ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ Ε.Μ.Π.
Α.

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ
1. Το ημερολόγιο του Νόμου 4009 δεν αφήνει κανένα χρονικό περιθώριο στην
πανεπιστημιακή κοινότητα να αντιληφθεί τις συνέπειες εφαρμογής του.
Δεν μπορούμε να το τηρήσουμε
Η εκλογή του Συμβουλίου είναι πράξη που ακυρώνει και αποδυναμώνει την όποια
δυνατότητα προσφυγής στο ΣτΕ, παράλληλα όμως εμποδίζει την κατανόηση του
σύνθετου πλέγματος του Νόμου.
Από την ημέρα Συγκρότησης του Συμβουλίου εγκαθίσταται δυαδική εξουσία μέσα
στο ίδρυμα για ένα χρόνο. Δηλαδή Συμβούλιο και εκλεγμένος με τον παλιό Νόμο
Πρύτανης και πρυτανικό, μοιράζονται τις διοικητικές υπηρεσίες του Ιδρύματος.
Το Συμβούλιο καταθέτει τον προϋπολογισμό του Ιδρύματος τον Ιανουάριο 2012.

2. Μέχρι 31/7/2012 ισχύουν οι Τομείς και τα Τμήματα άρθρο 76/7. Μέχρι 1η

Σεπτεμβρίου του 2012 ισχύει η Σύγκλητος με τη σημερινή της σύνθεση – άρθρο
76 παρ.8 δηλαδή τα δημοκρατικά εκλεγμένα όργανα των Πανεπιστημίων.

3. Κομβική ημερομηνία είναι η 30ή Απριλίου 2012. Τότε υποβάλλεται από το
Συμβούλιο προς το Υπουργείο Παιδείας η πρόταση μετατροπής όλης της σημερινής
δομής των Ιδρυμάτων σε Σχολές προπτυχιακές και μεταπτυχιακές. Καταργούνται οι
τομείς και οι συνελεύσεις των τμημάτων μετατρέπονται οι σημερινοί Πρόεδροι σε
διευθυντές προγραμμάτων σπουδών και απαρτίζουν με τον κοσμήτορα την
Κοσμητεία. Αποφασίζεται ποιές είναι οι Σχολές, που έχει κάθε Ίδρυμα, ώστε να
αντιστοιχηθούν σε αυτές κοσμήτορες και διευθυντές, αν αποτελούνται από πολλά
τμήματα.

4. Με το διορισμό του κοσμήτορα από το Συμβούλιο αλλάζει η καθημερινή
πραγματικότητα κάθε μέλους ΔΕΠ και σπουδαστή.
Όλα τα προβλήματα που επιλύονται στα πλαίσια του τομέα και του τμήματος σήμερα,
τα αποφασίζει πλέον η κοσμητεία. Σε περίπτωση που η Σχολή αποτελείται από ένα
μόνο τμήμα άρθρο 9 παρ.9 τότε Κοσμήτορας είναι ο νυν Πρόεδρος και κοσμητεία 3
εκλεγμένοι απ’ τη Γενική Συνέλευση Καθηγητές και 1 φοιτητής. εφαρμογής
Τα προγράμματα σπουδών (δηλαδή τα τμήματα), οργανώνονται ή καταργούνται μετά
το μεταβατικό στάδιο, με εισήγηση της κοσμητείας, γνώμη της Συγκλήτου και
απόφαση του Πρύτανη, μετά από έγκριση του Συμβουλίου (άρθρο 7 παρ. 1).

5. Οι

νέες Γεν. Συνελεύσεις Σχολών ή Τμημάτων δεν μπορούν να
λειτουργήσουν πριν την ίδρυση του οργανισμού που γίνεται μέχρι 31/12/2012 από
το Συμβούλιο.
Μέχρι τότε ο Κοσμήτορας – Κοσμητεία αναθέτει σε 5μελή επιτροπή καθηγητών να
διατυπώσει πρόταση στον Πρύτανη – Σύγκλητο για τα προγράμματα σπουδών
δηλαδή εάν θα έχουν ειδικά + γενικά (προγράμματα, τίτλους σπουδών κ.λπ.) τίτλους
σπουδών, άρθρο 9 παρ. 10. Τα προγράμματα σπουδών, πριν τεθούν σε εφαρμογή,
πιστοποιούνται απο την ΑΔΙΠ, ώστε να ανταποκρίνονται σε μια σειρά κριτηρίων
και να ανταποκρίνονται στο Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων.

6. Η μεταπτυχιακή Σχολή ιδρύεται με τον οργανισμό του Ιδρύματος (άρθρο 7 παρ
4). Δηλαδή μετά τις 31 Δεκεμβρίου 2012.
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Β.

