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Η ΠΡΟΚΛΗΗ ΣΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΗΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ 

Η Διιάδα βξίζθεηαη ζήκεξα κπξνζηά ζε πξσηφγλσξεο πξνθιήζεηο. Η νηθνλνκηθή 

θξίζε αλέδεημε πνιιέο αδπλακίεο κε νδπλεξφ ηξφπν. Πνιηηεία θαη θνηλσλία 

νθείινπκε λα απαληήζνπκε κε έλα άικα πξνο ηα εκπξφο. Σν εχξνο ησλ πξνβιεκάησλ 

επηηάζζεη ζπληεηαγκέλεο θαη καθξνπξφζεζκα δεκηνπξγηθέο ιχζεηο. Η αιιαγή δελ 

είλαη απιψο επηινγή, είλαη ππνρξέσζε φισλ καο απέλαληη ζηε ρψξα θαη ζηηο 

κειινληηθέο γεληέο.  

Η καθξνπξφζεζκε, ζηαζεξή θαη δηαηεξήζηκε έμνδνο απφ ηελ θξίζε, ε απνθαζηζηηθή 

βειηίσζε ηεο ζέζεο ηεο ρψξαο ζην παγθφζκην ζχζηεκα δελ κπνξεί λα αλαδεηεζεί 

ζην ρακειφ θφζηνο εξγαζίαο. Απηφο ν ηζηνξηθφο θχθινο έρεη θιείζεη νξηζηηθά γηα ηε 

ρψξα καο. Οη επηκέξνπο ελαιιαθηηθέο επηινγέο ζπγθιίλνπλ πξνο κία βαζηθή 

ζηξαηεγηθή θαηεχζπλζε: λέν πξφηππν αλάπηπμεο ηεο νηθνλνκίαο κε θνηλσληθή 

ζπλνρή. Σν λέν αλαπηπμηαθφ πξφηππν ηεο ρψξαο δελ κπνξεί παξά λα είλαη δηεζλψο 

αληαγσληζηηθφ θαη καθξνπξφζεζκα βηψζηκν ζηελ παγθφζκηα, πιένλ, νηθνλνκία. 

Σν λέν πξφηππν αλάπηπμεο πξνυπνζέηεη ηε ζπλερή δηεχξπλζε ησλ πξαγκαηηθψλ 

ειεπζεξηψλ πνπ απνιακβάλνπλ νη πνιίηεο. Γηα λα πεηχρεη, πξέπεη λα βαζίδεηαη ζηελ 

θηλεηνπνίεζε ησλ ζεζκψλ ηεο πνιηηείαο, ηεο θνηλσλίαο θαη ηεο νηθνλνκίαο. Πξέπεη 

λα βαζίδεηαη ζηελ ελεξγνπνίεζε κηαο πνιπδηάζηαηεο δηαδηθαζίαο ζε ηνπηθφ, εζληθφ 

θαη ππεξεζληθφ επίπεδν. Μηαο δηαδηθαζίαο πνπ ζηεξίδεηαη πξσηίζησο ζε 

κνξθσκέλνπο, θαηαξηηζκέλνπο θαη θξηηηθά ελεκεξσκέλνπο πνιίηεο, ζηελ αμηνπνίεζε 

ηεο ηερλνινγίαο θαη ηε ζπλερή πξνψζεζε ηεο θαηλνηνκίαο, ζηελ ελζάξξπλζε ηεο 

πνηνηηθήο  επηρεηξεκαηηθφηεηαο πνπ εκπλέεηαη απφ ηε γλψζε, ζηελ αλάπηπμε κηαο 

πνιππνιηηηζκηθήο, αλνηθηήο θαη αλεθηηθήο θνηλσλίαο. Αλζξψπηλν θεθάιαην θαη 

πεξηβάιινλ δεκηνπξγίαο θαη θαηλνηνκίαο απνηεινχλ ηηο θξίζηκεο πξνυπνζέζεηο.  

Σηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο ζηφρνο ήηαλ ε καδηθή αλψηαηε εθπαίδεπζε, ρσξίο 

νπζηαζηηθέο δηαθνξνπνηήζεηο. ήκεξα βξηζθφκαζηε κεηαμχ ησλ ρσξψλ κε ηα 

ρακειφηεξα πνζνζηά νινθιήξσζεο ησλ ζπνπδψλ ζηα ηδξχκαηα αλψηαηεο 

εθπαίδεπζεο, κε ζέζεηο ζε απηά πνπ παξακέλνπλ θελέο, αθφκε θαη κεηά ηελ άξζε ησλ 

νξίσλ εηζαγσγήο. Γίλεηαη πιένλ θαλεξφ, φηη, κεηά ηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε, ζα 

πξέπεη λα έρνπκε πνηθηιία ηδξπκάησλ θαη πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ, κε δηαθνξεηηθή 

κνξθή θαη ζηφρνπο, κε δηαθνξεηηθέο πξνυπνζέζεηο εηζαγσγήο θαη πξνζδνθψκελα 

απνηειέζκαηα. Δίλαη απαξαίηεην νη λένη λα έρνπλ δηεπξπκέλεο δπλαηφηεηεο 

θηλεηηθφηεηαο ζην εζσηεξηθφ ησλ ηδξπκάησλ αιιά θαη κεηαμχ ησλ δηαθνξεηηθψλ 

ηδξπκάησλ ηεο κεηαιπθεηαθήο εθπαίδεπζεο, κε ζχλδεζε ηίηισλ ζπνπδψλ, γλψζεσλ, 

πξνζφλησλ θαη δεμηνηήησλ. Οη ζηφρνη καο απηνί ζπλδένληαη θαη κε ηηο αιιαγέο πνπ 

κειεηψληαη ζηελ ηερληθή εθπαίδεπζε αιιά θαη κε ηηο πξφζθαηεο αιιαγέο ζηελ 

νξγάλσζε ηεο Γηα Βίνπ Μάζεζεο. 
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Η ΝΔΑ ΦΤΙΟΓΝΩΜΙΑ ΣΗ ΑΝΩΣΑΣΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ 

Η δεκφζηα εθπαίδεπζε θαη, εηδηθφηεξα, ε δεκφζηα αλψηαηε εθπαίδεπζε θαιείηαη λα 

αλαιάβεη πξσηαγσληζηηθφ ξφιν ζηελ αλαδήηεζε δηεμφδνπ απφ ηελ θξίζε. ηελ 

θνηλσλία ηεο γλψζεο, ε πξννπηηθή ηεο καθξνπξφζεζκα ζηαζεξήο θαη βηψζηκεο 

αλάπηπμεο είλαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλε κε ηελ αλψηαηε εθπαίδεπζε, κε ηελ 

πξννπηηθή ησλ παλεπηζηεκίσλ θαη ησλ ηερλνινγηθψλ ηδξπκάησλ. Γελ ππάξρνπλ 

πιένλ ρξνληθά πεξηζψξηα. Οη αιιαγέο πξέπεη λα αξρίζνπλ ζήκεξα. Αιιαγέο πνπ ζα 

βαζίδνληαη ζηα  ζεηηθά ζηνηρεία πνπ ήδε ππάξρνπλ θαη πνπ ζα βειηηψλνληαη κέζσ 

ηεο άξζεο ησλ αξλεηηθψλ ζηνηρείσλ θαη κε ηελ πξνζζήθε λέσλ ζεηηθψλ.  

Ξεθηλάκε απφ ηε δηαπίζησζε φηη ε δεκφζηα αλψηαηε εθπαίδεπζε, ηφζν ηνπ 

παλεπηζηεκηαθνχ φζν θαη ηνπ ηερλνινγηθνχ ηνκέα, έρεη δηαγξάςεη ηηο ηειεπηαίεο 

δεθαεηίεο κηα ζεηηθή θαη αλνδηθή πνξεία. Μηα πνξεία κε αλακθηζβήηεηα ζεκαληηθή 

ζπκβνιή ζηελ αλάπηπμε, ηελ πνιηηηθή ρεηξαθέηεζε θαη ηελ θνηλσληθή ζπλνρή. 

Μηα πνξεία, φκσο, πνπ ζήκεξα ραξαθηεξίδεηαη απφ άληζε αλάπηπμε θαη εκθαλίδεη 

ζεκαληηθέο πζηεξήζεηο∙ κηα αλνδηθή πνξεία πνπ θηλδπλεχεη απφ ηελ παγίσζε έληνλσλ 

εζσηεξηθψλ δηαθνξψλ, φπνπ ζπλππάξρνπλ δπλακηζκφο θαη δνκηθή δπζθηλεζία ή θαη 

αθηλεζία∙ κηα πνξεία πνπ θηλδπλεχεη απφ ηα εζσηεξηθά θαη εμσηεξηθά ζηεγαλά πνπ 

έρνπλ αλαπηπρζεί ζηε ιεηηνπξγία ησλ ηδξπκάησλ θαη αλαζηέιινπλ ή εμαληινχλ ηελ 

πξνσζεηηθή δχλακε ηνπ ζεζκνχ.  

Μηα πνξεία γηα ηα αξλεηηθά ηεο νπνίαο ζεκαληηθή επζχλε θέξεη ε πνιηηεία κε ηηο 

πξαθηηθέο άθξηηεο ίδξπζεο ηδξπκάησλ θαη ηκεκάησλ ρσξίο ηε δηαζθάιηζε ηεο 

αλαγθαίαο θαη νπζηαζηηθήο δηεχξπλζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη επαγγεικαηηθψλ 

επηινγψλ ησλ λέσλ, κε ηελ νκνηφκνξθε θαη ηζνπεδσηηθή αληηκεηψπηζή ηνπο 

αλεμάξηεηα απφ ηα επηηεχγκαηα θαη ηηο αλάγθεο ηνπο, κε ηελ πεξηνξηζκέλε 

απηνηέιεηα ησλ ηδξπκάησλ θαη ηνπο αλαπνηειεζκαηηθνχο γξαθεηνθξαηηθνχο 

ειέγρνπο, θαη κε ηνλ ηερλεηφ πεξηνξηζκφ ησλ επαγγεικαηηθψλ δηθαησκάησλ ησλ 

απνθνίησλ. 

Σν ζεκαληηθφηεξν ζπγθξηηηθφ πιενλέθηεκα ηεο ρψξαο καο είλαη ην αλζξψπηλν 

δπλακηθφ ηεο. Η αλάπηπμε ησλ γλψζεσλ θαη ησλ ηθαλνηήησλ ηνπ είλαη ζπλδεδεκέλε 

κε ηελ πξννπηηθή ησλ δεκφζησλ αλψηαησλ εθπαηδεπηηθψλ ηδξπκάησλ.  Γη‟ απηφ ε λέα 

πξννπηηθή ηεο ρψξαο απαηηεί δεκφζηα ηδξχκαηα αλψηαηεο εθπαίδεπζεο εμσζηξεθή, 

ρσξίο εζσηεξηθά ζηεγαλά, ρσξίο ζηεγαλά κεηαμχ ηνπο θαη ζε δηαξθή θαη δεκηνπξγηθή 

αιιειεπίδξαζε κε ηελ θνηλσλία θαη ηελ νηθνλνκία. Απαηηεί δεκφζηα ηδξχκαηα πνπ 

ζα απνηεινχλ ρψξνπο δεκηνπξγίαο θαη πξνψζεζεο λέσλ ηδεψλ θαη πξνβιεκαηηζκψλ, 

θαζψο θαη εθαιηήξην γηα λέα πνηνηηθή απαζρφιεζε θαη επηρεηξεκαηηθφηεηα, 

βαζηζκέλε ζηε γλψζε, ηελ ηερλνινγία θαη ηελ θαηλνηνκία. 

Η λέα πξννπηηθή ηεο αλψηαηεο εθπαίδεπζεο έρεη σο ζεκέιην ηνλ λέν πξνζαλαηνιηζκφ 

ηνπ ζπζηήκαηνο πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, ην Νέν ρνιείν, 

αιιά θαη ηελ νξγάλσζε ηεο κεηαιπθεηαθήο εθπαίδεπζεο. Δπηδηψθεη ηελ πξαγκαηηθή 

δηεχξπλζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη επαγγεικαηηθψλ επηινγψλ ησλ λέσλ. Δίλαη 

ζπλδεδεκέλε κε ηε δηεχξπλζε ησλ επθαηξηψλ γηα κάζεζε ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο 

δσήο.  
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Οη πξνθιήζεηο πνπ ζήκεξα αληηκεησπίδνπκε θαη ηα δηαθπβεχκαηα ησλ αιιαγψλ δελ 

αθνξνχλ κφλν ηελ ειιεληθή αλψηαηε εθπαίδεπζε. Πνιιά –ηα πεξηζζφηεξα– απφ 

απηά είλαη θνηλά κε εθείλα πνπ αληηκεησπίδνπλ νη άιιεο επξσπατθέο ρψξεο. Σα 

ηειεπηαία ρξφληα πξαγκαηνπνηνχληαη ζεκαληηθέο αιιαγέο ζηηο πεξηζζφηεξεο απφ 

απηέο, κε απνηέιεζκα ηε ξηδηθή αιιαγή ηνπ επξσπατθνχ ηνπίνπ ηεο αλψηαηεο 

εθπαίδεπζεο.  Η Διιάδα βξίζθεηαη ζε ζέζε θαηάιιειε, ψζηε λα δηδαρηεί απφ ηηο 

επηηπρίεο θαη ηηο απνηπρίεο ηνπο, κε ηξφπν δεκηνπξγηθφ θαη πξνζαξκνζκέλν ζηηο 

ειιεληθέο ηδηαηηεξφηεηεο θαη αλάγθεο.  Να δψζνπκε πην απνηειεζκαηηθέο απαληήζεηο, 

κε βάζε ηε ζπνπδαηφηεηα ηνπ ξφινπ ηεο αλψηαηεο εθπαίδεπζεο ζηελ νηθνδφκεζε 

ηνπ λένπ πξνηχπνπ αλάπηπμεο ηεο ρψξαο, πνπ –φπσο θαη γηα νιφθιεξε ηελ Δπξψπε– 

βαζίδεηαη ζηε γλψζε. Να απαληήζνπκε δεκηνπξγηθά ζηα δηαθπβεχκαηα ησλ 

αιιαγψλ: 

 Πψο ε αλψηαηε εθπαίδεπζε ηεο ρψξαο καο ζα ζπλερίζεη λα απνηειεί –ζε 

ζπλζήθεο ζθιεξφηαησλ δεκνζηνλνκηθψλ πεξηνξηζκψλ– έλα ζεζκφ καδηθήο 

αλψηαηεο εθπαίδεπζεο, αλαγθαίαο γηα ηελ αλάπηπμε ηεο νηθνλνκίαο θαη ηεο 

θνηλσλίαο ηεο γλψζεο, ζεκέιην ηνπ λένπ πξνηχπνπ αλάπηπμεο ηεο ρψξαο; 

 Πψο ε αλψηαηε εθπαίδεπζε ζα ζπλερίζεη λα είλαη πξνζβάζηκε απφ κεγάια 

θνηλσληθά ζηξψκαηα θαη θνηηεηέο δηαθνξεηηθήο πξνέιεπζεο θαη ειηθίαο, ελψ 

ηαπηφρξνλα ζα αλαπηχζζεη ηελ εξεπλεηηθή αξηζηεία;  

 Πψο ε καδηθφηεηα ηεο πξφζβαζεο δελ ζα εμνπδεηεξψλεη ηελ εθπαηδεπηηθή θαη 

εξεπλεηηθή αξηζηεία πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ παξαγσγή θαη δηάδνζε ηεο 

επηζηεκνληθήο γλψζεο, ηε δηεζλή αληαγσληζηηθφηεηα ηεο ειιεληθήο 

νηθνλνκίαο, ηε βηψζηκε αλάπηπμε θαη ηελ θνηλσληθή ζπλνρή; 

 Πψο ε αλψηαηε εθπαίδεπζε ζα εμαθνινπζήζεη λα απνηειεί έλαλ απηνηειή 

ζεζκφ θξηηηθήο ζεψξεζεο ηεο θνηλσλίαο θαη ηνπ θφζκνπ, έλαλ ρψξν 

ειεχζεξεο δηαθίλεζεο ηδεψλ θαη πξνβιεκαηηζκψλ, ππεξάζπηζεο ησλ αμηψλ 

ηνπ δηαθσηηζκνχ θαη ηνπ νξζνχ ιφγνπ, έλα ρψξν πεηξακαηηζκνχ θαη 

θαηλνηνκίαο, πνπ ηαπηφρξνλα ζα εηνηκάδεη ηελ επηηπρή επαγγεικαηηθή έληαμε 

θαη εμέιημε ησλ απνθνίησλ; 

 Πψο ζα δηαζθαιηζηεί ε ζπλερήο βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ 

ηδξπκάησλ θαη ε απνηειεζκαηηθή ηνπο δηαρείξηζε, θαη παξάιιεια ε 

ηθαλφηεηά ηνπο λα αληαπνθξίλνληαη κε επηηπρία  ζηηο αλάγθεο θαη ηηο 

πξνζδνθίεο ηεο εζληθήο, αιιά θαη ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο θαη νηθνλνκίαο θαη 

ζηηο δηεζλείο απαηηήζεηο γηα αληαγσληζηηθή πνηφηεηα θαη παξνπζία; 

