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Κυρία Υπουργέ,
Με την επιστολή αυτή σας υποβάλλουµε τα πορίσµατα της συστηµατικής µελέτης του
νόµου στην οποία προέβη, υπό τoν συντονισµό της Κοσµήτορος, η Κοσµητεία της
Φιλοσοφικής Σχολής, δηλαδή το σύνολο των Προέδρων Τµηµάτων, αφού συνέλεξε
τις παρατηρήσεις των µελών ∆ΕΠ των 12 Τµηµάτων.
Στο κείµενό µας επισηµαίνουµε αποκλειστικά συγκεκριµένες δυσκολίες εφαρµογής
του νόµου 4009/2011.
Αποφεύγουµε κάθε αναφορά στη γενικότερη φιλοσοφία του νόµου και δεν
προβάλλουµε γενικές αντιρρήσεις. Αντίθετα, αναφερόµαστε σε συγκεκριµένα σηµεία
συγκεκριµένων άρθρων τα οποία δηµιουργούν δυσκολίες.
Έχουµε εντοπίσει δύο είδη προβληµάτων:
1) πρακτικές δυσκολίες εφαρµογής που προκύπτουν είτε από ασάφειες και κενά είτε
από αντιφάσεις µεταξύ διαφορετικών άρθρων
2) αρνητικές συνέπειες που πιστεύουµε ότι θα προκύψουν στο µέλλον από την
εφαρµογή συγκεκριµένων άρθρων ή παραγράφων του νόµου.
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Ο πίνακας που προτάσσεται δίνει µία συνοπτική και σχηµατική εικόνα αυτών των
συµπερασµάτων, τα οποία αµέσως µετά αναπτύσσονται µε την παράλληλη παράθεση
των σχετικών άρθρων ή παραγράφων του νόµου.
Ευελπιστούµε ότι οι τεκµηριωµένες αυτές παρατηρήσεις, αποτέλεσµα συστηµατικής
και ενδελεχούς µελέτης του νόµου, θα ληφθούν υπόψιν στο άµεσο µέλλον.
Με τιµή,
Η Κοσµητεία της Φιλοσοφικής Σχολής
Αµαλία Μόζερ, Κοσµήτωρ

Ελένη Καραµαλέγκου, Πρόεδρος Τµήµατος Φιλολογίας

Ελένη Μαντζουράνη, Πρόεδρος Τµήµατος Ιστορίας και Αρχαιολογίας

Γεώργιος Σπανός, Πρόεδρος Τµήµατος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας

Σπυρονικόλας Χοϊδάς, Πρόεδρος Τµήµατος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας

Μαρίκα Θωµαδάκη, Πρόεδρος Τµήµατος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας

Φρειδερίκη Μπατσαλιά, Πρόεδρος Τµήµατος Γερµανικής Γλώσσας και Φιλολογίας

Ευθυµία Πανδή-Παυλάκη, Πρόεδρος Τµήµατος Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας

Στέλλα Πριόβολου, Πρόεδρος Τµήµατος Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας

Πλάτων Μαυροµούστακος, Πρόεδρος Τµήµατος Θεατρικών Σπουδών

Νικόλαος Μαλιάρας, Πρόεδρος Τµήµατος Μουσικών Σπουδών

Φώτιος ∆ηµητρακόπουλος, Πρόεδρος Τµήµατος Σλαβικών Σπουδών

Ιωάννης Μάζης, Πρόεδρος Τµήµατος Τουρκικών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών
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ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ∆ΥΣΚΟΛΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 4009/2011
Στο κείµενο αυτό δεν διατυπώνονται ιδεολογικές διαφορές µε τη φιλοσοφία του
νόµου, αλλά επισηµαίνονται οι διατάξεις εκείνες που παρουσιάζουν αντικειµενικές
δυσκολίες εφαρµογής ή/και δηµιουργούν προβλήµατα στη λειτουργία του
Πανεπιστηµίου γενικά και ειδικότερα της Φιλοσοφικής Σχολής του ΕΚΠΑ.
Ο πίνακας που ακολουθεί δίνει µία συνοπτική εικόνα των πιο σηµαντικών από
τα προβληµατικά κατά την άποψή µας σηµεία, τα οποία αµέσως µετά αναπτύσσονται µε την παράλληλη παράθεση των σχετικών άρθρων ή παραγράφων του νόµου.
∆υσκολίες εφαρµογής

Βραχυπρόθεσµες/µεσοπρόθεσµες συνέπειες

Εξαιρετική δυσκολία/αδυναµία εφαρµογής:

Παράγοντες υποβάθµισης της ποιότητας των
σπουδών:
Η πρόταση για οργάνωση προγραµµάτων σπουδών από ολιγοµελείς επιτροπές αντί του συνόλου των ειδικών επιστηµόνων του ιδρύµατος
Η λήψη σχετικών αποφάσεων από κατά
τεκµήριο µη ειδικούς

Η καθιέρωση της Σχολής ως βασικής
ακαδηµαϊκής µονάδας
Η λειτουργία Μεταπτυχιακής Σχολής
α) ανεξάρτητης από τις προπτυχιακές
β) ενιαίας (για ολόκληρο το ίδρυµα ή µέρος του)
Η οικονοµική στήριξη της συµµετοχής ξένων
κριτών σε κρίσεις διατριβών και καθηγητών
Ο απαρέγκλιτος όρος των 13 εβδοµάδων
διδασκαλίας, ανεξάρτητα από τις εβδοµαδιαίες
ώρες διδασκαλίας

Το πλήγµα στο κύρος των δασκάλων
Η αποσύνδεση διδασκαλίας – έρευνας
Η συντοµότερη δοκιµασία και ελλιπέστερη
προετοιµασία των πανεπιστηµιακών δασκάλων
λόγω της κατάργησης της επί θητεία βαθµίδας
του λέκτορα

∆υσκολίες από ασάφειες και αντιφάσεις µεταξύ
άρθρων του νόµου
Η διατήρηση/δηµιουργία και λειτουργία των
νέου τύπου Τµηµάτων
Ο τρόπος κατάρτισης προγραµµάτων σπουδών,
ιδιαίτερα κατά τη συνεργασία δύο σχολών

Παράγοντες υποβάθµισης της αξίας των πτυχίων
Η ανισοδυναµία των πτυχίων διαφορετικών
προγραµµάτων της ίδιας σχολής και ανάλογων
προγραµµάτων διαφορετικών σχολών
Η ασάφεια σχετικά µε τα επαγγελµατικά
δικαιώµατα των αποφοίτων

Η αξιολόγηση προγραµµάτων σπουδών
Μικρότερα αλλά όχι αµελητέα προβλήµατα
λειτουργίας:

Παράγοντες δηµιουργίας ιδρυµάτων και
καθηγητών πολλών ταχυτήτων

Απουσιάζει ο καθορισµός της ελάχιστης
διδακτικής απασχόλησης των καθηγητών και η
υποχρέωση σε προπτυχιακή διδασκαλία
Αντιφάσεις στα σχετικά µε τη γνώση ξένης
γλώσσας
Η αναγκαστική παρακολούθηση συγκεκριµένης
ποσότητας µαθηµάτων στον τρίτο κύκλο

Η ανισότητα µεταξύ ιδρυµάτων ως προς τα
απαιτούµενα για κάθε βαθµίδα προσόντα
Η έλλειψη διαφάνειας στις εκλογές των
καθηγητών
Πλήγµα στην πανεπιστηµιακή έρευνα λόγω της
οργάνωσης των ιδρυµάτων αποκλειστικά βάσει
των προγραµµάτων σπουδών

