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Προς τη Βουλή των Ελλήνων
Το παρόν νομοσχέδιο περιλάμβανε; ρυθμίσεις για τον
εκσυγχρονισμό της Ανώτατης Εκπαίδευσης και ολοκληρώνει
το ευρύτερο μεταρρυθμιστικό πρόγραμμα για όλες τις
βαθμίδες της Εκπαίδευσης, πλην των Τ.Ε.Ι., για τα οποία
οι ρυθμίσεις θα ακολουθήσουν
Με τις ρυθμίσεις που περιλαμβάνονται στο νομοσχέδιο
το οποίο είναι θεμελιωμένο στην ελληνική πραγματικότητα
σχεδιάζουμε συγχρόνως το Ελληνικό Πανεπιστήμιο μέσα
σε μία Ευρώπη ενωμένη, μία Ευρώπη με αυξημένο αντα
γωνισμό αλλά και στενότερη συνεργασία των χωρών μεταξύ
τους. Σχεδιάζουμε το Ελληνικό Πανεπιστήμιο του 21ου
αιώνα Βασικός σκοπός του νομοσχεδίου είναι η αναβάθμιση
των Α.Ε.Ι. της χώρας με ενίσχυση της αυτοτέλειάς τους,
με ανανέωση και αξιοποίηση του επιστημονικού δυναμικού
τους, με βελτίωση της ποιότητας των σπουδών και με
ανάπτυξη των μεταπτυχιακών σπουδών και της πανεπιστη
μιακής έρευνας. Επιχειρούμε σήμερα ης αναγκαίες τομές
και μεταρρυθμίσεις, που θα καταστήσουν τα Α.Ε.Ι. αυτοδύ
ναμα, λειτουργικά, ανταγωνιστικά, σύγχρονα, πρωτοπόρα
στην ανανέωση των ιδεών και ικανά να ετοιμάζουν
πραγματικά καταρτισμένους επιστήμονες, υπεύθυνους
πνευματικούς ανθρώπους και πολίτες δημοκρατικά και
κριτικά σκαπτόμενους,
Το παρόν νομοσχέδιο είναι αποτέλεσμα σειράς διαδικα
σιών που οδήγησαν στην τελική διαμόρφωσή του. Στηρίζεται
κυρίως σπς "Προτάσεις του Υπουργείου Παιδείας για την
Ανώτατη Εκπαίδευση", και στα αποτελέσματα του απευθείας
διαλόγου του Υπουργού Παιδείας με ης Συγκλήτους των
Α.Ε.Ι. της χώρας, καθώς και με τους εκπροσώπους των
πανεπιστημιακών φορέων που δέχθηκαν την πρόσκληση για
διάλογο (Δ.Ε.Π., Ε.Ε.Π., Επμελητες - Βοηθούς - Επιστη
μονικούς Συνεργάτες, Ε.Δ.Τ.Π και Διοικητικό προσωπικό).
Για τη διαμόρφωση των προτάσεων προηγήθηκε μακρά
διαδικασία κατά την οποία ελήφθησαν υπόψη κυρίως τα
εξής:
α) Το πολύτιμο πληροφοριακό υλικό των Ερωτηματολο
γίων με ης επώνυμες απόψεις και προτάσεις μελών Δ.Ε.Π.
απ'όλα τα Α.Ε.Ι. της χώρας. Σημειώνεται όη προ έτους
είχε ζητηθεί εγγράφως και χωριστά από κάθε μέλος Δ.Ε.Π.
η άποψη του για τα προβλήματα και τα θέματα του
πανεπιστημίου.
β) Οι θέσεις των Συγκλήτων των Α.Ε.Ι. για τα θέματα
που απασχολούν την Ανώτατη Εκπαίδευση, αφού και προ
έτους είχε ζητηθεί απ' όλες ης Συγκλήτους η γνώμη τους.
γ) Οι προτάσεις της Επιτροπής Ειδικών για την Ανώτατη
Εκπαίδευση, που εργάστηκαν επί μήνες υπό την προεδρία
του Ακαδημαϊκού κ. Κ. Μητσόπουλου, και στην οποία
συμμετείχαν μέλη Δ.Ε.Π. και Πρυτάνεις.
δ) Οι διακηρυγμένες θέσεις των Φοιτητικών Συλλόγων
και οι απαντήσεις όσων απάντησαν στα ερωτημοτολόγια.
ε) Μελέτες και απόψεις για θέματο της Ανώτατης
Εκπαίδευσης, καθώς και συγκριτικά στοιχεία με χρήσιμες
πληροφορίες για όσα ισχύουν στα Α.Ε.Ι της Ευρωπαϊκής
Κοινότητας και άλλων χωρών.
Για μια χώρα μικρή όπως η Ελλάδα, που υστερεί σε υψηλή
τεχνολογία, σε οικονομική δύναμη και πολιτική επιρροή,
κύριος παράγοντας και κεφάλαιο στο οποίο μπορεί να
επενδύσει εθνικά ήταν και παραμένει το ανθρώπινο δυνα
μικό της. Αυτό πρέπει να αξιοποιήσει η Πολιτεία στον
μέγιστο δυνατό βαθμό μέσα από κίνητρα και δυνατότητες

πρωτοβουλίας αλλά και με θεσμική διασφάλιση της αξιο
κρατικής ανάδειξης των ικανοτέρων καθώς και της κατο
χύρωσης των ίσων ευκαιριών.
Ο αδυναμίες και τα προβλήματα που έχουν συσσωρευθεί
στην Ανώτατη Εκπαίδευση της χώρας είναι σε όλους
γνωστά Δεν ενδιαφέρει αυτήν την ώρα η απόδοση
ευθυνών, αλλά η εξεύρεση λύσεων. Η ανάγκη για άμεση
αντιμετώπιση προβλημάτων της Ανώτατης Εκπαίδευσης
αποτελεί απαίτηση ολόκληρης της ελληνικής κοινωνίας.
Το Υπουργείο Παιδείας, διατηρώντας ό,τι η πράξη έχει
αποδείξει σωστό και χρήσιμο και επεμβαίνοντας εκεί που
αποδεδειγμένως υπάρχουν προβλήματα, συχνά χρονίζοντα,
προχωρεί σήμερα σε πραγματικές τομές και ριζοσπαστικές
όσο και ρεαλιστικές μεταρρυθμίσεις.
Οι κεντρικοί άξονες στους οποίους στηρίζονται οι
προτεινόμενες ρυθμίσεις γιο την Ανώτατη Εκπαίδευση
συνοψίζονται στα ακόλουθα σημεία:
- Δημιουργείται το νέο θεσμικό πλαίσιο που χρειάζεται
για να πραγματοποιηθούν οι απαιτούμενες μεταρρυθμίσεις
και καινοτομίες, ώστε να γίνει το Ελληνικό Πανεπιστήμιο
πιο ευέλικτο και αποτελεσματικό.
- Γίνεται πράξη η συνταγματική επ ~αγή ότι το Πανεπι
στήμια αυτοδιοικούνται. Η αρχή ότι το Πανεπιστήμιο
αποφασίζει και η Πολιτεία εποπτεύει, είναι η αρχή που
διέπει τις προτάσεις μας είτε πρόκειται για τη διοίκηση και
την οικονομική διαχείριση είτε για τις μεταπτυχιακές
σπουδές είτε την έρευνα κ.ο.κ.. Επιδίωξή μας είναι να
ξεφύγει η λειτουργία των Πανεπιστημίων από τον ασφυκτικό
κλοιό του κράτους και την τροχοπέδη των χρονοβόρων
γραφειοκρατικών διαδικασιών.
- Ενθαρρύνονται στα Α.Ε.Ι. η αξιοκρατία και η άμιλλα
Επιδίωξή μας είναι να αναπτυχθεί η άμιλλα του επιστημο
νικού δυναμικού και των ίδιων των Α.Ε.Ι. μεταξύ τους, ώστε
να αναβαθμιστούν ποιοτικά.
- Δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για τη συνεχή ανα
νέωση των Α.Ε.Ι.σε προσωπικό αλλά και σε στόχους.
- Εισάγονται μέτρα για τη συστηματική ανάπτυξη των
μεταπτυχιακών σπουδών.
- Θεσμοθετείται ευέλικτο πλαίσιο ρυθμίσεων για την
ανάπτυξη της πανεπιστημιακής έρευνας που, μαζί με τις
μεταπτυχιακές σπουδές, αποτελεί τον κύριο παράγοντα
αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού των Α.Ε.Ι.
- Καθιερώνεται ο προγραμματισμός στην Ανώτατη Εκ
παίδευση. Ο προγραμματισμός, με ακαδημαϊκά κριτήρια και
με αποφάσεις των ίδιων των Α.Ε.Ι., αναφέρεται στη
διάρθρωση των σπουδών, στην καλύτερη αξιοποίηση του
ανθρώπινου δυναμικού και της υλικοτεχνυαής υποδομής.
Ιδιαίτερη θέση στον προγραμματισμό κατέχει η σύνταξη
Εσωτερικού Κανονισμού των Α.Ε.Ι., με τον οποίο τα ίδια
τα πανεπιστήμια θα ρυθμίσουν τη λειτουργία τους και θα
ενισχύσουν την αποτελεσματικότητά τους.
- Εκσυγχρονίζεται η οργάνωση και η διοίκηση των
Πανεπιστημίων για την καλύτερη και πιο αποτελεσματική
λειτουργία τους.
- Θεσμοθετείται η αξιολόγηση των Α.Ε.Ι.
- Ιδρύεται Ανοικτό Πανεπιστήμιο.
- Ιδρύεται Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας.
- Το σύστημα της Φοιτητικής Μέριμνας γίνεται κοινωνικά
δικαιότερο, συνδέονται οι παροχές με κίνητρα και οργα
νώνεται πλέγμα υποτροφιών και δανείων για τους φοιτητές.
- Καθιερώνονται δύο κύκλοι σπουδών σπς προπτυχιακές
σπουδές.
Βέβαια, έχουμε σαφή συνείδηση του γεγονότος όπ ούτε
η υλικοτεχνική δομή των Πανεπιστημίων είναι εκείνη που
θα θέλαμε να είναι ούτε οι σημερινές αποδοχές των
εκπαιδευτικών της Ανώτατης Παιδείας ανταποκρίνονται στα
υψηλά προσόντα και το έργο που προσφέρουν οι Πανεπι-
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στημιακοί Μέλημά μας είναι να βελτιώσουμε ριζικά την
υλικοτεχνική υποδομή - και τη βελτιώνουμε - και να
αυξήσουμε τις αποδοχές των Πανεπιστημιακών Έμπρακτη
απόδειξη των προθέσεών μας είναι η προβλεπόμενη στο
παρόν νομοσχέδιο αύξηση των αποδοχών από 1.1.1994
των μελών Δ.Ε.Π. πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης,
όπως η κατηγορία αυτή ορίζεται στο νομοσχέδιο
Οι τομείς στους οποίους αναφέρονται οι ρυθμίσεις του
νομοσχεδίου «ναι:
Α. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ
Τα Α.Ε.Ι. σήμερα «ναι υποχρεωμένα να κινούνται μέσα
σε ένα δύσκαμπτο θεσμικό πλαίσιο που περιορίζ« τις
δυνατότητες οικονομικής αυτοδιοίκησης και διαχειριστικής
τους ευελιξίας και εμποδίζ« πρωτοβουλίες αναβάθμισης του
έργου τους και c 'απόκρισης στο σκληρό διεθνή ανταγω
νισμό.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα «ναι η ύπαρξη πληθώρας
κωδικών αριθμών στους προϋπολογισμούς των Α.Ε.Ι., που
φτάνουν έως και τους 200, με αποτέλεσμα να παρεμποδί
ζεται η οικονομική τους λειτουργία από χρονοβόρες
διαδικασίες.
Για την αντιμετώπιση αυτής της κατάστασης και την
ενίσχυση της συνταγματικά κατοχυρωμένης αυτοδιοίκησης
των Α.Ε.Ι. προτ«νονται ρυθμίσεις που αποδεσμεύουν τις
οικονομικές λειτουργίες τους από τον ασφυκτικό κρατικό
έλεγχο και την εξάρτησή τους από γραφειοκρατικές
διαδικασίες.
Β. ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΩΝ Α.Ε.Ι.
Δεν υπάρχκ πανεπιστημιακός που να μη συμφωνεί ότι η
οργάνωση και διοίκηση των Α.Ε.Ι. έχει άμεση ανάγκη από
αλλαγές. Το Πανεπιστήμιο της τελευταίας ΙΟετίας του
2.000, δεκαετίας καμπής στον 21ο αιώνα, δεν μπορ« να
εξακολουθήσει να λειτουργώ με διοικητικές δομές και
οργανωτικά σχήματα που έχουν αποδειχθεί ατελέσφορα.
Είναι αδιανόητο λ.χ. να έχουν αποκλεισθεί από τη
Σύγκλητο οι Πρόεδροι των Τμημάτων, οι οποίοι στην πράξη
φέρουν σημαντικό βάρος της διοίκησης των Πανεπιστημίων.
Και είναι άστοχο να συγκεντρώνονται σχεδόν όλες οι
αρμοδιότητες σε πολυπρόσωπο όργανα.
Εξίσου αδιανόητο «ναι - με εξαίρεση τα ελληνικά Α.Ε.Ι.
ανάμεσα σε όλα τα Α.Ε.Ι. του κόσμου - τα μέλη του Δ.Ε.Π.
να αποτελούν μειοψηφία στην εκλογή των οργάνων που
διοικούν τα Α.Ε.Ι..
Αξίζει επίσης να σημ«ωθ« ότι η βάση που εξασφαλίζει
την εύρυθμη λ«τουργία και την ουσιαστική αυτοδιοίκηση
των Α.Ε.Ι. «ναι η κατάρτιση και εφαρμογή του εσωτερικού
κανονισμού τους, ο οποίος προβλέπει τους κανόνες
λειτουργίας του Α.Ε.Ι. που καθορίζονται από το ίδιο το
Α.Ε.Ι. καθώς και τον έλεγχο των θεσπισμένων κανόνων
αλλά και τις κυρώσ«ς από την παραβίασή τους.Δυστυχώς
σήμερα παρατηρ«ται η ουσιαστική ανυπαρξία εσωτερικών
κανονισμών στα πανεπιστήμια.
Για τον εκσυγχρονισμό της διοίκησης και οργάνωσης των
Α.Ε.Ι., τον συντονισμό των διοικητικών οργάνων και την
ορθολογική οργάνωσή τους, ώστε να λειτουργούν με
αυξημένη αποτελεσματικότητα, προτ«νονται οι εξής καίριες
αλλαγές:
•Γίνεται μεταφορά ορισμένων αρμοδιοτήτων από τη
Σύγκλητο στο Πρυτανικό Συμβούλιο και από τη Γ ενική
Συνέλευση στο Διοικητικό Συμβούλιο του Τμήματος. Τα
ολιγομελή όργανα, ευέλικτα και αποτελεσματικά, θα μπο
ρούν πλέον να επιλύουν έγκαιρα τα προβλήματα και να
καταλήγουν σε αποφάσεις.
•Διαμορφώνεται ισόρροπη συμμετοχή όλων των μελών
της πανεπιστημιακής κοινότητας στην εκλογή των οργάνων

