
 
Δρ. Γεώργιοσ Παναγιϊρησ 
Καθηγητόσ ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ  

  



Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΗ ΓΝΩΗ ΜΕΑ Ε ΕΝΑ ΠΛΑΙΙΟ 
ΑΤΞΑΝΟΜΕΝΗ ΔΙΚΣΤΩΗ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΟΠΟΙΗΗ  

Εφαρμογό γνώςεων (Σεχνολογικϋσ καινοτομύεσ) 

Διϊδοςη Γνώςεων (ΣΠΕ) 

Μετϊδοςη γνώςεων (Εκπαύδευςη και Κατϊρτιςη ) 

Παραγωγό γνώςεων (ϋρευνα)  

ΑΠΟΣΟΛΗ ΣΩΝ ΑΕΙ  



ΣΟ ΕΤΡΩΠΑΙΚΟ ΜΟΝΣΕΛΟ 
ΣΡΙΣΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ 

 Μοντϋλο «Ιδανικού Πανεπιςτημύου», βαςιςμϋνο ςτο 
Πανεπιςτόμιο τησ Γερμανύασ, μεταρρυθμύςεισ κατϊ  
Wilhelm Von Humboldt : 

 Βϊςη τησ εκπαύδευςησ και επύκεντρο των 
πανεπιςτημιακών δραςτηριοτότων η ϋρευνα  

 Διαφοροπούηςη των ΑΕΙ ωσ προσ αυτό το μοντϋλο          
αποτϋλεςμα η δημιουργύα εξειδικευμϋνων ιδρυμϊτων με 
επύκεντρο ϋναν κορμό ειδικών ικανοτότων ςχετικών με 
την ϋρευνα και τη διδαςκαλύα  

Πηγό : Επιτροπό των Ευρωπαώκών Κοινοτότων  COM (2003) 58 τελικό «Ο ρόλοσ των Πανεπιςτημύων ςτην Ευρώπη τησ Γνώςησ»  



 

«Η Ευρώπη χρειϊζεται ΑΕΙ τα οπούα εύναι ςε θϋςη να 
αξιοποιόςουν τισ δικϋσ τουσ δυνατότητεσ και να 
διαφοροποιόςουν τισ δραςτηριότητεσ τουσ βϊςει 
αυτών των δυνατοτότων. Μολονότι όλα τα ΑΕΙ ϋχουν 
οριςμϋνεσ κοινϋσ αξύεσ και καθόκοντα, δεν χρειϊζονται 
όλα την ύδια ιςορροπύα ανϊμεςα ςτην εκπαύδευςη και 
ςτην ϋρευνα, την ύδια προςϋγγιςη ςτην ϋρευνα και ςτην 
ερευνητικό κατϊρτιςη ό ςτον ςυνδυαςμό υπηρεςιών και 
επιςτημονικών κλϊδων (…) » 

Πηγό: Επιτροπό των Ευρωπαώκών Κοινοτότων, COM (2006)208 ΣΕΛΙΚΟ  
«Ανακούνωςη τησ Επιτροπόσ  ςτο υμβούλιο και ςτο Ευρωπαώκό Κοινοβούλιο » 

«Επύτευξη τησ Ατζϋντασ Εκςυγχρονιςμού για τα  Πανεπιςτόμια: Εκπαύδευςη, Έρευνα και Καινοτομύα » 



Αύξηςη τησ ζότηςησ για 
την Σριτοβϊθμια 
Εκπαύδευςη  

Διεθνοπούηςη τησ 
εκπαύδευςησ και τησ 

ϋρευνασ  

Ανϊπτυξη 
αποτελεςματικόσ και 

ςτενότερησ ςυνεργαςύασ 
μεταξύ των ΑΕΙ και του 

παραγωγικού τομϋα 

Πολλαπλαςιαςμόσ των 
χώρων παραγωγόσ 

γνώςησ  

Αναδιοργϊνωςη τησ 
γνώςησ 

Εμφϊνιςη νϋων 
προςδοκιών  

ΟΙ ΝΕΕ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΣΩΝ ΕΤΡΩΠΑΙΚΩΝ ΑΕΙ  

Πηγό : Επιτροπό των Ευρωπαώκών Κοινοτότων  COM (2003) 58 τελικό «Ο ρόλοσ των Πανεπιςτημύων ςτην Ευρώπη τησ Γνώςησ» 



