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1. Ιδεολογικές βάσεις και πλαίσιο της αλλαγής στα Πανεπιστήµια στην Ελλάδα 
 
Βασικός άξονας της πολιτικής που ακολουθείται απ' την Κυβέρνηση της Αλλαγής, που πρόκυψε απ' 
τις εκλογές του Οκτωβρίου του 1981, είναι, ότι η Παιδεία είναι κοινωνικό αγαθό και δικαίωµα κάθε 
πολίτη, αλλά και υποχρέωση της Πολιτείας. Κυρίαρχη επιλογή των κοινωνικών δυνάµεων που 
βρίσκονται σήµερα στην εξουσία, είναι ότι η δηµοκρατική Παιδεία πρέπει να συµβάλλει στην 
κατεύθυνση ολόπλευρης αξιοποίησης του ανθρώπινου δυναµικού και των φυσικών πόρων της 
χώρας µας, σε µια διαδικασία εθνικά ανεξάρτητης, σύµµετρης κι αυτοδύναµης οικονοµικής, 
κοινωνικής, τεχνολογικής και πολιτιστικής ανάπτυξης µε δηµοκρατικό προγραµµατισµό, 
συµµετοχή, αποκέντρωση, κοινωνικοποίηση κι αυτοδιαχείριση. 
Γι' αυτό η Παιδεία αντικειµενικά αποτελεί θεµέλιο της Κοινωνικής Αλλαγής. Έτσι το ενδιαφέρον 
της πολιτείας κεντρώθηκε στα νιάτα µας, αλλά και σε κάθε εργαζόµενο που αποτελούν 
αντικειµενικά τους πρωταγωνιστές των κοινωνικών εξελίξεων, µε πρώτο στόχο την εξασφάλιση 
ίσων ευκαιριών προσπέλασης στη µόρφωση, πάντα µε ανοιχτές, αντικειµενικές κι αξιοκρατικές 
διαδικασίες, σε κάθε γωνιά της πατρίδας µας, και οποτεδήποτε θα το επιθυµήσουν, ή θα αισθανθούν 
ώριµοι για περισσότερη, ειδικότερη, ή διαφορετική, θεωρητική ή πρακτική εκπαίδευση, που θα 
ταιριάζει στα ενδιαφέροντα, τα ταλέντα, τις δεξιότητες και τις ιδιαίτερες ανάγκες τους. 
Για πρώτη φορά θεσµικά και πρακτικά στην καθηµερινή ζωή αναγνωρίζονται και κατοχυρώνονται 
στην πατρίδα µας, η κοινωνική σηµασία κι αξία της εργασίας, η ισοτιµία της δουλειάς του µυαλού 
και του χεριού, κι η αναγκαιότητα δηµιουργικής σύνθεσης θεωρίας και πράξης, για να σταµατήσει 
επιτέλους ο αδιέξοδος κι αναγκαστικός µονόδροµος επιδίωξης "ανωτάτων σπουδών" ακόµα κι από 
νέους µας που έχουν άλλα ταλέντα και δεξιότητες, µόνο και µόνο γιατί µέχρι σήµερα οι ιδεολογικοί 
µηχανισµοί της άρχουσας τάξης είχαν καθορίσει την πέρα από κλίσεις κι ανάγκες θεωρητική 
εκπαίδευση, ως τον κυρίαρχο, αναγκαστικό και µόνο "αγωγό" κοινωνικής και ταξικής ανέλιξης. 
Στην κατεύθυνση αυτή αναπτύχθηκε ο Σχολικός Επαγγελµατικός Προσανατολισµός σε τρεις τάξεις 
της Μέσης Εκπαίδευσης και σε ηλικίες κρίσιµων επιλογών, ενώ παράλληλα σχεδιάζονται κι 
υλοποιούνται µέσα απ' τα µέσα µαζικής επικοινωνίας ειδικά προγράµµατα επαγγελµατικού 
προσανατολισµού για γονείς και παιδιά, που δίνουν αξιόπιστη κι ολοκληρωµένη πληροφόρηση, όχι 
µόνο για τις συγκεκριµένες σπουδές κι επαγγέλµατα και τις δεξιότητες που απαιτούν απ' τους νέους 
που θα τα ακολουθήσουν, αλλά το κυριότερο για τις ανάγκες της παραγωγής στα πλαίσια του 
∆ηµοκρατικού Προγραµµατισµού και των κατευθύνσεων του Πενταετούς Προγράµµατος 
Ανάπτυξης, και τις συγκεκριµένες οικονοµικές και επαγγελµατικές συνθήκες (αµοιβές, 
απασχόληση, ανεργία κ.λ.π.) σε κάθε τοµέα. 
Ταυτόχρονα µε την κατάργηση των Πανελληνίων εξετάσεων απ' το Γυµνάσιο στο Λύκειο, µε τον 
επαναπροσανατολισµό και τη σταδιακή βελτίωση κι ανάπτυξη της Τεχνικής Επαγγελµατικής 
Εκπαίδευσης που ολοκληρώθηκε σε πρώτη φάση θεσµικά µέσα στο 1983, και µε την αναγνώριση 
του κοινωνικά ισότιµου ρόλου, της ουσιαστικής, πρακτικής κι εφαρµοσµένης τεχνικής 
επαγγελµατικής κατάρτισης, στην κατάκτηση της τεχνολογικής αυτοδυναµίας της χώρας µας στο 
συγκεκριµένο επίπεδο ανάπτυξής της, διαµορφώνονται οι προϋποθέσεις κι η υλική βάση, για µια 
ιδεολογική επανεκτίµηση των µέχρι πριν δύο χρόνια εξαναγκασµένων τάσεων και συµπεριφορών 
των νέων µας, που όταν δεν µπορούσαν να βρουν µια θέση, σε µια οποιαδήποτε σχολή στον τόπο 
µας, παίρναν σε µεγάλα ποσοστά το µονόδροµο της φοιτητικής προσφυγιάς, σπουδάζοντας σε 
αµφίβολης πολλές φορές ποιότητας σχολές του εξωτερικού και πυκνώνοντας µετά τις τάξεις των 
ανέργων κι αχρείαστων "πτυχιούχων". (το 1981 υπήρχαν 45.000 έλληνες φοιτητές στο εξωτερικό κι 
η σχετική εξαγωγή συναλλάγµατος έφθανε τα 140.000.000$) 
Τα συγκεκριµένα µέτρα που πάρθηκαν στον τοµέα της Παιδείας τα δύο τελευταία χρόνια, 
εναρµονίζονται µεταξύ τους και συγκροτούν µια ενιαία πολιτική δυναµικού κοινωνικού 
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µετασχηµατισµού, η οποία αλληλεπιδρά δηµιουργικά, συµπληρώνει, ολοκληρώνει και γονιµοποιεί 
µακροπρόθεσµα: 
Τα µέτρα για τον εκδηµοκρατισµό, τον εκσυγχρονισµό και την αποκέντρωση της ∆ηµόσιας 
∆ιοίκησης, που υλοποιεί το Υπουργείο Προεδρίας (ανάµεσα σ' αυτά ο νόµος για τις προσλήψεις στο 
δηµόσιο τοµέα, µε επετηρίδες σε κάθε νοµό, µε αδιάβλητα κι αντικειµενικά κριτήρια, µε βασικό 
κριτήριο την εντοπιότητα κ.λ.π.). 
Τα µέτρα για την ουσιαστικοποίηση κι ανάπτυξη του θεσµού της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, της 
λαϊκής συµµετοχής και της εθνικής συµφιλίωσης που υλοποιεί το Υπουργείο Εσωτερικών. 
Τα γενικότερα µέτρα για το σταµάτηµα του κατήφορου της οικονοµίας µας, για την αύξηση της 
παραγωγής και τη βελτίωση της παραγωγικότητας, για την διαµόρφωση συνθηκών ανάπτυξης νέων 
παραγωγικών σχέσεων που να προωθούν και να στηρίζουν: λαϊκές, συµµετοχικές πρωτοβουλίες 
κοινωνικοποίησης κι αυτοδιαχείρισης, συλλογικές δραστηριότητες (συνεταιρισµούς, δηµοτικές, 
κοινοτικές και µικτές επιχειρήσεις κ.λ.π.) διαδικασίες κοινωνικού ελέγχου κι εποπτείας του 
δηµόσιου κι ιδιωτικού τοµέα µε υπεύθυνη κι ουσιαστική τη συµµετοχή των εργαζοµένων κ.λ.π. Ένα 
απ' τα πιο βασικά, δοµικής σηµασίας µέτρα στον τοµέα της Παιδείας ήταν: 
Η σύνταξη, ψήφιση κι υλοποίηση του νόµου 1268/82 για τη δοµή και λειτουργία των Α.Ε.Ι.: 
που βάζει οριστικά τέρµα στη φεουδαρχία µε την κατάργηση της "έδρας" και τη δηµιουργία των 
Τµηµάτων, 
που κατοχυρώνει την πλήρη αυτοδιοίκηση κι αυτοδιαχείριση των Πανεπιστηµίων µε ουσιαστική κι 
υπεύθυνη συµµετοχή όλων των φορέων της πανεπιστηµιακής κοινότητας, στη διδασκαλία, την 
έρευνα και τη διοίκηση, 
που κατοχυρώνει και διασφαλίζει τη δηµοκρατία σ' όλα τα Πανεπιστηµιακά όργανα, το 
πανεπιστηµιακό άσυλο, την ελευθερία διακίνησης των ιδεών, και τον πλουραλισµό στα 
Πανεπιστήµιά µας, 
που εξασφαλίζει σ' εθνικό επίπεδο τον απαραίτητο ακαδηµαϊκό και κοινωνικό έλεγχο των 
Πανεπιστηµίων µέσω της λειτουργίας της Εθνικής Ακαδηµίας Γραµµάτων κι Επιστηµών και του 
Εθνικού Συµβουλίου Ανώτατης Παιδείας, 
που δηµιουργεί συνθήκες για το ζωντάνεµα των Πανεπιστηµίων µας, για δηµιουργική δουλειά των 
φοιτητών µας σε θέµατα που δένονται µε τις αναπτυξιακές ανάγκες του τόπου µας, 
που θεσµοθετεί για πρώτη φορά στην Ελλάδα την έρευνα και τις µεταπτυχιακές σπουδές κ.λ.π. 
Απ' τον Ιούλιο του 1982 που ισχύει ο νέος ∆ηµοκρατικός Νόµος για τα Πανεπιστήµια, δάσκαλοι και 
φοιτητές κι οι άλλοι εργαζόµενοι κατακτούµε (όχι βέβαια χωρίς δυσκολίες, κι επηρεασµούς απ' τις 
παλιές πολώσεις κι αντιθέσεις που κυριαρχούσαν στην Ανώτατη Παιδεία στην Ελλάδα για πενήντα 
χρόνια), µια νέα ποιότητα δηµιουργικής κι ισότιµης συνεργασίας. 
Μέχρι σήµερα, και παρά τις αντικειµενικές δυσχέρειες της µετάβασης απ' το παλιό στο καινούργιο, 
αλλά και την αναµενόµενη, κι αναπόφευκτη σκληρή αντίδραση του παλιού καθηγητικού 
κατεστηµένου και των συντηρητικών κοινωνικών δυνάµεων, που θέλαν το Πανεπιστήµιο, έξω απ' 
την κοινότητα και τις ανάγκες της και ξεκοµµένο απ' τους αγώνες του λαού µας για εθνική 
ανεξαρτησία και κοινωνική πρόοδο, έχουν συγκροτηθεί όλα τα νέα πανεπιστηµιακά όργανα, έχουν 
διαµορφωθεί κι αποφασισθεί µε ουσιαστική τη συµµετοχή των φοιτητών νέα προγράµµατα και 
περιεχόµενα σπουδών, σε όλα τα τµήµατα και τους τοµείς, συνδέθηκαν όλα τα παλιά Πανεπιστήµια 
αλλά και τα νέα που ιδρύονται (Πανεπιστήµιο του Αιγαίου, Ιόνιο Πανεπιστήµιο και Πανεπιστήµιο 
της Θεσσαλίας), µε την περιφέρεια και τις ανάγκες της για σύµµετρη αυτοδύναµη κι 
αποκεντρωµένη ανάπτυξη, και ξεκινάει µια ουσιαστική προσπάθεια µε την ίδρυση του Αττικού 
Πανεπιστηµίου που αναµένεται να πραγµατοποιηθεί µέσα στο 1984, για την συστηµατική 
διεπιστηµονική θεώρηση και µεθοδολογική προσέγγιση των ιδιαίτερα πολύπλοκων σηµερινών 
κοινωνικών προβληµάτων της τεχνολογίας και της ανάπτυξης. 
 
