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«Είμαστε έτοιμοι να τροποποιήσουμε  
και πάλι τα μέτρα, εφόσον χρειαστεί»

Τ
η διαβεβαίωση ότι το υπουργείο Παιδείας, 
εφόσον χρειαστεί, είναι έτοιμο να τροποποι-
ήσει τα μέτρα τα οποία έχουν ληφθεί για να 
προσαρμοστεί η εκπαιδευτική διαδικασία 
στις νέες συνθήκες που επέβαλε η πανδη-
μία Covid-19 εκφράζει η υπουργός Παιδείας, 

Νίκη Κεραμέως, στη συνέντευξή της στη «Free Sunday».
Η κ. Κεραμέως εκφράζει την ικανοποίησή της για το ότι 
η νέα σχολική «χρονιά ξεκίνησε με τις καλύτερες δυνα-
τές συνθήκες και χωρίς τις ακρότητες που ίσως κάποιοι 
προσδοκούσαν», ενώ απονέμει τα εύσημα στην εκπαι-
δευτική κοινότητα για το ότι στη συντριπτική πλειονότητά 
της «στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων» και διαβεβαι-
ώνει ότι οι πόρτες της είναι «πάντα ανοιχτές» για τις συνδι-
καλιστικές οργανώσεις των εκπαιδευτικών.
Η υπουργός Παιδείας εντάσσει τον έλεγχο εισόδου στους 
πανεπιστημιακούς χώρους στο πλαίσιο της αναβάθμισης 
του ακαδημαϊκού περιβάλλοντος, το οποίο εξετάζει από 
κοινού με τα ιδρύματα, και υποστηρίζει ότι με τον εκσυγ-
χρονισμό της λειτουργίας των ιδιωτικών σχολείων οικο-
δομείται μια νέα σχέση εμπιστοσύνης.
Σχολιάζοντας την κριτική που δέχεται, επισημαίνει ότι στην 
πολιτική που εφαρμόζεται στο υπουργείο Παιδείας κατα-
λογίζεται ταυτόχρονα «συντηρητισμός» και «προοδευτι-
σμός» και εκφράζει την άποψη ότι η ο πολιτικός κρίνεται 
από τη στάση και το έργο του, με τελικό παραλήπτη τον 
πολίτη, για το καλό της κοινωνίας και της χώρας.

Κατά την περσινή σχολική χρονιά η πανδημία ήρθε 
αιφνιδιαστικά και έπρεπε να βρεθούν άμεσα λύσεις. 
Ποιες από αυτές αποδείχθηκαν χρήσιμες σε βάθος 
χρόνου και ποιες από αυτές δεν θα εφαρμόσετε ξανά;
Οι λύσεις που επελέγησαν κατά περίπτωση ήταν προ-
σαρμοσμένες στην πρώτη φάση της πανδημίας. Η εξέ-
λιξη της πανδημίας είναι μια δυναμική διαδικασία και 
προσαρμοζόμαστε διαρκώς στα νέα δεδομένα, πάντοτε 
σύμφωνα με τις οδηγίες της Εθνικής Επιτροπής Προστα-

σίας της Δημόσιας Υγείας έναντι του κορονοϊού Covid-19. 
Τον Μάρτιο κληθήκαμε για πρώτη φορά να εφαρμόσουμε 
την τηλεκπαίδευση μέσα σε λίγα μόλις εικοσιτετράωρα, 
προκειμένου να διατηρηθεί ζωντανή η επαφή των μα-
θητών και φοιτητών μας με την εκπαιδευτική διαδικασία. 
Παρά τις δυσκολίες που συναντήσαμε, η τηλεκπαίδευση 
εξασφάλισε τη συνέχιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας 
–συνέβαλε σε αυτό καίρια η μεγάλη προσπάθεια που κα-
τέβαλαν οι εκπαιδευτικοί μας– και ήταν επικεντρωμένη 
κυρίως σε επαναλήψεις διδαχθείσης ύλης. Η εμπειρία 
που αποκομίσαμε είναι σημαντική και αξιοποιείται στη 
νέα φάση που διανύουμε τώρα. Πλέον υπάρχει ειδική 
πρόβλεψη για όσους μαθητές ή εκπαιδευτικούς ανήκουν 
σε ομάδες αυξημένου κινδύνου ή απουσιάζουν για λό-
γους που σχετίζονται με την πανδημία, η τηλεκπαίδευση 
είναι υποχρεωτική και προβλέπει την κάλυψη νέας διδα-
κτέας ύλης. Εξελιχθήκαμε μαζί με τις συνθήκες και είμα-
στε έτοιμοι να τροποποιήσουμε και πάλι τα μέτρα, εφόσον 
χρειαστεί.

Στην αρχή η αντιπολίτευση σας κάλεσε να μην ανοίξετε 
τα σχολεία τον Μάιο. Στη συνέχεια ανέδειξε ιδεολογικές 
ενστάσεις για τις κάμερες. Μετά δημιούργησε αναστά-
τωση για τις μάσκες. Σε όλα προανήγγειλαν πολιτικό 
αποτέλεσμα, αλλά κανένα δεν είχε. Ήταν λάθος εκτιμή-

σεις ή απλώς απέτυχαν;
Τον περασμένο Μάιο η αξιωματική αντιπολίτευση είχε τα-
χθεί κατά του ανοίγματος των σχολείων, σημειώνοντας ότι 
ήταν «ένα αχρείαστο ρίσκο». Υπενθυμίζω ότι η απόφαση 
για την επαναλειτουργία των σχολείων με αυξημένα μέ-
τρα προστασίας είχε ληφθεί –όπως και τώρα– βάσει των 
οδηγιών και των εισηγήσεων της επιτροπής των ειδικών, 
λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη τη σημασία που έχει για 
την πνευματική, κοινωνική και ψυχοσυναισθηματική εξέ-
λιξη των παιδιών η επιστροφή στο φυσικό τους περιβάλ-
λον, το σχολείο. Και όλα κύλησαν ομαλά. Στην έναρξη της 
νέας σχολικής χρονιάς οι ίδιες φωνές προεξοφλούσαν ότι 
θα σημειωθούν προβλήματα. Και πάλι η χρονιά ξεκίνησε 
με τις καλύτερες δυνατές συνθήκες και χωρίς τις ακρό-
τητες που ίσως κάποιοι προσδοκούσαν. Εκπαιδευτικοί, 
γονείς και μαθητές έδειξαν υπευθυνότητα και τήρησαν 
υποδειγματικά τα μέτρα που υιοθετήθηκαν στη βάση των 
συστάσεων των ειδικών. Δυστυχώς, η αντιπολίτευση, και 
ιδιαιτέρως η αξιωματική, την ώρα που ως χώρα δίνουμε 
μια υγειονομική μάχη, επιλέγει να ψάχνει ένα πρόβλημα 
για κάθε λύση.

Είστε ικανοποιημένη από τον βαθμό ανταπόκρισης της 
εκπαιδευτικής κοινότητας στις νέες συνθήκες που προ-
έκυψαν με αφορμή τον κορονοϊό;
Η υγειονομική κρίση μάς άφησε πολύτιμες εμπειρίες, 
ενώ σε κάποιες περιπτώσεις λειτούργησε και ως «κατα-
λύτης» για να υλοποιηθούν δράσεις που θα χρειάζονταν 
χρόνια για να ολοκληρωθούν. Η συντριπτική πλειονότητα 
των εκπαιδευτικών στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων. 
Εργάστηκαν άοκνα για να διατηρήσουν τα παιδιά στενή 

ΣΤΟΝ ΧΡΉΣΤΟ ΜΆΤΉ

ΝΊΚΉ ΚΕΡΆΜΕΩΣ, 
υπουργός Παιδείας

Η ευθύνη του πολιτικού 
δεν υπαγορεύεται από τις 
ταμπέλες των επικριτών 
του αλλά από τη στάση 
και το έργο του, με τελικό 
παραλήπτη τον πολίτη, 
για το καλό της κοινωνί-
ας και της χώρας.
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Το Project Future  
της Τράπεζας Πειραιώς 
συνεχίζεται ψηφιακά

Μ
ε τον 5ο κύκλο, που πραγματοποιεί-
ται ψηφιακά, συνεχίζεται το Project 
Future, το πρόγραμμα εταιρικής 
υπευθυνότητας που υλοποιεί η Τρά-
πεζα Πειραιώς, παρέχοντας εξει-
δικευμένες εκπαιδεύσεις σε νέους 

πτυχιούχους που αναζητούν τη θέση εργασίας που τους 
αξίζει.
Με αφετηρία τη ζήτηση που καταγράφεται στην αγορά 
εργασίας για εργαζομένους με γνώσεις σε τομείς αιχμής, 
η Τράπεζα Πειραιώς διαμόρφωσε και υλοποιεί από το 
2018 ένα πρόγραμμα που συνδέει την τριτοβάθμια εκ-
παίδευση με την αγορά εργασίας και δίνει στους νέους 
τη δυνατότητα να έρθουν σε επαφή με 600 και πλέον επι-
χειρήσεις που συνεργάζονται με το Project Future.
Σε συνεργασία με το ReGeneration, το μεγαλύτερο πρό-
γραμμα εκπαίδευσης και αμειβόμενης απασχόλησης 
στην Ελλάδα, και με πολύτιμους συνεργάτες την Google, 
το Facebook, την Code.Hub, το BCA College, την Εταιρία 
Ανωτάτων Στελεχών Επιχειρήσεων (ΕΑΣΕ), το Πανεπι-
στήμιο Κρήτης και τον ΣΕΒ σύνδεσμος επιχειρήσεων και 
βιομηχανιών, το πρόγραμμα ξεκινά εκ νέου εντός του 
Οκτωβρίου, με τον 5ο κύκλο του.
Στους τέσσερις πρώτους κύκλους του Project Future:
•  2.041 συμμετέχοντες εκπαιδεύτηκαν μέσω του Project 

Future & του ReGeneration.
•  691 εξ αυτών παρακολούθησαν μία εκ των εξειδικευ-

μένων εκπαιδεύσεων του Project Future.
•  970 νέοι που έχουν εκπαιδευτεί από το Project Future 

και το ReGeneration έχουν ήδη βρει θέση στην ελληνι-
κή αγορά εργασίας, ενώ η διαδικασία των προσλήψε-
ων είναι ακόμη σε εξέλιξη.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε νέους πτυχιούχους έως 
29 ετών με καθόλου ή έως τρία χρόνια εργασιακή εμπει-
ρία. Η αίτησή τους εξετάζεται καταρχάς όσον αφορά τα 
τυπικά κριτήρια, που είναι η ηλικία, η εργασιακή εμπει-
ρία και η ενασχόληση με εξω-ακαδημαϊκές δραστηριό-
τητες.
Στη συνέχεια οι υποψήφιοι αξιολογούνται σε δύο στάδια: 
το πρώτο στάδιο περιλαμβάνει ένα ψυχομετρικό τεστ 

Για μία ακόμη χρονιά  
η Τράπεζα Πειραιώς υλο-
ποιεί το επιτυχημένο πρό-
γραμμα που συνδέει την 
τριτοβάθμια εκπαίδευση 
με την αγορά εργασίας.

ικανοτήτων και προσωπικότητας σε μορφή gamification, 
ενώ στο δεύτερο στάδιο η αξιολόγηση των υποψηφίων 
(Live Assessment Centre) γίνεται μέσω συνεντεύξεων 
με ανώτερα και ανώτατα στελέχη της ελληνικής αγοράς 
(HR, Line Managers, CEOs).
Όσοι νέοι ολοκληρώσουν επιτυχώς τα στάδια αξιολόγη-
σης του προγράμματος Project Future ξεκινούν την εκ-
παίδευσή τους, η οποία απαρτίζεται από δύο μέρη:
•  Κατά το πρώτο μέρος, οι συμμετέχοντες παρακολου-

θούν ένα τριήμερο training, το οποίο στοχεύει στην 
ανάπτυξη των προσωπικών και επαγγελματικών τους 
δεξιοτήτων.

