
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ

«Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, 
ρυθµίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις»

Ι. Γενικές Παρατηρήσεις

Α. Με το φερόµενο προς συζήτηση και ψήφιση νοµοσχέδιο, όπως διαµορ-

φώθηκε από τη διαρκή Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων, προτείνονται

τροποποιήσεις στο θεσµικό πλαίσιο οργάνωσης και λειτουργίας των ανωτά-

των εκπαιδευτικών ιδρυµάτων (Α.Ε.Ι.) και σε λοιπά ζητήµατα εκπαιδευτικής

πολιτικής και έρευνας. 

Εισαγωγικώς, επισηµαίνεται ότι το συνταγµατικό πλαίσιο της ανώτατης

εκπαίδευσης και ο χαρακτήρας των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων α-

ναπτύσσονται εν εκτάσει στην Έκθεση της Επιστηµονικής Υπηρεσίας της

Βουλής των Ελλήνων επί του νοµοσχεδίου «Δοµή, λειτουργία, διασφάλιση

της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών

ιδρυµάτων» (Νόµος 4009/2011).

Από τη νεώτερη νοµολογία, επισηµαίνεται η πρόσφατη απόφαση της Ολο-

µέλειας του Συµβουλίου της Επικρατείας (519/2015), η οποία συνοψίζει ως

ακολούθως τις αρχές που διέπουν την ανώτατη εκπαίδευση:  «14. ... Οι αρ-

χές αυτές είναι, αφενός, η αρχή της ακαδηµαϊκής ελευθερίας και, αφετέ-

ρου, η αρχή της πλήρους αυτοδιοικήσεως (ΣτΕ 2801/1984 Ολοµ., 411/2008,

Π.Ε. 144/2008 Ολοµ., κ.ά.). Η αρχή της ακαδηµαϊκής ελευθερίας, η οποία εγ-

γυάται την αδέσµευτη επιστηµονική σκέψη, έρευνα και διδασκαλία, αποτε-

λεί ατοµικό δικαίωµα του πανεπιστηµιακού ερευνητή ή διδασκάλου, το ο-

ποίο ασκείται ως οργανωµένη δραστηριότητα εντός του πλαισίου λειτουρ-

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ



γίας των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων. Η ελευθερία αυτή είναι, ως

προς το περιεχόµενο και την µέθοδο της διδασκαλίας και της έρευνας, από-

λυτη και ισχύει έναντι πάντων, µη επιδεχόµενη άλλους περιορισµούς πέραν

εκείνων που απορρέουν από την υποχρέωση σεβασµού, εκ µέρους του πα-

νεπιστηµιακού διδασκάλου ή ερευνητή, των λοιπών διατάξεων του Συντάγ-

µατος (ΣτΕ 2786-8/1984 Ολοµ.). Από την εν λόγω αρχή απορρέει η υποχρέ-

ωση του κοινού νοµοθέτη, κατά την οργάνωση των καθηκόντων των µελών

του διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού των ανωτάτων εκπαιδευτικών ι-

δρυµάτων, να διασφαλίζει την ακώλυτη άσκηση του έργου τους (ΣτΕ

1731/1986 Ολοµ., 2786, 2801/1984 Ολοµ., 81/2007, 3479/2001 κ.ά.). Η αρχή

της πλήρους αυτοδιοικήσεως των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων έχει

ως περιεχόµενο την εξουσία των εν λόγω ιδρυµάτων να αποφασίζουν για

τις δικές τους υποθέσεις µε δικά τους όργανα, τα οποία καθορίζονται µεν α-

πό τον κοινό νοµοθέτη, απαρτίζονται όµως από πρόσωπα που είναι επιφορ-

τισµένα ή µετέχουν, κατά τα ανωτέρω, στην πραγµατοποίηση της εκπαιδευ-

τικής και ερευνητικής αποστολής τους. Ως αναγκαίο περιορισµό της πλή-

ρους αυτοδιοικήσεως των Α.Ε.Ι., οι ίδιες συνταγµατικές διατάξεις καθιερώ-

νουν την κρατική εποπτεία επί των ιδρυµάτων αυτών, περιεχόµενο της οποί-

ας είναι, κατά την έννοια του Συντάγµατος, ο έλεγχος νοµιµότητας, από

κρατικό όργανο, των πράξεων των οργάνων τους (ΣτΕ 874/1992 Ολοµ.,

2801/1984 Ολοµ.). Περαιτέρω, η ως άνω εξουσία, στην οποία περιλαµβάνε-

ται, προεχόντως, η επιλογή του διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού των

