα, τθν κακιζρωςθ τθσ δυνατότθτασ
ταυτόχρονθσ κατοχισ κζςθσ κακθγθτι ςε ελλθνικά και ξζνα Α.Ε.Ι. , τθ δυνατότθτα ίδρυςθσ
παραρτθμάτων των Ελλθνικϊν Α.Ε.Ι. ςε άλλεσ χϊρεσ, τθν υιοκζτθςθ και εφαρμογι του
εκνικοφ πλαιςίου προςόντων (NQF) κατά τα πρότυπα του αντίςτοιχου ευρωπαϊκοφ
πλαιςίου προςόντων.

Ερωτιςεισ και κζματα που αφοροφν ςτα οικονομικά και τθ χρθματοδότθςθ τθσ
Ανώτατθσ Εκπαίδευςθσ
34. Μερίδα τθσ ακαδθμαϊκισ κοινότθτασ υποςτθρίηει ότι δεν είναι ικανοποιθτικι θ
χρθματοδότθςθ των Α.Ε.Ι. Πώσ είναι εφικτζσ οι αλλαγζσ χωρίσ τθν αναγκαία
χρθματοδότθςθ;
H χρθματοδότθςθ τθσ Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ ςτθ χϊρα μασ είναι ωσ ποςοςτό του ΑΕΡ
ςχετικά υψθλι ςυγκριτικά με τισ χϊρεσ τθσ ΕΕ. Δεν ιςχφει όμωσ το ίδιο ςε ςχζςθ με τθν
απόδοςθ και τθν αποδοτικότθτα των πόρων που δαπανϊνται. Η μεταρρφκμιςθ ςτον χϊρο
τθσ Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ ςυνδζεται άμεςα και με τθν ανάγκθ για αξιοποίθςθ των
διακζςιμων πόρων με τον καλφτερο δυνατό τρόπο, δεδομζνθσ και τθσ δφςκολθσ
οικονομικισ ςυγκυρίασ. Η Ρολιτεία ζχει διαςφαλίηει τθν τακτικι χρθματοδότθςθ, αλλά τα
Ιδρφματα «απελευκερϊνονται» ακόμα περιςςότερο, ϊςτε να διαχειριςτοφν καλφτερα τόςο
τουσ υφιςτάμενουσ πόρουσ όςο και τυχόν νζουσ πόρουσ.

35. Ποιοσ κα είναι ο ρόλοσ τθσ ΑΔΙΠ ςτθ χρθματοδότθςθ των Α.Ε.Ι.;
Η εξωτερικι αξιολόγθςθ και θ πιςτοποίθςθ των προγραμμάτων ςπουδϊν, των Σχολϊν και
γενικά των Α.Ε.Ι. από τθν ΑΔΙΡ αποτελεί πλζον προχπόκεςθ για τθν ζγκριςθ λειτουργίασ και
τθ χρθματοδότθςθ από τθν Ρολιτεία.
Η ΑΔΙΡ κα διαπραγματεφεται τισ ςυμφωνίεσ προγραμματικοφ ςχεδιαςμοφ με τα Ιδρφματα
και κα ειςθγείται ςτο Υπουργείο Ραιδείασ τθν κατανομι τθσ χρθματοδότθςθσ ςε αυτά, με
τρόπο αντικειμενικό ςτθ βάςθ ςυγκεκριμζνων κριτθρίων.

36. Είναι εξαςφαλιςμζνθ θ χρθματοδότθςθ των Α.Ε.Ι. από το κράτοσ;
Η υποχρζωςθ του κράτουσ να ενιςχφει οικονομικά τα Α.Ε.Ι. είναι ςυνταγματικά
κατοχυρωμζνθ και εξαςφαλιςμζνθ.
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37. Τι προβλζπεται για τθν αξιοποίθςθ τθσ περιουςίασ των Α.Ε.Ι. και τθν ειςροι
επιπλζον πόρων;
Ο νόμοσ δίνει τθν δυνατότθτα ςτα Α.Ε.Ι. να αναλάβουν πρωτοβουλίεσ για τθν εξαςφάλιςθ
πρόςκετων πόρων με τθν αξιοποίθςθ τθσ περιουςίασ τουσ από δωρεζσ και κλθροδοτιματα.
Αυτι θ δυνατότθτα παρζχεται μζςω τθσ ίδρυςθσ ενόσ Ν.Ρ.Ι.Δ. (Νομικό Ρρόςωπο Ιδιωτικοφ
Δικαίου). Επιπρόςκετα, με βάςθ ςυμφωνίεσ που τελοφν υπό τθν ζγκριςθ του Συμβουλίου
του ιδρφματοσ, τα Α.Ε.Ι. μποροφν να ςυνάπτουν προγραμματικζσ ςυμφωνίεσ με τρίτουσ
(φορείσ του Δθμοςίου, εταιρείεσ κλπ.)

