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Δμνρφηαηε  θ. Πξσζππνπξγέ,  

 

επηηξέςηε κνπ  λα ζαο δηαβηβάζσ ηα πξαθηηθά ησλ ηξηψλ πλεδξηάζεσλ ηεο Οινκέιεηαο ηνπ Δζληθνχ 
πκβνπιίνπ Παηδείαο ( 7εο, 8εο θαη 9εο )  ηα νπνία πεξηιακβάλνπλ ηηο ηνπνζεηήζεηο ( εηζεγήζεηο ) ηνπ Πξνέδξνπ 
θαζψο θαη ηηο γξαπηέο ηνπνζεηήζεηο ησλ κειψλ ηνπ πκβνπιίνπ, φπσο απηέο δηακνξθψζεθαλ κεηά ηε 
δηεμνδηθή ζπδήηεζε θάζε ζέκαηνο. Δπηηξέςηε κνπ επίζεο λα ζαο δηαβηβάζσ ηηο ερνγξαθεκέλεο ζπδεηήζεηο  
ησλ ζπλεδξηάζεσλ απηψλ, πνπ αθνξνχζαλ ηα αθφινπζα ζέκαηα, ηα νπνία ζρεηίδνληαη κε ηελ επηρεηξνχκελε 
κεηαξξχζκηζε ζηελ Αλψηαηε εθπαίδεπζε.  

 

1.Σν δηνηθεηηθό  κνληέιν ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε.  

2.Αθαδεκαϊθή νξγάλωζε: ρέζε ρνιήο-Σκήκαηνο (Πξνγξάκκαηα ζπνπδώλ). 

3. Ρπζκίζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην πξνζωπηθό ηωλ Παλεπηζηεκίωλ θαη ηωλ ΣΕΙ. 

4. Σξόπνη κεηάδνζεο ηεο γλώζεο ζηελ Αλώηαηε  Εθπαίδεπζε.  

5. Ο ράξηεο ηεο Αλώηαηεο Εθπαίδεπζεο: ρωξνηαμία αθαδεκαϊθώλ κνλάδωλ θαη 

εύξνο / ζεκαηηθή γλωζηηθώλ αληηθεηκέλωλ. 

 

Οη ζπδεηήζεηο δηεμήρζεζαλ  κέζα ζε εμαηξεηηθφ  θιίκα  θαη έηζη είρακε ηελ επθαηξία λα δηεξεπλήζνπκε ζε βάζνο 
ηα δηάθνξα ζέκαηα. Θα ήζεια λα επραξηζηήζσ ζεξκψο φια ηα κέιε ηνπ πκβνπιίνπ  γηα ηελ πνιχ γφληκε 
ζπκκεηνρή ηνπο ζην  Γηάινγν.   

 

Με ην θείκελν πνπ αθνινπζεί επηρεηξψ  λα  ζθηαγξαθήζσ, ζην κέηξν ηνπ δπλαηνχ,  ηηο  δηάθνξεο ηάζεηο πνπ 
αλαπηχρζεθαλ θαηά ηε ζπδήηεζε ησλ ζεκάησλ. Σν εγρείξεκα δελ είλαη θαη ηφζν εχθνιν  θαζψο ζπλδέεηαη  
αλαπφθεπθηα  κε επηινγέο  γηα ηηο νπνίεο έρσ αλαγθαζηηθά ηελ επζχλε. Γηαπηφ ζεσξψ ην θείκελν απηφ εληειψο 
ππνβνεζεηηθφ, ρξήζηκν σζηφζν ζην πιαίζην ηεο ζπκβνπιεπηηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ πκβνπιίνπ. Γηα ηελ 
ιεπηνκεξή «αλάγλσζε» ησλ απφςεσλ ησλ κειψλ  ηνπ πκβνπιίνπ ζα πξέπεη λα  αλαηξέμεη θαλείο  ζηηο 
γξαπηέο ηνπνζεηήζεηο ηνπο πνπ παξαηίζεληαη ζηα πξαθηηθά ή θαη ζηα ερεηηθά δεδνκέλα πνπ ζαο 
δηαβηβάδνπκε. Καηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπδεηήζεσλ  έγηλαλ θαη πνιχ ελδηαθέξνπζεο ηνπνζεηήζεηο  ζε ζέκαηα 
παηδείαο  κε γεληθφηεξν ραξαθηήξα πνπ δελ εζηίαδαλ ζην ππφ ζπδήηεζε ζέκα Σηο απφςεηο απηέο κπνξείηε 
επίζεο  λα δείηε ηφζν ζηα γξαπηά πξαθηηθά φζν θαη ζηα ερεηηθά δεδνκέλα.  

