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Ο  νόµος-πλαίσιο  για  τα Ανώτατα  Εκπαιδευτικά  Ιδρύµατα και  το ΠΑΣΟΚ 
 
 

Το κείµενο που ακολουθεί αποτελεί µια 
σαφή τοποθέτηση του ΠΑΣΟΚ 
απέναντι στο νόµο - πλαίσιο για τα 
Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα. Οι 
θέσεις αυτές του Κινήµατος πάρθηκαν 
ύστερα από µακριά και λεπτοµερειακή 
µελέτη του προβλήµατος που 
δηµιουργείται µε το νόµο - πλαίσιο για 
τα ΑΕΙ και θ' αποτελέσουν την α-
µετάθετη δάση για τον ανάλογο 
αγώνα του ΠΑΣΟΚ πλάι στο Ε∆Π, τον 
Π.Ο., στο ΤΕΕ και τις Ενώσεις των 
Εργαζοµένων Επιστηµόνων. 

Συνειδητοποιώντας ή πρώτη κυβέρνηση της 
µεταπολίτευσης απ' τη µια µεριά την 
αποφασιστική αγωνιστικότητα του Φοιτητικού 
κινήµατος για βαθιές διαρθρωτικές 
δηµοκρατικές αλλαγές στην Παιδεία (πού 
αποτελεί συνέχεια των αγώνων του 
Πολυτεχνείου αλλά και την οριακή έκφραση 
στο χώρο του πανεπιστηµίου της 
καθολικής σ’ εκείνη τη φάση, θέλησης του 
ελληνικού λαού για ουσιαστικό έτη τέλους 
εκδηµοκρατισµό των δοµών και των 

λειτουργιών σ' όλα τα επίπεδα της δηµόσιας 
ζωής στον τόπο µας) κι απ' την άλλη τις 
συγκεκριµένες ανάγκες της πολιτικής της 
για κάποιου είδους εκσυγχρονισµό και 
προσαρµογή της οικονοµίας στα πλαίσια των 
καλά γνωστών προσανατολισµών της προς 
την ΕΟΚ και τη ∆ύση γενικότερα, 
αποφασίζει και συγκροτεί µια επιτροπή για 
να της εισηγηθεί ένα νέο Νόµο Πλαίσιο για 
την Ανώτατη Εκπαίδευση σ' αντικατάσταση 
του προηγούµενου που ανεπηρέαστος απ' την 
επιστηµονικοτεχνική εξέλιξη και τη µεταβολή 
των οικονοµικοκοινωνικών συνθηκών στην 
πατρίδα µας σφράγιζε την ζωή των 
Πανεπιστηµίων µας για περισσότερα, από 
σαράντα χρόνια. 
Η επάνδρωση αυτής της επιτροπής γίνεται 
από τεχνοκράτες που εκφράζουν την 
κυβερνητική πολιτική και το παραδοσιακό 
καθηγητικό  κατεστηµένο,   αλλά    κι   από  

 
 
 
 
άξιους πανεπιστηµιακούς δάσκαλους, που 
είτε είχαν ενεργητική συµµετοχή στην 
αντίσταση κατά της δικτατορίας ή ήταν 
γνωστοί για τις προοδευτικές αντιλήψεις τους. 

Η συµµετοχή των τελευταίων έδινε ένα 
άλλοθι στην κυβέρνηση για την έλλειψη 
αντιπροσωπευτικότητας της επιτροπής και την 
απουσία εκπροσώπων των φοιτητών, του 
επιστηµονικού διδακτικού προσωπικού των 
ΑΕΙ και κοινωνικών φορέων κι οργανώσεων 
των εργαζοµένων επιστηµόνων. 

Ο χαρακτήρας της επιτροπής ήταν 
καθαρά εισηγητικός ενώ το τελικό κείµενο 
που κυκλοφόρησε µετά την κατάλληλη 
«νοµοτεχνική» επεξεργασία του υπουργείου 
Παιδείας εκµηδένισε κι αλλοίωσε το 
χαρακτήρα των όποιων συµβολών των 
προοδευτικών µελών της 
Το κείµενο του κυβερνητικού σχεδίου 

Νόµου - Πλαισίου δόθηκε έτσι στα επίσηµα 
Πανεπιστήµια (συλλόγους τακτικών 
καθηγητών), στο Επιστηµονικό ∆ιδακτικό 
Προσωπικό των ΑΕΙ και στην Εθνική 
Φοιτητική) Ένωση Ελλάδας κι ορίσθηκε 
προθεσµία για να εκφράσουν τις απόψεις 
τους µέχρι το του 75.  

