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ΔΡΩΣΗΔΙ – ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΣΟ ΚΔΙΜΔΝΟ ΓΙΑΒΟΤΛΔΤΗ
Σην πιαίζην ηεο δεκφζηαο δηαβνχιεπζεο επί ηνπ θεηκέλνπ ηνπ Υπνπξγείνπ Παηδείαο
«Δζληθή Σηξαηεγηθή γηα ηελ Αλψηαηε Δθπαίδεπζε», έρνπλ, αθελφο, δηαηππσζεί
δηάθνξεο

εξκελείεο

ηνπ

πνπ

δελ

επζηαζνχλ

ελψ,

αθεηέξνπ,

εμάγνληαη

ζπκπεξάζκαηα γηα δεηήκαηα πνπ ην θείκελν απηφ δε ζίγεη θαζφινπ. Ωο εθ ηνχηνπ θαη

γηα

απνθπγή

δεκηνπξγίαο

ιαλζαζκέλσλ

εληππψζεσλ,

πνπ

κπνξεί

λα

απνπξνζαλαηνιίζνπλ σο πξνο ηελ νπζία ηνπ δηαιφγνπ- έρνπλ ζηαρπνινγεζεί νη
ζεκαληηθφηεξεο εξσηήζεηο πνπ έρνπλ πξνθχςεη θαη παξνπζηάδνληαη καδί κε ηηο
απαληήζεηο ηνπο.
1.

Γηαηί ρξεηάδεηαη αιιαγή ηνπ Νόκνπ γηα ηα Παλεπηζηήκηα;

Γηα δχν ιφγνπο:


Καηά πξψηνλ γηα ην δηεζλέο πεξηβάιινλ: ε Αλψηαηε Δθπαίδεπζε δηεζλψο
βξίζθεηαη ζε έλα ζηαπξνδξφκη. Υπάξρνπλ πνιιά θξίζηκα εξσηήκαηα πνπ
δεηνχλ απάληεζε. Μεηαμχ απηψλ αλαθέξνληαη ελδεηθηηθά ην είδνο, ε κνξθή
ηεο γλψζεο θαη ν ηξφπνο πνπ ηελ πξνζθέξνπλ ηα Αλψηαηα Δθπαηδεπηηθά
Ιδξχκαηα (ΑΔΙ), ν ξφινο ηνπο ζηε δηεζλνπνηεκέλε νηθνλνκία, ε αλάγθε γηα
δηεζλνπνίεζε ηφζν ησλ ζπνπδψλ φζν θαη ηνπ ξφινπ ησλ Ιδξπκάησλ. Σε
πνιιέο ρψξεο ηεο Δπξψπεο (ζε 22 απφ ηηο 27 φπσο ζηε Γαιιία, ηελ
Πνξηνγαιία, ηελ Απζηξία, ηε Σνπεδία, ηε Γαιιία θ.α.) έγηλαλ θαη γίλνληαη
κεηαξξπζκίζεηο ψζηε λα αληηκεησπηζηνχλ απηά ηα δεηήκαηα. Δίλαη, επνκέλσο,
αλάγθε θαη ζηελ Διιάδα λα πξνζπαζήζνπκε λα δψζνπκε απάληεζε ζηα
δεηήκαηα απηά θαη λα δηακνξθψζνπκε ην πεξηβάιινλ εθείλν πνπ ζα επηηξέςεη
ζηα Διιεληθά ΑΔΙ λα βξνπλ ηε ζέζε ηνπο ζην λέν παγθφζκην ράξηε ηεο
Δθπαίδεπζεο θαη λα παξάζρνπλ βέβαηα ζηε λενιαία καο ζπνπδέο κε αμία.



Καηά δεχηεξνλ, γηα ιφγνπο πνπ αθνξνχλ εηδηθά ζηα ειιεληθά παλεπηζηήκηα: Ο
λφκνο 1268/82 επηηέιεζε ην ξφιν ηνπ («άλνημε» ηα παλεπηζηήκηα ζηελ
θνηλσλία, θ.ιπ.). Τν πθηζηάκελν ζεζκηθφ πιαίζην θαηαγξάθεηαη κε φιεο ηηο
αιιαγέο ζε πάλσ απφ 500 ζειίδεο θαη νη επί κέξνπο δηνξζσηηθέο θηλήζεηο δε
βνεζνχλ ην θάζε ΑΔΙ λα πξνρσξήζεη θαη λα εθπιεξψζεη ηελ απνζηνιή ηνπ.
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Δπηπιένλ, ππάξρνπλ ζηα ειιεληθά ΑΔΙ λέεο δπλάκεηο αξηζηείαο πνπ
αζθπθηηνχλ ζηελ θαηάζηαζε φπσο απηή έρεη παγησζεί/δηακνξθσζεί. Με ηε
κεηαξξχζκηζε ζέινπκε λα απειεπζεξψζνπκε θαη λα ζηεξίμνπκε ηηο δπλάκεηο
απηέο, λα δψζνπκε ψζεζε ζην αλζξψπηλν θεθάιαην, θνηηεηηθφ θαη
εξεπλεηηθφ λα αλνίμεη ην παλεπηζηήκην ζηελ θνηλσλία θαη ην δηεζλή ρψξν.
Τέινο, έρνπλ ήδε πεξάζεη ζρεδφλ 30 ρξφληα απφ ηελ πξνεγνχκελε ζεζκηθή
αιιαγή επξείαο θιίκαθαο (Ν.1268/82) πνπ θαζφξηζε ηελ πνξεία ηνπ ειιεληθνχ
παλεπηζηεκίνπ πξνο ηνλ 21ν αηψλα. Σηε λέα ρηιηεηία απαηηείηαη θαηλνχξγην
ζεζκηθφ πιαίζην πνπ ζα αλαπξνζαξκφζεη ηα ΑΔΙ ζηε λέα πξαγκαηηθφηεηα.
2.

Γηαηί ηώξα;

Η Διιεληθή Αλψηαηε Δθπαίδεπζε, κεηά απφ κηα καθξά πεξίνδν άλαξρεο αλάπηπμεο
κε επζχλε πνπ βαξχλεη θαη ηηο πνιηηηθέο εγεζίεο, έρεη θηάζεη ζην ζεκείν φπνπ
απαηηείηαη έλαο επαλαπξνζδηνξηζκφο ηνπ ξφινπ ηεο. Τν γεγνλφο φηη ε αλάγθε απηή
ζπκπίπηεη ρξνληθά κε ηελ αλάγθε γηα επξχηεξεο αιιαγέο ζηελ Διιεληθή θνηλσλία θαη
ην Διιεληθφ θξάηνο ζπληζηά ίζσο κηα ρξήζηκε θαη νπσζδήπνηε φρη ηπραία ζχκπησζε.
- Τν γεγνλφο φηη θηάζακε ρσξίο θακηά ζηξαηεγηθή -θαη κφλν εμαηηίαο ηεο
ηθαλνπνίεζεο αηηεκάησλ- λα έρνπκε είθνζη ηέζζεξα Παλεπηζηήκηα θαη δεθαέμη ΤΔΙ,
ελψ ζχκθσλα κε ηηο δηεζλείο πξαθηηθέο θάζε ΑΔΙ πξέπεη λα αληηζηνηρεί ζε έλα
εθαηνκκχξην θαηνίθνπο,
- ην γεγνλφο φηη έρνπκε πεληαθφζηα παλεπηζηεκηαθά ηκήκαηα θαη ηκήκαηα ΤΔΙ, πνιιά
απφ ηα νπνία είηε «επαλαιακβάλνληαη» ρσξίο ιφγν είηε έρνπλ άθξσο εμεηδηθεπκέλα
αληηθείκελα,
- ην γεγνλφο φηη έρνπλ ζεζκνζεηεζεί ρσξίο θακία δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο εμαθφζηα
πεξίπνπ κεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα θαη έρνπλ ππνβιεζεί γηα έγθξηζε άιια εθαηφ
πεξίπνπ,
- ην γεγνλφο φηη ε Διιάδα έρεη ην πςειφηεξν πνζνζηφ λέσλ πνπ εηζάγνληαη ζηελ
Αλψηαηε Δθπαίδεπζε θαη ηαπηφρξνλα έλα απφ ηα ρακειφηεξα πνζνζηά ζπκπιήξσζεο
ζπνπδψλ θαη έλα απφ ηα πςειφηεξα πνζνζηά αλεξγίαο ζηελ Δπξψπε,
απνηεινχλ ελδείμεηο φηη ε κέρξη ηψξα πνξεία θαη ζηξαηεγηθή γηα ηελ Αλψηαηε
Δθπαίδεπζε ήηαλ ζε ιάζνο θαηεχζπλζε.
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Η γεληθφηεξε θξίζε πνπ αληηκεησπίδεη ε ρψξα επηβάιιεη θαη κηα εθ βάζξσλ αιιαγή
ζηελ Αλψηαηε Δθπαίδεπζε, πνπ ζα επηηξέςεη φρη κφλν λα δηνξζσζνχλ νη αδπλακίεο,
θάπνηεο

