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Προτάσεις Πολιτικής για την 
Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και την 

Έρευνα 
 

 
Στόχος του Βολτ είναι η δημιουργία ενός συστήματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 

βασισμένου στις καλύτερες παγκόσμιες πρακτικές με στόχο την πληρέστερη διδασκαλία 

των φοιτητών και φοιτητριών, την προαγωγή των επαγγελμάτων του μέλλοντος και την 

παραγωγή ποιοτικής βασικής και εξειδικευμένης έρευνας. Θέλουμε πανεπιστήμια 

εξωστρεφή, με ομαδικό πνεύμα μεταξύ εκπαιδευτών και εκπαιδευόμενων και διεθνή 

προσανατολισμό. 

 

Tα ελληνικά ιδρύματα πρέπει να γίνουν ανταγωνιστικά στο διεθνοποιημένο περιβάλλον. Να 

προσελκύουν με άλλα λόγια φοιτητές από όλο τον κόσμο. Τα κεφάλαια που διοχετεύονται 

στα αγγλόφωνα ΑΕΙ ως κόστος φοίτησης είναι δυσθεώρητα και αναμένεται να 

διπλασιαστούν έως το 2050. Για να μπορούν τα ελληνικά ΑΕΙ να απορροφήσουν ένα μικρό 

κομμάτι αυτής της διογκούμενης ζήτησης, πρέπει να αναπτύξουν αγγλόφωνα προγράμματα, 

να αναβαθμίσουν τα ψηφιακά εργαλεία εκπαίδευσης και διοίκησης (e-learning 

πλατφόρμες), να αποβάλουν τις παθογόνες νοοτροπίες του κομματισμού και της βίας, να 

προχωρήσουν σε ερευνητικές συμπράξεις με καινοτόμες εταιρείες, να επεκτείνουν τη 

διασύνδεσή τους με τεχνολογικά πάρκα και τη στήριξη νεοφυούς επιχειρηματικότητας. Θα 

πρέπει συνταγματικά να επιτραπεί η ίδρυση μη κρατικών ΑΕΙ και να διασυνδεθεί η 

χρηματοδότησή των κρατικών ΑΕΙ με την επίτευξη μεσοπρόθεσμων ποσοτικών στόχων, 

εκπαιδευτικών, ερευνητικών, κοινωφελών. Τέλος, τα ιδρύματα χρειάζονται ουσιαστική 

απαγκίστρωση από την εποπτεία του κράτους, ώστε να μπορούν να διαχειρίζονται 

ανεξάρτητα τους διαθέσιμους πόρους, την εσωτερική τους λειτουργία καθώς και τα 

κριτήρια επιλογής και τον αριθμό των φοιτητών που υποδέχονται.  

 

 

Προτάσεις πολιτικής 

 

Ζητήματα στοχοθεσίας: 

 

● Συνταγματική κατοχύρωση ενός πλαισίου που θα διασφαλίζει την σταθερότητα της 

τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και έρευνας, τη μόνιμη ανατροφοδοτική τους 

αξιολόγηση και την ακομμάτιστη διοικητική τους αυτοτέλεια. 

 

 

Γενικό πλαίσιο: 

 

● Δυνατότητα ίδρυσης μη κρατικών, μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων. 
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● Διεθνοποίηση προγραμμάτων σπουδών.  

 

● Καθορισμός του ανώτατου αριθμού αδειών λειτουργίας μετα-λυκειακών ιδρυμάτων 

στη βάση των αναγκών της χώρας. 

 

● Σύνδεση της αναδιοργάνωσης  των ιδρυμάτων με ποσοτικούς δείκτες, σχετικούς με 

την προσφορά των τμημάτων τους στην ανάπτυξη του αντίστοιχου ιδρύματος και 

στις προοπτικές εξέλιξης των αποφοίτων τους. 

 

 

Ζητήματα Χρηματοδότησης: 

 

● Αύξηση κρατικής δαπάνης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση περίπου σε ποσοστό 

διπλάσιο του ευρωπαϊκού μέσου όρου. 

 

● Δημιουργία φορέα που θα ενσωματώσει υπάρχοντες και θα διαχειρίζεται σε 

σημαντικό βαθμό τη δημόσια χρηματοδότηση της έρευνας. 

