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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

 

Η παρούσα εργασία πραγµατοποιήθηκε στο πλαίσιο της ολοκλήρωσης των σπουδών 

µας στο πρώην ΤΕΙ ∆υτικής Ελλάδας. Με την ολοκλήρωση της, επιθυµούµε να 

εκφράσουµε θερµές ευχαριστίες προς τους καθηγητές της σχολής µας για τις γνώσεις 

που µας µετέδωσαν και κυρίως την επιβλέπουσα καθηγήτρια της παρούσας πτυχιακής 

εργασίας, κα Καµπούρη Μαρία για τις επισηµάνσεις και την πολύτιµη υποστήριξη 

που µας προσέφερε. Τέλος, ένα µεγάλο ευχαριστώ στις οικογένειες µας που 

στάθηκαν δίπλα µας, ηθικά και οικονοµικά, καθ’ όλη την διάρκεια των σπουδών µας. 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Η παρούσα εργασία µελετά την συµβολή των ιδρυµάτων της τριτοβάθµιας 

εκπαίδευσης στην οικονοµία και την ανάπτυξη των περιοχών που λειτουργούν. 

Ειδικότερα επικεντρώνεται και διερευνά την συµβολή του ΑΤΕΙ ∆υτικής Ελλάδας 

στην τοπική οικονοµία και ανάπτυξη της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας. Το θέµα 

καλύπτεται αρχικά θεωρητικά µέσα από την καταγραφή του θεωρητικού πλαισίου και 

της βιβλιογραφικής ανασκόπησης γύρω από την οικονοµική και κοινωνική επίδραση 

των ιδρυµάτων της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης σε τοπικό επίπεδο. Για τον 

εµπλουτισµό του θεωρητικού πλαισίου, πραγµατοποιήθηκε έρευνα, η οποία 

ακολούθησε την ποσοτική προσέγγιση προκειµένου να µελετηθούν οι απόψεις των 

ενδιαφερόµενων µερών (φοιτητών και εκπαιδευτικών του ΑΤΕΙ ∆υτικής Ελλάδας, 

τοπικών παραγόντων της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας) για την συµβολή του ΑΤΕΙ 

∆υτικής Ελλάδας στην κοινωνική, οικονοµική και πολιτιστική ανάπτυξη του τόπου. 

Η πτυχιακή εργασία δοµείται σε πέντε κεφάλαια, εκ των οποίων τα τρία καλύπτουν 

το θεωρητικό πλαίσιο και την βιβλιογραφική ανασκόπηση και τα δύο την εµπειρική 

έρευνα και την µεθοδολογία της. Στο πρώτο κεφάλαιο παρουσιάζεται το θεωρητικό 

πλαίσιο, όπου γίνεται αναφορά στον ορισµό της εκπαίδευσης, στις βαθµίδες της 

εκπαίδευσης, στην τριτοβάθµια εκπαίδευση, στην προσφορά και ζήτηση για την 

τριτοβάθµια εκπαίδευση, καθώς και στην έννοια της περιφερειακής ανάπτυξης. Τα 

αµέσως επόµενο κεφάλαιο αναλύει την σύνδεση µεταξύ των ιδρυµάτων τριτοβάθµιας 

εκπαίδευσης και της κοινωνικής και οικονοµικής ανάπτυξης. Συζητείται επίσης ο 

χωροταξιακός σχεδιασµός της ανώτατης εκπαίδευσης, καθώς και η επίδραση της 

ανώτατης εκπαίδευσης στην περιφερειακή ανάπτυξη ειδικότερα για την περίπτωση 

της Ελλάδας. Στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζεται ο τρόπος µε τον οποίο η οικονοµική 

ύφεση που ξεκίνησε το 2008 στην χώρα, επηρέασε τη δοµή και λειτουργία των 

ιδρυµάτων τριτοβάθµιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα, αλλά και αν έχει αλλάξει την 

συµβολή τους στην περιφερειακή ανάπτυξη στην Ελλάδα. Παρουσιάζονται επίσης 

κάποια βασικά στοιχεία για το ΑΤΕΙ ∆υτικής Ελλάδας. Στην συνέχεια, στο τέταρτο 

κεφάλαιο καταγράφεται η ερευνητική µεθοδολογία, ενώ στο πέµπτο κεφάλαιο 

καταγράφονται τα αποτελέσµατα της έρευνας. Τα σηµαντικότερα σηµεία της 

εργασίας, συνοψίζονται στην τελευταία ενότητα, των συµπερασµάτων.  

Λέξεις κλειδιά: Τριτοβάθµια εκπαίδευση, Ανώτατα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά 

Ιδρύµατα (ΑΤΕΙ), οικονοµική ανάπτυξη, περιφερειακή ανάπτυξη, οικονοµική κρίση 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Σήµερα αναγνωρίζεται όλο και περισσότερο ότι η ανταγωνιστικότητα των 

παγκόσµιων οικονοµιών δεν εξαρτάται µόνο από τους τοπικούς πόρους και τα 

περιουσιακά στοιχεία, αλλά και από το εκπαιδευτικό επίπεδο και την εµπειρία των 

εργαζοµένων. Είναι επίσης ευρέως αποδεκτό ότι η οικονοµική επιτυχία των τοπικών, 

περιφερειακών και εθνικών οικονοµιών εξαρτάται όλο και περισσότερο από την 

εκπαίδευση και τις δεξιότητες του ανθρώπινου δυναµικού σε αυτές. Τα τελευταία 

χρόνια, οι διάφορες χώρες του κόσµου, έχουν προβεί στην εφαρµογή 

µεταρρυθµίσεων στα εκπαιδευτικά τους συστήµατα. Το κυριότερο κίνητρο, πίσω από 

αυτές τις πρωτοβουλίες αυτές είναι η πεποίθηση ότι η ανάπτυξη του ανθρώπινου 

κεφαλαίου µιας οικονοµίας αποτελεί ένα από τα πιο αποτελεσµατικά µέσα για τη 

βελτίωση των εθνικών οικονοµικών επιδόσεων (Hyz, 2011). 

Ειδικότερα, η τριτοβάθµια εκπαίδευση έχει µια σηµαντική συµβολή στην οικονοµική 

και κοινωνική ανάπτυξη. Έχει άµεση επιρροή στην εθνική παραγωγικότητα, η οποία 

καθορίζει σε µεγάλο βαθµό το βιοτικό επίπεδο και την ικανότητα µιας χώρας να 

ανταγωνίζεται στην παγκόσµια οικονοµία. Τα ιδρύµατα τριτοβάθµιας εκπαίδευσης 

υποστηρίζουν την οικονοµική και κοινωνική ανάπτυξη µέσω πολλών οδών, όπως 

µέσω της κατάρτισης του ειδικευµένου και προσαρµόσιµου εργατικού δυναµικού, 

συµπεριλαµβανοµένων των επιστηµόνων υψηλού επιπέδου, των επαγγελµατιών, των 

τεχνικών, των εκπαιδευτικών στη βασική και δευτεροβάθµια εκπαίδευση και των 

µελλοντικών επιχειρηµατικών στελεχών, µέσω της δηµιουργίας νέων γνώσεων και 

µέσω της οικοδόµησης της ικανότητας πρόσβασης σε υπάρχουσες βάσεις παγκόσµιας 

γνώσης και της αξιοποίησης της γνώσης αυτής σε τοπικό επίπεδο (Hopper et al., 

2008). Παράλληλα η λειτουργία των ιδρυµάτων αυτών συµβάλλει στην οικονοµική 

ανάπτυξη των περιοχών, µέσω της εισροής οικονοµικών πόρων από τους σπουδαστές 

και από την ίδια την λειτουργία των ιδρυµάτων της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης 

(Γκίκας & Χυζ, 2010). 

Η παρούσα εργασία διερευνά την συµβολή των ιδρυµάτων τριτοβάθµιας εκπαίδευσης 

στην οικονοµία και την ανάπτυξη των περιφερειών στις οποίες λειτουργούν. ∆ίνοντας 

έµφαση στην περίπτωση της Ελλάδας, µελετάται πως τα ελληνικά ιδρύµατα της 

τριτοβάθµιας εκπαίδευσης συνεισφέρουν στην περιφερειακή ανάπτυξη και πως η 
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οικονοµική ύφεση που βιώνει η χώρα από το 2008 µέχρι και σήµερα, έχει επηρεάσει 

αυτή τη συµβολή τους. Ειδικότερα µελετάται η περίπτωση του ΑΤΕΙ ∆υτικής 

Ελλάδας, ως προς την συµβολή του στην τοπική οικονοµία και ανάπτυξη της 

Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας, µέσα από πρωτογενή έρευνα µε ερωτηµατολογία σε 

φοιτητές του ιδρύµατος, αλλά και σε εκπαιδευτικούς του ιδρύµατος, καθώς και σε 

τοπικούς παράγοντες (επιχειρήσεις και άλλοι φορείς) της Περιφέρειες ∆υτικής 

Ελλάδας.   
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Κεφάλαιο 1
ο
: Θεωρητικό πλαίσιο 

 

1.1. Η έννοια της εκπαίδευσης 

 

Η εκπαίδευση είναι µια έννοια για την οποία δεν έχει επιτευχθεί συναίνεση ως προς 

έναν κοινό ορισµό. Ετυµολογικά, ο αγγλικός όρος της εκπαίδευσης, δηλαδή το 

«education» πιστεύεται ότι προέρχεται, είτε από τη λατινική λέξη «educare» που 

σηµαίνει αναθρέφω ή µεγαλώνω, είτε από τον λατινικό όρο «educe» που σηµαίνει 

«να καθοδηγήσει». Αυτές οι έννοιες υποδεικνύουν ότι η εκπαίδευση επιδιώκει να 

αναπτύξει τις έµφυτες ή τις εσωτερικές δυνατότητες των ανθρώπων. Η εκπαίδευση 

έχει οριστεί ως το σύνολο των διαδικασιών µε τις οποίες ένα άτοµο αναπτύσσει 

ικανότητες, στάσεις και άλλες µορφές συµπεριφοράς πρακτικών αξιών στην κοινωνία 

στην οποία ζει. Έχει επίσης χαρακτηριστεί ως µια κοινωνική διαδικασία µε την οποία 

οι άνθρωποι υπόκεινται στην επιρροή ενός επιλεγµένου και ελεγχόµενου 

περιβάλλοντος (κυρίως του σχολείου), ώστε να αποκτήσουν κοινωνικές ικανότητες 

και βέλτιστη ατοµική ανάπτυξη (Marples, 2003).  

Η εκπαίδευση, µε την στενή έννοια του όρου, περιορίζεται στη σχολική και 

πανεπιστηµιακή εκπαίδευση, η οποία ξεκινά όταν ένα άτοµο εισέλθει σε ένα 

εκπαιδευτικό ίδρυµα και τελειώνει µετά την ολοκλήρωση ενός συγκεκριµένου 

κύκλου σπουδών. Αποτελεί µια σκόπιµη δραστηριότητα, σχεδιασµένη για τη 

βέλτιστη ανάπτυξη των δυνατοτήτων των ατόµων. Η εκπαίδευση αποτελεί 

θεµελιώδες ανθρώπινο δικαίωµα και συµβάλλει σηµαντικά στην υλοποίηση άλλων 

δικαιωµάτων. Η εκπαίδευση παρέχεται από τα εκπαιδευτικά ιδρύµατα στις διάφορες 

βαθµίδες. Τα ιδρύµατα αυτά ασκούν µια σκόπιµη προσπάθεια, µε σκοπό την 

ανάπτυξη ορισµένων γνώσεων, δεξιοτήτων, συµπεριφορών και συνηθειών στα άτοµα. 

Έτσι, µε µια στενή έννοια, η εκπαίδευση δεν είναι τίποτα, αλλά µια σκόπιµη 

δραστηριότητα, σχεδιασµένη σκόπιµα για τη βέλτιστη ανάπτυξη των δυνατοτήτων 

ενός ατόµου. Η εκπαίδευση είναι επίσης ένα δηµόσιο αγαθό και το κράτος είναι ο 

θεµατοφύλακας της (Marples, 2003).  

Από το 1948, η εκπαίδευση έχει αναγνωριστεί ως ένα από τα πρωτεύοντα ανθρώπινα 

δικαιώµατα, υπογραµµίζοντας την σηµασία της στην προστασία της ανθρώπινης 
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αξιοπρέπειας και θεµελίωσης της ελευθερίας, της δικαιοσύνης και της ειρήνης. Η 

εκπαίδευση αυξάνει το µορφωµένο εργατικό δυναµικό, την παραγωγικότητα των 

οικονοµιών, τα ατοµικά εισοδήµατα, µειώνει την ανεργία και γενικά ενισχύει την 

ανάπτυξη των οικονοµιών. Η εκπαίδευση βελτιώνει τις δεξιότητες των ατόµων, τα 

κάνει πιο παραγωγικά στην αγορά εργασίας και αυξάνει τις ευκαιρίες απασχόλησης, 

συµβάλλοντας τελικά στην ενίσχυση της οικονοµικής ευηµερίας των ατόµων και των 

εθνών. Ωστόσο τα οφέλη της εκπαίδευσης δεν είναι µόνο χρηµατικά.  Η εκπαίδευση 

αυξάνει επίσης το επίπεδο υγείας στον πληθυσµό και ενισχύει το κοινωνικό 

κεφάλαιο, προωθώντας την ευηµερία των κοινοτήτων (Marples, 2003).  

