ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ 14/5/2021
Η Σύγκλητος του ΕΚΠΑ, στη συνεδρίαση της 14ης Μαΐου 2021, εξέδωσε την
ακόλουθη ανακοίνωση:
Ι. 1. Η Σύγκλητος τονίζει εκ νέου την ανάγκη να ληφθεί επειγόντως πρόνοια, ώστε
κατά το επόμενο διάστημα και μέχρι τη λήξη του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους
να πραγματοποιηθούν Εργαστήρια, Κλινικές και πρακτικές ασκήσεις,
Εκπαιδευτικές Εκδρομές, Ειδικά Φροντιστήρια και Αθλητικά Μαθήματα
των ΠΠΣ, τα οποία είναι απαραίτητα για την εκπαίδευση των φοιτητών πολλών
Σχολών και Τμημάτων του ΕΚΠΑ, ώστε να μην υπάρξει πρόβλημα με την
ολοκλήρωση του εξαμήνου και να μην τεθεί θέμα απώλειάς του. Η μέχρι τώρα
αναστολή της διενέργειας των εν λόγω εκπαιδευτικών διαδικασιών έχει
δημιουργήσει προβλήματα σε Τμήματα πολλών Σχολών του ιδρύματός μας και
ιδιαίτερα σε Τμήματα της Σχολής Επιστημών Υγείας (π.χ. Οδοντιατρική,
Ιατρική, Νοσηλευτική), της Σχολής Θετικών Επιστημών (π.χ. Τμήματα
Βιολογίας, Χημείας), της Φιλοσοφικής Σχολής (π.χ. Τμήμα Ψυχολογίας, Τμήμα
Μουσικών Σπουδών, Τμήμα Θεατρικών Σπουδών) και της Σχολής Επιστημών
Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού. Η διενέργεια των ανωτέρω εκπαιδευτικών
διαδικασιών μόνο για τους τελειόφοιτους και τους επί πτυχίω φοιτητές δεν
θεωρείται από τη Σύγκλητο λύση ικανοποιητική, καθώς επιλύει μικρό μέρος
του προβλήματος και μεταφέρει το μεγαλύτερο μέρος του σε επόμενα έτη και
εξάμηνα, με ό,τι σημαίνει αυτό για την ομαλή λειτουργία των Τμημάτων το
επόμενο διάστημα.
2. Σε ό,τι αφορά στη διεξαγωγή των εξετάσεων του Εαρινού Εξαμήνου, η
Σύγκλητος θεωρεί ότι είναι δυνατή πλέον η διεξαγωγή εξετάσεων με φυσική
παρουσία και προτείνει να δοθεί η δυνατότητα στις Συνελεύσεις των Τμημάτων
να αποφασίσουν τον τρόπο διενέργειας αυτών (εξ αποστάσεως, δια ζώσης, ή με
μικτό σύστημα) ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες των Τμημάτων και των επιμέρους
γνωστικών αντικειμένων. Το μικτό σύστημα (εξέταση ορισμένων μαθημάτων
ενός Τμήματος δια ζώσης και ορισμένων εξ αποστάσεως) είναι αναγκαίο να
επιτραπεί, δεδομένου ότι εξακολουθεί να υπάρχει ανάγκη τήρησης αποστάσεων
και, επομένως, μεγάλου αριθμού αιθουσών. Η Σύγκλητος θεωρεί ότι η
επιστροφή, έστω και εν μέρει, στις δια ζώσης εξετάσεις θα είναι ένα σημαντικό
βήμα προς την κανονικότητα, στην οποία θα πρέπει να επιστρέψουν τα ΑΕΙ
πλήρως από τον ερχόμενο Σεπτέμβριο.
3. Επειδή η χρήση των αυτοδιαγνωστικών ελέγχων (self-tests για την πρόληψη
διασποράς του COVID-19) είναι υποχρεωτική για όλα τα μέλη της
πανεπιστημιακής κοινότητας που θα εμπλακούν σε δια ζώσης διαδικασίες, θα
πρέπει να ληφθεί πρόνοια ώστε να καταστεί δυνατή η δωρεάν χορήγησή τους και
στους αλλοδαπούς φοιτητές των ΑΕΙ για λόγους ίσης μεταχείρισης.