εθ ησλ

νπνίσλ

πξναλαθέξζεθαλ, αιιά

θαη

λα

δηακνξθσζνχλ

νη

πξνυπνζέζεηο ψζηε ηα ειιεληθά ΑΔΙ λα ζπκβάιινπλ ζηελ αλφξζσζε ηεο ρψξαο θαη
λα γίλνπλ αληαγσληζηηθά ζην δηεζλέο πεξηβάιινλ.
3.

ε ηη δηαθέξνπλ νη αιιαγέο πνπ πξνηείλνληαη ηώξα ζε ζρέζε κε ηηο

αιιαγέο πνπ έρνπλ επηρεηξεζεί κέρξη ζήκεξα;
Οη κέρξη ζήκεξα πξνζπάζεηεο αιιαγψλ επηθεληξψλνληαλ ζηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ
πνπ ε ίδηα ε πξνεγνχκελε λνκνζεζία αιιά θαη ε ζπλεπαθφινπζε ιεηηνπξγία ησλ
Ιδξπκάησλ

πξνθαινχζε (π.ρ.

ζχλζεζε

εθιεθηνξηθψλ

ζσκάησλ

γηα

εθινγέο

θαζεγεηψλ, ζχλζεζε εθιεθηνξηθψλ ζσκάησλ γηα εθινγέο πξπηάλεσλ θαη πξνέδξσλ,
θαζνξηζκφο αξηζκνχ εθιεθηφξσλ γηα ηηο εθινγέο θαζεγεηψλ, αξηζκφο δεκνζηεχζεσλ,
θαη γεληθφηεξα πιήξσζε πνζνηηθψλ θξηηεξίσλ γηα εθινγέο δηδαζθφλησλ ζηηο
δηάθνξεο βαζκίδεο θ.ιπ.), ρσξίο λα πξνζαξκφδεη ηελ εζσηεξηθή ιεηηνπξγία ησλ
Ιδξπκάησλ ζηε δηεζλή πξαγκαηηθφηεηα. Η πξνζέγγηζε απηή φρη κφλν δελ έιπλε
νπζηαζηηθά πξνβιήκαηα, αιιά αληίζεηα απνηεινχζε πεγή αληηπαξάζεζεο κεηαμχ ησλ
δηαθφξσλ, εζσηεξηθψλ ζην ΑΔΙ, νκάδσλ θαη εμειηζζφηαλ αλάινγα κε ηελ πξφζβαζε
πνπ είρε ε εθάζηνηε νκάδα ζηε λνκνζεηηθή εμνπζία.
Σήκεξα, επηρεηξνχκε θάηη δηαθνξεηηθφ. Πξνζπαζνχκε λα αιιάμνπκε ζπλνιηθά ηε
δνκή ηνπ ΑΔΙ κε ηξφπν ψζηε ε Πνιηηεία λα ζέηεη κελ ηνπο γεληθνχο ζηφρνπο θαη
θαηεπζχλζεηο ησλ ηδξπκάησλ αιιά ηα ίδηα ηα Ιδξχκαηα λα αλαιακβάλνπλ ηελ επζχλε
γηα ην ζχλνιν ησλ ζεκάησλ ηεο αθαδεκατθήο ιεηηνπξγίαο ηνπο. Θέινπκε έλα λφκν
πιαίζην ιηηφ θαη ζαθή. Μηιάκε, δειαδή, γηα νπζηαζηηθή αθαδεκατθή απηνηέιεηα ησλ
Παλεπηζηεκίσλ κε ηαπηφρξνλε νπζηψδε επνπηεία ηνπ θξάηνπο πνπ ζα πεξηνξίδεηαη
ζην λα αμηνινγεί πψο νη ζηξαηεγηθνί ζηφρνη ηεο ρψξαο εμππεξεηνχληαη απφ ηα
Παλεπηζηήκηα ειέγρνληαο ηηο αθαδεκατθέο δηαδηθαζίεο ζηελ είζνδν (input) θαη ηελ
έμνδν (output) θαη φρη ζηηο ελδηάκεζεο ιεπηνκέξεηέο ηνπο.
4.

Πνηα είλαη ε ζεκαληηθόηεξε αιιαγή πνπ πξνηείλεηαη όζνλ αθνξά ζηε

δηνίθεζε ησλ Ιδξπκάησλ;
Η ζεκαληηθφηεξε αιιαγή είλαη ε πηνζέηεζε ηνπ Σπκβνπιίνπ ηνπ ΑΔΙ. Τν Σπκβνχιην
απνηειεί κηα κνξθή δηνίθεζεο πνπ έρεη πηνζεηεζεί ζρεδφλ ζε φιεο ηηο ρψξεο ηεο
Δπξψπεο (π.ρ. ζηε Γαλία, Σνπεδία, Απζηξία, Διβεηία, Οιιαλδία, Γαιιία, Πνξηνγαιία
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θηι.). Παξφκνηεο κνξθέο δηνίθεζεο πθίζηαληαη θαη ζηα Παλεπηζηήκηα ηεο Ακεξηθήο,
ηεο Αζίαο θαη ηεο Απζηξαιίαο. Τν Σπκβνχιην πεξηιακβάλεη κεηαμχ ησλ κειψλ ηνπ
θαηαμησκέλα ζηελ θνηλσλία πξφζσπα πνπ κπνξνχλ λα ζπκβάιινπλ ζηελ απαξαίηεηε
αιιειεπίδξαζε ηεο θνηλσλίαο κε ην Παλεπηζηήκην θαη ην ΤΔΙ.
Με ηνλ ηξφπν απηφ, εμαζθαιίδεηαη ε παξνπζία θαη ε ζπκβνιή ηεο θνηλσλίαο ζηα ΑΔΙ.
Γίλεηαη, επίζεο, έλαο πξψηνο απνινγηζκφο ηνπ ηδξχκαηνο πξνο έλα ζψκα πνπ
πεξηιακβάλεη φρη κφλν αθαδεκατθνχο αιιά θαη κέιε ηεο θνηλσλίαο. Οη εηήζηεο
εθζέζεηο πνπ ππνβάιινληαη ηππηθά απφ ηα ΑΔΙ δελ εμαζθαιίδνπλ ζήκεξα έλαλ
νπζηαζηηθφ απνινγηζκφ.
5.

