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Η ςτρατηγική τησ Ανϊτατησ 
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ΕΙΑΓΩΓΗ  

Η Ανϊτατθ Εκπαίδευςθ (Α.Ε.) ςτθν Ελλάδα ζχει αναπτυχκεί ςθμαντικά κατά τισ τελευταίεσ δφο 

δεκαετίεσ, αντιμετωπίηει ςιμερα μια ςειρά από ςθμαντικζσ προκλιςεισ και χρειάηεται μια 

Εκνικι τρατθγικι προκειμζνου να τεκοφν ςτόχοι και να κακοριςτοφν προτεραιότθτεσ. 

Η Ελλάδα χρειάηεται να κακορίςει μια ςτρατθγικι για τθν Α.Ε. ςε μια περίοδο παρατεταμζνθσ 

οικονομικισ κρίςθσ ςε ςυνδυαςμό με ςοβαρζσ διαρκρωτικζσ και κεςμικζσ αδυναμίεσ ςτθν 

παραγωγικι βάςθ τθσ οικονομίασ. Σο πλαίςιο αυτό δείχνει ότι ο ρόλοσ τθσ επιςτθμονικισ 

βάςθσ τθσ χϊρασ γίνεται πολφ κρίςιμοσ για το μζλλον τθσ οικονομίασ και τισ προοπτικζσ 

απαςχόλθςθσ τθσ νζασ γενιάσ. 

Η τρατθγικι για τθν Α.Ε. ςτθν Ελλάδα πρζπει να λάβει υπόψθ τισ ςυνκικεσ και τισ προκλιςεισ 

του εγχϊριου και διεκνοφσ περιβάλλοντοσ, τα δυνατά και αδφνατα ςτοιχεία ςτθ λειτουργία του 

ςυςτιματοσ τθσ Α.Ε., τισ ςχζςεισ μεταξφ των βαςικϊν παραγόντων τθσ πολιτικισ (Τπουργείο και 

Ανϊτατα Ιδρφματα), τισ ανάγκεσ των ακαδθμαϊκϊν ιδρυμάτων, το Ευρωπαϊκό και Εκνικό 

περιβάλλον πολιτικισ, αλλά και τισ ςοβαρζσ οικονομικζσ δυςκολίεσ που προκφπτουν από τισ 

πολιτικζσ τθσ δθμοςιονομικισ εξυγίανςθσ. 

Σο παρόν κείμενο αποτυπϊνει κυρίωσ τισ υπάρχουςεσ ανάγκεσ ςτθν Ανϊτατθ Εκπαίδευςθ και 

τισ δράςεισ που είναι αναγκαίεσ για τθ διαςφάλιςθ τθσ ποιότθτασ. Οι ςτόχοι και οι δράςεισ 

οφείλουν να επικαιροποιοφνται κάκε φορά που θ δθμοκρατικι διαβοφλευςθ γφρω από τα 

κζματα τθσ Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ ςτθν Ελλάδα καταλιγουν ςε ςυγκεκριμζνα ςυμπεράςματα.  

 

1. Κρίςιμεσ πτυχζσ τησ Ανϊτατησ Εκπαίδευςησ ςτην Ελλάδα 
 

Η εξζλιξη των φοιτητϊν/τριϊν, των ακαδημαϊκϊν τμημάτων και του διδακτικοφ προςωπικοφ 

Η Ανϊτατθ Εκπαίδευςθ παρζχεται από τα Ανϊτατα Εκπαιδευτικά Ιδρφματα (Α.Ε.Ι.) τα οποία 

είναι νομικά πρόςωπα δθμοςίου δικαίου πλιρωσ αυτοδιοικοφμενα και διακρίνονται ςε δφο 

παράλλθλουσ τομείσ: 

α) τον Πανεπιςτθμιακό Σομζα, που περιλαμβάνει τα Πανεπιςτιμια, τα Πολυτεχνεία και τθν 

Ανϊτατθ χολι Καλϊν Σεχνϊν, τα οποία αναφζρονται ωσ «Πανεπιςτήμια» και  

β) τον Σεχνολογικό Σομζα, που περιλαμβάνει τα Σεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρφματα (Σ.Ε.Ι.) και 

τθν Ανϊτατθ χολι Παιδαγωγικισ και Σεχνολογικισ Εκπαίδευςθσ (Α..ΠΑΙ.Σ.Ε.), τα οποία 

αναφζρονται ωσ «Σ.Ε.Ι.». 

Σο ςφςτθμα τθσ Α.Ε. ςτθν Ελλάδα αποτελείται από είκοςι δφο (22) «Πανεπιςτήμια» και 

δεκατζςςερα (14) «Σ.Ε.Ι.», με διακόςια εξιντα οκτϊ (268) και εκατόν εξιντα οκτϊ (168) 
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τμιματα αντίςτοιχα, κατανεμθμζνα ςε όλεσ τισ μεγάλεσ πόλεισ τθσ χϊρασ, με παραρτιματα 

ςτουσ περιςςότερουσ νομοφσ και με το μεγαλφτερο μερίδιο των Ιδρυμάτων, των τμθμάτων, των 

φοιτθτϊν/τριϊν και του αντίςτοιχου προςωπικοφ να βρίςκεται ςτισ μθτροπολιτικζσ περιοχζσ 

τθσ Ακινασ και τθσ Θεςςαλονίκθσ (χιματα 1, 2). Σα Α.Ε.Ι. ποικίλουν ςθμαντικά ωσ προσ το 

μζγεκοσ, τθν θλικία, τθν εξειδίκευςθ και τθν ικανότθτα, με τα παλαιότερα και μεγαλφτερα 

Ιδρφματα να βρίςκονται κυρίωσ ςτθν Ακινα και τθ Θεςςαλονίκθ. Σα νεότερα Ιδρφματα 

βρίςκονται ςυνικωσ ςε μικρότερεσ και περιφερειακζσ πόλεισ τθσ χϊρασ. 

ε ακαδθμαϊκοφσ όρουσ, το ςφςτθμα είναι ςχετικά ιςορροπθμζνο και ποικίλο, κακϊσ 

περιλαμβάνει μια κρίςιμθ μάηα και μια ποικιλία Σμθμάτων ςε όλα τα επιςτθμονικά πεδία και 

υπό αυτι τθν ζννοια μπορεί να υπθρετιςει με ικανοποιθτικό τρόπο τισ ανάγκεσ τθσ χϊρασ για 

Ανϊτατθ Εκπαίδευςθ. 
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χήμα 1: Αριθμόσ Σμημάτων ανά Κδρυμα 

 

Πηγή: Α.ΔΙ.Π. Επεξεργαςία: Μονάδα Α, Επιτελικισ Δομισ ΕΠΑ - Σομζα Παιδείασ, ΤΠ.Π.Ε.Θ. 
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χήμα 2: Γεωγραφική Διαςπορά των ΑΕΙ (2013-2014 

 



 

 

ελ. 6 

  

Πίνακασ 1: Ανϊτατη Εκπαίδευςη (Πανεπιςτήμια): Διδακτικό προςωπικό, φοιτητζσ και πτυχιοφχοι, λήξη ακαδημαϊκϊν ετϊν 2003/04 - 2014/15 

 
2003/0

4 
2004/0

5 
2005/0

6 
2006/0

7 
2007/0

8 
2008/0

9 
2009/1

0 
2010/1

1 
2011/1

2 
2012/1

3 
2013/1

4 
2014/1

5 

Διδακτικό προςωπικό
(1) 11.074 11.794 12.684 13.143 13.328 13.722 13.299 12.626 11.531 11.076 10.801 10.546 

Σακτικοί Φοιτητζσ 169.188 168.660 170.629 166.960 165.463 163.718 165.443 168.478 168.804 168.637 174.039 180.480 
Σακτικοί Φοιτητζσ 

Άντρεσ 68.483 69.268 69.568 67.780 66.494 65.268 66.273 68.248 69.056 70.474 73.731 75.018 
Σακτικοί Φοιτητζσ 

Γυναίκεσ 100.705 99.392 101.061 99.180 98.969 98.450 99.170 100.230 99.748 98.163 100.308 105.462 

Φοιτητζσ ν+
(2) 106.925 117.694 139.493 155.595 161.591 173.161 176.393 178.826 183.986 182.034 193.207 213.098 

Πτυχιοφχοι 28.113 34.489 32.781 29.483 33.719 31.353 31.602 31.711 31.516 32.430 32.982   

Πτυχιοφχοι Άντρεσ  10.121 12.319 11.693 10.374 11.860 11.020 11.306 11.108 11.400 11.896 12.433   

Πτυχιοφχοι Γυναίκεσ 17.992 22.170 21.088 19.109 21.859 20.333 20.296 20.603 20.116 20.534 20.549   
Μεταπτυχιακοί 

φοιτητζσ 16.972 21.990 24.165 26.508 27.497 30.346 31.071 32.247 32.255 33.687 36.572 37.298 
Μεταπτυχιακοί 
φοιτητζσ Άντρεσ 7.456 9.906 10.990 11.649 11.842 13.420 13.255 13.406 13.615 14.142 15.132 15.717 
Μεταπτυχιακοί 

φοιτητζσ Γυναίκεσ 9.516 12.084 13.175 14.859 15.655 16.926 17.816 18.841 18.640 19.549 21.440 21.581 
Κάτοχοι 

Μεταπτυχιακοφ
(3) 4.283 5.425 6.191 7.067 7.578 8.352 8.127 8.366 9.695 8.900 9.231   

Κάτοχοι 
Μεταπτυχιακοφ Άντρεσ 1.827 2.585 2.540 3.031 3.307 3.673 3.482 3.445 3.720 3.568 3.632   

Κάτοχοι 
Μεταπτυχιακοφ 

Γυναίκεσ 2.456 2.840 3.651 4.036 4.271 4.679 4.645 4.921 5.975 5.332 5.599   

Διδακτορικοί φοιτητζσ 12.169 16.572 18.193 21.641 21.547 23.841 22.636 22.563 23.371 22.931 23.795 23.156 
Διδακτορικοί φοιτητζσ 

Άντρεσ 7.072 9.810 10.652 12.452 12.109 13.339 12.404 12.376 12.512 12.040 12.589 12.330 
Διδακτορικοί φοιτητζσ 

Γυναίκεσ 5.097 6.762 7.541 9.189 9.438 10.502 10.232 10.187 10.859 10.891 11.206 10.826 

Κάτοχοι Διδακτορικοφ 949 1.589 1.187 2.348 1.404 1.797 1.892 1.685 1.726 1.522 1.596   
Κάτοχοι Διδακτορικοφ 

Άντρεσ 617 1.145 708 1.375 857 1.059 1.100 1.041 969 836 815   
Κάτοχοι Διδακτορικοφ 

Γυναίκεσ 332 444 479 973 547 738 792 644 757 686 781   

Πθγι: Διεφκυνςθ Κοινωνικϊν τατιςτικϊν ΕΛΣΑΣ. Επεξεργαςία: Μονάδα Α, Επιτελικισ Δομισ ΕΠΑ - Σομζα Παιδείασ, ΤΠ.Π.Ε.Θ.  

(1) Αφορά ςτο διδακτικό προςωπικό που ανικει ςτο τμιμα και διδάςκει ςε αυτό.  

(2) Φοιτθτζσ που ζχουν τελειϊςει τα προβλεπόμενα από το νόμο ζτθ ςπουδϊν και οφείλουν μακιματα.  

(3) MSc, ΜΑ, MBA κλπ.  
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Πηγή: Α.ΔΙ.Π, Επεξεργαςία: Μονάδα Α, Επιτελικισ Δομισ ΕΠΑ - Σομζα Παιδείασ, ΤΠ.Π.Ε.Θ. 

 

Πίνακασ 2: Ανϊτατη Εκπαίδευςη (Σ.Ε.Ι.): Διδακτικό προςωπικό, φοιτητζσ και πτυχιοφχοι, λήξη ακαδημαϊκϊν ετϊν 2003/04 - 2014/15 

  
2003/0
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2004/0

5 
2005/0

6 
2006/0

7 
2007/0

8 
2008/0

9 
2009/1

0 
2010/1

1 
2011/1

2 
2012/1

3 
2013/1

4 
2014/1

5 
Διδακτικό 

προςωπικό
(1), (2) 11.571 11.578 11.475 10.741 10.844 10.897 11.337 10.245 6.826 5.487 4.004 4.140 

Σακτικοί Φοιτητζσ 139.097 137.627 140.987 128.974 118.347 106.390 97.310 111.909 106.104 107.519 99.389 99.391 
Σακτικοί Φοιτητζσ 

Άντρεσ 68.423 68.495 69.815 63.896 58.144 52.518 47.810 56.989 53.395 55.387 52.616 51.491 
Σακτικοί Φοιτητζσ 

Γυναίκεσ 70.674 69.132 71.172 65.078 60.203 53.872 49.500 54.920 52.709 52.132 46.773 47.900 

Φοιτητζσ ν+
(3) 56.112 67.315 78.496 88.393 94.674 104.834 115.736 110.748 115.809 106.295 104.872 115.644 

Πτυχιοφχοι 14.407 16.931 17.618 16.350 18.113 18.998 19.742 19.017 19.253 18.707 18.560   

Πτυχιοφχοι Άντρεσ 5.601 6.499 6.761 6.119 7.124 7.750 8.214 8.224 10.593 8.660 9.010   

Πτυχιοφχοι Γυναίκεσ 8.806 10.432 10.857 10.231 10.989 11.248 11.528 10.793 8.660 10.047 9.550   
Μεταπτυχιακοί 

φοιτητζσ       704 878 656 1.239 839 965 1.551 2.069 2.519 
Μεταπτυχιακοί 
φοιτητζσ Άντρεσ       417 517 456 801 488 536 872 1.209 1.361 
Μεταπτυχιακοί 

φοιτητζσ Γυναίκεσ       287 361 200 438 351 429 679 860 1.158 
Κάτοχοι 

Μεταπτυχιακοφ
(4)     296 377 464 317 317 262 501 461 584   

Κάτοχοι 
Μεταπτυχιακοφ Άντρεσ     199 247 278 190 193 165 266 268 340   

Κάτοχοι 
Μεταπτυχιακοφ 

Γυναίκεσ     97 130 186 127 124 97 235 193 244   

Πθγι: Διεφκυνςθ Κοινωνικϊν τατιςτικϊν ΕΛΣΑΣ. Επεξεργαςία: Μονάδα Α, Επιτελικισ Δομισ ΕΠΑ - Σομζα Παιδείασ, ΤΠ.Π.Ε.Θ.  

(1) Αφορά ςτο διδακτικό προςωπικό που ανικει ςτο τμιμα και διδάςκει ςε αυτό.  

(2) Η μείωςθ από 2001 και μετά, αφορά κυρίωσ, ςτο προςωπικό με ςφμβαςθ εργαςίασ οριςμζνου χρόνου (Ν. 3986/2011, άρκρο 37, παρ. 3).  

(3) Φοιτθτζσ που ζχουν τελειϊςει τα προβλεπόμενα από το νόμο ζτθ ςπουδϊν και οφείλουν μακιματα.  

(4) MSc, ΜΑ, MBA κλπ.  
 Δεν υπάρχουν διακζςιμα ςτοιχεία 
             

Πίνακασ 3: Ανϊτατη Εκπαίδευςη (Α.Ε.Ι.): Διδακτικό προςωπικό, φοιτητζσ και πτυχιοφχοι, λήξη ακαδημαϊκϊν ετϊν 2003/04 - 2014/15 
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4 
2004/0

5 
2005/0

6 
2006/0
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2008/0
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0 
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2 
2012/1

3 
2013/1

4 
2014/1

5 

Διδακτικό προςωπικό 22.645 23.372 24.159 23.884 24.172 24.619 24.636 22.871 18.357 16.563 14.805 14.686 

Σακτικοί Φοιτητζσ 308.285 306.287 311.616 295.934 283.810 270.108 262.753 280.387 274.908 276.156 273.428 279.871 
Σακτικοί Φοιτητζσ 

Άντρεσ 136.906 137.763 139.383 131.676 124.638 117.786 114.083 128.283 121.643 125.861 126.347 126.509 
Σακτικοί Φοιτητζσ 

Γυναίκεσ 171.379 168.524 172.233 164.258 159.172 152.322 148.670 161.302 152.939 150.295 147.081 153.362 

Φοιτητζσ ν+
(1) 163.037 185.009 217.989 243.988 256.265 277.995 292.129 289.574 299.795 288.329 298.079 328.742 

Πτυχιοφχοι 42.520 51.420 50.399 45.833 51.832 50.351 51.344 50.728 50.769 51.137 51.542   

Πτυχιοφχοι Άντρεσ 15.722 18.818 18.454 16.493 18.984 18.768 19.520 19.332 21.993 20.556 21.443   

Πτυχιοφχοι Γυναίκεσ 26.798 32.602 31.945 29.340 32.848 31.579 31.824 31.396 28.776 30.581 30.099   
Πθγι: Διεφκυνςθ Κοινωνικϊν τατιςτικϊν ΕΛΣΑΣ. Επεξεργαςία: Μονάδα Α, Επιτελικισ Δομισ ΕΠΑ - Σομζα Παιδείασ, ΤΠ.Π.Ε.Θ. 
(1) Φοιτθτζσ που ζχουν τελειϊςει τα προβλεπόμενα από το νόμο ζτθ ςπουδϊν και 
οφείλουν μακιματα.        
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Κάκε χρόνο, τα Α.Ε.Ι. δζχονται περίπου 70.000 με 80.000 νζουσ/εσ φοιτθτζσ/τριεσ μζςω ενόσ 

κεντρικοφ ςυςτιματοσ επιλογισ εκνικϊν εξετάςεων. Ο ςυνολικόσ αρικμόσ των τακτικϊν1 

φοιτθτϊν/τριϊν μειϊκθκε κατά 15,7% από το μζγιςτο των 311.616 φοιτθτϊν/τριϊν του 

2005/06 ςτο ελάχιςτο των 262.753 φοιτθτϊν/τριϊν του 2009/10 για να ςτακεροποιθκεί τθν 

τελευταία πενταετία ςτο επίπεδο των 270.000-280.000 φοιτθτϊν/τριϊν. Ωςτόςο, ο αρικμόσ 

των φοιτθτϊν που ζχουν τελειϊςει τα προβλεπόμενα από το νόμο ζτθ ςπουδϊν και οφείλουν 

μακιματα ζχει διπλαςιαςτεί τθν τελευταία δωδεκαετία ςτα Πανεπιςτιμια και ςτα Σ.Ε.Ι. 

(Πίνακεσ 1, 2, & 3, χιμα 3). 

 

  

                                                     
1
 Ο χαρακτθριςμόσ τακτικοί φοιτθτζσ αναφζρεται ςτουσ προπτυχιακοφσ φοιτθτζσ που φοιτοφν ςε κανονικό εξάμθνο ςπουδϊν και 

δεν ζχουν υπερβεί τθν προβλεπόμενθ για το τμιμα διάρκεια ςπουδϊν. 
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χήμα 3: Εξζλιξη του πληθυςμοφ των φοιτητϊν/τριϊν ανά κατηγορία, περίοδοσ 2003/04-
2014/15 

 

Πθγι: Διεφκυνςθ Κοινωνικϊν τατιςτικϊν ΕΛΣΑΣ. Επεξεργαςία: Μονάδα Α, Επιτελικισ Δομισ ΕΠΑ - Σομζα Παιδείασ, ΤΠ.Π.Ε.Θ. 

 

Όπωσ φαίνεται από το χιμα 3 θ διαχρονικι εξζλιξθ του τακτικοφ φοιτθτικοφ πλθκυςμοφ 

διαφοροποιείται μεταξφ Πανεπιςτθμίων και Σ.Ε.Ι. υγκεκριμζνα, ο φοιτθτικόσ πλθκυςμόσ των 

Πανεπιςτθμίων παραμζνει περίπου ςτακερόσ ςτο επίπεδο των 167.500 φοιτθτϊν/τριϊν, τθν 

περίοδο 2003/04- 2012/13, για να αυξθκεί κατά 7% τα τελευταία δφο χρόνια ςτο επίπεδο των 

180.000. Απεναντίασ, ο τακτικόσ φοιτθτικόσ των Σ.Ε.Ι. μειϊνεται κατά 30% τθν περίοδο 

2003/04- 2009/10, από 139.097 ςε 97.310, για να ςτακεροποιθκεί ςτο επίπεδο των 99.500 τα 

τελευταία δφο χρόνια. 
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Μεταξφ των ιδρυμάτων τθσ τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ παρατθροφνται ςθμαντικζσ διαφορζσ 

ςτα ποςοςτά αποφοίτθςθσ. Ο μζςοσ ρυκμόσ αποφοίτθςθσ, ο οποίοσ είναι κρίςιμοσ παράγοντασ 

ςτθν αφξθςθ του αρικμοφ πτυχιοφχων Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ, παρουςιάηει ςχετικι 

ςτακερότθτα τθν τελευταία εντεκαετία ςτα Α.Ε.Ι.. υνολικά, από το 2004 ζωσ το 2014 

λαμβάνουν πτυχίο κάκε χρόνο, κατά μζςο όρο, περίπου πενιντα χιλιάδεσ (50.000) 

φοιτθτζσ/τριεσ που αντιςτοιχεί περίπου ςτο 66,6% των ειςακτζων κάκε ζτουσ. Σο ποςοςτό 

όμωσ των αποφοίτων ανά ζτοσ, τα τελευταία χρόνια, ανζρχεται ςτο 18% περίπου του ςυνόλου 

των ενεργϊν2 φοιτθτϊν, με αποτζλεςμα, όπωσ αναφζρκθκε, τθν ραγδαία αφξθςθ του 

ςυνολικοφ αρικμοφ των φοιτθτϊν/τριϊν πζραν των κανονικϊν εξαμινων. Για αυτι τθ ςχετικά 

χαμθλι επίδοςθ ςτα ζγκαιρα ποςοςτά αποφοίτθςθσ ςθμαντικό ρόλο ζχουν παράγοντεσ, όπωσ 

το οικονομικό και κοινωνικό περιβάλλον τθσ δθμοςιονομικισ κρίςθσ, τα προβλιματα διοίκθςθσ 

και διαχείριςθσ των ιδρυμάτων, θ δομι και θ ποιότθτα τθσ διδαςκαλίασ, θ ελλειμματικι 

φοιτθτικι μζριμνα και θ ςυρρικνωμζνθ υποςτιριξθ των φοιτθτϊν κακϊσ επίςθσ οι ιδιαίτερεσ 

ςυνκικεσ λειτουργίασ του κάκε ιδρφματοσ (πχ. ιδρφματα ςε απομακρυςμζνεσ περιοχζσ) κ.λπ. 

Από τουσ τακτικοφσ φοιτθτζσ/τριεσ των Πανεπιςτθμίων, κατά μζςο όρο τθν τελευταία 

δωδεκαετία, το 40,9% είναι άντρεσ και το 59,1% γυναίκεσ, με τα ποςοςτά ςτουσ πτυχιοφχουσ να 

διαμορφϊνονται ςε 35,8% και 64,2% αντίςτοιχα. το ςφνολο των Πανεπιςτθμίων, τθν 

τελευταία δωδεκαετία, είχαμε 350.179 πτυχιοφχουσ από τουσ οποίουσ οι 125.530 είναι άνδρεσ 

και οι 224.649 γυναίκεσ. Δθλαδι, ζχουμε 99.119 περιςςότερεσ γυναίκεσ πτυχιοφχουσ ζναντι 

των αντρϊν. Από τουσ τακτικοφσ φοιτθτζσ/τριεσ των Σ.Ε.Ι., κατά μζςο όρο τθν τελευταία 

δωδεκαετία, το 50,2% είναι άντρεσ και το 49,8% γυναίκεσ με τα ποςοςτά ςτουσ πτυχιοφχουσ να 

διαμορφϊνονται ςε 42,8% και 57,2% αντίςτοιχα. το ςφνολο των Σ.Ε.Ι., τθν τελευταία 

δωδεκαετία, είχαμε 197.696 πτυχιοφχουσ από τουσ οποίουσ οι 84.555 είναι άνδρεσ και οι 

113.141 γυναίκεσ. Δθλαδι, ζχουμε 28.586 περιςςότερεσ γυναίκεσ πτυχιοφχουσ ζναντι των 

αντρϊν. το ςφνολο των Α.Ε.Ι. για τουσ τακτικοφσ φοιτθτζσ/τριεσ, κατά μζςο όρο τθν τελευταία 

δωδεκαετία, το 44,7% άντρεσ και 55,3% γυναίκεσ με τα ποςοςτά ςτουσ πτυχιοφχουσ να 

διαμορφϊνονται ςε 38,3% και 61,7% αντίςτοιχα. το ςφνολο των Α.Ε.Ι., τθν τελευταία 

δωδεκαετία, είχαμε 547.875 πτυχιοφχουσ από τουσ οποίουσ οι 210.085 είναι άνδρεσ και οι 

337.790 γυναίκεσ. Δθλαδι, ςτο ςφνολο των Α.Ε.Ι. τθν τελευταία δωδεκαετία ζχουμε 127.705 

περιςςότερεσ γυναίκεσ πτυχιοφχο ζναντι των αντρϊν (χιματα 4 & 5). 

Σα ανωτζρω αναδεικνφουν ότι ο γυναικείο φφλο κυριαρχεί τόςο ςτο φοιτθτικό πλθκυςμό των 

Α.Ε.Ι., όςο και ςτουσ αντίςτοιχουσ πτυχιοφχουσ. 

 

                                                     
2
 «Ενεργοί φοιτθτζσ»: οι φοιτθτζσ των Πανεπιςτθμίων και των Σ.Ε.Ι., οι οποίοι εγγράφονται και των οποίων θ διάρκεια φοίτθςθσ 

δεν ζχει υπερβεί τθ διάρκεια των εξαμινων που απαιτοφνται για τθ λιψθ του τίτλου ςπουδϊν ςφμφωνα με το ενδεικτικό 
πρόγραμμα ςπουδϊν, προςαυξανόμενθ κατά τζςςερα εξάμθνα. 
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χήμα 4: Εξζλιξη του πληθυςμοφ των φοιτητϊν/τριϊν ανά κατηγορία και φφλο, περίοδοσ 

2003/04-2014/15 

 

Πθγι: ΕΛΣΑΣ. Επεξεργαςία: Μονάδα Α, Επιτελικισ Δομισ ΕΠΑ - Σομζα Παιδείασ, ΤΠ.Π.Ε.Θ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ελ. 12 

χήμα 5: Εξζλιξη του πληθυςμοφ των πτυχιοφχων, ανά κατηγορία και φφλο, περίοδοσ 2003/04-

2014/15 

 

Πθγι: ΕΛΣΑΣ. Επεξεργαςία: Μονάδα Α Επιτελικισ Δομισ ΕΠΑ - Σομζα Παιδείασ, ΤΠ.Π.Ε.Θ. 

