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ΕΝΙΑΙΟ ΤΛΛΟΓΟ ΔΙΔΑΚΣΙΚΟΤ ΚΑΙ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟΤ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΑΠΘ 

υνεδρίαςθ Δ, 17/10/2016 

Πρακτικό ςυνεδρίαςθσ Δ 

Το ΔΣ ςυνεδρίαςε τθν Τρίτθ 17/10/2016, ϊρα 14:00, ςτθν αίκουςα 424 του νζου Κτιρίου τθσ 

Φιλοςοφικισ Σχολισ, ζχοντασ απαρτία με παρουςία των επτά μελϊν του από τα εννζα: 

B. Αποςτολίδου 

Π. Γιαννακουδάκθσ 

Χ. Γαλαηοφλασ 

Γ. Ηωγραφίδθσ 

Γ. Τςιλιγκιρίδθσ 

Μ. Σιγάλασ 

Χ. Φείδασ 

 

Θζματα που ςυηθτικθκαν – προτάςεισ που υποβλικθκαν: 

Ημεριςια διάταξθ 

1. Ανακοινϊςεισ – ενθμζρωςθ 

2. Εξελίξεισ ςτο μιςκολογικό κζμα 
3. Σχζδιο νόμου για τισ μεταπτυχιακζσ ςπουδζσ 

υηιτθςθ – αποφάςεισ 

1. Ανακοινώςεισ – ενθμζρωςθ 

Ο Πρόεδροσ ενθμζρωςε το ΔΣ για τισ αποφάςεισ τθσ 82θσ Συνόδου Πρυτάνεων, ςτθν οποία 

παρευρζκθκε ωσ εκπρόςωποσ τθσ ΠΟΣΔΕΠ, ςε ςχζςθ με το ςχζδιο νόμου για τισ μεταπτυχιακζσ 

ςπουδζσ, τθν αλλαγι του νομικοφ πλαιςίου κ.α. κακϊσ και για επικείμενθ ςυνάντθςθ με τισ 

πρυτανικζσ αρχζσ για διάφορα κζματα. 

2. Εξελίξεισ ςτο μιςκολογικό κζμα 

Ζγινε αρχικά ενθμζρωςθ από τον Πρόεδρο για τα αποτελζςματα τθσ ςυνάντθςθσ 

αντιπροςωπείασ τθσ ΠΟΣΔΕΠ με το Γενικό Γραμματζα Δθμοςιονομικισ Πολιτικισ για το κζμα 

του ειδικοφ μιςκολογίου. Σφμφωνα με αυτι, φαίνεται ότι το αρμόδιο οικονομικό υπουργείο 

είναι πλζον πολφ καλά ενθμερωμζνο για τθν κατάςταςθ του ειδικοφ μασ μιςκολογίου και 

πεπειςμζνο ότι πρζπει να αποκαταςτακεί, μερικϊσ τουλάχιςτον, θ αδικία που ζχει αυτό υποςτεί 

τόςο πριν όςο και μετά τθν οικονομικι κρίςθ. Θ πρόταςθ του ΥΠΟΙΚ για τα νζα μιςκολόγια είναι 

μεν ευνοϊκι για το ειδικό μασ μιςκολόγιο αλλά κα πρζπει να είμαςτε επιφυλακτικοί για το 

τελικό αποτζλεςμα κακϊσ εμπλζκονται και άλλα υπουργεία ςτθ διαμόρφωςθ του τελικοφ 

νομοςχεδίου. Σε αυτό ςυντείνουν και οι πρόςφατεσ κυβερνθτικζσ ανακοινϊςεισ για το ειδικό 

μιςκολόγιο των δικαςτικϊν και τθν εφαρμογι τθσ απόφαςθσ του μιςκοδικείου για το 25% 
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αφορολόγθτο και τθν επιςτροφι φόρου των δικαςτικϊν. Ζκεςε το ερϊτθμα για τθν ζκδοςθ 

ανακοίνωςθσ για το κζμα αυτό. 

Θ Ενωτικι Πρωτοβουλία (Χ. Φείδασ, Γ. Ηωγραφίδθσ, Β. Αποςτολίδου) πρότεινε τθν ζκδοςθ 

ανακοίνωςθσ για τθν ιςότιμθ αντιμετϊπιςθ των ειδικϊν μιςκολογίων, θ οποία με αφορμι τθ 

ςυνάντθςθ του πρωκυπουργοφ με τουσ προζδρουσ των τριϊν ανωτάτων δικαςτθρίων, και τθ 

ςυηιτθςθ μιςκολογικϊν κεμάτων εκτόσ του κεςμικοφ πλαιςίου, αλλά και τθν ακόλουκθ 

εφαρμογι τθσ απόφαςθσ του μιςκοδικείου για το 25% αφορολόγθτο και τθν επιςτροφι φόρου 

