
Υπ’ αριθ. 262/18-9-2019 Συνεδρίαση Κοσμητείας Φιλοσοφικής Σχολής Α.Π.Θ. 

Θέμα ημερήσιας διάταξης: Συζήτηση – Τοποθέτηση στην επιστολή της Υπουργού  

Την Τετάρτη 18 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 11:00 συνεδρίασε η Κοσμητεία της 

Φιλοσοφικής Σχολής στην αίθουσά της, ύστερα από πρόσκληση του κ. Κοσμήτορα, με 

μόνο θέμα ημερήσιας διάταξης το ως άνω αναγραφόμενο. Παρόντες / παρούσες ήταν 

οι εξής: 

1) Δημήτριος Μαυροσκούφης, καθηγητής, Κοσμήτορας Φιλοσοφικής Σχολής 

2) Αιμίλιος Μαυρουδής, καθηγητής, Πρόεδρος του Τμήματος Φιλολογίας 

3) Βασίλειος Γούναρης, καθηγητής, Πρόεδρος του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας 

4) Κωνσταντίνος Μπίκος, καθηγητής, Πρόεδρος του Τμήματος Φιλοσοφίας και 

Παιδαγωγικής 

5) Παγώνα Ρούσση, καθηγήτρια, Πρόεδρος του Τμήματος Ψυχολογίας 

6) Αναστάσιος Τσαγγαλίδης, καθηγητής, Πρόεδρος του Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας 

και Φιλολογίας 

7) Αικατερίνη Κιγιτσιόγλου-Βλάχου, καθηγήτρια, Πρόεδρος του Τμήματος Γαλλικής 

Γλώσσας και Φιλολογίας 

8) Χάρις-Όλγα Παπαδοπούλου, αναπλ. καθηγήτρια, Αναπληρώτρια Πρόεδρος του 

Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας (λόγω κωλύματος της Προέδρου, 

καθηγήτριας κ. Αγγελικής Κοιλιάρη) 

9) Ζωγραφία Ζωγραφίδου, καθηγήτρια, Πρόεδρος του Τμήματος Ιταλικής Γλώσσας και 

Φιλολογίας 

10) Αναστάσιος Τσιραντωνάκης, εκλεγμένος εκπρόσωπος ΕΤΕΠ στην Κοσμητεία 

11) Κυριακή Κουρούνη, εκλεγμένη εκπρόσωπος ΕΕΠ στην Κοσμητεία. 

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης εισήλθαν στην αίθουσα της Κοσμητείας 

μέλη των φοιτητικών συλλόγων της Σχολής, τα οποία ανέπτυξαν προφορικά και 

κατέθεσαν γραπτά τις θέσεις τους για ακαδημαϊκά θέματα και άλλα που άπτονται της 

εκπαιδευτικής πολιτικής. Στη συνέχεια, οι φοιτητές και οι φοιτήτριες αποχώρησαν και 

άρχισε η συνεδρίαση. 

Ο κ. Κοσμήτορας διένειμε την εισήγησή του σε όλα τα μέλη και ανέπτυξε 

ορισμένα σημεία της προφορικά. Μετά από συζήτηση, στην οποία έλαβαν μέρος 

διαδοχικά όλα τα μέλη, η Κοσμητεία κατέληξε με πλειοψηφία δέκα (10) θετικών 

ψήφων έναντι μιας (1) λευκής στην ακόλουθη τοποθέτηση πάνω στα θέματα που θίγει 

η κ. Υπουργός στην επιστολή της προς τα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας:  

 

1. Αποτελεσματικότητα – Θεσμοί Διοίκησης 

1) Επανακαθορισμός αρμοδιοτήτων – αποφυγή αλληλοεπικαλύψεων – ενίσχυση 

αποτελεσματικότητας. 

Η δομή και η διάρθρωση των μονάδων του Ιδρύματος, καθώς και οι αρμοδιότητές 

τους προβλέπονται από τον Οργανισμό και τον υπό κύρωση κανονισμό. Εκείνα που 

χρειάζονται είναι η κωδικοποίηση της νομοθεσίας, η αποφυγή συχνών και 



αντιφατικών νομοθετικών ρυθμίσεων, και η θέσπιση αυστηρών κανόνων για την 

τήρηση των ισχυουσών διατάξεων. 