 
ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΠΑΙ∆ΕΙΑ 
 
Στο µεταξύ το ΠΑΣΟΚ στα πλαίσια δουλειάς 
της Κεντρικής του Επιτροπής, του Κέντρου 
Μελετών και ∆ιαφώτισης και του τµήµατος 
Παιδείας του, έχει κιόλας διαµορφώσει τις 
γενικές του θέσεις για την Παιδεία, 
αναλύοντας διεξοδικότερα τις δασικές αργές 
της ∆ιακήρυξης της 3ης του Σεπτέµβρη. 

Έτσι στην αντιπρόταση του για το άρθρο 
16 και 16α του Συντάγµατος, πού 
υποστήριξε η κοινοβουλευτική µας οµάδα 

στη Βουλή, µπαίνουν τα θεµέλια για την 
παραπέρα δουλειά µας, στο χώρο της 
Παιδείας κι ειδικότερα της Ανώτατης κι οι 
βασικοί άξονες συµπαράστασης του 
Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος µ' όλες 
τις προοδευτικές δυνάµεις του τόπου, 
δάσκαλους και φοιτητές κι εργαζόµενους 
επιστήµονες για τη διεκδίκηση, ενός 
δηµοκρατικού Νόµου Πλαίσιου για την 
Ανώτατη Παιδεία στην πατρίδα µας. Μέσα από 
τις παρακάτω γραµµές των άρθρων 16 και 
16α του Συντάγµατος, όπως τα πρότεινε το 
ΠΑ.ΣΟ.Κ. και συγκεκριµένα: 
• Η Παιδεία αποτελεί πρωταρχική 
υποχρέωση του κράτους. 

• Όλοι οι Έλληνες έχουν δικαίωµα δωρεάν 
παιδείας σε όλες τις βαθµίδες, της 
εκπαίδευσης. Η παιδεία πρέπει να είναι σε 
όλες τις βαθµίδες για όλο της ίδιας 
ποιότητας. 

• O προγραµµατισµός της παιδείας και ο 
καθορισµός της εκπαιδευτικής πολιτικής είναι 
έργο του Συµβουλίου Παιδείας, στο όποιο 
συµµετέχουν όπως Νόµος ορίζει, 
υποχρεωτικά εκπρόσωποι των εκπαιδευ-
τικών όλων των βαθµίδων των σπουδαστών, 
των συνδικαλιστικών οργανώσεων όλων των 
εργαζοµένων και των κοινωνικών φορέων 
γενικότερα (π.χ. τοπική αυτοδιοίκηση). 

• Η κατωτέρα εκπαίδευση είναι για όλους τους 
Έλληνες υποχρεωτική. Η διάρκεια της ορίζεται 
µε Νόµο σύµφωνα µε τις κοινωνικές 
απαιτήσεις. 

• Η ανάπτυξη της επαγγελµατικής εκπαίδευσης 
σε όλους τους τοµείς αποτελεί βασικό µέληµα 
του Κράτους. Οι επαγγελµατικές σχολές 
παρέχουν ταυτόχρονα µε την τεχνική 
εκπαίδευση και γενική παιδεία. 

• Το κράτος ενισχύει τους µαθητές και 
σπουδαστές όλων των εκπαιδευτικών 
βαθµίδων οι όποιοι δεν διαθέτουν επαρκή 
µέσα για ανάλογη µε τις ικανότητες τους 
εκπαίδευση. 

• Το κράτος λαµβάνει ιδιαίτερη πρόνοια για την 
εκπαίδευση ανηλίκων πού στερούνται 
επιµελείας γονέων η άλλης προστασίας 
όπως και εκείνων πού έχουν λόγω και 
σωµατικής ή πνευµατικής αναπηρίας ανάγκη 
Ειδικής εκπαίδευσης. 

