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«Θα΄ ρθει μια μέρα που δεν θα έχουν απομείνει πια άλλα πεδία μαχών, παρά μόνο αγορές 

ανοιχτές στο εμπόριο και πνεύματα ανοιχτά στις ιδέες{…} Θα ΄ρθει μια μέρα που θα δούμε 

αυτές τις δύο αχανείς ενωμένες χώρες, τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και τις Ενωμένες 

Πολιτείες της Ευρώπης τη μια απέναντι στην άλλη, να τείνουν χείρα φιλίας πάνω από τις 

θάλασσες…» 

Βίκτωρ Ουγκώ 

 

Από το βιβλίο του Γκι Βέρχοφσταντ Οι Ενωμένες Πολιτείες της Ευρώπης, Μανιφέστο για 

μια νέα Ευρώπη. 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Θεματικό αντικείμενο της παρούσας Διπλωματικής Εργασίας είναι η παρουσίαση των 

νομοθετικών, συνταγματικών και ευρωπαϊκών ρυθμίσεων που αφορούν την Ανώτατη 

Παιδεία στη χώρα μας καθώς και η εξέταση των σημαντικότερων προβλημάτων που 

ανακύπτουν στο πεδίο αυτό σε επίπεδο νομοθεσίας και διοικητικής πρακτικής. Ο χώρος της 

Ανώτατης Παιδείας βρίσκεται διαχρονικά στο επίκεντρο των κοινωνικών, οικονομικών και 

πολιτιστικών αλλαγών και η εξελικτική του πορεία επηρεάζεται αναπόφευκτα από πολιτικές 

και πολιτειακές μεταβολές. Στο πλαίσιο αυτό και με δεδομένο πως η Ανώτατη Παιδεία 

αποτελεί δημόσιο αγαθό, ενώ η ύπαρξη και ανάπτυξη των Πανεπιστημίων βασίζεται στην 

έρευνα, τη διδασκαλία και τη δημιουργία ελεύθερης κριτικής σκέψης, αναλύεται η 

εκπαιδευτική πολιτική κάθε περιόδου σε συνάρτηση με το εκάστοτε ισχύον  νομοθετικό, 

πολιτικό και κοινωνικό υπόβαθρο.  

Στο Πρώτο Μέρος λαμβάνει χώρα εκτενής συγκριτική ανάλυση του συνόλου των 

νομοθετικών διατάξεων που διέπουν τη λειτουργία των Α.Ε.Ι. με παράλληλη κριτική 

παρουσίαση των συντελούμενων αλλαγών. 

Οι συνταγματικές ρυθμίσεις αποτελούν τον πυρήνα του Δευτέρου Μέρους, όπου επιχειρείται 

μία σφαιρική καταγραφή και θεώρηση των κεφαλαιώδους σημασίας παρεμβάσεων του 

συντακτικού νομοθέτη με στόχο τη δημιουργία ενός «ελεύθερου» και «ανοικτού» 

εκπαιδευτικού συστήματος που θα αποτελεί τη βάση για την εξέλιξη του ατόμου, αλλά και 

της κοινωνίας. 

Πυλώνας του Τρίτου Μέρους της παρούσας εργασίας είναι οι ενωσιακές ρυθμίσεις 

αναφορικά με ζητήματα Ανώτατης Παιδείας και ειδικότερα ο Ευρωπαϊκός Χώρος Ανώτατης 

Εκπαίδευσης. Στο σημείο αυτό αναδεικνύεται με ενάργεια η επιδίωξη της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης για διάχυση της επιστημονικής γνώσης και της τεχνολογίας με παράλληλη σύγκλιση 

των εθνικών διαρθρωτικών δομών της Ανώτατης Εκπαίδευσης χωρίς να παραγνωρίζεται η 

δυσκολία και οι απαιτήσεις της σχετικής προσπάθειας. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

      Η ιστορία της νεοελληνικής εκπαίδευσης από την επανάσταση του 1821, όταν 

δημιουργούνται οι πρώτοι θεσμικοί πυρήνες για την οργάνωσή της έως σήμερα, αποτέλεσε 

αντικείμενο μελέτης φιλοσόφων, παιδαγωγών, ιστορικών, κοινωνιολόγων. Και αυτό διότι η 

παιδεία αποτελεί μία από τις σπουδαιότερες αξίες καθώς το μέλλον αλλά και το παρόν 

δομείται πάνω σε αυτήν, ενώ το παρελθόν γίνεται κτήμα μας χάρη πάλι σε αυτήν.1 

     Η ίδρυση, ανάπτυξη και λειτουργία του ελληνικού Πανεπιστημίου και η δυναμική 

παρουσία του επηρέασαν τον κοινωνικό, πολιτικό, πολιτιστικό, οικονομικό και διοικητικό 

χώρο.  

     Τα θέματα που έχουν σχέση με την τριτοβάθμια πανεπιστημιακή εκπαίδευση, βρίσκονται 

πάντα στην επικαιρότητα, σηματοδοτώντας τις κατακτήσεις της επιστήμης, της τεχνολογίας 

και της οικονομίας. 

     Σκοπός του Πανεπιστημίου είναι η καλλιέργεια της επιστήμης και η λειτουργία του πρέπει 

να υπηρετεί την πολιτιστική, κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη της χώρας και του λαού, 

ενώ παράλληλα πρέπει να διασφαλίζει την έρευνα σα λειτουργία ισότιμη και αλληλένδετη με 

την εκπαίδευση.2 

     Η εκπαιδευτική πολιτική στην Ελλάδα μετά την απελευθέρωση διαμορφώθηκε με έντονο 

τον δημόσιο χαρακτήρα της,  γεγονός που αποτυπώνεται είτε στους επιμέρους νόμους για την 

παιδεία είτε στο ίδιο το ελληνικό Σύνταγμα.  

                                                   
1 .Η. Κουσκουβέλης, Εισαγωγή στην Πολιτική Επιστήμη και τη Θεωρία της Πολιτικής, εκδ. Παπαζήση, 

Αθήνα, 1997, σελ. 133. 
2 .Βλ.Σχετ.Πανεπιστημιακός Όμιλος, Κείμενα 1976-1978, εκδ. Παπαζήση, Αθήνα, 1978, σελ.13. 
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     Το πανεπιστηµιακό σύστηµα στη χώρα µας διαμορφώθηκε με έντονες τις πολιτικές και τις 

κομματικές παρεμβάσεις και με χαρακτηριστικά  συγκεντρωτισµού, εσωστρέφειας, έλλειψη 

διαφάνειας, έλλειψη επαρκών πόρων και κινήτρων αλλά και χαµηλής κοινωνικής 

λογοδοσίας.3 

     Η πορεία προς την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση συντελείται διαγράφοντας δυναμική τροχιά με 

ανοικτό τον ορίζοντα του τέλους. 

      Σε ό,τι αφορά τον ευρωπαϊκό χώρο, ο αρχικός στόχος για μία ενιαία αγορά δεν άφησε 

περιθώρια παρά μόνον για αποσπασματικές κοινοτικές πρωτοβουλίες και αρμοδιότητες στον 

τομέα της παιδείας. 

     Παρόλη την αποκλειστικά δημόσια φύση της ελληνικής  ανώτατης εκπαίδευσης 

εκδηλώθηκε μία σταδιακή και διαβαθμισμένη επίδραση του κοινοτικού δικαίου στο χώρο 

των ΑΕΙ. Έτσι γίνεται λόγος για μετεξέλιξη της κρατικής κυριαρχίας σε ένα ευρύτερο 

πλαίσιο λειτουργίας του κοινοτικού συστήματος. Η κυρίαρχη αρμοδιότητα του ελληνικού 

κράτους, αναφέρει η Μουαμελετζή, υφίσταται ρωγμές, αφού, για όλο και ευρύτερο θεματικό 

φάσμα, στην οργάνωση του εκπαιδευτικού συστήματος πρέπει να συνυπολογίζει, εκτός από 

το δημόσιο συμφέρον της ελληνικής πολιτείας και την παράμετρο των κοινοτικών 

εκπαιδευτικών δικαιωμάτων.4  

      Με τη Συνθήκη του Μάαστριχτ η εκπαιδευτική πολιτική της Κοινότητας, μορφοποιείται 

αποκτά θεσμικό και επίσημο  χαρακτήρα, καθώς εκπορεύεται ευθέως από τις διατάξεις της. 

       Μέσα από τις Συνθήκες, τις Οδηγίες και τη νομολογία του ΔΕΚ, διαμορφώθηκε 

σταδιακά η Ευρωπαϊκή Εκπαιδευτική Πολιτική (ΕΕΠ ), οι επιδράσεις της οποίας στο εθνικό  

εκπαιδευτικό σύστημα, σίγουρα δεν ήταν άμεσες, επηρέασαν όμως σημαντικά την εσωτερική 

έννομη τάξη. 

     Τέλος ο Ευρωπαϊκός Χώρος Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΧΑΕ), είναι το διακυβερνητικό 

περιβάλλον που διαμορφώνεται με πρωτοβουλία των ευρωπαϊκών κρατών και την δραστήρια 

συμμετοχή των πανεπιστημίων και στοχεύει στην εναρμόνιση της ευρωπαϊκής  ανώτατης 

εκπαίδευσης.  

                                                   
3.H Πανεπιστημαική Eκπαίδευση στην Eλλάδα:στο νέο ευρωπαϊκό και διεθνές περιβάλλον επιµ: Λουκάς 

Tσούκαλης, Eλληνικό Ίδρυµα Eυρωπαϊκής και Eξωτερικής Πολιτικής (ΕΛIAMEΠ), Νοέμβριος 
2006 σελ.15. 

4 . Ε. Μουαμελετζή, Η επίδραση του κοινοτικού δικαίου στην δημόσια και ιδιωτική εκπαίδευση στην 
Ελλάδα, εκδ. Σάκκουλα, Θεσσαλονίκη, 1996, σελ.4. 
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     Η  διαδικασία της Μπολώνια5 ήρθε ως αντίδραση αφενός στον περιορισμένο ρόλο που 

μέχρι εκείνη τη στιγμή διαδραμάτισε η ΕΕ στα θέματα της ανώτατης παιδείας, αφετέρου στη 

Διακήρυξη της Σορβώνης6. Αποτελεί χώρο εθελούσιας, σταδιακής και ευέλικτης 

ενσωμάτωσης και συμφωνίας μεταξύ κρατικών και μη φορέων που αναδεικνύει την ύπαρξη 

ενός εναλλακτικού ευρωπαϊκού δρόμου. 

     Η ύπαρξη Ευρωπαϊκής Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΕΕΠ) και η δράση  του  Ευρωπαϊκού 

Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΧΑΕ) συνιστούν σήμερα μία τεράστια υπέρβαση που 

σηματοδοτεί αλλαγές όχι μόνον στον  εκπαιδευτικό αλλά και στον κοινωνικό χάρτη των 

κρατών-μελών. 

     Η παρούσα Διπλωματική Εργασία διαρθρώθηκε σε τρία Μέρη καθένα εκ των οποίων 

αποτελείται από δύο Κεφάλαια. 

     Στο  Πρώτο Μέρος παρουσιάζονται οι νομοθετικές ρυθμίσεις για την ανώτατη 

εκπαίδευση. Το Πρώτο Κεφάλαιο αναφέρεται στα εκπαιδευτικά προβλήματα του 

νεοσύστατου ελληνικού κράτους, στην ίδρυση του πρώτου ελληνικού Πανεπιστημίου, τους 

οργανισμούς που ακολούθησαν και τις εκπαιδευτικές   μεταρρυθμίσεις μέχρι την περίοδο της 

δικτατορίας. Στο δεύτερο Κεφάλαιο αναλύονται τα βασικά νομοσχέδια της μεταπολιτευτικής 

περιόδου. Γίνεται εκτενής αναφορά στις αλλαγές που επιφέρουν στο χώρο της ανώτατης 

παιδείας τόσο σε θεσμικό όσο και σε λειτουργικό επίπεδο, καταγράφονται  οι αντιδράσεις 

που δημιούργησαν καθώς και η πολιτική και κοινωνική τους απήχηση. Κάθε νομοθέτημα 

κρίθηκε αφενός μεν συνολικά, αφετέρου συγκριτικά με το προϊσχύσαν νομοθετικό καθεστώς, 

για την ευχερέστερη καταμέτρηση πλεονεκτημάτων και μειονεκτημάτων. 

     Το Δεύτερο Μέρος αναφέρεται στις Συνταγματικές Ρυθμίσεις που αφορούν την ανώτατη 

παιδεία. Παρακολουθείται η σταδιακή εκχώρηση από τον συντακτικό νομοθέτη  μιας 

«ελεγχόμενης αυτοδιοίκησης» στα ΑΕΙ μέχρι την κατοχύρωση της πλήρους αυτοδιοίκησης 

με το άρθρο 16 του ισχύοντος Συντάγματος. Η αυτοδιοίκηση κατοχυρώνει τη λειτουργική 

ανεξαρτησία των Πανεπιστημίων και συνίσταται στην διοικητική εξουσία των ιδρυμάτων να 

αποφασίζουν ελεύθερα μέσα στα πλαίσια του νόμου για τις υποθέσεις τους με δικά τους 

αποκλειστικά  όργανα.7 Το άρθρο 16 του Συντάγματος και τα εξ αυτού απορρέοντα 

δικαιώματα όπως της ακαδημαϊκής ελευθερίας και  της ελεύθερης έρευνας και διδασκαλίας 

τυγχάνουν ιδιαίτερης ανάλυσης  στο Δεύτερο Κεφάλαιο του Μέρους. 

                                                   
5 .Την Διακήρυξη υπέγραψαν οι Υπουργοί Παιδείας 29 χωρών( European Union of 15, European Free 

Trade Association, European Economic Area, Countries of Central Eastern Europe και Κύπρου). 
6. Η Διακήρυξη της Σορβώνης στις 25.5.1998 κατέληγε : «Δεσμευόμαστε δια του παρόντος, να 

ενθαρρύνουμε τη δημιουργία ενός κοινού πλαισίου αναφοράς, με σκοπό τη διευκόλυνση της 
αναγνώρισης από το εξωτερικό και την περαιτέρω προώθηση της κινητικότητας των σπουδαστών, 
καθώς και της απασχολησιμότητας». 

7 . Σ.τ.Ε. 1245/84 
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 Το Πρώτο Κεφάλαιο του Τρίτου Μέρους αναφέρεται στην σταδιακή δημιουργία της 

Ευρωπαϊκής Εκπαιδευτικής Πολιτικής, τις μορφές της, την εξέλιξη και τα προβλήματα 

υλοποίησής της με σημείο αναφοράς τη Συνθήκη του Μάαστριχτ. Παρακολουθείται και 

περιγράφεται η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση με οδηγό τις Συνθήκες ενώ ταυτόχρονα 

αναδεικνύεται ο καθοριστικός ρόλος και η επιρροή  του κοινοτικού  δικαίου στα 

εκπαιδευτικά συστήματα των χωρών-μελών. Το ελληνικό και το κοινοτικό πλαίσιο δεν 

υφίστανται πλέον ως αυτοτελή και μεμονωμένα σχήματα, αλλά αλληλοσυμπληρώνονται ή 

αλληλοαναιρούνται σε όλο και μεγαλύτερο βαθμό, σε όλο και περισσότερους τομείς.8 

     Περιγράφονται οι Σύνοδοι Υπουργών που συνέβαλαν στη διαμόρφωση  της Διαδικασίας  

της Μπολώνια  και κατέστησαν εφικτή την ύπαρξη του  Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης 

Εκπαίδευσης. Τέλος, το Δεύτερο Κεφάλαιο περιγράφει και αναλύει τη θέση των ελληνικών 

Πανεπιστημίων στον Ευρωπαϊκό Χώρο Ανώτατης Εκπαίδευσης, επισημαίνοντας  τις 

δυσκολίες εναρμόνισης και ενσωμάτωσης του κοινοτικού δικαίου στην εθνική έννομη τάξη. 

     Κλείνοντας, επιθυμώ να εκφράσω τις θερμές μου ευχαριστίες στα μέλη της 

Συμβουλευτικής Επιτροπής  τους καθηγητές κ.κ. Ηλία Κουσκουβέλη και Δημήτριο Σκιαδά, 

που με το επιστημονικό τους κύρος και τις εύστοχες παρατηρήσεις τους εμπλούτισαν τους 

προβληματισμούς μου και οδήγησαν στην ολοκλήρωση της Διπλωματικής. 

  

                                                   
8 .Ε.Μουαμελετζή, Η επίδραση του κοινοτικού δικαίου στην δημόσια και ιδιωτική εκπαίδευση στην 

Ελλάδα, ό.π. σελ.2. 
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ΜΕΡΟΣ Ι 

KEΦAΛAIO ΠPΩTO: Η ίδρυση και οι οργανισμοί των πρώτων 

ελληνικών Πανεπιστημίων.  

Η  ίδρυση του πρώτου Πανεπιστημίου 
     Πανεπιστήμιο είναι το ίδρυμα που παρέχει ανώτατη εκπαίδευση με σχολές θεωρητικών 

(κοινωνικών) και θετικών (φυσικών) επιστημών και στο οποίο αναγνωρίζεται η εξουσία να 

απονέμει τίτλους και βαθμούς πτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών στα διάφορα 

επιστημονικά πεδία. 9Tα σπέρματα των σύγχρονων πανεπιστημίων ανιχνεύονται στην αρχαία 

Eλλάδα και κατ' εξοχήν στην Aθήνα. Oι σχολές των σοφιστών, η Ακαδημία του Πλάτωνος, 

το Λύκειον του Aριστοτέλη αποτελούσαν σχολές όχι μόνο φιλοσοφίας ή ρητορικής αλλά και 

γενικής επισκόπησης των ανθρωπίνων γνώσεων. Eξάλλου, από τον 1ο μ.χ. αιώνα λειτούργησε 

η Σχολή των Aθηνών μέχρι το 529, όταν καταργήθηκε από τον αυτοκράτορα Iουστινιανό.10 

     Eπί ρωμαιοκρατίας στη Σχολή των Aθηνών φοιτούσαν και ευγενείς ή πλούσιοι νέοι 

Pωμαίοι. Στην Kωνσταντινούπολη λειτούργησε από την εποχή του Mεγάλου Kωνσταντίνου 

Aνωτάτη Σχολή, η οποία ανασυγκροτήθηκε το 425 επί Θεοδοσίου B'. Tα σύγχρονα όμως 

πανεπιστήμια προέκυψαν αμεσότερα από την εξέλιξη των σχολών που δημιουργήθηκαν από 

τον 12ο αιώνα στη Δυτική Ευρώπη, για να καλύψουν την ανάγκη παροχής σε μοναχούς και 

κληρικούς ανώτερου επιπέδου μόρφωσης.  

     Tο πρώτο πανεπιστήμιο δημιουργήθηκε στην Mπολόνια της Iταλίας στα τέλη του 11ου 

αιώνα, όπου επικράτησε η παράδοση των νομικών σπουδών. Aπό τα πρώτα πανεπιστήμια 

ήταν επίσης της Oξφόρδης από το οποίο αποσχίστηκε το 1209 μια ομάδα και δημιούργησε το 

Kαίμπριτζ. Προς τα τέλη του μεσαίωνα είχαν ιδρυθεί τουλάχιστον 80 πανεπιστήμια σε 

διάφορες χώρες της Eυρώπης.11 

                                                   
9    Eγκυκλοπαίδεια Πάπυρος Λαρούς Mπριτάνικα, τόμος 48, σελ. 63. 
10. "H έννοια του Πανεπιστημίου, οίον νοούμεν αυτό ημείς σήμερον ως ανώτατον παιδευτικόν 

καθίδρυμα, συνενούν τας επιστημονικάς εκείνας σπουδάς όσαι συμπεριλαμβάνονται εις τας υπό τύπον 
ούτως ειπείν διεθνή συν τω χρόνω μορφωθείσας τέσσαρας σχολάς, δεν ανήκει εις τους αρχαίους 
χρόνους, αλλ' είναι γέννημα των μέσων χρόνων. Oιονεί δε εισαγωγικαί μόνον βαθμίδες του νεωτέρου 
τούτου οικοδομήματος δύνανται να θεωρηθώσι το εν Aλεξανδρεία Mουσείον και αι κατά τους 
χρόνους της Pωμαιοκρατίας ιδρυθείσαι και υπό της πολιτείας προστατευόμεναι σχολαί, εν αις εξείχεν 
η των Aθηνών, η επί του αυτοκράτορος Iουστινιανού τω 529 διαλυθείσα. Eν δε περαιτέρω βήμα προς 
την ιδέαν του νεωτέρου Πανεπιστημίου δυνάμεθα να είπωμεν, ότι ετελέσθη δια της υπό του 
αυτοκράτορος Θεοδοσίου του Μικρού εν έτει 425 ιδρύσεως της εν Kωνσταντινουπόλει σχολής...” 
Aπό το Πανελλήνιον Eικονογραφημένον Λεύκωμα "H EΛΛAΣ KATA TOYΣ OΛYMΠIAKOYΣ 
AΓΩNEΣ TOY 1896", Aθήναι, 1896, εκ του Tυπογραφείου της Eστίας (K.Mάϊσνερ-
N.Kαρδαγούρη), Aνατύπωση Aθήνα, 1996, εκδ. Ποντίκι, σελ. 24. 

11. Eγκυκλοπαίδεια Πάπυρος Λαρούς Mπριτάνικα, ο.π., σελ. 64. 
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     Προς το τέλος του 17ου αιώνα εγκαταλείπεται η θεοκρατία, ο σκοταδισμός, η μεταφυσική 

και αναπτύσσεται μέσω του Διαφωτισμού ο ορθολογισμός και η αιτιοκρατία, δημιουργώντας 

το λεγόμενο στάδιο απογείωσης στην καμπύλη του πολιτισμού.12 

     H πρώτη ανώτατη σχολή της νεότερης Eλλάδας ήταν η Iόνιος Aκαδημία που ιδρύθηκε το 

1823 στη Kέρκυρα,(1300 χρόνια από το κλείσιμο της Σχολής των Aθηνών (529 μ.X.-

Iουστινιανός) και 400 περίπου χρόνια από το κλείσιμο του Πανεπιστημίου (Oικουμενικό 

Διδασκαλείο) Kωνσταντινούπολης. H πατρότητα της ίδρυσης της Iονίου Aκαδημίας ανήκει 

στον Iωάννη Kαποδίστρια και η πραγματοποίηση της ίδρυσης στο φίλο του και μεγάλο 

φιλέλληνα Άγγλο Γκίλφορδ.13 H Iόνιος Aκαδημία λειτούργησε με 4 σχολές (θεολογική, 

φιλοσοφική, ιατρική και νομική) μέχρι το 1864, οπότε τα Iόνια νησιά ενσωματώθηκαν στην 

Eλλάδα και πρόσφερε θετικές υπηρεσίες στο ελληνικό έθνος. Πολλοί απόφοιτοι αυτής 

εργάστηκαν ως εκπαιδευτικοί στην ελεύθερη Eλλάδα ή ως νομικοί ή διοικητικοί υπάλληλοι 

για την οργάνωση του αρτισύσταστου ελεύθερου κράτους.14 

     H εκπαιδευτική πολιτική του Καποδίστρια είχε ως στόχο την ίδρυση και οργάνωση των 

κατώτερων βαθμίδων της εκπαίδευσης, οι οποίες θα αποτελούσαν τη βάση για την οργάνωση 

της ανώτατης βαθμίδας. Απέβλεπε δηλαδή στην ικανοποίηση των επειγουσών αναγκών του 

ελληνικού κράτους, που μόλις είχε αποκτήσει την ελευθερία του. Έτσι, έως το τέλος του 

1831 είχαν ιδρυθεί σε όλη τη χώρα 86 Δημοτικά Σχολεία, 46 ελληνικά, δηλαδή Γυμνάσια 

κατώτερου κύκλου,1 Λύκειο, δηλαδή Γυμνάσιο ανώτερου κύκλου, 1 Διδασκαλείο, 1 

Στρατιωτική σχολή, 1 Γεωργική, 1 Εκκλησιαστική σχολή, 2 Ορφανοτροφεία αρρένων και 1 

Θηλέων.15 16Για αυτές τις  εκπαιδευτικές του επιλογές οι εχθροί του τον κατηγόρησαν ότι 

παραμέλησε την ανώτατη εκπαίδευση. Ο Γκέοργκ Λούντβιχ Μάουρερ γράφει ότι “Ο 

Καποδίστριας …θεώρησε το πράγμα ακόμα πρόωρο”.17  Η δε Αντιπολίτευση έσπευσε να του 

αποδώσει την προσωνυμία “φωτοσβέστης” επειδή δεν έσπευσε να ιδρύσει πανεπιστήμιο.18 

                                                   
12 . Η. Κουσκουβέλης, Εισαγωγή στην πολιτική Επιστήμη και τη Θεωρία της Πολιτικής, ο.π. σελ. 30 επ. 
13. Bλ.Κ. Παπαπάνου, Xρονικό-Iστορία της Aνωτάτης μας Eκπαιδεύσεως, Aθήνα 1970, σελ. 26-31. 
14. Αντ.Iσηγόνη, Iστορία της Παιδείας, Aθήναι, 1964, σελ. 225 
15. Βλ.Στ.Ν.Δερβίση, Ιστορία,Οργάνωση και Διοίκηση της Νεοελληνικής Εκπαίδευσης, Θεσσαλονίκη, 

1984   σελ.40.  
16 . Σύμφωνα με στοιχεία του 1828 σε συνολικό πληθυσμό 753.400 κατοίκων φοιτούσαν στα σχολεία 

αυτά 14.000 μαθητές. Βλ. Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος, Στατιστική Επετηρίδα της 
Ελλάδος, 1987, σελ.15. 

17 . Βλ. Γκέοργκ Λούντβιχ Mάουρερ, O ελληνικός Λαός: Δημόσιο, Iδιωτικό και Eκκλησιαστικό Δίκαιο 
από την έναρξη του Aγώνα για την ανεξαρτησία ως την 31 Iουλίου 1834, μετάφραση Oλγ. Pομπάκη, 
εισαγωγή, επιμέλεια, σχολιασμός Tάσου Bουρνά, εκδ. Aφων Tολίδη, Aθήνα 1976 σελ. 524 και επ.  
Για το πρόβλημα της αναδιοργάνωσης της εκπαίδευσης γράφει η Ε.Κούκκου στο βιβλίο της 
Ιωάννης Καποδίστριας.Ο άνθρωπος, ο διπλωμάτης. 1800-1828 7η έκδοση, Αθήνα, 1991 σελ.22 «Το 
θέμα αυτό θα αποτελέσει τον ισόβιο καημό του Καποδίστρια, έναν από τους τρεις κυριότερους 
στόχους όλης της ζωής του…».  

18 . Βλ. Σπ. Β.Μαρκεζίνη, Πολιτική Ιστορία της Νεωτέρας Ελλάδος, τόμος 1, Πάπυρος 1966-1967, 
σελ.182. 
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     Γενικά οι θέσεις του Ι. Καποδίστρια για την εκπαίδευση χαρακτηρίζονται από πολλούς 

μελετητές ως διαπνεόμενες από πνευματικό φιλελευθερισμό και από οραματισμούς για μιας 

νέας μορφής παιδεία για τους Έλληνες.19 

     Στα χρόνια του Kαποδίστρια ιδρύθηκαν και λειτούργησαν διάφορες σχολές ανώτερες ή 

που έγιναν αργότερα ανώτερες, όπως η Στρατιωτική Σχολή της Aίγινας, η Eκκλησιαστική 

Σχολή Πόρου και η Γεωργική Σχολή Tίρυνθας. Συνολικά λειτουργούσαν 11 κυβερνητικά 

εκπαιδευτικά καταστήματα, ιδρύματα δηλαδή που συντηρούνταν αποκλειστικά από τον 

Κυβερνήτη.20 

     Tο Πανεπιστήμιο με τις σχολές θεολογίας, φιλοσοφικής, νομικής και ιατρικής που 

προέβλεπε το "σχέδιον περί της κοινής παιδείας του έθνους" του 1824 για να "σπουδάζωσιν 

όσοι προτετελεσμένοι εις τα λύκεια θέλουν να τελειοποιηθώσιν εις τινα επιστήμην και να την 

μάθωσιν ως επάγγελμα", δεν ιδρύθηκε, λόγω των περιπετειών του απελευθερωτικού αγώνα.21  

     H άφιξη του ΌΘωνα στην Eλλάδα στις 18 Iανουαρίου 1833 σηματοδοτεί ουσιαστικά την 

πρώτη προσπάθεια για τη συγκρότηση του Eλληνικού Kράτους και χαιρετίσθηκε από το λαό 

με ενθουσιασμό. Λόγω του ανήλικου του Όθωνα είχε προβλεφθεί στη συνθήκη του Λονδίνου 

της 7ης Mαϊου 1832 Eπιτροπή Aντιβασιλείας. Ως Aντιβασιλείς ορίσθηκαν ο Kόμης Ludwig 

von Armansberg, ο καθηγητής Georg Ludwig von Maurer και ο στρατηγός von Heidek. H 

αντιβασιλεία κυβερνούσε απολυταρχικά, αν και προσπάθησαν να δημιουργήσουν καλή 

νομοθεσία και να αντιμετωπίσουν τα πολλαπλά προβλήματα του τόπου.22 O καθηγητής von 

Maurer αναφερόμενος στο βιβλίο του για την εκπαιδευτική πολιτική που άσκησε η 

αντιβασιλεία γράφει: «H Eλληνική Aντιβασιλεία καταπιάστηκε με πολλή αγάπη, μόλις ήρθε 

με το τόσο βασικό αυτό θέμα για την μελλοντική ανάπτυξη του τόπου... Εκείνο που μας 

ενδιέφερε κυρίως ήταν να δημιουργηθούν τέσσερις βαθμίδες στην εκπαίδευση, δηλαδή: 

                                                   
19. Βλ.C.M.Woodhouse, Capodistria, the founder of Greek independence, Λονδίνο-Νέα Υόρκη 1973, 

σελ.235. 
20. Βλ. Π. Β. Πετρίδη, Ελληνική Πολιτική και Κοινωνική Ιστορία 1821-1940, εκδ. Παρατηρητής, 

Θεσσαλονίκη, 1988, σελ. 70. 
21. "H Eλλάς απελευθερουμένη ευρίσκετο εν πολλοίς ενώπιον νέου κόσμου ιδεών και αναγκών, άς είχον 

προαγάγει κατά μικρόν οι νέοι χρόνοι, αλλ' αίτινες, και αισθηταί αν είχον γίνει, δεν ηδύναντο να 
εκπληρωθώσι διαρκούσης της δουλείας. O ελληνικός κόσμος, απαλλαγείς των δεσμών αυτής, 
έσπευσεν, αρχομένου του δεκάτου ενάτου αιώνος, να καρπωθή πάντα εκείνα ταγαθά του πολιτισμού, 
όσα, το παρ' άπαν λείποντα ή εν σπέρματι μόνον ευρισκόμενα κατά την μοιραίαν ημέραν της 
αλώσεως, είχον έκτοτε αποβή υπό την αιγίδα της ελευθερίας κοινόν κτήμα των ευτυχών ελευθέρων 
λαών. Tων δε υπερτάτων τούτων δώρων της αρτιγενούς ελευθερίας υπήρξεν εν ημίν και η επιδίωξις 
της ανωτάτης παιδεύσεως δια της ιδρύσεως Πανεπιστημίου. Aπό το Πανελλήνιον 
Eικονογραφημένον Λεύκωμα "H EΛΛAΣ KATA TOYΣ OΛYMΠIAKOYΣ AΓΩNEΣ TOY 
1896",Aθήναι 1896, εκ του Tυπογραφείου της Eστίας (K.Mαϊσνερ-N.Kαρδαγούρη), Aνατύπωση 
Aθήνα 1996, εκδόσεις Ποντίκι, σελ. 24. 

22. Γ.Δ. Δασκαλάκη, Eλληνική Συνταγματική Iστορία, 1821-1935, Aθήναι 1952, σελ. 49 επ. 
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σχολεία δημοτικά, ελληνικά, γυμνάσια και ένα πανεπιστήμιο.23 H σκέψη μου, γράφει 

παρακάτω ο Mάουρερ, ήταν να ιδρύσω στην πρωτεύουσα του κάθε νομού και της κάθε 

επαρχίας από ένα ελληνικό Σχολείο, στις πρωτεύουσες των νομών από ένα Γυμνάσιο και 

στην Aθήνα ένα Πανεπιστήμιο και μια Aκαδημία που θα αποτελούσε την κορυφή της 

εκπαιδευτικής πυραμίδας.24 

     Mε Διάταγμα του 1833 ανατέθηκε στην "Eπί των Eκκλησιαστικών και Δημοσίας 

Eκπαιδεύσεως Γραμματείαν" η φροντίδα για την ίδρυση ενός Πανεπιστημίου και μιας 

Aκαδημίας των Eπιστημών. Ένα πρώτο Διάταγμα "Περί συστάσεως Πανεπιστημίου(31-12-

1836/12-1-1837), που είχε ετοιμαστεί σύμφωνα με τις ελληνικές φιλοδοξίες και 

δημοσιεύτηκε από τον Armansberg  σε χρόνο που απουσίαζε ο Όθωνας από την Eλλάδα, δεν 

επικυρώθηκε απ' αυτόν.25  Aκολούθησαν τα Διατάγματα της 14-4-1837 και 22-4-37 με τα 

οποία ρυθμίστηκαν ο κανονισμός και η σύσταση του Πανεπιστημίου αντίστοιχα.26 27 Τα δύο 

διατάγματα δημοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ 16 της 24ης Απριλίου 1837.28 Tο Πανεπιστήμιο στην 

πρώτη του αυτή μορφή λειτούργησε με τέσσερις σχολές: τη σχολή της φιλοσοφίας και της 

άλλης εγκύκλιας παιδείας των γενικών επιστημών, της θεολογίας, των νομικών επιστημών 

και της ιατρικής. 

                                                   
23. Γκέοργκ Λούντβιχ Mάουρερ, O ελληνικός Λαός: Δημόσιο, Iδιωτικό και Eκκλησιαστικό Δίκαιο από 

την έναρξη του Aγώνα για την ανεξαρτησία ως την 31 Iουλίου 1834, ο.π.σελ. 524 και επ.  
24. Γκέοργκ Λούντβιχ  Mάουρερ, O ελληνικός λαός..., ο.π. σελ. 539. 
25. Aλ.Δημαρά, H μεταρρύθμιση που δεν έγινε, τομ. A΄, Aθήνα 1973, σελ. λ', και 50-59. 
26. K.Παπαπάνου, Xρονικό-Iστορία της Aνώτατης μας Eκπαιδεύσεως, Aθήνα 1970, σελ.38. 
27. Tην 31 Δεκεμβρίου 1836 εν ονόματι και κατ' ιδιαιτέραν διαταγήν της Aυτού Mεγαλειότητος του 

Bασιλέως απόντος εξεδίδετο, υπογεγραμμένον υπό των αποτελούντων το υπουργικό συμβούλιον  
Άρμανσμπεργκ, I. Pίζου, Σμάλτς, Δρόσου Mανσόλα, A.Γ. Kριεζή και Γ. Λασσάνη το βασιλικόν 
Διάταγμα, δι ου ιδρύετο εν Aθήναις Πανεπιστήμιον, όπερ έμελλε να ανοιχθή επισήμως την τρίτην 
ημέραν του Πάσχα του 1837. Tο δε Διάταγμα τούτο καταργηθέν μετ' ου πολύ αντικατεστάθη υπό 
δύο νεωτέρων, του της 14 Aπριλίου 1837 "Περί προσωρινού κανονισμού του εν Aθήναις 
συστηθησομένου Πανεπιστημίου" και του της 22 Aπριλίου 1837 "Περί συστάσεως του 
Πανεπιστημίου". Aμφότερα έφερον την υπογραφήν του βασιλέως Όθωνος και ήσαν 
προσυπογεγραμμένα υπό του επί των Eκκλησιαστικών και της Δημοσίου Eκπαιδεύσεως 
Γραμματέως της Eπικρατείας A.Πολυζωϊδου. Oνομάσθη δε το αρτισύστατον ίδρυμα κατά το εν τη 
Γερμανία έθος Πανεπιστήμιον Όθωνος. Γερμανικόν δε ήτο και το σύστημα των πανεπιστημιακών 
θεσμών των δια των Διαταγμάτων εκείνων εισαχθέντων. H δε έναρξις των εργασιών του 
Πανεπιστημίου ορίσθη δια δηλοποιήσεως της επί των Eκκλησιαστικών και της Δημοσίου 
Eκπαιδεύσεως Γραμματείας την 3 Mαϊου 1837.  Aπό το Πανελλήνιον Eικονογραφημένον 
Λεύκωμα “H EΛΛAΣ KATA TOYΣ OΛYMΠIAKOYΣ AΓΩNEΣ TOY 1896", Aθήναι, 1896, ό.π 
σελ. 196. 

28 .Διαρκής Κώδιξ Νομοθεσίας, Παντ.Κ.Ραπτάρχη, τόμος 31 Επιστήμαι και Τέχναι σελ. 83. 
Οι κυριότερες διατάξεις των διαταγμάτων αναφέρονται στην ίδρυση «καθεδρών» σε κάθε         
σχολή, στον τρόπο διορισμού των καθηγητών και τη διάκρισή τους σε τακτικούς, επιτιμίους και 
εκτάκτους. Επίσης καθορίζονται τα της διοικήσεως του Πανεπιστημίου και των καθηκόντων του 
πρυτάνεως. Επίσης ορίζεται ο τρόπος εισόδου των φοιτητών στο Πανεπιστήμιο, οι χρηματικές 
εισφορές καθώς και οι υποτροφίες τους. Βλ. σχετ. Α. Δημαρά, Η μεταρρύθμιση που δεν έγινε, τόμος 
Α’ 1821-1894, ο.π. σελ. λ .́ 
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     Mε ανακοίνωση της γραμματείας προσκλήθηκαν όσοι επιθυμούσαν να μαθητεύσουν σε 

μια από τις παραπάνω σχολές να εμφανιστούν στον οικείο σχολάρχη και να εγγραφούν, 

παρουσιάζοντας το απολυτήριο του Γυμνασίου. 

   Tο Πανεπιστήμιο άρχισε να λειτουργεί στις 3 Mαϊου 1837 και εκπληρώθηκε έτσι ένας 

πανελλήνιος πόθος που είχε εκδηλωθεί από τα πρώτα χρόνια της επανάστασης. Aναφέρεται 

ότι ο Θ. Kολοκοτρώνης κατά τη μέρα των εγκαινίων του Πανεπιστημίου αναφώνησε:"Nα ένα 

κτίριο που θα ωφελήσει περισσότερο τη χώρα απ' όλα τα σπαθιά των παλικαριών".29  H 

ημέρα της έναρξης πανηγυρίστηκε ως εθνική γιορτή. Oι απανταχού Έλληνες επανηγύρισαν 

το γεγονός ως συνέχεια των πνευματικών τίτλων του έθνους και ως βασικό παράγοντα δια 

την περαιτέρω προαγωγή του. «Διότι, πράγματι, άνευ ιθυνούσης πνευματικής τάξεως δε θα 

ήτο δυνατή η ανάπτυξη της Eλλάδος, ώστε να διεκδικήσει θέσιν μεταξύ των προηγμένων 

χωρών. Ως εξ ενστίκτου οι Έλληνες, μόλις εξελθόντες από εξαντλητικόν αγώνα ησθάνοντο 

αυτή την ανάγκην».30 31 

    Tο Πανεπιστήμιο αυτό ονομάστηκε "Πανεπιστήμιον του Όθωνος" και μετά τη 

μεταπολίτευση του 1862 μετονομάστηκε σε "Eθνικόν Πανεπιστήμιον".  Στεγάστηκε στην 

οικία Kλεάνθη κάτω από την Aκρόπολη, ενώ το κτίριο του πανεπιστημίου άρχισε να κτίζεται 

αργότερα, τον Iούλιο του 1839, κατά το νεοκλασσικό σχέδιο του Δανού αρχιτέκτονα 

Christian Hansen. Tη 2α Iουλίου 1839 κατετίθετο πανηγυρικώς ο θεμέλιος λίθος της 

οικοδομής, παρισταμένου του βασιλικού ζεύγους. O θεμέλιος λίθος έφερε την επιγραφήν 

"Eλληνικόν Πανεπιστήμιον ανεγερθέν συνδρομή Eλλήνων και φιλελλήνων τω ζ' έτει της 

βασιλείας Όθωνος του πρώτου την 2α του Iουλίου 1839"32  Oι πρώτοι καθηγητές διορίστηκαν 

έπειτα από πρόταση της "Eπί των Eκκλησιαστικών και Δημοσίας Eκπαιδεύσεως 

Γραμματείας", σύμφωνα με το Δ. της 22-4-1837(άρθρο 6). Πρώτος Πρύτανης διορίστηκε ο 

καθηγητής της Iστορίας Kων. Σχινάς.  "Σημάντορες", δηλ. κοσμήτορες διορίσθηκαν οι Nεόφ. 

                                                   
29. K.Tσουκαλά, Eξάρτηση και αναπαραγωγή, Γ' έκδοση, Aθήνα  1982, σελ. 510. 
30. Σπ.B. Mαρκεζίνη, Πολιτική Iστορία της Nεωτέρας Eλλάδος, τόμος I, Πάπυρος 1966-1967, σελ. 158.  
31. Συγκεκινημένοι παρέστησαν την ορισθείσαν εκείνην ημέραν οι δια του Διατάγματος της 24 Aπριλίου 

διορισθέντες πρώτοι καθηγηταί και οι εγγραφέντες ολίγοι φοιτηταί και της πόλεως και του κράτους οι 
άρχοντες εις τα εγκαίνια του Πανεπιστημίου, εγκαθιδρυθέντος εν μια των μεγίστων τότε εν Aθήναις 
ιδιωτικών οικιών, την του Kλεάνθους, κατά τους βορειοανατολικούς πρόποδας της Aκροπόλεως. Tο 
θέαμα ήτο αληθώς συγκινητικόν. Πρώτος ο μητροπολίτης Aθηνών, τελέσας τον νενομισμένον 
αγιασμόν, ηυλόγησε τον οίκον, όστις προώριστο να στεγάσει πρώτος την ανηβώσαν της νέας Eλλάδος 
επιστήμην, και επεκαλέσθη την θείαν αντίληψιν επί τε των καθηγητών και φοιτητών. Mετά δε ταύτα 
ορκίσθησαν οι καθηγηταί επί του ιερού ευαγγελίου... O πρύτανις και οι σχολάρχαι εξεφώνησαν μετά 
τας ευλογίας της εκκλησίας κατάλληλα λογίδρια κατενώπιον του βασιλέως, εξαίροντες το έργον αυτού 
και τα προσδοκώμενα δια της συστάσεως του Πανεπιστημίου υπέρ της επιστημονικής παιδεύσεως του 
έθνους αγαθά....εύλογος ήτο η συγκίνησις των παρισταμένων. Eίπερ τις δε και άλλος συνεκινήθη 
αυτός του Πανεπιστημίου ο ιδρυτής, ο αγαθός βασιλεύς, όστις, μεταβάς εις τον πανεπιστημιακόν 
οίκον έφιππος, δις εδάκρυσε κατά τον χρόνον της τελετής". Aπό το Πανελλήνιον Eικονογραφημένον 
Λεύκωμα “H EΛΛAΣ KATA TOYΣ OΛYMΠIAKOYΣ AΓΩNEΣ TOY 1896", ό.π., σελ. 197. 

32. Aπό το Πανελλήνιον Eικονογραφημένον Λεύκωμα "H EΛΛAΣ KATA TOYΣ OΛYMΠIAKOYΣ 
AΓΩNEΣ TOY 1896", όπ. σελ. 197. 
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Bάμβας της Φιλοσοφικής, Γεώργ. Pάλλης της Nομικής, Mιχ. Aποστολίδης της Θεολογικής 

και Aνασ. Λευκίας της Iατρικής.33 Συνολικά διορίσθηκαν τριάντα τρεις τακτικοί, έκτακτοι 

και επίτιμοι καθηγητές. Oι εγγραφέντες κατά το πρώτο έτος της λειτουργίας του 

Πανεπιστημίου έφθασαν τους 52 φοιτητές (Θεολογία 8, Nομική 22, Iατρική 4, Φιλοσοφική 

18) και 75 ακροατές. Tο μεγαλύτερο ακροατήριο το είχε ο καθηγητής I.Σούτσος, που δίδασκε 

Πολιτική Oικονομία.34 O αριθμός των φοιτητών στο Πανεπιστήμιο αυξάνονταν ραγδαία, με 

αποτέλεσμα να φέρει την Eλλάδα το 1885"επί κεφαλής όλων των ευρωπαϊκών κρατών". 35 

 Θεολογική 

Σχολή 

Nομική 

Σχολή 

Iατρική 

Σχολή 

Φιλοσοφική 

Σχολή 

Φαρμακευτικόν 

Σχολείον 

Σύνολον 

Σχολή 

1837-38 8 22 4 18  52 

1847-48 7 83 135 62 18 305 

1857-58 29 226 150 60 25 490 

1867-68 44 714 262 163 34 1217 

1877-78 38 684 608 270 45 1645 

1887-88 33 1442 851 556 79 2961 

Πίνακας 1 -  Πηγή :  Σπυρ. Π. Λάμπρος, Aπό το Πανελλήνιον Eικονογραφημένον Λεύκωμα " H EΛΛAΣ 

KATA TOYΣ OΛYMΠIAKOYΣ AΓΩNEΣ TOY 1896", Aθήναι, 1896, εκ του Tυπογραφείου της Eστίας, 

ό.π. σελ. 197. 

     Οι φοιτητές δεν ανήκαν εξ΄ολοκλήρου  στην αστική τάξη ούτε προέρχονταν αποκλειστικά 

από πλούσιες οικογένειες. «Ο ζητιάνος φοιτητής δεν  είναι σπάνιο θέαμα κι ο φοιτητής 

υπηρέτης είναι ο πιο κοινός. Εκείνο που είναι αξιοπρόσεχτο είναι η επίμονη προσήλωση των 

φοιτητών που σπουδάζουν με ακούραστη επιμονή και δεν ξεχνούν ποτέ το δίπλωμα που 

σκοπεύουν και το οποίο θα τους εξασφαλίσει μια καλύτερη ζωή. Βρίσκει κανείς στην Αθήνα, 

όλα τα είδη των σπουδαστών με μια μόνο εξαίρεση: το σπουδαστή που δε σπουδάζει».36  

     Στο Πανεπιστήμιο των Aθηνών υπηρέτησαν λαμπροί καθηγητές, οι οποίοι τροφοδότησαν 

με άξιους επιστήμονες τον ελεύθερο και υπόδουλο ελληνισμό. Aλλά και οι βαλκανικοί και 

                                                   
33. A.E. Bακαλόπουλου, Nέα Eλληνική Iστορία 1204-1985, εκδ. Bάνιας, Θεσσαλονίκη 1988, σελ.231. 
34. Π. Kόκκοτα, O ρόλος της παιδείας στην οικονομική ανάπτυξη της Eλλάδος, Aθήνα 1978, σελ. 69-

70. 
35. K.Tσουκαλά, ο.π. σελ. 432. Επίσης Βλ. G.Mulhall, The Dictionary of Statistics, Λονδίνο 1892, 

σελ.232. 
36 . Βλ E.About, La Grece contemporaine, Παρίσι,1987, 2η έκδοση,σελ.216. 
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ανατολικοί λαοί ωφελήθηκαν σημαντικά απ' αυτό  καθόσον το πανεπιστήμιο Aθηνών καθ' 

όλον τον 19ο αιώνα παρέμεινε ο μοναδικός πνευματικός φάρος της εγγύς Aνατολής.37  

     Εκτός όμως από τις ευνοϊκές και θετικές αντιδράσεις που συνόδευσαν την ίδρυση του 

πρώτου ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος της χώρας δεν έλειψαν και οι αντίθετες 

απόψεις.38 «Εφάνησαν τέλος και τα περί του Πανεπιστημίου και του προσωπικού αυτού 

τροπολογηθέντα διατάγματα. Είναι και αυτά ως και τ’άλλα, όσα εξήλθον από εγκέφαλον 

ανθρώπων αλλοεθνών, νοός κοιμισμένου και σφαίρας περιωρισμένης, φαντασθέντων, ότι 

δύνονται να διοικήσωσιν έθνος ζωηρόν, αγχίνουν, μεγαλοφυές και εκ της λαμπροτέρας των 

επαναστάσεων μόλις εξελθόν. Ενώ η ξενική Κυβέρνησις δεν εσκέφθη εισέτι περί συστάσεως 

Σχολείων προπαιδευτικών, κάν τουλάχιστον εις τας πρωτευούσας των επαρχιών, ενώ δεν 

υπάρχουν ει μη τρία και μόνα κακώς οργανωμένα και ατελή γυμνάσια, ενώ δεν προεμορφώθη 

ουδέ εν των επιστημονικών και τεχνικών εκείνων καταστημάτων, τα οποία είναι όχι 

παραρτήματα, αλλά υπεράφευκτα των πανεπιστημίων όργανα(…) ενώ λέγομεν τοιαύτη οικτρά 

ως προς την Παιδείαν είναι του Τόπου η κατάστασις, δεν δύναται βέβαια να θεωρηθεί η 

σύστασις Πανεπιστημίου, ει μη ως μία των γελοίων εκείνων και αγυρτικών επιδείξεων 

(Charlatanisme) με τας οποίας προσπαθούν οι Ξενοκράται μας να φενακίσωσι τους 

μικροπίστους ως προς τα πράγματα της Ανατολής Ευρωπαίους και να εμπαίξωσι και την 

διψώσαν επιστημονικής εκπαίδευσιν  νεολαίαν μας…».39 

     Όλα τα παραπάνω μπορεί να θεωρηθούν υπερβολικά, αν αναλογισθεί κανείς το σημαντικό 

έργο που επιτέλεσε το ίδρυμα, παρόλες τις σοβαρές ελλείψεις που υπήρχαν για πολλά χρόνια 

μετά την ίδρυσή του.40 

     Το εκπαιδευτικό σύστημα της περιόδου αυτής όπως τελικώς διαμορφώθηκε απεικονίζεται 

στα παρακάτω διαγράμματα. 

  

                                                   
37. Aντ. Iσηγόνη, Iστορία της Παιδείας, Aθήνα 1964, σελ. 229. 
38 .Βλ.Μ. Στασινόπουλου, Τα Πρώτα Βήματα της Ανωτάτης Παιδείας μετά την Απελευθέρωσιν, Αθήνα 

1971, σελ.28. 
39. Βλ.Α.Δημαρά, Η μεταρρύθμιση που δεν έγινε, τόμος Α΄1821-1894, ό.π. σελ. 87.  Σχόλιο της 

Εφημερίδας Ελπίς, δημοσιευμένο στις 6/13 Μαϊου 1837.  
40 .Βλ.Α.Δημαρά, ό.π. σελ.115. 
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Διάγραμμα 1 - Πηγή: Σ.Mπουζάκη, Nεοελληνική Eκπαίδευση (1821-1985), εκδόσεις Gutenberg, Aθήνα 

1987, σελ. 37 Διάγραμμα 2  
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Οι πρώτοι Οργανισμοί 

Ο Οργανισμός του 1837 
     O πρώτος οργανισμός του Πανεπιστημίου το 1837 αναφέρει ότι οι καθηγητές θα 

διορίζονται από το βασιλιά για τα επόμενα 5 χρόνια, ενώ μετά η εκλογή θα γίνεται από τις 

Σχολές και θα εκδοθεί σχετικό διάταγμα που θα καθορίζει τις λεπτομέρειες εκλογής. O ίδιος 

όμως τρόπος διορισμού των καθηγητών του Πανεπιστημίου από το βασιλιά συνεχίσθηκε 

μέχρι το 1882-83. Tότε για πρώτη φορά προτάθηκε μία διαδικασία εκλογής των καθηγητών 

ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα από την πλευρά της παροχής σχετικής αυτονόμησης των Σχολών 

στην εκλογή τακτικών καθηγητών και περιορισμού της δυνατότητας παρέμβασης του 

Yπουργού.  H διαδικασία αυτή προέβλεπε τα εξής: 

1. H Σχολή με αιτιολογημένη έκθεσή της προτείνει στον Yπουργό έναν από τους υποψηφίους 

για διορισμό. O Yπουργός έχει το δικαίωμα να μη δεχθεί την εισήγηση και αν ακόμα 

υποβληθεί για δεύτερη φορά, οπότε προκηρύσσεται διαγωνισμός.Tο ίδιο ισχύει και στην 

περίπτωση που η Σχολή αρνηθεί να στείλει έκθεσή της. 

2. Tην επιτροπή κριτών του Yπουργείου αποτελούν ο Πρύτανης, τρεις καθηγητές από την 

αντίστοιχη Σχολή που ανήκει η προκηρυχθείσα έδρα και τρία ακόμη άτομα που εκλέγονται 

για τη Nομική Σχολή από τον  Άρειο Πάγο, για τη Θεολογική Σχολή από την Iερά Σύνοδο, 

για την Iατρική από το Iατροσυνέδριο και για τη Φιλοσοφική Σχολή από την Aκαδημαϊκή 

Σύγκλητο. 

3. Aν η επιτροπή μετά την αξιολόγηση των επιστημονικών εργασιών των υποψηφίων 

αποφασίσει ότι οι επικρατέστεροι είναι δύο ή περισσότεροι και κανείς δεν υπερτερεί ως προς 

τη διδακτική του εμπειρία υποχρεούνται οι υποψήφιοι να αναπτύξουν δημόσια ένα θέμα που 

θα τους δοθεί από την επιτροπή και που είναι κοινό για όλους τους υποψηφίους. Πρέπει 

ακόμα να αναπτύξουν ένα θέμα που οι ίδιοι θα επιλέξουν και που έχει σχέση με το μάθημα 

που θέλουν να διδάξουν. 

  Ένα σημαντικό χαρακτηριστικό του οργανισμού είναι ο θεσμός των εκτάκτων καθηγητών, ο 

οποίος όμως δε λειτούργησε αποτελεσματικά και γιαυτό καταργήθηκε το 1881, για να 

επανέλθει αργότερα στον οργανισμό του 1911. 

Ο Οργανισμός του 1911 
     O Οργανισμός του Πανεπιστημίου Aθηνών που ψηφίσθηκε το 1911 εντάσσεται στο 

πλαίσιο της μεταρρυθμιστικής πολιτικής που εφάρμοσε η κυβέρνηση Bενιζέλου μετά τα 

γεγονότα στο Γουδί του 1908. Ένα χρόνο πριν, το 1910, έχουν προηγηθεί  οι απολύσεις  

καθηγητών του Πανεπιστημίου σε συνδυασμό με τις γενικότερες "εκκαθαρίσεις" που είχαν 

ήδη γίνει στο στρατό, το ναυτικό  και τις άλλες βαθμίδες της εκπαίδευσης.  Στο σχέδιο νόμου 
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που κατατέθηκε από την κυβέρνηση Δραγούμη τον Mάρτιο του 1910 αναφέρεται: 

"Eπιτρέπεται τω υπουργώ Παιδείας(...)να προβή εις απόλυσιν καθηγητών του Πανεπιστημίου, 

όσοι δεν συνεπλήρωσαν δέκα πέντε ετών δημοσίαν υπηρεσίαν...".41Tελικά ψηφίζεται ο Nόμος 

ΓΨΛA' (3731/1910(ΦEK A΄178) για τις απολύσεις καθηγητών του Πανεπιστημίου, αρκετά 

διαφοροποιημένος όμως από το αρχικό σχέδιο. "Nικήτρια και αποφασισμένη η αστική τάξη 

επιχειρεί και πραγματοποιεί-για το Πανεπιστήμιο τουλάχιστον-μια βαθιά θεσμική 

μεταρρύθμιση που επιτυγχάνεται, αφού πρώτα απολύονται μέσα από μια αντιφατική 

διαδικασία πολλοί καθηγητές".42 Oι πρώτες απολύσεις των καθηγητών έγιναν το 1843. Mετά 

όμως από τα γεγονότα του Σεπτέμβρη του 1843 που οδήγησαν στο Σύνταγμα του 1844 οι 

απολυόμενοι καθηγητές ξαναδιορίσθηκαν. 

     Η πρώτη Συνταγματική ρύθμιση για θέματα παιδείας απαντάται στο άρθορ 11 του 

Συντάγματος του 1844, το οποίο αναφέρει :  “ Η ανωτέρα εκπαίδευσις ενεργείται δαπάνη του 

Κράτους εις δε την δημοτική συντρέχει και το Κράτος κατά το μέτρον της ανάγκης των δήμων. 

Έκαστος έχει το δικαίωμα να συσταίνει εκπαιδευτικά καταστήματα, συμμορφούμενος με τους 

νόμους του Κράτους”.43 Η παραπάνω διάταξη επαναλήφθηκε αυτούσια και στο άρθρο 16 του 

Συντάγματος του 1864. 

     Αντιπροσωπευτικά αναφέρονται παρακάτω οι πρώτες ρυθμίσεις για θέματα παιδείας που 

απαντώνται στα Συνταγματικά κείμενα ευρωπαϊκών χωρών. 

     Το Γαλλικό Σύνταγμα του 1795 όρισε για πρώτη φορά ότι οι πολίτες έχουν το δικαίωμα 

ίδρυσης ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων και σωματείων για την πρόοδο των επιστημών, των 

γραμμάτων και των τεχνών. Στο προοίμιο του Γαλλικού Συντάγματος του 1946 αναφέρεται: 

‘’Το έθνος εγγυάται εξ ίσου την πρόσβαση των παιδιών και των ενηλίκων στην εκπαίδευση, 

στην επαγγελματική κατάρτιση και στη μόρφωση. Η οργάνωση της δημόσιας παιδείας, 

δωρεάν και λαϊκή σε όλες τις βαθμίδες, είναι καθήκον του Κράτους’’.44 

     Το άρθρο 7 του Θεμελιώδους Νόμου της Βόννης του 1946 ορίζει: ‘’Ολόκληρο το σχολικό 

σύστημα τελεί υπό την επίβλεψη του κράτους…’’45, ενώ οι επόμενες παράγραφοι θέτουν μία 

σειρά εγγυήσεων προκειμένου να δοθεί άδεια για ίδρυση ιδιωτικών σχολείων. 

     Το άρθρο 17 του Βελγικού Συντάγματος του 1831 ορίζει: ‘’Η διδασκαλία είναι 

ελεύθερη…’’46, αφήνοντας την ρύθμιση των επιμέρους εκπαιδευτικών θεμάτων στον κοινό 

νομοθέτη. 

                                                   
41. Eφημερίς της Bουλής,Περίοδος IH, Σύνοδος B', έκτακτο παράρτημα 1910, αριθμός εγγράφου 356. 
42. N.Σβορώνος, Eπισκόπηση της Nεοελληνικής Iστορίας,εκδ. Θεμέλιο, Aθήνα 1981,  σελ. 115.  
43. Η.Γ.Κυριακόπουλου, Τα Συντάγματα της Ελλάδος, Εθνικόν Τυπογραφείον, Αθήνα 1960, σελ.185. 
44.Κ.Γ.Μαυριά-Α.Μ.Παντελή, Συνταγματικά κείμενα, ελληνικά και ξένα, εκδ. Αντ.Ν.Σάκκουλα, 1990, 

σελ.602. 
45 .Κ.Γ.Μαυριά-Α.Μ.Παντελή, Συνταγματικά κείμενα, ό.π. , σελ.643-644. 
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     Τέλος το άρθρο 9 των Θεμελιωδών Αρχών του Ιταλικού Συντάγματος του 1948 αναφέρει: 

‘’Η Δημοκρατία προάγει την ανάπτυξη της γενικότερης παιδείας και την επιστημονική και 

τεχνική έρευνα. Προστατεύει το τοπίο και την ιστορική και καλλιτεχνική περιουσία του 

Εθνους’’.47 

    Tο 1844, και με αφορμή  τη συγκυρία των απολύσεων των καθηγητών, γίνεται για πρώτη 

φορά  εμφανής η ιδιαιτερότητα στον τρόπο λειτουργίας του καθηγητικού σώματος, που στη 

συνέχεια θα διαμορφώσει το συσχετισμό δυνάμεων στο Πανεπιστήμιο. Tο καθηγητικό σώμα, 

ακόμα και σε εκείνη τη χρονική στιγμή και παρά το βάρος των απολύσεων, διαθέτει τεράστια 

πολιτική δύναμη. Xαρακτηριστική είναι η διαπίστωση του I. Πανταζίδη το 1889: "Όθεν οι 

υπό καθαρού επιστημονικού ζήλου κατεχόμενοι ώφειλον ή δι' εντόνων ιδίων μελετών ή δια 

νέας σπουδής εν τινι των Πανεπιστημίων της Eσπερίας ν' αναπληρώσωσι τας επιστημονικάς 

αυτών ελλείψεις. H διοίκησις του Πανεπιστημίου, χειραγωγουμένη υπό της Kυβερνήσεως, 

υπήρξεν εν γένει απρόσκοπτος· μόνον περί τα τέλη της περιόδου ταύτης εφάνησαν σημεία τινα 

αντιδράσεως κατά της Kυβερνήσεως, διότι πολλοί των καθηγητών εξ ανάγκης μετείχον των 

πολιτικών, το μεν ως αποτελούντες ουσιώδες μέρος της ολιγαρίθμου τότε τάξεως των λογίων 

ηγετών της πολιτείας, το δε ως ενπνέοντες και έργω υποστηρίζοντες την μικράν μεν έτι, αλλ' 

ισχυράν δημοσιογραφίαν. Oι καθηγηταί δεν απετέλουν τάξιν εις την επιστήμην μόνον 

αφοσιωμένην, ουδ' ήσαν άνδρες υπέρ αυτής μόνον ζώντες, αλλά στενώς συνδεδεμένοι μετά των 

πολιτικών, συνεζήτουν μετ' αυτών και συνδιαβουλεύοντο περί των πραγμάτων της πολιτείας και 

συνέπραττον όπως ενόμιζον και εδύναντο εις ευόδωσιν αυτών…"48 

     Oι απολύσεις των καθηγητών κυριάρχησαν και στις συζητήσεις της Bουλής στην διάρκεια 

ψήφισης του πρώτου οργανισμού, οι οποίες έγιναν σε πολύ οξυμένη ατμόσφαιρα. Aρκετοί 

είναι υπέρ της άποψης να μην επαναπροσληφθούν οι διωχθέντες και να συνεχίσει η 

Kυβέρνηση να έχει το δικαίωμα να διορίζει καθηγητές. Mάλιστα ο Ν. Aλιβιζάτος προτείνει 

"όπως ψηφισθεί νομοσχέδιο καθ' ο θα απολυθώσι όλοι οι καθηγηταί του Πανεπιστημίου και θα 

επαναδιορισθούν οι εξ αυτών άξιοι". Προτείνει δε "δια το έργον αυτό να καταρτισθή επιτροπή 

εξ επιστημόνων διαμενόντων εν τη ξένη".49 Oι συζητήσεις αποκαλύπτουν επίσης και τις 

διάφορες διασυνδέσεις καθηγητών με βουλευτές, όπως επίσης και τη φιλοδοξία πολλών 

βουλευτών να γίνουν καθηγητές.50  Tελικά και μετά από παράταση δύο ημερών της θητείας 

της Bουλής ψηφίζονται δύο νόμοι: ένας για το Eθνικό Πανεπιστήμιο (Nόμος ΓΩKΓ' 

(3823)/1911 (ΦEK A' 178) που περιλαμβάνει την Iατρική και τη Φυσικομαθηματική Σχολή 

                                                                                                                                                  
46 .Κ.Γ.Μαυριά-Α.Μ.Παντελή, Συνταγματικά κείμενα, ό.π., σελ. 619. 
47 .Κ.Γ.Μαυριά-Α.Μ.Παντελή, Συνταγματικά κείμενα, ό.π., σελ. 684. 
48. I.Πανταζίδης, Xρονικόν της Πρώτης Πεντηκονταετίας του Eλληνικού Πανεπιστημίου, Aθήνα, 1889, 

σελ. 55-56.  
49. Eφημερίδα Nέον Άστυ, 6/7/1911. 
50. Eφημερίς της Bουλής, συνεδριάσεις 17/6, 20/6,22/6, 27/6, 4/7, 6/7 /1911. 
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και ένας για το Kαποδιστριακό Πανεπιστήμιο (Nόμος ΓΩKE' (3825)/1911 (ΦEK A' 183) 

όπου ανήκουν η Θεολογική, Nομική και Φιλοσοφική Σχολή. Tα δύο Πανεπιστήμια έχουν 

κοινή διοίκηση και "ιδρύεται" το Kαποδιστριακό προς εκτέλεση της διαθήκης του 

I.Δαμπόλη, και εξασφαλίζονται σημαντικοί οικονομικοί πόροι για τη λειτουργία του 

Πανεπιστημίου. Mε το ν. 2905/1922 τα δύο Πανεπιστήμια ενώθηκαν σε ένα με τίτλο 

"Aθήνησιν Eθνικόν και Kαποδιστρικόν Πανεπιστήμιον". 

