ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ
ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ
«Συνέργειες Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών, Γεωπονικού Πανεπιστηµίου Αθηνών, Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας µε τα Τ.Ε.Ι.
Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, Παλληµνιακό Ταµείο και άλλες διατάξεις»
Ι. Γενικές Παρατηρήσεις
Α. Διά του φερόµενου προς συζήτηση και ψήφιση νοµοσχέδιο προτείνεται
η κατάργηση των ΤΕΙ Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας και η ένταξη τους
στο Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας και το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών, αντιστοίχως, εξαιρουµένων συγκεκριµένων τµηµάτων του ΤΕΙ
Στερεάς Ελλάδας που εντάσσονται στο Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας και το Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών. 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 τρία (3) Μέρη και εξήντα εννέα (69)
άρθρα, περιλαµβανοµένου του άρθρου που αφορά στην έναρξη ισχύος του
νόµου.
Το Μέρος Α΄ (άρθρα 1 έως 13) αποτελείται από τρία (3) Κεφάλαια και αφορά στην κατάργηση των ΤΕΙ Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας και την ένταξή τους σε πανεπιστηµιακά ιδρύµατα. Ειδικότερα:
Το Κεφάλαιο Α΄ (άρθρα 1 έως 6) ρυθµίζει την ένταξη του ΤΕΙ Θεσσαλίας
στο Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας. Ειδικότερα, διά του άρθρου 1 καταργείται το
ΤΕΙ Θεσσαλίας και εντάσσεται στο Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας. Διά του άρ-
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θρου 2 ορίζεται η µεταφορά του προσωπικού του ΤΕΙ στο Πανεπιστήµιο και
διά των άρθρων 3 και 4 ρυθµίζεται η ένταξη των µελών ΔΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ
στα νέα Τµήµατα. Το άρθρο 5 ρυθµίζει την ένταξη διοικητικού και λοιπού
προσωπικού. Το άρθρο 6 ρυθµίζει την ένταξη των φοιτητών στα Πανεπιστηµιακά Τµήµατα.
Αντιστοίχως, το Κεφάλαιο Β΄ (άρθρα 7 έως 12) ρυθµίζει την ένταξη του
ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών.
Ειδικότερα, διά του άρθρου 7 καταργείται το ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας και εντάσσεται στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών µε την εξαίρεση συγκεκριµένων τµηµάτων τα οποία εντάσσονται στο Πανεπιστήµιο
Θεσσαλίας και το Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών. Διά του άρθρου 8 ορίζεται η µεταφορά του προσωπικού του ΤΕΙ στα Πανεπιστήµια και διά των άρθρων 9 και 10 ρυθµίζεται η ένταξη των µελών ΔΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ στα νέα
Τµήµατα. Το άρθρο 11 ρυθµίζει την ένταξη διοικητικού και λοιπού προσωπικού. Το άρθρο 12 ρυθµίζει την ένταξη των φοιτητών στα Πανεπιστηµιακά
Τµήµατα.
Τέλος, το Κεφάλαιο Γ΄ του Μέρους Α΄ (άρθρο 13) περιέχει µεταβατικές
διατάξεις σχετικώς µε την κατάργηση των δύο ΤΕΙ και την ένταξή τους στα
οικεία Πανεπιστήµια.
