
ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΠΑ.Δ.Α.)
Απόφαση υπ’ αριθ. 2/25-09-2019 (Θέμα 2ο) 

ΘΕΜΑ: Έγκριση της εισηή γησης της Επιτροπηή ς που οριήσθηκε με την υπ. αριθ. 43350/10-
09-2019 αποή φαση του Πρυή τανη ΠΑ.Δ.Α. επιή των αναφερομεήνων στην αποή  06-09-2019

επιστοληή  της  Υπουργουή  Παιδειήας και Θρησκευμαή των κας Νιήκης Κεραμεήως

Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (ΠΑ.Δ.Α.), 

Έχοντας υποή ψη:

1. Την αποή  06-09-2019 επιστοληή  της  Υπουργουή  Παιδειήας και Θρησκευμαή των κας
Νιήκης Κεραμεήως προς τα μεήλη της ακαδημαιϊκηή ς κοινοή τητας

2. Την εισηή γηση της της Επιτροπηή ς που οριήσθηκε με την υπ. αριθ. 43350/10-09-
2019 αποή φαση του Πρυή τανη ΠΑ.Δ.Α. επιή  των αναφερομεήνων στην αποή  06-09-
2019 επιστοληή  της  Υπουργουή  Παιδειήας και Θρησκευμαή των κας Νιήκης Κεραμεήως

Εγκρίνει  κατά πλειοψηφία

Την  εισηή γηση, η οποιήα αποτελειή  το επιστεήγασμα και τον συγκερασμοή  των αποή ψεων
των  μελωή ν  της  Επιτροπηή ς,  που  συστηή θηκε  με  την  υπ.  αριθμ  43350/10-9-2019
αποή φαση  του  Πρυή τανη  του  Πανεπιστημιήου  Δυτικηή ς  Αττικηή ς,  προκειμεήνου   να
διατυπωθουή ν αποή ψεις σχετικαή   με τα θεήματα που αναφεήρονται στην αποή  06-09-2019
επιστοληή  της  Υπουργουή  Παιδειήας και Θρησκευμαή των κας Νιήκης Κεραμεήως και  εήχει ως
εξηή ς:

Με  δεδομεήνο  οή τι  δεν  ειήναι  διαθεήσιμο  σχεήδιο  νοή μου  που  να αφοραή  στα θεήματα που
αναφεήρονται στην επιστοληή , η επιτροπηή  προχωή ρησε στη διατυή πωση γενικωή ν αποή ψεων,
χωριής  να υπεισεήρχεται σε λεπτομεήρειες.  Επιπροσθεήτως, τα θεήματα που αναφεήρονται
στην επιστοληή  της κας Υπουργουή  ειήναι πολλαή , με υψηλοή  βαθμοή  πολυπλοκοή τητας  και
σημαντικαή  για  την  Ανωή τατη  Εκπαιήδευση   και  δεν  ειήναι  δυνατοή ν  να  αναλυθουή ν  και
εξαντληθουή ν  στην  παρουή σα  εισηή γηση.  Αναλυτικοή τερη  προσεήγγιση  και  περιγραφηή
θεήσεων θα μπορουή σε  να γιήνει  μοή νο  στην περιήπτωση που υπηή ρχε  προς  διαβουή λευση
σχεήδιο νοή μου για τα θεήματα αυταή . 
Στην επιτροπηή  κατατεήθηκαν εισηγηή σεις και προταή σεις  αποή  τα παρακαή τω μεήλη ΔΕΠ,
Συλλογικαή  Όργανα  και  τις  Παραταή ξεις  των  Συλλοή γων  του  Πανεπιστημιήου  Δυτικηή ς
Αττικηή ς:

1 Νικηή τας Χιωτιήνης, Μεήλος ΔΕΠ
2 Ιωαή ννης Αμοργιήνος, Λεήκτορας Εφαρμογωή ν
3 Μαριήα Σχιναή , Γλυκεριήα Γιωή τη, Μεήλη Δ.Π.
4 Γεωή ργιος Παναγιαή ρης, Προή εδρος Τμηή ματος Συντηή ρησης Αρχαιοτηή των 

και Έργων Τεήχνης
5 Νικοή λαος Θαλασσινοή ς, Ιατροή ς,  Μεήλος ΔΕΠ 
6 Βασιλειήα Σιναή νογλου, Προή εδρος Τμηή ματος Επιστηή μης και Τεχνολογιήας 

Τροφιήμων



7 Ανασταή σιος Πολιήτης, Μεήλος ΔΕΠ
8 Συσπειήρωση Πανεπιστημιακωή ν ΠΑΔΑ
9 Ανεξαή ρτητη Κιήνηση ΔΕΠ ΠΑΔΑ
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Συή λλογος Διοικητικουή  Προσωπικουή  ΠΑΔΑ

1
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Δημοκρατικηή  Πανεπιστημιακηή  Κιήνηση ΑΕΙ

Αναλυτικοή τερα, για καή θε εήνα αποή  τα θεήματα που αναφεήρονται στην επιστοληή  της κας
Υπουργουή  η επιτροπηή  τοποθετειήται ως ακολουή θως:

1. Αποτελεσματικότεροι Θεσμοί Διοίκησης

Επανακαθορισμός αρμοδιοτήτων για τα όργανα διοίκησης του Πανεπιστημίου
(Εύρος και εσωτερική κατανομή αρμοδιοτήτων, με στόχο την αποφυγή αλληλο-
επικαλύψεων  και  αύξηση της  αποτελεσματικότητας  στη λήψη και  εφαρμογή
των αποφάσεων)

