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Γσξεάλ ε παηδεία θαη ζηα Παλεπηζηήκηα;
ηνπ ΠΔΣΡΟΤ Ι. ΠΑΡΑΡΑ

Με ηελ επθαηξία ηεο ςήθηζεο ηνπ λόκνπ γηα ηα ΑΔΙ, ζθόπηκν είλαη λα
επαλέιζνπκε ζε δύν κύζνπο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ιεηηνπξγία ηνπο. Ο
πρώηος είλαη ην πεξηβόεην παλεπηζηεκηαθό άζπιν πνπ δελ πξνβιέπεηαη από
θακηά ζπληαγκαηηθή δηάηαμε – εμαηξνύληαη σξηζκέλνη πνπ θάλνπλ απζηεξά
πξνζσπηθή-ηδενινγηθή εξκελεία ηνπ πληάγκαηνο –, αιιά κόλνλ από ηνλ
θνληθό γηα ηελ αλώηαηε εθπαίδεπζε λόκν ηνπ 1982 πνπ ηώξα
αληηθαζίζηαηαη κε ην λέν λόκν ρσξίο λα επαλαιακβάλεηαη, επηπρώο, θαη ε
πεξί αζύινπ δηάηαμε. Ο ίδηνο πνιηηηθόο ρώξνο πνπ ην ζέζπηζε, ν ίδηνο ην
θαηαξγεί, κεηά θαη ην πάζεκα ηεο “Τπαηίαο”, θαη πνιύ θαιά θάλεη.
Ο δεύηερος κύζνο έρεη λα θάλεη κε ηελ παξνρή δσξεάλ παηδείαο ζηα
Παλεπηζηήκηα, δειαδή κε πιεξσκή εγγξαθήο θαη δηδάθηξσλ θαη δσξεάλ
παξνρή ζπγγξακκάησλ. ηελ πεξίπησζε απηή ην ύληαγκα θάλεη βέβαηα
ιόγν γηα δσξεάλ παηδεία θαη εδώ έγθξηηνη δεκνζηνιόγνη, γεληθεύνληαο,
ζεσξνύλ όηη πξόθεηηαη πεξί θνηλσληθνύ δηθαηώκαηνο πνπ θαιύπηεη θαη ηα
Παλεπηζηήκηα, κε ζπλέπεηα νη ζρεηηθέο λνκνζεηηθέο ξπζκίζεηο λα κε
κπνξνύλ λα θαηαξγεζνύλ κε λόκν. Δίλαη όκσο έηζη ηα πξάγκαηα; Αο
δηαβάζνπκε, ινηπόλ, πξνζεθηηθά ην ύληαγκα, όπνπ ζην άξζξν 16 νξίδνληαη
ηα αθόινπζα: «…παξ. 3. Σα έηε ππνρξεσηηθήο θνίηεζεο δελ κπνξεί λα είλαη
ιηγόηεξα από ελλέα. 4. Όινη νη Έιιελεο έρνπλ δηθαίσκα δσξεάλ παηδείαο,
ζε όιεο ηηο βαζκίδεο ηεο, ζηα κραηικά εκπαιδεσηήρια. Σν Κξάηνο εληζρύεη
ηνπο ζπνπδαζηέο πνπ δηαθξίλνληαη, θαζώο θαη απηνύο πνπ έρνπλ αλάγθε
από βνήζεηα ή εηδηθή πξνζηαζία, αλάινγα κε ηηο ηθαλόηεηέο ηνπο. 5. Η

1

Σν παξόλ θείκελν δεκνζηεύζεθε ζηελ εθεκεξίδα ΒΡΑΓΤΝΗ ζηηο 24.9.2011.
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αλώηαηε εθπαίδεπζε παξέρεηαη απνθιεηζηηθά από ηδξύκαηα πνπ απνηεινύλ
λνκηθά πξόζσπα δεκνζίνπ δηθαίνπ κε πιήξε απηνδηνίθεζε…».
