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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ
ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ

«Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων, Ιόνιο Πανεπιστήµιο και άλλες διατάξεις»
Ι. Γενικές Παρατηρήσεις
Α. Με το φερόµενο προς συζήτηση και ψήφιση νοµοσχέδιο καταργούνται
τα ΤΕΙ Ηπείρου και Ιονίων Νήσων και εντάσσονται στο Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων και το Ιόνιο Πανεπιστήµιο, αντιστοίχως. Παραλλήλως, ρυθµίζονται διάφορα ειδικότερα ζητήµατα στους τοµείς της εκπαίδευσης και της έρευνας.
Το νοµοσχέδιο, µετά την επεξεργασία του από τη Διαρκή Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων, αποτελείται από έξι (6) Κεφάλαια και σαράντα (40) άρθρα, περιλαµβανοµένου του άρθρου που αφορά στην έναρξη ισχύος του νόµου.
Β. Το Κεφάλαιο Α΄ (άρθρα 1 έως 8) ρυθµίζει την ένταξη του ΤΕΙ Ηπείρου
στο Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων. Ειδικότερα, µε το άρθρο 1 καταργείται το ΤΕΙ
Ηπείρου και εντάσσεται στο Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων. Με το άρθρο 2 ιδρύονται τέσσερις νέες Σχολές στο Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων και ρυθµίζεται η
διαδικασία ανάδειξης των οργάνων διοίκησής τους. Με το άρθρο 3 ιδρύονται νέα Τµήµατα και ρυθµίζονται ζητήµατα σχετικά µε την εκπαιδευτική λειτουργία τους και τη διαδικασία ανάδειξης των οργάνων διοίκησής τους. Με
το άρθρο 4 ορίζεται η µεταφορά του προσωπικού του ΤΕΙ στο Πανεπιστήµιο
και η ένταξη των µελών ΔΕΠ στα νέα Τµήµατα. Το άρθρο 5 ρυθµίζει την ένταξη των φοιτητών στα Πανεπιστηµιακά Τµήµατα. Με το άρθρο 6 µετονοµάζεται το Τµήµα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας σε Τµήµα Φιλοσοφίας και ρυθµίζονται ζητήµατα οργάνωσης και λειτουργίας του. Με το
άρθρο 7 ιδρύεται Πανεπιστηµιακό Ερευνητικό Κέντρο (ΠΕΚ) υπό την επο-
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πτεία του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων. Τέλος, µε το άρθρο 8 ιδρύεται το Πρότυπο Αγροδιατροφικό Τεχνολογικό Πάρκο Ηπείρου.
Αντιστοίχως, το κεφάλαιο Β΄ (άρθρα 9 έως 14) ρυθµίζει την ένταξη του
ΤΕΙ Ιονίων Νήσων στο Ιόνιο Πανεπιστήµιο. Ειδικότερα, µε το άρθρο 9 καταργείται το ΤΕΙ Ιονίων Νήσων και εντάσσεται στο Ιόνιο Πανεπιστήµιο. Με το
άρθρο 10 ιδρύονται δύο νέες Σχολές στο Ιόνιο Πανεπιστήµιο και ρυθµίζεται
η διαδικασία ανάδειξης των οργάνων διοίκησής τους. Με το άρθρο 11 ιδρύονται νέα Τµήµατα και ρυθµίζονται ζητήµατα σχετικά µε την εκπαιδευτική λειτουργία τους και τη διαδικασία ανάδειξης των οργάνων διοίκησής
τους. Με το άρθρο 12 ορίζεται η µεταφορά του προσωπικού του ΤΕΙ στο Πανεπιστήµιο και η ένταξη των µελών ΔΕΠ στα νέα Τµήµατα. Το άρθρο 13 ρυθµίζει την ένταξη των φοιτητών στα Πανεπιστηµιακά Τµήµατα. Με το άρθρο
14 ιδρύεται Πανεπιστηµιακό Ερευνητικό Κέντρο (ΠΕΚ) υπό την εποπτεία
του Ιόνιου Πανεπιστηµίου. Τέλος, το Κεφάλαιο Γ΄ (άρθρο 15) περιέχει τελικές και καταργούµενες διατάξεις.