ςτουσ δικαςτικοφσ, να υπενκυμίηει ότι θ κυβζρνθςθ εξακολουκεί να αγνοεί τθ ςυνταγματικι τθσ 

υποχρζωςθ για τθ ςυμμόρφωςθ τθσ με τθν απόφαςθ του ΣτΕ για τθν αντιςυνταγματικότθτα των 

περικοπϊν, να υπενκυμίηει το μζγεκοσ των περικοπϊν και τθ ςυνεπαγόμενθ κατάςταςθ των 

πενιχρϊν μιςκϊν των πανεπιςτθμιακϊν κακθγθτϊν. Να ηθτά δε, τθν μθ επιλεκτικι εφαρμογι 

των δικαςτικϊν αποφάςεων, τθν αλλαγι του μιςκολογίου των πανεπιςτθμιακϊν κακθγθτϊν 

ςφμφωνα με τθν απόφαςθ του ΣτΕ, να λθφκοφν υπόψθ τα ειδικότερα χαρακτθριςτικά τουσ ςτο 

υπό κατάρτιςθ νζο ειδικό μιςκολόγιο. 

Θ ΣΥΣ (Μ. Σιγάλασ) διαφϊνθςε με τθν ειςαγωγικι παράγραφο κεωρϊντασ ότι αναδεικνφει κζμα 

πολιτικισ αντιπαράκεςθσ. Προτείνει δε τθν αναφορά ςτθν πρόταςθ για αυξιςεισ. Θ ΚΙΠΑΝ 

υποςτιριξε ότι κα ιταν καλφτερα να περιοριςτοφμε ςτθν αναφορά ςτθν εφαρμογι τθσ 

απόφαςθσ του μιςκοδικείου και όχι ςτθ ςυνάντθςθ του πρωκυπουργοφ. Θ ΔΘΠΑΚ (Γ. 

Τςιλιγκιρίδθσ) αμφιςβιτθςε τισ υποςχζςεισ του ΥΠΟΙΚ για μικρζσ αυξιςεισ κακϊσ κεωρεί ότι με 

βάςθ των προχπολογιςμό του κράτουσ για το 2017 προβλζπεται ςυνολικι μείωςθ για τα ειδικά 

μιςκολόγια και ότι αποτελεί τακτικι τθσ κυβζρνθςθσ να υπόςχεται αυξιςεισ ςε κάκε κλάδο 

ξεχωριςτά για αν μθν υπάρχουν αντιδράςεισ. Διαφωνεί με τθν εφαρμοηόμενθ οικονομικι 

πολιτικι, κεωρεί ότι ο κλάδοσ μασ πρζπει να διεκδικεί αυξιςεισ και να προβεί ςε 

κινθτοποιιςεισ. Διαφωνεί με τθν προτεινόμενθ ανακοίνωςθ. 

Απόφαςθ: Ψθφίςτθκε θ ζκδοςθ τθσ προτεινόμενθσ ανακοίνωςθσ για τθν ιςότιμθ αντιμετϊπιςθ 

των ειδικϊν μιςκολογίων, με τροποποίθςθ τθσ ειςαγωγικισ παραγράφου ϊςτε να αναφζρει ωσ 

αφορμι τισ κυβερνθτικζσ ανακοινϊςεισ και τθν εφαρμογι τθσ απόφαςθσ του μιςκοδικείου, με 6 

ψιφουσ υπζρ (Ενωτικι Πρωτοβουλία, ΣΥΣ, Ακαδθμαικι Παρζμβαςθ, ΚΙΠΑΝ) και μια κατά 

(ΔΘΠΑΚ). 

3. χζδιο νόμου για τισ μεταπτυχιακζσ ςπουδζσ 

Θ Ενωτικι Πρωτοβουλία (Χ. Φείδασ, Γ. Ηωγραφίδθσ, Β. Αποςτολίδου) υποςτιριξε ότι αν και θ 

πρόκεςθ του νομοκζτθ είναι να βάλει τάξθ ςε ζνα άναρχο πεδίο Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν ωσ 

προσ τθν ποιότθτα, ςκοπιμότθτα και οικονομικοφσ πόρουσ, τελικά το ςχζδιο νόμου περιορίηει το 

αυτοδιοίκθτο των ΑΕΙ κζτοντασ υπό αςφυκτικό κρατικό ζλεγχο κάκε πτυχι λειτουργίασ των 

ΠΜΣ, ειςάγει επιπρόςκετθ γραφειοκρατία, κζτει μια ςειρά από ιςοπεδωτικοφσ και αυκαίρετουσ 

αρικμθτικοφσ περιοριςμοφσ ςε πολλά κζματα, δεν προβλζπει τίποτε για τισ διαδικαςίεσ 

