
 

 

Ψήφισµα Συνόδου µε αριθµό 1 

Περί ηλεκτρονικού βιβλίου (e-book) 

Η Σύνοδος διαπιστώνει ότι ο ρόλος του ηλεκτρονικού βιβλίου στον 
σύγχρονο χώρο της εκπαίδευσης και της έρευνας, ιδιαίτερα στο σηµερινό 
φοιτητή, διαφαίνεται εξαιρετικά σηµαντικός, διευκολύνοντας και 
διευρύνοντας το πλαίσιο, τόσο των εκπαιδευτικών, όσο και των 
ερευνητικών του δραστηριοτήτων.  

Τα οφέλη της χρήσης του είναι προφανή, όπως η οικολογική 
διάσταση, η δυνατότητα άµεσης παρέµβασης στο κείµενο όποτε 
απαιτείται, η χρήση τρισδιάστατων εικόνων και κινηµατογραφικών 
επιδείξεων, η διάδραση µε το χρήστη, το πολύ µικρότερο κόστος των 
συγγραµµάτων, και πολλά άλλα. 

Κατόπιν αυτών η Σύνοδος θεωρεί ότι πρέπει να υπάρξει µια άµεση 
και αποτελεσµατική µελέτη όλων των παραµέτρων του ζητήµατος 
(εκπαιδευτικών, λειτουργικών, οικονοµικών, κοινωνιολογικών κλπ), από 
την πλευρά της Πολιτείας και των ΑΕΙ, µε σκοπό την όσο το δυνατόν 
ταχύτερη εισαγωγή του ηλεκτρονικού βιβλίου στο χώρο της 
Εκπαίδευσης.    



 

Ψήφισµα Συνόδου µε αριθµό 2 

Περί του Πιστοποιητικού Παιδαγωγικής & Διδακτικής Επάρκειας  

 Η Σύνοδος θεωρεί ότι  η πιστοποίηση της παιδαγωγικής και διδακτικής 
επάρκειας των εκπαιδευτικών, όπως αυτή ορίζεται στο σχετικό νόµο, θα συµβάλει 
ουσιαστικά στην αναβάθµιση του εκπαιδευτικού συστήµατος της χώρας. 

Προτείνει την ίδρυση Κέντρων Πιστοποίησης Παιδαγωγικής και Διδακτικής 
Επάρκειας (ΚΠΔΕ) σε όσα Πανεπιστήµια επιθυµούν και δύνανται να οργανώσουν σχετικά 
προγράµµατα. Το ΚΠΔΕ συγκροτείται µε απόφαση της Συγκλήτου, προκειµένου να 
οργανώνει, συντονίζει και επιβλέπει την Πιστοποίηση της παιδαγωγικής και διδακτικής 
επάρκειας των φοιτητών/τριών µέσω της παρακολούθησης και ολοκλήρωσης προγράµµατος 
που θα εµπεριέχει, κατ’ ελάχιστον, τις παρακάτω αναγραφόµενες θεµατικές ενότητες. Τα 
µαθήµατα του Προγράµµατος αυτού προσφέρονται είτε από τα τµήµατα –µερικώς ή εξ 
ολοκλήρου--  είτε µε µέριµνα του Κέντρου.  

Το εν λόγω πιστοποιητικό δεν ταυτίζεται µε το πτυχίο, παρέχεται µόνο από τα 
Πανεπιστήµια, και φέρει το φόρτο τουλάχιστον 30 µονάδων ECTS (ενός εξαµήνου), οι οποίες 
µπορούν να κατανεµηθούν στο πρόγραµµα σπουδών όπως το κάθε Ίδρυµα κρίνει για κάθε 
ειδίκευση.  
Για την οργάνωση και λειτουργία του ΚΠΔΕ θεωρείται αναγκαία η οικονοµική ενίσχυση 