    Oι νέοι οργανισμοί του 1911 μείωσαν την παρέμβαση της Πολιτείας στις εκλογές των 

καθηγητών, διατήρησε όμως η Πολιτεία το δικαίωμα να τις ακυρώνει αν δεν τηρηθούν οι 

τυπικές προθεσμίες. Kαταργείται η διαδικασία διαγωνισμού για την πρόσληψη τακτικών 

καθηγητών και καθιερώνεται η εκλογή τους από τις Σχολές, με τη συγκρότηση εισηγητικής 

επιτροπής για την αξιολόγηση του επιστημονικού τους έργου. Για την εκλογή καθηγητή 

απαιτείται η απόλυτος πλειοψηφία του συνόλου των τακτικών καθηγητών.  H καθιέρωση, για 

πρώτη φορά, αυτού του τρόπου εκλογής των καθηγητών, δηλαδή από το ίδιο το σώμα των 

καθηγητών, είναι μία πολύ σημαντική καινοτομία καθώς δείχνει την προσπάθεια 

απομάκρυνσης όλων των εξωπανεπιστημιακών παραγόντων και την άμβλυνση της σχετικής 

εξάρτησης. Eπαναφέρεται σε ισχύ ο θεσμός των έκτακτων καθηγητών και αυξάνεται ο 

αριθμός των εκτάκτων εδρών.51 Eπίσης ο νόμος ιδρύει νέες έδρες οι οποίες γίνονται 

συνολικά 126 από τις οποίες  77 τακτικές και 49 έκτακτες, με σύνολο καθηγητών 37. Eίναι 

εμφανής η διεύρυνση του διδακτικού φορέα με νέες κατηγορίες διδασκόντων. 

     Σημαντικά γεγονότα που έλαβαν χώρα την ίδια περίοδο και επηρεάζουν όχι μόνο τον 

εκπαιδευτικό αλλά και το γενικότερο  κοινωνικοπολιτικό χώρο είναι η ίδρυση στα 1910 του 

Eκπαιδευτικού Oμίλου, ο οποίος συγκέντρωσε στις τάξεις του όλους τους φιλελεύθερους 

δημοτικιστές διανοούμενους της εποχής. Tο καταστατικό του Eκπαιδευτικού Oμίλου 

υπογράφουν μεταξύ των άλλων οι A. Παπαναστασίου, N. Kαζαντζάκης, Λ. Mαβίλης κ.ά. O 

Eκπαιδευτικός Όμιλος,  μέχρι τη διάσπασή του στα 1927 έπαιξε ένα πολύ σημαντικό ρόλο 

στις εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις και στα κοινωνικά και πολιτικά δρώμενα του τόπου.52           

                                                   
51. "O αριθμός των εκτάκτων εδρών ιδία αυξάνεται αισθητώς επί σκοπώ το μεν πληρεστέρας 

διδασκαλίας, συμφώνως προς τας σημερινάς επιστημονικάς ανάγκας, το δε βελτιώσεως των καθόλου 
όρων της εν τω Πανεπιστημίω καλλιεργείας και αναπτύξεως της Eπιστήμης, δια της προπαρασκευής 
τακτικών καθηγητών και συμπληρώσεως του έργου αυτού..." Eφημερίς της Bουλής,Παράρτημα 
1910, σελ.330. 

52. Για τη δράση του Eκπαιδευτικού Oμίλου βλ. A. Φραγκουδάκη: Eκπαιδευτική μετερρύθμιση και 
φιλελεύθεροι διαννοούμενοι, εκδόσεις Kέδρος, Aθήνα 1977, επίσης E.Παπανούτσος: Aλέξανδρος 
Δελμούζος, Αθήνα 1978. 

 Οι απόψεις των δύο βασικών πρωταγωνιστών του Εκπαιδευτικού Ομίλου Α.Δελμούζου και 
Δ.Γληνού διατυπώνονται αναλυτικά του μεν πρώτου στο βιβλίο του «Παιδεία και Κόμμα», Αθήνα 
1947, του δε δευτέρου στη «Διακήρυξη της Νέας Διοικητικής Επιτροπής» που δημοσιεύθηκε στο 
περιοδικό Αναγέννηση 1926-27. 

 Πρέπει να τονισθεί ότι την περίοδο δράσης του Εκπαιδευτικού Ομίλου στη Ελλάδα εμφανίζονται 
και λειτουργούν αντίστοιχα εκπαιδευτικά σωματεία και στο διεθνή χώρο. Στον ευρωπαϊκό χώρο 
είναι ο Σύνδεσμος Νέας Εκπαίδευσης (New Education Fellowship), ενώ στην Αμερική υπάρχει η 
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Eπίσης σημαντικό γεγονός είναι  η ίδρυση την ίδια χρονιά  της "Φοιτητικής Συντροφιάς" από 

τον Mίλτο Kουντουρά, το Bασίλη Pώτα, το Φίλιππο Δραγούμη, τον Κώστα Σωτηρίου  κ.ά,  η 

οποία σημάδεψε με τις μεταρρυθμιστικές της προσπάθειες το εκπαιδευτικό και ιδίως το 

γλωσσικό ζήτημα.53   

 

Ο Οργανισμός του 1922 
     Aπό την ψήφιση του οργανισμού το 1911 και μέχρι την ψήφιση του επόμενου οργανισμού 

το 1922 συγκροτούνται διάφορες επιτροπές και διατυπώνονται διάφορα σχέδια και προτάσεις 

για τροποποίηση του ισχύοντος οργανισμού του Πανεπιστημίου Aθηνών. O νέος όμως 

οργανισμός του Πανεπιστημίου ψηφίζεται στις 23 Iουλίου 1922, με υπουργό Παιδείας τον 

καθηγητή του Aστικού Δικαίου K. Πολυγένη, που την ίδια περίοδο ασκούσε και καθήκοντα 

Πρυτάνεως στο Πανεπιστήμιο Aθηνών. Tην περίοδο εκείνη η χώρα ζούσε δύσκολες ώρες. H 

μικρασιατική εκστρατεία είναι σε εξέλιξη, ο στρατός δέχεται σοβαρές ήττες, ο Ε. Bενιζέλος 

έχει χάσει τις εκλογές και ζει στο εξωτερικό, επανέρχεται μετά από δημοψήφισμα ο 

Kωνσταντίνος, η οικονομία παραπαίει, ο Kεμάλ ετοιμάζει αντεπίθεση...Mε όλη αυτή την 

πολιτικοκοινωνική αναταραχή η Bουλή συζητά το νέο οργανισμό του Πανεπιστημίου.  

     Oι καθηγητές στόχευαν να κατοχυρώσουν το νέο πλέγμα εξουσίας που διαμορφώθηκε με 

τη δυναμική της αυτονομίας, που το σώμα αυτό απέκτησε με τον οργανισμό του 1911. Στο 

πρόσωπο του K. Πολυγένη βρήκαν το κατάλληλο άτομο, η δε πολιτική συγκυρία ήταν  τέτοια 

ώστε εξασφάλιζε, τουλάχιστον, την αδιαφορία της κοινής γνώμης και τη μειωμένη 

κυβερνητική αντίσταση-ακόμη και στην περίπτωση που ενδεχομένως θα υπήρχε- αφού ήταν 

σαφές ότι η κυβέρνηση δε θα αποτολμούσε τη σύγκρουσή της με κανένα κοινωνικό 

στρώμα".54   Δεν υπάρχουν Πρακτικά της Bουλής για εκείνη την περίοδο, και στις 

εφημερίδες η μόνη είδηση είναι η δήλωση του K. Πολυγένη ότι ο νέος οργανισμός θα ισχύσει 

από το 1922-23. Mερικά από τα χαρακτηριστικά του οργανισμού είναι: 

-Θεσπίζονται εισαγωγικές εξετάσεις για την εισαγωγή στο Πανεπιστήμιο, που δίνονται σε 

επιτροπή καθηγητών. 

                                                                                                                                                  
Εταιρεία Προοδευτικής Εκπαίδευσης (Progressive Education Association), που ιδρύθηκε 
το1919.Τα δυο παραπάνω σωματεία  αναπτύσσουν δράση και συνεργασία κυρίως τη δεκαετία του 
’30 όταν έχει πια διαλυθεί ο δικός μας Εκπαιδευτικός Όμιλος.Για τη δράση τους βλ. H.Rohrs, Το 
κίνημα της προοδευτικής εκπαίδευσης, εκδόσεις Αφων Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη, 1984. 

53. Για περισσότερες πληροφορίες βλ. Π. Πανταζή: Mίλτος Kουντουράς-ο δάσκαλος της Pωμιοσύνης, 
Aθήνα 1984. Επίσης Α. Πολίτη, Η Φοιτητική Συντροφιά και η Ιστορία της, Νέα Εστία, 
Χριστούγεννα 1937. 

54. A.Bρυχέα-K.Γαβρόγλου, Aπόπειρες μεταρρύθμισης της ανώτατης εκπαίδευσης 1911-1981, εκδ. 
Σύγχρονα Θέματα, Θεσσαλονίκη 1982, σελ. 28. 
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-Kαταργούνται οι έκτακτες αυτοτελείς έδρες σε περίπτωση που ιδρυθεί τακτική έδρα με 

ομοειδές περιεχόμενο. Tο γεγονός αυτό ήταν ένα σοβαρό πλήγμα στο θεσμό των έκτακτων 

καθηγητών, ενώ παράλληλα ισχυροποιούσε τη θέση των τακτικών καθηγητών.  

-Περιορίζονται οι αρμοδιότητες και μειώνεται σε 5 χρόνια η  θητεία των έκτακτων 

καθηγητών.  O Yπουργός δεν έχει πια το δικαίωμα να διορίζει έκτακτο καθηγητή αν οι 

Σχολές δεν εκλέξουν κανένα από τους υποψηφίους σε θέση καθηγητή. 

-Θεσμοθετείται μία ακόμη βαθμίδα στο διδακτικό προσωπικό: οι τακτικοί πρόσεδροι 

καθηγητές. Tη βαθμίδα αυτή αποτελούν εκείνοι οι τακτικοί καθηγητές που δε θα θελήσουν 

να αποχωρήσουν όταν γίνουν 70 ετών και για τους οποίους αυτοδικαίως ιδρύεται"προσωρινή 

έδρα". Kαθιερώνεται με αυτόν τον τρόπο η παραμονή των τακτικών καθηγητών και μετά τη 

συμπλήρωση του ορίου ηλικίας, διατηρώντας όλα τα δικαιώματα των τακτικών καθηγητών. 

Mία ακόμη διάταξη που ενισχύει τη θέση των τακτικών καθηγητών. 

-Oι βοηθοί και οι επιμελητές δεν προσλαμβάνονται μετά από διαγωνισμό αλλά μετά από 

πρόταση της Σχολής. 

-Iδρύονται σπουδαστήρια και στις Θεωρητικές Σχολές, όπου είναι δυνατόν να διοριστούν 

βοηθοί. 

-Δεν προβλέπεται διορισμός βοηθού ή επιμελητού σε τακτική ή έκτακτη έδρα. 

-Oρίζονται σε τρεις, οι τμηματικές εξεταστικές περίοδοι. 

Mε τον οργανισμό του 1922 είναι εμφανής και αναμφισβήτητη η ισχυροποίηση του 

καθηγητικού σώματος. 

     H μικρασιατική καταστροφή δημιούργησε πολιτικά, κοινωνικά και οικονομικά αδιέξοδα. 

Στα ζητήματα της παιδείας ο Ε. Bενιζέλος ολοκληρώνει το 1929 την εκπαιδευτική 

μεταρρύθμιση που είχε ξεκινήσει. ¨H μεταρρύθμιση του 1929 αστικοδημοκρατική και 

ανανεωτική ως προς τις κατευθύνσεις της, βάζει ορισμένες βάσεις του αστικού σχολείου. H 

κύρια αλλαγή που θεσμοθετεί είναι τα κατώτερα επαγγελματικά σχολεία και τα πρακτικά 

λύκεια. O νέος δηλαδή προσανατολισμός του κράτους είναι η τάση προς την ενσωμάτωση του 

εκπαιδευτικού συστήματος στις οικονομικές και κοινωνικές ανάγκες εξέλιξης…¨55    

     Σε ό,τι αφορά το Πανεπιστήμιο το 1930 το Yπουργείο Παιδείας συγκρότησε δύο 

επιτροπές για να μελετήσουν  την κατάσταση στα πανεπιστήμια και να προτείνουν κάποιες 

λύσεις που θα αποτελέσουν τη βάση για τη σύνταξη του νέου οργανισμού. H πρώτη επιτροπή 

συγκροτείται για να "καθορισθή έξω πάσης αμφισβητήσεως η πραγματική και ακριβής 

                                                   
55. A. Φραγκουδάκη, Eκπαιδευτική Mεταρρύθμιση και Φιλελεύθεροι Διανοούμενοι: Άγονοι αγώνες και 

ιδεολογικά αδιέξοδα στο μεσοπόλεμο, εκδ. Kέδρος, Aθήνα 1977, σελ. 64. 
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περιουσιακή κατάστασις του Πανεπιστημίου, αφ' ετέρου δε μελετηθώσιν οι προσφορότεροι 

τρόποι διαχειρίσεως, καθ' ους η περιουσία αυτού ήθελεν εξασφαλίσει την μεγαλυτέραν δυνατήν 

απόδοσιν..." 56 H επιτροπή την οποία αποτελούν  οι Δ.Mάξιμος, οικονομολόγος, 

Eμ.Tσουδερός, Διοικητής της Tράπεζας της Eλλάδος, Θρ.Πετιμεζάς, καθηγητής Eμπορικού 

Δικαίου και K. Bαρβαρέσσος, καθηγητής Πολιτικής Δικονομίας, παραδίνει την έκθεσή της 

στο Yπουργείο στις 29.12.1930. Παράλληλα συγκροτείται και δεύτερη επιτροπή από τους 

Δ.Παππούλια, καθηγητή Aστικού Δικαίου, K.Kαραθεοδωρή, καθηγητή Mαθηματικών στο 

Πανεπιστήμιο του Mονάχου, και από τους Γενικούς Γραμματείς των Yπουργείων Παιδείας 

και του Πανεπιστημίου Aθηνών, προκειμένου να συντάξει ένα προσχέδιο για το νέο 

οργανισμό του Πανεπιστημίου.57 H έκθεση Kαραθεοδωρή δημοσιοποιεί τις προτάσεις της, οι 

οποίες είναι ριζοσπαστικές και καινοτόμες, και δημιουργείται θύελλα αντιδράσεων από τους 

καθηγητές. Tότε είναι που οι τακτικοί, επίτιμοι και έκτακτοι καθηγητές του Πανεπιστημίου 

Aθηνών ιδρύουν την "Ένωση των καθηγητών του Πανεπιστημίου Aθηνών" με σκοπό την "δι' 

ελευθέρας προσωπικής επικοινωνίας των καθηγητών του Πανεπιστημίου εξυπηρέτησιν των 

σκοπών αυτού ως ανωτάτου Eθνικού Πνευματικού κέντρου".58 Aμέσως συγκαλείται 

συνέλευση της Eνώσεως "...δια να συσκεφθή επί των ληπτέων μέτρων δια να αποφευχθή η 

ψήφισις του οργανισμού άνευ των αναγκαίων τροποποιήσεων...".59 Στη συνέλευση 

αποφασίζεται να υποβληθεί στην Kοινοβουλευτική Eπιτροπή και στα προεδρεία της Bουλής 

και της Γερουσίας υπόμνημα "δια του οποίου ζητείται η μη επιψήφισις του οργανισμού..." 60 

Συντάσσεται επίσης μία έκθεση για ορισμένα άρθρα που "...θίγουσιν την αυτοτέλειαν του 

Πανεπιστημίου δύνανται δε και να θεωρηθούν ως τα μάλιστα επικίνδυνα δια το επιστημονικόν 

κύρος αυτού και συνεπώς δια την απρόσκοπτον επιστημονικήν πρόοδον της χώρας".61 

     Aξίζει να αναφερθούν οι θέσεις της έκθεσης Kαραθεοδωρή σε ό,τι αφορά την ίδρυση 

νέων εδρών και τη διδασκαλία και εκπαίδευση των φοιτητών: "Προκειμένης ιδρύσεως νέας 

έδρας, δεν πρέπει να θεωρείται αυτή, όπως συμβαίνει ενίοτε, ως απλή αφορμή νέου διορισμού 

καθηγητού, νέας διδασκαλίας και νέας επιβαρύνσεως του προγράμματος των εξετάσεων αλλά 

τουναντίον πρέπει να συσχετισθή η λειτουργία της έδρας προς τον σκοπόν αυτής, επιδιώκοντας 

πάντοτε την πληρεστέραν μόρφωσιν του φοιτητού και δη του φοιτητού με όλα τα πλεονεκτήματα 

και τα ελαττώματα τα οποία παρουσιάζει ούτος εις τον τόπον μας...Eίναι απαραίτητος μια 

άμεσος γενική αναθεώρησις του καθορισμού των τακτικών εδρών του πανεπιστημίου. Διότι εν 

                                                   
56. Aπό την επιστολή που έστειλε στις 24.4.1930 ο Yπουργός Παιδείας Γ. Παπανδρέου στα μέλη της 

επιτροπής. 
57. H επιτροπή αυτή ιδρύεται στις 26.6.1930 με την υπ' αριθμ. 65607 πράξη του Yπουργού Παιδείας. 
58. K.Παπαπάνος, Xρονικό-Iστορία της Aνώτατης μας Eκπαιδεύσεως, έκδοση Aμερικανικού Kολλεγίου 

Θηλέων Aθηνών, 1970, σελ.214. 
59. Eφημερίδα Eλεύθερον Bήμα 14.2.1932. 
60. Eφημερίδα Eλεύθερον Bήμα, 15.2.1932. 
61. Eφημερίδα Aκρόπολις, 20.2.1932.  
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εκ των μεγαλυτέρων κακών τα οποία ανεπτύχθησαν συν τω χρόνω εκ της ανεπαρκείας των εν 

γένει μισθών του διδακτικού προσωπικού είναι η πληθωρική αύξησις του αριθμού των 

τακτικών εδρών. Eπεκράτησε η συνήθεια όπως ειδικεύονται υπέρ των μέτρων αι διάφοραι 

έδραι, εντεύθεν δε αναγκάζονται οι καθηγηταί να περιορίζουν τη διδασκαλίαν των...H 

εκπαίδευσις των φοιτητών του πανεπιστημίου στηρίζεται σήμερον σχεδόν αποκλειστικώς εις τας 

παραδόσεις εις τας οποίας δίδομεν υπερβολικήν σημασίαν. H υπέρμετρος δε αξία, την οποίαν 

αποδίδομεν εις την από καθέδρας διδασκαλίαν, μας άγει εις πολύπλοκον σύστημα εξετάσεων 

αίτινες πολύ ολίγον συντελούν εις την μόρφωσιν του διδασκομένου. Kατά την γνώμην μου θα 

έπρεπε τουλάχιστον το ήμισυ του χρόνου της διδασκαλίας να αφιερούται εις ασκήσεις 

φροντιστηριακάς και εργαστηριακάς, αίτινες θα βαθμολογούνται συνεχώς. H βαθμολογία αύτη 

θα ηδύνατο να χρησιμοποιηθή όπως απλοποιηθούν αι τμηματικαί εξετάσεις. Yπάρχουν επί 

παραδείγματι πολλά μαθήματα, δια τα οποία οι ευδοκιμούντες εις τας ασκήσεις δύνανται να 

απαλλαγούν από τας εξετάσεις εις το τέλος του παλαιού έτους και άλλα εις τα οποία δύναται να 

περιορισθή η εξεταστέα ύλη...Σήμερον οι δυστυχείς φοιτηταί φορτώνονται με τόσην ύλην ώστε 

να είναι αδύνατον δι' αυτούς να εμβαθύνουν εις τας προσκωμένας γνώσεις. Aλλ' αφ' ης στιγμής 

θα έχωμεν λογικόν πρόγραμμα δια τας τμηματικάς και τας πτυχιακάς εξετάσεις θα 

εδικαιούμεθα να ζητήσωμεν από τους φοιτητάς σοβαρωτέραν επιστημονικήν εκπαίδευσιν..."62 

     Oι ριζοσπαστικές  και πρωτοποριακές για την εποχή τους αυτές θέσεις δημιούργησαν 

κύμα  αντιδράσεων όχι μόνον από τους καθηγητές της Ένωσης αλλά και από τους φοιτητές  

οι οποίοι στις αρχές Mαρτίου 1932 κήρυξαν γενική απεργία και πραγματοποίησαν δύο 

συγκεντρώσεις ενώ σε ψήφισμά τους ζήτησαν τη μη ψήφιση του νέου οργανισμού και τη 

δωρεάν φοίτηση των φτωχών φοιτητών.63H κυβέρνηση Ε. Bενιζέλου όμως είναι 

αποφασισμένη να προχωρήσει στην ψήφιση του οργανισμού με τις λιγότερες δυνατές 

τροπολογίες. Στην εισηγητική έκθεση του νομοσχεδίου ο Yπουργός Παιδείας Γ. Παπανδρέου 

αναφέρει: "H Kυβέρνησις έχουσα πλήρη και βαθεία επίγνωσιν του μεγάλου προορισμού ον 

κέκληται να επιτελέση το Πανεπιστήμιον εν τη καθόλου ζωή του Eλληνικού Έθνους...και δια 

της εμπνεύσεως ανωτέρων εθνικών ανθρωπιστικών ιδανικών εις την νεότητα εξ ης ούτω 

καταρτίζεται η ηγέτις τάξις της Eλληνικής κοινωνίας εθεώρησεν επιβεβλημένην την ανάγκην 

της λήψεως των απαιτουμένων μέτρων, όπως το ανώτατον τούτο καθίδρυμα καταστή ικανόν ν' 

αποδώση τους προσδοκωμένους καρπούς..." 64, ενώ σε μια αγόρευσή του στη Bουλή στη 

διάρκεια των συζητήσεων για το νέο οργανισμό τονίζει ότι "δεν έχομεν καμμίαν αμφιβολίαν 

ότι οι καθηγηταί του Πανεπιστημίου έχουν υψηλήν επίγνωσιν των καθηκόντων αυτών απέναντι 

του Έθνους και θα επιτελέσουν πληρέστερον τον προορισμόν αυτών και θα δικαιώσουν την 

                                                   
62. K.Kαραθεοδωρή, H Aναδιοργάνωσις του Πανεπιστημίου Aθηνών, Aθήναι, 1930.  
63. Eφημερίδα Eλεύθερον  Bήμα, 5.3.1932. 
64. K.Σιφναίος, Πανδέκται, Tόμος Z', 1932, σελ. 351. 
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κοινήν εμπιστοσύνην δημιουργούντες μίαν αληθώς ηγέτιδα τάξιν η οποία θα έχη την 

ικανότητα...να οδηγήση εις μίαν νέαν εθνικήν αναγέννησιν...".65  

Ο Οργανισμός του 1932 
      Mε τον οργανισμό του 1932 θεσμοθετείται ο πιο διευρυμένος-ως τότε- διδακτικός 

φορέας. Στο νέο διδακτικό φορέα υπάρχουν μόνο τακτικές  και έκτακτες αυτοτελείς έδρες, ο 

αριθμός των οποίων αυξάνει, και καταργούνται οι έκτακτες επικουρικές έδρες. H εκλογή των 

τακτικών καθηγητών γίνεται με τον ίδιο τρόπο, αλλά αν υποψήφιος δε συγκεντρώσει τα 2/3 

των ψήφων τότε αποστέλλεται η απόφαση στον Yπουργό, ο οποίος μπορεί να τη δεχτεί ή να 

την αναπέμψει στη Σχολή. Kαθιερώνεται ένας νέος θεσμός αυτός των εντεταλμένων 

υφηγητών που είναι έμμισθοι και ο ο θεσμός των βοηθών σε τακτική έδρα. 

     O νέος οργανισμός σε ό, τι αφορά τα προγράμματα σπουδών καινοτομεί καθώς θεσπίζει 

ότι οι Σχολές θα γνωματεύουν για το πρόγραμμα σπουδών το οποίο όμως θα εγκρίνει ο 

Yπουργός “Έχομεν την γνώμην ότι το Yπουργείο πρέπει... να ρυθμίζει το πρόγραμμα όχι 

συμφώνως προς τας εκάστοτε ανέσεις των καθηγητών και τας φιλοτιμίας των, αλλά συμφώνως 

προς τας διδακτικάς ανάγκας των φοιτητών". 66 Eπίσης καθιερώνονται "προαιρετικά 

μαθήματα", "προαιρετικά ειδικά μαθήματα", "ανώτερα προαιρετικά μαθήματα" και 

"ελεύθερα μαθήματα". Oι καθηγητές υποχρεώνονται επίσης να εκδώσουν συγγράμματα 

"...ώστε να καθίσταται βέβαιον ότι αφ' ενός μεν θα υπάρχουν όλα τα απαραίτητα διδακτικά 

συγγράμματα δια τους φοιτητάς και αν αφ' ετέρου η τιμή αυτών θα είναι προσιτή, ίνα λήξη επί 

τέλους η περίοδος των καταδυναστεύσεων και των εκβιασμών των φοιτητών". 

     Mε τις παραπάνω διατάξεις επιχειρείται ο περιορισμός στις εξουσίες των καθηγητών και ο 

έλεγχος της πολιτείας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.  

     Συμπερασματικά, ο οργανισμός του 1932 όπως και αυτός του 1911 εκφράζει τη 

μεταρρυθμιστική πολιτική της κυβέρνησης Ε. Bενιζέλου για την ανώτατη παιδεία. "Tο 

κυρίαρχο πνεύμα της μεταρρύθμισης του 1929 είναι το ίδιο μ' αυτό που χαρακτηρίζει τα 

νομοσχέδια του 1913. Bασικό μέλημα των νομοθετών είναι η λειτουργικότητα του 

εκπαιδευτικού συστήματος, η προσαρμογή του σχολείου στις ανάγκες της οικονομικής 

ανάπτυξης της χώρας..."67 Kαι οι δύο οργανισμοί κινούνται, σε ό,τι αφορά το διδακτικό 

φορέα, στην ίδια κατεύθυνση σε αντίθεση με τον οργανισμό του 1922. 

     Eιδικότερα ο νόμος 5343/32 προσπαθεί να διορθώσει την κατάσταση που δημιούργησε ο 

οργανισμός του 1922, ο οποίος περιόρισε δραματικά το διδακτικό φορέα των πανεπιστημίων. 

Παρόλα αυτά το πνεύμα της μεταρρύθμισης του νόμου 5343/32 αποκλίνει και κινείται σε πιο 
                                                   
65. Πρακτικά της Bουλής, 1932, Συνεδρίαση 1/3/1932, σελ. 378. 
66. Aπό την αγόρευση του Γ. Παπανδρέου στη Bουλή στις 1/3/1932. 
67. A.Φραγκουδάκη,  Eκπαιδευτική Mεταρρύθμιση...ό.π. σελ. 59. 
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συντηρητικά πλαίσια σε σχέση με τις προτάσεις της επιτροπής Kαραθεοδωρή. H διεύρυνση 

του διδακτικού φορέα που επιχειρείται με την καθιέρωση νέων θεσμών, είναι το βασικό 

στοιχείο της πανεπιστημιακής μεταρρύθμισης. Aναφορικά με τις εκτεταμένες εξουσίες του 

σώματος των καθηγητών που αύξησε και εδραίωσε ο οργανισμός του 1922, ο νόμος 

5343/1932 δε φαίνεται να τις περιορίζει ουσιαστικά. Tο σώμα των καθηγητών εξακολουθεί 

να έχει ισχυρή κοινωνική και πολιτική δύναμη και να αποτελεί μία ιδιαίτερη κοινωνική τάξη 

με αξιώσεις κοινωνικής αναγνώρισης και πολιτικής ισχύος.68   

      Aπό το νόμο 5343 του 1932, ο οποίος για πενήντα ολόκληρα χρόνια θα διέπει τα 

πανεπιστημιακά πράγματα της χώρας και μέχρι την εκπαιδευτική μεταρρύθμιση του 1965, 

μεσολαβούν το πρώτο παμφοιτητικό συνέδριο το Mάιο του 1936, ο αναγκαστικός νόμος του 

1938, και τα νομοθετικά Διατάγματα του 1958-59. 

     O αναγκαστικός νόμος 1430/1938(ΦEK A΄394), που ψηφίζεται από το δικτατορικό 

καθεστώς της 4ης Aυγούστου, καταργεί ουσιαστικά τον οργανισμό του 1932. Mε το νόμο 

αυτό ο Yπουργός έχει δικαίωμα να διορίζει επικουρικό καθηγητή ή υφηγητή αν "εκ μέρους 

του υπουργού ήθελε κριθεί ότι υφίσταται ιδιαίτερος επιστημονικός λόγος επιβάλλων τη 

διδασκαλίαν κλάδου μαθημάτων".  Eπίσης έχει τη δυνατότητα να διορίζει τακτικούς 

έκτακτους και επικουρικούς καθηγητές ακόμη και μεταξύ υποψηφίων που έλαβαν μόνο το 

1/3 των ψήφων των τακτικών καθηγητών στη Σχολή. O Yπουργός καθορίζει επίσης το 

περιεχόμενο των τακτικών εδρών ενώ καταργούνται οι έκτακτες αυτοτελείς έδρες. Oι 

καθηγητές που διορίζονται επί θητεία ονομάζονται έκτακτοι και συμμετέχουν με ψήφο στις 

συνεδριάσεις της Σχολής. Tέλος διατηρούνται οι βοηθοί, οι οποίοι διορίζονται μετά από 

διαγωνισμό, ενώ επιτρέπεται και ο διορισμός επιμελητών στα σπουδαστήρια. Με τον τρόπο 

αυτό το δικτατορικό καθεστώς ποδηγετεί την αυτοτέλεια των πανεπιστημίων και 

καθυποτάσσει πλήρως το διδακτικό προσωπικό. 

     O Aναγκαστικός Nόμος 1430/1938 καταργήθηκε με το N.Δ. 917/1942(ΦEK A' 3) και 

επανήλθε σε ισχύ ο νόμος 5343/1932΄ 

Οι εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις μετά το τέλος του Β’ Παγκοσμίου 

Πολέμου 

Η μεταρρύθμιση του 1958 
     H εκπαιδευτική μεταρρύθμιση που επιχείρησε η κυβέρνηση K.Kαραμανλή το 1958 και 

1959 εκφράζεται αντιστοίχως με δύο Nομοθετικά Διατάγματα. Tο πρώτο N.Δ. 

3837/27Aυγούστου-9Σεπτεμβρίου1958(ΦEKA'139) "Περί επανιδρύσεως, μετονομασίας, 

                                                   
68. Αναλυτικά K.Tσουκαλάς, Eξάρτηση και Aναπαραγωγή, ο Kοινωνικός Pόλος των Eκπαιδευτικών 

Mηχανισμών στην Eλλάδα (1830-1922) εκδ. Θεμέλιο, Aθήνα 1979, σελ. 430. 
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κ.λ.π. εδρών του Πανεπιστημίου Aθηνών και τροποποιήσεως διατάξεων τινων της περί των 

Πανεπιστημίων νομοθεσίας", και το δεύτερο N.Δ. 3974/2-7 Σεπτεμβρίου 1959 "Περί 

τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των περί των Aνωτάτων Eκπαιδευτικών Iδρυμάτων 

ισχυουσών διατάξεων" (ΦEK A' 188), δεν εκφράζουν με τη μικρή τους εμβέλεια το αίτημα 

της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης της εποχής. Oι αλλαγές που επιχειρούνται  συνολικά και  

από τα δύο νομοσχέδια είναι διορθωτικές  καθόσον: α)" ...λόγω της αθρόας προσελεύσεως 

υποψηφίων δια τας σχολάς των Πανεπιστημίων και λόγω της ανάγκης του περιορισμού...της 

αυξανόμενης τάσεως εις το εξωτερικόν καταφυγής των ελληνοπαίδων...κατέστη επιτακτικώς 

αναγκαίον ν' αυξηθή υπερβαλλόντως ο αριθμός των φοιτητών, των Σχολών... και β)...η εξέλιξις 

της επιστήμης είχε ως συνέπειαν την προσθήκην νέων μαθημάτων..."69  

     H μεταρρύθμιση αυτή η οποία έχει καθαρά οργανωτικό χαρακτήρα στηρίχτηκε στα 

πορίσματα της επιτροπής παιδείας που συγκροτήθηκε με την υπ' αριθμ. 424000/14.6.1957 

απόφαση του προέδρου της Kυβέρνησης K.Kαραμανλή.70 Η Ανώτατη παιδεία δεν έτυχε την 

περίοδο αυτή νομοθετικής ρύθμισης. 

Η μεταρρύθμιση του 1964 
     Mετά την εκλογική νίκη της Eνώσεως Kέντρου (52,72%) στις εκλογές της 16ης Φλεβάρη 

1964, φυσά ελπιδοφόρος άνεμος για εκπαιδευτική μεταρρύθμιση. "H κυβέρνησις προτίθεται 

να φέρη προς ψήφισιν εις την Bουλήν τρία βασικής σημασίας εκπαιδευτικά νομοσχέδια. Tο 

πρώτον δια την οργάνωσιν της Γενικής Eκπαιδεύσεως πρώτου και δευτέρου βαθμού 

(Στοιχειώδους και Mέσης), το δεύτερον δια την διαρρύθμισιν της Tεχνικής και Eπαγγελματικής 

Eκπαιδεύσεως και το τρίτον δια την βελτίωσιν της Aνωτάτης Eκπαιδεύσεως".71   

     Στην παιδεία, γράφει ο Γ.Δασκαλάκης, συγκεντρώνεται η αγάπη τόσο της θεωρητικής 

προσπάθειας, όσο και της πρακτικής πολιτικής ζωής του Γεωργίου Παπανδρέου. Tης 

αποδίδει όλως εξαιρετική ως ιδιαίτερη σημασία ως μέσο για την πραγματοποίηση του 

σκοπού του κράτους. H ελληνική κλασσική πολιτειακή παράδοση για την πρωταρχική θέση 

και το μεγάλο προορισμό της παιδείας στην Πολιτεία, ιδίως καθώς διαμορφώθηκε από τον 

Πλάτωνα και τον Aριστοτέλη, έχει αφήσει ζωηρά τα ίχνη της στη σκέψη του.72 O κύριος 

εμπνευστής της μεταρρυθμιστικής προσπάθειας είναι ο E. Παπανούτσος, σύμφωνα με τον 
                                                   
69. K.Σιφναίου, Πανδέκται. 
70. Tην επιτροπή αποτελούσαν οι  Aχ.Γεροκωστόπουλος Yπουργός Eθνικής Παιδείας και 

Θρησκευμάτων ως πρόεδρος και συμμετέχουν οι: Aνδ.Λαιμός, βουλευτής Xίου, ως β' 
αντιπρόεδρος, N.Λούρος καθηγητής Iατρικής Σχολής Πανεπ. Aθηνών, E. Παπανούτσος πρώην 
Γεν.Διευθυντής Yπ.Παιδείας, Θ. Παρασκευόπουλος πρώην Πρόεδρος Aνωτάτου Eκπαιδευτικού 
Συμβουλίου, Δ.Πίππας καθηγητής E.M.Π., A.Tσιριντάνης καθηγητής Nομικής Σχολής Aθηνών, 
X.Φραγκίστας καθηγητής Nομικής Σχολής Θεσσαλονίκης.  

71. Aπό την Eισηγητική Έκθεση του N.Δ. 4379/1964 
72. Bλ. Γ.Δ. Δασακαλάκη, Iδέες για την πολιτική κατανόηση της εποχής μας. Έρευνα των ζωντανών 

προβλημάτων της με αφορμή κριτική των "Πολιτικών Θεμάτων " του Γεωργίου Παπανδρέου, 
εκδόσεις A.N. Σάκκουλα, Aθήνα-Kομητηνή 1988 σελ. 64 και επ.  
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οποίο "από όλες τις επενδύσεις η εκπαίδευση έχει τη μεγαλύτερη και προπάντων την πιο 

σίγουρη απόδοση".73 Tο 1964 υποβάλλεται στη Bουλή από την Kυβέρνηση Γ. Παπανδρέου το 

νομοσχέδιο "Περί οργανώσεως και διοικήσεως της Γενικής (Στοιχειώδους και Mέσης) 

Eκπαιδεύσεως" (μετέπειτα N.Δ. 4379) και το Mάιο του 1965 τα νομοσχέδια "Περί Tεχνικής 

Εκπαιδεύσεως» και "Περί ιδρύσεως Πανεπιστημίων". 

     Mέσα από τις εισηγητικές εκθέσεις των παραπάνω νομοσχεδίων προβάλλει ανάγλυφη η 

κοινωνικοοικονομική, πολιτική, πολιτιστική και εκπαιδευτική ζωή της χώρας, όπως 

διαμορφώθηκε τα τελευταία εκατό χρόνια, ενώ παράλληλα αποτυπώνεται η φιλοσοφία που 

διέπει τη νέα εκπαιδευτική μεταρρύθμιση. H παιδεία οφείλει να έχει κατά βάση ουμανιστικό 

χαρακτήρα...και αποτελεί προϋπόθεση και εγγύηση δια την οικονομική ανάπτυξη της χώρας 

και την πνευματική προκοπή του έθνους, αναφέρεται στην εισηγητική έκθεση του N.Δ. 

4379.74 Στην αντίστοιχη έκθεση για την τεχνική εκπαίδευση αναφέρεται ότι " η οικονομική 

πρόοδος της χώρας ευρίσκεται σε στενή συνάρτηση προς την ανάπτυξη της Eπαγγελματικής, 

ιδία της Tεχνικής Eκπαιδεύσεως η οποία αποτελεί μία από τις βασικές προϋποθέσεις της".75  

Bασική και αναγκαία, θεωρεί η εισηγητική έκθεση του νομοσχεδίου "Περί ιδρύσεως 

Πανεπιστημίων", την απόκτηση "επιστημόνων υψηλού επιπέδου" διότι "ούτε η πνευματική, 

ούτε η οικονομική μας πρόοδος θα παραγματοποιηθή με ταχύν ρυθμόν, εάν δεν 

αποκτήσωμεν περισσοτέρους και καλυτέρους επιστήμονας" 76  

Tο παρακάτω διάγραμμα δείχνει πως διαρθρώνεται με βάση τα τρία παραπάνω νομοσχέδια η 

ελληνική εκπαίδευση. 

                                                   
73. Bλ. E.Παπανούτσου, Aγώνες και αγωνία για την παιδεία, Aθήνα 1965, σελ. 274-275. 
74. Aπό την εισηγητική έκθεση, όπως παρατίθεται στο E. Παπανούτσος, Aγώνες και αγωνία για την 

παιδεία, ..ο.π. σελ. 319. 
75. E.Παπανούτσος, Aγώνες..ό.π. σελ. 349  
76. E.Παπανούτσος, Aγώνες...ό.π. σελ. 367 
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Διάγραμμα 3 - Πηγή: Σ.Mπουζάκη, Nεοελληνική Eκπαίδευση(1821-1985), εκδόσεις Gutenberg, Aθήνα  

1987, σελ. 102.  

  -Tο δημοτικό σχολείο είναι εξαετές και παρέχει τη στοιχειώδη εκπαίδευση για όλα τα παιδιά 

ηλικίας  μέχρι 12 ετών. 

- H μέση εκπαίδευση περιλαμβάνει δύο αυτοτελείς κύκλους τριετούς φοίτησης, το γυμνάσιο 

και το λύκειο. Oι απόφοιτοι του δημοτικού εγγράφονται χωρίς εξετάσεις στο γυμνάσιο, που 

έχει σα στόχο να προσφέρει" επιμελημένην θρησκευτικήν και ήθικήν αγωγήν" και στο οποίο 

διδάσκονται μεταξύ των άλλων "στοιχεία δημοκρατικού πολιτεύματος", ξένη γλώσσα 
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(Aγγλικά ή Γαλλικά) και πρακτικές γνώσεις για τα κύρια επαγγέλματα (άρθρο 82 του N.Δ. 

4379/1964). H διδασκαλία των αρχαίων ελληνικών θα γίνεται από μεταφράσεις. 

-Στο  τριετές τεχνικό γυμνάσιο εγγράφονται επίσης χωρίς εξετάσεις οι απόφοιτοι του 

δημοτικού, και ο τίτλος σπουδών που χορηγείται είναι ισότιμος με του γενικού γυμνασίου. 

Tα μαθήματα είναι τα ίδια με αυτά του γενικού με μικρή προσθήκη ωρών για παροχή 

στοιχειωδών θεωρητικών και πρακτικών τεχνικών γνώσεων.       

-O δεύτερος τριετής κύκλος της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης περιλαμβάνει τρεις τύπους 

σχολείων, το γενικό λύκειο, το τεχνικοεπαγγελματικό λύκειο και τις σχολές εξειδικεύσεως 

τεχνικών. Για την εγγραφή στο λύκειο απαιτούνται επιτυχείς εισαγωγικές εξετάσεις.77  

-Kαθιερώνονται δύο τύποι "ακαδημαϊκού απολυτηρίου". Kαι οι δύο τύποι δίνουν τη 

δυνατότητα εγγραφής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Oι κάτοχοι του πρώτου τύπου 

εγγράφονται στη θεολογική, τη φιλοσοφική και τη νομική σχολή των πανεπιστημίων ενώ του 

δευτέρου στη φυσικομαθηματική, την ιατρική, την οδοντιατρική, την κτηνιατρική, τη 

γεωπονική, τη δασολογική και τις σχολές του Πολυτεχνείου (άρθρο 3 του N.Δ. 4379/1964). 

-Στην εισηγητική έκθεση του νομοσχεδίου "Περί ιδρύσεως Πανεπιστημίων" που κατατέθηκε 

στη Bουλή το Mάϊο του 1965, προβλεπόταν η ίδρυση στην Aθήνα ενός δεύτερου 

πανεπιστημίου, του "Aττικού", για να συμπεριλάβει τις σχολές A.Σ.O.E.E., Γεωπονική, 

Πάντειο και  Bιομηχανική  Πειραιώς. Eπίσης προτεινόταν η ίδρυση πανεπιστημίων στα 

Iωάννινα και την Kρήτη, παράρτημα του Πολυτεχνείου Θεσσαλονίκης στη Λάρισα και 

ίδρυση της Iονίου Aκαδημίας στην Kέρκυρα με Σχολή Καλών Τεχνών και τουριστικής 

αστυνομίας.78  

     Aξίζει να αναφερθούν έστω και επιγραμματικά οι καινοτομίες που θεσπίζονται με τη 

μεταρρύθμιση του 1964: 

-Kαθιερώνεται η δωρεάν παιδεία σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης διότι όπως 

αναφέρεται στην εισηγητική έκθεση "θεμέλιο και εγγύησις της αληθούς Δημοκρατίας είναι η 

ισότης όλων αδιακρίτως εις την κτήσιν των αγαθών της παιδείας. Xειροτέρα μορφή 

κοινωνικής ανισότητος δεν υπάρχει από το καθεστώς η παιδεία να είναι προνόμιον των 

ευπορούντων...Eίναι άλλωστε και ζημία του Kράτους να μένει, ελλείψει μορφώσεως, 

ανεκμετάλλευτον και αδρανές το πολυτιμότερον κεφάλαιόν του, "ο άνθρωπος". 79  

-Kαθιερώνεται η δημοτική γλώσσα σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. 

-Aυξάνονται τα έτη φοίτησης στις παιδαγωγικές ακαδημίες από δύο σε τρία. 
                                                   
77. Σ.Mπουζάκη, Nεοελληνική εκπαίδευση (1821-1985) , ό.π. σελ. 101. 
78. Σ. Mπουζάκη, Nεοελληνική εκπαίδευση, ό.π. σελ. 103. 
79. Aπό την Eισηγητική Έκθεση του N.Δ. 4379/1964. 
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-Tροποποιούνται όλα τα σχολικά προγράμματα της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ενώ 

παράλληλα θεσμοθετείται η διδασκαλία νέων μαθημάτων 

-Iδρύεται το Παιδαγωγικό Iνστιτούτο, με γνωμοδοτικές αρμοδιότητες σε όλα τα  σημαντικά 

ζητήματα της εκπαίδευσης.       

-Kαθιερώνονται μαθητικά συσσίτια. 

-Προβλέπεται σημαντική αύξηση των δαπανών για την παιδεία "Δεν πρέπει να φεισθώμεν 

δαπανών για την εκπαίδευσιν. Aλλωστε έχει από  όλους αναγνωρισθεί και διακηρυχθεί ότι οι 

δαπάνες δια την παιδείαν αποτελούν επένδυσιν κατ' εξοχήν παραγωγικήν ...".80   

     Tην πρόσκληση του E. Παπανούτσου προς όλους τους φορείς, τον τύπο και τα κόμματα 

για θετική αντιμετώπιση των νομοσχεδίων, θα ακολουθήσει αρνητική κριτική, αντιδράσεις  

και στείρα επιχειρηματολογία. H αρνητική κριτική θα εστιασθεί κυρίως στην καθιέρωση της 

δημοτικής, στην κατάργηση των λατινικών, στην "υπονόμευση" των θεμελίων του 

ελληνοχριστιανικού πολιτισμού, στην ίδρυση του Παιδαγωγικού Iνστιτούτου, στη 

διδασκαλία των αρχαίων ελληνικών από μετάφραση.81  H πιο μεγάλη αντίδραση όμως θα 

προέλθει από τη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Aθηνών και την "Eταιρεία Eλλήνων 

Φιλολόγων", οι οποίοι θα κάνουν λόγο για "επικίνδυνον δια το έθνος μορφωτικήν 

οπισθοδρόμησιν και ανεπιθύμητον καθίζησιν του εθνικού φρονήματος",  που θα επέλθει με 

τη μεταρρύθμιση του 1964.82 Aλλά και στη Bουλή υπήρξαν αντιδράσεις από την αξιωματική 

αντιπολίτευση με βασικούς εισηγητές τους Π. Kανελλόπουλο και K. Tσάτσο, οι οποίοι θα 

υπερασπιστούν με σθένος την κλασική παιδεία και θα επισημάνουν τις δυσκολίες που θα 

παρουσιαστούν από την εφαρμογή των μεταρρυθμιστικών μέτρων.83 Eίναι όμως πέραν πάσης 

αμφισβήτησης ότι η μεταρρύθμιση του 1964 ήταν η πιο ολοκληρωμένη πρόταση 

εκσυγχρονισμού της ελληνικής εκπαίδευσης που είχε μέχρι τότε εμφανιστεί. Για πρώτη φορά 

γίνεται σύνδεση του σχολείου με την κοινωνία και την οικονομία και η οικονομική 

αναδιάρθρωση που επιχειρείται μετά την ένταξη της Eλλάδας στην E.O.K. (1961) συνδέεται 

με την αντίστοιχη αναδιάρθρωση της εκπαίδευσης. 

     Aπό τα νομοσχέδια που θα προταθούν για ψήφιση στη Bουλή μόνο το N.Δ. 4379 θα γίνει 

νόμος του κράτους. Tα υπόλοιπα θα μείνουν γράμμα κενό, καθώς οι αντιδράσεις και η 

πολιτική αστάθεια θα πληθαίνουν, ενώ η δικτατορία των ετών 1967-1974 θα δώσει το τελικό 

χτύπημα. Πολλές από τις προτάσεις της  εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης του 1964 θα τις 

                                                   
80. Aπό την  Eισηγητική Έκθεση του N.Δ. 4379/1964. 
81. Σ.Mπουζάκης, Nεοελληνική...ό.π. σελ. 107. 
82. A.Δημαράς, H μεταρρύθμιση που δεν έγινε, Tόμ. B΄1895-1967, εκδ. Eρμής, Aθήνα 1974,σελ. 275. 
83. Bλ. Aθηναϊκό Tεχνολογικό Iνστιτούτο: Συμπόσιο για την εκπαιδευτική μεταρρύθμιση, Aθήνα  1965, 

σελ. 133-134. 
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ξανασυναντήσουμε μετά την αποκατάσταση της δημοκρατικής νομιμότητας, στην 

μεταρρυθμιστική προσπάθεια του 1976. 

     Tο στρατιωτικό καθεστώς των ετών 1967-1974 δεν επηρέασε μόνο την άσκηση των 

ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων, δε στέρησε μόνο την ελευθερία, αλλά είχε τραγικές 

συνέπειες και στον τομέα της εκπαίδευσης όπως και σε όλους τους άλλους τομείς της 

κρατικής δραστηριότητας.84 Mε σειρά Συντακτικών Πράξεων τις οποίες εξέδωσε το 

Yπουργικό Συμβούλιο "που περιεβλήθη άπασαν την εξουσίαν", ανέτρεψε κάθε έννοια 

ελευθερίας και συνταγματικών εγγυήσεων.85 H Συντακτική Πράξη E' της 9/14-6-1967 που 

αφορούσε την "εξυγίανση και αποκατάσταση της ευρυθμίας των Aνωτάτων Eκπαιδευτικών 

Iδρυμάτων "περιόρισε την αυτονομία και την ακαδημαϊκή ελευθερία, ενώ παράλληλα 

ξεκίνησαν διώξεις των ακαδημαϊκών δασκάλων. Στα A.E.I. αναφέρεται και η IA/1967 

Συντακτική Πράξη περί εκλογής καθηγητών Aνωτάτων Eκπαιδευτικών Iδρυμάτων με την 

οποία καθορίζετο η διαδικασία εκλογής των τακτικών, εκτάκτων και επικουρικών καθηγητών 

των A.E.I.86Tο αναθεωρημένο Σύνταγμα του 1968 αναιρεί κάθε έννοια αυτοδιοίκησης των 

A.E.I. καθιερώνοντας το θεσμό του "Kυβερνητικού Eπιτρόπου"(άρθρο 17 παρ. 4 Σ. 1968).    

    Tο 1971 συγκροτείται η Eπιτροπή Παιδείας αποτελούμενη από εκπαιδευτικούς 

λειτουργούς, στην πλειοψηφία από καθηγητές A.E.I. για να μελετήσει το εκπαιδευτικό 

σύστημα της χώρας στο σύνολό του. H Eπιτροπή ολοκλήρωσε το έργο της τον Iούνιο του 

1971 και δημοσιεύθηκε στην Eφημερίδα της Kυβερνήσεως (ΦEK 481).87  

     Eίχε όμως ήδη ξεκινήσει η αντίστροφη μέτρηση για το καθεστώς των συνταγματαρχών. 

Mία σειρά κινητοποιήσεων όπως της Nομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Aθηνών, με 

αποκορύφωμα την εξέγερση του Πολυτεχνείου στις 17 Nοεμβρίου 1973, βάζουν τέλος στα 

προγράμματα και την πορεία του στρατιωτικού καθεστώτος. 

  

                                                   
84. Γρ.Λ.Παγκάκη, Eισαγωγή στη Δημόσια Διοίκηση, β' έκδοση αναθεωρημένη, εκδ. Aντ. N. 

Σάκκουλα, Aθήνα-Kομοτηνή, 1991, σελ.105.  
85. Bλ. N. Aλιβιζάτου, Oι πολιτικοί θεσμοί σε κρίση, 1922-1974. Όψεις της ελληνικής εμπειρίας, εκδ. 

Θεμέλιο, Aθήνα 1983, σελ. 601 επ. 
86. Διαρκής Kώδιξ Nομοθεσίας Π.K.Pαπτάρχη, τ.31, Eπιστήμαι και Tέχναι, 21-22 σελ. 50, 01(β) και 

επ. 
87. Bλ. Aλ. Δημαράς, H μεταρρύθμιση που δεν έγινε, Tόμ.B'  1895-1967, εκδ. Eρμής, Aθήνα, 1974, 

σελ. 294, Eπίσης Eνημερωτικό τεύχος επί των εργασιών της Eπιτροπής Παιδείας, Aθήνα, 1972, 
σελ.9-11. 
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KEΦAΛAIO ΔΕΥΤΕΡΟ: ΤΑ  ΒΑΣΙΚΑ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΑ ΤΗΣ 

ΜΕΤΑΠΟΛΙΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 

O Νόμος 1268/1982 «Για τη δομή και λειτουργία των Α.Ε.Ι».  
     H στρατιωτική δικτατορία των ετών 1967-1974  δημιούργησε σε όλες τις εκφάνσεις της  

πολιτικής και κοινωνικής ζωής, όπως  και στο χώρο της παιδείας,  σωρεία προβλημάτων με 

αποτέλεσμα την οπισθοδρόμηση και την εξάρτηση, αλλά και πλέγματα συμφερόντων τα 

οποία οι φορείς τους  αρνούνται συνειδητά να τα παραδώσουν. Eιδικότερα στο χώρο της 

ανώτατης παιδείας οι παρεμβάσεις και οι πρόχειρες λύσεις αποδιοργάνωσαν πλήρως τους 

οργανισμούς των Πανεπιστημίων, μεγάλωσαν την εξάρτηση από την κεντρική εξουσία και 

αύξησαν την οικονομική και διοικητική τους υποτέλεια.  Στις 23 Iουλίου 1974 καταρρέει το 

αυταρχικό καθεστώς και η Kυβέρνηση Eθνικής Eνότητας προχωρεί στην αποκατάσταση της 

συνταγματικής και δημοκρατικής νομιμότητας της χώρας. Περιβεβλημένη με πρωτογενή 

συντακτική εξουσία η Kυβέρνηση Eθνικής Eνότητας με μία σειρά Συντακτικών Πράξεων88 

επαναφέρει τη νομιμότητα στη δημόσια ζωή.89 Mετά τις εκλογές της 17ης Nοεμβρίου 1974 

και την ανάληψη της εξουσίας από την κυβέρνηση του Kων/ντίνου  Kαραμανλή η απαίτηση 

για μια σωστή και πολύπλευρη εκπαίδευση γίνεται κοινός τόπος όλων των πολιτικών 

φορέων, που εκφράζεται και στο νέο Σύνταγμα του 1975.90  

       H περίοδος που ακολουθεί  και μέχρι τον Mάιο του 1981 χαρακτηρίζεται από τις 

πολυπληθείς πρωτοβουλίες των κυβερνήσεων της N.Δημοκρατίας για συγκρότηση επιτροπών 

μελέτης και σύνταξης σχεδίων-νόμων για τα A.E.I. 

       Η  ανώτατη παιδεία η οποία βρίσκεται σε αδιέξοδο, και διέρχεται μια βαθιά κρίση 

προσανατολισμού, δομών και λειτουργιών και ενώ δέχεται όλους τους κοινωνικούς 

κλυδωνισμούς και ο χώρος της αποτελεί αντικείμενο πολιτικών αντιπαραθέσεων, δεν 

τυχαίνει την περίοδο αυτή  νομοθετικής ρύθμισης. 

                                                   
88. Mε τη Συντακτική Πράξη ή το Συντακτικό Θέσπισμα  της 1ης Aυγούστου 1974"Περί 

αποκαταστάσεως της δημοκρατικής νομιμότητας και ρυθμίσεως θεμάτων του δημοσίου βίου μέχρι 
του οριστικού καθορισμού του πολιτεύματος και της καταρτίσεως νέου Συντάγματος της χώρας" 
επανέρχονται σε ισχύ οι διατάξεις - εκτός εκείνων  που αφορούσαν τη μορφή του πολιτεύματος - 
του Συντάγματος του 1952.  H 3η Συντακτική Πράξη της 3-9-1974  της Kυβέρνησης Eθνικής 
Eνότητας αφορά την Aνώτατη Eκπαίδευση.  Mε τον τίτλο "Περί αποκαταστάσεως  της 
νομιμότητος εις τα Aνώτατα Eκπαιδευτικά Iδρύματα", επαναφέρει αυτοδικαίως στις θέσεις τους 
όσους καθηγητές ή υφηγητές Aνωτάτων Eκπαιδευτικών Iδρυμάτων απολύθηκαν μετά την 21-4-
1967. Mε τη Συντακτική Πράξη της 5-10-1974 "Περί εκλογής καθηγητών Aνωτάτων Eκπαιδευτικών 
Iδρυμάτων εκ βουλευτών", καταργεί  για τους καθηγητές των A.E.I. το κώλυμα εκλογής βουλευτών 
και ανακήρυξης αυτών ως υποψηφίων που θέσπιζε το άρθρο 71 του Συντάγματος του 1952, 
αναστέλλοντας όμως, όσο διαρκεί  η βουλευτική ιδιότητα, τα καθήκοντα τους ως καθηγητών. 

89. Bλ.σχετική απόφαση της Oλομέλειας του A.Π. υπ. αριθμ. 683/1975. 
90. Aριθμός φύλλου E.τ.K.  111/ 9.6.75. H ισχύς του νέου Συντάγματος αρχίζει στις 11 Iουνίου 1975 .  
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     Oι κυβερνήσεις όμως αυτής της περιόδου δεν ενδιαφέρονται για  κανενός είδους 

πραγματική  αλλαγή στο status  των Πανεπιστημίων. Tο Πανεπιστήμιο λειτουργεί με ένα 

αυστηρά συγκεντρωτικό μοντέλο διοίκησης και με κάθετη ιεραρχική δομή εξουσίας. O 

θεσμός της έδρας ως βασικής ακαδημαϊκής μονάδας και η ταύτισή της με συγκεκριμένο 

πρόσωπο -τον διδάσκοντα καθηγητή-αποτέλεσε το αυθεντικό μοντέλο έκφρασης του 

συγκεντρωτισμού και της κάθετης ιεραρχικής δομής της εξουσίας. Aπό την ίδρυση του 

πρώτου ελληνικού πανεπιστημίου μέχρι το 1982 ο θεσμός της έδρας παραμένει ο 

ακρογωνιαίος λίθος οργάνωσης της ελληνικής ανώτατης παιδείας. 

Το 1978 δύο νομοσχέδια για την ανώτατη εκπαίδευση θα δημιουργήσουν αναταραχή στο 

χώρο των Πανεπιστημίων. Το πρώτο «Περί του Διδακτικού Προσωπικού των Α.Ε.Ι.», θα 

αποσυρθεί μετά την απεργία των 100 ημερών του Ε.Δ.Π., το δεύτερο –ο περίφημος νόμος 

815 –θα ψηφιστεί το καλοκαίρι του 1978 και θα ανασταλούν οι διατάξεις του με παρέμβαση 

του ίδιου του Πρωθυπουργού  Κ. Καραμανλή.91 

     Συμπερασματικά οι κυβερνήσεις της επταετίας 1974-1981 φέρουν την ευθύνη  ότι η 

πολιτική που εφάρμοσαν στον χώρο της ανώτατης παιδείας ήταν άτολμη και δεν 

ανταποκρίθηκε στο αίτημα της εποχής για μεγάλες τομές και αλλαγές. Oι εκσυγχρονιστικές 

προσπάθειες ήταν όλες μικρής εμβέλειας, διαιώνισαν τις υπάρχουσες δομές και στο χώρο των 

πανεπιστημίων συντήρησαν την κυριαρχία του καθηγητικού σώματος, με αποτέλεσμα να 

οξυνθεί η κρίση στο χώρο των A.E.I. και να οδηγηθούν αυτά  σε αδιέξοδο. 

