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Εύρυθμη λειτουργία του Πανεπιστημίου 

Η Ανώτατη εκπαίδευση στην Ελλάδα χαρακτηρίζεται από απουσία σοβαρής και 

μακροπρόθεσμης εκπαιδευτικής πολιτικής. Ο εκάστοτε υπουργός παιδείας λειτουργεί με 

ορίζοντα τετραετίας ή λιγότερο λαμβάνοντας αποφάσεις με γνώμονα το κομματικούς και 

προσωπικούς στόχους παραμερίζοντας πολλές φορές το δημόσιο συμφέρον. Η 

ανασύσταση του ΕΣΥΠ αποτελεί ένα θετικό βήμα, αλλά το θεσμικό πλαίσιο, η στελέχωση 

του, και ο τρόπος λειτουργίας του απέχουν αρκετά από το ιδανικό. 

Ο νόμος πλαίσιο του 1982 εμπιστεύεται την εκλογή των νέων μελών ΔΕΠ στα ίδια τα 

τμήματα. Ωστόσο σε πολλές περιπτώσεις τα τμήματα δουν αποδειχθούν ανάξια καθώς 

υπερτερεί η ατομική ιδιοτέλεια. Ένα τεράστιο πρόβλημα για το ελληνικό πανεπιστήμιο 

σήμερα είναι το φαινόμενο να επιλέγονται για μέλη ΔΕΠ σε ένα τμήμα άτομα τα οποία 

έκαναν το διδακτορικό τους εκεί, οδηγώντας έτσι το τμήμα σε σταδιακή υποβάθμιση 

αποκλείοντας το από νέες ιδέες. 

Στο πανεπιστήμιο σήμερα κυριαρχεί η έλλειψη ακαδημαϊκής δεοντολογίας, η συναλλαγή και 

τα πελατειακά δίκτυα. Η συναλλαγή στις ψηφοφορίες για τα όργανα διοίκησης στα 

πανεπιστήμια είναι συνηθισμένο φαινόμενο και δυστυχώς διαχρονικό. Στο ελληνικό 

πανεπιστήμιο, ο πρύτανης δεν γίνεται ο καλύτερος, αλλά ο πιο δικτυωμένος και ιδίως αυτός 

που είναι διατεθειμένος να δώσει "γη και ύδωρ". 

Από την άλλη μεριά το πανεπιστήμιο έχει να αντιμετωπίσει ακόμα ένα μεγάλο και ουσιαστικό 

πρόβλημα. Το επιστημονικό επίπεδο μερίδας των μελών ΔΕΠ στα ελληνικά πανεπιστήμια 

είναι ιδιαίτερα χαμηλό. Σημαντικό ρόλο σε αυτό έπαιξαν οι μεταβατικές διατάξεις του νομού-

πλαισίου του 1982,σύμφωνα με τις οποίες χιλιάδες πρώην βοηθοί και επιμελητές 

καθηγητοποιήθηκαν με υποτυπώδεις διαδικασίες 

Στον τομέα της έρευνας τα πράγματα είναι ακόμα πιο δυσοίωνα. Η κατανομή των λιγοστών 

ερευνητικών κονδυλίων από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας(ΓΓΕΤ) δεν είναι 

τόσο δίκαιη, αμερόληπτη και αξιοκρατικά όσο θα έπρεπε. Στην ουσία δεν υπάρχουν 

μηχανισμοί αποφυγής σύγκρουσης συμφερόντων. Ο σχεδιασμός των προγραμμάτων είναι 

ατελής έως κακός. Πέρα από τα προβλήματα στην κατανομή, υπάρχει και ελλιπής 

λογοδοσία με τους ορκωτούς λογιστές να μην είναι αρκετοί να αποτρέψουν την διαφθορά. 

Η μεταρρύθμιση του ελληνικού Πανεπιστημίου χρειάζεται να υπερβεί τα όρια μίας 

τρέχουσας συγκυριακής παρέμβασης που συνήθως καταλήγει σε κενές διακηρύξεις και να 
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εκφράσει κοινωνικές ανάγκες και αιτήματα που θέτουν επιτακτικά η ελληνική και διεθνής 

πραγματικότητα. 