Η οικονοµική επιβάρυνση του ιδρύµατος για
την υποχρεωτική διανοµή βιβλιογραφίας σε
έντυπη µορφή
Η απαίτηση ανάρτησης των παραδόσεων (όχι
µόνο σηµειώσεων) στο διαδίκτυο

Πλήγµα στη χρήση της ελληνικής γλώσσας σε
επιστηµονικά κείµενα
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ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Ο πίνακας που προηγήθηκε δείχνει ότι υπάρχουν σηµεία (τα παρατιθέµενα στην
αριστερή στήλη) τα οποία είναι αδύνατον ή πολύ δύσκολο να εφαρµοστούν. Αυτό
συµβαίνει είτε επειδή δεν λαµβάνουν υπόψη τους τις πραγµατικές συνθήκες είτε
επειδή παρουσιάζουν αντιφάσεις µε άλλα σηµεία του νόµου. Υπάρχουν επίσης άλλα
σηµεία (τα παρατιθέµενα στη δεξιά στήλη) των οποίων η εφαρµογή είναι µεν δυνατή,
αλλά θα έχει βαρύτατες επιπτώσεις στη διοίκηση και κυρίως στην εκπαιδευτική και
ερευνητική δραστηριότητα.
Τα σηµεία αυτά συγκεντρώνονται γύρω από πέντε κυρίως άξονες:
•
•
•
•
•

Τη φύση και λειτουργία των νέων Τµηµάτων/Προγραµµάτων Σπουδών στο
πλαίσιο των νέων Σχολών
Τη φύση και λειτουργία των Μεταπτυχιακών Σχολών
Το περιεχόµενο των σπουδών και τη σύνδεσή του αφενός µε την έρευνα και
αφετέρου µε την επαγγελµατική αποκατάσταση των αποφοίτων
Τη σύνθεση των σωµάτων για την κρίση µελών ∆ΕΠ και διδακτορικών
διατριβών
Τη θέση στο σύστηµα των επίκουρων καθηγητών και των υπό κατάργηση
λεκτόρων

