
Στήν πρόταση Νόμου «Καστατικός Χάρτης της Άνω- 
τάτης ’Εκπαίδευσης».

Προς την Βουλήν των 'Ελλήνων

Α. Γενικά :
’Αποτελεί σήμερα κοινή παραδοχή ότι τό νομοθετικό κα

θεστώς πού ρυθμίζει τήν οργάνωση και λειτουργία των άνώ- 
τατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της χώρας μας έχει άνάγκη 
μιας ευρύτατης αναπροσαρμογής. To Κ.Κ.Ε. είναι μέσα 
στούς πολιτικούς καί κοινωνικούς παράγοντες πού πρώτοι, 
όχι μόνο κατανόησαν αυτή τήν άνάγκη αλλά καί άφιέρωσαν 
σημαντό μέρος τής δραστηριότητάς τους στήν υποστήριξη 
τών ριζικών άλλαγών πού άπαιτοΰνται στο χώρο τής πανε
πιστημιακής μας παιδείας.

’Επανειλημμένα τό κόμμα μας καί μέσα κι έξω άπό τή 
Βουλή υπογράμμισε 5τι τό στύστημα τής άνώτατης έκπαί- 
δευσης στον τόπο μας αντιμετωπίζει μιά βαθειά καί ολό
πλευρη κρίση. 'Η κρίση αύτή εκδηλώνεται στό περιεχόμενο 
καί τον προσανατολισμό τών σπουδών, στήν παιδαγωγική, 
εκπαιδευτική, επιστημονική καί διοικητική λειτουργία τών 
ιδρυμάτων. Γίνεται φανερή μέ τήν ολοένα καί περισσότερο 
ύψωση φραγμών στους νέους πού προέρχονται άπό. τίς έργα- 
ζόμενες οικογένειες καί θέλουν νά σπουδάσουν, ένώ ή άξία 
τών διπλωμάτων πού μέ κόπους κατάκτησαν είναι άμφίβολη, 
καθώς συνηθέστατα δέν τούς έγγυάται ό πανεπιστημιακός 
τίτλος τήν έπαγγελματική καί έπιστημονική τους σταδιο
δρομία. .· . . ·

'Η πραγματικότητα τής άνώτατης εκπαίδευσης βρίσκε
ται σέ δυσαρμονία μέ τίς οικονομικές, κοινωνικές καί πολι
τιστικές άνάγκες τοϋ τόπου. Βρίσκεται σέ πλήρη διάσταση 
μέ τούς πόθους τοϋ έργαζόμενου λαοϋ καί τής νεολαίας. Οί 
φοιτητές, τό επιστημονικό διδακτικό προσωπικό, οί εργα
ζόμενοι στά πανεπιστήμια, κινητοποιούνται καθημερινά 
διεκδικώντας τά δικαιώματα τους σέ μιά παιδεία πού πρέ
πει νά είναι σύγχρονη καί δημοκρατική. ’Αντί όμως νά τούς 
αναγνωριστεί ό σημαντικός ζάλος πού διαδραματίζουν στήν 
εξύψωση τής στάθμης τής άκαδημαϊκής μόρφωσης, καθη
μερινά ύψώνεται άπέναντί τους τό τείχος τοϋ αύταρχισμοϋ, 
όχι μόνο τοϋ πανεπιστημιακοΰ θεσμοϋ άλλά καί τής συγ
κεκριμένης κυβερνητικής πολιτικής. ‘Η κυβέρνηση δείχνει 
αδιαλλαξία στήν αντιμετώπιση τών αιτημάτων πού προ
βάλλουν. Ή άνάγκη νά έξαλειφθεΐ τό άναχρονιστικό ή νομο
θεσία τοϋ 1932 εξακολουθεί νά τό διέπει-αύταρχικό καθε
στώς τών άνώτατων εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, ή άνάγκη 
νά διαμορφωθεί ένα νέο σύγχρονο πλαίσιο πανεπιστημιακής 
ζωής βρίσκεται στή βάση τής πρότασης Νόμου πού είση- 
γούμαστε. ' · ...... :! λ .ν'·».
Βέβαια δ έκδημοκρατισμός καί δ έκσυγχρονισμδς τής άνώ
τατης έκπαίδευσης άπαιτεΐ ένα δλοκληρωμένο σχέδιο μεταρ
ρυθμίσεων. 'Ωστόσο ένας νέος, δημοκρατικός «Καταστατι
κός Χάρτης» έχει προτεραιότητα μέσα στό σύνολο τών άναγ-' 
καίων μέτρων, γιατί δείνει τό πλαίσιο ( τών άλλαγών' στήν ί 
ίδια τή δομή, τήν όργάνωση καί .τή λειτουργία τοϋ πανεπι-' 
στημιακοϋ θεσμοϋ. Ταυτόχρονα όλοι οί πανεπιστημιακοί 
φορείς προβάλλουν καί διεκδικοϋν στήν πρώτη γραμμή τών 
αιτημάτων τους μιά σειρά θεσμικές άλλαγές, πού συνδέον
ται μέ τή θέσπιση ενός δημοκρατικού καταστατικού Χάρτη 
τής ’Ανώτατης Έκπαίδευσης.

Ή σημερινή κυβέρνηση άπό τήν επόμενη σχεδόν τής άνά- 
ληψης γιά πρώτη φορά τών καθηκόντων της, διακήρυξε τήν 
πρόθεσή της νά προχωρήσει σ| ένα παρόμοιο εγχείρημα καί 
έδοσε μέχρι σήμερα στή δημοσιότητά" δύο σχέδια ειδικών 
επιτροπών πού συγκροτήθηκαν άπό τό 'ϊπουργείο Παι
δείας. Γεγονός είναι δτι ’τά σχέδια αύτά καί ιδιαίτερα τό τε
λευταίο, τοϋ λεγάμενου «Νόμου πλαίσιο», προκάλεσαν πολ
λές άντιδράσεις άπό τούς πιό υπεύθυνους φορείς, όπως ή 
ΕΦΦΕ, τό ’Επιστημονικό Διδακτικό Προσωπικό, καθηγη- ■ 
τές καί έπιστημονικές όργανώσεις.■ ψ

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ , *Η κυβέρνηση έδειξε μέχρι τώρα ολοφάνερη άδυναμία νά 
παρουσιάσει μιά πρόταση Νόμου πού ν’ άνταποκρίνεται στίς 
άπαιτήσεις τών καιρών. ‘Η άναπροσαρμογή ώστόσο τοϋ 
πανεπιστημιακού θεσμοϋ είναι περισσότερο άπό άλλοτε επι
τακτική, καθώς στό αδιέξοδό πού οδηγείται μέ εύθύνη τής 
κυβέρνησης παγιδεύονται οί μάζες τής σπουδάζουσας νεο
λαίας μέ τραγικές, γιά τόν τόπο συνέπειες.

Ή πρόταση Νόμου πού καταθέτουμε είναι προϊόν με
λέτης τών πιό σοβαρών προβλημάτων πού άναδείχτηκαν 
άπό τήν πείρα τών φοιτητών, τών πανεπιστημιακών δασκά
λων, τών επιστημόνων, διαφόρων μελετητών. Έχει τό προη
γούμενό της σέ σχέδιο πού έδοσε στή δημοσιότητα τό Κ.Κ.Ε. 
καί έχει πάρει υπόψη της όλες τίς άπόψεις καί προτάσεις 
τών ενδιαφερομένων φορέων. 'Η συζήτηση πού έγινε σέ 
πλατειούς έπιστημονικούς κύκλους καί μέσα στούς φοιτη
τές μάς υπόδειξε άρκετές, βελτιώσεις τοϋ άρχικοϋ εκείνου 
σχεδίου. Πιστεύουμε λοιπόν δτι μαζί μέ δσα ή συζήτηση 
στή βουλή θά προσβέρει ή πρότασή μας είναι σέ θέση νά 
συμβάλει άποφασιστικά στή νομοθετική κάλυψη άρκετών · 
καί κρίσιμων προβλημάτων πού υπάρχουν στήν όργάνωση 
καί λειτουργία τών άνωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων 
άπ’ δλες τίς πλευρές.

'Η πρότασή μας εισάγει άρκετές καινοτομίες καί δίνει 
λύσεις σέ άλυτα μέχρι τώρα προβλήματα. Κεντρική θέση 
στό σύνολο τών προβλημάτων πού έξετάζονται έχει :

— 'Η κατοχύρωση τής πανεπιστημιακής αύτοτέλειας καί
αύτοδιοίκησης. ·

— 'Η συμμετοχή στίς διαδικασίες λήψης τών άποφάσεων 
δλων τών μελών τής πανεπιστημιακής κοινότητας.

— 'Η κατάργηση τοϋ θεσμοϋ τής «έδρας» καί ή δημιουρ
γία μιας βασικής αύτόνομης άκαδημαϊκής μονάδας, τοϋ το
μέα, μέ γνώμονα τήν ενότητα τοϋ επιστημονικού άντικεί- 
μενου άλλά καί τή διαμόρφωση ειδικευμένων έπιστημονι-' 
κών στελεχών σέ συνδυασμό μέ τήν πλατειά γνώση πού ή 
διαδικασία έξειδίκευσης πρέπει‘νά προϋποθέτει. ·-' r

— Ή κατάργηση τών άναχρονιστικών ίεραρχικών σχέ-..
σεων μεταξύ των διαφόρων καταγοριών πανεπιστημιακών 
δασκάλων καί ή άναμόρφωση δλου τοϋ συστήματος σχέσεων, 
στή βάση τής άναγνώρισης ενός «ενιαίου φορέα διδασκόν
των». . ' ' . . '

— 'Η δημιουργία ενός ’Εθνικού Συμβουλίου ’Ανώτατης
’Εκπαίδευσης καί Έρευνας μέ συμμετοχή, δλλων τών έν-' 
διαφερομένων συλλογικών φορέων, (πολιτικά κόμματα, έκ-. 
πρόσωποι φοιτητών, πανεπιστημιακών φορέων, έπιστημό- 
νων καί έργαζομένων). · 's ' '··- .. .· - . : :Vv τ:·; · .». V * ■· *·/ ?.*■* * V- -V * . '·*.*■· r. ; - ■ Χ ,
"-'Η κατοχύρωση τών άκαδημαΐκών καί συνδικαλιστι

κών έλευθεριών διδασκόντων καί διδασκομένων καί τοϋ πα
νεπιστημιακού άσύλου. Τ'. 'τ 77.’ ' . '*
,.π'Η κατοχύρωση τοϋ δικαιώματος άνεμπόδιστης άπό 
οικονομικούς καί άλλους φραγμούς, μόρφωσης τών φοιτη- , 
τώνλ :ΐ;|ν V>·,· V

—.'Η εισαγωγή τοϋ θεσμοϋ τής συνεχούς ■έκπαίδευσης · 
υπέρ τών έργαζομένων έπιστημόνων καί ή όργανική σύν- ■ 
δέση τής άνώτατης έκπαίδευσης μέ τίς μεταπτυχιακές σπου
δές καί τήν έρευνα. ' ‘Έ 7 . .

Στά προβλήματα αύτά πού προαναφέραμε θά πρέπει κατά 
τή γνώμη μας νά συγκεντρωθεί κύρια καί ή συζήτηση στή 
Βουλή. - - ' ■.·-

Β. Ε ί δ*ικ ό τ ε ρ α :
'Η πρόταση Νόμου χωρίζεται σέ εννέα κεφάλαια καί άπο- 

τελεΐται. άπό 52 άρθρα. . . /_»
1. Τό πρώτο κεφάλαιο (άρθρο Ιο) άναφέρεται στήν άπο- ’ 

στολή τών άνώτατων έκπαιδευτικών Ιδρυμάτων. Γιά τό 
ψ,οναδικό άρθρο τόϋ κεφαλαίου έχει καταβληθεί προσπά-' 
θεία ώστε νά έξοπλιστοϋν τά μέλη τής πανεπιστημιακής' 
Κοινότητας άλλά καί οί κοινωνικοί φορείς έξω άπό τό πάνε- ’
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’ ίι.στήμ^'ψιΐ μιά σύγχρονη-καί δημοκρατική άντίληψη" γιά;" 
τό έργο πού πρέπει νά συντελείτε μέσα στά άνώτατα έκ- 
παιδευτΐκά Ιδρύματα. ’Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στήν πιό 
συγκεκριμένη κατοχύρωση τοϋ «ίσου» δικαιώματος στήν 
έκπαίδευση, (παρ. α, δ) καί στη θεμελίωση τοϋ ευρύτερου 
κοινωνικού ρόλου των Α.Ε.Ι. καί της ανάγκης νά άναπτύσ- 
σεται τύ πανεπιστημιακό έργο σέ συνθήκες έλεύθερης δια
κίνησης των ιδεών, κριτικής καί διαλόγου (παρ. β, γ).

Τέλος μέ την (παρ. ε) είσάγεται ό θεσμός της διαρκούς 
έκπαίδευσης καί μέσα άπό τα Α.Ε.Ι., καθώς ορίζεται ότι τά 
Α.Ε.Ι.δφείλουν νά συμβάλλουν ώστε έπιστημονες καί άλλοι 
εργαζόμενοι νά είναι σέ θέση νά ανανεώνουν καί νά διευρύ
νουν την προσωπική καί έπαγγελματική τους μόρφωση.
, '2. ’Από τό 2ο κεφάλαιο (γενικές διατάξεις) στό άρθρο 2 
δίνεται λύση στό αίτημα γιά ουσιαστική καί τυπική ένταξη 
της Εθνικής ’Ακαδημίας Σωματικής ’Αγωγής καί Παιδα
γωγικών Άκαδημιών στήν. Ανώτατη ’Εκπαίδευση. Πι- 

•στεύουμε δτι είναι καιρός νά δοθεί στό πρόβλημα αυτό πού 
δέν άπασχολεΐ μόνο τούς άμεσα ενδιαφερομένους σππουδα- 
στές άλλά είναι γενικότερο, μέ τήν έννοια δτι ή διαμόρφωση 
τών δασκάλων τής στοιχειώδους έκπαίδευσης καί τών δα
σκάλων τής σωματικής άγωγής άπαιτεϊ πρό τό συμφέρον 
καί τής παιδείας καί τοϋ έλληνικοϋ άθλητισμόϋ τήν ένταξη 
τών παραπάνω σχολών στην ανώτατη βαθμίδα.

3. ’Ιδιαίτερη σημασία άπό τό 2ο κεφάλαιο έχει τή ζήτημα 
τής πανεπιστημιακής αυτοτέλειας καί αύτοδιοίκησηςί - ν

*0 προτεινόμενος Νόμος δέν έχει τέτοιο χαρακτήρα ώστε 
νά καθορίζει μόνο καί κύρια ένα γενικό πλαίσιο δράσης τής 
εκτελεστικής έξουσίας στόν τομέα τής άνώτατης έκπαίδευ
σης. Ξεκινώντας άπό τή δημοκρατική άρχή τοϋ «αύτοκαθ- 
ορισμοΰ» τών : χνεπιστημιακών ιδρυμάτων' μέσα στά δρια 
τής κρατικής έπυπτείας, άρχή πού είναι κατοχυρωμένη στη 
νομοθεσία πολλών χωρών-στήν ’Ιταλία μάλιστα είναι'καί 
συνταγματικά καροχυρωμένη— άποφύγαμε καί αύτή τή 
χρήση τοϋ όρου «Νόμος - πλαίσιο», γιατί υποδηλώνει βα-.. 
σικά την ύπαρξη ένός νομοθετικού πλαίσιου στό όποιο άνα- 
φέρονται_ οί πράξεις τής έκτελεστικής έξουσίας. ’Επίσης, 
πιό σημαντικό, είναι τό δτι ή έκταση τών ρυθμίσεων πού 
περιέχει ή πρότασή μας έχει περιοριστεί στά άπόλυτα αναγ
καία, έτσι ώστε νά δίνεται ή ευχέρεια στά ίδια τά ιδρύματα 
νά ρυθμίζουν «φύσει καί θέσει» προβλήματα, πού μόνο ό 
διάλογος μεταξύ τών φορέων τής πανεπιστημιακής ζωής 
μπορεί νά λύσει. Υπάρχει ήδη μιά αρνητική πείρα άπό τίς 
παρεμβάσεις τοϋ Υπουργείου Παιδείας, σέ ζητήματα μά
λιστα πού δίνουν λύσεις άπό τή συνεργασία διδασκόντων-^ 
διδασκόμενων. Τέτοια ζητήματα π.χ. είναι αύτά πού άνα- 
φέρονται στίς λεπτομέρειες τοϋ τρόπου δργάνώσης καί διε
ξαγωγής τών σπουδών, έξεταστικό σύστημα, στίς λεπτο
μέρειες τής διοικητικής λειτουργίας τών πανεπιστημιακών 
όργάνων κ.λ.π.