Tα Πανεπιςτιμια ζχουν ιδρφςει τθν τελευταία δωδεκαετία ζναν αυξανόμενο αρικμό 

μεταπτυχιακϊν προγραμμάτων που προςελκφουν αυξθτικά ςθμαντικό αρικμό φοιτθτϊν/τριϊν, 

ο οποίοσ και ζχει υπζρ-διπλαςιαςτεί τθν τελευταία δωδεκαετία (αφξθςθ 119,8%), με το 1/4 

περίπου αυτϊν όμωσ να λαμβάνει τελικϊσ μεταπτυχιακό δίπλωμα. Παρομοίωσ, οι υποψιφιοι 

διδάκτορεσ φοιτθτζσ/τριεσ ζχουν ςχεδόν διπλαςιαςτεί από το 2003 ςτο 2014 (αφξθςθ 90,3%), 

με λιγότερο από το 1/10 αυτϊν όμωσ τελικά να ολοκλθρϊνει τθ διδακτορικι διατριβι. 

Παρομοίωσ, τα Σ.Ε.Ι., ζχουν ιδρφςει τα τελευταία χρόνια ζναν αυξανόμενο αρικμό 

μεταπτυχιακϊν προγραμμάτων που προςελκφουν πολλαπλαςιαςτικά αυξανόμενο αρικμό 

φοιτθτϊν/τριϊν, ο οποίοσ και ζχει αυξθκεί κατά 257,8% από το 2006, με κυμαινόμενο αρικμό 

απόφοιτων από 25%-50% (Πίνακεσ 1, 2 & χιμα 6). 
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Από τουσ φοιτθτζσ/τριεσ των μεταπτυχιακϊν προγραμμάτων των Πανεπιςτθμίων, κατά μζςο 

όρο τθν τελευταία δωδεκαετία το 42,9% είναι άντρεσ και το 57,1% γυναίκεσ με τα αντίςτοιχα 

ποςοςτά ςε εκείνουσ που λαμβάνουν τελικά μεταπτυχιακό τίτλο να διαμορφϊνονται ςε 41,8% 

και 58,2% αντίςτοιχα. το ςφνολο των Πανεπιςτθμίων, τθν τελευταία δωδεκαετία, είχαμε 

83.215 κατόχουσ μεταπτυχιακοφ τίτλου ςπουδϊν, από τουσ οποίουσ οι 34.810 είναι άνδρεσ και 

οι 48.405 γυναίκεσ. Δθλαδι, ζχουμε 13.595 περιςςότερεσ γυναίκεσ πτυχιοφχουσ μεταπτυχιακοφ 

ζναντι των αντρϊν. 

τουσ υποψιφιουσ διδάκτορεσ των Πανεπιςτθμίων τθσ τελευταίασ δωδεκαετίασ, τα αντίςτοιχα 

ποςοςτά διαμορφϊνονται ςε 55,3% για τουσ Άντρεσ και 44,7% για τισ Γυναίκεσ και ςε 59,5% και 

40,5% ςε εκείνουσ που λαμβάνουν διδακτορικό. το ςφνολο των Πανεπιςτθμίων, τθν τελευταία 

δωδεκαετία, είχαμε 17.695 κατόχουσ διδακτορικοφ τίτλου ςπουδϊν, από τουσ οποίουσ οι 

10.522 είναι άνδρεσ και οι 7.173 γυναίκεσ. Δθλαδι, ζχουμε 3.349 περιςςότερουσ άντρεσ 

κατόχουσ διδακτορικοφ τίτλου, ζναντι των γυναικϊν. 

υνολικά παρατθρείται κυριαρχία του γυναικείου φφλου ςτα προγράμματα μεταπτυχιακϊν 

ςπουδϊν (υποψιφιοι και κάτοχοι ςχετικϊν τίτλων), ενϊ ςτο επίπεδο διδακτορικϊν ςπουδϊν 

κυριαρχεί το αντρικό φφλο, με το γυναικείο φφλο να παρουςιάηει υψθλότερα ποςοςτά μθ 

ολοκλιρωςθσ των διδακτορικϊν ςπουδϊν.  

Από τουσ φοιτθτζσ/τριεσ των μεταπτυχιακϊν προγραμμάτων των Σ.Ε.Ι., κατά μζςο όρο τα 

προθγοφμενα εννζα χρόνια, το 58,3% είναι Άντρεσ και το 41,7% γυναίκεσ με τα αντίςτοιχα 

ποςοςτά ςε εκείνουσ που λαμβάνουν τελικά μεταπτυχιακό τίτλο να διαμορφϊνονται ςε 60,0% 

και 40,0% αντίςτοιχα. το ςφνολο των Σ.Ε.Ι., τα τελευταία εννζα χρόνια, είχαμε 3.579 κατόχουσ 

μεταπτυχιακοφ τίτλου ςπουδϊν, από τουσ οποίουσ οι 2.146 είναι άνδρεσ και οι 1.433 γυναίκεσ. 

Δθλαδι, ζχουμε 713 περιςςότερουσ άνδρεσ πτυχιοφχουσ μεταπτυχιακοφ ζναντι των γυναικϊν 

(χιματα 7 & 8). 
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χήμα 6. Μεταπτυχιακοί φοιτητζσ Πανεπιςτήμια & Σ.Ε.Ι. - Διδακτορικοί φοιτητζσ 
«Πανεπιςτήμια» 

 

Πθγι: ΕΛΣΑΣ. Επεξεργαςία: Μονάδα Α Επιτελικισ Δομισ ΕΠΑ - Σομζα Παιδείασ, ΤΠ.Π.Ε.Θ. 
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χήμα 7: Εξζλιξη του πληθυςμοφ των μεταπτυχιακϊν φοιτητϊν/τριϊν και υποψήφιων 

διδακτόρων, ανά κατηγορία και φφλο, περίοδοσ 2003/04-2014/15 

 

Πθγι: ΕΛΣΑΣ. Επεξεργαςία: Μονάδα Α Επιτελικισ Δομισ ΕΠΑ - Σομζα Παιδείασ, ΤΠ.Π.Ε.Θ. 
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χήμα 8: Εξζλιξη του πληθυςμοφ των πτυχιοφχων μεταπτυχιακϊν και διδακτορικϊν, ανά 

κατηγορία και φφλο, περίοδοσ 2003/04-2014/15 

 

Πθγι: ΕΛΣΑΣ. Επεξεργαςία: Μονάδα Α Επιτελικισ Δομισ ΕΠΑ - Σομζα Παιδείασ, ΤΠ.Π.Ε.Θ. 

Αυτι θ αλματϊδθσ αφξθςθ του αρικμοφ των μεταπτυχιακϊν προγραμμάτων και των 

προςφερόμενων διδακτορικϊν ςχετίηεται με τθν αυξανόμενθ ικανότθτα των Α.Ε.Ι. να 

προςφζρουν ποιοτικζσ ςπουδζσ με βάςθ τθν ζρευνα ςε πιο προχωρθμζνο και απαιτθτικό 

επίπεδο, αλλά επίςθσ οφείλεται και ςε ζνα πιο αποκεντρωμζνο και με βάςθ το Πανεπιςτιμιο 

ςφςτθμα που κεςπίηει νζα προγράμματα και ελζγχει τισ ειςαγωγζσ. 

Η ολοκλιρωςθ τθσ τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ των νζων θλικίασ 30-34 ετϊν αποτελεί ζναν από 

τουσ δείκτεσ για τθν «Ευρϊπθ 2020». φμφωνα με τθ ςτρατθγικι «Ευρϊπθ 2020», το ποςοςτό 

των ατόμων θλικίασ 30-34 με πτυχίο τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ πρζπει να είναι, τουλάχιςτον, 

40%. Από το 2003 μζχρι το 2015 καταγράφεται ςτθν Ελλάδα μια ςθμαντικι αφξθςθ του 

ποςοςτοφ αυτοφ από 23,0% το 2003 ςτο 39,4% το 2015, το οποίο όμωσ εξακολουκεί να είναι, 

αν και ελάχιςτα, χαμθλότερο από τον Ευρωπαϊκό ςτόχο του 40,0% (Πίνακασ 4 & χιματα 9 και 

10). 
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Πίνακασ 4: Άτομα 30 - 34 ετϊν που είναι πτυχιοφχοι τριτοβάθμιασ εκπαίδευςησ, 2003 - 2014 

 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

φνολο 192.544 212.777 216.689 228.184 224.616 221.396 227.470 242.341 241.102 253.144 278.860 289.336 

% 23,0 25,1 25,5 26,9 26,3 25,7 26,6 28,6 29,1 31,2 34,9 37,2 

Άντρεσ 90.411 100.727 100.691 107.206 106.987 101.672 102.615 112.532 110.964 113.031 124.030 129.632 

% 22 23,6 23,6 25,5 25,4 23,7 24,3 26,2 26,8 28,1 30,8 32,9 

Γυναίκε
σ 

102.133 112.05 115.998 120.978 117.629 119.724 124.855 129.809 130.138 140.113 154.830 159.704 

% 24,1 26,7 27,5 28,2 27,2 27,8 29,0 31,1 31,5 34,2 39,0 41,6 

Πθγι: Διεφκυνςθ τατιςτικϊν Πλθκυςμοφ και Αγοράσ Εργαςίασ ΕΛΣΑΣ.       

 

χήμα 9. Άτομα 30 - 34 ετϊν που είναι πτυχιοφχοι τριτοβάθμιασ εκπαίδευςησ (%) 

 

Πθγι: ΕΛΣΑΣ. Επεξεργαςία: Μονάδα Α Επιτελικισ Δομισ ΕΠΑ - Σομζα Παιδείασ, ΤΠ.Π.Ε.Θ. 
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χήμα 10. Πληθυςμόσ με τριτοβάθμια εκπαίδευςη ωσ ποςοςτό του πληθυςμοφ ηλικίασ 30-34 
ετϊν, ζτοσ 2015 

 

Πθγι: Eurostat. Ανακτικθκε: 01/03/2016 

 

Σα ανωτζρω ςτοιχεία δείχνουν ότι ο ετιςιοσ αρικμόσ τακτικϊν φοιτθτϊν/τριϊν ζχει 

ςτακεροποιθκεί ςτα προπτυχιακά προγράμματα, ενϊ ο αρικμόσ των φοιτθτϊν/τριϊν που 

παρακολουκοφν μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα αυξάνεται, κάτι που 

ςυνεπάγεται μια ποιοτικι βελτίωςθ του ςυνολικοφ φοιτθτικοφ πλθκυςμοφ. 

Από τθν άλλθ πλευρά, το ποςοςτό του πλθκυςμοφ θλικίασ 30-34 που είναι πτυχιοφχοι 

τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ ζχει φτάςει το 39,4%, το οποίο είναι πολφ κοντά ςτον Ευρωπαϊκό 

ςτόχο. Αυτό δείχνει ότι θ τριτοβάκμια εκπαίδευςθ ςτθν Ελλάδα μπορεί τϊρα να δϊςει 

μεγαλφτερθ ζμφαςθ ςε ποιοτικοφσ, παρά ςε ποςοτικοφσ ςτόχουσ. 

Σο πλικοσ του διδακτικοφ προςωπικοφ ςτα Ελλθνικά Α.Ε.Ι. ζχει μειωκεί δραματικά τα 

τελευταία χρόνια, από το μζγιςτο 24.636 το 2009/10 ςε 14.686 το 2014/15. Πρόκειται για μια 

μείωςθ τθσ τάξθσ του 40% ςε ςφντομο χρονικό διάςτθμα ςτα χρόνια τθσ δθμοςιονομικισ 

κρίςθσ, λόγω τθσ ςυνταξιοδότθςθσ του μόνιμου διδακτικοφ προςωπικοφ και τθσ ςοβαρισ 

μείωςθσ των κονδυλίων για τισ προςωρινζσ κζςεισ διδαςκαλίασ. Η μείωςθ αυτι είναι 

μικρότερθ ςτα Πανεπιςτιμια (περίπου 21%), κυρίωσ λόγω των ςυνταξιοδοτιςεων των μελϊν 

Δ.Ε.Π και πολφ μεγαλφτερθ ςτα Σ.Ε.Ι (περίπου 65%), κυρίωσ λόγω τθσ μθ ανανζωςθσ των 

ςυμβάςεων του προςωπικοφ με ςφμβαςθ εργαςίασ οριςμζνου χρόνου (Πίνακεσ 1, 2 και 3 και 

χιμα 11). 



 

 

ελ. 19 

χήμα 11: Διδακτικό προςωπικό που απαςχολείται ςτην ανϊτατη εκπαίδευςη και ποςοςτά 
μεταβολήσ αυτοφ, περίοδοσ 2003-2014 

 

Πθγι: ΕΛΣΑΣ. Επεξεργαςία: Μονάδα Α Επιτελικισ Δομισ ΕΠΑ - Σομζα Παιδείασ, ΤΠ.Π.Ε.Θ. 

Αυτό είχε ωσ αποτζλεςμα θ αναλογία «τακτικϊν φοιτθτϊν»/«διδακτικοφ προςωπικοφ» να 

αυξθκεί κατά μζςο όρο ςτο 19,06 ςτο ςφνολο των Α.Ε.Ι, ενϊ επί μζρουσ θ αναλογία αυτι 

αυξικθκε ςτο 17,11 για τα Πανεπιςτιμια και ςτο 24,01 για τα Σ.Ε.Ι., που είναι δυςανάλογα 

υψθλά νοφμερα ςε ςφγκριςθ με τα Ευρωπαϊκά και διεκνι πρότυπα (Πίνακεσ 1, 2 και 3 και 

χιμα 12)3.  

 

 

 

 

 

 

                                                     
3
 Η μζςθ αναλογία φοιτθτϊν/τριϊν-προςωπικοφ ςτο Πανεπιςτιμιο του Cambridge είναι 11, ενϊ ςτο Πανεπιςτιμιο του Leeds είναι 

14. τα περιςςότερα κορυφαία Πανεπιςτιμια είναι γφρω ι κάτω από 15. Μια ςειρά από διεκνείσ εκκζςεισ παρζχουν βζλτιςτουσ 
κανόνεσ για τθν αναλογία φοιτθτϊν/τριϊν-προςωπικοφ και χϊρου ανά φοιτθτι/τρια ςε διαφορετικοφσ επιςτθμονικοφσ κλάδουσ. 
Βλζπε, για παράδειγμα: Προγραμματιςμόσ Kilner (2010), Μοντζλα Τπολογιςμοφ Χϊρου (SAMs) και Προφίλ Χϊρου, Οδθγόσ Χριςθσ 
παραγωγισ εκ μζρουσ των AUDE και SMG (2006), «Ανακεϊρθςθ των Κανόνων Χϊρου» Πρόγραμμα Διαχείριςθσ Χϊρου τθσ 
Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ του Ηνωμζνου Βαςιλείου, διακζςιμο ςτθ διεφκυνςθ: http://www.smg.ac.uk/documents/spacenorms.pdf. 

http://www.smg.ac.uk/documents/spacenorms.pdf
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χήμα 12: Αναλογία «ενεργϊν φοιτητϊν»/«διδακτικοφ προςωπικοφ» για τα διδακτικά ζτη 
2003/04 – 2014/15 

 

Πθγι: ΕΛΣΑΣ. Επεξεργαςία: Μονάδα Α Επιτελικισ Δομισ ΕΠΑ - Σομζα Παιδείασ, ΤΠ.Π.Ε.Θ. 

Ο μειοφμενοσ αρικμόσ του διδακτικοφ προςωπικοφ ζκανε τθ λειτουργία αρκετϊν νζων 

Σμθμάτων εξαιρετικά προβλθματικι ενϊ περαιτζρω το ςχζδιο Ακθνά οδιγθςε ςε δραςτικι 

μείωςθ 20% των ακαδθμαϊκϊν Σμθμάτων μζςω τθσ ςυγχϊνευςισ τουσ ςε ευρφτερουσ κλάδουσ, 

το 2012. Αυτι θ ενοποίθςθ Σμθμάτων και επιςτθμονικϊν κλάδων ιταν ιδιαίτερα ζντονθ ςτα 

Σ.Ε.Ι. που μειϊκθκαν από 25 ςε 14 και είχαν 36% μείωςθ του αρικμοφ των Σμθμάτων το 2012. 

Μια ςχετικά μικρι μείωςθ του 7% υπιρξε επίςθσ ςτον αρικμό των ακαδθμαϊκϊν τμθμάτων των 

Πανεπιςτθμίων. ε γενικζσ γραμμζσ, θ διαδικαςία τθσ ενοποίθςθσ επθρζαςε περιςςότερο τα 

Σ.Ε.Ι. παρά τα Πανεπιςτιμια, τα νεότερα παρά τα παλαιότερα Σμιματα και όςα είχαν πολφ 

εξειδικευμζνουσ κλάδουσ. 

 

Η χρηματοδότηςη τησ Ανϊτατησ Εκπαίδευςησ 

Η Ανϊτατθ Εκπαίδευςθ ςτθν Ελλάδα κεωρείται από το φνταγμα ωσ δθμόςιο αγακό και 

χρθματοδοτείται από τον κρατικό προχπολογιςμό για τα λειτουργικά τθσ ζξοδα και τισ ανάγκεσ 

τθσ ςε επενδφςεισ και υποδομζσ. Σα προγράμματα δθμοςιονομικισ εξυγίανςθσ που 

εφαρμόηονται από το 2010 οδιγθςαν ςε μια δραματικι μείωςθ των κονδυλίων από τον 

Κρατικό προχπολογιςμό για τθν Α.Ε. Η καταγεγραμμζνθ μείωςθ, με βάςθ τα διακζςιμα 
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ςτοιχεία για τθν περίοδο 2009-2013, ανζρχεται περίπου ςτο 31,74% (χιμα 13), αλλά θ 

πραγματικι μείωςθ τα τελευταία 6 χρόνια είναι πολφ μεγαλφτερθ. Περιλαμβάνονται οι 

μειϊςεισ ςτουσ μιςκοφσ του διδακτικοφ και διοικθτικοφ προςωπικοφ κατά περίπου 30-40%, 

περικοπζσ ςε λειτουργικά ζξοδα κατά περίπου 50-60% και ςθμαντικότατεσ περικοπζσ κατά 60-

80% ςτον προχπολογιςμό δθμοςίων επενδφςεων που αφοροφςε ςτθν ςυντιρθςθ, ςτον 

επιςτθμονικό εξοπλιςμό για τα εργαςτιρια και τθν ζρευνα ι τισ εκπαιδευτικζσ υποδομζσ. 

χήμα 13: υνολικζσ, δημόςιεσ δαπάνεσ για Σριτοβάθμια εκπαίδευςη (ςε εκ. €) και ρυθμόσ 
μεταβολήσ του δείκτη την περίοδο 2005-2013. 

 

Πθγι: τα Βαςικά μεγζκθ τθσ Ελλθνικισ Εκπαίδευςθσ. Κζντρο Ανάπτυξθσ εκπαιδευτικισ πολιτικισ. Επεξεργαςία: Μονάδα Α 
Επιτελικισ Δομισ ΕΠΑ - Σομζα Παιδείασ, ΤΠ.Π.Ε.Θ. 

 

Κατά τθν πενταετία 2009-2013 (εντόσ κρίςθσ) οι πραγματοποιθκείςεσ ςυνολικζσ δθμόςιεσ 

δαπάνεσ για Σριτοβάκμια εκπαίδευςθ ςε ςτακερζσ τιμζσ ανά φοιτθτι καταγράφουν υψθλι 

μείωςθ κατά -27,4% (ι 1.322,3€) από 4.834,5€ το 2009 ςε 3.512,1€ το 2013. (χιμα 14).  
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χήμα 14: υνολικζσ, δημόςιεσ δαπάνεσ για Σριτοβάθμια εκπαίδευςη ςε ςταθερζσ τιμζσ ανά 

φοιτητή και ρυθμόσ μεταβολήσ του δείκτη την περίοδο 2005-2013 

 

Πθγι: τα Βαςικά μεγζκθ τθσ Ελλθνικισ Εκπαίδευςθσ. Κζντρο Ανάπτυξθσ εκπαιδευτικισ πολιτικισ, 2015. Επεξεργαςία: Μονάδα Α 
Επιτελικισ Δομισ ΕΠΑ - Σομζα Παιδείασ, ΤΠ.Π.Ε.Θ. 

 

Οι περικοπζσ ςτον προχπολογιςμό για τα τρζχοντα ζξοδα κακιςτά τθν λειτουργία των Α.Ε.Ι. 

πολφ δφςκολθ, κακϊσ δεν μποροφν να ανταπεξζλκουν ςτισ βαςικζσ τουσ ανάγκεσ. Μζροσ των 

λειτουργικϊν εξόδων των Α.Ε.Ι. και κυρίωσ των Πανεπιςτθμίων καλφπτεται ςε πολλζσ 

περιπτϊςεισ από ίδιεσ πθγζσ που προζρχονται από τισ γενικζσ δαπάνεσ των ερευνθτικϊν 

προγραμμάτων, όπωσ επίςθσ και από ζςοδα από άλλεσ δραςτθριότθτεσ, όπωσ αμοιβζσ από 

μεταπτυχιακά προγράμματα, προγράμματα επαγγελματικισ κατάρτιςθσ ι υπθρεςίεσ 

εργαςτθρίων. 

τον τομζα των επενδφςεων ςε υποδομζσ και επιςτθμονικό εξοπλιςμό, τα Α.Ε.Ι. και ιδίωσ τα 

Πανεπιςτιμια διατρζχουν ζναν πραγματικό κίνδυνο αυξανόμενθσ υποκεφαλαιοποίθςθσ. Ζνα  

αυξανόμενο χάςμα παρατθρείται μεταξφ των ελάχιςτων υπαρκτϊν αναγκϊν για επενδφςεισ 

(ϊςτε να διατθρθκεί θ επιδιωκόμενθ ποιότθτα) και τθσ υφιςτάμενθσ χρθματοδότθςθσ, θ οποία 

απειλεί τθν προοπτικι τθσ χϊρασ ςτο να ςυμβαδίςει με τισ εξελίξεισ ςτον τομζα τθσ 
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Ευρωπαϊκισ Εκπαίδευςθσ και Ζρευνασ. Σο κεφαλαιακό ζλλειμμα ςτθν Α.Ε. υπολογίηεται 

ςιμερα κοντά ςτο 1δισ ευρϊ όπωσ παρουςιάηεται και αναλφεται ςτον Πίνακα 5. 

 

Πίνακασ 5: Βαςικζσ Επενδυτικζσ Ανάγκεσ ςτα Ελληνικά Πανεπιςτήμια για την περίοδο 2015-20 
(εκ. ευρϊ)  

  

Πρϊτθ Φάςθ του Προγράμματοσ: 
Ώριμα προγράμματα που κα 

υλοποιθκοφν τθν περίοδο 2016-
18 

Δεφτερθ Φάςθ του Προγράμματοσ : 
Προγράμματα που κα ωριμάςουν ςε 

επόμενο ςτάδιο και κα υλοποιθκοφν τθν 
περίοδο 2018-20 

υνολικό Πρόγραμμα για τθν 
περίοδο 2016-20 

  
Χρθματο
δότθςθ 

ΕΣΕπ 

Εκνικι 
ςυγχρθματ
οδότθςθ 

φνολ
ο 

Χρθματοδότ
θςθ ΕΣΕπ 

Εκνικι 
ςυγχρθματοδό

τθςθ 

φνολ
ο 

Χρθματο
δότθςθ 

ΕΣΕπ 

Εκνικι 
ςυγχρθματο

δότθςθ 

φνο
λο 

Τποδομζσ για 
την Ανϊτατη 
Εκπαίδευςη 

143,9 61,7 205,5 255,5 109,5 365 399,4 171,2 570,
5 

Επιςτημονικόσ 
εξοπλιςμόσ 

36,5 15,6 52,2 4,2 1,8 6 40,7 17,4 58,2 

υντήρηςη, 
επιςκευή και 
ανακαίνιςη 

36,4 15,6 52 38,7 16,6 55,3 75,1 32,2 107,
3 

Σεχνικζσ μελζτεσ 
για τα ζργα τησ 

Δεφτερησ 
Φάςησ 

30,1 12,9 43 0 0 0 30,1 12,9 43 

φνολο 246,9 105,8 352,7 298,4 127,9 426,3 545,3 233,7 779 

Πθγι : Σεχνικι Ζκκεςθ, Ειδικι Επιτροπι για  τον υπολογιςμό των επενδυτικϊν αναγκϊν ςτα Ελλθνικά Πανεπιςτιμια, Τπουργείο 
Παιδείασ, 2015.  
θμείωςθ: Οι δαπάνεσ ςε όλεσ τισ κατθγορίεσ επενδφςεων υπολογίηονται ςτθν βάςθ του προχπολογιςμοφ των ςυμβάςεων. Οι 
υφιςτάμενεσ δαπάνεσ (βαςιςμζνεσ ςε υπογεγραμμζνεσ ςυμβάςεισ) υπολογίηεται να μειωκοφν κατά τουλάχιςτον 20% . 
 

Διαδικαςίεσ Διαςφάλιςησ Ποιότητασ των Α.Ε.Ι. 

Η Διαςφάλιςθ Ποιότθτασ ςτθν Ανϊτατθ Εκπαίδευςθ αποτελεί το βαςικό ςτόχο του Ευρωπαϊκοφ 

Ενιαίου Χϊρου Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ, ςτον οποίο ζχει ενταχκεί και θ Ελλάδα, μαηί με 45 

άλλεσ ευρωπαϊκζσ χϊρεσ, με τθ κεςμοκζτθςθ του Ν.3374/2005. Βαςικι αρχι που διζπει τθ 

διαςφάλιςθ ποιότθτασ είναι το υψθλό αίςκθμα ευκφνθσ του κάκε ιδρφματοσ απζναντι ςτουσ 

φοιτθτζσ και τθν κοινωνία για τθν παροχι υψθλισ ποιότθτασ εκπαίδευςθσ. 

Η πολιτικι και οι διαδικαςίεσ Διαςφάλιςθσ Ποιότθτασ των Α.Ε.Ι., όπωσ και των ακαδθμαϊκϊν 

τουσ μονάδων (χολϊν, Σμθμάτων κλπ.), αξιολογοφνται και πιςτοποιοφνται περιοδικά - τόςο 

εςωτερικά, με ευκφνθ των ΜΟΔΙΠ (Μονάδεσ Διαςφάλιςθσ Ποιότθτασ των Ανϊτατων 

Εκπαιδευτικϊν Ιδρυμάτων), όςο και εξωτερικά, με ευκφνθ τθσ Α.ΔΙ.Π. (Αρχι Διαςφάλιςθσ και 

Πιςτοποίθςθσ τθσ Ποιότθτασ ςτθν Ανϊτατθ Εκπαίδευςθ).   
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φμφωνα με τον Νόμο 4009/2011, οι προχποκζςεισ, τα κριτιρια (ποιότθτα των Προγραμμάτων 

πουδϊν, τθσ Εκπαίδευςθσ, τθσ Ζρευνασ, των Λοιπϊν Τπθρεςιϊν) και οι διαδικαςίεσ τθσ 

Εςωτερικισ αλλά και τθσ Εξωτερικισ αξιολόγθςθσ και Πιςτοποίθςθσ του εςωτερικοφ 

ςυςτιματοσ διαςφάλιςθσ τθσ ποιότθτασ των Α.Ε.Ι. αναλφονται και εξειδικεφονται με ειδικζσ 

κατευκφνςεισ και οδθγίεσ, που δθμοςιοποιοφνται από τθν Α.ΔΙ.Π.  