 Μέζσ πνηάο ζρέζεο κε ηελ πνιηηεία θαη ηηο ηνπηθέο θνηλσλίεο ηα ηδξχκαηα 

αλψηαηεο εθπαίδεπζεο ζα αληαπνθξηζνχλ θαιχηεξα ζηηο κεηαβαιιφκελεο 

ζπλζήθεο θαη ηηο πςειέο απαηηήζεηο ηεο θνηλσλίαο θαη ηεο νηθνλνκίαο γηα 

γλψζε κε αληίθξηζκα; 

 Με πνηα δηαδηθαζία νηθνλνκηθήο ζηήξημεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηδξπκάησλ θαη 

αμηνιφγεζεο ηεο ιεηηνπξγίαο θαη ησλ επηηεπγκάησλ ηνπο ζα εμαζθαιίδεηαη ε 

θαιχηεξε αμηνπνίεζε ησλ δεκφζησλ πφξσλ θαη ε ζπλερήο βειηίσζε ηεο 

πνηφηεηάο ηνπο, ζε επίπεδα δηεζλψο αληαγσληζηηθά θαη αλαγλσξίζηκα, 

ηδηαίηεξα ζηηο ζεκεξηλέο πεξηνξηζηηθέο ζπλζήθεο; 
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 Πψο ε ζηήξημε θαη αλάδεημε ηεο πνηφηεηαο, ηεο εθπαηδεπηηθήο θαη 

εξεπλεηηθήο αξηζηείαο ζα εληζρχζνπλ ηελ πνιπηππία θαη ηελ μερσξηζηή 

δεκηνπξγηθφηεηα ζε θάζε ίδξπκα; 

 Πψο ζα εληζρπζεί ε ζπκπιεξσκαηηθφηεηα θαη ν δηαθξηηφο ξφινο ησλ 

ηδξπκάησλ ηεο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, θαη ηδηαίηεξα ηνπ παλεπηζηεκηαθνχ 

θαη ηερλνινγηθνχ ηνκέα ηεο αλψηαηεο εθπαίδεπζεο, πξνζθέξνληαο 

πεξηζζφηεξεο θαη πνηνηηθέο φζν θαη απνηειεζκαηηθέο εθπαηδεπηηθέο επηινγέο 

θαη επαγγεικαηηθέο πξννπηηθέο ζηνπο λένπο κεηά ην Λχθεην; 

 Πψο ζα εληζρπζεί ε πγηήο άκηιια θαη ε ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ ηδξπκάησλ ηεο 

ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ζην πιαίζην ηεο δηαθξηηήο ηνπο απνζηνιήο, κε 

ακνηβαία δηάρπζε ηεο γλψζεο, ηεο πνηφηεηαο θαη ησλ θαιψλ πξαθηηθψλ, αιιά 

ρσξίο αλαπνηειεζκαηηθνχο αληαγσληζκνχο θαη απνκφλσζε;  

 Με πνηα εζσηεξηθή νξγάλσζε θαη δηνίθεζε ησλ ηδξπκάησλ αλψηαηεο 

εθπαίδεπζεο ζα εληζρπζεί ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο δξάζεο θαη ε ζπλερήο 

βειηίσζε ηεο πνηφηεηάο ηνπο, κε ηαπηφρξνλε ηζρπξνπνίεζε ηεο ζπιινγηθήο, 

δεκνθξαηηθήο δηαθπβέξλεζήο ηνπο; 

 Πψο ζα δηαζθαιηζηεί ε δηεζλήο επηζηεκνληθή αιιειεπίδξαζε θαη αλαγλψξηζε 

ηνπ εξεπλεηηθνχ θαη εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ ηνπ επηζηεκνληθνχ πξνζσπηθνχ 

θαη, ζπγρξφλσο, ε αθνζίσζή ηνπ ζηα θαζήθνληα θαη ηηο ππνρξεψζεηο πνπ έρεη 

απέλαληη ζηα ηδξχκαηα θαη ηηο αλάγθεο ησλ θνηηεηψλ θαη ηεο θνηλσλίαο γηα 

πςειήο πνηφηεηαο δηδαζθαιία θαη παξαγσγή λέαο γλψζεο; 

 



 7 

ΠΡΟΚΛΗΗ Δ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΑΒΟΤΛΔΤΗ 

Οη απαληήζεηο ζηα παξαπάλσ εξσηήκαηα δελ είλαη νχηε απιέο νχηε απηνλφεηεο. 

Όκσο νη απαληήζεηο πξέπεη λα δνζνχλ. Γελ ππάξρνπλ πεξηζψξηα 

ζηξνπζνθακειηζκνχ, πφζν κάιινλ απνπξνζαλαηνιηζκνχ. Η πξννπηηθή ηεο 

ειιεληθήο αλψηαηεο εθπαίδεπζεο απαηηεί κειεηεκέλεο θαη θαιά ζρεδηαζκέλεο 

αιιαγέο πνπ λα απαληνχλ ζηηο πνιχκνξθεο πξνθιήζεηο θαη ηα δηαθπβεχκαηα πνπ 

αληηκεησπίδεη. ε έλα πνιχπινθν πεξηβάιινλ ηζρπξψλ πηέζεσλ γηα αιιαγέο ε 

αλαδήηεζε ησλ αηηίσλ θαη ε θαηάιιειε απάληεζε δελ κπνξεί λα είλαη 

κνλνδηάζηαηεο. Σα δηαθπβεχκαηα ησλ αιιαγψλ δίλνπλ ην κέηξν ηεο επζχλεο φισλ 

καο.  

Καηαζέηνπκε ζε δηάινγν θαη δεκφζηα δηαβνχιεπζε ηηο πξνηάζεηο καο γηα ηε ξηδηθή 

αιιαγή ηεο αλψηαηεο εθπαίδεπζεο, γηα κηα εζληθή ζηξαηεγηθή κε ηειηθφ δεηνχκελν 

έλα λέν λφκν, πξαγκαηηθφ πιαίζην. Έλα λφκν, ν νπνίνο δελ ζα δίλεη νξηζηηθέο 

απαληήζεηο ζε φια ηα θξίζηκα δηαθπβεχκαηα, αιιά ζα εμαζθαιίδεη ηε δπλαηφηεηα ζε 

θάζε ίδξπκα λα θαζνξίδεη ηελ ηδηαίηεξε θπζηνγλσκία θαη ηε δηαδξνκή ηνπ πξνο ηελ 

εθπαηδεπηηθή, αθαδεκατθή θαη εξεπλεηηθή ηνπ θαηαμίσζε κέζσ ηνπ δηθνχ ηνπ 

Δζσηεξηθνχ Καλνληζκνχ ιεηηνπξγίαο.  

Οη πξνηάζεηο καο αξζξψλνληαη ζε ηξεηο θχξηνπο άμνλεο: 

 

1. ΝΫα ηαςηόηηηα, με νΫα ηγεζέα και ενέζσςζη ηηρ αςηοδιοέκηζηρ ηων ΑΔΗ. 

ΝΫα ζσΫζη εμπιζηοζύνηρ με ηην πολιηεέα και ηην κοινωνέα, με λογοδοζέα 

και εςθύνη 

2. Πηςσέα με ανηέκπιζμα: νΫα οπγΪνωζη ηηρ μΪθηζηρ και ηων ππογπαμμΪηων 

ζποςδών, πος διεςκολύνει ηην κινηηικόηηηα και ενιζσύει ηη 

διεπιζηημονικόηηηα 

3. Δνέζσςζη ηος διεθνούρ σαπακηάπα και ηηρ διεθνούρ παποςζέαρ ηων 

ιδπςμΪηων, ζε Ϊμεζη ζύνδεζη με ηο νΫο ππόηςπο ανΪπηςξηρ ηηρ σώπαρ: 

ολοκληπωμΫνη εθνικά ζηπαηηγικά για ηη διεθνοποέηζη ηηρ ανώηαηηρ 

εκπαέδεςζηρ 

 



 8 

1.  ΝΫα ηαςηόηηηα με νΫα ηγεζέα και ενέζσςζη ηηρ αςηοδιοέκηζηρ ηων ΑΔΗ. ΝΫα 

ζσΫζη εμπιζηοζύνηρ με ηην πολιηεέα και ηην κοινωνέα, με λογοδοζέα και εςθύνη  

Η κεγάιε αχμεζε ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ ησλ παλεπηζηεκίσλ θαη ησλ ηερλνινγηθψλ 

εθπαηδεπηηθψλ ηδξπκάησλ, ησλ ζρνιψλ θαη ησλ ηκεκάησλ ηνπο ηηο ηειεπηαίεο 

δεθαεηίεο, θαζψο θαη ε γεσγξαθηθή ηνπο θαηαλνκή έρνπλ δηαθνξνπνηήζεη δξακαηηθά 

ηηο ζπλζήθεο ζηηο νπνίεο απηά ιεηηνπξγνχλ. Καη ηνχην θπξίσο επεηδή ε λέα απηή 

πξαγκαηηθφηεηα δελ ζπλνδεχηεθε απφ νπζηαζηηθέο πνηνηηθέο αιιαγέο νχηε ζηνλ 

ηξφπν επνπηείαο θαη δηαρείξηζεο ησλ ηδξπκάησλ απφ ηελ πνιηηεία, νχηε ζηελ 

εζσηεξηθή νξγάλσζε θαη δηνίθεζή ηνπο.  

Σν ζεκεξηλφ πιαίζην επνπηείαο ησλ αλψηαησλ εθπαηδεπηηθψλ ηδξπκάησλ βαζίδεηαη 

θαηά θχξην ιφγν ζε κηα νκνηφκνξθε, ηζνπεδσηηθή, θαη άθξσο ιεπηνκεξή λνκνζεζία 

θαη ζε εθηελέζηαηνπο γξαθεηνθξαηηθνχο ειέγρνπο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο. Πξφθεηηαη 

γηα έλα αζθπθηηθφ πιαίζην ιεηηνπξγίαο, πνπ δελ εμαζθαιίδεη επαξθείο θαη 

απνηειεζκαηηθνχο κεραληζκνχο θαη δηαδηθαζίεο θνηλσληθήο ινγνδνζίαο, δελ 

αλαδεηθλχεη ηα δηαθνξεηηθά επηηεχγκαηα θαη δελ αληαπνθξίλεηαη απνηειεζκαηηθά 

ζηηο δηαθνξνπνηεκέλεο αλάγθεο ησλ ηδξπκάησλ. Γελ εμαζθαιίδεη ζηα ηδξχκαηα ηελ 

απηνηέιεηα θαη ηηο δπλαηφηεηεο πνπ απαηηνχληαη ψζηε λα αληηκεησπίδνπλ εζσηεξηθά 

θαη κε ηε κέγηζηε δπλαηή απνηειεζκαηηθφηεηα ηηο δηαθνξεηηθέο ηνπο αλάγθεο, 

βειηηψλνληαο ζπλερψο ηελ πνηφηεηά ηνπο.  

Σν ζεκεξηλφ πιαίζην επνπηείαο θαη δηαρείξηζεο επλνεί ηελ αδηαθάλεηα ζηε ιεηηνπξγία 

ηφζν ηνπ θξάηνπο φζν θαη ησλ αλψηαησλ εθπαηδεπηηθψλ ηδξπκάησλ, ρσξίο λα 

απνηξέπεη ηελ αλάπηπμε ζρέζεσλ πειαηεηαθνχ ραξαθηήξα κεηαμχ ηνπο, αιιά θαη 

κέζα ζηα ίδηα ηα ηδξχκαηα. Δθηξέπεη ηαπηφρξνλα ηηο θεληξηθέο ππεξεζίεο ηεο 

πνιηηείαο απφ ηνλ επηηειηθφ ηνπο ξφιν θαη ηε βαζηθή ηνπο απνζηνιή γηα ζρεδηαζκφ, 

πξνγξακκαηηζκφ θαη αλάπηπμε πνιπεηνχο εζληθήο ζηξαηεγηθήο γηα ηελ αλψηαηε 

εθπαίδεπζε, κε ζηαζεξφηεηα θαη ζπλέπεηα ζηελ πινπνίεζή ηεο.  

Σν πιαίζην απηφ έρεη αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζηελ απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία θαη ηεο 

πνιηηείαο θαη ησλ ηδξπκάησλ. Δίλαη πιένλ παξσρεκέλν θαη, ζε θάζε πεξίπησζε, 

δπζιεηηνπξγηθφ θαη αλαπνηειεζκαηηθφ. Δπλνεί ηνλ ζπλερή θαηαθεξκαηηζκφ ησλ 

ηδξπκάησλ, ησλ ζρνιψλ θαη ησλ ηκεκάησλ ηνπο, ρσξίο λα δηαζθαιίδνληαη πάληα νη 

αθαδεκατθέο πξνυπνζέζεηο πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ πνηφηεηα ηεο εθπαίδεπζεο, 

ηελ απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία θαη ηελ εμππεξέηεζε ησλ αλαγθψλ ηεο θνηλσλίαο θαη 

ηεο νηθνλνκίαο. 

Σφζν ν ζεκεξηλφο ηξφπνο ρξεκαηνδφηεζεο φζν θαη ηα θξηηήξηα ηεο θαηαλνκήο ηεο 

κεηαμχ ησλ ηδξπκάησλ αλψηαηεο εθπαίδεπζεο δελ ιακβάλνπλ επαξθψο ππφςε ηηο 

ππαξθηέο δηαθνξέο κεηαμχ ηνπο, ηα δηαθνξεηηθά ηνπο επηηεχγκαηα, θαη ηηο 

δηαθνξεηηθέο ηνπο αλάγθεο. Σν ζεκαληηθφηεξν θξηηήξην γηα ηελ θαηαλνκή ηνπ 

κεγαιχηεξνπ κέξνπο ηεο δεκφζηαο ρξεκαηνδφηεζεο κεηαμχ ησλ ηδξπκάησλ είλαη ην 

χςνο ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο, αλεμάξηεηα απφ ηα δηαθνξεηηθά  

επηηεχγκαηα ή ηηο δηαθνξεηηθέο αλάγθεο. Γελ απνηειεί έθπιεμε ε δηαπίζησζε φηη, 

παξά ηε ζεκαληηθή αχμεζε ηεο εζληθήο θαη επξσπατθήο δεκφζηαο επέλδπζεο ζηελ 

αλψηαηε εθπαίδεπζε ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο ζηε ρψξα καο (5
ε
 ζηελ Δπξψπε θαη 10

ε
 

ζηνλ θφζκν ην 2005, σο πνζνζηφ ηνπ ΑΔΠ) θαη ρσξίο λα ζπλππνινγίδνληαη φιεο νη 

πεγέο εζφδσλ ησλ ηδξπκάησλ, ε ζπλνιηθή απφδνζε θαη απνδνηηθφηεηα ησλ δεκφζησλ 

πφξσλ σο πξνο νπζηψδεηο δείθηεο είλαη απφ ηηο ρακειφηεξεο (24
ε
 ζηελ Δπξψπε). 

Οη ζεζκηθέο αδπλακίεο ηνπ ζεκεξηλνχ πιαηζίνπ επνπηείαο θαη ρξεκαηνδφηεζεο ησλ 

ΑΔΙ εληείλνληαη θαη απφ ηηο αδπλακίεο άιισλ παξαγφλησλ ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο 
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(π.ρ. θαλφλεο δεκφζηνπ ινγηζηηθνχ, ππεξεζίεο δεκνζηνλνκηθνχ ειέγρνπ), κε ηνπο 

νπνίνπο ηα ηδξχκαηα είλαη ππνρξεσκέλα λα ζπλεξγάδνληαη.  

Σν ζπλνιηθφ απηφ πιαίζην ιεηηνπξγίαο πεξηνξίδεη ηελ επειημία ησλ ηδξπκάησλ, ηηο 

δπλαηφηεηεο πιήξνπο θαη νπζηαζηηθήο απηνδηνίθεζήο ηνπο θαη ηε δπλαηφηεηά ηνπο λα 

δηακνξθψλνπλ ηνπο δηθνχο ηνπο ζηξαηεγηθνχο ζηφρνπο θαη ηελ ηδηαίηεξε ηαπηφηεηα 

θαη θπζηνγλσκία ηνπο. Πεξηνξίδεη ηελ πξσηνβνπιία, ηελ επζχλε θαη ηε δπλαηφηεηα 

ησλ ηδξπκάησλ λα βειηηψλνπλ ζπλερψο ηελ πνηφηεηά ηνπο. Δληζρχεη ηελ εζσζηξέθεηα 

ζηελ αλάπηπμε ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη εξεπλεηηθψλ ηνπο δξαζηεξηνηήησλ. Πεξηνξίδεη 

ηηο ππαξθηέο δπλαηφηεηεο ησλ ηδξπκάησλ λα αληηκεησπίδνπλ απνηειεζκαηηθά ηηο 

δηαθνξνπνηεκέλεο ηνπο εζσηεξηθέο αλάγθεο, λα αληαπνθξίλνληαη απνηειεζκαηηθά θαη 

κε πνηφηεηα ζηηο δηαθνξεηηθέο, πςειέο θαη ζπλερψο απμαλφκελεο πξνζδνθίεο ηεο 

θνηλσλίαο, θαη ζηηο κεηαβαιιφκελεο αλάγθεο ηεο νηθνλνκίαο γηα εθπαίδεπζε θαη 

έξεπλα πςειήο πνηφηεηαο. 

