ΕΚΘΕΣΗ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ∆ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ
∆ιαβούλευση για την Εθνική Στρατηγική για την Ανώτατη Εκπαίδευση

Εισαγωγικό Σηµείωµα
Στις 29 Νοεµβρίου 2010, το Υπουργείο Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και
Θρησκευµάτων έδωσε σε δηµόσια διαβούλευση ένα κείµενο σχετικό µε την Εθνική
Στρατηγική για την Ανώτατη Εκπαίδευση. Κατά τη διάρκεια της δηµόσιας
διαβούλευσης, η οποία έληξε στις 14 Ιανουαρίου 2011, κατατέθηκαν απόψεις και
προτάσεις (359 σχόλια).
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Τα σχόλια που κατατέθηκαν βασίστηκαν σε τέσσερα κείµενα, ένα αρχικό εισαγωγικό
κείµενο και τρία ακόλουθα που ανέλυαν τους τρεις βασικούς άξονες της
προτεινόµενης πρότασης. Ειδικότερα, οι θεµατικές των τεσσάρων κειµένων ήταν ως
εξής:
Η πρόκληση των αλλαγών στην εκπαίδευση.
Νέα ταυτότητα µε νέα ηγεσία και ενίσχυση της αυτοδιοίκησης των ΑΕΙ. Νέα
σχέση εµπιστοσύνης µε την πολιτεία και την κοινωνία, µε λογοδοσία και ευθύνη.
Πτυχία µε αντίκρισµα: νέα οργάνωση της µάθησης και των προγραµµάτων
σπουδών που διευκολύνουν την κινητικότητα και ενισχύουν τη διεπιστηµονικότητα.
Ενίσχυση του διεθνούς χαρακτήρα και της διεθνούς παρουσίας των
ιδρυµάτων, σε άµεση σύνδεση µε το νέο πρότυπο ανάπτυξης της χώρας:
ολοκληρωµένη εθνική στρατηγική για τη διεθνοποίηση της ανώτατης εκπαίδευσης.

ΘΕΜΑ ΑΠΟ∆ΕΛΤΙΩΣΗΣ: Η πρόκληση των αλλαγών στην εκπαίδευση.
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΟΛΙΩΝ: 156 σχόλια κατατέθηκαν στο συγκεκριµένο κείµενο.
Το παραπάνω κείµενο σχετικά µε την πρόκληση των αλλαγών στην εκπαίδευση,
αποτέλεσε µια εισαγωγή στις προτάσεις του Υπουργείου για την Τριτοβάθµια
εκπαίδευση και αυτό δικαιολογεί το εύρος και την ποικιλία των εµφανιζόµενων
σχολίων.
Αρκετοί σχολιαστές εστίασαν σε ζητήµατα που αφορούν την υπάρχουσα
κατάσταση αναφορικά µε το διδακτικό και ερευνητικό προσωπικό των ΑΕΙ και ΤΕΙ:
επεσήµαναν την ανάγκη αξιολόγησης των καθηγητών, προκειµένου να προωθηθεί η
αριστεία και αξιοκρατία στα πανεπιστήµια. Το ασυµβίβαστο των µελών ∆ΕΠ µε
θέσεις εξωπανεπιστηµιακές, η ανάγκη τακτικής αξιολόγησης, οι εξουσίες των
πρυτάνεων, η µετακίνηση των αδιάφορων καθηγητών, είναι ενδεικτικά σχόλια του
προβληµατισµού που αναπτύχθηκε σχετικά µε τα ζητήµατα της απόδοσηςαξιολόγησης των µελών ∆ΕΠ.
Μια άλλη παράµετρος που τέθηκε αφορούσε την κοµµατοκρατία στα ΑΕΙ κι
την ανάγκη απαλλαγής από αυτήν. Αρκετοί επεσήµαναν το σφιχτό εναγκαλισµό των
κοµµάτων και παρατάξεων µε το πανεπιστήµιο και τις αρνητικές συνέπειες όπως
αναξιοκρατία και φαυλοκρατία που συνεπάγονται για τη λειτουργία των Ιδρυµάτων.
Η οικονοµική αυτοτέλεια των Πανεπιστηµίων και ΤΕΙ σηµειώθηκε από
ορισµένους συµµετέχοντες ως απαραίτητη προϋπόθεση της ανασύνταξης των
Ιδρυµάτων της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης. Προτάσεις που κατατέθηκαν προς αυτήν
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την κατεύθυνση περιλαµβάνουν τη σύνδεση των Ιδρυµάτων µε την παραγωγή και την
αγορά, την καταβολή χαµηλών διδάκτρων από προπτυχιακούς ή µεταπτυχιακούς
φοιτητές όπως και την αύξηση της χρηµατοδότησης από το κράτος.
Παρατηρήσεις σε επιµέρους σηµεία του κειµένου έστειλαν πολλοί άλλοι
σχολιαστές. Για παράδειγµα, συµµετέχοντες στη διαβούλευση έθιξαν την ανάγκη
κατάργησης ή συγχώνευσης τµηµάτων, την ανανέωση των συγγραµµάτων, τη
λειτουργία του ∆ΟΑΤΑΠ, τις υποτροφίες, την Ειδική Αγωγή κλπ.
Σηµαντικός τέλος αριθµός προτάσεων κατατέθηκε από διάφορους συλλόγους
εργαζοµένων πανεπιστηµιακών ή διοικητικών. Ειδικότερα τις θέσεις τους απέστειλαν
οι παρακάτω σύλλογοι:
Γ.Σ του Τµήµατος Φιλοσοφίας Πανεπιστηµίου Πατρών
Γ.Σ. του Τµήµατος ∆ιαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων
Κίνηση Πανεπιστηµιακής Αναβάθµισης Πάτρας (ΚΙΠΑΝ)
Σύλλογος Ε.Τ.Ε.Π. Π. Κ.
Ο.ΣΥ.Ε.Ε.∆Ι.Π Κλάδου Ι
Π.Ο.Σ.Ε.Ε.∆Ι.Π. ΑΕΙ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΕΕ∆ΙΠ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
"ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΤΣΙΜΠΑΣ"
ΣΕΕ∆ΙΠ ΑΠΘ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ Ε.Ε.∆ι.Π. ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΕΕ∆ΙΠ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
Εθνική Συνοµοσπονδία Ατόµων µε Αναπηρία - Ε.Σ.Α.µεΑ.
