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Το ΕΑΠ για άρση του χάσματος
Η ανάγκη να επιταχυνθούν οι διαδικασίες 
και να σπάσουν τα στερεότυπα που έχουν 
οδηγήσει σε αποξένωση τα Πανεπιστήμια 
από την πραγματική οικονομία και τη βι-
ομηχανία, τονίστηκε κατά την ενδιαφέρου-
σα συνεδρία που πραγματοποιήθηκε την 
Παρασκευή το απόγευμα από το Ελληνι-
κό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, στο πλαίσιο του 
23ου Forum Ανάπτυξης.
Κεντρικοί ομιλητές ήταν ο Υπουργός Ανά-
πτυξης Άδωνις Γεωργιάδης και ο Υφυπουρ-
γός Παιδείας Βασίλειος Διγαλάκης.
Μετείχαν ακόμη ο Οδυσσέας Ζώρας, Πρό-
εδρος ΕΑΠ, τ. Πρύτανης του Πανεπιστη-
μίου Κρήτης, ο Δρ. Γεώργιος Αναστασό-

πουλος, Αντιπροέδρος του Αμερικανικού 
φορέα Διαπίστευσης IAS-International 
Accreditation Service, ο Κλεομένης Μπάρ-
λος, Πρόεδρος του Συνδέσμου Επιχειρή-
σεων και Βιομηχανιών Πελοποννήσου και 
Δυτικής Ελλάδας, ομ. Καθηγητής Παν. Πα-
τρών, ο Στάθης Ευσταθόπουλος, Αντιπρό-
εδρος Ακαδημαϊκών Θεμάτων ΕΑΠ, Κα-
θηγητής Ιατρικής Φυσικής, Εθνικού και 
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, 
ο Κωνσταντίνος Καραμάνης, Αντιπρόε-
δρος Έρευνας ΕΑΠ, Αν Καθηγητής Οικο-
νομικών, Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. 
Συντονιστής της εκδήλωσης ο δημοσιογρά-
φος Σπύρος Χαριτάτος 

> Άδωνις Γεωργιάδης, Υπουργός Ανάπτυξης

> Βασίλειος Διγαλάκης, Υφυπουργός Παιδείας

Όχι σε «αποστειρωμένα» Πανεπιστήμια

Τι νομοθετήσαμε για να υπάρξει διασύνδεση 

Ο υπουργός Ανάπτυξης Άδωνις Γεωρ-
γιάδης τόνισε ότι «επικρατεί μια λανθα-
σμένη και βαθειά ριζωμένη νοοτροπία 
στην Ελλάδα, που θέλει τα πανεπιστή-
μια αποστειρωμένα από την αγορά, 

αποκομμένα από το επιχειρείν, σαν 
αποστειρωμένη αίθουσα χειρουργείου 
που δεν επιτρέπεται να έχει επαφή με 
τον εξωτερικό κόσμο». Υποστήριξε ότι 
με αυτή τη νοοτροπία ούτε η Ελλάδα 
μπορεί να πάει μπροστά, ούτε η Οικο-
νομία της χώρας. Στόχος της κυβέρνη-
σης είναι αυτό το χάσμα να γεφυρωθεί 
και να γίνουν ουσιαστικά βήματα. «Η 
κυβέρνηση μετέφερε τη Γενική Γραμ-
ματεία Έρευνας και Τεχνολογίας από 
το Υπουργείο Παιδείας στο Υπουργείο 
Ανάπτυξης για να σηματοδοτήσει δια-
φορά νοοτροπίας. Θέλουμε τη σύνδεση 
του Πανεπιστημίου με την Αγορά και τη 
Βιομηχανία», τόνισε ο κ. Γεωργιάδης.