Από ηηο παξαηεζείζεο δηαηάμεηο πξνθύπηνπλ ηα εμήο: α) ε
ππνρξεσηηθή εθπαίδεπζε θαιύπηεη ηνπιάρηζηνλ ηα έμη ρξόληα ηνπ
Γεκνηηθνύ ζρνιείνπ θαη ηα ηξία ηνπ Γπκλαζίνπ, β) όζνη ζπλερίζνπλ θαη ζηα
Λύθεηα, έρνπλ δηθαίσκα δσξεάλ παηδείαο θαη εθεί, δηόηη γ) ε δσξεάλ
παηδεία, όπσο νξίδεηαη ζην α′ εδάθην ηεο παξαγξ. 4, αθνξά ηελ θνίηεζε ζε
όλες ηις βαθμίδες ηων “κραηικών εκπαιδεσηηρίων”, δειαδή ζην θξαηηθό
Γεκνηηθό, Γπκλάζην θαη Λύθεην, δ) όκσο ηα εθπαηδεπηήξηα απηά δεν έτοσν
ιδία νομική προζωπικόηηηα αιιά απνηεινύλ απνθεληξσκέλεο ππεξεζίεο ηνπ
Τπνπξγείνπ Παηδείαο, είλαη ηα “δεκόζηα ζρνιεία” ζηα νπνία ζηέιλνπκε ηα
παηδηά καο, ελώ ηα “ιδιωηικά εκπαιδεσηήρια” – ηα νπνία ξεηώο πξνβιέπεη ε
παξάγξ. 8 ηνπ άξζξνπ 16  – κπνξνύλ λα ιεηηνπξγνύλ θαη κε ηε κνξθή
λνκηθνύ πξνζώπνπ, όπνπ ζηελ έλλνηα ησλ ηδησηηθώλ απηώλ εθπαηδεπηεξίσλ
πεξηιακβάλεηαη ην ηδησηηθό Γεκνηηθό, Γπκλάζην θαη Λύθεην, αθνύ κόλνλ ε
ίδξπζε Παλεπηζηεκίνπ από ηδηώηεο δελ επηηξέπεηαη, ε) ανηιθέηως, ε
παλεπηζηεκηαθή εθπαίδεπζε παξέρεηαη αποκλειζηικά από απηνδηνηθνύκελα
ηδξύκαηα πνπ απνηεινύλ λνκηθά πξόζσπα δεκνζίνπ δηθαίνπ, άξα ηα
ηδξύκαηα απηά δελ κπνξεί λα είλαη θξαηηθά, ζη) ην ύληαγκα, ινηπόλ,
δηαζηέιιεη επζέσο, κε ηηο παξαγξ. 5 θαη επόκ. ηνπ άξζξνπ 16, ηα
Παλεπηζηήκηα από ηα “θξαηηθά εθπαηδεπηήξηα”, νπδέπνηε δε νύηε ζηελ
πξαθηηθή νύηε θαη ζηε λνκνζεζία ρξεζηκνπνηήζεθε ν όξνο «θξαηηθά
εθπαηδεπηήξηα» γηα λα ππνδειώζεη θαη ηα Παλεπηζηήκηα. Απνηειεί, ινηπόλ,
λνκηθό ζνινηθηζκό ε δεύμε θαη ηαύηηζε ηνπ κραηικού θνξέα παξνρήο
παηδείαο ( θξαηηθά εθπαηδεπηήξηα) κε ηνλ θνξέα πνπ, ππνρξεσηηθώο θαηά
ην ύληαγκα, ιεηηνπξγεί κόλνλ σο λνκηθό πξόζσπν δεκνζίνπ δηθαίνπ
( Παλεπηζηήκηα), όπσο επζέσο δέρεηαη ε 2714/2010 απόθαζε ηνπ Γ′
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Σκήκαηνο ηνπ πκβνπιίνπ Δπηθξαηείαο (« …ηα θξαηηθά εθπαηδεπηήξηα ηεο
αλώηαηεο βαζκίδαο…»!) πνπ παξαπέκπεη ζηελ Οινκέιεηα ην δήηεκα ηεο
ζπληαγκαηηθόηεηαο ηεο δσξεάλ παηδείαο θαη ζην κεηαπηπρηαθό ζηάδην
ζπνπδώλ. ηελ “παξνρηθή” Γηνίθεζε άκα έλαο θνξέαο είλαη, θαηά λόκν,
“θξαηηθόο”, δελ κπνξεί λα είλαη ζπγρξόλσο θαη λνκηθό πξόζσπν δεκνζίνπ
δηθαίνπ, δ) ζηηο δε δηαηάμεηο ησλ παξαγξ. 5 θαη 6 ηνπ άξζξνπ 16, πνπ
αλαθέξνληαη απνθιεηζηηθά ζηελ νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ησλ ΑΔΙ, δελ
γίλεηαη θακία αλαθνξά γηα παξνρή δσξεάλ παηδείαο.
