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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 
 
 
Η ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ 
1) Εισαγωγή-περιεχόµενα της έρευνας (∆ηµήτρης Α. Σωτηρόπουλος)  
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΕΙ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΗ 
 
2) Η ανώτατη παιδεία στην Ελλάδα σε συγκριτική προοπτική: Ιρλανδία, Πορτογαλία, 

Σουηδία , Τουρκία, Φιλανδία (Αποστόλης ∆ηµητρόπουλος)  

3) Ο ευρωπαϊκός χώρος ανώτατης εκπαίδευσης και η Ελλάδα (Σοφία Αποστόλη)  

4) Η διαδικασία της Μπολόνια και η εµπειρία των πρόσφατων µεταρρυθµίσεων της 

πανεπιστηµιακής εκπαίδευσης στην Ευρώπη (Αποστόλης ∆ηµητρόπουλος)  

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΟΨΕΙΣ 

5) Η µετάβαση των πτυχιούχων των ελληνικών ΑΕΙ στην αγορά εργασίας (Γιώργος 

Παγουλάτος – ∆ηµήτρης Μπουρίκος)  

6) Η οικονοµική διάσταση της πανεπιστηµιακής εκπαίδευσης στην Ελλάδα (Οµάδα 

Έρευνας ΕΛΙΑΜΕΠ)  

7) Το ζήτηµα της πρόσβασης και το ελληνικό πανεπιστήµιο: ελλείµµατα και προκλήσεις 

(∆ηµήτρης Μπουρίκος)  

 

ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

8) Θέµατα υλικοτεχνικής υποδοµής των ελληνικών πανεπιστηµίων: µια σύντοµη 

επισκόπηση (Νίκος Σύψας)  

8α) Υποδοµές των ελληνικών πολυτεχνείων  
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9) Πανεπιστηµιακές βιβλιοθήκες και διανοµή συγγραµµάτων (Γιώργος Παγουλάτος – 

∆ηµήτρης Μπουρίκος – ∆ηµήτρης Α. Σωτηρόπουλος)  

10) Ιεράρχηση και αξιολόγηση: ο πρόσφατος νόµος για την αξιολόγηση  των ελληνικών 

ΑΕΙ (∆ηµήτρης Α. Σωτηρόπουλος)  

 

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥ∆ΕΣ 

11) Σπουδές επιστηµών υγείας (Νίκος Σύψας)  

12) Σπουδές οικονοµίας και διοίκησης επιχειρήσεων (Γιώργος Παγουλάτος – ∆ηµήτρης 

Μπουρίκος)  

13) Νοµικές και πολιτικές σπουδές (Αποστόλης ∆ηµητρόπουλος)  

14)  Πολυτεχνικές σπουδές (Οµάδα Ερευνας του ΕΛΙΑΜΕΠ)  

 

ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

(∆ιεύθυνση-συντονισµός: Χριστίνα Μπαντούνα και VENTRIS) 

15) Συνοπτικά στοιχεία  ερευνών γενικού κοινού, αποφοίτων και επιχειρήσεων (οµάδα 

έρευνας ΕΛΙΑΜΕΠ)  

16) Έρευνα µελών ∆ΕΠ (οµάδα έρευνας ΕΛΙΑΜΕΠ)  

17) Έρευνα εκπροσώπων εργατικών σωµατείων (οµάδα έρευνας ΕΛΙΑΜΕΠ)  

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

18-21) Εκθέσεις άλλων φορέων-βιβλιογραφία  

 

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ 

22) Τα προγράµµατα µεταπτυχιακών σπουδών  (Σοφία Αποστόλη)  



 4

Ευχαριστίες  

Η έρευνα πραγµατοποιήθηκε το χρονικό διάστηµα Νοεµβρίου 2005 – Ιουνίου 2006. 

Πραγµατοποιήθηκαν επιτόπιες επισκέψεις για συλλογή στοιχείων σε ΑΕΙ των Αθηνών, 

της Θεσσαλονίκης, του Βόλου και των Χανίων, καθώς και στο Υπουργείο Παιδείας,  

στην Εθνική Στατιστική Υπηρεσίας της Ελλάδας και σε βιβλιοθήκες των Αθηνών, ενώ το 

ίδιο χρονικό διάστηµα διεξήχθησαν δειγµατοληπτικές έρευνες και έρευνες µε 

συνεντεύξεις. Μερικά κείµενα έρευνας, που αφορούν ειδικά επιστηµονικά πεδία 

(δεύτερο µέρος της έρευνας), δόθηκαν σε πρωτοβάθµιους καθηγητές των αντίστοιχων 

κλάδων (νοµικής-πολιτικών επιστηµών, ιατρικής, οικονοµικών-διοίκησης επιχειρήσεων) 

οι οποίοι λειτούργησαν ως ανώνυµοι κριτές και προέβησαν σε διορθωτικά σχόλια. 

Κείµενα από τα µέρη της έρευνας που αφορούν τη γενική εικόνα των ελληνικών ΑΕΙ 

(πρώτο µέρος της έρευνας) σχολιάστηκαν γραπτώς από τους Νίκο Μουζέλη και Θόδωρο 

Παπαλεξόπουλο.   

 

Τα µέλη της οµάδας έρευνας (Σοφία Αποστόλη, Αποστόλης ∆ηµητρόπουλος, Χριστίνα 

Μπαντούνα, ∆ηµήτρης Μπουρίκος, Γιώργος Παγουλάτος, Αικατερίνη-Ευδοκία 

Πετρουνάκου, Νίκος Σύψας, Ανδρονίκη Σωτηροπούλου, ∆ηµήτρης Α. Σωτηρόπουλος,) 

θα ήθελαν να ευχαριστήσουν τους εξής: 

• τους ανώνυµους και επώνυµους κριτές των τελικών κειµένων της έρευνας 

• το διδακτικό και διοικητικό προσωπικό των ΑΕΙ που θέλησε να συνεργαστεί µε 

τους ερευνητές 

• τους απόφοιτους ΑΕΙ και τους διευθυντές προσωπικού επιχειρήσεων και 

• τους εκπροσώπους εργαζοµένων που δέχθηκαν να παραχωρήσουν συνεντεύξεις  



 5

• το προσωπικό και τα στελέχη της εταιρείας VENTRIS   

• το προσωπικό και τους ερευνητές της εταιρείας ΜRB Hellas 

• τον Τάσο ∆ουλάµη και την Ιωάννα Μπαρκούτα για τη συλλογή εµπειρικών 

στοιχείων  στην Αθήνα, στα Χανιά και στο Βόλο,  

• την Ελισάβετ Φωκά (υποδιευθύντρια του ΕΛΙΑΜΕΠ) και την Αρετή Κόντε για 

τη  διαρκή και αποτελεσµατική διοικητική υποστήριξη και ιδίως  

• τους καθηγητές Λουκά Τσούκαλη και Θεόδωρο Κουλουµπή (αντιστοίχως 

Πρόεδρο και  Γενικό ∆ιευθυντή του ΕΛΙΑΜΕΠ) για το συντονισµό, την 

ενθάρρυνση και καθοδήγηση  της ερευνητικής προσπάθειας 

• τους χορηγούς και τα ιδρύµατα που υποστήριξαν το ΕΛΙΑΜΕΠ για την 

πραγµατοποίηση αυτής της έρευνας. 
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 Σκοπός αυτής της «Εισαγωγής» είναι να προσανατολίσει τον αναγνώστη στα επιµέρους 

κείµενα µιας εµπειρικής έρευνας που διεξήγαγε το ΕΛΙΑΜΕΠ το ακαδηµαϊκό έτος 2005-

2006 µε θέµα την πανεπιστηµιακή εκπαίδευση στην Ελλάδα σήµερα.  

Στο πρώτο τµήµα αυτού εδώ του κειµένου γίνεται αναφορά στη δηµόσια 

συζήτηση για τη µεταρρύθµιση των πανεπιστηµίων στην Ελλάδα και στην Ευρώπη και 

διευκρινίζεται σε ποιες όψεις της συζήτησης αναφέρεται η παρούσα έρευνα. 

Υποστηρίζεται η ανάγκη διερεύνησης, όχι µόνο των θεσµικών, αλλά και των 

οργανωσιακών, διοικητικών, κοινωνικών και οικονοµικών όψεων της µεταρρύθµισης 

των πανεπιστηµίων, καθώς και του περιεχοµένου των πανεπιστηµιακών σπουδών, την 

οποία ανάγκη προσπαθεί να υπηρετήσει αυτή η ερευνητική προσπάθεια.   

Στη συνέχεια, γίνεται µνεία ορισµένων διαχρονικών θεσµικών προβληµάτων των 

ελληνικών ΑΕΙ και ιδίως της σηµερινής κρίσης τους, µε έµφαση σε διαχειριστικά και 

άλλα προβλήµατα που η τρέχουσα συζήτηση και η κρίση στα πανεπιστήµια τον Μάϊο – 

Ιούνιο του 2006 άφησε µάλλον ανέγγιχτα.  

Ακολουθεί µια παρουσίαση του αξιακού πλαισίου της έρευνας και παράθεση των 

συγκεκριµένων παραδοχών που θα µπορούσαν να οδηγήσουν σε βελτίωση της ποιότητας 

της πανεπιστηµιακής εκπαίδευσης. Ακολούθως, παρουσιάζονται συνοπτικά ένα προς ένα 

τα µέρη και τα κεφάλαια της έρευνας.  

Στο τελευταίο τµήµα της «Εισαγωγής» παρατίθεται το αναλυτικό πλαίσιο της 

έρευνας σύµφωνα µε το οποίο τα ελληνικά πανεπιστήµια συναποτελούν ένα εσωτερικά 

διαφοροποιηµένο σύστηµα, µε τα επιµέρους υποσυστήµατά του. Για αναλυτικούς 

λόγους, το σύστηµα αυτό εντάσσεται στο εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές περιβάλλον 

πανεπιστηµιακής εκπαίδευσης και έρευνας.  
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Στο τέλος της «Εισαγωγής», παρατίθενται τα εκκρεµή  προβλήµατα του 

συστήµατος και οι αλλαγές στο εξωτερικό του περιβάλλον, προς τις οποίες αυτό καλείται 

να ανταποκριθεί και γίνονται νύξεις για τη µεθοδολογία της µεταρρύθµισης των 

πανεπιστηµίων.  
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Η ελληνική και ευρωπαϊκή δηµόσια συζήτηση για τη µεταρρύθµιση των πανεπιστηµίων 

 

Είναι κοινός τόπος ότι η νέα παγκόσµια κατάσταση που έχει διαµορφωθεί στις αρχές του 

21ου αιώνα. χαρακτηρίζεται, µεταξύ άλλων, από έντονη διεθνή κινητικότητα ιδεών, 

ανθρώπινου δυναµικού, νέων τεχνολογιών και οικονοµικών κεφαλαίων. Ταυτόχρονα, 

είναι γενικά παραδεκτό ότι, ανεξάρτητα από το πώς παρέχεται, η παιδεία είναι δηµόσιο 

αγαθό η διανοµή του οποίου έχει έντονες κοινωνικο-οικονοµικές συνέπειες: ειδικά η 

πανεπιστηµιακή εκπαίδευση, σε όλες τις χώρες του κόσµου, παίζει ιδιαίτερο ρόλο ως 

δίαυλος ανοδικής κοινωνικής κινητικότητας και ως καταλύτης της οικονοµικής 

ανάπτυξης. Επιπλέον, στις σύγχρονες δηµοκρατίες, τα πανεπιστήµια είναι ιδανικός 

χώρος ανάπτυξης καινοτοµιών και κριτικής σκέψης που οποιοδήποτε πολιτικό σύστηµα 

και οποιαδήποτε οικονοµία έχουν ανάγκη. Η εκπαιδευτική πολιτική, ειδικά για τα 

πανεπιστήµια, καλείται να εξισορροπήσει ανάµεσα στην ανεξαρτησία των 

πανεπιστηµίων, ως θεσµών κριτικής σκέψης, ελευθερίας και βασικής έρευνας, από τη 

µια, και στην ένταξη και προσαρµογή των πανεπιστηµίων στις µεταβαλλόµενες 

οικονοµικές και τεχνολογικές εξελίξεις, σε έναν ιδιαίτερα ανταγωνιστικό κόσµο, από την 

άλλη. 

Προσφάτως, η διαµάχη για τη µεταρρύθµιση των πανεπιστηµίων στην Ελλάδα 

επικεντρώθηκε σε τρία µεγάλα θέµατα, δηλαδή στην τροποποίηση του άρθρου 16 του 

Συντάγµατος, στα νοµοσχέδια για την αξιολόγηση των πανεπιστηµίων και τη δια βίου 

εκπαίδευση (που ψηφίστηκαν το καλοκαίρι και το χειµώνα του 2005) και στο προσχέδιο 

του νέου νόµου - πλαισίου για τα ΑΕΙ (που παρουσιάστηκε στην αρχή του καλοκαιριού 

του 2006). Τα θέµατα αυτά αντανακλούν µικρό µόνον µέρος της συζήτησης που 
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διεξάγεται, ήδη από τα τέλη της δεκαετίας του 1990, στην Ευρωπαϊκή `Ενωση (Ε.Ε.) και 

διεθνώς.  