Α. Σχολές, Τµήµατα και Προγράµµατα Σπουδών
Άρθρο 7, § 1: Κάθε ίδρυµα αποτελείται από σχολές, οι οποίες αποτελούν τις βασικές
διοικητικές και ακαδηµαϊκές µονάδες του.[...] Η σχολή συντονίζει και
εποπτεύει τη λειτουργία των προγραµµάτων σπουδών, αναθέτει την
υλοποίησή τους σε τµήµατα κατά την έννοια της επόµενης παραγράφου
και απονέµει τους αντίστοιχους τίτλους σπουδών[...]
Τεράστιες ∆υσκολίες εφαρµογής και σοβαρές Επιπτώσεις:
1. Η καθιέρωση της Σχολής ως βασικής διοικητικής και ακαδηµαϊκής
µονάδας αποτελεί πλήγµα για τη φυσιογνωµία τόσο των σπουδών όσο και
της έρευνας. Επί µέρους συνέπειες αποκαλύπτονται στα σχόλια που
ακολουθούν. Εδώ γίνεται η γενική επισήµανση ότι η ίδρυση των
Τµηµάτων µε τη σηµερινή τους µορφή µε τον νόµο 1268/1982 αποτέλεσε
σηµαντικό παράγοντα ανάπτυξης της ερευνητικής δραστηριότητας των
Πανεπιστηµίων. Σε αυτό συνετέλεσε ιδιαίτερα η καθιέρωση των Τοµέων,
οι οποίοι, λόγω της εξειδίκευσης του γνωστικού αντικειµένου, αποτελούν
κέντρα επιστηµονικής ζύµωσης και παραγωγής.
2. Στα περισσότερα πανεπιστηµιακά συστήµατα της αλλοδαπής, τα οποία
εµφανώς αποτελούν πρότυπο για τον νόµο 4009/2011, η Σχολή (School ή
Faculty) αντιστοιχεί µε το Τµήµα του δικού µας πανεπιστηµίου. Η
απόδοση άλλωστε του όρου «Τµήµα» στην Αγγλική είναι επισήµως
Faculty, όπως µπορεί να διαπιστωθεί από οποιαδήποτε ιστοσελίδα των
ελληνικών πανεπιστηµίων, ενώ του όρου «Τοµέας» είναι Department.
(Οι όροι Faculty και School χρησιµοποιούνται µε διαφορετική σχετική
ιεράρχηση σε διαφορετικές αγγλόφωνες χώρες, δηλαδή είτε µε τη Faculty
να υποδιαιρείται σε Schools, είτε αντίστροφα. Το ελληνικό πανεπιστήµιο
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έχει υιοθετήσει τη δεύτερη πρακτική. Αυτό δεν αφορά χώρες όπου ο όρος
Faculty χρησιµοποιείται µόνο για τα µέλη ∆ΕΠ).
Οι περισσότερες από τις ελληνικές πανεπιστηµιακές σχολές περιέχουν
πληθώρα επιστηµονικών αντικειµένων, τα οποία σχετίζονται µεν µεταξύ
τους, αλλά αποτελούν σαφώς διακριτούς κλάδους. Η Φιλοσοφική Σχολή
της Αθήνας, π.χ., περιλαµβάνει δώδεκα τµήµατα που καλύπτουν το σύνολο σχεδόν των ανθρωπιστικών σπουδών (φιλολογία [ελληνική και πολλών άλλων γλωσσών], γλωσσολογία, λαογραφία, ιστορία, αρχαιολογία,
φιλοσοφία, παιδαγωγική, ψυχολογία, µουσικές και θεατρικές σπουδές.
Σε Σχολές και Πανεπιστήµια αυτού του µεγέθους η πυραµιδωτή
οργάνωση είναι απαραίτητη τόσο για την ουσία της έρευνας και της
εκπαίδευσης όσο και για την διοίκηση.
3. Επισηµαίνεται ότι, ενώ σε ορισµένες χώρες (ή επιµέρους πανεπιστήµια
ορισµένων χωρών) τα Schools ή Faculties δεν υποδιαιρούνται σε
Departments, στην Ευρώπη (συµπεριλαµβανοµένης της Βρετανίας) η
συνήθης πρακτική είναι να υπάρχει αυτή η ιεράρχηση.
Άρθρο 7, § 2: [...] Το τµήµα αποτελείται από <το> σύνολο των καθηγητών της σχολής
που διδάσκουν σε ένα πρόγραµµα σπουδών.
Άρθρο 16, § 3: Οι θέσεις των καθηγητών είναι ενιαίες, ανήκουν στο ίδρυµα και
κατανέµονται και ανακατανέµονται στις σχολές προπτυχιακών σπουδών,
σύµφωνα µε τις εκπαιδευτικές ανάγκες των σχολών αυτών, µε απόφαση
της Συγκλήτου, ύστερα από εισήγηση του πρύτανη. Οι καθηγητές
µπορούν να διδάσκουν σε περισσότερα από ένα προπτυχιακά
προγράµµατα σπουδών, καθώς και σε µεταπτυχιακά και διδακτορικά
προγράµµατα και προγράµµατα δια βίου µάθησης.
Ασάφειες και αντιφάσεις:
1. Στα προγράµµατα ακόµα και τώρα υπάρχει πρόβλεψη για µαθήµατα από άλλα
τµήµατα, συχνά ως ελεύθερη επιλογή. Θα συµµετέχουν όλοι οι διδάσκοντες στη
λήψη των αποφάσεων (σχετικά µε προγράµµατα ξένα προς το γνωστικό τους
αντικείµενο);
2. Οι καθηγητές δεν θα ανήκουν σε Τµήµα, αλλά σε Σχολή. Η σύνθεση των τµηµάτων του νέου νόµου, όπως προκύπτει από αυτό και άλλα άρθρα, είναι ρευστή.
3. Η σχέση τµήµατος και προγράµµατος σπουδών δεν είναι σαφής. Από το άρθρο
αυτό προκύπτει ταύτιση των δύο. Από το άρθρο 16, § 3, π.χ. το οποίο ορίζει ότι
οι καθηγητές µπορούν να συµµετέχουν σε απεριόριστο αριθµό προγραµµάτων
σπουδών, προκύπτει (βάσει του άρθρου 7, § 2) ότι µπορούν να συµµετέχουν και
σε απεριόριστα τµήµατα. Επιπλέον, η συνέλευση του Τµήµατος έχει δικαίωµα να
προτείνει µεταπτυχιακά προγράµµατα σπουδών στην Κοσµητεία (άρθρο 10, §
6,η), αλλά, όπως φαίνεται, όχι προπτυχιακά.
Στο άρθρο 37, § 1, αντίθετα, µετά τον ορισµό του όρου "Σύγγραµµα", όπου
περιλαµβάνεται η επεξήγηση «ύστερα από την κατ' έτος έγκρισή τους από τις
συνελεύσεις των τµηµάτων», ορίζεται ότι «Ο κατάλογος των διδακτικών
συγγραµµάτων [...] συντάσσεται ύστερα από εισηγήσεις των οικείων διδασκόντων
ή υπευθύνων για καθένα από αυτά, καθώς και των λοιπών καθηγητών που
κατέχουν θέση του ιδίου ή συναφούς γνωστικού αντικειµένου µε το γνωστικό
αντικείµενο του µαθήµατος.»
Εδώ φαίνεται να υπερισχύει η µέχρι τώρα σύλληψη της έννοιας του Τµήµατος ως
ακαδηµαϊκής µονάδας µε επιστηµονική συνοχή η οποία βασίζεται στα γνωστικά
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αντικείµενα των µελών και όχι στα προγράµµατα σπουδών στα οποία τυχαίνει να
συµµετέχουν.
Συνέπειες:
4. Οι καθηγητές µπορεί να διδάσκουν µόνο σε προπτυχιακά, µόνο σε µεταπτυχιακά
ή και στα δύο είδη προγραµµάτων (αφού η απόφαση για ανάθεση µεταπτυχιακής
διδασκαλίας επαφίεται στις κοσµητείες - Άρθρο 11, § 7, εδ. δ). Επίσης δεν
ορίζεται ελάχιστος αριθµός διδακτικών ωρών. Άρα
α) δηµιουργούνται καθηγητές δύο ταχυτήτων
