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Σ  Υ  Μ  Π  Ο  Σ  Ι  Ο:  Μετά το Λύκειο, τι; 
 

 «Για τη ριζική αναδιάρθρωση του μετά το Λύκειο Χώρου Εκπαίδευσης, 
Κατάρτισης και Έρευνας»  
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Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Ε Ι Σ 

 
 
 

1η Θεματική Ενότητα  
 

Θέμα: Η νέα σοβαρή και αξιόπιστη δομή που θα πρέπει να δημιουργηθεί στο Μεταλυκειακό μη 
Πανεπιστημιακό Χώρο Εκπαίδευσης και Κατάρτισης. 

 
ΝΙΚΟΣ ΜΟΥΣΙΟΠΟΥΛΟΣ, καθηγητής Πολυτεχνικής Σχολής, ΑΠΘ, πρώην Αντιπρόεδρος Διεθνούς 
Πανεπιστημίου Ελλάδας,  μέλος  Δ.Σ.  ΠΡΩ.ΠΑΙΔΕΙ.Α. 
Τίτλος Ομιλίας: «Εννέα προϋποθέσεις για ένα επιτυχημένο σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης 
και Κατάρτισης» 
  
Βασικά σημεία παρέμβασης 
1. Συμβίωση συστημάτων Ακαδημαϊκής Εκπαίδευσης (ΑκΕ) και  ΕΕΚ ως κοινωνικοοικονομική 

ανάγκη. 

2. Σημασία ύπαρξης διακριτών και ισάξιων συστημάτων ΑκΕ και ΕΕΚ (χωρίς στρεβλώσεις και 

προκαταλήψεις). 

3. Επίγνωση ύπαρξης πολλών επιτυχημένων παραδειγμάτων με κατάλληλες διεπιφάνειες 

ανάμεσα στα συστήματα ΑκΕ και ΕΕΚ (π.χ. δυϊκό σύστημα). 

http://www.prwpaideia.eu/
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4. Υψίστης σημασίας η συστηματική ενημέρωση ως προς τις δυνατότητες εκπαίδευσης και τον 

επαγγελματικό προσανατολισμό (στο σχολείο, το σπίτι, τις επιχειρήσεις). 

5. Πυξίδα στο σχεδιασμό των συστημάτων εκπαίδευσης και των διεπιφανειών τους οφείλει να 

είναι η απασχολησιμότητα. 

6. Σαφής πρόβλεψη αμφίδρομης διαπερατότητας ανάμεσα στα συστήματα ΕΕΚ και ΑκΕ με 

εχέγγυα αξιοκρατίας και διαφάνειας, ειδικά ως προς την αναγνώριση πεπραγμένων. 

7. Στιβαρό πλαίσιο προσόντων με αιχμή του δόρατος την αξιολόγηση και την πιστοποίηση, 

επίγνωση του διεθνούς χαρακτήρα επί του προκειμένου. 

8. Αξιοποίηση προτερημάτων και αποφυγή προβλημάτων σε περιπτώσεις συστέγασης ΑκΕ και 

ΕΕΚ, διατύπωση προϋποθέσεων για εποικοδομητική συστέγαση. 

9. Ενσωμάτωση στα συστήματα ΑκΕ και ΕΕΚ προγραμμάτων Δια Βίου Μάθησης, επίγνωση του 

διεθνούς χαρακτήρα επί του προκειμένου 

 
ΤΕΣΣΑ ΜΙΧΟΥ, Policy Expert,  Τομέας Απασχόλησης και Αγοράς Εργασίας, ΣΕΒ:   
Τίτλος Ομιλίας: «Η ανάγκη επανασχεδιασμού και αναβάθμισης της αρχικής επαγγελματικής 
εκπαίδευσης και κατάρτισης με την ενεργό συμμετοχή των επιχειρήσεων» 
 
Βασικά σημεία παρέμβασης 

 Υφιστάμενη κατάσταση στην αρχική Eπαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (εντός του 
λυκείου και μετά το λύκειο: ΕΠΑΛ (μικρή αναφορά), ΕΠΑΣ, Μεταλυκειακό Έτος Μαθητείας, 
ΙΕΚ, νέα διετή προγράμματα ΑΕΙ) – υποσυστήματα ΕΕΚ, βασικά χαρακτηριστικά, ποιοτικές 
διαστάσεις με την οπτική των επιχειρήσεων. 

 Οι ανάγκες της ελληνικής αγοράς εργασίας. Έλλειψη μεσαίων εξειδικευμένων στελεχών. 
Αναντιστοιχία δεξιοτήτων. 

 Η μη ελκυστικότητα της ΕΕΚ: τα κοινωνικά στερεότυπα, οι συνεχείς νομοθετικές αλλαγές 
(προσθήκες, καταργήσεις), η έλλειψη πληροφόρησης (προς όλους τους εμπλεκόμενους), η 
πληθώρα των υποσυστημάτων, χωρίς σαφή διάκριση (ή συμπληρωματικότητα) και 
συνέχεια 

 Η απουσία των επιχειρήσεων από τα όργανα σχεδιασμού και εφαρμογής της στρατηγικής 
για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση– η δυσκολία ή και η απροθυμία ή των 
επιχειρήσεων να συμμετέχουν, στην πράξη, στα διάφορα υποσυστήματα (π.χ. στη 
μαθητεία). 

 Το παράδειγμα της Νορβηγίας (συνοπτικά, ως προς τα ανωτέρω) 

 Προτάσεις  
 
Βασικά ερωτήματα: 

 Πώς μπορεί η ελληνική κοινωνία να αποδεχτεί την Επαγγελματική Εκπαίδευση και 
Κατάρτιση (ΕΕΚ) ως μια σοβαρή εναλλακτική μεταλυκειακή διαδρομή για την είσοδο των 
νέων στην αγορά εργασίας?  

 Η υφιστάμενη κατάσταση, αλλά και οι τρέχουσες αλλαγές στη δομή και στην παροχή της 
μεταλυκειακής ΕΕΚ συντελούν στο σκοπό αυτό?  

 Η συνεργασία μεταξύ εκπαιδευτικού συστήματος και επιχειρηματικής κοινότητας στα 
επίπεδα στρατηγικής, σχεδιασμού και εφαρμογής της ΕΕΚ αποτελεί, κατά τη γνώμη σας, 
σημαντική παράμετρο αναβάθμισης της ποιότητας και της ελκυστικότητάς της? 

 



 
ΝΙΚΟΣ ΠΑΪΖΗΣ, Επιστημονικός Σύμβουλος και Υπεύθυνος του Τομέα Εκπαιδευτικών Ερευνών του 
ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ 
Τίτλος Ομιλίας: «Πρώτες αναταράξεις της Μεταδευτεροβάθμιας (μη-τριτοβάθμιου επιπέδου) 
εκπαίδευσης στο σύστημα- Μια άτυπη βαθμίδα σε αναζήτηση ρόλου» 
 
Βασικοί άξονες της εισήγησης: 

(1)    Βασικά χαρακτηριστικά της βαθμίδας 
(2)    Επιπτώσεις στην Ανώτερη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση (Γενικό & Επαγγελματικό 
Λύκειο) 
(3)    Επιπτώσεις στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση 
(4)    Ευρύτερα θέματα συνοχής και αποτελεσματικότητας του συστήματος 

 
Βασικά ερωτήματα: 

(1)    Ποια εργαλεία προκρίνει να αξιοποιήσει η εκπαίδευση για να συμβάλλει 
στην παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας; 
(2)    Ποιος είναι ο στόχος της αρχικής & συνεχιζόμενης κατάρτισης στην Ελλάδα του αύριο; 

 
Περίληψη Ομιλίας: Είμαστε ακόμα μακριά από τις διατομεακές συμπράξεις (cross-sector) 
πολιτικών κι ακόμα μακρύτερα από τη χάραξη δυναμικών στρατηγικών σχεδίων & πολιτικών 
ποιότητας και καινοτομίας για την εκπαίδευση. Η ποιότητα και η καινοτομία συνήθως προκύπτει 
από την αναβάθμιση των μικρών και υποτιμημένων μερών του συστήματος. Όμως η αναβάθμιση 
των υποτιμημένων επιμέρους βαθμίδων και τύπων μονάδων πρέπει εξαρχής να λαμβάνει υπόψη 
τη λειτουργική συνοχή και τη συμπληρωματικότητα των μερών του συστήματος στη νέα τους 
θέση, τη σχέση τους με τα μεγάλα και καταξιωμένα μεγέθη, με τα πριν και τα μετά στο σύστημα. 
Σε αντίθετη περίπτωση οι πιθανές αναταράξεις που θα προκληθούν επιχειρείται να 
αντιμετωπιστούν με γρήγορες «διορθωτικές παρεμβάσεις» που συνήθως δεν υπακούουν σε ένα 
δομημένο στρατηγικό σχεδιασμό. Κάπως έτσι αναδύονται οι παθογένειες στα συστήματα, που 
όταν γίνουν πλέον ισχυρές διαστρέφουν την εξέλιξη του συστήματος και ίσως –εκ των πραγμάτων- 
να το καθοδηγούν. 
  
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΥΡΙΑΝΟΣ, Πρόεδρος Ελληνικής Ζυθοποιίας Αταλάντης & Αντιπρόεδρος Ελληνο-
Γερμανικού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου 
Τίτλος Ομιλίας: «Η πρωτοβουλία της Ελληνικής Ζυθοποιίας Αταλάντης για την Επαγγελματική 
Εκπαίδευση ζυθοποιών» 
 
Περίληψη Ομιλίας: Για περισσότερα από 20 χρόνια η ανεργία των νέων στην Ευρώπη είναι 
διπλάσια ή και τριπλάσια της συνολικής. Στην Ελλάδα το πρόβλημα αυτό έχει σημαντικότατες 
διαστάσεις και συνιστά μαζί με τη δημογραφική συρρίκνωση δύο ανησυχητικούς παράγοντες για 
τη μελλοντική εξέλιξη του βιοτικού επιπέδου των κατοίκων της χώρας.  
Παρά τη σπουδαιότητα του προβλήματος διαπιστώνεται σε πολλές χώρες της ευρωπαϊκής 
κοινότητας έλλειψη επικοινωνίας και συντονισμού μεταξύ κυβερνήσεων, εκπαιδευτικών φορέων, 
εργοδοτών και νέων που βρίσκονται σε αναζήτηση εργασίας. Όπως καυστικά εκφράζουν οι 
συγγραφείς σχετικής μελέτης πρόκειται για «παράλληλα σύμπαντα». Βασικές προκλήσεις της 
επαγγελματικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα φαίνεται να πηγάζουν από την ισχύουσα πρακτική 
επαγγελματικού προσανατολισμού και τη μικρή συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων και των 
επιχειρήσεων στο σχεδιασμό και την παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής κατάρτισης.  