*Η κατοχύρωση τής άρχής τής πανεπιστημιακής αυτο
τέλειας βρίσκει στήν πρόταση νόμου τήν έκφρασή της στό 
άρθρο 6, δπου καθορίζονται μέ σαφήνεια τά έξής : Τά άνώ
τατα έκπαιδευτικά ιδρύματα λειτουργούν μέ βάση τόν κα
νονισμό τους πού καταρτίζουν τά αρμόδια δργανά τους. 
’Απαγορεύονται οί κάθε είδους παρεμβάσεις στό έργο τών 
άνώτατων έκπαιδευτικών ιδρυμάτων άπό τό στρατό, τήν 
εκκλησία, τίς Ιδιωτικές καί δημόσιες επιχειρήσεις, μέ έξαί- 
ρεση, φυσικά, τήν έποπτεία τού ύπουργείόυ παιδείας. ’Α
παγορεύεται ή συμμετοχή στή διοίκηση τών ιδρυμάτων 
έξωπανεπιστημιακών προσώπων. *Η άπαγόρευση τής σύνα
ψης συμβάσεων άπό μέρους τών Α.Ε.Ι. τό περιεχόμενο τών 
οποίων δημιουργεί δεσμεύσεις ώς προς τό περιεχόμενο καί 
την κατεύθυνση σπουδών καί έρευνών (άρθρο 6 παρ. στ') 
συνεισφέρει έπίσης άποτελεσματικά 6χι μόνο στήν έπιστη- 
μονική καί ερευνητική τους αυτονομία, άλλά· καί έμποδίζει 
τή μετατροπή τους σέ έξαρτήματα φορέων πού θά έξυπηρε- 
τοϋν δικά τους ίδιοτελή συμφέροντα ή σέ κάθε περίπτωση 
φορέων πού οί σκοποί τους είναι άσυμβίβαστοι μέ τήν κοι
νωνική άποστολή τών ιδρυμάτων. Στήν Ελλάδα άλλά καί 
σέ άλλες καπιταλιστικές χώρες ή εξάρτηση αυτή έχει καταγ

γελθεί άπό σπουδαστές, έπιστημονες καί άπή τή δημοκράζ’ 
τική κοινή γνώμη, γιατί συνδέεται συχνά μέ τήν έξυπηρέ- 
τηση ιμπεριαλιστικών, στρατοκρατικών σκοπών καί μονο
πωλιακών συμφερόντων.

Τέλος άλλες πλευρές τοϋ ίδιου ζητήματος, όπως οικονο
μική αυτοτέλεια (άρθρο 11) κ.ά. υπάρχουν σέ μιά σειρά άπό 
διατάξεις άρθρων τής πρότασης Νόμου.

4. Ή δημιουργία ένός νέου θεσμού, τού ’Εθνικού Συμ
βούλιου Άνώτατης Έκπαίδευσης καί Έρευνας (ΕΣΑΕΕ} 
προβλέπεται άπό τό άρθρο 5 τής πρότασης Νόμου, πού όπως 
είναι γνωστό άπηχεϊ ένα ώριμο πιά-προβληματισμό σχετικά 
μέ τήν αναγκαιότητα ύπαρξής του.

Τό ΕΣΑΕΕ, σώμα άντιπροσωπευτικό όπου εκπροσωπούν
ται οπωσδήποτε όλοι οί φορείς όλων τών Α.Ε.Ι. τής χώρας, 
έκτελεΐ ουσιαστικά τριπλή λειτουργία : συντονίζει τόν προ-' 
γραμματισμό τής έκπαίδευσης πού καθορίζουν τά Α.Ε.Ι. 
στά πλαίσια τής αυτοδιοίκησής τους, ελέγχει την κυβερνη
τική γενικώτερη εκπαιδευτική πολιτική καί εξασφαλίζει 
στενώτερη σύνδεση μεταξύ τών Α.Ε.Ι. καί τών άντιπροσώ- 
πευτικών φορέων τή; έλληνικής κοινωνίας, έχει μόνο γνω- 
μοδοτικές άρμοδιότητες,’ οπωσδήποτε όμως ή γνωμοδότησή 
του, όπως άπορρέει άπό τήν ίδια τή σύνθεσή του έχει ιδιαί
τερη βαρύτητα καί έ7;ίδραση στή δημοκρατική κοινή γνώμη. 
Σέ ώρισμένες περιπτώσεις πού προσδιορίζονται συγκεκρι-. 
μένα στά _άντίστοιχα άρθρα,- άπαιτείται σύμφωνη- γνώμη 
τοϋ ΕΣΑΕΕ προκειμένου νά παρθεΐ μιά άπόφαση άπό 'τό. 
άρμόδιο κυβερνητικό όργανο.

5. Τά άρθρα 8 καί 10 άναφέρονται στήν προστασία βα
σικών άκαδημαϊκών καί συνδικαλιστικών ελευθεριών καί 
τού πανεπιστημιακού άσύλου.

’Ιδιαίτερα προστατεύεται τό δικαίωμα τής έλεύθερης σω
ματειακής όργάνωσης καί συνδικαλιστικής δραστηριότητας 
όχι μόνο τών φοιτητών άλλά καί τών πανεπιστημιακών δα
σκάλων. Σέ άντίθεση, μέ τίς κυβερνητικές μεθοδεύσεις γιά 
τήν ουσιαστική κατάργηση τών φοιτητικών συλλόγων σάν 
φορέων έκπροσώπησης όλων τών φοιτητών (μετατροπή τών 
φοιτητικών συλλόγων σέ Ν.Π.Δ.Δ. ή εκπροσώπηση τών 
φοιτητών 6χι μέσω τών συλλόγων τους) άναγνωρίζεται ό 
ρόλος τών φοιτητικών συλλόγων μέ σειρά διατάξεων καί σέ 
άλλα άρθρα, σέ όλη τήν έκταση πού άπαιτείται.

Ακόμη ορίζεται ότι γιά τή συνδικαλιστική δραστηριό
τητα όποιασδήποτε κατηγορίας πανεπιστημιακών δασκά
λων δέν έχουν έφαρμογή οί διατάξεις τής νομοθεσίας γιά 
τούς δημόσιους υπάλληλους άντίθετα άπό τή μέχρι τώρα 
κυβερνητική πρακτική (παρ. β).

Τό άρθρο 10 άναλυτικά καί μέ όλη τήν άπαιτούμενη σα
φήνεια ορίζει ότι δέν νοείται παραβίαση τοϋ πανεπιστημιακού 
άσύλου άπό τά ίδια τά μέλη τής πανεπιστημιακής κοινό
τητας, διάταξη ιδιαίτερα σημαντική άν άναλογιστοϋμε τήν 
ερμηνεία πού θέλουν νά δώσουν κυβερνητικοί παράγοντες, 
φτάνοντας στό σημείο νά ισχυρίζονται κατά καιρούς ότι ή 
αστυνομία προστατεύει τό άσυλο άπό τούς ίδιους τούς φοι
τητές.

Πέρα άπό τή νομοθετική κατοχύρωση ένός θεσμού πού 
άποτελεί σημαντικότατη δημοκρατική κατάχτηση τής σπου- 
δάζουσας νεολαίας μέ γενικότερη άξια, στό ίδιο άρθρο (παρ. 
ε, στ) άπαγορεύονταν οί οπωσδήποτε άναρμόδιες άστυνο- 
μικές παρεμβάσεις στό χώρο τών Α.Ε.Ι. ένώ μέ τήν παρ. η 
προβλέπεται αύτεπάγγελτη δίωξη τών παραβατών τής παρα
πάνω διάταξης.

6. Στό άρθρο 12 τοϋ ίδιου κεφαλαίου προβλέπονται ρητά 
οί ύποχρεώσεις τοϋ κράτους ώς προς τήν διάθεση υλικών 
παροχών καί μέσων προς τούς φοιτητές, μέσω τών ιδρυμά
των, έτσι ώστε νά γίνεται ουσιαστική ή ά'σκηση τού δικαιώ- 
ματός τους γιά χωρίς οικονομικούς φαργμούς καί διακρί
σεις σπουδές.

7. Στό κεφάλαιο Γ' (διάρθωση καί διοίκηση τών Α.Ε.Ι.) 
καθορίζονται τά όργανα διοίκησης, οί άρμοδιότητες καί ή 
σέ γενικές γραμμές λειτουργία τους παραπέμποντας τόν
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ειδικότερο καθορισμό των λεπτομερειών στον έργανισμό 
των Α.Ε.Ι. Καθιερώνεται ή εκλογή όλων των αποφασιστι
κών οργάνων άπό εκπροσώπους όλων τών καρηγοριών τών 
μελών τής πανεπιστημιακής κοινότητας. ’Ανώτερο όργανο 
υιοίκησις τοϋ ιδρύματος είναι ή Γενική Συνέλευση τών με
λών (άρθρο 13, παρ. α) ένώ ή Σύγκλητος, έζίσου αντιπρο
σωπευτικό όλων τών μελών (διδάσκοντες καί διδασκόμενοι 
κ.λ.π.) όργανο είναι τό ανώτερο όργανο τοϋ ιδρύματος με
ταξύ δύο Γενικών Συνελεύσεων (άρθρο 14, παρ. α).

8. ’Ιδιαίτερη μελέτη έχει γίνει καί μέ εξαιρετική προσοχή 
μέσα άπό τήν πρόταση Νόμου προτείνεται ή θεσμική κατο
χύρωση τής «συνδιοίκησις», αίτημα τό όποιο, κατά γενική 
άναγνώριση όλων όσων πονούν καί ένδιαφέρονται για τήν 
πρόοδο τής πανεπιστημιακής παιδείας στόν τόπο μας καί 
ώριμο καί επιτακτικό είναι. Ή δειλή — καί άπό μια πλευρά 
χάρη έκτόνωσης τών φοιτητικών διαθέσεων - νομοθετική 
άναγνώριση τής συμμετοχής στίς συνεδριάσεις τών σχολών 
έκ μέρους τής κυβέρνησης, ή πείρα άπό τήν εφαρμογή τοϋ 
μέτρου αύτοϋ, έδειξε τήν άνάγκη να διευρυνθεΐ ουσιαστικά.

Φυσικά ή προβλεπόμενη ισότιμη συμμετοχή στή διοίκηση 
όλων τών φορέων τών Α.Ε.Ι. δεν υποβιβάζεται σέ μιά άπλή 
άριθμητική ισότητα εκπροσώπων καί παίρνονταί υπόψη' κρι
τήρια πείρας, γνώσεων κ.λ.π. Γι’ αύτό τό λόγο π.χ. είναι 
.διαφορετικές οί προτεινόμενες άναλογίες διδασκόντων -δι- 
δασκομένων στα ζητήματα εκλογής καθηγητών καί διαφο
ρετικές στα ζητήματα τής «φοιτητικής μέριμνας».
. 9. Βασικό ζήτημα πού προβάλλεται άπό τίς προοδευτικές 
στο πανεπιστημιακό χώρο δυνάμεις είναι ή κατάργηση τοϋ 
θεσμού τής έδρας καί ή άντικατάστασή του άπό τόν τομέα, 
βασική άκαδημαϊκή μονάδα μέ συλλογική συγκρότηση καί 
λειτουργία.

•Μεγάλη σημασία κρίνουμε ότι εχει τό ζήτημα τοϋ ευρους 
του τομέα, τής επιστημονικής περιοχής πού πρέπει, να κα
λύπτει, καθώς καί τής διαδικασίας ίδρύσεώς του. Στό προ- 
τεινόμενο σχέδιο, ή γενικώτερη θέση πού έχει εκφραστή 
στήν κοινή διακήρυξη όλων τών πανεπιστημιακών φορέων, 
ότι δηλ, δ τομέας καλύπτει μια ευρύτερη καί όχι .περιορι
σμένη έπιστημονική περιοχή, οργανικά έντεταγμένη στό 
περιεχόμενο τής σχολής, άναλύεται καί εξειδικεύεται.

Οί βασικοί -τομείς αντιστοιχούν στίς χαρακτηριστικές 
ειδικεύσεις τοϋ πτυχίου πού άπονέμει κάθε σχολή. Τά πτυ
χία μέ τίς χαρακτηριστικές ειδικεύσεις τους, κατοχυρώνον
ται μέ Νόμο, σύμφωνα μέ τό άρθρο 32. Κατά συνέπεια.τόσο 
οί ύπάρχουσες Σχολές, όσο καί οί βασικοί τομείς πού μπο-' 
ροϋν νά ίδρυθοΰν στά πλαίσιά τους, καθορίζονται άπό τό 
Νόμο αυτό. "Έτσι άποφεύγεται ή δημιουργία «βασικών» 
τομέων καί ή καθιέρωση ειδικευμένων προγραμμάτων σπου
δών μέσα άπό διαδικασίες πού δέν έξασφαλίζουν τήν πλήρη 
εξέταση τής σκοπιμότητας ύπαρξής τους καί τών άναγκών 
πού εξυπηρετούν σέ σχέση μέ τήν οικονομική καί πολιτι-' 
στική άνάπτυξη τής χώρας. ’Επιβάλλεται συγχρόνως ένα '.- 
χρονικό όριο, μέσα στό όποιο θά πρέπει νά προωθηθεί ή συν- V 
ολική αναδιοργάνωση καί άναδιάρθρωση τών υπαρχόντων 
σχολών, καθώς καί ή λειτουργία τομέων £τσι ώστε νά εξυπη
ρετούνται τά συμφέροντα τής άνάπτυξης τοϋ τόπου καί νά 
κατοχυρώνονται πλήρως άπό έπιστημονική καί έπαγγελμα- 
τική άποψη οί φοιτητές καί οί πτυχιοϋχοι τών Α.Ε.Ι., πρά
γμα. πού παίρνεται υπόψη στίς μεταβατικές διατάξεις.

10. Τό κεφάλαιο Δ' άναφέρεται στό διδακτικό προσωπικό 
τών Α.Ε.Ι. ’Ιδιαίτερη σημασία πρέπει νά άποδοθεΐ στό άρ
θρο 21. ^__■_

Τό άρθρο αύτό προσδιορίζει τίς βασικές άρχές πού διέ- 
πόυν τόν «ενιαίο φορέα» τοϋ Δ. Π. Σύμφωνα μ’ αυτές, καταρ- 
γοϋνται ή , σημερινή παραδοσιακή Ιεραρχία καί τά στεγανά 
άνάμεσα σέ «Κύριο» καί «Κατώτερο» Διδακτικό Προσω
πικό. Κατοχυρώνεται ή ισοτιμία καθηκόντων καί δικαιω
μάτων όλων τών μελών τοϋ Δ.Π. πού θεωρούνται δημόσιοι 
λειτουργοί. : · ε Α ν· -

Όπως είναι φυσικό ή δημιουργία τοϋ ενιαίου φορέα δέν 
καταογεϊ τίς διαοοοο TTorfrrpirr nr^j4nrr:rf ίττλ Λ ΤΤ *CSnr.\r nf

διαφοροποιήσεις αυτές στηρίζονται άποκλειστικά σέ κρι
τήρια επιστημονικής γνώσης, πείρας καί ικανοτήτων τοϋ 
καθενός.

11. Στό ίδιο κεφάλαιο θεωρείται άπαραίτητο γιά όλους 
άνεξαίρετα τούς διοριζόμενους γιά πρώτη φορά νά ύπηρε- 
τήσουν μιά 3ετία σάν δόκιμοι, μετά άπό τήν οποία επακο
λουθεί κρίση. "Ετσι διασφαλίζεται κατά τήν δυνατόν ή ύψηλή 
στάθμη τοϋ Δ.Π. τών Α.Ε.Ι.

Σήμερα μόνον οί καθηγητές είναι μόνιμοι. Στήν σημερινή 
φάση τοϋ εκπαιδευτικού μας συστήματος, παίροντας ύπόψη 
καί τίς διατάξεις τοϋ άρθρου 16 τοϋ Συντάγματος πιστεύουμε 
ότι ή Ισοτιμία τοϋ Δ.Π. προϋποθέτει τήν μονιμότητα όλου 
τοϋ διδακτικού προσωπικού.

12. Τό κεφάλαιο Ε' άναφέρεται στίς άλλες κατηγορίες 
μελών τών Α.Ε.Ι. (δάσκαλοι, ξένων γλωσσών, γυμναστές, 
τεχνικό βοηθητικό προσωπικό, διοικητικοί ύπάλληλοι κ.λ.π.). 
στους οποίους δίνεται τό δικαίωμα συμμετοχής στίς συν
εδριάσεις τών οργάνων μέ δικαίωμα ψήφου, μόνο όμως στά 
ζητήματα πού τούς άφοροϋν.

