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Εισαγωγικά 
 
Οι πανεπιστημιακοί που συγκεντρώθηκαν στις 23 και 24 Φεβρουαρίου στη διημερίδα 
που οργάνωσε η Συντονιστική Επιτροπή της Πρωτοβουλίας Πανεπιστημιακών για τη 
Μεταρρύθμιση και την Αναβάθμιση του Δημόσιου Πανεπιστημίου, αφού συζήτησαν 
διάφορες πτυχές των προβλημάτων που αντιμετωπίζει η Ανώτατη εκπαίδευση στη 
χώρα μας κατέληξαν σε συμπεράσματα για την μεταρρύθμιση και ποιοτική 
αναβάθμιση του Δημόσιου πανεπιστημίου. 
 
Κοινή διαπίστωση των συμμετεχόντων αποτέλεσε ότι  η αναγκαία μεταρρύθμιση για 
την ποιοτική αναβάθμιση του δημόσιου πανεπιστημίου δεν μπορεί να περιοριστεί σε 
νομοθετικά μέτρα. Αντίθετα, τονίστηκε με έμφαση ότι η αναβάθμιση του δημόσιου 
Πανεπιστημίου πρέπει να είναι μέρος μιας θεμελιώδους αναπτυξιακής επιλογής 
της ελληνικής κοινωνίας για επένδυση στη γνώση και τον άνθρωπο προκειμένου 
η χώρα μας να σταθεί στο διεθνή ανταγωνισμό και να βελτιώσει το βιοτικό επίπεδο 
και την ποιότητα ζωής των πολιτών της με την ταυτόχρονη διατήρηση της κοινωνικής 
συνοχής. Απαιτείται ένα νέο κοινωνικό συμβόλαιο για το ρόλο της πανεπιστημιακής 
εκπαίδευσης και της έρευνας στη οικονομική και κoινωνική ανάπτυξη.  Μόνο μια 
τέτοια επιλογή μπορεί να δικαιολογήσει φιλόδοξους στόχους, αυξημένη 
χρηματοδότηση με αντίστοιχες δεσμεύσεις για όλους τους εμπλεκόμενους φορείς 
και  με κοινωνική λογοδοσία. 
 
Ειδικότερα, η πραγματική μεταρρύθμιση με στόχο την ποιοτική αναβάθμιση της 
ανώτατης εκπαίδευσης:  
 
• απαιτεί μακρόχρονη προσπάθεια με σχέδιο, συνοχή και στόχους, 
 
• συνδέεται με αλλαγές και μεταρρυθμίσεις σε όλες τις βαθμίδες της 
εκπαίδευσης, από το νηπιαγωγείο μέχρι τα μεταπτυχιακά και την έρευνα,  
 
• απαιτεί συλλογική, και διεπιστημονική προσέγγιση, μακροπρόθεσμο σχεδιασμό, 
επιλεγμένες παρεμβάσεις προς συγκεκριμένο στόχο, βασισμένες σe ad hoc έρευνες 
και μελέτες των θεμάτων και όχι σε εμπειρικές εκτιμήσεις, προσεκτική αναζήτηση 
προτύπων και εμπειριών άλλων χωρών και αξιοποίηση των διδαγμάτων που 
προκύπτουν από προηγούμενες εφαρμογές σε εθνικό επίπεδο, 
 
• συνδέεται, άμεσα, με συγκεκριμένες δημόσιες πολιτικές για την αναβάθμιση της 
πανεπιστημιακής εκπαίδευσης και την ενίσχυση της ερευνητικής δραστηριότητας και 
ασφαλώς με τη διασφάλιση των απαραίτητων προϋποθέσεων και τη διάθεση των 
αναγκαίων πόρων για την εφαρμογή τους, 
 
• εξαρτάται πρωτίστως από τη βούληση της πανεπιστημιακής κοινότητας να επιβάλει 
τολμηρές αλλαγές στις νοοτροπίες που διέπουν την ακαδημαϊκή ζωή, τέτοιες που να 
καθιστούν το πανεπιστήμιο όαση για την διαρκή  αναζωογόνηση της ελληνικής 
κοινωνίας με γνώσεις, ιδέες και αξίες, 
 
• είναι αναγκαία προϋπόθεση για την επιτυχή προσαρμογή της ελληνικής κοινωνίας 
και οικονομίας στο νέο και διαρκώς μεταβαλλόμενο ευρωπαϊκό και διεθνές πλαίσιο 
που διαμορφώνουν οι διαδικασίες της ευρωπαϊκής ενοποίησης και της 
παγκοσμιοποίησης, 
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• δεν μπορεί παρά να βρίσκεται σε κριτική αλληλεπίδραση με τις ευρωπαϊκές και 
διεθνείς τάσεις και εξελίξεις που διαμορφώνουν ένα όλο και περισσότερο 
ενοποιημένο τοπίο, με τη διασφάλιση των προϋποθέσεων για την ισχυρή συμμετοχή 
και αξιοποίηση των δυνατοτήτων και ευκαιριών που διαμορφώνονται, ιδιαίτερα στο 
πλαίσιο του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης και Έρευνας.       
 
Η Πρωτοβουλία Πανεπιστημιακών συνόψισε τη λεπτομερή κριτική που ασκήθηκε 
στο νέο νόμο και παρουσίασε τα πορίσματα και τις προτάσεις της στο πλαίσιο της 
συζήτησής του στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής (βλέπε 
κείμενο Συντονιστικής Επιτροπής Πρωτοβουλίας Πανεπιστημιακών: Προτάσεις 
για τροποποιήσεις του νομοσχεδίου για την ανώτατη εκπαίδευση, Αθήνα, 
27/2/2007).  Βασική διαπίστωση της Πρωτοβουλίας Πανεπιστημιακών αποτελεί ότι 
το νέο νομοσχέδιο ενσωμάτωσε ορισμένες από τις προτάσεις που διατυπώθηκαν από 
τις συνόδους των πρυτάνεων και τις ποικίλες πρωτοβουλίες των πανεπιστημιακών, 
κυρίως σε ό,τι αφορά την αυτοδιοίκηση των ΑΕΙ, χωρίς όμως να ενσωματώσει τη 
λογική, τη συνοχή τους και τις αναγκαίες προϋποθέσεις για την αποτελεσματική 
εφαρμογή τους. Παραμένει έτσι, ο υπό ψήφιση νόμος αποσπασματικός, ασαφής και 
αντιφατικός σε πολλά σημεία, γεγονός που δημιουργεί ανησυχία για τον τρόπο 
εφαρμογής. H ασάφεια, μάλιστα, ορισμένων διατάξεων δεν επιτρέπει μόνο 
παρερμηνείες, αλλά και το ενδεχόμενο να υπονομευθούν στην πράξη, από το 
Υπουργείο Παιδείας, ορισμένα από τα προτεινόμενα βήματα αυτοδιοίκησης στα 
Πανεπιστήμια. Άλλες διατάξεις χρειάζονται βελτίωση και ενίσχυση, ορισμένες θα 
πρέπει να καταργηθούν εντελώς, ενώ η παράλειψη άλλων στερεί από τα 
πανεπιστήμια απαραίτητες προϋποθέσεις για την ποιοτική τους αναβάθμιση και την 
αποτελεσματική προσαρμογή τους στις προκλήσεις του διαρκώς μεταβαλλόμενου 
ευρωπαϊκού και διεθνούς περιβάλλοντος.     
 
Για το λόγο αυτό, η παρούσα σύνοψη στοχεύει κυρίως στην καταγραφή του 
προβληματισμού, των συμπερασμάτων και των προτάσεων που διατυπώθηκαν και 
αποβλέπει στη διαμόρφωση των στόχων και των προϋποθέσεων, όχι μόνο για την 
επιτυχή εφαρμογή των θετικών διατάξεων του νέου θεσμικού πλαισίου, αλλά κυρίως 
για την ουσιαστική και σε βάθος μεταρρύθμιση και ποιοτική αναβάθμιση του 
δημόσιου πανεπιστήμιου, προκειμένου να ανταποκριθεί αποτελεσματικά στις 
διαρκώς μεταβαλλόμενες προκλήσεις του ευρωπαϊκού και διεθνούς 
περιβάλλοντος. (Στην ιστοσελίδα http://greek-academics-initiative.blogspot.com/  
διατίθενται σε πληρέστερη μορφή εισηγήσεις των συμμετεχόντων στη διημερίδα.) 
 
1. Πλήρης αυτοδιοίκηση και αυτονομία των ΑΕΙ 
 
Τονίστηκε η ανάγκη για πλήρη ακαδημαϊκή, οικονομική, διοικητική και πολιτική 
αυτοδιοίκηση των ΑΕΙ. Αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση προκειμένου τα ανώτατα 
ιδρύματα να αποκτήσουν την αναγκαία ευελιξία που θα επιτρέψει σ’ αυτά να 
αλλάζουν, να προσαρμόζονται και να ανταποκρίνονται με τη μέγιστη δυνατή 
αποτελεσματικότητα στο διαρκώς μεταβαλλόμενο εξωτερικό τους περιβάλλον, 
εγχώριο και διεθνές.  
 
Η πλήρης αυτοδιοίκηση είναι επίσης προϋπόθεση προκειμένου τα ίδια τα ιδρύματα 
να μπορούν να αναπτύσσουν διαφοροποιημένες στρατηγικές και τη δική τους 
ταυτότητα. Η πλήρης αυτοδιοίκηση, η δυνατότητα διαφοροποίησης, η ανάπτυξη της 
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πολυτυπίας των εκπαιδευτικών τους προγραμμάτων και των ερευνητικών τους 
δραστηριοτήτων και προσανατολισμών είναι ακόμα μεγαλύτερη μετά τη μεγάλη 
αύξηση του αριθμού των προπτυχιακών, μεταπτυχιακών και διδακτορικών φοιτητών 
που έχει σημειωθεί, ιδιαίτερα την τελευταία δεκαετία.  
 