Σύλλογοι Φοιτητών Πανεπιστηµίου ∆υτικής Ελλάδας
Χαρακτηριστικά αποσπάσµατα:
[...]Κυρία Υπουργέ θα πρέπει επιτέλους να ξεκαθαρίσετε το τι θα κάνετε πρώτα µε τα
"καθεστώτα" των Πρυτάνεων που θεωρούν κτήµα τους το ΑΕΙ, που έχουν ευνοήσει
κατάφορα συζύγους, παιδιά, κουµπάρους και ερωµένες και µετά να τεθούν ζητήµατα
αλλαγών.[...]
[...] Να αξιολογηθούν όλοι οι καθηγητές (µόνιµοι, και µη). Έχει φτάσει στο
απροχώρητο η κατάσταση. Πόσο ακόµα θα µας διδάσκουν καθηγητές που έχουν να
δηµοσιεύσουν επιστηµονική έρευνα από τότε που έγιναν καθηγητές? Πόσο ακόµα οι
καθηγητές θα µένουν στην εργασία τους, µη δίνοντας λογαριασµό σε κανέναν (για το
τι διδάσκουν ,πως το διδάσκουν, και εάν είναι ικανοί να διδάσκουν) [...]
[...]Ξηλώστε παλαιολιθικούς και αδιάφορους καθηγητές - Ανοίξετε την µόρφωση σε
όλους. Όποιος θέλει να µπορεί να σπουδάσει ότι θέλει και να τον κρίνει µετά η ίδια η
αγορά - Εισάγετε την επιχειρηµατικότητα σε όλες τις σχολές - Κλείστε τα µαγαζάκια
των καθηγητών που εκβιάζουν για ένα µεταπτυχιακό και πολύ περισσότερο για ένα
∆ιδακτορικό - Σταµατήστε τους καθηγητές που το ποσοστό επιτυχίας στο µάθηµά
τους είναι 0 έως 5% - Σταµατήστε την µονιµότητα και εισάγετε την αξιολόγηση.[...]
[...]Αξιολόγηση και Μονιµότητα Καθηγητών/ Το γεγονός ότι οι καθηγητές τόσα
χρόνια είναι µόνιµοι και κυρίως δεν υπόκεινται σε κανένα ποιοτικό έλεγχο, έχει
δηµιουργήσει µια κάστα επαγγελµατιών δηµοσίων υπαλλήλων που δεν ενδιαφέρονται
καθόλου για την ακαδηµαϊκή έρευνα. Το γεγονός ότι κάποιος είναι µόνιµος, δεν
σηµαίνει ότι πρέπει να είναι και επιστηµονικά ανενεργός. Αυτό δεν βοηθά ούτε την

εξωστρέφεια του ελληνικού πανεπιστηµίου, αλλά ούτε την υποβοήθηση των
φοιτητών σε µεταπτυχιακό ή διδακτορικό ή µεταδιδακτορικό επίπεδο. Η αξιολόγηση
των καθηγητών πρέπει να γίνεται ανά τακτά χρονικά διαστήµατα και η µη
συµµόρφωση τους σε ακαδηµαϊκά κριτήρια να επιφέρει σοβαρές επιπτώσεις, µέχρι
και απώλεια της ακαδηµαϊκής τους θέσης. [...]
[...]Ζητώ από το υπουργείο να απαγορεύσει µε νόµο την δικαιοδοσία των καθηγητών
της Ανώτατης εκπαίδευσης να υπογράφουν οποιοδήποτε οικονοµική διεκπεραίωση.
Οι καθηγητές πρέπει να κάνουν µόνο αυτό για το οποίο πληρώνονται. Να διδάσκουν.
Κανένας τους δεν έχει το δικαίωµα να θεωρεί το πανεπιστήµιο µαγαζάκι του και έδρα
των οικονοµικών συµφερόντων του. Μόνο αν κοπεί η οικονοµική συναλλαγή οι
καθηγητές θα επιτελέσουν έργο[...]
[...]Πόσο ακόµα θα υπάρχουν αυτά τα χάλια µε τις παρατάξεις των φοιτητών , που το
µόνο πράγµα που κάνουν είναι να στρατολογούν ψηφοφόρους των κοµµάτων?[...]
[...] Τι θα γίνει µε τον ασφυκτικό κοµµατικό εναγκαλισµό µέσω των εγκάθετων
κοµµατικών παρατάξεων και των διαπλεκόµενων καθηγητών; 2. Τι θα γίνει µε το
ανέκδοτο που ονοµάζεται άσυλο ελεύθερης διακίνησης ιδεών και απλά αποτελεί
άσυλο αυθαιρεσίας και παρανοµίας; 3. Τι θα γίνει µε την ουσιαστική αυτοτέλεια των
ιδρυµάτων και την απόλυτη ανάγκη να επιλέγουν επιτέλους τους φοιτητές τους; 4.
Πολλούς δείκτες αποδοτικότητας είδα, δείκτη πλήθους διδασκόντων προς
διδασκοµένους δεν είδα [...]
[...]Αποµάκρυνση πολιτικών νεολαίων από τον χώρο των πανεπιστηµίων. Οι
κοµµατικοί στρατοί δεν βοηθούν την παιδεία, την καταστρέφουν εκ των έσω σαν το
σαράκι! Τι φοβάστε? Μην χάσετε τους ψηφοφόρους του µέλλοντος? Σας έχουµε
γυρίσει ήδη την πλάτη. 4)ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ: Ενασχόληση ∆ΕΠ µόνο µε ακαδηµαϊκές
δραστηριότητες. Τέρµα οι επιτροπές, τέρµα τα βουλευτιλίκια, τέρµα οι θέσεις στις
Τράπεζες. Όποιος θέλει τέτοια πόστα να παραιτείται /απολύεται υποχρεωτικά. Ο
Ακαδηµαϊκός πρέπει να ασχολείται µόνο µε την έρευνα και µε τους φοιτητές του
5)Αναθεώρηση και αναβάθµιση της ύλης ανά 5-ετία. [...]
