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Ποος zip' Βουλήν τών 'Ελλήνων
’Αποτελεί ττιχ «κοινό τόπο» ή διαπίστωση, πώς ή Εκ

παίδευση στο σύνολό της καί είδικώτερα ή ’Ανώτατη, βρί
σκεται βυθισμένη σέ μια βαθιά καί δυσκολοξεπέρχστη κρίση, 
πού εκφράζεται στην οργάνωση, στη λειτουργία και στο 
περιεχόμενο των Α.Ε.Ι. καί της άποστολής τους, χρειάζε
ται γενναίες άποοάσεις καί διαρθρωτικές αλλαγές για την 
αντιμετώπισή της.

'Η κρίση δεν οφείλεται στα αιτήματα, τά όποια, προβάλ
λουν οί φοιτητές καί το διδακτικό προσωπικό, όπως ισχυ
ρίζεται ή Κυβέρνηση. Οί ρίζες της είναι πολύ βαθύτερες. 
'Η σημερινή κατάσταση είναι άποτέλεσμα της ςενης έςαρ- 
τησης, της άντιδραστικής πολιτικής τής άρχουσας τάςης, 
των άδιεΐόδο,ν. πού δημιουργεί τό σημερινό σύστημα κοι
νωνικής καί οικονομικής οργάνωσης.

’Αντί το πανεπιστήμιο νά είναι τόπος παιδείας τοϋ λαοϋ, 
τείνει όλο καί περισσότερο νά παράγει μόνο τό προσωπικό, 
για τη λειτουργία τής οικονομίας καί τής διοίκησης στα 
πλαίσια τής εξάρτησης από τις βιομηχανικές καπιταλιστικές 
/ώρες. ’Αντί νά παρέχει στο κάθε άτομο τή δυνατότητα νά 
αναπτύξει την προσωπικότητά του καί νά άξιοποιήσει τις 
ίκανότητές του, αναπαράγει τις άνισότητες καί τις διακρίσεις 
τής κοινωνίας. ’Αντί νά είναι χώρος ελεύθερης διακίνησης τών 
ιδεών καί έρευνας γιά τις συγκεκριμένες ανάγκες τοϋ τόπου, 
παράγει καί άναπαράγει τήν άρχουσα ιδεολογία καί ελέγχει 
γιά όφελος τής τάξης, πού έξουσιάζει τη χώρα, την επι
στημονική καί τεχνική γνώση. ·

'Η κρίση επιτείνεται άπό την άναχρονιστικότη α τών 
νόμων, την ασυναρτησία τής διοίκησης καί τή στάση τοϋ 
καθηγητικού κατεστημένου. 'Η κατοχυρωμένη άπό τό σύν
ταγμα αυτοδιοίκηση έχει ουσιαστικά καταργηθεϊ. Τά όργα
να τοϋ πανεπιστημίου δέν είναι σέ θέση νά πάρουν ουσια
στικές άποφάσεις γιά νά διευθύνουν άποτελεσματικά τό 
ίδρυμα. Οί διαδικασίες λήψεως αποφάσεων δέν είναι ορατές. 
Ειδικά καί προσωπικά συμφέροντα παρεμποδίζουν τήν προ
σαρμογή τοϋ θεσμού στις έπιταγές τών καιρών καί τήν προ
ετοιμασία τών πτυχιούχων ν’ αντιμετωπίσουν τόσο τά 
προβλήματα τοϋ τόπου, όσο καί τις ειδικές ανάγκες τοϋ 
παγγέλματός τους.

Γιά νά ξεπεραστεΐ οριστικά ή κρίση στα άνώτατα έκ- 
ταιδευτικά ιδρύματα χρειάζονται ευρύτερες άλλαγές σ’ 
λοκληρη τήν κοινωνική δομή. Χρειάζεται ή εφαρμογή ενός 
λοκληρωμένου προγράμματος μετασχηματισμού.

Τό ΠΑ.ΣΟ.Κ. όμως πιστεύει, ότι μπορούν νά παρθοϋν 
πο τώρα κι δλας μέτρα, πού θά διορθώσουν μερικά τή 
ατασταση καί θά δημιουργήσουν τή δυναμική γιά μιά 
λατύτερη μεταβολή, γι’ αυτό προτείνει μέ τό σημερινό 
'όμο - Πλαίσιο, λύσεις πού θά είναι τά πρώτα βήματα, 
ιά νά χτιστεί τό πανεπιστήμιο πού επιδιώκουμε.

ιι ... . .·.· ·
Ή άπό τά πράγματα δοσμένη σχέση επιστήμης καί κοι- 

σνιας συνεπάγεται τήν όλο καί μεγαλύτερη σημασία τόσο 
ςς επιστήμης γιά κάθε κοινωνική δραστηριότητα, όσο καί 
τίστροφα τής κοινωνικής έξέλιξης γιά τήν έπιστημονική 
ίασκαλία καί έρευνα. Ή πολιτική διάσταση ενυπάρχει σέ 

κάθε έπιστημονική δραστηριότητα καί ειδικά στήν άνώ- 
~η εκπαίδευση (πανεπιστήμιο). Τό πανεπιστήμιο δέν 
;αι θεσμός άπολιτικός μέ δικούς του νόμους οργάνωσης, 
•ναι θεσμός πολιτικός, πού πρέπει νά οργανωθεί δημοκρα
τία και νά ένταχθεϊ στο κοινωνικό περιβάλλον, γιά νά συμ- 
λει στήν επίτευξη μιας δημοκρατικής κοινωνίας. Στόχος 
ς πρεπει νά είναι ό εκδημοκρατισμός τοϋ πανεπιστημίου.
Ο εκδημοκρατισμός τοϋ πανεπιστημίου συνεπάγεται :
1. Τήν αυτοδιοίκηση τοϋ πανεπιστημίου. "Οσοι ζοΰν 
’. δουλεύουν σ’ αυτό, πρέπει ν’ άποφασίζουν γιά τά προ

_ , ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ βλήματα του σέ σύνδεση μέ τό_κοινωνικό περιβάλλον, άλλά 
όχι σέ έξάρτηση άπό τήν κρατική διοίκηση.

2. Τή συμμετοχή όλων όσων ζοϋν καί δουλεύουν στο πα
νεπιστήμιο στήν όργάσωνη καί ζωή του. Οί άποφάσεις γιά 
τή λειτουργία τοϋ πανεπιστημίου δέν έχουν τεχνοκρατικό 
χαρακτήρα καί δέν προϋποθέτουν άποκλειστικά καί μόνο 
ειδικές γνώσεις. Έχουν γενικώτερο πολιτικό χαρακτήρα, 
γιατί άφορούν τόσο τήν κοινουνία όσο καί τις χιλιάδες μέλη 
τής πανεπιστημιακής κοινότητας.

Ή λήψη τους μέ βάση ορατές καί δημοκρατικές διαδι
κασίες άποτελεϊ προϋπόθεση γιά νά άνταποκρίνωνται στις 
επιθυμίες τών ενδιαφερομένων καί νά συνεργάζωνται δι
δακτικό προσωπικό καί φοιτητές στήν εφαρμογή τους.

