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ΠΡΟΛΟΓΟΣ

* Η μετά χεΐρας μελέτη άναφέρεται είς τάς σχέσεις 
Κράτους καί 'Ανωτάτων 'Εκπαιδευτικών 'Ιδρυμάτων ( Α.Ε.Ι.), 
Αποτελεί καρπόν μακροχρονίου μόχθου καί πείρας, κτηθείσης 
κατά τήν θητείαν μου ώς ύπαλλήλου τής Γενικής Διευθύνσεως 
Άνωτάτης ‘Εκπαιδεύσεως τοϋ 'Υπουργείου “Εθνικής Παιδεί
ας καί Θρησκευμάτων* Ή  πείρα αΟτή άπετέλεσε βασικήν προϋ- 
πόθεσιν διά τήν συγγραχρήν τής μελέτης,δοθέντος δτι ή σχε
τική πρός τό θέμα βιβλιογραφία είναι λίαν πενιχρά.

Ώ ς  γνωστόν, ό άνθρωπος πάντοτε είχεν έμφυτον τήν 
τάσιν ΐκανοποιήσεως των άναγκων του καί τής κατ*αότόν τόν 
τρόπον βελτιώσεως των συνθηκών τής ζωής του. Δεδομένου ό
τι τά άγαθά δέν έπαρκοϋν διά τήν πλήρη tκανοποίησιν δλων 
τών Ανθρωπίνων Αναγκών, ό Ανθρωπος συνεχώς Αναζητεί μεθό
δους Απλουστεύσεως τής έργασίας καί Αξιοποιήσεως τών δια
θεσίμων πόρων. ΚατΑ συνέπειαν ή δρθολογική διάταξις τών 
πόρων ( Ανθρωπίνων καί Ολικών ) καί ή Επιστημονική όργά - 
νωσις τής έργασίας εΓναι τά βασικά στοιχεία τής έπιτεύξε- 
ως τοϋ μεγαλυτέρου καί καλυτέρου Αποτελέσματος.

*Η σκέφις αύτη μάς ώδήγησεν είς τήν συγγραφήν τοϋ πα
ρόντος πονήματος, τό όποιον Αποβλέπει είς τήν διερεύνησιν 
καί κριτικήν τών δργανωτικών καί λειτουργικών σχέσεων τοϋ 
Κράτους μετά τών Α.Ε.Ι., έπί τξρ σκοπφ όπως διευκολυνθρ ή 
ΑναδιοργΑνωσις αδτών. *Εκ τοϋ περιορισμού τοϋ θέματος είς 
τά άνωτέρω πλαίσια καθίσταται φανερόν, δτι ή παροϋσα με - 
λέτη δέν σκοπεί είς τήν άντιμετώπισιν τοϋ συνόλου τών όργα 
νωτικών καί διοικητικών προβλημάτων τών Α.Ε.Ι. ή πολλψ 
μάλλον τών προβλημάτων έκείνων, τά όποία άναφέρονται είς 
τήν άποστολήν αύτών.

Ή  διά τής παρούσης μελέτης παρουσίασις καί Επιστη
μονική διερεύνησις τών όργανωτικών καί λειτουργικών σχέ - 
σεων τοϋ 'Υπουργείου “Εθνικής Παιδείας καί Θρησκευμάτων, 
καί Α.Ε.Ι. έγένετο ύπό τό πρίσμα τής Τεχνικής ‘Οργάνωσε- 
ως καί Μεθόδων ( 0 καί Μ ) (Organisation and Methods ). 
Τοϋτο περιορίζει δτι περαιτέρω τά πλαίσια τής μελέτης.

Άθήναι,Μάρτιος , 1978 Χ.Σ.



ΕΙΣΑΓΩΓΗ

*Η σημερινή λειτουργία των ‘Ανωτάτων 'Εκπαιδευτικών 
‘Ιδρυμάτων ( Α.Ε.Ι. ) βασίζεται είς νομικάς διατάζεις, at 
δποΓαι Εθεσπίσθησαν πρίν άπό τεσσαράκοντα Εξ (46) Ετη.Εί- 
δικώτερον δ Νόμος 5343/32 "Περί 'Οργανισμού τοΟ Πανεπιστη
μίου 'Αθηνών", μετά τινας τροποποιήσεις καί συμπληρώσεις, 
ρυθμίζει τήν δργάνωσιν καίτήν λειτουργίαν τόσον τοϋ Καπο- 
διστριακοϋ Πανεπιστημίου δσον καί τών λοιπών Άνωτάτων 
'Εκπαιδευτικών 'Ιδρυμάτων τής χώρας μας. Βεβαίως δ Εν λό- 
γψ Νόμος ητο νομοτεχνικώς άρτιος διά τήν Εποχήν Εκείνην , 
πλήν δμως at διαρκείς κοινωνικαί μεταβολαί καί τό δημιουρ- 
γηθέν χαώδες καθεστώς τής πολυνομίας Επιβάλλουν τήν Ανα
προσαρμογήν τών νομικών πλαισίων δργανώσεως καί λειτουρ - 
γίας τών Α.Ε.Ι. Ταϋτα πρέπει νά άναδιοργανωθοϋν πρός τάς 
παρούσας συνθήκας τοϋ αύξανομένου κύκλου Εργασιών καί τών 
ύφισταμένων διδακτικών καί διοικητικών άναγκών. Είς τό ση- 
μείον τοϋτο πρέπει νά τονισθ^ δτι ή όρθολογική άναδιορ - 
γάνωσις τών Α.Ε.Ι. είναι σύνθετον πρόβλημα. Δέν Ετταρκεΐμό- 
νον ή Επιστημονική δργάνωσις τής Εργασίας Εντός τοϋ χώρου 
δραστηριότητος αύτών, ούτε ή μείωσις ή αύξησις τοϋ Εν γέ- 
νει προσωπικοϋ αύτών ούτε ή περισσοτέρα κρατική Επιχορή — 
γησις ούτε ή άναζήτησις καί ή μεταφύτευσις ξένων θεσμών 
*·6·*Αλλά χρειάζονται - άναλόγως πρός τούς στόχους των-πε- 
ρισσοτέραν οίκονομικήν καί διοικητικήν αύτοτέλειαν.

Έ κ  τής σκέφεως ταύτης καθώς καί Εκ τοϋ γεγονότος δ- 
τι διά νά ύπάρξουν βελτιώσεις είς τό πανεπιστημιακόν σύ - 
στημα πρέπει νά εΓναι γνωσταί at συγκεκριμέναι Ατέλειαί 
του ,προβαίνομεν διά τής παρούσης Εργασίας είς τήν διε - 
ρεύνησιν τών δργανωτικών καί λειτουργικών σχέσεων μεταξύ 
τοϋ 'Υπουργείου '‘Εθνικής Παιδείας καί Θρησκευμάτων (ΥΠΕΠΘ) 
καί τών Α.Ε.Ι. Έ ξ  άλλου τΑ Ηαύτοδιοικούμενα" Α.Ε.Ι. ώς 
Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) δημιουργούν πλή - 
θος δργανωτικών καί λειτουργικών σχέσεων πρός τό Εποπτεϋ- 
ον Ύπουργείον τόσον είς τούς τομείς δργανώσεως καί Προ - 
σωπικοϋ δσον καί είς τούς τομείς Φοιτητικών καί Οίκονομι-
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κών θεμάτων.

'Υπό τό πρίσμα της τεχνικής ‘Οργανώσεως καί Μεθόδων 
( 0 & Μ ) χωροϋμεν είς τήν διερεύνησιν καί κριτικήν τών βα
σικών θεμάτων, τά όποια συνιστοϋν τάς λειτουργικάς σχέσεις 
ΥΠΕΠΘ καί Α.Ε.Ι. Έ ν  προκειμένψ έπισημαίνονται νομοθετικά 
κενά καί άσάφειαι καθώς καί άπηρχαιωμέναι μέθοδοι διεκπε- 
ραιώσεως τών πανεπιστημιακών ύποθέσεων, at όποίαι ,ώς γνω-'- 
στόν, Απαιτούν άλεπαλλήλους "έγκρίσεις" καί δημιουργούν 
περιττάς γράφειοκρατικάς ένεργείας.

At παρατηρήσεις καί at προτάσεις at όποιαι προκύ 
πτουν έκ τής τεχνικής 0.& Μ., είναι άνίσχυροι νά Αλλάξουν 
τήν άκολουθουμένην πορείαν τών διαδικασιών, καθ“δσον at 
διαδικασίαι αΰται προβλέπονται ύπό τοϋ νόμου. ‘Επί παρα - 
δείγματι, δταν ό νόμος όρίζρ, δτι ot άμισθοι Ύφηγηταί δι
ορίζονται μέ Προεδρικόν Διάταγμα, ό άρμόδιος ύπάλληλοςτοϋ 
έποπτεύοντος 'Υπουργείου ύποχρεοϋται νά έφαρμόσο " κ α 
τ ά γ ρ ά μ μ α "  τόν νόμον, έστω καί Αν τούτο εϋς τόν χώ
ρον τής δργανώσεως θεωρείται περιττή καί άσκοπος ένέργεια. 
Επίσης ή έν λόγψ Αδυναμία τής δργανώσεως νά περιορίσω 
καί νά έξαλείψτι γράψειοκρατικάς τινάς μεθόδους δφείλεται 
καί ε£ς τό γεγονός, δτι ή όργάνωσι.ς είναι στοιχείον τής 
Διοικήσεως καί συνεπώς ή Διοίκησις χρησιμοποιεί ταύτην ώς 
μέσον διά τήν έπίτευξιν τών έπί μέρους σκοπών της.

Έ κ  τών προειρημένων προκύπτει δτι ή εύρυθμος λει
τουργία τών Α.Ε.Ι. στηρίζεται είς Αλυσον άναγκαίων δργα - 
νωτικών καί Διοικητικών προϋποθέσεων ώς είναι π.χ. ή πα - 
ροχ^ περισσοτέρας διοικητικής καί Οϋκονομικής αύτοτελεί- 
ας είς τά Α.Ε.Ι., ό έκσυγχρονισμός τής πανεπιστημιακής νο
μοθεσίας καί ή προσαρμογή τής δημοσιονομικής νομοθεσίας 
εϋς τά πλαίσια τών Πανεπιστημιακών ‘Οργανισμών, at δποί- 
αι προϋποθέσεις άποτελοϋν καί τόν κύριον στόχον τής παρού- 
σης μελέτης.



ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΠΡΩΤΟΝ

Η ΟΡΓΑΝΩΣΙΣ ΕΙΣ ΤΟΝ ΧΩΡΟΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ 
ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ

I. ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ

Etc τόν χδ>ρον της Δημοσίας δραστηριότητος ή Διοίκη- 
σις ( Publio administration ) όρίζεται ώς " ή ζδοα δρασις 
καί ένέργειο ήτις συμπληροΐ τήν ζωήν τής πολιτείας καί Α
ποτελεί τό οΰσιωδέστερον στοιχείον της”1. Ή  Διοίκησις δη
λαδή, άποτελοϋσα έξΑρτημά τι τής κρατικής μηχανής,Αποβλέ - 
πει είς τήν θεραπείαν τίδν Αναγκών τοΟ κοινωνικοϋ συνόλου 
καί συνεπΩς έπενεργει £πί παντός θέματος, Αναγομένου είς 
τήν δικαιοδοσίαν τοϋ κράτους.

Κατ'Αλλην Αποψιν Δημοσία Διοίκησις " είναι παν δ,τι 
δνεργεΤ τό κράτος καί π&ς Αλλος έντός αότοϋ έντεταγμένος 
όργανισμός, τόν όποιον δέν συνιστφ νομοθεσίαν καί δικαιο
σύνην, πρός έπίτευξιν Αποτελέσματος ώφελίμου είςτήνκοι -2νήν εφημερίαν καί τήν προαγωγ ήν τοϋ γενικοϋ συμφέροντος" . 
ΈκΑστη δηλαδή ένέργεια, προερχομένη Από κρατικΑς ύπηρε - 
σίας ή όργανισμούς, έντεταγμένους είς τό Κράτος ,συνο'στςί 
τό νόημα τής δημοσίας διοικήσεως, μέ τήν προϋπόθεσιν πάν
τοτε δτι αί προσπάθειαι έπιφέρουν κοινάς ώφελείας.

1. Βλ. Μ. Στασινοπο^λου, Δίκαιον των διοικητικδν πράξεων, ’Άθηναυ , 
1951, σ. 21,

2. Βλ. Η. ΚΌριακοπουλοι), 'Ελληνικόν Διοικητικόν Δίκαυον, *Άθ?ιναι, , 
1958, σ. 142^143, ‘Επιίσης Βλ. *Αχ. ‘Ανθεμίδη, Δημοσία Διοίκησές , 
Σκοπός καί περιεχόμενον μετεκπαιδεύσεων τΩν Λειτουργών αΰτης.Θεσ
σαλονίκη 1971, σ. 7, ενθα όρύζεται δτι Η Ό πολύς Otto Mayer, έ- 
δίδαξεν δτυ ττ̂ ν έννοιαν ττ̂ ς διοικήσεως μόνον άρνητικδς δυνάμεθα 
vd ττίν προσδιορίσωμεν.. Περιί τής έννοιας της Δυοικτ̂ σεως,Βλ.ιΙ. 
Mooney η The principles of organisation" είς Papers on the scien
ce of administration K N.Y. 1954, σ. 91, κ.έπ.



Κατ*4λλους μελετητάς ή Δημοσία Διοίκησις όρίζεται
3 4"ώς τέχνη ή ή έπιστήμη" καί " τό σύνολον τών δργων " τών

έξασφαλιζόντων κυρίως τήν προαγωγήν τής εφημερίας τοϋ κοι
νών ικοϋ συνόλου. Έ ξ  άλλου ύπεστηρίχθη δτι τό ούσιαστι - 
κόν κριτήριον, έπί τζ βάσει τοϋ όποιου ή Δημοσία Διοίκη *· 
σις διακρίνεται τής ‘Ιδιωτικής εΓναι ή ί κ α ν ο π ο ί η -  
σ ι ς τών άναγκών τοϋ κοινωνικοϋ συνόλου άνευ κερδοσκοπία5ας τοϋ φορέως τοϋ έργου .

“Επίσης ή Δημοσία Διοίκησις "έν τ^ εύρείςι έννοίςι πε
ριλαμβάνει δύο γενικωτέρας λειτουργίας: τήν Κυβέρνησιν 
καί τήν, έν στενή έννοίςι ,Διοίκησιν. *Η Κυβέρνησις διαφέ
ρει της έν στεν^ έννοίςι. Διοικήσεως, κατά τό δτι ή μέν 
πρώτη κινείται μέ γενικωτέραν πρωτοβουλίαν καί χαράσσει 
κατευθυντηρίους γραμμάς είς τήν ζωήν τών άτόμων καί του 
κράτους, ή δέ δευτέρα περιορίζεται είς τήν, κατά τό μάλ - 
λον ή ήττον, έκτέλεσιν καί έφαρμογήν τών τιθεμένων κανό - 

β
νων..." . Συμφώνως πρός τήν άποψιν ταύτην ώς Δημοσία Δι -

(3) Βλ. Γ. ’"Αλεξανδρη, Δημοσία Διοίκησις, ‘Αθηναι 1968, σ. 19-36." Ή  
προσπάθεια αύτη άπέληξεν είς την διατύπωσήν ποικίλων μέν άλλα πα
ρεμφερών άπόψεων περί τοϋ τελειωτέρου όρισμοϋ της διοικήσεωςκαί 
ητις θεωρείται... άλλοτε ώς δρασις καί άλλοτε ώς τέχνη καί κινη
τήριος δύναμις...". Τέλο^ως ούτος δέχεται δτι ή Δημοσία Διοίκη - 
σις της εποχής μας είναι περισσότερον Τέχνη καί δλιγώτερον δρα~ 
σις.
- *Επίσης δ Gl. Sheldon είς τό £ι$λίον του: 'Η Φιλοσοφία του Δι - 
οικεΐν , Λονδΐνον 1932, λέγει δτι "πιθανόν να ύπάρχι̂  έπιστημη 
λογιστικής..., άλλά δέν δύναται νά ύπαρξή καί έπυστημη συνερ - 
γασίας...". Βλ. Φυλλάδιον ’Ανακοινώσεων τοϋ Γεν. ’Επιτ. Στρα - 
τοϋ, 'Ιανουάριος 1957, σ. 16

(4) Βλ. Δ.Οίκονόμου, Ή  δργάνωσις είς τό σύγχρονον Κράτος, Άθηναι , 
1961, σ. 55.

(5) Βλ. Δ. Οίκονόμου, ενθ*άνωτ. σ. 55
(6) Βλ. Α. Σταυρυανο*ο\3λου, Κρατικός Μηχανισμός. ’Ασθενή σημεία-πραγ,. 

ματοποιησεις. Δελτίον 0 καί Μ., τ. 10 "Απριλίου - Ιουνίου 1971.
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οίκησις νοείται " ή έκτελεστική.· έξουσία"^, δηλαδή " κατά.
κάποιον τρόπο ή καθημερινή δράση τών διοικητικών στελεχών,

* 8 ή καθημερινή άσκηση τών καθηκόντων τους..." .
Παρ'όλα ταϋτα παρατηρείται άσάφειά τις ώς πρός " τό

περιεχόμενο τής Εκτελεστικής λειτουργίας ", διότι ύπάρ -
χουν καί περιπτώσεις, κατά τάς όποιας τά διοικητικά όργα*-
να άσκοϋν Αρμοδιότητας, "... at όποιαι δέν δύνανται νά £>-

Qπαχθοϋν είς τήν Εηράν έννοιαν τής έκτελέσεως τοϋ νόμου.1» 

Κατόπιν τούτου " τό πλήθος τών ένεργειών τής Διοικήσεως 
δέν εΓναι δυνατόν νά συναθροισθή δι'ένός ένιαίου θετικοϋ 
όρισμοΰ..."10.

Πέραν όμως τών διατυπωθεισών θεωρητικών άπόψεων πε
ρί τής έννοίας καί τοϋ περιεχομένου τής Δημοσίας Διοική - 
σεως ή δράσις τάύτης άποβλέπει είς ένα καί μόνον σκοπόν, 
είς τήν άμεσον ή έμμεσον έξυπηρέτησιν τοϋ δημοσίου συμφέ
ροντος, χωρίς τά διοικητικά όργανα νά άποβλέπουν είς τήν 
έπιδίωξιν άτομικών συμφερόντων, ώς τοϋτο συμβαίνει είς τήν 
ίδιωτικήν δραστηριότητα11.

*Εκ τών προαναφερθέντων συνάγεται}δτι τό Κράτος διά 
τής Δημοσίας Διοικήσεως δέν έπιδιώκει αύτοσκοπούς, άλλά 
έξυπηρετεΐ κοινά συμφέροντα.

Ώ ς  γνωστόν, ή πραγματοποίησις τών άντικειμενικών 
σκοπών μιάς όμαδικής δραστηριότητος προϋποθέτει σειράν έ
νεργειών. At ένέργειαι δέ διά νά άποβοϋν άποδοτικώτεραι 
καί οίκονομικώτεραι, πρέπει νά τύχουν καθοδηγήσεως καί έ- 
λέγχου. Τοϋτο δμως προϋποθέτει διοικητικήν όργάνωσιν,περί 
τής όποίαςγίνεται λόγος κατωτέρω (σ.15). *Αλλ*ή Διοίκη-

(7) Βλ. Φ. Βεγλερη, *Η διοικητικη' Όργάνωσις, ‘Αθήναι 1963, σ,8
(8) Βλ. Σ. Ζευγαρίδη,Ή δργόνωση της Δημοσίας Διοικήσεως, ’Αθηναι ,

1977, σ. 11
(9) Βλ. Μ. Στασινοποιίλου, Μαθήματα Διοικητικοί) Δικαίου, ‘Αθηναι,,1957 

σελ.36
(10) Βλ. Μ. Στασινοπούλου, £νθι&νωτ. σ.3δ.
(11) Βλ. ‘‘Επ. Σπηλιωτοπούλου, ’Εγχειρίδιον Διοικητικοί Δικαίου,’Αθή -

ναι, 1977, σ. 21 κ.έπ.
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σις, ώς άκολουθοϋσα τήν δυναμικήν δδόν τής δργανώσεως, Ε
χει Ανάγκην συνεχοϋς μεταρρυθμίσεως, ήτοι τοϋ όρθολογικοϋ 
συνδυασμοϋ τής Εμπειρίας καί τών γνώσεων τής Επιστήμης.
'Υπό τήν σκέψιν ταύτην τής Εξελίξεως καί τής Εμπειρίας πρέ
πει Εκάστη Κυβέρνησις ώς πρώτον της μέλημα νά Εχρ τήν ά- 
ναμόρφωσιν τής Δημοσίας Διοικήσεως. Δυστυχώς δμως είναι t- 
στορικώς άποδεδειγμένον τό σφάλμα τών περισσοτέρων Κυβερ
νήσεων/ a t  δποΐαι, Ενψ θ ε ω ρ η τ ι κ ώ ς  διά τοϋ προ - 
γράμματος τής Κυβερνητικής πολιτικής Επιδιώκουν " ρ ι ζ ι 
κ ή ν " άναδιοργάνωσιν καί αϋξησιν τής Αποδοτικότητος τής 
κρατικής μηχανής, είς τήν πραγματικότητα δμως δέν καταβάλ
λουν τάς δεούσας προσπαθείας πρός καταπολέμησιν παλαιών 
συνηθειών ή καί συστημάτων διά τής Επί τ$ βάσει νέων σχε_ 
τικών θεσμών καί νομοθετικών διατάξεων άπλουστεύσεως τού
των ή Εκείνων τών διαδικασιών καί βελτιώσεως τοϋ δλου συ
στήματος δργανώσεως τής Διοικήσεως. Διά τοϋτο καί γίνεται
σήμερον συχνάκις λόγος περί γραφειοκρατίας ή γενικώτερον,

12περί ν ό σ ο υ  τής Δημοσίας Διοικήσεως
Φαίνεται τελικώς, δτι τό Ultimum remedium καταπολε- 

μήσεως τής γραφειοκρατίας άποτελεΤ ούχί ή άπλή Εξαγγελία 
θ ε α μ α τ ι κ ώ ν  μ ε τ α ρ ρ υ θ μ ί σ ε ω ν  ή ή 
προσφυγή είς προσωρινάς λύσεις, Αλλ*Αντιθέτως ή Επί νέ
ων βάσεων δργάνωσις τής δλης Διοικήσεως διά τής σύνεργα - 
σίας τών δργάνων ( ύπαλλήλων ) αύτής μετά τής Κυβερνήσεως. 
Δεδομένου δτι ε£ς τήν Εποχήν μας συναντώμεν άλλαγάς είς δ- 
λους τούς τομείς τής κοινωνικής δραστηριότητος ή Δημοσία 
Διοίκησις πρέπει νά σχεδιάζη, δργανών^, κατευθύνη , συντο- 
νίζτρ καί κινητοποιή τάς κοινωνικάς δμάδας, οϋτως ώστε νά 
έξασφαλίζηται ή ίκανοποίησις αύτών καί νά μήν παραμελή *· 
ται ή εύημερία τοϋ κοινωνικοϋ συνόλου.

12. Βλ. Κ. Κοΰρτη, Προβλήματα όργανωσεως καί λειτουργίας ττΊς Δημο - 
σίας Διοικήσεως, Άθηναι, 1964, σ.77 κ.έπ.’Επίσης περί τής έννοί
ας τ?1ς γραφειοκρατίας Βλ.Μ.Weber,The theory of social and ecp - 
nomic organization the free clencal III 1947,σ.324 κ.επ.Βλ. Σ. 
Ζευγαρίδη,Θεωρία της ’Οργανωσεως,’Αθήναι 1973 σ.54 κ.έπ.Βλ. Ε. 
Ν. Gladden The essentials of public administration.London 1958 
σ.59 κ.έπ. Βλ. C.J.Friedrich,Constitutional Goverment and Demo
cracy, Boston,1951,σ.57.
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H. Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΙΣ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΕΩΣ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ 
ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΟΣ

α) Ή σημασία καί σί αντικειμενικοί σκοποί τής 
όργανώσεως

ΕΓναι γνωστόν, ότι ή όρθολογική όργάνωσις έπιδιώκει 
τήν έπίτευξιν μεγαλυτέρου δυνατοϋ ώφελήματος διά τ^ς έναρ_ 
μονύσεως τοϋ ύπάρχοντος άνθρωπίνου δυναμικού καί τών ύλι- 
κών πόρων· Ή  έναρμόνισις τοϋ Ανθρωπίνου καί ύλικοϋ δυνα- 
μικοϋ άποτελεΐ'τό μέσον, διά τοϋ όποιου ή όργάνωσις όλο - 
κληρώνει τόν σκοπόν της. Είδικώτερον ίχϋτη προσδιορίζει £- 
πακριβώς τά άντικείμενα ή τά ε ι δ ι κ ά  κ α θ ή κ ο ν -  
τ α έκάστου ύπαλλήλου μονάδος τίνός, τάς σχέσεις τών κα
θηκόντων ένός άτόμου πρός τά καθήκοντα τών λοιπών ώς καί 
τόν καθορισμόν τής ίεραρχικης αύτών άλληλοεξαρτήσεως. Μ ό- 
ν ά ς εΓναι ή ώργανωμένη συλλογική προσπάθεια άριθμσϋ τι- 
νός προσώπων, έπιδιώκουσα σκοπόν τινο., Δεόν νά τονισθ§, δ- 
τι ή όρθολογική όργάνωσις τυγχάνει έφαρμογ^ς τόσον είς τήν 
ίδιωτικήν δσον καί είς τήν δημοσίαν δραστηριότητα.

*Ενταϋθα θά άναφερθώμεν είς τήν δημοσίαν δραστηριό
τητα ή όποία έκφράζεται διά τής λειτουργίας της Δημοσί
ας Διοικήσεως.

ΕΓναι ίστορικώς άποδεδειγμένον, δτι ή εύημερία ένός
λαοϋ καί τό μέλλον ένός κράτους έξαρτάται κατά βάσιν Από
τήν χρηστήν διοίκησιν, 'Υποστηρίζεται δέ δτι ” ή ϋπαρξις
καί ή έπιβίωσις τών δημοκρατικών καθεστώτων δέν έΕαρτα -
ται άπό τό Σ ύ ν τα γ μ α , δσ ον  Από τήν έξασφάλισιν τής χρηστές
διοικήσεως, Ικανές νά ύλοποιήσ$ τούς σκοπούς τής δημοσί-

13ας πολιτικές* < Ή  χρηστή διοίκησις δμως βασίζεται είς 
τήν δ ι ο ι κ η τ ι κ ή ν  ό ρ γ ά ν ω σ ι ν , ή  όποία

(13) Βλ. Κ. Βαρβαρέσου, "Εκθεσις έπί τον) οίκονομικοΰ προβλήματος της 
‘Ελλάδος, ‘ΑθΤιναι. 1962, σ. 28. Πρβλ. Σ. Ζευγαρίδη, Ή  ’Οργάνωση 
τϊΊς Δημοσίας Διοικήσεως, ‘Αθηναι 1977, σ. 46.
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προϋποθέτει προγραμματισμόν, δργάνωσιν τών δημοσίων ύπη -

14ρεσιων, καθοδήγησιν καί δλεγχον
Ή  διοικητική όργάνωσις ένός Κράτους, περί της όποί- 

ας γίνεται λόγος κατωτέρω, δέν Αποτελεί 1‘διον σκοπόν,Αλλά 
μέσον, διά τοϋ όποίου έπιτυγχάνεται τό 'Εθνικόν συμφέρον. 
Αϋτη δπιβάλλεται τόσον διά τήν κατανομήν τοϋ Κυβερνητικού 
δργου είς τάς έπί μέρους ύπηρεσίας καί τών όργάνων αύτών 
δσον καί διά τόν προσδιορισμόν τής Εξουσίας καί εύθύνης 
τών διοικητικών μονάδων. Παραμένει άναμφισβήτητον τό γε
γονός, δτι αί δημόσιαι ύπηρεσίαι, δστω καί &ν χρησιμοποι
ήσουν τάς αύτάς άνθρωπίνας καί ύλικάς δυνάμεις, τιολλάκι ς, 
Επιτυγχάνουν Ανομοιογενή μεταξύ των άποτελέσματα, “Επίσης 
είς όργανισμός, καί έάν άκόμη συγκροτείται Από άρίστους 6- 
παλλήλους, δέν θά Επιτύχα είς τό δργον του, Εάν τά άτομα 
δέν τείνουν πρός τόν Αντικειμενικόν σκοπόν, μέ πνεϋμα ή- 
θελημένης συνεργασίας.» Τουναντίον εΓναι βέβαιον δτι δτε - 
ρος όργανισμός μέ Ανθρώπόυς μετρίας ίκανότητος θά έπιτύ
χη καλύτερον Αποτέλεσμα, Εάν Εργασθοϋν πάντες οί έν αύτψ 
Ασχολούμενοι μέ Ενθουσιασμόν καί μέ πνεϋμα όμαδικής έργα- 
σίας. “Εκ τούτου συνάγεται, ότι ή Αποδοτικότης, ή δρασις, 
καί ό βαθμός τής όρθολογικής όργανώσεως Εξαρτώνται έκ τοϋ 
Ανθρωπίνου παράγοντος. *Ό άνθρωπινος δηλαδή παράγων δια
δραματίζει τόν σπουδαιότερον ρόλον εϋς τήν όργάνωσιν, τήν 
διοίκησιν καί τήν έν γένει εύημερίαν μιάς διοικητικής ή 
οίκονομικής μονάδος.

Κατά τό παρελθόν αί, σχέσεις μεταξύ πολιτείας καί πο
λιτών ήσαν όλιγώτεραι καί ώς έκ τούτου αί Αρμοδιότητες καί 
δραστηριότητες μιας Κυβερνήσεως ήσαν άπλαι. Σήμερον δμως, 
έπειδή ή έπιστήμη καί ή τεχνολογία έδημιούργησαν νέας συν- 
θήκας ζωής καί at σχέσεις πολιτών καί Κράτους ηύξήθησαν, ή

(14) Βλ. ΦΥΑΛΑΔΙΟΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ, &ριθ.41 ΓΕΣ-1957, σ.9. Έπιίσης Βλ.
ΔΕΑΤΙΟΝ 0 καί Μ της. 2.10.1971. Κατο? τόν Α. Σταυριανόπουλον ,ΓΔιοί- 
κησις είναι τ<5 σΰνολον μέσων καί ενεργειών άποσκοπουσών εδς τήν 
έπίτευξυν ώρισμένου Αποτελέσματος συνιστήμενον εΐζ τήν ίκανοποι!- 
ησιν τοϋ γενικού συμφέροντος1’.
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δημοσία δραστηριότης Εχει άνάγκην ταχυτέρας καί άρτιωτέ - 
ρας προσαρμογής πρός τάς σημερινάς όργανωτικάς μεθόδους . 
Τούτο δηλοΐ, ότι ή όργάνωσις ώς μία ζώσα καί Εξελισσομέ- 
νη πραγματικότης είναι ήναγκασμένη νά άκολουθή τόν ρυθμόν 
τής συγχρόνου κοινωνικής δραστηριότητος καί νά Επιλύη τά 
Εκάστοτε προκύπτοντα προβλήματα.

Με άλλας λέξεις, ή όργάνωσις έντός τών πλαισίων τής 
δημοσίας δραστηριότητος κρίνεται Απαραίτητος διά τήν Εξα- 
σφάλισιν τής Επικοινωνίας, τής άσκήσεως κ α θ η κ ό ν τ ω ν ,τοϋ συν
τονισμού καί του Ελέγχου μεταξύ τών φυσικών όργάνων αύ - 
τής. Τό κοινωνικόν σύνολον Εχει σήμερον ηύξημένας άπαιτή- 
σεις άπό τούς κρατικούς λειτουργούς, άποτελει δέ κοινήν 
συνείδησιν τό δ,τι διά τήν ίκανοποίησιν τών αιτημάτων του 
χρειάζεται ταχύτερος ρυθμός είς τήν διεκπεραίωσιν τών υ
ποθέσεων του. Διά τόν σκοπόν αύτόν, δηλαδή διά τήν άπλού- 
στευσιν καί τόν Εκσυγχρονισμόν τών ύφισταμένων γραφείο - 
κρατικών τύπων καί διαδικασιών, συνεστήθησαν είς δλα τ& 
‘Υπουργεία καί τούς μεγάλους 'Οργανισμούς ‘Υπηρεσίαι Q καί 
Μ.

Συνοψίζοντες τά άνωτέρω παρατηροΰμεν, δτι ή σημασία 
καί οί Αντικειμενικοί σκοποί τής δργανώσεως είναι Αναγ 
καία συνθήκη διά τήν Επιτυχή διεκπεραίωσιν τών ύποθέσεων 
Εντός τών πλαισίων τής δημοσίας δραστηριότητος. Καί τοϋτο, 
διότι ή Δημοσία Διοίκησις άποτελει συλλογικήν προσπάθει
αν καί ώς τοιαύτη Εχει ά ν ά γ κ α ς ,  τών όποιων ή συνδρο-

15μή όδηγεϊ είς τήν δημιουργίαν τής όργανώσεο^ς στοιχεία 
τής όποιας είναι ό καταμερισμός τοϋ Κυβερνητικοϋ Εργου, ή 
διάρθροοσις1  ̂ τών ύπηρεσιών καί ή διοχέτευσις τής κρατι - 
κής Εξουσίας.

(15) Βλ. Δ. Οί,κονο'μου, ενθ’άνωτ. σ. 61
(16) Βλ. L. Allen, Management and Organization, London,1958, σ* 51 κ. 

έξ. ενθα δ id τοϋ δρου "διάρθρωσις" νοεΐταυ δ προσδιορ οσμός και! 
ή κατανομή τής έργασίας ώς καί ό καθορισμο'ς τΑν Αναγκαίων "ύπο- 
μονάδων".
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β) ’Οργανωτικοί Διαδικασίαι

Διά του δρου " διαδικασίαι " νοουμεν σειράν συ - 
σχετιζομένων Ενεργειών, αί δτιοϊαι έκτελοϋνται πρός δλοκλή- 
ρωσίν κοινού άποτελέσματος.

'Επομένως αί δργανωτικαί διαδικασίαι άφορουν είς τήν 
όργάνωσιν της πορείας ή ροής της έργασίας ή τών άρμοδιο - 
τήτων, αί δποιαι, ώς γνωστόν, προσδιορίζονται ύπό τής δρ- 
γανωτικής δομής. Είδικώτερον διά τών δργανωτικών διαδικα
σιών προσανατολίζονται αί έργασίαι μονάδος τινός καί άπο-

18σκοπούν είς τήν έξυπηρέτησιν του τεθειμένου σκοπού
Τά άνωτέρω γίνονται περισσότερον Αντιληπτά,δταν κα~ 

ταστώμεν παρατηρηταί έκτελέσεως ένός έργου ύπό μιας όμά - 
δος Ανθρώπων.Άναμφιβόλως τό ύπό έκτέλεσιν έργον,δσον Α
πλού ν καί Αν είναι,θά χρειασθη διαφόρους είδικότητας Ατό-

19 rμων . Διά νά ύπάρχη μεταξύ τών μελών της όμάδος έλλογος

(17) Βλ. L.D. White, introduction to the study of public administra - 
tion, N.Y. 1950, σ.243.

(18) Βλ. I. Χολέβα, Είσαγωγή είς τήν ’Οργανωτικήν, Θεσσαλονίκη 1967, 
σ. 151

(19) Βλ. Κ. Μπανταλούκα, ‘Οργανωτική των ‘Επιχειρήσεων Δυοικητική 
καί “Επιτελική, Πειραιεύς 1954·, .σ, 37. Κατά τόν Κλ. Μπανταλού'- 
κα "Είδίκευσυς είναι, Αποτέλεσμα τοϋ καταμερισμοί) τής έργασίας 
Αποτελοϋντος βασικήν δργανωτυκήν Αρχήν”. ’Εδω θά πρέπευ νά Ανα- 
φέρωμεν δτι αΐ γνωμαι των έπυστημόνων είς δ,τι Αφορφ τήν είδί - 
κευσιν διΕστανταο, καθ’δσον οί μέν σκαπανείς τής όργανωτικης 
σκέψεως φρόνοϋν δτι ή δργανωτική Αρχή τής είδικεύσεως διά τής κα
τανομές των έργασιών ένός έργου συντελεί είς τήν έξοικονόμησι,ν 
χρόνου έργασίας καί είς τήν βελτίωσιν των δρων έργασίας, οί δέ 
μελετηταί τών κοινωνικών έποστημών θεωρούν ταύτην ώς τήν " με - 
γάλην πληγήν τοϋ συγχρόνου πολι,τισμοϋ" καθ’δσον παραμελεί τόν 
παράγοντα "άνθρωπον". Περί τούτων βλ. Ch. Argyris, Participation 
et Organization Dunad ,Paris 1970, Ch. Walcer, Modern Techno 
logy and civilization, N.Y.ige2 » σ.76, J. Worthy, Big business 
and free man, N.Y. 1959, σ. 19 καύ Ch. Argyris, The Organiza 
tion : What makes it healthy . έν: Harvard busine^speview, τομ.
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καταμερισμός της έργασίας κατ'ειδικότητας, πρέπει έκαστος 
τών Εργαζομένων νά γνωρίζη δ ι α τ ί Εργάζεται καί π ω ς  
Εργάζεται. ‘Η γνώσις του σκοπού της μονάδος καί τοϋ τρό - 
που Εκτελέσεως της Εργασίας προϋποθέτουν σειράν διαδικα - 
σιών. At όργανωτικαί διαδικασίαι καθορίζουν τόν Απαιτού- 
μενον άριθμόν προσώπων, τά προσόντα καί τάς Ικανότητας Ε
νός έκάστου τούτων ώς καί τήν κατανομήν τής Εξουσίας καί 
εύθύνης.

Τό δλον κ ύ κ λ ω μ α  τής Εργασίας θά άκολουθή 
τόν ρυθμόν καί τήν πορείαν ή τάς διαδικασίας, αί όποιαι 
Αρχικώς καθωρίσθησαν. Καί τό σπουδαιότερον δέν θά ύπάρχη 
σύγχυσις Αρμοδιοτήτων, άνισος κατανομή έργασίας, καθυστε
ρήσεις διά τυχόν άποφάσεις ώς καί Απώλεια τοϋ άνθρωπίνου 
δυναμικοϋ καί ύλικών πόρων. Τοϋτο σημαίνει δτι Απασαι αί 
συνεχιζόμεναι Ενέργειαι θά Αποδώσουν τό καλύτερον δυνατόν 
Αποτέλεσμα.