Η εκπαίδευση θεωρείται τόσο ένα αποτέλεσµα, όσο και µια διαδικασία. Η 

εκπαίδευση ως αποτέλεσµα είναι κάτι που παράγεται από ορισµένες εισροές, όπως η 

καθοδήγηση. Είναι δηλαδή το αποτέλεσµα αυτών που λαµβάνονται µέσω της 

µάθησης, δηλαδή της γνώσης, των δεξιοτήτων, των αξιών που είναι τα αποτελέσµατα 

της µάθησης. Η εκπαίδευση προάγει αξίες στους ανθρώπους, οι οποίες είναι 

παγκοσµίως αποδεκτές ως πολύτιµες σε µια δεδοµένη χρονική στιγµή. Η µετάδοση 

γνώσεων ή δεξιοτήτων που πραγµατοποιείται ως µια σκόπιµη δραστηριότητα µε 

ποικίλους τρόπους θα µπορούσε να χαρακτηριστεί ως προϊόν της εκπαίδευσης 

(Αργυροπούλου, 2018). 

Ως διαδικασία, η εκπαίδευση αναφέρεται στην πράξη της ανάπτυξης της νοηµοσύνης, 

της ικανότητας κριτικής σκέψης, της κοινωνικής και πολιτιστικής κατανόησης και 

της κατανόησης του εαυτού του ατόµου. Η εκπαίδευση θεωρείται ως µια ενεργητική 

και δυναµική διαδικασία η οποία λαµβάνει χώρα συνεχώς κατά τη διάρκεια της ζωής 

του ατόµου µέσω διαφορετικών εµπειριών, είτε µε επίσηµο είτε µε ανεπίσηµο τρόπο. 

Σε αυτή τη διαδικασία, το άτοµο µαθαίνει να χρησιµοποιεί τις εµπειρίες των άλλων 

και του εαυτού του για να µάθει νέα πράγµατα  (Αργυροπούλου, 2018). 

Έτσι µε την ευρεία της έννοια, η εκπαίδευση δεν περιορίζεται σε κανένα θεσµικό 

όργανο, αλλά αποτελεί µια διαδικασία η οποία συντελείται σε όλη την διάρκεια της 

ζωής των ατόµων, η οποία ξεκινά από την γέννηση του ανθρώπου. Σε κάθε φάση της 

ζωής, το άτοµο µαθαίνει ή κερδίζει τη γνώση άµεσα ή έµµεσα, τυπικά ή άτυπα. Εδώ η 

εκπαίδευση αποτελεί µια συνεχή διαδικασία, όπου όλες οι εµπειρίες, η γνώση και η 

σοφία που αποκτά ένα άτοµο σε διαφορετικά στάδια της ζωής του, µέσω διαφόρων 

καναλιών, ονοµάζονται εκπαίδευση. Είναι µια πράξη ή εµπειρία που έχει 
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διαµορφωτική ή προσθετική επίδραση στην προσωπικότητα ενός ατόµου. Πιστεύεται 

ότι η εκπαίδευση αποτελεί όχι µόνο ένα µέσο κοινωνικής αλλαγής, αλλά και µια 

επένδυση στην εθνική ανάπτυξη. Μια τέτοια αντίληψη της εκπαίδευσης περιλαµβάνει 

όλες τις εµπειρίες της ζωής, καθώς υπάρχει µια µετατόπιση της έµφασης από την 

ατοµική ανάπτυξη στην εθνική ανάπτυξη. Η εκπαίδευση περιλαµβάνει όλες τις 

εµπειρίες που λαµβάνει το άτοµο στο σχολείο ή στο σπίτι, στην κοινότητα και στην 

κοινωνία µέσω αλληλεπιδράσεων, διαφόρων ειδών και δραστηριοτήτων. Η ευρύτερη 

έννοια της εκπαίδευσης συνεπάγεται τη διαδικασία ανάπτυξης, όπου το άτοµο 

προσαρµόζεται σταδιακά σε διάφορους τρόπους στο φυσικό, κοινωνικό και 

πνευµατικό του περιβάλλον  (Αργυροπούλου, 2018). 

 

1.2. Οι βαθµίδες της εκπαίδευσης 

 

Η εκπαίδευση οργανώνεται σε βαθµίδες, αν και αυτός ο τρόπος οργάνωσης είναι 

διαφορετικός µεταξύ των διαφόρων χωρών σε όλο τον κόσµο. Οι βαθµίδες 

εκπαίδευσης είναι ένα ταξινοµηµένο σύνολο που οµαδοποιεί τα εκπαιδευτικά 

προγράµµατα µαζί σε σχέση µε την ιεράρχηση των εµπειριών µάθησης, των επιπέδων 

γνώσης, των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων, τις οποίες κάθε πρόγραµµα έχει 

σχεδιαστεί για να µεταδώσει. Σύµφωνα µε την γενική ταξινόµηση που έχει προτείνει 

η UNESCO (2011) αναγνωρίζονται οκτώ βαθµίδες-επίπεδα εκπαίδευσης. Αυτά είναι 

(Λάµπος, κ.α., 2016): 

[1] Η πρώιµη εκπαίδευση (προσχολική εκπαίδευση), η οποία παρέχει 

εκπαιδευτικές και µαθησιακές δραστηριότητες για την υποστήριξη της 

πρώιµης γνωσιακής, σωµατικής, κοινωνικής και συναισθηµατικής ανάπτυξης 

των παιδιών και εισάγει τα µικρά παιδιά στην οργανωµένη διδασκαλία εκτός 

του οικογενειακού περιβάλλοντος. Στόχος της είναι να αναπτύξει κάποιες από 

τις δεξιότητες που απαιτούνται για την ακαδηµαϊκή ετοιµότητα και να 

προετοιµάσει τα παιδιά για την είσοδο στην πρωτοβάθµια εκπαίδευση. 

[2] Η πρωτοβάθµια εκπαίδευση, η οποία παρέχει εκπαιδευτικές και µαθησιακές 

δραστηριότητες, µε σκοπό την παροχή στους µαθητές, των θεµελιωδών 

δεξιοτήτων ανάγνωσης, γραφής και µαθηµατικών, προκειµένου να 
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δηµιουργηθεί ένα στέρεο υπόβαθρο για την εκµάθηση και κατανόηση των 

βασικών τοµέων της γνώσης και της προσωπικής ανάπτυξης για την κατώτερη 

δευτεροβάθµια εκπαίδευση. Επικεντρώνεται στην εκµάθηση σε ένα βασικό 

επίπεδο πολυπλοκότητας µε λίγη, αν όχι καθόλου, εξειδίκευση. 

[3] Η κατώτερη δευτεροβάθµια εκπαίδευση σχεδιάζεται κατά κανόνα µε κριτήριο 

τα αποτελέσµατα της µάθησης από το επίπεδο της πρωτοβάθµιας 

εκπαίδευσης. Ο εκπαιδευτικός στόχος της κατώτερης δευτεροβάθµιας 

εκπαίδευσης είναι να τεθούν τα θεµέλια για τη διά βίου µάθηση και την 

ανάπτυξη των ατόµων, και τα εκπαιδευτικά συστήµατα µπορούν στη συνέχεια 

να επεκτείνουν περαιτέρω τις εκπαιδευτικές ευκαιρίες. Τα προγράµµατα σε 

αυτό το επίπεδο οργανώνονται συνήθως γύρω από ένα αναλυτικό πρόγραµµα 

σπουδών µε θεµατικές ενότητες, εισάγοντας θεωρητικές έννοιες σε ένα 

µεγάλο εύρος θεµάτων. 

[4] Η ανώτερη δευτεροβάθµια εκπαίδευση σχεδιάζεται κατά κανόνα για την 

ολοκλήρωση της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης και την προετοιµασία των 

σπουδαστών για το επόµενο επίπεδο εκπαίδευσης, δηλαδή για την 

τριτοβάθµια εκπαίδευση. Τα προγράµµατα σε αυτό το επίπεδο προσφέρουν 

στους σπουδαστές περισσότερο ποικίλη, εξειδικευµένη και σε βάθος 

διδασκαλία, συγκριτικά µε την κατώτερη δευτεροβάθµια εκπαίδευση.  

[5] Η µεταδευτεροβάθµια, αλλά µη τριτοβάθµια εκπαίδευση παρέχει µια εµπειρία 

µάθησης µε βάση τη δευτεροβάθµια εκπαίδευση, προετοιµάζει τους 

σπουδαστές για την είσοδο και εισαγωγή τους στην αγορά εργασίας καθώς 

και για την τριτοβάθµια εκπαίδευση. Συνήθως απευθύνεται σε µαθητές, οι 

οποίοι έχουν ολοκληρώσει το επίπεδο της ανώτερης δευτεροβάθµιας 

εκπαίδευσης, οι οποίοι θέλουν να ενισχύσουν τις ευκαιρίες εισαγωγής στην 

αγορά εργασίας ή να προχωρήσουν στην τριτοβάθµια εκπαίδευση. Τα 

προγράµµατα συχνά δεν είναι σηµαντικά πιο εξειδικευµένα, από αυτά της 

ανώτερης δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, καθώς συνήθως διευρύνουν - αντί να 

εµβαθύνουν - τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις ικανότητες. Κατά συνέπεια, 

στοχεύουν στην εκµάθηση κάτω από το υψηλό επίπεδο πολυπλοκότητας που 

χαρακτηρίζει την τριτοβάθµια εκπαίδευση. 
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[6] Η τριτοβάθµια εκπαίδευση παρέχει µαθησιακές δραστηριότητες σε τοµείς οι 

οποίοι περισσότερο εξειδικευµένοι ως προς ένα αντικείµενο. Στόχος της είναι 

να προσφέρει ένα υψηλό επίπεδο πολυπλοκότητας και εξειδίκευσης. Η 

τριτοβάθµια εκπαίδευση περιλαµβάνει αυτό που συνήθως θεωρείται ως 

ακαδηµαϊκή εκπαίδευση, ωστόσο σε αυτή συµπεριλαµβάνεται επίσης και η 

ανώτερη επαγγελµατική εκπαίδευση. 

Σύµφωνα µε το ίδιο σύστηµα ταξινόµησης, η τριτοβάθµια εκπαίδευση, υποδιαιρείται 

σε τρεις επιµέρους βαθµίδες, οι οποίες είναι (Λάµπος, κ.α., 2016): 

[1] Η προπτυχιακή εκπαίδευση, όπου τα παρεχόµενα προγράµµατα αποσκοπούν 

στην παροχή ενδιάµεσων ακαδηµαϊκών ή / και επαγγελµατικών γνώσεων, 

δεξιοτήτων και ικανοτήτων, και  οδηγούν στην απόκτηση ενός πτυχίου 

τριτοβάθµιας εκπαίδευσης. Σε αυτό το πρώτο στάδιο της τριτοβάθµιας 

εκπαίδευσης, υπάρχουν σε µεγάλο βαθµό θεωρητικά προγράµµατα, τα οποία  

αποσκοπούν στην απόκτηση προσόντων από τους φοιτητές για την 

µεταγενέστερη είσοδό τους σε πιο εξειδικευµένα ερευνητικά προγράµµατα 

και επαγγέλµατα µε υψηλότερες απαιτήσεις δεξιοτήτων. 

[2] Η µεταπτυχιακή εκπαίδευση, η οποία αποτελείται από προγράµµατα, τα οποία 

αποσκοπούν στην παροχή προηγµένων ακαδηµαϊκών ή / και επαγγελµατικών 

γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων που οδηγούν στην απονοµή ενός τίτλου 

µεταπτυχιακής εκπαίδευσης.  

[3] Η διδακτορική εκπαίδευση, η οποία αποτελείται από προγράµµατα, που 

σχεδιάστηκαν κατά κύριο λόγο για την απόκτηση προηγµένων ερευνητικών 

προσόντων, καταλήγοντας µε την υποβολή µιας διατριβής µε δηµοσιεύσιµη 

ποιότητα βασισµένη στην έρευνα. 

Η επιτυχής ολοκλήρωση µιας εκπαιδευτικής βαθµίδας είναι η επίτευξη των 

µαθησιακών στόχων της, η οποία επικυρώνεται µέσω της αξιολόγησης των ατόµων 

πάνω στις γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες που αποκτήθηκαν. Η επιτυχής 

ολοκλήρωση µιας βαθµίδας συνεπάγεται την απονοµή ενός τίτλου εκπαίδευσης 

(Λάµπος, κ.α., 2016). 
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1.3. Η τριτοβάθµια εκπαίδευση και η αποστολή της 

 

Τα ανώτατα τεχνολογικά και πανεπιστηµιακά ιδρύµατα, είναι ιδρύµατα της 

τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, η παρακολούθηση των οποίων οδηγεί στην απονοµή 

σχετικών τίτλων. Ο τοµέας της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης περιλαµβάνει γενικά όλα 

τα πανεπιστήµια, τα τεχνολογικά ιδρύµατα και άλλα ιδρύµατα που παρέχουν επίσηµα 

προγράµµατα τριτοβάθµιας εκπαίδευσης ανεξάρτητα από την πηγή χρηµατοδότησής 

τους ή το νοµικό τους καθεστώς, καθώς και όλα τα ερευνητικά ιδρύµατα και κέντρα 

έρευνας, τα οποία βρίσκονται υπό τον άµεσο έλεγχο ή τη διοίκηση φορέων 

τριτοβάθµιας εκπαίδευσης  (Κασσωτάκης κ.α., 2009).  