ΙΙ. Στο πλαίσιο της διαδικασίας αναγνώρισης επαγγελματικής ισοδυναμίας τίτλων
σπουδών των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή τρίτων χωρών, σύμφωνα
με το Π.Δ. 38/2010, από το Αυτοτελές Τμήμα Εφαρμογής της Ευρωπαϊκής
Νομοθεσίας (Α.Τ.Ε.Ε.Ν.), σε εφαρμογή του άρθρου 57Α, όπως αυτό διαμορφώθηκε
με το άρθρο 164 του ν. 4763/2020, παρατηρήθηκε η υποβολή αιτήσεων φυσικών
προσώπων προς τις Γραμματείες Τμημάτων του Ιδρύματος για τη συμμετοχή τους
στην εξεταστική περίοδο σε συγκεκριμένα μαθήματα, τα οποία κρίθηκαν ως
αναγκαία από το Α.Τ.Ε.Ε.Ν. για τη χορήγηση της σχετικής ισοδυναμίας.
Η Σύγκλητος συζήτησε εκτενώς τα ζητήματα που έχουν ανακύψει από την
εφαρμογή των ως άνω διατάξεων και προέβη στις ακόλουθες διαπιστώσεις:
 Η αρμοδιότητα για την έκδοση σχετικής απόφασης περί διεξαγωγής γραπτής
δοκιμασίας σε συγκεκριμένα μαθήματα ανήκει στον Προϊστάμενο του Α.Τ.Ε.Ε.Ν.,
πλην όμως η διενέργεια των εξετάσεων ανατέθηκε στα Τμήματα των Α.Ε.Ι., χωρίς
να υφίσταται προηγούμενη εμπλοκή τους ή σαφής διοικητική διαδικασία
καθορισμού των γνωστικών αντικειμένων που θα πρέπει να εξεταστούν ανά
περίπτωση. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα το διδακτικό προσωπικό των Τμημάτων να
καλείται να εξετάσει τρίτα φυσικά πρόσωπα, τα οποία ουδεμία έννομη σχέση
έχουν με το Τμήμα ή το Ίδρυμα και να αξιολογήσει εάν έχουν επάρκεια γνώσης
στα εν λόγω γνωστικά αντικείμενα.
 Η έλλειψη συγκεκριμένης διοικητικής πρακτικής ή παροχής κατευθυντήριων
οδηγιών, καθώς και η μη παροχή γνώμης ή εισήγησης από μέρους των Τμημάτων
για τον τρόπο εφαρμογής της εν λόγω διαδικασίας, έχει ως αποτέλεσμα τη
σύγχυση της εκπαιδευτικής διαδικασίας των Τμημάτων με τη σχετική διαδικασία
αναγνώρισης της επαγγελματικής ισοδυναμίας τίτλων σπουδών σύμφωνα με το
Π.Δ. 38/2010. Η συμμετοχή των Α.Ε.Ι. στη διαδικασία αναγνώρισης της
επαγγελματικής ισοδυναμίας τίτλων σπουδών των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης ή τρίτων χωρών, ως έχει διαμορφωθεί, εγείρει σημαντικά ζητήματα,
καθώς δεν συνάδει με την αποστολή και τον σκοπό των Α.Ε.Ι. σύμφωνα με το
άρθρο 4 του ν. 4485/2017. Συνεπώς, η τυχόν εμπλοκή των Α.Ε.Ι. στην ως άνω
διαδικασία θα πρέπει να ελεγχθεί ενδελεχώς τόσο νομικά, όσο και ουσιαστικά,
ενώ θα πρέπει κατά την πρώτη εφαρμογή της να έχουν ρυθμιστεί από την πολιτική
ηγεσία του ΥΠΑΙΘ όλα τα ζητήματα που αναφύονται σχετικά με το νομικό και
κανονιστικό πλαίσιο, έτσι ώστε κάθε Ίδρυμα να προβεί στις δέουσες ενέργειες
(τροποποίηση Οργανισμού, Εσωτερικού Κανονισμού, Κανονισμών των
προγραμμάτων σπουδών κ.λπ.) για την άσκηση των αρμοδιοτήτων που του
ανατίθεται.
