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Περίληψη 
Η εργασία αυτή αναλύει σε ιδεολογικό, πολιτικό, θεσµικό και πρακτικό επίπεδο τη συµβολή του 
∆ηµοκρατικού Πανεπιστηµίου στην Περιφερειακή Ανάπτυξη και Αποκέντρωση. 
Οι διαρθρωτικές αλλαγές που κατοχύρωσε ο Νόµος 1268/82 και καταξιώνουν καθηµερινά στην 
πράξη µε την ισότιµη συµµετοχή τη δηµιουργική συνεργασία και την πολλή δουλειά τους, δάσκαλοι 
και φοιτητές στα Πανεπιστήµιά µας, παρουσιάζονται συστηµατικά και αξιολογούνται και τέλος η 
ειδικότερη συµβολή στη διαµόρφωση των προϋποθέσεων ποιοτικής και µετρητικής υποδοµής 
µελετών Περιφερειακής Ανάπτυξης του Τοµέα Κτηµατολογίου, Φωτογραµµετρίας και 
Χαρτογραφίας του Τµήµατος Αγρονόµων Τοπογράφων Μηχανικών του Α.Π.Θ., τεκµηριώνεται, µε 
βάση τα ερευνητικά αντικείµενα, τις διπλωµατικές εργασίες και τα φοιτητικά θέµατα που 
εκπονήθηκαν και εκπονούνται τα τελευταία χρόνια. 
 
1. Εισαγωγή. Βασικές επισηµάνσεις σε ιδεολογικό κι επιστηµονικό επίπεδο(1) 

 
Η περιφερειακή ανάπτυξη και η αποκέντρωση συναρτώνται αντικειµενικά, αξιόπιστα κι 
αµφιµονοσήµαντα, µ' ένα και µόνο συγκεκριµένο µοντέλο Ανάπτυξης και συγκεκριµένα µε το 
µοντέλο εκείνο, που αναγορεύει τον πολίτη, τον κάθε εργαζόµενο και δηµιουργό, ενεργό 
πρωταγωνιστή των κοινωνικών εξελίξεων, µέσα από διαδικασίες, θεσµούς και πρωτοβουλίες, 
συµµετοχής, κοινωνικοποίησης κι αυτοδιαχείρισης, στα πλαίσια του ∆ηµοκρατικού 
Προγραµµατισµού, ολόπλευρης κι ολοκληρωµένης αξιοποίησης των Φυσικών κι Ανθρώπινων 
∆ιαθεσίµων της πατρίδας µας σ' εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. 
Το µοντέλο αυτό προϋποθέτει συγκεκριµένες επιλογές σε ιδεολογικό και πολιτικό επίπεδο και 
συνεπάγεται συγκεκριµένες ρυθµίσεις και δοµικές αλλαγές σε θεσµούς, διαδικασίες, συµπεριφορές 
και πρακτικές. 
Κυρίαρχη επιλογή του είναι: η επιδίωξη και η κατοχύρωση µιας εθνικά ανεξάρτητης πορείας για 
αυτοδύναµη και σύµµετρη οικονοµική, κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη, µε κέντρο τον 
άνθρωπο και την ευτυχία του κι εργαλείο την απελευθέρωση των δηµιουργικών του ικανοτήτων, 
των δεξιοτήτων και των ταλέντων του και τη συλλογική του δραστηριότητα και πρωτοβουλία. 
Μια τέτοια επιλογή είναι αντικειµενικά, ριζικά αντίθετη µε µονοδιάστατες και µονόδροµες 
γραφειοκρατικές κεντρικές αποφάσεις για ποσοτικές "αναπτυξιακές" µεγεθύνσεις, που αγνοούν 
συνειδητά τις υφιστάµενες συνθήκες "ποιότητες" και δυνατότητες της φυσικής και 
κοινωνικοοικονοµικής πραγµατικότητας σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο κι από τη φύση της, 
εκφράζεται και στηρίζεται από κοινωνικές δυνάµεις που δεν θέλουν και δεν µπορούν να 
διαχειριστούν την κρίση του καπιταλισµού, όπως αυτή ιδιαίτερα στρεβλά σηµαδεύει, στις 
συγκεκριµένες συνθήκες, την εξέλιξη του κοινωνικού σχηµατισµού στη χώρα µας. 
Μπορεί λοιπόν -υποστηρίζω- να υπάρξει Περιφερειακή Ανάπτυξη κι Αποκέντρωση, µόνον όταν το 
δηµοκρατικό κέντρο σχεδιάζει θεσµούς κοινωνικού µετασχηµατισµού κι αναπτυξιακά προγράµµατα 
και συντονίζει επιτελικά την αποκεντρωµένη υλοποίηση, εφαρµογή και λειτουργία τους, αφού όµως 
έχει προηγηθεί και εξασφαλιστεί στη δυναµική της η αξιόπιστη, ακριβής κι ολοκληρωµένη έρευνα, 
απογραφή, αξιολόγηση και συστηµατική παρακολούθηση των φυσικών και ανθρώπινων 
δυνατοτήτων της κάθε περιφέρειας, των "δυνάµει" αλληλεπιδράσεών τους, αλλά και των τάσεων 
µεταβολής τους δια µέσου του χρόνου, µε πρωταγωνιστή πάντα τη συµµετοχή των επιστηµόνων, 
των εργαζοµένων και των τοπικών κοινωνικών φορέων σ' όλες τις φάσεις της σχετικής "δράσης" και 
"ανάδρασης". 
Η δηµιουργία µιας τέτοιας, θεµελιακού χαρακτήρα, υποδοµής, συνεπάγεται σ' επιστηµονικό και 
αναπτυξιακό επίπεδο διεπιστηµονικές και πολυεπιστηµονικές, αναλυτικές, µεθοδολογικές και 
πρακτικές προσεγγίσεις, κι αυτές µε τη σειρά τους προϋποθέτουν αντίστοιχες µεθοδολογίες και 