διοίκησης (Η συμμετοχή των φοιτητών περιορίζεται σε 50%
των μελιών Δ.Ε.Π.).
•θεσπίζονται διαδικασίες που αποθαρρύνουν την κομμα
τικοποίηση κατά την εκλογή των οργάνων διοίκησης
(χωριστά ψηφοδέλτια ένο για την εκλογή του Πρύτανη και
ένα για τους Αντιπρυτάνεις).
•Ορίζεται η 31.12.1993 ως υποχρεωτική προθεσμία για
την κατάρτιση των Εσωτερικών Κανονισμών από τα Α.Ε.Ι..
•Στη Σύγκλητο συμμετέχουν και οι Πρόεδροι των Τμη
μάτων
Γ. ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (Δ.Ε.Π.)
Ένα σύγχρονο Πανεπιστήμιο στην κρίσιμη περίοδο που
διανύουμε πέρο από τον εκσυγχρονισμό της δομής, την
αναδιάρθρωση των σπουδών και την αποτελεσματικότερη
οργάνωση της λειτουργίας του, απαιτεί υψηλού επιπέδου
επιστημονικό δυναμικό. Κάθε δημοσιοϋπαλληλική αντίληψη
του έργου και της λειτουργίας του Πανεπιστημίου, η
ανεπαρκής ανανέωση του προσωπικού, η τυχόν προώθηση
του διδακτικού προσωπικού με κριτήρια μη ακαδημαϊκά και
η μη αξιοποίηση του υπάρχοντος δυναμικού, υποβιβάζουν
τη στάθμη του Πανεπιστημίου επιστημονικά και μειώνουν
το κύρος του στην κοινωνία
Γίαυτό στα Πανεπιστήμια, περισσότερο από παντού
αλλού, χρειάζονται αξιοκρατικά κριτήρια, ανοικτές διαδικα
σίες εξασφάλιση ίσων ευκαιριών για όλο το εντός και εκτός
των Πανεπιστημίων της χώρας επιστημονικό δυναμικό
πράγμα που επιτυγχάνεται με τις προτεινόμενες μεταρρυθ
μίσεις.
Το σημερινό σύστημα κινδυνεύει να εξελιχθεί σε κλειστό
σχεδόν σύστημα αφού αποθαρρύνει ή και υψώνει, στην
πράξη, φραγμούς στην προσέλευση νέων επιστημονικών
δυνάμεων από το εσωτερικό και το εξωτερικό.
Το νέο σύστημα που ρυθμίζ« τη διάρθρωση, προώθηση
και επιλογή του επιστημονικού προσωπικού στηρίζεται στις
ακόλουθες αρχές :
• στον προγραμμαπσμό των θέσεων από τα ίδια τα Α.Ε.Ι.
(Τομ«ς-Τμήματα-Σύγκλητο) ανά 4ετία. Με κριτήριο τις
πραγματικές ανάγκες τους οι Γ.Σ. των Τομέων και των
Τμημάτων θα προγραμματίζουν, θα κλιμακώνουν και θα
ιεραρχούν τις θέσεις μελών Δ.Ε.Π. με επιστημονικά και
λειτουργικά κριτήριο λαμβάνοντας υπόψη και τη σύμμετρη
και κατανομή κατά βαθμίδα και γνωστικό αντικείμενο. Με
το νέο προγραμμαπσμό αποφεύγεται η αποσπασματική και
συγκυριακή αντιμετώπιση των αναγκών καθώς και η γρα
φειοκρατική εξάρτηση από το Υπουργ«ο Παιδείας, το οποίο
περιορίζεται μόνον στον καθορισμό του αριθμού των
θέσεων για προκήρυξη, ενώ το Α.Ε.Ι. μόνο του και χωρίς
καμία εξάρτηση σχεδιάζ» και προγραμματίζει κατά Τομέα,
Τμήμα, βαθμίδα και γνωστικό αντικείμενο πς θέσας που
έχ« ανάγκη,
• στην ανανέωση και εξέλιξη του προσωπικού μέσα από
τον προγραμμαπσμό των θέσεων και με ανοιχτές διαδικα
σίες,
• στη συγκρότηση εχλεκτορικών σωμάτων βάσει ακαδη
μαϊκών κριτηρίων και κατά τρόπο που να διασφαλίζει την
αντικειμενική κρίση και την εκλογή του διδακτικού προσω
πικού με αξιοκρατικό κριτήρια,
• στην προκήρυξη των θέσεων με καθορισμό γνωστικού
αντικειμένου ευρέος φάσματος που να καλύπτει έναν πλήρη
κλάδο της οικείας επιστήμης με εύρος τουλάχιστον ενός
εξαμηνιαίου μαθήματος ή μιας αναγνωρισμένης ειδικότητας.
Ο έγκαιρος προγραμμαπσμός της κατανομής των θέσεων
και η δυνατότητα διεκδίκησης εκ μέρους των μελών του
Δ.Ε.Π. περισσότερων θέσεων και σε οποιαδήποτε ανώτερη
βαθμίδα αντικαθιστούν στο εξής το διαβλητό, κατά την
εκτίμηση ορισμένων, σύστημα της εξέλιξης των μελιών του
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Δ.Ε.Π. σε θέσεις που το ίδιο προκηρύσσει, ορίζοντας
συγχρόνως και το περιεχόμενό τους, συχνά κατά τρόπο
που να αποκλείει άλλους απομαλούς
Με τον προγραμματισμό της στελέχωσες τους, που
γίνεται πλέον από τα Α.Ε.Ι., μπορεί νο σχεδιάζονται από
τα ίδια ο ρυθμός, η πορεία και η κατεύθυνση της
μελλοντικής τους ανάπτυξης σύμφωνα με ένα μακροχρόνιο
σχεδίασμά. Τέλος με τον προγραμματισμό στην αρχή της
τετραετίας χωρίς να χάνεται η δυνατότητα διορθωτικών
μεταβολών στα προγραμματισθέντα, αποφεύγεται η συνε
χής ενασχόληση των πανεπιστημιακών με θέματα θέσεων
και προκηρύξεων που γεννούν προστριβές και αναστατώ
νουν τη λειτουργία των πανεπιστημιακών οργάνων.
Ο αναπληρωτής καθηγητής και οι καθηγητές εκλέγονται
ως μόνιμοι, ενώ οι υπόλοιποι με θητεία. Δίνεται όμως η
δυνατότητα και στους επίκουρους καθηγητές να αποκτή
σουν τη μονιμότητα ύστερα από επανειλημμένες κρίσεις
και μακροχρόνια θήτευσή τους στο Α.Ε.Ι., κατά την οποία,
με βάση το διδακτικό και ερευνητικό έργο που παρουσίασαν,
αποδεικνυουν την επιστημονική τους αξία.
Προβλέπεται ότι αν οι λέκτορες κριθούν αρνητικά για
εξέλιξη και οι επίκουροι καθηγητές αρνητικά για ανανέωση
της θητείας τους, έχουν τη δυνατότητα να ζητήσουν τη
μετάταξή τους με το βαθμό Α σε κενές οργανικές θέσεις
του Δημοσίου και των Ν.ΠΔ.Δ. Με αυτήν τη ρύθμιση
επιτυγχάνεται η προσέλευση ικανού αριθμού επιστημόνων,
απαλλάσσονται οι εκλέκτορες από διλήματα ως προς την
< τύχη των μη κρινόμενων ικανών να παραμείνουν στα Α.Ε.Ι.
και επιτυγχάνεται καλύτερα η ανανέωση του επιστημονικού
δυναμικού των Πανεπιστημίων. Επίσης θέσεις που προκύ
πτουν από αποχώρηση λέκτορα λόγω αρνητικής κρίσης
επαναπροκηρύσσονται αμέσως εκτός προγραμματισμού
Για να επιτευχθεί η ομαλή μετάβαση στο νέο σύστημα,
το οποίο θα αρχίσει να λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος
1993-94 είναι αναγκαία η θέσπιση σειράς μεταβατικών
διατάξεων. Η θέσπιση αυτών των διατάξεων επιβάλλεται
από σεβασμό προς τους κανόνες λειτουργίας των θεσμών
και προς τον ανθρώπινο παράγοντα και από την ανάγκη
να αποφευχθούν αιφνιδιασμοί που κλονίζουν την αξιοπιστία
κάθε συστήματος. Με τις διατάξεις αυτές παρέχεται στο
μόνιμο επιστημονικό προσωπικό εκτός προγραμματισμού το
δικαίωμα να ζητήσει την εξέλιξή του για την επόμενη μόνο
βαθμίδα μία φορά και σε περίπτωση αρνητικής κρίσης άλλη
μία μέσα σε τακτά χρονικά διαστήματα ώστε να μην
διαιωνίζεται η κατάσταση ή να εμποδίζεται η καλή και
αποτελεσματική εφαρμογή του νέου συστήματος. Για τους
μη μόνιμους επίκουρους καθηγητές και λέκτορες παρέχεται
το δικαίωμα να επιλέξουν είτε την ένταξή τους στις
ρυθμίσεις του νόμου είτε τη διατήρηση του προισχύοντος
καθεστώτος αλλά μόνον για την εξέλιξή τους στην επόμενη
βαθμίδα. Οι διαδικασίες προκήρυξής και εκλογής παραμέ
νουν οι ίδιες.
Τέλος για να επιτευχθεί η εκκαθάριση της υπάρχουσας
κατάστασης που ίσχυε σχετικό με την εξωπανεπιστημιακή
απασχόληση των μελών Δ.Ε.Π. αλλά και για να παρασχε
θούν κίνητρα στα μέλη Δ.Ε.Π. που η κύρια και μοναδική
τους απασχόληση είναι η πανεπιστημιακή και για να
επιλυθούν προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα περιφερειακά
Πανεπιστήμια σχετικά με την προσέλκυση ικανών επιστη
μόνων, τα μέλη Δ.Ε.Π. εντάσσονται σε τρεις κατηγορίες:
α) της πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης
β) της πλήρους απασχόλησης και
γ) προκειμένου για τα περιφερειακά Πανεπιστήμια της
μερικής απασχόλησης.
Τα μέλη Δ.Ε.Π. κάθε μίας από τις κατηγορίες αυτές έχουν
διαφορετικές αποδοχές και διαφορετικά δικαιώματα και
υποχρεώσεις.

Δ. ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕ! ΣΠΟΥΔΕΣ
Είναι γνωστό πως όσο δυναμικά και δύσκολα εισέρχεται
ο φοιτητής στο Πανεπιστήμιο, άλλο τόσο χαλαρώνει από
τα πρώτα εξάμηνα των σπουδών του ελλείψει ενός
συγκεκριμένου προγράμματος σπουδών. Και αυτό κυρίως
γιατί μαθήματα βασικών γνώσεων του 1ου εξαμήνου
εξετάζονται μέχρι και το τελευταίο εξάμηνο σπουδών, κατά
περίπτωση το So, το 10ο ή το 12ο εξάμηνο. Ενδιάμεσα ο
φοιτητής είναι υποχρεωμένος να παρακολουθεί και να
εξετάζεται σε μαθήματα των οποίων η κατανόηση προα
παιτεί τις γνώσεις των μαθημάτων του α εξαμήνου.
Καταργείται, δηλαδή, σε αρκετές περιπτώσεις η επιστημο
νική συνοχή και αλληλουχία μεταξύ των μαθημάτων.
Η ισχύουσα νομοθεσία προέβλεπε βεβαίως το θεσμό των
προαπαιτούμενων μαθημάτων, ο οποίος για πολλούς και
διάφορους λόγους δεν εφαρμόστηκε ποτέ Προκύπτει,
επομένως, επιτακτική η ανάγκη να ξεκαθαριστεί αυτή η
κατάσταση και να δημιουργηθεί το πλαίσιο που θο οδηγεί
το φοιτητή επαγωγικά στην κατάκτηση της επιστημονικής
γνώσης. Αυτό επιτυγχάνεται με την αναδιάρθρωση των
προπτυχιακών σπουδών σε δύο κύκλους σπουδών (π.χ. 4
εξάμηνα + 4 εξάμηνα) και την εισαγωγή των μεταπτυχιακών
σπουδών
Με τους δύο κύκλους σπουδών και με δεδομένο ότι δεν
θα επιτρέπεται η εξέταση σε μαθήματα του δεύτερου κύκλου
αν ο φοιτητής δεν έχει επιτύχει σε όλα τα μαθήματα του
πρώτου κύκλου αντιμετωπίζεται ορθολογικά η ομαλή ανέ
λιξη των σπουδών κατά στάδια, χωρίς την παρεμβολή
αλλεπάλληλων μεταφορών που διασπούν τη συνοχή τους.
Επιπλέον, η καθιέρωση μεταπτυχιακών σπουδών επηρεάζει
σημαντικά το προπτυχιακό πρόγραμμα, καθιστώντας δυνατή
μία καλύτερη κατανομή του φάσματος των γνωστικών
αντικειμένων στα δύο επίπεδα σπουδών (προπτυχιακό και
μεταπτυχιακό) Τέλος, με την κατάλληλη διάρθρωση των
προπτυχιακών σπουδών και τη σύνταξη Εσωτερικού Κανο
νισμού θα αξιοποιηθούν καλύτερα τόσο τα υλικοτεχνικά
μέσα όσο, κυρίως, το ανθρώπινο δυναμικό που στελεχώνει
τα Α.Ε.Ι..
Γ ια να μπορέσουν τα πανεπιστήμια να ετοιμαστούν, η
ρύθμιση των δύο κύκλων θα αρχίσει να εφαρμόζεται για
τους φοιτητές που θα εισαχθούν το ακαδημαϊκό έτος
1993-94, ενώ για αυτούς που ήδη φοιτούν θα εξακολου
θήσουν να εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις.
Επίσης στους φοιτητές που εισάγονται από το 1993-94
προβλέπεται να μη χορηγούνται α πόσης φύσεως παροχές
όταν η φοίτησή τους υπερβεί μια ορισμένη διάρκεια.
Ε. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ
Η λειτουργία στα Α.Ε.Ι. θεσμοθετημένων συστηματικών
μεταπτυχιακών σπουδών αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση
για την παρακολούθηση κσ ανάπτυξη της έρευνας σε
διεθνές επίπεδο και για τη δημιουργία εξειδικευμένων,
υψηλού επιπέδου επιστημονικών στελεχών, ικανών να
βοηθήσουν στην αντιμετώπιση των διαρκώς αυξανομένων
επιστημονικών, τεχνολογικών και αναπτυξιακών αναγκών
της χώρας. Ο συνδυασμός μεταπτυχιακών σπουδών και
έρευνας προσφέρει το βασικό πλαίσιο ανανέωσης των
Πανεπιστημίων, ώστε να ανταποκριθούν συς αυξημένες
εκπαιδευτικές ανάγκες της σύγχρονης κοινωνίας.
Σήμερα, όσο και αν φαίνεται περίεργο, είναι πολύ λίγα
τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών στην Ελλάδα και
τα περισσότερα λειτουργούν άτυπα. Έτσι, στην καμπή προς
τον 21ο αιώνα, τα ελληνικά Α.Ε.Ι. στερούνται στην πράξη
μεταπτυχιακών σπουδών. Ούτε μπόρεσαν να τελεσφορή
σουν νομοθετικές ρυθμίσεις που προέβλεπαν χρονοβόρες
διαδικασίες, καθώς και τη συγκρότηση πολυμελούς εκτός
Πανεπιστημίων επιτροπής, η οποία θα έκρινε τα προγράμ-
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ματα μεταπτυχιακών σπουδών. Τέτοια επιτροπή ουδέποτε
συγκροτήθηκε, πέρα από το γεγονός ότι η λειτουργία της
αναπόφευκτα θα παραβίαζε την αρχή της αυτοδιοίκησης
των Πανεπιστημίων, ιδίως για θέματα που οναψερονται στην
Πανεπιστημιακή εκπαίδευση.
Αποτέλεσμα της κατάστασης αυτής είναι ότι, στην πράξη,
οι μεταπτυχιακές σπουδές έχουν περάσει σχεδόν αποκλει
στικό σε ξένα Πανεπιστήμια, τα οποία τροφοδοτούνται με
το καλύτερο δυναμικό πτυχιουχων που ετοιμάζει η ελληνική
Ανώτατη Εκπαίδευα*. Η φοιτητική μετανάστευση στο
μεταπτυχιακό επίπεδο έχει γίνει σήμερα κανόνας. Ετσι τα
ελληνικά Α.Ε.Ι. έχουν , στην παραγματικότητα, περιοριστεί
μόνο σε Προγράμματα Προπτυχιακών Σπουδών, χωρίς να
υπάρχει η φυσική συνέχεια τους σε Προγράμματα Μετα
πτυχιακών Σπουδών ούτε η απαραίτητη αλληλοτροφοδοτηση των δύο προγραμμάτων.
Το χρονίζον αυτό πρόβλημα λύνεται με τις προτεινόμενες
ρυθμίσεις για την ανάπτυξη ουστημστικών μεταπτυχιακών
σπουδών, κύρια σημεία των οποίων είναι:
•Αλλάζει το θεσμικό πλαίσιο ομγόνωσης και λειτουργίας
μεταπτυχιακών σπουδών, με βάση την αρχή Οη το
Πανεπιστήμιο αποφασίζει και η Πολιτεία εποπτεύει.
•Με δική τους επιστημονική ευθύνη και δικές τους
αποφάσεις θα μπορούν τα Α.Ε.Ι. να οργανώνουν Προγράμ
ματα Μεταπτυχιακών Σπουδών.
•Χρηματοδότηση μεταπτυχιακών ποαγραμμότων αναλαμ
βάνεται από την Πολιτεία βάσει προτεραιοτήτων, με την
πεποίθηση ότι η εξασφάλιση οικονομικών πόρων για τέτοια
προγράμματα αποτελεί την καλύτερη επένδυση όχι μονά
για την Παιδεία, αλλα και τη γενικότερη ανάπτυξη της
χωράς.
ΣΤ. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ
Η Πανεπιστημιακή ερευνά είναι μία από τις πρωταρχικές
δυνάμεις αναβαθμίσεις της Παιδείας και εκσυγχρονισμού
των Α.Ε.Ι., ώστε να ανταποκριθούν στην αποστολή τους
μέσα στα πλαίσια των διεθνών εξελίξεων. Για τα Α.Ε.Ι. η
έρευνα είναι η κινητήρια δύναμή τους, στενό συνυφασμένη
με την ίδια την επιστήμη και με κάθε ουσιαστική ονανέωσή
της. Η οργανωμένη πανεπιστημιακή έρευνα παρεχει τα
απαραίτητα στοιχεία και τις απαιτούμενες δομές τόσο γιο
την ανάπτυξη και τη στήριξη Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων
Σπουδών όσο και για την πλήρη αξιοποίηση του ανθρώπινου
δυναμικού, την αναβάθμιση των επιστημών, τη μεταφορο
και ανάπτυξη τεχνογνωσίας και τεχνολογίας και τη σύνδεση
των Πανεπιστημίων με την παραγωγή, τις ανάγκες της
κοινωνίας και την οικονομία του τόπου.
Η έρευνα που διεξάγεται οήμερα στα Α.Ε.Ι. της χώρας
μας εμφανίζει οργανωτικά, οικονομικά και λειτουργικά
προβλήματα που δεν της επιτρέπουν να παρακολουθήσει
τις ραγδαίες εξελίξεις που πραγματοποιούνται διεθνώς
στην επιστήμη και την τεχνολογία. Σε ορισμένες περιπτώ
σεις αδυνατεί να αξιοποιήσει αποτελεσματικά ακόμα και
εκείνες τις πήγες που θα της επέτρεπαν να αυτοχρηματοδοτείται (π.χ. ερευνητικά προγράμματα της ΕΟΚ).
Τα προβλήματα της πανεπιστημιακής έρευνας οφείλονται
στον ανεπαρκή συντονισμό και την περιορισμένη χρηματο
δότησή της, καθώς και στο σημερινό θεσμικό πλαίσιο
ανάπτυξης οργανωμένων πανεπιστημιακών μονάδων έρευ
νας, το οποίο στην ουσία αποτελεί φραγμό. Και αυτό γιατί
το ισχύον θεσμικό πλαίσιο προβλέπει για την έγκριση της
ίδρυσης Ερευνητικού Ινστιτούτου οχι μόνο τη σύσταση μιας
πολυμελούς επιτροπής, που ουδέποτε συγκροτήθηκε, αλλά
και ασφυκτικό κρατικό έλεγχο ο οποίος, στην ουσία,
εξαφανίζει την πρωτοβουλία κα; τη διάθεση των Πανεπι
στημίων να ιδρύσουν τέτοια Ινστιτούτα.
Με σκοπό την ενίσχυση της πανεπιστημιακής έρευνας,