[...]Πολύ σωστές διαπιστώσεις, όµως, θα ήθελα να αναφέρω ότι οποιαδήποτε
προσπάθεια βελτίωσης της λειτουργίας των ελληνικών παν/µίων δε µπορεί να
ολοκληρωθεί αποτελεσµατικά χωρίς την κατάργηση της κοµµατικοποίησης των
ιδρυµάτων. Η παρουσία κοµµάτων και η υποκίνηση φοιτητών µέσω αυτών για την
εξυπηρέτηση δικών τους συµφερόντων µετατρέπουν τα ανώτατα ιδρύµατα σε ρινγκ
[...]
[...]Συσχετίστε σχολές και µαθήµατα µε την αγορά εργασίας - Μαρκετάρετε τα
τµήµατα και τις ις σχολές και κάντε 'τες ανταγωνιστικές µεταξύ τους και µε σχολές
του εξωτερικού - Σταµατήστε το θεωρητικό πανεπιστήµιο που βγάζει "επιστήµονες"
χωρίς καµία γνώση του τι γίνεται σε real life situations - Ενισχύστε τον θεσµό της
πρακτικής άσκησης - Benchmark τη λειτουργία των κορυφαίων Πανεπιστηµίων ∆ώστε τέλος στα ανούσια τµήµατα - Ξηλώστε παλαιολιθικούς και αδιάφορους
καθηγητές - Ανοίξτε την µόρφωση σε όλους. [...]
[...]Αντιλαµβάνοµαι τις πολιτικές διαστάσεις του θέµατος "δίδακτρα" και προσωπικά
πιστεύω ότι η ανώτατη παιδεία πρέπει να είναι δωρεάν, αλλά η εισαγωγή τους θα

συνεισφέρει θετικά στο (γ). ∆εν θα πρέπει να γίνει για λόγους εισπρακτικούς, όσο για
λόγους σεβασµού και υποχρεώσεων που συνεπάγεται. Μπορεί τα πρώτα 4 χρόνια να
είναι ένα µικρό ποσό και µε απαλλαγή για τους οικονοµικά ασθενέστερους και µετά
να αυξάνει σηµαντικά.[...]
ΘΕΜΑ ΑΠΟ∆ΕΛΤΙΩΣΗΣ: Νέα ταυτότητα µε νέα ηγεσία και ενίσχυση της
αυτοδιοίκησης των ΑΕΙ. Νέα σχέση εµπιστοσύνης µε την πολιτεία και την
κοινωνία, µε λογοδοσία και ευθύνη.
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΟΛΙΩΝ: 94 σχόλια κατατέθηκαν στο συγκεκριµένο κείµενο.
Αρκετά σχόλια αφορούσαν τον περιορισµό των βαθµίδων σε τρεις και την
εξέλιξη των υπαρχόντων λεκτόρων. Ορισµένοι ανέφεραν ότι οι λέκτορες πρέπει να
µονιµοποιηθούν και να ενταχθούν στις άλλες βαθµίδες των ΑΕΙ µε ταυτόχρονη
δυνατότητα εξέλιξης τους, ενώ άλλοι ζήτησαν να υπάρξουν κάποιες µεταβατικές
διατάξεις για τους ήδη υπηρετούντες που από χρόνια προγραµµατίζουν το ερευνητικό
και διδακτικό τους έργο µε βάση τους ισχύοντες νόµους.
Πολλοί διατύπωσαν απόψεις σχετικά µε τις αιτίες που εµποδίζουν την
αναβάθµιση και σωστή λειτουργία των ΑΕΙ. Η κοµµατοκρατία, η περιττή
γραφειοκρατία, τα φαινόµενα νεποτισµού, οι φωτογραφικές προκηρύξεις θέσεων
είναι µερικά από τα προβλήµατα που επισηµάνθηκαν από τους συµµετέχοντες. Ως
πιθανές λύσεις αντιµετώπισης των προβληµάτων προτάθηκαν ποικίλες και
διαφορετικές ιδέες: αξιοκρατικές προκηρύξεις γνωστικών αντικειµένων, διορισµοί
µελών ∆ΕΠ µέσω δικαστικού και κοινοβουλευτικού ελέγχου, άρση της µονιµότητας
των καθηγητών, αξιολόγηση ερευνητικού και διδακτικού έργου πανεπιστηµιακών
κλπ.
Μια άλλη σηµαντική πλευρά της λειτουργίας των ΑΕΙ είναι η χρηµατοδότηση
τους. Οι προτάσεις των συµµετεχόντων αρκετές και διαφορετικές. Για παράδειγµα
κάποιοι πρότειναν τη θέσπιση διδάκτρων, τη διενέργεια των µαθηµάτων στα Αγγλικά
για ξένους φοιτητές, ενώ µια άλλη πρόταση αφορούσε τη µείωση της γραφειοκρατίας
και την πάταξη της διαφθοράς οι οποίες – σύµφωνα µε τη συλλογιστική αυτήαποτελούν την αιτία της χαµηλής αποδοτικότητας της κρατικής χρηµατοδότησης.
Όσον αφορά τη διοικητική λειτουργία των Ιδρυµάτων της τριτοβάθµιας
εκπαίδευσης –όπου προβλέπονται σηµαντικές καινοτοµίες στο υπό διαβούλευση
κείµενο- υπήρξαν επίσης αρκετές παρατηρήσεις. Αρκετοί επίσης τόνισαν την ανάγκη
να αποτελούνται τα συµβούλια από εξωτερικά µέλη προκειµένου να υπάρχει
αντικειµενικότητα στον έλεγχο της λειτουργίας των ιδρυµάτων. Χαρακτηριστικός
είναι ο ισχυρισµός ενός σχολιαστή ότι η παρούσα δοµή επιτρέπει στα µέλη ∆ΕΠ να
εµπλέκονται σε αµιγώς διοικητικές εργασίες µε αρνητικές συνέπειες.