των Πανεπιστηµίων και η ενίσχυσή τους µε νέες θέσεις µελών ΔΕΠ, ΕΕΔΙΠ ή 407 ή µε 
υπερωριακή απασχόληση του υπάρχοντος προσωπικού. Επίσης προτείνεται η οργάνωση 
µικτών προγραµµάτων εξ  αποστάσεως και δια ζώσης µάθησης. 
Οι ευρύτερες θεµατικές ενότητες που καλύπτουν τα κριτήρια της επάρκειας έχουν ως 

ακολούθως: 
 

 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ 

ΜΟNΑΔΕΣ ECTS 
(30) 

ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ  10 

Ενδεικτικά: 

• Εισαγωγή στην Παιδαγωγική Επιστήμη 
• Παιδαγωγική Ψυχολογία 
• Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης 
• Αρχές Διοίκησης Εκπαιδευτικών Μονάδων 
• Παιδαγωγικές Προσεγγίσεις της Ετερότητας 

(διαπολιτισμικότητα, φύλο, θρησκεία, κ.ά.) 

 

(ενδεικτικά 

5 Χ 2) 

  ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ  6 

Ενδεικτικά: 

• Μάθηση και Διδασκαλία 

 



 

• Παρατήρηση και αξιολόγηση εκπαιδευτικού έργου 
• Χρήση Νέων Τεχνολογιών στη Διδασκαλία 
• Εκπαιδευτικά προγράμματα και εκπαιδευτικό 

υλικό 

(ενδεικτικά  

3 Χ 2) 

ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ  14 

• Διδακτική του Γνωστικού Αντικειμένου  
• Διαχείριση σχολικής τάξης  
• Πρακτική Άσκηση / Ασκήσεις Προσωπικής 

Ανάπτυξης 

 

 

 

 



 

 

Ψήφισµα Συνόδου µε αριθµό 3 

Η εγχώρια ερευνητική δραστηριότητα 

 Παρότι µε το 7ο Πρόγραµµα Πλαίσιο έχει σταλεί ισχυρό µήνυµα 
προς τα κράτη-µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για σηµαντική αύξηση του 
προϋπολογισµού δαπάνης για την έρευνα, και παρά το γεγονός ότι η 
εξέλιξη των προϋπολογισµών του Προγράµµατος Πλαισίου της έρευνας 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.) ακολουθεί αύξουσα πορεία, το µέσο 
εκατοστιαίο ποσοστό επί του εγχωρίου ΑΕΠ παραµένει την τελευταία 
πενταετία στο 1,85% περίπου. 

 Τούτο οφείλεται κυρίως  στο µικρό εκατοστιαίο ποσοστό επί του 
ΑΕΠ που διατίθεται για την έρευνα και την ανάπτυξη ορισµένων κρατών-
µελών, µεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, η οποία περιλαµβάνεται στις 
τέσσερις τελευταίες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ελαφρώς 
χαµηλότερα της γείτονος Τουρκίας. Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι 
στην  Ελλάδα παρατηρείται µείωση της χρηµατοδότησης της έρευνας 
από το 1999 έως το 2006, µε ακόµη περαιτέρω φθίνουσα πορεία για την 
περίοδο 2007-2010, παρότι ο συνολικός προϋπολογισµός έρευνας και 
καινοτοµίας στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-13, των επιχειρησιακών 
προγραµµάτων του Υπουργείου Παιδείας (ΥΠΔΒΜΘ) και του 
Υπουργείου Ανάπτυξης είναι 1.165 Μ ευρώ (ανά έτος 1.165/7=116 Μ 
ευρώ). Τούτο οφείλεται και στο ότι δεν έχει επιτευχθεί ακόµη η 
ολοκλήρωση της αξιολόγησης, όπως για παράδειγµα του προγράµµατος 
Ηράκλειτος, και ως εκ τούτου η έναρξη των χρηµατοδοτήσεων. 