Αναγνωρίστηκε ότι ο σημερινός ενιαίος και ομοιόμορφος τρόπος ρύθμισης των 
ιδρυμάτων της ανώτατης εκπαίδευσης δεν έχει αποτρέψει την εσωτερική 
διαφοροποίηση και πολυτυπία των συνθηκών λειτουργίας των διαφορετικών 
ιδρυμάτων και έρχεται όλο και περισσότερο σε αναντιστοιχία με την 
πραγματικότητα, προκαλώντας ποικίλες δυσλειτουργίες. Ενώ μπορεί να επιλύει 
προβλήματα και να ενισχύει την εύρυθμη, ποιοτική και αποτελεσματική λειτουργία 
σε ορισμένα από τα ιδρύματα, σε άλλα προκαλεί ανυπέρβλητες δυσλειτουργίες. 
Ενδεικτικά και μόνο, αναφέρθηκε το παράδειγμα του οργάνου με αρμοδιότητα την 
άρση του ασύλου. Ενώ σε ορισμένα ιδρύματα η αρμοδιότητα αυτή στη Σύγκλητο 
κάθε ιδρύματος θα αύξανε την νομιμοποίηση μιας τέτοιας απόφασης και την άμεση 
και αποτελεσματική αντιμετώπιση του προβλήματος, κάτι τέτοιο θα ήταν σχεδόν 
ανέφικτο να λειτουργήσει με τον ίδιο τρόπο στην περίπτωση ιδρυμάτων όπως το 
Πανεπιστήμιο Αιγαίου, όπου ο ελάχιστος χρόνος για την προσέλευση σε συνεδρίαση  
των μελών της Συγκλήτου απαιτεί μέχρι και 3 ημέρες.  Παρόμοιο παράδειγμα 
αποτελεί η ρύθμιση, που προβλέπεται στο νομοσχέδιο, για πιο ανοικτή σύνθεση των 
εκλεκτορικών σωμάτων (1/3 εξωτερικά μέλη). Η ρύθμιση αυτή είναι ενδεχομένως 
ανέφικτο να εφαρμοστεί με ενιαίο τρόπο σε περιπτώσεις ορισμένων γνωστικών 
αντικειμένων ή περιφερειακών ιδρυμάτων καθώς προϋποθέτει συνεχείς μετακινήσεις 
του προσωπικού, χρονοβόρες διαδικασίες, απροσδιόριστο οικονομικό κόστος, ενώ 
μπορεί να αποτελέσει ανασχετικό παράγοντα για τη διαμόρφωση διαφορετικής 
ταυτότητας, προσανατολισμού και φυσιογνωμίας μεταξύ διαφορετικών τμημάτων και 
ιδρυμάτων.  
 
Οι εσωτερικές αυτές διαφοροποιήσεις και συνθήκες λειτουργίας των ιδρυμάτων 
συνδέονται με τις γεωγραφικές τους θέσεις (κεντρικά-περιφερειακά ιδρύματα), τους 
αριθμούς των φοιτητών, του διδακτικού τους προσωπικού, των τμημάτων τους, το 
χρόνο ίδρυσής τους (παλαιότερα και πλήρως αναπτυγμένα-νέα υπό ανάπτυξη 
πανεπιστήμια), τον εσωτερικό τους κατακερματισμό σε διαφορετικές γεωγραφικές 
πόλεις ή και νησιά της χώρας, τις διαφορετικές δυνατότητές τους να προσελκύσουν 
πόρους από άλλες πηγές πέραν του ελληνικού κράτους (π.χ. ευρωπαϊκή ένωση και 
άλλους διεθνείς και περιφερειακούς οργανισμούς, τον ιδιωτικό τομέα, τα 
περιουσιακά τους στοιχεία) κ.α.       
 
Η μεταφορά ουσιαστικών αρμοδιοτήτων στα ίδια τα ιδρύματα και η πλήρης 
αυτοδιοίκησή τους είναι αναγκαία προϋπόθεση  για την ποιοτική τους αναβάθμιση. 
Κάθε μεταρρυθμιστική προσπάθεια θα πρέπει, για αυτούς τους λόγους, να επιδιώκει 
και να αποβλέπει στη, σταδιακά, όλο και μεγαλύτερη δυνατή μεταφορά 
αρμοδιοτήτων στους Εσωτερικούς Κανονισμούς λειτουργίας των ιδρυμάτων και στην 
ενίσχυση των διαδικασιών  δημοσίου ελέγχου τους.  
 
Ο νόμος θα πρέπει, για τους  λόγους αυτούς, να είναι λιτός και να αποτελεί 
πραγματικά ευρύ πλαίσιο που καθορίζει τις βασικές αρχές λειτουργίας των ΑΕΙ. Ο 
δημόσιος έλεγχος των Εσωτερικών Κανονισμών μπορεί να επιτυγχάνεται και με την 
έγκρισή τους από το Υπουργείο Παιδείας, ή/και τη Βουλή και την ευρύτερη 
δημοσιοποίησή τους. Σημαντικό ρόλο στην ενίσχυση της ποιοτικής λειτουργίας των 
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ιδρυμάτων και του δημόσιου ελέγχου αναμένεται επίσης από την εφαρμογή ενός 
συστήματος αξιολόγησης και πιστοποίησης των ιδρυμάτων και των μονάδων 
τους.   
 
Για την αποτελεσματική λειτουργία των ΑΕΙ, με πλήρη αυτοδιοίκηση, απαιτείται η 
οργάνωσή τους στη βάση αυτόνομου οργανισμού με ενιαίο σύστημα διοίκησης και 
διαχείρισης που απαρτίζεται από τους εξής κανονισμούς: α) σύστημα καταγραφής 
των απαραίτητων για τη διοίκηση πληροφοριών και οργανωμένης ενημέρωσης της 
(λογιστικό σχέδιο και Σύστημα Πληροφοριών Διοίκησης -ΜΙS) β) οργανισμό 
υπηρεσίας (οργανόγραμμα, περιγραφή αρμοδιοτήτων και καθηκόντων, και κανονισμό 
υπηρεσιακής κατάστασης και εργασίας) και (γ) τον κανονισμό λειτουργίας. 
 
Για την οικονομική αυτοδιοίκηση των ιδρυμάτων και τον περιορισμό των 
γραφειοκρατικών διαδικασιών προτάθηκε η δημιουργία ενιαίου συστήματος 
κατανομής, καταγραφής και ελέγχου της αξιοποίησης των διαφόρων 
κατηγοριών πόρων από διαφορετικές πηγές σε κάθε ίδρυμα. Παράλληλα 
απαιτείται ουσιαστική ενίσχυση της οικονομικής αυτοδιοίκησης και της ευελιξίας 
των ιδρυμάτων με αντικατάσταση των προληπτικών γραφειοκρατικών ελέγχων 
της οικονομικής τους διαχείρισης με κατασταλτικούς ελέγχους και κοινωνική 
λογοδοσία.   
 
 2. Νομική μορφή των ΑΕΙ και συνταγματική αναθεώρηση 
 
Στο πλαίσιο της προβληματικής αυτής αναπτύχθηκε προβληματισμός για τις 
δυνατότητες πλήρους, αποτελεσματικής, ευέλικτης και ουσιαστικής αυτοδιοίκησης 
των ΑΕΙ που παρέχεται στο πλαίσιο του ισχύοντος Συντάγματος και της νομολογίας 
του Συμβουλίου της Επικρατείας που έχει διαμορφωθεί. Ιδιαίτερα συζητήθηκε η 
συνταγματική κατοχύρωση της νομικής μορφής των ΑΕΙ ως Νομικών Προσώπων 
Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ), οι συνέπειες της συνταγματικής έννοιας της κρατικής 
εποπτείας των ΑΕΙ για την πλήρη αυτοδιοίκησή τους, και η πλήρης ένταξή τους 
στους κανόνες λειτουργίας και κρατικού ελέγχου του Δημόσιου Λογιστικού. 
Διατυπώθηκαν διαφορετικές εκτιμήσεις για τα όρια της αυτοδιοίκησης των ΑΕΙ 
που διαμορφώνονται στο πλαίσιο των ισχυουσών συνταγματικών διατάξεων, για 
τη σκοπιμότητα, και την αναγκαιότητα αναθεώρησης της συνταγματικής βάσης 
λειτουργίας των δημόσιων ΑΕΙ, όπως και για την νέα νομική μορφή των ΑΕΙ που θα 
μπορούσε να αντικαταστήσει την υπάρχουσα.  
 
Ο σχετικός προβληματισμός συμπεριέλαβε και τις ενδεχόμενες μεταβολές και 
συνέπειες της πιθανής μετατροπής των ΑΕΙ σε Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου 
ή νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου ειδικού σκοπού. Ως προς το ζήτημα αυτό 
ιδιαίτερη αναφορά έγινε στις εργασιακές σχέσεις του διδακτικού και διοικητικού 
προσωπικού των ιδρυμάτων (μονιμότητα, αμοιβές, φορέας κοινωνικής ασφάλισης, 
νομική ευθύνη και τρόπος επίλυσης διαφορών κ.α.), και στο βαθμό διασφάλισης της 
δημόσιας χρηματοδότησής τους από το κράτος. Στο πλαίσιο αυτό αναφέρθηκε και η 
δυνατότητα δημιουργίας μιας ειδικής νομικής μορφής για τα ΑΕΙ που θα 
συνδυάζει τα θετικά στοιχεία των ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ χωρίς τα αρνητικά τους 
στοιχεία. Σε κάθε περίπτωση θεωρήθηκε αναγκαίο να εξαντληθούν όλα τα περιθώρια 
αυτοδιοίκησης και περιορισμού των γραφειοκρατικών προληπτικών ελέγχων στο 
πλαίσιο του ισχύοντος Συντάγματος, ενώ εκτιμήθηκε ότι το προταθέν νομοσχέδιο, 
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παρά τις βελτιώσεις που επιφέρει ως προς το ζήτημα αυτό, δεν εξαντλεί τα όρια 
αυτά.  
 