Σήμερα ένα τμήμα τών διδασκόντων, οί καθηγητές, παίρ
νουν όλες τις άποφάσεις χωρίς νά λογοδοτούν στά υπόλοιπα 
μέλη τής πανεπιστημιακής κοινότητας. Γιά νά καταστούν 
δυνατά συμμετοχή καί έλεγχον, κάθε ομάδα πού παίρνει 
μέρος στις διαδικασίες εκπαίδευσης καί έρευνας, πρέπει νά 
έχει τή δυνατότητα νά οργανωθεί, νά επιλέγει τούς έκπρο- 
σούπους της καί νά συμμετέχει στη διαδικασία λήψης άπο- 
φάσεων. Μέ τον τρόπο αύτό θά έλέγχωνται τόσο οί εκπρό
σωποι κάθε ομάδας άπό τά μέλη της όσο καί ή δραστηριό
τητα τής μιας ομάδας άπό τις υπόλοιπες.

3. Τήν πλατειά συζήτηση πάνω στο πρόγραμμα σπουδών 
καί έρευνας. Ή “διδασκαλία* καί ή έρευνα δέν πρέπει νά 
καθορίζωνται όπως σήμερα άπό τή θέληση ενός μόνου 
δασκάλου. Ή εξουσία τοϋ ενός, πού δικαιολογείται μέ τή 
δήθεν αυτοτέλεια τής επιστήμης, συγκαλύπτει τήν εξυπη
ρέτηση ιδιωτικών συμφερόντων καί τήν άδιαφορία τών κα
θηγητών νά συνεργασθοϋν στήν επίλυση τών προβλημάτων 
τοϋ κοινωνικού συνόλου. Στά πλαίσια τών οργάνων τού πα
νεπιστημίου είναι άναγκαία ή πλατύτερη συζήτηση γιά τά 
προγράμματα σπουδών, τις επαγγελματικές κατευθύνσεις, 
τά προγράμματα έρευνας καί τήν άξιοποίηση τών άποτε-, 
λεσμάτων της. Μόνο ή συζήτηση καί ή κοινή άπόφαση θά 
καταστήσει δυνατό νά συνειδητοποιήσουν όλοι'οί συμμετέ
χοντας τήν ελευθερία καί τούς περιορισμούς, πού παρέχει 
καί θέτει τό κοινωνικό πλαίσιο καί θά νομιμοποιήσει δημο
κρατικά τις άποφάσεις.

4. Τήν κατάργηση τών διακρίσεων καί ιεραρχιών μεταξύ 
δασκάλων καί διδασκομένων καί μεταξύ τοϋ ίδιου τού εκ
παιδευτικού προσωπικού πού δέν προκύπτουν άναγκαστικά 
άπό τή διαδικασία μάθησης καί έρευνας.

5. Τό άνοιγμα τής άνώτατης παιδείας. Ή πανεπιστημιακή 
εκπαίδευση δέν μπορεί καί δέν πρέπει νά αποτελεί προσφορά 
προς μιά μόνο κατηγορία νέων, εκείνη πού 5ια·5έτει τά άπχ- 
ραίτητα οικονομικά μέσα γιά νά σπουδάσει. Πρέπει όλοι οί 
νέοι νά έχουν τή ϊυνατότητα νά τήν άξιοποιήσουν γιά νά 
έχουν ίσες ευκαιρίες στη ζωή τους.

6. Τήν άξιοποίηση τού επιστημονικού δυναμικού τοϋ 
τόπου καί τής διασπορας πού δραστηριοποιείται στήν παρα
γωγή κι είναι χρήσιμο γιά τή λειτουργία τών Α.Ε.Ι.

7. Τήν αύξηση τών δαπανών γιά τήν άνωτάτη εκπαίδευση.

Ή. δημοκρατική διοργάνωση τών άνωτάτων έκπαιδευ- 
,τικών ιδρυμάτων άποτελεϊ στόχο τοϋ ΠΑ.ΣΟ.Κ., γιατί 
πιστεύει ότι θά προαγάγει τούς σκοπούς τής επιστήμης καί 
τήν άποτελεσματικώτερη οργάνωση τού πανεπιστημίου. 
Θά συντείνει, ώστε στο πανεπιστήμιο νά έξετάζωνται τά 
προβλήματα κριτικά καί σέ σχέση μέ τό συγκεκριμένο κοι
νωνικοοικονομικό περιβάλλον. Θά συμβάλει στήν ορατότητα 
τών διαδικασιών. Θά εξασφαλίσει οί άποφάσεις νά παίρ- 
νωνται μέ βάση λογικά καί άντικειμενικά κριτήρια καί όχι 
συναισθηματικούς κανόνες, προσωπικά ή ειδικά συμφέροντα. 
Τό δημοκρατικό πανεπιστήμιο είναι τό μόνο, πού μπορεί 
νά δημιουργήσει συνειδητοποιημένους γιά τήν άποστολή τους 
επιστήμονες. ‘Ο άντίθετος πρός τό δημοκρατικό πανεπι
στήμιο δρόμος οδηγεί στο αυταρχικό διοικούμενο άπό τό 
κράτος, εκτεθειμένο στήν πίεση τών άνέλεγκτων ιδιωτικών



συμφερόντων εκπαιδευτικό Ιδρυμα, τοϋ οποίου ή άποτελε- 
σματικότητα μετριέται μέ τόν παραγόμενο άριθμό ά7τό αδιά
φορους στά κοινωνικά προβλήματα τεχνοκράτες.

III
Άπό τ'ις γενικές αυτές αρχές, προκύπτουν καί οί είδικώ- 

τερες αρχές οργάνωσης τοϋ πανεπιστημίου.
1. 'Η αυτοδιοίκηση τοϋ πανεπιστημίου άπέναντι στη 

διοικητική αρχή συνεπάγεται :
α) Τό πανεπιστήμιο είναι αρμόδιο νά παίρνει όλες τις 

αναγκαίες αποφάσεις για τήν καλύτερη δυνατή λειτουργία 
καί έκπλήρωση τής άποστολής του. Τό πανεπιστήμιο ορίζει 
τον καταστατικό του οργανισμό μέ βάση τις γενικές αρχές 
τοϋ νόμου πλαίσιου για τά Α.Ε.Ι.

β) Τό πανεπιστήμιο διαχειρίζεται μόνο του τούς πόρους 
πού τοϋ παρέχει τό κράτος.

γ) 'Η διοικητική αρχή δικαιοϋται νά ελέγχει έκ των υστέ
ρων τή νομιμότητα των αποφάσεων τοϋ πανεπιστημίου καί 
της χρησιμοποιήσεως των πόρων του.

δ) Ή διοικητική αρχή μπορεί νά ορίζει ενιαία τις προ
ϋποθέσεις γιά τήν εξάσκηση έπαγγέλματος καί κανόνες γιά 
τό συντονισμό της λειτουργίας των άνωτάτων εκπαιδευτικών 
ιδρυμάτων μετά άπό γνωμοδότηση τοϋ Συμβουλίου των Πα
νεπιστημίων.

2. 'Η δημοκρατική οργάνωση τοϋ πανεπιστημίου συνε
πάγεται :

α) "Ολες οί άποφάσεις λαμβάνονται σέ ορατές γιά τά 
μέλη τής πανεπιστημιακής κοινότητας διαδικασίες. Σέ κάθε 
έπίπεδο λήψης άποφάσεως τά όργανα τοϋ πανεπιστημίου 
εκλέγονται καί λογοδοτούν. ’Ανώτατο όργανο τοϋ τμήματος, 
μιας σχολής καί ενός Α.Ε.Ι., είναι ή συνέλευση τοϋ τμήμα
τος, τής σχολής ή τοϋ Α.Ε.Ι. Οί συνελεύσεις εκλέγουν ώς 
εκτελεστικά όργανα διοικητικά συμβούλια. Τά διοικητικά 
συμβούλια εκλέγουν τριμελή προεδρεία (Διεύθυνση τμήμα
τος, κοσμητεία καί πρυτανεία). .