2. Το Εθνικό Συµβούλιο Ανώτατης Παιδείας 
 
Στα πλαίσια του Νόµου 1268/82, η συγκρότηση και η έναρξη λειτουργίας του Εθνικού Συµβουλίου 
Ανώτατης Παιδείας αποτελεί σηµαντικό βήµα ιδιαίτερης σηµασίας στην κατεύθυνση της 
υλοποίησης της αρχής της λαϊκής συµµετοχής και του δηµοκρατικού προγραµµατισµού σε ένα 
κρίσιµο τοµέα για την πορεία της ανώτατης παιδείας στη χώρα µας. 
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Η θεσµοθέτηση ενός οργάνου κοινωνικού ελέγχου όπως είναι το Ε.Σ.Α.Π. αποτελούσε θέση και 
ταυτόχρονα σταθερό αγωνιστικό στόχο των προοδευτικών δυνάµεων, µέσα κι έξω από τα 
Πανεπιστήµια, για περισσότερα από είκοσι χρόνια. 
Στο Ε.Σ.Α.Π. συµµετέχουν ισότιµα εκπρόσωποι της Κυβέρνησης και των Πολιτικών Κοµµάτων, της 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης, των κοινωνικών φορέων, των φορέων των επιστηµόνων και των 
εργαζοµένων, όλοι οι Πρυτάνεις των Α.Ε.Ι. και εκπρόσωποι των φοιτητών και των παραγωγικών 
τάξεων. 
Η αντιπροσωπευτική αυτή σύνθεση του Ε.Σ.Α.Π. εξασφαλίζει αντικειµενικά τις προϋποθέσεις για 
σφαιρική αλλά και ολόπλευρη προσέγγιση όλων των σχετικών προβληµάτων. 
Η ουσιαστικοποίηση όµως της λειτουργίας του Ε.Σ.Α.Π. είναι αντικειµενικά συνάρτηση του βαθµού 
στον οποίο οι φορείς που συµµετέχουν ανταποκρίνονται στις ευθύνες που τους έχουν ανατεθεί από 
την Πολιτεία. Αυτό απαιτεί εµβάθυνση στα προβλήµατα, συστηµατική ανάλυση τους και 
δηµιουργική αξιοποίηση της επιστηµονικής και κοινωνικής πείρας των πολιτικών, κοινωνικών και 
πανεπιστηµιακών φορέων που το συγκροτούν. 
Το Ε.Σ.Α.Π. είναι ένας θεσµός µε τον οποίο δοκιµάζεται σε συνθήκες πράξης η λαϊκή συµµετοχή. 
Οι φορείς που συµµετέχουν στο Ε.Σ.Α.Π. καλούνται να παίξουν υπεύθυνο κι ενεργό ρόλο στο 
καίριο θέµα του σχεδιασµού, της οργάνωσης και της λειτουργίας της ανώτατης παιδείας στη χώρα 
µας και της σύνδεσής της µε την παραγωγή, στα πλαίσια της βασικής πολιτικής επιλογής για το 
χτίσιµο ενός σύγχρονου και δηµοκρατικού πανεπιστηµίου που θάναι δεµένο µε τα συµφέροντα του 
λαού και που θα υπηρετεί την ανάγκη για εθνικά ανεξάρτητη, σύµµετρη και αυτοδύναµη 
οικονοµική, κοινωνική, τεχνολογική και πολιτισµική ανάπτυξη του τόπου. 
Η όλη λειτουργία του Ε.Σ.Α.Π. βασίζεται στον ανοιχτό, γόνιµο και δηµοκρατικό διάλογο, στην 
αναγκαιότητα για συστηµατική µελέτη και για υπεύθυνη τεκµηρίωση των προτάσεων, στη σταθερή 
επιδίωξη για δηµιουργική σύνθεση των επιµέρους απόψεων και στην προσπάθεια για τη µεγαλύτερη 
δυνατή αποκέντρωση των δραστηριοτήτων του. 
Στην κατεύθυνση αυτή θα πρέπει να επισηµανθεί, ότι η πράξη και συγκεκριµένα, οι οµόφωνες 
αποφάσεις των τριών πρώτων συνεδριάσεων του Εθνικού Συµβουλίου Ανώτατης Παιδείας, 
επιβεβαίωσαν µε τον καλύτερο τρόπο τη διάθεση όλων των φορέων του να συµβάλουν θετικά στην 
εκπλήρωση της αποστολής του. 
Γιατί η ισότιµη συµµετοχή τους στη λειτουργία του έχει ως σκοπό να φωτίζεται από όλες τις 
δυνατές πλευρές, υπεύθυνα, το κάθε αντικείµενο και να πλαταίνει και να ολοκληρώνεται ο σχετικός 
επιστηµονικός, κοινωνικός και πολιτικός προβληµατισµός. Είναι αναγκαίο συνεπώς η συνεισφορά 
του κάθε φορέα, για τη διαµόρφωση της κάθε φορά, σωστής επιστηµονικά, κοινωνικά και πολιτικά 
απόφασης. Η δηµιουργική και συµπληρωµατική λειτουργία όλων των φορέων για κάθε πρόβληµα 
αποτελεί την εγγύηση για την εκπλήρωση του σκοπού της Ε.Σ.Α.Π. 
Ταυτόχρονα η δράση του Ε.Σ.Α.Π. αναπτύσσεται αποκεντρωµένα, γεγονός που εξασφαλίζει τον 
µέγιστο βαθµό αποτελεσµατικότητας του οργάνου. Στα πλαίσια αυτά, τα εκτός Αθήνας Α.Ε.Ι. και 
µέλη του Ε.Σ.Α.Π., αποτελούν τη βάση για τη συγκρότηση πυρήνων γόνιµης και δηµιουργικής 
δουλειάς στην περιφέρεια, µε την ενεργή συµµετοχή όλων των αρµόδιων φορέων που 
δραστηριοποιούνται σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. 
Με τη θεσµοθέτηση του Ε.Σ.Α.Π. η Κυβέρνησης της Αλλαγής έχει αναθέσει ένα σηµαντικό µέρος 
των ευθυνών για τη σύνδεση της ανώτατης παιδείας µας µε τις ανάγκες και την ανάπτυξη της 
πατρίδας µας στα µέλη της πανεπιστηµιακής κοινότητας και τους κοινωνικούς φορείς στο σύνολό 
τους. 
Έτσι η επιτυχία του Ε.Σ.Α.Π. µετρά σε κάθε στιγµή και εκφράζει, όχι µόνο την ευθύνη και την 
ουσιαστικότητα της συµβολής των φορέων που συµµετέχουν σ' αυτό, αλλά, και το κυριότερο, το 
βαθµό της συνολικής συλλογικής τους θέλησης να εισηγούνται στην Κυβέρνηση υπεύθυνα και 
τεκµηριωµένα, συγκεκριµένες, θετικές και σύµφωνες µε το συµφέρον του κοινωνικού συνόλου 
λύσεις. 
 