Πόζα ζα είλαη ηα κέιε ηνπ πκβνπιίνπ θαη πόζα από απηά ζα είλαη

κε Παλεπηζηεκηαθνί;
Οη δηεζλείο πξαθηηθέο πνηθίιινπλ φζνλ αθνξά ζηνλ αξηζκφ ησλ κειψλ ηνπ
ζπκβνπιίνπ, απφ πνιπκειή (π.ρ. έσο θαη 70) έσο θαη νιηγνκειή (π.ρ. έσο θαη 7). Ο
αξηζκφο ησλ κειψλ ηνπ Σπκβνπιίνπ, ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ήδε εθαξκφδεηαη ε
πξαθηηθή απηή, είλαη, ζπλήζσο, απνηέιεζκα ησλ ηνπηθψλ παξαδφζεσλ ή/θαη ηεο
αληίιεςεο γηα ηνλ ηξφπν πνπ ζα πξέπεη απηφ λα ιεηηνπξγεί. Γηα ηε ρψξ καο,
θαηαιιειφηεξε ζεσξείηαη κηα νιηγνκειήο ζχλζεζε Σπκβνπιίνπ πξνθεηκέλνπ λα είλαη
απνηειεζκαηηθή. Δπ’ απηνχ αλακέλνπκε ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο δηαβνχιεπζεο.
Υπάξρνπλ Σπκβνχιηα ζηα νπνία ηα εμσηεξηθά κέιε εθιέγνληαη, άιια ζηα νπνία
κεξηθά ηνπιάρηζηνλ εμσηεξηθά κέιε δηνξίδνληαη, άιια φπνπ ζπκκεηέρνπλ ζεζκηθνί
θνξείο ησλ ηνπηθψλ θνηλσληψλ θαη άιια φπνπ ηα εμσηεξηθά κέιε επηιέγνληαη κε
δηάθνξεο άιιεο δηαδηθαζίεο. Σην ζρέδην δηαβνχιεπζεο ζα ιάβνπκε αζθαιψο ππ’ φςηλ
καο ηελ Διιεληθή εκπεηξία (θαιή θαη θαθή), ηα απνηειέζκαηα ηεο δηαβνχιεπζεο θαη
βέβαηα ην ζπληαγκαηηθφ πιαίζην ηεο ρψξαο.
6.

Πνηα είλαη ηα επηζπκεηά ραξαθηεξηζηηθά ησλ κειώλ ηνπ πκβνπιίνπ;

Καηά ηεθκήξην, ηα κέιε ηνπ Σπκβνπιίνπ πξέπεη λα είλαη άηνκα κε επηηπρή πνξεία
ζηελ θνηλσληθή θαη επαγγεικαηηθή ηνπο δσή θαη κε εκπεηξία ζηε δηνίθεζε
νξγαληζκψλ. Δπίζεο, πξέπεη λα είλαη πλεπκαηηθνί άλζξσπνη πνπ έρνπλ αθήζεη ηε
ζθξαγίδα ηνπο ζηνλ πνιηηηζκφ ηεο ρψξαο ή αθφκε θαη δηεζλψο. Πξνεγνχκελε
εκπεηξία απφ ηελ αθαδεκατθή δσή είλαη πάληνηε ρξήζηκε. Απηφ πνπ θπξίσο ζα πξέπεη
λα δηαζθαιίδεηαη, θαηά ην κέηξν ηνπ δπλαηνχ, είλαη ηα πξφζσπα απηά λα κελ
πξνζδνθνχλ νθέιε απφ ηελ ελδερφκελε ζπκκεηνρή ηνπο ζηα Σπκβνχιηα ησλ ΑΔΙ.
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Η δηεζλήο εκπεηξία έρεη δείμεη πσο ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο πξφζσπα πνπ ζπκκεηείραλ
ζε ηέηνηα Σπκβνχιηα δελ αληαπνθξίζεθαλ ζηηο πξνζδνθίεο πνπ πξναλαθέξζεθαλ.
Τέηνηεο πεξηπηψζεηο πξέπεη λα ιεηηνπξγήζνπλ σο παξαδείγκαηα πξνο απνθπγή.
Οπσζδήπνηε, νη απφςεηο πνπ ζα δηαηππσζνχλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαβνχιεπζεο ζα
απνηειέζνπλ εμαηξεηηθά ρξήζηκν πιηθφ γηα ηε δηακφξθσζε ηεο ηειηθήο πξφηαζεο ηνπ
Υπνπξγείνπ.
7.

Πξέπεη λα ππάξρνπλ αθαδεκατθά κέιε ζε απηό ην πκβνύιην θαη αλ

λαη, απηά ζα πξέπεη λα πξνέξρνληαη από ην ίδην ην ΑΔΙ ή ελδερνκέλσο θαη
από άιια Δθπαηδεπηηθά Ιδξύκαηα;
Ναη, ζα ππάξρνπλ αθαδεκατθά κέιε, ηα νπνία ζα πξνέξρνληαη απφ ην ίδην ην ίδξπκα.
Η ζπλνιηθή ζχλζεζε ζπλδέεηαη κε ηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ Σπκβνπιίνπ.
8.

Πώο ζα επηιέγεηαη ν Πξύηαλεο/Πξόεδξνο ΣΔΙ ζηε λέα δνκή ηνπ

Παλεπηζηεκίνπ/ΣΔΙ;
Καη εδψ νη δηεζλείο πξαθηηθέο ζπγθιίλνπλ ζηε δηαδηθαζία πνπ έρεη πξνηαζεί απφ ην
Υπνπξγείν

Παηδείαο,

δειαδή,

ζε

κία

δηεζλή

πξφζθιεζε

ζηελ

νπνία

ζα

αληαπνθξίλνληαη φζνη ελδηαθέξνληαη. Θα ζπγθξνηείηαη κηα επηηξνπή πνπ ζα δηεξεπλά
ηηο ππνςεθηφηεηεο αιιά ηαπηφρξνλα ζα κπνξεί θαη λα πξνζεγγίζεη πξφζσπα πνπ ζα
είραλ ηα επηζπκεηά ραξαθηεξηζηηθά γηα λα εθδειψζνπλ ελδηαθέξνλ. Σχκθσλα κε ηε
δηεζλή πξαθηηθή πξνηείλεηαη ε δηνξγάλσζε δεκφζηαο αθξφαζεο ησλ ππνςεθίσλ απφ
ηε Σχγθιεην ή απφ νκάδα πνπ απηή ζα νξίζεη.
9.

Πνηεο ζα είλαη νη αξκνδηόηεηεο ηνπ Πξύηαλε/Πξνέδξνπ κε ην λέν

λόκν θαη ζε ηη ζα δηαθέξνπλ από απηέο πνπ είρε κέρξη ζήκεξα;
Σην λέν ζχζηεκα δηνίθεζεο ν Πξχηαλεο/Πξφεδξνο ζα είλαη ν αθαδεκατθφο εγέηεο ηνπ
Ιδξχκαηνο. ζνλ αθνξά ζηηο αθαδεκατθέο ηνπ ηθαλφηεηεο, απηέο ζα θξίλνληαη θαηά
ηε δηαδηθαζία ηεο επηινγήο ηνπ θαη ζα αληαπνθξίλνληαη ζε πςειφηαηεο πξνδηαγξαθέο
(standards). Ταπηφρξνλα ην Σπκβνχιην ζα κπνξεί λα αμηνινγεί θαη ηηο δηνηθεηηθέο ηνπ
ηθαλφηεηεο, πξάγκα πνπ ζήκεξα δελ ζπκβαίλεη.
Ο Πξχηαλεο/Πξφεδξνο δελ πξέπεη λα είλαη έλαο δηακεζνιαβεηήο πνπ πξνζπαζεί λα
εμηζνξξνπήζεη αληηζέζεηο κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ νκάδσλ ζην ίδξπκα ιακβάλνληαο
ππ΄φςηλ ηελ ηζρχ ηνπο (γηα παξάδεηγκα, νκάδσλ θαζεγεηψλ δηαθνξεηηθψλ
ηκεκάησλ, δηνηθεηηθψλ ππαιιήισλ θαη θνηηεηψλ). Τν ΑΔΙ δελ κπνξεί λα ιεηηνπξγεί
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φπσο νη άιινη θνηλσληθνί ή δηνηθεηηθνί νξγαληζκνί, π.ρ. έλαο Γήκνο, φπνπ ε
δηαηήξεζε ησλ ηζνξξνπηψλ είλαη θαζνξηζηηθήο ζεκαζίαο. Ο Πξχηαλεο/Πξφεδξνο
πξέπεη λα είλαη αθαδεκατθφο εγέηεο, λα έρεη ηζρπξέο αξκνδηφηεηεο, λα αμηνινγείηαη
δηαξθψο θαη λα νδεγεί ην ίδξπκα, ηνπ νπνίνπ εγείηαη, ζε επηηπρίεο.
10.