Έ κ  τών έν συντομίςς Ανωτέρω έκτεθέντων προκύπτει δ- 
τι διά νά λειτουργη μία ύπηρεσία, δημοσία ή Ιδιωτική,άπο- 
τελεσματικώς καί κατά τρόπον οίκονομικόν, δέον δπως οι ί- 
θύνοντες τής Άνωτάτης Διοικήσεως μελετούν όρθολογικώς τό 
κύκλωμα έκάστης Εργασίας καί προβαίνουν, εί δυνατόν, είς 
τάς κατά καιρούς δεούσας άναθεωρήσεις, βελτιώσεις καί Α
πλοποιήσεις τούτων, Ανταποκρινομένας εΕς τάς άνάγκας καί 
τό πνεϋμα τής συγχρόνου πραγματικότητος. Καθ'δν χρόνον μά
λιστα ή χώρα μας εύρίσκεται είς τά πρόθυρα τής εισόδου της 
είς τήν Εύρωπαϊκήν Οίκονομικήν Κοινότητα, όφείλει αΰτη νά 
προετοιμασθη διά νά άντιμετωπίση άποτελεσματικώς τόν (Ηκο-
νομικόν άνταγωνισμόν μέ τάς χώρας, αί όποιαι Ανήκουν είς 

20αότήν . “Οθεν πρέπει Ανευ Αναβολής ν'Αποκτήση τόν κατάλ
ληλον διοικητικόν Εξοπλισμόν, άνταποκρινόμενον ε£ς τάς άρ-
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(19)συν. 36,1958,σ.107,Βλ. «αί Κ. Κούρτη,'Η Θεωρία καί η Πρακτική της 
συγχρόνου Διοικη'σεως, Άθηναυ 1977,σ. H 7, Σ. Ζευγαρίδτ? ν̂θ> 
&νωτ. σ.155, καί Γρ. Κασιμάτη, Μαθήματα Κοινωνικού Δικαίου 
καί Κοινωνικής Πολιτυκης^ *Αθηναυ,1967, σ.15-16.

(20). Βλ. G. Langrod, "Εκθεσις άφορωσα την άναδιοργάνωσιν τών Δημ.Ύπη- 
ρεσιών έν'Ελλάδι,’Αθηναι 1964,σ.6 (εκδ.Πολυγρ.'Υπ.Συντονισμοί).



χάς καί μεθόδους της όργανωτικής Επιστήμης

γ) Εφαρμογή τών ’Οργανωτικών Μεθόδων έν τή Δημοσίρ 
Διοικήσει

Είναι Αληθές, ότι ή υγιής Διοίκησις άποτελει τήν βα
σικήν προϋπόθεσιν εύδαιμονίας μιας χώρας ή μιας Επιχειρή- 

22σεως , δτι προϋπόθεσις τής υγιούς Διοικήσεως εΓναι ή δι
οικητική όργάνωσις, καθ'δσον τό δλον Εργον κατανέμεται με
ταξύ τών όργάνων, τά όποια άσκοΰν διοίκησιν. Κατά συνέπει. 
αν δ ι ο ι κ η τ ι κ ή  ό ρ γ ά ν ω σ ι ς  είναι τό σύ - 
νολον τών Ενεργειών Ενός διοικητικού προϊσταμένου, Επί τη
βάσει τών όποιων οί ίεραρχικώς ύφιστάμενοί του παράγουν
Εργον άπλούστερον, οίκονομικώτερον καί ποιοτικώς καλύτε - 
ρον. Τά στοιχεία τής διοικητικής όργανώσεα^ς είναι:

(α) *0 προγραμματισμός, άναφερόμενος είς Ενεργείας
τοϋ παρόντος καί τοϋ μέλλοντος.

(β) * Η όργάνωσις, είς τήν όποιαν υπάγεται ή όρθολο
γ ική κατανομή τοϋ Κυβερνητικού Εργου

(γ) ‘Η Διοίκησις(ή όποία περιλαμβάνει τήν Διεύθυν -
σιν, τόν Συντονισμόν, τόν Ελεγχον καί τήν Επι
κοινωνίαν

Είδικώτερον ό σκοπός τής διοικητικής όργανώσεως συ - 
νίσταται άφ'Ενός μέν είς τήν κατανομήν τής Εργασίας μετα
ξύ *τοϋ άνθρωπίνου δυναμικού είς τρόπον, ώστε οί Επιδιωκό - 
μενοι σκοποί τής συλλογικής προσπσ,θείας νά είναι περισσό
τερον άποτελεσματικοί, άφ'Ετέρου δέ είς τόν σαφή διαχωρι
σμόν τών πλαισίων Εξουσίας καί εύθύνης τών διοικητικών μο
νάδων .

Οϋτω τό κατανεμηθέν Εργον, ίδίως είς τήν σφαίραν τής 
Δημοσίας Διοικήσεως, τά πλαίσια τής όποιας εΓναι μεγαλύ

(21) Βλ. Σ. Ζευγαρίδη, ΚυΒερνητυχη καί Λογικός "Ανθρωπος, Αθηναι , 
1974, σ. 19 χ. έξ.

(22) Βλ. Κ. Κούρτη, Προβλήματα δργανώσεως καί λειτουργίας τ̂ ς Δημο - 
σίας Δι,ουκ̂ σεως, ‘Αθηναι,, 1964, σ. 1
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τερα τής ιδιωτικής δραστηριότητος, Εχει Ανάγκην όρθολογι- 
κής δργανώσεως, καθ'δσον ούδεμία δμαδική προσπάθεια Επι - 
τυγχάνει τόν σκοπόν της, δταν μεταξύ τών μελών της δέν ύ- 
πάρχη " θ ε σ μ ι κ ό ν  π λ α ί σ ι ο ν " 2 .̂ *Η δημιουρ. 
γίσ. τοιούτου πλαισίου είναι μέλημα τοϋ διοικητικοϋ προϊ - 
σταμένου,Εστω κσ,ί Εάν αί καθημεριναί άπασχολήσεις του δέν 
παρέχουν τήν εϋχέρειαν φροντίδος διά τήν διατύπωσιν καί Ε- 
φαρμογήν μεθόδων έπί τή βάσει- τών Αρχών τής όργανωτικής.

‘Ως έκ τούτου ή Κυβέρνησις, ή όποία άποτελει τήν κο
ρυφήν τής ίεραρχικής πυραμίδος, διά νά έπιτύχη είς τό Ερ- 
γον της, ύποχρεοϋται νά άξιοποιήση τούς τρεις άκρογωνιαί-
ους λίθους τής Δημοσίας Διοικήσεως, ήτοι τήν όργάνωσιν,τά

, . . 24συστήματα προγραμματισμού και την Επικοινωνίαν . Εκ του_
των ή όργάνωσις περιλαμβάνει τήν διάρθρωσιν, τήν εύθύνην 
καί τήν Εξουσίαν.

Είς τήν πραξιν δμως οί διοικητικοί προϊστάμενοι δέν
Εχουν Επαρκή χρόνον είς τήν διάθεσίν των διά νά άσκήσουν
Εργον δργανωτικόν. Διά τοϋτο συνεστήθησαν αί ύπηρεσίαι 0
καί Μ πρός παροχήν "Εξειδικευμένης συνδρομής είς τήν Δι -

25οίκησιν Επί θεμάτων δργανώσεως καί μεθόδων"
(.23) Βλ. Θ. Σκοΰντζου, Εισαγωγή είς τήν Οίκονομυκήν τής άναπτύξεως,

’ Αθηναι, 1973, σ.14-5 "Διά τοΰ όρου θεσμικόν πλαίσιον "νοείται τό 
σύστημα αρχών δργανώσεως καί λειτουργίας μιας κοινωνίας".

(24) Βλ. J.B. Price II y a difference entre administration et gesti- 
on ( μετάφρασις Σ.Χανδρίνοΰ ). Δελτίον 0.& Μ. ,τ.14ον 1972."Ε - 
πίσης κατά τόν Κ. Κούρτην ενθ’&νωτ. σ. 20, τά στοιχεία τον) δι - 
ουκεΐν εΐναυ "ό προγραμματοσμός, ή όργάνωσ^ςι,ή έπάνδρωσυς»ή δυ„ 
εύθυνσυς, ό συντονισμός, ή αναφορά καί ό έλεγχος".

(25) Βλ.Ο.Β.Grighton *Εγχειρίδΐον Όργανώσεως καί Μεθόδων (Μετάφρ. Γ.
Δροσι,νοΰ), ’ Αθηναι 1971, σ. 4. Περί τής έννοιας καί τοΰ σκοποΰ 
τοΰ θεσμοΰ 0 καί Μ. Βλ. Α. Κόκλα, 'Η τεχνική 0 καί Μ. ,‘Αθήναυ , 
1966, σ. I. ’Επίσης εις τό εργον τών 'Αγγλικών Δημοσίων 'Υπηρε
σιών ( H.N.S.O. )(The practice of .Q and M, London,1965, σ.9,6- 
ρίζεται ότυ δυά τοΰ όρου " 0 καί Μ " νοείται ή δραστηριότης ο
μάδων υπάλληλων, οί οποίου καλοϋνταο -νά παράσχουν συμβουλάς είς 
διουκητοκά στελέχη έπί θεμάτων 0 καί Μ πρός σκοπόν αύξήσεως τής 
άποδοτικότητος τής έργασίας. Βλ. καί Η. Dovey |Εγχευρίδιον Tc- 
χνυκής 0 καί Μ.t ’Αθήναν,1969 (Μετάφρ. Σ. Χανδρυνοΰ), σ.2 κ. έξ.



'Ενταύθα δυνάμεθα νά συνοψίσωμεν τούς παράγοντας,οί 
όποιοι Επέβαλον τήν Εδρυσιν τών ύπηρεσιών 0 καί Μ είς τό
πεδίον της δημοσίας δραστηριότητος. Ουτοι είναι:

Ο Π αράγω ν τή ς  Κ υβ ερ ν η τ ικ ή ς  Π ο λ ιτ ικ ή ς . *Ως "Κυβερ-
26νητική πολιτική" νοείται ή ύπό τής Κυβερνήσεως χαραχθεϊ- 

σα πορεία πρός πραγματοποίησιν άνωτέρων σκοπών. Πράγματι 
τό πρώτον μέλημα έκάστης Κυβερνήσεως εΓναι ή κατάρτισις προ
γράμματος, άφορώντος είς τήν άνοδον τής κοινώνικο-οίκονο- 
μικής καί πολιτικής στάθμης τής χώρας, τής όποιας τόν λα
όν Εκπροσωπεί.

“Ενεκα τούτου ή Δημοσία Διοίκησις " όφείλει τήν ϋ-
παρξίν της είς τήν πολιτικήν πράξιν, ήτοι είς τήν άπόφα -

27σιν Ενός κράτους δπως άσκηση ώρισμένας άρμοδιότητας" , ή 
δε όργάνωσις καί ή διάρθρωσις ταύτης πρός άσκησιν άρροδιο- 
τήτων Εξαρτάται άναμφιβόλως έκ πολιτικών παραγόντων.Πράγ
ματι ή έκάστοτε πολιτική σκέψις, προκειμένου νά δοθή αύτή 
ή Εκείνη ή λύσις Επί τίνος θέματος, προηγείται του νομι - 
κοϋ κανόνος, ή Εφαρμογή καί ή Εκτέλεσις του όποιου άνατί- 
θεται είς τήν Δημοσίαν Διοίκησιν, καί συνεπώς ό ρόλος τοϋ 
θεσμοΰ 0 & Μ είναι συμβουλευτικός καί ούχί Επιτακτικός Ε
ναντι τών τηρούμενων διαδικασιών.Ένταϋθα γίνεται φανερόν 
δτι ναί μέν ό θεσμός 0. καί Μ. άποσκοπει ( θ ε ω ρ η  τ ι- 
κ ώ ς ) είς τήν κάλυψιν τών άδυναμιών τών διοικούντων λ.χ. 
ώς πρός τήν κατανομήν τών άρμοδιοτήτων καθ'‘Υπουργεία ή 
Ύπουργεΐον κ.λπ., άλλ* δμως ή Εφαρμογή τών προτεινομένων 
μεθόδων άναμφιβόλως έ^αρτάται άπό τήν θέλησιν τής έκάστο
τε Κυβερνήσεως.
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(26) Βλ.Δ.Βεζανη, Γενική Πολιτειολογία,’Αθηναι,195 9,σ.12, ενθα άνα - 
φέρεται δτι "Πολιεικη καλείται ή κατεύθυνσής ή όποία δυέπεο τό 
σΰνολον τών ένεργειών καί σκοπών ένός Κράτους". ’Επίσης Βλ.Γρ.Κα- 
σιμάτη Κοινωνία, Δίκαοον, Πολίτικη,Σπουδαί 1964-1965.τ. ΙΕ1. 
’Επίσης Βλ. Κλ. Μπανταλούκα, ενθ’άνωτ.σ. 130

(27) Βλ. Γ.Δροσυνοΰ,Άρχαί ’Οργανώσεως Δελτίον 0 & Μ τ.ΙΟον 1971.
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Ό  Προσωπικός ή ανθρώπινος παράγων . Είναι γνωστόν 
δτι ή όργάνωσις μιας ύπηρεσίας δέν άφορςί είς τάς μηχανάς 
καί τά τεχνικά μέσα γενικώτερον, άλλά είς τούς άνθρώπους 
καί συνεπώς αϋτη ύποχρεοϋται"νά σιμ£ ιοί"μετά τών προβλη - 
μάτων της όμαδικης έργασίας καί νά τά άντιμετωπίζη, όσά -

2 8 /  Υ r ~κις προκύπτουν . Τά άνωτέρω δέν εΓναι δημιούργημα της συγ
χρόνου όργανωτικής, άλλά έπεσημάνθησαν άπό τών άρχαιοτά- 

29των χρόνων . Συνεπώς διά νά στεψθη μία μέθοδος ύπό Ε
πιτυχίας καί άποτελεσματικότητος, πρέπει νά ύπάρχη ήθελη- 
μένη συνεργασία μεταξύ τών μελών της όμάδος. Καί διά νά 
γίνη τό ζητούμενον, πρέπει νά ύπάρχη άρχικώς κατανόησις 
μεταξύ προϊσταμένου καί ύφισταμένου. ‘Η συνεργασία άνθρω-
πων Εντός μιας κοινωνίας δέν γίνεται τυχαίως, άλλ'ύπαγο -

30ρεύεται άπό τήν ϋπαρξιν τών άναγκών των . Καί τοϋτο,διό
τι ό άνθρωπος Επιζητεί πάντοτε ίκανοποίησιν οίκονομικών, 
ψυχολογικών καί συναισθηματικών άναγκών, ή έκκρεμότης τών 
όποιων Επιδρςί Επί της άπ.οδοτικότητος καί τής συμπεριφο - 
ράς του γενικώτερον.

* Η όργάνωσις Εκδηλοΰται διά τών φυσικών προσώπων καί 
ώς έκ τούτου ό άνθρώπινος παράγων δέν πρέπει νά παραμελή- 
ται. Διά τοϋτο μεταξύ τών προσώπων, τά όποια Εργάζονται 
είς τήν αύτήν μονάδα, πρέπει νά καθωρίζωνται σαφώς τά ό
ρια εύθύνης, ή δικαία ποσοτική καί χρονική κατανομή της
έργασίας, ό τρόπος Επικοινωνίας, ό περιορισμός καί ή Εκτα»

> · ~ 31 , .σις Εξουσίας και διοικήσεως αύτων . Τουναντίον η παραμε-
λησις ή πίεσις τοϋ άνθρωπίνου παράγοντος Επιφέρει περιπλο-
κάς καί συγχύσεις ε£ς χήν ίεραρχικήν κλίμακα καί δδιιγει .

(28) Βλ. Γ. Δροσινοΰ, ενθ’άνωτ. τ. ΙΟον 1971
(29) Είς τόν 0ίκονομυκόν τοϋ Ξενοφώντος συναντώμεν την ρησι,ν τοΰ Σω- 

κρατους "Ου γαρ άλλους τυσίν ανθρώπους οί τών κουνών επυμελόμε- 
νοl χρώνταυ η οϊσπερ οί τά ίδια οίκονομοΰντες"

(30) Βλ. Σ. Μπούχη, 'Η καρδυά της Δυουκησεως, Δελτίον Δ/σεως “Έπυχευ. 
ρησεων, No 90, 1971. Κατά τόν Μπουκην "αί άνθρο3πιναυ άνάγκαο τοΰ 
ατόμου είναι φυσιολογυκαι - ασφαλείας - κουνωνιχαί - έγωϋστιχαί"

(31) Βλ. Γ. Δροσινοΰ ενθ*άνωτ. ΐι ΙΟον 1971



είς τήν Αποτυχίαν . Διά τούς άνωτέρω λόγους at ύπηρεσί- 
αι 0 & Μ κατά τήν έκπόνησιν προτάσεών των πρέπει άρχικώς 
νά προβλέπουν τάς τυχόν άντιδράσεις τών Εργαζομένων καί 
κατόπιν νά προβαίνουν είς τήν διατύπωσιν κανόνων, μεθό - 
δων κ.λπ.

'Ο ργανω τικο ί Ά τ έ λ ε ια ι . Αι άτέλειαι αί όποιαι παρα - 
τηρούνται είς τήν Δημοσίαν Διοίκησιν τόσον άπό πλευράς 
γραφειοκρατικών διαδικασιών καί συγκεντρωτισμού Εξουσιών 
δσον καί άπό πλευράς μεθόδων καί κατανομής τών Αρμοδιοτή
των, δημιουργούν τήν άνάγκην Επανδρώσεως διά περισσοτέρων 
είδικευμένων ύπαλλήλων τών ‘Υπηρεσιών 0 & Μ. 'Επίσης άξι
ζε ι νά σημειωθή δτι οί πλεΐστοι τών δημοσίων ύπαλλήλων εΓ
ναι κατ'ούσίαν άνημέρωτοι Επί θεμάτων δργανώσεως καί διοι- 
κήσεως, διό καί τό Εργον τους φέρει τήν σ φ ρ α^γ ι δ α 
τοϋ Εμπειρικού στοιχείου. Διά τόν λόγον αύτόν φρονοΰμεν 
δτι ή σύστασις σεμιναρίων, σχετικών μέ τήν Εννοιαν καί 
τούς σκοπούς τής όργανωτικής σκέψεως, θά καταστήση εύκο - 
λώτερον τό Εργο\> τών ύπαλλήλων 0.& Μ.
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(32) Βλ. Σ. Μποΰκη, 2νθιάνωτ. "’Ιστορικώς καί κατά παρόδοσιν οί πρό
γονοί μας ήργάσθησαν άτομυκώς δι’αύτό καί άπέτυχον.. .".



ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΔΕΥΤΕΡΟΝ

ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ 
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

I. ΙΔΡΥΣΙΣ- ΣΚΟΠΟΣ

Τό ‘Υπουργείον τοϋτο συνεστήθη τό πρώτον έν έτει 
1822 διά τής Α’ έν 'Επιδαύρψ'Εθνοσυνελεύσεις, αί δέ άρμο- 
διότητές του έξετείνοντο έπί παντός θέματος άφορώντος είς 
τήν έκκλησίαν καί τήν Παιδείαν. Σήμερον ή έκπαιδευτική πο
λιτική άσχεΐται έπίσης διά τοϋ φορέως τούτου.

* Η διοικητική δραστηριότης τής Πολιτείας κατανέμε - 
ται πρωτογενώς μεταξύ τών ‘Υπουργείων καί τών ΔημοσίωνΌρ-

1 , , γγανισμών . ‘Ως έκ τουτου, το ‘Υ π ο υ ρ γ  ε ϊ  ο ν  είναι
βασική μ ο ν ά ς τής Δημοσίας Διοικήσεως καί άποσκοπεΐ
είς τήν διερεύνησιν καί έπίλυσιν παντός θέματος, άφορών -
τος είς τήν καθοδήγησιν, όργάνωσιν καί τόν έξοπλισμόν πά-

2σης ώργανωμένης προσπαθείας, ύποκειμένης είς τοϋτο . ‘Υπό
τήν έννοιαν ταύτην τό "*Υπουργεΐον" συνιστςί αύτοτελή όρ -
γανωτικήν μονάδα καί έκπληροι τούς ύπό τής Κυβερνήσεως τι-
θεμένους σκοπούς.

Είδικώτερον διά τό ‘Υπουργειον ‘Εθνικής Παιδείαςκαί
3θρησκευμάτων ό ρόλος και ή άποστολη του συνιστανται άφ'έ- 

νός μέν είς τήν διά τοϋ σχολείου (ώργανωμένην) προσπάθει
αν παροχής γνώσεων καί άνάπτυξιν δεξιοτήτων, τήν άνάπτυ - 
ξιν τής 'Εθνικής συνειδήσεως καί τήν προαγωγήν τοϋ πνευ - 
ματικοϋ βίου τών ‘Ελλήνων, άφ'έτέρου δέ είς τήν περιφρού- 
ρησιν τών ήθικών άξιών τής χριστιανικής όρθοδόξου όμολο - 
γίας. 'Ενταύθα πρέπει νά τονισθή ότι τό έν λ ό γ φ ‘ΥπουργεΤ- 
ον είναι κατ'έξοχήν "π α ρ α γ ω γ ι κ ό ν" Υπουργειον , 
διότι άναμφιβόλως ή Παιδεία είναι τό σπουδαιότερον καί ά-

(1) Βλ. Κ. Κούρτη, ενθ’άνωτ. σ. 37, Βλ. καί Δ.Οικονόμου, ένθ'άνωτ.σ.
90.

(2) Βλ. Γ. ’Αλεξανδρη, ενθ’άνωτ. σ. 73
(3) Βλ. Ν.Δ. 175/73 (ΦΕΚ 230 τ.Α')
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ποδοτικώτερον Εργον ύτχοδομής Ενός κράτους.
Διά τής παρούσης βεβαίως Εργασίας δέν θά άναφερθώ - 

μεν λεπτομερώς είς δλας τάς Εκπαιδευτικάς βαθμίδας.Θά πε
ρί ορισθώμεν είς τόν χώρον τής Άνωτάτης Έκπαιδεύσεως,καθ’ 
δσον αύτη συνδέεται μέ τά 'Ανώτατα. 'Εκπαιδευτικά Ιδρύμα
τα καί άποτελει μετ'αύτών τό κύριον θέμα μας.

II. ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΚΑΙ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τό Υπουργειον 'Εθνικής Παιδείας καί Θρησκευμάτων, 
παρέχει όδηγίας καί κατευθύνσεις διά τήν περαιτέρω πορεί
αν καί δράσιν όλων τών βαθμιδών τής 'Ελληνικής Παιδείας . 
Ούτωςείς τόν χώρον τής 'Ανωτάτης Έκπαιδεύσεως παρακολου
θεί τάς πράξεις τών Άνωτάτων “Εκπαιδευτηρίων ώς καί τήν 
έν γένει άνάπτυξιν καί δραστηριότητα αύτών.

Τά 'Ανώτατα. 'Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, ώς γνωστόν, εί
ναι Επί τή βάσει τοϋ Συντάγματος αύτοδιοικούμεναι μονάδες 
καί άνήκουν πρωτίστως είς τομέα τών πολιτιστικών Εκδηλώ· - 
σεων. Υπάγονται ε£ς τούς δργανισμούς τή,ς είδικής αύτοδι- 
οικήσεως, διοικοϋνται ύπό αιρετών δργάνων καί ύπόκεινται 
ε£ς Εποπτείαν, άσκουμένην ύπό τοϋ 'Υπουργού"Εθνικής Παι - 
δείας καί Θρησκευμάτων. Παρά τήν παραχωρηθεισαν ύπό τοϋ 
Συντάγματος αύτοδιοίκησιν, τό Κράτος διά τής Εποπτείας 
του δέν περιορίζεται, ώς θά Εδει, ε£ς τόν Ελεγχον νομιμό- 
τητος, άλλά διά λόγους πολιτικής σκοπιμότητος καί διά 
τήν Ενιαίαν χάραξιν τών Εκπαιδευτικών μεταρρυθμίσεων,Επι
φυλάσσει Εν Εαυτφ τό δικαίωμα Εντολών καί γενικού προσα -

4νατολισμοϋ .'Εδώ θά πρέπει νά διευκρινισθή δτι ή κρατική 
Εποπτεία δέν εΓναι γνώρισμα άστυνομικοϋ κράτους, άλλά ή 
μέριμνα τηρήσεως τής Πανεπιστημιακής νομοθεσίας.

Διά τής Ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ή ς  π ο λ ι τ ι  - 
κ ή ς ή πολιτεία άποβλέπει είς τήν άνύψωσιν τής Επιστη - 
μονικής καί πολιτιστικής στάθμης τή,ς χώρας. Ή  Κυβέρνη - 
σις προσπαθεί άφ'Ενός μέν ώς φορεύς κρατικής Εξουσίας νά 
προστατεύση τά συμφέροντα τής πολιτείας καί άφ'Ετέρου δέ

(4) Βλ. 585/74 καί 702/57 αποφάσεις τοΰ Συμβουλίου της ’Επυχρατείας.
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ώς άντιπρόσωπος τής λαϊκής κυριαρχίας νά άνταποκριθή είς 
τάς προσδοκίας τοϋ κοινωνικοϋ συνόλου. Πολλάκις τά συμφέ
ροντα Κράτους καί κοινωνικοϋ συνόλου είναι κοινά,είς τάς 
περιπτώσεις δμως Ικανοποιήσεως άτομικών αίτημάτων προκύ - 
πτουν πολλάκις καί άντιθέσεις. Πρός άποφυγήν τών κοινωνι
κών Επιπτώσεων Εκ τών άντιθέσεων αϋτών πρέπει οί Εκάστο- 
τε Κυβερνώντες νά χειρίζωνται τά θέματα τής'Εθνικής Παι
δείας μετά άμεροληψίας καί όρθολογικοϋ προγραμματισμοϋ,αί 
δέ θεμελιώδεις περί παιδείας άποςοάσεις δέον νά άκολουθοϋν 
προγραμματισμένην πολιτικήν. Είδικώτερον αί άποφάσεις, αί 
όποιαι άφοροϋν είς τόν χώρον τής Άνωτάτης Έκπαιδεύσεως, 
πρέπει νά είναι προϊόν Επισταμένης μελέτης, ό δέ ρόλος τοϋ 
ΥΠΕΠΘ Εναντι τής Εν λόγψ Εκπαιδευτικής βαθμίδος πρέπει νά 
είναι Ε π ι τ ε λ ι κ ό ς ,  καί ούχί, ώς άποδεικνύεται Εκ 
τών πραγμάτων, Ε κ τ ε λ ε σ τ ι κ ό ς .  Υπέρ τούτου συν
ηγορεί καί τό γεγονός δτι ή πανεπιστημιακή δραστηριότης, 
δέν Εγκειται μόνον είς τήν άντιμετώπισιν τών τρεχουσών ύ- 
ποθέσεων, άλλά κυρίως είς τήν πρόβλεψιν διά τό μέλλον.Συν
επώς ή Κεντρική Διοίκησις, είς δ,τι άφορά είς τήν Άνω - 
τάτην Παιδείαν, όφείλει νά στρέφεται περισσότερον π,ρός 
εϋστόχους μελλοντικάς προβλέψεις - βασιζομένη έν προκει - 
μένςρ είς Επιστημονικάς μελέτας - καί δλιγώτερον πρός τήν 
διεκπεραίαχην τρεχουσών - πολλάκις τυπικών - ύποθέσεων.

Κατωτέρω θά Εξετάσωμεν άναλυτικώτερον δλας σχεδόν 
τάς ύφισταμένας λειτουργικάς σχέσεις μεταξύ τοϋ Εποπτεύο- 
ντος Υπουργείου καί τών Άνωτάτων Εκπαιδευτικών'Ιδρυ - 
μάτων.



ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΤΡΙΤΟΝ  

ΤΑ ΑΝΩΤΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ

I. ΑΠΟΣΤΟΛΗ

Είς τόν χώρον τής 'Ανώτατης Έκπαιδεύσεως άνήκουν τά 
'Ανώτατα Εκπαιδευτικά ‘Ιδρύματα ( Α.Ε.Ι. ), Σήμερον τά 
Α.Ε.Ι. είναι τά άκόλουθα: 1. Πανεπιστήμιον 'Αθηνών. 2.Ε 
θνικόν Μετσόβιον Πολυτεχνεΐον, 3. Πανεπιστήμιον Θεσσαλο - 
νίκης, 4. 'Ανωτάτη Σχολή Οί,κονομικών καί Εμπορικών Ε π ι 
στημών, 5.'Ανωτάτη Γεωπονική Σχολή 'Αθηνών, 6. Πάντειος 
'Ανωτάτη Σχολή Πολιτικών Επιστημών, 7. 'Ανωτάτη Βιομηχα
νική Σχολή Πειραιώς, 8. 'Ανωτάτη Βιομηχανική Σχολή Θεσσα
λονίκης, 9. Πανεπιστήμιον Πατρών, 10. Πανεπιστήμιον'Ιωαν- 
νίνων, 11. Πανεπιστήμιον Θράκης, 12. Πανεπιστήμιον Κρή
της, 13. Πολυτεχνεΐον Κρήτης, καί 14. 'Ανωτάτη Σχολή Κα
λών Τεχνών.

Ταϋτα διά τοϋ συστηματικού συνδυασμού τής Επιστημο
νικής διδασκαλίας καί Ερεύνης προσφέρουν είς τούς τροφί - 
μους των τήν ά ν ω τ ά τ η ν  μ ό ρ φ ω σ ι ν ,  ώστε ου- 
τοι νά καταστούν ίκανοί τόσον δι' Επιστημονικόν Εργον, ό
σον καί διά τήν κάλυφιν Επαγγελματικών άναγκών. Είς τήν 
άνωτάτην μόρφωσιν ύπάγεται ή άρτία κατ'είδικότητα Επιστη
μονική κατάρτισις τών σπουδαστών, ή διαπαιδαγώγησις αύτών 
κατά τάς παραδόσεις τοϋ Έθνους ώς καί ή διαμόρρωσις τής 
προσωπικότητάς των Επί τφ τέλει τής άνυψώσεως τοϋ πνευμα
τικού καί πολιτιστικού Επιπέδου τής χώρας, Τά άνωτέρω ά
ναμφιβόλως άποτελοϋν τήν άποστολήν τών αύτοδιοικουμένων ά- 
νωτάτων Εκπαιδευτικών ‘Ιδρυμάτων.

Έ ν  πάση περιπτώσει όμως διά τήν άποστολήν τών'Ανω- 
τάτων Εκπαιδευτικών ‘Ιδρυμάτων τής Ελλάδος £χομεννάπα~ 
ρατηρήσωμεν, ότι τό πρόβλημα τοΰ Επιστημονικού καί Επαγ - 
γελματικοϋ προσανατολισμού των μένει είσέτι άλυτον. Έπί 
παραδείγματι αί 'Ανώταται Σχολαί Οίκονομικών Επιστημών , 
καί τοι παραμένουν νομοθετικώς ώς σχολαί καταρτίσεως στε - 
λεχών διά τήν ίδιωτικήν δραστηριότητα, Ελαχίστην συμβο -
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λήν παρέχουν είς τόν τομέα αύτόν, δεδομένου ότι τό μέγι
στόν ποσοστόν τών Αποφοίτων των διαρρέει πρός τήν δημο - 
σίαν διοίκησιν. Αν καί δέν Εχει τύχει τής σχετικής πρός 
τοϋτο Επιστημονικής προετοιμασίας. Τό Αντίθετον Ακριβώς 
συμβαίνει διά τούς Αποφοίτους τών Νομικών καί Πολιτικών 
'Επιστημών, οΕτινες Ακολουθοϋν τόν ίδιωτικόν τομέα.Τό πρό
βλημα τοϋτο θά ήδύνατο νά εϋρη τήν λύσιν του, έάν τό Κρά
τος "ώς,. μ έ λ λ ω ν  Ε ρ γ ο δ ό τ η ς " ,  έγνωστο - 
ποίη τάς πρός Επάνδρωσιν τών ύπηρεσιών αύτοΰ Εκάστοτε 
άνάγκας είς τά 'Ανώτατα 'Εκπαιδευτικά * Ιδρύματα.Τοϋτο θά 
άπετέλΏ. διά τά ‘Ιδρύματα ταϋτα Αντικείμενον μελετών καί 
Ερευνών, Επί τή βάσει τών όποιων ή όλη διδασκαλία θά προ- 
σηρμόζετο Αναλόγως καί θά έπετυγχάνοντο ούτωςοί άντικει- 
μενικοί στόχοι τόσον τοΰ Κράτους, όσον καί τών ‘Ιδρυμάτων.

II. ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΙΣ - ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ

Μεταξύ τών δημοσίων ύπηρεσιών καταλέγονται καί τά 
Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου ( Ν.Π.Δ.Δ. ). Είς ταϋτα 
Ανήκουν καί τά 'Ανώτατα 'Εκπαιδευτικά ‘Ιδρύματα. ‘Η παρε- 
χομένη "αύτοδιοίκησις"1 είς τά 'Ανώτατα 'Εκπαιδευτικά Ι 
δρύματα διαφέρει Εκείνης τών λοιπών Ν.Π.Δ.Δ. Διά τοϋτο ή
αύτοδιοίκησις τών Α.Ε.Ι. άναφέρεται Ιδιαιτέρως καί είς τό

2 * ίσχϋον Σύνταγμα . Είς τήν σφαίραν τών Α.Ε.Ι. ώς "αύτοδι -
οίκησις" νοείται ή Εξουσία τοΰ Εκλέγειν τά όργανά των,τοΰ
Αποφάσιζειν καί τοΰ δι'Ιδίων όργάνων διεκπεραιώνειν τάς3 , ,ύποθέσεις των ύπό τήν Εποπτείαν πάντοτε τής Πολιτείας, ή

(ΐ) Βλ' Πορίσματα Νομολογίας Συμβουλίου της ’Επυκρατείας (1929-1959) 
σ. 130.

(2) Βλ. αρθρ. 16 του ίσχύοντος Συντάγματος, ένθα ορίζεται, δτι "...'Η 
άνωτάτη έκπαίδευσις παρέχεται άποχλειστικώς ύπό 'Ιδρυμάτων 
άποτελούντων Ν.Π.Δ.Δ., πλήρως αύτοδιοιχουμένων..."

(3) Γενικά περί "της άρχης της αύτοδιοικησεως·" Βλ. π.χ. Herman Finer 
English local governent, London 1945, σ.20 καί έξ. καί United Na
tions, public administrative aspects of community development 
programs, New York, 1959.
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όποία ώς φορεύς Εξουσίας είναι ύπεύθυνος μεταξύ άλλων καί 
διά τήν χάραξιν τής Εκπαιδευτικής Πολιτικής τής χώρας. Μέ 
άλλας λέξεις, ώς αύτοδιοίκησις νοείται ή διεξαγωγή καθω - 
ρισμένου κύκλου διοικητικών ύποθέσεων έκ μέρους τών Α.Ε.Ι,

Πράγματι ή Πολιτεία δέν άναμιγνύεται είς τάς Εσωτε- 
ρικάς ύποθέσεις τών 'Ανωτάτων 'Εκπαιδευτικών ‘Ιδρυμάτων , 
αί. πράξεις δμως αύτών ύπόκεινται είς τήν ‘Υπουργικήν Εγ- 
κρισιν. Τοϋτο φανερώνει ότι, Ενφ ή αύτοτέλεια τών Α.Ε.Ι. 
θ ε ω ρ η τ ι κ ώ ς  εΓναι άπόλυτος, είς τήν Εφαρμογήν της 
δμως δέν εΓναι πλήρης, καθ'δσον αί προτάσεις τών ‘Ιδρυμά
των ύπόκεινται είς τήν Εγκρισιν τοϋ ‘Υπουργείου Παιδείας. 
Βεβαίως, ή άνευ όρων αύτοτέλεια τοϋ Α.Ε.Ι. εΓναι δυνατόν 
νά δδηγήση ταϋτα είς άναρχίαν ή κατάχρησιν Εξουσίας. Έπί - 
σης ούδείς δύναται νά άμφισβητήση τό δικαίωμα τής Πολι - 
τείας, ή όποία Επιχορηγεί ταϋτα νά μήν άσκήση Ελεγχον νο„ 
μιμότητος.

Παραλλήλως τά Α.Ε.Ι., διά νά άνταποκριθοϋν είς τάς 
ύποχρεώσεις των,καί νά Επιτύχουν τούς στόχους των, Εχουν 
άναμφιβόλως άνάγκην άμέσου άντιμετωπίσεως τών Εκάστοτε ά- 
ναφυομένων προβλημάτων. Είς τήν πράξιν δμως άπΕ-δείχθη ό
τι αί πανεπιστημιαχαί ύποθέσεις μέχρι τής τελικής Εγκρί - 
σεώς των χρονοτριβούν περισσότερον τοϋ δέοντος λόγψ έλλεί- 
ψεως αύτενεργείας καί γραφειοκρατικών δεσμεύσεων.

Συνεπώς τό πρόβλημα δέν Εγκειται μόνον είς τό Εάν ή 
κρατική Εποπτεία άφαιρή τήν ύπό τοϋ Συντάγματος παρασχε - 
θεισαν αύτοδιοίκησιν τών Α.Ε.Ι., άλλά καί είς τόν τρόπον 
διεκπεραιώσεως τών πανεπιστημιακών θεμάτων περί ού δια - 
λαμβάνομεν κατωτέρω. Έ κ  τών προεκτεθέντων συνάγεται δτι 
τά 'Ανώτατα Εκπαιδευτικά ‘Ιδρύματα Εχουν ίσχυράν Εξάρτη- 
σιν άπό τήν Πολιτείαν.