2) Θεσμικά αντίβαρα για την ενίσχυση του αυτοδιοίκητου – Συμβούλιο Ιδρύματος. 

Η μεταφορά από το εξωτερικό ενός θεσμού που λειτουργεί σε εντελώς διαφορετικό 

ακαδημαϊκό, διοικητικό, οικονομικό και κοινωνικό περιβάλλον δεν έχει να 

προσφέρει κάτι το ουσιώδες στη λειτουργία των ΑΕΙ. Μάλλον προβλήματα θα 

δημιουργήσει, όπως συνέβη στο πρόσφατο παρελθόν.  

3) Γενικός Γραμματέας. 

Η θέσπιση θέσης Γενικού Γραμματέα θα προκαλέσει φαινόμενα πολυαρχίας και 

ενδεχομένως συγκρούσεις στη διοίκηση του Ιδρύματος.  

 Αντί για την επαναφορά του Συμβουλίου Ιδρύματος και τη θέσπιση θέσης Γενικού 

Γραμματέα προτείνεται: α) να προχωρήσει η προκήρυξη των θέσεων Γενικών 

Διευθυντών και Προϊσταμένων και η επιλογή τους από τα Υπηρεσιακά Συμβούλια 

και β) να θεσπιστεί η συμμετοχή στο Πρυτανικό Συμβούλιο και δύο εκλεγμένων από 

τη Σύγκλητο μελών της με ετήσια θητεία.  

 

2. Οικονομική Διαχείριση – Προσέλκυση Πόρων  

2.1. Κρατική Χρηματοδότηση 

1) Θέσπιση νέων κανόνων – Σύνδεση αξιολόγησης με μέρος της χρηματοδότησης. 

Είναι εντελώς ασαφή και αόριστα τα προτεινόμενα και πολύ πιθανό να οδηγήσουν 

σε νέα, θεσμοθετημένη πλέον, υποχρηματοδότηση των Ιδρυμάτων. Όσο για τη 

σύνδεση της αξιολόγησης με μέρος της χρηματοδότησης (σε ποιο ποσοστό και με 

ποια κριτήρια;) εκτιμάται ότι δεν θα ενισχύσει τα Ιδρύματα που θα έχουν 

μεγαλύτερες ανάγκες. Γι’ αυτό και η πρόταση απορρίπτεται.  

2) Πολυετείς προγραμματικές συμφωνίες Υπουργείου με Ιδρύματα (διευκόλυνση 

στρατηγικού σχεδιασμού). 

Ο στρατηγικός σχεδιασμός των Ιδρυμάτων υπάρχει. Συνήθως, όμως, 

καταστρατηγείται όχι από τα ίδια τα Ιδρύματα αλλά από αστοχίες της 

εκπαιδευτικής πολιτικής. 

2.2. Πρόσθετοι Πόροι 

1) Ίδρυση ΝΠΙΔ (ερευνητικά προγράμματα, πνευματική ιδιοκτησία, περιουσία). 

Ουσιαστικά πρόκειται για αναμόρφωση των Εταιρειών Διαχείρισης και Αξιοποίησης 

Πανεπιστημιακής Περιουσίας.  

2) Επιχειρήσεις έντασης γνώσης (spin-off). 

Υπάρχει σχετική νομοθεσία εδώ και χρόνια, ενώ στο παρελθόν υπήρχε και σχετικό 

ΕΣΠΑ. Ανάλογες δράσεις προβλέπονται και από τον κανονισμό του ΚΕΔΕΚ – ΑΠΘ.  

Ναι υπό προϋποθέσεις πλήρους διαφάνειας και πάντα υπό την εποπτεία της 

Συγκλήτου.  

3) Σχήματα ΣΔΙΤ για κάλυψη αναγκών. 

Τι είδους ανάγκες; Ποιος θα χρηματοδοτεί και θα διοικεί τα σχήματα αυτά;  

4) Αναμόρφωση κανονιστικού πλαισίου για δωρεές. 



Τι ακριβώς εννοείται; Είναι εντελώς αόριστο.  

 Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις η Σύγκλητος πρέπει να έχει αποφασιστικές 

αρμοδιότητες (έγκριση, πόροι, επιλογή διοίκησης κ.λπ.). 

 

3. Αξιολόγηση – Πιστοποίηση Ποιότητας 

1) Ενίσχυση ΑΔΙΠ. 