Αφξθςθ τθσ ηιτθςθσ για τθν 
Σριτοβάκμια Εκπαίδευςθ 

 ημαντικό  καθόκον των ΑΕΙ: 

Η διαφύλαξη και ενύςχυςη τησ αριςτεύασ ςε θϋματα 
διδαςκαλύασ και ϋρευνασ χωρύσ υπονόμευςη τησ 
παρεχόμενησ ποιότητασ  

     και 

Η  εξαςφϊλιςη ευρεύασ, δύκαιησ και δημοκρατικόσ 
πρόςβαςησ  



Διεκνοποίθςθ τθσ Εκπαίδευςθσ και τθσ 
ζρευνασ 

Αύξηςη ανταγωνιςμού 

μεταξύ χωρών 

Δημιουργύα δικτύων/ 
Διοργϊνωςη κοινών 

προγραμμϊτων 
ςπουδών  

μεταξύ Ιδρυμϊτων  



Ανάπτυξθ τθσ αποτελεςματικισ και ςτενότερθσ 
ςυνεργαςίασ μεταξφ των ΑΕΙ και του παραγωγικοφ 

τομζα  
 Η διαςφϊλιςη τησ απρόςκοπτησ ροόσ γνώςησ από τα ΑΕΙ 

προσ την κοινωνύα και την οικονομύα 

     

προαπαιτούμενο Εθνικόσ και Περιφερειακόσ Ανϊπτυξησ  

 

 Προτεραιότητα των ΣΕΙ:  

ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ, ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΩΝ 
ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ  

μϋςω ανϊπτυξησ τεχνολογικών εφαρμογών και μεταφορϊσ 
τεχνογνωςύασ  

 



Πολλαπλαςιαςμόσ των χϊρων 
παραγωγισ γνϊςθσ 

 Αύξηςη ανταγωνιςτικότητασ μεταξύ ΑΕΙ 

 Κύριοσ παρϊγοντασ για τη ςύναψη εταιρικών ςχϋςεων 
ΑΕΙ-παραγωγικών μονϊδων εύναι η ακαδημαώκό 
αριςτεύα και όχι η γεωγραφικό εγγύτητα 

 Αναβϊθμιςη του ρόλου και τησ ςυμβολόσ των ΑΕΙ 
ςτουσ μηχανιςμούσ εξεύρεςησ και ανϊδειξησ των 
τεχνολογικών καινοτομιών. 

 
 
 

 



Αναδιοργάνωςθ τθσ γνϊςθσ 

 Αυξανόμενη διαφοροπούηςη και εξειδύκευςη τησ 
γνώςησ 

 Προςαρμογό του ακαδημαώκού κόςμου ςτον 
πολυθεματικό χαρακτόρα των μεγϊλων προβλημϊτων 
τησ κοινωνύασ, π.χ. κλιματικό αλλαγό, αειφόροσ 
ανϊπτυξη, νϋεσ αςθϋνειεσ, διαχεύριςη κινδύνων, κλπ. 

 χετικό εξαφϊνιςη των ςυνόρων μεταξύ τησ βαςικόσ 
και τησ εφαρμοςμϋνησ ϋρευνασ 

 

 



Εμφάνιςθ νζων προςδοκιϊν  

 Νϋεσ ανϊγκεσ εκπαύδευςησ και κατϊρτιςησ που 
προκύπτουν από την οικονομύα και κοινωνύα τησ 
γνώςησ 

 

 Σα ΑΕΙ ωσ κϋντρα εμπειρογνωμοςύνησ 

 

 Σα ΑΕΙ ωσ κϋντρα ςυζότηςησ και διαλόγου μεταξύ 
επιςτημόνων και πολιτών 

 



Σρίγωνο γνϊςθσ: 
Εκπαίδευςθ-Ζρευνα-Καινοτομία  

Σα Ευρωπαώκϊ Ιδρύματα Σριτοβϊθμιασ Εκπαύδευςησ 
ϋχουν επιδεύξει υψηλϋσ δυνατότητεσ διδαςκαλύασ και 
ϋρευνασ, αλλϊ ςυχνϊ αυτού οι δύο τομεύσ δεν ςυνδϋονται 
μεταξύ τουσ με τον καλύτερο τρόπο και κανϋνασ από 
αυτούσ δεν ςυνδϋεται ικανοποιητικϊ με την τρύτη πλευρϊ 
του τριγώνου, την καινοτομύα. 