(i) απλοί διδάσκοντες έναντι διδασκόντων ερευνητών
(ii) διδάσκοντες µε κυµαινόµενη διδακτική απασχόληση (είναι δυνατόν
π.χ. να υπάρξουν καθηγητές µε απασχόληση δύο µόνο εβδοµαδιαίων
ωρών σε µεταπτυχιακό πρόγραµµα)
β) αποσυνδέεται η προπτυχιακή διδασκαλία από την έρευνα µε την συνακόλουθη
αναπόφευκτη πτώση ποιότητας
Οι κίνδυνοι αυτοί αυξάνονται δεδοµένου ότι, βάσει του άρθρου 23, § 1-2,
καταργείται η κατηγορία των διδασκόντων πλήρους και αποκλειστικής
απασχόλησης και οι καθηγητές πλήρους απασχόλησης δικαιούνται να έχουν
πολλά είδη άλλης απασχόλησης µε απλή ενηµέρωση προς τον κοσµήτορα.
Άρθρο 7, § 1 [...] Τα προγράµµατα σπουδών οργανώνονται ή καταργούνται µε απόφαση του πρύτανη, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση της κοσµητείας και
γνώµη της Συγκλήτου, εγκρίνεται από το Συµβούλιο και δηµοσιεύεται
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
Συνέπειες:
Η διάταξη αυτή αποδυναµώνει ακόµη περισσότερο το Τµήµα, του οποίου η
ύπαρξη δεν είναι εγγυηµένη, αλλά εξαρτάται από αποφάσεις οργάνων τα οποία
µόνο εντελώς τυχαία υπάρχει περίπτωση να έχουν κάποια σχέση µε το
γνωστικό του αντικείµενο. Η αποδυνάµωση δεν µας ανησυχεί µόνο από
διοικητική, αλλά κυρίως από ουσιαστική άποψη: µε τον τρόπο αυτό τίθενται σε
κίνδυνο τα γνωστικά αντικείµενα των διάφορων επιστηµονικών κλάδων.
Συγκεκριµένα, δίνεται η δυνατότητα να αγνοείται η άποψη των ειδικών επιστηµόνων-καθηγητών του ιδρύµατος, η οποία αποτελεί την µόνη τεκµηριωµένη
γνώµη τόσο για την οργάνωση όσο και για την κατάργηση ενός προγράµµατος
σπουδών. Η προσφυγή σε αυτήν επαφίεται στην καλή θέληση της ολιγοµελούς
επιτροπής η οποία προτείνει κάθε πρόγραµµα (βλ. και τα σχόλια της επόµενης
παραγράφου).
Άρθρο 32, § 2: Το κατά την παράγραφο 1 περιεχόµενο του προγράµµατος σπουδών
καταρτίζεται από ειδική επιτροπή, η οποία αποτελείται από τουλάχιστον
πέντε καθηγητές της σχολής του οικείου γνωστικού πεδίου και
συγκροτείται από τον κοσµήτορα και, εφόσον δεν πρόκειται για νέο
πρόγραµµα σπουδών, το διευθυντή του τµήµατος ή, σε περίπτωση
συνεργασίας σχολών του ιδίου ΑΕΙ από τους οικείους κοσµήτορες.
Άρθρο 32, § 5: Μετά την πιστοποίηση ενός προγράµµατος σπουδών σύµφωνα µε τα
άρθρα 70 έως και 72, ο κοσµήτορας αναθέτει την υλοποίησή του στο
τµήµα.
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Ασάφειες:
1. Ενώ αναφέρεται τι γίνεται όταν δεν πρόκειται για νέο πρόγραµµα, δεν
προβλέπεται τι γίνεται όταν προτείνεται νέο πρόγραµµα: δηµιουργείται νέο
τµήµα;
2. Αν δεν πρόκειται για νέο πρόγραµµα, πρόκειται προφανώς για παλαιό. Άρα
γιατί καταρτίζεται; Πρόκειται για αλλαγές σε ήδη υπάρχοντα προγράµµατα ή
είναι κάτι που γίνεται κάθε χρόνο (δεδοµένου ότι µέχρι τώρα οι Τοµείς
καθόριζαν κάθε χρόνο το ακριβές περιεχόµενο των προγραµµάτων, το οποίο
εγκρινόταν από το Τµήµα);
3. Όταν πρόκειται για συνεργασία σχολών δεν προβλέπεται συµµετοχή
διευθυντή τµήµατος, εποµένως δεν προβλέπεται συµµετοχή επιστήµονα
ειδικού στο αντικείµενο.
4. ∆εν προβλέπεται η εκ των προτέρων συµφωνία των µελλοντικών διδασκόντων µε την πρόταση της πενταµελούς επιτροπής. Θα υποχρεώνονται να
συµµετάσχουν και µε ποιον τρόπο; Αν όχι, πώς θα διασφαλίζεται η υλοποίηση
του προγράµµατος;
5. Η πιστοποίηση από την Α∆ΙΠ, όπως περιγράφεται στα άρθρα 70-72, αφορά
προγράµµατα που έχουν ήδη υλοποιηθεί και, όπως προκύπτει λογικά,
λειτουργούν ήδη επί χρόνια (διαφορετικά πολλά από τα κριτήρια δεν είναι
δυνατόν να χρησιµοποιηθούν). Αν παρόλα αυτά προβλέπεται προκαταρκτική
αξιολόγηση, τίθεται θέµα ουσίας, καθώς µπορεί να επιλεγεί ένα προτεινόµενο
πρόγραµµα έναντι ενός υπάρχοντος χάρη σε µία καλή παρουσίαση και στην
πράξη να αποδειχθεί πολύ κατώτερο εκείνου που καταργήθηκε.
6. ∆εν προβλέπεται δυνατότητα υποβολής ένστασης ή επανεξέτασης.
Β. Σπουδές
Προπτυχιακές σπουδές
Άρθρο 30, § 2:
α) Ο πρώτος κύκλος σπουδών συνίσταται στην παρακολούθηση ενός προγράµµατος
σπουδών, περιλαµβάνει µαθήµατα που αντιστοιχούν κατ' ελάχιστο σε 180
πιστωτικές µονάδες και ολοκληρώνεται µε την απονοµή του τίτλου σπουδών. Με
προεδρικό διάταγµα, [...] ορίζεται το σύνολο των πιστωτικών µονάδων που
απαιτούνται για την απονοµή τίτλου σπουδών από όλα τα οµοειδή προγράµµατα
σπουδών, λαµβάνοντας υπόψη και τις αντίστοιχες εξελίξεις σε κάθε επιστηµονικό
πεδίο, στον Ευρωπαϊκό Χώρο Ανώτατης Εκπαίδευσης.
β) Κάθε ακαδηµαϊκό έτος περιλαµβάνει εκπαιδευτικές δραστηριότητες που
αντιστοιχούν σε 60 πιστωτικές µονάδες.
γ) Κάθε ίδρυµα µπορεί να οργανώνει προγράµµατα σύντοµου κύκλου σπουδών, τα
οποία περιλαµβάνουν µαθήµατα που αντιστοιχούν κατά µέγιστο σε 120 µονάδες και
ολοκληρώνεται µε την απονοµή πιστοποιητικού κατάρτισης σύντοµου κύκλου, κατά
τα οριζόµενα στον Οργανισµό του ιδρύµατος. Το πιστοποιητικό αυτό δεν είναι
ισότιµο µε τίτλο σπουδών πρώτου κύκλου.
Συνέπειες:
Από το άρθρο αυτό προκύπτει ότι ο νόµος προβλέπει µονοετή, διετή και
τριετή προγράµµατα σπουδών, πέρα από τα τετραετή, πενταετή και (στην
περίπτωση των ιατρικών σχολών) πιο µακροχρόνια προγράµµατα που
υπάρχουν σήµερα.
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1. Αν και τα µονοετή και διετή δεν οδηγούν σε ισότιµο τίτλο σπουδών µε τα
υπόλοιπα, προκύπτει ότι εξισώνονται τα τριετή προγράµµατα µε τα υπόλοιπα. Τόσο η ελληνική ακαδηµαϊκή κοινότητα, όσο και πολλές από τις