3. Προϋποθέσεις για την κατοχύρωση κι ουσιαστικοποίηση των δοµικών αλλαγών στα 

Πανεπιστήµια 
 
Είναι αυτονόητο, ότι ο οποιοσδήποτε κι οσοδήποτε ριζοσπαστικός νόµος για την Ανώτατη Παιδεία, 
δεν µπορεί στην πράξη να συνεισφέρει αποτελεσµατικά στη δοµική αλλαγή των Πανεπιστηµιακών 
µας πραγµάτων, χωρίς την υπεύθυνη κι ώριµη θέληση, την µε φαντασία και τόλµη δηµιουργική 
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συνεργασία των δασκάλων και των φοιτητών και των άλλων εργαζοµένων στα Α.Ε.Ι., και την 
συνειδητή απόφασή τους να πάρουν στα χέρια τους τη διδασκαλία, την έρευνα και τη διοίκηση, 
θεµελιώνοντας µια νέα ποιότητα ισότιµης συµµετοχικής συµβολής τους στην ανάπτυξη των 
Πανεπιστηµίων µας και την κοινωνική πρόοδο. 
Ο Νόµος 1268/82 αναγορεύει συστηµατικά και µε συνέπεια, σε κάθε άρθρο και σε κάθε πρόβλεψη 
µελλοντικής ρύθµισης, µε Προεδρικό ∆ιάταγµα και Υπουργική Απόφαση, επί µέρους θεµάτων, τους 
φορείς της Πανεπιστηµιακής Κοινότητας κι ιδιαίτερα τους φοιτητές και τους δασκάλους τους, ως 
εµπνευστές, µοχλούς, κινητήριες δυνάµεις και δυνάµεις περιφρούρησης και στήριξης όλων των 
ώριµων κατά την κρίση τους αλλαγών που απαιτούνται, ή επιβάλλονται στις κάθε φορά 
συγκεκριµένες συνθήκες. 
Γίνεται λοιπόν έτσι το Πανεπιστήµιο (που σε κάθε περίοδο της ιστορίας του αποτελούσε διαλεχτικά, 
πεδίο ελεύθερης διακίνησης των ιδεών αλλά και πεδίο κοινωνικής σύγκρουσης), το θερµοκήπιο 
δοκιµασίας µιας ακηδεµόνευτης, αυτοδιαχειριστικής, υπεύθυνης και δηµιουργικής δράσης των 
φορέων του, που σε κάθε σηµείο της, θα απογράφει αξιόπιστα κι ολοκληρωµένα, το µέτρο, την 
ποιότητα και την ικανότητά τους ν' ανταποκριθούν στην εµπιστοσύνη που τους έδειξαν οι 
κοινωνικές δυνάµεις της αλλαγής και της προόδου. 
Ένα χρόνο µετά την έναρξη εφαρµογής του Νόµου 1268/82, κι ενώ όλα τα Πανεπιστήµια µας, 
ανάλογα µε το επίπεδο κατανόησης, συνείδησης, και δηµιουργικής δράσης των συλλογικών τους 
οργάνων, προχωρούσαν µε διαφορετικούς, όπως ήταν φυσικό, ρυθµούς επιτάχυνσης, αλλά σταθερά 
και χωρίς πισωγυρίσµατα, στο δρόµο της δοµικής και λειτουργικής τους ανασυγκρότησης, η 
Κυβέρνησης της Αλλαγής µετά από υπεύθυνη αξιολόγηση της µέχρι τότε πορείας, κι 
ολοκληρώνοντας µε συνέπεια, στο σύνολό του, το Πρόγραµµά της, κατοχύρωσε θεσµικά, στο πιο 
προωθηµένο, για όλο τον κόσµο, σηµείο, µε ειδική διάταξη στο Νόµο 1404/83, ΤΗΝ ΠΛΗΡΗ 
ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΙ ΑΥΤΟ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ Α.Ε.Ι. ΑΠ' ΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥΣ, ΣΤΑ 
ΠΛΑΙΣΙΑ ΠΑΝΤΑ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ Ε.Σ.Α.Π. 
Έτσι τα Πανεπιστήµια στην Ελλάδα, µε αποφάσεις των δηµοκρατικών συµµετοχικών τους οργάνων, 
µπορούν, έξω από κάθε κοµµατική και ιδεολογική ηγεµονία, επιρροή κι επιβολή, µε πλουραλισµό, 
επιστηµονική µεθοδολογία και τεκµηριωµένη πάλη των ιδεών, να λύνουν κυρίαρχα όλα τα 
προβλήµατα δοµής, λειτουργίας κι οργάνωσης της πανεπιστηµιακής ζωής και δράσης, να παίρνουν 
κάθε φύσης πρωτοβουλίες για ανάπτυξη, της εκπαιδευτικής, ερευνητικής τους δραστηριότητας, και 
της συµβολής τους στην αντιµετώπιση των προβληµάτων της κοινότητας, και να ρυθµίζουν στο φως 
των συγκεκριµένων κάθε φορά συνθηκών κι αναγκών, κάθε θέµα που ανακύπτει κατά την 
εφαρµογή των νόµων µέσα στο Πανεπιστήµιο. 
Η διάταξη αυτή, αποτελεί αντικειµενικά, την πιο προχωρηµένη κοινωνικά, πολιτικά κι επιστηµονικά 
έπαλξη, που οι κοινωνικές δυνάµεις της αλλαγής εµπιστεύθηκαν στο Πανεπιστηµιακό Κίνηµα, 
έπαλξη στην οποία το Πανεπιστηµιακό Κίνηµα πρέπει κάθε µέρα ν' αποδείχνει, σε συνθήκες 
πράξης, την ωριµότητα, την υπευθυνότητα, και την σταθερά διακηρυγµένη θέλησή του να στηρίξει 
µε τη συµµετοχή και τη δουλειά του ένα δηµοκρατικό πανεπιστήµιο, ταγµένο στην υπηρεσία του 
λαού και του τόπου. 
Έτσι οι ζωντανές δυνάµεις των Πανεπιστηµίων, δάσκαλοι, φοιτητές κι οι άλλοι εργαζόµενοι 
µπορούν να επηρεάσουν αποφασιστικά τις εξελίξεις, σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο, στη 
διαµόρφωση των τελικών κυβερνητικών αποφάσεων όπου απαιτείται, και να µελετήσουν, να 
οργανώσουν και να στηρίξουν αντίστοιχα: 
α. Προγράµµατα έρευνας, διπλωµατικών εργασιών κι επί µέρους φοιτητικών θεµάτων, δεµένα 

