
ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΠΑΙ∆ΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α 
 

(ΕΛΙΑΜΕΠ 2005) 
 
  
 

12. 
ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΧΟΛΕΣ  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ 
 
 

Γιώργος Παγουλάτος 
Επίκουρος Καθηγητής, Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών 

 
∆ηµήτρης Μπουρίκος 

Υπ. ∆ιδάκτορας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Αθήνα 

Ιούνιος 2006 



 2

 

Περίληψη  

Η αλµατώδης ανάπτυξη των οικονοµικών επιστηµών και επιστηµών διοίκησης 

επιχειρήσεων (στο εξής: οικονοµικών και διοικητικών επιστηµών) στην Ελλάδα τα 

τελευταία δεκαπέντε κυρίως χρόνια αντανακλάται στην αύξηση των σχετικών 

πανεπιστηµιακών τµηµάτων και φαίνεται να συµβαδίζει µε τις διεθνείς εξελίξεις στο 

επιστηµονικό αυτό πεδίο (λειτουργική εξειδίκευση, διεπιστηµονικός προσανατολισµός). 

Η δηµιουργία των νέων τµηµάτων ευνοείται από τις εξελίξεις σε επιµέρους 

κλάδους της ελληνικής οικονοµίας (π.χ. ραγδαία ανάπτυξη του χρηµατοπιστωτικού 

συστήµατος µετά το 1990) και (όπως και σε άλλα γνωστικά αντικείµενα) από την 

πολιτική χρήση της δηµιουργίας πανεπιστηµιακών σχολών ως εργαλείο περιφερειακής 

πολιτικής. ∆ιαπιστώνεται σηµαντικός δυναµισµός και διάθεση προσαρµογής των 

σπουδών διοίκησης επιχειρήσεων (και κατά δεύτερο λόγο των οικονοµικών) προς τις 

ταχέως µεταβαλλόµενες συνθήκες και ανάγκες της αγοράς, µε την τελευταία να συντελεί 

καθοριστικά στην ανάδειξη νέων επιστηµονικών ειδικοτήτων και ίδρυση αντίστοιχων 

πανεπιστηµιακών τµηµάτων.  

Επιµέρους στοιχεία για βασικά χαρακτηριστικά των σχολών οικονοµίας και 

διοίκησης δύνανται να καταδείξουν ορισµένα προβλήµατα στην ποιότητα και την 

αποτελεσµατικότητα των παρεχοµένων σπουδών. Καταγράφονται σηµαντικές ελλείψεις 

διδακτικού και διοικητικού προσωπικού, δυσµενής αναλογία µελών ∆ιδακτικού 

Ερευνητικού Προσωπικού (∆ΕΠ) / φοιτητών και υψηλά ποσοστά ανενεργών φοιτητών. 

Ωστόσο, η σύγκριση των οικονοµικών σχολών µε τα υπόλοιπα πανεπιστήµια τις ευνοεί, 

ενώ η συµπερίληψη παραγόντων όπως η γεωγραφική συγκέντρωση και το µικρό 

µέγεθος των οικονοµικών πανεπιστηµίων (Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών, 

Πανεπιστήµιο Πειραιώς) σε συνδυασµό µε την ευχέρεια χρήσης βοηθητικού 
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προσωπικού αµειβόµενου από ερευνητικά προγράµµατα αντισταθµίζουν τις αρχικά 

καταγραφόµενες αρνητικές οικονοµίες.  

Η ανάλυση των υπαρχόντων στοιχείων για το επαγγελµατικό και εκπαιδευτικό 

προφίλ των οικογενειών των φοιτητών οικονοµικών και διοικητικών επιστηµών 

µάλλον δείχνει την κυριαρχία µεσαίων κοινωνικοοικονοµικών στρωµάτων στις 

οικονοµικές σπουδές ως διέξοδο επαγγελµατικής αποκατάστασης και κοινωνικής 

κινητικότητας).  

Τα προγράµµατα σπουδών σε γενικές γραµµές χαρακτηρίζονται από ισορροπία 

µεταξύ στέρεων επιστηµονικών βάσεων (κορµού) και δυνατότητας επιλογών και 

κατευθύνσεων, ακολουθούν δε έναν µάλλον βραδύ ρυθµό εµπλουτισµού τους µε νέα 

αντικείµενα. Ορισµένα τµήµατα (όπως στο Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών) 

συνιστούν νησίδες ποιότητας λειτουργώντας µε διεθνώς ανταγωνιστικά δεδοµένα τόσο 

στον τοµέα της οργάνωσης των σπουδών όσο κυρίως στις διεθνείς ερευνητικές 

επιδόσεις και δηµοσιεύσεις των µελών ∆ΕΠ.  
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1.Εισαγωγή 
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Η παρούσα εργασία για τις πανεπιστηµιακές σχολές οικονοµίας και διοίκησης 

στην Ελλάδα αποσκοπεί στην παρουσίαση της σηµερινής κατάστασης των 

εξεταζόµενων τµηµάτων στη βάση συγκεκριµένων κριτηρίων και µεταβλητών. Τα 

παρουσιαζόµενα στοιχεία αντλήθηκαν στη βάση ποικίλων µεθοδολογιών και 

δραστηριοτήτων: βιβλιογραφική έρευνα, επιτόπια έρευνα σε τµήµατα, γραµµατείες, 

βιβλιοθήκες και εργαστήρια τµηµάτων, επιτόπιες επισκέψεις σε ερευνητικούς φορείς, 

συνεντεύξεις µε µέλη ∆ΕΠ και συγκέντρωση αρκετών πορισµάτων αξιολογήσεων και 

αποτιµήσεων εκπαιδευτικού έργου των εν λόγω τµηµάτων. Συγκεκριµένα, 

παρουσιάζονται στοιχεία και δεδοµένα (βλ. επιµέρους οµότιτλα κεφάλαια) για την 

ιστορική εξέλιξη και ανάπτυξη των σχολών οικονοµίας και διοίκησης (κεφάλαιο 2), 

την εξέλιξη και κατανοµή των εισαγόµενων φοιτητών και τις προτιµήσεις τους για 

συγκεκριµένα τµήµατα (κεφάλαιο 3), τις οργανικές θέσεις και τα κενά κάλυψης 

αυτών για το διδακτικό και διοικητικό προσωπικό (κεφάλαιο 4), την κατανοµή των 

µελών ∆ΕΠ ανά φύλο (κεφάλαιο 5) και ανά βαθµίδα και χώρα απόκτησης 

διδακτορικού (κεφάλαιο 6), την κατανοµή των φοιτητών σε ενεργούς και µη ενεργούς 

(κεφάλαιο 7), την αναλογία φοιτητών και φοιτητών (κεφάλαιο 8), την κοινωνική 

προέλευση των φοιτητών οικονοµίας και διοίκησης (κεφάλαιο 9), το περιεχόµενο 

σπουδών και τις εκπαιδευτικές µεθόδους (κεφάλαιο 10), την ερευνητική 

δραστηριότητα (κεφάλαιο 11). Τέλος, παρατίθενται τα βασικά συµπεράσµατα 

(κεφάλαιο 12) και κάποιες βασικές προτάσεις πολιτικής (κεφάλαιο 13). 
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2. Ίδρυση και ανάπτυξη των οικονοµικών σχολών 
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Τα τµήµατα οικονοµικών σπουδών και σπουδών διοίκησης επιχειρήσεων 

(economics and business schools) [στο εξής για συντοµία: σχολές /τµήµατα 

οικονοµίας και διοίκησης] στην Ελλάδα προέκυψαν µέσα από διαδοχικά εξελικτικά 

στάδια (βλ. Πίνακα 2.1 και διάγραµµα 2.1 στις επόµενες σελίδες). Σήµερα, 

καταγράφονται 34 τµήµατα οικονοµίας και διοίκησης1. Τα 34 αυτά τµήµατα δύνανται 

να διακριθούν σε δύο µεγάλες οµάδες: Η πρώτη οµάδα περιλαµβάνει 19 τµήµατα 

οικονοµικών επιστηµών και συναφών αντικειµένων (λογιστικής, στατιστικής, 

χρηµατοοικονοµικής), ενώ η δεύτερη οµάδα αποτελείται από 15 τµήµατα διοίκησης 

επιχειρήσεων και συναφών αντικειµένων (λογιστικής, ναυτιλιακές σπουδές, διοίκηση 

αγροτικών εκµεταλλεύσεων, διοίκηση λειτουργιών και τεχνολογίας). 

 Στο πρώτο στάδιο εξέλιξης συναντούµε µόνο «κλασικά» τµήµατα οικονοµικών 

επιστηµών και διοίκησης επιχειρήσεων, τα παλαιότερα των οποίων ιδρύθηκαν (ενίοτε 

όχι ως αυτοτελή τµήµατα αλλά ως επιµέρους κατευθύνσεις) στις δεκαετίες του 1920 

(Νοµική Σχολή Πανεπιστηµίου Αθηνών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, 

ΑΣΟΕΕ2/ΟΠΑ) και του 1930 (ΑΒΣΠ3/ Πανεπιστήµιο Πειραιά). Στα µεν 

πανεπιστήµια Αθηνών και Θεσσαλονίκης (ΕΚΠΑ και ΑΠΘ αντίστοιχα), οι 

οικονοµικές σπουδές θεραπεύονται αρχικά στο γενικότερο πλαίσιο των νοµικών και 

πολιτικών επιστηµών, ενώ στις ΑΣΟΕΕ και ΑΒΣΠ παρέχονται ως διακριτή επιλογή 

αντικειµένου σπουδών προκειµένου να εκπαιδευτούν µελλοντικά στελέχη του 

εµπορίου και της βιοµηχανίας. Οι δύο τελευταίες σχολές είναι και οι πρώτες που 

                                                 
1 Το τµήµα ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης του Παντείου Πανεπιστηµίου περιλαµβάνεται στον κατάλογο τον 
τµηµάτων οικονοµίας και διοίκησης λόγω του γεγονότος ότι οι απόφοιτοί του δύνανται να γίνουν µέλη 
του Οικονοµικού Επιµελητηρίου Ελλάδας, και ως εκ τούτου να ασκήσουν το οικονοµολογικό 
επάγγελµα. Ωστόσο, τµήµατα µε πρόδηλο σχετικό τίτλο όπως το τµήµα αγροτικής οικονοµίας και 
ανάπτυξης δεν περιλαµβάνονται στην παρούσα καταγραφή και ανάλυση δεδοµένου ότι δεν 
«παράγουν» οικονοµολόγους αλλά ειδικότητες όπως γεωπόνους µε οικονοµική παιδεία και κατάρτιση. 
2 Ανωτάτη Σχολή Οικονοµικών και Εµπορικών Επιστηµών. 
3 Ανωτάτη Βιοµηχανική Σχολή Πειραιώς. 
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παρέχουν ως αντικείµενο σπουδών τη διοίκηση επιχειρήσεων. Μέχρι και τη δεκαετία 

του 1970, µε σποραδικές εξαιρέσεις, η κατάσταση παραµένει περίπου αµετάβλητη. 

Σηµειώνεται µόνο η προσθήκη (στο πλευρό της Οικονοµικής Επιστήµης και 

∆ιοίκησης Επιχειρήσεων) των Τµηµάτων Στατιστικής & Ασφαλιστικής και 

Στατιστικής & Πληροφορικής (το 1977 στην ΑΒΣΠ και το 1984 στην ΑΣΟΕΕ 

αντιστοίχως). 

 

Πίνακας 2.1. Τµήµατα Οικονοµίας & ∆ιοίκησης 
ΑΕΙ4 Τµήµατα Έδρα Έτος 

ίδρυσης 

Προπτυχιακοί 

φοιτητές 

(2004-2005) 

Μεταπτυχιακοί 

φοιτητές 

(2004-2005) 

Οικονοµικών 

Επιστηµών 

Αθήνα 1984 

(1920) 

2942 142 

Οργάνωσης & 

∆ιοίκησης 

Επιχειρήσεων 

Αθήνα 1984 

(1920) 

6064 132/283* 

Στατιστικής Αθήνα 1984 603 184 

∆ιεθνών & 

Ευρωπαϊκών 

Οικονοµικών 

Σπουδών 

Αθήνα 1989 1010 60 

Λογιστικής & 

Χρηµατοοικονοµικής 

Αθήνα 1989 1250 106 

∆ιοικητικής 

Επιστήµης & 

Τεχνολογίας 

Αθήνα 1989 792 192/272* 

ΟΠΑ5 

Μάρκετινγκ & 

Επικοινωνίας 

Αθήνα 1992 883 138/369* 

ΕΚΠΑ6 Οικονοµικών 

Επιστηµών 

Αθήνα 1972 

(1926) 

11772 86 

ΑΠΘ7 Οικονοµικών 

Επιστηµών 

Θεσσαλονίκη 1928 7397 15 

                                                 
4 Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα (Πανεπιστήµια). 
5 Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών (πρώην ΑΣΟΕΕ). 
6 Εθνικό  Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών. 
7 Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης. 
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Οικονοµικών 

Επιστηµών 

Πειραιάς 1938 4214 36 

∆ιοίκησης 

Επιχειρήσεων 

Πειραιάς 1938 6573 545 

Στατιστικής & 

Ασφαλιστικής 

Πειραιάς 1977 2219 101 

Ναυτιλιακών 

Σπουδών 

Πειραιάς 1989 1563 181 

Βιοµηχανικής 

∆ιοίκησης & 

Τεχνολογίας 

Πειραιάς 1989 767 468 

Πειραιά8 

Χρηµατοοικονοµικής 

& Τραπεζικής 

∆ιοικητικής 

Πειραιάς 1990 1138 214 

Οικονοµικών 

Επιστηµών 

Θεσσαλονίκη 1957 4837 71 

Οργάνωσης & 

∆ιοίκησης 

Επιχειρήσεων 

Θεσσαλονίκη 1957 4474 394 

∆ιεθνών & 

Ευρωπαϊκών 

Οικονοµικών και 

Πολιτικών Σπουδών 

Θεσσαλονίκη 1990 853 35 

Λογιστικής & 

Χρηµατοοικονοµικής 

Θεσσαλονίκη 1990 1018 35 

Μάρκετινγκ & 

∆ιοίκησης 

Λειτουργιών 

Θεσσαλονίκη 2004 63 0 

Μακεδονίας9 

∆ιοίκησης 

Τεχνολογιών 

Νάουσα 2004 65 0 

∆ηµόσιας ∆ιοίκησης Αθήνα 1984 3090 191 Πάντειο 

Οικονοµικής 

Περιφερειακής 

Ανάπτυξης 

Αθήνα 1989 2414 229 

Πατρών Οικονοµικών 

Επιστηµών 

Πάτρα 1985 1176 57 

                                                 
8 Πρώην Ανωτάτη Βιοµηχανική Σχολή Πειραιώς (ΑΒΣΠ). 
9 Πρώην Ανωτάτη Βιοµηχανική Σχολή Θεσσαλονίκης (ΑΒΣΘ). 
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∆ιοίκησης 

Επιχειρήσεων 

Πάτρα 1999 717 101 

∆ιοίκησης 

Επιχειρήσεων 

Χίος 1985 844 199 Αιγαίου 

Ναυτιλίας & 

Επιχειρηµατικών 

Υπηρεσιών 

Χίος 1998 242 47 

Κρήτης Οικονοµικών 

Επιστηµών 

Ηράκλειο 1987 840 19 

Οικονοµικών 

Επιστηµών 

Ιωάννινα 1998 574 15 Ιωαννίνων 

∆ιοίκησης 

επιχειρήσεων 

αγροτικών 

προϊόντων και 

τροφίµων 

Αγρίνιο 1998 375 48 

∆ΠΘ10 ∆ιεθνών 

Οικονοµικών 

Σχέσεων & 

Ανάπτυξης 

Κοµοτηνή 1999 734 22 

Θεσσαλίας Οικονοµικών 

Επιστηµών 

Βόλος 1999 417 25 

Πελοποννήσου Οικονοµικών 

Επιστηµών 

Τρίπολη 2003 93 0 

Στερεάς 

Ελλάδας 

Οικονοµικής 

Περιφερειακής 

Ανάπτυξης 

Λιβαδειά 2003 60 0 

*Συµπεριλαµβανοµένων των δια-τµηµατικών µεταπτυχιακών προγραµµάτων σπουδών στα 
οποία συµµετέχει το Τµήµα 
Σηµείωση: Οι χρονολογίες εντός παρενθέσεως αφορούν την αρχική ίδρυση και λειτουργία 
των τµηµάτων ως απλών κατευθύνσεων σε µία ενιαία σχολή (πριν ακόµα µετατραπούν σε 
πανεπιστήµια) 
Πηγή: ΥΠΕΠΘ,  Ιστοσελίδες Τµηµάτων ΑΕΙ και Επιτόπια έρευνα οµάδας ΕΛΙΑΜΕΠ στο 
Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθήνας  (Νοέµβριος 2005) 

 

 

 

 

                                                 
10 ∆ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης. 
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∆ιάγραµµα 2.1. Ιστορική εξέλιξη των τµηµάτων οικονοµίας και διοίκησης (1928-
2004) 
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Πηγή: Ιστοσελίδες τµηµάτων, οδηγοί σπουδών και ΥΠΕΠΘ

 

 

Η µεγάλη «έκρηξη» των οικονοµικών σπουδών και σπουδών διοίκησης 

επιχειρήσεων συντελείται κατά τις δεκαετίες του 1980 και του 1990. Το κυριότερο 

χαρακτηριστικό αυτού του πρόσφατου σταδίου ανάπτυξης είναι πια η λειτουργική 

εξειδίκευση και διαφοροποίηση των αντικειµένων σπουδών, που παρακολουθεί (µε 

µια υστέρηση) τις επιστηµονικές εξελίξεις διεθνώς. Και βέβαια, σε γενικότερο 

επίπεδο, ο πολλαπλασιασµός των συναφών τµηµάτων λόγω και της ίδρυσης νέων 

περιφερειακών πανεπιστηµίων.  

Κατά την τελευταία δεκαπενταετία (1990-2005) ιδρύονται τµήµατα που 

θεραπεύουν ειδικότερα προσδιορισµένα αντικείµενα τόσο στο πεδίο της οικονοµικής 

επιστήµης (οικονοµική περιφερειακής ανάπτυξης, διεθνείς και ευρωπαϊκές 

οικονοµικές σπουδές, διεθνείς οικονοµικές σχέσεις και ανάπτυξη), όσο και επιµέρους 
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κλάδους στο ευρύτερο πεδίο της διοίκησης επιχειρήσεων (µάρκετινγκ και 

επικοινωνία, ναυτιλία και επιχειρηµατικές υπηρεσίες, χρηµατοοικονοµική και 

τραπεζική διοίκηση). 

Ορατός σε αυξανόµενο αριθµό τµηµάτων είναι, κατά το µάλλον ή ήττον, ο 

διεπιστηµονικός προσανατολισµός. Εµφανείς είναι επίσης δύο ακόµα επιµέρους 

παράλληλες τάσεις:  

(α) η εξειδικευµένη αυτοτελής ανάπτυξη των χρηµατοοικονοµικών, που 

ακολουθεί τη ραγδαία εξέλιξη του χρηµατοπιστωτικού κλάδου κατά τη δεκαετία του 

1990 (τµήµατα λογιστικής και χρηµατοοικονοµικής, χρηµατοοικονοµικής και 

τραπεζικής διοικητικής), και  

(β) η τάση δηµιουργίας διεπιστηµονικών τµηµάτων, στο µεταίχµιο της διοίκησης 

επιχειρήσεων και των νέων τεχνολογιών (διοίκηση τεχνολογιών, βιοµηχανική 

διοίκηση και τεχνολογία, διοικητική επιστήµη και τεχνολογία, µηχανικών οικονοµίας 

και διοίκησης, κλπ).  

∆ιαπιστώνεται εποµένως σηµαντικός δυναµισµός και διάθεση προσαρµογής των 

σπουδών διοίκησης επιχειρήσεων προς τις ταχέως µεταβαλλόµενες συνθήκες και 

ανάγκες της αγοράς, µε την τελευταία να συντελεί καθοριστικά στην ανάδειξη νέων 

επιστηµονικών ειδικοτήτων και ίδρυση αντίστοιχων πανεπιστηµιακών τµηµάτων. 

Αυτό ισχύει σε σχετικά µικρότερο βαθµό για τις οικονοµικές σπουδές, που όµως 

παρακολουθούν κι αυτές την διεθνή τάση της επιστηµονικής εξειδίκευσης.  

Τέλος, οφείλουµε να επισηµάνουµε την ολοένα και µεγαλύτερη γεωγραφική 

διασπορά των τµηµάτων οικονοµίας και διοίκησης στον ελλαδικό χώρο. Η εξέλιξη 

αυτή σχετίζεται έντονα µε τη «χρήση» της ίδρυσης πανεπιστηµιακών τµηµάτων ως 

εργαλείων περιφερειακής πολιτικής (ή στη χειρότερη περίπτωση πελατειακού 

τοπικισµού).  
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Θεωρείται ότι η λειτουργία των ΑΕΙ στην περιφέρεια της χώρας συνεπάγεται µία 

σειρά θετικών οικονοµιών όπως η διάχυση τεχνογνωσίας στις τοπικές επιχειρήσεις, η 

συµβολή στο τοπικό ΑΕΠ και η δηµιουργία γενικότερων ευνοϊκών πολιτισµικών και 

µορφωτικών αποτελεσµάτων. Η πολιτική του «κάθε περιφέρεια και ένα ΑΕΙ και ΤΕΙ» 

σχεδόν αγγίζει το απόγειό της τα τελευταία πέντε χρόνια και τείνει να αντικατασταθεί 

από την πολιτική του «κάθε νοµός και πόλη µε ένα ΑΕΙ και ΤΕΙ».11 

                                                 
11 Η πολιτική του «κάθε περιφέρεια και ένα ΑΕΙ» καθώς και η συνολική θεώρηση για τη συµβολή των 
ΑΕΙ ως αναπτυξιακών περιφερειακών πόλων διατυπώνεται ως κυβερνητική προτεραιότητα στον τοµέα 
της ανώτατης παιδείας. Βλέπε χαρακτηριστικά Σηµίτης (2005), σ. 428-429.  
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Βασικά συµπεράσµατα 

• Σταδιακή αυτονόµηση των οικονοµικών σπουδών από ευρύτερου 

περιεχοµένου πανεπιστηµιακές σχολές 

• «Έκρηξη» δηµιουργίας τµηµάτων οικονοµίας και διοίκησης τις δεκαετίες 

του 1980 και του 1990 

• Λειτουργική διαφοροποίηση και εξειδίκευση των σπουδών σε συνάρτηση µε 

τις διεθνείς επιστηµονικές εξελίξεις 

• Ενίσχυση διεπιστηµονικού προσανατολισµού στο µεταίχµιο της διοίκησης 

επιχειρήσεων και των νέων τεχνολογιών 

• Ανταπόκριση στις ταχέως µεταβαλλόµενες συνθήκες και ανάγκες της αγοράς 

µε την ίδρυση αντίστοιχων πανεπιστηµιακών τµηµάτων 

• Ολοένα και µεγαλύτερη γεωγραφική διασπορά των τµηµάτων οικονοµίας 

και διοίκησης στον ελλαδικό χώρο λόγω και της χρήσης της ίδρυσης νέων 

ΑΕΙ και τµηµάτων ως εργαλείων περιφερειακής πολιτικής 
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Βασικές προτάσεις πολιτικής  

• Ενδυνάµωση του διεπιστηµονικού χαρακτήρα πολλών τµηµάτων για την 

αποτελεσµατικότερη ανταπόκριση στο πολύπλοκο και ταχέως 

µεταβαλλόµενο οικονοµικό περιβάλλον (εγχώριο και διεθνές) 

• Επαναξιολόγηση της ίδρυσης τµηµάτων οικονοµίας και διοίκησης ως 

εργαλείων περιφερειακής πολιτικής 

• Προγραµµατισµός ίδρυσης νέων τµηµάτων στη βάση συµµετοχικών 

διαδικασιών στις οποίες θα συµµετέχουν η ευρύτερη ακαδηµαϊκή 

κοινότητα αλλά και εκπρόσωποι του επιχειρηµατικού κόσµου 

• Ίδρυση νέων τµηµάτων µε προηγούµενη µελέτη για τις επιδράσεις στην 

τοπική και περιφερειακή ανάπτυξη αλλά και εκ των προτέρων κριτήρια 

για την αξιολόγηση της συµβολής τους 

• Αποφυγή ίδρυσης τµηµάτων υπερβολικά εξειδικευµένου αντικειµένου, 

υπό την επίδραση ενός παροδικού συγκυριακού περιβάλλοντος 
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Η ιστορική εξέλιξη των τριών «οικονοµικών σχολών»:  

ΑΣΟΕΕ, ΑΒΣΠ και ΑΒΣΘ 

 

Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθήνας (πρώην ΑΣΟΕΕ): Το 1920 (Νόµος 2191) ιδρύεται η 

«Ανωτάτη Σχολή Εµπορικών Σπουδών», προδροµική µορφή της Ανώτατης Σχολής 

Οικονοµικών και Εµπορικών Επιστηµών (ΑΣΟΕΕ). Η σχολή έχει εξαρχής µορφή ανώτατου 

εκπαιδευτικού ιδρύµατος και αρχικά υπάγεται στο Υπουργείο Εθνικής Οικονοµίας. Η 

µετονοµασία της σχολής σε «ΑΣΟΕΕ» θεσµοθετείται το 1926 (Ν∆ 5/17 Μαϊου 1926) 

σηµατοδοτώντας τη διεύρυνση των παρεχόµενων σπουδών. Το 1973 (Π∆ 359/29) ιδρύονται 

δύο τµήµατα µεταπτυχιακών σπουδών: Οικονοµικό και ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων. Το 1939 η 

σχολή υπάγεται στο Υπουργείο Παιδείας. Το 1973 θεσµοθετείται µεταπτυχιακό πρόγραµµα 

στα Οικονοµικά το οποίο λειτουργεί κανονικά από το 1978. Το 1984 η σχολή διαχωρίζεται 

σε τρία ανεξάρτητα τµήµατα: Οικονοµικών Επιστηµών, Οργάνωσης και ∆ιοίκησης 

Επιχειρήσεων και Στατιστικής (& Πληροφορικής).  Το 1989 (Π∆ 377) η ΑΣΟΕΕ 

µετονοµάζεται σε Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθήνας και διαρθρώνεται σε έξι τµήµατα. Το 

1999 ιδρύονται δύο ακόµη Τµήµατα (Λογιστικής και Χρηµατοοικονοµικής, ∆ιοικητικής 

Επιστήµης και Τεχνολογίας). 

 

Πανεπιστήµιο Πειραιά (πρώην «Ανωτάτη Βιοµηχανική Σχολή Πειραιά»): Το 1958 (Ν∆ 

3876) ιδρύεται η «Ανωτάτη Βιοµηχανική Σχολή Πειραιώς», µετεξέλιξη της «Ανωτάτης 

Σχολής Βιοµηχανικών Σπουδών» που υπάγεται στο Υπουργείο Εθνικής Οικονοµίας 

(προϋπήρξαν  σχετικά αιτήµατα του Συνδέσµου Ελλήνων Βιοµηχάνων και του Συνδέσµου 

Ανωτάτων Εταιρειών για την ίδρυση Σχολής Βιοµηχανικών Σπουδών). Το 1959 (Νόµος 

3973) η σχολή υπάγεται στο Υπουργείο Παιδείας. Το 1982 (Νόµος 1268) η σχολή 

αναγνωρίζεται ως µονοτµηµατικό ΑΕΙ. Το 1984 (Π∆ 43) η σχολή διαρθρώνεται σε τρία 

τµήµατα: Οικονοµικών Επιστηµών, Οργάνωσης και ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων, Στατιστικής 

και Ασφαλιστικής επιστήµης. Το 1989 (Π∆ 377) η ΑΒΣΠ µετονοµάζεται σε Πανεπιστήµιο 

Πειραιά και δηµιουργούνται τρία ακόµα τµήµατα: Χρηµατοοικονοµικής και Τραπεζικής 

∆ιοίκησης, Ναυτιλιακών Σπουδών και Τεχνολογίας & Συστηµάτων Παραγωγής. Η 

διάρθρωση του Πανεπιστηµίου ολοκληρώνεται µε τη λειτουργία τµηµάτων Πληροφορικής 

(1992), ∆ιδακτικής της Τεχνολογίας (1999) και ∆ιεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών (2000). 

 

Πανεπιστήµιο Μακεδονίας (πρώην «Ανωτάτη Βιοµηχανική Σχολή Θεσσαλονίκης»): Το 

1948 (ΑΝ 800) ιδρύεται η Ανωτέρα Σχολή Βιοµηχανικών Σπουδών στη Θεσσαλονίκη 

(ΑΣΒΣΘ) και αρχίζει να λειτουργεί από το ακαδηµαϊκό έτος 1957-1958. Το 1958 (Ν∆ 387) 
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µετονοµάζεται σε «Ανωτάτη Βιοµηχανική Σχολή Θεσσαλονίκης». Η σχολή υπάγεται αρχικά 

στο Υπουργείο Εθνικής Οικονοµίας ενώ από 1959 η σχολή εντάσσεται στο Υπουργείο 

Παιδείας. Το 1966 µετονοµάζεται σε «Ανωτάτη Βιοµηχανική Σχολή Θεσσαλονίκης» (ΑΒΣΘ) 

και από το ακαδηµαϊκό έτος 1971-1972 οι σπουδές διαχωρίζονται σε τµήµατα Οικονοµικών 

Επιστηµών και Επιστηµών ∆ιοικήσεως Επιχειρήσεων. Κατάτµηση των τµηµάτων 

πραγµατοποιείται το 1985 (Π∆ 436) και το 1990 (Ν∆ 147) η σχολή µετονοµάζεται σε 

«Πανεπιστήµιο Μακεδονίας Οικονοµικών και Κοινωνικών Επιστηµών», εγκαινιάζοντας έτσι 

µία περίοδο δηµιουργίας τµηµάτων στο ευρύτερο πεδίο των κοινωνικών επιστηµών. 

Ιδρύονται τµήµατα ∆ιεθνών Ευρωπαϊκών Οικονοµικών και Πολιτικών Σπουδών (1990), 

Λογιστικής και Χρηµατοοικονοµικής (1990), Πληροφορικής (1990), Εκπαιδευτικής και 

Κοινωνικής Πολιτικής (1993), Βαλκανικών Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών (1996), 

Μουσικής Επιστήµης και Τέχνης (1996), Μάρκετινγκ και ∆ιοίκησης Λειτουργιών (2004) και 

∆ιοίκησης Τεχνολογίας (2004). 

Πηγές: 

Αποτίµηση του έργου του ΟΠΑ (2001), Στεριάδου Καλλιόπη (1993),  ιστοσελίδες ΑΕΙ 
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3. Εισακτέοι φοιτητές και προτιµήσεις τµηµάτων 
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3.1. Εισακτέοι φοιτητές: εξέλιξη αριθµού τους και απορρόφηση ανά τµήµα, 

1998-2006 
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Ο αριθµός των εισακτέων φοιτητών στα τµήµατα οικονοµίας και διοίκησης 

παρουσιάζει αυξητική τάση την τελευταία δεκαετία κυρίως λόγω της ίδρυσης νέων 

τµηµάτων. Αναλυτικότερα, παρατηρείται µία αύξηση συνολικά των εισακτέων στα 

τµήµατα οικονοµίας και διοίκησης την περίοδο 1998-2000 κατά 37%: από 4725 το 

1998, οι εισακτέοι φοιτητές αυξήθηκαν στους 6425 το 2000. Η τάση αυτή ακολουθεί 

τη γενικότερη αύξηση των εισακτέων στο σύνολο των τµηµάτων των ΑΕΙ: από 29463 

το 1998 αυξάνονται στους 40205 το 2000, αύξηση κατά 36,5%.  

