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ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ 

ΘΔΜΑ: τέδιο νόμοσ ηοσ ΤΠΓΒΜΘ για ηην «Γομή, λειηοσργία, διαζθάλιζη ηης 

ποιόηηηας ηων ζποσδών και διεθνοποίηζη ηων Ανώηαηων Δκπαιδεσηικών 

Ιδρσμάηων» ποσ καηαηέθηκε ζηη βοσλή ζηις 21/07/11. 

 

 Σν ΚΓ ηεο ΟΔΠ-ΣΔΙ εθθξάδεη ηελ έληνλε αγαλάθηεζή ηνπ γηα ην ζρέδην 

λφκνπ πνπ θαηέζεζε ζηε Βνπιή ε Τπνπξγφο ΠΓΒΜΘ, ηο απορρίπηει και ζηηάει ηην 

απόζσρζή ηοσ. Σν ζρέδην λφκνπ δελ ελζσκαηψλεη θακία απφ ηηο νπζηαζηηθέο 

πξνηάζεηο ηεο ΟΔΠ-ΣΔΙ, νχηε θαλ απηέο γηα ηηο νπνίεο ππήξμε ξεηή δέζκεπζε. Η 

πνιηηηθή εγεζία ηνπ ππνπξγείνπ εκκέλεη ζε έλα ζπγθεληξσηηθφ-νιηγαξρηθφ πξφηππν 

δηνίθεζεο, κε πεξηνξηζκφ ηεο δεκνθξαηηθήο ιεηηνπξγίαο θαη ππνβάζκηζε ηεο 

αθαδεκατθήο δσήο ζην εζσηεξηθφ ησλ ΑΔΙ θαη ζε ακθίβνιεο πνηφηεηαο ξπζκίζεηο γηα 

ηελ πξνψζεζε ηεο αξηζηείαο. Με ην πξφηππν απηφ φρη κφλνλ δελ δηνξζψλνληαη ηα 

θαθψο θείκελα ζηηο δηαδηθαζίεο αλάδεημεο ησλ νξγάλσλ δηνίθεζεο θαη ζηε ιεηηνπξγία 

ησλ ΑΔΙ, αιιά απμάλεηαη ζεκαληηθά ν θίλδπλνο θαηλνκέλσλ δηαπινθήο-

εκεηεξνθξαηίαο θαη δηαθπβεχεηαη ν δεκφζηνο θαη δσξεάλ ραξαθηήξαο ησλ 

Ιδξπκάησλ. 

 Η πνιηηηθή εγεζία ηνπ ππνπξγείνπ εκκέλεη ζηηο αξρηθέο ηεο ζέζεηο ζηα 

δεηήκαηα νξγάλσζεο ησλ ζπνπδψλ, ρσξίο κειέηε ηεο δηάξζξσζεο ησλ ηξηψλ θχθισλ 

ζπνπδψλ θαη ρσξίο νπζηαζηηθή πίζηε ζηνλ εληαίν ρψξν εθπαίδεπζεο θαη έξεπλαο.

 Δπίζεο ην ζρέδην λφκνπ, κέζσ ησλ κεηαβαηηθψλ δηαηάμεσλ, δελ δηαζθαιίδεη 

φινπο ηνπο ππεξεηνχληεο θαη ππφ δηνξηζκφ ζπλαδέιθνπο, φπσο είρε ππνζρεζεί ε 

πνιηηηθή εγεζία ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο. 

 

Ειδικόηερα για ηα ΤΕΙ: 

 Σα θαζηζηά Ιδξχκαηα Β΄ θαηεγνξίαο, θαζψο, ελψ ζέηεη νξηζηηθνχο θξαγκνχο ζηελ 

αθαδεκατθή ηνπο νινθιήξσζε, ηαπηφρξνλα αθπξψλεη φια ηα ζπγθξηηηθά 

πιενλεθηήκαηα ηνπ εθαξκνζκέλνπ-ηερλνινγηθνχ ηνπο ραξαθηήξα.  
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 Η πεξηγξαθή ηνπ ξφινπ ηνπ Σερλνινγηθνχ Σνκέα ηεο Αλψηαηεο Δθπαίδεπζεο είλαη 

ζαθψο ππνβαζκηζκέλνο ζε ζρέζε κε ηνπο πξνεγνχκελνπο λφκνπο 2916/2001 θαη 

3549/2007. 

