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Πρόλογος

Το ανά χείρας κείµενο πολιτικής αποτελεί τη σύνοψη διαπιστώσεων

και προτάσεων που προέκυψαν από µια µεγάλη εµπειρική έρευνα ο-

µάδας του ΕΛΙΑΜΕΠ που ξεκίνησε το Σεπτέµβριο του 2005. Τα απο-

τελέσµατα τέθηκαν υπό την κρίση εκπροσώπων της πανεπιστηµιακής

κοινότητας αλλά και της ευρύτερης κοινωνίας των πολιτών. Το σύνολο

της µελέτης, που ξεπερνά τις 1000 σελίδες στην τελική της µορφή, δη-

µοσιεύεται στην ιστοσελίδα του ΕΛΙΑΜΕΠ (www.eliamep.gr).

Το συντονισµό της ερευνητικής οµάδας είχε ο ∆ηµήτρης Σωτηρό-

πουλος, σε συνεργασία µε το Γιώργο Παγουλάτο. Συµµετείχαν στην ο-

µάδα η Σοφία Αποστόλη, ο Απόστολος ∆ηµητρόπουλος, ο Τάσος ∆ου-

λάµης, η  Χριστίνα Μπαντούνα, η Ιωάννα Μπαρκούτα, o ∆ηµήτρης

Μπουρίκος, η Βίκυ Πετρουνάκου, ο Νικόλαος Σύψας και η Ανδρονίκη

Σωτηροπούλου. Τους ευχαριστώ όλους θερµά για την εξαιρετική δου-

λειά που έκαναν.

Ευχαριστώ επίσης τους Θεόδωρο Κουλουµπή, πρώην Γενικό ∆ιευ-

θυντή του ΕΛΙΑΜΕΠ, και Θάνο Ντόκο, που τον διαδέχθηκε σε αυτήν

τη θέση, για τη σηµαντικότατη συµβολή τους στην οργάνωση και επί-

βλεψη του έργου, καθώς και την Ελισάβετ Φωκά. Η Αρετή Κόντε είχε

την ευθύνη της διοικητικής υποστήριξης. Ευχαριστώ τέλος όλους τους

ανώνυµους κριτές και άλλους που βοήθησαν να µειωθούν τα λάθη και

οι αδυναµίες και να πάρει η µελέτη την τελική της µορφή.
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Η µελέτη είναι προϊόν συλλογικής δουλειάς. Το κείµενο πολιτικής

που ακολουθεί είναι το απόσταγµα. Αν και δεν διεκδικώ καµιά δόξα για

τον κόπο των άλλων, αναλαµβάνω την ευθύνη για τις βασικές διαπι-

στώσεις, συµπεράσµατα και προτάσεις που περιέχονται στις παρακά-

τω σελίδες. O Θάνος Nτόκος συνέβαλε στη συγγραφή του κειµένου.

Λουκάς Τσούκαλης

Πρόεδρος του ∆.Σ., ΕΛΙΑΜΕΠ
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Περίληψη

Το κείµενο που ακολουθεί συνοψίζει τα πορίσµατα µιας µεγάλης ε-

µπειρικής έρευνας για την πανεπιστηµιακή εκπαίδευση στην Ελλάδα

και τις µεταρρυθµίσεις που απαιτούνται σε ένα ταχύτατα µεταβαλλόµε-

νο ευρωπαϊκό και διεθνές περιβάλλον. Με αφετηρία τις βασικές διαπι-

στώσεις που προκύπτουν από την έρευνα του ΕΛΙΑΜΕΠ, το κείµενο

καταλήγει σε συγκεκριµένες προτάσεις.

Το πανεπιστηµιακό σύστηµα στη χώρα µας χαρακτηρίζεται από

κρατικό συγκεντρωτισµό, εσωστρέφεια, έλλειψη διαφάνειας, αναποτε-

λεσµατικούς εσωτερικούς ελέγχους και χαµηλό βαθµό κοινωνικής λο-

γοδοσίας. Έχει επίσης αρκετές διεθνείς πρωτοτυπίες οι οποίες συµ-

βάλλουν στην υποβάθµιση των ελληνικών πανεπιστηµίων. Mε βάση

την παραδοχή ότι η γνώση αποτελεί πλέον καθοριστικό παράγοντα

για τη θέση µιας χώρας στο συνεχώς εξελισσόµενο διεθνή συσχετισµό

πλούτου και ισχύος, οι πόροι που διατίθενται για την πανεπιστηµιακή

εκπαίδευση κρίνονται ανεπαρκείς και η χρήση των πόρων αυτών µη ι-

κανοποιητική.

Τα µέτρα που προτείνονται έχουν ήδη τύχει γενικευµένης εφαρµο-

γής στα διεθνώς αναγνωρισµένα πανεπιστήµια και εµπεριέχονται σε

σηµαντικό βαθµό στις δεσµεύσεις που ανέλαβαν όλες οι χώρες-µέλη

της ΕΕ µε µια σειρά ευρωπαϊκών διακηρύξεων και διαδικασιών.

Η µεταρρύθµιση της ανώτατης παιδείας δεν µπορεί παρά να είναι

σταδιακή. Θα πρέπει να είναι και στοχευµένη, αναγνωρίζοντας τις ιδι-
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αίτερες συνθήκες που επικρατούν στο εσωτερικό του συστήµατος της

ανώτατης εκπαίδευσης. Για το λόγο αυτό είναι απαραίτητη η ιεράρχη-

ση των ζητηµάτων, η διαµόρφωση προτεραιοτήτων και η άµεση µε-

ταρρυθµιστική παρέµβαση σε εκείνα τα ζητήµατα που είναι καίριας

σηµασίας. Η προσεκτική ιεράρχηση και η άµεση εφαρµογή τους θα

µπορέσει από µόνη της, λειτουργώντας ως καταλύτης, να απελευθε-

ρώσει εσωτερικές και εξωτερικές δυναµικές που θα διαµορφώσουν

νέες προϋποθέσεις για την προώθηση και άλλων αλλαγών. Ως ζητή-

µατα προτεραιότητας θεωρούµε κυρίως:

" Την ενίσχυση της άµιλλας στο εσωτερικό του συστήµατος µε τη ρι-

ζική µεταρρύθµιση των σηµερινών σχέσεων κράτους και πανεπι-

στηµίων, του ισοπεδωτικού τρόπου χρηµατοδότησής τους και του

πλαισίου χαµηλών κινήτρων που διαµορφώνει (χρηµατοδότηση µε

βάση τα αποτελέσµατα της λειτουργίας των ιδρυµάτων, σχολών,

τµηµάτων, και του προσωπικού τους, κατόπιν συστηµατικής αξιο-

λόγησης)

" Τη θεσµική θωράκιση της διοίκησης και την ενίσχυση της αυτοτέ-

λειας των ιδρυµάτων, µε παράλληλο ουσιαστικό και διαφανή έλεγ-

χο της διαχείρισης των οικονοµικών πόρων

" Την προστασία του πανεπιστηµιακού χώρου και της εύρυθµης λει-

τουργίας των πανεπιστηµίων 

" Την προώθηση της διεθνοποίησης των πανεπιστηµίων

" Την αύξηση και αποτελεσµατικότερη αξιοποίηση των δηµοσίων

πόρων για τα πανεπιστήµια, περιλαµβανοµένης της βασικής και ε-

φαρµοσµένης έρευνας (µε αξιοποίηση και του νέου Κοινοτικού

Πλαισίου Στήριξης) 

" Την αξιοποίηση µη-κρατικών πηγών χρηµατοδότησης
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Βασικές διαπιστώσεις,
προτάσεις και συµπεράσµατα

Εισαγωγή

Το Ελληνικό Ίδρυµα Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής

(ΕΛΙΑΜΕΠ) πραγµατοποίησε µια εµπειρική έρευνα για την πανεπι-

στηµιακή εκπαίδευση στην Ελλάδα µε στόχο να συµβάλει στη δηµό-

σια συζήτηση για τη µεταρρύθµιση των πανεπιστηµίων. Βασίσθηκε

στη συλλογή και ανάλυση στατιστικών στοιχείων, σε επί τόπου έρευ-

νες και συνεντεύξεις σε διάφορα πανεπιστήµια, καθώς και στην κατα-

γραφή απόψεων της κοινωνίας γενικότερα, αλλά και επί µέρους οµά-

δων όπως φοιτητές, πρόσφατοι απόφοιτοι και εργοδότες. Περιλαµβά-

νει, επίσης, συγκριτική ανάλυση της εµπειρίας άλλων ευρωπαϊκών

χωρών.

Η γνώση αποτελεί κοινωνικό αγαθό. Αποτελεί επίσης απαραίτητη

προϋπόθεση για την επιτυχή προσαρµογή της Ελλάδας στο νέο πα-

γκοσµιοποιηµένο περιβάλλον και την καλύτερη αξιοποίηση των ευκαι-

ριών και δυνατοτήτων που διαµορφώνονται. Η ανώτατη εκπαίδευση έ-

χει τεθεί στο επίκεντρο των µεταρρυθµίσεων που προωθούνται σε ε-

θνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο σε µια προσπάθεια να ανταποκριθούν

µε επιτυχία οι ευρωπαϊκές χώρες στις προκλήσεις ενός νέου διεθνούς
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καταµερισµού εργασίας. Βασικός στόχος είναι η ανάπτυξη της οικονο-

µίας και εργασίας που θα ενσωµατώνουν υψηλό επίπεδο γνώσεων,

δεξιοτήτων και ειδίκευσης, έτσι ώστε να διατηρηθεί και να ενισχυθεί

περαιτέρω το ευρωπαϊκό κοινωνικό µοντέλο. 

Στην προοπτική αυτή, ο ρόλος των πανεπιστηµίων είναι κεντρικής

σπουδαιότητας. Oι εκπαιδευτικοί θεσµοί αποτελούν σηµαντικό συστα-

τικό του �κεφαλαίου� των εθνικών κρατών και κεντρικό προσδιοριστικό

παράγοντα στη διεθνή κατανοµή πλούτου και ισχύος. Οι σηµερινές

δοµές λειτουργίας των ελληνικών πανεπιστηµίων δεν εγγυώνται την ε-

πιτυχή προσαρµογή της ελληνικής κοινωνίας και οικονοµίας σε ένα ε-

ξόχως ανταγωνιστικό και συνεχώς µεταβαλλόµενο περιβάλλον που

διαµορφώνουν οι διαδικασίες της ευρωπαϊκής ενοποίησης και της πα-

γκοσµιοποίησης. 