Α.Ε.Ι., περιορίζεται, ως αµιγώς διοικητική, στην εφαρµογή των κανόνων δι-

καίου που διέπουν την οργάνωση και λειτουργία τους και δεν περιλαµβάνει

και το δικαίωµα θεσπίσεως των σχετικών κανόνων ή της συµπράξεως στην

παραγωγή τους κατά τρόπο δεσµευτικό για τα νοµοθετικά όργανα, πράγµα

που προϋποθέτει όχι απλώς αυτοδιοίκηση αλλά αυτονοµία των εν λόγω ι-

δρυµάτων, η οποία δεν τους παραχωρήθηκε από το Σύνταγµα. Εντός του

πλαισίου αυτού, η θέσπιση των κανόνων για τη ρύθµιση ζητηµάτων οργανώ-

σεως και λειτουργίας των Α.Ε.Ι., στα οποία περιλαµβάνεται και ο τρόπος συ-

γκροτήσεως και λειτουργίας των συλλογικών τους οργάνων (ΣτΕ 195/1984

Ολοµ.), ανήκει στην αρµοδιότητα της νοµοθετικής λειτουργίας και ασκείται

από τα όργανα και µε τη διαδικασία που προβλέπει το Σύνταγµα, όπως συµ-

βαίνει και µε την οργάνωση οποιασδήποτε δηµόσιας υπηρεσίας, είτε κρατι-

κής, είτε αυτοδιοικούµενης, κατά τόπο ή καθ’ ύλη. Υπό την επιφύλαξη της

διασφαλίσεως των προαναφερόµενων δύο συνταγµατικών αρχών, ο νοµο-

θέτης, κατά την άσκηση της αρµοδιότητάς του αυτής, ούτε δεσµεύεται από

τις σχετικές απόψεις των ενδιαφεροµένων ιδρυµάτων, ούτε υποχρεούται να

ακολουθήσει ορισµένο οργανωτικό και λειτουργικό πρότυπο (ΣτΕ 1731/1986
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Ολοµ., Π.Ε. 144/2008 Ολοµ.), αλλά διαθέτει ευρύτατα περιθώρια εξουσίας

να οργανώνει το θεσµικό πλαίσιο για την δοµή και λειτουργία των Α.Ε.Ι. α-

νάλογα µε τη φύση του ρυθµιζόµενου θέµατος (ΣτΕ 982/2012 Ολοµ.) και να

ορίζει τα πρόσωπα που µετέχουν στη διοίκησή τους, προβλέποντας διαφο-

ρετικό τρόπο αναδείξεως ή συµµετοχής στα όργανα από εκείνο που ίσχυε

στο παρελθόν, ενόψει και των εκάστοτε ισχυουσών στα πανεπιστήµια συν-

θηκών, ώστε να µπορούν αυτά να ανταποκριθούν στις εξελισσόµενες επι-

στηµονικές, κοινωνικές και οικονοµικές συνθήκες, µε σκοπό την ικανοποίη-

ση των σύγχρονων και πολυεπίπεδων στόχων του πανεπιστηµίου (ΣτΕ

982/2012 Ολοµ., 1731/1986 Ολοµ., Π.Ε. 144/2008 Ολοµ., πρβλ. ΣτΕ 32/2009

7µ.)». 