Από το 2001 µέχρι και σήµερα, παρατηρείται µείωση του αριθµού των εισακτέων 

στις σχολές οικονοµίας και διοίκησης, της τάξης του 9,6%: µείωση των εισακτέων 

στους 6115 το 2001, 5810 το 2002 και 5835 το 2006. Η γενικότερη τάση στο σύνολο 

των ΑΕΙ είναι ταυτόσηµη (µείωση των εισακτέων κατά 10,3%: από 36870 εισακτέους 

το 2001, στους 36685 εισακτέους το 2006). Η σταθεροποίηση του αριθµού των 

εισακτέων φοιτητών τα τελευταία χρόνια (βλ. και Πίνακα 3.1στις επόµενες σελίδες) 

οφείλεται και στις έντονες πιέσεις των ΑΕΙ για µη αύξηση των εισακτέων χωρίς την 

παροχή ανάλογων υποδοµών (π.χ., κάλυψη οργανικών κενών εκπαιδευτικού και 

διοικητικού προσωπικού, εργαστηριακός εξοπλισµός, κτιριακές υποδοµές), ενώ τα 

νεοϊδρυόµενα πανεπιστηµιακά τµήµατα (Πελοποννήσου, Στερεάς Ελλάδας) 

απορροφούν µικρό αριθµό εισακτέων (βλ. Πίνακα 3.1).  

Πρέπει µε την ευκαιρία αυτή να σηµειωθεί ότι η αύξηση των τµηµάτων σε αρκετά 

πανεπιστήµια κατά τις δεκαετίες 1980 και 1990 (ικανοποιώντας όχι µόνο επιδιώξεις 

του Υπουργείου Παιδείας αλλά και πιέσεις των οικείων πρυτανικών αρχών) δεν 

συνοδεύθηκε πάντοτε από επέκταση των κτιριακών υποδοµών, παρά τον 

συνεπαγόµενο πολλαπλασιασµό του αριθµού των φοιτητών. Συχνά η ίδρυση νέων 

τµηµάτων προτάχθηκε της επίλυσης των στεγαστικών προβληµάτων που αυτά θα 

δηµιουργούσαν, ενίοτε µε µια στρατηγική λογική των πρυτανικών αρχών ότι το 
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τετελεσµένο της µαζικής αύξησης του φοιτητικού πληθυσµού θα υποχρέωνε το 

κράτος να χρηµατοδοτήσει την επέκταση των πανεπιστηµιακών εγκαταστάσεων. 

Όµως αυτή η προσδοκία συχνότατα παρέµεινε ανεκπλήρωτη, όπως αποδεικνύει το 

δραµατικό στεγαστικό πρόβληµα (ανεπάρκεια αιθουσών)  λόγω φοιτητικού 

υπερπληθυσµού που αντιµετωπίζουν ιδρύµατα όπως το Οικονοµικό Πανεπιστήµιο 

Αθηνών. 

 

Πίνακας 3.1. Εξέλιξη του αριθµού των εισακτέων στα Τµήµατα Οικονοµίας & 
∆ιοίκησης, 1998-2005 
Τµήµατα ΑΕΙ 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών 

Οικονοµικών 

Επιστηµών 
240 260 290 270 245 225 225 225 210 

Ο∆Ε* 300 310 330 310 285 270 270 270 260 

Στατιστικής 80 90 105 95 85 80 80 80 75 

∆ΕΟΣ** 120 130 145 135 130 125 125 125 125 

Μάρκετινγκ 120 130 155 145 135 130 130 130 130 

Λογιστικής  300 250 235 225 215 215 215 210 

∆ιοικητικής 

Επιστήµης 
  150 150 165 155 155 155 150 

Πανεπιστήµιο Πειραιά 

Οικονοµικής 

Επιστήµης 
295 315 335 325 310 295 295 295 260 

Ο∆Ε* 290 310 330 320 305 290 290 290 280 

Στατιστικής 200 210 225 215 205 195 195 195 190 

Χρηµατοοικονοµικής 130 140 165 155 145 140 140 140 140 

Ναυτιλιακών 

σπουδών 
170 180 195 185 175 165 165 165 165 

Βιοµηχανικής 105 115 120 115 110 105 105 105 105 



 25

∆ιοίκησης 

Πανεπιστήµιο Μακεδονίας 

Οικονοµικών 

Επιστηµών 
220 235 250 240 230 220 220 220 240 

Ο∆Ε* 240 255 275 265 250 240 230 230 230 

∆ΕΟΠΣ*** 120 130 145 140 135 130 130 130 135 

Λογιστικής 130 140 165 160 150 145 145 145 140 

Μάρκετινγκ       60 60 60 

∆ιοίκησης 

Τεχνολογίας 
      60 60 60 

Πανεπιστήµιο Αιγαίου 

∆ιοίκησης 

Επιχειρήσεων 
150 160 195 180 170 160 160 160 170 

Ναυτιλίας 50 60 80 70 65 60 60 60 70 

Πάντειο Πανεπιστήµιο 

∆ηµόσιας ∆ιοίκησης 320 340 360 350 330 315 315 315 315 

Οικονοµικής 

Περιφερειακής 

Ανάπτυξης 

230 240 255 245 235 225 225 225 210 

Πανεπιστήµιο Πάτρας 

Οικονοµικών 

Επιστηµών 
170 180 200 190 180 170 170 170 180 

Ο∆Ε*  150 155 145 140 135 135 135 145 

Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων 

Οικονοµικών 

Επιστηµών 
100 110 125 120 115 110 110 110 140 

∆ιοίκησης 

Επιχειρήσεων 

Αγροτικών 

80 90 95 90 90 90 90 90 100 
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Προϊόντων και 

Τροφίµων 

Πανεπιστήµιο Αθηνών (ΕΚΠΑ) 

Οικονοµικών 

Επιστηµών 
290 300 360 345 330 315 315 315 340 

Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) 

Οικονοµικών 

Επιστηµών 
450 480 495 475 425 395 380 380 360 

Πανεπιστήµιο Θράκης (∆ΠΘ) 

∆ιεθνών 

Οικονοµικών 

Σχέσεων 

 150 180 170 180 180 180 180 180 

Πανεπιστήµιο Κρήτης 

Οικονοµικών 

Επιστηµών 
125 140 155 145 140 150 150 150 170 

Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας 

Οικονοµικών 

Επιστηµών 
 120 140 130 125 120 120 120 150 

Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου 

Οικονοµικών 

Επιστηµών 
     60 60 60 80 

Πανεπιστήµιο Στερεάς Ελλάδας 

Περιφερειακής 

Οικονοµικής 

Ανάπτυξης 

       60 60 

Σύνολο 

Σύνολο Τµηµάτων 4725 5770 6425 6115 5810 5610 5705 5765 5835 

[1] ΟΠΑ**** 860 1220 1425 1340 1270 1200 1200 1200 1160 

[2] Πειραιά 1190 1270 1370 1315 1250 1190 1190 1190 1140 
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[3] Μακεδονίας 710 760 835 805 765 735 845 845 865 

Σύνολο [1]+[2]+[3] 2760 3250 3630 3460 3285 3125 3235 3235 3165 

Ποσοστό 

[1]+[2]+ [3] στο 

σύνολο των 

εισακτέων 

Οικονοµίας & 

∆ιοίκησης 

58,4 56,3 56,5 56,6 56,5 55,7 56,7 56,1 54,2 

* Οργάνωσης και ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων 
** ∆ιεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονοµικών Σπουδών 
*** ∆ιεθνών Ευρωπαϊκών Οικονοµικών και Πολιτικών Σπουδών  
**** Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθήνας 
Πηγή: ΥΠΕΠΘ (∆ιεύθυνση Οργάνωσης & ∆ιεξαγωγής Εξετάσεων) 

 

Η συµµετοχή των τριών «κλασικών» οικονοµικών πανεπιστηµίων (Αθηνών, 

Πειραιά, Μακεδονίας) στην απορρόφηση των εισακτέων στο συγκεκριµένο πεδίο 

σπουδών, παρουσιάζει την περίοδο 1998-2006 µία ελαφρά µείωση: Από 58,4% των 

εισακτέων που απορροφούσαν το 1998, το 2006 απορροφούν το 54,2% (βλ. Πίνακα 

3.1.). Η µείωση αυτή οφείλεται τόσο στη σταθεροποίηση των εισακτέων τα τελευταία 

πέντε χρόνια (µετά τη µείωση της περιόδου 2000-2001) όσο και την ίδρυση νέων 

περιφερειακών τµηµάτων. Το ΟΠΑ και το Πανεπιστήµιο Πειραιά απορροφούν 

σχεδόν το ίδιο ποσοστό εισακτέων στο πεδίο της οικονοµίας και της διοίκησης, ενώ 

το Πανεπιστήµιο Μακεδονίας απορροφά σταθερά καθ’ όλη την περίοδο αναφοράς 

ένα ποσοστό περίπου 14% των εισακτέων (βλ. απεικόνιση των εξελίξεων στο 

∆ιάγραµµα 3.1). 
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3.2. Προτιµήσεις υποψηφίων φοιτητών για τα τµήµατα οικονοµίας και 

διοίκησης 
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Οι εξελίξεις στην αγορά εργασίας διαµορφώνουν σε µεγάλο βαθµό το λεγόµενο 

«χρηµατιστήριο των τµηµάτων». ∆είκτης για το αν οι «µετοχές» ενός τµήµατος 

κυµαίνονται σε υψηλά ή χαµηλά επίπεδα, αποτελεί η έκφραση  προτίµησης των 

υποψηφίων για ένταξη στην τριτοβάθµια εκπαίδευση κάθε έτος, καθώς και η 

διαµόρφωση των βάσεων εισόδου στα πανεπιστηµιακά τµήµατα (υψηλόβαθµα και 

χαµηλόβαθµα τµήµατα).  

Πρόκειται στην πράξη για µια µορφή άτυπης αξιολόγησης των πανεπιστηµιακών 

τµηµάτων από τους (υποψήφιους) χρήστες-καταναλωτές των υπηρεσιών τους, που 

γίνεται µάλιστα µε κυρίαρχο, αν όχι αποκλειστικό, γνώµονα τις υποτιθέµενα 

καλύτερες πιθανότητες µετέπειτα εύρεσης θέσης εργασίας. Η άτυπη αυτή αξιολόγηση 

σε σειρά προτίµησης, που πραγµατοποιείται από τους υποψήφιους φοιτητές και τις 

οικογένειές τους, συχνά στηρίζεται σε ελλιπή και πρόχειρη πληροφόρηση 

προερχόµενη κυρίως από τα ΜΜΕ, και επηρεάζεται έντονα από συγκυριακούς 

παράγοντες (π.χ. την εποχή αιχµής του χρηµατιστηρίου η ζήτηση σπουδών 

χρηµατοοικονοµικής κορυφώνεται, για να µειωθεί αµέσως, µε µια χρονική υστέρηση, 

µετά την πτώση της χρηµατιστηριακής αγοράς).  

Το βέβαιο είναι ότι οι προτιµήσεις των υποψήφιων φοιτητών ελάχιστα 

αντανακλούν µια αξιολόγηση της πραγµατικής ποιότητας ακαδηµαϊκών σπουδών και 

υπηρεσιών που παρέχουν τα πανεπιστηµιακά τµήµατα, για τον απλούστατο λόγο ότι 

τέτοιου είδους πληροφόρηση δεν είναι δηµόσια διαθέσιµη. Αυτό είναι ένα ακόµα 

επιχείρηµα για την ανάγκη υπεύθυνης και συστηµατικής αξιολόγησης των 

πανεπιστηµιακών τµηµάτων, έτσι ώστε η διαθέσιµη πληροφόρηση στους υποψήφιους 

χρήστες των υπηρεσιών τους και στους φορολογούµενους γενικότερα να µην είναι 

µονοµερής αλλά πλήρης και σφαιρική, επιτρέποντας ορθότερες αποφάσεις. 
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 Υπό το υπάρχον καθεστώς, το «χρηµατιστήριο των τµηµάτων» όπως λειτουργεί, 

παρουσιάζει τις εξής αδυναµίες: 

 α) αν οι προτιµήσεις των υποψηφίων φοιτητών ανταποκρίνονται µόνο σε 

συγκυριακούς παράγοντες και δεν λαµβάνουν υπόψη τον παράγοντα της χρονικής 

υστέρησης, είναι πιθανό 5-6 χρόνια αργότερα (όταν κατά µέσο όρο οι φοιτητές αυτοί 

θα έχουν αποφοιτήσει) τα δεδοµένα της αγοράς εργασίας να έχουν αλλάξει 

σηµαντικά,  

β) οι διάφορες «µόδες» στη ζήτηση εκπαιδευτικών και επαγγελµατικών 

αντικειµένων ούτως ή άλλως τείνουν να δηµιουργούν υπερβάλλουσα ζήτηση, που σε 

µετέπειτα χρόνο επιτείνει τις συνθήκες κυκλικής ύφεσης, 

 γ) δεν υπάρχει κατά κανόνα κανενός είδους συσχέτιση (θετική ή αρνητική) του 

βαθµού «ζήτησης» των πανεπιστηµιακών τµηµάτων µε την ποιότητα του 

ακαδηµαϊκού τους προσωπικού, των υποδοµών τους και του ακαδηµαϊκού έργου που 

παρέχουν.  

Αυτό είναι ένα ακόµα επιχείρηµα υπέρ της αξιολόγησης: θα συνέβαλλε στο να 

συµπληρωθούν τα ως τώρα (βασισµένα κυρίως στις προσδοκίες επαγγελµατικής 

αποκατάστασης) πραγµατικά κριτήρια επιλογής των τµηµάτων από τους υποψήφιους 

φοιτητές µε κριτήρια αξιολόγησης του καθαρά ακαδηµαϊκού προσφερόµενου έργου.  

Τα πανεπιστηµιακά τµήµατα στο πεδίο της οικονοµίας και της διοίκησης 

παρουσιάζουν µεγάλες αποκλίσεις ως προς τις προτιµήσεις των υποψηφίων φοιτητών. 

Τµήµατα όπως αυτό του Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας του ΟΠΑ συγκεντρώνουν 

υψηλό αριθµό πρώτων προτιµήσεων µεταξύ των υποψηφίων (βλ. στοιχεία 2004, 

Πίνακας 3.2) σε σχέση µε περιφερειακά τµήµατα που συγκεντρώνουν ελάχιστες 

πρώτες προτιµήσεις ( ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίµων 

Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων, Ναυτιλίας και Επιχειρηµατικών Υπηρεσιών 
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Πανεπιστηµίου Αιγαίου). Επίσης, τµήµατα όπως αυτό του Μάρκετινγκ του ΟΠΑ 

είναι από τα δηµοφιλέστερα µεταξύ όλων των πανεπιστηµιακών τµηµάτων των ΑΕΙ 

της χώρας (Κάτσικας: 2005). 

Παρά τις παραπάνω επιφυλάξεις, οι προτιµήσεις των υποψήφιων φοιτητών φαίνεται 

πάντως να είναι ορθολογικές στη βάση παραµέτρων όπως τα εµπειρικά δεδοµένα για 

την αγορά εργασίας, εκτιµήσεις ερευνητών και εργοδοτών για τις ειδικότητες που θα 

έχουν ζήτηση τα επόµενα χρόνια, καθώς και φήµη συγκεκριµένων πτυχίων 

/τµηµάτων /πανεπιστηµίων.  

Από µια πρώτη ανάγνωση του πίνακα κατάταξης των τµηµάτων κατά σειρά 

προτίµησης (βλ. Πίνακα 3.2), φαίνεται ότι τα υιοθετούµενα κριτήρια είναι κυρίως 

σύνθετα:  

(α) γεωγραφικά (προτιµούνται ceteris paribus τα «κεντρικά» Πανεπιστήµια 

της ευρύτερης περιοχής Αθηνών-Πειραιά έναντι των περιφερειακών),  

(β) πανεπιστηµίου (προτιµάται ceteris paribus το ΟΠΑ έναντι του 

Πανεπιστηµίου Πειραιά –µε εξαίρεση τα συναφούς αντικειµένου τµήµατα 

λογιστικής-χρηµατοοικονοµικής, όπου πιθανόν το τµήµα του Πανεπιστήµιο Πειραιά 

να προηγείται λόγω παλαιότητας), και 

 (γ) αντικειµένου τµήµατος –και ίσως και φήµης συγκεκριµένου τµήµατος αλλά 

εδώ οποιαδήποτε υπόθεση είναι µάλλον παρακινδυνευµένη (µε τα τµήµατα 

µάρκετινγκ και λογιστικής-χρηµατοοικονοµικής ceteris paribus να προτιµώνται λόγω 

των θεωρούµενων ως ευνοϊκότερων επαγγελµατικών προοπτικών τους). 
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Πίνακας 3.2 

Πρώτες προτιµήσεις και βάσεις εισαγωγής ανά τµήµα Οικονοµίας και ∆ιοίκησης 
(στοιχεία 2004) 
Τµήµα / ΑΕΙ Βάση εισαγωγής Πρώτες προτιµήσεις* 

Μάρκετινγκ ΟΠΑ** 18192 1073 

Χρηµατοοικονοµικής Πειραιά 18162 798 

Λογιστικής & Χρηµατοοικονοµικής 

ΟΠΑ 

17970 453 

Λογιστικής Μακεδονίας 17898 485 

∆ιοικητικής Επιστήµης ΟΠΑ 17896 261 

Ο∆Ε*** ΟΠΑ 17716 587 

Οικονοµικό ΟΠΑ 17432 415 

Ο∆Ε Πειραιά 17178 181 

Ο∆Ε Μακεδονίας 17095  307 

∆ΕΟΣ**** ΟΠΑ 16984 124 

Οικονοµικό Μακεδονίας 16920 302 

Οικονοµικό Πειραιά 16835 189 

∆ΕΟΠΣ***** Μακεδονίας 16598 161 

Οικονοµικών  ΕΚΠΑ 16328 330 

Οικονοµικό ΑΠΘ 16088 285 

Ναυτιλιακών Σπουδών Πειραιά 15938 149 

∆ιοίκηση Επιχειρήσεων Πάτρας 15901 145 

Στατιστικής Πειραιά 15827 84 

Οικονοµικό Πάτρας 15779 175 

Οικονοµικό Θεσσαλίας 15585 63 

Οικονοµικής Περιφερειακής 

Ανάπτυξης Παντείου 

15450 68 

Μάρκετινγκ Μακεδονίας 15434 372 

Οικονοµικό Πελοποννήσου 15418 32 

∆ιοίκηση Επιχειρήσεων Αιγαίου 14927 57 

∆ΟΣΑ***** Θράκης 14436 67 

* Αριθµός υποψηφίων σπουδαστών που δήλωσαν το τµήµα ως πρώτη τους προτίµηση 
** Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών 
*** Οργάνωσης και ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων 
**** ∆ιεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονοµικών Σπουδών 
***** ∆ιεθνών Ευρωπαϊκών Οικονοµικών και Πολιτικών Σπουδών 
****** ∆ιεθνών Οικονοµικών Σχέσεων και Ανάπτυξης 
Πηγή: ΥΠΕΠΘ (www.ypepth.gr ) 
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Τα νέα περιφερειακά πανεπιστήµια έχουν να αντιµετωπίσουν, πλην των 

δοµικών αδυναµιών (έλλειψη υποδοµών, ελλείψεις προσωπικού, κόστη διαµονής και 

επικοινωνιών) και την έλλειψη φήµης στην αγορά εργασίας. Κάποια δε από αυτά τα 

τµήµατα (∆ιεθνών Οικονοµικών Σχέσεων Πανεπιστηµίου Θράκης, ∆ιοίκησης 

Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίµων Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων) 

παρουσιάζουν ίσως και ασαφές ή µη αναγνωρίσιµο επαγγελµατικό προφίλ,12 στοιχείο 

ιδιαίτερα απαραίτητο σε εποχή υψηλής ανεργίας. 

 Πρέπει πάντως να σηµειωθεί η υποχώρηση της ζήτησης «καθαρών» 

τµηµάτων οικονοµικής επιστήµης, συµπεριλαµβανοµένων και αυτών των κεντρικών 

πανεπιστηµίων, που βρίσκονται στη σειρά προτίµησης αισθητά χαµηλότερα από 

τµήµατα αντικειµένου συναφούς µε τη διοίκηση επιχειρήσεων. Μια πιθανή ερµηνεία 

είναι ότι (ορθά ή λανθασµένα) τα τµήµατα οικονοµικής επιστήµης θεωρούνται ως α) 

υπέρµετρα «θεωρητικά», άρα µειωµένης δυνατότητας σύνδεσης µε τις «πρακτικές» 

ανάγκες της αγοράς εργασίας, και β) ίσως αρκετά «γενικού φάσµατος», ώστε να 

ανταποκριθούν επιτυχώς σε αυτό που µια πλειονότητα «χρηστών» αντιλαµβάνεται ως 

απαιτήσεις γνωστικής εξειδίκευσης του εργασιακού περιβάλλοντος, ιδίως στις 

νεώτερες ειδικότητες αιχµής.  

 Τέλος, το γεγονός ότι ένα σηµαντικό, πλέον, ποσοστό των πτυχιούχων 

πανεπιστηµιακών τµηµάτων προχωρεί σε µεταπτυχιακές σπουδές, σε συνδυασµό µε 

την επιθετική ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια ανταγωνιστικών µεταπτυχιακών 

προγραµµάτων από συγκεκριµένα πανεπιστήµια (όπως το ΟΠΑ και το Πανεπιστήµιο 

Πειραιά), ίσως να επηρεάζει σε κάποιο βαθµό τις επιλογές / προτιµήσεις των 

υποψήφιων φοιτητών. Λογικό είναι να υποθέσουµε ότι οι φοιτητές τείνουν να 

                                                 
12 Είναι χαρακτηριστικό ότι στην καταγραφή των σχετικών επαγγελµάτων ανά τµήµα οικονοµίας και 
διοίκησης του ∆ικτύου «Νέστωρ» (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, www.pi-schools.gr ), τα τµήµατα 
∆ιεθνών Οικονοµικών Σχέσεων Θράκης  και ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και 
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προτιµούν για τις προπτυχιακές τους σπουδές πανεπιστήµια από τα οποία θα 

επιθυµούσαν να έχουν και µεταπτυχιακό τίτλο, προσδοκώντας ότι ένα “insider 

student status” θα λειτουργούσε ευνοϊκά στην επιδίωξή τους αυτή.13  

Προκύπτει έτσι ένα επιπλέον πιθανό κριτήριο ελκυστικότητας ορισµένων 

τµηµάτων, που έχει να κάνει µε το συνολικό εκπαιδευτικό εκτόπισµα του ίδιου του 

πανεπιστηµίου στο οποίο ανήκουν, ή άλλως µε τις οικονοµίες κλίµακας που 

αναπτύσσονται µεταξύ προπτυχιακών-µεταπτυχιακών σπουδών στο συγκεκριµένο 

πανεπιστήµιο. Τα τµήµατα των τριών κλασικών οικονοµικών σχολών (ΟΠΑ, 

Πειραιά, Μακεδονίας) προσφέρουν ποικιλία µεταπτυχιακών προγραµµάτων (full-

time, part-time), υποστηριζόµενα από εργαστήρια και ερευνητικά ινστιτούτα που 

συνεργάζονται και µε αντίστοιχους φορείς της αλλοδαπής. Τα µεταπτυχιακά αυτά 

προγράµµατα µε τη σειρά τους, µέσω των αποφοίτων και των υποψήφιων φοιτητών 

τους, λειτουργούν ως πολλαπλασιαστές της φήµης των συγκεκριµένων 

πανεπιστηµίων, παράγοντας θετικές εξωτερικότητες και για τα επιµέρους τµήµατά 

τους.  

                                                                                                                                            
Τροφίµων Ιωαννίνων παρουσιάζουν τις λιγότερες σχετικές επαγγελµατικές κατηγορίες, ενδεικτικό των 
περιορισµένων επαγγελµατικών προοπτικών τους. 
13 Ορισµένα βέβαια µεταπτυχιακά προγράµµατα τµηµάτων (αλλά είναι µάλλον µειοψηφία) προτιµούν 
–ορθά—να µην αντλούν τους µεταπτυχιακούς τους από τη δεξαµενή των πτυχιούχων του 
προπτυχιακού τους προγράµµατος, λόγω κάποιου βαθµού αναπόφευκτης αλληλοεπικάλυψης των δύο.  
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Βασικά συµπεράσµατα 

• Η εξέλιξη του αριθµού των εισακτέων φοιτητών στα τµήµατα οικονοµίας 

και διοίκησης ακολουθεί τη γενική τάση στο σύνολο των εισακτέων: 

σηµαντική αύξηση την περίοδο 1998-2000 και σταθεροποίηση σε λίγο 

χαµηλότερα επίπεδα την περίοδο 2001-2006 

• Η συµµετοχή των τριών «κλασικών» οικονοµικών πανεπιστηµίων (Αθηνών, 

Πειραιά, Μακεδονίας) στην απορρόφηση των εισακτέων στο συγκεκριµένο 

πεδίο σπουδών αντιπροσωπεύει καθ’ όλη την περίοδο 1998-2006 ποσοστό 

µεταξύ 55-58%  

• Παρατηρούνται µεγάλες αποκλίσεις µεταξύ των τµηµάτων οικονοµίας και 

διοίκησης µε κριτήριο την εκδήλωση προτίµησης των υποψήφιων 

σπουδαστών να ενταχθούν σε αυτά: Τµήµατα όπως του Μάρκετινγκ του 

ΟΠΑ συγκεντρώνει υψηλό αριθµό πρώτων προτιµήσεων σε σχέση µε 

τµήµατα περιφερειακών πανεπιστηµίων που συγκεντρώνουν ελάχιστες 

πρώτες προτιµήσεις (π.χ., ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων 

και Τροφίµων Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων) 

• Οι προτιµήσεις των υποψήφιων φοιτητών ελάχιστα αντανακλούν µία 

αξιολόγηση της πραγµατικής ποιότητας σπουδών που παρέχεται σε κάθε 

τµήµα. Αντανακλούν περισσότερο την επικρατούσα άποψη για τη σχέση µε 

την αγορά εργασίας (πόσο εύκολα θα βρουν εργασία), τις φήµες για τα  

καλύτερα γνωστικά αντικείµενα («µόδα») και συγκυριακούς παράγοντες. 

Επίσης, γεωγραφικοί παράγοντες φαίνεται να παίζουν σηµαντικό ρόλο στην 

προτίµηση συγκεκριµένων πανεπιστηµίων 
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• Η περιορισµένη πληροφόρηση των υποψήφιων φοιτητών για την ποιότητα 

των παρεχοµένων σπουδών ανά τµήµα αναδεικνύει την ανάγκη ύπαρξης 

συστήµατος αξιολόγησης  

• Η ύπαρξη επιλογής µεταπτυχιακών προγραµµάτων φαίνεται πως επίσης 

επιδρά στη διαµόρφωση των προτιµήσεων των υποψήφιων φοιτητών 
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Βασικές προτάσεις πολιτικής  

• Προσπάθεια αντιµετώπισης της περιορισµένης πληροφόρησης των 

υποψήφιων φοιτητών για την ποιότητα σπουδών συγκεκριµένων 

τµηµάτων. Η συστηµατική αξιολόγηση των τµηµάτων θα συµβάλει σε 

µεγάλο βαθµό στη µείωση της ασυµµετρίας πληροφόρησης την οποία 

έχουν να αντιµετωπίσουν οι υποψήφιοι φοιτητές 

• Ενίσχυση διατµηµατικών µεταπτυχιακών προγραµµάτων έτσι ώστε και 

τα τµήµατα των περιφερειακών πανεπιστηµίων να είναι ακόµα πιο 

ελκυστικά στους υποψήφιους φοιτητές µε πιθανά οφέλη για την τοπική 

επιστηµονική και επιχειρηµατική κοινότητα 

• Υποχρέωση των πανεπιστηµιακών τµηµάτων, χάριν του δηµόσιου 

αγαθού της πληροφόρησης και της διαφάνειας, να καθιστούν 

προσβάσιµη στο διαδίκτυο την ούτως ή άλλως δηµόσια πληροφόρηση 

σχετικά µε τα προγράµµατα σπουδών, την εκπαιδευτική διαδικασία, τις 

υποδοµές τους, βασικές περιγραφικές στατιστικές (π.χ. συνολικός 

αριθµός φοιτητών, µέσος χρόνος αποφοίτησης, στατιστική κατανοµή 

βαθµολογίας, κλπ) έτσι ώστε να διευκολύνεται η επιλογή των 

υποψηφίων φοιτητών αλλά και η σύνδεσή τους µε την αγορά εργασίας.  
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4. Μέλη ∆ΕΠ και διοικητικό προσωπικό: οργανικές θέσεις και ελλείψεις 
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Η αποτελεσµατικότητα (επίτευξη του διδακτικού έργου) και η αποδοτικότητα (η 

επίτευξη του έργου µε το ελάχιστο δυνατό κόστος) των εκπαιδευτικών µονάδων αλλά 

και κάθε οργάνωσης έργου απαιτεί την ύπαρξη κατάλληλου (αριθµητικά και 

ποιοτικά) εκπαιδευτικού και διοικητικού προσωπικού. Η ανεπαρκής κάλυψη των 

θέσεων εκπαιδευτικού και διοικητικού προσωπικού συνεπάγεται µία σειρά 

µειονεκτηµάτων και αρνητικών οικονοµιών: Οι διδάσκοντες αφιερώνουν σηµαντικό 

τµήµα της απασχόλησής τους σε διοικητικά θέµατα και ζητήµατα διαδικαστικού και 

διεκπεραιωτικού χαρακτήρα, µε συνέπεια την υποβάθµιση του παραγόµενου 

εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου και την υποκατάσταση σηµαντικού διδακτικού 

έργου από έκτακτο εκπαιδευτικό προσωπικό, απασχολούµενο µε δυσµενείς 

εργασιακούς όρους.   

Η εκτεταµένη χρήση συµβασιούχου προσωπικού εντεταλµένου διδασκαλίας 

(διδάσκοντες του Π.∆. 407/1980)14 οδηγεί σε αποσπασµατικότητα, αδυναµίες 

προγραµµατισµού και έλλειψη συνέχειας στο παρεχόµενο διδακτικό έργο, καθώς το 

προσωπικό αυτό (κατά κανόνα ποιότητας απολύτως εφάµιλλης του µόνιµου) 

λειτουργεί υπό τη δαµόκλειο σπάθη της προσωρινότητας.  

Από την άλλη πλευρά, οι αδυναµίες αυτές στελέχωσης έχουν ως συνέπεια οι 

φοιτητές να µην λαµβάνουν την απαιτούµενη εκπαιδευτική, διοικητική και 

συµβουλευτική στήριξη. Έµµεσο αποτέλεσµα της παραπάνω κατάστασης είναι η 

αδυναµία οικοδόµησης «εκπαιδευτικής κοινότητας» που ανατροφοδοτεί την µη 

συστηµατική συµµετοχή στα ακαδηµαϊκά δρώµενα. 