 

 

 



 

Καηά ηελ  7ε ζπλεδξίαζε ηεο Οινκέιεηαο ηνπ ΔΤΠ ( 26 Ιαλνπαξίνπ 2011) καο απαζρφιεζε «Σν δηνηθεηηθό 
κνληέιν γηα ηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε». ε φ,ηη αθνξά ηε ζθνπηκφηεηα θαη ηελ θαηεχζπλζε ηεο αιιαγήο 
ζα κπνξνχζε λα δηαθξίλεη θαλείο εληειψο ρνλδξηθά  ηηο αθφινπζεο ηξεηο  ηάζεηο:  κία πνπ δέρεηαη θαηαξρήλ ηελ 
αλάγθε αιιαγψλ ζην  δηνηθεηηθφ κνληέιν  πξνο ηελ θαηεχζπλζε πνπ ζθηαγξαθνχλ νη πξνηάζεηο ηνπ θεηκέλνπ 
δηαβνχιεπζεο, ρσξίο αλαγθαζηηθά λα ζπκθσλεί ζε φια ηα ζεκεία κε απηφ,  κία άιιε πνπ  επλνεί ζε γεληθέο 
γξακκέο ην ππάξρνλ δηνηθεηηθφ κνληέιν  κε αξθεηά ζεκαληηθέο  ηξνπνπνηήζεηο  πνπ ην βειηηψλνπλ  θαη κία 
ηξίηε πνπ δηαπηζηψλεη ηελ αλάγθε γηα αιιαγέο, ρσξίο λα  είλαη επδηάθξηηε ε πξνηεηλφκελε θαηεχζπλζε.  

Δηδηθφηεξα γηα ην πκβνύιην,  ζην πιαίζην ηεο  πξψηεο ηάζεο δηαηππψζεθε ε αλάγθε γηα ηε  ζεζκνζέηεζε 
ηνπ πκβνπιίνπ σο ηνπ αλψηαηνπ ζεζκηθνχ νξγάλνπ  κε επνπηηθέο – εγθξηηηθέο αξκνδηφηεηεο, κε εζσηεξηθά 
θαη  εμσηεξηθά κέιε πνπ ζα αληινχλ ηε λνκηκνπνίεζή ηνπο  απφ ηελ αθαδεκατθή  θνηλφηεηα.  ην πιαίζην ηεο 
δεχηεξεο ηάζεο ππνζηεξίρζεθε, φηη απηφ ζα κπνξνχζε «λα ζεζκνζεηεζεί σο φξγαλν  ειέγρνπ άκεζα 
εθιεγκέλν ζην νπνίν ζα κπνξνχζε λα πξνβιεθζεί θαη ε ζπκκεηνρή κειψλ εθηφο ΑΔΙ (φπνπ φκσο ε 
πιεηνςεθία ζα είλαη κέιε ηεο αθαδεκατθήο θνηλφηεηαο) κε δηαθξηηέο αξκνδηφηεηεο πνπ λα ιεηηνπξγεί ζην 
πιαίζην ηεο απηνδηνίθεζεο ησλ ΑΔΙ θαη λα δξα εμηζνξξνπεηηθά πξνο ηελ κνλαδηθή ζήκεξα εμνπζία ηνπ 
Πξχηαλε/Πξφεδξνπ θαη ηεο πγθιήηνπ/πλέιεπζεο.» ην πιαίζην ηεο δεχηεξεο ηάζεο, απηφ ζα κπνξνχζε 
επίζεο  λα ζεζκνζεηεζεί σο «Σςμβούλιο ζηπαηηγικού ζσεδιαζμού και κοινωνικήρ λογοδοζίαρ», θπξίσο κε 
ζπκβνπιεπηηθέο αξκνδηφηεηεο, πνπ λα ιεηηνπξγεί παξάιιεια  πξνο ηε χγθιεην. Απηφ  ζα πξέπεη λα  
απνηειείηαη θαηά πιεηνςεθία απφ εθιεγκέλα κέιε ΓΔΠ ή ΔΠ δηαθνξεηηθά απφ απηά πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε 
χγθιεην θαη απφ εμσηεξηθά κέιε. Σα  εξωηεπικά μέλη, ηα νπνία κπνξεί λα είλαη είηε Έιιελεο είηε δηεζλείο 
πξνζσπηθφηεηεο κε εκπεηξία ζηελ δηνίθεζε θαη ζηξαηεγηθέο αλάπηπμεο αθαδεκατθψλ ηδξπκάησλ, επηιέγνληαη 
απφ ηα αθαδεκατθά φξγαλα ηνπ Ιδξχκαηνο. 