Για  την  αποτελεσματικοή τερη  διοιήκηση  των Πανεπιστημιήων  απαιτειήται  η  δημιουργιήα
ενοή ς  σταθερουή  και  σαφουή ς  θεσμικουή  πλαισιήου  που  θα  περιγραή φει  αναλυτικαή  τις
αρμοδιοή τητες και τις υπευθυνοή τητες των ατομικωή ν και συλλογικωή ν οργαή νων και τις
διοικητικεής  λειτουργιήες  των  Πανεπιστημιήων.  Το  θεσμικοή  πλαιήσιο  απαιτειήται  να
καθοριήζει  και  να  κατοχυρωή νει  το  αυτοδιοιήκητο  των  Πανεπιστημιήων  και  των
ακαδημαιϊκωή ν τους μοναή δων. Τα τελευταιήα εήτη,  η συνεχηή ς  μεταβοληή  των νοή μων που
αφορουή ν στην Τριτοβαή θμια Εκπαιήδευση και οι πολλεής τροπολογιήες που εήχουν ψηφισθειή
για  να  θεραπευή σουν  επιμεήρους  προβληή ματα,  εήχουν  δημιουργηή σει  εήνα  δυή σκολο  στη
διαχειήριση  και  στην  ερμηνειήα  θεσμικοή  πλαιήσιο.  Τα  οή ργανα  διοιήκησης  αναλωή νονται
περισσοή τερο στο να προσδιοριήσουν και να ερμηνευή σουν, πολλεής φορεής καταή  το δοκουή ν,
το θεσμικοή  πλαιήσιο και λιγοή τερο στο να λαή βουν και να υλοποιηή σουν αποφαή σεις. 
Η υπαή ρχουσα δομηή  διήνει περισσοή τερο εήμφαση στη ληή ψη αποφαή σεων στα συλλογικαή
οή ργανα (Γενικεής Συνελευή σεις) ενωή  υπαή ρχουν αρκεταή  θεήματα για τα οποιήα η διαδικασιήα
αυτηή  δεν  ειήναι  απαραιήτητη.  Τα  βασικαή  ακαδημαιϊκαή  θεήματα  οή πως  τα  προγραή μματα
σπουδωή ν  και  ο  προυϊ πολογισμοή ς  του  Ιδρυή ματος  θα  πρεήπει  να  παραμειήνουν  στη
αρμοδιοή τητα των συλλογικωή ν οργαή νων, ενωή  καή ποιες αποή  τις αποφαή σεις  που αφορουή ν
σε τρεήχοντα θεήματα διοιήκησης οή πως οι  μετακινηή σεις μελωή ν ΔΕΠ να λαμβαή νονται σε
επιήπεδο  Συμβουλιήου  τμηή ματος  ηή  Συντονιστικηή ς  Επιτροπηή ς  των  Προγραμμαή των
Μεταπτυχιακωή ν  Σπουδωή ν.   Η  ορθολογικηή  κατανομηή  των  καθηκοή ντων  και  των
αρμοδιοτηή των θα οδηγηή σει  σε αποτελεσματικοή τερη και αποδοτικοή τερη διοιήκηση.  Το
ιήδιο συμβαιήνει  και στην περιήπτωση του Πρυτανικουή  Συμβουλιήου και της Συγκληή του.
Πιστευή ουμε  οή τι  θα  πρεήπει  να  δοθουή ν  περισσοή τερες  αρμοδιοή τητες  στο  Πρυτανικοή
Συμβουή λιο, το οποιήο θα αναλαή βει τις αποφαή σεις που σχετιήζονται με διοικητικαή  θεήματα.
Η Συή γκλητος, η Κοσμητειήα και τα τμηή ματα θα  επιφορτισθουή ν με τις αποφαή σεις των
ακαδημαιϊκωή ν θεμαή των στο επιήπεδο που τους αφοραή ,  εήτσι ωή στε να αποφορτισθειή  το
εήργο  της  Συγκληή του.  Οικονομικηή ς  φυή σεως  θεήματα  που  σχετιήζονται  αή μεσα  με  την
ακαδημαιϊκηή  λειτουργιήα της Κοσμητειήας και των Τμημαή των πρεήπει να συνεχιήσουν να
αποφασιήζονται σε επιήπεδο Συγκληή του.

Θεσμικά  αντίβαρα  εντός  του  Πανεπιστημίου,  απαραίτητα  για  τη  μεταφορά
αρμοδιοτήτων  από  το  Υπουργείο  στα  Πανεπιστήμια  και  την  ενίσχυση  του
αυτοδιοίκητου: Συμβούλιο Ιδρύματος (Ρόλος, Αρμοδιότητες, Τρόπος Επιλογής)

Στο πλαιήσιο της ενιήσχυσης του αυτοδιοιήκητου των Πανεπιστημιήων πιστευή ουμε οή τι η
μεταφοραή  αρμοδιοτηή των αποή  το Υπουργειήο προς στο Πρυτανικοή  Συμβουή λιο και την



Συή γκλητο του Πανεπιστημιήου αποτελειή θετικηή  ενεήργεια. Η υπαή ρχουσα εμπειριήα αποή  την
προηγουή μενη εφαρμογηή  του μοντεήλου διοιήκησης με το Συμβουή λιο Ιδρυή ματος (Σ.Ι. εήχει
καταδειήξει :
Α) Την αναή γκη συμμετοχηή ς  στο Σ.Ι.  των τοπικωή ν και εθνικωή ν θεσμωή ν οή πως ειήναι τα
Επιμελητηή ρια, η Τοπικηή  Αυτοδιοιήκηση, οι Ομοσπονδιήες Εργαζομεήνων κ.α.
Β)  Τη συμμετοχηή  εήγκριτων και καταξιωμεήνων Ελληή νων (και  οή χι  μοή νο)  Επιστημοή νων
αποή  το εξωτερικοή  και μαή λιστα σε θεήσεις Προεήδρου η Αντιπροεήδρου του Συμβουλιήου.
Γ) Τη συμμετοχηή  μελωή ν ΔΕΠ του Πανεπιστημιήου. 
Πιστευή ουμε οή τι ο αριθμοή ς των μελωή ν στα Σ.Ι. δεν θα πρεήπει να ξεπερναή  τα 7, ωή στε να
ειήναι ευεήλικτο και λειτουργικοή .
Ο  ροή λος  του  Σ.Ι.  θα  πρεήπει  να  εστιαή ζεται  σε  θεήματα  συμβουλευτικηή ς  υποστηή ριξης
αναφορικαή  με  τον  Στρατηγικοή  Σχεδιασμοή ,  την  Προβοληή  και  την  Εξωστρεήφεια  των
Πανεπιστημιήων  και  να  παρεήχει  εκειήνη  την  υποστηή ριξη  που  θα  οδηγηή σουν  τα
Πανεπιστηή μια να βελτιωή σουν τη διασυή νδεσηή  τους με τον οικονομικοή , παραγωγικοή  και
κοινωνικοή  ιστοή . Θεήλει ιδιαιήτερη προσοχηή  και σαφηή  διαή κριση των αρμοδιοτηή των του Σ.Ι.
αποή  αυτεής του Πρυτανικουή  Συμβουλιήου, ωή στε να μην αποτελεήσει τροχοπεήδη και πεδιήο
συή γκρουσης. Η Διοίκηση του Πανεπιστημίου αποτελεί και θα πρέπει να συνεχίσει
να αποτελεί  αρμοδιότητα του Πρύτανη,  του Πρυτανικού  Συμβουλίου και  της
Συγκλήτου. 
Τα μεήλη του Σ.Ι. θα πρεήπει να διακριήνονται σε εξωτερικαή , εσωτερικαή  και στα μεήλη που
εκπροσωπουή ν Συλλογικουή ς Φορειής. Καμιήα αποή  τις παραπαή νω τρεις κατηγοριήες μελωή ν
δεν θα εήχει την πλειοψηφιήα.
Η επιλογηή  των Εξωτερικωή ν μελωή ν του Σ.Ι.  πιστευή ουμε οή τι θα πρεήπει να γιήνεται μεταή
αποή  διεθνηή   προή σκληση εκδηή λωσης ενδιαφεήροντος,   την υποβοληή  αιτηή σεων και  την
αξιολοή γηση  των  αιτηή σεων  με  προκαθορισμεήνα  και  αντικειμενικαή  κριτηή ρια.  Την
αρμοδιοή τητα για τη συή σταση της επιτροπηή ς  θα πρεήπει να την εήχει η Συή γκλητος του
Πανεπιστημιήου  και  να  απαρτιήζεται  αποή  εσωτερικαή  και  εξωτερικαή  μεήλη.  Επιήσης,  η
Συή γκλητος θα εήχει και την ευθυή νη της τελικηή ς επιλογηή ς των εξωτερικωή ν μελωή ν του Σ.Ι.
Τα εσωτερικαή  μεήλη του Σ.Ι. (Καθηγητεής Α' βαθμιήδας που δεν κατεήχουν θεήση Ευθυή νης
στο  Πανεπιστηή μιο)  θα  επιλεήγονται  αποή  το  προσωπικοή   του  Πανεπιστημιήου  με  τη
διαδικασιήα των εκλογωή ν.
Σημειωή νεται,  οή τι  αντιή  της  θεσμοθεήτησης  του  Συμβουλιήου  Ιδρυή ματος  για  καή θε
Πανεπιστηή μιο, θα μπορουή σε να θεσμοθετηθειή   εήνα Ακαδημαιϊκοή  Συμβουή λιο σε επιήπεδο
Περιφεήρειας  και  να  εήχει  τον  προαναφερθεήντα  ροή λο  για  τα  Πανεπιστηή μια  τη
Περιφεήρειας.  Η  περιήπτωση  του  Ακαδημαιϊκουή  Συμβουλιήου  κριήνεται  οή τι  θα  βοηθηή σει
περισσοή τερο ουσιαστικαή  αποή  οή τι θα μπορουή σαν αντιήστοιχα συμβουή λια σε καή θε Ίδρυμα.

