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Σχζδιο Νόμου Υπουργείου Παιδείασ και Θρθςκευμάτων: «Νζοι Ορίηοντεσ ςτα Ανϊτατα 

Εκπαιδευτικά Ιδρφματα: Ενίςχυςθ τθσ ποιότθτασ, τθσ λειτουργικότθτασ και τθσ ςφνδεςθσ των 
ΑΕΙ με τθν κοινωνία και λοιπζσ διατάξεισ». 

 
H Σφγκλθτοσ του Οικονομικοφ Πανεπιςτθμίου Ακθνϊν ςε ςυνεδρίαςι τθσ, ςτισ 10.06.2022, 
εξζταςε το υπό διαβοφλευςθ ςχζδιο νόμου του Υπουργείου Παιδείασ και Θρθςκευμάτων με 
τίτλο «Νζοι Ορίηοντεσ ςτα Ανϊτατα Εκπαιδευτικά Ιδρφματα: Ενίςχυςθ τθσ Ποιότθτασ, τθσ 
Λειτουργικότθτασ και τθσ Σφνδεςθσ των ΑΕΙ με τθν Κοινωνία και λοιπζσ διατάξεισ» και 
διαπιςτϊνει ομόφωνα τα ακόλουκα: 

 
Οργάνωςη και Λειτουργία Προγραμμάτων Πρώτου Κφκλου πουδών 
Τo νομοςχζδιο περιζχει ρυκμίςεισ που είναι κετικζσ, αφοφ προςφζρουν εναλλακτικζσ και 
ευζλικτεσ μορφζσ οργάνωςθσ των ςπουδϊν, ενιςχφοντασ τθ διεπιςτθμονικότθτα και τθν 
κινθτικότθτα των φοιτθτϊν-τριϊν. Τζτοιεσ είναι, ενδεικτικά: oι διατάξεισ για κοινά (joint 
degree) και διπλά προγράμματα ςπουδϊν και θ δυνατότθτα οργάνωςθσ προγραμμάτων 
εςωτερικισ κινθτικότθτασ προπτυχιακϊν φοιτθτϊν-τριϊν.  

 
Οργάνωςη και Λειτουργία Προγραμμάτων Δεφτερου και Σρίτου Κφκλου πουδών 
Θετικζσ, επίςθσ, κρίνονται και οι διατάξεισ που αφοροφν τα ΠΜΣ, κακότι μειϊνουν τον 
γραφειοκρατικό και διαχειριςτικό φόρτο (π.χ. εγκρίςεισ Υπουργείου Παιδείασ περί ίδρυςθσ 
και τροποποίθςισ τουσ). Επιπλζον, με τισ διατάξεισ αυτζσ διευρφνονται οι κατθγορίεσ 
διδαςκόντων, ενϊ θ δυνθτικι χριςθ (και δίχωσ ποςοςτϊςεισ) μεκόδων ςφγχρονθσ εξ 
αποςτάςεωσ εκπαίδευςθσ ςυνδράμει τθν επιδιωκόμενθ διεκνοποίθςθ των ΠΜΣ (με τθ 
ςυμμετοχι διακεκριμζνων κακθγθτϊν από ΑΕΙ τθσ αλλοδαπισ, αλλά και τθν προςζλκυςθ 
φοιτθτϊν-τριϊν από το εξωτερικό). Επίςθσ, θ κεςμοκζτθςθ των βιομθχανικϊν διδακτορικϊν 
ενιςχφει τθν ςφνδεςθ τθσ εκπαίδευςθσ και τθσ ζρευνασ με τουσ φορείσ επιχειρθματικότθτασ, 
με αμοιβαία οφζλθ. 

 
Λειτουργία Ειδικοφ Λογαριαςμοφ Κονδυλίων Ζρευνασ 
Βελτιωτικζσ κεωροφνται οι ρυκμίςεισ που αφοροφν τον ΕΛΚΕ, κακϊσ μειϊνουν  περιοριςμοφσ 
που υπιρχαν κυρίωσ ςε διαδικαςίεσ δθμοςίων ςυμβάςεων και διαχείριςθσ ΠΜΣ. Οι ρυκμίςεισ 
αυτζσ κα ιταν μεταρρυκμιςτικζσ αν αντιμετϊπιηαν με οριςτικό τρόπο κζματα 
γραφειοκρατίασ που απορρζουν από το γεγονόσ ότι ο ΕΛΚΕ εξακολουκεί να αποτελεί Φορζα 
Γενικισ Κυβζρνθςθσ. Σθμαντικζσ βελτιϊςεισ κα ςυνιςτοφςαν θ άρςθ οριςμζνων περιοριςμϊν 
ι αςαφειϊν, όπωσ θ κατανομι των αρμοδιοτιτων των οργάνων διοίκθςθσ, θ αποςαφινιςθ 
του ρόλου του εκτελεςτικοφ διευκυντι, θ αφξθςθ του χρονικοφ ορίου τθσ διάρκειασ των 
ςυμβάςεων του προςωπικοφ, και ο οριςμόσ ρεαλιςτικοφ ςτόχου για το επιδιωκόμενο 
προχπολογιςτικά δθμοςιονομικό αποτζλεςμα του ΕΛΚΕ. 
 