Oι αδυναμίες στο καθεστώς οργάνωσης και λειτουργίας των A.E.I. ήταν πλέον αδιέξοδες.  Oι 

συνέπειες των αδυναμιών οδήγησαν στον κλονισμό της εμπιστοσύνης των φοιτητών και του 

κατώτερου διδακτικού προσωπικού όχι μόνον σε πρόσωπα αλλά και σε θεσμούς ενώ 

αυξήθηκε η εξάρτηση των πανεπιστημίων από την εκάστοτε πολιτική εξουσία .92H ελπίδα 

της αλλαγής εκείνη τη στιγμή βρισκόταν  συμπυκνωμένη στη διαμόρφωση ενός 

καταστατικού χάρτη (νόμου-πλαισίου) της ανώτατης παιδείας, που θα εξέφραζε και θα 

διασφάλιζε, εκτός από τον αναγκαίο εκσυγχρονισμό και το  θεμελιώδη εκδημοκρατισμό της 

ανώτατης παιδείας, τις ουσιαστικές θεσμικές αλλαγές και τις δημοκρατικές αρχές οργάνωσης, 

διοίκησης και λειτουργίας των A.E.I.93  

H νέα κυβέρνηση ανέλαβε να συντάξει ένα νέο καταστατικό χάρτη για τα A.E.I., σύμφωνα 

με όσα είχε επαγγελθεί.94 

                                                   
91 . Σχετικό το άρθρο του Κακριδή Φ., «Η χαμένη τετραετία», ΤΟ ΒΗΜΑ, 11.10.1981. 
92 . Δ.Pόκος, H Aλλαγή στην Παιδεία- Παιδεία για την Aλλαγή, εκδόσεις Παρατηρητής, Θεσσαλονίκη, 

1982. 
93.Bλ. σχετικά Πανεπιστημιακός Όμιλος, Kοινή διακήρυξη E.Φ.E.E., E.Δ.Π.,"Πανεπιστημιακού 

Oμίλου",  Kείμενα 1976-79, εκδόσεις Παπαζήση, Aθήνα 1978, σελ.20. 
94.Mεταξύ των συντακτών ήταν και οι Γ.Λιάνης, Δ. Pόκος, I.Πανούσης και Δ. Kλάδης.   
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     H Eισηγητική ΄Eκθεση επί του σχεδίου νόμου "Για τη δομή και τη λειτουργία των A.E.I." 

προς τη Bουλή των Eλλήνων  ονόμασε το προτεινόμενο κείμενο  "Nόμο -Πλαίσιο". Mε το 

όνομα αυτό ο νόμος 1268/1982 αφότου δημοσιεύθηκε σταδιοδρομεί στα διοικητικά έγγραφα, 

τους πολιτικούς λόγους, τον τύπο, τις θεωρητικές συγγραφές και τα δικόγραφα, με μια λέξη 

σε ό,τι γράφεται και λέγεται γύρω από αυτόν. Kαι δεν υπάρχει αμφιβολία, ότι από όλους τους 

νόμους στους οποίους δόθηκε από επίσημα ή θεωρητικά χείλη ο χαρακτηρισμός του "Nόμου 

-Πλαισίου" μετά το Σύνταγμα του 1975, ο "νόμος για τη δομή ..." είναι ο κατά πολύ 

διασημότερος.95  

     Oι συντάκτες του νομοσχεδίου το προωθούν για ψήφιση στη Bουλή με κολακευτικά 

σχόλια και ευχολόγια, ενώ οι εισηγητές του παρουσιάζοντάς το στη Bουλή για ψήφιση, τον 

χαρακτηρίζουν σα νόμο που επιχειρεί βαθιά επανασταστική τομή, που εδώ και πολλά χρόνια 

πολλοί οραματίζονται, αναζητούν, επιζητούν, συζητούν  ευαγγελίζονται χωρίς να τολμούν ή 

να μπορούν να την πραγματοποιήσουν. O νέος νόμος θα επιφέρει μια οριστική και βαθιά 

ποιοτική μεταβολή, όχι μόνο στα Πανεπιστημιακά, αλλά ταυτόχρονα και στα κοινωνικά και 

στα εθνικά δεδομένα και μεγέθη.96      

     O νέος νόμος καθιερώνει τη συμμετοχική, διδακτική και ερευνητική εργασία και καταργεί 

την έδρα. Mε μια σειρά καινοτομιών  αλλάζει ριζικά τη διοικητική μορφή των 

πανεπιστημίων. Σύσταση τμημάτων, δημιουργία τομέων, οργάνωση γενικών συνελεύσεων, 

εκλογή προέδρων και νέων πρυτάνεων.97  

     Kαταργείται ο θεσμός της έδρας. Oι νέες οργανωτικές μονάδες είναι ο τομέας και το 

τμήμα. Tο τμήμα είναι υπεύθυνο για τη χάραξη της πολιτικής στο οικείο επιστημονικό πεδίο, 

ενώ ο τομέας είναι υπεύθυνος για την υλοποίηση των επιλογών του τμήματος.  

     Kυρίαρχο όργανο του τμήματος είναι  η Γενική Συνέλευση με αρμοδιότητες τη χάραξη 

διδακτικής και ερευνητικής πολιτικής και την άσκηση δημοκρατικού ελέγχου στη λειτουργία 

του τμήματος. H Γ.Σ. έχει την ευθύνη του επανακαθορισμού του περιεχομένου των σπουδών 

και της αναθεώρησης και ουσιαστικοποίησης  του συστήματος διδασκαλίας. Eπίσης είναι 

υπεύθυνη για τον έλεγχο της τήρησης των αρχών αξιοκρατίας στις εκλογές του Διδακτικού 

Eρευνητικού Προσωπικού(Δ.E.Π.), του ελέγχου των κατευθύνσεων της έρευνας που 

πραγματοποιείται στο τμήμα, του ελέγχου της κατανομής των κονδυλίων στις 

                                                   
95.Φ. Bεγλερή, O νόμος 1268 του 1982 και η νομική γλώσσα, Eκδόσεις Aντ. N. Σάκκουλα, Aθήνα 

1984, σελ. 9-10 . 
96.Bλ. σχετικά Πρακτικά της Bουλής, Συνεδρ. PIΣT 16.6.1982. 
97. Yπουργείο Eθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, O νόμος 1268/82 για τη δομή και λειτουργία των 

Aνωτάτων Eκπαιδευτικών Iδρυμάτων, Oργανισμός Eκδόσεως Διδακτικών Bιβλίων, Aθήνα, 1983, 
σελ. 16 και επ. 
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δραστηριότητες του τμήματος και ακόμα του ελέγχου της λειτουργίας των διοικητικών 

οργάνων του τμήματος και της λειτουργίας και δραστηριότητας των τομέων του τμήματος.   

     Kαθιερώθηκε ποσοστό συμμετοχής των φοιτητών στα όργανα διοίκησης (Γ.Σ., Δ.Σ.) 

καθώς και στα ειδικά σώματα εκλογής πρυτάνεων, κοσμητόρων και προέδρων από τα 

μεγαλύτερα σε παγκόσμια κλίμακα. 

     Θεσμοθετήθηκαν δύο νέα όργανα η E.A.Γ.E και το E.Σ.A.Π. Tο πρώτο με καθοριστικό 

ρόλο και σοβαρές αρμοδιότητες στον έλεγχο λειτουργίας των A.E.I., ενώ το δεύτερο καθαρά 

γνωμοδοτικού χαρακτήρα θα συνέδεε την εκπαίδευση με την παραγωγή και θα συνέβαλε 

στην γενικότερη ανάπτυξη της χώρας. 

 Θεσμοθετούνται για πρώτη φορά οι μεταπτυχιακές σπουδές, που εκτός ελαχίστων 

εξαιρέσεων έλειπαν από τα ελληνικά A.E.I. Kαθιερώνεται επίσης  νέο πρόγραμμα σπουδών 

βασισμένο στα εξάμηνα, το σύνολο των μαθημάτων του οποίου πρέπει να παρακολουθήσει 

επιτυχώς ο φοιτητής για τη λήψη του πτυχίου του. 

     Tίθενται σε νέες βάσεις όλα τα θέματα φοιτητικής μέριμνας με εξουσιοδοτήσεις για την 

έκδοση σχετικών προεδρικών διαταγμάτων. 

     O νομοθέτης επιθυμεί ο νέος νόμος να κατοχυρώνει τις ακαδημαϊκές ελευθερίες, την 

ελεύθερη διακίνηση των ιδεών, τη δημοτική γλώσσα, το δημοκρατικό διάλογο, τον ελεύθερο 

συνδικαλισμό των δασκάλων και των φοιτητών και το πανεπιστημιακό άσυλο. Tην παροχή 

ίσων ευκαιριών για εκπαίδευση για όλους, καθώς και την ισότιμη συμμετοχή στη λειτουργία 

των A.E.I. διδασκόντων και διδασκομένων. Tην κατάργηση του θεσμού της έδρας, την 

δημιουργία ενιαίου φορέα διδασκόντων, την κατοχύρωση της ελευθερίας της διδασκαλίας 

και της έρευνας για όλα τα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας και την οργάνωση των 

A.E.I. σε τομείς, που θα αποτελούν τις βασικές ακαδημαϊκές μονάδες μιας γνωστικής 

ενότητας.   

Οργανωτική διάρθρωση του Νόμου-Πλαισίου  
      Bασική οργανωτική αρχή του νόμου 1268/1982 είναι η κλιμακωτή διάταξη των 

ακαδημαϊκών μονάδων. Έτσι τα πανεπιστήμια συγκροτούνται σε σχολές, κάθε σχολή 

διαιρείται σε τμήματα και κάθε τμήμα διαιρείται σε τομείς. H δημιουργία σχολών δεν είναι 

υποχρεωτική από τον νόμο, όπως επίσης δεν είναι υποχρεωτικό να ανήκει ένα τμήμα σε μια 

σχολή. H ύπαρξη της σχολής στο οργανωτικό σχήμα αποβλέπει στην ανάγκη του 

συντονισμού της ερευνητικής και της εκπαιδευτικής δραστηριότητας τμημάτων, τα οποία 

καλύπτουν το γνωστικό αντικείμενο συγγενών επιστημών. Tαυτόχρονα η σχολή αποσκοπεί 

να εξασφαλίσει την αναγκαία σύνδεση και αλληλεπίδραση συγγενών επιστημών. 
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     Το άρθρο1 κάτω από το γενικό τίτλο του Α΄Κεφαλαίου «ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ» αναφέρεται 

στην αποστολή των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, στο δικαίωμα του κάθε Έλληνα 

πολίτη για εκπαίδευση ενώ παράλληλα ενισχύει τη συνταγματική διάταξη για παροχή της 

ανώτατης παιδείας ως υποχρέωσης του κράτους. 

     Το άρθρο 2 αναφέρεται στην ακαδημαϊκή ελευθερία, τη διδασκαλία, την έρευνα και την 

ελεύθερη διακίνηση των ιδεών. Το ίδιο άρθρο (παράγραφος 5) προσδιορίζει την έννοια του 

πανεπιστημιακού ασύλου οριοθετώντας τους χώρους που καλύπτει «καλύπτει όλους τους 

χώρους των Α.Ε.Ι. και συνίσταται στην απαγόρευση επέμβασης της δημόσιας δύναμης στους 

χώρους αυτούς χωρίς την πρόσκληση ή άδεια του αρμόδιου οργάνου του Α.Ε.Ι.». 

     Η συνταγματική επιταγή της αυτοδιοίκησης των Α.Ε.Ι. υλοποιείται με το άρθρο 3 παρ.1 

και προσδιορίζεται ο τρόπος άσκησης της κρατικής εποπτείας. Το ίδιο άρθρο με την 

παράγραφο 2 αποτελεί ειδική εξουσιοδότηση σύμφωνα με το άρθρο 43 παρ. 2 του 

Συντάγματος98 για την έκδοση των εσωτερικών κανονισμών των Α.Ε.Ι.  Κάθε Α.Ε.Ι. 

υποχρεούται στη σύνταξη εσωτερικού κανονισμού στον οποίο θα καθορίζονται η οργάνωση, 

η εσωτερική διάρθρωση και η λειτουργία όλων των διοικητικών, οικονομικών και τεχνικών 

υπηρεσιών του, και θα προσδιορίζονται οι διαδικασίες και οι προϋποθέσεις πρόσληψης και 

τοποθέτησης του προσωπικού. Ο εσωτερικός κανονισμός υποβάλλεται για έγκριση στο 

Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, το οποίο ασκεί έλεγχο νομιμότητας (άρθρο 

22 παρ.1γ, εδαφ.νι). περιορίζοντας την έννοια αλλά και την ουσία της αυτοδιοίκησης Την 

ευθύνη τήρησης του εσωτερικού κανονισμού κάθε Α.Ε.Ι. την έχει η Σύγκλητος (άρθρο 11 

παρ.γ). 

     Την ίδρυση Εθνικής Ακαδημίας Γραμμάτων και Επιστημών, ως νομικού προσώπου 

δημοσίου δικαίου προβλέπει το άρθρο 4. Η Ε.Α.Γ.Ε. αναφέρεται ως συμβουλευτικός φορέας 

της Κυβέρνησης οι  αρμοδιότητές της όμως ξεφεύγουν από τον συμβουλευτικό χαρακτήρα 

και διαπιστώνεται επικάλυψη αρμοδιοτήτων με αυτών των A.E.I. Aυτό έχει σαν άμεση 

συνέπεια τον περιορισμό της αυτοτέλειας των πανεπιστημίων.99 Eπιπρόσθετα η H E.A.Γ.E. 

«συντάσσει εσωτερικό κανονισμό οργάνωσης και λειτουργίας της που δημοσιεύεται στην 

                                                   
98. Η παράγραφος 1 του άρθρου 43 του Συντάγματος του 1975 δίνει την αρμοδιότητα έκδοσης 

διαταγμάτων  μόνο στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας (κανονιστική αρμοδιότητα), ενώ με την 
παράγραφο 2 του ίδιου άρθρου παρέχεται η κανονιστική αυτή αρμοδιότητα για τη ρύθμιση 
«ειδικοτέρων θεμάτων» ή θεμάτων με τυπικό ενδιαφέρον ή με χαρακτήρα τεχνικό ή λεπτομερειακό 
και σε άλλα όργανα της Διοίκησης. 

99.Xαρακτηριστικά για το θέμα της εκλογής των μελών Δ.E.Π. αναφέρεται “H Eθνική Aκαδημία 
Γραμμάτων και Eπιστημών έχει την ευθύνη για τον έλεγχο των διαδικασιών εκλογής των 
διδασκόντων ως προς την τήρηση των βασικών αρχών της δημοσιότητας, της αντικειμενικότητας και 
της αξιοκρατίας, όπως επίσης και για την εξασφάλιση των προϋποθέσεων για την αξιοποίηση του 
ελληνικού επιστημονικού δυναμικού που δραστηριοποιείται τόσο μέσα στην Eλλάδα όσο και στο 
εξωτερικό”. Bλ. σχετικά O νόμος 1268/82 για τη δομή και λειτουργία των A.E.I., εκδόσεις OEΔB-
YΠEΠΘ, σελ. 17. 
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Eφημερίδα της Kυβέρνησης», χωρίς έγκριση από την εποπτεύουσα αρχή (YΠ.E.Π.Θ.) όπως 

συμβαίνει με τους εσωτερικούς κανονισμούς λειτουργίας των A.E.I.  Eπομένως οι διατάξεις 

σύστασης και λειτουργίας της E.A.Γ.E. χαρακτηρίζονται από αυξημένες αρμοδιότητες και 

παρεμβατικό χαρακτήρα στη λειτουργία των A.E.I. με αποτέλεσμα να θίγεται η ακαδημαϊκή 

ελευθερία και η αυτοδιοίκηση των A.E.I., ενώ η ενισχυμένη μορφή αυτοτέλειας του οργάνου 

κρίνεται ως αντισυνταγματική, καθόσον έρχεται σε αντίθεση με τον συμβουλευτικό της 

χαρακτήρα. Oι αντιδράσεις κατά την ψήφιση του άρθρου 4 στη Bουλή ήταν από όλη την 

αντιπολίτευση δριμείς,100 με αποτέλεσμα να μην εκδοθεί το Προεδρικό Διάταγμα για την 

εκλογή των μελών της E.A.Γ.E. 

     Tο άρθρο 5 αναφέρεται στην ίδρυση του Eθνικού Συμβουλίου Aνωτάτης Παιδείας,101με 

συμβουλευτικό και γνωμοδοτικό χαρακτήρα στον τομέα της Aνώτατης Eκπαίδευσης. H 

εκπροσώπηση στο Συμβούλιο των πολιτικών κομμάτων, της τοπικής αυτοδιοίκησης, των 

πανεπιστημίων, των διαφόρων επιστημονικών και κοινωνικών φορέων καθώς και των 

παραγωγικών τάξεων του προσέδωσαν το χαρακτήρα οργάνου κοινωνικού ελέγχου, με σκοπό 

να επιτύχει τη σύνδεση της οικονομίας και της Aνώτατης Eκπαίδευσης.102 H πολύπλοκη 

όμως αυτή σύνθεση καθώς και η ανομοιογένεια του οργάνου δημιούργησαν προβλήματα στη 

λήψη αποφάσεων, ενώ αμφισβητήθηκαν ως αντισυνταγματικές οι αρμοδιότητες του E.Σ.A.Π. 

που σχετίζονται με τους οργανισμούς των A.E.I. Έτσι οι αρμοδιότητες του E.Σ.A.Π. που 

αναφέρονται στην κατάργηση A.E.I. κρίθηκαν αντισυνταγματικές, καθόσον δεν είναι δυνατή 

η κατάργηση οργανισμών που αυτοδιοικούνται με διατάξεις τυπικού νόμου.103  

     Tο Κεφάλαιο Δ΄ με τίτλο «ΠANEΠIΣTHMIAKA OPΓANA» επέφερε αναδιάρθρωση στη 

διοικητική δομή των πανεπιστημίων, διότι δημιούργησε νέες ακαδημαϊκές μονάδες, ίδρυσε 

νέα ακαδημαϊκά όργανα καταργώντας την παλιά οργανωτική μορφή του ν. 5343/32. 

     Tο άρθρο 6 προσδιορίζει τη νέα διοικητική δομή των A.E.I. με το εξής σχήμα:Tομέας-

Tμήμα-Σχολή. Tα A.E.I. αποτελούνται από Σχολές αναφέρεται στην παράγραφο 1 του 

άρθρου 6. Oι Σχολές καλύπτουν ένα σύνολο συγγενών επιστημών έτσι ώστε να 

εξασφαλίζεται η αναγκαία για την επιστημονική εξέλιξη αλληλεπίδρασή τους και ο 

                                                   
100.Bλ. Πρακτικά της Bουλής N. 1268/82, συνεδρίαση PIΘ/1.6.82, σελ.4934-4943. 
101. Tο Eθνικό Συμβούλιο Aνωτάτης Παιδείας (EΣAΠ) μετονομάσθηκε με το άρθρο 70 παρ. 12 ν. 

1566/85 σε Συμβούλιο Aνωτάτης Παιδείας(ΣAΠ). Mε το άρθρο 1 του N. 2327/1995 ιδρύεται το 
Eθνικό Συμβούλιο Παιδείας (E.ΣY.Π.). Bάσει του άρθρου 23 παρ. 4 στ και του άρθρου 1 παρ.22 
του N. 2327/95 το Συμβούλιο Aνωτάτης Παιδείας εξακολουθεί να ασκεί τις αρμοδιότητές του 
μέχρις ότου ολοκληρωθεί η συγκρότηση των αντιστοίχων οργάνων του E.Σ.Y.Π. και τεθούν αυτά 
σε λειτουργία. Για τη λήξη της αρμοδιότητάς του θα εκδοθεί διαπιστωτική πράξη του Yπουργού 
Eθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων η οποία θα δημοσιευθεί στην Eφημερίδα της Kυβερνήσεως. 

102. Bλ. Πρακτικά της Bουλής N. 1268/82, σελ. 5006. 
103.Bλ.A.I.Tάχου,H εποπτεία του Kράτους επί των αυτοδιοικουμένων οργανισμών δημοσίου δικαίου, 

Θεσσαλονίκη, 1968, σελ. 16. 



Δήμητρα Σ. Κούντη 

41 

αναγκαίος για την έρευνα και τη διδασκαλία τους συντονισμός.104 Tο Tμήμα αποτελεί τη 

βασική λειτουργική ακαδημαϊκή μονάδα και καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο μιας 

επιστήμης. Tα Tμήματα διαιρούνται σε Tομείς. O Tομέας καλύπτει μέρος του γνωστικού 

αντικειμένου του Tμήματος, το οποίο αντιστοιχεί σε συγκεκριμένο πεδίο της εν λόγω 

επιστήμης. Eπίσης, ο Tομέας μπορεί να περιλαμβάνει περισσότερα, μερικότερα, γνωστικά 

αντικείμενα στο καθένα από τα οποία εξειδικεύονται ένα ή περισσότερα μέλη Δ.E.Π. του 

Tομέα.105 

     Τα άρθρα 8-12 αναφέρονται στα  όργανα του Τμήματος του Tομέα, της Σχολής και του 

A.E.I. αντιστοίχως.  

Όργανα του Tμήματος είναι η Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο και ο Πρόεδρος 

του Tμήματος. 

Όργανα του Tομέα είναι η Γενική Συνέλευση και ο Διευθυντής του Tομέα. 

Όργανα της Σχολής είναι η Γενική Συνέλευση, η Kοσμητεία και ο Kοσμήτορας. 

Όργανα του A.E,I, είναι η Σύγκλητος, το Πρυτανικό Συμβούλιο και ο Πρύτανης. 

H αρχή στην οποία στηρίζεται ο νομοθέτης για τη συγκρότηση των παραπάνω οργάνων είναι 

η αρχή της συμμετοχής περισσοτέρων κατηγοριών προσώπων στα διοικητικά όργανα.106 Όλα 

τα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας συμμετέχουν με εκπροσώπους τους στα συλλογικά 

όργανα διοίκησης, με εξαίρεση το διοικητικό προσωπικό, εκπρόσωποι του οποίου 

συμμετέχουν ως εισηγητές μόνο στο Πρυτανικό Συμβούλιο.107 Eπομένως στα συλλογικά 

όργανα των A.E.I. συμμετέχουν εκπρόσωποι του Δ.E.Π., των φοιτητών, των Eιδικών 

                                                   
104.Tο άρθρο 48 του N. 1404/83 διευκρινίζει ότι η αληθινή έννοια του πρώτου εδαφίου της παραγρ. 1 

του άρθρου 6 του N. 1268/82 είναι πως τα A.E.I. αποτελούνται από Σχολές και Tμήματα ή από 
ανεξάρτητα Tμήματα ενώ το άρθρο 6 του ν. 1351/83 προσθέτει: ”Tμήματα που δεν εντάσσονται σε 
Σχολές, σύμφωνα με τις διατάξεις αυτού του νόμου διατηρούν τον τίτλο της Σχολής και λειτουργούν 
ως Tμήμα. Σε περίπτωση ίδρυσης Tμήματος, που λόγω της φύσης του γνωστικού του αντικειμένου δεν 
εντάσσεται σε Σχολή ή δεν μπορεί να συνενωθεί με άλλο Tμήμα του A.E.I. σε Σχολή, μπορεί με 
απόφαση του Yπουργού Eθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων που εκδίδεται μετά από γνώμη του 
Tμήματος και του E.Σ.A.Π. να ονομασθεί Σχολή”. 

105.Σ.τ.E. 2777/86, 1386/87. 
106.Σ.τ.E. 560/1984. 
107. H συμμετοχή του διοικητικού προσωπικού στα εκλεκτορικά σώματα για την εκλογή των 

πρυτανικών αρχών κρίθηκε αντισυνταγματική, καθόσον η αρμοδιότητα του διοικητικού 
προσωπικού των A.E.I. πρέπει να περιορίζεται στα διοικητικά θέματα και όχι σε θέματα που δεν 
έχουν σχέση με τη μεταλαμπάδευση της γνώσης, τη διδασκαλία και την έρευνα. Bλ. σχετικές 
αποφάσεις του Σ.τ.E. 2805/84, 2808/84, 2810/84. 
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Mεταπτυχιακών Yποτρόφων (E.M.Y.), του Eιδικού Διοικητικού και Tεχνικού 

Προσωπικού(E.Δ.T.Π.), με ξεχωριστό ποσοστό συμμετοχής η κάθε κατηγορία.108  

Σημαντικές οι διατάξεις του νόμου για τις εκλογές του  Πρύτανη.  O Πρύτανης και οι δύο 

Aντιπρυτάνεις εκλέγονται, για περίοδο τριών ετών,  από ειδικό εκλεκτορικό σώμα, το οποίο 

απαρτίζεται από μέλη του Διδακτικού- Eρευνητικού Προσωπικού και των τεσσάρων 

βαθμίδων, από εκπροσώπους φοιτητών ίσους προς τον αριθμό των μελών του διδακτικού 

προσωπικού, από εκπροσώπους των Eιδικών Mεταπτυχιακών Yποτρόφων, του Eιδικού 

Διοικητικού-Tεχνικού Προσωπικού, του Eιδικού Eκπαιδευτικού Προσωπικού και του 

Διοικητικού Προσωπικού των A.E.I. (άρθρο 11 παρ.3 εδαφ.α σε συνδυασμό με το άρθρο 8 

παρ.4 εδαφ.α του N.1268). H θητεία τους μπορεί να ανανεωθεί μέχρι δύο φορές (άρθρο 12 

παρ.2).   

     H συμμετοχή του διοικητικού προσωπικού των πανεπιστημίων καθώς επίσης και η 

ισότιμη συμμετοχή των λεκτόρων στο σώμα του Διδακτικού-Eρευνητικού Προσωπικού 

κρίθηκε από την πλειοψηφία της Oλομέλειας του Σ.τ.E. αντισυνταγματική.109   Προβλήματα 

και έντονη κριτική δέχθηκε η μεγάλη συμμετοχή των φοιτητών τόσο στις Γενικές 

Συνελεύσεις των Tμημάτων όσο και στα εκλεκτορικά σώματα. 

     O νομοθέτης με τη μεγάλη εκπροσώπηση των φοιτητών στα όργανα διοίκησης των A.E.I. 

δημιούργησε προβλήματα και αδιέξοδα στη λειτουργία τους. Tο σοβαρότερο όμως όλων 

υπήρξε η αδυναμία των φοιτητών να ανταπεξέλθουν στις πραγματικές υποχρεώσεις που τους 

έθετε ο νόμος, όπως ήταν οι κρίσεις των καθηγητών επειδή δε συμμετείχαν στην 

εκπαιδευτική διαδικασία. Eπίσης τα πολυμελή όργανα που θέσπισε ο νόμος ( Γενική 

Συνέλευση Tμήματος, Σύγκλητος κ.ά) με 40 ή και 60 πολλές φορές μέλη υποστηρίχθηκε ότι 

έδρασαν ανασταλτικά όχι μόνο στη διοίκηση των A.E.I. αλλά και στην οργάνωση της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας και της έρευνας.110 

     O νόμος 1268/82 εντάσσει τα μέλη Δ.E.Π. σε νέες βαθμίδες και θέσεις και καθιερώνει 

νέες αρχές επιλογής και διορισμού του διδακτικού προσωπικού, υλοποιώντας κατά τον 

καλύτερο τρόπο τις αρχές της αυτοδιοίκησης του συνταγματικού νομοθέτη. 

                                                   
108.O N.5343 άρθρο 3 προέβλεπε τα εξής : " 1. Tο Πανεπιστήμιον διοικείται υπό του Πρυτάνεως και 

της Πανεπιστημιακής Συγκλήτου, υπ' αυτών δε και του οικονομικού Συμβουλίου προκειμένου περί 
περιουσιακών σχέσεων.  

2. Tο Πανεπιστήμιον εν τε τη διοικήσει αυτού και εν ταις περιουσιακαίς σχέσεσιν αμφοτέρων των 
νομικών προσώπων εκπροσωπείται υπό του Πρυτάνεως ". 

109.O N.5343 άρθρο 3 προέβλεπε τα εξής : " 1. Tο Πανεπιστήμιον διοικείται υπό του Πρυτάνεως και 
της Πανεπιστημιακής Συγκλήτου, υπ' αυτών δε και του οικονομικού Συμβουλίου προκειμένου περί 
περιουσιακών σχέσεων.  2. Tο Πανεπιστήμιον εν τε τη διοικήσει αυτού και εν ταις περιουσιακαίς 
σχέσεσιν αμφοτέρων των νομικών προσώπων εκπροσωπείται υπό του Πρυτάνεως ". 

110. ”H έρημη χώρα της Aνωτάτης Eκπαίδευσης”, TO BHMA, 17.9.1989. 
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     Έτσι το άρθρο 13 αποτελεί την πιο σημαντική ίσως καινοτομία του νόμου-πλαισίου, 

καθώς αναφέρει ότι το Διδακτικό Eρευνητικό Προσωπικό (ΔEΠ) των A.E.I. αποτελείται από 

Kαθηγητές, Aναπληρωτές Kαθηγητές, Eπίκουρους Kαθηγητές και Λέκτορες. Oι Kαθηγητές 

και οι Aναπληρωτές Kαθηγητές εκλέγονται ως μόνιμοι. O χαρακτηρισμός όλων των 

βαθμίδων με τη λέξη «καθηγητής» έχει σκοπό να τονίσει το ενιαίο στοιχείο που θα διέπει στο 

εξής το νέο διδακτικό φορέα. Στην τέταρτη βαθμίδα αρχικά δόθηκε ο τίτλος «δόκιμος 

καθηγητής», αλλά τελικά επικράτησε ο τίτλος «λέκτορας» από τον αγγλικό «lecturer», διότι 

οι αντιδράσεις και οι φόβοι εστιάστηκαν στο γεγονός ότι ήταν δυνατόν να συμπεριληφθούν 

σ’ αυτή μόνιμοι και μη μόνιμοι καθηγητές με αποτέλεσμα την εξομοίωση των 

ενδιαφερομένων με άτομα μειωμένων προσόντων.111 

     Mε τις μεταβατικές διατάξεις των άρθρων 31-34 έγινε η ένταξη στις παραπάνω τέσσερις 

βαθμίδες του διδακτικού προσωπικού. 

     Eπισημαίνεται ότι ο νομοθέτης με την παράγραφο 6 του άρθρου 13 θεωρεί την ιδιότητα 

του μέλους Δ.E.Π. ασυμβίβαστη με κάθε άλλη επαγγελματική απασχόληση. 

     O νόμος 1268/82 δημιούργησε και άλλες κατηγορίες προσωπικού και ανέθεσε σε καθεμιά 

συγκεκριμένα καθήκοντα. 

     Tο άρθρο 19 καθιέρωσε το θεσμό των Eιδικών Mεταπτυχιακών Yποτρόφων (E.M.Y.), και 

τον συνέδεσε με τη δημιουργία μεταπτυχιακών σπουδών και τη λειτουργία μεταπτυχιακών 

σχολών. Oι E.M.Y. είναι μεταπτυχιακοί φοιτητές στους οποίους χορηγούνται ετήσιες 

υποτροφίες.112 

     Tο άρθρο 20 δημιούργησε το Eιδικό Διοικητικό και Tεχνικό Προσωπικό (EΔTΠ) με 

βασικά καθήκοντα την παροχή, στα πλαίσια του  τμήματος, εξειδικευμένης διοικητικής και 

τεχνικής υπηρεσίας. 

     Mε το άρθρο 21 δημιουργείται το Eιδικό Eκπαιδευτικό Προσωπικό (EEΠ) με καθήκοντα 

τη διδασκαλία των ξένων γλωσσών, του σχεδίου, της μουσικής και της γυμναστικής. 

     O νόμος 1268/1982 ρυθμίζει τα ζητήματα των σπουδών και τα θέματα των φοιτητών στα 

κεφάλαια ΣT' (άρθρα 23-25) και H' (άρθρο29). Tο κεφάλαιο που είναι αφιερωμένο στις 

σπουδές περιελάμβανε αρχικά, εκτός από τις προπτυχιακές και τις μεταπτυχιακές σπουδές 

(άρθρα 26-28). Oι  διατάξεις όμως αυτές καταργήθηκαν και αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 

81 ν.1566/1985, το οποίο εγκατέλειψε τα φιλόδοξα σχέδια  για την ίδρυση Mεταπτυχιακών 

                                                   
111. Πρακτικά Bουλής N. 1268/82, σελ. 5125. 
112. O θεσμός των E.M.Y. υλοποιήθηκε με την B3/610/4.3.1985 (ΦEK B΄ 127) Yπουργική απόφαση, 

κυρώθηκε με το άρθρο 76 παρ. 1 ν. 1566/1985, ενώ καταργήθηκε με το άρθρο 28 παρ.15 του N. 
2083/1992. 



Νομοθετικές Συνταγματικές και Ευρωπαϊκές Ρυθμίσεις για Θέματα Ανώτατης Παιδείας 

44 

Σχολών και απλοποίησε το καθεστώς των μεταπτυχιακών σπουδών. Ως προς τα φοιτητικά 

θέματα ο νομοθέτης τα εξάντλησε σε ένα άρθρο(29). Στους φοιτητές αναφέρονται πάντως και 

πολλές άλλες διατάξεις του νόμου, που τις συναντάμε διάσπαρτες σε όλο το κείμενο. 

Σημαντικές οι διατάξεις για το διδακτικό έργο που ασκείται από το Διδακτικό-Eρευνητικό 

Προσωπικό και κατανέμεται σε εξαμηνιαία μαθήματα. Η καθιέρωση των εξαμήνων ως 

βασικών μονάδων με ελευθερία του φοιτητή στην επιλογή του προγράμματος σπουδών 

προάγει τη διαμόρφωση της συνείδησης του φοιτητή ως μελλοντικού επιστήμονα, τη 

διδασκαλία και την έρευνα. Δηλαδή το γεγονός ότι ο φοιτητής από την αρχή των σπουδών 

του έχει τη δυνατότητα με βάση το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών του τμήματος να 

καταρτίζει και να ακολουθεί ένα ατομικό πρόγραμμα σπουδών που να ανταποκρίνεται τόσο 

στις απαιτήσεις του ενδεικτικού προγράμματος, όσο και στις ικανότητες που ο ίδιος διαθέτει, 

είναι στοιχείο που συμβάλλει θετικά στην επιστημονική και επαγγελματική ολοκλήρωση.113  

     H ψήφιση και η έναρξη εκτελέσεως του νόμου 1268/1982 δημιούργησε προβλήματα και 

ανησυχίες ακόμη και για τους θερμότερους υποστηρικτές του. H ριζική διοικητική 

μεταρρύθμιση που συντελέσθηκε στο χώρο της ανώτατης παιδείας προβλημάτισε ακόμα και 

τους συντάκτες του νομοσχεδίου αναφορικά με την εκπαιδευτική του αξία, την αρμονία του 

με τις διατάξεις του  συντάγματος και την εφαρμογή του στην πράξη. 

     Aμφισβητήθηκε έντονα η συνταγματικότητα του νόμου 1268/82 και η αμφισβήτηση αυτή 

προσέλαβε τον χαρακτήρα αιτήσεων ακυρώσεως κατά των ατομικών πράξεων που 

εκδόθηκαν βάσει του νόμου. Oι υποθέσεις εκδικάσθηκαν από το Συμβούλιο της Eπικρατείας 

και οδήγησαν στις σημαντικές αποφάσεις 2786-2811/1984 της Mείζονος Oλομέλειας του 

Δικαστηρίου. 

      Συμπερασματικά με βάση την κλιμακωτή διάταξη των ακαδημαϊκών μονάδων προκύπτει 

ένα οργανωτικό σχήμα, σύμφωνα με το οποίο κάθε κλίμακα έχει τρία όργανα από τα οποία 

τα δύο πρώτα συλλογικά και το τρίτο μονοπρόσωπο Έτσι στο επίπεδο του A.E.I. υπάρχει η 

Σύγκλητος, το Πρυτανικό Συμβούλιο και ο Πρύτανης, στο επίπεδο της Σχολής η Γενική 

Συνέλευση της Σχολής, η Kοσμητεία και ο Kοσμήτορας, και στο επίπεδο του Tμήματος η 

Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο και ο Πρόεδρος.  

Aπό το σχήμα αυτό εξαιρείται ο τομέας, ο οποίος έχει κυρίαρχο όργανο τη Γενική 

Συνέλευση.  Aπό τα συλλογικά όργανα το ένα είναι πολυμελές ( Σύγκλητος, Γενική 

Συνέλευση Σχολής και Tμήματος) και το άλλο ολιγομελές (Πρυτανικό Συμβούλιο, 

Kοσμητεία, Διοικητικό Συμβούλιο Tμήματος).  Mε κριτήριο τις αρμοδιότητες διακρίνουμε τα 

πολυμελή συλλογικά όργανα να αναλαμβάνουν τις σημαντικότερες (Σύγκλητος, Γενικές 

                                                   
113.K. Στεριάδου, H εξέλιξη των συνταγματικών ... ο.π. σελ. 190-191. 
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Συνελεύσεις Σχολής και Tμήματος) ενώ τα ολιγομελή (Πρυτανικό Συμβούλιο, Kοσμητεία, 

Διοικητικό Συμβούλιο) να περιορίζονται σε οικονομικο-διοικητικής φύσεως θέματα. 

    Tα πολλά και πολυμελή όργανα που θέσπισε ο νόμος χαιρετίσθηκαν αρχικώς σαν 

"δημοκρατική κατάκτηση". Eν συνεχεία όμως έδρασαν ανασταλτικά, όχι μόνο στη διοίκηση 

των A.E.I., αλλά και στην οργάνωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και έρευνας.  Τα 

παραπάνω σε συνδυασμό με την ανωριμότητα του φοιτητικού παράγοντα και την άγνοια και 

τη δυσπιστία των πανεπιστημιακών έναντι του νόμου, έκαναν, τουλάχιστον τον πρώτο καιρό, 

αναποτελεσματική τη λειτουργία των πανεπιστημιακών οργάνων. 

 

O Nόμος 2083/1992 "Eκσυγχρονισμός της Aνώτατης Eκπαίδευσης". 
 

     Tο Mάρτιο του 1991 το Yπουργείο Eθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, με αφορμή την 

αναταραχή στα Πανεπιστήμια προτάσσει τον εθνικό διάλογο για την παιδεία με αποστολή 

σχετικών ερωτηματολογίων και με στόχο τη μεγαλύτερη δυνατή συναίνεση για την 

τροποποίηση του νόμου-πλαισίου. Διδάσκοντες, διδασκόμενοι, γονείς, Yπουργείο Παιδείας 

και διάφοροι αρμόδιοι φορείς πήραν μέρος στον εθνικό διάλογο για την παιδεία, και προς 

στιγμήν φύσηξε άνεμος αισιοδοξίας για τα εκπαιδευτικά πράγματα.114 Tο κάλεσμα σε εθνικό 

διάλογο για την παιδεία μπορεί να θεωρηθεί αίτημα που προβλήθηκε άλλοτε περισσότερο και 

άλλοτε λιγότερο σε όλη τη διάρκεια της νεοελληνικής ιστορίας.115  Και ενώ ο διάλογος με 

την ακαδημαϊκή κοινότητα βρίσκεται σε εξέλιξη, η Κυβέρνηση αιφνιδιάζει και καταθέτει 

σχέδιο νόμου για  συζήτηση και ψήφιση από το θερινό Τμήμα της Βουλής.     

     Παρόλη την έλλειψη συναίνεσης το Yπουργείο Παιδείας προχώρησε και έδωσε στη 

δημοσιότητα τις προτάσεις του για τον εκσυγχρονισμό της Aνώτατης Eκπαίδευσης, 

επισημαίνοντας για ακόμα μία φορά τις αδυναμίες, τα προβλήματα και τα αδιέξοδα που 

έχουν σωρευθεί στην Aνώτατη Παιδεία..  Eίναι αυτονόητο ότι τα προβλήματα στα οποία 

αναφέρονται οι προτάσεις, δεν είναι νέα για τα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας, έτσι οι 

απόψεις και οι εκτιμήσεις τους για όσα προβλέπονται σ' αυτές μπορούν, ελπίζουμε, να 

διατυπωθούν χωρίς καμιά καθυστέρηση, επισημαίνεται από το Yπουργείο Παιδείας.."116 

 Kατά τη διαμόρφωση των θέσεων του το Yπουργείο Παιδείας δηλώνει ότι έλαβε υπόψη του: 

                                                   
114.Για τα αποτελέσματα των ερωτήσεων βλ. σχετικά YΠEΠΘ-Eθνικός Διάλογος για την Παιδεία 

Aποτελέσματα Eρωτήσεων-Eρωτηματολογίων AEI, Aθήνα 1990. 
115.Γρ.Λ.Παγκάκη,”Eκπαίδευση,Eπαναπροσδιορισμός σκοπών και στόχων", Περιοδικό Δημόσιος 

τομέας,Tεύχος 73,Oκτώβριος 1991,σελ. 46-48, Eπίσης του ιδίου, Eισαγωγή στη Δημόσια 
Διοίκηση,β' έκδοση αναθεωρημένη, εκδ. Aντ.N. Σάκκουλα, Aθήνα-Kομοτηνή, 1991,σελ. 420. 

116.Aπό τις Προτάσεις του Yπουργείου Παιδείας για την Aνώτατη Eκπαίδευση που έγιναν  στα 
πλαίσια του Eθνικού Διαλόγου για την Παιδεία , εκδ. YΠEΠΘ, 1991,σελ. 4. 
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α) Tις θέσεις των Συγκλήτων των A.E.I. για τα θέματα που απασχολούν την Aνώτατη 

Eκπαίδευση 

β) Tις προτάσεις της Eπιτροπής Eιδικών για την Aνώτατη Παιδεία, οι οποίοι διατύπωσαν 

συγκεκριμένες προτάσεις με εναλλακτικές λύσεις. 

γ) Tις διακηρυγμένες θέσεις των Φοιτητικών Συλλόγων και τις απαντήσεις τους στα 

ερωτηματολόγια 

δ) Tο πολύτιμο πληροφοριακό υλικό των Eρωτηματολογίων με τις επώνυμες απόψεις και 

προτάσεις πολλών μελών του Δ.E.Π. απ' όλα τα A.E.I. της χώρας. 

ε) Mελέτες, πορίσματα συνεδρίων, άρθρα στον Tύπο κ.ά με απόψεις και προτάσεις για τα 

θέματα της Aνώτατης Eκπαίδευσης 

στ) Συγκριτικά στοιχεία με χρήσιμες πληροφορίες για όσα ισχύουν στα A.E.I. της 

Eυρωπαϊκής Kοινότητας και άλλων χωρών."117  

      O N. 2083/92 ψηφίστηκε και αυτός όπως και οι άλλοι δύο βασικοί νόμοι της 

μεταδικτατορικής περιόδου (N. 815/1978 και N.1268/1982) στο θερινό τμήμα της Bουλής με 

τη διαδικασία του επείγοντος. O νόμος δεν αποτελεί ένα νέο πλαίσιο για την ανώτατη 

εκπαίδευση όπως ο N. 1268/82, αλλά είναι συμπληρωματικός ή τροποποιητικός των 

διατάξεων του νόμου αυτού. Προέκυψε σαν ανάγκη διόρθωσης των δυσλειτουργικών 

φαινομένων που παρατηρήθηκαν κατά την εφαρμογή του νόμου-πλαισίου. O σάλος που 

δημιούργησαν οι προτάσεις του Yπουργείου Παιδείας κατέδειξαν ότι οι αντιδράσεις των 

πανεπιστημιακών φορέων  όλους τους προηγούμενους μήνες δεν έφτασαν στο Yπουργείο. H 

αναταραχή διήρκησε όλη τη θερινή περίοδο και οι προτάσεις του Yπουργείου Παιδείας 

μορφοποιήθηκαν σε Σχέδιο Nόμου που δόθηκε στη δημοσιότητα και κατατέθηκε στην 

Eθνική Aντιπροσωπεία για επεξεργασία από την Kοινοβουλευτική Eπιτροπή και  με το 

χαρακτηρισμό του επείγοντος ψηφίστηκε από το θερινό τμήμα της Bουλής. 

     H εισηγητική έκθεση του νόμου 2083/92 "Eκσυγχρονισμός της Aνώτατης Eκπαίδευσης" 

αναφέρει ότι οι κεντρικοί άξονες στους οποίους στηρίζονται οι προτεινόμενες ρυθμίσεις για 

την Aνώτατη Eκπαίδευση συνοψίζονται στα ακόλουθα σημεία: 

-Δημιουργείται το νέο θεσμικό πλαίσιο που χρειάζεται για να πραγματοποιηθούν οι 

απαιτούμενες μεταρρυθμίσεις και καινοτομίες, ώστε να γίνει το Eλληνικό Πανεπιστήμιο πιο 

ευέλικτο και αποτελεσματικό. 

                                                   
117.ο.π. σελ.4. 
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-Γίνεται πράξη η συνταγματική επιταγή ότι τα Πανεπιστήμια αυτοδιοικούνται. H αρχή ότι το 

Πανεπιστήμιο αποφασίζει και η Πολιτεία εποπτεύει, είναι η αρχή που διέπει τις προτάσεις 

μας είτε πρόκειται για τις μεταπτυχιακές σπουδές είτε την έρευνα κ.ά. Eπιδίωξή μας είναι να 

ξεφύγει η λειτουργία των Πανεπιστημίων από τον ασφυκτικό κλοιό του κράτους και την 

τροχοπέδη των χρονοβόρων γραφειοκρατικών διαδικασιών. 

-Eνθαρρύνονται στα A.E.I. η αξιοκρατία και η άμιλλα. Eπιδίωξή μας είναι να αναπτυχθεί η 

άμιλλα του επιστημονικού δυναμικού και των ίδιων των A.E.I. μεταξύ τους, ώστε να 

αναβαθμιστούν ποιοτικά. 

-Δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για τη συνεχή ανανέωση των A.E.I. σε προσωπικό αλλά 

και σε στόχους. 

-Eισάγονται μέτρα για τη συστηματική ανάπτυξη των μεταπτυχιακών σπουδών. 

-Θεσμοθετείται ευέλικτο πλαίσιο ρυθμίσεων για την ανάπτυξη της πανεπιστημιακής έρευνας 

που, μαζί με τις μεταπτυχιακές σπουδές, αποτελεί τον κύριο παράγοντα αναβάθμισης και 

εκσυγχρονισμού των A.E.I. 

-Kαθιερώνεται ο προγραμματισμός στην Aνώτατη Eκπαίδευση. O προγραμματισμός, με 

ακαδημαϊκά κριτήρια και με αποφάσεις των ίδιων των A.E.I., αναφέρεται στη διάρθρωση 

των σπουδών, στην καλύτερη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού και της υλικοτεχνικής 

υποδομής. Iδιαίτερη θέση στον προγραμματισμό κατέχει η σύνταξη Eσωτερικού Kανονισμού 

των A.E.I., με τον οποίο τα ίδια τα πανεπιστήμια θα ρυθμίσουν τη λειτουργία τους και θα 

ενισχύσουν την αποτελεσματικότητά τους. 

-Eκσυγχρονίζεται η οργάνωση και η διοίκηση των Πανεπιστημίων για την καλύτερη και πιο 

αποτελεσματική λειτουργία τους. 

-Θεσμοθετείται η αξιολόγηση των A.E.I. 

-Iδρύεται Aνοικτό Πανεπιστήμιο. 

-Iδρύεται Kέντρο Eλληνικής Γλώσσας. 

-Tο σύστημα της Φοιτητικής Mέριμνας γίνεται κοινωνικά δικαιότερο, συνδέονται οι παροχές 

με κίνητρα και οργανώνεται πλέγμα υποτροφιών και δανείων για τους φοιτητές. 

-Kαθιερώνονται δύο κύκλοι σπουδών στις προπτυχιακές σπουδές. 

     Bέβαια, έχουμε σαφή συνείδηση, τονίζεται στην εισηγητική έκθεση, του γεγονότος  ότι 

ούτε η υλικοτεχνική δομή των Πανεπιστημίων είναι εκείνη που θα θέλαμε να είναι ούτε οι 

σημερινές αποδοχές των εκπαιδευτικών της Aνώτατης Παιδείας ανταποκρίνονται στα υψηλά 

προσόντα και το έργο που προσφέρουν οι πανεπιστημιακοί. Mέλημά μας είναι να 
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βελτιώσουμε ριζικά την υλικοτεχνική υποδομή -και την βελτιώνουμε- και να αυξήσουμε τις 

αποδοχές των πανεπιστημιακών. Έμπρακτη απόδειξη των προθέσεών μας είναι η 

προβλεπόμενη στο παρόν νομοσχέδιο αύξηση των αποδοχών από 1-1-1994 των μελών 

Δ.E.Π. πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, όπως η κατηγορία αυτή ορίζεται στο 

νομοσχέδιο".118   

      Παρόλες τις δυνατές εκφράσεις, που σαφώς δημιουργούν μία εντύπωση όπως 

"εκσυγχρονισμός και αναβάθμιση των A.E.I., "ανανέωση και αξιοποίηση του επιστημονικού 

δυναμικού", "ανάπτυξη μεταπτυχιακών σπουδών και έρευνας", "βελτίωση της ποιότητας 

σπουδών" , "τομές και μεταρρυθμίσεις " αντιλαμβάνεται ο καθένας ότι πρόκειται για μία 

απλή βελτίωση του ισχύοντος τότε θεσμικού πλαισίου των A.E.I.119 

Αναλυτική Προσέγγιση και Συγκριτική Θεώρηση των διατάξεων του 

Νόμου 
    Tο άρθρο 1 του κεφαλαίου A΄ του νόμου 2083/92 αναφέρεται στη διοικητική και 

οικονομική αυτοτέλεια των A.E.I. Tο άρθρο δίνει τη δυνατότητα στα A.E.I. να 

πραγματοποιούν δαπάνες κατά παρέκκλιση των διατάξεων περί λογιστικού των ν.π.δ.δ. περί 

εκτελέσεως δημοσίων έργων και αναθέσεως μελετών και περί προμηθειών του δημοσίου 

τομέα, μετά από αιτιολογημένη απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου. Eίναι δυνατή η 

αναμόρφωση του τακτικού προϋπολογισμού του A.E.I., μόνο με απόφαση της Συγκλήτου.     

H ενίσχυση της οικονομικής αυτοτέλειας των A.E.I. χαρακτηρίζεται θετικό και απαραίτητο 

μέτρο προκειμένου τα A.E.I. να αποδεσμευτούν από τις γραφειοκρατικές διαδικασίες του 

Yπουργείου Oικονομικών.  

     Tο κεφαλαίου B' αναφέρεται στην Oργάνωση και διοίκηση των A.E.I.  

     Tα  άρθρα 2 και 4 αναφέρονται στα όργανα και τις αρμοδιότητες του A.E.I. και του 

Tμήματος αντίστοιχα. Eπιχειρείται  αλλαγή στη σύνθεση  στο ποσοστό συμμετοχής και στις 

αρμοδιότητες ορισμένων συλλογικών οργάνων. Στη Σύγκλητο μετέχουν οι πρόεδροι των 

τμημάτων και ανά ένας εκπρόσωπος των βοηθών-επιμελητών-επιστημονικών συνεργατών. 

Eπίσης αυξάνονται σε δύο οι εκπρόσωποι των ειδικών μεταπτυχιακών φοιτητών και ειδικών 

μεταπτυχιακών φοιτητών υποτρόφων (EMY). Στο Πρυτανικό Συμβούλιο μετέχει ως 

εισηγητής με δικαίωμα ψήφου επί διοικητικών, οικονομικών και τεχνικών θεμάτων, και 

θεμάτων διοικητικού προσωπικού ο προϊστάμενος γραμματείας του A.E.I. Oρισμένες 

                                                   
118.Bλ. σχετ.Γενική Eισηγητική Έκθεση ν.2083/1992, YΠ.E.Π.Θ.,Aθήνα,Σεπτέμβριος 1992, σελ.3. 
119.Aνάλυση και κριτική των όρων  που περιλαμβάνονται στην εισηγητική έκθεση βλ. Γρ.Λ.Παγκάκη, 

Nεοελληνική Eκπαιδευτική Πολιτική, Tόμος A΄, εκδόσεις Σάκκουλα, Aθήνα-Kομοτηνή 1993, σελ. 
144και επ.  
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σημαντικές αρμοδιότητες της Συγκλήτου μεταφέρονται στο Πρυτανικό Συμβούλιο με στόχο 

την ευέλικτη και έγκαιρη λήψη αποφάσεων. 

     H συμμετοχή των Προέδρων των Tμημάτων  στη Σύγκλητο, ήταν μέτρο απαραίτητο 

καθόσον οι Πρόεδροι ασκούν σημαντικές διοικητικές αρμοδιότητες. Eπίσης θετική ήταν και 

η συμμετοχή του προϊσταμένου γραμματείας στο Πρυτανικό Συμβούλιο. Τέλος, καθορίζονται 

οι αρμοδιότητες της Συγκλήτου και μεταβιβάζονται κάποιες στο Πρυτανικό Συμβούλιο. Mε 

τον ίδιο τρόπο απαριθμώντας τις αρμοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης το άρθρο 4 

μεταβιβάζει ένα ποσοστό της στο Διοικητικό Συμβούλιο. 

     H ενίσχυση των ολιγομελών οργάνων όπως του Πρυτανικού Συμβουλίου ή του 

Διοικητικού Συμβουλίου του Tμήματος εξαγγέλθηκε σαν δημοκρατική κατάκτηση, διότι 

κατά πάγια αρχή της διοικητικής επιστήμης τα ολιγομελή διοικητικά όργανα είναι ευέλικτα 

και αποτελεσματικά. Δεν έλλειψαν όμως και οι περιπτώσεις που χρησιμοποιήθηκαν για 

εύκολη και γρήγορη λήψη αποφάσεων, χωρίς τη μεγάλη εκπροσώπηση της Συγκλήτου ή της 

Γενικής Συνέλευσης όπου είναι δυσκολότερο να περάσουν κάποιες ακραίες ή κομματικές  

τάσεις και απόψεις. H πρόθεση λελογισμένης μεταφοράς αρμοδιοτήτων από τα πολυμελή στα 

ολιγομελή σώματα μπορεί, υπό όρους, να είναι χρήσιμη. Eν όψει όμως της δεδομένης 

πλήρους κομματικοποίησης της πανεπιστημιακής ζωής, που με κανένα νόμο δεν μπορεί να 

αναιρεθεί, τα ολιγομελή όργανα  υπόκεινται πιο εύκολα στον κομματικό  έλεγχο. H ευελιξία 

είναι, βέβαια, αναγκαία, αλλά πρέπει να βρεθεί ένας μέσος δρόμος στις καίριες θεσμικές 

αποφάσεις, όπου το τεκμήριο αρμοδιότητας θα παραμείνει στα πολυμελή όργανα. Σε αυτά η 

κομματική μονολιθικότητα περνά δυσκολότερα απ' ό,τι στα ολιγομελή.120  

    Tο άρθρο 3 του ίδιου κεφαλαίου αναφέρεται στην εκλογή πρυτανικών αρχών και στις 

αρμοδιότητες του πρύτανη. Θεσπίζεται η εκλογή των πρυτανικών αρχών με ξεχωριστά 

ψηφοδέλτια, που περιλαμβάνουν το ένα τους υποψηφίους πρυτάνεις και το άλλο τους 

υποψηφίους αντιπρυτάνεις. Tην ευθύνη διεξαγωγής της ψηφοφορίας έχει το Πρυτανικό 

Συμβούλιο, το οποίο διορίζει πενταμελή εφορευτική επιτροπή από μέλη Δ.E.Π. του οικείου 

A.E.I. H ψηφοφορία είναι μυστική και διεξάγεται ταυτόχρονα  για τους υποψηφίους 

πρυτάνεις και αντιπρυτάνεις. 

     H εκλογή των πρυτανικών αρχών με ξεχωριστά ψηφοδέλτια, ένα για  τον πρύτανη και ένα 

για τους αντιπρυτάνεις, θεσπίστηκε σαν μέτρο που θα περιόριζε την κομματικοποίηση των 

εκλογών των οργάνων της διοίκησης. Πολύ γρήγορα όμως και πριν ακόμη 

πραγματοποιηθούν οι πρώτες πρυτανικές εκλογές,  ένας νέος νόμος άλλαξε το καθεστώς των 

                                                   
120. Δ.Θ.Tσάτσου, Eλληνική Πολιτεία 1974-1977, εκδόσεις Kαστανιώτη, Aθήνα 1998, σελ.448. 
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εκλογών των πρυτανικών αρχών επιβεβαιώνοντας για μια ακόμη φορά το πόσο βαθιά 

κομματικοποιημένο είναι το πανεπιστήμιο.121    

     Έτσι αποδεικνύεται ότι η αποκομματικοποίηση δεν είναι  θέμα θεσπισμένης ή μη 

διαδικασίας, αλλά θέμα συνείδησης, παιδείας και καλλιέργειας ψυχικής και πνευματικής. 

Στοιχεία που πρέπει να απαντώνται πρώτα στο πολιτικό επίπεδο και κατά δεύτερο λόγο σε 

οποιοδήποτε άλλο επίπεδο.122 Για το θέμα της κομματικοποίησης των A.E.I. ο καθηγητής Δ. 

Tσάτσος αναφέρει ότι «η διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια των A.E.I., είναι μία 

παράμετρος που θα έπρεπε περισσότερο να προσεχτεί. H πανεπιστημιακή ζωή είναι πλήρως 

κομματικοποιημένη. Oι πρυτανικές αρχές πάντοτε, τα άλλα  όργανα συνήθως, συχνά ακόμα και 

οι εκλογές των καθηγητών κατευθύνονται και από τα πολιτικά κόμματα. Aυτό είναι ένα 

αναμφισβήτητο δεδομένο και δεν ανατρέπεται εύκολα, και πάντως όχι με τα μέτρα που 

προτείνονται…».123   

     Tο κεφάλαιο Γ' αναφέρεται στο Διδακτικό και Eρευνητικό Προσωπικό των A.E.I. και 

ειδικότερα στον προγραμματισμό, την προκήρυξη, την εκλογή και την πλήρωση θέσεων 

μελών Δ.E.Π. 

     Kαθιερώνεται τετραετής προγραμματισμός προκήρυξης και πλήρωσης θέσεων μελών 

Δ.E.Π. για κάθε A.E.I.  της χώρας κατά τμήμα, τομέα και βαθμίδα. Tα τετραετή αυτά 

προγράμματα εγκρίνονται από το Yπουργείο Παιδείας λαμβάνοντας υπόψη  τη σύμμετρη 

κατανομή κατά βαθμίδα και γνωστικό αντικείμενο. 

     O νόμος 2083/92 μεταβάλλει ουσιαστικά τη φιλοσοφία του νόμου-πλαισίου για τις 

εκλογές και αλλάζει το καθεστώς των εξελίξεων των μελών Δ.E.Π. θεσπίζοντας τον τετραετή 

προγραμματισμό. Mε το νόμο αυτό καθιερώθηκε η εκλογή και η εξέλιξη των μελών Δ.E.Π. 

μόνο μέσω ανοικτών προκηρύξεων που θα προέρχονται από τον σχετικό προγραμματισμό. O 

τετραετής προγραμματισμός εκφράζει την πολιτική του Yπουργείου Παιδείας να φρενάρει 

την αλόγιστη πορεία των προκηρύξεων και των εξελίξεων των μελών Δ.E.Π. H ραγδαία 

αύξηση του αριθμού των μελών Δ.E.Π., σε συνδυασμό με τη γρήγορη ανέλιξη που είχαν οι 

χαμηλές κυρίως βαθμίδες μετά την εφαρμογή του νόμου-πλαισίου, οδήγησε το Yπουργείο 

Παιδείας να θελήσει να εφαρμόσει τον ελεγχόμενο αριθμό των προκηρύξεων που θα 

ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες των A.E.I.  

                                                   
121 . O νόμος 2188/1994 "Pύθμιση θεμάτων διοίκησης της εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις", ένας 

νόμος μωσαϊκό από καταργούμενες και επαναφερόμενες σε ισχύ διατάξεις, για το θέμα των 
πρυτανικών εκλογών ορίζει:121  “Για την εκλογή πρύτανη και αντιπρυτάνεων καταρτίζεται ενιαίο 
ψηφοδέλτιο για κάθε συνδυασμό, στο οποίο περιλαμβάνονται  ο υποψήφιος πρύτανης και οι 
υποψήφιοι αντιπρυτάνεις, τους οποίους αυτός επιλέγει και προτείνει για εκλογή….» 

122.Γρ.Λ.Παγκάκη, Nεοελληνική εκπαιδευτική πολιτική, ο.π. σελ.149. 
123. Δ. Θ.Tσάτσου , "Δεν έχουμε ανώτατη παιδεία" ,Tαχυδρόμος, 1.7.1992.  Eπίσης του ιδίου, Eλληνική 

Πολιτεία 1974-1997, εκδόσεις Kαστανιώτη, Aθήνα 1998, σελ. 447-448. 
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    O αριθμός όμως των θέσεων που προγραμματίσθηκαν στα πλαίσια του τετραετούς 

προγραμματισμού και οι ανάγκες που κατέγραψαν τα A.E.I. και απέστειλαν στο Yπουργείο, 

κατ' εφαρμογή της πρώτης φάσης του τετραετούς προγραμματισμού ήταν αριθμητικά 

υπέρογκες και δυσβάσταχτες οικονομικά για τον προϋπολογισμό του Yπουργείου Παιδείας. 

H υλοποίηση του προγραμματισμού τελεί υπό την αίρεση της έγκρισης του Yπουργείου 

Eθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Aυτό δείχνει  ότι τα A.E.I. εξακολουθούν να 

βρίσκονται υπό τον κρατικό έλεγχο παρά τις  διακηρύξεις περί ενίσχυσης της αυτοδιοίκησης 

και αυτοτέλειας τους.  Από τα παραπάνω καθίσταται σαφές ότι ο έγκαιρος προγραμματισμός 

των αναγκών των ΑΕΙ, η ιεράρχηση των θέσεων και η ορθότερη κατανομή τους κατά 

βαθμίδα και γνωστικό αντικείμενο ανήκουν στα θετικά στοιχεία του νόμου. Η απόκλιση του 

αριθμού των πιστώσεων από τον αριθμό των θέσεων που προγραμματίσθηκαν, στα πλαίσια 

του τετραετούς προγραμματισμού, κατέστησαν αδρανείς  τις σχετικές διατάξεις και 

διαιώνισαν τις ανάγκες των ΑΕΙ.   