Πηγό: Πρόγραμμα  Δια Βύου Μϊθηςησ , τρατηγικϋσ Προτεραιότητεσ 2011-2013 : 
«Προώθηςη τησ αριςτεύασ και τησ καινοτομύασ ςτην Σριτοβϊθμια Εκπαύδευςη»  



 Σα ΑΕΙ πρϋπει  να αποδεχθούν ότι η ϋρευνα δεν εύναι 
πλϋον μια μεμονωμϋνη δραςτηριότητα και ότι η 
ϋμφαςη μετατύθεται από τουσ μεμονωμϋνουσ ερευνητϋσ 
ςε ομϊδεσ και παγκόςμια δύκτυα ερευνητών. 

 Πολλϊ ευρωπαώκϊ ΑΕΙ εξακολουθούν να υποτιμούν τα 
καθοριςτικϊ πλεονεκτόματα που αποκομύζουν όταν 
μοιρϊζονται τισ γνώςεισ τουσ με την οικονομύα και την 
κοινωνύα.  

 Η ϋλλειψη ανούγματοσ προσ τον κόςμο τησ παραγωγόσ 
παρατηρεύται ςτισ επιλογϋσ ςταδιοδρομύασ των 
κατόχων διδακτορικών τύτλων.  

 

 
Πηγό: Επιτροπό των Ευρωπαώκών Κοινοτότων, COM (2006)208 ΣΕΛΙΚΟ  

«Ανακούνωςη τησ Επιτροπόσ  ςτο υμβούλιο και ςτο Ευρωπαώκό Κοινοβούλιο » 
«Επύτευξη τησ Ατζϋντασ Εκςυγχρονιςμού για τα  Πανεπιςτόμια: Εκπαύδευςη, Έρευνα και Καινοτομύα » 

 



 Σα διαρθρωτικϊ και πολιτιςτικϊ προβλόματα αυτού του 
εύδουσ επιδεινώνονται από το τερϊςτιο διπλό ϋλλειμμα 
χρηματοδότηςησ που επηρεϊζει τα ΑΕΙ τόςο από την 
ϊποψη εκπαύδευςησ όςο και ϋρευνασ. Για το μϋλλον, 
φαύνεται πιθανό το μεγαλύτερο ποςοςτό κονδυλύων 
που χρειϊζεται για να ςυμπληρωθεύ το ϋλλειμμα 
χρηματοδότηςησ να προϋρχεται από μη δημόςιεσ πηγϋσ  

 

Πηγό: Επιτροπό των Ευρωπαώκών Κοινοτότων, COM (2006)208 ΣΕΛΙΚΟ  
«Ανακούνωςη τησ Επιτροπόσ  ςτο υμβούλιο και ςτο Ευρωπαώκό Κοινοβούλιο » 

«Επύτευξη τησ Ατζϋντασ Εκςυγχρονιςμού για τα  Πανεπιςτόμια: Εκπαύδευςη, Έρευνα και Καινοτομύα » 
 



Η θϋςη των ΣΕΙ ιςχυροποιεύται 
και αναβαθμύζεται μϋςα ςτον 
ενιαύο Ευρωπαώκό χώρο τησ 
οικονομύασ και τησ κοινωνύασ 
τησ γνώςησ  
 



Η διαδρομι των ΣΕΙ ςτο πεδίο τθσ 
Ζρευνασ και τθσ Καινοτομίασ 

 Η ςυντριπτικό πλειοψηφύα των ϋργων που 
διαχειρύζονται οι Ειδικού Λογαριαςμού των ΣΕΙ εύναι: 

Ανταγωνιςτικϊ ερευνητικϊ ϋργα 

Καινοτόμεσ αναπτυξιακϋσ εφαρμογϋσ  

 

• υμμετοχό ςε πλόθοσ ακαδημαώκών / επιςτημονικών 
Δικτύων.  



      ΚΑΣΑΝΟΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΑΕΩΝ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΘΑΛΗ» ΑΝΑ ΙΔΡΤΜΑ 

 ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΕΡΕΤΝΑ Κ ΣΕΦΝ.ΑΝΑΠΣΤΞΗ 2 

 ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ 2 

 ΔΗΜΟΚΡΙΣΟ 3 

 ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ 3 

 ΚΕΝΣΡΟ ΘΑΛΛΑΙΩΝ ΕΡΕΤΝΩΝ 2 

 ΣΕΙ ΚΡΗΣΗ 2 

 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΥΛΕΜΙΝΓΚ 1 

 ΙΔΡΤΜΑ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΤΝΑ 5 

 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 3 

 ΦΑΡΟΚΟΠΕΙΟ 1 

 ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΕΡΕΤΝΩΝ 1 

 ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ 1 

 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟ 23 

 ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΤ 6 

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 4 

 ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 6 

 ΕΘΝΙΚΟ Κ ΚΑΠΟΔΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 28 

 ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ 21 

 ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ 21 

 ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΙΟΝΙΟΤ 2  

 ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ 3 

 ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΚΡΗΣΗ 17 

 ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 14 

 ΣΕΙ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ 3 

 ΔΗΜΟΚΡΙΣΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗ 8 

 ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΙΑ 8 

 ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2 

 ΠΑΝΣΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ 1 

 ΣΕΙ ΚΑΒΑΛΑ 1 

 ΕΑΠ 1 

 ΣΕΙ ΛΑΜΙΑ 1 

 ΙΔΡΤΜΑ ΑΘΗΝΑ 1 

 ΣΕΙ ΛΑΡΙΑ 1 

 ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΤ 1 

 ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΣΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 1 

 



 

Κατανομό εγκεκριμϋνων προτϊςεων ερευνητικού 
προγρϊμματοσ «Θαλόσ» ανϊ Ίδρυμα 

 

τα 6 μεγαλύτερα, παλαιότερα και πολυπληθϋςτερα ΑΕΙ: διψόφιοσ αριθμόσ εγκεκριμϋνων προτϊςεων 
Ερευνητικϊ Κϋντρα, ΣΕΙ και περιφερειακϊ Πανεπιςτόμια: μονοψόφιοσ αριθμόσ εγκεκριμϋνων προτϊςεων 

ΔΘΝΙΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΔΡΔΤΝΑ Κ ΣΔΥΝ.ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ 

ΓΗΜΟΚΡΙΣΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΚΡΗΣΗ 

ΚΔΝΣΡΟ ΘΑΛΛΑΙΩΝ ΔΡΔΤΝΩΝ ΣΔΙ ΚΡΗΣΗ 

ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ ΦΛΔΜΙΝΓΚ ΙΓΡΤΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΔΡΔΤΝΑ 

ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΥΑΡΟΚΟΠΔΙΟ 

ΔΘΝΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΔΡΔΤΝΩΝ ΑΚΑΓΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ 

ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΤ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ  

ΔΘΝΙΚΟ Κ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ 

ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΙΟΝΙΟΤ 

ΣΔΙ ΑΘΗΝΑ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΡΗΣΗ 

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΔΙ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ 

ΓΗΜΟΚΡΙΣΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΙΑ 

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ  ΠΑΝΣΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ 

ΣΔΙ ΚΑΒΑΛΑ ΔΑΠ 

ΣΔΙ ΛΑΜΙΑ ΙΓΡΤΜΑ ΑΘΗΝΑ 

ΣΔΙ ΛΑΡΙΑ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΛΟΠΟΝΝΗΟΤ 

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ 



Εάν κοιτάξουμε πιο προςεκτικά…. 
ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΕ ΕΠΙΣΗΜΕ, ΕΠΙΣΗΜΕ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ, 
ΕΠΙΣΗΜΕ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ-ΕΙΚΑΣΙΚΕ ΕΠΙΣΗΜΕ-ΚΑΛΕ ΣΕΧΝΕ 

 

 

….Η αριςτεύα ςτην ϋρευνα κρύβεται ςε Σμόματα/ Ερευνητικϋσ ομϊδεσ 
 
 

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ 
ΚΡΗΣΗ  

1 

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ 
ΑΘΗΝΩΝ  

7 

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ 
ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ  

1 
 

ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ 
ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ 
ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ  

4 
 

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ 
ΙΟΝΙΟΤ  

2 
 

ΣΔΙ ΑΘΗΝΑ 
 2 

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ 
ΘΔΑΛΙΑ  

1 

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ 
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

 1 

ΣΔΙ  
ΘΔΑΛΟΝΚΗ  

1 
 

ΓΗΜΟΚΡΙΣΔΙΟ 
ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ 

ΘΡΑΚΗ 
 1 

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ 
ΠΑΣΡΩΝ 

1 

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ 
ΓΤΣΙΚΗ 

ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ 
1 



Ζλλειψθ ελκυςτικότθτασ Ερευνθτικοφ 
περιβάλλοντοσ ςτα ΣΕΙ  

 Μακροχρόνια υποχρηματοδότηςη (ϋλλειψη υποδομών, 
ακαδημαώκού και τεχνικού προςωπικού) 