•  Στο δεύτερο μέρος, οι συμμετέχοντες παρακολου-
θούν εξειδικευμένη εκπαίδευση σε τομείς που 
ανταποκρίνονται πλήρως στις σύγχρονες απαιτή-
σεις της αγοράς, όπως JAVA, JavaScript, Digital 
Marketing, Customer Experience, Sales Excellence, 

Supply Chain Management, Data Science, .ΝΕΤ, 
Project Management (with Agile Specialization), 
Business Intelligence & Analytics και Front-End Web 
Development. Η εκπαίδευση διαρκεί 60-120 ώρες.

Μετά την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης τα βιογραφικά 
των συμμετεχόντων αναρτώνται στην πλατφόρμα του 
ReGeneration και παραμένουν διαθέσιμα στις 600 συ-
νεργαζόμενες με το πρόγραμμα επιχειρήσεις για έναν 
χρόνο, με στόχο την απορρόφησή τους σε θέση εργασί-
ας, με τουλάχιστον εξάμηνη σύμβαση και ελάχιστο μισθό 
750 ευρώ μεικτά.
Σε κάθε κύκλο η Τράπεζα Πειραιώς διερευνά μαζί με το 
ReGeneration τις ανάγκες της αγοράς σε τοπικό επίπεδο, 
σε μεγάλες πόλεις της Ελλάδας, και αντίστοιχα σχεδιά-
ζει, σε συνεργασία με αναγνωρισμένους εκπαιδευτικούς 
φορείς, εξειδικευμένα εκπαιδευτικά προγράμματα, τα 
οποία αναπροσαρμόζει με βάση πρωτίστως τις ανάγκες 
της αγοράς, όπως αυτές διαμορφώνονται κάθε φορά, 
αλλά και την ανατροφοδότηση που λαμβάνει από τους 
εκπαιδευόμενους.
Στόχος της Τράπεζας Πειραιώς μέσα από το πρωτοπορι-
ακό πρόγραμμα Project Future είναι να βοηθήσει τους 
νέους να γίνουν ακόμη πιο ανταγωνιστικοί στην αγορά 
εργασίας, προσφέροντάς τους εξειδικευμένες εκπαι-
δεύσεις σε τομείς αιχμής, να καλύψει τις ανάγκες των 
επιχειρήσεων που ζητούν ταλαντούχους νέους οι οποίοι 
θα προσφέρουν υπεραξία στο δυναμικό τους και να συμ-
βάλλει ουσιαστικά στην καταπολέμηση της ανεργίας και 
στην ενίσχυση της εκπαίδευσης.
Ο επόμενος, 5ος κύκλος του προγράμματος, όπως και ο 
προηγούμενος, προσαρμόζεται στα δεδομένα της επο-
χής και θα διεξαχθεί, με ψηφιακά μέσα, τον Οκτώβριο, 
δίνοντας τη δυνατότητα στους νέους να εξειδικευτούν 
σε καινοτόμους πυλώνες: Digital Marketing, Project 
Management (with Agile Specialization), Business 
Intelligence & Analytics, Front-End Web Development 
with Angular και JAVA.
Δηλώσεις συμμετοχής θα μπορούν να υποβληθούν στις 
αρχές Οκτωβρίου στην ιστοσελίδα του προγράμματος 
www.projectfuture.gr.



επαφή με την εκπαιδευτική διαδικασία, εξοικειώθηκαν 
με τα νέα ψηφιακά εργαλεία, προσάρμοσαν το εκπαι-
δευτικό υλικό και έδωσαν τη δυνατότητα να υλοποιηθεί 
η εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Μετά την επαναλειτουργία 
των εκπαιδευτικών δομών εξήγησαν στα παιδιά τα μέτρα 
πρόληψης και τα βοήθησαν να προσαρμοστούν στη νέα 
κανονικότητα. Προφανώς υπήρξαν και δυσκολίες, αλλά 
χάρη και στο μεράκι και το φιλότιμο των εκπαιδευτικών 
μπορέσαμε να τις ξεπεράσουμε. Το ίδιο καλούμαστε να 
κάνουμε όλοι μαζί και πάλι.

Όπως προέκυψε από την πανδημία, ο πληθυσμός των 
εκπαιδευτικών είναι γερασμένος και, ειδικά στα αστικά 
κέντρα, ευάλωτος. Τι μπορείτε να κάνετε γι’ αυτό;
Το υπουργείο έχει λάβει όλα τα απαραίτητα και ενδεδειγ-
μένα από τους ειδικούς μέτρα για την προστασία των ομά-
δων αυξημένου κινδύνου και βεβαίως του εκπαιδευτι-
κού προσωπικού. Με υπουργική απόφαση προβλέπεται 
ότι εκπαιδευτικοί οι οποίοι ανήκουν στις ομάδες αυτές δεν 
θα πηγαίνουν στο σχολείο αλλά θα παρέχουν σύγχρονη 
εξ αποστάσεως εκπαίδευση σε μαθητές που, βάσει των 
οδηγιών προστασίας και πρόληψης έναντι του κορονοϊού, 
δεν μπορούν να συμμετέχουν στη διά ζώσης διδασκαλία 
με φυσική παρουσία στην τάξη.

Πόσο καλή είναι η συνεργασία σας με τις συνδικαλιστι-
κές οργανώσεις των εκπαιδευτικών;
Βασική μου αρχή είναι να ακούω και να συνομιλώ με 
όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και τους κοινωνικούς 
εταίρους. Αυτό, βεβαίως, δεν προεξοφλεί ότι θα συμφω-
νούμε σε όλα. Ο διάλογος είναι μια γόνιμη διαδικασία και 
οι εποικοδομητικές προτάσεις βελτιώνουν και εμπλου-
τίζουν ουσιαστικά τις πολιτικές μας. Επιζητούμε κάθε 
εμπεριστατωμένη γνώμη, κάθε ρεαλιστική πρόταση και 
κάθε τεκμηριωμένη κριτική. Οι πόρτες μας είναι πάντα 
ανοιχτές.

Οι εκπαιδευτικοί ζήτησαν προστασία από ενδεχόμενες 
διώξεις γονέων για τις μάσκες. Μήπως χρειάζεται ανα-
βάθμιση η κοινωνική αναγνώριση του ρόλου του εκ-

παιδευτικού μέσα στο σχολείο;
Θεσπίσαμε ένα ξεκάθαρο νομικό πλαίσιο προκειμένου 
να θωρακίσουμε τους εκπαιδευτικούς, την ατομική και 
δημόσια υγεία, αλλά και την εκπαιδευτική διαδικασία από 
τυχόν ακρότητες. Η χρήση μάσκας είναι υποχρεωτική, 
όπως επισημαίνεται στην πρόσφατη κοινή υπουργική 
απόφαση. Διαβεβαιώνουμε τους εκπαιδευτικούς ότι 
προστατεύονται πλήρως από το υφιστάμενο πλαίσιο. Στην 
έναρξη της σχολικής χρονιάς σημειώθηκε μεμονωμένο 
περιστατικό σωματικής και λεκτικής βίας σε βάρος κα-
θηγητή στην Κρήτη. Ζήτησα άμεσα να κατατεθεί αναφορά 
στον αρμόδιο εισαγγελέα για τις περαιτέρω ενέργειες. Στο 
πρόσωπο του εν λόγω εκπαιδευτικού αντικατοπτρίζεται 
όλο το εκπαιδευτικό δυναμικό, το οποίο υπερβάλλει εαυ-
τόν για να στηρίξει τα παιδιά μας, τις οικογένειές τους και 
την κοινωνία εν συνόλω στην ιδιαίτερα δύσκολη αυτή πε-
ρίοδο. Θέλω να είμαι ξεκάθαρη. Τέτοιες ενέργειες είναι 
αδιανόητες και δεν θα γίνουν ανεκτές.

Είπατε ότι με τις πρόσφατες αλλαγές δίνεται η δυνατό-
τητα να απελευθερωθεί η λειτουργία της ιδιωτικής εκ-
παίδευσης. Έχετε εικόνα αν άρχισε αυτό φέτος;
Ναι, υπάρχει ήδη μεγαλύτερη ευελιξία στη διεύρυνση 
του ωρολογίου προγράμματος. Για παράδειγμα, μέχρι 
τώρα στο νηπιαγωγείο οι εκπαιδευτικοί έπρεπε πρώτα να 
εφαρμόσουν το υποχρεωτικό ωρολόγιο πρόγραμμα και 
εν συνεχεία να προχωρήσουν στις επιπλέον δραστηριό-
τητες που είχε επιλέξει το σχολείο. Τώρα είναι στην ευ-
χέρεια του σχολείου να επιλέξει τη σειρά με την οποία θα 
υλοποιηθούν το υποχρεωτικό ωρολόγιο πρόγραμμα και 
οι πρόσθετες δραστηριότητες, με την προϋπόθεση βεβαί-
ως να υλοποιείται στο ακέραιο το υποχρεωτικό ωρολόγιο 
πρόγραμμα. Μιας και αναφέρεστε στη μεταρρύθμιση της 
ιδιωτικής εκπαίδευσης, ήταν μια δέσμευσή μας που έγι-
νε πράξη. Διασφαλίζουμε την κρατική εποπτεία επί των 
ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων, αλλά ταυτόχρονα παρέχουμε 
την ελευθερία και την αυτονομία να αναπτύξουν τη δράση 
τους, να προσφέρουν το εκπαιδευτικό τους έργο, να αντα-
ποκριθούν στις απαιτήσεις και τις προσδοκίες των γονέ-
ων και των μαθητών. Εκσυγχρονίζουμε τη λειτουργία των 

ιδιωτικών σχολείων, χτίζουμε μια νέα σχέση εμπιστοσύ-
νης. Από τον συγκεντρωτισμό, τον κρατικό παρεμβατισμό, 
την ακαμψία και τον περιορισμό πρωτοβουλιών προχω-
ράμε στην αποκέντρωση, την αυτονομία, την ευελιξία, την 
ενίσχυση καινοτομιών και τη συνεργασία.

Θα δεχόσασταν κάποιου είδους αστυνομική λειτουργία 
υπό την ευθύνη των διοικητικών αρχών των πανεπι-
στημίων;
Το ακαδημαϊκό περιβάλλον είναι μία από τις μεγαλύτερες 
προκλήσεις που έχουμε να αντιμετωπίσουμε στον χώρο 
της ανώτατης εκπαίδευσης. Ξεκινήσαμε με την αποκα-
τάσταση του ασύλου στην πραγματική του έννοια και την 
απόδοση των πανεπιστημίων σε αυτούς στους οποίους 
πραγματικά ανήκουν: στους φοιτητές, στους καθηγητές, 
στο διοικητικό προσωπικό. Δεν νοείται το πανεπιστήμιο 
να είναι καταφύγιο για όσους τελούν έκνομες πράξεις. 
Υπάρχουν ωστόσο και ευρύτερα ζητήματα και λύσεις που 
εξετάζουμε, από κοινού με τα ιδρύματα, στο πλαίσιο της 
αναβάθμισης του ακαδημαϊκού περιβάλλοντος, όπως για 
παράδειγμα ο συστηματικός φωτισμός των πανεπιστημι-
ακών χώρων, ο έλεγχος εισόδου. Στόχος μας πάντοτε, 
ένα ασφαλές ακαδημαϊκό περιβάλλον γνώσης και ελευ-
θερίας.