Οη αδπλακίεο ηνπ ζεκεξηλνχ εμσηεξηθνχ πιαηζίνπ ιεηηνπξγίαο ησλ ηδξπκάησλ 

αλψηαηεο εθπαίδεπζεο επηηείλνληαη απφ αδπλακίεο ζην εζσηεξηθφ πιαίζην 

ιεηηνπξγίαο ηνπο. Ο ζεκεξηλφο ηξφπνο εζσηεξηθήο νξγάλσζεο θαη δηνίθεζεο ησλ 

ηδξπκάησλ, ησλ ζρνιψλ, ησλ ηκεκάησλ, ησλ δηνηθεηηθψλ ηνπο ππεξεζηψλ θαη ησλ 

ππεξεζηψλ πνπ παξέρνπλ ζηνπο θνηηεηέο είλαη επίζεο παξσρεκέλνο. Σν ζχζηεκα 

εθινγήο ησλ δηνηθεηηθψλ νξγάλσλ ησλ ηδξπκάησλ, ν πεξηνξηζκφο ηεο ινγνδνζίαο 

ηνπο ζε απηνχο ηνπο νπνίνπο δηνηθνχλ, δεκηνπξγνχλ αλαπνηειεζκαηηθέο εμαξηήζεηο 

θαη αδξάλεηεο. 

Θεκειηψδεηο θαη ζπληαγκαηηθά θαηνρπξσκέλεο ειεπζεξίεο ησλ κειψλ ηεο 

αθαδεκατθήο θνηλφηεηαο δελ είλαη ζηελ πξάμε δηαζθαιηζκέλεο. Καζεγεηέο θαη 

θνηηεηέο βξίζθνληαη ζπρλά ζε θαηάζηαζε νκεξίαο θαη αδηεμφδνπ. Φαηλφκελα βίαο, 

θνκκαηηζκνχ θαη επλνηνθξαηίαο δελ απνηξέπνληαη απνηειεζκαηηθά, ε δεκφζηα 

πεξηνπζία δελ πξνζηαηεχεηαη θαη δελ αμηνπνηείηαη κε ηνλ πην απνηειεζκαηηθφ ηξφπν, 

πξνο φθεινο ησλ κειψλ ηεο αθαδεκατθήο θνηλφηεηαο θαη ηεο θνηλσλίαο. Η εζσηεξηθή 

θαη εμσηεξηθή δηαθάλεηα ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ ηδξπκάησλ θαη ησλ δηνηθεηηθψλ 

νξγάλσλ ηνπο δελ είλαη πάληνηε –φπσο ζα έπξεπε– ππνδεηγκαηηθή γηα νιφθιεξε ηελ 

πνιηηεία θαη ηελ θνηλσλία. Η εθπαηδεπηηθή θαη εξεπλεηηθή εζσζηξέθεηα ησλ 

ηδξπκάησλ απνηεινχλ ζπρλά ηνλ θαλφλα. Η αληαπφθξηζε ησλ ηδξπκάησλ ζηηο 

αλάγθεο θαη πξνζδνθίεο ηεο επξχηεξεο θνηλσλίαο γηα κφξθσζε, παξαγσγή θαη 

δηάδνζε ηεο γλψζεο, γηα εθπαίδεπζε θαη έξεπλα κε πνηφηεηα θαη αληίθξηζκα, φρη 

κφλν ζε ηνπηθφ αιιά θαη ζε δηεζλέο επίπεδν, ζπλερψο πεξηνξίδεηαη. 

Οη δηαθσλίεο, δηαθνξέο θαη ζπγθξνχζεηο κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο αθαδεκατθήο 

θνηλφηεηαο ή κεηαμχ ησλ κειψλ θαη ησλ νξγάλσλ ησλ ηδξπκάησλ ζε πνιιέο 

πεξηπηψζεηο δελ επηιχνληαη απνηειεζκαηηθά απφ ην ίδην ην ίδξπκα. Η παξαπνκπή 

ηνπο ζηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο πεξηνξίδεη ηελ απηνηέιεηα 

ησλ ηδξπκάησλ.  Η δηθαζηηθή αληηκεηψπηζε είλαη ρξνλνβφξα, κε ζεκαληηθφ εζηθφ, 

ςπρηθφ θαη νηθνλνκηθφ θφζηνο γηα ηνπο εκπιεθνκέλνπο. 

Σα αλψηαηα εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα ηεο ρψξαο απνηεινχλ νξγαληθφ κέξνο ηνπ 

Δπξσπατθνχ Υψξνπ Αλψηαηεο Δθπαίδεπζεο θαη Έξεπλαο. Πνιιά κέιε ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ ησλ ηδξπκάησλ δηαπξέπνπλ ζε επξσπατθφ θαη δηεζλέο 

επίπεδν. Με ηε ζεκεξηλή ηνπο σζηφζν κνξθή, ηα αλψηαηα εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα σο 

ζεζκνί δελ κπνξνχλ λα αληαπνθξηζνχλ απνηειεζκαηηθά ζηηο λέεο πξνθιήζεηο. Ο 

δηαθνξεηηθφο βαζκφο ζπκκεηνρήο θαη αμηνπνίεζεο απφ απηά ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη 

εξεπλεηηθψλ επθαηξηψλ θαη δπλαηνηήησλ εληείλεη πεξαηηέξσ ηηο κεηαμχ ηνπο 

πνηνηηθέο δηαθνξέο. Οη αδπλακίεο ηνπ ζεκεξηλνχ πιαηζίνπ επνπηείαο ησλ ηδξπκάησλ, 
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ε πεξηνξηζκέλε απηνδηνίθεζή ηνπο, ν θαηαθεξκαηηζκφο ηνπο θαη ε εζσηεξηθή 

νξγάλσζε θαη δηνίθεζή ηνπο δεκηνπξγνχλ άληζεο –κεηαμχ ηνπο– δπλαηφηεηεο 

αμηνπνίεζεο ησλ επθαηξηψλ πνπ δηακνξθψλνληαη ζε επξσπατθφ θαη δηεζλέο επίπεδν. 

Η αιιειεπίδξαζε θαη ζπλάξηεζε ησλ ηδξπκάησλ κε ην επξσπατθφ θαη παγθφζκην 

πεξηβάιινλ ζπρλά πεξηνξίδεηαη. 

Με ηηο πξνηάζεηο πνπ ζέηνπκε ζε δεκφζηα δηαβνχιεπζε γηα ηελ αιιαγή ηνπ ηξφπνπ 

επνπηείαο, νξγάλσζεο θαη δηνίθεζεο ησλ ηδξπκάησλ επηδηψθεηαη ε αληηκεηψπηζε θαη 

αλαζηξνθή ησλ νξγαλσηηθψλ θαη ιεηηνπξγηθψλ αδπλακηψλ θαη ε νηθνδφκεζε ηεο 

λέαο ηαπηφηεηαο ηεο ειιεληθήο αλψηαηεο εθπαίδεπζεο. Οη ζηφρνη καο είλαη πςεινί 

φρη φκσο αλέθηθηνη. Σο νΫο δημόζιο Πανεπιζηάμιο, ηο νΫο δημόζιο Σεσνολογικό 

Δκπαιδεςηικό Ίδπςμα πος οικοδομούμε ππΫπει να ςπηπεηεέ ηον πολέηη και να 

ππωηαγωνιζηεέ ζηην ποιόηηηα, ηην απιζηεέα, ηο κύπορ και ηον ζεβαζμό ζηην 

Δςπώπη και ηον κόζμο. 

Η λέα ηαπηφηεηα ηεο ειιεληθήο αλψηαηεο εθπαίδεπζεο ζα επηηεπρζεί: 

 κε λέν, ιηηφ λνκνζεηηθφ πιαίζην θαη απνηειεζκαηηθνχο –δεκφζηα 

ειεγρφκελνπο– Δζσηεξηθνχο Καλνληζκνχο ιεηηνπξγίαο ησλ ηδξπκάησλ 

 κε ελίζρπζε ηεο απηνδηνίθεζεο ησλ ηδξπκάησλ, ζχκθσλα κε ηηο 

ζπληαγκαηηθέο δηαηάμεηο, κε ηαπηφρξνλε δεκηνπξγία ηζρπξψλ θαη 

απνηειεζκαηηθψλ ζεζκηθψλ αληίβαξσλ  

 κε ηζρπξνχο θαη απνηειεζκαηηθνχο κεραληζκνχο θνηλσληθήο ινγνδνζίαο θαη 

κε ζηφρν ηελ αξηζηεία ζηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ έξεπλα 

 κε λέα ηζρπξή, επέιηθηε, δπλακηθή εγεζία ησλ ηδξπκάησλ, κε δπλαηφηεηα 

πξσηνβνπιίαο θαη ζχλζεζεο, κε απνηειεζκαηηθφηεηα θαη αξκνδηφηεηεο, ηθαλή 

λα εκπλέεη εκπηζηνζχλε ζηελ θνηλσλία θαη ηελ πνιηηεία 

 κε ηδξχκαηα, θαζέλα απφ ηα νπνία θαζνξίδεη ηνπο δηθνχο ηνπ ζηφρνπο, ηε δηθή 

ηνπ ηδηαίηεξε εθπαηδεπηηθή θαη εξεπλεηηθή θπζηνγλσκία, ζηξαηεγηθή, δνκή 

θαη ιεηηνπξγία, κέζα ζην πιαίζην ηεο εζληθήο ζηξαηεγηθήο γηα ηελ αλψηαηε 

εθπαίδεπζε θαη ηνπ επξσπατθνχ ρψξνπ αλψηαηεο εθπαίδεπζεο θαη έξεπλαο 

 κε ηδξχκαηα πνπ ιεηηνπξγνχλ κε ππνδεηγκαηηθά δηαθαλείο δηαδηθαζίεο θαη κε 

πνιπεηείο –ακνηβαία δεζκεπηηθέο– πξνγξακκαηηθέο ζπκθσλίεο κε ηελ 

πνιηηεία 

 κε δηαξθή αμηνιφγεζε ζηε βάζε ζηφρσλ θαη επηηεπγκάησλ, θαη ησλ 

απνηειεζκάησλ ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο, φπσο απηά δηακνξθψλνληαη ζην πιαίζην 

ησλ πξνγξακκαηηθψλ ζπκθσληψλ ηνπο κε ηελ πνιηηεία 

 κε ηδξχκαηα πνπ αληαπνθξίλνληαη απνηειεζκαηηθά ζηνπο δηεζλείο θαλφλεο 

αθαδεκατθήο δενληνινγίαο 

 κε αλαλεσκέλα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ, κε πηζηνπνίεζε ηεο πνηφηεηάο ηνπο 

απφ δηεζλείο επηζηεκνληθέο επηηξνπέο 

 κε ζπλελψζεηο εθπαηδεπηηθψλ θαη εξεπλεηηθψλ ηδξπκάησλ, κε ζηφρν ηε 

δεκηνπξγία ηεο απαξαίηεηεο θξίζηκεο κάδαο γηα βέιηηζηα εθπαηδεπηηθά θαη 

επηζηεκνληθά απνηειέζκαηα 

 κε ηδξχκαηα εμσζηξεθή πνπ ζα αιιειεπηδξνχλ απνηειεζκαηηθά κε ην 

εμσηεξηθφ θνηλσληθφ ηνπο πεξηβάιινλ, ηνπηθφ, εζληθφ, επξσπατθφ θαη 

παγθφζκην 
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 κε ηδξχκαηα πνπ ζα πξσηαγσληζηνχλ δηεζλψο ζηε βάζε ηεο αθαδεκατθήο ηνπο 

πνηφηεηαο θαη αξηζηείαο 

 κε ηδξχκαηα πνπ πξσηαγσληζηνχλ ζηελ θαηλνηνκία θαη ηε κεηαθνξά γλψζεο 

θαη ηερλνινγίαο ζηελ θνηλσλία θαη ηελ νηθνλνκία. 

 

ΣΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ ΣΟΤ ΗΓΡΤΜΑΣΟ: ΑΝΑΓΚΑΗΑ ΠΡΟΩΠΟΘΔΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΝΗΥΤΖ ΣΖ 

ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ 

Γηα ηελ απνηειεζκαηηθή δηαθπβέξλεζε θάζε νξγαληζκνχ, απαηηείηαη ηζρπξή 

δηνίθεζε, ρσξίο εζσηεξηθέο θαη εμσηεξηθέο εμαξηήζεηο, κε ζπλέρεηα θαη πξνζήισζε 

ζε καθξνπξφζεζκε ζηξαηεγηθή. Η δηνίθεζε πξέπεη λα ειέγρεηαη θαη λα ινγνδνηεί ζε 

επίζεο αλεμάξηεην ζψκα, ην νπνίν απνιακβάλεη ηελ εκπηζηνζχλε ηεο αθαδεκατθήο 

θνηλφηεηαο, ησλ θνηλσληθψλ θαη νηθνλνκηθψλ θνξέσλ θαη ηεο πνιηηείαο. 

Η εκπεηξία έρεη δείμεη φηη φηαλ ε ιεηηνπξγία θαη νη απνθάζεηο ησλ αλψηαησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ηδξπκάησλ ιακβάλνληαη κφλν εζσηεξηθά, ηα απνηειέζκαηα δελ είλαη 

πάληνηε ππνδεηγκαηηθά, φπσο απαηηείηαη. Αιιά θαη ε εκπεηξία απφ ηελ επνπηεία ησλ 

ηδξπκάησλ απφ ην Τπνπξγείν Παηδείαο έρεη δείμεη, φηη ην Τπνπξγείν αζθεί 

γξαθεηνθξαηηθφ κφλν έιεγρν θαη δελ έρεη –νχηε θαη πξέπεη λα έρεη– ηελ επρέξεηα λα 

εκπιέθεηαη ζε επηκέξνπο ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηα ίδηα ηα ηδξχκαηα. 

Γηα ηελ ελίζρπζε ηεο απηνδηνίθεζεο, πνπ εθηφο απφ ζπληαγκαηηθή επηηαγή απνηειεί 

θαη θεληξηθή ζηξαηεγηθή επηινγή, απαηηείηαη ε εθρψξεζε ζηα ΑΔΙ αξκνδηνηήησλ, ηηο 

νπνίεο ζήκεξα έρεη ην Τπνπξγείν. Δίλαη απαξαίηεηε ε δεκηνπξγία νξγαληζκψλ πνπ 

ζα ιεηηνπξγνχλ κε πςειή απνηειεζκαηηθφηεηα θαη δηαθάλεηα, θαη ζα ππφθεηληαη ζε 

νπζηαζηηθή ινγνδνζία. Η ελίζρπζε ηεο απηνδηνίθεζεο ησλ ηδξπκάησλ αλψηαηεο 

εθπαίδεπζεο ζα ηθαλνπνηήζεη έλα ηζρπξφ θαη απφ πνιιά ρξφληα ζηαζεξφ αίηεκα ηεο 

αθαδεκατθήο θνηλφηεηαο, πνπ απνζθνπεί ζηε ζπλερή βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηεο 

αλψηαηεο εθπαίδεπζεο. 

ην πιαίζην απηφ, θαη ζηε βάζε ηεο επξσπατθήο αιιά θαη ηεο δηεζλνχο εκπεηξίαο θαη 

πξαθηηθήο, πξνηείλεηαη ε κεηάβαζε απφ ην ζεκεξηλφ ζχζηεκα δηνίθεζεο ζε απηφ ηεο 

δηνίθεζεο απφ δχν φξγαλα κε δηαθξηηή ζχλζεζε θαη αξκνδηφηεηεο. Γηα ηα 

παλεπηζηήκηα ηα φξγαλα απηά είλαη ε χγθιεηνο θαη ην πκβνχιην.  Γηα ηα 

ηερλνινγηθά εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα ηα αλάινγα φξγαλα είλαη ε πλέιεπζε θαη ην 

πκβνχιην.  

Η κεηαβίβαζε απφ ηελ πνιηηεία ζηα ίδηα ηα ηδξχκαηα νπζησδψλ αξκνδηνηήησλ, 

θαζνξηζηηθψλ γηα ηελ πνηνηηθή, απνηειεζκαηηθή θαη δεκνθξαηηθή ηνπο ιεηηνπξγία, 

ζα εληζρχζεη δξαζηηθά ηελ απηνδηνίθεζή ηνπο. Γηα ηελ επηηπρία ηνπ εγρεηξήκαηνο, ν 

ηξφπνο ζπγθξφηεζεο, ε ζχλζεζε θαη νη αξκνδηφηεηεο ηνπ πκβνπιίνπ ζε θάζε ίδξπκα 

είλαη ηδηαίηεξα ππεχζπλε απφθαζε. Σν πκβνχιην θάζε ηδξχκαηνο είλαη απαξαίηεην 

λα απνιακβάλεη ηελ εκπηζηνζχλε φιεο ηεο αθαδεκατθήο θνηλφηεηαο ηνπ ηδξχκαηνο, 

ηεο πνιηηείαο θαη ηεο θνηλσλίαο. Γηα ηνλ ιφγν απηφ ζα πξέπεη λα απαξηίδεηαη ηφζν 

απφ εζσηεξηθά κέιε ηνπ ηδξχκαηνο φζν θαη απφ κέιε πνπ δελ αλήθνπλ ζε απηφ. 