• Η παιδεία είναι κρατικής 
• Η τέχνη και ή επιστήµη η έρευνα και η 
διδασκαλία είναι ελεύθερες, η δε προώθηση 
και ανάπτυξη τους αποτελούν αντικείµενο 
ιδιαιτέρας φροντίδας του κράτους. 

• Η ακαδηµαϊκή ελευθερία είναι απαραβίαστη. 
Τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύµατα είναι 
Νοµικά Πρόσωπα ∆ηµοσίου ∆ικαίου µε 
πλήρη, αυτοδιοίκηση, λειτουργούν µε δάση 
οργανισµούς πού καθορίζουν τα ίδια Νόµος 
που εκδίδεται µετά γνώµη των ανωτάτων εκ-
παιδευτικών ιδρυµάτων, καθαρίζει τις 
δασικές γραµµές και τα γενικά πλαίσια 
οργανώσεως τους. Τα ανώτατα εκπαιδευτικά 
ιδρύµατα τελούν κάτω από την του κράτους, 
το όποιο και τα ενισχύει οικονοµικά. Η 
άσκηση εποπτείας και η οικονοµική ε-
νίσχυση δεν µπορεί ποτέ να γίνεται µε 
τρόπο πού περιορίζει την αυτοδιοίκηση και 
την αυτονοµία τους. 

• Όσοι ανήκουν στο διδακτικό προσωπικό 
των ανωτάτων εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων 
ασκούν δηµόσιο λειτούργηµα, η κατάστασή 
τους καθορίζεται από τους οργανισµούς των 
ιδρυµάτων. 
Προβάλλουν οι βασικές θέσεις: 

- Για εκδηµοκρατισµό των δοµών και των 
λειτουργιών των ΑΕΙ. 

- Για δωρεάν κρατική παιδεία ίδιας 
ποιότητας για όλους τους Έλληνες. 

- Για καθορισµό της εκπαιδευτικής πολιτικής 
του τόπου µας από Εθνικό Συµβούλιο 
Παιδείας µε τη συµµετοχή δάσκαλων και 
φοιτητών, των φορέων των επιστηµόνων και 
των εργαζοµένων και των κοινωνικών φορέων.  

- Για ελευθερία της διδασκαλίας και της 
έρευνας. 

Η διαδικασία σύνταξης του 
νόµου πλαισίου 
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- Για πλήρη αυτοδιοίκηση κι αυτονοµία των 
ΑΕΙ. 

- Για το απαραβίαστο της ακαδηµαϊκής ελευ-
θερίας. 

- Για την ισοτιµία κι ισονοµία όσων ανήκουν 
στο διδακτικό προσωπικό των ΑΕΙ κλπ. 

 
Η ΒΑΣΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ 
ΠΑ.ΣΟ.Κ. 
 
Σ' εκείνη τη φάση το ΠΑΣΟΚ κάνοντας πράξη 
τις θέσεις του και πιστεύοντας ότι ή παιδεία 
είναι υπό-θέση όλου του λαού, των δάσκαλων 
και των φοιτητών και των φορέων των 
εργαζοµένων κι επιστηµόνων, δραστηριοποιεί 
σ' όλα τα επίπεδα τα στελέχη του πού µε 
βάση τις θεµελιακές αρχές του, συµµετέχουν 
ενεργά, ισότιµα δηµοκρατικά και δηµιουργικά 
στους µαζικούς χώρους, συµβάλλοντας 
αποφασιστικά στη διαµόρφωση των θέσεων του 
κάθε χώρου για το Νόµο - Πλαίσιο των ΑΕΙ 
εκτιµώντας σωστά τις αντικειµενικές 
συνθήκες. του κι αξιοποιώντας την σωρευµένη 
εµπειρία όλων των µελών του. 
Έτσι το ΠΑΣΟΚ αποδείχνει, στην καθηµερινή 

πολιτική πράξη τι εννοεί δηµοκρατική 
συνεργασία στη βάση και πώς 
αντιλαµβάνεται σ' όλες της τις διαστάσεις την 
αυτονοµία των µαζικών χώρων. 
Ο παραµερισµός της οποίας «µικροκοµ-