Το Κεφάλαιο Δ΄ (άρθρα 16 έως 30) περιέχει διατάξεις πρωτοβάθµιας, δευτεροβάθµιας και τριτοβάθµιας εκπαίδευσης. Με το άρθρο 16 επέρχονται
τροποποιήσεις του ν. 4009/2011 και ρυθµίζονται ζητήµατα, όπως µονιµοποίησης και εξέλιξης Λεκτόρων και Επίκουρων Καθηγητών, Τα άρθρα 17 και 18
επιφέρουν τροποποιήσεις σε ειδικά ζητήµατα ανώτατης εκπαίδευσης (περιλαµβανοµένης της θητείας των µονοπρόσωπων οργάνων διοίκησης των ΑΕΙ). Το άρθρο 19 εισάγει ειδικό σύστηµα εισιτήριων εξετάσεων για την εισαγωγή σπουδαστών σε ορισµένα Τµήµατα µουσικών σπουδών, ώστε να αξιοποιείται το κριτήριο της καλλιτεχνικής επάρκειας. Το άρθρο 20 αποσαφηνίζει ερµηνευτικό ζήτηµα ως προς το πεδίο εφαρµογής της παρ. 3 του άρθρου
2 του ν. 3848/2010. Με το άρθρο 21 συνιστάται δικαστικό γραφείο του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους στο Πανεπιστήµιο Πειραιώς. Το άρθρο 22 ρυθµίζει την πρακτική άσκηση φοιτητών ΑΕΙ και σπουδαστών ΙΕΚ σε σχολεία.
Το άρθρο 23 επιφέρει τροποποιήσεις στο π.δ. 79/2017 («Οργάνωση και λειτουργία νηπιαγωγείων και δηµοτικών σχολείων»).
Το άρθρο 24 ρυθµίζει ζητήµατα διδασκόµενων µαθηµάτων και ωρολογίου
προγράµµατος στο ηµερήσιο και το εσπερινό γενικό λύκειο. Τα άρθρα 25 έως 27 ρυθµίζουν ειδικά ζητήµατα επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. Το άρθρο 28 αφορά στην παροχή πιστώσεων για την πληρωµή αναπληρωτών και ωροµίσθιων εκπαιδευτικών καθώς και ειδικού εκπαιδευτικού και
βοηθητικού προσωπικού. Τέλος, µε το άρθρο 29 ρυθµίζονται θέµατα φιλοξενίας µεταναστών και προσφύγων, όπως αυτά που σχετίζονται µε τη λειτουργία των ξενώνων φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στον δήµο Ανωγείων
Κρήτης και τον δήµο Αγίων Αναργύρων Αττικής, ή µε δαπάνες σχετικές µε
τους µετανάστες.
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Με το Κεφάλαιο Ε΄ (άρθρα 30 έως 32) ρυθµίζεται η διάσπαση της Γενικής
Γραµµατείας Νέας Γενιάς και Διά Βίου Μάθησης σε Γενική Γραµµατεία Νέας
Γενιάς και σε Γενική Γραµµατεία Διά Βίου Μάθησης. Το Κεφάλαιο ΣΤ΄ (άρθρα 33 έως 40) περιέχει ρυθµίσεις για την έρευνα. Το άρθρο 33 αφορά στην
οικονοµική διαχείριση ερευνητικών προγραµµάτων των ΑΕΙ. Το άρθρο 34 περιέχει ρυθµίσεις για τα ερευνητικά και τα τεχνολογικά κέντρα. Το άρθρο 35
ρυθµίζει εκ νέου το ζήτηµα των οφειλών των καθηγητών ΑΕΙ από την άσκηση επιχειρηµατικής δραστηριότητας. Με το άρθρο 36 ορίζεται, µεταξύ άλλων, ότι η θητεία των δικαστικών λειτουργών στα πειθαρχικά όργανα της ΕΠΟ, των ΕΠΑΕ και του Διαιτητικού Δικαστηρίου Ποδοσφαίρου είναι ανανεώσιµη. Με το άρθρο 37 ρυθµίζονται ζητήµατα σχετικώς µε την οικονοµική και
άλλη επιβράβευση διακριθέντων αθλητών. Το άρθρο 38 ρυθµίζει την µετεγκατάσταση υπηρεσιών του Δήµου Ελληνικού-Αργυρούπολης και το άρθρο
39 περιέχει διατάξεις σχετικώς µε το εκπαιδευτικό προσωπικό του ΟΑΕΔ.