που αποτελεί εθνική επιταγή, αλλά και της αυτοτέλειας
των πανεπιστήμιων στον τομέα αυτού, προτείνονται ρυθ
μίσεις που περιλαμβάνουν τις εξής ριζικές αλλαγές:
•θεσμοθετείται 'Πρόγραμμα Ερευνών- του Υπουργείου
Παιδείας και έτσι καθιερώνεται η χρηματοδότηση ερευνη
τικών προγραμμάτων των Πανεπιστημίων από το Υ πουργείο
Παιδείας. Έτσ. θα αντιμετωπιστεί αποτελεσματικό το πρό
βλημα της αποσπασματικής ή ελλιπούς χρηματοδότησης
της πανεπιστημιακής ερευνάς και θα καλυφθούν ερευνητικά
οι περιοχές της επιστήμης που ενδιαφέρουν το Πανεπι
στήμια και την Πολιτεία.
•Αλλάζει το θεσμικό πλαίαιο ίδρυσης και λειτουργίας των
Ερευνητικών Πανεπιστημιακών Ινστιτούτων με βάση την
αρχή, όπως και σπς Μεταπτυχιακές Σπουδές, ότι το
Πανεπιστήμιο αποφασίζει και το Υπουργείο Παιδείας ελέγ
χει
•Αίρονται τα εμπόδιο που υπήρχαν μέχρι σήμερα για την
αποτελεσματική συνεργασία των Πανεπιστημίων με δη
μόσιους και ιδιωτικούς φορείς στον τομέα της έρευνας.
•Δίδονται κίνητρα στους ιδιωτικούς φορείς για να ενθαρρυνθεί η χρηματοδότηση της έρευνας στα Πανεπιστήμια.
Ζ. ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ
Το κράτος οφείλει να μέριμνα για τους φοιτητές του,
ώστε να δημιουργεί συνθήκες οι οποίες θα τους επιτρέπουν
να μορφώνονται όσο γίνεται καλύτερα.
Υπάρχουν διάφορα συστήματα φοιτητικής μέριμνας. Στην
Ελλάδα, στο σημερινό σύστημα, όπως εχει διαμορφωθεί
περιστασιακά. οι παροχές χορηγούνται με ποικίλα κριτήρια:
η σίτιση, η στέγαση και τα δάνεια εξαρτώνται από την
οικονομική κατάσταση του φοιτητή, ενώ τα συγγράμματα
παρέχονται δωρεάν σε ολους τους φοιτητές ανεξαρτήτως
οικονομικής κατάστασης.
Οι προτάσεις μας αποτελούν προσπάθεια εκλογίκευσης
του υφιστάμενου συστήματος και άοσης των δυσλειτουρ
γιών του, ώστε να είναι κοινωνικά δικαιότερο, να συνδέει
ης παροχές με κίνητρα, και να αξιοποιει καλύτερα τους
πορους του.
Ειδικότερα:
1. Στην Ελλάδα το σύστημα των προπτυχιακών υποτρο
φιών και δανείων είναι σχεδόν ανύπαρκτο. Με τις προτεινόμενες διατάξεις, που συνιστούν ριζική μεταρρύθμιση,
δημιουργείται ένα πλέγμα υποτροφιών κα; δανείων, που
ανταμείβει την προσπάθεια και ταυτόχρονα βοηθεί τους
οικονομικό ασθενέστερους φοιτητές. Συγκεκριμένα η πρό
ταση περιλαμβάνει δύο σκέλη :
• Υποτροφίες επίδοσης, που χορηγούνται με αποκλειστικό
κριτήριο την επίδοση του φοιτητή στις σπουδές τσυ.
• Υποτροφίες και δάνεια ενίσχυσης, που χορηγούνται με
πρώτο κριτήριο των οικονομική κατάσταση του φοιτητή και
δεύτερο κριτήριο την επίδοσή του. Επειδή ο φοιτητής που
ανήκει σ' αυτήν την κατηγορία έχει δωρεάν σίτιση και
συγγράμματα, αυτή η παροχή καλείται να καλύψει πρώτιστα
την ανάγκη στέγασής του.
2. Παράλληλα προωθείται από το Υπουργείο Παιδείας το
τετραετές πρόγραμμα στέγασης, το οποίο προβλέπει την
ταχεία αποπεράτωση των υπό κατασκευή φοιτητικών εστιών
των Πανεπιστημίων Γιατρών, ίωαννίνων κα Θράκης και την
κατασκευή φοιτητικών εστιών στα Πανεπιστήμια Κρήτης και
Αιγαίου.
3. Το σύστημα σίτισης θα διατηρηθεί ως έχει.
4. Η βάση για τη λειτουργία ενός σύγχρονου Πανεπιστη
μίου' είνα αυτονόητα η ύπαρξη Πανεπιστημιακής Βιβλιοθή
κης. Γίαυτό και ο όλα τα μέρη του κόσμου ο σχεδιοσμός
κα τα 'κτίσιμο' ενός Πανεπιστημίου ξεκινά από την
βιβλιοθήκη του. Τα Πανεπιστήμια μας, δυστυχώς, δεν
διαθέτουν μέχρι σήμερα οργανωμένες, σύγχρονες βιβλίο-
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θήκες. Η έλλειψη αυτή συνοδεύεται από ένο ιχκπημα
διάθεσης συγγραμμάτων στους φοιτητές, που δεν το
συναντά κανείς πουθενά, δηλαδή τη δωρεάν χορήγηση
συγγραμμάτων σε όλους τους φοιτητές. Ένα σύστημα που
όχι μόνο δεν βοηθέ! την αξιοποίηση των πόρων που
διατέθηκαν και δεν υπηρετεί την κοινωνική δικαιοσύνη, αλλά
εξαρτά την επιστημονική γνώση του φοιτητή από ένα και
μοναδικό βιβλίο. Γίαυτούς τους λόγους, θέτοντας νέους
στόχους, το Υπουργείο Παιδείας εκλογικεύει το ισχύον
σύστημα διάθεσης συγγραμμάτων.
■ Πρώτος μας στόχος είναι η δημιουργία σύγχρονων
βιβλιοθηκών σε κάθε Πανεπιστήμιο, βιβλιοθηκών με τους
απαραίτητους χώρους αναγνωστηρίων, με το απαιτούμενο
για τη στελέχωσή τους προσωπικό, εξοπλισμένων με τα
σύγχρονα μέσο της πληροφορικής και με την απαραίτητη
σύνδεσό, τους με Τράπεζες Πληροφοριών. Έτσι θσ ξεπεραστούν και τα εμπόδια στη μάθηση από το μονοπώλιο του
ενός βιβλίου.
• Παράλληλα αλλάζει ριζικά το κριτήριο διάθεσης των
συγγραμμάτων στους φοιτητές και ρυθμίζεται το θέμα κατά
τρόπο ανάλογο εκείνου με τον οποίο υπολογίζεται το
δικαίωμα σίτισης. Έτσι ικανοποιείται το αίσθημα της κοινω
νικής δικαιοσύνης και εξοικονομούνται χρήματα γιο την
ταχύρρυθμη κατασκευή βιβλιοθηκών. Έτσι θα καταστεί
δυνατή η ολοκλήρωση του προγράμματος κατασκευής
βιβλιοθηκών και αναγνωστηρίων μέσα σε πέντε χρόνια.
Η. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΩΝ Α.Ε.Ι.
Η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού, ερευνητικού και διοικη
τικού έργου που πραγματοποιείται στα Α.Ε.Ι. αντιμετωπί
ζεται, διεθνώς, με συνεχώς αυξανόμενο ενδιαφέρον και
θεωρείται ένα από τα σημαντικά θέματα κάθε σύγχρονου
Πανεπιστημίου.
Η αξιολόγηση αυτή αποσκοπεί στην ενημέρωση της
ακαδημαϊκής και της επιστημονικής ευρύτερα κοινότητας,
όπως επίσης και της Πολιτείας και του κοινωνικού συνόλου
γενικότερα, για το έργο, την εν γένει δραστηριότητα και
την απόδοση των Α.Ε.Ι.. Συγχρόνως επιτυγχάνονται η
αμοιβαία ενημέρωση και ο αναγκαίος συντονισμός επιστη
μονικά συναφών δραστηριοτήτων διαφόρων Α.Ε.Ι. και δια
μορφώνονται οι προϋποθέσεις για την ανάπτυξη υγιούς και
δημιουργικού ανταγωνισμού μεταξύ τους. Η αξιολόγηση
συμβάλλει στη δημιουργία ενός ορθολογικότερου και δι
καιότερου συστήματος κατανομής των πόρων στα Α.Ε.Ι..
Ο θεσμός της αξιολόγησης των Πανεπιστημίων είναι
άγνωστος μέχρι στιγμής στη χώρα μας. Ωστόσο είναι καιρός
να δοθώ στα ελληνικά Α.Ε.Ι. η δυνατότητα να προσαρμο
στούν στη διεθνή αυτή πραγματικότητα.
Με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις θεσμοθετείται η αξιολό
γηση του έργου των Α.Ε.Ι. και το αποτέλεσμά της
λαμβάνεται υπόψη για την κατανομή ειδικής χρηματοδότη
σης πέραν της παγίας.
θ. ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Α.Ε.Ι. ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑ'|1<Η ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
Η συμμετοχή μας στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα έδωσε στα
Α.Ε.Ι. της χώρας ευρύτερες δυνατότητες ακαδημαϊκής
συνεργασίας, ανάπτυξης της ερευνητικής τους δραστηριό
τητας και διεύρυνσης της κοινωνικής τους προσφοράς.
Τους έδωσε τη δυνατότητα να αναπτύξουν νέες εκπαιδευ
τικές δραστηριότητες με έντονο επαγγελματικό και μετεκπαιδευτικό προσανατολισμό, και να εξασφαλίσουν πρόσθε
τους πόρους για την καλύτερη λειτουργία τους.Τα Α.Ε.Ι.
δεν πρέπει να παραμείνουν κλειστά και εσωστρεφή εκπαι
δευτικά ιδρύματα αλλά καλούνται να αναπτύξουν στενή και
δημιουργική συνεργασία τόσο μεταξύ τους όσο και με
άλλους οργανισμούς και φορείς, ελληνικούς και ξένους, να
αντλήσουν και με δική τους πρωτοβουλία πρόσθετους

