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Ανάπτυξη και διεύρυνση της ελληνικής ανώτατης εκπαίδευσης, 1998-2004: Μία
ανάλυση του στρατηγικού και χωροταξικού σχεδιασµού. Άλλως, µύθοι και
πραγµατικότητες

Άγγελος Καβασακάλης
Πανεπιστήµιο Πατρών, Εκπαιδευτήρια Γείτονα

Περίληψη
Σε µια από τις, σηµαντικές για εµένα, συζητήσεις που κάναµε µε τον Διονύση Κλάδη κατά τη διάρκεια
εκπόνησης της διδακτορικής µου διατριβής τα Χριστούγεννα του 2008 ανέφερε ότι τρεις είναι, κατά τη
γνώµη του, οι παρακαταθήκες της δραστηριοποίησής του στο Υπουργείο Παιδείας: ο Νόµος 1268/82, οι
διαδικασίες διεύρυνσης της ανώτατης εκπαίδευσης την περίοδο 1998-2004 και η είσοδος των ελληνικών
πανεπιστηµίων στη διαδικασία της Μπολόνια το 1999. Επιλέγω στο συγκεκριµένο κείµενο να ασχοληθώ µε
τη δεύτερη, καθώς για την πρώτη πολλοί και ειδικότεροι από εµένα υπάρχουν να µιλήσουν ή έχουν ήδη
µιλήσει, ενώ η τρίτη σχετίζεται εµµέσως µε τη διερεύνηση που πραγµατοποίησα στο πλαίσιο της
διδακτορικής µου διατριβής. Το παρόν κείµενο πραγµατεύεται πρωτίστως την παρουσίαση και ανάλυση του
σχεδιασµού και της εφαρµογής των πολιτικών ανάπτυξης και διεύρυνσης της ελληνικής ανώτατης
εκπαίδευσης κατά την εξαετία 1998-2004. Παράλληλα ασχολείται µε την κριτική που δέχθηκε το
συγκεκριµένο πρόγραµµα πολιτικής σε µια διαδικασία όπου οι «µύθοι» διαπλέκονταν µε τις
«πραγµατικότητες». Οι ευρύτερες εξελίξεις εκείνης της εποχής σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο στον τοµέα
της ανώτατης εκπαίδευσης (δηµιουργία του ΕΧΑΕ, ΕΠΕΑΕΚ Ι-ΙΙ) και οι εκθέσεις της Οµάδας Στρατηγικού
και Χωροταξικού Σχεδιασµού αποτελούν το υλικό του «πεδίου» του παρόντος κειµένου.

Λέξεις-κλειδιά
Εκπαιδευτική πολιτική, ανώτατη εκπαίδευση, πολιτικές διεύρυνσης ανώτατης εκπαίδευσης, οµάδα
στρατηγικού και χωροταξικού σχεδιασµού.
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Εισαγωγή
Το κείµενο έχει διττό στόχο: Αφενός να παρουσιάσει τις πολιτικές διεύρυνσης της
ανώτατης εκπαίδευσης, τη χρονική περίοδο 1998-2004, σε επίπεδο σχεδιασµού,
τελικών πολιτικών αποφάσεων και υλοποίησης. Αφετέρου να σχολιάσει συγκλίσεις και
αποκλίσεις τόσο µεταξύ αυτών των επιπέδων όσο και γενικότερα µε τα διεθνή
δεδοµένα της εποχής.
Στο πρώτο µέρος του κειµένου, θα πραγµατοποιηθεί κυρίως η περιγραφή των επιπέδων
του σχεδιασµού και της θέσπισης των πολιτικών διεύρυνσης. Στην προσπάθεια να µην
υπάρξει µια «στεγνή» παρουσίαση αυτών, εµβόλιµα στο κείµενο ή συνηθέστερα σε
υποσηµειώσεις, θα υπάρχουν επισηµάνσεις στα σηµεία πιθανών αποκλίσεων. Στο
δεύτερο µέρος του κειµένου, θα πραγµατοποιηθεί µια κριτική προσέγγιση του
σχεδιασµού και της θέσπισης των πολιτικών διεύρυνσης για την ανώτατη εκπαίδευση.
Τέλος ας σηµειωθεί ότι η χρονική περίοδος ανάλυσης θα έπρεπε να είναι από το 1998
έως το 2006, που τυπικά έληγε το ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ. Όµως την άνοιξη του 2004 γίνονται
εθνικές εκλογές µε αλλαγή στην ελληνική κυβέρνηση. Με το δεδοµένο της ασυνέχειας
που συνήθως ανακύπτει στα προγράµµατα πολιτικής στην Ελλάδα, η εξεταζόµενη
περίοδος θα περιοριστεί, εποµένως, από το 1998 έως το 2004.

11

Kavasakalis Aggelos

Vol. 6, Number1, 2016

Α ΜΕΡΟΣ. Παρουσίαση των πολιτικών διεύρυνσης της ανώτατης εκπαίδευσης σε
επίπεδο σχεδιασµού, τελικών αποφάσεων και εφαρµογής.

1998-2001: 1η περίοδος διεύρυνσης της ελληνικής ανώτατης εκπαίδευσης
Η προσπάθεια διεύρυνσης της ελληνικής ανώτατης εκπαίδευσης, η οποία από το 1993
και µετά είχε αυξητικό ρυθµό, εντάσσεται σε αυτή την περίοδο στο Δεύτερο Κοινοτικό
Πλαίσιο Στήριξης (Β΄ ΚΠΣ) και ειδικότερα στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα
Εκπαίδευσης και Αρχικής Κατάρτισης (ΕΠΕΑΕΚ Ι). Αυτό αποτελούσε το εθνικό
πρόγραµµα για τη µεταρρύθµιση του εκπαιδευτικού συστήµατος σε όλες τις βαθµίδες
εκπαίδευσης κατά την περίοδο 1994-19991.
Μεταξύ των έξι βασικών προτεραιοτήτων του ΕΠΕΑΕΚ Ι ήταν και «η ανάπτυξη και
αναβάθµιση της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, δεδοµένου του ρόλου της στην ανάπτυξη
της ανταγωνιστικότητας: Η βελτίωση διαχείρισης των πανεπιστηµιακών ιδρυµάτων, η
αναµόρφωση των πανεπιστηµιακών προγραµµάτων σπουδών, η προώθηση σύντοµων
µεταπτυχιακών τµηµάτων προσανατολισµένων προς την αγορά, η ανάπτυξη
µεταπτυχιακών σπουδών και πανεπιστηµιακής έρευνας, καθώς και η ανάπτυξη
βιβλιοθηκών και η βελτίωση των εκπαιδευτικών υποδοµών και εξοπλισµού» (ΥΠΕΠΘ

1

Οι ενέργειες διεύρυνσης της ανώτατης εκπαίδευσης ενεργοποιήθηκαν το 1998 και η εφαρµογή τους
συνεχίστηκε και µετά τη λήξη του ΕΠΕΑΕΚ Ι (τα τελευταία νέα Τµήµατα ξεκίνησαν τη λειτουργία τους
το Σεπτέµβρη του 2001).

2

Οι Ενέργειες που προβλέπονταν για το µέτρο (3.1) ήταν: 3.1.α Προγράµµατα Σπουδών – Συγγράµµατα
µε στόχο την αναβάθµιση της εκπαιδευτικής εικόνας των συγγραµµάτων, τον εκσυγχρονισµό του
περιεχοµένου και της µεθοδολογίας των προγραµµάτων προπτυχιακών σπουδών, καθώς επίσης τη
στήριξη της λειτουργίας των εκδοτικών µηχανισµών στα Τριτοβάθµια Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα. 3.1.β
Βιβλιοθήκες µε στόχο τη στήριξη των νέων και υφισταµένων κεντρικών βιβλιοθηκών των ιδρυµάτων
τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, τον εµπλουτισµό τους µε βιβλία και τη διασύνδεσή τους µέσω δικτύου
δεδοµένων. 3.1.γ Πληροφορική µε στόχο την εισαγωγή και την ανάπτυξη της πληροφορικής στην
Τριτοβάθµια Εκπαίδευση για την αναβάθµιση των προπτυχιακών και µεταπτυχιακών σπουδών. 3.1.δ
Εκπαίδευση από Απόσταση µε στόχο την ανάπτυξη εκπαιδευτικών πακέτων και τη χρησιµοποίηση
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1994: 7). Το Υποπρόγραµµα που αφορούσε την Τριτοβάθµια Εκπαίδευση περιλάµβανε
τα

εξής

Μέτρα:

3.1

«Αναµόρφωση

Εκπαιδευτικών

Προγραµµάτων»,

3.2

«Μεταπτυχιακά – Έρευνα - Υποτροφίες», 3.3 «Υποδοµές - Εκπαιδευτικός Εξοπλισµός»
και 3.4 «Σύνδεση Εκπαίδευσης και Παραγωγής». Στο Μέτρο 3.1 εκτός των άλλων
Ενεργειών2 υπήρχε και η τιτλοφορούµενη «Διεύρυνση της Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης»
που είχε στόχο την υποστήριξη της οργάνωσης, της λειτουργίας και των εκπαιδευτικών
διαδικασιών νέων Τµηµάτων (και εποµένως και προγραµµάτων σπουδών) των
Ιδρυµάτων ανώτατης εκπαίδευσης. Το τεχνικό δελτίο της συγκεκριµένης Ενέργειας
καθόριζε ένα µοντέλο για τις διαδικασίες διεύρυνσης. Οι προδιαγραφές του µοντέλου
βασίζονταν σε στοιχεία από µελέτες3 της περιόδου 1997-1998 για την αγορά εργασίας,
τις δυνατότητες απασχόλησης και τη µελλοντική ανάπτυξη των γνωστικών
αντικειµένων. Επίσης οι προτάσεις των Ιδρυµάτων έπρεπε να συνοδεύονταν από
εκθέσεις σκοπιµότητας και βιωσιµότητας. Η Ενέργεια αυτή ξεκίνησε, µε καθυστέρηση,

2

Οι Ενέργειες που προβλέπονταν για το µέτρο (3.1) ήταν: 3.1.α Προγράµµατα Σπουδών – Συγγράµµατα
µε στόχο την αναβάθµιση της εκπαιδευτικής εικόνας των συγγραµµάτων, τον εκσυγχρονισµό του
περιεχοµένου και της µεθοδολογίας των προγραµµάτων προπτυχιακών σπουδών, καθώς επίσης τη
στήριξη της λειτουργίας των εκδοτικών µηχανισµών στα Τριτοβάθµια Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα. 3.1.β
Βιβλιοθήκες µε στόχο τη στήριξη των νέων και υφισταµένων κεντρικών βιβλιοθηκών των ιδρυµάτων
τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, τον εµπλουτισµό τους µε βιβλία και τη διασύνδεσή τους µέσω δικτύου
δεδοµένων. 3.1.γ Πληροφορική µε στόχο την εισαγωγή και την ανάπτυξη της πληροφορικής στην
Τριτοβάθµια Εκπαίδευση για την αναβάθµιση των προπτυχιακών και µεταπτυχιακών σπουδών. 3.1.δ
Εκπαίδευση από Απόσταση µε στόχο την ανάπτυξη εκπαιδευτικών πακέτων και τη χρησιµοποίηση
πολλαπλών µεθόδων εκπαίδευσης. 3.1.ε Προγράµµατα Σπουδών Επιλογής µε στόχο την ανάπτυξη
προγραµµάτων σπουδών επιλογής και πολυµέσων για την υποστήριξη της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.
3.1.ζ Διεύρυνση Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης.

3

Ενδεικτικά αναφέρονται:

Εθνικό Κέντρο Πιστοποίησης (1997). Δηµογραφικές εξελίξεις, απασχόληση και ανεργία του Ελληνικού
πληθυσµού σε Εθνικό και Περιφερειακό επίπεδο.
Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας (1997). Η απασχόληση στην Ελληνική Χαλυβουργία. Αθήνα: ΕΙΕ.
Εθνικό Παρατηρητήριο Απασχόλησης (1998). Διαρθρωτική εικόνα και εξελίξεις στην αγορά εργασίας.
Research Center for Education and the Labour Market (1998). Beyond Manpower Planning: ROA’s
Labour market Model and forecasts to 2002. Maastricht University, Faculty of Economics and Business
Administration, Maastricht.
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τον Ιούνιο του 1998 µε την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που απευθύνονταν
στα ΑΕΙ και ΤΕΙ. Με αυτήν ζητήθηκε από όλα τα Ιδρύµατα να εκπονήσουν και να
υποβάλουν προτάσεις ίδρυσης νέων Τµηµάτων.
Τα Ιδρύµατα, µέχρι το τέλος Οκτωβρίου 1998, υπέβαλαν 167 προτάσεις (109 από ΑΕΙ
και 58 από ΤΕΙ) οι οποίες περιείχαν µελέτες σκοπιµότητας και εφαρµογής. Μέχρι το
τέλος του έτους οι προτάσεις αξιολογήθηκαν σε δύο φάσεις: αρχικά µεµονωµένα και,
στη συνέχεια, συγκριτικά από δύο επιτροπές αξιολόγησης, µία για τις προτάσεις των
ΑΕΙ και µία για αυτές των ΤΕΙ. Στη δεύτερη φάση πραγµατοποιήθηκαν οι συγκριτικές
συσχετίσεις µεταξύ των διάφορων προτάσεων, όπως και µεταξύ των προτάσεων και
των υφισταµένων δεδοµένων του συστήµατος της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης στην
Ελλάδα. Η αξιολόγηση των προτάσεων βασίστηκε στις οµάδες ποσοτικών και
ποιοτικών κριτηρίων που αναφέρονται στον Πίνακα 1.
Οµάδα κριτηρίων
1.

Διεύρυνση των προσφερόµενων θέσεων τριτοβάθµιας εκπαίδευσης σε τοµείς που παρουσιάζουν
έλλειµα µεταξύ ζήτησης και προσφοράς.

2.