µατικής» επίκλησης πρωτοποριακής 
αγωνιστικής συµβολής κι ή σωστή υπεύθυνη 
και δηµιουργική καθηµερινή δουλειά των 
µελών µας, στα Πανεπιστήµια, στους Φοι-
τητικούς συλλόγους, στην ΕΦΕΕ και στις 
οργανώσεις των επιστηµόνων και των 
εργαζοµένων σφραγίζει τόσο µια ανώτερη 
ποιότητα πολιτικής λειτουργίας όσο και την 
ποιότητα - για πρώτη φορά στην πατρίδα 
µας - του αποτελέσµατος. 
Έτσι σήµερα είναι ή πρώτη φορά στην 

πατρίδα µας πού σ' ένα κυβερνητικό σχέδιο 
Νόµου -Πλαισίου πού αφορά σε µια βασική 
διαρθρωτική λειτουργία της εθνικής µας 
ζωής, αντιπαρατίθεται η αγωνιστική 
συµπαράταξη της Εθνικής Φοιτητικής "Ένωσης 
Ελλάδας του Επιστηµονικού ∆ιδακτικού 
Προσωπικού των ΑΕΙ, του Πανεπιστηµιακού 

Οµίλου, του Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδας, 
των Πανελληνίων Συλλόγων Πολιτικών 
Μηχανικών, Αγρ Τοπ. Μηχανικών, 
Αρχιτεκτόνων, Μεταλλειολόγων - Μεταλλουρ-
γών κλπ., των Ενώσεων Ελλήνων Φυσικών 
και Χηµικών, της Οµοσπονδίας 
Παρασκευαστών ΑΕΙ κλπ., πάνω σε ένα 
µίνιµουµ πρόγραµµα συγκεκριµένων στόχων 
που βγήκαν µετά από δηµοκρατικές διαδικα-
σίες ζύµωσης σε γενικές συνελεύσεις, συνέδρια 
και συνδιασκέψεις για την Ανώτατη Παιδεία, 
δηµόσιες συζητήσεις κι αγωνιστικές 
εκδηλώσεις, και πού αποτελούν την πρώτη 
εναλλακτική λύση πού οι προοδευτικές 
δυνάµεις τεκµηριωµένα δίνουν στον ελληνικό 
λαό για ένα τόσο βασικό πρόβληµα του τόπου 
µας, το πρόβληµα της Ανώτατης Παιδείας. 

 
ΤΟ ΜΙΝΙΜΟΥΜ ΚΟΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΝΟΜΟ — ΠΛΑΙΣΙΟ 

 
Το Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνηµα 
αισθάνεται σήµερα λίγες η πολλές µέρες 
µακριά απ' την αναµενόµενη δυο χρόνια τώρα 
τελική µορφή του κυβερνητικού σχεδίου Νόµου 
- Πλαισίου για τα ΑΕΙ, την ανάγκη να δηλώσει 
την πλήρη υποστήριξη του στις «κοινές θέσεις 
για την Ανώτατη Παιδεία», της ΕΦΕΕ. του Ε∆Π, 
του Π.Ο., του ΤΕΕ και των ενώσεων των 
εργαζοµένων επιστηµόνων, που είναι: 
Το θεσµικό πλαίσιο για την Ανώτατη Παιδεία 

θα πρέπει να είναι ανοικτό στις εξελίξεις, 
στην προοπτική του εκδηµοκρατισµού. 
Θα πρέπει ο Νόµος - Πλαίσιο να κατοχύρωνε 

πραγµατικά την αυτοδιοίκηση των Α.Ε.Ι, να 
ρύθµιζε τα γενικά ζητήµατα διάρθρωσης 
τους και να επιτρέπει την ρύθµιση απ' τους 
πανεπιστηµιακούς και κοινωνικούς φορείς, των 
επιµέρους προβληµάτων. 