Από κάποιους σχολιαστές όπως και από την Πανελλήνια Οµοσπονδία Σωµατείων
Εθνικού Ιδρύµατος Νεότητας (Π.Ο.Σ.Ε.Ι.Ν) διατυπώθηκε η ανάγκη αναγνώρισης και
αναβάθµισης του ρόλου του Ε.Ι.Ν µε σαφή αναφορά στο ρόλο και τη λειτουργία του
ιδρύµατος.
Τις θέσεις των οµοσπονδιών και των συλλόγων τους κατέθεσαν στο βήµα της
διαβούλευσης ο Πανελλήνιος Σύλλογος ∆ιδακτόρων Ι.∆.Α.Χ. στα ΑΕΙ
(ΠΑ.Σ.∆.Ι.∆.Α.Χ.-Α.Ε.Ι.) σχετικά µε τη δοµή των ΑΕΙ και ειδικότερα το ρόλο των
διδακτόρων µε σχέση εργασίας Ι.∆.Α.Χ, ο Πανελλήνιος Σύλλογος
Φυσικοθεραπευτών-Ν.Π.∆.∆. σχετικά µε την ένταξη των τµηµάτων σε ΑΕΙ και τα
επαγγελµατικά δικαιώµατα τους και η Οµοσπονδία ∆ιοικητικού Προσωπικού

Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης (Ο.∆.Π.Τ.Ε) αναφορικά µε ζητήµατα λειτουργίας και
διοίκησης των ΑΕΙ.
Τέλος, υπήρξαν απόψεις για µεµονωµένα ζητήµατα όπως η χρήση κουπονιών από
τους φοιτητές, οι συγχωνεύσεις ΤΕΙ δασοπονίας µε το τµήµα δασοπονίας του ΑΠΘ
και κατάργηση τµηµάτων ΤΕΙ µε µικρή συνεισφορά.
Χαρακτηριστικά αποσπάσµατα:
[…] η κατάργηση της βαθµίδας του Λέκτορα θα υποβαθµίσει παρά θα αναβαθµίσει
την Πανεπιστηµιακή εκπαίδευση και έρευνα θα αντιπρότεινα τα εξής τα οποία θα
αναβαθµίζουν την υπάρχουσα βαθµίδα και βέβαια θα αντιπρότεινα την ΜΗ
κατάργησή της : 1) Μετονοµασία της βαθµίδας του Λέκτορα µε τρόπο που να µην
διαχωρίζεται ονοµαστικά από τις άλλες βαθµίδες του ∆ΕΠ. 2) Να δοθεί ξεκάθαρα
στη βαθµίδα του Λέκτορα το δικαίωµα αυτοδύναµης διδασκαλίας σε προπτυχιακό
επίπεδο όπως υπάρχει ξεκάθαρα το δικαίωµα αυτοδύναµης διδασκαλίας σε
µεταπτυχιακό επίπεδο. 3) Να αποκτήσει ο Λέκτορας το δικαίωµα επίβλεψης
διδακτορικής διατριβής ως κύριος επιβλέπων. 4) Να δοθεί η δυνατότητα
µονιµοποίησης στη βαθµίδα του Λέκτορα. 5) Να δοθεί η δυνατότητα στα
Πανεπιστηµιακά Τµήµατα να µετατρέψουν την κάθε θέση του Π∆.407 που διαθέτουν
σε οποιαδήποτε βαθµίδα ∆ΕΠ θεωρούν ότι καλύπτει τις διδακτικές τους ανάγκες και
να την καλύψουν µε προκήρυξή της […]
[…]Νοµίζω ότι είναι λογικό και σύµφωνο µε το περί δικαίου αίσθηµα οι λέκτορες και
οι επίκουροι καθηγητές που ήδη υπηρετούν να ακολουθήσουν την πορεία που
προβλέπει ο εν ισχύ νόµος, µέχρι τουλάχιστον τη µονιµοποίησή τους στη βαθµίδα του
επίκουρου καθηγητή. Σε περίπτωση που θα υποχρεωθούν να ενταχθούν στο νέο νόµο
που θα προβλέπει την απόκτηση της µονιµότητας µε την εξέλιξή τους στη βαθµίδα
του αναπληρωτή καθηγητή, τούτο να συµβαίνει µετά από τριετή θητεία, όπως δηλαδή
προβλέπεται σήµερα.[…]
[…]Σε ότι αφορά το προσωπικό, δε σας κρύβω πως η πρόσφατη εµπειρία µου ως όχι
παλιό µέλος της φοιτητικής κοινότητας, µου έχει διδάξει πως οι καθηγητές
διακατέχονται σε µεγάλο ποσοστό από το σύνδροµο της εξουσίας που συχνά
παρατηρείται στους δηµόσιους υπαλλήλους, µα και εσάς τους πολιτικούς. Η άρση της
µονιµότητας ίσως ακόµα και στους αναπληρωτές καθηγητές και η διαρκής
ουσιαστική αξιολόγησή τους θα µπορέσει να προσδώσει ένα κίνητρο ουσιαστικής
παραγωγικής εργασίας στις αίθουσες και τα εργαστήρια ερευνών.[…]
[…]Μία από τις "τεχνικές" που εφαρµόζεται για να µπορεί κανείς να προβλέψει µε
ασφάλεια το αποτέλεσµα µιας εκλογής ∆ΕΠ, ήδη άµα τη δηµοσίευση της
προκήρυξης σε ΦΕΚ, είναι η επιλογή στενού γνωστικού αντικειµένου για τη θέση.