13. Στό κεφάλαιο ΣΤ' άναφέρονται τά σχετικά μέ τούς 
προπτυχιακούς καί μεταπτυχιακούς φοιτητές. Στό άρθρο 
30 παρ. α προστατεύεται ή φοιτητική ιδιότητα άπό κάθε 
άποκλεισμό άπό τό δικαίωμα σπουδών, ή αυτονομία τών 
φοιτητικών συλλόγων, (παρ. δ) κ.λ.π.

’Ενώ στό άρθρο 31 δρίζεται ότι οί ευεργετικές διατάξεις 
τοϋ προηγούμενου άρθρου έπεκτείνονται καί στούς μεταπτυ
χιακούς φοιτητές. -

14. Σχετικά μέ τό κεφάλαιο Ζ' (εκπαιδευτική διαδικασία)
σημειώνεται ότι κάθε εΐδικώτερο ζήτημα πού άφορά τήν 
έκπαιδευτική διαδικασία ώς πρός τή διάρθρωση τοϋ συστή
ματος σπουδών καί τό εξεταστικό σύστημα (εξαμηνιαία 
ή ετήσια μαθήματα, δυνατότητες μεταφορών καί έπαναλη^ 
πτικών έξετάσεων μαθημάτων) είναι στήν αρμοδιότητα τών 
Σχολών καί τών Α.Ε.Ι. Οί Σχολές καί τά Α.Ε.Ι. θά καθορί-' 
ζουν καί τά κριτήρια μέ βάση -τά όποια θά προσδιοριστούν 
τά σχετικά ζητήματα, παίρονντας ύπόψη κάθε φορά καί τις 
άντικειμενικές συνθήκες κάτω άπό τις όποιες σπουδάζουν 
οί φοιτητές, τίς δυνατότητες πού πραγματικά τούς παρέχον
ται νά σϋμμετάσχουν όύσιαστικά καί ενεργητικά στή δια
δικασία τής μόρφωσής τους.κ.λ.π. . ~ .·7:

15. ’Ιδιαίτερη πρόνοια πάρθηκε στό κεφάλαιο Η' (πει
θαρχικές διατάξεις) ώστε νά περιοριστούν οί διατάξεις ου
σιαστικά σέ τέτοιο σημείο, πού νά αποκλείονται περιπτώ
σεις παραβίασης τών δημοκρατικών έλευθεριών ή περιπτώ
σεις πεθαρχικής διώξης άπό έξωπανεπιστημιακά όργανα.

16. Τέλος τό κεφάλαιο Θ' άναφέρεται στίς μεταβατικές 
διατάξεις, όπου ιδιαίτερη σημασία έχουν τά σχετικά'μέ τήν 
πρώτη σύγκληση τής Γενικής Συνέλευσης τοϋ Α.Ε.Ι.. γιά 
τήν κατάρτιση τού όργανισμοϋ του, μέ τή δημιουργία το
μέων καί τήν κατάργηση τών σημερινών τμημάτων καί τή 
μονιμοποίηση τοϋ Έκτακτου Διδακτικού Προσωπικού.

·.· ···, . · · · - λ'V '; ' ,·' _· ·; · ' ·. .ν ■; γ ,Ά-,ν'
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τ - τ; θί πρότείνογτες Βουλευτές . *·
X. Φλώράκης, Ν. Καλούδης, Μ. Γιάννοΰ, Γρ. Φαράκος, 

Κ. Λουλές, Κ. Κάππος, Δ. Γόντικας, Μ. Δάμανάκη, 1C. Βα-' 
σάλος, Λ. Καλλέργης, Δ. Μαυροδόγλου . . .

ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΤ - .
ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΧΑΡΤΗ 

ΤΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'. - '
ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΩΝ Α.Ε.Ι. ··'·

, ,··* : · ■··.; "Αρθρο Ιο. J' ■ -
α. Ή ’Ανώτατη ’Εκπαίδευση, νοούμενη σάν τό σύνολό 

τών σπουδών πού άκολουθούν τήν Μέση καί ’Ανώτερη Γε-\ 
νική καί Τεχνικό—επαγγελματική Παιδεία, είναι δικαίωμά 
όλων τών Ελλήνων πολιτών, τό όποιο μπορούν νά άσκοΰν
Λ/r**rr.\ /Ζπτλ /“ σ-/» ·Ψ~ r\ r\f\^rr\Q e- rr^~t <*■/ '«! AJλ ι · /.\« . )V(V<TM



^ Δέν έπιτρέπετοι καμμιά προσωπυή διάκρισή πού νά bnj-" 
ρεάζει θετικά ή άρνητικά τό δικαίωμα αυτό, Ιδιαίτερα λόγω 
φύλου, ήλικίας, οικονομικής κατάστασης, κοινωνικών, πο
λιτικών καί θρησκευτικών πεποιθήσεων. Επίσης δέν είναι 
δυνατόν νά συνιστοϋν περιορισμούς στην άσκησή του λόγοι 
πού δέν άναφέρονται στον προγραμματισμό τών εκπαιδευτι
κών άναγκών της χώρας.

β. 'Η ’Ανώτατη Εκπαίδευση (Α.Ε.) έχει σαν σκοπό 
την καλλιέργεια, την προαγωγή καί την μετάδοση της γνώ
σης, της επιστήμης, της τεχνικής καί τοϋ πολιτισμού καί 
όφείλει ν’ άνταποκρίνεται στις γενικότερες άνάγκες τοϋ Ελ
ληνικού λαοϋ καί της χώρας, νά συμβαδίζει μέ την δημο
κρατική έξέλιξη πού άπαιτεΐ καί προϋποθέτει ή επιστημο
νική πρόοδος, ν'."* " >“

>·' γ. Τά ’Ανώτατα ’Εκπαιδευτικά 'Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) άνα- 
πτύσόύν τήν διδασκαλία καί τήν έρευνα σέ άυνθήκες έλεύ- 
θέρής δίακίνττσις των ιδεών,’ κριτικής καί διάλογου όλων τών 
μελών, τής πανεπιστημιακής κοινότητας. Γιά τήν έπίτευξη 
τής άποστολής τους, συνεργάζονται, διατηρώντας τήν αυτο
τέλειά τους, μά ελληνικά καί άλλοδαπά μορφωτικά ιδρύ
ματα, καθώς καί διάφορους κοινωνικούς φορείς. ■

δ. Τά Α.Ε.Ι. όφελουν νά εξασφαλίζουν σέ διδάσκοντες 
καί διδασκόμενους τά μέσα γιά <φήν πραγματοποίηση τών 
έκπαιδευτικών καί έρευνητικών προγραμμάτων. Όσον άφορα. 
τούς φοιτητές δφέίλουν νά τούς παρέχουν όλες τις δυνατό
τητες γιά μιά πλήρη επιστημονική καί έπαγγελματική κατάρ
τιση, νά διαπλάθουν έπιστήμονες μέ ελεύθερη δημοκρατική 
συνείδηση χρόσιμούς στον εαυτό τους καί στον ελληνικό 
λαό. - γ '[i'i·' ·

ε. ‘ ά Α.Ε.Ι. δφέίλουν ακόμη νά συμβάλλουν ώστε άπι- 
στήμο.ες καί άλλοι εργαζόμενοι νά είναι σέ θέση νά ανανεώ
νουν καί νά διευρύνουν διαρκώς τήν προσωπική καί επαγ
γελματική τους μόρφωσή. .

**': , κεφαλαίο bv .. '
"/ ·. . ' ; ;■ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ '

{Γβ. Ίδρυση νέου Α.Ε.Ι., συγχώνευση, ή κατάτμηση,- % 
κατάργηση υπαρχόντων Α.Ε.Ι. γίνεται μέ Νόμο ύστερα άπό 
υποχρεωτική'γνωμοδότηση τοϋ συμβουλίου'τοϋ άρθρου . 5.

γ. Τό Κράτος υποχρεώνεται μέσα σέ 5 χρόνια τό πολύ 
άπό τήν ψήφιση τοϋ ίδρυτικοΰ Νόμου νά έχει έξασφαλίσει 
όλες τις προϋποθέσεις γιά τήν έναρξη τής λειτουργίας τών 
νέων αύτών εκπαιδευτικών μονάδων. ’Από τή θέση σέ λει
τουργία τών νέων μονάδων ισχύει πλήρως τέ καθεστώς τοϋ 
παρόντος Νόμου. <

δ. Στό μεταβατικό στάδιο, άπό τήν ψήφιση τοϋ ίδρυτι- 
κοΰ Νόμου μέχρι τήν έναρξη τής λειτουργίας τών νέων Α.Ε.Ι. 
τό έργο τής συγκρότησις εποπτεύει Προσωπινή Διοικοϋσα 
’Επιτροπή, άποτελούμενη αποκλειστικά άπό έκλεγμένους 
άντιπροσώπους τριών, τουλάχιστον Α.Ε.Ι. τής χώρας. Κα
θήκοντα συμβούλου τής επιτροπής, χωρίς δικαίωμα ψήφου 
στή λήψη τών αποφάσεων, άσκεΐ διορισμένος εκπρόσωπος τοϋ; 
'Υπουργείου Παιδείας. 'Η θητεία τής προσωρινής-Α.Ε. λή
γει μέ τήν έναρξη τής λειτουργίας τοϋ νέου Α.Ε.Ι., οπότε 
πραγματοποιείται ή πρώτη Γενική Συνέλευση. Όλες οί 
άποφάσεις τής προσωρινής Δ.Ε. τελοϋν ύπό άναδρομική. 
κρίση άπό τή νέα διοίκηση τοϋ Α.Ε.Ι. ,-

ε. Όλα τά Α.Ε.Ι. ύπάγονται στό 'Υπουργείο Παιδείας 
καί βρίσκονται κάτω άπό τήν έποπτεία του σύμφωνα μέ τις 
διατάξεις^ τοϋ παρόντος Κ.Χ.~> ■ — -------·-'·· -Γ

Άρθρο 4ο. .

’ α. Μέλη τών Α.Ε.Ι. είναι τό Διδακτικό Προσωπικό 
(Δ.Π.), οί προπτυχιακοί καί οί μεταπτυχιακοί φοιτητές. 
’Ιδιαίτερη κατηγορία μελών άποτελοϋν τό Τεχνικό Βοηθη
τικό Προσωπικό (Τ.Β.Π.), τό Ειδικό Διδακτικό Πρόσω-· 
πικό καί τό διοικητικό προσωπικό τών Α.Ε.Ι. ·■ · ·\ · ·

β. Τήν διδασκαλία στά Α.Ε.Ι. μπορούν νά παρακόλου-, 
θήσουν'καί άκροατές. Τά περί άκροατών καθορίζονται στόν· 
δργανισμό τών Α.Ε.Ι.· · ■'. ]'■

Άρθρο 5ο.

’ · -■··'·■ : · Άρθρο 2ο.
Ανώτατα ’Εκπαιδευτικά 'Ιδρύματα είναι :

α. Τό ’Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο ’Αθηνών, 
β. Τό Άριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσολονίκης. 
γ. Τό Πανεπιστήμιο Πατρών.

, ή. Τό Πανεπιστήμιο Ίωαννίνων.
ε. Τό Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, 
στ. Τό Πανεπιστήμιο Κρήτης.

Γ ζ. Τό ’Εθνικό Μετσόβιο Πολ.υτεχνεΐο. 
η. Τό Πολ.υτεχνεΐο Κρήτης, 
θ. 'Η ’Ανώτατη Γεωπονική Σχολή ’Αθηνών, 
t. 'Η ’Ανώτατη Σχολή Οικονομικών καί ’Εμπορικών 

’Επιστημών ’Αθηνών.
ια. 'Η ’Ανώτατη Βιομηχανική Σχολή Πειραιώς, 
ιβ. 'Η ’Ανώτατη Βιομηχανική Σχολή Θεσσαλονίκης, 
ιγ. 'Η Πάντειος ’Ανώτατη Σχολή Πολιτικών ’Επιστη

μών.
ιδ. Ή ’Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών ’Αθηνών, 
ιε. 'Η ’Εθνική ’Ακαδημία Σωματικής ’Αγωγής, 
ιστ. Οί Παιδαγωγικές Άκαδημίες.
Προεδρικό Διάταγμα θά καθορίσει τόν τρόπο καί τό πε

ριεχόμενο τών αλλαγών πού άπαιτοϋνται στό καθεστώς πού 
διέπει σήμερα τά ιδρύματα μέ στοιχ. ιε' καί ιστ' σέ έφαρμογή 
τοϋ παρόντος άρθρου.

α. 'Ιδρύεται ’Εθνικό Συμβούλιο ’Ανώτατης Έκπαίδευ-" 
σης καί "Ερευνας (ΕΣΑΕΕ). , :

β. Στό ΕΣΑΕΕ συμμετέχουν κατά τά 2/3 εκλεγμένοι εκ
πρόσωποι τών μελών τών Α.Ε.Ι. καί κατά τό 1/3 έκπρό·*· 
σωποι τής διοίκησης, εκπρόσωποι τών πολιτικών κομμάτων 
τής Βουλής καί εκπρόσωποι τών έργαζομένων. > .

γ. Τό Ε.Σ.Α.Ε.Ε. είσηγεΐται καί γνωμοδοτεΐ γιά όλα 
τά ζητήματα τής Α.Ε..

δ. Ή κυβέρνηση ύποχρεώνεται νά ζήτα τή γνώμη του γιά :
— Τό γενικότερο προγραμματισμό τής Α.Ε.
— Τόν άριθμό. τών εΐσαγομένων στό Α.Ε.Ι.
— Τις άπαιτούμενες δαπάνες γιά τήν Α.Ε. καί τήν κατα

νομή τους.
— Τήν ίδρυση νέων Α.Ε.Ι. καί σχολών.
— Κάθε άλλη περίπτωση πού άναφέρεται στόν παρόντα

Κ.Χ.
ε. Τό ΕΣΑΕΕ ελέγχει τήν έφαρμογή τοϋ Κ.Χ. καί άπαντα 

υποχρεωτικά σέ έρωτήσεις τών Υπουργείων, τής διοίκησης 
τών Α.Ε.Ι., καί τών πολιτικών κομμάτων.

στ. Νόμος πού ψηφίζεται σέ 6 μήνες άπό τή δημοσίευση 
τοϋ παρόντος καθορίζει τόν ακριβή τρόπο συγκρότησης καί 
τις αναλυτικές άρμοδιότητες τοϋ Ε.Σ.Α.Ε.Ε., στά πλ.αίσια 
τών παραπάνω κατευθύνσεων.

Άρθρο 3ο'.
α. Ή Α.Ε. παρέχεται αποκλειστικά στά προαναφερό- 

μενα Α.Ε.Ι. καθώς καί στά μέλλοντα νά ιδρυθοϋν, σύμφωνα 
μέ τις διατάξεις πού άκολουθοϋν, γιά τά όποια καί Ισχύει 
ό παρών Νόμος.

Τίτλοι σπουδών άλλων ελληνικών ιδρυμάτων δέν αναγνω
ρίζονται δπωσδήποτε σάν τίτλοι άνώτατης έκπαίδευσης.

Άρθρο 6ο.
α. Τά Α.Ε.Ι. είναι αυτοτελή καί αύτοδιοικούμενα ιδρύ

ματα. ’Αποφασίζουν γιά ολ.α τά ζητήματα έκτος έκείνων 
γιά τά όποια ορίζει διαφορετικά ό Κ.Χ.

β) Τά Α.Ε.Ι. λειτουργούν βάσει τοϋ οργανισμού τους, 
πού καταρτίζουν τά άρμόδια όργανά τους, μέ βάση τις δια
τάξεις τοϋ παρόντος. :■
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ν». ’Απαγορεύεται ή έποπτεία κοα κάθε είδους παρέμβαση 
χ Α.Ε.Ι. άπδ τον στρατό, την έκκλησία, τις Ιδιωτικές καί 
.όσιες επιχειρήσεις καί έν γένει κάθε άλλου πλήν τής όπο
ιας τοϋ Υπουργείου Παιδείας.
;. ’Απαγορεύεται ή παρέμβαση τοϋ Κράτους στη. διοί- 
τη των Α.Ε.Ι. καθώς καί ή υποκατάσταση των άρμοδιο- 
ων τους άπό κρατικά όργανα.
. ’Απαγορεύεται ή συμμετοχή στη διοίκηση των Α.Ε.Ι. 
πανεπιστημιακών προσώπων.
ττ. ’Απαγορεύεται ή άνάληψη συμβατικών υποχρεώσεων 
μέρους των Α.Ε.Ι. γιά ζητήματα σπουδών καί έρευνας.

Άρθρο 7ο.
.. Όλα τά Α.Ε.Ι. είναι ισότιμα μεταξύ τους.

Τό κράτος υποχρεώνεται νά παρέχει όλες τις άπαραί- 
ες προϋποθέσεις σύμφωνα μέ τις προτάσεις τοϋ Ε.Σ.Α. 