Το Μέρος Β΄ (άρθρα 14 έως 24) αποτελείται από τρία (3) Κεφάλαια και αφορά στην ίδρυση νέων τµηµάτων και συναφών δοµών στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών, το Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών και
το Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας. Ειδικότερα:
Το Κεφάλαιο Α΄ (άρθρα 14 έως 18) αφορά στο Εθνικό και Καποδιστριακό
Πανεπιστήµιο Αθηνών. Διά του άρθρου 14 ιδρύεται Σχολή Αγροτικής Ανάπτυξης, Διατροφής και Αειφορίας, και διά του άρθρου 15 ιδρύονται νέα τµήµατα και ρυθµίζονται ζητήµατα σχετικά µε την εκπαιδευτική λειτουργία τους
και τη διαδικασία ανάδειξης των οργάνων διοίκησής τους. Διά του άρθρου
16 αναµορφώνεται σε επίπεδο τµηµάτων η Φιλοσοφική Σχολή και ρυθµίζονται ζητήµατα εκπαιδευτικής λειτουργίας και διοίκησης. Διά του άρθρου 17
ιδρύεται Πανεπιστηµιακό Ερευνητικό Κέντρο ως ακαδηµαϊκή µονάδα του ιδρύµατος, και µε το άρθρο 18 δηµιουργείται η Τεχνόπολη Ευρίπου στην ευρύτερη εδαφική περιφέρεια της Χαλκίδας, ως χώρος ανάπτυξης καινοτόµων
ερευνητικών, αναπτυξιακών και πολιτιστικών δοµών.
Το Κεφάλαιο Β΄ (άρθρα 19 και 20) αφορά στο Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών. Με το άρθρο 19 ιδρύονται έξι (6) νέες Σχολές, µε ταυτόχρονη κατάργηση δύο (2) υφιστάµενων Σχολών. Με το άρθρο 20 ιδρύονται νέα τµήµατα, εντάσσονται υφιστάµενα στις νέες Σχολές και ρυθµίζονται ζητήµατα
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σχετικά µε την εκπαιδευτική λειτουργία τους και τη διαδικασία ανάδειξης
των οργάνων διοίκησής τους.
Το Κεφάλαιο Γ΄ του Μέρους Β΄ (άρθρα 21 έως 24) αφορά στο Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας. Διά του άρθρου 21 ιδρύονται δύο νέες Σχολές, και διά του
άρθρου 22 ιδρύονται νέα τµήµατα, εντάσσονται υφιστάµενα στις νέες Σχολές και ρυθµίζονται ζητήµατα σχετικά µε την εκπαιδευτική λειτουργία τους
και τη διαδικασία ανάδειξης των οργάνων διοίκησής τους. Διά του άρθρου
23 ιδρύεται Πανεπιστηµιακό Ερευνητικό Κέντρο ως ακαδηµαϊκή µονάδα του
ιδρύµατος και διά του άρθρου 24 δηµιουργείται το Αβερώφειο Αγροδιατροφικό Τεχνολογικό Πάρκο Θεσσαλίας (ΑΒ.Α.ΤΕ.ΠΑ.Θ.) στην ευρύτερη εδαφική περιφέρεια της Λάρισας.
Το Μέρος Γ΄ (άρθρα 25 έως 69) αποτελείται από πέντε (5) Κεφάλαια και αφορά, ιδίως, στο Παλληµνιακό Ταµείο και σε διάφορα άλλα ζητήµατα εκπαίδευσης και έρευνας.
Το Κεφάλαιο Α΄ (άρθρα 25 έως 31) αφορά στο Παλληµνιακό Ταµείο («Ταµείο»). Ειδικότερα, διά του άρθρου 25 ιδρύεται νοµικό πρόσωπο δηµοσίου
δικαίου µε την εν λόγω επωνυµία και έδρα τη Λήµνο. Το Ταµείο καθίσταται
οιονεί καθολικός διάδοχος του καταργούµενου διά του άρθρου 31 Παλληµνιακού Σχολικού Ταµείου. Το άρθρο 26 ορίζει τον σκοπό του Ταµείου, το
άρθρο 27 τα όργανα διοίκησης και το άρθρο 28 τους πόρους του. Διά του άρθρου 29 παρέχεται η δυνατότητα σύστασης αστικής εταιρείας για την αξιοποίηση της περιουσίας του Ταµείου διά της πραγµατοποίησης παραγωγικών
δραστηριοτήτων αγροτικής και οικολογικής κατεύθυνσης. Το άρθρο 30 προβλέπει περί των αποδοχών και της αποζηµίωσης της διοίκησης και το άρθρο
31 περιέχει µεταβατικές διατάξεις.