 

ηφρνο ηεο δηαβνχιεπζεο είλαη ν ιεπηνκεξήο πξνζδηνξηζκφο: 

 ηεο ζχλζεζεο,  
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 ηνπ ηξφπνπ ζπγθξφηεζεο, θαη  

 ηεο θαηαλνκήο αξκνδηνηήησλ κεηαμχ ησλ νξγάλσλ ηεο λέαο δηνίθεζεο ησλ 

ηδξπκάησλ, ψζηε λα πιεξνχληαη νη απαξαίηεηεο πξνυπνζέζεηο 

απνηειεζκαηηθήο, δηαθαλνχο θαη πνηνηηθήο ιεηηνπξγίαο. 

 

Οι απμοδιόηηηερ ηηρ Σςγκλήηος/Σςνέλεςζηρ και ηος Σςμβοςλίος: εςθύνη και διακπιηοί 

πόλοι 

Όια ηα αθαδεκατθά δεηήκαηα παξακέλνπλ ζηελ αξκνδηφηεηα ηεο 

Σςγκλήηος/Σςνέλεςζηρ ηνπ ηδξχκαηνο.   

Σν Σςμβούλιο πξνηείλεηαη, κεηά απφ εηζήγεζε ηεο πγθιήηνπ, λα έρεη ηελ επζχλε 

γηα: 

 ηε ζηξαηεγηθή αλάπηπμεο ηνπ ηδξχκαηνο (ζπλεξγαζίεο θ.ά.) 

 ηελ έγθξηζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ  

 ηελ έγθξηζε ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ θαη ηεο πξνγξακκαηηθήο ζπκθσλίαο κε ηελ 

πνιηηεία  

 ηελ έγθξηζε ηνπ απνινγηζκνχ ιεηηνπξγίαο  

 ηελ αμηνπνίεζε ηεο πεξηνπζίαο ηνπ ηδξχκαηνο 

 ηελ έγθξηζε θαη αλαζεψξεζε ηνπ πιαηζίνπ ιεηηνπξγίαο ηνπ (Δζσηεξηθφο 

Καλνληζκφο Λεηηνπξγίαο, νξγαλφγξακκα θ.α.) 

 ηηο δηαδηθαζίεο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαη ηελ ηήξεζε ηνπ Δζσηεξηθνχ 

Καλνληζκνχ ιεηηνπξγίαο  

 ηελ επηινγή ηνπ Πξχηαλε/Πξνέδξνπ ΣΔΙ θαη ηελ παχζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ 

 ηελ έγθξηζε ηεο επξσπατθήο θαη δηεζλνχο ζηξαηεγηθήο ηνπ ηδξχκαηνο 

 

Η ζύνθεζη ηος Σςμβοςλίος: εςθύνη, ηγεζία, κοινωνική λογοδοζία και αλληλεπίδπαζη 

Σν πκβνχιην  απνηειείηαη απφ άκεζα εθιεγκέλα κέιε ηεο αθαδεκατθήο θνηλφηεηαο 

ηνπ ηδξχκαηνο θαη απφ εμσηεξηθά κέιε. Σα εμσηεξηθά κέιε ηνπ πκβνπιίνπ είλαη 

ζεκαληηθέο πξνζσπηθφηεηεο πνπ έρνπλ δηαθξηζεί ζε δηάθνξνπο ηνκείο ηεο επηζηήκεο, 

ηεο δηαλφεζεο, ησλ ηερλψλ θαη ηεο θνηλσλίαο γεληθφηεξα, ηα νπνία επηιέγνληαη σο 

άηνκα θαη φρη σο ex officio εθπξφζσπνη θνξέσλ ή νξγαληζκψλ. 

ην πκβνχιην εθπξνζσπνχληαη νη θνηηεηέο θαη ην ινηπφ κε αθαδεκατθφ πξνζσπηθφ 

ηνπ ηδξχκαηνο. 

Η ζχλζεζε ηνπ πκβνπιίνπ, ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ κειψλ ηνπ θαη ν ηξφπνο 

ζπγθξφηεζήο ηνπ απνηεινχλ κέξνο ηεο παξνχζαο δηαβνχιεπζεο
1
. 

 

                                                
1 Γηα ηε δηεπθφιπλζε ηεο δηαδηθαζίαο δηαβνχιεπζεο παξαζέηνπκε ζπλεκκέλα ηελ Έθζεζε ηνπ δηθηχνπ 

ΔΤΡΙΓΙΚΗ «Γηαθπβέξλεζε ηεο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ζηελ Δπξψπε: Πνιηηηθέο, δνκέο, 

ρξεκαηνδφηεζε θαη αθαδεκατθφ πξνζσπηθφ», 2008. 
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Η Σύγκληηορ/Σςνέλεςζη απνηειείηαη απφ ηνλ Πξχηαλε/Πξφεδξν ΣΔΙ, ηνπο 

Κνζκήηνξεο/Γηεπζπληέο ρνιψλ θαη εθπξνζψπνπο ησλ θνηηεηψλ θαη ησλ ινηπψλ 

θαηεγνξηψλ ηνπ πξνζσπηθνχ. 

Οη απνθάζεηο φισλ ησλ νξγάλσλ ηνπ ηδξχκαηνο δεκνζηνπνηνχληαη ζην δηαδίθηπν. 

 

Ο ΠΡΤΣΑΝΗ 

Σελ επζχλε ηεο αθαδεκατθήο δηνίθεζεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ έρνπλ ν Ππύηανηρ θαη ε 

Σύγκληηορ. 

Ο Ππύηανηρ ζα πξέπεη λα έρεη πςειά αθαδεκατθά πξνζφληα. Μπνξεί λα είλαη 

θαζεγεηήο παλεπηζηεκίνπ ηεο Διιάδαο ή ηνπ εμσηεξηθνχ. Δθφζνλ Πξχηαλεο εθιεγεί 

θαζεγεηήο άιινπ παλεπηζηεκίνπ, ηνπ πξνζθέξεηαη ηαπηφρξνλα ζέζε θαζεγεηή ζην 

γλσζηηθφ ηνπ αληηθείκελν ζην ίδξπκα ζην νπνίν εθιέγεηαη. 

Ο Ππύηανηρ επηιέγεηαη απφ ην πκβνχιην ηνπ ηδξχκαηνο κεηά απφ δηεζλή πξφζθιεζε 

εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο θαη ηε γλψκε ηνπ αθαδεκατθνχ πξνζσπηθνχ ηνπ 

ηδξχκαηνο (ν ηξφπνο έθθξαζεο ηεο γλψκεο απηήο απνηειεί ζέκα ηεο δηαβνχιεπζεο). 

Σελ πξφζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο ζπληάζζεη ην πκβνχιην ηνπ ηδξχκαηνο. 

 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ ΣΔΙ 

Σελ επζχλε ηεο αθαδεκατθήο δηνίθεζεο ηνπ ΣΔΙ έρνπλ ν Ππόεδπορ θαη ε Σςνέλεςζη 

ηνπ ΣΔΙ. 

Ο Ππόεδπορ ηνπ ΣΔΙ ζα πξέπεη λα έρεη πςειά αθαδεκατθά πξνζφληα. Μπνξεί λα 

είλαη θαζεγεηήο ΣΔΙ ή παλεπηζηεκίνπ ηεο Διιάδαο ή ηνπ εμσηεξηθνχ. Δθφζνλ 

Πξφεδξνο ηνπ ΣΔΙ εθιεγεί θαζεγεηήο άιινπ ηδξχκαηνο, ηνπ πξνζθέξεηαη ηαπηφρξνλα 

ζέζε θαζεγεηή ζην γλσζηηθφ ηνπ αληηθείκελν ζην ίδξπκα ζην νπνίν εθιέγεηαη. 

Ο Πξφεδξνο ηνπ ΣΔΙ επηιέγεηαη απφ ην πκβνχιην ηνπ ηδξχκαηνο κεηά απφ δηεζλή 

πξφζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο θαη ηε γλψκε ηνπ αθαδεκατθνχ πξνζσπηθνχ 

ηνπ ηδξχκαηνο (ν ηξφπνο έθθξαζεο ηεο γλψκεο απνηειεί ζέκα ηεο δηαβνχιεπζεο). 

Σελ πξφζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο ζπληάζζεη ην πκβνχιην ηνπ ηδξχκαηνο. 

 

ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΖ ΓΔΟΝΣΟΛΟΓΗΑ  

Γηα ηελ ακεξφιεπηε θαη ηαρεία αληηκεηψπηζε δηαθνξψλ θαη ζπγθξνχζεσλ κεηαμχ 

κειψλ ηεο αθαδεκατθήο θνηλφηεηαο (δηδαθηηθφ θαη δηνηθεηηθφ πξνζσπηθφ θαη 

θνηηεηέο), ηε δηαζθάιηζε ησλ δηθαησκάησλ ηνπο, ηελ πξνζηαζία ηνπο έλαληη αδηθηψλ 

θαη ηελ ηήξεζε ησλ θαλφλσλ ηεο λνκηκφηεηαο, ζην πιαίζην ηεο κέρξη ηψξα 

δηαβνχιεπζεο έρνπλ δηακνξθσζεί νη δχν αθφινπζεο πξνηάζεηο: 

Πξφηαζε 1 

Θεζκνζέηεζε ηνπ Αθαδεκατθνχ πλεγφξνπ, θαηά ην πξφηππν ηνπ πλεγφξνπ ηνπ 

Πνιίηε, σο αξρήο δηεπζέηεζεο ησλ ελδναθαδεκατθψλ δηαθνξψλ.  

Πξφηαζε 2 

πγθξφηεζε αλεμάξηεηνπ εζληθνχ πκβνπιίνπ Αθαδεκατθήο θαη Δξεπλεηηθήο 

Γενληνινγίαο.  
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ΕΖΣΖΜΑΣΑ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ 

Σν πξνζσπηθφ ησλ παλεπηζηεκίσλ θαη ησλ ηερλνινγηθψλ εθπαηδεπηηθψλ ηδξπκάησλ 

αλήθεη ζην ίδξπκα θαη απνηειείηαη απφ ην δηδαθηηθφ/εξεπλεηηθφ θαη απφ ην ινηπφ , 

ηερληθφ θαη δηνηθεηηθφ πξνζσπηθφ. 

 

Διδακηικό/επεςνηηικό πποζωπικό 

Γηα ην διδακηικό/επεςνηηικό  πξνζσπηθφ ησλ παλεπηζηεκίσλ πξνηείλνληαη ηα 

αθφινπζα: 

 Οη βαζκίδεο ηνπ δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ πεξηνξίδνληαη ζε ηξεηο (Καζεγεηέο, 

Αλαπιεξσηέο Καζεγεηέο, Δπίθνπξνη Καζεγεηέο). 

 Η εμέιημε ηνπ δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ θξίλεηαη κε θιεηζηή δηαδηθαζία. 

 Η κνληκφηεηα δηαζθαιίδεηαη ζηε βαζκίδα ηνπ Αλαπιεξσηή Καζεγεηή. 

 Καηαξγείηαη ν ζεζκφο ηνπ δηδάζθνληα κε βάζε ην ΠΓ 407 θαη αληηθαζίζηαηαη 

απφ ην ζεζκφ ηνπ Λέθηνξα κε δηδαθηηθά θπξίσο θαζήθνληα. Η ζέζε ηνπ 

ιέθηνξα δελ απνηειεί εμειίμηκε βαζκίδα. 

 Σα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ινηπνχ πξνζσπηθνχ ησλ παλεπηζηεκίσλ (π.ρ. ΔΔΓΙΠ, 

ΔΣΔΠ, Γηνηθεηηθφ θιπ.) εμεηδηθεχνληαη ζηνλ Δζσηεξηθφ Καλνληζκφ 

ιεηηνπξγίαο ηνπ ηδξχκαηνο. 

Γηα ην δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ ησλ ΣΔΙ πξνηείλνληαη ηα αθφινπζα: 

 Οη βαζκίδεο ηνπ δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ παξακέλνπλ ηέζζεξηο (Καζεγεηέο, 

Αλαπιεξσηέο Καζεγεηέο, Δπίθνπξνη Καζεγεηέο, Καζεγεηέο Δθαξκνγψλ). 

 Η εμέιημε ηνπ δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ θξίλεηαη κε θιεηζηή δηαδηθαζία. 

 Η κνληκφηεηα ηνπ δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ δηαζθαιίδεηαη ζηε βαζκίδα ηνπ 

Αλαπιεξσηή Καζεγεηή. 

 Σα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ινηπνχ πξνζσπηθνχ ησλ ΣΔΙ (π.ρ. ΔΡΓΙΠ, ΔΣΠ, 

Γηνηθεηηθφ θιπ.) ζα εμεηδηθεχνληαη ζηνλ Δζσηεξηθφ Καλνληζκφ ιεηηνπξγίαο 

ηνπ ηδξχκαηνο. 

 

Πποϋποθέζειρ εκλογήρ 

Οη πξνυπνζέζεηο εθινγήο κειψλ ηνπ δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ ησλ ηδξπκάησλ 

απνηεινχλ ζηνηρείν ηεο ηαπηφηεηαο θάζε ηδξχκαηνο θαη ηεο δηαδηθαζίαο 

δηακφξθσζεο ηεο ζηξαηεγηθήο θαη ηεο ηδηαίηεξεο θπζηνγλσκίαο ηνπ, αιιά θαη ηεο 

αμηνιφγεζήο ηνπο απφ αλεμάξηεηε αξρή. 

Γηα εθινγή ζε ζέζε δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ πξνηείλνληαη ηα αθφινπζα: 

 ηα απαηηνχκελα πξνζφληα θαζνξίδνληαη απφ ην ίδξπκα ζηνλ Δζσηεξηθφ 

Καλνληζκφ Λεηηνπξγίαο, 

 ην γλσζηηθφ αληηθείκελν ησλ ζέζεσλ πνπ πξνθεξχζζνληαη πξνζδηνξίδεηαη κε 

βάζε ηηο αλάγθεο πινπνίεζεο ησλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ, 

 ηα εθιεθηνξηθά ζψκαηα είλαη δηεζλνχο ζχλζεζεο, 
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 ηα ηδξχκαηα ζπληάζζνπλ θαη δεκνζηνπνηνχλ θαηαιφγνπο εμσηεξηθψλ θξηηψλ 

αλά γλσζηηθφ πεδίν, 

 νη κφληκνη θαζεγεηέο ππφθεηληαη ζε πεξηνδηθή δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο γηα ην 

εξεπλεηηθφ ηνπο έξγν απφ επηηξνπέο θξίζεο δηεζλνχο ζχλζεζεο, 

 νη ππεξεηνχληεο ζήκεξα κφληκνη θαζεγεηέο αμηνινγνχληαη κεηά απφ αίηεζή 

ηνπο. 

 

Παπάλληλη  ςπηπέηηζη ζε ΑΕΙ ελληνικό και άλληρ σώπαρ 

Θεζκνζεηείηαη ε δπλαηφηεηα ησλ Παλεπηζηεκίσλ θαη ΣΔΙ λα εθιέγνπλ θαζεγεηέο, νη 

νπνίνη ήδε ππεξεηνχλ ζε αλαγλσξηζκέλα ηδξχκαηα ηνπ εμσηεξηθνχ, ρσξίο νη 

ηειεπηαίνη λα ππνρξενχληαη λα παξαηηεζνχλ απφ ηε ζέζε ηνπο ζην εμσηεξηθφ.  

Οη θαζεγεηέο πνπ εθιέγνληαη κε απηφ ην θαζεζηψο ζα πξέπεη λα απαζρνινχληαη ζηελ 

Διιάδα γηα δηάζηεκα ηξηψλ ηνπιάρηζηνλ κελψλ εηεζίσο, κε αλάινγεο απνδνρέο.  

Η δηαδηθαζία θαη ηα θξηηήξηα επηινγήο ησλ θαζεγεηψλ απηψλ είλαη ίδηα κε απηά ηεο 

επηινγήο ηνπ ινηπνχ δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ.  

 

Αναζηολή καθηκόνηων 

Σα κέιε ηνπ δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ κπνξνχλ, κεηά απφ άδεηα ηεο ρνιήο θαη ηελ 

έγθξηζε ηνπ πκβνπιίνπ, λα πξνζθέξνπλ ηηο ππεξεζίεο ηνπο ζε θνξείο εθηφο ηνπ 

ηδξχκαηνο. ηελ πεξίπησζε απηή, ηεινχλ ζε αλαζηνιή ησλ θαζεθφλησλ ηνπο ζην 

ίδξπκα. Ο ρξφλνο αλαζηνιήο θαζνξίδεηαη απφ θάζε ΑΔΙ, πξνηείλεηαη φκσο λα κελ 

ππεξβαίλεη ηα πέληε (5) έηε. 

 

ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΚΑΙ ΣΔΥΝΙΚΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ 

Κάζε ίδξπκα, αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηνπ θαη ηνλ δηαζέζηκν πξνυπνινγηζκφ ηνπ, 

πξνζδηνξίδεη ην δηνηθεηηθφ θαη ηερληθφ πξνζσπηθφ ηνπ Οξγαληζκνχ ηνπ. Σν 

πξνζσπηθφ απηφ πξνζιακβάλεηαη κεηά απφ δεκφζηα πξνθήξπμε θαη ηελ επζχλε ησλ 

δηαδηθαζηψλ πξφζιεςεο έρεη ν Κνζκήηνξαο/Γηεπζπληήο θάζε ζρνιήο κε ηελ έγθξηζε 

ηνπ Πξχηαλε/Πξνέδξνπ ηνπ ΣΔΙ θαη ηελ επηθχξσζε ηνπ πκβνπιίνπ ηνπ ηδξχκαηνο. 