Η ίδρυση ιδιωτικών, µη κερδοσκοπικών πανεπιστηµίων στην Ελλά-

δα θα αποτελέσει πιθανότατα αντικείµενο δηµόσιου διαλόγου στα επό-

µενα χρόνια µε αφορµή και τη νέα αναθεώρηση του Συντάγµατος. Το

κρίσιµο, βεβαίως, ερώτηµα για την Ελλάδα σήµερα δεν είναι αν και πό-

τε θα υπάρξουν ιδιωτικά ΑΕΙ, αλλά αν θα προχωρήσουµε ή όχι σε µε-

ταρρύθµιση � και τι είδους µεταρρύθµιση � των ήδη υπαρχόντων δη-

µοσίων πανεπιστηµίων. Και σε αυτό το ερώτηµα η απάντηση επείγει.
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Α. ∆ΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ

" Τα ελληνικά πανεπιστήµια αποτελούν ένα σύστηµα που χαρακτη-

ρίζεται από κρατικό συγκεντρωτισµό, εσωστρέφεια, έλλειψη δια-

φάνειας, αναποτελεσµατικούς εσωτερικούς ελέγχους και χαµηλό

βαθµό κοινωνικής λογοδοσίας. Με άλλα λόγια, ένα σύστηµα µε κα-

κής ποιότητας διακυβέρνηση που συνδυάζεται µε έλλειψη επαρ-

κών πόρων, καθώς και έλλειψη κινήτρων για την ποιοτική του ανα-

βάθµιση.

" Η ελληνική πανεπιστηµιακή εκπαίδευση εξαρτάται υπέρµετρα από

πολιτικές � κυρίως κοµµατικές � παρεµβάσεις.

" Τα ελληνικά πανεπιστήµια έχουν ορισµένες διεθνείς πρωτοτυπίες,

όπως ο τρόπος εκλογής των πρυτανικών αρχών, οι λεγόµενοι αιώ-

νιοι φοιτητές, η κατάχρηση του πανεπιστηµιακού ασύλου και τα

µοναδικά δωρεάν συγγράµµατα. ∆εν είναι διόλου τυχαίο ότι καµιά

άλλη χώρα δεν σπεύδει να τις υιοθετήσει.

" Τα στοιχεία σε ευρωπαϊκό επίπεδο φανερώνουν ότι η ελληνική α-

νώτατη εκπαίδευση έχει «συγκριτικό µειονέκτηµα». Η διαπίστωση

αυτή γίνεται ακόµη πιο ανησυχητική αν λάβουµε υπόψη ότι τα ευ-

ρωπαϊκά πανεπιστήµια γενικότερα υστερούν ολοένα και περισσό-

τερο σε σύγκριση τουλάχιστον µε τα αµερικανικά.

" Τα ελληνικά πανεπιστήµια διαθέτουν νησίδες ποιότητας καθώς και

επιστήµονες µε διεθνή διάκριση. Αποτελούν όµως την εξαίρεση
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και όχι τον κανόνα. Η βαθµιαία κατάργηση των εθνικών συνόρων

και τα ευρωπαϊκά προγράµµατα έχουν βοηθήσει σηµαντικά αυτή

τη µειοψηφία να επιβιώσει στις αντίξοες συνθήκες που επικρατούν

στα ελληνικά πανεπιστήµια.

1. Ποσότητα και ποιότητα 

Την τελευταία δεκαετία, η ελληνική ανώτατη εκπαίδευση έχει διευ-

ρυνθεί σηµαντικά, ακολουθώντας τις παγκόσµιες τάσεις. Η διεύρυνση

αυτή υπήρξε µια από τις µεγαλύτερες στην Ευρώπη. Χωρίς να συνυ-

πολογίζονται οι φοιτητές που σπουδάζουν στο εξωτερικό και εκείνοι

που σπουδάζουν σε µη αναγνωρισµένα από το ελληνικό κράτος ιδρύ-

µατα, των οποίων ο αριθµός είναι συγκριτικά πολύ µεγάλος, η συµµε-

τοχή στην ανώτατη εκπαίδευση (ΑΕΙ και ΤΕΙ) ξεπερνά το 58% της ηλι-

κιακής οµάδας 18-21 ετών (στοιχεία 2002). Είναι δηλαδή µεταξύ των

υψηλότερων στην Ευρώπη και τον κόσµο. Η συµµετοχή αντιθέτως

µεγαλύτερων ηλικιών στην ανώτατη εκπαίδευση (δια βίου εκπαίδευ-

ση) είναι από τις χαµηλότερες στην Ευρώπη.

∆εν ακολούθησε ανάλογη πορεία και η ποιότητα των υπηρεσιών

που παρέχουν τα ελληνικά πανεπιστήµια. Η αρνητική σχέση ποσό-

τητας και ποιότητας συνδέεται άµεσα µε τον τρόπο λειτουργίας των

πανεπιστηµίων καθώς και µε την ανορθολογική χρήση ανεπαρκών οι-

κονοµικών πόρων.

" Όσον αφορά στις δαπάνες για τριτοβάθµια εκπαίδευση ως ποσο-

στό του ΑΕΠ, η Ελλάδα κατατάσσεται στην 7η θέση ανάµεσα στις

χώρες της ΕΕ-15 (στοιχεία Eurostat για το 2003). Το κρίσιµο βε-

βαίως ερώτηµα δεν είναι µόνον πόσα χρήµατα, αλλά και πως

χρησιµοποιούνται. (Βλέπε και παράρτηµα Ι)
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" Η αναλογία διδασκόντων-φοιτητών στην ελληνική ανώτατη εκπαί-

δευση είναι από τις χειρότερες στην Ευρώπη, αν και η εικόνα βελ-

τιώνεται αν αφαιρέσει κανείς τους «αιώνιους» φοιτητές. Είναι εν-

διαφέρον ότι, την ίδια στιγµή, η αναλογία εκπαιδευτικών-µαθητών

στην πρωτοβάθµια και δευτεροβάθµια ελληνική εκπαίδευση είναι

από τις καλύτερες στην Ευρώπη και τον κόσµο, χωρίς αυτό, βεβαί-

ως, να αντανακλάται υποχρεωτικά στην ποιότητα της προσφερό-

µενης εκπαίδευσης.

" Σχετικά µικρό ποσοστό των εγγεγραµµένων στα πανεπιστήµια α-

ποφοιτούν στην κανονική διάρκεια σπουδών, ενώ πολλοί εµφανί-

ζονται να συνεχίζουν τις σπουδές τους πολλά χρόνια µετά την κα-

νονική διάρκεια. Αν και τα στοιχεία για το θέµα των λεγόµενων αι-

ώνιων φοιτητών είναι ανεπαρκή, το πρόβληµα, αναµφιβόλως, υφί-

σταται και επηρεάζει αρνητικά τη λειτουργία των πανεπιστηµίων

τα οποία έτσι µετατρέπονται σε βιοµηχανία εξετάσεων.

" Παρά τους σηµαντικούς πόρους που διατέθηκαν τα τελευταία χρό-

νια, η υλικοτεχνική υποδοµή των ελληνικών πανεπιστηµίων εµφα-

νίζει υστέρηση σε σχέση µε τα ευρωπαϊκά. Σηµείο αιχµής αποτελεί

και η ψηφιακή υστέρηση ορισµένων τουλάχιστον πανεπιστηµίων

της χώρας. Σηµαντικό και συνεχιζόµενο πρόβληµα είναι οι βανδα-

λισµοί  και οι φθορές της πανεπιστηµιακής περιουσίας λόγω αδυ-

ναµίας των πανεπιστηµίων να προστατεύσουν αποτελεσµατικά το

δικό τους χώρο.

" Οι µισθολογικές απολαβές των πανεπιστηµιακών είναι χαµηλές.

Σε ορισµένες περιπτώσεις (π.χ. ιατρικές σχολές, νοµικές σχολές

κ.ά.), η ετεροαπασχόληση των πανεπιστηµιακών αναπτύσσεται σε

βάρος των ακαδηµαϊκών τους καθηκόντων και της παρεχόµενης
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ποιότητας της εκπαίδευσης. Η οµοιόµορφη αντιµετώπιση τους α-

πό την κρατική πολιτική διαµορφώνει ένα πλαίσιο χαµηλών κινή-

τρων που δεν ενισχύει την ποιότητα των πανεπιστηµίων. 

" Οι ελληνικές πανεπιστηµιακές βιβλιοθήκες παρουσιάζουν σηµαντι-

κή υστέρηση σε σχέση µε τις αντίστοιχες βιβλιοθήκες χωρών της

ΕΕ. Σηµαντικό πρόβληµα είναι η ύπαρξη πολλών τµηµατικών βι-

βλιοθηκών µε αυξηµένο βαθµό διασποράς στο χώρο. Η παροχή

αποτελεσµατικών υπηρεσιών σύγχρονης βιβλιοθήκης απαιτεί την

ύπαρξη ενιαίων βιβλιοθηκών για την καλύτερη δυνατή εκµετάλλευ-

ση οικονοµιών κλίµακας. Υπάρχουν προβλήµατα στη διαδικτύωση

των ελληνικών πανεπιστηµιακών βιβλιοθηκών µεταξύ τους και τη

λειτουργία του διαδανεισµού. Οι αναλογίες χρηστών και θέσεων

εργασίας (ανάγνωσης, µελέτης, κλπ) είναι καλές σε ό,τι αφορά

τους διαθέσιµους υπολογιστές στις πανεπιστηµιακές βιβλιοθήκες,

ωστόσο και εδώ οι διαφοροποιήσεις µεταξύ των πανεπιστηµίων

είναι µεγάλου εύρους. Τα κεντρικά και παλαιότερα πανεπιστήµια

καταγράφουν επιδόσεις καλύτερες του µέσου όρου σε σχέση µε τα

περιφερειακά πανεπιστήµια. Ο ρόλος των πανεπιστηµιακών βι-

βλιοθηκών διεθνώς από τη δεκαετία του 1990 µετατρέπεται πλέον

από υποστηρικτικός της εκπαιδευτικής και ερευνητικής δραστηριό-

τητας των πανεπιστηµίων σε συµµετοχικό υπό διάφορα οργανωτι-

κά σχήµατα, περιλαµβάνοντας την παροχή αποµακρυσµένης πρό-

σβασης και τη συµβολή των ψηφιακών βιβλιοθηκών στη δια βίου

εκπαίδευση. Τα τελευταία χρόνια, κυρίως µε κοινοτική χρηµατοδό-

τηση, έχουν γίνει πολύ σηµαντικά βήµατα προς την κατεύθυνση

της ηλεκτρονικής πρόσβασης σε βιβλιογραφικές βάσεις, ηλεκτρο-

νικά περιοδικά, βιβλία και λεξικά, και του συνολικού τεχνολογικού

εκσυγχρονισµού των ελληνικών ακαδηµαϊκών βιβλιοθηκών.
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" Το υπάρχον σύστηµα δωρεάν διανοµής καινούριων συγγραµµά-