Η ανάδειξη της επαγγελματικής εκπαίδευσης ως ελκυστική εναλλακτική της πανεπιστημιακής 
αποτελεί ζητούμενο για την ελληνική οικογένεια, κοινωνία και οικονομία. Ο θεσμός της μαθητείας 
είναι ένα από τα πιο επιτυχημένα εκπαιδευτικά πλαίσια που αποδεδειγμένα οδηγούν το μέγιστο 
αριθμό νέων ανθρώπων στην αγορά εργασίας ως στελέχη σύγχρονων επιχειρήσεων. Προκειμένου 
να δημιουργηθούν επαρκείς θέσεις επαγγελματικής κατάρτισης στις επιχειρήσεις, πρέπει οι 
επιχειρηματίες να πεισθούν για τα οφέλη στην επιχείρηση και να ενθαρρυνθούν με κίνητρα ώστε 
να αναλάβουν πρωτοβουλίες και δεσμεύσεις. Από την άλλη πλευρά χρήζει ιδιαίτερης φροντίδας 
και η προσέλκυση των νέων σε κάθε κλάδο οικονομικής δραστηριότητας.  
Η στα πλαίσια του θεσμού της μαθητείας επαγγελματική κατάρτιση ζυθοποιών στην Ελλάδα, που 
θα γίνει με τη προσαρμογή συγκεκριμένου curriculum για την επαγγελματική κατάρτιση από τη 
Γερμανία, φιλοδοξεί να αποτελέσει μια δραστική και ωφέλιμη παρέμβαση στην ελληνική 
βιομηχανία, καλύπτοντας σύγχρονες κλαδικές ανάγκες της αγοράς εργασίας στην Ελλάδα. Για την 
προαγωγή της επαγγελματικής εκπαίδευσης του ζυθοποιού η Ελληνική Ζυθοποιία Αταλάντης 
δημιούργησε ταινία, ώστε να ενημερωθούν ενδιαφερόμενοι νέοι σχετικά με το σχεδιαζόμενο 
πρόγραμμα μαθητείας.  
 
Ερωτήματα: Α] Με ποια μέσα επιδιώκεται από τους φορείς επιχειρηματικής και επαγγελματικής 
εκπροσώπησης η επιλογή και δέσμευση των νέων να επιδιώξουν μέσα από συστηματική 
εκπαίδευση την επαγγελματική τους ανέλιξη; 
Β] Ποια τα κριτήρια αξιολόγησης προγραμμάτων μαθητείας; 
 
Πρόταση: Οργάνωση συντονιστικής δομής των κυβερνητικών οργάνων (προφανώς Υπουργεία 
Παιδείας, Εργασίας και Ανάπτυξης) σε συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους και τους 
εκπαιδευτικούς φορείς με στόχο τη δημιουργία βελτιωμένων κλαδικών και περιφερειακών 
προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης.  
 
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΟΥΛΗ, πρώην Διευθύνων Σύμβουλος του Κέντρου Καινοτομίας και 
Παραγωγικότητας της Γερμανικής Οικονομίας:  
Τίτλος Ομιλίας: «Επαγγελματική Εκπαίδευση - Προϋπόθεση για Ανάπτυξη και Ευημερία. 
Προτάσεις διαμόρφωσης ενός ελληνικού συστήματος επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης 
και Διά Βίου Μάθησης». 
 
Περίληψη Ομιλίας:  Στην ερώτηση „Μετά το Λύκειο τι;“ ή καλύτερα „Μετά το σχολείο τι;" η 
απάντηση είναι μία: Σωστή, ολοκληρωμένη και διάφανη επαγγελματική εκπαίδευση. Πολλά 
παραδείγματα σε Ελλάδα και εξωτερικό δείχνουν, ότι η οικονομική ευημερία είναι άρρηκτα 
δεμένη με την επαγγελματική εκπαίδευση. Χωρίς άριστη επαγγελματική εκπαίδευση δεν  μπορεί 
μία χώρα να ενεργοποιήσει το ανθρώπινο δυναμικό της, δεν υπάρχει δυνατότητα δημιουργίας 
δυναμικών και εξωστρεφών επιχειρήσεων, δεν μπορούν να βελτιωθούν οι δημόσιες υπηρεσίες, η 
συνεργασία ανάμεσα σε επιχειρήσεις και ΑΕΙ είναι αδύνατη, κλπ. Άρα η δημιουργία ενός άριστου 
και ολοκληρωμένου συστήματος επαγγελματικής εκπαίδευσης, κατάρτισης και δια βίου μάθησης 
είναι βασική προϋπόθεση για την ανάπτυξη της χώρας. Εάν δε, στηθεί σωστά ένα ενιαίο σύστημα 
επαγγελματικής εκπαίδευσης θα λυθούν πολλά από τα σημερινά προβλήματα. Σκοπός της 
παρουσίασης αυτής, είναι να προτείνει έναν τρόπο διαμόρφωσης ενός ελληνικού συστήματος 
επαγγελματικής εκπαίδευσης, κατάρτισης και διά βίου μάθησης βασιζόμενη στο παράδειγμα του 
πρωτογενή τομέα. 
 
 



Προτάσεις 
Θα αναπτυχθούν προτάσεις που θα δίνουν απαντήσεις στα εξής ερωτήματα: 
1. Ποιος είναι ο σκοπός της μεταλυκειακής εκπαίδευσης; 
2. Ποια προβλήματα θα πρέπει να λύσει ένα άριστο και ολοκληρωμένο σύστημα επαγγελματικής 
εκπαίδευσης, κατάρτισης και διά βίου μάθησης; 
3. Πώς πρέπει να διαμορφωθεί ένα σύστημα επαγγελματικής εκπαίδευσης, κατάρτισης και διά 
βίου μάθησης; 
 
Ερώτημα: 
Το βασικό ερώτημα που προκύπτει εδώ είναι: Υπάρχει σύμπνοια και πολιτική βούληση  - όχι μόνο 
από τα Κόμματα αλλά από όλους τους φορείς - ώστε να προχωρήσουμε άμεσα στην δημιουργία 
ενός άριστου και ολοκληρωμένου συστήματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Δια 
Βίου Μάθησης; 
 

 
2η Θεματική Ενότητα 

 
Θέμα: Προς μία σύγχρονη και ορθολογική αναδιάταξη του ενιαίου χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 

και Έρευνας σύμφωνα με τη διεθνή πραγματικότητα και τις σύγχρονες τάσεις. 
 
ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΑΡΑΜΠΑΤΖΟΣ, Αναπληρωτής Καθηγητής Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ, μέλος Δ.Σ. 
ΠΡΩ.ΠΑΙΔΕΙ.Α. 
Τίτλος Ομιλίας: «Προτάσεις για μια σύγχρονη ορθολογική αναδιάταξη του νομοθετικού πλαισίου 
στην ανώτατη εκπαίδευση». 
 
Βασικά σημεία παρέμβασης 
Ι. Εισαγωγικά: ο ν. 4009/2011 ως βάση αφετηρίας, αλλά και η διόρθωση των αστοχιών του όπως 
αυτές διαπιστώθηκαν στην πράξη 
ΙΙ. Επί της ουσίας: οι βασικές αναγκαίες παρεμβάσεις  

1. Άσυλο 
2. Συμβούλια Ιδρύματος  
3. Πρύτανης 
4. Τμήμα  
5. ΕΛΚΕ  →  ΝΠΙΔ 
6. Συμμετοχή καθηγητών από ΑΕΙ της αλλοδαπής  
7. Γραφείο Καινοτομίας και Διασύνδεσης 
8. Οργανισμοί και Εσωτερικοί Κανονισμοί 

ΙΙΙ. Καταληκτικές επισημάνσεις: ανάγκη για μία εξωστρεφή-ανοιχτή ανώτατη εκπαίδευση 
 
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΚΑΤΣΙΚΑΣ, Πρύτανης Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου, Πρόεδρος Διοικούσας 
Επιτροπής, Institutional Evaluation Programme (IEP) of the European University Association 
(EUA) 
Τίτλος Ομιλίας: «Συνενώσεις Πανεπιστημίων στην Ευρώπη και στην Ελλάδα: Ομοιότητες και 
διαφορές» 
 



Περίληψη Ομιλίας: Από το 2000 και μετά στην Ευρώπη έχουν υπάρξει πολλές περιπτώσεις 
συνενώσεων Ιδρυμάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ως μία εναλλακτική λύση αύξησης της 
αποδοτικότητας των διατιθέμενων στα εμπλεκόμενα ιδρύματα πόρων. Στην ομιλία αυτή, που 
βασίζεται σε κείμενα της Ένωσης Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων, θα αναφερθούμε στις διάφορες 
μορφές που μπορεί να πάρει μια τέτοια συνένωση και στα βασικά χαρακτηριστικά που καθορίζουν 
τον τύπο της συνένωσης. Θα συζητήσουμε τα κίνητρα και τους σκοπούς τέτοιων συνενώσεων, 
καθώς και μέτρα επίτευξης στην πράξη αύξησης της αποδοτικότητας της χρηματοδότησης των 
εμπλεκόμενων στις συνενώσεις Ιδρυμάτων. Θα αναφέρουμε κρίσιμους παράγοντες επιτυχίας και 
θα παρουσιάσουμε σχετικές καλές πρακτικές για τον σχεδιασμό και τη διαχείριση τέτοιων 
εγχειρημάτων. Τέλος, θα τοποθετήσουμε τις πρόσφατες και συνεχιζόμενες πρωτοβουλίες 
συνενώσεων Ιδρυμάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ελλάδα στο Ευρωπαϊκό πλαίσιο 
εμπειριών και καλών πρακτικών, αναδεικνύοντας ομοιότητες και διαφορές και διατυπώνοντας 
προτάσεις εξορθολογισμού τόσο της διαδικασίας όσο και του επιδιωκόμενου αποτελέσματος.  
 
Βασικοί άξονες της ομιλίας: (α) Mορφές, χαρακτηριστικά και τύποι συνενώσεων Ιδρυμάτων 
Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. (β)  Κίνητρα και σκοποί συνενώσεων. (γ) Κρίσιμοι παράγοντες 
επιτυχίας και καλές πρακτικές σχεδιασμού και διαχείρισης. (δ) Η περίπτωση της Ελλάδας.  
 