ευρωπαϊκές, µετά από την εµπειρία της εφαρµογής της Συνθήκης της
Μπολώνιας, έχουν εκφραστεί επανειληµµένα κατά της µείωσης του χρόνου των προπτυχιακών σπουδών, η οποία έχει υποβαθµίσει σηµαντικά
την ποιότητα των πτυχίων. Το Ηνωµένο Βασίλειο, το οποίο ανέκαθεν είχε
τριετή προπτυχιακά προγράµµατα, έχει εντελώς διαφορετικό σύστηµα, το
οποίο στηρίζεται στην ύπαρξη tutorials, δηλαδή σεµιναριακών µαθηµάτων σε µικρό αριθµό φοιτητών (ακόµη και σε µεµονωµένα άτοµα ή οµάδες δύο ατόµων) παράλληλα µε τις πανεπιστηµιακές παραδόσεις, τα
οποία είναι εφικτά µόνο χάρη στον µικρό αριθµό φοιτητών, ο οποίος
καθορίζεται από κάθε Τµήµα του Πανεπιστηµίου. Σε Τµήµατα όπως
πολλά της Φιλοσοφικής Σχολής, µε 600 και 700 φοιτητές ανά έτος
(αριθµό που, σηµειωτέον, καθορίζεται από το κράτος και όχι από τα
Τµήµατα) τέτοια συστήµατα είναι ανέφικτα και εποµένως η υποβάθµιση
των σπουδών αναπόφευκτη.
2. Η υποβάθµιση αυξάνεται µε γεωµετρική πρόοδο στην περίπτωση που
προβλέπεται γενικό πρόγραµµα σπουδών για το πρώτο έτος.
3. Ο αυστηρός καθορισµός των 60 πιστωτικών µονάδων ανά έτος σπουδών
θα δηµιουργήσει πολλαπλά προβλήµατα, µεταξύ των οποίων την έλλειψη
ουσιαστικής ισοδυναµίας των πτυχίων, στην οποία υποτίθεται ότι αποσκοπεί το σύστηµα των πιστωτικών µονάδων, καθώς είναι δυνατόν οι
µονάδες αυτές να διανεµηθούν µε διαφορετική φιλοσοφία σε διαφορετικά
ιδρύµατα, ακόµη και διαφορετικά προγράµµατα σπουδών µε αποτέλεσµα
να ευνοούν ορισµένα προγράµµατα και τους φοιτητές τους έναντι άλλων.
Άρθρο 32, § 2: Το κατά την παράγραφο 1 περιεχόµενο του προγράµµατος σπουδών
καταρτίζεται από ειδική επιτροπή, η οποία αποτελείται από τουλάχιστον
πέντε καθηγητές της σχολής του οικείου γνωστικού πεδίου και
συγκροτείται από τον κοσµήτορα και, εφόσον δεν πρόκειται για νέο
πρόγραµµα σπουδών, το διευθυντή του τµήµατος ή, σε περίπτωση
συνεργασίας σχολών του ιδίου ΑΕΙ από τους οικείους κοσµήτορες.
§ 5: Μετά την πιστοποίηση ενός προγράµµατος σπουδών σύµφωνα µε τα
άρθρα 70 έως και 72, ο κοσµήτορας αναθέτει την υλοποίησή του στο
τµήµα.
Ασάφειες & Συνέπειες:
1. Όταν πρόκειται για συνεργασία σχολών δεν προβλέπεται συµµετοχή
διευθυντή τµήµατος. Θα αποφασίζουν εποµένως δύο κοσµήτορες για το ποιοι
θα συµµετέχουν στην επιτροπή, χωρίς τη σύµφωνη γνώµη των ειδικών;
(π.χ.: θα µπορεί ένας µουσικολόγος κοσµήτορας της Φιλοσοφικής [από το
Τµήµα Μουσικών Σπουδών] και ένας µαθηµατικός κοσµήτορας της ΝΟΠΕ
[από το Τµήµα Οικονοµικών Επιστηµών] να ορίζουν την επιτροπή κατάρτισης
ενός δια-σχολικού προγράµµατος Βαλκανικών Σπουδών µε αντικείµενο την
πολιτική και οικονοµική ιστορία της περιοχής;)
2. Η πιστοποίηση, όπως περιγράφεται στα άρθρα 70-72, αφορά προγράµµατα
που έχουν ήδη υλοποιηθεί και, όπως προκύπτει λογικά, λειτουργούν ήδη επί
χρόνια (διαφορετικά πολλά από τα κριτήρια δεν είναι δυνατόν να
χρησιµοποιηθούν). Αν παρόλα αυτά προβλέπεται προκαταρκτική αξιολόγηση,
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τίθεται θέµα ουσίας, καθώς µπορεί να επιλεγεί ένα προτεινόµενο πρόγραµµα
έναντι ενός υπάρχοντος χάρη σε µία καλή παρουσίαση και στην πράξη να
αποδειχθεί πολύ κατώτερο εκείνου που καταργήθηκε.
Άρθρο 9, § 10, ι: <Αρµοδιότητες κοσµητείας> Την απονοµή τίτλων σπουδών των
προγραµµάτων σπουδών που οργανώνει η σχολή.
Άρθρο 11, § 7, στ: <Αρµοδιότητες κοσµητείας µεταπτυχιακών σπουδών> απονοµή
τίτλων µεταπτυχιακών και, όπου υπάρχουν, διδακτορικών σπουδών.
Πρακτικές δυσκολίες (ελάσσονες) & Συνέπειες:
1. Οι τίτλοι σπουδών απονέµονται από τη Σχολή (κοσµητεία), όχι από το
Τµήµα, πράγµα που, εκτός από το ότι αποτελεί ένα ακόµη στοιχείο
αποδυνάµωσης του Τµήµατος, µε τις συνέπειες που αναφέρθηκαν στην
ενότητα Ι, δηµιουργεί σηµαντικά πρακτικά οργανωτικά προβλήµατα σε
σχολές του µεγέθους της Φιλοσοφικής του ΕΚΠΑ.
2. ∆εν είναι σαφές τι περιεχόµενο θα έχουν οι τίτλοι σπουδών. Θα
αναγράφεται ειδικότητα; Κατεύθυνση; Πρόγραµµα Σπουδών;
3. ∆εν είναι σαφές τι αντίκτυπο θα έχει αυτό στα επαγγελµατικά δικαιώµατα
των αποφοίτων.
4. Είναι πολύ σαφέστερα προβλέψιµος ο αντίκτυπος που θα έχει η ασάφεια
στο περιεχόµενο του προπτυχιακού τίτλου σπουδών στην αποδοχή των
αποφοίτων σε µεταπτυχιακά προγράµµατα πανεπιστηµίων της ηµεδαπής
αλλά κυρίως της αλλοδαπής, καθώς δεν θα έχουν τη δυνατότητα να
διερευνούν κάθε φορά τα επιµέρους χαρακτηριστικά κάθε πτυχίου.
Άρθρο 32, § 4: Τα προγράµµατα σπουδών πρώτου κύκλου περιλαµβάνουν υποχρεωτικά
µαθήµατα για την εκµάθηση τουλάχιστον µίας ξένης γλώσσας.
Άρθρο 33, § 13: για την απονοµή του τίτλου σπουδών πρώτου κύκλου απαιτείται η
επιτυχής ολοκλήρωση µαθηµάτων µίας τουλάχιστον ξένης γλώσσας ή
αποδεδειγµένη γνώση της.
Αντίφαση:
Αν έχει κανείς αποδεικτικό γνώσης ξένης γλώσσας παρακολουθεί λιγότερα
µαθήµατα από τους υπόλοιπους ή επιλέγει άλλο µάθηµα αντί της γλώσσας;
Οι ξένες γλώσσες που απαιτούνται, ο αριθµός των µαθηµάτων, το
επίπεδο εκµάθησής τους και ο τρόπος απόδειξης της ξένης γλώσσας ή
των γλωσσών ορίζονται στον Οργανισµό του ιδρύµατος.
Συνέπειες & Ασάφεια:
1. Θα είναι δηλαδή ίδιες οι απαιτήσεις σε όλα τα προγράµµατα άσχετα µε
το αντικείµενο των σπουδών; Είναι γνωστό ότι διαφορετικές επιστήµες
συνδέονται µε διαφορετικές γλώσσες.
2. Είναι πιθανόν ότι οι απαιτήσεις σε ανάλογα προγράµµατα σπουδών
διαφορετικών πανεπιστηµίων θα είναι διαφορετικές. Αυτό είναι ένας