 Ωστόσο, τα στοιχεία για τις οργανικές θέσεις εκπαιδευτικού και διοικητικού 

προσωπικού αποκαλύπτουν µεγάλες διαφοροποιήσεις µεταξύ των ΑΕΙ της χώρας. Η 

διαφοροποίηση αυτή δεν είναι εύκολο από πρώτη άποψη να αναχθεί σε 
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συγκεκριµένους γενικεύσιµους παράγοντες, καθότι βλέπει κανείς τις δύο άκρες του 

συνεχούς να καταλαµβάνονται εξίσου από παλαιότερα όσο και νεώτερα ιδρύµατα, 

κεντρικά όσο και περιφερειακά. Πρέπει εποµένως µάλλον να αποδώσουµε τη 

διαφοροποίηση αυτή σε επιµέρους συγκεκριµένους συγκυριακούς παράγοντες 

(πιθανόν σχετιζόµενους µε τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων σε κεντρικό επίπεδο) 

που ευνόησαν ορισµένα πανεπιστήµια µε υψηλό ποσοστό κάλυψης (Πάντειο, 

Πελοποννήσου) ενώ για άλλα επείχαν δυσµενέστερες επιπτώσεις.  

Γενικά πάντως, ο αριθµός των εκλεγµένων µελών ∆ΕΠ στα νεοϊδρυόµενα 

τµήµατα για ένα αρκετά σηµαντικό διάστηµα σχεδόν αναπόφευκτα υπολείπονται του 

προβλεπόµενου αριθµού οργανικών θέσεων, κάτι που αντανακλά αρνητικά στο 

βαθµό κάλυψης του οικείου Πανεπιστηµίου. Συγκεκριµένα, η µη κάλυψη οργανικών 

θέσεων εκπαιδευτικού προσωπικού κυµαίνεται (βλ. Πίνακα 4.1 και ∆ιάγραµµα 4.1) 

από 78,3% (Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας) µέχρι 0% (Πάντειο Πανεπιστήµιο).  

Τα πανεπιστήµια µπορούν να διακριθούν σε δύο µεγάλες κατηγορίες: α) όσα 

έχουν ελλείψεις οργανικών θέσεων πάνω από 50% (Θεσσαλίας, Αιγαίου, Κρήτης, 

Ιωαννίνων, Μακεδονίας, Πειραιά και ΟΠΑ) και, β) όσα έχουν ελλείψεις κάτω από 

50% (Πάντειο, Πελοποννήσου, ΑΠΘ, Πατρών, Πανεπιστήµιο Αθηνών, ΕΜΠ, 

Γεωπονικό και Θράκης). Τα πανεπιστήµια µε µεγάλες ελλείψεις οργανικών θέσεων 

(>50%) στηρίζουν το διδακτικό έργο τους στους διδάσκοντες του Π∆ 407 / 1980.  

                                                                                                                                            
14 Οι διδάσκοντες αυτοί είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώµατος και προσλαµβάνονται µε σύµβαση 
ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου για τη διεξαγωγή διδακτικού, ερευνητικού, επιστηµονικού και 
οργανωτικού έργου που καθορίζεται από τη σύµβαση (Π∆ 407/1980, ΦΕΚ 112Α, 9.5.1980). 
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Πίνακας 4.1. Οργανικές ελλείψεις µελών ∆ΕΠ σε επιλεγµένα Πανεπιστήµια 
(ακαδηµαϊκό έτος 2004-2005) 

Μέλη ∆ΕΠ Πανεπιστήµια 

Οργανικές 

θέσεις 

Κενές θέσεις ∆είκτης µη κάλυψης (%) 

Πάντειο 272 0 0,0 

Πελοποννήσου 273 19 7,0 

ΑΠΘ 2920 619 21,2 

Πατρών  932 209 22,4 

ΕΚΠΑ 2711 645 23,8 

ΕΜΠ 876 248 28,3 

Γεωπονικό 294 99 33,7 

Θράκης (∆ΠΘ) 947 451 47,6 

ΟΠΑ 444 246 55,4 

Πειραιά 362 206 56,9 

Μακεδονίας 253 146 57,7 

Ιωαννίνων 920 533 57,9 

Κρήτης 730 442 60,5 

Αιγαίου 355 231 65,1 

Θεσσαλίας 446 349 78,3 

Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων ΥΠΕΠΘ  

(Επιτόπια έρευνα της οµάδας του ΕΛΙΑΜΕΠ, Νοέµβριος 2005)  
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∆ιάγραµµα 4.1. Ποσοστό µη κάλυψης οργανικών θέσεων µελών ∆ΕΠ  
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Πηγή: ΥΠΕΠΘ (∆ική µας επεξεργασία στοιχείων) 

 

Η µη κάλυψη θέσεων διοικητικού προσωπικού επίσης παρουσιάζει µεγάλες 

αποκλίσεις µεταξύ των πανεπιστηµίων της χώρας. Συγκεκριµένα, η µη κάλυψη 

οργανικών θέσεων διοικητικών υπαλλήλων κυµαίνεται (βλ. Πίνακα 4.2 και 

∆ιάγραµµα 4.2) από 78% (Πανεπιστήµιο Αιγαίου) µέχρι 8,2% (Πανεπιστήµιο 

Πελοποννήσου). Εντυπωσιάζει ο υψηλότατος βαθµός κάλυψης (τόσο σε ∆ΕΠ όσο και 

σε διοικητικό προσωπικό) που επιδεικνύει το Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου, που 

όµως οφείλεται και στον σχετικά χαµηλό αριθµό οργανικών θέσεων.  

Τα πανεπιστήµια µπορούν να διακριθούν σε τρεις µεγάλες κατηγορίες: α) όσα 

έχουν ελλείψεις οργανικών θέσεων πάνω από 50% (Αιγαίου, Κρήτης, Ιωαννίνων, 

Μακεδονίας), β) όσα έχουν ελλείψεις πάνω από 30% χωρίς να ξεπερνούν το 50% 

(ΟΠΑ, Πάντειο, Θεσσαλίας, Αθηνών, Γεωπονικό) και, γ) όσα έχουν ελλείψεις κάτω 
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από το 30% των οργανικών θέσεων (ΕΜΠ, Πατρών, Πειραιά, ΑΠΘ, Θράκης, 

Πελοποννήσου). 

 
 

Πίνακας 4.2. Οργανικές ελλείψεις διοικητικού προσωπικού σε επιλεγµένα 
Πανεπιστήµια (ακαδηµαϊκό έτος 2004-2005) 

∆ιοικητικό προσωπικό Πανεπιστήµια 

Οργανικές 

θέσεις 

Κενές θέσεις ∆είκτης µη κάλυψης (%) 

Πελοποννήσου 97 8 8,2 

Θράκης (∆ΠΘ) 357 80 22,4 

ΑΠΘ 1123 263 23,4 

Πειραιά 183 44 24,0 

Πατρών 296 73 24,7 

ΕΜΠ 1005 253 25,2 

Γεωπονικό 292 91 31,2 

ΕΚΠΑ 924 350 37,9 

Θεσσαλίας 246 94 38,2 

Πάντειο 184 72 39,1 

ΟΠΑ 236 102 43,2 

Μακεδονίας 230 127 55,2 

Ιωαννίνων 365 208 57,0 

Κρήτης 298 208 69,8 

Αιγαίου 259 202 78,0 

Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων ΥΠΕΠΘ  

(Επιτόπια έρευνα της οµάδας του ΕΛΙΑΜΕΠ, Νοέµβριος 2005)  
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∆ιάγραµµα 4.2. Ποσοστό µη κάλυψης των οργανικών θέσεων διοικητικού 
προσωπικού  
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Πηγή: ΥΠΕΠΘ (∆ική µας επεξεργασία στοιχείων) 

 

Τα τρία «κλασικά» οικονοµικά πανεπιστήµια (ΟΠΑ, Πειραιά, Μακεδονίας) τόσο 

ως προς το ∆ΕΠ όσο και ως προς το διοικητικό προσωπικό παρουσιάζουν ορισµένες 

από τις χαµηλότερες επιδόσεις ποσοστών κάλυψης των οργανικών θέσεων. Μερική 

εξαίρεση αποτελεί το Πανεπιστήµιο Πειραιά ως προς την κάλυψη οργανικών θέσεων 

διοικητικού προσωπικού (τρίτο καλύτερο ποσοστό, 24%). Τα µεγάλα οργανικά κενά 

στο Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθήνας καλύπτονται σε µεγάλο βαθµό από την 

πρόσληψη µε συµβάσεις βοηθητικού ερευνητικού προσωπικού στο πλαίσιο των 

ερευνητικών προγραµµάτων του πανεπιστηµίου. Το ίδιο σε µεγάλο βαθµό ισχύει και 

για το Πανεπιστήµιο Πειραιά, ενώ το Πανεπιστήµιο Μακεδονίας εµφανίζει υψηλό 
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ποσοστό κάλυψης των οργανικών θέσεων βοηθητικού διδακτικού προσωπικού.15 Οι 

ειδικότεροι αυτοί παράγοντες αντισταθµίζουν κάπως τις κατά τα άλλα σαφώς 

δυσµενείς συνέπειες της υποστελέχωσης (understaffing) των οικονοµικών 

πανεπιστηµίων.  

 

Βασικά συµπεράσµατα 

• Η ύπαρξη επαρκούς και αποτελεσµατικού διοικητικού προσωπικού αποτελεί 

σηµαντική µεταβλητή στην επίτευξη αποτελεσµατικότητας και 

αποδοτικότητας στο έργο του πανεπιστηµίου 

• Καταγράφονται µεγάλες ελλείψεις διδακτικού προσωπικού στα ελληνικά 

πανεπιστήµια 

• Τα κλασικά οικονοµικά πανεπιστήµια (Αθηνών, Πειραιά, Μακεδονίας) 

καταγράφουν ελλείψεις διδακτικού προσωπικού πάνω από 50% των 

αντίστοιχων οργανικών θέσεων, ποσοστό που τα κατατάσσει συγκριτικά µε 

τα υπόλοιπα πανεπιστήµια µάλλον σε δυσχερή θέση 

• Τα κλασικά οικονοµικά πανεπιστήµια παρουσιάζουν µεγάλες αποκλίσεις 

όσον αφορά την κάλυψη οργανικών θέσεων διοικητικού προσωπικού: το 

Πανεπιστήµιο Πειραιά βρίσκεται στην καλύτερη θέση µε ποσοστό 

οργανικών ελλείψεων στο 24%, ενώ το ΟΠΑ και το Πανεπιστήµιο 

Μακεδονίας παρουσιάζουν επιδόσεις που κατατάσσονται ανάµεσα στις 

χειρότερες (οργανικές ελλείψεις 43,2% και 55,2% αντίστοιχα) 

 

 

 

                                                 
15 Αναφερόµαστε στις θέσεις ΕΕ∆ΙΠ (Ειδικό Εργαστηριακό ∆ιδακτικό Προσωπικό) και ΕΤΕΠ (Ειδικό 
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Βασικές προτάσεις πολιτικής 

• Άµεση κάλυψη των κενών οργανικών θέσεων διδακτικού και 

διοικητικού προσωπικού 

• Ενθάρρυνση της απασχόλησης προπτυχιακών και µεταπτυχιακών 

φοιτητών ως επικουρικού διοικητικού και ερευνητικού προσωπικού µε 

ειδική µέριµνα για τους φοιτητές µε ιδιαίτερες οικονοµικές και 

κοινωνικές δυσχέρειες (κατά το πρότυπο των ειδικών µεταπτυχιακών 

υποτρόφων) 

• Επιτάχυνση των εξαιρετικά χρονοβόρων γραφειοκρατικών διαδικασιών 

κατανοµής θέσεων, προκήρυξης, εκλογής και κυρίως τελικού διορισµού 

µελών ∆ΕΠ, που δηµιουργούν αίσθηµα απογοήτευσης στους 

πανεπιστηµιακούς και έχουν µερίδιο ευθύνης για την υποστελέχωση των 

πανεπιστηµίων. 

                                                                                                                                            
Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό).  
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5. Μέλη ∆ΕΠ: κατανοµή κατά φύλο 
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Η καταγραφή των µελών ∆ΕΠ ανά τµήµα και ΑΕΙ της χώρας στη βάση 

στοιχείων τόσο των ιστοσελίδων όσο και του ΥΠΕΠΘ κατατείνει στην ενίσχυση της 

άποψης ότι το επάγγελµα του πανεπιστηµιακού παραµένει µέχρι σήµερα «ανδρικό 

οχυρό» παρά τη σηµαντική συµµετοχή των γυναικών στο φοιτητικό πληθυσµό µετά 

το 1980. Σύµφωνα µε πρόσφατη έρευνα (ΓΓΕΤ, 2002), οι γυναίκες αποτελούν 

περίπου το 30% του συνολικού ∆ΕΠ, ενώ όσο υψηλότερη είναι η θέση στην 

ακαδηµαϊκή ιεραρχία τόσο χαµηλότερο είναι το ποσοστό συµµετοχής των γυναικών.  

Στο σύνολο των 31  τµηµάτων οικονοµίας και διοίκησης (βλ. Πίνακα 5.1), η 

µέση συµµετοχή των γυναικών στο σύνολο των µελών ∆ΕΠ βρίσκεται στο 18,8%. Οι 

διαφοροποιήσεις µεταξύ των τµηµάτων είναι εντυπωσιακές: Από την ελάχιστη 

συµµετοχή γυναικών στα µέλη ∆ΕΠ (π.χ., Τµήµα Οικονοµικών Επιστηµών Κρήτης) 

µέχρι την ισόποση σχεδόν συµµετοχή (π.χ., Μάρκετινγκ ΟΠΑ, Οικονοµικό ΟΠΑ, 

Ναυτιλίας Αιγαίου). 

Αναλυτικότερα, τα τµήµατα οικονοµίας και διοίκησης κατανέµονται σε 

τέσσερις οµάδες µε κριτήριο τη συµµετοχή των γυναικών στα µέλη ∆ΕΠ. Η πρώτη 

οµάδα περιλαµβάνει µόνο το Τµήµα Μάρκετινγκ του ΟΠΑ µε συµµετοχή των 

γυναικών στα µέλη ∆ΕΠ κατά 47,6%. Η δεύτερη οµάδα περιλαµβάνει τµήµατα µε 

συµµετοχή των γυναικών  µεταξύ 20% και 40%. Στην οµάδα αυτή ανήκουν δέκα 

τµήµατα, µεταξύ των οποίων τµήµατα του ΟΠΑ (Λογιστικής, Οικονοµικής 

Επιστήµης), του Παντείου (∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, Οικονοµικής Περιφερειακής 

Ανάπτυξης) καθώς και τµήµατα περιφερειακών πανεπιστηµίων (π.χ., Ναυτιλίας 

Αιγαίου, ∆ιεθνών Ευρωπαϊκών Οικονοµικών και Πολιτικών Σπουδών Μακεδονίας). 

Η τρίτη οµάδα περιλαµβάνει τµήµατα µε συµµετοχή των γυναικών µεταξύ 10% και 

20%  στο σύνολο των µελών ∆ΕΠ. Στην οµάδα αυτή εµπίπτουν δεκατρία τµήµατα 

µεταξύ των οποίων τµήµατα των κλασικών οικονοµικών πανεπιστηµίων (ΟΠΑ, 
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Πειραιάς) όσο και τµήµατα περιφερειακών πανεπιστηµίων (Ιωαννίνων, Αιγαίου). 

Τέλος, η τέταρτη οµάδα αποτελείται από τµήµατα στα οποία η συµµετοχή των 

γυναικών είναι µικρότερη του 10%. Τέτοια τµήµατα είναι κυρίως τµήµατα 

περιφερειακών πανεπιστηµίων (∆ΠΘ, Ιωαννίνων, Κρήτης, Αιγαίου). 

 

Πίνακας 5.1. Κατανοµή µελών ∆ΕΠ ανά φύλο σε τµήµατα Οικονοµίας και 
∆ιοίκησης (ποσοστό % του συνόλου για το ακαδηµαϊκό έτος 2004-2005) 

Μέλη ∆ΕΠ Τµήµατα  ΑΕΙ 

Άνδρες (%) Γυναίκες (%) 

Οικονοµικών Επιστηµών Κρήτης 94,4 5,6 

Στατιστικής Πειραιά 94,4 5,6 

Χρηµατοοικονοµικής Πειραιά 94,1 5,9 

∆ιοίκησης Επιχειρήσεων Πατρών 92,9 7,1 

Οικονοµικών Επιστηµών Θεσσαλίας 92,9 7,1 

Οικονοµικών Επιστηµών Ιωαννίνων 91,7 8,3 

∆ιεθνών Οικονοµικών Σχέσεων 

Θράκης 

90,9 9,1 

∆ιοίκησης Επιχειρήσεων Αιγαίου 90,5 9,5 

Οικονοµικών Επιστηµών 

Μακεδονίας 

88,5 11,5 

∆ιοίκησης Επιχειρήσεως Αγροτικών 

Προϊόντων και Τροφίµων Ιωαννίνων 

87,5 12,5 

Οικονοµικό ΕΚΠΑ 87,5 12,5 

Βιοµηχανικής ∆ιοίκησης Πειραιά 87,5 12,5 

∆ιοίκησης Επιχειρήσεων ΟΠΑ 86,7 13,3 

Οικονοµικής Επιστήµης Πειραιά 85,7 14,3 

∆ΕΟΣ* ΟΠΑ 83,3 16,7 

Λογιστικής & Χρηµατοοικονοµικής 

ΟΠΑ 

82,4 17,6 

∆ιοίκησης Επιχειρήσεων Μακεδονίας 81,8 18,2 

Ναυτιλιακών Σπουδών Πειραιά 81,8 18,2 
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∆ιοικητικής Επιστήµης ΟΠΑ 81,8 18,2 

∆ιοίκησης Επιχειρήσεων Πειραιά 81,5 18,5 

∆ΕΟΠΣ **Μακεδονίας 76,5 23,5 

Οικονοµικής Επιστήµης ΟΠΑ 76,0 24,0 

Οικονοµικών Επιστηµών Πατρών 75,0 25,0 

Οικονοµικής Περιφερειακής 

Ανάπτυξης Παντείου 

75,0 25,0 

Λογιστικής ΟΠΑ 75,0 25,0 

Οικονοµικών επιστηµών ΑΠΘ 70,6 29,4 

∆ηµόσιας ∆ιοίκησης Παντείου 69,4 30,6 

Οικονοµικό Πελοποννήσου 66,7 33,3 

Ναυτιλίας Αιγαίου 66,7 33,3 

Στατιστικής ΟΠΑ 66,7 33,3 

Μάρκετινγκ ΟΠΑ 52,4 47,6 

Σύνολο 81,2 18,8 

*∆ιεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονοµικών Σπουδών 
** ∆ιεθνών Ευρωπαϊκών Οικονοµικών και Πολιτικών Σπουδών 
 
Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων ΥΠΕΠΘ και Ιστοσελίδων Τµηµάτων (Νοέµβριος 2005-
Ιανουάριος 2006) 
 

 Οι καταγραφόµενες διαφοροποιήσεις είναι ακόµα πιο έκδηλες αν 

παρατηρήσουµε τη συµµετοχή των γυναικών στα µέλη ∆ΕΠ τµηµάτων µε ταυτόσηµο 

περιεχόµενο σπουδών. Έτσι, τα αντίστοιχα στοιχεία για τα τµήµατα οικονοµικών 

επιστηµών των ΑΕΙ της χώρας (βλ. ∆ιάγραµµα 5.1) είναι ενδεικτικά της µικρής 

συµµετοχής των γυναικών, ιδιαίτερα στα τµήµατα των περιφερειακών πανεπιστηµίων 

(Κρήτης, Θεσσαλίας, Ιωαννίνων, Μακεδονίας) σε σχέση µε τα κεντρικά 

πανεπιστήµια της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης. 
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∆ιάγραµµα 5.1. Τµήµατα οικονοµικών επιστηµών: Ποσοστό (%) των γυναικών 
στο σύνολο των µελών ∆ΕΠ  

5,6

7,1

8,3

9,1

14,3

18,8

23,8

26,5

33,3

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

Κρήτης

Θεσσαλίας

Ιωαννίνων

Μακεδονίας

Πειραιά

Πατρών

ΟΠΑ

ΑΠΘ

Πελοποννήσου

Πηγή: Έρευνα στις ιστοσελίδες των ΑΕΙ (Νοέµβριος 2005-Ιανουάριος 2006) & ΥΠΕΠΘ

 

Η υποαντιπροσώπευση των γυναικών στα µέλη ∆ΕΠ των πανεπιστηµιακών 

τµηµάτων συµβαδίζει µε τη γενικότερη τάση υποαντιπροσώπευσης των γυναικών στα 

ερευνητικά ινστιτούτα, ερευνητικά κέντρα και στους επιστηµονικούς υπευθύνους 

ερευνητικών έργων που χρηµατοδοτήθηκαν από το 2ο ΚΠΣ (ΓΓΕΤ, 2002). Ωστόσο, 

σηµαντικό ποσοστό του ερευνητικού προσωπικού της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης 

είναι γυναίκες (π.χ., διδακτορικοί φοιτητές). Παρόµοιες διαπιστώσεις έχουν 

καταγραφεί και για τον τοµέα των τµηµάτων ευρωπαϊκών σπουδών της χώρας µας 

(Pagoulatos και Bourikos, 2005).  

Τα δεδοµένα αυτά υποδεικνύουν µια πιθανότατη ασυνέχεια µεταξύ του 

υψηλού ποσοστού γυναικών που ολοκληρώνουν πτυχιακές, µεταπτυχιακές και 
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διδακτορικές σπουδές, και του δυσανάλογα χαµηλότερου ποσοστού γυναικών που 

αναδεικνύονται επαγγελµατικά σε θέσεις ∆ΕΠ σε πανεπιστηµιακά ιδρύµατα, γεγονός 

που συνδέεται µε τη γενικά δυσµενέστερη πρόσβαση των γυναικών στην αγορά 

εργασίας. Είναι όµως βέβαιο ότι ένα σηµαντικό ποσοστό του φαινοµένου/ 

προβλήµατος αυτού απορρέει από την αριθµητική κυριαρχία των ανδρών σε θέσεις 

µελών ∆ΕΠ προηγούµενων γενεών/ υψηλότερων βαθµίδων, επισκιάζοντας έτσι την 

συνεχώς αυξανόµενη αναλογική παρουσία των γυναικών µελών ∆ΕΠ κατά τα 

τελευταία χρόνια και στις νεώτερες κυρίως βαθµίδες.  

 Τέλος, οφείλουµε να σηµειώσουµε ότι παρά τα σηµαντικά βήµατα της χώρας 

µας στην ενσωµάτωση της διάστασης του φύλου στην οικονοµική και κοινωνική ζωή 

(πχ., νοµοθεσία, θεσµικό πλαίσιο, ίδρυση Κέντρου Έρευνας για Θέµατα Ισοτητας-

ΚΕΘΙ), δεν έχουν ακόµα σχεδιαστεί και υλοποιηθεί από τα πανεπιστήµια της χώρας 

µας σχέδια ενίσχυσης της ισότητας των φύλων (European Commission, 2005a, 

2005b). Αποτέλεσµα είναι η µη αξιοποίηση αξιόλογου ανθρωπίνου κεφαλαίου, µε 

αρνητικές επιπτώσεις για την αποτελεσµατικότητα και αποδοτικότητα του 

εκπαιδευτικού έργου. 
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Βασικά συµπεράσµατα 

• Το επάγγελµα του πανεπιστηµιακού στα τµήµατα οικονοµίας και διοίκησης είναι 

«ανδρικό» οχυρό 

• Σηµαντικές διαφοροποιήσεις µεταξύ των τµηµάτων: Από ελάχιστη συµµετοχή 

των γυναικών στα µέλη ∆ΕΠ (π.χ., Τµήµα Οικονοµικών Επιστηµών Κρήτης) 

µέχρι την ισόποση σχεδόν συµµετοχή (π.χ., Τµήµα Μάρκετινγκ ΟΠΑ) 

• Η τάση υποαντιπροσώπευσης των γυναικών στα µέλη ∆ΕΠ συµβαδίζει µε τη 

γενικότερη τάση υποαντιπροσώπευσης των γυναικών στον επαγγελµατικό τοµέα 

της έρευνας 

• Περιορισµένη η ενσωµάτωση της διάστασης του φύλου στην πανεπιστηµιακή 

κοινότητα 

 

Βασικές προτάσεις πολιτικής 

• ∆ηµιουργία συνοδευτικών και υποστηρικτικών κοινωνικών υπηρεσιών στα 

πανεπιστήµια για τη στήριξη των γυναικών πανεπιστηµιακών µε αυξηµένες 

οικογενειακές ευθύνες (π.χ., φροντίδα τέκνων, φροντίδα εξαρτώµενων µελών 

των νοικοκυριών τους) 

• Πρόβλεψη ελαστικότερων συνθηκών χορήγησης εκπαιδευτικών και λοιπών 

αδειών στις γυναίκες πανεπιστηµιακούς 
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6. Μέλη ∆ΕΠ: κατανοµή κατά βαθµίδα και προέλευση διδακτορικού τίτλου 
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6.1. Μέλη ∆ΕΠ ανά βαθµίδα 
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Η καταγραφή των στοιχείων 31 τµηµάτων (σε σύνολο 34 τµηµάτων) 

οικονοµίας και διοίκησης ανά βαθµίδα (καθηγητές, αναπληρωτές καθηγητές, 

επίκουροι καθηγητές, λέκτορες) και φύλο καταδεικνύει δύο βασικά χαρακτηριστικά 

των πανεπιστηµίων της χώρας:  

α) την αντιστροφή της πυραµίδας των βαθµίδων καθώς ο αριθµός των 

λεκτόρων είναι µικρότερος του αριθµού των υπολοίπων βαθµίδων, και 

β) την ελάχιστη συµµετοχή των γυναικών στις ανώτερες βαθµίδες των µελών 

∆ΕΠ (καθηγητές, αναπληρωτές καθηγητές).  

Αναλυτικότερα, στο σύνολο των 31 τµηµάτων οικονοµίας και διοίκησης 

καταγράφονται συνολικά 648 µέλη ∆ΕΠ, εκ των οποίων το 22,2% (144 διδάσκοντες) 

βρίσκονται στη βαθµίδα του λέκτορα, το 25,5% (165 διδάσκοντες) βρίσκονται στη 

βαθµίδα του επίκουρου καθηγητή, το 22,8% (148 διδάσκοντες) βρίσκονται στη 

βαθµίδα του αναπληρωτή καθηγητή και το 29,5% (191 διδάσκοντες) στη βαθµίδα του 

καθηγητή (βλ. την αντεστραµµένη πυραµίδα στο ∆ιάγραµµα 6.1).  

 Η αντεστραµµένη πυραµίδα ισχύει ακόµα περισσότερο στα µέλη ∆ΕΠ 

ανδρικού φύλου. Οι λέκτορες αποτελούν µόλις το 17,5% (92 διδάσκοντες) των 

ανδρών µελών ∆ΕΠ , ενώ οι επίκουροι καθηγητές, οι αναπληρωτές καθηγητές και οι 

καθηγητές αποτελούν το 24,7% (130 διδάσκοντες), 24,3% (128 διδάσκοντες) και 

33,5% (176 διδάσκοντες) αντίστοιχα (βλ. και ∆ιάγραµµα 6.2). Αντιθέτως, οι γυναίκες 

µέλη ∆ΕΠ κατανέµονται στις βαθµίδες ως ακολούθως: 42,6% (52 διδάσκουσες) στη 

βαθµίδα λέκτορα, 28,7% (35 διδάσκουσες) στη βαθµίδα επίκουρου καθηγητή, 16,4% 

(20 διδάσκουσες) στη βαθµίδα αναπληρωτή καθηγητή και, 12,3% (15 διδάσκουσες) 

στη βαθµίδα καθηγητή (βλ. και ∆ιάγραµµα 6.3). 
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∆ιάγραµµα 6.1. Η πυραµίδα των µελών ∆ΕΠ σε 31 τµήµατα οικονοµίας και 
διοίκησης (σε σύνολο 34 τµηµάτων) 

Λέκτορες N=144)

Επίκουροι Καθηγητές  
(N=165)

Αναπληρωτές Καθηγητές
(N=148)

Καθηγητές (N=191)

Πηγή: Έρευνα οµάδας ΕΛΙΑΜΕΠ (Νοέµβριος 2005-Φεβρουάριος 2006
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∆ιάγραµµα 6.2. Η πυραµίδα των µελών ∆ΕΠ σε 31 τµήµατα οικονοµίας και 
διοίκησης: Άνδρες 

Λέκτορες (Ν=92)

Επίκουροι καθηγητές  
(Ν=130)

Αναπληρωτές καθηγητές 
(Ν=128)

Καθηγητές   (Ν=176)
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∆ιάγραµµα 6.3. Πυραµίδα µελών ∆ΕΠ σε 31 τµήµατα οικονοµίας και διοίκησης: 
Γυναίκες 

Λέκτορες  (Ν=52)

Επίκουροι καθηγητές
(Ν=35)

Αναπληρωτές καθηγητές 
(Ν=20)

Καθηγητές (Ν=15)

Πηγή: Έρευνα οµάδας ΕΛΙΑΜΕΠ (Νοέµβριος 2005-Φεβρουάριος 2006)

 

Η κατανοµή των µελών ∆ΕΠ ανά βαθµίδες και ανά τµήµα, αναδεικνύει την 

ύπαρξη σηµαντικών διαφοροποιήσεων µεταξύ πανεπιστηµίων και τµηµάτων. 

Συγκεκριµένα, το ΟΠΑ παρουσιάζει συνολικά στα 7 υπό µελέτη τµήµατά του πιο 

υψηλή συµµετοχή των λεκτόρων στο σύνολο των µελών ∆ΕΠ (27,6%) σε σχέση µε 

το Πανεπιστήµιο Πειραιώς (17,2%) και το Πανεπιστήµιο Μακεδονίας (14,6%). Η 

συµµετοχή των διδασκόντων της βαθµίδας του καθηγητή στο σύνολο των µελών 

∆ΕΠ κυµαίνεται και στα τρία κλασικά οικονοµικά πανεπιστήµια πάνω από 30% 

(32,7% στο ΟΠΑ, 36,9% στο πανεπιστήµιο Πειραιά και 32,3% στο πανεπιστήµιο 

Μακεδονίας).  

Οι επιµέρους διαφοροποιήσεις µεταξύ των τµηµάτων είναι ακόµα 

µεγαλύτερου εύρους (βλ. και Πίνακα 6.1). Υπάρχουν τµήµατα µε το 60% των 

διδασκόντων να βρίσκονται στη βαθµίδα του καθηγητή (Οικονοµικό ΟΠΑ) και άλλα 
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µε κανένα µέλος ∆ΕΠ στη βαθµίδα του καθηγητή (Οικονοµικό Ιωαννίνων, 

Οικονοµικό Πελοποννήσου). Μεγάλα ποσοστά διδασκόντων στη βαθµίδα του 

καθηγητή παρουσιάζονται στα κεντρικά πανεπιστήµια (ΟΠΑ, Πειραιάς, ΕΚΠΑ), ενώ 

τα περιφερειακά πανεπιστήµια εµφανίζουν µία τάση κατανοµής των διδασκόντων 

στις χαµηλότερες βαθµίδες. Συνήθως, οι διδάσκοντες στη βαθµίδα του καθηγητή στα 

περιφερειακά πανεπιστήµια αντιπροσωπεύουν ποσοστά κάτω του 20% του συνόλου 

των µελών ∆ΕΠ (Οικονοµικό Θεσσαλίας, Οικονοµικό Πατρών, Οργάνωσης και 

∆ιοίκησης Επιχειρήσεων Αιγαίου, Ναυτιλίας Αιγαίου, ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων 

Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίµων Ιωαννίνων, ∆ιεθνών Οικονοµικών Σχέσεων 

∆ΠΘ, Οικονοµικό Ιωαννίνων, Οικονοµικό Πελοποννήσου). 