Γιατί δεν άνοιξε το λιανεμπόριο
Στην αρχή της παρέμβασής του, ο υπ. 
Ανάπτυξης Άδωνις Γεωργιάδης εξήγη-
σε για ποιους λόγους δεν άνοιξε το λια-
νεμπόριο, καθώς η εκδήλωση συνέπε-
σε με τις εξαγγελίες της κυβέρνησης για 
τον τρόπο λειτουργίας της αγοράς την 
εορταστική περίοδο. 
Όπως τόνισε ο κ. Γεωργιάδης: «Ζούμε 
σε εποχή πανδημίας. Μεγάλη σημασία 
έχει πώς θα νικήσει η ανθρωπότητα και 
η Ελλάδα την πανδημία. Σήμερα ανα-
κοίνωσα, με μεγάλη στεναχώρια, ότι 
δεν καταφέραμε να φθάσουμε σε ένα 
ικανοποιητικό επιδημιολογικό φορτίο 
που θα μας επέτρεπε να ανοίξουμε το 

λιανικό εμπόριο κατά τη διάρκεια των 
εορτών. Τα κρούσματα ξεπερνούν τα 
1300, όταν στόχος για να ανοίξει το λι-
ανεμπόριο ήταν τα 500. Δεν επέτρεπε 
η πραγματικότητα το λιανικό εμπόριο 
να λειτουργήσει». Και συνέχισε λέγο-
ντας: «Δεν ήταν ο φόβος μας τα μέτρα 
ασφαλείας σε ένα κατάστημα. Αντιθέ-
τως, έχω πλήρη εμπιστοσύνη στους 
επαγγελματίες ότι θα τηρήσουν τα μέ-
τρα. Αλλά για να φθάσει κάποιος σε ένα 
κατάστημα, θα είχαμε τους κεντρικούς 
δρόμους όλης της χώρας ασφυκτικά γε-
μάτους δρόμους. Οι ασφυκτικά γεμάτοι 
δρόμοι θα έφερναν ένα επόμενο κύμα 
πανδημίας, τόσο μεγάλο, που το σύ-

στημα υγείας θα κατέρρεε και οι θάνα-
τοι θα ήταν χιλιάδες. Κανένας μας δεν 
μπορούσε να πάρει την ευθύνη για κά-
τι τέτοιο. Αυτός είναι και ο λόγος που 
επιλέξαμε την εξ αποστάσεως παρά-
δοση (click away). Αυτό βέβαια δημι-
ουργεί μια γκρίνια, και δεν υποκρίνο-
μαι ότι αυτός είναι ένας τρόπος που θα 
ανακουφίσει τους εμπόρους για τον χα-
μένο τζίρο. Είναι όμως ένας τρόπος για 
να ανακουφιστούν και οι ταχυμεταφο-
ρές που έχουν φρακάρει από τις παραγ-
γελίες και να μπορέσει το εμπόριο να 
λειτουργήσει στοιχειωδώς. Αν και αυτό 
επιβαρύνει επιδημολογικά τη χώρα, θα 
το σταματήσουμε»

Ο Υφυπουργός Παιδείας Βασίλειος Δι-
γαλάκης, τόνισε ότι στη χώρα μας οι 
ερευνητικές ομάδες και τα εργαστή-
ρια που εργάζονται στην Ελλάδα σε 
όλους τους επιστημονικούς κλάδους 
καταλαμβάνουν διαρκώς υψηλές θέ-
σεις στην παγκόσμια κατάταξη και χαί-
ρουν εκτίμησης για το έργο που παρά-
γουν. Για παράδειγμα στο πρόγραμμα 
Horizon 2020 η χώρα μας είχε 4300 
συμμετοχές φορέων σε 2300 έργα 

και η συνολική χρηματοδότηση που 
άντλησαν οι έλληνες επιστήμονες υπε-
ρέβαινε το 1,3 δις ευρώ. Η χώρα μας 
κατατάχθηκε 11η στον τομέα της χρη-
ματοδότησης περνώντας πάνω από 
χώρες όπως η Ολλανδία, Ιρλανδία και 
Πορτογαλία, χώρες δηλαδή περίπου 
στο ίδιο μέγεθος με το δικό μας. Πα-
ρουσίασε το σχέδιο που έχει εκπονη-
θεί όλο αυτό το διάστημα για να αρθεί 
το χάσμα μεταξύ Πανεπιστημίου και 