Η διαδικαςία τθσ εςωτερικισ αξιολόγθςθσ επικουρεί τα Α.Ε.Ι. ςτθν επικεϊρθςθ των 

εςωτερικϊν διαδικαςιϊν τουσ με ςεβαςμό ςτθν παροχι και τθν ποιότθτα τθσ εκπαίδευςθσ, τθν 

ποιότθτα των εγκαταςτάςεϊν τουσ, κακϊσ και τθν ποιότθτα των ανκρϊπινων πόρων. Η 

διαδικαςία εξωτερικισ αξιολόγθςθσ πραγματοποιείται με τθν βοικεια ανεξάρτθτων 

αξιολογθτϊν που ςυνικωσ είναι ανϊτερα μζλθ Δ.Ε.Π ςε αναγνωριςμζνα Πανεπιςτιμια του 

εξωτερικοφ και αναλαμβάνουν τθν ευκφνθ να διαβάςουν όλα τα ζγγραφα τθσ εςωτερικισ 

αξιολόγθςθσ, να επιςκεφκοφν το ςυγκεκριμζνο Σμιμα που αξιολογείται και να ςυναντιςουν 

τουσ φοιτθτζσ του, τα μζλθ Δ.Ε.Π, το Επιςτθμονικό Προςωπικό (Ε.Π) και το διοικθτικό 

προςωπικό, να εξετάςουν τθν ποιότθτα των υποδομϊν, τθν ποιότθτα τθσ ζρευνασ και όλεσ τισ 

διαδικαςίεσ που ςχετίηονται με τθν παροχι προπτυχιακισ και μεταπτυχιακισ εκπαίδευςθσ. Οι 

εξωτερικοί αξιολογθτζσ πρζπει να ετοιμάςουν μια εμπεριςτατωμζνθ ζκκεςθ που κατατίκεται 

ςτθν Α.ΔΙ.Π. Όπωσ φαίνεται ςτον Πίνακα 6, όλα τα ακαδθμαϊκά Σμιματα των Α.Ε.Ι. 

ολοκλιρωςαν τισ εξωτερικζσ τουσ αξιολογιςεισ ωσ το 2014. 

 

Πίνακασ 6: Εξζλιξη τησ εξωτερικήσ αξιολόγηςησ ΑΕΙ ανά επιςτημονικό πεδίο 

 Σμήματα 

Επιςτημονικό πεδίο 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Επιςτιμεσ Τγείασ 0 0 8 18 6 16 11 

Οικονομικά και 
Διοίκθςθ 

0 0 4 7 4 8 21 

Μθχανικι 3 0 7 11 18 38 10 

Ανκρωπιςτικζσ 
Επιςτιμεσ 

0 0 6 10 2 37 29 

Επιςτιμεσ κ 
Πλθροφορικι 

2 0 10 34 16 15 2 

Νομικι, Πολιτικζσ και 
κοινωνικζσ επιςτιμεσ 

0 0 1 0 3 11 16 

φνολο 5 0 36 80 49 125 89 

Γενικό φνολο       384 

Πθγι: Α.ΔΙ.Π. Επεξεργαςία: Μονάδα Α Επιτελικισ Δομισ ΕΠΑ - Σομζα Παιδείασ, ΤΠ.Π.Ε.Θ. 

Σα αποτελζςματα τθσ εςωτερικισ και εξωτερικισ αξιολόγθςθσ των Σμθμάτων είναι 

δθμοςιευμζνα και δίνουν μια εικόνα των ποιοτικϊν χαρακτθριςτικϊν του ςυςτιματοσ των 

Α.Ε.Ι. ςτθν Ελλάδα.  
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το ακόλουκο χιμα 15 αποτυπϊνονται τα πζντε ποιοτικά χαρακτθριςτικά των Προγραμμάτων 

πουδϊν ςτο ςφνολο τθσ τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ για το 2014. 

Σα ςχιματα δείχνουν ότι θ μεγάλθ πλειοψθφία των εκκζςεων αξιολόγθςθσ διαπιςτϊνουν ότι θ 

δομι και θ οργάνωςθ των προγραμμάτων ςπουδϊν, θ επικαιροποίθςθ του προγράμματοσ 

ςπουδϊν και θ πρακτικι άςκθςθ είναι ικανοποιθτικά. Προκφπτουν ανθςυχίεσ ςχετικά με τθν 

φπαρξθ επικαλφψεων και του υπερβολικοφ όγκου μακθμάτων, κακϊσ και για το ηιτθμα τθσ 

πτυχιακισ εργαςίασ. 

 

χήμα 15: Ποιοτικά χαρακτηριςτικά Προγραμμάτων πουδϊν ςτο ςφνολο τησ τριτοβάθμιασ 
εκπαίδευςησ το 2014. 

 

Πηγή: Α.ΔΙ.Π (2014) Επεξεργαςία: ΚΑΝΕΠ/ΓΕΕ. 

 

το ακόλουκο χιμα 16 αποτυπϊνεται θ αξιολόγθςθ των τμθμάτων τθσ τριτοβάκμιασ 

εκπαίδευςθσ ςε κάκε ζνα από τα πζντε ποιοτικά χαρακτθριςτικά τθσ Διδαςκαλίασ για το 2014. 
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χήμα 16: Ποιοτικά χαρακτηριςτικά τησ διδαςκαλίασ ςτην Ανϊτατη Εκπαίδευςη, 2014  

 

Πηγή: Α.ΔΙ.Π (2014) Επεξεργαςία: ΚΑΝΕΠ/ΓΕΕ. 

 

Σα ςχιματα δείχνουν ότι θ μεγάλθ πλειοψθφία των εκκζςεων αξιολόγθςθσ διαπιςτϊνουν ότι οι 

μζκοδοι διδαςκαλίασ που χρθςιμοποιοφνται, το επίπεδο ςυνεργαςίασ μεταξφ Ιδρφματοσ και 

φοιτθτϊν και θ ςφνδεςθ διδαςκαλίασ – ζρευνασ είναι ικανοποιθτικά. Προκφπτουν ανθςυχίεσ ςε 

διάφορεσ εκκζςεισ ςχετικά με το ςφςτθμα αξιολόγθςθσ τθσ διδαςκαλίασ που εφαρμόηεται ςτα 

περιςςότερα Α.Ε.Ι. και τθν ποιότθτα του εργαςτθριακοφ εξοπλιςμοφ διδαςκαλίασ. 

το ακόλουκο χιμα 17 αποτυπϊνεται θ αξιολόγθςθ των τμθμάτων τθσ τριτοβάκμιασ 

εκπαίδευςθσ ςε κάκε ζνα από τα πζντε ποιοτικά χαρακτθριςτικά των Τποδομϊν, όπωσ 

προκφπτει από το ςφνολο των 372 εκκζςεων εξωτερικισ αξιολόγθςθσ των τμθμάτων τθσ 

Σριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ από τθν Α.ΔΙ.Π τθν περίοδο 2008-2014. 

Σα ςχιματα δείχνουν ότι οι περιςςότερεσ εκκζςεισ που αναφζρονται ςτθν διακεςιμότθτα και 

τθν ποιότθτα των κτιριακϊν υποδομϊν, των τάξεων και των ερευνθτικϊν υποδομϊν είναι 

αρνθτικζσ. Μεγάλοσ αρικμόσ εκκζςεων είναι επίςθσ αρνθτικόσ αναφορικά με τθ διακεςιμότθτα 
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και τθν ποιότθτα του ψθφιακοφ εξοπλιςμοφ και τθν ποιότθτα των βιβλιοκθκϊν. Αυτι θ 

εκτίμθςθ των ανεξάρτθτων αξιολογθτϊν αποδίδεται ςτθν υποχρθματοδότθςθ τθσ Ανϊτατθσ 

Εκπαίδευςθσ και ςτο ςθμαντικό κεφαλαιακό ζλλειμμα που υπάρχει όςον αφορά ςτισ υποδομζσ 

και τον εξοπλιςμό των εργαςτθρίων και/ι των τάξεων. 

 

χήμα 17: Ποιοτικά χαρακτηριςτικά Τποδομϊν ςτο ςφνολο τησ τριτοβάθμιασ εκπαίδευςησ την 
περίοδο 2008-2014. 

 

Πηγή: Α.ΔΙ.Π – Εκθζςεισ Εξωτερικήσ Αξιολόγηςησ (2008-2014) Επεξεργαςία: ΚΑΝΕΠ/ΓΕΕ. 

 

Σο θεςμικό πλαίςιο τησ Ανϊτατησ Εκπαίδευςησ: αυτονομία, δημόςιοσ ζλεγχοσ και διοικητική 
επιβάρυνςη 

Αντίκετα με τα υπόλοιπα ιδρφματα του δθμόςιου τομζα όπου οι επικεφαλισ διορίηονται από 

τον Τπουργό, όλα τα Α.Ε.Ι. ςτθ Ελλάδα είναι αυτόνομα, υπό τθν ζννοια ότι τα όργανα λιψθσ 

αποφάςεων  αποτελοφνται από μζλθ τθσ ακαδθμαϊκισ κοινότθτασ (φγκλθτοσ/υνζλευςθ, 

Όργανα υνελεφςεων χολϊν και Σμθμάτων) ι εκλζγονται αποκλειςτικά από μζλθ τθσ 

ακαδθμαϊκισ κοινότθτασ (Πρφτανθσ/Πρόεδροσ Ιδρφματοσ, Κοςμιτορασ/Διευκυντισ χολισ, 
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Πρόεδροσ Σμιματοσ). Η διοικθτικι αυτονομία επιτρζπει ςτθν χολι, αλλά και ςε κάποιο βακμό 

ςτουσ φοιτθτζσ και το προςωπικό, να παίρνουν μζροσ ςτθν λιψθ αποφάςεων ςτθν Α.Ε. και να 

κάνουν τισ δικζσ τουσ επιλογζσ μζςα ςτο υπάρχον νομικό πλαίςιο για τθν Α.Ε. 

Παρά τθν αυτονομία, τα Α.Ε.Ι. εξαρτϊνται ςε μεγάλο βακμό από τισ αποφάςεισ του Τπουργοφ 

Παιδείασ Ζρευνασ  και Θρθςκευμάτων για τθν λειτουργία τουσ, κακϊσ και ο ετιςιοσ 

προχπολογιςμόσ του κάκε ιδρφματοσ (ςυνικωσ χαμθλότεροσ απ’ αυτόν που ηθτάνε τα Α.Ε.Ι.) 

όςο και ο αρικμόσ των νζων φοιτθτϊν (ςυνικωσ μεγαλφτεροσ από αυτόν που κζλουν ι είναι 

ικανά να δεχκοφν τα Α.Ε.Ι.) αποφαςίηεται κάκε χρόνο από το Τπουργείο. Αυτά τα δυο μεγζκθ 

που είναι κακοριςτικά για τθν αποτελεςματικι λειτουργία των Α.Ε.Ι. (και ςυνδζονται άμεςα 

μεταξφ τουσ) πρζπει να οριςτοφν με αμερόλθπτο τρόπο και ςφμφωνα με τα διεκνι πρότυπα. 

Επιπλζον, εςωτερικζσ τροποποιιςεισ (χωρίσ ςυνολικι αφξθςθ) ςτον διατικζμενο 

προχπολογιςμό των Α.Ε.Ι. πρζπει κάκε φορά να εγκρικοφν από το Τπουργείο Παιδείασ Ζρευνασ 

και Θρθςκευμάτων, κάτι που προκαλεί κακυςτεριςεισ ςτθν υλοποίθςθ. 

Αυτι θ ζξωκεν επιβεβλθμζνθ γραφειοκρατία, ςε ςυνδυαςμό με τθν εςωτερικι γραφειοκρατία 

ανκίςταται ςτθν απλοποίθςθ των διαδικαςιϊν και επιβάλλει μια τεράςτια διοικθτικι 

επιβάρυνςθ ςτθν εκπαίδευςθ και τισ ερευνθτικζσ δραςτθριότθτεσ. Πραγματοποιικθκε μια 

απλοποίθςθ τα τελευταία χρόνια με τθν εφαρμογι των Σεχνολογιϊν Πλθροφορικισ και 

Σθλεπικοινωνιϊν (Σ.Π.Ε.) ςτθ διαχείριςθ των φακζλων των φοιτθτϊν (εγγραφι, βακμοί, 

επίβλεψθ προόδου, κλπ.), θ ειςαγωγι τθσ θλεκτρονικισ πλατφόρμασ υποςτιριξθσ τθσ 

διδαςκαλίασ (πλατφόρμα υποςτιριξθσ εκπαίδευςθσ/διδαςκαλίασ e-class) όπωσ επίςθσ και θ 

θλεκτρονικι πρόςβαςθ ςτισ βιβλιοκικεσ και τα διεκνι επιςτθμονικά περιοδικά. Ωςτόςο, είναι 

προφανζσ ότι απαιτοφνται πιο δυναμικζσ ενζργειεσ για τθν απλοποίθςθ και τθν μείωςθ τθσ 

γραφειοκρατικισ επιβάρυνςθσ. 

 

Ποιότητα ζρευνασ και επίδοςησ 

Σο επίπεδο και θ ποιότθτα τθσ ζρευνασ είναι μια από τισ πιο κρίςιμεσ πτυχζσ τθσ επίδοςθσ των 

Α.Ε.Ι. ςτθν Ελλάδα. Είναι πολφ ςτενά ςυνδεδεμζνα με τθν διεκνοποίθςθ και τθ δικτφωςθ τθσ 

επιςτθμονικισ δραςτθριότθτασ, τθν ποιότθτα τθσ γνϊςθσ που μεταδίδεται μζςω του 

εκπαιδευτικοφ ςυςτιματοσ ςτο ανκρϊπινο κεφάλαιο τθσ χϊρασ και τισ προοπτικζσ για 

καινοτομία και ανάπτυξθ με βάςθ τθν ζρευνα. Σο επίπεδο και θ ποιότθτα τθσ ζρευνασ που 

παράγεται ςε ζνα Ανϊτατο Κδρυμα ι μια χϊρα υπολογίηεται με βάςθ τον αρικμό των 

δθμοςιεφςεων ςε διεκνι επιςτθμονικά περιοδικά που ζχουν αξιολογθκεί από ομότιμουσ κριτζσ 

και τον αρικμό αναφορϊν, που αποτελοφν μζτρο τθσ επιρροισ ι του αντίκτυπου τθσ ζρευνασ 

ςτθν διεκνι ακαδθμαϊκι κοινότθτα. Τπολογίηεται επίςθσ ςε μια αποτελεςματικι ωσ προσ το 

κόςτοσ βάςθ, θ οποία καταγράφει το φψοσ του δθμοςίου χριματοσ που ξοδεφει μια χϊρα ϊςτε 

να παράγει ζνα αποτζλεςμα μιασ δεδομζνθσ ζρευνασ. 
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Σο χιμα 18 δείχνει το επίπεδο των επιςτθμονικϊν δθμοςιεφςεων των Α.Ε.Ι. ςτθν Ελλάδα τθν 

περίοδο 1998-2014. 

Όπωσ παρατθροφμε, οι ελλθνικζσ δθμοςιεφςεισ ακολουκοφν διαχρονικά ανοδικι πορεία με 

εξαίρεςθ τα ζτθ 2010 και 2011 και ςε διάςτθμα 10 ετϊν από το 2004-2014 ζχουν 

υπερδιπλαςιαςτεί. 

χήμα 18: Επιςτημονικζσ Δημοςιεφςεισ, περίοδοσ 1998-2014. 

 

Πθγι: αχίνθ Ε., Μάλλιου Ν., Χοφςοσ Ν., Καραΐςκοσ Δ. (2014), Ελλθνικζσ Επιςτθμονικζσ Δθμοςιεφςεισ 1998-2012: Βιβλιομετρικι 

Ανάλυςθ Ελλθνικϊν Δθμοςιεφςεων ςε Διεκνι Επιςτθμονικά Περιοδικά – Web of Science, Εκνικό Κζντρο Σεκμθρίωςθσ. 

Επεξεργαςία: Μονάδα Α Επιτελικισ Δομισ ΕΠΑ - Σομζα Παιδείασ, ΤΠ.Π.Ε.Θ. 

 

Ανοδικι πορεία όμωσ, και μάλιςτα με ταχφτερουσ ρυκμοφσ ςε ςχζςθ με τθν Ε.Ε. και τον ΟΟΑ, 

καταγράφει και ο αρικμόσ των αναφορϊν ςε ελλθνικζσ δθμοςιεφςεισ, ο οποίοσ για τθν 

πενταετία 2008-2012 ανιλκε ςε 279.178. 

Όςον αφορά το ςχετικό δείκτθ απιχθςθσ, για το διάςτθμα 2008-2012 ανιλκε ςε 5,234, ενϊ για 

το ςφνολο των χωρϊν του ΟΟΑ ανιλκε ςε 5,71 και το ςφνολο των χωρϊν τθσ Ε.Ε. ςε 5,705, 

αντανακλϊντασ τθν επιρροι των ελλθνικϊν δθμοςιεφςεων ςε παγκόςμιο επίπεδο και 

                                                     
4
 Μζςοσ όροσ αναφορϊν ανά δθμοςίευςθ. 

5
 αχίνθ Ε., Μάλλιου Ν., Χοφςοσ Ν., Καραΐςκοσ Δ. (2014), Ελλθνικζσ Επιςτθμονικζσ Δθμοςιεφςεισ 1998-2012: Βιβλιομετρικι 

Ανάλυςθ Ελλθνικϊν Δθμοςιεφςεων ςε Διεκνι Επιςτθμονικά Περιοδικά – Web of Science, Εκνικό Κζντρο Σεκμθρίωςθσ 
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μειϊνοντασ το χάςμα με ταχείσ ρυκμοφσ. Αναλυτικότερα, ο ςχετικόσ δείκτθσ απιχθςθσ των 

ελλθνικϊν δθμοςιεφςεων ςτα ζξι κφρια επιςτθμονικά πεδία για τθν πενταετία 2008-2012 

απεικονίηεται ςτο χιμα 19. Όπωσ παρατθροφμε οι ςχετικοί δείκτεσ απιχθςθσ των ελλθνικϊν 

δθμοςιεφςεων πλθςιάηουν το παγκόςμιο μζςο όρο, κακϊσ οι τιμζσ κυμαίνονται από 0,81 ζωσ 

1,09. θμαντικι απιχθςθ και ανϊτερθ του μζςου όρου παρουςιάηουν τα επιςτθμονικά πεδία 

«Φυςικζσ Επιςτιμεσ» και «Επιςτιμεσ Μθχανικοφ και Σεχνολογίασ» με ςχετικοφσ δείκτεσ 

απιχθςθσ 1,09 και 1,06 αντίςτοιχα, ενϊ ακολουκοφν οι «Αγροτικζσ Επιςτιμεσ» (0,94), οι 

«Ιατρικζσ Επιςτιμεσ και Επιςτιμεσ Τγείασ» (0,93), οι «Ανκρωπιςτικζσ Επιςτιμεσ» (0,90) και 

τζλοσ οι «Κοινωνικζσ Επιςτιμεσ» (0,81). 

 

χήμα 19: Αριθμόσ δημοςιεφςεων, αριθμόσ αναφορϊν και ςχετικόσ δείκτησ απήχηςησ των 
ελληνικϊν δημοςιεφςεων ςτα ζξι κφρια επιςτημονικά πεδία ςε ςχζςη με τισ δημοςιεφςεισ ςε 
παγκόςμιο επίπεδο ςτα ίδια επιςτημονικά πεδία, για την πενταετία 2008-2012. 

 

 

Πθγι: αχίνθ Ε., Μάλλιου Ν., Χοφςοσ Ν., Καραΐςκοσ Δ. (2014), Ελλθνικζσ Επιςτθμονικζσ Δθμοςιεφςεισ 1998-2012: Βιβλιομετρικι 

Ανάλυςθ Ελλθνικϊν Δθμοςιεφςεων ςε Διεκνι Επιςτθμονικά Περιοδικά – Web of Science, Εκνικό Κζντρο Σεκμθρίωςθσ 

 

Επίςθσ, ο όγκοσ των ακαδθμαϊκϊν επιςτθμονικϊν εκδόςεων ανά 10 άτομα διδακτικοφ 

προςωπικοφ αυξάνεται ςθμαντικά με τθν πάροδο του χρόνου (χιμα 20), το οποίο αποτελεί 

ζνδειξθ για το γεγονόσ ότι θ ελλθνικι ακαδθμαϊκι κοινότθτα γίνεται πιο αποτελεςματικι και 

παράγει ερευνθτικά επιτεφγματα υψθλισ ποιότθτασ που κατορκϊνουν να δθμοςιεφονται ςε 

διεκνι επιςτθμονικά περιοδικά, ςε μεγάλθ ςυχνότθτα. 
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χήμα 20: Αναλογία επιςτημονικϊν εκδόςεων ανά 10 άτομα διδακτικοφ προςωπικοφ, χρονικό 
διάςτημα μεταξφ 2002-2012 

 

Πθγι: Ελλθνικζσ Επιςτθμονικζσ Εκδόςεισ 2008-2012: Βιβλιομετρικι ανάλυςθ ελλθνικϊν εκδόςεων (Web of Science). Επεξεργαςία: 

Μονάδα Α Επιτελικισ Δομισ ΕΠΑ - Σομζα Παιδείασ, ΤΠ.Π.Ε.Θ. 

Η ολοζνα και πιο βελτιωμζνθ ποιότθτα και απόδοςθ του ελλθνικοφ ακαδθμαϊκοφ ςυςτιματοσ 

(ςφμφωνα με τισ μετριςεισ επιςτθμονικϊν δθμοςιεφςεων και βιβλιογραφικϊν αναφορϊν) 

πραγματοποιείται υπό ςυνκικεσ πολφ περιοριςμζνθσ χρθματοδότθςθσ και μεγάλων περικοπϊν 

που υφίςταται θ Ανϊτατθ Εκπαίδευςθ κατά τθν διάρκεια των τελευταίων ζξι ετϊν. Τπό αυτι 

τθν ζννοια, θ Ελλάδα είναι μία από τισ πιο παραγωγικζσ χϊρεσ ςτθν Ε.Ε., κακϊσ το επίπεδο των 

δθμοςιεφςεων είναι πολφ υψθλό ςε ςφγκριςθ με τθν χρθματοδότθςθ που δίδεται ςτθν ζρευνα. 

Σο χιμα 21 αποτυπϊνει τον αρικμό των δθμοςιεφςεων για κάκε εκατομμφριο νομιςματικισ 

μονάδασ που δαπανάται για Ε&Α ςτισ χϊρεσ τθσ ΕΕ. Η Ελλάδα βρίςκεται ςτθν τρίτθ κζςθ, 

ακολουκϊντασ τθν Κροατία και τθ Ρουμανία. 
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χήμα 21: Αριθμόσ δημοςιευμάτων ανά εκατ. Δαπανϊν για Ζρευνα & Ανάπτυξη ςτισ χϊρεσ τησ 
ΕΕ γι το ζτοσ 2012. 

 

Πθγι:  Eurostat, Web of  Science, 1998 -2012 

 

Παρ’ όλθ τθν ζλλειψθ χρθματοδότθςθσ και των περικοπϊν ςτον προχπολογιςμό τθσ Ζρευνασ & 

Ανάπτυξθσ (R&D) και τθσ Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ κατά τα τελευταία χρόνια, το ελλθνικό 

ακαδθμαϊκό ςφςτθμα διατθρεί τα ποιοτικά χαρακτθριςτικά του και προςεγγίηει με γοργό 

ρυκμό τθν Ε.Ε. και τουσ δείκτεσ του ΟΟΑ υπό όρουσ απόδοςθσ. 

Όπωσ φαίνεται ςτο χιμα 22, θ απόδοςθ τθσ Ελλάδασ ςφμφωνα με τον Παράγοντα Επιρροι 

των εκδόςεων ζχει ςχεδόν φκάςει τον μζςο όρο τθσ Ε.Ε. και του Ο.Ο..Α. ακολουκϊντασ μια 

διαδικαςία γριγορθσ ςφγκλιςθσ ςε ζνα ςχετικά μικρό χρονικό διάςτθμα και μάλιςτα κάτω από 

πολφ αντίξοεσ ςυνκικεσ. 

 

 

 

 



 

 

ελ. 33 

χήμα 22: Δείκτησ επιρροήσ επιςτημονικϊν εκδόςεων ςτην Ελλάδα, τα 27 κράτη-μζλη τησ Ε.Ε., 
τον ΟΟΑ, ςε επιλεγμζνεσ χρονικζσ περιόδουσ. 

 

Πθγι: Ελληνικζσ Επιςτημονικζσ Εκδόςεισ 2008-2012: Βιβλιομετρικι ανάλυςθ ελλθνικϊν εκδόςεων (Web of Science). 

 

Επεξεργαςία: Μονάδα Α Επιτελικισ Δομισ ΕΠΑ - Σομζα Παιδείασ, ΤΠ.Π.Ε.Θ. 

Σο ερευνθτικό προςωπικό ςε ςχζςθ με το ςφνολο του εργατικοφ δυναμικοφ ςτθν Ελλάδα είναι 

χαμθλότερο του μζςου όρου τθσ Ε.Ε.-27 (το 2011 το ποςοςτό του προςωπικοφ Ε&Α ςε 

Ιςοδφναμο Πλιρουσ Απαςχόλθςθσ (Ι.Π.Α) ςτθ ςυνολικι απαςχόλθςθ ιταν ςτθν Ελλάδα 0.9%, 

ενϊ το αντίςτοιχο ποςοςτό τθσ ΕΕ-27 ιταν 1.2%). Ωςτόςο, τόςο ο αρικμόσ των ερευνθτϊν, όςο 

και οι νζοι αποκτιςαντεσ διδακτορικό δίπλωμα ανά 1.000 νζουσ θλικίασ 25-34 ετϊν αυξικθκαν 

κατά τθν περίοδο 2000-08 με ταχφτερο ρυκμό από τουσ αντίςτοιχουσ Ευρωπαϊκοφσ ΜΟ. Οι 

περιςςότεροι διδάκτορεσ ακολουκοφν ακαδθμαϊκι καριζρα και μόνον μικρό ποςοςτό 

απαςχολείται ςτισ επιχειριςεισ, γεγονόσ που αντανακλά τθ γενικι και χρόνια ζλλειψθ 

«ερευνθτικισ κουλτοφρασ» ςτισ ελλθνικζσ επιχειριςεισ και τθ χαμθλι εκ μζρουσ τουσ ηιτθςθ 

για ερευνθτζσ. Η βραχυχρόνια κινθτικότθτα προσ το εξωτερικό για λόγουσ ςπουδϊν παραμζνει 

υψθλι: Ο αρικμόσ Ελλινων που μετακινοφνται ςε μια άλλθ χϊρα μζλοσ τθσ ΕΕ για 

διδακτορικζσ ςπουδζσ, ςε ςχζςθ με τουσ υποψιφιουσ διδάκτορεσ τθσ χϊρασ τουσ, είναι ο 

μεγαλφτεροσ μετά τθν Ιρλανδία, ο υψθλόσ όμωσ αρικμόσ Ελλινων που ςπουδάηει ςτο 

εξωτερικό, ςταδιακά μειϊνεται. Τπολογίηεται πωσ το 10% των Ελλινων πτυχιοφχων 

τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ μεταναςτεφει ςτο εξωτερικό, ποςοςτό που κεωρείται εξαιρετικά 

υψθλό ςε ςχζςθ όχι μόνο με άλλεσ αναπτυγμζνεσ χϊρεσ (π.χ. ςτθ δεκαετία του 1990, θ 

Βρετανία, θ Ιταλία, θ Γερμανία, θ Γαλλία και θ Ιςπανία είχαν κατά μζςο όρο 0,4% ζωσ 2,5%, 
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αλλά και ςε λιγότερο ανεπτυγμζνεσ χϊρεσ που εκτιμάται ότι είχαν κατά μζςο όρο 7%. Περιττό 

να αναφερκεί ότι λόγω των υψθλϊν προςόντων και κατάρτιςθσ αυτϊν των επιςτθμόνων, θ 

«ςχετικι ηθμία» για τθν Ελλάδα είναι πολφ υψθλότερθ.6
 

το ακόλουκο χιμα 23 αποτυπϊνεται θ αξιολόγθςθ των τμθμάτων τθσ τριτοβάκμιασ 

εκπαίδευςθσ ςε κάκε ζνα από τα τζςςερα χαρακτθριςτικά τθσ Ζρευνασ για το 2014. 