Άλλεσ ρυθμίςεισ 
Βελτιωτικζσ κρίνονται εν γζνει οι ρυκμίςεισ για τισ Εταιρείεσ Αξιοποίθςθσ και Διαχείριςθσ τθσ 
Περιουςίασ των ΑΕΙ, κακϊσ και για εκείνεσ που αφοροφν ςτθν οργάνωςθ και λειτουργία των 
εργαςτθρίων, των πανεπιςτθμιακϊν Ινςτιτοφτων και Κζντρων Ζρευνασ και Καινοτομίασ.  
 
Οι ρυκμίςεισ για τθν ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ και αξιοκρατίασ ςτισ διαδικαςίεσ εκλογισ και 
εξζλιξθσ μελϊν ΔΕΠ κινοφνται προσ τθν ςωςτι κατεφκυνςθ. 
 
φςτημα Διοίκηςησ ΑΕΙ 
Η Σφγκλθτοσ εκφράηει τθ διαφωνία τθσ ωσ προσ το προτεινόμενο ςφςτθμα διοίκθςθσ. 
Αναφορικά με το Συμβοφλιο Διοίκθςθσ, εντοπίηονται προβλιματα ςτο επίπεδο τθσ 
ςυγκρότθςισ του, κακϊσ και ςε εκείνο των αρμοδιοτιτων του, εγείροντασ εν τζλει  
ερωτιματα ωσ προσ τθν αποτελεςματικότθτά του.  
 
Ωσ προσ τθ ςυγκρότθςι του, θ Σφγκλθτοσ επιςθμαίνει ότι δεν διαςφαλίηεται θ 
αντιπροςωπευτικότθτα τθσ εκλογικισ διαδικαςίασ ανάδειξθσ Πρφτανθ και, επιπλζον, 
ελλοχεφει ο κίνδυνοσ επιλογισ των εξωτερικϊν μελϊν του Συμβουλίου Διοίκθςθσ με κριτιρια 
ενδεχομζνωσ αςφμβατα με το πνεφμα του νομοςχεδίου. 
 
Ωσ προσ τισ αρμοδιότθτζσ του, θ Σφγκλθτοσ κεωρεί ότι το Συμβοφλιο Διοίκθςθσ πρζπει να ζχει 
ςτρατθγικό ρόλο, όπωσ υπαγορεφεται από ανάλογεσ διεκνϊσ παραδεκτζσ καλζσ πρακτικζσ, 
και εκφράηει ςοβαρζσ επιφυλάξεισ για τθν προτεινόμενθ εμπλοκι του ςε ηθτιματα που 
άπτονται τθσ κακθμερινισ διοίκθςθσ των ΑΕΙ. 
 
Με βάςθ τα προαναφερκζντα, θ Σφγκλθτοσ διατυπϊνει τισ ζντονεσ επιφυλάξεισ τθσ όςον 
αφορά τθν αποτελεςματικότθτα τθσ λειτουργίασ του προτεινόμενου ςυςτιματοσ διοίκθςθσ. 
 
Αναφορικά με τισ εκλογικζσ διαδικαςίεσ, πρζπει να διαςφαλίηεται θ αντιπροςωπευτικότθτα 
και να αποτυπϊνεται θ βοφλθςθ του εκλογικοφ ςϊματοσ, μζςω τθσ απευκείασ εκλογισ 
Πρφτανθ (και του Πρυτανικοφ Σχιματοσ). Να ςθμειωκεί ότι με το υπό διαβοφλευςθ 
νομοςχζδιο υποβακμίηεται ο ςθμαντικόσ κεςμικόσ ρόλοσ τθσ Συγκλιτου και των 
Αντιπρυτάνεων, ενϊ οι Κοςμιτορεσ ορίηονται από το Συμβοφλιο Διοίκθςθσ, αντί να 
εκλζγονται από τισ Σχολζσ.   
 
 
Συνοψίηοντασ, θ Σφγκλθτοσ του ΟΠΑ κεωρεί ότι το νομοςχζδιο ειςάγει πολλζσ κετικζσ 
διατάξεισ που όμωσ κινδυνεφουν ν' ακυρωκοφν ςτθν πράξθ λόγω του αναποτελεςματικοφ 
ςυςτιματοσ διοίκθςθσ που επιχειρεί να κεςμοκετιςει. 
 

 