Σχετική μέ τήν αύτοδιοίκησιν εΓναι καί ή αύτονομία, 
ή όποία πολλάκις συμπλέκεται μέ τήν Εννοιαν τής αύτοδιοι- 
κήσεως καί ή όποία είς τήν νομικήν γλώσσαν Εχει διττήν ση
μασίαν. Είς μέν τό 'Αστικόν Δίκαιον άντιλαμβάνεταί τις τήν 
Εννοιαν ταύτην ώς "... τήν ίκανότητα διά σπουδαίαν δικαι- 
ϊκήν πράξιν....", Ενψ είς τό Δημόσιον Δίκαιον " αύτονομία 
εΓναι ή ίκανότης τής Εκδόσεως ύποχρεο>τικών κανόνων Εξ άν-
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τικειμένου δικαίου"4
Έ κ  τούτων συνάγεται δτι ή αύτονομία δέν άποτελει 

ταύτόσημον έννοιαν μέ τήν αύτοδιοίκησιν καί ώς έκ τούτου 
τά Α.Ε.Ι. " ... δέν δικαιούνται νά θέτουν κανόνας δικαίου, 
άφορώντας είς τόν καθορισμόν τοϋ κύκλου τών υποθέσεών,των 
καί είς τήν δργάνωσιν τών ύπηρεσιών των..." 5. Τοϋτο προ - 
κύπτει καί έκ τοϋ γεγονότος δτι έπί τη βάσει τοϋ ίσχύον - 
τος Συντάγματος άρμόδιον δργανον διά τήν θέσπισιν κανόνων 
δικαίου είναι ή. νομοθετική έξουσία. Περίπτωσιν γνήσιας 
αύτονομίας άποτελει ή Βουλή, ή όποία,ώς γνωστόν,άντλει τά 
δικαίωμα έκδόσεως τοϋ Κανονισμού λειτουργίας τί\ς άμέσως 
έκ τοϋ Συντάγματος. Άντιθέτως είς τά Α.Ε.Ι. ώς καί είς 
έτέρους φορείς τής τοπικής αύτοδιοικήσεως τό δικαίωμα τής 
αύτονομίας βασίζεται μέν είς τό Σύνταγμα, άλλ'όμως τό δι
καίωμα. τοϋτο άπορρέει έκ τοΰ νόμου, ό όποιος δύναται ".. 
νά εύρύνη ή νά συστέλλη ...."6 τά όρια τής παρεχομένης 
έξουσιοδοτήσεως.

(4) Βλ. ’Αχ. Άνθεμίδη, Τά ΠανεπιστΓμ ιακά Συστήματα Γαλλίας, Γερμα
νίας καί αί μεταξύ των θεμελιώδεις Διαχροραί, Θεσσαλονίκη 1968,σ. 
29. ‘Επίσης Βλ. Στ. Δεληκωστοπούλου, Διοικητικόν Δίκαιον,’Αθηναι 
1972, σ. 89, Μ. Δένδια, Διοικητικόν Δίκαιον, Αθηναι, ,1965 ( τ. Γ* 
εκδ. 2α ) σ. 63., G. Zanobini, Corso di diritto administrative , 
Milano 1958, σ. 76 κ.εξ., καί P. Benoit, Le droit administratif 
Franjais, Paris, 1968, σ.347.

(5) Βλ. Κ. Γεωργοποΰλου, 'Ελληνικόν Συνταγματικόν Δίκαιον, ’Αθηναι , 
1970, σ. 131.

(6 ) Βλ. Μ. Στασινοπούλου, Μαθήματα Διοικητικοί Δικαίου, ’Αθηναι,,1957, 
σ.101.
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III. ΚΡΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΩΝ Α.Ε.Ι.

α) Προϋποθέσεις εύρύθμου λειτουργίας τών Α.Ε.Ι.

7Ώ ς  γνωστόν, ή εύρυθμος λειτουργία. πασης ώργανω - 
μένης προσπαθείας έξαρτάται άπό τόν βαθμόν δραστηριότητος 
του άνθρωπίνου δυναμικοϋ. Καί τοϋτο, διότι ή όλη δράστη - 
ριότης . κατανέμεται είς κατηγορίας ή τομείς, τό σύνολον 
τών όποιων άποτελει τόν κοινόν άντικειμενικόν σκοπόν τών 
μελών τής όμάδος. Ποοκειμένου περί τής λειτουργίας ένός 
Άνωτάτου 'Εκπαιδευτηρίου ή έχπλήρωσις τής βασικής άποστο- 
λής του στηρίζεται είς τούς άκρογωνιαίους λίθους τής μορ- 
ψώσεως, τής οίκονομίας καί τής διοικήσεως, αί όποιαι συγ
κροτούν τό πεδίον ένεργειών πάσης άνθρωπίνης δραστηριότη
τος .

Είς τόν μ ο ρ φ ω τ ι κ ό ν  τομέα ύπάγονται ή έπι- 
στημονική διδασκαλία καί ή έρευνα, διά τών όποιων έπιτυγ- 
χάνεται ή μετάδοσις τών γνώσεων, ή άνάπτυξις τής έπιστή - 
μης καί έρεύνης καί ή διαμόρφωσις τοϋ άνθρωπίνου παράγον
τος. * Η έπιτυχία τοϋ τομέως τούτου έξαρτάται κατά κύριον 
λόγον άπό τήν Επιστημονικήν κατάρτισιν τών άκαδημαϊκών δι
δασκάλων .

Είς τόν 0 ί κ ο ν ο μ ι κ ό ν  τομέα ύπάγονται οί
Ο , ~πόροι ,οί όποιοι διατίθενται διά τήν κάλυφιν τών διδα

κτικών καί έρευνητικών άναγκών, τήν πρόσληψιν προσωπικοϋ, 
καί τήν έξασφάλισιν ύλικών μέσων. ‘Η άξιολόγησις τοϋ το -

(7 ) Βλ. I. ΧολεΒα, Λειτουργιαι της *Εχμεταλλεύσεως χαί ’Οργανώσεως ,
Σπουδαί 1964-65, τόμ. ΙΕ1 , ενθα ορίζεται δτι ό δρος "λειτουργία"
χρησιμοποιείται άλλοτε πρός ύποδηλωσιν τοΰ ρόλου, τόν όποιον ά- 
σχεΐ η δφείλει νά άσχη έν δργανον̂  άλλοτε πρός διαγραφήν ενός πε
δίου ένεργειών.. χ.α.

(8 ) Δι εν Ανωτατον Εκπαιδευτιχόν "Ιδρυμα ή χυρία πηγη έξοιχονομη -
σεο;ς πόρων είναι τό Κράτος. ’Εχτός τών χρατιχών επιχορηγήσεων υ
πάρχουν χαί ετεραι πηγαί, ώς π.χ. τά χληροδοτηματα χαί αΐ διάφο
ροι δωρεαί χαί προσφοραί.
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μέως τούτου έξαρτάται: α) άπό τό ύφος της Κρατικής έπιχο- 
ρηγήσεοΊς, 3) άπό τόν τρόπον διαθέσεως αύτής καί γ) άπό τόν 
βαθμόν άξιοποιήσεως τής περιουσίας τών Α.Ε.Ι.

Είς τόν Δ ι ο ι κ η τ ι κ ό ν  τομέα άνήκει ή Διοί- 
κησις, ή όποία κατευθύνει, συντονίζει καί έλέγχει τήν δ- 
λην δραστηριότητα.

Σήμερον άποδεικνύεται έκ τών πραγμάτων δτι ή Διοί - 
κησις τών Α.Ε.Ι. είναι έργον δύσκολον καί πολυσύνθετον."Ε
νεκα τούτου ή Διοίκησις τών Πανεπιστημίων - όπως καί ή Δι
ό ίκησις έκάστου πολυπλόκου δργανισμοΰ - χρειάζεται μεταξύ 
άλλων καί μεΥαλυτέραν έλευθερίαν κινήσεως, έντός βεβαίως 
τών ύπό τής Πολιτείας καθοριΓομένων έκάστοτε πλαισίων, ώ
στε μέ τό διαθέσιμον ύλικόν (έμψυχον καί άψυχον] νά δύνα- 
ται νά συμβόλλη περισσότερον είς τήν έκπλήρωσιν τής άπο- 
στολής των.

6) Ελληνική πραγματικότης

Διά τά Α.Ε.Ι. τής χώρας μας αί άνωτέρω προϋποθέ 
σεις δέν έχουν εφαρμογήν, διότι ή Πανεπιστημιακή δράστη - 
ριότης άπαιτεϊ σύν τοις άλλοις καί τήν άνάλογον αύτοτέ - 
λείαν, ή όποία μέχρι σήμερον δέν έχει παρασχεθή. Δέν άρ - 
κει ή μέχρι σήμερον ύφισταμένη αύτοτέλεια, τών Α.Ε.Ι,δη
λαδή ή εξουσία τοϋ έκλέγειν τά όργανά των. Χρειάζονται 
καί τήν διοδίων δργάνων διεκπεραίωσιν τών ύποθέσεών των 
χωρίς τήν έποπτείαν τοϋ 'Υπουργείου 'Εθνικής Παιδείας..

*Έντεϋθεν προκύπτει τό έρώτημα; Δια,τί τό Κράτος δέν 
παρέχει πλήρη αύτοτέλειαν είς τά Α.Ε.Ι. τής χώρας μας?Μία 
ύπεύθυνος άπάντησις πρέπει βεβαίως νά είναι δικαιολογημέ
νη. "Αλλά, πρίν άπαντήσωμεν, θεωροϋμεν σχόπιμον νά προβώ- 
μεν είς σύντομον σύγκρισιν τής Πανεπιστημιακής Διοικήσε- 
ως τής ήμεδαπής πρός τήν άντίστοιχον τών άνεπτυγμένων χω
ρών τής Δύσεως.

Είς τάς Δυτικάς χώρας, κυρίως είς τήν 'Αγγλίαν καί 
Η.Π.Α., τό Κράτος δέν επεμβαίνει πρός άστυνόμευσιν ήχάριν 
" Κρατικής Προστασίας " είς τήν έν γένει δραστηριότητα τών 
Πανεπιστημίων, άλλ'άντιθέτως καθορίζει έπ'άκριβώς τά γε -



νικά πλαίσια, έντός τών όποιων δρουν ταϋτα ώς αύτοδιοικού_ 
μενού όργανισμοί. Είναι αύτονόητον λοιπόν, ότι μέ τήν ά- 
νεξαρτησίαν, ή όποία παρέχεται είς αύτά, άποκτοΰν περισ - 
σοτέραν εΟκινησίαν, δυναμένην νά προσαρμόζεται εί-ς τάς έ- 
κάστοτε μεταβαλλομένας συνθήκο,ς τής κοινωνικής ζωής. Έπί 
παραδείγματι διά τής οίκονομικής αύτοτελείας τό Πανεπιστή- 
μιον έχει τήν εύχέρειαν νά άξιολογήση κατά τήν κρίσιν 
του τήν κρατικήν έπιχορήγησιν, καί είδικώτερον:

(α) Προμηθεύεται κατά τόν καλύτερον καί ταχύτερον 
τρόπον τά άπαραίτητα διά τήν έκπαίδευσιν καί 
έρευναν είδη,

(β) έπωμίζεται έξ όλοκλήρου τήν εύθύνην έναντι τής 
πολιτείας,

(γ) Απαλλάσσει τήν Κεντρικήν Διοίκησιν άπό τυπικάς 
γράφειοκρατικάς διαδικασίας καί 

(δ) κατανέμει τάς πιστώσεις κατά Σχολήν ή τομέα ή 
έδραν άναλόγως πρός τάς άκαδημαϊκάς άνάγκας καί 
ούτως ένισχύονται αί έπιτυχέστεραι προσπάθειαι. 

Έ κ  τής προηγηθείσης άναλύσεως γίνεται φανερόν ότι 
τό Κράτος κατ'ούδένα τρόπον παρουσιάζεται ώς "κ η δ ε 
μ ώ ν" τών Πανεπιστημίων.

Είς τήν χώραν μας άντιθέτως τά Α.Ε.Ι. έχουν μέν αύ- 
τοτέλειαν καί αύτοδιοίκησιν, συμφώνως πρός τόάρθρον 16 τοϋ 
Συντάγματος, πλήν δμως ή Κρατική έποπτεία διά τήν έκ μέ
ρους τών Α.Ε.Ι. τήρησιν καί έφαρμογήν τών νόμων καί πρός 
τούτοις διά τήν ούσιαστικήν άνταπόκρισιν αύτών πρός τά 
γενικά πλαίσια τοϋ Συντάγματος άφαιρει τήν πρωτοβουλίαν 
αύτών, καθιστςί ταϋτα άνεύθυνα καί δυσκίνητα. Καί τοϋτο διό
τι: α) ταϋτα έχουν άμεσον έξάρτησιν άπό τό 'ΥπουργέιονΈ- 
θνικής Παιδείας ( όλαι αί ύποθέσεις των άπαιτοϋν ‘Υπουργι
κήν έγκρισιν ) καί β) έκ τών πραγμάτων άποδεικνύεται δτι 
είς τό γραφειοκρατικόν σύστημα πρυτανεύει ή " π ο λ ι 
τ ι κ ή  σ κ ο π ι μ ό τ η ς " ,  μέ συνέπειαν αί ύποθέσεις 
των νά άπαιτοϋν μακροχρόνιον διεκπεραίωσιν. Οϋτω λ.χ. είς 
τόν τομέα τών Κρατικών έπιχορηγήσεων παρατηροϋμεν δτιό 
τρόπος, μέ τόν όποιον συντάσσονται καί έγκρίνονται οί προ
ϋπολογισμοί τών Α.Ε.Ι., ή μεταφορά πιστώσεως άπό τοϋ ένός

34



κωδικοΟ άριθμοϋ εΕς έτερον, καί αί ένδιάμεσοι γράφειοκρα- 
τικαί διατυπώσεις, τάς όποιας άναφέρομεν κατωτέρω (σ. 88) 
είς τό Παράρτημα Γ', δέν άφήνουν μεγάλα χρονικά περιθώρια 
διά νά άπορροφηθοϋν έγκαίρως α.Ε έγκριθεϊσαι πιστώσεις.
( πλείονα περί τής έξαρτήσεως τών Α.Ε.Ι. έκ τοϋ Κράτους 
βλέπε κατωτ. σελ. 66)

Έ κ  τών προεκτεθέντων προκύπτει ότι ή έλλειψις ο ύ- 
σ ι α σ τ ι κ ή ς  αύτοτελείας καί αύτοδιοικήσεως γίνε
ται αίσθητή εΕς τόν χώρον τοϋ Πανεπιστημιακού μας συστή - 
ματος. Εϋς τό σημεΐον τοϋτο φρονοϋμεν, ότι τά Α.Ε.Ι. τής 
χώρας μας έχουν άνάγκην περισσοτέρας αύτοτελείας. Διότι : 
α) ταϋτα συνεχώς καθίστανται πολύπλοκοι όργανισμοί καί β) 
τότε μόνον θά δυνηθοϋν ταϋτα νά άναπτύξουν πλήρη δραστηρι
ότητα, όταν έπωμισθοϋν ίξ , όλοκλήρου τήν εύθύνην τής εύρύθ- 
μου λειτουργίας των έναντι τής Πολιτείας.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΤΕΤΑΡΤΟΝ

ΑΝΑΛΥΣΙΣ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ 

ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ

I. ΓΕΝΙΚΑ

At λειτουργικαί σχέσεις τής Γενικής Διευθύνσεως 'Α
νώτατης 'Εκπαιδεύσεως ( ΓΔΑΕ ) μετά τών 'ΑνωτάτωνΈκπαι - 
δευτηρίων άφοροΰν είς:

(α) τήν όργάνωσιν,
(β) τό προσωπικόν,
(γ) τούς φοιτητάς
(δ) τά οίκονομικά, καί
(ε) τάς μορφωτικάς άνταλλαγάς.

Έπί τών θεμάτων τούτων εΓναι ζωτικής σημασίας ή ά- 
πλούστευσις ή ή βελτίωσις τών διαδικασιών, διότι αϋτη θά 
συντελέση είς τήν άρτιωτέραν όργάνωσιν καί διοίκησιν τών 
έπί μέρους 'Ανωτάτων Σχολών ώς καί είς τήν άπρόσκοπτσν 
λειτουργίαν τών Α.Ε.Ι. γενικώτερον.

Έ ν  προκειμένψ θεωρείται σκόπιμον, όπως αί. περιπτώ
σεις έκεΐναι, κατά τάς όποιας αί διαδικασίαι άπορροφοϋν 
άρκετόν χρόνον καί ή διεκπεραίωσίς των εΓναι ζωηρού ένδια 
φέροντος, τύχουν ίδιαιτέρας προσοχής καί έξετασθοΰν έπί τή 
βάσει σχετικού κατά περίπτωσιν διαγράμματος, άπεικονίζον- 
τος τήν ροήν τής έργασίας. Ή  μελέτη τών διαγραμμάτων θά 
συμβάλη μεγάλως είς τόν έντοπισμόν περιττών ένεργειών καί 
είς τήν δυνατήν βελτίωσιν τών διαδικασιών έκτελέσεως έργα 
σίας τινός ύπό τό πρίσμα πάντοτε τής έψαρμογής τής τεχνι
κής 'Οργανώσεως καί Μεθόδων (0 & Μ. ) "Αλλωστε τοϋτο εΓ - 
ναι ό σκοπός τού παρόντος πονήματος, διότι είμεθα βέβαιοι 
ότι ή άπλούστευσις τής έργασίας, fj, κατ'άλλην έκφρασιν, ή 
έξάλειψις τών μή άναγκαίων σταδιακών ένεργειών άποτελει
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τόν πυρήνα τής έπιστημονικής διοικήσεως. Οίκοθεν νοείται 
ότι έν σύστημα διακινήσεως έγγράφων θεωρείται έπιτυχές,δ-, χταν τούτο είναι ά,ποτελεσματικωτερον τού ίσχυοντος ,

Τά κατωτέρω παρατιθέμενα καί άναλυόμενα δεδομένα καί 
στοιχεία, τά όποια άφοροϋν είς τάς λειτουργικάς σχέσεις 
τοΰ ‘Υπουργείου 'Εθνικής Παιδείας καί 'Ανωτάτων 'Εκπαιδευ
τικών ‘Ιδρυμάτων, είναι προϊόν έμπειρίας, προερχόμενης 
έκ τής καθημερινής ένασχολήσεως περί αύτά, ώς καί συνεν - 
τεύξεων καί έπιμόνων συζητήσεων τόσον μετά τών άρμοδίων 
συναδέλφων τοΰ ‘Υπουργείου Παιδείας δσον καί μετά τινων 
Καθηγητών καί διοικητικών ύπαλλήλων τών Α.Ε.Ι. τής χώρας 
μας.

II. ΤΟΜΕΥΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ

Τά βασικώτερα θέματα, τά όποια άνήκουν είς τόν το - 
μέα τής όργανώσεως, εΓναι ή ϊδρυσις ή κατάργησις 'Ανωτά - 
των 'Εκπαιδευτικών * Ιδρυμάτων,'Ανωτάτων Σχολών,Τμημάτων , 
Κέντρων, ή'Ινστιτούτων Μεταπτυχιακών Σπουδών,* Εδρών,'Εργα
στηρίων, Σπουδαστηρίων, Κλινικών, Μουσείων καί λοιπών Παραρ
τημάτων ώς καί θέσεων βοηθητικού διδακτικού καί πάσης φύ- 
σεως διοικητικού προσωπικού.

“Απαντα τά άνωτέρω ένεργοΰνται διά Προεδρικών Δια
ταγμάτων, πλήν τής περιπτώσεως ίδρύσεως ή καταργήσεως'Ανω- 
τάτου 'Εκπαιδευτικού ‘Ιδρύματος ή 'Ανωτάτης Σχολής, ή ό
ποία έ ν ε ρ γ ε ϊ τ α ι  δ ι ά  ν ό μ ο υ .

Έξετάζοντες π.χ. τάς είς τήν πράξιν άπαιτουμένας 
ένεργείας ίδρύσεως μιας έδρας 'Ανωτάτης Σχολής (βλ.παράρ
τημα Α 1) θεωροΰμεν σκόπιμ.οντήν διεξοδικήν μελέτην τοΰ θέ
ματος τούτου τόσον ύπό τό πρίσμα τής τεχνικής Όργανώσε
ως καί Μεθόδων, δσον καί τής νομικής καί πολιτικής σκοπι- 
μότητος.

‘Ως γνωστόν, αί θέσεις τών τακτικών καί έκτάκτων Κα
θηγητών τών 'Ανωτάτων Σχολών καλούνται ?δραι, έκάστη τών 
όποιων έχει ώς περιεχόμενον μίαν έιιιστημονικήν είδικότητα

(1) Βλ. Σ. Ζευγαρίδη Ν.Παππα, ’Οργανωτοχή καί Δυοιχητιχη τών’Εργο- 
στασίων,Μέρος Β, ‘Αθηναι,1976, σ. 363.
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fl μίαν ώρισμένην περιοχήν έκ του συνόλου τής 'Ανθρώπινης 
Γνώσεως. Μία έδρα 'Ανωτάτης τινός Σχολής συμβάλλει είς τήν 
κάλυφιν τών διδακτικών άναγκών ταύτης. Κατόπιν τούτου δυ- 
ναταί τις νά εΐπη ότι ή έδρα άποτελει τήν κάμινον, έν τη 
όποίςι σφυρηλατείται ή έπιστημονική σκέψις διδασκόντων καί 
διδασκομένων.

‘Ωσαύτως καθίσταται φανερόν, ότι ή καθυστέρησις ί- 
δρύσεως μιας έδρας συνεπάγεται διδακτικόν καί έπιστημονι- 
κόν κενόν, τό όποιον έχει έπίπτωσιν είς τήν καθ'όλου έκ- 
παίδευσιν τών σπουδαστών.

Διευκρινίζομεν έπίσης, ότι διά τήν σύστασιν μιας κα
θηγητικής έδρας δέν ύφίσταται χρονική περίοδος. ΈκάστηΆ- 
νωτάτη Σχολή, έκτιμώσα τάς διδακτικάς της άνάΥκας έναντι 
τού άριθμοΰ τών σπουδαστών καί τάς έπιστημονικάς τοιαύτας 
έναντι τών τεχνικοοικονομικών έξελίξεων τής έποχής καί 
τής χώρας, δύναται καθ'όλην τήν διάρκειαν του άκαδημαϊκοΰ 
έτους νά προτείνη τήν Ιδρυσιν ή κατάργησιν ή τήν τροπο 
ποίησιν τοϋ περιεχομένου έδρας τινός.

Περαιτέρω άκολουθοΰντες έκ τοϋ πλησίον τήν άπεικο - 
νιζομένην είς τό διάγραμμα "Α" (βλ. Παρ/μα Α 1) πορείαν,πα- 
ρατηροϋμεν, ότι ώς άφετηρία τών σταδιακών βημάτων ίδρύσε- 
ως μιας έδρας λογίζεται ή άπόφασις τής Σχολής. Άπό τοϋ 
σημείου "1" μέχρι καί τής περατώσεως ίδρύσεως τής έδρας 
μεσολαβούν όγδοήκοντα δύο (82)γράφειοκρατικαί ένέργειαι, 
άπασχολοΰνται κατά έμπειρικήν έκτίμησιν έκατόν τριάκοντα
όκτώ (138) ύπάλληλοι καί άπαιτεϊται χρόνος έκατόν έξήκον-

2 . ,τα μία (161) ήμερών περίπου . Η αύτη περίπου διαδικασία
άκολουθεΐται,όσάκις ζητείται ϊδρυσις σπουδαστηρίων,κλινι
κών κ. λπ.

(2) Διευκρινίζεται, δτι δ αριθμός τών ύπαλλήλων καί δ καταναλισκόμε~ 
νος χρόνος δίδονται κατά προσέγγισιν καί ύπό δμαλάς συνθηκας,ένψ 
είς ττ̂ ν πρ&ξιν η άκολουθουμένη πορεία ίδρύσεως μιας έδρας ώς καί 
τά λοιπά διοικητικά θέματα διέρχονται από Συλλογικά όργανα,λόγου 
χάριν τι̂ ν Σύγκλητον, την Γεν. Συνέλευσιν της Σχολής κ.5.,τηρού
νται πρακτικά, καί τέλος αί Συνεδρίαι δέν γίνονται εις καθωρι ~ 
σμένον χρόνον. ’Επίσης κατά την διάρκειαν τών διακοπών ( Πάσχα , 
Χριστουγέννων καί θέρος ) αί προθεσμίαν αναστέλλονται κ,λπ.



Έπί τοϋ προκειμένου άντικειμένου έρωτάται: Είναι ά- 
παραίτητον νά άκολουθήται ή πολύπλοκος καί μακροχρόνιοςαΰ- 
τη γραφειοκρατική όδός; "Αν ναί , διατί; "Αν όχι, πώς δύ - 
ναται νά συντομευθή; "Ας έξετάσωμεν λοιπόν τό θέμα τοϋτο:

(1) Άπό οργανωτικής σκοπιάς

Κατ'άρχάς είναι άναγκαΐον νά διαχωρίσωμεν τάς είς τό 
Παράρτημα Α 1 γραφειοκρατικάς διαδικασίας είς δύο φάσεις : 
Π ρ ώ τ ο ν  είς έκείνην, ή όποία άναφέρεται είς τάς σχέ
σεις Α.Ε.Ι* καί ΥΠΕΠΘ καί δ ε ύ τ ε ρ ο ν  είς έκείνην , 
κατά τήν όποιαν τό ΥΠΕΠΘ συνεργάζεται μέ τούς λοιπούς Κρα
τικούς φορείς ( Ύπουργ. Οίκονομικών, Προεδρίας, Συμβού - 
λιον τής Έπικρατ ίας ).

Είς τήν άρχικήν φάσιν καί δεδομένου ότι κατά τά ά- 
νωτέρω τά Α.Ε.Ι. δ έ ν  άπολαμβάνουν τήν ύπό τοϋ Συντάγμα
τος παραχωρηθεΙσαν αύτοτέλειαν, όλαι αί διακινήσεις αί ά- 
ναφερόμεναι είς τό διάγραμμα Α* τοϋ Παραρτήματος Α' ( βλ. 
στήλ.Ά.Ε.Ι." καί "ΥΠΕΠΘ" ) θεωρούνται κατά τά νϋν ίσχύο- 
ντα άπαραίτητοι. Έ κ  πρώτης όψεως τοϋτοδ ι κ ο. ι ο λ ο γ ε Γ- 
τ α ι Χ0ϋ γεγονότος, ότι τό ‘Υπουργειον Εθνικής Παι
δείας είναι ό "οίκεΐος" Κρατικός Φορεύς διά τήν παροχήν 
Εγκρίσεως καί άσκήσεως ούσιαστικοϋ έλέγχου έπί τών Εκπαιδευ
τικών θεμάτων τών άφορώντων είς τά Α.Ε.Ι. τής χώρας μας.

Υπάρχει δμως καί ή άντίθετός άποψις, κατά τήν όποι
αν τό ΎπουργεΤον Εθνικής Παιδείας καί Θρησκευμάτων, ώς 
πρωτογενής μονάς τής Κρατικής Πολιτικής θά έπρεπε νά άσκη 
περισσότερον Ε π ι τ ε λ ι κ ό ν  καί όλιγώτερον, άν μή 
καθόλου, Εκτελεστικόν έργον.

Παρά ταϋτα είς τήν έν λόγφ φάσιν ή μόνη ίσως άπλο- 
ποίησις διαδικασιών δύναται νά γίνη είς τήν στήλην "Α.Ε.Ι" 
Είδικώτερον μέ τήν άντικατάστασιν τής ίσχυούσης πορείας 
διαδικασιών δι'ε£δικοϋ Εντύπου (βλ. Διάγραμμα Β1 ) θά πα- 
ρακαμφθοϋν τά σημεία "6" έως καί 10". Είς τήν Επιστήμην 
τής όργανώσεως ή τυποποίησις αΰτη σημαίνει, δτι μέ όλι - 
γωτέραν προσπάθειαν καί όλιγώτερον χρόνον καί κόπον θά £- 
πιτευχθή τό αύτό καί Ενίοτε καλύτερον άποτέλεσμα. Διότι :
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(α) Διά της συμπληρώσεως τοϋ έν λόγψ έντύπου μειώ - 

νεται ή γραφική έργασία καί Εξαλείφεται ή δακτυ_ 
λογράφησις, ή παραβολή καί τό πρωτόκολλον τόσον 
τής Σχολής, όσον καί τοϋ ‘Ιδρύματος, ένφ ό Γε
νικός Γραμματεύς θά λάβη γνώσιν τής ύποθέσεως, 
όταν τό Εντυπον μέ συμπεπληρωμένα στοιχεία τεθή 
ύπ'όψιν τής Συγκλήτου. Πρέπει δέ νά σημειωθή,ό
τι ό άριθμός πρωτοκόλλου άντικαθίσταται διά τοΰ 
αϋξοντος όριθμοϋ τοϋ έντύπου καί τοϋ χαρακτηρι
σμού τοϋ φακέλλου τοϋ.άντιστοίχου θέματος (λ.χ. 
Φ. . .)

(β) ‘Η πορεία τών διαδικασιών καθίσταται προσιτή είς 
άπαντας τούς ύπαλλήλους μέ άποτέλεσμα νά μή ά- 
παιτήται έν προκειμένψ άτομική έξειδίκευσις ύ
παλλήλων. Ούτω τά κωλύματα ή αί άπουσίαι ύπαλ - 
λήλων τινών θά δύναται νά καλύπτωνται εύχερώς 
ύπό συναδέλφων καί θά έκλειψη τοΰ λοιπού ή θεω
ρία τού "άναντικατάστατου11.

(γ) *Η πολυγράφησις τών Εντύπων δέν Επιφέρει άξιό - 
λογον οίκονομικήν έπιβάρυνσιν καί 

(δ) 'Επιτυγχάνεται άποτελεσματικός Ελεγχος τών έπί 
τοΰ έντύπου σημειωθεισών ένεργειών.

Τά άνωτέρω βεβαίως δέν δύνανται νά λεχθούν καί διά 
τήν δ€υτέραν φάσιν, καθ'δσον ή παρεμβολή α) τοΰ ‘Υπουργεί
ου ΟΙκονομικών, παρά τοΰ όποιου ζητείται ή κατά πατροπα - 
ράδοτον τρόπον παροχή πιστώσεως (βλέπε στήλην ‘Υπ. 0L>fOv.) 
β) τοϋ ‘Υπουργείου Προεδρίας, παρά τοϋ όποιου ζητείται Εγ- 
κρισις όργανο-διοικητικής μορφής, (βλ. στήλη ‘Υπ.Προεδρ.) 
καί γ) τοϋ Συμβουλίου τής Έπικρατείας, παρά τοϋ όποίου 
ζητείται ή καθιερωμένη γνωμοδότησις, ούδόλως είναι άναγ- 
καί α.

Σημειωτέον πρός τούτοις,δτι αί Οίκονομικαί ‘Υπηρε - 
σίαι τών 'Ανωτάτων 'Εκπαιδευτικών ‘Ιδρυμάτων είναι ίκαναί 
νά δώσουν ύπεύθυνον βεβαίωσιν ή σημείωμα δαπάνης είς τό 
‘Υπουργειον Παιδείας, τό δέ περιεχόμενον τών Εδρών είναι 
Επιστημονικού καί Ερευνητικού χαρακτήρος, μή δυναμένου οϋ-



τω του 'Υπουργείου Προεδρίας νά Ελέγξη ούσιαστικώς τήν 
σπουδαιότατα κα.ί σκοπιμότητα Εδρας τινός. Τούναντίον ή 
κατ'αύτόν τόν τρόπον διαδικασία ίδρύσεως τών Εδρών τών Ά -  
νωτάτων Σχολών διά σειράς τ υ π ι κ ώ ν  Ε γ κ ρ ί σ ε ω ν  
μεγεθύνει τό γραφειοκρατικόν κύκλωμα, βασιζόμενον προ- 
φανώς είς τάς ίσχυούσας άπηρχαιωμένας νομικάς διατάξεις»

'Εξ όσων άνωτέρω ΕξεΟέσσ.μεν διαπιστώνεται ότι διά 
τήν Εδρυσιν μιάς Πανεπιστημιακής Εδρας ή Τεχνική τής * Ορ- 
γανώσεως καί Κεθόδων μόνον μέχρις Ενός σημείου δύναται νά 
συντελέση είς τήν άπλοποίησιν τών άναφερομένων είς τό διά
γραμμα Α* (βλ. Παράρτημα Α ’ ) γράφειοκρσ.τικών διαδικασιών. 
Καί τοϋτο διότι: α) όλαι at γράφειοκρατικαί διαδικασίαι 
βασίζονται εΕς τινας νομικάς διατάξεις καί ώς Εκ τούτου 
ofc ύπάλληλοι τών προειρημένων ύπηρεσιών είναι ύποχρεωμέ - 
νοι νά τηρούν κατά Γ,γ ρ ά μ μ α  " τήν ίσχύουσαν νομοθε
σίαν καί β) ή όργάνωσις ώς στοιχείον τής Διοικήσεως άπο - 
τελεί τό μέσον, διά τοϋ όποίου ή Διοίκησις Επιτυγχάνει με
ρικούς μόνον σκοπούς.

(2) Άπό νομικής σκοπιάς

Είναι αύτονόητον δτι ή Ιδρυσις Εδρών γίνεται συμφώ- 
νως ποός τάς ίσχυούσας εκάστοτε νομικάς διατάξεις» Κατό - 
πιν τούτου γίνεται άντιληπτόν δτι,όταν δ Ν. 3974/59 άρθρον
31 C παρ. 3 ) δρίζρ δτι " Είς τάς Σχολάς τών Πανεπιστημί
ων καί τοϋ Ε.Μ, Πολυτεχνείου ώς καί τάς λοιπάς Άνωτάτας 
Σχολάς δύνανται νά Ιδρύωνται διά Β.. Δ/το ς Εκδιδομένου προ- 
τάσει τών ^Υπουργών ΥΠΕΠΘ καί τών Οίκονομικών.*.» τμήματα 
‘Γνστιτοϋτα, Εδραι.... Μ, τότε οί ύπάλληλοι είναι ύποχρεω. 
μένοι νά άκολουθοϋν τήν γραφειοκρατικήν δδόν, ώς προβλέ - 
πει δ νόμος* Κατ*άκολουθίαν αί ύπηρεσίαι 0 καί Μ καί at 
σχετικαί Εγκύκλιοι άπλουστεύσεως τών διαδικασιών είναι ά- 
νίσχυροι νά Ανατρέψουν τήν βούλησιν τού νομοθέτου. *Αλλά, 
ώς γνωρίζομεν, at διατάξεις είναι προϊόν τής νομοθετικές 
Εξουσίας. Κύριον δργανον, διά τοϋ όποίου άσκεϊται ή νομο
θετική Εξουσία, είναι ή Βουλή. Τό κόμμα τής πλειοψηφίας, 
άποτελει τήν Κυβέρνησιν, ή όποία κατά τό άρθρον 82 (παρ.1)
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τοϋ Ισχύοντος Συντάγματος " ... καθορίζει καί κατευθύνει 
τήν γενικήν πολιτικήν τής χώρας συμφώνως πρός τούς όρι - 
σμούς τοϋ Συντάγματος καί τών νόμων 11. Άρα έκ τών προεκ- 
τεθέντων προκύπτει ότι η Κυβέρνησης (βλ. Σχήμα 1) άποτε - 
λεΐ τήν κορυφήν τής Εεραρχικής πυραμίδος καί συνεπώς αϋτη 
εΓναι άρμοδία καί ύπεύθυνος τόσον διά τήν χάραξιν τών 
γενικών γραμμών τής Κυβερνητικής πολιτικής, όσον καί διά 
τήν θέσπισιν νόμων, ή έφαρμογή καί έκτέλεσις τών όποιων θά 
συντελέση άποτελεσματικώς πρός άρσιν τής γραφειοκρατικής 
" ά σ θ ε ν ε ί α ς "  τών Δημοσίων ‘Υπηρεσιών.
η Λ
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Ϋπουργέιον
Εθνικής
Παιδείας

Ανώτατα
’Εκπαιδευτικά 

'Ιδρύματα

,Πρωθυπουργος 

Υπουργοί και 'Υφυπουργοί

__ Κρατική/Υπουργ. Συμ/λιο^ Πολίτικη'

, _ -̂Ι-Αντιπρόσωπος της Κυβερνήσεως^ Γενικο'ς Προσανο
πουρΎ°ζ ""̂ -̂Εκτελεστικο'ν ’Οργανον  --- —^τολισμός της*Εκπ. Πολιτική
Γ.Δ.A.Ε.:’Εφαρμογή και έκτέλεσις νομών

ύτοτελευα^.0ργανωτοκαυ' καυ' Λευτουργικαί σχέσεις
s, , ^ " μ έ  ΥΠΕΠΘΕποπτεια

Σχήμα 1

*Ολοκληρώνοντες τάς άνωτέρω σκέψεις διαπιστώνομεν, ό
τι αί άσκοποι διαδικασίαι Ιδρύσεως μιάς Καθηγητικής έδρας 
δύνανται νά έξαλειφθοϋν μόνον διά νομοθετικής όδοϋ. Βεβαί
ως μεταξύ τής σημερινής καταστάσεως καί έκείνης, ή όποία 
θά προκύφη μέ τήν θέσπισιν νέων θεσμικών πλαισίων, θά με
σολαβή ση χρονικόν τι διάστημα κατά τό όποιον ή Διοίκησις 
όφείλει νά προβή εϋς τήν άπλούστευσιν τής περιπλόκου νο - 
μοθεσίας κατά τάς ΰποδείξεις τής ύπηρεσίας 0 καί Μ. Πα - 
ραλλήλως πρός τάς ένεργείας ταύτας τό ΥΠΕΠΘ πρέπει νά προ- 
βή είς τόν καθορισμόν τών άναγκαίων προϋποθέσεων, έπί τών 
όποιων θά βασισθή ό Καταστατικός Χάρτης τών Α.Ε.Ι. Ε£ς τό



σημειον τοϋτο δφείλομεν νά ε£πωμεν, δτι ή κατάρτισις ένός 
τοιούτου νόμου " π λ α ι σ ί ο υ "  βεβαίως δέν δύναται νά 
καλύψη όλα, άνεξαιρέτως τά προβλήματα τών Α.Ε.Ι. καί διά 
τό παρόν καί διά τό μέλλον, άλλά θά άποτελέση τό βάθρον, 
έπί τοϋ όποίου θά έκσυγχρονισθη κατ'άρχήν τόν Πανεπιστη - 
μιακόν μας σύστημα κα*ί πρός τούτοις θά έπιτρέψη τήν προ - 
σαρμογήν του πρός τάς έκάστοτε παρουσιαζομένας νέας άνάγ- 
κας. Μέ τήν ύπαρξιν τίης άνωτέρω προεργασίας νομίζομεν,δτι 
ή Πολιτεία δέν θά δχη λόγους νά άρνηθ^ τήν αότοτέλειαν 
τών Α.Ε.Ι., ώς προβλέπει τό Σύνταγμα.
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III. ΤΟΜΕΥΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Τό προσωπικόν τών 'Ανωτάτων 'Εκπαιδευτικών ‘Ιδρυμά
των διακρίνεται είς δύο βασικάς κατηγορίας:

Τό διδακτικόν καί τό διοικητικόν προσωπικόν.
Τό διδακτικόν διακρίνεται είς τό άνώτερον καί βοη

θητικόν. Είς τό άνώτερον άνήκουν ot Καθηγηταί, οί *Υφηγη- 
ταί καί ot Είδικοί 'Επιστήμονες, £νψ τό βοηθητικόν προσω
πικόν άποτελειται έξ έπιμελητών, βοηθών, διδασκάλων καί 
παρασκευαστών.