Η αντιπολίτευση σας παρουσιάζει ως την επιτομή της 
συντηρητικής αντίληψης για την κοινωνία και την εκ-
παίδευση. Σας ενοχλεί αυτό ή σας δημιουργεί βαρύτε-
ρες ευθύνες απέναντι στο δικό σας πολιτικό ακροατή-
ριο;
Το σημαντικότερο για μένα είναι να είμαι πιστή στις αρχές 
και τις αξίες μου. Έχω ακούσει πολλά είναι αλήθεια: την 
ώρα που ορισμένοι μιλούν για συντηρητισμό, ταυτόχρονα 
κάποιοι άλλοι στηλιτεύουν τον προοδευτισμό της πολιτι-
κής μας. Κατά τη γνώμη μου, η ευθύνη του πολιτικού δεν 
υπαγορεύεται από τις ταμπέλες των επικριτών του αλλά 
από τη στάση και το έργο του, με τελικό παραλήπτη τον 
πολίτη, για το καλό της κοινωνίας και της χώρας. Αυτή εί-
ναι η πυξίδα της πορείας μου στην πολιτική, από την οποία 
δεν σκοπεύω να παρεκκλίνω.
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Η χρονιά ξεκίνησε με 
τις καλύτερες δυνατές 
συνθήκες και χωρίς τις 
ακρότητες που ίσως 
κάποιοι προσδοκούσαν. 
Εκπαιδευτικοί, γονείς και 
μαθητές έδειξαν υπευ-
θυνότητα και τήρησαν 
υποδειγματικά τα μέτρα 
που υιοθετήθηκαν στη 
βάση των συστάσεων 
των ειδικών.



Σ
ήµερα περισσότερο από ποτέ ο κλάδος της 
φιλοξενίας και του τουρισµού τόσο στην Ελ-
λάδα όσο και στο εξωτερικό χρειάζεται στε-
λέχη που όχι µόνο έχουν λάβει την κατάλ-
ληλη εκπαίδευση αλλά γνωρίζουν και πώς 
να απαντήσουν άµεσα και αποτελεσµατικά 

στις συνεχείς προκλήσεις της αγοράς.
Στο BCA, το τµήµα σπουδών Hospitality & Tourism 
Management, µε 50 χρόνια εµπειρίας σε ξενοδοχειακές και 
τουριστικές σπουδές, βασίζεται σε έναν διαφορετικό τρόπο 
θεώρησης του κλάδου, κάτι που προϋποθέτει κι έναν δια-
φορετικό τρόπο εκπαίδευσης. O απώτερος στόχος καθηγη-
τών και εισηγητών είναι να µεταδώσουν στους σπουδαστές 
την αγάπη, τη γνώση και τη µακρά εµπειρία τους σε θέσεις 
ευθύνης, δηµιουργώντας νέους επαγγελµατίες µε όρεξη για 
δουλειά και διάθεση να εξελίξουν τον κλάδο.
Το BCA, βραβευµένο φέτος ως «Κολέγιο της Χρονιάς» 
στον διαγωνισµό Education Leaders Award, υπήρξε 
ένας από τους πρώτους εκπαιδευτικούς οργανισµούς 
που πρόσφεραν πανεπιστηµιακούς τίτλους σπουδών 
στη ∆ιοίκηση Ξενοδοχειακών και Τουριστικών Επιχει-
ρήσεων και Οργανισµών στην Ελλάδα. Το πτυχίο που 
θα αποκτήσει κάποιος στο BCA είναι από το University 
of West London, που φέτος βγήκε 34ο πανεπιστήµιο 
στο Ηνωµένο Βασίλειο, σύµφωνα µε τον «Guardian». 
Πρόκειται για ένα αναγνωρισµένο πτυχίο, ισότιµο επαγ-
γελµατικά µε αυτά του ελληνικού πανεπιστηµίου, επι-
τρέποντας στους σπουδαστές να σταδιοδροµήσουν τόσο 
στον ιδιωτικό όσο και στον δηµόσιο τοµέα, αλλά και στον 
ακαδηµαϊκό χώρο, όπου απαιτούνται αυξηµένα ακαδη-
µαϊκά προσόντα.
∆ιαθέτοντας ακαδηµαϊκούς µε πλούσιο διδακτικό και 
ερευνητικό έργο σε διεθνές επίπεδο, αλλά και κορυφαί-
ους επαγγελµατίες της αγοράς µε πολυετή εµπειρία σε 
υψηλότατες θέσεις, το πρόγραµµα βοηθά τους σπουδα-
στές του να αποκτήσουν ένα στέρεο θεωρητικό υπόβα-
θρο αλλά και σε βάθος γνώση της αγοράς, στοιχεία που 
συνδυαστικά θα τους κάνουν να ξεχωρίσουν αµέσως 

µόλις εισέλθουν στην αγορά εργασίας. Έχοντας χτίσει 
ισχυρούς δεσµούς µε τον ξενοδοχειακό και τουριστικό 
κλάδο, έχει αναπτύξει ένα ολοκληρωµένο ακαδηµαϊκό 
πρόγραµµα, παρέχοντας στους σπουδαστές του απο-
κλειστική πρακτική εκπαίδευση στα ξενοδοχεία Athens 
Hilton και Crowne Plaza στην Αθήνα, αλλά και άσκηση 
σε άλλες κορυφαίες ξενοδοχειακές και τουριστικές επι-
χειρήσεις εντός και εκτός Αθηνών.
Σκοπός του BCA είναι να αποτελέσει την καλύτερη σχο-
λή Hospitality στην Ελλάδα και εργάζεται συνεχώς προς 
αυτή την κατεύθυνση µε µεγάλη επιτυχία. Το 2015 έλα-
βε την 1η διάκριση στα Tourism Awards, γεγονός που 
έδωσε περαιτέρω ώθηση για εκπαιδευτικές καινοτοµί-
ες µε στόχο τη συνεχή προσφορά νέων εµπειριών στους 
σπουδαστές του. Για παράδειγµα, µε πρακτική άσκηση 
µέσα στο ίδιο το κολέγιο, στους ειδικούς χώρους προ-
σοµοίωσης πεντάστερου ξενοδοχείου, οι σπουδαστές 
έχουν τη µοναδική ευκαιρία να εξασκούν καθηµερινά 
και να τελειοποιούν τις πρακτικές τους δεξιότητες.
Παράλληλα, η δυνατότητα εκµάθησης µιας επιπλέον ξέ-
νης γλώσσας, η αποκλειστική συνεργασία µε καταξιω-
µένα ξενοδοχεία, η επί πληρωµή εργασία σε κανονικές 
ξενοδοχειακές µονάδες υψηλών προδιαγραφών (5 αστέ-
ρων), οι ευκαιρίες συµµετοχής σε παρουσιάσεις καταξι-
ωµένων οµιλητών του χώρου, η αποκλειστική συνεργα-
σία µε τις φηµισµένες ελβετικές σχολές Les Roches και 
Glion, τα ειδικά οργανωµένα σεµινάρια, οι συµµετοχές 
σε εκθέσεις και συναντήσεις, δηµιουργούν ένα πλούσιο 
πρόγραµµα σπουδών που συνδυάζει την πολύ υψηλή 
ποιότητα γνώσεων µε την πρακτική άσκηση, δηµιουρ-
γώντας τους επαγγελµατίες του αύριο, σήµερα.
Επενδύοντας στη δυνατή διασύνδεση µε την αγορά 
εργασίας µέσα από συνεργασίες µε ξενοδοχεία απο-
κλειστικά 5 αστέρων, όπως, µεταξύ άλλων, τα Grecotel, 
Hilton, Intercontinental, Marriott, Hyattt, Four Seasons 
και Ikos Resorts, το BCA έχει πετύχει ποσοστό απορρό-
φησης πάνω από 90% των αποφοίτων του στην αγορά 
εργασίας.

Το BCA δηµιουργεί στελέχη 
που γνωρίζουν πώς να 
µαθαίνουν και να εξελίσσονται 
συνεχώς τα ίδια, αλλά και πώς 
να εµπνέουν και να εξελίσσουν 
τους συνεργάτες τους.

Εστιάζοντας ταυτόχρονα στο Revenue Management, 
δηλαδή στην κερδοφορία, στην οποία κάθε επιτυχηµένο 
διοικητικό στέλεχος πρέπει να στοχεύει, οι σπουδαστές 
του BCA µπορούν να απαντήσουν σε ερωτήµατα όπως 
ποια είναι η κατάλληλη τιµή πώλησης, για ποιον πελάτη, 
ποια χρονική στιγµή και µέσω ποιου καναλιού διανοµής 
θα µετατραπούν άγνωστες συνιστώσες σε ανταγωνιστι-
κά πλεονεκτήµατα.
Το µεταπτυχιακό τµήµα του BCA είναι ουσιαστικά ένα 
πρωτοποριακό hub µε δυναµικές προσωπικότητες που 
απευθύνεται σε όσους θέλουν να ακολουθήσουν ή να 
επεκτείνουν την καριέρα τους στη διοίκηση ξενοδοχει-
ακών και τουριστικών επιχειρήσεων.
Το πρόγραµµα MA International Hospitality and 
Tourism Management προσφέρει σηµαντικές ανταγω-
νιστικές ευκαιρίες και σπουδές ακαδηµαϊκής αριστείας 
µε διεθνή αναγνώριση και προσανατολισµό.
Το BCA δηµιουργεί στελέχη που γνωρίζουν πώς να µα-
θαίνουν και να εξελίσσονται συνεχώς τα ίδια, αλλά και 
πώς να εµπνέουν και να εξελίσσουν τους συνεργάτες 
τους. Μέσα από µια πολύ πλούσια ακαδηµαϊκή εµπει-
ρία, που εµπλουτίζεται συνεχώς, οι φοιτητές στο τµήµα 
σπουδών Hospitality & Tourism Management του BCA 
αποκτούν εντυπωσιακά βιογραφικά και άµεση διασύν-
δεση µε την αγορά εργασίας. Γιατί, στο ΒΑ in Hospitality 
and Tourism Management του BCA, it’s the experience 
that matters!

Για περισσότερες πληροφορίες: www.bca.edu.gr

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 
Απαραίτητη η κατάλληλη εκπαίδευση των στελεχών 
για να ανταποκριθούν στις προκλήσεις της αγοράς
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ΣΤΕΛΊΟΣ ΠΕΡΡΑΚΗΣ: 

«Εφαρμοσμένη γνώση αιχμής 
και ακαδημαϊκής αριστείας»

Πώς ανταποκρίνονται τα προγράμματα σπουδών 
της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Νεάπολις 
στις σύγχρονες απαιτήσεις του πεδίου των νομι-
κών επιστημών;
Το πρόγραμμα πτυχίου της Νομικής Σχολής, κα-
θώς και όλα τα προγράμματα σπουδών του Πανε-
πιστημίου Νεάπολις, υιοθετούν και ενσωματώνουν 
το σύνολο των ποιοτικών κριτηρίων, όπως ορίζο-
νται από το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων (EQF), 
όπως και μια σειρά από σύγχρονες, καινοτόμες παι-
δαγωγικές μεθόδους, συμπεριλαμβανομένων των 
διαμορφωτικών δραστηριοτήτων, της συνεχούς 
διάδρασης φοιτητών-διδασκόντων, των ασκήσεων 
ρόλων και προσομοίωσης σε σενάρια νομικής κα-
θημερινότητας.
Ειδικότερα, στο πλαίσιο διδασκαλίας του συγκεκρι-
μένου προγράμματος σπουδών της Νομικής Σχο-
λής έχει ενσωματωθεί στα curricula των μαθημά-
των του η προσομοίωση του συστήματος απονομής 
δικαιοσύνης σε εθνικό και διεθνές επίπεδο με τη 
συμμετοχή φοιτητών, ακαδημαϊκών και δικαστικών 
λειτουργών. Η προσομοίωση, σε αντιστοιχία με τους 
διεθνείς διαγωνισμούς εικονικής δίκης, περιλαμβά-
νει αφενός γραπτή διαδικασία, με την υποβολή από 
πλευράς των συμμετεχόντων δικογράφων (ανάλο-
γα με τη δικαιοδοσία στην οποία υπάγεται η κρινό-
μενη υπόθεση/διαφορά), και αφετέρου προφορική 
διαδικασία ενώπιον εικονικού δικαστηρίου, που 
απαρτίζεται κάθε φορά από νομικούς επιστήμονες 
και πραγματικούς δικαστές. Το φετινό Moot Court 
θα οργανωθεί σε σχέση με το Διεθνές Δικαστήριο 
της Χάγης, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων 
του Ανθρώπου, το Δικαστήριο Ευρωπαϊκής Ένω-
σης και το Διεθνές Δικαστήριο Δικαίου Θαλάσσης.
Η νέα, ενδυναμωμένη μαθησιακή διαδικασία, η 
οποία, στο πλαίσιο των διαμορφωτικών δραστηρι-