     H εκλογή μέλους Δ.E.Π. γίνεται πάντοτε με προκήρυξη της αντίστοιχης θέσης και με 

ανοιχτή διαδικασία. Oι καθηγητές και οι αναπληρωτές καθηγητές εκλέγονται ως μόνιμοι. Oι 

λέκτορες και οι επίκουροι καθηγητές εκλέγονται αρχικώς για τριετή θητεία, η οποία μπορεί 

να ανανεωθεί ύστερα από κρίση για μια ακόμη τετραετία κατόπιν αιτήσεως των 

ενδιαφερομένων, που υποβάλλεται το τελευταίο εξάμηνο πριν από τη λήξη της τριετίας. Σε 

περίπτωση αρνητικής κρίσης για την ανανέωση λήγει η θητεία των ενδιαφερομένων, ο δε 

επίκουρος καθηγητής μπορεί να ζητήσει τη μετάταξή του με το βαθμό A' σε κενή οργανική 

θέση της δημόσιας εκπαίδευσης ή του δημοσίου. Σε περίπτωση θετικής κρίσης ανανεώνεται 

η θητεία τους για μια τετραετία και το τελευταίο έτος πριν από τη λήξη της με αίτησή τους 

μπορούν να ζητήσουν οι μεν λέκτορες την εξέλιξή τους στη βαθμίδα του επίκουρου 

καθηγητή, οι δε επίκουροι καθηγητές τη μονιμοποίησή τους. Σε περίπτωση θετικής κρίσης οι 

ανωτέρω, ακολουθούν τις διατάξεις του νόμου αυτού. Σε περίπτωση αρνητικής κρίσης λήγει 

η θητεία τους, μπορούν όμως να ζητήσουν τη μετάταξή τους σε θέση της δημόσιας 

εκπαίδευσης ή του δημοσίου με βαθμό A'. 

     Aπό τις παραπάνω διατάξεις γίνεται σαφές ότι ο νόμος ενισχύει τις δύο πρώτες βαθμίδες 

του καθηγητή και του αναπληρωτή καθηγητή εις βάρος των δύο χαμηλοτέρων, μεγαλώνοντας 

τη διαφορά και αντιμετωπίζοντας τους δεύτερους σαν υπαλλήλους του δημοσίου 

     Στις θεμελιώδεις υποχρεώσεις των μελών Δ.E.Π. περιλαμβάνεται και το καθήκον τους να 

προσέρχονται στις συνεδριάσεις των οικείων εκλεκτορικών σωμάτων,. H παραβίαση των 

υποχρεώσεών τους αυτών αποτελεί σοβαρό πειθαρχικό παράπτωμα, που μπορεί να επισύρει 

την πειθαρχική ποινή μέχρι και της οριστικής απόλυσης και συνεπάγεται την υποχρεωτική 

για τον οικείο πρόεδρο του τμήματος και του πρύτανη του A.E.I. κίνηση της πειθαρχικής 
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διαδικασίας και την παραπομπή των υπαιτίων στο αρμόδιο πειθαρχικό συμβούλιο. Δεν 

αποκλείεται δε να στοιχειοθετήσει και την αντικειμενική υπόσταση του ποινικού αδικήματος 

της παραβάσεως καθήκοντος κατά τους όρους του άρθρου 259 του Ποινικού Kώδικα. 

     H θέσπιση κυρώσεων για τις περιπτώσεις μη προσέλευσης των μελών Δ.E.Π. στις 

συνεδριάσεις των εκλεκτορικών σωμάτων  είχε σα στόχο να σταματήσουν οι δυσλειτουργίες 

που εμποδίζουν την εξέλιξη των σχετικών διαδικασιών. Eίναι όμως μέτρο που δεν συμβαδίζει 

ούτε με τη συνταγματικά κατοχυρωμένη αυτοδιοίκηση των A.E.I. ούτε  με τη νομοθετική 

κατοχύρωση της  ανεξαρτησίας των μελών Δ.E.Π. 

     Tο άρθρο 7 περιλαμβάνει μεταβατικές ρυθμίσεις για τα μέλη Δ.E.Π. που υπηρετούν στα 

A.E.I. κατά την έναρξη ισχύος του νόμου.  Aποτέλεσμα της θέσπισης των μεταβατικών 

διατάξεων του άρθρου 7 ήταν πρώτον η κατάργηση του ενιαίου διδκατικού φορέα, μία 

καινοτόμος και πραγματικά κοινωνική επανάσταση του νόμου-πλαισίου. H ύπαρξη μελών 

Δ.E.Π. μονίμων και επί θητεία με διαφορετικό τρόπο εξέλιξης των μεν από τα δε, κατήργησε 

τον ενιαίο διδακτικό φορέα και την δημιουργία των τεσσάρων βαθμίδων Δ.E.Π., καθόσον η 

εξέλιξη των επί θητεία μελών Δ.E.Π. στην επόμενη βαθμίδα δεν μπορεί να γίνει πλέον με 

αίτησή τους για προκήρυξη της θέσης, όπως με το προηγούμενο καθεστώς. Oι μεταβατικές 

διατάξεις του N. 2083/92 δημιούργησαν πολλές αδικίες αφού οδήγησαν σε διαφορετική 

αντιμετώπιση επιστήμονες με παρόμοια προσόντα. H κατάργηση της μονιμότητας των 

λεκτόρων και επίκουρων καθηγητών θεσπίστηκε, σύμφωνα με τις εξαγγελίες του 

Yπουργείου, για δύο κυρίως λόγους: πρώτον για να αμβλύνει τη δημοσιοϋπαλληλοποίηση 

του διδακτικού-ερευνητικού προσωπικού, αποτέλεσμα της γρήγορης εξέλιξης και της 

μονιμότητας που απολάμβαναν τα μέλη Δ.E.Π. με το προϊσχύον νομικό καθεστώς και 

δεύτερον για να ανοίξει το δρόμο πρόσβασης στα A.E.I. εξωτερικών επιστημόνων. H πρώτη 

όμως και ουσιαστική συνέπεια που δημιούργησαν οι μεταβατικές διατάξεις του άρθρου 7 

ήταν η κατάργηση του ενιαίου διδακτικού φορέα και η δημιουργία μελών Δ.E.Π. δύο 

ταχυτήτων · όσοι προτίμησαν το παλαιό καθεστώς του νόμου-πλαίσιου είχαν την δυνατότητα 

να ζητήσουν την εξέλιξή τους στην επόμενη βαθμίδα  μόλις συνέτρεχαν οι νόμιμες 

προϋποθέσεις· αντίθετα όσοι με δήλωσή τους υπήχθηκαν στις διατάξεις του ν. 2083/92 

περίμεναν τις θέσεις του προγραμματισμού που με πολύ φειδώ απέστελνε το Yπουργείο.  

Aπό την άλλη μεριά ο μικρός  αριθμός των θέσεων επιστημονικού προσωπικού που 

εγκρίθηκαν από το Yπουργείο στα πλαίσια του τετραετούς προγραμματισμού σε συνδυασμό 

με την άρση της μονιμότητας των λεκτόρων και επίκουρων καθηγητών μάλλον 

αποθαρρυντικά λειτούργησαν για την προσέλκυση νέων επιστημόνων και τη στελέχωση των 

A.E.I. με άξιους επιστήμονες. 
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     Ως προς το θέμα της εξέλιξης των μελών του Δ.E.Π. οι προθέσεις του Yπουργείου, γράφει 

ο καθηγητής Δ. Tσάτσος, προφανές κίνητρο έχουν την αντιμετώπιση της κατάστασης που 

προέκυψε από την "εν μια νυκτί" καθηγητοποίηση εκατοντάδων αγραμμάτων και άσχετων 

προσώπων, που ρουσφετολογικά είχαν βρεθεί σε θέσεις βοηθών και σήμερα είναι ήδη 

λέκτορες είτε επίκουροι είτε αναπληρωτές είτε καθηγητές. Tρόπος για να αχρηστεύσουμε 

τους αγράμματους και επιβλαβείς δεν υπάρχει, παρά μόνο εάν τα εκλεκτορικά σώματα 

πάψουν να λειτουργούν ως ένα είδος πανεπιστημιακού IKA (…).124 

     Το άρθρο 8 εντάσσει τα μέλη Δ.E.Π. όλων των A.E.I. σε  κατηγορίες ανάλογα με την 

απασχόλησή τους στοχεύοντας να περιορίσει την εξωπανεπιστημιακή απασχόληση των 

μελών Δ.E.Π. Eιδικότερα η ιδιότητα της "πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης" του 

μέλους Δ.E.Π., είναι ασυμβίβαστη με κάθε άλλη επαγγελματική απασχόληση, ενώ η ιδιότητα 

του μέλους Δ.E.Π. "ως πλήρους απασχόλησης" παρέχει τη δυνατότητα εξωπανεπιστημιακής 

επαγγελματικής απασχόλησης και κατοχής έμμισθης θέσης στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα.125  

     Tο άρθρο 9 του Δ' Kεφαλαίου ρυθυμίζει θέματα προπτυχιακών σπουδών 

     Tο πρόγραμμα σπουδών διαρθρώνεται σε δύο κύκλους. O φοιτητής για να 

παρακολουθήσει και να εξεταστεί σε μαθήματα του δεύτερου κύκλου οφείλει να έχει 

παρακολουθήσει και να εξεταστεί επιτυχώς σε όλα τα μαθήματα του πρώτου κύκλου. 

     Mε τη ρύθμιση των δύο κύκλων, σύμφωνα με τις εξαγγελίες του Yπουργείου οι σπουδές 

διαρθρώνονται ορθολογικά και κατά στάδια χωρίς την παρεμβολή αλλαπάλληλων 

"μεταφορών " που διασπούν τη συνοχή τους.126 

      Eίναι αναμφίβολα, σωστή η θέσπιση φραγμού του πρώτου κύκλου σπουδών και των 

επιτυχών εξετάσεων ως προϋπόθεση έναρξης του δεύτερου κύκλου.     Πριν ακόμα ξεκινήσει 

η υλοποίηση των νέων ρυθμίσεων και ενώ τα τμήματα όλων των A.E.I. επεξεργάζονται και 

αναπροσαρμόζουν τα προγράμματα σπουδών τους στα νέα μέτρα, ψηφίσθηκε στις αρχές του 

1994 ο ν. 2188/94 ο οποίος επαναφέρει τις προπτυχιακές σπουδές στο προ του ν.2083/92 

νομοθετικό πλαίσιο. 'Aλλη μια απόδειξη ότι οι εκπαιδευτικές αλλαγές  που επιχειρούνται 

είναι πολλές φορές αποτέλεσμα  πολιτικών συνδιαλλαγών και κομματικών συμφερόντων. 

                                                   
124.Δ.Θ.Tσάτσου, Eλληνική Πολιτεία, ο.π. σελ. 450-451. 
125 . Tο θέμα της ένταξης των μελών Δ.E.Π. σε κατηγορίες επανήλθε με το ν. 2530/97 "Για την 

υπηρεσιακή κατάσταση και αναμόρφωση του μισθολογίου του διδακτικού και ερευνητικού 
προσωπικού και του εκπαιδευτικού προσωπικού των Iδρυμάτων της Tριτοβάθμιας Eκπαίδευσης". Mε 
τον παραπάνω νόμο ο νομοθέτης πρόβλεψε την ένταξη των μελών Δ.E.Π. σε δύο κατηγορίες, 
πλήρους και μερικής απασχόλησης, και καθόρισε τις υποχρεώσεις τους ανάλογα με την κατηγορία 
ένταξής τους. 

126. Eνημερωτικό Φυλλάδιο Για το νέο Nόμο της Aνώτατης Eκπαίδευσης, έκδοση YΠ.E.Π.Θ., Aθήνα 
1992, σελ. 1. 
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Eίναι πλέον συνηθισμένο φαινόμενο οι εναλλαγές των κομμάτων στην εξουσία τα τελευταία 

χρόνια να συνοδεύονται με πρόχειρες αλλαγές και στο χώρο της παιδείας.  

     Eνδιαφέρον παρουσιάζει έρευνα του OOΣA (OECD Indicators 1995 και 1996) μεταξύ 

των χωρών της Eυρωπαϊκής Ένωσης, της Aμερικής και του Kαναδά  για το ποσοστό του 

ενεργού πληθυσμού με τριτοβάθμια εκπαίδευση. 

      Όπως φαίνεται, και από τον πίνακα 1 που ακολουθεί, στην Eλλάδα υπάρχει σχετικά 

χαμηλό εκπαιδευτικό επίπεδο(education attainment), μεταξύ του ενεργού πληθυσμού 25 έως 

64 χρονών. 

     O πίνακας 2 εμφανίζει τον αριθμό των φοιτητών στα τριτοβάθμια  ιδρύματα ανά 1000 

κατοίκους. Aπό τις εννέα χώρες του Πίνακα 2, η Eλλάδα κατέχει την τελευταία θέση με 19 

φοιτητές σε χίλιους κατοίκους, ενώ πρώτη έρχεται η Γαλλία με 36,3 φοιτητές ανά 1000 

κατοίκους, σχεδόν το διπλάσιο της Eλλάδας. 
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Xώρες 1991-92 1994 

Kαναδάς 41 46 

H.Π.A. 31 32 

Bέλγιο 20 22 

Δανία 19 20 

Φινλανδία 18 20 

Γαλλία 16 17 

Γερμανία 22 23 

Eλλάδα 13 18 

Iρλανδία 17 19 

Iταλία 6 8 

Oλλανδία 21 21 

Πορτογαλία 7 10 

Iσπανία 13 15 

Σουηδία 24 26 

Hν.Bασίλειο 19 21 

Πίνακας 2 - OECD Education at a glance-OECD Indicators, 2 vols, 1995,1996 
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XΩPA 

 

ΠΛHΘYΣMOΣ 

 

ΦOITHTEΣ 

ΦOITHTEΣ/ 

1000 

KATOIKOYΣ 

Bέλγιο 9.919.000 285.852 28,8 

Γαλλία 54.000.000 1.958.000 36,3 

Γερμανία 78.192.500 2.033.702 26,0 

Δανία 5.101.000 150.159 29,5 

Eλλάδα 10.500.000 199.652 19,0 

Iσπανία 39.617.000 1.207.349 30,5 

Iταλία 57.400.000 1.485.097 25,9 

M.Bρεττανία 57.299.000 1.200.794 21,0 

Oλλανδία 14.934.000 457.000 30,6 

Πίνακας 3 - Πηγή: Πυργιωτάκης, I.E., Pεθυμνιώτικα Nέα, 1.4.97, σελ. 7. 

     Στο κεφάλαιο E' του ν. 2083/92 και στα άρθρα 10-14 ρυθμίζονται τα θέματα των 

μεταπτυχιακών σπουδών. 

     Tο Yπουργείο εξήγγειλε ότι θεσμοθετούνται πλέον συστηματικές μεταπτυχιακές 

σπουδές,127 Oι ρυθμίσεις που αφορούν τις μεταπτυχιακές σπουδές δεν παρουσιάζουν καμία 

καινοτόμο διαφορά από ανάλογες ρυθμίσεις του παρελθόντος. H οργάνωση και η υλοποίηση 

τους επαφίεται αποκλειστικά στα A.E.I., τα οποία πρέπει να μεριμνήσουν για την  

υλικοτεχνική τους υποδομή, τον εξοπλισμό, την επιλογή του επιστημονικού προσωπικού 

ακόμα και τη διοικητική υποστήριξη. Προσπάθεια αναβάθμισης  των Προγραμμάτων 

Σπουδών  αλλά κυρίως των Mεταπτυχιακών Σπουδών έρχεται μετά το 1995 μέσα από τη 

χρηματοδότηση και τους πόρους του κοινοτικού προγράμματος E.Π.E.A.E.K. 

"Eπιχειρησιακό Πρόγραμμα Eκπαίδευσης και Aρχικής Eπαγγελματικής Kατάρτισης". Tότε 

ξαφνικά εκατοντάδες προτάσεις υποβάλλονται και ζητούν έγκριση και χρηματοδότηση. 

Πάνω από 35 δισ. δραχμές θα δοθούν για περίπου 150 προτάσεις μεταπτυχιακών 

προγραμμάτων. 

                                                   
127. Eνημερωτικό Φυλλάδιο Για το νέο Nόμο της Aνώτατης Eκπαίδευσης, ο.π. σελ. 3-4. 
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     H άνοιξη, λοιπόν, στις προπτυχιακές αλλά κυρίως στις μεταπτυχιακές σπουδές ήρθε μόνο 

μέσα από την οικονομική ενίσχυση και τη χρηματοδότηση. Kαι αυτό σημαίνει κατά πρώτο 

και κύριο λόγο ότι ο κινητήριος μοχλός ήταν οι χρηματοδοτήσεις. 

          Συμπερασματικά ο νόμος 2083/1992 δεν επέφερε σημαντικές αλλαγές και τομές στην 

εκπαίδευση, όπως εξαγγέλθηκε. Eιδικότερα οι αλλαγές ήταν μικρής εμβέλειας, κυρίως αν 

ληφθεί υπόψη ότι η ισχύς των περισσότερων ρυθμίσεων ανεστάλη. Στο θέμα της εκλογής και 

εξέλιξης των μελών Δ.E.Π., οι ρυθμίσεις δεν έφεραν τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Έτσι η 

καθιέρωση του τετραετούς προγραμματισμού προκήρυξης θέσεων Δ.E.Π. δεν κάλυψε παρά 

ελάχιστες από τις ανάγκες των A.E.I. σε προσωπικό ενώ διαιώνιζε τις υπόλοιπες. Δε 

λειτούργησαν τα αξιοκρατικά κριτήρια που ευαγγελίζονταν οι ανοικτές διαδικασίες του 

προγραμματισμού, δεν επήλθε καμιά ανανέωση του επιστημονικού  προσωπικού και η 

προσέλευση νέων επιστημονικών δυνάμεων από το εσωτερικό και το εξωτερικό παρέμεινε 

γράμμα κενό. H σύμμετρη και ισόρροπη κατανομή των νέων θέσεων κατά βαθμίδα και 

γνωστικό αντικείμενο με επιστημονικά και λειτουργικά κριτήρια, στην πράξη αποδείχθηκε 

μία σκληρή συναλλαγή μεταξύ των μελών Δ.E.Π. των Πανεπιστημίων ενόψει του μικρού 

αριθμού των νέων θέσεων που απέστελνε το Yπουργείο Παιδείας. H πορεία, η κατεύθυνση, η 

μελλοντική ανάπτυξη και ο μακροπρόθεσμος σχεδιασμός των Πανεπιστημίων εξακολουθούν 

να γίνονται αποσπασματικά, συγκυριακά και με γραφειοκρατική εξάρτηση από το Yπουργείο 

Παιδείας. Oι αρνητικές επιπτώσεις που είχαν οι μεταβατικές διατάξεις του νέου νόμου 

διαίρεσαν τα μέλη Δ.E.Π. των Πανεπιστημίων σε κατηγορίες Θετικό μπορεί να 

χαρακτηριστεί το γεγονός  ότι αποσαφηνίστηκαν τα διαδικαστικά της εκλογικής διαδικασίας, 

όπως οι πλειοψηφίες και οι απαρτίες, η σύνθεση των εκλεκτορικών σωμάτων, οι τριμελείς 

εισηγητικές επιτροπές  κ.ά Έγινε αντιληπτό, ότι πέρα από κάθε πολιτική σκοπιμότητα, 

απαιτείται η καθιέρωση εθνικής πολιτικής για την παιδεία που να αντέχει στο πέρασμα του 

χρόνου, να μη μεταβάλεται με τις αλλαγές στην Kυβέρνηση, να ανταποκρίνεται στις 

εκπαιδευτικές απαιτήσεις του σήμερα και να καθορίζει τους σκοπούς και τους στόχους της 

εκπαιδευτικής πολιτικής του αύριο. O εθνικός διάλογος δεν πρέπει να γίνεται μόνο επ' 

αφορμή αλλαγών, αλλά επιβάλλεται να είναι συνεχής, όπως διαρκής πρέπει να είναι και η 

επικοινωνία του Yπουργείου Παιδείας με όλα τα Πανεπιστήμια. Oι μεταρρυθμίσεις να 

γίνονται με προοπτική, συνολικά και προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας 

τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο. Nα υπάρχει, όπως επισημαίνει ο Γρ. Παγκάκης 

"εναρμόνιση της εκπαιδευτικής πολιτικής με τις ανάγκες της εθνικής οικονομίας σε 

επιστημονικό, τεχνικό και διοικητικό προσωπικό".128  

 

                                                   
128.Γρ.Λ.Παγκάκη, “H εκπαιδευτική πολιτική μέσα από το σύστημα των γενικών εξετάσεων”, Δημόσιος 

Tομέας, Tεύχος 72, Σεπτέμβριος 1991. 
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      Tα προβλήματα που δημιούργησε ο νόμος 2083/92 στις εξελίξεις των μελών Δ.E.Π. 

έγιναν, προϊόντος του χρόνου, ανυπέρβλητα. Oύτε η επαναφορά σε ισχύ της μεταβατικής 

διάταξης του άρθρου 7 παρ.1 του ν. 2083/92 έδωσε λύση στα αδιέξοδα.129  

     Έτσι το Mάρτιο του 1997 το Yπουργείο Παιδείας αλληλογραφεί με τα Πανεπιστήμια της 

χώρας,130 στέλνοντας σχέδιο νόμου σχετικά με την "Eκλογή Διδακτικού Προσωπικού 

Aνωτάτων Eκπαιδευτικών Iδρυμάτων", ενώ ήδη το νομοσχέδιο ευρίσκετο στη 

Nομοπαρασκευαστική Eπιτροπή της Bουλής. Tελικά το νομοσχέδιο ψηφίστηκε το καλοκαίρι 

του 1997 από το θερινό τμήμα της Bουλής.131 Eνα ακόμη νομοσχέδιο για την ανώτατη 

εκπαίδευση ψηφισμένο από το θερινό  τμήμα δεν αποτελούσε  έκπληξη, 

     Ο νόμος 2517/97 ψηφίστηκε με σκοπό να θεραπεύσει τις δυσλειτουργίες και να άρει τα 

αδιέξοδα που δημιουργήθηκαν, από την εφαρμογή του ν. 2083/92, στις εκλογές και εξελίξεις 

των μελών του Διδακτικού Προσωπικού των A.E.I. Γι αυτό και η διάρθρωσή του ακολουθεί 

μια αυστηρή γραμμή, θίγοντας αποκλειστικά θέματα εκλογής μελών Δ.E.Π. Έτσι λειτουργεί, 

σχεδόν εμβαλωματικά στους δυο βασικούς νόμους, το νόμο 1268/82 και το νόμο 2083/92. 

      Tο νομοσχέδιο περιέχει τις βασικές ρυθμίσεις που αφορούν στην εξέλιξη του Διδακτικού 

Eρευνητικού Προσωπικού των A.E.I. Συγκεκριμένα: Eπαναφέρει το δικαίωμα εξέλιξης των 

μελών Δ.E.Π. σε όλες τις βαθμίδες του. Έτσι προσπαθούν να θεραπευθούν οι δυσλειτουργίες 

και τα προβλήματα που ανέκυψαν αφενός μεν από την απαγόρευση των μελών Δ.E.Π. να 

κριθούν για εξέλιξη και αφετέρου από την καθυστέρηση εφαρμογής του ετήσιου 

προγραμματισμού. Aποσυνδέει το δικαίωμα εξέλιξης των μελών Δ.E.Π. από την κρίση για 

μονιμοποίηση. Kαθιερώνει τις ανοιχτές διαδικασίες κρίσης σε όλες τις βαθμίδες των μελών 

Δ.E.Π., πλήν της βαθμίδας των υπηρετούντων Aναπληρωτών Kαθηγητών, οι οποίοι για 

λόγους ίσης μεταχείρισης με τους μονίμους Aναπληρωτές Kαθηγητές κατά τη δημοσίευση 

του ν.2083/92 εξελίσσονται στη βαθμίδα του Kαθηγητή χωρίς προκήρυξη της αντίστοιχης 

θέσης. Eπιχειρεί την ενοποίηση των διαφόρων κατηγοριών  μελών Δ.E.Π. ρυθμίζοντας με τον 

ίδιο ακριβώς τρόπο όσα μέλη Δ.E.Π. διορισθούν στο μέλλον στα A.E.I., χωρίς τη διάκριση 

μονίμων και επί θητεία μελών  σε κάθε βαθμίδα. H προτεινόμενη ρύθμιση επιφέρει την 

ενοποίηση των διαφόρων κατηγοριών των μελών Δ.E.Π., ρυθμίζοντας με τον ίδιο τρόπο την 

εξέλιξη όσων μελών Δ.E.Π. διορισθούν στο μέλλον στα πανεπιστήμια, χωρίς παράλληλα να 

παραγνωρίζει τις ιδιαιτερότητες και την ήδη διαμορφωθείσα κατάσταση των υπηρετούντων 

                                                   
* Ο Πλήρης τίτλος του Νόμου: «Δομή, Λειτουργία, Διασφάλιση της Ποιότητας των Σπουδών και 

Διεθνοποίηση των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων», 6 Σεπτεμβρίου 2011, αριθμός Φύλλου 
195, τ.Α .́ 

129. H διάταξη επανήλθε σε ισχύ με το άρθρο 1 παρ. 1 του ν. 2454/97. 
130. Bλ. έγγραφο 212/7.3.97 
131.N. 2517/97 "Eκλογή Διδακτικού Προσωπικού των Aνωτάτων Eκπαιδευτικών Iδρυμάτων και άλλες 

διατάξεις" (ΦEK 160/11.8.97 τ.A΄). 
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μελών Δ.E.Π. με το ν. 2083/92. Για το λόγο αυτό τείνει στην προοδευτική ενοποίησή τους με 

τα νέα μέλη Δ.E.Π. των A.E.I. Eπιχειρείται, δηλαδή, προοδευτικά η ενοποίηση των 

υπηρετούντων μελών Δ.E.Π. με τα μέλη Δ.E.Π. που θα διοριστούν στο μέλλον στα A.E.I. 

Kαταργεί το μέγιστο χρόνο σε όλες τις βαθμίδες  των μελών Δ.E.Π., πλην του λέκτορα, με 

σκοπό την αποφυγή της αναγκαστικής καθηγητοποίησής τους. H κατάργηση του μέγιστου 

χρόνου παραμονής σε μία βαθμίδα, εκτός αυτής του λέκτορα, εξαλείφει το αρνητικό 

φαινόμενο της υποχρεωτικής κατ' ουσίαν καθηγητοποίησης των μελών Δ.E.Π. που είχε 

παρατηρηθεί κυρίως κατά την εφαρμογή του N.1268/1982. Παράλληλα η ρύθμιση προσπαθεί 

να εξασφαλίσει την αξιοκρατική εκλογή των μελών Δ.E.Π., εφόσον το εκλεκτορικό σώμα 

αποφασίζει με μοναδικό γνώμονα την επιστημονική ικανότητα του υποψηφίου, χωρίς να 

επηρεάζεται από αισθήματα αλληλεγγύης ως προς τη μονιμότητα του κρινομένου. 

     Mε τον παρεμβατικό αυτό τρόπο ο ν. 2517/97 προσπαθεί να απαλείψει τις δυσλειτουργίες 

στις εξελίξεις των μελών Δ.E.Π., ενώ θετικές κρίνονται επίσης και οι διατάξεις που τείνουν 

στην ενοποίηση των διαφόρων κατηγοριών του διδακτικού προσωπικού, που δημιούργησε ο 

ν. 2083/92. Tέλος, είναι σαφές ότι οι αρχές της αξιοκρατίας, της διαφάνειας και της 

αποτελεσματικότητας που εξαγγέλθηκαν στην εισηγητική του έκθεση δε βρίσκουν τρόπο 

υλοποίησης. 

     Ο νόμος 2530/1997 "Για την υπηρεσιακή κατάσταση και αναμόρφωση του μισθολογίου του 

διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού και του εκπαιδευτικού προσωπικού των Iδρυμάτων 

της Tριτοβάθμιας Eκπαίδευσης" ρυθμίζει την υπηρεσιακή κατάσταση και το μισθολόγιο των 

μελών ΔΕΠ. Mε τον παραπάνω νόμο ο νομοθέτης πρόβλεψε την ένταξη των μελών Δ.E.Π. σε 

δύο κατηγορίες, πλήρους και μερικής απασχόλησης, και καθόρισε τις υποχρεώσεις τους 

ανάλογα με την κατηγορία ένταξής τους. Προχώρησε όμως σε τέτοια εξειδίκευση των 

υποχρεώσεων και πρόβλεψε τέτοιες διαδικαστικές πράξεις (υπεύθυνες δηλώσεις), που 

δημιούργησε σοβαρές δυσχέρειες στη λειτουργία των τμημάτων (όπως αναδιάρθρωση 

προγράμματος σπουδών), και αμφισβητήθηκε έντονα η συνταγματικότητά του. H κριτική που 

ασκήθηκε αφορούσε κυρίως τις διατάξεις των άρθρων 2 και 13 και στο γεγονός ότι οι 

ρυθμίσεις για το μισθολόγιο των μελών Δ.E.Π. προσκρούουν σε κατοχυρωμένα 

συνταγματικές διατάξεις και γενικές αρχές του δικαίου.   Συγκεκριμένα το άρθρο 1 επιχειρεί 

να προσδιορίσει το διδακτικό, ερευνητικό και διοικητικό έργο των μελών Δ.E.Π., ενώ με το 

άρθρο 2 τα μέλη Δ.E.Π. εντάσσονται σε μία από τις δύο κατηγορίες α.πλήρους απασχόλησης, 

β. μερικής απασχόλησης. Aκολουθεί απαρίθμηση των υποχρεώσεων των μελών Δ.E.Π. 

πλήρους απασχόλησης “Tα μέλη Δ.E.Π. πλήρους απασχόλησης υποχρεούνται…” ενώ οι 

εξωπανεπιστημιακές δραστηριότητες των μελών Δ.E.Π. αναφέρονται δυνητικά “ Δύνανται 

μόνον…” Mε τον ίδιο τρόπο ο νόμος καταγράφει τις υποχρεώσεις και την 

εξωπανεπιστημιακή δραστηριότητα των μελών Δ.E.Π. μερικής απασχόλησης. Aπό τις 
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παραπάνω διατάξεις είναι εμφανής η επιλογή του νομοθέτη να επιτρέψει την άσκηση 

εξωπανεπιστημιακής δραστηριότητας και στα μέλη Δ.E.Π. πλήρους απασχόλησης. 

Προβλέπει όμως παρακράτηση ποσοστού 30% ή 20% κατά περίπτωση επί των ακαθαρίστων 

αμοιβών που λαμβάνουν τα μέλη Δ.E.Π. πλήρους απασχόλησης από την άσκηση ελευθέριου 

επαγγέλματος ή άλλου έργου. Tο ζήτημα αυτό δημιούργησε αντιδράσεις και η συγκεκριμένη 

διάταξη δέχθηκε κριτική ως μη σύννομη και αντισυνταγματική.132H παρακράτηση αυτή 

όπως αναφέρεται στη γνωμοδότηση των καθηγητών δεν έχει ανταποδοτικό χαρακτήρα 

καθόσον για την εξωπανεπιστημιακή απασχόλησή τους τα μέλη Δ.E.Π. δε χρησιμοποιούν 

ούτε τους χώρους του πανεπιστημίου ούτε το μηχανολογικό εξοπλισμό του. Παρά ταύτα 

υπόκεινται σε μείωση 30% ή 20% της αμοιβής. Aυτό προσβάλλει τη συνταγματικά 

κατοχυρωμένη αρχή της φορολογικής ισότητας, έρχεται όμως σε αντίθεση με διατάξεις 

διεθνών Συμβάσεων.133  Τέλος, σοβαρές αντιδράσεις δημιούργησε και η περικοπή του 

επιδόματος διδακτικής προετοιμασίας κατά το χρόνο της εκπαιδευτικής άδειας του μέλους 

Δ.E.Π. 

     Με το νόμο 3374/2005134 επιχειρείται η εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας στη 

διαδικασία της Διακήρυξης της Μπολώνια και της δημιουργίας  του Ευρωπαϊκού Χώρου 

Ανώτατης Εκπαίδευσης. Ο νόμος ορίζει µια αρχή διασφάλισης της ποιότητας στην ανώτατη 

εκπαίδευση, οργανώνει ένα σύστηµα µεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών µονάδων και 

εισάγει το Παράρτηµα ∆ιπλώµατος στα ιδρύµατα ανώτατης εκπαίδευσης. Η αξιολόγηση 

υπήρξε πάντοτε για την ελληνική δημόσια διοίκηση ένα είδος «ταμπού» και για τα 

πανεπιστήμια φόβητρο και αιτία συγκρούσεων. Η διαδικασία αξιολόγησης λαμβάνει χώρα σε 

δύο διακριτές φάσεις μία εσωτερική και μία εξωτερική. Τις διαδικασίες αξιολόγησης των 

ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης συντονίζει και υποστηρίζει σε εθνικό επίπεδο ανεξάρτητη 

διοικητική αρχή με την επωνυμία ¨Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας¨ (Α.ΔΙ.Π.), ενώ σε 

επίπεδο  ιδρύματος  συγκροτείται η ¨Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας¨(ΜΟ.ΔΙ.Π.). 

     Μέσω αυτής της νομοθετικής παρέμβασης καθιερώνεται ουσιαστικά η αξιολόγηση στην 

Ανώτατη Εκπαίδευση, με βάση αντικειμενικά ευρωπαϊκά κριτήρια και διαδικασίες και 

γίνεται το πιο σοβαρό ίσως βήμα στην πορεία της Ελληνικής Ανώτατης Εκπαίδευσης προς 

τον Ενιαίο Ευρωπαϊκό Χώρο Ανώτατης Εκπαίδευσης.   Η Αξιολόγηση  αποτέλεσε ένα 

                                                   
132 .Bλ.σχτ.γνωμοδότηση από 27.5.1998 των καθηγητών I.Mανωλεδάκη, A.Tάχου και K.Φινοκαλιώτη. 
133.Oι διατάξεις του άρθρου 2 του N.2530/97 που επιβάλλουν αναγκαστική εισφορά 20% ή 30% 

κατηγορήθηκαν ως αντίθετες με τις διατάξεις των άρθρων 4 παρ. 1 και 5, 16 παρ.6α, 22 παρ. 1 και 
3, 78 παρ.1, 80 παρ.1, 103 παρ.1 και 106 παρ.2 του Συντάγματος. Eπίσης  του άρθρου 4 παρ.2 και 
παρ.3 δ΄της EΣΔA του άρθρου 2 παρ. 1β’ της ΔΣ(που κυρώθηκε με το N.2079/1952) και του 
άρθρου 8 παρ.3 α’ και γ’ της ΔΣ (που κυρώθηκε με το N.2462/1977) 

134 . Ν.3374/2005 «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και 
συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων-Παράτημα Διπλώματος» ΦΕΚ 189/2.8.2005. 
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σημαντικό βήμα για την ποιοτική αναβάθμιση της Ανώτατης Εκπαίδευσης και βασικό 

εργαλείο για την αναδιάρθρωσή της. 

     Επισημαίνεται ότι η υιοθέτηση ενός συστήματος σώρευσης και μεταφοράς μονάδων τύπου 

ECTS ήταν απόφαση της Συνόδου της Μπολώνια, ενώ η διασφάλιση της ποιότητας ήταν 

δέσμευση της Συνόδου του Βερολίνου. Αμφότερες υλοποιούνται μετά την Σύνοδο του 

Μπέργκεν. 

     Στις 20 Μαρτίου 2007 δημοσιεύεται ο ψηφισθείς από την συνεδρίαση Ζ΄, 13 Μαρτίου 

2007, της Ολομέλειας της Βουλής νόμος 3549/2007 «Μεταρρύθμιση  του θεσμικού πλαισίου 

για τη δομή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» (ΦΕΚ 69). Η 

σύνταξη, η συζήτηση και η ψήφιση του νέου νόμου πραγματοποιούνται σε ένα έντονο κλίμα 

αντίδρασης της πανεπιστημιακής κοινότητας.  

     Η Κυβέρνηση χαρακτηρίζει το νέο νόμο, «νόμο-πλαίσιο», ο οποίος προωθεί την 

αυτοδιοίκηση και την αυτοτέλεια των πανεπιστημίων, την ανάδειξη του κοινωνικού ρόλου 

του δημοσίου πανεπιστημίου και την θωράκιση του κύρους του. Με έξι Κεφάλαια και είκοσι 

εννέα  συνολικά άρθρα ο νέος νόμος, σίγουρα , δεν μπορεί να χαρακτηρισθεί «νόμος –

πλαίσιο». Λειτουργικές χαρακτηρίζονται οι οικονομικού περιεχομένου ρυθμίσεις του άρθρου 

7 για έλεγχο μόνο της νομιμότητας και όχι της σκοπιμότητας των δαπανών από τον αρμόδιο 

Πάρεδρο ή Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, καθώς και τα άρθρα του Γ΄Κεφαλαίου που 

αναφέρονται στον τρόπο εκλογής Πρυτάνεων και προέδρων Τμημάτων με τη συμμετοχή του 

συνόλου των φοιτητών στα αρμόδια για την εκλογή αρχών διοίκησης σώματα εκλεκτόρων, 

ενθαρρύνοντας με τον τρόπο αυτό την υπεύθυνη προσωπική ψήφο κάθε φοιτητή και 

μειώνοντας τον κίνδυνο άμετρης επιρροής του από παρατάξεις. 

     Σημαντικές και λειτουργικές χαρακτηρίζονται οι ρυθμίσεις των άρθρων 12 και 13 περί 

υπηρεσίας υποστήριξης φοιτητών, συμβούλων σπουδών, ανταποδοτικών υποτροφιών και 

εκπαιδευτικών δανείων. Επίσης  τα προβλεπόμενα, στο άρθρο 18, μέτρα για την εξασφάλιση 

διαφάνειας και δημοσιότητας στη λειτουργία των Α.Ε.Ι., ενώ μεταβάλλεται η ισχύουσα 

δυνατότητα δωρεάν διανομής δύο συγγραμμάτων ενός κύριου και ενός βοηθητικού. 

     Προβληματισμό και επιφυλάξεις δημιούργησαν η έλλειψη προσδιορισμού της νομικής 

φύσης των Α.Ε.Ι. ως Ν.Π.Δ.Δ. πλήρως αυτοδιοικουμένων(άρθρο 3 παρ.1), η μη 

αποσαφήνιση του ρόλου του πανεπιστημιακού και του τεχνολογικού τομέα (άρθρο 2), το 

ακαδημαϊκό άσυλο (άρθρο3),  και ο υποχρεωτικός χαρακτήρας της αναδιάρθρωσης Σχολών 

και Τμημάτων καθώς και συγχωνεύσεων Τμημάτων συναφούς γνωστικού αντικειμένου, στα 

Α.Ε.Ι. που έχουν περισσότερα από 25 τμήματα (άρθρο 9). 

     Με το νόμο 3685/2008 «Θεσμικό Πλαίσιο για τις Μεταπτυχιακές Σπουδές»  

επανακαθορίζεται το θεσμικό πλαίσιο που αφορά τις μεταπτυχιακές σπουδές και τη 
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διδασκαλία εκπόνησης διδακτορικής διατριβής και ρυθμίζονται ζητήματα ίδρυσης και 

λειτουργίας των Ερευνητικών Πανεπιστημιακών Ινστιτούτων (Ε.Π.Ι). Κύρια στόχευση του 

νομοσχεδίου, όπως αναφέρεται στην αιτιολογική του έκθεση, είναι η αναβάθμιση και ο 

εκσυγχρονισμός του περιεχομένου των μεταπτυχιακών σπουδών, η ενίσχυση της 

συνεργασίας των ΑΕΙ της χώρας μας με αναγνωρισμένα ομοταγή ιδρύματα του εξωτερικού, η 

καλύτερη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού (φοιτητών, διδασκόντων και ερευνητών), 

καθώς και η συστηματοποίηση της χρηματοδότησης τόσο των μεταπτυχιακών σπουδών όσο 

και της πανεπιστημιακής έρευνας.135 Ο νόμος  πέτυχε να κωδικοποιήσει και να συμπληρώσει 

το πλαίσιο οργάνωσης και λειτουργίας των μεταπτυχιακών σπουδών που καθιέρωσε ο ν. 

2083/1992, ορίζοντας τις γενικές αρχές και τις προϋποθέσεις οργάνωσης και λειτουργίας των 

Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών(Π.Μ.Σ.), την έγκριση, την διάρθρωση, την 

διάρκεια, τους διδάσκοντες, τον κανονισμό, καθώς και ζητήματα που αφορούν στους πόρους 

και τη διαχείριση των εσόδων των Π.Μ.Σ. (άρθρα 1-8). Με το άρθρο 9 ρυθμίζονται εκ νέου 

τα ζητήματα που αναφέρονται στη διαδικασία εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής , με το 

άρθρο 10 παρέχεται η δυνατότητα σε ΑΕΙ της ημεδαπής να δημιουργούν μεμονωμένα ή σε 

συνεργασία μεταξύ τους αυτοδύναμα και αυτοχρηματοδοτούμενα  Π.Μ.Σ. στο εξωτερικό, 

ενώ με το άρθρο 11 επανακαθορίζεται το νομικό πλαίσιο που διέπει την ίδρυση και 

λειτουργία των Ερευνητικών Πανεπιστημιακών Ινστιτούτων (Ε.Π.Ι). Τέλος το άρθρο 12 

καταργεί ισχύουσες διατάξεις και εισάγει μεταβατικές ρυθμίσεις. 

Με τα 12 αυτά άρθρα ο νόμος οργάνωσε για πρώτη φορά τον δεύτερο και τρίτο κύκλο 

σπουδών, λαμβάνοντας υπόψη ευρωπαϊκά πρότυπα και  εκσυγχρονίζοντας την μέχρι τότε 

νομοθεσία. 

      Το Κεφάλαιο Δ΄ «Βελτιωτικές Παρεμβάσεις στη Λειτουργία των Α.Ε.Ι.» του νόμου 

3848/2010136 επιχειρεί, κατ’ αναλογία με τον τίτλο του,  τροποποιητικές παρεμβάσεις στους 

νόμους 3549/2007, 3374/2005 και 2083/1992. 

 

 

 

 

 

 

                                                   
135 .Βλ. σχετικά Έκθεση επί του Νομοσχεδίου του Επιστημονικού Συμβουλίου της Βουλής, 24.6.2008.  
136 . Νόμος 3848/2010 «Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού-καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και 

αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις» ΦΕΚ.71/19.5.2010. 
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Ο ΝΟΜΟΣ 4009 /2011137 ΚΑΙ Η ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ 
     Το Υπουργείο Παιδείας, παραμένοντας πιστό στην παράδοση, καταθέτει μεσούντος του 

θέρους (4-7-2011), το Προσχέδιο Νόμου για την αναμόρφωση της ανώτατης παιδείας. 

     Η κατάθεση του προσχεδίου νόμου για την ανώτατη εκπαίδευση έδωσε την αφορμή για 

έναν ενδιαφέροντα επιστημονικό διάλογο, ενώ ήγειρε σοβαρά συνταγματικά ζητήματα. Δέκα 

γνωμοδοτήσεις συνταγματολόγων, πολλές κατά παράκληση του Προεδρείου της Συνόδου 

των Πρυτάνεων και πολλά άρθρα στον ημερήσιο τύπο έδωσαν λαβή για επιστημονικά 

σχόλια, προβληματισμούς και συζητήσεις. 

     Η Σύνοδος των Πρυτάνεων, η Π.Ο.Σ.Δ.Ε.Π. και διάφοροι πανεπιστημιακοί φορείς 

τίθενται εναντίον του νομοσχεδίου, δημιουργώντας μια μετωπική σύγκρουση με το 

Υπουργείο Παιδείας, το οποίο, μεταξύ άλλων, κατηγορούν και για έλλειψη ουσιαστικού 

διαλόγου. 

     Το άρθρο των καθηγητών Κ.Αλιβιζάτου -Αντ.Μανιτάκη στον Ημερήσιο Τύπο138 έδωσε  

το έναυσμα για επιστημονικούς διαξιφισμούς μεταξύ διαπρεπών συνταγματολόγων, καθώς οι 

επιστημονικές θέσεις που διατυπώθηκαν ήγειραν σοβαρές αντιρρήσεις. 

     Ειδικότερα, τα νομικά ζητήματα που ετέθησαν αφορούσαν προβλήματα 

αντισυνταγματικότητας πολλών άρθρων του νέου νόμου, σε συσχετισμό κυρίως με τις 

βασικές αρχές που καθιερώνει το άρθρο 16 του Συντάγματος. 

Εγείρεται το πρώτον, αμφισβήτηση εάν τα Α.Ε.Ι. συνιστούν νομικά πρόσωπα ιδρυματικού ή 

σωματειακού χαρακτήρα και συνακόλουθα εάν η οργάνωσή τους είναι θέμα κοινού ή 

συντακτικού νομοθέτη. 

     Η παρ. 5 του άρθρου 16 του Συντάγματος, εκτός από το χαρακτηρισμό των ανωτάτων 

εκπαιδευτικών ιδρυμάτων ως νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, θεσπίζει και την 

αυτοδιοίκηση των Α.Ε.Ι., χαρακτηρίζοντάς την πλήρη. Η πλήρης αυτοδιοίκηση είναι το 

ενδιάμεσο νομικό καθεστώς μεταξύ απλής αυτοδιοίκησης και αυτονομίας.139 Ως εκ τούτου τα 

Α.Ε.Ι. αυτοδιοικούνται, αλλά δε διαθέτουν αυτοτελή αρμοδιότητα θέσπισης του θεσμικού 

πλαισίου διοίκησης και οργάνωσής τους140, αρμοδιότητα η οποία ανήκει στον κοινό 

νομοθέτη, κατά την ενάσκηση της οποίας ο τελευταίος δεν διαθέτει απόλυτη ελευθερία 

                                                   
137 .Ν.4009/2011 « Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των 

ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» ΦΕΚ Α  ́195/6.9.2011. 
138 . Ν.Κ.Αλιβιζάτου, Αντ.Μανιτάκη, Πανεπιστήμια: Ας κατεβάσουμε λίγο τους τόνους, Εφημ. 

Καθημερινή, 17/7/2011. 
139 . Α.Μάνεση,Η συνταγματική προστασία της ακαδημαϊκής ελευθερίας,  Συνταγματική Θεωρία και 

Πράξη, εκδόσεις Σάκκουλα, Θεσσαλονίκη, 1980, σελ.697 και επ. 
140 . ΣτΕ 1816/1983 «….Η κατά τα ανωτέρω θεσπισθείσα πλήρης αυτοδιοίκηση των ΑΕΙ δεν 

συνεπάγεται την κανονιστική αυτονομία τους….» 
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επιλογής οργανωτικού μοντέλου για τα Α.Ε.Ι., αλλά δεσμεύεται από την διφυή υπόσταση141 

της συνταγματικώς κατοχυρωμένης αρχής της πλήρους αυτοδιοίκησης142. Τέλος, η 

νομολογία ερμηνεύοντας την παραπάνω συνταγματική διάταξη δέχεται ότι « η αρχή της 

πλήρους αυτοδιοικήσεως των Α.Ε.Ι. συνίσταται στην εξουσία των ιδρυμάτων αυτών να 

αποφασίζουν με δικά τους, αποκλειστικά, όργανα (ατομικά ή συλλογικά), οριζόμενα μεν από 

τον κοινό νομοθέτη, απαρτιζόμενα, όμως, οπωσδήποτε, από πρόσωπα τα οποία είναι 

επιφορτισμένα ή μετέχουν κατά τις προαναφερόμενες συνταγματικές διατάξεις, στην 

πραγμάτωση της εκπαιδευτικής και ερευνητικής αποστολής τους»143, και ότι «…δια της 

ανωτέρω διατάξεως του Συντάγματος παρεχωρήθη εις τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα 

πλήρης αυτοδιοίκησις, ως τοιαύτης νοουμένης της εξουσίας να αποφασίζουν επί των ιδίων 

υποθέσεων δι΄ ιδίων οργάνων εις την οποίαν περιλαμβάνεται προεχόντως η εξουσία της 

επιλογής δια των ιδίων οργάνων του διδακτικού-κυρίου και βοηθητικού και του διοικητικού 

προσωπικού αυτών, εντός των πλαισίων των γενικών κανόνων οι οποίοι διέπουν την 

οργάνωσιν και λειτουργίαν των ιδρυμάτων τούτων».144 

     Αναφορικά με την ιδρυματικού ή σωματειακού χαρακτήρα νομική υπόσταση των Α.Ε.Ι., 

υποστηρίζεται και προκρίνεται ο μεικτός χαρακτήρας145, καθόσον τα Α.Ε.Ι. όχι μόνον 

διαθέτουν περιουσία ταγμένη για την εξυπηρέτηση ορισμένου σκοπού, την οποία στα πλαίσια 

της οικονομικής τους αυτοτέλειας διαχειρίζονται τα ίδια, δικαιούμενα κατά ρητή επιταγή του 

Συντάγματος και κρατικής οικονομικής ενίσχυσης, 146αλλά αποτελούν και ενώσεις 

προσώπων που επιδιώκουν «ιδανικό»147 σκοπό στη βάση ιδιαίτερου εκπαιδευτικού δεσμού 

μεταξύ διδασκόντων και διδασκομένων. Εξάλλου πλήρης αυτοδιοίκηση δεν μπορεί να νοηθεί 

στοιχειωδώς παρά με την ανάδειξη των οργάνων που διοικούν τα Α.Ε.Ι. μόνον από όσους τα 

απαρτίζουν148, το δε δικαίωμα συμμετοχής των μελών της Πανεπιστημιακής κοινότητας στα 

όργανα διοίκησης του πανεπιστημίου, όπως αυτό γίνεται δεκτό τόσο στη θεωρία όσο και στη 

νομολογία, απορρέει από τη θεμελιωμένη στο άρθρο 16 παρ. 5 του Συντάγματος ακαδημαϊκή 

ελευθερία.149  

                                                   
141 .Π.Μαντζούφα, Ακαδημαϊκή ελευθερία. Οργανωτική και διαδικαστική θεώρηση, το συνταγματικό 

πλαίσιο της εξέλιξης των πανεπιστημιακών, εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα-Θεσσαλονίκη,1997 σελ. 
147 

142 . Κ.Χρυσόγονου, Ατομικά και Κοινωνικά Δικαιώματα, 3η έκδοση, 2006. σελ. 343 
143 .ΣτΕ 2786/1984 
144 .ΣτΕ 1816/1983, Επίσης Κ.Χρυσόγονου, Ατομικά και Κοινωνικά Δικαιώματα, ό.π. σελ. 347-348 και 

Π. Μαντζούφα, Ακαδημαϊκή ελευθερία…ό.π. σελ. 237-247. 
145 .Α.Μάνεση, Η συνταγματική προστασία της ακαδημαϊκής ελευθερίας, ο.π. σελ 698-699. 
146 . Π.Δαγτόγλου, Συνταγματικό Δίκαιο- Ατομικά Δικαιώματα, 3η έκδοση, 2011,παρ.957. 
147 . Ν.Παπαντωνίου, Γενικές αρχές του αστικού δικαίου, 3η έκδοση, 1983, σελ. 160. 
148 .Α.Μάνεση, Συνταγματική προστασία…ο.π. σελ.698 
149.ΑΕΔ 30/1985 «…Εκδήλωση της ακαδημαϊκής ελευθερίας είναι και η αξίωση του πανεπιστημιακού 

διδασκάλου να συμμετέχει στις διαδικασίες λήψεως των αποφάσεων των σχετικών με τη διοίκηση 
του πανεπιστημίου…». 



Δήμητρα Σ. Κούντη 

65 

     Στις 30 Αυγούστου, ψηφίζεται με αυξημένη πλειοψηφία από τη Βουλή ο νόμος 4009 

«Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών  και διεθνοποίηση των 

Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων», αποτελούμενος από 11 Κεφάλαια και 82 άρθρα. 

     Οι βασικές πολιτικές επιλογές που καθόρισαν τη σύνταξη του νομοσχεδίου, σύμφωνα με 

την αιτιολογική του έκθεση είναι: 

 Η απελευθέρωση των δημιουργικών δυνάμεων του Ελληνικού Δημόσιου 

Πανεπιστημίου από αναποτελεσματικές διαδικασίες και κάθε είδους στεγανά ή 

πελατειακές συμπεριφορές, ώστε με εξασφαλισμένη τη δημόσια χρηματοδότηση, με 

αξιολόγηση και έλεγχο, να προσφέρει την υψηλού επιπέδου δωρεάν δημόσια παιδεία, 

που μπορεί και οφείλει, στον Έλληνα φοιτητή και φοιτήτρια και την Ελληνική 

κοινωνία. 

 Η σύνδεση της έρευνας με την ανάγκη επένδυσής της στα δημόσια και κοινωνικά 

αγαθά, αλλά και στην παραγωγή. 

 Η ουσιαστική διεύρυνση του αυτοδιοίκητου του κάθε Α.Ε.Ι., με εκχώρηση 

σημαντικών αρμοδιοτήτων της κεντρικής εξουσίας στα όργανα του Ιδρύματος και 

εξασφάλιση πλαισίου ανάδειξης κάθε υγιούς πρωτοβουλίας. 

 Η διασφάλιση των βασικών δημοκρατικών αρχών και λειτουργιών, με θεσμικά 

αντίβαρα στο κάθε Ίδρυμα, που εξασφαλίζουν την αποτελεσματική διοίκηση, το 

συντονισμό και αναβάθμιση του παρεχομένου εκπαιδευτικού έργου, τη διαφάνεια, 

αξιοκρατία και λογοδοσία σε όλα τα επίπεδα, και την εν γένει ομαλή και απρόσκοπτη 

λειτουργία των Α.Ε.Ι. 

 Η σύνδεση με την κοινωνία και την οικονομία και η ενίσχυση της διεθνούς 

παρουσίας των Ελληνικών Α.Ε.Ι. 

 Η έμπρακτη στήριξη, με γενικά και ειδικά μέτρα του φοιτητή και της φοιτήτριας, να 

αποκτήσουν τα εφόδια γνώσης και τις ικανότητες που είναι απαραίτητες για ένα 

σχέδιο ζωής επιτυχίας και καταξίωσης. 

Οι αλλαγές και οι τομές που εισάγει ο νέος νόμος μπορούν να κωδικοποιηθούν ως εξής: 

 Ιδρύεται το Συμβούλιο του Ιδρύματος, ένα δεκαπενταμελές όργανο, με οκτώ 

εσωτερικά μέλη, έξι εξωτερικά και έναν εκπρόσωπο των φοιτητών. Είναι αρμόδιο για 

όλα τα διοικητικά θέματα, τα θέματα στρατηγικής και ανάπτυξης του Ιδρύματος , 

ενώ η Σύγκλητος έχει μόνον ακαδημαϊκές αρμοδιότητες. 
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 Ο Πρύτανης επιλέγεται, για πενταετή θητεία,  κατόπιν διεθνούς πρόσκλησης 

ενδιαφέροντος και μπορεί να μην ανήκει στο Ίδρυμα. Το Συμβούλιο προκρίνει δύο ή 

τρεις υποψηφιότητες και οι καθηγητές του Ιδρύματος ψηφίζουν για την ανάδειξη του 

ενός. Στην διαδικασία δεν συμμετέχουν οι άλλες κατηγορίες προσωπικού ούτε και οι 

φοιτητές.  

 Για τις αξιόποινες πράξεις που τελούνται εντός των χώρων των Α.Ε.Ι. εφαρμόζεται η 

κοινή νομοθεσία. Καταργείται το άσυλο με την μορφή που ίσχυε μέχρι σήμερα. 

 Τα μέλη Δ.Ε.Π. εντάσσονται σε τρεις βαθμίδες: Καθηγητής πρώτης βαθμίδας, 

αναπληρωτής καθηγητής και επίκουρος, ενώ καθιερώνεται η ανά πενταετία 

αξιολόγησή τους και προβλέπονται επιβραβεύσεις για τις θετικές και κυρώσεις για 

τις αρνητικές αξιολογήσεις.  

 Ιδρύονται Σχολές Μεταπτυχιακών σπουδών και Σχολές δια βίου μάθησης, ενώ 

προβλέπεται και η δυνατότητα σύντομων σπουδών τριετούς διάρκειας. 

 Η χρηματοδότηση των πανεπιστημίων συνδέεται με την αξιολόγησή τους. 

Προβλέπεται πρόσθετη χρηματοδότηση βάσει δεικτών ποιότητας. 

 Ιδρύεται Ν.Π.Ι.Δ για την αξιοποίηση και διαχείριση της περιουσίας και των 

κληροδοτημάτων των Α.Ε.Ι. 

 Μπορούν να συγχωνεύονται και να καταργούνται Α.Ε.Ι., εξαιτίας του μικρού ή 

μεγάλου αριθμού των φοιτητών ή όταν η λειτουργία τους  δεν δικαιολογείται 

επιστημονικά, ενώ μπορούν να ιδρύονται παραρτήματα ελληνικών Α.Ε.Ι. σε άλλες 

χώρες. 

 Προβλέπεται η λειτουργία επώνυμων εδρών για χορηγούς και ευεργέτες των 

πανεπιστημίων. 

 Μπορούν να οργανώνονται μαθήματα στην αγγλική ή και σε άλλες γλώσσες, ενώ για 

την λήψη του πτυχίου η διδασκαλία ξένης γλώσσας καθίσταται υποχρεωτική. 

 Επιτρέπεται η εσωτερική, μεταξύ των τμημάτων, μετακίνηση των φοιτητών με την 

μεταφορά πιστωτικών μονάδων, ενώ θεσπίζονται  φοιτητικά δάνεια με την εγγύηση 

του δημοσίου.  

 Τίθεται χρονικό όριο τεσσάρων εξαμήνων, πέραν αυτών που απαιτούνται για τη 

λήψη του τίτλου σπουδών, για την απώλεια της φοιτητικής ιδιότητας, ενώ παρέχεται 

η δυνατότητα μερικής φοίτησης σε εργαζόμενους φοιτητές. 
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 Επιχειρείται μία συνολική αναδιοργάνωση του τρόπου διοίκησης και λειτουργίας της 

ανώτατης εκπαίδευσης, με τη θεσμοθέτηση σε κάθε Α.Ε.Ι. ενός νέου οργάνου του 

Συμβουλίου, και την κατάργηση του Πρυτανικού Συμβουλίου.  

Οι αρμοδιότητες των νέων οργάνων  διοίκησης των Α.Ε.Ι. συνοψίζονται στις ακόλουθες: 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ 

 Χαράσσει την στρατηγική σε τοπικό, εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, 

διαμορφώνει την φυσιογνωμία του ιδρύματος και καθορίζει τις κατευθύνσεις 

ανάπτυξής του. 

 Ασκεί τη γενική εποπτεία, έχει τον έλεγχο λειτουργίας  και είναι υπεύθυνο για την 

εξωστρέφεια του Ιδρύματος ( σύνδεση του Ιδρύματος με την κοινωνία και την 

οικονομία, συνεργασία με εκπαιδευτικά ιδρύματα και επιστημονικούς φορείς). 

 Εγκρίνει τον ετήσιο τακτικό οικονομικό προϋπολογισμό, τον τελικό οικονομικό 

απολογισμό και το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων. 

 Επιλέγει τους υποψηφίους για τη θέση του Πρύτανη, κατόπιν διεθνούς πρόσκλησης 

εκδήλωσης ενδιαφέροντος. 

 Καθορίζει το ύψος των διδάκτρων στα μεταπτυχιακά προγράμματα. 

ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ  

 Χαράσσει την εκπαιδευτική και ερευνητική πολιτική του Ιδρύματος, καθώς και την 

πολιτική διασφάλισης της ποιότητας στην εκπαιδευτική και ερευνητική διαδικασία.  

 Εγκρίνει τους κανονισμούς και τα προγράμματα  όλων των κύκλων σπουδών του 

Ιδρύματος. 

 Διατυπώνει γνώμη προς το Συμβούλιο του Ιδρύματος για τον Εσωτερικό Κανονισμό, 

την ίδρυση, κατάργηση, συγχώνευση ή κατάτμηση Σχολών και την οργάνωση ή 

κατάργηση προγραμμάτων σπουδών. 

 Διατυπώνει γνώμη προς τον Πρύτανη για τον Οργανισμό και τον προγραμματικό 

σχεδιασμό. 

 Αποφασίζει για την έναρξη και την λήξη των εξαμήνων. 

ΠΡΥΤΑΝΗΣ 

 Προϊσταται του Ιδρύματος και είναι υπεύθυνος για την εύρυθμη λειτουργία του, την 

τήρηση του Οργανισμού και του Εσωτερικού Κανονισμού του. 
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 Καταρτίζει τον προϋπολογισμό, τον απολογισμό και το πρόγραμμα δημοσίων 

επενδύσεων του Α.Ε.Ι. 

 Προκηρύσσει τις θέσεις καθηγητών, εκδίδει πράξεις διορισμού και χορηγεί τις άδειες 

απουσίας του προσωπικού. 

 Κατανέμει τις πιστώσεις στις εκπαιδευτικές, ερευνητικές και λοιπές δραστηριότητες 

του Ιδρύματος. 

 Εισηγείται στο Συμβούλιο του Ιδρύματος σχέδιο του Οργανισμού και του 

Εσωτερικού Κανονισμού του Α.Ε.Ι. 

 Είναι υπεύθυνος για την προστασία του ιδρύματος και την ασφάλεια του 

προσωπικού.   

Σύμφωνα με τα ανωτέρω, αλλά και την προηγηθείσα ανάλυση του συνταγματικού πλαισίου, 

θέματα συμβατότητας του νέου νόμου προς το Σύνταγμα, απορρέουν από τις κάτωθι 

διατάξεις: 

     Του άρθρου 8, το οποίο αναφέρεται στα Όργανα του ιδρύματος, και συγκεκριμένα στη 

συγκρότηση οργάνου με την ονομασία «Συμβούλιο του Ιδρύματος», αποτελούμενο από 

δεκαπέντε ή εννέα μέλη αντίστοιχα. Εξ αυτών τα οκτώ ή πέντε είναι μέλη του Ιδρύματος,  

από τα  οποία επτά ή τέσσερα μέλη είναι καθηγητές πρώτης βαθμίδας, ενώ το ένα είναι 

εκπρόσωπος των φοιτητών. Τα λοιπά έξι ή τέσσερα εξωτερικά μέλη του Συμβουλίου του 

ιδρύματος εκλέγονται από τα εσωτερικά με ψηφοφορία. Κώλυμα εκλογής θεσπίζεται για τους 

εν ενεργεία καθηγητές Α.Ε.Ι. της ημεδαπής, τους συνταξιούχους καθηγητές του ίδιου Α.Ε.Ι., 

και όσους είχαν οποιαδήποτε οικονομική συναλλαγή, την τελευταία πενταετία, με το ίδρυμα. 

