
 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 

 

Απόφαση Συγκλήτου Παμεπιστημίου Αιγαίου 

(Σσμεδοία 31ηπ Ασγξϋρςξσ 2011) 

 

Η Σϋγκληςξπ ςξσ Παμεπιρςημίξσ Αιγαίξσ, ρϋμτχμα και με ςιπ ποξηγξϋμεμεπ απξτάρειπ ςηπ, 

επιβεβαιόμει ϊςι ξ μϊμξπ για ςη «Δξμή, λειςξσογία, διαρτάλιρη ςηπ πξιϊςηςαπ ςχμ ρπξσδόμ και 

διεθμξπξίηρη ςχμ αμόςαςχμ εκπαιδεσςικόμ ιδοσμάςχμ» πξσ φητίρςηκε απϊ ςξ ελλημικϊ 

κξιμξβξϋλιξ ρςιπ 24 Ασγξϋρςξσ 2011: 

 Δε διαθέςει ςη ρσμαίμερη ςηπ μεγάληπ πλειξφητίαπ ςηπ ακαδημαψκήπ κξιμϊςηςαπ, ξϋςε 

αμςαπξκοίμεςαι ρςημ αμάγκη για έμα δημϊριξ παμεπιρςήμιξ. Αμςιθέςχπ, απξςελεί απλόπ 

ποξψϊμ κξμμαςικήπ ρσμτχμίαπ κξοστήπ και ϊυι απξςέλερμα διαλϊγξσ με ςημ 

παμεπιρςημιακή κξιμϊςηςα. 

 Δεμ αμςιμεςχπίζει ςα ξσριαρςικά ποξβλήμαςα ςηπ Αμόςαςηπ Εκπαίδεσρηπ ρςημ Ελλάδα, 

καθόπ και εκείμα ςχμ πεοιτεοειακόμ παμεπιρςημίχμ και δε ρςηοίζεςαι ρε μια ςεκμηοιχμέμη 

εθμική ρςοαςηγική για ςημ παιδεία, πξσ μα θέςει ρςϊυξσπ και ποξςεοαιϊςηςεπ. 
 

 Δε ρέβεςαι ςημ ακαδημαψκή παοάδξρη και ςξ έογξ ςχμ ελλημικόμ παμεπιρςημίχμ. Καςαπαςά 

βαρικέπ αουέπ και ανίεπ πξσ είμαι ρϋμτσςεπ ςηπ ακαδημαψκήπ λειςξσογίαπ και απαοαίςηςεπ 

για ςη διαρτάλιρη ςηπ πξιϊςηςαπ ςηπ εκπαίδεσρηπ, ςημ αμάπςσνη ςηπ έοεσμαπ, ςημ κξιμχμική 

ποξρτξοά, εμό  ειράγει επιποξρθέςχπ μέα ποξβλήμαςα λειςξσογικϊςηςαπ. 

 Εγείοει ρξβαοά θέμαςα αμςιρσμςαγμαςικϊςηςαπ, ϊπχπ επιρημάμθηκε και απϊ ςημ αομϊδια 

επιρςημξμική επιςοξπή ςηπ Βξσλήπ, πξσ ατξοξϋμ ρςξ ασςξδιξίκηςξ και ςημ ακαδημαψκή 

λειςξσογία ςχμ Παμεπιρςημίχμ. 

Η βελςίχρη ςξσ ςοϊπξσ λειςξσογίαπ ςχμ ΑΕΙ απξςελεί έογξ κσοίχπ ςηπ ακαδημαψκήπ κξιμϊςηςαπ.  

Ωρςϊρξ, η διαδικαρία μέρα απϊ ςημ ξπξία διαμξοτόθηκε ξ παοόμ μϊμξπ δε ρεβάρςηκε ασςή ςημ 

ποξωπϊθερη. Δεμ βαρίρςηκε καμ ρε επιςοξπή ακαδημαψκόμ, με δημϊρια παοξσρία, πξσ μα διαθέςει 

ςημ απαοαίςηςη γμόρη και ςημ εμπειοία και μα είμαι ικαμή μα εογαρςεί με ςημ παμεπιρςημιακή 

κξιμϊςηςα. Ποϊκειςαι για ποάνη ποχςξταμή ρςημ ιρςξοία ςχμ μεςαοοσθμίρεχμ παιδείαπ ςηπ υόοαπ.  

Παοά ςξ γεγξμϊπ ϊςι ςξ ρϋμξλξ ςχμ τξοέχμ ςηπ παμεπιρςημιακήπ κξιμϊςηςαπ είυε εκτοαρςεί 

έγκαιοα και εμάμςια ρε βαρικέπ αουέπ ςξσ ρυεδίξσ μϊμξσ, η διαδικαρία πξσ ακξλξσθήθηκε ξδήγηρε 

ρε διαςάνειπ και ποξβλέφειπ πξσ είμαι ϊυι μϊμξ αμςιακαδημαψκέπ και αμςιρσμςαγμαςικέπ, αλλά πξσ 

πεοιέυξσμ και ρτάλμαςα λξγικήπ.  