Γενικός Γραμματέας στα Ανώτατα Ιδρύματα

Στο  πλαιήσιο  της  οικονομικηή ς  και  διοικητικηή ς  αυτονομιήας  των  Πανεπιστημιήων,  η
θεσμοθεήτηση της Θεήσης του Γενικουή  Γραμματεήα με θητειήα κριήνεται απαραιήτητη για την
αποτελεσματικοή τερη διοιήκηση των Πανεπιστημιήων. Η επιλογηή  του Γενικουή  Γραμματεήα
θα  πρεήπει  να  γιήνεται  με  τη  διαδικασιήα  της  ανοικτηή ς  προκηή ρυξης  στην  οποιήα  θα
απαιτουή νται αποή  τους υποψηφιήους υψηλαή  τυπικαή  προσοή ντα, μοή ρφωση και διοικητικηή
εμπειριήα. 

2. Οικονομική Διαχείριση και Προσέλκυση Επιπλέον Πόρων

Κρατική Χρηματοδότηση

Θέσπιση  νέων  κανόνων  (αντικειμενικών  κριτηρίων   και  δεικτών)  για  τον
προσδιορισμό του ύψους της κρατικής χρηματοδότησης ανά Ίδρυμα. Σύνδεση
της αξιολόγησης με τμήμα της κρατικής χρηματοδότησης.



Πολυετείς  προγραμματικές  συμφωνίες  του  Υπουργείου  Παιδείας  με  τα
Ιδρύματα, προκειμένου να διευκολυνθεί ο στρατηγικός σχεδιασμός.

Η χρηματοδοή τηση και η καή λυψη των λειτουργικωή ν αναγκωή ν των Πανεπιστημιήων θα
ειήναι πληή ρης αποή  το Κραή τος (Δημοή σια και Δωρεαή ν Παιδειήα). Σε καμιήα περιήπτωση δεν θα
πρεήπει να συνδεθειή  η αξιολοή γηση με την κρατικηή  χρηματοδοή τηση των Πανεπιστημιήων.
Η  επιπρόσθετη κρατικηή  χρηματοδοή τηση των Πανεπιστημιήων πρεήπει να συνδεθειή  με
τον στρατηγικοή  σχεδιασμοή  και τις προγραμματικεής συμφωνιήες των Πανεπιστημιήων με
το Υπουργειήο συή μφωνα με την παρακαή τω λογικηή :

 Η Εσωτερικηή  και Εξωτερικηή  Αξιολοή γηση/Αποτιήμηση των Πανεπιστημιήων εήχει
σκοποή  την αποτυή πωση της υπαή ρχουσας καταή στασης των Πανεπιστημιήων, της
θεήσης τους (ακαδημαιϊκαή  και διοικητικαή ),  τον προσδιορισμοή  των σημειήων στα
οποιήα  εήχουν  πλεονεκτηή ματα  και  των  αδυή νατων  σημειήων  τους.  Δεν  ειήναι
ζητουή μενο η δημιουργιήα μιας καταή ταξης των Πανεπιστημιήων αλλαή  η γνωή ση της
θεήσης και  της εκαή στοτε παρουή σας καταή στασης των Πανεπιστημιήων και  των
προοπτικωή ν  τους  με  τη  χρηή ση  ενοή ς  ολοκληρωμεήνου  και  συνεπουή ς  συνοή λου
κριτηριήων και δεικτωή ν,  οή πως ειήναι αυταή  τα οποιήα  εήχουν χρησιμοποιηθειή  στις
τελευταιήες αξιολογηή σεις αποή  την ΑΔΙΠ.