Η διεθνής συζήτηση αφορά τη συνολική αναµόρφωση των συστηµάτων 

ανώτατης εκπαίδευσης είτε λόγω τη τάσης να συντονιστούν µεταξύ τους τα σαράντα 

πέντε (45) δυτικοευρωπαϊκά και ανατολικοευρωπαϊκά κράτη (από την Ιρλανδία έως το 

Καζακστάν) που έχουν υπογράψει τη «∆ιακήρυξη της Μπολόνια» είτε λόγω της 

συνειδητοποίησης ότι η Ε.Ε. υπολείπεται των ανταγωνιστών της  (Η.Π.Α., µεγάλες 

οικονοµίες της Ανατολικής Ασίας) ως προς το επιστηµονικό προσωπικό ειδικά ως προς 

τους τοµείς οικονοµικής και τεχνολογικής αιχµής και ως προς την επιστηµονική έρευνα 

(βλ. σχετικά σε αυτήν εδώ τη µελέτη τα κείµενα µε τίτλο «Ο ευρωπαϊκός χώρος 

ανώτατης εκπαίδευσης και η Ελλάδα» και «Η διαδικασία της Μπολόνια και η εµπειρία 

των πρόσφατων µεταρρυθµίσεων της πανεπιστηµιακής εκπαίδευσης στην Ευρώπη»). Η 

Ευρώπη δεν µπορεί να βαδίσει στον 21ο αιώνα µε τα πανεπιστηµιακά συστήµατα και τα 

µέτρα ερευνητικής πολιτικής του 20ου .  

Ως γνωστόν, η Ελλάδα είναι µέλος της Ε.Ε. εδώ και 25 χρόνια. ∆εν έχει νόηµα η 

ελληνική πανεπιστηµιακή κοινότητα (µέλη ∆ΕΠ, φοιτητές), η οποία µετέχει στο 

ευρωπαϊκό ερευνητικό γίγνεσθαι, να αρνείται τη συµµετοχή της σε οποιαδήποτε 

διαδικασία εκσυγχρονισµού συνδέεται µε την ανωτέρω ∆ιακήρυξη, αντί να συµβάλει, 

στο µέτρο του δυνατού, στη βελτίωση ή στην απάλυνση των δυσµενών συνεπειών της 

νέας εκπαιδευτικής πολιτικής που εκφράζει αυτή η ∆ιακήρυξη. Ούτε είναι δυνατόν σε 

µια χώρα, όπως η δική µας, που παρουσιάζει έναν από τους υψηλότερους δείκτες 

ανεργίας στην Ε.Ε. (σταθερά γύρω στο 9% την τελευταία τριετία), η δια βίου εκπαίδευση 

να συναντά την απόλυτη άρνηση των εκπροσώπων της πανεπιστηµιακής κοινότητας.   
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Στην Ε.Ε. και διεθνώς έχουν αναπτυχθεί και ήδη υλοποιούνται στρατηγικές 

µεταρρύθµισης της πανεπιστηµιακής εκπαίδευσης, προς τις οποίες τα εθνικά 

εκπαιδευτικά συστήµατα καλούνται να προσαρµοστούν, εφόσον κανένα σύγχρονο 

κράτος δεν θέλει να προσφέρει παρωχηµένη εκπαίδευση στους πολίτες του. Η Ελλάδα θα 

µπορούσε να επωφεληθεί από τις εξελίξεις σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο (π.χ., µέσω 

της κινητικότητας φοιτητών και καθηγητών που προβλέπει η ∆ιακήρυξη της Μπολόνια) 

και να προσαρµόσει στις εγχώριες ανάγκες, στο µέτρο του δυνατού, τις επιτυχηµένες 

πρακτικές άλλων κρατών τα οποία έχουν προχωρήσει στη µεταρρύθµιση των 

πανεπιστηµίων (βλ. σχετικά το συγκριτικό τµήµα αυτής της µελέτης για την ανώτατη 

εκπαίδευση σε πέντε χώρες, δηλαδή, αλφαβητικά, Ιρλανδία, Πορτογαλία, Σουηδία, 

Τουρκία και Φιλανδία, καθώς και - στο παράρτηµα της µελέτης - την περίληψη των 

εξελίξεων στη Φιλανδία, γραµµένη ειδικά για τον ΟΟΣΑ και τη σύνοψη των απόψεων 

του συµβούλου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Luc Soete για την πανεπιστηµιακή 

εκπαίδευση και έρευνα στην Ε.Ε. ) 

Με βάση τα παραπάνω, η µεταρρύθµιση των πανεπιστηµίων είναι απαραίτητη 

και µάλιστα σε ευρωπαϊκό πλαίσιο. Για την Ελλάδα, η µεταρρύθµιση δεν µπορεί να έχει 

παρά µόνο ευρωπαϊκή προοπτική. Η ανώτατη παιδεία είναι εθνικό και ευρωπαϊκό 

διακύβευµα, η τύχη του οποίου δεν θα µπορούσε να κριθεί χωρίς, προηγουµένως, να 

έχουν προηγηθεί κάποιες τεκµηριωµένες διαπιστώσεις για την κατάσταση της ανώτατης 

παιδείας σήµερα.  

Προϋπόθεση για µια τεκµηριωµένη µεταρρύθµιση, η οποία θα προχωρά πέρα από 

τα συνήθη θεσµικά ζητήµατα (άσυλο, εκλογές πρυτανικών αρχών, χρονικό όριο 

παράτασης των σπουδών κλπ) και θα περιλαµβάνει ζητήµατα αυτονοµίας των ΑΕΙ έναντι 
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του κράτους, χρηµατοδότησης, υποδοµής, οργάνωσης και λειτουργίας των 

πανεπιστηµίων, προγραµµάτων σπουδών, αλλά της καθηµερινότητας, δηλαδή του 

επαγγελµατικού περιβάλλοντος καθηγητών και φοιτητών, είναι να συλλεχθούν στοιχεία 

για τα ελληνικά πανεπιστήµια σήµερα (η ανώτατη τεχνολογική εκπαίδευση στα ανώτατα 

τεχνολογικά εκπαιδευτικά ιδρύµατα - Α.Τ.Ε.Ι. – αποτελεί ξεχωριστή περίπτωση, µε τα 

δικές της ιδιαιτερότητες και δεν αποτελεί αντικείµενο  εδώ της µελέτης). Επιπλέον, παρά 

τις κατά καιρούς δηµοσκοπήσεις για τις στάσεις και αντιλήψεις του γενικού πληθυσµού 

σε ζητήµατα παιδείας, λείπουν πιο στοχευµένες ποσοτικές έρευνες για την 

πανεπιστηµιακή εκπαίδευση. (Τέτοια, νέα πρωτογενή στοιχεία παρουσιάζονται, στο 

πλαίσιο αυτής εδώ της µελέτης, χάρη σε ειδικές δειγµατοληπτικές έρευνες που έγιναν 

στον γενικό πληθυσµό, σε αποφοίτους ΑΕΙ και σε διευθυντές προσωπικού µεγάλων 

επιχειρήσεων, καθώς και χάρη σε περισσότερο ποιοτικές, πιλοτικές έρευνες µε 

συνεντεύξεις που η οµάδα έρευνας πήρε από µέλη ∆ΕΠ και από εκπροσώπους 

εργατοϋπαλληλικών σωµατείων.) Η συλλογή, παράθεση και ανάλυση στοιχείων, η οποία 

επιχειρείται σε αυτήν εδώ, την καταρχήν διαπιστωτική, µελέτη είναι απαραίτητη για το 

συγχρονισµό των βηµάτων των ελληνικών πανεπιστηµίων µε εκείνα των αντίστοιχων 

ευρωπαϊκών ιδρυµάτων.  

Παρά τον κυρίως διαπιστωτικό χαρακτήρα της, οι επιµέρους προτάσεις δεν 

λείπουν από την παρούσα µελέτη (βλ. σχετικά το τελικό κείµενο µε θέµα βασικές 

διαπιστώσεις, συµπεράσµατα και προτάσεις για την εκπαιδευτική πολιτική, καθώς και τις 

επιµέρους προτάσεις πολιτικής σε κάθε ένα από τα µέρη της µελέτης που αφορούν 

ολόκληρα επιστηµονικά πεδία – επιστήµες υγείας, νοµικές-πολιτικές σπουδές, 

πολυτεχνικές σπουδές). Είναι, ωστόσο, προτάσεις γραµµένες σε «άλλο µήκος κύµατος» 
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από εκείνο των αρκετά γενικόλογων διατυπώσεων για τη µεταρρύθµιση των 

πανεπιστηµίων που συναντά κανείς στον Τύπο ή σε αµιγώς πολιτικά κείµενα 

(επιφυλλίδες, ανακοινώσεις πολιτικών κοµµάτων, παρεµβάσεις συνδικαλιστικών 

οργάνων ή παρατάξεων). Οι εν λόγω προτάσεις έχουν τη φιλοδοξία να συµβάλουν σε µια  

ανοικτή δηµόσια συζήτηση γύρω από προτεραιότητες και επιλογές της εκπαιδευτικής 

πολιτικής, πέρα από το «νόµο-πλαίσιο» (τον παλιό και ισχύοντα Ν. 1268/1982 ή τον 

κυοφορούµενο καινούργιο) και υπό οποιονδήποτε νόµο – πλαίσιο. Όπως το λέει η λέξη, 

ο εν λόγω νόµος δεν προσφέρει παρά µόνον ένα πλαίσιο, το οποίο εξειδικεύεται µε 

προεδρικά διατάγµατα ή υπουργικές αποφάσεις και διαφοροποιείται – µε το πέρασµα του 

χρόνου -  στην πορεία της λειτουργίας των εµπλεκόµενων νοµικών προσώπων δηµοσίου 

δικαίου (Ν.Π.∆.∆.), δηλαδή των 22 πανεπιστηµίων της χώρας. Εν τούτοις, τόσο ο εν 

λόγω νόµος-πλαίσιο όσο και το προσχέδιο του νέου νόµου (του Ιουνίου 2006), παρότι θα 

έπρεπε να περιορίζονται σε ένα γενικό πλαίσιο ρυθµίσεων, αντανακλούν µια κουλτούρα 

κρατικού συγκεντρωτισµού και επιδιώκουν να ρυθµίσουν µε λεπτοµέρεια και 

οµοιοµορφία τις σύνθετες όψεις της οργάνωσης και λειτουργίας όλων των ΑΕΙ. Το 

αποτέλεσµα είναι ένα θεσµικό πλαίσιο ασφυκτικό, γραφειοκρατικό, αναποτελεσµατικό 

και δαπανηρό. 

Οι προτάσεις των επιµέρους τµηµάτων αυτής της µελέτης, όπως και του τελικού 

κειµένου συµπερασµάτων και διαπιστώσεων για την εκπαιδευτική πολιτική, αφορούν 

λιγότερο θεσµικά ζητήµατα, που είναι άλλωστε προνοµιακός χώρος του νοµοθέτη, και 

περισσότερο ζητήµατα της πανεπιστηµιακής πραγµατικότητας σήµερα (βλ. σχετικά, 

µεταξύ άλλων, τα κείµενα της ανά χείρας µελέτης µε θέµα την πρόσβαση στα 

πανεπιστήµια, τα οικονοµικά των πανεπιστηµίων, τα κεφάλαια που αφορούν τα τρέχοντα 
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προγράµµατα σπουδών στην ιατρική ή στη νοµική, τα προγράµµατα µεταπτυχιακών 

σπουδών, την υλικοτεχνική υποδοµή των πανεπιστηµίων, τα συγγράµµατα και τις 

βιβλιοθήκες, καθώς και τη σχέση πανεπιστηµίων και αγοράς εργασίας).  

Τα εν λόγω ζητήµατα είναι πολλά, καίρια, εν µέρει άγνωστα σε πολλούς και δεν 

έχουν απασχολήσει όσο θα έπρεπε τη δηµόσια συζήτηση για τη µεταρρύθµιση των 

πανεπιστηµίων στη χώρα µας, ακριβώς επειδή η διαµάχη για τη µεταρρύθµιση 

επικεντρώθηκε αποκλειστικά σε συνταγµατικά και θεσµικά ζητήµατα και επειδή η 

αντίθεση στις µεταρρυθµίσεις έλαβε έναν γενικό, πολιτικό και εν πολλοίς αντιευρωπαϊκό 

χαρακτήρα, πράγµα που υποβαθµίζει την ενασχόληση µε την ουσία της πανεπιστηµιακής 

ζωής η οποία έχει πάρα πολλές όψεις: οργάνωση και λειτουργία των πανεπιστηµιακών 

τµηµάτων, προγράµµατα σπουδών και σχέση των σπουδών µε την κοινωνία και την  

οικονοµία (βλ. σχετικά τα κείµενα αυτής εδώ της µελέτης, µε τίτλο «το πανεπιστήµιο της 

πρόσβασης» και «µετάβαση των πτυχιούχων των ελληνικών ΑΕΙ στην αγορά 

εργασίας»). 

 Ώστε, τα θεσµικά ζητήµατα έχουν µεγάλη σηµασία, αλλά η παρούσα µελέτη 

προτείνει µια οπτική γωνία, συµπληρωµατική προς εκείνην των θεσµικών ζητηµάτων:  

ανεξάρτητα από την έκβαση ζητηµάτων, όπως, π.χ., για το αν την τύχη του ασύλου σε 

κάθε ίδρυµα θα την αποφασίζει οµοφώνως η τριµελής επιτροπή που υφίσταται σήµερα ή 

κατά πλειοψηφία το πρυτανικό συµβούλιο, όπως προβλέπεται από το προσχέδιο νόµου 

του ΥΠΕΠΘ του Ιουνίου 2006 και ανεξάρτητα από το αν οι πρυτάνεις θα εκλέγονται µε 

τη συµµετοχή εκλεκτόρων εκ µέρους των φοιτητών (όπως προβλέπει ο ισχύων νόµος-

πλαίσιο) ή µε καθολική ψηφοφορία των φοιτητών (όπως προβλέπει το ανωτέρω 

προσχέδιο), είναι αναγκαία η διαπίστωση και τεκµηρίωση των υπόλοιπων, 
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οργανωσιακών, λειτουργικών, κοινωνικοοικονοµικών και προγραµµατικών όψεων της 

πανεπιστηµιακής εκπαίδευσης. 