Έτσι, αντί η θέση να προκηρύσσεται ως "Θεση ∆ΕΠ µε θέµα Χ", προτιµάται το
"Θέση ∆ΕΠ µε θέµα Χ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟ Υ+Ζ+W". Όλως τυχαίως, βρίσκεται
πάντα ένας (συνήθως εσωτερικός) υποψήφιος, του οποίου το αντικείµενο της
πρόσφατης έρευνας συµπίπτει ακριβώς µε το Υ+Ζ+W. Αποτέλεσµα: το εκλεκτορικό
"υποχρέωνεται" να αποκλείσει λοιπούς, ακόµα και συνολικά πολύ πιο αξιόλογους
(αξιοκρατία), υποψηφίους, µιας και ειδικεύονται µόνο στο Χ, αλλά δεν είναι
συναφείς µε το Υ+Ζ+W[…]

[…] η εκλογή των διδασκόντων στα πανεπιστήµια θα πρέπει να υπόκειται σε
κοινοβουλευτικό και δικαστικό έλεγχο από ειδικό δικαστικό συµβούλιο ώστε να µην
αντιµετωπίσουµε ξανά το φαινόµενο διορισµού ηµετέρων , και ο παραβάτης
πρύτανης θα πρέπει να απολύεται από το πανεπιστήµιο. […]
[...]Λαµβάνοντας πάντα υπόψη την κατάσταση της οικονοµίας θα ήθελα να προτείνω
ένα τρόπο εισροής χρηµάτων στα Πανεπιστήµια και ειδικότερα σε Τµήµατα
«δηµοφιλή». Θα µπορούσαν να δεχθούν φοιτητές από άλλες χώρες επιβάλλοντας
µόνο σε αυτούς δίδακτρα, το ύψος των οποίων µπορεί να καθοριστεί από τα ίδια τα
Ιδρύµατα. Η διδασκαλία θα µπορούσε σε αυτά τα Τµήµατα να γίνεται στα Αγγλικά
αν ο αριθµός των φοιτητών από άλλες χώρες είναι σηµαντικός. Πιστεύω ότι σε
«δηµοφιλή» Τµήµατα η πρόταση µου αυτή θα µπορούσε να λειτουργήσει
αποφέροντας σηµαντικούς πόρους στα Πανεπιστήµια και έσοδα στην Χώρα.[...]
[...]Το Συµβούλιο πρέπει να έχει δικό του Πρόεδρο και να µην ασχολείται µε την
εκλογή του Πρύτανη. Αντίστοιχα, ο Πρύτανης να µην ασχολείται µε την πρόσληψη
διοικητικού προσωπικού, η οποία να είναι αρµοδιότητα του Συµβουλίου και του
Προέδρου του. Για να είναι πλήρης ο διαχωρισµός, στο Συµβούλιο δεν πρέπει να
συµµετέχει κανείς εσωτερικός: ούτε µέλος ∆ΕΠ, ούτε υπάλληλος, ούτε φοιτητής. Οι
εσωτερικοί έχουν θέση µόνο στη Σύγκλητο. Στο Συµβούλιο πρέπει να συµµετέχουν
αποκλειστικά εξωτερικοί και κατ' απόλυτη προτεραιότητα απόφοιτοι του ιδρύµατος,
που θα ενδιαφέρονται να αναβαθµιστεί το πανεπιστήµιο από το οποίο αποφοίτησαν.
Τα µέλη του Συµβουλίου θα µπορούσαν να επιλέγονται µε κλήρωση. Όσον αφορά τα
µέλη ∆ΕΠ και για την αντιµετώπιση της φαυλοκρατίας, της µετριοκρατίας και της
οικογενειοκρατίας απαιτούνται αυτόµατες και αδιάβλητες διαδικασίες.[...]
[...] Θεωρώ ότι η ακαδηµαϊκή ηγεσία θα πρέπει να είναι τελείως διαχωρισµένη από
αυτή της διοίκησης. Η Σύγκλητος στο πλαίσιο του ετήσιου προγραµµατισµού θα
πρέπει να θέτει τους αναπτυξιακούς στόχους και η διοικητική µηχανή να τους
εκτελεί, µε τακτικό απολογισµό εκπλήρωσης στόχων. Η κουλτούρα που έχει
αναπτυχθεί ότι τα ∆ΕΠ είναι ικανά για όλες τις δουλειές, µεταξύ άλλων και αµιγώς
διοικητικές, είναι απολύτως λανθασµένη και συνήθως οι ηγεσίες χρησιµοποιούν τους
διοικητικούς υπαλλήλους για να τους χειραγωγούν και να εξυπηρετούν πολλακις τα
δικά τους συµφέροντα, όπως και αν ευνοούνται αυτά.[...]
ΘΕΜΑ ΑΠΟ∆ΕΛΤΙΩΣΗΣ: Πτυχία µε αντίκρισµα: νέα οργάνωση της µάθησης
και των προγραµµάτων σπουδών που διευκολύνουν την κινητικότητα και
ενισχύουν τη διεπιστηµονικότητα.
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΟΛΙΩΝ: 83 σχόλια κατατέθηκαν στο συγκεκριµένο κείµενο.
Οι απόψεις των συµµετεχόντων αναφορικά µε το παραπάνω θέµα
επικεντρώθηκαν σε διαφορετικές πλευρές. Ορισµένοι τόνισαν την ανάγκη ύπαρξης
µεταβατικών διατάξεων για τους αιώνιους φοιτητές προκειµένου να διασφαλιστεί ότι
όσοι για αντικειµενικούς λόγους δεν µπόρεσαν να πάρουν το πτυχίο τους, θα τους
δοθεί η ευκαιρία να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους. Υπήρξε µια πρόταση
δυνατότητας εγγραφής των αιώνιων φοιτητών σε ΙΕΚ παρόµοιου γνωστικού
αντικειµένου, ενώ από κάποιους άλλους εκφράστηκε η αντίθετη άποψη περί
διαγραφής από τις σχολές όσων δεν προφταίνουν να τελειώνουν σε ένα εύλογο
χρονικό διάστηµα.

Αρκετοί αναφέρθηκαν στην εισαγωγή σε σχολή και στη µετέπειτα επιλογή
του τµήµατος που θα κάνει ο φοιτητής σηµειώνοντας µια σειρά προβληµατισµών,
όπως η ανησυχία για µη αξιοκρατικές επιλογές όσων φοιτητών πληρούν τα κριτήρια
για φοίτηση σε ένα τµήµα από τους καθηγητές, η ελλιπής υλικοτεχνική υποδοµή, τα
προβλήµατα που θα δηµιουργηθούν από την µαζική επιλογή φοιτητών µιας σχολής
των πιο «δηµοφιλών» τµηµάτων, η γειτνίαση υπό τη σκέπη της ίδιας σχολής
τµηµάτων µε διαφορετικά µαθήµατα προετοιµασίας κατά το πρώτο έτος, για να
αναφέρουµε ορισµένες από τις κατατεθείσες απόψεις.