Ανάπτυξη γνωστικών αντικειµένων προτεραιότητας και αιχµής που ανταποκρίνονται αφ’ ενός µεν
στις σύγχρονες ανάγκες της κοινωνίας και της οικονοµίας, αφ’ ετέρου δε στις σύγχρονες εξελίξεις
στο χώρο της επιστήµης και της τεχνολογίας, όχι µόνο σε βραχυπρόθεσµη αλλά και σε
µακροπρόθεσµη βάση.

3.

Ενίσχυση περιφερειακών ιδρυµάτων στο πλαίσιο της αναγκαιότητας για γεωγραφική αποκέντρωση
των εκπαιδευτικών υπηρεσιών αλλά και για διεύρυνση της παροχής υπηρεσιών προς το διεθνές
περιβάλλον µε ιδιαίτερη έµφαση στους γειτονικούς γεωγραφικούς χώρους των Βαλκανίων και της
Μεσογείου.

4.

Εξορθολογισµός της οργάνωσης και της λειτουργίας, αλλά και διεύρυνσης των προοπτικών
ανάπτυξης, υφιστάµενων και ήδη λειτουργούντων Τµηµάτων µέσω διαδικασιών κατάτµησης,
συγχώνευσης ή µετεξέλιξης.
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Επιτάχυνση των ρυθµών ανάπτυξης των νεότερων κυρίως ΑΕΙ και ΤΕΙ που διαθέτουν µικρό αριθµό
Τµηµάτων, µε στόχο τη σταδιακή ολοκλήρωση της φυσιογνωµίας τους και την ενίσχυση της
δυναµικής τους.

6.

Εναρµόνιση µε τις σύγχρονες διεθνείς τάσεις και αντιλήψεις για ευελιξία και για διεπιστηµονική
προσέγγιση των τριτοβάθµιων σπουδών µε αξιοποίηση της υπάρχουσας θεσµικής δυνατότητας για
δηµιουργία νέων συµβατικών ΠΣ σε διατµηµατική βάση.

Πίνακας 1. Κριτήρια Αξιολόγησης των Προτάσεων ίδρυσης νέων Τµηµάτων µέσω ΕΠΕΑΕΚ Ι (Πηγή:
Προσωπικό αρχείο Διονύση Κλάδη).

Μετά την ολοκλήρωση των δύο φάσεων της αξιολόγησης από τις 167 προτάσεις
εγκρίθηκαν 73 για τη δηµιουργία νέων Τµηµάτων και 8 προτάσεις για µετεξέλιξη
Τµηµάτων που ήδη λειτουργούσαν. Ουσιαστικά λιγότερο από το 50% των προτάσεων
έγιναν αποδεκτές. Από αυτές τις προτάσεις 38 νέα Τµήµατα άρχισαν τη λειτουργία τους
το Σεπτέµβριο του 1999. Άλλα 29 Τµήµατα ξεκίνησαν την επόµενη ακαδηµαϊκή
χρονιά, ενώ τα υπόλοιπα Τµήµατα ξεκίνησαν τη λειτουργία τους το Σεπτέµβριο του
2001.
Στο Παράρτηµα 1 καταγράφονται τα Τµήµατα που ξεκίνησαν τη λειτουργία τους
µεταξύ του Σεπτεµβρίου 1998 και του Σεπτεµβρίου 2001. Αναφέρονται τα νέα
Τµήµατα που εντάχθηκαν στο ΕΠΕΑΕΚ Ι, τα Τµήµατα που µετεξελίχθηκαν και 16
Τµήµατα που ξεκίνησαν τη λειτουργία τους τη συγκεκριµένη περίοδο και δεν
εντάσσονταν στο ΕΠΕΑΕΚ Ι. Παρατηρώντας τα δεδοµένα, κάποιες επισηµάνσεις
σχετικά µε τα κριτήρια αξιολόγησης του Πίνακα 1 είναι απαραίτητες. Προφανώς η
«εικόνα» των Τµηµάτων, των οποίων η ίδρυση τελικά αποφασίστηκε, σχετίζεται µε τις
167 προτάσεις των Ιδρυµάτων που υποβλήθηκαν. Όµως για παράδειγµα, εάν
επικεντρωθούµε στα νέα Τµήµατα ΑΕΙ, αξίζει να επισηµάνουµε ότι: α) το 1/3 των νέων
15
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Τµηµάτων ιδρύθηκαν σε κεντρικά πανεπιστήµια, β) λίγο παραπάνω από το 1/3 των
νέων Τµηµάτων ιδρύθηκαν σε «παλαιά» Ιδρύµατα4 και γ) η πλειοψηφία των νέων
Προγραµµάτων Σπουδών (ΠΣ) δεν ήταν διεπιστηµονικής προσέγγισης, ενώ φαίνεται να
απουσιάζουν τα διατµηµατικά ΠΣ.

2001-2004: 2η περίοδος διεύρυνσης της ελληνικής ανώτατης εκπαίδευσης
Η νέα φάση διεύρυνσης της Ανώτατης Εκπαίδευσης χαρακτηρίζεται από τη θεσµική
ενεργοποίηση και τον κεντρικό ρόλο της Οµάδας Στρατηγικού και Χωροταξικού
Σχεδιασµού (ΟΣΧΣ) η οποία είχε ως έργο τη σύνταξη του εθνικού στρατηγικού και
χωροταξικού σχεδίου ανάπτυξης της ανώτατης εκπαίδευσης στην Ελλάδα για την
χρονική περίοδο µέχρι το 2010. Στην Οµάδα υπήρχε ευρεία αντιπροσώπευση: µέλη της
ήταν όσοι είχαν διατελέσει γραµµατείς ανώτατης εκπαίδευσης στο Υπουργείο Παιδείας
(από όλα τα κόµµατα και τις κυβερνήσεις) και ακαδηµαϊκοί που είτε ειδικεύονταν στην
περιφερειακή

ανάπτυξη,

είτε

είχαν

διατελέσει

πρυτάνεις

σε

περιφερειακά

πανεπιστήµια.
Η 2η περίοδος εντάχθηκε στο ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ καθώς υπήρχε η πρόβλεψη να ιδρυθούν
περίπου 20 νέα Τµήµατα, τα οποία θα άρχιζαν τη λειτουργία τους τα επόµενα τρία
ακαδηµαϊκά έτη. Ταυτόχρονα δινόταν και η δυνατότητα ίδρυσης νέων Ιδρυµάτων.

4

Η διάκριση σε «κεντρικά» και «παλαιά» Ιδρύµατα δίνεται µέσω ενός παραδείγµατος: το Πανεπιστήµιο

Κρήτης είναι «παλαιό» καθώς το έτος ίδρυσής του είναι το 1973 (οι πρώτοι φοιτητές εισέρχονται το
1977-78) αλλά δεν είναι «κεντρικό» καθώς δεν ανήκει σε κάποια από τις Περιφέρειες στις οποίες η
διεύρυνση δεν θα είχε χαρακτηριστικά αποκέντρωσης.
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ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ (2000-2006)
Το ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ που εντάσσεται η 2η περίοδος διεύρυνσης της ανώτατης εκπαίδευσης
περιλάµβανε τους εξής Άξονες Προτεραιότητας: 1) προώθηση της ισότητας ευκαιριών
πρόσβασης στην αγορά εργασίας για όλους, και ιδιαίτερα για όσους απειλούνται µε
κοινωνικό αποκλεισµό, 2) προώθηση και βελτίωση της εκπαίδευσης και της
επαγγελµατικής κατάρτισης στο πλαίσιο της διά βίου µάθησης, 3) ανάπτυξη και
προώθηση της επιχειρηµατικότητας και της προσαρµοστικότητας των νέων, 4)
βελτίωση της πρόσβασης των γυναικών στην αγορά εργασίας, 5) υποστήριξη
υλοποίησης των µέτρων ΕΚΤ5 που συµπεριλαµβάνει τους συνολικούς πόρους του
ΕΤΠΑ6 και 6) τεχνική βοήθεια (ΥΠΕΠΘ 2000: 7-9).
Ο Άξονας Προτεραιότητας 2 περιλάµβανε το Μέτρο 2.2 «Αναµόρφωση Προγραµµάτων
Σπουδών - Διεύρυνση Ανώτατης Εκπαίδευσης». Το συγκεκριµένο Μέτρο στόχευε,
αφενός στη συνέχιση του εκσυγχρονισµού των προγραµµάτων σπουδών όλων των
βαθµίδων της εκπαίδευσης, και αφετέρου, στη διεύρυνση των προπτυχιακών και
µεταπτυχιακών προγραµµάτων σπουδών µε γνωστικά αντικείµενα που θα ήταν
προσαρµοσµένα στις νέες ανάγκες της αγοράς εργασίας. Οι Ενέργειες του
συγκεκριµένου

Μέτρου

ήταν

οι

εξής:

2.2.1

«Αναµόρφωση

εκπαιδευτικών

προγραµµάτων και εκπαιδευτικού υλικού», 2.2.2 «Υποστήριξη διεύρυνσης της
ανώτατης εκπαίδευσης», 2.2.3 «Υποστήριξη µεταπτυχιακών προγραµµάτων σπουδών
και έρευνας» και 2.2.4 «Υποτροφίες σπουδαστών για σπουδές στην Ελλάδα και το
Εξωτερικό» (ΥΠΕΠΘ 2000: 35-36).

5

ΕΚΤ: Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο

6

ΕΤΠΑ: Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης
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Στην αναλυτική περιγραφή των υποέργων του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ σχετικά µε τη διεύρυνση
προβλεπόταν η υποβολή από την ΟΣΧΣ συγκεκριµένης εισήγησης στο Υπουργείο
Παιδείας για τα σχέδια των Ιδρυµάτων που θα αφορούσαν στη στρατηγική της
ακαδηµαϊκής συγκρότησης και ανάπτυξής τους. Η εισήγηση αυτή έπρεπε να υποβληθεί
µέχρι το τέλος Απριλίου 2002, προκειµένου το Υπουργείο Παιδείας να προσδιορίσει
την ιεράρχηση των προτεραιοτήτων του κατά τη νέα φάση της διεύρυνσης. Στη
συνέχεια προβλεπόταν η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που θα απευθύνονταν
στα Ιδρύµατα µέχρι το τέλος Οκτωβρίου 2002, η οποία θα ήταν βασισµένη σε σχετική
εισήγηση της ΟΣΧΣ. Τα Ιδρύµατα θα έπρεπε να υποβάλουν µέχρι το τέλος του έτους
τις µελέτες τους για τη δηµιουργία νέων Τµηµάτων. Η δε ΟΣΧΣ, µε τη σειρά της, θα
προχωρούσε µέχρι το τέλος Φεβρουαρίου 2003 στην αξιολόγηση των µελετών αυτών
µε βάση το εθνικό στρατηγικό και χωροταξικό σχέδιο ανάπτυξης που θα είχε ήδη
διαµορφώσει. Ο προγραµµατισµός όριζε ότι µέχρι το τέλος Ιουνίου 2003 η ΟΣΧΣ
έπρεπε να έχει ολοκληρώσει τις εισηγήσεις της για τον σχεδιασµό και την οργάνωση
των νέων Τµηµάτων (ΥΠΕΠΘ 2001).
Κατά τη διάρκεια υλοποίησης αυτού του προγραµµατισµού υπήρξαν δύο ενδιάµεσα
πορίσµατα της ΟΣΧΣ και δύο αποφάσεις του υπουργικού συµβουλίου, τα οποία
παρουσιάζονται στη συνέχεια.

1ο ενδιάµεσο πόρισµα ΟΣΧΣ: Κείµενο αρχών για τη δηµιουργία νέων Ιδρυµάτων
ανώτατης εκπαίδευσης
Το πρώτο ενδιάµεσο πόρισµα της ΟΣΧΣ (Σεπτέµβριος 2001) αποτέλεσε ουσιαστικά
ένα πλαίσιο αρχών και προϋποθέσεων για τη χωροταξική διάταξη των Ιδρυµάτων
18
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ανώτατης εκπαίδευσης στην Ελλάδα7. Σηµαντικό στοιχείο στην αιτιολόγηση των
προτάσεων που συγκροτούσαν αυτό το πλαίσιο αρχών και προϋποθέσεων ήταν η
σύνδεση του εθνικού συστήµατος ανώτατης εκπαίδευσης µε τις εξελίξεις σε ευρωπαϊκό
επίπεδο (βλ. διαδικασία της Μπολόνια), καθώς και η σύγκρισή του µε άλλα ευρωπαϊκά
συστήµατα.
Τα δύο βασικά στοιχεία που χρησιµοποιήθηκαν για την πραγµατοποίηση αυτής της
σύγκρισης ήταν ο αριθµός των Ιδρυµάτων και το ποσοστό συµµετοχής των νέων
(ηλικιακής οµάδας 17 µε 21 ετών) στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύµφωνα µε την
εισήγηση προέκυψε ότι:
-

Στην πενταετία 1996-2001 η Ελλάδα αύξησε τον φοιτητικό πληθυσµό της κατά
ποσοστό περίπου 80%, το οποίο ήταν πολύ µεγαλύτερο από το αντίστοιχο
ποσοστό αύξησης των άλλων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που όµως είχαν
πραγµατοποιήσει τη διεύρυνση της ανώτατης εκπαίδευσής τους νωρίτερα
(ΟΣΧΣ 2001: παρ.38).