 

● Πλήρης αυτονομία των ιδρυμάτων στη διαχείριση της κρατικής χρηματοδότησης 

(και άρα και του καθορισμού των έμμισθων θέσεων των υπαλλήλων του). 

 

● Συνάρτηση μέρους της κρατικής χρηματοδότησης με την επίτευξη βραχυπρόθεσμων 

και μεσοπρόθεσμων στόχων των ιδρυμάτων (ανταποδοτική χρηματοδότηση), και 

επιβράβευση του προσωπικού, των διαδικασιών και των υποδομών που 

περισσότερο συνεισέφεραν σε αυτό. 

 

● Προσέλκυση εξωτερικής χρηματοδότησης για ερευνητικούς σκοπούς, δημόσιας και 

ιδιωτικής, και παροχή κρατικών κινήτρων προς αυτήν την κατεύθυνση. 

 

● Υποστήριξη των ιδρυμάτων με εναλλακτικές πηγές χρηματοδότησης.  

 

Όπως δωρεές, αξιοποίηση της περιουσίας τους σε μορφή ΣΔΙΤ και συγχρηματοδότηση 

ορισμένων αναγκών και από την τοπική κοινωνία, που καρπώνεται τα οφέλη της λειτουργίας 

ΑΕΙ στην περιοχή τους.  

 

● Καθιέρωση συνυπευθυνότητας μεταξύ κράτους και πολιτών.  

 

Αυτό σημαίνει ότι για κάθε παροχή δημόσιας εκπαίδευσης ένα μέρος των αντίστοιχων 

δαπανών τις επωμίζονται οι άμεσα ωφελούμενοι, ανάλογα με τις δυνατότητες του κράτους 

να χρηματοδοτεί τη συγκεκριμένη παροχή και τις εισοδηματικές  δυνατότητες των πολιτών.  

 

 

Ζητήματα διοίκησης: 

 

● Τα πανεπιστήμια να θέτουν μεσοπρόθεσμους (π.χ. 3ετείς) και μακροπρόθεσμους 

(π.χ. 10ετείς) στρατηγικούς στόχους σχετικά με την ποιότητα και το εύρος της 

παρεχόμενης εκπαίδευσης, την ποσότητα και ποιότητα των ερευνητικών 

αποτελεσμάτων. 
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● Ισοσκελισμένοι προϋπολογισμοί ιδρυμάτων. 

 

● Διαφάνεια στη διαχείριση των οικονομικών πόρων. 

 

● Ηλεκτρονική διακυβέρνηση.  

 

● 15μελή Αντιπροσωπευτικά Συμβούλια Διοίκησης (ΑΣΔ).  

 

Θα αποτελούνται κατά το ένα τρίτο από εκπροσώπους της ακαδημαϊκής κοινότητας του 

ιδρύματος, κατά το δεύτερο τρίτο από εκπροσώπους της ακαδημαϊκής κοινότητας 

ιδρυμάτων του εξωτερικού, και κατά το τελευταίο τρίτο από εκπροσώπους επιστημονικών 

και επαγγελματικών φορέων σχετιζόμενων θεματικά με τις σχολές του ιδρύματος (π.χ. ΤΕΕ 

για την περίπτωση που στο ίδρυμα υπάρχει Πολυτεχνική Σχολή, Δικηγορικός Σύλλογος για 

Νομική κλπ.). Ως μέρος αυτού του τελευταίου τρίτου, δύναται να καταλαμβάνει θέση απλού 

μέλους του ΑΣΔ και ένας εκ των θεσμικών εκπροσώπων της αντίστοιχης τοπικής 

αυτοδιοίκησης στην οποία υπάγεται το Ίδρυμα (π.χ. δήμαρχος, αντιδήμαρχος, 

περιφερειάρχης, αντιπεριφερειάρχης), έτσι ώστε η τριτοβάθμια εκπαίδευση να 

διασυνδέεται και με τα ευρύτερα συμφέροντα των τοπικών κοινωνιών. Τα ΑΣΔ θέτουν τους 

μεσοπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους στρατηγικούς στόχους, επί των οποίων δίνεται η 

κρατική χρηματοδότηση στο ίδρυμα.   