αγοράς, μέσω νομοθετικών πρωτο-
βουλιών: περιορίστηκε η γραφειοκρα-
τία, θεσπίστηκε η Εθνική Αρχή Ανώ-
τατης Εκπαίδευσης για να καταρτιστεί 
ο νέος χάρτης για την ανώτατη εκπαί-
δευση. Με νέο νομοσχέδιο του Υπουρ-
γείου Παιδείας θα επιτυγχάνεται πλέ-
ον η διασύνδεση του Πανεπιστημίου 
με την πραγματική οικονομία και την 
κοινωνία. «Θα υπάρχει καθιέρωση κι-
νήτρου για τους καθηγητές να συμμε-

τέχουν στην έρευνα και σε νεοφυείς 
επιχειρήσεις στα πανεπιστήμια. Τέτοι-
ες δραστηριότητες για την εξέλιξη των 
καθηγητών μέχρι σήμερα δεν λαμβά-
νονταν υπόψη. Επίσης θεσμοθετούμε 
κέντρα μεταφοράς τεχνολογίας για την 
αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελε-
σμάτων. Υποστηρίζουμε με σημαντικά 
κονδύλια τις δράσεις καινοτομίας σε 
συνεργασία με το Υπουργείο Ανάπτυ-
ξης» ανέφερε ο κ. Διγαλάκης.

> Κλεομένης Μπάρλος, Πρόεδρος του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδας

Πανεπιστήμιο και Βιομηχανία δεν συνεργάζονται
Ο Κλεομένης Μπάρλος, Πρόεδρος 
του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βι-
ομηχανιών Πελοποννήσου και Δυτι-
κής Ελλάδας, με αφορμή την προη-
γούμενη παρουσίαση, ανέφερε ότι η 
εταιρεία του έχει την έγκριση πιστο-
ποίησης από την αμερικανική επι-
τροπή φαρμάκων και έχει καταφέρει 
να πουλάει δραστικά φάρμακα στις 
ΗΠΑ. «Πρότεινα το σύστημα ποιότη-

τας της εταιρείας μας να το διδάξου-
με για να μπορούν διάφορα εργαστή-
ρια να προσαρμοστούν στις διάφορες 
οδηγίες. Ακόμα δεν έχει γίνει αυτό 
δυνατό» παρατήρησε, θέλοντας να 
αναδείξει ότι το Πανεπιστήμιο δεν 
έχει προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα 
συνεργασίας με τη Βιομηχανία. 
Μίλησε επίσης για την προσωπική 
του διαδρομή όταν το 1989 ίδρυσε 

την εταιρεία του στη ΒΙΠΕ. Εκεί παρή-
γαγε όσα είχε ανακαλύψει στο Πανε-
πιστήμιο, γιατί δεν υπήρχε καμία δυ-
νατότητα συνεργασίας με οποιοδήποτε 
κρατικό φορέα. Ούτε στο θέμα των πα-
τέντων ούτε σε οποιοδήποτε άλλο πε-
δίο. «Έκανα το μάθημά μου και ουδείς 
με ενόχλησε ποτέ. Και τότε που έγινα 
πρόεδρος του ΣΕΒ Πελοποννήσου και 
Δυτ. Ελλάδος και μέλος του ΣΕΒ του 

κεντρικού ΣΕΒ στην Αθήνα κανείς δεν 
με ενόχλησε ποτέ. Ίσως έπαιξε ρόλο 
ότι πάνω από 35 φοιτητές μου είναι 
εργαζόμενοι στην επιχείρησή μου που 
έχει συνολικά 85 άτομα προσωπικό» . 
Στη συνέχεια ανέφερε ότι «το Πανεπι-
στήμιο και η Βιομηχανία δεν γνωρίζει 
ο ένας τον άλλον. Δεν εμπιστεύεται ο 
ένας τον άλλον. Δεν θέλει να συνεργα-
στεί ο ένας με τον άλλον». 
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Πανεπιστημίου-Βιομηχανίας