Περαιτέρω, µε την απόφαση 1469/2016 της Ολοµέλειας του Συµβουλίου

της Επικρατείας κρίθηκε ότι, ενόψει του σκοπού της ανώτατης εκπαίδευσης,

συνιστάµενου στην προαγωγή και µετάδοση της επιστηµονικής γνώσεως µε

την έρευνα και την διδασκαλία,  «ο συνταγµατικός νοµοθέτης προέβλεψε

την ύπαρξη διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού, τα µέλη του οποίου α-

ναγνωρίζονται ως δηµόσιοι λειτουργοί, τελούντες υπό ιδιαίτερο προστατευ-

τικό καθεστώς εγγυώµενο την προσωπική και λειτουργική τους ανεξαρτη-

σία, εκλέγονται δε από πανεπιστηµιακά όργανα µε ακαδηµαϊκά κριτήρια που

εξασφαλίζουν την ανάδειξη άξιων επιστηµόνων ως πανεπιστηµιακών διδα-

σκάλων (ΑΕΔ 30/1985, ΣτΕ 41/2013 Ολοµέλεια, 246/2006, 2786/1984 Ολο-

µέλεια). Περαιτέρω ο κοινός νοµοθέτης δεν κωλύεται να προβλέπει την διά-

κριση του κύριου διδακτικού προσωπικού σε περισσότερες βαθµίδες µε κλι-

µάκωση προσόντων και ειδική ουσιαστική κρίση για κάθε βαθµίδα, προς τον

σκοπό της αναδείξεως πανεπιστηµιακών διδασκάλων υψηλού επιστηµονι-

κού επιπέδου και διδακτικής ικανότητας. Η συνταγµατική αρχή της ισότητας

και η συναφής αρχή της αναπτύξεως της προσωπικότητας και της σταδιο-

δροµίας κάθε Έλληνα κατά τον λόγο της προσωπικής του αξίας και ικανότη-

τας (άρθρα 4 παράγραφος 1 και 5 παράγραφος 1) επιβάλλουν να είναι ποιο-

τικά και λειτουργικά οµοιογενής κάθε οµάδα που µετέχει στην εκπαιδευτική

και ερευνητική αποστολή των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων. Εκδήλω-

ση της ακαδηµαϊκής ελευθερίας είναι η αξίωση των µελών του διδακτικού ε-

ρευνητικού προσωπικού να επιτελείται το εκπαιδευτικό και διδακτικό τους

έργο από πρόσωπα που παρουσιάζουν οµοιογένεια από απόψεως τυπικών

και ουσιαστικών προσόντων, καθηκόντων και ευθύνης στην όλη λειτουργία

των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων (ΑΕΔ 30/1985, ΣτΕ 1731/1986 Ο-

λοµέλεια, 1854/1990 Ολοµέλεια). Εξ άλλου (…) ο νοµοθέτης διαθέτει ευρύ-

τατα περιθώρια εξουσίας και δεν υποχρεούται να ακολουθήσει ορισµένο ορ-

γανωτικό και λειτουργικό πρότυπο, πρέπει, όµως, να οργανώνει τα ανώτατα

3



εκπαιδευτικά ιδρύµατα και να ορίζει τα πρόσωπα που µετέχουν στα πανεπι-

στηµιακά όργανα εν όψει των εκάστοτε κρατουσών επιστηµονικών, οικονο-

µικών και κοινωνικών συνθηκών, διασφαλίζοντας, παράλληλα, την πλήρη

αυτοδιοίκηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων και την ακώλυτη ά-

σκηση της ακαδηµαϊκής ελευθερίας και επιλέγοντας ρυθµίσεις πρόσφορες

για την επίτευξη των σκοπών που επιδιώκει κάθε φορά (ΣτΕ 1013/2013 Ολο-

µέλεια)» (σκ. 7).

Β. Το υπό συζήτηση και ψήφιση νοµοσχέδιο αποτελείται από δύο (2) Μέρη

και ογδόντα εννέα (89) άρθρα, συµπεριλαµβανοµένου του άρθρου που αφο-

ρά στην έναρξη ισχύος του νοµοθετήµατος.