(1) Προκήρυξις κενών εδρών καί θέσεων

Κατωτέρω θά έκτεθη ό τρόπος διορισμού ή προσλήψεως 
τοϋ διδακτικού προσωπικού, ώς καθορίζεται Οπό τής ίσχυού- 
σης νομοθεσίας καί άκολουθέΐται είς τήν πράξιν. *0 θεμε - 
λιώδρς νόμος τοϋ Πανεπιστημίου 'Αθηνών, ώς έτροποποιήθη 
καί συνεπληρώθη ύπό μεταγενεστέρων νόμων, είς τά άρθρα 54 
καί έπόμενα διαγράψει τήν δλην πορείαν πληρώσεως κενής έ
δρας ή θέσεως. Διά τήν ύποβολήν ύποψηφιότητος πρός κατά - 
ληψιν πανεπιστημιακής δδρας ή θέσεως πρέπει νά ύπάρχη κε
νή τοιαύτη καί νά £χη προκηρυχθή.

Πρίν ή προβώμεν είς τήν άνάλυσιν καί τών σχετικών 
παρατηρήσεων τοϋ διαγράμματος Δ1 (βλ. παρ.Β’), θεωροϋμεν 
σκόπιμον νά σημειώσωμεν,ότι "προκήρυξις £δρας" σημαίνει 
προσέλκυσιν ή, κατ'άλλην δκφρασιν, Επιστημονικόν προσκλη- 
τήριον τών 'Ελλήνων έπιστημόνων τοϋ έσωτερικοϋ καί τοΰ έ- 
ξωτερικοΰ. Ό  σκοπός γενικώς τών προκηρύξεων κενών έδρών 
ταυτίζεται μέ τήν πλήρωσιν τούτων ύπό άξιολόγων έπιστημό
νων καί τήν κατά τόν ίδιον τρόπον κάλυψιν τών διδακτικών 
κενών τών 'Ανωτάτων Σχολών. Κατά ταϋτα είς τάς προκηρύ - 
ξεις κενών έδρών πρέπει νά έπιδιώκεται ή κατά δύναμιν κα·̂  
λυτέρα καί ταχυτέρα ένημέρωσις τοϋ έπιστημονικοϋ κόσμου . 
Τοϋτο δμως δέν άκολουθέΐται είς τήν πράξιν, δεδομένου δτι 
προπορεύονται παντός ίλλου at πολύπλοκοι διαδικασίαι τοΰ 
γραφειοκρατικού μηχανισμού.

Έ κ  τής συστηματικής μελέτης όλων τών άναγραφομένων
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εις τό διάγραμμα Δ' ( βλ. Παράρτημα Β' ) γραφειοκρατικών 
βημάτων προκύπτει ότι διά τήν προκήρυξιν μιας κενής έδρας 
μεσολαβούν πεντήκοντα τρεις (53) γράφειοκρατικαί ένέργει- 
αι, άπασχολοϋνται έβδομήκοντα τέσσαρες (74) ύπάλληλοι καί 
άπαιτειται χρόνος όγδοήκοντα καί έπτά (8 7) ήμερών περίπου.

01 άνωτέρω άριθμοί φανερώνουν τόν ρυθμόν, μέ τόν ό
ποιον προκηρύσσεται μία καθηγητική έδρα Ανωτάτης Σχολής. 
Πέρα δΛδμως τούτου, έάν ληφθη ύπ'δψιν καί ή χρονοτριβή, ή 
όποία παρατηρεΐται μετά τήν δημοσίευσιν είς τήν 'Εφημερί
δα τής Κυβερνήσεως,. τότε ή ύπό τοϋ νόμου δριζομένη δίμη - 
νος ( ή τρίμηνος ) προθεσμία ύποβολής δικαιολογητικών πε
ριορίζεται είς τό ήμισυ διά τούς "Ελληνας τοϋ έξωτερικοϋ. 
*Έκ τής μεθόδου ταύτης δύο τινά συμβαίνουν: α) παραβιάζε- 
ται ή βούλησις τοϋ νόμου καί β) ταλαιπωρούνται ot ύποψή - 
φιοι Καθηγηταί, ot όποιοι έντός περιωρισμένου χρονικού 
διαστήματος ύποχρεοϋνται νά ύποβάλλουν τά ύπό τοϋ νόμου 
προβλεπόμενα δικαιολογητικά.

Ούδείς βεβαίως άμφισβητεΐ ότι ή δημοσιευθεισα προ- 
κήρυξις έδρας είς τήν 'Εφημερίδα τής Κυβερνήσεως άποκτςί 
" νομικήν ύπαρξιν " άλλ'ούδείς έπίσης δύναται νά άρνηθη 
δτι δ σκοπός τής δημοσιεύσεως ταύτης είς Φ.Ε.Κ. έρχεται 
είς άντίθεσιν μέ τόν σκοπόν, διά τόν όποιον προκηρύσσε - 
ται ή έδρα, διότι άκριβώς περιορίζεται σχεδόν είς τό ήμι- 
συ δ χρόνος ύποβολής ύποψηφιοτήτων. Βλέπομεν λοιπόν ότι ή 
βούλησις τοΰ νομοθέτου καί ό σκοπός τής προκηρύξεως είναι 
άντίθετοί* Τίθεται ένταϋθα τό έρώτημα: Τί μέλλει γενέσθαι? 
Άρχικώς γίνεται δεκτόν δτι ή προκήρυξις διά τής δημοσι - 
εύσεώς της είς τήν 'Εφημερίδα τής Κυβερνήσεως, καθίστα - 
ται"βεβαία καί άσφαλής". 'Επίσης είναι γνωστόν ότι άπό 
τοϋ χρόνου δημοσιεύσεως καί ίσχύος τοϋ Β.Δ/ματος τής 16.2 
1833, τό όποιον προβλέπει τήν δημοσίευσιν είς ΦΕΚτώνχρη- 
ζουσών δημοσιότητος διοικητικών πράξεων, μέχρι σήμερον , 
έπήλθον πλεϊσται μεταβολαί είς δλους τούς τομείς τής Κρα
τικής μηχανής καί τεχνολογίας. Διά τήν έποχήν έκείνην ί
σως ή άνωτέρω διάταξις ( περί προκηρύξεως μιας έδρας ) νά 
?ιτο άναγκαία. Είς τήν έποχήν μας δμως άποδεικνύεται αύτη 
περιττή.



Όθεν ή διά νόμου καθιερωθεισα πρό 145 ΕτώΌ συνή - 
θεια νά δημοσιεύονται τοιαϋται διοικητηκαί πράξεις ε£ς τήν 
'Εφημερίδα της Κυβερνήσεως νομίζομεν ότι είναι καιρός νά 
τύχη Ιδιαιτέρας μελέτης, δοθέντος ότι άφ'Ενός μέν Ελάχι - 
στοι τών Επιστημόνων παρακολουθούν Εγκαίρως τήν 'Εφημερί
δα της Κυβερνήσεως, άφ*Ετέρου δέ τό στοιχεΐον τής νομί - 
μου προκηρύξεως καί τών άπ'αύτής άρχομένων προθεσμιών ύ
ποβολής ύποφηφιοτήτων δύναται νά έξασφαλισθή διά πράξεως 
τοϋ 'Ιδρύματος. *Η άντικατάστασις λοιπόν τής ‘Εφημερίδος 
τής Κυβερνήσεως διά τοϋ ήμερησίου τύπου καί τών λοιπών μέ
σων Ενημερώσεως^(τηλεοράσεως καί ραδιοφώνου) νομίζομεν ό
τι Εμπίπτει περισσότερον είς τόν σκοπόν, διά τόν όποιον 
προκηρύσσεται μία Εδρα ‘Ανωτάτης Σχολής. Ot τυχόν προβαλ
λόμενοι Ενταύθα λόγοι οίκονομικής Επιβαρύνσεως δύνανται 
εύκόλως νά Εξαλειφθοϋν διά τής καθιερώσεως τηλεοπτικών 
καί ραδιοφωνικών Εκπομπών Επί Εκπαιδευτικών θεμάτων.'Επί
σης άξιόλογον εΓναι τό γεγονός ότι άφ'Ενός μέν ot άρμό - 
διοι διοικητικοί ύπάλληλοι τών Υπουργείων Παιδείας,'Εξω
τερικών, τοΰ Έθνικοΰ Τυπογραφείου καί τών 'Ανωτάτων Σχο
λών θά άπαλλαγοϋν άπό Εναν μεγάλον άριθμόν περιττών τη - 
λεφωνημάτων καί Ερωτημάτων σχετικώς μέ τόν άριθμόν τοϋ ΦΕΚ, 
τήν δναρξιν καί λήξιν τών προθεσμιών καί τά άπαιτούμενα 
δικαιολογητικά κ.ά., άφ'Ετέρου δέ θά περιορισθη ή άγωνία, 
ή άγανάκτησις καί ή ταλαιπωρία τών Ενδιαφερομένων διά τήν 
Ενημέρωσίν των.

Τά άνωτέρω Ισχύουν διά τήν κατάληφιν καθηγητικής Ε
δρας. Προκειμένου δέ περί καταλήψεως θέσεως Επιμελήτοϋ,βο
ηθού, ή παρασκευαστοϋ δημοσιεύεται σχετική προκήρυξις είς 
τόν ήμερήσιον τύπον τής πρωτευούσης καί τής πόλεως, όπου 
λειτουργεί τό 'Ανώτατον 'Εκπαιδευτικόν Ίδρυμα,, τό δέ νΥ- 
πουργεΤον Παιδείας ούδεμίαν συμμετοχήν Εχει. Είς άμφοτέ - 
ρας τάς περιπτώσεις προκηρύξεως Εδρών ή θέσεων ot ύποψή - 
φιοι ύποβάλλουν Εντός τής ταχθείσης προθεσμίας τά έν τη 
προκηρύξει άναφερόμενα δικαιολογητικά.

'Εκ τών άνωτέρω παρατηροΰμεν ότι ή μέθοδος πληρώσε- 
ως τών κενών θέσεων 'Επιστημονικοϋ Διδακτικοϋ Προσωπικού 
τών Α.Ε.Ι. εΓναι άπλουστέρα τής άντιστοίχου πληρώσεως κε
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νών Εδρών. Διά τοϋτο φρονοϋμεν δτι at προκηρύξεις τών κε
νών Εδρών πρέπει νά γίνωνται μέ τήν αύτήν μέθοδον μέ τήν 
δποίαν προκηρύσσονται καί at κεναί θέσεις τοϋ έπιστημονι- 
κοϋ Διδακτικοϋ Προσωπικοϋ. Διά τήν Εφαρμογήν τής νέας με
θόδου άπαιτεΐται νομοθετική ρύθμισις, δι'οΰς λόγους Εξε- 
θέσαμεν άνωτέρω.

(2) Τρόπος δ ιορ ισμού Κ α θη γητώ ν

Διά τόν διορισμόν Καθηγητών 'Ανωτάτων Σχολών (βλ.Πα
ράρτημα Β', διάγραμμα Ε') συμπράττουν Επιστημονικώς καί 
διοικητικώς δγδοήκοντα έννέα (89) άτομα καί άπαιτοϋνται 
διαχόσιαι Εβδομήκοντα τέσσαρες (274) ήμέραι. Χαρακτηρισ - 
στικόν γνώρισμα τοϋ έν λόγφ άντικειμένου εΓναι ότι τοϋτο 
άπαιτεΐ χρονικόν διάστημα μεγαλύτερσν τοϋ συνήθους διά τό 
διορισμόν έν γένει τών δημοσίων ύπαλλήλων. “Εκ πρώτης δ- 
ψεως τό γεγονός τοϋτο δικαιολογείται έκ τοϋ δτι τά έργα 
τών ύποψηφίων είναι πολλών σελίδων καί άπαιτοϋν έπίμονον 
μελέτην καί δικαίαν κρίσιν κυρίως ύπό τής τριμελούς έπι - 
τροπής. Διερωτάταί τις δμως εύλόγως, έάν ή μέχρι τοϋδε ά- 
κολουθουμένη διαδικασία διά τήν έκλογήν καί τόν διορισ - 
σμόν τών Καθηγητών είς 'Ανώτατα 'Εκπαιδευτικά ‘Ιδρύματα , 
είναι δλως άπαραίτητος ή άναγκαία. Μέ τό διάγραμμα Ε'καί 
μέ τήν σχετικήν Εμπειρίαν μας έπισημαίνομεν τά Εξής:

(α) Δέν ισχύουν at αύταί διατάξεις διά δλα τά Α.Ε.Ι. 
Τοϋτο εΓναι άποτέλεσμα τής σταδιακής Ιδρύσεώς 
των, τής έλλείψεως κοινού νομοθετικού πλαισίου,
καί τής μέχρι π£>δ, τίνος έλλείψεως κοινού Κρατι -

3κού φορέως . “Επίσης at ίσχύουσαι νομικαί δ ι α 
τάξεις παραπέμπουν είς προγενεστέρας τοιαύτας μέ 
άποτέλεσμα νά παρατηρούνται άσάφειαι καί νομο - 
θετικά κενά καί νά προκαλήται διά τοϋτο νομοθε
τική σύγχυσις. “Ενεκα τούτου α) τόσον at ύπηρε-

(3) Οΰτω π.χ. η ‘Ανωτάτη Βιομηχανιχη Σχολτί Πειραιώς άνηχε μέχρι πρό 
τίνος είς τ<5 ‘Υπουργειον Βιομηχανίας χαί ή 'Ανωτάτη Γεωπονιχτ̂  
Σχολτί ‘Αθηνΰν εις τό ’Υπουργειον Γεωργίας, χ.λ.π.
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σίαι τών Α.Ε.Ι., δσον καί αί ύπηρεσίαι τοΰ Επο- 
πτεύοντος 'Υπουργείου εύρίσκονται είς δύσκολον 
θέσιν νά Ερμηνεύσουν αύτήν ή Εκείνην τήν περί - 
πτωσιν πρό καί μετά τήν Εκλογήν τών Καθηγητών 
(λ.χ. ή μή ύποβολή δλων τών δικαιολογητικών Ε
ντός τής ταχθείσης προθεσμίας, ή λευκή ψήφος, ή 
Ισοψηφία, ύποβολή ύποψηφιότητος Καθηγητοΰ Εν Ε
νεργείς, Εντός τής αύτής Σχολής κ.ά.) καί β) Εκ 
τής πολυνομίας δίδονται άναβολαί πρό τής Εκλο - 
γης, τίθενται Ερωτήματα είς τό Νομ. Συμβούλιον, 
τοΰ Κρότους κατά τήν διάρκειαν τής δλοκληρώσε- 
ως τοϋ διορισμού καί ύποβάλλονται αίτήσεις άκυ- 
ρώσεως είς τό Συμβούλιον τής Έπικρατείας.

(β) Πολλαί άπό τάς Άνωτάτας Σχολάς τηρούν πολυσέ - 
λιδα πρακτικά ( 200-400 σελίδας ) κατά τάς συν
εδρίας Εκλογής Καθηγητών μέ άποτέλεσμα νά δη 
μιουργήται φυσική καθυστέρησις διά τήν δακτυλο- 
γράφησιν, πολυγράφησιν κλπ. τών πρακτικών.*0 νό
μος βεβαίως προβλέπει τήρησιν πρακτικών άνευ κα
θορισμού σελίδων. Τίθεται δμως τό Ερώτημα: Μήπως 
οί Εκλέκτορες Καθηγηταί πρέπει νά περιορίζωνται 
Επί τής ούσίας αίτιολογήσεως τής ψήφου των;

(γ) Έ κ  τών πραγμάτων άποδεικνύεται δτι ή Κρατική 
Εποπτεία περιορίζεται είς τήν Εκδοσιν καί μόνον 
τών σχετικών Προεδρικών Διαταγμάτων, Εφ'δσον αί 
μέχρι σήμερον προτάσεις διορισμού Καθηγητών £- 
νεκρίθησαν δλαι άνεξαιρέτως.

(δ) Είς τό σκεπτικόν τών Εκδιδομένων σήμερον Προε - 
δρικών Διαταγμάτων μεταξύ τών άλλων άναφέρεται 
δτι " ... προτάσει τού Ήμετέρου έπί τήςΈθνι - 
κής Παιδείας καί Θρησκευμάτων ‘Υπουργού, στηρι- 
ζομένη είς άπόφασιν... άποφασίζομεν .... "
Τήν αύτήν περίπου σκέψιν συναντώμεν καί είς τό 
άρθρον 6 τοΰ Βασ. Διατάγματος τής 14 (26) 'Α
πριλίου 1837, είς τό όποιον δρίζεται δτι "Οί Κα 
θηγηταί θέλουν διορίζεσθαι άμέσως παρ'Ημών κα
τά πρότασιν τής έπί τών Εκκλησιαστικών καί τής
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Δημοσίου 'Εκπαιδεύσεως Γραμματείας της 'Επικρα- 
τείας". Τοϋτο σημαίνει δτι δ καθιερωθείς πρό έ- 
νός καί ημίσεος περίπου αίώνος τρόπος διορισμού 
Καθηγητών Α.Ε.Ι. παραμένει καί σήμερον δ ίδιος. 
Καί έρωτώμεν: Μήπως θά πρέπει νά καθιερωθη νέα 
διαδικασία διά τόν διορισμόν Καθηγητών τών Α.Ε.
1.7 'Εκείνην τήν έποχήν ή Εγκρισις τοϋ 'Ανωτά - 
του "Αρχοντος ίσως νά έξυπηρέτη άναγκαίους σκο
πούς, είς τήν έποχήν μας δμως ή προσυπογραφήτοϋ
Διατάγματος ύπό τοϋ Προέδρου τής Δημοκρατίας

4είναι μάλλον δεύτερευούσης σημασίας ."Ενεκα τού
του καί δεδομένου δτι έκτός τών Α.Ε.Ι. πλειστοι 
άλλοι Δημόσιοι ‘Υπάλληλοι διορίζονται καί προά- 
γονται μέ παρόμοια Προεδρικά Διατάγματα,φρονοϋ- 
μεν δτι τοιοϋτοι διορισμοί δύνανται νά γίνωνται 
δι'άπλών ‘Υπουργικών άποφάσεων. 'Εξ άλλου πι - 
στεύομεν δτι ή μή Εκδοσις οίκείου Προεδρικού 
Διατάγματος κατ'ούδένα τρόπον μέλλει νά μειώση 
τό κϋρος τών άκαδημαϊκών διδασκάλων ή τών λοι - 
πών Δημοσίων ‘Υπαλλήλων, διότι άκριβώς τοϋτο θά 
προβλέπη ή σχετική νέα νομοθεσία, τ.£. ή θέλη - 
σις τής πολιτείας.

Συνοψίζοντες τά άνωτέρω, φρονοϋμεν δτι τά αίτια τοΰ 
ίσχύοντος γραφειοκρατικού κυκλώματος όφείλονται κατά τό 
μάλλον καί ήττον είς τήν νοοτροπίαν τοϋ νομοθέτου, δ δ - 
ποιος Επιμένει είς τήν τήρησιν τής συνήθους διαδικασίας . 
Δέν γνωρίζωομεν, έάν ή διατήρησις τών περιπλόκων διαδικα
σιών δφείλεται είς τήν Ελλειψιν όργανωτικής σκέψεως καί 
Φαντασίας, ή είς τινα άλλην σκοπιμότητα. ΕΓναι δμως γνω - 
στόν, δτι αί σχοινοτενείς νομικαί διατάξεις καί αί πολύ
πλοκοι διαδικασίαι προκαλοΰν δυσκινησίαν είς τόν Κρατικόν 
Μηχανισμόν καί έμποδίζουν μεγάλως τήν οίκονομικήν καί κοι
νωνικήν άνάπτυξιν τής χώρας μας.

(4) Βλ. Ε. Σπηλιωτοπούλου,*Εγχειρίδιον Διοικητικού Δικαίου, 'Αθηναι, 
1977, σ. 193, ενθα Αναφέρεται δτι 11 *Η λέξις Διάταγμα εχει τυ- 
πυκι̂ ν έννοιαν καί σημαίνει πραξιν τοΰ Προέδρου τ?ις Δημοκρατίας *
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(3) Τρόπος διορισμού Υφηγητών

Διά τούς ‘Υφηγητάς δέν γίνεσαι προκήρυξις θέσεως,άλ
λά οδτοι Εκλέγονται καί διορίζονται, έφ'δσον ύποβάλουν είς 
τήν Άνωτάτην Σχολήν τάς έπί ‘Υφηγεσίςι διατριβάς των, ώς
καί άπαντα τά ύπό τοϋ νόμου άπαιτούμενα δικαιολογητικά.Άρ-

5χικώς διορίζονται ώς άμισθοι καί κατόπιν δύναται, έφ' δ
σον άποφασίση f) Σχολή, νά άνατεθη είς αύτούς ή διδασκαλία 
μαθήματός τίνος κενής ή πεπληρωμένης έδρας έπί τριετεΐ θη-g
τείςι, δυναμένη νά άνανεωθή . ‘Η περίπτωσις τών διαδικασι
ών διορισμού άμισθων*Υφηγητών γίνεται συνήθως είς διακοσί- 
ας τεσσαράκοντα τέσσαρας (244) ήμέρας καί συμπράττουν τχεν- 
τήκοντα έννέα (59) ύπάλληλοι (Βλ. Παράρτημα Β'-διάγραμμα 
ΣΤ' ) .

*0 άμισθος ‘Υφηγητής δέν όρκίζεται, ύποχρεοϋται δμως 
νά διδάσκη μίαν ώραν τήν Εβδομάδα μάθημα τής είδικότητός 
του άνευ δικαιώματος έξετάσεως καί βαθμολογίας. Έ ν  πάση 
περιπτώσει δμως ή νομική θέσις τοϋ άμισθου ‘Υφηγητοϋ διέ - 
πεται ύπό διατάξεων δημοσίου καί ούχί Ιδιωτικού δικαίου.
Είς τό σημεϊον τοϋτο προβάλλει τό άμείλικτον έρώτημα:Τί Ε
ξυπηρετεί δ θεσμός τοϋ άμισθου ‘Υφηγητοϋ; Καθ'ήμάς, ούδείς 
σκοπός Εξυπηρετείται* δεδομένου δτι διά τήν διδασκαλίαν μα
θήματός τίνος άπαιτεΐται έκ νέου άπόφασις τής οίκείας Σχο
λής καί άκολούθειται νέα φάσις διορισμού (βλ.διάγραμμα Ζ· 
τοϋ παραρτήματος Β’).

Έκ  τών άνωτέρω, καθίσταται φανερόν, δτι διά τούς*Υ
φηγητάς άκολούθειται ίδιάζουσα καί πολύπλοκος διά τήν έπο
χήν μας σειρά διαδικασιών μέ άποτέλεσμα ή Ανωτάτη Σχολή 
καί ή άρμοδία ‘Υπηρεσία τοΰ ‘Υπουργείου Παιδείας νά ϋποβάλ- 
λωνται είς διπλάς γράφειοκρατικάς ένεργείας. Είς τό πεδίον 
τής 'Οργανωτικής τοϋτο σημαίνει αϋξησιν τής έργασίας, δέ - 
σμευσιν ύπαλλήλων είςμή " π α ρ α γ ω γ  ι κ ά ς  " δραστη
ριότητας καί καθυστέρησιν σπουδαιοτέρων ύποθέσεων.Διότι διά 
τήν χώρσ.ν μας δ θεσμός τοϋ ‘Υφηγητοϋ δέν άποτελει άναγκαΐ-

(5) Β λ » Ν. 5343/32 δρθρ .  88 εω^ 96
(6) Βλ .  Ν. 5343/32 & ρ θ ρ ,96 Ν·Δ>ιμ+01/64 δρθρ.  5
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ον προστάδιον διά τήν κατάληψιν Καθηγητικής Εδρας,ώς τοϋτο7συμβαίνει άλλαχοΰ·(;) , καθ'δσον είς κενάς Εδρας τών'Ανω-
τάτων 'Εκπαιδευτικών ‘Ιδρυμάτων δύνανται νά διορισθοϋν καί 
ot Εχοντες τό προσόν τοϋ 'Ακαδημαϊκού τίτλου τοϋ διδάκτο - 
ρος. Συνεπείςι τούτου δ θεσμός της Ύφηγεσίας διέρχεται κρί- 
σιν καί Εκατοντάδες άμισθων "Υφηγητών Ιδίως της 'Ιατρικής 
καί Νομικής ‘Επιστήμης χρησιμοποιοϋν τόν Εν λόγφ τίτλον διά 
Επαγγελματικούς καί μ ό ν ο ν  σκοπούς. Τοϋτο προκύπτει Εκ 
τοϋ γεγονότος δτι οί μέν άμισθοι Ύφηγηταί ύπερβαίνουν τούς 
(800) είς δλας τάς 'Ανωτάτας Σχολάς, οί δέ Εντεταλμένοι , 
δέν φθάνουν τούς (200) . "Ενεκα τούτου φρονοϋμεν δτι δ θε
σμός τοϋ άμισθου Υφηγητοϋ πρέπει ή νά καταργηθξΐ δριστικώς 
ή νά προσαρμοσθςί είς τάς συνεχώς αύξανομένας διδακτικάς 
καί Ερευνητικάς άνάγκας τών 'Ανωτάτων 'Εκπαιδευτηρίων της 
χώρας μας.

(4) Τρόπος προσλήψεως Ειδικών Επιστημόνων

g
Διά νά διορισθη τις ώς είδικός Επιστήμων (βλ. διά - 

γραμμα 7 , ' ) , δέον δπως είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώμα - 
τος καί νά κέκτηται άνενδοιάστως τά διά τούς δημοσίους ύ- 
παλλήλους άπαιτούμενα προσόντα ήθους καί τήν Εν γένει κα - 
ταλληλότητα διά τήν διδασκαλίαν μαθήματός τινός.

Ό  είδικός Επιστήμων προσλαμβάνεται Επί συμβάσει Ι
διωτικού δικαίου, Επί θητείςι δύο Ετών, δυναμένη νά άνανεω- 
θξ) κατά τόν αύτόν τρόπον καί μέ άποδοχάς Εντεταλμένου Ύφη -

(7) * Αχ* *Ανθεμ ί δη, Jus promovendi, Θεσ/νίχη 1959, σ.15, ένθα ορίζε
σαι οτι "Παρά ταυτα ή χατοχη διδαχτιχών έδρων έν Γερμανί^ προ\3 — 
ποθέτει τιΐν διέλευσιν τών άχαδημαϊχών διδασχάλων από τό στάδι- 
ον της διαδιχασίας έπί Ύφηγησύςι Έξ δσων δμως γνωρίζω από
συζητήσεις μέ άχαδημαΐχούς διδασχάλους, σπουδάσαντας έν Γερμανίρ, 
εις τινα ΙΙανεπιστ4ι ια της Δυτ. Γερμανίας (π.χ. είς το' έν ‘Αμρούρ- 
γφ) δέν απαιτείται <3 τίτλος τοϋ Ύφηγητοΰ διά ττίν χατάληψιν τα - 
χτιχής έδρας Καθηγητοϋ.

C8) Βλ. Ν. 118/75 ( ΦΕΚ 172 τ. Α1 ) 'Ωσαύτως πρέπει νά σημειωθρ δτι 
δ θεσμός τοΤ) Εΐδιχοΰ έπιστημονος έφηρμόσθη τό πρώτον είς ττ̂ ν 
Α»Σ.0*Ε*Ε, C Βλ* Ν,Δ, 688/70 ΦΕΚ 211 τ* α' ).



γητοϋ. Οΰτος δέν δρκίζεται, ύπόκειται δμως κατά τήν διάρ - 
κειαν της θητείας του είς τάς διά τούς ‘Υφηγητάς δριζομέ - 
νας πειθαρχικάς διατάξεις, Εάν παραβή τά Εαυτού καθήκοντα, 
καί τιμωρείται πειθαρχικώς. 'Αξίζει νά σημειωθή δτι, Ενζο δ 
έν λόγ<£> θεσμός εΓναι νέος διά τά Πανεπιστήμια τής χώρας 
μας, έν τούτοις δ τρόπος προσλήψεως άκολουθεΐ τήν συνηθι - 
σμένην μέθοδον διαδικασιών.

(5) Τρόπος διορισμού 'Επιμελητών καί λοιπού 
'Επιστημονικού Διδακτικού Προσωπικού

Οί έπιμεληταί, έμμισθοι ή άμισθοι , διορίζονται μέ 
'Υπουργικήν άπόφασιν είς κενάς όργανικάς θέσεις έπιμελη - 
τών Εδρών, Εργαστηρίων, σπουδαστηρίων καί Μουσείων, κ.ά. , 
καί άκολουθουν τήν διαδικασίαν, ή όποία διαγράφεται είς τό 
διάγραμμα Η' (βλ. Παράρτημα Β' ). Έ ξ  άλλου οί βοηθοί, οί 
Παρασκευασταί καί οί διδάσκαλοι διορίζονται μέ πράξιν τοϋ 
Πρυτάνεως (βλ. διάγρ. Θ’ - παράρτημα Β' ).

Είς δ,τι άφορά είς τούς διορισμούς τών Επιμελητών,έ
χομε ν νά παρατηρήσωμεν, δτι ή έκδοσις ‘Υπουργικής άποφάσε- 
ως οόδένα σκοπόν Εξυπηρετεί, τοόναντίον μάλιστα αύξάνει 
τήν γραφειοκρατικήν διαδικασίαν. Διά τήν Εκδοσιν τής'Υπουρ. 
γικής άποφάσεως άσχολουνται δλα τά κλιμάκια τής Ιεραρχίας, 
ήτοι άπό τόν συντάξαντα τό κείμενον αύτής ύπάλληλον, μέχρι 
καί του ‘Υπουργού. Ή  άπασχόλησις αύτη μειώνει τήν άποδο- 
τικότητα τών ύπαλλήλων καί, τό σπουδαιότερον,καθυστερεί πε
ρισσότερον χρόνον τούς διορισμούς των, τάς άνανεώσεις, τάς 
παραιτήσεις κ.λ.π. τών Ενδιαφερομένων.

Μέ τήν άντικατάστασιν τής 'Υπουργικής άποφάσεως,διά 
πράξεως τού Πρυτάνεως φρονοϋμεν, δτι άφ'Ενός μέν ούδόλως 
μειώνεται τό κύρος τών έπιμελητών, άφ*Ετέρου δέ θά άπλο 
ποιηθή σημαντικώς τό μέχρι τοϋδε ΐσχΌον γραφειοκρατικόν κυ~ 
κλωμα ένεργειών^.

C9) *0 Ν» 5343/32 έθεράπευσεν τάς άνάγκας τοϋ Πανεπιστημίου "Α
θηνών μόνον κατά ττ̂ ν έποχήν Εκείνην, δτε οί ‘Επιμεληταί είς τά 
Πανεπιστήμια 'Αθηνών καί Θεσσαλονίκης, δέν ύπερέβαινον τούς 49*
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*Η ένπροκειμέυψπερί τών Επιμελητών προτεινομένη άντι- 
κατάστασις της ‘Υπουργικής άποφάσεως διά πράξεως τοϋ Πρυ - 
τάνεως,ώς τοϋτο γίνεται καί διά τούς βοηθούς καί παρασκευα. 
στάς, καθίσταται Επιτακτική, διότι, ώς προκύπτει Εκ τής συγ_ 
κρίσεως τών διαγραμμάτων ( Δ.η Ι καί Δ.Θ* ) τών γραφειοκρα
τικών Ενεργειών διορισμού Επιμελητών καί βοηθών άντίστοί - 
χως, διά τόν αύτόν σκοπόν ( δηλαδή διά τόν διορισμόν βοη - 
θητικοϋ διδακτικού προσωπικού ) άκολούθειται διάφορος πο - 
ρεία διαδικασιών καί παρατηρεϊται διά τοϋτο σημαντική δια
φορά είς τήν χρήσιν χρόνου καί άριθμοϋ ύπαλλήλων. Άναλυτ- 
τικώτερον διά νά διορισθη τυς £>ς Επιμελητής άπαιτεΐται χρό
νος όγδοήκοντα τριών (83) ήμερών καί άπασχολοϋνται όγδοή - 
κοντά δύο (82) ύπάλληλοι, Ενφ διά τόν διορισμόν βοηθών 
άπαιτοϋνται Εξήκοντα μία (61) ήμέραι καί άπασχολοϋνται πεν- 
τήκοντα Εννέα (59) ύπάλληλοι.

Δέν νομίζομεν δτι ή Εκδοσις ‘Υπουργικής άποφάσεως Ε
ξυπηρετεί συγκεκριμένους σκοπούς. Τουναντίον μάλιστα,οί ά
νωτέρω άριθμοί δεικνύουν δτι αύτη άπαιτεϊ περισσοτέρας γρα_ 
φειοκρατικάς Ενεργείας, at όποιαι δυσχεραίνουν τά μέγιστα 
τήν άποδοτικότητα τής άρμοδίας ‘Υπηρεσίας.

'Ανεξαρτήτως δμως τών άνωτέρω ύπάρχει πάντοτε τό θέμα 
σχετικώς μέ τόν θεσμόν τών 'Επιμελητών καί Βοηθών,κατά ποι
ον δηλαδή τρόπον θά τύχουν οΰτοι καλυτέρας άξιοποιήσεως , 
τόσον ώς Επιστήμονες δσον καί ώς Δημόσιοι ‘Υπάλληλοι. Διό
τι, δπως άπέδειξεν ή πανεπιστημιακή ‘Ιστορία τής χώρας μας 
καί δπως βεβαίως συμβαίνει καί είς τάς άλλας χώρας τής Εύ- 
ρώπης καί τής 'Αμερικής, τό Βοηθητικόν Διδακτικόν Προσωπι
κόν άπετέλεσε καί άποτελει είς μεγάλον βαθμόν τό θεμελιώ
δες κύτταρον, άπό τό όποιον προήλθεν καί προέρχεται τό ά
νώτερον διδακτικόν προσωπικόν. Βεβαίως δέν θά άναφερθώ - 
μεν Ενταύθα είς λεπτομερείς παρατηρήσεις ή είς συγκεκριμέ’- 
νας προτάσεις, φρονοϋμεν δμως, δτι;ή σ υ ν ε χ ή ς  μ ε

(9 συν.) Σήμερον δμως, επειδή οί έπυμεληταί ύπερΒαίνουν τούς 1.0QQ, 
vcu ιζομ εν δτι η πανεπιστημιακή νομοθεσία πρέπει νά προσαρ - 
μοσθρ είς τάς άνάγκας της εποχής μας.



τ ά θ ε σ ι ς  ή άναβολή άντιμετωπίσεως του παρόντοςπρο
βλήματος (ώς π.χ. ή παράτασις προθεσμιών Ανακηρύξεων διδα
κτόρων κ.λπ. ) περιπλέκει £τι περισσότερον τήν δλην κατά - 
στασιν, διότι μεταξύ άλλων δχι μόνον κρατεί είς συνεχή Α
μηχανίαν τούς ύπηρετούντας βοηθούς καί έπιμελητάς άλλά 
πρός τούτοις δημιουργοϋνται καί πολλαπλά προβλήματα διά 
τήν πολιτείαν έκ τοϋ συνεχώς αύξανομένου 'Επιστημονικού Δι
δακτικού Προσωπικού.

(6) Διοικητικόν Προσωπικόν

Τό Διοικητικόν προσωπικόν τών 'Ανωτάτων 'Εκπαιδευτι 
κών "Ιδρυμάτων άποτελεΐται άπό ύπαλλήλους:

(α) Ε ί δ ι κ ώ ν  θ έ σ ε ω ν .  Είς τήν κατηγορίαν 
ταύτην άνήκουν ot Γενικοί Γραμματείς καί ot 'Αναπληρωταί 
αύτών,οι όποιοι διορίζονται έπί τριετει θητείςχ10 μετ'άπόφα- 
σιν της Συγκλήτου τοϋ οίκείου 'Εκπαιδευτικού ‘Ιδρύματος δ-ιά 
Προεδρικού Διατάγματος, έκδιδομένου τη προτάσει τοΰ ‘Υπουρ
γού 'Εθνικής Παιδείας.

ΟΕκοθεν νοείται δτι,δταν at έν λόγψ θέσεις κενωθούν, 
αύται προκηρύσσσοντοι προτάσει τών 'Ανωτάτων Έκπαιδευτι- 
κών Ιδρυμάτων δι'‘Υπουργικής άποφάσεως,δημοσιευομένης είς 
τόν ήμερήσιον τύπον. Ot Ενδιαφερόμενοι έντός τής όρισθεί
σης έν τΐί προκηρύξει προθεσμίας ύποβάλλουν ε£ς τό 'Ανώτα - 
τον "Ιδρυμα τά προβλεπόμενα δικαιολογητικά. 'Ακολουθεί ύπό 
τής Συγκλήτου ό έλεγχος τών τυπικών καί ούσιαστικών προσό
ντων τών ύποψηφίων καί ή έκλογή τού μεταξύ αύτών καταλλη - 
λοτέρου πρός διορισμόν. 'Εν συνεχεία τό 'Ανώτατον Έκπαι - 
κόν "Ιδρυμα διαβιβάζει εϋς τό ‘Υπουργειον τά δικαιολογητι- 
κά τού έκλεγέντος διά τήν τελικήν δγχρισιν καί τήν δκδο- 
σιν, δημοσίευσιν καί γνωστοποίησιν τού Προεδρικού Διατάγ - 
ματος.