                                                 
∗  Στο κείµενο αυτό βασίσθηκε η ανακοίνωση στο Συνέδριο του Τ.Ε.Ε. µε θέµα «Περιφερειακή Ανάπτυξη – 

Αποκέντρωση», το οποίο έγινε στο Τ.Ε.Ε., Τµήµα Κεντρικής Μακεδονίας στη Θεσσαλονίκη το 1984. 
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πρακτικές στην εκπαιδευτική κι ερευνητική διαδικασία, σ' ολόκληρο το σύστηµα παιδείας και 
ειδικότερα στην Πανεπιστηµιακή Παιδεία. 
Ο ∆ηµοκρατικός Προγραµµατισµός λοιπόν δεν είναι µια διαδικασία "οροφής" σ' εθνικό επίπεδο, 
που συναρθρώνει µηχανιστικά σε αναπτυξιακό σχέδιο, τοπικούς "καηµούς" κι αιτήµατα, (έστω κι 
αν αυτά εκφράζονται και µέσα από θεσµούς συµµετοχής), αλλά µια βασική ιδεολογική επιλογή που 
διατρέχει κι επιδρά διαλεχτικά σ' όλους τους θεσµούς που µε τη σειρά τους στηρίζουν, 
συµπληρώνουν, καταλυτικά επηρεάζουν, ή συστατικά ολοκληρώνουν την αντικειµενικά ζωντανή 
και συνεχώς εξελισσόµενη αναπτυξιακή διαδικασία. 
Έτσι, ο ∆ηµοκρατικός Προγραµµατισµός για να εξελιχθεί σε ουσιαστικό κι αποτελεσµατικό 
εργαλείο ανάπτυξης συνεπάγεται σχολεία, που αναπτύσσουν την προσωπικότητα, τη 
δηµιουργικότητα, την κριτική ικανότητα και τις συλλογικές πρωτοβουλίες, µέσα απ' την ισότιµη 
οριζόντια δηµοκρατική συµµετοχική λειτουργία κι αλληλεπίδραση δασκάλων και µαθητών, στη 
διαλεχτική διαδικασία µάθησης κι έρευνας, σε σταθερή πάντα σύνδεση µε τα προβλήµατα και τις 
ανάγκες της κοινότητας και τις απαιτήσεις µιας σύµµετρης, και γι' αυτό απαραίτητα περιφερειακά 
αποκεντρωµένης ανάπτυξης. 
Και για να υπάρξουν τέτοια σχολεία, απαιτείται: 
• και διαρθρωτική αλλαγή στις δοµές και λειτουργίες της παιδείας µας σ' όλα της τα επίπεδα, 
• και ριζική αλλαγή στα προγράµµατα και περιεχόµενα σπουδών, αλλά  
• και συµπληρωµατικές κι εναλλακτικές εκπαιδευτικές κι ερευνητικές πρωτοβουλίες, που θα 

ολοκληρώνουν µιαν άλλη σχέση: δασκάλου - µαθητή - φυσικού και κοινωνικού 
περιβάλλοντος. 

Στην κατεύθυνση αυτή έχουν ήδη δροµολογηθεί, θεσµοθετηθεί και υλοποιούνται µε συνέπεια 
ριζοσπαστικές δοµικές αλλαγές, µε πρώτη κι ουσιαστικότερη τη δοµική αλλαγή στην Ανώτατη 
Παιδεία µε την ψήφιση κι εφαρµογή του Ν.1268/82 για τη ∆οµή και Λειτουργία των Ανωτάτων 
Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων. 
 
2.  Ο Νόµος 1268/82 θεµέλιο για την Περιφερειακή Ανάπτυξη και την 

Αποκέντρωση
(2),(4),(5) 

 
Καθιερώνοντας και κατοχυρώνοντας ο Νόµος 1268/82 την υπεύθυνη και ισότιµη συµµετοχή όλων 
των φορέων της Πανεπιστηµιακής Κοινότητας (και ιδιαίτερα των κύριων υποκείµενων της 
εκπαιδευτικής κι ερευνητικής διαδικασίας: των φοιτητών), σ' όλες τις ευθύνες που συνεπάγεται η 
πλήρης αυτοδιοίκηση των Α.Ε.Ι., αλλά και στην αντιµετώπιση όλων των προβληµάτων που 
ανακύπτουν στην Πανεπιστηµιακή ζωή και δουλειά, ανοίγει το δρόµο για την πρώτη πειραµατική 
εµπειρία κοινωνικοποίησης κι αυτοδιαχείρισης, µε τους φοιτητές (κι αυριανούς δασκάλους, 
µηχανικούς κι άλλους επιστήµονες) πρωταγωνιστές των εξελίξεων και πρωτοπόρους στη σύνδεση 
του Πανεπιστηµίου µε την Κοινότητα και τις αναπτυξιακές ανάγκες της πατρίδας µας. 
Με τον Ν.1268/82, οι φοιτητές και οι νέοι δάσκαλοι, από παθητικοί θεατές και δέκτες / ή "βοηθοί 
εκποµπής" αντίστοιχα της θείας γνώσης των αυθεντιών της (τέως) "έδρας", κι από στείροι ή και 
τεκµηριωµένοι αρνητές της παλιάς φεουδαρχικής δοµής των Πανεπιστηµίων µας, µπορούν πλέον, 
εφόσον το θέλουν, κι είναι, όσο χρειάζεται γι' αυτό ώριµοι και υπεύθυνοι, να µετατραπούν σε 
ενεργούς συµµέτοχους (στα πλαίσια µιας νέας, µε αρχές, συµµαχίας και µε τους παλιότερους 
δασκάλους), στο χτίσιµο ενός καινούργιου δηµοκρατικού Πανεπιστηµίου - κύτταρου ουσιαστικής 
δουλειάς ανάπτυξης της έρευνας και της διδασκαλίας και θεµέλιου της κοινωνικής προκοπής. 
Αλλά ας δούµε συστηµατικά τις πρακτικές δυνατότητες, που αξιοποιούν στα πλαίσια του Νόµου 
1268/82 για τη δοµή και λειτουργία των ΑΕΙ, οι φορείς της Πανεπιστηµιακής Κοινότητας για να 
συµβάλουν στην Αποκέντρωση και της Περιφερειακή Ανάπτυξη, µια που σύµφωνα µε το Άρθρο 1, 
Αποστολή των ΑΕΙ είναι …. "2ιιι Να συµβάλουν στην αντιµετώπιση των κοινωνικών, πολιτιστικών 
και αναπτυξιακών αναγκών του τόπου". 
 