πλεπώο, ε δηάηαμε ηεο παξαγξ. 4, ζηελ νπνία θαη κόλνλ γίλεηαη
ιόγνο γηα « δηθαίσκα δσξεάλ παηδείαο », αλαθέξεηαη, όπσο πξνθύπηεη από
ηελ μεθάζαξε γξακκαηηθή ηεο δηαηύπσζε πνπ δελ κπνξεί λα δηαζηξεβισζεί,
ζην δηθαίσκα απηό ησλ Διιήλσλ ζε όιεο ηηο βαζκίδεο ησλ θξαηηθώλ
εθπαηδεπηεξίσλ, αιιά ηέηνηα δελ είλαη, όπσο αλαιύζεθε, ηα Παλεπηζηήκηα.
Άξα, λόκνο πνπ ζα θαηαξγήζεη ηελ δσξεάλ παηδεία, πνπ ηζρύεη ηώξα
ζηα Παλεπηζηήκηα, δελ ζα είλαη αληηζπληαγκαηηθόο, όπσο δελ ζα είλαη
αληηζπληαγκαηηθόο θαη ν λόκνο πνπ ζηε ζπλέρεηα ζα επηβάιεη ηελ θαηαβνιή
ηειώλ γηα ηελ εγγξαθή θαη ηελ θνίηεζε, θαζώο θαη ηελ ππνρξέσζε ησλ
θνηηεηώλ λα αγνξάδνπλ κε δηθά ηνπο έμνδα ηα αλαγθαία παλεπηζηεκηαθά
ζπγγξάκκαηα (βι. ηα ηιηγγηώδε πνζά πνπ δηαζέηεη εηεζίσο ην Κξάηνο γηα ηα
βηβιία, ζηνλ Γ. ΡΩΜΑΙΟ, Η παθογένεια ηων ΑΕΙ, “ΣΟ ΒΗΜΑ” ηεο 17.4.2011, ν
νπνίνο νξζά δηεξσηάηαη « Γηαηί πξέπεη ζε όινπο ηνπο θνηηεηέο, έρνληεο θαη
κε έρνληεο, λα πξνζθέξνληαη δσξεάλ ηα ζπγγξάκκαηα; »).
Αθξηβώο δε, επεηδή κε ην εδάθην α′ ηεο παξαγξ. 4 ε δσξεάλ παηδεία
δελ θαζηεξώλεηαη θαη γηα όζνπο θνηηνύλ ζε Παλεπηζηήκηα – πνπ ην
ύληαγκα ηνπο απνθαιεί « ζπνπδαζηέο », βι. θαη ην ηειεπηαίν εδάθην ηεο
παξαγξ. 5 –, νξίζζεθε, ζηε ζπλέρεηα ηνπ εδαθίνπ α′, όηη γηα ηνπο
ζπνπδαζηέο/θνηηεηέο πνπ δηαθξίλνληαη (ζηα καζήκαηα), ην Κξάηνο κπνξεί
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λα πξνβιέςεη νηθνλνκηθέο εληζρύζεηο, π.ρ. κε θαηαβνιή δηδάθηξσλ,
ρνξήγεζε ππνηξνθηώλ ή παξνρή ρξεκαηηθνύ βνεζήκαηνο γηα ηελ αγνξά
βηβιίσλ.
Σν άξζξν 16, ινηπόλ, δελ θαζηεξώλεη θακία ζπληαγκαηηθή αξρή
παξνρήο δσξεάλ αλώηαηεο παηδείαο, όπσο δέρνληαη, αληηζέησο, νη θίινη θαη
νκόηερλνη Ν. Αιηβηδάηνο θαη Αλη. Μαληηάθεο (βι. θείκελό ηνπο
« Παλεπηζηήκηα: Αο θαηεβάζνπκε ιίγν ηνπο ηόλνπο », ζηελ “Καζεκεξηλή”,
17.7.2011, ζει. 19). Καηά κείδνλα δε ιόγν, ελόςεη ησλ εθηεζέλησλ, δελ
κπνξεί λα γίλεηαη ιόγνο γηα ζπληαγκαηηθή πξόβιεςε δσξεάλ παηδείαο ζην
κεηαπηπρηαθό ζηάδην ζπνπδώλ. Αλήθεη, ινηπόλ, ζην λνκνζέηε ε θαζηέξσζε
ή κε δσξεάλ παηδείαο θαη ζηα ΑΔΙ, δελ ηνπ επηβάιιεηαη όκσο εθ ηνπ
πληάγκαηνο.
Ο Π. Ι. Παξαξάο είλαη επίηηκνο αληηπξόεδξνο ηνπ
πκβνπιίνπ Δπηθξαηείαο
Καζεγεηήο πληαγκαηηθνύ Γηθαίνπ
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