Τέλος, το άρθρο 40 ορίζει την έναρξη ισχύος του νόµου.
ΙΙ. Παρατηρήσεις επί των άρθρων
1. Επί των Κεφαλαίων Α΄ και Β΄ (άρθρα 1 έως 14)
Α. Ως προς το γενικό συνταγµατικό πλαίσιο που διέπει την ανώτατη εκπαίδευση, γίνεται δεκτό στη νοµολογία του Συµβουλίου της Επικρατείας ότι
«η ανώτατη εκπαίδευση, σκοπός της οποίας είναι η προαγωγή και µετάδοση
της επιστηµονικής γνώσης µε την έρευνα και τη διδασκαλία, παρέχεται από
αυτοτελή ιδρύµατα που αποτελούν νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου, σύµφωνα αφενός µε την αρχή της ακαδηµαϊκής ελευθερίας και αφετέρου την
αρχή της πλήρους αυτοδιοίκησης των ιδρυµάτων αυτών. Ειδικότερα, η αρχή
της ακαδηµαϊκής ελευθερίας, η οποία εγγυάται την αδέσµευτη επιστηµονική έρευνα και διδασκαλία, αποτελεί ατοµικό δικαίωµα του πανεπιστηµιακού
ερευνητή ή διδασκάλου, το οποίο ασκείται ως οργανωµένη δραστηριότητα
µέσα στα πλαίσια της οργάνωσης και λειτουργίας των πανεπιστηµιακών ιδρυµάτων. Η αρχή της πλήρους αυτοδιοίκησης των Α.Ε.Ι. έχει ως περιεχόµενο την εξουσία των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων να αποφασίζουν
για τις δικές τους υποθέσεις µε δικά τους όργανα, της κρατικής εποπτείας
περιοριζοµένης στην άσκηση ελέγχου νοµιµότητας επί των πράξεων των
οργάνων αυτών. Η πιο πάνω εξουσία των Α.Ε.Ι. περιορίζεται στην εφαρµογή
των κανόνων δικαίου που διέπουν την οργάνωση και τη λειτουργία τους, δεν
περιλαµβάνει όµως και το δικαίωµα της θέσπισης των σχετικών κανόνων ή
της σύµπραξης στην παραγωγή τους και, µάλιστα, κατά τρόπο δεσµευτικό
για τα όργανα που θεσπίζουν κανόνες δικαίου, πράγµα που προϋποθέτει άλ-
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λωστε δηλαδή όχι απλώς αυτοδιοίκηση αλλά αυτονοµία των εν λόγω ιδρυµάτων, η οποία δεν τους έχει παραχωρηθεί από το Σύνταγµα. (…) Με το συνταγµατικό αυτό πλαίσιο, η θέσπιση των κανόνων που διέπουν την οργάνωση και τη λειτουργία των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων ανήκει στην
αρµοδιότητα της νοµοθετικής λειτουργίας και ασκείται από τα όργανα και
µε τη διαδικασία που προβλέπει το Σύνταγµα. Κατά την άσκηση της αρµοδιότητάς του αυτής, ο νοµοθέτης διαθέτει ευρύτατα περιθώρια εξουσίας και
δεν υποχρεούται να ακολουθήσει ορισµένο οργανωτικό και λειτουργικό
πρότυπο, πρέπει, όµως, να οργανώνει τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύµατα
και να ορίζει τα πρόσωπα που µετέχουν στα πανεπιστηµιακά όργανα ενόψει
των εκάστοτε κρατουσών επιστηµονικών, οικονοµικών και κοινωνικών συνθηκών, διασφαλίζοντας, παράλληλα, την πλήρη αυτοδιοίκηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων και την ακώλυτη άσκηση της ακαδηµαϊκής ελευθερίας και επιλέγοντας ρυθµίσεις πρόσφορες για την επίτευξη των σκοπών που επιδιώκει κάθε φορά. Ενόψει αυτών και προκειµένου να συγκροτηθούν τα αρµόδια πανεπιστηµιακά όργανα, επιβάλλεται πάντοτε η επιλογή
των καταλληλότερων για την επιδίωξη του σκοπού τους προσώπων, ήτοι
προσώπων τα οποία διαθέτουν τα απαραίτητα εφόδια ώστε να µπορούν να
ανταποκριθούν στις αρµοδιότητες που ανατίθενται στα όργανα αυτά και,
κατ’ επέκταση, στην πραγµατοποίηση των σκοπών τους» (ΣτΕ 1013/2013
Ολ).
Β. Με τον νόµο 2916/2001 («Διάρθρωση της ανώτατης εκπαίδευσης και
ρύθµιση θεµάτων του τεχνολογικού τοµέα αυτής») ορίσθηκε ότι η ανώτατη
εκπαίδευση αποτελείται από δύο παράλληλους και διακριτούς τοµείς, τον
πανεπιστηµιακό τοµέα, ο οποίος περιλαµβάνει τα Πανεπιστήµια, και τον τεχνολογικό τοµέα, ο οποίος περιλαµβάνει τα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα. Σε αυτό το νέο πλαίσιο, τα τεχνολογικά εκπαιδευτικά ιδρύµατα ως
«σχολές ανώτερης βαθµίδας» καταργήθηκαν, ταυτόχρονα δε ιδρύθηκαν, µε
την ίδια ονοµασία, ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύµατα.
Υπό την αρχική νοµοθετική ρύθµιση, τα ιδρύµατα των δύο τοµέων της ανώτατης εκπαίδευσης προβλεπόταν να λειτουργούν συµπληρωµατικώς, µε
διακριτές φυσιογνωµίες και ρόλους, σκοπό και αποστολή (άρθρο 1 περ. (β)
ν. 2916/2001). Υπό το σηµερινό καθεστώς, η αποστολή των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων ορίζεται κατά τρόπο ενιαίο, προβλέπεται όµως ο
«διακριτός» ρόλος των τεχνολογικών ιδρυµάτων, τα οποία «εστιάζουν στις
εφαρµογές των σύγχρονων επιστηµών, της τεχνολογίας και των τεχνών
συνδυάζοντας την ανάπτυξη του κατάλληλου θεωρητικού υποβάθρου σπουδών µε την υψηλού επιπέδου εργαστηριακή και πρακτική άσκηση» (άρθρο 1
παρ. 2 και άρθρο 4 παρ. 2 ν. 4485/2017, αντιστοίχως).
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Η, µε τον νόµο 2916/2001, ένταξη των τεχνολογικών εκπαιδευτικών ιδρυµάτων στην ανώτατη εκπαίδευση κρίθηκε στη νοµολογία σύµφωνη µε το Σύνταγµα, µε το σκεπτικό ότι «σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν.
