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Πλαίσιο Θέσεων 
ΠΑΣΠ Οικονομικού 

 
 

Είναι γεγονός, πως κατά την διάρκεια των τελευταίων ετών, εν μέσω πανδημίας και γενικότερης 
αβεβαιότητας, η ελληνική κοινωνία έχει γίνει μάρτυρας πρωτοφανών κοινωνικοπολιτικών προβλημάτων. 
Καθημερινά, αντιμετωπίζουμε μια έκρυθμη κατάσταση, απόρροια της ανευθυνότητας και προχειρότητας 
του Υπουργείου Παιδείας να σχεδιάσει και να υλοποιήσει μεθοδικά και ολοκληρωμένα έργο, που θα 
προκύπτει από την ίδια τη κοινωνία και θα έχει την ευρεία αποδοχή. Όμως, με αλλαγές συνολικά στη 
Παιδεία που διευρύνουν τις ανισότητες, με αλλαγή του τρόπου διοίκησης των ΑΕΙ που παραπέμπει σε 
λογικές «διοικώ όπως θέλω» χωρίς ουσιαστικό έλεγχο από κρατική επιτροπή και τέλος με τη προκλητική 
Πανεπιστημιακή Αστυνομία, δημιουργούνται προβλήματα και παθογένειες που μαστίζουν  τη Τριτοβάθμια 
Εκπαίδευση. 
Η ΠΑΣΠ Οικονομικού, ενεργό μέλος της ακαδημαϊκής κοινότητας, με τη συνεχή δραστηριοποίησή της,  δεν 
είναι δυνατόν να μείνει αμέτοχη στα προαναφερθέντα ζητήματα. Κύριο μέλημά της, είναι να ασκεί πίεση 
στους ιθύνοντες φορείς,  έτσι ώστε να φέρει εις πέρας τις ρηξικέλευθες προτάσεις και διεκδικήσεις της. 
Ιδέες οι οποίες είναι άρρηκτα συνυφασμένες με την συλλογικότητα και το κοινό συμφέρον, καθώς 
βασίζονται στη λογική και τον ρεαλισμό, υλοποιώντας σταδιακά το όραμα της, για ένα πτυχίο με αξία. Ένα 
πτυχίο δυναμικό και ανταγωνιστικό το οποίο θα ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της σύγχρονης αγοράς 
εργασίας και θα αναδεικνύει τις μοναδικές ικανότητες και δεξιότητες του σπουδαστή.  
Παρ’ όλα αυτά δεν υπάρχουν περιθώρια καθησυχασμού, καθώς η νέα γενιά έρχεται ολοένα και 
περισσότερο αντιμέτωπη με την πρωτοφανή υποβάθμιση της παρεχόμενης δημόσιας και δωρεάν παιδείας, 
δημιουργώντας, έτσι, σοβαρές αμφιβολίες για το τι μέλει γενέσθαι. Αναπόφευκτα, λοιπόν, μία γενιά με 
δυνατότητες, ευκαιρίες, ελπίδα και όραμα, χάνει τον προσανατολισμό της, με κύριο αντίκτυπο την 
διάβρωση του δημοκρατικού βίου και την απαξίωση της ενασχόλησης με τα κοινά.  

 
 

   