 Έλλειψη ολοκληρωμϋνου θεςμικού πλαιςύου 
(αυξημϋνο ωρϊριο διδαςκαλύασ ςε ςυνδυαςμό με 
μειωμϋνεσ αμοιβϋσ μελών ΕΠ, μη δυνατότητα 
εκπόνηςησ διδακτορικών διατριβών) 

 Καλλιϋργεια αντι-ερευνητικόσ «κουλτούρασ» 
(προςδιοριςμόσ –ϋωσ πρόςφατα- ωσ ΕΠ ΣΕΙ ςε 
διϊκριςη με ΔΕΠ Πανεπιςτημύων)  

 

   



 

 

Τπονόμευςη τησ ερευνητικόσ 
ανταγωνιςτικότητασ των ΣΕΙ  

Δυςκολύα 
ςυμμετοχόσ 
των ΣΕΙ ςε 

Δύκτυα 
Αριςτεύασ 

Δυςκολύα 
προςϋλκυςησ 

ερευνητών υψηλού 
κύρουσ από το 

εξωτερικό 



Σι (νομίηουμε ότι) πρζπει να 
κάνουμε … 

…Ωσ ΑΕΙ και Ερευνθτικά Κζντρα : 
 Ανϊληψη πρωτοβουλιών για επανακαθοριςμό 

ερευνητικών ςτόχων και προτεραιοτότων τησ χώρασ με 
κατεύθυνςη περιςςότερο ςτουσ τομεύσ ϋρευνασ και 
λιγότερο ςτουσ επιςτημονικούσ κλϊδουσ* 

  

     

* Επύτευξη Ατζϋντασ Εκςυγχρονιςμού για Πανεπιςτόμια: Εκπαύδευςη, Έρευνα και Καινοτομύα», 
Επιτροπό των Ευρωπαώκών Κοινοτότων COM (2006) 208  

Ενύςχυςη διεπιςτημονικότητασ και 
υπερεπιςτημονικότητασ 

Μεγιςτοπούηςη τησ προςτιθϋμενησ αξύασ που 
προςδύδουν ςτην ϋρευνα και καινοτομύα οι 
ςυμπληρωματικού ρόλοι των διαφόρων 
Ακαδημαώκών και Ερευνητικών Ιδρυμϊτων τησ 
χώρασ μασ.  



Σι (νομίηουμε ότι) πρζπει να 
κάνουμε … 

• …Ωσ ΑΕΙ και Ερευνητικϊ Κϋντρα: (2)   

ύςταςη Γραφεύων Βιομηχανικόσ ιδιοκτηςύασ  
Αναβϊθμιςη του ρόλου των Μονϊδων Καινοτομύασ και 

Επιχειρηματικότητασ  
ύςταςη και ανϊληψη ουςιαςτικών αρμοδιοτότων από τισ 

Επιτροπϋσ Δεοντολογύασ, ϋτςι ώςτε να διαςφαλύζεται το 
δημόςιο ςυμφϋρον από τα διενεργούμενα ερευνητικϊ ϋργα
  

     



Σι οφείλει να κάνει θ πολιτεία  
 
Ολοκλόρωςη των ακαδημαώκών χαρακτηριςτικών των ΣΕΙ 

και απελευθϋρωςη τησ ερευνητικόσ/ αναπτυξιακόσ τουσ 
δυναμικόσ μϋςα από ϋνα ςυμπεφωνημϋνο «οδικό χϊρτη» 
κριτηρύων. 

 

 

 



Σι οφείλει να κάνει θ πολιτεία  
 ΕΚΘΕΗ ΕΞΩΣΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ, ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ 

ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΑΘΗΝΑ, ΣΜΗΜΑ 
ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΚΗ, Νοϋμβριοσ 2008 