Θα πρέπει ο Νόµος - Πλαίσιο να προβλέπει 
τη συγκρότηση Εθνικού Συµβουλίου Ανώτατης 
Παιδείας µε συµµετοχή των φορέων των 
δασκάλων και των φοιτητών και κοινωνικών 
φορέων. 
Θα πρέπει ο Νόµος - Πλαίσιο να 

κατοχυρώνει: 
Τις ακαδηµαϊκές ελευθερίες, την ελεύθερη 

διακίνηση των ιδεών, τη δηµοτική γλώσσα, τον 

δηµοκρατικό διάλογο, τον ελεύθερο 
συνδικαλισµό των δάσκαλων και των 
Φοιτητών και το πανεπιστηµιακό άσυλο. 
Την παροχή ίσων ευκαιριών και 

δυνατοτήτων για εκπαίδευση για όλο το λαό. 
Την κατάργηση του φεουδαρχικού θεσµού 

της έδρας την αποστεγανοποίηση των ΑΕΙ και- 
την οργάνωση των ΑΕΙ σε τοµείς (βασική 
ακαδηµαϊκή µονάδα µιας γνωστικής ενότητας). 
Την δηµιουργία ενιαίου φορέα όλων των 

δίδασκαν των µε στόχο την εξάλειψη της 
παραδοσιακής αναχρονιστικής κι αναιτιολόγητης 
ιεραρχίας, φορέα που θα οργανωθεί µε βάση 
την αρχή της ισότιµης συµµετοχής όλων των 
πανεπιστηµιακών δασκάλων στις διαδικασίες 
λήψης αποφάσεων. 
Την ισότιµη συµµετοχή στη ζωή και 

λειτουργία των ΑΕΙ διδασκόντων και 
διδασκοµένων. 

Να καθορίζει ότι µέλη των ΑΕΙ είναι 
διδάσκοντες και διδασκόµενοι µε οριζόντια 
δηµοκρατική λειτουργία την πανεπιστηµιακή 
ζωή, στην έρευνα και τη διδασκαλία 
(κατάργηση του µονόλογου υπεύθυνη 
συµµετοχή όλων των διδασκόντων στο 
διδακτικό και ερευνητικός έργο του τοµέα, και 
σεµιναριακές µορφές διδασκαλίας κλπ.) 

Να κατοχυρώνει την ελευθερία διδασκαλίας 
και ερευνάς για όλα τα µέλη των ΑΕΙ. 
Να εξασφαλίζει την επιστηµονική 

συµµετοχή στο έργο των ΑΕΙ όλων όσων 
ανήκουν στον ενιαίο φορέα των 
πανεπιστηµιακών δασκάλων µε ίδιας 
ποιότητας συνθήκες δουλειάς. 
Να κατοχυρώνει τη συµµετοχή των άλλων 

φορέων των εργαζοµένων στα ΑΕΙ στα 
θέµατα πού τους αφορούν. 
Το Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνηµα θα 

υποστηρίξει την ψήφιση ενός Νόµου - 
Πλαισίου για τα ΑΕΙ που θα στηρίζεται στις 
παραπάνω αρχές και θα συµπαραταχθεί µ΄ 
όλες τις προοδευτικές δυνάµεις της εθνικής 
αντιπροσωπείας στον αγώνα για τη 
διασφάλιση των ελάχιστων αυτών εγγυήσεων 
πού θα µπορέσουν ν' ανοίξουν το δρόµο για 
τον εκδηµοκρατισµό και τον εκσυγχρονισµό 
των ΑΕΙ. Ι 

Στη νέα φάση δουλειάς πού θα µπει 
µπροστά µας µόλις δοθεί απ' την κυβέρνηση 
το τελικό σχέδιο για τα Νόµο - Πλαίσιο των 
ΑΕΙ, το ΠΑΣΟΚ µε τη δράση των στελεχών 
του στους µαζικούς χώρους θα έχει σα κύριο 
στόχο την διατήρηση αδιάσπαστης της 
ενότητας των προοδευτικών δυνάµεων στην 
υποστήριξη κι εξειδίκευση του µίνιµουµ κοινού 
προγράµµατος, κι ακόµα τη διατύπωση ενός 
κοινού αντισχέδιου Νόµου - Πλαισίου για τα 
ΑΕΙ στην περίπτωση πού η κυβέρνηση θα 
επιδιώξει να θυσιάσει τον εκδηµοκρατισµό 
των Πανεπιστηµίων µας στο βωµό ενός 
εξωραϊστικού εκσυγχρονισµού που θα 
ικανοποιεί τα κοµµατικά της συµφέροντα και τις 
οικονοµικές, κοινωνικές και πολιτικές της 
επιλογές. 
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