Συνοπτικά, ενώ γίνονται περιοδικές συζητήσεις στους πολιτικούς θεσµούς και 

στα Μ.Μ.Ε. για την εκπαιδευτική πολιτική και ειδικά για τα θέµατα ανώτατης παιδείας, 

δεν παρατηρείται αρκετή κινητικότητα σχετικά µε τα προβλήµατα και τις εναλλακτικές 

λύσεις σε πλήθος ζητηµάτων όπως αυτά που προαναφέραµε, µε εξαίρεση το πρόβληµα 

της αναγνώρισης ή µη ιδιωτικών / µη κερδοσκοπικών Α.Ε.Ι. το οποίο έχει καταλάβει 

ασφυκτικά το διαθέσιµο χώρο και χρόνο της σχετικής διαµάχης (βλ. ενηµερωτικά στο 

παράρτηµα αυτής εδώ της µελέτης τη σύνοψη µελέτης της ICAP για τα ιδιωτικά 

«κολλέγια» τριτοβάθµιας εκπαίδευσης που λειτουργούν στην Ελλάδα σήµερα).  

Με αφορµή τον µεγάλο όγκο στοιχείων που περιλαµβάνει αυτή η µελέτη, πρέπει 

αν σηµειωθεί ότι δεν υπάρχει ένας ειδικός ερευνητικός φορέας ή παρατηρητήριο που να 

παρακολουθεί και να καταγράφει τις εξελίξεις στην τριτοβάθµια εκπαίδευση. Αυτό είναι 

παράδοξο, δεδοµένου ότι αντιθέτως γίνονται έρευνες για την πρωτοβάθµια και τη 

δευτεροβάθµια εκπαίδευση από οργανωµένους ερευνητικούς  φορείς (π.χ., Κ.Ε.Ε., 

Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, Παιδαγωγικά Τµήµατα των πανεπιστηµίων και Κέντρο 

Μελετών και Τεκµηρίωσης της Ο.Λ.Μ.Ε. και Κέντρο Ανάπτυξης Εκπαιδευτικής 

Πολιτικής της Γ.Σ.Ε.Ε.). Η αντίστοιχη δραστηριότητα σε ό,τι αφορά την τριτοβάθµια 

εκπαίδευση είναι περιορισµένη. Είναι προφανές ότι επείγει µια συστηµατική 

ακτινογραφία της κατάστασης της ανώτατης πανεπιστηµιακής εκπαίδευσης στην 

Ελλάδα, ώστε παράλληλα µε τις αναγκαίες διαµάχες αξιών και διαφορετικών 

«φιλοσοφιών» σχετικά µε την εκπαίδευση, να αναπτυχθεί και ένα «σώµα» (‘corpus’) 

εµπειρικών τεκµηρίων. Η τεκµηρίωση απαιτείται να δίνει χρονικό βάθος στη συζήτηση 
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για τη µεταρρύθµιση της ανώτατης εκπαίδευσης στην Ελλάδα (διαχρονικοί δείκτες) και 

να επιτρέπει τις συγκρίσεις µε άλλα εθνικά εκπαιδευτικά συστήµατα (συγκριτικοί 

δείκτες). 

 

Τα θεσµικά  προβλήµατα των ελληνικών πανεπιστηµίων 
 
 
Η µεταρρύθµιση των ελληνικών πανεπιστηµίων έχει να υπερβεί διαχρονικά προβλήµατα 

τόσο στο θεσµικό όσο και στο διαχειριστικό και κοινωνικοοικονοµικό επίπεδο. Το πόσο 

διαχρονικά είναι τα προβλήµατα προκύπτει από ορισµένες «σταθερές» του ελληνικού 

πανεπιστηµιακού συστήµατος οι οποίες βρίσκουν θεσµική έκφραση στο επίπεδο του 

νόµου, τόσο του ισχύοντος νόµου-πλαισίου (του 1982) όσο και του προσχεδίου νόµου-

πλαισίου για τα ΑΕΙ (του Ιουνίου 2006). Πρώτα θα παραθέσουµε ορισµένες από αυτές 

τις θεσµικές «σταθερές» και µετά ορισµένα από τα προφανή διαχειριστικά και 

κοινωνικοοικονοµικά προβλήµατα. Τόσο οι θεσµικές σταθερές όσο και τα υπόλοιπα 

προβλήµατα αντανακλούν κυρίως τη χρόνια υποχρηµατοδότηση και τη διαρκή έλλειψη 

αυτονοµίας των ελληνικών ΑΕΙ. 

 Σε πολλά ζητήµατα, έξη από τα οποία παραθέτουµε αµέσως παρακάτω, ο νόµος-

πλαίσιο του 1982 και το προσχέδιο του Ιουνίου 2006 συµπίπτουν σε λύσεις που 

αναπαράγουν µια θεσµική ακινησία.  

 

1) Τόσο ο ισχύων νόµος-όσο και το προσχέδιο καθιερώνουν έναν ισχυρό δεσµό 

µεταξύ αφενός των κοµµατικών φοιτητικών παρατάξεων και αφετέρου της 

διοίκησης των ΑΕΙ, των σχολών και των πανεπιστηµιακών τµηµάτων. Ο νόµος-

πλαίσιο προβλέπει ότι για την εκλογή πρυτάνεων, αντιπρυτάνεων, κοσµητόρων 
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και προέδρων τµηµάτων οι φοιτητές - µε εκπροσώπους τους – µετέχουν στις 

σχετικές ψηφοφορίες σε ποσοστό ίσο µε το 80 % των µελών ∆ΕΠ. Με το 

προσχέδιο γίνεται πρόοδος γιατί προβλέπεται καθολική ψηφοφορία εκ µέρους 

των φοιτητών, αντί για συµµετοχή τους µέσω εκλογής εκλεκτόρων.  

Ωστόσο και µε το προσχέδιο νόµου του Ιουνίου 2006 δεν γίνεται κάποιο πολύ 

τολµηρό βήµα που θα οδηγούσε σε εξουδετέρωση του κοµµατικού χαρακτήρα 

της συµµετοχής των φοιτητών στις εκλογές των διοικητικών οργάνων των ΑΕΙ. 

Πρυτάνεις, αντιπρυτάνεις, κοσµήτορες και πρόεδροι τµηµάτων θα 

εξακολουθήσουν να εξαρτώνται σε µεγάλο βαθµό από τις ψήφους των 

οργανωµένων σε κοµµατικές παρατάξεις φοιτητών. Π.χ., µε το νέο νόµο, στις 

πρυτανικές εκλογές, αρκεί ένα υποψήφιο πρυτανικό σχήµα να προσελκύσει τις 

ψήφους των φοιτητών (40%), δηλαδή ουσιαστικά των µεγάλων παρατάξεων, και 

µόλις του ενός πέµπτου των καθηγητών (10%), προκειµένου να φθάσει στο 

κατώφλι της επικράτησής του (40+10=50%) επί της πλειοψηφίας των καθηγητών 

και του λοιπού προσωπικού. Σε οποιαδήποτε οργάνωση ή οργανισµό και πολλώ 

µάλλον στα ΑΕΙ είναι προβληµατικό η εξουσία να ασκείται µε βάση τις 

προτιµήσεις των χρηστών των υπηρεσιών που προσφέρει η οργάνωση (φοιτητές) 

και όχι των εργαζόµενων στην οργάνωση (καθηγητές, διοικητικοί υπάλληλοι) ή 

της ευρύτερης κοινωνίας που µε την καταβολή φόρων χρηµατοδοτεί αυτή τη 

δηµόσια οργάνωση. 

 

2) Τόσο ο ισχύων νόµος-πλαίσιο όσο και το προσχέδιο του Ιουνίου 2006 διατηρούν 

την εντονότατη εξάρτηση των ΑΕΙ από το ΥΠΕΠΘ. Η διοικητική και πολιτική – 
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πελατειακή εξάρτηση των ΑΕΙ από την εκάστοτε πολιτική ηγεσία του υπουργείου 

φαίνεται ιδιαίτερα σε θέµατα κατανοµής πιστώσεων και προκήρυξης θέσεων 

προσωπικού. Η πολύ περιορισµένη πρόβλεψή του προσχεδίου για το ρόλο του 

«Συνηγόρου ΑΕΙ» είναι ενδεικτική της διάθεσης αναπαραγωγής των εξαρτήσεων 

του παρελθόντος. Το ΥΠΕΠΘ θα εξακολουθεί να ρυθµίζει τον αριθµό των 

εισακτέων και να έχει βαρύνοντα λόγο ως προς τον αριθµό, τη βαθµίδα και το 

γνωστικό αντικείµενο των θέσεων ∆ΕΠ.  

 

3) Ούτε ο ισχύων νόµος-πλαίσιο ούτε το προσχέδιο νόµου τοποθετούν τους 

διδάσκοντες στο κέντρο του πανεπιστηµιακού συστήµατος. Το κέντρο βάρους 

της πανεπιστηµιακής εκπαίδευσης έχει αποσπαστεί από τα χέρια εκείνων που την 

παρέχουν σε καθηµερινή βάση δηλαδή των διδασκόντων, περιλαµβανόµενων και 

των χαµηλών βαθµίδων, λεκτόρων και ειδικών επιστηµόνων. ∆εν προσφέρονται 

κίνητρα σταδιοδροµίας ή εκπαιδευτικά και ερευνητικά κίνητρα στα µέλη ∆ΕΠ, τα 

οποία αποτελούν τη σπονδυλική στήλη κάθε πανεπιστηµίου. Μάλιστα το 

προσχέδιο του Ιουνίου 2006, για τα µέλη ∆ΕΠ, δηλαδή για αυτούς που – µαζί µε 

το διοικητικό και λοιπό επιστηµονικό προσωπικό - αποτελούν τους εργαζόµενους 

των ΑΕΙ, το προσχέδιο δεν προβλέπει κανένα κίνητρο, αλλά µόνο νέες 

υποχρεώσεις (προγραµµατισµό του καθεστώτος απασχόλησης των µελών ∆ΕΠ 

σε χρονικό βάθος τετραετίας, συµµετοχή σε εκλεκτορικά σώµατα τµηµάτων 

διαφορετικών από το δικό τους, νέες αυστηρότερες προϋποθέσεις εξέλιξής τους, 

δηµιουργία και διατήρηση δικτυακών τόπων και ιστοσελίδων µε ευθύνη των 
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µελών ∆ΕΠ χωρίς πρόβλεψη καµιάς ειδικής τεχνικής ή οικονοµικής υποστήριξής 

τους κλπ). 

 

4) Ούτε ο ισχύων νόµος-πλαίσιο ούτε το προσχέδιο του Ιουνίου 2006 υιοθετούν την 

απλή και σωστή διάκριση ανάµεσα σε µέλη ∆ΕΠ πλήρους και αποκλειστικής 

απασχόλησης, από τη µια µεριά, και σε µέλη ∆ΕΠ µερικής απασχόλησης µε πιο 

περιορισµένες αρµοδιότητες, από την άλλη. Για παράδειγµα, σήµερα, µε τον 

ισχύοντα νόµο, αλλά και µε το παρόν προσχέδιο νέου νόµου, τα µέλη ∆ΕΠ 

µερικής απασχόλησης συµµετέχουν σε εκλεκτορικά σώµατα και σε προεδρικές 

και πρυτανικές εκλογές, µε το δικαίωµα του εκλέγειν, ακριβώς όπως και τα µέλη 

∆ΕΠ µε πλήρη απασχόληση. Ετσι όσοι έχουν µερική, δηλαδή ολιγόωρη, σχέση 

µε το πανεπιστήµιο, έχουν την ίδια δυνατότητα επιρροής µε όσους έχουν πλήρη 

απασχόληση στο πανεπιστήµιο, σε ό,τι αφορά στις εκλογές µελών ∆ΕΠ, στις 

πρυτανικές εκλογές, κλπ. Οι διαφορές αρµοδιοτήτων που απολαµβάνουν τα µέλη 

∆ΕΠ µε βάση το υπηρεσιακό καθεστώς τους (µερικής ή πλήρους απασχόλησης) 

είναι ελάχιστες. ∆ιαφορετικά ειπωµένο, οι ελεύθεροι επαγγελµατίες (γιατροί, 

δικηγόροι, µηχανικοί, κ.ά.), οι οποίοι χρησιµοποιούν το πανεπιστήµιο ως 

εφαλτήριο για την επαγγελµατική σταδιοδροµία τους ώστε - αφού εκλεγούν ως 

µέλη ∆ΕΠ - να διευρύνουν τις επαγγελµατικές τους δραστηριότητες, δεν έχουν 

κανένα κίνητρο να αφοσιωθούν, αποκλειστικά ή έστω περισσότερο από ό,τι 

σήµερα, στο πανεπιστήµιο που τους εξέλεξε και τους υποδέχθηκε.  
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5) Τόσο ο ισχύων νόµος-πλαίσιο όσο και το προσχέδιο δεν δείχνουν ευαισθησία στο 

γεγονός ότι η πανεπιστηµιακή εκπαίδευση έχει διευρυνθεί κοινωνικά, καθώς σε 

αυτήν έχουν εισρεύσει πολύ µεγαλύτεροι από ό,τι στο παρελθόν αριθµοί 

φοιτητών από πολύ διαφορετικά στρώµατα και µε διαφορετικές ανάγκες. Καίρια 

εδώ είναι η διαφοροποίηση ανάµεσα σε εργαζόµενους και µη εργαζόµενους 

φοιτητές. Ο ισχύων νόµος-πλαίσιο αφήνει τους πρώτους να µεταπέσουν σε ένα 

καθεστώς αδράνειας µε την έννοια ότι δεν τους παρέχει ειδικές ρυθµίσεις 

(καθεστώς µερικής φοίτησης, υποτροφίες, κλπ), οι οποίες, χωρίς να τους 

προσφέρουν διακριτική µεταχείριση, θα συνιστούσαν κίνητρα ειδικά για αυτούς 

που προσβλέπουν σε ανοδική κοινωνική κινητικότητα µέσω του συνδυασµού 

ταυτόχρονης απασχόλησης στην αγορά εργασίας και ολοκλήρωσης 

πανεπιστηµιακών σπουδών. Το προσχέδιο του Ιουνίου 2006, από την άλλη µεριά, 

παρέχει µεν την ευκαιρία διακοπής των σπουδών, αλλά οι διατάξεις του για τη 

διάρκεια των σπουδών και το ανώτατο χρονικό όριο σπουδών δεν κάνουν καµία 

διάκριση ανάµεσα σε εργαζόµενους και µη εργαζόµενους φοιτητές. Το 

αποτέλεσµα θα είναι ότι οι εργαζόµενοι φοιτητές θα  έχουν µόνο τη διέξοδο της 

προσωρινής διακοπής των σπουδών τους, την οποία τους παρέχει το προσχέδιο. 