Ερωτήματα: (α) Διαφοροποιείται σημαντικά η περίπτωση των Ελληνικών συνενώσεων απ’ εκείνες 
που έχουν ήδη ολοκληρωθεί στην Ευρώπη; (β) Αξιοποιήθηκε στην περίπτωση των Ελληνικών 
συνενώσεων η Ευρωπαϊκή εμπειρία; (γ) Τι πρέπει να γίνει ώστε το Ελληνικό εγχείρημα να επιτύχει 
τους σκοπούς για τους οποίους αναλαμβάνεται; 
 
ΚΩΣΤΑΣ ΑΞΑΡΛΟΓΛΟΥ, Dean, Professor of International Business and Strategy, ALBA Graduate 
Business School 
Τίτλος Ομιλίας: «Ελληνικό Πανεπιστήμιο: τι θα συμβούλευε ο Peter Drucker;»  
 
Περίληψη Ομιλίας:  Αποστολή του Πανεπιστήμιου είναι η δημιουργία νέας γνώσης (μέσω της 
επιστημονικής έρευνας) και διάχυσή της (μέσω της διδασκαλίας, των επιστημονικών 
δημοσιεύσεων, κλπ).  
Με βάση το σκεπτικό αυτό, η λειτουργία του ελληνικού πανεπιστήμιου πρέπει να υποστηρίζει το 
όραμά του: να γίνει το ελληνικό πανεπιστήμιο «σημείο αναφοράς παγκοσμίως».  Το όραμα αυτό 
όμως πρέπει να στηρίζεται σε βασικές αξίες που πρέπει να διέπουν το ελληνικό πανεπιστήμιο 
όπως, μεταξύ άλλων, η εξωστρέφεια, η ακαδημαϊκή αριστεία και η αξιοκρατία,. 
Εάν το ζητούσαμε απο τον Peter Drucker, θα μας συμβούλευε την «μετάφραση» του οράματος του 
ελληνικού πανεπιστήμιου σε συγκεκριμένη στρατηγική που περιλαμβάνει:  

 Σύνολο δράσεων για την πρωτοπορία στην έρευνα.  

 Την επιβεβαίωση του πανεπιστήμιου στην αιχμή των επιστημονικών του αντικειμένων.  

 Την ανάπτυξη του πανεπιστημίου σε πόλο έλξης των άριστων φοιτητών και καθηγητών.   
Οι παραπάνω δράσεις υλοποιούνται από ανθρώπινους και υλικούς πόρους, η διαχείριση των 
οποίων πρέπει να συμβάλλει στην επιτυχημένη εφαρμογή της απαραίτητης στρατηγικής για την 
επίτευξη του οράματος του ελληνικού πανεπιστήμιου.   
Η συμπεριφορά και οι δράσεις των ανθρώπινων πόρων του ελληνικού πανεπιστήμιου καθορίζεται 
από τις δομές, τις διαδικασίες και τους κανόνες λειτουργίας του και ταυτόχρονα από τα κίνητρα η 
αντικίνητρα που έχουν υιοθετηθεί για συγκεκριμένες συμπεριφορές.  Στο σημείο αυτό ο Peter 
Drucker θα συμβούλευε: 



 Την θέσπιση συνεχούς αξιολόγησης του ερευνητικού και διδακτικού έργου των μελών ΔΕΠ 
(ετησίως).  

 Την θέσπιση κινήτρων (υλικών και μη) για την προώθηση της έρευνας και διδασκαλίας που 
προάγει το όραμα του ελληνικού πανεπιστήμιου.   

 Την συνεπή (διαχρονικά και διαπροσωπικά) εφαρμογή των κανόνων λειτουργίας του 
πανεπιστήμιου μιας και η κατά περίπτωση εφαρμογή των κανόνων αυτών 
αποπροσανατολίζει, αν μη τι άλλο την ανθρώπινη συμπεριφορά και μοιραία την 
κατευθύνει σε δράσεις που δεν υποστηρίζουν το όραμα του ελληνικού πανεπιστήμιου.   

Η συμβουλή του Drucker για την διεθνή καταξίωση του ελληνικού πανεπιστήμιου δεν απαιτεί 
απαραίτητα και μόνο μεγαλύτερη χρηματοδότησή.  Αντίθετα, απαιτεί ριζικές αλλαγές στις δομές, 
διαδικασίες και κανόνες του πανεπιστήμιου και ταυτόχρονα την αναγνώριση της 
διαφορετικότητας των ανθρώπων και την ανταμοιβή και προώθηση των πιο άξιων από αυτούς.    
 
ΟΡΕΣΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ,  Φοιτητής Νομικής Σχολής, ΕΚΠΑ 
Τίτλος Ομιλίας: «Η ακαδημαϊκή ζωή από τη σκοπιά των φοιτητών: από την παραβατικότητα στην 
αριστεία (το παράδειγμα της Νομικής Αθηνών)» 
 
Περίληψη Ομιλίας:   Η ομιλία μου θα κινηθεί σε ρεαλιστικό πλαίσιο βάσει της εμπειρίας από τις σπουδές 
σε μια κεντρική σχολή της πόλης. Σκοπεύω να δείξω αρχικά μια-δυο “σκληρές” εικόνες από την χρήση 
εξαρτησιογόνων ουσιών έξω από την Σχολή και θα αναφερθώ στη συνέχεια διεξοδικά σε ορισμένες πτυχές 
του προβλήματος της Νομικής Αθηνών (ναρκωτικά, ασφάλεια και άσυλο, παρουσία κομματικών παρατάξεων 
που περισσότερο βλάπτουν και υπονομεύουν παρά ωφελούν την ακαδημαϊκή κοινότητα). Έπειτα, θα 
περάσω στο τί έχει γίνει για όλα αυτά μέχρι σήμερα (επιστολή διαμαρτυρίας καθηγητών νομικής, 
δημοσιοποίηση του ζητήματος και προβολή από τα μέσα ενημέρωσης) και θα θίξω την παντελή απουσία 
προθυμίας της φοιτητικής κοινότητας να αναλάβει δράση (ενδεικτικά την περίοδο που πήρε δημοσιότητα το 
ζήτημα ο ΦΣ δεν εξέδωσε καμία απόφαση σχετική με το ζήτημα). Προφανώς ο μόνος αρμόδιος για την 
εξάλειψη του φαινομένου εμπορίας ναρκωτικών είναι η αστυνομία και κανείς άλλος, πόσω μάλλον το 
“φοιτητικό κίνημα”, αλλά αξίζει μια αναφορά στην αδράνεια που φαίνεται να έχει πάρει μορφή 
μυθριδατισμού. Τέλος, θα αναφερθώ σε σειρά διακρίσεων και επιτυχιών τόσο των φοιτητών μας όσο και της 
Σχολής μας (Διαγωνισμοί, Moot Courts, Law Clinics και φυσικά το Ενιαίο Μεταπτυχιακό και τη νέα 
Βιβλιοθήκη της Σχολής). Ίσως βάλω εδώ και μερικές αναμνηστικές φωτογραφίες φοιτητών της Σχολής που 
διακρίθηκαν σε τέτοιους διαγωνισμούς. Γενικά σκοπός μου είναι να κλείσω με θετικό πρόσημο και θα τονίσω 
ότι, λόγω της πολύ υψηλής ποιότητας των παρεχόμενων σπουδών στο Ελληνικό Πανεπιστήμιο, εάν 
καταφέρουμε να ξεπεράσουμε αυτά τα πολύ βασικά προβλήματα που βλάπτουν την εικόνα και επηρεάζουν 
την ποιότητα των σπουδών μας θα είχαμε πολύ καλύτερα Πανεπιστήμια.  
 
Βασικοί άξονες 
I. Εισαγωγή με αναφορά ορισμένων προβληματικών περιστατικών 
II. Ειδικότερη αναφορά στα συγκεκριμένα προβλήματα της ακαδημαϊκής ζωής στη Νομική 

Αθηνών και γενικά στις σχολές του κέντρου της Αθήνας 
III. Τί έχει γίνει ως σήμερα, ποια ήταν η κινητοποίηση; Αποτίμηση, αξιολόγηση 
IV. Διακρίσεις, αριστεία και το μέλλον της Νομικής Αθηνών.  
V. Δεοντολογικό κλείσιμο-αποφώνηση 
 
Βασικά ερωτήματα 
I. Γιατί έχει τόση σημασία η αντιμετώπιση των προβλημάτων της Νομικής Αθηνών; 
II. Ποιες είναι οι προτεινόμενες λύσεις; Φορέας υλοποίησης τους; 
III. Τι θετικό έχει να επιδείξει το σύγχρονο Ελληνικό Πανεπιστήμιο; Ποιες οι επιτυχίες; 



 

3η Θεματική Ενότητα  
 

Θέμα: Μεταρρυθμίσεις στον χώρο της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης & Κατάρτισης: Προκλήσεις 
και αναγκαίες Αλλαγές. 

 
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΖΑΡΚΟΣ, Αναπληρωτής Καθηγητής Χρηματοοικονομικής, ALBA 
Τίτλος Ομιλίας: «Ο ρόλος των Business Schools στην επαγγελματική εκπαίδευση και επιμόρφωση 
στελεχών επιχειρήσεων» 
 
Περίληψη Ομιλίας:   Ένα σημαντικό κομμάτι της εκπαίδευσης των ενηλίκων κατέχει η 
επιμόρφωση των στελεχών επιχειρήσεων. Σε μία προσπάθεια να χαρτογραφήσουμε τον ευρύτερο 
χώρο αυτού του είδους εκπαίδευσης θα αναλύσουμε τα παρακάτω σημεία: 
Οι ιδιαιτερότητες των εκπαιδευομένων και τα προηγούμενα βιώματα τους από την εκπαιδευτική 
διαδικασία. 
Αντικειμενικές δυσκολίες και σύγκρουση συμφερόντων στην υλοποίηση των προγραμμάτων 
επιμόρφωσης  
Ο ρόλος της εταιρίας ως πελάτης – αγοραστής των εκπαιδευτικών υπηρεσιών   
Ο ρόλος των στελεχών ως αποδέκτη-καταναλωτή των εν’ λόγω υπηρεσιών 
Το οξύμωρο του όρου «παιδαγωγική προσέγγιση» στην επιμόρφωση στελεχών επιχειρήσεων 
Ιδανικές συνθήκες για αποτελεσματική μάθηση  
 
Τα Business School προσπαθούν να ικανοποιήσουν τις παραπάνω ανάγκες για Επιμόρφωση με 
διαφορετικούς τρόπους: 
Ολιστική προσέγγιση; Πόσο εφικτό είναι η επιμόρφωση να καλύψει πιθανά κενά που 
δημιουργήθηκαν σε άλλα στάδια της Εκπαίδευσης; 
Εκπαίδευση ή Κατάρτιση ή Παιδεία;  
Προσαρμογή της δομής και του περιχεομένου στις ανάγκες της επιχείρησης και των στελεχών. 
Πόσο εξειδικευμένο πρέπει να είναι το υλικό και ποιες οι πιθανές παρενέργειες; 
Ποιος θα πρέπει να είναι ο  ρόλος του Εκπαιδευτή;  
Η ψυχολογία και η δυναμική της τάξης. Πελάτες; Ασθενείς; ή Συνταξιδιώτες; 
Προσωπικές εμπειρίες και παραδείγματα. Τι έμαθα από τα λάθη μου; 
 Συνεχής διαδικασία προσωπικής ανάπτυξης. Από την Επαγγελματική Κατάρτιση, στην Εκπαίδευση 
στην Παιδεία και στην προσωπική ανάπτυξη με τελικό προορισμό την αυτοπραγμάτωση 
 
ΜΑΝΟΣ ΠΑΥΛΑΚΗΣ, Σύμβουλος Εκπαίδευσης & Ανάπτυξης Ανθρώπινων Πόρων, μέλος Δ.Σ. 
ΠΡΩ.ΠΑΙΔΕΙ.Α. 
Τίτλος Ομιλίας: «Ο ρόλος του σύγχρονου Εκπαιδευτή στην Επαγγελματική Κατάρτιση: 
Μετατρέποντας skilled employees σε In-House Trainers».  
 