Το Κεφάλαιο Β΄ (άρθρα 32 έως 34) περιέχει διατάξεις περί της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης. Διά του άρθρου 32 ρυθµίζονται διάφορα ειδικότερα ζητήµατα, µεταξύ των οποίων η µη δηµοσίευση της σύνθεσης της Επιτροπής για
αιτήµατα κατ’ εξαίρεση µετεγγραφών. Διά του άρθρου 33 ιδρύονται Επιτροπές ισότητας των φύλων στα ΑΕΙ και διά του άρθρου 34 συνιστάται Ακαδηµαϊκό Συµβούλιο Εκπαίδευσης και Έρευνας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
Το Κεφάλαιο Γ΄ (άρθρα 35 έως 37) περιέχει διατάξεις για την έρευνα. Το
άρθρο 35 περιέχει ρυθµίσεις για το Ελληνικό Ίδρυµα Έρευνας και Καινοτοµίας και τα άρθρα 36 και 37, περί των ερευνητικών κέντρων και των τεχνολογικών τοµέων, καθώς και περί της οικονοµικής διαχείρισής τους.
Το Κεφάλαιο Δ΄ (άρθρα 38 έως 52) περιέχει διατάξεις περί διάφορων άλλων θεµάτων αρµοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων. Συγκεκριµένως, διά του άρθρου 38 τροποποιείται σε διάφορα
σηµεία το π.δ. 18/2018 («Οργανισµός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και
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Θρησκευµάτων»). Τα άρθρα 39 και 41 ρυθµίζουν ειδικά ζητήµατα αρµοδιότητας της Γενικής Γραµµατείας Θρησκευµάτων, της Γενικής Γραµµατείας Νέας
Γενιάς και της Γενικής Γραµµατείας Διά Βίου Μάθησης, και το άρθρο 40 ζητήµατα πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. Διά του άρθρου 42
επανέρχεται καθεστώς διοικητικού ελέγχου των φροντιστηρίων και των κέντρων ξένων γλωσσών και κυρώσεων για παράβαση της νοµοθεσίας που τα
διέπει. Το άρθρο 43 θέτει προϋποθέσεις για τη διδασκαλία πρώτης ξένης
γλώσσας στα «ξένα σχολεία» του ν. 4862/1931. Διά του άρθρου 44 παρέχεται σε κατηγορίες εκπαιδευτικών δυνατότητα µετάθεσης σε περιοχή πρώτης
επιλογής. Διά του άρθρου 45 ρυθµίζονται ζητήµατα εισαγωγής φοιτητών σε
τµήµατα µουσικών σπουδών, διά του άρθρου 46 ζητήµατα του ΙΤΥΕ Διόφαντος, και διά του άρθρου 47 ζητήµατα πανεπιστηµιακών νοσοκοµείων. Διά
του άρθρου 48 συνιστάται Γραφείο Νοµικού Συµβούλου του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους στην Ακαδηµία Αθηνών. Το άρθρο 49 καταργεί τα Κέντρα Τεχνολογικής Έρευνας Θεσσαλίας, Πειραιά και Νήσων, Στερεάς Ελλάδας και Ηπείρου & Ιονίων Νήσων. Διά του άρθρου 50 µεταφέρονται οι αρµοδιότητες ελέγχου ντόπινγκ στο «ΕΚΕΦΕ Δηµόκριτος» από το κέντρο ερευνών του «ΟΑΚΑ Σπύρος Λούης». Το άρθρο 51 περιέχει ρυθµίσεις για τη Σιβιτανίδειο Δηµόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελµάτων. Διά του άρθρου 52 ρυθµίζονται ζητήµατα σχετικώς µε τη θητεία των πρυτάνεων και αντιπρυτάνεων
των ΑΕΙ.