38. Η δθμιουργία του Ν.Π.Ι.Δ. για τθ διαχείριςθ τθσ περιουςίασ κα ωφελιςει τα
Α.Ε.Ι.;
Η φπαρξθ και λειτουργία ενόσ Ν.Ρ.Ι.Δ., και μάλιςτα με τθ μορφι ανϊνυμθσ εταιρίασ, δεν
αποτελεί νζο κεςμό ι πρακτικι για τα ελλθνικά Α.Ε.Ι. Ήδθ, ςτα περιςςότερα ιδρφματα
λειτουργοφςαν ανϊνυμεσ εταιρείεσ (γνωςτζσ ωσ Ειδικοί Λογαριαςμοί Κονδυλίων &
Ζρευνασ). Στόχοσ είναι θ ενίςχυςθ τθσ ευελιξίασ των ιδρυμάτων κακϊσ και θ δυνατότθτα
για δθμιουργία νζων πόρων και αποτελεςματικότερθ διαχείριςι τουσ. Με τον τρόπο αυτό
ενιςχφεται θ αυτοδιοίκθςι τουσ, ενϊ επιτυγχάνεται μεγαλφτερθ διαφάνεια ςτθν
αξιοποίθςθ των περιουςιακϊν ςτοιχείων που διακζτουν.

39. «Επώνυμεσ» ζδρεσ και ςτα Ελλθνικά Α.Ε.Ι. Είναι μια ευκαιρία για τθν ενίςχυςθ
των Ιδρυμάτων;
Για πρϊτθ φορά επιτρζπεται να ιδρφονται και να λειτουργοφν ςε Α.Ε.Ι. οι λεγόμενεσ
«επϊνυμεσ ζδρεσ» («endowed chairs») διδαςκαλίασ και ζρευνασ. Ππωσ ςυμβαίνει και ςτο
εξωτερικό, δίνεται θ δυνατότθτα ςε κάκε φυςικό ι νομικό πρόςωπο να δωρίςει ζνα ποςό
προκειμζνου να ιδρυκεί μια ζδρα ςε ςυγκεκριμζνο γνωςτικό αντικείμενο. Ρρόκειται για μια
πρακτικι που εφαρμόηεται ςε όλεσ τισ χϊρεσ του κόςμου, και δεν είναι λίγεσ οι επϊνυμεσ
ζδρεσ ςε ξζνα Ρανεπιςτιμια που χρθματοδοτοφνται από Ζλλθνεσ.

Ερωτιςεισ και κζματα που αφοροφν ςτουσ φοιτθτζσ
40. Τι κα ιςχφει για τα πτυχία 3ετοφσ φοίτθςθσ;
Η αλλαγι τθσ ςυνολικισ διάρκειασ των ςπουδϊν δεν είναι υποχρεωτικι και δεν μπορεί
παρά να αφορά ςε όλα τα αντίςτοιχα τμιματα. Για παράδειγμα, για να οριςτεί ότι θ
απόκτθςθ πτυχίου από το τμιμα Φυςικισ του Ρανεπιςτθμίου Ακθνϊν κα
πραγματοποιείται μετά από φοίτθςθ τριϊν ετϊν, κα πρζπει τα τμιματα Φυςικισ όλων των
Ρανεπιςτθμίων να ςυμφωνιςουν ςε αυτό, ςυμπεριλαμβανομζνθσ και τθσ ΑΔΙΡ.
Η δυνατότθτα τριετοφσ φοίτθςθσ κεςπίηεται για περιπτϊςεισ τμθμάτων τα οποία ςφμφωνα
με αντικειμενικά και επιςτθμονικά κριτιρια δεν ζχουν λόγο να λειτουργοφν πζραν τθσ
τριετίασ, αφοφ ο χρόνοσ αυτόσ επαρκεί για τθν κάλυψθ όλθσ τθσ αναγκαίασ φλθσ. Σε κάκε
περίπτωςθ τα ιδρφματα κα ζχουν τον τελικό λόγο.