Την πίεση να διαλέξουν τη διακοπή των σπουδών τους θα την αισθανθούν οι 

φτωχότεροι µεταξύ των εργαζόµενων φοιτητών, προκειµένου να µη χάσουν την 

φοιτητική ιδιότητα.  

 

6) Τέλος, τόσο µε το παρόν θεσµικό καθεστώς όσο και µε το προσχέδιο νόµου 

διατηρείται το σπάταλο και αναχρονιστικό σύστηµα του ενός και µοναδικού 
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συγγράµµατος. Μάλιστα, στο προσχέδιο νόµου, προσφέρονται νέες δυνατότητες 

προώθησης των οικονοµικών συµφερόντων εκδοτικών οίκων και συγγραφέων: µε 

βάση το προσχέδιο, απαιτείται, επιπλέον της διανοµής συγγραµµάτων σε κάθε 

φοιτητή, να αγοράζει το κράτος το ένα-δέκατο του συνολικού αριθµού των 

διανεµόµενων συγγραµµάτων, προκειµένου να τα παραχωρήσει στη βιβλιοθήκη 

του οικείου τµήµατος, όπου ούτως ή άλλως διανέµεται δωρεάν το εν λόγω 

σύγγραµµα.  

 

Παρότι στις ανωτέρω θεσµικές όψεις του συστήµατος δεν σηµειώνεται πρόοδος µε το 

προσχέδιο του Ιουνίου 2006, υπάρχουν, πάντως, στο προσχέδιο κάποιες ρυθµίσεις που 

συνιστούν βελτιώσεις. Αναφέρουµε ενδεικτικά τις εξής: η έµφαση στη δηµοσιότητα και 

στη διαφάνεια της λειτουργίας των ΑΕΙ, ο νέος θεσµός του εκτελεστικού διευθυντή,  η 

εξειδίκευση και θέσπιση ρυθµίσεων για προαπαιτούµενα µαθήµατα όπου αυτό κρίνεται 

χρήσιµο ανά επιστηµονικό πεδίο, η απαίτηση της διδασκαλίας σε µικρά ακροατήρια 

(«κλιµάκια») φοιτητών, η διοργάνωση σπουδών και σε ξένη γλώσσα, οι ανταποδοτικές 

υποτροφίες, οι φορολογικές απαλλαγές για τυχόν χορηγούς-δωρητές και η κωδικοποίηση 

της νοµοθεσίας των ΑΕΙ. 

 

Η διαχειριστική και κοινωνικο-οικονοµική κρίση του ελληνικού πανεπιστηµίου 

 

Εκτός από τις ανωτέρω θεσµικές όψεις, το ελληνικό πανεπιστήµιο είναι ένα σύστηµα, 

αποτελούµενο από επί µέρους οργανώσεις, τα ΑΕΙ. Ως τέτοιο, δεν είναι άµοιρο 

διαχειριστικών προβληµάτων και είναι προφανές στον οποιονδήποτε παρατηρητή ότι το 
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εν λόγω σύστηµα βρίσκεται σε κρίση διαχείρισης µε κοινωνικές και οικονοµικές 

επιπτώσεις. Ενδεικτικά, εδώ, αναφέρονται τα εξής δέκα προβλήµατα ή όψεις αυτής της 

κρίσης: 

 

1) Ο αριθµός των φοιτητών έχει διογκωθεί χωρίς αντίστοιχη αύξηση του αριθµού των  

διδασκόντων, πράγµα που, ιδίως στις σχολές ανθρωπιστικών και κοινωνικών  

επιστηµών, έχει οδηγήσει ουσιαστικά στην κατάργηση της συστηµατικής  

διδασκαλίας και τη µετατροπή των πανεπιστηµίων σε µαζικά εξεταστικά κέντρα (στις  

τρεις εξεταστικές περιόδους – Φεβρουαρίου, Ιουνίου και Σεπτεµβρίου). 

 

2) Η αξία του πρώτου πτυχίου των ελληνικών πανεπιστηµίων στην αγορά εργασίας είναι 

ολοένα και περισσότερο αµφισβητούµενη. Αυτό είναι εύλογο καθώς, εκτός από τη 

χαµηλή ποιότητα σπουδών, ο προσδιορισµός του είδους και του αριθµού των 

ιδρυόµενων νέων πανεπιστηµιακών τµηµάτων από ετερόκλητες συµµαχίες κρατικών 

αξιωµατούχων, πανεπιστηµιακών και τοπικών παραγόντων και ο προσδιορισµός του 

αριθµού των εισακτέων σε όλα τα τµήµατα των ΑΕΙ από την εκάστοτε πολιτική εξουσία 

γίνονται µε εντελώς ανορθολογικά κριτήρια. Το αυτό παρατηρείται και ως προς την 

ίδρυση Προγραµµάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ), ο αριθµός και η 

διαφοροποίηση των οποίων έχουν διογκωθεί. Πανεπιστηµιακά τµήµατα και ΠΜΣ 

βρίσκονται σε αναντιστοιχία µε τις εξελίξεις στην κοινωνία, στις σύγχρονες επιστήµες 

και στην αγορά εργασίας και µε τις δυνατότητες των πανεπιστηµίων να παράσχουν 

ποιοτική µεταπτυχιακή εκπαίδευση. 
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3) Η ραγδαία αύξηση των αριθµού των φοιτητών σε κορεσµένα, ως προς την 

επαγγελµατική προοπτική τους, γνωστικά αντικείµενα, καθώς και η εισαγωγή φοιτητών 

σε νέα τµήµατα ΑΕΙ µε πολύ ειδικά γνωστικά αντικείµενα (στα οποία προσφέρεται στη 

χώρα µας πρώτο πτυχίο, ενώ αλλού αυτά τα αντικείµενα αποτελούν σπάνιες 

µεταπτυχιακές ειδικότητες), έχουν οδηγήσει σε πλήρη απόκλιση µεταξύ τους την 

εκπαιδευτική πολιτική και την πολιτική απασχόλησης, το πανεπιστήµιο και την αγορά 

εργασίας. Με δυο λόγια, παράγονται κατ΄ έτος χιλιάδες νέων ανέργων που διαθέτουν 

πτυχίο χωρίς αντίκρυσµα. 

 

4) Η αργή και ασύµµετρη προς την ανωτέρω ραγδαία αύξηση του αριθµού των φοιτητών 

υπανάπτυξη της υλικοτεχνικής υποδοµής (αµφιθέατρα, εργαστήρια, δίκτυα υπολογιστών, 

κλπ) έχει οδηγήσει  στη δηµιουργία αδιαχώρητου σε ορισµένα πανεπιστηµιακά κτήρια. 

Επιπλέον, η υλικοτεχνική υποδοµή των πανεπιστηµίων - παρά τις λίγες εξαιρέσεις - 

συνολικά υπολείπεται κατά πολύ των περισσότερων ευρωπαϊκών πανεπιστηµίων.  

 

5) Οι συγκριτικά χαµηλοί µισθοί των πανεπιστηµιακών, οι χαµηλότατες συντάξεις τους, 

το - σε  πολλές περιπτώσεις – υποβαθµισµένο περιβάλλον εργασίας τους (έλλειψη 

γραµµατειακής υποστήριξης, κακή κατάσταση γραφείων και εργαστηρίων, κλπ) έχουν 

οδηγήσει πολλά µέλη ∆ΕΠ στην πολλαπλή απασχόληση. Οι προσλήψεις νέου 

προσωπικού γίνονται µε βάση αδιευκρίνιστα κριτήρια, στο πλαίσιο µιας διελκυστίνδας 

µεταξύ των πανεπιστηµίων και της εποπτεύουσας αρχής (Υπουργείο Εθνικής Παιδείας 

και Θρσηκευµάτων). Αφού δοθούν οι σχετικές πιστώσεις και εκλεγούν τα µέλη ∆ΕΠ στα 

οποία αφορούν οι πιστώσεις, ακολουθεί µια µακρά, διάστικτη από γραφειοκρατικές 



 23

δυσχέρειες και απρόβλεπτη στην κατάληξή της διαδικασία. Ο τρόπος προκήρυξης νέων 

θέσεων ∆ΕΠ και η διαδικασία διορισµού όσων εκλεγούν σε αυτές αποθαρρύνουν τους 

καλύτερους νέους επιστήµονες από την Ελλάδα, αλλά και  έλληνες επιστήµονες του 

εξωτερικού, να ακολουθήσουν πανεπιστηµιακή καριέρα στη χώρα µας. `Ολο και 

περισσότερο, οι καλύτεροι έλληνες απόφοιτοι ελληνικών και ξένων πανεπιστηµίων 

στρέφονται σε σταδιοδροµίες ξένες προς το ελληνικό πανεπιστήµιο (ιδιωτικός τοµέας 

στην Ελλάδα, απασχόληση σε ξένα πανεπιστήµια ή επιχειρήσεις στο εξωτερικό).   

Με δυο λόγια, το ελληνικό πανεπιστήµιο σήµερα, αλλά και πολιτεία που το 

εποπτεύει, δεν έχουν καµιά συγκροτηµένη «πολιτική προσωπικού» όπως αυτή που 

βρίσκει κανείς, έστω σε στοιχειώδες επίπεδο, σε µια οποιαδήποτε µεσαία επιχείρηση (τι 

µεγέθους προσωπικό χρειάζεται και µε ποιες ειδικότητες σε µεσοπρόθεσµη και 

µακροπρόθεσµη προοπτική). Η τάση των πανεπιστηµιακών για φυγή από το 

πανεπιστήµιο, µε την έννοια της συχνής απουσίας τους από τα αµφιθέατρα και τα 

γραφεία τους, συνδυάζεται και µε όψεις µιας διάχυτης εργαλειακής αντίληψης για το  

πανεπιστήµιο.  

Σε ατοµικό επίπεδο, αυτή η εργαλειακή  αντίληψη εκδηλώνεται µε τη συνειδητή 

χρήση εκ µέρους πολλών πανεπιστηµιακών της πανεπιστηµιακής ιδιότητάς τους ως 

διαβατηρίου για άλλες, πιο προβεβληµένες ή πιο προσοδοφόρες διαδροµές ζωής 

(επέκταση κύκλου εργασιών στο ελεύθερο επάγγελµα που ασκεί παράλληλα ο 

πανεπιστηµιακός, είσοδός του στην ενεργό πολιτική, διεκδίκηση υψηλών κρατικών 

θέσεων, κλπ).  

Σε συλλογικό επίπεδο, η εργαλειακή αντίληψη εκδηλώνεται µε τη µεταχείριση 

του πανεπιστηµίου ως δεξαµενής άντλησης κρατικών στελεχών (προσέλκυση 
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πανεπιστηµιακών σε θέσεις συµβούλων υπουργών, σε θέσεις επικεφαλής δηµόσιων 

επιχειρήσεων και οργανισµών και σε διευθυντικές θέσεις παντός είδους ιδρυµάτων, 

στελέχωση των κεντρικών µηχανισµών των πολιτικών κοµµάτων κ. ά.) 

 

6) Οι χώροι των πανεπιστηµίων συχνά χρησιµοποιούνται για σκοπούς ξένους προς τη 

µετάδοση της γνώσης, την έρευνα και τη δηµόσια επιστηµονική συζήτηση (π.χ., 

µικρεµπόριο και διαφήµιση παντός είδους προϊόντων στα προαύλια ή στους διαδρόµους 

των πανεπιστηµίων, χρήση αµφιθεάτρων κατά βούληση από οµάδες ή οργανώσεις 

άσχετες προς το πανεπιστήµιο). 