 Η  Αξιολοή γηση/Αποτιήμηση  θα  υποστηριήξει  τη  διαδικασιήα  στρατηγικουή
σχεδιασμουή ,  τον προσδιορισμοή  βραχυπροή θεσμων και μεσοπροή θεσμων στοή χων
και  την  εκποή νηση  ενοή ς  σχεδιήου  δραή σης  του  Πανεπιστημιήου,  παρεήχοντας  την
απαιτουή μενη  πληροφοή ρηση για την εκποή νηση αποτελεσματικωή ν και εφικτωή ν
δραή σεων.  Στην  εκποή νηση  των  προγραμματικωή ν  συμφωνιωή ν   των
Πανεπιστημιήων με το Υπουργειήο Παιδειήας  θα πρεήπει να λαμβαή νεται υποή ψη ο
Στρατηγικοή ς  Σχεδιασμοή ς  του  πανεπιστημιήου  και  φυσικαή  να  καθοριήζεται  η
δημοή σια  χρηματοδοή τηση   του  σχεδιήου  δραή σης  που  θα  εήχει  αποή  κοινουή
συμφωνηθειή.  Στο πλαιήσιο της προγραμματικηή ς  συμφωνιήας θα περιγραή φονται
τοή σο  οι  υποχρεωή σεις  του  Πανεπιστημιήου  οή σο  και  αυτεής  του  Υπουργειήου
Παιδειήας. Η επιπρόσθετη κρατικηή  χρηματοδοή τηση θα πρεήπει να συναρταή ται με
τις  δραή σεις  που  θα  πρεήπει  να  υλοποιηή σει  το  Πανεπιστηή μιο,  προκειμεήνου  να
επιτυή χει  τους  αναπτυξιακουή ς  του  στοή χους.  Η  αξιολοή γηση  θα  πρεήπει  να
λειτουργειή  διαμορφωτικαή  και  οή χι  τιμωρητικαή .  Πιστευή ουμε  οή τι  δεν  ειήναι
ορθολογικοή  να επιβραβευή σουμε ηή  να τιμωρηή σουμε με βαή ση την αξιολοή γηση. Η
επιπροή σθετη χρηματοδοή τηση πρεήπει να αποτελειή  το εργαλειήο που θα βοηθηή σει
τα Πανεπιστηή μια να αναπτυχθουή ν,  να ενισχυθουή ν  και  να εκμεταλλευθουή ν  τα
δυναταή  τους σημειήα,  να αντιμετωπιήσουν τις ενδεχοή μενες αδυναμιήες  τους,   να
επιτυή χουν  τους  στοή χους  τους  και  να  παρεήχουν  ποιοτικηή  εκπαιήδευση  στους
φοιτητεής τους. 

Η Αξιολοή γηση/Αποτιήμηση θα πρεήπει να περιλαμβαή νει δυο Φαή σεις:
-Την αρχικηή  αξιολοή γηση/αποτιήμηση η οποιήα θα υποστηριήξει τον στρατηγικοή  σχεδιασμοή
και την εκποή νηση του σχεδιήου δραή σης (σε βαή θος οριήζοντα 3 εήως 5 ετωή ν) και τελικαή  τη
συή ναψη της Προγραμματικηή ς Συμφωνιήας με το Υπουργειήο.
-Την   τακτικηή  περιοδικηή  αξιολοή γηση/  αποτιήμηση  καταή  την  οποιήα  θα  εξεταή ζεται  ο
βαθμοή ς  που  εήχουν  επιτευχθειή  οι  στοή χοι  του  στρατηγικουή  σχεδιασμουή  και  τα
αποτελεήσματα  της  υλοποιήησης  του  Σχεδιήου  Δραή σης,  τοή σο  αποή  την  πλευραή  του
Πανεπιστημιήου οή σο και αποή  την πλευραή  του Υπουργειήου. Στην περιήπτωση αποκλιήσεων
θα  εξεταή ζεται  και  η  αναμοή ρφωση  του  επιχειρησιακουή  σχεδιασμουή  και  του  σχεδιήου
δραή σης με γνωή μονα παή ντα την επιήτευξη των στοή χων.

Πρόσθετοι Πόροι.

Ίδρυση  ΝΠΙΔ  για  τη  διαχείριση  ιδίων  πόρων  από  ερευνητικά  προγράμματα,
αξιοποίηση πνευματικής ιδιοκτησίας και περιουσίας των Πανεπιστημίων, όπως
επίσης για τις επιχειρήσεις έντασης γνώσης .



Επιχειρήσεις έντασης γνώσης (spin off).  Θέσπιση νέων κανόνων, διαδικασιών
και  κινήτρων  για  την  αξιοποίηση  5της  ερευνητικής  δραστηριότητας  των
Ιδρυμάτων  (Ενδεικτικά,  μέσω  επιχειρηματικών  επιταχυντών,  Θερμοκοιτίδων
επιχειρήσεων, τη υλοποίησης πατεντών και επιστημονικών ιδεών κ.ά.)

Απαραή βατη  προυϊ ποή θεση  ειήναι  η  διατηή ρηση  του  Δημοή σιου  χαρακτηή ρα  των
Πανεπιστημιήων (ΝΠΔΔ). Συμφωνουή με με την αναμοή ρφωση του θεσμικουή  πλαισιήου για
την Ίδρυση ΝΠΙΔ με σκοποή   την διαχειήριση ιδιήων ποή ρων αποή  ερευνητικαή  προγραή μματα,
αξιοποιήηση πνευματικηή ς ιδιοκτησιήας και περιουσιήας των Πανεπιστημιήων, οή πως επιήσης
για τις επιχειρηή σεις εήντασης γνωή σης, των οποιήων  τον εήλεγχο θα εήχει το Πανεπιστηή μιο.
Δηλαδηή ,  απαιτειήται  διαφαή νεια  και  λογοδοσιήα  προς  το  Πανεπιστηή μιο.  Σε  καή θε
περιήπτωση οι ποή ροι που θα προκυή πτουν αποή  την αξιοποιήηση της λειτουργιήας του  ΝΠΙΔ
θα πρεήπει να αξιοποιουή νται για αναπτυξιακουή ς και μοή νο σκοπουή ς του Πανεπιστημιήου. Η
χρηματοδοή τηση των λειτουργικωή ν δαπανωή ν του Πανεπιστημιήου ειήναι υποχρεήωση του
Κραή τους. 

Αξιοποίηση σχημάτων ΣΔΙΤ για την κάλυψη αναγκών των Ιδρυμάτων

Όσον αφοραή  στην αξιοποιήηση σχημαή των ΣΔΙΤ για την καή λυψη αναγκωή ν των Ιδρυμαή των
(οή πως για παραή δειγμα της στεήγασης των φοιτητωή ν) η επιτροπηή  διαή κειται θετικαή  προς
αυτοή  το μοντεήλο χρηματοδοή τησης υποή  τους παρακαή τω περιορισμουή ς:
Α) Να αναβαθμισθειή  η ποιοή τητα των παρεχοή μενων υπηρεσιωή ν προς τους φοιτητεής μας
(για παραή δειγμα ποιοτικοή τερη διαμονηή  στις εστιήες).
Β)  Να  προσφεήρονται  υπηρεσιήες  προς  τους  φοιτητεής  μας  που  να  ειήναι  σε  επιήπεδο
αντιήστοιχες των προηγμεήνων Ευρωπαιϊκωή ν Πανεπιστημιήων.
Γ) Να μην επιβαρυνθουή ν  οικονομικαή  οι  οικογεήνειες  των φοιτητωή ν μας.  Αντιήθετα,  να
διευκολυή νει και να υποστηριήζει  τους φοιτητεής και τις οικογεήνειεής  τους,  εήτσι ωή στε οι
φοιτητεής μας να προχωρουή ν στις σπουδεής τους απεριήσπαστοι. 
Δ) Να υπαή ρχει η απαιτουή μενη διαφαή νεια και λογοδοσιήα και εήνα σαφεής πλαιήσιο για την
εφαρμογηή  των ΣΔΙΤ.