2.1  Εθνικό Συµβούλιο Ανώτατης Παιδείας 
Με την ισότιµη συµµετοχή όλων των Πρυτάνεων των ΑΕΙ της χώρας και πέντε εκπροσώπων της 
ΕΦΕΕ, εκπροσώπων όλων των κοµµάτων της Βουλής, εκπροσώπων των αρµόδιων Υπουργείων και 
των επιστηµονικών, παραγωγικών και κοινωνικών φορέων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, στο 
σηµαντικότατο αυτό (και περιφερειακά αποκεντρωµένο σύµφωνα µε τον κανονισµό λειτουργίας 
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του), όργανο άσκησης κοινωνικού ελέγχου, στο ΕΣΑΠ, διαµορφώνονται οι προϋποθέσεις για τη 
δηµιουργική αλληλεπίδραση όλων των κοινωνικών συνιστωσών της ανάπτυξης, µέσα απ' τη 
συλλογική προσέγγιση κι επεξεργασία προτάσεων, για τα θέµατα της Ανώτατης Εκπαίδευσης, για 
τα οποία εισηγείται στην Κυβέρνηση, και τα οποία επηρεάζουν αντικειµενικά, άµεσα κι έµµεσα την 
Αποκέντρωση και την Περιφερειακή Ανάπτυξη. 
Ειδικότερα το Άρθρο 5 για το Εθνικό Συµβούλιο Ανώτατης Παιδείας καθορίζει: 
"2  Το ΕΣΑΠ αποτελείται ……… 

Από έναν εκπρόσωπο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης από όλες τις Περιφέρειες της Χώρας όπου 
εδρεύει ΑΕΙ ή είναι εγκατεστηµένη Σχολή ή Τµήµα, ο οποίος ορίζεται από την ΚΕ∆ΚΕ". 

Το ΕΣΑΠ "1. Εισηγείται στην Κυβέρνηση θέµατα Ανώτατης Εκπαίδευσης κι ιδίως: 
i) Για την ίδρυση, κατάργηση, συγχώνευση, καθώς και την οργάνωση και λειτουργία ΑΕΙ, 

Σχολών και Τµηµάτων. 
ii)  Για τον επαγγελµατικό προσανατολισµό και την αξιοποίηση του επιστηµονικού δυναµικού 

της χώρας. Στα πλαίσια αυτά εισηγείται και σχετικά µε τον αριθµό εισακτέων. 
iii)  Για την κατανοµή των πιστώσεων και την ίδρυση θέσεων προσωπικού κάθε κατηγορίας στα 

ΑΕΙ. 
iv) Για τον καθορισµό των βασικών κατευθύνσεων της πανεπιστηµιακής έρευνας σύµφωνα µε το 

αναπτυξιακό πρόγραµµα της Κυβέρνησης τόσο σ' εθνικό, όσο και σε περιφερειακό επίπεδο 
κ.λ.π.". 

Είναι αυτονόητο, ότι η ίδρυση νέων ΑΕΙ, ο σωστός επαγγελµατικός προσανατολισµός και η 
αξιοποίηση του επιστηµονικού δυναµικού της χώρας, η ορθολογική κατανοµή των πιστώσεων, κι ο 
καθορισµός των βασικών κατευθύνσεων της πανεπιστηµιακής έρευνας, δεν µπορεί παρά να 
θεµελιώνεται µε την αξιοποίηση της σωρευµένης επιστηµονικής και κοινωνικής πείρας των φορέων 
- µελών του ΕΣΑΠ, στα αξιόπιστα κι ολοκληρωµένα στοιχεία της πραγµατικότητας και των 
αναγκών του τόπου µας σ' εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, στη διαµόρφωση των οποίων µπορούν 
να συµβάλουν ουσιαστικά, τόσο τα Πανεπιστήµια µε την ανάπτυξη µεθόδων και τεχνικών έρευνας, 
όσο και οι δηµόσιες-αποκεντρωµένες υπηρεσίες, µε τις σχετικές λειτουργίες τους. 
Τα παραπάνω τεκµηριώνονται πιο συγκεκριµένα, για την περίπτωση ίδρυσης κ.λ.π. ΑΕΙ, Σχολών ή 
Τµηµάτων µε το  
Άρθρο 6, Γενικές ∆ιατάξεις (∆ιάρθρωση ΑΕΙ) του Ν.1268/82. 
"6.  Με Π.∆. που εκδίδεται µε πρόταση του Υπουργικού Συµβουλίου ύστερα από γνώµη του 