Η τριτοβάθµια εκπαίδευση, συνιστά την ανώτερη βαθµίδα των εκπαιδευτικών 

συστηµάτων, η οποία περιλαµβάνει τόσο πανεπιστήµια, όσο και εµπορικές σχολές 

και κολέγια. Η τριτοβάθµια εκπαίδευση γενικά καταλήγει στην παραλαβή πτυχίων, 

διπλωµάτων ή ακαδηµαϊκών τίτλων. Γενικά, η τριτοβάθµια εκπαίδευση έχει τρεις 

αλληλένδετες αποστολές, οι οποίες είναι: (1) η διδασκαλία και η µάθηση, (2) η 

έρευνα και (3) η συµµετοχή της κοινότητας. Στην πράξη, αυτές οι αποστολές δεν 

είναι διακριτές, αλλά αλληλεπιδρούν και αλληλοσυµπληρώνονται (Κασσωτάκης κ.α., 

2009). 

Η πρώτη αποστολή της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης είναι ίσως η πιο γνωστή και είναι η  

εκχώρηση γνώσεων και δεξιοτήτων στους µελλοντικούς επαγγελµατίες και 

ειδικευµένους εργαζόµενους. Καθώς οι οικονοµίες αναπτύσσονται, απαιτούν ένα πιο 

µορφωµένο και πιο παραγωγικό εργατικό δυναµικό. Η ποιότητα της διδασκαλίας 

είναι ένας παράγοντας που συνεισφέρει σηµαντικά στην ποιότητα της µάθησης 

(Κασσωτάκης κ.α., 2009).  

Η δεύτερη αποστολή των ιδρυµάτων της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης είναι η έρευνα, η 

οποία προωθεί και ενισχύει την ανταγωνιστικότητα και την καινοτοµία. Η έρευνα 

µπορεί να αναφέρεται στην εφαρµοσµένη έρευνα, η οποία γενικά παράγει ιδιωτικά 

οφέλη και στην καθαρή έρευνα, η οποία δηµιουργεί δηµόσια αγαθά. Η έρευνα 

αποτελεί σηµαντικό θεµέλιο στη µελλοντική καινοτοµία και συµπληρώνει την 

εκπαίδευση (Κασσωτάκης κ.α., 2009).  
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Η τρίτη αποστολή της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης είναι η δέσµευση της κοινότητας, η 

οποία περιλαµβάνει την υποστήριξη που παρέχουν τα ιδρύµατα της τριτοβάθµιας στις 

οµάδες µε διαφορετικά συµφέροντα, ώστε να εργαστούν µαζί και προς την 

κατεύθυνση ενός κοινού στόχου. Αυτό συµβαίνει µέσω της συνεργασίας ανάµεσα 

στα ιδρύµατα τριτοβάθµιας εκπαίδευσης και τις κοινότητες, µε σκοπό τη δηµιουργία 

αµοιβαίων οφελών και περιλαµβάνει πολλά ενδιαφερόµενα µέρη, όπως ο δηµόσιος 

και ιδιωτικός τοµέας, οι κοινοτικές οργανώσεις και το ευρύ κοινό. Σε συνεργασία µε 

τις τοπικές βιοµηχανίες, τα ιδρύµατα τριτοβάθµιας εκπαίδευσης µπορούν να 

αξιοποιήσουν αποτελεσµατικότερα τους τοπικούς πόρους και να αντιµετωπίσουν τις 

προκλήσεις της απασχόλησης (Κασσωτάκης κ.α., 2009).  

 

1.4. Η τριτοβάθµια εκπαίδευση στην Ελλάδα  

 

Το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα περιλαµβάνει τρεις βαθµίδες εκπαίδευσης, οι 

οποίες είναι η πρωτοβάθµια, η δευτεροβάθµια και η τριτοβάθµια εκπαίδευση. Η 

τριτοβάθµια εκπαίδευση πριν από λίγο καιρό περιλάµβανε δύο τοµείς, δηλαδή τα 

πανεπιστήµια και τα τεχνολογικά εκπαιδευτικά ιδρύµατα. Πρόσφατα η οργάνωση του 

εκπαιδευτικού συστήµατος άλλαξε και ο τεχνολογικός τοµέας ενσωµατώθηκε στον 

πανεπιστηµιακό. Στον πρώην πανεπιστηµιακό τοµέα άνηκαν τα Πανεπιστήµια και η  

Σχολή Καλών Τεχνών, ενώ στον πρώην τεχνολογικό τοµέα υπάγονταν τα ΤΕΙ 

(Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα) και η ΑΣΠΑΙΤΕ (Σχολή Παιδαγωγικής και 

Τεχνολογικής Εκπαίδευσης). Συλλογικοί φορείς που είναι εγκατεστηµένοι στα 

ιδρύµατα αυτά και ενεργούν σύµφωνα µε την ειδική νοµοθεσία, ασκούν την 

διαχείριση σε κάθε ίδρυµα. Το πρώτο ελληνικό πανεπιστήµιο ιδρύθηκε στην Αθήνα 

το 1837, µόλις µερικά έτη µετά από την σύσταση του ελληνικού κράτους, ενώ τα 

υπόλοιπα πανεπιστήµια ιδρύθηκαν στη συνέχεια σε ολόκληρη την χώρα κατά τον 

20
ου

 αιώνα (Μπουζάκης, 2006).   

Σε ότι αφορά το νοµικό πλαίσιο λειτουργίας και οργάνωσης του συστήµατος 

τριτοβάθµιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα, αυτό ρυθµίζεται από το άρθρο 16 του  

Συντάγµατος, το οποίο έχει τεθεί σε ισχύ από 1975, περιλαµβανοµένων κάποιων 

αναθεωρήσεων που έχουν γίνει µέχρι σήµερα. Η τριτοβάθµια εκπαίδευση είναι 
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δηµόσια και προσφέρεται από Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα, τα οποία αποτελούν 

νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου, απολαµβάνουν πλήρη αυτοδιοίκηση και 

ακαδηµαϊκή ελευθερία ενώ υπόκεινται σε κρατική εποπτεία (Υπουργείο Παιδείας, 

Έρευνας και Θρησκευµάτων) και χρηµατοδοτούνται από την κυβέρνηση 

(Πυργιωτάκης & Ξεσφιγκούλη, 2013). 

Τα ιδρύµατα της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα έχουν τις ακόλουθες 

αποστολές (Eurydice, 2018): 

[1] την προώθηση της γνώσης διαµέσου της επιστηµονικής έρευνας και της 

διδασκαλίας, την προετοιµασία των σπουδαστών για την αξιοποίηση και 

χρήση των αποκτηθέντων γνώσεων στην µετέπειτα επαγγελµατική ζωή  

[2] την παροχή ανώτερης εκπαίδευσης και την προώθηση της διά βίου µάθησης, 

µέσω της εφαρµογής σύγχρονων τεχνικών και µεθόδων διδασκαλίας 

(συµπεριλαµβανοµένης της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης) 

[3] την ανάπτυξη του κριτικού συλλογισµού και των δεξιοτήτων των 

σπουδαστών, την προώθηση της ένταξης τους στην αγορά εργασίας και την 

δηµιουργία και καλλιέργεια των κατάλληλων συνθηκών για την ανάπτυξη των 

ανερχόµενων ερευνητών 

[4] την ανταπόκριση στις ανάγκες και απαιτήσεις της αγοράς εργασίας και στις 

ανάγκες ανάπτυξης της χώρας, καθώς και την προώθηση και διάδοση της 

γνώσης και της καινοτοµίας µε επίκεντρο την επιστηµονική δεοντολογία, τη 

βιώσιµη ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή 

[5] την προώθηση της συνεργασίας µε τα ελληνικά ή λοιπά ξένα ιδρύµατα και την 

προώθηση της κινητικότητας των φοιτητών, συνεισφέροντας στη δηµιουργία 

του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης και Έρευνας (ΕΧΑΕΕ) 

[6] την δηµιουργία υπεύθυνων πολιτών, που θα είναι ικανοί να αντιµετωπίζουν 

όλες τις ανθρώπινες δραστηριότητες µε επάρκεια σε πολιτιστικό, 

επιστηµονικό και επαγγελµατικό επίπεδο και µε σεβασµό σε αξίες όπως η 

δικαιοσύνη, η ελευθερία, η δηµοκρατία και η κοινωνική αλληλεγγύη. 
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Η ανάπτυξη των επιστηµών και της τεχνολογίας, καθώς και η επίτευξη υψηλού 

επιπέδου, ολοκληρωµένης, θεωρητικής και εφαρµοσµένης κατάρτισης των 

µελλοντικών επιστηµόνων της χώρας, µέσω της προώθησης και της ανάπτυξης της 

επιστηµονικής έρευνας είναι επίσης ένα από τα κύρια καθήκοντα των πανεπιστηµίων 

στην Ελλάδα. Τα ΤΕΙ της χώρας στοχεύουν στην ανάπτυξη της έρευνας σε 

τεχνολογικό επίπεδο και στην παροχή προγραµµάτων σπουδών εφαρµοσµένου 

χαρακτήρα, ενώ τα Πανεπιστήµια παρέχουν υψηλής ποιότητας εκπαίδευση µε βάση 

τις απαιτήσεις των επιστηµών, των τεχνών και της τεχνολογίας, λαµβάνοντας υπόψη 

τη διεθνή επιστηµονική πρακτική και τους αντίστοιχους επαγγελµατικούς τοµείς 

(Eurydice, 2018). 

Ο δεύτερος κύκλος σπουδών περιλαµβάνει την µεταπτυχιακή εκπαίδευση. Τα 

προγράµµατα µεταπτυχιακών σπουδών αποτελούν µέρος του στρατηγικού 

σχεδιασµού των ιδρυµάτων της ανώτατης εκπαίδευσης. ∆ιοικούνται µε επιστηµονική 

συνοχή και παρέχουν γνώσεις και αναπτύσσουν την επιστηµονική έρευνα σε τοµείς οι 

οποίοι είναι σχετικοί µε τα επιστηµονικά πεδία των µεταπτυχιακών προγραµµάτων 

σπουδών. Ένα µεταπτυχιακό πρόγραµµα διαρκεί το λιγότερο ένα πλήρες έτος και ένα 

µέρος αυτού του έτους, τουλάχιστον τρεις µήνες, είναι αφιερωµένο στην 

προετοιµασία της διατριβής. Ο κανονισµός µεταπτυχιακών σπουδών για τη 

λειτουργία κάθε προγράµµατος καθορίζει τα διδασκόµενα µαθήµατα καθώς και τις 

απαιτούµενες ώρες για κάθε µάθηµα. Προγράµµατα µεταπτυχιακών σπουδών στην 

Ελλάδα παρέχονται επίσης από το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο (Eurydice, 2018).  

Τέλος ο τρίτος κύκλος σπουδών είναι οι διδακτορικές σπουδές. Τα Πανεπιστήµια της 

χώρας είναι υπεύθυνα για τον σχεδιασµό, την οργάνωση και την λειτουργία των 

προγραµµάτων σπουδών τρίτου κύκλου. Τα διδακτορικά προγράµµατα, σύµφωνα µε 

το Ν. 4009/2011, προετοιµάζονται από ειδική επιτροπή, αποτελούµενη από 

καθηγητές του σχετικού επιστηµονικού πεδίου. Ο πρύτανης σε κάθε πανεπιστήµιο 

είναι υπεύθυνος για την έγκριση του περιεχοµένου του προγράµµατος σπουδών. 

Προγράµµατα διδακτορικών σπουδών παρέχονται επίσης από το Ελληνικό Ανοικτό 

Πανεπιστήµιο (Eurydice, 2018).  

Το 2019, µαζί µε το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο λειτούργησαν συνολικά στην 

χώρα 24 Πανεπιστήµια και 15 Ανώτατα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα. Το 

2014-2015, ο αριθµός των σχολών και  τµηµάτων των ελληνικών πανεπιστήµιων 
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ανήλθε σε 99 και 263 αντίστοιχα, ενώ ο αριθµός των σχολών και τµηµάτων των 

ΑΤΕΙ ανήλθε σε 58 και 178 αντίστοιχα (ΙΟΒΕ, 2017).  

Ο αριθµός των φοιτητών που εισήχθησαν στα πανεπιστηµιακά ιδρύµατα 

εκπαίδευσης, έφτασε τις 191 χιλ. το 2015, ενώ στα ΤΕΙ τις 99,4 χιλ. (ΙΟΒΕ, 2017). 

Στην Ελλάδα, σύµφωνα µε έρευνα που διενεργήθηκε από τον ΟΟΣΑ, καταγράφονται 

τα µεγαλύτερα, σε σύγκριση µε άλλες χώρες, ποσοστά εγγραφής στα προγράµµατα 

σπουδών της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, σε άτοµα ηλικίας 19-24 ετών και αντίστοιχα 

η Ελλάδα είναι η χώρα µε τα δεύτερα υψηλότερα ποσοστά εισαγωγής για τα άτοµα 

ηλικίας 25-28 ετών. Επιπρόσθετα, µεταξύ των ετών 2008-2018 παρατηρήθηκε 

σηµαντική αύξηση του ποσοστού των νέων ηλικίας 25-34 ετών  οι οποίοι εισήχθησαν 

στην τριτοβάθµια εκπαίδευση από 28% σε 43% (OECD, 2019).   