Είμαι υαοακςηοιρςικϊ ϊςι ακϊμα και ξι επί μέοξσπ βελςιόρειπ και ςα θεςικά ρςξιυεία πξσ σπήοναμ ρςξ 

ςελικϊ κείμεμξ, είμαι απξςέλερμα ςχμ ρσρςημαςικόμ ποξρπαθειόμ ςχμ ίδιχμ ςχμ παμεπιρςημιακόμ 

ςηπ υόοαπ, ϊπχπ: 

 Η εκλξγή ςξσ Ποϋςαμη απϊ ςημ ακαδημαψκή κξιμϊςηςα  

 Η εμίρυσρη ςχμ αομξδιξςήςχμ ςηπ Σσγκλήςξσ 

 Η αλλαγή ρςη ρϋμθερη ςξσ Σσμβξσλίξσ 

 Η διαςήοηρη κάπξιαπ μξοτήπ λειςξσογίαπ ςξσ Τμήμαςξπ 

Είμαι ρήμεοα κξιμά απξδεκςϊ ϊςι η ελλημική ςοιςξβάθμια εκπαίδεσρη και η ρυέρη παμεπιρςημίχμ - 

κοάςξσπ υοειάζεςαι οιζικέπ αλλαγέπ ξι ξπξίεπ θα ποέπει μα βαρίζξμςαι ρςημ ακαδημαψκή παοάδξρη 

ςχμ ελλημικόμ παμεπιρςημίχμ και μα σλξπξιηθξϋμ ρε βάθξπ υοϊμξσ. Η ερπεσρμέμη επιβξλή 

αλλαγόμ ρςη λειςξσογία ςχμ ιδοσμάςχμ, με διξικηςικϊ ςοϊπξ και με αμϋπαοκςη ρυεδϊμ μεςαβαςική 

πεοίξδξ, μϊμξ υάξπ και διξικηςική αοοσθμία μπξοεί μα ποξκαλέρει.   

Η Σϋγκληςξπ ςξσ Παμεπιρςημίξσ Αιγαίξσ με αίρθηρη εσθϋμηπ απέμαμςι ρςημ ελλημική κξιμχμία, ρςη 

ρημαρία και ςημ ανία ςξσ παοαγϊμεμξσ έογξσ και ςηπ ποξρτξοάπ ςξσ παμεπιρςημίξσ ασςξϋ, καθόπ 

και ρςα μέλη ςηπ Παμεπιρςημιακήπ μαπ Κξιμϊςηςαπ  (τξιςηςέπ/ςοιεπ, διξικηςικϊ και εκπαιδεσςικϊ 

ποξρχπικϊ, παμεπιρςημιακξϋπ δαρκάλξσπ και εοεσμηςέπ) απξταρίζει: 

(1) Να διαρταλίρει ςξσπ ϊοξσπ και ςιπ ρσμθήκεπ ςηπ ακαδημαψκήπ λειςξσογίαπ ςξσ 

Παμεπιρςημίξσ και μα ςξ διαςηοήρει αμξικςϊ και εμεογϊ. 

 

(2) Να ρςηοίνει ςη δημξκοαςική λειςξσογία ςξσ ιδοϋμαςξπ και ςημ εκλεγμέμη Ποσςαμική Αουή. 

Καλεί ςα μέλη ςηπ παμεπιρςημιακήπ κξιμϊςηςαπ καθόπ και ϊλα ςα εκλεγμέμα μέλη Οογάμχμ, 

μα ρσμευίρξσμ ςξ δημιξσογικϊ και απξςελερμαςικϊ ςξσπ έογξ, ποξκειμέμξσ μα ρςηοίνξσμ ςη 

λειςξσογία ασςξϋ ςξσ δημϊριξσ και ακοιςικξϋ Παμεπιρςημίξσ. 

 

(3) Να ρσμευίρει μα διεκδικεί, μαζί με άλλξσπ θερμικξϋπ τξοείπ ςηπ παμεπιρςημιακήπ 

κξιμϊςηςαπ, ξσριαρςικέπ αλλαγέπ ρε διαςάνειπ πξσ είμαι ποϊδηλα ποξβλημαςικέπ, ϊπχπ ξ 

διξοιρμϊπ ςχμ Κξρμηςϊοχμ, η αμαβάθμιρη ςξσ οϊλξσ ςχμ Τμημάςχμ, η ποξρςαρία μέρχ 

μεςαβαςικόμ διαςάνεχμ ςχμ εκλεγμέμχμ μελόμ διδακςικξϋ ποξρχπικξϋ, η παμςελήπ 

έλλειφη ρσμμεςξυήπ μεγάλξσ μέοξσπ ςχμ μελόμ ςηπ ακαδημαψκήπ κξιμϊςηςαπ ρςα Όογαμα 

διξίκηρηπ κ.ά.  

 

(4) Ενξσριξδξςεί ςημ Ποσςαμική Αουή ςξσ Παμεπιρςημίξσ μα ποξβεί, ρε ρσμςξμιρμϊ με ςα άλλα 

ΑΕΙ ςηπ υόοαπ, μέρχ ςηπ Σσμϊδξσ Ποσςάμεχμ, ρε έλεγυξ ςηπ ρσμςαγμαςικϊςηςαπ 

ρσγκεκοιμέμχμ διαςάνεχμ ςξσ μϊμξσ και μα ποξυχοήρει ρε κάθε επακϊλξσθη αομϊζξσρα 

εμέογεια. 

 

(5)  Τέλξπ, απξδέυεςαι ςξ αίςημα μεςάθερηπ ςηπ αουήπ ςηπ ενεςαρςικήπ πεοιϊδξσ καςά μια 

εβδξμάδα για μα διεσκξλϋμει ςη ρσζήςηρη ςξσ μϊμξσ ρςα θερμικά ϊογαμα. Επξμέμχπ,  η 

έμαονη ςηπ ενεςαρςικήπ πεοιϊδξσ ξοίζεςαι ρςιπ 12 Σεπςεμβοίξσ και η ενέςαρη ςχμ 

ποξγοαμμαςιρμέμχμ μαθημάςχμ απϊ 5 έχπ 9 Σεπςεμβοίξσ μεςαςίθεςαι ρςημ εβδξμάδα 26-30 

Σεπςεμβοίξσ. 

 

 

 

 