Ση είλαη εθείλν πνπ δεκηνπξγεί ηελ ειπίδα όηη δηαθεθξηκέλεο

πξνζσπηθόηεηεο πνπ ζπλδπάδνπλ αθαδεκατθά θαη δηνηθεηηθά πξνζόληα ζα
ελδηαθεξζνύλ

λα

δηνηθήζνπλ

σο

Πξπηάλεηο/Πξόεδξνη

έλα

Παλεπηζηήκην/ΣΔΙ ζηελ Διιάδα;
Οη επηζηήκνλεο κε ηθαλφηεηεο θαη δπλαηφηεηεο πάληνηε ελδηαθέξνληαη λα δείμνπλ ζε
ηη κπνξεί λα επηηχρνπλ. Απηφ είλαη έλα απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ επηζηεκφλσλ. Σε
θάζε πεξίπησζε, αλακέλεηαη φηη νη Πξπηάλεηο/Πξφεδξνη ζα πξνέξρνληαη είηε, θπξίσο,
απφ ην εζσηεξηθφ είηε απφ δηαθεθξηκέλνπο Έιιελεο ηεο Οκνγέλεηαο. Τν ζεκαληηθφ
είλαη φηη πξφζσπα κε ηθαλφηεηεο ζα κπνξνχλ λα δηεθδηθήζνπλ ηελ ηηκή λα δηνηθνχλ
έλα Ίδξπκα, πξάγκα πνπ έσο ζήκεξα δελ ήηαλ εθηθηφ θαη απηφ ζα γίλεηαη επ’
σθειεία ησλ ειιεληθψλ ΑΔΙ.
11.

Ση είλαη εθείλν πνπ θάλεη ηνπο Πξπηάλεηο/Πξνέδξνπο πνπ ζα

εθιέγνληαη κε ην λέν ηξόπν λα αζθνύλ απνηειεζκαηηθόηεξε δηνίθεζε από
ηε ζεκεξηλή;
Η δηεζλήο πξαθηηθή, ε νπνία πηνζεηείηαη θαη ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε, έρεη δείμεη
φηη

ε

δηαδηθαζία

εθινγήο

ησλ

Πξπηάλεσλ/Πξνέδξσλ,

κε

ηνλ

ηξφπν

πνπ

πξναλαθέξζεθε, ηνπο δίλεη ηε δπλαηφηεηα λα αλαδείμνπλ ηηο εγεηηθέο ηνπο
ηθαλφηεηεο θαη λα δηαηεξήζνπλ κηα ζρεηηθή αλεμαξηεζία απφ ηηο κνλάδεο πνπ
δηνηθνχλ ψζηε λα πεηχρνπλ θαιχηεξα απνηειέζκαηα. Δπηπιένλ ε δηαδηθαζία απηή
ζηεξείηαη ησλ δεζκεχζεσλ πειαηεηαθνχ ραξαθηήξα πνπ έρνπλ εκθηινρσξήζεη ζην
ζεκεξηλφ

ζχζηεκα

εθινγήο.

Ταπηφρξνλα,

νη

Πξπηάλεηο/Πξφεδξνη

ζα

είλαη

ππνρξεσκέλνη λα ινγνδνηνχλ θαη λα αμηνινγνχληαη, επί ηε βάζεη ζπγθεθξηκέλσλ
ζηνηρείσλ θαη δεηθηψλ, απφ ην αλψηεξν επίπεδν δηνίθεζεο ψζηε ζε θάζε πεξίπησζε
λα είλαη ππνρξεσκέλνη λα απνδεηθλχνπλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ηξφπνπ πνπ
αζθνχλ δηνίθεζε.
12.

Πνηα είλαη ε ζεκαληηθή δηαθνξά όισλ ησλ παξαπάλσ ξπζκίζεσλ ζε

ζρέζε κε απηό πνπ ηζρύεη ζήκεξα;
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Τν θαζνξηζηηθφ ζηνηρείν είλαη φηη νη αθαδεκατθέο κνλάδεο θαη ηα ηδξχκαηα ζα έρνπλ
πιένλ ζπγθεθξηκέλνπο ζηφρνπο. Οη ζηφρνη απηνί ζα είλαη κεηξήζηκνη θαη ε πνξεία
ηνπο ζα παξαθνινπζείηαη δηαξθψο. Πέξαλ ηνχηνπ, ζα ππάξρνπλ ζε φια ηα επίπεδα
δηαδηθαζίεο ειέγρνπ, πνπ δελ ζα επηηξέπνπλ ηελ απζαηξεζία ηζρπξψλ νκάδσλ ή
πξνζψπσλ κέζα ζην παλεπηζηήκην αιιά νχηε θαη ηελ απζαηξεζία ησλ νξγάλσλ
δηνίθεζεο.
13.

Πώο ζα δηακνξθσζεί ε ρξεκαηνδόηεζε ησλ ΑΔΙ;

Η δεκφζηα ρξεκαηνδφηεζε ησλ ΑΔΙ ζηελ Διιάδα ππεξβαίλεη ζεκαληηθά ηνλ
επξσπατθφ κέζν φξν σο πνζνζηφ ηνπ ΑΔΠ ρσξίο λα έρνπκε, σζηφζν, ηα αληίζηνηρα
απνηειέζκαηα. Η δεκφζηα ρξεκαηνδφηεζε φισλ ησλ ηδξπκάησλ ζα εμαθνινπζήζεη
λα γίλεηαη κε ηνπο φξνπο πνπ γίλεηαη ζήκεξα. Ωζηφζν, έλα πνζνζηφ απηήο (ην νπνίν
ζην εμσηεξηθφ πνηθίιιεη απφ 5 έσο 30%) ζα θαηαλέκεηαη βάζεη ησλ ζηφρσλ ηνπ
ηδξχκαηνο, ηνπ βαζκνχ επίηεπμήο ηνπο θαη ζπγθεθξηκέλσλ πνζνηηθψλ θαη πνηνηηθψλ
δεηθηψλ θαη θξηηεξίσλ. Πξνυπφζεζε γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε, βεβαίσο, ζα είλαη
ζπγθεθξηκέλεο, δηαθαλείο θαη αδηάβιεηεο δηαδηθαζίεο αμηνιφγεζεο θαη πηζηνπνίεζεο.
Οη ζπκθσλίεο πνπ ζα πξνθχπηνπλ ζα πξέπεη λα είλαη απνηέιεζκα ζπλαηλεηηθψλ
δηαπξαγκαηεχζεσλ κεηαμχ ησλ ζεζκηθψλ εηαίξσλ. Απνηειεί θνηλή πξαθηηθή ζε
νιφθιεξν ηνλ θφζκν ηα ΑΔΙ λα αληινχλ πξφζζεηνπο πφξνπο απφ ηξίηεο πεγέο
εζληθέο ή επξσπατθέο, δεκφζηεο ή ηδησηηθέο. Ήδε, ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο ειιεληθψλ
ηδξπκάησλ νη πξφζζεηεο ρξεκαηνδνηήζεηο απφ πεγέο φπσο νη πξναλαθεξζείζεο
ζπληζηνχλ ην 50% ηνπ ζπλφινπ ησλ εζφδσλ ηνπο. Η επηπιένλ ρξεκαηνδφηεζε ησλ
ΑΔΙ, πέξαλ ηεο δεδνκέλεο ρξεκαηνδφηεζήο ηνπο απφ ην Υπνπξγείν Παηδείαο, εληζρχεη
ην δεκφζην ραξαθηήξα ηνπο θαη ην άλνηγκά ηνπο ζηελ θνηλσλία θαη ηηο αλάγθεο ηεο.
Με ην λα δηαζπλδεζνχλ ηα ΑΔΙ κε ην αλαπηπμηαθφ πξφγξακκα ηεο ρψξαο, ζε
πεξηθεξεηαθφ θαη εζληθφ επίπεδν, αλακέλνπκε φηη ζα πξνζδψζνπλ, φζνλ αθνξά ζηελ
αλάπηπμε θαη ηελ επεκεξία, αμία ζηελ επξχηεξε ρσξνηαμηθή πεξηνρή θαη θαη’
επέθηαζε ζην ζχλνιν ηεο ρψξαο.
14.