 

7) Η διανοµή ενός και µοναδικού συγγράµµατος ανά µάθηµα – σε προπτυχιακό επίπεδο - 

σε συνδυασµό µε την υπανάπτυξη των πανεπιστηµιακών και των υπόλοιπων δηµόσιων 

βιβλιοθηκών περιορίζει ασφυκτικά τους διδάσκοντες αλλά και τους διδασκόµενους. Με 

ελάχιστες εξαιρέσεις, συνολικά στα ελληνικά πανεπιστήµια η βιβλιοθήκη δεν αποτελεί 

οργανικό µέρος του συστήµατος διδασκαλίας και έρευνας. 

 

8) Η διοικητική και γραµµατειακή υποστήριξη της διδασκαλίας και της έρευνας συχνά 

θυµίζει παρωχηµένη δηµόσια υπηρεσία προηγούµενων δεκαετιών. Υπάρχει ελάχιστο 

προσωπικό σε σχέση  µε τις ανάγκες των πανεπιστηµιακών τµηµάτων, ενώ σε κάποιες 

περιπτώσεις παρατηρείται σώρευση υποαπασχολούµενου προσωπικού σε κεντρικές 

υπηρεσίες των πανεπιστηµίων αντί για τα επί µέρους τµήµατα. Το προσωπικό αυτό έχει 

προσληφθεί ή µονιµοποιηθεί µε πληθώρα διαδικασιών, µε αποτέλεσµα την συνύπαρξη 

υπαλλήλων µε πολύ διαφορετικά υπηρεσιακά καθεστώτα. Το προσωπικό συνήθως δεν 
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έχει σύγχρονες δεξιότητες, δεν επιµορφώνεται και δεν µετέχει µιας κουλτούρας σχετικής 

µε τη διδασκαλία και την παραγωγή γνώσης, αλλά µιας - συνηθέστατης στη δηµόσια 

διοίκηση - κουλτούρας αποξένωσης από το αντικείµενο της εργασίας του.  

 

9) Γενικά, το ελληνικό πανεπιστήµιο είναι χώρος αναπαραγωγής µιας κουλτούρας 

αποξένωσης και αδιαφορίας. Πλήθος φοιτητών σπουδάζουν αντικείµενα για τα οποία δεν 

ενδιαφέρονται και τα οποία διάλεξαν, σχεδόν τυχαία, επιλέγοντας - το ένα µετά το άλλο - 

πανεπιστηµιακά τµήµατα από τον κατάλογο του µηχανογραφικού δελτίου που οι 

υποψήφιοι φοιτητές συµπληρώνουν κατά την τρέχουσα διαδικασία εισαγωγής στα 

πανεπιστήµια. Πλήθος καθηγητών έχουν το πανεπιστήµιο ως δεύτερη ή τρίτη 

απασχόληση, οι προτεραιότητες της οποίας υποχωρούν κάθε φορά που συγκρούονται µε 

τις υπόλοιπες επαγγελµατικές προτεραιότητες και υποχρεώσεις τους. Οι διοικητικοί 

υπάλληλοι αντιµετωπίζουν το πανεπιστήµιο ως µια πηγή εισοδήµατος συµπληρωµατική 

προς τις υπόλοιπες πηγές εισοδήµατος που έχουν οι ίδιοι (δουλεύοντας σε δεύτερη 

δουλειά) ή τα υπόλοιπα µέλη της οικογένειάς τους.  Και τα πολιτικά κόµµατα συχνά 

χρησιµοποιούν τις κινητοποιήσεις σχετικά µε το πανεπιστήµιο και τις φοιτητικές εκλογές 

ως χώρο αναπαραγωγής του κοµµατικού ανταγωνισµού ανεξάρτητα από τις τρέχουσες 

ανάγκες του πανεπιστηµίου και των φοιτητών.  

  

10) Και τέλος, πάρα πολύ σηµαντικό πρόβληµα είναι ότι, παρά τα ανωτέρω πιεστικά 

ζητήµατα, εδώ και λίγες δεκαετίες τα κονδύλια για την παιδεία και µάλιστα την ανώτατη 

παιδεία παραµένουν σε λίγο-πολύ σταθερά επίπεδα ως ποσοστιαία αναλογία των 

δαπανών του κρατικού προϋπολογισµού. Τούτο έχει αρνητικές επιπτώσεις στην ποιότητα 
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του παρεχόµενου εκπαιδευτικού έργου, αλλά, όπως ήδη σηµειώσαµε, και στην 

ελκυστικότητα του επαγγέλµατος του πανεπιστηµιακού δασκάλου, το κύρος και οι 

αµοιβές του οποίου τείνουν να υποβαθµιστούν.  

 

 

Το αξιακό πλαίσιο αυτής της έρευνας 
 
 
Η έρευνα για την πανεπιστηµιακή εκπαίδευση δεν είναι ούτε µπορεί ποτέ να είναι 

εντελώς άδεια κάποιου αξιακού περιεχοµένου. Οι αξίες κατευθύνουν την έρευνα, δηλαδή 

συντελούν στην επιλογή των ερευνητικών ερωτηµάτων, αλλά φυσικά δεν διαµορφώνουν 

τα εµπειρικά αποτελέσµατα της ερευνητικής προσπάθειας. Τέτοιες αξίες είναι και οι 

εξής:  

 

• η ισότητα ευκαιριών πρόσβασης στα πανεπιστήµια όλων των στρωµάτων του 

πληθυσµού και ιδίως εκείνων που µειονεκτούν,  

• η ενθάρρυνση και η επιβράβευση των καλύτερων µεταξύ των φοιτητών και η  

υποστήριξη των φοιτητών που υστερούν στις επιδόσεις τους στα µαθήµατα ή 

καθυστερούν χρονικά στις σπουδές τους γιατί εργάζονται ή γιατί είναι άτοµα µε 

ειδικές ανάγκες, κλπ. 

• η ισορροπία ανάµεσα αφενός στη γενική ανθρωπιστική µόρφωση, χρήσιµη σε κάθε 

πολίτη ανεξάρτητα από τις εξελίξεις στην αγορά, και αφετέρου στην επιστηµονική 

εξειδίκευση, απαραίτητη σε κάθε απόφοιτο πανεπιστηµίου - µελλοντικό εργαζόµενο 

προκειµένου να ενταχθεί στην αγορά εργασίας, αντί να περιοριστεί στην 

υποαπασχόληση ή την ετεροαπασχόληση, 
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• η ουσιαστική αυτονοµία των πανεπιστηµίων έναντι της πολιτικής εξουσίας, ως 

χώρων διδασκαλίας και παραγωγής νέας γνώσης, και η αυτοτελής, αποτελεσµατική 

και διαφανής διαχείριση των πανεπιστηµίων ως σύγχρονων πολύπλοκων οργανισµών, 

• η θεσµική σταθερότητα του πλαισίου λειτουργίας της ανώτατης εκπαίδευσης, η οποία 

θα συνδυάζεται µε τη στοιχειώδη ευελιξία που απαιτείται για την προσαρµογή της 

έρευνας και της παρεχόµενης γνώσης στις διεθνώς µεταβαλλόµενες συνθήκες (νέες 

τεχνολογίες, µεταβολή προτεραιοτήτων ανάπτυξης εντός της Ε.Ε., κλπ) και 

• η υψηλή και διαρκώς βελτιούµενη ποιότητα του παρεχόµενου διδακτικού έργου και 

της παραγόµενης νέας γνώσης στα πανεπιστήµια. 

Η τελευταία αυτή αξία αποτελεί κύριο ζητούµενο της εκπαιδευτικής µεταρρύθµισης. 

 

Η ποιότητα της πανεπιστηµιακής εκπαίδευσης 

 

Ως προς την ποιότητα της διδασκαλίας και της έρευνας στα πανεπιστήµια, αφετηρία της 

µελέτης µας είναι η ακόλουθη: η µέριµνα για τη βελτίωση της ποιότητας είναι 

δηµοκρατική επιταγή. Εφόσον τα πανεπιστήµια, τα οποία αποτελούν αντικείµενο αυτής 

εδώ της έρευνας, στηρίζονται από οικονοµική άποψη κατεξοχήν στη γενική φορολογία, 

τότε, όπως όλες οι δηµόσια παρεχόµενες υπηρεσίες υπόκεινται ή θα έπρεπε να 

υπόκεινται σε κάποιου είδους λογοδοσία.  

 Τρείς γενικές αρχές που θα συντελούσαν στη δηµοκρατικά αναγκαία, κοινωνικά 

απαραίτητη και οικονοµικά χρήσιµη βελτίωση της ποιότητας της ανώτατης εκπαίδευσης 

είναι η άµιλλα, η αξιολόγηση και η παροχή κινήτρων. Εδώ δεν γίνεται λόγος για 

ανταγωνισµό µεταξύ των πανεπιστηµίων ως εάν αυτά ήσαν ιδιωτικές οικονοµικές 



 28

επιχειρήσεις, αλλά για εγρήγορσή τους, δεδοµένων της δηµοκρατικής επιταγής της 

λογοδοσίας (απόδοση λόγου στους πολίτες), που αναφέραµε αµέσως παραπάνω, και της 

προφανούς ανάγκης για προσαρµογή δοµών, λειτουργιών και νοοτροπιών στην ελληνική 

ανώτατη εκπαίδευση εν όψει του ταχύτατα µεταβαλλόµενου διεθνούς περιβάλλοντος. 

 

 `Αµιλλα 

 

Αναλυτικά, ως άµιλλα νοείται η προσπάθεια κάθε πανεπιστηµιακού ιδρύµατος, σχολής ή 

τµήµατος να διεκδικήσει τους καλύτερους φοιτητές, καθηγητές και ερευνητές και να 

αποδόσει το πιο ενδιαφέρον και ποιοτικά καλύτερο διδακτικό και ερευνητικό έργο. 

Πρόκειται για άµιλλα µεταξύ ελληνικών και ξένων πανεπιστηµίων καθώς και µεταξύ 

ελληνικών πανεπιστηµιακών ιδρυµάτων, σχολών και τµηµάτων που καλλιεργούν 

παρεµφερή ή ίδια γνωστικά αντικείµενα. Η άµιλλα αυτή πρέπει να οδηγεί στην 

διατήρηση και αναπαραγωγή της ανώτατης εκπαίδευσης ως κατεξοχήν χώρου 

επιστηµονικής και πνευµατικής αριστείας, µε φιλοδοξία διαρκούς και ισότιµης 

συνοµιλίας µε το διεθνές ακαδηµαϊκό γίγνεσθαι.  

 

 Αξιολόγηση 

 

Ως αξιολόγηση νοείται η περιοδική σύγκριση των οργανωτικών και υλικοτεχνικών 

δοµών, των διαδικασιών, του εκπαιδευτικού και διοικητικού προσωπικού, της 

επιστηµονικής παραγωγής και γενικότερα των εκπαιδευτικών αποτελεσµάτων της 

λειτουργίας των πανεπιστηµιακών και τεχνολογικών ιδρυµάτων και των επί µέρους 
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τµηµάτων µεταξύ τους. Η αξιολόγηση µιας ακαδηµαϊκής µονάδας (π.χ. ενός τµήµατος ή 

ενός εργαστηρίου) πρέπει να περιλαµβάνει τόσο τη διαχρονική σύγκρισή της µε 

προηγούµενες επιδόσεις της ίδιας ακαδηµαϊκής µονάδας όσο και µε συγκρίσιµα µεγέθη 

άλλων αντίστοιχων ακαδηµαϊκών µονάδων άλλων χωρών-µελών της Ε.Ε. Είναι 

προφανές ότι κάποιου είδους αξιολόγηση είναι µια δηµοκρατική και τεχνική 

αναγκαιότητα, χρήσιµη σε όλες τις συλλογικές προσπάθειες και σε  οποιονδήποτε 

οργανισµό ή οργάνωση δεν θα ήθελε να περιπέσει σε αδράνεια ή απαξίωση. Προκύπτει 

επίσης η ανάγκη της αξιολόγησης από την αξίωση των φορολογουµένων πολιτών να 

γνωρίζουν πώς αξιοποιούνται οι πόροι που δαπανά το κράτος για την παροχή του 

δηµοσίου αγαθού της ανώτατης εκπαίδευσης, καθώς και από την ανάγκη να 

διασφαλίζονται οι προϋποθέσεις για ανανέωση της γνώσης και καινοτοµίες µέσα στα 

πανεπιστήµια.  

 

Παροχή κινήτρων 
 
 
Ως παροχή κινήτρων, τέλος, νοείται βέβαια τόσο η γενναιόδωρη χρηµατοδότηση της 

ανώτατης εκπαίδευσης όσο και η διαφοροποίηση, αναγνώριση και ανταµοιβή της 

προσφοράς και της επίδοσης των διδασκόντων, αντί για την εξισωτική µεταχείριση 

όλων. Τούτο δεν σηµαίνει απαραίτητα σύνδεση ενός τµήµατος της αµοιβής των 

διδασκόντων µε την παραγωγικότητα ούτε την αποβολή των λιγότερο παραγωγικών 

διδασκόντων και διδασκοµένων από το σύστηµα. Είναι όµως προφανές ότι σε ένα 

εκπαιδευτικό σύστηµα το οποίο υποχρηµατοδοτείται και  στο οποίο σχεδόν όλοι οι 

διδάσκοντες, συχνά ανεξαρτήτως του έργου τους, εξελίσσονται - αργά ή γρήγορα - προς 

τις ανώτερες βαθµίδες και στο οποίο σχεδόν όλοι οι διδασκόµενοι εν τέλει αποφοιτούν 
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(µε εξαίρεση όσους δεν επιθυµούν να αποφοιτήσουν), θα προκύψουν δυσµενείς 

συνέπειες. Μερικές από αυτές τις συνέπειες είναι οι εξής: βραχυχρόνια πολλοί 

διδάσκοντες και διδασκόµενοι αντιµετωπίζουν το πανεπιστήµιο εργαλειακά, 

µακροχρόνια µειώνεται η αφοσίωση όλων στο θεσµό και εν τέλει, από πολλές απόψεις, 

το πανεπιστήµιο λειτουργεί ως µια ακόµη δηµόσια υπηρεσία.  

