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Προοίμιο
Τα Ελληνικά Πανεπιστήμια βρίσκονται σήμερα στο επίκεντρο σημαντικών μεταλλαγών. Οι
μεταλλαγές αυτές απασχολούν άμεσα την κοινωνία και δημιουργούν την ανάγκη ανάπτυξης
δημόσιου διαλόγου πάνω στα θέματα της έρευνας και της εκπαίδευσης.
Οι Πρυτανικές Αρχές των 23 Δημοσίων Πανεπιστημίων της χώρας αναλαμβάνουν μια
σημαντική πρωτοβουλία για την ανάπτυξη του διαλόγου. Για πρώτη φορά, μέσα από μια
κοινή δράση, παρουσιάζουν Δημόσια και συλλογικά το ερευνητικό τους έργο. Εξηγούν πώς
χρηματοδοτούνται, πώς επενδύουν τους πόρους από τις ερευνητικές τους δραστηριότητες, πώς
αξιοποιούν τα ερευνητικά αποτελέσματα προς όφελος της εκπαιδευτικής διαδικασίας και τελικά
της κοινωνικής προόδου.
Τα τελευταία 25 χρόνια, τα Δημόσια Πανεπιστήμια –εκτός από φυτώρια γνώσης– αποτελούν
και ζωντανά κύτταρα σύνδεσης της επιστήμης με την κοινωνία. Το Ελληνικό Πανεπιστήμιο είναι
«παρών» στα μεγάλα κοινωνικά γεγονότα, ενώ την ίδια στιγμή, παρέχει σταθερά εφόδια για την
ανάπτυξη και την πρόοδο, ολοκληρώνοντας εντυπωσιακά επιστημονικά επιτεύγματα.
Σήμερα, περισσότεροι από 30.000 νέοι ερευνητές –Μεταπτυχιακοί και Προπτυχιακοί φοιτητές–
δίπλα στους ακαδημαϊκούς δασκάλους τους, δραστηριοποιούνται στα ερευνητικά προγράμματα
των Πανεπιστημίων. Υλοποιούν το 80% της συνολικής ερευνητικής δραστηριότητας στη χώρα
μας.
Για πολλές δεκαετίες, η έρευνα ήταν περιορισμένη σε μικρούς πυρήνες μέσα στα Πανεπιστήμια,
συχνά σε επιστημονικά πεδία με περιορισμένο ενδιαφέρον και χωρίς σύνδεση με το κοινωνικό
γίγνεσθαι. Τα τελευταία 25 χρόνια όμως, με τη σύσταση των Ειδικών Λογαριασμών Έρευνας, η
εικόνα έχει αλλάξει ριζικά. Ομάδες καθηγητών και νέων ερευνητών παράγουν έργο εφάμιλλο των
καλύτερων ερευνητικών κέντρων και εργαστηρίων του εξωτερικού, με παράδοση στην αριστεία
και με άρτια τεχνολογικά μέσα. Οι υψηλές επιδόσεις είναι αποτέλεσμα εντατικής εργασίας και
αφοσίωσης ολόκληρης της Πανεπιστημιακής κοινότητας για την επίτευξη νέων ερευνητικών
στόχων και την ανταπόκριση σε νέες επιστημονικές προκλήσεις.
Ο χώρος της έρευνας, μαζί με την Προπτυχιακή και Μεταπτυχιακή εκπαίδευση, αποτελεί τον
πυρήνα της προσφοράς των Δημόσιων Πανεπιστημίων στην κοινωνία. Ιατρικές εφαρμογές,
κοινωνικές, πολιτικές και οικονομικές επιστήμες, τέχνες και γράμματα, περιβάλλον και νέες
τεχνολογίες είναι μερικές όψεις αυτής της συμβολής. Μια γιγαντιαία υποδομή, πνευματικός και
υλικός θησαυρός, που αποτελεί πολύτιμη κληρονομιά για τις επόμενες γενιές. Τα Πανεπιστήμια,
μέσω της επιστημονικής υπεραξίας που παράγουν, παρεμβαίνουν και δίνουν λύσεις σε σύγχρονα
προβλήματα. Οι πόροι από τις ερευνητικές τους δραστηριότητες επενδύονται συστηματικά στην
εκπαίδευση των φοιτητών και τη διαρκή αναβάθμιση των εργαστηριακών υποδομών.
Παρά τη χρόνια υποχρηματοδότηση της έρευνας, καθώς μόνο το 0.5% του ΑΕΠ προορίζεται
για αυτήν, οι επιδόσεις των Ελληνικών Πανεπιστημίων είναι εξαιρετικά υψηλές. Ενδεικτικά
αναφέρεται ότι σε θέματα επιστημονικών δημοσιεύσεων, η χώρα μας βρίσκεται στην ενδέκατη
θέση της παγκόσμιας κατάταξης. Επιπλέον, αναλογικά με το πληθυσμιακό και οικονομικό βάρος
της χώρας, οι Έλληνες ερευνητές διαπρέπουν στα ανταγωνιστικά προγράμματα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.
Τα Δημόσια Πανεπιστήμια της χώρας ζητούν την υποστήριξη της Πολιτείας στο έργο τους.
Ζητούν αύξηση της χρηματοδότησης της έρευνας και των κονδυλίων που κατανέμονται ετησίως
στην ανώτατη εκπαίδευση της χώρας. Υπενθυμίζουν ότι η πρόοδος που έχει σημειωθεί τα
τελευταία 25 χρόνια είναι πραγματικά εντυπωσιακή. Και δηλώνουν ότι αποτελεί δέσμευσή τους
για το μέλλον.
Οι Πρυτανικές Αρχές
των 23 δημοσίων Πανεπιστημίων της χώρας
Αθήνα, Οκτώβριος 2008
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Το αρχαιότερο Πανεπιστήμιο της χώρας αποτελεί σήμερα το «καταφύγιο
της γνώσης» για χιλιάδες νέους και νέες. Το Εθνικόν και Καποδιστριακόν
Πανεπιστήμιον Αθηνών, ιδρύθηκε την 3η Μαΐου του 1837. Ήταν το πρώτο
Πανεπιστήμιο, όχι μόνο στο νέο Ελληνικό Κράτος, αλλά και γενικότερα
στην ανατολική Μεσόγειο. Σήμερα αποτελεί ένα από τα πολυπληθέστερα
Πανεπιστήμια της Ευρώπης και συγκαταλέγεται μεταξύ των 300 καλυτέρων
Πανεπιστημίων στον κόσμο.
Η έρευνα στο Πανεπιστήμιο Αθηνών είναι στενά συνδεδεμένη με την
έρευνα που διεξάγεται σε νοσοκομεία και ερευνητικά κέντρα σε ολόκληρη
τη μητροπολιτική περιοχή. Όπως για παράδειγμα, στο Ινστιτούτο
«Δημόκριτος», στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, στο Εθνικό Αστεροσκοπείο
Αθηνών, στο Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ, στα ερευνητικά Κέντρα της
Ακαδημίας Αθηνών, σε πλειάδα νοσοκομείων που υπηρετούν και την
υγεία του Ελληνικού λαού (Αρεταίειο, Αιγινήτειο, Αλεξάνδρα, Αττικό, Λαϊκό,
Ανδρέας Συγγρός κ.ά.). Δεν είναι μικρότερης σημασίας η έρευνα των
κοινωνικών φαινομένων, των θεσμών, της ιστορίας, της λογοτεχνίας, η
αποκάλυψη και ανάδειξη των μνημείων της πολιτιστικής μας κληρονομιάς,
η μελέτη, η διάδοση και η προβολή της ελληνικής γλώσσας και του
πολιτισμού εντός και εκτός της χώρας μας.
Mεγάλος αριθμός αναπτυξιακών και ερευνητικών έργων υλοποιήθηκε
και υλοποιείται στο Πανεπιστήμιο Aθηνών. Από το 2000 έχουν
ολοκληρωθεί 297 μεγάλα αναπτυξιακά έργα, περισσότερα απο 2000
ερευνητικά προγράμματα και πολλά άλλα έργα παροχής υπηρεσιών προς
τρίτους, προϋπολογισμού πολλών εκατομμυρίων ευρώ. Τα έργα αυτά
συνέβαλαν στην ανάπτυξη των υποδομών του, στη στήριξη της έρευνας,
στη λειτουργικότητά του, στην εκπαίδευση του έμψυχου δυναμικού
του και στην ενίσχυση του ευρύτερου κοινωνικού του ρόλου. Από την
διαχείριση των εσόδων υποστηρίζονται πολλά προγράμματα βασικής
έρευνας όλων των ειδικοτήτων, εξασφαλίζοντας με τον τρόπο αυτό μία
συνεχή τροφοδοσία πολλών ερευνητικών ομάδων και Μεταπτυχιακών
φοιτητών. Σήμερα, στο Πανεπιστήμιο Αθηνών λειτουργούν Εργαστήρια,
Ερευνητικά Κέντρα και Κλινικές διαπιστευμένες στον διεθνή χώρο, οι
οποίες πραγματοποιούν ερευνητικά προγράμματα και εργασίες σε θέματα
ενέργειας και περιβάλλοντος, ανάπτυξης νέων φαρμάκων και μεθόδων
αντιμετώπισης διαφόρων παθήσεων, σχεδίασης νέου τεχνολογικού
εξοπλισμού, προηγμένων αλγορίθμων για την αντιμετώπιση του
φαινομένου των κλιματικών αλλαγών και άλλων σημαντικών θεμάτων.
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www.uoa.gr