των στους φοιτητές έχει πολλά µειονεκτήµατα. Είναι δαπανηρό και

ευθύνεται για την προώθηση συχνά πρόχειρων και παρωχηµένων

συγγραµµάτων των ίδιων των διδασκόντων, σε βάρος ποιοτικά

καλύτερων εναλλακτικών. Ταυτόχρονα, δεν αναδεικνύονται η κριτι-

κή αµφισβήτηση και ο πλουραλισµός που είναι σύµφυτοι µε τη

διαδικασία της επιστηµονικής γνώσης. 

2. ∆ιοίκηση ιδρυµάτων 

" Καταγράφονται σηµαντικές αδυναµίες στη διοικητική και οικονοµι-

κή διαχείριση των πανεπιστηµίων λόγω εσωτερικών ανεπαρκειών

(π.χ., αριθµητικές ελλείψεις και ενίοτε ποιοτική ανεπάρκεια προ-

σωπικού, µηχανοργάνωσης) και εξωτερικών αρνητικών παραγό-

ντων (π.χ., ασαφές νοµικό καθεστώς των επιτροπών ερευνών, νο-

µικές ακαµψίες στη διαχείριση κληροδοτηµάτων). Η συνολική µά-

λιστα έλλειψη κοινότητας εµπιστοσύνης στο εσωτερικό του πανε-

πιστηµιακού συστήµατος (π.χ., διαρκείς δικαστικές διενέξεις, έµ-

φαση στη δικαστική επίλυση των διαφορών, «προσωποποίηση»

δοµικών προβληµάτων, δράση ισχυρών οµάδων συµφερόντων)

συµβάλλει στην αναπαραγωγή διοικητικών και νοµοθετικών ακαµ-

ψιών που δυσχεραίνουν την αποτελεσµατική και αποδοτική διοί-

κηση των πανεπιστηµίων. 

" Παρά τη συνταγµατικά κατοχυρωµένη αρχή της αυτοδιοίκησης

των πανεπιστηµίων, ο ασφυκτικός προληπτικός έλεγχός τους από

το κράτος, σε συνδυασµό µε την οικονοµική εξάρτηση των πανεπι-

στηµίων από το κράτος, την κατανοµή της δηµόσιας χρηµατοδότη-

19

H πανεπιστηµιακή εκπαίδευση στην Eλλάδα στο νέο ευρωπαϊκό και διεθνές περιβάλλον



σης σε ετήσια βάση, την περιορισµένη θητεία των διοικήσεων, και

τις ελλείψεις σε εξειδικευµένο διοικητικό προσωπικό, περιορίζουν

τη δυνατότητα ανάπτυξης µακρόχρονων και στρατηγικών σχεδίων

σε κάθε ίδρυµα και την αποτελεσµατική διαχείριση και αξιοποίηση

των δηµοσίων πόρων που κατευθύνονται σε αυτά.

" Ο σηµερινός τρόπος εκλογής και ανάδειξης των διοικητικών αρ-

χών των ιδρυµάτων  διαµορφώνει ένα πλαίσιο σχέσεων στο εσω-

τερικό τους που δηµιουργεί ποικίλες στρεβλώσεις. Επιτρέπει την

κυριαρχία κοµµατικών και πελατειακών λογικών µε συνέπεια την

απαξίωση των ίδιων των φοιτητικών οργανώσεων, των δηµοκρατι-

κών διαδικασιών λήψης των αποφάσεων, καθώς και των πανεπι-

στηµιακών αρχών και διοικήσεων. Υπάρχει σοβαρότατο έλλειµµα

διοίκησης στα πανεπιστήµια. Στο όνοµα της δηµοκρατίας ή της α-

καδηµαϊκής ελευθερίας, αρκετά µέλη της πανεπιστηµιακής κοινό-

τητας αυθαιρετούν ή απλώς δεν παράγουν το έργο για το οποίο α-

µείβονται. Οι εσωτερικοί έλεγχοι είναι εξαιρετικά αδύναµοι και οι

κυρώσεις συνήθως ανύπαρκτες.

" Η κατάχρηση της έννοιας του πανεπιστηµιακού ασύλου από πολύ

µικρές οργανωµένες µειοψηφίες, ή και µεµονωµένα άτοµα που

δεν ανήκουν πάντοτε στην πανεπιστηµιακή κοινότητα, έχουν δηµι-

ουργήσει επανειληµµένα σοβαρότατα προβλήµατα, ακόµη και ποι-

νικά κολάσιµα. Η µεγάλη πλειοψηφία των εργαζοµένων στα πανε-

πιστήµια καθίσταται συχνά όµηρος αυτών των µειοψηφιών.

3. Έρευνα

" Η Ελλάδα κατέχει την τελευταία θέση στην ΕΕ-15 ως προς το µέ-

γεθος της δηµόσιας και ιδιωτικής χρηµατοδότησης της επιστηµονι-
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κής και τεχνολογικής έρευνας (στοιχεία Eurostat). Μεταξύ των πα-

νεπιστηµίων καταγράφονται ευρείες διαφοροποιήσεις ως προς το

µέγεθος των χρηµατοδοτήσεων για έρευνα, αλλά και την πηγή

προέλευσης της εν λόγω χρηµατοδότησης.

" Η αξιόλογη συµµετοχή ορισµένων ελληνικών πανεπιστηµίων στα

ευρωπαϊκά προγράµµατα (έρευνας και εκπαίδευσης) δεν είναι ικα-

νή να καλύψει τις αποστάσεις στη χρηµατοδότηση από τις άλλες

ευρωπαϊκές χώρες. Η χρηµατοδότηση της έρευνας και η συνέχιση

της λειτουργίας µεγάλου αριθµού προγραµµάτων µεταπτυχιακών

σπουδών εξαρτάται άµεσα από την ευρωπαϊκή χρηµατοδότησή

τους στο πλαίσιο του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης.

" ∆ιαπιστώνονται σηµαντικές αδυναµίες στη διάχυση της παραγόµε-

νης γνώσης στις επιχειρήσεις, την οικονοµία και την ευρύτερη κοι-

νωνία. Ο ρόλος των πανεπιστηµίων και των ερευνητικών τους

προϊόντων στη διαµόρφωση των κρατικών πολιτικών είναι επίσης

περιορισµένος. 

4. Αξιολόγηση

Η Ελλάδα είναι η µόνη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δεν εί-

χε µέχρι σήµερα κάποιο σύστηµα εξωτερικής αξιολόγησης των πανε-

πιστηµίων. Ως αποτέλεσµα, το ελληνικό κράτος: 

" δεν διαθέτει µηχανισµούς και διαδικασίες διαπίστωσης και καταγρα-

φής των βέλτιστων πρακτικών και των αδυναµιών που αναπτύσσο-

νται στο εσωτερικό του συστήµατος ανώτατης εκπαίδευσης

" δεν διαθέτει µηχανισµούς επιβράβευσης των νησίδων ποιότητας

του συστήµατος
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" δεν έχει αποσαφηνίσει τις ουσιαστικές δεξιότητες τις οποίες επιθυ-

µεί τα πανεπιστήµια να εφοδιάζουν τους φοιτητές τους, ούτε διαθέ-

τει τα αναγκαία εργαλεία για να επηρεάσει τα πανεπιστήµια στην

κατεύθυνση αυτή. 

Πρόσφατα, δηµιουργήθηκε η Αρχή ∆ιασφάλισης Ποιότητας της

Ανώτατης Εκπαίδευσης (Α.∆Ι.Π.), η οποία βρίσκεται ακόµη στα πρώ-

τα της βήµατα.

5. Χρηµατοδότηση και γραφειοκρατικός έλεγχος 

Ο τρόπος χρηµατοδότησης των πανεπιστηµίων είναι ισοπεδωτι-

κός. ∆εν διαµορφώνει ένα ισχυρό πλαίσιο κινήτρων, ούτε ενισχύει την

άµιλλα µεταξύ των ιδρυµάτων και επί µέρους σχολών και τµηµάτων

τους. Οι δηµόσιοι πόροι δεν κατανέµονται πάντοτε στα πανεπιστήµια

µε ορθολογικά, διαφανή και ουσιαστικά κριτήρια. Η παρατήρηση αυτή

ισχύει ακόµη περισσότερο όσον αφορά στη δηµιουργία νέων τµηµά-

των ή και πανεπιστηµίων. Η έλλειψη µακροπρόθεσµου στρατηγικού

σχεδιασµού της πανεπιστηµιακής πολιτικής και οι τρόποι χρηµατοδό-

τησης δηµιουργούν έδαφος για την ανάπτυξη πελατειακών σχέσεων

µεταξύ κράτους και ιδρυµάτων, καθώς και στο εσωτερικό των ιδρυµά-

των. Ταυτόχρονα, το γραφειοκρατικό σύστηµα που έχει επιβάλει το

κράτος δηµιουργεί ένα σηµαντικό πρόσθετο βάρος στη λειτουργία των

πανεπιστηµίων.