ΕΣΑΠ και των Συγκλήτων των οικείων ΑΕΙ µπορεί να ιδρύονται, να συγχωνεύονται, ή να 
κατατέµνονται ΑΕΙ, Σχολές ή Τµήµατα: 

ι) Όταν είναι αναγκαίο για την εξυπηρέτηση συγκεκριµένων κοινωνικών αναγκών για την 
περιφερειακή ανάπτυξη ή αποκέντρωση της Ανώτατης Παιδείας, ή για την καλλιέργεια νέων 
επιστηµονικών και τεχνικών πεδίων ή πεδίων διεπιστηµονικού χαρακτήρα που κρίνονται 
απαραίτητα για την οικονοµικοκοινωνική ανάπτυξη της χώρας και δεν καλύπτονται µε 
επάρκεια από τα ΑΕΙ, Σχολές ή Τµήµατα που λειτουργούν ……". 

 
2.2 Η συµβολή των Πανεπιστηµιακών ∆ασκάλων και των Φοιτητών στην Αποκέντρωση 

και την Περιφερειακή Ανάπτυξη 
Για πρώτη φορά, µετά από τον επαναστατικό για την εποχή του σε επίπεδο προθέσεων κοινωνικής 
συµβολής του Πανεπιστηµίου, Νόµο, για την ίδρυση του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, ο 
Νόµος 1268/82, απαγορεύοντας την εξωπανεπιστηµιακή επαγγελµατική απασχόληση των µελών 
του ∆ιδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (που τόσα δεινά επισώρευσε στο Πανεπιστήµιο και στον 
τόπο µας µε την χυδαία εµπορευµατοποίηση κι εξαργύρωση του τίτλου του Καθηγητή), καθορίζει 
ταυτόχρονα ως κοινωνική τους υποχρέωση, την παροχή υπηρεσιών στο κοινωνικό σύνολο 
(∆ηµόσιο, ΟΤΑ, Γεωργικούς Συνεταιρισµούς) και ρυθµίζει µέσα απ' τα άρθρα 13 και 17, που 
διατάξεις τους ακολουθούν, τους σχετικούς όρους. 
 
Άρθρο 13, ∆ιδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό 
"3.  Τα µέλη του ∆ΕΠ έχουν επίσης ως έργο την έρευνα, τη συµµετοχή στη διοίκηση των ΑΕΙ και 

την παροχή υπηρεσιών στο κοινωνικό σύνολο συναφών προς την ειδικότητά τους και τη θέση 
τους …" 

"8.  Τα µέλη του ∆ΕΠ µπορούν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους στο ∆ηµόσιο, στους Φορείς της 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης και του δηµόσιου τοµέα και στους Γεωργικούς Συνεταιρισµούς …" 
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Άρθρο 17, Λοιπές υποχρεώσεις και δικαιώµατα 
"4α.  Σε µέλος του ∆ΕΠ που καλείται από το ∆ηµόσιο, την Τοπική Αυτοδιοίκηση και τα Νοµικά 

Πρόσωπα ∆ηµοσίου Τοµέα, να προσφέρει τις υπηρεσίες του µε πλήρη απασχόληση, 
χορηγείται µε απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων άδεια απουσίας 
από τα διδακτικά και ερευνητικά του καθήκοντα. 

β. Είναι επίσης δυνατή η χορήγηση µε απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και 
Θρησκευµάτων άδειας σε µέλος του ∆ΕΠ για µερική παροχή παρόµοιων υπηρεσιών ή για 
εκπλήρωση υποχρεώσεων ως αιρετού µέλους διοίκησης αναγνωρισµένου επιστηµονικού 
φορέα για ορισµένο αριθµό ηµερών κατά εβδοµάδα που δεν µπορούν να υπερβαίνουν τις 
τρεις". 

Είναι φανερό, ότι µε την ίδρυση των Πανεπιστηµίων Αιγαίου, Ιόνιου και Θεσσαλίας και του 
Αττικού Πανεπιστηµίου (για τα οποία ήδη το ΕΣΑΠ έχει υποβάλλει στην Κυβέρνηση σχέδια 
Προεδρικών ∆ιαταγµάτων) καλύπτονται όλες οι περιφέρειες της χώρας µε ΑΕΙ, Πανεπιστηµιακές 
Σχολές και Τµήµατα, και υπάρχει πλέον ένα αξιόλογο δυναµικό δασκάλων και φοιτητών, που αν όχι 
βέλτιστα, ή ικανοποιητικά σε πολλές περιπτώσεις, (µια που στο παρελθόν τα Πανεπιστήµια 
ιδρυόταν χωρίς σχεδιασµό και συνεκτίµηση των παραγωγικών αναγκών και δεδοµένων της 
περιφέρειας), µπορούν πάντως σε µεγάλο ή µικρότερο βαθµό, να συνεισφέρουν µε την 
επιστηµονοτεχνική συµβολή τους στην ουσιαστικοποίηση της αποκέντρωσης και της 
Περιφερειακής Ανάπτυξης. 
Οι φοιτητές τώρα, πέρα απ' τη δυνατότητα εκπόνησης στο πεδίο σπουδών τους ερευνητικών 
θεµάτων, διπλωµατικών κι άλλων φοιτητικών εργασιών, δεµένων µε τις συγκεκριµένες 
αναπτυξιακές ανάγκες της περιφέρειας (σηµείο που θα ειδικολογήσουµε στο τρίτο µέρος της 
εισήγησης), µε το άρθρο 24 του Ν. 1268/82, µπορούν να υποκαταστήσουν µέρος των κατ' επιλογή 
υποχρεωτικών µαθηµάτων των δύο τελευταίων εξαµήνων τους, µε ισότιµα προγράµµατα 
εφαρµογών, σε συγκεκριµένους τοµείς της παραγωγής, στην περιφέρεια του Πανεπιστηµίου. 
Κι αυτή η διαλεχτική σύνδεση θεωρίας και πράξης στις συγκεκριµένες συνθήκες της περιφέρειας, 
δένει ουσιαστικά το φοιτητή και µελλοντικό επιστήµονα µε την αναπτυξιακή διαδικασία και τις 
απαιτήσεις της. 
Ειδικότερα η σχετική διάταξη ορίζει: 
 