οτήτων που προσφέρει το πανεπιστήμιο στους φοι-
τητές του, από το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 συ-
μπεριλαμβάνει την εικονική ποινική δίκη ενώπιον 
εθνικού δικαστηρίου, την άσκηση προσομοίωσης 
ενώπιον διεθνών θεσμών (ΌΗΕ & Συμβούλιο της 
Ευρώπης), εξειδικευμένα σεμινάρια και υποστη-
ρικτικά προς τους φοιτητές νομικά φροντιστήρια 
(εμπορικό δίκαιο, αστικό δίκαιο, δημόσιο δίκαιο), 
καθώς και ευρύτερες δημόσιες επιστημονικές 
συζητήσεις, έχει ανακοινώσει τη συνεργασία με 
διακεκριμένους νομικούς, πανεπιστημιακούς δα-
σκάλους, ανώτατους δικαστικούς και διεθνείς 
εμπειρογνώμονες, οι οποίοι θα πλαισιώσουν το 
άριστο υφιστάμενο ακαδημαϊκό προσωπικό της 
σχολής. Στην εκπαιδευτική διαδικασία ενσωματώ-
νεται εντονότερα η ατομική και συλλογική έρευνα, η 
κατάλληλη πρακτική άσκηση των φοιτητών, η υπο-
στήριξη πτυχιακής εργασίας.

Προς τούτο ιδρύεται και θα λειτουργήσει Νομική 
Κλινική με αντικείμενο «Δικαιώματα του Ανθρώπου 
στην Κατεχόμενη Κύπρο», καθώς και το Κέντρο 
Διεθνούς Δικαίου «Γεώργιος Τενεκίδης» για την 
προαγωγή της μελέτης και έρευνας της θέσης της 
Κυπριακής Δημοκρατίας και της Ελλάδος στη διε-
θνή δικαιοταξία και των εφαρμογών του διεθνούς 
δικαίου.
Η λειτουργία του προπτυχιακού προγράμματος νο-
μικών σπουδών, σε συνδυασμό με τα παρεχόμενα 
επιτυχημένα μεταπτυχιακά προγράμματα στο Όικο-
νομικό Έγκλημα και την Ποινική Δικαιοσύνη και στο 
Διεθνές και Ευρωπαϊκό Δίκαιο των Επιχειρήσεων 
(σε συμβατική και εξ αποστάσεως μέθοδο διδασκα-
λίας), στην ελληνική όσο και στην αγγλική γλώσσα, 
συνθέτουν για το Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου 
και τη φοιτητική του κοινότητα ένα σημαντικό πλε-
ονέκτημα πρωτοπορίας έρευνας, εξειδίκευσης και 

Ό κοσμήτορας της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφου, κα-
θηγητής Στέλιος Περράκης, μιλάει στη «Free Sunday» για τη νέα, ενδυναμωμέ-
νη μαθησιακή διαδικασία και τις νέες συνεργασίες της σχολής.



αιχµής εφαρµοσµένης γνώσης στο ευρύ πεδίο της 
νοµικής επιστήµης.

Σηµαντικό γεγονός αποτελεί και η ένταξη της Νο-
µικής Σχολής στη ∆ιεθνή Ένωση Νοµικών Σχο-
λών.
Από τον Ιούλιο του 2020 η Νοµική Σχολή του Νεά-
πολις έγινε πλήρες µέλος της ∆ιεθνούς Ένωσης των 
Νοµικών Σχολών (IALS).
Η σχολή, µε αυτή της την ένταξη, συµµετέχει σε 
µια διεθνή ένωση περισσότερων από 160 νοµικών 
σχολών και τµηµάτων πανεπιστηµίων, εκπροσω-
πώντας περισσότερους από 7.500 ακαδηµαϊκούς 
νοµικούς.
Ενισχύεται περαιτέρω η διεθνής αναγνωρισιµότητά 
της, το κύρος των τίτλων του πανεπιστηµίου, και αυ-
ξάνεται η διεθνοποίηση της ακαδηµαϊκής του κοι-
νότητας.
Επιπλέον, η παραγόµενη ακαδηµαϊκή γνώση και 
έρευνα εντάσσεται πλέον σε ευρέα δίκτυα ακαδη-
µαϊκής πρωτοπορίας και άριστων διεθνών νοµικών 
προτύπων και καλών πρακτικών προς όφελος των 
προγραµµάτων σπουδών και της φοιτητικής κοι-
νότητας του πανεπιστηµίου. Αξιοσηµείωτη είναι η 
διευρυµένη συµµετοχή και σε άλλα ακαδηµαϊκά 
δίκτυα συνεργασίας, στα ευρωπαϊκά προγράµµα-
τα Erasmus, καθώς και στις δράσεις Jean Monnet 
– ήδη η Νοµική απέκτησε την πρώτη έδρα Jean 

Monnet, γεγονός που υπογραµµίζει την ταυτότητα 
και την ευρωπαϊκή/διεθνή διάσταση της σχολής.

Πρόσφατα αναλάβατε την κοσµητεία της Νοµικής 
Σχολής του Πανεπιστηµίου Νεάπολις. Θα µας πεί-
τε λίγα λόγια για σας, αλλά και γενικότερα για τη 
σηµαντική αναβάθµιση της Νοµικής Σχολής του 
πανεπιστηµίου;
Η Κύπρος για µένα είναι ξεχωριστός τόπος ελ-
ληνικής ιστορίας και πολιτισµού. Είναι όµως και 
παράδειγµα σήµερα των ορίων και αντοχών του 
διεθνούς δικαίου στη διελκυστίνδα µε τις διεθνείς 
παρανοµίες της κατέχουσας δύναµης, αλλά και των 
κινήσεων τρίτων χωρών ή διεθνών οργανισµών. 
∆εσµοί ζωής µε το νησί, κυρίως και βασικά λόγω 
της σχέσης µου µε τον Γιάννο Κρανιδιώτη, επιστή-
θιο φίλο και κουµπάρο µου. Με τον Γιάννο εξάλλου 
έκανα και την πρώτη µου επίσκεψη στην Πάφο, 
κρατώντας δυνατές εικόνες από τα παλιά.
Μοίρασα την επαγγελµατική µου ζωή ανάµεσα στο 
πανεπιστήµιο και τη διπλωµατία, όπου ουσιαστικά 
το ένα υπηρετούσε το άλλο, ιδίως στην προσέγγι-
ση δύσκολων θεµάτων, όπως η προστασία των δι-
καιωµάτων του ανθρώπου σε περίπτωση ένοπλης 
σύρραξης και κατοχής, όπου η θεωρία και η πρα-
κτική συναντώνται στο θανάσιµο πεδίο των παραβι-
άσεων ή των σύνθετων εξελίξεων της ευρωπαϊκής 
ενοποιητικής διαδικασίας.

Η θητεία µου στην κοσµητεία της Νοµικής Σχολής 
συµπίπτει µε την έναρξη της συνεργασίας από τη 
νέα ακαδηµαϊκή περίοδο, 2020-2021, µε εκλεκτούς 
συναδέλφους, όπως ο καθηγητής της Νοµικής Σχο-
λής του ∆ηµοκριτείου Πανεπιστηµίου Θράκης Ιωάν-
νης Μπέκας, ο οποίος, µε την επικουρία του δρος 
Ιωάννη Γκουντή, αναλαµβάνει τα µαθήµατα του 
γνωστικού πεδίου του Ελληνικού Ποινικού ∆ικαίου, 
καθώς και ο καθηγητής Πέτρος Μιχαηλίδης, πρώην 
υπουργός ∆ικαιοσύνης και πρέσβης της Κυπριακής 
∆ηµοκρατίας.
Επίσης, µε τη συνεργασία διαπρεπών µελών της 
ακαδηµαϊκής κοινότητας, όπως οι καθηγητές Μετα-
ξάς, Πανούσης, Χρυσόγονος, Φουντεδάκη, Τσάλτας, 
Γρηγορίου, ο Γ. Κρεµλής, επίτιµος διευθυντής της 
Επιτροπής της Ε.Ε. µε µακρά θητεία στη νοµική υπη-
ρεσία, και ο κ. Μαρκουλάκης, επίτιµος αντιπρόεδρος 
του Συµβουλίου της Επικρατείας, συµπληρωµατικά 
µε τους ήδη διδάσκοντες στη σχολή, που συνιστούν 
εχέγγυο ποιοτικής δουλειάς, και την παροχή εξειδι-
κευµένης νοµικής γνώσης, προκειµένου η Νοµική 
Σχολή του Νεάπολις να βρίσκεται στην πρωτοπορία 
των νοµικών σπουδών στην Κύπρο και όχι µόνο, 
προσφέροντας ολοκληρωµένες σπουδές αριστεί-
ας Α΄ και Β΄ κύκλου στο ευρύ πεδίο της νοµικής 
επιστήµης. Εξάλλου, η σηµασία που αποδίδεται στις 
ευρωπαϊκές αξίες και αρχές, η προαγωγή του νοµι-
κού πολιτισµού, αποτελούν εφεξής προτάγµατα για 
τη νοµική ακαδηµαϊκή κοινότητα του Νεάπολις.
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ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

Νομική

Διεθνές και Ευρωπαϊκό 
Δίκαιο των Επιχειρήσεων

Οικονομικό Έγκλημα και 
Ποινική Δικαιοσύνη
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Καθολική Επιτυχία στις 
Εξετάσεις Υποψήφιων 
Δικηγόρων!

Συμβουλευτική σε 
επιχειρήσεις και 
οργανισμούς 
οικονομικού χαρακτήρα!