µε τις ανάγκες του τόπου µας για εθνικά ανεξάρτητη, αυτοδύναµη, σύµµετρη και 
περιφερειακά αποκεντρωµένη ανάπτυξη, σε πλαίσια δηµοκρατικού προγραµµατισµού 
ολόπλευρης αξιοποίησης των φυσικών κι ανθρώπινων διαθεσίµων της περιφέρειας. 

β.  Συγκροτηµένες προτάσεις για την ίδρυση, τη δοµή και διαµόρφωση των σχετικών 
προϋποθέσεων και συνθηκών για την αποδοτική λειτουργία ειδικών Ν.Π.∆.∆. ή Ν.Π.Ι.∆. για 
την αξιοποίηση και διαχείριση της περιουσίας κάθε Α.Ε.Ι. 
Μέσα απ' την αντίληψη που οι φορείς του Πανεπιστηµίου µπορούν να περάσουν, µια που για 
το σχετικό Π.∆. προβλέπεται απ' τον Νόµο 1268/82 ύπαρξη σύµφωνης, άρα απόλυτα 
καθοριστικής γνώµης της Συγκλήτου, το Ν.Π.∆.∆. ή Ν.Π.Ι.∆. που θα ιδρυθεί, µπορεί ν' 
αναλάβει απεριόριστες πρωτοβουλίες αυτοδιαχείρισης κι ανάπτυξης της περιουσίας του, 
συνδέοντας ταυτόχρονα τις σχετικές µελέτες, κατασκευές, κι επιχειρηµατικές πρωτοβουλίες, 
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και τους δασκάλους και φοιτητές που θα παίρνουν µέρος σ' αυτές, µε τα αντίστοιχα µε τις 
σπουδές τους πεδία της τεχνικής, επαγγελµατικής, ή ερευνητικής πράξης. 

Αυτό γίνεται ιδιαίτερα ενδιαφέρον για τις Πολυτεχνικές Σχολές, (και βέβαια όχι µόνο γι' αυτές), 
γιατί µπορούν παράλληλα µε τη διδασκαλία να δοκιµάζονται σε συνθήκες πράξης οι θεωρίες, και να 
προωθούνται πειραµατικές, διεπιστηµονικές αλλά αποδοτικές, πρωτοβουλίες, σε θέµατα 
τεχνολογίας, ανάπτυξης και στήριξης νέων µεθόδων και τεχνικών, και συλλογικών παραγωγικών 
σχέσεων. 
(Στο παράρτηµα που ακολουθεί παρουσιάζεται µια συνολική τελική πρόταση σχεδίου του σχετικού 
Προεδρικού ∆ιατάγµατος του εισηγητή, που µε βάση την εικοσιπεντάχρονη πείρα του ως µέλους 
του Πανεπιστηµιακού Κινήµατος, επιχειρεί να συνθέσει την επιστηµονικοτεχνική, την ερευνητική 
και την πρακτική διάσταση του θέµατος, στις συγκεκριµένες συνθήκες των Πανεπιστηµίων µας 
σήµερα, και να συµβάλει στο µετασχηµατισµό της δυναµικής του Πανεπιστηµιακού Κινήµατος, σε 
δηµιουργική κι αποδοτική για το κοινωνικό σύνολο, τους δασκάλους και τους φοιτητές, δράση.) 
(Προεδρικό ∆ιάταγµα που προβλέπεται απ' το άρθρο 3 παρ. 7 του Ν.1268/82 µετά από ΣΥΜΦΩΝΗ 
ΓΝΩΜΗ της Συγκλήτου.) 
γ.  Συγκροτηµένες και τεκµηριωµένες προτάσεις, για καθορισµό των προϋποθέσεων παροχής 

υπηρεσιών από τα Πανεπιστηµιακά εργαστήρια, σε οργανισµούς κάθε νοµικής µορφής και 
ιδιώτες, έτσι ώστε τα Α.Ε.Ι. και τα µέλη τους να δένονται µε την παραγωγή, χωρίς όµως ν' 
ανταγωνίζονται επαγγελµατικές οµάδες πτυχιούχων, να αντλούν πόρους για να προωθούν 
ερευνητικά προγράµµατα που τα όργανά τους επιλέγουν, αλλά και σπουδαστικά ερευνητικά 
αντικείµενα που να συµβάλουν στην περιφερειακή, οικονοµική, κοινωνική και πολιτιστική 
ανάπτυξη. 
(Προεδρικό ∆ιάταγµα που προβλέπεται απ' το άρθρο 7 παρ. 6 του Ν.1268.82 µετά από γνώµη 
της Συγκλήτου.) 

δ.  Συγκροτηµένες και τεκµηριωµένες προτάσεις, για τον καθορισµό της σύνθεσης των 
αρµοδιοτήτων και κάθε άλλης λεπτοµέρειας για όλα τα συµβούλια και τις επιτροπές 
διοικητικού, οικονοµικού και τεχνικού χαρακτήρα που λειτουργούν στα Α.Ε.Ι., έτσι ώστε, 
και, η υπεύθυνη συµµετοχή των φορέων της πανεπιστηµιακής κοινότητας να ολοκληρώνεται 
σε κάθε επίπεδο της ζωής, λειτουργίας και δράσης του Πανεπιστηµίου, αλλά και, να µετριέται 
σε όρους πράξης, η διάθεση των φορέων αυτών να προχωρούν όλο και σε βαθύτερες δοµικές 
αλλαγές στην αυτοδιοίκηση κι αυτοδιαχείριση των Α.Ε.Ι. 
(Υπουργική Απόφαση που προβλέπεται απ' το άρθρο 3 παρ. 4 του Ν.1268/82 µετά γνώµη της 
Συγκλήτου.) 

ε.  Συγκροτηµένες και τεκµηριωµένες προτάσεις, για τον καθορισµό των σχετικών µε την 
έκδοση, διάθεση και διακίνηση των διδακτικών βιβλίων κ.λ.π. και των διδακτορικών 
διατριβών, έτσι ώστε, να σταµατήσει η απαράδεκτη ως σήµερα κατάσταση, να αποσυνδεθεί η 
συγγραφική αµοιβή απ' τον αριθµό των αντιτύπων και τον όγκο των συγγραµµάτων, να 
αναπτυχθεί ο πλουραλισµός, µε τη δυνατότητα να µην είναι µονόδροµος η επιλογή ως 
διδακτικού βιβλίου, του βιβλίου του δασκάλου, αν δεν συντρέχουν οι σχετικές αξιοκρατικές 
προϋποθέσεις κ.λ.π. 

Μια πρόσθετη δυνατότητα που δίνει η σχετική πρόβλεψη Υπουργικής απόφασης του άρθρου 23 
παρ. 3 του Ν.1268/82 µετά από γνώµη των γενικών συνελεύσεων όλων των Σχολών και των 
Τµηµάτων των Α.Ε.Ι., είναι, το ότι µπορούν να λαµβάνονται υπόψη οι βασικές ιδιαιτερότητες 
σχολών και τµηµάτων, κι ακόµη, ότι είναι δυνατή η συνεχής επανεξέταση και βελτίωση της 
σχετικής ρύθµισης µε τις τεκµηριωµένες προτάσεις και την πάλη του Πανεπιστηµιακού Κινήµατος. 
 