Αναμόρφωση κανονιστικού πλαισίου για τις δωρεές

Πιστευή ουμε  οή τι  απαιτειήται  αναμοή ρφωση  του  κανονιστικουή  πλαισιήου  για  τις  δωρεεής
προς τα Πανεπιστηή μια. Σιήγουρα, αυτοή  που εήχει προκυή ψει αποή  την υπαή ρχουσα εμπειριήα
ειήναι η δημιουργιήα ενοή ς κανονιστικουή  πλαισιήου που θα επιτρεήπει μεγαλυή τερη ευελιξιήα
και  καλυή τερη  εκμεταή λλευση  των  δωρεωή ν  αποή  τα  Πανεπιστηή μια,  εξασφαλιήζοντας
ταυτοή χρονα τη διαφαή νεια και τη λογοδοσιήα. 

3. Αξιολόγηση και Πιστοποίηση της Ποιότητας

Αναβάθμιση και ενίσχυση της ΑΔΙΠ στην Ανώτατη Εκπαίδευση

Θέσπιση  νέου  κανονιστικού  πλαισίου  για  την  αξιολόγηση  των  Ιδρυμάτων  εν
γένει,  καθώς  και  τη διαμόρφωση  εφεξής  του ακαδημαϊκού χάρτη της  χώρας
(συγχωνεύσεις,  ενοποιήσεις ιδρυμάτων, δημιουργία νέων τμημάτων) ιδίως με
τη  θέσπιση  αντικειμενικών  διαδικασιών  και  κριτηρίων  και  την  πρόβλεψη
προηγούμενης σχετικής τεκμηρίωσης.

Ενίσχυση του θεσμού της αξιολόγησης των προγραμμάτων σπουδών.

Προφανωή ς και πιστευή ουμε οή τι θα πρεήπει να ενισχυθειή ο ροή λος της ΑΔΙΠ και μαή λιστα να
ενισχυθειή και ο βαθμοή ς της ανεξαρτησιήας της. 



Σημαντικοή τερες ενεήργειες αποτελουή ν, καταή  την αή ποψηή  μας, η αναμοή ρφωση του τροή που
επιλογηή ς  του προεήδρου και των μελωή ν της ΑΔΙΠ και η ουσιαστικηή  ανεξαρτητοποιήηση
της ΑΔΙΠ αποή  το Υπουργειήο. Ο Προή εδρος και τα μεήλη της ΑΔΙΠ θα πρεήπει εκτοή ς αποή  τη
γνωή ση του αντικειμεήνου να ειήναι καταξιωμεήνοι σε Διεθνές επιήπεδο και να χαιήρουν της
εκτιήμησης  και  της  εμπιστοσυή νης  της  Πανεπιστημιακηή ς  κοινοή τητας.  Αν  θεήλουμε  να
εήχουμε  μια  επιτυχημεήνη  ανεξαή ρτητη  αρχηή  θα  πρεήπει  να  φροντιήσουμε  να
προσελκυή σουμε  εκειήνους  που θα δυή νανται  να  συμβαή λλουν θετικαή  στην προσπαή θεια
αναή πτυξης  της  τριτοβαή θμιας  εκπαιήδευσης.  Η  επιλογηή  του  Προεήδρου  και  των
Αντιπροεήδρων της ΑΔΙΠ θα μπορουή σε να γιήνεται μεήσω διεθνουή ς διαγωνισμουή  και να
επιλεήγεται ο καλυή τερος με βαή ση αντικειμενικαή  κριτηή ρια. Επιπροσθεήτως, θα πρεήπει να
ενισχυθειή  παραή λληλα και ο ροή λος της ΜΟΔΙΠ των Πανεπιστημιήων, οή πως επιήσης και η
χρηματοδοή τησηή  τους.
Επιήσης,  πιστευή ουμε  οή τι  θα  πρεήπει  να  υποστηριχθειή  η  αξιοποιήηση  και  Διεθνωή ν
Οργανισμωή ν  αξιολοή γησης  και  πιστοποιήησης.  Για  παραή δειγμα  θα  μπορουή σε  να
θεσμοθετηθειή  η  δυνατοή τητα  να  πιστοποιηθουή ν  ορισμεήνα  αποή  τα  Προγραή μματα
Μεταπτυχιακωή ν Σπουδωή ν αποή  Διεθνειής οργανισμουή ς (για παραή δειγμα τα ΜΒΑ). Αυτοή
θα  λειτουργουή σε  θετικαή  στη  εξωστρεήφεια  και  την  προσεήλκυση  φοιτητωή ν  αποή  την
αλλοδαπηή .

4. Προγράμματα Σπουδών

Διεύρυνση  δυνατότητας  δημιουργίας  ξενόγλωσσων  προπτυχιακών
προγραμμάτων

Η δυνατοή τητα της δημιουργιήας ξενοή γλωσσων προπτυχιακωή ν προγραμμαή των θεωρειήται
θετικοή  βηή μα προς την αναή πτυξη των Πανεπιστημιήων και της εξωστρεήφειαή ς  τους.  Σε
καή θε περιήπτωση, η θεσμοθεήτηση των ξενοή γλωσσων τμημαή των θα πρεήπει να προβλεήπει
τη λειτουργιήα τους στις περιπτωή σεις εκειήνες που δεν θα δημιουργουή νται προβληή ματα
στην υλοποιήηση των προπτυχιακωή ν προγραμμαή των και ειδικοή τερα οή σον αφοραή  στην
απασχοή ληση των μελωή ν ΔΕΠ και στη χρηή ση των υποδομωή ν των Πανεπιστημιήων.  Σε
καμιήα  περιήπτωση  δεν  θα  πρεήπει  τα  ξενοή γλωσσα  προγραή μματα  σπουδωή ν   να
λειτουργουή ν σε βαή ρος των προγραμμαή των σπουδωή ν των σχολωή ν των  Πανεπιστημιήων.