6. Εσωστρέφεια και διεθνές περιβάλλον

Τα ελληνικά πανεπιστήµια δεν είναι ελκυστικά για µη-Έλληνες επι-

στήµονες, όπως και για διεθνώς µετακινούµενους φοιτητές και ερευ-

νητές. Το έτος 2002-3, το ποσοστό ξένων φοιτητών στο σύνολο φοιτη-
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τών στην Ελλάδα ήταν 1,6 %, ενώ ο µέσος όρος για τις ανεπτυγµένες

χώρες του ΟΟΣΑ βρισκόταν στο 5,7 % - και το ποσοστό αυτό συνε-

χώς αυξάνεται. Η χώρα µας ουσιαστικά εξάγει φοιτητές και διδάσκο-

ντες σε µεγάλους αριθµούς, αλλά σπανίως εισάγει. Έτσι, διατηρείται η

εσωστρέφεια των ελληνικών πανεπιστηµίων. 

Η αλληλεπίδραση των ιδρυµάτων, σχολών, τµηµάτων και του προ-

σωπικού τους µε το διεθνές ακαδηµαϊκό περιβάλλον, αν και διαφορο-

ποιηµένη, είναι ασυµµετρική. Τα ελληνικά ιδρύµατα, µε κάποιες λα-

µπρές εξαιρέσεις, συµβάλλουν λίγο στη διεθνή έρευνα και την ανά-

πτυξη των επιστηµών. 

7. Αναντιστοιχία µε την  οικονοµία 

Τα υψηλά ποσοστά ανεργίας στην Ελλάδα, παρά την ύπαρξη υψη-

λών ρυθµών ανάπτυξης την τελευταία δεκαετία, έχουν αναγάγει σε ζή-

τηµα µείζονος σηµασίας την ένταξη των πτυχιούχων στην αγορά ερ-

γασίας. Πρόσφατα στοιχεία καταδεικνύουν ότι  πολλοί πτυχιούχοι αντι-

µετωπίζουν σοβαρές δυσκολίες εξεύρεσης εργασίας (υψηλό ποσοστό

ανεργίας, µεγάλο χρονικό διάστηµα µεταξύ αποφοίτησης και  εργα-

σίας). Καταδεικνύουν επίσης ότι οι γνώσεις που αποκτούν οι απόφοι-

τοι δεν θεωρούνται πολύ χρήσιµες από τις επιχειρήσεις (βλέπε και

Παράρτηµα ΙΙ) και ότι υπάρχει σηµαντική και αυξανόµενη αναντιστοι-

χία ανάµεσα στο πλήθος των αποφοίτων και στις πραγµατικές δυνα-

τότητες απορρόφησής τους.

Παρά τις διαφορές µεταξύ επιµέρους γνωστικών πεδίων, σηµαντι-

κός και αυξανόµενος αριθµός αποφοίτων προπτυχιακών και µεταπτυ-

χιακών προγραµµάτων (αλλά και διδακτόρων) παραµένει άνεργος, ε-

τερο-απασχολείται, ή υπο-απασχολείται (κυρίως, οι απόφοιτοι σχολών



κοινωνικών και ανθρωπιστικών επιστηµών, αλλά και ιατρικών και νο-

µικών). Το είδος και το περιεχόµενο των γνώσεων και των δεξιοτήτων

µεγάλου αριθµού αποφοίτων και οι δυσκολίες ένταξής τους στο περι-

βάλλον εργασίας οδηγούν σε περαιτέρω αύξηση της ζήτησης για απα-

σχόληση στο δηµόσιο τοµέα.

Βεβαίως, η ένταξη στο περιβάλλον εργασίας και η επαγγελµατική

σταδιοδροµία δεν εξαρτώνται µόνο από την παρεχόµενη εκπαίδευση,

αλλά από ένα σύνολο εξω-εκπαιδευτικών παραγόντων, όπως η ύπαρ-

ξη κοινωνικού κεφαλαίου, οι ακαµψίες της αγοράς εργασίας, η ύπαρξη

κατοχυρωµένων επαγγελµατικών δικαιωµάτων και η άνιση κατανοµή

οργανωτικών πόρων των διαφόρων επαγγελµατικών οµάδων. 

8. Κοινωνικές ανισότητες 

Παραδοσιακά, η ανώτατη εκπαίδευση συνέβαλε σηµαντικά στην

κοινωνική κοινητικότητα στη χώρα, περισσότερο από πολλές άλλες

χώρες της Ευρώπης.  Υπάρχουν πλέον ενδείξεις ότι η διαπίστωση αυ-

τή ισχύει ολοένα και λιγότερο τα τελευταία χρόνια. Η ποσοτική διεύ-

ρυνση και η αύξηση της εσωτερικής διαφοροποίησης της ανώτατης

εκπαίδευσης παραδόξως εντείνει τις κοινωνικές ανισότητες. Η ελληνι-

κή ανώτατη εκπαίδευση, από ένα σχετικά «ανοικτό» σύστηµα που ευ-

νοούσε την πρόσβαση των χαµηλότερων στρωµάτων, µετατρέπεται

σταδιακά σε ένα σύστηµα που ευνοεί λιγότερο την κοινωνική κινητικό-

τητα, ιδιαίτερα σε συγκεκριµένα γνωστικά πεδία (π.χ. µηχανικών). Να

προσθέσουµε επίσης ότι οι δαπάνες για ενίσχυση των οικονοµικά α-

δύναµων φοιτητών, τη φοιτητική µέριµνα και τις υποτροφίες µέσω του

ΙΚΥ αγγίζουν µόλις το 5% των συνολικών δαπανών για την πανεπι-

στηµιακή εκπαίδευση (βλέπε Παράρτηµα ΙΙΙ).
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Ταυτόχρονα, ένας συνεχώς αυξανόµενος αριθµός Ελλήνων φοιτη-

τών κατευθύνεται στα µεγάλα πανεπιστήµια της Βόρειας Αµερικής και

της ∆υτικής Ευρώπης, αλλά και σε πολλά άλλα αµφισβητούµενης ποι-

ότητας. Αν δεν υπάρξει σύντοµα ριζική µεταρρύθµιση και ποιοτική α-

ναβάθµιση των ελληνικών δηµόσιων πανεπιστηµίων, το συγκριτικό

πλεονέκτηµα όσων αποφοιτούν από τα µεγάλα πανεπιστήµια του ε-

ξωτερικού δεν µπορεί παρά να έχει άµεσες οικονοµικές και κοινωνικές

συνέπειες.

9. Περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη

Η ίδρυση νέων πανεπιστηµίων και τµηµάτων ως εργαλείου περιφε-

ρειακής πολιτικής έχει αναµφισβήτητα θετικές επιπτώσεις για την ανά-

πτυξη των περιφερειών της χώρας. Η µεγάλη όµως διάσπαση των ι-

δρυµάτων, σχολών και τµηµάτων και η ανάλογη διασπορά των δηµό-

σιων πόρων δεν διαµορφώνουν ικανές συνθήκες για την ανάπτυξη

της ποιότητας της παρεχόµενης εκπαίδευσης και γενικότερης µόρφω-

σης στα ιδρύµατα αυτά. Στερούν αναγκαίους πόρους από τα υπάρχο-

ντα ιδρύµατα, ενώ ενθαρρύνουν τη ζήτηση και τις πιέσεις από τις τοπι-

κές κοινωνίες για ακόµη περισσότερα πανεπιστήµια και νέα τµήµατα. 
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Β. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Οι προτάσεις στις οποίες κατέληξε η έρευνα του ΕΛΙΑΜΕΠ συνοψί-

ζονται σε τρεις λέξεις-κλειδιά: µεγαλύτερη αυτονοµία των πανεπιστη-

µίων, περισσότερη άµιλλα µεταξύ τους καθώς και συστηµατική αξιο-

λόγηση του έργου που παράγουν, σε συνδυασµό µε σηµαντική αύξη-

ση των πόρων που διατίθενται για την πανεπιστηµιακή εκπαίδευση.

" Η κυρίαρχη τάση σήµερα σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο επι-

κεντρώνεται στον έλεγχο των επιδόσεων των πανεπιστηµίων, πε-

ριορίζοντας ταυτόχρονα τους προληπτικούς γραφειοκρατικούς ε-

λέγχους. Τονίζει επίσης την εισαγωγή οικονοµικών κινήτρων για τη

ρύθµιση της δραστηριότητάς τους καθώς και τη συστηµατική και

αξιόπιστη αξιολόγησή τους. Χρειάζεται ένα πλαίσιο ισχυρών κινή-

τρων και κυρώσεων που θα ρυθµίζουν τις δραστηριότητες των µο-

νάδων ανώτατης εκπαίδευσης, βελτιώνοντας έτσι τη διαφάνεια,

την κοινωνική τους ανταποδοτικότητα και λογοδοσία.

" Συγκεκριµένα µέτρα για τη σωστή εφαρµογή του πανεπιστηµιακού

ασύλου, τη διάρκεια φοίτησης, τον περιορισµό των µεταγραφών ή

την εκλογή των διοικήσεων των πανεπιστηµίων που, προς το πα-

ρόν τουλάχιστον, δεν µπορούν παρά να αποτελέσουν προϊόν νο-

µοθεσίας, Θα ήταν σκόπιµο να συνοδεύονται από µια ουσιαστική

και βαθµιαία αυξανόµενη εφαρµογή της αρχής της διοικητικής αυ-

τοτέλειας των πανεπιστηµίων. Μόνον έτσι αποκτά νόηµα η αξιολό-

γηση και ενισχύεται η άµιλλα.



" Με συγκεκριµένα κίνητρα, η πολιτεία µπορεί να ενθαρρύνει τα πα-

νεπιστηµιακά ιδρύµατα να αποσαφηνίσουν τους στόχους των

προγραµµάτων σπουδών και των µαθησιακών τους αποτελεσµά-

των και να συµπεριλάβουν σε αυτά την ανάπτυξη νέων δεξιοτή-

των. Θα πρέπει επίσης τα ελληνικά πανεπιστήµια να ανοιχτούν

πολύ περισσότερο στη διεθνή διακίνηση ιδεών και προσώπων.

Θα πρέπει να ενισχυθεί η εκµάθηση ξένων γλωσσών, η διδασκα-

λία µερικών µαθηµάτων σε ξένες γλώσσες µε στόχο να προσελκύ-

σουµε περισσότερους αλλοδαπούς φοιτητές, καθώς επίσης και η

πρόσληψη αλλοδαπών επιστηµόνων. 