Κατά την ίδια λογική, δυσλειτουργικό στην παροχή ορθολογικών κινήτρων για 

την παραγωγή υψηλής ποιότητας πανεπιστηµιακού έργου θα ήταν ένα σύστηµα που θα 

καθήλωνε φιλόδοξους και διεθνώς αναγνωρισµένους πανεπιστηµιακούς ερευνητές σε µια 

λογική βραδυπορούσας εξέλιξης και επετηρίδας. `Ενα τέτοιο σύστηµα δεν θα επέτρεπε, 

λόγω γραφειοκρατικών δυσκαµψιών και υποχρηµατοδότησης από εθνικούς και άλλους 

πόρους, τη συµµετοχή τους στη διεθνή επιστηµονική έρευνα. Η εύλογη ανάγκη 

προστασίας της θεσµικής νοµιµότητας δεν πρέπει να οδηγεί σε υπερβολικές 

διαδικαστικές καθυστερήσεις και ακαµψίες, που καθιστούν το ελληνικό πανεπιστήµιο, 

µαζί µε την υποχρηµατοδότησή του, ένα ιδιαίτερα αποθαρρυντικό, αν όχι  απωθητικό 

εργασιακό πλαίσιο στα µάτια δυναµικών επιστηµόνων. Η βελτίωση των υποδοµών, των 

διαδικασιών λήψης αποφάσεων στο επίπεδο της διοίκησης των πανεπιστηµίων, καθώς 

και της ποιότητας του τεχνικού και διοικητικού προσωπικού των ιδρυµάτων αυτών 

επίσης είναι µέρος του προβλήµατος.  

Η έλλειψη άµιλλας, αξιολόγησης και διαφοροποιηµένης παροχής κινήτρων στο 

πανεπιστήµιο έχει γενικότερη αρνητική σηµασία, δεδοµένης της σηµασίας του 

πανεπιστηµίου ως διαύλου ανοδικής κοινωνικής κινητικότητας και ως πηγής παραγωγής 

και διάχυσης νέων γνώσεων και ιδεών στην κοινωνία.  
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Αν το πανεπιστήµιο δεν είναι αξιόπιστος δίαυλος κοινωνικής κινητικότητας για 

τα φτωχότερα στρώµατα του πληθυσµού (αλλά οδηγεί στην ανεργία) ούτε προσελκύει 

τους δυναµικότερους από τους νέους ανθρώπους (οι οποίοι κατευθύνονται για σπουδές 

στο εξωτερικό ή – µετά από αυτές - σε αναζήτηση εργασίας κυρίως στον ιδιωτικό τοµέα) 

ούτε παράγει σοβαρή νέα γνώση (η οποία είναι µόνον επείσακτη), τότε η ανώτατη 

εκπαίδευση δεν λειτουργεί ούτε ως πηγή κοινωνικής µεταβολής προς όφελος των 

σύγχρονων και των µελλοντικών γενεών.  

 

∆ιάρθρωση και κεφάλαια της έρευνας 

 

Η έρευνα αποτελείται από είκοσι πέντε (25) κεφάλαια διαρθρωµένα σε πέντε 

µέρη και ένα παράρτηµα. Στην αρχή, µετά από αυτήν εδώ την εισαγωγή ο αναγνώστης 

µπορεί να δει τη γενική εικόνα της πανεπιστηµιακής εκπαίδευσης στην Ελλάδα σε 

συγκριτική προοπτική.  

Στο κείµενο µε τίτλο «η πανεπιστηµιακή παιδεία στην Ελλάδα σε συγκριτική 

προοπτική: Ιρλανδία, Πορτογαλία, Σουηδία, Τουρκία, Φιλανδία» (Αποστόλης 

∆ηµητρόπουλος) περιλαµβάνονται τόσο πίνακες µε τα πιο πρόσφατα στοιχεία του ΟΟΣΑ 

(2005) για την πανεπιστηµιακή παιδεία διεθνώς όσο και ειδικά τµήµατα στα οποία όψεις 

του ελληνικού πανεπιστηµιακού συστήµατος συγκρίνονται, µία προς µία, µε τις 

αντίστοιχες όψεις των πανεπιστηµιακών συστηµάτων της Ιρλανδίας, της Πορτογαλίας, 

της Σουηδίας, της Τουρκία και της Φιλανδίας. Καµία από τις πέντε χώρες αυτές δεν έχει 

πολύ µεγάλο µέγεθος ούτε αποτελεί µεγάλη πανεπιστηµιακή δύναµη (όπως, π.χ., οι 

ΗΠΑ, η Γαλλία, η Γερµανία ή το Ηνωµένο Βασίλειο, χώρες µε παλιά, πανεπιστηµιακή 
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και ερευνητική παράδοση και δυνατότητα προσέλκυσης ξένων επιστηµόνων και 

φοιτητών). Θα ήταν µάταιο να συγκριθεί η ελληνική περίπτωση µε τέτοιες µεγάλες 

χώρες.  Στην παρούσα έρευνα η επιλογή των χωρών δεν είναι τυχαία. Κάποιες 

παρουσιάζουν σπουδαστικές επιτυχίες µε µεγάλη προβολή στον ελληνικό και διεθνή 

Τύπο (Φιλανδία), άλλες έχουν ιδιαίτερες µακροοικονοµικές και κοινωνικο-προνοιακές 

επιδόσεις και έχουν προβληθεί στη χώρα µας ως εναλλακτικά «µοντέλα» (Ιρλανδία, 

Σουηδία), άλλες έχουν συγκρίσιµο οικονοµικό επίπεδο ανάπτυξης (Πορτογαλία) και 

άλλες βρίσκονται σε προγενέστερο στάδιο ανάπτυξης και έχουν ένα ιδιότυπο σύστηµα 

κρατικών και µη κρατικών ΑΕΙ (Τουρκία).  

Τη γενική εικόνα των εξελίξεων στην Ευρώπη συµπληρώνουν, παρακάτω,  τα 

κείµενα µε τίτλο «ο ευρωπαϊκός χώρος ανώτατης εκπαίδευσης και η Ελλάδα» (Σοφία 

Αποστόλη) και «η διαδικασία της Μπολόνια και η εµπειρία των πρόσφατων 

µεταρρυθµίσεων της πανεπιστηµιακής εκπαίδευσης στην Ευρώπη» (Αποστόλης 

∆ηµητρόπουλος). Σκοπός των δύο κειµένων είναι να δώσουν στον αναγνώστη, µε απλά 

λόγια, ενηµέρωση και προβληµατισµό γιατί το τι είναι η διαδικασία της Μπολόνια (µε 

µια παρουσίαση των σχετικών ευρωπαϊκών συναντήσεων από την Μπολόνια έως το 

Μπέργκεν µέσω Πράγας και Βερολίνου) και για το που βρίσκεται η ελληνική 

πανεπιστηµιακή πραγµατικότητα σε σχέση µε αυτήν τη διαδικασία. 

Πολύ συχνά όσοι συµµετέχουν σε δηµόσιες συζητήσεις για την πανεπιστηµιακή 

παιδεία µιλούν χωρίς καµία έννοια κόστους στο σκεπτικό τους. Η µελέτη µας, αντιθέτως, 

περιλαµβάνει δύο κείµενα που, µεταξύ πολλών άλλων συµπερασµάτων, µάς θυµίζουν ότι 

οι προτάσεις µεταρρύθµισης ή η αντίσταση στη µεταρρύθµιση έχουν κόστος. Το πρώτο 

κείµενο είναι «η µετάβαση των πτυχιούχων των ελληνικών ΑΕΙ στην αγορά εργασίας» 
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(Γιώργος Παγουλάτος – ∆ηµήτρης Μπουρίκος). Το δεύτερο είναι «η οικονοµική 

διάσταση της πανεπιστηµιακής εκπαίδευσης στην Ελλάδα» (∆ηµήτρης Μπουρίκος). 

Ειδικά για πολλούς από τους αποφοίτους συγκεκριµένων σχολών που 

µεταβαίνουν από τα ΑΕΙ στην αγορά εργασίας και πολλούς άλλους που θα ήθελαν να 

φοιτήσουν στο πανεπιστήµιο, αλλά για διάφορους λόγους δεν µπορούν, το κόστος είναι 

και κοινωνικό. Το ζήτηµα αυτό εξετάζεται, µαζί µε τα ζήτηµα της πρόσβασης της 

κοινωνίας στη γνώση και την έρευνα που παράγεται µέσα στο πανεπιστήµιο, σε ειδικό 

κείµενο µε τίτλο «το ζήτηµα της πρόσβασης στο ελληνικό πανεπιστήµιο: ελλείµµατα και 

προκλήσεις» (∆ηµήτρης Μπουρίκος). 

Η ανάπτυξη και βελτίωση της πανεπιστηµιακής διδασκαλίας και έρευνας 

αποτελεί κοινή ευχή στις συζητήσεις για τη µεταρρύθµιση του πανεπιστηµίου, αλλά θα 

παραµένει ζητούµενο, εφόσον δεν συνδέεται µε τη βελτίωση δύο αλληλένδετων 

υπόβαθρων της λειτουργίας του πανεπιστηµίου, δηλαδή της υλικοτεχνικής υποδοµής και 

των βιβλιοθηκών. ∆ύο κείµενα της µελέτης µας, µε συγκεκριµένες προτάσεις πολιτικής 

για τα ζητήµατα αυτά, είναι το «θέµατα υλικοτεχνικής υποδοµής των ελληνικών 

πανεπιστηµίων: µια σύντοµη επισκόπηση» (Νίκος Σύψας) και το «συγγράµµατα και 

βιβλιοθήκες» (Γιώργος Παγουλάτος – ∆ηµήτρης Μπουρίκος – ∆ηµήτρης Α. 

Σωτηρόπουλος). Η γενική εικόνα που αποτελεί το πρώτο µέρος της έρευνας του 

ΕΛΙΑΜΕΠ για τα ελληνικά πανεπιστήµια κλείνει µε µια αποτίµηση του πρόσφατου 

νόµου (του 2005) για την αξιολόγηση στα ελληνικά ΑΕΙ µε τίτλο «Ιεράρχηση και 

αξιολόγηση» (∆ηµήτρης Α. Σωτηρόπουλος).  

Το δεύτερο µέρος της έρευνας αφορά ειδικότερα επιστηµονικά πεδία και επίπεδα 

σπουδών (προπτυχιακό –µεταπτυχιακό επίπεδο), σε πανελλαδικό επίπεδο (ιστορικό του 
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επιστηµονικού πεδίου, στοιχεία για σχολές, τµήµατα, µέλη ∆ΕΠ, φοιτητικό πληθυσµό, 

προγράµµατα σπουδών, κλπ). Η έρευνα περιλαµβάνει ξεχωριστά κείµενα για τέσσερα 

επιστηµονικά πεδία, µε έµφαση στο προπτυχιακές σπουδές, τις εξής: «σπουδές 

επιστηµών υγείας» (Νίκος Σύψας), δηλαδή κυρίως σπουδές στις έξη ιατρικές σχολές (και 

µε µικρότερη έµφαση στις φαρµακευτικές και νοσηλευτικές σχολές), «σπουδές 

οικονοµίας και διοίκησης επιχειρήσεων» (Γιώργος Παγουλάτος – ∆ηµήτρης 

Μπουρίκος), δηλαδή σπουδές στις σχολές διοίκησης επιχειρήσεων και στα τµήµατα 

οικονοµικών σε όλα τα ελληνικά ΑΕΙ, «νοµικές και πολιτικές σπουδές (Αποστόλης 

∆ηµητρόπουλος), δηλαδή σπουδές στις τρεις νοµικές σχολές και στα τέσσερα τµήµατα 

πολιτικής επιστηµών της χώρας, καθώς και «πολυτεχνικές σπουδές» (οµάδα έρευνας του 

ΕΛΙΑΜΕΠ), δηλαδή σπουδές στα δύο πολυτεχνεία και στα τµήµατα µηχανικών όλων 

των πολυτεχνικών σχολών της χώρας. Για αντικειµενικούς λόγους, χρόνου και 

προσωπικών δυνάµεων, δεν ήταν µέσα στις δυνατότητες της οµάδας έρευνας να άλλα  

επιστηµονικά πεδία, όπως, π.χ., φυσική, µαθηµατικά, χηµεία, βιολογία, ιστορία-

φιλολογία, θεολογία, παιδαγωγικά, καλές τέχνες, γεωπονική). Αυτό δεν σηµαίνει ότι τα 

εν λόγω πεδία είναι άνευ σηµασίας και ότι δεν θα έπρεπε στο µέλλον να καλυφθούν και 

αυτά µε αντίστοιχες έρευνες. Τα κείµενα για τα τέσσερα επιστηµονικά πεδία που 

περιλαµβάνονται στο δεύτερο µέρος της έρευνας, καθώς και το ξεχωριστό κείµενο µε 

τίτλο «τα προγράµµατα µεταπτυχιακών σπουδών» (Σοφία Αποστόλη), που τονίζει τα 

προβλήµατα από την έκρηξη του ενδιαφέροντος για µεταπτυχιακές σπουδές, έχουν 

αρκετό εύρος και ποικιλία έτσι ώστε, παρά την απουσία ορισµένων επιστηµονικών 

κλάδων, η εικόνα που αποκτάµε για το ελληνικό πανεπιστήµιο να είναι πολύπλευρη και 

σύνθετη. 