πόρους,να αξιοποιήσουν το δυναμικό τους,να διευρύνουν
τους ορίζοντές τους και να ενταχθούν στο διεθνή αντα
γωνισμό. Είναι ανάγκη να ενισχύσουμε τα πανεπιστήμιά μας
για να αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες και τις δυνατότητες που
τους προσφέρονται, ώστε να συμμετάσχουν ενεργά και
ισότιμα στις σημειούμενες εκπαιδευτικές και επιστημονικές
εξελίξεις, να προβάλουν τον πολιτισμό της χώρας και τα
επιτεύγματα του επιστημονικού της δυναμικού και να
συμμετάσχουν δυναμικά στη διαμόρφωση του σύγχρονου
πολίτη μιας διευρυνόμενης πολυ-πολιπσμικής Ευρώπης.
Για να αξιοποιηθούν αυτές οι μεγάλες δυνατότητες από
τα Πανεπιστήμιά μας πρέπει τα ίδια να αναπτύξουν
πρωτοβουλίες αλλά και η πολιτεία να λάβει αναγκαία μέτρα
Αυτά αναφέρονται στις ‘Προτάσεις- αλλά δεν απαιτούν
νομοθετική ρύθμιση εκτός από τις εξής για την ενίσχυση
της διαπανετεστημιακής συνεργασίας, για την οποία προ
βλέπουν
•την καθιέρωση του θεσμού του φιλοξενούμενου φοιτητή
για όσο χρόνο διαρκεί η φοίτησή του στο Α.Ε.Ι. υποδοχής.
•την αναγνώριση του χρόνου σπουδών στο Α.Ε.Ι. υπο
δοχής και τη μεταφορά διδακτικών μονάδων και βαθμολο
γίας στο Α.Ε.Ι. προέλευσης.
I. ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
Η συμμετοχή στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα και η ευρύτερη
συνεργασία σε διεθνές επίπεδο πρέπει να συμπορεύεται
με την κατοχύρωση της εθνικής ταυτότητας και τη συνεχή
παιδαγωγική της τόνωση, βασικό συστατικό της εθνικής
μας ταυτότητας είναι η ελληνική γλώσσα. Για την ενίσχυση
και προώθηση της ελληνικής γλώσσας εντός και εκτός
Ελλάδος ιδρύεται ‘Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας',Νομικό
Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) μη κερδοσκοπικού
χαρακτήρα.
Σκοπός της λειτουργίας του 'Κέντρου Ελληνικής Γλώσ
σας' θα είναι η μέσω της διδασκαλίας της ελληνικής
γλώσσας τόνωση της εθνικής ταυτότητας των Ελλήνων
της διασποράς, η οργάνωση της διδασκαλίας της σε
αλλοδαπούς ενηλίκους του εξωτερικού και του εσωτερικού,
η στήριξη των διδασκόντων την ελληνική γλώσσα στο
εξωτερικό και το εσωτερικό, η παραγωγή διδακτικού υλικού
και ό,τι άλλο συντελεί στην προβολή και διάδοση της
ελληνικής γλώσσας γενικότερα.
ΙΑ. ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Στις μέρες μας οι γνώσεις παράγονται και αντικαθίστανται
με ιλιγγιώδεις ρυθμούς. Οι τεχνολογίες αναπτύσσονται και
εξαπλώνονται ραγδαία. Η ανάγκη προσαρμογής του ατόμου
στις νέες συνθήκες συνιστά αναγκαία τη συνεχή επιμόρ
φωση και μετεκπαίδευσή του, χωρίς να διακόψει την
επαγγελματική του απασχόληση και να μεταβάλει ριζικά τον
τρόπο ζωής του Από την άλλη μεριά, το δικαίωμα στη
μόρφωση είναι δικαίωμα όλων, ανεξάρτητα από ηλικία και
φύλο. Αναγνωρίζεται το δικαίωμα στους ενήλικες που δεν
είχαν την ευκαιρία να αποκτήσουν στα νιάτα τους τη
μόρφωση που επιθυμούσαν, στους εργαζομένους που
θέλουν να επχμορφωθούν και να αποκτήσουν νέες γνώσεις
και εφόδια, σε όσους θέλουν να μετεκπαιδευθούν σε νέους
κλάδους, στους ενήλικες και ηλικιωμένους που θέλουν να
διευρύνουν τους πνευματικούς τους ορίζοντες, να παρα
κολουθήσουν τα σύγχρονα ρεύματα της σκέψης και τις νέες
κατακτήσεις της επιστήμης.
Γ ια την αντιμετώπιση αυτών των απαιτήσεων έχουν
αναπτυχθεί διεθνώς συστήματα 'εξ αποστάσεως' εκπαίδευ
σης όπως το Open University της Μεγάλης Βρεταννίας ή
το Fern-Universitat της Γερμανίας, κ.ά. Αυτή η μορφή
εκπαίδευσης καλύπτει διάφορα επίπεδα σπουδών, τα οποία
δεν απαιτούν παρακολούθηση στα στενά πλαίσια μιας
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'αίθουσας διδασκαλία^·, μολονότι προϋποθέτουν επίσης
σχεδίασμά και διδασκαλία ενός εκπαιδευτικού προγράμμα
τος. Τα μέσα για την επίτευξη του προγράμματος αυτού
είναι η αλληλογραφία το ραδιόφωνό, η τηλεόραση, οι
υπολογιστές και άλλα μέσα της σύγχρονης εκπαιδευτικής
τεχνολογίας
Με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις ιδρύεται Ελληνικό Ανοι
κτό Πανεπιστήμιο (Ε.Α.Π.), ως αυτοτελές Ν.Π.Δ.Δ. που
λειτουργεί με Περιφερειακά Κέντρα το οποία ιδρύονται στα
πλαίσια των ήδη υφισταμένων Α.Ε.Ι. ή και εκτός αυτών.
ΙΒ. Με το παρόν νομοσχέδιο ρυθμίζονται και όλλα σοβαρά
θέματα των Πανεπιστημίων, μεταξύ των οποίων και τα εξής
^Για να εμπλουτισθεί η Πανεπιστημιακή διδασκαλία και να
καλυφθούν ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες των Α.Ε.Ι. διευ
κολύνεται η διακίνηση διδασκόντων από το εξωτερικό και
το εσωτερικό με την παροχή κινήτρων. Έτσι προβλέπονται
καλύτεροι όροι και αμοιβές για τους επισκέπτες καθηγητές.
Για την κάλυψη αναγκών και την καλύτερη αξιοποίηση του
ανθρώπινου δυναμικού των Α.Ε.Ι προβλέπονται κίνητρα πρόσθετες αμοιβές για τα μέλη Δ Ε.Π. πλήρους και
αποκλειστικής απασχόλησης, τα οποία ασκούν διδακτικό
έργο οε άλλο Τμήμα του ίδιου ή άλλου Α.Ε.Ι..
•Αντιμετωπίζεται το πρόβλημα των οδοιπορικών εξόδων
και της ημερήσιας αποζημίωσης στα μέλη Δ.Ε.Π. που
καλούνται να μετάσχουν στην εκλογή διδακτικού ή άλλου
προσωπικού ως μέλη εισηγητικών επιτροπών ή εκλεκτορικών σωμάτων, ή ως μέλη συμβουλευτικών ή εξεταστικών
επιτροπών.
•Παρέχονται κίνητρα στα μέλη Δ.Ε.Π. για την συμμετοχή
τους στο ερευνητικά προγράμματα.
Κεφάλαιο Α'
Διοικητική και Οικονομική Αυτοτέλεια
Άρθρο 1
Ενίσχυση της Διοικητικής και Οικονομικής Αυτοτέλειας
των Α.Ε.Ι.
Με τις διατάξεις του άρθρου 1 προτείνονται ρυθμίσεις
που αποδεσμεύουν τις οικονομικές λειτουργίες των πανε
πιστημίων από τον ασφυκτικό κρατικό έλεγχο και την
εξάρτησή τους από γραφειοκρατικές διαδικασίες. Μεταξύ
άλλων προβλέπονται:
-Η ενοποίηση των κωδικών στους προϋπολογισμούς των
Α.Ε.Ι..
-Η αναμόρφωση του τακτικού προϋπολογισμού του Α.Ε.Ι.
από τη Σύγκλητο του Ιδρύματος, χωρίς να χρειάζεται
έγκριση της κρατικής αρχής.
-Η παρέκκλιση από πς ισχύουσες διατάξεις περ! λογι
στικού των Ν.Π.Δ.Δ., περί εκτελέσεως δημοσίων έργων και
προμηθειών και αναθέσεως μελετών. Έτσι, η προμήθεια
μέσων που είναι απαραίτητα για τη διδασκαλία και την
έρευνα μπορεί να γίνει μέ πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό
μετά από πλήρως αιτιολογημένη απόφαση του Πρυτανικού
Συμβουλίου, και μάλιστα, για ποσά κάτω από 5 εκατομ. Δρχ.
δεν απαιτείται η διενέργεια διαγωνισμού.
-Μέτρα για την ταχύτερη εκκαθάριση και πληρωμή των
δαπανών. Ο αρμόδιος Πάρεδρος ή Επίτροπος του Ελε
γκτικού Συνεδρίου πρέπει να θεωρεί τα χρηματικά εντάλ
ματα. ελέγχοντας τη νομιμότητα των δαπανών, εντός τριών
εργάσιμων ημερών.
-Η εισαγωγή οικονομικών ρυθμίσεων που επιτρέπουν στα
Ιδρύματα να εκπληρώνουν την ευρύτερη κοινωνική, πολι
τιστική και αναπτυξιακή αποστολή τους καθώς και τη διεθνή
προβολή τους.
-Η Σύγκλητος μπορεί να συγκροτεί επιτροπές και

συμβούλια οι οποίες προηγουμένως απαιτούσαν υπουργική
απόφαση
-Αντικαθίσταται ο δικαστικός ως πρόεδρος του δμελούς
υπηρεσιακού συμβουλίου διοικητικού προσωπικού των Α.Ε.Ι.
από τον Πρύτανη ή τον Αντιπρύτανη ακαδημαϊκών υποθέ
σεων.
-Τα Πανεπιστήμια μπορούν να συνάπτουν συμβάσεις
έργου με φυσικά ή νομικό πρόσωπα για την κάλυψη αναγκών
καθαριότητας και φύλαξης των εγκαταστάσεών τους.
Κεφάλαιο Β
Οργάνωση και Διοίκηση των Α.Ε.Ι.
Άρθρα 2-4
Όργανα των Α.Ε.Ι. και αρμοδιότητές τους - Εκλογή
Πρυτανικών Αρχών και αρμοδιότητες Πρυτάνεως - Όρ
γανα του Τμήματος και αρμοδιότητές τους
Με πς ρυθμίσεις των άρθρων 2-4 επιχειρείται γενικά ο
εκσυγχρονισμός της διοίκησης και οργάνωσης των Α.Ε.Ι.,
ο συντονισμός των διοικητικών οργάνων και η ορθολογική
οργάνωσή τους, ώστε να λειτουργούν με άμεση και υψηλή
αποτελεσματικότητα
Ειδικότερα, με τα άρθρα 2 και 4 καθορίζονται ρητά οι
αρμοδιότητες της Συγκλήτου και της Γ.Σ. Τμήματος και οι
υπόλοιπες αφήνονται στο Πρυτανικό Συμβούλιο και στο
Διοικητικό Συμβούλιο του Τμήματος. Οι αρμοδιότητες της
Συγκλήτου αφορούν, όπως και αρμόζει στο πρώτο στην
τάξη όργανο του Ιδρύματος, θέματα μείζονος σημασίας και
θέματα σχετικά με τον προγραμμαπσμό και τη στρατηγική
της πορείας και της ανάπτυξης του Πανεπιστημίου καθώς
και με τον τακτικό απολογισμό των σχετικών δοαστηοιοτήτων.Το Πρυτανικό Συμβούλιο έχει την ευθύνη της
εκτέλεσης και την εποπτεία εφαρμογής των αποφάσεων
της Συγκλήτου, καθώς και την σε καθημερινή βάση εποπτεία
και ευθύνη για την εύρυθμη λειτουργία του Α.Ε.Ι. και την
τήρηση των Νόμων και του Εσωτερικού Κανονισμού Τέλος,
προβλέπεται η δυνατότητα έκδοσης Προεδρικού Διατάγμα
τος για την ανάθεση και άλλων αρμοδιοτήτων στη Σύγκλητο
και τη Γενική Συνέλευση του Τμήματος.
Με το άρθρο 3 ρυθμίζονται η εκλογή Πρυτανικών Αρχών
και οι αρμοδιότητες του Πρύτανη, ενώ με το άρθρο 4
ρυθμίζεται η εκλογή του Προέδρου του Τμήματος. Με πς
διατάξεις τους διαμορφώνεται ισόρροπη συμμετοχή όλων
των μελών της πανεπιστημιακής κεκνότητας στην εκλογή
των οργάνων διοίκησης με βάση την αντίστοιχη συμμετοχή,
που ισχύει σήμερα, για πς Γ ενικές Συνελεύσεις των
Τμημάτων και θεσπίζονται διαδικασίες που αποθαρρύνουν
την κομματικοποίηση κατά την εκλογή των οργάνων
διοίκησης.
Ειδικότερο:
• Η Σύγκλητος,το Πρυτανικό Συμβούλιο, η Γ.Σ. και το
Διοικητικό Συμβούλιο του Τμήματος λαμβάνουν ανππροσωπευτικότερη μορφή.
• Στη Σύγκλητο συμμετέχουν και οι Πρόεδροι των
Τμημάτων ενώ προβλέπεται και η εκπροσώπηση όλων των
βαθμιδών Δ.Ε.Π. .
• Στο Πρυτανικό Συμβούλιο συμμετέχει ο Προϊστάμενος
Γραμματείας και στο Διοικητικό Συμβούλιο ο Αναπληρωτής
Πρόεδρος του Τμήματος. Στο Πρυτανικό Συμβούλιο συμ
μετέχει χωρίς δικαίωμα ψήφου εκπρόσωπος του διοικητικού
προσωπικού όταν συζητούνται θέματα διοικητικού προσω
πικού.
• Αυξάνονται οι εκτελεστικές αρμοδιότητες του Πρύτανη,
ώστε με την παρέμβασή του να ξεπερνιούνται ορισμένα
λειτουργικά αδιέξοδα τα οποία οφείλονται στη μη εφαρμογή
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νόμου, αχ, την παράνομη παράλειψη συλλογικών
οργάνων να λάβουν αποφάσεις.
• Η εκλογή πρυτανικών αρχών γίνεται με ξεχωριστά
ψηφοδέλτια ένα γιο τον Πρύτανη και ένα για τους
Ανππρυτάνεις. Η ψηφοφορία είναι μυστική και διεξάγεται
ταυτόχρονα για τους υποψήφιους Πρυτάνεις και Ανηπρυτάνεις.
• Ο Πρύτανης και οι Ανππρυτάνεις εκλέγονται από το
σύνολο των εκλεκτορικών σωμάτων, που αναδεικνύουν τους
Προέδρους των Τμημάτων και επιπλέον εκπροσώπους του
διοικητικού προσωπικού.
• Ο Πρόεδρος του Τμήματος εκλέγεται από ειδικό σώμα
εκλεκτόρων, που απαρτίζεται από το σύνολο των μελών
Δ.Ε.Π. του Τμήματος, εκπροσώπους των φοιτητών Ισους
προς το 50%, και εκπροσώπους άλλων φορέων της
πανεπιστημιακής κοινότητας. Η συμμετοχή των φοιτητών
περιορίζεται σε 50% των μελών του Δ.Ε.Π., ώστε τα μέλη
Δ.Ε.Π. νο μην αποτελούν μειοψηφία στην εκλογή των
διοικητικών οργάνων.
too