" Η µεταρρύθµιση στα πανεπιστήµια δεν µπορεί παρά να συνοδεύε-

ται από αύξηση της δηµόσιας χρηµατοδότησης και την καλύτερη

χρήση των δηµόσιων πόρων. Το βασικότερο πρόβληµα σήµερα

είναι η χαµηλή αποδοτικότητα των πόρων που διατίθενται και λιγό-

τερο η µονίµως επαναλαµβανόµενη υποχρηµατοδότηση των πα-

νεπιστηµίων. Από τη δική τους πλευρά, τα πανεπιστήµια θα πρέ-

πει να αναζητήσουν συµπληρωµατικούς πόρους από τον ιδιωτικό

τοµέα, τα κοινωφελή ιδρύµατα και τους διεθνείς οργανισµούς,

προωθώντας συνεργασίες στον τοµέα της έρευνας και προσφέρο-

ντας προγράµµατα κατάρτισης σε στελέχη επιχειρήσεων ή φορείς

του δηµόσιου τοµέα. Η Πολιτεία µπορεί να βοηθήσει µε φορολογι-

κά και άλλα κίνητρα. Χρειάζεται επίσης καλύτερη αξιοποίηση της

περιουσίας που µερικά τουλάχιστον πανεπιστήµια διαθέτουν.

" Θα χρειασθούν επίσης περισσότερες υποτροφίες για φοιτητές που

προέρχονται από τα πτωχότερα κοινωνικά στρώµατα. Επιπλέον,

σκόπιµη θα ήταν η διερεύνηση των δυνατοτήτων παράλληλης ε-

φαρµογής ενός συστήµατος εγγύησης δανείων για φοιτητές µε ευ-
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νοϊκούς όρους και έναρξη αποπληρωµής τους µετά την ένταξη

των αποφοίτων στην αγορά εργασίας.

Για την υλοποίηση των ανωτέρω γενικών στόχων, προτείνονται τα

ακόλουθα:

1. Έµφαση στην ποιότητα 

Η έµφαση της εκπαιδευτικής πολιτικής θα πρέπει να µετατοπιστεί α-

πό την ποσοτική διεύρυνση της ανώτατης εκπαίδευσης στα ποιοτικά

της χαρακτηριστικά και αποτελέσµατα. Μοναδικές εξαιρέσεις θα είναι οι

περιπτώσεις εκείνες των γνωστικών πεδίων όπου έχουν διαπιστωθεί

ελλείψεις, όπως π.χ. νοσηλευτές. Η διασπορά και κατάτµηση των ιδρυ-

µάτων, σχολών και τµηµάτων τους θα πρέπει να σταµατήσει άµεσα. Εί-

ναι αναγκαία η διαµόρφωση προτεραιοτήτων και η συγκέντρωση ανα-

γκαίων πόρων. Στο πλαίσιο αυτό χρειάζεται επανεξέταση της σηµερινής

χωροταξικής κατανοµής και του διοικητικού κατακερµατισµού των ιδρυ-

µάτων στην κατεύθυνση της ενίσχυσης των διοικητικών τους δυνατοτή-

των και της καλύτερης αξιοποίησης των πόρων που διατίθενται.

2. Αλλαγή του συστήµατος ελέγχου, ρύθµισης 

και διαχείρισης των πανεπιστηµίων 

Η Ελλάδα χρειάζεται, και στον τοµέα αυτό, να ακολουθήσει την κυ-

ρίαρχη τάση που έχει αναπτυχθεί και διαµορφωθεί σε ευρωπαϊκό και

διεθνές επίπεδο, που χαρακτηρίζεται από τον περιορισµό των προλη-

πτικών γραφειοκρατικών ελέγχων, τον έλεγχο των επιδόσεων των πα-

νεπιστηµίων, την εισαγωγή οικονοµικών κινήτρων για τη ρύθµιση της

δραστηριότητάς τους και την αδέκαστη αξιολόγηση. Οι αρχές αυτές
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διαµορφώνουν ένα νέο πλαίσιο ισχυρών κινήτρων, αλλά και κυρώσε-

ων, που ρυθµίζουν τις δραστηριότητες των µονάδων ανώτατης εκπαί-

δευσης, βελτιώνοντας τη διαφάνεια, την κοινωνική τους ανταποδοτικό-

τητα και λογοδοσία.   

Συγκεκριµένα, προτείνουµε τα εξής: 

" Ανάπτυξη δεικτών µέτρησης των επιδόσεων των εκπαιδευτικών

και ερευνητικών δραστηριοτήτων των πανεπιστηµίων, των σχο-

λών, και των τµηµάτων τους. Σύνδεση της χρηµατοδότησης των

πανεπιστηµίων, των σχολών και των τµηµάτων τους µε τις επιδό-

σεις και τα αποτελέσµατα τους σε συγκεκριµένους και προσυµφω-

νηµένους στόχους, αν και θα πρέπει να συνεχίσει να υπάρχει µια

βάση δηµόσιας χρηµατοδότησης για την οµαλή λειτουργία των

πανεπιστηµίων, ενώ απαραίτητη θα είναι και η ανάπτυξη υποστη-

ρικτικών µηχανισµών για τα µέρη του συστήµατος που υστερούν.

" Ενίσχυση της διοικητικής αυτοτέλειας των ιδρυµάτων µε σταδιακό

περιορισµό των γραφειοκρατικών προληπτικών διοικητικών και οι-

κονοµικών ελέγχων των πανεπιστηµίων και αντικατάστασή τους

µε δειγµατοληπτικούς ελέγχους, έλεγχο κατόπιν σχετικού αιτήµα-

τος, και ρύθµιση των δραστηριοτήτων των ιδρυµάτων µε τη χρήση

κινήτρων. Η υιοθέτηση εσωτερικού κανονισµού λειτουργίας για τα

πανεπιστήµια θεωρείται εκ των ουκ άνευ.

" Άµεση εφαρµογή ενός σύγχρονου συστήµατος αξιολόγησης της α-

νώτατης εκπαίδευσης. Μελέτη και αξιοποίηση της διεθνούς εµπει-

ρίας αξιολόγησης πανεπιστηµίων ώστε να αποφευχθούν ανεπιθύ-

µητες παρενέργειες όπως η αύξηση του γραφειοκρατικού, διοικητι-

κού και οικονοµικού κόστους των διαδικασιών αξιολόγησης σε βά-

ρος των ουσιαστικών εκπαιδευτικών και ερευνητικών λειτουργιών.



" Σύνδεση των αποτελεσµάτων της αξιολόγησης στη χρηµατοδότη-

ση και µε σκοπό τη θεσµική επιβράβευση των βέλτιστων ερευνητι-

κών, εκπαιδευτικών και διοικητικών πρακτικών και την ενίσχυση

της άµιλλας στο εσωτερικό του εκπαιδευτικού συστήµατος. Αλλά

και παράλληλα, δηµιουργία διοικητικού µηχανισµού για τον έλεγχο

της παρουσίας των διδασκόντων.

3. Αναµόρφωση προγραµµάτων σπουδών 

και οργάνωσης της µάθησης 

Στο πλαίσιο της χρηµατοδότησης για την αναµόρφωση των προ-

γραµµάτων σπουδών, θα πρέπει να ενθαρρυνθούν τα πανεπιστηµια-

κά ιδρύµατα µε συγκεκριµένα κίνητρα ώστε να αποσαφηνίσουν τους

στόχους των νέων προγραµµάτων σπουδών τους και των µαθησια-

κών τους αποτελεσµάτων και να συµπεριλάβουν σε αυτά συγκεκριµέ-

νες διαδικασίες οργάνωσης των σπουδών µε τις οποίες θα συµβάλ-

λουν στην ανάπτυξη των νέων δεξιοτήτων, όπως:

●  τη χρήση των νέων τεχνολογιών

●  την εκµάθηση ξένων γλωσσών

●  τις επικοινωνιακές δεξιότητες 

●  τη χρήση επιστηµονικών γνώσεων και µεθόδων στην επίλυση

συγκεκριµένων προβληµάτων

●  τις κριτικές δεξιότητες (αναλυτικές και συνθετικές δεξιότητες, α-

ναγωγική αιτιολόγηση, επαγωγική σκέψη) 

●  την ισορροπία  γενικής καλλιέργειας µε την επιστηµονική εξει-

δίκευση 

●  την ιδιότητα του Έλληνα, ευρωπαίου και παγκόσµιου πολίτη
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●  την κινητικότητα και τη διαπολιτισµική επικοινωνία

●  την διεπιστηµονικότητα

●  και την ευελιξία στη δοµή των προγραµµάτων σπουδών (ατο-

µικά προγράµµατα σπουδών διατηρώντας όµως ένα στέρεο ε-

πιστηµονικό κορµό). 

" Χρειάζεται επίσης ενίσχυση της επιστηµονικής εκπαιδευτικής έ-

ρευνας για τη συνεχή παρακολούθηση και αξιολόγηση των µαθη-

σιακών αποτελεσµάτων των πανεπιστηµίων και των προγραµµά-

των σπουδών τους, την κατανόηση των παραγόντων που τα κα-

θορίζουν, και τη συνάφεια τους µε τις επιστηµονικές εξελίξεις και

τις µεταβαλλόµενες συνθήκες της αγοράς εργασίας.

4. Ανταπόκριση στις ανάγκες της οικονοµίας 

και σύνδεση µε αγορά εργασίας

" Καθιέρωση τακτικής έρευνας για τη χαρτογράφηση των αναγκών

της αγοράς εργασίας και την επαγγελµατική κατάσταση των ήδη

πτυχιούχων. Ενδείκνυται η έρευνα αυτή να διενεργείται παντού µε

την ίδια µεθοδολογία, έτσι ώστε τα αποτελέσµατα να είναι συγκρί-

σιµα και άµεσα αξιοποιήσιµα από την πανεπιστηµιακή κοινότητα

και τους υποψήφιους φοιτητές. Επίσης, προτείνεται η δηµοσίευση

και παροχή των πορισµάτων στο κοινό χωρίς ενδοιασµούς και «α-

πόρρητα» που καθιστούν το πανεπιστήµιο εσωστρεφές και εγγα-

στρίµυθο σύστηµα.