Περίληψη Ομιλίας:  Πολύ συχνά την ευθύνη της Επαγγελματικής Κατάρτισης και ανάπτυξης των 
στελεχών των επιχειρήσεων την αναλαμβάνουν εξωτερικοί Εκπαιδευτές, εξειδικευμένοι σε ένα ή 
παραπάνω αντικείμενα. Οι εκπαιδευτές αυτοί συνήθως με την υποστήριξη αρμοδίων τμημάτων 
εκπαίδευσης ή HR των οργανισμών αναλαμβάνουν όλα τα βήματα της υλοποίησης της 
εκπαιδευτικής παρέμβασης, ξεκινώντας από τη διάγνωση των εκπαιδευτικών αναγκών έως και την 
αξιολόγηση ή στις καλύτερες περιπτώσεις και την παρακολούθηση της εξέλιξης των 



εκπαιδευόμενων μέσα από διαδικασίες coaching κ.ά. Τα οφέλη αξιοποίησης τέτοιων εξωτερικών 
συνεργατών είναι προφανή, ωστόσο σημαντικά είναι και τα μειονεκτήματά τους. Πέρα από το 
υψηλό κόστος που συχνά οι εξωτερικοί αυτοί συνεργάτες δημιουργούν, συνήθως, δεν γνωρίζουν 
εις βάθος τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του οργανισμού, την κουλτούρα του, ούτε βέβαια έχουν τις 
τεχνικές γνώσεις ή δεξιότητες που απαιτεί κάθε θέση εργασίας.  
Το κενό αυτό θα μπορούσε να καλυφθεί με μεγάλη επιτυχία με την αξιοποίηση έμπειρων και 
ικανών στελεχών μέσα στον οργανισμό ως εσωτερικών εκπαιδευτών (in house trainers)  για την 
κάλυψη των εκπαιδευτικών κενών και αναγκών άλλων εργαζόμενων στον ίδιο οργανισμό. Η 
αλήθεια, ωστόσο, είναι ότι κατά βάση στην Ελλάδα οι Εσωτερικοί Εκπαιδευτές περισσότερο 
προκύπτουν, παρά αναπτύσσονται στη βάση μιας συνειδητής απόφασης που λαμβάνεται 
σύμφωνα με συγκεκριμένα κριτήρια και συχνά δεν λαμβάνουν κατάλληλη εκπαίδευση σχετικά με 
εκπαιδευτικές / παιδαγωγικές ικανότητες ή βασικές ικανότητες που θα τους βοηθήσουν στον ρόλο 
τους και θα βελτιώσουν τα επίπεδα αλληλεπίδρασης, επικοινωνίας και συνεργασίας με τους 
εκπαιδευόμενούς τους. Σκοπός, επομένως, της παρούσας εισήγησης είναι η διερεύνηση του 
ρόλου των Εσωτερικών Εκπαιδευτών και του βαθμού της συμβολής τους στην ανάπτυξη του 
οργανισμού ως ολότητα. 
 
Βασικοί άξονες: 

 Ο ρόλος του Εκπαιδευτή στο σύγχρονο περιβάλλον της Επαγγελματικής Κατάρτισης και 
ανάπτυξης 

 Προσόντα και απαιτούμενες δεξιότητες και ικανότητες του Εκπαιδευτή Επαγγελματικής 
Κατάρτισης 

 
Βασικά ερωτήματα: 

 Ποιοι εκπαιδεύουν σε προγράμματα επιμόρφωσης και ανάπτυξης στελεχών επιχειρήσεων; 

 Τι κατάρτιση έχουν λάβει οι ίδιοι; Ποια είναι τα προσόντα που έχουν ώστε να επιτελούν με 
επιτυχία τον ρόλο τους; 

 Ποιες είναι οι δυσκολίες, αλλά και ποιες οι προοπτικές για τη μετεξέλιξη έμπειρων και 
ικανών στελεχών σε εσωτερικούς εκπαιδευτές; 

 
ΝΙΚΟΣ ΓΑΒΑΛΑΚΗΣ, Head of Unit, Ανάπτυξη Ανθρώπινου Κεφαλαίου, Στέγη της Ελληνικής 
Βιομηχανίας, μέλος Δ.Σ.  ΠΡΩ.ΠΑΙΔΕΙ.Α.:  
Τίτλος Ομιλίας:  «Παραγωγή και Ζήτηση Δεξιοτήτων στην Ελλάδα» 

 

Περίληψη Ομιλίας: 1. Τι δεξιότητες προσφέρει το εκπαιδευτικό σύστημα, πόσο καλά 

προετοιμασμένοι για την αγορά εργασίας είναι οι απόφοιτοι Λυκείου, τι απαιτούν οι τεχνολογικές 

εξελίξεις και οι επιχειρήσεις; 2. Θα εξελιχθούμε σε χώρα χαμηλής ανταγωνιστικότητας και 

παραγωγικότητας με περιορισμένη ζήτηση υψηλών δεξιοτήτων ή αντίθετα, ένα υψηλών 

προσόντων ανθρώπινο δυναμικό θα αποτελέσει συντελεστή ανάπτυξης και ύπαρξης διεθνώς 

ανταγωνιστικών επιχειρήσεων; 3. Απόλυτη προτεραιότητα στην Παιδεία. Αναβάθμιση και 

εκσυγχρονισμός όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων. Εστίαση στις οριζόντιες δεξιότητες ακόμη και 

στο πλαίσιο της προσχολικής εκπαίδευσης. Εστίαση στις ψηφιακές δεξιότητες αλλά και στη χρήση 

εκπαιδευτικών μεθόδων και τεχνικών που ενσωματώνουν τεχνολογίες πληροφορικής και 



επικοινωνιών. Η τεχνική επαγγελματική εκπαίδευση πρέπει να επανασχεδιασθεί με άξονα τις 

απαιτήσεις της αγοράς και με χρήση μεθόδων μάθησης με βάση την εργασία. 4. Να δούμε τι 

κάνουν οι χώρες που πηγαίνουν καλύτερα από μας σε θέματα παιδείας. Να τολμήσουμε βαθιές 

αλλαγές. Να εξετάσουμε τι κάνουν σχετικά οι εξωστρεφείς οικονομικά χώρες. 5. Είναι εφικτές 

γιατί είναι ανάγκες. 6. Αν θέλει η Ελλάδα να έχει καλύτερες προϋποθέσεις ενσωμάτωσης στην 

παγκόσμια αγορά πρέπει να προχωρήσει σε αλλαγές στο εκπαιδευτικό της σύστημα. 

 

Προτάσεις: Έντονα διαρθρωτικά προβλήματα και αδυναμίες του Εκπαιδευτικού Συστήματος. 

Αδυναμίες συνέργειας και συστημικών δεσμών μεταξύ παραγωγής και ζήτησης δεξιοτήτων. 

Προβλήματα διακυβέρνησης των συστημάτων παραγωγής δεξιοτήτων και των υποστηρικτικών 

λειτουργιών του (μηχανισμοί διάγνωσης αναγκών, συστήματα πιστοποίησης, επαγγελματικός 

προσανατολισμός κλπ.) 

 

Βασικά Ερωτήματα: Α] Ποιες είναι οι μελλοντικές απαιτήσεις της αγοράς σε επαγγέλματα και 

δεξιότητες; Β] Είναι ικανοποιητική για τις ανάγκες της οικονομίας η παρεχόμενη επαγγελματική 

και τεχνολογική εκπαίδευση; Γ] Παρατηρείται απαξίωση δεξιοτήτων; Δ] Θα χαθούν θέσεις 

εργασίας λόγω του αυτοματισμού; Ε] Τι δεξιότητες απαιτεί μια εξωστρεφής οικονομία; 
 
ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΛΤΣΑΣ, Σχολικός Σύμβουλος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, πρώην Πρόεδρος του Δ.Σ. 
του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., μέλος Δ.Σ. ΠΡΩ.ΠΑΙΔΕΙ.Α. 
Τίτλος Ομιλίας: «Προγράμματα Σπουδών και Πιστοποίηση Προσόντων στην Επαγγελματική 
Εκπαίδευση και Κατάρτιση» 
 

Περίληψη Ομιλίας: Σήμερα αποτελεί απόλυτη αναγκαιότητα η ανάπτυξη ενός συστήματος 
επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης το οποίο θα υπηρετεί με αποτελεσματικό τρόπο το 
παραγωγικό μοντέλο της χώρας προσφέροντας στους αποφοίτους του το αναγκαίο πλαίσιο 
σύγχρονων και αναγκαίων δεξιοτήτων για την πρόσβασή τους στην απασχόληση. 

Στη βάση αυτή είναι πολύ σημαντική η ανάπτυξη προγραμμάτων σπουδών στον τομέα της 
επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης που θα παρέχουν τα κατάλληλα προσόντα για τις 
ανάγκες της αγοράς εργασίας. 

Η διαδρομή Επαγγελματικό Περίγραμμα – Πλαίσιο Προγράμματος – Πρόγραμμα Εκπαίδευσης / 
Κατάρτισης – Επικύρωση / Πιστοποίηση Προσόντος – Κατάταξη στο Ε.Π.Π. / Επαγγελματικό 
Δικαίωμα μας δίνει τον καταλληλότερο και αποτελεσματικότερο τρόπο απόκτησης των 
κατάλληλων προσόντων για την πρόσβαση στην εργασία σε μια περίοδο μεγάλης οικονομικής 
κρίσης και υψηλής ανεργίας. 

Το Επαγγελματικό Περίγραμμα, είναι το σύνολο των βασικών και επιμέρους επαγγελματικών 
λειτουργιών/εργασιών καθώς και των απαιτούμενων γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων που 
πρέπει να έχει το άτομο προκειμένου να ανταποκρίνεται αποτελεσματικά στις απαιτήσεις του 
επαγγέλματος – ή και της εργασίας – που ασκεί. 



Το Πλαίσιο Προγράμματος αποτελεί τη βάση πάνω στην οποία θα χτιστούν τα προγράμματα 
σπουδών της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. 

Σημαντικό ρόλο στα νέα προγράμματα σπουδών στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση 
(ΕΕΚ) παίζουν πλέον τα μαθησιακά αποτελέσματα  (γνώσεις – δεξιότητες – ικανότητες) τα οποία 
αποτελούν πλέον το σημείο αναφοράς στο νέο ευρωπαϊκό περιβάλλον των επαγγελματικών 
προσόντων. 