Υπεράσπιση υποθέσεων
Οικονομικού Εγκλήματος!
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Γιατί στο 
ΝΕΑΠΟΛΙΣ;

Καταξιωμένο ακαδημαϊκό 
προσωπικό

Σύγχρονες ποιοτικές 
σπουδές

Επαγγελματική 
πιστοποίηση

Άρτιες εγκαταστάσεις

Φοιτητική μέριμνα

Πρόγραμμα Erasmus +

Αμειβόμενη τοποθέτηση 
φοιτητών σε επιχειρήσεις

Φιλικό και ασφαλές 
περιβάλλον

Διεθνώς αναγνωρισμένα πτυχία

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΕΙΣ:

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ:

Κάνε 
Μετεγγραφή,

Σπούδασε
με Ασφάλεια!
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Σχολείο και κορονοϊός: 

Τα παιδιά 
να μη 
φοβούνται, 
αλλά να 
προσέχουν

Σ
ύσσωμη η επιστημονική κοινότητα αλλά 
και η συντριπτική πλειονότητα των πολιτών 
θεωρούν ότι, παρά τις κρίσιμες υγειονο-
μικές συνθήκες λόγω της πανδημίας του 
κορονοϊού, η απόφαση να ανοίξουν τα σχο-

λεία ήταν απολύτως σωστή. Η σημασία του σχολείου 
για την κοινωνική εξέλιξη αλλά και την ψυχολογία 
των παιδιών θεωρείται αδιαπραγμάτευτη και δεν αμ-
φισβητείται από κανέναν. Εκείνο το οποίο συστήνεται 
είναι προσπάθεια από τους γονείς ώστε να αποφευ-
χθεί η ανάπτυξη στα παιδιά φοβίας απέναντι στον ιό 
και επίσης σε περίπτωση υποψίας για ασθένεια το 
παιδί να παραμένει στο σπίτι.
Η Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων γνωμοδότησε υπέρ 
του ανοίγματος των σχολείων με βάση ένα επιστημο-
νικά τεκμηριωμένο σκεπτικό.
Κατ’ αρχάς, επισημαίνεται ότι, αν και τα παιδιά μπο-
ρεί να κολλήσουν τον ιό, σύμφωνα με μελέτες, αυτό 
γίνεται σε μικρότερο ποσοστό στα παιδιά κάτω των 12 
ετών. Επίσης, από τα στοιχεία του Ευρωπαϊκού Κέ-
ντρου Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων προκύπτει 
ότι η αναστολή λειτουργίας των σχολείων, όταν δεν 
συνδυάζεται με άλλα μέτρα, δεν φαίνεται να συμβάλ-
λει αποτελεσματικά στον περιορισμό της διασποράς 
του ιού και δεν προσφέρει επιπλέον προστασία στα 
παιδιά.
Σημειώνεται ακόμη ότι τα παιδιά θα ωφεληθούν πε-
ρισσότερο από την εκπαιδευτική διαδικασία παρά 
από την απουσία από το σχολείο. Η παρουσία δε των 
παιδιών στο σχολείο είναι απαραίτητη και δεν μπορεί 
να αντικατασταθεί με την αποκλειστική εξ αποστάσε-
ως ηλεκτρονική διδασκαλία. Είναι σημαντική για την 
απόκτηση νέων γνώσεων και την ανάπτυξη δεξιοτή-
των.
Όι δημιουργικές σχέσεις με τους συμμαθητές και 
τους διδάσκοντες, η συμμετοχή στο παιχνίδι και στις 
αθλητικές δραστηριότητες, έχουν μεγάλη σημασία για 
την κοινωνική και συναισθηματική ολοκλήρωση των 

παιδιών και των εφήβων, για τη σωματική και ψυχική 
τους υγεία.
Να τονίσουμε δε ότι η Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων 
έχει αποφασίσει σχετικά με τα κριτήρια που κατα-
τάσσουν κάποια παιδιά στην κατηγορία του σοβαρού 
νοσήματος.
Όι επιστήμονες σημειώνουν πως η χρήση μάσκας 
στα μικρά παιδιά, ιδιαίτερα στα νήπια και στα παιδιά 
των πρώτων τάξεων του Δημοτικού, έχει πολλαπλά 
εφαρμοστικά προβλήματα. Γι’ αυτό πρέπει να έχει πε-
ρισσότερο εκπαιδευτικό χαρακτήρα. Κατά τη διάρκεια 
της σχολικής ημέρας και σε συνθήκες ηρεμίας των 
παιδιών στην τάξη, οι εκπαιδευτικοί μπορούν ανά τα-
κτά χρονικά διαστήματα να δίνουν τη δυνατότητα στα 
παιδιά για ένα διάλειμμα μάσκας, ώστε να επέρχεται 
αποφόρτιση των παιδιών και να ενισχύεται η σωστή 
χρήση της.

Οδηγίες προς γονείς
Σύμφωνα με τους επιστήμονες, σημαντική είναι η 
προσοχή στην ψυχολογία των νεαρών μαθητών, που 
βρίσκονται αντιμέτωποι με τις νέες, ειδικές συνθήκες 
στα σχολεία. Όι συστάσεις τους είναι:
• Αποφεύγετε να αναφέρεστε σε θέματα που προκα-
λούν φόβο και ανησυχία σχετικά με τη πανδημία και 
ειδικά στην αναπαραγωγή ακραίων σεναρίων.
• Προσπαθήστε να απομακρύνετε τα παιδιά από την 
τηλεόραση και το διαδίκτυο, καθώς είναι συχνή η με-
ταφορά αρνητικών ειδήσεων από το μέτωπο του κο-
ρονοϊού. Το αίσθημα του θανάτου και της επιβίωσης 
είναι εγγεγραμμένο σε όλους μας, ακόμα και στα παι-
διά μας, και ενεργοποιείται αυτόματα όταν νιώθουμε 
απειλή.
• Αν στο περιβάλλον υπάρχουν άτομα που ανήκουν 
σε ευπαθείς ομάδες, τα παιδιά είναι πιθανό να απο-
κτήσουν την αγωνία της απώλειας κάποιου αγαπη-
μένου. Όι μεγαλύτεροι, λοιπόν, θα πρέπει να είναι 
προσεκτικοί με τα λεγόμενά τους, ώστε να μην καλ-

λιεργηθεί το αίσθημα του φόβου. Να τονίζετε ότι τα 
ευπαθή άτομα παίρνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα 
προστασίας.
• Η ψυχραιμία, η σοβαρότητα και η προσαρμογή 
στους νέους κανόνες είναι μερικά μόνο από τα στοι-
χεία που μπορεί να διδαχτεί ένα παιδί σχετικά με 
το πώς να αντιμετωπίζει κι εκείνο τις δύσκολες και 
απρόοπτες καταστάσεις όταν μεγαλώσει.

Συμβουλές ΕΟΔΥ
Ενθαρρύνετε τα παιδιά να παίρνουν μέτρα προφύλα-
ξης από τον ιό (SARS-CoV-2) που προκαλεί τη νόσο 
Covid-19 και να εφαρμόζουν τους κανόνες υγιεινής:
• Να φορούν προστατευτική μάσκα σε εσωτερικούς 
χώρους, καθώς και σε εξωτερικούς, όταν υπάρχει 
συνωστισμός. Συζητήστε μαζί τους τον τρόπο της σω-
στής χρήσης μάσκας. Επιμείνετε ότι η μάσκα είναι 
αυστηρά προσωπικό αντικείμενο.
• Να αποφεύγουν τη στενή επαφή με άτομα που δεν 
ανήκουν στο οικογενειακό σας περιβάλλον, τηρώντας 
τη μέγιστη δυνατή απόσταση από φίλους, γνωστούς 
και αγνώστους.
• Να πλένουν συχνά τα χέρια τους με σαπούνι και 
νερό για τουλάχιστον 20 δευτερόλεπτα, ειδικά με την 
επιστροφή στο σπίτι, πριν από τη λήψη φαγητού και 
μετά τη χρήση της τουαλέτας.
• Να κρατούν με ευλάβεια αποστάσεις από τους ηλι-
κιωμένους και τα ευάλωτα άτομα της οικογένειας.
• Να αποφεύγουν τη στενή επαφή με άτομα που πα-
ρουσιάζουν συμπτώματα της νόσου.
• Να βήχουν και να φταρνίζονται στον αγκώνα τους ή 
σε ένα χαρτομάντιλο, το οποίο θα πετούν αμέσως σε 
κάδο απορριμμάτων.
Κρατήστε τα παιδιά στο σπίτι αν νιώθουν άρρωστα, 
επικοινωνήστε αμέσως με γιατρό της πρωτοβάθμιας 
φροντίδας υγείας, κατά προτίμηση με γιατρό που πα-
ρακολουθεί συστηματικά τα παιδιά, και ενημερώστε 
το σχολείο.

ΓΙΏΡΓΟΣ ΣΑΚΚΑΣ

Η αναστολή λειτουργίας των σχολείων, όταν δεν συνδυάζε-
ται με άλλα μέτρα, δεν φαίνεται να συμβάλλει αποτελεσματι-
κά στον περιορισμό της διασποράς του ιού και δεν προσφέ-
ρει επιπλέον προστασία στα παιδιά.
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Μετά  
το λύκειο, τι;

Τ
ο επαγγελματικό μέλλον συνήθως είναι 
αβέβαιο για πολλούς αποφοίτους λυκεί-
ων. Η επαγγελματική αποκατάσταση εί-
ναι πάντοτε επιτακτική ανάγκη και ακόμα 
περισσότερο σήμερα, που ο ανταγωνι-
σμός απαιτεί την ολοκληρωμένη γνώση, 

που αποκομίζει κανείς με τις ανάλογες σπουδές.
Η συνεχής αναζήτηση των σωστών σπουδών με-
τατρέπεται σε μόνιμο άγχος, ειδικά για όσους έχουν 
καταβάλει μεγάλη προσπάθεια να εισαχθούν σε ανώ-
τερες ή ανώτατες σχολές. Αν και εφόσον το όνειρο 
αυτό δεν πραγματοποιηθεί, τότε σίγουρα μπορούν να 
βρεθούν λύσεις που θα βοηθήσουν τον νέο να ανοίξει 
τα φτερά του.
Το θετικό είναι ότι υπάρχουν εναλλακτικές προκειμέ-
νου ο υποψήφιος να διευρύνει τις γνώσεις του, αφού 
δίνονται πολλές επιλογές για να σπουδάσει και να μη 
χάσει πολύτιμο χρόνο από την προσωπική του εξέλι-
ξη. Κατά συνέπεια, η αποτυχία στις πανελλαδικές εξε-
τάσεις δεν πρέπει να απογοητεύει, καθώς τα ΑΕΙ και 
ΤΕΙ δεν αποτελούν μονόδρομο και υπάρχουν λύσεις 
για όλα τα βαλάντια.
Το ζητούμενο είναι ο υποψήφιος να εξετάσει όλες τις 
επιλογές και να αποφασίσει τι είναι αυτό που τελικά 
θα ανταποκριθεί στα «θέλω» του. Όι κλίσεις, οι στόχοι, 
οι αξίες, οι ικανότητες, οι δεξιότητες και οι επιθυμίες 
είναι παράγοντες που πρέπει να εξεταστούν από κάθε 
μαθητή.

Τα ιδιωτικά πανεπιστήμια
Ψηλά στις προτιμήσεις υποψηφίων οι οποίοι δεν κα-
τάφεραν να περάσουν στη σχολή της αρεσκείας τους 
βρίσκονται τα κολέγια που συνεργάζονται με ξένα πα-
νεπιστημιακά ιδρύματα.
Πρόκειται για μια επιλογή που, αν και προϋποθέτει 
την καταβολή διδάκτρων, απαλλάσσει τους φοιτητές 
από τα έξοδα διαμονής σε κάποια ξένη χώρα, σε πε-
ρίπτωση που θα διάλεγαν να σπουδάσουν απευθείας 
σε ίδρυμα του εξωτερικού.
Όι πιο δημοφιλείς ειδικότητες που προσφέρονται αυτή 
τη στιγμή, τόσο σε προπτυχιακό όσο και σε μεταπτυ-
χιακό επίπεδο, είναι Όικονομία-Μάρκετινγκ, Διοίκηση 
Επιχειρήσεων, Ψυχολογία, Ναυτιλιακά, Εφαρμοσμέ-
νες και Καλές Τέχνες, Παραϊατρικά Επαγγέλματα κ.ά.
Κάθε χρόνο στα κολέγια εγγράφονται χιλιάδες νέοι 
σπουδαστές, εκ των οποίων οι περισσότεροι επιλέ-
γουν να φοιτήσουν σε προπτυχιακά προγράμματα και 
οι υπόλοιποι σε μεταπτυχιακά.
Αναφορικά με τον τρόπο ελέγχου από τα ξένα πανε-
πιστήμια του επιπέδου των σπουδών που προσφέ-
ρονται στα κολέγια, αυτός διαφέρει ανάλογα με τον 

τρόπο συνεργασίας.
Γενικά, τα ξένα πανεπιστήμια ασκούν στενό έλεγχο 
στη λειτουργία των κολεγίων με τακτικές επιθεω-
ρήσεις, έλεγχο των θεμάτων των εξετάσεων, έλεγχο 
των εργασιών, βαθμολόγηση των γραπτών των εξε-
τάσεων.
Σχετικά με τις συνεργασίες των ξένων πανεπιστημίων 
με τα κολέγια, αυτές εξαρτώνται από το κάθε ίδρυμα, 
τη χώρα του πανεπιστημίου και την ειδική κατάσταση 
του κάθε κολεγίου.