«(…)Τπϊρχει μια βαςικό αντύφαςη ανϊμεςα ςτο νομοθετικό και 
θεςμικό πλαύςιο για την ϋρευνα ςτα Σ.Ε.Ι. από τη μια πλευρϊ και 
ςτισ απαιτόςεισ για την εξϋλιξη του εκπαιδευτικού προςωπικού 
και την ανϊγκη και επιθυμύα τουσ να παραμεύνουν ενεργού 
ερευνητϋσ από την ϊλλη. Σο θεςμικό πλαύςιο για την ϋρευνα ςτα 
Σ.Ε.Ι. δεν θεωρεύ την ϋρευνα υποχρεωτικό για το διδακτικό 
προςωπικό· δεν θϋτει την ϋρευνα ωσ ςτόχο του Σμόματοσ και, 
κατϊ ςυνϋπεια, δεν παρϋχει τισ απαραύτητεσ προώποθϋςεισ για 
ϋρευνα, δηλαδό υποδομϋσ, μεταπτυχιακϊ και διδακτορικϊ 
προγρϊμματα ςπουδών, χρηματοδότηςη και κατϊλληλεσ για το 
ακαδημαώκό προςωπικό εργαςιακϋσ ςυνθόκεσ.  

http://www.hqaa.gr/eks/005_TEI_ATH_200811_GR.pdf 



Σι οφείλει να κάνει θ πολιτεία  
    Από την ϊλλη πλευρϊ, ο νόμοσ ςαφώσ και πολύ λογικϊ 

απαιτεύ ερευνητικό ϋργο από τουσ καθηγητϋσ για την εξϋλιξό 
τουσ. Κυρύωσ, όμωσ, ϋνασ δϊςκαλοσ ανώτατησ εκπαύδευςησ 
ςε οποιοδόποτε επιςτημονικό πεδύο πρϋπει να παραμϋνει 
ερευνητικϊ ενεργόσ. Αυτό η αντύφαςη ςημειώνουν οι 
αξιολογητϋσ, παρουςιϊζεται εξαιρετικϊ ϋντονη ςτο Σμόμα 
Πληροφορικόσ του Σ.Ε.Ι. Αθόνασ εξαιτύασ τησ προςωπικόσ 
επιθυμύασ και τησ πρακτικόσ των μελών του εκπαιδευτικού 
προςωπικού, οι οπούοι δεν χρηςιμοποιούν την αντύφαςη ωσ 
δικαιολογύα, αλλϊ καταβϊλλουν μεγϊλεσ προςπϊθειεσ ώςτε 
να ςυνεχύςουν να διεξϊγουν ϋρευνα ςε ϋνα ςυχνϊ δυςμενϋσ 
περιβϊλλον.» 

 
     http://www.hqaa.gr/eks/005_TEI_ATH_200811_GR.pdf 
 



Σι οφείλει να κάνει θ πολιτεία  
 

 External Evaluation Report Version 2.0 May 2010 
Department of Information Technology, Alexander 
Technological Educational Institute of Thessaloniki  

«As noted in the EEC report for the Athens TEI, there is a 
basic contradiction between the legal and institutional 
framework for research in TEI on the one hand and the 
requirements for faculty advancement as well as their need 
and desire to remain active researchers on the other. The 
legal and institutional framework for research in TEI does 
not make research compulsory for teaching staff;    

 

http://www.hqaa.gr/eks/005_TEI_ATH_200811_GR.pdf 



Σι οφείλει να κάνει θ πολιτεία  
 

it does not set research as a goal for the department; and, 
therefore, it does not provide the necessary preconditions for 
research including infrastructure, post-graduate and 
doctorate programs, financing and appropriate working 
terms for faculty. On the other hand, the law clearly and very 
reasonably requires research work from faculty for their 
advancement; even more importantly, a higher education 
teacher must remain active in research in any field and 
especially so in a fast-changing field such as Computer 
Science. In spite of the above contradiction, most of the 
academic staff of the department exhibit go to a great effort 
to conduct research.» 

http://www.hqaa.gr/eks/005_TEI_ATH_200811_GR.pdf 



Σι οφείλει να κάνει θ πολιτεία  
 ΕΚΘΕΗ ΕΞΩΣΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ, ΣΜΗΜΑ 

ΥΤΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ, ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ 
ΙΔΡΤΜΑ (Σ.Ε.Ι.) ΛΑΜΙΑ Οκτώβριοσ/ 2011 

       «Σο πρόγραμμα ςπουδών ςτη Υυςικοθεραπεύα ςτο TEI 
Λαμύασ πρϋπει να αναγνωριςτεύ ωσ πανεπιςτημιακού 
επιπϋδου προκειμϋνου να επιτραπεύ η διεξαγωγό 
μεταπτυχιακών και διδακτορικών προγραμμϊτων». 