-

Σε σχέση µε το πλήθος των Πανεπιστηµίων ανά 1.000.000 κατοίκους, η Ελλάδα
βρισκόταν στα ίδια περίπου επίπεδα µε άλλες 5 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης
(Ηνωµένο Βασίλειο, Ιρλανδία, Βέλγιο, Σουηδία και Ισπανία), υπολείπονταν 5
χωρών (Γαλλίας, Φινλανδίας, Πορτογαλίας, Αυστρίας και Δανίας) και υπερείχε
µόνο της Ολλανδίας και της Ιταλίας. Ταυτόχρονα όµως ήταν εµφανής η

7

Στην έναρξη της εισηγητικής έκθεσης σηµειωνόταν ότι: «στο Υπουργείο Παιδείας έχουν επίσης
υποβληθεί και πλήθος προτάσεων ίδρυσης νέων Τµηµάτων Πανεπιστηµίων και ΤΕΙ, πολλές από τις
οποίες αφορούν την ίδρυση Τµηµάτων σε νέες περιοχές. Οι προτάσεις αυτές, οι οποίες υπερβαίνουν τις
300, έχουν υποβληθεί τόσο από τα ίδια τα Ιδρύµατα όσο και από άλλους φορείς. Με τις προτάσεις αυτές
δεν πρόκειται να ασχοληθεί το παρόν κείµενο» (ΟΣΧΣ 2001: παρ.9), δηλαδή το πρώτο πόρισµα της
Οµάδας.
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υστέρησή της, όταν η σύγκριση πραγµατοποιούνταν στο σύνολο του αριθµού
των ιδρυµάτων ανώτατης εκπαίδευσης, ΑΕΙ και ΤΕΙ (ΟΣΧΣ 2001: παρ.41).
-

Η υψηλή συµµετοχή των νέων στην ελληνική ανώτατη εκπαίδευση στην
Ελλάδα συγκεντρώνονταν σε σχετικά µικρό αριθµό Ιδρυµάτων ανώτατης
εκπαίδευσης σε σύγκριση µε τα δεδοµένα των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης
(ΟΣΧΣ 2001: παρ.42).

Η ΟΣΧΣ πρότεινε να οριστεί ως βασική µονάδα αναφοράς για τη χωροταξική
οργάνωση σε επίπεδο Ιδρυµάτων ο χώρος της Περιφέρειας. Πρόκειται για µια περίοδο,
που σε ευρωπαϊκό επίπεδο, οι Περιφέρειες αποκτούν συνεχώς µεγαλύτερη σηµασία
στην οργάνωση της σύγχρονης δοµής των κοινωνικών, οικονοµικών και πολιτιστικών
δραστηριοτήτων. Στη λογική της περιφερειακής ανάπτυξης εντάσσεται και η πρόταση
περί δηµιουργίας ενός Συντονιστικού - Γνωµοδοτικού Περιφερειακού Οργάνου που θα
δρούσε µε σκοπό την εφαρµογή της στρατηγικής αποκέντρωσης της ανώτατης
εκπαίδευσης. Η αποστολή του θα ήταν η ενηµέρωση για το έργο των Ιδρυµάτων της
περιφέρειας, η µεταφορά των απόψεων των κοινωνικών φορέων και ο συντονισµός στη
δράση των Ιδρυµάτων, τόσο µεταξύ τους όσο και µε την Περιφέρεια (ΟΣΧΣ 2001:
παρ.14).
Η πρόταση της Οµάδας στο επίπεδο των Ιδρυµάτων συγκροτούνταν γύρω από την
προώθηση ενός διπολικού περιφερειακού συστήµατος που θα εξασφάλιζε την
παράλληλη λειτουργία ανά Περιφέρεια ενός πολυθεµατικού Πανεπιστηµιακού
Ιδρύµατος (ΑΕΙ) και ενός Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος (ΤΕΙ) µε ανάλογα
χαρακτηριστικά. Από τη γενική αρχή εξαιρέθηκαν οι δύο Περιφέρειες στις οποίες
εντάσσονταν τα µητροπολιτικά κέντρα της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης. Αυτό
συνέβη καθώς η συγκέντρωση των λειτουργιών στα κέντρα αυτά και το αυξηµένο
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ειδικό βάρος τους, δεν επέτρεπε την ανάπτυξη του διπολικού περιφερειακού
συστήµατος8. Επίσης διαφοροποίηση υπήρχε και στις τρεις νησιωτικές περιφέρειες, που
αντιµετωπίζονταν ως δύο (Ιονίων νήσων και Αιγαίου), καθώς το πανεπιστήµιο Αιγαίου
εκτεινόταν ήδη στις δύο διοικητικές Περιφέρειες του Αιγαίου (ΟΣΧΣ 2001: παρ.17).
Τελευταία εξαίρεση στη γενική αρχή αποτέλεσαν τα Ιδρύµατα που καλλιεργούν
επιστήµες που εντάσσονται σε µία και µόνο ευρεία γνωστική – θεµατική περιοχή,
Ιδρύµατα για τα οποία χρησιµοποιήθηκε ο όρος «οµοθεµατικά ιδρύµατα» (ΟΣΧΣ 2001:
παρ.20). Σύµφωνα µε την εισήγηση ως οµοθεµατικά θεωρήθηκαν τα δύο Πολυτεχνεία,
η Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών και το Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών. Στην ίδια
κατηγορία τοποθετήθηκαν επίσης τα Ιδρύµατα που θεωρήθηκε ότι έχουν µια εµφανή
κυρίαρχη φυσιογνωµία, όπως είναι το Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών, το Πάντειο
Πανεπιστήµιο, το Πανεπιστήµιο Πειραιώς και το Πανεπιστήµιο Μακεδονίας.
Σχετικά µε την οικονοµική στήριξη των νέων Ιδρυµάτων – Σχολών, η εισήγηση
καθόριζε ότι οι περιφέρειες και οι τοπικές αρχές θα έπρεπε να συνεισφέρουν µε πόρους
από τους δικούς τους προϋπολογισµούς (ΟΣΧΣ 2001: παρ.22-23)9.
Τέλος η ΟΣΧΣ σηµείωνε ότι θα έπρεπε να µεσολαβεί επαρκές χρονικό διάστηµα
ανάµεσα στην ίδρυση ενός Ιδρύµατος και στην έναρξη λειτουργίας του µε την
εισαγωγή των πρώτων φοιτητών του, µε σκοπό να διασφαλιστούν οι αναγκαίες
προϋποθέσεις για µια υψηλή ποιοτική λειτουργία (ΟΣΧΣ 2001: παρ. 25)10.

8

Εποµένως, στη συνέχεια του κειµένου, δεν θα αναφερθούµε σε αυτές τις δύο Περιφέρειες.

9

Η οικονοµική στήριξη των νέων Ιδρυµάτων από τις Περιφέρειες δεν φαίνεται να λειτούργησε στην
πράξη κατά τη διάρκεια εφαρµογής της πολιτικής της διεύρυνσης.

10

Με δεδοµένο το πιεστικό χρονοδιάγραµµα του προγράµµατος ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, η συνθήκη αυτή ήταν
δύσκολο να τηρηθεί.
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Στοιχείο προβληµατισµού αποτέλεσε και η χωροταξική διάρθρωση των νέων
Τµηµάτων. Η Οµάδα πρότεινε τα Τµήµατα, τα οποία θα εγκαθίστανται σε µία πόληέδρα, να συγκροτούν µια ευρύτερη γνωστική πειθαρχία. Αυτή η γνωστική ενότητα θα
µπορούσε να αναπτύσσεται στην οργανωτική δοµή µίας Σχολής µε τρία ή περισσότερα
Τµήµατα. Ο δε καθορισµός µίας πόλης ως έδρας θα έπρεπε να προκύπτει από την
αξιολόγηση µιας σειράς κριτηρίων, τα οποία θα κάλυπταν θέµατα υποδοµής,
εξυπηρέτησης των φοιτητών, προσέλκυσης και συγκράτησης έµψυχου δυναµικού,
πολιτιστικών δραστηριοτήτων11. Στο πόρισµα επισηµαίνεται, επίσης, ότι µια
ενδεχόµενη γεωγραφική επέκταση του Ιδρύµατος θα απαιτούσε να έχει προϋπάρξει µια,
σχετικά µακρά, περίοδος ωρίµανσης των λειτουργιών και των θεσµών του, η οποία θα
συνέβαινε στην αρχική ή στις προϋπάρχουσες έδρες. Ως ελάχιστη περίοδος ωρίµανσης
προτεινόταν να οριστεί µία τριετία πλήρους κύκλου λειτουργίας δύο ή τριών Τµηµάτων
µίας Σχολής του Ιδρύµατος (ΟΣΧΣ 2001: παρ.31-34)12.
Με βάση αυτό το πλαίσιο αρχών και προϋποθέσεων που ορίζει η ΟΣΧΣ, καταλήγει
στην αποτύπωση της υπάρχουσας κατάστασης ανά Περιφέρεια και στις συνακόλουθες
προτάσεις:
-

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας
Δεν υπάρχει Πανεπιστήµιο, ενώ υπάρχει ΤΕΙ µε Τµήµατα σε τρεις πόλεις
(Κοζάνη,

Φλώρινα,

Καστοριά).

Υπάρχουν

επίσης

παραρτήµατα

του

Αριστοτέλειου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης στην Κοζάνη και στη Φλώρινα.
11

Υπήρχαν περιπτώσεις πόλεων οι οποίες θα εξυπηρετούσαν πάνω από 300 φοιτητές ανά 1.000
κατοίκους. Οι περιπτώσεις αυτές, σύµφωνα µε την ΟΣΧΣ, θα ήταν προβληµατικές. Το σχετικό όριο
σύµφωνα µε το πόρισµα της ΟΣΧΣ θα έπρεπε να έχει ως µέγιστο τους 200 φοιτητές ανά 1.000
κατοίκους.

12

Οι συνθήκες που έθετε η ΟΣΧΣ για τη χωροταξική διάρθρωση των νέων Τµηµάτων είναι υπό ερώτηµα
εάν τηρήθηκαν στις τελικές πολιτικές αποφάσεις του υπουργικού συµβούλιου.
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Προτείνεται η ίδρυση πολυθεµατικού Πανεπιστηµίου Δυτικής Μακεδονίας, το
οποίο θα ενσωµατώσει τα πανεπιστηµιακά Τµήµατα που ήδη λειτουργούν στην
Περιφέρεια.
-

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας
Προτείνεται η ίδρυση πολυθεµατικού Πανεπιστηµίου (Ανατολικής) Στερεάς
Ελλάδας.
Η ύπαρξη των δύο ΤΕΙ σε σχετικά µικρή απόσταση στην ίδια Περιφέρεια
θεωρήθηκε ότι λειτουργεί στρεβλωτικά. Για αυτό προτείνεται µια, εκ νέου,
µελέτη για τον τρόπο της περαιτέρω ανάπτυξης του διπολικού συστήµατος σε
αυτήν την Περιφέρεια.

-

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
Υπάρχουν ήδη τρία Ιδρύµατα: το Πανεπιστήµιο Πατρών, το ΤΕΙ Πάτρας και το
ΤΕΙ Μεσολογγίου13. Επίσης, δύο Τµήµατα ως παραρτήµατα του Πανεπιστηµίου
Ιωαννίνων που εδρεύουν στο Αγρίνιο.
Προτείνεται τα πανεπιστηµιακά Τµήµατα του Αγρινίου να ενταχθούν στο
Πανεπιστήµιο Πατρών και να απορριφθεί η πρόταση για ίδρυση Ιδρύµατος
ανώτατης εκπαίδευσης στον Νοµό Ηλείας, καθώς θεωρήθηκε ότι δεν
εναρµονιζόταν µε το προτεινόµενο µοντέλο.

-

Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης
Υπάρχουν ήδη ένα πολυθεµατικό/πολυεδρικό Πανεπιστήµιο (Δηµοκρίτειο
Πανεπιστήµιο Θράκης) µε έδρες στην Ξάνθη, στην Κοµοτηνή, στην

13

Η ύπαρξη δύο ΤΕΙ στην ίδια περιφέρεια και σε µικρή απόσταση δεν συνάδει µε τις αρχές του
µοντέλου. Επίσης στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας έχει την έδρα του το Ελληνικό ανοικτό
Πανεπιστήµιο. Δεν αναφέρεται στην ανάλυση του πορίσµατος καθώς είναι ένα ΑΕΙ µε διαφορετικό
χαρακτήρα µε εξ αποστάσεως ΠΣ και εποµένως δεν έχει νόηµα η συζήτηση για την έδρα του ιδρύµατος
(ως προς τα κριτήρια του µοντέλου).
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Αλεξανδρούπολη και στην Ορεστιάδα. Επίσης το ΤΕΙ Καβάλας που εδρεύει
στην Καβάλα και στη Δράµα.
Οι προτάσεις για δηµιουργία νέων Ιδρυµάτων στη Δράµα και στην Καβάλα
θεωρήθηκε ότι δεν εναρµονίζονται µε το µοντέλο και προτάθηκε να
απορριφθούν.
-

Περιφέρεια Θεσσαλίας
Υπάρχουν το πολυθεµατικό/πολυεδρικό Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας (µε έδρες στο
Βόλο, στη Λάρισα, στα Τρίκαλα και στην Καρδίτσα) και το ΤΕΙ Λάρισας (µε
έδρες στη Λάρισα και στην Καρδίτσα). Κατά συνέπεια, δεν υφίσταται θέµα
λειτουργίας νέου Ιδρύµατος.

-

Περιφέρεια Ηπείρου
Υπάρχουν το πολυθεµατικό Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων και το πολυεδρικό ΤΕΙ
Ηπείρου.
Επίσης µε την Περιφέρεια Ηπείρου συνδέεται και η επίλυση των ζητηµάτων του
Αγρινίου (όπως προαναφέρθηκε) και της Κεφαλονιάς (θα παρουσιαστεί στη
συνέχεια).

-

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων
Υπάρχουν το Ιόνιο Πανεπιστήµιο µε έδρα την Κέρκυρα (4 Τµήµατα ποικίλων
γνωστικών προσανατολισµών) και δύο Τµήµατα του ΤΕΙ Ηπείρου στη
Κεφαλονιά.
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Προτείνεται η ίδρυση ενός ΤΕΙ µε έδρα κυρίως στην Κεφαλονιά, αλλά και µε
Τµήµατα σε άλλα νησιά, πρόταση που απαιτεί περαιτέρω διερεύνηση. Η ύπαρξη
δύο Τµηµάτων του ΤΕΙ Ηπείρου θεωρήθηκε ως στρέβλωση14.
-

Περιφέρειες Βορείου – Νοτίου Αιγαίου
Εξαιτίας της υφιστάµενης ανάπτυξης του Πανεπιστηµίου Αιγαίου οι δύο
Περιφέρειες αντιµετωπίζονται ενιαία.
Η ανάπτυξη ενός ΤΕΙ (όπως προβλέπει το µοντέλο) θα έπρεπε να συµβεί επίσης
σε πολυεδρική βάση σε διαφορετικά νησιά. Πιθανότατα για αυτό το λόγο η
ίδρυση του ΤΕΙ απορρίπτεται, καθώς σε αυτή τη νησιωτική περιφέρεια θα
υπήρχαν δύο Ιδρύµατα σε πολυεδρική βάση15.