 

Πίνακας 6.1. Συµµετοχή της βαθµίδας των καθηγητών στο σύνολο των µελών 
∆ΕΠ: Τµήµατα Οικονοµίας και ∆ιοίκησης (ακαδηµαϊκό έτος 2004-2005) 
Τµήµατα Μέλη ∆ΕΠ Καθηγητές Καθηγητές ως % 

µελών ∆ΕΠ 

Οικονοµικό ΟΠΑ 25 15 60,0 

Ο∆Ε* Πειραιά 27 14 51,9 

Οικονοµικό 

Μακεδονίας 

26 13 50,0 

Οικονοµικό Πειραιά 21 9 42,9 

ΟΠΑ** Παντείου 28 12 42,9 

Βιοµηχανικής 

∆ιοίκησης Πειραιά 

16 6 37,5 

Ναυτιλίας Πειραιά 22 8 36,4 

Ο∆Ε* ΟΠΑ 30 10 33,3 

Οικονοµικό Κρήτης 18 6 33,3 

Οικονοµικό ΕΚΠΑ 56 18 32,1 

∆ΕΤ*** ΟΠΑ 22 7 31,8 

Λογιστικής 

Μακεδονίας 

17 5 29,4 

∆ΕΟΣ**** ΟΠΑ 24 7 29,2 
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Ο∆Ε* Πατρών 14 4 28,6 

Ο∆Ε* Μακεδονίας 22 6 27,3 

Μάρκετινγκ ΟΠΑ 21 5 23,8 

Στατιστικής ΟΠΑ 21 5 23,8 

Χρηµατοοικονοµικής 

Πειραιά 

17 4 23,5 

Στατιστικής Πειραιά 18 4 22,2 

∆ηµόσιας ∆ιοίκησης 

Παντείου 

36 8 22,2 

Οικονοµικό 

Θεσσαλίας 

14 3 21,4 

Λογιστικής ΟΠΑ 16 3 18,8 

Οικονοµικό Πατρών 16 3 18,8 

∆ΕΟΠΣ***** 

Μακεδονίας 

17 3 17,6 

Οικονοµικό ΑΠΘ 34 6 17,6 

Ο∆Ε* Αιγαίου 21 3 14,3 

Ναυτιλίας Αιγαίου 15 2 13,3 

∆ΕΑΠΤ****** 

Ιωαννίνων 

8 1 12,5 

∆ΟΣΑ******* 

 ∆ΠΘ 

11 1 9,1 

Οικονοµικό 

Ιωαννίνων 

12 0 0,0 

Οικονοµικό 

Πελοποννήσου 

3 0 0,0 

Σύνολο 648 191 29,5 

* Οργάνωσης και ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων 
** Οικονοµικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης 
*** ∆ιοικητικής Επιστήµης και Τεχνολογίας 
****∆ιεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονοµικών Σπουδών 
*****∆ιεθνών Ευρωπαϊκών Οικονοµικών και Πολιτικών Σπουδών 
******∆ιοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίµων 
 

Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων ΥΠΕΠΘ και Ιστοσελίδων Τµηµάτων (Νοέµβριος 2005-

Ιανουάριος 2006) 
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6.2. Μέλη ∆ΕΠ ανά χώρα απόκτησης διδακτορικού διπλώµατος 
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 Η χώρα εκπόνησης της διατριβής και εν γένει της ολοκλήρωσης των 

µεταπτυχιακών σπουδών των µελών ∆ΕΠ αποτελεί µία σηµαντική µεταβλητή προς 

διερεύνηση. Οι µεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό αποτελούν το σηµαντικότερο 

παράγοντα διεθνοποίησης και συµµετοχής του ερευνητή σε ένα ανοιχτό επιστηµονικό 

διάλογο που χαρακτηρίζεται από πολυπολιτισµικότητα και ποικιλία µεθοδολογικών 

προσεγγίσεων.  

 Το πρότυπο του φωτισµένου αλλά αποµονωµένου εντός των εθνικών συνόρων 

πανεπιστηµιακού δασκάλου συνδέεται µε µια παρωχηµένη αντίληψη που χάνει 

διαρκώς έδαφος ενόψει της παγκοσµιοποίησης της ακαδηµαϊκής διαδικασίας, της 

διάχυσης της γνώσης και των νέων τεχνολογιών επικοινωνίας. Η διεθνής 

αλληλεξάρτηση και συνθετότητα των κοινωνικών και οικονοµικών φαινοµένων, 

καθώς και η παρουσία της χώρας στην ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, καθιστούν τη 

συµµετοχή στον διεθνή επιστηµονικό διάλογο αναγκαία προϋπόθεση ποιότητας του 

επιστηµονικού έργου των πανεπιστηµιακών και δεκτικότητας του πανεπιστηµίου σε 

σύγχρονες ιδέες και πρακτικές.  

 Επιπλέον, η χώρα εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής (συνήθως απαιτεί 

και πέραν των τριών ετών παραµονή στην αλλοδαπή) έχει το δικό της ιδιαίτερο 

επιστηµονικό πρότυπο που εν δυνάµει επηρεάζει και την επιστηµονική κουλτούρα 

του ερευνητή. Μεθοδολογία και πεδία έρευνας αποτελούν διακριτά πεδία όπου 

αναδεικνύονται συγκεκριµένες επιστηµονικές επιλογές και κουλτούρες 

(αγγλοσαξωνικό πρότυπο, γαλλικό πρότυπο, γερµανικό πρότυπο). ∆εν είναι άλλωστε 

τυχαία η ανάπτυξη ιδιαίτερων επιστηµονικών κλάδων σε διαφορετικές χώρες 

(οικονοµικά και διοίκηση επιχειρήσεων στο Ην. Βασίλειο και τη Β. Αµερική, νοµική 

στη Γαλλία, πολυτεχνικές σπουδές στη Γερµανία, γεωπονικές σπουδές στα 

σκανδιναβικά κράτη). 
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 Η καταγραφή των στοιχείων για τη χώρα εκπόνησης διατριβής των µελών 

∆ΕΠ των τµηµάτων οικονοµίας και διοίκησης στηρίζεται στα βιογραφικά στοιχεία 

που δηµοσιεύονται στις ιστοσελίδες των τµηµάτων και τους οδηγούς σπουδών που 

περιλαµβάνουν βιογραφικά των διδασκόντων. Στο σύνολο των 34 τµηµάτων 

οικονοµίας και διοίκησης που µελετώνται στην παρούσα εργασία, συγκεντρώθηκαν 

βιογραφικά για τα 466 από τα 648 µέλη ∆ΕΠ (ποσοστό 71,9%). ∆εδοµένης όµως της 

ύπαρξης τµηµάτων για τα οποία διαθέτουµε στοιχεία για πολύ µικρό ποσοστό των 

διδασκόντων (κάτω του 20%), η παρουσίαση στοιχείων ανά τµήµα περιορίζεται στα 

τµήµατα εκείνα που υπάρχουν στοιχεία για τη χώρα εκπόνησης διατριβής για 

περισσότερους από τους µισούς διδάσκοντες (50%). Τα τµήµατα αυτά είναι είκοσι 

και ανήκουν τόσο σε κεντρικά όσο και περιφερειακά πανεπιστήµια.  

Να σηµειώσουµε µε την ευκαιρία αυτή ότι η απουσία ακόµα και βασικών 

βιογραφικών στοιχείων µελών ∆ΕΠ στο διαδίκτυο συνιστά απαράδεκτη αδυναµία 

στην οργάνωση των πανεπιστηµιακών τµηµάτων, που δυσκολεύει οποιαδήποτε 

προσπάθεια σύγκρισης και αξιολόγησης του διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού 

των πανεπιστηµίων και αντιστρατεύεται µια ηθική διαφάνειας, δηµοσιότητας και 

προσβασιµότητας που θα έπρεπε να διέπει τα δηµόσια πανεπιστήµια. Πάντως, η 

κατάσταση των τµηµάτων οικονοµίας και διοίκησης από πλευράς παροχής 

πληροφόρησης στο διαδίκτυο είναι σχετικά καλύτερη σε σύγκριση µε τις 

περισσότερες άλλες κατηγορίες πανεπιστηµίων και τµηµάτων. 

 Αναλυτικότερα, στο σύνολο των 34 τµηµάτων (648 διδάσκοντες), η χώρα 

στην οποία έχουν εκπονήσει διατριβή το µεγαλύτερο ποσοστό των µελών ∆ΕΠ είναι 

το Ηνωµένο Βασίλειο (βλ. Πίνακα 6.2). Ένας στους τρεις διδάσκοντες έχει 

διδακτορικό από τη χώρα αυτή (30,8%), ακολουθούν η Ελλάδα µε 22,9%, οι ΗΠΑ 
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και ο Καναδάς(14,6%) και χώρες µε µικρότερα ποσοστά όπως η Γαλλία, η Γερµανία 

και η Ιταλία.  

 

Πίνακας 6.2 

Μέλη ∆ΕΠ τµηµάτων οικονοµίας και διοίκησης ανά χώρα εκπόνησης διατριβής 
Χώρα απόκτησης 

διδακτορικού 

Αριθµός µελών ∆ΕΠ Ποσοστό % επί του 

συνόλου των µελών ∆ΕΠ 

Ην. Βασίλειο 180 30,8 

Ελλάδα 

    -Εκ των οποίων στο ίδιο  

τµήµα : 

 

134 
95 

22,4 
16,3 

ΗΠΑ /Καναδάς 85 14,6 

Γαλλία 35 6,0 

Γερµανία 18 3,1 

Ιταλία 4 0,7 

Άλλη χώρα 10 1,7 

Άγνωστο 182 27,9 

Σύνολο 648 100,0 

Πηγή: Έρευνα οµάδας ΕΛΙΑΜΕΠ στις ιστοσελίδες των τµηµάτων (Νοέµβριος 2005-

Φεβρουάριος 2006) 

  

Είναι εντυπωσιακό, από τα στοιχεία του Πίνακα 6.2, ότι ένα στα πέντε µέλη 

∆ΕΠ έχει εκπονήσει τη διατριβή του στην Ελλάδα. Από αυτούς, 70,9% (95 στους 

134) έχουν εκπονήσει τη διατριβή τους στο τµήµα όπου σταδιοδροµούν ως µέλη 

∆ΕΠ. Το φαινόµενο αυτό παραπέµπει σε δύο κατά βάση παράγοντες:  

α) την ανάγκη ανάδειξης εγχώριου επιστηµονικού προσωπικού από τα 

πανεπιστηµιακά τµήµατα, που αυξάνεται από την περαιτέρω ανάπτυξη 

µεταπτυχιακών και διδακτορικών προγραµµάτων τα τελευταία χρόνια, και  
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β) την ύπαρξη εσωτερικών και άκαµπτων αγορών εργασίας στα επιµέρους 

πανεπιστήµια καθώς και τµηµάτων τα οποία δύσκολα ανέχονται υποψηφιότητες για 

την πλήρωση θέσεων µελών ∆ΕΠ που δεν προέρχονται από το δικό τους 

πανεπιστήµιο ή τµήµα.  

Έτσι, στις καλύτερες των περιπτώσεων, η παρουσία «οικείας παραγωγής» 

µελών ∆ΕΠ στα πανεπιστηµιακά τµήµατα αποτελεί το επιστέγασµα της επιτυχίας των 

τµηµάτων αυτών στην ανάπτυξη διεθνώς ανταγωνιστικών µεταπτυχιακών και 

διδακτορικών σπουδών, και στην παραγωγή διδακτόρων εφάµιλλων των καλύτερων 

πανεπιστηµιακών τµηµάτων της αλλοδαπής. Και υπάρχουν πράγµατι τµήµατα (π.χ. 

ορισµένα τµήµατα του ΟΠΑ) στα οποία αυτό ισχύει, όπως ακόµα και περιπτώσεις 

κατά τις οποίες διδάκτορες ελληνικών ΑΕΙ καταλαµβάνουν θέσεις ∆ΕΠ σε καλά 

πανεπιστήµια του εξωτερικού.  

∆εν µπορούµε να αποκλείσουµε όµως περιπτώσεις στις οποίες το φαινόµενο 

συνιστά µια ακόµα ένδειξη των πελατειακών σχέσεων και των δοµών αναξιοκρατίας 

που δυστυχώς αναπτύσσονται σε ορισµένα πανεπιστηµιακά τµήµατα της χώρας. 

Πρόκειται ίσως για περιβάλλοντα όπου οι δοκιµασµένες προσωπικές σχέσεις και η 

αποδεδειγµένη ιεραρχική αφοσίωση εκτιµώνται ως καθοριστικά προτερήµατα για 

εκλογή σε θέση ∆ΕΠ. Σύµπτωµα µιας ακόµα βαρύτερης παθολογίας είναι η 

περίπτωση κατά την οποία το φαινόµενο των «οικείας παραγωγής» µελών ∆ΕΠ 

παραπέµπει σε ευρύτερες διανεµητικές συµµαχίες και συναλλαγές, µε την πιθανή 

συµµετοχή και φοιτητικών κοµµατικών παρατάξεων.  

Η ύπαρξη των εσωτερικών αγορών είναι πιο έκδηλη στην εξέταση των 

στοιχείων ανά τµήµα (βλ. Πίνακα 6.3). Στο τµήµα Οικονοµικών Επιστηµών ΑΠΘ, το 

47,1% των µελών ∆ΕΠ έχει διδακτορικό από το ίδιο πανεπιστήµιο ή και τµήµα. 

Ιδιαίτερα υψηλά ποσοστά διδασκόντων µε διδακτορικό από το ίδιο τµήµα 
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παρουσιάζονται και στα τµήµατα Οικονοµικής Περιφερειακής Ανάπτυξης και 

∆ηµόσιας ∆ιοίκησης του Παντείου Πανεπιστηµίου (39,3%). Επίσης, υψηλά ποσοστά 

παρουσιάζονται στα τµήµατα Στατιστικής και Μάρκετινγκ του ΟΠΑ (28,6% και 

23,8% αντίστοιχα). 

 

Πίνακας 6.3. Μέλη ∆ΕΠ µε διδακτορικό στο ίδιο πανεπιστήµιο ή και τµήµα 
Τµήµατα Ποσοστό µελών ∆ΕΠ µε διδακτορικό 

στο ίδιο πανεπιστήµιο ή και τµήµα 

Οικονοµικό ΑΠΘ 47,1 

ΟΠΑ Παντείου 39,3 

Στατιστικής ΟΠΑ 28,6 

Ο∆ΑΕ Ιωαννίνων 25,0 

Μάρκετινγκ ΟΠΑ 23,8 

Ο∆Ε Μακεδονίας 22,7 

Βιοµηχ. ∆ιοίκησης Πειραιά 18,8 

Λογιστικής Μακεδονίας 17,6 

Οικονοµικό ΕΚΠΑ 16,6 

Λογιστικής ΟΠΑ 12,5 

∆ΕΟΣ ΟΠΑ 12,5 

Οικονοµικό Μακεδονίας 7,7 

Ο∆Ε Πατρών 7,1 

Οικονοµικό Πατρών 6,3 

∆ΕΟΠΣ Μακεδονίας 5,9 

Οικονοµικό ΟΠΑ 4,0 

Οικονοµικό Κρήτης 0,0 

Οικονοµικό Ιωαννίνων 0,0 

Πηγή: Έρευνα οµάδας ΕΛΙΑΜΕΠ στις ιστοσελίδες των τµηµάτων (Νοέµβριος 2005-

Φεβρουάριος 2006) 

 

 Τα στοιχεία για τις υπόλοιπες χώρες εκπόνησης διδακτορικού και ιδιαίτερα 

για το Ην. Βασίλειο, τη Β. Αµερική και τη Γαλλία (βλ. Πίνακας 6.4 ) καταδεικνύουν 
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ενδιαφέρουσες διαφοροποιήσεις µεταξύ πανεπιστηµίων και τµηµάτων. Το Ην. 

Βασίλειο κυριαρχεί στα µέλη ∆ΕΠ του ΟΠΑ και ιδιαίτερα στα τµήµατα Λογιστικής, 

Μάρκετινγκ και ∆ιεθνών Ευρωπαϊκών Οικονοµικών Σπουδών (62,5%, 52,4% και 

50% αντίστοιχα). Επίσης, υψηλά ποσοστά παρατηρούνται στα τµήµατα Οικονοµικών 

Επιστηµών της Πάτρας και της Κρήτης (62,5% και 55,6% αντίστοιχα). 

 

Πίνακας 6.4. Μέλη ∆ΕΠ µε διδακτορικό στο Ην. Βασίλειο, τη Β. Αµερική (ΗΠΑ 
και Καναδάς) και στη Γαλλία 
Τµήµατα Ην. Βασίλειο ΗΠΑ / Καναδάς Γαλλία 

Λογιστικής ΟΠΑ 62,5 6,3 0,0 

Οικονοµικό Πατρών 62,5 12,5 12,5 

Οικονοµικό Κρήτης 55,6 22,2 0,0 

Μάρκετινγκ ΟΠΑ 52,4 9,5 4,8 

∆ΕΟΣ* ΟΠΑ 50,0 17,3 4,3 

ΟΠΑ Παντείου 39,3 7,1 7,1 

∆ΕΑΠΤ** Ιωαννίνων 37,5 12,5 0,0 

Βιοµ. ∆ιοίκησης Πειραιά 37,5 18,8 0,0 

Οικονοµικό ΕΚΠΑ 35,7 25,0 7,1 

Στατιστικής ΟΠΑ 33,3 14,3 0,0 

Οικονοµικό Ιωαννίνων 33,3 16,7 16,7 

Οικονοµικό ΟΠΑ 32,0 28,0 4,0 

Λογιστικής Μακεδονίας 29,4 29,4 29,4 

Οικονοµικό Μακεδονίας 23,1 23,1 26,9 

Ο∆Ε*** Πατρών 21,4 6,7 6,7 

Ο∆Ε Μακεδονίας 18,2 27,3 4,5 

∆ΕΟΠΣ**** Μακεδονίας 17,6 29,4 11,8 

Οικονοµικό ΑΠΘ 17,6 0,0 14,7 

*∆ιεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονοµικών Σπουδών 
** ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίµων 
*** Οργάνωσης και ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων 
**** ∆ιεθνών Ευρωπαϊκών Οικονοµικών και Πολιτικών Σπουδών 
 
Πηγή: Έρευνα οµάδας ΕΛΙΑΜΕΠ στις ιστοσελίδες των τµηµάτων (Νοέµβριος 2005-
Φεβρουάριος 2006) 
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 Η Β. Αµερική (ΗΠΑ και Καναδάς) αποτελούν την τρίτη, µετά το Ην. 

Βασίλειο και την Ελλάδα, «δεξαµενή» µελών ∆ΕΠ για τα τµήµατα οικονοµίας και 

διοίκησης.  Αναλυτικότερα, οι υψηλότερες συµµετοχές διδασκόντων µε διδακτορικό 

στη Β. Αµερική (ποσοστά πάνω του 20%) καταγράφονται σε τέσσερα τµήµατα του 

πανεπιστηµίου Μακεδονίας (Λογιστικής, ∆ΕΟΠΣ, Ο∆Ε και Οικονοµικών 

Επιστηµών) και τα τµήµατα οικονοµικών επιστηµών του ΕΚΠΑ και της Κρήτης (βλ. 

Πίνακα 9α). Αντιθέτως, µικρή αντίστοιχη συµµετοχή καταγράφεται στα τµήµατα του 

Παντείου, δύο τµήµατα του ΟΠΑ (Μάρκετινγκ και Λογιστικής) καθώς και στο 

Οικονοµικό του ΑΠΘ (ποσοστά κάτω του 10%).  

 Άλλες χώρες που παρουσιάζουν αξιοσηµείωτα ποσοστά συµµετοχής στη 

κατανοµή των διδασκόντων ανά χώρα εκπόνησης διδακτορικού είναι η Γαλλία και η 

Γερµανία. Συνήθως πρόκειται για περιφερειακά πανεπιστήµια και τα υψηλότερα 

ποσοστά για τη µεν Γαλλία καταγράφονται στα τµήµατα Οικονοµικών Επιστηµών 

Ιωαννίνων, ΑΠΘ και Πατρών, ενώ για τη Γερµανία, αξιοσηµείωτα ποσοστά 

καταγράφονται στα τµήµατα ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων Πατρών, Βιοµηχανικής 

∆ιοίκησης Πειραιά και Οικονοµικών Επιστηµών Μακεδονίας (13,3%, 12,5% και 

11,5% αντίστοιχα).  

 Συµπερασµατικά, το σχετικά υψηλό ποσοστό αγγλόφωνων διδακτορικών 

σπουδών (41% επί του συνόλου) δεν εκπλήσσει: η αγγλική είναι προ πολλού η lingua 

franca στις οικονοµικές επιστήµες και κυρίως στις επιστήµες του ευρύτερου πεδίου 

της διοίκησης επιχειρήσεων, και ευνοείται ακόµα περισσότερο από τη διάδοση του 

διαδικτύου. Είναι αναµενόµενο ιδίως οι νεώτερες γενιές µελών ∆ΕΠ στα τµήµατα του 

συγκεκριµένου αντικειµένου να προέρχονται από αγγλόφωνα πανεπιστήµια. Είναι 

επίσης εύλογο, καθώς το τελευταίο διάστηµα έχουν αναπτυχθεί τα µεταπτυχιακά και 

διδακτορικά προγράµµατα των ελληνικών πανεπιστηµίων στα συγκεκριµένα αυτά 
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αντικείµενα, οι καλύτεροι διδάκτορες απόφοιτοι των προγραµµάτων αυτών να 

απορροφώνται σε αυξανόµενο ρυθµό από τα πανεπιστήµια και τµήµατα προέλευσής 

τους.  
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Βασικά συµπεράσµατα 

• Καταγράφεται η ύπαρξη αντεστραµµένης πυραµίδας στην κατανοµή των µελών 

∆ΕΠ ανά βαθµίδα: Οι καθηγητές είναι περισσότεροι από τους λέκτορες. Η 

αντεστραµµένη πυραµίδα ουσιαστικά αντανακλά την αντεστραµµένη πυραµίδα 

των ανδρών πανεπιστηµιακών. Αντιθέτως, παρατηρείται µια κανονική 

πυραµίδα στην κατανοµή των γυναικών πανεπιστηµιακών 

• Μόλις το 12,2% των γυναικών βρίσκεται στη βαθµίδα του καθηγητή όταν το 

αντίστοιχο ποσοστό για τους άνδρες είναι 33,5% 

• Καταγράφονται µεγάλες διαφοροποιήσεις µεταξύ πανεπιστηµίων και τµηµάτων. 

Υψηλότερη συµµετοχή λεκτόρων παρουσιάζεται στο ΟΠΑ (27,6%) σε σχέση µε 

τα µικρότερα ποσοστά των Πανεπιστηµίων Πειραιά (17,2%) και Μακεδονίας 

(14,6%) 

• Υπάρχουν τµήµατα µε το 60% των µελών ∆ΕΠ να βρίσκονται στη βαθµίδα του 

καθηγητή (π.χ., Οικονοµικό ΟΠΑ)  και τµήµατα µε κανένα µέλος στη βαθµίδα 

του καθηγητή (π.χ., Οικονοµικό Ιωαννίνων) 

• Η πλειοψηφία των µελών ∆ΕΠ έχουν αποκτήσει διδακτορικό δίπλωµα στο 

Ηνωµένο Βασίλειο (27,2%). Ακολουθούν η Ελλάδα (20,8%) και η Βόρεια 

Αµερική (13,1%) 

• Σηµαντικό τµήµα των µελών ∆ΕΠ κατέχει διδακτορικό δίπλωµα από το τµήµα 

στο οποίο εργάζεται (το 15%). Το φαινόµενο αυτό αντανακλά τόσο την ανάγκη 

των τµηµάτων για ανάδειξη εγχώριου επιστηµονικού προσωπικού όσο και της 

ύπαρξης άκαµπτων εσωτερικών αγορών εργασίας που επηρεάζονται από 

πελατειακά δίκτυα και διανεµητικές συµµαχίες 
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Βασικές προτάσεις πολιτικής 

• Θεσµική δηµιουργία συνθηκών διαφάνειας, δηµοσιότητας και συγκρισιµότητας 

που εκ των πραγµάτων θα «εκθέσουν» και θα αποδυναµώσουν οποιεσδήποτε 

πρακτικές αναξιοκρατίας και συναλλαγής.  

• Θεσµοθέτηση υποχρέωσης των πανεπιστηµίων και τµηµάτων να διατηρούν 

προσβάσιµα στο διαδίκτυο και να ενηµερώνουν τακτικά τα βασικά βιογραφικά 

στοιχεία των µελών ∆ΕΠ: πανεπιστηµιακές σπουδές, ακαδηµαϊκή εµπειρία, 

ερευνητικό έργο, κυριότερες δηµοσιεύσεις.   
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7. Ενεργοί και µη ενεργοί (οιονεί επί πτυχίω) φοιτητές 
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Στη δηµόσια συζήτηση συχνά γίνεται λόγος για τους «αιώνιους» φοιτητές των 

ελληνικών πανεπιστηµίων. «Αιώνιοι» φοιτητές στην καθοµιλούµενη αποκαλούνται οι 

φοιτητές που ο χρόνος φοίτησής τους έχει ξεπεράσει σηµαντικά την επίσηµα 

προβλεπόµενη ελάχιστη διάρκεια σπουδών (µε τυπικούς όρους «ν» έτη –όπου «ν» 

κατά κανόνα, στις περισσότερες σχολές, ισούται µε 4 έτη, δηλαδή 8 εξάµηνα). Η 

ύπαρξη των «αιώνιων» φοιτητών συνδέεται µε το υψηλό µέσο πραγµατικό χρονικό 

διάστηµα φοίτησης σε πολλά πανεπιστηµιακά τµήµατα, δεδοµένης της ως τώρα 

απουσίας οποιουδήποτε χρονικού περιορισµού. Θα υιοθετήσουµε εφεξής για τις 

ανάγκες αυτής της έρευνας τον επίσηµο (και αποχρωµατισµένο) συνώνυµο όρο 

«οιονεί επί πτυχίω φοιτητές»16. 

Η επεξεργασία στοιχείων του ΥΠΕΠΘ για τους ενεργούς και οιονεί επί 

πτυχίω φοιτητές (ακαδηµαϊκό έτος 2004-2005) µας προσφέρει µία πρώτη αποτύπωση 

της έκτασης του φαινοµένου. Το ακαδηµαϊκό έτος 2004-2005, καταγράφονται 

388.413 φοιτητές ΑΕΙ, εκ των οποίων οι 218.272 βρίσκονται σε εξάµηνο πέρα των 

προβλεποµένων (βλ. ∆ιάγραµµα 7.1 και Πίνακα 7.1). ∆υστυχώς, από τα διαθέσιµα 

συγκεντρωτικά στοιχεία, δεν είναι δυνατόν να συναχθεί πόσοι από τους φοιτητές 

αυτούς εµπίπτουν στο ν+2 (οπότε παραµένουν κατά τεκµήριο «ενεργοί», τουλάχιστον 

ως προς την πρόθεση αποφοίτησης) και πόσοι το έχουν ξεπεράσει (οπότε αποτελούν 

ενδεχοµένως πράγµατι «αιώνιους» φοιτητές).  

Από τα στοιχεία του Πίνακα 7.1 για τα πανεπιστήµια της χώρας, 

διαπιστώνεται η ύπαρξη µεγάλων διαφοροποιήσεων µεταξύ των πανεπιστηµίων. Οι 

οιονεί επί πτυχίω φοιτητές ως ποσοστό των εγγεγραµµένων φοιτητών κυµαίνονται 

από το 20% (Πολυτεχνείο Κρήτης) µέχρι και το 58,7% (Πανεπιστήµιο Μακεδονίας). 

                                                 
16 Επίσης, χρησιµοποιούνται και όροι όπως «βραδυπορούντες» και «υστερούντες» φοιτητές για να 
περιγράψουν το φαινόµενο της παράτασης των σπουδών πέρα των κανονικών εξαµήνων. 



 75

Ο αριθµός τους προφανώς βαίνει αύξων όσο µεγαλύτερη η ηλικία του 

πανεπιστηµιακού ιδρύµατος και η συνακόλουθη συσσώρευση φοιτητών αυτής της 

κατηγορίας. Τα νεοϊδρυθέντα πανεπιστήµια, όπως της Πελοποννήσου και της 

Στερεάς Ελλάδας,  είναι φυσικό να καταγράφουν µόνο ενεργούς φοιτητές. 

 

∆ιάγραµµα 7.1. Σύνολο ΑΕΙ: Ενεργοί και οιονεί επί πτυχίω φοιτητές (ακδηµαϊκό 
έτος 2004-2005) 

Οιονεί επί πτυχίω 
φοιτητές
218272

Ενεργοί φοιτητές
170141

Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων ΥΠΕΠΘ (επιτόπια έρευνα οµάδας ΕΛΙΑΜΕΠ, Νοέµβριος 2005)

 

 

 Η εξήγηση του φαινοµένου των οιονεί επί πτυχίω φοιτητών δεν έχει µελετηθεί 

συστηµατικά. Ωστόσο, µπορούν να διατυπωθούν οι εξής υποθέσεις εργασίας. 

Πρώτον,  οι σπουδές στο Λύκειο και το «εξεταστοκεντρικό» σύστηµα εισαγωγής στα 

πανεπιστήµια δεν «εξοπλίζει» κατάλληλα τους αυριανούς φοιτητές για τα 

ακαδηµαϊκά τους καθήκοντα. Σηµαντική µερίδα των φοιτητών παρακολουθεί κατά τη 

διάρκεια φοίτησης στα πανεπιστήµια, µαθήµατα ενίσχυσης στα λεγόµενα 
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«πανεπιστηµιακά» φροντιστήρια, διαιωνίζοντας έτσι το σύστηµα «µάθησης» της 

περιόδου των σπουδών στο Λύκειο. 

∆εύτερον, η έντονα κοπιαστική και ψυχοφθόρα προσπάθεια ένταξης σε 

κάποιο ΑΕΙ µέσω των εισαγωγικών εξετάσεων οδηγεί µερίδα των φοιτητών σε 

ιδιαίτερη «χαλαρότητα» και παραµέληση των ακαδηµαϊκών υποχρεώσεών τους κατά 

τα πρώτα έτη των σπουδών τους. Η επιµήκυνση του χρόνου αποφοίτησης προκύπτει 

ως φυσιολογικό επακόλουθο. 

Τρίτον, η έλλειψη χρονικού περιορισµού στη φοίτηση αφ’ εαυτής λειτουργεί 

ως «ηθικός κίνδυνος» (moral hazard), διαρθρώνοντας συγκεκριµένες δοµές κινήτρων 

που διέπονται από την σχετική απουσία πιεστικού χρονικού περιορισµού, 

αναπαράγοντας συµπεριφορές χαλαρότητας στην παρακολούθηση των σπουδών και 

ανταπόκριση στα σπουδαστικά καθήκοντα. Η λειτουργία των πανεπιστηµίων ως 

οιονεί εξεταστικών κέντρων (µε τρεις εξεταστικές περιόδους κατ’ έτος) επιτείνει τις 

συµπεριφορές αυτές, παγιώνοντας µια αίσθηση επ’ αόριστον δυνατότητας 

επανεξέτασης στα µαθήµατα.  