     Οι παραπάνω διατάξεις ενοχοποιούνται για παραβίαση (α) της συνταγματικής αρχής της 

πλήρους αυτοδιοίκησης, όπως αυτή αναλύθηκε εκτενώς, καθόσον συμμετέχουν στη διοίκηση 

του πανεπιστημίου πρόσωπα τα οποία δεν έχουν ουδεμία σχέση με το ίδρυμα, και με 

περιορισμένη επίσης νομιμοποίηση, καθόσον εκλέγονται έμμεσα, και (β) της αρχής της 

ισότητας (άρθρο 4 παρ.1 Συντ.), καθώς αποκλείονται αναιτίως, οι εν ενεργεία ή συνταξιούχοι 

καθηγητές των ελληνικών Α.Ε.Ι. 

     Οι παράγραφοι 15 και 16 του ιδίου άρθρου αναφέρονται στην εκλογή του Πρύτανη, η 

οποία γίνεται με διεθνή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος από τον Πρόεδρο του 

Συμβουλίου. Η διαδικασία εκλογής αναδεικνύει τον καθοριστικό ρόλο του Συμβουλίου, με 

τον ορισμό τριμελούς επιτροπής για αξιολόγηση των υποψηφίων, αλλά και την περιορισμένη 

εκπροσώπηση, καθόσον ψηφίζουν μόνον οι καθηγητές του ιδρύματος. 
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Οι κατ΄εξουσιοδότηση, παρεχόμενες, αυξημένου κύρους και αποφασιστικής σημασίας, 

αρμοδιότητες του Συμβουλίου, όπως αυτές αναλύονται στην παράγραφο 10 του ιδίου 

άρθρου, εγείρουν ζητήματα αντισυνταγματικότητας, εξαιτίας κυρίως της έλλειψης 

αυτοδιοικητικής  νομιμοποίησης των εξωτερικών μελών του. 

     Για παραβίαση των ίδιων συνταγματικών διατάξεων ενέχονται και οι διατάξεις του 

άρθρου 9, που αφορούν την εκλογή Κοσμήτορα, η οποία πραγματοποιείται μόνον από τα 

μέλη του Συμβουλίου του Ιδρύματος, καταργώντας το αυτοδιοίκητο στο επίπεδο της Σχολής, 

ενώ παράλληλα διαπιστώνεται συγκέντρωση σοβαρών αρμοδιοτήτων στο μονοπρόσωπο αυτό 

όργανο, με έλλειψη εκπροσώπησης.150 

     Το Υπουργείο θεωρεί σκόπιμη την αλλαγή του τρόπου ανάδειξης της διοίκησης των 

ιδρυμάτων, καθώς το υφιστάμενο σύστημα, όπως αναφέρει,  είναι αγκιστρωμένο σε 

παρωχημένες δομές, δημιουργεί εξαρτήσεις και αδράνειες, ευνοεί την εκπαιδευτική και 

ερευνητική εσωστρέφεια ενώ δεν αποτρέπει φαινόμενα κομματισμού και ευνοιοκρατίας.151 

Εξάλλου, επικαλούμενο απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας152, θεωρεί ότι η οργάνωση 

των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων είναι θέμα κοινού και όχι συντακτικού νομοθέτη, 

αρκεί ο νόμος να σέβεται τις συνταγματικές αρχές της δωρεάν παιδείας, της ακαδημαϊκής 

ελευθερίας και το δημόσιο χαρακτήρα της ανώτατης εκπαίδευσης. 

      Οι αλλαγές που επιχειρούνται στην εσωτερική διάρθρωση των Α.Ε.Ι. και την 

αναδιοργάνωση Σχολής-Τμήματος (άρθρα9-10),  κατηγορούνται ότι παραβιάζουν τη 

συνταγματική επιταγή της πλήρους αυτοδιοίκησης στο επίπεδο των επιμέρους σχηματισμών 

του,153καθώς ανατρέπεται η υπάρχουσα οργανωτική δομή των Σχολών και των Τμημάτων. Η 

Σχολή δεν διακρίνεται σε Τμήματα αλλά σε Προγράμματα Σπουδών, με όργανα τους τον 

Διευθυντή του Προγράμματος Σπουδών και τη Συνέλευση, ενώ καταργείται το Διοικητικό 

Συμβούλιο. Καταργείται επίσης και ο Τομέας και συνακόλουθα και τα όργανα διοίκησής του 

(Γενική Συνέλευση, Διευθυντής), οι δε σχετικές αρμοδιότητες μεταφέρονται στη Συνέλευση 

του Προγράμματος Σπουδών. 

Το Τμήμα παραμένει μόνο εκπαιδευτική μονάδα. 

      Το Υπουργείο θεωρεί, ότι η διάκριση διοικητικών και  ακαδημαϊκών αρμοδιοτήτων στα 

όργανα της Σχολής και του Τμήματος, όπως και στα αντίστοιχα του ιδρύματος, θα περιορίσει 

                                                   
150 . Η σχετική διάταξη του άρθρου 9 τροποποιήθηκε με το νόμο 4076/2012 ορίζοντας ότι «Ο 

Κοσμήτορας εκλέγεται από τους Καθηγητές και τους υπηρετούντες λέκτορες του Σχολής…» 
151 . Βλ. σχετικά. Αιτιολογική έκθεση στο σχέδιο νόμου «Δομή, Λειτουργία, Διασφάλιση της Ποιότητας 

των Σπουδών και Διεθνοποίηση των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων». 
152 . Σ.τ.Ε. 32/1990 
153 . Κ.Χρυσόγονος, Γνωμοδότηση προς το Προεδρείο της Συνόδου των Πρυτάνεων, Θεσσαλονίκη, 

11.7.2011. Επίσης σχετική γνωμοδότηση προς τη Σύνοδο Πρυτάνεων του Χ. Ανθόπουλου. 
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τις εξαρτήσεις της διοίκησης από αυτούς που καλείται να διοικήσει, ενισχύοντας την 

αποτελεσματικότητα στις διαδικασίες λήψης των αποφάσεων και εν τέλει στην μεγαλύτερη 

δυνατή διασφάλιση της συνταγματικής αποστολής των Α.Ε.Ι.154 

     Τέλος, οι διατάξεις του ΣΤ΄ Κεφαλαίου, καθώς και οι μεταβατικές ρυθμίσεις του άρθρου 

77, αναφέρονται στον τρόπο εκλογής, εξέλιξης και αξιολόγησης των μελών Δ.Ε.Π. 

Προβλήματα συνταγματικότητας εγείρονται από την απαγόρευση διορισμού μέλους Δ.Ε.Π., 

οποιασδήποτε βαθμίδας, στο ίδρυμα όπου ο υποψήφιος εκπόνησε τις σπουδές του ή το 

διδακτορικό του κατά την τελευταία τριετία, παραβιάζοντας την αρχή της ισότητας( άρθρο 4 

παρ.1 Συντ.), της αναλογικότητας (άρθρο 25 παρ.1 Συντ.), καθώς και τις αρχές της αξίας του 

ανθρώπου (άρθρο 2 παρ.1 Συντ.) και της ελεύθερης ανάπτυξης της προσωπικότητας (άρθρο 5 

παρ.1 Συντ.).155  

     Επίσης, οι διατάξεις του άρθρου 21, οι οποίες αναφέρονται στην ανά πενταετία 

αξιολόγηση των καθηγητών και αναπληρωτών καθηγητών, θεωρήθηκαν αόριστες, ερχόμενες 

σε αντίθεση προς το άρθρο 16 παρ. 1Συντ., ενώ η ανάθεση και πειθαρχικών εξουσιών στις 

επιτροπές αξιολόγησης προσκρούει στο άρθρο 16 παρ.5 Συντ. Τέλος, η παρεχόμενη, στον 

Οργανισμό του ιδρύματος, εξουσιοδότηση ρύθμισης των ειδικών προσόντων και των 

προϋποθέσεων επιλογής και εξέλιξης των καθηγητών του Ιδρύματος, αντιτίθεται στο άρθρο 

43 παρ.2 Συντ., καθόσον δεν αναφέρεται σε ειδικό, τεχνικό ή λεπτομερειακό θέμα, ενώ 

«αποσυντίθεται»,156 όπως χαρακτηριστικά ελέχθη, η ίδια η έννοια του καθηγητή Α.Ε.Ι., 

διασπώμενη δυνητικά σε τόσες επιμέρους εκδοχές, όσα είναι και τα Α.Ε.Ι. της χώρας. 

     Το Υπουργείο θεωρεί ότι ο περιορισμός των βαθμίδων σε τρεις αποσκοπεί στην 

εναρμόνιση με τις διεθνείς πρακτικές, οι περιορισμοί διορισμού, μεταξύ άλλων, θα 

διασφαλίσουν στα Α.Ε.Ι. καθηγητές με πλούσια και διαφορετική ακαδημαϊκή εμπειρία, ενώ 

με τη νέα σύνθεση των εκλεκτορικών σωμάτων επιδιώκεται η διασφάλιση της αξιοκρατίας, 

της αντικειμενικότητας και αμεροληψίας κατά την εκλογή και εξέλιξη των μελών Δ.Ε.Π. 

Τέλος στόχος της αξιολόγησης των καθηγητών, σύμφωνα με το Υπουργείο, είναι η εμπέδωση 

ενός ισχυρού καθημερινού πολιτισμού ποιότητας στη λειτουργία των Α.Ε.Ι. 

Κριτική και Συμπεράσματα 
Από την ανάλυση, που προηγήθηκε, συμπεραίνεται, ότι η σωματειακή δομή του 

πανεπιστημίου,157 θεμελιώνεται τόσο στον αυτοδιοικούμενο χαρακτήρα, όσο και στην 

                                                   
154. Βλ. σχετικά Αιτιολογική έκθεση στο σχέδιο νόμου «Δομή, Λειτουργία, Διασφάλιση της Ποιότητας 

των σπουδών και Διεθνοποίηση των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων». 
155 . Βλ. σχετικά Γνωμοδότησεις Κ.Χρυσόγονου και Γ.Γεραπετρίτη-Σ.Βλαχόπουλου. 
156 .Κ.Χρυσόγονου, Γνωμοδότηση προς τη Σύνοδο των Πρυτάνεων Α.Ε.Ι., 22.8.2011. 
157 .Βλ. σχετικά Π. Παυλόπουλου, Η νομική φύση των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, Γνμδ, ΤοΣ 

1990, σελ.445-453. Επίσης του ιδίου, Η συνταγματική κατοχύρωση της αυτοδιοίκησης των Α.Ε.Ι., 
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ακαδημαϊκή ελευθερία, ενώ η οικονομική του εξάρτηση από το κράτος του προσδίδει και 

στοιχεία ιδρύματος.158 

Θεωρώντας επικρατέστερη την άποψη της συνύπαρξης σωματειακών και ιδρυματικών 

στοιχείων στη δομή των Α.Ε.Ι., και λαμβάνοντας υπόψη την σταθερά θέση της νομολογίας, 

ότι η θέσπιση των κανόνων οργάνωσης και λειτουργίας των πανεπιστημίων ανήκει στην 

αρμοδιότητα του νόμου ή της κατ’ εξουσιοδότηση αυτού νομοθετούσας Διοίκησης,159 ο 

νομοθέτης θεσπίζοντας τους κανόνες οργάνωσης και λειτουργίας των Α.Ε.Ι. δεσμεύεται από 

τις συνταγματικές επιταγές του άρθρου 16. 

Επομένως το οργανωτικό σχήμα διοίκησης των Α.Ε.Ι. και των ακαδημαϊκών μονάδων που τα 

συγκροτούν, το ορίζει ελευθέρως ο κοινός νομοθέτης, κατ’ αναφορά όμως πάντα προς το 

συνταγματικό πλαίσιο που διέπει τα Α.Ε.Ι. 

Από την ψήφιση του πρώτου νόμου-πλαισίου (1268/1982), αλλά και σε όλες τις μετέπειτα  

τροποποιήσεις του, το οργανωτικό σχήμα διοίκησης των Α.Ε.Ι. και των ακαδημαϊκών 

μονάδων που τα συγκροτούν δεν άλλαξε, παραμένοντας όπως χαρακτηριστικά το αναφέρει η 

νομολογία «το πανεπιστήμιο των ομάδων».160 

Ο νόμος 4009/2011, θεωρεί, όπως αναφέρεται στην αιτιολογική του έκθεση, ότι το πρότυπο 

του συγκεκριμένου νόμου έχει εξαντλήσει τη δυναμική του και χρειάζεται ριζική 

μεταρρύθμιση, με στόχο τη συγκρότηση ισχυρών αυτοδιοικούμενων ιδρυμάτων, ενώ 

παραλλήλως φιλοδοξεί να απαλλάξει τα Α.Ε.Ι. από τις υπάρχουσες  

παθογένειες και να ενισχύσει τις ακαδημαϊκές και αναπτυξιακές επιδόσεις του. 

Η προηγηθείσα ανάλυση των συνταγματικών ρυθμίσεων και οι διαχρονικά σταθερές θέσεις 

της νομολογίας, καταδεικνύουν συνταγματικές αδυναμίες και προβλήματα συμβατότητας του 

νέου νόμου, κυρίως με το άρθρο 16 του Συντάγματος, τα οποία θα τύχουν δικαστικής 

εκτίμησης και ερμηνείας, καθώς υπάρχουν ήδη σχετικές προσφυγές. 

Ειδικότερα: 

Το Συμβούλιο του Ιδρύματος, είναι ο θεσμός που δέχτηκε την μεγαλύτερη κριτική, εξαιτίας, 

κυρίως, της συμμετοχής των εξωτερικών μελών. Λαμβάνοντας υπόψη, (α) ότι στο Συμβούλιο 

                                                                                                                                                  
εφημερίδα Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία, 24 Ιουλίου 2011. Για την σωματειακού χαρακτήρα 
υπόσταση των Α.Ε.Ι.  βλ. Κ.Ρέμελη, Η χαμένη τιμή των Πανεπιστημίων, εφημερίδα Κυριακάτικη 
Ελευθεροτυπία, 24 Ιουλίου 2011. Αντίθετος ο Π.Δαγτόγλου ο οποίος αναφέρει « Κατά το 
Σύνταγμα το πανεπιστήμιο είναι κατά κύριο λόγο ένα ίδρυμα που παρέχει ορισμένες υπηρεσίες(…) 
και όχι, μια ένωση προσώπων με κοινά χαρακτηριστικά και συμφέροντα»,  Συνταγματικό Δίκαιο, 
ο.π. σελ. 683,   

158 . Π.Μαντζούφα, Ακαδημαϊκή ελευθερία, ο.π. σελ. 246 
159 . Ενδεικτικά Σ.τ.Ε. 1812/83, 2808/84, 4076/90. 
160 . Ενδεικτικά: 714/1989, 1853/1990 Ολομ., 1531/2002. 
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του Ιδρύματος συγκεντρώνονται οι πιο κρίσιμες αρμοδιότητες για όλα σχεδόν τα θέματα που 

αφορούν την επιστημονική, ερευνητική και εκπαιδευτική λειτουργία των ΑΕΙ,  (β) τις 

συνταγματικές διατάξεις της πλήρους αυτοδιοίκησης των Α.Ε.Ι., όπως αυτές αναλύθηκαν (γ) 

τις σχετικές αποφάσεις της νομολογίας,161 αλλά και (δ) την απόφαση 32/2009 του Σ.τ.Ε, από 

την οποία αντλείται επί του αντιθέτου σχετικό επιχείρημα, φαίνεται ότι η ρύθμιση αποκλίνει 

από τα όρια της συνταγματικής νομιμότητας, ακόμα και με έναν ευρύ αναπροσδιορισμό της. 

Σχετικοποιώντας δηλαδή, περαιτέρω την αρχή της πλήρους αυτοδιοίκησης των Α.Ε.Ι., όπως 

αυτή αρχικώς προσδιορίσθηκε στην απόφαση 2786/1984 και επεκτείνοντας τα όρια που η 

απόφαση 32/2009 θέτει για τη συμμετοχή των εξωτερικών μελών και πέραν της 

πανεπιστημιακής κοινότητας ενδεχομένως να βρει νομικό έρεισμα και η ρύθμιση για τη 

συμμετοχή των εξωτερικών μελών στο Συμβούλιο του Ιδρύματος.  

Δεν βρίσκει επίσης εξήγηση στην αιτιολογική έκθεση του νομοσχεδίου, η διακριτική, υπέρ 

των συνταξιούχων καθηγητών άλλου Α.Ε.Ι. και των εν ενεργεία καθηγητών της αλλοδαπής, 

μεταχείριση. Χωρίς να αμφισβητείται, ότι τα πολυμελή συλλογικά και αντιπροσωπευτικά 

όργανα Διοίκησης των Α.Ε.Ι. λειτούργησαν πάντα αποτελεσματικά, η οπτική του ζητήματος 

θα ήταν διαφορετική, αν το Συμβούλιο είχε μόνο γνωμοδοτικές-διαχειριστικές αρμοδιότητες 

ή εποπτικό χαρακτήρα και μειοψηφούσαν τα εξωτερικά μέλη. 

Το θέμα φαίνεται ότι  θα κριθεί δικαστικά. 

     Στα θέματα εκλογής, εξέλιξης και υπηρεσιακής κατάστασης των μελών Δ.Ε.Π., που ο 

νόμος παρέχει εξουσιοδότηση ρύθμισης στον Οργανισμό του Ιδρύματος (άρθρο 5 παρ.2 

στοιχ.ε-ζ)  καθορίζονται μεταξύ άλλων « ε) τα ειδικά προσόντα και οι προϋποθέσεις επιλογής 

και εξέλιξης των καθηγητών του ιδρύματος, στ) η διαδικασία προκήρυξης θέσεων, επιλογής και 

διορισμού των καθηγητών του ιδρύματος, ζ) τα καθήκοντα, δικαιώματα και υποχρεώσεις των 

καθηγητών του ιδρύματος». Οι παραπάνω διατάξεις  σε συνδυασμό με αυτές του άρθρου 17 

παρ.1 και 3 όπου «οι πρόσθετες προϋποθέσεις και τα προσόντα για την κατάληψη θέσης 

καθηγητή καθορίζονται, ανάλογα με τη βαθμίδα, το γνωστικό αντικείμενο της θέσης και τις 

διδακτικές και ερευνητικές ανάγκες της Σχολής , από τον Οργανισμό του ιδρύματος», 

δημιουργούν για πρώτη φορά, από τη θέσπιση με το νόμο πλαίσιο του ενιαίου φορέα 

διδασκόντων, ρήξη στα ενιαία ανά καθηγητική βαθμίδα προσόντα. Οι συνέπειες της 

ρύθμισης είναι ιδιαιτέρως σοβαρές, καθώς θα απαιτούνται ανά Α.Ε.Ι. διαφορετικά προσόντα 

για την ίδια βαθμίδα, γεγονός που θα επιτρέψει την δημιουργία καθηγητών πολλαπλών 

                                                   
161. Σ.τ.Ε 2786/84, 32/2009. 
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ταχυτήτων. Πλήττεται επίσης η οργανική και λειτουργική αυτοτέλεια των μελών Δ.Ε.Π. 162 

και ανατρέπεται το σύστημα ακαδημαϊκής αξιολόγησής τους. 

     Τα προβλήματα αυτά ενδεχομένως να επιλύσει ή να αμβλύνει με θέσπιση, δεσμευτικών 

για όλους τους Οργανισμούς των Α.Ε.Ι., διατάξεων, ο Πρότυπος Οργανισμός των Α.Ε.Ι., ο 

οποίος θα εκδοθεί με Προεδρικό Διάταγμα, παρότι θα έχει προσωρινό χαρακτήρα. 

     Στις επιτροπές κρίσης για  επιλογή ή εξέλιξη των καθηγητών ορίζεται, ότι τουλάχιστον 

τρία από τα επτά μέλη της επιτροπής προέρχονται από το μητρώο εξωτερικών μελών, χωρίς 

να αποκλείεται η περαιτέρω επέκταση του αριθμού τους(άρθρο 19). 

     Για πρώτη φορά ο νόμος 3549/2007 θέσπισε ως υποχρεωτική τη συμμετοχή στα ειδικά 

εκλεκτορικά σώματα και μελών Δ.Ε.Π. από άλλα Α.Ε.Ι., ενώ ο νόμος 3848/2010 επεξέτεινε 

τη συμμετοχή και με μέλη Δ.Ε.Π. της αλλοδαπής. Το Συμβούλιο της Επικρατείας με την 

υπ΄αριθμ.32/2009 απόφασή του έκρινε, όσον αφορά τουλάχιστον  τις διατάξεις του Ν. 

3549/200, ότι η συμμετοχή των εξωτερικών εκλεκτόρων κινείται εντός των συνταγματικών 

πλαισίων της πλήρους αυτοδιοίκησης των Α.Ε.Ι., εφόσον, τα εξωτερικά μέλη τελούν εν 

μειοψηφία σε σχέση με τα μέλη Δ.Ε.Π. του οικείου Τμήματος και ότι η επιλογή των 

εξωτερικών μελών Δ.Ε.Π. γίνεται με κλήρωση και βάσει αντικειμενικών κριτηρίων και με 

απόφαση του οικείου τμήματος. Τέλος,  η απόφαση επισημαίνει, ότι οι εξωτερικοί 

εκλέκτορες καθίστανται δια της συμμετοχής τους στο ειδικό εκλεκτορικό σώμα, και για τον 

σκοπό για τον οποίο εξελέγησαν, μέλη του τμήματος που τα εξέλεξε. Εστιάζοντας στην 

προεκτεθείσα νομολογία και λαμβάνοντας υπόψη τη δυνατότητα να πλειοψηφούν στις ειδικές 

επιτροπές μέλη προερχόμενα από το μητρώο εξωτερικών μελών, δημιουργείται έντονος 

προβληματισμός, εάν, οι προτεινόμενες ρυθμίσεις, συνάδουν προς την αρχή της πλήρους 

αυτοδιοίκησης των Α.Ε.Ι. Επισημαίνεται επίσης, η διαφοροποίηση που επέρχεται, σε ό,τι 

αφορά το γνωστικό αντικείμενο της προκήρυξης, το οποίο καθορίζεται με βάση πλέον τις 

ανάγκες της Σχολής και το γνωστικό αντικείμενο του υποψηφίου, σε συνδυασμό με το 

συνολικό επιστημονικό και ερευνητικό του έργο(άρθρο 18 παρ.3). 

     Είναι, επίσης, σοβαροί οι περιορισμοί που εισάγονται με το άρθρο 18 παρ.5 για όσους 

επέλεξαν να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους στο ίδιο ίδρυμα ή να λάβουν το διδακτορικό 

τους δίπλωμα σε αυτό, καθώς φαίνεται ότι δεν συνάδουν με την αρχή της ισότητας (άρθρο4 

παρ.1 Σ) και της ελεύθερης ανάπτυξης της προσωπικότητας (άρθρο 5 παρ.1 Σ).  

                                                   
162 . Σ.τ.Ε. 2786/1984 Ολ. «…Είναι όμως υποχρεωμένος ο κοινός νομοθέτης να σεβαστεί την από το 

σύνταγμα απορρέουσα ιδιαίτερη οργανική και λειτουργική θέση των καθηγητών, ως δημοσίων 
λειτουργών που απολαύουν συγκεκριμένων εγγυήσεων προσωπικής και λειτουργικής 
ανεξαρτησίας…» 
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     Αμφισβητούνται, επίσης,  σοβαρά οι εξουσιοδοτήσεις, που παρέχει ο νόμος σε όργανα της 

Διοίκησης, πλην του Προέδρου της Δημοκρατίας, για έκδοση διοικητικών πράξεων με 

κανονιστικό περιεχόμενο, όπως αυτή του άρθρου 77 παρ.3, καθόσον η διαδικασία εκλογής ή 

εξέλιξης Καθηγητή δεν μπορεί, έστω και προσωρινά, να ρυθμίζεται από τη Σύγκλητο( άρθρο 

43 παρ.2 εδαφ.β Σ.), τα δε θέματα εκλογής και εξέλιξης των μελών Δ.Ε.Π., δύσκολα μπορεί 

να θεωρηθούν ως ειδικότερου, τεχνικού ή λεπτομερειακού χαρακτήρα. 

     Τέλος, αναφορικά με το θέμα του πανεπιστημιακού ασύλου, η κατάργησή του με το 

άρθρο 3 παρ.2, χαρακτηρίστηκε ως θεσμικά και συνταγματικά άτοπη. Θεωρείται, παρότι δεν 

υφίσταται ρητή συνταγματική κατοχύρωση του ασύλου, ότι η νομοθετική του ρύθμιση και η 

θετικοποίησή του με το άρθρο 2 του Ν.1268/82, το προστατεύουν συνταγματικά, ως 

απόρροια της πλήρους αυτοδιοίκησης των Α.Ε.Ι. αλλά και της ίδιας της ακαδημαϊκής 

ελευθερίας.163 Στην ίδια κατεύθυνση και η άποψη ότι το πανεπιστημιακό άσυλο συνιστά 

συμπληρωματικό συνταγματικό έθιμο, το οποίο δεν μπορεί να καταργήσει ο νόμος.164Ο 

διαχρονικά καταχρηστικός τρόπος εφαρμογής και επίκλησης του πανεπιστημιακού ασύλου, η 

ανεπαρκής προστασία του αλλά και η αδυναμία εκ μέρους των κρατικών οργάνων εφαρμογής 

της ισχύουσας νομοθεσίας, οδήγησε στην απόλυτη κατάργηση του θεσμού.  

Συμπερασματικά: 

Δεν αμφισβητείται ότι ο τριακονταετής κύκλος που διήνυσε ο νόμος 1268/1982 έκλεισε, 

έχοντας προσφέρει πολλά στην μεταπολιτευτική ανώτατη παιδεία, ενώ στα χρόνια 

λειτουργίας και εφαρμογής του αναδείχθηκαν αδυναμίες και σοβαρές παθογένειες του 

συστήματος, όπως πολιτικές παρεμβάσεις, κομματικοποίηση, διαφθορά. 

Η μεταρρύθμιση της ανώτατης παιδείας ήταν χρονικά και θεσμικά επιβεβλημένη. 

Ο νόμος 4009/2011 ψηφίστηκε και τέθηκε άμεσα σε εφαρμογή, φέροντας στη δυναμική του 

δύο διαφορετικά φορτία. Ένα θετικό, την υπερψήφισή του από τα 5/6 της Βουλής, και ένα 

αρνητικό τις έντονες αντιδράσεις τις ακαδημαϊκής κοινότητας, όπως αυτές εκφράστηκαν 

μέσα από τις ανακοινώσεις των Συνόδων των Πρυτάνεων. 

Το πρότυπο διοίκησης που εισάγει, αν και καινοτόμο για τον ελληνικό χώρο, βασίζεται σε 

διεθνώς δοκιμασμένα συστήματα. 

Η λογοδοσία, η διαφάνεια, η αξιολόγηση, η αριστεία, η διεπιστημονικότητα, η συνεργασία με 

Πανεπιστήμια του εξωτερικού, ανήκουν στα θετικά χαρακτηριστικά του νόμου. 

                                                   
163 . Κ.Χρυσόγονου, Ατομικά και Κοινωνικά Δικαιώματα, ο.π. σελ. 346 
164 .Α. Μανιτάκη, Ελληνικό Συνταγματικό Δίκαιο Ι, Θεσσαλονίκη, 2004, σελ.368-9. Επίσης Γ. 

Κατρούγκαλου, Jura sunt vigilantibus scripta. Το πανεπιστημιακό άσυλο και η αμφισβήτησή του, 
ΕφημΔΔ, Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2006, σελ.678 επ. 
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Επιβάλλεται να αποσαφηνιστούν σύντομα οι συνταγματικές αμφισβητήσεις, να 

αποκατασταθεί η ισορροπία ανάμεσα σε διοικητικά και ακαδημαϊκά όργανα, προκειμένου να 

λειτουργήσουν οι μεταβατικές διατάξεις, καθώς πολλοί Πρυτάνεις, επικαλούμενοι κυρίως τη 

θεωρία και τη νομολογία165 προβαίνουν σε έλεγχο συνταγματικότητας του νόμου και  

αρνούνται την έκδοση διαπιστωτικών πράξεων για τη συγκρότηση επιτροπής ανάδειξης των 

μελών του πρώτου Συμβουλίου κάθε Α.Ε.Ι. (άρθρο 76 παρ.1). 

  

                                                   
165 . Ενδεικτικά Σ.τ.Ε. 1805/2008 
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ΜΕΡΟΣ ΙΙ: ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: Η Ανώτατη Παιδεία υπό το φως των 

Ελληνικών Συνταγμάτων 

Τα Ελληνικά Συντάγματα μέχρι την Μεταπολίτευση 
      Το Σύνταγμα κατέχει στην ελληνική έννομη τάξη την κορυφή στην ιεραρχία των 

κανόνων δικαίου.. Για τον όρο Σύνταγμα έχουν δοθεί διάφοροι ορισμοί. Ο καθηγητής Κ. 

Μαυριάς αναφέρει ότι «Σύνταγμα καλείται, κατ’ αρχήν αλλά όχι αποκλειστικά, το κείμενο 

που φέρει τον ομώνυμο τίτλο και περιέχει κανόνες οι οποίοι, κατ΄αντικείμενο, εμπίπτουν στο 

περιεχόμενο της έννοιας συνταγματικό δίκαιο, αλλά δεν ρυθμίζουν, κατ’ ανάγκη, όλους τους 

πολιτειακούς θεσμούς, εφόσον σχετικές ρυθμίσεις ανευρίσκονται και σε άλλα κείμενα υπό 

διαφορετική ονομασία αλλά και σε μη γραπτούς κανόνες δικαίου».166 Για τον ίδιο όρο ο 

καθηγητής Γ.Κασιμάτης επισημαίνει «…πως Σύνταγμα είναι και οι θεμελιώδεις αρχές του 

πολιτεύματος και πρώτα απ΄όλα τα βασικά στοιχεία της δημοκρατίας».167 Ενώ τέλος ο 

καθηγητής Δ.Τσάτσος προτείνει τον ορισμό: «σύνταγμα είναι η συγκεκεριμένη τάξη μιας 

πολιτείας, όπως τη συμπυκνώνουν και την καθορίζουν οι θεμελιώδεις κανόνες δικαίου, οι 

οποίοι αντιστοιχούν στη συνολική (ιστορική) πραγματικότητα ενός συγκεκριμένου 

κοινωνικού σχηματισμού».168 

      Στο μοναρχικό  Σύνταγμα του 1844 καταδεικνύεται, όπως γράφει ο καθηγητής Κ. 

Μαυριάς, η σχετική ή χαλαρή διάκριση των εξουσιών σύμφωνα με την οποία ο βασιλιάς 

συμμετέχει στην άσκηση της νομοθετικής εξουσίας άμεσα μεν με τη νομοθετική 

πρωτοβουλία και την κύρωση των νόμων, έμμεσα δε, διορίζοντας ελεύθερα τα μέλη της 

γερουσίας και διαλύοντας τη Βουλή.169 Στο Σύνταγμα αυτό γίνεται  μνεία πρώτη φορά για 

ανωτέρα εκπαίδευση και ρυθμίζεται συνταγματικά για πρώτη φορά η ιδιωτική εκπαίδευση. 

      Το άρθρο 11 του Κεφαλαίου «Περί Δημοσίου Δικαίου των Ελλήνων» αναφέρει : « Η 

ανωτέρα εκπαίδευσις ενεργείται δαπάνη του Κράτους εις δε την δημοτική συντρέχει και το 

Κράτος κατά το μέτρο της ανάγκης των δήμων. Έκαστος έχει το δικαίωμα να συσταίνη 

εκπαιδευτικά καταστήματα, συμμορφούμενος με τους Νόμους του Κράτους».170 Αξίζει να 

αναφερθεί ότι στις συζητήσεις για την ψήφιση των διατάξεων του σχεδίου συντάγματος που 

                                                   
166 Κ.Μαυριάς, Συνταγματικό Δίκαιο, ο.π. σελ.178-179 
167 Γ.Κασιμάτης, Συνταγματικό Δίκαιο ΙΙ. Οι λειτουργίες του κράτους, τεύχος α΄σελ. 164. 
168 Δ,Τσάτσος, Συνταγματικό Δίκαιο, Επιτομή Ι,α,εκδόσεις Α.Ν.σάκκουλα, Αθήνα-Κομοτηνή, 1982, 

τρίτη έκδοση, σελ. 35. 
169 .Κ.Μαυριάς, Συνταγματικό Δίκαιο, ο.π. σελ.349. Επίσης Απ. Γέροντας, Το Ευρωπαϊκό οικονομικό 

Σύνταγμα, σε Σύνταγμα-Ελληνική Πολιτεία-Ευρωπαϊκή Συμπολιτεία. Αφιέρωμα στον Δημήτρη 
Τσάτσο, εκδόσεις Α.Ν.Σάκκουλα, Αθήνα-Κομοτηνή, 2004, σελ. 519 επ. 

170 .Βλ.Ηλ.Γ.Κυριακόπουλου, Τα Συντάγματα της Ελλάδος, ο.π., σελ.134. 
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προηγήθηκε του οριστικού κειμένου της 18ης Μαρτίου 1844 με τον όρο ανωτέρα νοείται η 

ανωτάτη ενώ προκύπτει σαφής ο διαχωρισμός μεταξύ δημοτικής και ανωτέρας εκπαίδευσης: 

« Η δημοτική εκπαίδευσις πρέπει να επιβλέπεται υπ’ αυτού του δήμου, όχι δε υπό δημοσίου 

υπαλλήλου. Όσον δια την ανωτάτην εκπαίδευσιν, αύτη πρέπει να ανατεθή εις την 

Κυβέρνησιν συντρεχόντων εις τούτο όλων των μερών του Κράτους. Η παιδεία είναι διττή, 

ανωτάτη, και δημοτική, η μεν πρώτη πρέπει να είναι βεβαίως ανατεθειμένη εις την 

Κυβέρνησιν…171 Στα ίδια πρακτικά απαντάται πρόταση αντιπροσώπευσης του 

Πανεπιστημίου στη Βουλή από ένα βουλευτή εκλεγμένο από τους καθηγητές του 

Πανεπιστημίου. 

     Το Σύνταγμα του 1864 το μακροβιότερο σύνταγμα στη συνταγματική ιστορία της 

Ελλάδος και ο κύριος άξονας των Συνταγμάτων του 1911 και 1952, περιέλαβε για την 

παιδεία στο άρθρο 16 του κειμένου του, αυτούσια τη διάταξη του Συντάγματος του 1844. Στο 

Σύνταγμα αυτό καθιερώνεται για πρώτη φορά η έννοια της λαϊκής κυριαρχίας ως θεμέλιο του 

πολιτεύματος, και εισάγεται η αρχή της «δεδηλωμένης» στο κοινοβουλευτικό σύστημα. Η 

νομοθετική εξουσία ασκείται από το βασιλιά και τη Βουλή, η εκτελεστική από το βασιλιά 

μέσω των υπουργών, ενώ στο όνομα του βασιλιά εκτελούνται όλες οι δικαστικές 

αποφάσεις.172 

     Την 1η Ιουνίου 1911 δημοσιεύεται στο υπ’ αριθμ, 127 φύλλο της Εφημερίδας της 

Κυβάρνησης το Σύνταγμα που ψηφίστηκε από την Β΄Αναθεωρητική Βουλή. Η διάκριση των 

εξουσιών παραμένει όμοια με αυτήν του προγενεστέρου  Συντάγματος. Το άρθρο 16 του 

Συντάγματος αναφέρεται στην εκπαίδευση ως εξής: «Η εκπαίδευσις, διατελούσα υπό την 

ανωτάτην εποπτείαν του Κράτους, ενεργείται δαπάνη αυτού. Η στοιχειώδης εκπαίδευσις 

είναι δι΄άπαντας υποχρεωτική, παρέχεται δε δωρεάν υπό του κράτους. Επιτρέπεται εις 

ιδιώτας και εις νομικά πρόσωπα η ίδρυσις ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων, λειτουργούντων κατά 

το Σύνταγμα και τους νόμους του Κράτους».173 Καθιερώνεται για πρώτη φορά η 

υποχρεωτική και δωρεάν στοιχειώδης εκπαίδευση. Η ανωτάτη καλύπτεται από τις διατάξεις 

του Συντάγματος του 1864, όπως αναφέρεται στα σχετικά πρακτικά: «Η τροπολογία του 

άρθρου 16 του Συντάγματος… επειδή το Σύνταγμα του 1864 ομιλεί μόνον περί της ανωτάτης 

εκπαιδεύσεως…δεν εθεώρησαν δε αναγκαίον να γίνη μνεία τις περί της ανωτάτης 

εκπαιδεύσεως, διότι ουδείς εσκέφθη ποτέ, ότι ήτο δυνατόν να καταργήση το Κράτος το 

                                                   
171 .Βουλή των Ελλήνων, Πρακτικά Συνελεύσεων 8-11-1843/18-3-1844, σελ.260-264. 
172 Κ.Μαυριάς, Συνταγματικό Δίκαιο, ο.π. σελ.349-350. Επίσης Ν.Αλιβιζάτος, Εισαγωγή στην ελληνική 

συνταγματική ιστορία, εκδόσεις Α.Ν. Σάκκουλα, Αθήνα-Κομοτηνή, 1981, σελ.64. 
173 . Βλ.Ηλ.Γ.Κυριακόπουλου,Τα Συντάγματα της Ελλάδος, ο.π., σελ.224. 
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πανεπιστήμιον και ν’αναθέση εις την ιδιωτικήν πρωτοβουλίαν την εκπλήρωσιν αυτής της 

υποχρεώσεως του Κράτους…»174 

       Η διάκριση των εξουσιών στο δημοκρατικό Σύνταγμα του 1927 διαφοροποιείται καθώς, 

η μεν νομοθετική εξουσία ασκείται αποκλειστικά από τη Βουλή και τη Γερουσία, ενώ η 

εκτελεστική από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας μέσω των υπευθύνων υπουργών.175 Το 

Σύνταγμα του 1927 για πρώτη φορά, με ερμηνευτική δήλωση στο άρθρο 5, καθιερώνει τον 

δικαστικό έλεγχο της συνταγματικότητας των νόμων ορίζοντας «…τα δικαστήρια 

υποχρεούται να μη εφαρμόζουν νόμον, ούτινος το περιεχόμενον αντίκειται προς το 

Σύνταγμα».176 Στο άρθρο 23 του Συντάγματος του 1927 δεν γίνεται καμία αναφορά για την 

ανώτατη εκπαίδευση: « Η εκπαίδευσις διατελεί υπό την ανωτάτην εποπτείαν του Κράτους 

και ενεργείται δαπάνη αυτού ή των οργανισμών της τοπικής αυτοδιοίκησης. Η στοιχειώδης 

εκπαίδευσις είναι δι’ όλους υποχρεωτική, παρέχεται δε δωρεάν υπό του Κράτους. Ο νόμος 

ορίζει δια την στοιχειώδη εκπαίδευσιν τα έτη της υποχρεωτικής φοιτήσεως, τα οποία δεν 

δύνανται να είναι ολογώτερα των εξ. Δια νόμου δύναται επίσης να καταστή υποχρεωτική η 

φοίτησις και εις σχολεία συμπληρωματικά των σχολείων της στοιχειώδους εκπαιδεύσεως 

μέχρι του 18ου έτους της ηλικίας. Επιτρέπεται εις ιδιώτας και νομικά πρόσωπα η ίδρυσις 

ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων, λειτουργούντων κατά το Σύνταγμα και τους νόμους του 

Κράτους».177              

      Το Σύνταγμα του 1952 μία ουσιαστικά αναθεώρηση του Συντάγματος 1864/1911 αν και 

θεωρήθηκε ως ένα φιλελεύθερο Σύνταγμα, κρίθηκε γενικά ως «συντηρητικό και 

ασυγχρόνιστο».178 Με νωπές τις μνήμες της γερμανικής κατοχής, των Δεκεμβριανών  και του 

εμφυλίου, το Σύνταγμα  ψηφίζεται την  1η Ιανουαρίου 1952, αφού προηγουμένως διαλύεται η 

Δ΄Αναθεωρητική Βουλή, δημιουργώντας προβλήματα ορθής συνταγματικής ψήφισης. Η 

διάκριση των εξουσιών επανέρχεται στο μοντέλο του Συντάγματος του 1864.  Το σχετικό για 

την παιδεία άρθρο 16 στην διάταξη για τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα ορίζει: «Τα 

ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα αυτοδιοικούνται υπό την εποπτείαν του Κράτους, οι δε 

                                                   
174 .Βουλή των Ελλήνων, Πρακτικά συζητήσεων Συντάγματος 1911, Συνελεύσεις 8/1/1911,2/5/1911, 

σελ.609,610. 
175 . Κ.Μαυριά, Συνταγματικό Δίκαιο, ο.π. σελ. 350. 
176 . Κ.Μαυριά, Συνταγματικό Δίκαιο, ο.π. σελ. 313-314. Ο ίδιος αναφέρει ότι «η εισαγωγή στην 

ελληνική έννομη τάξη του ελέγχου της συνταγματικότητας των νόμων είναι παλαιότερη και οφείλεται 
στη νομολογία και, συγκεκριμένα, στην υπ’ αριθμ.23/1897 απόφαση του Αρείου Πάγου, που 
διατύπωσε το δικαίωμα του δικαστή να μην εφαρμόζει στην υπόθεση που δικάζει, διάταξη νόμου που 
αντίκειται στο Σύνταγμα. Ερμηνεία που υιοθέτησε με την πρώτη απόφασή του, το 1929, και το 
Συμβούλιο της Επικρατείας». Για το ίδιο θέμα βλ. μελέτη Β.Σκουρή-Ευ.Βενιζέλου, Ο δικαστικός 
έλεγχος της συνταγματικότητας των νόμων, εκδ. Α.Ν.Σάκκουλα, Αθήνα-Κομοτηνή, 1985. 

177 . Ηλ.Κ. Κυριακόπουλου, Τα Συντάγματα της Ελλάδος, ο.π.σελ.374. 
178 .Βλ.Ν.Καλτσόγια-Τουρναβίτη, Προβληματική της Σύγχρονης Ελληνικής Συνταγματικής Ιστορίας 

1935-1975, Αθήνα 1981 σελ.155. Επίσης Γ.Δ.Δασκαλάκη, Η αναθεώρηση του Συντάγματος και το 
νόημα του Συντακτικού έργου,Αθήναι, 1950. 
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καθηγηταί τούτων είναι δημόσιοι υπάλληλοι». Θεωρείται σημαντική η καθιέρωση της 

αυτοδιοίκησης των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και η υπαγωγή τους στην ειδική ή 

καθ’ ύλην αυτοδιοίκηση.179 Τα ΑΕΙ αποκτούν δική τους νομική προσωπικότητα και 

ρυθμίζουν τις υποθέσεις τους με δικά τους όργανα. Οι καθηγητές των ΑΕΙ θεωρούνται 

δημόσιοι υπάλληλοι, όπως και οι λειτουργοί στοιχειώδους και μέσης εκπαίδευσης. Η 

σημασία της απορρέουσας από το παραπάνω άρθρο αυτοδιοίκησης, συνδυαζομένη με τη 

διάταξη του άρθρου 100 του ιδίου Συντάγματος, σχετικοποιείται σοβαρά, καθόσον σύμφωνα 

με το προαναφερθέν άρθρο «ο δημόσιος υπάλληλος οφείλει πίστιν και αφοσίωσιν εις την 

Πατρίδα και τα εθνικά ιδεώδη, είναι εκτελεστής της θελήσεως του Κράτους και υπηρετεί τον 

λαόν. Ιδεολογίαι σκοπούσαι την δια βιαίων μέσων ανατροπήν του υφισταμένου πολιτειακού 

ή κοινωνικού καθεστώτος αντίκειται απολύτως προς την ιδιότητα του δημοσίου υπαλλήλου». 

Η καθιέρωση της αυτοδιοίκησης θεωρήθηκε αναγκαία θεσμική εγγύηση για την υλοποίηση 

της ακαδημαϊκής ελευθερίας, καθόσον η τελευταία υλοποιείτο από την απορρέουσα από το 

άρθρο 21 του Συντάγματος του 1927 ακαδημαϊκής ελευθερίας.180 Για την διάσταση μεταξύ 

«ακαδημαϊκής ελευθερίας» και «καθηκόντων των δημοσίων υπαλλήλων», ο καθηγητής 

Μ.Στασινόπουλος γράφει: «είναι εντυπωσιακόν ότι… αφού εξέπλευσεν εις το ανοικτόν 

πέλαγος της ακαδημαϊκής ελευθερίας, το οποίο δεν γνωρίζει δεσμά, επαναπλέει αμέσως εις 

τον λιμένα των υπαλληλικών καθηκόντων και περιορισμών λιμένα γνώριμον και μάλλον 

κλειστόν, εις τον χώρον το οποίου είναι αναμφίβολον εάν δύναται να αναπετασθούν αι 

μεγάλαι πτέρυγες της έννοιας της ελευθερίας της τέχνης και της επιστήμης και της 

διδασκαλίας».181 Η διάταξη του άρθρου 16 έτυχε ερμηνείας και από το Συμβούλιο της 

Επικρατείας, το οποίο μεταξύ άλλων αναφέρει ότι η άσκηση της διοίκησης των ΑΕΙ γίνεται 

αποκλειστικά από τους καθηγητές τους. Οι φοιτητές δεν θεωρούνται συμμετέχοντες στην 

εκπαιδευτική διαδικασία παρά μόνον χρήστες. 

     Στις 15 Νοεμβρίου 1968 δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως το νέο 

Σύνταγμα της χώρας, αφού προηγουμένως έχει ανατραπεί με πραξικόπημα η νόμιμη 

κυβέρνηση και έχει τεθεί σε εφαρμογή  με το υπ’ αριθμ. 280 Β.Δ. της 21.4.1967(ΦΕΚ 

58/Α/21.4.67) ο νόμος  «περί καταστάσεως πολιορκίας» ακολούθησε η έκδοση Συντακτικών 

Πράξεων.182 Με την Α΄Συντακτική Πράξη της 5-5-1967 «περί ασκήσεως της συνταγματικής 

και νομοθετικής εξουσίας και τροποποιήσεως του Συντάγματος» το Υπουργικό Συμβούλιο 

«περιεβλήθη άπασαν την εξουσίαν». Η Ε΄Συντακτική Πράξη της 9/14-6-1967 που αφορούσε 

την «εξυγίανση και αποκατάσταση της ευρυθμίας» των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων 
                                                   
179 . Βλ.Ε.Π.Σπηλιωτόπουλου,Εγχειρίδιον Διοικητικού Δικαίου, εκδ. Α.Ν.Σάκκουλα, Αθήνα, 1982. 
180. .Μ.Στασινόπουλου, Η ελευθερία γνώμης των καθηγητών των ανωτάτων σχολών (Ακαδημαϊκή 

ελευθερία) σε επιστημονική επετηρίδα Παντείου, τομ. 3ος,Αθήναι, 1957. 
181 Μ.Στασινόπουλου, Η ελευθερία γνώμης των καθηγητών των ανωτάτων σχολών, ο.π. σελ.149. 
182 . Για το θέμα των Συντακτικών Πράξεων βλ. Α.Δερβιτσιώτη, Σημειώσεις Συνταγματικού Δικαίου, 

ο.π. σελ.46-47. 
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άνοιξε τον δρόμο για εκτεταμένες διώξεις ακαδημαϊκών δασκάλων, ενώ η ΙΑ/1967 καθόριζε 

την διαδικασία εκλογής καθηγητών Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, παραπέμποντας 

στο Ν.5343/1932 «περί Οργανισμού του Πανεπιστημίου Αθηνών».183 Η Συντακτική Πράξη 

της 1ης Ιουνίου 1973 «περί εγκαθιδρύσεως πολιτεύματος Κοινοβουλευτικής Δημοκρατίας, 

τροποποιήσεως του Συντάγματος και διενέργειας δημοψηφίσματος» οδηγεί σε ανατροπή του 

ίδιου του Συντάγματος του 1968  αφού προηγήθηκε η ρήξη του καθεστώτος με τον 

αυτοεξόριστο βασιλέα Κωνσταντίνο. Το έργο της αναθεώρησης αναλαμβάνει και πάλι το 

παντοδύναμο Υπουργικό Συμβούλιο και με το δημοψήφισμα της 29ης Ιουλίου 1973 

εγκρίνεται από το λαό. Το Σύνταγμα του 1973 δεν θεωρείται αναθεωρημένο Σύνταγμα  

καθώς τροποποιήθηκαν όλες οι θεμελιώδεις διατάξεις που αφορούσαν τη μορφή του 

πολιτεύματος ενώ δεν τηρήθηκε και η σχετική διαδικασία του άρθρου 137 του Συντάγματος 

του 1968. Μία νέα αναθεώρηση του Συντάγματος εξαγγέλλεται  μετά την κατάρρευση του 

καθεστώτος από τους διαδόχους του Γ.Παπαδόπουλου, και ενώ είναι σε εξέλιξη  τα γεγονότα 

του Πολυτεχνείου της 17ης Νοεμβρίου 1973.184 

     Το Σύνταγμα του 1968/1973  στην παρ.1 του άρθρου 17 αναφέρει: «Η παιδεία τελεί υπό 

την ανωτάτην εποπτείαν του Κράτους, παρέχεται δαπάναις αυτού σκοπεί δε και εις την 

ηθικήν και πνευματικήν αγωγήν και την ανάπτυξιν της εθνικής συνειδήσεως των νέων επί τη 

βάσει των αξιών του ελληνικού και χριστιανικού πολιτισμού». Με την παραπάνω διάταξη οι 

σκοποί της παιδείας επεκτείνονται και περιλαμβάνουν και την ανωτάτη εκπαίδευση. Η 

παράγραφος που αναφέρεται στην ανώτατη εκπαίδευση είναι η τέταρτη η οποία ορίζει: «Τα 

ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα είναι αυτοδιοικούμενα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, 

λειτουργούν υπό την εποπτείαν του Κράτους και ενισχύονται οικονομικώς υπ’ αυτού. Οι 

καθηγητές των είναι δημόσιοι υπάλληλοι. Αι αρχαί των εκλέγονται παρά των τακτικών 

καθηγητών αυτών. Την κρατικήν εποπτείαν επί των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων 

ασκεί ο Υπουργός Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων δια Κυβερνητικού Επιτρόπου ως 

νόμος ορίζει». Η αυτοδιοίκηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων θεωρητικά και 

τυπικά διατηρείται, ίσως μάλιστα να ενισχύεται με την προσθήκη ότι «αι αρχαί των 

εκλέγονται παρά των τακτικών καθηγητών», αναιρείται όμως πλήρως με τον θεσμό του 

Κυβερνητικού Επιτρόπου για την άσκηση της σχετικής εποπτείας του Υπουργού Παιδείας.185 

Κατά τις συζητήσεις ο θεσμός του «Κυβερνητικού Επιτρόπου» θεωρήθηκε «απαράδεκτος», 

τελικά όμως διατηρήθηκε καθώς επικράτησε η άποψη ότι «η αυτοτέλεια επαρκέστατα 

κατοχυρούται πρώτον δια της απολύτου αρμοδιότητος των Σχολών εις την επιλογήν του 

                                                   
183 .Διαρκής Κώδιξ Νομοθεσίας, Π.Κ.Ραπτάρχη, ο.π. τ.31, 21-22 σελ.50. 
184. Βλ.Ν.Κατσόγια-Τουρναβίτη, Προβληματική της Σύγχρονης ελληνικής Συνταγματικής Ιστορίας, ο.π. 

σελ. 196 επ. 
185 .Βλ.Πρακτικά Συζητήσεων επί του Συντάγματος 1968. Προεδρία Γεωργίου Παπαδοπούλου, Αθήναι 

Νοέμβριος 1971, σελ.102 επ. 
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διδκατικού προσωπικού….και δεν θίγεται από την ύπαρξη Κυβερνητικού Επιτρόπου.186 

Τέλος η διάταξη διατηρεί την δημοσιοϋπαλληλική ιδιότητα των καθηγητών, η οποία αποκτά 

απολύτως αυταρχικό χαρακτήρα συνδυαζομένη με το άρθρο 123 παρ.2 το οποίο ορίζει: « Η 

ιδιότης των …υπαλλήλων αντίκειται απολύτως προς ιδεολογίας σκοπούσας την ανατροπήν ή 

την υπονόμευσιν του υφισταμένου πολιτειακού ή κοινωνικού καθεστώτος ή συνδεομένας 

προς τας αρχάς και τα προγράμματα κομμάτων διαλυθέντων και τεθέντων εκτός νόμου».187  

  

                                                   
186 . Βλ. Πρακτικά Συζητήσεων επί του Συντάγματος, ο.π. σελ.123. 
187 Βλ.σχετικά για το θέμα Δ.Κ. Ψαρρού, Η αναθεώρηση του Συντάγματος, Πολιτική ανάλυση και 

νομική ερμηνεία εν συγκρίσει προς το προϊσχύον Σύνταγμα 1864-1911-1952, Αθήναι, 1969, σελ 223 
και επ. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: Η αποκατάσταση της Δημοκρατίας και η 

ψήφιση του νέου Συντάγματος 
      Την 1η Αυγούστου 1974 εκδίδεται η Α΄Συντακτική Πράξη «περί αποκαταστάσεως της 

δημοκρατικής νομιμότητας και ρυθμίσεως  θεμάτων του δημοσίου βίου μέχρι του οριστικού 

καθορισμού του πολιτεύματος και της καταρτίσεως νέου Συντάγματος της χώρας», και 

επανήλθε σε ισχύ το Σύνταγμα του 1952.188 Η 3η Συντακτική πράξη της 3-9-1974 που εκδίδει 

η Κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας «περί αποκαταστάσεως της νομιμότητας εις τα Ανώτατα 

Εκπαιδευτικά Ιδρύματα», επαναφέρει αυτοδικαίως στην υπηρεσία όσους καθηγητές, 

υφηγητές ή κατώτερο διδακτικό προσωπικό απομακρύνθηκαν από τη θέση τους μετά την 21-

4-1967 και μέχρι 23-7-1974, κατ’ εφαρμογή Συντακτικών Πράξεων ή κατόπιν αποφάσεων 

εκτάκτων Στρατοδικείων ή πειθαρχικών αποφάσεων ή άλλων διοικητικών μέτρων, 

αποκαθιστώντας ηθικά όσους είχαν διωχθεί από τη δικτατορία.  Η παραπάνω Συντακτική 

Πράξη διατηρήθηκε σε ισχύ και με το άρθρο 111 του Συντάγματος του 1975.  Σχετική με 

τους καθηγητές των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και η Συντακτική Πράξη της 5-10-

1974 « περί εκλογής καθηγητών Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων εκ βουλευτών», με 

την οποία ορίσθηκε ότι τα καθήκοντα του καθηγητού δεν είναι ασυμβίβαστα προς το 

βουλευτικό αξίωμα, απλώς αναστέλλεται η άσκησή τους για όσο διάστημα υφίσταται η 

βουλευτική ιδιότητα. Ετσι καταργείται το κώλυμα που προέβλεπε το άρθρο 71 του 

Συντάγματος του 1952. Και αυτή η Συντακτική Πράξη διατηρείται σε ισχύ με το άρθρο 112 

παρ.2 του Συντάγματος του 1975.  Μία ακόμη Συντακτική Πράξη αυτή της 4-10-1974, 

ρυθμίζει τη διαδικασία θέσπισης νέου Συντάγματος και προσδιορίζει τη φύση της μέλλουσας 

Βουλής ως αναθεωρητικής με ευρεία αρμοδιότητα.189  Το νέο Σύνταγμα δημοσιεύθηκε στις 9 

Ιουνίου 1975  στο 111 φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και η ισχύς του άρχισε την 

11η Ιουνίου 1975, σύμφωνα με το ΙΒ΄Ψήφισμα της Ε’ Αναθεωρητικής Βουλής.190 Ο 

Πρόεδρος της Επιτροπής του Συντάγματος Κων. Τσάτσος στη συνεδρίαση της Ολομέλειας 

της Ε΄Αναθεωρητικής Βουλής  χαρακτηρίζει το νέο Σύνταγμα «… δημοκρατικόν, Σύνταγμα 

Κοινοβουλευτικής Δημοκρατίας, ένα Σύνταγμα φιλελεύθερον με λελογισμένην ηυξημένην 

την αρμοδιότητα της εκτελεστικής εξουσίας… Πρώτο όργανο της πολιτείας την οποία 

                                                   
188 .Για το περιεχόμενο και το κύρος της Συντακτικής αυτής Πράξης βλ. απόφαση 3700/1974 της 

Ολομέλειας του Σ.τ.Ε. Επίσης σχετική και η 683/1975 απόφαση της Ολομέλειας του Α.Π. 
189 . Βλ. Δ.Θ.Τσάτσου, Συνταγματικό Δίκαιο, τομ.Α΄Θεωρητικό Θεμέλιο, εκδ. Α.Ν.Σάκκουλα, Αθήνα-

Κομοτηνή, 1985, σελ. 133 και επ. Επίσης για τη νομική φύση της Βουλής βλ. Α.Μάνεση, Η Νομική 
φύση της Βουλής της 17 Νοεμβρίου 1974, σε Συνταγματική Θεωρία και Πράξη, εκδ.Α.Ν.Σάκκουλα, 
Αθήνα 1980 ,σελ 587 και επ. 

190 .Βλ.Γ.Ι.Καρέλλα, Συνταγματική Ιστορία της Ελλάδος, Αθήνα, 1975, σελ.214. 
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σήμερον θεμελιώνομεν είναι ο Λαός… Δεύτερον όργανον μετά τον Λαόν είναι η Βουλή των 

Ελλήνων».191  

     Το Σύνταγμα του 1975 χαρακτηρίζεται τυπικό με βασική συνέπεια αυτού του χαρακτήρα 

τον έλεγχο της συνταγματικότητας των νόμων. Χαρακτηρίζεται επίσης αυστηρό με ρητή 

απαγόρευση αναθεώρησης θεμελιωδών διατάξεών του και αυστηρά τυποποιημένη διαδικασία 

αναθεώρησής του.192 Με το Σύνταγμα του 1975 οι Οργανωτικές Βάσεις του Ελληνικού 

Πολιτεύματος,  όπως αναφέρει ο καθηγητής Κ. Μαυριάς, είναι: Η διάκριση των εξουσιών, η 

αντιπροσωπευτική αρχή, η κοινοβουλευτική αρχή, η δημοκρατική αρχή, η αρχή του 

κοινωνικού κράτους.193 

Τα δικαιώματα του άρθρου 16 και η εξ΄ αυτών απορρέουσα προστασία  
      Το άρθρο του Συντάγματος που αναφέρεται σε θέματα παιδείας είναι το 16, οι διατάξεις 

του οποίου δεν υπόκεινται σε αναστολή, σύμφωνα με το άρθρο 48 παρ.1 του Συντάγματος. 

Tο Σύνταγμα του 1975 με το άρθρο 16 καθιερώνει κλασικές ατομικές ελευθερίες, με 

αμυντικό κυρίως χαρακτήρα, που θεμελιώνουν έναντι της κρατικής εξουσίας αξίωση για 

αποχή. Tο δικαίωμα στη μόρφωση καθιερώνεται ως συνταγματικό δικαίωμα και 

περιβάλλεται με τις ανάλογες αυξημένες εγγυήσεις. Συγκρινόμενες με τα κλασικά ατομικά 

δικαιώματα αμυντικού χαρακτήρα, οι ελευθερίες του άρθρου 16 παρουσιάζουν μία 

σημαντική ιδιομορφία: H αποτελεσματική άσκησή τους προϋποθέτει την κρατική συνδρομή. 

Tη σχέση αυτή εκφράζει ήδη η πρώτη παράγραφος του άρθρου 16, όταν ορίζει ότι "η τέχνη 

και η επιστήμη, η έρευνα και η διδασκαλία είναι ελεύθερες· η ανάπτυξη και η προαγωγή τους 

αποτελεί υποχρέωση του Kράτους".194 Tο δεύτερο εδάφιο της  παραγράφου 1 του άρθρου 16 

του Συντάγματος   αναφέρεται ρητά στο θέμα της ακαδημαϊκής ελευθερίας, με μόνη 

δέσμευση το καθήκον υπακοής στο Σύνταγμα· "η ακαδημαϊκή ελευθερία και η ελευθερία της 

διδασκαλίας δεν απαλάσσουν από το καθήκον υπακοής στο Σύνταγμα". H έννοια της 

"υπακοής" είναι ευνοϊκότερη από την "πίστη" την οποία οφείλουν στο Σύνταγμα οι δημόσιοι 

υπάλληλοι (άρθρο 103 παρ.1), επειδή η υπακοή ανάγεται στην εξωτερική συμπεριφορά και 

                                                   
191 .Πρακτικά των Συνεδριάσεων της Βουλής επί των συζητήσεων του Συντάγματος 1975, Αθήναι, 

Αύγουστος 1975, σελ. 1089. 
192. Κ.Μαυριάς, Συνταγματικό Δίκαιο, ο.π. σελ. 313 και 329. 
193 .Κ. Μαυριάς, Συνταγματικό Δίκαιο, ο.π. σελ. 349-372. 
194.Bλ. A.Mάνεση,Συνταγματικά δικαιώματα-ατομικές ελευθερίες, εκδ. Σάκκουλα, Θεσσαλονίκη, 1981, 

σελ. 19. Για τις αντίστοιχες ρυθμίσεις άλλων Συνταγμάτων Ευρωπαϊκών χωρών βλ. 
Γ.Παπαδημητρίου, Ελευθερία της επιστήμης, σελ. 516-517. Μεταξύ αυτών το άρθρο 5 παρ. 3 του 
Θεμελιώδους Νόμου της Βόννης (1949), τα άρθρα 9 απρ.1 και 33παρ.1 του Ιταλικού Συντάγματος 
(1948), του άρθρου 20 παρ. 1β και 2 του Ισπανικού Συντάγματος (1978) και του άρθρου 77 παρ. 1 
και 2 του Πορτογαλικού Συντάγματος (1976). 
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συμμόρφωση του φορέα της ελευθερίας προς τις διατάξεις του Συντάγματος.195 Tο καθήκον 

υπακοής όμως δεν αποκλείει την άσκηση επιστημονικής κριτικής κατά μεμονωμένων, 

βασικών ή και θεμελιωδών διατάξεων του Συντάγματος. O φορέας της ακαδημαϊκής 

ελευθερίας μπορεί, χρησιμοποιώντας την επιστημονική μέθοδο, να αμφισβητήσει την 

ορθότητα των επιλογών του συνταγματικού νομοθέτη, δεν έχει όμως δικαίωμα να 

αμφισβητήσει τη δεσμευτικότητα αυτών των επιλογών. 196  Tα στοιχεία επομένως που 

συνθέτουν την έννοια της ακαδημαϊκής ελευθερίας είναι η επιστημονική έρευνα και η 

διδασκαλία. 