Ση ζα γίλεη αλ ε ρξεκαηνδόηεζε δελ επαξθεί γηα λα θαιύςεη όιεο ηηο

αλάγθεο ηνπ Ιδξύκαηνο;
Οη αλάγθεο θάζε Ιδξχκαηνο θαη ε ρξεκαηνδφηεζή ηνπ ζα πξνζδηνξηζηνχλ
πξνγξακκαηηθέο

ζπκθσλίεο.

Τν

θξάηνο

ζα

αλαιακβάλεη

ηελ

κε ηηο

επζχλε

ηεο

ρξεκαηνδφηεζεο ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ ζα ζπκθσλνχληαη. Φπζηθά, ην θάζε
Ίδξπκα ζα έρεη ηελ επρέξεηα λα αλαδεηεί θαη πφξνπο απφ άιιεο πεγέο γηα λα
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αλαιακβάλεη θαη δξαζηεξηφηεηεο πέξαλ απηψλ πνπ έρνπλ ήδε ζπκθσλεζεί κε ην
θξάηνο (πξάγκα πνπ ζπκβαίλεη θαη ζήκεξα ζε νξηζκέλα ΑΔΙ). Γηα παξάδεηγκα, ζα
κπνξεί λα απνδέρεηαη εμσηεξηθέο ρξεκαηνδνηήζεηο (ρνξεγίεο) γηα θαζεγεηηθέο ζέζεηο.
Οη ρξεκαηνδνηήζεηο απηέο ζα αθνξνχλ κφλν ζηελ ίδξπζε ηεο ζέζεο θαη νη ρνξεγνί
δε ζα έρνπλ θακηά δηθαηνδνζία ζην αθαδεκατθφ κέξνο ηεο δηαδηθαζίαο νχηε θπζηθά
ζηελ εθινγή ηνπ θαζεγεηή πνπ ζα θαηαιάβεη ηε ζέζε.
15.

Απεηιείηαη ν δεκόζηνο ραξαθηήξαο ησλ ειιεληθώλ ΑΔΙ;

Ο δεκφζηνο ραξαθηήξαο ησλ ειιεληθψλ ΑΔΙ είλαη ζπληαγκαηηθά θαηνρπξσκέλνο θαη
δελ ππάξρεη νχηε ε πξφζεζε νχηε ε δπλαηφηεηα αιιαγήο ηνπ. Αληίζεηα, ν
ραξαθηήξαο απηφο εληζρχεηαη εθφζνλ, αθελφο, ηα Ιδξχκαηα ζα έρνπλ νπζηαζηηθή
δηνηθεηηθή θαη νηθνλνκηθή απηνηέιεηα ππφ ηελ νπζηψδε επνπηεία ηεο πνιηηείαο θαη
αθεηέξνπ ζα είλαη ππνρξεσκέλα λα εμεγνχλ ζηελ θνηλσλία ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο
ηνπο θαη ηηο δαπάλεο ησλ ρξεκάησλ ηνπ ειιεληθνχ ιανχ.
16.

Τπάξρεη ζθέςε γηα επηβνιή δηδάθηξσλ ζηα ΑΔΙ;

πσο πξνβιέπεη ην άξζξν 16 ηνπ Σπληάγκαηνο ε εθπαίδεπζε ζηα Αλψηαηα
Δθπαηδεπηηθά Ιδξχκαηα απνηειεί ππνρξέσζε ηνπ θξάηνπο θαη παξέρεηαη δσξεάλ.
17.

Πνηνο ζα απνθαζίδεη θαη πνηνο ζα θαζνξίδεη ηα πξνγξάκκαηα

ζπνπδώλ θαη ηηο ρνιέο ζε θάζε Ίδξπκα;
Δδψ ζα έρνπκε κία ζεκαληηθή κεηαβνιή ζηελ πθηζηάκελε θαηάζηαζε, φπνπ ηελ
ηειηθή απφθαζε παίξλεη ην Υπνπξγείν Παηδείαο ρσξίο λα αμηνινγεί ηα νπζηαζηηθά
ζηνηρεία ησλ πξνηάζεσλ, αιιά θπξίσο κε θξηηήξην ηελ ηθαλφηεηα ησλ θαζεγεηψλ ή
άιισλ παξαγφλησλ λα πείζνπλ ηελ Ηγεζία ηνπ γηα ηελ αλαγθαηφηεηα ίδξπζεο ελφο
λένπ πξνγξάκκαηνο. Με ηα λέα δεδνκέλα, ε δεκηνπξγία πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ ζα
είλαη απνθιεηζηηθή επζχλε ηνπ Ιδξχκαηνο. Γηα ην ίδην ην Ίδξπκα ζα ππάξρνπλ
αζθαιηζηηθέο δηθιείδεο, ψζηε λα κελ νδεγείηαη ζε έλαλ αηέιεησην πνιιαπιαζηαζκφ
πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ ρσξίο ηελ αληίζηνηρε δπλαηφηεηα ππνζηήξημεο κε ην
θαηάιιειν αλζξψπηλν δπλακηθφ, ηηο ππνδνκέο θαη ηα εξγαζηήξηα. Τν Σπκβνχιην, κε
βάζε ην δηαζέζηκν πξνυπνινγηζκφ, ζα έρεη ηελ επζχλε λα εμεηάζεη θαη λα
απνθαζίζεη (κε ηε γλψκε εηδηθψλ επηηξνπψλ θαη αθνχ ιάβεη ππ’ φςηλ ηηο
πηζηνπνηήζεηο ησλ πξνηεηλφκελσλ πξνγξακκάησλ) πνηα ζα είλαη ηα πξνγξάκκαηα πνπ
ζα ηεζνχλ ζε ιεηηνπξγία, ζε πνηα έθηαζε, γηα πφζν ρξνληθφ δηάζηεκα, κε πφζνπο
θνηηεηέο θαη πνηα ζα είλαη εθείλα ηα νπνία είλαη πιένλ δπζιεηηνπξγηθά.
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18.

Ση ζα γίλεη κε ηνπο αηώληνπο θνηηεηέο;

Τν θαηλφκελν ησλ ιεγφκελσλ αηψλησλ θνηηεηψλ είλαη απνηέιεζκα ηεο δηαδηθαζίαο
επηινγήο θαη εηζφδνπ ζηα ΑΔΙ , θαζψο θαη ηνπ ηξφπνπ πνπ απηά ιεηηνπξγνχλ ζήκεξα.
Σεκαληηθφ ξφιν, επίζεο, παίδεη ε εζσηεξηθή νξγάλσζε ησλ ζπνπδψλ θαη ε κε ηήξεζε
αθαδεκατθψλ πξνηχπσλ πνηφηεηαο.