διαςφάλιςθσ τθσ ποιότθτάσ τουσ και αξιολόγθςισ τουσ, δεν δθλϊνει τθν υποχρζωςθ του 

κράτουσ να χρθματοδοτεί τισ μεταπτυχιακζσ ςπουδζσ. Δεν είναι κατ’ αρχιν υπζρ των διδάκτρων 

αλλά αναγνωρίηεται θ αναγκαιότθτα κάλυψθσ των βαςικϊν λειτουργικϊν αναγκϊν των ΠΜΣ 

ϊςτε να λειτουργιςουν εφόςον δεν υπάρχουν άλλεσ πθγζσ χρθματοδότθςθσ. Θ οροφι ςτα τζλθ 

εγγραφισ να προκφπτει μετά από οικονομικοτεχνικι μελζτθ θ οποία κα προςδιορίηει το βαςικό 

κόςτοσ λειτουργίασ τουσ. Να προβλζπεται αμοιβι των μελϊν ΔΕΠ μόνο για διδαςκαλία ςε ΠΜΣ 

άλλων Τμθμάτων και άλλων Πανεπιςτθμίων. Θεωρεί ότι ο νζοσ νόμοσ για τα ΠΜΣ κα πρζπει μεν 
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να βάηει τάξθ ςτο άναρχο πεδίο των Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν, αλλά ταυτόχρονα να δίνει 

αναπτυξιακι ϊκθςθ ςτισ Μεταπτυχιακζσ Σπουδζσ και ότι κα πρζπει να αναμορφωκεί ριηικά 

ενιςχφοντασ τθν αυτοτζλεια των ΑΕΙ, δίνοντασ ζμφαςθ ςτον κακοριςμό κριτθρίων και 

διαδικαςιϊν αξιολόγθςθσ των υφιςτάμενων και μελλοντικϊν ΠΜΣ, ζτςι ϊςτε να είναι ςαφζσ το 

επιςτθμονικό ςτίγμα του κάκε προγράμματοσ και απόλυτα δικαιολογθμζνεσ οι χρθματοδοτικζσ 

του ανάγκεσ. 

Θ ΣΥΣ (Μ. Σιγάλασ) κεωρεί ωσ κζςθ αρχισ τθ χρθματοδότθςθ των ΠΜΣ από το κράτοσ, αλλά 

υπάρχει πια μια διαμορφωμζνθ κατάςταςθ ςτο χϊρο των ΠΜΣ ςε ςχζςθ με τθν φπαρξθ 

διδάκτρων ςε αυτά, με αποτζλεςμα να υπάρχει μια υποχϊρθςθ από τθν κυβζρνθςθ ωσ προσ τθν 

αρχι αυτι. Θεωρεί ότι κα πρζπει να μπει όμωσ μια τάξθ ςτο χαοτικό πεδίο των μεταπτυχιακϊν 

ςπουδϊν ωσ προσ τθν ποιότθτα, ςκοπιμότθτα και οικονομικοφσ πόρουσ. Θα πρζπει να 

ςθματοδοτθκεί θ ζννοια των διδάκτρων, τα οποία να κακορίηονται με βάςθ οικονομοτεχνικι 

μελζτθ και να εγκρίνονται από το ΥΠΑΙΘ και να μθ δίδονται αμοιβζσ ςε διδάςκοντεσ. Υποςτιριξε 

ότι το ςχζδιο νόμου ζχει αρκετζσ λεπτομζρειεσ αλλά και αςάφειεσ (π.χ. διατμθματικά ΠΜΣ), δεν 

προβλζπει τθν ακαδθμαϊκι αξιολόγθςθ των προγραμμάτων, ενϊ επίςθσ δεν προβλζπονται 

μεταβατικζσ διατάξεισ. Τζλοσ, προτείνει να υπάρξει διάλογοσ με τουσ πρυτάνεισ ϊςτε να 

λθφκοφν υπόψθ και οι κζςεισ των πανεπιςτθμίων.  

Θ ΚΙΠΑΝ ςυμφωνεί ςτο ότι υπάρχει ζνα άναρχο πεδίο Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν ωσ προσ τθν 

ποιότθτα, ςκοπιμότθτα και οικονομικοφσ πόρουσ, Θεωρεί ότι δεν υπάρχουν γενικοί κανόνεσ 

λειτουργίασ των ΠΜΣ και ότι δεν αξιολογοφνται. Υποςτθρίηει ότι υπάρχουν αντιφάςεισ ςτον 

οριςμό των πθγϊν χρθματοδότθςθσ και ότι αμοιβζσ διδαςκόντων κα πρζπει να υπαϋρχον μόνο 

για τθν επίβλεψθ διπλωματικϊν εργαςιϊν. Επίςθσ, ότι δεν κα ζπρεπε να απαγορεφεται θ 

λειτουργία των εξ αποςτάςεωσ ΠΜΣ. 