-

Περιφέρεια Κρήτης
Υπάρχει ήδη το δίπολο ενός πολυθεµατικού Πανεπιστηµίου (µε έδρες στο
Ηράκλειο και στο Ρέθυµνο) και ενός πολυεδρικού ΤΕΙ (µε έδρες στο Ηράκλειο,
Ρέθυµνο, Χανιά και Σητεία).
Παράλληλα υπάρχει και το Πολυτεχνείο Κρήτης στα Χανιά, το οποίο όµως
θεωρήθηκε οµοθεµατικό Ίδρυµα.

-

Περιφέρεια Πελοποννήσου
Υπάρχει το ΤΕΙ στην Καλαµάτα και από το 1999 το Πανεπιστήµιο
Πελοποννήσου, εποµένως η ύπαρξη περιφερειακού διπόλου τηρείται. Εκκρεµεί
ωστόσο

συζήτηση

της

χωροταξικής

ανάπτυξης

του

Πανεπιστηµίου

Πελοποννήσου.
14

Όπως και στην περίπτωση των ΤΕΙ Πάτρας και Μεσολογγίου, έτσι και σε αυτή την περίπτωση, η
ΟΣΧΣ υπογραµµίζει τη στρέβλωση χωρίς να προτείνει κάποια συγκεκριµένη λύση.

15

Ας σηµειωθεί ότι η απόρριψη αυτή δεν υπαγορευόταν από κάποια αρχή ή προϋπόθεση του πορίσµατος.
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(ΟΣΧΣ 2001: παρ. 48-74).

2ο ενδιάµεσο πόρισµα ΟΣΧΣ: Πλαίσιο αρχών και προϋποθέσεων για τη δηµιουργία
νέων Σχολών και Τµηµάτων ανώτατης εκπαίδευσης
Το δεύτερο ενδιάµεσο πόρισµα της ΟΣΧΣ προχώρησε στην περαιτέρω επεξεργασία του
γενικού πλαισίου που αφορούσε στη δηµιουργία νέων Ιδρυµάτων. Για το σκοπό αυτό,
ολοκλήρωσε το σύνολο των κατευθύνσεων, αρχών και προϋποθέσεων, έχοντας
στραµµένο τον προσανατολισµό σε αυτή τη φάση στη δηµιουργία νέων Σχολών και
Τµηµάτων σε υπάρχουσες ή σε νέες γεωγραφικές έδρες.
Οι προτάσεις της Οµάδας επί των αρχών και προϋποθέσεων αρθρώνονταν γύρω από
δύο διαστάσεις, τη λειτουργικότητα και την ποιότητα.
Αρχές και προϋποθέσεις ως προς τη λειτουργικότητα. Σύµφωνα µε την ΟΣΧΣ τα νέα
Τµήµατα ή/και οι Σχολές που θα εγκαθίστανται σε µία πόλη θα έπρεπε:
-

Να συγκροτούν µια ευρύτερη γνωστική πειθαρχία-ενότητα η οποία θα
υπηρετούνταν από τη δοµή µίας Σχολής που θα διέθετε τουλάχιστον τρία
Τµήµατα. Εποµένως δεν θα έπρεπε να ήταν δυνατή η εγκατάσταση
µεµονωµένων Τµηµάτων σε µία πόλη-έδρα16.

16

Στο 2ο µέρος του κειµένου θα αναλυθεί αν και σε ποιο βαθµό ακολουθήθηκαν οι αρχές και
προϋποθέσεις από τις αποφάσεις υλοποίησης που έλαβε το υπουργικό συµβούλιο.
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Ο καθορισµός µίας πόλης ως έδρας κάποιας Σχολής έπρεπε να προκύπτει µετά
από συνεκτίµηση και αξιολόγηση µιας σειράς κριτηρίων, τα οποία θα κάλυπταν
θέµατα: υποδοµής, εξυπηρέτησης των φοιτητών, προσέλκυσης και συγκράτησης
του έµψυχου δυναµικού, πολιτιστικών δραστηριοτήτων.

-

Να υπάρχει η δυνατότητα ειδικής αντιµετώπισης για κάποιες πόλεις που είτε
βρίσκονται σε µικρή οδική απόσταση µεταξύ τους, είτε βρίσκονται σε µικρή
οδική απόσταση από Ιδρύµατα που εδρεύουν σε µεγάλες πόλεις17.

-

Ως µέγιστο όριο να θεωρηθούν οι 200 φοιτητές ανά 1.000 κατοίκους µίας
πόλης18.

-

Η ενεργοποίηση κάθε φορά µιας νέας έδρας να στηρίζεται στην οργανωτική,
διοικητική και ακαδηµαϊκή ωριµότητα του Ιδρύµατος. Επίσης να προϋποθέτει
µελέτη, τόσο ως προς τα οικονοµοτεχνικά δεδοµένα όσο και ως προς τις
επιστηµονικές – ακαδηµαϊκές προοπτικές.

-

Η ανάπτυξη των Ιδρυµάτων να απαγκιστρωθεί από την αντίληψη που ταυτίζει
µονοσήµαντα την επέκταση ενός Ιδρύµατος µε τη δηµιουργία νέων Τµηµάτων19.
(ΟΣΧΣ 2002: παρ.19-28).

17

Απόσταση της τάξης των 30-40χλµ. Στην 1η περίπτωση το δίκτυο των πόλεων θεωρείται µία έδρα, στη
2 περίπτωση το Τµήµα στην πόλη θεωρείται δορυφορική µονάδα του Ιδρύµατος.
η

18

Σε πίνακα του παραρτήµατος του πορίσµατος σηµειώνονται οι περιπτώσεις των πόλεων µε αναλογία
µεγαλύτερη των 300 φοιτητών ανά 1000 κατοίκους. Ενδεικτικά η µέγιστη αναλογία εµφανιζόταν στο
Μεσολόγγι, όπου σε κάθε 1000 κατοίκους αναλογούσαν 600 φοιτητές.

19

Στο πόρισµα αναφέρονταν οι εναλλακτικές κατευθύνσεις: (α) αναθεώρηση και ανανέωση του
περιεχοµένου των σπουδών και του προσανατολισµού ενός Τµήµατος, (β) ανάπτυξη ειδικεύσεων ή
κατευθύνσεων σε ένα Τµήµα ή ανασχεδιασµός των ειδικεύσεων ή των κατευθύνσεων που ήδη
λειτουργούν σε ένα Τµήµα, (γ) ανάπτυξη διεπιστηµονικών-διατµηµατικών προσεγγίσεων, (δ)
συγχώνευση µεταξύ Τµηµάτων µε πολλά κοινά χαρακτηριστικά, (δ) κατάτµηση Τµηµάτων που
εµφανίζουν περιορισµένη ακαδηµαϊκή συνοχή και τέλος (ε) δηµιουργία ενός νέου Τµήµατος (ΟΣΧΣ
2002: παρ.32).
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Αρχές και προϋποθέσεις ως προς την ποιότητα. Σύµφωνα µε την ΟΣΧΣ για τα νέα
Τµήµατα ή/και τις Σχολές που θα εγκαθίστανται σε µία πόλη-έδρα θα έπρεπε:
-

Να µεσολαβεί ένα επαρκές χρονικό διάστηµα ανάµεσα στην ίδρυση ενός
Ιδρύµατος και στην έναρξη λειτουργίας του µε την εισαγωγή των πρώτων
φοιτητών του.

-

Η

έναρξη

λειτουργίας

ενός

Ιδρύµατος

να

υποστηρίζεται

από

ένα

αποτελεσµατικό διοικητικό µηχανισµό.
-

Η µελέτη της εφαρµογής να αποκτήσει την ίδια βαρύτητα µε τη µελέτη
σκοπιµότητας και να παρέχει σαφείς και ρεαλιστικές εγγυήσεις ποιότητας.

-

Η αποδοχή ή η έγκριση µιας µελέτης εφαρµογής να συνιστά δέσµευση, τόσο για
το ίδιο το Ίδρυµα όσο και για την Πολιτεία.
(ΟΣΧΣ 2002: παρ.30-31).

Ο αρχικός σχεδιασµός προέβλεπε ότι θα υπάρξει και ένα τρίτο ενδιάµεσο πόρισµα το
οποίο θα αναφερόταν στην ακαδηµαϊκή συνιστώσα του πλαισίου ίδρυσης. Αυτό
απουσιάζει από τον φάκελο της τελικής εισήγησης της Οµάδας, την άνοιξη του 2004.
Αν και είχαν πραγµατοποιηθεί εξειδικευµένες µελέτες20 για τα γνωστικά αντικείµενα
και τις µελλοντικές προοπτικές ανάπτυξή τους, µελέτες που υπάρχουν ως παραρτήµατα
στην τελική έκθεση της ΟΣΧΣ το 2004, η έλλειψη ενός πορίσµατος σχετικά µε τις
ακαδηµαϊκές παραµέτρους του σχεδίου δεν µπορεί παρά να επισηµανθεί.

20

Στα πλαίσια των εργασιών της ΟΣΧΣ πραγµατοποιήθηκαν τρεις έρευνες. Συγκεκριµένα
δηµιουργήθηκαν οι οµάδες µελέτης και οι οποίες παρέδωσαν τις αντίστοιχες έρευνες µετά την
ολοκλήρωσή τους. Οι τρεις οµάδες µελέτης ήταν οι εξής: (α) Η οµάδα µελέτης για τη διερεύνηση του
ανθρώπινου επιστηµονικού δυναµικού που είναι διαθέσιµο για τη στελέχωση των Πανεπιστηµίων και
των ΤΕΙ, (β) Η οµάδα µελέτης για τη διερεύνηση της ζήτησης πτυχιούχων Πανεπιστηµίων και ΤΕΙ από
την αγορά εργασίας και, (γ) Η οµάδα µελέτης για τη διερεύνηση των αναγκών της αγοράς εργασίας σε
νέες ειδικότητες των Πανεπιστηµίων και ΤΕΙ (ΟΣΧΣ 2004: 10).
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Με βάση το πλαίσιο αρχών, προϋποθέσεων και προτάσεων που καταθέτει η ΟΣΧΣ στα
δύο πορίσµατά της το Υπουργικό Συµβούλιο συνεδριάζει δύο φορές (Ιούνιος 2002 και
Αύγουστος 2003). Οι αποφάσεις παρουσιάζονται στη συνέχεια.

Α΄ Απόφαση του Υπουργικού Συµβουλίου (Ιούνιος 2002)
Αρχικά το Υπουργικό Συµβούλιο συνεδρίασε σχετικά µε το εθνικό χωροταξικό σχέδιο
ανάπτυξης της Ελληνικής ανώτατης εκπαίδευσης τον Ιούνιο του 200221. Σύµφωνα µε
την απόφαση που εκδόθηκε «ο συνδυασµός των αρχών της αποκέντρωσης και της
περιφερειακής ανάπτυξης αποτελεί τη βασική πολιτική επιλογή που καθορίζει τα
χαρακτηριστικά του εθνικού χωροταξικού σχεδίου ανάπτυξης της ελληνικής ανώτατης
εκπαίδευσης. Η κυβέρνηση προσδιορίζει την Περιφέρεια ως τη γεωγραφική, κοινωνική,
οικονοµική, αλλά και διοικητική αναφορά για την ανάπτυξη του ελληνικού συστήµατος
ανώτατης εκπαίδευσης» (ΟΣΧΣ 2004: 117-118). Στην ίδια απόφαση εξειδικεύεται η
παραπάνω γενική αρχή και καθορίζονται τα εξής:
-

Να ιδρυθούν τρία νέα Ιδρύµατα ανώτατης εκπαίδευσης, το Πανεπιστήµιο
Δυτικής Μακεδονίας (µε έδρα την Κοζάνη), το Πανεπιστήµιο Ανατολικής
Στερεάς Ελλάδας (µε έδρα τη Λαµία) και το ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (µε έδρα την
Κεφαλονιά)22.

21

Υπουργικό Συµβούλιο (2002). Εθνικό Χωροταξικό Σχέδιο Ανάπτυξης της Ελληνικής Ανώτατης
Εκπαίδευσης. Απόφαση Υπουργικού Συµβουλίου, Ιούνιος 2002. (Υπάρχει ως παράρτηµα 3 στην τελική
εισήγηση της οµάδας ΟΣΧΣ που κατατέθηκε στο Υπουργείο Παιδείας την άνοιξη του 2004).

22

Τα τρία αυτά νέα Ιδρύµατα, µαζί µε το Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου, το οποίο ξεκινούσε τη
λειτουργία του το 2003 αποφασίστηκε ότι ολοκλήρωναν το δίκτυο των Ιδρυµάτων ανώτατης
εκπαίδευσης στην Ελλάδα.
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Να δηµιουργηθούν Τµήµατα ανώτατης εκπαίδευσης στο σύνολο των νοµών της
χώρας. Η κάλυψη των νοµών που µέχρι τότε δεν διέθεταν µονάδες ανώτατης
εκπαίδευσης προβλέπονταν να ολοκληρωθεί µέχρι την έναρξη του ακαδηµαϊκού
έτους 2004-0523.

-

Μέχρι το έτος 2010 το εθνικό χωροταξικό σχέδιο ανάπτυξης της ελληνικής
ανώτατης εκπαίδευσης να περιλαµβάνει τη δηµιουργία και έναρξη λειτουργίας
46 νέων Τµηµάτων Πανεπιστηµίων και ΤΕΙ.

-

Τη διετία 2003-2005 να αρχίσουν να λειτουργούν 24 νέα Τµήµατα, τα οποία θα
ενταχθούν σε χρηµατοδότηση µέσω του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ.
(ΟΣΧΣ 2004: 118).