2916/2001 τα Τ.Ε.Ι. αποβλέπουν στην παροχή εκπαιδεύσεως, η οποία δεν έχει τα χαρακτηριστικά της ανώτερης επαγγελµατικής εκπαίδευσης, δηλαδή
απλής µετάδοσης εξειδικευµένων γνώσεων, εµπειριών και δυνατοτήτων για
την άσκηση ορισµένου επαγγέλµατος, και τούτο διότι δίδεται ιδιαίτερη έµφαση στην θεωρητική και εφαρµοσµένη επιστηµονική κατάρτιση των αποφοίτων τους και την διεξαγωγή τεχνολογικής έρευνας για την ανάπτυξη και
µεταφορά σύγχρονης τεχνολογίας και τεχνογνωσίας, προβλέπεται δυνατότητα συµµετοχής ή σύµπραξης σε προγράµµατα µεταπτυχιακών σπουδών,
παραλλήλως δε, µε την διάταξη του άρθρου 6 παρ. 6 εδ. α΄ ορίζεται µεταβατική περίοδος για την αναµόρφωση των προγραµµάτων σπουδών όλων
των Τµηµάτων των Τ.Ε.Ι. Εξ άλλου, τα νέα Τ.Ε.Ι. οργανώνονται ως ν.π.δ.δ.
µε πλήρη αυτοδιοίκηση, κατά το άρθρο 16 παρ. 5 του Συντάγµατος, µε εκπαιδευτικό προσωπικό αυξηµένων προσόντων που ασκεί το κύριο διδακτικό
και ερευνητικό έργο και απολαµβάνει των εγγυήσεων του άρθρου 16 παρ. 6
του Συντάγµατος. Για την στελέχωση των Τ.Ε.Ι. µε τις απαραίτητες για την
λειτουργία τους θέσεις κύριου διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού ο νοµοθέτης προέβλεψε την σύσταση τακτικών θέσεων καθηγητών και την µετατροπή των κενών οργανικών θέσεων καθηγητών και επικούρων καθηγητών
των προ του ν. 2916/2001 Τ.Ε.Ι. σε τακτικές θέσεις αναπληρωτών και επικούρων καθηγητών, για την οµαλή δε µετάβαση από το παλαιό στο νέο οργανωτικό καθεστώς λειτουργίας των Τ.Ε.Ι. προέβλεψε, παραλλήλως, µεταβατική περίοδο µέχρι 31.8.2008 για την µετατροπή σε τακτικές θέσεις των
προσωποπαγών θέσεων εκπαιδευτικού προσωπικού, παρέχοντας την δυνατότητα στο προ του ν. 2916/2001 εκπαιδευτικό προσωπικό των Τ.Ε.Ι., το οποίο εντάσσεται στις θέσεις αυτές και ασκεί διδακτικό-ερευνητικό έργο, να
κριθεί από εκλεκτορικά σώµατα βάσει των νέων αυξηµένων προσόντων για
να καταλάβει τακτικές θέσεις της ίδιας ή της επόµενης βαθµίδας. Υπό τα ανωτέρω δεδοµένα, µε την, δυνάµει της διατάξεως του άρθρου 1 του ν.
2916/2001, µετατροπή, δηλαδή την κατάργηση ανώτερων επαγγελµατικών
σχολών και την ταυτόχρονη ίδρυση ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων, ο
νοµοθέτης κινείται εντός του πλαισίου των διατάξεων του άρθρου 16 του
Συντάγµατος για την ανώτατη εκπαίδευση, ενώ εξ άλλου, η σχετική ρύθµιση
δεν αντίκειται στην κατά το Σύνταγµα διάκριση της ανώτατης από την ανώτερη επαγγελµατική εκπαίδευση» (ΣτΕ Γ΄ 2514/2003, µε µειοψ.).