Οη ήδε ππεξεηνχληεο δηνηθεηηθνί ππάιιεινη θαη κέιε ηνπ ηερληθνχ πξνζσπηθνχ 

εληάζζνληαη ζηηο ζέζεηο πνπ δηακνξθψλνληαη. Όζνη απφ απηνχο δελ επηζπκνχλ ηελ 

ηνπνζέηεζε απηή έρνπλ ην δηθαίσκα κεηάηαμεο ζε άιιεο ππεξεζίεο ηνπ δεκνζίνπ. 

 

ΜΔΣΑΒΑΣΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ 

ε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο αιιαγψλ ζε δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ην πξνζσπηθφ, ζα 

πξνβιεθζνχλ κεηαβαηηθέο δηαηάμεηο γηα ηα ππεξεηνχληαη κέιε, νη νπνίεο ζα 

εμεηδηθεπηνχλ ζην πιαίζην ηεο δηαβνχιεπζεο. 

 

ΓΙΓΑΚΣΟΡΙΚΟΙ ΦΟΙΣΗΣΔ ΚΑΙ ΤΠΟΣΡΟΦΟΙ 

Κάζε παλεπηζηήκην θαζνξίδεη ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο εθπφλεζεο 

δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο, φπσο επίζεο θαη ηεο ππνηξνθίαο πνπ κπνξεί λα ρνξεγεί ζε 

ππνςήθηνπο δηδάθηνξεο, αλάινγα κε ην πξνζθεξφκελν έξγν.  
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ΜΔΣΑΓΙΓΑΚΣΟΡΙΚΟΙ ΤΠΟΣΡΟΦΟΙ 

Κάζε ίδξπκα νξίδεη ηηο δηαδηθαζίεο πξφζιεςεο θαη απαζρφιεζεο κεηαδηδαθηνξηθψλ 

ππνηξφθσλ.  

 

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΤΣΟΣΔΛΔΗΑ: ΔΤΔΛΗΞΗΑ ΚΑΗ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ 

Γηα ηελ ελδπλάκσζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ ηδξπκάησλ θαη 

ηνλ πεξηνξηζκφ γξαθεηνθξαηηθψλ θαη ρξνλνβφξσλ δηαδηθαζηψλ, ε πιήξεο δηαρείξηζε 

ησλ νηθνλνκηθψλ ησλ ηδξπκάησλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο κηζζνδνζίαο, 

πεξηέξρεηαη ζηα ίδηα ηα ηδξχκαηα.  

Σν χςνο ησλ κηζζψλ ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ ηδξπκάησλ θαζνξίδεηαη απφ ηελ πνιηηεία, 

ηδηαίηεξα σο πξνο ηα ειάρηζηα φξηα. Η πνιηηεία ρξεκαηνδνηεί ην πξνζσπηθφ ησλ 

ηδξπκάησλ ζχκθσλα κε ηηο πξνγξακκαηηθέο ζπκθσλίεο. Σα ηδξχκαηα κπνξνχλ λα 

δηακνξθψλνπλ δηθή ηνπο ζπκπιεξσκαηηθή πνιηηηθή γηα λα θαιχςνπλ ηδηαίηεξεο 

αθαδεκατθέο θαη επηζηεκνληθέο ηνπο αλάγθεο, πξνθεηκέλνπ λα πξνζειθχνπλ 

επηζηήκνλεο πςεινχ θχξνπο ή/θαη λα παξάζρνπλ πξφζζεηα θίλεηξα ζην πξνζσπηθφ 

ηνπο. 

Γηα ηελ ελζάξξπλζε δσξεψλ πξνο ηα ηδξχκαηα πξνηείλεηαη ε απαιιαγή απφ ηε 

θνξνιφγεζή ηνπο. 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΚΔ ΤΜΦΧΝΗΔ: ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΖ ΠΟΛΤΣΤΠΗΑ ΚΑΗ ΣΖ 

ΗΓΗΑΗΣΔΡΖ ΣΑΤΣΟΣΖΣΑ ΗΓΡΤΜΑΣΧΝ ΤΦΖΛΖ ΠΟΗΟΣΖΣΑ  

Σα αλψηαηα εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα απνθηνχλ απνθαζηζηηθφ ξφιν ζηε δηακφξθσζε 

ηεο ζηξαηεγηθήο αλάπηπμεο θαη ηεο εθπαηδεπηηθήο θαη εξεπλεηηθήο ηαπηφηεηάο ηνπο. 

Κάζε ίδξπκα απνθαζίδεη θαη πξνγξακκαηίδεη ηε ζηξαηεγηθή ηεο αλάπηπμήο ηνπ θαη 

δηακνξθψλεη ηελ ηδηαίηεξε θπζηνγλσκία θαη απνζηνιή ηνπ. Σα ηδξχκαηα 

ρξεκαηνδνηνχληαη απφ ηελ πνιηηεία, ζηε βάζε ακνηβαία δεζκεπηηθψλ 

πξνγξακκαηηθψλ ζπκθσληψλ. Οη πξνγξακκαηηθέο ζπκβάζεηο ησλ ηδξπκάησλ κε ηελ 

πνιηηεία εμειίζζνληαη ζε εξγαιείν ζηξαηεγηθήο αλάπηπμεο θάζε ηδξχκαηνο, 

εληαγκέλεο ζην πιαίζην ηεο εζληθήο θαη ηεο επξσπατθήο ζηξαηεγηθήο γηα ηελ 

αλψηαηε εθπαίδεπζε, ηελ έξεπλα, ηελ ηερλνινγηθή αλάπηπμε, ηελ θαηλνηνκία θαη ηε 

δηα βίνπ κάζεζε. ην πιαίζην ησλ πξνγξακκαηηθψλ ζπκθσληψλ ηνπ κε ηελ πνιηηεία 

θάζε ίδξπκα δηακνξθψλεη: 

 ηελ ηδηαίηεξε ηαπηφηεηά ηνπ ζην πιαίζην ηεο απνζηνιήο ηνπ 

 ηνπο ζηφρνπο ηνπ θαη ηνλ ηξφπν επίηεπμήο ηνπο 

 ηελ εθπαηδεπηηθή θαη εξεπλεηηθή ηνπ θπζηνγλσκία, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ 

θαη ηνπ αξηζκνχ ησλ εηζαθηέσλ θνηηεηψλ 

 ηε ζηξαηεγηθή αλάπηπμήο ηνπ ζην πιαίζην ηεο εζληθήο ζηξαηεγηθήο γηα ηελ 

αλψηαηε εθπαίδεπζε θαη έξεπλα θαη ηνπ επξσπατθνχ ρψξνπ αλψηαηεο 

εθπαίδεπζεο θαη έξεπλαο. 

 

ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ: ΠΟΗΟΣΖΣΑ, ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ, ΓΗΑΦΑΝΔΗΑ, ΛΟΓΟΓΟΗΑ, 

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ 

Νέοι κανόνερ: έμθαζη ζηα επιηεύγμαηα ηων ιδπςμάηων 
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ην λέν πιαίζην απηνδηνηθνχκελεο ιεηηνπξγίαο ησλ ηδξπκάησλ, ε δηαθάλεηα ηεο 

ιεηηνπξγίαο ηεο πνιηηείαο θαη ησλ ηδξπκάησλ, νη θαλφλεο ρξεκαηνδφηεζεο θαη ν 

έιεγρνο επίηεπμεο ησλ ζπκθσλεκέλσλ ζηφρσλ θαη απνηειεζκάησλ θαζίζηαληαη 

θαζνξηζηηθά ζηνηρεία γηα ηελ απνηειεζκαηηθή επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο εζληθήο 

ζηξαηεγηθήο γηα ηελ αλψηαηε εθπαίδεπζε θαη έξεπλα, ηελ πνηφηεηα θαη αξηζηεία ησλ 

ηδξπκάησλ. 

Έλα κέξνο ηεο δεκφζηαο ρξεκαηνδφηεζεο ησλ ηδξπκάησλ θαηαλέκεηαη απφ ηελ 

πνιηηεία ζηα ηδξχκαηα ζηε βάζε δεηθηψλ πνηφηεηαο θαη ησλ επηηεπγκάησλ ηνπο. Οη 

δείθηεο απηνί αλαζεσξνχληαη πεξηνδηθά, ψζηε λα επηηπγράλνληαη νη κεηαβαιιφκελνη 

ζηφρνη θαη πξνηεξαηφηεηεο ηεο εζληθήο ζηξαηεγηθήο γηα ηελ αλψηαηε εθπαίδεπζε. Οη 

δηνηθήζεηο ησλ ηδξπκάησλ απνθηνχλ ζπγθεθξηκέλα θίλεηξα, πξνθεηκέλνπ λα 

ζπκκεηέρνπλ απνηειεζκαηηθά ζηελ πινπνίεζε ηεο εζληθήο ζηξαηεγηθήο, ηελ 

αλάπηπμε ηεο ηδηαίηεξεο ηαπηφηεηάο ηνπο, ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπο θαη ηε 

ζπλερή βειηίσζε ηεο πνηφηεηάο ηνπο. Σα ηδξχκαηα επηβξαβεχνληαη γηα ηα 

επηηεχγκαηά ηνπο κε ζπγθεθξηκέλν ηξφπν. Απφ ηνπο δείθηεο απηνχο, ζηε 

δηαβνχιεπζε, πξνηείλνληαη ελδεηθηηθά, νη αθφινπζνη: 

 αξηζκεηηθή ζρέζε απνθνίησλ πξνο εηζεξρφκελνπο θνηηεηέο 

 αξηζκφο ησλ θνηηεηψλ, αλάινγα κε ηα επί κέξνπο επηζηεκνληθά πεδία 

(ηαηξηθή, ζεηηθέο ή αλζξσπηζηηθέο επηζηήκεο, νηθνλνκηθά, θιπ.) 

 αξηζκφο αιινδαπψλ θνηηεηψλ 

 αξηζκφο θνηηεηψλ πνπ πξνζειθχνληαη ζην ίδξπκα κέζσ ησλ επξσπατθψλ 

εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ (Έξαζκνο θ.ά.) 

 αξηζκφο θνηηεηψλ πνπ απνζηέιινληαη ζην εμσηεξηθφ κέζσ επξσπατθψλ 

εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ (Έξαζκνο θ.ά.) 

 πξνζθεξφκελεο ππνηξνθίεο θαη βξαβεία, ηδίσο κε πξνζέιθπζε εμσηεξηθψλ 

πφξσλ θαη ρνξεγηψλ 

 βαζκφο αμηνπνίεζεο πφξσλ ηνπ ηδξχκαηνο  

 απνδνηηθφηεηα δηαρείξηζεο πξφζζεησλ, κε ηαθηηθψλ εζφδσλ (π.ρ. γεληθά 

έμνδα εξεπλεηηθψλ θαη αλαπηπμηαθψλ έξγσλ) 

 αξηζκφο απιψλ ζπκκεηνρψλ ζε δηεζλή αληαγσληζηηθά πξνγξάκκαηα έξεπλαο 

ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

 αξηζκφο ζπκκεηνρψλ κε ζπληνληζηηθφ ξφιν ζε αληαγσληζηηθά πξνγξάκκαηα 

έξεπλαο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

 αξηζκφο κειψλ ηνπ επηζηεκνληθνχ πξνζσπηθνχ πνπ επηηπγράλνπλ 

ρξεκαηνδφηεζε απφ ην Δπξσπατθφ πκβνχιην Έξεπλαο 

 αξηζκφο Κέληξσλ Αξηζηείαο ζηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ νξγάλσζε ηεο κάζεζεο 

 αξηζκφο Κέληξσλ Αξηζηείαο ζηελ έξεπλα 

 αξηζκφο θνηηεηψλ ζε πξνγξάκκαηα δηα βίνπ κάζεζεο 

 αξηζκφο θνηηεηψλ/απνθνίησλ κε αλαπεξίεο 

 πνξεία επαγγεικαηηθήο έληαμεο ησλ απνθνίησλ 

 αξηζκφο αλδξψλ/γπλαηθψλ ζην επηζηεκνληθφ θαη δηνηθεηηθφ πξνζσπηθφ 
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 αξηζκφο δηδαθηηθνχ θαη εξεπλεηηθνχ πξνζσπηθνχ πνπ θαηέρεη ζέζεηο ζηα 

θεληξηθά φξγαλα δηνίθεζεο δηεζλψλ αθαδεκατθψλ ή εξεπλεηηθψλ 

νξγαληζκψλ, ή δηεζλψλ επηζηεκνληθψλ εηαηξεηψλ. 

 αξηζκφο ζπκθσληψλ ζπλεξγαζίαο κε άιια ηδξχκαηα αλψηαηεο  εθπαίδεπζεο 

ηεο Διιάδαο ή ηνπ εμσηεξηθνχ, 

Οη πξνηεηλφκελνη δείθηεο πνηφηεηαο θαη απνηειεζκαηηθφηεηαο ζα εμεηδηθεπηνχλ θαη 

εκπινπηηζηνχλ πεξαηηέξσ ζην πιαίζην ηνπ δηαιφγνπ θαη ηεο δεκφζηαο δηαβνχιεπζεο, 

ιακβάλνληαο ππφςε ηνλ δηαθξηηφ ξφιν θαη απνζηνιή ησλ ηδξπκάησλ ησλ δχν ηνκέσλ 

ηεο αλψηαηεο εθπαίδεπζεο, ψζηε λα απνηειέζνπλ έλα πξψην νδεγφ ζηε δηακφξθσζε 

ησλ θξηηεξίσλ ρξεκαηνδφηεζεο.  εκεηψλεηαη φηη νη δείθηεο ζε θακία πεξίπησζε δελ 

αληηκεησπίδνληαη σο απφιπηα θξηηήξηα, αιιά σο εξγαιεία πνπ αλαδεηθλχνπλ ηηο 

ηάζεηο πξνο βειηίσζε. 

Θεζμοί σπημαηοδόηηζηρ: διαθάνεια και εμπιζηοζύνη 

Η πνιηηεία νξγαλψλεη εηδηθή ππεξεζία, ε νπνία αλαιακβάλεη, κε ηελ ππνζηήξημε 

εηδηθψλ επηζηεκφλσλ θαη θνξέσλ, ηε δηαπξαγκάηεπζε θαη ηελ ππνγξαθή ησλ 

πξνγξακκαηηθψλ ζπκβάζεσλ κε ηα ηδξχκαηα, ηε δηαρείξηζε θαη θαηαλνκή ηεο 

δεκφζηαο ρξεκαηνδφηεζεο ζηα ηδξχκαηα, ηελ θνζηνιφγεζε ησλ ππεξεζηψλ, ηελ 

επεμεξγαζία ζρεηηθψλ δεηθηψλ θαη πξνηχπσλ, θαη ηε ζπιινγή ησλ απαξαίηεησλ 

ζηνηρείσλ απφ ηα επηκέξνπο ηδξχκαηα. Δίλαη αλαγθαίν λα ιεηηνπξγεί κε 

ππνδεηγκαηηθή δηαθάλεηα θαη λα απνιακβάλεη ηελ εκπηζηνζχλε ηεο πνιηηείαο, ησλ 

ηδξπκάησλ θαη νιφθιεξεο ηεο θνηλσλίαο.  

Απνζηνιή ηνπ λέαο ππεξεζίαο απνηειεί ε πινπνίεζε ηεο εζληθήο ζηξαηεγηθήο γηα 

ηελ αλψηαηε εθπαίδεπζε. Παξάιιεια, ππνζηεξίδεη ην Τπνπξγείν Παηδείαο ζηνλ 

επηηειηθφ ηνπ ξφιν, πνπ είλαη ε δηακφξθσζε ηεο εζληθήο ζηξαηεγηθήο γηα ηελ 

αλψηαηε εθπαίδεπζε, ζε δηαξθή δηαβνχιεπζε κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη ηνπο 

θνηλσληθνχο θνξείο. 

Γηα ηελ νξγάλσζε θαη ηε δνκή ηεο ππεξεζίαο απηήο έρνπλ ήδε δηακνξθσζεί ζε 

πξνγελέζηεξε δηαβνχιεπζε ηξεηο ελαιιαθηηθέο πξνηάζεηο, ηηο νπνίεο ζέηνπκε πξνο 

ζπδήηεζε: 

Πξφηαζε 1 

Θεζκνζεηείηαη λέα αλεμάξηεηε αξρή κε αξκνδηφηεηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο 

αλψηαηεο εθπαίδεπζεο. 

Πξφηαζε 2  

Η Αλεμάξηεηε Αξρή Γηαζθάιηζεο ηεο Πνηφηεηαο ζηελ Αλψηαηε Δθπαίδεπζε 

(Α.ΓΙ.Π.) κεηεμειίζζεηαη ζε Αλεμάξηεηε Αξρή Αμηνιφγεζεο, Πηζηνπνίεζεο θαη 

Υξεκαηνδφηεζεο ηεο Αλψηαηεο Δθπαίδεπζεο.  

Πξφηαζε 3 

Η δηαρείξηζε ηεο ρξεκαηνδφηεζεο γίλεηαη απφ εηδηθή ππεξεζία ηνπ Τπνπξγείνπ 

Παηδείαο.   