Οι κυβερνήσεις επιλέγουν πολιτικές ως τεχνάσματα τακτικής και όχι στρατηγικές που 

βασίζονται σε συστηματική προετοιμασία εξαιτίας του πολιτικού ανταγωνισμού. Οι 

κοινωνικές μεταρρυθμίσεις πραγματοποιούνται με μοναδικό σκοπό το πολιτικό όφελος, 

χωρίς να λειτουργούν για την επίλυση των προβλημάτων. Η μεταρρύθμιση του ελληνικού 

πανεπιστημίου είναι αναγκαίο να πραγματοποιηθεί σε μία δημοκρατική κατεύθυνση που να 

απελευθερώνει τις υγιείς δυνάμεις που θα αποτρέψουν την ακινησία και θα δημιουργήσουν 

προοπτική ουσιαστικής προόδου. 

Ο διάλογος, οι συναινέσεις, η δημόσια διαβούλευση, η επικοινωνιακή ηθική είναι οι 

αναγκαίες προϋποθέσεις για την επιτυχία της μεταρρύθμισης της Ανώτατης Εκπαίδευσης. 

Καθηγητές, φοιτητές, σύλλογοι, παρατάξεις, πολιτικοί, οργανισμοί αλλά και το ίδιο το 

υπουργείο καθώς και η κοινωνία χρειάζεται να συμμετέχουν δημιουργικά στη δημόσια 

συζήτηση για την αναζήτηση και την διαμόρφωση μιας υπεύθυνης πρότασης για την 

ποιοτική αναβάθμιση του ελληνικού Πανεπιστημίου. 

Από τα παραπάνω καθίσταται φανερό ότι το σύστημα της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, 

όπως είχε και έχει διαμορφωθεί στη χώρα μας είναι πολύπλοκο και οποιαδήποτε απόπειρα 

μεταρρύθμισης του είναι ένα πολυσύνθετο και επικίνδυνο εγχείρημα. Χρειάζεται 

μεταρρύθμιση στοχευόμενη, η οποία θα βρίσκεται σε διαρκή εξέλιξη, εξασφαλίζοντας τη 

μεγαλύτερη δυνατή συναίνεση και μόνο με ευρωπαϊκή προοπτική 

Για μας η εύρυθμη λειτουργία του πανεπιστημίου έγκειται στους εξής άξονες:  

Στην εύρυθμη λειτουργία των προγραμμάτων σπουδών- προτάσεις 

Προγράμματα σπουδών τα οποία να χαρακτηρίζονται από ποιότητα, διεπιστημονικότητα, 

σύγχρονη προσέγγιση της επιστήμης και έρευνα. Αυτό προϋποθέτει ότι δεν θα υπάρχουν 

κενά σε θέσεις ΔΕΠ και επιστημονικά πεδία και τα προγράμματα σπουδών θα 

λειτουργήσουν απρόσκοπτα, χωρίς να δημιουργούνται κενά σε πεδία γνώσης. Έτσι η 

κατανομή των καθηγητών με ΠΔ 407/80 και μελών ΔΕΠ πρέπει να γίνει με τρόπο ώστε να 

καλυφθούν πρώτα τα τμήματα που έχουν άμεση ανάγκη, όπως το δικό μας. Ζητάμε από την 

Σύγκλητο αναθεώρηση του 4ετούς προγραμματισμού και απόδοση στο τμήμα μας από την 

μια θέση μέλους ΔΕΠ προς προκήρυξη σε νέο πεδίο.  
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Στην Φοιτητική Μέριμνα-προτάσεις 

• Το μόνο έργο ΕΣΠΑ είναι η επέκταση του ΚΕΜΕ. Εφόσον οι μελέτες για την επέκταση 

της φοιτητικής κατοικίας είναι ώριμες και ανοιχτές προς δημοπρασία, προτείνουμε τον 

άμεσο συντονισμό του πανεπιστημίου με την περιφέρεια Κρήτης, έτσι ώστε να 

ενταχθεί και να δημοπρατηθεί η επέκταση της φοιτητικής κατοικίας. 