Κάποιοι άλλοι σηµείωσαν τη σηµερινή ανεπάρκεια υποδοµών και
διευκόλυνσης των τµηµάτων προς τα άτοµα µε προβλήµατα υγείας και ζήτησαν να
ληφθεί µέριµνα για αυτό στο νέο νόµο.
Αρκετοί ακόµη ανέφεραν το πρόβληµα που δηµιουργείται από την ελλιπή
αναγνώριση επαγγελµατικών δικαιωµάτων σε αποφοίτους κυρίως ΤΕΙ. Θεωρούν ότι
αυτό έχει οδηγήσει σε µια ουσιαστική υποβάθµιση των αποφοίτων ΤΕΙ και για αυτό
ορισµένοι ζητούν την έκδοση επαγγελµατικών δικαιωµάτων που να τους καλύπτουν.
Αντίθετα υπήρξαν και κάποιοι µε ακριβώς την αντίθετη θέση. Παράλληλα
κατεγράφησαν και οι απόψεις κάποιων που θεωρούν ότι τα επαγγελµατικά
επιµελητήρια δεν βοηθούν προς την κατεύθυνση της επέκτασης των επαγγελµατικών
δικαιωµάτων των αποφοίτων των ΤΕΙ. Σε ένα παρόµοιο πλαίσιο ενέταξαν και
ορισµένοι σχολιαστές την άποψη τους σχετικά µε την ανάγκη αναβάθµισης τεχνικών
ειδικοτήτων που χορηγούνται από τα ΕΠΑΛ και τα ΙΕΚ όπως και ειδικότητες στον
τοµέα τουριστικών και ναυτιλιακών επαγγελµάτων.
Τέλος, κατατέθηκαν και πλήθος µεµονωµένων προτάσεων σχετικά µε τρόπους
αναβάθµισης των σπουδών στην τριτοβάθµια εκπαίδευση, την µεταφορά πιστωτικών
εκπαιδευτικών µονάδων αλλά και πιο ειδικά ζητήµατα όπως λειτουργία
συγκεκριµένων τµηµάτων ή προσωπικές εµπειρίες.
Χαρακτηριστικά αποσπάσµατα:
[…] µήπως για αυτούς που είναι ήδη "αιώνιοι φοιτητές",(αφού σύµφωνα µε στοιχεία
της εθνικής στατιστικής υπηρεσίας αποτελούν το 51% του φοιτητικού πληθυσµού),
θα έπρεπε να υπάρχουν µεταβατικές διατάξεις που να ορίζουν: πχ να δοθεί σε όλους
µια προθεσµία να δηλώσουν αν επιθυµούν τη συνέχιση των σπουδών τους και η 5ετια
που προέβλεπε ο νόµος της Γιαννάκου, να δοθεί από αυτήν την προθεσµία και έπειτα;
[…] δεν πρέπει να λησµονούµε όµως ότι ναι µεν υπάρχουν αρκετά αρνητικά
παραδείγµατα, αλλά δεν πρέπει να παραγνωρίζουµε τις προσπάθειες κι αυτών που
εργάζονται και έχουν θέληση, αλλά λόγω κάποιων σοβαρών τους δυσκολιών
εµφάνισαν ίσως συµπτώµατα ωχαδελφισµού. Η κάθε περίπτωση αιωνίου φοιτητή,
όπως προείπα, είναι ξεχωριστή και δεν πρέπει να µπαίνουν όλοι στο ίδιο τσουβάλι
[…]
[…] Το πρόβληµα αυτό δεν αντιµετωπίζεται µε την είσοδο όλων των
ενδιαφερόµενων στη Σχολή, αφού στο τέλος του πρώτου έτους θα ανακύψει και πάλι
το πρόβληµα του διαγωνισµού για τη µεταξύ τους κατάταξη. Με δεδοµένο µάλιστα
ότι οι "προτιµήσεις" θα είναι γνωστές, όλα θα κριθούν από τις "επιδόσεις" και
µάλιστα από τις επιδόσεις σε άσχετα ενδεχοµένως µαθήµατα (λ.χ. Κτηνιατρικής για
τους ενδιαφερόµενους για την Ιατρική ή Οικονοµικών και Πολιτικής Επιστήµης για
τους ενδιαφερόµενους για τη Νοµική. Ακόµη χειρότερο δε είναι ότι ο διαγωνισµός θα
µεταφερθεί από τις απρόσωπες και αντικειµενικές κατά το δυνατόν Πανελλαδικές

Εξετάσεις, εντός των Σχολών, µε όλες τις πιθανές πιέσεις εκ µέρους φοιτητών ή
φοιτητικών παρατάξεων[…]
[…]προτείνω την δυνατότητα µετακίνησης από την τριτοβάθµια εκπαίδευσης στην
µεταδευτεροβάθµια (ΙΕΚ) για τους φοιτητές που θέλουν να διακόψουν τις σπουδές
τους, διέξοδος για τους αιώνιους φοιτητές. […]
[…] πρέπει να επισηµάνουµε ότι σηµείο κλειδί για τη διασφάλιση της ισότιµης
ένταξης των ατόµων µε αναπηρία -µε όποια ιδιότητα και εάν έχουν (φοιτητές,
εργαζόµενοι κ.λπ)- στο σύστηµα της Γ/Βάθµιας Εκπαίδευσης, αποτελεί η
προσβασιµότητα των προσφερόµενων υποδοµών και υπηρεσιών του στα άτοµα µε
αναπηρία, συµπεριλαµβανοµένης και της ηλεκτρονικής. Αναντίρρητο είναι το
γεγονός ότι πολλά τµήµατα των ΑΕΙ και ΤΕΙ είναι απροσπέλαστα στα άτοµα µε
αναπηρία.[…] Στη συνέχεια χρήσιµο είναι να τονίσουµε την αµφίδροµη σχέση
µεταξύ του αποκλεισµού των ατόµων µε αναπηρία από το εκπαιδευτικό σύστηµα και