ηαλ δελ ππάξρεη θακία παξαθνινχζεζε ηεο

εμέιημεο ησλ ζπνπδψλ ησλ θνηηεηψλ, παξαηεξείηαη ην θαηλφκελν απηνί λα κε δίλνπλ
ηελ απαηηνχκελε έκθαζε ζηηο ζπνπδέο ηνπο. Έηζη, κε ηελ πάξνδν ησλ ρξφλσλ είηε
παξνπζηάδνπλ αδπλακία

λα αληηκεησπίζνπλ ηηο αθαδεκατθέο απαηηήζεηο ηνπ

πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ είηε αδηαθνξία κε απνηέιεζκα λα πεξλνχλ ηα ρξφληα ρσξίο
λα αληαπνθξίλνληαη ζε απηέο. Γελ είλαη ηπραίν φηη απηφ έρεη νδεγήζεη ζηελ
κεηαηξνπή ησλ ΑΔΙ ζε εμεηαζηηθά θέληξα κε πνιιαπιέο εμεηαζηηθέο πεξηφδνπο ζηηο
νπνίεο πξνζέξρνληαη θνηηεηέο θαη ζπνπδαζηέο νη νπνίνη ρξσζηάλε πνιιά καζήκαηα
ηα νπνία έρνπλ ζπζζσξεπζεί.
Η λέα δνκή ζα επηηξέςεη ζηα ΑΔΙ λα ιεηηνπξγνχλ ζχκθσλα κε ηηο δηεζλείο
πξνδηαγξαθέο, λα παξαθνινπζνχλ ηελ πνξεία ησλ θνηηεηψλ ηνπο θαη λα ηνπο
θαζνδεγνχλ έηζη ψζηε λα κελ αθήλνπλ θελά, λα αμηνπνηνχλ ηηο δπλαηφηεηεο πνπ
ηνπο πξνζθέξεη ην Ίδξπκά ηνπο θαη λα νινθιεξψλνπλ ηηο ζπνπδέο ηνπο ζηνλ
απαηηνχκελν ρξφλν επσθεινχκελνη ηφζν νη ίδηνη φζν θαη νη νηθνγέλεηέο ηνπο.
19.

Τπάξρεη ρξνλνδηάγξακκα πινπνίεζεο ησλ πξνηεηλόκελσλ αιιαγώλ;

πσο γηα θάζε λνκνζρέδην ηνπ ΥΠΓΒΜΘ θαηαηίζεηαη παξάιιεια θαη πιήξεο
θαηάινγνο ησλ απαξαίηεησλ ελεξγεηψλ (Π.Γ., Υ.Α., θ.ιπ.), θαηαγξαθή ησλ
κεηαβαηηθψλ δηαηάμεσλ, θαζψο θαη ιεπηνκεξέο ρξνλνδηάγξακκα πινπνίεζεο θαη
εθαξκνγήο.
20.

Πώο αμηνπνηείηαη ε δηεζλήο εκπεηξία από κεγάιεο αιιαγέο ζε

εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα αλώηαηεο εθπαίδεπζεο άιισλ ρσξώλ;
Τν θείκελν δηαβνχιεπζεο είλαη απνηέιεζκα ζπζηεκαηηθήο κειέηεο ηεο ζρεηηθήο
δηεζλνχο βηβιηνγξαθίαο θαη ζηελήο ζπλεξγαζίαο κε ππνπξγνχο, πνιηηηθά θαη
δηνηθεηηθά ζηειέρε ρσξψλ ηεο ΔΔ, πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηήζεη κεγάιεο αιιαγέο,
θαζψο θαη κε δηεζλείο νξγαληζκνχο. Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη ε Γαιιία, Οιιαλδία,
Πνξηνγαιία, Γαλία, Απζηξία, Φηλιαλδία, Κχπξνο.
21.

Γηαηί πξνηείλεηαη ε θαηάξγεζε ηεο βαζκίδαο ηνπ Λέθηνξα;
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Η θαηάξγεζε απηή πξνηείλεηαη πξνθεηκέλνπ λα απινπνηεζεί ην εζσηεξηθφ ζχζηεκα.
Σηα πεξηζζφηεξα ΑΔΙ ηνπ θφζκνπ νη θχξηεο αθαδεκατθέο βαζκίδεο είλαη ηξεηο. Υπάξρεη
θαη κία ηέηαξηε ε νπνία αλαθέξεηαη, θπξίσο, ζε πξφζσπα πνπ θαιχπηνπλ
ζπγθεθξηκέλεο δηδαθηηθέο αλάγθεο πνπ δελ είλαη κφληκεο. Σήκεξα, νη αλάγθεο απηέο
θαιχπηνληαη πεξηζηαζηαθά απφ δηδάζθνληεο ηνπ ΠΓ 407/80. Η πξφβιεςε/πξφηαζε
ζην ζρέδην δηαβνχιεπζεο ζρεηηθά κε ηνπο ιέθηνξεο εμαζθαιίδεη θαιχηεξεο ζπλζήθεο
εξγαζίαο απφ απηέο ππφ ηηο νπνίεο εξγάδνληαη ζήκεξα νη δηδάζθνληεο ηνπ ΠΓ 407/80.
Οη λένη ιέθηνξεο αζθαιψο ζα κπνξνχλ λα εθπνλνχλ, εθφζνλ ην επηζπκνχλ,
εξεπλεηηθφ έξγν ην νπνίν, παξφιν πνπ δελ πξνβιέπεηαη απφ ην έξγν πνπ ηνπο
αλαηίζεηαη, ζα ηνπο βνεζήζεη λα δηεθδηθήζνπλ κία ζέζε ζην παλεπηζηήκην ζε
ελδερφκελε πξνθήξπμε ζέζεο επίθνπξνπ θαζεγεηή, ε νπνία ζα είλαη θαη ε εηζαγσγηθή
βαζκίδα Γηδαθηηθνχ θαη Δξεπλεηηθνχ Πξνζσπηθνχ (ΓΔΠ) ζηα Παλεπηζηήκηα.
22.

Ση ζα γίλεη κε ηνπο Λέθηνξεο πνπ ππεξεηνύλ ζήκεξα;

Οη Λέθηνξεο πνπ ππεξεηνχλ ζήκεξα ζηα Παλεπηζηήκηα έρνπλ εθιεγεί κε αθαδεκατθέο
δηαδηθαζίεο σο κέιε ΓΔΠ. Δπνκέλσο, φινη ζα εληαρζνχλ ζε κηα κεηαβαηηθή πεξίνδν,
θαηά ηελ νπνία ζα ηνπο δνζεί ε δπλαηφηεηα λα θξηζνχλ, φπσο ζα θξίλνληαλ κε ηα
κέρξη ζήκεξα δεδνκέλα. Γελ ζα ππάξμνπλ, φκσο, λέεο πξνθεξχμεηο ζηε βαζκίδα ηνπ
Λέθηνξα κε ηε κνξθή πνπ απηή πθίζηαηαη ζήκεξα.
23.

Γηαηί ε βαζκίδα ηνπ Δπίθνπξνπ Καζεγεηή γίλεηαη κε κόληκε;