από τους παράγοντες που οδηγούν σε ανισότητα τυπικά ισότιµων
πτυχίων.
3. Αν το ίδρυµα αποφασίσει ότι απαιτούµενη γλώσσα είναι π.χ. η Αγγλική,
οι φοιτητές της Αγγλικής Φιλολογίας δεν θα είναι υποχρεωµένοι να κάνουν µαθήµατα γλώσσας, σε αντίθεση µε όλους τους άλλους; Θα κάνουν άλλο µάθηµα αντί της γλώσσας ή θα έχουν ένα µάθηµα λιγότερο;
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Άρθρο 33, § 14: Ο τρόπος υπολογισµού του βαθµού του τίτλου σπουδών καθορίζεται
µε απόφαση του Υπουργού Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και
Θρησκευµάτων [...]
Ασάφεια:
1) γιατί καθορίζεται από τον υπουργό και µε ποια κριτήρια;
2) θα είναι ενιαίος για όλα τα ιδρύµατα; Αν όχι, ποιος θα προτείνει τον τρόπο για
κάθε ίδρυµα;
Άρθρο 33, § 10: Αν ο φοιτητής αποτύχει περισσότερες από τρεις φορές σε ένα µάθηµα,
µε απόφαση του κοσµήτορα εξετάζεται από τριµελή επιτροπή
καθηγητών της σχολής, οι οποίοι έχουν το ίδιο ή συναφές γνωστικό
αντικείµενο και ορίζονται από τον κοσµήτορα. Από την επιτροπή
εξαιρείται ο υπεύθυνος της εξέτασης διδάσκων. Σε περίπτωση
αποτυχίας, ο φοιτητής συνεχίζει ή όχι τη φοίτησή του σύµφωνα µε τους
όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στον Οργανισµό του
ιδρύµατος, στους οποίους περιλαµβάνεται και ο µέγιστος αριθµός
επαναλήψεων της εξέτασης σε ένα µάθηµα.
Αντίφαση µε το πνεύµα του νόµου και πρόβληµα για την επιστηµονική δεοντολογία:
1) Γιατί αποκλείεται από την τριµελή ο διδάσκων το µάθηµα, ιδίως δεδοµένου
ότι δεν είναι βέβαιο ότι θα υπάρχει άλλος µε το ίδιο αντικείµενο; Η συνάφεια
του αντικειµένου δεν είναι επαρκής.
2) Εδώ και πολλά χρόνια έχει καταργηθεί η µεταφορά µαθηµάτων.
Επανεισάγεται;
(Το άρθρο αυτό προϋποθέτει ότι τα µαθήµατα επαναλαµβάνονται απεριόριστα
και µάλιστα από τον ίδιο καθηγητή).
3) Βάσει του πνεύµατος του νόµου, οι φοιτητές έχουν µεγάλη ελευθερία στην
επιλογή µαθηµάτων. Γιατί θα πρέπει κανείς να επιµένει να δίνει το ίδιο
µάθηµα στο οποίο βλέπει ότι αποτυγχάνει συστηµατικά;
Άρθρο 33, § 3: Οι φοιτητές που αποδεδειγµένα εργάζονται τουλάχιστον 20 ώρες την
εβδοµάδα δύνανται να εγγράφονται ως φοιτητές µερικής φοίτησης,
ύστερα από αίτησή τους που εγκρίνεται από την κοσµητεία της σχολής.
Πρακτική ∆υσκολία
Η µερική φοίτηση µπορεί να αποβεί εξαιρετικά προβληµατική σε πανεπιστήµια
µε πολύ µεγάλο αριθµό φοιτητών, όπως το ΕΚΠΑ. Η σύνδεση µε την εργασία,
και µάλιστα µε συγκεκριµένη χρονικά εβδοµαδιαία απασχόληση, είναι αυθαίρετη και µε τα δεδοµένα της ελληνικής πραγµατικότητας ουτοπική.
Άρθρο 33, § 5: Κάθε εξάµηνο περιλαµβάνει τουλάχιστον δεκατρείς πλήρεις εβδοµάδες
διδασκαλίας.
Σοβαρή δυσκολία εφαρµογής και Συνέπειες:
1. Τα περισσότερα ακαδηµαϊκά έτη οι 13 εβδοµάδες είναι ανέφικτες λόγω
των αργιών, δεδοµένου µάλιστα ότι µεγάλο χρονικό διάστηµα
καταλαµβάνεται αναγκαστικά από τις εξεταστικές περιόδους.
2. Οι διαφορές διάρκειας των µαθηµάτων (2ωρα, 3ωρα, 5ωρα κλπ.)
κάνουν τον καθορισµό του εξαµήνου βάσει των εβδοµάδων της
διάρκειάς του άνισο και άδικο (ιδίως αν τα µαθήµατα συνδεθούν µε
πιστωτικές µονάδες, όπως προβλέπει ο νόµος)
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3. Ο περιορισµός των 13 εβδοµάδων αποκλείει την (σήµερα εφαρµοζόµενη) δυνατότητα διδασκαλίας από καθηγητές ξένων πανεπιστηµίων, οι
οποίοι διδάσκουν εντατικά ένα µάθηµα, π.χ. εντός µιας ή δύο
εβδοµάδων, µε καθηµερινή διδασκαλία 3, 4 ή 5 ωρών.
Συγγράµµατα
Άρθρο 37 § 1: [...] Ο κατάλογος των διδακτικών συγγραµµάτων περιλαµβάνει
τουλάχιστον ένα προτεινόµενο διδακτικό σύγγραµµα ανά υποχρεωτικό ή επιλεγόµενο
µάθηµα, το οποίο [...] συντάσσεται ύστερα από εισηγήσεις των οικείων διδασκόντων ή
υπευθύνων για καθένα από αυτά, καθώς και των λοιπών καθηγητών που κατέχουν
θέση του ιδίου ή συναφούς γνωστικού αντικειµένου µε το γνωστικό αντικείµενο του
µαθήµατος.
Ασάφεια:
πρόκειται για καθηγητές του τµήµατος = προγράµµατος σπουδών ή για
οποιονδήποτε καθηγητή της σχολής έχει ίδιο ή συναφές αντικείµενο;
Άρθρο 37 § 4: Οι παραδόσεις-σηµειώσεις των µαθηµάτων που διδάσκουν οι καθηγητές
όλων των βαθµίδων αναρτώνται υποχρεωτικά στο διαδίκτυο.
1. Οι παραδόσεις και οι σηµειώσεις είναι δύο διαφορετικά πράγµατα και
δεν µπορούν να αντιµετωπίζονται ενιαία.
2. Η ανάρτηση σηµειώσεων ασφαλώς πρέπει να είναι υποχρεωτική αν τα
προτεινόµενα συγγράµµατα δεν καλύπτουν την ύλη του µαθήµατος· αν
την καλύπτουν, θα πρέπει να επαφίεται στην κρίση του διδάσκοντος αν
είναι χρήσιµο να αναρτήσει σηµειώσεις επεξηγηµατικές ή κατά
οποιονδήποτε τρόπο βοηθητικές.
3. ∆εν µπορεί σε καµία περίπτωση να είναι υποχρεωτική η ανάρτηση
παραδόσεων, αντίθετα αντενδείκνυται απόλυτα για την εκπαιδευτική
διαδικασία. Το Πανεπιστήµιο δεν είναι ίδρυµα εξ αποστάσεως
εκπαίδευσης.
Άρθρο 37, § 5: Κάθε διδάσκων οφείλει να διανέµει σε όλους τους φοιτητές που έχουν
εγγραφεί στο µάθηµα, κατά την πρώτη εβδοµάδα των µαθηµάτων και
µε δαπάνες του ιδρύµατος στο οποίο ανήκει, αναλυτικό διάγραµµα
µελέτης το οποίο περιλαµβάνει τη διάρθρωση της ύλης του µαθήµατος,
σχετική βιβλιογραφία, άλλη τεκµηρίωση και συναφή πληροφόρηση.
Γιατί θα πρέπει να διανέµεται έντυπο αυτό το υλικό, εν όψει των περικοπών,
δεδοµένου ότι όλα τα άλλα θα είναι ηλεκτρονικά; Ειδικά η βιβλιογραφία, η
οποία είναι το τελευταίο πράγµα που χρειάζεται να είναι τυπωµένο.