 Γελ δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ρνξήγεζεο Γηδαθηνξηθνχ Γηπιψκαηνο, ψζηε λα 

κπνξέζνπλ ηα Ιδξχκαηα ηνπ Σερλνινγηθνχ Σνκέα, λα αλαπηπρζνχλ κε βάζεη 

αθαδεκατθά θξηηήξηα. Τπελζπκίδεηαη, φηη ηφζν ν Δηδηθφο Γξακκαηέαο ΑΔΙ θ. 

Παπάδνγινπ ζηελ έθηαθηε χλνδν ησλ Πξνέδξσλ ΣΔΙ πνπ έγηλε ζην ΤΠΓΒΜΘ, φζν 

θαη ε Τπνπξγφο ΠΓΒΜΘ θαηά ηε ζπλάληεζή ηεο κε ηελ ΠΟΓΔΠ/ΟΔΠ-ΣΔΙ θαη 

ΔΔΔ, δεζκεχηεθαλ φηη ζα δνζεί ε δπλαηφηεηα ζηα ΣΔΙ λα ρνξεγνχλ Γηδαθηνξηθφ 

Γίπισκα, κε πξνυπνζέζεηο.   

 Γελ δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ηζφηηκεο ζπλεξγαζίαο κε ηα εξεπλεηηθά θέληξα, φπσο ηα 

Ιδξχκαηα ηνπ Παλεπηζηεκηαθνχ Σνκέα. 

 Με ηηο θαηαξγνχκελεο δηαηάμεηο παιαηφηεξσλ λφκσλ θαη πξνεδξηθψλ δηαηαγκάησλ, 

αθαηξνχληαη απφ ηα Ιδξχκαηα δηάθνξα ραξαθηεξηζηηθά (π.ρ. ηα εξεπλεηηθά 

εξγαζηήξηα, ν ηίηινο ηνπ κεραληθνχ απφ ηνπο απνθνίηνπο ηεο ρνιήο Σερλνινγηθψλ 

Δθαξκνγψλ θηι), ρσξίο λα πξνβιέπεηαη ε αλαπιήξσζή ηνπο ζην παξφλ ζρέδην 

λφκνπ. 

 Η πξφζθαηε αιιά θαη ε γεληθφηεξε εκπεηξία έρεη απνδείμεη φηη έλαο λφκνο 

εθαξκφδεηαη ζηα ΑΔΙ, φηαλ έρεη ηε ζπλαίλεζε θαη απνδνρή ηεο πιεηνςεθίαο ηεο 

αθαδεκατθήο θνηλφηεηαο. Γηεξσηψκεζα, εάλ πξάγκαηη πηζηεχεη ε πνιηηηθή εγεζία ηνπ 

Τπνπξγείνπ φηη κπνξεί ε αθαδεκατθή θαη εξεπλεηηθή θνηλφηεηα ηεο ρψξαο λα 

ζπλαηλέζεη ζηελ παξνχζα κνξθή ηνπ ζρεδίνπ λφκνπ.   

 Θεσξνχκε φηη απφ ηελ πιεπξά καο έρνπκε εμαληιήζεη θάζε πεξηζψξην 

ζπκβνιήο ζην δηάινγν κε επνηθνδνκεηηθέο πξνηάζεηο θαη δειψλνπκε φηη ε επζχλε 

γηα ηελ νκαιή πνξεία ηεο κεηαξξχζκηζεο ηεο Αλψηαηεο Δθπαίδεπζεο αλήθεη πιένλ 

ακέραια ζηο Τποσργείο Παιδείας.  

 

  Ο Πξφεδξνο 

 

 

Γηάλλεο Σζάθλεο 

Καζεγεηήο  

ΣΔΙ Αζήλαο 
 

 

 

Ο Γξακκαηέαο 

 

 

Κπξηάθνο Σζηλίδεο 

Καζεγεηήο Δθαξκνγψλ  

ΣΔΙ  Λάξηζαο 

 