υνολικά, οι διακζςιμοι δείκτεσ απόδοςθσ δείχνουν ότι το ελλθνικό ακαδθμαϊκό ςφςτθμα ζχει 

κατορκϊςει να βελτιϊςει αιςκθτά τθν ποιότθτα τθσ Ζρευνασ κατά τθν τελευταία δεκαετία, ςε 

ςφγκριςθ με τουσ μζςουσ δείκτεσ τθσ Ε.Ε. και του Ο.Ο..Α., υπό όρουσ επιςτθμονικοφ 

αντικτφπου και ςυνάφειασ. Αυτι θ ανάπτυξθ που ςυντελείται, παρά τα δεδομζνα τθσ κρίςθσ 

και τθσ ςοβαρισ υποχρθματοδότθςθσ τθσ Α.Ε., απεικονίηεται επίςθσ ςτισ εξωτερικζσ αναφορζσ 

αξιολόγθςθσ των Ανϊτατων Ερευνθτικϊν Ιδρυμάτων.  

Η ςυντριπτικι πλειοψθφία των εξωτερικϊν αναφορϊν αξιολόγθςθσ διαπιςτϊνει ότι τα 

Πανεπιςτιμια και τα ακαδθμαϊκά τμιματα ζχουν αξιόλογα ερευνθτικά προγράμματα ςε 

λειτουργία κακϊσ και μια διεκνϊσ αναγνωριςμζνθ ερευνθτικι δράςθ, παρά το γεγονόσ ότι 

ςχεδόν τα μιςά από αυτά δεν ζχουν επαρκείσ ερευνθτικζσ υποδομζσ και θ πλειονότθτα αυτϊν 

ςτερείται κακοριςμζνων ερευνθτικϊν ςτόχων. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                     
6
 Lois Labrianidis , Mobilities (2013): Investing in Leaving: The Greek Case of International Migration of Professionals, Mobilities, DOI: 

10.1080/17450101.2013.813723 



 

 

ελ. 35 

χήμα 23: Ποιοτικά χαρακτηριςτικά Ζρευνασ ςτο ςφνολο τησ τριτοβάθμιασ εκπαίδευςησ το 
2014. 

 

Πηγή: Α.ΔΙ.Π (2014) Επεξεργαςία: ΚΑΝΕΠ/ΓΕΕ 

 

Δείκτεσ ςυνολικήσ απόδοςησ και διεθνείσ ςυγκρίςεισ 

Ζνασ αρικμόσ διεκνϊν αξιολογιςεων Α.Ε.Ι. που παρουςιάςτθκαν τα τελευταία χρόνια και 

κατατάςςουν τθν ποιότθτα των Α.Ε.Ι. διεκνϊσ με τθν χριςθ ποικίλων μεκόδων που αξιολογοφν 

τθν ακαδθμαϊκι απόδοςθ με τθν χριςθ μετριςιμων δεικτϊν ςτθν ζρευνα και τθν εκπαίδευςθ. 

Η πλειοψθφία των ελλθνικϊν δθμοςίων Πανεπιςτθμίων κατζχουν υψθλι κζςθ ςτισ 

περιςςότερεσ από τισ πιο γνωςτζσ λίςτεσ κατάταξθσ, αν και κάποια από τα νζα περιφερειακά 

Πανεπιςτιμια ιδρφκθκαν μόνο 2-3 δεκαετίεσ νωρίτερα και δεν είχαν τον απαραίτθτο χρόνο 

ϊςτε να εξελίξουν πλιρωσ τισ δυνατότθτζσ τουσ. 

φμφωνα με τθν αξιολόγθςθ του «Webometrics» (Πίνακεσ 7 & 8) παρατθρείται ότι δεκαοκτϊ 

(18) ελλθνικά Πανεπιςτιμια περιλαμβάνονται ςτθ λίςτα των Πανεπιςτθμίων με το 10% των 
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καλφτερων Πανεπιςτιμιων διεκνϊσ, για το 2015. Πιο ςυγκεκριμζνα, ζνα Πανεπιςτιμιο 

κατατάςςεται ςτο ανϊτερο 1% και 9 Πανεπιςτιμια ςτο ανϊτερο 5% τθσ παγκόςμιασ κατάταξθσ. 

Λίγο πιο χαμθλά ςτθν κατάταξθ βρίςκονται 5 Σ.Ε.Ι. που περιλαμβάνονται ςτο ανϊτερο 15% τθσ 

παγκόςμιασ κατάταξθσ. 

ε ευρωπαϊκά δεδομζνα θ Ελλάδα ζχει κατορκϊςει να εντάξει δεκατρία (13) Πανεπιςτιμια ςτα 

καλφτερα εκατό (100) των Ευρωπαϊκϊν Πανεπιςτθμίων. ε ςχζςθ (αλλά επίςθσ με απόλυτουσ) 

όρουσ καταλαμβάνει τθν 11θ κζςθ, ακριβϊσ μετά τθν Γερμανία (Πίνακασ 8) φανερϊνοντασ μια 

ςχετικά καλι απόδοςθ. 

Αυτι είναι μια ςθμαντικι ζνδειξθ ότι το ςφςτθμα τθσ Ανϊτατθσ Παιδείασ ςτθν Ελλάδα 

περιλαμβάνει ζναν μεγάλο αρικμό Ιδρυμάτων που κατατάςςονται ςτα καλφτερα του κόςμου 

και παρζχουν υψθλισ ποιότθτασ παιδεία και ζρευνα προσ όφελοσ των φοιτθτϊν και τθσ χϊρασ.  

Πίνακασ 7: Παγκόςμια Κατάταξη των Ελληνικϊν Πανεπιςτημίων (2011-2015) 

Εκνικι 
Κατάταξθ Πανεπιςτιμιο 2011 2012 2013 2014 2015 

% τθσ 
Παγκόςμιασ 
Κατάταξθσ 

1 Αριςτοτζλειο Πανεπιςτιμιο Θεςςαλονίκθσ 407 158 194 235 234 < 1% 

2 Εκνικό και Καποδιςτριακό Πανεπιςτιμιο 
Ακθνϊν 340 369 417 333 301 

1 -3% 

3 Εκνικό Μετςόβιο Πολυτεχνείο 430 351 268 317 321 

4 Πανεπιςτιμιο Πάτρασ 685 327 556 529 559 

5 Πανεπιςτιμιο Κριτθσ 631 516 460 649 562 

6 Πανεπιςτιμιο Ιωαννίνων 
1.04

7 731 802 584 691 

7 Πανεπιςτιμιο Θεςςαλίασ 1.63
9 

1.04
1 

1.318 1.197 965 

3 -5% 
8 Πανεπιςτιμιο Αιγαίου 920 865 726 1.079 970 

9 Δθμοκρίτειο Πανεπιςτιμιο Θράκθσ 1.30
6 867 831 1.168 984 

10 Πανεπιςτιμιο Μακεδονίασ 978 
1.26

3 1.358 1.759 1.015 

11 Πολυτεχνείο Κριτθσ 1.90
4 

1.12
5 

1.255 1.417 1.206 

5-10% 

12 Οικονομικό Πανεπιςτιμιο Ακθνϊν 
1.15

1 
1.04

3 1.269 1.286 1.208 

13 Πανεπιςτιμιο Πειραιϊσ 
1.74

5 
1.37

9 1.608 1.484 1.359 

14 Γεωπονικό Πανεπιςτιμιο Ακθνϊν 2.17
9 

1.38
2 

1.869 1.647 1.642 

15 Χαροκόπειο Πανεπιςτιμιο 
4.31

6 
2.58

4 2.440 2.490 2.073 

16 Ελλθνικό Ανοιχτό Πανεπιςτιμιο 
2.65

2 
2.56

0 1.735 2.434 2.238 

17 Πανεπιςτιμιο Πελοποννιςου 2.64
8 

2.21
4 

2.593 2.694 2.281 

18 Πανεπιςτιμιο Δυτικισ Μακεδονίασ 
4.09

4 
2.78

0 3.030 2.786 2.364 
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19 Ιόνιο Πανεπιςτιμιο 
2.06

0 
2.63

7 3.074 3.933 2.985 
10-25% 

20 Πάντειο Πανεπιςτιμιο 3.40
3 

4.02
0 

3.802 2.899 3.380 

21 Ανωτάτθ χολι Καλϊν Σεχνϊν 
6.80

9 
7.37

4 6.494 7.525 7.119 
25-33% 

22 Διεκνζσ Πανεπιςτιμιο Ελλάδοσ 9.81
0 

8.05
4 

6.725 7.017 7.476 

  Μζςοσ 1.69
2 

1.19
4 

1.338 1.451 1.207   

Πθγι: Webometrics, 2014. 

 

Πίνακασ 8: Χϊρεσ με Α.Ε.Ι ςτη κορυφή του 10% τησ Ευρϊπησ 

Κατάταξ
η 

Χϊρα 
ΑΕΙ ςτο κορυφαίο 

10% 
Μερίδιο των ΑΕΙ ςτη 

χϊρα 

1 ουθδία 19 38,8 

2 Λουξεμβοφργ
ο 

1 33,3 

3 Αγγλία 90 30,1 

4 Ιςπανία 54 22,9 

5 Ιταλία 54 22,8 

6 Φιλανδία 10 20,8 

7 Ιςραιλ 7 20 

8 Μάλτα 1 20 

9 Σςεχία 15 18,3 

10 Γερμανία 70 16,9 

11 Ελλάσ 13 16,5 

12 Ιρλανδία 8 16,3 

13 Αυςτρία 12 15,8 

14 Σουρκία 24 14,5 

15 Πορτογαλία 15 13,8 

16 Ουγγαρία 10 13,3 

17 Ελβετία 13 12,6 

18 Ιςλανδία 1 12,5 

19 λοβακία 4 12,1 

20 Εςκονία 4 11,8 

21 Νορβθγία 7 11,1 

22 Γαλλία 61 10,4 

23 Βζλγιο 9 10,1 

24 Ολλανδία 14 9,7 

25 Δανία 8 9,6 
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26 ερβία 4 8,3 

27 Λικουανία 3 6,5 

28 Κφπροσ 1 5,9 

29 Ρουμανία 6 5,4 

30 FYROM 1 5,3 

31 λοβενία 2 5,1 

32 Πολωνία 22 5 

33 Βουλγαρία 1 1,8 

34 Κροατία 1 1,7 

35 Λετονία 1 1,7 

36 Λευκορωςία 1 1,7 

37 Ρωςία 17 1,4 

38 Ουκρανία 2 0,3 

  φνολο 586   

 

φνδεςη τησ ανϊτατησ εκπαίδευςησ με την αγορά εργαςίασ 

Η ιςχνι ςφνδεςθ τθσ ανϊτατθσ εκπαίδευςθσ με τθν αγορά εργαςίασ φαίνεται ότι ςυνιςτά 

κρίςιμο παράγοντα για τθν περιοριςμζνθ ςυμβολι τθσ ανϊτατθσ εκπαίδευςθσ ςτθν 

αναπτυξιακι πορεία τθσ χϊρασ. 

Η απαςχόλθςθ των αποφοίτων τθσ τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ, τόςο των κατόχων βαςικοφ 

τίτλου ςπουδϊν όςο και αυτϊν που ζχουν ολοκλθρϊςει μεταπτυχιακζσ ι διδακτορικζσ 

ςπουδζσ παρουςιάηει ςθμαντικι μείωςθ τα τελευταία χρόνια τθσ κρίςθσ. Σο 2007 το 70,1% των 

αποφοίτων 20-34 ετϊν είχε απαςχόλθςθ για διάςτθμα από 1 ζωσ 3 χρόνια, όμωσ το 2013 το 

ποςοςτό αυτό διαμορφϊκθκε ςτο 45,4%, δείχνοντασ τθν τρομακτικι αφξθςθ τθσ ανεργίασ των 

νζων. Αντίςτοιχθ μείωςθ παρατθρείται και για τθν απαςχόλθςθ που εκτείνεται πζραν των 3 

χρόνων, όπου το 2007 ανερχόταν ςτο 86,4% των αποφοίτων και το 2013 ζφταςε ςτο 67,9%. 

Ειδικότερα, ςθμειϊνεται ότι μεγάλο μζροσ τθσ θλικιακισ ομάδασ 24-29 ετϊν που είναι 

απόφοιτοι τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ, αλλά δεν εργάηονται οφτε ςυμμετζχουν ςε 

προγράμματα κατάρτιςθσ ςυνδιαμορφϊνουν τα πολφ υψθλά ποςοςτά ΝΕΕΣs (Not in Education, 

Employment, or Training) ςτθν Ελλάδα. 

Ανά κφκλο ςπουδϊν ςτοιχειοκετοφνται ςθμαντικζσ διαφορζσ ςτθν ανεργία των αποφοίτων, 

ωςτόςο κοινόσ παρονομαςτισ είναι θ αφξθςθ τθσ ανεργίασ από το 2007 ζωσ ςιμερα. Για τουσ 

αποφοίτουσ Α.Ε.Ι. θ ανεργία διαμορφϊκθκε, το 2015, ςτο 20,3% και είναι μεγαλφτερθ από ότι 

ςτουσ κατόχουσ μεταπτυχιακοφ ι διδακτορικοφ τίτλου (13,7%). υγκριτικά, το 2007 τα ποςοςτά 

αυτά ανζρχονταν ςτο 7,3% για τουσ αποφοίτουσ Α.Ε.Ι. και ςτο 6,0% για τουσ κατόχουσ 

μεταπτυχιακοφ ι διδακτορικοφ τίτλου (Πίνακασ 9, χιμα 20). 
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Πίνακασ 9: Ανεργία (%) ςτουσ αποφοίτουσ ανϊτατησ εκπαίδευςησ. 

Ζτοσ 
Κάτοχοι Διδακτορικοφ ή 

μεταπτυχιακοφ τίτλου ςπουδϊν 
Κάτοχοι βαςικοφ τίτλου 

ςπουδϊν Α.Ε.Ι.  

2007 6,0% 7,3% 

2008 5,0% 6,5% 

2009 7,8% 7,9% 

2010 8,5% 11,5% 

2011 12,2% 17,1% 

2012 14,6% 19,5% 

2013 15,4% 21,5% 

2014 13,1% 21,2% 

2015 13,7% 20,3% 
Πθγι: ΕΛΣΑΣ. Επεξεργαςία: Μονάδα Α Επιτελικισ Δομισ ΕΠΑ - Σομζα Παιδείασ, ΤΠ.Π.Ε.Θ. 

 

χήμα 24: Εξζλιξη τησ ανεργίασ (%) ςτουσ αποφοίτουσ ανϊτατησ εκπαίδευςησ. 

 
Πθγι: ΕΛΣΑΣ. Επεξεργαςία: Μονάδα Α Επιτελικισ Δομισ ΕΠΑ - Σομζα Παιδείασ, ΤΠ.Π.Ε.Θ. 

 

Η ανεργία ανά φφλο, λαμβάνοντασ υπόψθ το επίπεδο εκπαίδευςθσ, πλιττει διαχρονικά 

περιςςότερο τισ γυναίκεσ ςε ςχζςθ με τουσ άντρεσ, ςε όλα τα επίπεδα εκπαίδευςθσ, και 
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Κάτοχοι Διδακτορικοφ ι μεταπτυχιακοφ τίτλου ςπουδϊν Κάτοχοι βαςικοφ τίτλου ςπουδϊν Α.Ε.Ι.  



 

 

ελ. 40 

διαμορφϊνεται ςτο τζλοσ του Γ' τριμινου του 2015 ςτο 28,1% για τισ γυναίκεσ, ςτο 20,7% για 

τουσ άνδρεσ και ςτο 24% για το ςφνολο του εργατικοφ δυναμικοφ (Πίνακασ 10). 

 

Πίνακασ 10: Ανεργία (%) κατά φφλο και επίπεδο εκπαίδευςησ 

Επίπεδο εκπαίδευςησ 2014 Γ' τρίμηνο 2015 

 Άντρεσ  Γυναίκεσ φνολο Άντρεσ Γυναίκεσ φνολο 

φνολο Εργατικοφ Δυναμικοφ 23,3 29,6 26,1 20,7 28,1 24,0 

Διδακτορικό ή μεταπτυχιακό 8,9 18,4 13,1 8,7 18,5 13,2 

Σριτοβάθμια Εκπαίδευςη 18,4 23,7 21,2 16,8 24,4 20,7 

Μεταδευτεροβάθμια τεχνική-
επαγγελματική εκπαίδευςη 

25,1 35,6 30,6 24,2 32,3 28,5 

Απολυτιριο Μζςθσ Εκπαίδευςθσ 24,9 34,8 28,9 21,2 32,0 25,5 

Απολυτιριο Σριτάξιασ Μζςθσ 
Εκπαίδευςθσ 

28,3 33,4 30,1 24,0 32,7 27,1 

Απολυτιριο Δθμοτικοφ 24,6 25,6 25,0 23,6 22,8 23,3 

Μερικζσ τάξεισ Δθμοτικοφ 35,8 57,6 43,0 29,0 41,4 33,3 

Δεν πιγε κακόλου ςχολείο 39,8 42,4 41,0 40,9 53,6 46,9 

Πθγι: ΕΛΣΑΣ. Επεξεργαςία: Μονάδα Α Επιτελικισ Δομισ ΕΠΑ - Σομζα Παιδείασ, ΤΠ.Π.Ε.Θ. 
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χήμα 25: Ανεργία (%) κατά φφλο και επίπεδο εκπαίδευςησ ανϊτερο τησ δευτεροβάθμιασ. 

 
Πθγι: ΕΛΣΑΣ. Επεξεργαςία: Μονάδα Α Επιτελικισ Δομισ ΕΠΑ - Σομζα Παιδείασ, ΤΠ.Π.Ε.Θ. 

 

ταχυολογϊντασ τα ανωτζρω δεδομζνα (χιμα 25), θ ανεργία ςτισ γυναίκεσ ςτο τρίτο τρίμθνο 

του 2015, καταγράφεται μεγαλφτερθ, ςε ςχζςθ εκείνθσ των αντρϊν, ςε όλα τα επίπεδα 

εκπαίδευςθσ ανϊτερα τθσ δευτεροβακμίου και κρίνεται ανηςυχητική (λαμβάνοντασ υπόψθ τα 

αντίςτοιχα ποςοςτά και απόλυτα νοφμερα πτυχιοφχων κατά φφλο και ανά επίπεδο ςπουδϊν 

ανϊτατθσ εκπαίδευςθσ για τθν τελευταία δωδεκαετία που προαναφζρκθκαν, κακϊσ και τα επί 

μζρουσ ποςοςτά ανεργίασ ανά θλικιακι ομάδα (Πίνακασ 11)) για τουσ κατόχουσ διδακτορικοφ 

τίτλου ςπουδϊν. 
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ελ. 42 

Πίνακασ 11. Ανεργία (%), κατά φφλο και ομάδεσ ηλικιϊν 

Ηλικία 2014 Γ' τρίμηνο 2015 

 Άντρεσ Γυναίκεσ φνολο Άντρεσ Γυναίκεσ φνολο 

φνολο 23,3 29,6 26,1 20,7 28,1 24,0 

15-24 46,6 56,9 51,5 43,7 54,5 48,8 

25-29 39,4 43,0 41,1 30,5 38,8 34,3 

30-44 21,4 28,7 24,7 19,3 28,2 23,4 

45-64 17,6 21,5 19,3 16,7 20,8 18,4 

65+ 13,2 5,8 10,9 11,9 9,2 10,8 

Πθγι: ΕΛΣΑΣ. Επεξεργαςία: Μονάδα Α Επιτελικισ Δομισ ΕΠΑ - Σομζα Παιδείασ, ΤΠ.Π.Ε.Θ. 

 

Βαςικόσ ςτόχοσ ςε αυτό το ςθμείο είναι θ εκπαίδευςθ να είναι περιςςότερο ςτοχευμζνθ ςτισ 

ανάγκεσ και τθ ηιτθςθ τθσ αγοράσ εργαςίασ, δθμιουργϊντασ και αξιοποιϊντασ τουσ δεςμοφσ 

μεταξφ Πανεπιςτθμίων/Σ.Ε.Ι./ερευνθτικϊν κζντρων και του ιδιωτικοφ τομζα, δίνοντασ 

παράλλθλα ζμφαςθ ςτθν ενίςχυςθ τθσ ζρευνασ και τθσ καινοτομίασ.  
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2. τρατηγική ανάλυςη (SWOT analysis - Strengths, 
Weaknesses, Opportunities, Threats) 
 

Θετικά, ιςχυρά ςημεία 

Σα Α.Ε.Ι.: 

S1.       Παρζχουν ανοιχτι πρόςβαςθ ςτθν τριτοβάκμια εκπαίδευςθ, γεγονόσ που 
επιτυγχάνεται κυρίωσ λόγω τθσ απουςίασ διδάκτρων ςτον 1ο και 3ο κφκλο ςπουδϊν και 
τθσ φπαρξθσ μεγάλου αρικμοφ επιλογϊν ςτουσ υποψθφίουσ, τόςο γεωγραφικά, όςο 
και κεματικά. 

S2.       Ωσ προσ τθ ςυγκρότθςι τουσ παράγουν όλεσ τισ βαςικζσ ειδικότθτεσ των επιςτθμονικϊν 
κατευκφνςεων 

S3.       Βρίςκονται, κατά κανόνα, ςε ςυντονιςμό με τον Ευρωπαϊκό Χϊρο Ανϊτατθσ 
Εκπαίδευςθσ. 

S4.       Εξακολουκοφν να λειτουργοφν ικανοποιθτικά, με τισ προςπάκειεσ του προςωπικοφ 
τουσ, παρά τθ δθμόςια υποχρθματοδότθςθ. 

S5.       ε όλα ζχουν εγκαταςτακεί και βρίςκονται ςε αρχικό ςτάδιο λειτουργίασ τα εςωτερικά 
υςτιματα Διαςφάλιςθσ Ποιότθτασ. Δθμιουργείται ςταδιακά κουλτοφρα ποιότθτασ. 

S6.       Οριςμζνα από τα Σμιματά τουσ κατζχουν ικανοποιθτικζσ κζςεισ ςτισ διεκνείσ 
κατατάξεισ. 

S7.       Εμφανίηουν ικανοποιθτικι ερευνθτικι δραςτθριότθτα ωσ προσ το πλικοσ των 
δθμοςιεφςεων, τθ διεκνι αναγνϊριςθ και τισ επιδόςεισ ςτθν ανάλθψθ ανταγωνιςτικϊν 
χρθματοδοτοφμενων ευρωπαϊκϊν ερευνθτικϊν ζργων. 

Αδυναμίεσ 

Σα Α.Ε.Ι.: 

W1.     Τςτεροφν ςε υποδομζσ φοιτθτικισ μζριμνασ. 

W2.    Μεγάλο ποςοςτό φοιτθτϊν αδυνατεί να ανταπεξζλκει ςτο υψθλό επίπεδο ςπουδϊν. 

W3.    Οι φοιτθτζσ παρουςιάηουν κακυςτζρθςθ αποφοίτθςθσ, θ οποία πικανϊσ εντείνεται για 
όςουσ φοιτοφν μακριά από τον τόπο διαμονισ τθσ οικογζνειάσ τουσ (οικονομικζσ 
δυςκολίεσ ςτζγαςθσ, ςίτιςθσ, μετακίνθςθσ), λόγω και τθσ παρατεταμζνθσ οικονομικισ 
κρίςθσ. 
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W4.    Παρόλο που ο μζςοσ ρυκμόσ αποφοίτθςθσ από αυτά παραμζνει ςτακερόσ κατά τθν 
τελευταία πενταετία, εντοφτοισ ςθμειϊνονται αρνθτικζσ αποκλίςεισ μεταξφ οριςμζνων 
τμθμάτων τουσ. 

W5.    Δεν διακζτουν μθχανιςμό καταγραφισ που να αποτυπϊνει το ακριβζσ μζγεκοσ αλλά 
και τουσ αιτιολογικοφσ παράγοντεσ που οδθγοφν διάφορεσ ομάδεσ πλθκυςμοφ ςε 
κακυςτζρθςθ αποφοίτθςθσ και εγκατάλειψθ ςπουδϊν. 

W6.    Δε διακζτουν επαρκι ςυςτιματα παρακολοφκθςθσ τθσ επαγγελματικισ ςταδιοδρομίασ 
των αποφοίτων και ωσ εκ τοφτου εμφανίηουν αδυναμία ςφνταξθσ ςτρατθγικισ για 
πρόςβαςθ των αποφοίτων ςτθν αγορά εργαςίασ. 

W7.    Οι υπάρχουςεσ δομζσ υποςτιριξθσ ανάπτυξθσ οριηόντιων δεξιοτιτων/ δεξιοτιτων 
διαχείριςθσ ηωισ και ςταδιοδρομίασ δεν ζχουν λειτουργιςει ςε ικανοποιθτικό επίπεδο, 
κυρίωσ όςον αφορά ςυντονιςμό δράςεων, βιωςιμότθτα και παρακολοφκθςθ 
αποτελεςματικότθτασ των δράςεων. 

W8.    Παρουςιάηουν προβλθματικι αναλογία μεταξφ αρικμοφ ειςακτζων και δυνατότθτασ 
εκπαίδευςισ τουσ, λόγω αρικμθτικισ ανεπάρκειασ διδακτικοφ προςωπικοφ και 
κατάλλθλων υποδομϊν. 

W9.    Εμφανίηουν ςυνεχι μείωςθ του διδακτικοφ προςωπικοφ και κζςεων απαςχόλθςθσ, 
λόγω ςυνταξιοδοτιςεων, παγϊματοσ των προςλιψεων και διαρροισ ενεργοφ 
διδακτικοφ προςωπικοφ ςτο εξωτερικό. 