• Ακόμα, ζητούμε από την πρυτανεία και την Σύγκλητο σε άμεση καταγραφή των 

οικημάτων που έχουν κληροδοτηθεί στο Π.Κ και βρίσκονται στην πόλη του Ρεθύμνου 

με σκοπό, αν είναι εφικτή, η εγκατάσταση φοιτητών που έχουν ανάγκη την φοιτητική 

στέγαση στα πλαίσια βιωσιμότητας που, όσον αφορά εξοπλισμό και οικοδομική 

χρηστότητα. 

• Εκτός από τον ΞΕΝΙΑ το οποίο παραχώρησε ο Δήμος στο πανεπιστήμιο, ζητάμε από 

τον Γενικό γραμματέα της αποκεντρωμένης διοίκησης Κρήτης, τον Περιφερειάρχη 

Κρήτης, και τον Δήμαρχο Ρεθύμνης, την παραχώρηση διετούς διάρκειας και άλλων 

όμοιων οικημάτων των οποίων έχουν και εκμεταλλεύονται στην κυριότητα τους, έτσι 

να παραδοθούν στο πανεπιστήμιο, με σκοπό την φοιτητική στέγαση ούτως ώστε να 

αυξηθούν οι κλίνες. 

• Να διευρυνθεί άμεσα η δυνατότητα επιδότησης ενοικίου στους φοιτητές που δεν 

απέκτησαν κλίνη στις φοιτητικές εστίες και έχουν ανάγκη στέγασης, και μέσω του 

προϋπολογισμού του πανεπιστημίου, κόβοντας από τις περιττές λειτουργικές 

ανάγκες των τμημάτων ή το υπόλοιπο των προϋπολογισμών που δεν 

χρησιμοποιήθηκε ή με την συμμετοχή μικρού ποσοστού από το ταμειακό υπόλοιπο 

που διαθέτει ο ειδικός προϋπολογισμός για την έρευνα. 

• Επαναλειτουργία των φοιτητικών κατοικιών στον Τίμιο σταυρό, από τον οποίο το 

κόστος λειτουργίας τους μπορεί να ισομερισμοί από την Μητρόπολη , Δήμο 

Ρεθύμνου, και την ευκαιρία αξιοποίησης και διαχείρισης του Πανεπιστημίου. 

Στην Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη- πρόταση  
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Άμεση χορήγηση ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης στους φοιτητές μέσω του νοσοκομείου 

Ρεθύμνου για δευτεροβάθμια φροντίδα και των ιατρών του ΕΟΠΥΥ όσον αφορά την 

πρωτοβάθμια. Όσον αφορά το νοσοκομείο, να μπορεί να πραγματοποιηθεί κάθε υπηρεσία 

πρωτοβάθμιας φροντίδας μια φορά την εβδομάδα, όλων των ειδικοτήτων που παρέχονται 

από το νοσοκομείο. Όσον αφορά την φαρμακευτική περίθαλψη, αυτή μπορεί να παρέχεται 

τόσο από τα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ αλλά και από το φαρμακείο του νοσοκομείου. Οι 

παραπάνω υπηρεσίες υγείας θα παρέχονται μέσω του γνωστού βιβλιαρίου υγείας φοιτητή 

για όσους δεν καλύπτονται από άλλο ασφαλιστικό ταμείο. 

Στην οικονομική και διοικητική υπόσταση του Πανεπιστημίου-προτάσεις 

Οικονομική και διοικητική υπόσταση του πανεπιστημίου. Πρώτον, το πανεπιστήμιο αποτελεί 

κύριο μοχλό ανάπτυξης της τοπικής κοινωνίας. Τη δεδομένη στιγμή που το πανεπιστήμιο 

αντιμετωπίζει οικονομικό πρόβλημα λόγω των περικοπών, η τοπική κοινωνία και 

συγκεκριμένα η τοπική αυτοδιοίκηση πρέπει να αναπροσδιορίσει κάθε δαπάνη και τιμολόγια 

που υφίσταται το πανεπιστήμιο από τις υπηρεσίες της. Προτείνουμε απαλλαγή για δυο έτη 

από δημοτικά τέλη έτσι ώστε τα χρήματα που θα εξοικονομηθούν, να καλύψουν άλλες 

ανάγκες.  