4. Συµπεράσµατα 
 
Πέρα απ' τις δυνατότητες που αναφέρθηκαν παραπάνω, θα πρέπει να ξανατονισθεί ότι όλα, 
απολύτως όλα, τα ζητήµατα της κατοχυρωµένης πια θεσµικά, εκπαιδευτικής, ερευνητικής και 
γενικότερα κοινωνικής - αναπτυξιακής συµβολής και δράσης του δηµοκρατικού ελληνικού 
πανεπιστηµίου, βρίσκονται µε το Νόµο 1268/82 και την επαναστατικής σηµασίας συµπληρωµατική 
διάταξή του τού Νόµου1404/83 στα χέρια των φορέων της Πανεπιστηµιακής Κοινότητας. 
Η ωριµότητα, η επιστηµονική και κοινωνική συνείδηση, η υπευθυνότητα, η συστηµατική δουλειά, η 
τόλµη κι η φαντασία, κι η ισότιµη δηµιουργική συνεργασία τους, θα µετρούνται σε κάθε βήµα της 
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εξέλιξης των Πανεπιστηµίων µας, µε την αποτελεσµατικότητα κι αποδοτικότητά τους για τον τόπο 
και το λαό µας. 
Το µέτρο απ' την άλλη µεριά της αποτελεσµατικότητας κι αποδοτικότητας των Πανεπιστηµίων µας 
για τον τόπο και το λαό µας, θ' αποτελέσει στις νέες θεσµικές συνθήκες στον ιδιαίτερα κρίσιµο 
τοµέα της Παιδείας, τον καλύτερο προπαγανδιστή για τη σηµασία αλλά και την αντικειµενικά ορατή 
προοπτική ανάπτυξης νέων ανθρώπινων, κοινωνικών και παραγωγικών σχέσεων που θα 
θεµελιώσουν την κοινωνική αλλαγή και την ανάπτυξη της πατρίδας µας. 
Όπως (αναλογικά) έλεγε και το άρθρο 114 στο παλιό Σύνταγµα, στον πατριωτισµό των φορέων της 
Πανεπιστηµιακής Κοινότητας, επαφίεται η προστασία κι η ανάπτυξη θεσµών άµεσης αλλά κι 
αποτελεσµατικής ταυτόχρονα δηµοκρατίας, µε τον λαοί και τους φορείς του, πρωταγωνιστές των 
κοινωνικών εξελίξεων. 
 
5. Σηµείωση 
 
Στο ανυπόγραφο κείµενο του συγγραφέα «Βασικές κατευθύνσεις και µέτρα της κυβερνητικής 
πολιτικής για την Παιδεία» που δηµοσιεύθηκε στο βιβλίο του ΥΠ.Ε.Π.Θ.  «Ο Νόµος 1268/82 για τη 
∆οµή και Λειτουργία των Α.Ε.Ι.», Ο.Ε.∆.Β., Αθήνα, 1982 παρατίθενται και τα υπόλοιπα µέτρα 
δοµικής σηµασίας στον τοµέα της παιδείας όπως: 
• Η σύνταξη, ψήφιση κι υλοποίηση του νόµου 1268/82 για τις µετεγγραφές και κατατάξεις 
φοιτητών και σπουδαστών: 
- που ανοίγει το  δρόµο για επιστροφή των νέων µας απ’ τα Πανεπιστήµια του εξωτερικού µε 

δίκαιες και αξιοκρατικές διαδικασίες, 
- που αποδείχνει την πρακτική ισοτιµία των σχολών της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης κι αποκλείει 

την µηχανιστική ισοπέδωση ρόλου τους στην παραγωγή, µια που τον µέχρι σήµερα µονόδροµο 
της αυταρχικής ιεράρχησης – «κατώτερη, µέση, ανώτερη, ανώτατη σχολή» - διαδέχεται η 
ισότιµη δυνατότητα ενός αποφοίτου ανώτατης σχολής να καταταγεί σε µια ανώτερη, εφόσον το 
επιθυµεί, εφ’ όσον διαπίστωσε κάποια στιγµή ότι τον ελκύει η πράξη κι η εφαρµογή, και εφ’ 
όσον διαβλέπει σαφέστερη την προοπτική επαγγελµατικής κατοχύρωσης κι αποκατάστασης, 

- που ενοποιεί κι αντικειµενικοποιεί ετερόκλιτες κι αντιφατικές ρυθµίσεις που αφορούσαν ίδιες 
διαδικασίες σε διαφορετικών βαθµίδων σχολές, 

- που δίνει τη δυνατότητα σε οριακές και απόλυτες τεκµηριωµένες περιπτώσεις ανάγκης 
κοινωνικής προστασίας, την συνεκτίµηση κοινωνικών κριτηρίων στις µετεγγραφές ελλήνων 
φοιτητών εξωτερικού. 

• Η ίδρυση και λειτουργία απ’ τις αρχές Ιανουαρίου 1983 σε κάθε γωνιά της Ελλάδας διακοσίων 
είκοσι (220) Μεταλυκειακών Προπαρασκευαστικών Κέντρων που παρέχουν ίδιας κι ενιαίας 
ποιότητας προετοιµασία για όσους νέους και νέες µας δεν πέτυχαν στις γενικές εξετάσεις κι 
επιθυµούν να βελτιώσουν απεριόριστες φορές την επίδοσή τους, ώστε να εισαχθούν σ’ εκείνη 
ακριβώς την ανώτατη ή ανώτερη σχολή που καλύπτει το συγκεκριµένο ενδιαφέρον τους κι 
ικανοποιεί τις δεξιότητες και τις κλίσεις τους. 
Ο αποκεντρωµένος αυτός θεσµός που µακροπρόθεσµα κι αντικειµενικά θα κλείσει το χάσµα των 
τεράστιων ανισοτήτων (γεωγραφικών, κοινωνικών, ταξικών κ.λπ.)στις ευκαιρίες των νέων µας για 
µόρφωση κι εκπαίδευση σ’ όλη την επικράτεια, συµβάλλει αποφασιστικά στο να µείνουν οι νέοι 
µας στον τόπο τους, να σταµατήσει η αστυφιλία και το συναλλαγµατικό στράγγιγµα των γονιών 
τους και της οικονοµίας µας για αµφισβητήσιµης  αξίας  σπουδές  στο εξωτερικό, να σβύσουν οι 
εστίες της παραπαιδείας, και να ξαναζωντανέψει η περιφέρεια µια που θα κρατηθεί ζωντανός ο 
κοινωνικός και παραγωγικός ιστός της. 
• Η σύνταξη, ψήφιση κι υλοποίηση του νόµου 1304 για την επιστηµονική παιδαγωγική 
καθοδήγηση και τη διοίκηση στη Γενική και τη Μέση Τεχνική Επαγγελµατική Εκπαίδευση: 
- που εισάγει το θεσµό του Σχολικού Συµβούλου (πάγιο και τεκµηριωµένο αίτηµα των 

συνδικαλιστικών οργανώσεων των εκπαιδευτικών), 
- που κατοχυρώνει δηµοκρατικές κι αποκεντρωµένες διαδικασίες διοίκησης κι ελέγχου 

λειτουργίας των σχολείων µας σ’ επίπεδο νοµού ή νοµαρχιακού διαµερίσµατος, 
- που διασφαλίζει ανοιχτές, δηµόσιες, αντικειµενικές κι αξιοκρατικές διαδικασίες επιλογής των 

Προϊσταµένων ∆ιευθύνσεων Εκπαίδευσης και Σχολικών Συµβούλων και µακροπρόθεσµα µια 
καινούργια ποιότητα για την πρωτοβάθµια και δευτεροβάθµια εκπαίδευση στον τόπο µας. 
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Τέλος µια σειρά από βασικά προβλήµατα της παιδείας µας αντιµετωπίστηκαν άµεσα κι 
αποτελεσµατικά ώστε: 
α.  να αυξηθούν κατά 6000 οι οργανικές θέσεις καθηγητών µέσης εκπαίδευσης, 
β.  να καλυφθούν µε διορισµούς όλα τα κενά διδακτικού προσωπικού σ’ όλα τα σχολεία της 

χώρας, 
γ.  να ιδρυθούν και να λειτουργήσουν 885 καινούργια ∆ηµοτικά Σχολεία, 173 Νηπιαγωγεία, 46 