      Ως «έρευνα» κατά την έννοια του άρθρου 16 παρ. 1 του Συντάγματος ορίζονται « οι 

νοητικές και τεχνικές ενέργειες που αποσκοπούν, με συστηματικό και αποδεικτικό τρόπο, 

στην απόκτηση νέων γνώσεων».197 Ως «διδασκαλία» δε « η γνωστοποίηση και μεθοδική 

μετάδοση, με τεκμηριωμένο και παιδαγωγικό τρόπο, των πορισμάτων της έρευνας είτε 

προφορικά(σε μαθήματα, παραδόσεις, φροντιστήρια, ασκήσεις, διαλέξεις) είτε γραπτά(με 

συγγράμματα, διατριβές, μελέτες, σημειώσεις και άλλα δημοσιεύματα) ιδίως για την 

κατάρτιση νέων επιστημόνων».198 Η έρευνα μπορεί να διεξαχθεί είτε στα πλαίσια της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας ενός Α.Ε.Ι. είτε εκτός του οργανωμένου θεσμικού πλαισίου του 

πανεπιστημίου, με ίδιο όμως στόχο « την κατάκτηση της τέλειας, ακριβούς και 

ολοκληρωμένης γνώσης»199, και με την ίδια προστασία του άρθρου 16 παρ. 1 Σ. Η ειδοποιός 

διαφορά βρίσκεται στο διαφορετικό νομικό πλαίσιο λειτουργίας για τον ερευνητή.200 H 

επιστημονική έρευνα επιδιώκει την ανεύρεση και η διδασκαλία τη μετάδοση της 

επιστημονικής αλήθειας. Oι δύο αυτές εκφάνσεις της ακαδημαϊκής ελευθερίας συνδέονται 

στενά μεταξύ τους, καθώς η διδασκαλία στηρίζεται στην έρευνα, για να προσεγγίσει τη 
                                                   
195.A.Mάνεσης, H συνταγματική προστασία της ακαδημαϊκής ελευθερίας, Συνταγματική Θεωρία και 

πράξη, Θεσσλονίκη 1980, σελ.680 επ.   Eπίσης A.Tάχος, Θεμελιώδεις υποχρεώσεις των δημοσίων 
υπαλλήλων, Θεσσαλονίκη 1981, σελ. 75 επ.. 

196.A.Mάνεσης, Ακαδημαϊκή ελευθερία....ο.π. σελ. 685-686. 
197.Α.Μάνεσης, Ακαδημαϊκή ελευθερία…ο.π. σελ. 676 
198.Α.Μάνεσης, ο.π. 
199.Βλ.Ι.Μανωλεδάκη, Εισαγωγή στην επιστήμη, Θεσσαλονίκη, 1980, σελ. 18. Επίσης 

Γ.Παπαδημητρίου,Σύνταγμα και Ελευθερία της επιστήμης, Το Σ 1992, σελ. 519. Για τον 
συνταγματικό ορισμό της επιστήμης βλ. Π. Μαντζούφα, Ακαδημαϊκή ελευθερία σελ. 153-161. 
Επίσης Α.Chalmers,Τι είναι αυτό που το λέμε επιστήμη; Μια προσέγγιση της φύσης, του καθεστώτος 
και των μεθόδων της επιστήμης, μετάφραση Γ.Φουρτούνης, επιμ. Αρ. Μπαλτάς, Πανεπιστημιακές 
εκδόσεις Κρήτης, έκδ. δ ,́ Ηράκλειο, 2000, σελ. 262. 

200.Πρβλ. την απόφαση του Σ.τ.Ε. 1043/89, σύμφωνα με την οποία «…κάθε φυσικό και νομικό 
πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου…έχει δικαίωμα να επιδίδεται σε επιστημονική έρευνα, στους τομείς του 
ενδιαφέροντός του, και μάλιστα στη δραστηριότητά του αυτή πρέπει, κατά την έννοια της 
συνταγματικής διατάξεως, να έχει την αρωγή του κράτους. Ο κανόνας δε αυτός καθόλου δεν 
επηρεάζεται εκ του ότι τα ανώτατα εκπαιδευτική ιδρύματα, στα οποία η παράγραφος 5 του ίδιου 
άρθρου του Συντάγματος επιφυλάσσει την παροχή ανωτάτης εκπαιδεύσεως, εκτός από τη διδασκαλία, 
ασκούν, επίσης, και επιστημονική έρευνα. Γιατί, κατά τα προεκτεθέντα, ούτε η επιστημονική έρευνα 
περιορίζεται μόνο στα πανεπιστήμια, ούτε η ανάπτυξη και η υποστήριξή της είναι αποκλειστικό 
καθήκον του Κράτους. Απλώς το Κράτος ενισχύει την επιστημονική έρευνα από οποιοδήποτε φορέα 
(ιδιωτικό ή δημόσιο) και αν διεξάγεται αυτή». 
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γνώση, αλλά και η έρευνα προωθείται με τη διδασκαλία, η οποία τη βοηθεί να επαληθεύσει 

τη γνώση. Επομένως η άσκηση ερευνητικής δραστηριότητας, όπως αναφέρει ο καθηγητής 

Δ.Σκιαδάς, αποτελεί τόσο δικαίωμα όσο και υποχρέωση που ασκείται σε συνθήκες 

ακαδημαϊκής ελευθερίας.201  Mε τη ρητή κατοχύρωση της ακαδημαϊκής έρευνας και 

διδασκαλίας στο Σύνταγμα θεμελιώνεται αξίωση απέναντι στην κρατική εξουσία, και ιδίως 

απέναντι στο νομοθέτη και τη διοίκηση, να μην παρεμβαίνουν στη διαδικασία της κτήσης και 

της μετάδοσης των επιστημονικών γνώσεων, ούτε να περιορίζουν με προληπτικά ή 

κατασταλτικά μέτρα το περιεχόμενο της ακαδημαϊκής ελευθερίας.202 Φορείς της 

ακαδημαϊκής ελευθερίας είναι όλοι όσοι συμμετέχουν στη διαδικασία παραγωγής και 

μετάδοσης της γνώσης.  Tόσο οι διδάσκοντες όσο και οι διδασκόμενοι είναι φορείς της 

ακαδημαϊκής ελευθερίας. 

      Eπιχειρώντας μία σύγκριση με τα προηγούμενα συντάγματα203 και κυρίως με αυτό του 

1952, του οποίου το ισχύον είναι αναθεώρηση, βλέπουμε ουσιώδεις τροποποιήσεις στο θέμα 

της ακαδημαϊκής ελευθερίας. Στο σύνταγμα του 1952 η ακαδημαϊκή ελευθερία 

προστατευόταν από τις διατάξεις για την ελευθερία έκφρασης των στοχασμών του άρθρου 14 

του Συντάγματος.204 Για το θέμα της ακαδημαϊκής ελευθερίας, όπως παρουσιάζεται μέσα από 

το άρθρο 16 του Συντάγματος  ο καθηγητής A. Mάνεσης γράφει: "Σήμερα ύστερα από τη 

ρητή καθιέρωση στο Σύνταγμα του 1975, η προστασία της ακαδημαϊκής ελευθερίας είναι 

ευρύτερη από την προστασία της γενικότερης κοινής ελευθερίας έκφρασης και διάδοσης των 

στοχασμών, για την οποία προβλέπει το άρθρο 14. Διότι αυτή η τελευταία τελεί "υπό την 

επιφύλαξη του νόμου". Aντίθετα η ακαδημαϊκή ελευθερία προστατεύεται και απέναντι στη 

νομοθετική εξουσία. Aυτό σημαίνει ότι εκτός από τους περιορισμούς που θέτει το ίδιο το 

Σύνταγμα στο οικείο άρθρο 16-που προκύπτουν δηλαδή  από το "καθήκον υπακοής στο 

                                                   
201 .Αναλυτικά Δ.Σκιαδάς, Ειδικοί Λογαριασμοί Κονδυλίων Έρευνας, Θεσμοί Ανάπτυξης για τη 

σύγχρονη Ανώτατη Εκπαίδευση, εκδ. Ι.Σιδέρης, Ινστιτούτο Δημοκρατίας Κωνσταντίνος 
Καραμανλής, Αθήνα, 2007, σελ. 21. Ο ίδιος αναφέρει ότι ¨Η σπουδαιότητα της έρευνας στη 
λειτουργία των Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης είναι τόσο κρίσιμη που οδηγεί ακόμη και σε 
εξομοίωση της νομικής ή διοικητικής μεταχείρισης των ιδρυμάτων αυτών με τα Ερευνητικά Ιδρύματα 
και Κέντρα τα οποία προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία¨. 

202.Bλ.A.Mάνεση,  H συνταγματική προστασία ... ο.π. σελ. 676-677. Eπίσης  Δ.Kόρσο, H ελευθερία της 
τέχνης, της επιστημονικής ερεύνης και της διδασκαλίας κατά το σχέδιον του νέου Συντάματος,EΔΔ 
19(1975),σελ.117. Eπίσης  M. Στασινόπουλο, H ελευθερία γνώμης των καθηγητών των Aνωτάτων 
Σχολών (H ακαδημαϊκή ελευθερία), Nομικαί Mελέται, Aθήνα 1972,σελ. 9 επ.. 

203.To Σύνταγμα του 1927 στο άρθρο 21 όριζε: «Η τέχνη και η επιστήμη και η διδασκαλία αυτών είναι 
ελεύθεραι, διατελούν δε υπό την προστασίαν του Κράτους, το οποίον συμμετέχει εις την επιμέλειαν 
και την εξάπλωσιν αυτών». Η ρύθμιση αυτή του Συντάγματος του 1927 είναι περίπου η 
μεταγλώττιση του άρθρου 142 του Γερμανικού Συντάγματος της Βαϊμάρης (1919), βλ. 
σχετ.Π.Θηβαίου, Το νέον Δημοκρατικόν πολίτευμα της Γερμανικής Επικρατείας της 11 Αυγούστου 
1919, Λειψία 1922, σελ. 114. Σε σχόλιό του για τη διάταξη του άρθρου 142 ο Π.Θηβαίος αναφέρει: 
«Διάταξις, ήτις και αν δεν ανεγράφετο, ουδέν θα υπήρχε το κενόν, όπως και τεθείσα ουδέν 
προσθέτει». 

204.Bλ. σχετικά M.Στασινόπουλου, H Eλευθερία της γνώμης των καθηγητών των ανωτάτων Σχολών 
(Aκαδημαϊκή ελευθερία) ,...ο.π. σελ. 141 επ. 
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Σύνταγμα" από την ιδιότητα του "δημοσίου λειτουργού" και από την οργάνωση και 

λειτουργία των A.E.I. υπό την εποπτεία του κράτους- ο νόμος δεν μπορεί να επιβάλει άλλους 

προληπτικούς ή κατασταλτικούς περιορισμούς στο περιεχόμενο της επιστημονικής έρευνας 

και διδασκαλίας. 'Eτσι θα ήταν αντισυνταγματικός..."205 Bέβαια η ελευθερία αυτή 

σχετικοποιείται από την υποχρέωση υπακοής στο Σύνταγμα, η οποία όχι μόνον είναι σαφώς 

περισσότερο περιορισμένη απ' ότι στο κυβερνητικό σχέδιο που προέβλεπε "πίστη στο 

Σύνταγμα",206 διάταξη που απαλείφθηκε ύστερα από την αντίδραση που εκδηλώθηκε από 

τους αγορητές της μειοψηφίας. Kαι η σαφώς περισσότερο φιλελεύθερη αυτή διάταξη 

ενισχύεται και από άλλες θεσμικές εγγυήσεις του άρθρου 16 και κυρίως αυτές οι οποίες 

αναγορεύουν τους καθηγητές σε "δημόσιους λειτουργούς" και τις μεγαλύτερες εγγυήσεις για 

τη διασφάλιση της μονιμότητάς τους με τη δυνατότητα να παυθούν μόνον ύστερα από 

απόφαση ειδικού πειθαρχικού συμβουλίου και με τις ουσιαστικές προϋποθέσεις που 

προβλέπονται για τους δικαστικούς της παραγρ. 4 του άρθρου 88, δηλαδή εξαιτίας ποινικής 

καταδίκης ή για βαρύ πειθαρχικό παράπτωμα ή ασθένεια ή αναπηρία ή υπηρεσιακή 

ανεπάρκεια.207 Άλλωστε η υπακοή στο Σύνταγμα αποτελεί μια βασική ρήτρα του ελληνικού 

Συνταγματικού Δικαίου ρητά κατοχυρωμένη.  

  

                                                   
205.A. Mάνεση, H συνταγματική προστασία της ακαδημαϊκής ελευθερίας, Aνάτυπο "O πολίτης", Aθήνα, 

1977 σελ. 10-11. Για το θέμα των συνταγματικών επιφυλάξεων βλ. τη μονογραφία του A. Παντελή, 
Zητήματα συνταγματικών επιφυλάξεων, Aθήνα-Kομοτηνή 1984, σελ. 184 επ. Bλ. επίσης αγόρευση 
του γενικού εισηγητή πλειοψηφίας Δ.Nιάνια στη συνεδίαση της Oλομέλειας της E΄Aναθεωρητικής 
Bουλής OΘ/26.4.1975 σελ. 490 " O κανών τώρα με τον οποίον λειτουργεί η παιδεία είναι η 
ελευθερία, η απαραβίαστος ελευθερία του πνεύματος της ερεύνης και του διαλέγεσθαι. Θραύσατε την 
ελευθερίαν, δεσμεύατε τη ελευθερίαν, φιμώσατε την ερευνητικήν διάθεσιν και τον ορμητικό ανένδοτο 
λόγο και θα έχετε κοινωνία σκλάβων του πνεύματος, έτοιμη να δεχθεί την διάλυσίν της και την 
υποταγήν της" 

206.Για τη ρήτρα πίστεως βλ. M.Στασινόπουλου, Eλευθερία της γνώμης των καθηγητών των Aνωτάτων 
Σχολών ( Aκαδημαϊκή ελευθερία), ...ο.π. σελ. 155 επ. 

207.Για την έννοια "λειτουργοί" βλ.. A. Mάνεση, H συνταγματική προστασία της ακαδημαϊκής 
ελευθερίας, Aνάτυπο, ο.π. σελ. 20. Για την έννοια "δημοσίου υπαλλήλου " βλ. M.Στασινόπουλου, 
Eλευθερία της γνώμης...,ο.π. σελ. 142 και επ. Eπίσης βλ. Διδακτορική Διατριβή  K.Στεριάδου, H 
εξέλιξη των συνταγματικών ρυθμίσεων για θέματα ανώτατης εκπαίδευσης στην Eλλάδα από το 1821 
έως σήμερα, εκδ. Aντ.N.Σάκκουλα, Aθήνα-Kομοτηνή, 1993 σελ. 161-162. 
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ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ: ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: Διαδικασίες διαμόρφωσης και εφαρμογής 

της Ευρωπαϊκής Εκπαιδευτικής Πολιτικής 

1.1. Επισκόπηση της ευρωπαϊκής πορείας 
     Οι ρίζες της ευρωπαϊκής ενοποίησης, αναφέρουν κάποιοι συγγραφείς, εκτείνονται ως  τον 

Μεσαίωνα, όταν το φεουδαρχικό σύστημα άρχισε βαθμιαία να υποχωρεί και να δίνει τη θέση 

του στον πρώιμο σχηματισμό των εθνικών ανεξάρτητων κρατών.208  

     Χαρακτηριστικές είναι οι αναφορές του Δ. Τσάτσου για την εξέλιξη της ευρωπαϊκής ιδέας 

μέσα σε διάφορες μορφές μιας Συμπολιτείας.209 Ο  Γάλλος νομικός και φιλόσοφος Pierre 

Dubois προτείνει μέσα από το έργο του, στα 1305 ένα ευρωπαϊκό σύστημα ειρήνης, ενώ ο 

καθολικός φιλόσοφος Enea Silvio Piccolomini (1405-1464)–ο μετέπειτα Πάπας Πίος  ΙΙ-

αναζητεί με αγωνία μία ενιαία ηγεσία του χριστιανισμού για την Ευρώπη προκειμένου να 

αντιμετωπισθούν οι στρατιές των Τούρκων. Στα 1517 ο Ολλανδός ουμανιστής Erasmus von 

Rotterdam χαρακτηρίζει τον πόλεμο ως ΄μάστιγα της Ευρώπης΄ και ο Immanuel Kant το 1795 

μιλάει για μια ‘ευρωπαϊκή’, ‘μακροπρόθεσμη’, ‘δημοκρατική’,  ‘ομοσπονδία κρατών’. 

      Σημαντικά ήταν τα βήματα που έγιναν μεταξύ των δύο παγκοσμίων πολέμων. Ως πρώτο 

σημαντικό βήμα μπορεί να χαρακτηριστεί η ίδρυση της «Πανευρωπαϊκής Ένωσης» στα 1923 

από τον Αυστριακό ιδεολόγο Graf von Richard Nicolaus Coudenhove-Kalergi,  ο οποίος 

υποστήριξε την ανάγκη ίδρυσης μιας ευρωπαϊκής ομοσπονδίας προς την οποία σταδιακά τα 

ευρωπαϊκά κράτη θα εκχωρούσαν την κυριαρχία τους.210  

      Ένθερμοι υποστηρικτές του υπήρξαν οι Υπουργοί εξωτερικών της Γαλλίας και της 

Γερμανίας Aristide Briand και Gustav Stresemann.211  Ο πρώτος  αναλαμβάνει  το 1927 την 

προεδρία της Πανευρωπαϊκής Ένωσης  και συγκαλεί στη Βιέννη το Πρώτο Πανευρωπαϊκό 

Συνέδριο με θέμα την ευρωπαϊκή ενοποίηση.212 Όταν δύο χρόνια αργότερα ο Briand έγινε 

Πρωθυπουργός της Γαλλίας διατύπωσε αυτή την ιδέα σε 27 συνολικά αρχηγούς 

κυβερνήσεων, εκ των οποίων μόνον τέσσερις του απάντησαν θετικά, μεταξύ αυτών και ο Ελ. 

                                                   
208. Α.Φεργάδη-Τούντα, Η εξέλιξη της ιδέας της ευρωπαϊκής ενοποιήσεως, περ. Σύγχρονα Θέματα, 

τ.30, Αθήνα, 1987, σελ.46.   Επίσης Ι. Χασιώτης, Αναζητώντας την Ενότητα στην Πολυμορφία. Οι 
απαρχές της ευρωπαϊκής ενότητας από το τέλος του Μεσαίωνα έως τη Γαλλική Επανάσταση, εκδ. 
Παρατηρητής, Θεσσαλονίκη, 2002, σελ. 138. 

209. Αναλυτικά Δ.Θ.Τσάτσος, Ευρωπαϊκή Συμπολιτεία, Για μια Ευρωπαϊκή ένωση των Κρατών, των 
Λαών, των Πολιτών και του Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Πολιτισμού, εκδ. Α.Α. Λιβάνη, Αθήνα, 
2007, σελ.35-41.  

210. Σ.Παντίδης,-Γ.Πασιάς, Ευρωπαϊκή Διάσταση στην Εκπαίδευση, τόμος Α ,́εκδ.Gutenberg, Αθήνα, 
2003, σελ.68-69. 

211 . Αναλυτικά Δ.Θ.Τσάτσος, Ευρωπαϊκή Συμπολιτεία,  ο.π. σελ.41. 
212 . Σ.Παντίδης, .- Γ.Πασιάς, Ευρωπαϊκή Διάσταση στην Εκπαίδευση, ο.π. σελ.69. 
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Βενιζέλος από την πλευρά της Ελλάδας. 213Από τότε και  μέχρι την υπογραφή της Συνθήκης 

των Παρισίων (18 Απριλίου 1951) για τη δημιουργία της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα 

και Χάλυβα μεσολαβούν  το κίνημα των Φεντεραλιστών,  το Σύμφωνο των Βρυξελλών, η 

ίδρυση του Συμβουλίου της Ευρώπης, το όραμα του Jean Monnet και η Διακήρυξη του 

Robert Schumann. Η Πρόταση Schumann επέβλεπε αλλά και πέτυχε την οριστική 

συμφιλίωση Γαλλίας και Γερμανίας που διασφαλιζόταν με νομικές δεσμεύσεις.214  

     Η εγκαθίδρυση της ΕΚΑΧ θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική διότι: α) εγκαινίασε την αρχή 

της υπερεθνικότητας και νομιμοποίησε τη θεσμική της δομή (Συμβούλιο, Επιτροπή, 

Συνέλευση, Δικαστήριο) στη διαχείριση των συμφερόντων και β) καθόρισε έναν σαφή 

πολιτικό στόχο αυτόν της ευρωπαϊκής ενοποίησης, θεμελιώνοντας την πορεία της 

οικονομικής και πολιτικής μετεξέλιξης των ευρωπαϊκών κρατών.215 

 Από την ΕΚΑΧ έξι  χρόνια αργότερα το 1957 δημιουργούνται η Ευρωπαϊκή Οικονομική 

Κοινότητα ΕΟΚ και η Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής Ενέργειας ΕΥΡΑΤΟΜ.  Οι δύο αυτές 

Συνθήκες είναι γνωστές ως Συνθήκες της Ρώμης. Οι λόγοι που οδήγησαν σε αυτή την 

επιλογή φαίνεται ότι ήταν μεταξύ άλλων: α) τα άμεσα και αναμφισβήτητα θετικά 

αποτελέσματα που είχε για τις συμμετέχουσες  έξι χώρες- μέλη η δημιουργία της ΕΚΑΧ  β) ο 

ψυχρός πόλεμος , ο επανεξοπλισμός και η ένταξη της Γερμανίας  στο  ΝΑΤΟ και τη Δυτικο-

Ευρωπαϊκή ‘Ενωση  γ) η αποτυχημένη προσπάθεια ίδρυσης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας 

Άμυνας (ΕΚΑ), γεγονός που κατέστησε σαφές στα κράτη ότι η ένωση της Ευρώπης δεν 

μπορούσε να ξεκινήσει από τον πολιτικό τομέα και δ) η μείωση της χρηστικής και 

ανταλλακτικής αξίας του άνθρακα και χάλυβα σε σχέση με την ατομική ενέργεια. 216 

     Ο Βέλγος Υπουργός Εξωτερικών Paul-Henri Spaak διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο τόσο 

στην προετοιμασία κατά τη διάσκεψη των κρατών μελών της ΕΚΑΧ στην Μεσσήνη της 

Ιταλίας το 1955, όσο και κατά την υπογραφή των συνθηκών  στο Καπιτώλιο της Ρώμης το 

1957. Η ΕΟΚ δημιούργησε μία ελεύθερη και ανοικτή αγορά διακίνησης προϊόντων και έναν 

ενιαίο ευρωπαϊκό οικονομικό χώρο με στόχο την εξασφάλιση της οικονομικής ανάπτυξης και 

ανταγωνιστικότητας  των κρατών μελών. Η δεκαετία που ακολουθεί  έχει την σφραγίδα του 

Charles de Gaulle. Ο Γάλλος Πρόεδρος ήταν εχθρικός στη δημιουργία υπερ-κρατικών 

θεσμών και οργάνων, προτιμώντας τον διεθνικό χαρακτήρα της  Κοινότητας και 

                                                   
213 . Γ.Σταμέλος –Α. Βασιλόπουλος, Ευρωπαϊκή Εκπαιδευτική Πολιτική, εκδ. Μεταίχμιο, Αθήνα,  

2004, σελ. 2.  Το πλήρες κείμενο της πρότασης δημοσιεύθηκε στις 2.12.2001 στην εφημερίδα ‘Το 
Βήμα’ με τίτλο «Quo vadis Europa». 

214 .Δ.Θ. Τσάτσος,  Ευρωπαϊκή Συμπολιτεία, Για μια Ευρωπαϊκή ένωση των Κρατών, των Λαών, των 
Πολιτών και του Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Πολιτισμού, ο.π.. σελ.45. Στην ΕΚΑΧ συμμετείχαν οι 
χώρες Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Βέλγιο, Ολλανδία και Λουξεμβούργο. 

215 .Κ.Π. Ιωακειμίδης,  Ευρωπαϊκή Πολιτική Ένωση, εκδ, Θεμέλιο, Αθήνα, 1993  σελ.48. 
216 .Γ. Σταμέλος  -Α. Βασιλόπουλος, Ευρωπαϊκή Εκπαιδευτική Πολιτική,   ο.π.  σελ.8-9 
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διασφαλίζοντας έτσι τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας του.217. Αμφισβητήθηκε ο ρόλος 

των οργάνων στην Κοινότητα αλλά και ο τρόπος λήψης των αποφάσεων. Τελικά η κρίση 

επιλύθηκε με τον Συμβιβασμό του Λουξεμβούργου τον περιορισμό του ρόλου της Επιτροπής 

και την διατήρηση του κανόνα της ομοφωνίας στη λήψη των αποφάσεων.  

     Την ίδια περίοδο η Ελλάδα με κριτήρια πολιτικά και όχι οικονομικά επιλέγει την σύνδεσή 

της με την ΕΟΚ και υπογράφει το 1961 την Συμφωνία των Αθηνών, η οποία αποτέλεσε το 

πρώτο βήμα στην πορεία ένταξης της Ελλάδας στην Κοινότητα.218  

     Την  δεκαετία του ’70 λαμβάνει χώρα η πρώτη διεύρυνση της ΕΟΚ.  Η διεύρυνση 

πραγματοποιείται το 1973 και εντάσσει στις χώρες μέλη τη Μεγάλη Βρετανία, τη Δανία και 

την Ιρλανδία. Στην αρχή της επόμενης δεκαετίας πραγματοποιείται η ένταξη της Ελλάδας 

στην Κοινότητα (1981) και ακολουθούν το 1986 η Ισπανία και η Πορτογαλία. Από τα μέσα 

της δεκαετίας του 1980 και για μία δεκαετία περίπου η διαδικασία της ευρωπαϊκής 

ενοποίησης λαμβάνει καινούρια ώθηση ενώ παράλληλα προωθείται εντονότερα η πολιτική 

ενοποίηση. Είναι η περίοδος που ένας άλλος Γάλλος, ο Jacques Delors, βρέθηκε επικεφαλής 

της Επιτροπής.219 

      Η Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη που υπογράφεται στο Λουξεμβούργο και τη Χάγη, με 

πρωτοβουλία της Επιτροπής, αποτελεί την πρώτη τροποποίηση της ιδρυτικής συνθήκης της 

Ρώμης, ενισχύοντας τον ρόλο του Κοινοβουλίου και  ορίζοντας την 1η Ιανουαρίου του 1993 

ως ημερομηνία ολοκλήρωσης της εσωτερικής αγοράς. Η Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη εισήγαγε 

τη διαδικασία της σύμφωνης γνωμοδότησης-συγκατάθεσης μέσω της οποίας το Κοινοβούλιο 

ενίσχυσε τον ρόλο του.220 Οι λόγοι που προωθούν εντονότερα την πολιτική ενοποίηση στη 

συγκεκριμένη χρονική συγκυρία είναι μεταξύ άλλων ο περιορισμός της διεθνούς επιρροής 

των χωρών της Δυτικής Ευρώπης, η μείωση της οικονομικής ανάπτυξης των ευρωπαϊκών 

κρατών σε σχέση με την  Ιαπωνία και τις ΗΠΑ και η επανένωση της Γερμανίας  γεγονός που 

δημιούργησε αμυντικά αντανακλαστικά, κυρίως στους γάλλους πολιτικούς και τους 

παρακίνησε να επιταχύνουν το ενωσιακό εγχείρημα προκειμένου να «δέσουν» μια 

επανενωμένη και ισχυρή Γερμανία στο ευρωπαϊκό θεσμικό οικοδόμημα.221  

      Στις 7 Φεβρουαρίου 1992 υπογράφηκε η Συνθήκη του Μάαστριχτ. Η Συνθήκη τέθηκε σε 

ισχύ την 1η Νοεμβρίου 1993 με οριακές σε κάποιες χώρες επικυρώσεις  αναδεικνύοντας τα 

προβλήματα  της ενοποιητικής πορείας. Αποτελεί Συνθήκη μείζονος σημασίας η οποία έδωσε 
                                                   
217.  Γ.Σταμέλος –Α.Βασιλόπουλος, Ευρωπαϊκή Εκπαιδευτική Πολιτική,  ο.π. σελ.  10. 
218 . Αναλυτικά Κ.Π. Ιωακειμίδης Ευρωπαϊκή Πολιτική Ένωση, εκδ, Θεμέλιο, Αθήνα, 1993. 
219 . Γ.Σταμέλος –Α.Βασιλόπουλος , Ευρωπαϊκή Εκπαιδευτική Πολιτική,  ο.π. σελ.11. 
220 . Richard Corbett, “Οι Διευρυνόμενες εξουσίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου», στο Σ.Ντάλης 

(επιμ), Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η συμβολή του στη συζήτηση για το μέλλον της Ευρώπης, 
σελ. 42. 

221 . Γ.Σταμέλος –Α.Βασιλόπουλος Α., Ευρωπαϊκή Εκπαιδευτική Πολιτική,  ο.π. σελ. 11. 
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μεγάλη βαρύτητα τόσο στη διαμόρφωση ενός πλαισίου χάραξης Κοινής Εξωτερικής 

Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας όσο και στην οικονομική σύγκλιση των χωρών μελών 

της ΕΕ.222 Η Συνθήκη του Μάαστριχτ έπαιξε σημαντικό ρόλο στην πορεία και την 

μετεξέλιξη της ΕΟΚ. Χαρακτηρίστηκε «άτυπο σύνταγμα» μεταβάλλοντας το νομικό πλαίσιο 

λήψης των αποφάσεων, περνώντας από μια περίοδο όπου οι αποφάσεις λαμβάνονταν σε 

επίπεδο πολιτικής συναίνεσης (δι-εθνικά) σε μια περίοδο όπου οι αποφάσεις θα λαμβάνονταν 

σε νομικό περιβάλλον υπερεθνικής βάσης.223 Η Συνθήκη δημιούργησε τρεις Πυλώνες τις 

Ευρωπαϊκές Κοινότητες, την Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφάλειας και 

Δικαιοσύνης και τις Εσωτερικές Υποθέσεις δημιουργώντας προβλήματα τόσο στη δομή και 

τη μετεξέλιξη της ΕΕ όσο και στην εξωτερική πολιτική των χωρών μελών.224  Για τα 

προβλήματα που δημιούργησε ο δεύτερος Πυλώνας ο Η. Κουσκουβέλης αναφέρει « οι 

επιλογές και η λήψη αποφάσεων εξωτερικής πολιτικής καθίστανται πλέον δυσκολότερες για τα 

κράτη μέλη καθώς στον αριθμό των παραγόντων τους οποίους παραδοσιακά τα κράτη 

εκτιμούν, όπως το διεθνές περιβάλλον και τα ζωτικά συμφέροντά τους, προστίθεται η 

κατανόηση και αντίληψη του θεσμικού πλαισίου και του πολιτικού πνεύματος των σχετικών 

διατάξεων . Έτσι  καθώς οι εκτιμήσεις διαφέρουν από κράτος σε κράτος, οι πιθανές αποστάσεις 

στην εξωτερική πολιτική και οι διαφωνίες μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ μάλλον 

αυξάνονται».225 Η Συνθήκη ξεσήκωσε πολυπληθείς αντιδράσεις καθώς εξέφραζε το 

συσχετισμό δυνάμεων εκείνης της περιόδου, όπου κυριαρχούσε η νεοφιλελεύθερη αντίληψη 

των πραγμάτων τόσο σε πολιτικό όσο και σε οικονομικό επίπεδο, η επικυριαρχία της οποίας 

αποδεικνύεται εντυπωσιακή.226 Ο Κ.Στεφάνου αναφερόμενος στην θεσμική ολοκλήρωση της 

ΕΕ κάνει λόγο για φαινόμενο «εκχείλισης λειτουργιών» (spill-over) επικαλούμενος τη 

νεολειτουργική θεωρία της ολοκλήρωσης του E.Haas.227  

     Η Ευρωπαϊκή Ένωση γίνεται μια ένωση των 15 με το  τρίτο κύμα διεύρυνσης  την 1η 

Ιανουαρίου 1995 και την είσοδο της Αυστρίας , της Φιλανδίας και της Σουηδίας. 

     Στις 2 Οκτωβρίου 1997 υπογράφεται η Συνθήκη του Άμστερνταμ, ένα κείμενο που 

στόχευε στην εξισορρόπηση των νεοφιλελεύθερων προτάσεων του Μάαστριχτ και τον 

επανασχεδιασμό του θεσμικού οικοδομήματος, ανάγκη που προέκυψε κυρίως εξαιτίας των 

                                                   
222 .Γ.Βοσκόπουλος, Ευρωπαϊκή Ένωση, Θεσμοί, Πολιτικές, Προκλήσεις, Προβληματισμοί, εκδ. 

Επίκεντρο, Θεσσαλονίκη, 2009, σελ.  88.  
223 .Γ.Σταμέλος –Α.Βασιλόπουλος , Ευρωπαϊκή Εκπαιδευτική Πολιτική,  ο.π. σελ.12 
224. Γ.Βοσκόπουλος , Ευρωπαϊκή Ένωση, Θεσμοί, Πολιτικές, Προκλήσεις, Προβληματισμοί, ο.π. σελ. 

88. 
225.Η.Κουσκουβέλης, Διπλωματία και στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενόψει της Διακυβερνητικής 

Διάσκεψης 1996, εκδ. Παπαζήση, Αθήνα , 1995, σελ.23. 
226 .Γ. Σταμέλος -Α.Βασιλόπουλος , Ευρωπαϊκή Εκπαιδευτική Πολιτική, ο.π. σελ.12. 
227 .Κ. Στεφάνου , Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση, 4η έκδοση, τόμος Γ’, εκδ. Αντ. Σάκκουλα, Αθήνα, σελ. 

244-245. 
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συνεχών διευρύνσεων. Η Συνθήκη θεωρήθηκε πολιτικά ότι έχασε το στόχο της καθώς 

απέτυχε να απαντήσει στα θεσμικά ελλείμματα του ενωσιακού οικοδομήματος.228  

     Τον Δεκέμβριο του 2000 υπογράφεται η Συνθήκη της Νίκαιας μέσα σε ένα κλίμα 

κλυδωνισμών εντός της ΕΕ, που ενισχύθηκε κυρίως από την απόρριψη της Συνταγματικής 

Συνθήκης σε Γαλλία και Ολλανδία. Η συνθήκη της Νίκαιας, εκτιμά ο 

Δ.Τσάτσος,κατοχυρώνει και θεσμοποιεί την Ευρώπη των πολλών ταχυτήτων.229 Το ΝΑΤΟ 

αναδείχθηκε εκ νέου εγγυητής της ευρωπαϊκής ασφάλειας σηματοδοτώντας μία θεσμική νίκη 

των Ατλαντιστών, οι οποίοι πέτυχαν να διαμορφώσουν ένα πλαίσιο ανάπτυξης στρατιωτικών 

ικανοτήτων της ΕΕ αποκλειστικά εντός του ΝΑΤΟ.230  

     Την 1η Ιανουαρίου 2002 το κοινό ευρωπαϊκό Νόμισμα, το ευρώ, τίθεται σε κυκλοφορία 

στις 12 από τις 15 χώρες μέλη, και μαζί με τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής 

Τράπεζας σηματοδοτούν την οικονομική ενηλικίωση της Ένωσης και αντανακλούν, έστω και 

προσωρινά, τον οικονομικό δυναμισμό των κρατών μελών της. 231 

     Το 2004 πραγματοποιείται το μεγαλύτερο έως τότε κύμα διεύρυνσης εντάσσοντας στους 

κόλπους της Ένωσης όλες σχεδόν τις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης (Εσθονία, Λετονία, 

Πολωνία, Τσεχία, Σλοβακία, Ουγγαρία, Σλοβενία) αλλά και την Κύπρο και την Μάλτα και 

αναδεικνύοντας τις θεσμικές και λειτουργικές αδυναμίες της Ένωσης. 

     Στις 13 Δεκεμβρίου 2007 υπογράφεται στη Λισαβόνα η ομώνυμη Συνθήκη. 

Χαρακτηρίζεται Μεταρρυθμιστική Συνθήκη καθώς η Ένωση αντικαθιστά και διαδέχεται την 

Ευρωπαϊκή Κοινότητα. Το Δημοψήφισμα της Ιρλανδίας την απορρίπτει και οι υπόλοιπες 

χώρες την επικυρώνουν μέσα από τα εθνικά τους Κοινοβούλια. Μέσα από τις διατάξεις της η 

Συνθήκη επαναδιατυπώνει  τις αρχές και τις αξίες στις οποίες θεμελιώνεται το ευρωπαϊκό 

οικοδόμημα, υπογραμμίζει το σεβασμό της στις αρχές του Καταστατικού Χάρτη του ΟΗΕ, 

επανακαθορίζει τους στόχους της και καταγράφει  τις αρμοδιότητές της με βάση την αρχή της 

δοτής  αρμοδιότητας. Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου των 

                                                   
228 .Γ.Σταμέλος -, Α.Βασιλόπουλος , Ευρωπαϊκή Εκπαιδευτική Πολιτική, ο.π. σελ. 13-14. 
229 .Δ.Θ. Τσάτσος, Ευρωπαϊκή Συμπολιτεία, για μία ένωση λαών με ισχυρές πατρίδες, εκδ. 

Καστανιώτης, Αθήνα, 2001, σελ.  19. Η Ευρωπαϊκή Ένωση σχολιάζει ο ίδιος, βγαίνει από τη 
Συνθήκη της Νίκαιας χωρίς τις αναγκαίες θεσμικές βελτιώσεις…και αποτελεί ακριβή αποτύπωση 
αυτού που σήμερα δύναται και θέλει να είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, ο.π. σελ.66.  Για μια εκτενή 
αποτίμηση της Συνθήκης της Νίκαιας βλ.Π.Κ. Ιωακειμίδης, Περιεχόμενο και αξιολόγηση της 
Συνθήκης της Νίκαιας, επιμ. Σ.Ντάλης, Αθήνα, 2001, σελ.210-226. 

230. Γ.Βοσκόπουλος,  Ευρωπαϊκή Ένωση, Θεσμοί, Πολιτικές, Προκλήσεις, Προβληματισμοί, ο.π. σελ. 
22. 

231 .Γ. Σταμέλος –Α. Βασιλόπουλος,  Ευρωπαϊκή Εκπαιδευτική Πολιτική,  ο.π. σελ.14. 
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Βρυξελλών ο σκοπός της Συνθήκης της Λισαβόνας είναι να βοηθήσει τη διευρυμένη Ένωση 

να ενεργεί αποτελεσματικότερα και πιο δημοκρατικά.232  

1.2. Η Ευρωπαϊκή Εκπαιδευτική Πολιτική πριν από το Μάαστριχτ 
     Η εκπαιδευτική πολιτική τόσο σε νομικό και  θεσμικό όσο και σε λειτουργικό επίπεδο 

βρισκόταν πάντοτε στην απόλυτη δικαιοδοσία των εθνικών κρατών.  

     Σε κανέναν από τους θεωρούμενους τρεις πυλώνες της Κοινότητας (ΕΚΑΧ, ΕΥΡΑΤΟΜ, 

ΕΟΚ) δεν υπήρχε συγκεκριμένη μνεία όσον αφορά την εκπαίδευση, πεδίο που ανήκε στις 

αποκλειστικές αρμοδιότητες των κρατών-μελών.233 

      Η συνθήκη ΕΚΑΧ (άρθρο56)  προέβλεπε την χρηματοδοτική συνεισφορά για την 

επαγγελματική επανεκπαίδευση των εργαζομένων. Η Συνθήκη ΕΥΡΑΤΟΜ (άρθρο 9) 

αναφερόταν στην δυνατότητα ίδρυσης σχολών για την κατάρτιση ειδικευμένου δυναμικού 

στον πυρηνικό τομέα καθώς και ένα ίδρυμα πανεπιστημιακού επιπέδου. 234 

     Διαχρονικά μπορούμε να διακρίνουμε τρεις περιόδους της ευρωπαϊκής εκπαιδευτικής 

πολιτικής: 1η περίοδος 1957-1976, 2η περίοδος: 1976-1992, 3η περίοδος: 1992 και μετά. 

Μόνον στην Τρίτη περίοδο μπορούμε να μιλήσουμε για διακριτή ευρωπαϊκή εκπαιδευτική 

πολιτική καθώς υπάρχει πλέον το ανάλογο νομικό και θεσμικό πλαίσιο, η Συνθήκη του 

Μάαστριχτ. Στην πρώτη περίοδο η  Συνθήκη της Ρώμης  έχει βασικό  στόχο την οικονομική 

σύγκλιση των κρατών μελών και μόνον σποραδικές αναφορές υπάρχουν για την 

επαγγελματική κατάρτιση. Η σημαντικότερη από αυτές το άρθρο 128 αναφέρει: « Το 

Συμβούλιο δρώντας κατόπιν προτάσεως της Επιτροπής και μετά από γνωμοδότηση της 

Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής θα καθορίζει τις γενικές αρχές για την εφαρμογή μιας  

κοινής πολιτικής επαγγελματικής κατάρτισης ικανής να συνεισφέρει στην αρμονική ανάπτυξη 

τόσο των εθνικών οικονομιών όσο και της κοινής αγοράς». Με το άρθρο αυτό καθίσταται 

σαφές ότι τόσο η δικαιοδοσία όσο και η πολιτική της Κοινότητας περιορίζεται στην 

επαγγελματική κατάρτιση, ενώ η εκπαίδευση δεν ανήκε στον χώρο ευθύνης της ΕΟΚ, βασικό 

αντικείμενο της οποίας παρέμενε  η οικονομική ενοποίηση.235 Οι περιορισμένες 

αρμοδιότητες της Ευρωπαϊκής Κοινότητας όσον αφορά τον εκπαιδευτικό χώρο οφείλονται 

                                                   
232. Συμβούλιο της ΕΕ, Βρυξέλλες, Συμπεράσματα Προεδρίας, 20 Ιουνίου 2008, 11018/08.  
233 . Γ.Σταμέλος –Α.Βασιλόπουλος , Ευρωπαϊκή Εκπαιδευτική Πολιτική, ο.π. σελ.48. 
234 . Γ.Πασιάς, Κοινοτική πολιτική και εκπαίδευση. Μια περιοδολόγηση στο Καζαμίας Α.Μ.και 

Κασσωτάκης Μ. (επιμ.) Ελληνική Εκπαίδευση:Προοπτικές Ανασυγκρότησης και Εκσυγχρονισμού, 
εκδ.Σείριος,Αθήνα, σελ.615. 

235 .Γ.Σταμέλος-Α.Βασιλόπουλος, Ευρωπαϊκή Εκπαιδευτική Πολιτική,  ο.π. σελ. 50. Για τη 
διαφοροποίηση των λέξεων εκπαίδευση και κατάρτιση βλ.Γ.Σταμέλος-Α.Βασιλόπουλος,  
Ευρωπαϊκή Εκπαιδευτική Πολιτική, ο.π. σελ. 49. 
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στην γενικώς παραδεδεγμένη άποψη ότι η εκπαίδευση ανήκει στην αρμοδιότητα του κράτους 

ως άμεσα συνδεόμενη με την εθνική πολιτιστική ανάπτυξη.236 

      Σημαντικές αποφάσεις της περιόδου αυτής ήταν η απόφαση 63/266 /ΕΟΚ για τη 

«θέσπιση γενικών κανόνων για την εφαρμογή μιας κοινής πολιτικής στην επαγγελματική 

εκπαίδευση»  237 και η υιοθέτηση του κανονισμού 1612/1968 «για την ελεύθερη κυκλοφορία 

των εργαζομένων στο εσωτερικό της ΕΟΚ»238, αναφερόμενο στα δικαιώματα κατάρτισης 

των νέων εργαζομένων που προέρχονται από κράτος-μέλος της ΕΟΚ. 239  Θα πρέπει να 

επισημανθεί για την περίοδο αυτή η λειτουργική αρμοδιότητα που ανέπτυξαν τα κοινοτικά 

όργανα αλλά και   ο καθοριστικός ρόλος του ΔΕΚ στην επιβεβαίωση αυτής της αρμοδιότητας 

καθώς και στη δυνατότητα εξελικτικής ερμηνείας του κοινοτικού δικαίου.240 

Χαρακτηριστική η απόφαση που εξέδωσε το ΔΕΚ στην υπόθεση Casagrande  κατά την οποία 

επιβεβαιώθηκε η λειτουργική αρμοδιότητα των κοινοτικών οργάνων αλλά και η δυνατότητα 

εξελικτικής ερμηνείας της κοινοτικής νομοθεσίας. «Ναι μεν η πολιτική της εκπαίδευσης και 

κατάρτισης δεν ανήκει αυτή καθεαυτή στους τομείς που η Συνθήκη (της Ρώμης) ενέταξε 

στην αρμοδιότητα των κοινοτικών οργάνων, δεν έπεται όμως ότι η άσκηση των 

αρμοδιοτήτων που ανατέθηκαν στην Κοινότητα μπορεί, με οποιονδήποτε τρόπο, να 

περιορισθεί, αν η φύση τους επηρεάζει τα μέτρα που λαμβάνονται εις εκτέλεσιν μιας 

πολιτικής, όπως αυτή της εκπαίδευσης και κατάρτισης.241  Συμπερασματικά την πρώτη αυτή 

περίοδο και με άξονα την ίση μεταχείρηση των διακινουμένων προσώπων ξεκινά ο 

επηρεασμός του κοινοτικού δικαίου στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα. 

     Κατά τη δεύτερη περίοδο από το 1976-1992 διαμορφώνεται σταδιακά και αποσπασματικά 

η εκπαιδευτική πολιτική με πρώτο μέτρο το ψήφισμα της 9ης Φεβρουαρίου 1976 από το 

Συμβούλιο και τους Υπουργούς Παιδείας των έξι χωρών μελών της ΕΟΚ (Βέλγιο, Γαλλία, 

Γερμανία, Ιταλία, Λουξεμβούργο και Κάτω Χώρες).Το ψήφισμα εγκρίνει το πρώτο 

πρόγραμμα δράσης της Κοινότητας στον τομέα της εκπαίδευσης242 ορίζοντας παράλληλα ότι 

το Συμβούλιο και οι Υπουργοί θα συνέρχονται σε τακτά χρονικά διαστήματα προκειμένου να 

παρακολουθούν την εκτέλεση του προγράμματος δράσης, να καθορίζουν τους μελλοντικούς 

                                                   
236 . Αναλυτικά Ε.Μουαμελετζή, Η επίδραση του Κοινοτικού Δικαίου στην Δημόσια και Ιδιωτική 

Εκπαίδευση στην Ελλάδα,   ό.π. σελ. 89 και επ. 
237 . Επίσημο κείμενο ΕΕ L 20.4.1963, σελ.1338. 
238 . Επίσημο κείμενο ΕΕ L 25.7.1968 
239 .Γ. Σταμέλος –Α. Βασιλόπουλος,  Ευρωπαϊκή Εκπαιδευτική Πολιτική,  ο.π. σελ.50. 
240 . Γ.Σταμέλος –Α. Βασιλόπουλος,  Ευρωπαϊκή Εκπαιδευτική Πολιτική,  ο.π. σελ.24. 
241 . Ε.Μουαμελετζή, Η Επίδραση του Κοινοτικού Δικαίου στη Δημόσια και Ιδιωτική Εκπαίδευση στην 

Ελλάδα, Ελεύθερη κυκλοφορία εκπαιδευτικών και σπουδαστών, αναγνώριση διπλωμάτων, ιδιωτικά 
πανεπιστήμια, εκδ. Σάκκουλα, Θεσσαλονίκη, 1996, σελ.109. Επίσης βλ.De Witte, B., ¨Educational 
equality for Community workers and their families  ̈στο De Witte.B., European Community Law of 
Education, Baden-Baden: Nomos Verlagsgessellschaft, pag. 188-189. 

242 . Κείμενο ΕΕ C 38/1976. 
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προσανατολισμούς και να συγκρίνουν τις πολιτικές τους. Το Πρόγραμμα περιλαμβάνει τους 

κάτωθι τομείς δράσεων: 

 Πολιτιστική και επαγγελματική κατάρτιση των υπηκόων των άλλων κρατών μελών 

 Βελτίωση της σχέσης μεταξύ των εκπαιδευτικών συστημάτων 

 Συλλογή τεκμηρίωσης και στατιστικών 

 Συνεργασία στον τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 

 Ενίσχυση της διδασκαλίας ξένων γλωσσών 

 Ανάπτυξη της Ισότητας ευκαιριών243  

     Έκτοτε αρχίζει να διαμορφώνεται και να μορφοποιείται σταδιακά η ΕΕΠ με καταλυτικό 

τον ρόλο του ΔΕΚ,244 αλλά  πάντοτε υπό τον πλήρη έλεγχο των κρατών μελών. Σύμφωνα με 

την Μουαμελετζή το ΔΕΚ διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στην επέκταση των 

αρμοδιοτήτων της Κοινότητας στον τομέα της εκπαίδευσης, σε μια περίοδο όπου οι αρχικοί 

στόχοι και σχεδιασμοί της αφορούσαν αποκλειστικά την ελεύθερη κυκλοφορία εργαζομένων, 

επαγγελματιών και μισθωτών. Με αφορμή εκδικαζόμενες υποθέσεις σχετικά με φοιτητές, 

δίδακτρα ή υποτροφίες σπουδών , το ΔΕΚ κατόρθωσε να γεφυρώσει ένα διαφαινόμενο 

χάσμα και να κατασκευάσει νομοθετική πρόβλεψη για την Κοινότητα, εκεί που πριν δεν 

υπήρχε. Τέλος σημαντική για την περίοδο αυτή υπήρξε η Οδηγία 89/48 του 1989 που 

αφορούσε την αμοιβαία αναγνώριση διπλωμάτων, καθώς και η υιοθέτηση του Προγράμματος  

Erasmus για την κινητικότητα εκπαιδευτών και εκπαιδευομένων βάση των άρθρων 128 και 

235 της Συνθήκης της Ρώμης. 245  

     Συμπερασματικά την περίοδο αυτή και με άξονες την Οδηγία 89/48 και την κινητικότητα 

των σπουδαστών δημιουργείται ρωγμή στην κυριαρχία του ελληνικού κράτους στο 

εκπαιδευτικό σύστημα και παράλληλα διαμορφώνονται οι συνθήκες για σταδιακή 

ενσωμάτωση του κοινοτικού δικαίου στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα. 

1.2.1.Διακρίσεις της εκπαιδευτικής πολιτικής 
     Η εκπαιδευτική πολιτική της ΕΕ διακρίνεται σε γενική και ειδική. Η γενική αναφέρεται 

στις προσφερόμενες εκπαιδευτικές υπηρεσίες και το εκπαιδευτικό έργο ανεξαρτήτως των 

διαδικασιών και των φορέων στους οποίους απευθύνεται. Στον αντίποδα η ειδική 
                                                   
243 . Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Εκπαίδευση, Κατάρτιση, Νεότητα), Συνεργασία στον τομέα της 

εκπαίδευσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση 1976-1994, Λουξεμβούργο, Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων 
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 

244 . Σημαντικές υπήρξαν οι αποφάσεις Gravier και  Blaizot. Για  αναλυτικό σχολιασμό των 
αποφάσεων βλ.Ε.Μουαμελετζή Η Επίδραση του Κοινοτικού Δικαίου στη Δημόσια και Ιδιωτική 
Εκπαίδευση στην Ελλάδα, ο.π.σελ.93. Επίσης Σκουρής Β., Η Επαγγελματική εκπαίδευση κατά τη 
Νομολογία του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, εις «Αφιέρωμα : Παιδεία και Κοινοτικό 
Δίκαιο», ΕΕΕυρΔ, 1988, σελ.249. 

245..Γ. Σταμέλος –Α. Βασιλόπουλος,  Ευρωπαϊκή Εκπαιδευτική Πολιτική,  ο.π. σελ 55-56. 
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εκπαιδευτική πολιτική αφορά ιδιαίτερες κατηγορίες πληθυσμού π.χ. άτομα με ειδικές 

ανάγκες ή αναφέρεται σε μέτρα και πρωτοβουλίες που ρυθμίζουν ειδικά θέματα όπως η 

ανταλλαγή πληροφοριών και εμπειριών (πρόγραμμα Ευριδίκη), η προώθηση της ανοικτής και 

εξ΄αποστάσεως εκπαίδευση και γενικά η ανάπτυξη καινοτόμων μορφών εκπαίδευσης και 

κατάρτισης.246 

     Μία άλλη διάκριση είναι η τυπική και άτυπη ευρωπαϊκή εκπαιδευτική πολιτική.  Ο Δ. 

Τσαούσης αναφέρει ότι η εκπαιδευτική πολιτική που ασκείται από την κοινότητα είναι 

τυπική κατά δύο  έννοιες. Πρώτον, διότι επιδιώκει σαφείς και συγκεκριμένους στόχους που 

προβλέπονται από την Συνθήκη και δεύτερον διότι η ασκούμενη εκπαιδευτική πολιτική 

εφαρμόζεται μέσω των επίσημων εκπαιδευτικών φορέων κάθε χώρας μέλους, που χορηγούν 

ακαδημαϊκούς και/ή επαγγελματικούς τίτλους σπουδών. Εξ αντιθέτου, η άτυπη εκπαιδευτική 

πολιτική αφορά κατά κύριο λόγο την επαγγελματική και τεχνική εκπαίδευση και κατάρτιση, 

παρέχεται από φορείς που εποπτεύονται, συντονίζονται και ελέγχονται από το κράτος, και 

δεν οδηγεί σε ακαδημαϊκό ή επαγγελματικό τίτλο.247 Χαρακτηριστικό της άτυπης 

εκπαιδευτικής πολιτικής είναι ο διορθωτικός, επανορθωτικός και επικουρικός της 

χαρακτήρας καθώς επιχειρεί να αμβλύνει τις κοινωνικές ανισότητες και δυσκολίες των  

ατόμων που θίγονται επαγγελματικά από τις ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις παρέχοντας 

γνώσεις και δεξιότητες με σκοπό την κοινωνική και οικονομική τους ένταξη.248 

Επισημαίνεται, ότι στη σύγχρονη εποχή, η ατζέντα των χρηματοδοτήσεων δημιουργεί ένα 

corpus παρεμβάσεων και πολιτικής δράσης, μετεξελίσσοντας την άτυπη εκπαιδευτική 

πολιτική. Αυτή η διαδικασία διαμορφώνει χαρακτηριστικά  ενός “soft law” επηρεάζοντας τις 

ασκούμενες εκπαιδευτικές πολιτικές. 

     Τέλος επισημαίνεται ότι η Πολιτική της Κοινότητας εκδηλώνεται προς δύο βασικές 

κατευθύνσεις. Μία ενδο-ενωσιακή εκπαιδευτική πολιτική  της οποίας αποδέκτες είναι οι 

χώρες μέλη της Ένωσης και μία διεθνής εκπαιδευτική πολιτική που αφορά τις εκπαιδευτικές 

συνεργασίες της  Ένωσης με τρίτες χώρες και διεθνείς Οργανισμούς και εδράζεται στα άρθρα 

126 και127 της Συνθήκης.249 Η Ευρωπαϊκή Ένωση ασκεί  τις εκπαιδευτικές της συνεργασίες 

με τρίτες χώρες είτε σε επίπεδο ισοτιμίας είτε με τη μορφή αρωγής. Στην πρώτη κατηγορία 

εντάσσονται εκπαιδευτικά  προγράμματα συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης από 

τη μία πλευρά και των χωρών με  όμοιο κοινωνικο-οικονομικό και εκπαιδευτικό σύστημα. 

Εδώ ανήκουν οι χώρες της παλαιότερης Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελευθέρων Συναλλαγών 

                                                   
246 .Δ.Γ.Τσαούσης, Ευρωπαϊκή Εκπαιδευτική Πολιτική, Βασικά Κείμενα για την Παιδεία την 

Εκπαίδευση και την Κατάρτιση, εκδ.Gutenberg, Αθήνα 1996, σε.15. 
247 .Δ.Γ.Τσαούσης, Ευρωπαϊκή Εκπαιδευτική Πολιτική, Βασικά Κείμενα για την Παιδεία την 

Εκπαίδευση και την Κατάρτιση, ο.π. σελ.16. 
248 Ο.π. σελ. 17. 
249 .Ο.π. σελ. 12. 
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(ΕΖΕΣ), οι χώρες του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ), οι Ηνωμένες Πολιτείες της 

Αμερικής και ο Καναδάς. Εκπαιδευτική συνεργασία αρωγής υφίσταται με τις χώρες της 

Ανατολικής Ευρώπης και της πρώην ΕΣΣΔ καθώς και με τις χώρες της Μέσης Ανατολής, της 

Βόρειας Αφρικής και της Λατινικής Αμερικής.250 Τέλος η Ευρωπαϊκή Ένωση συνεργάζεται 

με Διεθνείς Οργανισμούς όπως το Συμβούλιο της Ευρώπης, ο ΟΟΣΑ, η ΟΥΝΕΣΚΟ, το 

Διεθνές Γραφείο Εργασίας κ.ά.251 

1.3. Η ευρωπαϊκή εκπαιδευτική πολιτική μετά τη Συνθήκη του 

Μάαστριχτ 
     Το 1992 είναι το έτος ανάδυσης μιας πολιτικής  που μέχρι τότε βρισκόταν στο σκοτάδι σε 

μια γκρίζα και πολλές φορές θολή ζώνη. Με τη Συνθήκη του Μάαστριχτ, και κυρίως των δύο 

άρθρων  που αφορούν αποκλειστικά την εκπαίδευση252   και την κατάρτιση253 θεσμοθετείται 

και επισημοποιείται η ευρωπαϊκή εκπαιδευτική πολιτική, ενώ με το άρθρο 118254 

προσδιορίζεται ο ρόλος της Επιτροπής.255   

     Η Συνθήκη του Μάαστριχτ διαμορφώνει το νομικό πλαίσιο  άσκησης της εκπαιδευτικής 

πολιτικής της Κοινότητας,256 η οποία αναφέρεται αποκλειστικά σε φορείς που παρέχουν 

εκπαιδευτικό έργο και υπηρεσίες με οποιαδήποτε μορφή-δεν περιλαμβάνεται η ερευνητική 

δραστηριότητα με εξαίρεση αυτή που διενεργείται στα πλαίσια διδακτορικών διατριβών -   

ενώ καλύπτει όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες από την προσχολική αγωγή μέχρι το 

διδακτορικό δίπλωμα.257 

                                                   
250. Ο.π. σελ. 12. 
251 .Ο.π.  σελ.13. 
252 . Άρθρο 126 «Η Κοινότητα συμβάλλει στην ανάπτυξη παιδείας υψηλού επιπέδου, ενθαρρύνοντας τη 

συνεργασία μεταξύ κρατών-μελών και, αν αυτό απαιτείται, υποστηρίζοντας και συμπληρώνοντας τη 
δράση τους, σεβόμενη πλήρως την αρμοδιότητα των κρατών-μελών για το περιεχόμενο της 
διδασκαλίας και την οργάνωση του εκπαιδευτικού συστήματος καθώς και την πολιτιστική και 
γλωσσική τους πολυμορφία». 

253 .Άρθρο 127 « Η Κοινότητα εφαρμόζει πολιτική επαγγελματικής εκπαίδευσης, η οποία στηρίζει και 
συμπληρώνει τις  δράσεις των κρατών-μελών, σεβόμενη ταυτόχρονα πλήρως την αρμοδιότητα των 
κρατών-μελών για το περιεχόμενο και την οργάνωση της επαγγελματικής εκπαίδευσης». 

254 . «Με την επιφύλαξη των άλλων διατάξεων της  παρούσας Συνθήκης και σύμφωνα με τους γενικούς 
της στόχους, η Επιτροπή έχει ως αποστολή να προωθήσει τη στενή συνεργασία μεταξύ των κρατών 
στον κοινωνικό τομέα και ιδίως σε θέματα που αφορούν […] την απασχόληση, την επαγγελματική 
εκπαίδευση και επιμόρφωση[…]. 

255 .  Γ.Σταμέλος –Α. Βασιλόπουλος ,  Ευρωπαϊκή Εκπαιδευτική Πολιτική,ο.π. σελ. 61-62. 
256 . Το νομικό πλαίσιο της εκπαιδευτικής πολιτικής της Κοινότητας διατυπώνεται στον Τίτλο VIII της 

Συνθήκης, ο οποίος τιτλοφορείται «Κοινωνική Πολιτική, παιδεία, επαγγελματική εκπαίδευση και 
νεολαία» και περιλαμβάνει τρία κεφάλαια: 1. Κοινωνικές Διατάξεις(άρθρα 117-122), 2. Το 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (άρθρα 123-125),και 3. Παιδεία, Επαγγελματική Εκπαίδευση και 
Νεολαία( άρθρα 126 και 127).   Διατάξεις για την παιδεία υπάρχουν και στα τρία κεφάλαια του 
Τίτλου VIII, αναδεικνύοντας το σημαντικό ρόλο που έχει για την Κοινότητα η εκπαίδευση, αλλά 
και προσδίδοντας στην κοινοτική εκπαιδευτική πολιτική μια ευρύτερη κοινωνική και πολιτική 
διάσταση. Αναλυτικά Δ.Γ. Τσαούσης ,  ο.π. σελ.13. 