 Τέταρτον, µερίδα φοιτητών που κατά κανόνα δεν διαθέτουν επαρκείς 

οικονοµικές δυνατότητες για τα έξοδα διαβίωσης στον τόπο των σπουδών τους 

(πράγµα που επιτείνεται σε συνθήκες φοίτησης µακράν του τόπου οικογενειακής 

διαµονής), αναγκάζονται να εργάζονται ταυτόχρονα µε τις σπουδές, σε βάρος της 

ακαδηµαϊκής τους προόδου. Αντίθετος παράγοντας αλλά µε ταυτόσηµο αποτέλεσµα 

είναι η εξασφαλισµένη οικογενειακή οικονοµική ενίσχυση (µε δεδοµένο και το 

υψηλότατο για τα ευρωπαϊκά και διεθνή δεδοµένα ποσοστό συνεχιζόµενης 

συστέγασης των ελλήνων φοιτητών µε την οικογένειά τους) που οδηγεί σε 

εφησυχασµό και παράταση των σπουδών.   
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Πέµπτον, µία µερίδα φοιτητών (εκτιµούµε όχι σηµαντική) παρατείνει τις 

σπουδές ή αφήνει σε εκκρεµότητα κάποια  µαθήµατα έτσι ώστε να καθυστερήσει το 

χρόνο στράτευσης ή να τύχει αδειών κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής θητείας. 

Στην κατηγορία της «στρατηγικής» παράτασης των σπουδών πρέπει να 

συµπεριλάβουµε µια επίσης µειοψηφία φοιτητών που καθυστερεί προκειµένου να 

βελτιώσει τις βαθµολογικές επιδόσεις σε επιµέρους µαθήµατα, έτσι ώστε να 

αποφοιτήσει µε ένα καλύτερο µέσο όρο πτυχίου, που θα ανοίξει το δρόµο για 

καλύτερες επιλογές µεταπτυχιακών ιδρυµάτων. Κάτι τέτοιο είναι εφικτό, στο µέτρο 

δεν υπάρχει ευρέως αποδεκτό σύστηµα συνολικού συνυπολογισµού/ στάθµισης της 

διάρκειας σπουδών και του βαθµού πτυχίου από τα ελληνικά πανεπιστήµια.  

 Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, αλλά ιδίως στην τελευταία, αποτυπώνεται 

ανάγλυφα ο παραλογισµός του υπάρχοντος συστήµατος της επ’ αόριστον φοίτησης, 

που οδηγεί σε καταφανείς στρεβλώσεις κινήτρων, συνθήκες χαµηλής αποδοτικότητας 

των πανεπιστηµιακών σπουδών, σταδιακή απαξίωση των πανεπιστηµιακών γνώσεων 

ως αποτέλεσµα µακράς καθυστέρησης εισόδου στην αγορά εργασίας, ακόµα και 

υπονόµευσης ενός αντικειµενικού συστήµατος αξιολόγησης της επίδοσης των 

φοιτητών.  

Έχουν ωριµάσει οι συνθήκες για την εισαγωγή περιορισµού στην επ’ 

αόριστον φοίτηση (στη βάση του ν+2 ή ν+3), για τους φοιτητές που δεν εργάζονται ή 

δεν έχουν οικογενειακές υποχρεώσεις (ανατροφή τέκνων), µε κατ’ εξαίρεση 

δυνατότητα προσωρινής διακοπής σπουδών ή δυνατότητα µερικής φοίτησης για 

ειδικές περιπτώσεις (µητέρες ανηλίκων, εργαζόµενους µε αποδεδειγµένη πλήρη 

απασχόληση και ασφαλιστική κάλυψη, χρονίως πάσχοντες, κ.ά.) (βλ. Πόρισµα 

Επιτροπής ΕΣΥΠ για την Πανεπιστηµιακή Εκπαίδευση, 19 ∆εκεµβρίου 2005). Μία 

τέτοια λύση θεσµοθέτησης ορίου στη φοίτηση θα έπρεπε απαραίτητα να συνοδεύεται 
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από µέτρα που να ενισχύουν τη φοίτηση ατόµων που δεν έχουν οικονοµικές 

δυνατότητες, µε τη µορφή ανταποδοτικών υποτροφιών (Πόρισµα Επιτροπής ΕΣΥΠ, 

ο.π.).  

 

Πίνακας 7.1. ΑΕΙ: Εγγεγραµµένοι, ενεργοί και οιονεί επί πτυχίω φοιτητές 
(ακαδηµαϊκό έτος 2004-2005) 

Φοιτητές ΑΕΙ 

Εγγεγραµµένοι Οιονεί επί πτυχίω 

φοιτητές 

Ποσοστό (%) 

οιονεί επί πτυχίω 

φοιτητών στο 

σύνολο των 

εγγεγραµµένων 

Μακεδονίας 13113 7703 58,7 

ΑΠΘ 92509 54074 58,5 

ΟΠΑ 14948 7974 53,3 

ΕΚΠΑ 111183 52664 47,4 

Πάντειο 16540 7766 47,0 

Γεωπονικό 4096 1910 46,6 

Ιόνιο 2287 902 39,4 

Πατρών 21386 7428 34,7 

∆ΠΘ 18027 6222 34,5 

Ιωαννίνων 13626 4159 30,5 

Κρήτης 11011 3021 27,4 

Αιγαίου 8161 2157 26,4 

Πειραιά 19290 4751 24,6 

ΕΜΠ 12723 2831 22,3 

Πολυτεχνείο Κρήτης 2256 470 20,8 

Θεσσαλίας 5328 929 14,7 

Χαροκόπειο 844 110 13,0 

Σύνολο ΑΕΙ* 388413 170141 43,8 

*Αναφέρεται στα 22 ΑΕΙ της χώρας (συµπεριλαµβανοµένων Ελληνικού Ανοιχτού 
Πανεπιστηµίου και Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών) 
 
Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων του ΥΠΕΠΘ  
(Επιτόπια έρευνα της οµάδας του ΕΛΙΑΜΕΠ, Νοέµβριος 2005) 
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∆ιάγραµµα 7.2. ΑΕΙ: Οιονεί επί πτυχίω φοιτητές* ως % των εγγεγραµµένων, 

2004/2005 
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Οιονεί επί πτυχίω φοιτητές ως % των
εγγεγραµµένων

(* Φοιτητές που βρίσκονται σε εξάµηνο σπουδών πέραν των προβλεποµένων)

Συντµήσεις: ΑΣΚΤ (Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών), ΕΜΠ (Εθνικό Μετσόβιο 
Πολυτεχνείο), ΕΑΠ (Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο, ∆ΠΘ (∆ηµοκρίτειο 
Πανεπιστήµιο Θράκης), ΓΠΑ (Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών), ΕΚΠΑ (Εθνικό 
Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών), ΟΠΑ (Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών) 
και ΑΠΘ (Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης) 
 
 

Τα «κλασικά» οικονοµικά πανεπιστήµια (ΟΠΑ, Μακεδονίας) συγκεντρώνουν 

από τα µεγαλύτερα ποσοστά οιονεί επί πτυχίω φοιτητών (53,3% και 58,7% 

αντίστοιχα), πάνω µάλιστα από το µέσο όρο των ελληνικών πανεπιστηµίων (43,8%). 

Πιθανόν αυτό να οφείλεται στο ότι ο προσανατολισµός των σπουδών προς την 

οικονοµία και την αγορά ωθεί συγκριτικά µεγαλύτερο ποσοστό φοιτητών σε σχέση µε 

τα υπόλοιπα πανεπιστήµια σε αναζήτηση παράλληλης εργασιακής εµπειρίας. 
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Ωστόσο, το Πανεπιστήµιο Πειραιά παρουσιάζει ένα από τα µικρότερα ποσοστά 

οιονεί επί πτυχίω φοιτητών (24,6%), µετριάζοντας έτσι σε κάποιο βαθµό την εικόνα 

για τις σχολές οικονοµίας και διοίκησης. 

 Η εξέταση ανάλογων στοιχείων σε επίπεδο τµηµάτων επιβεβαιώνει επίσης την 

ύπαρξη µεγάλων διαφοροποιήσεων αλλά και την επίδραση των ετών λειτουργίας τους 

(βλ. Πίνακα 7.2 στην επόµενη σελίδα). Eίναι προφανές ότι παλαιότερα τµήµατα 

φέρουν το βάρος µιας µακράς «ουράς» οιονεί επί πτυχίω φοιτητών (όσο παλαιότερα 

τόσο µακρότερη), η οποία αντανακλά αρνητικά στη συνολική εικόνα του οικείου 

πανεπιστηµίου. 

Σύµφωνα µε τα στοιχεία του Πίνακα 7.2 για τους οιονεί επί πτυχίω 

σπουδαστές των τµηµάτων οικονοµίας και διοίκησης, τα περιφερειακά τµήµατα 

παρουσιάζουν πολύ καλύτερη εικόνα σε σχέση µε τα «κλασικά» οικονοµικά 

πανεπιστήµια. Στο τµήµα οικονοµικών επιστηµών του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας, 

οι οιονεί επί πτυχίω φοιτητές αντιπροσωπεύουν το 76,3% των εγγεγραµµένων 

φοιτητών, ενώ στο αντίστοιχο τµήµα του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας µόλις το 16,8%.  

Αναλυτικότερα, εννέα τµήµατα διαθέτουν ποσοστό οιονεί επί πτυχίω 

φοιτητών που ξεπερνά το 50% των εγγεγραµµένων φοιτητών (Οικονοµικό ΕΚΠΑ, 

Οικονοµικό Μακεδονίας, Οικονοµικό ΑΠΘ, Ο∆Ε ΟΠΑ, Ο∆Ε Μακεδονίας, ∆ηµόσιας 

∆ιοίκησης Παντείου, κ.α.). Ποσοστά µεταξύ 20% και 50% παρουσιάζουν έντεκα 

τµήµατα που ανήκουν στα κεντρικά πανεπιστήµια ΟΠΑ, Μακεδονίας και Πειραιά (µε 

την εξαίρεση των τµηµάτων ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων Αιγαίου και Οικονοµικού 

Πατρών). Ποσοστά µεταξύ 10% και 20% καταγράφονται σε επτά τµήµατα, κυρίως 

περιφερειακών πανεπιστηµίων (Οικονοµικό Ιωαννίνων, Οικονοµικό Κρήτης, 

Ναυτιλίας Αιγαίου κ.α.). Τέλος, επτά τµήµατα δεν εµφανίζουν φοιτητές πέραν των 

κανονικών εξαµήνων, λόγω της νεότητάς τους. 
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Πίνακας 7.2. Τµήµατα οικονοµίας και διοίκησης: Εγγεγραµµένοι φοιτητές και 
οιονεί επί πτυχίω φοιτητές (ακαδηµαϊκό έτος 2004-2005) 

Φοιτητές Τµήµατα 

Οικονοµικών 

Επιστηµών 

Εγγεγραµµένοι Οιονεί επί πτυχίω 

φοιτητές 

Ποσοστό (%) 

οιονεί επί πτυχίω 

φοιτητών στο 

σύνολο των 

εγγεγραµµένων 

Οικονοµικό 

Μακεδονίας 

4837 3692 76,3 

Ο∆Ε* ΟΠΑ 6064 4484 73,9 

Οικονοµικό ΕΚΠΑ 11772 8576 72,9 

Ο∆Ε* Μακεδονίας 4474 3214 71,8 

Οικονοµικό ΑΠΘ 7397 5208 70,4 

Οικονοµικό ΟΠΑ 2942 1792 60,9 

Στατιστικής Πειραιά 2219 1313 59,2 

Οικον. & Περιφ. 

Ανάπτυξης Παντείου 

2414 1388 57,5 

∆ηµόσιας ∆ιοίκησης 

Παντείου 

3090 1553 50,3 

Ναυτιλίας Πειραιά 1563 728 46,6 

Ο∆Ε* Αιγαίου 844 387 45,9 

∆ΕΟΣ** ΟΠΑ 1010 424 42,0 

Στατιστικής ΟΠΑ 603 245 40,6 

Βιοµηχανικής 

∆ιοίκησης Πειραιά 

767 302 39,4 

Χρηµατοοικονοµικής 

Πειραιά 

1138 448 39,4 

Οικονοµικό Πατρών 1176 407 34,6 

Μάρκετινγκ ΟΠΑ 883 248 28,1 

Λογιστικής 

Μακεδονίας 

1018 285 28,0 

∆ΕΟΠΣ*** 

Μακεδονίας 

853 205 24,0 
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Ο∆Ε* Πειραιά 6573 1383 21,0 

Λογιστικής ΟΠΑ 1250 223 17,8 

Οικονοµικό Ιωαννίνων 574 102 17,8 

Οικονοµικό 

Θεσσαλίας 

417 70 16,8 

Οικονοµικό Κρήτης 840 141 16,8 

Ναυτιλίας Αιγαίου 242 34 14,0 

∆ΟΣΑ**** ∆ΠΘ 734 90 12,3 

∆ΕΑΠΤ***** 

Ιωαννίνων 

375 38 10,1 

Ο∆Ε* Πατρών 717 62 8,6 

∆ΕΤ****** ΟΠΑ 792 0 0,0 

Μάρκετινγκ 

Μακεδονίας 

63 0 0,0 

∆ιοικ. Τεχνολογίας 

Μακεδονίας 

65 0 0,0 

Οικονοµικό 

Πελοποννήσου 

93 0 0,0 

Οικονοµικό Πειραιά 4214 0 0,0 

ΟΠΑ Στερεάς 

Ελλάδας 

60 0 0,0 

Σύνολο 72073 37042 51,4 

* Οργάνωσης και ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων 
**∆ιεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονοµικών Σπουδών 
***∆ιεθνών Ευρωπαϊκών Οικονοµικών και Πολιτικών Σπουδών 
****∆ιεθνών Οικονοµικών Σχέσεων και Ανάπτυξης 
*****∆ιοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίµων 
******∆ιοικητικής Επιστήµης και Τεχνολογίας 
 

Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων του ΥΠΕΠΘ  

(Επιτόπια έρευνα της οµάδας του ΕΛΙΑΜΕΠ, Νοέµβριος 2005) 
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Συµπέρασµα 

Τα παρουσιαζόµενα στοιχεία σε αυτό το τµήµα της έκθεσης είναι απλώς 

ενδεικτικά δεδοµένου ότι η εξαγωγή αξιόπιστων συµπερασµάτων απαιτεί τόσο 

διαχρονική σύγκριση των στοιχείων σε επίπεδο τµήµατος όσο και περαιτέρω 

ανάλυση των οιονεί επί πτυχίω φοιτητών. Στην κατηγορία αυτή συσσωρεύονται, 

όπως παραπάνω αναφέραµε, διαφορετικές υποκατηγορίες, µε κύρια τη διάκριση 

ανάµεσα στους πλήρως ανενεργούς και ουσιαστικά παραιτηµένους φοιτητές και σε 

εκείνους που µε ένα βραδύτερο ρυθµό σκοπεύουν ωστόσο κάποια στιγµή να 

ολοκληρώσουν τις σπουδές τους.  

Θα ήταν πολύ χρήσιµο να γνωρίζουµε σε πόσα χρόνια, πέρα των 

προβλεποµένων ετών φοίτησης, αποφοιτούν οι οιονεί επί πτυχίω φοιτητές και να 

γνωρίζουµε τα αίτια της καθυστέρησης αυτής17. Η µη αποφοίτηση, ιδιαίτερα όταν 

αφορά υψηλό ποσοστό, συνεπάγεται, όπως ήδη αναφέρθηκε, κόστη για την 

οικονοµική λειτουργία των πανεπιστηµίων και της ανώτατης εκπαίδευσης συνολικά, 

µε έµµεσες µακροπρόθεσµες αρνητικές επιδράσεις (έλλειψη εξειδικευµένου 

ανθρωπίνου δυναµικού, «απαξίωση» γνώσεων και δεξιοτήτων, κλπ). 

                                                 
17 Έρευνα του Παρατηρητηρίου Ροής Φοιτητών του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης 
(επιστηµονικός υπεύθυνος καθηγητής Θ. Χατζηπαντελής) για το χρονικό διάστηµα 1986-1995 
καταδεικνύει ότι στα τµήµατα τετραετούς φοίτησης το 75% ως 80% των γυναικών και µόλις το 60% 
των ανδρών αποφοιτούν εντός οκταετίας. Στην προβλεπόµενη χρονική διάρκεια των τεσσάρων ετών, 
πτυχίο αποκτούν το 20% των ανδρών και το 32-33% των γυναικών. Επίσης, διαπιστώνεται πως το 
ποσοστό των οιονεί επί πτυχίω φοιτητών είναι µεγαλύτερο για όσους εισάγονται µε «άλλους λόγους» ή 
µε µετεγγραφή εξωτερικού. Μεγαλύτερα ποσοστά οιονεί επί πτυχίω φοιτητών καταγράφονται στα 
τµήµατα οικονοµικών επιστηµών, µουσικών σπουδών, φαρµακευτικής, χηµείας, βιολογίας και 
κτηνιατρικής  
(βλ. παρουσίαση των στοιχείων της έρευνας στο http://web.auth.gr/dent/web/el/info/auth_obs_post.ppt. 
Αναφέρεται επίσης πως το 40% των εγγεγραµµένων φοιτητών του ΑΠΘ δεν παίρνουν ποτέ πτυχίο 
(Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία, 31/12/2005). 
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8. Αναλογία µελών ∆ΕΠ και φοιτητών 
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Η ύπαρξη µεγάλων ποσοστών µη κάλυψης των οργανικών θέσεων µελών 

∆ΕΠ σε συνδυασµό µε την αυξητική τάση των εισακτέων στα ΑΕΙ έχει οδηγήσει σε 

δυσµενή αναλογία διδακτικού προσωπικού και φοιτητών, µε σαφείς επιπτώσεις στην 

ποιότητα της εκπαίδευσης. Οι καταγραφόµενες διαφορές τόσο µεταξύ των 

οικονοµικών πανεπιστηµίων όσο και µεταξύ επιµέρους τµηµάτων είναι σηµαντικές. 

Συγκεκριµένα, τα στοιχεία για τα τρία κλασικά οικονοµικά πανεπιστήµια (βλ. 

Πίνακα 8.1) αποκαλύπτουν µεγάλες αναλογίες διδασκόντων (µελών ∆ΕΠ) ανά 

εγγεγραµµένους φοιτητές. Στο Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών αντιστοιχούν 86 

εγγεγραµµένοι φοιτητές για κάθε διδάσκοντα, 123 φοιτητές στο πανεπιστήµιο 

Πειραιά και 132 στο πανεπιστήµιο Μακεδονίας. Μεταξύ δε των τµηµάτων, οι 

αποκλίσεις είναι ακόµα µεγαλύτερες. Μεταξύ των τµηµάτων µε τις χειρότερες 

αναλογίες περιλαµβάνονται το οργάνωσης και διοίκησης επιχειρήσεων Πειραιά (ένας 

διδάσκοντας για 243 φοιτητές), οικονοµικών επιστηµών Μακεδονίας (ένας 

διδάσκοντας για 220 φοιτητές) και οργάνωσης και διοίκησης επιχειρήσεων 

Μακεδονίας (ένας διδάσκοντας για 203 φοιτητές). Αντιθέτως, µεταξύ των τµηµάτων 

µε τις καλύτερες αναλογίες περιλαµβάνονται τα τµήµατα µάρκετινγκ Μακεδονίας 

(ένας διδάσκοντας για 8 φοιτητές), στατιστικής ΟΠΑ (ένας διδάσκοντας για 29 

φοιτητές) και διοικητικής επιστήµης ΟΠΑ (ένας διδάσκοντας για 38 φοιτητές). 

∆εδοµένων των υψηλών ποσοστών ανενεργών /οιονεί επί πτυχίω φοιτητών, 

είναι χρήσιµο για την καταγραφή της όσο το δυνατόν εγγύτερης στην 

πραγµατικότητα κατάστασης να λαµβάνονται υπόψη οι ενεργοί φοιτητές στην 

επεξεργασία των συγκριτικών στοιχείων. Με κριτήριο την αναλογία µελών ∆ΕΠ / 

ενεργών φοιτητών, τα Τµήµατα του ΟΠΑ εµφανίζουν µικρότερη απόκλιση µεταξύ 

τους και κατέχουν καλύτερες σχετικά αναλογίες διδασκόντων / φοιτητών. Γενικά, 

σηµαντικός είναι ο παράγοντας «νεότητα» του εκάστοτε τµήµατος: νεότερα τµήµατα 
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τείνουν να παρουσιάζουν υψηλότερα ποσοστά µη κάλυψης των οργανικών θέσεων, 

αδυναµία που όµως αντισταθµίζεται εν µέρει από το χαµηλότερο πληθυσµό 

ανενεργών και οιονεί επί πτυχίω φοιτητών.  
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Πίνακας 8.1.. Αναλογία µελών ∆ΕΠ και φοιτητών στα κλασικά οικονοµικά 
πανεπιστήµια ανά τµήµα (ακαδηµαϊκό έτος 2004-2005) 

Φοιτητές Αναλογία µελών ∆ΕΠ /Φοιτητών Τµήµατα Μέλη 

∆ΕΠ Εγγεγραµµένοι Ενεργοί* ∆ΕΠ 

/Εγγεγραµµένοι 

∆ΕΠ /Ενεργοί 

Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθήνας 

Στατιστικής 21 603 358 1: 29 1: 17 

∆ιοικητικής 

Επιστήµης 

21 792 792 1: 38 1: 38 

∆ΕΟΣ** 24 1010 586 1: 42 1: 24 

Μάρκετινγκ 21 883 635 1: 42 1: 30 

Λογιστικής 16 1250 1027 1: 78 1: 64 

Οικονοµικής 

Επιστήµης 

25 2942 1150 1: 118 1: 46 

Ο∆Ε*** 30 6064 1580 1: 202 1: 53 

Σύνολο  158 13544 6128 1: 86 1 : 39 

Πανεπιστήµιο Πειραιά 

Βιοµηχανικής 

∆ιοίκησης 

16 767 465 1: 48 1: 29 

Χρηµατοοικο

νοµικής 

17 1138 690 1: 67 1: 41 

Ναυτιλιακών 22 1563 835 1: 71 1: 38 

Στατιστικής 18 2219 906 1: 123 1: 50 

Ο∆Ε*** 27 6573 5190 1: 243 1: 192 

Σύνολο 100 12260 8086 1: 123 1 : 81 

Πανεπιστήµιο Μακεδονίας 

Μάρκετινγκ 8 63 63 1: 8 1: 8 

∆ΕΟΠΣ**** 16 853 648 1: 53 1: 41 

Λογιστικής 17 1018 733 1: 60 1: 43 

Ο∆Ε*** 22 4474 1260 1: 203 1: 57 

Οικονοµικών 

Επιστηµών 

22 4837 1145 1: 220 1: 52 

Σύνολο 85 11245 3849 1: 132 1 : 45 

*Φοιτητές εγγεγραµµένοι  σε εξάµηνο σπουδών εντός των προβλεποµένων 
**Οργάνωσης και ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων 
***∆ιεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονοµικών Σχέσεων 
****∆ιεθνών Ευρωπαϊκών Οικονοµικών και Πολιτικών Σπουδών  
 
Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων του ΥΠΕΠΘ (επιτόπια έρευνα οµάδας ΕΛΙΑΜΕΠ,  Νοέµβριος 2005)  και 
έρευνα στις ιστοσελίδες των  πανεπιστηµίων 
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Αρκετά τµήµατα (π.χ., Οργάνωση και ∆ιοίκηση Επιχειρήσεων) επιβαρύνονται 

από υπέρογκες ετήσιες αυξήσεις του αριθµού των εισακτέων φοιτητών, λόγω 

έντονων κοινωνικών πιέσεων στις οποίες συνήθως σπεύδει να ανταποκριθεί το 

Υπουργείο Παιδείας. Η αύξηση των εισακτέων είναι ιδιαίτερα πιεστική λόγω της 

συγκριτικά χαµηλότερης ελαστικότητας του αριθµού των µελών ∆ΕΠ  Αυτό το 

πρόβληµα εµφανίζεται κατά κανόνα σε κλάδους για τους οποίους υπάρχει υψηλή 

συγκυριακή ζήτηση σπουδών, που δεν µπορεί να διοχετευθεί αλλού λόγω 

ανεπάρκειας αντίστοιχων συναφών τµηµάτων. Ως συναφείς µε την αγορά, οι σπουδές 

οικονοµικών και διοίκησης επιχειρήσεων είναι έντονα εκτεθειµένες σε τέτοιου είδους 

διακυµάνσεις, που παράγουν τις συνακόλουθες ανισορροπίες.  

 

Βασικά συµπεράσµατα 

• Καταγράφονται πολύ υψηλά ποσοστά ανενεργών φοιτητών (πάνω από το 50% 

των εγγεγραµµένων φοιτητών) 

• Παρουσιάζονται µεγάλες διαφοροποιήσεις µεταξύ των πανεπιστηµίων. 

Υψηλότερα ποσοστά καταγράφονται στο Πανεπιστήµιο Μακεδονίας, το 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης και το ΟΠΑ. Τα χαµηλότερα 

ποσοστά καταγράφονται στο Χαροκόπειο Πανεπιστήµιο, το Πανεπιστήµιο 

Θεσσαλίας και το Πολυτεχνείο Κρήτης 

• Η ύπαρξη υψηλών ποσοστών ανενεργών φοιτητών φαίνεται να επηρεάζεται από 

µία σειρά παραγόντων: «εξεταστοκεντρικό» σύστηµα εισαγωγής στα 

πανεπιστήµια, η έλλειψη χρονικών ορίων για την αποφοίτηση, οικονοµικές 

δυσκολίες που οδηγούν σε παράλληλη εργασία, παράταση σπουδών για αποφυγή 

στράτευσης ή χρήσης πλεονεκτηµάτων κατά την στράτευση (π.χ., φοιτητικές 

άδειες)  
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Βασικές προτάσεις πολιτικής 

• Συστηµατική µελέτη του φαινοµένου των ανενεργών φοιτητών (ποιο είναι το 

κοινωνικοοικονοµικό προφίλ τους; Γιατί καθυστερούν να αποφοιτήσουν; 

Ποια κίνητρα µπορούν να δοθούν για την ενεργοποίησή τους;) 

• Ορισµός χρονικού ορίου για την περάτωση των σπουδών σε συνδυασµό µε 

τη στήριξη φοιτητών µε κοινωνικοοικονοµικά προβλήµατα 

• Συστηµατικότερη λειτουργία υπηρεσιών ψυχολογικής στήριξης και 

κοινωνικής µέριµνας των φοιτητών στα πανεπιστήµια 

• Επανεξέταση της σύνδεσης Λυκείου και τριτοβάθµιας εκπαίδευσης (τρόπος 

εισαγωγής) 
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9. Κοινωνική προέλευση των φοιτητών οικονοµικών και διοικητικών 

επιστηµών: επάγγελµα πατέρα και εκπαιδευτικό επίπεδο γονέων 
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9.1. Επάγγελµα πατέρα 
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Η καταγραφή στοιχείων για το επάγγελµα του πατέρα και το εκπαιδευτικό 

επίπεδο πατέρα και µητέρας των φοιτητών οικονοµικών και διοικητικών σπουδών 

(ακαδηµαϊκό έτος 1998-1999) στηρίζεται σε στοιχεία του Εθνικού Κέντρου 

Κοινωνικών Ερευνών (Κόµβος δευτερογενών δεδοµένων)18. Στην παρούσα εργασία, 

παρουσιάζεται η σχετική καταγραφή στη βάση τεσσάρων βασικών επαγγελµατικών 

κατηγοριών: υπάλληλοι γραφείου, απασχολούµενοι στον πρωτογενή τοµέα, 

επιστήµονες και ελεύθεροι επαγγελµατίες και ασκούντες εµπορική και 

χρηµατοοικονοµική δραστηριότητα. ∆ιαθέτοντας στοιχεία για το επάγγελµα των 

φοιτητών  από µία σειρά τµηµάτων οικονοµίας και διοίκησης (Οικονοµικών 

επιστηµών ΟΠΑ, ΑΠΘ, Κρήτης, Πατρών, Πειραιώς, Μακεδονίας και Οργάνωσης και 

∆ιοίκησης Επιχειρήσεων ΟΠΑ, Αιγαίου, Πειραιώς και Μακεδονίας) διαπιστώνεται 

µία κατανοµή όπου οι υπάλληλοι γραφείου αντιπροσωπεύουν το 29,5%, οι 

απασχολούµενοι στον πρωτογενή τοµέα της παραγωγής το 18,9%, οι  επιστήµονες 

και οι ελεύθεροι επαγγελµατίες (18,2%) και οι ασκούντες εµπορική και 

χρηµατοοικονοµική δραστηριότητα το 17,6% (βλ. και Πίνακα 9.1). 

Η σύγκριση των στοιχείων των φοιτητών οικονοµικών & διοικητικών σπουδών µε 

τους φοιτητές πολιτικών και νοµικών σπουδών δείχνει ελάχιστη απόκλιση συγκριτικά 

µε τους φοιτητές πολιτικών επιστηµών και σηµαντική διαφοροποίηση από τους 

«αστικότερης» κοινωνικής προέλευσης φοιτητές νοµικής. Σχεδόν το 40% των 

φοιτητών νοµικής επιστήµης έχει πατέρα που ανήκει στην επαγγελµατική οµάδα των 

επιστηµόνων και ελεύθερων επαγγελµατιών (κατά κύριο λόγο, υποθέτει κανείς, 

δικηγόρους ή συµβολαιογράφους), ενώ για τους φοιτητές οικονοµικών είναι µόλις 

18%. 

                                                 
18 www.gsdb.gr/komvos/gr 



 93

Αντιθέτως, τα ποσοστά των φοιτητών πολιτικών και οικονοµικών σπουδών µε 

πατέρα στις επαγγελµατικές κατηγορίες των υπαλλήλων γραφείων, των γεωργών και 

των εµπόρων είναι υψηλότερα σε σχέση µε τους φοιτητές νοµικών σπουδών. 

Αναλυτικότερα, σχεδόν το 30% των φοιτητών πολιτικών και οικονοµικών σπουδών 

έχει πατέρα υπάλληλο γραφείου, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για τους φοιτητές 

νοµικών σπουδών είναι σχεδόν 25% (βλ. Πίνακα 9.1. που ακολουθεί). 

Μεγαλύτερες αποκλίσεις παρουσιάζουν τα ποσοστά των φοιτητών µε πατέρα 

γεωργό και έµπορο. Σχεδόν το 20% των φοιτητών πολιτικών και οικονοµικών 

σπουδών έχει πατέρα γεωργό (ή κτηνοτρόφο), ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για τους 

φοιτητές νοµικών σπουδών είναι κοντά στο 12%. Το 18% σχεδόν των φοιτητών 

πολιτικών και οικονοµικών σπουδών έχει πατέρα έµπορο (ή ασχολούµενο στο 

χρηµατοοικονοµικό τοµέα), ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για τους φοιτητές νοµικών 

σπουδών είναι σχεδόν 13% (βλ. Πίνακα 9.1 που ακολουθεί). 