Ανά περιφέρεια οι αποφάσεις υπουργικού συµβουλίου συγκεκριµενοποιήθηκαν ως
εξής24:
-

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας
Αποφασίζεται η δηµιουργία Πανεπιστηµίου Δυτικής Μακεδονίας, στο οποίο θα
ενσωµατωθούν τα πανεπιστηµιακά Τµήµατα που ήδη λειτουργούν στη Φλώρινα
και στην Κοζάνη. Ανακοινώνεται η έναρξη λειτουργίας, στη διετία 2003-2005,
µίας Σχολής του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας µε τρία Τµήµατα στα Γρεβενά.

-

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας
Αποφασίζεται η ίδρυση Πανεπιστηµίου Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας (µε έδρα
τη Λαµία) µε τη δηµιουργία τριών Τµηµάτων, τα οποία θα αρχίσουν να

23

Το υπουργικό συµβούλιο άλλαξε την µονάδα ανάλυσης αντικαθιστώντας την Περιφέρεια που
υποδείκνυε ο σχεδιασµός της ΟΣΧΣ µε το Νοµό. Η αλλαγή αυτή πιθανότατα είχε ως αποτέλεσµα τη
µεγαλύτερη διάχυση Τµηµάτων στην Επικράτεια σε σχέση µε τον προτεινόµενο σχεδιασµό της ΟΣΧΣ.

24

Τυχόν αποκλίσεις από τις προτάσεις των πορισµάτων της ΟΣΧΣ θα αναδειχθούν στο Β΄ µέρος του
κειµένου.
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λειτουργούν σταδιακά, µε το πρώτο Τµήµα εντός της διετίας 2003-2005. Στο
νοµό Βοιωτίας αποφασίζεται η δηµιουργία ενός Τµήµατος τη διετία 2003-2005
ως δορυφορική µονάδα µε στενή οργανική σύνδεση µε τις µονάδες που
λειτουργούν στην έδρα του Ιδρύµατος εξαιτίας της πολύ µικρής απόστασης
µεταξύ των πόλεων.
-

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
Η Κυβέρνηση δεν υιοθετεί την πρόταση της ΟΣΧΣ, κατά την οποία τα
πανεπιστηµιακά Τµήµατα του Αγρινίου θα όφειλαν να υπαχθούν στο
Πανεπιστήµιο Πατρών. Σε αντίθεση, αποφασίζει την ενίσχυση του Αγρινίου µε
τη δηµιουργία δύο ακόµη Τµηµάτων (µε ένα από αυτά να ξεκινήσει τη
λειτουργία

του

τη

διετία

2003-2005).

Τα

Τµήµατα

του

Αγρινίου

αντιµετωπίζονται στο πλαίσιο µιας ολοκληρωµένης Σχολής, η οποία διατηρεί τη
σύνδεσή της µε το Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων. Απορρίπτονται τα αιτήµατα
τοπικών παραγόντων για την ίδρυση νέου Ιδρύµατος στο νοµό Ηλείας, ενώ
παράλληλα αποφασίζεται η ίδρυση τριών Τµηµάτων του ΤΕΙ Πάτρας στον
Πύργο. Η ανάπτυξη Τµηµάτων στο Αίγιο και στη Ναύπακτο αντιµετωπίζονται
µέσω της συσχέτισής τους µε το ΤΕΙ Πάτρας, στη λογική των δορυφορικών
µονάδων και ανακοινώνεται η χωρική επέκταση του ΤΕΙ Πάτρας µε δηµιουργία
ενός Τµήµατος στο Αίγιο (2003-2005) και ενός δεύτερου στη Ναύπακτο (20052007).
-

Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης
Υιοθετείται η πρόταση της ΟΣΧΣ. Δεν γίνεται δεκτό το ενδεχόµενο, να
δηµιουργηθεί είτε ανεξάρτητο ΤΕΙ (σε κοντινή απόσταση από το ΤΕΙ Καβάλας),
είτε νέο Πανεπιστήµιο (δίπλα στο Δηµοκρίτειο). Ταυτόχρονα αποφασίζεται η
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λειτουργία στη Δράµα ενός Παραρτήµατος του ΤΕΙ Καβάλας, µε την ανάπτυξη
µίας πλήρους Σχολής αποτελούµενης από τρία Τµήµατα.
-

Περιφέρεια Θεσσαλίας
Αποφασίζεται η ολοκλήρωση της ανάπτυξης του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας,
καθώς στις τρεις (εκτός Βόλου) έδρες του Ιδρύµατος δεν υφίσταται ο ελάχιστος
αριθµός των τριών Τµηµάτων που απαιτεί το µοντέλο της ΟΣΧΣ.
Ανακοινώνεται µελέτη και συζήτηση µε το Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας µε θέµα
την ολοκλήρωση της οργανωτικής και ακαδηµαϊκής δοµής της Λάρισας και µε
στόχο τη διαµόρφωση µιας ενότητας γνωστικών αντικειµένων τα οποία θα
εντάσσονται στην ευρεία γνωστική περιοχή των επιστηµών ζωής και υγείας.
Επίσης προτείνεται να µην ενεργοποιηθούν και να καταργηθούν τα τρία
Τµήµατα που η ίδρυσή τους είχε αποφασιστεί χωρίς σχεδιασµό στο παρελθόν.

-

Περιφέρεια Ηπείρου
Σε συµφωνία µε την ΟΣΧΣ, θεωρείται ότι το πλήρες πολυθεµατικό
Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων και το πλήρες πολυθεµατικό ΤΕΙ Ηπείρου πληρούν
απολύτως τις προδιαγραφές του µοντέλου. Ταυτόχρονα το Υπουργικό
Συµβούλιο διαφωνεί µε την προτεινόµενη, από την ΟΣΧΣ, µετακίνηση των
Τµηµάτων που εδρεύουν στο Αγρίνιο από το Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων στο
Πανεπιστήµιο Πατρών.

-

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων
Αποφασίζεται η ίδρυση αυτοτελούς ΤΕΙ Ιονίων Νήσων το οποίο θα αναπτυχθεί
στα νησιά της Κεφαλονιάς, Ζακύνθου και Λευκάδας µε αρχικό πυρήνα τα δύο
υπάρχοντα Τµήµατα της Κεφαλονιάς. Αποφασίζεται για την επιτάχυνση της
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ανάπτυξής του Ιονίου Πανεπιστηµίου η δηµιουργία δύο νέων Τµηµάτων (το
πρώτο µε έναρξη λειτουργίας τη διετία 2003-2005).
-

Περιφέρειες Βορείου – Νοτίου Αιγαίου
Το Υπουργείο, συµφωνώντας µε τις προτάσεις της ΟΣΧΣ δεν αντιµετωπίζει την
προοπτική δηµιουργίας ΤΕΙ.

-

Περιφέρεια Κρήτης
Αποφασίζεται η δηµιουργία ενός Τµήµατος στην Ιεράπετρα και ενός στον Άγιο
Νικόλαο Λασιθίου σε σύνδεση µε το ΤΕΙ Κρήτης (έναρξη λειτουργίας στη
διετία 2003-2005). Ανακοινώνεται η δηµιουργία δύο νέων Τµηµάτων στο
Πολυτεχνείο Κρήτης (µε το πρώτο να αρχίσει να λειτουργεί µέσα στη διετία
2003-2005).

-

Περιφέρεια Πελοποννήσου
Αποφασίζεται η ανάπτυξη του Πανεπιστηµίου Πελοποννήσου και στους πέντε
Νοµούς της Περιφέρειας. Ανακοινώνεται η δηµιουργία δύο Σχολών στην
Τρίπολη (καθώς θεωρήθηκε ότι ως έδρα του Ιδρύµατος έχει ειδικό βάρος) και
µίας Σχολής µε τρία Τµήµατα στον καθένα από τους άλλους τέσσερις Νοµούς.
Επίσης µέσα στη διετία 2003-2005 προβλεπόταν να αρχίσουν να λειτουργούν
δύο νέα Τµήµατα στην Τρίπολη, ώστε να ενεργοποιηθεί και η δεύτερη Σχολή,
και ένα Τµήµα στον καθένα από τους άλλους Νοµούς.
(ΟΣΧΣ 2004: 119-130).

Β΄ Απόφαση Υπουργικού Συµβουλίου (Αύγουστος 2003)
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Στην απόφαση του Υπουργικού Συµβουλίου το 200325 περιέχεται αφενός µια
αποτίµηση των όσων έχουν πραγµατοποιηθεί µέχρι τότε και, βάσει αυτών,
ανακοινώνονται οι αποφάσεις για το επόµενο χρονικό διάστηµα.
Προλογικά αιτιολογείται η βασική απόκλιση από τα πορίσµατα της ΟΣΧΣ µε µια
δήλωση ότι η κυβέρνηση κινείται στους άξονες των προτάσεων της Οµάδας τους
οποίους, όµως, έχει εµπλουτίσει µε πρόσθετα στοιχεία που σχετίζονται µε την ισόρροπη
ανάπτυξη της ανώτατης εκπαίδευσης σε επίπεδο νοµού. Εποµένως, η απόφαση αυτή,
αλλάζει τη βασική µονάδα ανάλυσης του σχεδιασµού της ΟΣΧΣ που ήταν η
Περιφέρεια. Επακόλουθα η κάλυψη όλων των Νοµών της χώρας µε Τµήµατα ανώτατης
εκπαίδευσης αποτέλεσε το πρόσθετο στοιχείο στην πολιτική περιφερειακής ανάπτυξης
που εισήγαγε το Εθνικό Χωροταξικό Σχέδιο του 2002 (ΟΣΧΣ 2004: 129). Όπως
σηµειώνεται στην Υπουργική απόφαση, πέρα από την ανάλυση σε επίπεδο
Περιφερειών ή/και Νοµών, η πολιτική ισόρροπης περιφερειακής ανάπτυξης χρειάζεται
να αποτυπώνεται και στη διεύρυνση της γεωγραφικής βάσης της ελληνικής ανώτατης
εκπαίδευσης στο επίπεδο των πόλεων που αποτελούν τις έδρες των Τµηµάτων26.
Σύµφωνα µε την υπουργική απόφαση τα κεντρικά σηµεία που αποτιµούν την πορεία
κατά τη δεύτερη φάση της διεύρυνσης είναι:

25

Υπουργικό Συµβούλιο (2003). Εθνικό Χωροταξικό Σχέδιο Ανάπτυξης της Ελληνικής Ανώτατης
Εκπαίδευσης-Πορεία Υλοποίησης και περαιτέρω προοπτικές. Απόφαση Υπουργικού Συµβουλίου, Αύγουστος
2003. (Υπάρχει ως παράρτηµα 4 στην τελική εισήγηση της οµάδας ΟΣΧΣ που κατατέθηκε στο
Υπουργείο Παιδείας την άνοιξη του 2004).

26

Συγκεκριµένα, µετά την πρώτη διεύρυνση (1998-2001) αυξήθηκε ο αριθµός των γεωγραφικών εδρών
Τµηµάτων Πανεπιστηµίων και ΤΕΙ σε 43 έναντι των 34 του 1997 και µετά την ολοκλήρωση της 2ης
διεύρυνσης (2001-2004) ο αριθµός αυτός θα γίνει 59 (ΟΣΧΣ, 2004: 130). Για περαιτέρω µελέτη στο
Παράρτηµα 2 αποτυπώνεται η πορεία υλοποίησης της περιφερειακής διεύρυνσης της ελληνικής ανώτατης
εκπαίδευσης (1997-2004).
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Η ίδρυση των τριών νέων Ιδρυµάτων και ο ορισµός των αντίστοιχων
Διοικουσών Επιτροπών.

-

Η προώθηση της ανάπτυξης του Πανεπιστηµίου Πελοποννήσου µε την ίδρυση
των πέντε νέων Σχολών του και την έναρξη λειτουργίας ενός Τµήµατος ανά
Σχολή από το ακαδηµαϊκό έτος 2003-04.

-

Η κάλυψη, από το ακαδηµαϊκό έτος 2003-04, των οκτώ από τους έντεκα νοµούς
που δεν διέθεταν Τµήµατα ανώτατης εκπαίδευσης.

-

Η έναρξη λειτουργίας, από το ακαδηµαϊκό έτος 2003-04, των έξι από τα
δεκαπέντε Τµήµατα Πανεπιστηµίων και των δέκα Τµηµάτων ΤΕΙ που θα
άρχιζαν να λειτουργούν στη διάρκεια της διετίας 2003-2005.
(ΟΣΧΣ 2004: 133-134).

Σχετικά, δε, µε τις προοπτικές υλοποίησης της διεύρυνσης για το ακαδηµαϊκό έτος
2004-05 το Υπουργικό Συµβούλιο αποφάσισε τον Αύγουστο του 200327:
1. Να ολοκληρωθούν (εντός του 2003-04) οι διαδικασίες µεταφοράς των
Τµηµάτων του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης που λειτουργούν
ως παραρτήµατα στη Φλώρινα και στην Κοζάνη στο Πανεπιστήµιο Δυτικής
Μακεδονίας28.
2. Να ολοκληρωθούν (εντός του 2003-04) οι διαδικασίες µεταφοράς των
Τµηµάτων ΤΕΙ Ηπείρου στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων, τα οποία θα λειτουργούν ως
παραρτήµατά του στην Κεφαλονιά και στη Λευκάδα, καθώς και του Τµήµατος
του ΤΕΙ Πάτρας που θα λειτουργεί ως παράρτηµά του στη Ζάκυνθο.

27

Στο Παράρτηµα 3 αποτυπώνονται τα νέα Τµήµατα µε έτος έναρξης λειτουργίας το 2004-05 και µετά.

28

Υπάρχει ένα ζήτηµα της αυτονοµίας των πανεπιστηµίων σε αυτή την απόφαση.