 
3. Μακροπρόθεσμος αναπτυξιακός σχεδιασμός σε εθνικό επίπεδο και σε 

επίπεδο ιδρύματος 
 
Τονίστηκε  η ανάγκη για μακροπρόθεσμο σχεδιασμό αναπτυξιακής πολιτικής σε 
εθνικό επίπεδο και στο επίπεδο κάθε ιδρύματος. Υποστηρίχθηκε ότι προκείμενου τα 
πλήρως αυτοδιοικούμενα ΑΕΙ να ανταποκριθούν στο ρόλο και την αποστολή τους, 
απαιτείται να τους χορηγηθεί η δυνατότητα και τα μέσα να διαμορφώνουν πολυετή 
στρατηγικό σχεδιασμό. Για το λόγο αυτό, η σύναψη τετραετών προγραμματικών 
συμφωνιών μεταξύ ιδρυμάτων και πολιτείας, που περιλαμβάνεται στο προταθέν 
νομοσχέδιο, θεωρήθηκε ότι κινείται σε θετική κατεύθυνση.  
 
Έντονος όμως προβληματισμός αναπτύχθηκε ως προς τις προϋποθέσεις εφαρμογής 
του τετραετούς προγραμματισμού σε εθνικό επίπεδο αλλά και στο επίπεδο των 
ιδρυμάτων. Τονίστηκε ιδιαίτερα ότι για την επιτυχή εφαρμογή των πολυετών 
αναπτυξιακών προγραμμάτων απαιτούνται σημαντικές αλλαγές στο εσωτερικό των 
ιδρυμάτων, στη δομή και λειτουργία του Υπουργείου Παιδείας αλλά και στη 
λειτουργία του κράτους ευρύτερα. Το προταθέν νομοσχέδιο δεν παρέχει εγγυήσεις 
για την επιτυχή εφαρμογή των πολυετών προγραμματικών συμφωνιών μεταξύ 
πολιτείας και ιδρυμάτων, ιδιαίτερα εφόσον δεν έχει αμοιβαία δεσμευτικό χαρακτήρα. 
Συγκεκριμένα, για την επιτυχή εφαρμογή των 4ετών αναπτυξιακών προγραμμάτων 
των ιδρυμάτων είναι απαραίτητη η διασφάλιση ορισμένων κρίσιμων  προϋποθέσεων 
όπως:  

 ανάπτυξη μακροπρόθεσμου σχεδιασμού για τη λειτουργία και την ανάπτυξη της 
πανεπιστημιακής εκπαίδευσης και  πολυετών προϋπολογισμών από το κράτος με 
σύνδεσή τους με τα 4ετή προγράμματα των ιδρυμάτων 
 σύνδεση των αναπτυξιακών προγραμμάτων με τη διάθεση των αναγκαίων 
πόρων για την χρηματοδοτική υποστήριξη της υλοποίησής τους. 
 διαδικασίες σύνδεσης των τετραετών προγραμμάτων των ιδρυμάτων με τους 
ετήσιους προϋπολογισμούς του κράτους που χρηματοδοτούν τα πανεπιστημιακά 
ιδρύματα. 
 αποσαφήνιση των κριτηρίων επιλογής των προτάσεων που διαμορφώνουν τα 
ιδρύματα στο πλαίσιο των 4ετών Αναπτυξιακών Προγραμμάτων και τις διαδικασίες 
κατανομής των μελών ΔΕΠ στα ιδρύματα από την πολιτεία. 
 συμπερίληψη του αριθμού των εισακτέων σε κάθε ίδρυμα στις παραμέτρους του 
τετραετούς προγραμματισμού. 
 διαδικασίες διαπραγμάτευσης και σύγκλισης των προτάσεων των ιδρυμάτων με το 
Υπουργείο Παιδείας. Σύσταση διαιτητικού μηχανισμού μεταξύ πανεπιστημιακών 
ιδρυμάτων και Υπουργείου Παιδείας 
 αποσαφήνιση του τρόπου σύνδεσης των 4ετών προγραμμάτων των ιδρυμάτων με 
τις διαδικασίες αξιολόγησής τους.  
 αναδιοργάνωση και αναβάθμιση των διοικητικών υπηρεσιών του ίδιου του 
Υπουργείου Παιδείας για να μπορέσει να ανταποκριθεί στον επιτελικό του ρόλο.  
 δημιουργία ενός Παρατηρητηρίου της Ανώτατης Εκπαίδευσης για την 
συστηματική συλλογή στοιχείων όλων των ζητημάτων που αφορούν τη λειτουργία 
τους, την επιστημονική τους ανάλυση και μελέτη, την ανίχνευση των αναγκών, την 
εκπόνηση μελετών μελλοντικών προβλέψεων (foresight), την εκπόνηση 
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συγκριτικών μελετών με άλλες χώρες, την διαμόρφωση της κρατικής πολιτικής στη 
βάση πραγματικών δεδομένων και αναγκών και όχι απλώς των αναγκών και 
συμφερόντων επιμέρους ομάδων, τη διαφάνεια και την πληροφόρηση όλων για τις 
πραγματικές συνθήκες λειτουργίας της ανώτατης εκπαίδευσης.   
 δημιουργία των αναγκαίων διοικητικών προϋποθέσεων στα ίδια τα ιδρύματα με 
υψηλού επιπέδου διοικητικά στελέχη και αναδιάρθρωση της διοικητικής τους δομής 

 
4. Χρηματοδοτική κάλυψη των αναγκαίων λειτουργιών και δραστηριοτήτων 
ενός αναβαθμισμένου πανεπιστημίου μέσα από ένα νέο διαφανές σύστημα 
κατανομής, διάθεσης και αξιοποίησης της δημόσιας χρημτοδότησης 

Ένα ευρύ φάσμα υφιστάμενων και νέων αναγκαίων λειτουργιών και δραστηριοτήτων 
απαιτεί χρηματοδότηση για μια αποτελεσματική και δημιουργική παρουσία ενός 
σύγχρονου πανεπιστημιακού ιδρύματος στον ενιαίο ευρωπαϊκό χώρο ανώτατης 
εκπαίδευσης και έρευνας. Ειδικότερα, πέρα από τις συμβατικές λειτουργίες 
απαιτούνται πόροι για τη συντήρηση και τη διαρκή αναβάθμιση των σύγχρονων και 
υπερυψηλής ταχύτητας δικτυακών υποδομών, την τακτική ανανέωση, τον 
εμπλουτισμό και την αναβάθμιση της λοιπής υποδομής και ασφαλώς τη διασφάλιση 
της διασύνδεσης με τη διεθνή ακαδημαϊκή και ερευνητική κοινότητα (από συνδρομές 
σε περιοδικά έως συμμετοχές στα συνέδρια και προσκλήσεις σε επιστήμονες από 
άλλες χώρες). Πόροι απαιτούνται, επίσης, για τη βελτίωση των εποπτικών και των 
εργαστηριακών μέσων, τη συνέχιση της λειτουργίας- μέσα από τον αναγκαίο 
εξορθολογισμό, τη συνένωση δυνάμεων και την αναζήτηση και άλλων πηγών 
χρηματοδότησης- και συνεχή αναβάθμιση των μεταπτυχιακών προγραμμάτων 
σπουδών, την ενίσχυση και της βασικής έρευνας (μέσω θεσμοθετημένης 
ανακατανομής πόρων από ένα τμήμα πόρων που έρχονται στα πανεπιστήμια από την 
χρηματοδοτούμενη εφαρμοσμένη έρευνα, αλλά και μέσω της διάθεσης πρόσθετων 
πόρων από τον κρατικό προϋπολογισμό για ένα μόνιμο εθνικό πρόγραμμα έρευνας). 
Ακόμη, είναι απαραίτητη η συνδυασμένη  ενίσχυση περιοχών αριστείας και 
δυναμικών ερευνητικών ομάδων σε ένα μεσοπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα ταυτόχρονα 
με την υποστήριξη συγκεκριμένων περιφερειακών πανεπιστημίων και μονάδων που 
εμφανίζουν δυνατότητες και προοπτική.  
Ειδικότερα, θα πρέπει: 
 

• Να τεθεί- μετά από τεκμηριωμένη μελέτη- συγκεκριμένος αυξημένος ως 
προς τα σημερινά επίπεδα εθνικός στόχος για το ποσό που θα διατίθεται 
για δημόσια χρηματοδότηση των πανεπιστημίων και γενικότερα της 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Ο στόχος αυτός πρέπει να αντανακλά τη διάθεση 
της κοινωνίας να επενδύσει στη γνώση και τον ανθρώπινο παράγοντα για 
αναπτυξιακούς σκοπούς. 

 
Για τη διάθεση των πόρων αυτών - αξιοποιώντας και την ευρωπαϊκή πείρα-, 
χρειάζεται να διαμορφωθεί ένα απλό και διαφανές σύστημα κατανομής της δημόσιας 
χρηματοδότησης στα ιδρύματα της χώρας με κριτήρια που θα αντανακλούν μια 
δέσμη προτεραιοτήτων (εθνικών και περιφερειακών, επιστημονικών περιοχών, 
εισαγωγής εκπαιδευτικών καινοτομιών κ.α.) και τα οποία θα επιβραβεύουν τα 
καλύτερα ιδρύματα ή τμήματα ή ερευνητικές μονάδες ενώ θα υποβοηθούν όσα 
χρειάζονται υποστήριξη για την ανάπτυξή τους (π.χ. νέα τμήματα που χρειάζονται 
ενίσχυση σε μέλη ΔΕΠ, σε στοιχεία της υποδομής τους ή σε  τεχνικό και  
υποστηρικτικό προσωπικό).  
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Ειδικότερα, επισημάνθηκε η ανάγκη πλήρους διαφάνειας και αποσαφήνισης των 
κριτηρίων κατανομής της χρηματοδότησης μεταξύ αλλά και στο εσωτερικό των 
ιδρυμάτων, στο πλαίσιο και της αποτελεσματικής εφαρμογής των 4ετών 
αναπτυξιακών προγραμμάτων. Θεωρήθηκε ότι ενώ αποτελεί δικαίωμα της 
πολιτείας να ορίζει τον αριθμό των νέων που επιθυμεί να σπουδάζουν στην 
ανώτατη εκπαίδευση, θα πρέπει ταυτόχρονα να διασφαλίζονται και τα 
απαραίτητα μέσα (υποδομές και προσωπικό) και η ανάλογη χρηματοδότηση 
προκειμένου η αύξηση του αριθμού των φοιτητών να μην πραγματοποιείται σε 
βάρος της ποιότητας των σπουδών τους υποβαθμίζοντας τις συνθήκες 
λειτουργίας των ιδρυμάτων. Για το λόγο αυτό προτάθηκε να ενισχυθεί ο ρόλος των 
ιδρυμάτων στον προσδιορισμό του αριθμού των φοιτητών στο πλαίσιο και των 4ετών 
προγραμματικών συμφωνιών με την πολιτεία. Τονίστηκε ότι το σημερινό πλαίσιο και 
η πρακτική που ακολουθείται όχι μόνο καταλύει την αυτονομία και αυτοδιοίκηση των 
ιδρυμάτων αλλά, επιπλέον, δεν θωρακίζει επαρκώς το σύστημα από την ανάπτυξη 
σχέσεων πελατειακού χαρακτήρα, μεταξύ των επιμέρους ομάδων και προσώπων που 
εμπλέκονται μεταξύ πολιτείας και ιδρυμάτων.  
 