γιά την έξασφάλιση της πραγματικής Ισοτιμίας τών
:.ι.

Άρθρο 8ο.
. ’Απαγορεύεται ή μέ όποιονδήποτε τρόπο παρεμπό- 
] τής έλευθερίας τής διδασκαλίας, τής έρευνας καί τής 
ιίνησης έπιστημονικών, φιλοσοφικών, κοινωνικών καί 
,τικών Ιδεών καί τής άνταλλαγής πληροφοριών.
. ’Απαγορεύεται ή παρεμπόδιση τής συνδικαλιστικής 
σωματειακής δραστηριότητας τοϋ διδακτικοϋ προσω- 

;ϋ καί τών φοιτητών, ή οποία κινείται στά πλαίσια τοϋ 
χνισμοΰ τών Α.Ε.Ι. Προκειμένου γιά τό διδακτικό προ- 
:ικό δέν έχουν εφαρμογή οί σχετικές διατάξεις τής νομο- 
ας γιά τούς δημόσιους υπάλληλους.
. Απαγορεύεται κάθε μορφής άστυνόμευση τών μελών 
Α.Ε.Ι. - - ν . ' ’ ■

. Κατοχυρώνεται ή ελευθερία προγραμματισμού τών 
υδών καί τής έρευνας στα πλαίσια τοϋ γενικότερου προ- 
ιματισμοϋ καί τοϋ έπιστημονικοΰ αντικείμενου τών 
τατων σχολών. J

Άρθρο 9ο. ■ (
Επίσημη γλώσσα τών Α.Ε.Ι. είναι ή δημοτική στήν 
χ συντάσσεται κάθε έπίσημο έγγραφο ή άλλο κείμενο.

<· Άρθρο 10ο.
Ό χώρος τών ΑΕΙ άποτελεΐ άσυλο. *0 οργανισμός τών 
καθορίζει όλους τούς χώρους όπου έπεκτείνεται τό ά- 

• '’Τ’.*· ' ' . ' I ή :·' ’
Τό Π.Α. προστατεύει τήν έλεύθερη διακίνηση τών 

jv τών ΑΕΙ, τήν έλεύθερη άνάπτυξη τής διδασκαλίας καί 
έρευνας, τήν έλεύθερη διακίνηση τών Ιδεών στό ΑΕΙ.
Περιορισμός στήν έλεύθερη χρήση τών χώρων τοϋ 
επιβάλλεται μόνο μετά άπό άπόφαση τής συγκλήτου.
Δέν νοείται παραβίαση τοϋ Π.Α. άπό τά μέλη τής 

επιστημιακής κοινότητας. _ '
Σέ κάθε 7ΐερίπτωση άπαγορεύεται ή είσοδος καί ή παρα- 
δργάνων τάξης καί άσφάλειας γιά άσκηση τών καθη- 

ων τους, έκτος αν ύπάρχει σχετική άπόφαση τής Συγ-. 
ου.
'. 'Η σύγκλητος μπορεί νά ζητήσει συνδρομή δημόσιας 
ς μόνο σέ περίπτωση, όπου πραγματοποιείται στό ΑΕΙ 
ύργημα κατά τής ζωής ή τής σωματικής άκεραιότητας 
ικαιολόγητη καταστροφή 7ΐεριουσίας καί δέν είναι δυ- 
> ν’ άντιμετωτπσθοϋν άπό τό προσωπικό τοϋ ΑΕΙ.
Ή άπόφαση τής συγκλήτου παίρνεται μέ άπόλΰτη πλει- 

•ία τών μελών της καί κοινοποιείται μέ έκπρόσωπο εί- 
έξουσίοδοτημένο γι’ αύτό. ΙΙροκειμένου γιά πρόσκληση 
σιας άρχής άπαιτεΐται πλειοψηφία 3/4 τών μελών της 
Λήτου. *

Παραβάτες τοϋ σημείου (γ) διώκονται μόνο μετά άπό 
3η τής Συγκλήτου. *», I, ■ ►
ζραβάτες τοϋ σημείου· (ε) διώκονται αύτεπάγγελτα 
πμωροϋνται μέ· ποινή φυλάκισης τουλάχιστον 6 μηνών.

Άρθρο 11ο.
α. Τό κράτος μεριμνά ώστε τά ΑΕΙ νά είναι οικονομικά 

αυτόνομα. Τά αρμόδια κρατικά όργανα άσκοϋν μόνο κατα
σταλτικό έλεγχο στή διοίκηση τών οικονομικών.

β. Κάθε ΑΕΙ έχει δικό του προϋπολογισμό έσόδων καί 
εξόδων. Βασικούς πόρους τών ΑΕΙ άποτελοΰν οί κρατικές 
επιχορηγήσεις άπό τον Τακτικό Προϋπολογισμό καί τον 
Προϋπολογισμό Δημοσίων επενδύσεων τοϋ Κράτους. ’Επί
σης πόρους τών ΑΕΙ συνιστοΰν ή ίδιαίτερή τους περιουσία, 
δωρεές κληροδοτήματα κλπ., πού διαχειρίζονται γιά τήν 
έκπλήρωση τής άποστολής τους. Στούς πόρους τών ΑΕΙ 
συμπεριλαμβάνονται καί εισπράξεις γιά προσφερόμενες 
ύπηρεσίες στό Ελληνικό Δημόσιο μέσα στά πλαίσια τής 
άποστολής τών ΑΕΙ.,

γ. Ό προϋπολογισμός τοϋ ΑΕΙ ψηφίζεται άπό τήν Γ.Σ. 
τοϋ ΑΕΙ καί έγκρίνεται άπό τόν *Υπ. Παιδείας. Ή Γ.Σ. έχει 
τήν δυνατότητα, άν οί άνάγκες τοϋ ιδρύματος τό άπαιτοΰν, 
τροποποίησις τοϋ τρόπου διάθεσης τών κονδυλίων, μέχρι 
καί 50 %, χωρίς έγκιση έξαιρουμένων τών πιστώσεων γιά 
άμοιβή τοϋ διδακτικού καί διοικητικού προσωπικού.

δ. 'Η διάθεση τών πιστώσεων τοϋ προϋπολογισμού γί
νεται άπό τή Σύγκλητο . Κατ’ έξαίρεση οί άμοιβές τοϋ προ
σωπικού καταβάλλονται άπό τό Δημόσιο Ταμείο, εις βάρος 
τοϋ Κρατικού προϋπολογισμού τηρουμένων τών διατάξεων 
τοϋ παρόντος Νόμου γιά τή δημιουργία θέσεων Διδακτικού 
Προσωπικού.

Ό οργανισμός τών ΑΕΙ καθορίζει τά άλλα ζητήματα τοϋ 
προϋπολογισμού καί τής διαχείρισης τών οικονομικών τών 
ΑΕΙ. ·.

Άρθρο 12ο.
α. Τό κράτος ύποχρεοϋται νά μεριμνά γιά τήν πραγματο

ποίηση τοϋ δικαιώματος τής δωρεάν έκπαίδευσης στά. Α.Ε.Ι.
β. Κάθε ΑΕΙ, καθορίζει τις άναγκαϊες δωρεάν παροχές 

τοϋ κράτους πρός τούς φοιτητές σέ συγγράμματα, βιβλία, 
εργαλεία κλπ. Οί άποφάσεις τού ΑΕΙ πού παίρνονται άπό 

Σύγκλητο μετά άπό είσηγήσεις τών σχολών καί τών το- 
ων ή τών αρμοδίων συγκλητικών έπιτροπών, έγκρίνονται 

άπό τό 'Υπουργείο Παιδείας καί έκτελοϋνται μέσα σέ ένα 
μήνα τό πολύ άπό τή κατάθεση τής σχετικής απόφασης.

γ. Τό κράτος παρέχει τά άπαραίτητα κονδύλια στά ΑΕΙ 
γιά τήν λειτουργία τών φοιτητικών εστιών, λεσχών, καί 
έστιατορίων. Τά κονδύλια καθορίζονται μετά άπό γνώμη τών 
ΑΕΙ καί τοϋ ΕΣΑΕΕ. '—:ϊ · · .'-•’•VI:··- '

Οί φοιτητικές έστίες, λέσχες, έστιατόρια άνήκουν διοικη
τικά στά ΑΕΙ. , . ■' -- ·■

δ. Τό κράτος παρέχει ειδικό κονδύλι στά ΑΕΙ, πού κα
θορίζεται μετά άπό γνώμη τοϋ ΑΕΙ καί τοϋ ΕΣΑΕΕ γιά τήν 
παροχή υποτροφιών στούς φοιτητές. \ : ' .

Οί υποτροφίες παρέχονται σέ προπτυχιούχους καί μετα- 
πτυχιούχους φοιτητές μέ κριτήρια τήν οικονομική τους κατά- 
στησή , σέ συνδυασμό μέ τήν έπίδοσή τους, καί βασικό σκοπό 
τήν διευκόλυνση καί ένίσχυση τής .συμμετοχής στήν έκπαι- 
δευτική διαδικασία, φοιτητών πού προέρχονται άπό άσθε- 
νέστερες οίκονομικά τάξεις.* -V* .· -.λ-.: ... .,ν '··.·.! ·π - 

Ό όργανισμός τοϋ ΑΕΙ άναφέρεται στον τρόπο όργάνωσης 
καί κατανομής τών υποτροφιών.

ε. Τό κράτος παρέχει ειδικό κονδύλι στά ΑΕΙ γιά τήν 
παροχή άτοκων δανείων καί άλλων οικονομικών διευκολύν
σεων στούς φοιτητές, πού δίνονται μέ άπόφαση τής συγκλή
του καί γνώμη τών οικείων σχολών, σύμφωνα μέ τις διατά
ξεις τοϋ όργανισμοϋ τών ΑΕΙ.

στ. Τό κράτος ύποχρεοϋται νά μεριμνά για οικονομικές 
διευκολύνσεις σ’ όλους τούς φοιτητές, γιά τήν κυκλοφορία τους 
καί τήν ψυχαγωγία τους έκτός τοϋ χώρου τών ΑΕΙ. Τά μέ
τρα αύτά λαμβάνονται μέ ύπουργικές άποφάσεις μετά άπό 
σχετική γνώμη τοϋ ΕΣΑΕΕ. ;V’V·,,, . .ν Γ. ' 'λ .;·

η. Ειδικοί νόμοι έκδιδόμενοι έντός 6 μηνών άπό τή δη
μοσίευση πού παρόντος ρυθμίζουν τά περί μεταβάσεώς, άπό 
τις σημερινές συνθήκες στά παραπάνω’ προβλεπόμενα. .
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Άρθρο 13ο.
α. ’Ανώτερο δργανο τοΰ ΑΕΙ είναι ή Γενική Συνέλευση 

(Γ.Σ.) τοΰ ΑΕΙ.
β. 'Η Γ.Σ. συγκροτείται άπό έκπροσώπους των μελών τοΰ 

ΑΕΙ πού έκλέγονται κατά Σχολή καί κατά κατηγορία με
λών.

γ. Οΐ αναλογίες συμμετοχής και ό τρόπος άνάδειξης τών 
εκπροσώπων γίνεται σύμφωνα με τύ σχετικό άρθρο τοΰ πα
ρόντος Κ.Χ. _■ . · 1

δ. Ή Γ.Σ. τοΰ ΑΕΙ αποφασίζει γιά :
— Τήν κατάρτιση καί άναθεώρηση τοΰ δργανισμοϋ τοΰ

ΑΕΙ μέ άπόλυτη πλείοψηφία τών μελών της. Ο όργανισμός 
τίθεται σέ Ισχύ μέ Προεδρικό Διάταγμά. Υ
, ; — Τήν έκλ.ογή τής Συγκλήτου, κατά κατηγορία άντιπρο- 
σώπων, τοΰ πρύτανη καί τοΰ άνππρύτανη.

— Τήν Ιίγκριση τοΰ απολογισμού τής συγκλήτου.
— Τήν έγκριση έτήσιου προϋπολογισμού του ΑΕΙ, μετά 

άπό πρόταση τής συγκλήτου.
— Τό γενικότερο προγραμματισμό, εκπαιδευτικό, .ερευνη

τικό καί διοικητικό τοΰ ΑΕΙ, στά πλαίσια τοΰ γενικότερου, 
-προγραμματισμοί τοΰ ΕΣΑΕΕ καί του 'Υπουργείου Παι- 
δείοες. - · ’· ·* J

— "Αλλα έκτακτα σοβαρά ζητήματα πού άπασχολοϋν τό
αεί. ■·../■■ ..<■■■

ε. Ή θητεία τής Γ.Σ. είναι διετής. Ό όργανισμός τοΰ 
ΑΕΙ προβλέπει γιά τήν άντικατάσταση τών άποχωρούντων, 
γιά διάφορους λόγους (όριο ηλικίας, ληξη σπουδών κλπ.) 
μελών της.' - ··.'/;· Υ . . . · *· * ·'■' ·.

'στ. Ή Γ.Σ.' συγκαλεΐται υποχρεωτικά 1 φορά τό χρόνο 
γιά τήν έγκριση τοΰ προϋπολογισμού. Κάθε δυο έτη συγ- 
καλέΐται επίσης άλλη μία φορά γιά την έγκριση τοΰ απολο- 
γισμοΰ τής συγκλήτου καί τήν εκλογή νέων συγκλητικών άρ- 
χών. ' '
“ Επίσης κάθε 2 έτη εγκρίνει τον προγραμματισμό τοΰ
ΑΕΙ., : ' ,

Οί συγκλήσεις αυτές γίνονται :
— Γιά έκλογή συγκλήτου καί απολογισμό στό τέλος τής

ακαδημαϊκής χρονιάς. -
— Γιά τήν έγκριση τοΰ προϋπολογισμού πρίν τήν έναρξη 

τής ακαδημαϊκής χρονιάς.
'Η Γ.Σ. συγκαλεΐται έκτακτα, όταν τό ζητήσει ή Σύγ

κλητος, τό 1/3 τών μελών της ή τό .1/3 τών Σχολών.
ζ. Ή Γ.Σ. μπορεί μέ πλ,ειοψηφία 2/3 τών μελών της ν’ά- 

κυρώνει αποφάσεις τής συγκλήτου.
η. Τά περί συγκλήσεως, άπαρτίας, διεξαγωγής κλπ. τής 

Γ.Σ. καθορίζονται άπό τον ’Οργανισμό τών ΑΕΙ.

Άρθρο 14ο.
α. Ή Σύγκλητος είναι τό ανώτερο όργανο τοΰ ΑΕΙ μεταξύ 

2 συγκλήσεων τής Γ.Σ.
β. Ή σύγκλητος είσηγεΐται στή Γ.Σ. καί άποφασίζει γιά 

κάθε θέμα σχετικό μέ τό ΑΕΙ, έκτος εκείνων πού εμπίπτουν 
στην άρμοδιότητα τής Γ.Σ. τοΰ ΑΕΙ, τών σχολών καί τών 
τομέων.

γ. Σέ έκτακτες περιπτώσεις ή σύγκλητος μπορεί ν’ ακυ
ρώνει άποφάσεις σχολών σέ περίπτωση πού αύτές έρχονται 
σέ άντίθεση μέ τήν εΰρυθμη λειτουργία τοΰ ιδρύματος, μέ 
πλειοψηφία 2/3 τών μελην της. ’Επίσης ή σύγκλητος απο
φασίζει σέ περίπτωση διάστασης απόψεων τής σχολής, πού 
εμποδίζει τήν ομαλή λειτουργία τοΰ ΑΕΙ.

δ. Ή Σύγκλητος είσηγεΐται στή Γ.Σ. τοΰ ΑΕΙ τό γενι
κότερο προγραμματισμό τοΰ ΑΕΙ καί τον έτήαιο προϋπολο
γισμό. Μέ τό τελ.ος τής θητείας της καταρτίζει καί υποβάλ
λει στή Γ.Σ. άπολογισμό.

Ή σύγκλητος έκλέγεται άπό τήν'Γ.Σ. κατά κατη- 
μελών καί κατά σχολές. — · π π - - ... ;
- ‘Η διαδικασία εκλογής καθορίζεται άπό τόν Όογαν 
τοΰ ΑΕΙ. · ,

στ) Στή σύγκλητο μετέχουν αυτοδίκαια ό πρύτανι 
άντιπρύτανης, καί οί κοσμήτορες τών σχολών.

ζ· Ή ακριβής σύνθεση τής συγκλήτου καί ή άναλ 
συμμετοχής τών διαφόρων κατηγοριών μελών ορίζεται 
σχετικό άρθρο τοΰ παρόντος (άρθρο 19 παρ. ε.).

η. Ή θητεία τής συγκλήτου είναι διετής. Ό δργανκ 
τοΰ ΑΕΙ προβλέπει γιά τήν άντικατάσταση τών άποχώρ 
των γιά διάφορους λόγους μελών τής συγκλήτου.