Γηα ηνλ ηξόπν εθινγήο Πξύηαλε/Πξνέδξνπ ΣΕΙ θαη Κνζκήηνξα/Δηεπζπληή ζην πιαίζην ηεο πξψηεο ηάζεο  
πξνηάζεθαλ δχν δηαδηθαζίεο πνπ θαη νη δχν πεξηιακβάλνπλ  εκπινθή ηνπ πκβνπιίνπ θαη αλνηρηή πξνθήξπμε. 
Η πξψηε νινθιεξψλεηαη ζην πκβνχιην, ελψ ε δεχηεξε πεξηιακβάλεη ηειηθή εθινγή απφ ηα κέιε ΓΔΠ. ην 
πιαίζην ηεο δεχηεξεο ηάζεο ππνζηεξίρζεθε φηη  ε δηαηήξεζε ηνπ ππάξρνληνο κνληέινπ άκεζεο εθινγήο ηεο 
αθαδεκατθήο εγεζίαο ζα κπνξνχζε λα ζπλνδεπηεί κε αιιαγέο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα πξνβιεθζνχλ γηα ηηο 
εθινγηθέο δηαδηθαζίεο θαη ηε ζχλζεζε ησλ εθιεθηνξηθψλ ζσκάησλ γηα ηελ εθινγή Πξχηαλε/Πξνέδξνπ, 
Κνζκήηνξα/Γηεπζπληή  θαη Πξνέδξνπ/Πξντζηακέλνπ  ψζηε λα αληηκεησπηζηνχλ θαηλφκελα ζπλαιιαγήο ή 
θνκκαηηθψλ επηξξνψλ κεηά απφ ζπδήηεζε κε ηα κέιε ηεο αθαδεκατθήο θνηλφηεηαο. Δπίζεο ζην πιαίζην ηεο 
δεχηεξεο ηάζεο ππνζηεξίρζεθε φηη  ν Πξχηαλεο/Πξφεδξνο ΣΔΙ θαη φια ηα κνλνπξφζσπα φξγαλα ηνπ 
Ιδξχκαηνο ζα πξέπεη  εθιέγνληα  απφ ηα κέιε ΓΔΠ θαη ΔΠ.  

Γηα ηε ζπγθξφηεζε ηεο πγθιήηνπ/πλέιεπζεο  ζην πιαίζην ηεο πξψηεο ηάζεο ππνζηεξίρζεθε φηη απηή ζα 
πξέπεη λα είλαη  νιηγνκειήο  θαη φηη ζα κπνξνχζαλ λα  ζπκκεηέρνπλ ν Πξχηαλεο/Πξφεδξνο, νη 
Κνζκήηνξεο/Γηεπζπληέο ησλ ρνιψλ, εθπξφζσπνο ησλ θνηηεηψλ εθιεγκέλνο απφ ην ζχλνιφ ηνπο, 
εθπξφζσπνο φισλ ησλ ινηπψλ κειψλ ηεο αθαδεκατθήο θνηλφηεηαο  εθιεγκέλνο απφ ην ζχλνιφ ηνπο θαη ν 
Γεληθφο Γξακκαηέαο ρσξίο δηθαίσκα ςήθνπ. ην πιαίζην ηεο δεχηεξεο ηάζεο ππνζηεξίρζεθε φηη  ε χγθιεηνο 
θαη ην πκβνχιην ηνπ ΣΔΙ πξέπεη λα παξακείλνπλ ηα αλψηαηα φξγαλα δηνίθεζεο ησλ Ιδξπκάησλ θαη φηη   ηα 
ζπιινγηθά  φξγαλα ζα πξέπεη λα είλαη νιηγνκειή,  ελψ ηα  κέιε ησλ ζπιινγηθψλ νξγάλσλ  ζα πξέπεη  λα 
εθιέγνληαη απφ ηηο  αληίζηνηρεο νκάδεο ηεο αθαδεκατθήο θνηλφηεηαο πνπ εθπξνζσπνχληαη  ζε απηά. ε 
νξηζκέλεο ηνπνζεηήζεηο ππνλνείηαη φηη ηα ζεκεξηλά φξγαλα θαη ε ζχλζεζή ηνπο ζα πξέπεη λα παξακείλνπλ 
πξαθηηθά σο έρνπλ. 

Μηα πνιχ ελδηαθέξνπζα άπνςε  πνπ θαηαηέζεθε ζην πιαίζην ηνπ Γηαιφγνπ  αθνξά  ζηε θνηηεηηθή 
ζπκκεηνρή  ζηε δηνίθεζε ηνπ ηδξχκαηνο, ηδηαίηεξα ζε ζέκαηα ηα νπνία άπηνληαη ησλ ελδηαθεξφλησλ ησλ 
θνηηεηψλ, φπσο ζέκαηα ζπνπδψλ, θνηηεηηθήο κέξηκλαο, δηεζλψλ εθπαηδεπηηθψλ αληαιιαγψλ, πνιηηηζκνχ, 
αζιεηηζκνχ, θ.ά., κέζσ δεκνθξαηηθά εθιεγκέλσλ εθπξνζψπσλ ηνπο. Πξνηείλεηαη φηη ηφζν ε  έθηαζε  φζν θαη ν 
ηξφπνο ζπκκεηνρήο ησλ θνηηεηψλ ζηα ζπιινγηθά φξγαλα δηνίθεζεο ή ζηελ αλάδεημε αηφκσλ ζε ζέζεηο 
δηνίθεζεο, λα ξπζκίδεηαη απφ ηνλ εζσηεξηθφ θαλνληζκφ θάζε Ιδξχκαηνο  κέζα ζηα γεληθά πιαίζηα πνπ 
θαζνξίδεη ν λφκνο.  