Το Μέρος Πρώτο (άρθρα 1 έως 68) ρυθµίζει ζητήµατα ανώτατης εκπαίδευ-

σης. Το Κεφάλαιο Α΄ (άρθρα 1 έως 6) περιέχει γενικές διατάξεις και τα Κε-

φάλαια Β΄ (άρθρα 7 και 8) και Γ΄ (άρθρα 9 έως 11) εξειδικεύουν ζητήµατα

του κανονιστικού πλαισίου αυτοδιοίκησης των Α.Ε.Ι.. Συγκεκριµένως, προ-

βλέπεται ότι τα Α.Ε.Ι. µπορούν να οργανώνουν προγράµµατα επαγγελµατι-

κής εκπαίδευσης και κατάρτισης για αποφοίτους επαγγελµατικών λυκείων

(άρθρο 1), οριοθετείται η επέµβαση δηµόσιας δύναµης σε χώρους των Α.Ε.Ι.

(άρθρο 3), επανακαθορίζονται η αποστολή των Α.Ε.Ι. (άρθρο 4), οι προϋπο-

θέσεις ίδρυσης, συγχώνευσης, κατάτµησης κ.λπ. ιδρυµάτων, σχολών και

τµηµάτων (άρθρα 5 και 10), οι όροι αυτοδυναµίας αυτών (άρθρα 6 και 11), ο

οργανισµός και εσωτερικός κανονισµός τους (άρθρο 7) και η κατ’ εξαίρεση

δυνατότητα ύπαρξης σχολής µε λιγότερα από δύο τµήµατα (άρθρο 9).

Με το Κεφάλαιο Δ΄ (άρθρα 12 έως 27) ρυθµίζονται τα όργανα των ανωτά-

των εκπαιδευτικών ιδρυµάτων και οι µονάδες τους. Με τα άρθρα 12 έως 15

προσδιορίζονται εκ νέου τα όργανα των Α.Ε.Ι., η σύνθεση και οι αρµοδιότη-

τές τους, καθώς και ζητήµατα εκλογής των προσώπων που τα στελεχώνουν.

Με τα άρθρα 16 έως 23 προσδιορίζονται εκ νέου τα όργανα των σχολών και

των τµηµάτων, η σύνθεση και οι αρµοδιότητές τους, καθώς και ζητήµατα ε-

κλογής των προσώπων που τα στελεχώνουν. Με τα άρθρα 24 έως 27 ορίζο-

νται τα όργανα µη αυτοδύναµων τµηµάτων και των τοµέων. Με το κεφάλαιο

Ε΄ (άρθρα 28 και 29) ρυθµίζονται ζητήµατα Εργαστηρίων και Μουσείων.

Με το Κεφάλαιο ΣΤ΄ (άρθρα 30 έως 45) ρυθµίζονται εκ νέου ο δεύτερος

και τρίτος κύκλος σπουδών της ανώτατης εκπαίδευσης. Το άρθρο 30 ορίζει

το αντικείµενο έκαστου κύκλου (παρακολούθηση προγράµµατος µεταπτυ-

χιακών σπουδών (Π.Μ.Σ.) και εκπόνηση διδακτορικής διατριβής) και το άρ-

θρο 31 τα όργανα διοίκησης των οικείων προγραµµάτων. Ακολούθως, ρυθµί-

ζεται η οργάνωση και λειτουργία των Π.Μ.Σ. και ειδικότερα η διαδικασία ί-
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δρυσης (άρθρο 32), η διάρκεια της φοίτησης και οι πιστωτικές µονάδες (άρ-

θρο 33), η διαδικασία επιλογής των φοιτητών (άρθρο 34), τα τέλη φοίτησης

(άρθρο 35), το διδακτικό προσωπικό (άρθρο 36) και οι πόροι (άρθρο 37). Α-

ντιστοίχως µε τα άρθρα 38 έως 42 ρυθµίζονται ζητήµατα διδακτορικών

σπουδών, όπως η διαδικασία επιλογής των υποψηφίων διδακτόρων (άρθρο

38) και η επίβλεψη της διατριβής (άρθρο 39). Με το άρθρο 44 προβλέπεται

διαδικασία αξιολόγησης των µαθηµάτων και των διδασκόντων από τους µε-

ταπτυχιακούς φοιτητές.  