ΟΙ ΝΕΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ

1. Πανίσχυροι θεσμοί στην καθημερινότητα της Σχολής είναι ο Κοσμήτορας και η

Κοσμητεία.
Ο Κοσμήτορας εκλέγεται από το Συμβούλιο με 10 ψήφους για 4+4 χρόνια και παύεται
από αυτό με 11 ψήφους.
Οι αρμοδιότητες που τον κάνουν πανίσχυρο είναι αυτές που απορρέουν από το άρθρο
9 παρ. 5 και κυρίως το 3) δηλαδή συγκροτεί, μετά από γνώμη της Κοσμητείας, τις
επιτροπές επιλογής ή εξέλιξης ή ανανέωσης και τις αξιολογήσεις των καθηγητών.
Η Κοσμητεία διορίζει τις εξεταστικές επιτροπές των διδακτορικών διατριβών άρθρο 39
παρ. 6

2. Δημιουργούνται δυο διακριτές αρχές για τους ίδιους διδάσκοντες. Είναι ο
Κοσμήτορας + Κοσμητεία προπτυχιακού και ο Κοσμήτορας + Κοσμητεία
μεταπτυχιακού. Η πρώτη αφορά τον πρώτο κύκλο σπουδών η δεύτερη αφορά τον
δεύτερο + τρίτο κύκλο σπουδών.

3. Τα προγράμματα Σπουδών καταρτίζονται από πενταμελή επιτροπή καθηγητών που
ορίζεται από τον Κοσμήτορα άρθρο 32 παρ. 2 και εγκρίνονται από το Συμβούλιο.
Τέλος πιστοποιούνται από την ΑΔΙΠ άρθρο 45, για να μπορέσουν να
χρηματοδοτηθούν.

4. Ο Πρύτανης μετέχει στο Συμβούλιο χωρίς ψήφο!!! Άρθρο 8 παρ. 18 δ. Μπορεί
να ζητά από οποιοδήποτε όργανο πλην του Συμβουλίου!! στοιχεία και έγγραφα για
κάθε υπόθεση του Ιδρύματος.

5. Οι υπηρετούντες σήμερα λέκτορες και επίκουροι θα κρίνονται μόνο από τους
καθηγητές Α και αναπληρωτές και τους αντίστοιχους ερευνητές.

6. Για την αξιολόγηση κάθε κρινόμενου σε θέση ΔΕΠ η επιτροπή υποχρεωτικά ζητά
γραπτή αξιολόγηση από 2 καθηγητές ή ερευνητές της αλλοδαπής ή ημεδαπής (που
ανήκουν στα μητρώα αξιολογητών) και ο υπό κρίση υποδεικνύει και 2 καθηγητές ή
ερευνητές απ’ όπου επιθυμεί άρθρα 19, 20, 21. Το άρθρο 18 κλείνει την πόρτα σε
υποψηφίους που ολοκλήρωσαν όλους τους κύκλους σπουδών στο ίδιο Ίδρυμα.

7. Η διαδικασία κρίσης που μπορεί να γίνει με τηλεδιάσκεψη δεν προβλέπεται να είναι
ανοικτή σε κανένα συλλογικό σώμα Τμήμα ή Σχολή.

8. Τις συγχωνεύσεις των ΑΕΙ και των Σχολών τις αποφασίζουν τρία υπουργεία:
Διοικητικής μεταρρύθμισης, Παιδείας και Οικονομικών με γνώμη της Α.Δ.Ι.Π. και των
Συμβουλίων ΑΕΙ (άρθρο 7 παρ. 6).

9. Τα μέλη ΔΕΠ πλήρους απασχόλησης




Μπορεί να αμείβονται από ΝΠΙΔ του ΑΕΙ – άρθρο 23, παρ. 2α
Να διδάσκουν παράλληλα σε ΙΕΚ και Κ.Ε.Κ (άρθρο 23 παρ 2 ζ)
Να κατέχουν δεύτερη έμμισθη θέση στον δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα με άδεια
της Κοσμητείας (αφορά τους μερικής απασχόλησης) άρθρο 23 παρ. 6.

10. Μετακαλούνται καθηγητές, από πανεπιστήμια της ημεδαπής σε κενές θέσεις
καθηγητή ά βαθμίδας. Αποφασίζει γι αυτό η κοσμητεία με πρόταση του ¼ των
καθηγητών της Σχολής και εισήγηση του Κοσμήτορα άρθρο 16 παρ. 5Α

11. Εντεταλμένοι διδασκαλίας με συμβάσεις Ι.Δ.Ο.Χ. για 1-3 έτη και μέχρι 5 έτη
ορίζονται από την Κοσμητεία με επιτροπή επιλογής που η ίδια φτιάχνει από
Καθηγητές Σχολής άρθρο 9 παρ. 10 στ.

12. Υπάρχει δυνατότητα ίδρυσης εδρών που χρηματοδοτούνται από οποιονδήποτε,
φυσικό ή νομικό πρόσωπο ημεδαπό ή αλλοδαπό άρθρο 47.

13. Τα μέλη του Συμβουλίου αμείβονται
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14. Οι Συνταξιούχοι καθηγητές που διδάσκουν στον δεύτερο κύκλο σπουδών ή
διδακτορικό κύκλο αμείβονται από ίδιους πόρους του Ιδρύματος άρθρο 16 παρ. 8.