 

 

 

 



Καηά ηελ  8ε ζπλεδξίαζε ηεο Οινκέιεηαο ηνπ ΔΤΠ ( 2 Φεβξνπαξίνπ  2011) καο απαζρφιεζαλ ε 
Αθαδεκαϊθή νξγάλωζε: ρέζε ρνιήο-Σκήκαηνο (Πξνγξάκκαηα ζπνπδώλ) θαη  νη ξπζκίζεηο πνπ 
ζρεηίδνληαη κε ην πξνζωπηθό ηωλ Παλεπηζηεκίωλ θαη ηωλ ΣΕΙ.  

ε φ,ηη αθνξά ηελ αθαδεκαϊθή νξγάλωζε   ην ελδερφκελν αλάδεημεο ηεο ρνιήο  σο ηεο  ζηνηρεηψδνπο 
δηνηθεηηθήο κνλάδαο θάπνηνπ Ιδξχκαηνο, κε ην Σκήκα λα απνηειεί ηε ζηνηρεηψδε  αθαδεκατθή κνλάδα 
ζπγθέληξσζε επξχηαηε ζπλαίλεζε, αλ θαη  ππνζηεξίρζεθε θαη ε δηαηήξεζε ηεο ζεκεξηλήο δνκήο. 

 Η εηζαγσγή θνηηεηψλ ζε ρνιή  αληί ζε  Σκήκα  ζπγθέληξσζε θαηαξρήλ επξεία απνδνρή ζην πιαίζην ηεο 
εζσηεξηθήο θνηηεηηθήο  θηλεηηθφηεηαο ζε κηα ζπγθεθξηκέλε ρνιή, ελψ  αλαπηχρζεθαλ θαη παξάιιεινη ηξφπνη 
γηα ηελ επίηεπμε απηήο ηεο θηλεηηθφηεηαο. Σαπηφρξνλα φκσο αλαθέξζεθαλ θαη νη δπζθνιίεο ηνπ εγρεηξήκαηνο 
(αλνκνηνκνξθία ρνιψλ,  απνκνλσκέλα   Σκήκαηα, επίηεπμε αδηάβιεηεο δηαδηθαζία επηινγήο απφ ην πξψην 
ζην δεχηεξν έηνο) πνπ  ζα πξέπεη λα αληηκεησπηζζνχλ  γηα λα  θαηαζηήζνπλ εθηθηή ηελ πινπνίεζε ηεο ηδέαο.  
ην πιαίζην απηφ ππνζηεξίρζεθε φηη ζα κπνξνχζε ε κεηαβνιή απηή λα απνθαζίδεηαη απφ ην θάζε 
Παλεπηζηήκην/ ρνιή  πνπ ζα θαζνξίδεη θαη ηα ιεπηνκεξή θξηηήξηα θαη πξνυπνζέζεηο κεηάβαζεο απφ ην 
πξψην έηνο ζην Σκήκα. Τπνζηεξίρζεθε, ηέινο, φηη ε κεηαβνιή απηή πνπ ζπλδέεηαη κε ηηο  εηζαγσγηθέο 
εμεηάζεηο δελ ζα πξέπεη λα επηβαξχλεη ηνλ ππνςήθην κε δηπιέο εμεηάζεηο ( θαη άξα δηπιή θξνληηζηεξηαθή 
επηβάξπλζε).  

ε φηη αθνξά ηελ Ίδξπζε ρνιήο Μεηαπηπρηαθψλ  πνπδψλ  ζε θάζε Ίδξπκα ην ψκα  θάλεθε κάιινλ 
κνηξαζκέλν κε πεξίπνπ ην 1/3 ησλ γξαπηψλ ηνπνζεηήζεσλ  λα ζπκθσλνχλ κε ηελ ηδέα, κε ην 1/3 λα δηαθσλεί 
πιήξσο ή λα εθθξάδεη ζνβαξέο επηθπιάμεηο θαη ην ππφινηπν 1/3 λα κελ ηνπνζεηείηαη  επί ηνπ ζέκαηνο.  

 

  ε φ,ηη αθνξά ηηο ξπζκίζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην πξνζωπηθό ηωλ Παλεπηζηεκίωλ θαη ηωλ ΣΕΙ, ζην 
εηζεγεηηθφ θείκελν επηζεκάλζεθε φηη κε αξθεηέο ξπζκίζεηο επηδηψθεηαη  λα γίλεη πην νπζηαζηηθή  ε απηνηέιεηα 
ησλ Ιδξπκάησλ, αθνχ πνιχ ζεκαληηθά ζέκαηα πξνηείλεηαη λα εκπίπηνπλ ζηε δηθαηνδνζία ηνπο, ελψ 
δηεπθνιχλεηαη ε ζπλεξγαζία ησλ Ιδξπκάησλ   κε ζεκαληηθνχο επηζηήκνλεο πνπ εξγάδνληαη ζην εμσηεξηθφ θαη  
ελζαξξχλεηαη  ε ζπλέρηζε  ηεο εξεπλεηηθήο εξγαζίαο απφ ηα κέιε ΓΔΠ πνπ θαηέρνπλ ήδε κφληκεο ζέζεηο 
θαζψο  θαη ε παξνρή δσξεψλ πξνο ηα Ιδξχκαηα.  