1. Εθνικό και Καποδιστριακό
Πανεπιστήμιο Αθηνών

www.auth.gr

2. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης ιδρύθηκε από την Πρώτη
Ελληνική Δημοκρατία το 1925, ονομάστηκε αρχικά Πανεπιστήμιο της
Θεσσαλονίκης και μετονομάστηκε το 1954. Σήμερα είναι το μεγαλύτερο Ίδρυμα
της χώρας αλλά και των Βαλκανίων με διεθνή ακτινοβολία.
Η ερευνητική στρατηγική του Αριστοτελείου έχει ως στόχο την ανάπτυξη
της Αριστείας και της Ποιότητας στην έρευνα, ώστε το Α.Π.Θ. να αποτελέσει ένα
διακεκριμένο Πανεπιστήμιο ανάμεσα στο πλήθος των αντίστοιχών καλύτερων
Ευρωπαϊκών. Για την επίτευξη του στόχου αυτού, εφαρμόζεται ερευνητική
πολιτική με συγκεκριμένες εσωτερικές δράσεις, οι οποίες έχουν αντίκτυπο
στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό του περιβάλλον. Το πλήθος των
χρηματοδοτούμενων ενεργών έργων ανά έτος κυμαίνεται στα 1500, με ετήσια
χρηματοδότηση περίπου στα 50.000.000 Ευρώ. Το ποσό αυτό είναι ισόποσο με
τον Τακτικό Προϋπολογισμό του Α.Π.Θ..
Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο συνεργάζεται με ένα μεγάλο αριθμό φορέων.
Με αυτούς, το Α.Π.Θ. έχει υλοποιήσει ένα σημαντικό αριθμό έργων. Από αυτά το
30-35 % προέρχεται από πόρους του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης, το 25-30%
από Προγράμματα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ένα 20% προέρχεται από το
δημόσιο και οργανισμούς του ευρύτερου δημοσίου τομέα και το υπόλοιπο 20%
από επιχειρήσεις και φορείς του ιδιωτικού τομέα. Ο αριθμός των συμμετεχόντων
μελών ΔΕΠ είναι περίπου 2000. Εκτός από τους πανεπιστημιακούς ερευνητές,
τα 3 τελευταία χρόνια το πανεπιστήμιό μας απασχόλησε πάνω από 15.000
εξωτερικούς συνεργάτες και νέους επιστήμονες. Έτσι το Α.Π.Θ. μπορεί να
θεωρηθεί ο μεγαλύτερος εργοδότης έρευνας στην Βόρεια Ελλάδα.
Τα έργα τα οποία εκτελέστηκαν και εκτελούνται αφορούν τους
περισσότερους επιστημονικούς τομείς όπως: Περιβάλλον, Πληροφορική,
Τηλεπικοινωνίες, Βιομηχανικές Τεχνολογίες, Μεταφορές, Βιοτεχνολογία και
Υγεία, Γεωργία, Δασοπονία, Αλιεία, Εκπαίδευση και Γλώσσα, Ιστορία και
Αρχαιολογία, Κοινωνικές και Οικονομικές επιστήμες και έρευνα σε Καλές
Τέχνες. Μέχρι στιγμής 1800 φορείς έχουν συνεργαστεί με το Α.Π.Θ. στο πλαίσιο
εκτέλεσης ερευνητικών προγραμμάτων με διεθνή συνεργασία. Οι φορείς αυτοί
περιλαμβάνουν Πανεπιστήμια, Ερευνητικά Κέντρα, Ιδρύματα και Επιχειρήσεις
από τον Ευρωπαϊκό και Διεθνή Χώρο.
Στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο λειτουργούν σήμερα 250 εργαστήρια.
Σημειώνεται ότι τα τελευταία χρόνια επιχειρείται στα εργαστήρια αυτά
η ένταξη των Προπτυχιακών φοιτητών σε ερευνητικές δραστηριότητες
σχετικές με το αντικείμενο των σπουδών τους. Πιστεύουμε ότι εκπαίδευση –
έρευνα και κοινωνική προσφορά θα πρέπει να αποτελούν το αιτούμενο της
προσφερόμενης παιδείας από ένα σύγχρονο Δημόσιο Πανεπιστήμιο. Αυτό με
κατάλληλες δράσεις επιχειρεί να πετύχει το Α.Π.Θ.
Η έρευνα στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο έχει οδηγήσει τα μέλη του σε
επιστημονικούς άθλους. Ανάμεσά τους, η αρχαιολογική έρευνα στη Βεργίνα
και το Δίον ανέδειξε ανασκαφικά ευρήματα με διεθνή προβολή. Επιπλέον
στην αρχαιοαστρονομία, η ανακάλυψη και η δημιουργία πιστού αντίγραφου
του μηχανισμού των Αντικυθήρων ανέδειξε το Πανεπιστήμιο στο διεθνή
χώρο. Η έρευνα στη φυσική της ατμόσφαιρας συνέβαλε στη δημιουργία
χαρτογραφήσεων του όζοντος, της υπεριώδους ακτινοβολίας και των
ατμοσφαιρικών αιωρημάτων. Η έρευνα στις τεχνολογίες πληροφορικής και
επικοινωνιών έχει να επιδείξει εφαρμογές με διεθνείς διακρίσεις για άτομα
με αναπηρία. Σημειώνεται ότι το Πανεπιστήμιο συνέβαλε στην έγκαιρη
κατασκευή αντιπλημμυρικών έργων στην πυρόπληκτη Ηλεία, καθώς και στη
λειτουργία Κέντρου Αυτοβοήθειας πρώην χρηστών ναρκωτικών ουσιών. τα
οποία αποτελούν στοιχεία ιδιαίτερης κοινωνικής προσφοράς.
Το Πανεπιστήμιο ολοκληρώνει σύντομα το Κέντρο Διάχυσης Αποτελεσμάτων
Έρευνας. Το Κέντρο θα στεγάσει δραστηριότητες μεταφοράς τεχνολογίας και
αξιοποίησης ερευνητικών αποτελεσμάτων, εκθέσεις και επιδείξεις προϊόντων
έρευνας και τεχνολογίας.
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Το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (E.M.Π.) αποτελεί σήμερα μια μεγάλη
«μηχανή» παραγωγής τεχνικής γνώσης. Είναι το πιο παλαιό και το πιο
φημισμένο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα της Ελλάδας στον τομέα της έρευνας
και της τεχνολογίας. Η συνεισφορά του είναι τεράστια στην επιστημονική,
τεχνική και οικονομική ανάπτυξη της χώρας από την ίδρυση του το 1836,
ως «βασιλικό σχολείο των τεχνών», έως και σήμερα. Στο εσωτερικό του
λειτουργούν 135 ερευνητικά εργαστήρια, στα οποία δραστηριοποιούνται
2.800 νέοι ερευνητές, Προπτυχιακοί και Μεταπτυχιακοί φοιτητές και
εξωτερικοί συνεργάτες.
Ενδεικτικά αναφέρεται ότι για τα έτη 2006 και 2007, εγκρίθηκαν συνολικά
από τον Ειδικό Λογαριασμό Έρευνας του Πολυτεχνείου 706 νέα ερευνητικά
προγράμματα, με συνολικό προϋπολογισμό 70.000.000€. Το 40% αυτών
των προγραμμάτων χρηματοδοτήθηκαν από Ευρωπαϊκούς πόρους, το
36% από πόρους του ευρύτερου Δημόσιου τομέα, ενώ το 18% είναι έργα
παροχής υπηρεσιών.
Παρά τον μεγάλο ανταγωνισμό, το Πολυτεχνείο κατέχει εξέχουσα θέση
τόσο στα ανταγωνιστικά Ευρωπαϊκά προγράμματα, όσο και στα Εθνικά.
Παράλληλα επιλέγεται από Υπουργεία, Περιφέρειες, Νομαρχίες, Δήμους
και Δημόσιους Οργανισμούς για εκπόνηση προγραμμάτων που στοχεύουν
στη βελτίωση της ζωής των πολιτών. Τα προγράμματα αυτά, έχουν ως
αντικείμενο, μεταξύ άλλων, τη διερεύνηση ζητημάτων μεγάλων τεχνικών
έργων, όπως δίκτυα μεταφορών, λιμενικές εγκαταστάσεις και τηλεπικοινωνίες,
καθώς και ζητημάτων χωρικής οργάνωσης, κτηματογράφησης, διαχείρισης
και εκτίμησης ποιότητας υδάτων, αξιολόγησης εδαφών, προστασίας
μνημείων, περιβαλλοντικής προστασίας, ναυτικής τεχνολογίας, πρόληψης
και αντιμετώπισης φυσικών κινδύνων.
Το Ε.Μ.Π. αναλαμβάνει επιπλέον προγράμματα εξειδικευμένης έρευνας
υψηλών προδιαγραφών, μέσω αναθέσεων από τον ιδιωτικό τομέα.
Χαρακτηριστικά αναφέρονται έρευνες για την πιστοποίηση και τη
διασφάλιση της ποιότητας βιομηχανικών προϊόντων ή για την αξιοποίηση
εναλλακτικών μορφών ενέργειας και την ανάπτυξη προϊόντων φιλικών
προς το περιβάλλον. Τα αποτελέσματα των ερευνών αυτών βελτιώνουν
προϊόντα και υπηρεσίες, τελικός αποδέκτης των οποίων είναι και πάλι το
κοινωνικό σύνολο.
Με την αποτελεσματική διαχείριση των εσόδων από τα ερευνητικά
προγράμματα, το Πολυτεχνείο επανεπενδύει κάθε χρόνο στην εκπαίδευση
και την έρευνα περίπου 5.000.000€, χρηματοδοτεί 150 υποτροφίες
υποψηφίων διδακτόρων ύψους 7.500€ και καλύπτει μια σειρά ερευνητικών,
εκπαιδευτικών και αναπτυξιακών αναγκών των 9 Σχολών του. Έτσι, η
έρευνα τροφοδοτεί σταθερά την εκπαιδευτική διαδικασία, προσφέρει
διαχρονικά οφέλη στην ελληνική κοινωνία και ισχυροποιεί την παρουσία
του Πολυτεχνείου στον Ευρωπαϊκό χώρο.
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www.ntua.gr

3. Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

4. Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

www.aua.gr

Το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Γ.Π.Α.) αποτελεί μετεξέλιξη της
Ανώτατης Γεωπονικής Σχολής Αθηνών (Α.Γ.Σ.Α), οποία ιδρύθηκε το 1920
και υπήρξε ο πρώτος φορέας Aνωτάτης γεωπονικής παιδείας και έρευνας.
Το 1989 αποτελεί σταθμό στην εξέλιξη του Ιδρύματος αφού η Ανώτατη
Γεωπονική Σχολή Αθηνών αναβαθμίζεται σε Γεωργικό Πανεπιστήμιο και
Ιδρύονται παράλληλα επτά ανεξάρτητα Τμήματα. Το 1995 το Γεωργικό
Πανεπιστήμιο μετονομάζεται σε Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Γ.Π.Α.).
Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας το 2003 διαχειρίσθηκε 474
ερευνητικά προγράμματα, τέσσερα χρόνια μετά,, διαχειριζόταν 695, εκ των
οποίων ποσοστό περίπου 50% είναι διεθνώς ανταγωνιστικά προγράμματα.
Αυτή η έντονη ερευνητική δραστηριότητα απέδωσε εισροές 12 εκ. Ευρώ,
ποσό αντίστοιχο της ετήσιας κρατικής επιχορήγησης για τις λειτουργικές
δαπάνες και τις επενδύσεις. Σε αυτά τα ερευνητικά προγράμματα
απασχολείται μεγάλος αριθμός συμβασιούχων, νέων επιστημόνων και
Mεταπτυχιακών φοιτητών, διπλάσιος εκείνου των μελών ΔΕΠ.
Τα κυριότερα γνωστικά πεδία στα οποία διοχετεύεται η ερευνητική
δραστηριότητα, μέσω ΕΛΚΕ, του ΓΠΑ είναι:
• Ο εκσυγχρονισμός και η βελτίωση των δομών και διαρθρώσεων της
φυτικής και ζωικής παραγωγής καθώς και η διασφάλιση της υγείας
φυτών και ζώων σε όλους τους παραγωγικούς κλάδους της αγροτικής
οικονομίας.
• Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και η διαχείριση γεωργικών αποβλήτων
και απορριμμάτων, η διαχείριση του νερού και η αντιμετώπιση
της ερημοποίησης καθώς και οι εφαρμογές της μηχανικής των
βιοσυστημάτων.
• Οι βιοτεχνολογικές εφαρμογές στη γεωργία, τα ανασυνδυασμένα
φάρμακα από φυτά, η γενετική βελτίωση φυτών και ζώων.
• Οι οικονομικές και κοινωνικές έρευνες και μελέτες για την ανάπτυξη
της περιφέρειας με έμφαση στην αειφόρο διαχείριση της αγροτικής
υπαίθρου και της νέας οικονομίας της περιφέρειας.
• Ο έλεγχος ποιότητας και ασφάλειας των τροφίμων, επιστημονικές και
τεχνολογικές εφαρμογές για τη βιομηχανία τροφίμων και ποτών.
Το 2007-2008 το Γ.Π.Α. συμμετείχε με 150 καθηγητές του εθελοντικά στην
εκπόνηση πλήρους μελέτης αποκατάστασης των πυρόπληκτων περιοχών
της Πελοποννήσου και της Εύβοιας λαμβάνοντας Δημόσιο έπαινο από
τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, συμμετείχε με άλλους
φορείς σε πανελλαδική εκστρατεία διαχείρισης των υδατικών πόρων και
το ερευνητικό πρόγραμμά του για την προστασία του περιβάλλοντος του
αναδείχθηκε μεταξύ των best of the best της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
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Το τρίτο αρχαιότερο Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα της χώρας και το πρώτο
στο χώρο των Οικονομικών και της Διοίκησης Επιχειρήσεων, το Οικονομικό
Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΟΠΑ) επί δεκαετίες αναπτύσσει γενιές στελεχών
και ηγετών στη χώρα μας και συμβάλλει στην ανάπτυξη της γνώσης σε
παγκόσμιο επίπεδο. Με περίπου 180 μέλη ΔΕΠ, 8 Προπτυχιακά τμήματα, 25
Μεταπτυχιακά προγράμματα, 23 ερευνητικά εργαστήρια και πολυάριθμες
ερευνητικές ομάδες, το ΟΠΑ δραστηριοποιείται και αναγνωρίζεται σε όλους
σχεδόν τους χώρους της Οικονομίας και της Διοίκησης Επιχειρήσεων.
Σε πρόσφατη έρευνα από το Social Sciences Research Network (SSRN),
μεταξύ των μη-Αμερικανικών Πανεπιστημίων, το ΟΠΑ κατατάσσεται
μεταξύ των 15 καλύτερων Πανεπιστημίων διεθνώς όσον αφορά στο
συνολικό ερευνητικό έργο των μελών του. Στο χώρο της Οικονομετρίας,
κατατάσσεται στην 48η θέση παγκοσμίως. Στο χώρο της Οικονομικής
Επιστήμης, καθηγητές του ΟΠΑ συμμετέχουν κάθε χρόνο τα τελευταία
χρόνια στη διαδικασία επιλογής για το Βραβείο Nobel στα Οικονομικά.
Στο χώρο της Διοικητικής Επιστήμης, καθηγητές του Ιδρύματος κατέχουν
και το Πανευρωπαϊκό και το Παγκόσμιο βραβείο Διοικητικής Επιστήμης.
Στο χώρο της Διοίκησης των Επιχειρήσεων, το Διεθνώς πιστοποιημένο
Μεταπτυχιακό MBA International κατατάσσεται ως το 10ο καλύτερο MBA
στην Ευρώπη, ενώ το μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων
κατέχει διάκριση ποιότητας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Ποιότητας.
Συνολικά, σε έγκυρη Διεθνή έρευνα, το ΟΠΑ κατατάσσεται στο 5% των
κορυφαίων Πανεπιστημίων της Ευρώπης.
Παράλληλα με τη βασική έρευνα, το ΟΠΑ διεξάγει σημαντική
εφαρμοσμένη έρευνα σε όλους τους κλάδους που καλλιεργεί. Από το 2000
μέχρι σήμερα, στο ΟΠΑ έχουν εκπονηθεί πάνω από 800 ερευνητικά έργα
συνολικού προϋπολογισμού γύρω στα 50 εκατομμύρια ευρώ, από τα οποία,
με μια αποτελεσματική διαχείριση των εσόδων, ένα ποσόν γύρω στα 10
εκατομμύρια ευρώ, έχει επενδυθεί σε υποτροφίες υποψηφίων διδακτόρων
και στην κάλυψη αναπτυξιακών αναγκών του Πανεπιστημίου. Επιπλέον, με
το Πρόγραμμα Ενίσχυσης Βασικής Έρευνας (ΠΕΒΕ) του ΟΠΑ, κάθε χρόνο
διατίθενται περί τις 500 χιλιάδες ευρώ για την ενίσχυση βασικής έρευνας,
ενώ με άλλο πρόγραμμα επιβραβεύεται η αριστεία κυρίως των νέων
μελών ΔΕΠ. Με άξονες την αριστεία, τη διαφάνεια και την εξωστρέφεια,
το ΟΠΑ λειτουργεί ως φυτώριο νέων επιστημόνων που προσφέρουν στην
επιστήμη στην κοινωνία και στη γνώση, και συμβάλλουν στην αναγνώριση
του ΟΠΑ διεθνώς.
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5. Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

www.panteion.gr

6. Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και
Πολιτικών Επιστημών
Το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, έχοντας
μια ιστορία 81 χρόνων, είναι το πέμπτο αρχαιότερο Ανώτατο Εκπαιδευτικό
Ιδρυμα και η πρώτη Σχολή Πολιτικών Επιστημών στην Ελλάδα, με μεγάλη
προσφορά στην καλλιέργεια και την ανάπτυξη των κοινωνικών επιστημών
στον τόπο μας, αλλά και στους κοινωνικούς αγώνες του λαού μας.
Σήμερα είναι ένα Πανεπιστήμιο αυστηρά προσανατολισμένο στην
κοινωνική φύση της παρεχόμενης ανώτατης εκπαίδευσης, στη σύνδεση
της ερευνητικής με την πρακτική κοινωνική πραγματικότητα με στόχο
πάντα τη μεγιστοποίηση της κοινωνικής του συμβολής.
Δέσμευση της επιστημονικής κοινότητας του Παντείου αποτελεί η
προώθηση του Ευρωπαϊκού και Διεθνούς προσανατολισμού του Ιδρύματος,
κάτι που αποδεικνύεται από τη συνεργασία του με μεγάλο αριθμό
ευρωπαϊκών και διεθνούς εμβέλειας Πανεπιστημίων και Ινστιτούτων και την
προώθηση προγραμμάτων ανταλλαγής. Στόχος της είναι η προετοιμασία
επιστημόνων με εκείνα τα προσόντα που χρειάζεται η σύγχρονη κοινωνία.
Στο Πάντειο Πανεπιστήμιο λειτουργούν 3 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά
Ινστιτούτα, 23 Ερευνητικά Κέντρα και 8 Εργαστήρια.
Η Επιτροπή Ερευνών είναι το όργανο του Πανεπιστημίου που επικουρεί
την Πρυτανεία και την Σύγκλητο στον συντονισμό και την εποπτεία των
ερευνητικών και επιμορφωτικών δραστηριοτήτων του Πανεπιστημίου
καθώς και των επιμέρους Κέντρων, Ινστιτούτων και λοιπόν ειδικών
προπτυχιακών, μεταπτυχιακών και άλλων προγραμμάτων του για την
εξασφάλιση των αναγκαίων για τον σκοπό αυτό έργων.
Παρά το γεγονός ότι ο ερευνητικός χώρος του Παντείου είναι ο κατά
γενική ομολογία παραμελημένος από τους φορείς στήριξης της έρευναςΚοινωνικές Επιστήμες- το Ίδρυμα, μέσω της Επιτροπής Ερευνών, υλοποίησε
σημαντικότατο αριθμό ερευνητικών έργων χρηματοδοτούμενα τόσο από
την Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και από άλλους Φορείς. Πολλές από τις έρευνες
πραγματικά πρωτοποριακές συνέβαλαν και συμβάλλουν στην καταγραφή
της κοινωνικής πραγματικότητας όπως αυτή ραγδαία εξελίσσεται, στην
διατήρηση της ιστορικής μνήμης και την αφύπνιση πολιτικής συνείδησης,
στην κατανόηση των κοινωνικών δομών και κατά συνέπεια στην βελτίωση
της ζωής των πολιτών.
Τα δε αναπτυξιακά έργα χρηματοδοτούμενα από το Κοινοτικό Πλαίσιο
Στήριξης (Βιβλιοθήκη- Εργαστήρια- Υποδομές- Αίθουσα Τηλεδιάσκεψης)
άλλαξαν την εικόνα του Πανεπιστημίου και έφεραν νέες προοπτικές, ενώ
ο εξοπλισμός των τμημάτων με σύγχρονα τεχνολογικά μέσα διευκόλυναν
την έρευνα. Πολλοί διδακτορικοί τίτλοι και αρκετές πρωτότυπες
ερευνητικές μελέτες εκπονήθηκαν στο πλαίσιο των έργων «Ηράκλειτος» και
«Πυθαγόρας», και δημοσιευτήκαν προβάλλοντας το Πάντειο Πανεπιστήμιο
και το Επιστημονικό έργο που παράγεται σ’ αυτό.
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7. Πανεπιστήμιο Πειραιώς