" Βελτίωση των µεθόδων επικοινωνίας των γραφείων διασύνδεσης

µε το κοινό, ιδιαίτερα µέσω της ηλεκτρονικής επικοινωνίας.
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" Γενίκευση των µαθηµάτων επιχειρηµατικότητας στα προγράµµατα

σπουδών και άλλων πανεπιστηµιακών τµηµάτων πλέον των τµη-

µάτων οικονοµίας και διοίκησης επιχειρήσεων. 

" Για τη δηµιουργία των νέων πανεπιστηµιακών τµηµάτων να λαµ-

βάνονται σοβαρά υπόψη και οι επαγγελµατικές προοπτικές των

φοιτητών τους και οι τρόποι διασύνδεσης µε την τοπική κοινότητα. 

" ∆ιεύρυνση του θεσµού της πρακτικής άσκησης των φοιτητών κατά

τη διάρκεια των σπουδών τους, για την απόκτηση εργασιακών ε-

µπειριών και την οµαλότερη µετάβαση στην αγορά εργασίας.

" Ενίσχυση της εκπαίδευσης σε βασικές δεξιότητες (πληροφορική,

ξένες γλώσσες, βασικές επιστηµονικές µέθοδοι), έτσι ώστε ολοένα

και µεγαλύτερο τµήµα των πτυχιούχων να είναι ανταγωνιστικό

στην εργασιακή πορεία του. Η επάρκεια στην αγγλική γλώσσα (εν-

δεχοµένως και σε µια δεύτερη γλώσσα) να αποτελεί αναγκαίο

προαπαιτούµενο αποφοίτησης. 

" Ενδυνάµωση των εκπαιδευτικών µεθόδων αυτενέργειας και οµαδι-

κής εργασίας. 

" Ενδυνάµωση του διεπιστηµονικού χαρακτήρα των προγραµµάτων

σπουδών (στα δύο τελευταία έτη φοίτησης) για την αποτελεσµατι-

κότερη ανταπόκριση στο πολύπλοκο και ταχέως µεταβαλλόµενο

εγχώριο και διεθνές οικονοµικό περιβάλλον.

5. ∆ιεθνοποίηση 

" Θα πρέπει να ενισχυθεί η ανάπτυξη µεταπτυχιακών και προπτυ-

χιακών προγραµµάτων σπουδών σε ξένες γλώσσες. Είναι σκόπι-

µη και η κατοχύρωση της δυνατότητας ένταξης ξενόγλωσσων κει-
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µένων (άρθρων και βιβλίων) στην εξεταστέα ύλη των προγραµµά-

των σπουδών στα οποία η διδασκαλία είναι στην ελληνική γλώσ-

σα, µε παράλληλη µεταρρύθµιση του σηµερινού καθεστώτος των

συγγραµµάτων.

" Υποχρεωτική εκµάθηση ξένων γλωσσών κατά τη διάρκεια των

σπουδών µε στόχο οι απόφοιτοι των ελληνικών πανεπιστηµίων να

κατέχουν, εκτός της αγγλικής, και µια ακόµη ξένη γλώσσα κατά την

αποφοίτησή τους.  

" Εισαγωγή κινήτρων στα πανεπιστήµια ώστε να αυξήσουν τη συµ-

µετοχή τους σε ευρωπαϊκά προγράµµατα έρευνας και εκπαίδευ-

σης, καθώς και ανταλλαγής φοιτητών και µελών του προσωπικού

τους. 

" Πρόσθετη οικονοµική ενίσχυση των φοιτητών που σπουδάζουν

στο εξωτερικό στο πλαίσιο προγραµµάτων ανταλλαγών. ∆υνατό-

τητα λήψης των κοινωνικών τους επιδοµάτων (π.χ. επίδοµα ενοι-

κίου, σίτισης κ.ά.) ή των υποτροφιών τους κατά τη διάρκεια της πε-

ριόδου των σπουδών τους στο εξωτερικό. Ιδιαίτερη έµφαση πρέ-

πει να δοθεί στην αναγνώριση των σπουδών τους στο εξωτερικό

µετά την επιστροφή τους.

" Καλύτερη αξιοποίηση και προσέλκυση  Ελλήνων επιστηµόνων του

εξωτερικού. ∆ηµιουργία ενός ευέλικτου συστήµατος που θα επι-

τρέπει την απασχόληση επιστηµόνων για περιορισµένα χρονικά

διαστήµατα ή µε διάφορες µορφές µερικής απασχόλησης.

" Άρση των γραφειοκρατικών εµποδίων και δηµιουργία κινήτρων για

την εισαγωγή αλλοδαπών µεταπτυχιακών φοιτητών και την πρό-

σληψη αλλοδαπών επιστηµόνων.   
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" Ενίσχυση της σηµασίας της διεθνούς επιστηµονικής παρουσίας

στις διαδικασίες αξιολόγησης των πανεπιστηµίων, των σχολών και

των τµηµάτων τους, στην κατανοµή της δηµόσιας χρηµατοδότη-

σης µεταξύ και στο εσωτερικό των ιδρυµάτων και στις κρίσεις των

µελών διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού. 

6. Χρηµατοδότηση της ανώτατης εκπαίδευσης και της έρευνας 

Α .  ΑYΞHΣH THΣ  ∆HMOΣ IAΣ  XPHMATO∆OTHΣHΣ

Είναι αναγκαία η άµεση αντιµετώπιση της χαµηλής χρηµατοδότη-

σης των πανεπιστηµίων µε:

" αξιοποίηση του Ευρωπαϊκού Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης

" αύξηση των δαπανών του τακτικού προϋπολογισµού για τα πανε-

πιστήµια και κατανοµή του στα πανεπιστήµια σε πολυετή βάση

" οικονοµική αναβάθµιση του επαγγέλµατος του πανεπιστηµιακού

δασκάλου και του ερευνητή, µε ταυτόχρονη διαφοροποίηση µετα-

ξύ εκείνων που απασχολούνται πλήρως στα πανεπιστήµια και ε-

κείνων που περιορίζονται σε σχέση µερικής απασχόλησης. 

Β .  ΣY MΠΛH PΩM AT I K EΣ  ΠH ΓEΣ  X P H M AT O∆O T HΣHΣ

Είναι απαραίτητη η εισαγωγή συγκεκριµένων οικονοµικών κινή-

τρων ώστε τα πανεπιστήµια να αναζητήσουν συµπληρωµατική χρη-

µατοδότηση από άλλες πηγές. Τέτοιες πηγές άντλησης συµπληρωµα-

τικών πόρων είναι τα ιδιωτικά ή µη κερδοσκοπικά κοινωφελή ιδρύµα-

τα, διεθνείς οργανισµοί, χορηγίες, η παροχή εκπαιδευτικών και κοινω-

νικών υπηρεσιών στην ευρύτερη κοινωνία, η παροχή προγραµµάτων

κατάρτισης στα στελέχη και το προσωπικό των επιχειρήσεων ή άλλων
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φορέων του δηµοσίου ή του ιδιωτικού τοµέα, η περαιτέρω αξιοποίηση

της ακίνητης περιουσίας των ιδρυµάτων κ.ά. Παράλληλα, χρειάζεται

περαιτέρω ενίσχυση των κινήτρων (π.χ. φοροαπαλλαγή) των ιδιωτι-

κών ή µη κερδοσκοπικών φορέων, ώστε να  συνεργαστούν µε τα πα-

νεπιστήµια σε ερευνητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες και στην

ανάπτυξη της καινοτοµίας και τη διάχυση της γνώσης.

Γ.  ΧP H M AT O∆O T HΣH  T HΣ  E P E Y N AΣ

" Ανάπτυξη µακροπρόθεσµης στρατηγικής µε στόχο την επίτευξη

του ευρωπαϊκού στόχου για αύξηση των δηµοσίων και ιδιωτικών

δαπανών για έρευνα στο 3% του ΑΕΠ.   

" Αύξηση της δηµόσιας χρηµατοδότησης της βασικής και εφαρµο-

σµένης έρευνας και κατανοµή της µε ανταγωνιστικά ποιοτικά κρι-

τήρια µε βάση τα επιτεύγµατα-επιδόσεις των πανεπιστηµίων και

τα αποτελέσµατα της αξιολόγησης. 

" Ενίσχυση κινήτρων ιδιωτικών ή µη κερδοσκοπικών φορέων για ε-

πένδυση στην έρευνα και την καινοτοµία.  

" Ανάπτυξη ειδικών προγραµµάτων για την ενίσχυση της συνεργα-

σίας πανεπιστηµίων και τεχνολογικών ιδρυµάτων µε τις µικροµε-

σαίες επιχειρήσεις µε στόχο τον τεχνολογικό τους εκσυγχρονισµό

και την κατάρτιση του προσωπικού τους . 

" Ανάπτυξη ειδικών προγραµµάτων χρηµατοδότησης της έρευνας

νεώτερων µελών του διδακτικού προσωπικού. 

7. Βιβλιοθήκες και  νέες τεχνολογίες

" Παρά τη σηµαντική πρόοδο που έχει σηµειωθεί τα τελευταία χρό-

35

H πανεπιστηµιακή εκπαίδευση στην Eλλάδα στο νέο ευρωπαϊκό και διεθνές περιβάλλον



νια, χρειάζεται συνεχής εµπλουτισµός και βελτίωση των υπηρε-

σιών των πανεπιστηµιακών βιβλιοθηκών. Για το σκοπό αυτό, είναι

αναγκαία η βελτίωση της ενδοεπικοινωνίας των ελληνικών βιβλιο-

θηκών (διαδανεισµός), η διεύρυνση των ωραρίων λειτουργίας

τους (βράδυ και Σαββατοκύριακα), ο εµπλουτισµός τους σε ξένα

βιβλία και περιοδικά, η σύνδεσή τους µε διεθνείς βιβλιοθήκες και

βάσεις δεδοµένων και η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών για τη

µείωση του λειτουργικού τους κόστους. 