W10.  ε οριςμζνεσ περιπτϊςεισ διακζτουν πενιχρζσ υποδομζσ ςχετιηόμενεσ με τθν 
εκπαιδευτικι και ερευνθτικι αποςτολι τουσ. 

W11.  Τφίςτανται δθμόςια υποχρθματοδότθςθ και δθμοςιονομικοφσ περιοριςμοφσ κατά τθν 
ανάλωςθ των δαπανϊν. 

W12.  Σα περιςςότερα χαρακτθρίηονται από ζλλειψθ εναλλακτικϊν πθγϊν χρθματοδότθςθσ 

W13.  Εμφανίηουν πολυδιάςπαςθ ανκρϊπινων και υλικϊν πόρων. 

W14.  Οριςμζνα εμφανίηουν εςωςτρζφεια και δεν ζχουν ςτακεροφσ δεςμοφσ με τουσ 
παραγωγικοφσ φορείσ. 

Ευκαιρίεσ- Προοπτικζσ 

O1.      Αφξθςθ τθσ ηιτθςθσ για πτυχία Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ και τθσ ςυμμετοχισ ανκρϊπων 
διαφορετικϊν θλικιϊν ςτο πλαίςιο τθσ διά βίου μάκθςθσ και εναλλακτικϊν μορφϊν 
φοίτθςθσ (εξ αποςτάςεωσ και μερικι φοίτθςθ). 

O2.      Βελτίωςθ τθσ ανοιχτότθτασ τθσ τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ, λόγω αυξθμζνου 
ενδιαφζροντοσ για ζνταξθ ςτθ τριτοβάκμια εκπαίδευςθ παιδιϊν μεταναςτϊν 2θσ 
γενιάσ και μζςω ζνταξθσ ειδικϊν ομάδων πλθκυςμοφ, όπωσ αιτοφντων άςυλο. 
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O3.      Βελτίωςθ τθσ πρόςβαςθσ μζςω κεςμικισ μζριμνασ για τθν κφρωςθ μθ τυπικισ και 
άτυπθσ μάκθςθσ ςτον τομζα τθσ ανϊτατθσ εκπαίδευςθσ. 

O4.      Αφξθςθ τθσ προοπτικισ προςζλκυςθσ ξζνων φοιτθτϊν λόγω τθσ γενικευμζνθσ τάςθσ για 
ανϊτατεσ ςπουδζσ. 

O5.      Ενίςχυςθ τθσ κινθτικότθτασ των φοιτθτϊν αλλά και του ακαδθμαϊκοφ προςωπικοφ ςτα 
πλαίςια του προγράμματοσ ERASMUS+, ςτθριηόμενοι ςτθν ιδθ υπάρχουςα επιτυχι 
εμπειρία. 

O6.      Προοπτικι χρθματοδότθςθσ από εξωτερικζσ πθγζσ κοινϊν διεκνϊν προγραμμάτων 
μεταπτυχιακϊν ςπουδϊν. 

O7.      Προοπτικι χρθματοδότθςθσ από εξωτερικζσ πθγζσ κοινϊν διεκνϊν ερευνθτικϊν 
προγραμμάτων 

O8.      Προοπτικι χρθματοδότθςθσ των δραςτθριοτιτων καινοτομίασ και μεταφοράσ 
τεχνολογίασ από ευρωπαϊκζσ πθγζσ. 

O9.      Προοπτικι χρθματοδότθςθσ των κρίςιμων αναγκϊν τθσ Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ από το 
ΕΠΑ. 

O10.   Προοπτικι εξαςφάλιςθσ πρόςκετων πόρων των Ιδρυμάτων από τθν ανάπτυξθ 
δραςτθριοτιτων δια βίου μάκθςθσ και άλλων μορφϊν εκπαίδευςθσ (εξ αποςτάςεωσ 
εκπαίδευςθ, επαγγελματικι κατάρτιςθ κ.λπ.). 

O11.   Δυνατότθτα εξεφρεςθσ πόρων για επζνδυςθ ςε επιςτθμονικζσ υποδομζσ με 
ανταποδοτικότθτα. 

O12.   Υπαρξθ ιςχυρϊν φορζων ι ενϊςεων των ευρωπαϊκϊν ΑΕΙ, ευρωπαϊκϊν δικτφων για 
κζματα τθσ Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ. 

O13.   Αυξθμζνθ δυνατότθτα των ΑΕΙ για τθ βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ και αποτελεςματικότθτασ 
τθσ Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ και τθ διαςφνδεςι τουσ με τα ευρωπαϊκά και διεκνι 
ςυςτιματα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ. 

Κίνδυνοι-Απειλζσ 

T1.       Κίνδυνοσ μεγάλθσ και παρατεταμζνθσ αφξθςθσ του ποςοςτοφ φοιτθτϊν που αδυνατοφν 
να ολοκλθρϊςουν τισ ςπουδζσ τουσ λόγω τθσ οικονομικισ κρίςθσ. 

T2.       Κρίςθ και υπογεννθτικότθτα με μελλοντικζσ επιπτϊςεισ ςτον αρικμό των υποψθφίων 
για Ανϊτατθ Εκπαίδευςθ. 

T3.       Κίνδυνοσ οικονομικοφ μαραςμοφ των Ιδρυμάτων, ωσ αποτζλεςμα αποςτζρθςθσ των 
εκνικϊν πιςτϊςεων. 
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T4.       Δυςλειτουργικι διαχείριςθ του ΕΠΑ ωσ ςθμαντικισ πθγισ χρθματοδότθςθσ των Α.Ε.Ι., 
με κίνδυνο απϊλειασ πόρων. 

T5.       Κίνδυνοσ μεγάλθσ απϊλειασ πνευματικοφ κεφαλαίου από τα ελλθνικά Α.Ε.Ι. προσ το 
εξωτερικό, εξαιτίασ τθσ μακροχρόνιασ οικονομικισ κρίςθσ και των οικονομικά 
ελκυςτικϊν προγραμμάτων διδακτορικϊν και μεταδιδακτορικϊν ςπουδϊν. 

T6.       Κίνδυνοσ δραματικισ ςυρρίκνωςθσ του διδακτικοφ προςωπικοφ των Ιδρυμάτων από τθ 
γιρανςθ του προςωπικοφ τουσ και από τθν αδυναμία αντικατάςταςισ του. 
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Πλαίςιο Διάγνωςησ τρατηγικήσ  

Ιδιαίτερα θετικζσ προοπτικζσ (S - O) 

S1, S2, S5 & O1-O4 

Λόγω τθσ απουςίασ διδάκτρων, τθσ ευρφτθτασ 
πεδίων και τθν φπαρξθ ςυςτθμάτων 
διαχείριςθσ ποιότθτασ υπάρχει θ δυνατότθτα 
βελτίωςθσ τθσ πρόςβαςθσ λόγω τθσ αυξθμζνθσ 
ηιτθςθσ από ευρείεσ ομάδεσ πλθκυςμοφ, 
εντόσ και εκτόσ τθσ χϊρασ. 

S1, S2, S4, S5 – O1, Ο3, Ο10 

Ανάπτυξθ δραςτθριοτιτων δια βίου μάκθςθσ 
και εναλλακτικϊν μορφϊν εκπαίδευςθσ, λόγω 
αυξθμζνθσ ηιτθςθσ και παροχισ καλισ 
ποιότθτασ ςπουδϊν όλων των ειδικοτιτων. 
Ανάπτυξθ ειδικϊν δράςεων για τουσ φοιτθτζσ 
και τουσ αποφοίτουσ με ςκοπό τθν καλφτερθ 
πρόςβαςι τουσ ςτθν αγορά εργαςίασ, αλλά και 
τθν ενίςχυςθ των οριηόντιων δεξιοτιτων. 

S3, S6, S7 – Ο4-Ο8, O12 

Ανάπτυξθ τθσ εξωςτρζφειασ των Ιδρυμάτων 
και διευκόλυνςθ πρόςβαςισ τουσ ςτον ΕΧΑΕ 
(δικτφωςθ και διεκνοποίθςθ). 

υνεχισ βελτίωςθ των ςπουδϊν, τθσ ζρευνασ 
και τθσ καινοτομίασ, με τθν παραγωγι όλο και 
υψθλότερων επιδόςεων, μζςω τθσ 
χρθματοδότθςθσ του ΕΠΑ 2014-2020. 

S3, S6, S7 & O6-O9 

Οι ικανότθτεσ και οι υψθλζσ επιδόςεισ του 
ελλθνικοφ ερευνθτικοφ δυναμικοφ των ΑΕΙ, ςε 
ςυνδυαςμό με τισ ευκαιρίεσ χρθματοδότθςθσ, 
μποροφν να οδθγιςουν ςτθν προςζλκυςθ και 
αξιοποίθςθ νζων πρόςκετων εξωτερικϊν 
χρθματοδοτιςεων για ζρευνα & καινοτομία. 

 Αντιμετωπίςιμεσ απειλζσ (S - T) 

S3, S4, S6, S7 & T3, T5, T6 

Ο κίνδυνοσ αποξζνωςθσ των Ιδρυμάτων από το 
διεκνζσ περιβάλλον και ο κίνδυνοσ μείωςθσ των 
ακαδθμαϊκϊν επιδόςεων που ςυνεπάγεται θ 
απϊλεια ανκρϊπινου δυναμικοφ λόγω 
μετανάςτευςθσ και ςυνταξιοδότθςθσ χωρίσ 
αναπλιρωςθ, μποροφν να αντιμετωπιςτοφν με 
τθν αξιοποίθςθ των δυναμικϊν ερευνθτικϊν 
ομάδων διεκνοφσ κφρουσ αλλά και με τθν 
προχπόκεςθ ότι τα Ιδρφματα κα λάβουν τθν 
κατάλλθλθ κεςμικι και οικονομικι υποςτιριξθ 
από τθν πολιτεία και το ΕΠΑ. 

S3, S6, S7 & Σ3 

θμαντικό μζροσ του δυναμικοφ τθσ Ανϊτατθσ 
Εκπαίδευςθσ μπορεί να ςυμβάλλει ςτθν άμυνα 
τθσ χϊρασ μασ εναντίον τθσ κρίςθσ, μζςω τθσ 
ανάπτυξθσ τθσ ζρευνασ. Η ζλλειψθ δθμόςιων 
πιςτϊςεων μπορεί εν μζρει να καλυφκεί από 
αυτοχρθματοδότθςθ των Ιδρυμάτων, μζςω τθσ 
ενεργοποίθςθσ του ανκρϊπινου δυναμικοφ και 
τθσ πιςτοποιθμζνθσ εκπαίδευςθσ, μζςα από 
χρθματοδότθςθ από τθν ΕΣΕπ κακϊσ και μζςα 
από τθ δόμθςθ εςωτερικϊν αποτελεςματικϊν 
ςυςτθμάτων διαχείριςθσ των πόρων τουσ. 

 

οβαροί κίνδυνοι (W-T) 

W1-W7, W10 & T1, T2, Σ3 

Κίνδυνοσ μείωςθσ των φοιτθτϊν και των 
αποφοίτων, εξαιτίασ τθσ οικονομικισ κρίςθσ, θ 
οποία οδθγεί ςε ςοβαρι διαρροι προπτυχιακϊν 
και μεταπτυχιακϊν φοιτθτϊν και υποψθφίων 
διδακτόρων από τα αςκενζςτερα οικονομικά 
ςτρϊματα με δεδομζνθ και τθ δθμογραφικι 
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Πιθανζσ χαμζνεσ ευκαιρίεσ (W-O) 

W9-W14 – O4, O6-O11 

Η μείωςθ του ανκρϊπινου δυναμικοφ ςε 
ςυνδυαςμό με τθν ιδθ δυςμενι αναλογία 
διδαςκόντων και φοιτθτϊν, μαηί και με τισ 
πενιχρζσ – ςε κάποιεσ περιπτϊςεισ – 
υποδομζσ, ςυνιςτοφν αρνθτικζσ προχποκζςεισ 
για τθν αξιοποίθςθ ευκαιριϊν 
χρθματοδότθςθσ από εξωτερικζσ πθγζσ, τόςο 
όςον αφορά διεκνι διδακτικά και ερευνθτικά 
προγράμματα και δραςτθριότθτεσ καινοτομίασ 
όςο και πόρων από ανάπτυξθ δραςτθριοτιτων 
δια βίου μάκθςθσ, λόγω τθσ υπερφόρτωςθσ 
του ανκρϊπινου δυναμικοφ με εκπαιδευτικζσ 
αλλά και διοικθτικζσ υποχρεϊςεισ. Για να μθ 
χακοφν αυτζσ οι ευκαιρίεσ απαιτείται αφενόσ 
αναβάκμιςθ των υποδομϊν και κυρίωσ 
ενίςχυςθ του ανκρϊπινου δυναμικοφ. 

 

κρίςθ. Ο κίνδυνοσ αυτόσ οδθγεί ςε αντίςτροφα 
αποτελζςματα για τθν επίτευξθ του ευρωπαϊκοφ 
ςτόχου για επίτευξθ ποςοςτοφ 40% πτυχιοφχων 
ΑΕΙ επί του πλθκυςμοφ. Επιπλζον, θ υςτζρθςθ ςε 
εργαςτθριακζσ και υποδομζσ φοιτθτικισ 
μζριμνασ, ςε ςυνδυαςμό με τισ αδυναμίεσ των 
προγραμμάτων ςπουδϊν κακϊσ και τθν 
ανεπάρκεια υποςτιριξθσ τθσ επαγγελματικισ 
ςταδιοδρομίασ των αποφοίτων κα 
δθμιουργιςουν αρνθτικοφσ ρυκμοφσ 
αποφοίτθςθσ, γεγονόσ το οποίο απομακρφνει 
από τον παραπάνω ςτόχο του 40%. Χρειάηεται να 
ενιςχυκοφν οι υποδομζσ και οι υπθρεςίεσ 
φοιτθτικισ μζριμνασ, να αναβακμιςτοφν οι 
εκπαιδευτικζσ υποδομζσ, οι υπθρεςίεσ και να 
βελτιωκεί το ςφςτθμα διαχείριςισ τουσ. 

W8-W14  & T3-T6 

Οι ςυνεχϊσ μειοφμενοι υλικοί και ανκρϊπινοι 
πόροι των ΑΕΙ είτε λόγω ςυνταξιοδότθςθσ είτε 
λόγω διαρροισ επιςτθμόνων προσ το εξωτερικό, 
ςε ςυνδυαςμό με τθν απειλι ςυνζχιςθσ τθσ 
οικονομικισ κρίςθσ, μποροφν να οδθγιςουν το 
εκνικό ςφςτθμα Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ ςε 
παρακμι. Πρζπει να λθφκοφν δραςτικά μζτρα 
για τθ ςυγκράτθςθ του επιςτθμονικοφ 
δυναμικοφ των Ιδρυμάτων, αλλά και τθν 
δυνατότθτα ζνταξθσ νζων επιςτθμόνων ςτο 
δυναμικό αυτό, με τθ δθμιουργία 
προχποκζςεων δθμιουργικισ απαςχόλθςθσ, 
δίκαιων οικονομικϊν απολαβϊν και βελτίωςθ 
του ακαδθμαϊκοφ περιβάλλοντοσ. 
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3.Η τρατηγική για την Ανϊτατη Εκπαίδευςη: Σο όραμα  

 

Η επζνδυςθ ςτθ γνϊςθ αναγνωρίηεται ωσ ζνασ αξιόπιςτοσ δρόμοσ για τθν πρόοδο τθσ 

κοινωνίασ ϊςτε θ ςφγχρονθ παραγωγικι βάςθ να μπορζςει να διατθριςει ζνα ικανοποιθτικό 

βιοτικό επίπεδο και να δθμιουργιςει προοπτικζσ οικονομικισ ανάκαμψθσ μζςα ςτισ 

υπάρχουςεσ ςυνκικεσ κρίςθσ. H ανϊτατθ εκπαίδευςθ μπορεί και πρζπει να ςυμβάλλει τα 

μζγιςτα ςτθν ϊκθςθ τθσ αναπτυξιακισ διαδικαςίασ τθσ χϊρασ. 

Η τρατθγικι για τθν Ανϊτατθ Εκπαίδευςθ υιοκετεί ωσ όραμα τθσ, τθν ανάπτυξθ ενόσ 

ποιοτικοφ, αποτελεςματικοφ και ανοιχτοφ χαρακτιρα ςυςτιματοσ ϊςτε θ Σριτοβάκμια 

Εκπαίδευςθ να καταςτεί ικανι να ανταποκρικεί κετικά ςτισ προκλιςεισ που αντιμετωπίηει θ 

χϊρα ςτο υπάρχον δυςμενζσ κοινωνικό-οικονομικό περιβάλλον και παράλλθλα να ςυμβάλλει 

ςτθ ςτιριξθ των εγχϊριων αναπτυξιακϊν αναγκϊν και να προετοιμάςει ζνα ανκρϊπινο 

δυναμικό νζων επιςτθμόνων ικανϊν να ανταποκρικοφν ςτισ νζεσ απαιτιςεισ του ςφγχρονου 

κόςμου τθσ αγοράσ εργαςίασ.  

κοπόσ τθσ τρατθγικισ είναι να λθφκοφν υπόψθ οι υπάρχουςεσ ςυνκικεσ ςτθν Ανϊτατθ 

Εκπαίδευςθ με βάςθ τα πραγματικά δεδομζνα και να κακοριςτοφν τα επόμενα 

βιματα/δράςεισ μζςω ρεαλιςτικϊν ςτόχων και ςχεδίου δράςθσ που κα κακορίςουν το μζλλον 

τθσ. Καταγράφονται ςυγκεκριμζνεσ παρεμβάςεισ, οι οποίεσ κα υλοποιθκοφν ςε ςυγκεκριμζνο 

χρονικό πλαίςιο ξεκινϊντασ άμεςα και προχωρϊντασ με ορίηοντα το 2020. 

Η ςτρατθγικι για τθν Ανϊτατθ Εκπαίδευςθ πρζπει να απαντά ςε δφο ερωτιςεισ: 

(1) Ποφ βριςκόμαςτε ςιμερα και ποφ κζλουμε να πάμε μζςα ςτθν επόμενθ δεκαετία.  

(2) Πϊσ ςχεδιάηουμε να φτάςουμε εκεί, ποιοσ ςυνδυαςμόσ πολιτικϊν ι δράςεων που πρζπει 

να εφαρμοςτοφν προκειμζνου να επιτευχκοφν οι ςτόχοι με το ελάχιςτο δθμοςιονομικό κόςτοσ 

και ςε εφλογο χρονικό διάςτθμα. 

 

 τρατηγικοί τόχοι 

Λαμβάνοντασ υπόψθ το ρόλο που δφναται να διαδραματίςει θ Ανϊτατθ Εκπαίδευςθ ςτθν 

αναγζννθςθ τθσ παραγωγικισ βάςθσ και τθν ενίςχυςθ του κοινωνικοφ ιςτοφ τθσ χϊρασ, 

τίκενται για τα ζτθ 2016-2020 οι ακόλουκοι τρατθγικοί τόχοι (..) ςτα πλαίςια επίτευξθσ του 

οράματοσ: 

..I. Βελτίωςη τησ ποιότητασ των ςπουδϊν και τησ μάθηςησ και ενίςχυςη τησ πρόςβαςησ και 

του ανοικτοφ χαρακτήρα τησ Ανϊτατησ Εκπαίδευςησ. 
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..II. Ενίςχυςη τησ αποτελεςματικότητασ και του ρόλου τησ Ανϊτατησ Εκπαίδευςησ ςτην 

αναπτυξιακή διαδικαςία τησ χϊρασ. 

Η πρόκλθςθ για τθν ςτρατθγικι είναι να καταφζρει να εκπλθρϊςει τουσ ςτόχουσ που κζτει 

μζςα από τθν υιοκζτθςθ παρεμβάςεων που κα ανταποκρίνονται ςτισ νζεσ προκλιςεισ του 

διεκνοποιθμζνου περιβάλλοντοσ, κα ενιςχφουν το ρόλο τθσ Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ τθσ χϊρασ 

εντόσ του Ευρωπαϊκοφ Χϊρου Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ και κα ενδυναμϊςουν τον ανοιχτό 

χαρακτιρα, τθν ποιότθτα και τθν αποτελεςματικότθτά τθσ.   

Οι Επιχειρθςιακοί τόχοι για τθν Ανϊτατθ Εκπαίδευςθ που εξειδικεφουν τουσ τρατθγικοφσ 

τόχουσ ανταποκρίνονται ςτουσ βαςικοφσ πυλϊνεσ τθσ ανϊτατθσ εκπαίδευςθσ, που είναι θ 

διδαςκαλία και τα μακθςιακά αποτελζςματα, θ ζρευνα-καινοτομία, θ ςφνδεςθ με τθν κοινωνία 

και τον κόςμο τθσ εργαςίασ. υνυπολογίηοντασ τθν υπάρχουςα οικονομικισ κατάςταςθσ τθσ 

χϊρασ, τθν υφιςτάμενθ χρθματοδότθςθ αλλά και τθ διερεφνθςθ νζων πθγϊν χρθματοδότθςθσ, 

όπου αυτό είναι εφικτό, ςχεδιάηεται ακολοφκωσ ζνα πλάνο μζτρων για τα ζτθ 2016-2020, που 

ικανοποιοφν τουσ Επιχειρθςιακοφσ τόχουσ τθσ ςτρατθγικισ. 

 

 Επιχειρηςιακοί ςτόχοι 

Η επίτευξθ των τρατθγικϊν τόχων ςχεδιάηεται να πραγματοποιθκεί με τουσ Επιχειρθςιακοφσ 

τόχουσ, που αναλφονται παρακάτω. 

Ο πρϊτοσ  τρατθγικόσ τόχοσ Βελτίωςη τησ ποιότητασ των ςπουδών και τησ μάθηςησ και 

ενίςχυςη τησ πρόςβαςησ και του ανοικτοφ χαρακτήρα τησ Ανώτατησ Εκπαίδευςησ 

εξειδικεφεται μζςα από τουσ ακόλουκουσ επιχειρθςιακοφσ ςτόχουσ: 

 

Ε.I.1: Αναβάθμιςη και διαςφάλιςη τησ ποιότητασ ςτην ανϊτατη εκπαίδευςη και 

ενίςχυςη του ανοιχτοφ χαρακτήρα τησ. 

Η Ελλάδα ζχει το πλεονζκτθμα να παρζχει ανοιχτι πρόςβαςθ ςτθν τριτοβάκμια εκπαίδευςθ ςε 

όλουσ τουσ πολίτεσ γεγονόσ που επιτυγχάνεται κυρίωσ λόγω τθσ απουςίασ διδάκτρων ςτον 

πρϊτο και τρίτο κφκλο τθσ τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ. Επιπρόςκετα, προβλζπεται να ενιςχυκεί 

ο ανοιχτόσ χαρακτιρασ τθσ Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ και να μποροφν να ενταχκοφν ςτθν 

ελλθνικι τριτοβάκμια εκπαίδευςθ άτομα που προζρχονται από ειδικζσ ομάδεσ πλθκυςμοφ, 

όπωσ είναι οι πρόςφυγεσ μζςω χζδιου δράςθσ με κζμα τθν “Ζνταξθ νεο-αφιχκζντων 

προςφφγων ςτθν Ανϊτατθ Εκπαίδευςθ” βαςιςμζνο ςτισ καλζσ πρακτικζσ τθσ Ε.Ε. Αντίςτοιχθ 

κεςμικι μζριμνα λαμβάνεται ϊςτε να ανοίξει ο δρόμοσ για τθν κφρωςθ τθσ μθ τυπικισ και 

άτυπθσ μάκθςθσ ςτον τομζα τθσ ανϊτατθσ εκπαίδευςθσ. 
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ε διεκνζσ επίπεδο, θ ςυνεργαςία των πανεπιςτιμιων και οι ανταλλαγζσ ςε επίπεδο φοιτθτϊν, 

κακθγθτϊν κα ςυνεχιςτοφν και κα διευκολυνκοφν, ενιςχφοντασ τισ διαδικαςίεσ διεκνοποίθςθσ 

των ελλθνικϊν πανεπιςτθμίων. Μια ςειρά μζτρων για τθ διεκνοποίθςθ προτείνεται με ςτόχο:  

α) να προωκθκεί θ δθμιουργία διμερϊν ςχζςεων με ξζνα Α.Ε.Ι. ςε όλουσ τουσ τομείσ τθσ 

ακαδθμαϊκισ δραςτθριότθτασ, ςυμπεριλαμβανομζνων προγραμμάτων ανταλλαγισ 

φοιτθτϊν και ακαδθμαϊκοφ προςωπικοφ, κοινϊν ερευνϊν, ςυνεδρίων, εκπαιδευτικϊν 

δράςεων ι ανταλλαγισ εμπειριϊν και καλϊν πρακτικϊν, 

β) να αυξθκεί το ποςοςτό τθσ κινθτικότθτασ των φοιτθτϊν αλλά και του ακαδθμαϊκοφ 

προςωπικοφ ςτα πλαίςια του προγράμματοσ ERASMUS+, 

γ) να βελτιςτοποιθκεί θ ποικιλία του ςυςτιματοσ Σριτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ με τον 

ςχεδιαςμό και τθν υλοποίθςθ Μεταπτυχιακϊν Προγραμμάτων πουδϊν ςε ξζνεσ γλϊςςεσ 

(κυρίωσ ςτα αγγλικά) ςε τομείσ ςτουσ οποίουσ θ χϊρα μπορεί να ζχει ι μπορεί να αναπτφξει 

μια ειδίκευςθ ι ζνα πλεονζκτθμα ςτθν διεκνι ακαδθμαϊκι κοινότθτα. Σα Προγράμματα 

ςπουδϊν κα πρζπει είναι αναγνωριςμζνα από τθν Α.ΔΙ.Π, ςφμφωνα με το νομοκετικό 

πλαίςιο που υπάρχει και όπωσ αυτό κα εξελίςςεται για να καλφψει ανάγκεσ ποιοτικισ 

αναβάκμιςθσ των ΠΜ, για τθ διδακτζα φλθ, το προςωπικό και τθν ςυνολικι οργάνωςθ 

ϊςτε να ανταποκρίνονται και να διατθροφν πολφ υψθλά διεκνι πρότυπα, και  

δ) να ενιςχυκοφν τα Κζντρα Διδαςκαλίασ τθσ Ελλθνικισ ωσ δεφτερθσ/ξζνθσ γλϊςςασ που 

παρζχουν μακιματα εκμάκθςθσ ελλθνικϊν ωσ ξζνθσ γλϊςςασ ςε επιςκζπτεσ φοιτθτζσ ι/και 

αλλοδαποφσ φοιτθτζσ που ενδιαφζρονται. 