του διαρκή αποκλεισµού τους από όλες τις µορφές της κοινωνικής και οικονοµικής
ζωής.[…]
[…] Ιδιαίτερα στους µηχανικούς είναι τεράστιο το µπάχαλο που 23άρηδες πτυχιούχοι
Ελληνικού πολυτεχνείου έχουν απεριόριστα Ε∆ στα πάντα, άλλοι απόφοιτοι
διαφόρων σχολών του εξωτερικού µε 3 η 4 χρόνια σπουδών χωρίς σπουδές
αντισεισµικού αποκτούν τα ίδια δικαιώµατα δίνοντας 2-3 µαθήµατα και πτυχιούχοι
Ελληνικών ΤΕΙ παραµένουν χωρίς δικαιώµατα η µε ελάχιστα µε 4 χρόνια σπουδές
και εµπειρία δεκαετιών […]
[…]Ένα µεγάλο πρόβληµα στην Ελλάδα είναι η συνεχής υποβάθµιση των αποφοίτων
Α.Τ.Ε.Ι. Είναι επιστήµονες µε γνώσεις τις οποίες το Ελληνικό Κράτος δεν θέλει να
τις αξιοποιήσει και ποιο συγκεκριµένα οι "Συντεχνίες" του Τ.Ε.Ε. δεν αφήνουν τα
Α.Τ.Ε.Ι. να δράσουν στη θέση που ανήκουν. Είναι πραγµατικά λυπηρό να εργάζονται
στην Ελλάδα Ιατροί, Μηχανικοί από γειτονικά Κράτη οι οποίοι πήραν πτυχίο επί
πληρωµή σε κολέγια, και τα παιδιά απόφοιτοι των Α.Τ.Ε.Ι. να είναι τα αποπαίδια της
Ελλάδος.[…]
[…] Τι γίνεται µε τους αποφοίτους των ΤΕΙ? Η χώρα µας δεν είναι τίποτα ΗΠΑ να
απασχολούνται οι διπλωµατούχοι στις κρεµαστές γέφυρες και τα φράγµατα. Τα
δικαιώµατα των αποφοίτων των ΤΕΙ είναι υπεραυξηµένα για τις δυνατότητες της
χωράς. Με αυτά και µ’ αυτά ρηµάξατε τις νεότερες γενιές των µηχανικών, που
εισήχθησαν σε ένα τελείως σαθρό σύστηµα, υπέρ-γραφειοκρατικό, υπέραναποτελεσµατικό, ψεύτικο, βρώµικο. […]
[…] Σήµερα, τα επαγγελµατικά προσόντα (δικαιώµατα) και η διασύνδεση τους µε την
αγορά εργασίας (κινητικότητα) και την επαγγελµατική/ακαδηµαϊκή καταξίωση
(διεπιστηµονικότητα) Όλα τα παραπάνω έχουν στρεβλωµένα συνδεθεί και
χειραγωγηθεί από στενούς επαγγελµατικούς συντεχνιακούς κύκλους (κλειστά
επαγγέλµατα) Στη νέα Εθνική Στρατηγική για την Ανώτατη Εκπαίδευση χρειάζεται
να αλλάξει ριζικά ο τρόπος λειτουργίας και οι υπερβολικές εξουσίες των
επαγγελµατικών επιµελητηρίων […]
[…] προτείνω, ο κανονισµός των Προγραµµάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ)
να εκδίδεται αυτόνοµα µε σχετικό ΦΕΚ, µετά από τον νοµικό έλεγχο του Υπουργείου

Παιδείας ή ακόµα καλύτερα να συνταχθεί ενιαίος κανονισµός λειτουργίας των ΠΜΣ
για όλα τα ΠΜΣ των ΑΕΙ. Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται η λειτουργία τους και
δεν διαµορφώνονται οι κανονισµοί ανάλογα µε τις περιστάσεις, µε την έκδοση ή
τροποποίηση των εσωτερικών κανονισµών.
[…]Με δεδοµένη την διαφθορά που µαστίζει τα ΑΕΙ της χώρας πως θα διασφαλιστεί
η αξιοκρατία για εισαγωγή στα τµήµατα φοιτητών ανάλογα µε τις επιδόσεις τους
όταν η ζήτηση σε κάποια τµήµατα της σχολής θα είναι υψηλή;
[…] χρειαζόµαστε ενθάρρυνση των νέων προς την Τεχνική - επαγγελµατική
εκπαίδευση, την εκπαίδευση τουριστικών επαγγελµάτων και ναυτική εκπαίδευση,
µήπως και βγούµε από το τέλµα όπου µας έφεραν οι εκατοντάδες χιλιάδες πτυχιούχοι
των ΑΕΙ οι οποίοι κάθονται και πληρώνονται χωρίς να παράγουν ούτε καρφίτσα για
τα χρήµατα που εισπράττουν από το µισθό τους.[…]
ΘΕΜΑ ΑΠΟ∆ΕΛΤΙΩΣΗΣ: Ενίσχυση του διεθνούς χαρακτήρα και της διεθνούς
παρουσίας των ιδρυµάτων, σε άµεση σύνδεση µε το νέο πρότυπο ανάπτυξης της
χώρας: ολοκληρωµένη εθνική στρατηγική για τη διεθνοποίηση της ανώτατης
εκπαίδευσης
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΟΛΙΩΝ: 26 σχόλια κατατέθηκαν στο συγκεκριµένο κείµενο.
Η ανάγκη αξιολόγησης των µελών ∆ΕΠ των Πανεπιστηµίων αποτέλεσε θέµα
αρκετών σχολίων. Οι τακτικές διεθνείς δηµοσιεύσεις σε επιστηµονικά περιοδικά, η
συµµετοχή σε συνέδρια, οι αξιολογήσεις από φοιτητές όπως και η διαθεµατικότητα
στο παραγόµενο επιστηµονικό τους έργο, ήταν µερικές από τις προτάσεις που
κατατέθηκαν για την αξιολόγηση των καθηγητών.