"Η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών και η ψηφιοποίηση βιβλίων και

πανεπιστηµιακών συγγραµµάτων µπορεί να συµβάλει σηµαντικά

στον περιορισµό του κόστους τους, στον εµπλουτισµό των διαδικα-

σιών µάθησης και στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων των φοιτητών

που αφορούν τη χρήση των νέων τεχνολογιών. Για την αποφυγή ε-

πικαλύψεων και συγκράτησης του κόστους, η ψηφιοποίηση των πα-

νεπιστηµιακών βιβλιοθηκών µπορεί να αναπτυχθεί σε συνεργασία

µε την ψηφιοποίηση των βιβλίων της Εθνικής Βιβλιοθήκης και άλ-

λων βιβλιοθηκών της χώρας. Για τη χρηµατοδότηση της ψηφιοποίη-

σης αυτής µπορεί να αξιοποιηθεί το νέο Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης.

8. ∆ιδακτικά συγγράµµατα

" Προτείνεται ο δανεισµός µεταχειρισµένων συγγραµµάτων ανά φοι-

τητή σε συνδυασµό µε συµπληρωµατική βιβλιογραφία. ∆ανεισµός

ενός συγγράµµατος ανά µάθηµα από τις βιβλιοθήκες κάθε πανεπι-

στηµίου προς τους δικαιούχους φοιτητές για το χρονικό διάστηµα

που µεσολαβεί από την έναρξη των παραδόσεων µέχρι και τη λή-

ξη των εξετάσεων κάθε µαθήµατος.  

" Η λύση αυτή θα αποτελούσε βελτίωση µόνο εφαρµοζόµενη σε
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συνδυασµό µε άλλες συµπληρωµατικές επιλογές πρόσβασης

στην ύλη κάθε µαθήµατος. Η λύση αυτή θα µπορούσε να αντικα-

ταστήσει τη δωρεάν διανοµή καινούριων πανεπιστηµιακών συγ-

γραµµάτων όπως γίνεται σήµερα (διανοµή των συγγραµµάτων α-

πό εκδοτικούς οίκους οι οποίοι συνάπτουν σχετικές οικονοµικές

συµφωνίες µε το κράτος). 

Το κυριότερο πλεονέκτηµα της προτεινόµενης αυτής λύσης είναι το

πλεονέκτηµα της εξοικονόµησης πόρων που µπορούν να διατεθούν για

τον εκσυγχρονισµό των πανεπιστηµιακών βιβλιοθηκών. ∆εν είναι όµως το

µοναδικό πλεονέκτηµά της. Ο δανεισµός µεταχειρισµένων συγγραµµάτων

από τους φοιτητές θα αποκαταστήσει µια αίσθηση σεβασµού στη δηµόσια

περιουσία, από τη χρήση της οποίας άλλωστε ωφελούνται όσοι δεν έχουν

τα οικονοµικά µέσα να καταφύγουν σε εναλλακτικές ιδιωτικές λύσεις (αγο-

ρά συγγραµµάτων στο εµπόριο). Επίσης, ο δανεισµός θα αποκαταστήσει

το σεβασµό στην αξία του βιβλίου που χρησιµοποιεί ο φοιτητής για τις

σπουδές του, αλλά και το σεβασµό στην αξία των βιβλίων γενικά. Θα ενδυ-

ναµώσει την αίσθηση της ατοµικής ευθύνης του φοιτητή απέναντι στο κοι-

νό κτήµα της πανεπιστηµιακής κοινότητας. Παράλληλα, θα εγκαθιδρύσει

µια τακτική και στενότερη σχέση του φοιτητή µε τη βιβλιοθήκη. 

Το νέο σύστηµα πρέπει να καταργήσει την πλάνη της µονοπωλια-

κής αυθεντίας που απορρέει από το µοναδικό σύγγραµµα και να κατα-

δείξει, µέσω της πολλαπλής βιβλιογραφίας, τον εσωτερικό διάλογο και

πλουραλισµό, οι οποίοι είναι εγγενείς στην επιστηµονική γνώση. 

9. Κοινωνική δικαιοσύνη 

" Ενίσχυση προγραµµάτων στήριξης (υποτροφίες) φοιτητών που

προέρχονται από φτωχότερα κοινωνικά στρώµατα. Είναι σκόπιµη
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και η συνολική επανεξέταση του τρόπου ενίσχυσης των φοιτητών

(σίτιση, στέγαση, υποτροφίες, επίδοµα ενοικίου) από χαµηλότερα

κοινωνικά στρώµατα. Χρειάζεται να διασφαλιστεί ότι η στήριξη αυ-

τή κατευθύνεται πραγµατικά στις ευπαθείς οµάδες του πληθυ-

σµού. Για το σκοπό αυτό χρειάζεται αξιολόγηση της αποτελεσµατι-

κότητας των κριτηρίων (εισοδηµάτων και τεκµηρίων ιδιοκτησίας)

που χρησιµοποιούνται για τον προσδιορισµό των φοιτητών-δικαι-

ούχων του επιδόµατος ενοικίου που θεσπίστηκε πρόσφατα. Επι-

πλέον, χρειάζεται διερεύνηση των δυνατοτήτων παράλληλης ανά-

πτυξης συστήµατος εγγύησης δανείων για φοιτητές, µε ευνοϊκούς

όρους και έναρξη αποπληρωµής τους µετά την ένταξή τους στην

αγορά εργασίας.

" Για την αποτελεσµατικότερη ενίσχυση της κοινωνικής δικαιοσύνης

και την αποφυγή απώλειας ταλέντων και ικανοτήτων, χρειάζονται

επιπλέον δράσεις στήριξης σχολείων γεωγραφικών περιοχών που

υστερούν κοινωνικά και πολιτισµικά. Απαραίτητη είναι επίσης η µέ-

ριµνα για την ισόρροπη συµµετοχή στην ανώτατη εκπαίδευση των

αλλοδαπών που διαµένουν µόνιµα στην Ελλάδα. 

" Εισαγωγή συγκεκριµένων κινήτρων στο επίπεδο των ιδρυµάτων,

των σχολών και των τµηµάτων για την αντιµετώπιση των ιδιαίτερα

µεγάλων ανισορροπιών του φύλου στο διδακτικό προσωπικό των

πανεπιστηµίων.

10. Ανενεργοί φοιτητές και µετεγγραφές φοιτητών 

" Εισαγωγή ουσιαστικών αντικινήτρων για όσους φοιτητές παρατεί-

νουν τις σπουδές τους, διευκόλυνση όσων αποδεδειγµένα εργάζο-

νται. Οι σηµαντικές διαφορές µεταξύ των ιδρυµάτων, σχολών και
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τµηµάτων ως προς τα ποσοστά ανενεργών φοιτητών καθιστούν

σκόπιµη την αποκεντρωµένη αντιµετώπιση του ζητήµατος αυτού.

Είναι επιπλέον αναγκαίο, η όποια νοµοθετική ρύθµιση του ζητήµα-

τος αυτού να συµπεριλάβει προβλέψεις και ανάλογες διευκολύν-

σεις για τους φοιτητές που είναι ήδη ανενεργοί. 

" Κατάργηση των µετεγγραφών και άλλων «πλάγιων» τρόπων εισ-

δοχής, ιδιαίτερα προς τα κεντρικά πανεπιστήµια, µε εξαίρεση µόνο

πολύ συγκεκριµένους λόγους υγείας και αναπηρίας.

" Θέσπιση ανώτατης διάρκειας φοίτησης καθώς και εφαρµογή της

αρχής των προαπαιτούµενων µαθηµάτων.
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Γ. Kαταληκτικές σκέψεις/ Συµπεράσµατα:

Η µελέτη βασίστηκε στην παραδοχή ότι η πληροφορία-γνώση είναι

πλέον ο βασικός οικονοµικός πόρος που θα καθορίσει σε σηµαντικό

βαθµό τη θέση κάθε χώρας στον συνεχώς εξελισσόµενο διεθνή συσχε-

τισµό πλούτου και ισχύος. Επιπλέον, οι διαδικασίες της παγκοσµιοποίη-

σης, µε όλα τα θετικά και αρνητικά της στοιχεία, καθώς και της ευρωπαϊ-

κής ενοποίησης «ανοίγουν» τις εθνικές αγορές εργασίας και υποχρεώ-

νουν τους εργαζοµένους να συναγωνίζονται όχι µόνο µε τους συναδέλ-

φους τους των ευρωπαϊκών χωρών, αλλά, σε πολλές περιπτώσεις, και

µε αυτούς των υπολοίπων οικονοµικά αναπτυγµένων κρατών. Έτσι, η

αναβάθµιση του εκπαιδευτικού συστήµατος σε όλες τις βαθµίδες αποτε-

λεί τη σηµαντικότερη, ίσως, πρόκληση για το µέλλον της χώρας µας.

Η µελέτη του ΕΛΙΑΜΕΠ προτείνει τη θέσπιση αναγκαίων µέτρων

που έχουν ήδη τύχει γενικευµένης εφαρµογής στα διεθνή αναγνωρι-

σµένα πανεπιστήµια της ∆ύσης και που εµπεριέχονται σε σηµαντικό

βαθµό στις δεσµεύσεις που ανέλαβαν όλες οι χώρες-µέλη της ΕΕ µε

µια σειρά ευρωπαϊκών διακηρύξεων (Σορβόννη, Μπέργκεν) και διαδι-

κασιών (η διαδικασία διακρατικής συνεργασίας της Μπολώνια και οι α-

ποφάσεις του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου στη Λισσαβώνα, γνωστή και

ως διαδικασία της Λισσαβώνας)  

Η ριζική µεταρρύθµιση της ανώτατης παιδείας απαιτείται να είναι

σταδιακή και στοχευµένη, αναγνωρίζοντας τις διαφορετικές συνθήκες

που επικρατούν στο εσωτερικό του συστήµατος της ανώτατης εκπαί-
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δευσης. Είναι σαφές ότι όσα προτείνουµε � και όσες άλλες αλλαγές εί-

ναι απαραίτητες � δεν µπορούν να πραγµατοποιηθούν στη διάρκεια

µιας υπουργικής ή κυβερνητικής θητείας. Για το λόγο αυτό είναι απα-

ραίτητη η ιεράρχηση των ζητηµάτων, η διαµόρφωση προτεραιοτήτων

και η άµεση µεταρρυθµιστική παρέµβαση σε εκείνα τα ζητήµατα που

είναι καίριας σηµασίας. Η προσεκτική ιεράρχηση και η άµεση εφαρµο-

γή τους θα µπορέσει από µόνη της, λειτουργώντας ως καταλύτης, να

απελευθερώσει εσωτερικές και εξωτερικές δυναµικές που θα διαµορ-

φώσουν νέες προϋποθέσεις για την προώθηση και άλλων αλλαγών.