> Κωνσταντίνος Καραμάνης, Αντιπρόεδρος Έρευνας ΕΑΠ

> Στάθης Ευσταθόπουλος, Αντιπρόεδρος Ακαδημαϊκών Θεμάτων ΕΑΠ

> Οδυσσέας Ζώρας, Πρόεδρος ΕΑΠ 

Δεν ήταν τελικά πανάκεια η εργασιακή ευελιξία 

Τι αλλάζει στο ΕΑΠ τους επόμενους μήνες

Μπορούμε να αλλάξουμε νοοτροπίες ετών

Ο Κωνσταντίνος Καραμάνης, Αντι-
πρόεδρος Έρευνας ΕΑΠ, Αν Καθη-
γητής Οικονομικών, Πανεπιστημίου 
Ιωαννίνων περιέγραψε την κατάστα-
ση που επικρατεί στην αγορά εργα-
σίας και με ποιο τρόπο επιδιώκει να 
διασυνδεθεί με τη βιομηχανία. Ειδι-
κότερα ανέφερε ότι η ανάπτυξη περ-
νάει μέσα από ένα παγκοσμιοποιημέ-
νο περιβάλλον. Ο ανταγωνισμός είναι 
έντονος και υπάρχει αναγκαιότητα 
αναδιάρθρωσης των επιχειρήσεων 

και των οργανισμών. Σημείωσε ότι με 
την έλευση της κρίσης το 2010 άλλα-
ξε το παραδοσιακό μοντέλο εργασίας, 
της οκτάωρης απασχόλησης και του 
συγκεκριμένου αντικειμένου παραγω-
γής. Τα νέα ευέλικτα πρότυπα εργασί-
ας διαχωρίζονται σε τρεις τομείς: στην 
εσωτερική λειτουργική ευελιξία, δη-
λαδή στην αναδιοργάνωση των διαδι-
κασιών παραγωγής. Στην ευελιξία του 
μισθού και στις διαδικασίες πρόσλη-
ψης και απόλυσης των εργαζομένων. 

Η εισαγωγή με βίαιο τρόπο των νέων 
ευέλικτων προτύπων εργασίας διαφά-
νηκε τελικά ότι δεν προσέφερε προο-
πτική στους εργαζόμενους και μείωσε 
την παραγωγικότητα, αφού δεν έδι-
νε τη δυνατότητα εξέλιξης. Σε έρευνα 
που έγινε σε 1600 επιχειρήσεις στη 
χώρα, διαφάνηκε ότι τα νέα ευέλικτα 
μοντέλα εργασίας δεν ικανοποιούσαν 
τα ίδια τα ανώτερα στελέχη των επι-
χειρήσεων, καθώς διαπίστωσαν ότι 
επέφερε περισσότερα προβλήματα 

στη διαχείριση του ανθρώπινου δυ-
ναμικού και τελικά δεν βελτίωσε τον 
ρυθμό παραγωγής των προϊόντων. 
Σε σχέση βέβαια με τον δείκτη του 
κόστους εργασίας υπάρχει σημαντι-
κό όφελος με τη μείωση των ασφα-
λιστικών εισφορών και των αμοιβών. 
Επίσης διαφάνηκε ότι η ευελιξία δεν 
δημιούργησε νέες θέσεις εργασίας. 
Εκείνο που έκανε ήταν να βοηθήσει 
κάποιες επιχειρήσεις να αντιμετωπί-
σουν την κρίση.

