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ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ

ΜΗΚΡΟ ΗΣΟΡΗΚΟ
Σν 2001 πξνηείλεηαη ε ίδξπζε πνιπζεκαηηθνχ Παλεπηζηεκίνπ [Αλαηνιηθήο] ηεξεάο Διιάδαο.
Ζ χπαξμε ησλ δχν ΣΔΗ ζε ζρεηηθά κηθξή απφζηαζε ζηελ ίδηα Πεξηθέξεηα ζεσξήζεθε φηη
ιεηηνπξγεί ζηξεβισηηθά. Γη‟ απηφ πξνηείλεηαη κία. εθ λένπ, κειέηε [απφ ηελ Οκάδα ηξαηεγηθνχ
θαη Υσξνηαμηθνχ ρεδηαζκνχ ΤΠΔΠΘ] γηα ηνλ ηξφπν ηεο πεξαηηέξσ αλάπηπμεο ηνπ δηπνιηθνχ
ζπζηήκαηνο ζε απηήλ ηελ πεξηνρή.
Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγηθνχ πκβνπιίνπ [Ηνχληνο 2002] απνθαζίδεηαη ε ίδξπζε
Παλεπηζηεκίνπ Αλαηνιηθήο ηεξεάο Διιάδαο [κε έδξα ηε Λακία] θαη κε ηε δεκηνπξγία ηξηψλ
Σκεκάησλ, ηα νπνία ζα αξρίζνπλ λα ιεηηνπξγνχλ ζηαδηαθά, κε ην πξψην Σκήκα εληφο ηεο
δηεηίαο 2003-2005. ην λνκφ Βνησηίαο απνθαζίδεηαη ε δεκηνπξγία ελφο Σκήκαηνο ηε δηεηία
2003-2005 σο δνξπθνξηθή κνλάδα κε ζηελή νξγαληθή ζχλδεζε κε ηηο κνλάδεο πνπ ιεηηνπξγνχλ
ζηελ έδξα ηνπ Ηδξχκαηνο, εμαηηίαο ηεο πνιχ κηθξήο απφζηαζεο κεηαμχ ησλ πφιεσλ.
Με ην ΠΓ 92/7-4-2003 ηδξχεηαη ην Παλεπηζηήκην ηεξεάο Διιάδαο.
ηηο 16-7-2003 εγθαζίζηαηαη ε Γηνηθνχζα Δπηηξνπή.
Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγηθνχ πκβνπιίνπ [Αχγνπζηνο 2003] απνθαζίδεηαη λα ππνβιεζεί απφ
ηε Γηνηθνχζα Δπηηξνπή ηνπ Παλεπηζηεκίνπ [εληφο ηνπ 2003-4] ε πξφηαζε γηα ηνλ αλαπηπμηαθφ
ζρεδηαζκφ ηνπ Ηδξχκαηνο. Δπίζεο απνθαζίδεηαη, πξνο ην παξφλ, ε ιεηηνπξγία ελφο Σκήκαηνο
ζηε Λακία έλαληη ησλ δχν [έλα ζηε Λακία θαη έλα ζηε Βνησηία] πνπ πξνέβιεπε ην Δζληθφ
Υσξνηαμηθφ ρέδην.
ηηο 20-9-2004 αλαθνηλψλεηαη απφ ηε Γ.Δ., ε έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ [Σκήκα
Πιεξνθνξηθήο κε εθαξκνγέο ζηε Βηνταηξηθή απφ 2004/2005 θαη Σκήκα Πεξηθεξεηαθήο
Οηθνλνκηθήο Αλάπηπμεο απφ 2005/2006]
χκθσλα κε ην ΦΔΚ 134 [5-6-2013] ην Παλεπηζηήκην ηεξεάο Διιάδαο θαηαξγείηαη. Σν Σκήκα
Πιεξνθνξηθήο κε εθαξκνγέο ζηε Βηνταηξηθή εληάζζεηαη ζην Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο θαη ην
Σκήκα Πεξηθεξεηαθήο Οηθνλνκηθήο Αλάπηπμεο εληάζζεηαη ζην Πάληεην Παλεπηζηήκην. Δπίζεο
απνθαζίζηεθε ε ζπγρψλεπζε ησλ ΣΔΗ Λακίαο θαη Υαιθίδαο ζε ΣΔΗ ηεξεάο Διιάδαο [ΦΔΚ
135]
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ΝΔΑ ΔΚΚΗΝΖΖ
Με ηελ αξ. 151/15-2-2018 απφθαζή ηεο ε Πεξηθεξεηαθή Έλσζε Γήκσλ ηεξεάο Διιάδαο
αλέζεζε ζηνλ Οκφηηκν Καζεγεηή Γηάλλε Παλνχζε θαζήθνληα πληνληζηή ηεο πξνζπάζεηαο
δηεθδίθεζεο θαη ηνλ έζεζε Δπηθεθαιήο ηεο Οκάδαο Δπηζηεκνληθήο Σεθκεξίσζεο [ζσλ. 1] [βι.
εμαηξεηηθή ζπληαγκαηνδηνθεηηθή πξνζέγγηζε Γ. Καηζούιε, κέινπο ηεο Ο. Σ]
Με πξνζσπηθή ηνπ επηζηνιή [25/2/18] ν Οκφηηκνο Καζεγεηήο Γ. Παλνχζεο απεδέρζε ηελ
ηηκεηηθή πξφηαζε [ζσλ. 2] θαη ζπκκεηείρε ζηε ζπλεδξίαζε ηεο ΠΔΓ [27/2/18] κε ζέκα ΖΓ:
“Γηακφξθσζε ησλ θαηεπζπληεξίσλ αμφλσλ γηα ηελ άξηηα εθπφλεζε ηεο κειέηεο ηεθκεξίσζεο
ηεο αλαγθαηφηεηαο ίδξπζεο Παλεπηζηεκίνπ ηεξεάο Διιάδαο, κε εηζεγεηή ηνλ Καζεγεηή Γ.
Παλνχζε” [ζσλ. 3], φπνπ παξνπζηάζηεθαλ νη πξψηεο ζθέςεηο θαη δηεπθξηλίζηεθαλ ηα ζρεηηθά
δηαδηθαζηηθά δεηήκαηα. Ζ ΠΔΓ ζπκθψλεζε κε ηελ εηζήγεζε θαη φξηζε Γξακκαηέα ηνλ Γ.