 Όµως, παρά την επί δεκαετίες απουσία στρατηγικής ανάπτυξης της 
έρευνας σε εθνικό επίπεδο, τη διαρκώς φθίνουσα πορεία 
χρηµατοδότησης τη δεκαετία 2000-2010, τη σποραδική και ασυνεχή 
χρηµατοδότηση τόσο από εθνικούς πόρους (π.χ. ΠΕΝΕΔ), όσο και από 
πόρους της Ε.Ε. (π.χ. Ηράκλειτος, Πυθαγόρας κλπ), οι επιδόσεις του 
αριθµού των δηµοσιεύσεων των Ελληνικών Πανεπιστηµίων ανά 1000 



 

κατοίκους είναι υψηλές (ενδέκατη θέση στην Ε.Ε. και ελαφρώς 
υψηλότερη των ΗΠΑ).  

Επιπλέον, ο δείκτης απήχησης (ISI citation index) των Ελληνικών 
Πανεπιστηµίων παρουσιάζει διαρκή αύξηση την περίοδο 1998-2005, 
καθιστώντας τα ανταγωνιστικά των υψηλού επιπέδου Ευρωπαϊκών 
Πανεπιστηµίων, και σε σαφώς υψηλότερο επίπεδο των Βαλκανικών 
Πανεπιστηµίων.  

 Κατόπιν αυτών, υπάρχει η ανάγκη να ληφθεί µέριµνα από την 
Πολιτεία για τα παρακάτω: 

 1. Άµεση ολοκλήρωση των αξιολογήσεων, των 
χρηµατοδοτήσεων και των δράσεων που γίνονται µε πόρους της Ε.Ε., 
όπως του Ηράκλειτου και του Θαλή. 

 2. Άµεση προκήρυξη των προγραµµάτων Πυθαγόρας, Δηµοσθένης 
κλπ. 

 3. Καθορισµός σαφούς εθνικής πολιτικής για την έρευνα, µε 
επαρκή σχετική χρηµατοδότηση. 



 

 

Ψήφισµα Συνόδου µε αριθµό 4 

Περί Αυτοδυναµίας & Λογοδοσίας 

Η ενισχυµένη έως και πλήρης αυτοδυναµία λειτουργίας των ΑΕΙ 
είναι αιτούµενο νέας δοµής τους, ώστε να είναι σε θέση να 
ανταποκριθούν στον αναδυόµενο καινούργιο ρόλο τους, στις υπό εξέλιξη 
ήδη κοινωνίες της γνώσης και της καινοτοµίας. Έτσι, θα µπορέσουν να 
ανταποκριθούν µε λυσιτέλεια στην ανάγκη για δράσεις, που έχουν στόχο 
την πλήρη ώσµωσή τους µε την κοινωνία και τη συµβολή τους στην 
ανάπτυξη, στην ενίσχυση των θέσεων εργασίας, και στην προσπάθεια 
για µεγαλύτερη και ουσιαστικότερη κοινωνική συνεκτικότητα. 

Δεν µπορεί να νοηθεί αυτοδύναµη λειτουργία των ΑΕΙ, σε όλο το 
εύρος της δράσης τους, χωρίς πλήρη και απόλυτη λογοδοσία περί των 
πραττοµένων, του τρόπου αξιοποίησης της χρηµατοδότησης και των 
υποδοµών τους, καθώς και της πλήρους εκµετάλλευσης του χρόνου 
λειτουργίας τους, που αποτελούν αυτονόητες κοινωνικές εντολές. 

Επειδή η αυτοδυναµία απαιτεί µεγάλο όγκο νοµοθετικών 
ρυθµίσεων, για τις οποίες θα χρειασθεί εκτεταµένη συζήτηση, ενώ η 
λογοδοσία µπορεί να ενισχυθεί µε διαδικασίες που θα εφαρµόσουν µε 
κοινή συναίνεση τα Πανεπιστήµια, χωρίς την απαίτηση άµεσης 
νοµοθετικής δράσης, η Σύνοδος προχωρά στην υιοθέτηση µέτρων που 
θα ενισχύουν διαρκώς τη λογοδοσία, ώστε αυτά να είναι έτοιµα για τις 
συζητήσεις και τις αποφάσεις περί την νοµοθεσία ενίσχυσης της 
αυτοδυναµίας τους, όταν αυτή δροµολογηθεί από την Πολιτεία. 