Η βαζκίδα ηνπ Δπίθνπξνπ Καζεγεηή είλαη ε εηζαγσγηθή αθαδεκατθή βαζκίδα. Σηνπο
Δπίθνπξνπο Καζεγεηέο δίδεηαη κία πεξίνδνο θαηά ηελ νπνία αμηνινγείηαη ε απφδνζή
ηνπο θαη ε ηθαλφηεηά ηνπο.
Η κνληκνπνίεζε ζηε βαζκίδα ηνπ Δπίθνπξνπ Καζεγεηή δεκηνπξγεί ζπλζήθεο
δεκνζηνυπαιιειηθήο ζρέζεο. Υπάξρεη αλάγθε γηα ηελ νπζηαζηηθή αμηνιφγεζε ησλ
Δπίθνπξσλ Καζεγεηψλ ζην κέιινλ. Θα πξέπεη, δειαδή, κεηά απφ θάπνην ρξνληθφ
δηάζηεκα λα αμηνινγεζνχλ νπζηαζηηθά θαη είηε λα ηνπο δνζεί ε δπλαηφηεηα -ιφγσ
ηεο απφδνζήο ηνπο- λα εμειηρζνχλ θαη λα κνληκνπνηεζνχλ ζηε βαζκίδα ηνπ
Αλαπιεξσηή Καζεγεηή είηε λα απνρσξήζνπλ εθφζνλ απνδεηρζεί φηη δελ έρνπλ ηα
απαηηνχκελα πξνζφληα γηα λα εμειηρζνχλ αθαδεκατθά. Η δηαδηθαζία απηή δελ σθειεί
κφλν ην παλεπηζηήκην, ηνπο θνηηεηέο θαη ηελ έξεπλα. Ωθειεί θαη ηνπο ίδηνπο ηνπο
επηζηήκνλεο πνπ έρνπλ εθιεγεί σο Δπίθνπξνη Καζεγεηέο γηαηί ηνπο δίλεη κηα
δνθηκαζηηθή πεξίνδν, ζηελ νπνία έρνπλ ηελ επρέξεηα είηε λα δείμνπλ ηηο ηθαλφηεηέο
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ηνπο, λα εμειηρζνχλ αθαδεκατθά θαη λα κνληκνπνηεζνχλ είηε λα αληηιεθζνχλ φηη δελ
έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα ζπλερίζνπλ ζην ζπγθεθξηκέλν ίδξπκα θαη λα επηιέμνπλ θάηη
δηαθνξεηηθφ γηα ηε ζπλέρεηα ηεο θαξηέξαο ηνπο. Τνπο πξνζηαηεχεη κάιηζηα απφ κία
αζέκηηε ζρέζε εμνπζίαο: ζήκεξα πνιινί κφληκνη Δπίθνπξνη Καζεγεηέο βξίζθνληαη ζε
κία ηδηφηππε θαηάζηαζε «νκεξίαο», φπνπ, ελψ είλαη κφληκνη, είλαη ππνρξεσκέλνη
δηαξθψο ζηνπο ηεξαξρηθά αλψηεξνχο ηνπο απφ ηνπο νπνίνπο εμαξηψληαη γηα λα
εμειηρζνχλ. Δίλαη απαξάδεθην λα ππάξρεη κία ηέηνηα ζρέζε εμνπζίαο εο αεί. Η φιε
ινγηθή πνπ δηέπεη ηε ζέζε ηνπ θαζεγεηή είλαη ε αλεμαξηεζία ηνπ θαη ζε απηφ
απνζθνπεί ε λέα ξχζκηζε.
24.

Ση ζα γίλεη κε ηνπο Δπίθνπξνπο Καζεγεηέο πνπ ππεξεηνύλ ζήκεξα

ζηα παλεπηζηήκηα;
Οη Δπίθνπξνη Καζεγεηέο πνπ ππεξεηνχλ ζήκεξα, εάλ έρνπλ κνληκνπνηεζεί, ζα
εμαθνινπζήζνπλ λα δηαηεξνχλ ηε κνληκφηεηά ηνπο. Αλ δελ έρνπλ κνληκνπνηεζεί, ζα
θξηζνχλ γηα ηελ πεξαηηέξσ πνξεία ηνπο κε βάζε ηα λέα δεδνκέλα.
25.

Δίλαη δηαζθαιηζκέλνο από ηελ Πνιηηεία ν κηζζόο ησλ κειώλ ΓΔΠ θαη

ΔΠ;
Ναη, είλαη. Η πνιηηεία ζα εμαθνινπζήζεη λα πεξηιακβάλεη ζηε ρξεκαηνδφηεζε ησλ
ηδξπκάησλ ηνπο κηζζνχο ηνπ πξνζσπηθνχ. πσο πξναλαθέξζεθε, ε ρξεκαηνδφηεζε
ζα γίλεηαη αθελφο κε βάζε ζπγθεθξηκέλνπο δείθηεο πνπ αθνξνχλ ζηηο αλειαζηηθέο
δαπάλεο ηνπ Ιδξχκαηνο θαη αθεηέξνπ κε βάζε ηνπο ζηφρνπο, ηνπο νπνίνπο
επηηπγράλνπλ ηα ηδξχκαηα. Δπνκέλσο, ε αμηνιφγεζή ηνπο κπνξεί λα έρεη σο
απνηέιεζκα επηπιένλ ρξεκαηνδφηεζε ζε φινπο ηνπο ηνκείο.
Πξνηείλεηαη λα δίλεηαη ε επηινγή ζην ΑΔΙ λα απμήζεη, ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο, ηηο
ακνηβέο εθπαηδεπηηθψλ πνπ δηαθξίλνληαη θαη έρνπλ πςειέο επηδφζεηο ζε ζέκαηα
έξεπλαο ή άιια ζέκαηα πνπ ζα νξίδεη ην ίδην, κε βάζε δηαθαλείο πξνβιέςεηο ηνπ
εζσηεξηθνχ ηνπ θαλνληζκνχ θαη χζηεξα απφ εηδηθή έγθξηζε ηεο δηνίθεζεο ηνπ
ηδξχκαηνο. Θέινπκε λα δνζεί ε δπλαηφηεηα ηεο επηβξάβεπζεο ηνπ θαιχηεξνπ ρσξίο
λα εηζαγάγνπκε ηελ απζαηξεζία, ηνλ θαθψο ελλννχκελν αληαγσληζκφ θαη ηηο
πειαηεηαθέο ζρέζεηο.
26.

Γηαηί θαηαξγείηαη ν ζεζκόο ησλ δηδαζθόλησλ ΠΓ 407;
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Ο ζεζκφο ηνπ δηδάζθνληνο κε ην ΠΓ 407 ζεζκνζεηήζεθε γηα ηε δηεμαγσγή
δηδαθηηθνχ, εξεπλεηηθνχ, επηζηεκνληθνχ θαη νξγαλσηηθνχ έξγνπ απφ επηζηήκνλεο
αλαγλσξηζκέλνπ επηζηεκνληθνχ θχξνπο. Ωζηφζν, εμειίρζεθε ζε κηα δηαδηθαζία
αλάζεζεο θαηαθεξκαηηζκέλνπ έξγνπ (κε ιίγεο ψξεο δηδαζθαιίαο απφ θάζε επηιεγκέλν
επηζηήκνλα), κε κεησκέλεο απνιαβέο θαη θακία εξγαζηαθή αζθάιεηα ή πξννπηηθή.
Ταπηφρξνλα

εγθιψβηζε

ζεκαληηθφ

ηκήκα

ησλ

λέσλ

επηζηεκφλσλ

ζε

κηα

επαγγεικαηηθή ηξνρηά κε πεξηνξηζκέλεο δπλαηφηεηεο εμέιημεο θαη έζεζε ζην
επηζηεκνληθφ πεξηζψξην κεγάιε κεξίδα πνιχηηκνπ επηζηεκνληθνχ δπλακηθνχ. Η
πξνηεηλφκελε ξχζκηζε πνπ πξνβιέπεη ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ δηδάζθνληα ΠΓ 407 κε
κία κε εμειίμηκε ζέζε «εληεηαικέλνπ δηδαζθαιίαο» (ή ιέθηνξα) κε ζχκβαζε ελφο έσο
ηξηψλ εηψλ δίλεη πιένλ ηε δπλαηφηεηα ζε λένπο επηζηήκνλεο λα αθηεξσζνχλ ζηα
θαζήθνληά ηνπο κε ηθαλνπνηεηηθή ακνηβή θαη δπλαηφηεηα ιεηηνπξγίαο ζε θάπνην
βάζνο ρξφλνπ ρσξίο άγρνο.
Γηα ηε βειηίσζε ησλ πξννπηηθψλ ησλ λέσλ επηζηεκφλσλ εηζάγεηαη, επηπιένλ, ν
ζεζκφο ηνπ κεηαδηδαθηνξηθνχ ππνηξφθνπ ελψ παξάιιεια βξίζθεηαη ζε εμέιημε
πξφγξακκα ελίζρπζεο ησλ λέσλ επηζηεκφλσλ κε κεηαδηδαθηνξηθέο ππνηξνθίεο.
27.