Σαγθνχιε, ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ νπνίν εζηάιεζαλ επηζηνιέο ζε 51 θαζεγεηέο θαη εηδηθνχο
[ζπλ. 4] γηα λα εθθξάζνπλ γλψκε επί ηνπ ζρεδίνπ αιιά θαη ζηνπο δεκάξρνπο ηεο ηεξεάο
Διιάδαο γηα λα θαηαζέζνπλ πξν‟π‟πάξρνλ ζρεηηθφ πιηθφ [ζπλ. 5]. Ζ επηινγή ησλ
θαζεγεηψλ/εηδηθψλ έγηλε κε απζηεξά αθαδεκατθά θξηηήξηα, ιφγσ ηεο εμεηδηθεπκέλεο
εξεπλεηηθήο δξαζηεξηφηεηάο ηνπο θαζψο θαη ηεο εκπεηξίαο ηνπο ζε δεηήκαηα νξγάλσζεο ησλ
ΑΔΗ. Δμ απηψλ απήληεζαλ κέρξη ζήκεξα 32+6 ηεο Ο.Σ=38, κε πνιχ ελδηαθέξνπζεο πξνηάζεηο
,10 επηθνηλψλεζαλ δίρσο λα ζηείινπλ εηδηθέο πξνηάζεηο θαη 10 δελ αληαπνθξίζεθαλ [ιφγσ
απνπζίαο ζην εμσηεξηθφ θιπ]. Πξνθαλψο ππάξρνπλ θαη άιινη εμίζνπ εηδηθνί αιιά ιφγσ ηνπ
πεξηνξηζκέλνπ ρξφλνπ ήηαλ δχζθνιν λα εληνπηζζνχλ. Δίλαη απηνλφεην φηη ε Γηνηθνχζα
Δπηηξνπή πξέπεη λα δεηήζεη ηε γλψκε θαη άιισλ, αλ ην θξίλεη ζθφπηκν.
Γηα ηελ θαιχηεξε θαη αξηηφηεξε δηεθπεξαίσζε ηνπ έξγνπ ζπγθξνηήζεθε [κεηά απφ πξφηαζε ησλ
δεκάξρσλ] Οκάδα Σεθκεξίσζεο [ζπλ. 6] απνηεινχκελε απφ ηνπο:
Γ. Παλνχζε
Β. Μαζηξνγηάλλε
Π. Λάκςα [ε ζπκκεηνρή ηνπ νπνίνπ θξίζεθε πνιιαπιψο αλαγθαία δηφηη είλαη Πξχηαλεο ηνπ
ΣΔΗ]
Π. Ηαθσβή
Γ. Παλαγηάξε
Γ. Γεξνινχθα-Κσζηνπαλαγηψηνπ
Γ. Καηζνχιε
ηηο 16/3, ζην πιαίζην ησλ „επηηφπησλ απηνςηψλ‟ζε Γήκνπο θαη ζε πφιεηο ηεο ηεξεάο κέιε ηεο
Ο. Σ επηζθέθζεθαλ ηελ Αηαιάληε [φπνπ ζπλαληήζεθαλ κε ηνλ Γήκαξρν θαη ηνπο
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Αληηδεκάξρνπο θαη ελεκεξψζεθαλ γηα ηηο δηαζέζηκεο ππνδνκέο] [ζπλ. 7], ηελ Ακθίθιεηα, ηελ
Αιίαξην [φπνπ ζπλαηήζεθαλ κε ηνλ Γήκαξρν θαη μελαγήζεθαλ ζηνπο Κήπνπο] θαη ηέινο ζηελ
Άκθηζζα [φπνπ επηζθέθζεθαλ ηα ΣΔΗ θαη ζπδήηεζαλ καδί κε ηνλ Γήκαξρν, ηνλ
Αληηπεξηθεξεηάξρε θαη θνξείο ζρεηηθά δεηήκαηα].
ηηο 26/3 κέιε ηεο Ο. Σ επηζθέθζεθαλ ηε Θήβα, πεξηεγήζεθαλ ζην ΣΔΗ θαη ζπκκεηείραλ ζε
ζχζθεςε ππφ ηνλ Γήκαξρν [κε παξφληα κέιε ηνπ Γεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ θη εθπξνζψπνπο
επηζηεκνληθψλ, θνηλσληθψλ θνξέσλ θαη παξαγσγηθψλ ηάμεσλ].
ηηο 2/4 κέιε ηεο Ο. Σ επηζθέθζεθαλ ηα Φαρλά, πεξηεγήζεθαλ ζην ΣΔΗ θαη ζπδήηεζαλ κε ηνλ
Γήκαξρν θαη ηνλ Αληηπξχηαλε.
Σελ ίδηα κέξα [2/4] ππήξμε θαη άιιε ζπλάληεζε ηεο Ο. Σ ζην Γεκαξρείν Υαιθίδαο κε ηνλ
Γήκαξρν θαη θνξείο ηεο πφιεο, φπνπ αληαιιάγεζαλ απφςεηο σο πξνο ηελ αλαγθαηφηεηα ίδξπζεο
ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηεξεάο.
ηηο 13/4 κέιε ηεο Ο. Σ επηζθέθζεθαλ ηε Λεηβαδηά θαη ζπδήηεζαλ, ζε επξεία ζχζθεςε κε
παξφληεο βνπιεπηέο, δεκάξρνπο, αληηπεξηθεξεηάξρε θη εθπξνζψπνπο θνξέσλ, δεηήκαηα ζρεηηθά
κε ηελ ίδξπζε ηνπ Παλεπηζηεκίνπ.
Σελ ίδηα κέξα [13/4] έγηλε ζπλάληεζε κειψλ ηεο Ο. Σ κε ηνλ Γήκαξρν θαη ηνπο αληηδεκάξρνπο
Οξρνκελνχ θη ππήξμε ελεκέξσζε γηα ηηο ππνδνκέο ηεο πφιεο.
Αξγφηεξα [13/4] κέιε ηεο Ο. Σ επηζθέθζεθαλ ηηο εγθαηαζηάζεηο ησλ ΣΔΗ Λακίαο θαη
αληάιιαμαλ απφςεηο κε ηνλ Πξχηαλε θαη ηνλ Αληηπξχηαλε, ελψ ζηε ζπλέρεηα κεηέβεζαλ ζην
Γεκαξρείν θαη ζπδήηεζαλ κε ηνλ Γήκαξρν δηαδηθαζηηθά ζέκαηα πνπ αθνξνχζαλ ηελ
θαηάζεζε/παξνπζίαζε ηεο ηειηθήο πξφηαζεο.
ηηο 16/4 κέιε ηεο Ο. Σ ζπλαληήζεθαλ κε ηνλ Πεξηθεξεηάξρε Κ. Μπαθνγηάλλε θη
ελεκεξψζεθαλ γηα ην ΣΔΗ Καξπελεζίνπ.Πξνγξακκαηίζηεθε επίζθεςε κειψλ ηεο Ο.Σ ζην
Καξπελήζη.

ΘΔΧΡΖΣΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ
ηελ Αξραηφηεηα νη έλλνηεο “Πφιηο” θαη “Παηδεία” ήζαλ αιιειέλδεηεο θη
αιιεινθαζνξηδφκελεο. Σα “ζρνιεία ησλ πφιεσλ”, νη κεηαθηλνχκελεο αθαδεκίεο ησλ νθηζηψλ,
ηεο ρνιήο ηνπ σθξάηε, ηεο Αθαδεκίαο ηνπ Πιάησλα, ηνπ Λπθείνπ ηνπ Αξηζηνηέιε,
ζπληζηνχζαλ ζρνιέο ζθέςεο πνπ ζπκβάιιαλε, εθηφο ησλ άιισλ, ζηε δηα-κφξθσζε πνιηηψλ θαη
εγεηψλ, νη νπνίνη ζα ππεξεηνχζαλ αμηαθά ηδεψδε.
Με ην δηάβα ηνπ ρξφλνπ ην “Παλεπηζηήκην” [σο ρψξνο κάζεζεο θαη έξεπλαο] πήξε δηαθνξεηηθή
κνξθή γηα λα θηάζεη ζήκεξα ζε κηά λέα θακπή θαζψο ε παγθνζκηνπνίεζε ηεο νηθνλνκίαο, ηεο
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ηερλνινγίαο θαη ηεο επηθνηλσλίαο, ε θνηλσλία ηεο πιεξνθνξίαο, ε επηζηεκνληθή έθξεμε, ε
αχμεζε ησλ πξνζδνθηψλ δήηεζεο [mass university], ην δεκνθξαηηθφ αίηεκα γηα ζπκκεηνρή [θη
φρη γηα δηαρσξηζκφ/απνθιεηζκφ] θαινχλ ηα ΑΔΗ λα ζπλεηζθέξνπλ ζηελ αληηκεηψπηζε
θνηλσληθψλ πξνβιεκάησλ [φπσο π. ρ ηε δηαρείξηζε ηεο αλεξγίαο ησλ λέσλ θαη ηελ
πεξηθεξεηαθή/ηνπηθή αλάπηπμε].
Οη νηθνλνκηθέο θξίζεηο θαη νη δεκνζηνλνκηθνί πεξηνξηζκνί επεξεάδνπλ ην ελγέλεη εθπαηδεπηηθφ
ζχζηεκα, ηνχην φκσο δελ ζεκαίλεη φηη ηα ΑΔΗ έρνπλ πάςεη λα θαζνξίδνπλ ηηο δεκνγξαθηθέο
εμειίμεηο, λα αλνίγνπλ λέεο αγνξέο εξγαζίαο/απαζρφιεζεο/επηρεηξεκαηηθφηεηαο, λα
δεκηνπξγνχλ δηθή ηνπο ηαπηφηεηα θαη νληφηεηα. Καηά ζπλέπεηα ε Κνηλσλία βξίζθεηαη “ζε
ζρέζε δηαξθνχο αλαηξνθνδφηεζεο θη αιιειεπίδξαζεο ηφζν κε ηελ Αλψηαηε Δθπαίδεπζε, φζν
θαη κε ην Κξάηνο” [Ν. Παπαδάθεο], πνπ δελ ζεκαίλεη ζπγθξνπζηαθφ θιίκα, νχηε αζέκηηε
επηξξνή ησλ νκάδσλ “ελδηαθέξνληνο-πίεζε”‟αιιά ζπκβνιή ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ
θνηλσληθψλ, πνιηηηζηηθψλ θη αλαπηπμηαθψλ αλαγθψλ ηνπ ηφπνπ.
Δπεηδή ε αλνηθηή [θαη φρη θιεηζηή] ζεψξεζε ησλ πξαγκάησλ νδεγεί ζε αλαπιαηζίσζε [θαη φρη
ζε θαηάξγεζε] ησλ παλεπηζηεκηαθψλ πξνηαγκάησλ ζηνλ 21ν αηψλα, ζεσξνχκε φηη ην ππφ
κεηάιιαμε ζχγρξνλν ειιεληθφ Παλεπηζηήκην νθείιεη λα είλαη ηαπηφγρξνλα αμηαθφ θαη
επηρεηξεζηαθφ, λα ππεξεηεί κε δηαθάλεηα, ινγνδνζία θαη δηαλεκεηηθή παξαγσγηθφηεηα φιν ην
θάζκα ησλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ.
Απηνδηνίθεζε, ειεπζεξία, ζπκκεηνρή, πνιηηηζκφο, πνηφηεηα ζπνπδψλ θαη έξεπλαο,
αλαδσνγφλλεζε ηεο εζληθήο νηθνλνκίαο [κε έκθαζε ζηελ αλαπηπμε θαη ηελ έληαζε γλψζεσλ]
απνδεηθλχνπλ ηε ζεζκηθή ελειηθίσζε/σξίκαλζε ηεο Academia, ρσξίο λα επηθξαηεί ε ινγηθή
εξγνζηαζίνπ ή ηδησηηθήο επηρείξεζεο, νχηε λα θαιιηεξγείηαη ε ππεξεηδίθεπζε ή λα
επηβξαβεχεηαη ε εκηκάζεηα.