35

Kavasakalis Aggelos

Vol. 6, Number1, 2016

3. Να υποβληθεί, εντός του 2003-04, από τη Διοικούσα Επιτροπή του
Πανεπιστηµίου Στερεάς Ελλάδας η πρόταση για τον αναπτυξιακό σχεδιασµό
του Ιδρύµατος. Επίσης αποφασίζεται, προς το παρόν, η λειτουργία ενός
Τµήµατος στη Λαµία έναντι των δύο (ένα στη Λαµία και ένα στη Βοιωτία) που
προέβλεπε το Εθνικό Χωροταξικό Σχέδιο.
4. Αποφασίζεται η ενίσχυση της ανώτατης εκπαίδευσης στο Αγρίνιο µε τη
δηµιουργία δύο επιπλέον Τµηµάτων στο πλαίσιο µίας πλήρους αναπτυγµένης
Σχολής η οποία θα έχει γεω-περιβαλλοντικό περιεχόµενο (το πρώτο µε έναρξη
λειτουργίας κατά το 2004-05 και το δεύτερο τη διετία 2005-200729).
5. Η υλοποίηση της προηγούµενης απόφασης σχετικά µε την Περιφέρεια
Κεντρικής Μακεδονίας (είχε αποφασιστεί να ιδρυθούν τρία νέα πανεπιστηµιακά
Τµήµατα στην Έδεσσα, τη Νάουσα και τη Βέροια30). Ο προσδιορισµός του
ακαδηµαϊκού περιεχοµένου των Τµηµάτων επισηµαίνεται ως εκκρεµότητα που
πρέπει να ολοκληρωθεί µέχρι το τέλος του 2003.
6. Αποφασίζεται να δοθεί προτεραιότητα στην ολοκλήρωση της οργανωτικής και
ακαδηµαϊκής δοµής του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας στη Λάρισα (µε τη
διαµόρφωση µιας ενότητας γνωστικών αντικειµένων που εντάσσονται στις
επιστήµες ζωής και υγείας).

29

Τα δύο Τµήµατα που ήδη υπήρχαν στο Αγρίνιο ήταν το Τµήµα Διαχείρισης Περιβάλλοντος και
Φυσικών Πόρων και το Τµήµα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίµων. Επίσης το
2004 ιδρύθηκε το Τµήµα Διαχείρισης Πολιτισµικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών.

30

Οι πόλεις απέχουν µεταξύ τους κάτω από το όριο των 30-40 χλµ. που έθεταν τα πορίσµατα για την
απόσταση µεταξύ δύο γειτονικών πόλεων. Το ερώτηµα είναι εάν µπορούν να θεωρηθούν και οι τρεις
αυτές πόλεις ως µία έδρα.
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7. Για το Πολυτεχνείο Κρήτης επαναβεβαιώνεται η απόφαση της ίδρυσης δύο
νέων Τµηµάτων, Αρχιτεκτόνων Μηχανικών και Καλών Τεχνών (µε έναρξη
λειτουργίας το ένα στη διετία 2003-2005 και το άλλο στη διετία 2005-2007).
8. Για το Ιόνιο Πανεπιστήµιο αποφασίζεται η άµεση λειτουργία των δύο νέων
Τµηµάτων στο ακαδηµαϊκό έτος 2004-05.
9. Εγκρίνεται η πρόταση του Πανεπιστηµίου Αιγαίου για την ίδρυση δύο
Τµηµάτων (Μηχανικών Αγροκαλλιέργειας και Βιοσυστηµάτων στη Λήµνο και
Ιατρικής Πληροφορικής και Ιατρικής Τεχνολογίας στην Κω). Με την υπόµνηση
ότι η κυβέρνηση συνεκτιµά την εµπειρία που έχει αποκτηθεί στο Πανεπιστήµιο
Αιγαίου σε ό,τι αφορά την πολυεδρική λειτουργία του. Τα Τµήµατα αυτά θα
έχουν έναρξη λειτουργίας από το 2005-06.
10. Σχετικά µε τη δηµιουργία Τµήµατος ΤΕΙ στη Ναύπακτο (µε έναρξη λειτουργίας
το έτος 2004-05) αποσαφηνίζεται ότι αυτό θα ιδρυθεί ως Παράρτηµα του ΤΕΙ
Μεσολογγίου31.
11. Απόφαση λαµβάνεται και για ένα ζήτηµα που δεν είχε περιληφθεί στο Εθνικό
Χωροταξικό Σχέδιο. Αυτό αφορά στη δηµιουργία Τµήµατος Κινηµατογράφου.
Θεωρείται ότι το καταλληλότερο περιβάλλον για την ανάπτυξη ενός τέτοιου
Τµήµατος είναι το Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, όπου το νέο

31

Ανεξάρτητα εάν το νέο Τµήµα θα ανήκε στο ΤΕΙ Πάτρας ή στο ΤΕΙ Μεσολογγίου το ζήτηµα είναι η
συνέχιση ύπαρξης των δύο ΤΕΙ στην ίδια περιφέρεια.
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Τµήµα θα αποτελέσει την τέταρτη συνιστώσα του Ιδρύµατος στο χώρο της
Σχολής Καλών Τεχνών32.
12. Τέλος αποφασίζεται η δηµιουργία δύο νέων Τµηµάτων ΤΕΙ, ένα που θα ανήκει
στο ΤΕΙ Πειραιά και θα εδρεύει στις Σπέτσες (Τµήµα Διοίκησης Τουριστικών
Επιχειρήσεων) και ένα Τµήµα που θα ανήκει στο ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας µε
έδρα την Καστοριά (Τµήµα Πληροφορικής και Τεχνολογίας Υπολογιστικών
Συστηµάτων) για το έτος (2004-05).

Β ΜΕΡΟΣ. Κριτική ανάλυση κατά τη διάρκεια του κύκλου του πολιτικού
προγράµµατος.

Προσεγγίζοντας κριτικά τις πολιτικές διεύρυνσης της ανώτατης εκπαίδευσης
(1998-2004)
Σε ένα πρώτο επίπεδο κριτικής προσέγγισης στο συγκεκριµένο πρόγραµµα πολιτικής
θα επιχειρήσουµε να αναδείξουµε τους άξονες της σχετικής συζήτησης που
πραγµατοποιήθηκε στο δηµόσιο πεδίο. Η συζήτηση αυτών των αξόνων συµβάλλει σε
µια πρώτη αρχική ανάλυση του συγκεκριµένου προγράµµατος. Αφετέρου, και
σηµαντικότερο, αναδεικνύει τους όρους διεξαγωγής του πολιτικού διαλόγου. Όρους, οι
οποίοι διαµορφώνουν και εξελίσσουν το πλαίσιο υποδοχής κάθε µελλοντικού
προγράµµατος πολιτικής.

32

Και σε αυτό το σηµείο τίθεται ζήτηµα πανεπιστηµιακής αυτονοµίας, στο βαθµό που το συγκεκριµένο
Ίδρυµα δεν θα είχε συµπεριλάβει στον στρατηγικό σχεδιασµό του κάποια πρόταση για την ίδρυση του
συγκεκριµένου Τµήµατος.
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Στη συνέχεια θα επικεντρωθούµε στον κύκλο παραγωγής και εφαρµογής του
συγκεκριµένου πολιτικού προγράµµατος. Θα αναλύσουµε κάποια στοιχεία του σε
επίπεδο σχεδιασµού, όπως αυτός πραγµατοποιήθηκε από την ΟΣΧΣ. Επίσης θα
αναδείξουµε τις διαφοροποιήσεις που, κατά τη γνώµη µας, έλαβαν χώρα µεταξύ του
σχεδιασµού (από την ΟΣΧΣ) και της θεσµοθέτησης της διεύρυνσης της ανώτατης
εκπαίδευσης (από τις αποφάσεις του υπουργικού συµβουλίου).

Η κριτική στη διεύρυνση της ελληνικής ανώτατης εκπαίδευσης (1998-2004) εντός
της δηµόσιας σφαίρας
Η βασική κριτική που ασκήθηκε εκείνη την εποχή33 θα µπορούσε να συµπυκνωθεί
στους εξής άξονες:

33
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Πρόκειται για διεύρυνση χωρίς µελέτη και σχεδιασµό µε αποτέλεσµα την
πληθωριστική ανάπτυξη του συστήµατος («κάθε πόλη και Πανεπιστήµιο»).

2)

Ουσιαστικά αποτελεί διασπορά Τµηµάτων του ιδίου πανεπιστηµίου σε πολλές
διαφορετικές πόλεις, εποµένως αποτελεί σπατάλη πόρων και οδηγεί σε
δυσλειτουργική διοίκηση.

3)

Εξαιτίας της πίεσης, σε µικροπολιτικό επίπεδο, για ίδρυση Τµηµάτων όσα νέα
Τµήµατα ιδρύονται έχουν είτε «παράξενα» γνωστικά αντικείµενα, είτε γνωστικά
αντικείµενα που κατέχουν το εύρος ενός Τοµέα Τµήµατος.

4)

Δεν υπάρχει πρόβλεψη για επαρκή χρηµατοδότηση σχετικά µε τη λειτουργία
των νέων Τµηµάτων (ή και Ιδρυµάτων).

Αναλύοντας κανείς περαιτέρω αυτούς τους τέσσερις άξονες κριτικής, σε µια
προσπάθεια να αποφευχθεί ταυτόχρονα µια «συνθηµατική» προσέγγιση, θα ήταν
χρήσιµο να σταθεί στα εξής σηµεία:
1)

Η διεύρυνση έγινε σε δύο φάσεις, µε διαφορετικά χαρακτηριστικά η καθεµιά. Η
πρώτη φάση είναι σηµαντική καθώς σε αυτήν ιδρύονται περίπου 80 νέα
Τµήµατα, δηλαδή το µεγαλύτερο µέρος όσων ιδρύονται συνολικά στην εξαετία
1998-2004. Την περίοδο αυτή δεν ιδρύονται Ιδρύµατα, αλλά µόνο Τµήµατα τα
οποία συνήθως εντάσσονται σε Σχολές που ήδη λειτουργούν. Οι ιδρύσεις αυτές
πραγµατοποιήθηκαν µε την παράλληλη κατάθεση αναλυτικών εκθέσεων
σκοπιµότητας και βιωσιµότητας όπως προκύπτει και από το σχετικό υλικό.

Ξανθόπουλος Θ. (2003). Παιδεία: ο ενδοελληνικός µικρόκοσµος. Εφηµερίδα Καθηµερινή, 12/10/2003.
Εφηµερίδα Ριζοσπάστης (2004). Τµήµατα «Διεύρυνσης της Ανώτατης Εκπαίδευσης»: παράταση της
χρηµατοδότησης… χωρίς χρήµατα, 01/09/2004, σελ.22.
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Ωστόσο, όπως έχει ήδη αναπτυχθεί, αν και η αξιολόγηση των προτάσεων για
την ίδρυση νέων Τµηµάτων ακολούθησε συγκεκριµένους κανόνες δεν έλειψαν
και κάποιες αποκλίσεις34. Στη συνέχεια, η δεύτερη φάση, πραγµατοποιείται
αφού έχει προηγηθεί αναλυτική µελέτη και σχεδιασµός. Κεντρικό ρόλο σε αυτό
έπαιξε η ενεργοποίηση της ΟΣΧΣ που πρότεινε συγκεκριµένες αρχές και
προϋποθέσεις τόσο για την Ίδρυση νέων Ιδρυµάτων, όσο και για την ίδρυση
νέων Σχολών και Τµηµάτων. Οι κανόνες αυτοί επικεντρώθηκαν µεν στη
χωροταξική διάσταση της ανάπτυξης, αλλά ανέδειξαν και άλλες συνιστώσες.
Ταυτόχρονα, όλες οι κατηγορίες αρχών και προϋποθέσεων έγιναν µε µονάδα
αναφοράς την Περιφέρεια, γεγονός που ήταν εναρµονισµένο µε τις ευρύτερες
επιλογές τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Στην κατεύθυνση του
σχεδιασµού συνεισέφερε επίσης η µελέτη που πραγµατοποιήθηκε σχετικά µε
την εσωτερική διάρθρωση της Ελληνικής ανώτατης εκπαίδευσης ως προς την
κατανοµή των αποφοίτων σε ευρείες γνωστικές περιοχές και η σύγκρισή της µε
διεθνή δεδοµένα. Από τη µελέτη αυτή εξήχθησαν συµπεράσµατα για τις τάσεις
που διαµορφώνονταν διεθνώς σχετικά µε την ανάπτυξη των γνωστικών
περιοχών και των νέων ΠΣ στην ανώτατη εκπαίδευση (ΟΣΧΣ 2004: 148-149).
Με αυτά ως δεδοµένα, δύσκολα κανείς µπορεί να ισχυριστεί ότι το
συγκεκριµένο πρόγραµµα πολιτικής έγινε χωρίς µελέτη και σχεδιασµό. Βέβαια
πρέπει να σηµειωθεί ότι η εστίαση της δηµόσιας κριτικής στην έλλειψη
σχεδιασµού και όχι, ενδεχοµένως, στο περιεχόµενο του σχεδιασµού

34

Ένα ενδεικτικό παράδειγµα: το ΤΕΙ Μεσολογγίου στην 1η φάση της διεύρυνσης είχε καταθέσει 7
προτάσεις για ίδρυση νέων Τµηµάτων, χωρίς καµία από αυτές να αξιολογηθεί µε υψηλή «βαθµολογία».
Με δεδοµένο την ίδρυση ενός νέου Τµήµατος στο ΤΕΙ µάλλον κρίθηκε ότι ήταν δύσκολο να
απορριφθούν και οι 7 προτάσεις του ΤΕΙ και προκρίθηκε η συγκριτικά πιο ολοκληρωµένη για την ίδρυση
ενός Τµήµατος.
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αποδυναµώνει το δηµόσιο διάλογο και τον εγκλωβίζει σε πολιτικά κλισέ
συνθηµατικού χαρακτήρα.
2)

Οι επικρατούσες διεθνώς επιλογές µοντέλων οργάνωσης των Ιδρυµάτων
ανώτατης εκπαίδευσης προσέφεραν τότε (και παρέχουν µέχρι σήµερα) αρκετές
επιλογές σχετικά µε τη διάρθρωση και τη χωρική ανάπτυξη. Σύµφωνα µε τα
µοντέλα αυτά: Ως προς την ακαδηµαϊκή διάρθρωση, υπάρχουν τα πολυθεµατικά
πανεπιστήµια (που είναι η πληθώρα των Ιδρυµάτων στην Ελλάδα) και τα
«οµοθεµατικά» πανεπιστήµια για τα οποία ο σχεδιασµός της Οµάδας προέβλεπε
ειδικούς κανόνες. Ως προς τη χωροταξική ανάπτυξη υπάρχουν: (α) τα
µονοεδρικά Ιδρύµατα, (β) τα Ιδρύµατα µε ισχυρή κεντρική έδρα και
αποκεντρωµένα παραρτήµατα, (γ) τα πολυεδρικά ή εξακτινωµένα Ιδρύµατα, (δ)
τα Ιδρύµατα εντός του ιστού της πόλης και (ε) τα αποµονωµένα από την ιστό
της πόλης Ιδρύµατα. Οι προτάσεις των πορισµάτων της ΟΣΧΣ ακολούθησαν
αυτές τις διεθνείς τάσεις υπό το πρίσµα, βεβαίως, αρχών και προϋποθέσεων που
είχε υιοθετήσει. Παρότι φαίνεται ότι δεν έγινε τυχαία και χωρίς σχεδιασµό
κάποια διασπορά Τµηµάτων σε διάφορες πόλεις ανά την Ελλάδα, αυτό φυσικά
δεν σηµαίνει ότι δεν υπήρξαν αποκλίσεις µεταξύ του σχεδιασµού και της
εφαρµογής.