www.unipi.gr

Στη διάρκεια των 70 χρόνων λειτουργίας του, το Πανεπιστήμιο Πειραιώς
εμφανίζει μια δυναμική πορεία, προσφέροντας στην ανάπτυξη της
Ελληνικής οικονομίας και εκπαιδεύοντας επιστήμονες κύρους και υψηλής
κατάρτισης. Το διδακτικό και ερευνητικό προσωπικό του Πανεπιστημίου
υποστηρίζεται στις ερευνητικές του δραστηριότητες από σύγχρονες
υποδομές, πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια υπολογιστών, οργανωμένη
βιβλιοθήκη, εργαστήρια τεχνολογικών εφαρμογών.
Τα εννέα ακαδημαϊκά τμήματα και τα δεκαέξι Προγράμματα
Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς φημίζονται για
την υψηλή ακαδημαϊκή και ερευνητική ποιότητά τους, τη σύνδεσή τους με
την αγορά, την υψηλή απορρόφηση σε θέσεις εργασίας, τη συνεργασία με
ξένα Πανεπιστήμια και επιστημονικούς φορείς υψηλού κύρους.
Η έρευνα για το Πανεπιστήμιο Πειραιώς αποτελεί προτεραιότητα, με
στόχο την ανάδειξή του σε ένα από τα κορυφαία εκπαιδευτικά και ερευνητικά
ιδρύματα στη χώρα μας. Τα ερευνητικά προγράμματα υλοποιούνται
στο Κέντρο Ερευνών του Πανεπιστημίου και καλύπτουν πεδία, όπως η
επιχειρηματικότητα, οι νέες τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών,
η χρηματοοικονομική διοίκηση, η διοίκηση ολικής ποιότητας, η ανάπτυξη
ανθρώπινων πόρων, η διαχείριση του περιβάλλοντος κ.ά. Σήμερα
βρίσκονται σε εξέλιξη περισσότερα από 150 ερευνητικά προγράμματα. Τα
ερευνητικά αποτελέσματα των προγραμμάτων αυτών χαρακτηρίζονται
από επιστημονική αρτιότητα και έχουν ιδιαίτερο αντίκτυπο στην οικονομία,
στις επιχειρήσεις και στην κοινωνία γενικότερα.
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8. Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών
Η ιστορία της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών (Α.Σ.Κ.Τ.) συµπίπτει χρονικά µε
την ιστορία του νεοελληνικού κράτους. Το «Σχολείον των Τεχνών» ιδρύθηκε
με Βασιλικό Διάταγµα τον Δεκέμβριο του 1836, ενώ ανωτατοποιήθηκε και
ανεξαρτητοποιήθηκε το 1930.
Από το 1944 σπουδαίοι καλλιτέχνες, όπως ο Θωµόπουλος, ο Παρθένης,
ο Μόραλης, ο Μαυροΐδης, ο Γραμματόπουλος, ο Παπαλουκάς, ο Παππάς, ο
Καλαμάρας, ο Απάρτης, ο αρχιτέκτονας Μυλωνάς, ο Τέτσης, ο Κοκκινίδης,
ο Κεσσανλής, ο Μυταράς, ο Νικολαΐδης, ο Δεκουλάκος, ο Εξαρχόπουλος,
η θεωρητικός της τέχνης Λαμπράκη - Πλάκα και ο αρχιτέκτονας
Σάββας Κονταράτος, υπήρξαν δάσκαλοι της Σχολής, έτσι ώστε να
αντιπροσωπεύονται οι τάσεις της σύγχρονης τέχνης τόσο στο εργαστήριο
όσο και στον θεωρητικό χώρο.
Μεγάλη τοµή στην εξέλιξη της Σχολής υπήρξε η παραχώρηση από
το κράτος, επί πρυτανείας Παναγιώτη Τέτση, των εγκαταστάσεων του
παλαιού εργοστασίου υφαντουργίας µε την επωνυµία «Σικιαρίδειον» επί
της οδού Πειραιώς 256. Οι εγκαταστάσεις αξιοποιήθηκαν ουσιαστικά από
τον πρύτανη Νίκο Κεσσανλή και σήµερα στεγάζουν το µμεγαλύτερο µέρος
των δραστηριοτήτων της Α.Σ.Κ.Τ. Μέρος της εκπαιδευτικής διαδικασίας για
την πρακτική άσκηση των φοιτητών αποτελούν οι έξι (6) Καλλιτεχνικοί
Σταθμοί στις εξής περιοχές: Δελφοί, Μήθυμνα Λέσβου, Μύκονος, Ρέθυμνο,
Ρόδος και Ύδρα.
Στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών γίνεται έρευνα με σημαντικά
αποτελέσματα. Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας προώθησε,
συντόνισε και υλοποίησε μεγάλα έργα όπως η δημιουργία σύγχρονων
τηλεματικών υπηρεσιών, η δημιουργία δύο μεταπτυχιακών προγραμμάτων,
η αναμόρφωση του προγράμματος σπουδών της. Μέσα από αυτά τα έργα,
η Σχολή εκσυγχρονίστηκε, αναπτύχθηκε, απέκτησε σύγχρονο εξοπλισμό
και ανανέωσε το στελεχιακό της δυναμικό.
Παράλληλα, ενισχύθηκαν η Βιβλιοθήκη της Ανωτάτης Σχολής Καλών
Τεχνών, η οποία αποτελεί τη μεγαλύτερη βιβλιοθήκη τέχνης στη χώρα και
η πινακοθήκη της, όπου ψηφιοποιήθηκαν 7.000 εικαστικά έργα, τα οποία
είναι πλέον προσβάσιμα μέσω Διαδικτύου.
Υλοποιήθηκαν 2 ερευνητικά προγράμματα που χαρτογράφησαν
τη γυναικεία παρουσία στη Δημόσια σφαίρα της λογοτεχνίας και της
τέχνης, από την αρχή του εικοστού αιώνα ως το τέλος του μεσοπολέμου.
Αποδελτιώθηκαν 130 περιοδικά της περιόδου 1900-1940 και δημιουργήθηκε
μία εκτενέστατη βάση δεδομένων με περίπου 15.000 λήμματα για τις
γυναίκες δημιουργούς από το 1900-1940. Ενισχύθηκαν τα εργαστήριά της
με εξειδικευμένους τεχνικούς-καλλιτέχνες σε τομείς όπως οι εφαρμοσμένες
τέχνες, η ψηφιακή και αναλογική φωτογραφία, η σκηνογραφία, η χύτευση
μετάλλου για δημιουργία γλυπτών, η χρήση τρισδιάστατων προγραμμάτων
Η/Υ στη γλυπτική.
Παράλληλα, αναπτύχθηκε ένα ολοκληρωμένο δικτυακό εκπαιδευτικό
περιβάλλον για τις Εικαστικές Τέχνες, ενώ ιδρύθηκε και λειτουργεί εκδοτικός
οργανισμός με θεματολογία τέχνης, κάτι που έλειπε από τον ελληνικό
εκδοτικό χώρο.
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Το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών
είναι ο δεύτερος και «νεότερος» πυλώνας της ανώτατης εκπαίδευσης στη
Θεσσαλονίκη, με κύρια χαρακτηριστικά του την ποιότητα, την καινοτομία
και το δυναμισμό του.
Έχει ήδη 50 χρόνια προσφοράς στην πόλη και τη χώρα γενικότερα, καθώς
αποτελεί μετεξέλιξη της Ανωτάτης Βιομηχανικής Σχολής Θεσσαλονίκης, η
οποία λειτούργησε για πρώτη φορά το ακαδημαϊκό έτος 1957-1958.
Διαθέτει δέκα Προπτυχιακά και δώδεκα Μεταπτυχιακά τμήματα, στα
οποία είναι εγγεγραμμένοι περίπου 14.000 φοιτητές, εκ των οποίων 10.000
συμμετέχουν ενεργά στην εκπαιδευτική διαδικασία. Στελεχώνεται από
εκατοντάδες μέλη διδακτικού και διοικητικού προσωπικού και ειδικεύεται
στις Οικονομικές και Κοινωνικές επιστήμες.
Τα «παραδοσιακά» του Τμήματα – το Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης
Επιχειρήσεων και το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών - πρωτοπορούν τόσο σε
επίπεδο Προπτυχιακών σπουδών όσο και στον τομέα των Μεταπτυχιακών
σπουδών και της έρευνας. Σε αυτά έχουν προστεθεί Τμήματα αιχμής,
όπως, αρχικά, το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής και το
Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, αλλά και, προσφάτως, τα Τμήματα
Διοίκησης Τεχνολογιών και Διοίκησης Λειτουργιών και Μάρκετινγκ.
Μάλιστα, τα δύο τελευταία, το ένα στη Νάουσα και το άλλο στην
Έδεσσα, διευρύνουν την ανθρωπο-γεωγραφική βάση του Πανεπιστημίου,
καθιστώντας το πραγματικά έναν θεσμό μόρφωσης και έρευνας στη
Μακεδονία. Την «κοινωνική» ή «ανθρωπιστική» διάσταση προσδίδουν
στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας τα άλλα τέσσερα Τμήματα του: το Τμήμα
Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, το Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και
Ανατολικών Σπουδών, το Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής,
και το Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης.
«Αιχμή του δόρατος» στην έρευνα και ανάπτυξη του Πανεπιστημίου
αποτελούν τα Μεταπτυχιακά του προγράμματα, τα εργαστήριά του, η
Επιτροπή Ερευνών και το ΕΠΙ. Μέσω της Επιτροπής Ερευνών ενθαρρύνεται
η ερευνητική προσπάθεια των μελών ΔΕΠ και υποστηρίζονται οι
προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές, με αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή
να υλοποιούνται περισσότερα από 100 ερευνητικά προγράμματα.
Το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας έχει εξασφαλίσει πανελλήνια και διεθνή
αναγνώριση για το επίπεδο των σπουδών του και τις πρωτοπόρες
δραστηριότητες που αναπτύσσει, κατακτώντας διακρίσεις από διεθνείς
οργανισμούς, όπως ο ΟΗΕ και η ΕΕ. Στόχοι του Ιδρύματος είναι η διατήρηση
και περαιτέρω ανάπτυξη της ποιότητας σε κάθε δραστηριότητά του,
η διεθνοποίηση των σπουδών του, η ενίσχυση των υποδομών και η
δημιουργία νέων εγκαταστάσεων, καθώς και η διεύρυνση της επιστημονικής
έρευνας προς όφελος των φοιτητών του αλλά και της Ελληνικής κοινωνίας
και οικονομίας γενικότερα.

13

www.uom.gr

9. Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Οικονομικών
και Κοινωνικών Επιστημών