 

● Τα στελέχη των ανώτατων οργάνων του πανεπιστημίου  (πρύτανης, αντιπρυτάνεις) 

ορίζονται και αξιολογούνται από τα Αντιπροσωπευτικά Συμβούλια Διοίκησης.  

 

Κριτήρια η αντίληψή τους για τον ακαδημαϊκό χαρακτήρα του ιδρύματος, η διοικητική τους 

ικανότητα και η αποτελεσματικότητα υπηρέτησης των στρατηγικών στόχων του 

πανεπιστημίου.  

 

 

Προσωπικό ιδρυμάτων, ζητήματα κινητροδότησης και εξέλιξης: 

 

● Δυνατότητα δημιουργίας μη μόνιμων θέσεων ερευνητικού ή διδακτικού 

προσωπικού με προοπτικές ανέλιξης. 

 

● Βελτίωση της διαδικασίας εκλογής μελών ΔΕΠ, εξασφαλίζοντας την ευελιξία και 

ταχύτητα των διαδικασιών, την αξιοκρατία και τη διαφάνεια.    

 

● Διαχωρισμός εξελίξεων από τους διορισμούς.  

 

Οι διορισμοί ανοικτοί σε όλους με πολλαπλά ασυμβίβαστα (π.χ. για μέλη της ίδιας 

οικογένειας). Οι εξελίξεις γίνονται με κλειστή διαδικασία και σαφώς καθορισμένα κριτήρια 

από το πανεπιστήμιο και το τμήμα.  

 

● Αδυναμία εξέλιξης μέλους ΔΕΠ σε 3 διαδοχικές αξιολογικές/εκλογικές διαδικασίες. 

 

Μετά από παραμονή του για πάνω από 10 χρόνια στην ίδια θέση θα οδηγείται σε συνολική 

αξιολόγηση της προσφοράς του στο ίδρυμα από το ΑΣΔ, και θα καθορίζεται το εάν 

πληρούνται οι προϋποθέσεις παραμονής του σε αυτό. 
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● Διασύνδεση εξέλιξης προσωπικού στη βάση των (προκαθορισμένων) 

στόχων του ιδρύματος (ερευνητικών, διδακτικών, κοινωφελών και στρατηγικών) 

και της αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας επίτευξής τους   

 

● Πρόσθετα κριτήρια αξιολόγησης μελών ΔΕΠ.  

 

Τα ερευνητικά κονδύλια που έχει εξασφαλίσει κάποιος/α για το ίδρυμα, οι ώρες 

διδασκαλίας και οι αξιολογήσεις των σπουδαστών, οι δράσεις εξωστρέφειας κλπ. 

 

 

Ζητήματα εσωτερικής λειτουργίας ιδρυμάτων: 

  

● Ριζική αλλαγή στο σύστημα ασφάλειας εγκαταστάσεων και φοιτητών.  

 

Οι πρυτανικές αρχές θα έχουν δυνατότητα μίσθωσης υπηρεσιών security συνδεδεμένων με 

το αστυνομικό σώμα, συνδυασμένη με διαβαθμισμένη (όπου χρειάζεται μη ελεύθερη π.χ. με 

χρήση κάρτας ID, δακτυλικών αποτυπωμάτων κτλ.) είσοδος σε πανεπιστημιακούς 

χώρους. Το ειδικό αυτό αστυνομικό σώμα θα έχει τον ρόλο παρέμβασης εντός των χώρων 

των ιδρυμάτων όποτε αυτό κρίνεται απαραίτητο. Οι αστυνομικοί αυτοί θα λαμβάνουν ένα 

μέρος της εκπαίδευσής τους από το ίδρυμα (μελλοντικής) ευθύνης τους. Την ευθύνη όμως για 

την αστυνομική δράση εντός των ιδρυμάτων θα φέρει αποκλειστικά η αστυνομία (και όχι η 

διοίκηση του Ιδρύματος).   

 

● Θεσμική διασφάλιση εκδίκασης καταγγελιών που αφορούν την ελευθερία του 

λόγου σε όλα τα επίπεδα της ακαδημαϊκής ζωής με στόχο την ασφάλεια των μελών 

της ακαδημαϊκής κοινότητας με ταυτόχρονη τιμωρία όσων παρακωλύουν ή 

καλύπτουν τις καταγγελίες.  