Το ζήτημα είναι οι υποδείξεις της ΑΔΙΠ προς την πολιτεία να λαμβάνονται υπόψη 

από αυτήν. 

2) Θέσπιση νέου κανονιστικού πλαισίου για την αξιολόγηση και τη διαμόρφωση 

ακαδημαϊκού χάρτη (συγχωνεύσεις, ενοποιήσεις). 

Δηλαδή πρόκειται να προχωρήσει η πολιτεία σε νέες συγχωνεύσεις; Με ποιους 

όρους;  

3) Ενίσχυση αξιολόγησης προγραμμάτων σπουδών. 

Τι ακριβώς εννοείται; Τα Τμήματα βρίσκονται ήδη σε διαδικασία πιστοποίησης ή 

αναμόρφωσης των προγραμμάτων τους, στα οποία είναι ενσωματωμένη η 

παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια.  

 

4. Προγράμματα Σπουδών 

1) Δημιουργία ξενόγλωσσων ΠΠΣ. 

Ναι, μόνο για προερχόμενους από τρίτες χώρες, εφόσον εξασφαλιστούν όλα τα 

προαπαιτούμενα (προσωπικό, αίθουσες και μέσα διδασκαλίας, αμοιβές, στέγαση 

ξένων φοιτητών κ.λπ.).  

2) Απελευθέρωση ΠΜΣ. 

 Να ληφθεί πρόνοια για την εισαγωγή ξένων φοιτητών σε ξενόγλωσσα ΠΜΣ χωρίς 

προηγούμενη αναγνώριση του πτυχίου τους από το ΔΟΑΤΑΠ, εφόσον το ξένο 

ίδρυμα είναι αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ.  

 Αποφασιστικά όργανα για την ίδρυση των ΠΜΣ να παραμείνουν η Επιτροπή 

Κοσμητόρων, η ΜΟΔΙΠ και η Σύγκλητος. 

3) Ενίσχυση χειμερινών / θερινών προγραμμάτων. 

Θερινών γίνεται κατανοητό, χειμερινών όμως;  

4) Εσωτερικό πρόγραμμα κινητικότητας φοιτητών. 

Τι θα προσφέρει σε ακαδημαϊκό επίπεδο; Μόνον αναστάτωση και γραφειοκρατία 

θα επιφέρει.  

5) Ανάπτυξη προγραμμάτων εξ αποστάσεως. 

Γενικόλογη η διατύπωση. Για τι είδους προγράμματα πρόκειται; Προπτυχιακά, 

μεταπτυχιακά ή Διά Βίου Μάθησης;  

6) Ενίσχυση πρακτικής άσκησης. 

Φυσικά, για όλους τους φοιτητές και με πρόβλεψη για τη σχετική χρηματοδότηση. 

7) Καθιέρωση ανώτατου ορίου χρόνου σπουδών (ν+2). 



Πρακτικά δεν εξυπηρετεί τίποτε. Μόνον εντάσεις θα προκαλέσει και σύγκρουση με 

φοιτητές. Αυτό που πρέπει να γίνει είναι να καθιερωθεί –έστω σε επίπεδο Σχολής ή 

Πανεπιστημίου– ομοιόμορφος τρόπος δήλωσης μαθημάτων.  

 

5. Λοιπά Θέματα 

1) Καθιέρωση ελάχιστης βάσης εισαγωγής – Ρόλος Ιδρυμάτων στον προσδιορισμό 

ανώτερης βάσης εισαγωγής και αριθμού εισακτέων. 

 Ως προς τη βάση εισαγωγής υπάρχει αμφιθυμία: εφόσον στις προθέσεις της 

πολιτείας είναι η αναμόρφωση του Λυκείου και ο επανασχεδιασμός του τρόπου 

εισαγωγής στα ΑΕΙ, η θέσπιση του μέτρου κρίνεται αποσπασματική και εξυπηρετεί 

απλώς εντυπώσεις.  

 Όσο για τον αριθμό των εισακτέων, είναι πάγια θέση των Ιδρυμάτων ότι η γνώμη 

τους πρέπει να γίνεται σεβαστή από την πολιτεία. 

2) Ενίσχυση τεχνολογικού τομέα – Επίλυση προβλημάτων από τις συγχωνεύσεις. 