Τέλος, ποσοστό περίπου 4% των φοιτητών και στα τρία πεδία σπουδών (νοµικών, 

πολιτικών και οικονοµικών) έχει πατέρα που ασκεί το επάγγελµα του τεχνίτη ή 

εργάτη (βλ. Πίνακα 9.1. που ακολουθεί). 
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Πίνακας 9.1.. Κατανοµή φοιτητών Τµηµάτων Νοµικής, Οικονοµικής και 
Πολιτικής Επιστήµης ανά επάγγελµα πατέρα (ακαδηµαϊκό έτος 1998-1999) 

Τµήµατα Επαγγελµατική οµάδα 
πατέρα Νοµικής* Πολιτικής 

Επιστήµης** 
Οικονοµικών 
Επιστηµών*** 

Επιστήµονες/ Ελεύθεροι 
επαγγελµατίες 36,6 18,8 18,2 

Υπάλληλοι γραφείου 24,7 28,7 29,5 
Γεωργοί/Κτηνοτρόφοι 11,8 18,5 18,9 
Έµποροι/ 
Χρηµατοοικονοµικά 12,7 17,7 17,6 

Τεχνίτες / Εργάτες 4,2 4,1 3,8 
Λοιποί 10,0 12,2 12,0 
Σύνολο 100,0 100,0 100,0 

*Αθηνών, ΑΠΘ και ∆ΠΘ 
** Πολιτικής Επιστήµης & ∆ηµ. ∆ιοίκησης Αθηνών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης Παντείου, Πολ. Επιστήµης 
και Ιστορίας Παντείου 
*** Οικονοµικών Επιστηµών ΟΠΑ, ΑΠΘ, Κρήτης, Πατρών, Πειραιώς και Μακεδονίας 
 Οργάνωσης και ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων ΟΠΑ, Αιγαίου, Πειραιώς και Μακεδονίας 
Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων του ΕΚΚΕ (www.gsdb.gr/komvos/gr ) 
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9.2. Εκπαιδευτικό επίπεδο γονέων 
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Τα στοιχεία για το εκπαιδευτικό επίπεδο του πατέρα (µεταπτυχιακό, ανώτατο, 

ανώτερο, λύκειο, γυµνάσιο, δηµοτικό, µερικές τάξεις δηµοτικού, αγράµµατος) 

κατατείνουν στη διαπίστωση οµοιοτήτων µεταξύ των φοιτητών οικονοµίας και 

διοίκησης και των φοιτητών πολιτικών επιστηµών (βλ. Πίνακα 9.2). Το 25,4% των 

φοιτητών  οικονοµικών & διοικητικών επιστηµών έχει πατέρα µε ανώτατη 

εκπαίδευση και ένα επιπλέον 5% µε µεταπτυχιακό τίτλο σπουδών. Τα δεδοµένα αυτά 

διαφοροποιούν σε µικρό µόνο βαθµό τους εν λόγω φοιτητές από τους συναδέλφους 

τους των πολιτικών επιστηµών (21,8% και 5% αντιστοίχως). 

Ωστόσο, σε σχέση µε τους φοιτητές νοµικών σπουδών, οι αποκλίσεις είναι 

σηµαντικές. Οι τελευταίοι έχουν κατά 40% πατέρα µε ανώτατη εκπαίδευση, ενώ το 

7% διαθέτει και µεταπτυχιακό τίτλο σπουδών. Ευλόγως, τα ποσοστά των αποφοίτων 

βασικής εκπαίδευσης (δευτεροβάθµιας και πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης) είναι 

σηµαντικά χαµηλότερα από τα αντίστοιχα των φοιτητών πολιτικών και οικονοµικών 

επιστηµών. 

Οι διαφοροποιήσεις είναι εµφανείς και στη σύγκριση βάσει του εκπαιδευτικού 

επιπέδου της µητέρας (βλ. Πίνακα 9.3 ). Οι φοιτητές οικονοµικών και πολιτικών 

επιστηµών έχουν µητέρα κατά κύριο λόγο απόφοιτη Λυκείου (37,7% και 41,7% 

αντιστοίχως) και απόφοιτη ∆ηµοτικού (22,7% και 22% αντιστοίχως). Αντιθέτως, οι 

φοιτητές των νοµικών επιστηµών έχουν κατά κύριο λόγο µητέρα απόφοιτη Λυκείου 

(35,3%) και ανώτατης εκπαίδευσης (32,1%).  
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Πίνακας 9.2. Κατανοµή φοιτητών Τµηµάτων Νοµικής, Οικονοµικής και 
Πολιτικής Επιστήµης ανά εκπαιδευτικό επίπεδο πατέρα  (ακαδηµαϊκό έτος 
1998-1999) 

Τµήµατα Εκπαιδευτικό επίπεδο 

 πατέρα Νοµικής* Πολιτικής 

Επιστήµης** 

Οικονοµικών 

Επιστηµών***

Μεταπτυχιακό 7,3 5,0 4,9 

Ανώτατο  40,2 21,8 25,4 

Ανώτερο  8,0 8,4 7,1 

Λύκειο 24,5 30,7 29,4 

Γυµνάσιο 7,5 12,4 11,7 

∆ηµοτικό 11,4 19,9 19,6 

Μερικές τάξεις ∆ηµοτικού 1,0 1,6 1,8 

Αγράµµατος 0,1 0,2 0,1 

Σύνολο 100,0 100,0 100,0 
*Αθηνών, ΑΠΘ και ∆ΠΘ 
** Πολιτικής Επιστήµης & ∆ηµ. ∆ιοίκησης Αθηνών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης Παντείου, Πολ. Επιστήµης και 
Ιστορίας Παντείου 
*** Οικονοµικών Επιστηµών ΟΠΑ, ΑΠΘ, Κρήτης, Πατρών, Πειραιώς και Μακεδονίας 
 Οργάνωσης και ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων ΟΠΑ, Αιγαίου, Πειραιώς και Μακεδονίας 
Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων του ΕΚΚΕ (www.gsdb.gr/komvos/gr ) 
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Πίνακας 9.3.. Κατανοµή φοιτητών Τµηµάτων Νοµικής, Οικονοµικής και 
Πολιτικής Επιστήµης ανά εκπαιδευτικό επίπεδο µητέρας (ακαδηµ. Έτος 1998-
1999) 

Τµήµατα Εκπαιδευτικό επίπεδο 

 µητέρας Νοµικής* Πολιτικής 

Επιστήµης** 

Οικονοµικών 

Επιστηµών***

Μεταπτυχιακό 3,1 1,7 1,9 

Ανώτατο 32,1 15,2 18,2 

Ανώτερο 9,0 6,7 7,1 

Λύκειο 35,3 41,7 37,7 

Γυµνάσιο 6,2 10,0 10,1 

∆ηµοτικό 13,1 22,0 22,7 

Μερικές τάξεις ∆ηµοτικού 1,0 2,2 2,2 

Αγράµµατος 0,2 0,5 0,1 

Σύνολο 100,0 100,0 100,0 
*Αθηνών, ΑΠΘ και ∆ΠΘ 
** Πολιτικής Επιστήµης & ∆ηµ. ∆ιοίκησης Αθηνών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης Παντείου, Πολ. Επιστήµης και 
Ιστορίας Παντείου 
*** Οικονοµικών Επιστηµών ΟΠΑ, ΑΠΘ, Κρήτης, Πατρών, Πειραιώς και Μακεδονίας 
 Οργάνωσης και ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων ΟΠΑ, Αιγαίου, Πειραιώς και Μακεδονίας 
Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων του ΕΚΚΕ (www.gsdb.gr/komvos/gr ) 
 

Ως προς τόσο το επάγγελµα όσο και την κοινωνική προέλευση των γονέων 

φοιτητών στις σχολές οικονοµίας και διοίκησης, µπορεί κανείς να συµπεράνει ότι οι 

σχολές αυτές συγκαταλέγονται µεν σαφώς µεταξύ των «αστικών σχολών», ωστόσο, 

αυτό συµβαίνει σε µικρότερο βαθµό (δηλαδή µε αισθητά µεγαλύτερο ποσοστό 

χαµηλότερου εκπαιδευτικού επιπέδου και µικρότερο ποσοστό επιστηµόνων/ 

ελεύθερων επαγγελµατιών γονέων) σε σύγκριση µε τις κατεξοχήν «αστικές» νοµικές 

σχολές. 

Σε σηµαντικό βαθµό, οι σχολές οικονοµικών και διοικητικών σπουδών 

αποτυπώνουν µια ισόρροπη εκπροσώπηση όλων των επαγγελµατικο-µορφωτικών 

κοινωνικών στρωµάτων, λειτουργώντας ως δεξαµενές αξιόλογης κοινωνικής 

κινητικότητας, αν συγκριθούν µε τις πιο «ελιτίστικες» νοµικές σχολές.  
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Ωστόσο η τελευταία αυτή παρατήρηση θα ήταν πληρέστερη υπό το φως 

περισσότερων στοιχείων όχι µόνο για την οικογενειακή προέλευση αλλά και για την 

επαγγελµατική αποκατάσταση των αποφοίτων σχολών οικονοµικών και διοικητικών 

σχολών. Συγκεκριµένα, θα ήταν χρήσιµο να δει κανείς το βαθµό κοινωνικής 

κινητικότητας των αποφοίτων (διαφορά κοινωνικοοικονοµικής τάξης σε σχέση µε 

τους γονείς), το βαθµό επαγγελµατικής συνέχειας γονέων-τέκνων (υπό το φως των 

γενικότερων θεωρήσεων περί νοτιοευρωπαϊκού «οικογενειασµού» -familialism), 

καθώς και το βαθµό στον οποίο το υψηλότερο επίπεδο επαγγελµατικής και 

κοινωνικοοικονοµικής κατάστασης γονέα επιτυγχάνει ή όχι να «οχυρώνει» τα τέκνα-

αποφοίτους απέναντι στην ανασφάλεια της ανεργίας και της υποαπασχόλησης. Η 

διερεύνηση των παραπάνω ερωτηµάτων απαιτεί περαιτέρω εµπειρική έρευνα και 

συστηµατική ερευνητική παρακολούθηση. 

 

Βασικά συµπεράσµατα 

• Οι φοιτητές νοµικών σπουδών διαφοροποιούνται αισθητά από τους φοιτητές πολιτικών 

και νοµικών σπουδών όσον αφορά το επάγγελµα πατέρα και το εκπαιδευτικό επίπεδο 

των γονέων (πατέρα και µητέρας) 

• Οι φοιτητές νοµικών σπουδών έχουν πατέρα που ασκεί κυρίως επιστηµονικό ή 

ελεύθερο επάγγελµα ενώ οι φοιτητές πολιτικών και οικονοµικών σπουδών έχουν 

πατέρα που ασκεί κυρίως το επάγγελµα του υπαλλήλου γραφείου 

• Οι φοιτητές νοµικών σπουδών έχουν πατέρα κυρίως απόφοιτο πανεπιστηµιακής 

εκπαίδευσης ενώ οι φοιτητές πολιτικών και οικονοµικών σπουδών έχουν πατέρα 

απόφοιτο κυρίως µέσης εκπαίδευσης 

• Οι φοιτητές νοµικών σπουδών έχουν µητέρα κυρίως απόφοιτο πανεπιστηµιακής 

εκπαίδευσης ενώ οι φοιτητές πολιτικών και οικονοµικών σπουδών έχουν µητέρα 

απόφοιτο κυρίως µέσης εκπαίδευσης 
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• Καταγράφονται σχετικά υψηλά ποσοστά φοιτητών πολιτικών και οικονοµικών 

σπουδών µε πατέρα και µητέρα αποφοίτους δηµοτικού (κοντά στο 20%), όταν το 

αντίστοιχο ποσοστό των φοιτητών νοµικών σπουδών είναι αισθητά χαµηλότερο 

• Ως συνέπεια των παραπάνω, οι σχολές πολιτικών και οικονοµικών σπουδών 

λειτουργούν ως αξιόλογος δίαυλος ανοδικής  κοινωνικής κινητικότητας. 
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10. Περιεχόµενο σπουδών και εκπαιδευτική διαδικασία 
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Η καταγραφή στοιχείων για το περιεχόµενο των σπουδών (προγράµµατα 

σπουδών, επιλογές µαθηµάτων, ύπαρξη φροντιστηρίων / σεµιναρίων, πρακτική 

άσκηση, διπλωµατική εργασία, διατµηµατικές συνεργασίες) και τη µεθοδολογία της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας (ενεργός συµµετοχή φοιτητών, «ενεργητική» µάθηση, 

οµαδικά εργαστήρια, µάθηση µέσω project, διδασκαλία µέσω υπολογιστή) στηρίζεται 

κυρίως σε πληροφορίες που αντλήθηκαν από τις ιστοσελίδες των τµηµάτων, τους 

οδηγούς σπουδών τους και εσωτερικές αξιολογήσεις τµηµάτων (αποτιµήσεις 

εκπαιδευτικού έργου στο πλαίσιο του ΕΠΕΑΕΚ).  

Καταρχάς να σηµειώσουµε, ως µια γενικότερη παρατήρηση, ότι είναι 

απογοητευτικά ελλιπής η δηµόσια πληροφόρηση που παρέχουν τα πανεπιστηµιακά 

τµήµατα στις ιστοσελίδες τους, όσον αφορά τόσο το επιστηµονικό δυναµικό τους 

(περιορισµένα ή ανύπαρκτα βιογραφικά σηµειώµατα/ δηµοσιεύσεις µελών ∆ΕΠ) όσο 

και το ίδιο το πρόγραµµα σπουδών. Το πρόβληµα αυτό είναι βέβαια πολύ οξύτερο σε 

άλλους κλάδους σπουδών, µε αποκορύφωµα τις θεωρητικές σπουδές, τη νοµική και 

άλλες κοινωνικές επιστήµες. Ελάχιστα πανεπιστήµια και τµήµατα, για παράδειγµα, 

διαθέτουν ιστοσελίδες µαθηµάτων.  
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Γενικά, το σύνολο των εξεταζόµενων τµηµάτων διαθέτει πρόγραµµα σπουδών 

που χαρακτηρίζεται από σχετική ευελιξία δεδοµένου ότι υπάρχει εύρος 

κατευθύνσεων/ τοµέων επιλογής και µία σειρά µαθηµάτων ευρείας επιλογής. Επίσης, 

σε κάποιες περιπτώσεις προσφέρεται η δυνατότητα επιλογής µαθηµάτων από άλλα 

τµήµατα του οικείου πανεπιστηµίου (π.χ. στο ΟΠΑ), ενώ το σύνολο των µαθηµάτων 

στα οποία υποχρεούται να εξεταστεί επιτυχώς ο φοιτητής ποικίλει (π.χ., στο τµήµα 

Οικονοµικών Επιστηµών του ΕΚΠΑ είναι 36 µαθήµατα ενώ σε τµήµατα του ΟΠΑ 

ποικίλλουν µεταξύ 32 και 40). Επίσης, µεγάλες διαφοροποιήσεις παρατηρούνται στην 

πρόβλεψη για µαθήµατα ξένων γλωσσών, πληροφορικής και χρήσης Η/Υ καθώς και 

παιδαγωγικής / διδακτικής.  

Προκαλεί ιδιαίτερη εντύπωση ότι µία σειρά τµηµάτων δεν προβλέπουν στο 

πρόγραµµά τους µαθήµατα ξένων γλωσσών και Η/Υ, ενώ τα τελευταία χρόνια 

παρατηρείται µία τάση εισαγωγής και αύξησης παιδαγωγικών µαθηµάτων και 

µαθηµάτων διδακτικής, προφανώς λόγω της µεταστροφής µερίδας φοιτητών στην 

αγορά εργασίας της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης (µέσω των γραπτών διαγωνισµών 

του ΑΣΕΠ). 

Βέλτιστες πρακτικές 
 

Φωτεινή εξαίρεση, το Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών, όπου λειτουργεί σε 

κεντρικό επίπεδο το πρόγραµµα e-class (χρηµατοδοτήθηκε από το ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ), µε 

152 «ανοιχτά µαθήµατα» (το Μάρτιο 2006), προσβάσιµα στους εγγεγραµµένους 

χρήστες-φοιτητές. Σε επίπεδο επιµέρους τµηµάτων, ξεχωρίζει το τµήµα ∆ιοικητικής 

Επιστήµης και Τεχνολογίας του ΟΠΑ, που, εκτός από λεπτοµερέστατη πληροφόρηση 

στην ιστοσελίδα του για τις ερευνητικές δραστηριότητες των µελών του, διαθέτει τη 

δική του πύλη µαθηµάτων (eduportal) και e-learning portal.   
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Η ενδελεχής καταγραφή στοιχείων για τα δέκα τµήµατα οικονοµικής 

επιστήµης της χώρας (ΕΚΠΑ, Πειραιά, Ιωαννίνων, Θεσσαλίας, Κρήτης, Πατρών, 

ΑΠΘ, ΟΠΑ, Πελοποννήσου, Μακεδονίας) καταδεικνύει την ύπαρξη σηµαντικών 

συγκλίσεων των κλασικών οικονοµικών τµηµάτων (ΟΠΑ, ΕΚΠΑ, Μακεδονίας, 

ΑΠΘ) όσον αφορά το πρόγραµµα σπουδών. ∆ίνεται µεγάλη έµφαση στη γενική 

οικονοµική παιδεία, µε τα τµήµατα του Πειραιά και της Μακεδονίας να έχουν εµφανή 

προσανατολισµό στις επιχειρηµατικές σπουδές (οργάνωση των επιχειρήσεων/ 

βιοµηχανική οργάνωση). Τα νεότερα τµήµατα των περιφερειακών πανεπιστηµίων 

(Θεσσαλίας, Ιωαννίνων, Πατρών, Πελοποννήσου) φαίνεται να προσανατολίζονται 

περισσότερο στην επιχειρηµατική οργάνωση παρά στη γενική οικονοµική παιδεία και 

θεωρία, γεγονός που εξηγείται τόσο από τις ανάγκες της αγοράς όσο και από τη 

χρηµατοδότησή τους από το ΕΠΕΑΕΚ. 

Όλα τα τµήµατα οικονοµικής επιστήµης που εξετάζονται (εκτός των 

τµηµάτων των πανεπιστηµίων Πατρών και Μακεδονίας) οργανώνονται σε δύο 

κύκλους σπουδών. Ο πρώτος κύκλος σπουδών απαρτίζεται από µαθήµατα βασικής 

υποδοµής (οικονοµική θεωρία, µαθηµατικά, στατιστική) και ο δεύτερος κύκλος 

αποτελείται από µαθήµατα εξειδίκευσης οργανωµένα σε κατευθύνσεις / τοµείς / 

προσανατολισµούς. Συνήθως ο πρώτος κύκλος σπουδών ταυτίζεται µε τα δύο πρώτα 

έτη σπουδών και οι κατευθύνσεις αναφέρονται στα δύο τελευταία έτη σπουδών. Η 

παραπάνω διάρθρωση ισχύει και για τα ειδικότερου ή  διεπιστηµονικότερου 

προσανατολισµού τµήµατα οικονοµικής επιστήµης, όπως το ∆ιεθνών και 

Ευρωπαϊκών Οικονοµικών Σπουδών (∆ΕΟΣ) του ΟΠΑ.  

Οι επιµέρους κατευθύνσεις σπουδών αναφέρονται στην οικονοµική θεωρία 

και πολιτική (ΕΚΠΑ, Πειραιά, Ιωαννίνων, Θεσσαλίας, Κρήτης, ΑΠΘ, ΟΠΑ), τις 

διεθνείς οικονοµικές σχέσεις (ΕΚΠΑ, Θεσσαλίας, Πελοποννήσου), την οικονοµική 
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των επιχειρήσεων και τα χρηµατοοικονοµικά (Πειραιά, Ιωαννίνων, ΑΠΘ, 

Πελοποννήσου) καθώς και τα ευρωπαϊκά οικονοµικά θέµατα (Πειραιά, ΟΠΑ). Το 

τµήµα της Κρήτης διαθέτει κατεύθυνση σπουδών στο πεδίο της οικολογικής 

οικονοµικής και της αειφόρου ανάπτυξης. Τα οικονοµικά τµήµατα Πατρών και 

Μακεδονίας δεν διαθέτουν επιµέρους κατευθύνσεις, ωστόσο κατά τα δύο τελευταία 

έτη σπουδών τα προσφερόµενα µαθήµατα είναι σαφώς πιο εξειδικευµένα. Γενικά, η 

µεγάλη πλειοψηφία των υπό εξέταση τµηµάτων παρέχουν κατά τα δύο τελευταία έτη 

κατευθύνσεις προσανατολισµένες σε µια λογική εξειδίκευσης και ανάπτυξης των πιο 

εφαρµοσµένων πτυχών της επιστήµης.  

Στο σχεδιασµό του περιεχοµένου των προγραµµάτων σπουδών υπολανθάνουν 

τα γνωστά αξιολογικά διλήµµατα: συµπαγής δοµή και «βαριές» θεωρητικές 

επιστηµονικές βάσεις (από τη µια πλευρά) ή ευελιξία, επιλογές και προσανατολισµός 

προς το πρακτικό και εφαρµοσµένο (από την άλλη); Από όσα είπαµε παραπάνω, 

φαίνεται ότι τα περισσότερα τµήµατα πορεύονται µια µέση οδό, παρέχοντας (µετά 

από δύο χρόνια υποχρεωτικών µαθηµάτων κορµού) επιλογές µαθηµάτων ή επιλογή 

κατεύθυνσης µε συγκεκριµένο µενού µαθηµάτων σε συνδυασµό µε ελεύθερες 

επιλογές µαθηµάτων.  

Η λογική της ικανοποίησης του χρήστη/ καταναλωτή/ φοιτητή τείνει να 

υποδεικνύει ένα πρόγραµµα σπουδών κυριαρχούµενο από επιλογές. Ψήγµατα ενός 

άρρητου ανταγωνισµού προς αυτή την κατεύθυνση έχουν αρχίσει σιγά-σιγά να 

αναπτύσσονται µεταξύ τµηµάτων και πανεπιστηµίων. 

Όσο ανανεωτικός είναι ο εναγκαλισµός των επιλογών και της ευελιξίας του 

curriculum µέχρι ένα βαθµό, τόσο ανεύθυνη θα ήταν η λαϊκιστική πρόσδεση στη 

λογική της άνευ όρων ικανοποίησης της φοιτητικής επιθυµίας για απεριόριστες 

επιλογές.  Κάτι τέτοιο θα οδηγούσε σε πτυχία ουσιαστικά έωλα, στερούµενα του 
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θεωρητικού βάθους, της δοµής και της «πειθαρχίας» (discipline) που αναπόσπαστα 

συνδέονται µε την επιστήµη.  

Είναι άλλο, διακριτό, ζήτηµα η ανάγκη ενίσχυσης του στοιχείου της 

διεπιστηµονικότητας στις προπτυχιακές (πολλώ δε µάλλον, απαραίτητα, στις 

µεταπτυχιακές) σπουδές. Είναι κατανοητός ο πειρασµός της θεωρητικής και 

επιστηµονικής «καθαρότητας» για τη µεγάλη πλειοψηφία των µελών ∆ΕΠ, που 

βάσισαν τις διδακτορικές τους σπουδές στην αδιαφιλονίκητη αξία και λογική της 

µονοεπιστηµονικότητας. Όµως ο «πραγµατικός» κόσµος της κοινωνίας και της 

αγοράς είναι διανοητικά και επιστηµολογικά άτακτος. Στερείται της πειθαρχίας και 

της καθαρότητας της µιας και µοναδικής επιστήµης, την οποία κατά κανόνα 

αναπαράγουν οι πανεπιστηµιακοί και τα προγράµµατα σπουδών τους.  

Ένας άριστος οικονοµολόγος που παραµένει ανυποψίαστος ως προς 

θεµελιώδη ευρήµατα των γειτονικών κοινωνικών επιστηµών, θα παραµείνει λειψός 

και ανεπαρκής στην προσπάθεια να συλλάβει, να κατανοήσει (και όχι απλώς να 

«εξηγήσει» στη βάση κοµψών µινιµαλιστικών µοντέλων) και ακόµα περισσότερο να 

συµβάλει δηµιουργικά στην πολυπλοκότητα της συλλογικής πραγµατικότητας. 

Παράδειγµα βραδείας ανταπόκρισης των τµηµάτων οικονοµικής επιστήµης στις 

διεθνώς αναπτυσσόµενες απαιτήσεις διεπιστηµονικότητας αποτελεί η χαµηλή 

ενσωµάτωση στο πρόγραµµα σπουδών των σύγχρονων τάσεων συµπεριφορικής 

οικονοµικής (behavioral economics), µε θετική εξαίρεση εδώ το Οικονοµικό του 

ΕΚΠΑ.  

Σε όλα τα τµήµατα οικονοµικών επιστηµών προσφέρονται µαθήµατα ξένης 

γλώσσας και πληροφορικής και χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών. Σε αρκετές 

περιπτώσεις αυτά τα µαθήµατα (ιδιαίτερα οι ξένες γλώσσες) δεν λαµβάνονται υπόψη 

στην τελική βαθµολογία του πτυχίου, ωστόσο η επιτυχής παρακολούθησή τους είναι 
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υποχρεωτική για τη λήψη του πτυχίου. Πάντως διαπιστώνεται ανεπάρκεια της 

πλειοψηφίας των εξεταζόµενων τµηµάτων οικονοµικών σχολών και σχολών 

διοίκησης στο να εξασφαλίσουν ότι οι απόφοιτοί τους εξέρχονται στην αγορά 

εργασίας έχοντας πραγµατική (και όχι απλώς τυπική) εξοικείωση και δυνατότητα 

χρήσης της αγγλικής γλώσσας και των Η/Υ –πράγµα που βέβαια παραπέµπει σε 

προϋπάρχουσες αδυναµίες της µέσης εκπαίδευσης.  

Τα µισά επίσης τµήµατα (ΟΠΑ, Ιωαννίνων, ΑΠΘ, Πατρών, Κρήτης) 

προσφέρουν µαθήµατα παιδαγωγικής και διδακτικής (συνήθως ως επιλογή) έτσι ώστε 

οι απόφοιτοί τους να διαθέτουν την ζητούµενη παιδαγωγική επάρκεια για την άσκηση 

του επαγγέλµατος του εκπαιδευτικού της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης αλλά και της 

τεχνολογικής /επαγγελµατικής κατάρτισης του δηµοσίου και ιδιωτικού εκπαιδευτικού 

συστήµατος (ΙΕΚ, ΤΕΕ). 

Η εκπόνηση διπλωµατικής εργασίας (εργασία επί πτυχίω) προβλέπεται ως 

υποχρεωτική για τη λήψη του πτυχίου µόνο σε δύο τµήµατα (Πελοποννήσου και 

Πατρών), ενώ στο σύνολο των τµηµάτων προβλέπονται εργαστηριακές ασκήσεις, 

σεµιναριακά µαθήµατα και οµαδικές συζητήσεις. Ωστόσο, ο κατά κανόνα µεγάλος 

αριθµός των εγγεγραµµένων φοιτητών (στους ετησίως εισαγόµενους προστίθενται 

και οι µετεγγραφές, που ιδίως στα κεντρικά πανεπιστήµια προσθέτουν σηµαντικό 

επιπλέον αριθµό φοιτητών) δεν διευκολύνουν την ανάπτυξη σχέσεων πραγµατικής 

επικοινωνίας διδασκόντων µε διδάσκοντες και συµµετοχής του φοιτητή στη 

διδακτική διαδικασία. Έτσι οι φοιτητές κατά κανόνα (µε µειοψηφίες φωτεινών 

εξαιρέσεων) εισέρχονται και αποφοιτούν από το πανεπιστήµιο χωρίς να έχουν 

απαλλαγεί από τις πάγιες αδυναµίες της µέσης εκπαίδευσης. Χωρίς δηλαδή να έχουν 

ουσιαστικά µάθει να διαβάζουν κριτικά, αφαιρετικά και συνθετικά, να 

επιχειρηµατολογούν και να οργανώνουν, να παρουσιάζουν, να συνοψίζουν 
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περιεκτικά και να υπερασπίζονται µια επιστηµονική εργασία. Αρκετά µένει να γίνουν 

ακόµα στα πανεπιστήµια προς αυτή την κατεύθυνση, και η δυσµενής αναλογία 

διδασκόντων/ φοιτητές σίγουρα δεν βοηθάει.  

Μεγάλες διαφοροποιήσεις παρουσιάζονται όσον αφορά τον ελάχιστο αριθµό 

µαθηµάτων για την απόκτηση του πτυχίου και την αναλογία υποχρεωτικών 

µαθηµάτων και µαθηµάτων επιλογής. Ο µεγαλύτερος αριθµός µαθηµάτων 

προβλέπεται στο τµήµα του Πειραιά (53 µαθήµατα) και ακολουθούν τα τµήµατα της 

Κρήτης (48 µαθήµατα), του ΑΠΘ (43 µαθήµατα), της Μακεδονίας (39 µαθήµατα). 

Το µικρότερο αριθµό µαθηµάτων για τη λήψη του πτυχίου κατέχουν τα τµήµατα του 

ΕΚΠΑ και του ΟΠΑ (36 µαθήµατα έκαστο).  

Η κατανοµή των µαθηµάτων σε υποχρεωτικά και επιλογής ακολουθεί το 

γενικό πρότυπο της διάκρισης των σπουδών σε κύκλο βασικών µαθηµάτων / 

µαθηµάτων βάσης και σε κύκλο επιµέρους κατευθύνσεων. Συνήθως στο βασικό 

κύκλο µαθηµάτων υπάρχουν µόνο υποχρεωτικά µαθήµατα (ενώ προσφέρονται 

επιλογές µόνο για τις ξένες γλώσσες) ενώ µέρος των µαθηµάτων των κατευθύνσεων 

είναι υποχρεωτικό (ωστόσο ο φοιτητής επιλέγει την κατεύθυνση). Τα τµήµατα µε 

µεγάλη αναλογία µαθηµάτων επιλογών στο συνολικό τους πρόγραµµα σπουδών είναι 

τα τµήµατα Κρήτης (18 υποχρεωτικά και 30 επιλογής), Πατρών (22 υποχρεωτικά και 

18 επιλογής) και ΟΠΑ (18 υποχρεωτικά και 18 επιλογής). 

Αξιοσηµείωτο είναι το γεγονός ότι στα προγράµµατα σπουδών, ιδιαίτερα δε 

στα µαθήµατα επιλογών, προστίθενται νέα γνωστικά αντικείµενα που σχετίζονται µε 

τρέχοντα κοινωνικοοικονοµικά προβλήµατα –και βέβαια ανταποκρίνονται σε συναφή 

αντικείµενα ενδιαφέροντος των µελών ∆ΕΠ. Στα οικονοµικά τµήµατα του ΕΚΠΑ και 

ΟΠΑ προσφέρονται µαθήµατα για την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και της 

οικονοµίας, όπως συνιστά και η ευρωπαϊκή ατζέντα της Λισαβόνας. Μαθήµατα για 
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την οικονοµική της κοινωνικής προστασίας και πολιτικής προσφέρονται στα τµήµατα 

των Ιωαννίνων, της Θεσσαλίας, Κρήτης και Πελοποννήσου. Επίσης, προσφέρονται 

µαθήµατα για την οικονοµική του περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων 

(Ιωαννίνων, Θεσσαλίας, Κρήτης, Πατρών και Πελοποννήσου). Εξειδικευµένα 

γνωστικά αντικείµενα όπως η δηµογραφία και η οικονοµική της άµυνας διδάσκονται 

στα τµήµατα του ΑΠΘ και Θεσσαλίας. Σύγχρονα αντικείµενα οικονοµικής, όπως η 

οικονοµική της τεχνολογίας και των δικτύων καθώς και το ηλεκτρονικό εµπόριο 

προσφέρονται επίσης σε περιφερειακά πανεπιστήµια (Θεσσαλίας, Πελοποννήσου). 