ΗΓΡΤΖ ΔΝΟ ΝΔΟΤ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΟΤ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ
Πέξαλ ησλ αβάζηκσλ επηρεηξεκάησλ πνπ αλαθέξνληαη ζηε κε-αλαγθαηφηεηα ίδξπζεο ηνπ
Παλεπηζηεκίνπ ηεξεάο Διιάδαο, αθνχ νχηε ην δηθαηνθξαηηθφ, ην αθαδεκατθφ, ην
δεκνζηνλνκηθφ, ην θνηλσληθήο δηθαηνζχλεο θξηηήξην είλαη πεηζηηθά, θξίλεηαη ζθφπηκε ε Ίδξπζε
γηα λα ππεξεηήζεη αλάγθεο φπσο ηελ αληηκεηψπηζε ηεο άληζεο θαηαλνκήο [ε κφλε απφ ηηο 13
Πεξηθέξεηεο πνπ δελ έρεη ΑΔΗ], ηε καδηθή έμνδν „εγθεθάισλ‟ θαη λέσλ θνηηεηψλ ζην εμσηεξηθφ,
ηελ θνηλσληθή πεξηζσξηνπνίεζε θαη ηε κεησκέλε επέλδπζε ζε πφξνπο θαη αλζξψπηλν θεθάιαην
ηεο Πεξηθέξεηαο [ηζφηεηα επθαηξηψλ]. Άιισζηε ε ππεξθφξησζε ΑΔΗ ζηηο κεγαινππφιεηο
[Αζήλα, Θεζζαινλίθε θιπ] πξνθαιεί έλαλ αθαδεκατθφ ζπγθεληξσηηζκφ, ν νπνίνο φπσο θαη
θάζε ζπγθεληξσηηζκφο, ζπληζηά αξλεηηθφ απφ θάζε πιεπξά θαηλφκελν, ελψ ηαπηφγρξνλα
πξνθαιεί εχινγε ππεξεζηαθή αλαζθάιεηα ζην δηνηθεηηθφ πξνζσπηθφ ην νπνίν ζηεξίδεη επί
ρξφληα ην ΣΔΗ ηεξεάο
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Σν θπξηφηεξν φκσο επηρείξεκα είλαη φηη ην ππφ ζχζηαζε απηφ λεφηαην ΑΔΗ ζα έρεη ηε
δπλαηφηεηα λα αλαπηχμεη λέα γλσζηηθά αληηθείκελα δηεπηζηεκνληθφηεηαο, πξνηεξαηφηεηαο θαη
αηρκήο [αθνινπζψληαο ηηο πιένλ ζχγρξνλεο εμειίμεηο ζην ρψξν ηεο επηζηήκεο θαη ηεο
ηερλνινγίαο], ζα ζπκβάιιεη ζηελ πεξηθεξεηαθή απνθέληξσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ππεξεζηψλ θαη
ζ‟αλνίμεη πεξαηηέξσ ηηο δπλαηφηεηεο ζπλεξγαζίαο κε επξσπατθνχο θαη δηεζλείο θνξείο
[εληζρχνληαο ηελ αθαδεκατθή δηπισκαηία ζε κία δχζθνιε γηα ηε ρψξα ζπγθπξία] [βι.
πξσηφηππε αλαθνξά ζην επξσπατθφ γίγλεζζαη Γ. Παλαγηάρε, κέινπο ηεο Ο. Σ]
Σ‟ άυια αγαζά ηεο πλεπκαηηθήο θαη επηζηεκνληθήο θαιιηέξγεηαο ζε ζπλδπαζκφ κε ηε
δεκηνπξγία ηζρπξψλ θηλήηξσλ λέαο παξαγσγηθήο δξάζεο ζα πξνζδψζνπλ ζην λενζχζηαην ΑΔΗ
κία επθαηξία κεηαζρεκαηηθήο εγεζίαο ζηε δηνίθεζε θαη δηαρείξηζε, ζην ζρεδηαζκφ θαη ζηε
ρσξηθή δηάξζξσζε/αλάπηπμε, δίρσο λα παξαβιέπνληαη νη πξνβιεκαηηζκνί ηφζν σο πξνο ηελ
πνιπζεκαηηθφηεηα, φζν θαη σο πξνο ηελ εμαθηίλσζε [εληφο/εθηφο ηνπ ηζηνχ ησλ πφιεσλ]. ε
θάζε πεξίπησζε νη ηεξάζηηεο δπλαηφηεηεο ελφο λένπ Παλεπηζηεκίνπ [νξζνινγηθή δηαρείξηζε
πφξσλ, λέεο αθαδεκατθέο ζπλεξγαζίεο, αλαπηπμηαθέο πξνγξακκαηηθέο ζπκπξάμεηο κε δεκφζηνπο
θνξείο ηεο Πεξηθέξεηαο θιπ] πξέπεη λα ζρεηίδνληαη κε ηελ ηππηθή πεξηθεξεηαθή πνιηηηθή ηεο
Πνιηηείαο θαη λα κελ δηαπιέθνληαη κε θνκκαηηθά, ζπληερληαθά ή ζπγθπξηαθά εμσ-αθαδεκατθά
θξηηήξηα. Σα γλσζηηθά αληηθείκελα ζα πξέπεη λα ππεξεηνχλ ηαπηφγρξνλα ηελ νπζία ηεο
Παηδείαο θαη ηηο αλαπηπμηαθέο αλάγθεο ηεο ρψξαο [π. ρ πςειά θαηαξηηζκέλν αλζξψπηλν
δπλακηθφ, εμειίμεηο ηερλνινγίαο, βηψζηκε αλάπηπμε] δίρσο λα παξαβιέπνληαη ηα ζπγθξηηηθά
πιενλεθηήκαηα ηεο Πεξηθέξεηαο [π. ρ ζπγθέληξσζε βηνκεραληθήο δξαζηεξηφηεηαο,
εθαξκνζκέλε έξεπλα ζε αγξνηηθή παξαγσγή] [βι. ηεθκεξησκέλε πξφηαζε Β. Μαζηρογηάλλε,
κέινπο ηεο Ο. Σ].
Δμαηξεηηθή ηχρε ζπληζηά ε χπαξμε, ιεηηνπξγία θη εκπεηξία ησλ ΣΔΗ θαη ησλ Καζεγεηψλ πνπ
ζ‟απνηειέζνπλ θαη ηε βάζε ηεο Πνιπηερληθήο /Σερλνινγηθήο ρνιήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ [είηε
εληαρζνχλ σο έρνπλ, είηε πιαηζηψζνπλ ηα λέα νκνεηδή Σκήκαηα π.ρ., Σερλεηήο Ννεκνζχλεο]
[βι. ζε βάζνο αλάιπζε Π. Λάκυα, κέινπο ηεο Ο. Σ]. Πηζηεχνπκε φηη ην κνληέιν απηφ είλαη απφ
θάζε πιεπξά πξνηηκφηεξν απφ ηελ ελδερφκελε “παλεπηζηεκηαθή ξεπζηνπνίεζε” ηεο ηεξεάο
Διιάδαο.