41. Με το νζο νόμο κίγονται τα κεκτθμζνα των δωρεάν παροχών (ςε δίδακτρα,
ςτζγαςθ, ςίτιςθ κτ.λ.);
Η υποχρζωςθ τθσ Ρολιτείασ για τθν παροχι δωρεάν Ραιδείασ ςτουσ φοιτθτζσ των
Ανϊτατων Εκπαιδευτικϊν Ιδρυμάτων είναι αδιαπραγμάτευτθ. Δεν υπάρχει καμία
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περίπτωςθ επιβολισ διδάκτρων ςτον προπτυχιακό κφκλο ςπουδϊν. Ωσ προσ τθ ςίτιςθ και
τθ ςτζγαςθ, το Υπουργείο ιδθ επεξεργάηεται το νζο ςτρατθγικό ςχεδιαςμό αναφορικά με
τθ λειτουργία των φοιτθτικϊν εςτιϊν, με ςτόχο τθν αρτιότερθ αντιμετϊπιςθ των
προβλθμάτων ςτζγαςθσ και ςίτιςθσ των φοιτθτϊν.

42. Καταργείται θ δωρεάν διανομι ςυγγραμμάτων μετά από 3 χρόνια;
Το αντίκετο. Σε ό,τι αφορά ςτθ δωρεάν παροχι ζντυπων ςυγγραμμάτων, παραμζνει θ
διανομι τουσ μζςω τθσ υπθρεςίασ «ΕΥΔΟΞΟΣ», που λειτοφργθςε για πρϊτθ φορά το 20102011, με εξαιρετικά αποτελζςματα. Επιπλζον, όλθ θ απαιτοφμενθ από τουσ κακθγθτζσ φλθ
για κάκε μάκθμα κα είναι ςταδιακά προςβάςιμθ από το διαδίκτυο δωρεάν, από όλουσ τουσ
φοιτθτζσ. Η θλεκτρονικι πρόςβαςθ ςε όλθ τθν φλθ είναι και κα παραμείνει δθμόςια
υποχρζωςθ.

43. Τι προβλζπει ο νζοσ νόμοσ για τισ μετεγγραφζσ και τθν κινθτικότθτα των
φοιτθτών;
Το κακεςτϊσ που διζπει πλζον τισ μετεγγραφζσ ορίηεται με προθγοφμενο Νόμο, ο οποίοσ
«ενςωμάτωςε» τισ μετεγγραφζσ ςτθν διαδικαςία των Ρανελλθνίων Εξετάςεων. Στο νζο
νόμο υπάρχουν ρυκμίςεισ που κακιερϊνουν τθν κινθτικότθτα των φοιτθτϊν, με τθ
κεςμοκζτθςθ τθσ δυνατότθτα αλλαγισ κατεφκυνςθσ μζςα ςτθ ςχολι (ςταδιακι εφαρμογι),
τθν παρακολοφκθςθ μακθμάτων που προςφζρονται από άλλεσ ςχολζσ και τθ κεςμοκζτθςθ
τθσ ανταλλαγισ φοιτθτϊν μεταξφ και των ελλθνικϊν Α.Ε.Ι. – δθλαδι μια μορφι εςωτερικοφ
ERASMUS.

44. Ο νζοσ νόμοσ προβλζπει άτοκα δάνεια για τουσ φοιτθτζσ. Σε ποιο ςτάδιο
βρίςκεται αυτι θ εξαγγελία;
Με το νόμο κεςμοκετικθκε θ δυνατότθτα χοριγθςθσ άτοκων δανείων με εγγφθςθ του
δθμοςίου και ςτουσ προπτυχιακοφσ φοιτθτζσ με ζναρξθ εξόφλθςθσ μετά τθν εξαςφάλιςθ
εργαςίασ και τθν απόκτθςθ ειςοδιματοσ.

45. Είναι κοινι διαπίςτωςθ θ αρνθτικι εικόνα που ςυχνά δθμιουργείται από τθν
ζντονθ εμπλοκι των κομματικών παρατάξεων ςτα Α.Ε.Ι. Αλλάηει κάτι ουςιαςτικά
με το νζο-πλαίςιο;
Είναι αλικεια ότι οι κομματικζσ παρατάξεισ και νεολαίεσ προβαίνουν πολλζσ φορζσ ςε
ενζργειεσ που ςτρεβλϊνουν τθν ζννοια του ςυνδικαλιςμοφ και τθσ ςυμμετοχισ ςτα κοινά.
Οι φοιτθτικζσ νεολαίεσ πρζπει να ζχουν κζςθ και ρόλο εντόσ του Ιδρφματοσ αλλά όχι με τθν
μορφι ςυναλλαγϊν «κάτω από το τραπζηι» με τισ εκάςτοτε διοικιςεισ. Είναι επίςθσ
απαραίτθτεσ και χριςιμεσ ϊςτε να προάγεται ο ρόλοσ του φοιτθτι και τα δικαιϊματα του
ςυνολικά, αλλά όχι να εξυπθρετοφνται ατομικά ςυμφζροντα και να δθμιουργοφνται
διαπλοκζσ. Ο νζοσ νόμοσ-πλαίςιο με τθν αναδιάρκρωςθ των οργάνων των Α.Ε.Ι. και του
τρόπου εκλογισ τουσ, τθν ειςαγωγι του Συμβουλίου και τθν ταξινομικι ψιφο, διαςφαλίηει
ζνα νζο περιβάλλον διαφάνειασ και ςωςτισ άςκθςθσ των δικαιωμάτων όλων των μελϊν τθσ
ακαδθμαϊκισ κοινότθτασ.
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46. Στο ςυμβοφλιο ιδρφματοσ ο μοναδικόσ εκπρόςωποσ των φοιτθτών μεταξφ των
λοιπών δεκατεςςάρων μελών κα ζχει τα ίδια δικαιώματα ι ο ρόλοσ του κα είναι
περιοριςμζνοσ;
Ο εκπρόςωποσ των φοιτθτϊν κεωρείται ζνα εκ των «εςωτερικϊν μελϊν» του Συμβουλίου
και μετζχει πλιρωσ ςε όλεσ τισ εργαςίεσ και αποφάςεισ.