Με το Κεφάλαιο Ε΄ του Μέρους Γ΄ (άρθρα 53 έως 69) εισάγεται νέο σύστηµα για τον διορισµό και την πρόσληψη εκπαιδευτικών και Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, διά επιλογής, υπό τον έλεγχο του Ανώτατου Συµβουλίου Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ), µε σειρά προτεραιότητας βάσει πινάκων κατάταξης (άρθρα 53 έως 67). Καθορίζεται, επίσης, η ελάχιστη αξία της αποκτώµενης ακίνητης περιουσίας πολίτη τρίτης χώρας
που αιτείται µόνιµη άδεια διαµονής επενδυτή (άρθρο 68). Τέλος, το άρθρο
69 ορίζει την έναρξη ισχύος του νόµου.
ΙΙ. Παρατηρήσεις επί των άρθρων
1. Επί των Μερών Α΄ και Β΄ (άρθρα 1 έως 24)
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, σύµ-
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φωνα 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 άλλωστε 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. Ο νόµος 2916/2001 («Διάρθρωση της ανώτατης εκπαίδευσης και ρύθµιση θεµάτων του τεχνολογικού τοµέα αυτής») όρισε ότι η ανώτατη εκπαίδευση αποτελείται από δύο παράλληλους και διακριτούς τοµείς, τον πανεπιστη-
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µιακό 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).
Η, διά του νόµου 2916/2001, ένταξη των τεχνολογικών εκπαιδευτικών ιδρυµάτων στην ανώτατη εκπαίδευση κρίθηκε από τη 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, µετα-
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βατική 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.).
Γ. Συµφώνως προς το άρθρο 16 παρ. 5 εδ. (γ) του Συντάγµατος, επιτρέπεται η συγχώνευση ή κατάτµηση ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων.
Όπως έχει επισηµανθεί και σε παλαιότερες εκθέσεις της Επιστηµονικής
Υπηρεσίας της Βουλής (βλ., την έκθεση της 31.7.2018 επί του νοµοσχεδίου
«Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων, Ιόνιο Πανεπιστήµιο και άλλες διατάξεις» - ν.
4559/2018, και την έκθεση της 23.8.2018 επί του νοµοσχεδίου «Ίδρυση Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις» - ν. 4521/2018), η διάταξη
αυτή ουδέν αναφέρει περί µετατροπής. Η έννοια της µετατροπής εισήχθη από τον κοινό νοµοθέτη 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 είχε και έχει ως περιεχόµενο την αναβάθµιση του καθεστώτος
της παρεχόµενης εκπαίδευσης και όχι 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 επιτρέπεται από το Σύνταγµα. Η µετατροπή, διά νόµου, υφιστάµενου ιδρύµατος του τεχνολογικού τοµέα σε αντίστοιχο ίδρυµα του πανεπιστηµιακού τοµέα αποτελεί εξαιρετική ρύθµιση, η οποία ευνοήτως χρήζει επαρκούς τεκµηρίωσης. Σηµειωτέον εν προκειµένω ότι, κατά την αιτιολογική έκθεση του νοµοσχεδίου, εάν τα
ΤΕΙ απλώς µετατρέπονταν σε Πανεπιστήµια, τεχνολογικά ή εφαρµοσµένων
επιστηµών, θα «διέτρεχαν το σοβαρό ενδεχόµενο να µετατραπούν σε δευτεροκλασάτα ιδρύµατα τα οποία δεν [θα] µπορούν να ανταποκριθούν ούτε
στις ανάγκες των φοιτητών ούτε στις ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας, ούτε, βέβαια, στις διεθνείς προκλήσεις και εξελίξεις που προϋποθέτουν ισχυρά
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και καινοτόµα ιδρύµατα, καλά στελεχωµένα, µε σύγχρονα προγράµµατα
σπουδών, ανοιχτά στο διεθνή περίγυρο και στις ανάγκες της χώρας και των
τοπικών κοινωνιών» (σελ. 2).