         

        

    http://www.hqaa.gr/eks/Fysikotherapeia_TEI_Lamias_GR.pdf 

http://www.hqaa.gr/eks/Fysikotherapeia_TEI_Lamias_GR.pdf
http://www.hqaa.gr/eks/Fysikotherapeia_TEI_Lamias_GR.pdf
http://www.hqaa.gr/eks/Fysikotherapeia_TEI_Lamias_GR.pdf


   Σι οφείλει να κάνει θ πολιτεία  
     

 

    ΕΚΘΕΗ ΕΞΩΣΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΜΗΜΑ 
ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΩΝ, ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ 
ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ, (Σ.Ε.Ι.) ΠΕΙΡΑΙΑ Μϊρτιοσ/ 
2011 

   «Σο παρόν νομικό πλαύςιο δεν επιτρϋπει τη διεξαγωγό 
προγραμμϊτων διδακτορικών ςπουδών ςτο Σμόμα, γεγονόσ 
που δρα αναςταλτικϊ ςτην καλλιϋργεια ερευνητικόσ 
κουλτούρασ». 

 

http://www.hqaa.gr/eks/TEI_Peiraia_Dioikisis_Epiheirisewn.pdf 
 



   Σι οφείλει να κάνει θ πολιτεία 
 

    EXTERNAL EVALUATION REPORT , DEPARTMENT OF 
NURSING, TEI OF ATHENS ,  JUNE 2011  

       « (…) the evidence gathered by the EEC strongly 
suggests that the opportunities for research development 
is hampered – directly or indirectly - by the current Greek 
Higher Education regulatory framework that prevents TEI 
from running autonomously postgraduate and PhD 
programmes. It is clear that while equity of academic 
status between TEI and AEI has been established by 
legislation several years ago, this currently is not 
happening in reality, something which disadvantages 
the TEI.» 
 
http://www.hqaa.gr/eks/External%20Evaluation%20Report_Final.pdf 
 

http://www.hqaa.gr/eks/External Evaluation Report_Final.pdf


Σι οφείλει να κάνει θ πολιτεία 
    EXTERNAL EVALUATION REPORT,  

    DEPARTMENT OF CONSERVATION OF ANTIQUITIES AND 
WORKS OF ART, TEI OF ATHENS ,  SEPTEMBER  2011 

    «(…) it should be noted that the Department has both the 
capacity and the interest to perform research at a higher level. 
The majority of the teaching staff hold PhD degrees, and are clearly 
very keen to develop their research careers – many act as PhD advisors 
for a number of PhD students in other institutions, and PhD research 
is taking place on departmental premises. The Department ought to 
be in a position to take full credit for this research activity, and be 
allowed to develop their own research. This will, however, only be 
achieved through the development of PhD programmes.». 

 

 



Σι οφείλει να κάνει θ πολιτεία  
(Recommendations for the State:) «Encourage and 
support Departments which successfully carry out 
procedures of internal and external evaluation. 
Provide the option to assign and conduct doctoral 
dissertations». 



Η πολιτεύα οφεύλει ϊμεςα να κϊνει το καθόκον τησ 

ανταποκρινόμενη ςτισ υποδεύξεισ των Εξωτερικών 

αξιολογητών Σμημϊτων ΣΕΙ και να ςταθεύ αρωγόσ ςτην 

προςπϊθεια των ΣΕΙ για ολοκλόρωςη των ακαδημαώκών 

τουσ χαρακτηριςτικών.  

Σι οφείλει να κάνει θ πολιτεία  



Σι οφείλει να κάνει θ πολιτεία  
 Ενύςχυςη τησ δημόςιασ χρηματοδότηςησ τησ ϋρευνασ  

(με ςτόχο φυςικϊ το 3% του ΑΕΠ που ϋχει αποφαςύςει η ΕΕ για το 2010, 
ςυμπεριλαμβανομϋνησ και τησ ιδιωτικόσ χρηματοδότηςησ) με 
παρϊλληλη ενύςχυςη τησ διαφϊνειασ και τησ λογοδοςύασ.  