 

1.5. Η έννοια της περιφερειακής ανάπτυξης 

 

Η περιφερειακή ανάπτυξη περιλαµβάνει δύο βασικούς όρους, την περιφέρεια και την 

ανάπτυξη. Η ανάπτυξη είναι ένας δυναµικός όρος, που έχει οριστεί µε πολλούς 

τρόπους µέχρι σήµερα. Η ανάπτυξη µπορεί µε απλά λόγια να σηµαίνει την αύξηση 

του εισοδήµατος, της απασχόλησης και της ποιότητας ζωής. Άλλοι ερευνητές δίνουν 

έµφαση στην ικανοποίηση των βασικών αναγκών των ανθρώπων. Η ανάπτυξη έχει 

επίσης οριστεί ως µια διαδικασία επέκτασης ή αξιοποίησης των δυνατοτήτων, µε 

αποτέλεσµα την αποτελεσµατική παραγωγική χρήση των περιφερειακών πόρων. Η 

ανάπτυξη είναι εν ολίγοις, µια διαδικασία αλλαγής που στοχεύει στον 

κοινωνικοοικονοµικό µετασχηµατισµό µιας παραδοσιακής κοινωνίας σε ένα µοντέλο 

που επηρεάζει σε µεγάλο βαθµό τα ανθρώπινα όντα. Η ανάπτυξη µιας περιοχής ή 

ενός τόπου είναι συχνά µέληµα του κράτους, το οποίο αναλαµβάνει δράσεις και 

σχεδιάζει πολιτικές για να αυξήσει τον  ρυθµό οικονοµικής ανάπτυξης, πέρα από 

αυτό που θα επιτευχθεί χωρίς καµία συνειδητή προσπάθεια. Η ανάπτυξη συχνά 

µετράται απλώς υπολογίζοντας τον πλούτο που δηµιουργείται (ακαθάριστο εγχώριο 

προϊόν - ΑΕΠ) σε µια συγκεκριµένη περιοχή, για ένα συγκεκριµένο έτος ή το 

εισόδηµα των κατοίκων µιας περιοχής (ακαθάριστο εθνικό εισόδηµα -ΑΕΕ) 

(Λαµπριανίδης, Καλογερέσης & Καυκαλάς, 2016).  
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Η περιφέρεια είναι µια έννοια, στην οποία έχουν δοθεί αρκετοί και διάφοροι ορισµοί. 

Σε γεωγραφικό επίπεδο, µια περιφέρεια αναφέρεται σε ένα οριοθετηµένο τµήµα της 

επιφάνειας της γης. Στη γεωγραφία οι περιφέρειες προσδιορίζονται είτε µε το 

σκεπτικό ότι η περιφέρεια ως σύνολο έχει ορισµένα κοινά χαρακτηριστικά, είτε ότι  

από ορισµένες απόψεις, τα στοιχεία της περιφέρειας είναι λειτουργικά 

αλληλεξαρτώµενα ή είναι ένας χώρος πάνω στον οποίο ασκείται οικονοµική, 

πολιτική ή διοικητική εξουσία. Έτσι µια περιφέρεια µπορεί να οριστεί ως ένας 

χωρικά συνορεύων πληθυσµός (ανθρώπινων όντων), ο οποίος δεσµεύεται, είτε από 

ιστορική αναγκαιότητα, είτε από επιλογή σε µια συγκεκριµένη γεωγραφική θέση. Η 

εξάρτηση από την τοποθεσία δύναται να προκύψει από την κοινή έλξη προς τον 

τοπικό πολιτισµό, τα τοπικά κέντρα απασχόλησης, τους τοπικούς φυσικούς πόρους ή 

άλλες ειδικές παροχές (Πολύζος, 2019). 

Η περιφερειακή ανάπτυξη είναι σαφώς µια πολυδιάστατη έννοια, η οποία καθορίζεται 

από µια πληθώρα παραγόντων, όπως οι παροχές φυσικών πόρων, η ποιότητα και η 

ποσότητα της εργασίας, η διαθεσιµότητα κεφαλαίου, οι παραγωγικές και γενικές 

επενδύσεις, η επιχειρηµατική κουλτούρα και η συµπεριφορά, την τοµεακή 

διάρθρωση, την τεχνολογική υποδοµή και την πρόοδο, τα συστήµατα δηµόσιας 

υποστήριξης κ.ο.κ. Η βιβλιογραφία γύρω από την περιφερειακή ανάπτυξη 

επικεντρώνεται συνήθως γύρω από δύο κυρίαρχα ζητήµατα. Το πρώτο από αυτά είναι 

πώς δηµιουργείται και ενισχύεται η περιφερειακή ευηµερία και πώς µπορούν να 

αντιµετωπιστούν οι ανεπιθύµητες διαπεριφερειακές διαφορές στο επίπεδο της 

ευηµερίας. Εδώ αντιµετωπίζεται το οικονοµικό ζήτηµα της βέλτιστης χωροταξικής 

χρήσης των περιορισµένων πόρων (δηλ. εισροών όπως το κεφάλαιο - πόροι, οι 

ανθρώπινοι πόρου - εργατικό δυναµικό, οι φυσικοί πόροι, οι γνώσεις κλπ.), έτσι ώστε 

να δηµιουργηθεί µέγιστη τιµή παραγωγής. Το δεύτερο ερώτηµα έχει περισσότερο 

κοινωνικοπολιτική φύση και αντιµετωπίζει τους µηχανισµούς και τις συνθήκες 

(οικονοµικές, πολιτικές παρεµβάσεις) που µπορούν να βοηθήσουν στην άµβλυνση 

των ανεπιθύµητων αναπτυξιακών ανισοτήτων στην οικονοµία (Azis, 2020).  

Υπάρχουν πολλοί παράγοντες οι οποίοι µπορούν να οδηγήσουν σε περιφερειακές 

ανισότητες. Η οικονοµική δραστηριότητα αναδύεται και αναπτύσσεται στο χώρο. Οι 

επιχειρήσεις και οι οικονοµικοί παράγοντες γενικά, επιλέγουν τις τοποθεσίες τους µε 

τον ίδιο τρόπο που επιλέγουν τους συντελεστές παραγωγής και την τεχνολογία τους. 

Συχνά παρατηρείται ότι η παγκοσµιοποίηση και οι πολιτικές απελευθέρωσης (π.χ. του 
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εµπορίου) αυξάνουν το χάσµα µεταξύ ειδικευµένου και ανειδίκευτου εργατικού 

δυναµικού εντός µιας χώρας ή µιας περιοχής. Οι ανειδίκευτοι εργαζόµενοι 

αντιµετωπίσουν επίσης προβλήµατα κινητικότητας. Ορισµένοι υποστηρίζουν ακόµη 

ότι η παγκοσµιοποίηση ενισχύει τις υφιστάµενες ανισότητες όχι µόνο µεταξύ των 

κρατών, αλλά και των κοινωνιών και των περιφερειών. Οι παραγωγικοί πόροι 

κατανέµονται άνισα στο χώρο: συχνά συγκεντρώνονται σε συγκεκριµένους τόπους 

(περιοχές ή πόλεις) ενώ είναι εντελώς ή εν µέρει ανύπαρκτοι σε άλλους. Οι ποσοτικές 

και ποιοτικές ανισορροπίες στη γεωγραφική κατανοµή των πόρων και των 

οικονοµικών δραστηριοτήτων δηµιουργούν διαφορετικά επίπεδα πλούτου και 

ευηµερίας και διαφορετικούς βαθµούς ελέγχου της τοπικής ανάπτυξης. Στο βαθµό 

που πολλά περιφερειακά ζητήµατα σχετίζονται µε την κοινωνική ανισότητα µεταξύ 

περιφερειών (υφίστανται από την αρχή της ανθρώπινης ιστορίας), η περιφερειακή 

ανάπτυξη θεωρείται επίσης ως µια πράξη ή διαδικασία διακυβέρνησης που παρέχει 

κεφάλαια και άλλες µορφές βοήθειας στις λιγότερο ανεπτυγµένες περιφέρειες (Azis, 

2020). 

Στο πλαίσιο των παραπάνω προβληµάτων, οι πολιτικές περιφερειακής ανάπτυξης 

αποσκοπούν στη µείωση των περιφερειακών ανισοτήτων που υπάρχουν, σε ένα 

συγκεκριµένο ελάχιστο επίπεδο και στην εξεύρεση των δυνατών µέσων για την 

ανάπτυξη µιας περιφέρειας. Η ελαχιστοποίηση των ανισοτήτων στο επίπεδο 

ανάπτυξης, µπορεί να στοχεύει σε διάφορους τοµείς, όπως είναι η πρόσβαση στους 

πόρους και οι διαφορές στην οικονοµική διάρθρωση και τον κοινωνικό 

µετασχηµατισµό. Έτσι η περιφερειακή ανάπτυξη είναι µια σειρά κυβερνητικών 

παρεµβάσεων που διορθώνουν τις αυθόρµητες διαδικασίες προόδου. Οι στόχοι των 

διορθώσεων αυτών καθορίζονται από τις πολιτικές της περιφερειακής ανάπτυξης. Οι 

στόχοι διαφέρουν µεταξύ των διαφορετικών κυβερνήσεων και στοχεύουν  να 

µειώσουν τις περιφερειακές και κοινωνικές ανισότητες (Mukhopadhyay, 2020). 

Μέχρι σήµερα έχουν αναπτυχθεί διάφορες θεωρίες περιφερειακής ανάπτυξης. Η 

πρώτη µεγάλη οµάδα θεωριών σχετικά µε την περιφερειακή ανάπτυξη επιδιώκει να 

εξηγήσει γιατί η ανάπτυξη εµφανίζεται σε τοπικό επίπεδο. Στην περίπτωση αυτή, 

αναλύεται η ικανότητα ενός υπο εθνικού συστήµατος - µιας περιφέρειας, µιας 

επαρχίας, µιας πόλης, µιας περιοχής µε συγκεκριµένα οικονοµικά χαρακτηριστικά - 

να αναπτύσσει οικονοµικές δραστηριότητες, να τις προσελκύει και να δηµιουργεί τις 

προϋποθέσεις για µακροχρόνια ανάπτυξη. Εδώ ως «περιφερειακή οικονοµική 
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ανάπτυξη» νοείται η ικανότητα ενός τοπικού οικονοµικού συστήµατος να βρίσκει και 

να αναπαράγει συνεχώς έναν ειδικό και κατάλληλο ρόλο στον διεθνή καταµερισµό 

της εργασίας, µέσω της αποτελεσµατικής και δηµιουργικής χρήσης των πόρων που 

διαθέτει. Υπογραµµίζοντας τα οικονοµικά στοιχεία αυτού του ορισµού, η 

περιφερειακή ανάπτυξη µπορεί να οριστεί ως η ικανότητα µιας περιοχής να παράγει, 

µε (συγκριτικό ή απόλυτο) πλεονέκτηµα, τα αγαθά και τις υπηρεσίες που απαιτεί το 

εθνικό και διεθνές οικονοµικό σύστηµα στο οποίο ανήκει. Οι πρώτες θεωρίες της 

περιφερειακής ανάπτυξης αναπτύχθηκαν κατά τη διάρκεια του περασµένου αιώνα. 

Χρησιµοποίησαν την αντίληψη του χώρου ως µια αφηρηµένη και διακριτική έννοια. 

Ο γεωγραφικός χώρος χωρίστηκε σε «περιφέρειες», περιοχές περιορισµένου φυσικο-

γεωγραφικού µεγέθους (που σε µεγάλο βαθµό αντιστοιχούν στις διοικητικές µονάδες) 

που θεωρούνται εσωτερικά οµοιόµορφες. Αυτή η αντίληψη για τον χώρο υιοθετήθηκε 

από τη θεωρία της νεοκλασικής περιφερειακής ανάπτυξης, τη θεωρία της εξαγωγικής 

βάσης και τη διαπεριφερειακή εµπορική θεωρία που αναπτύχθηκαν από διάφορους 

κλάδους των βασικών οικονοµικών στη δεκαετία του 1950 και του 1960 (Capello, 

2009). 

Σε µια µεταγενέστερη οµάδα θεωριών που αναπτύχθηκαν, ο χώρος θεωρείται ότι 

είναι διαφοροποιηµένος και όχι οµοιόµορφος και οµοιογενής. Αυτή η νέα αντίληψη 

του χώρου επιτρέπει τον εντοπισµό πολύ διαφορετικών πολικών χαρακτηριστικών σε 

µια περιοχή. Οι δραστηριότητες, οι πόροι, οι οικονοµικές σχέσεις και οι σχέσεις 

αγοράς διαρθρώνονται γύρω από πόλους για να δηµιουργήσουν µια σωρευτική 

διαδικασία εδαφικού οικισµού και έναν ενάρετο κύκλο ανάπτυξης. Οι θεωρίες σε 

αυτή την οµάδα δεν µεταφράζουν την βραχυπρόθεσµη άποψη της ανάπτυξης ως µια 

απλή αύξηση του εισοδήµατος και της απασχόλησης, αλλά και της ατοµικής 

ευηµερίας, και αναλαµβάνουν µια µακροπρόθεσµη προοπτική. Προσδιορίζουν όλα τα 

υλικά και άυλα στοιχεία σε µια τοπική περιοχή, τα οποία καθορίζουν τη 

µακροπρόθεσµη ανταγωνιστικότητά της και της επιτρέπουν να διατηρήσει την 

ανταγωνιστικότητα µε την πάροδο του χρόνου (McCann, 2016).  