β) Φοιτητές, επιστημονικό προσωπικό καί πανεπι
στημιακοί δάσκαλοι συμμετέχουν στις συνελεύσεις καί στά 
διοικητικά συμβούλια. Οί φοιτητές, τό επιστημονικό προ
σωπικό καί οί πανεπιστημιακοί δάσκαλοι οργανώνονται κατά 
ομάδες (φορείς) καί εκλέγουν τούς αντιπροσώπους τους στά 
πανεπιστημιακά όργανα. 'Η εσωτερική οργάνωση καί λει
τουργία κάθε φορέα ρυθμίζεται μέ βάση τήν αρχή τής ισό
τιμης συμμετοχής όλων των μελών του.

γ) Ή συμμετοχή φοιτητών, επιστημονικού προσωπικού 
καί πανεπιστημιακών δασκάλων πραγματοποιείται σέ τρόπο 
ώστε :

α) "Οσο δουλεύουν στο πανεπιστήμιο συναποφασίζουν* 
β) Διασφαλίζεται τό συμφέρον τοϋ κοινωνικού συνόλου- 
γ) "Εχουν βαρύνουσα γνώμη όσοι εργάζονται μόνιμα 

στον πανεπιστημιακό χώρο, ώστε νά εξασφαλίζεται συνέ
πεια στή πανεπιστημιακή πολιτική.

Ή λύση πού προτείνουμε είναι ό αριθμός τών εκπροσώπων 
τών φοιτητών στις συνελεύσεις, στί: επιτροπές καί στά διοι
κητικά συμέούλια νά είναι τά 3/4 τών εκπροσώπων τών 
πανεπιστημιακών δασκάλων. Ό άριόμος τών εκπροσώπων τοϋ 
επιστημονικού προσωπικού νά είναι τό 1/4 τών εκπροσώπων 
τών πανεπιστημιακών δασκάλων. Οί εκπρόσωποι τών πανεπι
στημιακών δασνάΐων στις Συνελεύσεις στις επιτροπές καί 
στά διοικητικά συμβούλια προέρχονται κατ’ Ισο άριθμό άπό 
τις βαθμίδες τών καθηγητών καί τών επιμελητών.

Το διοικητικό καί τεχνικό προσωπικό εκπροσωπείται 
στις συνελεύσεις σέ άναλογία πού ορίζεται άπό τόν οργανισμό 
τοϋ ίδρύματος άνάλογα μέ τήν ιδιομορφία κάθε σχολής. Ή 
συμμετοχή του πρέπει ν’ άνταποκρίνεται στον πραγματικό 
του ρόλο στή λειτουργία τοϋ τμήματος ή τής σχολής.

δ) Τήν άποκέντρωση τής διοίκησης τοϋ πανεπιστημίου· 
καί τόν περιορισμό τών γραφειοκρατικών διατυπώσεων. 
Το Α.Ε.Ι. χωρίζεται σέ σχολές. 'Η σχολή καλύπτει μιά γε
νική επιστημονική ενότητα πού άνταποκρίνεται σέ ορισμένη 
επιστημονική καί επαγγελματική κατεύθυνση. Ή σχολή

χωρίζεται σέ τμήματα. Τό τμήμα είναι ή βασική άκαδημαϊκ- 
μονάδα, ή όποια καλύπτει μιά βασική-έπιστημονική £νό 
τητα στά πλαίσια τής γενικής έπιστημονικής κατεύθυνση; 
τής σχολής. ^

Στή σχολή ανήκει ό συντονισμός τών προγραμμάτων, τώ· 
^σπουδών καί ερευνάς τών τμημάτων, ή διεξαγωγή τών εξε

τάσεων, ή χορήγηση τών ακαδημαϊκών πτυχίων καί τίτλων 
ή πρόσληψη καί απόλυση τοϋ προσωπικού, ή επιλογή τώι 
πανεπιστημιακών δασκάλων.

'Η σχολή καί τό τμήμα έχουν αποφασιστικές αρμοδιό
τητες σέ όλα τά θέματα προγράμματος τών σπουδών καί 
τής έρευνας, όργάνουσης τής λειτουργίας τους καί διαχείρισης 
τών χρημάτων πού τούς παρέχονται.

ε) Τήν κατάργηση τοϋ θεσμού τής έδρας, θέσεις διδα
κτικού προσωπικού δημιουργοΰνται άνάλογα μέ τον άριθμό 
τών φοιτητών καί τών μαθημάτων πού πρέπει νά διδαχθούν 
άνά ώρα διδασκαλίας. Το επιστημονικό προσωπικό υπάγεται 
στο τμήμα. Τό τμήμα λειτουργεί μέ συλλογικές διαδικασίες, 
γιά τήν οργάνωση καί προγραμματισμό τών σπουδών καί 
έρευνας. Κατανέμει στά μέλη του άνάλογα μέ τήν ειδίκευση 
καί τήν ιδιότητά τους τό εκπαιδευτικό καί ερευνητικό έργο 
πού πρέπει νά έκτελέσουν.

3. ’Ελεύθερη διακίνηση τών ιδεών στά πλαίσια τών Α.Ε.Ι. 
σημαίνει πώς : ·

α) Ή πανεπιστημιακή εκπαίδευση δημιουργεί έπιστή-- 
μονες πού είναι σέ θέση νά εξετάζουν συνεχώς καί νά συνει
δητοποιούν τήν κοινωνική σημασία καί τις συνέπειες τής 
δραστηριότητάς τους. Οί άπόφοιτοι τών πανεπιστημίων 
πρέπει νά χαρακτηρίζονται άπό άντικειμενικότητα, πνευ
ματική ειλικρίνεια, λογική συνέπεια στή σκέψη τους, σε
βασμό τής άντίθετης άποψης, αυτοκριτική στάση, ικανότητα 
νά εξετάζουν κριτικά προϋπάρχουσες θέσεις, άρχές, προκατα
λήψεις, ήθικό σθένος, ώστε ν’ άντιμετωπίζουν τόν κίνδυνο 
αλλοτρίωσής τους καί χρησιμοποίησής τους γιά τήν εξυπη
ρέτηση ίδιοτελών συμφερόντων.
- Ρ) 'Η δημ όσια καί έλ.εύθερη άπό σχέσεις εξάρτησης συ
ζήτηση καί έρευνα είναι κάθε στιγμή δυνατή. Δέν υπάρχει 
ούτε κρατική επιστήμη ούτε κυρίαρχη ΐδεολ.ογία. ' Η συζή
τηση πολ.ιτικών καί κοινωνικών έξελ.ίξεων είναι ελεύθερη 
στον πανεπιστημιακό χώρο. Τό τμήμα καί ή σχολή πρέπει 
νά καθιερώνουν μαθήματα μέ διάφορο, συμπληρωματικό 
ή καί άντίθετο περιεχόμενο άπό τά ύπάρχοντα, νά παρέχουν 
δυνατότητες πειραματισμών, κριτικής, νά βοηθούν τήν έρευ
να σέ νέες κατευθύνσεις, τήν εκπόνηση νέων μορφών καί 
περιεχομένων διδασκαλίας.