Πόλος έλξης η Κύπρος
Τα πανεπιστήμια της Κύπρου αποτελούν πόλο έλξης 
για χιλιάδες ελληνόπουλα. Η απόσταση για τους Έλ-
ληνες δεν είναι μακρινή και η γλώσσα είναι μεγάλο 
«ατού», όπως επίσης και το γεγονός ότι οι τίτλοι σπου-
δών σε δημόσια και ιδιωτικά πανεπιστήμια είναι ανα-
γνωρισμένοι από την Κυπριακή Δημοκρατία, απ’ όλα 
τα κράτη της Ε.Ε. και από άλλα, ενώ έχουν κριθεί από 
τον ΔΌΑΤΑΠ ως ομοταγή με τα ελληνικά ΑΕΙ.
Η πλειονότητα των Ελλήνων που σπουδάζει στα κυ-
πριακά ΑΕΙ επιλέγει νομικές, παιδαγωγικές και πολυ-
τεχνικές σχολές (Αρχιτεκτονική και Μηχανικών), αλλά 
και την κατεύθυνση της Ψυχολογίας. Στην Κύπρο λει-
τουργούν τρία δημόσια πανεπιστήμια (Πανεπιστήμιο 
Κύπρου, Ανοικτό Πανεπιστήμιο και Τεχνολογικό Πα-
νεπιστήμιο) και τέσσερα ιδιωτικά, τα οποία προσφέ-
ρουν προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα 

σπουδών και διδακτορικά (στην ελληνική και στην 
αγγλική γλώσσα).

Οικονομική λύση τα ΙΕΚ
Μια οικονομική λύση αποτελεί η φοίτηση στα δημόσια 
ΙΕΚ, τα οποία χρόνο με τον χρόνο κερδίζουν την εμπι-
στοσύνη όλο και περισσότερων αποφοίτων δευτερο-
βάθμιας εκπαίδευσης. Μάλιστα, η ζήτηση τα τελευταία 
χρόνια είναι εκρηκτική. Δεν είναι τυχαίο, άλλωστε, ότι 
περίπου ένας στους πέντε σπουδαστές των δημόσιων 
ΙΕΚ είναι είτε φοιτητής είτε απόφοιτος πανεπιστημίου 
ή ΤΕΙ. Τα τελευταία χρόνια, πάντως, τόσο τα δημόσια 
όσο και τα ιδιωτικά ΙΕΚ προσφέρουν σύγχρονες και 
πρωτότυπες ειδικότητες, ενώ τα δημόσια ΙΕΚ έχουν 
προβάδισμα στις προτιμήσεις των νέων, καθώς δεν 
έχουν δίδακτρα.
Η εξειδίκευση που προσφέρουν οι σπουδές στα ΙΕΚ 
παρέχει στους αποφοίτους τους μεγαλύτερες προ-
οπτικές επαγγελματικής αποκατάστασης, καθώς η 
αγορά θέλει άτομα που έχουν αποκτήσει εξειδίκευση 
σε κάποιον τομέα, όπως, για παράδειγμα, τεχνικός 
εφαρμογών πληροφορικής, διοικητικό και οικονο-
μικό στέλεχος επιχειρήσεων, ειδικός εφαρμογών 
αισθητικής, νοσηλευτικής τραυματολογίας, ειδικός 
φοροτεχνικού γραφείου, τεχνικός μαγειρικής τέχνης, 
τεχνικός αισθητικής και μακιγιάζ κ.ά.
Μεταξύ των ειδικοτήτων υπάρχουν οκτώ που ξε-
χωρίζουν και θεωρούνται οι πιο δημοφιλείς, καθώς 
επιλέγονται από τους περισσότερους υποψηφίους. 
Όι ειδικότητες με τη μεγαλύτερη ζήτηση είναι οι εξής: 
βοηθός φυσικοθεραπείας, βοηθός βρεφονηπιοκό-
μων, τεχνικός κομμωτικής τέχνης, βοηθός φαρμακεί-
ου, τεχνικός μαγειρικής τέχνης, τεχνικός αισθητικής 
τέχνης και μακιγιάζ, τεχνικός ηλεκτρονικών υπολο-
γιστών, τεχνικός εφαρμογών πληροφορικής. Εκτός 
όμως από τις παραπάνω ειδικότητες υπάρχουν και 
κάποιες που χαρακτηρίζονται ανερχόμενες, καθώς η 
ζήτηση γι’ αυτές αυξάνεται χρόνο με τον χρόνο. Πρό-
κειται για ειδικότητες που σχετίζονται με τη γεωπο-
νία, τη διατροφή, τα τουριστικά, τεχνικές ειδικότητες, 
όπως ηλεκτρολόγοι κ.ά.

ΧΑΡΑ ΠΑΝΑΓΙΏΤΟΥ

Η αποτυχία στις πανελλαδικές εξετάσεις δεν πρέπει να απο-
γοητεύει, καθώς τα ΑΕΙ και ΤΕΙ δεν αποτελούν μονόδρομο 
και υπάρχουν λύσεις για όλα τα βαλάντια.
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«Η εισαγωγή στα ΑΕΙ  
δεν είναι ιερή αγελάδα»

«Η 
π α ι δ ε ί α 
είναι εθνι-
κό θέμα, 
υπερκομ-
μ α τ ι κ ό » 
τονίζει o 

πρύτανης του ΑΠΘ, καθηγητής Νίκος 
Παπαϊωάννου, στη συνέντευξή του 
στην F.S.

Ο πρωθυπουργός από τη ΔΕΘ ανα-
φέρθηκε στην αλλαγή της εικόνας 
στο campus του ΑΠΘ κατά τον τε-
λευταίο χρόνο. Ήταν θέμα νομοθε-
τικής ρύθμισης η εμπέδωση του 
αισθήματος ασφάλειας ή το πανεπι-
στήμιο τελικά μπορεί να περιφρου-
ρεί τους χώρους του;
Είναι γεγονός πως κάθε νόμος, για 
να εφαρμοστεί και να φέρει την επι-
διωκόμενη αλλαγή, θα πρέπει να επι-
διώκει τη στήριξη της κοινωνίας, να 
πείθονται οι πολίτες πως ο νομοθέτης 
έρχεται να ρυθμίσει κάτι προς όφελος 
του συνόλου. Η δράση εγκληματικών 
ομάδων στους χώρους του ΑΠΘ δεν 
αμαύρωνε απλώς την εικόνα του 
μεγαλύτερου πανεπιστημίου της χώ-
ρας. Η εικόνα αυτή δεν μπορούσε να 
είναι ανεκτή από κανέναν δημοκρατι-
κό πολίτη, κανέναν φορολογούμενο, 
κανέναν γονιό, κανέναν δάσκαλο. Η 
απόφαση της πολιτείας να αποκα-
ταστήσει το πανεπιστημιακό άσυλο 
στην πραγματική του έννοια, αυτή της 
προστασίας της ακαδημαϊκής ελευθε-
ρίας και της απρόσκοπτης διακίνησης 
των ιδεών, επιβεβαιώθηκε από την 
αναγέννηση της πανεπιστημιακής 
ζωής. Δικό μας καθήκον ήταν και 
είναι να διασφαλίζουμε την τήρηση 
της νομιμότητας. Κλειδί στον σχεδια-
σμό αυτόν αποτέλεσε το άνοιγμα του 
πανεπιστημίου στην κοινωνία, ως 
αναπόσπαστο κομμάτι της. Μας δίνει 
μεγάλη χαρά το ότι οικογένειες με τα 
παιδιά τους μπορούν να απολαμβά-
νουν έναν περίπατο στο campus, το 
ότι οι πολίτες αισθάνονται ασφαλείς 

να κυκλοφορούν οποιαδήποτε μέρα 
και ώρα. Σαφώς και μπορούμε να πε-
ριφρουρήσουμε τους χώρους μας και 
θα θέλαμε να το κάνουμε ακόμη πιο 
οργανωμένα, όπως γίνεται σε όλα τα 
μεγάλα ευρωπαϊκά και αμερικανικά 
πανεπιστήμια, με μια πανεπιστημιακή 
μονάδα επιτήρησης, η οποία –σε κα-
θεστώς εργασιακής ασφάλειας για το 
προσωπικό– ουσιαστικά θα επιτελεί 
το έργο που σήμερα φέρνει σε πέρας 
η υπηρεσία φύλαξης.

Η διαχείριση των ζητημάτων της 
καθημερινότητας αφήνει περιθώρια 
για στρατηγικό σχεδιασμό;
Η διαχείριση των ζητημάτων της κα-
θημερινότητας είναι αλληλένδετη με 
τον στρατηγικό σχεδιασμό. Ο ψηφια-
κός μετασχηματισμός του πανεπιστη-
μίου που ήδη έχει ξεκινήσει, αξιοποι-
ώντας ως επιταχυντή τις συνθήκες 
που επέβαλε η πανδημία, έχει άμεση 
επίδραση στην καθημερινότητα του 
προσωπικού και των ερευνητών μας, 

που απαλλάσσονται από το γραφειο-
κρατικό άχθος. Ταυτόχρονα, όμως, 
επιτυγχάνεται μια μεγάλη εξοικο-
νόμηση πόρων, που κατευθύνονται 
εκεί όπου πραγματικά θέλουμε να 
επενδύσουμε για την ανάπτυξη του 
πανεπιστημίου. Παρουσίασα στον 
πρωθυπουργό κάποια από τα εμβλη-
ματικά σχέδια, όπως η αξιοποίηση 
της ιδιωτικής περιουσίας του Αρι-
στοτελείου, ώστε με ίδιους πόρους 
να χρηματοδοτήσουμε την ανέγερση 
νέων κτιριακών εγκαταστάσεων σε 
ιδιόκτητα ακίνητα.

Ποια είναι τα μείζονα ζητήματα για 
την ανάπτυξη του Πανεπιστημίου τα 
επόμενα χρόνια;
Αυτά που άφησε πίσω της η παρα-
τεταμένη περίοδος της οικονομικής 
κρίσης. Πρώτο και κύριο το πρόβλη-
μα της υποστελέχωσης, καθώς την 
περίοδο που η δημοσιονομική προ-
σαρμογή δεν επέτρεπε την αναπλή-
ρωση των αφυπηρετούντων καθη-
γητών ολόκληροι τομείς σε ορισμένα 
τμήματα αποδεκατίστηκαν. Γι’ αυτό 
και προτεραιότητα αποτελεί η προ-
κήρυξη θέσεων στο ίδιο γνωστικό 
αντικείμενο, ώστε να εξασφαλιστεί 
η συνέχεια του εκπαιδευτικού και 
ερευνητικού έργου σε σημαντικές 
για το ΑΠΘ και τη χώρα επιστημονι-
κές περιοχές.

Τι σημαίνει το ΑΠΘ για την πόλη;
Το ΑΠΘ είναι η πόλη. Κάθε άνθρωπος 
που ζει στη Θεσσαλονίκη αντιλαμβάνε-
ται τη διάδραση αυτή σε κάθε έκφανση 
της οικονομικής, κοινωνικής και πολι-
τιστικής ζωής. Φυσικά οι αριθμοί από 
μόνοι τους δεν λένε τίποτε, δεν αρκεί να 
πούμε έναν αριθμό για τη συνεισφορά 
του ΑΠΘ στο τοπικό ΑΕΠ. Είναι χρέος 
μας απέναντι στην κοινωνία ο πολλα-
πλασιαστής να αυξηθεί ακόμη περισ-
σότερο, να δημιουργήσουμε ευκαιρίες 
για τους νέους επιστήμονες, ώστε να 
μείνουν εδώ, να καινοτομήσουν εδώ, 

ΣΤΟΝ ΧΡΗΣΤΟ ΜΑΤΗ

ΝΊΚΟΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ,  
πρύτανης του ΑΠΘ
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και να προσελκύσουµε µε τη δυναµική 
αυτή περισσότερες µεγάλες επιχειρή-
σεις από την Ελλάδα και το εξωτερικό 
να επενδύσουν στην πόλη µας.