 
Στο πλαίσιο της προσαρμογής στα νέα οικονομικά δεδομένα, με την ακρίβεια και τα υψηλά επίπεδα 
πληθωρισμού, αλλά και η συνεχής και η βίαιη επίθεση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, έχει υποβαθμίσει το 
επίπεδο σπουδών μας και έχει δημιουργήσει κλίμα αποστροφής και αναξιοπιστίας προς τα ελληνικά 
Πανεπιστήμια. Είναι χρέος μας να ασκήσουμε τις απαραίτητες πιέσεις για να τεθεί σε εφαρμογή ένα 
στρατηγικό και αναπτυξιακό σχέδιο, προτείνοντας εφικτές λύσεις σε μια σωρεία προβλημάτων, 
διατηρώντας αναλλοίωτο το Δημόσιο και Δωρεάν χαρακτήρα της Παιδείας.  
Τα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα της χώρας, διαχρονικά είναι αντιμέτωπα με την υποχρηματοδότηση από τη 
κεντρική Κυβέρνση σε σημείο που δεν μπορούν να καληψούν τις ανάγκες τους σε διδιακτικό προσωπικό 
και πρώτες ύλες. Όπως αντιλαμβανόμαστε είναι απαραίτητο πλεον να βρίσκεται στη διάθεση των 
πανεπιστημιακών ταμείων επαρκή χρηματοδότηση, καθώς επίσης να διαχειρίζονται αποκλειστικά και μόνο 
οι διοικητικές αρχές του εκάστοτε Τμήματος τα χρηματα που αναλογούν σε αυτό, χωρίς να παρακωλείεται 
από γραφειοκρατικούς λόγους η διαχείρηση των χρημάτων, πάντα όμως με διαφάνεια. 
Άλλωστε υπάρχει δρομος να διανύσει η Ελλάδα καθώς κατέχει ένα απο τα μικρότερα ποσοστά δαπανών 
για τη παιδεία και αντίστοιχα για τη τριτοβάθμια εκπαίδευση, ενώ βρίσκεται στην 18η θέση από τις 27 
Ευρωπαϊκές χώρες και διαθέτει 4% του ΑΕΠ. 
 
Ταυτόχρονα, υψίστης σημασίας προβλήματα, που δημιουργεί η συγκεκριμένη κατάσταση, είναι η έλλειψη 
υποδομών στον τομέα της φοιτητικής μέριμνας (σίτιση και στέγαση φοιτητών). Σε τέτοια κρίση που βιώνει 



ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 

ΕΞΙΣΩΣΗ ΠΤΥΧΙΩΝ 

 

η κοινωνία, για μπορέσουν οι οικογένειες να σπουδάσουν τα παιδιά τους χρειάζεται απαραίτητα το κράτος 
να στηρίξει πραγματικά τους φοιτητές και τις οικογένειες τους. Η αύξηση των διαθέσιμων εστιών παντού 
στην Ελλάδα για φοιτητές εκτός του τόπου κατοικίας τους είναι μονόδρομος. Την ίδια στιγμή χρειάζεται 
και αύξηση των ορίων για τα εισοδηματικά κριτήρια των οικογενειών ώστε ακόμα περισσότεροι φοιτητές 
να εχουν το δικαίωμα δωρεάν σίτισης, αλλά και ακόμα μεγαλύτερη ενίσχυση του Στεγαστικού 
Φοιτητικού Επιδόματος άμεσα! 
Πάνω σε αυτή την κατεύθυνση, τα εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Χώρας, καθώς και το ΕΚΠΑ, οφείλουν να 
αναζητήσουν νέες πηγές χρηματοδότησης, είτε μέσω έρευνας, είτε μέσω της άμεσης σύνδεσής τους με την 
αγορά εργασίας, χωρίς όμως την παρέμβαση ιδιωτικών εταιρειών σε κανένα πρόγραμμα σπουδών, αλλά 
και να πιέσουν το Υπουργείο και τη Πολιτεία για έργα όπως νέες εστίες και νέες υποδομές Πανεπιστημίων 
να ενταχθούν σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα στίριξης όπως το ΕΣΠΑ και το Ταμείο Ανάκαμψης.  
 

 

ΑΣΥΛΟ – ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ 

 

Ως ΠΑΣΠ Οικονομικού διαχρονικά είμαστε υπέρμαχοι σε ένα άσυλο  που θα λειτουργεί ως βήμα ελεύθερης 
διακίνησης ιδεών, ανταλλαγής απόψεων και υγιούς πολιτικοποίησης και προβληματισμού. Ένα άσυλο μέσα 
στο οποίο θα ευδοκιμεί η έρευνα και η ανάπτυξη σε ένα συνεχή μεταβαλλόμενο κόσμο.  
Τασσόμαστε αντίθετοι σε ένα άσυλο ανομίας , σε ένα άσυλο (χωροταξικά) που θα το εκμεταλλεύονται για 
να εξυπηρετούνται εξωακαδημαικά συμφέροντα και συναλλαγές. Άσυλο σημαίνει δημοκρατία και στην 
δημοκρατία δεν υπάρχουν αδιέξοδα. 
Είμαστε ξεκάθαρα κατά των ΟΠΠΙ με δικαιοδοσία στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και πιστεύουμε 
οτι ένας προυπολογισμός όπως 30 εκατ. Ευρώ αν δινόταν στην ουσιαστική αναβάθμιση των 
πανεπιστημίων θα έλυνε περισσότερο το πρόβλημα της ασφάλειας, καθώς οι ΟΠΠΙ πρακτικά θα είναι 
παρατηρητές της καθημερινής λειτουργίας των σχολών μας, με αποτέλεσμα να προκαλούν περισσότερο 
παρά θα προστατεύουν. 
 