Οι θεωρίες αυτές αποσκοπούν στον εντοπισµό των παραγόντων που καθιστούν το 

κόστος και τις τιµές των διαδικασιών παραγωγής χαµηλότερα σε µια περιοχή, σε 

σύγκριση µε άλλες. Αυτοί οι παράγοντες είναι: (i) εξωγενή στοιχεία για το τοπικό 

πλαίσιο, τα οποία προέρχονται εξωτερικά από την περιοχή και µεταφέρονται σ 'αυτήν 

τυχαία ή σκόπιµα (π.χ. η ανάπτυξη δραστηριοτήτων σε τοπικό επίπεδο µιας µεγάλης 
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εταιρείας, η διάδοση σε τοπικό επίπεδο µιας καινοτοµίας η οποία έχει παραχθεί 

αλλού, κ.α.) και (ii) ενδογενή στοιχεία που προκύπτουν και αναπτύσσονται εντός της 

περιοχής και της επιτρέπουν να ξεκινήσει µια διαδικασία ανάπτυξης (π.χ. 

επιχειρηµατική ικανότητα, τοπικοί φυσικοί πόροι για την παραγωγή, κ.α.). 

Παραδείγµατα θεωριών που υιοθετούν την ιδέα ενός εξωγενούς παράγοντα στη βάση 

της περιφερειακής ανάπτυξης είναι η θεωρία της δεσπόζουσας επιχείρησης του 

Perroux, (1955), οι θεωρίες των Aschauer, (1989) και Biehl (1986) για την παρουσίας 

υποδοµών και η θεωρία του Hägerstrand (1957) για τη χωρική διάχυση της 

καινοτοµίας (McCann, 2016).  

Η υπόθεση του διαφοροποιηµένου χώρου δεν αποδέχεται ως εκ τούτου ότι η 

περιφερειακή ανάπτυξη συνίσταται αποκλειστικά στην κατανοµή των πόρων µεταξύ 

των περιφερειών. Αντ 'αυτού, η περιφερειακή ανάπτυξη πρέπει να θεωρηθεί ότι 

απορρέει από την τοπική παραγωγική ικανότητα, την ανταγωνιστικότητα και την 

καινοτοµία. Το νεοκλασικό µοντέλο της διαπεριφερειακής ανάπτυξης (µοντέλο Borts 

και Stein) υποστήριξε ότι ο εθνικός ρυθµός ανάπτυξης καθορίζεται εξωγενώς και ότι 

το πρόβληµα της θεωρίας της περιφερειακής ανάπτυξης εξηγεί τον τρόπο µε τον 

οποίο κατανέµεται ο εθνικός ρυθµός ανάπτυξης µεταξύ των περιφερειών. Σύµφωνα 

µε αυτή τη λογική της ανταγωνιστικής ανάπτυξης, η ανάπτυξη µιας περιοχής µπορεί 

να επέλθει µόνο εις βάρος της ανάπτυξης µιας άλλης περιοχής (McCann, 2016).  

Περίπου στα µέσα της δεκαετίας του 1970, ο χώρος έλαβε µια διαφορετική διάσταση. 

Ο χώρος θεωρήθηκε ως οικονοµικός πόρος και ως ανεξάρτητος παράγοντας 

παραγωγής. Αποτελεί την πηγή των στατικών και δυναµικών πλεονεκτηµάτων για τις 

επιχειρήσεις και τον βασικό καθοριστικό παράγοντα της ανταγωνιστικότητας του 

τοπικού παραγωγικού συστήµατος. Σύµφωνα µε τις θεωρίες που βασίζονται σε αυτή 

την έννοια του χώρου, ο χώρος αποτελεί πηγή αυξανόµενων αποδόσεων και θετικών 

εξωτερικοτήτων που παίρνουν τη µορφή οικονοµιών συσσώρευσης και εντοπισµού. 

Οι υψηλότεροι ρυθµοί ανάπτυξης επιτυγχάνονται από τα τοπικά συστήµατα 

παραγωγής, όπου η αύξηση των αποδόσεων επηρεάζει την τοπική παραγωγική 

απόδοση, µειώνει το κόστος παραγωγής και συναλλαγής, ενισχύει την αποδοτικότητα 

των παραγόντων παραγωγής και αυξάνει την ικανότητα καινοτοµίας. Εποµένως, στην 

περίπτωση αυτή η περιφερειακή ανάπτυξη εξαρτάται από την αποτελεσµατικότητα 

της συγκεντρωµένης εδαφικής οργάνωσης της παραγωγής και όχι από τη 

διαθεσιµότητα των οικονοµικών πόρων ή από την αποτελεσµατικότερη  χωροθέτηση 
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τους. Αυτές είναι οι θεωρίες της ενδογενούς ανάπτυξης, όπως η θεωρία που 

αναπτύχθηκε από τον Giacomo Becattini (Capello, 2009).  

Τέλος στην διάρκεια της δεκαετίας του 90, η ανάπτυξη πιο προηγµένων µαθηµατικών 

εργαλείων για την ανάλυση της ποιοτικής συµπεριφοράς των δυναµικών µη 

γραµµικών συστηµάτων, σε συνδυασµό µε την εµφάνιση επίσηµων οικονοµικών 

µοντέλων που δεν βασίζονταν σε υποθέσεις τέλειου ανταγωνισµού, κατέστησαν 

δυνατή την ενσωµάτωση των οικονοµιών συσσώρευσης σε µοντέλα αυστηρά 

µακροοικονοµικού χαρακτήρα, όπως αυτά των Barentsen και Nijkamp, (1989) και 

Reggiani, (2002). Συγκεκριµένα γίνεται λόγος για τα µοντέλα της «νέας οικονοµικής 

γεωγραφίας» και της ενδογενούς ανάπτυξης, στα οποία ο χώρος θεωρείται 

διαφοροποιηµένος-τυποποιηµένος. Αυτές οι θεωρίες υπέθεσαν ότι οι παραγωγικές 

δραστηριότητες συγκεντρώνονται γύρω από συγκεκριµένους «πόλους» ανάπτυξης, 

έτσι ώστε το επίπεδο και ο ρυθµός αύξησης του εισοδήµατος να διαφοροποιούνται 

ακόµη και στην ίδια περιοχή. Τα µοντέλα που αναπτύχθηκαν θεωρούσαν την 

ανάπτυξη ως µια ενδογενή διαδικασία που δηµιουργείται από τα πλεονεκτήµατα της 

χωρικής συγκέντρωσης των δραστηριοτήτων και από τις οικονοµίες συσσώρευσης. 

Χαρακτηριστικές εδώ, είναι οι θεωρίες της ενδογενούς ανάπτυξης των Romer (1986) 

και Krugman, (1991) (Capello, 2009).    
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Κεφάλαιο 2
ο
: Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα και 

Περιφερειακή Ανάπτυξη 

 

2.1. Η σχέση ανώτατης εκπαίδευσης και κοινωνικής ανάπτυξης 

 

Η τριτοβάθµια εκπαίδευση έχει µια άµεση σχέση µε την κοινωνική ανάπτυξη. Η 

εκπαίδευση µπορεί αρχικά να θεωρηθεί µια κοινωνική διαδικασία. Μέσω της 

εκπαίδευσης, η κοινωνία καθίσταται ένας αγωγός µετάδοσης γνώσεων, δεξιοτήτων 

και αξιών, από τη µια γενιά στην επόµενη. Η εκπαίδευση χτίζει τον χαρακτήρα του 

ανθρώπου και ενισχύει τη µετάδοση του πολιτισµού, των πεποιθήσεων και των αξιών 

του, σε άλλους στην κοινωνία. Ως εκ τούτου η εκπαίδευση είναι µια διαδικασία 

εκµάθησης και επέκτασης του πολιτισµού, καθώς συµβάλλει στη βελτίωση των 

ατόµων, από την άποψη της ενίσχυσης των γνώσεων τους, της υγείας τους, των 

συνθηκών διαβίωσης τους, της κοινωνικής δικαιοσύνης και της παραγωγικότητας 

(Καντζάρα, 2011).  

Η τριτοβάθµια εκπαίδευση αναµένεται να ενθαρρύνει την κοινωνική πρόοδο µέσω 

τεσσάρων διαφορετικών, αλλά αλληλένδετων διαύλων: 1) µέσω της ανάπτυξης των 

ατοµικών και συλλογικών ανθρώπινων αρετών στο µέγιστο δυνατό βαθµό, 2) µέσω 

της ενίσχυσης της δηµόσιας ζωής και της ενεργού συµµετοχής σε µια δηµοκρατική 

κοινωνία, 3) µέσω της παροχής πνευµατικών και πρακτικών δεξιοτήτων που καθιστά 

τα άτοµα παραγωγικά και ενισχύει τις συνθήκες διαβίωσής τους και την κοινωνία και 

τέλος 4) µέσω της προώθησης της κοινωνικής ισότητας και δικαιοσύνης (Καντζάρα, 

2011).  

Η εκπαίδευση δίνει την δυνατότητα στα άτοµα να ζουν πιο υγιείς, πιο ευτυχισµένες 

και πιο παραγωγικές ζωές. Η εκπαίδευση ενισχύει την ικανότητα των ανθρώπων να 

λαµβάνουν τεκµηριωµένες αποφάσεις, να είναι καλύτεροι γονείς, να κερδίζουν τα 

προς το ζην, να υιοθετούν νέες τεχνολογίες, να αντιµετωπίζουν καταστάσεις κρίσεων 

και να είναι υπεύθυνοι πολίτες και αποτελεσµατικοί διαχειριστές του φυσικού 

περιβάλλοντος. Για παράδειγµα, οι απόφοιτοι της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης είναι 

περισσότερο περιβαλλοντικά συνειδητοί, έχουν πιο υγιεινές συνήθειες και έχουν 

υψηλότερο επίπεδο συµµετοχής στην κοινωνία των πολιτών (Καντζάρα, 2011).  
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Τα ιδρύµατα της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης προετοιµάζουν τα άτοµα όχι µόνο 

παρέχοντάς τους επαρκείς και σχετικές επαγγελµατικές δεξιότητες, αλλά και για να 

γίνουν ενεργά µέλη των κοινοτήτων και των κοινωνιών τους. Οι κυβερνήσεις 

αντιλαµβάνονται ολοένα και περισσότερο ότι ολόκληρο το εκπαιδευτικό σύστηµα, 

και ειδικότερα η τριτοβάθµια εκπαίδευση, πρέπει να αντικατοπτρίζει τις νέες 

κοινωνικές και οικονοµικές ανάγκες της παγκόσµιας οικονοµίας, που απαιτεί όλο και 

περισσότερο ένα εργατικό δυναµικό µε καλύτερη κατάρτιση και εξειδίκευση. Tα 

ιδρύµατα της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης είναι προσανατολισµένα στην βελτίωση της 

κοινωνικής και ανθρώπινης ανάπτυξης, παρέχοντας στα άτοµα τις ικανότητες που 

είναι απαραίτητες, προκειµένου να αντιµετωπίσουν επιτυχώς τις αναδυόµενες  

προκλήσεις και να συνειδητοποιήσουν τις κοινές αξίες της νέας εποχής που ανήκουν 

σε έναν κοινό κοινωνικό και πολιτιστικό χώρο (Γκίκας & Χυζ, 2010).  

Πρόσφατα, οι Kumari et al., (2020) µελέτησαν τον ρόλο της ανώτατης εκπαίδευσης 

στην προώθηση, τη δηµιουργία και τη διατήρηση της κοινωνικής καινοτοµίας. Τα 

ιδρύµατα τριτοβάθµιας εκπαίδευσης έχουν επεκτείνει τη συνεισφορά τους στην 

κοινωνία, πέρα από την παραδοσιακή λειτουργία της διδασκαλίας και της έρευνας, 

στην επίλυση κοινωνικοοικονοµικών προβληµάτων. Η κοινωνική καινοτοµία στα 

ιδρύµατα τριτοβάθµιας εκπαίδευσης προέρχεται συνήθως από τη συλλογική δράση 

και τη συνεργασία µε τους θεσµικούς παράγοντες του οικοσυστήµατος καινοτοµίας. 

Το χαµηλό επίπεδο συνεργασίας µειώνει τις πιθανότητες για συν-ανάπτυξη και 

συνδηµιουργία της κοινωνικής καινοτοµίας. Ωστόσο, όπως τονίζουν οι ερευνητές, 

προκειµένου τα ιδρύµατα της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης να συνεισφέρουν στην 

κοινωνική καινοτοµία, εξαρτώνται από τις δυνατότητες κοινωνικής δικτύωσης όπως ο 

τρόπος συγκέντρωσης των πόρων, η διευκόλυνση της διαδικασίας διάδοσης γνώσεων 

και ο εντοπισµός ευκαιριών µε τη δηµιουργία κοινωνικών δεσµών, αυξάνοντας έτσι 

τη νοµιµότητα της συλλογικής δράσης και της διαδικασίας κοινωνικής καινοτοµίας.  

 

2.2. Η σχέση ανώτατης εκπαίδευσης και οικονοµικής ανάπτυξης 

 

Η οικονοµική ανάπτυξη αναφέρεται στην διαδικασία της αύξησης του µεγέθους των 

οικονοµικών αποτελεσµάτων για µια χώρα, µια περιφέρεια ή τον κόσµο, που 

προσδιορίζεται από το συνδυασµό και τη χρήση των συντελεστών παραγωγής 



30 

 

(Πολύζος, 2019). Η εκπαίδευση φαίνεται να έχει µια στενή σχέση µε την οικονοµική 

ανάπτυξη, η οποία πρωτίστως αναγνωρίστηκε από τους Schultz (1961) και Becker 

(1993) στην θεωρία του ανθρώπινου κεφαλαίου. Μεταξύ των παραγόντων που 

συµβάλλουν στην οικονοµική ανάπτυξη, η ποιότητα των ανθρώπινων εισροών είναι 

υψηλή. Η σχετική ανεπάρκεια του ανθρώπινου δυναµικού θεωρείται επιβραδυντικός 

παράγοντας για την ανάπτυξη των υπανάπτυκτων περιοχών. Η σηµασία της 

εκπαίδευσης ως παράγοντα οικοδόµησης του καλύτερου ανθρώπινου κεφαλαίου, είχε 

επίσης αναφερθεί από τον Smith (1969), ο οποίος πρότεινε ότι η εκπαίδευση 

συνεισφέρει στη βελτίωση της κοινωνικής ζωής, τον έλεγχο της αύξησης του 

πληθυσµού, και συνακόλουθα τον έλεγχο των κοινωνικών αναταραχών και την 

προώθηση της ειρήνης στις κοινωνίες.  