Τα µέτρα για τη λογοδοσία µπορούν να ληφθούν, χωρίς ιδιαίτερη 
πρόβλεψη της νοµοθεσίας, αφού η δηµοσιοποίηση στοιχείων που 
αφορούν τη λειτουργία τους, δεν προσκρούει σε κάποια γενική ή ειδική 
διάταξη νόµου. 



 

Τα ΑΕΙ θα πρέπει να θεσπίσουν εσωτερικούς µηχανισµούς 
καταγραφής, αποτίµησης και αξιολόγησης των ολοκληρωµένων 
δράσεών τους, καθώς και τους τρόπους µε τους οποίους αυτό το 
συνολικό έργο µπορεί να καταγράφεται µε έγκυρο και αξιόπιστο τρόπο, 
και στη συνέχεια να παρουσιάζεται µε σαφήνεια και αντικειµενικότητα. 

Παράλληλα ζητά από την Πολιτεία να ξεκινήσει άµεσα τις 
διαδικασίες µελέτης και καταγραφής όλων των παραµέτρων 
αυτοδυναµοποίησης της λειτουργίας των ΑΕΙ, µε τη συµβολή επιτροπής 
της Συνόδου των Πρυτάνεων, ώστε να προχωρήσουν οι διαδικασίες µε 
συγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα, παράλληλα µε τη νοµοθετική πρόβλεψη 
των σε εξέλιξη εφαρµοζόµενων πρακτικών της λογοδοσίας και της σ’ 
αυτήν εµπεριεχόµενης διαφάνειας.  

 



 

 

Ψήφισµα Συνόδου µε αριθµό 5 

Καταδίκη των γεγονότων βίας στο Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών 

 Η Σύνοδος καταδικάζει οµόφωνα τις πρόσφατες απαράδεκτες και 
αντιδηµοκρατικές ενέργειες ορισµένων φοιτητών, οι οποίοι είναι µέλη 
µεγάλης φοιτητικής παράταξης του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών, 
µε παράδοση στους δηµοκρατικούς αγώνες για ελευθερία, ανεξαρτησία 
και κοινωνική δικαιοσύνη στη χώρα µας. 

 Ενέργειες, όπως η διάλυση Γενικών Συνελεύσεων ή άλλων 
θεσµικών οργάνων, η αρπαγή καλπών και η διάλυση εκλογικών 
τµηµάτων, η διακοπή της διαδικασίας εξωτερικής αξιολόγησης, οι 
εκφοβισµοί των εξωτερικών αξιολογητών και άλλες απαράδεκτες 
ενέργειες βίας, όλες από τις οποίες  συνέβησαν τις τελευταίες 15 ηµέρες 
στο Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών από τους φοιτητές της εν λόγω 
παράταξης, συνιστούν κατάφορη παραβίαση του ασύλου και των 
δηµοκρατικών θεσµών. 



 

Ψήφισµα Συνόδου µε αριθµό 6 

Η χωροταξία των Πανεπιστηµίων είναι µία πολύ σοβαρή 
παράµετρος που επηρεάζει τη συνολική αποτελεσµατικότητα της 
ανωτάτης εκπαίδευσης, και θα πρέπει, αφού καταγραφεί από τα ΑΕΙ µε 
πληρότητα η υφισταµένη κατάσταση, να γίνει σχεδιασµός και βελτιωτικές 
παρεµβάσεις, για τη βελτιστοποίηση της λειτουργίας και της 
αποδοτικότητας των ακαδηµαϊκών µονάδων, ώστε να ανταποκρίνονται 
στο σύγχρονο αίτηµα για διεπιστηµονικότητα και προσαρµοστικότητα  
των προγραµµάτων σπουδών. Οι αναγκαίες παρεµβάσεις πρέπει να 
γίνουν µε πρωτοβουλία των ίδιων των Ιδρυµάτων, και να είναι προς την 
κατεύθυνση της διοικητικής συνεργασίας, της συγχώνευσης 
εκπαιδευτικών µονάδων, της ένταξης των Τµηµάτων σε Σχολές, για τη 
βελτιστοποίηση της λειτουργίας και της αποδοτικότητας των 
ακαδηµαϊκών µονάδων, αλλά και αντιµετώπισης φαινοµένων γιγαντισµού 
µε τις επακόλουθες επιπτώσεις.  