Τα βασικά μέρη ενός προγράμματος σπουδών μιας ειδικότητας της ΕΕΚ είναι: 1. Το επαγγελματικό 
περίγραμμα ειδικότητας, 2.  Τα μαθησιακά αποτελέσματα (γνώσεις – δεξιότητες – ικανότητες), 3. 
Οι μαθησιακές ενότητες (modules), 4. Τα μαθήματα (γενικά, επαγγελματικά, επιλογής), 5. Οι 
πιστωτικές μονάδες ανά ενότητα και μάθημα (ECVET), 6. Η αξιολόγηση – επικύρωση των 
μαθησιακών αποτελεσμάτων και 7. Η κατάταξη του προσόντος στο Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων το 
οποίο είναι αντιστοιχισμένο με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων. 

Μετά την ολοκλήρωση ενός προγράμματος σπουδών της ΕΕΚ το ουσιαστικότερο στάδιο είναι η 
επικύρωση – αναγνώριση των προσόντων που αποκτήθηκαν από όσους παρακολούθησαν το 
εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Σήμερα στη χώρα μας έχουμε διάφορες μορφές επικύρωσης – 
αναγνώρισης των προσόντων. Στα ΕΠΑΛ η επικύρωση των προσόντων των αποφοίτων γίνεται με 
ενδοσχολικές εξετάσεις και την κτήση του πτυχίου ειδικότητας. Στο μεταλυκειακό έτος – έτος 
μαθητείας των ΕΠΑΛ και στα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) η πιστοποίηση των 
προσόντων γίνεται με εξετάσεις που διεξάγει ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. Στον τομέα της συνεχιζόμενης 
κατάρτισης και της άτυπης μάθησης το σύστημα πιστοποίησης βρίσκεται σε στάδιο διαμόρφωσης 
από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. 

Τόσο στην αγορά εργασίας όσο και στον τομέα της εκπαίδευσης / κατάρτισης, το ενδιαφέρον 
επικεντρώνεται στο προφίλ δεξιοτήτων και ικανοτήτων κάθε ατόμου. Το σύστημα ταξινόμησης 
ESCO θα αποτελέσει την κοινή γλώσσα των δύο αυτών κόσμων, βελτιώνοντας τη μεταξύ τους 
επικοινωνία. 

 
ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΘΑΡΑΚΗΣ, Διευθυντής, Τεχνικές Σχολές Επιμελητηρίου Ηρακλείου, μέλος Δ.Σ. της 
ΠΡΩ.ΠΑΙΔΕΙ.Α. 
Τίτλος Ομιλίας:  «Πως η Καινοτομία μετασχηματίζει το τοπίο της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και 
Κατάρτισης» 
 
Περίληψη Ομιλίας: Η καινοτομία αλλάζει ραγδαία τα πάντα γύρω μας. Ιδιαίτερα η τεχνολογική 
καινοτομία μετατρέπει τους ίδιους τους κανόνες τις μάθησης αφού αλλάζουν διαδικασίες και η 
διάρκεια μάθησης. Παράλληλα σχετικοποιείται η αξία και η διάρκεια των δεξιοτήτων αλλά και τα 
ίδια τα μαθησιακά αντικείμενα. Είναι συνεπώς απαραίτητο να προβλεφθεί μια διαδικασία 
εκπαιδευτική, ευέλικτη και σύγχρονη που να μπορεί να παρακολουθεί τις εξελίξεις που είναι 
καταιγιστικές και συνεχείς. Οποιοσδήποτε σχεδιασμός θα πρέπει να λάβει υπόψη ότι η 
τεχνολογική καινοτομία αποτελεί βασικό μηχανισμό της ανάπτυξης και παράλληλα βασικό 
παράγοντα αποδιοργάνωσης. Η επαγγελματική εκπαίδευση συνεπώς θα πρέπει να διέπεται από 
απόλυτη ευελιξία και κινητικότητα και μάλιστα να διαθέτει τρόπους ταυτοποίησης των δεξιοτήτων 
ανεξάρτητα από αγκυλώσεις που επιβάλλονται από τα εκπαιδευτικά πλαίσια. 
 
 

 



4η Θεματική Ενότητα  
 

Θέμα: Η περιοδική αξιολόγηση και Πιστοποίηση όλων των μορφών της τυπικής  εκπαίδευσης και 
κατάρτισης και της έρευνας από ενιαία αρχή –ΑΔΙΠ. 

 
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΥΜΠΙΑΣ, Καθηγητής Πολυτεχνικής Σχολής Πανεπιστημίου Πατρών, πρώην 
Πρύτανης, μέλος ΠΡΩ.ΠΑΙΔΕΙ.Α.:  
Τίτλος Ομιλίας: «Αξιολόγηση των Ελληνικών Πανεπιστημίων – Εφαρμογή, Επιτυχίες, Προβλήματα, 
Προοπτικές». 
 
ΒΑΣΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΟΜΙΛΙΑΣ:  

 Σκοπός, αντικείμενο και διαδικασία αξιολόγησης.  

 Αξιολόγηση των Ελληνικών Πανεπιστημίων – Τα πρώτα βήματα.  

 Επιτεύγματα και προβλήματα.  Ενδογενείς και εξωγενείς παράγοντες που επηρεάζουν την 
διαδικασία της αξιολόγησης 

 Η σημασία και ο καταλυτικός ρόλος της αυτονομίας του Πανεπιστημίου 

 Η πιστοποίηση των Προγραμμάτων Σπουδών με βάση το φοιτητο-κεντρικό μοντέλο 
μάθησης  

 
ΒΑΣΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ:  

 Συνέβαλε η αξιολόγηση των ουσιαστική βελτίωση της ποιότητας της Εκπαίδευσης και 
Έρευνας στο Ελληνικό Πανεπιστήμιο;  

 Μειώθηκε η “απόσταση” από το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο; 

 Πόσο επηρεάζει (αρνητικά) η γραφειοκρατία και η έλλειψη αυτονομίας την πορεία προς την 
αναβάθμιση του Ελληνικού Πανεπιστημίου;  

 Μπορεί το Ελληνικό Πανεπιστήμιο να υπηρετήσει άμεσα και αποδοτικά το φοιτητο-κεντρικό 
μοντέλο μάθησης; 

 Ποιο (πρέπει να) είναι το επόμενο ποιοτικό άλμα;  
 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΡΟΘΑΝΑΣΗΣ, Καθηγητής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, πρώην Πρύτανης, 
Αντιπρόεδρος ΑΔΙΠ.   
Τίτλος Ομιλίας:  «Διασφάλιση και πιστοποίηση ποιότητας στον Ευρωπαϊκό χώρο Ανώτατης 
Εκπαίδευσης - Το παράδειγμα της Ελλάδας». 
 
Βασικοί άξονες: 

 Σκοπός, αντικείμενο και διαδικασία πιστοποίησης. 

 Αρχές και πλαίσιο προτύπου πιστοποίησης. 

 Σύγκλιση εκπαιδευτικών δομών και προγραμμάτων σπουδών. 

 Αναμόρφωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας - φοιτητο-κεντρικό μοντέλο μάθησης. 

 Αξιολόγηση των συστημάτων ποιότητας των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης – 

Μελέτη του Austrian Institute of Technology. 

 



Βασικά ερωτήματα: 

 Διασφάλιση και πιστοποίησης ποιότητας στον Ευρωπαϊκό χώρο Ανώτατης Εκπαίδευσης: 

Συγκλίνουσες ή αποκλίνουσες διαδικασίες; 

 Είναι εφικτή η σύγκλιση εκπαιδευτικών δομών και προγραμμάτων σπουδών; (Πρόγραμμα 

Τuning). 

 Είναι εφικτός ο μετασχηματισμός της καθηγητο-κεντρικής εκπαιδευτικής διαδικασίας προς 

φοιτητο-κεντρικό μοντέλο μάθησης; 

 Είναι δυνατή η πιστοποίηση όλων των μορφών Τυπικής  Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και 

Έρευνας από Ενιαία Αρχή; 

 
ΝΙΚΟΛΑΣ ΧΟΥΡΒΟΥΛΙΑΔΗΣ, Head, Business School, American College of Thessaloniki 
Τίτλος Ομιλίας: «Η Πιστοποίηση των Ελληνικών Ιδιωτικών Κολλεγίων από Ακαδημαϊκά Ιδρύματα 
και Οίκους του Εξωτερικού» 
 
Περίληψη Ομιλίας:  Θα μιλήσω για την πολυετή εμπειρία που έχουμε στο ACT, λόγω της διπλής 
μας αναγνώρισης και πιστοποίησης, τόσο από τις ΗΠΑ όσο και από το Ηνωμένο Βασίλειο. Θα 
αναφερθώ στα κριτήρια και αλλά και στις διαδικασίες αξιολόγησης που ακολουθούν και 
εφαρμόζουν οι διαφορετικοί οίκοι ή τα πανεπιστήμια του εξωτερικού, καθώς επίσης και στα τυχόν 
πλεονεκτήματα ή/και μειονεκτήματα αυτών των πρακτικών. Επίσης, θα μπορώ να μοιραστώ με το 
ακροατήριο και την προσωπική μου εμπειρία και από άλλα κολλέγια που έχουν πιστοποίηση από 
το εξωτερικό, λόγω της 20ετούς μου εμπειρίας στο χώρο. Επίσης, θα αναφερθώ και στο θέμα των 
εθνικών NARIC (του εθνικού ΔΟΑΤΑΠ κάθε χώρας) και στις πρακτικές που ακολουθούν. 
Τα ερωτήματα που προκύπτουν αφορούν στην ομοιομορφία των κριτηρίων, τη χρονική διάρκεια 
και τη συχνότητα της πιστοποίησης, τον πιθανό τρόπο παρέμβασης και επιρροής στην καθημερινή 
λειτουργία των Κολλεγίων, τα προβλήματα που υπάρχουν όσον αφορά στις διακρατικές 
συμφωνίες και πρακτικές 
 
ΒΙΚΥ ΤΑΤΣΗ, Φοιτήτρια, Νομικής Σχολής, ΔΠΘ 
Τίτλος Ομιλίας: «Αξιολόγηση του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης και συγκεκριμένα της 
Νομικής Σχολής, μέσα από τα μάτια των φοιτητών». 
 
ΒΑΣΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ: 

 Σύντομη αναφορά στο Δ.Π.Θ. και ειδικότερα στη Νομική Σχολή 

 Βήματα προόδου για τη Νομική Δ.Π.Θ.(φοιτητές, καθηγητές,υποδομές, αρμόδιες αρχές) 

 Στόχοι Δ.Π.Θ. από εδώ και στο εξής 

 «Σύγκριση» Νομικής Σχολής Δ.Π.Θ.- Νομικής Σχολής Στρασβούργου  
 
Περίληψη Ομιλίας: Τμήμα Νομικής Κομοτηνής 1974. Περιορισμένα περιστατικά παραβατικότητας 
Σχετικά με τους καθηγητές, πλέον πριν κάθε εξεταστική διανέμεται σε καθένα φοιτητή ξεχωριστά 
κάρτα μοναδικού κωδικού συμπλήρωσης ερωτηματολογίου για την αξιολόγηση των καθηγητών, 
σε συγκεκριμένη διαδικτυακή διεύθυνση. Πριν από αυτό ελάχιστοι ήταν οι καθηγητές που 
ζητούσαν την αξιολόγηση από τους φοιτητές. Ωστόσο, τα αποτελέσματα των ερωτηματολογίων 
μένουν ακόμη στην αφάνεια. 