3)

Σχετικά µε το ίδιο το ακαδηµαϊκό περιεχόµενο των Τµηµάτων που ιδρύθηκαν
θα µπορούσε κανείς µελετώντας σε ένα αρχικό επίπεδο τα στοιχεία όπως
φαίνονται στους Πίνακες των Παραρτηµάτων 1 και 3 να καταλήξει ότι, παρότι
υπάρχουν κάποια γνωστικά αντικείµενα των νέων Τµηµάτων που δεν θα
µπορούσαν να χαρακτηριστούν «πλατιά», σίγουρα τα νέα Τµήµατα δεν
υπηρετούσαν «παράξενα» γνωστικά αντικείµενα ούτε θα οδηγούνταν σε ΠΣ που
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θα κάλυπταν το εύρος ενός Τοµέα. Οριακές αποκλίσεις από αυτό το
συµπέρασµα ενδεχοµένως να υπήρξαν35.
4)

Η χρηµατοδότηση των νέων Τµηµάτων είχε ενταχθεί στα προγράµµατα
ΕΠΕΑΕΚ. Σε αυτό το πλαίσιο είχε προβλεφθεί, για την πρώτη τετραετία της
λειτουργίας τους, η χρηµατοδότηση των βασικών υποδοµών τους, η πλήρωση
10 θέσεων µελών ΔΕΠ µε κανονικές διαδικασίες εκλογής καθώς και 7 θέσεων
υπόλοιπου προσωπικού, αρχικά µε συµβάσεις έργου. Η κριτική ότι δεν είχε
προβλεφθεί επαρκής χρηµατοδότηση, δεν φαίνεται να ευσταθεί τουλάχιστον για
την έναρξη της λειτουργίας των µονάδων. Ωστόσο, µετά την πρώτη περίοδο
λειτουργίας προβλεπόταν η χρηµατοδότηση να πραγµατοποιείται από τον
εκάστοτε προϋπολογισµό και αναµενόταν η ενεργοποίηση του συντονιστικού
οργάνου στις Περιφέρειες, το οποίο θα µπορούσε (εκτός των άλλων) να
κινητοποιήσει τοπικούς παράγοντες που θα στήριζαν (και οικονοµικά) την
ανάπτυξη των µονάδων. Πόσο εφικτό όµως ήταν αυτό; Η χρηµατοοικονοµική
ανάλυση µετά την εξεταζόµενη περίοδο ξεφεύγει από τα όρια του κειµένου.
Αλλά θα πρέπει να σηµειωθεί ότι ο αριθµός των φοιτητών εξαιτίας της
διεύρυνσης αυξήθηκε κατά 80% περίπου. Εποµένως είναι βέβαιο ότι η επαρκής
χρηµατοδότηση θα αποτελούσε µια συνεχή πρόκληση καθώς θα έπρεπε να
λάβουν χώρα ανάλογες αυξήσεις στα κονδύλια χρηµατοδότησης της ανώτατης
εκπαίδευσης.

Αναλύοντας τα βασικά σηµεία της δηµόσιας κριτικής του προγράµµατος αναδείχθηκαν
κάποια καίρια χαρακτηριστικά του σχεδιασµού. Η εφαρµογή ωστόσο ενός
35

Η περαιτέρω διερεύνηση του θέµατος χρειάζεται να υπεισέλθει στην ανάλυση των ΠΣ των Τµηµάτων
που πιθανώς να εµπίπτουν στην κριτική. Αυτό, αν και ενδιαφέρον, ξεφεύγει από τα όρια του παρόντος
κειµένου.
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προγράµµατος πολιτικής παραµένει ένα ζητούµενο το οποίο, όπως έχει αποδειχθεί για
τη χώρα µας (και όχι µόνο) συχνά διατηρεί τις αποστάσεις του από τον ίδιο τον
σχεδιασµό του.

Κύκλος εφαρµογής του πολιτικού προγράµµατος – κριτική ανάλυση
Μια κριτική προσέγγιση του προγράµµατος, που γίνεται µε την άνεση της απόστασης
χρόνου δέκα ετών από την ολοκλήρωσή του, δεν θα πρέπει να παραβλέπει ότι το
συγκεκριµένο πρόγραµµα πολιτικής άλλαξε το τοπίο ανώτατης εκπαίδευσης στην
Ελλάδα. Η αύξηση της πρόσβασης των νέων φοιτητών, η ενίσχυση του βαθµού
αποκέντρωσης συνολικά του συστήµατος της ελληνικής ανώτατης εκπαίδευσης και η
τοποθέτηση των ελληνικών ανώτατων ιδρυµάτων στις κατευθύνσεις ευρωπαϊκής
τροχιάς ήταν τοµείς στους οποίους συνέβαλλε το συγκεκριµένο πρόγραµµα πολιτικής.
Τοµείς που βοήθησαν στη σύγκλιση της υφιστάµενης κατάστασης στην ανώτατη
εκπαίδευση στην Ελλάδα µε τις κατευθύνσεις που είχαν ήδη εγκατασταθεί σε
ευρωπαϊκό επίπεδο.
Στο επίπεδο του σχεδιασµού, η βασική επισήµανση που χρειάζεται να αναδειχθεί, είναι
ότι η διεύρυνση έγινε και αντιµετωπίστηκε µε τρόπο που διέθετε παραδοσιακά
χαρακτηριστικά: αφορούσε κυρίως ιδρύσεις νέων Ιδρυµάτων και Τµηµάτων36 που
απευθύνονταν στους «παραδοσιακούς» φοιτητές, αν και στην Ευρώπη είχε ήδη
ξεκινήσει η συζήτηση της δια βίου µάθησης και ήδη η θεώρηση της πρόσβασης
αφορούσε στο σύνολο του πληθυσµού ανεξαρτήτως ηλικίας.

36

Αν και προβλέπονταν και άλλες διαδικασίες (εκτός από την Ίδρυση νέων Τµηµάτων).
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Ένα σηµείο που φαίνεται να δηµιουργεί ένα ζήτηµα στο σχεδιασµό της ΟΣΧΣ, πολύ δε
περισσότερο στην εφαρµογή του προγράµµατος, είναι η ενεργοποίηση του
συντονιστικού οργάνου σε επίπεδο περιφέρειας, το οποίο θα είχε σκοπό να
ενδυναµώσει τη σχέση των ιδρυµάτων µε τις τοπικές κοινωνίες και να προωθήσει,
παράλληλα, τα χαρακτηριστικά της αποκέντρωσης και της περιφερειακής ανάπτυξης.
Αυτή η έλλειψη αφαίρεσε από τα Ιδρύµατα τη δυνατότητα να έχουν επιπλέον στήριξη
σε επίπεδο περιφέρειας.
Μεταβαίνοντας από το επίπεδο σχεδιασµού (της ΟΣΧΣ) στο επίπεδο των τελικών
αποφάσεων (του Υπουργικού Συµβουλίου) δεν µπορεί παρά να επισηµανθούν
σηµαντικές αποκλίσεις. Κυρίαρχη είναι αυτή που αφορά στην απόφαση του
Υπουργικού Συµβουλίου να ιδρυθούν Τµήµατα (ακόµα και µεµονωµένα) σε όλες τις
πρωτεύουσες των νοµών σε αντίθεση µε τις αρχές και τις προϋποθέσεις των
πορισµάτων της ΟΣΧΣ. Αυτή η επιλογή, εκτός από το γεγονός της αλλαγής ενός
βασικού χαρακτηριστικού του µοντέλου της ΟΣΧΣ (που ουσιαστικά αποτελούσε τη
µονάδα ανάλυσης του όλου σχεδιασµού) δηµιούργησε, σε κάποιες περιπτώσεις,
στρεβλώσεις ως προς την υπερβολική διάχυση Τµηµάτων (κυρίως ΤΕΙ) σε κάποιες
πόλεις, αλλοιώνοντας σε ένα βαθµό τη φιλοσοφία του συγκεκριµένου προγράµµατος
πολιτικής. Σηµαντική επίσης απόκλιση αποτελεί και η διαφαινόµενη, σε πολλές
περιπτώσεις, πίεση χρόνου ώστε να εφαρµοστούν οι αποφάσεις γεγονός που δεν
επέτρεψε την, κατά την ΟΣΧΣ, κατάλληλη περίοδο ωρίµανσης. Πρόκειται για δύο
σηµαντικές αποκλίσεις που θα µπορούσαν να αποδοθούν είτε στην επίδραση τοπικών
ή/και άλλων δρώντων, είτε στη συνηθισµένη συστολή του πολιτικού χρόνου που
συµβαίνει στην Ελλάδα καθώς όλα πρέπει να συµβούν, στην καλύτερη περίπτωση, σε
προοπτική τετραετίας. Πέρα από αυτές τις δύο κεντρικές διαφοροποιήσεις σε επίπεδο
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εφαρµογής, υπάρχουν και οι επιµέρους αποκλίσεις. Αποκλίσεις που σχετίζονται µε
τοπικότητες (και ίσως µε αντίστοιχες σκοπιµότητες) οι οποίες υιοθετήθηκαν στις
επιµέρους αποφάσεις εφαρµογής του υπουργικού συµβουλίου37.

Επιλογικές σκέψεις
Το πρόγραµµα πολιτικής της διεύρυνσης της ανώτατης εκπαίδευσης την περίοδο 19982004 αποτέλεσε τοµή στο συγκεκριµένο πεδίο πολιτικής. Η συνολική του αποτίµηση
έχει να προσφέρει στην κατανόηση του τρόπου εξέλιξης της σύγχρονης ελληνικής
ανώτατης εκπαίδευσης. Η ανάπτυξη του προγράµµατος προϋπόθετε µελέτη και
σχεδιασµό, συνολικά για το σύστηµα της ανώτατης εκπαίδευσης στην Ελλάδα, η οποία
πραγµατοποιήθηκε ιδιαίτερα µε την ενεργοποίηση της ΟΣΧΣ. Μελέτη, που λάµβανε
υπόψη της τις διεθνείς (ευρωπαϊκές) εξελίξεις, αλλά και τις εθνικές συνθήκες.
Σχεδιασµό, που διέθετε κεντρική φιλοσοφία και στόχευση η οποία οδήγησε στη
θέσπιση συγκεκριµένων αρχών και προϋποθέσεων. Ταυτόχρονα, δεν έλλειψαν οι
αποκλίσεις στο επίπεδο της θεσµικής εφαρµογής του συγκεκριµένου πολιτικού
37

Ενδεικτικά: Στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας αποφασίστηκε η δηµιουργία Τµήµατος στη Λειβαδιά
ως δορυφορική µονάδα των Τµηµάτων στην έδρα του Ιδρύµατος (Λαµία). Η απόσταση όµως των δύο
πόλεων είναι περίπου 100 χλµ., µεγαλύτερη από το όριο του πορίσµατος. Στην Περιφέρεια Δυτικής
Ελλάδας, στο Αγρίνιο, αποφασίζεται η παραµονή των Τµηµάτων στο πανεπιστήµιο Ιωαννίνων, δηλαδή
σε πανεπιστήµιο που εδρεύει σε άλλη περιφέρεια. Στην ίδια περιφέρεια παρέµεινε και η στρέβλωση ως
προς το διπολικό σύστηµα εξαιτίας της ύπαρξης των δύο ΤΕΙ (ΤΕΙ Πάτρας και ΤΕΙ Μεσολογγίου). Στην
Περιφέρεια Κρήτης η απόφαση για τη δηµιουργία ενός Τµήµατος στην Ιεράπετρα και ενός στον Άγιο
Νικόλαο του νοµού Λασιθίου σε σύνδεση µε το ΤΕΙ Κρήτης δεν συνάδουν µε τις προϋποθέσεις των
πορισµάτων ούτε ως προς την χιλιοµετρική απόσταση (είτε µεταξύ των πόλεων αυτών είτε µε τις
υπόλοιπες έδρες του ΤΕΙ Κρήτης) ούτε ως προς το κριτήριο για την ίδρυση Σχολών µε ενιαίο γνωστικό
περιεχόµενο (αποτελούµενες από 3 τουλάχιστον Τµήµατα).
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προγράµµατος, οι οποίες, σε µερικές περιπτώσεις, αλλοίωσαν επιλογές και στοιχεία της
φιλοσοφίας και του αρχικού σχεδιασµού.
Η ανάδειξη, στο δηµόσιο λόγο, των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του σχεδιασµού του
συγκεκριµένου προγράµµατος και των όποιων αποκλίσεων της εφαρµογής του δεν
αποτέλεσε το προϊόν (επιστηµονικής) ανάλυσης. Ανάλυσης που θα διέθετε
συγκεκριµένα θεωρητικά φίλτρα σε επίπεδο φιλοσοφίας, σχεδιασµού, κεντρικών και
περιφερειακών επιλογών και, τελικά, εφαρµογής ενός προγράµµατος πολιτικής. Σε
αυτή την περίπτωση θα µπορούσαν να αναδειχθούν τα ισχυρά και τα αδύναµα στοιχεία
του κύκλου πραγµατοποίησης του συγκεκριµένου προγράµµατος πολιτικής. Αντίθετα,
η δηµόσια συζήτηση έγινε κατά κανόνα υπό όρους «συνθηµάτων» προσφέροντας µια
κριτική που παραµένει στην επιφάνεια και διαπλέκει τους µύθους µε τις
πραγµατικότητες. Μια τέτοια κριτική εξυπηρετεί βεβαίως την ανύψωση ή την
καταπόντιση ενός προγράµµατος πολιτικής, ανάλογα µε τις πολιτικές, ιδεολογικές ή
πάσης φύσεως διαδροµές αυτών που την ασκούν, χωρίς όµως να µπορεί να προσφέρει
κάτι περισσότερο. Και αυτό αποτελεί χαρακτηριστικό ευρύτερο της συζήτησης για το
συγκεκριµένο πρόγραµµα πολιτικής. Στοιχείο που προσδιορίζει, σε µεγάλο βαθµό, τον
δηµόσιο διάλογο στην Ελλάδα, περιορίζοντάς τον σε µορφές που έχουν
«δηµοσιογραφικό» χαρακτήρα.
Και ενώ το ζήτηµα αυτό πιθανότατα σχετίζεται µε µια ευρύτερη έλλειψη κουλτούρας
διαλόγου, ταυτόχρονα αναδεικνύει το γεγονός ότι στη χώρα το διακριτό πεδίο της
εκπαιδευτικής πολιτικής βιώνει ακόµα την περίοδο της αρχικής ωρίµανσής του.
Εποµένως, κάθε παραγωγή ερευνητικού επιστηµονικού υλικού για την ανάλυση των
προγραµµάτων εκπαιδευτικής πολιτικής αποκτά σηµασία και αναγκαιότητα, εάν η
στόχευσή µας είναι κάποια στιγµή να είµαστε σε θέση να αναλύουµε σε βάθος τα
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επιµέρους χαρακτηριστικά των προγραµµάτων εκπαιδευτικής πολιτικής, της εφαρµογής
τους και των αποτελεσµάτων τους.
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Παραρτήµατα
Παράρτηµα 1. Διεύρυνση ανώτατης εκπαίδευσης 1998-2001
ΑΕΙ