Απελευθέρωση των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ)

Η εφαρμογηή  του Ν 4485/ 2017 εήχει καταδειήξει τα σημαντικαή  προβληή ματα στα ΠΜΣ και
στη δυσκολιήα υλοποιήησηή ς τους. Με δεδομεήνο το αυτοδιοιήκητο των Πανεπιστημιήων θα
πρεήπει  να  απελευθερωθουή ν  τα  ΠΜΣ  αποή  την  αγκιήστρωσηή  τους  αποή  το  Υπουργειήο.
Φυσικαή  και θεωρουή με οή τι θα πρεήπει να τεθειή κανονιστικοή  πλαιήσιο για την ποιοή τητα, τη
βιωσιμοή τητα,  την  διαφαή νεια   και  την  αποτελεσματικοή τητα  των  ΠΜΣ.  Σε  καή ποιες
περιπτωή σεις  απαιτειήται  θεσμικηή  ενιήσχυση και  ειδικοή τερα οή σον  αφοραή  στην επιλογηή
των μελωή ν ΔΕΠ που θα διδαή ξουν, στην επιλογηή  των φοιτητωή ν και στην πιστοποιήηση
των προγραμμαή των σπουδωή ν. Με το ισχυή ον θεσμικοή  πλαιήσιο οι διοικητικεής διαδικασιήες
για τη δημιουργιήα και λειτουργιήα ενοή ς ΠΜΣ ειήναι τοή σο γραφειοκρατικεής, πολυή πλοκες,
χρονοβοή ρες  και  περιοριστικεής  με  αποτεήλεσμα τα μεήλη  ΔΕΠ να αναλωή νουν χροή νο  σε
αυτεής σε βαή ρος αή λλων ακαδημαιϊκωή ν καθηκοή ντων τους.
Πιστευή ουμε οή τι θα πρεήπει να απελευθερωθουή ν τα ΠΜΣ σε σχεήση με:
 α) τους περιορισμουή ς που εήχουν τεθειή  στα μεήλη ΔΕΠ. Λειτουργουή ν ανασταλτικαή  και
ισοπεδωτικαή  στην αναβαή θμιση της  ποιοή τητας  των ΠΜΣ 
β)  τις  διοικητικεής  διαδικασιήες  που  δημιουργουή ν  γραφειοκρατικεής  αγκυλωή σεις  σε
θεήματα που θα μπορουή σε να διήνονται λυή σεις με ευεήλικτο τροή πο.
Θεωρουή με,  επιήσης,  πολυή  σημαντικηή  ενεήργεια  την  απελευθεήρωση  της  οικονομικηή ς
διαχειήρισης των ΠΜΣ αποή  το δημοή σιο λογιστικοή .



Θα πρεήπει να διατηρηθειή η δυνατοή τητα των δωρεαή ν τελωή ν φοιήτησης με κοινωνικαή  και
οικονομικαή  κριτηή ρια  καή τι  το  οποιήο  θα  πρεήπει  να  εμπλουτισθειή.  Θα  μπορουή σε  εήνα
ποσοστοή  των  εισερχομεήνων  φοιτητωή ν  να  εγγραή φεται  με  δωρεαή ν  τεήλη  φοιήτησης  με
κοινωνικαή  και  οικονομικαή  κριτηή ρια  και  εήνα  ποσοστοή  να  εήχει  τη  δυνατοή τητα  της
υποτροφιήας λοή γω αή ριστης επιήδοσης. Με αυτοή ν τον τροή πο θα δημιουργουή νται  κιήνητρα
στους φοιτητεής. Τα ακριβηή  οή ρια των ποσοστωή ν θα καθοριήζονται, αναή  περιήπτωση, αποή
τις Συνελευή σεις των οικειήων τμημαή των μεταή  αποή  εήγκριση της Συγκληή του.
Επιήσης, θα πρεήπει να προβλεήπεται και να ενισχυή εται η θεσμοθεήτηση υποτροφιωή ν αποή
φορειής  του  ιδιωτικουή  και  του  ευρυή τερου  δημοσιήου  τομεήα  σε  εήνα  πλαιήσιο  που  θα
δημιουργειή κιήνητρα και θα συνδεήει τα ΠΜΣ με τον Οικονομικοή  και Παραγωγικοή  ιστοή .

Καθιέρωση  ενός  Εσωτερικού   Προγράμματος  Κινητικότητας  για  φοιτητές
μεταξύ Ελληνικών Πανεπιστημίων στα πρότυπα του ERASMUS

Υπαή ρχουν πολλεής προυϊ ποθεήσεις και περιορισμοιή  για την εφαρμογηή  ενοή ς  συστηή ματος
εσωτερικηή ς  κινητικοή τητας που σχετιήζονται με  προβληή ματα τοή σο στα Πανεπιστηή μια
που  θα  συμμετεήχουν  οή σο  και  με  την  ποιοή τητα  στην  εκπαιήδευση.  Παλαιοή τερα,  εήχει
εφαρμοσθειή  συή στημα  κινητικοή τητας  στην  Ιταλιήα,  το  οποιήο  εγκαταλειήφτηκε  καθωή ς
δημιουή ργησε  περισσοή τερα  προβληή ματα  αποή  αυταή  τα  οποιήα  αντιμετωή πιζε  η
κινητικοή τητα.  Σε  καή θε  περιήπτωση,  η  εφαρμογηή  της  κινητικοή τητας  θα  μπορουή σε  να
θεσμοθετηθειή,  εφοή σον  εξετασθουή ν  και  αντιμετωπισθουή ν  οή λοι  οι  περιορισμοιή  που
λειτουργουή ν ανασταλτικαή  και διασφαλισθειή η ποιοή τητα της παρεχοή μενης εκπαιήδευσης.

Ενίσχυση των Θερινών/Χειμερινών προγραμμάτων

Τα Θεριναή /Χειμεριναή  Σχολειήα μπορουή ν να εξυπηρετηή σουν εξειδικευμεήνη επιμοή ρφωση-
εκπαιήδευση  στο  πλαιήσιο  της  δια  Βιήου  Μαή θησης  και  Επιμοή ρφωσης.  Πιστευή ουμε  οή τι
αφοραή  τοή σο  τους   αποφοιήτους  οή σο  και  τους  μεταπτυχιακουή ς  και  προπτυχιακουή ς
φοιτητεής.