47. Ανακοινώκθκε θ κεςμοκζτθςθ του «ςυνθγόρου του φοιτθτι». Θα είναι
ουςιαςτικζσ οι αρμοδιότθτζσ του;
Ο «Συνιγοροσ του φοιτθτι» είναι μία καινοτομία που προτάκθκε από τουσ φοιτθτικοφσ
ςυλλόγουσ. Συνιςτά αυτοτελζσ γραφείο και ςκοπό ζχει τθ διαμεςολάβθςθ μεταξφ
φοιτθτϊν, κακθγθτϊν ι διοικθτικϊν υπθρεςιϊν του ιδρφματοσ. Δεν ζχει αρμοδιότθτα ςε
κζματα εξετάςεων και βακμολογίασ των φοιτθτϊν.

48. Υπάρχει πρόνοια για τουσ εργαηόμενουσ φοιτθτζσ;
Το Υπουργείο ςε όλεσ του τισ αποφάςεισ λαμβάνει υπόψθ τθν ανάγκθ υποςτιριξθσ των
εργαηόμενων νζων. Ωσ προσ τθ διάρκεια ςπουδϊν, οι εργαηόμενοι (με επίςθμθ εργαςία
άνω των 20 ωρϊν τθν εβδομάδα) κα μποροφν να παρατείνουν τισ ςπουδζσ τουσ ςε χρόνο
διπλάςιο των κανονικϊν ςπουδϊν (ν+ν ζτθ, όπου ν τα κανονικά ζτθ ςπουδϊν).

49. Πτυχία χωρίσ αντίκριςμα αποκαλοφν πολλοί τα πτυχία των Ελλθνικών Α.Ε.Ι. Τι
προβλζπει ο νζοσ Νόμοσ, ώςτε να ζχουν τα πτυχία πιο ουςιαςτικό περιεχόμενο
και αντίκριςμα;
Η ζλλειψθ ςφνδεςθσ των ΑΕΙ με τθν αγορά εργαςίασ δθμιουργεί τθν εντφπωςθ ζλλειψθσ
αντικρίςματοσ των πτυχίων που αυτά παρζχουν. Για το λόγο αυτό διαςυνδζονται
ουςιαςτικά τα Α.Ε.Ι. με τθν κοινωνία και τθν οικονομία άλλα και γίνεται ςθμαντικι
προςπάκεια να δθμιουργθκοφν δυνατότθτεσ διεπιςτθμονικϊν ςπουδϊν, περιςςότερεσ
επιλογζσ και υιοκζτθςθ του ςυςτιματοσ των ακαδθμαϊκϊν μονάδων.

Ερωτιςεισ και κζματα που αφοροφν ςτο ακαδθμαϊκό άςυλο
50. Το 1982 κακιερώκθκε το άςυλο, ςιμερα καταργείται;
Το πανεπιςτθμιακό άςυλο -που αποτελοφςε κατάκτθςθ τθσ δθμοκρατίασ μασ- ςτθν εποχι
μασ ζχει εξελιχκεί ςε χϊρο όπου: παρεμποδίηεται θ ελεφκερθ ζκφραςθ και μετάδοςθ τθσ
επιςτθμονικισ γνϊςθσ, επικρατοφν ακραίεσ μειοψθφικζσ απόψεισ, καταςτρζφεται θ
πνευματικι περιουςία και πολιτιςτικι κλθρονομιά και καταπατοφνται οι δθμοκρατικζσ
ελευκερίεσ. Συνεπϊσ, το άςυλο όπωσ το γνωρίηαμε ςτο παρελκόν καταργείται, ενϊ είναι
βαςικι αρχι του νόμου θ ακαδθμαϊκι ελευκερία.
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