Στο πλαίσιο αυτό τονίστηκε ότι θα πρέπει να διερευνηθεί περισσότερο, να μελετηθεί 
συστηματικά και να αξιοποιηθεί η διεθνής πρακτική και εμπειρία. Είναι άλλωστε 
γνωστό ότι η κυρίαρχη διεθνώς τάση στο ζήτημα αυτό συνδέει την ενίσχυση της 
αυτονομίας των ιδρυμάτων, πέρα από την ισχυροποίηση της εσωτερικής διοίκησής 
τους, και  με την εισαγωγή μηχανισμών επιρροής της λειτουργίας τους, με τη χρήση 
από την πολιτεία ειδικών κινήτρων και ελέγχου του βαθμού επίτευξης στόχων που 
τίθενται, στο πλαίσιο των πολυετών προγραμματικών συμφωνιών μεταξύ πολιτείας 
και ιδρυμάτων.  
 
Σε κάθε περίπτωση είναι απαραίτητη η μεταρρύθμιση της σημερινής μεθόδου 
δημόσιας χρηματοδότησης των ΑΕΙ. Είναι σκόπιμο να συνδεθεί η κατανομή της 
χρηματοδότησης (στη βάση μιας χρηματοδοτικής φόρμουλας) με ουσιαστικά 
κριτήρια που θα συνδέονται και με τα αποτελέσματα της λειτουργίας των ιδρυμάτων. 
Θα πρέπει δηλαδή να συνδεθεί η κατανομή της δημόσιας χρηματοδότησης όχι μόνο 
με τον αριθμό των εισαγόμενων φοιτητών αλλά και των αριθμό των φοιτητών που 
αποφοιτούν (και σε σχέση με τους εισαγόμενους), το μέσο χρόνο φοίτησης και 
ολοκλήρωσης των σπουδών τους κ.α. Για τη βελτίωση της σύνδεσης της ανώτατης 
εκπαίδευσης με τις αντίστοιχες εξελίξεις στην οικονομία και την αγορά εργασίας θα 
ήταν επίσης χρήσιμο να συμπεριλαμβάνονται, μεταξύ των κριτηρίων κατανομής της 
δημόσιας χρηματοδότησης, και οι συνθήκες επαγγελματικής αποκατάστασης των 
αποφοίτων-ως ένα από τα κριτήρια- λαμβάνοντας ταυτόχρονα μέριμνα για την 
ανάπτυξη όλων των επιστημονικών πεδίων.   
 

5. Εσωτερική οργάνωση και διοίκηση των ιδρυμάτων  
 
Προβληματισμός αναπτύχθηκε και για τα ζητήματα που αφορούν την εσωτερική 
οργάνωση και διοίκηση των ιδρυμάτων καθώς και τη σκοπιμότητα, το είδος, το 
βαθμό, και το περιεχόμενο του σημερινού μοντέλου της συνδιοίκησης των 
ιδρυμάτων. Τονίστηκε ιδιαίτερα ότι το σημερινό μοντέλο συνδιοίκησης των 
ιδρυμάτων λειτουργεί με τρόπο που καταλύει την αυτονομία τους, επιτρέποντας τις 
κομματικές παρεμβάσεις στο εσωτερικό των ΑΕΙ, ενώ σε πολλές περιπτώσεις τελικά 
οδηγεί σε ποικίλες συναλλαγές μεταξύ ομάδων εμπλεκομένων που σε καμία 
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περίπτωση δεν συνάδουν με ακαδημαϊκές αξίες. Επισημάνθηκε ότι το σημερινό 
μοντέλο συνδιοίκησης επιτρέπει τη ‘σύνδεση’ των ΑΕΙ με εκείνες τις όψεις της 
ελληνικής κοινωνίας που στερούν από τα ιδρύματα τη δυνατότητα τους να 
αποτελέσουν ουσιαστικές οάσεις αναζωογόνησής της. Το σημερινό μοντέλο 
περιορίζει  την ικανότητα των ΑΕΙ να εκπληρώσουν την υψηλή τους αποστολή στην 
ανάπτυξη της γνώσης, στην καλλιέργεια της ελευθερίας, της δημοκρατίας και της 
αξιοκρατίας, και περιστέλλει τη δυνατότητα των ΑΕΙ να αποτελούν ηγετική 
πνευματική πρωτοπορία της κοινωνίας.  
 
Με την έννοια αυτή θεωρήθηκε ότι η πρόβλεψη του νομοσχεδίου για καθολική 
συμμετοχή των φοιτητών στις διαδικασίες εκλογής των διοικητικών οργάνων, αντί 
για τους εκπροσώπους των φοιτητικών παρατάξεων, είναι  σε θετική κατεύθυνση στο 
βαθμό, κυρίως, που εφορμά από μια σωστή διαπίστωση ενός αρνητικού φαινομένου 
και επιδιώκει την αντιμετώπισή του. Παρά ταύτα αναπτύχθηκε έντονος 
προβληματισμός για ενδεχόμενες παρενέργειες της προτεινόμενης καθολικής 
συμμετοχής των φοιτητών κυρίως ως προς την πιθανότητα τα πολιτικά κόμματα να 
μετατρέψουν τις διαδικασίες αυτές σε πεδίο καταγραφής των κομματικών τους 
δυνάμεων, ή τις συνέπειες της οργάνωσης αγώνων ‘προεκλογικού’ χαρακτήρα από 
υποψηφίους. Σε κάθε περίπτωση θεωρήθηκε αναγκαία η στάθμιση της βαρύτητας 
της συμμετοχής των φοιτητών με βάση την προσέλευσή τους, ως κίνητρο για τη 
συμμετοχή των φοιτητών και τη θετική επενέργεια της δημοκρατικής 
συμμετοχής. Ο προβληματισμός για τις πιθανές παρενέργειες ήταν εντονότερος για 
το ζήτημα της εκλογής των Προέδρων των Τμημάτων και των Κοσμητόρων για 
τα οποία προτάθηκε η εκλογή από τα όργανα της ΓΣ και όχι με καθολική ψηφοφορία.   
 
Για το ζήτημα της φοιτητικής συμμετοχής προτάθηκε επίσης και εδώ να μελετηθεί 
και να αξιοποιηθεί η διεθνής πρακτική και οι τάσεις που διαμορφώνονται, και οι 
οποίες προβλέπουν την ουσιαστική συμμετοχή των φοιτητών στις διαδικασίες 
εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης των ιδρυμάτων. Στην κατεύθυνση αυτή 
τονίστηκε η δυνατότητα θεματικού περιορισμού της φοιτητικής συμμετοχής στη 
διοίκηση και την παράλληλη ενίσχυση του ρόλου των φοιτητών και της γνώμης τους 
στις διαδικασίες αξιολόγησης. Ο θεματικός περιορισμός της φοιτητικής συμμετοχής 
μπορεί να επιτευχθεί και με ενίσχυση των αρμοδιοτήτων της Γ.Σ του Τμήματος και 
της Συγκλήτου Ειδικής Σύνθεσης αλλά και στο πλαίσιο της πλήρους αυτοδιοίκησής 
τους. Στο πλαίσιο αυτό συζητήθηκε και η μεταφορά της αρμοδιότητας εκλογής των 
Προέδρων των Τμημάτων στη Γ.Σ. Ειδικής Σύνθεσης. Και στην περίπτωση αυτή 
διαπιστώθηκαν οι διαφορετικές εμπειρίες που έχουν συγκεντρωθεί μεταξύ των 
διαφορετικών ιδρυμάτων. Σε κάθε όμως περίπτωση, το εύρος της φοιτητικής 
συμμετοχής, η σημερινή κουλτούρα ‘συνδιοίκησης’ και οι εμπεδωμένες πρακτικές  
δύσκολα μπορούν να συνδυαστούν με τη συμμετοχή των φοιτητών στις διαδικασίες 
αξιολόγησης χωρίς παρενέργειες που θα ακύρωναν στην πράξη την 
αντικειμενικότητα των διαδικασιών αξιολόγησης, με πιθανό αποτέλεσμα την 
απαξίωση τους. Μια τέτοια εξέλιξη θα απομάκρυνε τα ελληνικά ιδρύματα από το 
ευρωπαϊκό γίγνεσθαι.  
    
Παράλληλα τονίστηκε η ανάγκη για ισχυρές και ευέλικτες διοικήσεις των ιδρυμάτων 
και ως αντίβαρο της αυξημένης αυτονομίας τους. Προτάθηκε π.χ. νέο οργανόγραμμα 
των ΑΕΙ που θα στηρίζεται στην εκλογή ενός κεντρικού οργάνου που θα αποτελείται 
από 30-40 μέλη. Μεταξύ των αρμοδιοτήτων του οργάνου αυτού θα περιλαμβάνεται 
και η εκλογή των κεντρικών διοικητικών αρχών των ιδρυμάτων. Με δεδομένη την 
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ανάγκη αποφυγής ποικίλων συναλλαγών μεταξύ τους, της παγίωσης τέτοιων 
σχέσεων, και της ενίσχυσης ακαδημαϊκών αξιών, πρακτικών, της αξιοκρατίας και της 
διοικητικής αποτελεσματικότητας στην εσωτερική λειτουργία των ιδρυμάτων 
αναφέρθηκε και η πιθανότητα τα εκλεγόμενα μέλη των πρυτανικών αρχών να είναι 
εξωτερικά των ιδρυμάτων. Προβληματισμός επίσης αναπτύχθηκε και για την 
κατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ των Τμημάτων, των Σχολών και των Πρυτανικών 
Αρχών των ιδρυμάτων ιδιαίτερα στο πλαίσιο της ανάπτυξης, διαμόρφωσης και 
εφαρμογής των 4ετών αναπτυξιακών προγραμμάτων.     
 