Σύµφωνα µε τον Becker (1993), το ανθρώπινο κεφάλαιο θα πρέπει να θεωρείται ως 

ένας πόρος, παρόµοιος µε τα παραγωγικά µέσα όπως τα εργοστάσια και τα 

µηχανήµατα, και οι επενδύσεις σε πρόσθετο ανθρώπινο κεφάλαιο (µέσω της 

εκπαίδευσης) αποδίδουν πρόσθετη παραγωγή. Μέσω της εκπαίδευσης τα άτοµα 

αποκτούν χαρακτηριστικά που τα καθιστούν πιο παραγωγικά στην αγορά εργασίας. Η 

αξία αυτού του ανθρώπινου κεφαλαίου που ενσωµατώνεται στα ίδια τα άτοµα (και 

στις κοινωνίες) µπορεί να βοηθήσει στην ενίσχυση της οικονοµικής ανάπτυξης, 

καθώς η αυξηµένη παραγωγικότητα του ανθρώπινου κεφαλαίου, έχει ως αποτέλεσµα 

υψηλότερα κέρδη, αν υποτεθεί ότι οι εργαζόµενοι πληρώνονται ανάλογα µε το 

οριακό προϊόν τους. 

Ο Becker (1964) επικεντρώθηκε στις επιπτώσεις των θεωριών του ανθρώπινου 

κεφαλαίου στην διανοµή των κερδών γενικά. Αυτές οι θεωρίες επικεντρώνονται στον 

σχηµατισµό ανθρώπινου κεφαλαίου, µέσω της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, που 

καθορίζει την ανισότητα των αποδοχών. Η θεωρία του καθιέρωσε µια άµεση σχέση 

µεταξύ της εκπαίδευσης και των αποδοχών. Καθώς οι άνθρωποι εκπαιδεύονται, 

συγκεντρώνουν δεξιότητες και ως εκ τούτου, η οριακή παραγωγικότητα τους 

αυξάνεται και αντανακλάται στα αυξηµένα επίπεδα των κερδών. Έτσι, υπάρχει µια 

εδραιωµένη σχέση µε τη θεωρία της οριακής παραγωγικότητας. 

Πιο αναλυτικά, η εκπαίδευση εκπληρώνει τη λειτουργία της στην παροχή της 

απαιτούµενης ποιοτικής και ποσοτικής εργασίας, για την αναπτυξιακή διαδικασία, 

ενώ από την άλλη, µέσω της παραγωγής γνώσης, ενθαρρύνει τις χώρες να 
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ακολουθήσουν και να αναπτύξουν σύγχρονες τεχνολογίες, οι οποίες µε την σειρά 

τους µεταφέρονται στην διαδικασία παραγωγής. Η γνώση διαδραµατίζει έναν 

αυξανόµενο ρόλο στην παγκόσµια οικονοµία, οδηγώντας την οικονοµική ανάπτυξη 

και την παραγωγικότητα (Κολλιοπούλου, 2010).  

Η εκπαίδευση στον τοµέα του ανθρώπινου κεφαλαίου έχει γίνει αντιληπτή από δύο 

οπτικές γωνίες: της ζήτησης και της προσφοράς. Η εκπαίδευση «καταναλώνεται» από 

τα άτοµα, µέσω της απόκτησης γνώσεων και της αναβάθµισης του βιοτικού τους 

επιπέδου. Η εκπαίδευση µπορεί επίσης να θεωρηθεί ως επένδυση επειδή οι άνθρωποι 

µπορούν να επενδύσουν τα κεφάλαιά τους, τα οποία τους φέρνουν κέρδη ή απώλειες 

στο µέλλον ή να επενδύσουν τα χρήµατα στα παιδιά τους ή στον εαυτό τους. Η 

εκπαίδευση έχει επίσης µια άµεση και έµµεση επίπτωση στη φτώχεια. Αυξάνει άµεσα 

τις δεξιότητες των ατόµων και, συνεπώς, βελτιώνει τις ευκαιρίες αναµενόµενων 

κερδών και έµµεσα δίνει την ευκαιρία για µια καλύτερη ζωή και προετοιµάζει το 

έδαφος για την ενηµερωµένη λήψη αποφάσεων (Κολλιοπούλου, 2010).  

Σε πρακτικό επίπεδο, οι έρευνες έχουν βρει την ύπαρξη µιας σύνδεσης µεταξύ της 

τριτοβάθµιας εκπαίδευσης και της ανάπτυξης των οικονοµιών, ιδίως όταν λαµβάνεται 

υπόψη η ποιότητα της εκπαίδευσης (Hanushek & Woessmann 2008). Αν και είναι πιο 

δύσκολο να µελετηθεί η άµεση συµβολή της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης στην 

ανάπτυξη, τα στοιχεία δείχνουν ότι χώρες µε µεγαλύτερο ποσοστό αποφοίτων 

τριτοβάθµιας εκπαίδευσης στο εργατικό τους δυναµικό έχουν µεγαλύτερα επίπεδα 

παραγωγικότητα εργασίας και µεγαλύτερη ικανότητα προσαρµογής της τεχνολογίας 

και καινοτοµίας. Αυτό οδηγεί σε υψηλότερη παραγωγικότητα εργασίας και 

µεγαλύτερη παραγωγικότητα συνολικά για µια χώρα (Γκίκας & Χυζ, 2010).  

Η µεγέθυνση  της παραγωγικότητας της εργασίας, µε την σειρά της επιδρά θετικά την 

ανταγωνιστικότητα των χωρών και διευκολύνει το άνοιγµα των αγορών. Οι διαφορές 

στο µορφωτικό επίπεδο, που υπάρχουν µεταξύ των χωρών, εξηγούν γιατί κάποιες 

χώρες έχουν καλύτερη οικονοµική απόδοση, σε σχέση µε άλλες (Barro, 1991). Τα 

άτοµα µε υψηλότερο επίπεδο εκπαίδευσης, θα βρουν δουλειές µε υψηλότερες 

αποδοχές  και θα έχουν περισσότερες ευκαιρίες απασχόλησης, σε σύγκριση µε αυτά 

από χαµηλότερες εκπαιδευτικές βαθµίδες και φυσικά και µειωµένο κίνδυνο ανεργίας  

(Γκίκας & Χυζ, 2010).  
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Φαίνεται ότι υπάρχουν διάφοροι δίαυλοι, µέσω των οποίων η τριτοβάθµια 

εκπαίδευση επηρεάζει την παραγωγικότητα των οικονοµικών. Μια βασική οδός είναι 

η αύξηση της συλλογικής ικανότητας των εργαζοµένων να επιτελούν τα υπάρχοντα 

καθήκοντα τους  πιο αποτελεσµατικά. ∆εύτερον, η δευτεροβάθµια και τριτοβάθµια 

εκπαίδευση διευκολύνουν τη µεταφορά γνώσης για νέες πληροφορίες, προϊόντα και 

τεχνολογίες που δηµιουργούνται από άλλους (Barro & Lee 2010). Εδώ η εκπαίδευση 

συνεισφέρει στην οικονοµική ανάπτυξη, µέσω της ανάπτυξης και της διάδοσης 

καινοτοµιών. Οι επιστηµονικές ανακαλύψεις που οδηγούν σε βιοµηχανικές 

καινοτοµίες, ιδίως µέσω ακαδηµαϊκών υποτροφιών, αποτελούν µια κλασσική οδό 

µέσω της οποίας τα πανεπιστήµια συµβάλλουν στην καινοτοµία και συνεπώς και 

στην οικονοµική ανάπτυξη (Mahajan, 2020).  

Η τριτοβάθµια εκπαίδευση συνδέεται µε την οικονοµική ανάπτυξη, τόσο σε 

ποιοτικούς, όσο και σε ποσοτικούς όρους. Η ποσότητα της εκπαίδευσης αναφέρεται 

σε διάφορες µεταβλητές, όπως η χρονική διάρκεια της σχολικής εκπαίδευσης, το 

ποσοστό εκπαίδευσης των ενηλίκων και οι δαπάνες για την εκπαίδευση. Οι 

παραπάνω µεταβλητές έχουν πράγµατι σχετιστεί θετικά µε την οικονοµική ανάπτυξη 

(Hanushek & Woessmann, 2007).  

Η ποιότητα της εκπαίδευσης έχει αξιολογηθεί µε βάση το επίπεδο των γνωστικών 

δεξιοτήτων στις διάφορες επιστήµες και έχει επίσης δειχθεί ότι επίσης έχει θετική 

σχέση µε την οικονοµική ανάπτυξη. Η τριτοβάθµια εκπαίδευση αποφέρει τα 

µεγαλύτερα οφέλη σε χώρες που υπόκεινται σε ταχείες τεχνολογικές και οικονοµικές 

µεταβολές, διότι δίνει στο εργατικό δυναµικό τη δυνατότητα συνεχούς απόκτησης 

δεξιοτήτων σε όλη τη διάρκεια της ζωής, καθώς και την ικανότητα προσαρµογής στις 

νέες τεχνολογίες (Hanushek & Woessmann 2008). 

Αν και οι θεωρίες του ανθρώπινου κεφαλαίου παρέχουν µια σηµαντική βάση για την 

κατανόηση της συµβολής της εκπαίδευσης στην οικονοµική ανάπτυξη, οι 

οικονοµικές υφέσεις, οι οποίες εκδηλώθηκαν στην περίοδο του 1970, οδήγησαν στην 

επέκταση της µεταξύ τους σχέσης, καθώς παρατηρήθηκε αύξηση της εισοδηµατικής 

ανισότητας σε πολλές χώρες. Στο πλαίσιο αυτό, η εκπαίδευση δεν θεωρείται πλέον, 

απλώς ως κινητήρια δύναµη της οικονοµικής ανάπτυξης, αλλά έχει προσεγγιστεί ως 

ένα µέσο µείωσης της φτώχειας και ως µέσο προώθησης της αειφόρου ανάπτυξης, µε 

σχετικές πρωτοβουλίες να αναλαµβάνονται από µεγάλους παγκόσµιους και 
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περιφερειακούς φορείς, όπως είναι για παράδειγµα η UNESCO και η Ευρωπαϊκή 

Ένωση. Μια πιο µορφωµένη κοινωνία µεταφράζεται σε υψηλότερα ποσοστά 

οικονοµικής ανάπτυξης και, συνεπώς, στην ικανότητα των κυβερνήσεων να 

ανακουφίσουν τη φτώχεια (Karatzia-Stavlioti & Lambropoulos, 2009).  

Συνοψίζοντας, φαίνεται ότι η τριτοβάθµια εκπαίδευση δηµιουργεί την βάση για την 

οικοδόµηση της οικονοµικής ευηµερίας και στο πλαίσιο αυτό, οι χώρες είναι 

αναγκαίο να κάνουν µεγαλύτερες επενδύσεις στην εκπαίδευση του ανθρώπινου τους 

κεφαλαίου.  

 

2.3. Η επίδραση της ανώτατης εκπαίδευσης στην περιφερειακή 

ανάπτυξη- γενικά 

 

Η εκπαίδευση αποτελεί ένα από τους πιο σηµαντικούς άξονες της προαγωγής της 

περιφερειακές ανάπτυξης. Τα εκπαιδευτικά ιδρύµατα και η εκπαίδευση εν γένει 

παίζουν έναν πολύ σηµαντικό ρόλο στην περιφερειακή ανάπτυξη. Στις ανεπτυγµένες 

χώρες, τα πανεπιστήµια θεωρούνται όλο και περισσότερο ως βασικοί 

µετασχηµατιστικοί παράγοντες στη µετάβαση από µια βιοµηχανική / αγροτική 

οικονοµία σε µια οικονοµία και κοινωνία έντασης γνώσης. Τα ιδρύµατα της 

τριτοβάθµιας εκπαίδευσης συχνά αναµένεται να συµβάλλουν στην περιφερειακή 

ανάπτυξη, µέσα από την διδασκαλία και µέσα από τις συνεργασίες που αναπτύσσουν 

µε τοπικές επιχειρήσεις και φορείς, συνεισφέροντας έτσι στην ανάπτυξη της 

οικονοµίας της γνώσης (Labrianidis, 2010). 