θ. Ή Σύγκλητος μέ άπόφασή της καί βάση τών κα 
θύνσεων τοΰ πρόγραμματισμοΰ ή τοΰ δργανισμοϋ τοΰ'. 
συγκροτεί Συγκλητικές έπιτροπές καί Συμβούλια γιά 
υποβοήθηση τοΰ έργου της. Ή σύνθεση τών Σ.Ε. καθ 
ζεται άπό τή σύγκλητο μέ βάση τήν άντίστοιχη διάταξη 
παρόντος γιά τήν αναλογίά συμμετοχής τών μελών τών j 
στά όργανα διοίκησης (άρθρο 19 παρ. β). .

ι. Οί προϋποθέσεις σύγκλησης, άπαρτίας, διεξάγω 
συνεδρίασης, λήψης άποφάσεων καί γενικότερα λειτουρ· 
τής συγκλήτου καθορίζονται άπό τόν δργανισμό τοΰ Α

V ' ' . . "Αρθρο 15ο. / ‘ ί
α. Ό πρύτανης προίσταται τής Συγκλήτου καί έκπρο 

πει τό ίδρυμα. 'Ο πρύτανης είναι ύποχρεωτικά ταχτικός 
Οηγητής μέ 6 τουλάχιστον χρόνια θητεία στό ΑΕΙ. Ό 
γανισμός τοΰ ΑΕΙ καθορίζει άναλυτικά τις άρμοδιότ/ 
τούς. · - ·

β. Ό άντιπρύτανης άναπληρώνει τόν πρύτανη κωλυόμ 
καί τόν ύποβοηθεΐ στό έργο του. Ό δργανισμός τοΰ Α. 
καθορίζει άναλυτικά τις αρμοδιότητες τοΰ άντιπρύτανη. 
Ό άντιπρύτανης είναι ταχτικός καθηγητής. · · ·

_ γ. *0 πρύτανης καί ό άντιπρύτανης εκλέγονται άπό ■ 
Γ.Σ., σύμφωνα μέ διαδικασία πού καθορίζει ό δργανισ; 
τοΰ ΑΕΙ. 'Η θητεία τους είναι 2ετής.

δ. 'Ο πρύτανης καί δ άντιπρύτανης δεν ύποκαθιστοϋν 
καμμιά περίπτωση τή Σύγκλητο ή τήν Γ.Σ. ιδιαίτερα σ 
άρμοδιότητες, πού προβλέπονται ρητά άπό τόν Κ.Χ.

Άρθρο 16ο.
α. Τά ΑΕΙ χωρίζονται σέ σχολές, 
β. Οί σχολές ιδρύονται μέ νόμο μετά άπό γνωμοδότη 

τοΰ ΑΕΙ καί τοΰ ΕΣΑΕΕ. ,
γ. Ή σχολή καλύπτει μιά γενική έπιστημονική ένόττ 

έτσι ώστε νά εξασφαλίζεται μιά ορισμένη έπιστημονική ν 
έπαγγελματική κατεύθυνση στούς πτυχιούχους.

δ. 'Η σχολή διοικεϊται άπό τήν Γ.Σ. της. Τά περί σ 
μετοχής τών μελ.ών στή Γ.Σ. όρίζονται άπό τό σχετικό ί 
θρο τοΰ παρόντος καί τόν δργανισμό τοΰ ΑΕΙ.

ε. 'Η Γ.Σ. τής σχολής άποφασίζει γιά":
— Τόν προγραμματισμό τών σπουδών καί τής έρευν 

στά πλαίσια τοΰ γενικότερου προγράμματος τοΰ AEL 
’Εκλέγει τό Δ.Π. άνανεώνει τή θητεία του κλ.π. μετά ά 

πρόταση τοΰ αντίστοιχου τομέα.
στ. Σέ ειδικές περιπτώσεις, όταν άποφάσεις τοΰ τομ 

έρχονται σέ άντίθεση μέ τήν εύρυθμη λειτουργία τής σχολ 
ή Γ.Σ. μπορεί ν’ άκυρώσει τις άποφάσεις τοΰ τομέα, μέ πλ.: 
οψηφία 2/3 τών μελών της.

ζ. 'Η σχολή άπονέμει τά πτυχία καί τά διδακτορικά < 
πλώματα.

η. Τήν σχολή διευθύνει ό κοσμήτορας. ‘Ο κοσμήτορας £ 
ναι ταχτικός καθηγητής καί έκλέγεται άπό τήν Γ.Σ. f 
σχολής. Οί άρμοδιότητες του, ό χρόνος τής θητείας του (1 
2 έτη) καθορίζονται άπό τόν οργανισμό τοΰ ΑΕΙ. 'Ο * 
σμητορας σέ καμμιά περίπτωση 3έν μπορεί νά ύποκατασξ 
σει τή Γ.Σ. τής σχολής στις άρμοδιότητές της πού καθορι- 
ό Κα ταστατικός Χάρτης.



- i -
. Ή Γ.Σ. τής σχολής μπορεί νά Ιδρύει μετά άπό άπό- 
ή της επιτροπές ή συμβούλια για τήν ύποβοθήθηση τοϋ 
.υ της.
'Ο οργανισμός τοϋ ΑΕΙ καθορίζει τά περί λειτουργίας 

Σχολής.
Άρθρο 17ο.

) Οΐ σχολές χωρίζονται σέ τομείς.
) 'Ο τομέας άποτελεϊ τή βασική αύτόνομη, άκαδημαϊκή 
.δα.
) 'Ο τομέας συγκροτείται έτσι ώστε το περιεχόμενό του 
ντιστοιχεΐ:
) Στήν ενότητα των γνώσεων πού άποτελοΰν το βασικό 
ο των μαθημάτων, πού όδηγοϋν σέ κάθε μια άπο τις 
κτηριστικές ειδικεύσεις τοϋ πτυχίου άπο άπονέμει ή 
ή («βασικοί τομείς»).
έθε σχολή περιλαμβάνει τόσους «βασικούς» τομείς όσες 
κτηριστικές ειδικεύσεις υπάρχουν στο πτυχίο (τούλά- 
jv 2, πλήν των έξαιρέσεων τοϋ άρθρου 32 § 5).

Σέ ενότητες γενικών γνώσεων πού άντιστοιχοΰν σέ 
ημονικές καί εκπαιδευτικές άνάγκες ευρύτερου άρι- 
«βασικών» τομέων (τομείς «θεμελιωδών» γνώσεων).
Σέ ειδικεύσεις μέσα στα πλαίσια μιας εύρύτερης έπι- 

ονικής κατεύθυνσης μόνο σέ.ειδικές περιπτώσεις καί μέ 
ωνη γ”νώμη τοϋ ΕΣΑΕΕ
Στο τομέα διδάσκονται μαθήματα, εκπονούνται έρευ-, 

α προγράμματα καί διερευνοϋνται μεταπτυχιακές σπου-

ΕΙναι δυνατόν ένας τομέας νά διδάσκει μαθήματα σέ 
σότερες άπο μία σχολές ένος ΑΕΙ. ,
) Για τήν ολοκλήρωση ένος προγράμματος σπουδών πού- 
ϊ στο πτυχίο γίνονται μαθήματα άπύ περισσότερους τοϋ 
τομείς πού συνεργάζονται μεταξύ τους.
'Ο τομέας ιδρύεται άπο τά ΑΕΙ, μετά άπύ εισήγηση 

.χολής καί γνώμη τοϋ ΕΣΑΕΕ. i· y ’ ^
Οί τομείς άνήκουν διοικητικά σέ. μιά σχολή. ‘

;τ "Άρθρο 18ο.
Ό τομέας διοικεΐται άπο τή Συνέλευσή του. ■
Ή συνέλευση συγκροτείται σύμφωνα μέ τύ ειδικό άρ- 
/ϋ Κ.Χ. καί κατά τις διατάξεις τοϋ οργανισμού τών

Ή συνέλευση τοϋ τομέα άποφασίζει γιά : 
ό άναλυτικο περιεχόμενο τών μαθημάτων καί τής έ- 
’ στά πλαίσια τών άποφάσεων τής σχολής, 
ήν όργάνωση, την κατανομή τοϋ Δ.Π. στις διδακτι- 
ί ερευνητικές υπευθυνότητες στά πλαίσια τοϋ προγράμ- 
του. ·'■ · ·.
ήν πρόσληψη καί τήν άνανέωση τής θητείας τοϋ Τ.

Η συνέλευση είσηγεΐται στή σχολή γιά: · 
ά προγράμματα σπουδών καί τά διδασκόμενα στύν 
μαθήματα. ...
όν άριθμύ καί το είδος τοϋ Δ.Π. (διδακτικό προσωπικό 
ταιτεΐται άπο τόν τομέα). /
ά προγράμματα έρευνας. ■
ίς κατευθύνσεις τών μεταπτυχιακών σπουδών, 
ήν άπονομή τών διδακτορικών.
ου ό τομέας καλύπτει άνάγκες περισσότερων άπό μιας 
> τέ θέματα διδασκαλίας καί έρευνας άποφασίζονται ' 
συνεργασία τών άντίστοιχων σχολών.
όν τομέα διευθύνει ό διευθυντής τοϋ τομέα πς>ύ είναι 

ός καθηγητής καί εκλέγεται άπό τήν Γ.Σ. γιά τακτά 
διαστήματα. Σέ καμιά περίπτωση ό διευθυντής δέν 

ιστά τόν τομέα στις άρμοδιότητές του πού καθορίζει

Ο οργανισμός άναφέρει άναλυτικώτερα περί τής λει- 
-ς τής συνέλευσης τοϋ χρόνου θητείας τοϋ διευθυντή 
η) καί τις άρμοδιότητές του.

ζ) Ό τομέας δύναται νά δημιουργεί επιτροπές ή συμβού
λια γχά τήν ύποβοήθηση τοϋ έργου του.

Άρθρον 19ο.
α. Στά όργανα διοίκησης (Γ.Σ. τοϋ ΑΕΙ, Σύγκλητος, 

Γ.Σ. σχολής, συνέλευση τομέα) συμμετέχουν ισότιμα τά 
μέλη τών ΑΕΙ πού συμμετέχουν στήν εκπαιδευτική διαδι
κασία (διδάσκοντες καί διδασκόμενοι).

β) Μέ βάση τήν παραπάνω άρχή τά ποσοστά συμμετοχής 
γενικά στά όργανα διοίκησης είναι μέ βάση τό σύνολο τών 
συμμετεχόντων τά παρακάτω :

60 τοϊς έκατό Διδακτικό προσωπικό
10 τοϊς έκατό Μεταπτυχιακοί Φοιτητές
30 τοϊς έκατό Π ροπτυχιακοί Φοιτητές.
Γ. ’Ιδιαίτερες μεταβατικές διατάξεις ρυθμίζουν τήν άρ- 

χική σύνθεση τών οργάνων καί γενικά τήν σύνθεσή τους μέ
χρι τής πλήρους εφαρμογής τοϋ παρόντος καταστατικού χάρ-

Τη· .δ) Οί άλλες κατηγορίες μελών τών ΑΕΙ (ειδικό Δ.Π.- 
Τ.Β.Π. Διοικ. Π) συμμετέχουν στά όργανα διοίκησης πλήν 
τής Συγκλήτου του, σέ ποσοστό 5 % έπί τοϋ συνόλου τών 
ταχτικών μελών. Στήν Σύγκλητο συμμετέχει ένας εκπρό
σωπός τους.

Οί εκπρόσωποι αύτοί συμμετέχουν μέ δικαίωμα λόγου καί 
δικαίωμα ψήφου μόνο στά ζητήματα πού τούς άφοροϋν.

ε) Εΐδικώτερα στή Σύγκλητο συμμετέχουν οί παρακάτω
1) Ό Πρύτανης καί ό ’Αντιπρύτανης.
2) Οί κοσμήτορες τών Σχολών.' ■' .
3) Δύο εκπρόσωποι επιπλέον τοϋ Δ.Π. άπό κάθε σχολή, 

πού συμμετέχουν οπωσδήποτε στήν Γ.Σ. τοϋ ΑΕΙ καί έκ 
τών όποιων ένας οπωσδήποτε ταχτικός καθηγητής. ^

4) Δύο εκπρόσωποι τών φοιτητών άπό κάθε σχολή πού 
συμμετέχεουν όπωσδήποτε στήν Γ.Σ. τοϋ ΑΕΙ άπό τούς ό
ποιους ένας μπορεί νά είναι μεταπτυχιακός φοιτητής.

Οί παραπάνω έκπρόσωποι τοϋ Δ.Π. καί τών φοιτητών 
έκλέγονται άπό τήν Γ.Σ. τοϋ ΑΕΙ κατά κατηγορία μελών 
καί κατά σχολή, σύμφωνα μέ τις διατάξεις τοϋ οργανισμού 
τών ΑΕΙ. Οί προπτυχιακοί καί μεταπτυχιακοί φοιτητές έκ- 
λέγουν ενιαία.

στ) Τά μέλη τοϋ Δ.Π. συμμετέχουν στή Γ.Σ. τοϋ ΑΕΙ, 
στής Σχολής τοϋ τομέα, άνάλογα μέ τήν εκπαιδευτική τους 
διαβάθμιση. Οί ταχτικοί καθηγητές άποτελοΰν τούλάχιστο 
τό 60 % τών έκπροσώπων τοϋ Δ.Π.' , _

ζ) Ό άριθμός τών ταχτικών μελών τής Γ.Σ. τοϋ ΑΕΙ 
δέν μπορεί νά είναι μεγαλύτερος άπό 200 καί τής σχολής 
άπό 80 *0 άκριβής άριθμός καθορίζεται άπό τόν όργανισμό 
τοϋ ΑΕΙ. - " .

Ειδικά στή συνέλευση τοϋ τομέα συμμετέχουν όλοι οί 
ταχτικού καθηγητές. Ό άριθμός τών μελών τής συνέλευσης' 
τοϋ τομέα καθορίζεται μέ βάση τόν άριθμό ταχτικών κα
θηγητών καί τό ποσοστό συμμετοχής τών υπολοίπων με- , 
λών. " _ . ■

η) Ό άριθμός τών μελών τής Γ.Σ. τοϋ ΑΕΙ πού προέρ
χονται άπό τήν κάθε σχολή καθορίζεται άναλογικά μέ τόν 
άριθμό τών μελών τοϋ Δ.Π. τών μεταπτυχιακών φοιτητών 
καί τών προπτυχιακών φοιτητών πού έχει κάθε σχολή, άντί- 
στοιχα.

Θ. Όλοι οί έκπρόσωποι στά όργανα διοίκησης είναι αι
ρετοί. Οί εκπρόσωποι τών προπτυχιακών καί μεταπτυχια
κών φοιτητών εκλέγονται κατά σχολή άπό τούς Συλλόγους 
τους, πού είναι Ν.Π.Ι.Δ. μέ διαδικασία πού άποφασίζουν 
οί ίδιοι. . ;

Οί έκπρόσωποι τοϋ Δ.Π. έκλέγονται μέ μυστική ψηφοφο
ρία άπό τά μέλη τοϋ Δ.Π. κατά τομέα (γιά τή Γ.Σ. της σχο- . 
λής) καί κατά σχολή (γιά τήν Γ.Σ. τοϋ ΑΕΙ), τηρουμένων 
τών διατάξεων τής § στ'.



Ό οργανισμός των Α.Ε.Ι. θά καθορίσει τίς λεπτομέρειες- 
έφαρμογής της πσρσπάνω διάταξης. .·

λ 0ΐ έκπρόσωποι των άλλων κατηγοριών μελών τοΰ ΑΕΙ 
όρίζονται άπό τούς συλλόγους τους.

ί·,~- - ·?.*< .< I ' .. . . : ;
i. Ειδικά στά ζητήματα :
— Εκλογή νέου διδακτικού προσωπικού.
— ’Απονομή διδακτορικού διπλώματος, ή συμμετοχή των 

φοιτητών καί τών μεταπτυχιακών φοιτητών στή λήψη της 
άπόφασης περιορίζεται σέ ποσοστά πού καθορίζει ό οργα
νισμός τοΰ ΑΕΙ καί πού δεν μπορεί νά είναι μικρότερα τοΰ 
10 % καί 5 % άντίστοιχα. .