Ως προς την εσωτερική οργάνωση των ιδρυμάτων τονίστηκε επίσης ότι για την 
εφαρμογή της πλήρους αυτοδιοίκησής τους είναι απαραίτητη η κατοχύρωση της 
σύμφωνης γνώμης των ιδρυμάτων για την ίδρυση και λειτουργία νέων μονάδων, 
Σχολών ή Τμημάτων. Παράλληλα τονίστηκε η ανάγκη χορήγησης στα ιδρύματα της 
δυνατότητας να αναπτύσσουν προγράμματα σπουδών χωρίς την προηγούμενη 
έγκρισή τους από το Υπουργείο, αλλά με εξωτερική πιστοποίηση της ποιότητάς τους, 
όπως και της δυνατότητας των μονάδων (Τμημάτων ή/και Σχολών να προσφέρουν 
περισσότερα του ενός προγράμματα σπουδών με ή χωρίς τη διατμηματική 
συνεργασία. Η δυνατότητα αυτή θα επιτρέψει την ανάπτυξη της 
διεπιστημονικότητας, αλλά και του εκσυγχρονισμού των προγραμμάτων σπουδών, 
ενώ θα μειώσει τις πιέσεις που οδηγούν στον επιστημονικό, εκπαιδευτικό και 
διοικητικό κατακερματισμό των μονάδων. Μια τέτοια εξέλιξη μπορεί να συνοδευτεί 
από την ανάπτυξη των διαδικασιών εξωτερικής πιστοποίησης των προγραμμάτων 
σπουδών από κατάλληλη αρχή, προκειμένου να διασφαλίζεται η αναγνώριση των 
πτυχίων που απονέμουν από την πολιτεία. Για το λόγο αυτό είναι αναγκαία και η 
αποσαφήνιση από την ίδια την πολιτεία, σε συνεργασία με τα ιδρύματα και τις 
επαγγελματικές ενώσεις, των κριτηρίων της για την αναγνώριση των πτυχίων της, η 
ανάπτυξη, δηλαδή, Εθνικού Πλαισίου Προσόντων το οποίο θα συμβάλει και στη 
δημιουργία του αντίστοιχου Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων (European 
Qualifications Framework) που προωθείται σε ευρωπαϊκό επίπεδο.  
 

6. Αξιολόγηση των ιδρυμάτων και συνεχής βελτίωση της ποιότητας 
 
Τονίστηκε ότι η αξιολόγηση των ιδρυμάτων είναι προϋπόθεση για τη συνεχή 
βελτίωση της ποιότητάς τους και την παρακολούθηση της διεθνούς πρακτικής. Με 
δεδομένο ότι σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο οι διαδικασίες και τα συστήματα 
αξιολόγησης ποικίλουν σημαντικά μεταξύ των χωρών και συνδέονται με 
διαφορετικές -θετικές και αρνητικές- επιπτώσεις και αποτελέσματα, έντονος 
προβληματισμός αναπτύχθηκε προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η ανάπτυξη των 
διαδικασιών της αξιολόγησης στη χώρα μας θα αξιοποιήσει τις διεθνείς εμπειρίες με 
δημιουργικό τρόπο. Τονίστηκε έτσι, ότι οι διαδικασίες αξιολόγησης θα πρέπει να 
αναπτυχθούν με τρόπο ώστε να αποφευχθούν παρενέργειες όπως  
 το μεγάλο γραφειοκρατικό φορτίο και το αντίστοιχο οικονομικό, εκπαιδευτικό και 
ερευνητικό κόστος που έχει παρατηρηθεί αλλού,  
 η πιθανότητα ενίσχυσης εκείνων των κινήτρων που συνδέονται με την ίδια την 
παραγωγή γνώσης και ενισχύουν την παραγωγή ποσότητας σε βάρος της 
ουσιαστικής, ποιοτικής επιστημονικής παραγωγής, της ‘δύσκολης’ γνώσης, της 
επιστημονικής καινοτομίας που πολλές φορές προϋποθέτει άνεση χρόνου και 
ανάληψη υψηλού ρίσκου από τους επιστήμονες-ερευνητές 
 η τυποποίηση της ανώτατης εκπαίδευσης αντί για τη λειτουργία της ως χώρου 
ελεύθερης ανάπτυξης της δημιουργικότητας στην έρευνα και τη διδασκαλία 
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 η ανάπτυξη σώματος επαγγελματιών αξιολογητών  
 
Για το λόγο αυτό προτάθηκαν συγκεκριμένες αρχές για την ανάπτυξη του 
συστήματος αξιολόγησης στη χώρα μας: μη-αυτοματοποιημένη σύνθετη και 
απαιτητική ποιοτικά αξιολόγηση που δεν εξαντλείται σε τυπικά ποσοτικά 
κριτήρια, λαμβάνει υπόψη της τις ιδιαιτερότητες κάθε γνωστικού αντικειμένου, 
ενώ δεν αποκλείει εναλλακτικές επιστημονικές προσεγγίσεις. Μια τέτοια 
αξιολόγηση είναι ουσιαστική και όχι τυπική ούτε απλά διεκπεραιωτική. Η 
αξιολόγηση αυτή, αν και είναι οικονομικά πιο ακριβή εξασφαλίζει ουσιαστικά 
αποτελέσματα. Κατατέθηκε επίσης συγκεκριμένη πρόταση για τις διαδικασίες 
αξιολόγησης που υπηρετούν, κατά το δυνατό, τις παραπάνω αρχές.  
 
Προβληματισμός αναπτύχθηκε για τις προϋποθέσεις επιτυχούς και ουσιαστικής 
εφαρμογής της αξιολόγησης ιδιαίτερα εξαιτίας της έλλειψης σχετικής κουλτούρας, 
τόσο στο εσωτερικό των ιδρυμάτων όσο και στην ελληνική κοινωνία ευρύτερα.  
 

7. Δημόσιος έλεγχος, διαφάνεια, κοινωνική λογοδοσία 
 

Για την εύρυθμη λειτουργία του πλήρως αυτοδιοικούμενου πανεπιστημίου τονίστηκε 
η ανάγκη ισχυρής, ευέλικτης, αποτελεσματικής εσωτερικής οργάνωσης και διοίκησης 
με επαρκείς, αποτελεσματικούς, ευέλικτους μηχανισμούς κοινωνικής λογοδοσίας, 
ικανούς να διασφαλίζουν την αναγκαία εμπιστοσύνη της ευρύτερης κοινωνίας, καθώς 
και τους όρους για τη συνεχή βελτίωση της ποιότητάς τους.  
 
Τέτοιοι μηχανισμοί κοινωνικής λογοδοσίας, πέρα από τους κατασταλτικούς ελέγχους 
οικονομικής και διοικητικής διαχείρισης και τις διαδικασίες εσωτερικής και 
εξωτερικής αξιολόγησης, είναι οι διαδικασίες πιστοποίησης, η δημοσιοποίηση και η 
πλήρης διαφάνεια των εσωτερικών λειτουργιών και των επιτευγμάτων τους. Στο 
πλαίσιο αυτό προτάθηκε επίσης η θεσμοθέτηση μηχανισμού εξωδικαστικής 
επίλυσης των εσωτερικών διαφορών που προκύπτουν και η δυνατότητα προσφυγής 
σε αυτόν όλων των μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας. Ο μηχανισμός αυτός θα 
πρέπει, σε κάθε περίπτωση, να είναι εξωτερικός των ιδρυμάτων και μπορεί να είναι 
διαπανεπιστημιακός ή ενταγμένος στην υπάρχουσα ανεξάρτητη αρχή του 
Συνηγόρου  του Πολίτη (Συνήγορος των ΑΕΙ).     

 
 
8. Διεθνοποίηση των ιδρυμάτων  

 
Τονίστηκε η ανάγκη ανάπτυξης και ενίσχυσης του διεθνούς χαρακτήρα των 
ελληνικών ιδρυμάτων. Είναι προϋπόθεση επιτυχίας και βελτίωσης της ποιότητάς 
τους και, ταυτόχρονα, δείκτης του διεθνούς ρόλου και κύρους των ιδρυμάτων. Ο 
διεθνής χαρακτήρας των πανεπιστημίων είναι άλλωστε συστατικό στοιχείο της 
έννοιας της επιστήμης, και μέρος της ταυτότητας του θεσμού του πανεπιστήμιου σε 
διεθνές επίπεδο. Για το λόγο αυτό προτάθηκε η διαμόρφωση, σε εθνικό επίπεδο, 
μακρόχρονης στρατηγικής για το άνοιγμα των ιδρυμάτων στον εξωτερικό κόσμο 
και την ενίσχυση της δυνατότητάς τους να πρωταγωνιστούν σε διεθνές επίπεδο.    
 