 

Υπηπεζίερ ςποζηήπιξηρ ηων θοιηηηών 

 έθδνζε ζχγρξνλεο ειεθηξνληθήο θάξηαο ηνπ θνηηεηή πνπ ζα εμαζθαιίδεη ηελ 

πξφζβαζε ζε φιεο ηηο παξερφκελεο απφ ηα ηδξχκαηα ππεξεζίεο  
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 νη παξνρέο πξνο ηνπο θνηηεηέο (ζίηηζε, ζηέγαζε θιπ.) ζα γίλνληαη 

απνθιεηζηηθά απφ ηα ίδηα ηα ηδξχκαηα κέζα απφ ζρήκαηα ζπλεξγαζίαο 

δεκφζηνπ θαη ηδησηηθνχ ηνκέα 

 λέν ζχζηεκα θνηηεηηθψλ ππνηξνθηψλ θαη δαλείσλ, κε βάζε θαη αληίζηνηρα 

πξφηππα άιισλ ρσξψλ, θαη ζε ζπλελλφεζε κε ηνλ ηξαπεδηθφ ηνκέα γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθή δηεπθφιπλζε ησλ ειιεληθψλ νηθνγελεηψλ. 

 

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ ΚΑΗ ΣΟΠΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ 

Η νηθνδφκεζε κηαο ηζρπξήο θνηλσλίαο ηεο κάζεζεο θαη κηαο νηθνλνκίαο βαζηζκέλεο 

ζηε γλψζε, ηε δεκηνπξγηθφηεηα θαη ηελ θαηλνηνκία απαηηεί ηε ζπλεξγαζία θαη ηελ 

ελεξγφ ζπκκεηνρή ησλ ηνπηθψλ θαη πεξηθεξεηαθψλ δπλάκεσλ.  Απαξαίηεηε 

πξνυπφζεζε γηα ηελ επηηπρή δηακφξθσζε θαη πινπνίεζε ηεο εζληθήο ζηξαηεγηθήο γηα 

ηελ αλψηαηε εθπαίδεπζε, ηελ έξεπλα θαη ηελ θαηλνηνκία είλαη ε θηλεηνπνίεζε θαη 

ζπκκεηνρή ησλ ηνπηθψλ θνηλσληψλ. 

Η εζληθή ζηξαηεγηθή είλαη αλαγθαίν λα εκπινπηίδεηαη, εμεηδηθεχεηαη, ζπκπιεξψλεηαη 

θαη ππνζηεξίδεηαη απφ ηε ζηξαηεγηθή θάζε πεξηθέξεηαο, κε ζηφρν ηελ 

απνηειεζκαηηθή ζπκβνιή ησλ ηδξπκάησλ αλψηαηεο εθπαίδεπζεο ζηελ ηνπηθή θαη 

πεξηθεξεηαθή αλάπηπμε, θαηλνηνκία, επεκεξία θαη θνηλσληθή ζπλνρή. 

Γηα ηελ ελδπλάκσζε ηνπ ξφινπ ησλ ηδξπκάησλ αλψηαηεο εθπαίδεπζεο ζηελ ηνπηθή 

αλάπηπμε, ηε δεκηνπξγηθή αιιειεπίδξαζή ηνπο κε ην θνηλσληθφ θαη νηθνλνκηθφ 

πεξηβάιινλ, θαη ηελ αλάδεημή ηνπο ζε ηνπηθά θέληξα παξαγσγήο θαη δηάρπζεο 

γλψζεο, ηερλνινγίαο θαη θαηλνηνκίαο πξνηείλεηαη ε ζχζηαζε Πεπιθεπειακών 

Σςμβοςλίων κε επηζηεκνληθή αιιά θαη θνηλσληθή ζπκκεηνρή. Σν Πεξηθεξεηαθφ 

πκβνχιην έρεη ζπκβνπιεπηηθφ ξφιν ζηε δηακφξθσζε ηεο εζληθήο ζηξαηεγηθήο γηα 

ηελ αλψηαηε εθπαίδεπζε, ηελ έξεπλα, ηελ ηερλνινγηθή αλάπηπμε,  ηελ θαηλνηνκία, ηε 

δηα βίνπ κάζεζε, θαη ζπληνληζηηθφ ξφιν ζηε ζηξαηεγηθή ηεο αλάπηπμεο ησλ 

ηδξπκάησλ αλψηαηεο εθπαίδεπζεο θαη ησλ εξεπλεηηθψλ θέληξσλ ζε ηνπηθφ θαη 

πεξηθεξεηαθφ επίπεδν. 

Σν Πεξηθεξεηαθφ πκβνχιην επεμεξγάδεηαη πξνηάζεηο πξνο ηα ηδξχκαηα 

κεηαιπθεηαθήο εθπαίδεπζεο γηα απνηειεζκαηηθή ζπλέξγεηα θαη γηα δεκηνπξγηθή 

ρξήζε πφξσλ θαη ππνδνκψλ. 

 

ΥΧΡΟΣΑΞΗΚΖ ΚΑΗ ΘΔΜΑΣΗΚΖ ΑΝΑΓΗΑΡΘΡΧΖ  

Σα ειιεληθά ηδξχκαηα αλψηαηεο εθπαίδεπζεο κπνξνχλ θαη πξέπεη λα είλαη δηεζλψο 

αλαγλσξίζηκα γηα ηελ αθαδεκατθή θαη εξεπλεηηθή ηνπο πνηφηεηα. Όπσο ζπκβαίλεη 

θαη ζε πνιιέο άιιεο ρψξεο, ελζαξξχλνπκε ηηο ζπλελψζεηο ηδξπκάησλ κε ζηφρν ηε 

δεκηνπξγία θξίζηκσλ καδψλ, πνπ ζα απνηειέζνπλ „ππιψλεο‟ αξηζηείαο δηεζλνχο 

εκβέιεηαο.  

Οη ζπλελψζεηο εθπαηδεπηηθψλ θαη εξεπλεηηθψλ ηδξπκάησλ πξνζθέξνπλ λέα 

δπλαηφηεηα θαη επθαηξία γηα ηε δηακφξθσζε ηεο λέαο ηαπηφηεηαο ησλ ηδξπκάησλ πνπ 

επηδηψθεηαη. Η λέα απηή ηαπηφηεηα ζα επηηξέςεη νπζηαζηηθή θαη απνηειεζκαηηθή 

ζπλέξγεηα ησλ ηδξπκάησλ ζηελ παξαγσγή λέαο γλψζεο θαη ζηε δηάρπζή ηεο κέζσ ηεο 

νξγάλσζεο θαη πξνζθνξάο λέσλ, θαηλνηφκσλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ δηεζλνχο 

εκβέιεηαο.  
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Οη ζπλελψζεηο ηδξπκάησλ θαη ηκεκάησλ ζα δηεπξχλνπλ ηηο επηινγέο ησλ θνηηεηψλ 

θαη ηε δηεπηζηεκνληθφηεηα ζηε κάζεζε. Δπηπιένλ, ζην λέν πιαίζην ιεηηνπξγίαο θαη 

ρξεκαηνδφηεζεο ην κεγαιχηεξν κέγεζνο ηδξπκάησλ ζα εληζρχζεη ηηο δπλαηφηεηεο ησλ 

ηδξπκάησλ γηα πιήξε απηνδηνίθεζε, ηα πεξηζψξηα γηα πξσηνβνπιίεο θαη γηα 

δηακφξθσζε ηεο λέαο ηαπηφηεηάο ηνπο.  Σαπηφρξνλα, νη ζπλελψζεηο ζα επηηξέςνπλ 

ζηα ηδξχκαηα ηελ θαιχηεξε δπλαηή αμηνπνίεζε ηνπ δηδαθηηθνχ θαη δηνηθεηηθνχ ηνπο 

πξνζσπηθνχ, ηε κέγηζηε δπλαηή αμηνπνίεζε ησλ ππνδνκψλ ηνπο θαη ηνλ πεξηνξηζκφ 

ησλ δηνηθεηηθψλ θαη δηαρεηξηζηηθψλ δαπαλψλ.  

ηελ παξνχζα ζπγθπξία, ε αλάγθε γηα εμνηθνλφκεζε θαη βέιηηζηε δηαρείξηζε ησλ 

δεκφζησλ πφξσλ επηβάιιεη λα πξνρσξήζνπκε κε γξήγνξα βήκαηα ζηελ θαηεχζπλζε 

απηή. Σα θξηηήξηα γηα ηελ αλαδηάξζξσζε ηνπ ράξηε ηεο αλψηαηεο εθπαίδεπζεο ζα 

είλαη πξσηίζησο αθαδεκατθά θαη δεπηεξεπφλησο νηθνλνκηθά θαη θνηλσληθά. ηφρνο 

καο παληνχ ζα είλαη ε πνηφηεηα δηεζλνχο εκβέιεηαο ηεο αλψηαηεο εθπαίδεπζεο. 
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2. Πηςσέα με ανηέκπιζμα: νΫα οπγΪνωζη ηηρ μΪθηζηρ και ηων ππογπαμμΪηων 

ζποςδών πος διεςκολύνοςν ηην κινηηικόηηηα και ενιζσύοςν ηη 

διεπιζηημονικόηηηα 

Η ζεκεξηλή αθαδεκατθή νξγάλσζε ησλ πξνπηπρηαθψλ θαη κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ 

ζηα ηδξχκαηα αλψηαηεο εθπαίδεπζεο είλαη ζηελά ζπλδεδεκέλε κε ηελ εζσηεξηθή 

δηνηθεηηθή νξγάλσζε ησλ ηδξπκάησλ. ην επίθεληξν βξίζθεηαη ην Σκήκα, πνπ 

αληηζηνηρεί ζην πξφγξακκα πξνπηπρηαθψλ ζπνπδψλ, ζην νπνίν πξαγκαηνπνηείηαη ε 

εηζαγσγή ησλ λέσλ θνηηεηψλ.  Η αθαδεκατθή απηή νξγάλσζε επηβάιιεη ηελ επηινγή 

εθπαηδεπηηθήο δηαδξνκήο απφ ηνπο κειινληηθνχο πηπρηνχρνπο ήδε πξηλ απφ ηελ 

νινθιήξσζε ηνπ Λπθείνπ  θαη ηελ εηζαγσγή ηνπο ζηελ αλψηαηε εθπαίδεπζε.  πρλά 

ην Σκήκα εηζφδνπ είλαη «ηπραίν» γεγνλφο ή απνηέιεζκα κεξηθψλ βαζκνινγηθψλ 

κνξίσλ. Η άθαηξε επηινγή, ζπρλά ζηελψλ επηζηεκνληθψλ εμεηδηθεχζεσλ, πεξηνξίδεη 

ηηο εθπαηδεπηηθέο θαη επαγγεικαηηθέο πξννπηηθέο θαη δπζρεξαίλεη ηελ επηηπρή 

επαγγεικαηηθή έληαμε ησλ απνθνίησλ, επεηδή δελ παξέρεη πάληα ηα απαξαίηεηα 

εθφδηα θαη δπλαηφηεηεο πξνζαξκνγήο ζηελ παγθνζκηνπνηεκέλε αγνξά εξγαζίαο. 

ην ζεκεξηλφ πιαίζην, νη κέζνδνη δηδαζθαιίαο θαη ε νξγάλσζε ηεο κάζεζεο δελ 

ελζαξξχλνπλ πάληα θαη απνηειεζκαηηθά ηελ πξσηνβνπιία θαη ηελ ελεξγεηηθή 

ζπκκεηνρή ησλ θνηηεηψλ ζηηο δηαδηθαζίεο κάζεζεο θαη νηθνδφκεζεο ησλ γλψζεσλ 

θαη ησλ ηθαλνηήησλ ηνπο.  Γίλεηαη  δπζαλάινγε έκθαζε ζηνλ έιεγρν ηεο απφθηεζεο 

γλψζεσλ (εμεηάζεηο) θαη επλνείηαη ε απνζηήζηζή ηνπο αληί ηεο νινθιεξσκέλεο 

αλάπηπμεο θξηηηθήο επηζηεκνληθήο ζθέςεο θαη ζχγρξνλσλ δεμηνηήησλ, απαξαίηεησλ 

γηα ηελ εκβάζπλζε ζηηο ζπνπδέο θαη ηελ επηηπρή πνξεία δσήο. Οη εθπαηδεπηηθνί 

ζηφρνη, ηα επηδησθφκελα απνηειέζκαηα ηεο κάζεζεο θαη ηα πξνζφληα πνπ 

αλαπηχζζνληαη κε ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ησλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ θαη ησλ 

καζεκάησλ δελ είλαη πάληα απνζαθεληζκέλα θαη εθ ησλ πξνηέξσλ γλσζηά ζηνπο 

θνηηεηέο, ηε δηνίθεζε ησλ ηδξπκάησλ θαη ηελ θνηλσλία. Οη θαιέο πξαθηηθέο 

δηδαζθαιίαο θαη νξγάλσζεο γηα κάζεζε ζπλδεδεκέλε κε ηε ζχγρξνλε έξεπλα θαη ηηο 

επηζηεκνληθέο εμειίμεηο είλαη απαξαίηεην λα ππνζηεξηρζνχλ ελεξγά απφ ηα 

εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα. Η πηνζέηεζε θαη νξηδφληηα δηάρπζή ηνπο ζηηο ζρνιέο θαη ηα 

ηδξχκαηα ηεο ρψξαο απνηειεί πξνηεξαηφηεηα γηα ηελ πνιηηεία. Οη ππάξρνπζεο 

αλαινγίεο δηδαζθφλησλ πξνο θνηηεηέο δπζρεξαίλνπλ πεξαηηέξσ ηελ θαιχηεξε 

νξγάλσζε ηεο κάζεζεο. 

πρλά, ε δνκή ησλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ δελ παξέρεη ζηνπο θνηηεηέο επαξθή 

πεξηζψξηα επηινγψλ ζηε βάζε αθαδεκατθψλ θξηηεξίσλ. Η νξηδφληηα θηλεηηθφηεηα 

ησλ θνηηεηψλ ζηε δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ ηνπο, ε ζπκκεηνρή ηνπο ζε δηεζλή 

πξνγξάκκαηα εθπαηδεπηηθψλ αληαιιαγψλ θαη ε αλαγλψξηζε ησλ πεξηφδσλ ζπνπδψλ 

ζε άιια ηδξχκαηα δελ δηεπθνιχλεηαη. Η επηηπρήο έληαμε ζηηο ζπλερψο 

κεηαβαιιφκελεο αλάγθεο ηεο αγνξάο εξγαζίαο θαη νη πξνθιήζεηο ηεο ζχγρξνλεο 

παγθφζκηαο θνηλσλίαο απαηηνχλ λέα, ζχγρξνλα εθπαηδεπηηθά εθφδηα, γλψζεηο θαη 

ηθαλφηεηεο γηα ηνπο λένπο θαη ηζρπξνχο πνιίηεο ηεο Δπξψπεο θαη ηνπ θφζκνπ. Η 

απφθηεζε γλψζεσλ θαη εθπαηδεπηηθψλ εκπεηξηψλ κε δηεζλή νξίδνληα θαη ε αλάπηπμε 

ζχγρξνλσλ δηαπνιηηηζκηθψλ δεμηνηήησλ επηβάιιεηαη λα εληζρπζνχλ απνθαζζηζηηθά 

θαη λα ππνζηεξηρζνχλ απνηειεζκαηηθά.  