Προσ τθν κατεφκυνςθ τθσ αναβάκμιςθσ τθσ ποιότθτασ ςτθν Ανϊτατθ Εκπαίδευςθ, προβλζπεται 

ςειρά μζτρων που κα ενιςχφςουν τθν ποιότθτα ςπουδϊν και ζρευνασ ςτθν Ελλάδα. Σα μζτρα 

αφοροφν ςε υποδομζσ ζρευνασ και εκπαίδευςθσ και ςυνιςτοφν αδιαμφιςβιτθτα επζνδυςθ ςτθ 

γνϊςθ προκειμζνου να καλφψουν τισ υφιςτάμενεσ ελλείψεισ τόςο ςε πλαίςιο υποδομϊν όςο 

και επιςτθμονικοφ εξοπλιςμοφ που όπωσ είδαμε είναι ςθμαντικζσ ςτα περιςςότερα 

πανεπιςτθμιακά ιδρφματα τθσ χϊρασ. Επιπλζον προβλζπονται μζτρα για τθν ανάπτυξθ 

νζων/αναβάκμιςθ υφιςτάμενων υποδομϊν ςτθν τριτοβάκμια εκπαίδευςθ (κτιριακζσ 

παρεμβάςεισ, εκςυγχρονιςμόσ εξοπλιςμοφ) με επικζντρωςθ ςτισ επιμζρουσ ανάγκεσ όπωσ 

καταγράφονται ςε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, όπου αποδεδειγμζνα προκφπτει ανάγκθ 

ενίςχυςθσ υφιςτάμενων υποδομϊν.  

Επιπρόςκετα ςχεδιάηονται δράςεισ που κα επιφζρουν βελτίωςθ των μεκόδων διδαςκαλίασ, 

ϊςτε θ εκπαίδευςθ να είναι περιςςότερο ελκυςτικι, να ανταποκρίνεται ςτισ ςφγχρονεσ 

απαιτιςεισ μάκθςθσ και να είναι ανοιχτι και προςβάςιμθ. Σζτοια μζτρα δυνθτικά 

περιλαμβάνουν τθν χριςθ και αξιοποίθςθ νζων τεχνολογιϊν ςτθ διδαςκαλία, ανοιχτζσ και 

ψθφιοποιθμζνεσ εκπαιδευτικζσ πθγζσ και μεκόδουσ, τθν κινθτικότθτα εκπαιδευτικοφ 
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προςωπικοφ με ςτόχο τθν εκμάκθςθ νζων και καλϊν πρακτικϊν διδαςκαλίασ-ςχεδιαςμοφ 

προγραμμάτων, ανταλλαγισ τεχνογνωςίασ, κακϊσ και, όπου είναι εφικτό, τθν επιμόρφωςθ 

κακθγθτϊν ςε ηθτιματα μεκοδολογιϊν διδαςκαλίασ και ςχεδιαςμοφ καινοτόμων 

προγραμμάτων κ.α.  

τθν κατεφκυνςθ τθσ ποιότθτασ τθσ ανϊτατθσ εκπαίδευςθσ ςχεδιάηεται επίςθσ μια ςειρά 

μζτρων που κα ενιςχφςει τθν παραγωγι του ερευνθτικοφ ζργου ϊςτε να διατθρθκεί αλλά και 

να αυξθκεί το παραγόμενο ερευνθτικό ζργο τθσ χϊρασ μασ.  Ενδεικτικζσ δράςεισ μεταξφ άλλων 

περιλαμβάνουν τθν οικονομικι ενίςχυςθ με τθ μορφι υποτροφιϊν ςε προπτυχιακοφσ, 

μεταπτυχιακοφσ φοιτθτζσ και διδακτορικοφσ και μεταδιδακτορικοφσ ερευνθτζσ. Η διάςταςθ τθσ 

ιςότιμθσ ςυμμετοχισ των δυο φφλων περιλαμβάνεται ςτο ςχεδιαςμό των παρεμβάςεων που 

αφοροφν ςτο ερευνθτικό πεδίο ϊςτε τα μειωκοφν οι διαφορζσ που παρατθροφνται ανάμεςα 

ςτθ ςυμμετοχι ανδρϊν και γυναικϊν. 

Παράλλθλα, μζςω του επιχειρθςιακοφ ςτόχου επιδιϊκεται θ ανάπτυξθ και βελτίωςθ του 

εκνικοφ ςυςτιματοσ διαςφάλιςθσ ποιότθτασ ςτθν ανϊτατθ εκπαίδευςθ που κα ςχετίηεται με 

τθν αξιολόγθςθ τθσ παρεχόμενθσ ποιότθτασ του διδακτικοφ και ερευνθτικοφ ζργου, των 

προγραμμάτων ςπουδϊν και λοιπϊν υπθρεςιϊν (διοικθτικϊν υπθρεςιϊν, φοιτθτικισ μζριμνασ, 

υποδομϊν ΣΠΕ, διαφάνειασ ςτθ διαχείριςθ των οικονομικϊν πόρων, κ.λπ.). 

 

Ε.I.2: Βελτίωςη των επιπζδων φοίτηςησ και επιτυχίασ ολοκλήρωςησ των ςπουδϊν 

ςτην ανϊτατη εκπαίδευςη από όλεσ τισ ομάδεσ πληθυςμοφ. 

Η εξαςφάλιςθ τθσ ιςότιμθσ ςυμμετοχισ και πρόςβαςθσ των πολιτϊν ςτθν τριτοβάκμιασ 

εκπαίδευςθ οφείλει να είναι μια από τισ βαςικζσ προτεραιότθτεσ τθσ ςτρατθγικισ. Δεδομζνου 

ότι θ εκπαίδευςθ κακορίηει ςθμαντικά τθν ανάπτυξθ ευκαιριϊν ηωισ ςτον άνκρωπο, θ 

ενίςχυςθ τθσ ιςότθτασ ςτθν εκπαίδευςθ ενιςχφει ςυνακόλουκα και τθν ιςότθτα των ευκαιριϊν 

ςτθ ηωι (ΟΟΑ, 2007α). 

Πολλοί φοιτθτζσ ςτθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ εγκαταλείπουν τισ ςπουδζσ τουσ πριν ολοκλθρϊςουν 

τον κφκλο τθσ τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ, όπωσ προκφπτει από τα αποτελζςματα ςχετικισ 

ζρευνασ (2013) που διεξιχκθ ςε χϊρεσ τθσ Ε.Ε. τουσ παράγοντεσ που ωκοφν τουσ φοιτθτζσ να 

εγκαταλείψουν τισ ςπουδζσ τουσ περιλαμβάνονται οι κοινωνικοί-οικονομικοί, διακρωτικοί, 

πολιτικισ, κεςμικοί, προςωπικοί και μακθςιακοί παράγοντεσ. Η προζλευςθ από χαμθλό 

κοινωνικό-οικονομικό περιβάλλον είναι ο πλζον ςθμαντικόσ παράγοντασ που οδθγεί ςτθν 

εγκατάλειψθ των ςπουδϊν, παράγοντασ που φαίνεται να επιςκιάηει το φφλο και τθν εκνοτικι 

καταγωγι. 

τθ χϊρα μασ δεν υπάρχει επίςθμθ καταγραφι ςτατιςτικϊν ςτοιχείων που να αποτυπϊνει το 

ακριβζσ μζγεκοσ αλλά και τουσ αιτιολογικοφσ παράγοντεσ που οδθγοφν διάφορεσ ομάδεσ 
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πλθκυςμοφ ςε εγκατάλειψθ ςπουδϊν ςτθν τριτοβάκμια εκπαίδευςθ. Αυτι θ ζλλειψθ 

κεωρείται βαρφνουςασ ςθμαςίασ και προβλζπεται να καλυφκεί με τθν υιοκζτθςθ 

ςυγκεκριμζνων δράςεων που κα προςφζρουν μια πλθρζςτερθ αξιολόγθςθ και εκτίμθςθ του 

φαινομζνου που εμφανίηει ανθςυχθτικζσ διαςτάςεισ ιδθ ςε πολλζσ χϊρεσ τθσ Ε.Ε. Για τθν 

κάλυψθ αυτοφ του κενοφ προβλζπεται, μεταξφ άλλων, θ λιψθ μζτρων όπωσ ζνα 

ολοκλθρωμζνο πλθροφοριακό ςφςτθμα που κα αποτυπϊνει τα ςτοιχεία ςτθν αντιμετϊπιςθ 

του φαινομζνου τθσ πρόωρθσ εγκατάλειψθσ των ςπουδϊν και παράλλθλα κα ςυμβάλει ςτθ 

μείωςθ τθσ υπάρχουςασ γραφειοκρατίασ που παρατθρείται ςε διοικθτικά κζματα που 

διαχειρίηονται τα Α.Ε.Ι. 

Παρά τθν ζλλειψθ ςτοιχείων που αποτυπϊνουν τα επίπεδα εγκατάλειψθσ ςπουδϊν ςτθν 

ανϊτατθ εκπαίδευςθ ςε εκνικό επίπεδο, υπάρχουν επαρκι ςτοιχεία που διαφωτίηουν ωσ προσ 

τισ διαςτάςεισ του ηθτιματοσ όπωσ οι ιδρυματικζσ εκκζςεισ αξιολόγθςθσ των ΜΟΔΙΠ. τθν 

ζκκεςθ τθσ ΜΟΔΙΠ του ΕΚΠΑ για το 20157 αναφζρεται: 

Όπωσ προαναφζρκθκε, ο αρικμόσ των φοιτθτϊν που ζχουν τελειϊςει τα προβλεπόμενα από το 

νόμο ζτθ ςπουδϊν και οφείλουν μακιματα ζχει διπλαςιαςτεί τθν τελευταία δωδεκαετία ςτα 

Πανεπιςτιμια και ςτα Σ.Ε.Ι. Η μθ ζγκαιρθ ολοκλιρωςθ των ςπουδϊν των φοιτθτϊν αποδίδεται  

κατά κφριο λόγο ςε δφο ςθμαντικοφσ παράγοντεσ:  

(1ον) τον μεγάλο αρικμό φοιτθτϊν με ελάχιςτα προςόντα που ειςάγονται ςτο 

Πανεπιςτιμιο. Η διαδικαςία των Πανελλαδικϊν Εξετάςεων δυςτυχϊσ δεν ελζγχει μια 

ςειρά από γνωςτικζσ, ερευνθτικζσ αλλά και κοινωνικζσ δεξιότθτεσ, απαραίτθτεσ για τθν 

παρακολοφκθςθ ακαδθμαϊκϊν ςπουδϊν αλλά απλϊσ τθν ςτείρα απομνθμόνευςθ 

μερικϊν ςελίδων. Αποτζλεςμα αυτοφ πολλοί νζοι φοιτθτζσ να μθν μποροφν να 

ανταπεξζλκουν ςτο υψθλό επίπεδο ςπουδϊν και να εγκαταλείπουν το Πανεπιςτιμιο. 

Επίςθσ ςε οριςμζνεσ περιπτϊςεισ επιλζγονται ςχολζσ οι οποίεσ εντάςςονται ςτο 

μθχανογραφικό δελτίο ςε ςυγκεκριμζνεσ κατευκφνςεισ. Οι υποψιφιοι μπορεί να 

επιτφχουν ςε μια ςχολι, όμωσ το πρόγραμμα ςπουδϊν να περιλαμβάνει μακιματα 

άςχετα με τα μακιματα ςτα οποία εξετάςτθκαν ςτισ πανελλαδικζσ. Αποτζλεςμα αυτισ 

τθσ κατάςταςθσ είναι ο φοιτθτισ να ζχει ςθμαντικά κενά και να μθν μπορεί να 

καταλάβει κεμελιϊδθ μακιματα και ζννοιεσ του προγράμματοσ ςπουδϊν ςτο οποίο 

επζτυχε και εγγράφθκε. Επίςθσ, ειδικά ςτα ξενόγλωςςα τμιματα αφενόσ θ βάςθ 

ειςαγωγισ διαμορφϊνεται ςε χαμθλά επίπεδα αφετζρου το επίπεδο γλωςςομάκειασ, 

(ςτισ ξζνεσ γλϊςςεσ), που απαιτείται δεν είναι ιδιαίτερα υψθλό με αποτζλεςμα να 

ειςάγονται φοιτθτζσ με μζςο όρο κάτω από 10.000 μόρια. Αυτό οδθγεί με βεβαιότθτα 
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ςτθ διαμόρφωςθ ομάδων φοιτθτϊν με αυξθμζνο κίνδυνο μθ ολοκλιρωςθσ των 

ςπουδϊν τουσ λόγω αντικειμενικισ αδυναμίασ ανταπόκριςθσ.  

(2ον) Σα τελευταία πζντε χρόνια, θ παρατεταμζνθ οικονομικι κρίςθ ζχει επιδράςει αρνθτικά 

ςτθν προςπάκεια των φοιτθτϊν να ολοκλθρϊςουν τισ ςπουδζσ τουσ. Πολλοί εξ αυτϊν, 

εγκαταλείπουν τισ ςπουδζσ τουσ επειδι θ οικογζνεια δεν μπορεί πλζον να ςυνδράμει, 

υποαπαςχολοφνται ςε εργαςίεσ άςχετεσ με τισ ςπουδζσ τουσ για να εξοικονομιςουν 

ειςόδθμα, επιλζγουν να μθν παραςτοφν ςε εξεταςτικζσ λόγω του κόςτουσ διαμονισ και 

μετακινιςεων (φοιτθτζσ από τθν επαρχία). Αποτζλεςμα θ περαιτζρω επιβράδυνςθ του 

ρυκμοφ ολοκλιρωςθσ ςπουδϊν ι / και θ εγκατάλειψθ τθσ φοίτθςθσ.  

Σα τελευταία χρόνια, θ δραματικι αφξθςθ των ποςοςτϊν τθσ ανεργίασ και των νοικοκυριϊν 

που διαβιοφν κάτω από τα όρια τθσ φτϊχειασ δεν μπορεί παρά να επθρεάηει αρνθτικά τα 

ποςοςτά επιτυχοφσ ολοκλιρωςθσ των ςπουδϊν. Ζτςι, παρότι οι ςπουδζσ ςτθ χϊρα μασ 

παρζχονται δωρεάν, δεν είναι λίγοι οι νζοι που αναγκάηονται να αναβάλλουν τθ φοίτθςθ τουσ 

ι αδυνατοφν να ολοκλθρϊςουν τισ ςπουδζσ τουσ λόγω του επιπλζον κόςτουσ που επιφζρει θ 

φοίτθςθ ωσ προσ κζματα ςίτιςθσ και ςτζγαςθσ, ιδιαίτερα ςτισ περιπτϊςεισ όπου απαιτείται 

μετεγκατάςταςθ από το μόνιμο τόπο διαμονισ των φοιτθτϊν. 

Οι υπάρχουςεσ ελλείψεισ ςε υποδομζσ φοιτθτικισ μζριμνασ αλλά και οι ανάγκεσ αναβάκμιςθσ 

υφιςτάμενων κτθριακϊν υποδομϊν επιβάλλουν το ςχεδιαςμό παρεμβάςεων ϊςτε να 

καλυφκοφν καλφτερα οι ανάγκεσ μεγαλφτερου αρικμοφ φοιτθτϊν, με προτεραιότθτα ςτα 

άτομα με χαμθλά ειςοδθματικά κριτιρια και από ευάλωτεσ κοινωνικζσ ομάδεσ, με καλφτερθ 

αξιοποίθςθ τθσ υφιςτάμενθσ χρθματοδότθςθσ  και των δθμοςίων δαπανϊν ωσ προσ τισ 

παροχζσ φοιτθτικισ μζριμνασ.  

Η ενίςχυςθ τθσ υποςτιριξθσ προσ τουσ φοιτθτζσ ϊςτε να επιτφχουν τθν ολοκλιρωςθ των 

ςπουδϊν τουσ περιλαμβάνει επίςθσ μια δζςμθ ενεργειϊν για τθν παροχι οικονομικισ 

ενίςχυςθσ (βλ. δράςεισ υποτροφιϊν και υποςτιριξθσ ςτζγαςθσ) ςε άτομα που προζρχονται 

από ειδικζσ κοινωνικζσ ομάδεσ πλθκυςμοφ και αντιμετωπίηουν ιδιαίτερα δυςμενείσ 

κοινωνικζσ-οικονομικζσ ςυνκικεσ, ιδιαίτερα όςον αφορά τον πρϊτο κφκλο ςπουδϊν ςτθν 

Ανϊτατθ Εκπαίδευςθ. 

 

 Μζτρα/ Παρεμβάςεισ  

Για τθν επίτευξθ των ανωτζρω Επιχειρθςιακϊν τόχων ςχεδιάηονται μζτρα και παρεμβάςεισ 

που ςκοπό ζχουν να:  

α) βελτιϊςουν τον ανοιχτό χαρακτιρα, τθν προςβαςιμότθτα και τθν ποιότθτα τθσ ανϊτατθσ 

εκπαίδευςθσ και  
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β) μειϊςουν τα ποςοςτά εγκατάλειψθσ των ςπουδϊν και να αυξιςουν  τθ φοίτθςθ ςτθν 

τριτοβάκμια εκπαίδευςθ από άτομα όλων των κοινωνικϊν ομάδων, με προτεραιότθτα ςε 

ομάδεσ πλθκυςμοφ χαμθλϊν ειςοδθμάτων και άτομα που υποεκπροςωποφνται ι 

προζρχονται από περικωριοποιθμζνεσ ομάδεσ πλθκυςμοφ, ΕΚΟ, ςυμπεριλαμβανομζνου 

των ΑΜΕΑ.  

τθν πλειοψθφία τουσ, οι προτεινόμενεσ κατθγορίεσ παρεμβάςεων κα χρθματοδοτθκοφν 

κυρίωσ μζςω τθσ αξιοποίθςθσ του Επιχειρθςιακοφ Προγράμματοσ (Ε.Π.) «Ανάπτυξθ 

Ανκρϊπινου Δυναμικοφ, Εκπαίδευςθ & Δια Βίου Μάκθςθ 2014 – 2020», τθσ Ευρωπαϊκισ 

Σράπεηασ Επενδφςεων, των ΠΕΠ και άλλων Σομεακϊν Επιχειρθςιακϊν Προγραμμάτων, όπωσ το 

Ε.Π. «Ανταγωνιςτικότθτα, Επιχειρθματικότθτα & Καινοτομία 2014-2020» και το Ε.Π. 

«Μεταρρφκμιςθ Δθμοςίου Σομζα 2014-2020». 

Σζλοσ, κάποιεσ κατθγορίεσ παρεμβάςεων που προετοιμάηουν το ζδαφοσ για ι/και επιφζρουν 

κεςμικζσ αλλαγζσ, ςυντελοφνται ςτα πλαίςια τθσ κυβερνθτικισ πολιτικισ μζςα από το 

πρόγραμμα δθμοςίων επενδφςεων τθρϊντασ τισ ανάλογεσ διαδικαςίεσ χωρίσ να υπάρχει 

ανάγκθ επιπλζον χρθματοδότθςθσ.  

Παρακάτω περιλαμβάνονται ενδεικτικά μζτρα που ςυνδζονται με τθν επίτευξθ των 

επιχειρθςιακϊν ςτόχων (Ε.I.1 Ε.II.2) τθσ τρατθγικισ για τα ζτθ 2016-2020 8 με 

προβλεπόμενεσ πθγζσ χρθματοδότθςθσ τον κρατικό προχπολογιςμό , το Πρόγραμμα Δθμοςίων 

Επενδφςεων, το  Ε.Π. Ανάπτυξθ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ, Εκπαίδευςθ & Δια Βίου Μάκθςθ 2014 

– 2020,το Ε.Π. Ανταγωνιςτικότθτα και Επιχειρθματικότθτα 2014-2020, το πρόγραμμα HORIZON 

2020, ττθν Ευρωπαίκι Σράπεηα Επενδφςεων, το πρόγραμμα Erasmus+  

 

● υςτημικζσ παρεμβάςεισ για τη διαςφάλιςη τησ ποιότητασ ςτθν Ανϊτατθ Εκπαίδευςθ 

που κα περιλαμβάνουν δράςεισ για τθν υποςτιριξθ του ζργου τθσ Α.ΔΙ.Π ϊςτε να 

ανταποκρικεί ςτθ λειτουργία τθσ ωσ ανεξάρτθτθ Αρχι Διαςφάλιςθσ τθσ Ποιότθτασ για τθν 

Ανϊτατθ Εκπαίδευςθ και τθν υποςτιριξθ των Μονάδων Διαςφάλιςθσ Ποιότθτασ των 

Ανϊτατων Εκπαιδευτικϊν Ιδρυμάτων (ΜΟΔΙΠ) για τθν αξιολόγθςι τουσ.  

● Μζτρα για την ενίςχυςη τησ ποιότητασ του ερευνητικοφ ζργου, όπου 

ςυμπεριλαμβάνονται δράςεισ για τθν ανανζωςθ τθσ θλεκτρονικισ πρόςβαςθσ ςε διεκνι 

περιοδικά και εκδότεσ (HEALlink) με προβλεπόμενθ χρθματοδότθςθ από ΕΠΑΝΕΚ και από 

Π.Δ.Ε. 

● Μζτρα για τη Βελτίωςη του θεςμικοφ και διοικητικοφ πλαιςίου των πανεπιςτημιακϊν 

ιδρυμάτων. Προτεραιότθτα δίνεται ςτισ ενζργειεσ που κα ςτοχεφουν (1) ςτθν εφρυκμθ 

                                                     
8 Σα προτεινόμενα μζτρα επιλζγεται να παρουςιαςτοφν μετά τθν ανάλυςθ των δυο πρϊτων 
επιχειρθςιακϊν ςτόχων κακϊσ αρκετά μζτρα πλθροφν ςυνδυαςτικά κριτιρια των ςτόχων.  
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λειτουργία των ΑΕΙ, (2) ςτθ μείωςθ των γραφειοκρατικϊν διαδικαςιϊν που απαιτοφνται 

από τουσ φοιτθτζσ για εγγραφι, ςίτιςθ, ςτζγαςθ, κάρτα μετακινιςεων και (3)  κα μποροφν 

να παράγουν ςθμαντικά ςτοιχεία για τθν ανϊτατθ εκπαίδευςθ που τϊρα ελλείπουν ςτθ 

χϊρα μασ, όπωσ είναι, για παράδειγμα, τα επίπεδα επιτυχοφσ φοίτθςθσ, εγκατάλειψθσ των 

ςπουδϊν ςε ςχζςθ και με δθμογραφικά ςτοιχεία όπωσ είναι θ κοινωνικό-οικονομικι 

κατάςταςθ, ΑΜΕΑ, ΕΚΟ. το μζτρο περιλαμβάνεται ωσ προτεραιότθτα θ ανάπτυξθ 

πλθροφοριακοφ ςυςτιματοσ ςυλλογισ και επεξεργαςίασ δεδομζνων που κα αντλεί μζςω 

διαλειτουργικότθτασ ςτοιχεία από υπάρχοντα πλθροφοριακά ςυςτιματα και κα 

ςυμβάλλει ςτθν αντιμετϊπιςθ του φαινομζνου τθσ πρόωρθσ εγκατάλειψθσ των ςπουδϊν.  

● Μζτρα παροχήσ οικονομικϊν κινήτρων, που περιλαμβάνουν μεταξφ άλλων δράςεισ για 

τθν παροχι υποτροφιϊν ςε προπτυχιακοφσ φοιτθτζσ κακϊσ και παροχι οικονομικισ 

υποςτιριξθσ τθσ ςτζγαςθσ των φοιτθτϊν. Σα μζτρα ςτοχεφουν να ενιςχφςουν τθν αφξθςθ 

του ποςοςτοφ τθσ ζγκαιρθσ ολοκλιρωςθσ των ςπουδϊν, ιδιαίτερα ςε φοιτθτζσ που 

ανικουν ςε χαμθλότερεσ ειςοδθματικζσ τάξεισ ι/και προζρχονται από 

υποεκπροςωποφμενεσ- μειονεκτοφςεσ ομάδεσ, ΕΚΟ ςυμπεριλαμβανομζνου των ΑΜΕΑ. 

τθν κατθγορία μζτρων προβλζπονται και υποςτθρικτικζσ ενζργειεσ όπωσ θ κατάρτιςθ 

οικονομοτεχνικϊν μελετϊν που αποτυπϊνουν τθν υφιςτάμενθ κατάςταςθ ςτθν φοιτθτικι 

μζριμνα των Α.Ε.Ι. (κόςτοσ παροχισ υπθρεςιϊν, προτάςεισ για καλφτερθ αξιοποίθςθ των 

χρθμάτων που δαπανοφνται ετθςίωσ, προτάςεισ κεςμικϊν αλλαγϊν).  

● Μζτρα για την ανάπτυξη νζων/αναβάθμιςη υφιςτάμενων υποδομϊν ςτην τριτοβάθμια 

εκπαίδευςη (κτιριακζσ παρεμβάςεισ, εκςυγχρονιςμόσ εξοπλιςμοφ) με επικζντρωςθ ςτισ 

επιμζρουσ ανάγκεσ όπωσ καταγράφονται ςε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, όπου 

αποδεδειγμζνα προκφπτει ανάγκθ ενίςχυςθσ υφιςτάμενων υποδομϊν.  

● Μζτρα νζων υποδομϊν διδαςκαλίασ και ζρευνασ, ζργων αποκατάςταςησ και 

ενεργειακήσ αναβάθμιςησ και ζργων φοιτητικήσ μζριμνασ με βάςθ τισ υφιςτάμενεσ 

ανάγκεσ και τα πορίςματα τεχνικϊν μελετϊν. τόχοσ είναι να δοκεί ζμφαςθ ςτθν παροχι 

κινιτρων για τθν μείωςθ του ποςοςτοφ εγκατάλειψθσ των ςπουδϊν μζςα από παροχζσ 

φοιτθτικισ μζριμνασ προσ τουσ φοιτθτζσ ϊςτε ςταδιακά να μειωκοφν οι παροχζσ 

οικονομικισ ςτιριξθσ ςτζγαςθσ.  

● Μζτρα για την ενίςχυςη τησ κινητικότητασ και τησ διεθνοποίηςησ τησ Ανϊτατησ 

Εκπαίδευςησ. χεδιάηεται θ αξιοποίθςθ του πλαιςίου του νζου Erasmus+ για τουσ 

φοιτθτζσ, τισ ςχολζσ των ανϊτατων ιδρυμάτων και το προςωπικό και επζκταςθ των 

δικτφων των ςυνεργαηόμενων Ιδρυμάτων Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ με φορείσ από τθν 

διεκνι ακαδθμαϊκι κοινότθτα. Ιδιαίτερθ βαρφτατθ κα δοκεί ςτθν κινθτικότθτα των 

φοιτθτϊν ϊςτε ωσ το 2020 να ςυμμετζχει τουλάχιςτον το 20% των φοιτθτϊν ςε 

προγράμματα κινθτικότθτασ (Erasmus+) ι ςε κάποιο άλλο ευρωπαϊκό ι διεκνζσ 
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πρόγραμμα πρακτικισ άςκθςθσ (π.χ. Horizon 2020). Μζτρα επίςθσ κα λθφκοφν με ςτόχο 

τθ χάραξθ πλαιςίου και οριςμοφ ςυνκθκϊν και απαραίτθτων προχποκζςεων κα 

επιτρζψουν τθν λειτουργία Μεταπτυχιακϊν Προγραμμάτων ςπουδϊν ςε ξζνεσ γλϊςςεσ 

ϊςτε να γίνουν ελκυςτικά ςε φοιτθτζσ από άλλεσ χϊρεσ.  