Συγκεκριμένα προτάθηκε:  
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 η συστηματική οικονομική και διοικητική υποστήριξη της συμμετοχής των 
ιδρυμάτων στα ευρωπαϊκά προγράμματα κινητικότητας και ανταλλαγών 
εκπαιδευτικού προσωπικού και φοιτητών  
 η ενίσχυση των διαδικασιών που διασφαλίζουν την αναγνώριση των περιόδων 
σπουδών των φοιτητών στο εξωτερικό μετά την επιστροφή τους 
 η κατοχύρωση της δυνατότητας μεταφοράς στο εξωτερικό των υποτροφιών τους, 
του επιδόματος ενοικίου τους, όποιας άλλης στήριξης (π.χ. στέγαση, σίτιση) 
λαμβάνουν εδώ, με αντίστοιχη κοστολόγηση, και η επιδότηση της διαφοράς 
κόστους διαβίωσης με τη χώρα υποδοχής των μετακινούμενων φοιτητών.   
 η οικονομική και διοικητική υποστήριξη της ανάπτυξης αμοιβαία 
αναγνωρισμένων κοινών εκπαιδευτικών προγραμμάτων με ιδρύματα στο 
εξωτερικό 
 η οικονομική ενίσχυση της πιστοποίησης των προπτυχιακών και –ιδιαίτερα- των 
μεταπτυχιακών προγραμμάτων τους και από διεθνείς φορείς πιστοποίησης 
 η διευκόλυνση των διαδικασιών για την είσοδο και παραμονή στη χώρα 
αλλοδαπών φοιτητών και ερευνητών με ειδικές προβλέψεις και διαδικασίες  
 η κατάργηση της διαδικασίας της αναγνώρισης των εκπαιδευτικών τους 
προσόντων από τον ΔΟΑΤΑΠ και η μεταβίβαση της αρμοδιότητας αυτής στα ίδια 
τα ιδρύματα 
 ενθάρρυνση και υποστήριξη των δυνατοτήτων εκμάθησης ξένων γλωσσών στα 
πανεπιστήμια ενταγμένα στα προγράμματα σπουδών τους 
 η κατοχύρωση της δυνατότητας χρήσης ξενόγλωσσης βιβλιογραφίας στην 
εκπαιδευτική διαδικασία  
 η έμπρακτη ενθάρρυνση της πρόσληψης αναγνωρισμένων επιστημόνων από 
ιδρύματα του εξωτερικού  
 η κατοχύρωση της δυνατότητας των ιδρυμάτων, ώστε με απλές και ευέλικτες 
διαδικασίες (δημιουργία ειδικού ταμείου) να μπορούν να προσκαλούν Έλληνες 
ή αλλοδαπούς επιστήμονες από το εξωτερικό για συγκεκριμένα χρονικά 
διαστήματα 
 η εισαγωγή κινήτρων στα ιδρύματα για την προσέλκυση αλλοδαπών φοιτητών 
στα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά τους προγράμματα 
 η στήριξη της οργάνωσης μαθημάτων ελληνικής γλώσσας για αλλοδαπούς 
φοιτητές πλήρους φοίτησης και όσους συμμετέχουν σε προγράμματα ανταλλαγών 
 η οργάνωση δραστηριοτήτων για την υποδοχή των φοιτητών από άλλες χώρες για 
την υποστήριξη της ομαλής προσαρμογής τους.  
 
9. Δημιουργική μάθηση –ανάπτυξη σύγχρονων δεξιοτήτων  
 
Το πανεπιστήμιο πρέπει να πάψει να λειτουργεί ως εξεταστικό κέντρο που 
στηρίζεται στην παθητική μάθηση και την αποστήθιση ενός διδακτικού εγχειριδίου. 
Αντιθέτως, όπως τονίστηκε, χρειάζεται να παρακολουθήσει τις διεθνείς τάσεις προς 
την καλλιέργεια της δημιουργικής μάθησης, ανάλογα και με τις ανάγκες κάθε 
γνωστικού πεδίου. Για το λόγο αυτό προτάθηκε η συνολική μετατόπιση της 
έμφασης από τη διδασκαλία στη μάθηση κατά την εκπαιδευτική διαδικασία στα 
πανεπιστήμια, η ανανέωση των προγραμμάτων σπουδών και ο εκσυγχρονισμός 
της οργάνωσης της μάθησης στην κατεύθυνση της ανάπτυξης, πέραν των 
ειδικών επιστημονικών γνώσεων και δεξιοτήτων, και των γενικών δεξιοτήτων (η 
επίλυση προβλημάτων με τη χρήση επιστημονικών γνώσεων και μεθόδων, η 
οργάνωση και η διαχείριση έργων, η ικανότητα συνεργασίας και ομαδικής δουλειάς, 
η καλλιέργεια της δημιουργικότητας και της ικανότητας ανάληψης πρωτοβουλιών, οι  
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αναλυτικο-κριτικές και επικοινωνιακές δεξιότητες, η εκμάθηση ξένων γλωσσών, οι 
διαπολιτισμικές γνώσεις και δεξιότητες, κ.α.). 
 
Παράλληλα, όπως τονίστηκε, χρειάζεται η έμπρακτη επιβράβευση του διδακτικού 
προσωπικού που διακρίνεται στην ανάπτυξη της δημιουργικής μάθησης και την 
εισαγωγή καινοτομιών στην εκπαιδευτική διαδικασία, η ενίσχυση της σημασίας της 
διδακτικής ικανότητας στη δημιουργική μάθηση στις εκλογές και κρίσεις του 
διδακτικού προσωπικού. Ο τρόπος με τον οποίο κάθε εκπαιδευτική μονάδα 
αναπτύσσει τις σύγχρονες δεξιότητες των φοιτητών και τη δημιουργική μάθηση 
πρέπει να αποτελεί μέρος  των διαδικασιών αξιολόγησης των ιδρυμάτων.   Για τον 
εκσυγχρονισμό των διδακτικών μεθόδων, προτάθηκε η δημιουργία σε κάθε ίδρυμα 
ειδικής μονάδας, με ακαδημαϊκό υπεύθυνο, για την ανάπτυξη και υποστήριξη των 
νέων διδακτικών μεθόδων δημιουργικής μάθησης.   
 
Στην κατεύθυνση αυτή είναι θετική και η εισαγωγή περισσότερο ευέλικτης δομής των 
προγραμμάτων σπουδών και η ενίσχυση της δυνατότητας των φοιτητών να επιλέγουν 
και να συμμετέχουν έτσι ενεργά στη διαμόρφωση των σπουδών τους, και η 
δημιουργία  δομών που διευκολύνουν την οριζόντια κινητικότητα των φοιτητών (π.χ. 
με τη μορφή ενός εσωτερικού προγράμματος κινητικότητας αντίστοιχου με του 
ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus).      
 
10. Διδακτικά εγχειρίδια 
 
Προβληματισμός αναπτύχθηκε και για το σύνθετο ζήτημα των διδακτικών 
εγχειριδίων. Όπως τονίστηκε, το ισχύον πλαίσιο είναι απαρχαιωμένο, ασαφές, με 
σημαντικές αρνητικές εκπαιδευτικές και ηθικές συνέπειες για τα πανεπιστήμια. Γύρω 
από τα ισχύοντα έχουν διαμορφωθεί νοοτροπίες, πρακτικές, και αντιλήψεις που δεν 
ενισχύουν την εκπαίδευση στις επιστήμες και τις ακαδημαϊκές αξίες. Έχουν επίσης 
διαμορφωθεί συμφέροντα επιμέρους ομάδων (μελών του διδακτικού προσωπικού, 
των φοιτητών, και των εκδοτικών οίκων) σε βάρος, μερικές φορές της ποιότητας της 
εκπαίδευσης. Οι πρακτικές των διαφορετικών μελών του διδακτικού προσωπικού, και 
των διαφορετικών τμημάτων δεν έχουν μελετηθεί και αξιολογηθεί συστηματικά, με 
αποτέλεσμα πολλές όψεις του ζητήματος να παραμένουν, εν πολλοίς, άγνωστες.  
 
Τονίστηκε επίσης ότι, οι διατάξεις του νέου νομοσχεδίου για τα διδακτικά 
εγχειρίδια ενδεχομένως να οδηγήσουν σε επιδείνωση αντί για βελτίωση του 
ισχύοντος συστήματος. Για τους λόγους αυτούς προτάθηκε το σύνθετο ζήτημα των 
διδακτικών εγχειριδίων να αντιμετωπιστεί τώρα με βάση το στόχο της ενίσχυσης 
των βιβλιοθηκών και των ψηφιακών βιβλιοθηκών και της αξιοποίησης των 
δυνατοτήτων των νέων τεχνολογιών ως σημαντικών πηγών μάθησης -όπως 
συμβαίνει σε κάθε σύγχρονο ευρωπαϊκό πανεπιστήμιο- λαμβάνοντας υπόψη και τις 
διαφορές μεταξύ των αναγκών και δεδομένων των διαφορετικών γνωστικών 
πεδίων. Είναι γι’ αυτό αναγκαίο να δοθεί στα ιδρύματα και τα τμήματά τους η 
απαραίτητη ευελιξία και η δυνατότητα αξιοποίησης της χρηματοδότησης των 
διδακτικών εγχειριδίων για τους σκοπούς αυτούς καθώς και για την ψηφιοποίηση 
διδακτικών εγχειριδίων (με καταβολή των πνευματικών δικαιωμάτων στους κατόχους 
τους), τη χρηματοδότηση πανεπιστημιακών εκδόσεων, την επιδότηση μεταφράσεων, 
μονογραφιών, την ενίσχυση των συνδρομών σε ηλεκτρονικά περιοδικά και την 
προμήθεια ηλεκτρονικού υλικού από τα ιδρύματα.  
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Είναι, επίσης, απαραίτητη η αποσύνδεση της εξεταστέας ύλης των μαθημάτων 
από τα συγγράμματα ως αναγκαία προϋπόθεση για την ένταξη και αξιοποίηση 
ηλεκτρονικών πηγών στη μάθηση. Θα πρέπει ακόμα, όλες οι σημειώσεις, όλα τα 
συγγράμματα και βοηθήματα, και η προτεινόμενη βιβλιογραφία να αναρτώνται στην 
ιστοσελίδα κάθε διδάσκοντος, κάθε μαθήματος ή κάθε Τμήματος ώστε να είναι 
δημόσια διαθέσιμη.  
  