Γυµνάσια, 28 Λύκεια, 23 νέα Ειδικά Σχολεία, 1 Γυµνάσιο και 1 Λύκειο για προβληµατικά 
παιδιά, 1 Κέντρο Ειδικής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης προβληµατικών παιδιών, 27 Τεχνικά 
Επαγγελµατικά Λύκεια και 8 Τεχνικές Σχολές, 

δ.  να ετοιµασθούν, να τυπωθούν και να διανεµηθούν νέα βιβλία για µαθητές αλλά και για 
δασκάλους, 

ε.  να εκσυγχρονισθούν και να βελτιωθούν τα υπόλοιπα βιβλία, 
στ.  να δοθούν στα παιδιά µας, µέσα στο 82, 357 καινούργια σχολικά κτίρια µε 2.047 αίθουσες 

διδασκαλίας απ’ τα οποία τα 157 µε 1000 αίθουσες στο Λεκανοπέδιο της Αθήνας, 
ζ.  να καθιερωθεί το µονοτονικό σύστηµα σ’ όλα τα σχολειά µας, 
η.  να εφαρµοσθεί ο Νέος ∆ηµοκρατικός Κανονισµός Μαθητικών Κοινοτήτων, 
θ.  να περάσουν τα οικονοµικά των ΑΕΙ στο δηµόσιο, 
ι.  να προωθηθεί η ίδρυση Πανεπιστηµιακών Τµηµάτων Φυσικής Αγωγής κι Αθλητισµού στην 

Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, 
ια.  να τονωθούν αποφασιστικά τα οικονοµικά των περιφερειακών πανεπιστηµίων (τα 

Πανεπιστήµια Θράκης, Κρήτης και Πατρών χρηµατοδοτήθηκαν ώστε να ολοκληρώσουν 
βασικά κτιριακά τους έργα µέσα στο 1982), 

ιβ.  να χτυπηθεί η παραπαιδεία κι η εµπορευµατοποίηση της µόρφωσης όχι µε κατασταλτικά αλλά 
µε θετικά και δηµιουργικά µέτρα, 

ιγ.  να δηµιουργηθούν οι προϋποθέσεις για ανάπτυξη ελληνικών προγραµµάτων εκπαιδευτικής 
τηλεόρασης, 

ιδ.  να αναδιαρθρωθεί η οργάνωση και λειτουργία της Λαϊκής Επιµόρφωσης και να 
αναπροσανατολιστούν τα προγράµµατα σπουδών της σε κάθε γωνιά της Ελλάδας ώστε να 
συµβάλλουν στην ανάπτυξη διαδικασιών λαϊκής συµµετοχής, κοινωνικοποίησης κι 
αυτοδιαχείρισης στην κοινωνική ζωή και δράση και στην παραγωγή. 

Το Υπουργείο Παιδείας υπεύθυνα, µε συνέπεια και σωστή ιεράρχηση προτεραιοτήτων, συνεχίζει να 
σχεδιάζει κι υλοποιεί σε συγκεκριµένες επάλληλες φάσεις το Κυβερνητικό Πρόγραµµα. 
Η υλοποίηση αυτή, δεν γίνεται βέβαια χωρίς δυσκολίες κι αντιδράσεις, που επιτείνονται 
αντικειµενικά, τόσο απ’ τις συνθήκες οικονοµικής κρίσης όσο κι απ’ την νοµοτελειακά 
αναµενόµενη απόπειρα υπονοµεύσεων απ’ τους φορείς της εξάρτησης και της συντήρησης, που 
είχαν επενδεδυµένα συµφέροντα στο νευραλγικό για την πορεία της χώρας µας ιδεολογικό θεσµό 
της Παιδείας. 
Προχωρούµε όµως σταθερά και µε σίγουρα βήµατα, µε τη συναίνεση του λαού και των 
εργαζοµένων, µε την συµπαράταξη και τη σταθερή συνεργασία των φορέων της εκπαίδευσης, 
δασκάλων και µαθητών, και µε ανυποχώρητη την πολιτική βούληση να χτίσουµε µια Παιδεία, 
θεµέλιο για µια ∆ηµοκρατική Κοινωνία και για µια εθνική ανεξάρτητη κι αυτοδύναµη πορεία, 
σύµµετρης κοινωνικής, οικονοµικής και πολιτιστικής ανάπτυξης του τόπου µας. 
 
6. Βιβλιογραφία 
 
1. Ρόκος, ∆. "Αλλαγή για την Παιδεία. Παιδεία για την Αλλαγή", Εκδ. Παρατηρητής, σελ. 272, 

Θεσσαλονίκη, 1982. 
2. Υπουργείο Παιδείας "Ο Νόµος 1268/82 για τη δοµή και λειτουργία των Α.Ε.Ι.", Ο.Ε.∆.Β., 

σελ. 102, Αθήνα, 1982. 
3. "Νόµος 1404/82 Για τη δοµή και λειτουργία των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων", 

∆ιατάξεις για τα Α.Ε.Ι., Φ.Ε.Κ. τ.Α. 173, 24-11-83, 1982. 
4. Εθνικό Συµβούλιο Ανώτατης Παιδείας (Ε.Σ.Α.Π.) "∆ελτίο 1" και "∆ελτίο 2", Ο.Ε.∆.Β., σελ. 

51 και 84, Αθήνα, 1983. 
5. Ρόκος, ∆. "Η συµβολή του ∆ηµοκρατικού Πανεπιστηµίου στον Προγραµµατισµό και την 

υποδοµή της Περιφερειακής Ανάπτυξης", Συνέδριο Τ.Ε.Ε. - Τµήµα Κεντρ. Μακεδονίας, 
"Περιφερειακή Ανάπτυξη - Αποκέντρωση", σελ. 15, Θεσσαλονίκη, 1984. 
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7. Παράρτηµα 
 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ Ι∆ΡΥΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΗΝ 
ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ι∆ΡΥΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 
…………………………………. 
 

Άρθρο 1 
Μορφή - Επωνυµία - Έδρα - Σφραγίδα 

 
1. Το κοινωφελές Ίδρυµα µε την επωνυµία Ι∆ΡΥΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ …………………………… που συστήθηκε από το 
Πανεπιστήµιο …………………………… µε την πράξη αριθ. ……………… του 
Συµβολαιογράφου ……………………………………. αποτελεί Νοµικό Πρόσωπο Ιδιωτικού 
∆ικαίου και διέπεται από τις διατάξεις της συστατικής του πράξης του οργανισµού του του 
Νόµου 1268/82 του Α.Ν. 2039/1939 και των διαταγµάτων που εκδόθηκαν ή θα εκδοθούν σε 
εκτέλεση του νόµου αυτού. 

2. Το ίδρυµα εδρεύει στην …………………………………………….. 
3. Το ίδρυµα έχει σφραγίδα στρογγυλή που γράφει σε κύκλο τις λέξεις Ι∆ΡΥΜΑ 

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 
……………………………………….. και στη µέση το σήµα του Πανεπιστηµίου και το έτος 
σύστασης του Ιδρύµατος (………………..). 

