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Μεταξύ αυτών και το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Στο Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ) προσέφυγαν 13 πανεπιστήμια, τέσσερις πρυτάνεις,
δύο αντιπρυτάνεις και 49 καθηγητές του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ) και ζητούν
να ακυρωθεί ως αντισυνταγματική και παράνομη η υπουργική απόφαση για την ηλεκτρονική
ψηφοφορία ανάδειξης των οργάνων των ΑΕΙ, ενώ εμμέσως προσβάλλουν και τον νόμο
πλαίσιο.

Τον περασμένο Μάρτιο στο Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο συζητήθηκαν 19 προσφυγές
ΑΕΙ και εκλεγμένων πρυτανικών αρχών κατά υπουργικών αποφάσεων που αφορούν τις
διαδικασίες εκλογής συμβούλων διοίκησης στα πανεπιστήμια και την ταξινόμηση ψήφου και
αναμένεται η έκδοση σχετικής απόφασης.

Στο μεσοδιάστημα έγιναν εκτεταμένες τροποποιήσεις και αντικαταστάσεις στο νόμο
πλαίσιο (4009/2011) με το νεότερο νόμο (4076/2012). Αυτών των τροποποιήσεων ζητούν
τώρα την ακύρωσή τους οι πανεπιστημιακοί με τη νέα, δεύτερη προσφυγή που κατατέθηκε
την Τρίτη, όπως επίσης ζητούν την ακύρωση και των νέων υπουργικών αποφάσεων που
εκδόθηκαν.

Σύμφωνα με τους προσφεύγοντες, παραβιάζεται το άρθρο 16 του Συντάγματος που
καθιερώνει την ακαδημαϊκή ελευθερία και το αυτοδιοίκητο των ΑΕΙ. Όπως υποστηρίζουν,
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τόσο με τους επίμαχους δύο νόμους (4009/2011 και 4076/2012) όσο και με την
προσβαλλόμενη υπουργική απόφαση καταργείται το αυτοδιοίκητο των ΑΕΙ, λόγω της
πρόβλεψης της συμμετοχής τρίτων, ιδιωτών, στα συμβούλια των πανεπιστημίων.

Με την προσφυγή αμφισβητείται επίσης το προβλεπόμενο εκλογικό σύστημα (ηλεκτρονική
ψήφος), το οποίο, χαρακτηρίζεται πολύπλοκο και δεν μπορεί να ελέγξει την καταμέτρηση
ούτε η αρμόδια εφορευτική επιτροπή ούτε και τα δικαστήρια αν κάποιος προσφύγει σε
αυτά. Κατά συνέπεια η πανεπιστημιακή κοινότητα καταλήγει στο συμπέρασμα, ότι το
εκλογικό σύστημα προάγει την αδιαφάνεια και αποκλείει τη δικαστική προστασία.

Στο Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο έχουν προσφύγει το Εθνικό και Καποδιστριακό
Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, το Εθνικό Μετσόβιο
Πολυτεχνείο, το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών
και Πολιτικών Επιστημών, το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, το
Πανεπιστήμιο Πατρών, το Ιόνιο Πανεπιστήμιο, το Πανεπιστήμιο Πειραιώς, η Ανωτάτη Σχολή
Καλών Τεχνών, το Πολυτεχνείο Κρήτης και το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, οι
πρυτάνεις Γ.Χαρβαλιάς, Τρ.Αλμπάνης, Σ.Σιμόπουλος, Θ.Πελεγρίνης, οι αντιπρυτάνεις
Αγγελική Δημητρακοπούλου και Αντωνία Μοροπούλου, καθώς και 49 καθηγητές του ΕΜΠ.

«Η πλειοψηφία ήθελε να εφαρμοστεί ο νόμος»

Ο υπουργός Παιδείας Κ.Αρβανιτόπουλος, μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΪ και
αναφερόμενος στην εκλογική διαδικασία των ΑΕΙ σημείωσε ότι η εκλογική διαδικασία για
την ανάδειξη των εσωτερικών μελών των Συμβουλίων Διοίκησης ολοκληρώθηκε σε 38 από
τα 40 ΑΕΙ και με συμμετοχή άνω του 80%.

Όπως είπε ο υπουργός, η συντριπτική πλειοψηφία των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας
ήθελε να εφαρμοστεί ο νόμος και να προχωρήσουν μπροστά. Ο κ. Αρβανιτόπουλος
σημείωσε ότι το νομοσχέδιο για την Ανώτατη Εκπαίδευση είναι σε διαβούλευση, ενώ τόνισε
ότι στόχος είναι ο εξορθολογισμός των πανεπιστημίων.
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