Άρθρο 24, Πρόγραµµα Σπουδών 
"9.  Η Γ.Σ. Τµήµατος µπορεί να αντικαταστήσει µέρος των κατ' επιλογήν υποχρεωτικών 

µαθηµάτων των τελευταίων δύο εξαµήνων πριν από το πτυχίο µε ισότιµα προγράµµατα 
εφαρµογών στο γνωστικό πεδίο του Τµήµατος σε σύνδεση µε την παραγωγική διαδικασία τα 
οποία µπορούν να επιλέγουν οι φοιτητές στη θέση των µαθηµάτων αυτών. Με απόφαση του 
Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων δηµοσιευόµενη στην Εφηµερίδα της 
Κυβερνήσεως ύστερα από γνώµη του ΕΣΑΠ και των Τµηµάτων και των Τµηµάτων, 
καθορίζονται οι λεπτοµέρειες της οργάνωσης των προγραµµάτων αυτών, οι όροι 
απασχόλησης των φοιτητών και της ενδεχόµενης αµοιβής τους, καθώς και οι µορφές 
συνεργασίας στα πλαίσια των προγραµµάτων αυτών µε τους φορείς που µετέχουν στο ΕΣΠ." 

 
Τέλος µε το Άρθρο 29 για τη Φοιτητική Μέριµνα, 
σε συνάρτηση και µε το Άρθρο 49 του 1404/83 (Φοιτητικές Λέσχες), που συµπληρώνει το 
Ν.1268/82, διαµορφώνονται οι προϋποθέσεις για την ευρύτερη πολιτική συµβολή του 
Πανεπιστηµίου στην Περιφέρεια µε τη δηµιουργική πολιτιστική αλληλεπίδραση των φοιτητών µε 
τον ευρύτερο κοινωνικό τους χώρο, που γονιµοποιεί, διευρύνει κι ολοκληρώνει την Αποκέντρωση 
και την Περιφερειακή Ανάπτυξη. 
 
2.3 Η δυναµική συµβολή της Πανεπιστηµιακής Κοινότητας στην Αποκέντρωση και την 

Περιφερειακή Ανάπτυξη 
Ένας Νόµος, ο οσοδήποτε πρωτοποριακός και ριζοσπαστικός για θέµατα παιδείας, που αναγορεύει 
τη συµµετοχή, την αποκέντρωση, την κοινωνικοποίηση κι αυτοδιαχείριση σε θεµελιακά στοιχεία 
ανάπτυξης της έρευνας και της διδασκαλίας, αλλά και της συµβολής του Πανεπιστηµίου στη 
σύµµετρη ανάπτυξη του τόπου µας, κινδυνεύει να παραµείνει ένα θεωρητικό πλαίσιο κενό 
περιεχοµένου, αν οι ζωντανοί φορείς της πανεπιστηµιακής κοινότητας δεν αρθρώσουν και δεν 
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αναπτύξουν ένα γερό πανεπιστηµιακό κίνηµα που ν' αξιοποιεί δηµιουργικά µέσα κι έξω απ' το 
Πανεπιστήµιο τις δυνατότητες και τους δρόµους που ανοίγει ο Νόµος αυτός. 
Στην κατεύθυνση αυτή, τα άρθρα 3 κι 7 παραδείγµατος χάριν, µε τις διατάξεις τους που 
ακολουθούν, αποτελούν µια πρόκληση για τους φορείς της Πανεπιστηµιακής κοινότητας, για να 
διατυπώσουν, να διασφαλίσουν, να διευρύνουν και να κατοχυρώσουν στο πνεύµα και το γράµµα 
του Νόµου 1268/82, αλλά και να µεταφράσουν σε πράξη βασικές δυνατότητες συµβολής στην 
Αποκέντρωση και Περιφερειακή Ανάπτυξη: 
 
Άρθρο 3 Γενικές ∆ιατάξεις (Αυτοδιοίκηση των ΑΕΙ) 
"7.  Τα ΑΕΙ επιχορηγούνται από το κράτος για την εκπλήρωση της αποστολής τους. Τα ΑΕΙ 

έχουν την ευθύνη της διαχείρισης των πόρων που προέρχονται τόσο από την κρατική 
επιχορήγηση όσο κι απ' την περιουσία τους. Με Π.∆. µετά από σύµφωνη γνώµη της 
Συγκλήτου και γνώµη του Εθνικού Συµβουλίου Ανώτατης Παιδείας (ΕΣΑΠ) είναι δυνατή η 
ίδρυση ειδικού Νοµικού Προσώπου ∆ηµοσίου ή Ιδιωτικού ∆ικαίου για την αξιοποίηση και 
διαχείριση της περιουσίας του ΑΕΙ". 