 

 

Οι εκφρασµένοι στόχοι και προσανατολισµοί των τµηµάτων οικονοµικής 

επιστήµης (όπως περιγράφονται στους οδηγούς σπουδών και τις ιστοσελίδες των 

τµηµάτων) αφορούν στη συντριπτική τους πλειοψηφία την παροχή οικονοµικής 

Βέλτιστες πρακτικές 
 
Το τµήµα ∆ιεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονοµικών Σπουδών του ΟΠΑ από της 

ιδρύσεώς του λειτουργεί τον θεσµό των tutorials για ορισµένα οικονοµικά 

µαθήµατα κορµού, στα οποία οι φοιτητές, υπό τον συντονισµό διδακτορικών 

φοιτητών και την επίβλεψη µελών ∆ΕΠ, συζητούν σε µικρότερες οµάδες επίλυσης 

ασκήσεων µε βαθµολόγηση, εµβαθύνοντας και αποσαφηνίζοντας ζητήµατα 

οικονοµικής θεωρίας. Αυτά λειτουργούν παράλληλα µε τα προαιρετικού και χωρίς 

βαθµολόγηση χαρακτήρα φροντιστήρια, τα οποία εφαρµόζουν και άλλα τµήµατα. 

Επίσης, σε πολλά τµήµατα του ΟΠΑ, οι διδάσκοντες στο τέλος του εξαµήνου 

διανέµουν στους φοιτητές ερωτηµατολόγια αξιολόγησης της διδασκαλίας, τα οποία 

συγκεντρώνονται από τον Πρόεδρο του Τµήµατος και λαµβάνονται υπόψη κατά τις 

εσωτερικές αξιολογήσεις των µελών ∆ΕΠ. 
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παιδείας και την κατάρτιση οικονοµικών στελεχών του ιδιωτικού και δηµοσίου 

τοµέα. Παρατηρείται µία έµφαση των νεότερων τµηµάτων στην διακήρυξη πιο 

συγκεκριµένων στοχεύσεων, αναφεροµένων αποκλειστικά στην αγορά εργασίας και 

την κατάρτιση. Είναι δε αξιοσηµείωτο ότι πανεπιστηµιακό τµήµα διακηρύσσει ως 

στόχο την «..εκπαίδευση οικονοµολόγων µε προσωπικότητα, ήθος και σεβασµό στους 

θεσµούς και τις αξίες…», προβάλλοντας έτσι έναν ευρύτερο αξιακό προσανατολισµό. 

 

Βασικά συµπεράσµατα 

• Απογοητευτικά ελλιπής η πληροφόρηση που παρέχεται στις ιστοσελίδες των 

πανεπιστηµιακών τµηµάτων 

• Ελάχιστα τµήµατα διαθέτουν ιστοσελίδες µαθηµάτων 

• Τα περισσότερα τµήµατα διαθέτουν πρόγραµµα σπουδών που χαρακτηρίζεται 

από ευελιξία κατευθύνσεων και µαθηµάτων επιλογής 

• Αρκετά τµήµατα δεν προβλέπουν στο πρόγραµµά τους µαθήµατα ξένων 

γλωσσών και πληροφορικής µε την εξαίρεση των τµηµάτων οικονοµικών 

επιστηµών που έχουν όλα τέτοια µαθήµατα στο πρόγραµµα σπουδών τους 

• Παρατηρείται σύγκλιση των προγραµµάτων σπουδών των τµηµάτων 

οικονοµικών επιστηµών, µε τα νεότερα τµήµατα των περιφερειακών 

πανεπιστηµίων να προσανατολίζονται περισσότερο προς την επιχειρηµατική 

οργάνωση 

• Παρουσιάζεται ιδιαίτερη αναφορά σε εκπαιδευτικές µεθόδους όπως οι οµαδικές 

συζητήσεις και εργασίες καθώς και σεµιναριακά µαθήµατα. Ωστόσο, η 

εκπόνηση διπλωµατικής εργασίας προβλέπεται σε ελάχιστα τµήµατα 

• Καταγράφεται σηµαντική απόκλιση όσον αφορά τον ελάχιστο αριθµό 

µαθηµάτων για την απόκτηση του πτυχίου 
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• Τα τελευταία χρόνια προστίθενται µαθήµατα σε νέα γνωστικά αντικείµενα στα 

προγράµµατα σπουδών όπως η επιχειρηµατικότητα, η επιχειρηµατική ηθική, η 

καινοτοµία, η οικονοµική της κοινωνικής προστασία, η οικονοµική του 

περιβάλλοντος και η οικονοµική της τεχνολογίας και των δικτύων. Πρόκειται 

για θετικά δείγµατα ευελιξίας και προσαρµοστικότητας των τµηµάτων. 

 

Βασικές προτάσεις πολιτικής 

• Ενίσχυση της πρόσβασης της πανεπιστηµιακής κοινότητας και των πολιτών 

σε πληροφορίες για το πρόγραµµα σπουδών των τµηµάτων µέσω της 

λειτουργίας πλούσιων σε υλικό και φιλικών στους χρήστες, ιστοσελίδων 

• Ιστοσελίδα για κάθε µάθηµα, όπου θα αναφέρονται όλες οι συναφείς µε το 

περιεχόµενό του πληροφορίες, συµπεριλαµβανόµενων και των 

διανεµόµενων συγγραµµάτων  

• Γενίκευση της εισαγωγής µαθηµάτων ξένων γλωσσών και πληροφορικής σε 

όλα τα τµήµατα για τη µείωση του αριθµού των ψηφιακά αναλφάβητων 

φοιτητών και πτυχιούχων 

• Υποχρεωτική επάρκεια στην αγγλική γλώσσα ως προϋπόθεση αποφοίτησης 

• Ενίσχυση της διεπιστηµονικότητας των προπτυχιακών προγραµµάτων µέσω 

της παροχής επιλογής µαθηµάτων από άλλα τµήµατα του ιδίου 

πανεπιστηµίου αλλά και άλλα πανεπιστήµια 

• Γενίκευση της εκπόνησης διπλωµατικής εργασίας σε όλα τα προγράµµατα 

σπουδών 

• Επέκταση της εισαγωγής νέων γνωστικών αντικειµένων σε όλα τα 

προγράµµατα σπουδών (π.χ. επιχειρηµατική ηθική, οικονοµική της 

τεχνολογίας και των δικτύων, κλπ) 
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11. Ερευνητική δραστηριότητα των τµηµάτων οικονοµίας και διοίκησης 
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Η ερευνητική δραστηριότητα στα πανεπιστηµιακά τµήµατα έχει τρεις 

σηµαντικές διαστάσεις:  

α) την ερευνητική δραστηριότητα όπως αυτή εκφράζεται µέσα από το 

δηµοσιευµένο έργο των µελών ∆ΕΠ,  

β) τους ερευνητικούς θεσµούς που έχουν αναπτυχθεί ως αναπόσπαστο 

κοµµάτι των τµηµάτων (κέντρα έρευνας, εργαστήρια, ινστιτούτα), και  

γ) τις υποστηρικτικές δοµές έρευνας όπως οι επιτροπές ερευνών (ΕΛΚΕ), τα 

κέντρα Η/Υ και οι βιβλιοθήκες (βλ. σχετικό κεφάλαιο της παρούσας έρευνας του 

ΕΛΙΑΜΕΠ). 

Η βασική και θεωρητική εφαρµοσµένη έρευνα των µελών ∆ΕΠ που στοχεύει 

στην προαγωγή της επιστηµονικής γνώσης δηµοσιεύεται συνήθως σε διεθνή 

περιοδικά, συλλογικούς τόµους, σε πρακτικά επιστηµονικών συνεδρίων, καθώς και 

υπό τη µορφή µονογραφιών.  

Η αναζήτηση στοιχείων για τις δηµοσιεύσεις των µελών ∆ΕΠ των σχολών 

οικονοµίας και διοίκησης προσκρούει στην ανυπαρξία ενός µηχανισµού καταγραφής 

των σχετικών δεδοµένων και επεξεργασίας αυτών, που θα µας επέτρεπε συγκρίσεις 

και εξαγωγή κάποιων συµπερασµάτων. Στις ιστοσελίδες και τους οδηγούς σπουδών 

των τµηµάτων συνήθως υπάρχουν βιογραφικά σηµειώµατα των µελών ∆ΕΠ που 

περιλαµβάνουν και κατάλογο των δηµοσιεύσεών τους. Επίσης, οι εσωτερικές 

αξιολογήσεις / αποτιµήσεις του εκπαιδευτικού έργου των τµηµάτων περιλαµβάνουν 

στοιχεία για τις δηµοσιεύσεις του διδακτικού προσωπικού τους, ωστόσο και αυτά δεν 

είναι άµεσα αξιοποιήσιµα. Τα στοιχεία των καταλόγων αυτών θα µπορούσαν να 

αποτελέσουν τα στοιχεία για την οικοδόµηση µίας βάσης δεδοµένων για τις 

δηµοσιεύσεις των µελών ∆ΕΠ, η οποία θα επέτρεπε τη σύγκριση µεταξύ οµοειδών 

τµηµάτων και τη συσχέτισή τους µε µια σειρά µεταβλητών όπως η διεθνοποίηση των 
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τµηµάτων, η κατανοµή των µελών ∆ΕΠ ανά χώρα απόκτησης διδακτορικού, η 

ύπαρξη υποστηρικτικών ερευνητικών υποδοµών κ.α. 

Σήµερα, γνωρίζουµε τρεις βάσεις δεδοµένων για τις δηµοσιεύσεις των µελών 

∆ΕΠ των τµηµάτων οικονοµίας και διοίκησης. Η πρώτη βάση δεδοµένων είναι 

διεθνής, οικοδοµείται από το ∆ίκτυο Έρευνας στις Κοινωνικές Επιστήµες (Social 

Science Research Network)19 και προσφέρει µια σειρά δεικτών για το πλήθος των 

δηµοσιεύσεων ανά οικονοµική σχολή, τον αριθµό των συγγραφέων, καθώς και τον 

αριθµό χρησιµοποίησης των συγκεκριµένων δηµοσιεύσεων (downloads) από τα µέλη 

της ερευνητικής κοινότητας. Σύµφωνα µε τα τελευταία διαθέσιµα στοιχεία 

(26/4/2006), στον κατάλογο των 435 σχολών οικονοµίας και διοίκησης επιχειρήσεων 

σε όλο τον κόσµο, το Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών κατατάσσεται στη 15η θέση 

όσον αφορά τον αριθµό των δηµοσιεύσεων και την 40η όσον αφορά τον αριθµό 

χρησιµοποίησης των δηµοσιεύσεών του. Ο πρώτος δείκτης (αριθµό δηµοσιεύσεων) 

κατατάσσει το ΟΠΑ σε καλύτερη θέση συγκριτικά µε οικονοµικές σχολές, όπως 

αυτές των Lancaster, Reading, Oxford (Said Business School), Cambridge (Judge 

Business School), Mannheim κ.ά. Μάλιστα, τα στοιχεία για τους τελευταίους δώδεκα 

µήνες κατατάσσουν το ΟΠΑ σε ακόµα καλύτερη θέση: καταλαµβάνει την 11η θέση 

διεθνώς σε δηµοσιεύσεις και την 35η σε αριθµό χρησιµοποίησης των δηµοσιεύσεών 

του. Βέβαια, οι δείκτες αυτοί είναι ενδεικτικοί απλώς ενός βαθµού διεθνοποίησης της 

ερευνητικής δραστηριότητας, αλλά παραµένουν ελλιπείς ως ποσοτικού και όχι 

ποιοτικού χαρακτήρα, και αφορούν µόνο όσους πανεπιστηµιακούς καταθέτουν τα 

κείµενα εργασίας τους στο SSRN. Ασφαλέστερος δείκτης θα έπρεπε να περιλαµβάνει 

κάποια αξιολογική κατάταξη των διεθνών επιστηµονικών περιοδικών µε κριτές στα 

οποία δηµοσιεύουν οι έλληνες πανεπιστηµιακοί στη βάση π.χ. του συντελεστή 

                                                 
19 http://www.ssrn.com . 
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επίδρασης (impact factor), ή των συνολικών διεθνών ετεροαναφορών ελλήνων 

πανεπιστηµιακών, τέτοια συγκριτικά στοιχεία όµως δεν είναι διαθέσιµα.  

Η δεύτερη βάση οικοδοµήθηκε στο πλαίσιο έρευνας για την αξιολόγηση της 

αποτελεσµατικότητας της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης στις οικονοµικές σπουδές20. Η 

έρευνα αυτή εκπονήθηκε την περίοδο 1997-2000. Τα στοιχεία για τις δηµοσιεύσεις 

των µελών ∆ΕΠ συγκεντρώθηκαν από τα βιογραφικά σηµειώµατα (161 σε σύνολο 

381) και την αναζήτηση σε διεθνείς βάσεις δεδοµένων (π.χ., EconLit). Για τη 

µέτρηση των δηµοσιεύσεων χρησιµοποιήθηκαν µεταβλητές όπως η ποσότητα των 

δηµοσιεύσεων, η ποιότητα των δηµοσιεύσεων µε βάση το «κύρος» των περιοδικών 

και το πλήθος των αναφορών που έχουν πετύχει (citation index) καθώς και η 

συµµετοχή των µελών ∆ΕΠ σε συµβούλια επιστηµονικών περιοδικών ως εκδοτών, 

συνεργατών έκδοσης και κριτών.  

Η συγκεκριµένη έρευνα αναφέρει µάλιστα ότι η όποια σχετική αξιολόγηση 

στη βάση των δηµοσιεύσεων θα πρέπει να λάβει υπόψη ότι ενυπάρχει στη µέτρηση 

των δηµοσιευµάτων κάποιος βαθµός µεροληπτικότητας λόγω της επιλογής του 

δείγµατος των περιοδικών και του γεγονότος ότι σε επιστήµες όπως τα οικονοµικά, οι 

συγγραφείς κάνουν λίγες παραποµπές και η έκταση των σχετικών άρθρων συνήθως 

είναι µικρή (π.χ., οικονοµικά µαθηµατικά).  

∆εδοµένων όλων των παραπάνω, η συγκεκριµένη έρευνα καταλήγει στο 

συµπέρασµα ότι τα τµήµατα του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών 

προπορεύονται όλων των υπολοίπων στο πεδίο των δηµοσιεύσεων. Επίσης, 

διακρίνονται ορισµένα τµήµατα περιφερειακών πανεπιστηµίων, όπως το Οικονοµικό 

Τµήµα της Κρήτης που κατατάσσεται τρίτο σε δηµοσιεύσεις, πίσω από τα τµήµατα 

του ΟΠΑ και του Πανεπιστηµίου Αθηνών.  
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Οι υψηλές επιδόσεις (δηµοσιεύσεις σε διεθνή επιστηµονικά περιοδικά 

κύρους) διευκολύνονται από το ότι η επιστηµονική ύλη και ερευνητική παραγωγή 

στις οικονοµικές επιστήµες και επιστήµες διοίκησης εντοπίζεται κατά κύριο λόγο σε 

διεθνή επιστηµονικά περιοδικά, τα οποία είναι στη συντριπτική πλειοψηφία τους 

προσβάσιµα (τα τελευταία χρόνια και ηλεκτρονικά) µέσω των πανεπιστηµιακών 

βιβλιοθηκών. Αυτό δεν συµβαίνει µε άλλα αντικείµενα όπως, για παράδειγµα, οι 

θεωρητικές επιστήµες, στις οποίες υψηλού/ διεθνούς επιπέδου έρευνα προϋποθέτει 

καλά εξοπλισµένες, σε παλαιούς τόµους βιβλίων, συλλογές βιβλιοθηκών, οι οποίες 

λείπουν από τα ελληνικά πανεπιστήµια. 

Η τρίτη βάση δεδοµένων για δηµοσιεύσεις των µελών ∆ΕΠ είναι ο οδηγός 

ερευνητικής και αναπτυξιακής δραστηριότητας του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας 

(έκδοση 2005)21.  

                                                                                                                                            
20 Επιστηµονικός υπεύθυνος της έρευνας: Γεώργιος Μπήτρος. Η συνοπτική περιγραφή της 
µεθοδολογίας και των αποτελεσµάτων της σχετικής έρευνας υπάρχει στο Βερεβή (2002, σ. 78-82). 
21 http://cd.uom.gr . 

Βέλτιστες πρακτικές 
 

Η ποιότητα των επιστηµονικών δηµοσιεύσεων για τα τµήµατα που προαναφέρθηκαν 

αποτελεί πρώτιστο κριτήριο στην εξέλιξη των µελών ∆ΕΠ Ορισµένα τµήµατα (όπως 

στο Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών) κατά τις κρίσεις µελών ∆ΕΠ ζητούν 

συστατικές επιστολές διακεκριµένων διεθνών πανεπιστηµιακών, που να 

πιστοποιούν την διεθνή αναγνώριση των υπό κρίση µελών ∆ΕΠ.   
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 Ο οδηγός περιλαµβάνει στοιχεία για δηµοσιεύσεις σε ελληνικά και διεθνή 

επιστηµονικά περιοδικά, ελληνικά και διεθνή συνέδρια, µονογραφίες σε ελληνικούς 

και διεθνείς εκδοτικούς οίκους καθώς και δηµοσιεύσεις σε συλλογικούς τόµους 

(ελληνικούς και διεθνείς) από το 1985 µέχρι και το 2005. Τα στοιχεία αντλήθηκαν 

από τα ίδια τα µέλη ∆ΕΠ, τις γραµµατείες των τµηµάτων, τη βιβλιοθήκη, την 

επιτροπή ερευνών και την επιτροπή δηµοσίων σχέσεων. Τα τµήµατα οικονοµίας και 

διοίκησης του εν λόγω πανεπιστηµίου έχουν ένα δείκτη δηµοσιεύσεων στο 32,6 

(µέσος αριθµός δηµοσιεύσεων ανά µέλος ∆ΕΠ). Η φθίνουσα κατάταξη των τµηµάτων 

µε βάση το δείκτη δηµοσιεύσεων είναι η εξής: Τµήµα Οικονοµικών Επιστηµών 

(39,6), Τµήµα Λογιστικής και Χρηµατοοικονοµικής (35), Τµήµα ∆ιεθνών 

Ευρωπαϊκών Οικονοµικών και Πολιτικών Σπουδών (31,1) και Τµήµα Οργάνωσης και 

∆ιοίκησης Επιχειρήσεων (25). Βέβαια το κριτήριο, ως αµιγώς ποσοτικό, είναι 

εξαιρετικά ανεπαρκές, καθώς δεν µας λέει τίποτα για την ποιότητα των 

δηµοσιεύσεων και των περιοδικών/ συλλογικών τόµων/ εκδοτικών οίκων όπου 

εµφανίζονται.  

Τα επιµέρους στοιχεία για την κατανοµή των δηµοσιεύσεων ανά κατηγορία 

(δηµοσιεύσεις σε ελληνικά και διεθνή επιστηµονικά περιοδικά, ελληνικά και διεθνή 

συνέδρια, µονογραφίες σε ελληνικούς και διεθνείς εκδοτικούς οίκους καθώς και 

Βέλτιστες πρακτικές 

Ο συγκεκριµένος οδηγός προσφέρει µία συνοπτική καταγραφή του ερευνητικού 

έργου ανά τµήµα και ανά µέλος ∆ΕΠ και στατιστική επεξεργασία των δεδοµένων 

που βοηθά στη διενέργεια συγκρίσεων και περαιτέρω χρήσης των στοιχείων για 

σύγκριση µε άλλα πανεπιστήµια της ηµεδαπής και της αλλοδαπής. Ο συγκεκριµένος 

µάλιστα οδηγός διατίθεται ελεύθερα σε κάθε ενδιαφερόµενο, συµβάλλοντας έτσι 

στην ανάπτυξη της κοινωνικής λογοδοσίας του εν λόγω πανεπιστηµίου στην 

ευρύτερη επιστηµονική κοινότητα αλλά και ευρύτερα στην κοινωνία των πολιτών 
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δηµοσιεύσεις σε ελληνικούς και διεθνείς συλλογικούς τόµους) προσφέρουν το 

έδαφος για την υποστήριξη της εξής άποψης: Τα τµήµατα αυτά παρουσιάζουν υψηλό 

βαθµό διεθνοποίησης, καθώς ένα µέρος των δηµοσιεύσεων των µελών ∆ΕΠ µεταξύ 

40% και 50%, εµπίπτει στις κατηγορίες των διεθνών περιοδικών, των πρακτικών 

διεθνών συνεδρίων και των άρθρων σε διεθνείς συλλογικούς τόµους. Η φθίνουσα 

κατάταξη των τµηµάτων είναι η εξής: Τµήµα Οικονοµικών Επιστηµών (47,6%), 

Τµήµα Λογιστικής και Χρηµατοοικονοµικής (47,6%), Τµήµα Οργάνωσης και 

∆ιοίκησης Επιχειρήσεων (46,5%) και Τµήµα ∆ιεθνών Ευρωπαϊκών Οικονοµικών και 

Πολιτικών Σπουδών (39,8%).  

Οφείλουµε, τέλος, να σηµειώσουµε ότι σε µεγάλο αριθµό βιογραφικών 

σηµειωµάτων µελών ∆ΕΠ των τµηµάτων οικονοµίας και διοίκησης όλων των 

ελληνικών πανεπιστηµίων, καταγράφονται δηµοσιεύσεις σε επιστηµονικά περιοδικά 

που θεωρούνται καταξιωµένα και συµβάλλουν στην καθιέρωση των επιστηµόνων στο 

διεθνή χώρο22.  Όπως σηµειώνεται στην αξιολόγηση του ΟΠΑ (2001), τα άρθρα που 

γίνονται τελικά δεκτά στα εν λόγω περιοδικά δεν ξεπερνούν το 5% συνολικά των 

άρθρων που υποβάλλονται. 

Ερχόµαστε στους ερευνητικούς θεσµούς. Η ερευνητική δραστηριότητα των 

ελληνικών πανεπιστηµιακών τµηµάτων αποτελεί ίσως το σηµαντικότερο πεδίο 

συγκριτικής αξιολόγησης και διεθνούς ανάδειξης, ενώ ταυτόχρονα η εκπαίδευση των 

µελλοντικών ερευνητών είναι αναγκαία συνθήκη για την πραγµατοποίηση των 

αναµενόµενων θετικών αποτελεσµάτων της πολιτικής έρευνας και ανάπτυξης για την 

ανταγωνιστικότητα και την αύξηση της απασχόλησης. Σε γενικό επίπεδο πολιτικής 

χρηµατοδότησης της έρευνας, οι δαπάνες έρευνας και ανάπτυξης έχουν ελάχιστο ως 

                                                 
22 Βλέπε αναλυτικό κατάλογο στο ΟΠΑ (2001, σ. 100-104) και οδηγών σπουδών των τµηµάτων. 
Μεταξύ αυτών των περιοδικών περιλαµβάνονται τα Economic Journal, Economic Policy, European 
Economic Review, Journal of Economic Literature, Journal of International Economics, Oxford 
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µηδαµινό αναπτυξιακό αποτέλεσµα όταν δεν υπάρχει το κατάλληλα εκπαιδευµένο 

επιστηµονικό προσωπικό. Στην περίπτωση της µη ύπαρξης κατάλληλου προσωπικού, 

οι δαπάνες για έρευνα και ανάπτυξη καταλήγουν να αποτελούν απλώς 

«καταναλωτικές» δαπάνες (π.χ., µισθοί)23.  

Η αναζήτηση χρηµατοδότησης από εξωτερικές πηγές (συµπεριλαµβανοµένων των 

προγραµµάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης), επιστηµονικών συνεργιών και διεθνών 

συνεργασιών, καθώς και εµπλοκής των φοιτητών (προπτυχιακών και µεταπτυχιακών) 

στην ερευνητική διαδικασία, ώθησε στη δηµιουργία µίας σειράς ερευνητικών 

πανεπιστηµιακών ινστιτούτων και κέντρων έρευνας (ΕΛΚΕ)24. Τα ΕΛΚΕ φέρνουν 

επιπλέον πόρους για το πανεπιστήµιο µέσω της χρηµατοδοτούµενης ερευνητικής 

δραστηριότητας µελών ∆ΕΠ. Ιδιαίτερα γνωστή είναι η ερευνητική δραστηριότητα 

του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών. Συνολικά, καταγράφονται 21 ερευνητικά 

εργαστήρια και ινστιτούτα, εκ των οποίων τα περισσότερα διαθέτουν ιστοσελίδες µε 

πληθώρα πληροφοριών για τη στελέχωσή τους, τα ερευνητικά προγράµµατα στα 

οποία συµµετέχουν και το εκπαιδευτικό έργο που προσφέρουν (βλ. Πίνακα 11.1). 

 

                                                                                                                                            
Economic Papers, Journal of Marketing, British Journal of Management, Organizational Studies, 
Journal of Applies Statistical Science, Accounting and Business Review, κ.ά. 
23 Βλ. σχετικά για τη σηµασία της επένδυσης στην πανεπιστηµιακή εκπαίδευση και τη σύνδεση µε τις 
δαπάνες για έρευνα και ανάπτυξη στο σύντοµο άρθρο του Daniel Gros (2006), “Employment and 
competitiveness. The key role of education”, CEPS Policy Brief No. 93. 
24 Σε αυτό συνέβαλε και το νέο θεσµικό πλαίσιο, αρχικά µε το Νόµο 2083/1992 και µία σειρά 
υπουργικών αποφάσεων για το θεσµικό πλαίσιο της ίδρυσης και λειτουργίας των ειδικών λογαριασµών 
κονδυλίων έρευνας (ΕΛΚΕ) στα πανεπιστήµια (ΥΑ αριθµ. ΚΑ/679/22.8.96, ΦΕΚ 826Β). Οι ΕΛΚΕ 
συνήθως έχουν κάποιο επικοινωνιακό όνοµα, όπως Κέντρο Οικονοµικής Έρευνας (ΟΠΑ) ή Κέντρο 
Ερευνών (Πανεπιστήµιο Πειραιώς). Οι περισσότεροι ΕΛΚΕ διαθέτουν ιστοσελίδες µε αρκετά στοιχεία 
την δραστηριότητά τους, ωστόσο σε ελάχιστες περιπτώσεις προσφέρεται συστηµατική και 
συγκεντρωµένη µε κριτήρια πληροφόρηση που θα µπορούσε να βοηθήσει στη σύγκριση στοιχείων για 
τα πανεπιστηµιακά τµήµατα. 



 120

 

 

 

 

Τέλος, στοιχεία για την χρηµατοδοτούµενη εφαρµοσµένη ερευνητική 

δραστηριότητα των τµηµάτων του ΟΠΑ (Οικονοµικό, ∆ΕΟΣ, Ο∆Ε, Μάρκετινγκ, 

Στατιστικής) για την περίοδο 1995-1999, δείχνουν µία τάση αύξησης των σχετικών 

δαπανών, ενώ η κατανοµή της χρηµατοδότησης προέρχεται κατά 49% από το 

δηµόσιο, κατά 30% από την Ευρωπαϊκή Ένωση, κατά 11% από τον ιδιωτικό τοµέα 

και κατά 10% από λοιπούς φορείς (ΟΠΑ, 2001, σ.110). Η κατανοµή µάλιστα των 

έργων ανά τµήµα αναδεικνύει το συγκριτικό πλεονέκτηµα των τµηµάτων Μάρκετινγκ 

και ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων στα διεθνή και εθνικά ερευνητικά προγράµµατα, καθώς 

και τη συγκριτικά µεγάλη συµµετοχή του τµήµατος Οικονοµικών Επιστηµών στα 

έργα του ΕΠΕΑΕΚ (ΟΠΑ:2001, σ.112).  

Βέλτιστες πρακτικές 
 

Το Εργαστήριο Οικονοµικής Πολιτικής του τµήµατος Οικονοµικών Επιστηµών 

καθώς και το Ινστιτούτο Στατιστικής Ανάλυσης και Τεκµηρίωσης του τµήµατος 

Στατιστικής του ΟΠΑ είναι δύο από τα πιο αξιόλογα ερευνητικά εργαστήρια στον 

τοµέα των οικονοµικών επιστηµών. Το πρώτο ιδρύθηκε στις αρχές της δεκαετίας 

του ΄90, συµµετέχει σε ευρωπαϊκά χρηµατοδοτούµενα προγράµµατα  στο πεδίο της 

οικονοµικής πολιτικής και γνωστοποιεί τα πορίσµατα των ερευνών του µέσω της 

περιοδικής έκδοσης των Μελετών Οικονοµικής Πολιτικής. 

Το Ινστιτούτο Στατιστικής Έρευνας ιδρύθηκε το 1995 και αποτελεί σηµαντική 

ερευνητική µονάδα στο πεδίο της στατιστικής έρευνας ιδιαίτερα για εκπαιδευτικά 

θέµατα. Έχει µέχρι σήµερα εκπονήσει σειρά µελετών για τη δευτεροβάθµια και 

τριτοβάθµια εκπαίδευση, καθώς και για την επαγγελµατική απασχόληση των 

αποφοίτων οικονοµικών σχολών. Συµµετέχει σε ευρωπαϊκά ερευνητικά 

προγράµµατα και παρέχει πρόσβαση στα πορίσµατα και τις µελέτες του µέσω της 
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Πίνακας 11.1. Τµήµατα οικονοµίας και διοίκησης ΟΠΑ: Ερευνητικά εργαστήρια 
Τµήµατα  Εργαστήριο Ιστοσελίδα 

Οικονοµετρίας  Οικονοµικής Επιστήµης 

Οικονοµικής πολιτικής www.aueb.gr/imop 

∆ιεθνών και Ευρωπαϊκών 

Οικονοµικών Σπουδών 

Παρακολούθησης και ανάλυσης 

ευρωπαϊκών υποθέσεων 

www.aueb.gr/deos/gr/menu2-

3.htm 

∆ιοίκησης επιχειρήσεων  

Επιχειρηµατικής πληροφορικής www.bilab.aueb.gr 

Οργάνωσης και ∆ιοίκησης 

Επιχειρήσεων 

Βιοµηχανικών σχέσεων και 

διαπραγµατεύσεων 
www.cirn.aueb.gr 

Πολυµέσων επικοινωνίας www.mcm.aueb.gr/mcmlab 

Μάρκετινγκ  

Επιχειρησιακής επικοινωνίας  

Κλασικών αναλύσεων και 

µελετών 
 

Αξιολόγησης και 

επιχειρηµατικών εφαρµογών 
 

Μάρκετινγκ & Επικοινωνίας 

Ψηφιακού επιχειρείν και 

στρατηγικής 
 

Λογιστικών εφαρµογών www.aislab.aueb.gr Λογιστικής & 

χρηµατοοικονοµικής Χρηµατοοικονοµικών 

εφαρµογών 
 

Ηλεκτρονικού εµπορίου www.eltrun.gr 

∆ιοικητικής επιστήµης www.msl.aueb.gr 

Μεταφορών και εφοδιαστικής 

διαχείρισης 
www.trans.aueb.gr 

Επιχειρηµατικής στρατηγικής  

∆ιοικητικής Επιστήµης και 

Τεχνολογίας 

Πληροφοριακών συστηµάτων 

διοίκησης 
 

Στατιστικής Στατιστικής www.aueb.gr/statistical-institute 

Πηγή: ΟΠΑ (2001) & Έρευνα οµάδας ΕΛΙΑΜΕΠ (µελέτη στις ιστοσελίδες των τµηµάτων, 
Νοέµβριος 2005-Μάρτιος 2006) 
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Το τµήµα Οικονοµικών Επιστηµών του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας συµµετέχει 

ως εταίρος στο Ερευνητικό Πανεπιστηµιακό Ινστιτούτο Οικονοµικών και 

Κοινωνικών Επιστηµών (www.uom.gr/epi ) που ιδρύθηκε το 1996. Στο ινστιτούτο 

συµµετέχουν επίσης τα τµήµατα Οργάνωσης και ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων, 

Λογιστικής και Χρηµατοοικονοµικής, ∆ιεθνών Ευρωπαϊκών Οικονοµικών και 

Πολιτικών Σπουδών καθώς και µη πανεπιστηµιακοί φορείς (∆ήµος Καλαµαριάς, 

Σύνδεσµος ασφαλιστικών πρακτόρων Β. Ελλάδας). Τα βασικά έργα του Ινστιτούτου 

αναφέρονται στη διοργάνωση επιµορφωτικών σεµιναρίων και ενεργειών κατάρτισης 

σε οικονοµικά αντικείµενα (ασφαλιστικές σπουδές, τραπεζικές σπουδές), τα 

ερευνητικά προγράµµατα µε ιδιαίτερη έµφαση στη Β. Ελλάδα και τις χώρες των 

Βαλκανίων, καθώς και συµµετοχή σε ευρύτερες πρωτοβουλίες για την προώθηση του 

ελληνικού πολιτισµού στην ευρύτερη περιφέρεια. 