‘Ωσαύτως πρέπει νά σημειωθη, δτι τό ‘Υπουργειον Ε 
θνικής Παιδείας, τόσον διά τόν διορισμόν τών Γενικών Γραμ
ματέων, δσον καί διά τόν διορισμόν τών κλητήρων, κηπουρών,

54

(10) Βλ. Ν. Δ. 409/70 ( ΦΕΚ 14 τ.Α* ) xcti Ν.Δ. 88/1974 ( ΦΕΚ 279τ. AM
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κλπ* προβαίνει εϋς Ενεργεέας, αί όποιαι άπαιτοϋν Αρκετόν 
χρόνον καί άριθμόν ύπαλλήλων διά τήν διεκπεραίωσιν τοιού - 
των περιπτώσεων* Καί Ερωτώμεν: Μήπως πρέπει ή Κρατική Επο- 
πτεία νά περιορισθ^ είς θέματα μείζονος σημασίας;

Γβ] Τ α κ τ ι κ ώ ν  ' Υ π α λ λ ή λ ω ν *  Ούτοι διέ"-
πονται ύπό τών διατάξεων τού Νόμου "Περί Κώδικος καταστάσε-
ως τών δημοσίων διοικητικών ύπαλλήλωνlt, ώς έτροποποιήθη με_ 

11ταγενεστέρως < Είς τήν κατηγορίαν ταύτην άνήκουν ύπάλλη - 
λοι καί τών τεσσάρων κατηγοριών (ΑΤ,ΑΡ,ΜΕ καίΣΕ),ή δέ δια
δικασία προσλήψεώς των είναι περίπου ή Ιδία μέ έκείνην τών 
λοιπών δημοσίων ύπηρεσιών*

(γ) Έ  π ί σ χ έ σ ε ι  έ ρ γ α σ ί α ς  *1 δ ι ω -
12τ ι κ ο υ ς  Δ ί κ α ι ο υ

Ούτοι είναι έπί συμβάσει άορίστου χρόνου, ύπάλληλοι,
13καί ή πρόσληψις των προβλέπεται ύπό έτέρων διατάξεων .Πα

ρά ταΰτα δμως ή διαδικασία διορισμού ύπαλλήλων τής κατηγο
ρίας ταύτης είναι ή Ιδία μέ έκείνην τών τακτικών ύπαλλήλων*

(7) Έτερα Θέματα Προσωπικού

'Εκτός τών προειρημένων θεμάτων προσωπικού ύπόρχουν, 
καί Ετερα, ή διεκπεραίωσις τών όποιων γίνεται δι*'Υπουργι
κών άποφάσεων f ώς:

(α) ' Α ν α θ έ σ ε ι ς  Ε ν τ ο λ ώ ν  δ ι δ α σ κ α 
λ ί α ς  ε ί ς  Κ α θ η γ η τ ά ς ,  ' Υ φ η γ η τ ά ς  
κ α ί  ΛΕ π ι μ ε λ η τ ά ς

Ώς προκύπτει Εκ τών Ισχυουσών διατάξεων, σκοπός 
τών άναθέσεων Εντολών διδασκαλίας είναι ή πρόσκαιρος

(11) Βλ. Ν. 1811/51 ( ΦΕΚ 141 τ.Α1 ) Ν. 22/1975 (ΦΕΚ 54 τ.Α1) κ.δ.
(12) Βλ. Ν. 22/75 ( ΦΕΚ 54 τ.Α* ) Κατ*έξαίρεσιν επιτρέπεται 6 δοορι - 

σμός ανευ διαγωνισμοϋ, εάν αί είδικαί συνθηκαι έπιβάλλουν την τοι- 
αύτην παρέκκλισιν. *Η προκήρυξις 5νευ διαγωνισμού πληρο3σεως θέ - 
σεων ύπογράφεται ύπό τού Ύπουργοϋ Παιδείας.

(13) Βλ. Ν.Δ. 1198/72 ( ΦΕΚ 109 τ.Α* ) Ν.Δ.385/69.
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κάλυψις τών διδακτικών κενών, διό καί Εγκρίνονται συ
νήθως δι'Εν Ακαδημαϊκόν Ετος. 'Εξ Αλλου ή Εκδοσις ‘Υ
πουργικής άποφάσεως περί Αναθέσεως Εντολών διδασκαλί
ας είς Καθηγητάς καί Έπιμελητάς (ή άνάθεσις Εντολής 
διδασκαλίας είς άμισθους Ύφηγητάς ίσοδυναμει μέ διο
ρισμόν) άποσκοπεΐ μόνον είς τήν καταβολήν τοϋ Επιμι
σθίου,

Παρά ταϋτα τό παρόν άντικείμενον εϋναι τό πολυ 
πλοκώτερον λόγφ νομικών κενών καί καθιερωμένων περιτ
τών διαδικασιών. Καί τοϋτο διότι:
Π ρ ώ τ ο ν  ή νομοθεσία δέν όρίζει τόν τρόπον (κρι
τήρια) άναθέσεως καί τόν άριθμόν τών μαθημάτων κενών 
τακτικών ή Εκτάκτων αύτοτελών έδρών κ.λ.π. μέ συνέ - 
πειαν νά διεξάγεται άσκοπος άλληλογραφία μεταξύ τοϋ 
‘Υπουργείου καί τών 'Ανωτάτων 'Εκπαιδευτικών ‘Ιδρυμά
των .
Δ ε ύ τ ε ρ ο ν  ή δημοσιευσις τών σχετικών ‘Υπουργι
κών άποφόσεων, ή κοινοποίησις αύτών καί ή ένημέρωσις 
τών άτομικών δελτίων άπαιτοϋν άρκετόν χρόνον.

Καί Ερωτώμεν: Ποιος είναι ό σκοπός τής δημοσιεύ
σεως τών άναθέσεων είς τήν 'Εφημερίδα τής Κυβερνήσει 
ως; Καθ'ήμάς ούδείς, διότι: α) ούδαμοϋ τής ίσχυού - 
σης νομοθεσίας όρίζεται ρ η τ ώ ς ή δημοσίευσις Χ&ν 
άποφάσεων, β) ή δημοσιευσις έκ τών πραγμάτων δέν φέ
ρει συστατικόν χαρακτήρα (δηλ. δέν πρόκειται περί διο
ρισμού) καί γ) ή καταβολή τοϋ Επιμισθίου δύναται νά 
Επιτευχθη καί χωρίς τήν δημοσίευσιν.

'Εκ τούτων παρατηρούμεν, ότι ή τήρησις τών άνω - 
τέρω διαδικασιών είναι άποτέλεσμα τής άπροσαρμόστου 
πρός τά σημερινά οδεδσμένα πανεπιστημιακής νομοθεσί
ας. Διά νά γίνωμεν περισσότερον κατανοητοί, άναφέρο- 
μ ε ν τά Εξής: Τό Ετος 1971 καθιερώθησαν διά πρώτην 
φοράν είς τά ώρολόγια προγράμματα ύποχρεωτικά,κατ* Ε
πιλογήν καί Εξαμηνιαία μαθήματα, τά όποια μέχρι σή - 
μερον δέν Ενετάχθησαν ύπό τών 'Ανωτάτων Σχολών είς 
τάς συγγενεστέρας Εδρας. 'Εξ άλλου αί διατάξεις πα - 
ρέμειναν καί παραμένουν αί αύταί, αί όποιαι ϋσχυον
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καί είς τάς προηγουμένας δεκαετίας, ένψ a t κατά και
ρούς διατυπωθεϊσαι εγκύκλιοι περιπλέκουν ετι περισ -

• σότερον καί μεταθέτουν τήν λύσιν τοϋ δλου προβλήμα - 
τος,

(β) Κ α τ α β ο λ ή  ό δ ο ι π ο ρ ι κ ώ ν  κ . λ π , Ε
ξ ό δ ω ν  C Ν*Δ* 1106/72 κ α ί  Ν.Δ. 23/73}

Συμφώνως πρός τάς ώς άνω διατάξεις Εξοδα δδοιπο-^ 
ρικά καί Εξοδα μεταφοράς οικοσκευές καί πρώτης Εγκα- 
ταστάσεως καταβάλλονται είς τούς διαμένοντας είς τήν 
Αλλοδαπήν Επιστήμονας, οί όποιοι διορίζονται τό πρώ
τον ώς· τακτικοί ή Εκτακτοι ή Επικουρικοί Καθηγηταί Α 
Ε_Ι, Εν Έλλάδι, Έ κ  τούτων προκύπτει δτι σκοπός τής 
καταβολής τών άνωτέρω Εξόδων είναι ή οίκονομική Ενί- 
σχυσις τών πρωτοδιοριζομένων Καθηγητών κυρίως κατά 
τούς πρώτους μήνας τής Εγκατάστάσεώς των, Εν τη ήμε- 
δαπή *

Παρά ταϋτα ή χρονοτριβή καί μόνον τής ύπογραφής 
τής κοινής 'Υπουργικής άποφάσεως τών 'Υπουργών‘Εθνι
κής Παιδείας καί Οϋκονομικών Εχει ώς άποτέλεσμα τήν 
μή Εγκαιρον καταβολήν τών άνωτέρω Εξόδων. Δέν γνωρί- 
ζομεν διατί ό νομοθέτης προέβλεψε κοινήν 'Υπουργικήν 
άπόφασιν. Τό γεγονός δμως εΓναι δτι:

(α*5 οί δικαιούχοι ταλαιπωροϋνται άρκετά καί 
(β) διά τήν καταβολήν τ£,ν Εξόδων αύτών άποφασί - 

ζουν δύο 'Υπουργεία καί άπασχολειται μέγας ά- 
ριθμός ύπαλλήλων.

Τούνα.ντίον, Εάν δ νομοθέτης προέβλεπε λ.χ. μόνον 
τήν Εγκρισιν τοϋ οίκείου Πρυτάνεως, φρονοϋμεν δτι αί 
γράφειοκρατικαί διαδικασίαι θά ήσαν περισσότερον σύ
ντομοι. Τέλος, άν ληφθή ύπ'δψιν τό γεγονός δτι αί ά
νωτέρω διατάξεις Εθεσπίσθησαν πρίν άπό πέντε (5) Ετη 
δυστυχώς διαπιστώνεται διά μίαν άκόμη φοράν δτι ή συν
ήθεια δημιουργίας μή Αναγκαίας Εργασίας ε£ς. τόν χ£ό - 
ρον τής δημοσίας δραστηριότητος άποτελει σοβαρόν Εμ-



τιόδιον είς τήν κανονικήν λειτουργίαν τής Κρσ.τικής μη_ 
χανής.

(γ) 'Αναγνώρισις προϋπηρεσίας τής διανυθείσης είς Άνω -
τατα 'Εκπαιδευτικά ‘Ιδρύματα τής 'Αλλοδαπής ή είς‘1-

14δρυματα 'Ερευνών διεθνούς κυρους
(δ) ‘Η δγκρισις κατοχής δευτέρας θέσεως είς τό Ανώτερον

.15διδακτικόν προσωπικον 
(ε) * Η πειθαρχική δίωξις τοϋ πάσης φύσεως προσωπικοΰ
(στ) Συναφή πρός τά άναφερόμενα εΓναι καί αί μετατάξεις, 

προαγωγαί, άνανεώσεις, άπολύσεις, άδειαι τοϋ πάσης 
φύσεως προσωπικού τών 'Ανωτάτων 'Εκπαιδευτηρίων.
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(14) Βλ. Ν.Δ. 1132/72 ( ΦΕΚ 40 τ. Ar ) χαιί Ν,Δ, 302/74 ΦΕΚ 32,τ.Α’)
(15) Βλ. Ν.Δ. 408/70 ( ΦΕΚ 14 τ. Α' )
(16) Βλ. Ν. 249/76 ( ΦΕΚ 7 τ* Α* ). *0 παροίν νόμος ισχύει μόνον διά τό

‘Ανώτερον Διδακτικόν Προσωπικόν. Ν. 5343/32 ( ΦΕΚ 186 τ» Α’ ) αρ 
326 καί επ., 2νθα δριίζεται λεπτομερώς ό τρόπος κιν^σεως πειθαρ - 
χικης διώξεως, (Ν.Δ.285/72 (ΦΕΚ 65 τ.Α').
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IV. ΘΕΜΑΤΑ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΩΣ

Είς τάς διοικητικάς σχέσεις μεταξύ του ‘Υπουργείου'Ε
θνικής Παιδείας κα,ί τών 'Ανωτάτων ‘Εκπαιδευτηρίων ύπάρχουν 
καί ύποθέσεις, άνήκουσαι πρωτίστους είς τόν τομέα της φοι -«' I
τητικης μερίμνης ή τών παροχών της πολιτείας πρός τούς φο ι_ 
τητάς.

Αί κυριώτεραι τούτων είναι αί έγγραφαί, μετεγγραφαί, 
δάνεια, νοσηλευτική περίθαλψις, συσσίτια, έκπαιδευτικαί έκ_ 
δρομαί, διάθεσις συγγραμμάτων καί άναγνώρισις τίτλων σπου
δών. Διά τά προαναφερθέντα θέματα τηρείται είς τήν πράξιν 
ή έξης διαδικαΟία:

(1) Έγγραφοί : * Ως γνωστόν ή έπιλογή τών κατ’
δτος είσακτέων είς τάς Άνωτάτας Σχολάς της ήμεδαπής πραγ
ματοποιείται συμφώνως πρός τάς έτησίως ένεργουμένας είσι -

17τηρίους έξετάσεις , δ δέ άριθμός των καθορίζεται μετά γνώ
μην τών 'Ανωτάτων 'Εκπαιδευτικών ‘Ιδρυμάτων ύπό τοϋ ‘Υπουρ
γείου 'Εθνικής Παιδείας.

Οϋτω μετά τήν δκδοσιν τών άποτελεσμάτων άποστέλλον -
ται ύπό τοΟ ‘Υπουργείου είς τάς Άνωτάτας Σχολάς οί πίνα -
κες τών δπιτυχόντων, προκειμένου ούτοι νά πραγματοποιήσουν 
τήν έγγραφήν των. Οίκοθεν νοείται, δτι δικαίωμα έγγραφης 
είς τάς Άνωτάτας Σχολάς δχουν οί έπιτυχόντες είς τόν ύπό 
τής πολιτείας προκηρυσσόμενον διαγωνισμόν. Διά τής έγγρα -
φης άποκτςί τις τήν ίδιότητα του φοιτητοΰ, ή ένέργεια δέ αΰ-
τη άποτελει τυπικήν διοικητικήν πράξιν.

(2) Μ ετεγγραφαί : Τηρουμένων τών προϋποθέ -
σεων τών έκάστοτε ίσχυουσών διατάξεων, έπιτρέπονται αί με
τεγγραφαί φοιτητών δκ τίνος Ανωτάτης Σχολής είς έτέραντοι- 
αύτην τοΰ έσωτερικοΰ ή έξ ίσοτίικον Ανωτάτων 'Εκπαιδευτι-

(17) Τ<5 ίσχΰον σύστημα τής εισαγωγής των σπουδαστήν διά τά ‘Ανώτατα 
‘Εκπαιδευτικά Ιδρύματα είναι ή εξέλιξις Του είσαχθέντος κατά τό 
ετος 1964. Διά τάς είσιτηρίους έξετάσεις καθιερώθησαν κύκλοι σπου
δών - νΌν ύφιίστανται δκτώ- καιί λαμβάνουν μέρος είς αύτάς οί άπό~ 
φοιτοι Γυμνασίου. Περισσότερα βλέπε Π.Δ. 169/76 (ΦΕΚ 62 τ*ΑΤ)
"Περί διεξαγωγής είσιτηρίων έξετάσεων*. %η



κών 'Ιδρυμάτων της άλλοδαπής είς Α ν τ ί σ τ ο ι χ α  τοιαϋτα της ή- 
μεδαπής. Οί Ενδιαφερόμενοι σπουδασταί ύποβάλλουν τάς αίτή- 
σεις των πρός μετεγγραφήν είς τάς Άνωτάτας Σχολάς της προ- 
τιμήσεώς των, αί όποιαι άποφασίζουν περί μετεγγραφής ή μή 
τούτων. Είς τό προκειμένον θέμα τό 'Υπουργειον είναι άρμό- 
διον μόνον διά τήν θέσπισιν διατάξεων καί τήν δκδοσιν Ερμη·· 
νευτικών Εγκυκλίων καί όδηγιών πρός τά Εποπτεύοντα Ανώτα
τα 'Εκπαιδευτικά Ιδρύματα.

(3) Δ ά νε ια  - Ν οσ η λευ τ ικ ή  Π ερ ίθ α λ ψ ις

* Η Πολιτεία, άποδίδουσα δλως ιδιαιτέραν σημασίαν είς τά 
προβλήματα τά άπασχολοΰντα τούς φοιτητάς τής χώρας, καί 
κυρίως είς τά άφορώντα είς τήν διευκόλυνσιν τών σπουδαστών 
καί τήν έν γένει Επιστημονικήν των συγκρότησιν, προέβη είς 
τήν θέσπισιν διατάξεων, άφορωσών είς τήν χορήγησιν φοιτη
τικών δανείων καί τήν παροχήν ύγιειονομικής περιθάλψεως 
είς τούς έχοντας άνάγκην ταύτης σπουδαστάς.

Κατόπιν τούτου είς τούς Επιμελείς φοιτητάς τώνΆνω - 
τάτων * Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, χρήζοντας οίκονομικής Ε-
νισχύσεως πρός διευκόλυνσιν τών σπουδών των χορηγείται ά-

18τοκον φοιτητικόν δάνειον . Τούτο καταβάλλεται αιτήσει τών 
Ενδιαφερομένων ύπό τής Ανωτάτης Σχολής, είς ήν ούτοι άνή- 
κουν.

* Εξ άλλου είς τάς ύπαρχούσας είς τά Ανώτατα ‘Εκπαι
δευτικά Ιδρύματα Ύγι,ειονομικάς Υπηρεσίας δύνανται οί κα_
νονικώς Εγγεγραμμένοι σπουδασταί νά τύχουν ύγειονομικής πε- 

19ριθάλψεως
Είς ΰ,τι άφορά είς τά φοιτητικά δάνεια καί τήν ύγειο-

νομικήν περίθαλψιν τών φοιτητών τής χώρας μας αί άρμοδιό -
τητες τοϋ ‘Υπουργείου Εκτείνονται μόνον είς τήν Εκδοσιν σχε -
τικών Διαταγμάτων καί Εγκυκλίων.

(4) Συσσ ίτ ια : * Ως γνωστόν είς τούς άπορους
20φοιτητάς τών Άνωτατων Σχολών παρΕχεται δωρεάν σίτισις
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(18} Βλ. Ν, 197/75 ( ΦΕΚ 224 τ.Α’ ).
C19) Β λ .  Ν .Δ .  927/71 ( ΦΕΚ 141 τ ,  Α ’ ) καί Β .Δ .  135/72 ( ΦΕΚ 32 τ . Α ’ )

C20) Βλ .  Ν .Δ .  421/37 (ΦΕΚ 2 τ. Α ’ )



Η άρμοδιότης τής όργανωσεως καί λειτουργία, των φοι
τητικών συσσιτίων ύπήγετο είς τό 'Υπουργειον Κοινωνικών'Υ
πηρεσιών μέχρι τοϋ δτους 1971. Άπό της χρονολογίας ταύτης 
ή ώς άνω άρμοδιότης περιηλθεν είς τό 'Υπουργειον Εθνικής 
Παιδείας . Καθ έκαστον οί,κονομικόν Ετος έγγράφεταίτ είς τόν 
προϋπολογισμόν τοϋ 'Υπουργείου Εθνικής Παιδείας σχετική 
πίστωσις διά τήν άντιμετώπισιν τών δαπανών σιτίσεως τών 
άπό ρων φοιτη τών.

Ή  χορήγησις τών πιστώσεων κατανέμεται έπί τη βάσει:
(α) τών αιτημάτων τών Ανωτάτων Εκπαιδευτικών 'Ιδρυ

μάτων, καί
(β) τών κατά τό παρελθόν χορηγηθεισών πιστώσεων .ΤάΑ

νώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα δι * Εγγράφου των ζη- 
τοϋν τήν σχετικήν έπιχορήγησιν έκ τοϋ 'Υπουργείου 
Εθνικής Παιδείας. Ή  άρμοδία ύπηρεσία τής Γενι - 
κής Διευθύνσεως Ανωτάτης Έκπαιδεύσεως καταρτί - 
ζει κοινήν 'Υπουργικήν άπόφασιν τών'Υπουργών Έθνι _ 
κής Παιδείας καί Θρησκευμάτων καί Οίκονομικών, ή 
όποία μετά τό πέρας τών τυπικών ένεργειών άποστέλ- 
λεται πρός δημοσίευσιν είς τήν Εφημερίδα τής Κυ
βερνήσεως. Μετά τήν δημοσίευσιν γνωστοποιείται αΰ- 
τη είς τά Ανώτατα Εκπαιδευτήρια καί έν συνεχείςι 
μερίμνη τοϋ 'Υπουργείου Παιδείας έκδίδονται τά χρη
ματικά έντάλματα.

(5) Εκπαιδευτικοί Έκδρομαί 
Καθ* έκαστον * Ακαδημαϊκόν Έτος αί Άνώταται Σχολαί άποστέλ- 
λουν είς τό ‘Υπουργειον προτάσεις, άφορώσας είς τάς έκπαι- 
δευτικάς έκδρομάς τών σπουδαστών είς τό Εξωτερικόν Α Έσω^ 
τερικόν. Τό "Υπουργειον Παιδείας, έφ'δσον έγκρίνη ταύτας , 
δι Εγγράφου του πρός τό 'Υπουργειον Προεδρίας,ζητεί τήν 
τελικήν Εγκρισιν. Κατόπιν τό ‘Υπουργειον Προεδρίας γνωστο
ποιεί συγχρόνως είς τό 'Υπουργειον Παιδείας καί είς τάςΆ
νωτάτας Σχολάς τήν άπόφασίν του περί πραγματοποιήσεως ή μή 
ΐής έκδρομής.

( * .  δ  «. . ί? ε ο  0 S Τ ... , . , ^  ^  μ  ν  ά  τ  ω ν ^ ί ς τ ή ν
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( 21 ) Βλ. Ν. 197/75 ( ΦΕΚ 224 τ.Α* )



(6) Δ ιά θ ε σ ις  Σ υ γ γ ρ α μ μ ά τω ν Είς τήν άρχήν Εκάστου διδα
κτικού έτους αί Άνώταται Σχολαί διανέμουν δωρεάν τά συγ
γράμματα είς τούς σπουδαστάς των^2. Πρίν δμως έν σύγγραμ
μα διανεμηθη είς τούς φοιτητάς, δ Καθηγητής ή Εντεταλμέ
νος ‘Υφηγητής, συγγραψεύς τοϋ συγγράμματος υποβάλλει τοϋ
το μετά τών σχετικών δικαιολογητικών είς τήν οίκείαν Σχο
λήν. Έ ν  συνεχεία ή Σχολή, έφ'δσον δι'άποφάσεώς της Εγ- 
κρίνη τοϋτο ώς διδακτικόν, τό διαβιβάζει κατόπιν είς τό 
‘Υπουργειον πρός κοστολόγησιν καί τελικήν Εγκρισιν.

Κατόπιν ή Επιτροπή κοστολογήσεως συγγραμμάτων γνωμο-
δοτεϊ Επί τοϋ ύποβαλλομένου είς αύτήν συγγράμματος.Έ ν  κα
ταφατική περιπτώσει, καταρτίζεται ‘Υπουργική άπόφασις,ήτις 
μετά τό πέρας τών τυπικών διαδικασιών άποστέλλεται πρός δη- 
μοσίευσιν είς τήν Εφημερίδα τής Κυβερνήσεως.Ακολουθεί 
κοινοποίησις τής Εν λόγψ άποφάσεως είς τήν Σχολήν καί Εκεί
νη Εν συνεχείςι διανέμει τό έγκριθέν καί κοστολογηθέν ήδη 
σύγγραμμα είς τούς φοιτητάς της.

(7) Ά ναγνώ ρισ ις  τ ίτλω ν : Οί προερχόμενοι Εξ Αίγύ- 
πτου, Ρουμανίας καί Τουρκίας, όμογενεις δύνανται νά άνα- 
γνωρίσουν τούς πανεπιστημιακούς των τ ί τ λ ο υ ς 2 3  ύποβάλλον- 
τες αύτούς άπ'εύθείας είς τήν άρμοδίαν ύπηρεσίαν τής Γε
νικής Διευθύνσεως 'Ανωτάτης Έκπαιδεύσεως. Κατόπιν ή άρμο- 
δία υπηρεσία τής ώς άνω Γενικής Διευθύνσεως διαβιβάζει 
τούτους είς τάς κατά περίπτωσιν Άνωτάτας Σχολάς. Έ ν  συ
νεχεία οί τίτλοι σπουδών Ελέγχονται ύπό τής άρμοδίας Επι
τροπής άποτελουμένης Εκ Καθηγητών τής αύτής Σχολής Μετά 
τήν έκδοσιν τής σχετικής γνωμοδοτήσεως ή Σχολή Επιστρέφει 
είς τό ‘Υπουργειον τά δικαιολογητικά, γνωστοποιούσα άμα 
καί τήν γνώμην τής Επιτροής. Τό ‘Υπουργειον Εκδίδει ύπουρ- 
γικήν άπόφασιν, τήν όποιαν κοινοποιεί καί είς τούς Ενδια
φερομένους .

Έπί τούτοις Εχομεν νά παρατηρήσωμεν δτι τό ‘Υπουρ - 
γειον, τό όποιον τυπικώς έκδίδει τήν ‘Υπουργικήν Άπόφασιν 
χρησιμοποιείται ώς μεσάζων καί μόνον παράγων, καθ'όσον τό 
άρμόδιον δργ.ανον διά τήν ούσιαστικήν άναγνώρισιν τών τίτ -
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(22) Βλ. Ν.Δ. 95/69 (ΦΕΚ 25 τ. Α* ) χαί Ν.Δ. 605/70 (ΦΕΚ 160 τ.Α’ )
(23) Βλ. Ν.Δ. 4377/64 ( ΦΕΚ 174 τ.Α* ) καί Ν.Δ. 4581/66 (ΦΕΚ 236 τ.Α»)
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λων είναι at σχετικαί Επιτροπαί τών 'Ανωτάτων Σχολάν .Κατό
πιν τούτου δύνανται καί διά τούς προερχομένους Εξ Αίγύπτου 
κ.λπ. νά ίσχύσουν αί διατάξεις, αί όποιαι ίσχύουν καί διά 
τάς λοιπάς χώρας της Δυτικής Εύρώπης κ.λπ. Είς τοιαύτην περί-
πτωσιν άναγνώρισις τοϋ κύρους τίτλων θά γίνεται άπ'εύθεί-, , 24ας και καθ'όμοιόμορφον τρόπον ύπο τών Α.Ε.Ι. . ‘Η μέθο -
δος αϋτη άφ'Ενός Εξυπηρετεί τόν Ενδιαφερόμενον, δοτις θά
λάβη τήν σχετικήν άναγνώρισιν ένωρίτερον, άφ'Ετέρου θά ά -
παλλάξη τό Υπουργειον άπό μίαν είσέτι τυπικήν άρμοδιότη -
τα. Παρά ταϋτα ύπάρχει πρόβλημα δι'άναγνώρισιν τίτλου σπου^
δών είδικότητός τίνος μή ύφισταμένης είσέτι είς τήν χώραν
μας.

(8) Εισαγωγή Σπουδαστών εις τά Α.Ε.Ι.

Είς τήν χώραν μας διά τήν εισαγωγήν σπουδαστών είς 
τάς Άνωτάτας Σχολάς ίσχύει ό θεσμός τών είσιτήριων Εξετά
σεων. Αί είσιτήριοι Εξετάσεις,ώς γνωστόν, διενεργοΰνται με, 
ρίμνη τοϋ ‘Υπουργείου 'Εθνικής Παιδείας είς τάς άρχάς Εκά
στου άκαδημαϊκοϋ Ετους. Βασική προϋπόθεσις είσαγωγής είς 
Άνώτατον'Εκπαιδευτικόν "ίδρυμα εΓναι ή Εντός τοϋ καθορι - 
σθέντος άριθμοϋ είσακτέων Επιτυχής Εξέτασις τών υποψηφίων 
είς τά μαθήματα τοΰ κύκλου τής Επιστήμης τής προτιμήσεώς 
των.

Έπί τούτοις Εχομεν νά παρατηρήσωμεν δτι βεβαίως ού- 
δεμία ώς πρός τό άδιάβλητον τών Εξετάσεων άμφιβολία ύφίστα- 
ται. Γεννάται. δμως τό Ερώτημα,Εάν αί Εκάστοτε Επιλεγόμενοι 
εΓναι Εκείνοι, οί όποιοι Εχουν τά πνευματικά Εφόδια και 
πληροΰν τάς προϋποθέσεις διανοητικότητος διά νά άναδειχ - 
θοϋν Επιστήμονες υψηλής στάθμης, ή άντιθέτως Εκείνοι,οι ό
ποιοι εΓναι άπλώς κάτοχοι τών στείρων ή τυποποιημΕνων φρο
ντιστηριακών γνώσεων.Ανεξαρτήτως τών κατά καιρούς διατυπω- 
θεισών άνε<ι>θύνων άπόψεων περί καταργήσεως ή μή τών είσιτηρί- 
ων Εξετάσεων τό πρόβλημα Εξακολουθεί νά άπασχολη τούς άρμοδί- 
ους φορείς.*Η λύσις τοΰ θΕματος τούτου, μέ όπο ιανδήποτε μορφήν 
καί Εάν άναπτυχθη, θά πρΕπει νά συμβαδίζη μέ τήν γενικήν πο-

(24) Βλ. Ν. 5343/32 δρθρ»220.
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λιτικήν της οικονομικής και πολιτιστικής άναπτύξεως της χώ
ρας, ή δέ Επιλογή νά στηρίζεται είς τήν ικανότητα τών ύπο- 
ψηφίων .Δηλαδή τό προκείμενον πρόβλημα άπαιτει δύο λύσεις: 

Είς τήν π ρ ώ τ η ν περίπτωσιν τό Κράτος πρέπει 
νά έκτιμήση τάς σημερινάς άνάγκσ.ς είς Επιστημονι
κόν δυναμικόν καί νά προβλέψη. τάς μελλοντικάς τοι_ 
αύτας, δηλαδή ό άριθμός τών εισακτέων είς τά Α.Ε. 
I. πρέπει νά είναι συνάρτησις τών κοινωνικών ζπ ~ 
τήσεων, τών άναγκών τής οίκονομίας καί τής ποιό - 
τητος τής παρεχομένης έκπαιδεύσεως.
Είς τήν δ ε υ τ έ ρ α ν  Εξ άλλου λύσιν τό Κρά - 
τος πρέπει νά θέσπισή τόν κατάλληλον διά τήν χώ - 
ραν μας τρόπον Επιλογής τών σπουδαστών τή,ς *Ανω - 
τάτης Παιδείας.

Έ ν  άντιθέσει πρός τά παρ'ήμΐν κρατοΰντα είς τήν Γερ
μανίαν δέν ύπάρχει ό θεσμός τών είσιτηρί^ν Εξετάσεων,Τά τε
λευταία Ετη δμως είς τινα Γερμανικά Πανεπιστήμιο καθωρίσθη 
ό ” περιωρισμένος άριθμός " CNiunerus claustls } εισακτέων. Ε
νώ είς άλλα Εξ αύτών άπαιτεΙται ώρισμένη βαθμολογία είς τό 
Απολυτήριον Γυμνασίου (Reifezeugnis }

Είς τήν ‘Αγγλίαν, Εξαιρέσει τοΰ·ΆνοικτοΟ Πανεπιστη-Ο Cμίου , ή είσαγωγή τών σπουδαστών πραγματοποιείται κατόπιν 
Εξετάσεων καί Εκαστον Πανεπιστήμιον εΓναι Ελεύθερον νά Ε - 
κλέγη τούς τροφίμους του Εντός τών πλαισίων,ώς ταΰτα όρί - 
ζονται ύπό τής Επιτροπής πανεπιστημιακής χρηματοδοτήσεως.

(25) Τό ’Ανοικτόν Πανεπιστήμιον τοΰ Λονδίνου είναι εν άπό τά μεγαλύ
τερα Πανεπιστήμια τής ’Αγγλίας. Τό Πανεπιστήμιου τοϋτο ηρχισε νά 
λειτουργρ τόν Ιανουάριον τοϋ 1971 καί παρέχει δυνατότητας έργα- 
σιας εις τρεΰς τομείς: τόν πτυχιακόν, τόν μεταπτυχιακόν καί τόν 
μετεμπειρικόν* Βασική μέθοδος διδασκαλίας τοΰ Πανεπιστημίου εΓ
ναι συνδυασμός τηλεοπτικήν καί ραδιοφωνικών εκπομπών έργασίας μέ 
αλληλογραφίαν καί θερινά μαθήματα. Διά την εγγραφήν δέν Απαιτού
νται επίσημα ακαδημαϊκά πιστοποιητυκά (δηλ. απολυτήριον Γυμνασί
ου κ.δ4). Τά πτυχία δμως, τά όποια απονέμονται, εΓναι ισοδύναμα 
μέ τά πτυχία τών λοιπών Πανεπιστημίων. (Βλέπε άρθρον τοϋ Peter 
Wilby, συνεργάτου τοϋ Observer ,Λονδϊνον 19.6.1975).



Είς τήν Γαλλίαν δέν ύπάρχει περιωρισρένος άριθμός ε ι 

σ α κ τ έ ω ν , πλήν δμως δι'ώρισμένας ειδικότητας σπουδών λ.χ. 
είς τάς Ίατρικάς Σχολάς, Πολυτεχνεία κλπ. άπαιτειται ή 
συμμετοχή καί ή λήψις πιστοποιητικού προπαρασκευαστικών 
σπουδών ( P.C.B. ). Γενικώς έπί θεμάτων άφορώντων είς τήν 
είσαγωγήν σπουδαστών είς τά Πανεπιστήμια τής Γαλλίας, άπο- 
φαίνεται τό 'Εθνικόν Συμβούλιον τής 'Ανωτάτης Παιδείας καί 
'Ερεύνης.

* Η έγγραφή τών φοιτητών είς τά 'Ανώτατα 'Εκπαιδευτι
κά "Ιδρύματα τής 'Ιταλίας είναι έλευθέρα άνευ είσαγωγικών 
έξετάσεων.

'Εγγράψονται είς ταϋτα πάντες οί κεκτημένοι τό κατά 
τήν 'Ιταλικήν Νομοθεσίαν άπολυτήριον Μέσης Έκπαιδεύσεως . 
‘Η χορήγησις δμως τοϋ άπολυτηρίου προϋποθέτει έξετάσεις έ- 
νώπιον τής Κρατικής Επιτροπής.

Είς τάς Η.Π.Α., τέλος ή είσαγωγή τών σπουδαστών είς 
τά Πανεπιστήμια είναι έλευθέρα. Παρά ταϋτα δμως σήμερον , 
τά περισσότερα Πανεπιστήμια άπαιτοϋν δπως οί ύποψήφιοι πρό 
τής έγγραφης των ύποβληθοϋν είς τινα tests ειδικών γνώσεων 
καί πνευματικής ίκανότητος.

'Ανακεφαλαιώνοντας τά άνωτέρω, παρατηροϋμεν δτι ό τρό
πος τής εισαγωγής τών ύποψηφίων είς τάς Άνωτάτας Σχολάς, 
ποικίλλει άπό χώρας είς χώραν. Γενικώς δύναται νά λεχθή,δ- 
τι, άν καί είς τάς προαναφερθείσας χώρας, δέν ύφίσταται δ ί- 
σχύων παρ'ήμιν θεσμός τών είσιτηρίων έξετάσεων, έν τούτοις 
δμως αί έξετάσεις είσαγωγής ή περιορισμού άριθμοϋ τών εισα
κτέων μετατίθεται είς έτερα στάδια .Έπί παραδείγματι 
είς τήν γειτονικήν 'Ιταλίαν αί έγγραφοί είς τά Πανεπιστή
μια είναι έλευθέρα διά τούς έχοντας τό άπολυτήριον Γσμνα - 
σίου. * Ως ήδη έλέχθη ή χορήγησις τούτου προϋποθέτει έξετά- 
σεις "ώριμότητος" ένώπιον Κρατικής Επιτροπής,δηλαδή αί έ- 
ξετάσεις μετατίθενται είς τήν Μέση Εκπαίδευσιν. Οίκοθεν,
νοείται,δτι διά τούς άλλοδαπούς ύηο ,φίους διά δλας τάς·χώ_

2 6ρας ύπάρχουν είδικαί διατάξεις έπιλογής^ »
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(26) Διά τούς έπι,θυροΰντας άλλοδαπούς φουτητάς ά εγγράφουν είς 'Ελλη
νικόν Α.Ε.Ι. ίσχύουν αί προϋποθέσεις,αί όποΰαυ άναφέρονταο είς τό 
Π.Δ. 169/1976 (ΦΕΚ 62, τ.Α’) άρθρ.44
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V. ΤΟΜΕΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Τό βασικώτερον άντικείμενον είς τά πλαίσια των ot - 
χονομικών θεμάτων εΓναι ή έγκρισις καί ή τροποποίησις τών 
οίκονομικών προϋπολογισμών τών 'Ανωτάτων 'Εκπαιδευτικών*Ι
δρυμάτων (Βλ. Παράρτημα Γ* )

Συγκρίνοντες τήν μέθοδον καταρτίσεως καί έγκρίσεως 
τών προϋπολογισμών τών Α.Ε.Ι. της ήμεδαπής μέ τήν μέθοδον, 
ή όποία ίσχύει είς τά Πανεπιστήμια τών άνεπτυγμένων χωρών 
τής Δύσεως (βλ. Παρ/μα Δ'), παρατηροϋμεν έκ πρώτης δψεως 
δτι αί'*τη εΓναι σχεδόν ή ιδία (δηλαδή ζητείται ή έγκρισις 
τής Πολιτείας).

Παρά ταϋτα δμως ύφίσταται βασική διαφορά ώς πρός τήν 
χρήσιν τών λογιστικών καί διαχειριστικών μεθόδων.Δηλαδή, 
ένφ διά τά Α.Ε.Ι. τής χώρας μας ή άπορρόφησις τών κρατικών 
έπιχορηγήσεων γίνεται ύπό τήν άμεσον καθοδήγησιν τής Πολι
τείας, άντιθέτως είς τάς χώρας τής Δύσεως ή κατανομή καί 
ή άξιολόγησις τών πιστώσεων γίνεται ύπό τήν κρίσιν καί εύ- 
θύνην τών Πανεπιστημίων. Είς τό σημειον αύτό πρέπει νά το
ν ισθη, δτι ή οίκονομική αύτοτέλεια ,τήν όποιαν άπ,ολαύουν 
τά ξένα Πανεπιστήμια, όφείλεται συν τοις άλλοις καί είς τό 
γεγονός, δτι τά έσοδα αύτών δέν περιορίζονται μόνον 
τήν Κρατικήν έπιχορήγησιν, ώς τοϋτο γίνεται μέ τά Α.Ε.Ι 
τής χώρας μας, άλλά χρηματοδοτούνται καί άπό μεγάλας βιο - 
μηχανικάς μονάδας διά έπιστημονικούς καί έρευνητικούς σκο
πούς. “Ενεκα τούτου συναντώμεν πολλάκις έξωπανεπιστημιάκά 
πρόσωπα είς τήν διαχείρισιν τών Πανεπιστημίων, ή δέ έξοι - 
κονόμησις τών χρημάτων έπιτυγχάνεται κατά έπιχειρηματικόν 
τρόπον. Τοϋτο, ώς γνωστόν, δέν συμβαίνει είς τήν 'Ελλάδα. 
Παρά ταϋτα είς τά Α.Ε.Ι. τής χώρας μας δύναται νά δοθη ύπό 
τής Πολιτείας μεγαλυτέρα. οίκονομική αύτοτέλεια.

