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Ι. Ερώτημα
Ο Πρύτανης του Α.Π.Θ. μου έθεσε το ερώτημα, κατά πόσο συντρέχει
περίπτωση πρόδηλης αντισυνταγματικότητας των διατάξεων του ν.4009/2011
σχετικά με τα Συμβούλια Διοίκησης των Α.Ε.Ι., η οποία να θεμελιώνει αρμοδιότητα
του ιδίου, κατ’ ενάσκηση του σχετικού ελέγχου, να αρνηθεί την προβλεπόμενη στο
άρθρο 76 του ως άνω νόμου σύμπραξή του στην έναρξη της διαδικασίας
συγκρότησης του Συμβουλίου Διοίκησης του Α.Π.Θ. με τη μη έκδοση της
προβλεπόμενης στην παρ. 1 περίπτωση γ’ του άρθρου αυτού διαπιστωτικής πράξης
του.
Επί του ερωτήματος αυτού έχω την τιμή να θέσω υπόψη σας τα εξής:
ΙΙ. Απάντηση

Το άρθρο 16 παρ. 5 του Συντάγματος ορίζει ότι: «H ανώτατη εκπαίδευση
παρέχεται απoκλειστικά από ιδρύματα πoυ απoτελoύν νoμικά πρόσωπα δημoσίoυ
δικαίoυ με πλήρη αυτoδιoίκηση. Tα ιδρύματα αυτά τελoύν υπό την επoπτεία τoυ
Kράτoυς, έχoυν δικαίωμα να ενισχύoνται oικoνoμικά από αυτό και λειτoυργoύν
σύμφωνα με τoυς νόμoυς πoυ αφoρoύν τoυς oργανισμoύς τoυς. Συγχώνευση ή
κατάτμηση ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων μπoρεί να γίνει και κατά παρέκκλιση
από κάθε αντίθετη διάταξη, όπως νόμος oρίζει». Με τη διάταξη αυτή κατοχυρώνεται
στο Σύνταγμα η πλήρης αυτοδιοίκηση των ΑΕΙ ως ατομικό δικαίωμα και θεσμική
εγγύηση για την εξυπηρέτηση του σκοπού της ανάπτυξης και προαγωγής της
επιστήμης και της εξύψωσης της παιδείας.
Στο κανονιστικό πεδίο της αρχής της πλήρους αυτοδιοίκησης περιλαμβάνεται
μεταξύ άλλων, όπως κατ’ επανάληψη έχει επιβεβαιωθεί από το Συμβούλιο της
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Επικρατείας (ΣτΕ Ολ. 2786/1984, 2808/1984, 3010/2000 κ.ά) το δικαίωμά των ΑΕΙ
να επιλέγουν αυτά τα όργανα διοίκησής τους (π.χ. εκλογή πρυτάνεων, κοσμητόρων,
προέδρων τμημάτων κ.λπ.) προς το σκοπό του αποκλεισμού κάθε ουσιαστικής
παρέμβασης όχι μόνο της κρατικής διοικήσεως, αλλά και τρίτων στη λειτουργία και
την

επίλυση

των

υποθέσεων

των

ανώτατων

εκπαιδευτικών

ιδρυμάτων.