Επίσης, ειδική τιμολόγηση για το ηλεκτρικό ρεύμα και άτοκο διακανονισμό κάθε 

παλαιότερης οφειλής του πανεπιστημίου προς οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και 

ΔΕΚΟ. Όσον αφορά τη διοικητική λειτουργία του πανεπιστημίου, εφόσον στις αποστολές 

του πανεπιστημίου η διοικητική λειτουργία έγκειται και στην εύρυθμη λειτουργία των 

προγραμμάτων σπουδών η περαιτέρω στελέχωση αποτελεί επιτακτική ανάγκη λόγω της 

υποστελέχωσης που υφίσταται το πανεπιστήμιο εδώ και χρόνια. Αίτια όλων αυτών, είναι το 

5 προς 1 προσλήψεις- απολύσεις στο δημόσιο και η συνταξιοδότηση πολλών διοικητικών 

υπαλλήλων του πανεπιστημίου. Γι’ αυτό το λόγο, οι αποσπάσεις από το πλεονάζων 

προσωπικό πόσο από την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, όσο και από άλλες 

υπηρεσίες του δημόσιου τομές αποτελούν μια ρεαλιστική επίλυση της διοικητικής 

υποστελέχωσης του Π.Κ. 
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Στο θέμα της Μεταφοράς 

Η μεταφορά των φοιτητών προς και από το πανεπιστήμιο πρέπει να προσεγγιστεί ως εξής: 

οι φοιτητές εργαλείο ανάπτυξης και βιωσιμότητας των αστικών συγκοινωνιών καθώς 

αποτελούν το 60% και πλέον του επιβατικού κοινού. Για αυτό το λόγο, προτείνουμε την 

μείωση 10% του φοιτητικού εισιτηρίου, ούτως ώστε να ελαφρυνθούν οι φοιτητές από το 

κόστος μετακίνησης προς το πανεπιστήμιο. Καθώς και την επανεξέταση της δωρεάν 

μεταφοράς από λεωφορεία μισθωμένα από το Πανεπιστήμιο για προγραμματισμένα 

δρομολόγια τις νυχτερινές ώρες για την εξυπηρέτηση των στεγαζόμενων φοιτητών και των 

διαμένοντων στο Γάλλο. 

Στην Εξαγωγή γνώσης στο Εξωτερικό-προτάσεις 

• Προώθηση διεθνών συνεργασιών με υψηλού επιπέδου ιδρύματα του εξωτερικού στη 

διαμόρφωση και λειτουργία προγραμμάτων σπουδών στις εγκαταστάσεις τους. 

• Παγκόσμια προώθηση των ελληνικών σπουδών μέσω ενός νέου τύπου ευέλικτου 

ακαδημαϊκού ιδρύματος αξιοποιώντας το διαδίκτυο, την εξ αποστάσεως εκπαίδευση 

και τα δεκάδες πανεπιστημιακά τμήματα του εξωτερικού που ειδικεύονται στον τομέα 

αυτό. Οι κλασικές ελληνικές σπουδές είναι σίγουρα ο πιο σημαντικός και 

αναγνωρίσιμος πόρος γνώσης που διαθέτουμε στην Ελλάδα με μεγάλη παγκόσμια 

ζήτηση. 

Στην σύνδεση με την αγορά εργασίας-προτάσεις 

• Διασύνδεση εκπαιδευτικών ιδρυμάτων με επιχειρήσεις, οργανισμούς και φορείς με 

σκοπό την απόκτηση εμπειρίας πάνω στο αντικείμενο σπουδών. 

• Ευρύτερος προσανατολισμός των προγραμμάτων σπουδών με στόχο την 

προσαρμογή τους στις απαιτούμενες ανάγκες της αγοράς εργασίας. 

• Δημιουργία τεχνολογικών θερμοκοιτίδων με δυνατότητες δημιουργίας τεχνολογικών 

καινοτομιών στα ακαδημαϊκά ιδρύματα σε συνεργασία με εταιρείες ή/και υπερεθνικές 

αγορές. 

• Διεθνοποίηση των κέντρων διασύνδεσης και συνεργασίες με εταιρείες αναπτυγμένων 

ή/και αναπτυσσόμενων χωρών  
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• Διενέργεια θεσμοθετημένων ενημερωτικών αυτόνομων ημερίδων από εταιρίες ή/και 

διάφορα συναφή Επιμελητήρια με σκοπό την προσέλκυση ενδιαφέροντος από 

πιθανούς εργοδότες. 