γ) ’Ιδιωτικά συμφέροντα καί κομματικές πιέσεις δέν 
επηρεάζουν τήν διαδικασία διδασκαλ.ίας καί έρευνας. Κάθε 
πίεση, γιά νά περιορισθεΐ ή γνωστική διαδικασία καί ή 
έπιστημονική συζήτηση, είναι καταδικαστέα εΐτε προέρχεται 
άπό έκτος τοϋ πανεπιστημίου χώρο εΐτε άποφορέα τής πα
νεπιστημιακής κοινότητας.

δ) Ή γενική συνέλ.ευση τοϋ τμήματος καί τής σχολής 
άποφασίζουν τό πρόγραμμα διδασκαλ.ίας καί έρευνας μετά 
άπό εισήγηση επιτροπών αρμοδίων γιά τό πρόγραμμα σπου
δών καί τήν έρευνα. Ό προγραμματισμός τών σπουδών 
καί τής έρευνας παρέχει σέ κάθε μέλ.ος τοϋ διδακτικού προ
σωπικού, άλά.ά καί σέ κάθε φοιτητή χρόνο καί δυνατότητα 
γιά παραγωγική έπιστημονική έργασία μέ άτομική πρωτο
βουλία καί ευθύνη. 'Ο πανεπιστημιακός δάσκαλ.ος είναι στά 
πλ.αίσια τοϋ γενικού προγραμματισμού τοϋ τμήματος έλ-εύ- 
Οερος στον καθορισμό τοϋ περιεχομένου τής διδασκαλ.ίας 
καί τής έρευνας του. Κατά τόν προγραμματισμό τής διδα
σκαλίας λ.αμβάνονται ύπ’ όψη τά αιτήματα τών φοιτητών καί 
τοϋ διδακτικού προσωπικού γιά τήν άνάπτυξη γνωστικών 
‘πεδίων, πού άνταποκρίνονται στά ένδιαφέρόντά τους και 
δέν διδάσκονται ή διδάσκονται σέ περιορισμένη κλίμακα. 
Κατά τόν προγραμματισμό τής έρευνας ή έπιλ.ογή άντα- 
ποκρίνεται τόσο στήν έπιδίωξη γιά τήν άποτελ.εσματική χρη
σιμοποίηση τών οικονομικών πόρων όσο καί στά έπιστημο- 
νικά ενδιαφέροντα τοϋ κάθε έρευνητοϋ.



_ 4. ' Η αναμόρφωση τοϋ συστήματος σπουδών συνεπάγεται:
α) Τον καθορισμό νέων προγραμμάτων σπουδών. Τά 

σημερινά προγράμματα σπουδών περιέχουν καί μαθήματα 
περιττά καί δεν περιέχουν μαθήματα άναγκαΐα. Πρέπει 
νά προσαρμοστούν στις επαγγελματικές ανάγκες τών απο
φοίτων, τις επιστημονικές, καί τις γενικώτερες άνάγκες 
τοϋ τόπου. 'Η κατάργηση τοϋ θεσμοϋ τής έδρας επιτρέπει 
πιο πολύπλευρη διδακτική δραστηριότατα τών πανεπιστη
μιακών δασκάλων καί ένα σύστημα πιο προσαρμόσιμο άπό 
τό σημερινό, στο όποιο ή ονομασία τών εδρών ορίζει τό 
περιεχόμενο τών σπουδών.

Τό πρόγραμμα τών σπουδών δεν πρέπει νά επιβαρύνει 
υπερβολικά τό φοιτητή, αλλά νά τοϋ αφήνει ελεύθερο χρόνο 
γιά άναζήτηση, γιά νά έμβαθύνει στά όσα διδάσκεται καί 
νά προετοιμάζει τή συμμετοχή του στά μάθημα.

β) Τήν άναδιάρθρωση τοϋ συστήματος σπουδών. Ή 
επιστημονική ειδίκευση αποκλειστικά σέ μιά επιστήμη χω
ρίς κατατοπισμό πάνω στά βασικά στοιχεία τών συναφών 
επιστημονικών τομέων είναι ελλιπής. 'Η πανεπιστημιακή 
μόρφωση πού δεν περιλαμβάνει τήν επαγγελματική διάσταση, 
είναι επίσης ελλιπής. Στόχοι τής άναδιαρθρώσεως πρέπει 
νά είναι :

αα) Στη διάρκεια ένός πρώτου κύκλου σπουδών, οί -φοι
τητές νά άποκτοϋν κοντά στις βασικές αρχές τής επιστήμης 
τους καί μεθοδολογίας καί γνούσεις σέ άλλες συναφείς επι
στήμες-

ββ) Νά ολοκληρώνουν σ’ ένα δεύτερο κύκλο σπουδών τή 
μόρφωσή τους σέ μιά έξειδικευμένη επιστάτη καί ν’ άπο
κτοϋν με επανειλημμένες πρακτικές έξασ. ήσεις βασικές 
επαγγελματικές γνώσεις.

γγ) Ή άναδιάρθρωση τοϋ συστήματος σπουδών νά γίνει 
άπό τό Συμβούλιο Πανεπιστημίου σέ συνεργασία με επι
στημονικούς φορείς, όπως είναι οΐ επιστημονικοί σύλλογοι 
καί τό Τεχνικό Επιμελητήριο.

γ) Τή ριζική αύξηση τοϋ άριθμοϋ τών πανεπιστημιακών 
δασκάλων. Στόχος ή επίτευξη άναλογίας διδακτικού προ
σωπικού προς φοιτητές που νά έγγυάται τή στενή επαφή οιοα- 
σκόντων καί διδασκόμενων καί συν-3ήκες δημιουργικής συν 
εργασίας

δ) Τή συμμετοχή τών διδασκομένων στο σύνολο τής 
εκπαιδευτικής διαδικασίας. 'Η διδασκαλία γιά νά είναι άπο- 
δοτική δέν πρέπει νά είναι μονόλογος τοϋ δασκάλου, αλλά 
και συζήτηση, άσκηση, άνάπτυξη άπό τό φοιτητή. Τό 
πανεπιστήμιο πρέπει νά έχει τήν εύχέρεια ν’ άναπτύσει 
νέες μεθόδους διδασκαλίας πού εξασφαλίζουν τήν ένεργό 
παρουσία τοϋ φοιτητή καί τον συνδέουν με τό δάσκαλο.

ε) Τήν άναμύρφωση τοϋ εξεταστικού συστήματος. Τό 
εςεταστικό σύστημα δέν πρέπει νά άποβλέπει μόνο στήν 
εκτίμηση τής ποσότητας τών γνώσεων αλλά στήν εκτίμηση 
τής επιστημονικής κρίσης, τής ικανότητας χειρισμού τών 
επιστημονικών μεθόδων καί έπίλυσης προβλημάτων. -

Ή βαθμολόγηση νά βασίζεται στήν εκτίμηση τής συνο
λικής επίδοσης τοϋ φοιτητή στή διάρκεια τοϋ πανεπιστημια
κού έτους. ·

Ή εκτίμηση τής άπόδοσης τοϋ φοιτητή νά άντικειμενι- 
κοποιηθεΐ (ορατά κριτήρια). Ή εξέταση πραγματοποιεί
ται άπό περισσοτέρους δασκάλους.