Μελϋτεσ του ΟΟΣΑ δεύχνουν ότι τα χρόματα που δαπανούνται για την 
απόκτηςη πανεπιςτημιακών πτυχύων αποφϋρουν υψηλότερα οφϋλη από τα 
πραγματικϊ επιτόκια. (“The Economics of Knowledge: why education is 
key for Europe’s success”, (Andreas Schleicher, 2006) («Η οικονομύα τησ 
γνώςησ: γιατύ η εκπαύδευςη ϋχει βαςικό ςημαςύα για την επιτυχύα τησ 
Ευρώπησ»)  

 

http:// www.lisboncouncil.net/files/download/Policy_Brief_Economics_of _Knowledge_FINAL.pdf 



Σι οφείλει να κάνει θ πολιτεία  
 Απαραύτητη για λόγουσ διαφϊνειασ και ιςονομύασ η 

δημοςιοπούηςη των ονομϊτων των Καθηγητών ΑΕΙ που 
ςυμμετεύχαν ςτην Ομϊδα εργαςύασ για τη διϊρθρωςη του 
νϋου χεδύου Νόμου, και  

 η ρητό πρόβλεψη  ότι τα μϋλη του Εθνικού υμβουλύου 
Έρευνασ, Σεχνολογύασ και Καινοτομύασ (ΕΕΣΕΚ) δεν θα 
ϋχουν δικαύωμα να εύναι τελικού αποδϋκτεσ των 
χρηματοδοτόςεων τησ ϋρευνασ που θα προκύπτουν από το 
ϋργο τουσ.  

 



 

Σι οφείλει να κάνει θ πολιτεία  
 

Δημιουργύα ενόσ νομοθετικού πλαιςύου που θα καθιςτϊ 
ελκυςτικό την επϋνδυςη των ιδιωτών ςτην ϋρευνα και γενικϊ την 
αγορϊ τεχνογνωςύασ από τα ΑΕΙ και τα Ερευνητικϊ Κϋντρα 
(επϋνδυςη με ρύςκο, για αυτό και κατ’ εξοχόν αναπτυξιακό!) 

π.χ. φορολογικϊ κύνητρα,  δικαιώματα πνευματικόσ ιδιοκτηςύασ, 
διπλώματα ευρεςιτεχνύασ, ϊδειεσ εκμετϊλλευςησ κτλ. 

Αξιοςημεύωτο ότι: 

 οι επιχειρηματικϋσ επενδύςεισ ςτα θϋματα Ε & Α υπερβαύνουν ό 
προςεγγύζουν τα 2/3 των ςυνολικών δαπανών ςτη Φιλανδύα, τη 
Σουηδύα, τη Γερμανύα, το Βϋλγιο  και την Ιρλανδύα, τη ςτιγμό που 
εύναι χαμηλότερεσ από το 30% ςτην Ελλϊδα και την Πορτογαλύα.  

(Πηγό : Επιτροπό των Ευρωπαώκών Κοινοτότων, COM (2002) 499 τελικό «Περιςςότερη 
ϋρευνα για την Ευρώπη, ςτόχοσ : 3% του Α. Ε.Π.» )  



Χρθματοδοτικά εργαλεία τθσ ΕΕ  
1. 7ο Πρόγραμμα -Πλαύςιο για την Ε. & Α..  

2. Πρόγραμμα Δια Βύου Μϊθηςησ.  

3. Πρόγραμμα για την Ανταγωνιςτικότητα και την Καινοτομύα.  

4. Διαρθρωτικϊ Σαμεύα. 

5. Δϊνεια τησ Ευρωπαώκόσ Σρϊπεζασ Επενδύςεων. 

Σα κρϊτη μϋλη, οι αρχϋσ περιφερειακόσ αυτοδιούκηςησ και τα 
ΑΕΙ θα πρϋπει να επωφεληθούν πλόρωσ από τισ ευκαιρύεσ 
αυτϋσ για να βελτιώςουν τισ ςυνϋργειεσ μεταξύ εκπαύδευςησ, 
ϋρευνασ και καινοτομύασ, ιδύωσ ςτα λιγότερo οικονομικϊ 
ανεπτυγμϋνα κρϊτη μϋλη και τισ περιφϋρειεσ τησ ΕΕ.  

Πηγό : Επιτροπό των Ευρωπαώκών Κοινοτότων, COM (2006) 208 τελικό 
«Ανακούνωςη τησ Επιτροπόσ ςτο υμβούλιο και ςτο Ευρωπαώκό Κοινοβούλιο, Επύτευξη τησ Ατζϋντασ Εκςυγχρονιςμού για τα 

Πανεπιςτόμια: Εκπαύδευςη, Έρευνα και Καινοτομύα»  



 

 

 

Ευχαριςτϊ για τθν προςοχι 
ςασ! 