Προφανώς εδώ εννοούνται προβλήματα σχετικά με το status των διδασκόντων, 

τους φοιτητές, τα προγράμματα και τη διάρκεια των σπουδών και τα επαγγελματικά 

δικαιώματα. Για όλα αυτά τόσο η Σύγκλητος του ΑΠΘ όσο και η ΠΟΣΔΕΠ έχουν 

διατυπώσει τις θέσεις τους.  

3) Θεσμικό πλαίσιο για τη στέγαση και τη σίτιση. 

Ένταξη της Φοιτητικής Εστίας και της Φοιτητικής Λέσχης στο Ίδρυμα με την 

παραχώρηση και της ανάλογης χρηματοδότησης.   

Τέλος, η Κοσμητεία επισημαίνει τα ακόλουθα: 

1. Ύψιστης προτεραιότητας ζητήματα για τη Σχολή και το Πανεπιστήμιό μας –για τα 

οποία τίποτε δεν αναφέρει η Υπουργός στην επιστολή της– είναι: 

1) η ενεργοποίηση της κατανομής των νέων θέσεων ΔΕΠ, 

2) η ενεργοποίηση της προκήρυξης των θέσεων των διδασκόντων που αποχωρούν, 

3) η εκκρεμότητα αναφορικά με το ζήτημα των προοπτικών εξέλιξης των μελών ΕΔΙΠ 

και ΕΕΠ, 

4) η αύξηση της χρηματοδότησης. 

2. Η Σχολή εκφράζει την ευαισθησία της για την εκπαίδευση των φοιτητών και των 

φοιτητριών της. Επιδιώκει με όλα τα μέσα που διαθέτει να παρέχει υψηλού 

επιπέδου σπουδές, ενδιαφερόμενη παράλληλα για το επαγγελματικό μέλλον των 

αποφοίτων της (επαγγελματικά δικαιώματα). Άρα, ο πρώτος λόγος για τα 

προγράμματα σπουδών ορθό είναι να παραμείνει στη δικαιοδοσία των Τμημάτων 

και της Σχολής, χωρίς έξωθεν παρεμβάσεις. 

3. Προτείνεται η απλούστευση των διαδικασιών για την έγκριση των οικονομικών 

αιτημάτων των Τμημάτων από τον τακτικό προϋπολογισμό και τους πόρους των 

ΠΜΣ. Η τωρινή διαδικασία (συνολική κατάθεση αιτημάτων, διαγωνισμοί σε επίπεδο 

ιδρύματος κ.λπ.) είναι εξαιρετικά γραφειοκρατική, χρονοβόρα και αλυσιτελής.  



4. Για τη Σχολή ιδιαίτερα σημαντικό είναι και το ζήτημα της ενοποίησης των 

βιβλιοθηκών στο πνεύμα της προμελέτης που έχει εκπονηθεί και εγκριθεί από την 

Κοσμητεία εδώ και χρόνια (βλ. υπ’ αριθ. 153/24-1-2007 και 157/6-2-2008 

συνεδριάσεις), δηλαδή στη Νέα Πτέρυγα, με όλες τις αλλαγές που πρέπει να γίνουν 

στο παλιό και το νέο κτίριο. Σημειωτέον ότι νεότερες προτάσεις έχουν απορριφθεί 

τεκμηριωμένα από τον Κοσμήτορα και την Κοσμητεία ως εμβαλωματικές και 

αλυσιτελείς (βλ. έγγρ. Κοσμήτορα προς Πρυτανικές Αρχές υπ’ αριθ. 890/10-3-2015, 

952/19-3-2015, 267/20-10-2016, 290/27-10-2016, 445/25-11-2016 και αποφάσεις 

Κοσμητείας στις υπ’ αριθ. 224/19-10-2016, 225/4-11-2016 και 226/23-11-2016 

συνεδριάσεις). 

 

Εκείνο που ενδιαφέρει σε κάθε περίπτωση είναι η τήρηση διαφανών 

διαδικασιών διαλόγου και η λήψη αποφάσεων που δεν θα διαταράσσουν την 

«ακαδημαϊκή ειρήνη».  

 

Στο σημείο αυτό, μετά την αποδοχή της εισήγησης του κ. Κοσμήτορα με τις 

προσθήκες που προτάθηκαν από μέλη της Κοσμητείας, λύεται η συνεδρίαση.  