Προφορικές εξετάσεις είναι άνοιχτές καί παρακολουθούν
ται ελεύθερα άπό όσους άνήκουν στό πανεπιστήμιο.

στ) Τήν καθιέρωση προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπου
δών καί έρευνας. Τά πανεπιστήμια πρέπει επίσης νά προω
θήσουν τήν ειδίκευση, τήν έπιμόρφωση καί τον εκσυγχρο
νισμόν τών γνώσεων όσων έχουν άποκτήσει κι όλας πτυχίο. 
Η επιμόρφωσης είναι άνοιχτή καί σέ όσους δέν επιθυμούν 

ν* άποχτήσουν ακαδημαϊκούς τίτλους.
Ο. Τό άνοιγμα τής ανώτατης παιδείας συνεπάγεται :
χ) Τήν χορήγηση υποτροφιών σέ όσους φοιτητές δέν 

έχουν τά οικονομικά μέσα νά παρακολουθήσουν τό πανεπι
στήμιο.

β) Τήν οργάνωση προγράμματος διδασκαλίας καί τήν 
έκπόνηση ιδιαιτέρων προγραμμάτων σπουδών, γιά τούς 
έργαζόμενους φοιτητές.

γ) Τήν υποβοήθηση τοϋ φοιτητή ώστε νά καταστεί 
ένεργό μέλος τοϋ πανεπιστημίου. Τό πανεπιστήμιο τοϋ πα
ρέχει όλη τήν άναγκαΐα πληροφόρηση γιά τις σπουδές του 
καί τήν πανεπιστημιακή ζωή, τον βοήθα στήν επίλυση τών 
προβλημάτων τών σπουδών του καί στον επαγγελματικό 
του προσανατολισμό, τοϋ παρέχει περιβάλλον καί κοινωνική 
ζωή. ώστε ή εκπαίδευσή του νά είναι όχι μόνο άποτέλεσμα 
τής διδακτικής διαδικασίας. Τό πανεπιστήμιο παρέχει στούς 
φοιτητές τά μέσα καί τή βοήθεια γιά νά άναπτύσσουν τήν 
συνδικαλιστική τους δραστηριότητα καί νά επιμελούνται 
τών ύποθέσεών τους.

δ) Τή δημιουργία ενός δεύτερου κυκλώματος μέ στόχο 
τήν εκπαίδευση τών εργαζομένων, πού δέν μπόρεσαν λόγω 
τών σημερινών συνθηκών νά παρακολουθήσουν μαθήματα 
πανεπιστημιακού επιπέδου (σύστημα διαρκούς εκπαίδευσης - 
δημιουργία ανοιχτού πανεπιστήμιου).

G. Ή κατάργηση τών άδικαιολογήτων προνομίων καί 
διακρίσεων μεταξύ όιδασκόντων συνεπάγεται :

α) Τήν_ ύπαρξη ΐεραρχικών σχέσεων μόνο στό μέτρο, 
πού δικαιολογούνται λειτουργικά (άνάγκη καθοδήγησης, 
επίβλεψης καί συντονισμού).

β) Τήν κατάργηση τών πολλαπλών διαβαθμίσεων πού 
δημιουργούν σύγχιση, άντιζηλίες καί προστριβές. Οί πα
νεπιστημιακοί δάσκαλοι διακρίνονται σέ επιμελητές καί 
καθηγητές (δόκιμους ή μόνιμους). Τό επιστημονικό προ
σωπικό άποτελεϊται άπό τούς επιστημονικούς συνεργάτες. 
Οί θέσεις επιμελητών προς καθηγητές άνταποκρίνονται πε
ρίπου σέ αναλογία 2 προς 1.

γ) Οί θέσεις τοϋ επιστημονικού συνεργάτη, τοϋ δόκιμου 
επιμελητή καί τού μόνιμου καθηγητή καταλαμβάνονται μέ 
ειδική διαδικασία, ή όποια περιλαμβάνει τή δημοσίευση τής 
προκήρυξής τους καί τήν κρίση τών υποψηφίων άπό ειδική 
επιτροπή ή τό Δ.Σ. τής σχολής.

δ) Σέ όλες τις επιτροπές κρίσης ή στά Δ.Σ. συμμετέχουν 
οί φορείς τής πανεπιστημιακής κοινότητας σύμφωνα μέ 
τό μέτρο πού ισχύει γενικά γιά τή συμμετοχή στή διοίκηση, 

ε) Προϋπόθεση γιά τον διορισμό σέ θέση, 
αα) έπιστημονικοϋ συνεργάτη είναι ή κατοχή πτυχίου 

άνωτάτης σχολής. Κατά τήν κρίση τών υποψηφίων λαμβά- 
νεται ύπ’ οψη ή γενική επίδοση τών υποψηφίων κατα το 
προπτυχιακό στάδιο σπουδών, , ύ

ββ) δόκιμου επιμελητή ή κατοχή διδακτορικού διπλώ
ματος ή διδακτική πείρα. Κατά τήν κρίση τών υποψηφίων 
άξιολογείται ή ερευνητική καί άκαδημαϊκή έφεση τοϋ υπο
ψήφιου, μέ βάση τήν επίδοσή του κατά τό προπτυχιακό 
καί μεταπτυχιακό στάδιο σπουδών, τά τυχόν δημοσιεύματα 
ή άλλυχ συναφή στοιχεία,

γγ) καθηγητή είναι συναφές διδακτορικό δίπλωμα, άξιό- 
λογη ερευνητική πείρα καί ή συγγραφή καί δημοσίευση 
πρωτοτύπων εργασιών πού προάγουν τήν έπιστήμη. Κατα 
τήν κρίση τών υποψηφίων λαμβάνεται ύπ’ οψη καί ή ύπάρ- 
χουσα διδακτική πείρα.

:>υς πείρα τό επιτρέπουν.
ζ) *0 επιστημονικός συνεργάτης συνεπικουρεί τούς πα- 
τιστηαιακούε δασκάλους στή διδασκαλία καί στήν έρευ

να. ' ,
η) αα) Ό επιστημονικός συνεργάτης διορίζεται άρχικα 

γιά μιά τριετία. Ή παράταση τής θητείας του είναι δυνατή 
γιά τρία χρόνια εάν συντρέχουν ειδικοί λόγοι. Ύστερα απο 
6ετή υπηρεσία μετατάσσονται, έφ’ όσον τό επιθυμούν σέ 
άλλη δημόσια θέση, ανάλογα μέ τά προσόντα τους. ^ '

ββ) Ό δόκιμος επιμελητής δωρίζεται άρχ'.κά γιά τρία 
χρόνια. ;
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Μετά πάροδο τριών έτών καταλαμβάνει θέση μόνιμου 

έπεμελητή ύστερα άπό αιτιολογημένη άπόφαση τοΰ τμήμα
τος.

γγ) Υποψήφιος πού δεν εκλέγεται μόνιμος καθηγητής 
μπορεί να έκλεγεϊ κατά τήν ΐδια διαδικασία ώς~ δόκιμος 
καθηγητή: αέ θητεία πέντε έτών πού μπορεί νά άνανεω- 
θεΐ.