Ούδείς άμφιβάλλει, δτι ή πλήρης οίκονομική αύτοτέ - 
λεια εΓναι χαρακτηριστικόν γνώρισμα τών αύτοχρηματοδοτου - 
μένων δργανισμών (τοιαύτη οίκονομική αύτοτέλεια συναντώ - 
μεν είς τά ίδιωτικά Πανεπιστήμια τών Η.Π.Α.). Ούδείς έπί - 
σης άμφισβητει καί τό δικαίωμα τοϋ Κράτους νά έλέγχη τάΑ.Ε
I. , δταν μάλιστα τοϋτο εΓναι ό κύριος χρηματοδότης των.



Άλλά πέρα της δημοσιονομικής σκοπιμότητος ύπάρ 
χουν καί οι καθωρισμένοι στόχοι διά τούς όποιους συνεστή - 
θησαν τά Α.Ε.Ι., ή έπίτευξις τών όποιων προϋποθέτει διοι
κητικήν καί οίκονομικήν αύτοτέλειαν.

Τίθεται ένταύθα τό έρώτημα:Άρκει ή οίκονομική αύ - 
τοτέλεια, τήν όποιαν άπολαύουν σήμερον τά Α.Ε.Ι. τής χώρας 
μας; Βεβαίως δχι. Διότι ποία είναι ή έννοια τής Κρατικής 
έποπτείας καί ποία ή σημασία τής μεταφοράς πιστώσεώς τίνος 
άπό τόν α' κωδικόν άριθμόν εις τόν β^τήν στιγμήν καθ'ήν ή 
μεταφορά τής πιστώσεώς ώς έπί τό πλεϊστον πραγματοποιείται;

Ούτως έκ τών πραγμάτων άποδεικνύεται, ότι ή καθιε - 
ρωθεΐσα πρό πολλών έτών μέθοδος πιστώσεώς είναι μάλλον ά - 
ποτέλεσμα άπασχολήσεως περισσοτέρων ύπαλλήλων καί βραδυκι- 
νήτου πορείας τών πανεπιστημιακών ύποθέσεων παρά ένδειξις 
κρατικής έποπτείας.

"Ενεκα τούτου φρονούμεν δτι τό θέμα τής οίκονομι - 
κής αύτοτελείας είναι μείζονος σημασίας διά τήν έπιδίωξιν 
τών άνατιθεμένων είς τά Α.Ε.Ι. σκοπών. Είς τήν άρχικήν .φά- 
σιν ή σύστασις ύπηρεσίας Έντελλομένων 'Εξόδων καί Έλεγ - 
κτικου Συνεδρίου έντός ή καί πλησίον τοΰ χώρου τών Α.Ε.Ι 
καί ή διατήρησις είς τόν Κρατικόν Προϋπολογισμόν τοϋ Κωδι
κού Αριθμού (2241) διά τήν έπιχορήγησιν τών Α.Ε.Ι, χωρίς 
νά άναμειγνύεται είς τήν έγκρισιν καί τήν τροποποίησιν τού 
προϋπολογισμού των ή Πολιτεία, έχομεν τήν γνώμην δτι θά βελ- 
τιώση τά ίσχύοντα σήμερον είς τόν τομέα τών οίκονομικών -θε
μάτων. Κατ'αύτόν τόν τρόπον τό μέν Κράτος θά έχη δλην τήν 
εύχέρειαν (μέσω ‘Υπουργ, Οίκονομικών καί 'Ελεγκτικού Συνε
δρίου ) νά άσκήση ούσιαστικήν έποπτείαν καί έλεγχον έπί τών 
οίκονομικών ύποθέσεων τών Α.Ε.Ι., τά δέ Πανεπιστήμια θά έ
χουν περισσοτέραν εύθύνην καί εύκινησίαν διεκπεραιώσεως 
τών βποθέσεών των.

Έτέρα δραστηριότης είς τόν τομέα έπαφής τοΰ‘Υπουρ
γέ ίου μετά τών Ανωτάτων 'Εκπαιδευτικών ‘Ιδρυμάτων είναι
καί ή παροχή "Δασμολογικής άτελείας είσαγομένων είδών ( έ-

27πιστημονικών όργάνων) " έπί τή βάσει τής συμφωνίας Unesco .
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(27) Βλ. Ν, 2930/54 (ΦΕΚ 161 τ.Α*)



Προκε·μένου τά 'Ανώτατα 'Εκπαιδευτικά ‘Ιδρύματα νά άπαλλα- 
/”)0ν ά ό τόν δασμόν εισαγωγής είδών έκπαιδευτικοϋ, έπιστη- 
μονικοϋ ή μορφωτικού χαρακτήρος, άποστέλλουν είς τό'Υπουρ- 
γειον 'Εθνικής Παιδείας άπαντα τά δικαιολογητικά.'Εν συνε
χείς ή ύπηρεσία τοϋ ‘Υπουργείου διαβιβάζει ταϋτα είς τήν 
άρμοδίαν τελωνειακήν ‘Υπηρεσίαν διά τά περαιτέρω.

Πρέπει νά σημειωθή,δτι τόσον διά τήν δασμολογικήν 
άτέλειαν είσαγομένων είδών δσον καί έπί συνταξιοδοτικών θε
μάτων τό ‘Υπουργειον Παιδείας ένεργεΐ άπλώς καί μόνον διά 
διαβιβαστικών έγγράφων πρός τάς άρμοδίας Διευθύνσεις τοϋ 
‘Υπουργείου Οίκονομικών, αύξανομένων τοιουτοτρόπως τών γρα
φειοκρατικών ένεργειών.

Καθ'ήμάς, ή άπ'εύθείας ενέργεια τών Α.Ε.Ι. πρός τό 
Γ.Λ.Κ. θά διευκολύνη τήν Διοίκησιν τών Α.Ε.Ι. καί θά άπαλ- 
λάξη οϋτω τό ΥΠΕΠΘ άπό πολλάς τυπικάς ένεργείας.

VI. ΜΟΡΦΩΤΙΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΓΑΙ

Είς τόν τομέα αύτόν αί μορφωτικαί άνταλλαγαί πραγ - 
ματοποιοϋνται έπί τη βάσει τών ύπαρχουσών διμερών μορφωτι
κών συμβάσεων ή καί πρωτοκόλλου μορφωτικής καί έπιστημονι- 
κής συνεργασίας.

Οΰτω κατ'έτος καταρτίζεται άπόφασις, περιλαμβάνου- 
σα τούς δρους πραγματοποιήσεως τών ώς άνω άνταλλαγών. Αΰτη 
κοινοποιείται είς τά 'Ανώτατα 'Εκπαιδευτικά ‘Ιδρύματα, τά 
δποϊα μέ τήν σειράν των γνωστοποιούν είς τό ‘Υπουργειον τά 
όνόματα τών έπιθυμούντων νά συμμετάσχουν είς ταύτας.Τό *Υ- 
πουργειον συγκεντρώνει τάς προτάσεις τών 'Ανωτάτων 'Εκπαι
δευτικών ‘Ιδρυμάτων καί καταρτίζει πίνακα, έκ του όποίου 
έπιλέγονται έκεΐνοι, οί όποιοι θά προταθοϋν είς τάς πρός 
έπίσκεψιν χώρας διά τοϋ ‘Υπουργείου 'Εξωτερικών. 'Εξ άλλου 
διά τήν €κπλήρωσιν τοϋ ύπάρχοντος είς τάς μορφωτικάς συμ - 
βάσεις καί πρωτόκολλα συνεργασίας δρου τής άμοιβαιότητοςτό 
‘Υπουργειον Παιδείας δέχεται άντιστοίχως προτάσεις μέσ<ρ*Υ
πουργέ ίου 'Εξωτερικών διά τήν πραγματοποίησιν μορφωτικών, 
έπισκέψεων είς τά 'Ανώτατα 'Εκπαιδευτικά ‘Ιδρύματα τής ή- 
μεδαπής άλλοδαπών Καθηγητών καί έπιστημόνων καί φέρει τού-
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τους είς έτχαφήν μέ τά Α.Ε.Ι.

Έτέρα δραστηριότης είς τόν τομέα έποψης τοϋ *Υπουρ_ 
γείου 'Εθνικής Παιδείας μέ τά 'Ανώτατα 'Εκπαιδευτικά ‘Ιδρύ
ματα είναι ή πραγματοποίησις ταξιδίων είς τό έξωτερικόν 
Καθηγητών, έπιστημόνων καί διοικητικοΟ προσωπικοΌ τών'Ανω- 
τάτων 'Εκπαιδευτηρίων πρός συμμετοχήν είς συνέδρια,σε - 
μινάρια, κ.Λ, έπιστημονικάς έκδηλώσεις. Πρός τοϋτο τό 'Α - 
νώτατον 'Εκπαιδευτικόν "Ιδρυμα προτείνει είς τό Ύπουργεΐ- 
ον τήν δγκρισιν πραγματοποιήσεως ταξιδίων είς τό 'Εξωτερι
κόν καί τήν καταβολήν τής σχετικής δαπάνης (συνολικής ή με- 
ρι«κής) . Έν συνεχείς τό ‘Υπουργειον ύποβάλλει είς τήν τρι
μελή έξ ‘Υπουργών έπιτροπήν σχετικήν πρότασιν, Ενα έντός 
τών πλαισίων τής διαγραφομένης ύπό τής Κυβερνήσεως Οίκονο- 
μικής Πολιτικής παρασχεθή ή τελική έγκρισις. Μετά τό πέρας 
τής διαδικασίας ταύτης ζητείται έκ μέρους τοΰ ‘Υπουργείου 
Παιδείας, δπως τό 'Ανώτατον Εκπαιδευτικόν "Ιδρυμα γνωρίση 
έάν έπραγματοποιήθη ή μή τό ταξίδιον είς τό έξωτερικόν.

Σύναψές θέμα εΓναι καί αί σχέσεις έπιστημονικών,έκ- 
παιδευτικών καί διοικητικών τομέων τών 'Ανωτάτων Έκπαι 
δευτικών ‘Ιδρυμάτων τής χώρας μας μετά τών δμοίων τής άλ - 
λοδαπής καί τάναπάλιν, αί όποιαι πραγματοποιοΰνται διά τοϋ 
‘Υπουργείου Εθνικής Παιδείας.
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ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Έ κ  τών μέχρι τοϋδε έκτεθέντων καταλήγομεν είς τήν 
διατύπωσιν βρισμένων γενικών άπόψεων, έπισημαίνοντες τά 
στοιχεία έκεΤνα, τά όποια συντελοϋν είς τήν βελτίωσιν τών 
δργανικών καί λειτουργικών σχέσεων μεταξύ τοϋ *Υπουργέ ίου 
‘Εθνικής Παιδείας καί τών 'Ανωτάτων 'Εκπαιδευτικών ‘Ιδρυμά
των.

Ώ ς  γνωστόν, τά έπί μέρους 'Υπουργεία, ώς βασικαί 
μονάδες τής έκτελεστικές έξουσίας, έχουν ώς κύριον στόχον 
των τήν χάραξιν γενικές πολιτικές έπί τών έποπτευομένων ύπ* 
αύτών διοικητικών ύπηρεσιών ώς καί τήν όργάνωσιν τούτων.Ή 
κατανομή συνεπώς τοϋ Κυβερνητικοϋ έργου είς έπί μέρους ό - 
μαδικάς προσπαθείας καί τό άποτέλεσμα αύτών έξαρτώνται άπό 
τήν όρθολογικήν καθοδήγησή τών άσκούντων τήν διοίκησιν 
όργάνων. Διά νά σημείωση έπιτυχίαν ή Κυβερνητική αύτή κα - 
θοδήγησις, πρέπει είς τάς προσπαθείας διοικούντων καί διοι- 
κουμένων νά ύπάρχουν προκαθωρισμένοι στόχοι καί νά πρυτα - 
νεύη ε£.ς τάς σχέσεις των τό πνεϋμα τές διοικητικές όργανώ- 
σεως μέ γνώμονα τήν προαγωγήν τοϋ όλου έργου της πολιτεί
ας πρός τό συμφέρον τοϋ έλληνικοϋ λαοΰ,

Ύπό τό πρίσμα τών άνωτέρω τό Υπουργειον Εθνικές 
Παιδείας, ώς άρμόδιον διά τήν έκπαιδευτικήν πολιτικήν τές 
χώρας μας δργανον, άποτελει τόν συνδετικόν κρίκον είς τάς 
σχέσεις μεταξύ της Κυβερνητικηςπολιτικές καί των αύτοδιοι-
κουμένων 'Ιδρυμάτων τές Ανωτάτης *Εκπαιδεύσεως.Ό Ύπουρ-

28γός Εθνικές Παιδείας, ώς ένδιάμεσον δργανον τές Πολι
τείας, άσκει τήν διοικητικήν έποπτείαν έπί τών 'Ανωτάτων
'Εκπαιδευτηρίων. Ή  έποπτεία συνίσταται είς τήν παρακολού-

29θησιν καί τόν έλεγχον νομιμότητος τών πράξεων τών'Ανωτά-

(28) Βλ. Στασινοπούλου Μ., Μαθήματα Διοικητικοί) Δικαίου, * Αθηναι , 
1957, σ, 25

(29) Περί έποπτείας της Πολιτείας έπί τών Ν.Π.Δ.Δ. Βλ. Γ. Παπαχατζη, 
Σύστημα τοΰ έν ’Ελλάδι ίσχύοντος Διοικητικού Δικαίου,Άθέναι, 
I960, σ» 343 κ,έξ.Βλ. Μ. Στασινοπούλου,δνθ’άνωτ. σ.157,
κ, έξ«
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των Εκπαιδευτικών ‘Ιδρυμάτων, καθ'δσον διά τοϋ παρασχεθέν- 
τος ύπό τοϋ Συντάγματος δικαιώματος αύτοδιοικήσεως τών 
'Ανωτάτων 'Εκπαιδευτικών ‘Ιδρυμάτων τό Κράτος δέν παρεμ 
βαίνει είς τάς έσωτερικάς ύποθέσεις αύτών.

Παρά ταϋτα, έν άντιθέσει πρός τά Πανεπιστήμια τών 
χωρών της Δύσεως, είς τάς όποιας τά Πανεπιστήμια είναι αύ- 
τοδιοικούμενα άκαδημαϊκώς καί άνεξάρτητα, έστω καί άν τό 
Κράτος ένισχύη οίκονομικώς ταϋτα, παρατηρούμεν ίσχυράν έ- 
ξάρτησιν τών ‘Ελληνικών Πανεπιστημίων άπό τήν Πολιτείαν.*Η 
ισχυρά αύτή έξάρτησις έγκειται είς τό γεγονός, ότι σήμερον 
άπασαι αί πράξεις τών ‘Ιδρυμάτων 'Ανωτάτης Έκπαιδεύσεως, 
άκόμη καί αί πλέον άσήμαντοι, ώς λ.χ. ή πρόσληψις κηπουρών 
καθαριστριών, κλητήρων, κ.ά. ύπόκεινται είς ύπουργικήν έγ- 
κρισιν ένεκα τοϋ χαρακτηρισμού τών έν λόγψ ύπαλλήλων ώς δη
μοσίων. Πέρα τών ώς άνω έκτεθέντων παρατηροϋμεν άκόμη, δτι 
ό ύπό Συνταγματικού Νομοθέτου χαρακτηρισμός τών Α.Ε.Ι. ώς
Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου δέν άφίνει περιθώρια διά

, 3 0σημαντικήν αύτονομίαν καί εύρειαν αύτοδιοίκησιν ,

*Η κατ'αύτόν τόν τρόπον άσκησις της έποπτείας τοϋ
< Υπουργείου Παιδείας έπί τών αύτοδιοικουμένων ΆνωτάτωνΈκ-
παιδευτικών Ιδρυμάτων, ή άναπτυνθεισα "ά ρ χ ή τ η ς

31π ο λ υ ν ο μ ί α ς "  καί ή άκολουθουμένη δημοσιονομική 
πολιτική έχουν ώς συνέπειαν τήν αύξησιν τών τυπικών διαδι
κασιών, τήν άπασχόλησιν περισσοτέρων τοϋ δέοντος ύπαλλήλ-
(30) Περί γενικών αρχών, διεπουσών τά Ν.Π.Δ.Δ. βλ.’Ηλία Κυριακοπούλου, 

’Ελληνικόν Διοικητικόν Δίκαιον.Αθηναι, 1958, τ.Β’ σ .207 κ.έξ.
(31) Βλ, Α, Φιλιππίδου,Εις ττίν εκθεσιν πεπραγμένων έπί της Πρυτανείας 

τοΰ 1965^1966 (επίσημοι λίγοι, Αθηναι 1967, τόμ.ΙΑ* σ%118),ενθα 
αναφέρει ΤΓδτι άποπληκτικη διά ττίν λειτουργίαν τοΰ Πανεπιστημίου 
καύ δεσμευτική των ίχανοττίτων αύτοΰ είναι, Πολυνομία, τόσον έπί 
τοΰ παιδευτικού, δσον καί ή έπί τοΰ Διοικητικοΰ καί Οίκονομικοΰ 
τομέως της Πανεπιστημιακής ζωης άμεσον εχουσα συνέπευαν την &δυ- 
σώπητον τροχοπέδην της γραφειοκρατίας". Περί της ίσχυουσης δημο
σιονομικής πολίτικης της χώρας μας. Βλ. Ν.Δ. 321/69 (ΦΕΚ 205 τ. 
Α*) καί νΰν 369/76 .
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λων καί τήν ταλαιπωρίαν τόσον τών ύπαλλήλων τές διοικήσεως 
δσον καί τού κοινού. *Η Απασχόλησές δέ τών ύπαλλήλων είς 
μή παραγωγικάς έργασίας ίσοδυναμεί μέ ύποαπασχόλησιν,ή ό - 
ποία, ώς γνωστόν, Αποτελεί τροχοπέδην είς τήν οίκονομικήν 
άνάπτυξιν της χώρας μας. Ούτως είς τόν χώρον τές δημοσίας 
δραστηριότητος δημιουργειται " φ α 0 λ ο ς " γραφειοκρατι
κός κύκλος μέ οίκονομικάς καί κοινωνικάς έπιπτώσεις. “Οσον 
Αφορφ είς τήν πολυνομίαν, δύναται νά λεχθη, δτι αύτη δφεί- 
λεται είς τάς συνεχείς τροποποιήσεις ή συμπληρώσεις τών 
άρχικως θεσπισθέντων κανόνων τοϋ δικαίου. Πράγματι ή πο - 
λυνομία έπιβάλλεται, δσάκις πρόκειται νά καλυφθούν νομοθε
τικά κενά ή νά θεσπισθοϋν έ βελτιωθούν θεσμοί τινες έπί τέ 
βάσει τών άναγκών έκάστης περιόδου. 'Εκτός τούτου δμως άνε- 
πτύχθη καί τό Αρνητικόν στοιχείον τές πολυνομίας, μέ Απο - 
τέλεσμα νά συναντώμεν διά τό α&τό θέμα δύο ή περισσοτέρας 
διατάξεις, χωρίς νά δυνάμεθα νά διακρίνωμεν τήν ίσχύουσαν.

Είδικώτερον είς τδν χώρον τές 'Ανωτάτης Παιδείας ή 
Νομοθεσία κατέστη λίαν πολύπλοκος. Τούτο όφείλεται:

(α) είς τήν έλλειψιν νόμου προσανατολισμού τές'Ανω- 
τάτης Παιδείας τές χώρας μας καί 

(β) είς τάς πολυαρίθμους τροποποιήσεις, συμπληρω 
σεις, καταργήσεις ή καί"έπαναφοράς έν ίσχύϊ"τών 
διατάξεων τών Πανεπιστημιακών 'Οργανισμών.

'Επί τού προκειμένου θέματος, είμεθα βέβαιοι,δτι ή 
περιοδική κωδικοποίησις τές Πανεπιστημιακές Νομοθεσίας θά 
διηυκόλυνε τά μέγιστα τό έποπτεύον Ύπουργείον καί τά Α. 
Ε.Ι., είς τό έργον των. Βεβαίως δέν εΓναι τού παρόντος νά 
έκθέσωμεν ένταύθα τά μειονεκτήματα τού ίσχύοντος πανεπι - 
στημιακού μας συστήματος, πλήν δμως εΓναι άπαραίτητον νά 
έπισημάνωμεν, δτι ή Πολιτεία όφείλει νά προβη είς τήν Ανα- 
διοργάνωσιν τών 'Ανωτάτων Εκπαιδευτικών ‘Ιδρυμάτων της,οί 
Απόφοιτοι τών δποίων θά κληθούν νά έπανδρώσουν τήν δημοσί
αν διοίκησιν καί τήν ίδιωτικήν έπιχειρηματικήν δραστηριό
τητα τού τόπου, καί μάλιστα εις έποχήν κατά τήν όποίαν ή 
‘Ελλάς Αντιμετωπίζει τόν σκληρόν άνταγωνισμόν τών χωρών-με- 
λών τές Εύρωπαϊκές Οίκονομικές Κοινότητος,

'Αντιπαραβάλλοντες τά άνωτέρω λ.χ.πρόςτά έν Γαλλί,ς κρα
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τοϋντα παρατηροΟμεν, δτι ίσχυράν κρατικήν έξάρτησιν έχουν 
καί τά Γαλλικά Πανεπιστήμια, πλήν δμως ταϋτα διατηρούν τήν 
οίκονομικήν των αύτοτέλειαν, δ δέ διοικητικός καί οίκονο - 
μικός έλεγχος έχει κατασταλτικόν καί ούχί προληπτικόν χα - 
ρακτήρα, καθ'δσον διενεργεΐται έκ τών ύστερων. Διά τής οι
κονομικής αύτοτελείας τών 'Ανωτάτων Σχολών ή ετέρων μονά - 
δων έρεύνης παρέχεται καί ή άντίστοιχος διοικητική άνεξαρ- 
τησία, ή όποία εΓναι βασική προϋπόθεσις διά τήν ταχεΐαν κά- 
λυψιν τών άναγκών τουλάχιστον έπί θεμάτων δευτερούσης ση - 
μασίας , 'Επίσης, ή δι'ίδίων πανεπιστημιακών δργάνων οίκο - 
νομική διαχείρισις τών έσόδων καί έξόδων τών Πανεπιστημίων 
δέν άπαιτει τάς Αλλεπαλλήλους έγκρίσεις τών*Υπουργείων 'Ε
θνικής Παιδείας καί Οίκονομικών, ώς συμβαίνει παρ'ήμϊν,άλ
λά τουναντίον παρέχει τήν εύχέρειαν είς τά Πανεπιστήμια νά 
διαθέσουν κατά τόν πλέον άπλούστερρν τρόπον τά κονδύλια διά 
τούς σκοπούς των.

Ούτω τά Γαλλικά Πανεπιστήμια, άκολουθουντα τήν ρεα
λιστικήν όδόν τής έποχής μας έπί διοικητικών θεμάτων,παρα
κάμπτουν ή περιορίζουν είς λίαν σημαντικόν βαθμόν τούς τύ
πους τών διαδικασιών.

Τό αΰτό δέν δύναται νά λεχθη καί διά τήν χώραν μας, 
εις τήν δποίαν ή όλοκλήρωσις μιάς ύποθέσεως ώς λ,χ,ό διο - 
ρισμός ενός καθηγητοΟ ή κλητήρος Πανεπιστημίου, άπαιτει:

(α) Τήν έγκρισιν πιστώσεώς συστάσεως έδρας ή θέσεως
(β) Τήν έγκρισιν πιστώσεώς προκηρύξεως τής ίδρυθεί-

32σεις έδρας ή θέσεως και
33(γ) Τήν έγκρισιν πιστώσεώς διά τήν πλήρωσιν αύτών.

Κατόπιν τών άνωτέρω έκτεθέντων τίθεται εύλόγως τό έ- 
ρώτημα: Ποιος εΓναι δ σκοπός τής κατά κωδικόν άριθμόν έγ -

(32) Βλ. Ν. 369/76, ενθα όρίζεται ότι άπό 1.1.77 διά τάς εγκρίσεις πι_ 
στώσεων πρός προκηρυξιν των κενών έδρων δέν απαιτείται εγκρισις 
τοΰ Γ.Λ. Κράτους. Μόνον διά τό Έ .Μ. Πολυτεχνεΐον, ΑΣΟΕΕ καί ΑΓΣΑ 
ζητείται άπό ττ̂ ν *Υπηρ. *Εντελ. *Εξόδων η σχετική πίστωσις*

(33) Βλ. Α.Ν. 281/36 (ΦΕΚ 237 τ.Α’) δρ.3, ενθα όρίζεταυ ότι "άπό της 
δημοσιεύσεως τοΰ παρόντος πρόσληψις προσωπικοΰ είς Ν.Π.Δ.Δ. .... 
έπιτρέπεται μόνον ... κατόπιν προηγούμενης εγγράφου έγκρίσεως
τοΰ ’Υπουργοΰ τών Οικονομικών.... "
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κρίσεως τοΟ προϋπολογισμού τών Πανεπιστημίων; Κατά τήν ήμε- 
τέραν άποψιν δ κατ*αύτόν τόν τρόπον οικονομικός έλεγχος,ή, 
κατ‘άλλην έκφρασιν, ή παρακολούθησές τών προϋπολογισμών 
τών Α»Ε.I. είναι δλως τυπική καί μάλλον περιττή πράξις,διό* 
τι δ έ ν έ λ έ γ χ ε τ α ι δ σ κ ο π ό ς  διά τόν όποιον έχο- 
ρηγήθη ή πίστωσις, Αλλά τό έάν ύφίσταται τοιαύτη, Μέ αύτάς 
τάς σχοινοτενείς διατάξεις καί διαδικασίας καταναλίσκεται 
πολύτιμος χρόνος, πράγμα τό όποιον όδηγεί είς βραδείαν κί- 
νησιν τοϋ <3λου μηχανισμού τοϋ Ιδρύματος*

Έ κ  τών διαπιστώσεων τών προηγουμένων Κεφαλαίων άπο- 
δεικνύεται, δτι ή διοικητική έποπτεία καί ή κρατική πολι - 
τική δέν συμβαδίζουν. Διότι, ένψ τό Κράτος ένδιαφέρεται Α
μέσως διά τήν Εδρυσιν νέων Πανεπιστημίων, ή λειτουργία τών 
δποίων αύξάνει τάς σχέσεις ‘Υπουργείου Παιδείας καί Άνω - 
τάτων 'Ιδρυμάτων, διατηρεί έν τούτοις έν ίσχύι τό πρό αίώ-
νος καί πλέον διαμορφωθέν πανεπιστημιακόν συγκεντρωτικόν

34σύστημα . Ώ ς  είναι γνωστόν, έπί τη βάσει τοΰ συστήμα - 
τος τούτου άπασαι αί πανεπιστημιακοί πράξεις χρηζουν της 
έγκρίσεως τοϋ 'Υπουργείου Παιδείας, δπερ συνεπάγεται τήν 
προσαύξησιν τών Αντικειμένων Λπασχολήσεως τών ύπαλλήλωντοϋ 
^Υπουργείου καί τών Ανωτάτων Εκπαιδευτικών 'Ιδρυμάτων.

Βεβαίως ή κρατική έποπτεία δέν είναι δυνατόν νά ά- 
σκηθη κατ'Αλλον τρόπον, έφ'δσον εϋς τά άνώτατα έκπαιδευτι- 
κά ίδρύματα δέν ύφίστανται δργανα έποπτείας, άνήκοντα είς 
τήν Κεντρικήν Διοίκησιν, ώς τοϋτο γίνεται Αλλαχοϋ.Άλλά οί 
διοικητικοί ύπάλληλοι τοϋ ‘Υπουργείου Παιδείας δέν Ασκοϋν 
ούσιαστικήν έποπτείαν έπί τών ύποθέσεων τού κύκλου δραστηριό- 
τητος τών Ανωτάτων έκπαιδευτικοίν * Ιδρυμάτων,δηλαδή έποπτείαν νο- 
μιμότητος καί ούχί σκοπιμότητος, ούτε άσχολοϋνται μέ έπιτελικόν έρ-

34. Γπΐιειωτέον ένταΐ>θα δτι έπίκειται η σύνταξις νέου καταστατικού 
χάρτου τών Α.Ε.Ι. υπό ειδικής καί διωρισμένης πρός τούτο επι
τροπές·* Η πείρα δμως μδς εχει διδάξει, δτι διά πάσης φύσεως έκ- 
παιδευτυκά προβλήματα της χώρας μας συνεκροτήθησαν κατά καιρούς 
καί συγκροτούνται ετι καί νυν έπιτροπαί,άποτελούμεναι άπό "ει
δήμονας" καί δή "τεχνοκράτας",οΐ όποιοι δμως,ώς απεδειχθη εν τ̂ι
πράξει,δέν κατώρθωσαν νά έπιλύσουν τά έκπαιδευτικά μας προβλή
ματα.

I
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γον ώς λ.χ. μέ τήν έπίλυσιν θεμάτων γενικής κατευθύνσεως , 
τ^ν παροχήν όδηγιών καί συμβουλών, τήν μελέτην στοίχε6ων διά 
τήν περαιτέρω βελτίωσιν τοΰ Ισχύοντος συστήματος κ.&. *Αν - 
τιθέτως ούτοι είναι άπλως διεκπεραιωταί τών πανεπιστημια
κών ύποθέσεων. Κατ'αύτόν τόν τρόπον άφαιρείται έκ τής Κεν
τρικής ‘Υπηρεσίας τοΰ ‘Υπουργείου ή πρωτοβουλία διά τήν με
λέτην καί τήν λήψιν τών άναγκαίων θεσμικών μέτρων ώς καί 
διά τήν συστηματικήν μελέτην καέ έρευναν - λόγψ έξειδικεύ- 
σεως- τών προβλημάτων άρμοδιότητος τής Γενικής Διευθύνσεως 
'Ανωτάτης Έκπαιδεύσεως „ Έ ξ  άλλου, ώς ήδη ελέχθη, αί κατά 
καιρούς συσταθεισαι Έπιτροπαί Παιδείας ή όμάδες έργασίας 
έξ άτόμων, μή έχόντων διοικητικήν έμπειρίαν έπί ζητημάτων 
'Ανωτάτης Παιδείας, δέν προσέφερον γενικώς σημαντικόν §ρ- 
γον. Τελικώς είς τά άνώτατα έκπαιδευτικά ίδρύματα τής χώ - 
ρας μας όμολογουμένως έπικρατεί σύγχυσις ώς πρός τό τί πρέ
πει νά ίσχύη καθ'δσον δέν ύπάρχει ένιαία πανεπιστημιακή νο-

. 35 μοθεσια
Διά τούς άνωτέρω λόγους οί ύπάλληλοι τών *Ανωτάτων 

Έκπαιδευτικών'Ιδρυμάτωνύποχρεούνται νά καταστούν γνώσται 
ίιπάντων τών θεμάτων, τά όποία έχουν σχέσιν κυρίως μέ:

(α) τήν συγκρότησή καί λειτουργίαν συλλογικών όρ - 
γάνων (Συμβουλίων, ώς είναι λ.χ.ή Σύγκλητος, ή 
Γενική Ευνέλευσις κ.ά.).

(β) τά έν γένει οίκονομικά θέματα,ήτοι τά περί συν
τάξεως προϋπολογισμών, αμοιβής καθηγητών,ύφηγη- 
τών, έπιμελητών, βοηθών καί διοικητικού πρόσω - 
πικού, τά θέματα άπονομής έπιδόματος πολυετίας, 
εύδοκίμου παραμονής, συντάξεων, άναθέσεως έντο- 
λών διδασκαλίας, έπιμισθίων,όδοιπορικών έξόδων, 
κ.λπ.

(γ) θέματα διορισμού τού άνωτέρου διδακτικού,βοηθη
τικού καί διοικητικού προσωπικού, ήτοι θέματα, 
προαγωγών ,άνανεώσεως θητείας, ύπηρεσιακών έκ -

(35) ’Ενταύθα έκφράζεται η ευχή,όπως η νεοσυσταθεισα έπιτροπή διά ττ̂ ν 
σΰνταξιν τοΰ νέου πανεπιστημιακού χάρτου περί τών Α.Ε.Ι. δώσρ 
είς αυτά εν σύγχρονον οργανικόν νόμον,ανταποκρινόμενον καυ εις 
τάς συγχρόνους άπαοτήσεις καυ είς τά ελληνικά δεδομένα.
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θέσεων, Απολύσεων, πειθαρχικής διώξεως καθηγη - 
των, ύφηγητών κ.Α.

(δ) τΑ φοιτητικά θέματα,ώς είναι λχ. αί έγγραφαί,με— 
τεγγραφαί, Ανανεώσεις εγγραφών, διαγραφών,πει - 
θαρχικαί διώξεις τών φοιτητών κ.Α.

Έ κ  τών άνωτέρω καθίσταται φανερόν, δτι οί ύπάλλη- 
λοι τών Άνωτάτων 'Εκπαιδευτικών ‘Ιδρυμάτων πρέπει νά ένη- 
μερώνωνται έπί της ίσχυούσης νομοθεσίας καί νά συγκεντρώ - 
νουν ταύτην κατ'Αντικείμενον καί χρονολογικήν σειράν.

Πρέπει έπίσης νά σημειώσωμεν, δτι είς τάς περισσό - 
τέρας χώρας της Εύρώπης, οί ύπαλληλοι τού ‘Υπουργείου Παι
δείας Ασχολούνται μέ έκτελεστικάς Αρμοδιότητας, ώς έπί πα- 
ραδείγματι μέ τάς άφορώσας είς τόν διορισμόν Ακαδημαϊκών 
διδασκάλων, πρυτανικών Αρχών κ.Α., ούδέποτε δμως καί μέ τάς 
εγκρίσεις προσλήψεως βοηθητικού διδακτικού προσωπικούή κα
θαριστριών. Έ Ε  άλλου αί δργανωτικαί άρχαί της εποχής μας 
δέν θέλουν τόν διοικητικόν ύπάλληλον Απλώς ώς διεκπεραιω - 
τήν κοινών ύποθέσεων, Αλλά συγχρόνως καί ώς όργανωτήν,προ
γραμματιστήν καί έλεγκτήν, βελτιώνοντα ούτω τήν διαδικασί
αν τών Αντικειμένων της Αρμοδιότητός του καί τάς ψυχολογι- 
κάς προϋποθέσεις της Ασκήσεως τοϋ δργου του. Ενταύθα δέον 
νά σημειωθ , δτι τό δργον της Κεντρικής Διοικήσεως δέν συν- 
ίσταται μόνον είς τήν διεκπεραίωσή τών τρεχουσων ύποθέσε
ων, Αλλά καί ε£ς τήν πρόβλεψιν διά τό μέλλον.

Δέν δυνάμεθα νά όμιλώμεν περί βελτιώσεως ή άποδόσε- 
ως της Πανεπιστημιακής διοικήσεως, καθ'ήν στιγμήν ισχύει ή 
Απηρχαιωμένη καί διεσκορπισμένη νομοθεσία. Διότι δνεκεν 
τής ύφισταμένης " σ υ γ χ ύ σ ε ω ς  " περί τήν ίσχύουσαν 
νομοθεσίαν παραμένουν προσέτι έν ίσχύ*£ πεπερασμένοι πανεπι
στημιακοί θεσμοί ώς λ.χ. ό τοϋ Αμίσθου ύφηγητοϋ, τού έπι - 
μελητού κ.Α., Ακολουθούνται Απηρχαιωμένοι τρόποι διεκπεραι- 
ώσεως τών θεμάτων, ώς λ.χ. διά Προεδρικού Διατάγματος διο
ρισμός τών Καθηγητών, ‘Υφηγητών, καί τέλος έπικρατεΐ πλή - 
ρης σύγχυσις μεταξύ τών διοικούντων ώς πρός τό τί Ισχύει 
καί είναι νόμιμον ή δίκαιον είς αύτήν ή έκείνην τήν περί - 
πτωσιν. Σύν τοΐς Αλλοις, ό "  κ υ κ ε ώ ν ” τής πολυνομίας



συμβάλλει εις τήν " π α ρ α γ ω γ ή ν "  προχείρων έρμηνευ- 
τικών έγκυκλίων καί σχετικών γνωμοδοτήσεων, at όποιαι δέν 
£πιλύουν τά προβλήματα, άλλ'άπλώς τά μεταθέτουν. Κατά τόν 
τρόπον αύτόν θέτουν τροχοπέδην είς τήν διακίνησιν τών πα
νεπιστημιακών ζητημάτων καί είς τήν έν γένει λειτουργίαν 
τών ‘Ιδρυμάτων. Πρός τούτοις at λαμβανόμεναι ύπό τής διοι- 
κήσεως αποφάσεις στηρίζονται κυρίως είς τάς συνήθειας τοΰ 
παρελθόντος, δεδομένου ότι αί ίσχύουσαι διατάξεις ή είναι 
Ασαφείς ή παραπέμπουν είς διαδικασίας παλαιοτέρων νόμων.

Τέλος είς τά άνωτέρω δύναται νά προστεθη καί ή ήμε-
τέρα άποψις, δαι δηλαδή ή ένιαύσιος θητεία τών Πρυτάνεων
καί Κοσμητόρων, έν άντιθέσει πρός τά έν τη Αλλοδαπή κρα
τοϋντα, συντελεί είς τήν διακοπήν συνεχείας καί είς τήν μή
όλοκλήρωσιν τοϋ διοικητικοΟ καί έπιστημονικοϋ έργου τών'Α-
νωτάτων 'Εκπαιδευτικών ‘Ιδρυμάτων, δεδομένου δτι ή διοίκη-
σις τών Πανεπιστημίων παρουσιάζει πολχίσύνθετα προβλήματα ,
τά όποια άπαιτοϋν μακροχρόνιον χειρισμόν καί έξαίρετον δι-

36οικητικήν έμπειρίαν. Τά άλλαχοϋ άναφερόμενα ότι δηλαδή ή 
μονοετής θητεία τών Πρυτανικών 'Αρχών εΓναι " περισσότερον 
δημοκρατική " δέν πείθουν διότι είς δλας τάς χώρας τής Δέ
σεως επικρατεί ό θεσμός τής πολυετοϋς θητείας τών Πρυτάνε
ων, Κοσμητόρων κ.ά.