Τµήµατα

Έναρξη

Πανεπιστήµιο Αθηνών

Τµήµα Ιταλικής και Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας
(µεταξέλιξη) (εκτός ΕΠΕΑΕΚ)

1999

Εθνικό Μετσόβιο
Πολυτεχνείο

Εφαρµοσµένων Μαθηµατικών και Φυσικών Επιστηµών
(µετεξέλιξη)

1999

Οικονοµικό Πανεπιστήµιο
Αθηνών

Λογιστικής και Χρηµατοοικονοµικής

1999

Διοικητικής Επιστήµης και Τεχνολογίας

2000

Οικονοµικής Επιστήµης

2001

Βαλκανικών και Ανατολικών Σπουδών

2001

Τεχνολογικής Εκπαίδευσης

1999

Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών

2000

Επιστηµών Εκπαίδευσης και Αγωγής

2001

Γεωγραφίας

2000

Μηχανικών Διαχείρισης Ενεργειακών Πόρων (Κοζάνη)

1999

Βαλκανικών Σπουδών (Φλώρινα)

1999

Πάντειο Πανεπιστήµιο

Πανεπιστήµο Πειραιώς

Χαροκόπειο Πανεπιστήµιο
Πανεπιστήµιο
Θεσσαλονίκης
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Πανεπιστήµιο Πατρών

Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων

Πανεπιστήµιο Κρήτης

Πανεπιστήµιο Θράκης

Πανεπιστήµιο Αιγαίου

Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας
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Πολιτικών Επιστηµών

2000

Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

1999

Διοίκησης Επιχειρήσεων

1999

Φιλοσοφίας

1999

Επιστηµών των Υλικών

2000

Επιστήµης και Τεχνολογίας των Υλικών

1999

Βιολογικών Εφαρµογών και Τεχνολογιών

2000

Επιστήµης της Τέχνης

2000

Οικονοµικών Σπουδών

1998

Οργάνωσης και Διαχείρισης Αγροτικών Εκµεταλλεύσεων (Αγρίνιο)

1998

Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων (Αγρίνιο)

1998

Πολιτικής Επιστήµης (Ρέθυµνο) (από 1983)

1999

Εφαρµοσµένων Μαθηµατικών (Ηράκλειο)

1999

Επιστήµης και Τεχνολογίας Υλικών (Ηράκλειο)

2001

Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (Ξάνθη)

1999

Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης (Ξάνθη)

2000

Διεθνών Οικονοµικών Σχέσεων και Ανάπτυξης (Κοµοτηνή)

1999

Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισµού Παρευξείνιων Χωρών
(Κοµοτηνή)

2000

Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής (Αλεξανδρούπολη)

2000

Δασολογίας & Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων
(Ορεστιάδα)

1999

Αγροτικής Ανάπτυξης (Ορεστιάδα)

1999

Επιστηµών της Θάλασσας (Μυτιλήνη) (από το 1997)

1999

Κοινωνιολογίας (Μυτιλήνη) (από το 1997)

1999

Πολιτισµικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας (Μυτιλήνη)

2000

Μηχανικών Οικονοµίας και Διοίκησης (Χίος)

2000

Στατιστικής και Αναλογιστικής Επιστήµης (Σάµος)

2000

Μεσογειακών Σπουδών (Ρόδος) (από το 1997)

1999

Γραφικών Τεχνών και Σχεδίασης Συστηµάτων (Σύρος)

2000

Ναυτιλίας και Επιχειρηµατικών Υπηρεσιών (Χίος)

1998

Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστηµάτων (Σάµος)

1998

Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (Βόλος)

1999

Οικονοµικών Επιστηµών (Βόλος)

1999

Μηχανικών Η/Υ, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων (Βόλος)

2000

Βιοχηµείας και Βιοτεχνολογίας (Λάρισα)

2000
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Παιδαγωγικό Ειδικής Αγωγής (Βόλος)

1998

Ιστορίας-Αρχαιολογίας-Λαογραφίας (Βόλος)

1998

Διεθνών Σπουδών (Κέρκυρα)

2001

Κοινωνικών Σπουδών και Πολιτισµικής Κληρονοµιάς

2001

Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών

1998

Μουσικής Επιστήµης και Τέχνης

1998

ΤΕΙ

Τµήµατα

Έναρξη

Σχεδιασµού και Παραγωγής Ενδυµάτων (Κιλκίς)

1999

Τεχνολογίας Αλιείας - Υδατοκαλλιεργειών (Μουδανιά)

2000

Τεχνολογίας, Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

1999

Διοίκησης και Διαχείρισης Έργων

2000

Σχεδιασµού και Τεχνολογίας Ξύλου και Επίπλου (Καρδίτσα)

1999

Επιχειρηµατικού Σχεδιασµού και Πληροφοριακών Συστηµάτων

1999

Ανακαίνισης και Αποκατάστασης Κτιρίων

2000

Εφαρµοσµένης Πληροφορικής και Πολυµέσων (Ηράκλειο)

1999

Τεχνολογίας Μηχανικών Συστηµάτων Διαχείρισης Φυσικών Πόρων
(Χανιά)

1999

Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής (Ρέθυµνο)

1999

Διατροφής και Διαιτολογίας (Σητεία)

2000

Βιοµηχανικής Πληροφορικής

1999

Διαχείρισης Πληροφοριών

2000

Γεωτεχνολογίας και Περιβάλλοντος (Κοζάνη) (µετεξέλιξη)

1999

Τεχνολογιών Αντιρύπανσης (Κοζάνη)

2000

Χρηµατοοικονοµικών Εφαρµογών (Κοζάνη)

2000

Εµπορίας και Ποιοτικού Ελέγχου Αγροτικών Προϊόντων (Φλώρινα)

1999

Δηµόσιων Σχέσεων και Επικοινωνιακής Πολιτικής (Καστοριά)

1999

Χαλκίδας

Αυτοµατισµού (εκτός ΕΠΕΑΕΚ)

1999

Μεσολογγίου

Εφαρµογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην Οικονοµία

1999

Πληροφορικής και Επικοινωνιών

1999

Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας

2000

Ελεγκτικών και Ασφαλιστικών Εργασιών

1999

Τεχνολογίας Γεωργικών Προϊόντων

2000

Πληροφορικής και Τεχνολογίας Υπολογιστών

2000

Τουριστικών Επιχειρήσεων (Άµφισσα)

1998

Εφαρµογών Ξένων Γλωσσών στη Διοίκηση και στο Εµπόριο
(Ηγουµενίτσα)

1999

Θεσσαλονίκης

Λάρισας

Πάτρας

Ηρακλείου

Καβάλας

Κοζάνης

Σερρών

Καλαµάτας

Λαµίας
Ηπείρου
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Βιολογικής Γεωργίας (Αργοστόλι)

1999

Λογοθεραπίας (Ιωάννινα)

2000

Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής (Άρτα)

2000

Ελεγκτικών και Ασφαλιστικών Εργασιών (Πρέβεζα) (εκτός
ΕΠΕΑΕΚ)

1999

Τεχνολογίας Μουσικών Οργάνων (Ληξούρι) (εκτός ΕΠΕΑΕΚ)

2000

Λογιστικής (Πρέβεζα)

1998

Τηλεπληροφορικής και Διοίκησης (Άρτα)

1998

Μηχανολογίας (µετεξέλιξη µε προσθήκη ειδίκευσης)

2000

Κλωστοϋφαντουργίας (µετεξέλιξη µε προσθήκη ειδίκευσης)

2000

Διοίκησης Επιχειρήσεων (µετεξέλιξη µε προσθήκη ειδίκευσης)

2000

Αυτοµατισµού (µετεξέλιξη µε προσθήκη ειδίκευσης)

2000

Ηλεκτρονικής (µετεξέλιξη µε προσθήκη ειδίκευσης)

2000

Παράρτηµα 2. Πορεία υλοποίησης της διεύρυνσης της ελληνικής ανώτατης
εκπαίδευσης (1997-2004) (Πηγή ΟΣΧΣ 2004)

1997

2002

2003

2004

Αριθµός Ιδρυµάτων

18

19

21

21

Αριθµός Τµηµάτων

188

238

244

254

Αριθµός διακριτών γνωστικών αντικειµένων

89

124

127

Αριθµός γεωγραφικών εδρών Τµηµάτων

23

27

31

35

Αριθµός Ιδρυµάτων

15

15

16

16

Αριθµός Τµηµάτων

141

174

185

188

Πανεπιστήµια

ΤΕΙ
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Αριθµός διακριτών γνωστικών αντικειµένων

59

88

93

94

Αριθµός γεωγραφικών εδρών Τµηµάτων

22

30

39

41

Αριθµός γεωγραφικών εδρών Τµηµάτων

34

44

56

61

Αριθµός Νοµών εκτός Αττικής µε Τµήµα ανώτατης
εκπαίδευσης (επί συνόλου 50)

31

39

47

49

Αριθµός Περιφερειών µε δίπολο Πανεπιστηµίου-ΤΕΙ (επί
συνόλου 13)

7

8

11

11

Ποσοστό συµµετοχής στην ανώτατη εκπαίδευση των
ηλικιών µεταξύ 18 και 21 ετών

30,9%

57,3%

60,2%

60,3%

Σύνολο ανώτατης εκπαίδευσης

Παράρτηµα 3. Διεύρυνση ανώτατης εκπαίδευσης: Τµήµατα µε έτος έναρξης
λειτουργίας το 2004-05 και µετά (Πηγή ΟΣΧΣ 2004)

Ίδρυμα

Πανεπιστήμιο
Στερεάς Ελλάδας

Πόλη

Γνωστικό αντικείμενο Τμήματος

λειτουργίας

Λαμία

Γνωστικό αντικείμενο πρώτου Τμήματος
υπό καθορισμό από τη Διοικούσα
Επιτροπή

2004-05

Αγρίνιο

Τμήμα Κλιματολογίας, Οικολογίας και
Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης

2004-05

Πανεπιστήμιο
Ιωαννίνων

Έναρξη

2005-06
Αγρίνιο

Τμήμα Διαχείρισης Πολιτισμικού
Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών

ή
2006-07

Αριστοτέλειο
Πανεπιστήμιο

Βέροια

Γνωστικό αντικείμενο Τμήματος υπό
επανεξέταση από το Ίδρυμα

2004-05
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Θεσσαλονίκης

Πανεπιστήμιο
Μακεδονίας

Πανεπιστήμιο
Θεσσαλίας

Έδεσσα

Γνωστικό αντικείμενο Τμήματος υπό
επανεξέταση από το Ίδρυμα

2004-05

Νάουσα

Γνωστικό αντικείμενο Τμήματος υπό
επανεξέταση από το Ίδρυμα

2004-05

Λάρισα

Τμήμα Βιοϊατρικής Τεχνολογίας (σε
εξέλιξη συνεννόηση με το Ίδρυμα)

2004-05

Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

2004-05

Χανιά
Πολυτεχνείο
Κρήτης

2005-06
Χανιά

Τμήμα Καλών Τεχνών

ή
2006-07

Ιόνιο

Κέρκυρα

Τμήμα Πληροφορικής

2004-05

Πανεπιστήμιο

Κέρκυρα

Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας

2004-05

Τμήμα Ιατρικής Πληροφορικής και
Ιατρικής Τεχνολογίας

2005-06

Τμήμα Μηχανικών Αγροκαλλιέργειας και
Βιοσυστημάτων

2005-06

Τμήμα Κινηματογράφου

2004-05

Τμήμα Διοίκησης Τουριστικών
Επιχειρήσεων

2004-05

Τμήμα Πληροφορικής και Τεχνολογίας
Υπολογιστικών Συστημάτων

2004-05

Γνωστικό αντικείμενο Τμήματος υπό
συζήτηση με το Ίδρυμα

2004-05

Πανεπιστήμιο
Αιγαίου

Κως

Λήμνος

Αριστοτέλειο
Πανεπιστήμιο

Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκης
ΤΕΙ
Πειραιά
ΤΕΙ Δυτικής
Μακεδονίας
ΤΕΙ
Μεσολογγίου

Σπέτσες

Καστοριά

Ναύπακτος

54