● Μζτρα για την βελτίωςη τησ ποιότητασ ςτη διδαςκαλία που περιλαμβάνουν πιλοτικά 

προγράμματα με ςτόχο τθ βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ τθσ διδαςκαλίασ ςτθν εποχι τθσ 

απεριόριςτθσ πρόςβαςθσ ςτθν πλθροφόρθςθ και ζρευνα για τα αναμενόμενα μακθςιακά 

αποτελζςματα, τθν περαιτζρω ενςωμάτωςθ των Σ.Π.Ε ςτισ διδαςκαλίεσ (ςφγχρονο, αςφγχρονο 

e-learning, ψθφιακζσ πλατφόρμεσ μάκθςθσ κ.λ.π.) ςε όλεσ τισ περιφζρειεσ ςε ςυνεργαςία με 

τουσ εποπτευόμενουσ φορείσ του Τπουργείου και τα ερευνθτικά κζντρα που υλοποιοφν 

αντίςτοιχα ζργα, κατάρτιςθ εκπαιδευτικοφ προςωπικοφ ςε κζματα νζων μορφϊν διδαςκαλίασ 

και ςχεδιαςμοφ προγραμμάτων ςπουδϊν ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ διάςταςθσ τθσ 

διεκνοποίθςθσ, κακϊσ και ολοκλιρωςθ ενεργειϊν για τισ απαιτοφμενεσ νομοκετικζσ ρυκμίςεισ 

ωσ προσ το Εκνικό Πλαίςιο Προςόντων τθσ Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ.   

Ο τρατθγικόσ τόχοσ II. Ενίςχυςη τησ αποτελεςματικότητασ και του ρόλου τησ Ανώτατησ 

Εκπαίδευςησ ςτην αναπτυξιακή διαδικαςία τησ χώρασ, εξειδικεφεται μζςα από τουσ 

ακόλουκουσ επιχειρθςιακοφσ ςτόχουσ: 

 

Ε..II.1: Ενδυνάμωςη τησ ςφνδεςησ ανάμεςα ςτην ανϊτατη εκπαίδευςη την ζρευνα 

και την καινοτομία  

Η ποιότθτα τθσ ζρευνασ και παραγωγισ νζασ γνϊςθσ είναι πρωταρχικι για τα Α.Ε.Ι.. Σα 

Πανεπιςτιμια και τα Σ.Ε.Ι. ακολουκοφν διεκνι πρότυπα (προτεινόμενα από τθν Α.ΔΙ.Π) για τθ 

μζτρθςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ και προχωροφν ςτισ αναγκαίεσ ενζργειεσ για τθν ενίςχυςθ 

του ποιοτικοφ τουσ ζργου. Η διαδικαςία αυτι ζχει ιδθ προχωριςει, μζςω των διαδικαςιϊν 

εξωτερικισ αξιολόγθςθσ Σμθμάτων και Ιδρυμάτων. τισ εκκζςεισ εξωτερικισ αξιολόγθςθσ των 

Σμθμάτων/Ιδρυμάτων προτείνονται ςειρζσ μζτρων, προςαρμοςμζνεσ ςτισ ςυνκικεσ και 

ανάγκεσ εκάςτου Ιδρφματοσ, που αφοροφν ςτοχευμζνεσ δράςεισ ςφνδεςθσ ανάμεςα ςτθν 

Ανϊτατθ Εκπαίδευςθ τθν Ζρευνα. Αυτζσ οι προτάςεισ πρζπει να μελετθκοφν ςε επόμενο 

διάςτθμα από τα Ιδρφματα και να οδθγιςουν ςε αντίςτοιχεσ ενζργειεσ.  

Από τθν πλευρά τθσ κεςμικισ ενίςχυςθσ τθσ παραπάνω διαδικαςίασ κεωρείται κρίςιμθ θ 

δθμιουργία του Ενιαίου Χϊρου Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ και Ζρευνασ. Αυτι θ διαδικαςία κα 

ξεκινιςει με τθν δθμιουργία κοινοφ διοικθτικοφ και ακαδθμαϊκοφ πλαιςίου ςε όλα τα 

ερευνθτικά κζντρα, ςε εναρμόνιςθ με το πλαίςιο των Α.Ε.Ι.. Κυριότεροσ ςτόχοσ είναι θ 

δθμιουργία ενόσ ευζλικτου ςυςτιματοσ, το οποίο κα παρζχει τθν δυνατότθτα κοινισ χριςθσ 

υποδομϊν και κινθτικότθτασ προςωπικοφ μεταξφ φορζων και ιδρυμάτων. Ζτςι κα προκφψουν 
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οικονομίεσ κλίμακασ, λόγω τθσ φπαρξθσ πολλζσ φορζσ ςυμπλθρωματικοφ εξοπλιςμοφ για τθν 

διεξαγωγι ζρευνασ και κα αξιοποιθκοφν καλφτερα τα ιδθ επενδυμζνα ςε εξοπλιςμό 

κεφάλαια. υμπλθρωματικά με τα παραπάνω, αλλά ταχφτερθσ υλοποίθςθσ και ενδεχομζνωσ 

πιο άμεςθσ αποτελεςματικότθτασ κρίνονται μζτρα για τθν απλοποίθςθ των γραφειοκρατικϊν 

διαδικαςιϊν για τθν οικονομικι λειτουργία ερευνθτικϊν προγραμμάτων και τθν εξάλειψθ 

γραφειοκρατικϊν εμποδίων που ενδεχομζνωσ να μθν είναι ςυμβατά με τθν κοινοτικι 

νομοκεςία. χεδιάηονται επίςθσ μζτρα που ενκαρρφνουν και ανταμείβουν τθν υψθλισ 

ποιότθτασ ζρευνα και ςυμμετοχι των Α.Ε.Ι. ςε εξζχοντα Ευρωπαϊκά και Διεκνι Ερευνθτικά 

Δίκτυα με παροχι οικονομικϊν κινιτρων, για τθ διεξαγωγι διδακτορικισ και μεταδιδακτορικισ 

ζρευνασ. 

Για ζναν καλφτερο προγραμματιςμό ςτθ ςτρατθγικι προςζγγιςθ τθσ Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ 

και τθσ ςφνδεςισ τθσ με τθν αγορά εργαςίασ προβλζπεται ςυςτθματικι ςυνεργαςία μεταξφ 

των ςυναρμόδιων Τπουργείων (Ανάπτυξθσ, Εργαςίασ, Παιδείασ) και επιτελικϊν φορζων. 

κοπόσ τθσ ςυνεργαςίασ είναι θ εναρμόνιςθ και ο καλφτεροσ ςυντονιςμόσ των ςυναφϊν 

δράςεων με ςτόχο τθν ανάπτυξθ καινοτόμων προγραμμάτων, προγραμμάτων ςφνδεςθσ τθσ 

ζρευνασ και εκνικισ αναπτυξιακισ ςτρατθγικισ για τθ μετεξζλιξθ ερευνθτικϊν αποτελεςμάτων 

ςε υψθλισ ποιότθτασ προϊόντα, τθν προϊκθςθ τθσ ςφνδεςθσ ζρευνασ των ιδρυμάτων 

τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ με τομείσ τθσ οικονομίασ που ζχουν αναπτυξιακι δυναμικι, (όπωσ 

π.χ. τουριςμόσ, αγροδιατροφικόσ τομζασ, πολιτιςμόσ, νζεσ τεχνολογίεσ) και μποροφν να 

δθμιουργιςουν νζεσ κζςεισ εργαςίασ, τθν δθμιουργία ςυςτάδων και δικτφων καινοτομίασ ςε 

πεδία όπου τα ανϊτατα ιδρφματα ζχουν αποδεδειγμζνα ςυγκριτικό πλεονζκτθμα και 

διευκόλυνςθσ τθσ δράςθσ των Α.Ε.Ι. ςτθν ίδρυςθ επιςτθμονικϊν πάρκων και κοιτίδων 

επιχειρθματικότθτασ με τθ ςυνεργαςία ερευνθτικϊν κζντρων και καινοτόμων επιχειριςεων.  

 

Ε..II.2: Βελτίωςη τησ ςφνδεςησ τησ Ανϊτατησ Εκπαίδευςησ με την κοινωνία και την 
αγορά εργαςίασ. 

Μζςα από μια ςειρά μζτρων επιδιϊκεται θ ενίςχυςθ τθσ δικτφωςθσ του παραγόμενου 
ακαδθμαϊκοφ ζργου με τισ ανάγκεσ τθσ αγοράσ εργαςίασ, θ διατιρθςθ και 
προςταςία  (ςυντιρθςθ –ςυγκράτθςθ) του ανκρϊπινου δυναμικοφ ςτα Α.Ε.Ι., θ αποτροπι τθσ 
απϊλειασ του επιςτθμονικοφ προςωπικοφ ςτο εξωτερικό, θ προϊκθςθ τθσ ςυνεργαςίασ μεταξφ 
τθσ επιςτθμονικισ κοινότθτασ, τθσ παραγωγικισ βάςθσ τθσ χϊρασ και των κοινωνικϊν-
πολιτιςτικϊν ομάδων ϊςτε να ενιςχυκεί θ παραγωγικι αναςυγκρότθςθ. Ιδιαίτερθ μζριμνα 
δίνεται ςτο ςχεδιαςμό μζτρων που κα ςυμβάλλουν ςτθ διατιρθςθ, προςταςία και ενίςχυςθ 
του ανκρϊπινου δυναμικοφ ςτα πανεπιςτθμιακά ιδρφματα κακϊσ και τθν ενίςχυςθ του 
ανκρϊπινου δυναμικοφ ςτον τομζα τθσ ζρευνασ και καινοτομίασ (βλ. παρακάτω δράςεισ 
ενίςχυςθσ τθσ ζρευνασ, αλλά και το πρόγραμμα για τθν ενίςχυςθ του ακαδθμαϊκοφ προφίλ 
νζων διδακτόρων μζςω τθσ διδαςκαλία αυτοδφναμων μακθμάτων ςτα Α.Ε.Ι.). Οι παρεμβάςεισ 
που αναπτφςςονται ςυμβάλλουν ςυμπλθρωματικά ςτισ δράςεισ που αναπτφςςονται από τθ 
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Γενικι Γραμματεία Ζρευνασ & Σεχνολογίασ (ΓΓΕΣ) του Τπουργείο Παιδείασ, Ζρευνασ και 
Θρθςκευμάτων για τθν αποτροπι του φαινομζνου διαρροισ επιςτθμόνων (brain- drain) που 
αντιμετωπίηει ζντονα τα τελευταία χρόνια θ χϊρα μασ. 

Ο ςφγχρονοσ κόςμοσ τθσ αγοράσ εργαςίασ ςτθν Ευρϊπθ επιηθτά ςυνεχϊσ περιςςότερουσ 
πτυχιοφχουσ με γνϊςεισ και δεξιότθτεσ από τθν Ανϊτατθ Εκπαίδευςθ.  υγκεκριμζνα μζτρα 
προβλζπεται να λθφκοφν ϊςτε να διαςφαλιςτεί ότι οι απόφοιτοι κα είναι πραγματικά 
εφοδιαςμζνοι όχι μόνο με γνϊςεισ αλλά και με εκείνεσ τισ ικανότθτεσ και δεξιότθτεσ που κα 
τουσ καταςτιςουν ικανοφσ να ανταποκρικοφν επαρκϊσ ςτθ ηιτθςθ αυτι.  

Σα ελλθνικά Α.Ε.Ι. οφείλουν να ανταποκρικοφν ςτισ προκλιςεισ του ςφγχρονου κόςμου τθσ 
αγοράσ εργαςίασ αναπτφςςοντασ δράςεισ ςφνδεςθσ με τον κόςμο τθσ αγοράσ εργαςίασ αλλά 
και ςυνεργαςιϊν μεταξφ πανεπιςτθμιακϊν ιδρυμάτων, ερευνθτικϊν κζντρων και επιχειριςεων. 
Η πρόκλθςθ είναι να ςυνδεκεί θ καινοτομία και το παραγόμενο υλικό τθσ ζρευνασ με τον 
κόςμο τθσ αγοράσ εργαςίασ προςδίδοντασ μια δυναμικι διάςταςθ ςτθν αναπτυξιακι 
διαδικαςία τθσ χϊρασ. Ιδιαίτερθ μζριμνα χρειάηεται επίςθσ να δοκεί ςτθν παρακολοφκθςθ τθσ 
επαγγελματικισ πορείασ των φοιτθτϊν/αποφοίτων και τθσ καλφτερθσ και αποδοτικότερθσ 
ςφνδεςθσ τθσ ανϊτατθσ εκπαίδευςθσ με τθν αγορά εργαςίασ. Ζνα ςφνολο μζτρων ςχεδιάηεται 
ςε αυτι τθν κατεφκυνςθ, όπου ενδεικτικά ςυμπεριλαμβάνονται δράςεισ για απόκτθςθ 
εργαςιακισ και ακαδθμαϊκισ εμπειρίασ, ανάπτυξθσ ςυνεργαςιϊν-ςυμπράξεων 
ακαδθμαϊκοφ/ερευνθτικοφ/επιχειρθματικοφ κόςμου.  

Η διάςταςθ τθσ ιςότιμθσ ςυμμετοχισ των δυο φφλων κα  περιλθφκεί ςτο ςχεδιαςμό των 
παρεμβάςεων που αφοροφν ςτθν ερευνθτικι και ακαδθμαϊκι εμπειρία ϊςτε να μειωκοφν οι 
διαφορζσ που παρατθροφνται ςτθ ςυμμετοχι ανδρϊν και γυναικϊν. 

Οι ευκαιρίεσ για τθν ανάπτυξθ οριηόντιων δεξιοτιτων που ςχετίηονται με τθν ικανότθτα να 
διαχειριςτεί κανείσ τθ ηωι αλλά και τθν επαγγελματικι και ακαδθμαϊκι του πορεία βρίςκονται 
ςε όλεσ τισ διεργαςίεσ μάκθςθσ ςυμπεριλαμβανόμενου τθσ τυπικισ, τθσ μθ τυπικισ και τθσ 
άτυπθσ μάκθςθσ. το πλαίςιο τθσ Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ ςχεδιάηονται μζτρα για τθν ενίςχυςθ 
των παρεχόμενων υπθρεςιϊν ςυμβουλευτικισ ςταδιοδρομίασ των φοιτθτϊν και των 
αποφοίτων. Οι υπθρεςίεσ ςταδιοδρομίασ κα πρζπει να περιλαμβάνουν ζνα φάςμα 
πλθροφόρθςθσ ςχετικά με τισ διακζςιμεσ υποτροφίεσ, τισ ςπουδζσ ςτο εξωτερικό ι ςυμβουλζσ 
που να αφοροφν τισ διακζςιμεσ επιλογζσ μετά τθν αποφοίτθςθ, τθ διαςφνδεςθ με τθν τοπικι 
και εγχϊρια αγορά εργαςίασ, κακϊσ και  δράςεισ επιμόρφωςθσ των φοιτθτϊν ςε κζματα 
διαχείριςθσ ςταδιοδρομίασ και ανάπτυξθσ οριηόντιων δεξιοτιτων, ςυμπεριλαμβανομζνου τθσ 
κατάρτιςθσ ςε κζματα επιχειρθματικότθτασ (π.χ. νζεσ μορφζσ επιχειρθματικότθτασ, κοινωνικζσ 
ςυνεταιριςτικζσ επιχειριςεισ, κοινωνικισ οικονομίασ κ.ά.).  Η παροχι ςυμβουλευτικισ μπορεί 
να ςχετίηεται με προςωπικά ηθτιματα, δυςκολίεσ που προζκυψαν ι προβλιματα που 
αντιμετϊπιςαν ςτισ ςπουδζσ τουσ με ςτόχο τθν διευκόλυνςθ τθσ επιτυχοφσ ολοκλιρωςθσ των 
ςπουδϊν. Θα πρζπει να ςτελεχϊνονται με πεπειραμζνο και ειδικευμζνο προςωπικό. 

Περαιτζρω ςχεδιάηεται ανάπτυξθ ενιαίασ δομισ  ΔΑΣΑ (ςφμφωνα με το άρ. 52 του Ν 
Ν4009/2011) για παροχι υποςτθρικτικϊν δράςεων για τουσ φοιτθτζσ και τουσ αποφοίτουσ με 
ςκοπό τθν καλφτερθ πρόςβαςθ τουσ ςτθν αγορά εργαςίασ αλλά και τθν επιχειρθματικότθτα 
κακϊσ και για διευκόλυνςθ για τθν επιτυχι περάτωςθ των ςπουδϊν τουσ (ςυμβουλευτικι 
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ςτιριξθ, πρακτικι άςκθςθ, Γραφεία διαςφνδεςθσ, Γραφεία μεταφοράσ τεχνολογίασ, ΜΟΚΕ, 
κ.λπ.). Η ενιαία δομι Απαςχόλθςθσ ταδιοδρομίασ και Σεχνολογικισ Ανάπτυξθσ» ΔΑΣΑ κα 
περιλαμβάνει τισ ακόλουκεσ τρεισ μονάδεσ: τθ Μονάδα ταδιοδρομίασ φοιτθτϊν και 
Αποφοίτων, τθ Μονάδα Καινοτομίασ και Επιχειρθματικότθτασ (ΜΟΚΕ),τθ Μονάδα Αξιοποίθςθσ 
Ερευνθτικοφ Δυναμικοφ. 

Η ΔΑΣΑ κα  λειτουργεί ωσ ενιαία ωσ μοναδικό ςθμείο εξυπθρζτθςθσ (one-stop-shop) για τα 
μζλθ τθσ ακαδθμαϊκισ κοινότθτασ (φοιτθτζσ, ερευνθτζσ, προςωπικό κ.λπ.) και τουσ φορείσ του 
δθμοςίου, τισ επιχειριςεισ, τουσ κοινωνικοφσ φορείσ και τουσ πολίτεσ, για κζματα 
ςταδιοδρομίασ, υποςτιριξθσ ςτθν ανάπτυξθ ερευνθτικϊν ζργων και ςυνεργαςιϊν και ςτθν 
αξιοποίθςθ τθσ ζρευνασ, ςτθν αναηιτθςθ προςωπικοφ, λφςεων και τεχνολογικισ υποςτιριξθσ 
εκ μζρουσ τθσ παραγωγισ και των κοινωνικϊν φορζων.  Η  ΔΑΣΑ ζχει ην ζπληνληζκό ησλ ηξηώλ 

Μνλάδσλ και μεταξφ άλλων ςκοπό ζχει : 
● Να παρζχει ςτουσ φοιτθτζσ και ςε αποφοίτουσ των ιδρυμάτων πλθροφόρθςθ για 

ηθτιματα ςταδιοδρομίασ και υπθρεςίεσ ςυμβουλευτικισ ςταδιοδρομίασ 
υποςτθρίηοντασ τουσ τόςο τθ διάγνωςθ κλίςεων και δεξιοτιτων όςο και ςε ηθτιματα 
επιλογισ ςταδιοδρομίασ, περαιτζρω ςπουδϊν και ςτθν εξεφρεςθ εργαςίασ κακϊσ και 
κατάρτιςθ ςε κζματα επιχειρθματικότθτασ ςυμπεριλαμβανομζνου κεμάτων κοινωνικισ 
οικονομίασ (ΚΟΙΝΕΠ) 

● Να μεριμνά τθν πρακτικι άςκθςθ των φοιτθτϊν ςε ζπλεξγαζία κε ην Γξαθείν Πξαθηηθήο 

Άζθεζεο 

● Να οργανϊνει ςεμινάρια, διαλζξεισ ςυμβουλευτικισ, επαφζσ με μζντορεσ για τουσ 
φοιτθτζσ και αποφοίτουσ των ιδρυμάτων ςε ηθτιματα καινοτομίασ και κοινωνικισ 
δράςθσ και εν γζνει να προωκοφν καινοτόμεσ ιδζεσ φοιτθτϊν που μποροφν να 
αξιοποιθκοφν ςε επαγγελματικζσ ι κοινωνικζσ δραςτθριότθτεσ  

● Να οργανϊνει κάκε είδουσ δραςτθριότθτεσ προϊκθςθσ τθσ καινοτομίασ και τθσ 
επιχειρθματικότθτασ μεταξφ των μελϊν τθσ ακαδθμαϊκισ κοινότθτασ 

● Να παρζχει υπθρεςίεσ υποςτιριξθσ φοιτθτϊν με ςκοπό τθν παροχι ςυμβουλευτικϊν 
υπθρεςιϊν προσ αυτοφσ για τθν ομαλι ζνταξι τουσ ςτθν ανϊτατθ εκπαίδευςθ και τθν 
υποςτιριξθ φοιτθτϊν που αντιμετωπίηουν δυςκολίεσ για τθν επιτυχι περάτωςθ των 
ςπουδϊν τουσ. 

● Να κεξηκλά γηα ηε άκεζε επαθή κε ηελ επηρεηξεκαηηθή θνηλσλία, ηελ επηρεηξεκαηηθή 
θνηλόηεηα θαη ηνπο ηνπηθνύο θνξείο,  κέζσ επηζθέςεσλ ζε παξαγσγηθνύο θνξείο θαη 
αμηνπνίεζεο θαηαμησκέλσλ επηρεηξεκαηηώλ/πςειόβαζκσλ ζηειερώλ επηρεηξήζεσλ 

● Να ππνζηεξίδεη δξάζεηο δεκηνπξγηθόηεηαο, θνηλσληθήο πξσηνβνπιίαο, επηζηεκνληθήο 
αλαθάιπςεο (όπσο ζπκκεηνρή ζε δηαγσληζκνύο π.ρ. πιεξνθνξηθήο, εθδειώζεηο γηα 
λένπο εξεπλεηέο  θ.ιπ.). 

 

Σα μζτρα του παρόντοσ επιχειρθςιακοφ ςτόχου, ςτο ςφνολό τουσ, ενιςχφουν τθ ςυνεργαςία 
μεταξφ τθσ επιςτθμονικισ κοινότθτασ, τθσ παραγωγικισ βάςθσ τθσ χϊρασ και των κοινωνικϊν-
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πολιτιςτικϊν ομάδων ϊςτε να επιτευχκεί θ παραγωγικι αναςυγκρότθςθ και οι μεταρρυκμίςεισ 
που κα επιλφουν κοινωνικά ηθτιματα. 

Ενδεικτικά μζτρα που ςυνδζονται με τθν επίτευξθ των ανωτζρω επιχειρθςιακϊν ςτόχων 
(Ε..II.1- Ε..II.2) περιλαμβάνουν: 

● Μζτρα για την ενίςχυςη του ερευνητικοφ ζργου που περιλαμβάνουν ζνα ςφνολο δράςεων με 
ςτόχο τθν υποςτιριξθ γραφείων μεταφοράσ τεχνολογίασ, τθν ενδυνάμωςθ του ανκρϊπινου 
ερευνθτικοφ δυναμικοφ, τθν ενίςχυςθ των ερευνθτικϊν δεξιοτιτων των νζων ερευνθτϊν με 
ςτόχο ςτθν παραγωγι ερευνθτικϊν αποτελεςμάτων υψθλισ ποιότθτασ αλλά και ερευνθτϊν ςε 
μεταπτυχιακό   επίπεδο, και ςε επίπεδο διδακτορικισ και μεταδιδακτορικισ ζρευνασ, ιδίωσ ςε 
τομείσ που ςυνδζονται κετικά με τισ αναπτυξιακζσ ανάγκεσ τθσ Ελλάδασ. Ιδιαίτερθ μζριμνα ςε 
επιμζρουσ παρεμβάςεισ κα δοκεί ϊςτε να ενιςχυκεί θ ςυμμετοχι των γυναικϊν ςτον 
ακαδθμαϊκό και ερευνθτικό πεδίο κακϊσ και ςε άτομα που πλθροφν χαμθλά ειςοδθματικά 
κριτιρια, ΕΚΟ και ΑμΕΑ..  

● Μζτρα για την προϊθηςη τησ απόκτηςησ ακαδημαϊκήσ εμπειρίασ ςε νζουσ επιςτιμονεσ, 
κατόχουσ διδακτορικοφ διπλϊματοσ. τόχοσ των μζτρων είναι θ απόκτθςθ διδακτικισ 
εμπειρίασ με παράλλθλθ ενίςχυςθ του δυναμικοφ χαρακτιρα των προγραμμάτων ςπουδϊν 
των ανϊτατων ιδρυμάτων.  

● Μζτρα για την υψηλήσ ποιότητασ ζρευνα, τθν ενίςχυςθ ςτθ ςυμμετοχι των Α.Ε.Ι. ςε εξζχοντα 
Ευρωπαϊκά και Διεκνι Ερευνθτικά Δίκτυα, τθν αξιοποίθςθ των αποτελεςμάτων τθσ ζρευνασ 
και καινοτομίασ προσ όφελοσ των αναγκϊν τθσ χϊρασ, τθ διαμόρφωςθ ςυνκθκϊν για τθν 
ανάδειξθ νζων ερευνθτϊν 

● Μζτρα για την ενίςχυςη τησ επιχειρηματικότητασ και καινοτομίασ, ςφνδεςησ με την αγορά 
εργαςίασ. υγκεκριμζνεσ παρεμβάςεισ περιλαμβάνουν βραχφχρονθ απόκτθςθ εμπειρίασ 
εργαςίασ (πρακτικι άςκθςθ) ςε πραγματικό περιβάλλον των φοιτθτϊν τθσ τριτοβάκμιασ 
εκπαίδευςθσ ενςωματωμζνθ ςτο Πρόγραμμα πουδϊν των Ιδρυμάτων Ανϊτατθσ 
Εκπαίδευςθσ, τθν αξιοποίθςθ υφιςτάμενου υλικοφ των μονάδων καινοτομίασ, τθν υλοποίθςθ 
μακθμάτων επιχειρθματικότθτασ ςτο πλαίςιο ενίςχυςθσ των οριηόντιων δεξιοτιτων των 
φοιτθτϊν, τθν παροχι ςυμβουλευτικισ κακοδιγθςθσ ςε κζματα επιχειρθματικότθτασ και 
δικτφωςθσ με τθν αγορά εργαςίασ.  

● Μζτρα για την προϊθηςη επιχειρηματικϊν δράςεων ςε επίπεδο αυτοαπαςχόληςησ νζων 
επιςτημόνων. τόχοσ είναι  θ υποςτιριξθ πτυχιοφχων τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ, ανζργων και 
αυτοαπαςχολοφμενων για τθν ζναρξθ/υποςτιριξθ τθσ άςκθςθσ επαγγελματικισ 
δραςτθριότθτασ ςυναφοφσ με τθν ειδικότθτά τουσ και τθν οργάνωςθ αυτοτελοφσ 
επαγγελματικοφ χϊρου. Επιδίωξθ είναι θ μείωςθ τθσ ανεργίασ των πτυχιοφχων τριτοβάκμιασ 
εκπαίδευςθσ μζςω τθσ αυτοπαςχόλθςθσ, με τθν άςκθςθ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ 
ςυναφοφσ με τθν ειδικότθτα τουσ και τθν δθμιουργία νζων κζςεων εργαςίασ .  