Ζ ΠΡΟΣΑΖ
Πξνηείλνπκε έλα κνληέιν Παλεπηζηεκίοσ-Γίθησο, δειαδή ελφο πλνιηθνχ Ηδξχκαηνο ηεο
Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο, πολσεδρικού, πολσηαζικού, πολσμορθικού, πολσγλωζζικού,
πολσερεσνηηικού θαη πολσδομικού. Πξνηείλνπκε λέα γλσζηηθά αληηθείκελα [νξηδφληηαο θη φρη
θάζεηεο γλψζεο], ζπνπδέο κε δηαξζξσηηθά πξνγξάκκαηα, δηαηκεκαηηθά κεηαπηπρηαθά, πξαθηηθή
άζθεζε ζηηο επηρεηξήζεηο ηεο Πεξηθέξεηαο, αξρηθή εγγξαθή ησλ θνηηεηψλ ζηε ρνιή θη φρη ζε
Σκήκα θ.ι.π.
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Σν ζρεδηαζζέλ ΑΔΗ ηεξεάο Διιάδαο [γηα ηελ εζσηεξηθή δνκή ηνπ νπνίνπ ζπλεθηηκήζεζαλ φιεο
νη ηζηνξηθέο αλαθνξέο θαη ηνπηθέο ηδηνκνξθίεο] είκαζηε βέβαηνη φηη ζα ζπκβάιιεη ζηελ
πεξηθεξεηαθή αλάπηπμε, ηελ αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο, ηνλ εθζπγρξνληζκφ ησλ
επηρεηξήζεσλ, ηελ απαζρνιεζηκφηεηα, ηελ θνηλσληθή θηλεηηθφηεηα, ηε δεκνγξαθηθή ηζνξξνπία
θαη δσηηθφηεηα, ηε κείσζε ηεο ειιεληθήο κεηαλάζηεπζεο θαη ηε δηαρείξηζε/έληαμε ησλ
πξνζθχγσλ, ηε ζπλεξγαζία ΑΔΗ/ΣΔΗ/Δξεπλεηηθψλ Κέληξσλ θαη Παξαγσγηθψλ Μνλάδσλ [ζηε
ινγηθή ηεο Technopolis, δειαδή ζπλδπαζκνχ high technology, industrial complex, residential
space] θιπ. ηε ινγηθή απηή ζα πξέπεη λα εληαρζνχλ θαη ηα δηεηή πξνγξάκκαηα επαγγεικαηηθήο
θαηεχζπλζεο αιιά θξίζεθε φηη είλαη πνιχ πξψηκν λα ζπδεηεζεί ζ‟απηφ ην ζηάδην.
Eίλαη απηνλφεην φηη ε θαηαηεζείζα αξρηθή πξφηαζε κπνξεί λα βειηησζεί θαη λα επεθηαζεί
[ειπίδνπκε ρσξίο λα ράζεη ηα βαζηθά ηεο θαηλνηφκα ραξαθηεξηζηηθά] εθφζνλ ην Τπνπξγείν
Παηδείαο ηελ απνδερζεί επί ηεο αξρήο, [επαλ] ηδρύζεη ηο Παλεπηζηήκηο ηερεάς Διιάδας [βι.
πεηζηηθή επηρεηξεκαηνινγία Π. Ιαθφβή, κέινπο ηεο Ο. Σ] θαη νξίζεη Γηνηθνχζα Δπηηξνπή γηα ηα
πεξαηηέξσ. Ζ Γηνηθνχζα ζα πξέπεη λ‟ αμηνπνηήζεη ηνπο επηθαλείο έιιελεο θαζεγεηέο
[εζσηεξηθνχ θη εμσηεξηθνχ], νη νπνίνη ζα ζπκβάιινπλ κε ηηο γλψζεηο θαη ηελ πείξα ηνπο ζηελ
θαιχηεξε δπλαηή ζηειέρσζε ησλ Σκεκάησλ.
Χο πξνο ην ζέκα ηεο τωροθέηηζης, δειαδή ζε πνηέο πφιεηο ζα έρνπλ έδξα ηα Σκήκαηα, ε Ο. Σ.
ζεσξεί φηη δελ απνηειεί αληηθείκελν ηεο εμνπζηνδφηεζήο ηεο, αιιά απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ
κεηά απφ εηζήγεζε ηεο Γηνηθνχζαο. Ζ Ο. Σ. κπνξεί πάλησο λα δηαβεβαηψζεη ηελ πνιηηηθή
εγεζία θαη ηηο ηνπηθέο θνηλσλίεο φηη ππάξρνπλ, ζε πνιχ θαιή θαηάζηαζε, νη βαζηθέο ππνδνκέο
γηα ηελ άκεζε ιεηηνπξγία Σκεκάησλ, αιιά θαη πνιχ ελδηαθέξνπζεο ππνδνκέο γηα ιεηηνπξγία euniversity, e-learning, summer schools, θαζψο θαη δνκέο γηα εηδηθά ζεκηλάξηα, ζε πνιιέο πφιεηο
ηεο ηεξεάο. Σν ζέκα απηφ ην είρε άιισζηε αμηνινγήζεη ζεηηθά απφ ην 2003 ε ζρεηηθή Μειέηε
ζθνπηκφηεηαο ηνπ Καζεγεηή Κφλζνια. Έηζη ε ηεξεά Διιάδα ζα έρεη φιεο ηηο πξν‟π‟πνζέζεηο
γηα λα θαηαζηεί ε Καρδηά ηνπ αθαδεκατθνχ ηζηνχ ηεο ρψξαο.
Ζ Οκάδα Σεθκεξίσζεο αηζζάλεηαη, ζε θάζε πεξίπησζε, ηδηαίηεξε ηηκή πνπ είρε ηελ επθαηξία λα
ζπκκεηάζρεη ζε απηή ηελ αθαδεκατθά θαη θνηλσληθά δίθαηε πξσηνβνπιία, λα κειεηήζεη θαη λα
θαηαζέζεη απηή ηελ πξφηαζε. Οη ζρεηηθέο δηαθνξνπνηήζεηο ησλ πξνηάζεσλ νξηζκέλσλ κειψλ
ηεο Ο. Σ, ζε ζρέζε κε ηελ ηειηθή πξφηαζε, απνδεηθλχεη ηνλ πινχην ησλ ηδεψλ θαη ηελ αλάγθε
πεξαηηέξσ αμηνπνίεζεο ησλ κειψλ ζηε Γηνηθνχζα Δπηηξνπή.
Μεηά απφ ηελ θαηάηαμε, επεμεξγαζία, κειέηε, ζπγθεξαζκφ, ζχλζεζε θαη έληαμε ησλ
πξνηάζεσλ ησλ θαζεγεηψλ θαη εηδηθψλ [Παράρηεκα] [βι. θαη ρξεζηκφηαην ζπγθεληξσηηθφ
πίλαθα Γ. Γεροιούθα-Κφζηοπαλαγηώηοσ, κέινπο ηεο Ο. Σ.] ζην αξρηθφ ζρέδην, ε ηειηθή
πξφηαζε, κε ζπλεθηίκεζε θαη αμηνπνίεζε φινπ ηνπ ππάξρνληνο πιηθνχ, δηακνξθψζεθε σο εμήο:
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ΓΔΛΦΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ
ΥΟΛΖ ΓΔΧΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΚΑΗ ΓΔΧΣΡΑΣΖΓΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ


Σκήκα Πνιηηηζκψλ ηεο Γηαζπνξάο θαη πνιηηηζκηθψλ Γεσκπιφθσλ
o Ηλζηηηνχην Θξεζθεηψλ θαη Γνγκάησλ
o Ηλζηηηνχην Παγθφζκηαο Γεσγξαθίαο θαη Γηεζλνχο Οηθνλνκίαο
[απνξξφθεζε πηπρηνχρσλ ζε δνκέο/ππεξεζίεο Τπνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ, δηεζλνχο
δηπισκαηίαο θιπ]



Σκήκα Ηζηνξίαο ησλ Πνιέκσλ θαη Δηξελεπηηθψλ ζπνπδψλ
o Ηλζηηηνχην Θεσξίαο ηεο Ζγεζίαο θαη ηεο ηξαηεγηθήο Γηπισκαηίαο
o Ηλζηηηνχην Γηαρείξηζεο Κξίζεσλ
[απνξξφθεζε πηπρηνχρσλ ζε δνκέο/ππεξεζίεο Τπνπξγείνπ Δζληθήο Άκπλαο, ΑΔΗ, θιπ]
[Λφγσ ηνπ εηδηθνχ αληηθεηκέλνπ ρξεηάδεηαη κηά ιεπηνκεξέζηεξε ηεθκεξίσζε.
Απφ ηνλ Πεινπνλλεζηαθφ πφιεκν(431-404 π. Υ) [Θνπθπδίδεο, Ξελνθψλ] κέρξη ηνπο
Παγθφζκηνπο πνιέκνπο θη απφ ηνλ Κιανχδεβηηο κέρξη ηνλ Κνλδχιε, ην ηζηνξηθνπνιηηηθφ
πιαίζην Θεσξίαο θαη Δξκελείαο ησλ Πνιέκσλ θαζψο θαη ε ηξαηεγηθή ζθέςε [Κ.
Κνιηφπνπινο] πάληνηε ελδηέθεξαλ. ηε ζεκεξηλή πιαλεηηθή επνρή ν Πφιεκνο σο πςειή
ζηξαηεγηθή, ν Κπβεξλνπφιεκνο, ε Γηνίθεζε θαη ην Ζζηθφ, ην ιεγφκελν Security
Dilemma αθνξνχλ ζε φιν ην δηεζλέο ζχζηεκα Αζθάιεηαο θαη ηε Νέα παγθφζκηα ηάμε
πξαγκάησλ. Ζ ζηξαηεγηθή αλάιπζε ησλ ηζηνξηθψλ αληηπαξαζέζεσλ κέζα ζην ζχγρξνλν
Γεσπνιηηηθφ πεξηβάιινλ, απαηηεί λέεο πξνζεγγίζεηο αθφκα θαη ζηε δηαδηθαζία ιήςεο
ησλ απνθάζεσλ ζ‟έλαλ αλ-ηζφξξνπν θφζκν [Κ. Σζνπθαιάο, Πφιεκνο θαη Δηξήλε] φπνπ
θάζε ζηηγκή ε εηξεληθή ζπλχπαξμε ησλ ιαψλ ηίζεηαη ζε θίλδπλν]