Αρθρο 5
Εσωτερικός Κανονισμός
Με πς διατάξεις του άρθρου 5 ρυθμίζονται ζητήματα του
Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας.
Πόσο σημαντική είναι η θέσπιση και η τήρηση κανόνων
στη λειτουργία ενός πολυπρόσωπου και ιδιάζοντος, από τη
φύση του, εκπαιδευτικού ιδρύματος δεν χρειάζεται να
σχολιασθεί. Η ουσιαστική ανυπαρξία εσωτερικών κανονι
σμών έχει οδηγήσει τα Πανεπιστήμια, όπως έχει διαπιστω
θεί, σε δυσλειτουργίες και μερικές φορές σε αδιέξοδα. Ο
εσωτερικός κανονισμός δεν πρέπει να επαναλαμβάνει
ρυθμίσεις που περιέχονται στο νόμο. Πρέπει να ρυθμίζει
σύμφωνα με το νόμο ειδικότερα θέματα διοικητικής λει
τουργίας, που δεν ρυθμίζονται απ' αυτόν, με επιμέρους
ανάλυση ώστε να μην ανακύπτουν αμφισβητήσεις κατά την
εφαρμογή του.
Στις διατάξεις του άρθρου περιλαμβάνονται ζητήματα,
που πρέπει να ρυθμιστούν με τον εσωτερικό κανονισμό.
Ο εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας είναι υποχρεωτικός
για κάθε Α.Ε.Ι. Για το λόγο αυτόν καθορίζεται το τέλος
του ακαδημαϊκού έτους 1992-93 ως οριστική προθεσμία για
την κατάρτισή του Μετά την λήξη της προθεσμίας αυτής
η Πολιτεία δεν θα προωθεί προκηρύξεις θέσεων, διορι
σμούς, Π.Δ. και άλλες αποφάσεις ζωτικού ενδιαφέροντος
για τα Α.Ε.Ι. μέχρι να ανταποκριθούν σε αυτήν τη θεσμική
και συγχρόνως καίρια για την ομαλή λειτουργία τους
υποχρέωση.
Κεφάλαιο Γ
Διδακτικό - Ερευνητικό Προσωπικό
Άρθρο 6
Προγραμματισμός, προκήρυξη, εκλογή και πλήρωση
θέσεων μελών Δ.Ε.Π.
Με το άρθρο 6, το οποίο αποτελεί ενοποίηση και
κωδικοποίηση όλων των κατεσπαρμένων διαφόρων διατά
ξεων, που ρυθμίζουν σχετικά ζητήματα και με αυτό τον
τρόπο διευκολύνεται η εφαρμογή του, ρυθμίζεται γενικώς
το θέμα του προγραμματισμού της προκήρυξης της εκλογής
και του διορισμού των μελών Δ.Ε.Π..
Κατ' αρχήν, εισάγεται για πρώτη φορά το σύστημα του
τετραετούς προγραμματισμού, το οποίο αποσκοπεί στην
αντιμετώπιση του σημαντικού τούτου ζητήματος κατά τρόπο

ορθολογικό και με γνώμονα τις πραγματικές κατά τη
διάρκεια της 4ετιας ανάγκες στο σύνολο του Α.Ε.Ι. και όχι
ευκαιριακό και αποσπασματικά, όπως γινόταν μέχρι τώρα
0 προγραμματισμός είναι ευέλικτος. Έτσι μπορεί να
τροποποιηθεί ως προς το γνωστικό αντικείμενο για την
κάλυψη εξαιρετικών και ειδικών αναγκών και οι θέσεις που
κενώνονται από απρόβλεπτους λόγους επαναπροκηρύσσονται Επίσης σε περίπτωση που προκηρυχθείσα θέση
καταλαμβάνεται από μέλος Δ.Ε.Π. του ίδιου Τομέα, η θέση
που κατείχε προκηρύσσεται όπως και οι θέσεις των
λεκτόρων που κενώνονται λόγω αρνητικής κρίσης επαναπροκηρόσσονται Σημειώνεται ότι το Υπουργείο Παιδείας
περιορίζεται μόνο στον καθορισμό των θέσεων που πρό
κειται να προκηρυχθούν ενώ ο καθορισμός κατά Τομέα,
Τ μήμα, βαθμίδα και γνωστικό αντικείμενο των θέσεων
καθορίζεται αποκλειστικώς από τα πανεπιστημιακά όργανα.
Στη συνέχεια περιγράφεται η διαδικασία της κατάρτισης
του προγρόίμματος καθώς και της προκήρυξης και εκλογής
των μελών Δ.Ε.Π. .
Μόνιμοι είναι οι καθηγητές και οι αναπληρωτές καθηγητές
ενώ οι λέκτορες και οι επίκουροι καθηγητές εκλέγονται με
τριετή θητεία, η οποία μπορεί να ανανεώνεται για μία μόνον
τετραετία, στο τέλος της οποίας οι μεν λέκτορες μπορεί
να ζητήσουν την εξέλιξή τους στην επόμενη βαθμίδα, οι
δε επίκουροι καθηγητές τη μονιμότητα τους. Όλες οι
κρίσεις εκλογής και εξέλιξης γίνονται με ανοικτή διαδικασία,
ενώ η επιλογή των μελών της εισηγητικής επιτροπής παύει
να γίνεται από τη Γενική Συνέλευση του Τμήματος και
γίνεται πλέον από το οικείο εκλεκτορικό σώμα, το οποίο
λόγω της ειδικής σύνθεσής του κρίνεται ότι έχει την
ικανότητα να προβαίνει στην επιλογή των καταλληλότερων.
Αναμορφώνεται η σύνθεση των εκλεκτορικών σωμάτων
σε τρόπο ώστε να δίνεται προτεραιότητα στα μέλη του
ίδιου γνωστικού αντικειμένου με την υπό πλήρωση θέση και
αντικειμενικότερη επιλογή στην περίπτωση συμπλήρωσης.
Αξίζει να σημειωθεί ότι το γνωστικό αντικείμενο κατά την
προκήρυξη των θέσεων διευρύνεται ώστε να περιλαμβάνει
ένα πλήρη κλάδο της οικείος επιστήμης με εύρος τουλά
χιστον ενός εξαμηνιαίου μαθήματος ή μιας αναγνωρισμένης
ειδικότητας για να αποφεύγεται η εξ ειδικευμένη προκήρυξη,
που είχε δημιουργήσει συζητήσεις ότι μερικές φορές
περιελάμβανε τη φωτογραφία του υποψηφίου.
Επειδή παρατηρήθηκε καθυστέρηση στις διαδικασίες ε
ξέλιξης των μελών Δ.Ε.Π. από την απροθυμία των εκλε
κτόρων να προσέρχονται στις συνεδριάσεις καθερώνεται
ρητώς η υποχρέωσή τους να προσέρχονται και μετέχουν
στις διαδικασίες εκλογής και μάλιστα με την εισαγωγή
σοβαρών κυρώσεων. Τα μέλη Δ.Ε.Π. πρέπει να αναλάβουν
πς ευθύνες τους και να μετέχουν ενεργώς στη διαδικασία
εκλογής ώστε να προσέρχονται και να κρίνουν με βάση
την επιστημονική τους κατάρτιση του υποψηφίους, τους
οποίους αν δεν κρίνουν ικανούς να τους καταψηφίζουν
ρητώς κα όχι να ματαιώνουν τη διαδικασία εκλογής με τη
μέθοδο της αποχής. Εισάγεται δε, για την περίπτωση
απροθυμίας, δυνατότητα εκλογής με μειωμένη απαρτία και
πλειοψηφία, ώστε να μη ματαιώνοντα από το λόγο αυτό
οι προκηρυσσόμενες εκλογές μελών Δ.Ε.Π..
Μετά την νομολογία του Συμβουλίου Επικρατείας, κατά
την οποία κρίθηκε αντισυνταγματικός ο έλεγχος νομιμότη
τας της εκλογής μελών Δ.Ε.Π. μόνον από τον Πρύτανη
του οικείου Α.Ε.Ι., επανέρχεται ο έλεγχος της νομιμότητας
στον Υπουργό Παιδείας ο οποίος όμως είναι υποχρεωμένος
να αποφαίνεται μέσα σε ορισμένη προθεσμία μετά την
παρέλευση της οποίας ισχυροποιείται και δημοσιεύεται στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η σχετική πράξη του Πρύτανη.
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'Αρθρο 7
Μεταβατικές ρυθμίσεις για το μέλη Δ Ε.Π.
Με το άρθρο 7 ρυθμίζονται οι περιπτώσεις των ήδη
υπηρετούνταιν μελών Δ.Ε.Π. . Με αυτό τον τρόπο επιτυγ
χάνεται η ομαλή μετάβαση στο νέο σύστημα Ειδικότερο
προβλέπεται για τους μόνιμους μεν η δυνατότητα νο
ζητήσουν την εξέλιξη τους μία φορά στην επόμενη βαθμίδα
και σε περίπτωση αρνητικής κρίσης άλλη μί° Φορά μέσο
σε τακτές προθεσμίες ώστε νο μην διαιωνίζεται η υπάρχουσα κατάσταση και νιο τους επί θητεία επίκουρους
καθηγητές και λέκτορες η δυνατότητα vc ζητήσουν είτε
την υπαγωγή τους στο νέο καθεστώς είτε τη διατήρηση
του υπάρχοντος αλλά μόνον για την επόμενη βαθμίδα. Οι
διαδικασίες αυτές της εξέλιξης για το ήδη υπηρετούντο
μέλη Δ.Ε.Π. γίνονται εκτός προγραμματισμού και σύμφωνα
με τις ισχύουαες διατάξεις.
'Αρθρο 8
Ένταξη μελών Δ.Ε.Π. σε κατηγορίες
Με το άρθρο 6 αποσκοπείται η εκκαθάριση της υπάρχουσας κατάστασης, που παρατηρείται σχετικά με την
εξωπανεπιστημιακη απασχόληση των μελών Δ.Ε.Π., όπου
τα μέλη αυτά είναι δυνατόν αδιακρίτως και χωρίς κανένα
περιορισμό να ασκούν οποιαδήποτε παράλληλη επαγγελ
ματική δραστηριότητα. Με την εισαγόμενη ρύθμιση, όσο
από τα μέλη αυτά επιθυμούν να διατηρούν και παράλληλα
εξωπανεπιστημιακη απασχόληση, την συμβατότητα της
οποίας με την πανεπιστημιακή καθηγητική ιδιότητα και τις
προϋποθέσεις κα όρους για την επιλογή της οποίας θα
ορίσει προεδρικά διάταγμα, που θα εκδοθε! μέσα σε
ορισμένη προθεσμία, έχουν λιγότερο δικαιώματα ως προς
την εκλογή τους στα όργανα διοικήσεως του Α.Ε.ί. και
μικρότερες αποδοχές από τους ομοιόβαθμους συναδέλφους
τους με πλήρη και αποκλειστική απασχόληση. Εξάλλου
παρέχονται κίνητρα προσέλκυσης ικανών επιστημόνων, οι
οποία θα απασχολούνται αποκλειστικώς με τα διδακτικά
και ερευνητικά τους καθήκοντα.
Παραλλήλως και ειδικώς για τα Α.Ε.Ι. τα οποία έχουν την
έδρα τους εκτός των Νομών Αττικής και Θεσοαλονίκης,
προβλέπεται η εισαγωγή της κατηγορίας των μελών Δ.Ε.Π.
με μερική απασχόληση. Τούτο δε για να μη στερηθούν τα
περιφερειακά αυτά πανεπιστημιακά ιδρύματα των υπηρεσιών
ικανών επιστημόνων, οι οποίοι, λόγω της υποχρέωσής τους
να εγκατασταθούν στην περιφέρεια δεν εκδηλώνουν εν
διαφέρον για τις προκηρυσσόμενες θέσεις. Το προσωπικό
αυτό έχει μειωμένες υποχρεώσεις έναντι των συναδέλφων
του και αντιστοίχως μειωμένα δικαιώματα και αποδοχές.
Δεν έχει το δικαίωμα να εκλέγει και να εκλέγεται στα
συνολικά όργανα διοίκησης και οι αποδοχές του ανέρχονται
στο μισό περίπου των αποδοχών των μελών Δ.Ε.Π. με
πλήρη και αποκλειστική απασχόληση.
Για να μη θιγεί δε η υπηρεσιακή κατάσταση όσων
υπηρετούν ήδη στα Α.Ε.Ι. αυτά, δόθηκε δυνατότητα σε
τούτους να επιλέξουν την κατηγορία στην οποία επιθυμούν
να ανήκουν από 1 ίανουαρίου 1994.
Κεφάλαιο Δ'
Προπτυχιακές Σπουδές
'Αρθρο S
Ρύθμιση θεμάτων προπτυχιακών σπουδών
-Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού προβλέπεται ότι τα
προγράμματα σπουδών, για τους φοιτητές, που θα εισόγονται cn6 το ά*οδτγ·'·νό - ■· η 1995-1994 και μετά,

διαμορφώνονται σε δύο κύκλους.
* Η διάρκεια του πρώτου κύκλου είναι (α) τέσσερα
εξάμηνα στα Τμήματα τα οποία, για να χορηγήσουν πτυχίο,
απαιτούν φοίτηση οκτώ εξαμήνων, και (β) μπορεί με
απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος να φτάσει
τα έξι εξάμηνα στο Τμήματα, το οποία, για να χορηγήσουν'
πτυχίο, απαιτούν φοίτηση περισσότερων των οκτώ εξαμή
νων.
* Ο πρώτος κύκλος περιλαμβάνει μαθήματα που προσφέ
ρουν τις βάσεις της επιστήμης ή έχουν εισαγωγικό κυρίως
χαρακτήρα
* Ο φοιτητής, για να παρακολουθήσει μάθημα του
δεύτερου κύκλου σπουδών, θο πρέπει να έχει πετύχει σε
όλα τα μαθήματα του πρώτου κύκλου σπουδών. Αν στο
τέλος του πρώτου κύκλου ο φοιτητής έχει αποτύχει σε ένα
μόθημα, όταν ο κύκλος είναι τεσσάρων εξαμήνων, ή σε δύο
μαθήματα, όταν ο κύκλος είναι περισσοτέρων εξαμήνων,
μπορεί να παρακολουθήσει μαθήματα των δύο πρώτων
εξαμήνων του δευτέρου κύκλου, αλλά δεν μπορεί να
εξετασθε! σε αυτά προτού περααει στις εξετάσεις των
μαθημάτων που χρωστά από τον πρώτο κύκλο. Αυτά το
μέτρο δεν καταργεί την αρχή των δύο κύκλων, αλλά
αποτελεί κίνητρο για τον καλό αλλά ατυχήσαντα φοιτητή
προκειμένου να μη χύσει έτος σπουδών.
-Η κατανομή των εξαμηνιαίων μαθημάτων στα εξάμηνα
κάθε κύκλου είναι ενδεικτική και προβλέπεται ότι κατά την
περίοδο ίανουαρίου - Φεβρουάριου, πλην των μαθημάτων
των χειμερινών εξάμηνων εξετάζονται και τα μαθήματα του
τελευταίου εαρινού εξαμήνου και των δύο κύκλων σπουδών.
-Αν φοιτητής αποτύχει τουλάχιστον τέσσερις φορές σε
εξετάσεις ενός μαθήματος μπορεί να ζητήσει την έγκριση
του Διοικητικού Συμβουλίου του Τμήματος γιο να εξεταστεί
από τριμελή Εξεταστική Επιτροπή.
-Μετά την πάροδο του χρονικού διαστήματος που
προβλέπεται ως ελάχιστη διάρκεια των προπτυχιακών
σπουδών ενός Τμήματος, προσαυξσνομένου κατά δύο (2)
χρόνια, δεν χορηγούνται οι προβλεπόμενες πόσης φύοεως
παροχές προς τους φοιτητές (σίτιση, στέγαση, δωρεάν
συγγράμματα, δάνεια, υποτροφίες κ.ά.)
-Οι ρυθμίσεις που προβλέπονται από το άρθρο 9 δεν
ισχύουν γι' αυτούς που ήδη φοιτούν και για τους οποίους
εφαρμόζονται οι ισχύουσες μέχρι σήμερα ρυθμίσεις.
Κεφάλαιο Ε
Μεταπτυχιακές Σπουδές
Αρθρο 10
Γενικές Αρχές
Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού ειοάγονται οι γενικές
ρυθμίσεις που διέπουν την ανάπτυξη των μεταπτυχιακών
σπουδών
Άρθρα 11
Διάρθρωση - Έγκριση Π.Μ.Σ.
Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού ρυθμίζονται θέματα
σχετικά με τη διάρθρωση και την έγκριση των Π.Μ.Σ.
Ειδικότερα προβλέπονται η διαδικασία κατάρτισης και
έγκρισής τους, η ελάχιστη διάρκεια σπουδών και τα είδη
μεταπτυχιακών τίτλων. Τα Π.Μ.Σ. οδηγούν σε διδακτορικά
δίπλωμα, προβλέπεται Ομως και υποχρεωτική ενδιάμεση
απονομή μεταπτυχιακού1 διπλώματος ειδίκευσης.
Συγκεκριμένα:
- Tc Π.Μ.Σ. καταρτίζονται από τη Γενική Συνέλευση του
Τμήματος με Ειδική Σύνθεση (Γ.Σ.Ε.Σ.) και εγκρίνονται από
τη Σύγκλητο του οικείου Α.Ε.Ι., η οποία τα εξετάζει
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ΕΓβσταμένως και με αυστηρότητα για να επιτευχθεί υψηλό
επίπεδο σπουδών, σύμφωνα με ορ«*ιένα σταθερά κριτήρια.
- Η τελική έγκριση του Π.Μ.Σ. δίδεται από το Υπουργείο
Παιδείας, το οποίο ασκεί ουσιαστικό έλεγχο μόνο στα
στοιχείο που αφορούν το οικονομικό τμήμα του Προγράμ
ματος Μεταπτυχιακών Σπουδών.
- Το Υπουργείο Παιδείας χρηματοδοτεί κατά προτεραιό
τητα Π.Μ.Σ. που εντάσσονται στο πλαίσιο προτεραιοτήτων
και προδιαγραφών, που καθορίζονται με αποφάσεις του
Υπουργού Παιδείας μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου κάθε
δεύτερου έτους. Τα δύο πρώτα χρόνια εφαρμογής οι
αποφάσεις του Υπουργού εκδίδονται κάθε χρόνο.
Αρθρο 12
Οργάνωση - Λειτουργία Π.Μ.Σ.
ν