• Σύνδεση των γραφείων διασύνδεσης και σταδιοδρομίας μετά τοπικά επιμελητήρια με 

στόχο την καλύτερη ενημέρωση γύρω από διαθέσιμες θέσεις εργασίας. 

• Χορήγηση δανείων για νέους επιχειρηματίες και επιστήμονες για έναρξη 

επαγγέλματος πάνω στο αντικείμενο σπουδών τους με εγγυητή το ελληνικό Δημόσιο 

και χαμηλό επιτόκιο. 

• Χορήγηση οικονομικών, θεσμικών και φορολογικών κινήτρων με στόχο τον 

επαναπατρισμό Ελλήνων επιστημόνων που ζουν και εργάζονται στο εξωτερικό. 

• Ορισμός ξεκάθαρων και θεσμοθετημένων επαγγελματικών δικαιωμάτων για όλα τα 

Τμήματα. Είναι αδιανόητο να συνεχίζουν να λειτουργούν Σχολές και ακαδημαϊκά 

τμήματα χωρίς αναγνωρισμένα επαγγελματικά δικαιώματα. 

Στην χρηματοδότηση των ακαδημαϊκών ιδρυμάτων-προτάσεις  

Κρατική χρηματοδότηση 

Την αύξηση των δαπανών για την παιδεία έτσι ώστε να φτάσουν το 5% του ΑΕΠ καθώς 

κρίνουμε ότι το 3,5% που διατίθεται σήμερα δεν επαρκεί ούτε για την κάλυψη των βασικών 

αναγκών του έτους. 

Ορθολογικότερη και διαφανέστερη κατανομή των κονδυλίων για την παιδεία σύμφωνα με τις 

ανάγκες κάθε ιδρύματος. Θεωρούμε ότι η εφαρμογή της αξιολόγησης θα είναι ένα πολύ 

σημαντικό βήμα στην κατεύθυνση αυτή βασισμένη σε δύο άξονες: 

α. Την κάλυψη των πάγιων και λειτουργικών αναγκών βάσει των τετραετών 

προγραμματισμών που συνάπτει το κάθε Εκπαιδευτικό Ίδρυμα με την Πολιτεία. Η Πολιτεία 

οφείλει να εκπληρώνει στο ακέραιο αυτή της την υποχρέωση χωρίς περικοπές και 

προσκόμματα.  

β. Τη χορήγηση επιπλέον κρατικής χρηματοδότησης με βάση τα αποτελέσματα της 

εξωτερικής αξιολόγησης. Τα εκπαιδευτικά ιδρύματα με βάση την κατάταξη τους θα 

λαμβάνουν και το ανάλογο ποσό που θα ορίζει την προηγούμενη χρονιά το Υπουργείο και 

το οποίο θα διατίθεται για περαιτέρω ανάπτυξη του ιδρύματος, έρευνα, υλικοτεχνική 

υποδομή κ.τ.λ. 
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Ορθολογικότερη κατανομή των ευρωπαϊκών κονδυλίων για την έρευνα μέσω διαφανών και 

απλουστευμένων διαδικασιών. Είναι γεγονός πως κονδύλια εκατομμυρίων παραμένουν 

αναξιοποίητα εξαιτίας της γραφειοκρατίας ή άλλων κολλημάτων με αποτέλεσμα την απώλεια 

μεγάλων χρηματικών ποσών. 

Πηγές συμπληρωματικής χρηματοδότησης 

Απευθείας χορηγίες στα Ακαδημαϊκά Ιδρύματα από Φορείς, ΝΠΙΔ, οργανισμούς, ιδιώτες, 

ιδρύματα με τη μορφή κληροδοτημάτων. 

Χρηματοδότηση μεταπτυχιακών προγραμμάτων από ιδιώτες / εταιρίες / οργανισμούς και 

φορείς 

Θεσμοθέτηση δυνατότητας χορηγίας εδρών με βάση προδιαγραφές που θα θέτει το ίδρυμα. 

Προσέλκυση ξένων φοιτητών στα ελληνικά εκπαιδευτικά ιδρύματα. 