Κέληξν Παγθφζκηαο Πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο ηεο Δηξήλεο θαη ηεο Γεκνθξαηίαο
o Ηλζηηηνχην Γηεζλψλ Οξγαληζκψλ θαη Γηεζλψλ ζρέζεσλ
o Ηλζηηηνχην Κηλεκάησλ Δηξήλεο, πλεξγαζίαο θαη πλχπαξμεο ησλ Λαψλ

Μεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο: Λνγνηερλία Δηξήλεο θαη Πνιέκνπ, Γεσπιεξνθνξηθή
Summer schools: Ηζηνξία, Αξραηνινγία κεζνγεηαθψλ ιαψλ [δίγισζζα]
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ΥΟΛΖ ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ


Σκήκα Μεηαλαζηεπηηθψλ ζπνπδψλ θα κεηαλαζηεπηηθήο πνιηηηθήο
o Ηλζηηηνχην Πιεζπζκηαθψλ θαη Γεκνγξαθηθψλ εξεπλψλ
[απνξξφθεζε πηπρηνχρσλ ζε δνκέο/ππεξεζίεο Τπνπξγείνπ Μεηαλαζηεπηηθήο πνιηηηθήο,
Δζσηεξηθψλ, Γήκνπο θιπ]



Σκήκα Κνηλσληθήο νηθνλνκίαο, ςεθηαθήο νηθνλνκίαο θαη Κνηλσληθήο δηνίθεζεο
o Ηλζηηηνχην Διεγθηηθήο θαη Λνγηζηηθήο
[απνξξφθεζε πηπρηνχρσλ ζε πλεηαηξηζκνχο θαη ζε δνκέο/ππεξεζίεο Τπνπξγείσλ,
Δπηρεηξήζεσλ θιπ]

Μεηαπηπρηαθά: Δπηζηήκεο Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο
Summer schools: Γηαρείξηζε επξσπατθψλ πξνγξακκάησλ

ΥΟΛΖ ΒΗΧΗΜΖ ΚΑΗ ΑΔΗΦΟΡΟΤ ΑΝΑΠΣΤΞΖ


Σκήκα Γηαρείξηζεο αγξνηηθψλ πξντφλησλ θαη αγξνηηθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο
o Ηλζηηηνχην Πξάζηλεο Καηλνηνκίαο



Σκήκα Γηνίθεζεο Σνπξηζηηθψλ κνλάδσλ
o Ηλζηηηνχην Σνπξηζηηθήο πνιηηηθήο θαη Δθπαίδεπζεο



Σκήκα Αζηηθήο θαη Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο [λα επαλέιζεη απφ ην Πάληεην]

[απνξξφθεζε πηπρηνχρσλ ζε φινπο ηνπο ηνκείο παξαγσγήο]



Κέληξν Δξεπλψλ θαη Σερλνινγίαο [Σερλνινγηθφ πάξθν]
o Ηλζηηηνχην δηαρείξηζεο θπζηθψλ πφξσλ θαη κεηαιιεπκάησλ
o Ηλζηηηνχην ζαιάζζηαο ηερλνινγίαο θαη ξχπαλζεο πεξηβάιινληνο

Μεηαπηπρηαθά:Γηνίθεζε επηρεηξήζεσλ, δηνίθεζε ζπζηεκάησλ εθνδηαζκνχ
Summer schools: Ηακαηηθφο ηνπξηζκφο, Δλαιιαθηηθφο ηνπξηζκφο, Αγξνδηαηξνθή, Αμηνπνίεζε
Γιπθψλ λεξψλ
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ΥΟΛΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ ΚΑΗ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑ


Σκήκα Βην-ηερλνινγίαο
o Ηλζηηηνχην Γνληδίσλ θαη γνληδηαθψλ πξντφλησλ
o Ηλζηηηνχην Αλζξσπνινγηθήο Γηεξεχλεζεο



Σκήκα Δπηζηήκεο ησλ Τπνινγηζηψλ
o Ηλζηηηνχην Σερλεηήο Ννεκνζχλεο θαη Ρνκπνηηθψλ εθαξκνγψλ
o Ηλζηηηνχην Δηθνληθήο πξαγκαηηθφηεηαο

[απνξξφθεζε πηπρηνχρσλ ζε ΜΜΔ, Δπηρεηξήζεηο βηνκεραλίαο βηνηερλνινγίαο, Γεκφζηεο
ππεξεζίεο, Δξεπλεηηθά θέληξα, θ.ι.π.]
Μεηαπηπρηαθά: Μεραληθνί δηεξγαζίαο θαη Δθαξκνζκέλσλ επηζηεκψλ, Μεραληθνί Δπηζηήκεο
ησλ Τπνινγηζηψλ
Summer schools: Δηδηθά ζέκαηα Πιεξνθνξηθήο, Απηνκαηηζκνχ