Βεβαίως διά τής έτησίας έναλλαγής τών προσώπων 
είς τάς διοικήσεις τών Α.Ε.Ι., δίδεται ή εύκαιρία - κατά 
τρόπον δημοκρατικόν - είς τούς περισσοτέρους Καθηγητάς νά 
άνέλθουν είς τό Αξίωμα τοϋ Πρυτάνεως. Άλλά ό Πρύτανης δέν 
έκλέγεται μόνον διά τό Αξίωμα, άλλά καί διά νά Ασκήση τήν 
κατά νόμον διοίκησιν τοϋ Ιδρύματος, ή δέ έκλογή του πρέ - 
πει νά γίνεται μέ γνώμονα τήν ίκανότητα τοΰ διοικείν, τήν 
διοικητικήν πείραν καί τήν άκεραιότητα τοΰ χαρακτήρος.

Ύπό τό πρίσμα τών άνωτέρω σκέψεων τά αύτοδιοικού - 
μενα Α.Ε.Ι. έχουν Ανάγκην ίσχυράς διοικήσεως καί μέ πολυε
τή θητείαν, ή όποία θά έξασφαλίση τάς προϋποθέσεις διά:
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(36) Βλ. "ΤΟ ΒΗΜΑ" της 13.6.75



(α) μέλλοντικάς προβλέψεις
(β) καλυτέραν δργάνωσιν
(γ) προγραμμα,τισμένας ένεργείας
(δ) ενότητα διευθύνσεως καί κατευθύνσεως τών προ 

γραμματισθέντων στόχων, καί 
(ε) συνεχή έλεγχον έφ'δλης της Ακαδημαϊκής καί διοι

κητικής δραστηριότητος.

*Ολοκληροϋντες τά Ανωτέρω, έκφράζομεν τήν Λποψιν 
δτι ή βελτίωσις τών λειτουργικών καί όργανωτίκών σχέσεων 
τοϋ ‘Υπουργείου 'Εθνικής Παιδείας μετά τών Άνωτσ.των 'Εκ
παιδευτικών 'Ιδρυμάτοον, έπί τών όποιων οίκοβομεΐται αότή 
αϋτη ή ύπόστασις τής χώρας μας, θά γίνη πραγματικότης μό - 
νον όταν:
(α) Π α ρ α σ χ ε θ ή  π ρ α γ μ α τ ι κ ή  δ ι ο ι κ η 

τ ι κ ή  κ α ί  ο ί κ ο ν ο μ ι κ ή  α Ο τ ο τ έ  - 
λ ε ι α  ε ί ς  τ ά  Π α ν ε π ι σ τ ή μ ι α ,  Ανακου- 
φίζουσα τοιουτοτρόπως τήν Κεντρικήν Διοίκησιν τοϋ ‘Υ
πουργείου έκ τής άπασχολήσεώς της έπί δευτερεουσών δ- 
ποθέσεων.

Οι φόβοι δέ τοϋ Κράτους περί τυχόν εύνοιοκρατίας ,
" νεποτισμοϋ " κ.τ.λ. θά έκλείψουν όταν τοϋτο ύπ.οχρεώση τά 
'Ανώτατα 'Εκπαιδευτικά ‘Ιδρύματα, νά δροϋν είς ένα κύκλον 
άρμοδιοτήτων, αί όποϊαι θά έλέγχωνται σταθερώς ύπό τοϋ ot- 
κείου ‘Υπουργείου. Οϋτω, τό μέν άρμόδιον 'Υπουργειον θά έ- 
χη τήν εύχέρειαν νά άσκή έλεγχον νομιμότητος έπί τών πανε
πιστημιακών πράξεων καί ούχί άπλώς διεκπεραιώσεως αύτών,ώς 
γίνεται μέχρι σήμερον, τά δέ 'Ανώτατα 'Εκπαιδευτικά ‘Ιδρύ
ματα μέ τό συναίσθημα τής κοινωνικής εύθύνης, θά καλύπτουν 
μέ ταχύν ρυθμόν τάς περισσοτέρας άνάγκας των. "Αλλωστε τά
'Ανώτατα ‘Εκπαιδευτικά ‘Ιδρύματα χαρακτηριζόμενα ύπό τοϋ

37Συντάγματος ώς Ν.Π.Δ.Δ. , παρέχουν τήν δυνατότητα έλέγχου 
ύπό τής Πολιτείας έπί τ&ν ύπηρετούντων είς αύτά φυσικών 
προσώπων, τά όποια ύπέχοι>ν πειθαρχικήν, ποινικήν καί Αστι
κήν εύθύνην, έπί τών παρανόμων πράξεων ή παραλείψεων αύτών.
(37) Βλ.’ΗΧ. Κυρυαχοπουλου, ενθ’άνωτ. σ.207 ενθα άναφε'ρονταυ αί γενυκαύ 

άρχαυ αό δυέπουσαυ τά Ν.Π.Δ.Δ.
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'Επίσης πρέπει νά σημειωθή δτι ή δημοσιονομική αύτοτέλεια, 
δέν σημαίνει καί περιουσιακήν αύτοτέλειαν, καθ'δσον τά πε
ριουσιακά στοιχεία τών Α.Ε.Ι. έξακολουθοϋν ν'άνήκουν είς 
τό Κράτος"^.
(β) Θ ε σ π ι σ θ η ύ π ό  τ ή ς  Π ο λ ι τ ε ί α ς  έ ν  ι- 

α ί α  π α ν ε π ι σ τ η μ ι α κ ή  ν ο μ ο θ ε σ ί α ,  
καλύπτουσα μέ σαφήνειαν όλόκληρον τόν κύκλον τής δρα - 
στηριότητος τών αύτοδιοικουμένων πνευματικών ίδρυμάτων. 
‘Η νομοθεσία αύτη πρέπει νά εΓναι προσηρμοσμένη είς τήν 
έλληνικήν πραγματικότητα καί είς τόν ρυθμόν καί τά τε
χνολογικά έπιτεύγματα τής έποχής μας. ΕΓναι άληθές ότι 
είς τήν διαδρομήν τοϋ χρόνου λόγοι 'Εθνικής άνάγκης,έ- 

πέβαλον τήν "άντιγραφήν" ξένων πανεπιστημιακών συστημάτων, 
ή μάλλον έπεβλήθησαν είς τήν χώραν μας ξέναι νομοθεσίαι , 
καί ξένα πανεπιστημιακά συστήματα. Τοϋτο δμως δέν σημαίνει 
ότι πρέπει νά είμεθα έφ'δρου ζωής μιμηταί ξένων προτύπων . 
Είς τήν έποχήν μας, καθ'ήν ή 'Ανωτάτη 'Εκπαίδευσις άποτε - 
λεΐ θεμελιώδες "κεφάλαιον" διά τήν περαιτέρω άνάπτυξιν τής 
)£ώρας μας νομίζομεν, δτι δι'οίανδήποτε έκπαιδευτικήν μεταρ
ρύθμισή πρέπει νά μελετηθούν καί νά έντοπισθοϋν αί πολιτι
στικοί > οίκονομικαί καί κλιματολογικαί διαφοραί τής χώρας 
μας πρός τάς άνεπτυγμένας χώρας τής Δύσεως καί νά ληφθοϋν 
ύπ'δψιν αί έν τψ μεταξύ έπελθοϋσαι είς τάς χώρας αύτάς με- 
ταβολαί.

'Επί πλέον δέν πρέπει νά λησμονώμεν τό γεγονός, δτι 
τά ίσχύοντα είς τάς χώρας τής Δύσεως πανεπιστημιακά συστή
ματα έχουν τήν προέλευσίν των άπό τήν Έλληνικήν Αρχαιότη
τα. * Η ίδέα τοϋ Πανεπιστημίου εΓναι έλληνική καί άπό τήν
Ελλάδα πρέπει νά έκκινήσωμεν διά πάσαν προσπάθειαν μεταρ-

39ρυθμισεως
Είς τό σημειον τοϋτο πρέπει νά τονίσωμεν, δτι θά 

χρειασθή μεγάλη προσπάθεια καί ύπομονή. Ούδέν πρέπει νάγί- 
νεται ύπό τήν πίεσιν τής άνάγκης τής στιγυτΊς.“Ολα πρέπει νά

(38) Βλ. Ε. Σπηλιωτοποΰλου, ενθ'άνωτ., σ. 248
(39) Βλ. 'Αχ. Άνθεμίδη, Τά ’Ανώτατα ’Εκπαιδευτικά Ί δ ρ ω τ α  έν’Ελλά- 

δι, άπο αρχαιότατων χρόνων μέχρι. 1821, Θεσσαλονίκη 1968, σ. 65.



ύπολογίζωνται έπί τη βάσει τής πραγματικότητος καί τής £- 
ξελίξεώς της έν σχέσει πρός τόν σκοπόν τόν όποιον έπιδιώ - 
κει ή εκπαιδευτική πολιτική..

Συγκεκριμένως ή Ενιαία πανεπιστημιακή νομοθεσία με
ταξύ τών άλλων πρέπει νά περιλαμβάνη καί διατάξεις έπί τη 
βάσει τών όπο ί ων:

(α) ή Διοίκησις τών Πανεπιστημίων νά είναι πολυε
τοϋς θητείας^ έξασφαλίζουσα τοιουτοτρόπως τήν 
ένότητα Διευθύνσεως’

(β) ή Ιδρυσις τών έδρών νά γίνεται μέ μονομερείςΎ- 
πουργικάς Αποφάσεις*

(γ) νά παύση ή δημοσίευσις προκηρύξεως τών κενών έ- 
δρών είς τήν 'Εφημερίδα τής Κυβερνήσεως'

(δ} oil Καθηγηταί νά διορίζονται μέ Υπουργικήν Από- 
φασιν'

(ε) νά προσαρμόζεται ό θεσμός τοϋ Ύφηγητοϋ πρός 
τάς νέας Ανάγκας τοϋ ΑΕΙ*

(στ) ο£ έπιμεληταί νά διορίζωνται μέ πραξιν του Πρυ- 
τάνεως, ώς τοϋτο ίσχύει καί διά τούς βοηθούς κ. 
λ.π'

Οζϊ οι Αναθέσεις τών έντολών διδασκαλίας νά καλύ - 
πτουν πραγματικάς διδακτικάς άνάγκας τών ΑΕΙ'

Γη) ot διορισμοί διοικητικών ύπαλλήλων πάσης φύσεως 
νά γίνωνται ύπό τών ΑΕΙ* 

θ) ή καταβολή όδοιπορικών κλπ. εξόδων CN.Δ.1106/72] 
ώς καί παρεμφερών άποζημιόσεων νά γίνεται τ^ έγ- 
κρίσει τοϋ Πρυτάνεως*

Cl) νά παρέχεται εύχέρεια μεταφοράς πιστώσεως χωρίς 
'Υπουργικήν έγκρισιν*

(ια) at πάσης φύσεως Αδειαι νά χορηγούνται τζί έγκρί- 
σει τοϋ Πρυτάνεως'

(γ) Τό Δ η μ ο σ ι ο ν ο μ ι κ ό ν  Δ ί κ α ι ο ν  π ρ ο -
σ α ρ μ ο σ θ η  π ρ ό ς  τ ά ς  ά ν ά γ κ α ς  τ ή ς
ε π ο χ ή ς .

Πράγματι δέν άρκεΐ μόνον δ έκσυγχρονισμός τοϋ πανε
πιστημιακού μας συστήματος. Τά Α.Ε.Ι προβαίνουν εις πρά 
ξεις , at δποιαι, ώς γνωστόν, προκαλοϋν δαπάνην.Συνεπώς διά
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τήν δγκαιρον κάλυψιν τών άναγκών των πρέπει νά συνηγοροϋν 
καί αί περί Δημοσίου Λογιστικού διατάξεις. Διά τόν λόγον 
αύτόν άπαιτούνται καινοτομίαι έπί τψ σκοπψ προσαρμογής τών 
δημοσιονομικών διατάξεων πρός τάς είδικάς συνθήκας,ύπό τάς 
όποιας τελοϋν τά Α.Ε.Ι. καί αί όποιαι κρίνονται άναγκαϊαι, 
διά τήν έκπλήρωσιν τών έπιδιωκομένων έπί μέρους σκοπών των,

Έ κ  τών όσων έξετέθησαν διαπιστουται, δτι εύρισκό - 
μεθα ένώπιον άδηρίτου καί έπιτακτικής ανάγκης διά μία\) ρ ι- 
ζ ι κ ή ν  μ ε τ α ρ ρ ύ θ μ ι σ ι ν  του ίσχύοντος μέχρι 
σήμερον πανεπιστημιακοΟ δικαίου. Τά ύφιστάμενα νομικά πλαί
σια δέν βοηθούν ε£ς τήν όρθήν καί ταχεϊαν έπίλυσιν τών προ
βλημάτων, τά όποια, ώς άπεδείχθη, άνέκυψαν είς τήν πράξιν. 
Μόνον ή νομοθετική έξουσία, βασιζομένη είς τήν Έλληνικήν 
πραγματικότητα καί τάς συγχρόνους άκαδημαϊκάς άπαιτήσεις, 
θά εύρη τόν τρόπον διά τήν άλλαγήν. Επίκουροι είς τό έρ - 
γον αύτό θά εΓναι ή Δημοσία Διοίκησις καί άλλαι κοινωνικαί 
όμάδες, αί όποιαι ύφίστανται σήμερον τάς έπιπτώσεις έκ τής 
μή όρθής άντιμετωπίσεως τών προβλημάτων καί πρός τούτοις 
ό έπιστημονικός κόσμος καί ή άποκτηθεΐσα πείρα. Μίαδέτοι- 
αύτη μεταρρύθμισις πρέπει νά περιλαμβάνη μεταξύ άλλων κυ - 
ρίως;α) τήν παροχήν περισσοτέρας διοικητικής καί οίκονομι- 
κής αύτοτελείας είς τά Α.Ε.Ι., διότι μόνον κατ'αύτόν τόν 
τρόπον θά περιορισθούν αί άλεπάλληλοι " έ γ κ ρ ί σ ε ι ς" 
τό δέ ΥΠΕΠΘ πρέπει νά εχη τήν γενικήν κατεύθυνσιν, τόν 
συντονισμόν καί τόν έλεγχον αύτών ( δηλαδή τών Α.Ε.Ι.),β) 
τόν εκσυγχρονισμόν τής πανεπιστημιακής νομοθεσίας διότι μό
νον ετσι θά έξαλειφθούν άπηρχακομέναι γράφειοκρατικαί μέ - 
θοδοι καί θά καθορισθούν τά σαφή όρια " ύ π ο χ ρ ε ώ σ ε -  
ω ν " καί " δ ι κ α ι ω μ ά τ ω ν "  τών Α.Ε.Ι. έναντι τής 
Πολιτείας καί γ) τήν προσαρμογήν τής δημοσιονομικής νομο - 
θεσίας είς τά πλαίσια τών Πανεπιστημιακών 'Οργανισμών.



Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Τ Α



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A'

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΙ ΙΔΡΥΣΕΩΣ ΕΔΡΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ 
ΣΧΟΛΗΣ

Διά τήν Ιδρυσιν λ.χ ̂ έδρας τινός τό Ενδιαφερόμενον 
'Ανώτατον Εκπαιδευτικόν "Ιδρυμα άποστέλλει είς τό'Υπουρ- 
γεΐον Παιδείας σχετικήν πρότασιν. Τό Τμήμα 'Οργανώσεως τής 
Γενικής Διευθύνσεως 'Ανωτάτης Έκπαιδεύσεως τοϋ ώς άνω ‘Υ
πουργείου, άφοϋ έλέγξη τήν σκοπιμότητα ίδρύσεως ταύτης καί 
τήν ύπαρξιν πιστώσεώς,καταρτίζει σχέδιον Προεδρικού Δια - 
τάγματος, τό όποιον ύπογράφεται ύπό τών ‘Υπουργών Έθνι - 
κής Παιδείας, Οίκονομικών καί Προεδρίας. Μετά τήν λήψιν 
τών έν λόγω ύπογραφών άποστέλλεται είς τό Συμβούλιον τής 
Έπικρατείας διά τήν κατά νόμον έπεξεργασίαν καί γνωμοδό - 
τησιν έπί τής νομιμότητος αύτοϋ. Δηφθείσης καί τής γνωμοδο- 
τήσεως τοϋ Συμβουλίου Έπικρατείας, καταρτίζεται έκ νέου 
( έπί παπύρου ) Προεδρικόν Διάταγμα, τό όποιον, άφοϋ ύπο - 
γραφή ύπό τών άρμοδίων ‘Υπουργών, κυροϋται ύπό τοϋ Προέ 
δρου τής Δημοκρατίας καί είτα άποστέλλεται είς τό Εθνι
κόν Τυπογραφεϊον πρός δημοσίευσιν είς τό τεύχος Πρώτον.Με
τά τήν δημοσίευσιν κοινοποιείται είς τό 'Ανώτατον Έκπαι - 
δευτήριον, τό όποιον έπρότεινεν τήν ίδρυσιν τής έδρας.

Αί έπί μέρους γράφειοκρατικαί διαδικαοίαι άναφέρον- 
ται λεπτομερώς είς τό διάγραμμα Α ’.



ΔΙΑΓΡΑΜ Μ Α A'

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΟΡΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ ΕΔΡΑΣ Ak ΓΑΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

'Ni

C

’C

(1) Λττόφασις Σχολής2 Έπικύρωσις πρακτικών3 Σύνταξις έγγράφου4 Γραμματεύς Σχολής5 Κοσμήτωρ Σχολής6 Δακτυλογράφησή7 Πρωτόκολλον Σχολ.-άποστ.8 Πρωτόκολλον Παν/μίου9 Γ ενικός Γ >αμματεύς10 Πρωτόκολλον11 Χρέωσις είς άρμόδιον τμήμα12 Υπάλληλος13 Αποστολή είς Σύγκλητον14 Απόφασις Συγκλήτου15 Επιστροφή είς τμήμα16 Διαπίστωσές ύπάρξεως πιστ.17 Σύνταξις προτ. πρός ΥΠΕΠΘ18 Δακτυλογράφησ*ς-Παραβολή19 Υπογραφή ( Ιεραρχία)20 Πρωτόκολλον(21) Αποστολή εις ΥΠΕΠΘ ■(22) Πρωτόκολλον23 Γραμματεία Γ.Δ.Α.Ε.24 Γ εν. Δ/ντής25 Γ ραμματεία26 'Αρμοδία Δ/νσις27 Δ/ντής28 Αρμόδιον τμήμα29 Ύπάλληλος-Σύνταξις Π.Δ.30 Γ ραφομηχαναί31 Ύπάλληλος-παραβολή32 Ιεραρχία33 Ύπάλ,-διαβ. έγγραφον34 Τμηματάρχης35 Δ/ντής36 Γραφομηχαναί-παραβολή [37) Αποστολή είς Γ.Λ.Κ.

A I M  ΑΣ ΙΑ Ι

(43) Ύπάλ,-Διαβ. έγγραφον44 Τμηματάρχης45 Διευθυντής46 Γ ραφομηχανή- Παραβολή (47) 'Αποστολή είς Ύπ. Προεδρ.

(53) Υπάλληλος- διαβ. δγγραφον54 Τμηματάρχης55 Δ/ντής56 Γ ραφομηχανή- παραβολή (57) Αποστολή εις Σ-τ.Ε. ' u

(62) Υπάλληλος- Κατάρτισις Π.Δ/τος (Πάπυρος)63 Γ ραφομηχαναί64 Ύπάλ/λος-παραβολή65 Ιεραρχία(66) Αποστολή είς ΓΛΚ.

-(38) Πρωτόκολλον39 Δ/νσις 8η40 Τμηματάρχης41 Υπάλληλος -(42) Ίεραρ.-άποστ.είς ΥΠΕΠΘ

-(48) Πρωτόκολλον49 Δ/νσις50 'Αρμ. Τμήμα51 Υπάλληλος •(52) Ίεραρ.-άποστ.είς ΥΠΕΠΘ

Γ70) Υπάλληλος [71; Αποστολή είς Ύπ. Προεδρία
' ..... ~ τ

f75) Υπάλληλος (76) ‘Αποστολή είς Προεδ. τής I Δημοκρατίας

"Αποστολή είς Έθ. Τυπογ̂
(82) Κοινοποίησις είς Α.Ε.Ι.

•(67) Δ/νσις 68 Ιεραρχία Κ69) Αποστολή είς ΥΠΕΠΘ
(72) Δ/νσις 73 Ιεραρχία (74) Αποστολή είς ΥΠΕΠΘ

!5β) Πρωτόκολλον Αρμ. Τμήμα - - Γνωμοδότησις (61) Αποστολή είς ΥΠΕΠΘ

(77) Γραμματεία(78) Πρόεδ.-άποστ. είς ΥΠΕΠΘ



ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
Β'
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΝ ......................................................
7 Χ Π Λ Η  ΠΡΟΤΑΣΙΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ ΕΔΡΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ!:.........................................................
ΤΗΛΕΦΩΝΟΝ:

Ονομασία "Εδρας Είδος Περιεχόμενον
Θέσεις βοηθητ. Διδακτ. Προσωπικού

Έπιμελ. Βοηθοί Παρασ. Διδασκ.

Άπόφασις Σχολής Π α ρ α τ η ρ ή σ ε ι ς
Ύ π ο γ ρ α φ α ί

'Υπάλληλος Γ ραμματεύς Κοσμήτωρ

.............

Τμήμα Διοικητικού

Ήμερομ. Λήψεως Ήμερομ. Χρεώσεως Ύπ' δψιν Συγκλήτου Ύ π ο γ ρ α φ α ί

'Υπάλληλος 'Υπογραμμ. Γ ραμματ.

Άπόφασις Συγκλήτου:

'Υπογραφή Γενικού Γραμματέως

ΟΙκονομ. 'Υπηρεσία

Ήμερομ. Λήψεως Ήμερομ. Χρεώσεως Διαπίστωσις 'Υπάρξεως Πιστώσεώς

'Υπαλλήλου Διευθ. Οίκον. Ύπηρεσιών

Τμήμα Διοικητικού

Ήμερομ. Λήψεως Ήμερομ. Χρεώσεως Σύνταξις έγγράφου - Καταχώρησις άρχείο j 'Υπογραφή ύπαλλήλου



ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Γ

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ ΕΔΡΑΣ Α.Ε.Ι.

ΧΡΟΝΟΣ 
ΕΙΣ ΗΜ.

1

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΥΠΑΛ.

2

ΑΝΩΤΑΤ. ΕΚΠ. ΙΔΡΥΜΑ 

3

Δ I Α Δ I Κ Α Σ I A I
ΥΠ. ΕθΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ

ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
5

ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

6

ΕΘΝΙΚΟΝ 
ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΝ

7

18

10

13

Ν

[

Ν

C
100
-30

(1) Άπόφασις Σχολής
2 Έπικύρωσις Πρακτικών
3 Συμπλήρωσις έντύπου
4 Γραμματεύς Σχολής
5 Κοσμήτωρ-άποστολή
6 Άρμόδ. Τμήμα Πρυταν.
7 'Υπάλληλος
8 Ύπ' δψιν Συγκλήτου
9 Γεν. Γραμματεύς

10 Άπόφασις Συγκλήτου
11 Οίκονομική Υπηρεσία
12 Αρμόδιο Τμ. Διοικτ.
13 Υπάλληλος
14 Σύνταξις έγγράφου
15 Δακτυλ.- παραβολή
16 'Ιεραρχία
(17) Πρωτόκολλον-

άποστολή είς ΥΠΕΠΘ.
- ( 18)

19
20 
21 
22

23
24
25
26
27
28 
29

(30)

Πρωτόκολλον 
Γραμματεία Γ.Δ.Α.Ε.
/\/νσις Όργ. & Μελετ. 
Τμήμα Όργαν.
Ύπάλ.- Σύνταξις 
Σχεδίου Ύπ. άποφ.
Γ ραφομηχαναί
Ύπαλ.-παραβολή
'Ιεραρχία
Υπάλληλος- διαθ. 6γγρ. 
Τμηματάρχης 
Διευθυντής 
Γραφομ.- παραβολή 
Άποστ. είς Έθν. Τυπογραφ.

(35) 
36 

{  3738
39 (40)

Κλητήρ
Ύπάλ. άρμ. Τμήμ. 
Συντ. Π.Δ/τος 
Γ ραφομηχαναί 
Ύπάλ.-παραβολή 
'Ιεραρχία 
Ύπάλ.-άποστολή 
’ είς Προεδρίαν

— (31) Πρωτόκολλον 
r  32 Τμήμα 
|  33 Γνωμοδότησις 

— (34) Δακτυλ-άποστολή 
είς ΥΠΕΠΘ

“ Η 41) Γραμματεία 
|  42 Πρόεδρος

Κλητήρ 
Υπάλληλος 
Άποστ. πρός δημοσ.

{43) Γραμματεία- άποστολή 
είς ΥΠΕΠΘ

(44)
(  45 
{(<6>

(48) Κοινοπ. είς Α.Ε.Ι
447) Δημοσ/σις

. Η β. «π ο υ ρ ν ά  6ΠΟΦΛΟ..».; καβηνπ,,^ς Ovcu χοΟ V „„„pVe,ou O h o v o ^ , .  ..«p,opIC„v™, «U; χώ tM ( ,OIOV α1 νροφ.,οκρα^ρΐ ΒιοΛ»



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β' 

ΤΟΜΕΥΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

I. ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ ΚΕΝΗΣ ΕΔΡΑΣ Ή  ΘΕΣΕΩΣ

Τήν προκήρυξιν κενής §δρας προτείνει ή Σχολή, τό δέ
* Υπουργέιον, έάν έγκρίνη ταύτην, ζητεί τήν παροχήν πιστώ - 
σεως Από τήν Υ,Ε.Ε.1 τοϋ ΥΠΕΠθ καί κατόπιν Αποστέλλει Αντί 
γραφον προκηρύξεως εί·£τό 'Εθνικόν Τυπογραφεΐον πρός δημο- 
σίευσιν είς τό τεϋχος "Παράρτημα" τής ΈφημερίδοςτήςΚυβερνή- 
σεως. Μετά τήν δημοσίευσιν είς τήν Εφημερίδα τής Κυβερνή- 
σεως, Ακολουθεί, μερίμνη τοϋ Άνωτάτου *Εκπαιδευτικού ‘Ι
δρύματος, ti δημοσίευσις τής προκηρυχθείσης δδρας είς τόν 
ήμερήσιον τύπον. Παραλλήλως ένημεροϋται σχετικώς τό'Υπουρ- 
γειον ‘Εξωτερικών, Ινα λόγφ άρμοδιότητος ένημερώσι^ τούς £ν 
άλλοδαπ^ι διαμένοντας 'Ελληνας έπιστήμονας.

Ε£ς τό Διάγραμμα Δ* παραθέτομεν λεπτομερώς τήν πο
ρείαν διαδικασιών προκηρύξεως κενής έδρας. 'Αξίζει νά ση - 
μειωθζ δτι είς τό παρόν διάγραμμα δέν λαμβάνεται ύπ'δψιν ή 
παράτασις προθεσμίας ύποβολής ύποψηφίοτήτων, τήν όποιαν 
προβλέπει h Ισχύουσα νομοθεσία καί τήν όποιαν πολλάκις ζη- 
τοϋν α£ Άνώταται Σχολαί.

Σημείωσις: Κατ* εφαρμογήν τοΌ Ν.369/76 δέν ζητείται, εγχρισις τοϋ Γ.Λ.Κ 
διά τόν διοροσμόν Καθηγητών, 'Επιμελητών χ.λ.π, ( άπό 1.1. 
1977 ). Δια τό Ε.Μ.Π., Α.Σ.Ο.Ε.Ε., καί Α.Γ.Σ,Α. ζητείται 
ή χαθοερωμένη εγκροσυς άπο' την 'Υπηρεσίαν ’Εντελλομένων’Ε- 
ξόδων τοϋ 'Υπουργείου Παιδείας.
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΟΡΕΙΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΣ ΚΕΝΗΣ ΕΔΡΑΣ

Δ Ι Α Δ Ι Κ Α Σ Ι Α !
ΧΡΟΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΩΤ. ΕΚΠ/ΚΟΝ ΙΔΡΥΜΑ γ ιιό ν :· : ::ϋΐ;·;:ι ι ι λ ι α ι ί λ > ΥΠ. Ι ΝΓ ΕΞΟ ΔΩ Ν· LONIKO;·!
ΕΙΣ ΗΜ. ΥΠΑΑ. ΥΠΕΠΘ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΩΝ

1 2 3 4 5 6

1 (1) Άπόφοσις Σχολής
1 2. Έπικύρωσις πρακτικών

12 1 3 Ύπάλ.-Σύντ. έγγράφ.
2 4 'Ιεραρχία Σχολής
2 5 Δακτυλογράφησις-παραβολή
2 6 Πρωτόκολλον
1 7 Πρωτόκολλον Σχολής-

, άποστ. Πρυτανείας
1 8 Γεν. ΓραμματεΟς
1 9 Πρωτόκολλον
1 10 Άρμόδ. Τμήμα Προσ.
1 11 'Υπάλληλος

23 1 12 Ύπ' δψιν τής Συγκλήτου
1 13 Άπόφοσις Συγκλήτου
1 14 'Υπάλληλος τμ. Διοικητικού
1 15 Οικονομική 'Υπηρεσία
1 16 Σύντ. προτ. πρός ΥΠΕΠΘ
2 17 Δακτυλογράφησις-παραθολή
5 18 Ιεραρχία
2 (19) Πρωτ. άποστ. είς ΥΠΕΠΘ
1 1 » —(20) Πρωτόκολλον
2 21 Γραμματεία Γ.Δ.Α.Ε.
1 22 Ύπ' δψιν Γ εν. Δ/ντοϋ

13 1 23 Γ ρομματεία
1 24 Δ/νοις προσωπικού
1 25 Τμήμα 'Αντωτ. Διδ. Προσ.
1 26 Υπάλληλος

Ν 7 27 Έγκρισις Υπουργού
1 28 "Εγγραφον πρός Υ.Ε.Ε.

8 1 29 Τμηματάρχης
1 30 Διευθυντής
2 31 Υπάλληλος

'ν 1 (32) 'Αποστολή είς Υ.Ε.Ε.
1 ι » -(33) Πρωτ. Υ.Ε.Ε.
1 34 Διευθυντής
1 35 Τμηματάρχης

10 1 36 Υπάλληλος
- 37 Σύντ. έγγρ.
3 38 Ύπογρ.-Ίερ. -
2 39 Πρωτόκολλον
1 | —(40) Άποστ. εις ΓΔΑΕ

S ' 1 (41) Πρωτόκολλον
2 42 Γραμματ. Γ.Δ.Α.Ε
1 43 Ύπ' δψιν Γεν.Δ/*Τ3ϋ
1 44 Γ ραμματεία

13 1 45 Διεύθυνσις Προσωπικού
1 46 Τμήμα 'Ανωτ. ΔιΟακ. Προσ.
1 47 Ύπάλληλος-Έγγραφον

πρός Έθν. Τυπογρ.
2 48 Τμηματάρχης-Δ/ντής
2 49 Γ ραφομηχαναί-Παραβολή

> 1 (50) Αποστολή είς Έθ. Τυπογ.
I Κοινοιι. είς ΥΠΕΞ

Β 3 I k -(51) Δημοσίευσις
(Ε>2) Δημοσ. εις τόν ήμερ. Τύπον

- - 53 'Ενημέρ. τοϋ ΥΠΕΞ

ΣΥΝ. 87 74

Άπό 1.1.1977 έγκρισις πιστώσεως ζητείται μόνον διά τό Ε.Μ. Πολυτεχνεϊον ΑΣΟΕΕ ΚΑΙ ΑΓΙΑ  (βλ. Ν. 369/76). Διά τά λοιπά Α.Ε.Ι. Ισχύει ή βεβαΐωοις τών Οικονομικών 
'Υπηρεσιών.
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II. ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ

Διά τούς Καθηγητάς (τακτικούς και έκτάκτους ) ή προ
θεσμία ύποβολής ύποψηφιότητος βάσει των κειμένων διατάξεων 
είναι δύο μήνες δι'όλα τά Α.Ε.Ι., ένψ διά τό ΕΜΠ καί Α.Σ.Κ. 
Τεχνών είναι τρίμηνος άπό της είς τήν 'Εφημερίδα της Κυβερνή
σεως δημοσιεύσεως τής προκηρύξεως^δυναμένη νά παραταθή κα
τόπιν προτάσεως τής Σχολής καί δημοσιεύσεώς της είς τήν'Ε
φημερίδα τής Κυβερνήσεως.

Μετά τήν έκπνοήν τής ώς άνω προθεσμίας ή οίκε ία Σχο
λή συνέρχεται καί όρίζει τριμελή έπιτροπείαν έκ τών τακτι
κών Καθηγητών τών διδασκόντων τά πρός τήν ύπό πλήρωσιν δ - 
δραν συγγενέστερα μαθήματα. ‘Η έν λόγψ έπιτρόπε ία ύποβάλ - 
λει είς τήν Σχολήν έντός τριών μηνών είσηγητικήν δκθεσιν , 
περιέχουσαν άνάλυσιν καί κρίσιν τών δργων καί έκτίμησιντής 
ικανότητος ένός έκάστου τών ύποψηφίων ώς καί σχετικήν πρό- 
τασιν.

'Εν συνεχείςι συνεδριάζει ή Σχολή καί μετά βτιολογη - 
μένης ψήφου, οί παρόντες τακτικοί Καθηγηταί προβαίνουν είς 
τήν έκλογήν ένός έκ τών κατά τήν κρίσιν των έπικρατεστερου 
ύποψηφίου. Κατόπιν τό Α.Ε.Ι. διαβιβάζει τά δικαιολο- 
γητικά τού έκλέγέντος ύποψηφίου, τήν είσηγητικήν δκθεσιν 
τής έπιτροπείας καί τά πρακτικά τής έκλογής είς τό ‘Υπουρ- 
γεΐον, τό όποιον μετά τόν δλεγχον νομιμότητος προβαίνει 
είς τήν κατάρτισιν Π.Δ/τος. (Προκειμένου δέ διά Καθηγητάς, 
τών ΕΜΠ, ΑΣΟΕΕ, καί ΑΓΣΑ ζητείται έπί πλέον καί ή παροχή 
πιστώσεώς τής Υ,Ε.Ε. ) .Μετά τό πέρας τών τυπικών τούτων δια- 
δικασιών άποστέλλεται τό έν λόγςρ Π.Διάταγμα είς τό Έθνι - 
κόν Τυπογραφειον πρός δημοσίευσιν είς τό τεύχος Ν.Π.Δ.Δ. , 
τής Έφημερίδος τής Κυβερνήσεως. 'Ακολουθεί κοινοποίησις , 
διορισμού διά τής Πρυτανείας είς τόν ένδιαφερόμενον, ό ό
ποιος καί καλείται νά δμόση Χόν τής 'Υπηρεσίας όρκον ένώ - 
πιον τοϋ ‘Υπουργού. Μετά τήν όρκωμοσίαν του άναλαμβάνει τά 
καθήκοντα του είς τήν δδραν,είς τήν όποιαν διωρίσθη.

'Εκτός τών άνωτέρω τρόπων πληρώσεως μιάς έδρας, είς 
έξαιρετικάς περιπτώσεις δύναται νά διορισθοΰν Καθηγηταί ά- 
νευ προκηρύξεως τής κενής £δρας διά μετακλήσεως Καθηγητών



ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Ε'

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΟΡΕΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ

ΧΡΟΝΟΣ 
ΕΙΣ ΗΜ. 

1

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 

2
ΑΝΩΤΑΤΟΝ ΕΚΠ/ΚΟΝ 

ΙΔΡΥΜΑ
3

Δ Ι Α Δ Ι Κ Α Σ Ι Α Ι
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΕΘΝΙΚΗΣ 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ 
4

ΥΕΕ*

5

ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

6

ΕΘΝΙΚΟΝ 
ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΝ 

7

100
10

25

23

(1) Λήξις προθ.- Όρισμ. 
τριμελούς έπιτροπής

2 Εισηγητική "Εκθεσις
3 Κοσμήτωρ-Διανομή 

ΕΙσηγητ. έκθέσ.
4 Συνεδρία έκλογής
5 . "Εγκρισις πρακτικών
6 Σύνταξις έγγράφου
7 Ιεραρχία Σχολής
8 Γ ραφομηχαναί-Παραθολή
9 Πρωτόκολ. Σχολ.- άποστ.

10 Πρωτόκολλον Πρυτανείας
11 Γ ενικός Γ ραμματεύς
12 Πρωτόκολλον
13 ’Αρμόδιον Τμήμα
14 'Αρμόδιος 'Υπάλληλος
15 Οίκονομική 'Υπηρεσία
16 Ύπ' δψιν Συγκλήτου
17 Ύπάλ.- Συντ. έγγράφου
18 Δακτυλογρ.-παραβολή
19 'Ιεραρχία
’20) Πρωτ.- άποστ. είς ΥΠΕΠΘ

-(21) Πρωτόκολλον ΥΠΕΠΘ
22 Γραμματεία Γ.Δ.Α.Ε.
23 Ύπ' δψιν Γεν.Δ/ντού
24 Γραμματεία-Διανομή
25 Δ/νσις Προσ. 'Αν. Έκπ.
26 Τμήμα Άνωτ. Διδ. Προσ.
27 Ύπάλ.- Μελέτη φακέλου
28 Σύνταξις Πρ. Δ/τος
29 Τμηματάρχης
30 Γ ραφομηχαναί
31 Ύπάλληλος-Παραβολή
32 'Ιεραρχία Υπουργείου
33 Ύπάλληλος-Κλητήρ
34 Διεύθυνσις Δ/κοϋ

(35) 'Αποστολή είς Προεδρίαν
I----►--------------------

(39) Δ/νσις Διοικ/κοϋ
40 Τμήμα Άντ. Διδ. Προσ.
41 Ύπηρ. Σημ. πισ/σεως
42 Τμηματάρχης- Δ/ντής 

(43) Άποστ. είς τήν ΥΕΕ

<36) Γραμματεία
37 Πρόεδρος 

<38) Άποστ. είς ΥΠΕΠΘ

50!
51)

Ύπάλ. άρμ. Τμήμ. 
Δημοσιευθήτω- άποστ. 
είς 'Εθν. Τυπογρ.