ια. Ειδικά στά ζητήματα φοιτητικής μέριμνας (δια
χείριση φόιτ. εστιών, φοιτ. εστιατορίων, φοιτ. λέσχης κλπ) 
ή συμμετοχή τοΰ Δ.ΙΓ. περιορίζεται σέ ποσοστά πού καθο
ρίζει ό οργανισμός τοΰ AJEI καί πού δεν μπορεί νά είναι μι
κρότερα τοΰ 20 %.' λ· -« ·. 1 . ' 1 · ζ- '

: J . "7. · .Άρθρο 20ο: · μ·. :
α. Έπί κεφαλής τών διοικητικών υπηρεσιών τοΰ ΑΕΙ 

είναι ό Γ. Γραμματέας.
β. *0 Γ.Γ. συμμετέχει στή Σύγκλητο καί τήν Γ.Σ. τοΰ 

ΑΕΙ χωρίς ψήφο. , "
γ. ό Γ.Γ. διορίζεται σύμφωνα μέ τίς διατάξεις τοΰ δρ- 

γανισμοΰ τοΰ ΑΕΙ. : . ·: ' . ·’ > γ';-.' · · ·
• δ. Τά ακριβή καθήκοντα τοΰ Γ.Γ. ορίζονται στόν ’Ορ

γανισμό τοΰ ΑΕΙ. '
ε) ’Αντίστοιχες θέσεις γραμματέων υπάρχουν στις σχο

λές καί τούς τομείς. ' ,

•Άρθρο 2ϋά.
α. Τό Δ.Π. διακρίνεται σέ :

. —δόκιμο ' . *
— έκτακτο
— τακτικό
β. *0 διοριζόμενος γιά πρώτη φορά σέ θέση Δ.Π. μ) 

άποκλειστική άπασχόληση στά ΑΕΪ διορίζεται σά δόκιμο; 
μέ 3ετή θητεία.

Μετά 3 χρόνια κρίνεται καί σέ περίπτωση θετικής κρίση; 
έντάσσεται τό τακτικό Δ.Π.

Σέ περίπτωση αρνητικής κρίσης μπορεί νά παραμείνει 
δόκιμος γιά μιά τελευταία 3ετία.
' γ. Τό τακτικό Δ.Π. απασχολείται αποκλειστικά στό I- 
δρυμα όπου υπηρετεί χωρίς νά έχει τό δικαίωμα νά άσκεΐ 
τό οικείο ή άλλο έπάγγελμα. Μόνο μέ άδεια τής Σχολής μέ
λος τοΰ Τ.Δ.Π.', καί μέ σκοπό τήν καλύτερη εκπλήρωση τΰι 
στόχων τοΰ ΑΕΙ ή τήν προώθηση τών οικονομικών συμφε
ρόντων τής χώρας μπορεί νά συμμετέχει σέ έπιστημονικέ; 
καί έρευνητικές διαδικασίες έκτός τοΰ ΑΕΙ.

. - δ. Τό Τακτικό Δ.Π. είναι μόνιμο στό ίδρυμα.
ε. Τό "Εκτακτο Δ.Π. δέν μπορεί νά είναι περισσότερο άτι

τό Τ.Δ.Π. , .··. .· · ,.' ν:
στ. Τό "Εκτακτο Δ.Π. δέν είνμι μόνιμο. Προσλοεμβένετα 

γιά~ ορισμένο χρονικό διάστημα καί ή θητεία του άνανεώνετι 
κατά τήν κρίση τής σχολής μετά άπό γνώμη _τοΰ τομέα.

ζ. Γιά τό "Εκτακτο Δ.Π. δέν ισχύει τό άσυμβίβαστο τή 
θέσης του στό ίδρυμα μέ τήν άσκηση άλλου έπαγγέλ.ματο; 
Τό ΕΔΠ δέν έχει πλήρη άπασχόληση στό ΑΕΙ. .

.. /.ν >· ’ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'.
0.':·. ··. ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ · ;'

..'f.'.'λ'/'·., ·.·/ ·."Αρθρο 21ο.
*■ α. "Ολα τά μέλη τοΰ Διδακτικού Προσωπικού (Δ.Π.) 
αποτελούν ένα ενιαίο φορέα. Είναι δημόσιοι λειτουργοί, υπεύ
θυνα καί Ισότιμα στελέχη πού επιλέγονται μέ αύστηρή δια
δικασία καί άσκοϋν τό έργο τους μέ ορθολογική κατανομή 
τών άρμοδιοτήτων τους πού άποφασίζεται συλλογικά. Έ
χουν τά ίδια δικαιώματα καί τίς ίδιες υποχρεώσεις άπέναντι
στό ΑΕΙ.
- β. Οί διαφοροποιήσεις στό Δ.Π. βασίζονται άποκλειστικά,· 
στην έπιστημονική άξια, τήν προσφοράς τήν πείρα, καί τήν 
προσωπικότητα τοΰ καθενός.

γ. "Ολοι τά μέλη τοΰ Δ.Π. έχουν πλήρη έλ.ευθερία στην 
όργάνωση καί διεξαγωγή τοΰ διδακτικού έργου πού τούς έ
χει ανατεθεί, στά πλ-αίσια τών αποφάσεων τοΰ τομέα.

δ. "Ολ.α τά μέλη τοΰ Δ.Π. παράλληλα μέ τό διδακτικό 
τους έργο άσχολοΰνται υπεύθυνα μέ .τήν έπιστημονική 
τους έρευνα σύμφωνα μέ τον προγραμματισμό τοΰ τομέα.

• ε. Ό τομέας ύποχρεοϋται νά διασφαλίζει συνθήκης καί 
μέσα εργασίας γιά τήν ολόπλευρη εκπλήρωση τής άποστο- 
λής τοΰ Δ.Π.

στ. "Ολα τά μέλη τοΰ Δ.Π. ύποχρεοΰνται νά διασφαλίζουν 
τή σωστή' λειτουργία τοΰ ΑΕΙ, σύμφωνα μέ τίς διατάξεις 
τοΰ παρόντος Κ.Χ. καί τον όργανισμό τοΰ ΑΕΙ.

ζ. 'Η Γ.Σ. τοΰ τομέα αποφασίζει γιά τον καθορισμό τών 
συγκεκριμένων διδακτικών καί ερευνητικών αρμοδιοτήτων 
κάθε μέλους τοΰ Δ.Π.

Βασικά κριτήρια είναι :
— Τό εκπαιδευτικό καί έρευνητικό πρόγραμμα τοΰ το

μέα. ...........
• — Τό ιδιαίτερο πεδίο γνώσεων καί ή εμπειρία κάθε μέ

λους τοΰ Δ.Π. * .
— 'Η έπιστημονική βαθμίδα στήν οποία άνήκει.
— 'Η διδακτική πείρα πού διαθέτει. -

Οί άποδοχές του καθορίζονται άνάλογα μέ τόν βαθμό άπα 
σχόλησής του άπό τήν σχολή, μετά άπό είσήγηση τοΰ το
μέα. ~ .1. ·' · ·· . ·

_ .. . "Αρθρο 23ο.' -
- α. Τό Δ.Π. κατατάσσεται σέ 4 βαθμίδες, μέ βάση τό έπ. 
στημονικό καί έρευνητικό έργο τοΰ κάθε μέλους του.

Οί βαθμίδες αύτές είναι : ·
— ’Επιμελητές Γ"
— ’Επιμελητής Β'
— ’Επιμελητής Α'
— 'Υφηγητής
— Καθηγητής.

. α. Γιά τήν έκλ.ογή σέ θέση έπιμελητή Γ', άπαιτεΐται ππ 
χίο σχολής ΑΕΙ. ·

β. Γιά τήν έκλ.ογή σέ θέση έπιμελητή Β,' άπαιτοΰνται τή 
λοι μεταπτυχιακών σπουδών καί άντίστοιχοι έπιστημονι» 
ή έρευνητικό έργο.

γ. Γιά τήν έκλογή σέ θέση έπιμελητή Α' άπαιτεΐται & 
δακτορικό δίπλωμα.

δ. Γιά τήν έκλογή σέ θέση υφηγητή άπαιτεΐται διδακτι 
ρικό δίπλωμα καί άντίστοιχο έπιστημονικό καί έρευνητυ 
έργο.'

ε. Γιά τήν έκλογή σέ θέση καθηγητή άπαιτοΰνται δι& 
κτορικό δίπλωμα καί άντίστοιχο πρωτότυπο καί άρκτ 
έρευνητικό έπιστημονικό, έργο.

στ. ’Απαραίτητο κριτήριο γιά όλες τίς βαθμίδες είναι 
γνώση τουλάχιστον μιας ξένης γλ,ώσσας.

"Αρθρο 24ο.
α. Ό άριθμός τών θέσεων τοΰ Δ.Π. σέ κάθε Τομέα & 

θορίζεται μέ βάση τήν παρ. δ. τοΰ άρθρου 18.
β. *Η προκήρυξη τών θέσεων καί ή έκλογή τοΰ Δ.Π. Υ 

νεται άπό τή σχολή μετά άπό είσήγηση τοΰ Τομέα.
γ. *Η έκλογή τοΰ νέου Δ.Π. καί οί κρίσεις γίνονται άπο' 

Σχολή θεωρούμενη σά σώμα έκλεκτόρων λ.αμβανομ^1 
ύπόψη τής παρ. 1 τοΰ άρθρου 19.



— 9 —

δ. *Η προκήρυξη των θέσεων για το Δ.Π. δημοσιεύεται 
5 μήνες πριν την εκλογή κάθε 1η τοϋ μήνα σ’ όλο τον ημερή
σιο τύπο καί έγκυρα ελληνικά καί ξένα περιοδικά. Την εύ- 
5ύνη για την τήρηση των όρων προκήρυξης την έχει ό διευ- 
ίυντής τοϋ Τομέα. ·

ε. *Η άναλογία θέσεων έπιμελητών - υφηγητών - καθη- 
ητών καθορίζεται άπό τή σχολή μετά άπό εισήγηση τοϋ 
Γομέα.

στ. Ειδικά για εκλογή Α.Π. σε νέα ΑΕΙ ή σε νέες σχο- 
,ές γίνεται άπο σώμα εκλεκτόρων πού ορίζεται άπο όλες τις 
ίντίστοινες, ή τις συγγενέστερες σχολές, όλων τών ΑΕΙ τής 
/ώρας καί μέχρι νά συμπληρωθεί ό άριθμός τοϋ Α.Π. κατά 
:ά 3/δ τοϋ συνόλου τών π ροβ/.επομένων θέσεων, οπότε ή εκ- 
,ογή τών υπολοίπων γίνεται σύμφωνα μέ τις γενικές δια
τάξεις τοϋ παρόντος. Τό σώμα τών εκλεκτόρων καθορίζεται 
ίπό κάθε ΑΕΙ καί συγκτοτεΐται μέ Πρ. Διάταγμα. 'Η προ
κήρυξη τών κενών θέσεων γίνεται άπο την προσωρινή Διοι
κούσα Επιτροπή, ή όποια φροντίζει γιά τήν συγκρότηση τρι- 
ιελοϋς τούλάχιστον εισηγητικής επιτροπής άπό έκπροσώ- 
τους τών σχολών.

Άρθρον 25ο.
α. Γιά την εκλογή ή τήν κρίση τοϋ Δ.Π., ορίζονται σάν 

ύρια κριτήρια :
— Τό επιστημονικό καί ερευνητικό έργο τοϋ υποψήφιου.
— Ή διδακτική του ικανότητα.
— Ή προσωπικότητά του σάν σύνολο. .
β. Γιά τήν υποβολή υποψηφιότητας σέ θέση δόκιμου Δ.Π. 

ιπαιτοϋνται:
— Οΐ τίτλοι οί άντίστοιχοι μέ τήν βαθμίδα γιά τήν όποια

•ίνεται ή αίτηση. ‘ .·"
— Σύντομο βιογραφικό σημείωμα. '
— Γνώσεις μιας τούλάχιστον ξένης γλώσσας.
-ώ Γιά τούς άνδρες, ή εκπλήρωση , ή ή νόμιμη άπαλλαγή 

*ών στρατιωτικών τους υποχρεώσεων.. *' ■·'*· ...... 'τ
— Ό υποψήφιος με αίτησή του άναφέρει άν έπιθυμεϊ νά

νταχθεϊ στό ταχτικό ή έκτατο Δ.Π. • ,* -
δ. Γιά τήν ένταξη στο Τ.Δ.Π. άπαιτοϋνται οί τίτλοι οί 

ντίστόιχοι μέ τήν βαθμίδα γιά'τήν όποια γίνεται ή αίτηση.
ε. Τακτικοί Επιμελητές Γ' δέν υπάρχουν. Επίσης ή 

χολή μπορεί ν’ άποφασίσει ν’ άπονείμει τον τίτλο τοϋ ταχτι- 
οϋ ’Επιμελητή Β', μόνο άν, σύμφωνα·μέ τήν έκτίμηση τοϋ 
ομέα, δέν υπάρχουν άντικειμενικές προϋποθέσεις γιά τήν 
κπόνηση διδακτορικού.- ," . · - ·., *·/ ώ;

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ελ
ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΕΛΩΝ ΤΩΝ ΑΕΙ

■ _ 'Αρθρο 27ο.
α. Στό Ειδικό Δ.Π. άνήκουν οί ύπόλ,οιπες κατηγορίες δι

δασκόντων στά ΑΕΙ :
Δάσκαλοι ξένων γλωσσών καί γυμναστές.
Ειδικοί επιστήμονες, επισκέπτες διδάσκοντες.
β. Τά περί δασκάλων ξένων γλωσσών καί γυμναστών κα

θορίζονται άπό τούς οργανισμούς τών ΑΕΙ. '
γ. Ή Σχολή, μετά άπό εισήγηση τοϋ τομέα μπορεί νά 

καλεΐ γιά τακτό χρονικό διάστημα ειδικούς επιστήμονες κα! 
άτομα πού έχουν διακριθεί στις τέχνες, τά γράμματα καί τήν 
εργασία, έφ’ όσον κρίνεται ότι μπορούν νά προσφέρουν στις 
άνάγκες διδασκαλίας καί έρευνας τοϋ Τομέα (επισκέπτες 
διδάσκοντες).

Άρθρο 28ο.
α. Οί μηχανικοί, τεχνίτες, παρασκευαστές, κλπ. πού ύπο- 

βοηθοϋν τό διδακτικό έργο άποτελοΰν τό Τεχνικό Βοηθητικό 
Προσωπικό (Τ.Β.Π.).

β. Σέ θέση Τ.Β.Π. διορίζεται ό κάτοχος άπολυτηρίου 
Μέσης ή ’Ανώτερης Τεχνικής Έπαγελματικής Σχολής.

γ. Τό Τ.Β.Π. διορίζεται άρχικά γιά 3 χρόνιας μετά άπό 
φά όποια κρίνεται άπό τόν Τομέα. Σέ περίπτωση θετικής κρί
σης μονιμοποιείται στό “Ίδρυμα. , ^ ...

δ. Τά καθήκοντα τοϋ Τ.Β.Π. άναλυτικά, τά περί διορίτ 
σμοΰ, έξέλιξης, μισθοδοσίας κλπ καθορίζονται άπό τόν δρ- 
γανισμό τοϋ ΑΕΙ. ■' ’ -

Άρθρο 29ο.
α. Τό διοικητικό προσωπικό τών ΑΕΙ άπο τελεί ιδιαίτερη 

κατηγορία μελών τοϋ ΑΕΙ. ψ'ά ζητήματα πρόσληψης,, εξέλι
ξης, μισθοδοσίας, αρμοδιοτήτων δικαιωμάτων καί ύποχρεώ- 
σεών τους περιλαμβάνονται στον έργανισμό τοϋ ΑΕΙ. Άτφ„■'*}

·· *' * ■ - ' . - ν: j··» ‘.** ■ y|; · “ .· · ; · ■ ' * · ■,·' Λ' *
V β.'Κατά τήν διάρκεια τής συζήτησης καί απόφασης για 
τό ζήτημα αύτό στή Γ.Σ. τοϋ ΑΕΙ συμμετέχουν εκπρόσωποί 
τόΰ διοικ. προσωπικού μέ τόν τρόπο πού όρίζει τό' σχετικό 
άρθρο τοϋ Κ.Χ. καί μέ δικαίωμα ψήφου. 7 '* . : ·'"■”·

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'.
ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΙ γ ' - ■

ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ .

στ. Τό 'έκτακτο Δ.Π. μπορεί νά ζητήσει τήν ένταξή του,
ετά άπό κρίση,'στό τακτικό Δ.Π. μέ τις ίδιες παραπάνω
εοϋποθέσεις. .· ·· ή '· - : : ι·-·ν’ι,·'’ » *
ζ. Μέλ.ος τοϋ Τακτικού Δ.Π., μπορεί μετά άπό θετική 

ρίση τοϋ έπιστημονικοϋ καί έρευνητικοϋ του έργου νά άνέλ- 
ει στήν επόμενη βαθμίδα τηρουμένων τών διατάξεων τών 
ροηγουμένων άρθρων. . , ,$ζ· -'γ ,·

λ · . - . Άρθρο 26ο. ■ ,Λγ“.' Γ ·'.·■./.
α. Όριο ηλικίας γιά τό Δ.Π- καθορίζεται τό' 65ο έτος, 

ά μέλη τοϋ Δ.Π. έχουν δικαίωμά ν’ άποχώρήσουν άπό τό
3ο έτος, έφ’ όσον έχουν συμπληρώσει‘συντάξιμα έτή.

f J .:' :·'■*- . ^ .γ, *** \ * ι \· · ά,γ f.· * '
β. Μέλη τοϋ Δ.Π. δικαιούνται έκπαιδευτικής άδειας πού 

πορεΐ νά φτάνει τά 3 χρόνια μέ πλήρεις άποδοχές. Άν κρι- 
:ΐ άναγκαΐο ή άδεια μπορεί νά παραταθεί γιά άλλα 2 χρόνια 
ε άπόφαση τής Σχολής. ' * '
γ. Οί διορισμοί καί κάθε άλλη μεταβολή στήν υπηρεσιακή 

ιτάσταση τοϋ Δ.Π. γίνονται μέ πράξη τοϋ^Πρύτανη πού 
ςμοσιεύεται στήν επετηρίδα τοϋ ιδρύματος.
δ. Τά περί μισθοδοσίας καί συνταξιοδοτήσεως τοϋ Δ.Π. 

φθορίζονται μέ Προεδρικό Διάταγμα έκδιδόμενο μετά άπό 
σήγηση τών ΑΕΙ καί τοϋ ΕΣΑΕΕ. “ " ' "
ε. Άλλ.α ζητήματα σχετικά μέ τό Δ.Π. καθορίζονται άπό 

.ν οργανισμό τοϋ ΑΕΙ.

. *>-.· · Άρθρο 30ό.
' :·Γχω'.' ·<ολ .Γ.ώ^.-ν \.-τ-ςεγ.·...; -γ. - . - >ν. -Σ’"· ;

.Λα. Ή ιδιότητα τοϋ φοιτητή άποκταται μέ τήν έγγραφή του 
'στό ΑΕΙ καί χάνεται μέ τήν άπόκτηση τοϋ πτυχίου’ ή μέ 
αίτηση τοϋ φοιτητή. . ζ ' .·«'. ",

β. Οί φοιτητές δικαιούνται νά κάνουν χρήση όλων τών 
‘ εκπαιδευτικών ή άλλων παροχών που άναφέρονταΓ στον τα-
ffc* ΚύΧ. ££_/''/τήζφ:. 3 Σ' I. Χ 'Μβ,:.
ί γ". Οί φοιτητές ώς“πρός τά δικαιώματα καί τις ύποχρεώή 

' σεις τούς άπέναάτι στό ΑΕΙ θεώροϋνται ένήλικες. " · -Λ··.;
• δ. Σέ κάθε σχολή υπάρχει καί λειτουργεί ένας φοιτητικός 

Σύλλογος πού είναι ΝΠΙΔ καί λειτουργεί μέ βάσει τό κατα- 
■ στατικό του.. ' .. ^ .... ·. .. - . ..·

ε. Ό ’Οργανισμός τοϋ ΑΕΙ οφείλει νά περιέχει ειδικά 
μέτρα γιά τήν διευκόλυνση τών εργαζομένων φοιτητών, ιδιαί
τερα όργάνωση ειδικών προγραμμάτων πού θά έχουν τό αύτό 
περιεχόμενο'μέ τά κανονικά. '* ·," --··■;/

στ. Οί αλλοδαποί φοιτητές έχουν, τά ίδια δικαιώματα μέ 
τούς “Ελληνες, τηρουμένων τών σχετικών διατάξεων τοϋ 
Συντάγματος.

ζ. Ό άριθμός τών φοιτητών πού είσάγονται σέ κάθε 
Σχολή καθορίζεται μέ 'Υπουργική άπόφαση μετά άπό ειση
γήσεις τών άντιστοίχων σχολ.ών καί ΑΕΙ καί γνωμοδότηση 
τοϋ ΕΣΑΕΕ. .



. a. Οί διατάζεις tow άρθρου ·30 Ισχύουν καί γιά τούς μετα-^- 
. πτυχ-ακούς φοιτητίςϊ3^^ί^^ν^|^^^*|?·?·?
Ff" β. Οί μεταπτυχιακοί φοιτητές παίρνουν ειδική κρατική' 
υποτροφία, έκτος άν παίρνουν μισθό άπδ το δημόσιο. -
' γ. Οί μεταπτυχιακοί φοιτητές μετέχουν στήν άσ>:ηση των 
προπτυχιακών φοιτητών, στα εργαστήρια καί τά φροντιστή
ρια καί έκπληρώνουν γενικά βοηθητικό διδακτικό ρόλο, σύμ
φωνα με τις διατάξεις τοΰ οργανισμού τοϋ ΑΕΙ καί τις άπο- 
φάσεις τοϋ τομέα. Οί παραπάνω διδακτικές δραστηριότητες 
δεν γίνονται έτσι ώστε νά τούς εμποδίζουν στην εκπλήρωση 
τών φοιτιτικών τους καθηκόντων.

ιυαση της οιοασκαΛίας^ αποτε/ει ο όιαλ.ογικός τρόποι
διεξαγωγής της καί ή συμπλήρωσή της μέ φροντιστήριά ποί 

■ σκοπεύουν στήν έμβάθυνση καί πολύπλευρη ανάλυση τοϋ άντι- 
" κειμένου τής επιστήμης.· λ·" · ' ,.
ϋ γ. Στόχος είναι ή αφομοίωση τών κυρίων γνώσεων από 
τούς φοιτητές καί ή προώθηση τής πρωτοβουλίας, τής ερευ
νητικής ικανότητας, ή ανάπτυξη τής κρίσης καί τής δυνατό
τητας χρήσης τής κατάλληλης μεθοδολογίας, στα πλαίσια 
τοΰ άντικειμένου τής επιστήμης τους. Ή σχολή ύποχρεοϋ- 
ται νά έξασφαλ.ίζει τις αντικειμενικές προϋποθέσεις γιά την 
εκπλήρωση τών παραπάνω. ι

δ. Σ’ ορισμένες σχολάς είναι δυνατή ή θεσμοθέτηση υπο
χρεωτικής ή προαιρετικής πραχτικής εξάσκησης μέ άπαραί- 
τητο όρο τήν οικονομική άμοιβή τών φοιτητών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'. . ·,. ; , ■
' Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

.. "Αρθρο 32ο. ... · . · >
α. Στις σχολάς τών ΑΕΙ πραγματοποιούνται προγράμ

ματα διδασκαλίας καί έρευνας πού όδηγοϋν στήν άπόκτηση 
τοϋ πτυχίου.

β. Ή διάρκεια τής φοιτήσεως καθορίζεται κατά σχολή 
άπό τον όργανισμό τοΰ ΑΕΙ. Δέν μπορεί νά είναι μικρότερη 
τών τεσσάρων ετών. ; ·

γ. Τό περιεχόμενο τοΰ πτυχίου αντιστοιχεί σέ μία επιστη
μονική ενότητα καί προσανατολίζει τόν φοιτητή σέ μία συγ
κεκριμένη επαγγελματική κατεύθυνση.

δ. Τά πτυχία όλων τών Σχολών συνοδεύονται άπό μιά 
χαρακτηριστική ειδίκευση, πού άντιστοιχεϊ στούς «βασικούς» 
Τομείς τής Σχολής. *0 οργανισμός τών ΑΕΙ μπορεί νά εξαι
ρεί ορισμένες σχολές άπό τά παραπάνω .

ε. "Ολα τά πτυχία είναι ισότιμα μεταξύ τους. Ειδικός νόμος 
έκδιδόμενος εντός 3 τό πολύ ετών άπό τή δημοσίευση τοΰ 
παρόντος προσδιορίζει συγκεκριμένα τά εθνικά αναγνωρισμένα 
πτυχία μέ βάση τις ύπάρχοϋσες τότε Σχολές καί τήν ανάγκη 
κατοχύρωσης τής ισοτιμίας μετά άπό εισήγηση τοϋ ΕΣΑΕΕ.

στ. Παράλληλα μετά άπό' εισήγηση τοΰ ΕΣΑΕΕ, νόμοι 
προσδιορίζουν τούς συγκεκριμένους επαγγελματικούς τομείς 
απασχόλησης, καί τις συγκεκριμένες αρμοδιότητες τών πτυ- 
χιούχων.

Άρθρο 33ο.
α. Τό πρόγραμμα σπουδών πού οδηγεί στο πτυχίο περιέ

χει μαθήματα πού διακρίνονται σέ θεμελιώδη, υποχρεωτικά 
γιά όλους τούς φοιτητές καί έξειδικευμένα, ύποχρεωτικά, 
κατ’ έπλογή ύποχρεωτικά καί προαιρετικά. .

β. Στις Σχολάς όλων τών ΑΕΙ διδάσκονται γενικά άνθρω- 
πιστικά μαθήματα, φιλοσοφίας - οικονομίας - παιδαγωγικής - 
αισθητικής άγωγής - ύποχρεωτικά γιά όλους τούς φοιτητές.

γ. Ή έπιλ,ογή τοϋ συγκεκριμένου προγράμματος μαθη
μάτων άπό κάθε σπουδαστή, τον οδηγεί σ’ ένα άπό τούς βασι
κούς τομείς καί στήν άντίστοιχη χαρακτηριστική ειδίκευση.

δ. Ή τέτοια επιλογή δέν μπορεί νά άρχίσει γιά ένα φοι
τητή πριν άπό τό δεύτερο έτος σπουδών.

ε. Τό πρόγραμμα σπουδών κάθε φοιτητή καθορίζεται σέ 
συνεργασία μέ ειδικούς εκπαιδευτικούς συμβούλους πού είναι 
μέλη τοΰ Δ.Π. καί ορίζονται άπό τή σχολή.

στ. Ή Σχολή έχει δικαίωμα νά καθορίζει ορισμένους περιο
ρισμούς στήν ελευθερία επιλογής τοΰ προγράμματος σπου
δών τών φοιτητών σύμφωνα μέ τις διατάξεις τοΰ οργανισμού 
τοΰ ΑΕΙ.

Άρθρο 34ο.
α. Τό σύστημα διδασκαλίας καί ή διεξαγωγή τών προγραμ

μάτων ερευνάς πρέπει νά έξασφαλίζουν τήν ουσιαστική συμμε- 
τοχη τών διδασκόμενων στο σύνολ.ο τής εκπαιδευτικής διαδι
κασίας.

ι ", . Άρθρο 35ο. ' .
α. Τά μαθήματα όργανώνονται σέ ετήσια ή εξαμηνιαία 

χρονική βάση, μά άπόφαση τοϋ ΑΕΙ μετά άπό εισηγήσεις 
τών σχολών. ' ή ■

β. Οί διαδικασίες ελέγχου τών γνώσεων καί τής επιστη
μονικής εξέλιξης τών φοιτητών στοχεύουν στήν έχτίμηση 
τής έν γένει επίδοσης καί στήν προώθηση τής μάθησης τών 
φοιτητών.

γ. Σέ κάθε χρονική άκαδημαϊκή μονάδα προσδιορίζονται 
άπό τόν Τομέα οί υποχρεώσεις τοΰ φοιτητή ώς προς τή δι
δασκαλία καί τήν έρευνα.'*; ν'· ·· ;·

δ. Τα ζητήματα τών έξεταστικών διαδικασιών καθορί
ζονται άπό τόν οργανισμό τοΰ ΑΕΙ στά γενικά τους σημεία.

'Οπωσδήποτε ή σχολή παρέχει στο φοιτητή τή δυνατότητα 
έπαναληπτικών κρίσεων κατά μάθημα.

’Αναλυτικά άποφασίζονται άπό τή σχολή καί τόν Τομέα, 
κάθε έτος, πριν τήν έναρξη τών μαθημάτων.

• ·ί · . . .· : .
. Άρθρο 36ο. . |

Ή άναλογίά προπτυχιακών φοιτητών καί τοΰ Δ. Π. πού 
τούς διδάσκει καθορίζεται άπό τόν οργανισμό τοΰ ΑΕΙ καί 
δέν μπορεί νά είναι μεγαλύτερη άπό 15 : 1.

Άρθρο 37ο.
α. Σέ όλα τά ΑΕΙ καί τις σχολές καί μέσα σέ 3 έτη τό 

πολύ, άπό τή δημοσίευση τοϋ παρόντος καταστατικού χάρτη 
δημιουργοΰνται τμήματα μεταπτυχιακών σπουδών.

β. Σκοπός τών μεταπτυχιακών σπουδών είναι ή έμβάθυνση 
στήν επιστημονική έρευνα καί μέθοδο, ή άπόκτηση ειδικό
τερων γνώσεων καθώς καί ή άπόκτηση έπαγγελ.ματικής έξει- 
δίκευσης στά πλ.αίσια πού προσδιορίζει τό πτυχίο τής σχολής.

γ. Μεταπτυχιακές σπουδές οργανώνονται άπ’ τούς τομείς.
Μέ άπόφαση τοΰ ΑΕΙ καί μετά άπό γνωμοδότηση τοΰ 

ΕΣΑΕΕ είναι δυνατή ή ίδρυση ειδικών τομέων μεταπτυχια
κών σπουδών.

δ. Οί μεταπτυχιακές σπουδές όδηγοϋν σέ τίτλους καί δι
δακτορικό δίπλ.ωμα καί παρέχονται άποκλνειστικά στά ΑΕΙ. 
Γιά τήν καλύτερη άνάπτυξη τών μεταπτυχιακών σπουδών 
είναι δυνατή ή συνεργασία μά έξωπανεπιστημιακά μή ιδιω
τικά ιδρύματα.

ε. Τά προγράμματα πού άντιστοιχοΰν στούς τίτλους μετα
πτυχιακών σπουδών, καθορίζονται άπό τόν άντίστοιχο τομέα 
καί έγ'κρίνονραι άπό τή σχολή. Ό ’Οργανισμός τοΰ ΑΕΙ καθο
ρίζει τούς όρους εισδοχής σπουδαστή σέ μεταπτυχιακό κύκλο 
σπουδών, τούς όρους πού πρέπει νά πλ.ηροΰν τά προγράμ
ματα, τό χρόνο διάρκειας καθώς καί τις υποχρεώσεις τών 
μεταπτυχιακών φοιτητών. Οί μεταπτυχιακοί φοιτητές παίρ
νουν ύποτροφία πού καθορίζει τό ΑΕΙ καί έγκρίνεται άπό τό 
'Υπουργείο Παιδείας.

στ. Οί μεταπτυχιακές σπουδές γίνονται σέ δυο συνεχείς 
κύκλους πού παρέχουν άντίστοιχα δίπλ.ωμα μεταπτυχιακών 
σπουδών καί διδακτορικό δίπλωμα.



ζ. Διδάκτορας αναγορεύεται όποιος εχει πτυχίο ’Ανώτα
της σχολής καί μεταπτυχιακούς τίτλους (άν υπάρχει αντί
στοιχο τμήμα μεταπτυχιακών σπουδών) καί παρουσιάζει 
πρωτότυπη διατριβή στα Ελληνικά μέ τήν οποία προάγεται 
ή επιστήμη. : -

η. Ό οργανισμός τοϋ ΑΕΙ.καθορίζει τά περί έγκρισης τής 
διατριβής, άναγόρευσις τοϋ διδάκτορα κ.λπ.

0. Νόμος πού ψηφίζεται σ’ ένα χρόνο τό πολύ άπό τη δημο
σίευση τοϋ παρόντος Κ.Χ. μετά άπό εισήγηση τοϋ ΕΣΛΕΕ, 
καθορίζει μέ βάσει τά παραπάνω, άναλυτικά τά περί μετα
πτυχιακών σπουδών.

"Άρθρο 38ο.
α. Τά ΑΕΙ αναπτύσσουν ελεύθερα την έρευνα στη βάση 

τής εκπλήρωσης τής γενικώτερης άποστολής τους.
Ή έρευνα στά ΑΕΙ έχει σκοπό :
I) Τή συμβολή στήν προαγωγή τής έπιστήμης καί τής 

τεχνικής.
II) τή σύνδεση τοϋ ΑΕΙ μέ τις οικονομικές καί κοινωνικέε 

ανάγκες τοϋ τόπου.
III) τή συμβολή στήν καλύτερη έκπαίδευση τών φοιτη

τών τών ΑΕΙ.
IV) τή συμβολή στην εξέλιξη καί έπιστημονική καλλιέρ

γεια τών διδασκόντων.
β. Γενικές κατευθύνσεις στις έρευνητικές δραστηριότητες 

δίνουν τά ΕΣΑΕΕ τά ΑΕΙ καί οί σχολές.
Προγράμματα έρευνας καταρτίζουν οι τομείς στά πλαίσια 

αυτών τών κατευθύνσεων.
γ. Πρωτοβουλίες έρευνών μεταξύ πολλών τομέων ή σχο

λών ή ιδρυμάτων μπορούν νά παρθοϋν. .
δ. Οί έρευνητικές δραστηριότητες έκτος άπό ειδικές περι

πτώσεις έκτελοϋνται συλλογικά μέ τή συμμετοχή διδασκόν
των καί διδασκομένων. ■.■■■■■> '■■■■ ·■ · ···-.·. ■· ·.-

Μέλη τοϋ Δ.Π. ορίζονται υπεύθυνα για τά έρευνητικά 
προγράμματα. ■ ή;,. ·. ' '·'

ε. Τά ΑΕΙ μέ σύμφωνη γνώμη τοϋ ΕΣΑΕΕ μποροϋν νά 
ιδρύσουν ινστιτούτα έρευνών.