Είναι επίσης  αναγκαίο να θεσπισθεί η υποχρεωτική δηµιουργία 
ενιαίου πλαισίου γνωστικών αντικειµένων ή Σχολών. Έχει αποδειχθεί 
στην πράξη δυσλειτουργικό, µε δεδοµένη την απουσία επαρκούς 
µηχανισµού επαγγελµατικού προσανατολισµού, να τίθενται στους 
αποφοίτους Λυκείου, υποψήφιους εισαγωγής στην ανώτατη εκπαίδευση, 
µείζονα διλήµµατα επιλογής ακαδηµαϊκής ή επαγγελµατικής 
εξειδίκευσης, σε τόσο πρώιµο στάδιο.   

Το ισχύον καθεστώς προστασίας του πανεπιστηµιακού ασύλου 
έχει αντιµετωπισθεί από πρόσφατη ανακοίνωση της Συνόδου, στην 
οποία εµµένει. 

  Την τελευταία δεκαετία η συµµετοχή των φοιτητών σε όλα τα 
όργανα διοίκησης έχει ατονήσει ποιοτικά και ποσοτικά, µε σηµαντικές 
επιπτώσεις στην ικανότητα των Ιδρυµάτων να επιτελέσουν το έργο τους. 
Αυτή η πραγµατικότητα δεν έχει αναγνωρισθεί πλήρως από τους έχοντες 
την πολιτική ευθύνη για την ανώτατη εκπαίδευση, ώστε να προβούν στις 
απαιτούµενες θεσµικές αλλαγές.  



 

Επιβάλλονται ριζικές αλλαγές στο σύστηµα φοιτητικής µέριµνας µε 
γνώµονα την ενίσχυση των κοινωνικών κριτηρίων.  

Θα πρέπει να ορισθεί ο χρόνος της µέγιστης διάρκειας της 
φοίτησης, κατά τα διεθνή πρότυπα.   

Λειτουργικοί λόγοι, αλλά και λόγοι εφαρµογής της συνταγµατικής 
επιταγής περί της αυτοτέλειας και του αυτοδιοίκητου των Πανεπιστηµίων. 
επιβάλλουν την πλήρη ανάληψη ευθύνης για τη βέλτιστη και 
αποτελεσµατική αξιοποίηση των διαθέσιµων πόρων εκ µέρους των 
πανεπιστηµίων, µε  δηµόσια λογοδοσία και διαφάνεια.   

Η Σύνοδος θεωρεί, ότι η επένδυση στην Παιδεία αποτελεί τη 
λειτουργικότερη επιλογή, δια της οποίας µπορούν να αντιµετωπισθούν 
µε τον καλλίτερο δυνατό τρόπο τα υφιστάµενα ειδικά και γενικότερα 
προβλήµατα της χώρας, µεσοπρόθεσµα, αλλά κυρίως µακροπρόθεσµα. 
Η επένδυση αυτή είναι αναγκαίο να αποσυνδεθεί από τη γενικότερη 
δηµοσιονοµική πολιτική, δεν συνεπάγεται όµως την άνευ όρων 
χρηµατοδότηση, αλλά τη βέλτιστη δυνατή για τις υπάρχουσες συνθήκες, 
και την ορθολογικότερη κατανοµή των πόρων σε σχέση µε τις ανάγκες. 
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