● Μζτρα για την αφξηςη τησ απαςχόληςησ και τησ επιχειρηματικότητασ. Μζςα από 
εξειδικευμζνεσ κατθγορίεσ παρεμβάςεων δίνεται ζμφαςθ ςτθν προϊκθςθ καινοτόμων 
επιχειρθματικϊν ιδεϊν και τθν αξιοποίθςθ τθσ γνϊςθσ που προκφπτει από ερευνθτικι 
δραςτθριότθτα, τθν αναβάκμιςθ ερευνθτικοφ δυναμικοφ και τθ διάδοςθ νζων τεχνολογιϊν, 
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τθν ανάπτυξθ ςφνδεςθσ του επιχειρθματικοφ κόςμου με ακαδθμαϊκά/ερευνθτικά κζντρα, τθν 
ενίςχυςθ τθσ δθμιουργίασ και ανάπτυξθσ ςυςτάδων ι ςυμπράξεων επιχειριςεων- 
ερευνθτικϊν και εκπαιδευτικϊν οργανιςμϊν, και τθ ενίςχυςθ ςυνεργαςιϊν με εργαςτιρια 
Α.Ε.Ι. και ερευνθτικϊν ιδρυμάτων.  

● Μζτρα για την δημιουργία ενιαίασ υποςτηρικτικήσ δομήσ (ΔΑΣΑ) ωσ μοναδικό ςθμείο 
εξυπθρζτθςθσ (one-stop-shop) για ςτα ανϊτατα ιδρφματα. Μεταξφ άλλων θ δομι μεριμνά για 
τθν  ενίςχυςθ τθσ ςφνδεςθσ με τθν αγορά εργαςίασ ςε τοπικό και εγχϊριο επίπεδο, τθν 
ανάπτυξθ ςυμπράξεων με τον επιχειρθματικό κόςμο, τθν επζκταςθ και δθμιουργία ςφγχρονθσ 
βάςθσ δεδομζνων καταγραφισ κζςεων εργαςίασ.  τθ λειτουργία τθσ ενιαίασ δομισ 
υποςτθρίηονται  προγράμματα επιμόρφωςθσ με ςτόχο τθν ανάπτυξθ οριηόντιων δεξιοτιτων/ 
δεξιοτιτων διαχείριςθσ ηωισ και ςταδιοδρομίασ, τθν κατάρτιςθ φοιτθτϊν ςε κζματα 
επιχειρθματικότθτασ (ςυμπεριλαμβανομζνου κεμάτων κοινωνικισ οικονομίασ-ΚΟΙΝΕΠ) και 
τθν υποςτιριξθ των φοιτθτϊν-αποφοίτων για ζνταξθ ςτθν αγορά εργαςίασ. Παράλλθλα θ 
δομι κα παρζχει υπθρεςίεσ ςυμβουλευτικισ για φοιτθτζσ για τθν ομαλι ζνταξι τουσ και τθν 
διευκόλυνςθ επιτυχοφσ ολοκλιρωςθσ των ςπουδϊν. Κατά περιπτϊςεισ προβλζπεται και 
υποςτιριξθ με το απαιτοφμενο προςωπικό και εφαρμογζσ ΣΠΕ, τθσ ςυμβουλευτικισ των 
φοιτθτϊν 
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Απεικόνιςη τρατηγικοφ και Επιχειρηςιακοφ Προγραμματιςμοφ 

 

 

 

 

  

 

 ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΩΣΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ 2016-2020 

 

.. I. Βελτίωςη τησ ποιότητασ των 
ςπουδϊν και τησ μάθηςησ και 

ενίςχυςη τησ πρόςβαςησ και του 
ανοικτοφ χαρακτήρα τησ Ανϊτατησ 

Εκπαίδευςησ 

 

Ε.I.1 Αναβάθμιςη και 
διαςφάλιςη τησ ποιότητασ ςτην 

ανϊτατη εκπαίδευςη και 
ενίςχυςη του ανοιχτοφ 

χαρακτήρα τησ.  

 

Ε.I.2. Βελτίωςη των επιπζδων 
φοίτηςησ και επιτυχίασ 

ολοκλήρωςησ των ςπουδϊν ςτην 
ανϊτατη εκπαίδευςη από όλεσ τισ 

ομάδεσ πληθυςμοφ. 

 

..II. Ενίςχυςη τησ 
αποτελεςματικότητασ και του 

ρόλου τησ Ανϊτατησ Εκπαίδευςησ 
ςτην αναπτυξιακή διαδικαςία τησ 

χϊρασ. 

 

Ε..II.1. Ενδυνάμωςη τησ 
ςφνδεςησ ανάμεςα ςτην 
ανϊτατη εκπαίδευςη την 

ζρευνα και την καινοτομία 

 

Ε..II.2.Βελτίωςη τησ ςφνδεςησ 
τησ ανϊτατησ εκπαίδευςησ με 

την κοινωνία και την αγορά 
εργαςίασ.  



 

 

ελ. 64 

υνοπτική Απεικόνιςη μζτρων ανά επιχειρηςιακό ςτόχο τησ ςτρατηγικήσ, 

2016-2020 

 

 

  

 

 
Σ.Σ. I. Βελτίωςη τησ ποιότητασ των ςπουδών και τησ μάθηςησ και ενίςχυςη τησ 

πρόςβαςησ και του ανοικτοφ χαρακτήρα τησ Ανώτατησ Εκπαίδευςησ 

 

ΕΣ.I.1 Αναβάθμιςη και διαςφάλιςη τησ 
ποιότητασ ςτην ανώτατη εκπαίδευςη και 
ενίςχυςη του ανοιχτοφ χαρακτήρα τησ.  

 Διαςφάλιςη τησ ποιότητασ 

 

Ανάπτυξη νζων/αναβάθμιςη 
υφιςτάμενων υποδομϊν ςτην 

τριτοβάθμια εκπαίδευςη (κτιριακζσ 
παρεμβάςεισ, εκςυγχρονιςμόσ 

εξοπλιςμοφ) 

 
Βελτίωςη τησ ποιότητασ ςτη 

διδαςκαλία 

 
Ενίςχυςη τησ ποιότητασ του 

ερευνητικοφ ζργου 

 

Ε.I.2: Βελτίωςη των επιπζδων φοίτηςησ 
και επιτυχίασ ολοκλήρωςησ των 

ςπουδϊν ςτην ανϊτατη εκπαίδευςη 
από όλεσ τισ ομάδεσ πληθυςμοφ. 

 

Νζεσ υποδομζσ διδαςκαλίασ και 
ζρευνασ, ζργα αποκατάςταςησ και 
ενεργειακήσ αναβάθμιςησ και ζργα 

φοιτητικήσ μζριμνασ 

 Παροχή οικονομικϊν κινήτρων 

 
Βελτίωςη του θεςμικοφ και 
διοικητικοφ πλαιςίου των 

πανεπιςτημιακϊν ιδρυμάτων 

 
Ενίςχυςη τησ κινητικότητασ και τησ 

διεθνοποίηςησ τησ Ανϊτατησ 
Εκπαίδευςησ 
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..II. Ενίςχυςη τησ αποτελεςματικότητασ και του ρόλου τησ Ανϊτατησ 

Εκπαίδευςησ ςτην αναπτυξιακή διαδικαςία τησ χϊρασ 

 

Ε..II.1: Ενδυνάμωςη τησ ςφνδεςησ 
ανάμεςα ςτην ανϊτατη εκπαίδευςη την 

ζρευνα και την καινοτομία  

 Ενίςχυςη του ερευνητικοφ ζργου  

 Τψηλή ποιότητασ ζρευνα 

 

Ε..II.2: Βελτίωςη τησ ςφνδεςησ τησ 
Ανϊτατησ Εκπαίδευςησ με την 

κοινωνία και την αγορά εργαςίασ 

 
Ενίςχυςη τησ επιχειρηματικότητασ 
και καινοτομίασ, ςφνδεςησ με την 

αγορά εργαςίασ 

 
Προϊθηςη τησ απόκτηςησ 

ακαδημαϊκήσ εμπειρίασ  

 

Προϊθηςη επιχειρηματικϊν 
δράςεων ςε επίπεδο 

αυτοαπαςχόληςησ νζων 
επιςτημόνων 

 
Αφξηςη τησ απαςχόληςησ και τησ 

επιχειρηματικότητασ 

 
Δημιουργία ενιαίασ 

υποςτηρικτικήσ δομήσ  
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ΕΠΙΚΟΠΗΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΩΣΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ 2016-2020 

ΣΡΑΣΗΓΙΚΟΙ 
ΣΟΧΟΙ  

ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟΙ 
ΣΟΧΟΙ  

ΠΑΡΕΜΒΑΕΙ/ΜΕΣΡΑ  

Σ.Σ. I. 
Βελτίωςη τησ 
ποιότητασ των 
ςπουδών και 
τησ μάθηςησ 
και ενίςχυςη 
τησ 
πρόςβαςησ 
και του 
ανοικτοφ 
χαρακτήρα 
τησ Ανώτατησ 
Εκπαίδευςησ 

ΕΣ.I.1 Αναβάθμιςη 
και διαςφάλιςη τησ 
ποιότητασ ςτην 
ανώτατη 
εκπαίδευςη και 
ενίςχυςη του 
ανοιχτοφ 
χαρακτήρα τησ.  

 

1. υςτημικζσ παρεμβάςεισ για τη διαςφάλιςη τησ 
ποιότητασ ςτθν Ανϊτατθ Εκπαίδευςθ που κα περιλαμβάνουν 
δράςεισ για τθν υποςτιριξθ του ζργου τθσ Α.ΔΙ.Π ϊςτε να 
ανταποκρικεί ςτθ λειτουργία τθσ ωσ ανεξάρτθτθ Αρχι 
Διαςφάλιςθσ τθσ Ποιότθτασ για τθν Ανϊτατθ Εκπαίδευςθ και 
τθν υποςτιριξθ των Μονάδων Διαςφάλιςθσ Ποιότθτασ των 
Ανϊτατων Εκπαιδευτικϊν Ιδρυμάτων (ΜΟΔΙΠ) για τθν 
αξιολόγθςι τουσ.  

2.Μζτρα για την ανάπτυξη νζων/αναβάθμιςη υφιςτάμενων 
υποδομϊν ςτην τριτοβάθμια εκπαίδευςη (κτιριακζσ 
παρεμβάςεισ, εκςυγχρονιςμόσ εξοπλιςμοφ) με επικζντρωςθ 
ςτισ επιμζρουσ ανάγκεσ όπωσ καταγράφονται ςε 
περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, όπου αποδεδειγμζνα 
προκφπτει ανάγκθ ενίςχυςθσ υφιςτάμενων υποδομϊν.  

3. Μζτρα για την βελτίωςη τησ ποιότητασ ςτη διδαςκαλία 
που περιλαμβάνουν πιλοτικά προγράμματα με ςτόχο τθ 
βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ τθσ διδαςκαλίασ ςτθν εποχι τθσ 
απεριόριςτθσ πρόςβαςθσ ςτθν πλθροφόρθςθ και ζρευνα για 
τα αναμενόμενα μακθςιακά αποτελζςματα, τθν περαιτζρω 
ενςωμάτωςθ των Σ.Π.Ε ςτισ διδαςκαλίεσ (ςφγχρονο, 
αςφγχρονο e-learning, ψθφιακζσ πλατφόρμεσ μάκθςθσ κ.λ.π.) 
ςε όλεσ τισ περιφζρειεσ ςε ςυνεργαςία με τουσ 
εποπτευόμενουσ φορείσ του Τπουργείου και τα ερευνθτικά 
κζντρα που υλοποιοφν αντίςτοιχα ζργα, κατάρτιςθ 
εκπαιδευτικοφ προςωπικοφ ςε κζματα νζων μορφϊν 
διδαςκαλίασ και ςχεδιαςμοφ προγραμμάτων ςπουδϊν 
ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ διάςταςθσ τθσ διεκνοποίθςθσ, 
κακϊσ και ολοκλιρωςθ ενεργειϊν για τισ απαιτοφμενεσ 
νομοκετικζσ ρυκμίςεισ ωσ προσ το Εκνικό Πλαίςιο 
Προςόντων τθσ Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ  

4. Μζτρα για την ενίςχυςη τησ ποιότητασ του ερευνητικοφ 
ζργου, όπου ςυμπεριλαμβάνονται δράςεισ για τθν ανανζωςθ 
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τθσ θλεκτρονικισ πρόςβαςθσ ςε διεκνι περιοδικά και 
εκδότεσ (HEALlink)  

 Ε.I. 2. Βελτίωςη 
των επιπζδων 
φοίτηςησ και 
επιτυχίασ 
ολοκλήρωςησ των 
ςπουδϊν ςτην 
ανϊτατη 
εκπαίδευςη από 
όλεσ τισ ομάδεσ 
πληθυςμοφ. 

 

1. Μζτρα νζων υποδομϊν διδαςκαλίασ και ζρευνασ, ζργων 
αποκατάςταςησ και ενεργειακήσ αναβάθμιςησ και ζργων 
φοιτητικήσ μζριμνασ με βάςθ τισ υφιςτάμενεσ ανάγκεσ και τα 
πορίςματα τεχνικϊν μελετϊν. τόχοσ είναι να δοκεί ζμφαςθ 
ςτθν παροχι κινιτρων για τθν μείωςθ του ποςοςτοφ 
εγκατάλειψθσ των ςπουδϊν μζςα από παροχζσ φοιτθτικισ 
μζριμνασ προσ τουσ φοιτθτζσ ϊςτε ςταδιακά να μειωκοφν οι 
παροχζσ οικονομικισ ςτιριξθσ ςτζγαςθσ.  

2. Μζτρα παροχήσ οικονομικϊν κινήτρων, που 
περιλαμβάνουν μεταξφ άλλων δράςεισ για τθν παροχι 
υποτροφιϊν ςε προπτυχιακοφσ φοιτθτζσ κακϊσ και παροχι 
οικονομικισ υποςτιριξθσ τθσ ςτζγαςθσ των φοιτθτϊν. Σα 
μζτρα ςτοχεφουν να ενιςχφςουν τθν αφξθςθ του ποςοςτοφ 
τθσ ζγκαιρθσ ολοκλιρωςθσ των ςπουδϊν, ιδιαίτερα ςε 
φοιτθτζσ που ανικουν ςε χαμθλότερεσ ειςοδθματικζσ τάξεισ 
ι/και προζρχονται από υποεκπροςωποφμενεσ- 
μειονεκτοφςεσ ομάδεσ, ΕΚΟ,  ςυμπεριλαμβανομζνου των 
ΑΜΕΑ. τθν κατθγορία μζτρων προβλζπονται και 
υποςτθρικτικζσ ενζργειεσ όπωσ θ κατάρτιςθ 
οικονομοτεχνικϊν μελετϊν που αποτυπϊνουν τθν 
υφιςτάμενθ κατάςταςθ ςτθν φοιτθτικι μζριμνα των Α.Ε.Ι. 
(κόςτοσ παροχισ υπθρεςιϊν, προτάςεισ για καλφτερθ 
αξιοποίθςθ των χρθμάτων που δαπανοφνται ετθςίωσ, 
προτάςεισ κεςμικϊν αλλαγϊν).  

3. Μζτρα για τη Βελτίωςη του θεςμικοφ και διοικητικοφ 
πλαιςίου των πανεπιςτημιακϊν ιδρυμάτων. Προτεραιότθτα 
δίνεται ςτισ ενζργειεσ που κα ςτοχεφουν (1) ςτθν εφρυκμθ 
λειτουργία των Α.Ε.Ι., (2) ςτθ μείωςθ των γραφειοκρατικϊν 
διαδικαςιϊν που απαιτοφνται από τουσ φοιτθτζσ για 
εγγραφι, ςίτιςθ, ςτζγαςθ, κάρτα μετακινιςεων και (3)  κα 
μποροφν να παράγουν ςθμαντικά ςτοιχεία για τθν ανϊτατθ 
εκπαίδευςθ που τϊρα ελλείπουν ςτθ χϊρα μασ, όπωσ είναι, 
για παράδειγμα, τα επίπεδα επιτυχοφσ φοίτθςθσ, 
εγκατάλειψθσ των ςπουδϊν ςε ςχζςθ και με δθμογραφικά 
ςτοιχεία όπωσ είναι θ κοινωνικό-οικονομικι κατάςταςθ, 
ΑΜΕΑ, ΕΚΟ. το μζτρο περιλαμβάνεται ωσ προτεραιότθτα θ 
ανάπτυξθ πλθροφοριακοφ ςυςτιματοσ ςυλλογισ και 
επεξεργαςίασ δεδομζνων που κα αντλεί μζςω 
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διαλειτουργικότθτασ ςτοιχεία από υπάρχοντα πλθροφοριακά 
ςυςτιματα και κα ςυμβάλλει ςτθν αντιμετϊπιςθ του 
φαινομζνου τθσ πρόωρθσ εγκατάλειψθσ των ςπουδϊν 

4. Μζτρα για την ενίςχυςη τησ κινητικότητασ και τησ 
διεθνοποίηςησ τησ Ανϊτατησ Εκπαίδευςησ. χεδιάηεται θ 
αξιοποίθςθ του πλαιςίου του νζου Erasmus+ για τουσ 
φοιτθτζσ, τισ ςχολζσ των ανϊτατων ιδρυμάτων και το 
προςωπικό και επζκταςθ των δικτφων των ςυνεργαηόμενων 
Ιδρυμάτων Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ με φορείσ από τθν διεκνι 
ακαδθμαϊκι κοινότθτα. Ιδιαίτερθ βαρφτατθ κα δοκεί ςτθν 
κινθτικότθτα των φοιτθτϊν ϊςτε ωσ το 2020 να ςυμμετζχει 
τουλάχιςτον το 20% των φοιτθτϊν ςε προγράμματα 
κινθτικότθτασ (Erasmus+) ι ςε κάποιο άλλο ευρωπαϊκό ι 
διεκνζσ πρόγραμμα πρακτικισ άςκθςθσ (π.χ. Horizon 2020). 
Μζτρα επίςθσ κα λθφκοφν με ςτόχο τθ χάραξθ πλαιςίου και 
οριςμοφ ςυνκθκϊν και απαραίτθτων προχποκζςεων κα 
επιτρζψουν τθν λειτουργία Μεταπτυχιακϊν Προγραμμάτων 
ςπουδϊν ςε ξζνεσ γλϊςςεσ ϊςτε να γίνουν ελκυςτικά ςε 
φοιτθτζσ από άλλεσ χϊρεσ.  

   

..II. 
Ενίςχυςη τησ 
αποτελεςματι
κότητασ και 
του ρόλου τησ 
Ανϊτατησ 
Εκπαίδευςησ 
ςτην 
αναπτυξιακή 
διαδικαςία 
τησ χϊρασ. 

 

Ε..II.1. 
Ενδυνάμωςη τησ 
ςφνδεςησ ανάμεςα 
ςτην ανϊτατη 
εκπαίδευςη την 
ζρευνα και την 
καινοτομία  

 

1.Μζτρα για την ενίςχυςη  του ερευνητικοφ ζργου που 
περιλαμβάνουν ζνα ςφνολο δράςεων με ςτόχο τθν 
υποςτιριξθ γραφείων μεταφοράσ τεχνολογίασ, τθν 
ενδυνάμωςθ του ανκρϊπινου ερευνθτικοφ δυναμικοφ, τθν 
ενίςχυςθ των ερευνθτικϊν δεξιοτιτων των νζων ερευνθτϊν 
με ςτόχο ςτθν παραγωγι ερευνθτικϊν αποτελεςμάτων 
υψθλισ ποιότθτασ αλλά και ερευνθτϊν ςε 
μεταπτυχιακό   επίπεδο, και ςε επίπεδο διδακτορικισ και 
μεταδιδακτορικισ ζρευνασ, ιδίωσ ςε τομείσ που ςυνδζονται 
κετικά με τισ αναπτυξιακζσ ανάγκεσ τθσ Ελλάδασ. Ιδιαίτερθ 
μζριμνα ςε επιμζρουσ παρεμβάςεισ κα δοκεί ϊςτε να 
ενιςχυκεί θ ςυμμετοχι των γυναικϊν ςτον ακαδθμαϊκό και 
ερευνθτικό πεδίο κακϊσ και ςε άτομα που πλθροφν χαμθλά 
ειςοδθματικά κριτιρια, ΕΚΟ και ΑμΕΑ.  

2. Μζτρα για την υψηλήσ ποιότητασ ζρευνα, τθν ενίςχυςθ 
ςτθ ςυμμετοχι των Α.Ε.Ι. ςε εξζχοντα Ευρωπαϊκά και Διεκνι 
Ερευνθτικά Δίκτυα, τθν αξιοποίθςθ των αποτελεςμάτων τθσ 
ζρευνασ και καινοτομίασ προσ όφελοσ των αναγκϊν τθσ 
χϊρασ, τθ διαμόρφωςθ ςυνκθκϊν για τθν ανάδειξθ νζων 
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ερευνθτϊν.  

 Ε..II.2.Βελτίωςη 
τησ ςφνδεςησ τησ 
ανϊτατησ 
εκπαίδευςησ με 
την κοινωνία και 
την αγορά 
εργαςίασ.  

 

1. Μζτρα για την ενίςχυςη τησ επιχειρηματικότητασ και 
καινοτομίασ, ςφνδεςησ με την αγορά εργαςίασ. 
υγκεκριμζνεσ παρεμβάςεισ περιλαμβάνουν βραχφχρονθ 
απόκτθςθ εμπειρίασ εργαςίασ (πρακτικι άςκθςθ) ςε 
πραγματικό περιβάλλον των φοιτθτϊν τθσ τριτοβάκμιασ 
εκπαίδευςθσ ενςωματωμζνθ ςτο Πρόγραμμα πουδϊν των 
Ιδρυμάτων Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ, τθν αξιοποίθςθ 
υφιςτάμενου υλικοφ των μονάδων καινοτομίασ, τθν 
υλοποίθςθ μακθμάτων επιχειρθματικότθτασ ςτο πλαίςιο 
ενίςχυςθσ των οριηόντιων δεξιοτιτων των φοιτθτϊν, τθν 
παροχι ςυμβουλευτικισ κακοδιγθςθσ ςε κζματα 
επιχειρθματικότθτασ και δικτφωςθσ με τθν αγορά εργαςίασ.  

2.Μζτρα για την προϊθηςη τησ απόκτηςησ ακαδημαϊκήσ 
εμπειρίασ ςε νζουσ επιςτιμονεσ, κατόχουσ διδακτορικοφ 
διπλϊματοσ. τόχοσ των μζτρων είναι θ απόκτθςθ διδακτικισ 
εμπειρίασ με παράλλθλθ ενίςχυςθ του δυναμικοφ χαρακτιρα 
των προγραμμάτων ςπουδϊν των ανϊτατων ιδρυμάτων. ςε 
νζουσ επιςτιμονεσ,  

3. Μζτρα για την προϊθηςη επιχειρηματικϊν δράςεων ςε 
επίπεδο αυτοαπαςχόληςησ νζων επιςτημόνων. τόχοσ 
είναι  θ υποςτιριξθ πτυχιοφχων τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ, 
ανζργων και αυτοαπαςχολοφμενων για τθν 
ζναρξθ/υποςτιριξθ τθσ άςκθςθσ επαγγελματικισ 
δραςτθριότθτασ ςυναφοφσ με τθν ειδικότθτά τουσ και τθν 
οργάνωςθ αυτοτελοφσ επαγγελματικοφ χϊρου. Επιδίωξθ 
είναι θ μείωςθ τθσ ανεργίασ των πτυχιοφχων τριτοβάκμιασ 
εκπαίδευςθσ μζςω τθσ αυτοπαςχόλθςθσ, με τθν άςκθςθ 
επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ ςυναφοφσ με τθν ειδικότθτα 
τουσ και τθν δθμιουργία νζων κζςεων εργαςίασ .  

4. Μζτρα για την αφξηςη τησ απαςχόληςησ και τησ 
επιχειρηματικότητασ. Μζςα από εξειδικευμζνεσ κατθγορίεσ 
παρεμβάςεων δίνεται ζμφαςθ ςτθν προϊκθςθ καινοτόμων 
επιχειρθματικϊν ιδεϊν και τθν αξιοποίθςθ τθσ γνϊςθσ που 
προκφπτει από ερευνθτικι δραςτθριότθτα, τθν αναβάκμιςθ 
ερευνθτικοφ δυναμικοφ και τθ διάδοςθ νζων τεχνολογιϊν, 
τθν ανάπτυξθ ςφνδεςθσ του επιχειρθματικοφ κόςμου με 
ακαδθμαϊκά/ερευνθτικά κζντρα, τθν ενίςχυςθ τθσ 
δθμιουργίασ και ανάπτυξθσ ςυςτάδων ι ςυμπράξεων 
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επιχειριςεων- ερευνθτικϊν και εκπαιδευτικϊν οργανιςμϊν, 
και τθ ενίςχυςθ ςυνεργαςιϊν με εργαςτιρια Α.Ε.Ι. και 
ερευνθτικϊν ιδρυμάτων.  

● 5. Μζτρα για την δημιουργία ενιαίασ υποςτηρικτικήσ 
δομήσ (ΔΑΣΑ) ωσ μοναδικό ςθμείο εξυπθρζτθςθσ (one-
stop-shop) για ςτα ανϊτατα ιδρφματα. Μεταξφ άλλων θ 
δομι μεριμνά για τθν  ενίςχυςθ τθσ ςφνδεςθσ με τθν αγορά 
εργαςίασ ςε τοπικό και εγχϊριο επίπεδο, τθν ανάπτυξθ 
ςυμπράξεων με τον επιχειρθματικό κόςμο, τθν επζκταςθ και 
δθμιουργία ςφγχρονθσ βάςθσ δεδομζνων καταγραφισ 
κζςεων εργαςίασ.  τθ λειτουργία τθσ ενιαίασ δομισ 
υποςτθρίηονται  προγράμματα επιμόρφωςθσ με ςτόχο τθν 
ανάπτυξθ οριηόντιων δεξιοτιτων/ δεξιοτιτων διαχείριςθσ 
ηωισ και ςταδιοδρομίασ, τθν κατάρτιςθ φοιτθτϊν ςε κζματα 
επιχειρθματικότθτασ (ςυμπεριλαμβανομζνου κεμάτων 
κοινωνικισ οικονομίασ ΚΟΙΝΕΠ) και τθν υποςτιριξθ των 
φοιτθτϊν-αποφοίτων για ζνταξθ ςτθν αγορά εργαςίασ. 
Παράλλθλα θ δομι κα παρζχει υπθρεςίεσ ςυμβουλευτικισ 
για φοιτθτζσ για τθν ομαλι ζνταξι τουσ και τθν διευκόλυνςθ 
επιτυχοφσ ολοκλιρωςθσ των ςπουδϊν. Κατά περιπτϊςεισ 
προβλζπεται και υποςτιριξθ με το απαιτοφμενο προςωπικό 
και εφαρμογζσ ΣΠΕ, τθσ ςυμβουλευτικισ των φοιτθτϊν.  

 

 