 35

 Το τρίτο µέρος της έρευνας (που εκπονήθηκε από τη Χριστίνα Μπαντούνα).  

περιλαµβάνει ποσοτικές έρευνες και πλήθος στοιχείων που δεν έχουν παρουσιαστεί ξανά 

στο κοινό, καθώς και µικρότερες, πιλοτικές έρευνες. Τρεις από τις έρευνες αυτές είναι 

µεγάλες, δειγµατοληπτικές µετρήσεις των στάσεων και αντιλήψεων για τα ΑΕΙ, που 

προέρχονται  από ξεχωριστή διερεύνηση τριών δειγµάτων: τυχαίο πανελλαδικό δείγµα 

του γενικού πληθυσµού, απόφοιτοι ελληνικών ΑΕΙ, διευθυντές προσωπικού 

επιχειρήσεων. Η παρουσίαση των ερευνών γίνεται αναλυτικά για την καθεµία και 

συγκριτικά για όλες τις έρευνες µαζί σε ένα εκτενές, συγκριτικό κείµενο (Χριστίνα 

Μπαντούνα). Η σύγκριση γίνεται µεταξύ των στοιχείων των  τριών ερευνών και όπου 

είναι δυνατό και µε τα  στοιχεία από τις υπόλοιπες δύο, πιλοτικού χαρακτήρα, έρευνες µε 

συνεντεύξεις που πραγµατοποίησε η οµάδα έρευνας του ΕΛΙΑΜΕΠ. Οι δύο αυτές 

έρευνες, που δεν είναι δειγµατοληπτικές, στηρίχθηκαν σε προσωπικές συνεντεύξεις µε 

µέλη ∆ΕΠ από όλη την Ελλάδα και µε εκπροσώπους εργατοϋπαλληλικών σωµατείων (µε 

σκοπό να «ακουστεί» και η γνώµη των κοινωνικών εταίρων στην αγορά εργασίας).   

 Στο προτελευταίο, τέταρτο µέρος της έρευνας παρουσιάζονται συµπεράσµατα, 

διαπιστώσεις και προτάσεις πολιτικής. Στο κείµενο αυτό παρατίθενται και 

υποστηρίζονται ειδικότερα µέτρα πολιτικής που θα µπορούσαν να ληφθούν υπόψη σε 

µελλοντική απόπειρα µεταρρύθµισης, όχι τόσο του γενικότερου θεσµικού πλαισίου, όσο 

της οργάνωσης και λειτουργίας, της χρηµατοδότησης, των προγραµµάτων σπουδών και 

των διαύλων επικοινωνίας και διασύνδεσης µεταξύ πανεπιστηµίου, κοινωνίας και 

οικονοµίας. Το εν λόγω κείµενο θα ήταν χρήσιµο για µια συζήτηση µε γενικό ερώτηµα 

«τα επόµενα βήµατα µετά τον νόµο-πλαίσιο».  
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 Το τελευταίο, τέταρτο µέρος της έρευνας έχει τη µορφή παραρτήµατος και 

περιλαµβάνει κείµενα τεκµηρίωσης που είναι τα εξής: «Σύνοψη της έκθεσης της 

Φιλανδίας για το σύστηµα τριτοβάθµιας εκπαίδευσης» (∆ηµήτρης Μπουρίκος), «σύνοψη 

της µελέτης της ΙCAP για την ιδιωτική τριτοβάθµια εκπαίδευση στην Ελλάδα (∆ηµήτρης 

Μπουρίκος) και «σύνοψη του κειµένου του Luc Soete, συµβούλου της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής, για την πανεπιστηµιακή εκπαίδευση και έρευνα στην Ευρωπαϊκή Ενωση» 

(Αικατερίνη-Ευδοκία Πετρουνάκου). Το παράρτηµα κλείνει µε εκτενή βιβλιογραφία για 

τα πανεπιστήµια στην Ελλάδα και στην Ευρώπη (Ανδρονίκη Σωτηροπούλου µε τη 

βοήθεια των Σοφίας Αποστόλη και Αικατερίνης-Ευδοκίας Πετρουνάκου). Η 

βιβλιογραφία περιλαµβάνει επιστηµονικά άρθρα και βιβλία στα ελληνικά και στα 

αγγλικά, δηµοσιεύµατα του Τύπου και των ηλεκτρονικών ΜΜΕ, νόµους και εκθέσεις 

φορέων, υπουργείων και ελληνικών και ξένων οργανισµών, καθώς και µακροσκελή 

κατάλογο ηλεκτρονικών πηγών (ιστοσελίδων) φορέων, ερευνητικών κέντρων και 

πανεπιστηµίων. 

 

Επίλογος – Το πανεπιστήµιο ως σύστηµα και η µεταρρύθµισή του 

 

Πού καταλήγουν όλα αυτά και πώς συνδέονται µεταξύ τους τα νήµατα της έρευνας του 

ΕΛΙΑΜΕΠ; Η ανά χείρας έρευνα καλύπτει αρκετά και διαφορετικά µεταξύ τους 

επιστηµονικά πεδία ώστε να µπορεί κανείς να µιλήσει για ορισµένες γενικές τάσεις. Η 

πρώτη τάση που διαφαίνεται είναι η πολύ µεγάλη διαφοροποίηση του τρόπου 

διάρθρωσης των σπουδών και της οργάνωσης και λειτουργίας των ΑΕΙ που προσφέρουν 

αυτές τις σπουδές, διαφοροποίηση που προκύπτει όχι µόνο ανάµεσα στα διάφορα 
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επιστηµονικά πεδία, αλλά και µεταξύ των σχολών και τµηµάτων του ίδιου 

επιστηµονικού πεδίου.  

Η δεύτερη τάση είναι η συνύπαρξη πλήθους ειδικών - ανά επιστηµονικό κλάδο - 

προβληµάτων, αλλά και διακλαδικών προβληµάτων, µε νησίδες ποιότητας σε όλα τα 

επιστηµονικά πεδία, πράγµα που, σύµφωνα µε αυτήν εδώ την έρευνα, µας προσφέρει µια 

πιο ισορροπηµένη εικόνα για τα ελληνικά πανεπιστήµια. Η έρευνά µας προτείνει στον 

αναγνώστη να σκεφθεί τις καλές πρακτικές που ανακαλύψαµε σε πολλές περιπτώσεις 

στα ελληνικά πανεπιστήµια. Παρά τον σχετικό δυσφηµιστικό θόρυβο (δηµοσιεύµατα του 

Τύπου, διόγκωση µεµονωµένων περιστατικών διαφθοράς) που είναι συνολικά µειωτικό 

του έργου πανεπιστηµιακών δασκάλων και ερευνητών, συνεχίζεται να παράγεται έργο σε 

πολλά τµήµατα ή εργαστήρια των ελληνικών ΑΕΙ, των οποίων άλλωστε η µακροχρόνια 

συµβολή στην οικονοµική ανάπτυξη του τόπου δεν αµφισβητείται.  

Όλα τα µέρη της έρευνας προσφέρουν µια πιο ακριβή, εξισορροπηµένη και 

διαφοροποιηµένη – ανά πεδίο -  εικόνα της κατάστασης στα ελληνικά ΑΕΙ. Η εικόνα που 

αναδύεται έτσι είναι χρήσιµη ως διορθωτική-συµπληρωµατική συµβολή σε έναν διάλογο 

για τα πανεπιστήµια που έχει παραµείνει σε υπερβολικά γενικό και αφαιρετικό επίπεδο, 

χωρίς αποχρώσεις. Επίσης, όλα τα µέρη της έρευνας, τόσο εκείνα που στηρίζονται σε 

πρωτογενή στοιχεία (στάσεις και αντιλήψεις) όσο και εκείνα που στηρίζονται σε 

δευτερογενή στοιχεία (από το Υπουργείο Παιδείας, την ΕΣΥΕ, τον ΟΟΣΑ, κλπ) 

αναδεικνύουν οφθαλµοφανή προβλήµατα όπως την κακή υλικοτεχνική υποδοµή και την 

έλλειψη χρηµατοδότησης των ελληνικών ΑΕΙ.  

 Αναδεικνύουν, επιπλέον, και µια ακόµα, λιγότερο προφανή, τάση, δηλαδή το 

πρόβληµα επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης ανάµεσα στο πανεπιστήµιο και την 
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κοινωνία. Το ελληνικό πανεπιστήµιο, παρά τις νησίδες ποιότητας για τις οποίες 

µιλήσαµε, είναι αρκετά εσωστρεφές. Αυτό σηµαίνει ότι δεν αλληλοτροφοδοτείται µε το 

ευρύτερο περιβάλλον του. Υπάρχουν βέβαια λαµπρές εξαιρέσεις (τα Πανεπιστήµια 

Αθηνών και Κρήτης συγκαταλέγονται στα 500 καλύτερα του κόσµου, το Οικονοµικό 

Πανεπιστήµιο Αθηνών ανήκει στις καλύτερες οικονοµικές σχολές της Ευρώπης, έλληνες 

πανεπιστηµιακοί κατέχουν υψηλότατες θέσεις σε ερευνητικά κέντρα και σε διοικητικούς 

και πολιτικούς θεσµούς της Ευρωπαϊκής Ενωσης). Παρά ταύτα, το ελληνικό 

πανεπιστήµιο σήµερα δεν επικοινωνεί ικανοποιητικά ούτε διαρκώς µε την αγορά 

εργασίας, µε την ελληνική κοινωνία και µε το διεθνές πανεπιστηµιακό και ερευνητικό 

περιβάλλον.   

 Oι σκέψεις αυτές µάς οδηγούν στη αναλυτική παραδοχή, η οποία διατρέχει την 

παρούσα έρευνα, ότι η πανεπιστηµιακή εκπαίδευση στις σύγχρονες κοινωνίες είναι ένα 

σύστηµα. Στο εσωτερικό του συστήµατος υπάρχουν πολλά υποσυστήµατα, τα οποία 

αλληλεπιδρούν το ένα µε το άλλο: επί µέρους πανεπιστηµιακές σχολές και τµήµατα µε 

τα ξεχωριστά προπτυχιακά και µεταπτυχιακά προγράµµατά τους, διοικητικές, 

οικονοµικές και τεχνικές υπηρεσίες, βιβλιοθήκες, εργαστήρια.  Σε αυτά αντιστοιχούν 

συλλογικοί φορείς, όπως π.χ., καθηγητές, φοιτητές, διοικητικοί υπάλληλοι, βοηθητικό 

και τεχνικό προσωπικό.  

 Στο εξωτερικό περιβάλλον του συστήµατος του πανεπιστηµίου δρουν άλλα 

συστήµατα τα οποία το επηρεάζουν τροφοδοτώντας το µε εισροές πόρων καθώς και 

απαιτήσεων. Μέρη του εξωτερικού περιβάλλοντος είναι, για παράδειγµα, τα Υπουργεία 

Παιδείας & Οικονοµικών, η κυβέρνηση (µε εξουσία κατανοµής δαπανών, θέσεων 

προσωπικού, αριθµών των εισακτέων φοιτητών, αλλά και µε την πολιτική βούληση για 
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την κατά τόπους δηµιουργία νέων τµηµάτων και σχολών), τα πολιτικά κόµµατα µέσω 

των φοιτητικών παρατάξεων, οι τοπικές κοινωνίες µε τις προσδοκίες τους και η αγορά 

εργασίας µε τη ζήτηση εργατικού δυναµικού µε πανεπιστηµιακή µόρφωση.  