Με την µετατροπή υφιστάµενου ιδρύµατος σε πανεπιστηµιακό εξισώνονται λειτουργικώς η κατάργηση ΤΕΙ και η ταυτόχρονη ένταξή του σε Πανεπιστηµιακό ίδρυµα. Τέτοια ένταξη ευνοήτως χρήζει τεκµηρίωσης και θέσπισης κανόνων, 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 των άρθρων 53 έως 67
Με τις διατάξεις των εν λόγω άρθρων εισάγεται νέο σύστηµα για τον διορισµό και την πρόσληψη εκπαιδευτικών της πρωτοβάθµιας και της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, και µελών του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και
του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού. Η επιλογή διενεργείται µε σειρά προτεραιότητας βάσει πινάκων κατάταξης, υπό τον έλεγχο του ΑΣΕΠ.
Επισηµαίνονται συναφώς τα εξής:
Διά του ν. 3848/2010 «Αναβάθµιση του ρόλου του εκπαιδευτικού - καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές
διατάξεις» εισήχθη, ως αποκλειστική διαδικασία πλήρωσης των κενών θέσεων εκπαιδευτικών, διαγωνισµός που προκηρύσσει και διενεργεί κάθε τρία
χρόνια το ΑΣΕΠ µε προϋπόθεση επιτυχίας, τη συγκέντρωση βαθµολογικής
βάσης (άρθρα 1 και 2). Η σειρά κατάταξης προσδιορίζεται από τις µονάδες
του διαγωνισµού, ακαδηµαϊκά κριτήρια, την τυχόν πραγµατική προϋπηρεσία
των υποψηφίων και από κοινωνικά κριτήρια.
Με το άρθρο 9 παρ. 1 του εν λόγω νόµου θεσπίσθηκε µεταβατική ρύθµιση
διά της οποίας «Κατά την περίοδο έως και το σχολικό έτος 2011-2012 οι διορισµοί µόνιµων εκπαιδευτικών στην πρωτοβάθµια και τη δευτεροβάθµια εκπαίδευση γίνονται σε ποσοστό 60% από τους ισχύοντες πίνακες διοριστέων
εκπαιδευτικών του Α.Σ.Ε.Π. και σε ποσοστό 40% από τους κατά την παράγραφο 2 ενιαίους πίνακες προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών µε
πραγµατική Προϋπηρεσία. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου
Μάθησης και Θρησκευµάτων, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, µπορεί να παρατείνεται η µεταβατική περίοδος του προηγούµενου
εδαφίου έως τη διενέργεια του πρώτου διαγωνισµού του Α.Σ.Ε.Π. κατά τις
διατάξεις του παρόντος νόµου». Πράγµατι, διά διαδοχικών Υπουργικών Αποφάσεων όπως και διά νοµοθετικών διατάξεων, η ως άνω µεταβατική ρύθµιση έτυχε διαδοχικών παρατάσεων.
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Όπως έχει κριθεί συναφώς (βλ. ΣτΕ 1882/2017 επταµ.), «ο νοµοθέτης έχει
την ευχέρεια να θεσπίζει µεταβατικές διατάξεις, εφόσον κατά την κρίση του
αυτό επιβάλλεται για την οµαλή µετάβαση στην εφαρµογή νέου καθεστώτος, ιδίως µάλιστα όταν επέρχεται µεταβολή των ρυθµίσεων που αφορούν
την οργάνωση των δηµοσίων υπηρεσιών, στην οποία εντάσσεται και ο τρόπος στελέχωσής τους. Το µεταβατικό όµως καθεστώς δεν είναι συνταγµατικώς επιτρεπτό να υπερβαίνει σε διάρκεια ένα εύλογο χρονικό όριο, το οποίο
παρίσταται αναγκαίο για την ανωτέρω µετάβαση. Και τούτο, διότι η υπέρβαση αυτή αναιρεί τη βασική ρύθµιση του νόµου και αποδοµεί την εµπιστοσύνη
και τον σεβασµό των πολιτών στην έννοµη τάξη, οδηγώντας σε καταστάσεις ασύµβατες µε την αρχή του κράτους δικαίου. Η εν λόγω αρχή, ενόψει
και της διάταξης του άρθρου 25 παρ. 1 του Συντάγµατος (…) επιβάλλει τη
ρύθµιση των εννόµων σχέσεων κατά τρόπο σαφή και προβλέψιµο, αποκλείοντας τον παραµερισµό των πάγιων ρυθµίσεων του νόµου µε τη θέσπιση και
εφαρµογή µεταβατικών ή προσωρινών ρυθµίσεων, δηλαδή ρυθµίσεων εξαιρετικού χαρακτήρα, επί µακρό και απροσδιόριστο χρονικό διάστηµα (πρβλ.