{44) Πρωτόκολλον ΥΕΕ
45 Δ/ντής
46 Άρμ. Τμήμα
47 Ύπαλ. Χορηγ. Πιστ.
48 Ίεραρχία-Ύπογρ.

-(49) Πρωτ. άποσ. είς ΥΠΕΠΘ

r(53) Κοινοποίησις διορισμού 
Η 54) 'Ορκωμοσία

{52) Δημοσ/σις

ΣΥΝ. 27 Λ



έτέρων Α.Ε.Ι. τ?ίς ήμεδαπης ή άλλοδαπης. Πρός τούτοις διά 
κοινής άποφάσεως τών ‘Υπουργών 'Εθνικής Παιδείας καί Οίκο- 
νομικών άνατίθεται ή έντολή διδασκαλίας μαθηματός τίνος κε
νής ή πεπληρωμένης έδρας είς έπισκέπτας Καθηγητάς τών 'Ανω- 
τάτων Σχολών της ήμεδαπης ή άλλοδαπης (Ν.Δ. 408/70 ) Δι'δ- 
λας τάς άνωτέρω περιπτώσεις Αποβάλλονται άπαραιτήτως προ - 
τάσεις ύπό τών 'Ανωτάτων Σχολών είς τό ‘Υπουργεΐον Παιδεί
ας.

85
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III. ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΥΦΗΓΗΤΩΝ

'Η διαδικασία εκλογής καί διορισμού άμισθου ‘Υφηγη
τοϋ (βλ. διάγραμμα ΣΤ* ) άρχεται άπό της ύποβολής της αί- 
τήσεως τού Ενδιαφερομένου πρός τήν Σχολήν. Κατόπιν ή Σχολή 
όρίζει ώς είσηγητήν τόν Καθηγητήν, τό περιεχόμενον τής έ
δρας τοϋ όποίου ταυτίζεται ή περίπου ταυτίζεται μέ τό πε - 
ριεχόμενον τής ύποβληθείσης διατριβής. *0 όρισθείς Καθηγη
τής ώς είσηγητής ύποβάλλει σχετικήν είσηγητικήν έκθεσιν, 
είς τήν Σχολήν, τήν όποιαν έν συνεχείςι ό Κοσμήτωρ κοινο 
ποιεί είς τούς Καθηγητάς, προκειμένου ούτοι νά άποφανθοϋν, 
έάν ό ένδιαφερόμενος είναι ίκανός νά προσέλθη είς περαι - 
τέρω δοκιμασίαν ή μή. Έν καταφατική περιπτώσει, ό ύποφή - 
φιος καλείται νά άναπτύξη ένώπιον τοϋ Συλλόγου τών Καθηγη
τών τής Σχολής τό έπιστημονικόν του έργον, μεθ'ό διεξάγε - 
ται διαλογική συζήτησις μεταξύ τών Καθηγητών καί αύτοϋ.Είς 
έτέραν συνεδρίαν όρίζονται ύπό τής Σχολής τρία θέματα, έκ 
τών όποιων ό ύποφήφιος ‘Υφηγητής έκλέγει τό έν έξ αύτώ^δύο 
ημέρας ένωρίτερον καί καλείται νά άναπτύξη τούτο δημοσίως 
ύπό τύπον Πανεπιστημιακής διδασκαλίας. Μετά τό πέρας τής 
δοκιμασίας ταύτης, ή Σχολή συνεδριάζει άμέσως καί άποφαί - 
νεται σχετικώς. Έάν ό ύποφήφιος λάβη τήν άπόλυτον πλειο - 
φηφίαν τοϋ συλλόγου τών καθηγητών ταύτης λαμβάνει ούτος 
τόν τίτλον τού αμίσθου ‘Υφηγητοϋ είς μάθημα έδρας ή είς αύ- 
τοτελές μάθημα. Κατόπιν ή Γραμματεία τής οίκείας Σχολής 
διαβιβάζει εις τήν άρμοδίαν Διεύθυνσιν τοϋ ‘Υπουργείου Παι. 
δείας δλόκληρον τόν φάκελλον αύτοϋ ώς καί Αντίγραφα πρα - 
κτικών τών ώς άνω είρημένων τριών συνεδριάσεων τής Σχολής 
καί τής είσηγητικής έκθέσεως t

Άφοϋ γίνει ό σχετικός έλεγχος ύπό τοϋ άρμοδίου ύ- 
παλλήλου, καταρτίζεται Προεδρικόν Διάταγμα, τό όποιον μετά 
τήν πλήρωσιν τών τυπικών διαδικασιών δημοσιεύεται είς τήν 
Εφημερίδα τής Κυβερνήσεως. Μετά τήν δημοσίευσιν τοϋ Δια
τάγματος κοινοποιείται τοϋτο διά τής Πρυτανείας είς τόν έν_ 
διαφερόμενον.



ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Ζ'

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΟΡΕΙΑΣ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΥ ΥΦΗΓΗΤΟΥ -  ΕΙΔ. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ

ΧΡΟΝΟΣ 
ΕΙΣ ΗΜ.

1

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΥΠΑΛ.

2

Δ I Α Δ I Κ Α Σ I A I
ΑΝΩΤ. ΕΚΠΑΙΔ. ΙΔΡΥΜΑ 

3

ΥΠΟΥΡ. ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ 

4

Γ.Λ.ΚΡΑΤΟΥΣ ή ΥΕΕ* 

5

ΕΘΝΙΚΟΝ
ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΝ

6

1 (1) Άπόφασις Σχολής
1 2 "Εγκρισις πρακτικών

8 1 3 Σύνταξις έγγράφου
4 Ιεραρχία Σχολής

1 5 Γ ραφομηχαναί-παραβολή
6 Πρωτόκολλον-ώποστολή

s ’ 1 7 Πρωτόκολλον πρυτανείας
1 8 Γ ενικός Γ ραμματεύς
1 9 Πρωτόκολλον
1 10 Αρμόδιον τμήμα

20 1 11 'Υπάλληλος
1 12 Οικονομική 'Υπηρεσία
1 13 Ύπ’ δψιν Συγκλήτου
1 14 Ύπάλ.-Σύντ. έγγράφου
2 15 Γραφομηχαναί-παραθολή
5 16 'Ιεραρχία

Ν 2 [17) Πρωτόκολλον άποστολή
s ' 1 εις ΥΠΕΠΘ

1 ι ► -(18) Πρωτόκολλον ΥΠΕΠΘ
2 19 Γραμματεία Γ.Δ.Α.Ε.
1 20 Ύπ' δψιν Γεν.Δ/ντού
1 21 Γραμματεία Γεν.Δ/νσεως

30 1 22 Δ/νσις Προσωπικού
1 23 Τμ. 'Ανωτ. Διδακ. Προσ.
1 24 Ύπάλ.-Ύπουργ. άπόφ.
1 25 Γ ραφομηχαναί
1 26 Ύπάλληλος-παραβολή
7 27 Ιεραρχία
1 28 Ύπάλληλος-Πίστωσις

άπό ΥΕΕ
1 29 Τμηματάρχης
1 30 Διευθυντής
2 31 Υπάλληλος-% 2 (32) Αποστολή εις Υ.Ε.Ε.
1 1 » -(33) Πρωτόκολλον
1 34 Δ/ντής ΥΕΕ

12 1 35 Τμηματάρχης
1 36 Ύπάλ.-Συν. έγγρ.
3 37 Ιεραρχία (ύπογρ.)
2 I ............................ * ~ —(38) Πρωτόκολλον άποστολή

1 είς ΥΠΕΠΘ
1 (39) Πρωτόκολλον
2 40 Γ ραμ.Γ.Δ.Α.Ε.

7 11 41 Ύπ' δψιν Γεν.Δ/ντού
1 42 Γ ραμματεία
1 43 Δ/νσις Προσωπικού
1 44 Τμ. 'Ανωτ. Διδ. Πρ/κοΰ

- 1 45 Υπάλληλος
2 (46) Τμημ/ρχης-άποστολή

8 3 I— ►----------------— ----------------— ΐ(47) Δημοσίευσις
7 5 (48) Κοινοποίησις εις Α.Ε.Ι.---- ---- (49) 'Ορκωμοσία.

ΣΥΝ. 92 76



ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΣΤ'

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΟΡΕΙΑΣ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΜΙΣΘΟΥ ΥΦΗΓΗΤΟΥ

ΧΡΟΝΟΣ 
ΕΙΣ ΗΜ.

1

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΥΠΑΛ.

2

Δ Ι Α Δ Ι Κ Α Σ Ι Α Ι

ΑΝΩΤΑΤΟΝ ΕΚΠ. ΙΔΡΥΜΑ 
3

ΥΠΟΥΡΓ. ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ 
4

ΠΡΟΕΔ. ΔΗΜΟΚ,Ρ 
5

ΕΘΝΙΚΟΝ
ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΝ

6

10

90
10
20

s '

12

30

25

,0 (
2 C 
8 
7

244

1

1

1
1
2
1
2
1
1
1
1
1
1
1

2
5 
2

1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
7
2
1
1
1
1
1
1
3
6

59

(1) Αϊτησις ύποψ. Ύφηγητ.
2 Συνεδρία Σχολής- 'Ορισμός 

είσηγητοϋ
3 Κατάθεσις είσηγήσεως
4 Αρχική έκλογή
5 Α' Δοκιμασία
6 Β' Δοκιμασία-τελική 

έκλογή
7 "Εγκρισις πρακτικών
8 Ύπάλληλος-Σύνταξις έγγρ.
9 Ιεραρχία Σχολής

10 Γραφομηχαναί-Παραβολή
11 Πρωτόκολλον-άποστολή
12 Πρωτόκολλον Πρυτανείας
13 Γεν. Γραμματεύς
14 Πρωτόκολλον
15 Χρέωσ. είς άρμ. τμ. Διοικ.
16 Υπάλληλος
17 Ύπ' όψιν Συγκλήτου
18 Ύπάλληλος-Σύνταξις 

έγγράφου
19 Γραφομηχαναί-παραβολή
20 'Ιεραρχία

(21) Πρωτόκολλον άποστολή 
είς ΥΠΕΠΘ

—122) Πρωτόκολλον ΥΠΕΠΘ 
23 Γραμ. Γ.Δ.Α.Ε.

' 24 Ύπ’ δψιν Γεν. Δ/ντού
25 Γ ραμ. Γ εν. Δ/νσεως
26 Δ/νσις Προσωπικού
27 Τμήμα Άνωτ. Διδ. Προο
28 Ύπάλ.-Κατάρτ.Π.Δ/τος
29 Γ ραφομηχαναί
30 Ύπάλ.-παραβολή
31 'Ιεραρχία
32 Ύπάλληλος-άποστολή 

εΐΑ-Προεδρία

(36) Κλητή ρ 
37 Υπάλληλος 

(38) 'Αποστολή

—(33) Γ ραμματεία 
34. Πρόεδρος 

—(35) Γραμ. άποστολή

(40) Κοινοποίησις είς ΑΕΙ
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IV. ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ

*0 βουλόμενος νά διορισθή έπιμελητής ύποβάλλει είς 
τήν οίκείαν Σχολήν εντός 15 ήμερων άπό τής δημοσιεύσεως 
είς τόν ήμερήσιον τύπον τής ύπό πλήρωσιν θέοεως τά ύπό τοϋ 
νόμου δριζόμενα δικαιολογητικά. Κατόπιν ό Καθηγητής τής έ
δρας, σταθμίζων τά προσόντα δλων τών ύποψηφίων,προτείνει 
τόν έπικρατέστερον μετ'ήτιολογημένης είσηγήσεως. ‘Η είσή - 
γησος αϋτη ώς καί τά δικαιολογητικά άπάντων τών ύποψηφίων 
κατατίθενται είς τριμελή έπιτροπήν, συγκροτούμενην έκ Κα - 
θηγητών όριζομένων ύπό τής Σχολής. ‘Η έν λόγψ έπιτροπή έκ- 
λέγει τόν έπικρατέστερον ύποψήφιον καί κατόπιν ή Σχολή, 
διά τής Πρυτανείας διαβιβάζει τήν πρότασιν διορισμού είς 
τό ‘Υπουργείον Παιδείας. Τό τμήμα βοηθητικού διδακτικού 
Προσωπικού τής Γενικής Διευθύνσεως Άνωτάτης Έκπαιδεύσε- 
ως ελέγχει τά άποστελλόμενα δικαιολογητικά καί έν συνεχείςι 
διά σχετικοϋ εγγράφου του, έάν πρόκειται περί διορισμού 
Προσωπικού τοϋ ΕΜΠ, ΑΣΟΕΕ καί ΑΓΣΑ, ζητείται άπό τήν‘Υπη
ρεσίαν τών Έντελλομένων έξόδων, παροχή πιστώσεως. Διά τά 
λοιπά ΑΕΙ, βάσει τοϋ Ν. 369/76, ίσχύει ή βεβαίωσις τών Οί- 
κονομικών ‘Υπηρεσιών αύτών „ Κατόπιν καταρτίζεται ‘Υπουργι
κή άπόφασις, ή όποία, άφοϋ διέλθη δλας τάς τυπικάς διαδι - 
κασίας, άποστέλλεται είς τό 'Εθνικόν Τυπογραφειον πρός δη- 
μοσίευσιν, 'Ακολουθεί ή γνωστοποίησις διορισμού διά τής Πρυ - 
τανείας πρός τόν ένδιαφερόμενον,δ οποίος,άφοϋ όρκισθή ένώ- 
πιον τοϋ Πρυτάνεως,άναλαμβάνει τά καθήκοντά του.(Πλείο- 
να βλ. Διάγραμμα Η 1)

V. ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΒΟΗΘΩΝ

‘Ο διορισμός των βοηθών άκολουθεϊ είς τήν πραξιν τήν 
πορείαν τοϋ διαγράμματος Θι καί ή διαδικασία είναι περίπου 
δμοία μέ τήν άναφερομένην άνωτέρω περί έπιμελητών. ‘Η μο - 
ναδική διαφορά τοϋ τρόπου διορισμού έγκειται είς τό δτι υί 
μέν έπιμεληταί διορίζονται μέ ‘Υπουργικήν άπόφασιν, οί δέ 
βοηθοί, παρασκευασταί κ.λπ. μέ πραξιν τοϋ Πρυτάνεως.



Δ ΙΑ Γ Ρ Α Μ Μ Α  Η'

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΟΡΕΙΑΣ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ

Δ  I Α  Δ  I Κ Α  Σ I A  I
ΧΡΟΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΩΤΑΤΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΥΕΕ(·) ΕΘΝΙΚΟΝ
ΕΙΣ ΗΜ ΥΠΑΛ. ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΝ

1 2 3 4 5 6

1 (1) Έκλογή Έπιμελητού
2 Ύπάλλ.-Συντ. έγγράφου

10 3 3 Ιεραρχία Σχολής-Γραφομ.
s ' 2 4 Πρωτόκολλον Σχολής- άποστολή

1 5 Πρωτόκολλον Πρυτανείας
1 6 Γενικός Γραμματεύς
1 7 Πρωτόκολλον
1 8 'Αρμόδιον Τμήμα
1 9 'Αρμόδιος υπάλληλος

20 1 10 ΟΙκονομ. 'Υπηρεσία
1 11 Ύπ' δψιν Συγκλήτου
1 12 Ύπάλ.- Σύντ. έγγράφου
2 13 Δακτυλογρ.- Παραβολή
5 14 'Ιεραρχία
2 (15) Πρωτόκολλον-άποστολή

I είς ΥΠΕΠΘ
1 I -<16) Πρωτόκ. ΥΠΕΠΘ
2 17 Γραμματεία Γ.Δ.Α.Ε.

5 1 18 Ύπ δψιν Γεν.Δ/ντοϋ
1 19 Γραμματεία Γεν.Δ/νσεως
1 20 Δ/νσις Προσωπικού

ν 1 21 Τμ. βοηθ. Διδ. Προσ.
1 22 Ύπάλ.-Καταρ. Ύπ. άποφ.
3 23 Γ ραφομηχαναί
1 24 Υπάλληλος- παραβολή

21 8 25 'Ιεραρχία
1 26 Ύπάλ.- Σημ. Πιστώσ.

11 27 Τμηματάρχης
1 28 Διευθυντής

V 1 (29) 'Αποστολή εις ΥΕΕ■ 1 I ^ -(30) Πρωτόκολλον
1 31 Διευθυντής
1 32 Αρμόδιο τμήμα

7 1 33 Υπάλληλος
1 34 Χορήγησις Πιστώσεώς
3 35 'Ιεραρχία
2 ι -(36) Πρωτόκολλον- άποστολή

I εις ΥΠΕΠΘ
1 (37) Γραμματεία Γ.Δ.Α.Ε.
1 38 Ύπάλ. Άρμ. Τμήμ.

3 1 39 Τμηματάρχης
1 40 Άποστολή-Δ/νσις Διοικητ.
3 ( f )  Άποστολή εις 'Εθν. Τυπογ.

’42) Δημοσίευσις7 «·' 4
2 (4Ϊ3) Διεύθυνσις Διοικητικού
1 44 Τμήμα Βοηθ. Διδ. Προσ.

ίο 1 45 Ύπάλληλος-Κοιν/σις
■ 8 (46) Τμημ/ρχης- άποστολή είς

-4 __ | ΑΕΙ- Κάρτα
— — (47) Κοιν/σις-όρκωμοσία

ΣΥΝ. 83 82

* Βλ. Σημείωσις διαγράμματος Δ'



ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Θ'

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΟΡΕΙΑΣ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΒΟΗΟΩΝ

ΧΡΟΝΟΣ 
ΕΙΣ ΗΜ.

1

ΑΡΙθΜ.
ΥΠΑΑ.

2

ΑΝΩΤΑΤΟΝ ΕΚΠ/ΚΟΝ 
ΙΔΡΥΜΑ

3

Δ Ι Α Δ Ι Κ Α Σ Ι Α !
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΕΘΝ. 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ 
4

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΝΤΕΛ. 
ΕΞΟΔΩΝ*

5

ΕΘΝΙΚΟΝ 
ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΝ

(1) ’Εκλογή βοηθού
2 Ύπάλ.- σύντ. έγγράφου
3 Ιεραρχία Σχολής
4 Γραφομηχ.- παραβολή
5 Πρωτόκ. Σχολής- άποστ.
6 Πρωτόκ. Πρυτανείας
7 Γενικός Γραμματεύς
8 Πρωτόκολλον
9 Τμήμα Διοικητικού
10 ’Αρμόδιος υπάλληλος

11 Οίκονομική’Υπηρεσία
12 Ύπ’ δψιν Συγκλήτου
13 Ύπάλ.- Σύντ. έγγράφου
14 Γ ραφομηχ.-παραβολή
15 Ιεραρχία

(16) Πρωτόκολλον-άποστολή 
I είς ΥΠΕΠΘ

-<17)
18

Πρωτόκολλον ΥΠΕΠΘ 
Γραμ. Γ.Δ.Α.Ε.

19 Ύπ’ δψιν Γεν. Δ/ντού
20 Γραμματεία
21 Δ/νσις προσ.
22 Τμ. Βοηθ. Διδ. προσ.
23 Ύπάλ.-έλεγχος
24 Έγκρισις πιστ.
25 Τμηματάρχης
26 Διευθυντής

(27) ’Αποστολή είς ΥΕΕ

(34) Γραμ.Γ.Δ.Α.Ε.
35 Τμήμα Βοηθ. Διδ. Προσ.
36 Ύπάλ.-έγγραφον
37 Τμηματάρχης
38 Γ ραφομηχαναί-παραβολή 

(39) Άποστολή είς Έθν. Τυπογρ.

-(28) Πρωτόκολλον
29 Διευθυντής
30 ’Αρμόδιον Τμήμα
31 Ύπ. Σύντ. έγγρ.
32 Ιεραρχία

-{33) Πρωτόκολλον-άποστολή 
είς ΥΠΕΠΘ

(41) Κάρτα Μητρώα
i40) Δημοσίευσις

(') Βλέπε σημείωσις διαγράμματος Δ'



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ
ΕΓΚΡΙΣΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΤΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ

Μετά τήν έγκρισιν τοϋ Κρατέκοϋ Προϋπολογισμού διε - 
νεργεΈταΛ ή έπιχορήγησις τοϋ Κράτους πρός τά Α*Ε.Ι*,ή δ- 
ποία καθορίζεται διά κοινής άποφάσεως τών 'Υπουργών ΛΕθνι
κές Παιδείας, Οίκονομικών καί Συντονισμοϋ.

Έ ν  συνεχεέςι τά Α*Ε.Ι» καταρτίζουν καί ύποβάλλουν 
τούς προϋπολογισμούς των πρός έγκρισιν είς τό ΎπουργεΐονΈ- 
θνικές Παιδείας. Τό έν λόγφ Ύπουργείον μετά τόν σχετικόν 
έλεγχον έκδίδει άπόφασιν έγκρίσεως τών ύποβληθέντων προϋ - 
πολογισμων καί κατόπιν δι“έγγράφου του τούς διαβιβάζει λό- 
γφ άρμοδιότητος ε^ς τό 'Υπουργειον Οίκονομικών διά τήν τε’- 
λικήν έγκρισιν* Τό 'ΥπουργεΧον Ο&κονομικών (Δ/νση. ΝΠΔΔ) έκ 
δίδει έκ νέου άπόφασιν έκρίσεως τών ύποβληθέντων προϋπολο
γισμών καί έν συνεχείςι κοινοποιεί αύτούς είς τά αύτοδιοι- 
κούμενα 'Εκπαιδευτικά 'Ιδρύματα καί έίς τό ΥΠΕΠΘ.

'Ωσαύτως καί ή τροποποίπσις τών έν λόγφ προϋπολογι
σμών (μεταφορά πιστώσεων άπό ένα Κωδικόν “Αριθμόν εές έτε
ρον ) άκολουθεί εις τήν πράξιν τήν αύτήν ώς καί διά τήν έγ- 
κρισιν διαδικασίαν (βλ. Διάγραμμα I1].



ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Γ

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΟΡΕΙΑΣ ΕΓΚΡΙΣΕΩΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΑΕΙ

ΧΡΟΝΟΣ 
ΕΙΣ ΗΜ.

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΥΠΑΛΛΗΛ.

ΑΝΩΤ. ΕΚΠ. ΙΔΡΥΜΑ ΥΠΕΠΘ ΥΠΟΥΡΓ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

(1) ’Αποφάσεις Σχολών διά τόν προϋπολ.
* * 2 'Αποστολή στοιχείων είς Οίκ. 'Υπηρ.

- 3 "Εγκρισις ύπό τής Συγκλήτου
- 4 Οίκον. 'Υπηρεσία
- (5 )  Άποστολή εις ΥΠΕΠΘ

, 1 I . . *- ....................... ............ —(6) Πρωτόκολλον ΥΠΕΠΘ
1 7 Γεν. Διευθ. Άνωτ. 'Εκπ.

10-15 2 8 Τμήμα Οίκον.-Ύπ.-έλεγχος
1 9 Κατάρτισις άποφάσεως
2 10 Γραφομηχαναί
2 11 Τμ. 01κον.-Ύπ.-Τμημ/ρχης
1 12 Διευθυντής
1 13 Άναπλ. Γεν.Δ/ντής
4 14 Διαβ. "Εγγραφον
4 15 Γραφομηχαναί

15-25 1 (16) Άποστολή εις ΓΛΚ
2 ι * . (17) Δ/νσις Ν.Π.Δ.Δ.
3 18 Αρμόδιον Τμήμα
1 19 Κατάρτισις άποφ.
7 20 'Ιεραρχία
3 Κσιν/σις προϋπ. Κοινοπ/σις προϋπολογισμών (21) Κοιν/σις εις ΑΕΙ & ΥΠΕΠΘ

ΣΥΝ.- J

ΣΗΜΕΙΩΣΙΣ: Ό  άριθμός τών ύπαλλήλων καί ό χρόνος δέν δύναται νά ύπολογισθοϋν έπακριβώς διότι τά ΑΕΙ διαφέρουν ώς πρός τόν άριθμόν Σχολών κλπ.



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ'
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΚΑΙ 

ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ 
ΤΗΣ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ

Τά κρατικά ‘Ιδρύματα 'Ανωτάτης Έκπαιδεύσεως της άλ- 
λοδαπής, (Γερμανίας, Γαλλίας, 'Αγγλίας, ΗΠΑ καί 'Ιταλίας ) 
χρηματοδοτούνται άπό τάς Κυβερνήσεις των χωρών, είς τάς ό
ποιας άνήκουν. Είδικώτερον δο'έκάστην χώραν ισχύουν τά κά
τωθι :

I. ΕΝ ΓΕΡΜΑΝΙΑ

Είς τήν Γερμανίαν άρμόδιος διά τήν όριστικήν Εγκρι- 
σιν τών Πανεπιστημιακών χρηματοδοτήσεων εΓναι ό κατ'Όμο - 
σπονδίαν ‘Υπουργός Παιδείας. Τά Γερμανικά Πανεπιστήμια έ 

χ ο υ ν καί ταϋτα ίσχυράν Εξάρτησιν άπό τήν πολιτείαν, είς ό,- 
τι άφορφ είς τόν οίκονομί,κόν τομέα τών Κρατικών Επιχορηγή
σεων, διότι ύπάρχει καθωρισμένη οίκονομική κρατική Επιχο - 
ρήγησις. Παρά ταΌτα, Λν καί αί Άνώταται Σχολαί στερούν - 
ται ίδιας πρωτοβουλίας διαθέσεως τής Κρατικής χρηματοδοτή- 
σεως δι'Επιστημονικούς καί λοιπούς σκοπούς, έ ν τούτοις τά 
Εσοδα τά όποια Εχουν άπό τήν χρηματοδότησιν τών μεγάλων οί
κονομικών μονάδων δι* Ερευνητικούς κλπ. σκοπούς,καθιστούν 
ταϋτα άνεξάρτητα. Αρμόδιον δέ δργανον διά τήν κατάρτισιν 
τοϋ προϋπολογισμού τοϋ Πανεπιστημίου εΓναι τό Διοικητικόν 
Συμβούλιον, τό όποιον Εν συνεχείςι ύποβάλλει αύτόν πρός τε
λικήν Εγκρισιν είς τό ‘Υπουργειον Παιδείας,

II. ΕΝ ΓΑΛΛΙΑ

Είς τήν Γαλλίαν άρμόδιος διά τήν κατανομήν τών πι - 
στώσεων είς τά 'Ανώτατα 'Εκπαιδευτικά ‘Ιδρύματα εΓναι ό'Υ- 
πουργός Παιδείας. Πρό τής ‘Υπουργικής Εγκρίσεως καί δημο
σιεύσεως τών προϋπολογισμών συμπράττουν τέσσερα όργανα κα
τά βαθμίδας διά τήν όριστικήν Εγκρισιν καί κατανομήν τών
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κρατικών επιχορηγήσεων.

(1) Τό Εθνικόν Συμβούλιον Ανώτατης Έκπαιδεύσεως καί 
Ερευνών (CNESER)

ΤοΌτο συγκροτείται έξ εκπροσώπων Πανεπιστημιακών , 
Κυβερνητικών άνωτάτης βαθμίδος καί σπουδαστών. Ή  γνώμη τοϋ 
έν λόγ<μ Συμβουλίου τίθεται Cm'dlHv τοϋ ΎπουργοΌ Παιδείας 
πρό της τελικής άποφάσεώς του.

(2) Τά Τοπικά Συμβούλια Άνωτάτης Έκπαιδεύσεως καί 
’Ερευνών (GRESER)

'Ταϋτα είσηγοΌνται, έπί τξί βάσει τών προτάσεων τών 
Πανεπιστημίων, είς τό 'Εθνικόν Συμβούλιον τό ύψος τών κρα
τικών πιστώσεων διά τά 'Εκπαιδευτικά 'Ιδρύματα της περίφε
ρε ίας των.

(3) Τό Πανεπιστημιακόν Συμβούλιον Άνωτάτης 
Έκπαιδεύσεως καί Ερευνών (CUESER)

ΤοΌτο εΓναι άρμόδιον διά τήν δγκρισιν καί διαβίβα - 
σιν τών προτάσεων τών έπί μέρους Σχολών του είς τό είς <5 
άνήκει τοπικόν Συμβούλιον 'Ανωτάτης Έκπαιδεύσεως καί Έ  - 
ρευνών.

(4) Τό Συμβούλιον Σχολής Άνωτάτης Έκπαιδεύσεως καί 
Ερευνών (CFESER)

Τούτο άποτελεΐ τήν άφετηρίαν καταρτίσεως τοΌ προϋ - 
πολογισμοΌ της Σχολής καί τήν έν συνεχείς ύποβολήν τούτου 
πρός δγκρισιν είςτό είς δ άνήκει Πανεπιστημιακόν Συμβούλι
ον “Ανωτάτης Έκπαιδεύσεως καί 'Ερευνών*

Τέλος, πρέπει νά σημειωθώ ότι τά 'Ιδρύματα Άνωτά - 
της Έκπαιδεύσεως τής Γαλλίας:

(α) ύπόκεινται είς τόν διοικητικόν έλεγχον τής Γε - 
νικής Έπιθεωρήσεως τής Εθνικής Παιδείας,

(β) ύπόκεινται είς τόν οίκονομικόν έλεγχον τών άρ - 
μοδίων οίκονομικών ύπηρεσιών έκ τών ύστέρων καί 

(γ) διαθέτουν καί πόρους,οί όποιοι προέρχονται άπό 
κληροδοτήματα καί είσπράξεις διά προσφερομέ - 
νας ύπηρεσίας είς 1 Ιδιωτικούς όργανισμούς.
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III. ΕΝ ΑΓΓΛΙΑ

Είς τήνΑγγλίαν τά θέματα κρατικές έπιχορηγήσεως τών 
Πανεπιστημίων άνήκουν πρωτίστως εις τήν αρμοδιότητα της 
κοινής δι'άπαντα τά Α.Ε.Ι. της χώρας έπιτροπης Πανεπιστη - 
μιακών χρηματοδοτήσεων ( U.G.G. )„ Ή  έπιτροπή αύτη διορί
ζεται ύπό του 'Υπουργού Παιδείας καί συγκροτείται έκ τοϋ 
Προέδρου, δ όποιος δύναται νά εΓναι Πανεπιστημιακή ή έξω - 
πανεπιστημιακή τις προσωπικότηςΓ καί έκ τών μελώνΓ άποτε - 
λουμένων έκ Καθηγητών τοϋ αύτοϋ Πανεπιστημίου καί εξ έξω- 
πανεπιστημιακών προσωπικότήτων καί έπιλεγομένων έπί τη βά
σει τές διοικητικές των πείρας έπί οίκονομικών καί πανεπι
στημιακών ζητημάτων. Εις τάς συνεδριάσεις ταύτης παρευρί - 
σκονται καί κρατικοί λειτουργοί ώς παρατηρηταί τής Κυβερ - 
νήσεως,

"Εργον τές εν λόγψ έπιτροπές είναι ή κατανομή τών 
χρημάτων, τά όποια ή Κυβέρνησης δίδει είς ταύτην ύπό μορ - 
φήν συνολικών Επιχορηγήσεων. Έ ν  άντιθέσει πρός τά έν τη ή- 
μεδαπη κρατοΰντα, ή χρηματοδότησις Ιδρυμάτων ΆνωτάτηςΈκ- 
παιδεύσεως έν 'Αγγλίςι γίνεται έπί πενταετούς βάσεως, Ούτω 
τά πανεπιστήμια άνά πέντε (5} έτη καταρτί ζουν χόν προϋπολογ ι- 
σμόν των καί έν συνεχείςι καταθέτουν αύτόν πρός έγκρισιν 
είς τήν άνωτέρω ειρημένην Επιτροπήν πανεπιστημιακών χρη - 
ματοδοτήσεων* Πρίν η ή έπιτροπή λάβη τήν όριστικήν άπόφα- 
σίν της διεξάγεται λεπτομερής συζήτησις μεταξύ τών μελών 
αύτές καί τών εϋδικών όργάνων τών πανεπιστημίων. ' Η έπι - 
τροπή λαμβάνει ύπ'δψιν τήν έπίδρασιν τοϋ πληθωρισμοϋ κατά 
τήν κατάρτισιν τοϋ πενταετούς προγράμματος τών ‘Ανωτάτων* 
Εκπαιδευτικών 'Ιδρυμάτων. "Ενεκα τούτου ή Κυβέρνησις,κα
τόπιν βεβαίως διαπραγματεύσεων, δύναται νά προσαρμόζη άνα- 
λόγως καί τήν πανεπιστημιακήν χρηματοδότησιν καθ*έκαστον έ
τος, χωρίς δμως νά μεταβάλλεται ούσιωδώς τό πενταετές πρό
γραμμα. νΥπό της έπιτροπης ταύτης καθορίζεται έπίσης ό ά
ριθμός τών κατά Σχολήν σπουδαστών εις έκαστον Πανεπιστή - 
μιον. Καί τοϋτο, διότι:

(α) έπί τ$ βάσει τοϋ συνολικοϋ άριθμοϋ σπουδαστών, 
έκάστου Άνωτάτου ‘Εκπαιδευτικού 'Ιδρύματος ύπο-
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λογίζεται τό ΰψος της δαπάνης αύτοϋ ,καί
(β) επιδιώκεται ίσορροπία μεταξύ τών διαφόρων κλά - 

δων της έν αύτφ καλλιεργούμενης έπιστήμης .
Λόγω τοΌ δυσκόλου έργου, ή Ανωτέρω έπιτροπή βοηθεΐ- 

ται ύπό σειράς υποεπιτροπών, έκάστη τών όποιων εϋναι αρμό
δια δι'έναν τομέα. *Η κρατική έποπτεία έπί τών οικονομι
κών έπιχορηγήσεων διενεργειται ύπό τοϋ Διαχειριστοϋ καί 
τοϋ Γενικού Έλεγκτοϋ, οί όποιοι έλέγχουν τά βιβλία τής έ- 
πιτροπής καί τών πανεπιστημίων καί έξετάζουν τήν άποδοτικό- 
τητα χρησιμοποιήσεως τών μέσων, τά όποια διετέθησαν είς τά 
Πανεπιστήμια.

IV. ΕΝ Η.Π.Α.

Είς τά δημόσια Πανεπιστήμια τών Η.Π.Α. ίσχύει ή άρ- 
χή τής Οίκονομικής καί Διοικητικής άνεξαρτησίας καίοΰτω 
πέρα τών Κρατικών επιχορηγήσεων των εξοικονομούν κατά τρό
πον Επιχειρηματικόν καί διαθέτουν κατά τήν κρίσιν των τούς 
οικονομικούς πόρους των.

Είδικώτερον άπό τάς είσπράξεις διά προσφερθείσας ύ- 
πηρεσίας είς Δημοσίους ή “Ιδιωτικούς * Οργανισμούς έξοπλί - 
ζουν τά έργαστήριά των καί καλύπτουν συγχρόνως καί άλλας 
άνάγκας. Συγχρόνως δέ προάγουν τήν έπιστημονικήν έρευναν 
καί ούτω ταυτα άποβαίνουν πρωτοπόροι τής άναπτύξεως 
καί προόδου. “Εκαστον πανεπιστήμιον καταρτίζει τόν προϋπο
λογισμόν του καί άποστέλλει κατόπιν τοϋτον είς τόν Κυβερνή
την τής Πολιτείας. Έ ν  συνεχείς ή Οίκονομική έπιτροπή τής 
Βουλής τής Πολιτείας μελετφ καί έγκρίνει ώρισμένον ποσόν , 
γνωστοποιούσα Αμα είς τό Ίδρυμα τό ΰψος τής έγκριθείσης 
Πολιτειακής έπιχορηγήσεως.

Τέλος, μερίμνη τών Αρμοδίων άρχών τοϋ Πανεπιστημί
ου άκολουθει ή κατανομή τών πιστώσεων είς τούς έπί μέρους 
τομείς.

'Αξίζει νά σημειωθή, ότι πέρα τών έπιχορηγήσεων, ή 
πολιτεία ούδεμίαν άνάμιξιν έχει καί ούδεμίαν έποπτείαν Α
σκεί είς τάς έσωτερικάς υποθέσεις τών Πανεπιστημίων. Είς 
τινας δμως περιπτώσεις δύναται ό Κυβερνήτης έ μ μ έ σ ω ς
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νά δώσι̂  γενικάς κατευθύνσεις ώς λ.χ.·' .έπί τοΟ άριθμοϋ τών 
είσακτέων κ.Λ.

Διά τά Ιδρύματα ίδιας πρωτοβουλίας ίσχύουν περίπου 
τά άναφερόμενα κατωτέρω διά τά έλεύθερα Πανεπιστήμια της
* Ιταλίας.

V. ΕΝ ΙΤΑΛΙΑ

Είς τά Ιταλικά Δημόσια Ιδρύματα 'ΑνωτάτηςΈκπαι - 
δεύσεως ή κρατική έπιχορήγησις συνίσταται είς τήν καταβο
λήν ετησίως είς έκαστον Πανεπιστήμιον ώρισμένου χρηματι - 
κοϋ ποσοϋ εις βάρος πιστώσεως, άναγραφομένης είς τόν έκά - 
στοτε προϋπολογισμόν τοϋ Κράτους.

Οϋτω τά Πανεπιστήμια τής Ιταλίας έχουν πλήρη ελευ
θερίαν είς τήν διάθεσιν τοϋ προϋπολογισμοϋ των, άποστελλο- 
μένου άποκλειστικώς καί μόνον πρός γνώσιν είς τό ‘Υπουργέι
όν Παιδείας. 'Ελευθερία έπίσης παρατηρεΈται καί είς τό στά- 
διον τής έκτελέσεως τών δαπανών καθ'δσον με-χρις ώρισμένου 
ποσοϋ δι*δ δέν άπαιτειται διεξαγωγή διαγωνισμοϋ, προβαίνουν 
οί ά,ρμόδιοι είς προμηθείας Λνευ ίδιαιτέρας τινός έγκρίσεως 
τοϋ Διοικητικού Συμβουλίου τών Α.Ε.Ι.

Τών κρατικών έπιχορηγήσεων έξαιροϋνται τά έλεύθερα 
Πανεπιστήμια, τά όποια Αντιμετωπίζουν δλας τάς δαπάνας των 
δι ίδίων πόρων καί ώς έκ τούτου έχουν ιδίαν οίκονομικήν κα- 
τάστασιν, ή όποία συνεπάγεται καί ίδιόρρυθμον διοίκησιν, 
έν συγκρίσει πρός τά Δημόσια Πανεπιστήμια.
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