 Η Σχολή διαρκώς βρίσκεται στο πλάι των φοιτητών, μας ακούν και είναι ανοιχτοί σε προτάσεις για 
τον εξορθολογισμό του προγράμματος σπουδών, την ταυτόχρονη διεξαγωγή σεμιναριακών 
μαθημάτων, πχ Διαμεσολάβηση, συγγραφή δικογράφων, τα οποία δίνουν νέα ερεθίσματα στους 
φοιτητές, διοργάνωση εθελοντικής αιμοδοσίας υπό την αιγίδα της Σχολής, αύξηση 
αναβαθμολογήσεων για την απόκτηση ενός ανταγωνιστικότερου πτυχίου.  
Το 2015 δημιουργήσαμε την Ανεξάρτητη Νομική Κομοτηνής, κίνηση φοιτητών, που δίχως 
κομματικές αγκυλώσεις συνεργάστηκε με την Κοσμητεία και την Πρυτανεία και ξεκίνησε έναν 
ανοιχτό διάλογο, δίνοντας φωνή σε όλους τους ανένταχτους φοιτητές και διεκδικώντας λύσεις για 
τις κοινές ανάγκες όλων μας μέσα στον χώρο του Πανεπιστημίου. Κληθήκαμε να αντιμετωπίσουμε 
καθημερινές βασικές ανάγκες και προβλήματα των φοιτητών, από την στοιχειώδη καθαριότητα 
έως την αύξηση των δρομολογίων των λεωφορείων από και προς την Πανεπιστημιούπολη. 
Δωρίσαμε συγγράμματα στην βιβλιοθήκη μας σε συνεργασία με τον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών 
και εξασφαλίσαμε την πρόσβαση στην ιστοσελίδα νομικών πληροφοριών ΝΟΜΟΣ έπειτα από 
επικοινωνία με τον Δικηγορικό Σύλλογο Αλεξανδρούπολης.  
Αξιοσημείωτο είναι εξάλλου και το γεγονός πως από τον Σεπτέμβριο του 2017, έπειτα από πιέσεις 
και συζητήσεις, η Νομική Κομοτηνής είναι απαλλαγμένη από τα παραταξιακά τραπεζάκια και από 
όλες τις πολύχρωμες αφίσες που «κοσμούσαν» τον εσωτερικό και εξωτερικό χώρο της σχολής, 
ύστερα από απόφαση των πρυτανικών αρχών.  
Παράλληλα, πολύ σημαντική είναι η βελτίωση των υποδομών της σχολής-στεγανοποίηση, βάψιμο 
αμφιθεάτρων, δομημένη καλωδίωση, WiFi κ.ά.- 
 
Στόχοι από Δ.Π.Θ. εδώ και στο εξής:  

 Βελτίωση των παροχών υποστήριξης στους φοιτητές, αλλά και στο ίδιο το ίδρυμα 

 Διεθνοποίηση των προγραμμάτων του Πανεπιστημίου και δημιουργία υπερεθνικών 
πλευρών του 

 Διεύρυνση της οικονομικής υποστήριξης και εξεύρεση νέων πόρων 

 Ενδυνάμωση του ρόλου του Πανεπιστημίου σε σχέση με τις ανάγκες της κοινωνίας. 

 Περαιτέρω βελτίωση των υποδομών, ειδικότερα της Βιβλιοθήκης, η οποία αντιμετωπίζει 
σοβαρά προβλήματα που θέτουν σε κίνδυνο τη διατήρηση των συγγραμμάτων 

 Σύνδεση Πανεπιστημίου με την αγορά εργασίας 

 Εξοικείωση φοιτητών με τα ηλεκτρονικά συγγράμματα και της πλατφόρμες αναζήτησης 
νομικών πληροφοριών και αποφάσεων 

Την περασμένη χρονιά είχα την ευκαιρία να φοιτήσω για ένα εξάμηνο στην Νομική Σχολή του 
Στρασβούργου μέσω του προγράμματος Erasmus+. Η εμπειρία αυτή με βοήθησε να 
συνειδητοποιήσω πόσο υψηλό είναι το επίπεδο σπουδών στην Ελλάδα και παράλληλα πόσες είναι 
οι δυσλειτουργίες του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος.-Σύντομη αναφορά στο Γαλλικό 
Πανεπιστήμιο- 
 Είναι υποχρέωσή μας να εξασφαλίσουμε ένα Πανεπιστήμιο που θα στηρίζεται στην Αξιολόγηση 
και την Πιστοποίηση σε όλους τους τομείς του. Βελτίωση εικόνας και ποιότητας σπουδών. 
Αποφώνηση  
 
ΒΑΣΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ: 

 Πώς θα διασφαλιστεί η πραγμάτωση των προτάσεων που προκύπτουν από την αξιολόγηση 
των Ιδρυμάτων; 

 Πρέπει οι φοιτητές να συμμετάσχουν στην αξιολόγηση αυτή; 

 Σε ποιους τομείς μπορεί να διευρυνθεί η αξιολόγηση; 



 Γιατί είναι σημαντική η αναβάθμιση του ελληνικού Πανεπιστημίου και η «συμμόρφωση» 
του με τα ευρωπαϊκά πρότυπα; 

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΙΩΚΑΣ, Υπ. Διδάκτωρ, Σχολή Χημικών Μηχανικών,  ΕΜΠ, Πρόεδρος του Συλλόγου 

Chemecon,   

Τίτλος Ομιλίας: «Chemecon: Η ιστορία μιας bottom-up οργανωμένης πρωτοβουλίας φοιτητών του 

ΕΜΠ»  

Περίληψη Ομιλίας:  Το Chemecon αποτελεί έναν εθελοντικό, μη κερδοσκοπικό σύλλογο, ο οποίος 
δραστηριοποιείται στη Σχολή των Χημικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου. 
Αρχικά, ξεκίνησε ως ένας φοιτητικός οργανισμός και το 2017 απέκτησε νομικά τη μορφή ενός 
Συλλόγου. Ειδικότερα, η ιδέα για έναν ανεξάρτητο, φοιτητικό οργανισμό στους χώρους της Σχολής 
Χημικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, γεννήθηκε το 2013 στο πλαίσιο του 
μαθήματος “Ανάλυση ανταγωνισμού και έρευνα αγοράς” του έκτου (6ου) εξαμήνου και 
αποτέλεσε υπόθεση εργασίας των ιδρυτικών μελών, Δέσποινα Ζυμπελούδη, Εμμανουέλα Γρατσία 
και της Χριστιάνας Τσιλιγιάννη. Ολοκληρώνοντας αυτή την εργασία, προέκυψε το συμπέρασμα ότι 
θα ήταν ιδιαίτερα χρήσιμη η ύπαρξη ενός οργανισμού με καθαρά εκπαιδευτικό χαρακτήρα, που 
θα στόχευε στην συσπείρωση των φοιτητών της Σχολής γύρω από το επάγγελμά τους. Ως εκ 
τούτου, με την υποστήριξη του διδάσκοντα, Καθηγητή ΕΜΠ Γιάννη Καλογήρου, κατάφερε να 
δημιουργηθεί το Chemecon και να λάβει τη σημερινή του μορφή χάρη στο όραμα και τη θέληση 
των ανθρώπων που το απαρτίζουν από το ξεκίνημα του. 
Οι δράσεις του Συλλόγου μας περιστρέφονται γύρω από τον άξονα της ενημέρωσης των 

υποψήφιων Χημικών Μηχανικών για το αντικείμενο των σπουδών τους και τη σύνδεσή τους με την 

αγορά εργασίας και τον επιχειρηματικό κόσμο. Ταυτόχρονα, ο Σύλλογος φέρνει σε επαφή τους 

φοιτητές με εταιρείες και πρόσωπα που μπορούν να τους καθοδηγήσουν αναφορικά με τη 

μελλοντική τους εξέλιξη. Τον Ιούνιο του 2014 πραγματοποιήθηκε η πρώτη επίσκεψη στην 

βιομηχανία αρωμάτων Vioryl και στην βιομηχανία σαπουνιών Papoutsanis. Έκτοτε, έχουν 

πραγματοποιηθεί πληθώρα εκπαιδευτικών επισκέψεων σε διάφορες βιομηχανίες. Μέσω αυτών, 

έχουμε βοηθήσει περισσότερους από 500 συμφοιτητές να καταλάβουν καλύτερα το ρόλο ενός 

Χημικού Μηχανικού σε μία εταιρεία παγκόσμιας δυναμικής.  

Πέρα από την ενημέρωση και τις εκπαιδευτικές επισκέψεις, το Chemecon επιχειρεί να 

καλλιεργήσει στους φοιτητές τα κατάλληλα χαρακτηριστικά που θα τους επιτρέψουν να 

ενταχθούν ομαλά στην αγορά εργασίας, μέσω της διεξαγωγής εκπαιδευτικών εργαστηρίων και 

σεμιναρίων. Τον Μάιο του 2015, πραγματοποιήθηκε το πρώτο workshop με τίτλο “Product 

development with Mondelez” με επίκεντρο της ανάγκες του σύγχρονου Χημικού Μηχανικού και εκ 

τότε, ο Σύλλογος αναγνωρίζοντας τον ανταγωνισμό που επικρατεί στην αγορά εργασίας, 

διοργανώνει ετησίως εκπαιδευτικά σεμινάρια. 

Συνολικά, λοιπόν, το Chemecon στοχεύει στη δημιουργία μίας διαρκώς αυξανόμενης ομάδας που 

θα μεριμνά για τη βελτίωση του ακαδημαϊκού χώρου και την ανάπτυξη ολοένα προσφορότερων 

συνθηκών για την άνθηση και αναγνώριση του επαγγέλματος του Χημικού Μηχανικού στην 

Ελλάδα. 



5η  Θεματική Ενότητα  
 

Θέμα: Η θεσμική κατοχύρωση της σύνδεσης του Εκπαιδευτικού και Ερευνητικού Χώρου με το 
χώρο των επιχειρήσεων, της αγοράς, του πολιτισμού, της οικονομίας και της κοινωνίας. 

 
ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ,  Δρ. Εκπαιδευτικής Πολιτικής της London School of Economics, 
Συνεργάτης του ΙΟΒΕ:  
Τίτλος Ομιλίας: «Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και Αγορά Εργασίας: Από την βαθιά ρήξη μιας 
προβληματικής σχέσης στην επανασύνδεση». 
 