Η ηαπηόρξνλε ππεξέηεζε ζε ειιεληθό ΑΔΙ θαη ζε ΑΔΙ μέλεο ρώξαο

ηζρύεη θαη γηα ηνπο δηδάζθνληεο ζε ειιεληθά ΑΔΙ;
Δίλαη πξνθαλέο φηη ηφζν γηα ιφγνπο ηζνλνκίαο φζν θαη γηα ιφγνπο εμσζηξέθεηαο θαη
δηεζλνπνίεζεο ησλ ειιεληθψλ ΑΔΙ ε πξνηεηλφκελε ηαπηφρξνλε ππεξέηεζε ηζρχεη,
ππφ ηηο ίδηεο πξνυπνζέζεηο, θαη γηα ηνπο δηδάζθνληεο ησλ ειιεληθψλ ΑΔΙ.
28.

Γηαηί νη δηαδηθαζίεο εμέιημεο ησλ κειώλ ΓΔΠ/ΔΠ λα είλαη «θιεηζηέο»;

Γηαπηζηψζεθε φηη ην ζεκεξηλφ θαζεζηψο ησλ «αλνηθηψλ» δηαδηθαζηψλ δελ
αμηνπνηήζεθε απφ ηα ηδξχκαηα. Δλψ νη δηαδηθαζίεο ήηαλ ζεσξεηηθά «αλνηθηέο», ζηελ
πξάμε ήηαλ θιεηζηέο. πνηνο ππεξεηεί ζε έλα ζεζκφ δηθαηνχηαη λα θξηζεί γηα ηελ
πξνζσπηθή ηνπ εμέιημε κε βάζε ακεξφιεπηα εθιεθηνξηθά ζψκαηα θαη αληηθεηκεληθέο
δηαδηθαζίεο. Δθφζνλ έρεη αξρηθά θξηζεί θαηάιιεινο αληαγσληζηηθά θαη κε αδηάβιεηεο
δηαδηθαζίεο γηα λα δηδάζθεη ζε έλα Παλεπηζηήκην, πξέπεη λα θξηζεί γηα ην αλ έρεη ηα
πξνζφληα λα αλέιζεη βαζκίδα. Σε νξηζκέλεο, κάιηζηα, πεξηπηψζεηο θαη ζε ζπλδπαζκφ
κε ηε κνληκφηεηα ησλ κειψλ ΓΔΠ/ΔΠ νη «αλνηθηέο» δηαδηθαζίεο δεκηνχξγεζαλ
πνηθίιεο ζηξεβιψζεηο. Τν λέν ζχζηεκα θξίζεσλ, πνπ ήδε έρεη ζεζπηζηεί κε ην Νφκν
3848/2010, κε δηεπξπκέλα εθιεθηνξηθά θαη κε εμσηεξηθνχο θξηηέο ζε πνιιέο
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πεξηπηψζεηο βνήζεζε ζηελ θαηεχζπλζε ηεο αμηνθξαηίαο. Έλα λέν βήκα ζα πξέπεη λα
γίλεη γηα ηελ νξηζηηθή απνδέζκεπζε ησλ θξίζεσλ απφ ηηο ζρέζεηο αιιειεμάξηεζεο
εληφο ησλ ηκεκάησλ. Απηφ κπνξεί λα επηηεπρζεί κε ηε ζπγθξφηεζε κεηθηψλ
επηηξνπψλ θξίζεο κε ζπκκεηνρή θξηηψλ απφ παλεπηζηήκηα ηεο Διιάδνο (εθηφο ηνπ
ηκήκαηνο ηνπ θξηλφκελνπ) θαη ηνπ εμσηεξηθνχ. Η ζχλζεζε κπνξεί λα δηαθνξνπνηείηαη
αλά βαζκίδα αιιά θαη αλά ίδξπκα ζην πιαίζην ησλ εζσηεξηθψλ θαλνληζκψλ ηνπ θάζε
ηδξχκαηνο. Τα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο ησλ κειψλ ΓΔΠ/ΔΠ ζα πξέπεη λα ελαξκνληζηνχλ
κε ηα δηεζλή πξφηππα θαη λα ζπκπεξηιάβνπλ ηε δηδαθηηθή ηθαλφηεηα (πνπ
πεξηιακβάλεη θαη αμηνιφγεζε ηνπ δηδαθηηθνχ έξγνπ απφ θνηηεηέο) θαη ην εξεπλεηηθφ
έξγν ησλ ππνςεθίσλ. Τν πψο ζα δηεμάγνληαη νη θξίζεηο ησλ κειψλ ΓΔΠ/ΔΠ ζα
αθνξά θαη ηε δηνίθεζε ηνπ ηδξχκαηνο θαη ζα είλαη έλαο απφ ηνπο νπζηαζηηθνχο
δείθηεο αμηνιφγεζεο ησλ αθαδεκατθψλ κνλάδσλ αιιά θαη ησλ ηδξπκάησλ ζπλνιηθά.
29.
Η

Πσο αιιάδεη ε εθπξνζώπεζε ησλ θνηηεηώλ ζηε Γηνίθεζε ησλ ΑΔΙ;
αιιαγή

ηνπ

κνληέινπ

νηθνλνκηθψλ/δηνηθεηηθψλ

Γηνίθεζεο

ιεηηνπξγηψλ

επηθεληξψλεηαη
απφ

ηηο

ζην

αθαδεκατθέο.

δηαρσξηζκφ
Η

ησλ

ζπκκεηνρή

εθπξνζψπσλ θνηηεηψλ ζην Σπκβνχιην απνηειεί κηα πνηνηηθή αλαβάζκηζε ηνπ ξφινπ
ησλ θνηηεηψλ θαζψο ζπκκεηέρνπλ ζε δηαξθείο δηαδηθαζίεο ιήςεο απνθάζεσλ θαη δελ
πεξηνξίδνληαη ζε κηα εθάπαμ ζπκκεηνρή κέζσ ησλ εθινγψλ κε αδπλακία επηξξνήο
ζηε ζπλέρεηα.
30. Πώο ζα δηακνξθσζνύλ νη ρνιέο;
Η αλαζπγθξφηεζε ησλ ηδξπκάησλ ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη θαη αλαζπγθξφηεζε
ησλ ζρνιψλ πνπ ήδε πθίζηαληαη, ίδξπζε λέσλ θ.ιπ.
31. Θα κπνξνύλ νη θνηηεηέο λα επηιέγνπλ ό,ηη καζήκαηα ζέινπλ;
Η επρέξεηα ησλ θνηηεηψλ λα αιιάδνπλ θαηεχζπλζε, λα επηιέγνπλ καζήκαηα απφ
άιια ηκήκαηα, ζρνιέο ή ηδξχκαηα δελ ζα πξέπεη λα νδεγήζεη ζε πξνγξάκκαηα
ζπνπδψλ πνπ ζα κπνξνχλ ρσξίο πεξηνξηζκνχο λα επηιέγνπλ νη θνηηεηέο. Οη ζρνιέο
θαη ην ίδξπκα ζα πξέπεη λα ζέηνπλ ηηο πξνυπνζέζεηο ψζηε ηα πξνγξάκκαηα θαη ηα
πηπρία

λα

αληαπνθξίλνληαη

ζε

πηζηνπνηεκέλα

επηζηεκνληθά

αληηθείκελα.

Οη

ζπγθεθξηκέλεο ξπζκίζεηο ζα πξέπεη λα απνθαζηζηνχλ απφ ηα ίδηα ηα ηδξχκαηα θαη ζα
κπνξνχλ λα πνηθίιινπλ.
32. Πνηνο ν ξόινο ησλ Πεξηθεξεηαθώλ πκβνπιίσλ;
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Τν Πεξηθεξεηαθφ Σπκβνχιην Αλψηαηεο Δθπαίδεπζεο ζα πξέπεη λα έρεη ξφιν
ζπληνληζκνχ φισλ ησλ κνλάδσλ εθπαίδεπζεο ζε πεξηθεξεηαθφ επίπεδν. Ωο εθ
ηνχηνπ, ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ζεζκηθνχο εθπξνζψπνπο ησλ Ιδξπκάησλ, ηεο
Πεξηθέξεηαο αιιά θαη θαηαμησκέλα κέιε ηεο θνηλσλίαο.

15