στ. ’Εθνικά κέντρα έρευνών, ινστιτούτα κ.λπ. έκτος ΑΕΙ 
>έν θίγονται άπό τις παραπάνω διατάξεις. Τά ΑΕΙ κάτω άπό 
τό συντονισμό τοϋ ΕΣΑΕΕ μποροϋν νά συμβληθοϋν μέ άλλα 
•ιέντρα έρευνών ινστιτούτα κ.λπ. γιά τήν έξύπηρέτηση συγ
κεκριμένων άναγκών τών προγραμμάτων έρευνάς τους. "

Δέν τά ύποκαθιστοϋν ούτε υποκαθίστανται άπό αυτά. .
I ’ ' ·

Άρθρο 39ο.
α. Τά ΑΕΙ μεριμνούν γιά τήν όργάνωση τής διαρκούς 

εκπαίδευσης μέ βάση γενικές κατευθύνσεις τοϋ ΕΣΑΕΕ καί 
αποφάσεις τοϋ ΑΕΙ καί τών άντίστοιχων σχολών.

β. Γιά τό σκοπό αύτό- όργανώνουν' ειδικά τμήματά γιά 
ττυχιούχους άνωτάτων σχολών καί άλλους έργαζόμενους 
ιαί παρέχουν τίτλους μεταπτυχιακών σπουδών ή πιστοποιη
τικά συμμετοχής σέ όποιασδήποτε φύσης επιστημονικές καί 
ίρευνητικές δραστηριότητες πού διοργανώνονται.

γ. Τά ΑΕΙ σέ έπίπεδο σχολών καί συγκλήτου συνεργά
ζονται γιά τήν όργάνωση τής συνεχούς έκπαίδευσης μέ έπι- 
ττημονικά, έπαγγελματικά καί άλλων κατηγοριών έργαζο- 
ιένων σωματεία, καθώς καί μέ παράγοντες τής τοπικής 
αυτοδιοίκησης.

Άρθρο 40ό.
α. Κάθε ΑΕΙ καθορίζει μετά άπό εισήγηση τών σχολών 

ά ισότιμα προς αύτό ξένα ΑΕΙ, τών οποίων τά πήυχία θεω- 
οϋνται Ισότιμα μέ τά πτυχία πού παρέχει τό ΑΕΙ. .

β. Προεδρικό διάταγμα έκδιδόμενο ένά χρόνο μετά τή 
ημοσίευση τοϋ παρόντος μετά άπό εισήγηση τοϋ ΕΣΑΕΕ 
ιαθορίζει τά κριτήρια καί τή διαδικασία τής άναγνώρισης.

11 —'

Άρθρο 41ο.
α. Βασικό μέλημα τοϋ κράτους είναι ή σωστή καί άξιό- 

πρεπής έπαγγελματική άποκατάσταση τών άποφοίτων τοϋ 
ΑΕΙ, σέ θέσεις άνάλογες μέ τό πτυχίο τους όπου θά έξασφα- 
λίζονται έπαρκεϊς οικονομικοί πόροι ζωής.

β. Τά ΑΕΙ σέ συνεργασία μέ τό Υπουργείο Παιδείας καί 
τά άντίστοιχα μέ τά παρεχόμενα πτυχία 'Υπουργεία φροντί
ζουν γιά τήν έπαγγελματική άποκατάσταση τών άποφοίτων, 
σέ σύνδεση μέ τούς παράγοντες τής τοπικής αυτοδιοίκησης, 
τά έπαγγελματικά καί άλλα σωματεία τής χώρας.

γ. 'Ιδρύεται ύπηρεσία έπαγγελματικοϋ προσανατολ.ισμοϋ 
σ’ ολα τά ΑΕΙ γιά τήν παροχή πληροφοριών στούς φοιτητές.

δ. Τά ΑΕΙ καί οί σχολές μποροϋν νά έκπονοΰν σχέδια γιά 
τή λύση έπαγγελματικών προβλημάτων τών άντίστοιχων 
κλάδων τά όποια εΐσηγοϋνται στο ΕΣΑΕΕ καί τούς αρμο
δίους φορείς τής πολιτείας.

Άρθρο 42ο.
α. Τά ΑΕΙ παρέχουν τή δυνατότητα απόχτησης δευτέρου 

πτυχίου ανώτατης σχολής σέ άπόφοιτους άλλων άνώτα- 
των σχολών παρέχοντάς τους παράλληλα όλα τά φοιτητικά 
δικαιώματα. ■

β. Γιά τον άριθμό τών πτυχιούχων πού είσάγονται στο 
ΑΕΙ ή άπόφαση παίρνεται άπό τή Σύγκλητο, μετά άπό ειση
γήσεις τών σχετικών σχολών τοϋ ΑΕί καί λαμβαίνοντας ύπ’1 
ύπόψη τή γνώμη τοϋ ΕΣΑΕΕ. 'Η άπόφαση έπικυρώνεται 
άπό τό 'Υπουργείο Παιδείας.

Άρθρο 43ο.
Οί μεταγραφές άπό ΑΕΙ τοϋ έξωτερικοϋ ή τοϋ έσωτερικοϋ 

γίνονται κύρια μέ έκπαιδευτικά καί οικονομικά κριτήρια, γιά 
όσους τό ζητήσουν. ■ '

Ό άριθμός, οί προϋποθέσεις καί ή διαδικασία μεταγραφής 
καθορίζονται μέ νόμο πού ψηφίζεται σ’ ενα χρόνο άπό τή 
δημοσίευση τοϋ παρόντος Κ.Χ., μετά άπό εισήγηση τοϋ
ΕΣΑΕΕ.' ' 'Γ''

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'.

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 44ο. ; · '

α. Μέλος τοϋ ΑΕΙ ύπόκειται σέ πειθαρχική δίωξη άν :
—Προβαίνει σέ πράξεις ή παραλείψεις άσυμβίβαστες μέ 

τήν άποστολή τών ΑΕΙ τόν σεβασμό τής. άνθρώπινης άξιο- 
πρέπειας καί τις βασικές δημοκρατικές άρχές τής λειτουργίας 
τών ΑΕΙ. · - . ’< ":

β. Καμμιά άπό τις παραπάνω προϋποθέσεις 'πειθαρχικής 
ευθύνης δέν μπορεί νά νοηθεί ή νά χρησιμοποιηθεί παραβιά
ζοντας ή περιορίζοντας τις βασικές δημοκρατικές άρχές καί 
μάλιστα αύτές τών άκαδημαϊκών καί συνδικαλιστικών έλευ- 
θεριών. . , ·".'■■■ .

’ Άρθρο 45ο.'
' ι

Πειθαρχική δίωξη κατά παντός μέλους τοϋ ΑΕΙ άσκεΐται
άπό'τόν πρύτανη μετά άπό : ·Χ X ■ . ·

—Σχετική εισήγηση τής πλειοψηφίας τών έκπροσώπων 
τοϋ Δ. Π. στη σύγκλητο, ή

—σχετική εισήγηση τής πλειοψηφίας τών έκπροσώπων 
τών φοιτητών στή σύγκλητο, ή

—σχετική εισήγηση τοϋ 1/2 τών μελών τής Συγκλήτου.

Άρθρο 46ο.

. α. Οί ταχτικοί καθηγητές παραπέμπονται σέ πειθαρχικό 
συμβούλιο στή σύνθεση τοϋ οποίου περλαμβάνονται καί 
άνώτατοι δικαστικοί. Μέ Π.Δ. καθορίζονται άναλυτικά οί 
προϋποθέσεις έφαρμογής τής παραπάνω διάταξης.



ια. υποΛΟίπα μεκη του 11.2,. είναι ταχτικοί καθηγητές. η, .4β· 
£ β. ΟΙ φοιτητές παραπέμπονταί^σέ'πειθ. Συμβούλιο πού’4 
απαρτίζεται.'στη πλειοψηφία'του άπό έκπρόσωπούς των φοι- ■

.'■’'γ. Ό όργανισμδς τοΰ ΑΕΙ ορίζει τά σχετικά με τη σύνθεση,; 
τή λειτουργία, τις ποινές κ,λπ. λεπτομέρειες των πειθαρχι
κών διατάξεων. 1 >

- β. Τα τμήματα αυτα γίνονται ,μετά άπό είσήγτ,στ, τοΰ 
ΕΣΑΕΕ τοΰ ΑΕΙ ή τομείς ή σχολές. Είναι δυνα-ί^ν^Ι(ΓςΓνο- 
λή μα πολλά τμήματα νά γίνει περισσότερες σχολές, ορισμένα 
δέ τμήματα νά γίνουν βασικοί τομείς μίας άπύ τις σνολέ- 
αύτές.τ - Γ· ■' "f*"'Τ’ Λ' ·~ ' ·ζ V ~.

γ. Ή παραπάνω αλλαγή, επικυρώνεται μέ ΙΙροεϊριχό Αιά- 
ταγμα. · -· ‘ ’ ^

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ'.ν 
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

"Αρθρο 47ο.'

α. Έντύς 3 μηνών άπό τή δημοσίευση τοΰ παρόντος Κ.Χ. 
συγκαλοΰνται οί πρώτες Γ.Σ. τών ΑΕΙ μέ θέμα τή σύνταξη 
τοΰ οργανισμού τοΰ ΑΕΙ. : ' - .... ;
: ’ β. Στή' πρώτη Γ.Σ. συμμετέχουν : .

"Ολοι οι ταχτικοί καθηγητές τών AEJ άν αύτοί είναι λιγώ-,
τερόι τών 60ή;·Α: ν - ·'*. .:·· - .:■'■■■ ■ . ·:’ . έ'; —;
;V> Εκπρόσωποί εκλεγμένοι τών υπολοίπων καθηγητών καί 
τών υφηγητών ίσοι προς .τδ 1/3 τών ταχτικών καθηγητών 
πού συμμετέχουν στή Γ.Σ, ' *
'.· Εκπρόσωποι εκλεγμένοι τοΰ ΕΑΠ, ίσοι προς τά 2/3 των 
ταχτικών καθηγητών; ■':·/'_■ ·„ ν..

Εκπρόσωποι εκλεγμένοι τών φοιτητών ίσοι μέ τδ σύνολο 
τών.καθηγητών καί υφηγητών., λ U-Α>ϊ-·- .· ':Α ·■'

γ. ’Αντίστοιχη σύνθεση έχουν καί . οί πρώτες1 Γ.Σ. τής· 
σχολής καί τοΰ τομέα.’, ·«;'·

δ. Οί εκπρόσωποι στή Γ.Σ. έκλέγονται σύμφωνα μέ τις 
διατάξεις τοΰ άρθρου 19 τοΰ παρόντος Κ.Χ. ’............

ε. Μέχρι τή πλήρη εφαρμογή τοΰ παρόντος Κ.Χ. στά 
όργανα διοίκησης ή συμμετοχή ορίζεται σέ 40% άπό τύ 
ανώτερο έπιστημονικδ διδακτικό προσωπικό, 20 % άπό τό 
κατώτερο επιστημονικό διδακτικό προσωπικό καί 40 % 
άπό τούς φοιτητές. Οί μεταπτυχιακοί φοιτητές θ’ αποτελούν 
τμήμα τών φοιτητών', καί θά μπορούν νά αντιπροσωπεύονται 
μέχρι 10 % τοΰ συνόλου τών αντιπροσώπων τών* φοιτητών',

A / ·'"■ ; / "Αρθρο 48ο.
α. Μέσα σέ δύο χρόνια, τό πολύ, άπό τή σύγκληση τής Γ.Σ. 

τοΰ ΑΕΙ συντάσσεται καί τίθεται' σέ Εσχύ διά προεδρικού 
διατάγματος, ό οργανισμός τοΰ ΑΕΙ. ■

β. ‘Ο οργανισμός τίθεται σέ πλήρη ισχύ, πλήν τών διατά
ξεων πού άφορόΰν τό Δ.Π., εντός ενός έτους άπό τή δημοσίευ
σή τουλ
' ■ "Αρθρο 49ο.
• Σέ 6 μήνες μετά τήν ίδρυση τού ΕΣΑΕΕ δημιόυργοΰνται 
μετά άπό πρόταση τοΰ ΕΣΑΕΕ καί άπόφαση τής συγκλήτου 
οί τομείς.

"Αρθρο 50ό.
α. Μέ τή δημιουργία τών τομέων καταργοΰνται τά υπάρ

χοντα σήμερα τμήματα τών σχολών. ,

δ. Ό καθορισμός-τών σχολών καί τών τομέων γίνεται 
έτσι ώστε νά ικανοποιούνται οί προϋποθέσεις τοΰ άρθρου 32 
τοΰ παρόντος Κ.Χ.

ε. Ουσιαστική άναμόρφωση τών σημερινών ΑΕΙ καί σχο
λών γίνεται μέ τό Νόμο πού προβλέπει τό άρθρο 32.

• . .. 'Αρθρο 51ο. . ; . ■
α. .’Από τή δημοσίευση τοΰ παρόντος όλοι οί ταχτικοί 

καθηγητές εντάσσονται σςό ταχτικό Δ.Π., σάν ταχτικοί 
καθηγητές.· · ,ί , 4

,.ί' β.' Οί επικουρικοί καί έκτακτοι μόνιμοι καθηγςτές, εντάσ
σονται στό ταχτικό Δ.Π. σάν ταχτικοί καθηγητές. ·*;

γ. Οί υφηγητές καί επιμελητές μετά άπό κρίση έντάσ- 
σονται στό Τ.Δ.Π. τής άντίστοιχης βαθμίδας.

δ. Τδ υπόλοιπο Δ .Π. μέ μεταπτυχιακούς τίτλους ή άντί- 
στοιχο έπιστημόνικό έργο μετά άπό κρίση εντάσσεται εφ
όσον τό επιθυμεί στην άντίστοιχη βαθμίδα τοΰ έπιμελητη Β'.
σάν μόνιμο Δ.Π1 '' : 4 , ’/ *

Ή παραπάνω διάταξη ισχύει γιά όσους ύττηρετοΰν στά 
ΑΕΙ μέχρι τή δημοσίευση τοΰ παρόντος Κ.Χ. ' ’ ·

Σέ περίπτωση αρνητικής κρίσης, ό κρινόμενος μετατάσσε
ται στό Δημόσιο σέ θέση άντίστοιχη μέ τήν ειδικότητά τού.

ε. Άπό τή δημοσίευση τοΰ παρόντος καταργοΰνται οί 
τίτλοι τοΰ επικουρικού, έκτακτου, έπί θητεία έκτακτου μό
νιμου καί ομότιμου καθηγητή, καί τοΰ κατώτερου έπιστημό- 
νικοΰ διδακτικού προσωπικού..

'. Άρθρο 52ο.·.'■''■-·.·■ i . , ' η ·.

α. Μέ τή δημοσίευση τοΰ παρόντος Κ.Χ. καταργοΰνται 
όλοι οί νόμοι, ΝΔ,ΑΝ,ΤΠ. ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ, Προεδρ. Δίατ. 
κ.λπ. πού έρχονται σέ άντίθεση μ’ αυτό.

β. *0 νόμος αυτός έχει αύξημένη τυπική Εσχύ καί όλοι οί 
νόμοι γιά τήν ΑΕ πρέπει νά είναι σύμφωνοι μέ τις διατάξεις 
τοΰ παρόντος. '

γ. 'Η έναρξη τής Εσχύός τοΰ Κ.Χ. άρχίζει άπό τή δημοσίευ
σή του στήν εφημερίδα τής κυβέρνησης.

/ -ν

Έν Άύήναις τη 20 Μαρτίου 1978

Οί τροτείνοντες Βουλευτές
X. Φλωράχης, Ν. Καλούϊης, Μ. Γιάννου, Γρ. Φαράχος, Κ. 

Λουλές. Κ. Κάπτος, Δ. Γόντιχας, Μ. Δαμανάχη, Κ. Βαοά- 
λος. Λ. Καλλέργης, Δ. Μαυροίόγλου.