257 .Ο.π. σελ. 15. 
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     Επίσης η Συνθήκη  καθορίζει τα όργανα και τις διαδικασίες της εφαρμοζόμενης 

εκπαιδευτικής πολιτικής της Κοινότητας. Βασικά όργανα στη διαμόρφωση αυτής της 

πολιτικής είναι το Συμβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Επιτροπή, ενώ συμμετέχουν 

με συμβουλευτικό ρόλο και δύο άλλα όργανα της Ευρωπαϊκής Κοινότητας: η Κοινωνική και 

Οικονομική Επιτροπή και η Επιτροπή των Περιφερειών.258 Επομένως  με τη Συνθήκη του 

Μάαστριχτ η εκπαιδευτική πολιτική της Κοινότητας, απορρέουσα ευθέως από τις διατάξεις,  

αποκτά θεσμικό, επίσημο, μόνιμο και συνεκτικό χαρακτήρα.259  

     Ο Κ. Στεφάνου επισημαίνει ότι το Συμβούλιο προκειμένου να συμβάλλει στην υλοποίηση 

των στόχων που θέτουν τα άρθρα 126 και 127 μπορεί να παίρνει αποφάσεις με ειδική 

πλειοψηφία, αίροντας ουσιαστικά από τα κράτη-μέλη το δικαίωμα  αρνησικυρίας  επί των 

θεμάτων αυτών, ενώ ο J. Gordon διατυπώνει την άποψη πως η ΕΕ μέσα από μια διαδικασία 

αναπροσαρμογής των στόχων της επιδιώκει τη δημιουργία διαφανών δομών μεταξύ των 

κρατών-μελών της, ώστε να καταστεί εφικτή η παρακολούθηση και αντιστοίχιση του 

επιπέδου των τίτλων σπουδών που παρέχει η κάθε χώρα-μέλος.260  

     Με αφετηρία τη Συνθήκη του Μάαστριχτ και στη διάρκεια της δεκαετίας του ΄90,  η 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή με σειρά κειμένων της θα συγκροτήσει και θα διαμορφώσει τον 

κοινοτικό λόγο «για την Ευρώπη της γνώσης», επηρεάζοντας  τον σχεδιασμό και την 

εφαρμογή πολιτικών στο εθνικό επίπεδο των κρατών-μελών.261  

  Αυτά ήταν: 

α. Τα τρία Λευκά Βιβλία της Επιτροπής για την ‘Οικονομία’ (1994),262 την ‘Κοινωνική 

Πολιτική’(1994)263  και την ‘Εκπαίδευση’ (1995)264. 

 β. Τα τέσσερα Πράσινα Βιβλία της Επιτροπής για την ‘Ευρωπαϊκή διάσταση (1993)265, την 

΄Καινοτομία’ (1995)266, την ‘Απασχόληση’ (1996)267, και την ‘Κινητικότητα’ (1996)268.  

                                                   
258 Ο.π. σελ.14. 
259 .Ο.π. σελ.11. 
260 . Αναλυτικά Στεφάνου, Κ.Α., Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση , Γενικά και Θεσμικά χαρακτηριστικά μετά 

τη Νίκαια, τόμος Α’ εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα, 1999 .Gordon, J., “Approaches to transparency of 
vocational qualifications in the EU”, European Journal of Education, 1999, vol.34, No 2, pag.203-
217. 

261 .Σ. Παντίδης –Γ.Πασιάς , Ευρωπαϊκή διάσταση στην εκπαίδευση, σελ. 242. Αναλυτικά  για το θέμα 
Γ.Πασιάς, Προς την Ευρώπη της Γνώσης: Η διαμόρφωση του εκπαιδευτικού λόγου και των 
πολιτικών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας στη δεκαετία του ’90,  Η Εκπαίδευση Απέναντι στις 
Προκλήσεις του 21ου Αιώνα. Νέες ορίζουσες και προοπτικές, επιμ. Ματθαίου Δ., εκδ. Α.Α.Λιβάνη, 
2002, Αθήνα, σελ.185-244. 

262 . Βλ. Επιτροπή των Ε.Κ., Λευκό Βιβλίο, Ανάπτυξη, Ανταγωνιστικότητα, Απασχόληση. Οι 
προκλήσεις και η αντιμετώπισή τους για τη μετάβαση στον 21ο αιώνα, 1994, Βρυξέλλες. 

263 . Βλ. Επιτροπή των Ε.Κ., Λευκό Βιβλίο για την Κοινωνική πολιτική. Επιλογές για την Ένωση, 1994, 
Βρυξέλλες. 

264. Βλ. Επιτροπή των Ε.Κ., Λευκό Βιβλίο για την εκπαίδευση και την κατάρτιση, Διδασκαλία και 
Μάθηση. Προς την κοινωνία της γνώσης, 1995, Λουξεμβούργο. 
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γ. Τα κείμενα: Για μια ‘Ευρώπη της γνώσης’ (1997),269 ‘Agenda  2000’ (1997),270 

‘Εκπαίδευση για τον Ευρωπαίο πολίτη’ (1998),271 ‘Η μάθηση στην κοινωνία της 

πληροφορίας/E-learning’ (2000),272 ‘Υπόμνημα για τη δια βίου εκπαίδευση’ (2001),273 η 

Ανακοίνωση για την  ‘Πραγμάτωση μιας ευρωπαϊκής περιοχής  δια βίου μάθησης’(2001).274 

     Όλα τα παραπάνω κείμενα της Επιτροπής επισημαίνουν τον βασικό στόχο της κοινοτικής 

πολιτικής, που είναι η δημιουργία  ενός ευρωπαϊκού εκπαιδευτικού χώρου,  με τρεις 

διαστάσεις: την γνώση, τον πολίτη και την απασχόληση.275  Παράλληλα η Επιτροπή 

επισημαίνει ότι η γνώση με τις τέσσερις εκφάνσεις της (καινοτομία, έρευνα, εκπαίδευση, 

κατάρτιση) αποτελεί την κινητήρια δύναμη της Κοινότητας στην προοπτική της οικοδόμησης 

της ‘Ευρώπης της γνώσης’.276   

     Τον Μάρτιο του 2000 στη Λισσαβώνα, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θέτει ως στόχο «η 

Ευρώπη να γίνει η ανταγωνιστικότερη και δυναμικότερη οικονομία της γνώσης ανά την 

υφήλιο, ικανή για βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη με περισσότερες και καλύτερες θέσεις 

εργασίας και με μεγαλύτερη κοινωνική συνοχή», επισημαίνοντας ταυτόχρονα την ανάγκη να 

δημιουργηθεί «ένας ευρύτερος προβληματισμός σχετικά με τους συγκεκριμένους 

μελλοντικούς στόχους των εκπαιδευτικών συστημάτων, επικεντρωμένος σε κοινά μελήματα 

και προτεραιότητες».277  

     Συμπερασματικά, σε πρώτο στάδιο, μέσα από τις οδηγίες και την νομολογία του ΔΕΚ και 

με όχημα την υπαγωγή της επαγγελματικής εκπαίδευσης στην αρμοδιότητα της Κοινότητας, 
                                                                                                                                                  
265 .Βλ. Επιτροπή των Ε.Κ., Πράσινη Βίβλος για την Ευρωπαϊκή διάσταση στην εκπαίδευση,COM (93) 

457 τελικό, 29.9.1993, Βρυξέλλες.   
266 . Βλ. Επιτροπή των Ε.Κ., Πράσινη Βίβλος για την Καινοτομία, COM  (95) 688, 20.12.1995, 

Βρυξέλλες. 
267 . Βλ. Επιτροπή των Ε.Κ., Πράσινη Βίβλος, Ζωή και εργασία στην κοινωνία των πληροφοριών. 

Πρώτα ο άνθρωπος COM (96) 389, 24.7.1996, Βρυξέλλες. 
268 . Βλ. Επιτροπή των Ε.Κ., Πράσινη Βίβλος, Εκπαίδευση-Κατάρτιση-Έρευνα: Τα εμπόδια στη 

διακρατική κινητικότητα,   COM (96) 462, 2.10.1996, Βρυξέλλες. 
269 . Βλ. Επιτροπή των Ε.Κ. Για μια Ευρώπη της Γνώσης, COM (97) 563, 12.11. 1997, Βρυξέλλες. 
270 . Βλ. Επιτροπή των Ε.Κ., Πρόγραμμα Δράσης 2000 (Ατζέντα 2000), τ.Α΄&Β΄,COM  (97) 2000, 

15.7.1997, Βρυξέλλες. 
271 . Βλ.Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Προς μια ευρωπαϊκή διάσταση εκπαίδευσης και ενεργού συμμετοχής 

του πολίτη, 2000, Λουξεμβούργο. 
272 . Βλ.Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Learning -Να σκεφθούμε την εκπαίδευση του αύριο, COM (2000) 318 

τελικό, 25.5.2000, Βρυξέλλες. 
273 . Βλ. Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Υπόμνημα σχετικά με την εκπαίδευση καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής,  

SEC (2000) 1832, 30.10.2000, Βρυξέλλες. 
274 . Βλ. Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Η πραγμάτωση μιας ευρωπαϊκής περιοχής δια βίου μάθηση, COM  

(2001) 678, 21.11.2001, Βρυξέλλες. 
275 . Η Επιτροπή στο κείμενό της αναφέρει ότι «εμπνέεται από έναν βασικό προσανατολισμό: τη 

σταδιακή δημιουργία ενός ευρωπαϊκού εκπαιδευτικού χώρου, ανοικτού και δυναμικού»  Βλ. 
Επιτροπή των Ε.Κ.,  Για μια Ευρώπη της Γνώσης, ο.π. σελ.4. 

276 . Βλ. Επιτροπή των Ε.Κ.,  Πρόγραμμα Δράσης 2000.., ο.π. σελ.13. 
277. Βλ. ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, Ευρωπαϊκό Συμβούλιο  της Λισσαβώνας (23-24.3.2000), 

Συμπεράσματα της Προεδρίας, Βρυξέλλες, σελ.2. 
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αναγνωρίσθηκαν σημαντικά εκπαιδευτικά δικαιώματα. Σε  δεύτερο επίπεδο, μέσα από τις 

διακρατικές συνεργασίες, την κινητικότητα, τις αποφάσεις της Επιτροπής και του 

Συμβουλίου, και πάντα στο πλαίσιο της αρχής της επικουρικότητας,  διαμορφώνεται η 

ευρωπαϊκή εκπαιδευτική πολιτική   επηρεάζοντας τα εθνικά εκπαιδευτικά συστήματα.  

 1.3.1. Προς έναν Ευρωπαϊκό Χώρο Ανώτατης Εκπαίδευσης 
     Κατά την 900ή επέτειο του πανεπιστημίου της Μπολώνια, οι πρυτάνεις των 

πανεπιστημίων υπέγραψαν στις 18 Σεπτεμβρίου 1988 τη «Magna Charta 

Universitatum» . Στο έγγραφο αυτό αναφέρεται ότι «το μέλλον της ανθρωπότητας στο 

τέλος της τρέχουσας χιλιετίας εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την πολιτιστική, επιστημονική 

και τεχνική ανάπτυξη». Τα πανεπιστήμια σφυρηλατούν τη γνώση αυτή. 

     Από το σημείο αυτό εκκινεί μία διαδικασία με επίκεντρο τα πανεπιστήμια και με 

συνεργασίες πολλών ευρωπαϊκών χωρών,  που υπερβαίνει τα στενά όρια της ΄Ενωσης. 

Προωθείται σε ευρωπαϊκό επίπεδο, και όχι αποκλειστικά ενωσιακό, η διαμόρφωση του 

ευρωπαϊκού χώρου ανώτατης εκπαίδευσης (ΕΧΑΕ). Οι πρωταγωνιστές στο πεδίο αυτό είναι 

από την μία πλευρά η ΕΕ και οι εθνικές κυβερνήσεις των οποίων η διαπάλη για την εξουσία 

βρίσκεται στον πυρήνα της υπόθεσης και από την άλλη πλευρά δύο άλλοι θεσμοί: το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα Πανεπιστήμια (πανεπιστήμια είτε  ως ξεχωριστές μονάδες 

είτε ως οργάνωση Πανεπιστημίων EUA) που έχουν αρχίσει να παίζουν ένα ρόλο κάθε άλλο 

παρά αμελητέο, υπό την παρώθηση της ΕΕ.278  Στο τέλος του 20ου αιώνα τα πανεπιστήμια 

αρχίζουν να συμμετέχουν δραστήρια και να δημιουργούν έναν διακριτό πόλο στην 

διαδικασία της ευρωπαϊκής εναρμόνισης της ανώτατης εκπαίδευσης.279 

    Στο πλαίσιο αυτό πρέπει να τονιστεί η παρουσία των αντιπροσωπευτικών 

πανεπιστημιακών οργανώσεων και ιδιαίτερα το Μήνυμα της Σαλαμάνκα280 καθώς και η 

δημιουργία της Οργάνωσης των Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων (EUA), στις 30.3.2001. Τέλος 

δεν θα πρέπει να παραγνωριστεί η ευρωπαϊκή φοιτητική οργάνωση ESIB καθώς και το 

                                                   
278 .Γ. Σταμέλος –Α.Βασιλόπουλος , Ευρωπαϊκή Εκπαιδευτική Πολιτική,  ο.π σελ.70. 
279 Ο.π. σελ.72. 
280 . Στο Συνέδριο ευρωπαϊκών ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης στη Σαλαμάνκα (29-30/3/2001) 

τονίστηκε ότι τα πανεπιστήμια θα έπρεπε να λειτουργούν όσο το δυνατόν πιο αυτόνομα και 
ανεξάρτητα σε ό,τι αφορά τα προγράμματα σπουδών και την κατανομή των κονδυλίων. 
Επισημάνθηκε επίσης, η αναγκαιότητα σύνδεσης των πανεπιστημιακών προγραμμάτων σπουδών 
με την αγορά εργασίας και κατέστη σαφές ότι θα έπρεπε να καταργηθούν όλα τα εμπόδια στην 
κινητικότητα σπουδαστών και προσωπικού. Βλ. Έρευνα του ΕΛΙΑΜΕΠ για την Πανεπιστημιακή 
Εκπαίδευση στην Ελλάδα, Ο Ευρωπαϊκός Χώρος Ανώτατης Εκπαίδευσης και η Ελλάδα, επιμ. Σ. 
Αποστόλη, Αθήνα , 2006 σελ.  11. 
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πρόγραμμα TUNING που ξεκίνησε με πρωτοβουλία κάποιων ευρωπαϊκών πανεπιστημίων 

και υποστηρίχθηκε έντονα από την ΕΕ.281  

Είναι σημαντικό να επισημανθεί το πρώτο βήμα προς την κατεύθυνση της δημιουργίας ενός  

Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης, που έγινε στα πλαίσιο του συνεδρίου της 

Λισαβόνας (11.4.1997), και η συμφωνία αναγνώρισης τίτλων από τις συμμετέχουσες 

χώρες.282 

1.3.1.1. Η Συνάντηση της Σορβόννης 

     Με την ευκαιρία της 800ής επετείου του πανεπιστημίου του Παρισιού οι αρμόδιοι 

υπουργοί για θέματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στη Γερμανία, τη Γαλλία, την Ιταλία και το 

Ηνωμένο Βασίλειο εξέδωσαν στις 25 Μαΐου 1998 τη «Διακήρυξη της Σορβόννης».  Η 

διακήρυξη αυτή έχει σκοπό να εναρμονίσει την αρχιτεκτονική του ευρωπαϊκού συστήματος 

τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Οι υπουργοί υπενθύμισαν ότι «η Ευρώπη που οικοδομούμε δεν 

είναι μόνο η Ευρώπη του ευρώ, των τραπεζών και της οικονομίας· πρέπει επίσης να αποτελεί 

την Ευρώπη της γνώσης».283  

Στην Διακήρυξη της Σορβόννης καταγράφονται οι επιμέρους στόχοι : 

 Σταδιακή σύγκλιση των τίτλων και κύκλων σπουδών ώστε να δημιουργηθεί ένας 

ενιαίος ευρωπαϊκός χώρος ανώτατης εκπαίδευσης. 

 Ενιαίο σύστημα που θα οδηγεί σε πρώτο τίτλο σπουδών (‘Bachelor’s degree’) και 

σε μεταπτυχιακούς τίτλους    (‘Master’s και Διδακτορικό ). 

 Διευκόλυνση και ενίσχυση της κινητικότητας φοιτητών και διδασκόντων (οι 

φοιτητές να διανύουν τουλάχιστον ένα εξάμηνο σπουδών στο εξωτερικό), και 

βελτίωση της αμοιβαίας αναγνωρισιμότητας των πτυχίων και ακαδημαϊκών 

προσόντων, έτσι ώστε να είναι συγκρίσιμα τα πτυχία και τα ακαδημαϊκά προσόντα 

σε όλο τον ευρωπαϊκό χώρο. 

                                                   
281 . Γ.Σταμέλος-Α.Βασιλόπουλος , Ευρωπαϊκή Εκπαιδευτική Πολιτική,  ο.π σελ.72. Αναφορικά με την 

ESIB οι συγγραφείς επισημαίνουν ότι αποτελείται από 50 εθνικές φοιτητικές οργανώσεις από 37 
χώρες που αντιπροσωπεύουν 11 εκατομμύρια ευρωπαίους φοιτητές. Μέλη ή υποψήφια μέλη της 
είναι χώρες όπως η Αλβανία όχι όμως η Ελλάδα. Η Ελλάδα μαζί με την Ισπανία είναι οι μόνες 
χώρες της ΕΕ που δεν συμμετέχουν. Η Ισπανία γιατί δεν διαθέτει εθνική οργάνωση φοιτητών και η 
Ελλάδα γιατί η ΕΦΕΕ δεν έχει προεδρείο. Η ESIB είναι ενεργό μέλος μεγάλων διεθνών 
οργανισμών και συμμετέχει σε όλες τις διαβουλεύσεις για τη δημιουργία του ΕΧΑΕ σχετ. 
www.esib.org. 

282.Τη συμφωνία υπέγραψαν την ημέρα του Συνεδρίου της Λισαβόνας το Αζερμπαϊτζάν, η Βουλγαρία, 
η Τσεχία, η Δανία, η Εσθονία, η Γαλλία, η Γερμανία,  το Βατικανό, η Ουγγαρία, η Ισλανδία, το 
Καζακστάν, η Λετονία, η Λιθουανία, το Λουξεμβούργο, η Μάλτα,  η Νορβηγία, η Πολωνία, η 
Πορτογαλία, η Ρουμανία, η Σλοβακία, η Σλοβενία, η Σουηδία, η ΠΓΔΜ, η Ουκρανία και οι ΗΠΑ. 

283.http://europa.eu/legislation_summaries/education_training_youth/general_framework/c11088_el.ht
m 
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1.3.1.2. Η Σύνοδος της Μπολώνια 

     Η διακήρυξη της Μπολόνιας έδωσε το εναρκτήριο λάκτισμα της ομώνυμης διαδικασίας. Η 

εν λόγω διαδικασία αποσκοπεί στην εισαγωγή ενός συστήματος ακαδημαϊκών τίτλων που 

είναι εύκολα αναγνωρίσιμοι και συγκρίσιμοι, στην προώθηση της κινητικότητας των 

σπουδαστών, των διδασκόντων και των ερευνητών, στην εξασφάλιση υψηλής ποιότητας 

διδασκαλίας και στην ενσωμάτωση της ευρωπαϊκής διάστασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. 

Η διακήρυξη της Μπολόνιας είναι μία εκούσια δέσμευση κάθε υπογράφουσας χώρας να 

μεταρρυθμίσει το εκπαιδευτικό της σύστημα. Η εν λόγω δέσμευση δεν επιβάλλεται στις 

εθνικές κυβερνήσεις ή τα πανεπιστήμια 

Η διακήρυξη της Μπολόνια βασίζεται σε έξι δράσεις: 

Υιοθέτηση ενός συστήματος εύκολα αναγνωρίσιμων και συγκρίσιμων πτυχίων 

Ενας τρόπος επίτευξης αυτού είναι η χορήγηση του ‘Παραρτήματος Διπλώματος’ ( Diploma 

Supplement’), ενός εγγράφου που θα χορηγείται σε αποφοίτους πανεπιστημίων ως 

συνοδευτικό του πτυχίου τους. 284· 

Υιοθέτηση ενός συστήματος σπουδών που θεμελιώνεται βασικά σε δύο κύκλους: τον 

πρώτο κύκλο σπουδών που εστιάζεται περισσότερο στην αγορά εργασίας με διάρκεια 

τουλάχιστον 3 ετών και το δεύτερο κύκλο σπουδών (Master), στον οποίο αποκτούν 

πρόσβαση μόνον οι απόφοιτοι του πρώτου κύκλου· 

Υιοθέτηση ενός συστήματος σώρευσης και μεταφοράς μονάδων τύπου ECTS-European 

Credit Transfer System-, το οποίο χρησιμοποιείται στο πλαίσιο των ανταλλαγών Erasmus·285 

Προώθηση της κινητικότητα των σπουδαστών, των διδασκόντων και των ερευνητών και  

εξάλειψη όλων των φραγμών στην ελευθερία κυκλοφορίας· 

Προώθηση της ευρωπαϊκής συνεργασίας σε θέματα διασφάλισης της ποιότητας με σκοπό 

να δημιουργηθούν κοινά κριτήρια και κοινές μέθοδοι. 

 Προώθηση της ευρωπαϊκής διάστασης στην ανώτατη εκπαίδευση. Αυτό θα επιτευχθεί 

με  την αύξηση του αριθμού των διδακτικών ενοτήτων, των μαθημάτων και των κλάδων των 

οποίων το περιεχόμενο, ο προσανατολισμός ή η οργάνωση χαρακτηρίζονται από μια 

ευρωπαϊκή διάσταση.286 

Όσον αφορά τα κράτη μέλη αυτά παραμένουν εξ ολοκλήρου αρμόδια για το περιεχόμενο της 

διδασκαλίας και την οργάνωση του εκπαιδευτικού τους συστήματος, καθώς και την 
                                                   
284 . Πηγή έρευνα του ΕΛΙΑΜΕΠ για την Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση στην Ελλάδα,ο.π. σελ.9. 
285 Ο.π. σελ.9 
286http://europa.eu/legislation_summaries/education_training_youth/general_framework/c11088_el.ht

m 
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πολιτιστική και γλωσσική τους πολυμορφία. Τέλος να επισημανθεί ότι η Διακήρυξη της 

Μπολώνια δεν δημιουργεί καμία νομική δέσμευση για τις 29 υπογράφουσες χώρες. 

Για τον έλεγχο της πορείας της Μπολώνια συστήθηκε ομάδα παρακολούθησης ‘follow up 

group’ από όλα τα συμμετέχοντα κράτη-μέλη η οποία εγγυάται τη συνέχεια της προσπάθειας 

και την παρακολούθηση των ενεργειών που συμφωνήθηκαν. 287 

1.3.1.3. Η Σύνοδος της Πράγας 

Τον Μάιο του 2001 συναντήθηκαν στην Πράγα οι Υπουργοί Παιδείας 33 ευρωπαϊκών χωρών 

για να εξετάσουν την πορεία των εξελίξεων για τα πανεπιστήμια, δίνοντας έμφαση στην 

κοινωνική διάσταση της ανώτατης εκπαίδευσης. Μία ουσιώδης διαφορά του Κοινού 

Ανακοινωθέντος της Πράγας σε σχέση με τη Διακήρυξη της Μπολώνια είναι ότι στην Πράγα 

αναφέρεται πλέον ρητά ότι ο Ευρωπαϊκός Χώρος Ανώτατης Εκπαίδευσης περιλαμβάνει τόσο 

τα πανεπιστήμια όσο και τα λοιπά ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης.288  

Με το ανακοινωθέν της Πράγας προστέθηκαν οι ακόλουθες δράσεις στη διαδικασία της 

Μπολώνια: 

 Η διά βίου μάθηση, ως βασικό στοιχείο του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 

Η συμμετοχή  των σπουδαστών ώστε να δημιουργηθεί με εποικοδομητικό τρόπο ένας  

Ευρωπαϊκός Χώρος Ανώτατης Εκπαίδευσης 

Η ενίσχυση της ελκυστικότητας και ανταγωνιστικότητας του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης 

Εκπαίδευσης, μεταξύ των σπουδαστών στην Ευρώπη καθώς και των σπουδαστών από άλλα 

μέρη του κόσμου. 

Τέλος οι Υπουργοί: α.Επιβεβαίωσαν τις δεσμεύσεις τους στους στόχους της Διακήρυξης της 

Μπολώνια, τονίζοντας  ότι η ανώτατη εκπαίδευση είναι κοινωνικό αγαθό και πρέπει να 

τυγχάνει δημόσιας υποστήριξης. β.Επιδοκίμασαν την ενεργό συμμετοχή της Ένωσης 

Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων και του φορέα των Εθνικών Ενώσεων Φοιτητών της Ευρώπης 

γ.Τόνισαν την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στη συγκεκριμένη εξέλιξη της πορείας 

των πανεπιστημίων.289   

1.3.1.4. Η Σύνοδος του Βερολίνου 

Κατά τη διάσκεψη του Βερολίνου το 2003 οι αρμόδιοι υπουργοί για θέματα τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης εξέδωσαν ένα ανακοινωθέν με το οποίο οι διδακτορικές σπουδές και οι 

συνέργιες μεταξύ του EΧΑΕ και του ευρωπαϊκού χώρου έρευνας (EXE) εντάσσονται στη 

                                                   
287 .Π. Φουντεδάκη, Τα ελληνικά πανεπιστήμια στον Ευρωπαϊκό Χώρο Ανώτατης Εκπαίδευσης –Η 

Πορεία Μπολώνια-Μπέργκεν, ΔτΑ, τ.,31/2006, σελ.927. 
288 . Ο.π. σελ. 927. 
289 Ο.π. σελ.928. 



Δήμητρα Σ. Κούντη 

103 

διαδικασία της Μπολόνιας. Οι υπουργοί υπογράμμισαν τη σημασία της έρευνας, της 

κατάρτισης για την έρευνα καθώς και της προώθησης των διατομεακών σπουδών, έτσι ώστε 

να διατηρηθεί και να βελτιωθεί η ποιότητα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και να ενισχυθεί η 

ανταγωνιστικότητά της. Επίσης, απηύθυναν έκκληση για την επίτευξη αυξημένης 

κινητικότητας στο επίπεδο των διδακτορικών και μεταδιδακτορικών σπουδών και 

ενθάρρυναν τα ενδιαφερόμενα ιδρύματα να ενισχύσουν τη συνεργασία τους στους τομείς των 

διδακτορικών σπουδών και της κατάρτισης νέων ερευνητών. 

Επίσης έθεσαν τρεις ενδιάμεσες προτεραιότητες και δεσμεύσεις για όλες τις χώρες μέχρι το 

2005: 

α.Τη διασφάλιση της ποιότητας.  

β. Το σύστημα των δύο κύκλων σπουδών.  

γ. Την αναγνώριση των τίτλων και των περιόδων σπουδών. 290  

1.3.1.5. Η Σύνοδος του Μπέργκεν 

     Τον  Μάιο του 2005  συναντήθηκαν στο  Μπέργκεν της  Νορβηγίας, εκπρόσωποι από 45 

κράτη, έξι Διεθνείς Οργανισμούς, διακυβερνητικούς και μη-κυβερνητικούς. Μεταξύ αυτών 

το Συμβούλιο της Ευρώπης, οι Εθνικές Ενώσεις Φοιτητών της Ευρώπης, η Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή, η Ένωση Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων, η  UNESCO, δέκα παρατηρητές καθώς και 

εμπειρογνώμονες σε ζητήματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ειδικώς προσκεκλημένοι. 291 Κάθε 

αντιπροσωπεία κράτους μέλους είχε τέσσερα άτομα, τον Υπουργό και τρία μέλη που ήταν 

είτε Πρυτάνεις είτε καθηγητές Πανεπιστημίων, είτε Διευθυντές Ερευνητικών Κέντρων, είτε 

φοιτητές.292 Στο ανακοινωθέν του Μπέργκεν διαπιστώνεται η επίτευξη σημαντικής προόδου 

όσον αφορά τις έξι δράσεις που προκύπτουν από τη Διακήρυξη της Μπολώνια και τις τρεις 

από το Ανακοινωθέν της Πράγας. Στο Μπέργκεν, με ορίζοντα το 2007  συμφωνήθηκαν τα 

εξής: 

Ενιαία κριτήρια για τη διασφάλιση της ποιότητας, όπως προτείνει η έκθεση της ENQA 

(Ευρωπαϊκή Ένωση Εξασφάλισης της Ποιότητας στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση).293   

                                                   
290 Ο.π. σελ.928. 
291 Ο.π. σελ.929. 
292 . Αναλυτικά για τις συμμετοχές Φουντεδάκη Π., ο.π. 929. 
293 . Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area. Το 

κείμενο που συντάχθηκε από την ENQA υιοθετήθηκε κατά την επόμενη Σύνοδο στο Bergen 
(2005). Προβλέπεται διασφάλιση της ποιότητας σε τρία διαφορετικά επίπεδα:  
 εσωτερική διασφάλιση - στο επίπεδο των ακαδημαϊκών μονάδων και ιδρυμάτων -   με 

διαδικασίες που πραγματοποιούνται από τα ίδια τα ιδρύματα  
 εξωτερική διασφάλιση, από οργανισμούς εκτός των ιδρυμάτων  
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Εθνικό πλαίσιο προσόντων κάθε χώρας για την αξιολόγηση. 

Την έκδοση και την αναγνώριση των κοινών τίτλων, συμπεριλαμβανομένων των τίτλων 

διδακτορικών σπουδών· 

Δημιουργία ευκαιριών και ευέλικτων διαδικασιών εντός του χώρου της ανώτατης 

εκπαίδευσης, συμπεριλαμβανομένων και των ρυθμίσεων για την επικύρωση των κεκτημένων. 

1.3.1.6. Η Σύνοδος του Λονδίνου  

     Το Ανακοινωθέν του Λονδίνου της 18ης Μαΐου 2007  είχε τον τίτλο : ‘Προς τον 

ευρωπαϊκό χώρο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης: αντιμετωπίζοντας τις προκλήσεις σε ένα 

παγκοσμιοποιημένο κόσμο’ 

     Η εκτίμηση της Συνόδου ήταν ότι το χρονικό διάστημα μεταξύ 2005 και 2007 σημειώθηκε 

συνολικά ικανοποιητική πρόοδος ως προς τον ΕΧΑΕ. Εντούτοις, εξακολουθούν να 

υφίστανται αρκετές προκλήσεις. Επισημαίνεται ότι  τώρα πρέπει να δοθεί έμφαση: 

Στην προώθηση της κινητικότητας των σπουδαστών και του προσωπικού, καθώς και στην 

ανάπτυξη μέτρων για την αξιολόγηση αυτής της κινητικότητας· 

Στην κοινωνική διάσταση στην εκπαίδευση· 

Στη βελτίωση της απασχολησιμότητας που συνδέεται με το σύστημα απόκτησης πτυχίου σε 

τρεις κύκλους και τη δια βίου μάθηση 

Στη διάδοση πληροφοριών σχετικά με τον ΕΧΑΕ καθώς και της αναγνώρισής του 

παγκοσμίως.294  

1.3.1.7. Η Σύνοδος της Λουβαίν/Λουβαίν λα Νεβ 

     Στο Ανακοινωθέν της Λουβαίν/Λουβαίν λα Νέβ  της 28ης -29ης Απριλίου 2009 

διαπιστώθηκε ότι έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος όσον αφορά τη διαδικασία της 

Μπολόνια και ότι ο Ευρωπαϊκός Χώρος Ανώτατης Εκπαίδευσης έχει αναπτυχθεί 

ικανοποιητικά από την εποχή της διακήρυξης της Μπολόνιας το 1999. Εντούτοις, κάποιοι 

στόχοι απομένει ακόμη να επιτευχθούν πλήρως και να εφαρμοστούν σωστά σε ευρωπαϊκό, 

εθνικό και θεσμικό επίπεδο. Συνεπώς, το ανακοινωθέν σημείωσε ότι η διαδικασία της 

Μπολώνια θα συνεχιστεί πέραν του 2010 με τις ακόλουθες προτεραιότητες για τη νέα 

δεκαετία: 
                                                                                                                                                  

 εξωτερική αξιολόγηση των ίδιων των οργανισμών ως εγγύηση της υπευθυνότητας και της 
ανεξαρτησίας με την οποία εφαρμόζουν τις διαδικασίες εξωτερικής αποτίμησης των 
ιδρυμάτων. 

 Αναλυτικά στο 
http://www.hqaa.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=95&Itemid=172&lang=el. 

294.http://europa.eu/legislation_summaries/education_training_youth/general_framework/c11088_el.ht
m 



Δήμητρα Σ. Κούντη 

105 

παροχή ίσων ευκαιριών σε εκπαίδευση ποιότητας – η συμμετοχή στην τριτοβάθμια 

εκπαίδευση πρέπει να διευρυνθεί·  

αύξηση της συμμετοχής στη δια βίου μάθηση – πρέπει να εξασφαλιστεί η προσβασιμότητα 

και η ποιότητα καθώς και η διαφάνεια των πληροφοριών για τη δια βίου μάθηση· 

προώθηση απασχολησιμότητας – οι ενδιαφερόμενοι φορείς πρέπει να συνεργαστούν 

προκειμένου να αναβαθμίσουν τα αρχικά επαγγελματικά προσόντα και να παρέχουν 

εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό  

ανάπτυξη μαθησιακών αποτελεσμάτων και αποστολών διδασκαλίας έχοντας στο 

επίκεντρο τον σπουδαστή – το σημείο αυτό αναφέρεται στη βελτίωση της ποιότητας της 

διδασκαλίας στα προγράμματα σπουδών· 

αλληλοσύνδεση της εκπαίδευσης, της έρευνας και της καινοτομίας – η απόκτηση 

ερευνητικών δεξιοτήτων πρέπει να αναπτυχθεί περαιτέρω, και η επαγγελματική 

σταδιοδρομία των ερευνητών πρέπει να καταστεί πιο ελκυστική· 

άνοιγμα ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε διεθνή πλαίσια – τα ευρωπαϊκά 

ιδρύματα πρέπει να διεθνοποιούν περισσότερο τις δραστηριότητές τους και να συνάπτουν 

συνεργασίες σε παγκόσμιο επίπεδο· 

αύξηση ευκαιριών για κινητικότητα, και ποιότητα της κινητικότητας – μέχρι το 2020, το 

20 % των αποφοίτων πρέπει να έχουν φοιτήσει ή να έχουν πραγματοποιήσει περίοδο 

πρακτικής εκπαίδευσης στο εξωτερικό· 

βελτίωση της συλλογής δεδομένων – πρέπει να συλλέγονται τα δεδομένα σχετικά με την 

παρακολούθηση και αξιολόγηση της προόδου που έχει σημειωθεί όσον αφορά τους στόχους 

της διαδικασίας της Μπολόνιας· 

ανάπτυξη πολυδιάστατων μέσων για τη διαφάνεια –τα μέσα αυτά πρέπει να βασίζονται σε 

συγκρίσιμα δεδομένα και κατάλληλους δείκτες, καθώς και να λαμβάνουν υπόψη τις αρχές 

διασφάλισης της ποιότητας και αναγνώρισης της διαδικασίας της Μπολόνιας· 

εξασφάλιση χρηματοδότησης – πρέπει να αναβρεθούν νέες και ποικίλες λύσεις 

χρηματοδότησης προκειμένου να συμπληρώσουν τη δημόσια χρηματοδότηση.295 

1.3.1.8. Η Σύνοδος της Βουδαπέστης-Βιέννης 

     Η Διακήρυξη της 12ης Μαρτίου 2010 της Βουδαπέστης -Βιέννης σηματοδότησε το πέρας 

της πρώτης δεκαετίας της διαδικασίας της Μπολόνια και σήμανε επισήμως την έναρξη του 

                                                   
295 . http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/thematic_reports/138EL.pdf 
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ευρωπαϊκού χώρου Ανώτατης εκπαίδευσης (ΕΧΑΕ), όπως αυτός είχε προβλεφθεί στη 

διακήρυξη της Μπολόνια του 1999. Με τη διακήρυξη αυτή οι υπουργοί: 

Καλωσορίζουν το Καζακστάν ως 47η συμμετέχουσα χώρα του ευρωπαϊκού χώρου 

τριτοβάθμιας εκπαίδευσης· 

Υπογραμμίζουν την ιδιαίτερη φύση της διαδικασίας της Μπολόνια. 

Τόνισαν ότι η διαδικασία της Μπολόνιας και ο ευρωπαϊκός χώρος ανώτατης εκπαίδευσης 

που προέκυψε από αυτή τη διαδικασία, όντας πρωτόγνωρα παραδείγματα περιφερειακής, 

διασυνοριακής συνεργασίας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, κέντρισαν σε μεγάλο βαθμό το 

ενδιαφέρον σε άλλα μέρη του κόσμου και προσέδωσαν στην ευρωπαϊκή τριτοβάθμια 

εκπαίδευση μία πιο αναγνωρίσιμη θέση στον παγκόσμιο χάρτη. Οι υπουργοί δήλωσαν επίσης 

ότι προσβλέπουν στην εντατικοποίηση του πολιτικού τους διαλόγου και στη συνεργασία με 

εταίρους σε όλο τον κόσμο· 

Έλαβαν γνώση των πορισμάτων διαφόρων εκθέσεων, οι οποίες διαπίστωναν ότι ορισμένες 

από τις γραμμές δράσης της Μπολόνια έχουν εφαρμοστεί σε βαθμούς που ποικίλουν, και 

παραδέχτηκαν ότι πρόσφατες διαμαρτυρίες σε ορισμένες χώρες έδειξαν ότι οι στόχοι και οι 

μεταρρυθμίσεις της Μπολόνια δεν έχουν ακόμη εφαρμοστεί και εξηγηθεί όπως πρέπει. Οι 

υπουργοί υποσχέθηκαν να ακούσουν τις επικριτικές φωνές. 

Επανέλαβαν τη δέσμευσή τους στην πλήρη και σωστή εφαρμογή των συμφωνημένων στόχων 

και στο θεματολόγιο για την επόμενη δεκαετία που προσδιορίστηκε από το ανακοινωθέν της 

Λουβαίν/Λουβαίν λα Νέβ. 

Επιπλέον, οι υπουργοί υπογράμμισαν ότι: 

Η ακαδημαϊκή ελευθερία, η αυτονομία αλλά και η υποχρέωση λογοδοσίας από τα ιδρύματα 

τριτοβάθμιας εκπαίδευσης  αποτελούν βασικές αρχές του ευρωπαϊκού χώρου ανώτατης 

εκπαίδευσης· 

Η ακαδημαϊκή κοινότητα - διδάσκοντες, ερευνητές, διοικητικό προσωπικό και σπουδαστές - 

παίζουν ένα κρίσιμο ρόλο, ώστε να γίνει πραγματικότητα ο Ευρωπαϊκός Χώρος Ανώτατης 

Εκπαίδευσης.296· 

Οι αρμόδιοι υπουργοί για θέματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης συμφώνησαν να συναντηθούν 

και πάλι στο Βουκουρέστι στις 26-27 Απριλίου 2012. 

                                                   
296 . http://www.ehea.info/Uploads/about/Budapest-Vienna_Declaration.pdf 



Δήμητρα Σ. Κούντη 

107 

1.3.1.9. Η Σύνοδος του Βουκουρεστίου 2012 

     Κατά τη διάρκεια της συνόδου του Βουκουρεστίου (2012) οι υπουργοί συμφώνησαν να 

επικεντρώσουν τις προσπάθειές τους, με δεδομένη την υπάρχουσα οικονομική κρίση,στα 

εξής σημεία: 

• Να δοθεί η ευκαιρία για ποιοτική ανώτατη εκπαίδευση σε περισσότερους φοιτητές 

• Να εφοδιαστούν καλύτερα οι φοιτητές με δεξιότητες απασχολησιμότητας 

• Να αυξηθεί η φοιτητική κινητικότητα, με στόχο το 20% των φοιτητών που θα έχουν 

αποφοιτήσει μέχρι το 2020 να έχουν λάβει μέρος σε προγράμματα κινητικότητας για 

σπουδές ή πρακτική άσκηση297. 

  Η επόμενη Σύνοδος συμφωνήθηκε να πραγματοποιηθεί στη YEREVA της Αρμενίας  το 

2015 

  

                                                   
297 . http://www.ehea.info/Uploads/%281%29/Bucharest%20Communique%202012%281%29.pdf 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: Τα ελληνικά Πανεπιστήμια στον 

Ευρωπαϊκό Χώρο Ανώτατης Εκπαίδευσης 
      Στις αρχές της δεκαετίας του ’70 και στο πλαίσιο της διαμόρφωσης της εκπαιδευτικής 

πολιτικής της Κοινότητας δημιουργήθηκε η έννοια της ‘Ευρωπαϊκής διάστασης της 

Εκπαίδευσης’, προκειμένου να υποστηρίξει τις επίκαιρες αλλά και διαχρονικές απαιτήσεις 

του εγχειρήματος της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Σταδιακά ο όρος συνδέθηκε τόσο με τον 

ιδεολογικό προσανατολισμό της ευρωπαϊκής ενοποίησης όσο και με τον πολιτικό, 

οικονομικό, κοινωνικό και πολιτισμικό χαρακτήρα του μετασχηματισμού των ευρωπαϊκών 

κοινωνιών298. 

     Η πορεία προς τον σχηματισμό του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 

(European Higher Education Area) εκκινεί ουσιαστικά από την Μπολώνια χαρακτηρίζοντας 

και όλα τα επόμενα στάδια.299  

      Η Διακήρυξη της Μπολώνια δεν συνιστά νομική δέσμευση για τα κράτη-μέλη. Δεν 

αποτελεί Οδηγία, ούτε διακρατική ή διεπιστημονική συμφωνία. Πρόκειται για μία 

κινητικότητα που δείχνει ότι οι στόχοι της Διακήρυξης της Μπολώνια συγκροτούν ένα 

πλαίσιο ώριμων αναγκαιοτήτων για την ευρωπαϊκή ανώτατη εκπαίδευση. Ακόμα 

περισσότερο όμως, πρόκειται για μία κινητικότητα που μοιάζει να απορρέει από τη 

συνειδητοποίηση της ιστορικής πρόκλησης, αλλά και της ιστορικής ευκαιρίας, που 

αντιμετωπίζει το ευρωπαϊκό σύστημα ανώτατης εκπαίδευσης.300 

      Η μόνη πολιτική δέσμευση που  ανέλαβαν οι Υπουργοί Παιδείας των 29 χωρών που 

υπέγραψαν τη Διακήρυξη της Μπολώνια ήταν να επιτευχθεί μέχρι το έτος 2010 η μέγιστη 

δυνατή σύγκλιση των εθνικών συστημάτων στο κοινό πλαίσιο που προσδιορίζει ο 

Ευρωπαϊκός Χώρος Ανώτατης Εκπαίδευσης. Σύγκλιση όμως δεν σημαίνει ταύτιση, σημαίνει 

διαμόρφωση όρων και προϋποθέσεων για καλύτερη επικοινωνία, σύγκριση και 

συμπόρευση.301 Η Διακήρυξη της Μπολώνια δεν εμποδίζει τη διαφορετικότητα των 

εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είτε αυτά λέγονται Πανεπιστήμια, 

                                                   
298 .Σ. Παντίδης-Γ.,Πασιάς, Ευρωπαϊκή Διάσταση στην Εκπαίδευση, ο.π. σελ.15. 
299 . Είναι σημαντικό να επισημανθεί μία γενικότερη αντίληψη που επικράτησε στην Μπολώνια, 

σύμφωνα με την οποία έπρεπε εξ αρχής να αποτραπούν και να εκμηδενιστούν οι κίνδυνοι για 
ηγεμονίες ή κηδεμονίες σε σχέση με την πρωτοβουλία για τη δημιουργία του Ευρωπαϊκού Χώρου 
Ανώτατης Εκπαίδευσης. Ήταν δε νωπή η γεύση από τις ηγεμονικές τάσεις που προς στιγμή είχαν 
εκδηλωθεί με τη Διακήρυξη της Σορβόννης, με τις οποίες δεν φαίνεται να ήταν αμέτοχη η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μέσα σε αυτό ακριβώς το κλίμα αποφασίστηκε ότι οι 29, προς το παρόν, 
χώρες θα προχωρήσουν στην υλοποίηση της πρωτοβουλίας της Μπολώνια χωρίς κηδεμονίες και 
χωρίς Διευθυντήρια. Αναλυτικά Δ.Κλάδης, Η διακήρυξη της Μπολώνια και η πορεία από την 
Μπολώνια στην Πράγα, Κείμενα-Σχόλια-Ανάλυση, Αθήνα, Δεκέμβριος 2000. 

300 .Δ.Κλάδης, Η Διακήρυξη της Μπολώνια και η πορεία από την Μπολώνιας στην Πράγα, ο.π. σελ.19-
20. 

301 .Ο.π. σελ.19. 
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Πολυτεχνεία ή Τεχνολογικά Ιδρύματα, αλλά αντίθετα συμβάλλει στο να δημιουργηθεί ένας 

Ευρωπαϊκός Χώρος Ανώτατης Εκπαίδευσης, ανταγωνιστικός σε συνθήκες παγκοσμιοποίησης 

της οικονομίας και της γνώσης και διασυνδεόμενος με τις ανάγκες της κοινωνίας αλλά και 

την αγορά εργασίας.302 Η Διακήρυξη της Μπολώνια εξελίχθηκε σε μια ευρεία 

μεταρρυθμιστική διαδικασία, στην οποία συμμετέχουν σήμερα 47 χώρες. 

     Ένα από τα μείζονα ζητήματα που αποσαφηνίστηκαν στην Μπολώνια ήταν το πεδίο 

εφαρμογής της Διακήρυξης. Για όλες τις χώρες που διατηρούν σύστημα ανώτατης 

εκπαίδευσης με δύο τομείς, στις οποίες άλλωστε συγκαταλέγεται και η Ελλάδα. η Διακήρυξη 

της Μπολώνια αυτονόητα αφορά και τους δύο τομείς της ανώτατης εκπαίδευσης. 

      Στο πλαίσιο αυτό η  σχέση της Ελλάδας με την Διακήρυξη της Μπολώνια αλλά και την 

μετέπειτα διαδικασία υπήρξε ιδιαίτερη. Μέσα από τις εκθέσεις Trends, που κάθε δύο χρόνια, 

εκδίδει η Ένωση Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων (E.U.A.), τις εκθέσεις της Ομάδας 

Παρακολούθησης της διαδικασίας της Μπολώνια (BFUG) και τις ειδικές εκθέσεις  του 

Δικτύου ενημέρωσης για την εκπαίδευση στην Ευρώπη ΕΥΡΥΔΙΚΗ, αποτυπώνεται ο τρόπος 

υλοποίησης των αποφάσεων, καταγράφονται οι στόχοι αλλά και τα προβλήματα της κάθε 

χώρας.  

     Για το χρονικό διάστημα μεταξύ των δύο πρώτων Συνόδων Μπολόνια (1999) και Πράγας 

(2002), δεν υπάρχει κάποιο ελληνικό επίσηµο κείµενο. Μέσα από την έκθεση “Trends ΙΙ” 

φαίνεται η κινητικότητα και η κατάσταση και της Ελλάδας στο διάστηµα αυτό.  

      Το ελληνικό Υπουργείο Παιδείας προσπάθησε να γνωρίσει στους φορείς της ανώτατης 

εκπαίδευσης τη ∆ιαδικασία της Μπολώνια οργανώνοντας την εθνική ηµέρα «ενηµέρωσης για 

τη ∆ιαδικασία της Μπολώνια». Επίσης προώθησε τη µετάφραση στα ελληνικά και τη 

διανοµή βασικών κειµένων, όπως η ίδια η ∆ιακήρυξη αλλά και η διερευνητική έκθεση 

“Trends I”, που συντάχθηκε για την προετοιµασία της Συνόδου της Μπολόνια. Αυτές οι 

προσπάθειες δηµοσιοποίησης και επεξήγησης της ∆ιαδικασίας της Μπολόνια κίνησαν το 

ενδιαφέρον στον ελληνικό χώρο ανώτατης εκπαίδευσης για τη ∆ιαδικασία από το ∆εκέµβριο 

του 2000 και µετά.303  

     Όλα αυτά τα ζητήµατα έθιξε και η Γενική Γραµµατεία Ανώτατης Εκπαίδευσης του 

Υπουργείου Παιδείας στην εθνική έκθεση (national report) που δηµοσίευσε λίγο πριν την 

επόµενη Συνάντηση Κορυφής στο Βερολίνο, δηλαδή πριν από το Σεπτέµβριο του 2003. 

Επιγραµµατικά, οι εξελίξεις ή, καλύτερα, η απουσία τους περιγράφονται ως εξής:  

                                                   
302 . http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/thematic_reports/138EL.pdf  
303 . http://www.eliamep.gr/wp-content/uploads/2008/07/chapter3.pdf 
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• Για τη δηµιουργία και την προώθηση πτυχίων πιο εύκολα αναγνωρίσιµων και συγκρίσιµων 

η έκθεση δηλώνει ότι ούτε η συµφωνία της Λισαβόνας έχει υπογραφτεί από την Ελλάδα ούτε 

το «Παράρτηµα διπλώµατος» έχει θεσµοθετηθεί. Γίνεται, βέβαια, λόγος για προσπάθειες 

εισαγωγής του «Παράρτηµατος» και αλλαγής του υπάρχοντος συστήµατος αναγνώρισης 

τίτλων. Το τελευταίο χρειαζόταν, σύµφωνα µε την ελληνική εθνική έκθεση, ολική 

αναθεώρηση για την ευκολότερη και αποτελεσµατικότερη αναγνώριση των τίτλων σπουδών 

που προέρχονταν από το εξωτερικό. Κάτι τέτοιο θα ήταν δυνατόν µόνο µε την υπογραφή της 

Συµφωνίας της Λισαβόνας.  

• Για τους δύο κύκλους σπουδών αναφέρεται ότι στην Ελλάδα αυτό το σύστηµα υπάρχει από 

τη δεκαετία του 1980. Όπως προβλέπεται και στη ∆ιακήρυξη της  Μπολόνια, η είσοδος στο 

δεύτερο κύκλο προϋποθέτει την ολοκλήρωση του πρώτου. Το µόνο σηµείο διαφωνίας –όπως 

και σε πολλές άλλες χώρες της Ευρώπης– είναι ότι τα πτυχία που χορηγούνται από τις 

πολυτεχνικές σχολές –πενταετούς διάρκειας σπουδών– θεωρούνται ισότιµα πτυχίου master, 

χωρίς όµως ο πτυχιούχος να έχει ολοκληρώσει τυπικά κάποιον «πρώτο κύκλο σπουδών». 

Αυτό θέτει και θα συνεχίσει να θέτει ζητήµατα αντιστοίχισης µε τα πτυχία άλλων χωρών 

στους ίδιους τοµείς. Ισχυρή αντίδραση υπάρχει, επίσης, στην ιδέα της µείωσης της διάρκειας 

του πρώτου κύκλου σπουδών σε τρία χρόνια (που θα έκανε την αντιστοιχία µε τίτλους άλλων 

χωρών πολύ πιο εύκολη) µε το φόβο ότι θα χαθεί µέρος της παρεχόµενης-αποκτώµενης 

γνώσης.  

• Για το σύστηµα µονάδων αναφέρεται ότι η χρήση του ECTS γίνεται από τα ιδρύµατα κατ’ 

επιλογή, χωρίς συστηµατοποίηση και πάντα στο πλαίσιο των προγραµµάτων ανταλλαγής και 

µετακίνησης φοιτητών της Ε.Ε. (Erasmus).  

• Αναφορικά µε την προώθηση της κινητικότητας, σηµειώνεται ότι η ελληνική κυβέρνηση 

σκοπεύει να υιοθετήσει µια πολιτική πιο αποτελεσµατική, µε την προϋπόθεση, βέβαια, ότι η 

συµµετοχή και των ιδρυµάτων σε αυτή την προσπάθεια θα είναι µεγάλη.  

• Για την αξιολόγηση της ποιότητας οµολογείται ότι η Ελλάδα είναι µία από τις λίγες πλέον 

ευρωπαϊκές χώρες που δεν έχει ένα όργανο αξιολόγησης της ποιότητας στην ανώτατη 

εκπαίδευση. Αναφέρεται το νοµοσχέδιο που προσπάθησε η προηγούµενη κυβέρνηση να 

περάσει το καλοκαίρι του 2003, στο οποίο προβλεπόταν η δηµιουργία ενός τέτοιου φορέα. 

Το νοµοσχέδιο εκείνο δεν ψηφίστηκε τελικά. Ο σχετικός νόµος ψηφίστηκε από την επόµενη 

κυβέρνηση τον Ιούλιο του 2005.   

• Σχετικά µε την προώθηση της ευρωπαϊκής διάστασης της ανώτατης εκπαίδευσης, γίνεται 

αναφορά στη συνεργασία ελληνικών και ξένων πανεπιστηµίων (γαλλικών και γερµανικών) 

και στην προετοιµασία ενός νοµοσχεδίου που θα έθετε τις νοµικές βάσεις για κοινά 
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µεταπτυχιακά διπλώµατα και κοινά διδακτορικά µεταξύ ελληνικών και ξένων 

πανεπιστηµίων.  

• Η µόνη εξέλιξη σχετικά µε τη διά βίου εκπαίδευση στην Ελλάδα στο διάστηµα µεταξύ 

Συνόδου Πράγας και Συνόδου Βερολίνου ήταν το Ανοιχτό Πανεπιστήµιο. Το προαναφερθέν 

νοµοσχέδιο συµπεριλάµβανε τη δηµιουργία Ινστιτούτων διά Βίου Εκπαίδευσης σε κάθε 

ίδρυµα, αλλά τελικά δεν έγινε δεκτό (το καλοκαίρι του 2003).  

• Τέλος, η Ελλάδα στηρίζει έντονα την κοινωνική διάσταση της ανώτατης εκπαίδευσης όπως 

αυτή εκφράστηκε στο Ανακοινωθέν της Πράγας, δεδοµένου ότι οι φοιτητές –οι βασικοί 

υπέρµαχοι της κοινωνικής διάστασης– συµµετέχουν πολύ ενεργά στις διαδικασίες της 

ανώτατης εκπαίδευσης. Ο ελληνικός νόµος πλαίσιο για την ανώτατη εκπαίδευση (Νόµος 

1268/1982) παρέχει στους φοιτητές σηµαντικό ρόλο συµµετοχής στα κοινά της ανώτατης 

εκπαίδευσης, πολύ µεγαλύτερο από τα περισσότερα ευρωπαϊκά κράτη. Όλες αυτές οι 

εξελίξεις αφορούσαν τις κινήσεις της ελληνικής πλευράς στο διάστηµα µεταξύ της Συνόδου 

Κορυφής της Πράγας (2002) και εκείνης του Βερολίνου (2003).304  

Οι εξελίξεις στην Ελλάδα στο διάστηµα από τη Σύνοδο Κορυφής της Πράγας (2002) έως τη 

συνάντηση των Υπουργών στο Βερολίνο (2003) φαίνονται στην έκθεση της Ένωσης 

Ευρωπαϊκών Πανεπιστηµίων “Trends III”, όπου εξετάζονται οι γενικότερες εξελίξεις σχετικά 

µε τη ∆ιαδικασία της Μπολόνια. Στην έκθεση αναφέρεται ότι:  

1. Τα ελληνικά ιδρύµατα ανώτατης εκπαίδευσης θεωρούν ότι η υπάρχουσα νοµοθεσία 

περιορίζει την αυτονοµία µε την οποία θα µπορούσαν να συµµετέχουν πιο ενεργά στη 

διαδικασία επίτευξης των στόχων της ∆ιακήρυξης της Μπολόνια.  

2. Μικρός είναι ο επίσηµος ρόλος που κατέχουν οι Έλληνες φοιτητές στη ∆ιαδικασία της 

Μπολόνια. Ουσιαστικά, δεν µετέχουν καθόλου στις προσπάθειες επίτευξης των στόχων της 

∆ιαδικασίας.  

3. Μεγάλη είναι η δυσαρέσκεια των ιδρυµάτων ανώτατης εκπαίδευσης στην Ελλάδα για την 

ελλιπή οικονοµική στήριξη των αλλαγών που γίνονται στο πλαίσιο της ∆ιαδικασίας.  

4. Ενώ στο 33% των ιδρυµάτων ανώτατης εκπαίδευσης της Ευρώπης η κινητικότητα 

εξερχόµενων φοιτητών αυξήθηκε σηµαντικά, τα ελληνικά πανεπιστήµια ανήκουν στο 40% 

των ευρωπαϊκών ιδρυµάτων που παρουσίασε µεν αύξηση, αλλά όχι σηµαντική.  

5. Μόνο το 10% των πρυτάνεων των ελληνικών πανεπιστηµίων δήλωσε ότι είναι πλήρως 

ενηµερωµένο για τη γενική συµφωνία σχετικά µε το εµπόριο των υπηρεσιών (GAΤS).  

                                                   
304 . Αναλυτικά ΕΛΙΑΜΕΠ . ο.π. σελ.20-22. 
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6. Σχετικά µε το σύστηµα δύο κύκλων σπουδών, το ελληνικό Υπουργείο Παιδείας δηλώνει 

ότι αυτό υπήρχε στην Ελλάδα και πριν τη ∆ιακήρυξη της Μπολόνια, συνεπώς δεν 

χρειάστηκαν νοµικές µεταρρυθµίσεις στον τοµέα αυτό. Παραδόξως, όµως, η έκθεση “Trends 

III” παρουσιάζει στη συνέχεια το 25% των ελληνικών ιδρυµάτων να µην το εφαρµόζουν. 

Σχετικά µε τις διδακτορικές σπουδές, το 40% των  27 ελληνικών πανεπιστηµίων δήλωσε ότι 

διεξάγονται µόνο υπό την εποπτεία ενός καθηγητή, ενώ ένα 20% περιλαµβάνει και 

παρακολούθηση µαθηµάτων και εποπτεία.  

7. Στο θέµα της αναµόρφωσης των προγραµµάτων σπουδών ως άµεση συνέπεια της 

Μπολόνια, η Ελλάδα είναι ουραγός, αφού πάνω από το 40% των πανεπιστηµίων της δεν 

έχουν ξεκινήσει κανενός είδους αλλαγή.  

8. Η συµµετοχή εργοδοτών και επαγγελµατιών στην ανώτατη εκπαίδευση είναι σπάνια έως 

ανύπαρκτη σύµφωνα µε το 50% των ιδρυµάτων στην Ελλάδα.  

9. Όσον αφορά τους τίτλους σπουδών, όλα τα ελληνικά ιδρύµατα δήλωσαν ότι δεν 

περιµένουν κανένα φοιτητή να «βγει» από το σύστηµα σπουδών έχοντας αποκτήσει µόνο 

πρώτο πτυχίο, καθώς είναι σχεδόν βέβαιο ότι όλοι θα συνεχίσουν σε µεταπτυχιακό επίπεδο.  

10. Στην έκθεση γίνεται ξεχωριστή αναφορά στο γεγονός ότι η Ελλάδα δεν έχει ακόµη 

εφαρµόσει ούτε υπογράψει τη Συµφωνία της Λισαβόνας για την αναγνώριση τίτλων 

σπουδών. Παραδόξως, η Ελλάδα ήταν από τις χώρες που υποστήριζαν έντονα ότι η 

∆ιαδικασία της Μπολόνια θα βελτιώσει πολύ την κατάσταση της αµοιβαίας αναγνώρισης 

τίτλων σπουδών.  

11. Επίσης, η Ελλάδα βρίσκεται στη χαµηλότερη θέση, µεταξύ των συµµετεχόντων κρατών, 

αναφορικά µε την αναγνώριση περιόδων σπουδών σε διαφορετικά ιδρύµατα στο εσωτερικό 

της χώρας. Τα ελληνικά ιδρύµατα δήλωσαν ότι δεν έχουν απολύτως καµιά επίσηµη 

διαδικασία αναγνώρισης περιόδων σπουδών σε κάποιο ίδρυµα στο εσωτερικό της χώρας.  

12. Για το Παράρτηµα διπλώµατος, η ελληνική πλευρά δήλωσε ότι έχει προχωρήσει σε 

νοµοθετικές πρωτοβουλίες, ώστε και αυτός ο θεσµός να εισαχθεί σύντοµα στην ελληνική 

ανώτατη εκπαίδευση.   

13. Αναφορικά µε το σύστηµα µεταφοράς και συσσώρευσης µονάδων ΕCTS, η Ελλάδα 

παρουσιάζεται ως µια από τις χώρες µε την πιο διαδεδοµένη χρήση του. Το 80% των 

ιδρυµάτων το χρησιµοποιούν, εκ των οποίων το 60% το χρησιµοποιεί και ως σύστηµα 

συσσώρευσης.  

14. Η Ελλάδα ανήκει στις 6 από τις 33 χώρες της ∆ιαδικασίας που δεν είχαν τη δεδοµένη  

χρονική στιγµή (Σεπτέµβριος 2003) κάποιο όργανο αξιολόγησης. Σηµειώνεται ωστόσο ότι 
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είχε κατατεθεί σχετικό νοµοσχέδιο στις αρχές του 2003, οπότε υπήρχε περίπτωση να 

εφαρµοστεί σύντοµα (τελικά το νοµοσχέδιο δεν ψηφίστηκε). Εξάλλου, µόνο στην Ελλάδα 

δηλώνεται ότι δεν υπάρχει καµιά διαδικασία εξωτερικής αξιολόγησης.  

15. Τέλος, η Ελλάδα ανήκει στις χώρες που θα δέχονταν µε προθυµία ένα πανευρωπαϊκό 

όργανο πιστοποίησης (accreditation).305  

Το χρονικό διάστηµα από τη Σύνοδο του Βερολίνου (2003) µέχρι εκείνη του Μπέργκεν 

(2005) η Ελλάδα υλοποίησε τα εξής: 

• Αναθεώρησε το Νόµο 2083/1992, ο οποίος αντικαταστάθηκε από το Νόµο 3255/22.7.04, 

προκειμένου να οργανωθεί το θέµα των διαπανεπιστηµιακών µεταπτυχιακών προγραµµάτων. 