Με το κεφάλαιο Ζ΄ (άρθρα 46 έως 49) ρυθµίζονται ειδικότερα ζητήµατα

τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, και ιδίως η απονοµή ενιαίου και αδιάσπαστου τίτ-

λου σπουδών µεταπτυχιακού επιπέδου και τα επαγγελµατικά προσόντα α-

ποφοίτων Τ.Ε.Ι. (άρθρο 46), η Επιτροπή Δεοντολογίας (άρθρο 47), το Κέ-

ντρο Επιµόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (άρθρο 48) και τα Ακαδηµαϊκά

Συµβούλια Ανώτατης Εκπαίδευσης και Έρευνας, τα οποία συνιστώνται σε

κάθε διοικητική περιφέρεια (άρθρο 49). 

Τέλος, το Κεφάλαιο Η΄ (άρθρα 50 έως 68) ρυθµίζει εκ νέου το νοµοθετικό

πλαίσιο των Ειδικών Λογαριασµών Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.).

Το Μέρος Δεύτερο (άρθρα 69 έως 89) ρυθµίζει άλλα ζητήµατα αρµοδιότη-

τας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και θρησκευµάτων. Το άρθρο 69 α-

φορά σε θέµατα έρευνας, το άρθρο 70 επανακαθορίζει ρυθµίσεις πρωτοβάθ-

µιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, καταργώντας, µεταξύ άλλων, την α-

ναγραφή της διαγωγής των µαθητών στους τίτλους σπουδών της δευτερο-

βάθµιας εκπαίδευσης, ενώ τα άρθρα 71 και 72 τροποποιούν διατάξεις της

νοµοθεσίας για τα ιδιωτικά σχολεία και τα ιδιωτικά επαγγελµατικά εκπαι-

δευτήρια. Ακόµη, ρυθµίζονται ζητήµατα ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης (άρ-

θρο 73), εισαγωγής στην τριτοβάθµια εκπαίδευση (άρθρο 74), και προσωπι-

κού των Α.Ε.Ι. (άρθρο 76), ιδρύεται Πολυτεχνική Σχολή στο Πανεπιστήµιο

Αιγαίου (άρθρο 75), συνιστάται στο Πάντειο Πανεπιστήµιο Δικαστικό Γρα-

φείο του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους (άρθρο 77), συνιστώνται η Εθνι-

κή Επιτροπή και η Τεχνική Επιτροπή Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κα-

τάρτισης (άρθρο 79) και τροποποιούνται διατάξεις για την αναγνώριση ε-

παγγελµατικών προσόντων (άρθρο 80). Με το άρθρο 81 ρυθµίζονται εκ νέου

θέµατα του Ιδρύµατος Κρατικών Υποτροφιών, και µε τα άρθρα 82 και 83 τρο-

ποποιούνται διάφορες επιµέρους διατάξεις εκπαιδευτικής πολιτικής. Τα άρ-

θρα 84 έως 87 περιέχουν τελικές και µεταβατικές διατάξεις και το άρθρο 89

ορίζει την έναρξη ισχύος του προτεινόµενου νόµου.
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ΙΙ. Παρατηρήσεις επί των άρθρων του νοµοσχεδίου

1. Επί του άρθρου 3

Συµφώνως προς το άρθρο 3 παρ. 1, το ακαδηµαϊκό άσυλο αναγνωρίζεται

για την προστασία των δηµοκρατικών αξιών και των ακαδηµαϊκών ελευθε-

ριών, ιδίως µάλιστα της ελεύθερης διακίνησης ιδεών και της ακώλυτης ά-

σκησης του δικαιώµατος σε γνώση και µάθηση. Τα εν λόγω δικαιώµατα κα-

τοχυρώνονται στο άρθρο 16 του Συντάγµατος. Παραλλήλως, κατά το άρθρο

5 παρ. 2 του Συντάγµατος, όσοι βρίσκονται στην Ελληνική Επικράτεια απο-

λαύουν απόλυτης προστασίας της ζωής, της τιµής και της ελευθερίας τους.