15. Οι επισκέπτες καθηγητές αμείβονται. Επίσης οι μεταδιδακτορικοί ερευνητές

(ημεδαπής ή αλλοδαπής προέλευσης) διδάσκουν μετά από απόφαση της Κοσμητείας
ύστερα από εισήγηση ενός καθηγητή !! της Σχολής). Οι παραπάνω αμείβονται από
άλλη πηγή πλην κρατικής χρηματοδότησης. Άρθρο 16 παρ. 6,7

16. Η χρηματοδότηση της Σχολής εξαρτάται από την πιστοποίηση της ΑΔΙΠ η οποία
μπορεί να εισηγείται και τη διακοπή της.

17. Η

εισαγωγή διδάκτρων μετά τον πρώτο
πραγματοποιηθεί με απόφαση του Συμβουλίου.

κύκλο

σπουδών

μπορεί

να

18. Η ακίνητη και κινητή περιουσία των Ιδρυμάτων και τα έσοδα της έρευνας
περνούν σε Οργανισμό ΝΠΙΔ άρθρο 58 και τα διαχειρίζεται το Συμβούλιο

19. Το κόστος της λειτουργίας του νέου μοντέλου διοίκησης βαρύνει τους πόρους

του Πανεπιστημίου (αμείβονται τα μέλη του συμβουλίου, ο πρύτανης τα εξωτερικά
μέλη των εκλεκτορικών, τα μέλη των επιτροπών της ΑΔΙΠ που πιστοποιούν το
πρόγραμμα σπουδών κ.λπ.). Από τις αρμοδιότητες που θα έχει το συμβούλιο και οι
ΑΔΙΠ/ΜΟΔΙΠ (Μονάδα Διασφάλισης της Ποιότητας κάθε Ιδρύματος) αντιλαμβάνεται
κανείς το τεράστιο μέγεθος των διοικητικών υπηρεσιών που θα τις καλύπτουν.

20. Δεν αναφέρεται πουθενά ότι οι Πανεπιστημιακοί είναι Δημόσιοι Λειτουργοί.
Γ.

ΣΠΟΥΔΕΣ
Οι σπουδές καθορίζονται από τρεις Σχολές:

1. Προπτυχιακή Σχολή που περιλαμβάνει τον πρώτο κύκλο σπουδών
Διάρκεια 1-5 χρόνια
Ο κύκλος σπουδών είναι γενικός (ά έτος κοινό) και ειδικός τα υπόλοιπα 2-5 χρόνια ή
και τα 5 χρόνια.
Καταλήγουν οι σπουδές σε τίτλο σπουδών με βάση τις πιστωτικές μονάδες τις οποίες
αποδίδει σε κάθε εκπαιδευτική δραστηριότητα η Κοσμητεία άρθρο 32 παρ. 1β.
Απαιτούνται κατ’ ελάχιστον 30 πιστωτικές μονάδες για κάθε εξάμηνο σπουδών.
Στη σύνταξη του προγράμματος σπουδών δεν μετέχουν οι διδάσκοντες και φυσικά
δεν έχουν γνώμη οι φοιτητές. Το πρόγραμμα συντάσσεται από ειδική επιτροπή την
οποία συγκροτεί ο Κοσμήτορας άρθρο 32 παρ. 2.
Το πρόγραμμα σπουδών πρέπει να πιστοποιηθεί από την ΑΔΙΠ και από αυτό εξαρτάται
η χρηματοδότησή του.
Ενεργοί φοιτητές του πρώτου κύκλου είναι όσοι δεν έχουν υπερβεί τα απαιτούμενα
εξάμηνα για τη λήψη τίτλου σπουδών προσαυξημένα κατά 4 (άρθρο 2 παρ. γ)
Το πτυχίο μετατρέπεται σε τίτλο σπουδών το οποίο πρέπει να πιστοποιείται από
την ΑΔΙΠ

2. Μεταπτυχιακή Σχολή που περιλαμβάνει τον δεύτερο και τρίτο κύκλο σπουδών.
Ενεργοί φοιτητές του δεύτερου κύκλου όσοι δεν έχουν υπερβεί τη διάρκεια του
προγράμματος σπουδών (άρθρο 2 παρ. γ).
Ενεργοί φοιτητές του τρίτου κύκλου οι φοιτητές που δεν έχουν υπερβεί τα 4
πρώτα έτη ου κύκλου (άρθρο 2 παρ. γ).
Η Κοσμητεία διορίζει τις εξεταστικές επιτροπές των διδακτορικών διατριβών άρθρο 39
παρ. 6.
Είναι δυνατή η εισαγωγή διδάκτρων μετά τον πρώτο κύκλο μετά από απόφαση του
Συμβουλίου.
Τα Πανεπιστήμια μπορούν να οργανώνουν προγράμματα σπουδών δεύτερου και
τρίτου κύκλου σε συνεργασία με ερευνητικά κέντρα ή ινστιτούτα της αλλοδαπής ή
της ημεδαπής με βάση πρωτόκολλο συνεργασίας το οποίο καταρτίζει η κοσμητεία της
Σχολής μεταπτυχιακών και αποφασίζει ο Πρύτανης άρθρο 42.
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3. Σχολή Διά Βίου Μάθησης
Οργανώνεται όπως και η Μεταπτυχιακή Σχολή.
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16 Σεπτεμβρίου 2011