 

● Δράσεις για την καθαριότητα των ιδρυμάτων. 

 

● Κατάρτιση ενιαίων φοιτητικών ψηφοδελτίων και θεμελίωση υποχρεωτικής 

ηλεκτρονικής ψηφοφορίας ανάδειξης των φοιτητικών εκπροσώπων.  

 

● Υποχρεωτικός καθορισμός σαφών κριτηρίων επάρκειας για τη συνέχιση της 

φοίτησης ή επανεγγραφής. 

 

● Καθορισμός γενικών, τυποποιημένων κριτηρίων για την αξιοποίηση των εμπορικών 

λειτουργιών των χώρων των πανεπιστημίων (π.χ. στους κλάδους της σίτισης, των 

εκδόσεων και της διαμονής φοιτητών). 

 

● Αναβάθμιση και αξιοποίηση κτιριακών υποδομών.  

 

 

Εκπαιδευτικά ζητήματα: 

 

● Ηλεκτρονικά συγγράμματα (π.χ. ενίσχυση δράσεων τύπου Kallipos και Kallipos+) 

μέσω των βιβλιοθηκών, αντί για δωρεάν υλικά συγγράμματα για όλα τα μαθήματα. 
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● Διασύνδεση προγραμμάτων σπουδών με αγορά εργασίας.  

 

 

Ερευνητικά ζητήματα: 

 

● Στρατηγικές μείωσης γραφειοκρατίας.  

 

● Στρατηγικές προσέλκυσης μη κρατικών επενδύσεων.  

 

● Πνεύμα συνεργειών με άλλα εθνικά και διεθνή ιδρύματα. 

 

 

Ζητήματα διασύνδεσης με άλλα στάδια της εκπαίδευσης: 

 

● Σταδιακές, μόνο, αλλαγές με προγραμματισμό και ενημέρωση, χωρίς να 

αιφνιδιάζουν μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς.  

 

Οι αλλαγές στο σύστημα εισαγωγής στην Γ/θμια Εκπαίδευση αφορούν το χρονικό διάστημα 

μετά την ολοκλήρωση της παιδαγωγικής μεταρρύθμισης της Α/θμιας και Β/θμιας 

Εκπαίδευσης.  

 

● Δημιουργία ανεξάρτητης αρχής επαγγελματικού προσανατολισμού και κατάρτισης 

(ΑΑΕΠΚ), η οποία θα πάρει όλες τις αρμοδιότητες του Υπουργείου Παιδείας που 

εμπεριέχονται στην παρούσα ενότητα.  

 

● Δημιουργία κέντρων επαγγελματικού προσανατολισμού τα οποία θα λειτουργούν 

υπό την αιγίδα των ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.  

 

Αυτά θα επιμεριστούν την ευθύνη του συνόλου των λυκείων της χώρας, η δράση και ο 

προγραμματισμός των οποίων θα προκύπτει, θα υποστηρίζεται και θα συντονίζεται 

πανελληνίως από την ΑΑΕΠΚ (με τη βοήθεια των γραφείων επαγγελματικού 

προσανατολισμού των ιδρυμάτων). 

 

● Κατάρτιση των ηλεκτρονικών μηχανογραφικών δελτίων με τις επιλογές των 

μαθητών ως προς τη σειρά επιλογής των ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και 

τη σειρά επιλογής σχολών (επιστημών υγείας, θετικών επιστημών, κλασικών 

σπουδών, μηχανολογικών επιστημών, οικονομικών και πολιτικών σπουδών κτλ.) 

προ των πανελλήνιων εξετάσεων. Το πληροφοριακό σύστημα αδιάβλητης 

διαχείρισης των μηχανογραφικών δελτίων θα ανήκει στην αρμοδιότητα της ΑΑΕΠΚ.  

 

● Διατήρηση της θεμελιωμένης από δεκαετίες φιλοσοφίας των πανελλήνιων 

εξετάσεων, προκειμένου οι μαθητές της Γ’ Λυκείου να λαμβάνουν μία αδιάβλητη 

βαθμολογία της γνωστικής τους επάρκειας στα μαθήματα ενδιαφέροντος. 