 Οι ουσιώδεις διαφορές που διαπιστώνονται από το Α.Τ.Ε.Ε.Ν. μεταξύ
προγραμμάτων σπουδών, τα οποία συγκρίνονται με προγράμματα σπουδών των
Α.Ε.Ι της ημεδαπής, σύμφωνα με το άρθρο 57Α του Π.Δ. 38/2010 δεν δύνανται να
θεραπευτούν μόνο με την επιτυχή εξέταση σε περιορισμένο αριθμό μαθημάτων ή
επιστημονικών πεδίων, καθώς αυτό αντιβαίνει την ακολουθητέα εκπαιδευτική
διαδικασία κάθε προγράμματος σπουδών των Α.Ε.Ι. της ημεδαπής. Κάθε
πρόγραμμα σπουδών είναι διαρθρωμένο με διαφορετικό τρόπο, έτσι ώστε να
επιτυγχάνονται πληρέστερα οι μαθησιακοί του στόχοι, ενώ η αξιολόγηση ανά
μάθημα καθορίζεται ανά περίπτωση από το διδακτικό προσωπικό (π.χ. γραπτές ή

και προφορικές εξετάσεις, εργασίες ή εργαστηριακές ασκήσεις σύμφωνα με το
άρθρο 33 του ν. 4009/2011).
 Η ανάθεση των σχετικών αρμοδιοτήτων στα Τμήματα των Α.Ε.Ι. χωρίς μάλιστα
την παροχή γνώμης ή εισήγησης, δύναται να παρεμποδίσει την ομαλή λειτουργία
της εκπαιδευτικής διαδικασίας για τους ήδη εγγεγραμμένους φοιτητές. Τα
πανεπιστημιακά Τμήματα αξιολογούν και πιστοποιούν γνώσεις και δεξιότητες που
έχουν τεκμηριωθεί μόνον μέσω αρμοδίων εκπαιδευτικών διαδικασιών, την
οργάνωση και εποπτεία των οποίων έχει το ίδιο το Ίδρυμα.
 Ιδιαίτερα πιο σημαντικό είναι το ζήτημα όπου τρίτα φυσικά πρόσωπα υποβάλλουν
σχετικά αιτήματα για την παροχή διδακτικής επάρκειας, η οποία δύναται να
χορηγηθεί αποκλειστικά στους αποφοίτους των προγραμμάτων σπουδών των
Τμημάτων ή κατόπιν παρακολούθησης και επιτυχούς εξέτασης ειδικού
προγράμματος σπουδών.
 Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω καθώς και ορισμένες άλλες παραμέτρους (π.χ.
το παράδοξο να βρεθεί η Ελλάδα στη θέση να αναγνωρίζει επαγγελματική
ισοδυναμία πτυχίων του εξωτερικού και να παρέχει σε πτυχιούχους
επαγγελματικά δικαιώματα που δεν διανοήθηκαν να παράσχουν οι χώρες που
απένειμαν τους τίτλους τους!), η Σύγκλητος αποφάσισε να αποστείλει σχετική
αναλυτική επιστολή προς το Υπουργείο Παιδείας.
ΙΙΙ. Η Σύγκλητος συζήτησε το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι φοιτητές των
Τμημάτων των Ξένων Γλωσσών και Φιλολογιών της Φιλοσοφικής Σχολής, στους
οποίους δεν χορηγούνται δωρεάν τα συγγράμματα που εκδίδονται στο εξωτερικό. Οι
φοιτητές αυτοί αδυνατούν να λάβουν δωρεάν συγγράμματα για πλήθος μαθημάτων
που διεξάγονται σε ξένη γλώσσα και βιώνουν μια ανεπίτρεπτη αντινομία σε σχέση με
τους ομολόγους τους των υπολοίπων Τμημάτων του Πανεπιστημίου. Ο μακροχρόνιος
δανεισμός από τις βιβλιοθήκες, που έχει δοκιμαστεί ως λύση, δεν έχει λειτουργήσει
αποτελεσματικά, γιατί και τους φοιτητές δεν καλύπτει απόλυτα και πρόβλημα
δημιουργεί στις βιβλιοθήκες. Επίσης, η δράση «Κάλλιπος», η οποία αναμένεται
μελλοντικά να καλύψει ένα μέρος των αναγκών, δεν καλύπτει πρωτότυπα
λογοτεχνικά έργα, τα εκδοτικά δικαιώματα των οποίων έχουν οίκοι του
εξωτερικού και τα οποία συνιστούν εντελώς απαραίτητα αντικείμενα μελέτης για
τους μελλοντικούς φιλολόγους. Για τους παραπάνω λόγους η Σύγκλητος του ΕΚΠΑ
αποφάσισε να εισηγηθεί στο Υπουργείο Παιδείας και τους αρμόδιους φορείς την
πρόβλεψη διανομής από την ηλεκτρονική υπηρεσία ΕΥΔΟΞΟΣ και των ξενόγλωσσων
συγγραμμάτων που εκδίδονται στο εξωτερικό.