θ) Μέσα στο γενικό αυτό πλαίσιο πρέπει νά ύπάρξουν 
ειδικές ρυθμίσεις κατά επιστημονική κατεύθυνση (π.χ. ια
τρική) που νά εξασφαλίζουν τή σύνδεση τής πανεπιστημια
κής εκπαίδευσης με τήν καθημερινή πρακτική (π.χ. έκτα
κτοι πανεπιστημιακοί δάσκαλοι σε ειδικό γνωστικό π>εδίο) ή 
τήν καλύτερη διεξαγωγή τής διδασκαλίας καί ερευνάς.

7. 'Ο συντονισμός μεταξύ τών Άνωτάτων ’Εκπαιδευ
τικών 'Ιδρυμάτων τής χώρας, ή σύνδεσή τους μέ 
τό κοινωνικό περιβάλλον καί ό δημοκρατικός έλεγχος .τής 
εκπαιδευτικής πολιτικής, προϋποθέτουν :

α) Τή δημιουργία Συμβουλίου τών Πανεπιστημίων μέ 
αρμοδιότητα μεταξύ άλλων γιά τό συντονισμό τής δραστη
ριότητας τών Α.Ε.Ι., τήν εισήγηση στή διοίκηση γιά τή 
δημιουργία νέων Α.Ε.Ι. καί τήν διάρθρωσή τους τον προ
γραμματισμό τής ανώτατης εκπαίδευσης καί τήν κατανομή 
τών πιστώσεων τοΰ κρατικού προϋπολογισμού στά Α.Ε.Ι.

Τό Συμβούλιο “Πανεπιστημίων καθορίζει τις γενικές 
άρχές σχεδιασμού τής ’Ανώτατης Παιδείας καί “Ερευνας 
σέ συνεργασία μέ τούς οργανισμούς πού είναι επι
φορτισμένοι μέ τήν εκπόνηση τού εθνικού προγράμματος, 
όπως θά πρέπει νά είναι μελλοντικά τό Συμβούλιο Παιδείας, 
αρμόδιο γιά τό σύνολο τής παιδείας.

β) Τή συμμετοχή στο Συμβούλιο τών Πανεπιστημίων 
τών εκπροσώπων τών μελών τής πανεπιστημιακής κοινό
τητας, κοινωνικών φορέων καί τής τοπικής αυτοδιοίκη
σης. ,

γ) Τήν εκπόνηση άπό κάθε Α.Ε.Ι. πρόγραμμα άνά- 
πτυξης, πού θά πρέπει νά προσαρμόζεται συνεχώς στις 
μεταβαλλόμενες συνθήκες. Τό πρόγραμμα νά περιέχει τα 
σχέδια γιά τή βαθμιαία επέκταση τού Α.Ε.Ι. καί τις συν
ακόλουθες άνάγκες του σέ προσωπικό καί σέ μέσα.

δ) Πρόγραμμα γιά τήν άποσυμφόρηση τών ιδρυμάτων 
πού βρίσκονται στήν ’Αθήνα καί τή δημιουργία νέων στις 
περιφέρειες.

_ ε) Τον προγραμματισμό σέ βάση τό γενικό σχεδιασμό τής 
οικονομίας τών αναγκών σέ επιστημονικό δυναμικό. Ή 
διοίκηση εκπονεί μελέτες εκτίμησης γιά τον άριθμό τών 
εΐσηκτέων στά Α.Ε.Ι. μέ βάση τις ατομικές επιθυμίες εκ
παίδευσης καί τις κοινωνικές άνάγκες σέ επιστήμονες. Τά 
σχετικά στοιχιΐα δημοσιεύονται κάθε χρόνο. Ό προγραμ
ματισμός τής. άνώτατης εκπαίδευσης άνταποκρίνεται στο 
μέτρο τού δυνατού στις άτομικές επιθυμίες γιά φοίτηση σ’ 
ένα Α.Ε.Ι.

8. Τό ΠΑ.ΣΟ.Κ πιστεύει ότι είναι άναγκαία ή τροποποί
ηση τής συνταγματικής ρύθμισης πού προβλέπει τή μονιμό
τητα τών καθηγητών.

Πολλοί πανεπιστημιακοί δάσκαλοι στο κλίμα πού έπι- 
κρατεΐ σήμερα στο πανεπιστήμιο, άδιαφορούν γιά τήν άπο
στολή τους μόλις εξασφαλίσουν τή μονιμοποίηση. Γιά νά 
καταπολεμηθεί ή νοοτροπία τούτη είναι σκόπιμη ή εισαγωγή 
τού θεσμού τής έπανάκρισης όλων άνεξαίρετα τών μονίμων 
πανεπιστημιακών δασκάλων.

9. Μεταβατική ρύθμιση.
α) Γιά τή πραγματοποίηση τού εκδημοκρατισμού τού 

πανεπιστήμιου έφαρμόζονται άμέσως οΐ διατάξεις πού 
αφορούν τήν δημοκρατική οργάνωση τού πανεπιστη
μίου.

β) Γιά νά τερματισθεΐ ή εκκρεμότητα σχετικά μέ τό 
επιστημονικό διδακτικό προσωπικό, ισχύουν οι άκόλουθοι 
κανόνες :

Μονιμοι επικουρικοί καθηκητές, έκτακτοι μόνιμοι αύτο- 
τελών έδρών καταλαμβάνουν θέση μόνιμου καθηκητή, έκ

τακτοι καθηγητές καί εντεταλμένοι υφηγητές καταλαμβάνουν 
θέση δόκιμου καθηγητή.

Επιμελητές πού έχουν συμπληρώσει τριετή θητεία στό 
πανεπιστήμιο είτε ώς βοηθοί είτε ώς επιμελητές καταλαμ
βάνουν θέση μόνιμου έπιμελητή.-

Έπιμελητές πού δέν έχουν συμπληρώσει τρία χρόνια θη
τείας ή δέν έχουν ύποστεΐ κρίση, καταλαμβάνουν θέση δό
κιμου επιμελητή.

Βοηθοί πού έχουν συμπληρώσει τρία χρόνια θητεία ή 
έχουν διδακτορικό καταλαμβάνουν θέση δόκιμου επιμελη
τή.

Βοηθοί πού δέν έχουν συμπληρώσει τρία χρόνια θητείας 
καταλαμβάνουν θέση επιστημονικού συνεργάτη. Μετά τήν 
πάροδο τριών έτών .καταλαμβάνουν θέση μόνιμου επιστη
μονικού συνεργάτη ύστερα άπό αιτιολογημένη άπόφαση τού 
τμήματος.

'Η μελλοντική έξελιξή τους καθορίζεται άπό τή γενική 
ρύθμιση.

γ) Γιά νά καταστεί δυνατός ό νέος προσανατολισμός τής 
άνώτατης παιδείας :

Αναμορφώνονται τά προγράμματα σπουδών καί προ
κηρύσσονται θέσεις πανεπιστημιακών δασκάλων, γιά νά 
καταστεί δυνατή ή διδασκαλία καί ή" έρευνα στις ειδικό
τητες, πού θά προβλέπει τό άναμορφωμένο πρόγραμμα.'

Μέ βάση τά παραπάνω, δέν προτείνουμε ένα νόμο γιά 
μιά μελλοντική κοινωνία πού οραματιζόμαστε. Προτείνου
με εκείνες τις άλλαγές, πού μπορούν, κάτω άπό τις σημερινές 
συνθήκες, νά πραγματοποιηθούν. ’Επί μέρους λύσεις πού 
επιχειρεί ή Κυβέρνηση μέ τρόπο άδιάλλακτο καί άντίθετο 
μέ τήν άποστολή τών Α.Ε.Ι., παραλύουν άκόμα περισσότερο 
τή λειτουργία τους.