 

 

 

Αντικρίζουμε, δυστυχώς, τα φοιτητικά μας κεκτημένα να γίνονται ζητούμενα και οφείλουμε όλοι μας να 
σταθούμε ενάντια σε οποιονδήποτε προσπαθεί να τα κατακερματίσει. 

 Προασπιζόμενοι το δικαίωμα κάθε φοιτητή να ολοκληρώνει τις σπουδές του, χωρίς κανέναν χρονικό 
περιορισμό, αλλά και σεβόμενοι την όποια δυσκολία αντιμετωπίζει ο καθένας από εμάς, θεωρούμε 
απαράδεκτο να μην λαμβάνονται υπόψη τα κριτήρια και οι λόγοι για τους οποίους ο εκάστοτε φοιτητής 
έχει επιλέξει να καθυστερήσει τις σπουδές του. 

 

 

 

 

Στη συνολική επίθεση που δέχεται ο Δημόσιος και Δωρεάν χαρακτήρας των ελληνικών πανεπιστημίων, 

έρχεται να προστεθεί και η εξίσωση των πτυχίων των ιδιωτικών κολλεγίων με τα αντίστοιχα των δημοσίων 

ιδρυμάτων. Ως ΠΑΣΠ, είμαστε απέναντι, διότι υποβαθμίζει ακόμα περισσότερο την ποιότητα των 

παρεχόμενων προγραμμάτων σπουδών. Σε συνέχεια αυτής, είναι δεδομένο ότι θα βρεθούμε 

αντιμέτωποι σ’ ένα αθέμιτο ανταγωνισμό ως προς τα επαγγελματικά δικαιώματα που θα είναι σε ίση 

κλίμακα με τα ιδιωτικά.  

Στη σκιά της οικονομικής κρίσης και της ακρίβειας δεν είναι δυνατό να χρησιμοποιείται η εκπαίδεση ως 

αντικείμενο εμπορικής χρήσης, ταυτίζοντας τον σπουδαστή με την ιδιότητα του καταναλωτή! 

Οφείλουμε να αναφέρουμε ότι ακόμα και στις ΗΠΑ που υπήρχε ένα τέτοιο σύστημα παιδείας δεν 

ανταπεξήλθε επάξια, και πλέον στρέφονται σε συστήματα Δυτικών Χωρών.  



ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 
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Ο Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών αποτελεί, πλέον, ένα πολύ σημαντικό εφόδιο για την μετέπειτα 
επαγγελματική σταδιοδρομία των αποφοίτων, καθώς και μία παραπάνω εξειδίκευση πάνω στο αντικείμενο 
που επιθυμούν να επιμορφωθούν και να απασχοληθούν.. 
Εν έτη 2022, παρατηρούμε ότι υπάρχει χώρος για ακόμα μεγαλύτερες αλλαγές και πρόοδο πάνω στον 
εκσυγχρονισμό και στην ουσιαστική αναβάθμιση των ΠΜΣ στην Ελλάδα. Παρόλη τη διεθνούς αναγνώρισης 
και φήμης των ελληνικών μεταπτυχιακών προγραμμάτων, το κόστος πραγματοποίησης τους παραμένει σε 
αρκετές των περιπτώσεων δυσβάστακτο για φοιτητές που προέρχονται από τη μέση ελληνική οικογένεια, 
με αποτέλεσμα να μην μπορούν να τα επιλέξουν. 
Πάνω σε αυτή την κατεύθυνση και προς επίλυση των παραπάνω ζητημάτων, ως ΠΑΣΠ Οικονομικού, 
προτείνουμε: 

 Τη μείωση των διδάκτρων στα μεταπτυχιακά προγράμματα του ΕΚΠΑ για τους φοιτητές του 
Τμήματος Οικονομικών Επιστημών βάσει τόσο βαθμολογικών όσο και οικονομικών κριτηρίων. 