 
Άρθρο 2 
Σκοπός 

 
Σκοπός του Ιδρύµατος είναι η αξιοποίηση και διαχείριση της περιουσίας του για ενίσχυση (α) της 
εκπαιδευτικής κι ερευνητικής διαδικασίας και της ανάπτυξης γενικότερα του Πανεπιστηµίου 
…………………………….. (β) της Φοιτητικής Λέσχης του και (γ) κάθε πρωτοβουλίας που θα 
στοχεύει στη συµβολή του Πανεπιστηµίου στην ανάπτυξη της περιφέρειας στην οποία εδρεύει, και 
την σύνδεση των φοιτητών και του διδακτικού προσωπικού του µε την παραγωγική διαδικασία και 
την κοινότητα. 
Η εκπλήρωση του σκοπού αυτού επιδιώκεται κύρια µε την ανάληψη κάθε φύσης δραστηριοτήτων: 
εκπόνησης ερευνητικών προγραµµάτων, µελετών σκοπιµότητας, µελετών κι εφαρµογών 
αναπτυξιακών σχεδίων, επιχειρήσεων, κατασκευών, παροχής υπηρεσιών κ.λ.π., συναφών µε τα 
γνωστά πεδία των τµηµάτων του ή και σε συνεργασία µε άλλα Α.Ε.Ι. και αντίστοιχα ιδρύµατα και 
την χρηµατοδότηση, απ' τους πόρους που θ' αποκτά ή θ' αναπτύσσει: 
α.  µελετών και κατασκευών κτιριακών προγραµµάτων του Πανεπιστηµίου 

……………………….. 
β. ίδρυσης και λειτουργίας τυπογραφείου, εκδοτικού οίκου και Βιβλιοπωλείου του 

Πανεπιστηµίου, 
γ. προγραµµάτων πάσης φύσης εξοπλισµού, τµηµάτων και σχολών, που είναι απαραίτητος για 

την διεξαγωγή κι ανάπτυξη της εκπαιδευτικής κι ερευνητικής διαδικασίας, 
δ. ερευνητικών προγραµµάτων, για κάλυψη αποζηµιώσεων διδακτικού προσωπικού, φοιτητών, 

άλλων εργαζοµένων, εποχιακών συνεργατών και γενικών και ειδικών δαπανών που 
απαιτούνται για το καθ' ένα απ' αυτά,  

ε. προγραµµάτων επιµόρφωσης επιστηµόνων κι εργαζοµένων, 
στ. οργάνωσης συνεδρίων, συµποσίων, και λοιπών επιστηµονικών εκδηλώσεων, 
ζ. συµµετοχής των µελών του ∆ιδακτικού Προσωπικού σε συνέδρια, συµπόσια και λοιπές 

επιστηµονικές εκδηλώσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, 
η. ανάπτυξης µορφωτικών ανταλλαγών και επιστηµονικής συνεργασίας των τµηµάτων του µε 

αντίστοιχα τµήµατα πανεπιστηµίων του εξωτερικού, 
θ. µελετών και κατασκευών συγκροτηµάτων εστιών και κατοικιών φοιτητών, διδακτικού 

προσωπικού και εργαζοµένων στο Πανεπιστήµιο, 
ι. πάσης φύσης προτύπων συνεταιριστικών παραγωγικών µονάδων στις οποίες θα συµµετέχουν 

εκτός απ' το Ίδρυµα, Οργανισµοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Αγροτικοί ή Αγροτοβιοµηχανικοί 
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ή Καταναλωτικοί Συνεταιρισµοί, Συνεργατικές επιστηµόνων κι εργαζοµένων και σύλλογοι ή 
συνδικάτα εργαζοµένων, 

κ. της φοιτητικής λέσχης του Πανεπιστηµίου για τις κάθε φύσης δραστηριότητές της, 
λ. της πανεπιστηµιακής βιβλιοθήκης και των βιβλιοθηκών των τµηµάτων του Πανεπιστηµίου, 
µ. διπλωµατικών, µεταπτυχιακών και διδακτορικών εργασιών, µεγάλων ασκήσεων φοιτητών και 

πανεπιστηµιακών εκπαιδευτικών εκδροµών, 
ν. προγραµµάτων διορισµού ειδικών µεταπτυχιακών υποτρόφων σε κάθε τµήµα του Α.Ε.Ι., 
όπως και κάθε άλλης σχετικής προσπάθειας που θα αποφασίσει η Σύγκλητος. 
 

Άρθρο 3 
Περιουσία - Πόροι 

 
1. Περιουσία του Ιδρύµατος αποτελούν (α) ποσό 1.000.000 που διατίθεται από το Πανεπιστήµιο 

………………………………………… 
(β) κληρονοµιές, κληροδοσίες ή δωρεές που αφήνονται σ' αυτό, καθώς και κάθε άλλο κινητό 
ή ακίνητο περιουσιακό στοιχείο που θα αποκτήσει το Ίδρυµα από τη σύστασή του. 

2. Πόροι του Ιδρύµατος είναι οι πρόσοδοι της περιουσίας του, κάθε εισφορά, δωρεά ή 
επιχορήγηση που δίνεται σ' αυτό από το δηµόσιο, τους ΟΤΑ, διεθνείς οργανισµούς, ή από 
τρίτους γενικότερα, αποζηµιώσεις για παροχή υπηρεσιών συναφών προς την εκπλήρωση των 
σκοπών του. 

 
Άρθρο 4 
∆ιοίκηση 

 
1. Το Ίδρυµα διοικείται από εννεαµελές ∆ιοικητικό Συµβούλιο που εκλέγεται µε τριετή θητεία 

και που αποτελείται από τον Πρύτανη του Πανεπιστηµίου ως Πρόεδρο, πέντε µέλη του 
∆ιδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού που εκλέγονται απ' τη Σύγκλητο ως τρεις 
αντιπρόεδροι, Γραµµατέας και Ταµίας του Ιδρύµατος και 3 εκπροσώπους των φοιτητών που 
υποδεικνύονται απ' τους συλλόγους τους ως µέλη. 
Σε περίπτωση µείωσης για οποιοδήποτε λόγο των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου τα νέα 
µέλη προκύπτουν µε την ίδια διαδικασία. 

2. Το ∆.Σ. βρίσκεται σε απαρτία όταν τα παρόντα µέλη είναι περισσότερα από τα απόντα και 
αποφασίζει µε πλειοψηφία των παρόντων µελών. 
Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η γνώµη µε την οποία συντάσσεται ο Πρόεδρος. 
Για κάθε συνεδρίαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου τηρούνται πρακτικά στα οποία 
καταχωρίζονται όλες οι αποφάσεις που λαµβάνονται καθώς και η γνώµη των µελών που 
τυχόν διαφωνούν. 

3. Τα πρακτικά υπογράφονται απ' όλα τα µέλη που µετέχουν στη Συνεδρίαση. 
 

Άρθρο 5 
Αρµοδιότητες ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο αποφασίζει για κάθε θέµα που αφορά στη διοίκηση και λειτουργία του 
Ιδρύµατος, τη διαχείριση της περιουσίας και τη διάθεση των πόρων του, καθώς και για κάθε 
ενέργεια που σχετίζεται µε την πραγµατοποίηση των σκοπών του Ιδρύµατος, σύµφωνα µε τη 
συστατική πράξη και τις διατάξεις της ισχύουσας νοµοθεσίας, στα πλαίσια των γενικών 
κατευθύνσεων που ορίζει η Σύγκλητος. 
Ειδικότερα ο ∆ιοικητικό Συµβούλιο: 
α.  Καταρτίζει και υποβάλλει κάθε χρόνο για έγκριση στον Υπουργό Οικονοµικών ή τον 

Νοµάρχη ………………………. κατά τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 18 του Π∆ 
636/1977 (ΦΕΚ 209/77 τ.Α΄) τον προϋπολογισµό και απολογισµό του Ιδρύµατος, µαζί µε τον 
απολογισµό και το γενικό ισολογισµό της περιουσίας αυτού. 

β. Αποφασίζει για την αποδοχή ή αποποίηση κληρονοµιών, κληροδοσιών και δωρεών προς το 
Ίδρυµα και την ανακήρυξη ευεργετών και δωρητών αυτού. 

γ. ∆ιορίζει και ανακαλεί πληρεξουσίου δικηγόρους του Ιδρύµατος. 
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δ. Αποφασίζει την πρόσληψη του αναγκαίου προσωπικού, σύµφωνα µε τους όρους των 
συλλογικών συµβάσεων εργασίας και τις διατάξεις της εργατικής νοµοθεσίας, εφόσον 
υπάρχει σχετική πίστωση στον εγκεκριµένο προϋπολογισµό του Ιδρύµατος. 

ε. Ορίζει εκτελεστική Επιτροπή, αποτελούµενη από µέλη του, στην οποία αναθέτει ορισµένες 
αρµοδιότητες αυτού. 

στ. Συνιστά εφόσον το κρίνει απαραίτητο, επιτροπές και οµάδες εργασίας από µέλη του ∆.Π. του 
Α.Ε.Ι., φοιτητές κι εργαζόµενους στο Α.Ε.Ι. για µελέτη - εισήγηση ή κι υλοποίηση 
συγκεκριµένων σχεδίων ανάπτυξης κι αξιοποίησης της περιουσίας του, ορίζει την 
αποζηµίωσή τους και εγκρίνει τις δαπάνες τους. 