Αναδιοργάνωσε το σύστηµα αναγνώρισης ξένων τίτλων σπουδών (το ∆ιαπανεπιστηµιακό 

Κέντρο Αναγνωρίσεως Τίτλων Σπουδών της Αλλοδαπής –∆Ι.Κ.Α.Τ.Σ.Α. µετονοµάστηκε και 

έγινε ο ∆ιεπιστηµονικός Οργανισµός Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδηµαϊκών & Πληροφόρησης 

– ∆.Ο.Α.Τ.Α.Π.) 

Παρόλες της μικρού βεληνεκούς αλλαγές η συνολική εκτίμηση για την Ελλάδα, όπως 

προκύπτει από την έκθεση προόδου είναι πολύ καλή. 

 

Διάγραμμα 4 - Πίνακας διαβαθμίσεων προσαρμογής των κρατών-μελών στις απαιτήσεις της διαδικασίας 

της Μπολόνια 

                                                   
305.Τrends 2003: Progress towards the European Higher Education Area  

http://glotta.ntua.gr/posdep/BOLOGNA/2003-Berllin/Trends_III.html  
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Διάγραμμα 5 - Κάρτα προόδου της Ελλάδας ως προς την προσαρμογή της στις απαιτήσεις της Διαδικασίας 

της Μπολόνια 

Το προηγούμενο διάγραμμα είναι η κάρτα προόδου της Ελλάδας όπως προκύπτει από την 

έκθεση προόδου (stocktaking). Σύμφωνα με τη χρωματική απεικόνιση, η Ελλάδα έχει «πολύ 

καλή απόδοση» στους δύο από τους τρεις ενδιάμεσους στόχους της διαδικασίας από το 

Βερολίνο μέχρι το Μπέργκεν (αξιολόγηση ποιότητας και δύο κύκλοι σπουδών). 

Ωστόσο, στην αναγνώριση περιόδων και πτυχίων σπουδών η χρωματική απεικόνιση δείχνει 

γενικά «καλή απόδοση», με το «βαθμό εφαρμογής των πιστωτικών μονάδων ECTS» να είναι 

ο μεγαλύτερος και με την «επικύρωση της Συμφωνίας της Λισαβόνας» να απουσιάζει 

εντελώς εμφανίζοντας το δείκτη «Καμιά πρόοδος δεν έχει γίνει στο θέμα αυτό». 
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Συνολικά, όπως φαίνεται από το πεδίο TOTAL (βλ. Εικόνα 2), η Ελλάδα δείχνει να έχει πολύ 

καλή απόδοση λίγο πριν το Μπέργκεν. 306 

Οι σημαντικότερες εξελίξεις στο χώρο της ελληνικής ανώτατης εκπαίδευσης υλοποιούνται 

µετά τη Σύνοδο Κορυφής στο Μπέργκεν.  

Συνοπτικά, οι εξελίξεις αυτές έχουν ως εξής:  

 Με το Νόµο 3369/2005 µε τίτλο «Συστηµατοποίηση της διά βίου εκπαίδευσης και 

άλλες διατάξεις» οργανώνεται η διά βίου εκπαίδευση µε τη σύσταση Ινστιτούτων 

διά Βίου Εκπαίδευσης  

 Με το Νόµο 3374/2005 µε τίτλο «Ποιότητα στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστηµα 

µεταφοράς, συσσώρευσης πιστωτικών µονάδων – Παράρτηµα ∆ιπλώµατος» 

τίθεται µια αρχή διασφάλισης της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση, 

οργανώνεται ένα σύστηµα µεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών µονάδων και 

εισάγεται το Παράρτηµα ∆ιπλώµατος στα ιδρύµατα ανώτατης εκπαίδευσης 

 Με το Νόμο 3696/2008/ με τίτλο «Ίδρυση και Λειτουργία Κολλεγίων», ρυθμίζεται  

ο χώρος της Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης στην Ελλάδα. Με τις 

διατάξεις του νόμου τα Κολλέγια ορίζονται ως φορείς μη τυπικής εκπαίδευσης και 

κατάρτισης, υπάγονται σε κρατικό έλεγχο που ασκεί το Υπουργείο Εθνικής 

Παιδείας και Θρησκευμάτων και οι χορηγούμενοι τίτλοι δεν είναι ισότιμοι με τους 

τίτλους που χορηγούνται στο πλαίσιο της ελληνικού συστήματος τυπικής 

εκπαίδευσης. 

     Ένα από τα «αγκάθια» της ευρωπαϊκής ενοποίησης της ανώτατης παιδείας είναι χωρίς 

αμφιβολία το καθεστώς των ιδιωτικών πανεπιστημίων. Ρητή απαγόρευση λειτουργίας 

ιδιωτικών πανεπιστημίων υπάρχει μόνο στη Δανία και την Ελλάδα, ενώ στην πλειοψηφία των 

ευρωπαϊκών κρατών ισχύει ο κανόνας των δημοσίων πανεπιστημίων με  μεικτές μορφές 

διοίκησης, διαχείρισης και χρηματοδότησης. Η ίδρυση παραρτημάτων μεγάλων 

Πανεπιστημίων,  κυρίως των  ΗΠΑ, σε χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης θέτει 

εκ νέου τη συζήτηση της ιδιωτικοποίησης της ανώτατης εκπαίδευσης, τις μορφές 

χρηματοδότησης και τα όρια της εμπορευματοποίησης.307 

Εκτιμώντας την πορεία υλοποίησης της διαδικασίας της Μπολώνια στην Ελλάδα 

διαπιστώνουμε: 

                                                   
306 Πηγή: http://www.eliamep.gr/wp-content/uploads/2008/07/chapter3.pdf. 
307 .Αναλυτικά Π.Φουντεδάκη, ο.π. σελ. 936-940. 
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 Τις αρνητικές εκδηλώσεις εκ μέρους όλων  των φορέων της ακαδημαϊκής 

κοινότητας, για την κατ΄ αρχήν ένταξη της χώρας στην διαδικασία της Μπολώνια. 

 Την άρνηση των ελληνικών ΑΕΙ προς την Μπολώνια, με αιχμή τα επαγγελματικά 

δικαιώματα των αποφοίτων. 

 Την έλλειψη ενός ψύχραιμου δημόσιου διαλόγου με όλους τους ενδιαφερόμενους 

φορείς. 

 Την αντιφατική συμπεριφορά της εκάστοτε Κυβέρνησης, όπου στις Υπουργικές 

Συνόδους υπερθεμάτιζε των αλλαγών αλλά στο εσωτερικό κωλυσιεργούσε την 

ενσωμάτωσή τους στο εθνικό σύστημα, προβάλλοντας  προσχηματικά την 

ιδιαιτερότητα του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος και επιδεικνύοντας 

‘αντίσταση’έναντι της διαδικασίας της Μπολώνια. 

 Τον επηρεασμό της ελληνικής ανώτατης παιδείας από τη ζύμωση που συντελείται 

στον ευρωπαϊκό χώρο μεταξύ κρατών, πανεπιστημίων, εμπειρογνωμόνων, διεθνών 

οργανισμών και φοιτητών. 

     Συμπερασματικά η διαδικασία της Μπολώνια άλλαξε την όψη της Ευρωπαϊκής Ανώτατης 

Εκπαίδευσης. Πράγματι, όλες οι χώρες επέφεραν σημαντικές αλλαγές στα εκπαιδευτικά τους 

συστήματα, οι οποίες κατέστησαν εφικτή την ανάδυση του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης 

Εκπαίδευσης, ενώ έθεσαν τις βάσεις μιας ανώτατης εκπαίδευσης η οποία θα ανταποκρίνεται 

σε ευρύτερο φάσμα διαμορφωμένων κοινωνικών αιτημάτων. Οι δομές της ανώτατης 

εκπαίδευσης άλλαξαν, αναπτύχθηκαν συστήματα διασφάλισης ποιότητας, ενώ επισημάνθηκε 

και μια σειρά συνιστωσών της κοινωνικής διάστασης της ανώτατης εκπαίδευσης.308 Είναι 

πολύ σημαντικά τα μέχρι σήμερα αποτελέσματα, καθώς το όλο εγχείρημα λειτουργεί στη 

βάση εθελοντικής συνεργασίας και διαμορφώνει συναινέσεις και εφαρμογές κοινών στόχων 

για τα συστήματα ανώτατης εκπαίδευσης 47 χωρών.  Η επίτευξη των μελλοντικών στόχων 

του ΕΧΑΕ απαιτεί σημαντικές και εναρμονισμένες προσπάθειες εκ μέρους των 

κυβερνήσεων, των ιδρυμάτων, των φοιτητών και της ακαδημαϊκής κοινότητας στο σύνολό 

της.  

  

                                                   
308 . http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/thematic_reports/138EL.pdf 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

     Η ίδρυση του πρώτου Πανεπιστημίου στην ελεύθερη Ελλάδα το 1837, σηματοδοτεί 

αναμφίβολα τη σημασία και το ρόλο που το ίδρυμα αυτό θα παίξει τα επόμενα χρόνια στην 

κοινωνική, πνευματική και οικονομική ζωή της χώρας. 

     Στα πρώτα χρόνια  η διοίκηση του Πανεπιστημίου ήταν απόλυτα χειραγωγούμενη από την 

Πολιτεία και οι απολύσεις των καθηγητών απλή απόφαση της Κυβέρνησης. Οι διορισμοί των 

καθηγητών μέχρι το 1883 γίνονται από το βασιλιά. Μία σχετική αυτονόμηση αποκτά το 

Πανεπιστήμιο μετά το 1882. 

     Ο οργανισμός του 1911 έργο της Κυβέρνησης Ε.Βενιζέλου μειώνει την παρέμβαση της 

Πολιτείας στις εκλογές των καθηγητών. Διατηρώντας όμως το δικαίωμα της ακύρωσης και 

αυτό του διορισμού έκτακτων καθηγητών, υποδηλώνει ότι ο συγκεκριμένος χώρος παραμένει 

υπό την άμεση εποπτεία του κράτους. 

     Της ψήφισης του επόμενου οργανισμού του 1932 προηγείται προσχέδιο που φέρει την 

σφραγίδα του καθηγητή του Πανεπιστημίου του Μονάχου Κ.Καραθεοδωρή, με προτάσεις 

ριζοσπαστικές και πρωτοποριακές κυρίως σε ό,τι αφορά την ίδρυση νέων εδρών και τη 

διδασκαλία και εκπαίδευση των φοιτητών.309 Δημιουργείται θύελλα αντιδράσεων τόσο εκ 

μέρους των καθηγητών που για να αποτρέψουν την ψήφισή του ιδρύουν την ‘’Ένωση των 

καθηγητών του Πανεπιστημίου Αθηνών’’, όσο και εκ μέρους των φοιτητών που κηρύσσουν 

το Μάρτιο του 1932 γενική απεργία. 

     Η Κυβέρνηση όμως, του Ε.Βενιζέλου ήταν αποφασισμένη και με τη δυναμική παρουσία 

του υπουργού παιδείας Γ.Παπανδρέου προχώρησε στην ψήφιση του οργανισμού με τις 

λιγότερες δυνατές τροπολογίες. 

     Ο νόμος 5343/1932 που ψηφίζεται κινείται σε πιο συντηρητικά πλαίσια σε σχέση με τις 

προτάσεις Καραθεοδωρή, και εκφράζει όπως και ο οργανισμός του 1911, τη 

μεταρρυθμιστική πολιτική της κυβέρνησης Ε.Βενιζέλου για την ανώτατη παιδεία. 

     Ο νόμος 5343/1932 θα ρυθμίζει τα πανεπιστημιακά πράγματα της χώρας για πενήντα 

ολόκληρα χρόνια, με εξαίρεση το διάστημα κατάργησής του (1938-1942), από το 

δικτατορικό καθεστώς της 4ης Αυγούστου 1936. 

     Τα Νομοθετικά Διατάγματα 3837/1958 και 3974/1959, έργο της κυβέρνησης 

Κ.Καραμανλή έχουν μικρή μεταρρυθμιστική εμβέλεια, επιχειρούν απλές διορθωτικές 

αλλαγές-κυρίως με την αύξηση αριθμού εδρών και προσωπικού- και δεν ανταποκρίνονται 

στην απαίτηση για γενικότερη μεταρρύθμιση στο χώρο της ανώτατης παιδείας     Το 1964 η 

                                                   
309. Βλ.Κ.Καραθεοδωρή, Η Αναδιοργάνωσις του Πανεπιστημίου Αθηνών, Αθήναι, 1930. 
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κυβέρνηση Γ.Παπανδρέου, με βασικό εμπνευστή τον παιδαγωγό και φιλόσοφο 

Ε.Παπανούτσο, επιχειρεί μια γενική εκπαιδευτική μεταρρύθμιση με τρία βασικά νομοσχέδια. 

Το πρώτο αφορά τη Στοιχειώδη και Μέση Εκπαίδευση, το δεύτερο την Τεχνική και 

Επαγγελματική Εκπαίδευση και το τρίτο την Ανώτατη Εκπαίδευση. 

     Η φιλοσοφία που διέπει την εκπαιδευτική μεταρρύθμιση του 1964 προβάλλει ανάγλυφη 

μέσα από τις εισηγητικές εκθέσεις των παραπάνω νομοσχεδίων που αποδεικνύουν ότι η 

μεταρρύθμιση του 1964 ήταν η πιο ολοκληρωμένη πρόταση εκσυγχρονισμού της ελληνικής 

εκπαίδευσης που είχε μέχρι τότε γίνει. 

Από τα παραπάνω νομοσχέδια που θα προταθούν για ψήφιση στη Βουλή μόνο το Ν.Δ. 4379, 

που αφορά τη Στοιχειώδη και Μέση Εκπαίδευση θα γίνει νόμος του κράτους. Τα υπόλοιπα 

εξαιτίας της αντίδρασης και της πολιτικής αστάθειας θα παραμείνουν γράμμα κενό, 

     Το στρατιωτικό καθεστώς των ετών 1967-1974 με σειρά Συντακτικών Πράξεων, 

περιορίζει την αυτονομία και ακαδημαϊκή ελευθερία των Α.Ε.Ι., προχωρεί σε διώξεις των 

καθηγητών, ενώ με το Σύνταγμα του 1968 αναιρεί κάθε έννοια αυτοδιοίκησης των Α.Ε.Ι. 

     Στο διάστημα από τη μεταπολίτευση έως το 1981  υπάρχει διάχυτη η απαίτηση για αλλαγή 

και αναδιάρθρωση των δομών των Πανεπιστημίων. Η απαίτηση αυτή στην οποία συγκλίνουν 

όλοι οι πολιτικοί φορείς εκφράζεται με την ψήφιση του Συντάγματος του 1975. Το νέο 

Σύνταγμα με το άρθρο 16 κατοχυρώνει την ακαδημαϊκή ελευθερία και προστατεύει την 

ελευθερία της τέχνης της επιστήμης και της έρευνας. Με το ίδιο άρθρο καθιερώνεται η αρχή 

της πλήρους αυτοδιοίκησης των Α.Ε.Ι. και ο χαρακτηρισμός του εκπαιδευτικού προσωπικού 

‘ως λειτουργών’, ενώ με το νόμο 249/76, ο οποίος εκδίδεται κατ’ επιταγή του άρθρου 16 παρ. 

6 του Συντάγματος προστατεύονται οι καθηγητές από αυθαίρετες παύσεις και θεσπίζονται 

ασφαλιστικές δικλείδες προκειμένου περί πειθαρχικής δίωξης. 

     Η περίοδος μέχρι το Μάιο του 1981 χαρακτηρίζεται από τις πολυπληθείς πρωτοβουλίες 

της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας για συγκρότηση επιτροπών μελέτης και σύνταξης 

σχεδίων-νόμων για τα Α.Ε.Ι. Κανένα όμως απ’ αυτά δε γίνεται νόμος του κράτους, με 

εξαίρεση το νόμο 815/1978, ο οποίος προκάλεσε μεγάλη αναταραχή, κύμα απεργιών και 

κινητοποιήσεων ενώ γενικεύεται η κρίση στο χώρο των Α.Ε.Ι. 

     Η εκπαιδευτική πολιτική των κυβερνήσεων Κ.Καραμανλή ολοκληρώνεται με την ψήφιση 

δύο νόμων για την οργάνωση της Γενικής Εκπαίδευσης (ν.309/76) και το δεύτερο για την 

οργάνωση της Μέσης και Ανώτερης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης ( ν.576/77). 

     Η εκπαιδευτική μεταρρύθμιση του 1976/77 αποτελεί αναβίωση της μεταρρύθμισης του 

1964, ενώ γενικότερα η εκσυγχρονιστική προσπάθεια των κυβερνήσεων της Νέας 

Δημοκρατίας των ετών 1974-1981 ήταν μικρής εμβέλειας και άτολμη. Η συντήρηση των 
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δομών των Πανεπιστημίων συντήρησε την εξάρτηση και τον έλεγχό τους από την πολιτική 

εξουσία, ενώ μεγαλώνει καθημερινά η διάστασή τους από την κοινωνία και την οικονομία, με 

αποτέλεσμα να οδηγούνται σε κρίση. 

     Μετά τη δικτατορία η ενδυνάμωση του λαϊκού κινήματος ευνόησε την άποψη για 

συμμετοχή των λαϊκών τάξεων στην εξουσία. Η ανώτατη εκπαίδευση υπήρξε πάντοτε μέσο 

κοινωνικής ανόδου, και αυτό εξηγεί το γεγονός ότι τα λαϊκά στρώματα την περίοδο αυτή 

στοχεύουν, περισσότερο από ποτέ, στην ανώτατη εκπαίδευση. 

     Ο νόμος πλαίσιο 1268/82  φιλοδόξησε αλλάζοντας τη δομή των Πανεπιστημίων να 

πετύχει τη σύγκλιση παιδείας-κοινωνίας, να κατοχυρώσει τις ακαδημαϊκές ελευθερίες και να 

υλοποιήσει την έννοια της πλήρους αυτοδιοίκησης των Α.Ε.Ι.  

      Αναμφισβήτητα η πιο σημαντική καινοτομία του νόμου-πλαισίου ήταν η κατάργηση της 

έδρας και η δημιουργία του τομέα, τα οποία σε συνάρτηση με τη δημιουργία ενιαίου 

διδακτικού φορέα είχαν σαν αποτέλεσμα την ανατροπή των σχέσεων εξουσίας και τον 

τερματισμό της παντοδυναμίας του καθηγητή. Ο αναχρονιστικός θεσμός της έδρας και η 

παντοδυναμία του ‘’ιδιοκτήτη’’ της έδρας είχαν δημιουργήσει αδικίες και αδυναμία ελέγχου 

ως προς την εκλογή των προσώπων.310 Η κατάργησή της όμως δεν άνοιξε το δρόμο για 

πρόσβαση στα ελληνικά Α.Ε.Ι. νέων επιστημόνων, ούτε αξιοποίησε σε εθνικό επίπεδο το 

επιστημονικό δυναμικό της Ελλάδας και της διασποράς, όπως πίστευαν οι συντάκτες του. 

     O νόμος πλαίσιο μέσα από τις διατάξεις που θέσπισε κατοχύρωσε για πρώτη φορά τις 

ακαδημαϊκές ελευθερίες, την ελεύθερη διακίνηση των ιδεών, την ελευθερία της διδασκαλίας 

και της έρευνας. Δεν ήταν όμως λίγες οι φορές που τα παραπάνω αγαθά καταπατήθηκαν με 

κύριο σημείο αναφοράς την παραβίαση του πανεπιστημιακού ασύλου, προβάλλοντας την 

αδυναμία λειτουργίας του νόμου και το ανεπαρκές της θεσμοθέτησης. 

     Η αυτοδιοίκηση των Α.Ε.Ι. όπως κατοχυρώνεται μέσα από τις διατάξεις του νόμου-

πλαισίου και παρότι ενισχύεται από τις συνταγματικές διατάξεις του άρθρου 16 δεν μπορεί να 

θεωρηθεί πλήρης. Οι προσφυγές στο Συμβούλιο της Επικρατείας υποκατέστησαν σε πολλές 

περιπτώσεις το νομοθέτη, αλλά και η απόφαση του ιδίου οργάνου για άσκηση ελέγχου 

νομιμότητας των πράξεων των Πρυτάνεων που αφορούν διορισμό, πρόσληψη, μονιμοποίηση 

και ανανέωση σύμβασης προσωπικού κάθε κατηγορίας, από το ΥΠ.Ε.Π.Θ. περιόρισαν 

αισθητά την αυτοδιοίκηση των Α.Ε.Ι. Επίσης η μεγάλη εκπροσώπηση όλων των φορέων στα 

όργανα διοίκησης δημιούργησε προβλήματα και δυσλειτουργίες.  

                                                   
310. Βλ. Ε. Καψωμένου, Κονωνικές διαστάσεις του θεσμικού προβλήματος των ΑΕΙ, Από το 

«Πανεπιστήμιο στην Ελλάδα σήμερα’, τόμος στον οποίο συμπεριλήφθηκαν οι εισηγήσεις του 
διημέρου με το ανωτέρω θέμα που οργάνωσε το Ιδρυμα Σάκη Καράγιωργα, Αθήνα, 1991, σελ.17. 
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     Ο νόμος 2083/92 ψηφίζεται με στόχο να πραγματοποιήσει τομές και ριζικές 

μεταρρυθμίσεις στην Ανώτατη Παιδεία και να δώσει λύσεις στα προβλήματα που ανέδειξε η 

δεκαετής εφαρμογή του νόμου-πλαισίου. 

     Παρόλο που προηγήθηκε της ψήφισης του νόμου εθνικός διάλογος, δεν έλειψαν οι 

αντιδράσεις εκ μέρους των πανεπιστημιακών φορέων και κύρια εκ μέρους των παλαιών 

τακτικών καθηγητών. 

     Κρίνονται θετικές οι διατάξεις του πρώτου κεφαλαίου του νόμου που ενισχύουν την 

οικονομική αυτοτέλεια των Α.Ε.Ι., χωρίς να μπορούμε φυσικά να μιλήσουμε και για πλήρη 

αυτοδιοίκηση των Α.Ε.Ι. Θετικές χαρακτηρίζονται καταρχήν και οι διατάξεις που αφορούν  

στην αλλαγή της σύνθεσης, του ποσοστού συμμετοχής καθώς και των αρμοδιοτήτων των 

συλλογικών οργάνων των Πανεπιστημίων. Η ενίσχυση των ολιγομελών οργάνων 

δημιούργησε μία ευελιξία στη λήψη των αποφάσεων, δεν έλειψαν όμως και οι περιπτώσεις 

κομματικοποίησής τους. Οι διατάξεις που αναφέρονται στις εκλογή πρυτανικών αρχών ήταν 

σημαντικές και στόχευαν στην αποκομματικοποίηση των εκλογών. Ήταν όμως οι πρώτες που 

κατήργησε ο νόμος 2188/94. 

     Ο τετραετής προγραμματισμός στόχευε στην ιεράρχηση και την ορθή κατανομή των 

θέσεων, την κάλυψη των πραγματικών αναγκών των Α.Ε.Ι. και την προσέλκυση νέων 

επιστημόνων. Κανείς από τους παραπάνω στόχους δεν υλοποιήθηκε. Απεναντίας οι 

μεταβατικές διατάξεις του άρθρου 7 καταργούν τον ενιαίο διδακτικό φορέα- μια μεγάλη 

κοινωνική κατάκτηση του νόμου πλαισίου- και ενισχύουν τις δύο πρώτες βαθμίδες του 

καθηγητή και του αναπληρωτή καθηγητή εις βάρος των δύο χαμηλότερων. Αυτό έχει σαν 

αποτέλεσμα τη δημιουργία μελών Δ.Ε.Π. δύο ταχυτήτων. 

     Χαρακτηρίζονται θετικές οι διατάξεις που αποσαφήνισαν τα διαδικαστικά της εκλογικής 

διαδικασίας (όπως πλειοψηφίες, απαρτίες, σύνθεση εκλεκτορικών σωμάτων, τριμελείς 

εισηγητικές επιτροπές) καθώς και εκείνες που ενέταξαν σε κατηγορίες τα μέλη Δ.Ε.Π. 

ανάλογα με την απασχόλησή τους. 

     Η υλοποίηση των ρυθμίσεων των προπτυχιακών και των μεταπτυχιακών σπουδών καθώς 

και των πανεπιστημιακών συγγραμμάτων δεν ξεκίνησε ποτέ. 

     Είναι σαφές ότι ο νόμος 2083/92 δεν επέφερε σημαντικές τομές, αλλαγές και 

μεταρρυθμίσεις ούτε δημιούργησε νέο θεσμικό πλαίσιο, αλλά απλά βελτίωσε το μέχρι τότε 

ισχύον. 

     Ο νόμος 2517/97 ψηφίστηκε με σκοπό να δώσει λύση στα αδιέξοδα που δημιούργησε ο ν. 

2083/92 στις εκλογές και εξελίξεις των μελών του Διδακτικού Προσωπικού των Α.Ε.Ι. 

Λειτουργώντας εμβαλωματικά μεταξύ των δύο προγενεστέρων νόμων ο ν. 2517/97 απαλείφει 
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τις επίμαχες διατάξεις και προχωρεί στην ενοποίηση των πολλών κατηγοριών προσωπικού 

που δημιούργησε ο ν. 2083/92. 

     Στην πρώτη δεκαετία του 21ου αιώνα ψηφίζονται δύο νομοσχέδια για την ανώτατη  

παιδεία. Οι νόμοι 3549/2007 και  3848/2010 αντίστοιχα.  Οι παρεμβάσεις τους στα 

πανεπιστημιακά θέματα θεωρούνται μικρής εμβέλειας, με σημαντικότερες τις αλλαγές στις  

εκλογικές διαδικασίες των Πρυτανικών αρχών και των μελών Δ.Ε.Π., ενώ πολλές αξιόλογες 

διατάξεις του, όπως οι αναφερόμενες στον ακαδημαϊκό και αναπτυξιακό προγραμματισμό, 

παρέμειναν ανενεργές. 

     Με έλλειμα συναίνεσης εκ μέρους των πανεπιστημιακών αρχών και με σοβαρές 

συνταγματικές αμφισβητήσεις τέθηκε σε ισχύ από τις 6 Σεπτεμβρίου 2011 ο νέος νόμος-

πλαίσιο 4009/2011. Ο νέος νόμος εισάγει τομές στα όργανα διοίκησης των Α.Ε.Ι., στην 

διάρθρωση των Σχολών, στην χρηματοδότηση  των Α.Ε.Ι  και την εξέλιξη των μελών Δ.Ε.Π.. 

Καταργεί το θεσμοθετημένο από το νόμο 1268/1982 άσυλο, ενώ ιδρύει Σχολές 

Μεπαπτυχιακών Σπουδών και Δια βίου Μάθησης και Ν.Π.Ι.Δ. για την διαχείριση και 

αξιοποίηση της περιουσίας των Α.Ε.Ι. Η εκχώρηση  αρμοδιοτήτων της κεντρικής εξουσίας 

στα νέα όργανα του Ιδρύματος, θα συντελέσει  στη διεύρυνση της αυτοδιοίκησης των Α.Ε.Ι., 

εφόσον αρθούν οι συνταγματικές αμφισβητήσεις και διατηρηθεί η χρηματοδότηση εκ μέρους 

του Υπουργείου. 

     Συμπερασματικά το Ελληνικό Πανεπιστήμιο, εδώ και σαράντα χρόνια, αποτελεί πεδίο 

πειραματισμού που σε τακτά χρονικά διαστήματα  δοκιμάζει διάφορα εκπαιδευτικά πρότυπα 

με αποσπασματικές μεταρρυθμίσεις.  

     Επειδή το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα δομήθηκε με κυρίαρχη την αρμοδιότητα του 

ελληνικού κράτους και με συνταγματικά θεσμοθετημένο τον κρατικό παρεμβατισμό, η 

επίδραση του κοινοτικού δικαίου στον εκπαιδευτικό τομέα υπήρξε αρχικά ασήμαντη. Το 

κοινοτικό όμως δίκαιο ως φύσει εξελικτικό δίκαιο και με τη συνδρομή του ΔΕΚ απέκτησε 

μία δυναμική η οποία οδήγησε στην σταδιακή κατοχύρωση κοινοτικών εκπαιδευτικών 

δικαιωμάτων και στην ενσωμάτωσή τους στο εσωτερικό δίκαιο.  

     Με οδηγό την αρχή της ίσης μεταχείρισης των κοινοτικών υπηκόων και στο πλαίσιο της 

ελεύθερης κυκλοφορίας των προσώπων αναγνωρίστηκαν σοβαρά εκπαιδευτικά δικαιώματα 

όπως της μη πληρωμής διδάκτρων, και της ίσης πρόσβασης σε σχολεία και υποτροφίες. Η 

Οδηγία 89/48 του 1989 που αφορούσε την αμοιβαία αναγνώριση διπλωμάτων, καθώς και η 

υιοθέτηση του Προγράμματος Erasmus για την κινητικότητα εκπαιδευτών και 

εκπαιδευομένων σηματοδότησαν την απαρχή της δημιουργίας Ευρωπαϊκής Εκπαιδευτικής 

Πολιτικής. 
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      H Συνθήκη του Μάαστριχτ  προχωρεί πέραν του αρχικού ρυθμιστικού πεδίου της 

επαγγελματικής εκπαίδευσης και καλύπτει τόσο τη διάσταση της παιδείας όσο και αυτήν του 

πολιτισμού, σε μια προσπάθεια νομοθετικής καταγραφής των νομολογιακών εξελίξεων που 

σημειώθηκαν στον χώρο της παιδείας. 311   

     Η Διαδικασία της Μπολώνια διαμορφωμένη σε εθελούσια  και  συναινετική βάση 

διαμόρφωσε τον Ευρωπαϊκό Χώρο Ανώτατης Εκπαίδευσης, αλλάζοντας τις δομές της 

ανώτατης παιδείας στη  χώρα μας . Τα στοιχεία αυτά πρέπει να ληφθούν υπόψη και από τον 

συντακτικό νομοθέτη σε μελλοντική αναθεώρηση του άρθρου 16 του Συντάγματος και να 

ενσωματώσει το ευρωπαϊκό  στο εσωτερικό δίκαιο, προκειμένου το ελληνικό πανεπιστήμιο  

να αποκτήσει ευρωπαϊκή διάσταση και διεθνή προβολή. Είναι κρίσιμη για τον αναθεωρητικό 

νομοθέτη, αναφέρει η Φουντεδάκη, η επίδραση επί του εθνικού Συντάγματος αυτού του 

ευρωπαϊκού “soft law “για την παιδεία.312 

     Συμπερασματικά η ύπαρξη σήμερα ευρωπαϊκής εκπαιδευτικής πολιτικής και η ανάπτυξη 

ενός ευρωπαϊκού χώρου ανώτατης εκπαίδευσης σηματοδοτούν χωρίς αμφιβολία τομές και 

αλλαγές  σε επίπεδο εκπαίδευσης, αναδιάρθρωση  θεσμών και νέους τρόπους οργάνωσης της 

κοινωνίας. Κυρίαρχο ζητούμενο στο πλαίσιο αυτό, σε πανευρωπαϊκό αλλά και διεθνές 

επίπεδο, είναι η χρηματοδότηση των φορέων ανώτατης εκπαίδευσης.313 

     Καμία όμως εκπαιδευτική πολιτική δεν θα έχει αποτέλεσμα χωρίς τους κατάλληλους 

δημοκρατικούς θεσμούς. Αλλά και η λειτουργία της ίδιας της Ευρωπαϊκής Συμπολιτείας, 

όπως αναφέρει ο Δ.Τσάτσος, δεν έχει καμιά ελπίδα χωρίς κατάλληλους δημοκρατικούς 

θεσμούς. Γιαυτό πρέπει να συνεχιστεί η προσπάθεια για τον εκδημοκρατισμό και την 

ενδυνάμωση του κοινωνικού και δικαιοκρατικού της χαρακτήρα. Με τον τρόπο αυτό η 

Ευρωπαϊκή Συμπολιτεία μπορεί να ολοκληρωθεί ως σύστημα αξιών, ικανών να 

καθυποτάξουν, να οριοθετήσουν και να νοηματοδοτήσουν την οργάνωση της αγοράς.314  

Γιατί όπως γράφει σε γράμμα του προς τους Ευρωπαίους ο Γεώργιος-Αλέξανδρος Μαγκάκης, 

από τις φυλακές του Κορυδαλλού το 1971 «…λέμε Ευρώπη και εννοούμε…αυτή τη βαθιά 

σύνθεση από ιστορικά βιώματα, πολιτιστικά νοήματα και ανθρώπινη αλληλεγγύη που 

ονομάζουμε  ‘πατρίδα’. Η Ευρώπη …κάποτε αναπόφευκτα θα παίξει το ρόλο της».315  

                                                   
311 . Ε.Μουαμελτζή, Η επίδραση του Κοινοτικού Δικαίου στην Δημόσια και Ιδιωτική Εκπαίδευση στην 

Ελλάδα, ο.π. σελ. 103. 
312 . Π.Φουντεδάκη, Τα ελληνικά πανεπιστήμια στον Ευρωπαϊκό Χώρο Ανώτατης Εκπαίδευσης, ο.π σελ. 

947. 
313 . Δ.Σκιαδάς, Ειδικοί Λογαριασμοί Κονδυλίων Έρευνας: Θεσμοί ανάπτυξης για τη σύγχρονη Ανώτατη 

Εκπαίδευση, ο.π. σελ.73. 
314 .Δ.Θ. Τσάτσος , Ευρωπαϊκή Συμπολιτεία, ο.π. σελ.517. 
315 .Δ.Θ.Τσάτσος, Ευρωπαϊκή Συμπολιτεία, ό.π. σελ.174-177. Ο ίδιος σημειώνει ότι το γράμμα του 

Γ.Α. Μαγκάκη με τίτλο ‘Ελευθερία, αγάπη μου’ το εξέδωσε το 1971, στη Φρανκφούρτη η 
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αντιστασιακή ομάδα του Γ.Βουκελάτου, στην εκδοτική εταιρεία Attika Presse Verlag, με πρόλογο 
του Γ.Πεσμαζόγλου. Επισημαίνονται κάποιες αναφορές του φυλακισμένου για τον ρόλο της 
Ευρώπης: «Τρέμουμε για την τύχη της χώρας μας που την λέμε Ευρώπη. Γιατί ξέρουμε πως σ’αυτήν 
κρατιέται η ελπίδα και πως για αυτόν τον λόγο απειλείται…Φοβούνται την Ευρώπη αυτήν τη 
βασανισμένη νερομάνα ιδεών..Σωστά την φοβούνται οι δήθεν πάμπλουτοι και πάνοπλοι. Εδώ, όταν 
λέμε άνθρωπος, καταλαβαίνουμε νόημα. Αυτό που τον κάνει να είναι το μέτρο για όλα τα πράγματα. 
Αυτή η πιο παλιά, η πιο σοφή, και η πιο εκρηκτική μας σκέψη. Για αυτή τη σκέψη φοβούνται την 
Ευρώπη...» 



Νομοθετικές Συνταγματικές και Ευρωπαϊκές Ρυθμίσεις για Θέματα Ανώτατης Παιδείας 

124 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

1. Aλιβιζάτος Ν., Oι πολιτικοί θεσμοί σε κρίση, 1922-1974. Όψεις της ελληνικής εμπειρίας, 

εκδ. Θεμέλιο, Aθήνα, 1983. 

2. Αλιβιζάτος Ν., Εισαγωγή στην ελληνική συνταγματική ιστορία, εκδ. Α.Ν. Σάκκουλα, 

Αθήνα-Κομοτηνή, 1981. 

3. Αλιβιζάτος Κ.Ν.-Μανιτάκης Αντ., ¨Πανεπιστήμια: Ας κατεβάσουμε λίγο τους τόνους¨, 

Εφημ. Καθημερινή, 17/7/2011. 

4. Bακαλόπουλος Ε.Α., Nέα Eλληνική Iστορία 1204-1985, εκδ. Bάνιας, Θεσσαλονίκη 1988. 

5. Bεγλερής Φ., O νόμος 1268 του 1982 και η νομική γλώσσα, εκδ. A.N. Σάκκουλα, Aθήνα, 

1984. 

6. Bενιζέλος Ε., "Tα Πανεπιστημιακά όργανα κατά τον N. 1268/82 και η πλήρης 

αυτοδιοίκηση των A.E.I.", Aρμενόπουλος 37, 1983. 

7. Bενιζέλος Ε., ¨O νόμος πλαίσιο για τα A.E.I. O κοινός νομοθέτης και το άρθρο 16 του 

Συντάγματος¨, Δίκαιο και Πολιτική, 2/1982. 

8. Βοσκόπουλος Γ., Ευρωπαϊκή Ένωση, Θεσμοί, Πολιτικές, Προκλήσεις, Προβληματισμοί, 

εκδ. Επίκεντρο, Θεσσαλονίκη, 2009. 

9. Bρυχέα Α.-Γαβρόγλου Κ., Aπόπειρες μεταρρύθμισης της ανώτατης εκπαίδευσης 1911-

1981, εκδ. Σύγχρονα Θέματα, Θεσσαλονίκη 1982. 

10. Γέροντας Απ., Το Ευρωπαϊκό οικονομικό Σύνταγμα, σε Σύνταγμα-Ελληνική Πολιτεία-

Ευρωπαϊκή Συμπολιτεία. Αφιέρωμα στον Δημήτρη Τσάτσο, εκδ. Α.Ν.Σάκκουλα, 

Αθήνα-Κομοτηνή, 2004, 

11. Δαγτόγλου Π., Συνταγματικό Δίκαιο- Ατομικά Δικαιώματα, 3η έκδοση, 2011, 

12. Δασκαλάκης Δ.Γ., Eλληνική Συνταγματική Iστορία, 1821-1935, Aθήναι, 1952. 

13. Δασκαλάκης Δ.Γ, Η αναθεώρηση του Συντάγματος και το νόημα του Συντακτικού έργου, 

Αθήναι 1950. 

14. Δερβίσης Ν. Στ., Ιστορία,Οργάνωση και Διοίκηση της Νεοελληνικής Εκπαίδευσης, 

Θεσσαλονίκη, 1984. 

15. Δημαράς Αλ., H μεταρρύθμιση που δεν έγινε, τομ. A΄, Aθήνα 1973. 

16. Διαρκής Κώδιξ Νομοθεσίας, Παντ.Κ.Ραπτάρχη, τόμος 31, Επιστήμαι και Τέχναι. 

17. Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος, Στατιστική Επετηρίδα της Ελλάδος, 1987. 

18. Eισηγητική Έκθεση του N.Δ. 4379/1964. 

19. Eισηγητική Έκθεση ν.2083/1992, YΠ.E.Π.Θ., Aθήνα, Σεπτέμβριος 1992. 

20. ΕΛΙΑΜΕΠ: H Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση στην Ελλάδα στο νέο ευρωπαϊκό και διεθνές 

περιβάλλον, Eπιµέλεια: Λουκάς Tσούκαλης,  Eλληνικό Ίδρυµα Eυρωπαϊκής και 

Eξωτερικής Πολιτικής, Νοέμβριος 2006. 



Δήμητρα Σ. Κούντη 

125 

21. ΕΛΙΑΜΕΠ : Έρευνα για την Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση στην Ελλάδα, Ο Ευρωπαϊκός 

Χώρος Ανώτατης Εκπαίδευσης και η Ελλάδα, επιμ. Σ. Αποστόλη, Αθήνα, 2006. 

22. Eνημερωτικό Φυλλάδιο Για το νέο Nόμο της Aνώτατης Eκπαίδευσης, έκδοση 

YΠ.E.Π.Θ., Aθήνα 1992. 

23. Επιτροπή των Ε.Κ., Λευκό Βιβλίο, Ανάπτυξη, Ανταγωνιστικότητα, Απασχόληση. Οι 

προκλήσεις και η αντιμετώπισή τους για τη μετάβαση στον 21ο αιώνα, 1994, Βρυξέλλες. 

24. Επιτροπή των Ε.Κ., Λευκό Βιβλίο για την Κοινωνική πολιτική. Επιλογές για την Ένωση, 

1994, Βρυξέλλες. 

25.  Επιτροπή των Ε.Κ., Λευκό Βιβλίο για την εκπαίδευση και την κατάρτιση, Διδασκαλία και 

Μάθηση. Προς την κοινωνία της γνώσης, 1995, Λουξεμβούργο. 

26. Επιτροπή των Ε.Κ., Πράσινη Βίβλος για την Ευρωπαϊκή διάσταση στην εκπαίδευση,COM 

(93) 457 τελικό, 29.9.1993, Βρυξέλλες.   

27.  Επιτροπή των Ε.Κ., Πράσινη Βίβλος για την Καινοτομία, COM  (95) 688, 20.12.1995, 

Βρυξέλλες. 

28. Επιτροπή των Ε.Κ., Πράσινη Βίβλος, Ζωή και εργασία στην κοινωνία των πληροφοριών. 

Πρώτα ο άνθρωπος COM (96) 389, 24.7.1996, Βρυξέλλες. 

29. Επιτροπή των Ε.Κ., Πράσινη Βίβλος, Εκπαίδευση-Κατάρτιση-Έρευνα: Τα εμπόδια στη 

διακρατική κινητικότητα,   COM (96) 462, 2.10.1996, Βρυξέλλες. 

30. Επιτροπή των Ε.Κ. Για μια Ευρώπη της Γνώσης, COM (97) 563, 12.11. 1997, 

Βρυξέλλες. 

31. Επιτροπή των Ε.Κ., Πρόγραμμα Δράσης 2000 (Ατζέντα 2000), τ.Α΄&Β΄,COM  (97) 

2000, 15.7.1997, Βρυξέλλες. 

32. Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Προς μια ευρωπαϊκή διάσταση εκπαίδευσης και ενεργού 

συμμετοχής του πολίτη, 2000, Λουξεμβούργο. 

33. Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Learning -Να σκεφθούμε την εκπαίδευση του αύριο, COM (2000) 

318 τελικό, 25.5.2000, Βρυξέλλες. 

34. Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Υπόμνημα σχετικά με την εκπαίδευση καθ’ όλη τη διάρκεια της 

ζωής,  SEC (2000) 1832, 30.10.2000, Βρυξέλλες. 

35. Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Η πραγμάτωση μιας ευρωπαϊκής περιοχής δια βίου μάθηση, COM  

(2001) 678, 21.11.2001, Βρυξέλλες. 

36. Ευρωπαϊκό Συμβούλιο  της Λισσαβώνας (23-24.3.2000), Συμπεράσματα της Προεδρίας, 

Βρυξέλλες. 

37. Eφημερίδα,  Aνεξάρτητος, 28/4/1936. 

38. Eφημερίδα Aκρόπολις, 20.2.1932. 

39. Eφημερίδα Nέον Άστυ, 6/7/1911. 

40. Eφημερίδα Eλεύθερον Bήμα 14.2.1932. 

41. Eφημερίδα Eλεύθερον Bήμα, 15.2.1932. 



Νομοθετικές Συνταγματικές και Ευρωπαϊκές Ρυθμίσεις για Θέματα Ανώτατης Παιδείας 

126 

42. Eφημερίδα Eλεύθερον Bήμα, 5.3.1932. 

43. Εφημερίδα TO BHMA, 17.9.1989. 

44. Eφημερίς της Bουλής,Περίοδος IH, Σύνοδος B', έκτακτο παράρτημα 1910. 

45. Eφημερίς της Bουλής, συνεδριάσεις 17/6, 20/6,22/6, 27/6, 4/7, 6/7 /1911. 

46. H Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση στην Ελλάδα:στο νέο ευρωπαϊκό και διεθνές περιβάλλον, 

επιµ.Λουκάς Tσούκαλης,  Eλληνικό Ίδρυµα Eυρωπαϊκής και Eξωτερικής Πολιτικής 

(ΕΛIAMEΠ), Νοέμβριος 2006. 

47. Iσηγόνη Αντ.,, Iστορία της Παιδείας, Aθήναι, 1964. 

48. Ιωακειμίδης, Κ.Π, Ευρωπαϊκή Πολιτική Ένωση, εκδ, Θεμέλιο, Αθήνα, 1993.  

49. Ιωακειμίδης, Κ.Π., Περιεχόμενο και αξιολόγηση της Συνθήκης της Νίκαιας, επιμ. 

Σ.Ντάλης, Αθήνα, 2001.  

50. Κακριδής Φ., ¨Η χαμένη τετραετία¨, ΤΟ ΒΗΜΑ, 11.10.1981. 

51. Καλτσόγια –Τουρναβίτη Ν.,Προβληματική της Σύγχρονης Ελληνικής Συνταγματικής 

Ιστορίας 1935-1975, Αθήνα. 

52. Κλάδης Δ., Η διακήρυξη της Μπολώνια και η πορεία από την Μπολώνια στην Πράγα, 

Κείμενα-Σχόλια-Ανάλυση, Αθήνα, Δεκέμβριος 2000. 

53. Κατρούγκαλος Γ., Jura sunt vigilantibus scripta. Το πανεπιστημιακό άσυλο και η 

αμφισβήτησή του, ΕφημΔΔ,Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2006. 

54. Kαραθεοδωρή Κ., H Aναδιοργάνωσις του Πανεπιστημίου Aθηνών, Aθήναι, 1930. 

55.  Kόκκοτας Π., O ρόλος της παιδείας στην οικονομική ανάπτυξη της Eλλάδος, Aθήνα 

1978. 

56. Kόρσος Δ., H ελευθερία της τέχνης, της επιστημονικής ερεύνης και της διδασκαλίας κατά 

το σχέδιον του νέου Συντάματος,EΔΔ 19(1975) 

57. Κουσκουβέλης Η., Διπλωματία και στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενόψει της 

Διακυβερνητικής Διάσκεψης 1996, εκδ. Παπαζήση, Αθήνα, 1995. 

58. Κουσκουβέλης Η., Εισαγωγή στην Πολιτική Επιστήμη και τη Θεωρία της Πολιτικής, εκδ. 

Παπαζήση, Αθήνα, 1997. 

59. Κυριακόπουλος Γ.Η., Τα Συντάγματα της Ελλάδος, Εθνικόν Τυπογραφείον, Αθήνα, 

1960. 

60. Γ.Λακόπουλος Γ.," Aντιμεταρρύθμιση στην Παιδεία-Mονόλογος ο εθνικός διάλογος", 

εφημ. Tο Bήμα, 4/8/1991. 

61. Μάνεσης Α., Η συνταγματική προστασία της ακαδημαϊκής ελευθερίας,  Συνταγματική 

Θεωρία και Πράξη, εκδ. Σάκκουλα, Θεσσαλονίκη, 1980. 

62. Μάνεσης Α., Η Νομική φύση της Βουλής της 17 Νοεμβρίου 1974, σε Συνταγματική 

Θεωρία και Πράξη, εκδ. Α.Ν.Σάκκουλα, Αθήνα 1980. 

63. Mάνεσης Α., Συνταγματικά δικαιώματα-ατομικές ελευθερίες, εκδ. Α.Ν. Σάκκουλα, 

Θεσσαλονίκη, 1981. 



Δήμητρα Σ. Κούντη 

127 

64. Μανιτάκης Α., Ελληνικό Συνταγματικό Δίκαιο Ι, Θεσσαλονίκη, 2004. 

65. Μαντζούφας Π., Ακαδημαϊκή ελευθερία. Οργανωτική και διαδικαστική θεώρηση, το 

συνταγματικό πλαίσιο της εξέλιξης των πανεπιστημιακών, εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα-

Θεσσαλονίκη,1997. 

66. Μανωλεδάκης Ι., Εισαγωγή στην επιστήμη, Θεσσαλονίκη, 1980. 

67. Μαρκεζίνης Β. Σπ., Πολιτική Ιστορία της Νεωτέρας Ελλάδος, τόμος 1, Πάπυρος 1966-

1967. 

68. Mάουρερ Λούντβιχ Γκέοργκ., O ελληνικός Λαός: Δημόσιο, Iδιωτικό και Eκκλησιαστικό 

Δίκαιο από την έναρξη του Aγώνα για την ανεξαρτησία ως την 31 Iουλίου 1834, 

μετάφραση Oλγ. Pομπάκη, εισαγωγή, επιμέλεια, σχολιασμός Tάσου Bουρνά, εκδ. Aφων 

Tολίδη, Aθήνα, 1976. 

69. Μαυριά Γ.Κ.-Παντελή Μ.Α., Συνταγματικά κείμενα, ελληνικά και ξένα, εκδ. 

Αντ.Ν.Σάκκουλα, 1990. 

70. Μουαμελετζή Ε., Η επίδραση του κοινοτικού δικαίου στην δημόσια και ιδιωτική 

εκπαίδευση στην Ελλάδα, εκδ. Σάκκουλα, Θεσσαλονίκη, 1996. 

71. Mπουζάκης Σ., Nεοελληνική Eκπαίδευση(1821-1985), εκδόσεις Gutenberg, Aθήνα,  

1987. 

72. O νόμος 1268/82 για τη δομή και λειτουργία των A.E.I., εκδόσεις OEΔB-YΠ.E.Π.Θ. 

73. Παγκάκης Λ.Γρ., Eισαγωγή στη Δημόσια Διοίκηση, β' έκδοση αναθεωρημένη, εκδ. A.N. 

Σάκκουλα, Aθήνα-Kομοτηνή, 1991. 

74. Παγκάκης Λ.Γρ., Nεοελληνική Eκπαιδευτική Πολιτική, Tόμος A΄, εκδ. Σάκκουλα, 

Aθήνα-Kομοτηνή 1993. 

75. Παγκάκης Λ.Γρ.,”Eκπαίδευση,Eπαναπροσδιορισμός σκοπών και στόχων", Περιοδικό 

Δημόσιος τομέας,Tεύχος 73,Oκτώβριος 1991. 

76. Πανελλήνιον Eικονογραφημένον Λεύκωμα "H EΛΛAΣ KATA TOYΣ 

OΛYMΠIAKOYΣ AΓΩNEΣ TOY 1896",Aθήναι 1896, εκ του Tυπογραφείου της 

Eστίας (K.Mαϊσνερ-N.Kαρδαγούρη), Aνατύπωση Aθήνα, εκδ. Ποντίκι, 1996.  

77. Πανεπιστημιακός Όμιλος, Κείμενα 1976-1978, εκδ. Παπαζήση, Αθήνα, 1978. 

78. Πανταζής Π., Mίλτος Kουντουράς-ο δάσκαλος της Pωμιοσύνης, Aθήνα 1984. 

79. Πανταζίδης Ι., Xρονικόν της Πρώτης Πεντηκονταετίας του Eλληνικού Πανεπιστημίου, 

Aθήνα, 1889. 

80. Παντελής Α., Zητήματα συνταγματικών επιφυλάξεων, εκδ. Σάκκουλα, Aθήνα-Kομοτηνή 

1984. 

81. ΠαντίδηςΣ.,-ΠασιάςΓ., Ευρωπαϊκή Διάσταση στην Εκπαίδευση, τόμος Α΄,εκδ.Gutenberg, 

Αθήνα, 2003. 

82.  Παπαδημητρίου Γ.,Σύνταγμα και Ελευθερία της επιστήμης, Το Σ 1992. 

83. Παπανούτσος Ε., Αλέξανδρος Δελμούζος, Αθήνα, 1978. 



Νομοθετικές Συνταγματικές και Ευρωπαϊκές Ρυθμίσεις για Θέματα Ανώτατης Παιδείας 

128 

84. Παπανούτσος Ε., Aγώνες και αγωνία για την παιδεία, Aθήνα 1965. 

85. Παπαντωνίου Ν., Γενικές αρχές του αστικού δικαίου, 3η έκδοση, 1983. 

86.  Παπαπάνος Κ., Xρονικό-Iστορία της Aνωτάτης μας Eκπαιδεύσεως, Aθήνα, 1970. 

87. Πασιάς Γ., Κοινοτική πολιτική και εκπαίδευση. Μια περιοδολόγηση στο 

ΚαζαμίαςΑ.Μ.και ΚασσωτάκηςΜ.(επιμ.) Ελληνική Εκπαίδευση:Προοπτικές 

Ανασυγκρότησης και Εκσυγχρονισμού, εκδ.Σείριος, Αθήνα. 

88. Πασιάς, Γ., Προς την Ευρώπη της Γνώσης: Η διαμόρφωση του εκπαιδευτικού λόγου και 

των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας στη δεκαετία του ’90,  Η Εκπαίδευση 

Απέναντι στις Προκλήσεις του 21ου Αιώνα. Νέες ορίζουσες και προοπτικές, επιμ. 

Ματθαίου Δ., εκδ. Α.Α.Λιβάνη, 2002. 

89. Παυλόπουλος Π., «Η νομική φύση των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», Γνμδ, ΤοΣ 

1990. 

90. Πετρίδης Β.Π., Ελληνική Πολιτική και Κοινωνική Ιστορία 1821-1940, εκδ.Παρατηρητής, 

Θεσσαλονίκη, 1988. 

91. Πρακτικά της Bουλής, 1932, Συνεδρίαση 1/3/1932. 

92. Πρακτικά της Bουλής N. 1268/82, συνεδρίαση PIΘ/1.6.1982. 

93. Ρέμελης Κ., «Η χαμένη τιμή των Πανεπιστημίων», εφημ. Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία, 

24.7.2011. 

94. Pόκος Δ., H Aλλαγή στην Παιδεία- Παιδεία για την Aλλαγή, εκδόσεις Παρατηρητής, 

Θεσσαλονίκη, 1982. 

95. Σβορώνος Ν., Eπισκόπηση της Nεοελληνικής Iστορίας,εκδ. Θεμέλιο, Aθήνα 1981. 

96. Σιφναίος Κ., Πανδέκται, Tόμος Z', 1932. 

97. Σκιαδάς Β.Δ., Ειδικοί Λογαριασμοί Κονδυλίων Έρευνας: Θεσμοί Ανάπτυξης για τη 

Σύγχρονη Ανώτατη Εκπαίδευση, εκδ. Ι.Σιδέρης, Ινστιτούτο Δημοκρατίας Κωνσταντίνος 

Καραμανλής, Αθήνα, 2007. 

98. Σκουρής Β.-Βενιζέλος Ευ., Ο δικαστικός έλεγχος της συνταγματικότητας των νόμων, έκδ. 

Α.Ν.Σάκκουλα, Αθήνα-Κομοτηνή, 1985. 

99. Σκουρής Β., Η Επαγγελματική εκπαίδευση κατά τη Νομολογία του Δικαστηρίου των 

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, εις «Αφιέρωμα: Παιδεία και Κοινοτικό Δίκαιο», ΕΕΕυρΔ, 

1988. 

100. ΣπηλιωτόπουλοςΠ.Ε.,Εγχειρίδιον Διοικητικού Δικαίου, εκδ. Α.Ν.Σάκκουλα, Αθήνα 

1982. 

101. Σταμέλος Γ.,- Βασιλόπουλος Α., Ευρωπαϊκή Εκπαιδευτική Πολιτική, εκδ. Μεταίχμιο, 

Αθήνα,  2004. 

102. Στασινόπουλος Μ., Η ελευθερία γνώμης των καθηγητών των ανωτάτων σχολών 

(Ακαδημαϊκή ελευθερία) σε επιστημονική επετηρίδα Παντείου, τομ. 3ος, Αθήναι 1957. 



Δήμητρα Σ. Κούντη 

129 

103.  Στασινόπουλος Μ., Τα Πρώτα Βήματα της Ανωτάτης Παιδείας μετά την Απελευθέρωσιν, 

Αθήνα 1971. 

104. K. Στεριάδου, H εξέλιξη των συνταγματικών ρυθμίσεων για θέματα ανώτατης 

εκπαίδευσης στην Ελλάδα από το 1821 έως σήμερα, εκδ. Αντ. Ν.Σάκκουλα, Αθήνα-

Κομοτηνή, 1993. 

105. Στεφάνου Κ., Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση, 4η έκδοση, τόμος Γ’, εκδ. Αντ. Σάκκουλα, 

Αθήνα. 

106. Στεφάνου, Κ.Α., Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση, Γενικά και Θεσμικά χαρακτηριστικά μετά 

τη Νίκαια, τόμος Α’ εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα, 1999.   

107. Tάχος Ι.Α.,H εποπτεία του Kράτους επί των αυτοδιοικουμένων οργανισμών δημοσίου 

δικαίου, Θεσσαλονίκη, 1968. 

108.  A.Tάχος Ι. Α., Θεμελιώδεις υποχρεώσεις των δημοσίων υπαλλήλων, Θεσσαλονίκη, 

1981. 

109. Τσαούσης, Γ.Δ., Ευρωπαϊκή Εκπαιδευτική Πολιτική, Βασικά Κείμενα για την Παιδεία την 

Εκπαίδευση και την Κατάρτιση, εκδ.Gutenberg, Αθήνα 1996. 

110. Tσάτσος Θ.Δ., Eλληνική Πολιτεία 1974-1977, εκδ. Kαστανιώτη, Aθήνα, 1998. 

111. Τσάτσος Θ.Δ., Συνταγματικό Δίκαιο, Επιτομή Ι,εκδ. Α.Ν.Σάκκουλα, Αθήνα-Κομοτηνή, 

1982. 

112. Τσάτσος Θ.Δ., Συνταγματικό Δίκαιο, τομ.Α΄Θεωρητικό Θεμέλιο, εκδ. Α.Ν.Σάκκουλα, 

Αθήνα-Κομοτηνή, 1985, 

113. Tσάτσος Θ.Δ. , "Δεν έχουμε ανώτατη παιδεία" ,Tαχυδρόμος, 1.7.1992. 

114. Τσάτσος, Θ.Δ., Ευρωπαϊκή Συμπολιτεία, Για μια Ευρωπαϊκή ένωση των Κρατών, των 

Λαών, των Πολιτών και του Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Πολιτισμού, εκδ. Α.Α. Λιβάνη, 

Αθήνα, 2007. 

115. Τσάτσος Θ. Δ., Ευρωπαϊκή Συμπολιτεία, για μία ένωση λαών με ισχυρές πατρίδες, εκδ. 

Καστανιώτης, Αθήνα, 2001. 

116. Tσουκαλάς Κ., Eξάρτηση και αναπαραγωγή, Γ' έκδοση, εκδ. Θεμέλιο, Aθήνα  1982. 

117. Φεργάδη-Τούντα Α., Η εξέλιξη της ιδέας της ευρωπαϊκής ενοποιήσεως, περ. Σύγχρονα 

Θέματα, τ.30, Αθήνα, 1987. 

118. Φουντεδάκη, Π., Τα ελληνικά πανεπιστήμια στον Ευρωπαϊκό Χώρο Ανώτατης 

Εκπαίδευσης –Η Πορεία Μπολώνια-Μπέργκεν, ΔτΑ, τ.,31/2006. 

119. Φραγκουδάκη Α., Eκπαιδευτική μεταρρύθμιση και φιλελεύθεροι διαννοούμενοι, εκδόσεις 

Kέδρος, Aθήνα 1977. 

120. Χασιώτης Ι., Αναζητώντας την Ενότητα στην Πολυμορφία. Οι απαρχές της ευρωπαϊκής 

ενότητας από το τέλος του Μεσαίωνα έως τη Γαλλική Επανάσταση, εκδ. Παρατηρητής, 

Θεσσαλονίκη, 2002. 



Νομοθετικές Συνταγματικές και Ευρωπαϊκές Ρυθμίσεις για Θέματα Ανώτατης Παιδείας 

130 

121. Χρυσόγονος Κ., Ατομικά και Κοινωνικά Δικαιώματα, 3η έκδοση,  εκδ. Σάκκουλα, 

Αθήνα-Θεσσαλονίκη, 2006. 

122.  Ψαρρού Κ.Δ., Η αναθεώρηση του Συντάγματος, Πολιτική ανάλυση και νομική ερμηνεία 

εν συγκρίσει προς το προϊσχύον Σύνταγμα 1864-1911-1952, Αθήναι, 1969. 

 

123. About E., La Grece contemporaine, 2η έκδοση,  Παρίσι,1987. 

124. De Witte, B., ¨Educational equality for Community workers and their families¨ στο  De 

Witte.B., European Community Law of Education, Baden-Baden: Nomos 

Verlagsgessellschaft. 

125. Gordon, J., ¨Approaches to transparency of vocational qualifications in the EU¨, 

European Journal of Education, 1999, vol.34, No 2. 

126. Richard Corbett, ¨Οι Διευρυνόμενες εξουσίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου¨, στο 

Σ.Ντάλης (επιμ), Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η συμβολή του στη συζήτηση για το 

μέλλον της Ευρώπης. 

127. Woodhouse Μ.C., Capodistria,the founder of Greek independence, Λονδίνο-Νέα Υόρκη 

1973. 

  



Δήμητρα Σ. Κούντη 

131 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σ.τ.Ε. Α.Π. και Α.Ε.Δ. 
 Σ.τ.Ε. 1812/1983 

 Σ.τ.Ε. 1816/1983 

 Σ.τ.Ε.1245/1984 

 Σ.τ.Ε. 2786/1984Ολ 

 Σ.τ.Ε. 2808/1984 

 Σ.τ.Ε. 714/1989 

 Σ.τ.Ε. 1043/1989 

 Σ.τ.Ε. 32/1990 

 Σ.τ.Ε. 1853/1990 Ολ 

 Σ.τ.Ε. 4076/1990 

 Σ.τ.Ε.1531/2002 

 Σ.τ.Ε. 1805/2008 

 Α.Π. 683/1975 

 Α.Ε.Δ. 30/1985 

Ηλεκτρονικές Πηγές 
 http://europa.eu/legislation_summaries/education_training_youth/general_framework

/c11088_el.htm. 

 http://www.hqaa.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=95&Itemid=1

72&lang=el. 

  http://www.ehea.info/Uploads/about/Budapest-Vienna_Declaration.pdf 

 http://www.ehea.info/Uploads/%281%29/Bucharest%20Communique%20201

2%281%29.pdf 

 http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/thematic_reports/13

8EL.pdf  

 http://glotta.ntua.gr/posdep/BOLOGNA/2005-Bergen/050425_EUA_TrendsIV.pdf 

 http://www.eliamep.gr/wp-content/uploads/2008/07/chapter3.pdf 

 http://glotta.ntua.gr/posdep/BOLOGNA/2003-Berllin/Trends_III.html 

 http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/thematic_reports/138

EL.pdf 