 Την αύξηση των θέσεων που παρέχονται με υποτροφία στα επί πληρωμή μεταπτυχιακά 
προγράμματα και κατάργηση του ορίου «7,5» οριζόντια για όλους τους κλάδους, όπως πέρασε 
στο τελευταίο νομοσχέδιο. 

 Να μην περασεί η κατάργηση των Δωρεάν ΠΜΣ οπώς ισχύει μέχρι σήμερα αλλά να 
δημιουργηθούν και νέα προγράμματα. 

 Την πλήρη διαφάνεια στη διαχείριση των κονδυλίων και τη γνωστοποίηση τους από το Τμήμα, μη 
μένοντας σε ένα κλειστό κύκλο καθηγητών. 

 Την αύξηση των προσφερόμενων μεταπτυχιακών προγραμμάτων από το Τμήμα που θα ακολουθούν 
τους νέους κλάδους και τα δεδομένα της σύγχρονης εποχής αναδεικνύοντας πρωτοπόρους και άρτια 
καταρτισμένους οικονομολόγους. 

 
 

 

 

Η εξεταστική είναι μία ιδιαίτερα σημαντική χρονική περίοδος για όλους τους φοιτητές. Τα τελευταία 
ακαδημαϊκά εξάμηνα, δυστυχώς, υπάρχουν αρκετές δυσλειτουργίες. Με στόχο την καλύτερη οργάνωση της 
εξεταστικής περιόδου των φοιτητών, αλλά και για την αντιμετώπιση του φαινομένου της διοικητικής 
αυθαιρεσίας, η ΠΑΣΠ Οικονομικού προτείνει συγκεκριμένες και σοβαρές προτάσεις: 

 Άμεση έναρξη και διάρκεια 2 εβδομάδων των δηλώσεων μαθημάτων προκειμένου να αναρτηθεί έγκαιρα 

το πρόγραμμα της εξεταστικής.  

 Επιστροφή στο μέχρι πρότεινος σύστημα δηλώσεων μαθημάτων 1ο – 4ο έτος μέχρι 8 μαθήματα και 5ο 

έτος και άνω έως 10 μαθήματα. 

 Σταθερός Οδηγός Σπουδών χωρίς συνεχείς αλλαγές κάθε εξάμηνο.  

 Υποχρεωτική προβαθμολόγηση σε όλα τα μαθήματα και δικαίωμα ένστασης βαθμού πριν περάσει 

στο my-studies, όπως και έγκαιρη ανάρτηση των βαθμολογιών εντός 2 εβδομάδων μετα την εξέταση. 

 Πτυχιακή εξεταστική για τους φοιτητές από 4ο έτος και πάνω. Αυτό θα διευκολύνει και την κατάσταση 

που οδηγεί σε διαγραφές φοιτητών. 

Προτείνουμε νέα μαθήματα τόσο κατεύθηνσης όσο και συνολικά στον οδηγό σπουδών, που θα 

εμπεριέχουν γνώση και θα δίνουν εφόδια για τη σύγχρονη αγορά εργασίας αλλά και την Οικονομική 

Επιστήμη. Τέλος με χαρά αντιμετωπίζουμε ένα πάγιο και διαχρονικό αίτημα μας που έγινε πράξη αυτό 

του Συμβούλου Καθηγητή! 

 



 

Προτείνουμε: 
 

1. Έναρξη των δηλώσεων μαθημάτων προτού ολοκληρωθεί η περίοδος δηλώσεων συγγραμμάτων, ώστε ο 
φοιτητής να μπορέσει να επιλέξει τα μαθήματα για τα οποία ενδιαφέρεται, αφού πρώτα έχει αποφασίσει 
συνειδητοποιημένα για αυτά και ταυτόχρονα, να επιλέγει τα κατάλληλα συγγράμματα που θα χρειαστεί. 