 
Άρθρο 7 Εργαστήρια Κλινικές και Βιβλιοθήκες 
"6.  Με Π.∆. καθορίζονται οι προϋποθέσεις παροχής υπηρεσιών από τα Πανεπιστηµιακά 

εργαστήρια σε ιδιώτες και κάθε µορφής Οργανισµούς ύστερα από γνώµη των ΑΕΙ". 
Η σύµφωνη γνώµη της Συγκλήτου του Άρθρου 7 (παρ. 3) του Ν.1268/82 που απαιτείται για την 
ίδρυση και λειτουργία του ΝΠ∆ ή Ι∆ για την αξιοποίηση και διαχείριση της περιουσίας κάθε ΑΕΙ, 
αλλά κι η γνώµη των ΑΕΙ για την "ποιότητα" των προϋποθέσεων παροχής υπηρεσιών από 
Πανεπιστηµιακά εργαστήρια σε ιδιώτες κ.λ.π., αποτελούν κριτές της υπευθυνότητας, της 
ωριµότητας και της αποδοτικότητας των φορέων του νέου δηµοκρατικού Πανεπιστηµίου, στην 
πορεία πλήρους κι ουσιαστικής του αυτοδιοίκησης που κατοχυρώνει ο Ν. 1268/82. 
Και για µας τους παλιότερους που βρεθήκαµε µαζί στο Κίνηµα του 114, αλλά και για όλους τους 
νεώτερους δασκάλους και φοιτητές, υπάρχει ένα καινούργιο 114: παράγραφος 4α του άρθρου 48 
του Ν.1404/83 (θέµατα Συλλογικών Οργάνων Σπουδών και Προσωπικού ΑΕΙ) που ολοκληρώνει 
τον Ν.1268/82 και το θεσµικό πλαίσιο ΑΥΤΟ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ των Α.Ε.Ι. 

"Στο εδάφιο γ΄ της παραγράφου Ι του Άρθρου 11 (Όργανα ΑΕΙ) του Ν.1268/82 προστίθεται 
(στις αρµοδιότητες της Συγκλήτου) περίπτωση χ η οποία έχει ως εξής: 

Χ. (Η Σύγκλητος) αποφασίζει για κάθε θέµα που αναφέρεται στην Οργάνωση και 
Λειτουργία του οικείου ΑΕΙ, στη διεξαγωγή και βελτίωση του διδακτικού, 
ερευνητικού, εκπαιδευτικού και επιµορφωτικού έργου του Ιδρύµατος, στην ανάληψη 
πρωτοβουλιών σύνδεσης του ΑΕΙ µε την κοινότητα και συµβολής του στην 
Περιφερειακή Ανάπτυξη, καθώς και στην επίλυση όλων των προβληµάτων - µετά από 
γνώµη των αρµοδίων συλλογικών οργάνων όπου απαιτείται - τα οποία ανακύπτουν 
τόσο κατά την εφαρµογή των διατάξεων της κείµενης νοµοθεσίας όσο και κατά την 
πορεία και εξέλιξη της πανεπιστηµιακής ζωής". 

 
Η "τήρηση" λοιπόν του Ν. 1268/82, αλλά και της σταθερής επιταγής του, για σύνδεση του 
∆ηµοκρατικού Πανεπιστηµίου µε την Κοινότητα και για συµβολή του στην Περιφερειακή 
Ανάπτυξη, επαφίεται στον πατριωτισµό, τη θέληση, την υπευθυνότητα, τη δηµιουργική συνεργασία 
και τη φαντασία, δασκάλων και φοιτητών και των ζωντανών κινηµάτων τους, που είναι και το 
ζητούµενο, για να γίνει η θεωρία πράξη. 
 
3.  Η συµβολή του Τοµέα Κτηµατολογίου Φωτογραµµετρίας και Χαρτογραφίας του 

Τ.Α.Τ.Μ. του Α.Π.Θ. στην Αποκέντρωση και την Περιφερειακή Ανάπτυξη 
 
Ο Τοµέας του Κτηµατολογίου Φωτογραµµετρίας και Χαρτογραφίας αποτελεί στα πλαίσια του 
Ν.1268/82 την εκπαιδευτική -ερευνητική µονάδα του Τµήµατος Αγρονόµων Τοπογράφων 
Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ., που πραγµατεύεται το ευρύτερο γνωστικό πεδίο: 
• του Κτηµατολογίου, 
• της Πολιτικής Γης, 
• της Γεωγραφίας, 
• της Περιφερειακής Ανάπτυξης, 



 6 

• της Παρακολούθησης και Προστασία του Περιβάλλοντος, 
• των Χρήσεων και Αξιών Γης, 
• των ∆ιερευνήσεων κι Απογραφών των Φυσικών ∆ιαθεσίµων, 
• των Ολοκληρωµένων Αποδόσεων, 
• της Φωτογραµµετρίας, 
• της Φωτοερµηνείας και Τηλεπισκόπησης και 
• της Χαρτογραφίας 
Ο Τοµέας Κ.Φ.Χ.: 
• διδάσκει τις βασικές αρχές, µεθόδους και τεχνικές των σχετικών µαθηµάτων, 
• ασκεί τους φοιτητές µε ατοµικά και συλλογικά θέµατα, διπλωµατικές και προαιρετικές 

ερευνητικές εργασίες σε συνεργασία µε τα µέλη του διδακτικού προσωπικού του, 
• κι ερευνά βασικά, αλλά κι εφαρµοσµένα θέµατα που συναρτώνται µε τις συγκεκριµένες σε 

περιφερειακό επίπεδο συνθήκες της φυσικής και κοινωνικοοικονοµικής πραγµατικότητας της 
χώρας µας και τις αναπτυξιακές της ανάγκες. 