Ανάπτυξη εκπαιδευτικών προγραμμάτων εξ’ αποστάσεως σε προπτυχιακό και
μεταπτυχιακό επίπεδο

Ο  ψηφιακοή ς  μετασχηματισμοή ς  της  εκπαιήδευσης  και  η  αξιοποιήηση  καινοτομικωή ν
μαθησιακωή ν  περιβαλλοή ντων  στην  εκπαιδευτικηή  πραή ξη  αποτελουή ν  μια  σημαντικηή
προή κληση για την αναή πτυξη των συή νθετων δεξιοτηή των που απαιτειή  η  κοινωνιήα του
21ου αιωή να. Η Ηλεκτρονικηή  Μαή θηση συνισταή  εήνα σημαντικοή  εργαλειήο υποστηή ριξης της
εκπαιδευτικηή ς  διαδικασιήας  το  οποιήο  οή ταν  υλοποιειήται  στη  βαή ση  συή γχρονων
παιδαγωγικωή ν μεθοδολογιωή ν μπορειή να προσφεήρει νεήες προοπτικεής στην εκπαιδευτικηή
διαδικασιήα  και  δυνατοή τητες  επεήκτασης  της  ακαδημαιϊκηή ς  κοινοή τητας  στο  διεθνεής
περιβαή λλον. Στην πανεπιστημιακηή  εκπαιήδευση η ηλεκτρονικηή  μαή θηση ενδειήκνυται να
αξιοποιειήται σε πλαιήσια μικτηή ς μαή θησης (blended learning) ενωή  ο βαθμοή ς ενσωμαή τωσηή ς
της στα προγραή μματα σπουδωή ν διαφεήρει αναή λογα με το γνωστικοή  πεδιήο εφαρμογηή ς. 

Ενίσχυση  του  θεσμού  της  Πρακτικής  Άσκησης  φοιτητών  σε  δημόσιους  και
ιδιωτικούς φορείς σε συναφή με τις σπουδές τους αντικείμενα.

Η επιτυχημεήνη εφαρμογηή  της πρακτικηή ς αή σκησης επιή δεκαετιήες στα ΤΕΙ εήχει καταδειήξει
την αναή γκη ενσωμαή τωσης στα Πανεπιστημιακαή  προγραή μματα σπουδωή ν της πρακτικηή ς
αή σκησης  των  φοιτητωή ν  στο  Δημοή σιο  και  Ιδιωτικοή  τομεήα.  Η  πρακτικηή  αή σκηση
(διαή ρκειας 6 μηνωή ν) των φοιτητωή ν θα πρεήπει να χρηματοδοτηθειή  αποή  το Κραή τος. Η
εφαρμογηή  της πρακτικηή ς Άσκησης στα ΤΕΙ θεωρουή με οή τι αποτελειή μια καληή  πρακτικηή , η
οποιήα  οδηή γησε  σε  εήνα  σημαντικοή  βαθμοή  στην  διασυή νδεση  της  εκπαιήδευσης  με  την



αγοραή  εργασιήας. Και σε αυτηή ν την περιήπτωση υπαή ρχουν ορισμεήνα θεήματα που πρεήπει
να αντιμετωπισθουή ν οή πως:

 Η εξασφαή λιση οή τι οι φοιτητεής θα απασχοληθουή ν σε αντικειήμενα αμιγωή ς συναφηή
με το αντικειήμενο της εκπαιήδευσηή ς τους.

 Η χρηματοδοή τηση της πρακτικηή ς  αή σκησης,  εήτσι ωή στε να δοθειή  κιήνητρο τοή σο
στους φοιτητεής οή σο και στους  Φορειής που θα απασχοληή σουν τους φοιτητεής.

 Το θεσμικοή  πλαιήσιο της Πρακτικηή ς  Άσκησης θα πρεήπει να αναμορφωθειή  εήτσι
ωή στε να προσφεήρει κιήνητρα στους φορειής του Ιδιωτικουή  Τομεήα να απασχολουή ν
φοιτητεής.  Στο  χωή ρο  της  υγειήας  θα  πρεήπει  να  ληφθειή  ειδικηή  μεήριμνα  για  την
πρακτικηή  αή σκηση των φοιτητωή ν στα Δημοή σια Νοσοκομειήα.

Καθιέρωση  ανώτατου  χρονικού  ορίου  ολοκλήρωσης  των  προπτυχιακών
σπουδών n+2 (πλην ορισμένων εξαιρέσεων)

Η επιτροπηή  θεωρειή οή τι ειήναι προς τη θετικηή  κατευή θυνση η καθιεήρωση καή ποιου χρονικουή
οριήου (οή χι υποχρεωτικαή  το ν+2) για την ολοκληή ρωση των προπτυχιακωή ν σπουδωή ν. Σε
καή θε περιήπτωση θα πρεήπει να εξετασθουή ν οι παρακαή τω περιπτωή σεις.
Α)  Οι  ηή δη  υπαή ρχοντες  φοιτητεής,  για  τους  οποιήους  θα  πρεήπει  να  προβλεφθουή ν
μεταβατικεής διαταή ξεις οή πως εήγινε και στην προηγουή μενη προσπαή θεια εφαρμογηή ς του
αντιήστοιχου μεήτρου.
Β)  Οι  φοιτητεής  που  εργαή ζονται  ηή  για  καή ποιο  σοβαροή  και  αιτιολογημεήνο  λοή γο  δεν
μπορουή ν  να εήχουν πληή ρη φοιήτηση θα πρεήπει  να  αντιμετωπιήζονται  διαφορετικαή .  Για
παραή δειγμα, φοιτητηή ς που εργαή ζεται θα εήχει το δικαιήωμα της μερικηή ς φοιήτησης. Σε εήνα
ηή  περισσοή τερα  εξαή μηνα  να  δηλωή νει  και  να  παρακολουθειή  ποσοστοή  αποή  τα
προσφεροή μενα  μαθηή ματα   του  εξαμηή νου.  Στην  περιήπτωση  αυτηή  το  χρονικοή  οή ριο
ολοκληή ρωσης των σπουδωή ν μπορειή να επεκτειήνεται αναλοή γως. 
Γ) Θα πρεήπει να παρεήχεται στους φοιτητεής και η δυνατοή τητα αναστοληή ς της φοιήτησηή ς
τους για περιορισμεήνο αριθμοή  εξαμηή νων. Η αναστοληή  θα διήνεται στην αρχηή  του καή θε
εξαμηή νου με βαή ση κριτηή ρια και κανοή νες που θα πρεήπει να δικαιολογουή νται αποή  σχετικαή
εήγγραφα. 

  Λοιπά Θέματα

Καθιέρωση  ελάχιστη  Βάσης  εισαγωγής  στα  ΑΕΙ  και  ο  ρόλος  των  ΑΕΙ  στον
προσδιορισμό ανώτατης Βάσης Εισαγωγής και αριθμού Εισακτέων.