Σύµφωνα µε τους Rivza, Bikse & Brence (2015), οι αλλαγές που έχουν συντελεστεί 

στην αγορά εργασίας κατά την διάρκεια του 20
ου

 αιώνα, έχουν κάνει προφανές το 

γεγονός ότι η εκπαίδευση πρέπει να είναι προσβάσιµη όχι µόνο για όσους ζουν στην 

πρωτεύουσα, αλλά και για τους ανθρώπους που ζουν σε αγροτικές περιοχές. Από την 

άποψη αυτή, τα περιφερειακά ιδρύµατα τριτοβάθµιας εκπαίδευσης διαδραµατίζουν 

ουσιαστικό ρόλο στην διαδικασία της περιφερειακής ανάπτυξης. Τα ιδρύµατα αυτά 

προωθούν τις οικονοµικές δραστηριότητες στην περιοχή, ενισχύοντας έτσι τη 

συνολική της ανάπτυξη. Στο πλαίσιο αυτό, οι Zhou et al., (2020) τόνισαν ότι είναι 

απαραίτητο να αυξηθεί η οικονοµική δραστηριότητα στις περιφέρειες και τα 
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αναπτυξιακά κέντρα µε την προσέλκυση και χρήση των πόρων των γύρω περιοχών, 

µε την ενθάρρυνση της ανάπτυξης της επιχειρηµατικής δραστηριότητας και της 

υποδοµής των µεταφορών και των ΤΠΕ , αναπτύσσοντας και αξιοποιώντας πλήρως 

το δυναµικό των εκπαιδευτικών ιδρυµάτων και ενισχύοντας την κινητικότητα των 

ανθρώπων.  

Τα πανεπιστήµια, ως πόλοι γνώσης, δηµιουργικότητας και καινοτοµίας, 

διαδραµατίζουν βασικό ρόλο στην παγκόσµια ανταγωνιστικότητα. Τα πανεπιστήµια 

είναι ενεργά υποστηρικτές της κουλτούρας της καινοτοµίας σε περιφερειακό και 

διεθνές επίπεδο, αυξάνοντας τη συνέργεια µεταξύ της εκπαίδευσης, της έρευνας και 

της καινοτοµίας (Muresan & Gogu, 2010). Η πιο σηµαντική πρόκληση που 

αντιµετωπίζει το ακαδηµαϊκό περιβάλλον στη νέα οικονοµία είναι η γεφύρωση του 

χάσµατος µεταξύ των πολιτικών αποφάσεων, της διακυβέρνησης και της αγοράς 

εργασίας, της προσφοράς καινοτόµων λύσεων και της ανάπτυξης του πνευµατικού 

κεφαλαίου για την αντιµετώπιση διαφόρων θεµάτων της οικονοµίας της γνώσης. 

Αυτό µπορεί να επιτευχθεί και από τα περιφερειακά πανεπιστήµια (Muresan & Gogu, 

2010).  

Εκτός από την εκπαιδευτική διαδικασία, τα περιφερειακά ιδρύµατα τριτοβάθµιας 

εκπαίδευσης παρέχουν τις παρακάτω λειτουργίες για τις περιφέρειες: 1) προσφέρουν 

υποστήριξη στον τοµέα των τεχνών και του πολιτισµού, 2) παρέχουν ευκαιρίες δια 

βίου µάθησης, 3) διενεργούν έρευνα, τα αποτελέσµατα της οποίας µπορούν να 

αξιοποιηθούν για την τοπική ανάπτυξη, 4) παρέχουν γνώση και εξειδίκευση στις 

τοπικές αρχές και 5) αυξάνουν την πρόσβαση στην εκπαίδευση των ατόµων, τα οποία 

δεν έχουν την δυνατότητα να σπουδάσουν στα µεγάλα αστικά κέντρα (Rivza, Bikse 

& Brence, 2015).  

Σύµφωνα µε τους Alpaydın et al., (2017) τα ιδρύµατα τριτοβάθµιας εκπαίδευσης 

παίζουν δύο βασικούς στην ανάπτυξη των περιφερειακών συστηµάτων καινοτοµίας. 

Ο ένας είναι ο παραγωγικός ρόλος, και ο δεύτερος ο ρόλος της ανάπτυξης. Ο 

παραγωγικός ρόλος συνεπάγεται την προώθηση της οικονοµικής ανάπτυξης µέσω 

επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων και µηχανισµών κεφαλαιοποίησης της γνώσης, 

όπως spin-offs, επιστηµονικών πάρκων και µέσω διαύλων µεταφοράς γνώσεων σε 

επιχειρήσεις. Ο αναπτυξιακός ρόλος, αντιθέτως, περιλαµβάνει την προσαρµογή των 
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διδακτικών και ερευνητικών στρατηγικών των πανεπιστηµίων ώστε να 

ανταποκρίνονται στις ανάγκες της γνώσης και της ανάπτυξης µιας περιοχής.  

Η λειτουργία των ιδρυµάτων της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης επηρεάζει επιπρόσθετα 

την τοπική οικονοµία. Ειδικότερα φαίνεται ότι διαδραµατίζουν έναν ρόλο 

οικονοµικού πολλαπλασιαστή, µιας και είναι παράλληλα, εργοδότες, 

φορολογούµενοι, αγοραστές προϊόντων και υπηρεσιών καθώς και πόλοι έλξης νέων 

ατόµων, δηλαδή των φοιτητών, οι οποίο είναι επίσης καταναλωτές και οι δαπάνες 

τους συµβάλλουν στην τοπική οικονοµία. Μέσω αυτών των λειτουργιών τα ιδρύµατα 

της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης αναµένεται να τονώσουν την εσωτερική ζήτηση και 

ένα σύνολο οικονοµικών δραστηριοτήτων, όπως την αγορά και ενοικίαση κατοικιών, 

τα καταστήµατα λιανικών πωλήσεων, και την αγορά άλλων υπηρεσιών µε έµµεσες 

επιδράσεις και σε άλλους παραγωγικούς κλάδους (Γκίκας & Χυζ, 2010; Μπότσαρης, 

κ.α., 2013).  

Η οικονοµική επίδραση ενός ιδρύµατος τριτοβάθµιας εκπαίδευσης σε µια περιοχή 

µπορεί να είναι άµεση ή έµµεση. Οι άµεσες δαπάνες είναι το άµεσο οικονοµικό 

όφελος που οι κοινωνίες αποκοµίζουν από την λειτουργία των ιδρυµάτων, όπως για 

παράδειγµα οι δαπάνες των φοιτητών στους τοµείς του εµπορίου, της στέγασης και 

των υπηρεσιών, καθώς οι φοιτητές νοικιάζουν σπίτια και καταναλώνουν τοπικές 

υπηρεσίες και προϊόντα. ∆απάνες γίνονται επίσης και από εκπαιδευτικούς των 

ιδρυµάτων, αλλά και από τους υπόλοιπους εργαζόµενους στα ιδρύµατα αυτά. Από 

την άλλη οι έµµεσες δαπάνες είναι τα οικονοµικά αποτελέσµατα που δηµιουργούνται 

από την αύξηση της απασχόλησης στις επιχειρήσεις. Όταν για παράδειγµα µια πόλη 

έχει αυξηµένη φοιτητική κίνηση, είναι πολύ πιθανό ότι σε κάποια καταστήµατα – 

επιχειρήσεις θα υπάρχει µεγαλύτερη κίνηση-ζήτηση και έτσι αυτές οι επιχειρήσεις θα 

προσλάβουν επιπλέον προσωπικό (Γκίκας & Χυζ, 2010). 

Μια πρόσφατη έρευνα από τους Rossi & Goglio (2020) µελέτησε την επίδραση που 

έχουν οι πανεπιστηµιουπόλεις στις µικρές περιφέρειες στην περιοχή της 

βορειοδυτικής Ιταλίας. Τα αποτελέσµατα τους έδειξαν ότι η κύρια συµβολή της 

πανεπιστηµιουπόλεως έγκειται στη διεύρυνση της πρόσβασης στην τριτοβάθµια 

εκπαίδευση σε κατοίκους που δεν θα φοιτούσαν κανονικά λόγω οικονοµικών και 

γεωγραφικών εµποδίων, στην ενίσχυση της τοπικής ανάπτυξης, µέσω της ενίσχυσης 

της έρευνας, της επιχειρηµατικότητας και της ενθάρρυνσης της τοπικής ζήτησης για 
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υπηρεσίες υψηλής έντασης γνώσης. Επιπλέον βρέθηκε ότι όταν υπάρχει 

υποστηρικτικό θεσµικό πλαίσιο, η τοπική ανάπτυξη ενισχύεται, ιδίως όταν οι τοπικές 

επιχειρήσεις απορροφούν την γνώση που παράγεται από τα πανεπιστήµια. 

Η παραπάνω έρευνα δείχνει λοιπόν επιπρόσθετα ότι τα ιδρύµατα τριτοβάθµιας 

εκπαίδευσης λειτουργούν και ως παραγωγοί συστηµατοποιηµένης γνώσης. 

Αποτελούν κέντρα δηµιουργίας έρευνας και νέων τεχνολογιών και λειτουργούν προς 

την παραγωγή και την προσέλκυση ταλέντων. Οι τοπικές κοινότητες απορροφούν 

έτσι γνώσεις και αξιοποιούν την καινοτοµία που παράγουν τα πανεπιστήµια (Γκίκας 

& Χυζ, 2010).  

Ένας άλλος ρόλος τον οποίο αναλαµβάνουν τα ιδρύµατα ανώτατης εκπαίδευσης είναι 

εκείνος του διαµορφωτή του ανθρώπινου δυναµικού. Αυτός ο ρόλος προκύπτει από 

το γεγονός ότι τα πανεπιστήµια και τα ΤΕΙ παρέχουν εκπαίδευση στα άτοµα και 

αυξάνουν το επίπεδο γνώσεων τους. Αυτές οι γνώσεις και οι δεξιότητες που αποκτούν 

τα άτοµα, δηλαδή οι σπουδαστές, µπορούν στην συνέχεια να αξιοποιηθούν από τις 

τοπικές κοινότητες (Γκίκας & Χυζ, 2010).  

Παράλληλα, είναι γνωστό ότι τα ιδρύµατα της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης 

συνεργάζονται µε άλλους τοπικούς φορείς των περιοχών που λειτουργούν και 

παράγουν δραστηριότητες σε εκπαιδευτικό, κοινωνικό και πολιτιστικό επίπεδο. 

Αυτός είναι ο ρόλος τους ως «θεσµικού παίκτη σε δίκτυα». Οι παραπάνω λειτουργίες 

συνοψίζονται στο ∆ιάγραµµα 2.1. (Γκίκας & Χυζ, 2010). 

 

∆ιάγραµµα 2.1. Ο πολυδιάστατος ρόλος των ιδρυµάτων της τριτοβάθµιας 

εκπαίδευσης στην περιφερειακή ανάπτυξη 

Πηγή: Γκίκας & Χυζ, 2010 
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Πρέπει να τονιστεί ότι ενώ οι προηγούµενες θεωρητικές προσεγγίσεις συζητούν τους 

ρόλους που αναµένεται να διαδραµατίσουν τα πανεπιστήµια στην τοπική ή 

περιφερειακή ανάπτυξη, σε ένα άλλο θεωρητικό πλαίσιο ο Lester (2005) εξέτασε τον 

ρόλο των ιδρυµάτων τριτοβάθµιας εκπαίδευσης σε περιόδους τοπικών βιοµηχανικών 

µεταβάσεων. Σύµφωνα µε τον Lester (2005), οι τοπικές οικονοµίες αναπτύσσονται 

όταν οι τοπικές επιχειρήσεις είναι σε θέση να προσαρµόζουν και να εφαρµόζουν νέες 

τεχνολογίες στις παραγωγικές τους διαδικασίες για τη δηµιουργία νέων προϊόντων ή 

υπηρεσιών συνεχώς µε την πάροδο του χρόνου. Στο βαθµό που τα πανεπιστήµια 

διαδραµατίζουν διαφορετικούς ρόλους στις περιφερειακές οικονοµίες, ο ρόλος τους 

στις τοπικές διαδικασίες καινοτοµίας εξαρτάται από το είδος της βιοµηχανικής 

µεταµόρφωσης που συµβαίνει στην τοπική οικονοµία.  

Ο Lester (2005) εντόπισε τέσσερις κύριες διαδικασίες βιοµηχανικής µεταµόρφωσης 

και τους πιθανούς ρόλους που παίζουν τα πανεπιστήµια κατά τη διάρκεια κάθε 

διαδικασίας. Πρόκειται για την εγχώρια δηµιουργία µιας νέας και τεχνολογικά 

προηγµένης βιοµηχανίας, την µεταφορά µιας βιοµηχανίας από αλλού, την 

διαφοροποίηση των τεχνολογικά συνδεόµενων βιοµηχανιών και την αναβάθµιση 

υφιστάµενων βιοµηχανιών. Το µοντέλο αυτό διαφέρει από τα προηγούµενα, επειδή 

επαναβεβαιώνει τη θέση των τοπικών βιοµηχανιών ως κινητήριας δύναµης της 

οικονοµικής ανάπτυξης, µε τα πανεπιστήµια να λειτουργούν ως πηγές γνώσης και να 

εκτελούν άλλους υποστηρικτικούς ρόλους. ∆εύτερον, βασίζεται σε µια δυναµική 

προοπτική που επισηµαίνει τις αλλαγές στην τοπική βιοµηχανική διάρθρωση και την 

υιοθέτηση νέων τεχνολογιών µε την πάροδο του χρόνου. Τρίτον, αναγνωρίζει τη 

σηµασία της επιρροής των εξωτερικών παραγόντων στην τοπική βιοµηχανική 

ανάπτυξη και όχι την προβολή της περιφερειακής ανάπτυξης ως συνάρτηση των 

κλειστών αλληλεπιδράσεων µεταξύ τοπικών πανεπιστηµίων και βιοµηχανιών. 