“Ετσι, οι νέες θεσμικές άλλαγές, πού προτείνουμε γιά 
μιά νέα ποιότητα τής ’Ανώτατης Εκπαίδευσης στή χώρα 
μας, μπορούν νά προσδιοριστούν σέ κύριες καί δευτε- 
ρεύουσες.

Ή προσοχή, πού δίνουμε ιδιαίτερη σημασία, πρέπει νά 
στραφεί στις κύριες προτάσεις πού ειδικότερα χαρακτηρί
ζουμε στά κεφάλαια.
Συγκεκριμένα :

Ή πρόταση νόμου- πλαίσιου γιά τήν οργάνωση καί λει
τουργία τών Α.Ε.Ι. περιέχει δώδεκα κεφάλαια καί άποτελεΐ- 
ται άπό 70 άρθρα.

Τό πρώτο κεφάλαιο άναφέρεται στήν άποστολή τής ’Ανώ
τατης ’Εκπαίδευσης σάν πρωταρχικής κοινωνικής υπο
χρέωσης τού Κράτους καί στό δικαίωμα στήν ’Ανώτατη 
’Εκπαίδευση τού κάθε Έλληνα πολίτη. ’Ιδιαίτερα τονίζεται 
ή άποστολή τών Α.Ε.Ι. γιά τήν άντιμετώπκση τών επιστη
μονικών, οικονομικών, κοινωνικών καί πολιτιστικών άνα- 
γκών τού λαού καί τής χώρας. Τέλος, εΐσάγεται ό βασικός 
θεσμός τής άνάγκης παροχής Διαρκούς ’Εκπαίδευσης, στό 
λαό, μέ ιδιαίτερο βάρος στήν ’Επιμόρφωση τών ’Εργαζό
μενων.

Το δεύτερο κεφάλαιο άναφέρεται στό βασικό ζήτημα τής 
κατοχύρωσης, άπό κάθε αυθαιρεσία τού Πανεπιστημιακού 
“Ασυλου καί τών ’Ακαδημαϊκών καί Συνδικαλιστικών ’Ελευ
θεριών καί τονίζεται ιδιαίτερα οτι δέν άναγνωρίζεται κυ
ρίαρχη ίδιολογία ή κρατική επιστήμη στά Α.Ε.Ι. Μονό
πλευρη θέση καί άρνηση τής κριτικής καί άναζήτησης δέν 
νοούνται στά Α.Ε.Ι.

Τό τρίτο κεφάλαιο άναφέρεται στο βασικό θέμα τής 
κατοχύρωσης τής αυτοτέλειας καί αυτοδιοίκησης τών Α.Ε.Ι. 
Δέν νοείται επέμβαση τού κράτους στά Α.Ε.Ι. εκτός άπό 
τήν έποπτεια στις αποφάσεις τους. Κύριο ζήτημα αποτελεί 
επίσης ό καθορισμός τών Α.Ε.Ι. σήμερα, που γίνεται στό ~ρ- 
·3ρο 7. Στό άρ·3ρο 10 ορίζεται ποιά είναι τά μέλη τής Πανε
πιστημιακής Κοινότητας. Στό ά’ρόρο 11 εΐσάγεται ό νέος ·3;- 
σμός τού Τμήματος αυτής τής λειτουργικής αυτόνομης ακα
δημαϊκής μονάδας στή 6άση τού ενιαίου γνωστικού άντικε*- 
μενου μέ ταυτόχρονη κατάργηση τού άναχρονιστικοϋ θεσμού 
τής έδρας.
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Ή -Σχολή καί τό τμήμα λειτουργούν μέ συλλογικές δια
δικασίες για τήν εκπλήρωση τής αποστολής τους.

Τδ τέταρτο κεφάλαιο άναφέρεται στην ανάγκη για τήν 
παροχή οικονομικών μέσων πρδς τά Α.Ε.Ι. άπδ τδ Κράτος, 
για τούς προϋπολογισμούς καί απολογισμούς των Λ.Ε.Ι., 
για τά κληροδοτήματα και τις δωρεές. Εΐσαγονται νέοι θε
σμού διοίκησης καί λειτουργίας των Λ.Ε.Ι.. των Σχολών 
καί των Τμημάτων, όπως Γενικές Συνελεύσεις, Διοικητικά 
Συμβούλια καί Προεδρεία, μέ άντίστοιχες αρμοδιότητες. 
Κύριο ζήτημα στούς νέους θεσμούς είναι ή καθιέρωση τής 
ισότιμης συμμετοχής των μελών τών Α.Ε.Ι. στις αποφάσεις 
πού τούς αφορούν, καί πού χαρακτηρίζονται άπδ τδ στοιχείο 
τής συλλογικότητας καί τής συναπόφασης.

Τδ πέμπτο κεφάλαιο άναφέρεται στίς σπουδές καί στην 
έρευνα, καθιερώνεται ή Δημοτική σαν επίσημη γλώσσα τών 
Α.Ε.Ι. Τονίζεται ή άνάγκη για τήν άνάγκη έξασφάλισης άντι- 
κειμενικών διαδικασιών στή γνώμη.

Είσάγεται ό θεσμδς τών δύο κύκλων σπουδών, ενός βα
σικού γνώσεων καί ένδς έςειδίκευσης. 'Ορίζονται νέες άντι- 
λήψεις για τδ εξεταστικό σύστημα καί προσδιορίζονται τά 
σχετικά μέ τήν άπήκτηση πτυχίου μεταπτυχιακού διπλώ
ματος καί Διδακτορικού. ’Ιδιαίτερη άναφορά γίνεται στήν 
έρευνα πού είναι σχεδόν άνύπαρκτη στά Α.Ε.Ι. σήμερα. 
Τονίζεται ή δυνατότητά'συμμετοχής Κοινωνικών Φορέων 
στούς εκπαιδευτικούς καί ερευνητικούς προγραμματι—
σμους.

Τδ έκτο κεφάλαιο άναφέρεται σ’ ένα καινούργιο καί κα
θοριστικό θεσμό γιά τήν σχεδιασμό ~αί προγραμματισμό 
προτεραιοτήτων γιά την ’Ανώτατη ’Εκπαίδευση. “Ετσι 
θεσμοθετείται τδ ’Εθνικό Συμβούλιο τών Πανεπιστημίων. 
’Ορίζονται ή σύνθεση, οί άρμοδιότητες, ή σύσταση Συμ
βουλίου Σπουδών καί "Ερευνας καί οί ευθύνες του.

Τδ έβδομο κεφάλαιο άναφέρεται στδ διδακτικό προσω
πικό τών Α.Ε.Ι. καί καθιερώνει νέες σχέσεις μετά τήν 
κατάργηση τής έδρας καί τήν θεσμοθέτηση τού Τμήμα
τος.