11.  Νέες τεχνολογίες παντού  
 
Η πρόσβαση στις νέες τεχνολογίες και η αξιοποίηση των δυνατοτήτων τους αφορούν 
στα βασικά δημοκρατικά δικαιώματα στις σύγχρονες κοινωνίες. Τα πανεπιστήμια 
πρέπει να ηγηθούν στη διάχυση και αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών στην έρευνα, 
τη διδασκαλία και την διοικητική τους οργάνωση. Προτάθηκε η θεσμοθέτηση, 
χρηματοδότηση και στελέχωση σε όλα τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, της 
λειτουργίας Κέντρων Υποστήριξης Δικτύων, Υπολογιστικών Συστημάτων και 
Εφαρμογών με αποστολή τη διάδοση, ανάπτυξη και υποστήριξη τεχνολογιών και 
υπηρεσιών πληροφορικής και επικοινωνιών. Τα Κέντρα αυτά θα σχεδιάζουν και θα 
υποστηρίζουν τη λειτουργία, θα αναπτύσσουν τις δικτυακές υποδομές στα ΑΕΙ και 
θα υποβοηθούν το προσωπικό και τους φοιτητές στη χρήση και αξιοποίησή τους 
στη διδασκαλία, την έρευνα και την παροχή των διοικητικών υπηρεσιών.  
 
 Ο σκοπός των κέντρων αυτών είναι: 

 η ανάπτυξη και υποστήριξη δικτυακών υποδομών, υπολογιστικών 
συστημάτων και υπηρεσιών του οικείου Ιδρύματος 
 ο συντονισμός και η μεταφορά τεχνογνωσίας στην ανάπτυξη και 
υποστήριξη των πληροφοριακών υποδομών και εφαρμογών 
 η ανάπτυξη και υποστήριξη εφαρμογών Τεχνολογιών Πληροφορικής και 
Επικοινωνιών και υπηρεσιών βασισμένων σε ανοιχτό λογισμικό σε όλες της 
βαθμίδες της εκπαίδευσης 
 η συμμετοχή σε ερευνητικά και αναπτυξιακά προγράμματα Τ.Π.Ε. που 
συμβάλλουν στην αποστολή τους, με στόχο την απόκτηση τεχνογνωσίας και 
την έγκαιρη εισαγωγή των Τ.Π.Ε. στην εκπαίδευση 
 η προαγωγή της χρήσης ανοιχτών συστημάτων και προτύπων και 
ελεύθερα διαθέσιμου εκπαιδευτικού περιεχομένου. 
 
Με την υποστήριξη των Κέντρων αυτών προτάθηκε η οργάνωση σε κάθε ίδρυμα 
ειδικών χώρων για την ανοικτή πρόσβαση όλων των φοιτητών στο γρήγορο 
διαδίκτυο και την ηλεκτρονική επικοινωνία, την οργάνωση της ηλεκτρονικής 
διοικητικής εξυπηρέτησης όλων των μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας, κ.α.   
Για την εξοικονόμηση κόστους και την εκμετάλλευση οικονομιών κλίμακας 
προτάθηκε και η δημιουργία κεντρικής μονάδας σε εθνικό επίπεδο για τον 
σχεδιασμό, την ανάπτυξη και τη διάχυση εφαρμογών ανοικτού λογισμικού σε όλα τα 
ιδρύματα, ώστε να μην αγοράζεται πολλές φορές η ίδια εφαρμογή, αλλά να 
αναπτύσσεται μια φορά και να χρησιμοποιείται από όλα τα ιδρύματα και τις 
ακαδημαϊκές μονάδες που το χρειάζονται. Σύμφωνα με την αρχή «develop once, 
apply many”.  

 
12. Μεταπτυχιακές και ερευνητικές σπουδές  
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Τα τελευταία χρόνια ο αριθμός των προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών έχει 
αυξηθεί σημαντικά. Η αύξηση αυτή μπορεί να χαρακτηριστεί και ως εκρηκτική. 
Κύριος μοχλός για την ανάπτυξη αυτή αποτέλεσαν οι πόροι των ΚΠΣ (μέσω του 
ΕΠΕΑΕΚ). Η ανάπτυξη αυτή δεν πραγματοποιήθηκε στη βάση κάποιας στρατηγικής. 
Η ανάγκη διαμόρφωσης στρατηγικής θα γίνει φανερή με τη λήξη της κοινοτικής 
χρηματοδότησης και την συνέχιση της χρηματοδότησής τους από εθνικές πηγές.   
 
Φαίνεται επίσης ότι το ισχύον θεσμικό πλαίσιο για τη λειτουργία  των μεταπτυχιακών 
προγραμμάτων δεν έχει αποτελέσει ανυπέρβλητο εμπόδιο. Τονίστηκε όμως η ανάγκη 
προσαρμογής του θεσμικού πλαισίου, ιδιαίτερα στην κατεύθυνση της αυτοδιοίκησης 
των ιδρυμάτων, και της ευελιξίας, καθώς η ισχύουσα απαίτηση για προηγούμενη 
έγκριση τους από το ΥΠΕΠΘ (με έκδοση ΦΕΚ) επιφέρει σημαντικές χρονικές 
καθυστερήσεις, ενώ συνοδεύεται από μεγάλη απόκλιση μεταξύ εγκεκριμένου και 
πραγματικού προγράμματος. Τονίστηκε επίσης ότι η διαχείριση των μεταπτυχιακών 
προγραμμάτων (μέσω των Ειδικών Λογαριασμών) είναι αρκετά ευέλικτη. Χρειάζεται 
όμως ενίσχυση της διαφάνειας και της εσωτερικής και εξωτερικής κοινωνικής 
λογοδοσίας.  
 
Μεταξύ των θετικών στοιχείων των μεταπτυχιακών προγραμμάτων είναι η διάδοση 
της πρακτικής της αξιολόγησης από τους φοιτητές για κάθε μάθημα και διδάσκοντα.  
Υπάρχουν όμως ελλείψεις ως προς την αξιολόγηση άλλων όψεων και 
χαρακτηριστικών των προγραμμάτων (π.χ. οργάνωση, διοίκηση, υποδομές κ.α.). 
Προβληματισμός επίσης αναπτύχθηκε για το ζήτημα της χρηματοδότησης των 
μεταπτυχιακών προγραμμάτων με την επιβολή διδάκτρων στους φοιτητές, με 
δεδομένη τη συνταγματικά κατοχυρωμένη δωρεάν φοίτηση στα ΑΕΙ της χώρας. Το 
θέμα αυτό, πέρα από τη συνταγματικότητά του, και τα ζητήματα κοινωνικής 
δικαιοσύνης που εγείρει καθώς και τις πιθανότητες απώλειας σημαντικών ταλέντων 
για την χώρα για λόγους οικονομικούς,  θα γίνει ακόμα σημαντικότερο με τη λήξη 
της κοινοτικής χρηματοδότησης. Για τους λόγους αυτούς τονίστηκε η ανάγκη 
ουσιαστικής μελέτης και συνολικής αντιμετώπισης σε εθνικό επίπεδο.  
 
Μεταξύ των κρίσιμων προϋποθέσεων και παραγόντων επιτυχίας των μεταπτυχιακών 
προγραμμάτων στο μέλλον, προτάθηκαν επίσης τα εξής: η έμφαση στην ποιότητα και 
η εμβάθυνση της αξιολόγησής τους, η εισαγωγή διαδικασιών διεθνούς πιστοποίησής 
τους, η ενίσχυση των συνεργασιών μεταξύ των ιδρυμάτων της χώρας αλλά και του 
εξωτερικού με στόχο την ποιότητα, εσωτερική αναδιοργάνωση με στόχο τον 
καλύτερο συντονισμό με τη δημιουργία π.χ. διοικητικών δομών τύπου graduate 
schools, η χάραξη προτεραιοτήτων σε εθνικό επίπεδο με στόχο τη διεθνή 
ανταγωνιστικότητα (όπως π.χ. στις ναυτιλιακές σπουδές, στις κλασσικές σπουδές, την 
αρχαιολογία, τις σπουδές για την Νοτιανατολική Ευρώπη, κ.α.). 
 
Θα πρέπει επίσης η συνολική πολιτική για την ανάπτυξη των μεταπτυχιακών 
σπουδών να συνδεθεί με τις αντίστοιχες ευρωπαϊκές εξελίξεις, και να αποσαφηνιστεί 
περαιτέρω η σχέση τους με τις προπτυχιακές αλλά και τις διδακτορικές σπουδές. 
Χρειάζεται επίσης να μελετηθεί με ποιο τρόπο θα διασφαλιστεί η ποιότητα και των 
προπτυχιακών σπουδών, καθώς υπάρχει το ενδεχόμενο το ενδιαφέρον του διδακτικού 
προσωπικού να μετατοπίζεται όλο και περισσότερο στα μεταπτυχιακά προγράμματα.          
 
13. Πολιτική ανάπτυξης της έρευνας   
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Για την ποιοτική αναβάθμιση και την αποτελεσματική εκπλήρωση της αποστολής 
τους είναι αναγκαία η ενίσχυση της ερευνητικής δραστηριότητας των 
πανεπιστημιακών ιδρυμάτων. Προτάθηκε  η δημιουργία, κατά τα ευρωπαϊκά 
πρότυπα, ενός Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας και η διαμόρφωση ενός μόνιμου 
εθνικού προγράμματος έρευνας με στόχους: α) τη ανάπτυξη της βασικής έρευνας, 
β) την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της έρευνας στα πανεπιστήμια από τη 
δημόσια διοίκηση και τις επιχειρήσεις, γ) την ενίσχυση της έρευνας σε περιοχές που 
δεν προσελκύουν άμεσα πόρους (π.χ. ανθρωπιστικές και κοινωνικές επιστήμες), την 
ενίσχυση νέων ερευνητών, την στήριξη ομάδων έρευνας, την από κοινού με τον 
ιδιωτικό τομέα χρηματοδότηση και ανάπτυξη τις έρευνας σε επιλεγμένους τομείς 
δημοσίου συμφέροντος.  
 
Τονίστηκε επίσης ιδιαίτερα, η μεγάλη υστέρηση της χρηματοδότησης της έρευνας 
στην Ελλάδα, τόσο από δημόσιες όσο και από ιδιωτικές πηγές, και η ανάγκη 
ενίσχυσης της, προκειμένου τα ελληνικά πανεπιστήμια να συμβάλλουν στην 
ανάπτυξη της γνώσης και  της καινοτομίας σε διεθνώς ανταγωνιστικά επίπεδα.  
 