Στη δύσκολη δημοσιονομική συγκυρία που η χώρα μας βιώνει, θα μπορούσαν ανώτατα 

εκπαιδευτικά ιδρύματα που δεν έχουν στεγαστικά προβλήματα να δεχθούν επιπλέον του 

αριθμού των Ελλήνων εισακτέων, αλλοδαπούς οι οποίοι θα καταβάλουν δίδακτρα. Με τον 

τρόπο αυτό τα Ιδρύματα θα εξασφαλίσουν έσοδα για περαιτέρω ανάπτυξη των υποδομών 

τους. 

Αξιοποίηση της περιουσίας των πανεπιστημίων για άντληση εσόδων και παράλληλα 

διοργάνωση διεθνών επιστημονικών γεγονότων. Αρκετά Πανεπιστημιακά Ιδρύματα έχουν 

μεγάλη ακίνητη περιουσία, η οποία μένει είτε ανεκμετάλλευτη είτε εγκαταλελειμμένη. 

Χρειάζεται να κινητοποιηθεί άμεσα η Πολιτεία και τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα για την 

αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας τους. 

Προγράμματα επιμόρφωσης στελεχών επιχειρήσεων. Σε εποχές που η επαγγελματική 

επιμόρφωση είναι προαπαιτούμενο και η δια βίου μάθηση επιτακτική ανάγκη, είναι μοναδική 

ευκαιρία τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα να προσφέρουν οργανωμένη και υψηλού 

επιπέδου επιμόρφωση. Με τον τρόπο αυτό θα καταφέρουν μέσω σεμιναρίων να 

προσελκύσουν οργανωμένες ομάδες εργαζομένων και στελεχών επιχειρήσεων που 

επιθυμούν να συμμετάσχουν ώστε να αυξηθούν οι οικονομικοί πόροι των Ιδρυμάτων. 
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Δημιουργία τμήματος παροχής υπηρεσιών σε κάθε Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, το οποίο 

θα μπορεί να συνάπτει συμβάσεις με ιδιώτες. Στα πλαίσια της ενίσχυσης της 

επιχειρηματικότητας τους, προτείνεται να παραχωρηθεί η δυνατότητα σε κάθε Ίδρυμα 

απευθείας σύναψης έργου με ιδιώτες για υπηρεσίες έρευνας, μελέτης και διδασκαλίας που 

το ακαδημαϊκό ίδρυμα δύναται να παρέχει.  

Η έρευνα ως μέσο προσέλκυσης της ιδιωτικής χρηματοδότησης. Στην έρευνα υπάρχουν 

δυο απολύτως διακριτά ζητήματα: η παραγωγή προϊόντων διανοητικής εργασίας και η 

οικονομική αξιοποίηση των προϊόντων της διανοητικής εργασίας. Το κάθε ένα από αυτά 

θέλει ξεχωριστή προσέγγιση ώστε και τα δύο μαζί να είναι προς όφελος των ΑΕΙ και της 

Κοινωνίας. 

Παραγωγή προϊόντων διανοητικής εργασίας. Είναι εμφανές ότι δεν υπάρχει επιχειρησιακή 

κουλτούρα στα ΑΕΙ, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει και διάθεση αξιοποίησης των 

αποτελεσμάτων. Σκοπός είναι όχι να δοθούν επιπλέον χρήματα από το κράτος αλλά να 

δημιουργηθούν οι κατάλληλες συνθήκες ώστε να ενθαρρυνθεί η παραγωγή περισσότερων 

έργων. 

Θέσπιση αυστηρότερου συστήματος προστασίας δικαιωμάτων των έργων διάνοιας. Είναι 

αναγκαία η εναρμόνιση μετά ευρωπαϊκά δεδομένα προστασίας δικαιωμάτων των έργων 

διάνοιας με στόχο την επιβράβευση του ίδιου του δημιουργού και του Ιδρύματος αλλά και 

την αποτροπή οποιασδήποτε μορφής κλοπή ξένης ακαδημαϊκής πνευματικής ιδιοκτησίας. 