Αποκάλυψαν οι βάσεις εισαγωγής 
στα ΑΕΙ τµήµατα που δεν έχουν λόγο 
ύπαρξης;
Με προβληµάτισαν, όχι µόνο ως πρύ-
τανη του ΑΠΘ αλλά και ως γονιό, όπως 
και κάθε γονιό και κάθε συνάδελφο 
που επιδιώκει την ποιότητα στην ανώ-
τατη εκπαίδευση και τη διασύνδεση µε 
την αγορά εργασίας. Κατ’ αρχάς, όµως, 
θα πρέπει να είµαστε ειλικρινείς – όσοι 
συµµετέχουµε στον θεσµικό, στον δη-
µόσιο διάλογο, αλλά και συνολικά οι 
πολίτες: Η εισαγωγή στα ΑΕΙ δεν είναι 

Τι αποτύπωµα άφησε στο ΑΠΘ η 
πανδηµία;
Την αυτοπεποίθηση ότι ενωµένοι 
µπορούµε να αντεπεξέλθουµε σε 
κάθε δυσκολία και έκτακτη κατά-
σταση, ότι µπορούµε να αντιµετωπί-
σουµε παθογένειες, να ξεπεράσουµε 
τους εαυτούς µας, να συνταχτούµε σε 
έναν κοινό στόχο και να δείξουµε τον 
δρόµο. Και ταυτόχρονα την ικανοποί-
ηση ότι µπορούµε να είµαστε χρήσι-
µοι στην πολιτεία και στην κοινωνία, 
να αφουγκραζόµαστε τις ανάγκες της 
και να προσφέρουµε λύσεις. Είναι µια 
τεράστια παρακαταθήκη για εµάς η 
εµπειρία που αποκοµίσαµε την περί-
οδο της πανδηµίας. Σε ό,τι αφορά το 
εκπαιδευτικό κοµµάτι, σαφώς και θα 
αξιοποιήσουµε τα ψηφιακά εργαλεία 
για να προσελκύσουµε ακόµη περισ-
σότερους ξένους φοιτητές στο εντε-
λώς νέο τοπίο της διεθνοποιηµένης 
τριτοβάθµιας εκπαίδευσης.

Προεδρεύετε της Συνόδου των Πρυ-

ιερή αγελάδα, ούτε και ο ακαδηµαϊκός 
χάρτης. Η παιδεία είναι εθνικό θέµα, 
υπερκοµµατικό. Το µέλλον των παι-
διών µας είναι ευθύνη όλων µας, όχι 
εργαλείο πελατειακής πολιτικής για 
τοπική κατανάλωση. ∆εν υπάρχει ανά-
γκη για επιπλέον τµήµατα των οποίων 
η προστιθέµενη αξία είναι ανύπαρκτη. 
Οι επιχειρήσεις ζητούν καταρτισµένους 
επαγγελµατίες, όχι αιώνιους φοιτητές 
που µπήκαν σε µια σχολή παραδίδο-
ντας λευκή κόλλα χαρτί. Εκτιµώ πως, 
εφόσον εισάγονται στα ΑΕΙ όσοι ζη-
τούνται από τα τµήµατα ή τις σχολές, η 
αυτορρύθµιση των βάσεων, σε συνδυ-
ασµό µε τη δυσκολία των θεµάτων, θα 
αντανακλά στο τέλος το επίπεδο γνώσε-
ων των νέων φοιτητών.

τάνεων. Υπάρχει ενιαία γραµµή των 
πανεπιστηµίων απέναντι στο υπουρ-
γείο για τον νέο νόµο-πλαίσιο στην 
ανώτατη εκπαίδευση;
Εργαζόµαστε από κοινού και νοµί-
ζω ότι έχουν ωριµάσει οι συνθή-
κες του διαλόγου για ένα συνολικό 
πλαίσιο λειτουργίας των ΑΕΙ, που 
θα αντιµετωπίσει µε θάρρος χρό-
νιες παθογένειες και θα απελευ-
θερώσει τα πανεπιστήµια από τον 
σφιχτό εναγκαλισµό µε το κράτος, 
δίνοντάς τους παράλληλα ώθηση 
να γίνουν πιο εξωστρεφή και να 
απαντήσουν αποτελεσµατικότερα 
στις ανάγκες της κοινωνίας και της 
οικονοµίας. Πάγιο αίτηµα από την 
πλευρά µας αποτελεί η ενίσχυση 
του αυτοδιοίκητου των πανεπιστη-
µίων, συνεπώς τα θεσµικά αντίβαρα 
αποτελούν και για εµάς απαραίτητο 
εχέγγυο ότι ο προσανατολισµός µας 
θα είναι αυστηρά προσηλωµένος 
στη διαρκή αναβάθµιση της δωρεάν 
δηµόσιας ανώτατης εκπαίδευσης.

Μας δίνει µεγάλη χαρά το ότι οικογένειες µε τα παι-
διά τους µπορούν να απολαµβάνουν έναν περίπατο 
στο campus, το ότι οι πολίτες αισθάνονται ασφαλείς 
να κυκλοφορούν οποιαδήποτε µέρα και ώρα.
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Η επιλογή φοιτητικής στέγης

Η 
φοιτητική ζωή αποτελεί κομβικό κεφάλαιο 
στη ζωή του ανθρώπου. Και αφού κάποιος 
κατάφερε να εκπληρώσει τον στόχο του και 
να εισέλθει στο τμήμα σπουδών της αρε-
σκείας του, επόμενος στόχος –εξαιρετικά 

δύσκολος– είναι η επιλογή στέγης.
Η αναζήτηση φοιτητικού σπιτιού έχει δυσκολέψει αρκε-
τά τα τελευταία χρόνια. Όι τιμές σε πολλές περιοχές της 
Ελλάδας έχουν αυξηθεί και το διαθέσιμο εισόδημα φοι-
τητών και γονέων έχει μειωθεί δραματικά. Η διαδικασία, 
εκτός από την επιλογή του ακινήτου, περιλαμβάνει τη δια-
χείριση και τον εξοπλισμό του.
Παρακάτω παρουσιάζονται τα βασικά βήματα για τη σω-
στή επιλογή.

Βήμα 1
Ό νέος φοιτητής, αφού μάθει σε ποια σχολή «πέρασε» και 
σε ποια πόλη, πρέπει να κάνει έρευνα σε sites ενοικιά-
σεων διαμερισμάτων, ώστε να προετοιμαστεί. Δεν είναι 
ανάγκη το ενδιαφέρον του να στραφεί αποκλειστικά σε 
αγγελίες για φοιτητές. Επίσης, καλό θα ήταν να ρωτήσει 
και γνωστούς του, που ίσως έχουν κάποια κατάλληλη 
γνωριμία εκεί. Σε περίπτωση που ο ενοικιαστής απευ-
θυνθεί σε μεσιτικό γραφείο, θα πρέπει να ελέγξει ότι είναι 
νόμιμο και στη συνέχεια να ρωτήσει για την αμοιβή που 
δικαιούται ο μεσίτης.

Βήμα 2
Αφού έχει γίνει μια πρώτη επιλογή στις αγγελίες και ο 
φοιτητής έχει φτάσει πλέον στη νέα του πόλη, σειρά έχει 
το… ψάξιμο. Αν έχει «περάσει» σε μεγάλη πόλη, όπως η 
Θεσσαλονίκη, λογικό είναι να θέλει το σπίτι του να βρίσκε-
ται κοντά στη σχόλη. Ωστόσο, τα περισσότερα σπίτια κο-
ντά στις σχολές είναι τα πιο απεριποίητα, αλλά και τα πιο 
ακριβά. Γι’ αυτό και ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να ψάξει 
σε περιοχές στα προάστια της πόλης, όπου θα υπάρχουν 
σίγουρα πιο καινούργια σπίτια, αλλά και οικονομικά.
Εκτός από τις στάσεις μεταφορικών μέσων κοντά στο 
σπίτι, αν και εφόσον αυτό απαιτείται, καλό θα ήταν να 
υπάρχουν κοντά σούπερ μάρκετ και φαρμακείο και, όσο 
γίνεται, το σπίτι να μην είναι απόμερο.

Βήμα 3
Μια γκαρσονιέρα ή ένα δυάρι είναι ό,τι πρέπει για τον φοι-
τητή. Επίσης, είναι σημαντικό να νιώθει ασφαλής, καθώς 
θα είναι η πρώτη φορά που θα μείνει μόνος του. Γι’ αυτόν 
τον λόγο συστήνονται σπίτια που δεν βρίσκονται στο ισό-
γειο ή στον πρώτο όροφο πολυκατοικιών που δεν διαθέ-
τουν πόρτες ασφαλείας.

Βήμα 4
Ακόμα ένα δύσκολο βήμα είναι ο εξοπλισμός του νέου 
σπιτιού. Ωστόσο, πριν από τη… λίστα αγορών, καλή θα 
ήταν μια έρευνα σε συγγενείς και φίλους για έπιπλα και 
ηλεκτρικές συσκευές που δεν χρειάζονται – ούτως ή άλ-

λως μετά το πέρας των σπουδών θα επιστραφούν.
Επίσης, υπάρχουν διάφορα sites με αγγελίες μεταχειρι-
σμένων επίπλων που πραγματικά είναι σαν καινούργια. 
Σε πολλές φοιτητουπόλεις, απόφοιτοι των σχολών που-
λάνε τα έπιπλά τους για λίγα ευρώ.

Βήμα 5
Απαραίτητα «αξεσουάρ» είναι τα εξής: κουζίνα, ψυγείο, 
τηλεόραση και πλυντήριο. Ότιδήποτε άλλο θα μπορούσε 
να θεωρηθεί πολυτέλεια. Υπάρχουν αποθήκες ολοκαί-
νουριων, επώνυμων ηλεκτρικών συσκευών σε έκπτω-
ση έως και 50% λόγω μια μικρής γρατζουνιάς.

Προσοχή!
Πριν από την ενοικίαση ο φοιτητής θα πρέπει να ελέγξει 
την κατάσταση του σπιτιού, καθώς σε διαφορετική περί-
πτωση ενδέχεται να αντιμετωπίσει πρόβλημα στο μέλλον. 
Τυχόν ζημιές ή βλάβες ίσως πάρουν χρόνο ή ίσως χρεω-
θεί ο ενοικιαστής την επισκευή.
Το σημαντικότερο πράγμα είναι τα υδραυλικά του σπιτιού: 
εάν το νερό έχει πίεση, εάν τρέχει κανονικά απ’ όλες τις 
βρύσες και το καζανάκι, εάν υπάρχουν διαρροές, εάν 
υπάρχει ζεστό νερό.
Επίσης, θα πρέπει να ελεγχθεί η θέρμανση, όπως και 
αν το ρεύμα λειτουργεί σε όλα τα δωμάτια. Ένα σπίτι με 
αυτόνομη θέρμανση και καλά κουφώματα σημαίνει χα-
μηλότεροι λογαριασμοί, καθώς ο ενοικιαστής πληρώνει 

ό,τι καταναλώνει, αποφεύγοντας το βάρος των κοινοχρή-
στων.
Κάποια φοιτητικά σπίτια νοικιάζονται με κάποιες βασικές 
συσκευές και έπιπλα. Η κατάστασή τους θα πρέπει να 
ελεγχθεί από τον ενοικιαστή, καθώς συμπεριλαμβάνονται 
στην τιμή του ενοικίου. Αν δεν είναι σε καλή κατάσταση, 
θα πρέπει να αλλαχτούν από τον ιδιοκτήτη ή να μειωθεί το 
κόστος του ενοικίου.
Προτού υπογραφεί το συμβόλαιο ενοικίασης, θα πρέπει 
να διαβαστεί πολύ καλά και ο ενοικιαστής να μάθει τι 
μπορεί να κάνει ώστε να γίνει πιο ευέλικτο. SOS στα… 
ψιλά γράμματα. Επίσης, ο ενοικιαστής θα πρέπει να δει τι 
μπορεί να γίνει σε περίπτωση που αποχωρήσει σε χρόνο 
μικρότερο του προκαθορισμένου που αναγράφεται στο 
συμβόλαιο, αλλά και τι θα συμβεί σε περίπτωση συγκα-
τοίκησης και αποχώρησης του ενός πριν από τον προκα-
θορισμένο χρόνο. Καλό είναι να μην υπάρχουν ρήτρες 
όπως υποχρέωση από πλευράς ενοικιαστή να πληρώσει 
όλα τα ενοίκια μέχρι τον προκαθορισμένο χρόνο σε περί-
πτωση πρόωρης αποχώρησης.