Τπήξμε επξχηαηε ζπλαίλεζε ( αιιά φρη νκνθσλία ) γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ βαζκίδσλ  απφ ηέζζεξηο ζε 
ηξεηο  ζπλνδεπφκελε απφ ηελ παξαηήξεζε φηη απηφ ζα έπξεπε λα ηζρχζεη θαη  γηα ηα ΣΔΙ θαη λα  πξνβιεθζνχλ 
κεηαβαηηθέο δηαηάμεηο γηα ην πξνζσπηθφ πνπ ππεξεηεί ζήκεξα.   

 Δπξχηαηε επίζεο ζπλαίλεζε ( αιιά φρη νκνθσλία ) ππήξμε θαη γηα ηελ πξνηεηλφκελε απηνηειή θξίζε γηα ηελ 
εμέιημε ησλ κειψλ ΓΔΠ, κε ηηο παξαηεξήζεηο φηη «νη πηζαλφηεηεο εζσζηξέθεηαο θαη εζσηεξηθήο 
αλαπαξαγσγήο  πεξηνξίδνληαη απφ ηε ζπγθξφηεζε εθιεθηνξηθψλ κε επαπμεκέλε ζπκκεηνρή εθιεθηφξσλ εθηφο 
ηνπ ΑΔΙ ή/θαη ηεο ρψξαο», φηη «ε αμηνθξαηηθή αξρηθή εθινγή κεηξάεη πνιχ πεξηζζφηεξν απφ ηελ κεηέπεηηα 
εμειηθηηθή ηνπ πνξεία πνπ κπνξεί λα είλαη κηα θιεηζηή δηαδηθαζία.» θαη φηη  «ηα κέιε ΓΔΠ/ΔΠ ζα πξέπεη λα  
κπνξνχλ λα ππνβάιινπλ αίηεζε γηα αλψηεξε βαζκίδα φηαλ έρνπλ ηα πξνζφληα». 

 Δπίζεο ππνζηεξίρζεθε φηη ε ζπγθξφηεζε ησλ εθιεθηνξηθψλ ζσκάησλ θαη ησλ εηζεγεηηθψλ επηηξνπψλ  ζα 
πξέπεη λα γίλεηαη απφ ζπιινγηθά φξγαλα.  

Γηα ηελ θαζηέξσζε κε εμειίμηκεο βαζκίδαο δηδαζθφλησλ αλαπηχρζεθαλ  κάιινλ δηαθνξεηηθέο   απφςεηο , 
φπσο φηη απηή  «απνηειεί ζαθή αλαβάζκηζε ηνπ πθηζηάκελνπ ζεζκνχ ηνπ ζπκβαζηνχρνπ βάζεη ηνπ 407, ηα 
δηθαηψκαηα, νη ζπλζήθεο εξγαζίαο θαη νη απνιαβέο ησλ νπνίσλ έρνπλ απφιπηα εθθπιηζηεί ζηελ πξάμε»  ή φηη: 
«δελ ζεσξνχκε φηη είλαη ρξήζηκν λα ππάξρεη βαζκίδα πξνζσπηθνχ κε απνθιεηζηηθά δηδαθηηθφ έξγν θαη φρη 
εξεπλεηηθφ, φπσο ε πξνηεηλφκελε αιιαγή ηεο βαζκίδαο ηνπ Λέθηνξα, ε νπνία δελ ζα δίλεη δπλαηφηεηα 
εμέιημεο. ε ζρέζε, κε ην έθηαθην ή επηθνπξηθφ δηδαθηηθφ έξγν, ζπκθσλνχκε κε ηε ζηαδηαθή θαηάξγεζε ηνπ 
ζεζκνχ ησλ δηδαζθφλησλ ηνπ Π.Γ. 407 θαη πξνηείλνπκε ηελ αληηθαηάζηαζή ηνπο κε ηνλ ζεζκφ ησλ 
κεηαδηδαθηφξσλ εξεπλεηψλ ζηνπο νπνίνπο ζα αλαηίζεηαη θαη δηδαθηηθφ έξγν, θαζψο θαη ηελ αμηνπνίεζε ηνπ 
ζεζκνχ ηνπ επηζθέπηε θαζεγεηή. Βνεζεηηθφ δηδαθηηθφ έξγν πξέπεη επίζεο λα αλαηίζεηαη ζηνπο ππνςήθηνπο 
δηδάθηνξεο.». Αθφκε φηη «νη λένη επηζηήκνλεο δελ ζα πξέπεη λα αληηκεησπίδνληαη σο «βνεζνί» πνπ ζα 
δηεπθνιχλνπλ ην δηδαθηηθφ έξγν δηδαζθφλησλ αλψηεξσλ βαζκίδσλ, αιιά σο ηζφηηκνη ζπλεξγάηεο θαη θνξείο 
ελίζρπζεο θαη αλαλέσζεο φισλ ησλ δξαζηεξηνηήησλ ζην αθαδεκατθφ πεξηβάιινλ».  