Με το άρθρο 12 προβλέπονται τα αρμόδια 'Οργανα για
τα Π.Μ.Σ. και η συγκρότησή τους, ο τρόπος επιλογής των
υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών, η σύνθεση της Εξε
ταστικής Επιτροπής, εκείνοι οι οποίοι μπορούν να αναλά
βουν μεταπτυχιακή διδασκαλία, κ.ά.
Ειδικότερα:
* Η Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών του Α.Ε.Ι., η οποία
συγκροτείται με απόφαση της Συγκλήτου και είναι αρμόδια
κυρίως για τον συντονισμό των μεταπτυχιακών και ερευ
νητικών προγραμμάτων.
* Η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνδεσης (Γ.Σ.Ε.Σ.) η
οποία έχει την ευθύνη της κατάρτισης κάθε Π.Μ.Σ., του
ορισμού της Συμβουλευτικής Επιτροπής, των Εξεταστικών
Επιτροπών για την έγκριση διδακτορικής διατριβής ή για
τη χορήγηση μεταπτυχιακού διπλώματος και της συγκρό
τησης των Ειδικών Επιτροπών Επιλογής ή εξέτασης των
υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών.
* Η Συντονιστική Επιτροπή του Π.Μ.Σ., η οποία ορίζεται
από τη Γ.Σ.Ε.Σ. του οικείου Τμήματος, και είναι αρμόδια
για την παρακολούθηση και το συντονισμό του Π.Μ.Σ..
* Με απόφαση της Συγκλήτου και εισήγηση της Γ.Σ, του
αντίστοιχου Τμήματος μπορεί να προβλέπεται η καταβολή
διδάκτρων στους μεταπτυχιακούς φοιτητές.
* Στους φοιτητές των Π.Μ.Σ. παρέχονται υποτροφίες και
δάνεια, όπως περιγράφονται στο κεφάλαιο περί φοιτητικής
μέριμνας.
Άρθρο 13
Διδακτορική Διατριβή
Με το άρθρο 13 ρυθμίζεται η διαδικασία που διέπει την
εκπόνηση διδακτορικής διατριβής σε Τμήματα στα οποία
δεν λειτουργούν οργανωμένα Π.Μ.Σ..
Για όσους έχουν αρχίσει τη διαδικασία της διατριβής
ισχύουν οι παλιές διατάξεις, οι οποίες όμως εναρμονίζονται
όπου αυτό θεωρείται απαραίτητο, όπως στην εξεταστική
επιτροπή, στη χρονική διάρκεια κ.α.
Άρθρο 14
Μεταβατικές ρυθμίσεις στις μεταπτυχιακές σπουδές
Με το άρθρο αυτό ρυθμίζονται κυρίως θέματο που
αφορούν σε Τμήματα Μεταπτυχιακών Σπουδών, ή Προ
γράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών που λειτουργούν κατά
τη δημοσίευση του παρόντος νόμου. Αυτά συνεχίζουν να
λειτουργούν με τις διατάξεις από τις οποίες διέπεται το
καθένα και δέχονται για τελευταία φορά μεταπτυχιακούς
φοιτητές το ακαδημαϊκό έτος 1992-93, οφείλουν δε να
υποβάλουν πρόταση προσαρμογής του προγράμματος στις
διατάξεις του παρόντος νόμου.

Κεφάλαιο ΣΤ
Πανεπιστημιακή Έρευνα
Αρθρα 15-21
Γενικές διατάξεις - Πρόγραμμα Ερευνών - Ερευνητικά
Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα - Διαπανεπιστημιακό Συμβού
λιο Έρευνας - Υπηρεσία Μεταπτυχιακών Σπουδών και
Ερευνας - Κίνητρα χρηματοδότησης - Ειδικός Λογαρια
σμός Έρευνας
Με τα άρθρα αυτά αποσκοπείται η ενίσχυση της έρευνας
στα πανεπιστήμια και συγκεκριμένα περιλαμβάνονται οι
παρακάτω ρυθμίσεις:
• θεσμοθετείται ‘Πρόγραμμα Ερευνών" (Π.Ε.) του Υπουρ
γείου Παιδείας το οποίο περιλαμβάνει ερευνητικά προγράμ
ματα, που καλύπτουν συγκεκριμένους τομείς της επιστήμης
και της τεχνολογίας και έχουν σαφώς διατυπωμένους
στόχους.
Τα προγράμματα αυτά προκηρύσσονται και χρηματοδο
τούνται από το Υπουργείο Παιδείας και εκτελούνται από
μέλη Δ.Ε.Π. των Α.Ε.1. ή από μέλη των Ερευνητικών
Πανεπιστημιακών Ινστιτούτων. Κατά την εκτέλεση μπορούν
να συνεργαστούν μεταξύ τους ή με μέλη Ερευνητικών
Κέντρων της ημεδαπής και της αλλοδαπής, με φορείς του
δημόσιου τομέα, με ν.π.ι,δ., με μονάδες παραγωγής ή και
με φυσικά πρόσωπα.
• Θεσμοθετείται η ίδρυση Ερευνητικών Πανεπιστημιακών
Ινστιτούτων* (Ε.Π.Ι.) με πρωτοβουλία των Α.Ε.Ι και με
ευέλικτες διαδικασίες. Τα Ινστιτούτα αυτά ιδρύονται ως
ν.π.ι.δ. ώστε να εξασφαλίζεται η αποτελεσματική λειτουργία
τους με διοικητική και οικονομική αυτονομία εν ανπθέσει
με τα Ακαδημαϊκά Ινστιτούτα.
Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα τα οποία έχουν
ως αντικείμενο έρευνας μια καθορισμένη περιοχή της
επιστήμης ή της τεχνολογίας μπορούν να ιδρύονται και να
λειτουργούν με τη συνεργασίο ενός ή περισσοτέρων
Τμημάτων του αυτού ή και άλλων Α.Ε.Ι., μπορούν δε vc
συμμετέχουν και άλλοι φορείς από το δημόσιο ή ιδιωτικό
τομέα. Το Υπουργείο Παιδείας μπορεί να χρηματοδοτεί κατά
προτεραιότητα την ίδρυση και λειτουργία Ε.Π.Ι. τα οποία
εμπίπτουν σε συγκεκριμένες περιοχές της επιστήμης ή της
τεχνολογίας.
Προβλέπονται μεταβατικές διατάξεις προσαρμογής των
Ακαδημαϊκών Ινστιτούτων στις νέες ρυθμίσεις.
• Συνιστάται στο Υπουργείο Παιδείας 'Διαπανεπιστημιακό
Συμβούλιο Έρευνας' (Δ.Σ.Ε.), το οποίο εισηγείται το
‘Πρόγραμμα Ερευνών" του Υπουργείου Παιδείας και γνωμοδοτεί για την ίδρυση 'Ερευνητικών Πανεπιστημιακών
Ινστιτούτων', καθώς και για όλα τα θέματα έρευνας της
αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας.
Το Δ.Σ.Ε. είναι εννεαμελές (9) και τα πέντε (5) μέλη του
επιστήμονες ερευνητές, προτείνονται από το σύνολο των
Πρυτάνεων.
• Συνιστάται στο Υπουργείο Παιδείας Υπηρεσία Μετα
πτυχιακών Σπουδών και Έρευνας.
• Δίδονται κίνητρα σας επιχειρήσεις που χρηματοδοτούν
την έρευνα που διεξάγεται στα Πανεπιστήμια.
Κεφάλαιο Ζ
Φοιτητική Μέριμνα
Αρθρο 22
Δωρεάν παροχή διδακτικών βιβλίων και βοηθημάτων
Με το άρθρο αυτό αλλάζει το κριτήριο διάθεσης των
συγγραμμάτων στους φοιτητές και ρυθμίζεται το θέμα κατά
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τρόπο ανάλογο εκείνου με τον οποίο υπολογίζεται το
δικαίωμα σίτισης
Από το 1993-94 οι φοιτητές θο δικαιούνται δωρεάν
συγγράμματα ανάλογα με το δηλούμενο εισόδημο της
οικογένειας όπως αυτό προκύπτει από το εκκαθαριστικό
σημείωμα της φορολογικής αρχής. Δωρεάν παροχής διδα
κτικών βιβλίων ή άλλων βοηθημάτων δικαιούνται σε κάθε
περίπτωση και ανεξαρτήτως του ύψους του οικογενειακού
εισοδήματος οι φοιτητές, τέκνα πολυτέκνων οικογενειών,
καθώς και οι φοιτητές τέκνα ελλήνων εργαζομένων στην
αλλοδαπή. Με τις διατάξεις του άρθρου καθορίζονται τα
όρια του εισοδήματος κάτω των οποίων ο φοιτητής
δικαιούται να πάρει συγγράμματα δωρεάν. Αυτά τα όρια
είναι διαφορετικά για μισθωτούς και μη μισθωτούς, και
εξαρτώνται από τον αριθμό των τέκνων και από τον αριθμό
των σπουδαζόν.ων τέκνων. Κατ' αυτόν τον τρόπο, το 55%
περίπου των φοιτητών θα παίρνει τα συγγράμματα δωρεάν.
Τα όρια μπορούν να αναπροσαρμόζονται με απόφαση των
Υπουργών Παιδείας και Οικονομικών.
Με τη ρύθμιση αυτήν υπολογίζεται ότι από το 1993-94
θα εξοικονομηθεί ένα ποσό της τάξεως του 1,6 δισ. δρχ.
κατ έτος, το οποίο θα δαπανηθεί για την κατασκευή και
διαμόρφωση νέων σύγχρονων βιβλιοθηκών.
Αρθρο 23
Σύστημα Υποτροφιών και Δανείων
Με το άρθρο αυτό καθιερώνεται ουσιαστικό πλέγμα
υποτροφιών και δανείων, το οποίο ανταμείβει την προσπά
θεια κσ ταυτόχρονα βοηθέ! τους οικονομικά ασθενέστερους
φοιτητές. Ειδικότερα οι διατάξεις του περιλαμβάνουν
ρυθμίσεις για πς υποτροφίες επίδοσης και τις υποτροφίες
και τα δάνεια ενίσχυσης.
Στο άρθρο αυτό αναφέρεται τόσο ο αριθμός των
υποτροφιών και των υποτροφιών και δανείων ενίσχυσης
που θα χορηγούνται κατέτος όσο και το ύψος τους.
Τα παραπάνω μεγέθη μπορούν να αυξάνονται με κοινές
αποφάσεις των Υπουργών Οικονομικών και Εθνικής Παι
δείας και θρησκευμάτων.
Κεφάλαιο Η'
'Αρθρο 24
Αξιολόγηση του έργου των Α.Ε.Ι.
Με πς ρυθμίσεις του άρθρου αυτού θεσμοθετείται η
αξιολόγηση των Α.Ε.Ι. της χώρας κατά Τμήματα και στο
σύνολό τους, η οποία καλύπτει το εππελούμενο ο αυτά
εκπαιδευτικό, ερευνητικό και διοικητικό έργο, τόσο συνολικά
όσο και επιμέρους. Για την αξιολόγηση λαμβάνεται υπόψη
και ο προγραμμαπσμός του Α.Ε.Ι.. Το αποτέλεσμα της
αξιολόγησης των Α.Ε.Ι. λαμβάνεται υπόψη από την Πολιτεία
για την κατανομή στα Α.Ε.Ι. ειδικής χρηματοδότησης, η
οποία είναι πέραν της παγίας.
Με πς επιμέρους διατάξεις του άρθρου αυτού προβλέπονται και τα εξής:
- Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας συγκροτείται
Επιτροπή Αξιολόγησης του Έργου (Ε.Α.Ε.) των Α.Ε.Ι. που
αποτελείται από 9 μέλη από τα οποία τα πέντε μέλη
υποδεικνύονται από τους Πρυτάνεις και τους Προέδρους
Διοικουσών Επιτροπών των Α.Ε.Ι.. Η θητεία της Ε.Α.Ε. είναι
τετραετής.
- Με αποφάσεις του Υπουργού Παιδείας και εισήγηση
της Ε.Α.Ε. συγκροτούνται επιτροπές αδικών για τη μελέτη
κριτηρίων αξιολόγησης και δεικτών απόδοσης και την
υποβολή σχετικών ασηγήσεων στην Επιτροπή Αξιολόγησης