Περίληψη Ομιλίας:   Με βάση τα ευρήματα της πρόσφατης έρευνας του ΙΟΒΕ για τις επιπτώσεις 
της κρίσης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και τη σύνδεσή της με την αγορά εργασίας, η ομιλία θα 
εστιάσει στη σχέση τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και αγοράς εργασίας και  θα αναλύσει 
α) τα βασικά χαρακτηριστικά της σχέσης αυτής πριν και μετά την κρίση  
β) τους παράγοντες που διαμορφώνουν και καθορίζουν  τη σχέση αυτή από τη σκοπιά της 
εκπαιδευτικής  πολιτικής 
Στη βάση της ανάλυσης αυτής θα παρουσιαστούν προτάσεις για την επανασύνδεση της 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και της αγοράς εργασίας στην πορεία εξόδου της χώρας από την 
χρόνια κρίση.   
 
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΑΠΠΑ, Policy Analyst, Τομέας Απασχόλησης και Αγοράς Εργασίας, ΣΕΒ 
Τίτλος Ομιλίας: «Η συνεργασία τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και επιχειρήσεων για την ενίσχυση της 
απασχολησιμότητας των νέων» 
 
Βασικά σημεία παρέμβασης: 
Η παρέμβαση θα επικεντρωθεί σε μορφές και πεδία συνεργασίας της ακαδημαϊκής και της 
επιχειρηματικής κοινότητας που συμβάλλουν ευρύτερα και οριζόντια στη βελτίωση της 
προοπτικής απασχόλησης των νέων (φοιτητών και αποφοίτων της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης). 
Τέτοιες μορφές και πεδία συνεργασίας είναι: 

 Ημέρες σταδιοδρομίας (ημέρες καριέρας) και άλλες δραστηριότητες συμβουλευτικής 
καριέρας που διοργανώνονται είτε με πρωτοβουλία ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος 
είτε με πρωτοβουλία επιχείρησης 

 Πρακτική άσκηση φοιτητών και αποφοίτων σε επιχειρήσεις 

 Εκπόνηση φοιτητικών projects ή διπλωματικών εργασιών εντός ή σε συνεργασία με 
επιχείρηση 

 Συμμετοχή στελεχών επιχειρήσεων στην εκπαιδευτική διαδικασία (π.χ. ομιλίες/ διαλέξεις 
στελεχών επιχειρήσεων σε φοιτητικό ακροατήριο, case studies από την επιχειρηματική 
πρακτική, επισκέψεις φοιτητών σε επιχειρήσεις, συμβολή στη διαμόρφωση προγραμμάτων 
σπουδών κλπ). 

Θα γίνει μία σύντομη περιγραφή του ελληνικού περιβάλλοντος συνεργασίας Τριτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης και Επιχειρήσεων στα παραπάνω πεδία. Θα αναδειχθούν τα βασικά πλεονεκτήματα 
της συνεργασίας αλλά και τα ιδιαίτερα προβλήματα (θεσμικά και άλλα) που περιορίζουν την 
ανάπτυξη της συνεργασίας σε μεγαλύτερη κλίμακα στο ελληνικό περιβάλλον. Στη συνέχεια θα 
παρουσιασθούν ορισμένα ενδεικτικά παραδείγματα συνεργασίας στα αντίστοιχα πεδία από άλλες 
ευρωπαϊκές χώρες. Τέλος, θα διατυπωθούν βασικά συμπεράσματα και προτάσεις για τη 



διευκόλυνση και περαιτέρω ανάπτυξη της συνεργασίας στα πεδία που συνδέονται με τη βελτίωση 
απασχολησιμότητας φοιτητών και αποφοίτων της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ελλάδα. 
 
Προτεινόμενα ερωτήματα:  

 Όπως φαίνεται, στην Ελλάδα η αλληλεπίδραση μεταξύ Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων 
και επιχειρήσεων είναι πιο περιορισμένη σε σχέση με άλλα Ευρωπαϊκά Εκπαιδευτικά 
Συστήματα, ειδικά στα πεδία που συμβάλλουν στη μετάβαση των νέων στην αγορά εργασίας 
και παρά το πολύ υψηλότερο ποσοστό ανεργίας των νέων και ειδικότερα των νέων 
πτυχιούχων. Θεωρείτε ότι η συνεργασία Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και Επιχειρήσεων μπορεί 
να ενισχύσει την απασχολησιμότητα των νέων και αν ναι, ποιες είναι οι προτάσεις σας για την 
περαιτέρω ανάπτυξή της στην Ελλάδα;  

 Κατά τη γνώμη σας, ο θεσμός της Πρακτικής Άσκησης διευκολύνει την ένταξη των νέων στην 
αγορά εργασίας; Αν ναι, πιστεύετε ότι η υιοθέτηση ενιαίου πλαισίου για όλα τα προγράμματα 
σπουδών της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης που περιλαμβάνουν Πρακτική Άσκηση, σε 
συνεργασία με τις επιχειρήσεις,  θα ενισχύσει την ποιότητα και την αποτελεσματικότητα του 
θεσμού στην απασχόληση των νέων; 

 
ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΠΟΛΥΖΟΣ, Αναπληρωτής Πρύτανης Έρευνας & Ανάπτυξης, Πανεπιστήμιο Πατρών 
Τίτλος Ομιλίας: «Patras IQ: Μια νέα κίνηση που προσπαθεί να δώσει επιχειρηματική προοπτική 
στην ερευνητική δραστηριότητα Πανεπιστημίων και Ερευνητικών Κέντρων της χώρας» 
 
Περίληψη Ομιλίας: Μετά από δέκα σχεδόν χρόνια οικονομικής κρίσης, ήρθε η ώρα να αφήσουμε 
πίσω μας πρακτικές που για χρόνια μας οδηγούν σε λάθος κατεύθυνση. Πρέπει να καταλάβουμε 
ότι η διασύνδεση της εκπαίδευσης και της έρευνας με την ελληνική οικονομία είναι ο μόνος 
τρόπος ανάκαμψης και ευημερίας.  Η σημαντική και υψηλού επιπέδου έρευνα, βασική και 
εφαρμοσμένη, που πραγματοποιείται στα Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Κέντρα της χώρας,  
παράγει νέα γνώση, νέες ιδέες και εφευρέσεις οι οποίες με τη δύναμη της καινοτομίας και τη 
τόλμη της επιχειρηματικότητας μπορούν να οδηγήσουν στη δημιουργία νέων προϊόντων ή 
υπηρεσιών που θα δώσουν προοπτική και πλούτο στην εθνική μας οικονομία.  Αυτή την συνδετική 
διεργασία θέλει να ενισχύσει και το Patras IQ. Το Patras Innovation Quest (Patras IQ), είναι μια 
πλατφόρμα διασύνδεσης έρευνας και παραγωγικών φορέων στην οποία συμμετέχουν το 
Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης, το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων, το 
Πανεπιστήμιο Πατρών, το Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα 
Δυτικής Ελλάδας, η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και το Επιμελητήριο Αχαΐας, με την υπογραφή 
προγραμματικής σύμβασης μεταξύ αυτών. Οι άμεσοι και μακροπρόθεσμοι στόχοι του Patras IQ 
καθώς και οι συνεργασίες που επιδιώκει για την επίτευξη των στόχων του, παρουσιάζονται και 
αναλύονται.   
 
Προτάσεις: α) Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας και Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στη χώρα μας 
ώστε να διασυνδεθούν με τις ανάγκες της ελληνικής οικονομίας. 
β) Δημιουργία ευέλικτων μηχανισμών που θα διευκολύνουν την μετατροπή καινοτόμων ιδεών, 
που παράγονται στα Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Κέντρα της χώρας, σε επιχειρηματικές 
προτάσεις.  
 
Βασικά ερωτήματα: α) Τι κερδίσαμε με την πολιτική που ακολουθήσαμε τις τελευταίες δεκαετίες 
στην Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια Εκπαίδευση; 



β) Τι θα κάνουμε με τη γνώση που παράγεται στα Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Κέντρα της χώρας 
αν δεν την αξιοποιήσουμε;  
 
ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΣΑΚΑΝΙΚΑΣ, Επίκουρος Καθηγητής, Εργαστήριο Βιομηχανικής και Ενεργειακής 
Οικονομίας, Σχολής Χημικών Μηχανικών, ΕΜΠ. 
Τίτλος Ομιλίας: «Συνδέοντας την έρευνα με την παραγωγή: προκλήσεις και προτάσεις για ένα νέο 
πρότυπο ανάπτυξης» 
 
Περίληψη Ομιλίας: Θα παρουσιάσω ένα εννοιολογικό πλαίσιο για την αναγκαιότητα 
εμπλουτισμού του επιχειρηματικού ιστού με νέα εγχειρήματα – είτε ως νέες οντότητες, είτε εντός 
υφιστάμενων επιχειρήσεων – έτσι ώστε να δημιουργηθεί ένα βιώσιμο νέο αναπτυξιακό πρότυπο 
για τη χώρα. Στη συνέχεια θα δώσω κάποια εμπειρικά στοιχεία για τις ανάγκες της αγοράς 
εργασίας και τις υστερήσεις που καταγράφονται και θα αναφερθώ σε νέες προσεγγίσεις στην 
εκπαιδευτική διαδικασία όπως την εφαρμόζουμε στο ΕΜΠ, αλλά και παραδείγματα προώθησης 
της επιχειρηματικότητας μέσω δομών στήριξής της όπως εκκολαπτήρια, θερμοκοιτίδες, κτλ . Θα 
συζητήσω τέλος τα εμπόδια που αναδεικνύονται, αλλά και πώς μπορούν να αντιμετωπιστούν 
θεσμικά ώστε να επιτευχθεί αποτελεσματικότερη σύνδεση της έρευνας με την παραγωγή.  
Θα απαντήσω δηλαδή στα ερωτήματα:  

 Γιατί χρειαζόμαστε την αποτελεσματικότερη σύνδεση της έρευνας με τον παραγωγικό ιστό 

 Ποια είναι τα αποτελεσματικότερα εργαλεία 

 Με ποιον τρόπο μπορούμε θεσμικά να προώθήσουμε αυτή τη διασύνδεση  
 

ΑΡΕΤΗ ΚΡΕΠΑΠΑ, Dean,  School of Graduate and Professional Education Deree-The American 
College of Greece 
Τίτλος Ομιλίας: «Ο ρόλος του Service Learning (Μάθηση μέσω Κοινωφελούς Εργασίας) στη 
θεσμική διασύνδεση της Ανώτατης Εκπαίδευσης με την Κοινωνία: Το παράδειγμα του Deree - The 
American College of Greece». 
 
Περίληψη Ομιλίας:  Η συστηματική και θεσμική σύνδεση του πανεπιστημίου με την κοινωνία είναι 

απαραίτητη προϋπόθεση για ποιοτική εκπαίδευση σε όλα τα κράτη του κόσμου και πολύ 

περισσότερο στην χώρα μας, που βιώνει μια μακροχρόνια οικονομική και κοινωνική κρίση. Παρά 

τις φιλότιμες προσπάθειες πολλών πανεπιστημιακών τμημάτων να διατηρήσουν την ποιότητα της 

ανώτατης εκπαίδευσης, οι πρόσφατες μελέτες του ΟΟΣΑ (2016, 2018) και του ΙΟΒΕ (2017) για την 

Ελλάδα είναι αποκαρδιωτικές. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η υψηλή ανεργία των πτυχιούχων, το 

χαμηλό επίπεδο δεξιοτήτων πολλών αποφοίτων σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες του ΟΟΣΑ καθώς 

και η απουσία ουσιαστικής σύνδεσης της Εκπαίδευσης με την Αγορά Εργασίας και την κοινωνία. 