 

 



ε φ,ηη αθνξά ηηο πξνηεηλφκελεο ξπζκίζεηο γηα ηηο ακνηβέο ησλ κειψλ ΓΔΠ/ΔΠ  αλαπηχρζεθαλ επίζεο  
δηαθνξεηηθέο απφςεηο: Θεσξήζεθε θαηαξρήλ ζεηηθφ  φηη «απηέο ζα δηαζθαιίδνληαη απφ ην θξάηνο θαη ζα 
απνηεινχλ κέξνο ηνπ ηεηξαεηνχο πξνγξακκαηηζκνχ ηνπ Ιδξχκαηνο, αιιά θαη ην φηη ην θάζε Ίδξπκα ζα έρεη ηε 
δπλαηφηεηα παξνρήο επηπξνζζέησλ θηλήηξσλ/ακνηβψλ ζε ηδηαίηεξα δηαθεθξηκέλα κέιε ηνπ πνπ αλαβαζκίδνπλ 
ην θχξνο ηνπ Ιδξχκαηνο θαη ηεο ειιεληθήο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο κε ηε ζπκβνιή ηνπο ζηελ επηζηήκε» 
Τπνζηεξίρζεθε φκσο φηη «Η πνιηηεία έρεη ηελ ππνρξέσζε λα δηαζθαιίδεη ηελ κηζζνδνζία ησλ 
παλεπηζηεκηαθψλ  πέξα θαη έμσ απφ ηελ ππνγξαθή ή κε «πξνγξακκαηηθψλ ζπκθσληψλ». Σν θάζε 
παλεπηζηήκην κπνξεί κε βάζε δηθά ηνπ αθαδεκατθά θξηηήξηα λα παξέρεη επηπιένλ ρξεκαηνδφηεζε γηα 
εξεπλεηηθφ έξγν ή γηα επηπιένλ ηερληθφ-δηνηθεηηθφ πξνζσπηθφ ζε παλεπηζηεκηαθνχο κε εμαίξεηεο αθαδεκατθέο 
επηδφζεηο.».  Δθθξάζζεθε ηέινο ν θφβνο  φηη ε  πξφηαζε γηα δηαθνξεηηθά κηζζνιφγηα ΓΔΠ/ΔΠ ζα νδεγήζεη 
ζηε δεκηνπξγία ΑΔΙ θαη ΓΔΠ/ΔΠ πνιιψλ ηαρπηήησλ. 

 

Καηά ηελ  9ε  ζπλεδξίαζε ηεο Οινκέιεηαο ηνπ ΔΤΠ ( 9 Φεβξνπαξίνπ  2011)  καο απαζρφιεζαλ   «νη ηξόπνη 
κεηάδνζεο ηεο γλώζεο ζηελ Αλώηαηε  Εθπαίδεπζε  θαη  «ν ράξηεο ηεο Αλώηαηεο Εθπαίδεπζεο: 
ρωξνηαμία αθαδεκαϊθώλ κνλάδωλ θαη εύξνο / ζεκαηηθή γλωζηηθώλ αληηθεηκέλωλ» 

Οη ηξόπνη κεηάδνζεο ηεο γλώζεο ζηελ Αλώηαηε  Εθπαίδεπζε ζπδεηήζεθαλ δηεμνδηθά. Γηαπηζηψζεθε 
επξχηαηε ζχγθιηζε απφςεσλ  θαη νκνθσλία ζηηο βαζηθέο θαηεπζχλζεηο.  Δπηζεκάλζεθαλ αξρηθά  αξθεηέο 
αδπλακίεο, φπσο ε θπξηαξρία ηεο δηάιεμεο- ζε ζπλήζσο κεγάια αθξναηήξηα- σο ηερληθήο  κεηάδνζεο ηεο 
γλψζεο,  νη  ζπρλά δηαθεθνκκέλεο ψξεο παξαθνινχζεζεο, ε εμακεληαία  εμέηαζε- πνπ ειέγρεη ζπρλά κφλν ηελ 
απνκλεκνλεπηηθή ηθαλφηεηα ηνπ θνηηεηή- σο κνλαδηθή νπζηαζηηθά κέζνδνο αμηνιφγεζεο ηεο  γλψζεο, ε  
πξνζθπγή ζηε ρξήζε ελφο βηβιίνπ θαηά κάζεκα, ε πιεζσξηθφηεηα πνιιψλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ,  ν 
ππεξβνιηθά  κεγάινο ρξφλνο επαθήο  «δηδάζθνληα - δηδαζθφκελνπ»  θαη ε πεξηνξηζκέλε ρξήζε ησλ 
πιεξνθνξηθψλ ηερλνινγηψλ. Αλαθέξζεθαλ, επηπιένλ, ειιείςεηο ππνδνκψλ θαη δηδαζθφλησλ, ην πξφβιεκα 
δηδαζθφλησλ πνπ παξακέλνπλ  1-2 εκέξεο ζηελ έδξα ηνπ ηδξχκαηνο, ν κεγάινο αξηζκφο θνηηεηψλ αλά 
δηδάζθνληα ζε βαζηθά ππνρξεσηηθά καζήκαηα, ν κεγάινο αξηζκφο εμεηαζηηθψλ πεξηφδσλ, ε έιιεηςε θπζηθήο  
θαη ειεθηξνληθήο πξνζβαζηκφηεηαο γηα άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο θ.α.  

