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Θέμα:  Νέο  νομοσχέδιο σε διαβούλευση  με αλλαγές και  ρυθμίσεις για την Ανώτατη 

Εκπαίδευση 

Την πανδημία που με ταχύ ρυθμό εξαπλώθηκε όλοι μαζί ενωμένοι και οργανωμένοι την 

αντιμετωπίζουμε. Ευτυχώς στον τομέα Υγείας όλα δείχνουν πως τα πράγματα συνεχώς 

βελτιώνονται. Τώρα δυνατοί πρέπει να αντιμετωπίσουμε την νέα πανδημία που θέλει να 

εξαπλωθεί στον πολύπαθη  τομέα της Παιδείας.  

Παρά τις ιδιαίτερες  (λόγω περιοριστικών μέτρων) συνθήκες  λειτουργίας των Ιδρυμάτων κι 

εν μέσω πανδημίας, το Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων θεωρεί ως κατάλληλο χρόνο 

και ανακοινώνει την  Πέμπτη 22/4/2020 ένα σχέδιο νόμου προς διαβούλευση έως τις 6 

Μαΐου 2020, (http://www.opengov.gr/ypepth/?p=5133 ) που αφορά σαρωτικές αλλαγές σε 

όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Εν συντομία και σύμφωνα με τις επισημάνσεις του 

Υπουργείου,  εκτός των άλλων, το νομοσχέδιο περιλαμβάνει οργανωτικές  και βελτιωτικές, 

όπως ισχυρίζεται, ρυθμίσεις για την Ανώτατη Εκπαίδευση, όπως: 

Εξωστρέφεια: δυνατότητα ίδρυσης ξενόγλωσσων προπτυχιακών προγραμμάτων από κάθε 

ΑΕΙ (χωρίς  να απαιτείται έγκριση Υπουργού και χωρίς υποχρεωτική συνεργασία με άλλο 

ίδρυμα), θεσμοθέτηση κοινών και διπλών προγραμμάτων σπουδών μεταξύ ελληνικών και 

ξένων ΑΕΙ, διευκολύνσεις στην προσέλκυση και τη διαμονή αλλοδαπών φοιτητών (π.χ. 

απαλλαγή από ΔΟΑΤΑΠ). 

 Αλλαγές στη διοίκηση: ενιαίο ψηφοδέλτιο για τις εκλογές των Πρυτανικών Αρχών, 

ηλεκτρονική ψηφοφορία, καθιέρωση της τετραετούς θητείας και αναδιάρθρωση του 

σώματος των  εκλεκτόρων . 

 Αλλαγές στις μετεγγραφές: εξορθολογισμός οικονομικών και κοινωνικών κριτηρίων, 

προσθήκη ακαδημαϊκού κριτηρίου (επίτευξη υψηλού ποσοστού επί της βάσης του 

τελευταίου εισαχθέντος). 

Στο μήνυμα που ακολουθεί, θα επικεντρωθούμε στο θέμα που κύρια πλήττει τον κλάδο μας, 

το Διοικητικό Προσωπικό των ΑΕΙ.  Αφορά κυρίως το άρθρο 62 του νέου νομοσχεδίου 

σχετικά με το  Σώμα εκλεκτόρων  όπως περιγράφεται στο ΜΕΡΟΣ Β του  ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Α_  

Ανάδειξη Πρυτανικών Αρχών. Σύμφωνα λοιπόν  με αυτό : 

Ο Πρύτανης και οι Αντιπρυτάνεις εκλέγονται από ειδικό σώμα εκλεκτόρων το οποίο 

απαρτίζεται από το σύνολο των καθηγητών πρώτης βαθμίδας, των αναπληρωτών 

καθηγητών, των επίκουρων καθηγητών, μόνιμων και επί θητεία, καθώς και των 
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υπηρετούντων λεκτόρων του Α.Ε.Ι. Στο εκλεκτορικό σώμα έχουν δικαίωμα συμμετοχής και 

όσοι εκ των ανωτέρω απουσιάζουν από τη θέση τους, ανεξαρτήτως του λόγου απουσίας, 

εφόσον η απουσία δεν συνεπάγεται την αναστολή ή την απαγόρευση άσκησης των 

καθηκόντων τους. 

Διοικητικό προσωπικό, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ και φυσικά φοιτητές εξαφανίζονται από τα πλάνα του 

Υπουργείου. Ειλικρινά θα θέλαμε να μάθουμε το σκεπτικό του Υπουργείου Παιδείας, 

ποιους και σε τι έχει ενοχλήσει το σημειωτέων μικρό ποσοστό συμμετοχής των παραπάνω 

κατηγοριών προσωπικού και των φοιτητών στην εκλογή της Πρυτανικής αρχής;  

Πως ένα Πανεπιστήμιο θα μπορεί να αιτιολογήσει τον αποκλεισμό των παραπάνω από το 

εκλεκτορικό του σώμα όταν οι βασικές αρχές που διέπουν την λειτουργία του δεν 

επιτρέπουν αποκλεισμούς; 

Ένα  πανεπιστήμιο  περιλαμβάνει  ένα ευρύ φάσμα μονάδων και υπηρεσιών που στηρίζουν 

το εκπαιδευτικό, ερευνητικό και κοινωνικό τους έργο. 