Εξ άλλου, κατά το άρθρο 25 παρ. 1 του Συντάγµατος, όλα τα κρατικά όργα-

να οφείλουν να διασφαλίζουν την ανεµπόδιστη και αποτελεσµατική άσκηση

των συνταγµατικών δικαιωµάτων και των αρχών του κοινωνικού κράτους δι-

καίου.

Συµφώνως προς τις ανωτέρω συνταγµατικές διατάξεις, η παροχή έννο-

µης προστασίας στη ζωή και την προσωπική ασφάλεια δεν επαφίεται στη

διακριτική ευχέρεια του κράτους, αλλά αποτελεί υποχρέωσή του, ενώ ανή-

κει καταρχήν στον νοµοθέτη η διάρθρωση του συστήµατος προστασίας κατά

τρόπο ώστε να διασφαλίζεται η ανεµπόδιστη και αποτελεσµατική άσκηση ό-

λων των συνταγµατικών δικαιωµάτων και η τήρηση των αρχών του κράτους

δικαίου.

Στην προκείµενη περίπτωση, µε την προτεινόµενη ρύθµιση της δεύτερης

παραγράφου του άρθρου 3, η αυτεπάγγελτη επέµβαση της δηµόσιας δύνα-

µης σε χώρους των Α.Ε.Ι. επιτρέπεται µόνο σε περιπτώσεις κακουργηµάτων

και εγκληµάτων κατά της ζωής. Προβληµατισµός µπορεί κατά τούτο να ε-

γερθεί σχετικά µε την παροχή αποτελεσµατικής προστασίας κατά άλλων ε-

γκληµάτων, ιδίως αυτόφωρων. Τέλος, σηµειώνεται ότι η διάκριση µεταξύ

των εγκληµάτων κατά της ζωής και των εγκληµάτων κατά της σωµατικής α-

κεραιότητας είναι ενίοτε δυσχερώς διαγνώσιµη κατά τον χρόνο τέλεσής

τους.

2. Επί του άρθρου 18

Το νοµοσχέδιο προβλέπει τη γενικευµένη συµµετοχή εκπροσώπων των

φοιτητών στα όργανα διοίκησης του Πανεπιστηµίου. Ειδικώς, το άρθρο 18

παρ. 2 ορίζει ότι σε Σχολές µε ένα µόνο Τµήµα η Κοσµητεία αποτελείται από

τον Κοσµήτορα, από τρία εκλεγµένα µέλη ΔΕΠ, από δύο εκπροσώπους των

φοιτητών και από τρεις εκπροσώπους µελών Ε.Ε.Π., Ε.Δ.Ι.Π. και Ε.Τ.Ε.Π.. 

Κατά την άποψη που κράτησε στη νοµολογία, η συµµετοχή εκπροσώπων

των φοιτητών σε όργανα Α.Ε.Ι. είναι σύµφωνη µε την αρχή της πλήρους αυ-
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τοδιοίκησης  (ΑΕΔ 30/85, βλ. και ΟλΣτΕ 2923/1987, 1731/1986,  2810/1984).

Κατά τη νοµολογία αυτή, ο κοινός νοµοθέτης έχει τη δυνατότητα να  καθο-

ρίσει τον τρόπον εκπροσώπησης των τριών βασικών παραγόντων, ήτοι του

κυρίου διδακτικού (καθηγητικού προσωπικού), του λοιπού (βοηθητικού) διδα-

κτικού ερευνητικού προσωπικού και των φοιτητών. Υπό το φως πάντως των

διαφορών λειτουργίας, αρµοδιότητος και αποστολής, η ποσοστιαία συµµε-

τοχή καθορίζεται ανάλογα µε την λειτουργική αρµοδιότητα και τη φύση του

ρυθµιζόµενου θέµατος.