Το ελληνικό πανεπιστηµιακό σύστηµα δεν είναι αδρανές, καθώς προσαρµόζεται 

µακροχρόνια, αν και πιο αργά από ό,τι θα έπρεπε, στις πιέσεις του εξωτερικού 

περιβάλλοντος. ∆εν θα ήταν ακριβές αν περιέγραφε κάποιος το σύνολο των ελληνικών 

ΑΕΙ ως µια «µαύρη τρύπα». Πρώτα από όλα, η µεταπολεµική ανάπτυξη της χώρας, αλλά 

και οι πρόσφατες επιτυχίες της (ένταξη στην ΟΝΕ, µεγάλα έργα, διοργάνωση 

Ολυµπιακών Αγώνων) δεν θα ήσαν δυνατές χωρίς ένα  ευρύ δυναµικό επιστηµόνων οι 

περισσότεροι από τους οποίους έχουν πτυχίο ελληνικού πανεπιστηµίου. Ετσι, για 

παράδειγµα, παρά το ψηφιακό χάσµα που χωρίζει ορισµένες, σύγχρονες, τεχνολογικές 

και οικονοµικές σχολές από άλλες, πιο παραδοσιακές σχολές, όλες οι ακαδηµαϊκές 

βιβλιοθήκες της χώρες έχουν ηλεκτρονικά συστήµατα συνδεδεµένα µεταξύ τους και 

είναι δυνατή η αναζήτηση βιβλίων από βιβλιοθήκες διαφορετικών ιδρυµάτων. Άλλο 

παράδειγµα είναι η καθιέρωση «Ειδικών Λογαριασµών Κονδυλίων Ερευνας» σε όλα τα 

ελληνικά πανεπιστήµια, χάρη στους οποίους είναι δυνατή η διασύνδεση µε ιδρύµατα και 

φορείς του εξωτερικού, ιδίως στην Ε.Ε. Μέσω αυτών των σχετικά νέων θεσµών, που 

διαχειρίζονται τα σχετικά προγράµµατα, τεχνογνωσία και οικονοµικοί πόροι έχουν 

εισρεύσει στη χώρα µας. Μια άλλη θετική εξέλιξη για την κοινωνία, που δεν τονίζεται 

συχνά, είναι ότι η συντριπτική πλειονότητα των ατόµων της ηλικιακής κατηγορίας 18-24 

ετών σπουδάζουν σε ΑΕΙ, σε ΤΕΙ, σε ιδιωτικά µεταλυκειακά ιδρύµατα και σε 

πανεπιστήµια του εξωτερικού. 
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Πάντως, από τα παραπάνω καθίσταται φανερό ότι το σύστηµα της 

πανεπιστηµιακής εκπαίδευσης, όπως έχει διαµορφωθεί στη χώρα µας, είναι πολύπλοκο 

και ότι οποιαδήποτε απόπειρα µεταρρύθµισής του είναι σύνθετο εγχείρηµα. Είναι πιθανό 

ότι οποιαδήποτε σφαιρική και ταυτόχρονη µεταρρύθµισή του, τόσο σε γενικό θεσµικό 

όσο και σε διαχειριστικό επίπεδο, θα αποτύγχανε, καθώς θα άγγιζε ταυτόχρονα πολλά 

από τα υποσυστήµατα της πανεπιστηµιακής εκπαίδευσης. Θα δηµιουργούσε σωρευτικές 

αντιδράσεις και επίσης θα προσέκρουε σε χρόνιες και δύσκαµπτες αδράνειες του 

συστήµατος. Οι τελευταίες έχουν δηµιουργηθεί από διαδοχικές, παρόµοιες αποφάσεις 

για τις βασικές παραµέτρους του συστήµατος πανεπιστηµιακής εκπαίδευσης (κονδύλια 

προσωπικό, θεσµικό πλαίσιο, κλπ.), επισωρεύοντας, εδώ και χρόνια, οργανωσιακές 

συνέχειες και νοοτροπίες ρουτίνας, οι οποίες είναι δύσκολο να καµφθούν µονοµιάς και 

όλες µαζί. Άλλωστε, τα κείµενα για τα επιµέρους επιστηµονικά πεδία, που 

περιλαµβάνονται σε αυτήν εδώ την έρευνα (π.χ. τα κείµενα για τις οικονοµικές σπουδές 

και τις σπουδές επιστηµών υγείας), µάς αποκαλύπτουν µια µεγάλη ανοµοιογένεια µεταξύ 

σχολών και τµηµάτων ακόµα και του ίδιου κλάδου, πράγµα που θα έπρεπε να 

αποθαρρύνει τη συνολική και οµοιόµορφη µεταρρύθµιση της πανεπιστηµιακής 

εκπαίδευσης, στην Ελλάδα σήµερα. 

Αυτά δεν σηµαίνουν ότι η µεταρρύθµιση είναι αδύνατη, αλλά ότι µεγαλύτερες 

πιθανότητες επιτυχίας θα είχε µία µεταρρύθµιση στοχευµένη και συνεχής, η οποία θα 

εκτυλίσσεται σε µήκος χρόνου, ξεκινώντας από προτεραιότητες γύρω από τις οποίες 

υπάρχει συναίνεση και εστιάζοντας σε οφθαλµοφανή προβλήµατα. Κλειδί για τις 

προτεραιότητες και τα προβλήµατα προς επίλυση είναι προφανώς η απόστασή µας από 
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τον ευρωπαϊκό µέσο όρο, η οποία στοιχειοθετείται από τα κείµενα συγκριτικού 

χαρακτήρα που περιλαµβάνονται στην παρούσα έρευνα. 

Με βάση τα παραπάνω, οι επί µέρους στοχεύσεις της µεταρρύθµισης των 

πανεπιστηµίων θα µπορούσαν να είναι κατά σειρά προτεραιότητας οι εξής:: 

 

• Η υποχρηµατοδότηση των πανεπιστηµίων από το κράτος, αλλά και η 

εσωστρέφεια των πανεπιστηµίων που δεν αναζητούν εντατικά άλλες πηγές 

χρηµατοδότησης  (π.χ., κοινωφελή ιδρύµατα ή Έλληνες του εξωτερικού). Η 

συζήτηση για την χρηµατοδότηση των πανεπιστηµίων από κρατικές ή µη 

κρατικές πηγές δεν µπορεί να µένει στο επίπεδο της συνταγµατικής 

περιχαράκωσης της δηµόσιας χρηµατοδότησης και εν τέλει της κρατικής 

αφυδάτωσης των ΑΕΙ. Ένα µείγµα δηµόσιων και ιδιωτικών χορηγών, η σύνθεση 

του οποίου θα καθοριζόταν από τα ίδια τα ΑΕΙ θα ήταν µια λύση. Η ρύθµιση του 

πρόσφατου προσχέδιου νόµου για τα ΑΕΙ για φορολογικές απαλλαγές σε 

περιπτώσεις χορηγιών προς τα ΑΕΙ είναι θετικό βήµα. 

 

• Η διοικητική εξάρτηση των ελληνικών πανεπιστηµίων από το Υπουργείο 

Παιδείας όσον αφορά τον αριθµό των εισακτέων φοιτητών και τις προσλήψεις 

τόσο διδακτικού όσο και διοικητικού προσωπικού. Η πολιτική εξάρτηση των 

πανεπιστηµίων από τις κοµµατικά ελεγχόµενες φοιτητικές παρατάξεις επίσης 

περιστέλλει την αυτοτέλεια της πανεπιστηµιακής ζωής. Είναι ενθαρρυντικό ότι 

έχει αρχίσει η συζήτηση για την αναδιάρθρωση των ειδικού βάρους (των 
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ποσοστών) των διαφόρων κατηγοριών οι οποίες εκπροσωπούνται ή συµµετέχουν 

στη διοίκηση του πανεπιστηµίου. 

 

• Η έλλειψη µηχανισµών ελέγχου και διαφάνειας, πέραν εκείνων του δηµόσιου 

λογιστικού, σε ότι αφορά την οργάνωση, τη λειτουργία  και η διαχείριση των 

πανεπιστηµίων. Η ρύθµιση του πρόσφατου προσχεδίου για τους οικονοµικούς 

διευθυντές των ΑΕΙ είναι βήµα προς τη σωστή κατεύθυνση Η αυτοτέλεια των 

πανεπιστηµίων έχει θεσπιστεί για να τα προστατεύει από το κράτος, όχι για να τα 

περιχαρακώνει από την κοινωνία. 

 

• Η ανυπαρξία µέσα σε κάθε πανεπιστήµιο επιτελικών µονάδων που να σχεδιάζουν 

σε βάθος χρόνου την ανάπτυξη του πανεπιστηµίου σε συνάρτηση µε την 

κοινωνία, την αγορά αλλά και τις εξελίξεις στο ευρωπαϊκό περιβάλλον (τάσεις 

του ευρωπαϊκού κοινού χώρου έρευνας, καινοτοµίες συναφών  ιδρυµάτων του 

εξωτερικού κλπ.). Παρόλα αυτά, υπάρχουν νησίδες ποιότητας στα ελληνικά ΑΕΙ 

και έχουν γίνει βήµατα προόδου και σε διαχειριστικό επίπεδο (π.χ. βλ. Γραφεία 

∆ιασύνδεσης). Βέλτιστες πρακτικές ορισµένων πανεπιστηµιακών τµηµάτων ή 

σχολών µπορούν να αποτελέσουν πρότυπα για τα υπόλοιπα µέρη του 

συστήµατος. 

 

• Η έλλειψη προσαρµογής των προπτυχιακών προγραµµάτων σπουδών των 

ελληνικών πανεπιστηµίων σε πέντε, τουλάχιστον, δραµατικές µεταβολές, οι 
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οποίες έχουν λάβει χώρα την τελευταία δεκαετία, αν όχι εικοσαετία, κυρίως στην 

Ελλάδα, αλλά και αλλού. Οι έξι αυτές αλλαγές είναι οι εξής:  

 

 

Α) Η διόγκωση του αριθµού των εισακτέων και την µετεγγραφόµενων 

φοιτητών. Αυτό αποτελεί βαρύ πρόβληµα για τα ελληνικά  πανεπιστήµια.   

 

Β) Η ανανέωση διεθνώς πολλών γνωστικών αντικειµένων είτε ως 

αποτέλεσµα της διαµόρφωσης καινούργιων επιστηµονικών ειδικοτήτων 

µε διεπιστηµονικό χαρακτήρα είτε ως αποτέλεσµα της επιστηµονικής 

έρευνας. 

 

Γ) Η ζήτηση από την κοινωνία και την αγορά, όχι τόσο εξειδικευµένου 

προσωπικού, όσο προσωπικού που να διαθέτει πολυδύναµες γνωστές και 

δεξιότητες, δηλαδή προσωπικού που «έχει µάθει πώς να µαθαίνει». Το 

κράτος και τα ΑΕΙ ξεχωριστά δεν έχουν αφουγκραστεί όσο θα έπρεπε την 

κοινωνία. Οι επί µέρους δειγµατοληπτικές έρευνες που περιλαµβάνονται 

σε αυτήν εδώ την έρευνα έχουν ένα πιλοτικό χαρακτήρα προς αυτήν την 

κατεύθυνση. 

 

∆) Το διευρυνόµενο χάσµα ανάµεσα στις γνώσεις και τον τρόπο µελέτης 

των αποφοίτων λυκείου, από τη µια µεριά, και τις απαιτήσεις του πρώτου 

έτους σπουδών στο πανεπιστήµιο από την άλλη. 
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Ε) Οι ταυτόχρονες και αντιφατικές τάσεις της γραφειοκρατικής 

υποβάθµισης και ιδίως του υπερβολικού συγκεντρωτισµού που, αν κρίνει 

κανείς από το προσχέδιο νόµου του Ιουνίου 2006, φαίνεται ότι  

επιδεινώνεται στον ίδιο τον κεντρικό κρατικό φορέα που ελέγχει εκ των 

άνω το πανεπιστηµιακό σύστηµα, δηλαδή στο Υπουργείο Παιδείας. 

 

ΣΤ) Τέλος, η µείωση των κινήτρων για πανεπιστηµιακή καριέρα, δηλ. της 

εισοδηµατικής κατάστασης και του κοινωνικού κύρους του 

πανεπιστηµιακού, πράγµα που στρέφει τα καλύτερα «µυαλά» της χώρας  

ή προς άλλα επαγγέλµατα ή προς το εξωτερικό. 

 

Αν τα ΑΕΙ ήσαν πιο εξωστρεφή, αν δηλαδή είχαν τρόπους να ανιχνεύσουν τη 

δυναµική της κοινωνίας, της αγοράς, του ευρωπαϊκού και διεθνούς οικονοµικού, 

τεχνολογικού και πολιτισµικού περιβάλλοντος και τις κατευθύνσεις που έχει 

πάρει η διεθνής επιστηµονική έρευνα, τότε ίσως να είχαν διαγνώσει αυτές τις 

αλλαγές. 

Είναι προφανές ότι υπάρχουν και άλλες επείγουσες προτεραιότητες και 

οφθαλµοφανή προβλήµατα, όπως, για παράδειγµα, η έλλειψη βιβλιοθηκών, η 

ανυπαρξία οποιασδήποτε µέριµνας για συνεχιζόµενη επαγγελµατική κατάρτιση 

του διοικητικού προσωπικού των πανεπιστηµίων και η απουσία µιας ενδιάµεσης, 

ανεξάρτητης αρχής, που θα δρούσε προστατευτικά για τα ΑΕΙ, καλύπτοντάς τα 

από τις παρεµβατικές τάσεις του κεντρικού κράτους σε όλο το φάσµα των 

σχέσεων ΑΕΙ και πολιτείας.  
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Συνοπτικά, οι µεταρρυθµίσεις των πανεπιστηµίων θα πρέπει να είναι 

περισσότερες από µία. Το να αλλάξει ο νόµος-πλαίσιο θα ήταν το πρώτο, 

ανεπαρκές βήµα. Από εκεί και πέρα, οι µεταρρυθµιστικές παρεµβάσεις δεν 

µπορούν να έχουν ενιαίο χαρακτήρα για όλα τα επιστηµονικά πεδία, για όλα τα 

επίπεδα σπουδών (προπτυχιακές, µεταπτυχιακές, διδακτορικές σπουδές) και 

συνολικά για τα 22 ΑΕΙ της χώρας. Οι στόχοι πρέπει να διαφοροποιηθούν, 

ακριβώς επειδή η πανεπιστηµιακή πραγµατικότητα είναι εσωτερικά πολύ 

ανοµοιογενής. Σε αυτήν την κατεύθυνση είναι γραµµένες και οι διαπιστώσεις και 

προτάσεις πολιτικής που περιλαµβάνονται στο τέταρτο µέρος της έρευνας. 

Ωστόσο, η ακριβής ιεράρχηση των στόχων και το µείγµα των µεταρρυθµιστικών 

παρεµβάσεων στα πανεπιστήµια είναι θέµα κοινωνικού διαλόγου και πρωτίστως 

πολιτικής βούλησης, η οποία δεν θα αιφνιδιάζει µε σφαιρικές και απρόβλεπτες 

κινήσεις όλο το σύστηµα της πανεπιστηµιακής εκπαίδευσης, αλλά θα αναδεικνύει 

τις καλές πρακτικές και τις νησίδες ποιότητας, που ήδη υπάρχουν στα ελληνικά 

πανεπιστήµια, και θα προχωρά σε εκείνες τις τοµές που είναι ήδη ώριµες. 