Άλλοι σχολιαστές αναφέρθηκαν στην δυναµική της εξωστρέφειας που µπορεί
να επιτευχθεί µέσω της προσέλκυσης φοιτητών από το εξωτερικό µετά από
κατάλληλη αναβάθµιση των προγραµµάτων σπουδών, από την προβολή στο
εξωτερικό και από την υιοθέτηση των Αγγλικών ως γλώσσας µεταπτυχιακών
σπουδών. Παράλληλα η υποβολή διδάκτρων –από αλλοδαπούς ή µεταπτυχιακούς
φοιτητές- προτάθηκε από κάποιους ως µέσο βελτίωσης της οικονοµικής κατάστασης
των Ιδρυµάτων, αποτέλεσµα της αναβαθµισµένης παρεχόµενης παιδείας. Παράλληλα
εκφράστηκε για µια ακόµη φορά η άποψη σχετικά µε τη δυσκολία υλοποίησης όλων
των προγραµµατικών µέτρων βελτίωσης και εξωστρέφειας των Ιδρυµάτων, όταν οι
σχολές παραµένουν κλειστές λόγω καταλήψεων, η µειωµένη χρηµατοδότηση δεν
επιτρέπει ούτε την παρακολούθηση σεµιναρίων στο εξωτερικό κλπ.
Τέλος, όπως και στα άλλα κείµενα, υπήρξαν και µεµονωµένες απόψεις για
διάφορα θέµατα, όπως η εξέλιξη των επίκουρων, η προσβασιµότητα των ατόµων µε
ειδικές ανάγκες, ο θεσµός των καθηγητών εφαρµογών των ΤΕΙ.
Χαρακτηριστικά αποσπάσµατα:
[…] Θα πρέπει τα µέλη ∆ΕΠ να αξιολογούνται τακτικά µε βάση: 1. Τις δηµοσιεύσεις
τους ανά χρόνο και ανά υποψήφιο διδάκτορά τους πρωτίστως σε καλά περιοδικά
(δηλ. µε καλό για τον χώρο τους impact factor), και κατ΄εξαίρεση σε καλά διεθνή
συνέδρια. 2. Την αξιολόγηση του διδακτικού τους έργου, από τους φοιτητές τους,
αλλά και διεθνείς επιτροπές. 3. Την βαθµολογική κατανοµή στα µαθήµατά τους.[…]

[…] Προτείνω επαναξιολόγηση όλων των καθηγητών σε όλα τα πανεπιστήµια µε
ελάχιστα κριτήρια γνώση τουλάχιστον µιας ξένης γλώσσας, συµµετοχή σε διεθνή
συνέδρια τουλάχιστον 1 τον χρόνο µε προφορική παρουσίαση για την βαθµίδα του
τακτικού και αναπληρωτή καθηγητή και γραπτή παρουσίαση του επίκουρου,
συµµετοχή σε ευρωπαϊκά προγράµµατα ή διεθνή προγράµµατα τουλάχιστον µια φορά
στην ακαδηµαϊκή καριέρα του τακτικού και αναπληρωτή καθηγητή και τουλάχιστον
1 φορά τον χρόνο συµµετοχή στην συγγραφή ενός ευρωπαϊκού προγράµµατος. Στην
βαθµίδα του επίκουρου τουλάχιστον 1 φορά τον χρόνο συµµετοχή στην συγγραφή
ενός ευρωπαϊκού προγράµµατος ή διεθνές προγράµµατος. Όσο αφορά δηµοσιεύσεις
θα πρέπει ανεξαρτήτως βαθµίδας για κάθε έναν να υπάρχουν τουλάχιστον 3 σε διεθνή
περιοδικά µε κριτές […]
[…]Ας εισάγουµε πλέον χωρίς φόβο τη διδασκαλία της Αγγλικής στα Μεταπτυχιακά
µας, και να ανοίξουµε τις πόρτες προς τα έξω δίνοντας π.χ. πιλοτικά για αρχή,
επιπλέον 50% θέσεις στα µεταπτυχιακά µας σε κατοίκους του εξωτερικού, οι οποίοι
ας πληρώσουν τυπικά ένα ποσό για δίδακτρα, το οποίο θα χρησιµοποιείται για έρευνα
από τον τοµέα του µεταπτυχιακού που θα επιλέξει (κυρίως για υποτροφίες
υποψηφίων διδακτόρων […]
[…]Να θεσµοθετηθούν προγράµµατα στα αγγλικά και να επιτρέπεται η
παρακολούθησή τους από αλλοδαπούς, χωρίς να χρειάζεται να γνωρίζουν την
ελληνική γλώσσα. 2. Να θεσµοθετηθούν δίδακτρα παρακολούθησης για τους
αλλοδαπούς φοιτητές, ειδικά για τα µεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράµµατα 3.
Να πριµοδοτούνται τα µέλη ∆ΕΠ που καταφέρνουν να προσελκύουν ξένους φοιτητές
για διδακτορικές σπουδές[…]
[…] πώς θα γίνουν όµως αυτά όταν: οι λίγοι έστω ξένοι φοιτητές που έρχονται µε τα
προγράµµατα ανταλλαγής φοιτητών αντιµετωπίζουν συχνά τις κλειστές λόγω
καταλήψεων ή απεργιών σχολές, οι έλληνες πανεπιστηµιακοί δεν χρηµατοδοτούνται
για να συµµετάσχουν σε διεθνή συνέδρια εκτός Ελλάδας και πρέπει να πληρώνουν τα
έξοδα από τους πενιχρούς µισθούς τους (µε εξαίρεση ορισµένες σχολές, των οποίων
οι καθηγητές χρηµατοδοτούνται από εταιρείες και όχι από το πανεπιστήµιο), όταν οι
έλληνες πανεπιστηµιακοί αποθαρρύνονται από τον νόµο ως προς την επιστηµονική
τους ενασχόληση µε νέους κλάδους και αντικείµενα της επιστήµης τους, γιατί το έργο
που υποβάλλουν για την εξέλιξη τους πρέπει να ανταποκρίνεται στην περιγραφή του
γνωστικού αντικειµένου, στο οποίο προκηρύχτηκε η θέση τους όταν πρωτοµπήκαν
στο πανεπιστήµιο; […]