Τθ ΔΘΠΑΚ (Γ. Τςιλιγκιρίδθσ) δεν τθ βρίςκει ςφμφωνθ θ αποδοχι των διδάκτρων ςτα ΠΜΣ κακϊσ 

ζτςι αδυνατοφν να ςπουδάςουν τα παιδιά αςκενζςτερων οικονομικά τάξεων. Υποςτιριξε ότι τα 

δίδακτρα αποτελοφν εργαλείο για τθν παροχι αμοιβϊν ςτουσ διδάςκοντεσ και τθν κάλυψθ 

οικονομικϊν αναγκϊν των πανεπιςτθμίων. Ανζφερε ωσ παράδειγμα το ΠΑ.ΜΑΚ ςτο οποίο 

αντιςτοιχοφν 4.5 ΠΜΣ ανά τμιμα. Θ κεϋςθ τθσ ΔΘΠΑΚ είναι ότι δεν υπάρχει ανάγκθ για τθν 

φπαρξθ δεφτερου κφκλου ςπουδϊν με ΠΜΣ παρά μόνο για παραγωγι νζασ γνϊςθσ με 

διδακτορικζσ ςπουδζσ. 

Θ Ακαδθμαϊκι Παρζμβαςθ (Π. Γιαννακουδάκθσ) διλωςε ότι ζχει μια ενδιάμεςθ κζςθ ςτο κζμα 

των διδάκτρων. Κάποια ΠΜΣ ζχουν αιτιολογθμζνα ζξοδα λειτουργίασ αλλά υπάρχουν και ΠΜΣ 

που ςτικθκαν με τθ λογικι τθσ επιχείρθςθσ. Είναι υπζρ των αμοιβϊν των διδαςκόντων ςε ζνα 

μζτρο και όταν ο διδακτικόσ φόρτοσ υπερβαίνει ζνα ςυγκεκριμζνο αρικμό ωρϊν διδαςκαλίασ. 

Τα ΠΜΣ κα πρζπει επίςθσ να αξιολογοφνται χωρίσ να λειτουργοφν απαραίτθτα όλα δωρεάν. 

Απόφαςθ: Αποφαςίςτθκε να εκδοκεί ανακοίνωςθ με παρατθριςεισ επί τθσ αρχισ του 

νομοςχεδίου ςτισ οποίεσ υπάρχει ςφγκλιςθ απόψεων από τισ παρατάξεισ. Οι παρατθριςεισ 

αυτζσ αφοροφν ςτο αςφυκτικά περιοριςτικό κανονιςτικό πλαίςιο που τίκεται ςτθ λειτουργία 

των ΠΜΣ, ςτα πολλά αςαφι ςθμεία τα οποία χριηουν διευκρίνθςθσ, ςτθν ανάγκθ κζςπιςθσ 

διαδικαςιϊν αξιολόγθςθσ των ΠΜΣ από τισ αρχζσ ΑΔΙΠ, ΜΟΔΙΠ, ςτθν ζλλειψθ μεταβατικϊν 

διατάξεων, ςτθν απόςυρςθ του κράτουσ από τθ χρθματοδότθςθ των ΠΜΣ, ςτθν ανάγκθ φπαρξθσ 

οικονομοτεχνικισ μελζτθσ θ οποία να προςδιορίηει το βαςικό κόςτοσ λειτουργίασ των ΠΜΣ και 

τισ χρθματοδοτικζσ τουσ ανάγκεσ, ςτθν πρόβλεψθ αμοιβισ ςε μζλθ ΔΕΠ μόνο για διδαςκαλία ςε 



4 
 

ΠΜΣ εκτόσ τμιματοσ, ςτθν ανάγκθ ενόσ ςχεδίου νόμου που να δίνει αναπτυξιακι ϊκθςθ ςτισ 

Μεταπτυχιακζσ Σπουδζσ και τζλοσ ςτθν ανάγκθ διαλόγου με τα αρμόδια κεςμικά όργανα των 

πανεπιςτθμίων και τουσ αρμόδιουσ φορείσ με ςτόχο τθ βελτίωςθ του νομοςχεδίου. Υπζρ τθσ 

ζκδοςθσ αυτισ τθσ ανακοίνωςθσ ψιφιςαν 6 μζλθ (Ενωτικι Πρωτοβουλία, ΣΥΣ, Ακαδθμαϊκι 

Παρζμβαςθ, ΚΙΠΑΝ) και ζνα μζλοσ κατά (ΔΘΠΑΚ). Θ Ακαδθμαϊκι Παρζμβαςθ ψιφιςε υπζρ με 

επιφφλαξθ για το κζμα των αμοιβϊν των μελϊν ΔΕΠ. 

 Ο Πρόεδροσ 

  

Χαράλαμποσ Φείδασ  