του Έργου των Α.Ε.Ι..
- Με π.δ., μετά από σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής
Αξιολόγησης, καθορίζονται τα κριτήρια της αξιολόγησης, οι
δείκτες απόδοσης, η διαδικασία της αξιολόγησης, ο αξιολογητέος χρόνος και ο τρόπος κατανομής της ειδικής
χρηματοδότησης
Κεφάλαιο θ
Αρθρο 25
Διακίνηση φοιτητών
Με πς ρυθμίσεις του άρθρου αυτού καθιερώνεται ο
θεσμός του φιλοξενούμενου φοιτητή για όσο χρόνο διαρκεί
η φοίτησή του στο Α.Ε.Ι. υποδοχής, ο οποίος έχει όλες
πς υποχρεώσας και τα δικαιώματα που έχουν οι φοιτητές
του ιδρύματος υποδοχής. Επίσης ρυθμίζεται η αναγνώριση
των μαθημάτων, που οι έλληνες φοιτητές παρακολούθησαν
στα Α.Ε.Ι. υποδοχής, εφόσον τα μαθήματα αυτά περιλαμ
βάνονται σε πρόγραμμα συνεργασίας.
Άρθρο 26
Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας
Με το άρθρο αυτό ιδρύεται Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας
υπό μορφή ν.π.ι.δ. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και υπό
την εποπτεία του Υπουργείου Παιδείας.
Σκοπος της λειτουργίας του 'Κέντρου Ελληνικής Γλώσ
σας' θο είναι η μέσω της διδασκαλίας της ελληνικής
γλώσσας τόνωση της εθνικής ταυτότητας των Ελλήνων
της διασποράς, η οργάνωση της διδασκαλίας της σε
αλλοδαπούς ενηλίκους του εξωτερικού και του εσωτερικού,
η στήριξη των διδασκόντων την ελληνική γλώσσα στο
εξωτερικό και το εσωτερικό, η παραγωγή διδακτικού υλικού
και ό,π άλλο συντελεί στην προβολή και διάδοση της
ελληνικής γλώσσας γενικότερα.
Κεφάλαιο I
Άρθρο 27
Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο
Με πς ρυθμίσεις του άρθρου αυτού:
- Ιδρύεται Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (Ε.Α.Π.), ως
αυτοτελές ν.π.δ.δ..
- Το Ε.Α.Π. λειτουργεί με Περιφερειακά Κέντρα, που
ιδρύονται στα πλαίσια των ήδη υφισταμένων Α.Ε.Ι. ή και
εκτός αυτών.
-Όργανα διοίκησης του Ε.Α.Π.:
* Το Ακαδημαϊκό Συμβούλιο, που απαρτίζεται από τους
Πρυτάνεις όλων των Α.Ε.Ι. και εκπροσώπους κοινωνικών
και παραγωγικών φορέων.
• Το Διοικητικό Συμβούλιο, στο οποίο συμμετέχουν
τεχνοκράτες με ειδικές γνώσεις και σχετική εμπειρία.
- Το Ε.Α.Π. οργανώνει:
* Επιμορφωτικά προγράμματα και προγράμματα επαγγελ
ματικής κατάρπσης και εκπαίδευσης ή μετεκπαίδευσης, που
οδηγούν σε πιστοποιητικά παρακολούθησης ή σε επαγγελ
ματικούς τίτλους σπουδών.
• Εκπαιδευτικά προγράμματα που οδηγούν υπό ορισμένες
προϋποθέσεις σε ακαδημαϊκούς τίτλους σπουδών.
- Το Ε.Α.Π. συνεργάζεται με αντίστοιχα Α.Ε.Ι. του
εξωτερικού και συμμετέχει σε διεθνείς ενώσεις τέτοιων
ιδρυμάτων.
- Με π.δ. ρυθμίζετε κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την
οργάνωση και λειτουργία του Ανοικτού Πανεπιστημίου.
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Κεφάλαιο ΙΑ
Διάφορες Διατάξεις
Αρθρο 28
Με τις διατάξεις αυτού του άρθρου ρυθμίζονται θέματα
σχετικά με:
- Τη σειρά προτεραιότητας των βαθμιδών Δ.Ε.Γί. που
έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν υποψηφιότητα για την
εκλογή στα διάφορα αξιώματα των διοικητικών οργάνων.
- Την άδεια Επισκεπτών Καθηγητών και την αμοιβή τους.
- Την πρόσθετη αμοιβή μέλους Δ.Ε.Π., που ασκεί
διδακτικό έργο σε άλλο Τμήμα του Ιδιου Α.Ε.Ι..
- Τις αποδοχές των μελών Ε.Ε.Π.
- Την άρνηση διδασκόντων να διεξαγάγουν εξετάσεις ή
να ελέγξουν τις γνώσεις των εκπαιδευόμενων ή να
καταθέσουν βαθμολογία.
- Την πρόσληψη μεταπτυχιακών φοιτητών με ωριαίο
αντιμισθία.
- Την αποζημίωση μελών Δ.Ε.Π., που μετέχουν οε
εισηγητικές επιτροπές, εκλεκτορικά σώματα, συμβουλευτι
κές ή εξεταστικές επιτροπές.
- Την αποζημίωση Πρυτάνεων, Αντιπρυτάνεων, Προέδρων
και Αντιπροέδρων Διοικουσών Επιτροπών Α.Ε.Ι., Κοσμητό
ρων Σχολών και Προέδρων Τμημάτων.
- Τη χορήγηση αδείας σε μέλος Δ Ε.Π. να διορισθεΐ ή
να διατηρήσει δεύτερη θέση στο δημόσιο τομέα.
- Κίνητρα στα μέλη Δ.Ε.Π. να μετέχουν σε ερευνητικό
προγράμματα.
- Την Ίδρυση 'Τμήματος Αξιολόγησης' στο Παιδαγωγικό
Ινστιτούτο.
- Τη δυνατότητα ίδρυσης ν.π.δ.δ. ή ν.π.ι.δ. για την
αξιοποίηση και διαχείριση της περιουσίας της Ακαδημίας
Αθηνών.
Αρθρο 29
Καταργούμενες διατάξεις
Στο άοθρο αυτό μνημονεύονται διατάξεις, που καταργούνται με την επιψήφιση του παρόντος νομοσχεδίου.
Αρθρο 30
Ισχύς του νόμου
Με τις διατάξεις αυτού του άρθρου καθορίζεται η έναρξη
ισχύος του παρόντος νόμου.
Αθήνα, 18 Αύγουστού 1992
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Σωτήριος Κούβελας
Στέφανος Μόνος
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Γεώργιος Σουφλιάς
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΝΟΜΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Συνεδρίαση αριθμός 99 της 13 Αυγούστου 1992, ώρα 4.30
μμ
Συνεδρίασε το τμήμα Β της Κεντρικής Νομοπαρασκευα
στικής Επιτροπής και παρευρέθηκαν οι Α. φαρμάκης,
σύμβουλος επικράτειας, Κ. Τράκας, σύμβουλος Ε.Σ. (ειση
γητής), Ν. Κεραμεύς και Γ. Καλλιμόπουλος, καθηγητές
πανεπιστημίου, Α. Κομισόπουλος, νομικός σύμβουλος του
Κράτους, X. Γεωργακόπουλος, πρόεδρος εφετών, Ν.

Σακελλαρίου, πάρεόρος ΣτΕ και X. Κότσιφας, εφέτης Δ.Δ.
και επεξεργάστηκε σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εθνικής
Παιδείας και θρησκευμάτων με τίτλο 'Εκσυγχρονισμός της
Ανώτατης Εκπαίδευσης'.
Γραμματέας ο Σ. Κοταώνης.
Παρευρέθηκε επίσης ο εκπρόσωπος του Υπουργού Α.
Βουδούρης
Η επιτροπή επεξεργάστηκε το σχέδιο νόμου και διετύπωσε τις εξής παρατηρήσεις.
Α' Γενικές Παρατηρήσεις
1. Το νομοσχέδιο πρέπει να υπογραφεί από όλους τους
υπουργούς που είναι αρμόδιοι κατά τις διατάξεις του.
2. Όπου α ναΦέρονται περισσότεροι υπουργοί vc τίθενται
με την καθιερωμένη σειρά.
3. Όπου αναφέρονται νόμοι, διατάγματα και αποφάσεις
να τίθενται σε παρένθεση, κατά την πρώτη μνεία, ο αριθμός
του φύλλου της Εφ. Κυβ. λχ. π.δ. 105/1989 (Α. 45).
4. Όπου γίνεται σύντμηση τίτλων νο αναγράφεται, μόνο
κατά την πρώτη μνεία, πλήρης ο τίτλος και σε παρένθεση
τα αρχικά γράμματα.
5. Γίνεται χρήση κεφαλαίων στο κείμενο του νομοσχεδίου,
χωρίς να πρέπει, λχ στους τίτλους των κεφαλαίων αυτών,
ως και σε λέξεις όπως ΚΕΦΑΛΑΙΟ, Ανώτατης Εκπαίδευσης,
Διοικητικής και Οικονομικής Αυτοτέλειας, Πρυτανικού Συμ
βουλίου, Πάρεδρο ή Επιτροπή, Πρύτανης, Αντιπρύτανης,
Συγκλήτου, Κοσμήτορες, Προέδρους, Αναπληρωτών, Επι
κούρων Καθηγητών και Λεκτόρων, Προϊστάμενος της
Γραμματείας, Ν.Δ., Π.Δ.. και Προεδρικό Διάταγμα κλπ. ειδικά
για την αναφορά σε νόμο ή διάταγμα αρκεί η χρήση: ν.,
ν.δ., π.δ..
6 Παρστηρείται ότι το κείμενο εδαφίων δεν γράφεται
στη συνέχεια, αλλά αρχίζει από νέο στίχο, ως να μην
αποτελεί συνέχεια της ίδιας παραγράφου και εφίσταται η
προσοχή για ης διορθώσεις κατά την καθαρογραφή του
νομοσχεδίου.
7. Όπου αναφέρονται αριθμοί να γραφούν πρώτα ολο
γράφως και μετά σε παρένθεση αριθμητικώς.
8. Όπου γίνεται αρίθμηση υποπεριπτώσεων αντί των
στοιχείων ι, u κ.λπ. να τεθούν διπλά μικρά ψηφιε του
αλφαβήτου λ.χ αα, ββ, κλπ.
9. Όπου το κείμενο του νομοσχεδίου προβλέπεται η
έκδοση αποφάσεων κ.λπ. του Υ πουργείου Εθνικής Παιδείας
και θρησκευμάτων να διορθωθεί σε: 'του Υπουργού Εθνικής
Παιδείας και θρησκευμάτων'.
Β' Ειδικές Παρατηρήσεις
1. Στο άρθρο 1:
α. Στην παρ. 1:
αα Στον πρώτο στίχο αντί των λέξεων: Ή διαδικασία
πραγματοποίησης' να τεθεί: Ή πραγματοποίηση'.
ββ. Στους στίχους 8-11 το κείμενο: 'και ... τομέα.' να
διατυπωθεί ως εξής: 'και προμηθειών του δημοσίου τομέα,
επιφυλασσόμενων των διατάξεων του π.δ. 105/1989 (Α.
45).'.
β. Στην παρ. 2. έκτο στίχο, να απαλειφθεί η λέξη: 'μόνο',
γ. Στην παρ. 3 στον πρώτο στίχο η λέξη: 'του' να
διοσθωθεί σε: 'των' και στο δεύτερο στίχο η έκφραση: 'κατά
είδος' να διορθωθεί σε: 'κατ' είδος'.
δ. Στην παρ. 5 στους στίχους 1 και 3 να απαλειφθούν
οι λέξεις: 'μόνον' και 'άλλο', αντιστοίχως.
ε. Στην παρ. 8, έκτο στίχο, αντί της λέξης: 'αναγραφή'
να τεθεί η λέξη: 'εγγραφή'.
στ. Στην παρ. 9, πρώτο στίχο, η λέξη: 'επιτρέπονται' να
διορθωθεί σε: 'επιτρέπεται'.
ζ. Στην παρ. 10 και σχετικά με την προβλεπόμενη
εξουσιοδότηση που αναφέρεται τόσο στην σύσταση συμ-
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βοϋλίου και επιτροπών στα ΑΕΙ, όσο και στη ρύθμιση
δεμάτων συμβουλίου και επιτροπών που λειτουργούν ήδη
στα ΑΕΙ, η επιτροπή φρονεί ότι πρέπει να προσδιοριστεί
ακριβώς η έκταση της εξουσιοδότησης και συνιστά την
επανεξέτασης του θέματος.
2. Στο άρθρο 2:
α. Η επιτροπή φρονεί ότι νομοτεχνικά το περιεχόμενο
του άρθρου αυτού πρέπει να κοτανεμηθεί σε περισσότερα
άρθρα, με περιορισμό του περιεχομένου κάθε άρθρου στη
ρύθμιση θεμάτων που αναφέρονται σε ένα μόνο όργανο,
β. Στην παρ. 2:
αα. Στην περ. α:
ι. Στο δεύτερο εδάφιο και σχετικά με τη συμμετοχή στη
σύγκλητο εκπροσπων των αναπληρωτών και επίκουρων
καθηγητών και λεκτόρων από ΑΕΙ με ολιγοτερα από 6
τμήματα η επιτροπή φρονεί ότι είναι ασαφής η διατύπωση
και θα δημιουργεί προβλήματα και συνιστα την επανεξέταση
του θέματος.
ιι. Στο τρίτο εδάφιο, πρώτο στίχο, αντί της λέξης: "αυτά"
να τεθεί: 'τα τμήματα".
iu. Στο τέταρτο εδάφιο, τέταρτο στίχο, να απαλειφθεί η
λέξη: "Σχολή" και το κόμμα,
ββ. Στην περ. β.
ι. Στον πρώτο στίχο να απαλειφθεί η λέξη: "μόνο",
u. Στην υποπερ. tu, δεύτερο στίχο, αντί της λέξης:
"περίγυρο" να τεθεί η λέξη: "περιβάλλον".
iu. Στην υποπερ ν, πρώτο στίχο αντί, της λέξης:
"αναθεώρηση" να τεθεί η λέξη: "τροποποίηση".
ίν. Στην υποπερ. νϋ η επιτροπή φρονεί ότι η αρμοδιότητα
αυτή πρέπει να απαλειφθεί γιατί προβλέπονται στην παρ.
10 του άρθρου 1 του νομοσχεδίου αυτού. Επίσης κάθε άλλη
αρμοδιότητα που προβλέπεται στο νομοσχέδιο αυτό δεν
πρέπει να περιληφθεί στην απαρίθμηση αρμοδιοτήτων
κάποιου οργάνου.
ν. Στην περ. νίϋ, τρίτο στίχο, η λέξη: "τους" να διορθωθεί
σε "του".
νί. Στην περ. χιχ, πρώτο στίχο, αντί των λέξεων;
"Δυνατότητα ανάθεσης' να τεθεί μόνο η λέξη: "Ανάθεση".
γγ. Οι αρμοδιότητες που προβλέπονται στην παρ. γ
πρέπει να μεταφερθούν στην παρ. 3 και να συγχωνευθούν
με το περιεχόμενο της περ. β, γιατί αναφέρονται στο
πρυτανικό συμβούλιο.
3. Στο άρθρο 3:
α. Στην παρ. 1:
αα. Στην περ. α και σχετικά με τη συμμετοχή εκπροσώπων
του μόνιμου και επί συμβάσει διοικητικού προσωπικού στο
ειδικό σώμα εκλεκτόρων η επιτροπή φρονεί ότι η πρόβλεψη
δεν είναι συνταγματικό ανεκτή ενόψει των αποφάσεων της
Ολομέλειας ΣτΕ 2805, 2808 και 2810/1984.
ββ. Στην περ. β στο δεύτερο στίχο να προστεθεί η λέξη:
"το" προ της λέξης: "ένα", στον τρίτο στίχο αντί της λέξης:
"ένα" να τεθεί: "το άλλο" και στον πέμπτο στίχο να
προστεθούν οι λέξεις: "του" και "οικείου'' τττο των συντετμημένων ήτλων: "ΔΕΓΤ και "ΑΕΙ", ανπστοίχως.
γγ. Στην περ. γ, δεύτερο στίχο, μετά το "ή" να
προστεθούν οι λέξεις: "με πρόταση".
δδ. Στην περ. δ, στους στίχους 4 και 11 αντί της λέξης:
"παρόντων" να προστεθούν οι λέξεις: 'μετεχόντων της
ψηφοφορίας ή ψηφησάντων". Επίσης σχετική με την
πρόβλεψη στο τελευταίο εδάφιο για την έκδοση διαπιστωτικής απόφασης η επιτροπή φρονεί ότι η ρύθμιση αυτή
αφαιρε! το δικαίωμα ελέγχου της νομιμότητας, σύμφωνα με
το Σύνταγμα, του Υπουργού και συνιστά την επανεξέταση
του θέματος.
εε. Στην περ. ε, στίχοι 2-3, α λέξεις: "η εκλογή του
πρύτανη" να μεταφερθούν μετά τη λέξη: "περίοδο",
ζζ. Στην περ. στ:

ι. Στην υποπερ. μ έκτο στίχο,·οι λέξεις: ‘την συνεργασία
του οργάνων" να διατυπωθούν: 'τη συνεργασία των οργά
νων".
ιι. Στην υποπερ. ui, τρίτο στίχο, αντί των λέξεων: ‘έχει
τη δυνατότητα" να τεθεί η λέξη: "δυνατοί".
ιιι. Στην υποπερ. νί, πρώτο στίχο, αντί της λέξης;
"έγκριση" να τεθεί η λέξη: "απόφαση".
4. Στο άρθρο 4:
α. Στον τίτλο του άρθρου μετά τη λέξη: "αρμοδιότητες·
να προστεθεί η λέξη: "αυτών".
β. Η επιτροπή φρονεί ότι πριν την απαρίθμηση των
αρμοδιοτήτων πρέπει να αναφερθούν τα όργανα του
τμήματος σε χωριστή παράγραφο και συνιστά την εξέταση
του θέματος
γ. Στην παρ. 1:
αα. Η αρίθμηση των περιπτώσεων να γίνει με γράμματα
του αλφαβήτου λχ. α. β, κλπ.
ββ. Στην περ. χν, πρώτο στίχο, αντί των λέξεων:
"Δυνατότητα μεταβίβασης" να τεθεί η λέξη: "Μεταβίβαση".
γγ. Οι ρυθμίσεις του τελευταίου εδαφίου: "Για κάθε ....
του ΑΕΙ" να αποτελόσουν περιεχόμενο χωριστής παραγρά
φου με αριθμό 3, αφού απαλειφθεί το κόμμα μετά τη λέξη:
"τμήματος" στον τέταρτο στίχο. Μετά τη μεταβολή αυτή να
γίνει αναρίθμηση των παρ. 3 έως 4 σε παρ. 4 έως 5,
ανπστοίχως.
δδ. Στην παρ. 4 (παρ. 3 σχεδίου) και σχετικό με την
πρόβλεψη στο προτελευταίο εδάφιο για την έκδοση
διαπιστωπκής απόφασης η επιτροπή φρονεί όπ η ρύθμιση
αυτή αφαρεί το δικαίωμα ελέγχου της νομιμότητας, σύμ
φωνα με το Σύνταγμα, του υπουργού και συνιστά την
επανεξέταση του θέματος.
5. Στο άρθρο 5:
α. Στην παρ. Ι,δεύτερο στίχο, μετά τη λέξη: "Yto" να
προστεθούν οι λέξεις: "έγκριση μετ" και στον τρίτο στίχο
να απαλειφθούν οι λέξεις: "και έγκριση".
β. Στην παρ. 2, στον πέμπτο στίχο, να απαλειφθεί η λέξη:
"ελεγκτικής" και μετά τη λέξη: "διαδικασίας" να προστεθεί
η λέξη: "ελέγχου" και ο έκτος στίχος να διατυπωθεί ως
εξής: "και πς κυρώσεις σε περίπτωση πλημμελούς εφαρ
μογής ή παραβίασής τους ".
γ. Στην παρ. 3, περ. ια, δεύτερο στίχο, η λέξη:
"διαπανεπιστημονικών" να διορθωθεί σε : "διαπανεπιστημιακών".
δ. Στην παρ. 4:
αα. Στον πέμπτο στίχο αντί των λέξεων: "οπότε και" να
τεθεί: ‘και σε καταφατική περίπτωση".
ββ. Στον έβδομο στίχο αντί των λέξεων: "θα προωθείται"
να τεθεί η λέξη: "εκδίδεταί.
γγ. Οι στίχοι 10-12 να διατυπωθούν ως εξής: "που
αφορούν το συγκεκριμένο ΑΕΙ μέχρι τη σύνταξη και
υποβολή του εσωτερικού κανονισμού ".
6. Ο τίτλος του Κεφαλαίου Γ να διατυπωθεί ως εξής:
"Διδακτικό-Ερευνητικό Προσωπικό·.
7. Στο άρθρο 6:
α. Στον τίτλο του άοθρου καθώς και στον υπότιτλο Α'
να απαλειφθεί η λέξη: "τετραετής",
β. Στο τμήμα με υπότιτλο Α:
αα. Στην παρ. 1, πέμπτο στίχο, αντί της φράσεως:
"προκύπτει από" να τεθεί η φράση: "προκαλείται με".
ββ. Στην παρ. 5 το πρώτο εδάφιο να διατυπωθώ ως εξής:
"θέσεις που η προκήρυξή τους απέβη άκαρπη σε ΑΕΙ ή
παραρτήματα ΑΕΙ, που εδρεύουν εκτός των νομών υποχρεωπκώς, εκτός προγραμματισμού και χωρίς νέα έγκριση.",
γ. Στο τμήμα με υπότιτλο Β':
αα. Στην παρ. 1:
ι. Στην περ. α, τέταρτο στίχο, αντί της λέξης: "αναγκαιούντα" να τεθεί η λέξη: "απαιτούμενο".
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it. Στην περ. β, στον πρώτο στίχο, προ της λέξης:
'εισήγηση' να προστεβει η λέξη: 'ανωτέρω1 και να απαλειφθει η λέξη: 'αυτή' και στον πέμπτο στίχο- η λέξη:
'υποβάλουν' νο διορθωθεί σε : 'υποβληθούν'.
iu. Στην περ. γ, στον πρώτο στίχο, αντί της λέξης:
'προκύπτουν' να τεθεί η λέξη: 'κενούνταί' και στον τέταρτο
στίχο αντί των λέξεων: 'όμως .... θέση' να τεθούν οι λέξεις:
‘κένωσης θέσης'.
ββ. Στην παρ. 3, στον πρώτο στίχο αντί των λέξεων:
‘του αντιστοιχούν' να τεθεί: ‘αντιστοιχούν C αυτό' και στον
έκτο στίχο αντί της λέξης; 'είναι' να τεθεί: 'ανήκει στην-.
γγ. Στην παρ. 4, όγδοο στίχο, αντί της λέξης: 'δυνάμενα'
vc τεθεί η λέξη: 'αλλά'.
δδ. Στην παρ. 5, στον πρώτο στίχο η λέξη: 'ιδρύσεις' να
διορθωθεί σε: 'ίδρυση' και αντί της λέξης: 'χορηγηθεί' να
τεθεί η λέξη: 'δοθεί',
δ. Στο τμήμα με υπότιτλο Γ:
αα. Στην παρ 1, δεύτερο στίχο αντί της λέξης: 'κάθε'
να τεθεί η λέξη: 'κατ''.
ββ. Στην παρ, 3, όγδοο στίχο, αντί του κειμένου: 'κατά
... προθεσμία' νο τεθεί: 'ληξης της προθεσμίας'.
ε. Στο τμήμα με υπότιτλο Δ', παρ. 2, περ. στ, όγδοο
στίχο, μ~τά τη λέξη: 'νομικού' να προστεθεί η λέξη:
'προσώπου'.
στ. Στο τμήμα με υπότιτλο Ε :
αα. Στην παρ. 1, στον όγδοο στίχο, η λέξη: 'βρίσκεται'
νο διορθωθεί σε : 'ευρίσκετα:', στον ένατο στίχο η λέξη:
'παραστεί' να διοσθωθεί σε : 'παραστούν' και στον δέκατο
στίχο να απαλειφθούν οι λέξεις: 'και αν παραστούν'.
ββ. Στην παρ. 3, ο πρώτος στίχος να διατυπωθεί ως
εξής: Ή ανωτέρω έκθεση κοινοποιείται μέσα σε εύλογο
χρονικό διάστημα πριν από τη',
ζ. Στο τμήμα με υπότιτλο ΣΤ:
αα. Στην παρ. 5, στο στίχο 23, αντί των λέξεων: 'σε
τούτους' να τεθεί: ‘προς αυτούς' και στο στίχο 24 το
κείμενο: 'πριν ... ίδια’ να διατυπωθεί: 'μέσα στην πιο πάνω'.
ββ. Στην παρ. 7, τρίτο στίχο, η λέξη: “1η* να γραφεί
ολογράφως: 'πρώτη'.
γγ. Στην παρ. 9 η επιτροπή φρονεί ότι για να είναι
σημαντικά ανεκτή η ρύθμιση πρέπει να προβλεφθεί ότι και
η δημοσίευση της πράξης του Πρύτανη αναστέλλεται για
ένα μήνα και συνιστά την επανεξέταση του θέματος.
δδ. Στην παρ. 10, στο δεύτερο στίχο αντί της λέξης:
'έκδοση' να τεθεί η λέξη: 'κοινοποίηση' καί στους στίχους
9-10 αντί των λέξεων: 'κοντά στην' να τεθούν οι λέξεις:
'κατά την'.
εε. Στην παρ. 11, τέταρτο στίχο, η λέξη: 'εισηγητών" να
διορθωθεί σε : 'εισηγητικών',
ζζ. Στην παρ. 12:
ι. Στους στίχους 10-12 να απαλειφθεί το εδάφιο: 'δεν
αποκλείεται ... Κώδικα.' γιατί αν συντρέχουν οι προϋποθέ
σεις του άρθρου 259 Π.Κ. δεν απαιτείται ειδική πρόβλεψη.
u. Στο στίχο 13 αντί της λέξης: 'ειδικότερα' να τεθεί η
λέξη: 'όταν'.
iu. Στο στίχο 14 να προστεθεί: 'ν' στη λέξη: 'στο',
ιν. Στο στίχο 17 αντί της λέξης: 'τούτον' να τεθεί η λέξη:
'αυτόν' και νο τεθεί εντός κομμάτων η έκφραση: 'με πράξη
του'.
8. Στο άρθρο 7:
α. Στον τίτλο του άρθρου μετά τη λέξη: 'ρυθμίσεις' να
προστεθεί η λέξη: 'περί',
β. Στην παρ. 2:
αα. Στον έκτο στίχο η λέξη: 'δικαίωμα' να τονισθεί και
στη λήγουσα.
ββ. Στον ένατο στίχο αντί της λέξης: 'τρέχει' να τεθεί
η λέξη: 'διαρκεί'.
γγ. Στον στίχο 20 να προστεθεί κόμμα μετά τη λέξη:

'εξέλιξη'.
δδ. Στο στίχο 21 ο λέξεις: 'ανανέωσης' και 'μονιμοποίη
σης' να διορθωθούν σε: 'ανανέωση' και 'μονιμοποίηση'.

γ. Στην παρ. 3 ο έκτος στίχος να διατυπωθεί ως εξής:
'ανεξαρτήτως του χρόνου επίδοσης της αντίστοιχης διοι
κητικής πράξης'.
9. Στο άρθρο 8:
α. Στην παρ. 4, στίχο 15, αντί της λέξης: 'άγονη' να
τεθεί η λέξη: 'άκαρπη'.
β. Στην παρ. 5. στίχοι 7-10, να απαλειφθεί το κείμενο:
'χωρίς... Κώδικα.' γιατί αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του
άρθρου 259 Π.Κ. δεν απαιτείται ειδική πρόβλεψη,
γ. Στην παρ 6:
αα. Στον τρίτο στίχο μετά τη λέξη: 'καθώς' να προστεθεί
η λέξη: 'και'.
ββ. Στον στίχο 19 αντί των λέξεων: 'Σε περίπτωση
μετακίνησης' να τεθεί: 'Για την υπαγωγή'.
γγ. Στους στίχους 20-21 το κείμενο: 'σε ... πράξη' να
διατυπωθεί: 'σε άλλη κατηγορία εκδίδεται πράξη'.
δδ. Στο στίχο 27 αντί των λέξεων: 'και διαφοροποιηθούν'
να τεθεί: 'διαφοροποιούνται'.
δ. Στην παρ. 7, δεύτερο στίχο, μετά τη λέξη: 'δεύτερη'
να προστεθεί η λέξη: 'έμμισθη'.
10. Στο άρθρο 9, παρ. 2, πέμπτο στίχο, η λέξη:
'αλλελεξάρτηση' να διορθωθεί σε: 'αλληλεξάρτηση'
11. Στο άρθρο 12, η παρ. 9 να διατυπωθεί ως εξής: 'Κάθε
αναγκαία λεπτομέρεια που απαιτείται για την οργάνωση και
λειτουργία των ΠΜΣ ρυθμίζεται με αποφάσεις του Υπουρ
γού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.'.
12. Στο άρθρο 16:
α. Στην παρ. 5, περ. στ, πρώτο στίχο, αντί της λέξης:
'εξασφαλισμένες' να τεθεί: 'ή ασφαλείς'.
β. Στην παρ. 6, τέταρτο στίχο, η λέξη: 'αν' να μεταφερθεί
μετά τη λέξη: 'αυτές'.
γ. Στην παρ. 10, τρίτο στίχο, αντί των λέξεων: 'άλλο...
τυχόν' να τεθεί: 'αναγκαία λεπτομέρεια που'.
13. Στο άρθρο 22 το μέλος X. Κότσιφας διετύπωσε την
άποψη ότι πρέπει να απαλειφθεί η λέξη: ’δωρεάν" γιατί τα
βιβλία και βοηθήματα παρέχονται δωρεάν μόνο εφόσον
συντρέχουν ορισμένες προϋποθέσεις.
14. Στο άρθρο 23, παρ. 1:
α. Στο δεύτερο στίχο αντί της λέξης: 'σκέλη' να τεθεί
η λέξη: 'κατηγορίες'.
β. Στην περ. α, δεύτερο στίχο, αντί της λέξης: 'Ειδικό
τερα' να τεθεί: 'ως ακολούθως'. Σχετικά με την πρόβλεψη
στο τελευταίο εδάφιο σε περίπτωση ισοβαθμίας η Επιτροπή
επισημαίνει ότι δεν προβλέπεται τι θα γίνει σε περίπτωση
μη ύπαρξης εισοδήματος ή ύπαρξης του αυτού εισοδήματος
και συνιστά την εξέταση του θέματος.
γ. Στην περ. β, υποπερ. ιι, τελευταίο εδάφιο, η Επιτροπή
επισημαίνει όπ δεν προβλέπεται π θα γίνει σε περίπτωση
όμοιας οικονομικής κατάστασης και συνιστά την εξέταση
του θέματος.
15. Στο άρθρο 27, παρ. 7, η Επιτροπή φρονεί όπ πρέπει
να προβλεφθεί και με ποές προϋποθέσεις θα γίνονται
δεκτοί οι πολίτες στο ΕΑΠ και συνιστά την εξέταση του
θέματος.
16. Στο άρθρο 28, παρ. 7, στο δεύτερο στίχο μετά τη
λέξη: 'εκπαιδευτικό' να προστεθεί η λέξη: 'προσωπικό',
στον έβδομο στίχο η λέξη: 'περιορίζοντα' να διορθωθεί σε:
'περιορίζοντας' και στο δέκατο στίχο η λέξη: 'δικαιούνται'
να διορθωθεί σε: 'δικαιούται'.
17. Στο άρθρο 29 ο τίτλος να διατυπωθεί ως εξής:
'Καταργούμενες διατάξεις'.
Αθήνα, 13 Αύγουστού 1992
Ο Πρόεδρος
Ο Γραμματέας
Α. Φαρμακης
Σ. Κοσιώνης