Ο Στάθης Ευσταθόπουλος, Αντιπρό-
εδρος Ακαδημαϊκών Θεμάτων ΕΑΠ, 
Καθηγητής Ιατρικής Φυσικής, Εθνι-
κού και Καποδιστριακού Πανεπιστη-
μίου Αθηνών, επεσήμανε ότι στόχος 
του ΕΑΠ είναι η δημιουργία εργαστη-
ρίων παροχής υπηρεσιών, που ξεκι-
νούν τη λειτουργία τους σε ένα μήνα. 
«Στόχος μας να τα διαπιστεύσουμε 
και θα εγκαινιάσουμε τον επόμενο 

μήνα στο ΕΑΠ τον χώρο που θα λει-
τουργήσουν αυτά τα εργαστήρια» τό-
νισε. Και δεν παρέλειψε να υπογραμ-
μίσει ότι «υπάρχει μια κουλτούρα 
ποιότητας από την πλευρά του ΕΑΠ, 
κάτι το οποίο ζητάει και η αγορά». 
Επεσήμανε ακόμη ότι το Φεβρουά-
ριο ξεκινάει ένα ειδικό πρόγραμμα 
εκπαίδευσης εκπαιδευτικών στον το-
μέα της Ειδικής Αγωγής. Σχεδιάζεται 

ακόμη ένα πρόγραμμα στη μεταφρα-
στική και ένα ακόμη στους επιθεω-
ρητές ποιότητας. Επίσης ξεκινάει ει-
δικό πρόγραμμα για στελέχη στον 
τομέα των πωλήσεων της φαρμακο-
βιομηχανίας. «Όλα αυτά είναι δρά-
σεις που έχουν δρομολογήσει και 
κάνουμε. Παράλληλα με ένα πρωτο-
ποριακό πρόγραμμα ενίσχυσης της 
έρευνας με αυτοχρηματοδότηση μέ-

σα στο Πανεπιστήμιο το οποίο μέχρι 
σήμερα δεν υπήρχε» σημείωσε ο κ. 
Ευσταθόπουλος. 
Τέλος, μέσω του προγράμματος Δη-
μοσίων Επενδύσεων σχεδιάζεται και 
υλοποιείται τον επόμενο μήνα για 
ένα ευρύτατο και μεγάλο πρόγραμ-
μα εξοπλισμού των εργαστηρίων του 
Ιδρύματος σε πολλά γνωστικά αντι-
κείμενα.

Ο Οδυσσέας Ζώρας, Πρόεδρος ΕΑΠ, 
τόνισε ότι «το κομμάτι της εκπαίδευ-
σης στην Ελλάδα είναι παραδειγματι-
κό. Έχουμε νομίζω σε όλα τα επίπεδα 
εξαιρετικά καλή εκπαίδευση. Και εάν 
αύριο χρειαζόταν να παρουσιάσουμε 
στο εξωτερικό κάτι σοβαρό και ελλη-
νικό, το μόνο πράγμα που θα έπαιρ-
να στη βαλίτσα μου θα ήταν τα πα-
νεπιστήμια και η εκπαίδευση στην 
Ελλάδα». Και συμπλήρωσε ότι από 

την άλλη πλευρά «εάν ρωτηθεί κά-
ποιος βιομήχανος, δηλαδή άνθρω-
πος της αγοράς και της επιχειρημα-
τικότητας, ποιο ποσοστό αποφοίτων 
είναι έτοιμοι να μπουν στην αγορά, 
θα σας απαντήσει μόνο κατά 11%. 
Αν ρωτήσετε έναν καθηγητή, θα σας 
απαντήσει το 85%. Υπάρχει συνεπώς 
τεράστια απόσταση μεταξύ της ακαδη-
μαϊκής θεώρησης των πραγμάτων και 
της θεώρησης από πλευράς επιχειρη-

ματικότητας και αγοράς». Yποστήριξε 
ότι αυτό είναι δύσκολο να αλλάξει, μι-
ας και τα πανεπιστήμια το τελευταίο 
διάστημα έχουν δώσει ιδιαίτερη έμ-
φαση στο θεωρητικό κομμάτι. 
«Αυτό το κομμάτι είναι εξαιρετικά κα-
λό, δεν σημαίνει όμως ότι ο από-
φοιτος του ελληνικού πανεπιστημίου 
είναι ικανός να μπει στην αγορά» πα-
ρατήρησε. Σε σχέση με τη διασύνδε-
ση του Πανεπιστημίου με την αγορά ο 