Σηµαντική και διεθνώς αναγνωρισµένη ερευνητική εργασία διεξάγεται στα 

εργαστήρια των οικονοµικών τµηµάτων του Παντείου Πανεπιστηµίου. Συγκεκριµένα, 

στο τµήµα Οικονοµικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης καταγράφεται η λειτουργία 

τριών εργαστηρίων ερευνητικών µονάδων: του Εργαστηρίου Οικονοµικής Έρευνας 

και Γεωγραφικών Συστηµάτων Πληροφοριών, του Ινστιτούτου Αστικού 

Περιβάλλοντος και Ανθρωπίνου ∆υναµικού, καθώς και του Ινστιτούτο 

Περιφερειακής Ανάπτυξης.  



 123

 

 

Το Ινστιτούτο  Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΙΠΑ)25 ιδρύθηκε το 1975 και αποτελεί 

το πρώτο εξειδικευµένο ερευνητικό φορέα στο πεδίο της περιφερειακής ανάπτυξης, Η 

συµµετοχή του σε ερευνητικά προγράµµατα της ηµεδαπής αλλά και της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης είναι εκτεταµένη και εστιάζεται στα πεδία της περιφερειακής πολιτικής, της 

αγοράς εργασίας και του ανθρωπίνου δυναµικού, της αστικής ανάπτυξης και της 

εκπαίδευσης. Το ινστιτούτο δηµοσιοποιεί τα ερευνητικά του έργα µέσω της 

ιστοσελίδας του και αποτελεί «φυτώριο» των ελλήνων περιφερειολόγων. 

Στο τρίτο κλασικό οικονοµικό πανεπιστήµιο (Πανεπιστήµιο Πειραιά), η 

πληροφόρηση για τις ερευνητικές δραστηριότητες των τµηµάτων του είναι ιδιαίτερα 

περιορισµένη. Οι ιστοσελίδες των τµηµάτων του εν λόγω πανεπιστηµίου είναι από τις 

λιγότερο ενηµερωµένες, ενώ οι αναφορές σε ερευνητικά προγράµµατα είναι σχεδόν 

ανύπαρκτες26. Ακόµα και η επιτόπια έρευνά µας µε προσωπικές επισκέψεις στο εν 

                                                 
25 www.ipa.panteion.gr . 
26 Εξαίρεση αποτελούν νεοϊδρυθέντα τµήµατα όπως το τµήµα διδακτικής της τεχνολογίας και 
ψηφιακών συστηµάτων (www.ted.unipi.gr ). 

Βέλτιστες πρακτικές 
 

Το Ινστιτούτο Αστικού Περιβάλλοντος και Ανθρωπίνου ∆υναµικού 

(ΙΑΠΑ∆)1 ιδρύθηκε το 1995 και άρχισε να λειτουργεί από το 1999. Αποτελείται από 

έξι επιµέρους ερευνητικές µονάδες µε αντικείµενα τις χωρικές πολιτικές και 

σχεδιασµό, την πολιτική περιβάλλοντος, τη βιώσιµη χωρική ανάπτυξη, την τοπική 

αυτοδιοίκηση και διακυβέρνηση, την κοινωνική πολιτική και µετανάστευση καθώς 

και την αγορά εργασίας. Το ινστιτούτο ήδη καταγράφει σηµαντική συµµετοχή σε 

ευρωπαϊκά προγράµµατα (π.χ., ADAPT, Participatory governance, ESPON) ενώ 

προσφέρει σηµαντική τεχνογνωσία στη διαµόρφωση εγχώριας πολιτικής για θέµατα 

όπως η µητροπολιτική διακυβέρνηση. Το Ινστιτούτο διαθέτει µία από τις πιο 

ενηµερωµένες ιστοσελίδες που επιτρέπει πρόσβαση των ερευνητών στο σύνολο 

σχεδόν των ερευνητικών πορισµάτων και µελετών του 
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λόγω πανεπιστήµιο για την άντληση πληροφοριών συνάντησε ανυπέρβλητα εµπόδια 

και άρνηση παροχής πρόσβασης σε αξιολογήσεις και αποτιµήσεις του εκπαιδευτικού 

έργου των τµηµάτων µε το επιχείρηµα του απορρήτου των σχετικών πληροφοριών! 

Αυτό έρχεται σε ευθεία αντίθεση µε την αξιέπαινη πρακτική ορισµένων άλλων 

τµηµάτων να διαθέτουν πληροφόρηση για την αποτίµηση και αξιολόγηση του 

εκπαιδευτικού τους έργου ακόµα και στις ιστοσελίδες τους (βλ. χαρακτηριστικά 

Τµήµα Στατιστικής ΟΠΑ και Πολυτεχνείο Κρήτης). Στα τµήµατα Οικονοµίας και 

∆ιοίκησης του Πανεπιστηµίου Πειραιά καταγράφονται εννέα ερευνητικά εργαστήρια. 

Στο τµήµα Βιοµηχανικής ∆ιοίκησης και Τεχνολογίας δραστηριοποιούνται δύο 

εργαστήρια (σύγχρονων τεχνολογιών παραγωγής και ελέγχου, προσοµοίωσης 

βιοµηχανικών διεργασιών και πληροφοριακών συστηµάτων παραγωγής)27. Στο τµήµα 

Ναυτιλιακών Σπουδών υπάρχει από το 1994 το εργαστήριο ναυτικών ατυχηµάτων 

που διαθέτει µία σηµαντική βάση δεδοµένων αξιοποιήσιµη από τους επιστηµονικούς 

φορείς και τους οικονοµικούς δρώντες στο σχεδιασµό, την πρόληψη και τη βέλτιστη 

αντιµετώπιση του κινδύνου των ατυχηµάτων και τον υπολογισµό των ασφαλιστικών 

κινδύνων28.  

Στα υπόλοιπα πανεπιστήµια, καταγράφονται ερευνητικά εργαστήρια χωρίς όµως 

να παρέχεται επαρκής πληροφόρηση για τη εξαγωγή κάποιων συγκριτικών 

συµπερασµάτων. Αναλυτικότερα, στο τµήµα Ναυτιλίας και Επιχειρηµατικών 

Υπηρεσιών Αιγαίου λειτουργεί Εργαστήριο Ναυτιλιακών Σπουδών, ενώ έχει 

σχεδιαστεί και η λειτουργία δύο ακόµη εργαστηρίων (στρατηγικής και νέων 

τεχνολογιών, συνδυασµένων µεταφορών και ναυτιλιακής πληροφόρησης)29. 

Στο τµήµα ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίµων του 

Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων λειτουργούν δύο ερευνητικά εργαστήρια: Το εργαστήριο 

                                                 
27 www.tex.unipi.gr/labs.htm . 
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Οργάνωσης και ∆ιαχείρισης Επιχειρήσεων του Αγροτικού Χώρου και το εργαστήριο 

Αγροτικής Οικονοµίας και Πολιτικής30. Παρέχονται συνοπτικά πληροφορίες για τη 

στελέχωση και το ερευνητικό έργο τους (συµµετοχή σε ευρωπαϊκά ερευνητικά 

προγράµµατα, στήριξη διδακτορικών διατριβών). 

Στο Οικονοµικό Τµήµα της Κρήτης καταγράφεται η λειτουργία δύο εργαστηρίων 

που δραστηριοποιούνται σε σύγχρονα πεδία έρευνας. Το εργαστήριο Οικονοµικής 

των Επιχειρήσεων και Νέων Τεχνολογιών31, αν και ιδρύθηκε µόλις το 2004, στηρίζει 

την έρευνα σε πεδία όπως το ηλεκτρονικό επιχειρείν και τη διαχείριση της γνώσης. Οι 

συνεργασίες του όµως φαίνεται να περιορίζονται κυρίως στον εθνικό χώρο. Το 

εργαστήριο Οικολογικών Οικονοµικών και Αειφόρου Ανάπτυξης32, που ιδρύθηκε 

επίσης το 2004, εµφανίζει εκτεταµένη συµµετοχή σε ερευνητικά προγράµµατα 

(ιδιαίτερα στα πεδία της περιβαλλοντικής πολιτικής και της οικονοµικής του χώρου 

όπως MEDIS, GENEDEC, Millennium Ecosystems Assessment) και καταγράφει 

συνεργασίες µε ερευνητικά κέντρα της Ευρώπης. 

                                                                                                                                            
28 www.unipi.gr/akad_tmhm/naut_spoud/naut_spoud_erg_index_html . 
29 www.stt.aegean.gr . 
30 www.agricman.uoi.gr/ergast_org.htm . 
31 www.soc.uoc.gr/benetec/index_ell.php . 
32 www.soc.uoc.gr/ecosud/ . 
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Βασικά συµπεράσµατα 

• Ανυπαρξία ενός συγκεντρωτικού µηχανισµού ή συντονισµού καταγραφής 

δεδοµένων για την διεξαγόµενη έρευνα στα πανεπιστηµιακά τµήµατα 

οικονοµίας και διοίκησης, καθώς και των εργαστηρίων και ερευνητικών 

µονάδων τους 

• Μεγάλες διαφοροποιήσεις στη δηµοσιοποίηση σχετικών στοιχείων µεταξύ των 

πανεπιστηµίων αλλά και των τµηµάτων των ίδιων πανεπιστηµίων 

• Από τις υπάρχουσες µελέτες για τις δηµοσιεύσεις των µελών ∆ΕΠ στα τµήµατα 

οικονοµίας και διοίκησης, διαπιστώνεται ότι τα τµήµατα του Οικονοµικού 

Πανεπιστηµίου Αθηνών προπορεύονται όλων των υπολοίπων 

• Σηµαντική παρουσία σε δηµοσιεύσεις διαπιστώνεται και για το Τµήµα 

Οικονοµικών Επιστηµών του Πανεπιστηµίου Κρήτης 

• Ανάλογα στοιχεία για τις δηµοσιεύσεις των µελών ∆ΕΠ του Πανεπιστηµίου 

Μακεδονίας κατατάσσουν σε συγκριτικά καλύτερη θέση τα Τµήµατα 

Οικονοµικών Επιστηµών και Λογιστικής. Τα τµήµατα αυτά παρουσιάζουν και 

το µεγαλύτερο ποσοστό δηµοσιεύσεων σε διεθνή περιοδικά, πρακτικά διεθνών 

συνεδρίων και διεθνείς συλλογικούς τόµους 

• Σηµαντική αύξηση των ερευνητικών µονάδων και ινστιτούτων των 

πανεπιστηµίων τα τελευταία χρόνια 

•  Στοιχεία για τις ερευνητικές δραστηριότητες των εργαστηρίων του Οικονοµικού 

Πανεπιστηµίου Αθηνών καταδεικνύουν σηµαντική εξάρτηση από την κρατική 

χρηµατοδότηση και µικρή συµµετοχή της ιδιωτικής χρηµατοδότησης 
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• Ελλιπής έως ανύπαρκτη παροχή πρόσβασης σε αξιολογήσεις του εκπαιδευτικού 

και ερευνητικού έργου κάποιων πανεπιστηµίων και τµηµάτων, ακόµα και µε την 

επίκληση ενός ιδιότυπου απορρήτου 
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Βασικές προτάσεις πολιτικής 

• Συντονισµένη καταγραφή και αξιολόγηση των ερευνητικών δραστηριοτήτων 

ανά πανεπιστήµιο 

• Ελεύθερη πρόσβαση της πανεπιστηµιακής κοινότητας και των πολιτών στις 

στατιστικές ερευνητικής δραστηριότητας των πανεπιστηµιακών τµηµάτων 

• Ενίσχυση της προσπάθειας αύξησης της ιδιωτικής χρηµατοδότησης για έρευνα 

από τα πανεπιστηµιακά εργαστήρια και ινστιτούτα 

• Καθιέρωση κινήτρων (π.χ. δηµόσιας βράβευσης) για τα πανεπιστηµιακά 

εργαστήρια µε αξιόλογη και αναγνωρίσιµη ερευνητική παρουσία 

• Ενθάρρυνση της δηµιουργίας δικτύων µεταξύ εργαστηρίων και ινστιτούτων στο 

ίδιο θεµατικό πεδίο για την επίτευξη οικονοµιών κλίµακας και τη συµµετοχή σε 

ερευνητικά προγράµµατα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διεθνών οργανισµών και 

επιχειρήσεων 
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12. Συµπεράσµατα 
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• Η ανάπτυξη των σπουδών οικονοµίας και διοίκησης επιχειρήσεων την 

τελευταία δεκαπενταετία ακολουθεί τις διεθνείς εξελίξεις στο επιστηµονικό 

αυτό πεδίο (λειτουργική εξειδίκευση, διαφοροποίηση, διεπιστηµονικός 

προσανατολισµός). 

• ∆ιαπιστώνεται σηµαντικός δυναµισµός και διάθεση προσαρµογής των 

σπουδών διοίκησης επιχειρήσεων (και κατά δεύτερο λόγο των οικονοµικών) 

προς τις ταχέως µεταβαλλόµενες συνθήκες και ανάγκες της αγοράς, µε την 

τελευταία να συντελεί καθοριστικά στην ανάδειξη νέων πανεπιστηµιακών 

ειδικοτήτων και ίδρυση αντιστοίχων πανεπιστηµιακών τµηµάτων. 

Παράδειγµα αποτελεί η αυτοτελής ανάπτυξη των χρηµατοοικονοµικών 

σπουδών, ακολουθώντας την ταχύτατη εξέλιξη του χρηµατοπιστωτικού 

κλάδου της ελληνικής οικονοµίας. 

• Καταγράφονται σηµαντικές ελλείψεις διδακτικού προσωπικού στο σύνολο 

των τµηµάτων οικονοµίας και διοίκησης (φαινόµενο που χαρακτηρίζει γενικά 

τα ελληνικά πανεπιστήµια). 

• Η παρουσία των γυναικών µεταξύ των µελών ∆ΕΠ είναι γενικά µικρή, πλην 

ελαχίστων τµηµάτων. 

• Η κατανοµή των µελών ∆ΕΠ ανά βαθµίδα δείχνει την ύπαρξη µίας 

αντεστραµµένης πυραµίδας: τα µέλη ∆ΕΠ στη βαθµίδα του καθηγητή είναι 

περισσότερα από τον αριθµό µελών ∆ΕΠ στις υπόλοιπες βαθµίδες, Αυτό 

οφείλεται κυρίως στην υπερβολικά αντεστραµµένη πυραµίδα των ανδρών 

µελών ∆ΕΠ (οι γυναίκες εµφανίζουν µία κανονική πυραµίδα στην κατανοµή 

τους ανά βαθµίδα). 
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• ∆ιαπιστώνεται διαφοροποίηση των τµηµάτων µε κριτήριο την κατανοµή των 

µελών ∆ΕΠ ανά χώρα λήψης διδακτορικού διπλώµατος. Το Ην. Βασίλειο και 

η Β. Αµερική αποτελούν τη βασική δεξαµενή της άντλησης µελών ∆ΕΠ 

(εύλογη η υπεροχή των αγγλόφωνων σπουδών στο συγκεκριµένο γνωστικό 

κλάδο), ενώ συγκεκριµένα τµήµατα φαίνεται να προτιµούν ιδιαίτερα δικούς 

τους διδάκτορες (π.χ., Οικονοµικό ΑΠΘ). 

• Καταγράφονται σηµαντικά ποσοστά µη κάλυψης θέσεων διοικητικού 

προσωπικού (πάνω από 20% στα περισσότερα πανεπιστήµια. Τα οικονοµικά 

πανεπιστήµια περιορίζουν τις αρνητικές οικονοµίες της έλλειψης διοικητικού 

προσωπικού λόγω της σχετικής γεωγραφικής συγκέντρωσής τους και του 

µικρού µεγέθους τους. Η χρήση επίσης βοηθητικού ερευνητικού προσωπικού 

συµβάλλει στο µετριασµό των αρνητικών συνεπειών της έλλειψης διοικητικού 

προσωπικού. 

• Οι οιονεί επί πτυχίω φοιτητές  (όσοι δηλαδή δεν καταφέρνουν να λάβουν το 

πτυχίο τους µε το πέρας των προβλεποµένων εξαµήνων σπουδών) αποτελούν 

και στα οικονοµικά πανεπιστήµια ένα σηµαντικό ποσοστό των 

εγγεγραµµένων φοιτητών. Ωστόσο, και εδώ παρατηρούνται σηµαντικές 

επιµέρους διαφοροποιήσεις: το Οικονοµικό Τµήµα Μακεδονίας καταγράφει 

ποσοστό οιονεί επί πτυχίω φοιτητών επί των εγγεγραµµένων φοιτητών που 

ξεπερνά το 76%, ενώ σε τµήµατα όπως το Μάρκετινγκ ΟΠΑ και ∆ιοίκησης 

Επιχειρήσεων Πειραιά δεν ξεπερνά το 30%. 

• Η ύπαρξη σηµαντικών κενών στην κάλυψη οργανικών θέσεων µελών ∆ΕΠ σε 

συνδυασµό µε την τάση αύξησης του αριθµού των εισακτέων έχει συµβάλει 

σε δυσµενή αναλογία µελών ∆ΕΠ και εγγεγραµµένων φοιτητών. Ωστόσο, 

επιµέρους διαφοροποιήσεις µεταξύ των τµηµάτων είναι υπαρκτές. 
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• Τα στοιχεία για την επαγγελµατική και εκπαιδευτική «δεξαµενή» προέλευσης 

των φοιτητών οικονοµικών και διοικητικών επιστηµών παραπέµπουν σε 

πατέρα υπάλληλο γραφείου /επιστήµονα/ έµπορο και απόφοιτο τριτοβάθµιας 

εκπαίδευσης / λυκείου. Σε σηµαντικό βαθµό, οι σχολές οικονοµίας και 

διοίκησης αποτυπώνουν µία ισόρροπη εκπροσώπηση όλων των 

επαγγελµατικών και µορφωτικών κοινωνικών στρωµάτων, λειτουργώντας ως 

δεξαµενές αξιόλογης κοινωνικής κινητικότητας. 

• Τα στοιχεία για το περιεχόµενο σπουδών και τις εκπαιδευτικές µεθόδους 

αποκαλύπτουν επίσης σηµαντικές διαφοροποιήσεις µεταξύ των τµηµάτων. 

Ελάχιστος αριθµός µαθηµάτων για τη λήψη του πτυχίου, µαθήµατα υποδοµής, 

κατευθύνσεις σπουδών, διδασκαλία ξένων γλωσσών και πληροφορικής, 

σεµιναριακά µαθήµατα και εργαστήρια συζητήσεων είναι στοιχεία που 

διαφοροποιούνται ανά πανεπιστήµιο και τµήµατα σπουδών. ∆ιαπιστώνεται 

σχετική ευελιξία στα προγράµµατα σπουδών (δυνατότητα επιλογής 

µαθηµάτων) και τάση προσαρµογής στις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας. Η 

τελευταία είναι ακόµα πιο έντονη στα νεώτερα πανεπιστηµιακά τµήµατα 

(µαθήµατα ανταγωνιστικότητας, νέων τεχνολογιών, οικονοµικής του 

περιβάλλοντος κ.ά.). 

• Στις σχολές του εξεταζόµενου κλάδου εµφανίζονται σηµαντικές και διεθνώς 

αξιόλογες ερευνητικές νησίδες ποιότητας. Ορισµένα τµήµατα του ΟΠΑ 

(Οικονοµικό, ∆ΕΟΣ) απαιτούν από τα µέλη ∆ΕΠ να δηµοσιεύουν στα 

υψηλότερου κύρους διεθνή επιστηµονικά περιοδικά του κλάδου ως 

προϋπόθεση για την εξέλιξή τους.  

• Η προσπάθεια καταγραφής των χρηµατοδοτούµενων ερευνητικών 

δραστηριοτήτων των υπό εξέταση τµηµάτων συναντά ιδιαίτερες δυσκολίες 
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όπως η µη ενηµέρωση ιστοσελίδων, η επίκληση επιχειρηµάτων περί 

απορρήτου των σχετικών πληροφοριών κ.ά. ∆ηµιουργεί πολλά ερωτήµατα η 

στάση αυτή δεδοµένου ότι τα αποτελέσµατα των ερευνητικών προγραµµάτων 

που χρηµατοδοτούνται από δηµόσιους πόρους δεν µπορεί παρά να είναι 

ανοικτά στο κοινό (πολίτες και ερευνητές). Στη βάση των υπαρχόντων 

στοιχείων, διαπιστώνεται η ύπαρξη ορισµένων σηµαντικών συλλογικών 

ερευνητικών προσπαθειών σε αρκετά τµήµατα οικονοµίας και διοίκησης.  
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13. Βασικές προτάσεις πολιτικής 
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• ∆ιδακτικό προσωπικό: Αύξηση της κάλυψης των κενών οργανικών θέσεων 

διδασκόντων και αντιµετώπιση του προβλήµατος της ύπαρξης τµηµάτων όπου 

το έκτακτο διδακτικό προσωπικό είναι αναλογικά µεγαλύτερο. Η κάλυψη των 

οργανικών θέσεων θα βελτιώσει το δείκτη της αναλογίας διδασκόντων / 

φοιτητών συµβάλλοντας έτσι στην ποιοτική αναβάθµιση των παρεχοµένων 

σπουδών ενώ η αναλογική µείωση της συµµετοχής των εκτάκτων 

διδασκόντων στο σύνολο των διδασκόντων θα αποκαταστήσει µία από τις 

βασικότερες οργανωτικές αρχές για την οικοδόµηση µίας στέρεας 

πανεπιστηµιακής κοινότητας 

 

• Τµήµατα και εισαγόµενοι φοιτητές: Ορθολογικός σχεδιασµός για την 

ίδρυση νέων τµηµάτων στη βάση κριτηρίων που σχετίζονται µε την αγορά 

εργασίας, τις επιχειρηµατικές προσδοκίες και τη µακροπρόθεσµη στρατηγική 

οικονοµικής ανάπτυξης. Η ίδρυση τµηµάτων µε ασαφή γνωστικό και 

επαγγελµατικό χαρακτήρα κρίνεται ως µη συµβάλλουσα στην ισορροπία 

ζήτησης και προσφοράς ειδικοτήτων ενώ θα µπορούσαν κάλλιστα οι όποιες 

επιµέρους εξειδικευµένες γνωστικές περιοχές να καλύπτονται στα ήδη 

υπάρχοντα τµήµατα οικονοµίας και διοίκησης 

 

• ∆ιοικητικό προσωπικό: Κάλυψη των κενών οργανικών θέσεων έτσι ώστε να 

βελτιωθεί ο σχετικός δείκτης κάλυψης θέσεων και να συµβάλλει στη µείωση 

των αρνητικών οικονοµιών για το διδακτικό έργο (µείωση χρόνου που 

αφιερώνουν οι διδάσκοντες σε έργο διεκπεραιωτικού χαρακτήρα). 

Προτείνεται επίσης η καθιέρωση της διαρκούς επιµόρφωσης και κατάρτισης 
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των εν λόγω υπαλλήλων έτσι ώστε να συµβάλλουν ενεργά στη συνολική 

αποτελεσµατικότητα και αποδοτικότητα των τµηµάτων 

 

• Κτιριακή και υλικοτεχνική υποδοµή: Η αύξηση των εισαγοµένων φοιτητών 

την τελευταία δεκαετία και η αύξηση των τµηµάτων έχει καταστήσει τους 

υπάρχοντες χώρους κατά σηµαντικό ποσοστό ανεπαρκείς για τη διεξαγωγή 

του διδακτικού και ερευνητικού έργου. Προτείνεται η σύνδεση του 

προγραµµατισµού για την αύξηση των εισαγόµενων φοιτητών και την αύξηση 

των τµηµάτων µε συγκεκριµένα χωροταξικά κριτήρια (πχ., εξασφάλιση 

κατάλληλων και επαρκών αιθουσών διδακτικού έργου, αύξηση χώρου 

εργαστηρίων και ανάγνωσης / βιβλιοθήκης). Τα τµήµατα οικονοµίας και 

διοίκησης στα κλασικά οικονοµικά πανεπιστήµια (ΟΠΑ, Πειραιά, 

Μακεδονίας) εξυπηρετούνται από µία κεντρική βιβλιοθήκη, οι παροχές της 

οποίας δεν προσαρµόζονται στην αύξηση των εισαγοµένων φοιτητών και την 

αύξηση του αριθµού των τµηµάτων (πχ., αύξηση αριθµού υπολογιστών για 

την πρόσβαση σε βιβλιογραφία / διαδίκτυο, αύξηση θέσεων εργασίας, αύξηση 

χώρου που αναλογεί σε κάθε χρήστη της βιβλιοθήκης, αύξηση αντιτύπων 

βιβλίων και περιοδικών για την κάλυψη της αυξηµένης ζήτησης) 

 

• Προγράµµατα σπουδών: Προτείνεται η επέκταση της εισαγωγής µαθηµάτων 

επιχειρηµατικότητας και επιχειρησιακής πολιτικής καθώς και η ενίσχυση της 

ευελιξίας επιλογής µαθηµάτων από άλλα τµήµατα των οικείων πανεπιστηµίων 

και σχολών. Η πολυσύνθετη επιχειρηµατική πραγµατικότητα και η διεθνής 

πλέον διάσταση αυτής απαιτεί και την «τριβή» των σπουδαστών µε ευρύτερα 

γνωστικά αντικείµενα όπως της κοινωνιολογίας και της ηθικής. Προτείνεται 
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επίσης η υποχρεωτική παρακολούθηση µαθηµάτων ξένων γλωσσών (µε 

επάρκεια στην αγγλική ως προϋπόθεση αποφοίτησης) και πληροφορικής σε 

όλα τα τµήµατα οικονοµίας και διοίκησης. Προτείνεται επίσης η επέκταση 

εφαρµογής του θεσµού της πρακτικής άσκησης σε επιχειρήσεις και 

οργανισµούς. Η εκπαιδευτική µεθοδολογία που εφαρµόζεται στα τµήµατα 

οικονοµίας και διοίκησης είναι από τις πλέον καινοτόµες και συµβατές µε τη 

σύγχρονη διδακτική (οµαδικά εργαστήρια, e-class), ωστόσο δεν προκύπτει 

καθολική ενσωµάτωσή της σε όλα τα τµήµατα (ιδιαίτερα στα περιφερειακά 

πανεπιστήµια). 

 

• ∆ιασύνδεση µε την τοπική κοινωνία και οικονοµία: Η σηµασία των 

τµηµάτων οικονοµίας και διοίκησης για την παραγωγή καινοτοµίας και 

ορθολογικού σχεδιασµού επιχειρηµατικής δράσης θα µπορούσε να 

αξιοποιηθεί για την υποβοήθηση της ανάπτυξης ή και την αναβάθµιση ήδη 

υπαρχουσών επιχειρηµατικών συγκεντρώσεων (clusters). Αυτό προϋποθέτει 

τη λειτουργία των πανεπιστηµιακών σχολών ως αναπόσπαστων 

υποσυστηµάτων των ευρύτερων κοινωνικών και οικονοµικών συστηµάτων 

και όχι ως «κεχωρισµένων» οχυρών, «κλειστών» και «εσωστρεφών» 

συστηµάτων. Προτείνεται η γενικότερη δηµοσιοποίηση αναλυτικών στοιχείων 

για τις ερευνητικές δραστηριότητες των τµηµάτων και των διδακτικών 

µεθόδων τους, καθώς και η συγκρότηση διαδικασιών διαβούλευσης µε τις 

τοπικές επιχειρήσεις και οργανισµούς για την ανταλλαγή πληροφοριών και 

την αξιοποίηση εκατέρωθεν απόψεων και αντιλήψεων 
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• Αξιολόγηση και αποτίµηση εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου: Παρά 

την καταγραφή αρκετών περιπτώσεων τµηµάτων όπου η εσωτερική 

αξιολόγηση είναι διαδικασία εµπεδωµένη και τακτικά προγραµµατισµένη 

(πχ., αξιολόγηση διδασκόντων από τους φοιτητές στη βάση ερωτηµατολογίου 

στο τέλος κάθε εξαµήνου), η διάχυση των αποτελεσµάτων της όποιας 

αξιολόγησης στην ευρύτερη επιστηµονική κοινότητα και την κοινωνία είναι 

σχεδόν «απαγορευµένη». Αποτέλεσµα της µη διάχυσης των αποτελεσµάτων 

της αξιολόγησης είναι η µειωµένη ως ανύπαρκτη κοινωνική λογοδοσία, η µη 

πληροφόρηση των υποψηφίων σπουδαστών για το παραγόµενο εκπαιδευτικό 

έργο και η έλλειψη δεδοµένων για την συγκριτική αποτίµηση των τµηµάτων 

σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Προτείνεται η δηµοσιοποίηση (µέσω 

διαδικτυακών διευθύνσεων των πανεπιστηµίων) βασικής πληροφόρησης 

σχετικά µε τις υποδοµές των τµηµάτων, το πρόγραµµα σπουδών, τα µέλη 

∆ΕΠ (σπουδές, ερευνητικό έργο, κύριες δηµοσιεύσεις), καθώς και 

πορισµάτων των όποιων αξιολογήσεων και της µεθοδολογίας αυτών.  

 

• Τόσο η ποιότητα όσο και η όποια έλλειψή της στα ελληνικά πανεπιστήµια θα 

αναδεικνύονταν (ικανοποιώντας τη δηµόσια αξίωση διαφάνειας) µέσα από µια 

ευρύτερη κουλτούρα δηµοσιότητας. 
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∆ιοικητικής Επιστήµης ΟΠΑ http://dmst.aueb.gr  

∆ΟΣΑ ∆ΠΘ www.ierd.duth.gr  

Λογιστικής ΟΠΑ www.aislab.aueb.gr/accfin  

Μηχανικών Οικονοµίας Αιγαίου www.fme.aegean.gr  

Ναυτιλίας Αιγαίου www.stt.aegean,gr  

Ο∆ΑΕ Ιωαννίνων www.agricman.uoi.gr  

Ο∆Ε ΟΠΑ www.aueb.gr/dba  
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Οικονοµικό ΟΠΑ www.de.aueb.gr  

Οικονοµικό Πάτρας www.econ.upatras.gr  

Οικονοµικό Πελοποννήσου http://econ.uop.gr/~econ  

Παιδαγωγικό Ινστιτούτο www.pi-schools.gr  

ΟΠΑ Παντείου www.panteion.gr/gr/new/menu/topa  
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