www.upatras.gr

10. Πανεπιστήμιο Πατρών
Το Πανεπιστήμιο Πατρών, το τρίτο Πανεπιστήμιο της χώρας, έχει να επιδείξει ένα
εξαίρετο εκπαιδευτικό και ερευνητικό έργο, το οποίο το κατατάσσει μεταξύ των
πρωτοπόρων Πανεπιστημίων της Χώρας και ένα από τα γνωστά διεθνώς Α.Ε.Ι.
Στα είκοσι δύο Ακαδημαϊκά τμήματα των τεσσάρων σχολών του Πανεπιστημίου
Πατρών διεξάγεται υψηλού επιπέδου βασική και εφαρμοσμένη έρευνα από τους
800 ερευνητές, μέλη ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Πατρών, οι οποίοι πλαισιώνονται
στο έργο τους από 2000 περίπου μεταπτυχιακούς φοιτητές και ερευνητές.
Τα ερευνητικά και αναπτυξιακά προγράμματα που έχουν υλοποιηθεί και
υλοποιούνται ξεπερνούν τις 4500.
Το Πανεπιστήμιο Πατρών ανέπτυξε, από την αρχή της ίδρυσής του, ένα
ευρύτατο δίκτυο Ακαδημαϊκών συνεργασιών και ανταλλαγών, συμμετέχοντας
στις μεγάλες εκπαιδευτικές ευρωπαϊκές και διεθνείς οργανώσεις και δίκτυα, καθώς
και σε Ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά προγράμματα κινητικότητας. Ταυτοχρόνως,
οι ερευνητές του Πανεπιστημίου Πατρών συνεργάζονται αποδοτικά με τους
υπόλοιπους ερευνητικούς φορείς (ΑΕΙ, ΤΕΙ, Ινστιτούτα, Επιστημονικό Πάρκο) της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
Το Πανεπιστήμιο Πατρών έχει συνάψει συμφωνίες εκπαιδευτικής και
ερευνητικής συνεργασίας με γνωστά Πανεπιστήμια του εξωτερικού, όπως τα
Jons Hopkins, Harvard, Yale, Duke, European Academy of Florence. Ίδρυσε, σε
συνεργασία με το Δήμο Αρχαίας Ολυμπίας, το Διεπιστημονικό και Διαπολιτισμικό
Κέντρο Ολυμπίας, στο πλαίσιο του οποίου αναλαμβάνονται δράσεις με
την συνεργασία του Ελληνικών και ξένων Πανεπιστημίων. Η παρουσία του
Πανεπιστημίου στον διεθνή χώρο, προκύπτει από την συμμετοχή του σε
μεγάλο αριθμό σημαντικών ερευνητικών και αναπτυξιακών έργων, σε Εθνικό
και Διεθνές επίπεδο, αλλά και από την αναγνώριση Ακαδημαϊκών μονάδων,
εργαστηρίων και κλινικών του ως Κέντρων Αριστείας, τις διεθνείς βραβεύσεις
μελών ΔΕΠ, το ενδιαφέρον διεθνώς αναγνωρισμένων Πανεπιστημίων και
Ερευνητικών Ινστιτούτων της αλλοδαπής για συνεργασία, την σταδιοδρομία
των αποφοίτων του στον Δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, καθώς και στον Εθνικό και
διεθνή εκπαιδευτικό και ερευνητικό χώρο, την αξιολόγησή του από την Ένωση
Πρυτάνεων των Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων.
Η βασική και εφαρμοσμένη έρευνα στο Πανεπιστήμιο εστιάζεται σε
ερευνητικούς τομείς αιχμής στις επιστήμες μηχανικού, στις επιστήμες υγείας,
στις θετικές επιστήμες, στις οικονομικές επιστήμες και στις ανθρωπιστικές και
κοινωνικές επιστήμες. Οι ερευνητές του Πανεπιστημίου Πατρών έχουν σήμερα
εκτεταμένες επιστημονικές δραστηριότητες σε συνεργασία και με ξένες
ερευνητικές ομάδες που έχουν οδηγήσει αφ’ ενός σε σημαντικά ερευνητικά
αποτελέσματα και αφ’ ετέρου στην ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων με διεθνή
αναγνώριση. Ενδεικτικά αναφέρονται οι εργασίες για την χρήση νανοσωματιδίων
για την διάγνωση και θεραπεία της νόσου Alzheimer, την ανάπτυξη νέων
φαρμάκων, τις δοκιμές αντισεισμικής συμπεριφοράς κτιρίων σε πραγματικές
διαστάσεις, τον σχεδιασμό και την κατασκευή νέων μοντέλων αεροσκαφών, όπως
το νέο Airbus 380, με συμμετοχή σε διεθνείς κοινοπραξίες. Είναι χαρακτηριστικό
ότι το ηλιακό όχημα Ερμής ήταν το μοναδικό ηλιακό όχημα που συμμετείχε στο
ράλι των 870 χλμ. μεταξύ 16 οχημάτων από διαφορετικές χώρες του πλανήτη
για τις οποίες και βραβεύτηκε από το Ελληνικό Κοινοβούλιο. Επιπλέον, πρέπει
να αναφερθεί ότι ερευνητές του Τμήματος Φυσικής του Πανεπιστημίου Πατρών
συντονίζουν στο γνωστό ευρωπαϊκό ερευνητικό κέντρο CERN το πείραμα CAST
(CERN AXIONS SOLAR TELESCOPE). Με τον τρόπο αυτό παγιώνεται η θετική
εικόνα του Πανεπιστημίου Πατρών σε διεθνές επίπεδο και ο πρωτεύων ρόλος
του σε ζητήματα βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας αιχμής.
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Στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, το οποίο ιδρύθηκε το 1964, αναπτύσσεται και
υποστηρίζεται η διατμηματική συνεργασία στη βασική και εφαρμοσμένη
έρευνα, σε μια σειρά θεματικών τομέων οι οποίοι έχουν καίρια σημασία για
την αναβάθμιση της Ελληνικής Παιδείας και την πρόοδο της επιστημονικής
γνώσης.
Ένας από τους σημαντικότερους στόχους του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
είναι η ενίσχυση της σχέσης του με την τοπική κοινωνία. Γι’ αυτό και
συμμετέχει σε κοινωνικές, πολιτιστικές και αναπτυξιακές δράσεις. Μέρος
αυτής της σχέσης αποτελεί και η διαρκής ενίσχυση του Πανεπιστημιακού
Νοσοκομείου Ιωαννίνων.
Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων ήταν ο κύριος εισηγητής για τη δημιουργία
Κέντρου Έρευνας & Τεχνολογίας Ηπείρου, με στόχο τη διεξαγωγή βασικής
και κυρίως εφαρμοσμένης και τεχνολογικού χαρακτήρα έρευνας. Σκοπός
του είναι η ανάπτυξη εφαρμογών και η παραγωγή προϊόντων για τη
βιομηχανική, οικονομική και κοινωνική αξιοποίηση των ερευνητικών
αποτελεσμάτων, καθώς και η παροχή υπηρεσιών για την ερευνητική και
τεχνολογική υποστήριξη της παραγωγικής διαδικασίας και της οικονομικής
και κοινωνικής ανάπτυξης, κυρίως της Περιφέρειας Ηπείρου. Μεριμνά για
την προώθηση της διασύνδεσης της έρευνας με την παραγωγική διαδικασία,
σε συνεργασία με τα Α.Ε.Ι. της χώρας, καθώς και με άλλα ερευνητικά και
τεχνολογικά ιδρύματα και φορείς του εσωτερικού ή του εξωτερικού.
Με πρωτοβουλία επίσης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ιδρύθηκε
τον Σεπτέμβριο του 2003 και το Επιστημονικό και Τεχνολογικό Πάρκο
Ηπείρου.
Το σύνολο των έργων με ημερομηνία έναρξης μετά την 1/1/2005
που διαχειρίστηκε ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ανέρχεται στα 532, με προϋπολογισμό πολλών
εκατομμυρίων ευρώ.
Το 22,17% από αυτά αφορούν έργα Παροχής Υπηρεσιών (σε Ο.Τ.Α.,
Εταιρείες, κ.λπ.), το 16,41% έργα Ευρωπαϊκής Ένωσης και το 61,42% έργα
Υπουργείων (Γ’ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης, Κοινοτικές Πρωτοβουλίες,
κ.λπ.).
Η έρευνα ενισχύεται σε σημαντικό βαθμό με το Δίκτυο Οριζοντίων
Εργαστηριακών Μονάδων και Κέντρων, που αποτελεί μια σημαντική
ερευνητική υποδομή και επένδυση του Πανεπιστημίου σε θέματα έρευνας
αιχμής. Αρκετές ερευνητικές ομάδες του Πανεπιστημίου έχουν τιμηθεί σε
διεθνές επίπεδο, όπως για παράδειγμα με το Ευρωπαϊκό Αριστείο Κλινικής
Έρευνας για το έτος 2007.
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www.uoi.gr

11. Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

12. Πανεπιστήμιο Κρήτης

www.uoc.gr

Το Πανεπιστήμιο Κρήτης ιδρύθηκε το 1973. Πρόκειται για ένα σύγχρονο
εκπαιδευτικό και ερευνητικό ίδρυμα το οποίο δραστηριοποιείται ισόρροπα
σε εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες στις τεχνολογίες αιχμής
και στις ανθρωπιστικές και κοινωνικές επιστήμες.
Το Πανεπιστημίου Κρήτης αποτελεί έναν από τους βασικότερους πόλους
ακαδημαϊκής και ερευνητικής αριστείας στην ευρύτερη Νοτιο-Ανατολική
Ευρώπη.
Μια από τις σημαντικότερες επιτυχίες στον Ιατρικό Τομέα Παγκοσμίως
οφείλεται στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, όπου με την ανακάλυψη της
Τεχνικής LASIK που χρησιμοποιεί τεχνολογία των lasers και των οπτικών
συστημάτων του διαστήματος έδωσε τη δυνατότητα μιας ανώδυνου
επέμβασης μερικών δευτερολέπτων στον οφθαλμό για τη διόρθωση
της πλειονότητος των διαθλαστικών ανωμαλιών (μυωπία, υπερμετροπία,
αστιγματισμός, πρεσβυωπία). Μέχρι σήμερα έχουν γίνει πάνω από 40
εκατομμύρια επεμβάσεις παγκοσμίως και αποτελεί την μεγαλύτερη σε
αριθμό χειρουργική παρέμβαση που έχει γίνει στο ανθρώπινο σώμα.
Η έρευνα για το πανεπιστήμιο Κρήτης αποτελεί την ανάσα του.
Προωθώντας συστηματικά ερευνητικές συνεργασίες με διακεκριμένα
πανεπιστήμια, ερευνητικά ιδρύματα και κέντρα αριστείας, το Πανεπιστήμιο
Κρήτης έχει επιστημονικές διακρίσεις σ’ ένα ευρύ φάσμα επιστημών
και τεχνολογιών. Στη βιοϊατρική και την υγεία. Τη βιοτεχνολογία και το
περιβάλλον. Την πληροφορική και τη νανοτεχνολογία. Στις κοινωνικές και
οικονομικές επιστήμες.
Την περίοδο 2001-2006 εγκρίθηκαν από τον Ειδικό Λογαριασμό
Έρευνας του Πανεπιστημίου Κρήτης ερευνητικά προγράμματα συνολικού
προϋπολογισμού 83.000.000€, με κύριες πηγές χρηματοδότησης τη
Ευρωπαϊκή Ένωση και ιδιωτικές εταιρείες.
Το Πανεπιστήμιο Κρήτης έχει άριστες σχέσεις με την κοινωνία και
οικονομία του νησιού. Οι σχέσεις αυτές αποτυπώνονται στην προσφορά
κοινωνικού έργου, π.χ. την παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών Υγείας,
από την Ιατρική Σχολή, μέσω του Γενικού Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου
Ηρακλείου.
Η δυναμική αλληλεπίδραση του Πανεπιστημίου Κρήτης με την οικονομία
του νησιού αποτυπώνεται στις σταθερές συνεργασίες με την επιχειρηματική
κοινότητα, με πολλαπλασιαστικά οφέλη στην εφαρμοσμένη έρευνα, την
εκπαίδευση και την καινοτομικότητα των κρητικών επιχειρήσεων.
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13. Πολυτεχνείο Κρήτης

www.tuc.gr

Το Πολυτεχνείο Κρήτης, ένα Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα που δίνει
έμφαση τόσο στη διδασκαλία όσο και στην έρευνα, δέχτηκε τους
πρώτους φοιτητές τον Οκτώβριο του 1984. Σκοπός του Πολυτεχνείου
Κρήτης είναι η ανάπτυξη σύγχρονων ειδικοτήτων, η έμφαση στην έρευνα
σε τομείς προηγμένων τεχνολογιών, καθώς και η στενή συνεργασία
με τις βιομηχανικές και λοιπές παραγωγικές μονάδες της χώρας. Τα 57
εργαστήρια με εξαιρετικό εξοπλισμό, υποδομή υψηλής τεχνολογίας και
άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, καθώς επίσης και τα μέλη του διδακτικού
προσωπικού με διεθνή σταδιοδρομία πιστοποιούν την υψηλή στάθμη
του εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου που παράγεται στις σύγχρονες
εγκαταστάσεις στην Πολυτεχνειούπολη και αναδεικνύουν το Πολυτεχνείο
Κρήτης σε ένα από τα κορυφαία Ιδρύματα στην Ελλάδα στον τομέα της
έρευνας.
Το Ίδρυμα έχει διακριθεί διεθνώς για την πρωτοποριακή και ρηξικέλευθη
προσέγγισή του στο πρόβλημα ελέγχου κυκλοφορίας στα αστικά οδικά
δίκτυα, πρόγραμμα που υλοποιήθηκε σε ευμεγέθη δίκτυα της Γλασκόβης
στη Σκοτία, του Σαουθάμπτον στην Αγγλία και του Μονάχου στη Γερμανία.
Για την ίδια στρατηγική έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον δέκα ακόμη
ευρωπαϊκές πόλεις.
Παράλληλα, το Πολυτεχνείο Κρήτης έχει αναλάβει το ρόλο του συμβούλου
τεχνικής υποστήριξης για την ανάπτυξη Ευρυζωνικών Μητροπολιτικών
Δικτύων Οπτικών Ινών στην περιφέρεια της Κρήτης και ειδικά σε έξι
μεγάλες πόλεις του νησιού, όπου θα υλοποιηθεί σε πρώτη φάση το έργο. Τα
μέλη του Ιδρύματος έχουν κερδίσει σειρά διεθνών διακρίσεων μέσω των
επιτευγμάτων τους στον τομέα της έρευνας. Μεταξύ αυτών, κέρδισαν το
δεύτερο βραβείο στον διεθνή διαγωνισμό σχεδίασης ηλιακών συστημάτων.
Ακόμη, στα εργαστήριά του κατασκευάστηκε πρωτότυπο, τετράτροχο,
μονοθέσιο όχημα πόλης, το οποίο αποτελεί πλατφόρμα πειραματισμού για
προβλήματα που σχετίζονται με την επίτευξη χαμηλής κατανάλωσης, την
οδηγική ασφάλεια, αλλά και την αυτόματη πλοήγηση. Έρευνα γίνεται και
σε θέματα βιοϊατρικής, αντισεισμικής προστασίας, αρχαιομετρίας κ.ά.
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14. Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