Κατάργηση του ΦΠΑ από τα δημιουργήματα ακαδημαϊκής πνευματικής ιδιοκτησίας. Σε 

μέρες που η νεανική και ακαδημαϊκή επιχειρηματικότητα είναι σε χαμηλά επίπεδα, οφείλει το 

κράτος να δώσει κίνητρα σε νέους επιστήμονες να εκμεταλλευτούν τις ιδέες τους. Η 

κατάργηση του ΦΠΑ για νέα δημιουργήματα πνευματικής ιδιοκτησίας θα συμβάλει 

σημαντικά στην ανταγωνιστικότητα και την επιτυχία καινοτόμων ιδεών. 

Κοινά έργα έρευνας ή η κατ' ανάθεση έρευνα. Τα ελληνικά εκπαιδευτικά Ιδρύματα οφείλουν 

να έχουν επί ίσοις όροις την ευκαιρία να λαμβάνουν μέρος σε διαδικασίες υποβολής 

μελετών για συγκεκριμένα έργα ή να δύνανται να εκτελέσουν έρευνες κατά παραγγελία, 

παράλληλα με το ακαδημαϊκό τους έργο, εξασφαλίζοντας ωστόσο ότι αυτό σε καμία 

περίπτωση δεν πρέπει να επηρεάζει στο ελάχιστο το διδακτικό τους έργο. 
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Άμεση σύνδεση της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου 

Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων με το Υπουργείο Ανάπτυξης. Είναι 

επιτακτική ανάγκη η συνεργασία εκπαιδευτικών φορέων και παραγόντων της αγοράς και της 

βιομηχανίας προκειμένου να στηρίζεται η καινοτομία των ακαδημαϊκών ιδρυμάτων και να 

προσφέρεται οποιασδήποτε προέλευσης χρηματοδότηση για την ένταξη της στην 

παραγωγική διαδικασία 

Συμμετοχή προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών στα προγράμματα έρευνας από το 

ίδιο το ΑΕΙ. Ο τομέας της έρευνας είναι ο κατ' εξοχήν ελκυστικός για τους νέους επιστήμονες 

σε κάθε βαθμίδα. Θεωρούμε λοιπόν πως η δυνατότητα συμμετοχής φοιτητών με υψηλές 

ακαδημαϊκές επιδόσεις πρέπει να προσφέρεται προαιρετικά σε προπτυχιακό επίπεδο. Στο 

επίπεδο των μεταπτυχιακών ωστόσο κρίνουμε επιτακτική ανάγκη την άμεση εφαρμογή της 

θεωρητικής γνώσης στην πράξη. 

Για την διαφανέστερη οικονομική διαχείριση όλων των ανωτέρω κονδυλίων, χορηγιών και 

εσόδων προτείνεται ο ανά τακτά χρονικά διαστήματα έλεγχος μέσω ορκωτών λογιστών. 

Κλείνοντας, η σημερινή τραγική πολλές φορές, πραγματικότητα καταδεικνύει ότι για την 

επίλυση των σοβαρών προβλημάτων που αντιμετωπίζει το ελληνικό πανεπιστήμιο, αλλά και 

για την επίτευξη ενός καλύτερου αύριο απαιτείται η ενεργός συμμετοχή και ενασχόληση 

κάθε ακαδημαϊκού ατόμου με τα κοινά. Στόχος θα πρέπει να είναι η δημιουργία μίας 

φοιτητικής κοινότητας, όπου όλοι θα ενδιαφέρονται για τα φοιτητικά και πολιτικά δρώμενα, 

όπου όλοι οι φοιτητές θα δραστηριοποιούνται για την επίλυση των φοιτητικών 

προβλημάτων και κανένας δεν θα παρακολουθεί απαθής της εξελίξεις. Έχουμε το δικαίωμα 

να απαιτούμε, έχουμε το δικαίωμα να συμμετέχουμε. Δεν έχουμε το δικαίωμα να απέχουμε! 

Κάποια προβλήματα είναι υπαρκτά από όποια οπτική γωνία και αν 

τα βλέπεις, είναι τα ίδια ανεξάρτητα από το που πιστεύεις ότι 

ανήκεις. 

 

ΔΑΠ-ΝΔΦΚ Πολιτικής  Επιστήμης  
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Δύναμη μας, οι προτάσεις μας  