2. Άμεση ανάρτηση του προγράμματος της εξεταστικής και κατάλληλη μέριμνα επ’ αυτού, έτσι ώστε οι ημέρες 
εξέτασης σε μαθήματα κορμού και κατεύθυνσης να μην συμπίπτουν. Επίσης, μαθήματα ίδιου έτους να έχουν 
ένα εύλογο χρονικό περιθώριο ανάμεσα στην εξέτασή τους, για καλύτερη οργάνωση της προετοιμασίας με 
στόχο την αποτελεσματικότητά μας. 

3. Η εξεταστική περίοδος να διαρκεί, τουλάχιστον, τέσσερις εβδομάδες. Εφόσον το ακαδημαϊκό εξάμηνο έχει 
κυλήσει ομαλά και καθίσταται εφικτό, να δίνεται μία εβδομάδα προετοιμασίας πριν απ’ αυτήν, χωρίς την 
διεξαγωγή μαθημάτων. 

4. Εξέταση όλων των υποχρεωτικών μαθημάτων κορμού, ανεξάρτητα από το εξάμηνο διδασκαλίας τους και 
θέσπιση μόνιμης πτυχιακής εξεταστικής για ενα ακαδημαϊκό εξάμηνο  

5. Επαναφορά στο μέχρι πρότεινος σύστημα δηλώσεων μαθημάτων 1ο – 4ο έτος μέχρι 8 μαθήματα και 5ο έτος 
και άνω έως 10 μαθήματα 

6. Κατάθεση τροπολογίας από το Υπουργείο Παιδείας για αλλαγή του νομοσχεδίου σχετικά με τα ΠΜΣ ώστε να 
συνεχίσουν τα δωρεάν μεταπτυχιακά και κατάργηση του ορίου «7,5» για την απαλλαγή διδάκτρων. 

7. Να δίνονται περισσότερες θέσεις για υποτροφίες οι οποίες θα ανακοινώνονται από το Τμήμα και να υπάρχει 
πλήρης διαφάνεια στη διαδικασία επιλογής. 

8. Μειωμένα δίδακτρα για τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών για 
τους απόφοιτους του. 

9. Αύξηση των εισοδηματικών ορίων για παροχή καρτών Δωρεάν Σίτισης   
10. Αύξηση των διαθέσιμων εστιών για μαζικότερη στέγαση φοιτητών και αύξηση των εισοδηματικών ορίων. 
 

Επιπλέον: 
 

1. Την ανακοίνωση προβαθμολόγησης σε ΟΛΑ τα μαθήματα, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα βελτίωσης του 
βαθμού του φοιτητή, προτού περαστεί αυτός στην ηλεκτρονική πλατφόρμα (my-studies). 

2. Αύξηση του αριθμού των μαθημάτων που έχουμε δυνατότητα να επαναδηλώσουμε, από 6 σε 10 χωρίς να 
υπάρχει όριο αριθμού ανά έτος. 

3. Επανεξέταση γραπτού από άλλο καθηγητή του ίδιου γνωστικού αντικειμένου, σε περίπτωση επανειλημμένης 
αποτυχίας στο ίδιο μάθημα, χωρίς ο εξεταστής αυτός να γνωρίζει το βαθμό του πρώτου.  

4. Σταθερό οδηγό σπουδών και νέα μαθήματα. 
5. Ένταξη στο ΕΣΠΑ και το Ταμείο Ανακάμψης για ανέγερση εστιών και νέων πανεπιστημιακών χώρων.  
 

Άμεσες δράσεις του πλαισίου της ΠΑΣΠ Οικονομικού 
 

1. Κατάθεση του πλαισίου και κοινοποίηση των θέσεων: 

 στον Πρόεδρο του Τμήματος 

 στον Πρύτανη 

 στο Υπουργείο Παιδείας 
2. Συμμετοχή του ΣΦΟ στην Πορεία του Πολυτεχνείου την Πέμπτη 17/11/2022 

 
      ΠΑΣΠ Οικονομικού 

                 Δύναμη αλλαγής - Δύναμη Ευθήνης 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