www.duth.gr

Το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης από την ίδρυσή του το 1973 έως
σήμερα έχει να παρουσιάσει αξιόλογη εμπειρία ερευνητικής δραστηριότητας
με σημαντικά αποτελέσματα στην έρευνα και την ανάπτυξη.
Στο Πανεπιστήμιο λειτουργούν σήμερα δύο Σχολές και δεκαοκτώ
Τμήματα στην Ξάνθη, την Κομοτηνή, την Αλεξανδρούπολη και την
Ορεστιάδα και δεκαεννέα προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών, που
καλύπτουν ειδικότητες σε όλα τα επίπεδα ενδιαφερόντων. Παράλληλα
προσπαθεί να ενσωματώσει στις δραστηριότητές του όχι μόνο την περιοχή
της Θράκης αλλά και αυτήν του ευρύτερου χώρου της Βαλκανικής.
Το Δημοκρίτειο Παν/μιο Θράκης, ένα περιφερειακό Πανεπιστήμιο με
μερικές δεκαετίες μόνον Ακαδημαϊκής ζωής και σημαντικές δυσχέρειες
στην όλη πορεία της ανάπτυξής του, έχει καταφέρει να επιδείξει, στον
τομέα της έρευνας, όχι μόνον ποσότητα αλλά και ποιότητα στο ερευνητικό
έργο το οποίο παράγεται στα εργαστήριά του στις τέσσερις ταχύτατα
αναπτυσσόμενες Πανεπιστημιουπόλεις του.
Το Πανεπιστήμιο παίζει σημαντικό ρόλο στην ενίσχυση της Εθνικής και
πολιτιστικής φυσιογνωμίας της περιοχής της Θράκης και συμβάλλει στο
υψηλό επίπεδο των σπουδών ανώτατης εκπαίδευσης στην Ελλάδα.
Το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης και τα Πανεπιστήμια της χώρας
αποτελούν θεμελιώδεις οργανισμούς που προάγουν μία οικονομία
βασισμένη στη γνώση, ενισχύοντας το τρίπτυχο Εκπαίδευση – Έρευνα –
Καινοτομία, ενδυναμώνοντας τον κοινωνικό τους ρόλο σε μια Ενωμένη
Ευρώπη.
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Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, μία εικοσιπενταετία μετά την ίδρυσή του, έχοντας
ολοκληρώσει τη θεμελιώδη φάση ανάπτυξής του, με 5 Πανεπιστημιακές
Μονάδες, 16 Τμήματα (και δύο υπό ανάπτυξη) και 28 Προγράμματα
Μεταπτυχιακών Σπουδών, συγκροτεί ένα Πανεπιστήμιο - Δίκτυο που
καλύπτει όλους τους Νομούς του Αιγαίου.
Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου αποτελεί ένα ενσυνείδητα δύσκολο, αλλά
πρωτοποριακό εγχείρημα εκπαιδευτικής και ερευνητικής πολιτικής με
τεράστια συνεισφορά στη βιώσιμη ανάπτυξη μιας εκτεταμένης και εγγενώς
δύσκολης γεωγραφικά περιοχής, του Βορείου και Νοτίου Αιγαίου.
Η χωροταξική αποκέντρωση υπό μορφή διασποράς Πανεπιστημιακών
Μονάδων, δικτυακά διασυνδεδεμένων μεταξύ τους με ενιαία διοίκηση, η
θεραπεία νέων σύγχρονων κατευθύνσεων σε επιλεγμένα πεδία Ανώτατης
Εκπαίδευσης και η χρήση σύγχρονης τεχνολογίας διακίνησης πληροφοριών,
αποβλέπουν στην ενεργοποίηση ευρύτερων οικονομικών, κοινωνικών και
πολιτισμικών διεργασιών στο Ελληνικό Αρχιπέλαγος.
Στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου λειτουργούν 90 εργαστήρια σε σύγχρονα και
καινοτόμα επιστημονικά και ερευνητικά πεδία, στα οποία διατηρούν ρόλο
πρωταγωνιστικό: Περιβάλλον ( π.χ. Οικολογία, Περιβαλλοντική Μηχανική
και Οικονομία, Περιβαλλοντική εκπαίδευση, Συστήματα Διαχείρισης
Αποβλήτων και Βιοτόπων, Ποιότητας νερού και αέρα, Θαλάσσιο
περιβάλλον), Οικονομία (π.χ. Ναυτιλία, Διοίκηση Επιχειρήσεων, Τουρισμός),
Γεωπληροφορική (π.χ. Συστήματα διαχείρισης φυσικών καταστροφών,
Μοντέλα εκτίμησης κλιματικής Αλλαγής, Θεματική Χαρτογραφία,),
Πολιτισμός (π.χ. Μουσειολογία, Ψηφιακές Τεχνολογίες, Πολιτισμική
Τεκμηρίωση) Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (Συστήματα
εκπαίδευσης από απόσταση, τηλεϊατρικής, τηλεθέρμανσης, ναυσιπλοΐας,
ηλεκτρονικών υπηρεσιών Βιβλιοθήκης, Ασφάλεια Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης) Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες (π.χ. Μεσογειακή
πολιτική, Γλωσσολογία, Αρχαιομετρία, Μαθησιακή Τεχνολογία, Διδακτική
Μηχανική, Παιδαγωγικές, Ψυχολογικές έρευνες και εφαρμογές, Εθνογραφία,
Κοινωνικοί και Πολιτικοί Θεσμοί, Κοινωνιολογία της Νεότητας και του
Ελευθέρου Χρόνου, Κοινωνιολογία της Εργασίας).
Μέσω του Ειδικού Λογαριασμού Έρευνας του Πανεπιστημίου Αιγαίου
έχουν υλοποιηθεί και υλοποιούνται μέχρι σήμερα 1.900 προγράμματα
συνολικού ύψους 90.000.000 € περίπου. Μέσω αυτών των προγραμμάτων
έχουν αναδειχθεί σημαντικά ερευνητικά έργα αναγνωρισμένα στο Διεθνές,
Ευρωπαϊκό και Εθνικό περιβάλλον. Μεταξύ αυτών έχουν γίνει γνωστά
στην ευρύτερη κοινή γνώμη η Πλωτή Οικολογική Αφαλάτωση «Υδριάδα»
στην Ηρακλειά, ένα σύστημα καταγραφής και αποτύπωσης των θέσεων
της κυκλοφορίας των πλοίων “MarineTraffic”, τα Σχολικά Προγράμματα
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, η παραγωγή των Σχολικών Χαρτών για την
εκπαίδευση, η ανάδειξη της Βιοποικιλότητας ως καινοτόμου επιχειρηματικής
δραστηριότητας και άλλα.
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www.aegean.gr

15. Πανεπιστήμιο Αιγαίου

16. Ιόνιο Πανεπιστήμιο

www.ionio.gr

Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο ιδρύθηκε το 1984 με έδρα την Κέρκυρα και σήμερα
25 χρόνια από την έναρξη λειτουργίας του απαριθμεί επτά τμήματα μερικά
από τα οποία είναι μοναδικά στην Ελλάδα. Κατά τα τελευταία έτη της
λειτουργίας του έχει προσελκύσει μεγάλο αριθμό φοιτητών που δηλώνουν
ως πρώτη επιλογή το Ιόνιο Πανεπιστημίου.
Το Πανεπιστήμιο δίνει έμφαση τόσο στη διδασκαλία όσο και στην
έρευνα, καθώς μέσα από την Επιτροπή Ερευνών έχουν υλοποιηθεί και
υλοποιούνται πάνω από 200 ερευνητικά και εκπαιδευτικά προγράμματα.
Τα έσοδα της Επιτροπής Ερευνών του Ιονίου Πανεπιστημίου, με απόφαση
της Συγκλήτου του, κατανέμονται για να ενισχύσουν την εκπαίδευση, την
έρευνα και άλλες δραστηριότητες, όπως για παράδειγμα τη χορήγηση
υποτροφιών σε Μεταπτυχιακούς φοιτητές.
Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο μεταξύ άλλων προγραμμάτων έχει αναλάβει και
το ρόλο συμβούλου τεχνικής υποστήριξης για την ανάπτυξη ευρυζωνικών
δικτύων στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, ενώ πλήθος προγραμμάτων
υλοποιούνται σε συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλους
τοπικούς φορείς.
Το Πανεπιστήμιο αναπτύσσει συνεργασίες με άλλα ιδρύματα στην
ευρύτερη περιοχή της Αδριατικής, της υπόλοιπης Ευρώπης, των Η.Π.Α
και της Άπω Ανατολής, μερικές από τις οποίες έχουν ως αποτέλεσμα τη
θεσμοθέτηση διακρατικών τίτλων σπουδών.
Επίσης, στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο διεξάγονται διάφορα θερινά σχολεία,
μεταξύ των οποίων και η θερινή Ακαδημία του Τμήματος Μουσικών
Σπουδών, στο πλαίσιο της οποίας διεξάγεται κάθε χρόνο το Διεθνές
Φεστιβάλ Κέρκυρας Ionian Concerts, ένα από τα σημαντικότερα φεστιβάλ
του κόσμου που ξεκίνησαν από Πανεπιστήμια.
Η έρευνα και οι εξωστρεφείς δραστηριότητες του Πανεπιστημίου
(εκδόσεις, συνέδρια, συναυλίες, εκθέσεις) υποστηρίζονται από έναν αριθμό
θεσμοθετημένων Πανεπιστημιακών Εργαστηρίων με εξαιρετικά πλούσιο
ετήσιο απολογισμό.
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17. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

www.uth.gr

Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ιδρύθηκε το 1984 με έδρα τον Βόλο. Σήμερα
διαθέτει 136 εργαστήρια και κλινικές, ενώ παρά τον σύντομο βίο του, έχει
εκπονήσει ήδη 2.023 ερευνητικά προγράμματα και έργα. Παράλληλα,
ενισχύεται διαρκώς και εκσυγχρονίζεται το μεγάλο Πανεπιστημιακό
Νοσοκομείο του Ιδρύματος, το οποίο λειτουργεί στη Λάρισα.
Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας συνεργάζεται με τοπικούς φορείς και συχνά
παρεμβαίνει στα τοπικά προβλήματα. Πολλές ερευνητικές δραστηριότητες
και ερευνητικά προγράμματα εστιάζουν σε τοπικά ή περιφερειακά
ζητήματα και στην επίλυση προβλημάτων της περιοχής της Θεσσαλίας.
Η Επιτροπή Έρευνας του Ιδρύματος έχει αναπτύξει και εφαρμόζει
ολοκληρωμένη ερευνητική στρατηγική, ενισχύοντας την προσπάθεια των
εργαστηρίων του για την ανάπτυξη ερευνητικών δομών και υποδομών,
για την ανάληψη ερευνητικών δραστηριοτήτων, αλλά και για τη διάδοση
των αποτελεσμάτων της παραγόμενης έρευνας. Ιδιαίτερα επιτυχής είναι η
συμμετοχή του Πανεπιστημίου σε Διεθνή ανταγωνιστικά προγράμματα,
σε διακρατικά δίκτυα και σε έρευνες στους τομείς αιχμής της επιστήμης
και της τεχνολογίας. Επιπροσθέτως, το Ίδρυμα συμμετείχε στο Τεχνολογικό
Πάρκο Θεσσαλίας και στα νεοϊδρυθέντα Ινστιτούτα του Κέντρου Έρευνας,
Τεχνολογίας και Ανάπτυξης της Θεσσαλίας, με παρουσία σε σύγχρονα
επιστημονικά αντικείμενα.
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18. Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