 

Τα αποτελέσματα των πανελλήνιων εξετάσεων θα αξιοποιούνται από τις σχολές των 

ιδρυμάτων, με τρόπο που θα καθορίζουν οι ίδιες (π.χ. βαρύτητα επιμέρους μαθημάτων) και 

σε συνδυασμό με άλλα εξωσχολικά κριτήρια που οι σχολές θα θέτουν ως κριτήρια εισαγωγής 

των φοιτητών (π.χ. συνέντευξη, εξωσχολικές δραστηριότητες/ ενδιαφέροντα). Στο 

μηχανογραφικό τους οι μαθητές θα μπορούν να δηλώνουν 8 σχολές προτίμησης (του ίδιου ή 
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διαφορετικού ιδρύματος), ενώ για κάθε πρόσθετη Σχολή προτίμησης που θα 

δηλώνουν, οι μαθητές θα καταβάλλουν ένα ποσό στην ΑΑΕΠΚ. 

 

● Η διαλογή των φοιτητών και φοιτητριών στα διάφορα τμήματα του κάθε ιδρύματος 

τριτοβάθμιας εκπαίδευσης θα γίνεται στο τέλος του πρώτου έτους σπουδών.  

 

Αυτό θα γίνεται με βάση τις επιδόσεις τους στο πρώτο έτος σπουδών και τις τελικές 

προσωπικές τους προτιμήσεις, αφού έχουν λάβει εμπεριστατωμένη ενημέρωση από τη 

σχολή τους για τις διαφορετικές απαιτήσεις, προγράμματα σπουδών, φιλοσοφίας/ προφίλ, 

ερευνητικών δραστηριοτήτων και επαγγελματικών προοπτικών κάθε τμήματος. Οι 

εξετάσεις του πρώτου έτους φοίτησης στα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης θα είναι 

αυστηρά ηλεκτρονικές και θα διεξάγονται μέσω του πληροφοριακού συστήματος της ΑΑΕΠΚ 

σε συνεργασία με τα αντίστοιχα τμήματα των αντίστοιχων ιδρυμάτων. 

 

● Τα βασικά πτυχία που θα προσφέρουν τα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης θα 

είναι 3ετή (BSc) ή 4ετή (ΒEng) ή 6ετή (MD), σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα.  

 

Θα περιλαμβάνουν κατά το 87.5-92% υποχρεωτικά ή κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά μαθήματα 

(άμεσα σχετιζόμενα με το αντικείμενο σπουδών), ενώ θα αφήνουν το υπόλοιπο 8-12.5% 

(αντιστοιχεί σε 1 ακαδημαϊκό εξάμηνο) του αριθμού των συνολικών μαθημάτων που θα 

παρακολουθούν οι φοιτητές κατά τη διάρκεια των βασικών σπουδών τους, στην απόλυτη 

ευχέρεια επιλογής των τελευταίων (υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται τα ακαδημαϊκά 

κριτήρια συμμετοχής σε αυτά), ακόμα κι αν τα μαθήματα αυτά ανήκουν σε άλλη σχολή του 

ιδρύματος (π.χ. φοιτητές ιατρικής θα δύνανται να επιλέξουν γερμανική λογοτεχνία ή 

φοιτητές μαθηματικών μουσικολογία). Έτσι, οι φοιτητές θα έχουν την ευκαιρία να διδαχθούν 

και αντικείμενα λιγότερο ή περισσότερο μακριά από το βασικό αντικείμενο σπουδών τους, 

εμπλουτίζοντας το εύρος των γνώσεων/ δεξιοτήτων τους.      

 

● Λειτουργία κέντρου διά βίου εκπαίδευσης σε κάθε ίδρυμα τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης  

 

Υποσημείωση 

Το τρέχον έγγραφο αποτελεί μία καταγραφή των κατευθύνσεων πολιτικής του Βολτ στο 

θέμα και περιλαμβάνει ενδεικτικές, μη εξαντλητικές, προτάσεις πολιτικής. Το έγγραφο αυτό 

είναι υπό διαβούλευση κατά τον προσυνεδριακό διάλογο του 1ου συνεδρίου του Βολτ. Μετά 

την επικύρωση του τελικού κειμένου από το συνέδριο, θα αποτελεί τον πλοηγό για τη 

χάραξη των πολιτικών του Βολτ.   