Έτσι, ο Τοµέας Κ.Φ.Χ., µε ισότιµη τη συνεργασία δασκάλων και φοιτητών, συµβάλλει 
αποφασιστικά στη διαµόρφωση επιστηµονικά και τεχνικά, της θεωρίας και της πράξης, που είναι 
απαραίτητες, ως υποδοµή του δηµοκρατικού προγραµµατισµού ανάπτυξης και ως προϋπόθεση για 
την ολόπλευρη αξιοποίηση των φυσικών κι ανθρώπινων διαθεσίµων του τόπου µας. 
 
Στις ερευνητικές του κατευθύνσεις εντάσσονται: 
Α: Η ανάπτυξη µεθόδων για: 
Α(α) τον σχεδιασµό της δοµής του βέλτιστου για τα ελληνικά δεδοµένα Εθνικού Συστήµατος 

Κτηµατολογικών Πληροφοριών Γης (ΕΣΚΠΓ), 
Α(β) τον σχεδιασµό της βέλτιστης δυνατής αποκεντρωµένης λειτουργίας του ΕΣΚΠΓ (σε 

νοµαρχιακό ή ∆ηµοτικό/Κοινοτικό επίπεδο), 
Α(γ) την πειραµατική σύνταξη του Εθνικού Κτηµατολογίου σε συγκεκριµένη περιοχή του 

Ελλαδικού Χώρου, που να συγκεντρώνει τα συνήθη χαρακτηριστικά της φυσικής και 
κοινωνικοοικονοµικής της πραγµατικότητας, 

Α(δ) την αξιοποίηση της συµβολής του Εθνικού Κτηµατολογίου στην Περιφερειακή Ανάπτυξη και 
Α(ε) τον σχεδιασµό ενός µοντέλου Ολοκληρωµένου Αναδασµού Γης ως εργαλείου Περιφερειακής 

Ανάπτυξης. 
(Τα Α(α), (β), (γ), (δ), (ε)), αποτελούν ερευνητικά αντικείµενα, υπό εξέλιξη διδακτορικών 
διατριβών συνεργατών και µελών του διδακτικού προσωπικού του Τ. ΚΦΧ/ΑΠΘ). 

 
Β: Η διερεύνηση των πολυδιάστατων βασικών προβληµάτων Γης στην Ελλάδα όπως: 
Β(α)  Η αγορά ελληνικής Γης από ξένους, (∆.Ρόκος / υπό έκδοση). 
Β(β) Η κτηµατολογική απογραφή κι αξιολόγηση της εκκλησιαστικής, µοναστηριακής, δηµόσιας, 

δηµοτικής και µεγάλης ιδιωτικής ακίνητης ιδιοκτησίας στην Ελλάδα, (∆.Ρόκος / σε εξέλιξη). 
Β(γ) Η διαµόρφωση Τεχνικών Προδιαγραφών για το Εθνικό Κτηµατολόγιο της Ελλάδας 

(∆ιπλωµατική Εργασία / σε εξέλιξη). 
Β(δ) Η επεξεργασία προτάσεων µέτρων πολιτικής γης µε στόχο την ελαχιστοποίηση των 

προβληµάτων που συνεπάγεται η συγκεκριµένη έγγεια διάρθρωση (πολυτεµαχισµός-
διασπορά αγροτεµαχίων, οικοπεδοποίηση και κερδοσκοπία, άναρχη αλλαγή χρήσεων γης 
κ.λ.π.) (ερευνητικό αντικείµενο σε εξέλιξη). 

Β(ε) Η διατύπωση αρχών, στόχων και µέτρων για την προστασία και διαχείριση των ελληνικών 
ακτών (συλλογικό ερευνητικό αντικείµενο που ανατέθηκε απ' το (τέως) Υπουργείο 
Συντονισµού, απ. Π.Ρ. 1847/20-5-82 και παραδόθηκε τον Αύγουστο του '82) 

Β(στ) Η διαµόρφωση της µεθοδολογικής υποδοµής συγκρότησης Τράπεζας Κτηµατολογικών 
Πληροφοριών Γης για την προστασία και διαχείριση των ελληνικών ακτών (συλλογικό 
ερευνητικό αντικείµενο που ανατέθηκε απ' το (τέως) Υπουργείο Συντονισµού και 
παραδόθηκε το 1982). 

 
Στα πλαίσια των διπλωµατικών και λοιπών ερευνητικών φοιτητικών εργασιών, απ' το 1980 ως 
σήµερα, µελετήθηκαν συστηµατικά, ή βρίσκονται σε εξέλιξη, θέµατα που άµεσα ή έµµεσα 
συνεισφέρουν στην υπόθεση της Αποκέντρωσης και της Περιφερειακής Ανάπτυξης. 
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Γιατί, (α) αφορούν, όλα, µε τον ένα ή άλλο τρόπο, την έρευνα φαινοµένων που αναφέρονται 
(µετρητικά και/ή ποιοτικά) στη Μοναδιαία Ιδιοκτησία / Χρήση / Εκµετάλλευση Γης 
(ΜΙΧΕΓ) (6), πάνω στην οποία παίρνονται θετικά ή αρνητικά, κι απ' τους 
ιδιοκτήτες/χρήστες, ή το κράτος, αναπτυξιακές αποφάσεις (παραγωγή, οικοδόµηση, 
αλλαγή χρήσης, αξιοποίηση, υπαγωγή σε οικοδοµικούς/πολεοδοµικούς κανόνες, σε 
ρυθµιστικά σχέδια, επιβολή άλλων µέτρων πολιτικής γης κ.λ.π.). 