Προκειμένου να ξεπεραστούν τα προβλήματα απαιτούνται θεσμικές και διαρθρωτικές αλλαγές, 

αλλά όμως και καινοτόμες δράσεις μέσα στις Σχολές, στο επίπεδο της εκπαιδευτικής διαδικασίας. 

 Η έννοια του Service Learning (Μάθηση μέσω Κοινωφελούς Εργασίας) αποτελεί σημαντικό 

κομμάτι του Αμερικανικού εκπαιδευτικού συστήματος τα τελευταία 20 χρόνια. Είναι μια μέθοδος 

εκπαίδευσης, που συνδυάζει τη μάθηση με την κοινωνική εργασία και παρέχει μια ολοκληρωμένη 

βιωματική εμπειρία στους φοιτητές με ουσιαστικό όμως αντίκτυπο και όφελος στην τοπική 

κοινότητα. Στην χώρα μας, με ελάχιστες εξαιρέσεις κάποιων Παιδαγωγικών Τμημάτων, η μέθοδος 

δεν έχει αναπτυχθεί στα προγράμματα σπουδών  της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Τα τελευταία 



δύο χρόνια το Deree-The American College of Greece, υιοθέτησε το Service Learning ως βέλτιστη 

πρακτική (Best Practice) σε ορισμένα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά μαθήματα με πολύ 

ενθαρρυντικά αποτελέσματα καθώς συνδυάζουν την Τεχνοκρατική Εκπαίδευση με την 

Ανθρωπιστική Παιδεία. Ως χαρακτηριστικό παράδειγμα παρουσιάζεται η συνεργασία του 

μεταπτυχιακού προγράμματος «Συμβουλευτικής ψυχολογίας και ψυχοθεραπείας» με τον Δήμο 

Αθηναίων για την δωρεάν παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών ψυχολογίας από μεταπτυχιακούς 

φοιτητές σε Αθηναίους πολίτες, στα Δημοτικά Ιατρεία και στις Λέσχες Φιλίας, υπό την εποπτεία 

των καθηγητών του Deree.  

Ερωτήσεις: Α] Πως μπορούμε να συνδέσουμε την θεωρητική γνώση με τις πραγματικές συνθήκες 

ζωής και να ενθαρρύνουμε την ανάπτυξη δεξιοτήτων, που θα οδηγήσουν σε ουσιαστικές λύσεις 

για την κοινότητα; Β] Πως μπορούν να δημιουργηθούν στρατηγικά πλαίσια συνεργασίας ανάμεσα 

στην Τοπική Αυτοδιοίκηση/ ΜΚΟ και την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, ώστε να ενισχυθεί η κοινωνική 

συνοχή και η συμμετοχή των φοιτητών στα κοινά; 

 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΟΤΣΙΟΣ, Dean of Undergraduate Programs, Perrotis College, ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ 
ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ, Θεσσαλονίκη:  
Τίτλος Ομιλίας: «Μια σύγχρονη προσέγγιση στην Μεταλυκειακή Εκπαίδευση για  το μέλλον του 
Αγροδιατροφικού Τομέα στην Ελλάδα» 
 
1] Περίληψη Ομιλίας:   Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της ΕΕ, το 6% των Ελλήνων πολιτών 
ηλικίας 21-65, ζει σε άλλες χώρες της ΕΕ, ενώ ο αντίστοιχος μέσος όρος των ευρωπαίων πολιτών 
που ζουν και εργάζονται σε άλλες χώρες της ΕΕ, δεν υπερβαίνει το 3,8%. Τα στοιχεία αυτά 
καταδεικνύουν τη μεγάλη έξοδο, των νέων, μορφωμένων κυρίως Ελλήνων σε χώρες της ΕΕ για την 
επαγγελματική τους αποκατάσταση. Οι περισσότεροι από αυτούς, νομίζω ότι εδώ όλοι θα 
συμφωνήσουμε, αποφασίζουν να «ξενιτευτούν» από ανάγκη, καθώς η πρώτη τους επιλογή είναι 
να παραμείνουν στη χώρα μας αν βέβαια τους παρουσιαζόταν κάποιες επαγγελματικές ευκαιρίες. 
 
 Από την άλλη πλευρά, σε πλήθος συζητήσεων και συναντήσεων  με τους εκπρόσωπους της 
βιομηχανίας του πρωτογενούς τομέα και του τομέα της μεταποίησης και εμπορίας του κλάδου, 
ακούμε συχνά την παρατήρηση ότι «δεν μπορούμε να βρούμε τους κατάλληλους ανθρώπους να 
στελεχώσουμε τις επιχειρήσεις μας» και ότι γενικότερα υπάρχει έλλειψη στελεχών στον κλάδο… 
 
Το κενό αυτό προσπαθούμε να καλύψουμε μέσα από τα εκπαιδευτικά προγράμματα στο Perrotis 
College, σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο με αρκετή θα μου επιτρέψετε επιτυχία καθώς 
σήμερα δεν έχουμε αρκετούς αποφοίτους να καλύψουμε τα αιτήματα από τη βιομηχανία. 
 
 2] Προτάσεις μας  

 Ολιστική προσέγγιση, 

 Πρακτική ερεύνα, συνεργασίες με άλλα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΠΘ, Μακεδονίας, 
Θεσσαλίας κ.α.) 

 Εκπαίδευση που να στηρίζεται στα αποτελέσματα της Έρευνας, 

 Πρακτική Άσκηση, 

 Συνεχής ανάπτυξη και διατήρηση των δεσμών με τη Βιομηχανία 
 



3] Βασικά Ερωτήματα που προκύπτουν 

 Οι μικρότεροι οργανισμοί δεν μπορούν να προσφέρουν με αξιοπιστία τα παραπάνω; 

 Συνέργεια μεταξύ φορέων και Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων κ.α.… είναι τελικά εφικτή; 
  

ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΒΙΒΙΛΑΚΗ, Πρόεδρος Επιστημονικού Συλλόγου Μαιών–Μαιευτών Αθήνας, Επίκουρη 
Καθηγήτρια, Σχολή Επιστημών Υγείας, Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής   
Τίτλος Ομιλίας:  «Σύνδεση του εκπαιδευτικού και ερευνητικού χώρου με τις κοινωνικές ανάγκες 
στο ευρωπαϊκό περιβάλλον. Επιχειρηματική ευκαιρία και μετεκπαίδευση των αποφοίτων στην 
ελληνική πραγματικότητα» 
ΒΑΣΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΟΜΙΛΙΑΣ:  

1. Ευρωπαϊκό περιβάλλον- σύνδεση της έρευνας και της εκπαίδευσης με τις αναδυόμενες 
κοινωνικές ανάγκες 

2. Ελληνική πραγματικότητα- πως η επιχειρηματική ευκαιρία μετουσιώνεται μέσα από την 
κατάρτιση και την πιστοποίηση δεξιοτήτων μετά την απόκτηση πτυχίου 

Θα παρουσιάσω δύο παραδείγματα αναφορικά με τους δύο βασικούς άξονες της ομιλίας. Το 
πρώτο αφορά το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα www.oramma.eu και συνδέει την ευρωπαϊκή 
πραγματικότητα και τις κοινωνικές ανάγκες που προέκυψαν από το κύμα των προσφύγων. Στην 
δεύτερη ενότητα παρουσιάζεται η πρόταση που εγκρίθηκε από το Υπουργείο Οικονομίας και 
ανάπτυξης για τον ΣΕΜΜΑ αναφορικά με ένα πρόγραμμα εξ αποστάσεως κατάρτισης- 
πιστοποίησης συνεχιζόμενης εκπαίδευσης, για την προώθηση της βιώσιμης και ποιοτικής 
απασχόλησης και υποστήριξης της κινητικότητας των εργαζομένων.  
ΒΑΣΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ: 

 Μπορεί η έρευνα να συμβάλει στην εκπαιδευτική διαδικασία; 

 Πρέπει οι φοιτητές να αναγνωρίζουν τις κοινωνικές ανάγκες; 

 Σε ποιους τομείς μπορεί να διευρυνθεί η κατάρτιση- πιστοποίηση, για την συνεχιζόμενη 
εκπαίδευση; 

 
ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ, Διευθυντής Ολικής Ποιότητας & Ασφάλειας Τροφίμων στην 
Friesland Campina Hellas AE., Πρόεδρος ΣΕΒΓΑΠ, Αντιπρόεδρος Δ.Σ.  ΠΡΩ.ΠΑΙΔΕΙ.Α.:  
Τίτλος Ομιλίας:  «Οι γέφυρες μεταξύ των επιχειρήσεων και των εκπαιδευτικών & ερευνητικών 
ιδρυμάτων». 
 

Περίληψη Ομιλίας: Ενώ όλοι σχεδόν αναγνωρίζουν την καινοτομία ως το όχημα για την ανάπτυξη, 
φαίνεται να λανθάνει της σκέψης και δυστυχώς πολλές φορές της φιλοσοφίας πολλών, το γεγονός 
ότι η καινοτομία είναι κυρίως η μετατροπή μια ιδέας σε ένα εμπορεύσιμο προϊόν ή υπηρεσία. Εξ 
ορισμού δηλαδή διαφαίνεται η ανάγκη συνεργασίας δυο τουλάχιστον παραγόντων, των 
Ερευνητικών & Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων και της Βιομηχανίας καθότι, κατά κανόνα, ο πρώτος είναι 
πηγή ιδεών και το δεύτερος χώρος υλοποίησης τους, σε ευρεία κλίμακα. 
Όμως μια εγγενής παθογένεια μιας μερίδας της κοινωνίας που ενδημεί ευρέως και στα 
Πανεπιστήμια, έχει δημιουργήσει την εντύπωση της ύπαρξης διαφορετικού προσανατολισμού 
αυτών των δυο σημαντικών συντελεστών της Ανάπτυξης. Είναι αυτή που καλλιεργεί την εντύπωση 
ότι υφίστανται δυο διαφορετικοί κόσμοι. Ο ένας που χαρακτηρίζεται από αυτούς που ερευνούν 
την αλήθεια και ο άλλος που στοχεύει στο κέρδος.   
 
Αυτό έχει δημιουργήσει συχνά σοβαρά χάσματα τα όποια είναι επιτακτική η ανάγκη να 
γεφυρωθούν. Γίνεται λοιπόν μια προσπάθεια παράθεσης τροπών και μεθόδων γεφύρωσης αυτών 
των χασμάτων καθόσον ο δρόμος για την Ανάπτυξη περνά οπωσδήποτε από αυτή τη γέφυρα.  

http://www.oramma.eu/