Οη πξνηάζεηο καο γηα ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ ζπνπδψλ θαη ηεο κάζεζεο 

επηδηψθνπλ πνηφηεηα δηεζλνχο εκβέιεηαο ζηηο ζπνπδέο θαη ηε κάζεζε, κε αληίθξηζκα 

ζηε ζχγρξνλε αγνξά εξγαζίαο. Η λέα νξγάλσζε ησλ ζπνπδψλ θαη ηεο κάζεζεο 

απνηειεί ζπζηαηηθφ ζηνηρείν ηεο λέαο ηαπηφηεηαο ησλ αλψηαησλ εθπαηδεπηηθψλ 

ηδξπκάησλ πνπ νηθνδνκνχκε. 
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Με ηηο πξνηάζεηο πνπ ζέηνπκε ζε δεκφζηα δηαβνχιεπζε γηα ηε ζπλερή βειηίσζε ηεο 

πνηφηεηαο ησλ ζπνπδψλ θαη ηεο κάζεζεο επηδηψθνπκε λα νηθνδνκήζνπκε ηδξχκαηα: 

 πνπ απηνδηνηθνχληαη θαη αλαιακβάλνπλ, κε ηε ζηήξημε ηεο πνιηηείαο, ηελ 

επζχλε γηα ηε δηακφξθσζε θαη ηε ζπλερή βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ 

πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ θαη ησλ δηαδηθαζηψλ κάζεζεο πνπ νξγαλψλνπλ 

 πνπ αμηνινγνχληαη θαη ε πνηφηεηά ηνπο πηζηνπνηείηαη απφ Αλεμάξηεηε Αξρή 

θαη επηηξνπέο επηζηεκφλσλ κε δηεζλή ζχλζεζε  

 πνπ ελζαξξχλνπλ ηελ επηθνηλσλία κεηαμχ επηζηεκνληθψλ πεδίσλ ζηε κάζεζε, 

εληζρχνπλ ηε δηεπηζηεκνληθφηεηα θαη πξνζθέξνπλ ζηνπο θνηηεηέο 

δπλαηφηεηεο νηθνδφκεζεο ηεο γλψζεο, αλάπηπμεο ζχγρξνλσλ δεμηνηήησλ, κε 

δηεπξπκέλε ειεπζεξία εθπαηδεπηηθψλ επηινγψλ 

 κε αθαδεκατθή νξγάλσζε, πνπ δηεπθνιχλεη ηελ θηλεηηθφηεηα ησλ θνηηεηψλ 

κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ, γλσζηηθψλ πεδίσλ θαη 

ηδξπκάησλ κε αθαδεκατθά θξηηήξηα θαη παξέρεη ηε δπλαηφηεηα 

παξαθνινχζεζεο αλαγλσξηζκέλσλ πεξηφδσλ ζπνπδψλ ζε ηδξχκαηα ηνπ 

εμσηεξηθνχ 

 κε ζχγρξνλα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ, πνπ βαζίδνληαη ζηελ αηρκή ησλ 

ζχγρξνλσλ επηζηεκνληθψλ εμειίμεσλ 

 κε πνηφηεηα δηεζλνχο εκβέιεηαο, πνπ δηαζθαιίδεηαη θαη κε ηελ εηζαγσγή 

δηαδηθαζηψλ πηζηνπνίεζεο απφ δηεζλείο επηηξνπέο επηζηεκφλσλ 

 κε δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ κε δηεζλή αλαγλψξηζε, αθνζησκέλν ζηα θαζήθνληά 

ηνπ 

 κε αθαδεκατθέο βηβιηνζήθεο εκπινπηηζκέλεο κε ςεθηνπνηεκέλα δηδαθηηθά 

ζπγγξάκκαηα, ζπλδεδεκέλεο κεηαμχ ηνπο αιιά θαη κε ηελ - ςεθηνπνηεκέλε - 

Δζληθή Βηβιηνζήθε θαη κε δηεζλείο βάζεηο δεδνκέλσλ θαη πεξηνδηθψλ, νη 

νπνίεο απνηεινχλ θέληξα κάζεζεο θαη κειέηεο, παξέρνληαο πξφζβαζε ζηελ 

επηζηεκνληθή γλψζε γηα ηελ επξχηεξε θνηλσλία  

 κε ζχγρξνλα εξγαζηήξηα πιεξνθνξηθήο θαη δηαζθάιηζε πξφζβαζεο ζην 

γξήγνξν δηαδίθηπν. 

 

ΝΔΔ ΑΡΥΔ ΑΚΑΓΗΜΑΪΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ  

ρεηηθά κε ηελ αθαδεκατθή νξγάλσζε πξνηείλνληαη νη αθφινπζεο αιιαγέο: 

 Βαζηθή αθαδεκατθή κνλάδα είλαη ε Σσολή, πνπ απνηειείηαη απφ Σκήκαηα κε 

ζπγγελή επηζηεκνληθά πεδία, έρεη ηελ επζχλε γηα ηα πξνζθεξφκελα 

πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ θαη απνλέκεη πηπρία .  Η ρνιή αλαζέηεη ζηα Σκήκαηα 

ηελ νξγάλσζε θαη πξνζθνξά δηαθνξεηηθψλ θαη επέιηθηα δνκεκέλσλ 

πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ.  Σα Σκήκαηα έρνπλ ηελ επζχλε γηα ηελ νξγάλσζε 

ηεο δηδαζθαιίαο θαη ηε ζπλερή βειηίσζε ησλ δηαδηθαζηψλ κάζεζεο.  

 Κάζε ρνιή ζπγθξνηείηαη κε βαζηθά θξηηήξηα ηε ζπλάθεηα ησλ 

επηζηεκνληθψλ αληηθεηκέλσλ ησλ Σκεκάησλ θαη ηε γεσγξαθηθή ηνπο 

εγγχηεηα 
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 Η ρνιή έρεη ηελ επζχλε γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ εληαίνπ πξνγξάκκαηνο 

ζπνπδψλ ηνπ πξψηνπ αθαδεκατθνχ έηνπο (απαηηήζεηο, θαηαλνκή ηεο χιεο ζε 

γεληθήο δηδαζθαιίαο καζήκαηα θιπ.) 

 Οη λένη θνηηεηέο εηζάγνληαη ζε ρνιή ή ζην Δθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα 

(παλεπηζηήκην ή ηερλνινγηθφ ίδξπκα)  

 Οη θνηηεηέο εληάζζνληαη ζηα επηκέξνπο πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ ηεο ρνιήο, 

κεηά απφ ην ηέινο ηνπ πξψηνπ έηνπο, αλάινγα κε ηηο επηδφζεηο θαη ηηο 

πξνηηκήζεηο ηνπο 

 Σν Ίδξπκα ππνρξενχηαη λα νξίζεη ζηνλ Δζσηεξηθφ ηνπ Καλνληζκφ θαη λα 

δεκνζηνπνηήζεη ηηο ιεπηνκεξείο απαηηήζεηο θαη δηαδηθαζίεο γηα ηελ έληαμε 

ησλ θνηηεηψλ ζε πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ, ηελ αιιαγή πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ 

θαη ηελ εγγξαθή θνηηεηψλ κε κεηαθνξά πηζησηηθψλ κνλάδσλ κεηά ην πξψην 

αθαδεκατθφ έηνο. Οη δηαδηθαζίεο πξέπεη λα είλαη απνιχησο δηαθαλείο θαη 

αμηνθξαηηθέο θαη λα πηζηνπνηνχληαη απφ ηελ αξκφδηα αλεμάξηεηε αξρή 

 Οη δηαδηθαζίεο έληαμεο θνηηεηψλ ζηα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ ππφθεηληαη ζε 

ηαθηηθνχο ειέγρνπο απφ ην πκβνχιην ηνπ ηδξχκαηνο, ηηο δηαδηθαζίεο 

εζσηεξηθήο αμηνιφγεζεο,\θαη ηηο δηαδηθαζίεο εμσηεξηθήο αμηνιφγεζεο θαη 

πηζηνπνίεζεο. Τπφθεηληαη επίζεο ζε δεηγκαηνιεπηηθφ έιεγρν απφ ηελ 

πνιηηεία ή ηελ αξκφδηα αλεμάξηεηε αξρή 

 ε θάζε παλεπηζηήκην ζεζκνζεηνχληαη Σσολέρ Μεηαπηςσιακών Σποςδών, πνπ 

νξγαλψλνπλ κεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα εηδίθεπζεο θαη δηδαθηνξηθψλ 

ζπνπδψλ, θαη απνλέκνπλ κεηαπηπρηαθνχο ηίηινπο ζπνπδψλ. ηα ΣΔΙ, ηα 

κεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ νξγαλψλνληαη κε αλάινγν ηξφπν ζε 

επίπεδν ρνιήο. Δλζαξξχλεηαη θαη ρξεκαηνδνηείηαη ε δεκηνπξγία 

κεηαπηπρηαθψλ πξνγξακκάησλ ζε ζχκπξαμε κε Δξεπλεηηθά Κέληξα, ζηα 

νπνία ζπκκεηέρνπλ κε πιήξε δηθαηψκαηα εξεπλεηέο ησλ Δξεπλεηηθψλ 

Κέληξσλ 

 Σα πιήξσο απηνδηνηθνχκελα ηδξχκαηα έρνπλ ηελ επζχλε γηα ηελ νξγάλσζε 

ησλ ζπνπδψλ θαη ηε ζπλερή βειηίσζε ηεο πνηφηεηάο ηνπο κε ηε ζηήξημε ηεο 

πνιηηείαο. Σα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ζηελ νξγάλσζε ησλ ζπνπδψλ, ηηο 

δηαδηθαζίεο εμεηάζεσλ θαη θνίηεζεο εμεηδηθεχνληαη ζηνλ Δζσηεξηθφ 

Καλνληζκφ ηνπ ηδξχκαηνο, κέζα ζε επξχ πιαίζην πνπ νξίδεη ε πνιηηεία  

 Θεζκνζεηείηαη ε δπλαηφηεηα πξνζθνξάο πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ απφ 

απφζηαζε, θαζψο θαη πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ κνλνεηνχο ή δηεηνχο δηάξθεηαο 

 Θεζκνζεηνχληαη θίλεηξα γηα ηε δεκηνπξγία πξνγξακκάησλ κε 

απνηειεζκαηηθή ζχλδεζε κε ηελ αγνξά εξγαζίαο θαη ηελ αλάπηπμε ηεο 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο  

 Δθαξκφδεηαη πιήξσο ην Δπξσπατθφ χζηεκα Πηζησηηθψλ Μνλάδσλ, κε ηε 

ζρεηηθή θιίκαθα βαζκνινγίαο, γηα λα δηεπθνιπλζεί ε αλαγλψξηζε ησλ 

ζπνπδψλ θαη ε θηλεηηθφηεηα ησλ θνηηεηψλ κεηαμχ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ 

ηεο ρνιήο, ηνπ ηδξχκαηνο θαη άιισλ ηδξπκάησλ ηεο ρψξαο θαη ηνπ 

εμσηεξηθνχ 

 Θεζκνζεηείηαη ην Εθνικό Πλαίζιο Πποζόνηων Αλψηαηεο Δθπαίδεπζεο σο 

εξγαιείν δηαθάλεηαο ησλ δηαδηθαζηψλ κάζεζεο θαη ησλ απνηειεζκάησλ ηνπο 

ζηα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ ηεο αλψηαηεο εθπαίδεπζεο. Οη εθπαηδεπηηθνί 
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ζηφρνη θαη ηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα θάζε εθπαηδεπηηθήο δξαζηεξηφηεηαο 

δηαηππψλνληαη ξεηά, δεκνζηνπνηνχληαη θαη αμηνινγνχληαη. Σν Δζληθφ 

Πιαίζην Πξνζφλησλ Αλψηαηεο Δθπαίδεπζεο κε ηξία επίπεδα, αληηζηνηρείηαη 

κε ην Δπξσπατθφ Πιαίζην Πξνζφλησλ Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη ην Πιαίζην 

Πξνζφλησλ ηνπ Δληαίνπ Δπξσπατθνχ Υψξνπ Αλψηαηεο Δθπαίδεπζεο  

 Οη δηαδηθαζίεο εζσηεξηθήο θαη εμσηεξηθήο αμηνιφγεζεο γίλνληαη πην 

νπζηαζηηθέο. Οη πθηζηάκελεο δηαδηθαζίεο Γηαζθάιηζεο ηεο Πνηφηεηαο 

ζπκπιεξψλνληαη κε δηαδηθαζίεο πηζηνπνίεζεο ησλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ 

θαη ηδξπκάησλ απφ αλεμάξηεηε αξρή θαη επηηξνπέο επηζηεκφλσλ κε δηεζλή 

ζχλζεζε  

 Θεζκνζεηνχληαη θαη εληζρχνληαη Κένηπα Απιζηείαρ ζηε δηδαζθαιία θαη ηελ 

νξγάλσζε ηεο κάζεζεο.  Κάζε θαιή πξαθηηθή θαη λεζίδα πνηφηεηαο δηεζλνχο 

εκβέιεηαο αλαδεηθλχεηαη, ζηεξίδεηαη θαη δηαρέεηαη ζηα ηδξχκαηα ηεο ρψξαο. Η 

αλεμάξηεηε αξρή νξίδεη ηα θξηηήξηα θαη ηηο δηαδηθαζίεο επηινγήο θαη 

αλάδεημεο ησλ Κέληξσλ Αξηζηείαο 

 Ιδξχεηαη Εθνικό Κένηπο γηα ηελ θαηνρχξσζε ησλ δηπισκάησλ επξεζηηερλίαο 

θαη ησλ δηθαησκάησλ πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο.  

 

ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΣΑ ΙΓΡΤΜΑΣΑ ΑΝΩΣΑΣΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ: ΔΡΓΑΛΔΙΟ ΤΝΓΔΗ ΜΔ 

ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ 

Η ζπλερήο παξαγσγή λέαο γλψζεο θαη ηερλνινγίαο θαη ε ηαρχηαηε δηάρπζή ηνπο ζε 

παγθφζκην επίπεδν δεκηνπξγνχλ λέεο πξνθιήζεηο γηα ηελ αλψηαηε εθπαίδεπζε. 

Γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο απαηηείηαη λα αλαλεψλνληαη ζπρλά. Δίλαη απαξαίηεην λα 

δίλνληαη επθαηξίεο ζε εξγαδφκελνπο φισλ ησλ ειηθηψλ γηα εμέιημε ή θαη γηα αιιαγή 

ζηαδηνδξνκίαο. Η αλάπηπμε πξνγξακκάησλ δηα βίνπ κάζεζεο απνηειεί κέξνο ηεο 

λέαο, δηεπξπκέλεο απνζηνιήο ησλ ηδξπκάησλ αλψηαηεο εθπαίδεπζεο, ηεο 

εμσζηξεθνχο ηαπηφηεηάο ησλ θαη κέζν ζχλδεζήο ηνπο κε ηηο ηνπηθέο θνηλσλίεο θαη 

ηηο αλάγθεο ηνπο γηα γλψζε.  Σν λέν παλεπηζηήκην θαη ην λέν ηερλνινγηθφ ίδξπκα πνπ 

νηθνδνκνχκε νξγαλψλεηαη εζσηεξηθά θαη ζπληνλίδεη απνηειεζκαηηθά ηελ 

αληαπφθξηζή ηνπ ζηε δήηεζε γηα αλαλέσζε γλψζεσλ θαη ηθαλνηήησλ, γηα παξνρή 

εμεηδηθεπκέλσλ θαη επέιηθησλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ γηα εηδηθέο θαηεγνξίεο 

πνιηηψλ θαη εξγαδνκέλσλ αλάινγα θαη κε ηηο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο θαη 

επαγγεικαηηθέο ηνπο επηδηψμεηο. 

ην πιαίζην ηεο Δζληθήο ηξαηεγηθήο Γηα Βίνπ Μάζεζεο ηα ΑΔΙ πξνζθέξνπλ 

απηνηειψο ή κέζσ ησλ Ιλζηηηνχησλ ηνπο πξνγξάκκαηα δηα βίνπ κάζεζεο είηε ζηνπο 

ρψξνπο ηνπ ηδξχκαηνο, είηε εθηφο ηνπ ηδξχκαηνο είηε εμ απνζηάζεσο.  

 

ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΤΝΓΔΓΔΜΔΝΗ ΜΔ ΣΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΝΔΑ ΓΝΩΗ ΚΑΙ ΣΗΝ ΔΡΔΤΝΑ 

ΑΙΥΜΗ 

Η έξεπλα θαη ε παξαγσγή λέαο γλψζεο ζε επηζηεκνληθά πεδία αηρκήο απνηειεί 

βαζηθή ζπληζηψζα ηεο αλάπηπμεο ησλ αλψηαησλ εθπαηδεπηηθψλ ηδξπκάησλ θαη ηεο 

πνηφηεηαο ηεο εθπαίδεπζεο πνπ πξνζθέξνπλ. Γηα ην ζθνπφ απηφ έρνπλ ήδε ηεζεί ζε 

δεκφζηα δηαβνχιεπζε
2
 πξνηάζεηο γηα ελδπλάκσζε ηεο επηζηεκνληθήο θαη 

                                                
2 Βιέπε «Γεκφζηα Γηαβνχιεπζε γηα ην Δζληθφ ρέδην Γξάζεο γηα ηελ Δλίζρπζε ηεο Έξεπλαο, ηεο 

Σερλνινγηθήο Αλάπηπμεο θαη ηεο Καηλνηνκίαο‟‟ ζηνλ ηζηφηνπν www.gsrt.gr. 
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ηερλνινγηθήο έξεπλαο ζηελ Διιάδα, ηελ αλαδηάξζξσζε ηνπ εξεπλεηηθνχ ηζηνχ ηεο 

ρψξαο θαη ηε δεκηνπξγία εληαίνπ εξεπλεηηθνχ ρψξνπ, θαζψο θαη ηε ζηελφηεξε 

ζχλδεζε δεκφζηαο έξεπλαο, εθπαίδεπζεο θαη νηθνλνκίαο κε ζθνπφ ηε δηακφξθσζε 

ελφο ζχγρξνλνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ πνπ ζα αληαπνθξίλεηαη ζηηο πξνθιήζεηο ηεο 

επνρήο καο.  
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3. Δνέζσςζη ηος διεθνούρ σαπακηάπα και ηηρ διεθνούρ παποςζέαρ ηων 

ιδπςμΪηων, ζε Ϊμεζη ζύνδεζη με ηο νΫο ππόηςπο ανΪπηςξηρ ηηρ σώπαρ: 

ολοκληπωμΫνη εθνικά ζηπαηηγικά για ηη διεθνοποέηζη ηηρ ανώηαηηρ 

εκπαέδεςζηρ. 

 

Γηαρξνληθά, ε Διιάδα  απνηέιεζε ρψξα εμαγσγήο κεγάινπ αξηζκνχ θνηηεηψλ. Η 

Πνιηηεία αδπλαηνχζε λα αληαπνθξηζεί ζηε κεγάιε δήηεζε γηα αλψηαηε εθπαίδεπζε. 