Ως ζητήµατα προτεραιότητας θεωρούµε κυρίως:

" Την ενίσχυση της άµιλλας στο εσωτερικό του συστήµατος µε

τη ριζική µεταρρύθµιση των σηµερινών σχέσεων κράτους και

πανεπιστηµίων, του ισοπεδωτικού τρόπου χρηµατοδότησης

τους και του πλαισίου χαµηλών κινήτρων που διαµορφώνει

(χρηµατοδότηση µε βάση τα αποτελέσµατα της λειτουργίας

των ιδρυµάτων, σχολών, τµηµάτων, και του προσωπικού

τους, κατόπιν συστηµατικής αξιολόγησης)

" Τη θεσµική θωράκιση της διοίκησης και την ενίσχυση της αυ-

τοτέλειας των ιδρυµάτων, µε παράλληλο ουσιαστικό και δια-

φανή έλεγχο της διαχείρισης των οικονοµικών πόρων

" Την προστασία του πανεπιστηµιακού χώρου και της εύρυθ-

µης λειτουργίας των πανεπιστηµίων 

" Την προώθηση της διεθνοποίησης των πανεπιστηµίων

" Την αύξηση και αποτελεσµατικότερη αξιοποίηση των δηµο-

σίων πόρων για τα πανεπιστήµια, περιλαµβανοµένης της

βασικής και εφαρµοσµένης έρευνας (µε αξιοποίηση και του

νέου Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης) 

" Την αξιοποίηση µη-κρατικών πηγών χρηµατοδότησης
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

Χρηµατοδότηση

Σε σύγκριση µε άλλες χώρες, η ελληνική ανώτατη εκπαίδευση υπο-

χρηµατοδοτείται και δεν αντιστοιχεί στις δηµοσιονοµικές δυνατότητες

της χώρας. Το σηµερινό επίπεδο λειτουργίας των πανεπιστηµίων ε-

ξαρτάται σε σηµαντικό βαθµό και από τη συµπληρωµατική ευρωπαϊκή

χρηµατοδότηση (Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης). H διαχείριση των δηµο-

σίων πόρων δεν παρουσιάζει µόνο υστερήσεις και ανεπάρκειες, αλλά

και σηµαντικούς ανορθολογισµούς.

∆ΗΜΟΣΙΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ 

ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΕ:

ΒΑΣΙΚΟΙ ∆ΕΙΚΤΕΣ (2003)

Χώρες 1. ∆ηµόσιες 2. ∆απάνες για 3. ∆ηµόσιες δαπάνες

δαπάνες για την εκπαίδευση για την τριτοβάθµια

την εκπαίδευση ως % ως % του κρατικού εκπαίδευση

του ΑΕΠ προϋπολογισµού ως % του ΑΕΠ

Αυστρία 5,48 10,83 1,29

Βέλγιο 6,06 11,85 1,31

Γαλλία 5,91 11,03 1,20

Γερµανία 4,71 9,72 1,19

∆ανία 8,28 15,08 2,48

Ελλάδα 3,94 7,98 1,22

Εσθονία 5,67 15,44 1,09

Ην. Βασίλειο 5,38 12,82 1,06

Ιρλανδία 4,40 13,15 1,09

Ισπανία 4,29 11,19 1,00

Ιταλία 4,74 9,86 0,78

Κύπρος 7,36 16,23 1,56
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Λετονία 5,32 15,37 0,74

Λιθουανία 5,18 15,66 1,00

Λουξεµβούργο 4,06 9,02 �

Μάλτα 4,84 9,79 0,84

Ολλανδία 5,07 10,78 1,33

Ουγγαρία 5,94 11,94 1,23

Πολωνία 5,62 12,66 1,03

Πορτογαλία 5,61 12,30 1,01

Σλοβακία 4,38 11,02 0,86

Σλοβενία 6,02 12,56 1,34

Σουηδία 7,47 12,83 2,16

Τσεχία 4,55 8,51 0,94

Φιλανδία 6,51 12,79 2,08

ΕΕ-25 5,21 11,03 1,15

ΕΕ-15 5,20 10,96 1,16

Νέα Κράτη Μέλη-10 5,37 11,72 1,03

Πηγή: Eurostat
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

H χρησιµότητα των γνώσεων / η προετοιµασία

για την ένταξη στην αγορά εργασίας

Συγκριτικά στοιχεία έρευνας Aποφοίτων (έτη 2000-2005) και Eπιχειρήσεων

Oι απόψεις των Aποφοίτων Oι απόψεις των Eπιχειρήσεων

Oι γνώσεις από το Παν/µιο στην πρώτη δουλειά� H προετοιµασία από το Παν/µιο των νεοεισερχόµενων

Πηγή: ΕΛΙΑΜΕΠ
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Πολύ χρήσιµες

Aρκετά χρήσιµες

Όχι και τόσο χρήσιµες

Kαθόλου χρήσιµες

�εν µε αφορά Άνεργοι Σύνολο

10.3
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34.5
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1,3
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Aρκετά καλά

Όχι και τόσο καλά

3,6

29,1

58,2

9,1Kαθόλου καλά



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ

Σύµφωνα µε τα στοιχεία για το 2003, η Ελλάδα κατατάσσεται:

" Στην 3η χειρότερη θέση στην ΕΕ-25 όσον αφορά τη χρηµατοδοτι-

κή στήριξη των σπουδαστών ως % των συνολικών δηµοσίων δα-

πανών για την εκπαίδευση  (2,1%), πίσω από την Πολωνία (0,3%)

και την Πορτογαλία (1,4%).

" Στην 4η χειρότερη θέση στην ΕΕ-25 όσον αφορά χρηµατοδοτική

στήριξη των σπουδαστών στην τριτοβάθµια εκπαίδευση  ως των

δηµοσίων δαπανών για την τριτοβάθµια εκπαίδευση (6%), πίσω

από την Πολωνία (0,4%), την Πορτογαλία (2,2%) και την Εσθονία

(5%).

Χρηµατοδοτική στήριξη των φοιτητών1 ως % των συνολικών

δηµοσίων εκπαιδευτικών δαπανών και των δαπανών

για την τριτοβάθµια εκπαίδευση 
(ΕΕ-25, 1999-2003)

Επί των συνολικών δηµοσίων Επί των δηµοσίων δαπανών

εκπαιδευτικών δαπανών για την τριτοβάθµια εκπαίδευση

1999 2000 2001 2002 2003 1999 2000 2001 2002 2003

ΕΕ-25 5,5 5,2 4,9 5,6 5,6 15,8 14,8 13,3 16,0 16,1

ΕΕ-15 5,7 5,4 5,0 5,8 5,8 16,3 15,3 13,8 16,7 16,9

Νέα Κράτη Μέλη-10 2,4 2,3 4,1 3,9 3,2 7,9 6,8 7,8 8,9 7,0

Βέλγιο 4,6 4,2 4,0 4,8 4,7 16,0 16,3 17,3 15,1 15,8

Τσεχία 5,1 5,6 5,6 5,0 4,6 7,6 8,6 7,9 7,0 6,2

∆ανία 20,6 23,1 19,8 19,8 19,6 35,2 38,9 34,7 31,3 32,2

Γερµανία 5,6 6,1 6,6 7,4 7,5 12,5 14,0 15,5 16,6 17,2

Εσθονία 2,5 5,7 5,4 5,9 3,9 6,5 5,9 2,8 7,8 5,0

Ελλάδα 1,0 1,5 2,1 2,0 2,1 3,4 5,8 6,4 5,5 6,0
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Ισπανία 2,7 2,6 2,7 2,7 2,8 9,3 8,5 8,3 7,9 7,9

Γαλλία 4,0 3,9 3,9 3,9 3,8 8,0 8,1 8,4 8,7 8,2

Ιρλανδία 6,3 6,3 5,8 6,6 6,7 14,8 12,4 11,9 12,3 13,8

Ιταλία 3,9 4,1 3,0 4,3 4,6 16,9 18,3 12,4 15,8 17,0

Κύπρος 9,2 9,6 9,9 11,1 11,9 55,3 51,3 51,5 52,5 56,0

Λετονία 9,1 10,0 9,2 7,9 7,9 21,9 24,9 24,8 20,7 19,7

Λιθουανία 3,7 4,2 6,2 6,4 7,1 14,1 17,6 11,9 11,7 17,1

Λουξεµβούργο � � 4,1 2,0 2,3 � � � � �

Ουγγαρία 2,9 2,8 10,5 9,0 6,7 12,6 11,1 19,5 22,4 14,7

Μάλτα 10,1 9,5 9,6 10,0 9,3 38,5 35,2 26,6 25,2 30,2

Ολλανδία 11,6 12,4 10,8 9,5 11,1 24,6 27,0 23,6 22,3 25,9

Αυστρία 3,8 4,0 3,9 4,4 4,3 12,9 13,6 12,7 15,4 16,6

Πολωνία 0,7 0,3 0,5 0,2 0,3 3,2 0,5 0,4 0,4 0,4

Πορτογαλία 2,1 2,3 2,1 1,7 1,4 6,0 6,7 6,2 4,9 2,2

Σλοβενία � � 11,6 9,1 9,0 � � 25,6 25,3 25,2

Σλοβακία 0,9 0,8 3,6 8,1 3,0 4,4 3,8 10,5 17,5 8,5

Φιλανδία 7,8 7,9 8,1 7,8 7,6 16,4 16,9 18,2 17,8 17,4

Σουηδία 17,1 15,4 15,1 13,2 12,3 30,4 29,5 30,1 29,3 28,4

Ην. Βασίλειο 5,5 2,4 1,0 5,1 5,0 26,7 12,9 5,3 23,9 24,7

Πηγή: Eurostat (http://epp.eurostat.ec.europa.eu )

1. Περιλαµβάνει βασικά υποτροφίες και χορήγηση δανείων µε κρατική εγγύηση.
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