ζ. Αναθέτει συγκεκριµένο έργο, µελέτες-έρευνες κι εφαρµογές, σε συγκεκριµένο τµήµα ή οµάδα 
τµηµάτων του Α.Ε.Ι., που µε τις δικές τους διαδικασίες το φέρουν εις πέρας, ορίζει την 
αποζηµίωση όσων απασχοληθούν σ' αυτά και εγκρίνει τις δαπάνες τους. 

η. Εγκρίνει συγκεκριµένες τεκµηριωµένες προτάσεις τµηµάτων για υλοποίηση συγκεκριµένων 
µελετών, ερευνών ή αναπτυξιακών σχεδίων, ορίζει τις αποζηµιώσεις όσων απασχοληθούν σε 
κάθε σχετικό πρόγραµµα και εγκρίνει τις σχετικές δαπάνες. 

 
Άρθρο 6 

Καθήκοντα Προέδρου 
 

1. Ο Πρόεδρος του Ιδρύµατος: α) εκπροσωπεί το Ίδρυµα στα ∆ικαστήρια, στις Αρχές και τις 
σχέσεις του µε κάθε τρίτο, β) συγκαλεί το ∆ιοικητικό Συµβούλιο σε τακτικές και έκτακτες 
συνεδριάσεις και διευθύνει αυτές, γ) καταρτίζει µαζί µε το Γραµµατέα την ηµερήσια διάταξη 
την οποία και υπογράφει, δ) δίνει εντολή για την πληρωµή κάθε δαπάνης που αναγράφεται 
στον εγκεκριµένο προϋπολογισµό, ε) εκτελεί τις αποφάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και 
κάθε έγγραφο του Ιδρύµατος και στ) ορίζει, από τους Συµβούλους, αναπληρωτές του 
Γραµµατέα και του Ταµία, όταν αυτοί απουσιάζουν ή κωλύονται. 

2. Τον Πρόεδρο, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύµατος, αναπληρώνει ο Α΄Αντιπρόεδρος και σε 
περίπτωση απουσίας ή κωλύµατος και αυτού ο Β΄Αντιπρόεδρος ή ο Γ΄Αντιπρόεδρος 
αντίστοιχα. 

 
Άρθρο 7 

Καθήκοντα Γραµµατέα 
 

1. Ο Γραµµατέας του Ιδρύµατος: α) τηρεί τα πρακτικά συνεδριάσεων του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου και την αλληλογραφία του Ιδρύµατος, β) υπογράφει µαζί µε τον Πρόεδρο κάθε 
έγγραφο, γ) καταρτίζει ετήσια έκθεση πεπραγµένων του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, δ) 
επιµελείται τις κάθε είδους δηµοσιεύσεις και την έκδοση πεπραγµένων του Ιδρύµατος, και ε) 
φυλάσσει την σφραγίδα, τα έγγραφα, τα αρχεία και τα µη διαχειριστικά βιβλία του Ιδρύµατος. 

2. Το Γραµµατέα, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλα τα καθήκοντα και τις 
αρµοδιότητες αυτού άλλο µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου που ορίζεται από τον Πρόεδρο. 

 
Άρθρο 8 

Καθήκοντα Ταµία 
 

1. Ο Ταµίας του Ιδρύµατος: α) εισπράττει όλα τα έσοδα εκδίδοντας και υπογράφοντας σχετικές 
αριθµηµένες διπλότυπες αποδείξεις, β) εκτελεί τις πληρωµές µε βάση εντάλµατα πληρωµής 
που έχουν νοµότυπα εκδοθεί, γ) καταθέτει στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας κάθε κινητή 
αξία καθώς και τα εισπραττόµενα έσοδα του Ιδρύµατος, έχοντας την ευχέρεια να παρακρατεί 
από αυτά ένα ποσό, το ύψος του οποίου καθορίζεται µε απόφαση του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου, για την αντιµετώπιση έκτακτων και επειγουσών αναγκών του Ιδρύµατος, δ) 
αναλαµβάνει τις καταθέσεις µε έγγραφη εντολή του Προέδρου, ε) φροντίζει για την έγκριση, 
κατάρτιση και υποβολή στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο των σχεδίων προϋπολογισµών, 
απολογισµών και ισολογισµών του Ιδρύµατος και στ) τηρεί και φυλάσσει τα διαχειριστικά 
βιβλία του Ιδρύµατος. 

2. Τον Ταµία, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλα τα καθήκοντα και τις 
αρµοδιότητες αυτού άλλο µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου που ορίζεται από τον Πρόεδρο. 
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Άρθρο 9 
Οικονοµική ∆ιαχείριση 

 
Η οικονοµική διαχείριση του Ιδρύµατος είναι ετήσια. Αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η 
∆εκεµβρίου του ίδιου χρόνου. 
Η οικονοµική διαχείριση γίνεται µε βάση προϋπολογισµούς και απολογισµούς εσόδων και εξόδων, 
που καταρτίζονται σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 101 και 102 του Α.Ν. 2039/1939 και του 
Β.∆. της 10.12.1939 (ΦΕΚ 552/1939 τ.Α΄). 
 

Άρθρο 10 
Βιβλία και στοιχεία 

 
1. Το Ίδρυµα τηρεί υποχρεωτικά τα ακόλουθα βιβλία και στοιχεία: 

α.  Βιβλίο πρωτοκόλλου αλληλογραφίας. 
β.  Βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 
γ. Βιβλίο λογιστικής παρακολούθησης στο οποίο καταχωρίζονται µε χρονολογική σειρά και 

µε λογιστική τάξη, όλα τα έσοδα και τα έξοδα του Ιδρύµατος που πραγµατοποιούνται στη 
διάρκεια της χρήσης. 

δ. Βιβλία ειδικά, ανάλογα µε το σκοπό του Ιδρύµατος. 
ε. Στελέχη αριθµηµένων διπλοτύπων αποδείξεων είσπραξης. 
στ.Στελέχη αριθµηµένων διπλοτύπων ενταλµάτων πληρωµής. 

2. Εκτός από τα παραπάνω βιβλία και στοιχεία το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µπορεί να αποφασίζει 
την τήρηση και άλλων, τα οποία κρίνει αναγκαία για την παρακολούθηση της διαχείρισης της 
περιουσίας του Ιδρύµατος και της εκτέλεσης των σκοπών του. 

3. Όλα τα στοιχεία είναι στη διάθεση των µελών της Συγκλήτου. 
 

Άρθρο 11 
∆ιαδικασία αποζηµίωσης µελών ∆.Π., φοιτητών, εργαζοµένων στο ΑΕΙ σε προγράµµατα 

αξιοποίησης κι ανάπτυξης της περιουσίας ΑΕΙ. 
 
Οι πρόσοδοι του Ιδρύµατος από την υλοποίηση κάθε µελέτης, έρευνας, και κάθε άλλης 
δραστηριότητας που αποβλέπει στην αξιοποίηση, ανάπτυξη και διαχείριση της περιουσίας του 
Ιδρύµατος κατανέµονται ως εξής: 
α. κατά το 1/4 στα µέλη του ∆.Π. και όσους εργαζόµενους συµβάλλουν στην εκπόνηση του κάθε 

προγράµµατος ως αποζηµίωσή τους σύµφωνα µε τον προϋπολογισµό που θα εγκρίνει το ∆.Σ. 
β. κατά το 1/4 στη Φοιτητική Λέσχη για χρηµατοδότηση των δραστηριοτήτων της. 
γ. κατά το 1/4 στο Πανεπιστήµιο για την χρηµατοδότηση του ερευνητικού προγράµµατος των 

τµηµάτων του και 
δ. κατά το 1/4 για την χρηµατοδότηση νέων δραστηριοτήτων του Ιδρύµατος. 
 

Άρθρο 12 
Τροποποίηση Οργανισµού 

 
Ο Οργανισµός του Ιδρύµατος µπορεί να τροποποιηθεί ή να συµπληρωθεί µε Προεδρικό ∆ιάταγµα, 
σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 98 του Α.Ν. 2039/39 και 110 του Αστικού Κώδικα και 
ύστερα από απόφαση της Συγκλήτου. 
 

Άρθρο 13 
∆ιάλυση Ιδρύµατος - Τύχη περιουσίας 

 
Σε περίπτωση διάλυσης του Ιδρύµατος για οποιοδήποτε λόγο, η περιουσία αυτού περιέρχεται στο 
Πανεπιστήµιο. 
                                                                                                                                                                                                                          