Γ. Σχολή Μεταπτυχιακών Σπουδών
Άρθρο 5, § 5, β. Η ίδρυση σχολής ή σχολών µεταπτυχιακών σπουδών (στον
Οργανισµό)
Ασάφειες και σοβαρές ∆υσκολίες Εφαρµογής:
1. Μπορεί να είναι µία ή περισσότερες για ολόκληρο το Ίδρυµα – δεν
αναφέρονται κριτήρια.
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2. Σε ένα πανεπιστήµιο του µεγέθους του ΕΚΠΑ και της ποικιλίας των
γνωστικών του αντικειµένων είναι τελείως ανέφικτο να υπάρχει µόνο
µία µεταπτυχιακή σχολή.
3. Ακόµη και αν υπήρχε µία µεταπτυχιακή σχολή ανά (προπτυχιακή)
σχολή, δεν είναι καθόλου σαφές το νόηµα της ύπαρξής της: γιατί δεν
µπορεί να παραµείνει ενιαία η σχολή, προπτυχιακή και µεταπτυχιακή; Ο
διαχωρισµός οδηγεί στην αποσύνδεση της έρευνας από την προπτυχιακή
διδασκαλία, µε τις αρνητικές συνέπειες για την ποιότητα της
διδασκαλίας που αναφέρθηκαν στην ενότητα Ι.
4. Η σύνδεση µε την προπτυχιακή σχολή περιορίζεται στις προτάσεις που
υποβάλλουν τα µέλη της προπτυχιακής σχολής για τη δηµιουργία
µεταπτυχιακών προγραµµάτων (άρθρο 10, § 6) και στην αόριστη
διάταξη του άρθρου 11, § 7, ε (για τις αρµοδιότητες της κοσµητείας
σχολής µεταπτυχιακών σπουδών): συνεργασία µε τις κοσµητείες των
σχολών προπτυχιακών σπουδών του ιδρύµατος για την υποστήριξη της
υλοποίησης των προγραµµάτων µταπτυχιακών και διδακτορικών
σπουδών.
∆εύτερος κύκλος σπουδών
Ισχύουν τα σχετικά µε την κατάρτιση προγραµµάτων προπτυχιακών σπουδών.
Τρίτος κύκλος σπουδών
Άρθρο 30, § 4: Ο τρίτος κύκλος σπουδών συνίσταται στην παρακολούθηση προγράµµατος διδακτορικών σπουδών, το οποίο περιλαµβάνει για κάθε
πρόγραµµα σπουδών µαθήµατα που αντιστοιχούν κατ' ελάχιστο σε 30
πιστωτικές µονάδες, και την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής. [...]
Άρθρο 39, § 4: [...] Στον Εσωτερικό Κανονισµό προβλέπονται οι όροι και η
διαδικασία απαλλαγής, εν όλω ή εν µέρει, των υποψηφίων διδακτόρων
από την υποχρέωση παρακολούθησης του προγράµµατος µαθηµάτων
διδακτορικών σπουδών.
Οι ειδικοί του κάθε κλάδου είναι εκείνοι που µπορούν να κρίνουν αν χρειάζεται
οι υποψήφιοι διδάκτορες (µετά τις προπτυχιακές και µεταπτυχιακές τους σπουδές) να παρακολουθήσουν επιπλέον µαθήµατα. Το γεγονός ότι δίνεται η δυνατότητα να προβλέπεται απαλλαγή µέσω του Εσωτερικού Κανονισµού δεν λύνει
το πρόβληµα, λόγω των µεγάλων διαφορών από αντικείµενο σε αντικείµενο.
Άρθρο 39, § 6: Η αξιολόγηση της διατριβής γίνεται από τριµελή εξεταστική επιτροπή, η
οποία ορίζεται µε απόφαση της κοσµητείας της σχολής µεταπτυχιακών
σπουδών, ύστερα από εισήγηση του επιβλέποντος ή των επιβλεπόντων
καθηγητών ή ερευνητών. ∆ύο µέλη της επιτροπής είναι καθηγητές του
ιδρύµατος και ένα µέλος είναι καθηγητής ΑΕΙ ή αντίστοιχης βαµίδας
ερευνητής ερευνητικού ιδρύµατος της αλλοδαπής ή, ύστερα από ειδική
αιτιολόγηση, της ηµεδαπής, από τα µητρώα του άρθρου 19.
Τεράστια (οικονοµική) ∆υσκολία εφαρµογής και Σοβαρότατες Συνέπειες:
Εκτός από την επίσηµη δια νόµου υποτίµηση των πανεπιστηµιακών και των
ερευνητών της Ελλάδας και τον αντίκτυπο που έχει αυτό στη διδασκαλία, η
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οποία βασίζεται στο κύρος του δασκάλου, προκύπτουν τρία πρακτικά
προβλήµατα:
1. το πρόβληµα της εύρεσης κριτών από την αλλοδαπή διατεθειµένων να
αφιερώσουν τον εξαιρετικά πολύ χρόνο που απαιτείται για την ενδελεχή
µελέτη διδακτορικών διατριβών (κριτές για τους οποίους θα έπρεπε να
ορίζεται ρητώς ότι απαιτείται όχι απλή συνάφεια, αλλά στενή σχέση του
γνωστικού αντικειµένου τους µε το αντικείµενο της διατριβής)
2. το πρόβληµα της χρηµατικής αποζηµίωσης (ακόµη και αν υποτεθεί ότι
η διαδικασία γίνεται µε τηλεδιάσκεψη, είναι βέβαιο ότι, αντίθετα από
τους πανεπιστηµιακούς της ηµεδαπής, δεν θα δέχονται -και δικαίως- να
διαθέσουν τον χρόνο τους αµισθί)
3. το πιο σηµαντικό από τα τρία είναι το πρόβληµα της γλώσσας: θα
υποχρεώνεται το πανεπιστήµιο ή ο φοιτητής να επωµίζεται το
σηµαντικό κόστος της µετάφρασης – εκτός αν υποχρεώνονται ή έστω
έχουν το ισχυρό κίνητρο οι φοιτητές να γράφουν σε ξένη γλώσσα, µε
τις συνέπειες που θα έχει αυτό για την ανάπτυξη της ελληνικής
επιστηµονικής γραφής.
Γ. Κρίσεις
Άρθρο 9, § 5, ε: <αρµοδιότητες κοσµήτορα> συγκροτεί, µετά από γνώµη της
κοσµητείας, τις επιτροπές επιλογής ή εξέλιξης, καθώς και αξιολόγησης
των καθηγητών, που προβλέπονται στα άρθρα 19 και 21 αντίστοιχα.
Συνέπειες:
1. Η κοσµητεία εκφέρει απλή γνώµη και η απόφαση επαφίεται στον
Κοσµήτορα, ο οποίος στις περισσότερες περιπτώσεις δεν θα είναι
επιστηµονικά ειδικός για το αντικείµενο.
2. Σε έναν νόµο που υπεισέρχεται σε τόσες λεπτοµέρειες είναι αισθητή η
απουσία τής ρητής απαίτησης της συνάφειας του γνωστικού
αντικειµένου των κριτών, δεδοµένης µάλιστα της ανάθεσης της
επιλογής στον κοσµήτορα.
3. Η κρίση δεν γίνεται πλέον παρουσία της γενικής συνέλευσης του
τµήµατος (ή της σχολής) , µε αποτέλεσµα να χάνεται ένας παράγοντας
διαφάνειας της διαδικασίας.
Άρθρο 19, § 2: τουλάχιστον τρία από τα <7>µέλη της επιτροπής επιλογής ή εξέλιξης
καθηγητών προέρχονται από το µητρώο εξωτερικών µελών που
προβλέπεται στην επόµενη παράγραφο, από τα οποία τουλάχιστον ένα
µέλος προέρχεται από οµοταγές ΑΕΙ της αλλοδαπής.
Τεράστια (οικονοµική) ∆υσκολία εφαρµογής και Σοβαρότατες Συνέπειες:
1. Ισχύουν αυτούσια όσα αναφέρονται στην προηγούµενη παράγραφο
σχετικά µε τις επιτροπές εξέτασης διδακτορικών διατριβών για την
επίσηµη δια νόµου υποτίµηση των πανεπιστηµιακών δασκάλων και
ερευνητών µε τη συνακόλουθη µείωση του κύρους τους ως δασκάλων