 (β) αφορούν, όλα, προβλήµατα ή συνθήκες που υπάρχουν στον συγκεκριµένο τόπο 
καταγωγής, διαµονής ή προβλεπόµενης µελλοντικής εργασίας των φοιτητών, γεγονός 
που τους εξοικειώνει και τους συνδέει µε τη συγκεκριµένη φυσική και 
κοινωνικοοικονοµική πραγµατικότητα, της συγκεκριµένης περιφέρειας, και γι' αυτό, 
αντικειµενικά τους διευκολύνει στην µελλοντική επιστηµονοτεχνική κι επαγγελµατική 
τους δουλειά (7),  

 (γ) συνδέουν, όλα, διαλεχτικά, την υφιστάµενη κατάσταση των ΜΙΧΕΓ, (τις οποίες πριν 
απ' όλα απογράφουν οι φοιτητές κι επεξεργάζονται, ειδικά ή γενικά, µε την αξιοπιστία, 
ακρίβεια και πληρότητα, που απαιτεί η µεθοδολογία που οι ίδιοι επιλέγουν), µε µια 
µελλοντική, τεκµηριωµένα καλύτερη, στην οποία ο σχετικός µετασχηµατισµός ή 
µεταβολή, την οποία προτείνουν, παράγει ή διαµορφώνει την υποδοµή για βέλτιστο 
αναπτυξιακό αποτέλεσµα, (συλλογικές / κοινές εκµεταλλεύσεις, αλλαγή χρήσεων, 
πολεοδοµική ανάπλαση, αξιοποίηση φυσικών διαθεσίµων, συγκέντρωση/ενοποίηση 
ιδιοκτησιών/χρήσεων γης κ.λ.π.) σε περιφερειακό επίπεδο. 

 (δ) απαιτούν, όλα, συλλογική δουλειά και σταθερή συνεργασία µε τους Οργανισµούς 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τις σχετικές αρµόδιες περιφερειακές υπηρεσίες (Νοµαρχίες, 
∆ιευθύνσεις Γεωργίας, Γραφεία Αναδασµού, κ.λ.π.), γεγονός που συµβάλλει στην 
αξιόπιστη και συστηµατική προσέγγιση κι αλληλεπίδραση του φοιτητή µε τον φυσικό 
και κοινωνικό χώρο της περιφέρειας στην οποία προορίζεται να δραστηριοποιηθεί, ως 
επιστήµονας, εργαζόµενος και πολίτης (στις συγκεκριµένες συνθήκες οργάνωσης και 
διοίκησης του κράτους), αλλά και στην υπεύθυνη ανατροφοδότησή του, µε τα 
συγκεκριµένα προβλήµατα, δεδοµένα και στοιχεία της συγκεκριµένης περιφέρειας (στη 
δυναµική τους µορφή), που πρέπει να απογραφούν να συνεκτιµηθούν και να 
αξιολογηθούν στην πορεία της µελέτης. 

 (ε) συνδέουν, όλα, τη θεωρία µε την πράξη στην κατεύθυνση της ουσιαστικής συµβολής 
τους στην αποκέντρωση και την περιφερειακή ανάπτυξη: 

  από τις µελέτες για την αποκεντρωµένη λειτουργία του θεσµού του Κτηµατολογίου και 
των Συστηµάτων Κτηµατολογικών Πληροφοριών Γης και Περιβάλλοντος (17), (22), (25), 
µέχρι τη µελέτη: 

  (Ι) της έγγειας διάρθρωσης στην Απολλωνία Θεσ/νίκης (9), στους Νοµούς Πρέβεζας (10), 
Καρδίτσας (11), στην Κοινότητα Ορµενίου Έβρου (2), 

  (ΙΙ) της αλλαγής/µεταβολής χρήσεων/αξιών γης στην πόλη (12) και στην περιφέρεια (14) 
Θεσσαλονίκης, στην Αθήνα (16) και σε πολλές περιφέρειες της χώρας µέσα απ' τα 
στοιχεία πράξεων απαλλοτρίωσης (15), 

  (ΙΙΙ) των Φυσικών ∆ιαθεσίµων των Νοµών Ηµαθίας (13), Σερρών (23), και 
  (IV) θεµάτων Υποδοµής Ανάπτυξης και Πολιτικής Γης και Παρακολούθησης 

Περιβάλλοντος (8), (18), (21), (24). 
 
Στο τρίτο µέρος της εισήγησης αυτής, επιχειρήθηκε να τεκµηριωθεί, η µετάφραση της "θεωρίας" 
του Ν.1268/82 για τη συµβολή του ∆ηµοκρατικού Πανεπιστηµίου στην Αποκέντρωση και την 
Περιφερειακή Ανάπτυξη, σε "συγκεκριµένη πράξη", στο συγκεκριµένο πεδίο έρευνας και 
διδασκαλίας του Τοµέα Κτηµατολογίου Φωτογραµµετρίας και Χαρτογραφίας του ΤΑΤΜ του ΑΠΘ. 
Πιστεύουµε, ότι η συζήτηση που θ' ακολουθήσει, θα ενθαρρύνει την παρουσίαση αντίστοιχων 
συγκεκριµένων συµβολών, άλλων συναδέλφων κι εκπροσώπων πανεπιστηµιακών µονάδων, αλλά 
και τη δηµιουργική κριτική των κοινωνικών φορέων που συµµετέχουν στο συνέδριο, κι ελπίζουµε 
να είναι γενικότερα χρήσιµη. 
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