Η συγκατοίκηση
Πάντως, η συγκατοίκηση είναι μια επιλογή που δεν 
πρέπει να προσπεράσει εύκολα κάποιος. Εκτός από το 
όφελος της παρέας, της ασφάλειας κ.λπ., εξοικονομούμε 
αρκετά χρήματα, αφού το κόστος του ενοικίου και των λο-
γαριασμών μοιράζεται.

ΧΑΡΑ ΠΑΝΑΓΙΏΤΟΥ

Η αναζήτηση φοιτητικού σπιτιού έχει δυσκολέψει αρκετά 
τα τελευταία χρόνια. Όι τιμές σε πολλές περιοχές της Ελλά-
δας έχουν αυξηθεί και το διαθέσιμο εισόδημα φοιτητών και 
γονέων έχει μειωθεί δραματικά.



Χρηματοδότηση  
σπουδών

Σ
ημαντικό ερώτημα όλων 
των υποψήφιων φοιτητών 
είναι πώς θα αντεπεξέλ-
θουν στα έξοδα, όταν το 
πρόγραμμα στο οποίο στο-

χεύουν έχει δίδακτρα. Μάλιστα, στα 
έξοδα θα πρέπει να συνυπολογιστούν, 
εκτός από τα δίδακτρα, το κόστος δια-
βίωσης, δηλαδή το ενοίκιο και πά-
για, διατροφή, βιβλία, μετακινήσεις, 
ασφάλεια, διασκέδαση, ρουχισμός, 
καθώς και διάφορα άλλα, ανάλογα με 
τον τρόπο ζωής του καθενός.
Κατά συνέπεια, η χρηματοδότηση των 
σπουδών αποτελεί πρωταρχικής ση-
μασίας παράγοντα για τις σπουδές, 
καθώς καθορίζει τόσο την επιλογή 
του πανεπιστημιακού ιδρύματος, στην 
Ελλάδα ή στο εξωτερικό, όσο και την 
ίδια τη δυνατότητα να σπουδάσει κα-
νείς.

Οι υποτροφίες
Στους πιο αξιόλογους φοιτητές, οι 
οποίοι έχουν σημειώσει άριστες επι-
δόσεις, δημόσιοι φορείς, διάφορα δη-
μόσια, ιδιωτικά και κοινωφελή ιδρύ-
ματα, καθώς και πολλές κυβερνήσεις, 
προσφέρουν οικονομικές ενισχύσεις 
και προγράμματα υποτροφιών για 
προπτυχιακές και μεταπτυχιακές 
σπουδές, για διδακτορική και μεταδι-
δακτορική έρευνα και μετεκπαίδευση 
σε ελληνικά πανεπιστήμια ή σε πανε-
πιστήμια του εξωτερικού.
Παρ’ όλα αυτά, το να εντοπίσει και να 
αιτηθεί κάποιος γι’ αυτές τις υποτρο-
φίες και τις δωρεές είναι μια διαδικα-
σία που απαιτεί αφοσίωση και καλή 
προετοιμασία. Μια μικρή έρευνα 
πάνω στο θέμα αυτό αποκαλύπτει συ-
χνά ενδιαφέροντα ευρήματα, όπως, 
για παράδειγμα, ότι υπάρχει όντως 
ένας μεγάλος αριθμός διαθέσιμων 
υποτροφιών και λοιπών οικονομικών 
ενισχύσεων σε κάποιες ευρωπαϊκές 
χώρες που μπορεί να μη συμπερι-
λαμβάνονταν απαραιτήτως στην αρχι-
κή επιλογή ενός φοιτητή.
Σύμφωνα με έρευνα του educations.
com σε περισσότερους από 30.000 
φοιτητές οι οποίοι στεγάζονται εκτός 
της χώρας τους, όταν αποφάσισαν 

πού ήθελαν να σπουδάσουν, επέλε-
ξαν πρώτα τη χώρα και μετά το πα-
νεπιστήμιο ή έναν συγκεκριμένο τύπο 
προγράμματος. Επίσης, σύμφωνα με 
την έρευνα, οι φοιτητές θεωρούν ότι 
οι σημαντικότεροι παράγοντες όταν 
επιλέγουν πού θα σπουδάσουν είναι:
• Να επιτύχω τους επαγγελματικούς 
μου στόχους.
• Να εξελίξω τον εαυτό μου.
• Να έρθω σε επαφή με μια νέα 
κουλτούρα ή τρόπο ζωής.
• Να έχω πρόσβαση σε μια διδασκα-
λία ανώτερης ποιότητας.
• Να ζήσω μια περιπέτεια.
• Να κάνω νέους φίλους ή να επε-
κτείνω το επαγγελματικό μου δίκτυο.
• Να μάθω μια νέα ξένη γλώσσα.
Με βάση όλα αυτά, ο ιστότοπος 
educations.com προχώρησε στην 
κατάταξη των χωρών που θεωρού-
νται οι καλύτερες για εκπαίδευση στο 
εξωτερικό.
Στην 1η θέση είναι ο Καναδάς: Απο-
τελεί ξεκάθαρη επιλογή για μαθητές 
που επιθυμούν να φοιτήσουν στο 
εξωτερικό. Τα καναδικά πανεπιστήμια 
είναι γνωστά για τις τεχνολογικές και-
νοτομίες τους, ειδικά στον κλάδο της 
πληροφορικής και των υπολογιστών. 
Οι περισσότεροι Καναδοί μιλούν αγ-
γλικά, αλλά τα γαλλικά είναι η μητρική 
γλώσσα του 1/5 του πληθυσμού.
Στη 2η θέση βρίσκεται η Αυστραλία: 
Διαθέτει έναν μεγάλο αριθμό αξιό-
λογων πανεπιστημίων στις πόλεις 
της Μελβούρνης, του Σίδνεϊ και του 
Μπρίσμπεϊν.
Στην 3η θέση, η Γερμανία: Ο σπου-
δαστής, είτε επιλέξει μια μεγαλύτερη 
είτε μια μικρότερη γερμανική πόλη, 
το σίγουρο είναι ότι θα λάβει υψηλής 
ποιότητας εκπαίδευση και σε πολύ 
καλή τιμή. Οι φοιτητές του εξωτερι-
κού μπορούν να σπουδάσουν στα 
προπτυχιακά προγράμματα δωρεάν 
στη Γερμανία. Μάλιστα, οι ευκαιρίες 
δεν σταματούν με το πτυχίο. Καθώς 
είναι η μεγαλύτερη οικονομία της 
Ευρώπης, οι φοιτητές μπορούν να 
επιτύχουν τους επαγγελματικούς στό-
χους τους.
Στην 4η θέση, η Ελβετία: Εκεί η ποιό-

τητα της εκπαίδευσης είναι τόσο υψη-
λή όσο και η ποιότητα ζωής. Η χώρα 
προσφέρει ένα καινοτόμο περιβάλλον 
για μαθητές και ερευνητές και αυτό 
αντικατοπτρίζεται στην υψηλή κατά-
ταξη των ελβετικών πανεπιστημίων. 
Η Ελβετία θεωρείται επίσης μία από 
τις ασφαλέστερες χώρες στον κόσμο, 
έτσι οι φοιτητές αισθάνονται πάντα 
άνετα να ανακαλύψουν το νέο τους 
σπίτι.
Στην 5η θέση βρίσκονται οι ΗΠΑ: Για 
πολλούς φοιτητές που αναζητούν το 
ιδανικό πρόγραμμα εκπαίδευσης στο 
εξωτερικό οι ΗΠΑ παρέχουν αμέτρη-
τες ευκαιρίες να το βρουν εκεί. Το να 
αποκαλέσει κανείς τις ΗΠΑ «χώρα 
των ευκαιριών» δεν θεωρείται υπερ-
βολή, καθώς βρίσκεται στην πέμπτη 
θέση της κατάταξης για την πρόσβαση 
σε μια διδασκαλία ανώτερης ποιότη-
τας.

Τα φοιτητικά δάνεια
Τέλος, υπάρχουν πάντα και τα τρα-
πεζικά φοιτητικά δάνεια. Οι ελληνι-

κές τράπεζες προσφέρουν τραπεζικά 
προϊόντα που απευθύνονται σε φοι-
τητές που θέλουν να βελτιώσουν τις 
γνώσεις τους. Πιο αναλυτικά:
Η Τράπεζα Πειραιώς με το Κατανα-
λωτικό Δάνειο για Γνώσεις και Δεξιό-
τητες στηρίζει οποιονδήποτε θέλει να 
αποκτήσει κάποιον πτυχιακό ή μετα-
πτυχιακό τίτλο, να παρακολουθήσει 
πρόγραμμα σε ΙΕΚ, σεμινάρια, μα-
θήματα εκμάθησης ξένων γλωσσών 
ή δεξιοτήτων ή να καλύψει έξοδα 
αγοράς εξοπλισμού πρώτης εγκατά-
στασης, ενοικίου κ.λπ.
Φοιτητικό δάνειο προσφέρει και η 
Eurobank, με επιτόκιο πολύ χαμηλό-
τερο σε σχέση με αυτό ενός κατανα-
λωτικού δανείου, εφόσον πληρούνται 
ορισμένες προϋποθέσεις. Ωστόσο, 
αντίστοιχα προγράμματα διαθέτουν 
και η Εθνική Τράπεζα αλλά και η 
Alpha Bank.
Αξίζει να σημειωθεί ότι κάποια πανε-
πιστήμια συνεργάζονται με συγκεκρι-
μένο τραπεζικό ίδρυμα για δάνεια με 
ευνοϊκούς όρους.

ΧΑΡΑ ΠΑΝΑΓΙΏΤΟΥ

Η χρηματοδότηση αποτελεί πρωταρχικής 
σημασίας παράγοντα για τις σπουδές, κα-
θώς καθορίζει τόσο την επιλογή του πανε-
πιστημιακού ιδρύματος, στην Ελλάδα ή στο 
εξωτερικό, όσο και την ίδια τη δυνατότητα να 
σπουδάσει κανείς.

25www.freesunday.gr
20.09.2020

ΕΚΠΑΊΔΕΥΣΗ 
ΚΑΙ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ  
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ


	FSU_2009_011_CMYK
	FSU_2009_012_CMYK
	FSU_2009_013_CMYK
	FSU_2009_014_CMYK
	FSU_2009_015_CMYK
	FSU_2009_016_CMYK
	FSU_2009_017_CMYK
	FSU_2009_018_CMYK
	FSU_2009_019_CMYK
	FSU_2009_020_CMYK
	FSU_2009_021_CMYK
	FSU_2009_022_CMYK
	FSU_2009_023_CMYK
	FSU_2009_024_CMYK
	FSU_2009_025_CMYK