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Γ. Συµφώνως µε το άρθρο 16 παρ. 5 εδ. (γ) του Συντάγµατος, επιτρέπεται
η συγχώνευση ή κατάτµηση ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων. Η διάταξη
αυτή ουδέν αναφέρει περί µετατροπής. Η έννοια της µετατροπής εισήχθη
για την ένταξη ανώτερων σχολών στην κατηγορία της ανώτατης εκπαίδευσης, στο ρυθµιστικό εύρος της οποίας ο συντακτικός νοµοθέτης δεν περιελάµβανε τα εν λόγω ιδρύµατα. Εποµένως, η έννοια της µετατροπής έχει,
κατά κανόνα, ως περιεχόµενο την αναβάθµιση του καθεστώτος της παρεχόµενης εκπαίδευσης και σε καµία περίπτωση την αλλοίωση της συνταγµατικής προστασίας του πανεπιστηµιακού τοµέα, τον οποίο και είχε υπόψη ο συντακτικός νοµοθέτης.
Κατά τα ανωτέρω, η µετατροπή υφιστάµενου ιδρύµατος του πανεπιστηµιακού τοµέα σε ίδρυµα του τεχνολογικού τοµέα δεν είναι επιτρεπτή κατά
το Σύνταγµα. Η µετατροπή υφιστάµενου ιδρύµατος του τεχνολογικού τοµέα σε αντίστοιχο ίδρυµα του πανεπιστηµιακού τοµέα αποτελεί εξαιρετική
ρύθµιση, η οποία ευνοήτως χρήζει επαρκούς θεµελίωσης. Σηµειωτέον εν
προκειµένω ότι, κατά την αιτιολογική έκθεση του νοµοσχεδίου, «η αυτόµατη
µετατροπή των Τ.Ε.Ι. σε πανεπιστήµια, από την άλλη πλευρά, µπορεί να δηµιουργήσει πλείστα άλλα προβλήµατα. Να αυξήσει αχρείαστα τον αριθµό
των πανεπιστηµίων, να δηµιουργήσει γνωστικές και άλλες αλληλοεπικαλύψεις µε τα υφιστάµενα πανεπιστήµια, κυρίως, όµως, να οδηγήσει σε δευτεροκλασάτα ιδρύµατα που δεν θα µπορέσουν να ανταποκριθούν ούτε στις ανάγκες των φοιτητών ούτε στις ανάγκες, κοινωνικές και παραγωγικές, της
χώρας».
Η ένταξη ΤΕΙ σε Πανεπιστηµιακό ίδρυµα εξισώνεται µε την µετατροπή του
σε πανεπιστηµιακό. Ευνοήτως, µία τέτοια ένταξη χρήζει τεκµηρίωσης και
θέσπισης κανόνων, οι οποίοι να περιλαµβάνουν την αξιολόγηση των υφιστάµενων δοµών και του διδακτικού προσωπικού του ιδρύµατος που πρόκειται
να ενταχθούν στο Πανεπιστήµιο, αλλά και ρύθµισης ως προς τον απαιτούµενο χρόνο και τις ειδικότερες διαδικασίες µετάβασης, ώστε, αφενός, να εκπληρώνεται εν τοις πράγµασι η προβλεπόµενη πανεπιστηµιακή αποστολή
και, αφετέρου, να µην µαταιώνεται η τεχνολογική ανώτατη εκπαίδευση, περιλαµβανοµένων των εφαρµοσµένων επιστηµών.
2. Επί του άρθρου 38
Με το άρθρο 38 «επιτρέπεται» η µετεγκατάσταση υπηρεσιών του Δήµου
Ελληνικού-Αργυρούπολης σε συγκεκριµένα οικοδοµικά τετράγωνα του Δήµου, µέχρι την τροποποίηση του Γενικού Πολεοδοµικού Σχεδίου και του ρυµοτοµικού σχεδίου. Ανεξαρτήτως της αδόκιµης χρήσης του όρου «επιτρέπε-
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ται», επισηµαίνεται ότι παρέκκλιση από τον εκάστοτε ισχύοντα πολεοδοµικό
σχεδιασµό πρέπει να συνάδει µε το άρθρο 24 του Συντάγµατος και, σε κάθε
περίπτωση, προϋποθέτει τη συνδροµή σχετικών πολεοδοµικών κριτηρίων.
Αθήνα, 31 Ιουλίου 2018
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