www.hua.gr

Το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο λειτουργεί από το 1990. Σήμερα διαθέτει
τέσσερα τμήματα. Το τμήμα Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας, που
αναπτύσσει ερευνητική δραστηριότητα στην οικιακή οικονομία, στο
φυσικό, πολιτισμικό, καθώς και το ανθρώπινο περιβάλλον. Το τμήμα
Επιστήμης Διαιτολογίας - Διατροφής με ερευνητική παρουσία στους
τομείς της διατροφής και των τροφίμων. Το τμήμα Γεωγραφίας, το
οποίο και εστιάζει στα αντικείμενα της φυσικής, της ανθρώπινης και της
εφαρμοσμένης γεωγραφίας. Και το νεοσύστατο τμήμα Πληροφορικής και
Τηλεματικής, που δίνει έμφαση στους τομείς της τηλεπληροφορικής. Η
σύγχρονη αυτοματοποιημένη υπηρεσία της βιβλιοθήκης του υποστηρίζει
το συνολικό εκπαιδευτικό και ερευνητικό έργο του Πανεπιστημίου.
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19. Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

www.eap.gr

Πρόκειται για το 19ο Ίδρυμα της χώρας, αποστολή του οποίου είναι η εξ
αποστάσεως παροχή Προπτυχιακής και Μεταπτυχιακής εκπαίδευσης και
επιμόρφωσης με την ανάπτυξη και αξιοποίηση κατάλληλου εκπαιδευτικού
υλικού και μεθόδων διδασκαλίας, η προαγωγή της επιστημονικής έρευνας
και η ανάπτυξη τεχνολογίας και μεθοδολογίας στο πεδίο της μετάδοσης
της γνώσης από απόσταση.
Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο ιδρύθηκε το 1992 και ήλθε να καλύψει
την ανάγκη για ανοικτά συστήματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Κατά
συνέπεια απευθύνεται σε πολύ μεγάλο φάσμα ενδιαφερομένων, ο τόπος
χρησιμοποιείται ως κύριος χώρος μάθησης, ο φοιτητής επιλέγει το χρόνο
μελέτης, δεν υπάρχουν εισαγωγικές εξετάσεις, ο φοιτητής διαμορφώνει ο
ίδιος τη μορφωτική του φυσιογνωμία, επιλέγοντας αυτοτελείς κύκλους των
σπουδών μέσα από το αρθρωτό σύστημα.
Στο ίδρυμα διεξάγεται Πανεπιστημιακή έρευνα, ενώ πρόσφατα
εκπονήθηκε και πρόγραμμα ανάπτυξης λογισμικού και υλικού σε 5 γλώσσες
σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και πρότυπου εργαλείου
προσομοίωσης υποτιτλισμού σχεδιασμένο για εκπαιδευτικούς σκοπούς
εκμάθησης ξένων γλωσσών.
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www.uop.gr

20. Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου αποτελεί ένα από τα ταχύτερα
εξελισσόμενα Πανεπιστήμια της χώρας. Η ενεργή και έμπρακτη υποστήριξη
και βοήθεια των τοπικών κοινωνιών και των Πελοποννησίων γενικότερα,
υπήρξε καθοριστική για την ταχύτητα ανάπτυξης του Πανεπιστημίου. Χάρη
στη γενναιοδωρία των τοπικών χορηγών, από τον Σεπτέμβριο του 2002
–οπότε και έγιναν τα εγκαίνια του Πανεπιστημίου μας– προσφέρθηκαν
άμεσα όλα τα κτήρια, στα οποία έχουν εγκατασταθεί μέχρι και σήμερα
τα δέκα Τμήματά μας. Με την ίδια διαδικασία εγκαταστάθηκαν τα δύο
υπερσύγχρονα εργαστήρια της Πληροφορικής και των Τηλεπικοινωνιών
στην Τρίπολη. Το όλο κτηριολογικό πρόγραμμα, αποτελούμενο από
σύγχρονα και καλαίσθητα κτήρια, έχει εγκριθεί από το ΥΠΕΠΘ και η
χρηματοδότησή του έχει εξασφαλιστεί από το Γ΄ ΚΠΣ και κυρίως από το
πρόγραμμα Σύμπραξης Ιδιωτικού και Δημοσίου Τομέα ΣΔΙΤ, ύψους 90
εκατομμυρίων ευρώ. Λειτουργούν μεταπτυχιακά προγράμματα σε όλα
σχεδόν τα Τμήματα. Επισημαίνεται ιδιαιτέρως ότι στην Τρίπολη λειτουργεί
πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών για δημοσίους υπαλλήλους και
χρηματοδοτείται από την ΑΔΕΔΥ. Επίσης από το επόμενο Ακαδημαϊκό
έτος θα λειτουργήσει στην Σπάρτη και την Αρχαία Ολυμπία, σε συνεργασία
με την Ολυμπιακή Ακαδημία και χρηματοδότηση από το Ίδρυμα Λάτση,
Μεταπτυχιακό πρόγραμμα για φοιτητές του εξωτερικού με σκοπό τη διάδοση
και προβολή της Ολυμπιακής Ιδέας και του Ολυμπισμού. Στην ιστορική
πόλη του Μυστρά έχει εγκατασταθεί το Ινστιτούτο Έρευνας Βυζαντινού
Πολιτισμού, με πρόθεση να αποτελέσει ένα Διεθνές Κέντρο Βυζαντινών
Μεταπτυχιακών Σπουδών. Παράλληλα, τα περισσότερα Τμήματα έχουν
διοργανώσει θερινά σχολεία για τη διδασκαλία της Ελληνικής γλώσσας, της
Ελληνικής ιστορίας και του πολιτισμού για τους νέους ομογενείς. Τα 120 μέλη
ΔΕΠ που έχουν ήδη διοριστεί στο Πανεπιστήμιο επεξεργάζονται διάφορα
Εθνικά και Ευρωπαϊκά προγράμματα με επιτυχία και άριστες επιδόσεις. Έχει
εγκατασταθεί σύστημα ηλεκτρονικής επικοινωνίας μεταξύ των Τμημάτων
και αίθουσες τηλεδιασκέψεων, προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί το
πρόβλημα της εξακτίνωσης των Σχολών. Το Ίδρυμα διαδραματίζει σήμερα
σημαντικό ρόλο στην ενίσχυση της τοπικής φυσιογνωμίας της περιοχής
και συμβάλει σημαντικά στην κοινωνική, πνευματική και πολιτισμική
αναζωογόνηση της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Το Πανεπιστήμιο έχει
αναλάβει σειρά έργων με θέμα τον εξοπλισμό και τη δικτύωση όλων των
βαθμίδων της εκπαίδευσης, την υλοποίηση υποδομών και ενίσχυση των
εκπαιδευτικών προγραμμάτων της περιοχής. Με τους γρήγορους, αλλά
σταθερούς βηματισμούς του, βρίσκεται στο στάδιο της ολοκλήρωσής του
και πολύ σύντομα πρόκειται να γίνουν Πρυτανικές Εκλογές για να αναδείξει
τις δικές του Πρυτανικές Αρχές.
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21. Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

www.uowm.gr

Νεοσύστατο είναι και το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, το οποίο
ιδρύθηκε το 2003. Ένας από τους βασικούς στόχους του Πανεπιστημίου
Δυτικής Μακεδονίας είναι και η δημιουργία νέας γνώσης μέσα από την
προαγωγή της επιστημονικής έρευνας. Η ερευνητική δραστηριότητα
του Πανεπιστημίου, όπως αυτή στηρίζεται από τα μέλη του και από την
κατάλληλη υλικοτεχνική υποδομή, αποτελεί τον σημαντικότερο παράγοντα
για την αναβάθμιση του επιπέδου της διδασκαλίας και της εκπαίδευσης.
Ερευνητικά προγράμματα διεξάγονται στο Ίδρυμα είτε με πόρους
δικούς του, είτε χρηματοδοτούμενα από την Γενική Γραμματεία Έρευνας
και Τεχνολογίας (Γ.Γ.E.T.) και άλλους φορείς του Δημοσίου. Επίσης, μέρος της
χρηματοδότησής τους καλύπτεται από την Eυρωπαϊκή Ένωση, αλλά και
από ιδιωτικούς φορείς της χώρας μας ή και άλλων χωρών, υπό ορισμένες
ακαδημαϊκές προϋποθέσεις. Στο πλαίσιο υλοποίησης των προγραμμάτων
επιτυγχάνονται διμερείς ή πολυμερείς διακρατικές συνεργασίες με
Πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα και άλλους φορείς.
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22. Πανεπιστήμιο Στερεάς Ελλάδας

www.ucg.gr

Το Πανεπιστήμιο Στερεάς Ελλάδας ιδρύθηκε επίσης το 2003. Σήμερα
στεγάζει δύο τμήματα: το τμήμα Πληροφορικής με Εφαρμογές στη
Βιοϊατρική και το τμήμα Περιφερειακής Οικονομικής Ανάπτυξης. Κατά
το ακαδημαϊκό έτος 2004-2005 δέχτηκε στους πρώτους εβδομήντα ένα
φοιτητές του στο τμήμα Πληροφορικής. Τα μέλη του σχεδιάζουν ήδη
την υλοποίηση σειράς προγραμμάτων διακρατικών συνεργασιών με
Πανεπιστήμια και ερευνητικούς φορείς.
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23. Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος

www.ihu.edu.gr

Το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος είναι το 23ο Δημόσιο Ελληνικό
Πανεπιστήμιο της χώρας, ιδρύθηκε το 2005 και εδρεύει στη Θεσσαλονίκη.
Όλα τα προγράμματα στο Ίδρυμα διδάσκονται στα Αγγλικά. Στόχος του είναι
να αποτελέσει έναν από τους κορυφαίους ερευνητικούς φορείς στο χώρο
των Βαλκανίων, να προσελκύσει φοιτητές αλλά και διδακτικό προσωπικό
υψηλού επιπέδου από την Νοτιοανατολική Ευρώπη και όλον τον κόσμο.
Το Διεθνές Πανεπιστήμιο προσφέρει Προπτυχιακές και Μεταπτυχιακές
σπουδές στην Οικονομία και Διοίκηση, τις Ανθρωπιστικές Επιστήμες και
τις Επιστήμες Τεχνολογίας. Παρότι νεοσύστατο Ίδρυμα, προσφέρει ήδη
Μεταπτυχιακό πρόγραμμα στην Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων
για στελέχη επιχειρήσεων (Εxecutive MBA) το οποίο διαρκεί 22 μήνες ως
εντατικό πρόγραμμα μερικής φοίτησης (part time). Τον Ιανουάριο 2009
θα λειτουργήσουν δυο μονοετή Μεταπτυχιακά προγράμματα πλήρους
φοίτησης, ένα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (Management) και ένα στην
Τραπεζική και Χρηματοοικονομικά (Banking and Finance).
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Επίλογος
Τα παραπάνω αποτελούν την κληρονομιά των Ελληνικών Πανεπιστημίων. Με επιστημονικά
αποτελέσματα υψηλής ποιότητας, με Διεθνείς αναγνωρίσεις, με άρτια καταρτισμένο
προσωπικό, με εξαιρετικά εργαστήρια και εξοπλισμό, συνεχίζουν να αποτελούν τον κύριο
φορέα παραγωγής έρευνας στη χώρα μας.
Πρόσφατο παράδειγμα κοινής ερευνητικής συνεργασίας πέντε Ελληνικών
Πανεπιστημίων (Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αριστοτέλειο
Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Πανεπιστήμιο Πατρών
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων) είναι η συμμετοχή τους στο «πείραμα του αιώνα», που έχει
ξεκινήσει στο γνωστό Ευρωπαϊκό Ερευνητικό Κέντρο Πυρηνικής Έρευνας CERN στη
Γενεύη της Ελβετίας. Το μεγαλεπήβολο ερευνητικό έργο που βρίσκεται σε εξέλιξη τα
τελευταία είκοσι χρόνια, είναι η κατασκευή του Μεγάλου Επιταχυντή Αδρονίων (Large
Hadron Collider, LHC), με στόχο τη μελέτη των φυσικών φαινομένων που κυριαρχούσαν
στο σύμπαν μόλις ένα δισεκατομμυριοστό του δευτερολέπτου μετά τη «μεγάλη έκρηξη»
(το Big Bang). Πρόκειται για τη μεγαλύτερη πειραματική μηχανή σωματιδιακής Φυσικής
που κατασκευάστηκε ποτέ και συγκαταλέγεται, μαζί με τις διαστημικές αποστολές,
ανάμεσα στα μεγαλύτερα επιστημονικά έργα που έχουν κατασκευασθεί ποτέ.
Πρέπει να σημειωθεί ότι οι πόροι των Ελληνικών επιστημονικών ομάδων είναι σημαντικά
μικρότεροι σε σχέση με εκείνους των υπολοίπων χωρών. Ωστόσο, η επίπονη και συνεχής
ενασχόληση με τα πειράματα οδήγησε σε εξαιρετικά αποτελέσματα.
Σήμερα το Ελληνικό Πανεπιστήμιο εξασφαλίζει μέσω των Ειδικών Λογαριασμών Έρευνας
πολλά εκατομμύρια ευρώ, με τη βοήθεια των οποίων χρηματοδοτεί τις δράσεις του σε
εκπαιδευτικό και αναπτυξιακό επίπεδο. Να σημειωθεί ότι τα τελευταία πέντε χρόνια οι
εισροές στα ταμεία των Πανεπιστημίων της χώρας, μέσω των Ειδικών Λογαριασμών της
Έρευνάς τους ήταν 1.481.689.000 ευρώ, ενώ οι λειτουργικές δαπάνες για την ίδια χρονική
περίοδο από τον Τακτικό Προϋπολογισμό του κράτους ήταν μόνο 966.470.000 ευρώ.
Ωστόσο πολλά ήταν, και εξακολουθούν να είναι, τα προβλήματα και οι ελλείψεις που
καλούνται καθημερινά να αντιμετωπίσουν οι πανεπιστημιακοί ερευνητές. Δυστυχώς,
η Ελλάδα βρίσκεται σε μια από τις χαμηλότερες θέσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση στους
πίνακες οικονομικής στήριξης της έρευνας, τόσο από τον Δημόσιο, όσο και τον ιδιωτικό
τομέα. Μόνο με τη σταθερή στήριξη του Δημόσιου Πανεπιστημίου από την πλευρά της
πολιτείας, μπορεί να διασφαλιστεί ο ρόλος του και η συνεισφορά του στην έρευνα.
Σήμερα, το Ελληνικό Πανεπιστήμιο, σε συνθήκες ανταγωνισμού επιδιώκει την άμιλλα,
τη συνεργασία και την κριτική. Συνεχίζει να στηρίζει την πρόοδο και την ανάπτυξη. Έχει
την πείρα, την ωριμότητα, αλλά και το όραμα να αντιμετωπίσει τις μεγάλες επιστημονικές
προκλήσεις. Εγγύηση αποτελούν οι νέοι ερευνητές, που μπορούν να αποδείξουν στην
πράξη την αξία τους. Αυτοί μπορούν να υποσχεθούν υψηλής ποιότητας έρευνα, νέες ιδέες
και καινοτόμες δράσεις.
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Synopsis
Greek Universities today face major challenges. Society is directly affected by these changes,
thus creating the need for public debate on matters of education and research.
The rectorial authorities of our country’s 23 public Universities have taken a very important
initiative for the promotion of this dialogue. For the first time, and by means of common
action, they publicly and collectively present their research work. There is an explanation
with regard to funding, investment of funds from research activities and utilisation of the
results of research for the educational process and ultimately for society’s advancement.
Over the past 25 years, Greek public Universities, besides being a breeding ground for
knowledge, constitute living cells that connect science with society. The Greek University is
present in major social events whilst supplying significant means for growth and progress
by accomplishing impressive scientific achievements.
Today more than 30.000 young researchers – at a postgraduate as well as undergraduate
level– are working in Universities’ research programs, side by side with their academic tutors.
They carry out 80% of the total research activity in our country.
For many decades, research was confined to small nuclei within the Universities within
scientific fields of limited interest and irrelevant to public interest. In the last 25 years the
establishment of the Special Accounts of Funds and Research (ELKE) has drastically changed
the picture. Teams consisting of Professors and young researchers have produced excellent
work, comparable to the best research centres and laboratories abroad, using state of the art
technology. The level of excellence achieved is the result of intensive work and dedication
on behalf of the entire academic community, aspiring to reach new research goals and to
respond to new scientific challenges.
Academic research, as well as undergraduate and postgraduate education, are the core
of the public University’s contribution to society. Applications in Medicine, social sciences,
political science and economics, arts and literature, environmental studies and new
technologies, are but a few of the aforementioned contribution, creating a huge intellectual
and material infrastructure thus formulating an invaluable heritage for forthcoming
generations. Universities through the surplus value of their scientific achievements are
able to intervene and solve contemporary problems. Funds from research activities are
being systematically invested in students’ education and the continuous upgrading of the
laboratories’ infrastructure.
Despite the chronic underfunding of research, since only 0.5% of the GNP is allocated for
it, the Greek Universities’ achievements are exceptionally high. It should be mentioned that
with regard to scientific publications, our country stands 11th in the global ranking. Moreover
in proportion to the country’s demographic and financial status, Greek researchers excel in
the competitive research programs of the E.U.
It is necessary for the Greek government to support the work of the public Universities. They
seek an increase of the funding for research as well as an increase of the funds annually
distributed for higher education. It should be noted that the progress that has taken place
in auditoria and laboratories during the past 25 years is truly remarkable and this remains
their commitment for the future.
The research conducted in Universities’ constitutes the legacy of our Universities. With
scientific results of the highest calibre, international acknowledgment, highly qualified
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academic staff, exceptionally equipped laboratories, - Universities remain the basic research
institutions in our country.
In fact, a typical recent example involving the collaboration of five Greek Universities i.e. the
University of Athens, the Aristotle University of Thessaloniki, the National Technical University
of Athens) the University of Patras, the University of Ioannina, s” who are participating in “the
experiment of the century”, which has begun at the well known European Organization
for Nuclear Research (CERN), in Geneva, Switzerland. The visionary research project which
has been in progress for the past twenty years involves the construction of the Large
Hadron Collider (LHC), to study the natural phenomena thought to have taken place in the
Universe just a few nanoseconds after the “Big Bang”. It is the most significant experimental
instrument for particle physics that has ever been built and together with space expeditions
is considered to be, one of the most significant scientific projects ever to be undertaken.
It is worth mentioning that the funding of Greek scientific research teams is significantly
lower than that of, other countries. Despite this fact, diligent and continuous involvement in
experimental campaigns has brought forth significant results.
Nowadays, Greek Universities receive via the Special Accounts of Funds and Research many
million euros, that are utilized for the funding of its educational and developmental activities.
It should be noted that during the past five years, our country’s Universities had an inflow
that amounted to 1.481.689.000€ via their Special Accounts of Funds and Research, while
their operational costs, provided by the State’s regular budget, were a mere 966.470.000€.
Even so, academic researchers were – and are still - confronted daily with many problems
and deficiencies. Unfortunately Greece ranks amongst the lowest in the E.U., as far as
financial support of research is concerned – both from the public as well as from the private
sector. The public University’s role and contribution in research can be secured exclusively
with the consistent support from the State. Nowadays, under competitive conditions, the
Greek University still strives to compete, cooperate and criticise and continues to support
progress and advancement. It has the experience, the maturity, and the vision to stand up to
great scientific challenges. Young researchers can prove their worth by delivering research
of the highest caliber, new ideas as well as innovative actions.
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Οργανωτική Επιτροπή Εκδήλωσης

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Για τη Σύνοδο Ελληνικών Πανεπιστημίων
Η Επιτροπή Αντιπρυτάνεων:
Καθηγητής Δ. Ασημακόπουλος, Αντιπρύτανης
Ε.Κ.Π.Α Πρόεδρος
Καθηγητής Σ. Πανάς, Αντιπρύτανης Α.Π.Θ.
Καθηγητής Ι. Πολύζος, Αντιπρύτανης Ε.Μ.Π.

Σύμβουλοι επικοινωνίας:
Βικτώρια Ζυγούρου - Μάρνυ Παπαματθαίου

Θεατρικό Μονόπρακτο «Μαθήματα
υποκριτικής» του Γιώργου Μανιώτη:
Ηθοποιός: Κώστας Καζάκος
Σκηνοθεσία: Γιώργος Μανιώτης
Ενδυματολόγος: Γιώργος Βαφειάς
Μουσική Eκδήλωση
Το πρόγραμμα ήταν αποτέλεσμα της
ερευνητικής και καλλιτεχνικής δουλειάς
του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του
Ιονίου Πανεπιστημίου με έργα για φωνή
και ορχήστρα (1815-1827) του Νικόλαου
Χαλικιόπουλου Μάντζαρου για το θέατρο San
Giacomo
Συντελεστές:
Συμφωνική Ορχήστρα Ιονίου Πανεπιστημίου
Διεύθυνση ορχήστρας: Μίλτος Λογιάδης,
καθηγητής
Σολίστ: Ρόζα Πουλημένου, υψίφωνος, Ε.Ε.Δ.Ι.Π.
Η Σύνοδος των Ελληνικών Πανεπιστημίων
ευχαριστεί θερμά για την πολύτιμη και
καθοριστική συμβολή τους στη διοργάνωση
της εκδήλωσης, τους συντελεστές, τους
χορηγούς, τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης
που προέβαλαν την εκδήλωση ως χορηγοί
επικοινωνίας καθώς και το Υπουργείο
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων για την
υποστήριξη του μέσω του Επιχειρησιακού
Προγράμματος Εκπαίδευσης και Αρχικής
Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ).
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Επιμέλεια οπτικού υλικού:
Ορέστης Ανδρεαδάκης
Δημιουργία δικτυακού τόπου:
Λουκάς Τριάντης
Συντονισμός και Γραμματειακή υποστήριξη:
Εrasmus A.E. Εταιρεία διοργάνωσης
συνεδρίων
ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ:
Υπουργείο Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠΕΑΕΚ
Ευρωπαϊκή Ένωση
Συγχρηματοδότηση
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης
ΧΟΡΗΓΟΙ
Μέγας Χορηγός:
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 		
Χορηγός:
ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ ΩΝΑΣΗ
Χορηγοί:
COSMOTE, ΑLPHA ΒΑΝΚ, ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ,
EMΠΟΡΙΚΗ ΒΑΝΚ
Χορηγοί επικοινωνίας:
MEGA, TO BHMA, ΣΚΑΪ-RADIO

«γράµµα®» Θ. Βαρθολοµαίος 2310 926629

Η Σύνοδος των Ελληνικών Πανεπιστημίων
ευχαριστεί θερμά για την ευγενική
τους προσφορά τον Κώστα Καζάκο και
τη Συμφωνική Ορχήστρα του Ιονίου
Πανεπιστημίου.

Δημιουργία και παραγωγή βιντεοσκοπημένου
αφιερώματος:
Η παραγωγή του αφιερώματος είναι
αποτέλεσμα συλλογικής προσπάθειας των
είκοσι τριών πανεπιστημίων της χώρας
που συμμετείχαν στην εκδήλωση. Το
φωτογραφικό και το βιντεοσκοπημένο υλικό
προήλθε από τα αρχεία των πανεπιστημίων.