Πως  είναι δυνατόν το Υπουργείο να αποκλείει την ψήφο του  Διοικητικού Προσωπικού 

αγνοώντας την ουσιαστική συμβολή τους στη λειτουργεία του ΑΕΙ Τα μέλη του διοικητικού 

προσωπικού ασκούν τη διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη των διοικητικών, 

οικονομικών και τεχνικών υπηρεσιών του ιδρύματος, καθώς και των εργαστηρίων και των 

λοιπών λειτουργικών μονάδων του, όπως αυτές καθορίζονται στον οργανισμό διοικητικών 

υπηρεσιών και τον εσωτερικό κανονισμό του ιδρύματος. 

Πως είναι δυνατόν το Υπουργείο να αποκλείει την ψήφο των  ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ;  Η  συμμετοχή  

τους στο εκπαιδευτικό και ερευνητικό του έργο τεράστια, και χαρακτηρίζονται ως κατηγορία 

προσωπικού στα ΑΕΙ που ακολουθούν τις υποχρεώσεις/δικαιώματα των ΔΕΠ. 

Πως είναι δυνατόν το Υπουργείο να αποκλείει την ψήφο των φοιτητών; των  αποδεκτών  της 

εκπαιδευτικής κυρίως αλλά και ερευνητικής δραστηριότητας του ΑΕΙ; Δεν  δικαιούνται αυτοί 

να έχουν λόγο σε θέματα που αφορούν την ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης τους;  

Και αν συμφωνούμε στην αναγκαιότητα ύπαρξης τους, τότε γιατί μια τέτοια κατηγορία 

εργαζομένων δεν μπορεί να συμμετέχει στο εκλεκτορικό σώμα για την εκλογής της 

Πρυτανικής αρχής και να εκπροσωπείται στα κεντρικά   όργανα Διοίκησης ενός Ιδρύματος;  

Πως  προωθείται η Ανώτατη Εκπαίδευση με τέτοια νομοθετήματα τα οποία προσβάλλουν τις  

ανθρώπινες αξίες και δικαιώματα και  καταπατούν την ελεύθερη έκφραση; 

Είναι πραγματικά  αντιδημοκρατικό, απαράδεκτο και ύποπτο να αφαιρούμε, από εργασιακές 

ομάδες που έχουν στηρίξει το δημόσιο πανεπιστήμιο, το δικαίωμα της συμμετοχής  στο 

τρόπο διοίκησης του εργασιακού τους χώρου, όταν μάλιστα η μέχρι σήμερα εμπειρία μόνο 

ενθαρρυντικά μηνύματα  αφήνει.   

Πρέπει  να είναι αυτονόητο για όλους τους  εργαζόμενους και για την πολιτεία,  η συμμετοχή 

όλων των κλάδων, από την θέση του, ο καθένας στην εκπαίδευση, με κοινό στόχο μια 

ολοκληρωμένη ακαδημαϊκή λειτουργία του Ελληνικού Πανεπιστημίου. 

Πρόκειται λοιπόν  για  μια αντιδημοκρατική  διαδικασία που αντιβαίνει στη βασική αρχή της 

ισότητας. 
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Και  να μην παραλείψουμε την επισήμανση μας σε  θέματα που χρειάζονται βαθύ στοχασμό 

για την ορθότητα τους ως σύλληψη και ως εφαρμογή σε αξιοκρατικό και κοινωνικό επίπεδο, 

όπως :  

 των μετεγγραφών όπου οι πιθανότητες υλοποίησης τους  εκμηδενίζονται με 

απαράδεκτα κριτήρια,  

 των  ξενόγλωσσων προπτυχιακών  προγραμμάτων με αμοιβή  των διδασκόντων από 

τους ίδιους τους πόρους του προγράμματος. Ανοίγει ο δρόμος  για δίδακτρα και στα 

προπτυχιακά. 

Ας αντιδράσουμε όλα τα πρωτοβάθμια σωματεία  μαζικά, ανεξάρτητα  και μαζί με την 

Ομοσπονδία μας , συμμετέχοντας για αλλαγή του σχεδίου νόμου :  

 Σε  κινητοποιήσεις και αντιδράσεις προς το υπουργείο. 

 Σε παρότρυνση των Διοικήσεων για συμπαράσταση. 

 Με συμμετοχή και καυστικό  σχολιασμό στη σελίδα της δημόσιας διαβούλευσης 

(http://www.opengov.gr/ypepth/?p=5133 ) έως τις 6 Μαΐου.  

 

Η νέα πανδημία εξαπλώνεται. 

Ας είμαστε όλοι ενωμένοι για μια Δημόσια, Αξιοκρατική, Δημοκρατική και 

 Τίμια Ανώτατη Παιδεία. 
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