Σε αυτό το πλαίσιο, οι οργανωτικές επιλογές του νοµοθέτη οφείλουν να

στοιχούν προς τον βασικό σκοπό της ανώτατης εκπαίδευσης, ο οποίος κατά

τη νοµολογία συνίσταται στην προαγωγή και µετάδοση της επιστηµονικής

γνώσης µε την έρευνα και τη διδασκαλία, και να λαµβάνουν υπόψη τον ρόλο

του κύριου διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού, «τα µέλη του οποίου α-

ναγνωρίζονται ως δηµόσιοι λειτουργοί, τελούντες υπό ιδιαίτερο προστατευ-

τικό καθεστώς εγγυώµενο την προσωπική και λειτουργική τους ανεξαρτη-

σία, εκλέγονται δε από πανεπιστηµιακά όργανα µε ακαδηµαϊκά κριτήρια που

εξασφαλίζουν την ανάδειξη άξιων επιστηµόνων ως πανεπιστηµιακών διδα-

σκάλων» (ΟλΣτΕ 1469/2016).

Κατά τούτο, γεννάται προβληµατισµός εάν είναι κατά το Σύνταγµα επι-

τρεπτή η µειοψηφική συµµετοχή του κύριου διδακτικού και ερευνητικού

προσωπικού σε όργανα, όπως η Κοσµητεία µονοτµηµατικής Σχολής, καθώς

και εάν εν γένει θα όφειλε η ρύθµιση της ειδικότερης συµµετοχής των φοι-

τητών να συναρτάται µε τον χαρακτήρα των εκάστοτε ασκούµενων αρµο-

διοτήτων.

3. Επί του άρθρου 49 παρ. 9

Οι Καθηγητές των Α.Ε.Ι µπορούν να είναι πλήρους απασχόλησης ή µερι-

κής απασχόλησης (άρθρο 23 του ν. 4009/2011). Χρήζει, εποµένως, διευκρί-

νισης η απαίτηση να είναι τα εκ Καθηγητών µέλη του Ακαδηµαϊκού Συµβου-

λίου Ανώτατης Εκπαίδευσης και Έρευνας (Α.Σ.Α.Ε.Ε.) πλήρους και αποκλει-

στικής απασχόλησης.

4. Επί του άρθρου 82

Σύµφωνα µε το άρθρο 82 παρ. 10 του νοµοσχεδίου, προγράµµατα σπου-

δών πρώτου κύκλου µπορούν να διοργανώνονται σε ξένη γλώσσα κατ’ εξαί-

ρεση, και αποκλειστικώς σε συνεργασία µε το Διεθνές Πανεπιστήµιο της Ελ-

λάδος. 
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Παρατηρείται ότι η κατά το άρθρο 16 παρ. 2 του Συντάγµατος αποστολή

των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων και η πλήρης αυτοδιοίκησή τους

περιλαµβάνουν την ικανότητα αυτοδύναµης οργάνωσης κύκλου σπουδών,

χωρίς, ευνοήτως, να αποκλείεται η συνεργασία µε άλλα ιδρύµατα και η νο-

µοθετική ενθάρρυνση τέτοιας συνεργασίας. Περαιτέρω, ενόψει της συνταγ-

µατικής αποστολής των Α.Ε.Ι., σηµειώνεται ότι από την αιτιολογική έκθεση

δεν προκύπτει η αναγκαιότητα χαρακτηρισµού τέτοιων προγραµµάτων ως ε-

ξαιρετικών, και δη στις περιπτώσεις κατά τις οποίες η χρήση ξένης γλώσσας

αφορά µόνο σε µέρος του κύκλου σπουδών.

Αθήνα 28 Ιουλίου 2017

Ο εισηγητής

Νικόλαος Παπασπύρου

Λέκτορας της Νοµικής Σχολής 

του Πανεπιστηµίου Αθηνών

Ο Προϊστάµενος του Α΄ Τµήµατος

Νοµοτεχνικής Επεξεργασίας

Ξενοφών Παπαρρηγόπουλος

Αναπληρωτής Καθηγητής 

του Πανεπιστηµίου Πελοποννήσου

Ο Προϊστάµενος της Α΄ Διεύθυνσης    

Επιστηµονικών Μελετών 

Αντώνης Παντελής 

Καθηγητής της Νοµικής Σχολής 

του Πανεπιστηµίου Αθηνών

Ο Πρόεδρος του Επιστηµονικού Συµβουλίου

Κώστας Μαυριάς

Οµότιµος Καθηγητής της Νοµικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Αθηνών
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