Με βάζε ηηο παξαπάλσ δηαπηζηψζεηο αλαγλσξίζζεθε ε αλάγθε γηα ηνλ εθζπγρξνληζκφ ησλ κεζφδσλ 
κεηάδνζεο ηεο γλψζεο, θάηη πνπ δεκηνπξγεί ππνρξεψζεηο ζε φινπο ( Πνιηηεία, Ιδξχκαηα , Αθαδεκατθέο 
κνλάδεο, Γηδάζθνληεο θαη Γηδαζθφκελνπο). Δηδηθφηεξα ππνζηεξίρζεθε ε δηαίξεζε ησλ κεγάισλ αθξναηεξίσλ 
ζε κηθξφηεξα γηα ηα βαζηθά καζήκαηα  θαη ε ρξήζε, ζε φζν γίλεηαη κεγαιχηεξε έθηαζε, ζπκπιεξσκαηηθψλ 
πξαθηηθψλ  σο πξνο ηε δηάιεμε ( ε  αλαγθαηφηεηα ηεο νπνίαο δελ ακθηζβεηείηαη),  φπσο  ε θξνληηζηεξηαθή  θαη 
ε εξγαζηεξηαθή άζθεζε ζε κηθξέο νκάδεο θνηηεηψλ, νη  γξαπηέο εξγαζίεο ηηο νπνίεο ζα παξνπζηάδνπλ νη 
θνηηεηέο, ηα ζεκηλάξηα, νη  ζπρλέο επηζθέςεηο ζε ρψξνπο φπνπ παξάγεηαη ή εθαξκφδεηαη ε 
επηζηήκε/ηερλνινγία, ε   θαζεκεξηλή εξγαζία ζηε βηβιηνζήθε θαη ζην ζπίηη, θαη  ε  έκθαζε ζηελ απφθηεζε 
δεμηνηήησλ. Δπηζεκάλζεθε ε αλάγθε  γηα ηελ αμηνιφγεζε θαη ηνλ εμνξζνινγηζκφ   αξθεηψλ πξνγξακκάησλ 
ζπνπδψλ (ηα νπνία ζα πξέπεη λα ζπγθιίλνπλ κε ηα ηζρχνληα πξφηππα ηνπ Δληαίνπ Δπξσπατθνχ Υψξνπ 
Αλψηαηεο εθπαίδεπζεο), γηα ηε κείσζε ησλ σξψλ επαθήο, φηαλ απηή είλαη ππεξβνιηθά κεγάιε, γηα ηε  κείσζε 
ησλ εμεηαζηηθψλ πεξηφδσλ κε ηελ  ππνθαηάζηαζε ή ζπκπιήξσζε ηνπ ηξφπνπ εμέηαζεο κε ελαιιαθηηθέο 
κεζφδνπο ζπλερνχο ειέγρνπ ηεο γλψζεο, γηα ηνλ εμνξζνινγηζκφ ησλ δηαδηθαζηψλ θνίηεζεο θαη 
παξαθνινχζεζεο (π.ρ. ππνρξεσηηθφηεηα, πξναπαηηνχκελα) θαη γηα  ηνλ πεξηνξηζκφ ηνπ αξηζκνχ ησλ 
κεηαθεξνκέλσλ καζεκάησλ. Τπνζηεξίρζεθε, επηπιένλ, ε αλάπηπμε δηδαθηηθνχ πιηθνχ δηαθφξσλ κνξθψλ 
(π.ρ. ειεθηξνληθνχ βηβιίνπ),  ε  εληαηηθή ρξήζε ησλ πιεξνθνξηθψλ ηερλνινγηψλ θαη ηνπ δηαδηθηχνπ  θαζψο θαη 
ε αλάγθε  γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ κειψλ ΓΔΠ ζηε δηδαζθαιία, αθνχ ζήκεξα ππάξρνπλ επηζηήκεο ηεο 
εθπαίδεπζεο πνπ κπνξνχλ  λα ζπλεηζθέξνπλ,  επέθηαζε ηνπ ζεζκνχ ηεο εξγαζηαθήο εκπεηξίαο ζηνπο 
απνθνίηνπο ησλ Παλεπηζηεκίσλ, θαζψο θαη  ε βειηίσζε  ησλ ππνδνκψλ γηα λα δηεπθνιπλζεί ε εξγαζία κηθξψλ 
νκάδσλ θνηηεηψλ θαη ε θπζηθή / ειεθηξνληθή πξνζβαζηκφηεηα ησλ εγθαηαζηάζεσλ γηα ηα άηνκα κε εηδηθέο 
αλάγθεο. Αλαθέξζεθε, ηέινο, φηη «ηδηαίηεξα ζηηο δχζθνιεο ζπλζήθεο πνπ πεξλά ε ρψξα ζα πξέπεη λα ππάξρεη 
πξφβιεςε θαη κέηξα γηα εξγαδφκελνπο θνηηεηέο ή θαη γηα φζνπο επηιέγνπλ λα νινθιεξψζνπλ ηηο ζπνπδέο ηνπο 
κε βξαδχηεξνπο ξπζκνχο». 