ΥΟΛΖ ΠΟΤΓΧΝ ΑΦΑΛΔΗΑ


Σκήκα Πξφιεςεο θαη αληηκεηψπηζεο θπζηθψλ θαη ηερλνινγηθψλ θαηαζηξνθψλ θαη θηλδχλσλ



Σκήκα Αληεγθιεκαηηθήο Πνιηηηθήο θαη Αζηπλνκηθψλ ζπνπδψλ

[απνξξφθεζε πηπρηνχρσλ ζε δνκέο/ππεξεζίεο Τπνπξγείσλ Πξνζηαζίαο ηνπ πνιίηε,
Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο, Φεθηαθήο ηερλνινγίαο]
Μεηαπηπρηαθά: Γηαρείξηζε ζπζηεκάησλ αζθάιεηαο, Κπβεξλναζθάιεηα
Summer schools: Γηεζλήο θαη Δπξσπατθή ζπλεξγαζία Αζθαιψλ πφιεσλ

ΥΟΛΖ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΕΧΖ


Σκήκα Ννζειεπηηθήο [ήδε ιεηηνπξγεί ζην ΣΔΗ]



Σκήκα Φπζηθνζεξαπείαο [ήδε ιεηηνπξγεί ζην ΣΔΗ]
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Κέληξν Απνθαηάζηαζεο [εηδηθά πξνγξάκκαηα Πξνπνλεηηθήο, Λνγνζεξαπείαο,
Κηλεζηνζεξαπείαο θιπ]

[απνξξφθεζε ζηνπο νηθείνπο θιάδνπο φπσο ζήκεξα]
Μεηαπηπρηαθά: Πνηφηεηα δσήο εηδηθψλ θαηεγνξηψλ
Summer schools: Θεξαπεπηηθφο θαη Ηακαηηθφο Σνπξηζκφο

ΥΟΛΖ ΦΖΦΗΑΚΖ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ


Σκήκα ζπνπδψλ επηζηεκψλ Γηαδηθηχνπ



Σκήκα Οπηηθναθνπζηηθψλ Μέζσλ θαη παξαγσγήο

[απνξξφθεζε πηπρηνχρσλ ζε δνκέο/ππεξεζίεο ΜΜΔ]
Μεηαπηπρηαθά: Δθαξκνζκέλεο επηθνηλσλίεο, Γηαρείξηζε θνηλσληθψλ δηθηχσλ
Summer schools: Σέρλεο, Πνιηηηζκφο, Δπηζηήκεο-Αμηνπνίεζε ηερλνινγίαο γηα Δθπαίδεπζε

ΚΔΝΣΡΟ ΓΔΛΦΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ
[ή ΓΗΔΘΝΔ ΔΤΡΧΠΑΨΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΓΔΛΦΗΚΖ ΗΓΔΑ]






Ηλζηηηνχην Ηζηνξίαο ησλ Δπηζηεκψλ
Ηλζηηηνχην Σερλψλ θαη Γξακκάησλ ηεο Κιαζζηθήο επνρήο [αξραία ειιεληθή κνπζηθή
θιπ] θαη Αξραηνγλσζηηθέο επηζηήκεο
Ηλζηηηνχην Παγθφζκηαο Μπζνινγίαο
Ηλζηηηνχην Ηζηνξηνγξαθίαο, Παιαηνγξαθίαο θαη Κσδηθνινγίαο
Ηλζηηηνχην ζπνπδψλ Μλήκεο θαη Μλεκείσλ

ΔΠΗΛΟΓΟ
Ο λένο homo universalis δελ θηλείηαη κφλν ζην πεδίν ηεο ειεπζεξίαο ηνπ ιφγνπ, ηεο θξηηηθήο
ζθέςεο, ησλ εζηθψλ αμηψλ αιιά θαη ζην πεδίν ησλ θνηλσληθψλ ζπλαηλέζεσλ γηα ηε ζηήξημε ησλ
δεκνθξαηηθψλ ζεζκψλ. Σν Παλεπηζηήκην ζπληζηά έλα δίαπιν αλάκεζα ζηελ θνηλσλία θαη ζηελ
ηερλν-επηζηήκε, αλάκεζα ζην Χξαίν, ην Αιεζέο θαη ην Γίθαην, έλαλ ηκάληα κεηαβίβαζεο ηδεψλ
θαη απφςεσλ, αλαηξνθνδφηεζεο ηεο παξάδνζεο θαη δηακφξθσζεο λέσλ ζπλεηδήζεσλ.
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Μέζα ζηελ παγθφζκηα αθαδεκατθή θνζκνγνλία ην ειιεληθφ Παλεπηζηήκην ςάρλεη λέα
ηαπηφηεηα, λέν ξφιν, λέν χθνο, λέα αηζζεηηθή. Δίκαζηε πεπεηζκέλνη πσο ζε απηή ηελ
θαηεχζπλζε ην ππφ ζχζηαζε Γειθηθό Παλεπηζηήκην ηεξεάο Διιάδαο έρεη πνιιά λα πξνζθέξεη,
θαζψο φινη επειπηζηνχκε λα κελ είλαη έλα αθφκε Παλεπηζηήκην αιιά έλα Άιιο Παλεπηζηήκηο.
Αζήλα 17 - 4 -2018
Ο σληοληζηής ηες Ο. Σ

Γηάλλεο Παλνχζεο
Οκφηηκνο Καζεγεηήο Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ

Σα κέιε ηες Οκάδας Σεθκερίφζες
Γ. Γεξνινχθα-Κσζηνπαλαγηψηνπ
Π. Ηαθσβήο
Γ. Καηζνχιεο
Π. Λάκςαο
Β. Μαζηξνγηάλλεο
Γ. Παλαγηάξεο
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