Προσδιορίζοντας περαιτέρω το πλαίσιο και το εύρος της αυτοδιοικητικής αυτής
εξουσίας, ενόψει αφενός της απαίτησης για «πλήρη» αυτοδιοίκηση, και αφετέρου της
μικτής -ιδρυματικής και σωματειακής- μορφής των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων, τα
όργανα διοίκησης των Α.Ε.Ι. οφείλουν, πρώτον, να αναδεικνύονται από την
ακαδημαϊκή κοινότητα, δεύτερον, να προέρχονται από αυτή και, τρίτον, να
επιλέγονται κατά τρόπο που να διασφαλίζει την αντιπροσώπευση των μελών της στο
επιτελούμενο (αυτο)διοικητικό έργο. Αντιστρόφως, δεν είναι συνταγματικά ανεκτό τα
όργανα διοίκησης να αναδεικνύονται με την παρεμβολή προσώπων άσχετων με την
ακαδημαϊκή κοινότητα ή να συγκροτούνται από πρόσωπα που δεν ασκούν
ακαδημαϊκό έργο ή να επιλέγονται κατά τρόπο που αντιστρατεύεται τις βασικές
δημοκρατικές αρχές της αντιπροσώπευσης.
Ενόψει των παραπάνω η διάταξη του άρθρου 9 παρ. 2β του ν.4009/2011, η
οποία προβλέπει τη συμμετοχή εξωτερικών μελών στο Συμβούλιο Διοίκησης του
Πανεπιστημιακού είναι αντισυνταγματική καθώς προσβάλλει κατάφωρα την
πανεπιστημιακή αυτοδιοίκηση και μάλιστα για περισσότερους λόγους. Πρώτον, ήδη
διότι τα μέλη αυτά εξοπλίζονται με καθοριστική επιρροή στη διαμόρφωση της
βούλησης του οργάνου, καθώς, πέραν του ότι είναι σχεδόν ισάριθμα με τους
εκπροσώπους των καθηγητών, από αυτά προέρχεται υποχρεωτικά ο πρόεδρος του
Συμβουλίου. Δεύτερον, διότι τα εξωτερικά μέλη είναι παντελώς άσχετα με το
επιτελούμενο στα Α.Ε.Ι. ακαδημαϊκό έργο, ουδεμία επιστημονική ή ακαδημαϊκή
ιδιότητα οφείλουν να έχουν (αντιθέτως, αυτή αποτελεί καταρχήν κώλυμα για την
επιλογή τους) και πάντως η συμμετοχή τους δεν δικαιολογείται από οποιονδήποτε
ακαδημαϊκό λόγο ούτε η επιλογή τους γίνεται με οποιοδήποτε ακαδημαϊκό κριτήριο .
Τρίτον, διότι η επιλογή τους δεν γίνεται ούτε με εκλογή από την ακαδημαϊκή
κοινότητα ούτε, εναλλακτικά, με αντικειμενικό σύστημα βάσει γενικών και
απρόσωπων κριτηρίων, αλλά «εκλέγονται» από τα εσωτερικά μέλη του Συμβουλίου.
Την αντισυνταγματικότητα της συγκρότησης του Συμβουλίου Διοίκησης επισημαίνει
και η έκθεση της Επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής, η οποία διαπιστώνει ομοίως
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απόκλιση από την αρχή της πλήρους αυτοδιοίκησης. Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό
με την πάγια επί του θέματος της συμμετοχής εξωτερικών μελών στα όργανα του
Ιδρύματος νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας, προσδίδει στη διαπιστούμενη
αντισυνταγματικότητα το χαρακτήρα της ως πρόδηλης.
Περαιτέρω, σύμφωνα με την κρατούσα άποψη, τα διοικητικά όργανα
δικαιούνται και υποχρεούνται να απέχουν από την εφαρμογή διάταξης νόμου με την
άρνηση έκδοσης πράξης, εφόσον κατά την κρίση τους το περιεχόμενο του νόμου
αντίκειται προδήλως στο Σύνταγμα. Αυτό ισχύει ιδίως για τον Πρύτανη ο οποίος δεν
τελεί σε σχέση ιεραρχικής εξάρτησης, ενώ απολαμβάνει ως δημόσιος λειτουργός
εγγυήσεις προσωπικής και λειτουργικής ανεξαρτησίας.
Με τη διάταξη του άρθρου 76 παρ. 1γ’ του ίδιου νόμου προβλέφθηκε η
έκδοση διαπιστωτικής πράξης του Πρύτανη για τη συγκρότηση της οργανωτικής
επιτροπής που θα έχει την ευθύνη ανάδειξης των μελών του πρώτου Συμβουλίου. Η
πράξη αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο της θεσπισθείσας στο άρθρο αυτό σύνθετης
διοικητικής ενέργειας που καταλήγει στην εκλογή του Συμβουλίου Διοίκησης και
αποτελεί, παρά την πρόβλεψη της παρ. 1δ του ίδιου άρθρου, αναπόσπαστο τμήμα
αυτής. Υπάρχει επομένως σχέση αναγκαιότητας και αποκλειστικότητας μεταξύ της
διαπιστωτικής πράξης του Πρύτανη και της τελικής πράξης ανάδειξης του
Συμβουλίου, η οποία προσδίδει σε αυτές έναν ιδιάζοντα νομικό δεσμό. Έτσι, με
δεδομένη την πρόδηλη αντισυνταγματικότητα της συγκρότησης του Συμβουλίου, οι
πράξεις που προηγούνται και που συνθέτουν τη σχετική διαδικασία, κατατείνοντας
στην ανάδειξή του κατά αποκλειστικό τους τέλος, καθίστανται και οι ίδιες
αντισυνταγματικές. Στην κρίσιμη περίπτωση μάλιστα, συμβαίνει αυτό κατά τρόπο
πρόδηλο. Διαφορετική εκδοχή, που στην πραγματικότητα θα εξαρτούσε τον
διοικητικό έλεγχο της συνταγματικότητας από την κατ’ ιδίαν άρθρωση της
διοικητικής διαδικασίας, θα οδηγούσε κατ’ αποτέλεσμα σε ανεπίτρεπτο περιορισμό
της δεσμευτικής ισχύος του Συντάγματος και διάτρηση του σχετικού καθήκοντος
υπακοής των κρατικών οργάνων.
ΙΙΙ.Συμπέρασμα
Επομένως,

συντρέχει

εν

προκειμένω

περίπτωση

πρόδηλης

αντισυνταγματικότητας των διατάξεων του ν.4009/2011 περί συγκρότησης των
Συμβουλίων Διοίκησης, η οποία θεμελιώνει αρμοδιότητα του Πρύτανη κατ’
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ενάσκηση του σχετικού ελέγχου να αρνηθεί την προβλεπόμενη στο άρθρο 76 παρ. 1
γ’ σύμπραξή του στην έναρξη διαδικασίας συγκρότησής του Συμβουλίου Διοίκησης
του Α.Π.Θ., με την αποχή του από την έκδοση της σχετικής διαπιστωτικής πράξης.

Θεσσαλονίκη, 20.09.2011

Ο γνωμοδοτών

Κώστας Χ. Χρυσόγονος
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