ήκεξα, ε ειιεληθή αλψηαηε εθπαίδεπζε είλαη έλα απφ ηα πιένλ εθηεηακέλα θαη 

αλνηθηά ζπζηήκαηα αλψηαηεο εθπαίδεπζεο ζηνλ θφζκν. Δπηηξέπεη ηελ πξφζβαζε 

ζηελ αλψηαηε εθπαίδεπζε ζε πεξηζζφηεξνπο απφ 2 ζηνπο 3 λένπο θάζε γεληάο. Σνλ 

ηειεπηαίν ρξφλν, πξνζθεξφκελεο θαη ρξεκαηνδνηνχκελεο ζέζεηο εηζαγσγήο ζηελ 

αλψηαηε εθπαίδεπζε παξέκεηλαλ θελέο, θαζψο δελ αληαπνθξίλνληαη ζηηο πξνηηκήζεηο 

θαη επηδηψμεηο ησλ απνθνίησλ ηνπ ιπθείνπ καο. 

Η κεγάιε αλάπηπμε ηεο αλψηαηεο εθπαίδεπζεο ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο είρε, επίζεο, 

σο απνηέιεζκα ηε ζεκαληηθή κείσζε ηνπ αξηζκνχ ησλ Διιήλσλ πνπ ζπνπδάδνπλ ζην 

εμσηεξηθφ ζε πξνπηπρηαθφ επίπεδν
3
. Η δήηεζε πιένλ γηα ζπνπδέο ζην εμσηεξηθφ 

αθνξά πξσηίζησο ηηο κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο θαη ηελ απφθηεζε γλψζεσλ θαη 

δεμηνηήησλ κε δηεζλή ραξαθηήξα
4
. Σέηνηεο γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο, αλαδεηά κε 

απμαλφκελν ξπζκφ θαη ε ζχγρξνλε αγνξά εξγαζίαο, ε νηθνλνκία θαη ε δηνίθεζε. 

Σέηνηεο ζέζεηο εξγαζίαο αλακέλεηαη θαη ζην κέιινλ λα δεκηνπξγεζνχλ ζε δηεζλψο 

αληαγσληζηηθέο επηρεηξήζεηο θαη ηνκείο ηεο νηθνλνκίαο.  

Σελ ίδηα ζηηγκή, νη δπλαηφηεηεο γηα ζπνπδέο κε δηεζλή ραξαθηήξα θαη γηα ηελ 

αλάπηπμε δηαπνιηηηζκηθψλ γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ επηθνηλσλίαο θαη ζπλεξγαζίαο, 

πνπ πξνζθέξνπλ ηα επξσπατθά πξνγξάκκαηα αληαιιαγψλ θνηηεηψλ, δελ 

αμηνπνηνχληαη επαξθψο θαη εμίζνπ απφ φια ηα ειιεληθά ηδξχκαηα, ηα ηκήκαηα, θαη 

ηνπο  θνηηεηέο ηνπο. Παξά ηα ζεκαληηθά βήκαηα πνπ έρνπλ γίλεη απφ ηα εθπαηδεπηηθά 

ηδξχκαηα ηηο ηειεπηαίεο δχν δεθαεηίεο (π.ρ. ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία Γξαθείσλ Γηεζλψλ 

ρέζεσλ, θ.ά.), ν βαζκφο ζπκκεηνρήο ησλ ειιεληθψλ ηδξπκάησλ θαη ησλ θνηηεηψλ 

ηνπο ζε απηά ηα πξνγξάκκαηα ζπλεξγαζίαο θαη αληαιιαγψλ εθπαηδεπηηθνχ 

πξνζσπηθνχ θαη θνηηεηψλ παξακέλεη ζπλνιηθά ρακειφο. Η κέρξη ζήκεξα 

απνζπαζκαηηθή εθαξκνγή ηνπ Δπξσπατθνχ πζηήκαηνο Πηζησηηθψλ Μνλάδσλ, 

αιιά θαη ηα απζηεξά δνκεκέλα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ ησλ ηδξπκάησλ πεξηνξίδνπλ 

ηελ ηελ θηλεηηθφηεηα ησλ θνηηεηψλ θαη ηελ αλαγλψξηζε πεξηφδσλ ζπνπδψλ ζε 

ηδξχκαηα ηνπ εμσηεξηθνχ.  

Αληίζεηα, ηηο ηειεπηαίεο δχν δεθαεηίεο ε δηεζλήο θηλεηηθφηεηα θνηηεηψλ θαη 

επηζηεκφλσλ απμάλεηαη κε ξαγδαίνπο ξπζκνχο, φρη κφλν ζε επξσπατθφ άιια θαη ζε 

παγθφζκην επίπεδν. Σα ειιεληθά ηδξχκαηα φκσο πξνζειθχνπλ πνιχ κηθξφ αξηζκφ 

θνηηεηψλ θαη επηζηεκφλσλ απφ άιιεο ρψξεο, ελψ ηελ ίδηα ζηηγκή, ζεκαληηθφο 

αξηζκφο Διιήλσλ επηζηεκφλσλ επηιέγεη παλεπηζηήκηα θαη εξεπλεηηθά θέληξα άιισλ 

ρσξψλ. Σα ειιεληθά ηδξχκαηα, ε ειιεληθή νηθνλνκία θαη ε δηνίθεζε ζηεξνχληαη ηηο 

πνιχηηκεο γλψζεηο θαη ηθαλφηεηεο επηζηεκνληθνχ δπλακηθνχ κε δηεζλείο γλψζεηο θαη 

δεμηφηεηεο. Η ηάζε απηή θαίλεηαη κάιηζηα λα εληείλεηαη ζηελ ηξέρνπζα δπζρεξή 

νηθνλνκηθή ζπγθπξία. 

                                                
3 Βιέπε OECD Education at a glance, 2000, 2009. 
4 ηνηρεία απφ ην Higher Education Statistical Agency, Great Britain. 
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Σα ειιεληθά αλψηαηα εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα έρνπλ πνιιέο δπλαηφηεηεο λα 

ζπκβάινπλ ζηε κεηαβνιή ηεο Διιάδαο απφ ρψξα εμαγσγήο ζε ρψξα εηζαγσγήο 

θνηηεηψλ θαη πςειήο πνηφηεηαο επηζηεκφλσλ απφ άιιεο ρψξεο. Έρνπλ ζεκαληηθά 

ζπγθξηηηθά πιενλεθηήκαηα - πνιιά απφ ηα νπνία δελ αμηνπνηνχληαη πιήξσο - ψζηε 

λα κεηαβιεζνχλ ζηαδηαθά ζε δηεζλή θέληξα εθπαίδεπζεο θαη πνιηηηζκνχ, ηθαλά λα 

πξνζειθχνπλ αλζξψπηλν δπλακηθφ πςειψλ ηθαλνηήησλ απφ νιφθιεξν ηνλ πιαλήηε. 

Σα εθπαηδεπηηθά θαη αλαπηπμηαθά νθέιε απφ ην άλνηγκα ησλ ειιεληθψλ ηδξπκάησλ 

ζηνλ θφζκν είλαη ζεκαληηθά γηα ηα ηδξχκαηα, ην επηζηεκνληθφ ηνπο πξνζσπηθφ, ηνπο 

θνηηεηέο, ηελ ειιεληθή νηθνλνκία, αιιά θαη γεληθφηεξα ηελ ειιεληθή θνηλσλία, ζε 

ηνπηθφ θαη εζληθφ επίπεδν. Σν δηεζλέο θχξνο θαη ν ζεβαζκφο ζην επηζηεκνληθφ 

πξνζσπηθφ ηεο ρψξαο ζα εληζρπζνχλ αθφκε πεξηζζφηεξν. Οη δπλαηφηεηέο ηνπο γηα 

δηεζλή δηθηχσζε θαη αλάπηπμε εθπαηδεπηηθψλ θαη εξεπλεηηθψλ ζπλεξγαζηψλ ζα 

δηεπξπλζνχλ. Οη θνηηεηέο ζα επλνεζνχλ απφ ηελ αλάπηπμε ζχγρξνλσλ γλψζεσλ, 

ηθαλνηήησλ θαη δεμηνηήησλ ζηε δηεζλψο αληαγσληζηηθή νηθνλνκία θαη απφ ηε 

θνίηεζή ηνπο ζε εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα κε δηεζλή παξνπζία, πνηφηεηα θαη 

αλαγλψξηζε. Οη δηεζλείο εθπαηδεπηηθέο θαη εξεπλεηηθέο ζπλεξγαζίεο ησλ ηδξπκάησλ 

ζα έρνπλ επεξγεηηθά απνηειέζκαηα φρη κφλν γηα ηελ ζπλερή βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο 

ησλ ειιεληθψλ ηδξπκάησλ θαη ηελ ελίζρπζε ηνπ δηεζλνχο αθαδεκατθνχ ηνπο θχξνπο 

αιιά θαη γηα ηελ καθξνπξφζεζκε αλάπηπμε ηεο ρψξαο, ελψ παξάιιεια ζα απνηξέςεη 

ηάζεηο δηαξξνήο πνιχηηκνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ κε πςειή εμεηδίθεπζε, ηθαλφηεηεο 

θαη δεκηνπξγηθφηεηα απφ ηε ρψξα. 

Η δηεζλήο παξνπζία ησλ ειιεληθψλ ηδξπκάησλ δελ είλαη ζήκεξα ηθαλνπνηεηηθή. 

Αληαλαθιάηαη ζηηο ζέζεηο πνπ θαηαιακβάλνπλ ζηα δηεζλή ζπζηήκαηα θαηάηαμεο ησλ 

ηδξπκάησλ αλψηαηεο εθπαίδεπζεο. Η δηάδνζε θαη ε επηξξνή απηψλ ησλ ζπζηεκάησλ 

θαηάηαμεο ζε παγθφζκην επίπεδν είλαη αλακθηζβήηεηε. Αλακθηζβήηεηεο είλαη θαη νη 

νπζηαζηηθέο αδπλακίεο ηνπο, σο αμηφπηζησλ δεηθηψλ αθαδεκατθήο πνηφηεηαο, θαζψο 

θαη νη θίλδπλνη απφ ηελ άθξηηε ρξήζε ηνπο. Οξηζκέλεο απφ ηηο πξαγκαηηθέο απηέο 

αδπλακίεο αλακέλεηαη λα πεξηνξηζηνχλ απφ ην ππφ δηακφξθσζε ζχζηεκα θαηάηαμεο 

ηνπ Δπξσπατθνχ Υψξνπ Αλψηαηεο Δθπαίδεπζεο.
5
  Η ζέζε ησλ ειιεληθψλ ηδξπκάησλ 

ζην λέν επξσπατθφ ζχζηεκα θαηάηαμεο απαηηείηαη λα είλαη πεξίνπηε.  

ηνλ δηάινγν γηα ηηο αιιαγέο ζηελ αλψηαηε εθπαίδεπζε πξνηείλνπκε ηε δηακφξθσζε 

κηαο νινθιεξσκέλεο θαη ζπλεθηηθήο ζηξαηεγηθήο γηα δηεζλνπνίεζε ηεο αλψηαηεο 

εθπαίδεπζεο σο έλα απφ ηνπο ηξεηο θεληξηθνχο άμνλεο ηεο εζληθήο ζηξαηεγηθήο γηα 

ηελ αλψηαηε εθπαίδεπζε. Με ηε ζηξαηεγηθή απηή επηδηψθνπκε λα νηθνδνκήζνπκε 

ηδξχκαηα:  

 εμσζηξεθή, κε δηεζλή θαη πξσηαγσληζηηθφ ραξαθηήξα θαη παξνπζία, ζηε 

βάζε ηεο αθαδεκατθήο αξηζηείαο 

 κε δηεζλψο αλαγλσξηζκέλα θαη πηζηνπνηεκέλα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ, ηθαλά 

λα πξνζειθχνπλ θνηηεηέο θαη εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ απφ άιιεο ρψξεο 

ηελ πινπνίεζε ηεο ζηξαηεγηθήο απηήο ζπλεξγνχλ νη πεξηζζφηεξεο απφ ηηο αιιαγέο 

πνπ πξνηείλνπκε. Υξεηάδνληαη φκσο θαη πεξηζζφηεξα. Αλαθεθαιαηψλνληαο, γηα ηε 

ζηξαηεγηθή δηεζλνπνίεζεο ηεο αλψηαηεο εθπαίδεπζεο πξνηείλνπκε ηα αθφινπζα: 

                                                
5
 Βι. “U-Multirank Project „Design and Testing the Feasibility of a Multi-dimensional Global 

University Ranking‟”, Interim Progress Report, CHERPA Network, November 2010, θαη “U-Map: The 

European Classification of Higher Education Institutions”, CHEPS, January 2010. 
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 Δλίζρπζε ηεο απηνδηνίθεζεο ησλ ηδξπκάησλ θαη ηεο δπλαηφηεηάο ηνπο λα 

αλαπηχζζνπλ πξσηνβνπιίεο θαη εθπαηδεπηηθέο θαη εξεπλεηηθέο ζπλεξγαζίεο 

ζηνλ δηεζλή ρψξν 

 Δλζάξξπλζε ζπλελψζεσλ κεηαμχ εθπαηδεπηηθψλ θαη εξεπλεηηθψλ ηδξπκάησλ, 

κε ζηφρν ηελ ελίζρπζε ηεο δηεζλνχο παξνπζίαο ηνπο 

 Τηνζέηεζε θαη πιήξεο εθαξκνγή ηνπ Δζληθνχ Πιαηζίνπ Πξνζφλησλ θαη 

αληηζηνίρεζή ηνπ κε ην Δπξσπατθφ Πιαίζην Πξνζφλησλ Γηα Βίνπ 

Δθπαίδεπζεο θαη ην Πιαίζην Πξνζφλησλ ηνπ Δπξσπατθνχ Υψξνπ Αλψηαηεο 

Δθπαίδεπζεο, σο εξγαιείνπ γηα ηε δηεζλή δηαθάλεηα, αλαγλψξηζε θαη 

πξνβνιή ησλ ζπνπδψλ ζηα ειιεληθά ηδξχκαηα 

 Πιήξεο εθαξκνγή ηνπ Δπξσπατθνχ πζηήκαηνο Πηζησηηθψλ Μνλάδσλ ζηα 

ηδξχκαηα γηα δηεπθφιπλζε ηεο αλαγλψξηζεο ησλ ζπνπδψλ ζε δηεζλέο επίπεδν 

 Πηζηνπνίεζε ησλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ ησλ ειιεληθψλ ηδξπκάησλ απφ 

δηεζλείο επηηξνπέο επηζηεκφλσλ, ψζηε ε πνηφηεηά ηνπο λα αλαγλσξίδεηαη απφ 

ηελ παγθφζκηα επηζηεκνληθή θνηλφηεηα 

 Δθινγή ησλ κειψλ ηνπ δηδαθηηθνχ θαη εξεπλεηηθνχ πξνζσπηθνχ απφ 

εθιεθηνξηθά ζψκαηα κε ηζρπξή δηεζλή παξνπζία γηα ελίζρπζε ηνπ θχξνπο, 

ηεο θήκεο θαη ηεο αλαγλσξηζηκφηεηάο ηνπο ζε δηεζλέο επίπεδν 

 Θεζκνζέηεζε ηεο δπλαηφηεηαο ηαπηφρξνλεο θαηνρήο ζέζεο δηδαθηηθνχ 

πξνζσπηθνχ ζε ειιεληθφ ίδξπκα θαη ζε ίδξπκα ηνπ εμσηεξηθνχ  

 Γηεχξπλζε θαη ζηήξημε ηνπ ζεζκνχ ηνπ Δπηζθέπηε Καζεγεηή/Δξεπλεηή 

 Θεζκνζέηεζε ηεο δπλαηφηεηαο ρνξεγίαο Δδξψλ, κε βάζε πξνδηαγξαθέο πνπ 

ζέηεη ην ίδξπκα 

 Δλίζρπζε ηεο δηεζλνχο πξνβνιήο ησλ ειιεληθψλ ηδξπκάησλ θαη ησλ 

πξνγξακκάησλ ηνπο ζην εμσηεξηθφ, ζε ζπλεξγαζία κε ην Τπνπξγείν 

Δμσηεξηθψλ θαη ην πκβνχιην Απφδεκνπ Διιεληζκνχ  

 Υξεκαηνδφηεζε πξνπηπρηαθψλ θαη κεηαπηπρηαθψλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ 

κε δηεζλή ραξαθηήξα θαη εκβέιεηα θαη ζε μέλε γιψζζα, ψζηε λα πξνζειθχνπλ 

θνηηεηέο θαη πξνζσπηθφ απφ άιιεο ρψξεο 

 Υξεκαηνδφηεζε θνηλψλ κεηαπηπρηαθψλ πξνγξακκάησλ κε θνξπθαία 

παλεπηζηήκηα θαη εξεπλεηηθά θέληξα ηνπ εμσηεξηθνχ ζε ηνκείο ζηνπο νπνίνπο 

ε Διιάδα δηαζέηεη ζεκαληηθά πιενλεθηήκαηα θαη ηελ αλαγθαία θξίζηκε κάδα 

 ηήξημε ηεο ίδξπζεο παξαξηεκάησλ ησλ ειιεληθψλ ηδξπκάησλ ζε άιιεο 

ρψξεο 

 Θεζκνζέηεζε βξαβείσλ κε ζηφρν ηελ αλάδεημε ηνπ πξνηχπνπ ηνπ Έιιελα 

επηζηήκνλα κε δηεζλή αλαγλψξηζε θαη πξνβνιή. 

 