Θεωρειήται προς την σωστηή  κατευή θυνση η καθιεήρωση της ελαή χιστης Βαή σης Εισαγωγηή ς
στα ΑΕΙ, οή πως επιήσης και ο προσδιορισμουή ς του αριθμουή  εισακτεήων στα τμηή ματα αποή
τα ιήδια τα ΑΕΙ.
Η Βαή ση εισαγωγηή ς ειήναι συναή ρτηση πολλωή ν παραγοή ντων:
Α) Της ζηή τησης των τμημαή των αποή  τους φοιτητεής, η οποιήα με τη σειραή  της σχετιήζεται με
την φηή μη του Πανεπιστημιήου, τη γεωγραφικηή  του θεήση, τις παρεχοή μενες σπουδεής και
τη ζηή τηση του αντικειμεήνου αποή  την Αγοραή  Εργασιήας.
Β) Αποή  τη δυσκολιήα των εξεταή σεων εισαγωγηή ς στο Πανεπιστηή μιο. Αναή λογα με το εήτος
υπαή ρχουν διαφοροποιηή σεις στις Βαή σεις Εισαγωγηή ς που σχετιήζονται με την ευκολιήα ηή
δυσκολιήα των εξεταή σεων αναή  μαή θημα. Ενδεχοή μενα, το προή βλημα αυτοή  να λυθειή  με την
τραή πεζα θεμαή των για τις εξεταή σεις εισαγωγηή ς των μαθητωή ν στα Πανεπιστηή μια.
Ο  αριθμοή ς  των  εισερχομεήνων  φοιτητωή ν  αποτελειή  εήνα  θεήμα  που  ταλανιήζει  πολλαή
Πανεπιστηή μια και ειδικοή τερα αυταή  που βριήσκονται στα μεγαή λα Αστικαή  Κεήντρα (Αθηή να
και  Θεσσαλονιήκη).  Πολλαή  τμηή ματα δεήχονται  μεγαή λο αριθμοή  φοιτητωή ν και ο αριθμοή ς
αυτοή ς γιήνεται ακοή μη μεγαλυή τερος με τις μεταγραφεής.  Οι υποδομεής και το ανθρωή πινο
δυναμικοή  στα  Πανεπιστηή μια  του  κεήντρου  πολλεής  φορεής  δεν  επαρκουή ν  για  την
εκπαιήδευση  τοή σο  μεγαή λου  αριθμουή  φοιτητωή ν.  Το  αντιήθετο  συμβαιήνει  σε  πολλαή



Πανεπιστηή μια  της  περιφεήρειας  και  ειδικοή τερα  σε  αυταή  που  ειήναι  περισσοή τερο
απομακρυσμεήνα  αποή  τα  μεγαή λα  αστικαή  κεήντρα.  Στα  περιφερειακαή  Πανεπιστηή μια  οι
φοιτητεής  ειήναι  σαφεήστατα  λιγοή τεροι  και  οι  υποδομεής  ενδεχοή μενα  να  υπο-
χρησιμοποιουή νται.
Πιστευή ουμε οή τι θα πρεήπει να εφαρμοσθειή εήνα μεικτοή  συή στημα 
Α) Να υπαή ρχει εήνα ελαή χιστο γενικοή  κατωή φλι στη μεήση βαθμολογιήα των υποψηφιήων για
την εισαγωγηή  τους στο Πανεπιστηή μιο.
Β) Τα Πανεπιστηή μια (Συή γκλητος) να οριήζουν τον αριθμοή  των εισακτεήων στα τμηή ματα
τους με βαή ση τις υποδομεής και το ανθρωή πινο δυναμικοή  που διαθεήτουν οή πως επιήσης και
με τον συνυπολογισμοή  καθαραή   ακαδημαιϊκωή ν κριτηριήων. 
Γ) τα τμηή ματα των Πανεπιστημιήων να οριήζουν δικηή  τους κατωή τατη βαή ση εισαγωγηή ς σε
τουλαή χιστον δυο μαθηή ματα των Πανελληνιήων Εξεταή σεων. Τα μαθηή ματα αυταή  θα ειήναι
τα  περισσοή τερο  συναφηή  με  το  αντικειήμενο  του  τμηή ματος.  Με  αυτοή ν  τον  τροή πο  θα
εξασφαλιήζεται  η  αντιμετωή πιση  δυσαή ρεστων  περιπτωή σεων  που  εήχουμε  εισαγωγεής
φοιτητωή ν  οι  οποιήοι  σε  εξεταζοή μενα  μαθηή ματα   συναφηή  προς  το  αντικειήμενο  του
τμηή ματος δεν ειήχαν την επιθυμητηή  αποή δοση. 
Δ)  Την  καταή ργηση  των  μεταγραφωή ν  των  Φοιτητωή ν  (εκτοή ς  αποή  ορισμεήνες  και
εξειδικευμεήνες περιπτωή σεις οή πως για παραή δειγμα οι περιπτωή σεις ΑΜΕΑ που χρηή ζουν
της οικογενειακηή ς υποστηή ριξης, παιδιαή  πολυτεήκνων οικογενειωή ν κ.αή ). Ταυτοή χρονα, για
τους ασθενεήστερους οικονομικαή  φοιτητεής που εήχουν εισαχθειή  σε Πανεπιστηή μιο μακριαή
αποή  τον  τοή πο  διαμονηή ς  τους  να  θεσμοθετηθειή  πληή ρης  οικονομικηή  στηή ριξη  που  θα
περιλαμβαή νει σιήτιση, στεήγαση και επιδοή τηση της διαβιήωσης.

Ενίσχυση του Τεχνολογικού Τομέα και προτεινόμενες δράσεις για την επίλυση
προβλημάτων  (διοικητικής  φύσης  ή  άλλης)  που  δημιουργήθηκαν  από  την
πρόσφατη  ενοποίηση των πρώην Πανεπιστημίων και ΤΕΙ.

Δεν μπορουή με να αναφεροή μαστε για τον Τεχνολογικοή  Τομεήα αποή  την στιγμηή  που εήχει
καταργηθειή μεταή  την ενοποιήηση Πανεπιστημιήων και ΤΕΙ. 

Θεσμικό Πλαίσιο για την σίτιση και στέγαση φοιτητών

Έχουμε  ηή δη  αναφερθειή  στην  καταή ργηση  των  μεταγραφωή ν  (εκτοή ς  ελαχιήστων
δικαιολογημεήνων  περιπτωή σεων)  και  την  οικονομικηή  υποστηή ριξη  των  οικονομικαή
ασθενεήστερων  φοιτητωή ν  για  την  φοιήτησηή  τους  στα  τμηή ματα  εισαγωγηή ς.  Στις
περιπτωή σεις των φοιτητωή ν που δεν εήχουν τη οικονομικηή  δυνατοή τητα να φοιτηή σουν σε
Πανεπιστηή μια  που  βριήσκονται  σε  αή λλους  νομουή ς  αποή  τον  τοή πο  κατοικιήας  τους  θα
παρεήχεται σιήτιση, στεήγαση και επιδοή τηση της διαβιήωσηή ς τους.
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