Παράλληλα  τονίστηκε η ανάγκη αναγνώρισης του έργου των νέων ερευνητών 
μέσα στα πανεπιστήμια (υποψηφίων διδακτόρων, μεταδιδακτόρων, ερευνητών που 
συμμετέχουν στην εκπόνηση ερευνητικών προγραμμάτων) και η θεσμική τους 
κατοχύρωση στο εσωτερικό των ΑΕΙ.    
 
Υπογραμμίστηκε, επίσης, η ανάγκη ενίσχυσης της λειτουργικής ενοποίησης  
μεταξύ ΑΕΙ και Ερευνητικών Κέντρων, εντός και εκτός της χώρας, ώστε με απλές 
διαδικασίες να διευκολύνονται η οριζόντια κινητικότητα και οι ανταλλαγές του 
προσωπικού τους. Στο πλαίσιο αυτό οι διατάξεις του νέου νομοσχεδίου κρίνονται σε 
θετική κατεύθυνση, χρειάζονται όμως περισσότερη ενίσχυση, μεταξύ άλλων, με την   
κατοχύρωση δυνατότητας ανταλλαγών προσωπικού, και δυνατότητας επίβλεψης 
διδακτορικών διατριβών από ερευνητές.   
 
14. Περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη  
 
Ο θετικός ρόλος των περιφερειακών πανεπιστημίων στην περιφερειακή και τοπική 
ανάπτυξη  είναι αναμφίβολος. Τονίστηκε ιδιαίτερα η ανάγκη να ενισχυθεί ο ρόλος 
αυτός με στόχο την διάχυση και αξιοποίηση της γνώσης στις τοπικές και 
περιφερειακές κοινωνίες και οικονομίες –ιδιαίτερα με τη μεταφορά γνώσης, 
τεχνογνωσίας και τεχνικοοικονομικής υποστήριξης κ.α. από τα περιφερειακά 
ιδρύματα στους φορείς δημόσιας διοίκησης, τοπικής αυτοδιοίκησης και στις μικρές 
και μεσαίες επιχειρήσεις. Προνομιακοί τομείς για την επίτευξη αυτού του στόχου 
αποτελούν οι τομείς της έρευνας και της δια βίου εκπαίδευσης, καθώς και η σύνδεση 
των πανεπιστημίων με τις εκπαιδευτικές μονάδες των άλλων βαθμίδων του 
εκπαιδευτικού συστήματος, στην ανάπτυξη της δια βίου επιμόρφωσης των 
εκπαιδευτικών, στον εκσυγχρονισμό των γνώσεων και των διδακτικών μεθόδων τους, 
τη λειτουργική αξιοποίηση των τεχνολογιών της πληροφορικής και των επικοινωνιών 
και την εισαγωγή καινοτομιών στη μάθηση. Για την ενίσχυση της αλληλεπίδρασης 
των πανεπιστημίων με τις τοπικές κοινωνίες προτάθηκε η μεταβίβαση μέρους της 
δημόσιας χρηματοδότησης των ιδρυμάτων, για τους σκοπούς αυτούς, μέσω των 
περιφερειακών και τοπικών αρχών, με παράλληλες μεταρρυθμίσεις αποκέντρωσης 
του εκπαιδευτικού συστήματος, ενίσχυσης της αυτονομίας των σχολικών μονάδων, 
και τη συνολική περιφερειακή συγκρότηση των δομών του κράτους. 
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15. Νέο σύστημα εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση 
 
Τονίστηκε με ιδιαίτερη έμφαση ότι η ποιοτική αναβάθμιση του δημόσιου 
πανεπιστήμιου εξαρτάται και από αντίστοιχες μεταρρυθμίσεις στις άλλες βαθμίδες 
της εκπαίδευσης. Ιδιαίτερη έμφαση στη συνολική μεταρρυθμιστική προσπάθεια θα 
πρέπει να δοθεί στην αλλαγή του συστήματος εισαγωγής στην ανώτατη εκπαίδευση. 
Κρίσιμη προϋπόθεση επιτυχίας αποτελεί η ουσιαστική αποσύνδεση του Λυκείου από 
την εισαγωγή στην ανώτατη εκπαίδευση και η ανάδειξή του σε αυτοδύναμη βαθμίδα 
με μορφωτική και επαγγελματική αξία που πιστοποιείται με το Εθνικό Απολυτήριο. 
Αντίστοιχη διαδικασία αναβάθμισης και ενίσχυσης της αυτοδυναμίας τους πρέπει να 
ενεργοποιηθεί και για τα Τεχνικά-Επαγγελματικά Λύκεια. 
 
Σημαντικός επίσης παράγοντας επιτυχίας είναι η ενίσχυση του ρόλου των ιδρυμάτων 
στην θέσπιση των κριτηρίων εισαγωγής για την επιλογή των φοιτητών τους, καθώς 
και η ενίσχυση της δυνατότητας περισσότερων αποφοίτων του Λυκείου να 
σπουδάσουν  το γνωστικό αντικείμενο της πρώτης τους επιλογής. Σημαντικό ρόλο σ΄ 
αυτό μπορεί να παίξει και η κατοχύρωση, όπου αυτό είναι δυνατό, της εισαγωγής, 
αντί για τα μεμονωμένα Τμήματα, σε Σχολές ή ομάδες ομοειδών Τμημάτων, καθώς 
και η διεύρυνση της δυνατότητας οριζόντιας κινητικότητας των φοιτητών κατά τη 
διάρκεια των σπουδών τους, όταν αυτό είναι εφικτό.    
 
16. Ανάγκη επανεκτίμησης του αναδιανεμητικού ρόλου της τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης   
        
Προβληματισμός, επίσης, αναπτύχθηκε για το ισχύον καθεστώς της δωρεάν φοίτησης 
στην ανώτατη εκπαίδευση για όλους, την ισότητα των ευκαιριών και τις κοινωνικές 
ανισότητες. Παρουσιάστηκαν εμπειρικά  στοιχεία  που  τεκμηριώνουν την άποψη ότι 
η σημερινή λειτουργία της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, από στατική άποψη, αφήνει 
τους δείκτες κοινωνικής ανισότητας ανέπαφους ή/και τους αυξάνει ελαφρά, ενώ 
φαίνεται να  συμβάλλει στην διαγενεακή μεταβίβαση των κοινωνικο-οικονομικών 
ανισοτήτων. Η  εμπειρικά τεκμηριωμένη αυτή διαπίστωση συμβαδίζει μεν με τα 
συμπεράσματα αντίστοιχων ερευνών σε άλλες χώρες, αλλά έρχεται σε αντίθεση με 
την επικρατούσα κυρίαρχη αντίληψη στην ελληνική κοινωνία.  
Γενικότερα, αναδεικνύεται μια τάση τα χαμηλότερα στρώματα να πληρώνουν για την 
ανώτατη εκπαίδευση των μεσαίων και ανώτερων στρωμάτων. Διατυπώθηκαν, 
εναλλακτικές προτάσεις και ιδέες για την αντιμετώπιση του φαινομένου και για την 
ενίσχυση φοιτητών που προέρχονται από κοινωνικά στρώματα με χαμηλότερα 
εισοδήματα, προκειμένου να διασφαλιστεί η πρόσβασή τους στην τριτοβάθμια 
εκπαίδευση. 
 
16. Απασχόληση στα ΑΕΙ 
 
Τονίστηκε, τέλος, η ανάγκη αλλαγής του ισχύοντος καθεστώτος απασχόλησης στα 
ΑΕΙ και η ενθάρρυνση της αφιέρωσης του προσωπικού τους στην έρευνα και την 
διδασκαλία. Προτάθηκε η κατοχύρωση δύο κατηγοριών απασχόλησης: πλήρους και 
αποκλειστικής και μερικής, με ανάλογη διαφοροποίηση αμοιβών και δικαιωμάτων. 
Αναφορά έγινε επίσης στο καθεστώς των συμβασιούχων διδασκόντων (ΠΔ 
407/80), ιδιαίτερα εκτεταμένο στα περιφερειακά ιδρύματα της χώρας, και στον 
τρόπο εφαρμογής του, που δεν εξασφαλίζουν τις προϋποθέσεις ποιοτικής 
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επιστημονικής εξέλιξης του  νεώτερου επιστημονικού δυναμικού της χώρας.  
Παράλληλα, τονίστηκε η ανάγκη τα ελληνικά ανώτατα ιδρύματα να ενισχύσουν την 
ανταγωνιστικότητά τους, να είναι ελκυστικά για υψηλής ποιότητας επιστημονικό 
δυναμικό, και ικανά να προσελκύουν επιστήμονες και από το εξωτερικό ώστε να 
περιοριστεί το φαινομένου του brain-drain, που είναι από τα μεγαλύτερα σε 
ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, στερώντας από τη χώρα πολύτιμο δυναμικό. 
     
 
Τα επόμενα βήματα της Πρωτοβουλίας Πανεπιστημιακών 
 
Αναγνωρίστηκε ότι οι Πρωτοβουλίες των πανεπιστημιακών έφεραν μια δημιουργική 
πνοή στο χώρο. Κατέστησαν τους ίδιους τους πανεπιστημιακούς υπεύθυνα 
υποκείμενα της αλλαγής. Γι’  αυτό η σύσκεψη εργασίας-διημερίδα αποφάσισε τη 
μετατροπή των σημερινών αυθόρμητων πρωτοβουλιών, σε ένα διαρκές φόρουμ 
συζήτησης, σε μια πανεπιστημιακή δημόσια σφαίρα. Σε αυτό το πλαίσιο 
αποφάσισε 
 

• να θεσμοθετήσει ανάλογες συναντήσεις σε τακτά χρονικά διαστήματα 
• να διατηρήσει και να χρησιμοποιήσει την Ιστοσελίδα ως βασική ψηφιακή 

υποδομή σύνδεσης και διαλόγου όλων των ενδιαφερομένων συναδέλφων 
• να οργανώσει ένα Παρατηρητήριο Έρευνας και Διαλόγου για την 

Τριτοβάθμια Εκπαίδευση με σκοπό να συμβάλει στον αναστοχασμό των 
προβλημάτων και των προοπτικών του χώρου μας. 
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