 

 

 

 



 H ρωξνηαμία αθαδεκαϊθώλ κνλάδωλ θαη ε ζεκαηηθή ηωλ γλωζηηθώλ αληηθεηκέλωλ ζπδεηήζεθαλ 
δηεμνδηθά θαηά ηελ 9ε πλεδξίαζε.  ην ζέκα απηφ ππήξμε επξεία ζχγθιηζε απφςεσλ ηφζν αλαθνξηθά κε ηε 
δηαπίζησζε ηεο ππάξρνπζαο θαηάζηαζεο φζν θαη γηα ηελ αλαγθαηφηεηα ξπζκίζεσλ πνπ λα ηε βειηηψλνπλ.  

Φάλεθε φηη  ε ζεκεξηλή  θαηάζηαζε ραξαθηεξίδεηαη ζε θάπνην βαζκφ  απφ κάιινλ κεγάιν αξηζκφ Ιδξπκάησλ 
/αθαδεκατθψλ κνλάδσλ, ππεξβνιηθή εμεηδίθεπζε θάπνησλ ηκεκάησλ (ίζσο  ζε  θάπνηεο πεξηπηψζεηο  γηα λα 
απνθηήζνπλ ιφγν χπαξμεο έλαληη άιισλ), κεγάιε δηαζπνξά αλά ηελ επηθξάηεηα πνπ ζπλδέεηαη κε ηε 
δηαζπνξά πφξσλ  ρσξίο ηελ επίηεπμε ζπλεξγεηψλ,  ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο αζάθεηα ή αιιεινεπηθαιχςεηο 
γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ , ππεξβνιηθά κεγάιν αξηζκφ ηκεκάησλ κε ην ίδην γλσζηηθφ αληηθείκελν (ειθπζηηθφ γηα 
ηελ αγνξά ηε δεδνκέλε ρξνληθή ζηηγκή), Ιδξχκαηα κε εμαηξεηηθά κηθξφ αξηζκφ ηκεκάησλ ή  παξαξηήκαηα ΣΔΙ 
κε έλα κφλν ηκήκα θ.α.  

Με βάζε ηα παξαπάλσ αλαγλσξίζζεθε ε αλάγθε γηα ηελ αλάιεςε κειεηεκέλσλ  δηνξζσηηθψλ θηλήζεσλ πνπ 
λα ζηεξίδνληαη ζε ζαθή θαη γλσζηά ζε φινπο θξηηήξηα ( αθαδεκατθά, αλαπηπμηαθά,νηθνλνκηθά) ζε ζπλελλφεζε  
κε ηα Ιδξχκαηα,  ηα νπνία ζα πξέπεη λα έρνπλ πνιχ ζεκαληηθφ ξφιν  κε απνθάζεηο ησλ  ζεζκηθψλ νξγάλσλ 
ηνπο ζην πιαίζην  ηνπ ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ αλάπηπμεο ηνπ θάζε Ιδξχκαηνο. Τπνζηεξίρζεθε  ε αλάγθε λα 
ζπδεηεζεί ε αλαδηάξζξσζε σο ζπλέρεηα κηαο νπζηαζηηθήο αξιολόγηζηρ ησλ Ιδξπκάησλ/Σκεκάησλ, κε 
επηζηεκνληθέο κειέηεο ζθνπηκφηεηαο, θαη λα ππάξμεη κεηαβαηηθφ ζηάδην γηα ηελ νκαιή κεηάβαζε  ζηελ 
θαηλνχξγηα αξρηηεθηνληθή πνπ λα ιακβάλεη ζνβαξά ππφςε ηνπ ηηο επηπηψζεηο ησλ ξπζκίζεσλ ζε 
θνηηεηέο/απφθνηηνπο , κέιε ΓΔΠ/ΔΠ θαη δηνηθεηηθφ πξνζσπηθφ.  

 

 

 

            

Ο πξόεδξνο ηνπ ΕΤΠ 

Καζεγεηήο Αιέμαλδξνο Λπθνπξγηώηεο 

 