και για τους κινδύνους που ενέχονται για την εξέλιξη της επιστηµονικής
γραφής στην ελληνική γλώσσα.
2. Ισχύουν επίσης τα σχετικά µε τα πρακτικά προβλήµατα της εξεύρεσης
των κριτών, των εξόδων της προσέλευσης και διαµονής τους και
πολλαπλασιασµένα τα προβλήµατα της αµοιβής τους, δεδοµένου ότι για
τις κρίσεις προσωπικού θα δαπανούν ακόµη περισσότερο απ' ό,τι για τις
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διατριβές χρόνο –συχνά πολλές εβδοµάδες– και θα απαιτούν πολύ
µεγαλύτερη αµοιβή, σε αντίθεση µε τους συναδέλφους τους τής
ηµεδαπής, οι οποίοι διαθέτουν τον χρόνο τους αµισθί.
Άρθρο 19, § 10: Με τον Οργανισµό κάθε ιδρύµατος µπορεί να καθορίζονται τα σχετικά
µε τη δυνατότητα διεξαγωγής της διαδικασίας επιλογής ή εξέλιξης σε
ξένη γλώσσα, καθώς και τη µετάφραση του έργου των υποψηφίων στη
γλώσσα αυτή.
Τεράστια (οικονοµική) ∆υσκολία εφαρµογής και Σοβαρότατες Συνέπειες:
1. Η δυνατότητα διεξαγωγής της διαδικασίας σε ξένη γλώσσα µπορεί να
δηµιουργήσει σοβαρές δυσκολίες στη διαδικασία και να περιορίσει τη
δυνατότητα επιλογής των µελών της επιτροπής, τα οποία, εκτός από τη
συνάφεια του αντικειµένου, θα πρέπει να έχουν και τη δυνατότητα να
επικοινωνούν µε απόλυτη άνεση προφορικά σε συγκεκριµένη κάθε
φορά ξένη γλώσσα.
2. Το κόστος της µετάφρασης του έργου των υποψηφίων σε ξένη γλώσσα
θα είναι τεράστιο. ∆εδοµένου ότι το έργο των υποψηφίων είναι κατά
κανόνα πολύ µεγάλης έκτασης (συχνά πολλές δεκάδες άρθρων και
αρκετά βιβλία) η διάταξη αυτή βάζει οριστικό τέλος στη συγγραφή
οποιουδήποτε επιστηµονικού έργου στην ελληνική γλώσσα.
Άρθρο 19, § 11: Στα εξωτερικά µέλη των επιτροπών επιλογής ή εξέλιξης καταβάλλεται
ηµερήσια αµοιβή για το έργο ους. Οι δαπάνες µετακίνησης και διαµονής
των µελών αυτών για την εκτέλεση των καθηκόντων τους [...]
καλύπτονται από το οικείο ΑΕΙ. [...]
Πώς θα καλύπτουν τα ΑΕΙ όλα αυτά τα έξοδα (συµπεριλαµβανοµένων
αεροπορικών εισιτηρίων από το εξωτερικό) όταν ήδη αντιµετώπιζαν
τεράστιες δυσκολίες για την κάλυψη των εξόδων των εξωτερικών
εκλεκτόρων από τα εγχώρια ΑΕΙ, δεδοµένων µάλιστα των περικοπών και
της οικονοµικής κρίσης;
Άρθρο 17, § 2: Η προϋπόθεση κατοχής διδακτορικού διπλώµατος για κατάληψη θέσης
καθηγητή δεν ισχύει προκειµένου περί γνωστικών αντικειµένων
εξαιρετικής και αδιαµφισβήτητης ιδιαιτερότητας, για τα οποία δεν είναι
δυνατή ή συνήθης η εκπόνηση διδακτορικής διατριβής, όπως ειδικότερα
ορίζεται στον Οργανισµό του ιδρύµατος. Στις περιπτώσεις αυτές ο
Οργανισµός του ιδρύµατος προβλέπει τους ειδικότερους τρόπους
αναγνώρισης των υποψηφίων, όπως ιδίως βραβεύσεις σε εθνικούς και
διεθνείς διαγωνισµούς, συµµετοχή σε διεθνείς εκθέσεις και διεθνή
αναγνώριση καλλιτεχνικού έργου.
Η πρόβλεψη τέτοιων ιδιαίτερων περιπτώσεων είναι θετική, πρέπει όµως να
υπάρχει ειδική πρόνοια για τις αρµοδιότητες που µπορούν να έχουν οι
διδάσκοντες αυτής της κατηγορίας. ∆εν θα έπρεπε, π.χ., να µπορούν να
συµµετέχουν σε κρίσεις επιστηµονικού έργου και διδακτορικών διατριβών.
Άρθρο 17, § 3: Οι πρόσθετες προϋποθέσεις και τα προσόντα για την κατάληψη θέσης
καθηγητή, συµπεριλαµβανοµένης και της διδακτικής ικανότητας,
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καθορίζονται, ανάλογα µε τη βαθµίδα, το γνωστικό αντικείµενο της
θέσης και τις διδακτικές και ερευνητικές ανάγκες της σχολής, από τον
Οργανισµό κάθε ιδρύµατος.
Συνέπειες:
1 Η διάταξη αυτή οδηγεί στην δηµιουργία σοβαρών ανισοτήτων µεταξύ
ιδρυµάτων και έτσι σε αδικίες
α. προς τους καθηγητές ιδρυµάτων µε περισσότερες απαιτήσεις έναντι
καθηγητών σε ιδρύµατα µε λιγότερες απαιτήσεις
β. προς τους φοιτητές ιδρυµάτων µε λιγότερες απαιτήσεις έναντι καθηγητών
σε ιδρύµατα µε περισσότερες απαιτήσεις
2 Οι κρίσεις για εκλογές και εξελίξεις θα επηρεαστούν αρνητικά, λόγω των
διαφορετικών ακαδηµαϊκών επιδόσεων µεταξύ των κριτών και µεταξύ
κριτών και κρινοµένων
Ε. Λέκτορες και επίκουροι
Υπάρχουν πολλές ασάφειες για την εξέλιξη και γενικότερα την ένταξη (σε τµήµατα,
εργαστήρια κλπ.) των υπαρχόντων επίκουρων καθηγητών και λεκτόρων. Αυτό που
είναι σαφές είναι ότι τόσο οι υπάρχοντες όσο και οι µελλοντικοί επίκουροι
αποκλείονται (Άρθρο 19, § 1) από τις κρίσεις υποψήφιων στη βαθµίδα τους, ακόµη
και αν είναι οι πιο ειδικοί για το γνωστικό αντικείµενο της υπό κρίση θέσης, πράγµα
που δεν συµβάλλει στη διασφάλιση της ποιότητας την οποία, σύµφωνα µε τον τίτλο
του, επιδιώκει ο νόµος.
Ένα σηµείο στο οποίο δεν υπάρχει ασάφεια, αλλά περίεργα ειδική µεταχείριση είναι
η εκλογή και εξέλιξη όσων µελών ∆ΕΠ έχουν υποβάλει αίτηση κατά τον Ιούλιο και
Αύγουστο του τρέχοντος έτους (άρθρο 77, § 3): είναι το µόνο σηµείο στο οποίο ο
νέος νόµος ισχύει αναδροµικά από την 1/7/2011, ενώ όλες οι άλλες διατάξεις τίθενται
σε ισχύ από τη δηµοσίευση του νόµου, κατά τα ειωθότα.
Κατάργηση της βαθµίδας του Λέκτορα
Η κατάργηση της βαθµίδας έχει τις ακόλουθες αρνητικές συνέπειες:
α) µειώνει τις δυνατότητες ουσιαστικής δοκιµασίας και εκπαίδευσης στο ακαδηµαϊκό
έργο των εκλεγόµενων διδασκόντων-ερευνητών στα ΑΕΙ, καθώς αφαιρεί τη µία
από τις δύο επί θητεία θέσεις
β) στερεί τα πανεπιστήµια από την πιο δυναµική ίσως οµάδα διδασκόντων, η έντονη
παρουσία της οποίας στη διδασκαλία και στην έρευνα οφείλεται αφενός στο κατά
κανόνα νεαρό της ηλικίας τους και αφετέρου στο γεγονός ότι βρίσκονται στην
αρχή της σταδιοδροµίας τους µε διάθεση και ανάγκη παραγωγής σηµαντικού σε
ποιότητα και ποσότητα έργου.
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