'Η νέα θεσμική πρόταση γιά τδν ενιαίο φορέα τών Πα- 
επιστημιακών Δασκάλων, περιλαμβάνει τούς Καθηγητές, 
•αί Επιμελητές, Μόνιμους καί Δόκιμους μέ ταυτόχρονη κα- 
άργηση τής άναχρονιστικής ιεραρχίας πού ήταν άποτέ- 
εσμα τής μονοκρατορίας καί το μονόλογου τής έδρας.
'Ορίζονται οί διαδικασίες επιλογής τού Δ.Π. καί τών 

Επιστημονικών Συνεργατών, μιά νέα κατηγορία Έπι- 
τημόνων στά Α.Ε.Ι. Τέλος, καθαρίζονται όσα ζητήματα 
φορούν τδ Ειδικό Διδακτικό Προσωπικό. .
Τδ όγδοο κεφάλαιο άναφέρεται στίς ρυθμίσεις πού θεω

ρούνται βασικές καί άπαραίτητες γιά τδ Τεχνικό καί Διοι- 
ητικό Προσωπικό.
Τδ ένατο κεφάλαιο άναφέρεται σέ θέματα ιδιαίτερης ση- 

'κσίας όπως ή δημιουργία προϋποθέσεων στοιχειωδών όρων 
•αβίωσης καί σπουδών στούς Φοιτητές. Ααμβάνεται μέ- 
μνα γιά υποτροφίες, συγγράμματα, βιβλία, εργαλεία, 
■τροφαρμακευτική καί νοσοκομειακή περίθαλψη, στέγαση, 
■τιση, κυκλοφορία ψυχαγωγία τών φοιτητών. ’Ιδιαίτερη 
ημασια άποδίδει στην υλική ενίσχυση τών Φοιτητικών Συλ- 
ογων άπδ τά Α.Ε.Ι., γιά τις εκδηλώσεις τών φοιτητών, 
έλος, ορίζονται τά σχετικά μέ τή Φοιτητική ιδιότητα, τά 
χθήκοντα τών φοιτητών καί ρυθμίσεις γιά τούς άλλοδαπούς 
ν.τητές.

Τδ δέκατο κεφάλαιο όπως περιληπτικά άναφερθήκαμε 
στο πρώτο κεφάλαιο, ορίζει πιδ άναλυτικά τήν εισαγωγή 

υ θεσμού τής Διαρκούς ’Εκπαίδευσής και τής’Επιμόρφωσης 
)V Εργαζόμενων τήν δυνατότηα ίδρυσης ’Ανοικτού Πα- 
~ιστημιου τήν δυνατότητα επιμόρφωσης σέ παλαιούς πτυ- 
ουχους, όπως καί σέ άκροατές φοιτητές.
το ενδέκατο κεφάλ.αιο άναφέρεται στήν άξιοπρέπεια καί στδ 

; τών μελών τών Α.Ε.Ι. καί σέ δυνατότητα πειθαρχικής 
:ης σέ περίπτωση μή σεβασμού τους άπδ μέλη τών Α.Ε.Ι.

Έπισημαίνεται όμως, ότι καμμιά δίωξη δε·; μπορεί νά είναι 
άντίθετη μέ τδν σεβασμό τών ’Ακαδημαϊκών καί Συνδικα
λιστικών Ελευθεριών.

Τέλος, τδ δωδέκατο κεφάλαιο άναφέρεται σέ μεταβατικές 
διατάξεις, πού ρυθμίζουν τή θέση τού σημερινού διδακτικού 
όπως καί τού τεχνικού προσωπικού. Τέλος ορίζονται οί 
διαδικασίες μετάβασης άπδ τδ ύπάρχον θεσμικό καθεστώς 
τών Α.Ε.Ι. στδ ήδη προτεινόμενο στδν παρόντα νόμο- πλαί
σιο.

’Αθήνα, 11 Μάη 1978
Οί προτείνοντες Βουλευτές

Γιάννης ’Αλευράς, Αευτέρης Βερυβάκης, ’Απόστολος Κα- 
κλαμάνης, Στέφανος Τζουμάκας, Μανώλης Δρεττάκης, 
Βασίλης Παπαδοπούλας, Γιάννης Κουτσοχέρας, Στέφανος 
Τσαπάρας, Μανώλης Χατζηνάκης, Ρένα Λαμπράκη, Γιώργος 
Δαβιδόπουλος.

Π ΡΟΤΑΣ II ΝΟΜΟΥ- ΠΑΑΙΣΙΟΥ 

Γιά τήν ’Οργάνωση -/.αί Λειτουργία τών Α.Ε.Ι.

· ΚΕΦΑΛΑΙΟ Λ'.
ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

“Αρθρο 1.
Ή ’Ανώτατη ’Εκπαίδευση είναι πρωταρχική κοινωνική 

ύποχρέωση τού κράτους καί δικαίωμα κάθε "Ελληνα πο
λίτη.

Άρθρο 2.
α) Ή ’Ανώτατη ’Εκπαίδευση παρέχεται στά Α.Ε.Ι. πού 

έχουν ώς άποστολή :
αα) Νά έπεξεργάζωνται, διευρύνουν καί μεταδίδουν τή 

γνώση μέ τήν διδασκαλία καί τήν έρευνα.
ββ) Νά συντείνουν στή διαμόρφωση άνθρώπων μέ επι

στημονική, κοινωνική, πολιτιστική καί πολιτική συνείδηση 
καί νά παρέχουν τ,δν άπαραίτητο έξοπλισμό γιά τήν επαγ
γελματική τους κατεύθυνση.

γγ) Νά συμβάλλουν στήν άντιμετώπιση τών συγκεκρι
μένων επιστημονικών, οικονομικών, κοινωνικών καί πολι
τιστικών άναγκών τού Λαού καί τής Χώρας.

β) Στά πλαίσια τής άποστολής τδυς τά Α.Ε.Ι. οφείλουν 
νά εξυπηρετούν τήν άνάγκη γιά παροχή ’Εκπαίδευσης σ’ 
όλους καί γιά Διαρκή Παιδεία στδ Λαό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'.
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΕΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟ 

Άρθρο 3.
α) Τά Α.Ε.Ι. άποτελούν χώρους, όπου είναι άπόλυτα 

κατωχυρωμένη ή ελεύθερη έκφραση καί διακίνηση τών 
ιδεών. ‘Η ’Ακαδημαϊκή ’Ελευθερία στή διδασκαλία καί στην 
έρευνα άποτελεΐ άναφαίρετο δικαίωμα τών Α.Ε.Ι. καί 
τών μελών τους.

β) Ή δημόσια καί ελεύθερη άπδ σχέση έξάρτησης συ
ζήτηση καί άναζήτηση, είναι σεβαστή στά πλαίσια τών
Α.Ε.Ι.

γ) Δέν άναγνωρίζεται στά πιδ πάνω πλαίσια κυρίαρχη 
’Ιδεολογία ή κρατική ’Επιστήμη. ’Απαγορεύεται ή άσκηση 
κάθε είδους πίεσης ή δελεασμού, πού κατατείνει στόν πε
ριορισμό τής γνωστικής διαδικασίας ή τής επιστημονικής 
συζήτησης ή άναζήτησης άπδ οπουδήποτε κι’ άν άσκεΐ- 
ται.

δ) Τά Α.Ε.Ι. ενθαρρύνουν καί επιδιώκουν τήν καθιέρωση 
μαθημάτων καί έρευνας μέ διάφορο, συμπληρωματικό ή 
καί άντίθετο περιεχόμενο άπδ όσα Ισχύουν κάθε φορά, 
μέ παροχή δυνατότητας γιά πειραματισμό,ΐκριτική καί άνα
ζήτηση νέων κατευθύνσεων στήν γνώση καί τήν έπιστήμη.