ΣτΕ Ολοµ. 3578/2010, Ολοµ. 1569/2005)» (ΣτΕ 1882/2017 επταµ.).
Ως προς την εφαρµογή του ως άνω µεταβατικού συστήµατος πρόσληψης
εκπαιδευτικών έως και το σχολικό έτος 2015-2016, σηµειώνεται το Συµβούλιο της Επικρατείας την έκρινε «συνταγµατικώς ανεκτή, εφόσον συνέτρεχαν οι ακόλουθες προϋποθέσεις: α) Η λειτουργία του µεταβατικού αυτού
συστήµατος θα περιοριζόταν σε ένα εύλογο χρονικό διάστηµα έως την εφαρµογή του πάγιου συστήµατος, η προϋπόθεση δε αυτή συνέτρεχε κατά
τον ανωτέρω χρόνο, δεδοµένου ότι καθ` όλη τη διάρκεια εφαρµογής των
µεταβατικών ρυθµίσεων είχαν θεσπισθεί σηµαντικότατοι περιορισµοί στους
διορισµούς µόνιµου προσωπικού του Δηµοσίου. β) Το µεταβατικό αυτό σύστηµα στηριζόταν σε προκαθορισµένα και αντικειµενικά κριτήρια επιλογής
των προσλαµβανοµένων, δηλαδή στα κριτήρια της προϋπηρεσίας και της
βαθµολογίας πάνω από τη βάση σε διαγωνισµούς του Α.Σ.Ε.Π., τα οποία συνάδουν προς τις συνταγµατικές αρχές της ισότητας και της αξιοκρατίας. γ)
Η εφαρµογή του µεταβατικού συστήµατος δεν αφορούσε διορισµούς µονίµων εκπαιδευτικών, αλλά προσλήψεις προσωπικού µε σχέσεις ορισµένου
χρόνου, οι οποίες ήταν απολύτως αναγκαίες για λόγους δηµοσίου συµφέροντος επείγοντος χαρακτήρα, προκειµένου να διασφαλισθεί η λειτουργία
των σχολικών µονάδων µε την άµεση κάλυψη των σχετικών κενών» (ΣτΕ
4303/2015 επταµ.).
Κρίθηκε, ωστόσο, ότι «η µη εφαρµογή των παγίων ρυθµίσεων των άρθρων
1, 2, 3 και 5 του ν. 3848/2010 και η περαιτέρω εφαρµογή µεταβατικών ή προσωρινών διατάξεων δεν είναι συνταγµατικώς επιτρεπτή πέραν του σχολικού
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έτους 2018 - 2019, ως απώτατου προβλέψιµου ορίου εφαρµογής των ως άνω ρυθµίσεων. Και τούτο, διότι η πέραν του ανώτατου αυτού ορίου µη εφαρµογή των παγίων διατάξεων του νόµου για τη στελέχωση της δηµόσιας εκπαίδευσης µε µόνιµους και αναπληρωτές εκπαιδευτικούς θα αποτελούσε
πρόδηλη προσβολή της αρχής του κράτους δικαίου και θα ερχόταν σε ευθεία αντίθεση µε την αρχή της στελέχωσης των δηµοσίων υπηρεσιών µε µόνιµους υπαλλήλους, καθώς και µε τη συνταγµατική απαγόρευση της κατάχρησης σχέσεων ορισµένου χρόνου για την κάλυψη παγίων αναγκών» (ΣτΕ
1882/2017 επταµ., σκέψ. 12).
Αθήνα, 11 Ιανουαρίου 2019
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