ίδιος σημείωσε ότι δεν εννοούμε την 
ελληνική αγορά αλλά την παγκόσμια. 
«Ο Έλληνας σήμερα δεν καλείται να 
ανταγωνιστεί τον Έλληνα» τόνισε ο κ. 
Ζώρας. Συμπλήρωσε επίσης ότι στις 
ΗΠΑ ο κάτοχος πτυχίου από Πανε-
πιστήμιο μπορεί να αλλάξει και 15 
φορές αντικείμενο δουλειάς και αυ-
τό γιατί το πανεπιστήμιο του παρέχει 
βραχύχρονη γνώση ανάλογα με τον 
τομέα που επιλέγει. 

> Γιώργος Αναστασόπουλος, Αντιπρόεδρος του Αμερικανικού φορέα Διαπίστευσης IAS-International Accreditation Service,

Κριτήριο το τι θέλει η αγορά

Ο Γιώργος Αναστασόπουλος, Αντι-
πρόεδρος του Αμερικανικού φορέα 
Διαπίστευσης IAS-International 

Accreditation Service, συμπλήρω-
σε ότι για να κτιστεί σχέση εμπι-
στοσύνη μεταξύ Πανεπιστημίου και 
αγοράς απαιτείται: Αξιοπιστία, Κύ-
ρος, Αναγνωρισιμότητα, Ευελιξία, 
Αποτελεσματικότητα, Ανταγωνιστι-
κότητα, Συνέπεια. 
Εξήγησε ότι τα ελληνικά πανεπι-
στήμια δεν πρέπει να λειτουργούν 
με τη λογική της ακαδημαϊκής προ-
σέγγισης αλλά με γνώμονα του τι 
θέλει η αγορά. «Σε επίπεδο γνώ-
σεων πρέπει να βοηθάει στην ανά-

πτυξη ικανοτήτων» τόνισε ο κ. Ανα-
στασόπουλος. Κατά τον ίδιο, μέχρι 
τώρα η παραδοσιακή προσέγγιση 
των πανεπιστημίων ήταν σε μοντέ-
λα που βασίζονταν στη γνώση μό-
νο. Εξήγησε ότι το σύγχρονο μοντέ-
λο υπηρεσίας για το Πανεπιστήμιο 
δεν είναι μόνο η γνώση, αλλά η 
ικανότητα και οι δεξιότητες. 
Συμπλήρωσε ότι πλέον το Πανε-
πιστήμιο πρέπει να κτίζει έναν κα-
λό επαγγελματία. Πρόσθεσε ότι το 
σύγχρονο Πανεπιστήμιο εκείνο 

που έχει να κάνει είναι η ανάπτυ-
ξη ικανοτήτων, εστιασμένη έρευ-
να που είναι σε διασύνδεση με την 
αγορά και να καλύπτει τις ανάγκες 
της αγοράς. Το εργαλείο για να μπο-
ρέσει το Πανεπιστήμιο να ικανο-
ποιήσει τις παραμέτρους που επι-
βάλλονται από εδώ και στο εξής 
είναι η διαπίστευση. 
Ουσιαστικά είναι μια ανεξάρτητη 
αξιολόγηση οργανισμών ως προς 
τα αναγνωρισμένα πρότυπα. Με 
τον τρόπο αυτό βεβαιώνεται η τε-

χνική τους ικανότητα να παρέχουν 
συγκεκριμένες δραστηριότητες 
όπως ελέγχους, δοκιμές, πιστο-
ποιήσεις. 
Στην Ελλάδα παρέχεται από το 
Εθνικό Συμβούλιο Διαπίστευσης 
(ΕΣΥΔ). Διαπίστευση για τα ΑΕΙ 
σημαίνει καλύτερη οργάνωση και 
λειτουργία, αποτελεσματική διαχεί-
ριση πόρων, κύρος και αξιοπιστία, 
χτίσιμο εμπιστοσύνης, αυξημένη 
αναγνωρισιμότητα, διεθνής αντα-
γωνιστικότητα. 