Πέρα από τα παραπάνω µοντέλα, πρέπει να σηµειωθεί ότι τελικά δεν συνεισφέρουν 

όλα τα ιδρύµατα τριτοβάθµιας εκπαίδευσης στον ίδιο βαθµό στην περιφερειακή 

ανάπτυξη. Υπάρχουν δύο οµάδες παραγόντων που εξηγούν τις διακυµάνσεις των 

ρόλων των πανεπιστηµίων στις διάφορες περιφέρειες. Η πρώτη οµάδα παραγόντων 

είναι αυτοί που σχετίζονται µε τα ίδια τα ιδρύµατα της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, 

όπως ο προσανατολισµός και η δέσµευση στην περιφερειακή ανάπτυξη και οι δεσµοί 

µεταξύ των ιδρυµάτων και των περιφερειών. Η δεύτερη οµάδα παραγόντων είναι 
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αυτοί που σχετίζονται µε την περιφέρεια όπως τα χαρακτηριστικά της βιοµηχανικής 

βάσης και οι πολιτικές και οικονοµικές συνθήκες (Alpaydın et al., 2017).  

Παρά την σηµαντική τους συµβολή στην περιφερειακή ανάπτυξη, πρέπει να 

σηµειωθεί ότι ο ρόλος αυτών των ιδρυµάτων δεν θα πρέπει να υπερεκτιµάται από τις 

τοπικές κοινωνίες. Αν και η οικονοµική τους συµβολή είναι πολύ σηµαντική, αυτή 

φαίνεται ότι περιορίζεται σε µεγάλο βαθµό στον τοµέα των υπηρεσιών και λιγότερο 

σε άλλους τοµείς οικονοµικής δραστηριότητας. Παράλληλα είναι πιθανό, τα ιδρύµατα 

αυτά να συµβάλλουν στη διαστρέβλωση της ανάπτυξης της περιφέρειας, επειδή για 

παράδειγµα ένας µέρος του µορφωµένου και εξειδικευµένου ανθρώπινου δυναµικού 

που παράγεται από αυτά, φεύγει από την περιφέρεια και έτσι οι δεξιότητες του 

αξιοποιούνται από άλλες περιφέρειες. Σήµερα είναι γνωστό επίσης ότι πολλοί νέοι 

που ολοκληρώνουν τις σπουδές τους στις σχολές τριτοβάθµιας εκπαίδευσης και 

ειδικότερα πολλοί από αυτούς που αριστεύουν, φεύγουν στο εξωτερικό, και ως εκ 

τούτου τα οφέλη της ανάπτυξης από αυτούς, πηγαίνουν σε άλλες χώρες (Γκίκας & 

Χυζ, 2007; 2010).  

Προκειµένου λοιπόν να ενισχύεται η συµβολή τους στην ανάπτυξη των περιφερειών 

είναι αναγκαίο τα πανεπιστήµια να δηµιουργούν δεσµούς και συνεργασίες µε τους 

τοπικούς κοινωνικούς και πολιτιστικούς φορείς, να εφαρµόζουν δράσεις για να 

βοηθούν τους απόφοιτους στην εύρεση εργασίας στις τοπικές κοινότητες και να 

αναλαµβάνουν πρωτοβουλίες διοργάνωσης έργων σε ερευνητικό και αναπτυξιακό 

επίπεδο. Προκειµένου να διαδραµατίσουν έναν προωθητικό ρόλο στην τοπική 

οικονοµία και την κοινωνία, τα ιδρύµατα τριτοβάθµιας εκπαίδευσης πρέπει να 

ενσωµατωθούν οργανικά στο τοπικό δηµιουργικό σύστηµα (Γκίκας & Χυζ, 2007; 

2010). 

 

2.4. Η επίδραση της ανώτατης εκπαίδευσης στην περιφερειακή 

ανάπτυξη- η περίπτωση της Ελλάδας 

 

Από την ίδρυση των πρώτων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων της, η Ελλάδα ακολούθησε 

αναπόφευκτα το κεντρικό µοντέλο ανάπτυξης. Ως εκ τούτου µέχρι το 1964 η χώρα 

είχε µόνο δύο πανεπιστήµια, ένα στην Αθήνα και ένα στη Θεσσαλονίκη. Λίγα χρόνια 
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µετά, το 1972 δηµιουργήθηκαν και λειτούργησαν πιλοτικά λίγα µικρά τεχνολογικά 

ιδρύµατα και µετά από αρκετούς µετασχηµατισµούς, η λειτουργία τους έχει πλέον 

προσεγγίσει τα πανεπιστήµια. Στις υπόλοιπες χώρες της Ελλάδα, ιδρύµατα ανώτατης 

εκπαίδευσης, ξεκίνησαν σταδιακά την λειτουργία τους κατά την διάρκεια των 

δεκαετιών του 60 και του 70. Αναλυτικότερα, στην περίοδο του 60 ξεκίνησε την 

λειτουργία του το Πανεπιστήµιο της Πάτρας και στην δεκαετία του 70, το 

Πανεπιστήµιο των Ιωαννίνων, της Θράκης και της Κρήτης. Στην δεκαετία του 80 και 

του 90, ιδρύθηκαν επίσης άλλα πανεπιστήµια και τεχνολογικά ινστιτούτα στις 

υπόλοιπες περιοχές της Ελλάδας, και έτσι η επέκταση της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης 

χαρακτηριστικέ από την αποκέντρωση (Hyz, 2011).  

Σύµφωνα µε τον Παπακωνσταντίνου (2002) υποστηρίχτηκε ότι η περιφεροιοποίηση 

και αποκέντρωση της ανώτατης εκπαίδευσης στην Ελλάδα έγινε προκειµένου να 

επωφεληθούν και οι λιγότερο ανεπτυγµένες και τοπικές οικονοµίες και κοινωνίες, και 

για να υπάρχει µια πιο δίκαιη κατανοµή των πόρων µεταξύ των κεντρικών και 

περιφερειακών περιοχών. Από την άλλη, σύµφωνα µε τον Labrianidis (2010) η 

ίδρυση των περιφερειακών πανεπιστηµίων δεν πραγµατοποιήθηκε στο πλαίσιο 

άσκησης µιας σειράς πολιτικών για την αναµόρφωση της ιεραρχίας των οικισµών, και 

την δηµιουργία πόλων ανάπτυξης στις λιγότερο ανεπτυγµένες περιφέρειες. Αντ’ 

αυτού, υποστήριξε ότι η πολιτική δηµιουργίας περιφερειακών πανεπιστηµίων ήταν ως 

επί το πλείστον το αποτέλεσµα της πολιτικής χειραγώγησης που στόχευε στην 

εξυπηρέτηση των συµφερόντων του εκάστοτε κυβερνώντος κόµµατος και ότι η 

ελληνική κοινωνία δεν αναγνωρίζει την τεράστια σηµασία του πανεπιστηµίου, καθώς 

και τη λειτουργία που το διαφοροποιεί δραµατικά από τα άλλα επίπεδα που 

προσφέρουν εκπαίδευση, δηλαδή την έρευνα. Με την επιτυχή εκπλήρωση αυτού του 

ρόλου, το πανεπιστήµιο θα µπορούσε πράγµατι να συµβάλει στην ανάπτυξη, η οποία 

σήµερα είναι ιδιαίτερα σηµαντική για τη βελτίωση του επιπέδου ανταγωνιστικότητας 

της ελληνικής οικονοµίας (Labrianidis, 2010). 

Σήµερα η Ελλάδα είναι αντιµέτωπη µε κάποια σηµαντικά προβλήµατα, τα οποία 

αφορούν την χωροθέτηση, αλλά και την γενικότερη λειτουργία των εκπαιδευτικών 

ιδρυµάτων. Αρχικά, τα ιδρύµατα που λειτουργούν στα µεγάλα αστικά κέντρα, είναι 

αυτά τα οποία συγκεντρώνουν το µεγαλύτερο µέρος του φοιτητικού πληθυσµού και 

του εκπαιδευτικού προσωπικού. Σύµφωνα µε τον Labrianidis (2010), τα ιδρύµατα 

στις περιοχές της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης συγκεντρώνουν το 57% του 
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ακαδηµαϊκού προσωπικού και το 63% των φοιτητών. Παράλληλα, τα περισσότερα 

τµήµατα και σχολές είναι διάσπαρτα σε διάφορες πόλεις, προκαλώντας προβλήµατα 

στην διοίκηση και την λειτουργία τους. Το µικρό ποσοστό σπουδαστών που φοιτούν 

στα περιφερειακά ιδρύµατα στις λιγότερο ανεπτυγµένες περιοχές, έχει δηµιουργήσει 

µια εικόνα «εγκατάλειψης» στις περιοχές αυτές, η οποία είναι εντονότερη ιδιαίτερα 

κατά την διάρκεια των διακοπών (αργίες, Χριστούγεννα, καλοκαίρι, κ.α.). Αυτή η 

κατάσταση η οποία είναι πραγµατικότητα σε πολλές περιοχές της χώρας, δείχνει την 

βραχυπρόθεσµη συνεισφορά στην κοινωνία και την οικονοµία, των ιδρυµάτων 

ανώτατης εκπαίδευσης, στις περιοχές της Ελλάδας που είναι λιγότερο ανεπτυγµένες  

(Γκίκας & Χυζ, 2007; 2010).  

Επιπρόσθετα, πολύ λίγα από τα ιδρύµατα που βρίσκονται σε µικρότερες περιφέρειες 

έχουν καταφέρει να αναπτύξουν αποτελεσµατικά την λειτουργία τους και να 

εξελιχθούν σε αυτοδύναµες οντότητες και αυτό συµβαίνει κυρίως λόγω της έλλειψης 

σχεδιασµού που αναφέρθηκε νωρίτερα. Περιορισµένος στην ανάπτυξη είναι και ο 

ρόλος των ερευνητικών ιδρυµάτων στην Ελλάδα, µε λίγες µόνο εξαιρέσεις. Τα 

βασικά προβλήµατα και προκλήσεις, στα οποία καλούνται να ανταπεξέλθουν τα 

ιδρύµατα της ανώτατης εκπαίδευσης είναι  (Γκίκας & Χυζ, 2010): 

[1] η απουσία ουσιαστικής διοικητικής και οικονοµικής αυτονοµίας, σε ότι αφορά 

τον σχεδιασµό τους 

[2] η απουσία ενός συνεκτικού θεσµικού πλαισίου για την λειτουργία τους 

[3] οι ελλείψεις σε υποδοµές (κτίρια, υλικοτεχνική υποδοµή)  

[4] η έλλειψη προγραµµάτων κατάρτισης στη δια βίου µάθηση 

[5] η έλλειψη σχέσεων και συνεργασιών µε τους τοπικούς κοινωνικούς εταίρους, 

η οποία εµποδίζει την κοινωνική ανάπτυξη των περιφερειών. 

Ο Labrianidis (2010) µελετώντας επίσης τον ρόλο των περιφερειακών πανεπιστηµίων 

στην Ελλάδα σε θεωρητικό επίπεδο, τόνισε ότι η συµβολή τους, δεν είναι τόσο 

σηµαντικές όσο αρχικά αναµενόταν κατά την ίδρυση τους. Αυτό οφείλεται σύµφωνα 

µε τον ίδιο σε τρεις βασικούς λόγους. Πρώτον η περιορισµένη τοπική αγορά δεν 

ικανοποιεί τις ανάγκες του πανεπιστηµίου και της ακαδηµαϊκής κοινότητας 

εκµεταλλευόµενη την απότοµη αύξηση της ζήτησης. ∆εύτερον η τοπική οικονοµία 
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δεν επιτρέπει στο πανεπιστήµιο να ενεργεί ως «µηχανισµός ώθησης» για την περιοχή. 

Για παράδειγµα, δεν αξιοποιεί την ύπαρξη υψηλά εκπαιδευµένου ανθρώπινου 

κεφαλαίου (ακαδηµαϊκό προσωπικό και φοιτητές) προσφέροντας άµεση απασχόληση, 

αναθέτοντας ερευνητικά έργα ή ενθαρρύνοντας τη συµµετοχή τους στα κοινοτικά 

ζητήµατα. Παράλληλα η τοπική οικονοµία δεν καταφέρνει να διατηρήσει σηµαντικό 

αριθµό αποφοίτων που ολοκληρώνουν τις σπουδές τους στο περιφερειακό 

πανεπιστήµιο. Τρίτον υπάρχει αυξηµένη κινητικότητα τόσο µεταξύ των φοιτητών, 

όσο και µεταξύ των εκπαιδευτικών, οδηγώντας αναπόφευκτα στην εκτροπή των 

δαπανών τους εκτός της τοπικής οικονοµίας. Αυτό οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι 

η πλειοψηφία του ακαδηµαϊκού προσωπικού είναι εγκατεστηµένη στην Αθήνα και 

«επισκέπτεται» την πόλη στην οποία βρίσκεται το πανεπιστήµιο για 1 ή 2 ηµέρες την 

εβδοµάδα. Η κινητικότητα αυτή ωθείται από πολλούς λόγους. Πρώτον πολλά 

πανεπιστήµια δεν απαιτούν την καθηµερινή παρουσία των φοιτητών και συνεπώς και 

των εκπαιδευτικών στα ιδρύµατα. Πολλοί εκπαιδευτικοί µπορεί να εργάζονται για 

λίγες ώρες και έτσι να πηγαινοέρχονται µεταξύ της περιοχής που βρίσκεται το ίδρυµα 

και της πόλης-περιοχής που έχουν την µόνιµη κατοικία τους, όπου εκεί έχουν 

πρόσθετες ευκαιρίες απασχόλησης. Επιπρόσθετα όταν σε µια περιοχή υπάρχει 

χαµηλή κοινωνική ανάπτυξη και συνεπώς και χαµηλό επίπεδο ποιότητας ζωής, αυτός 

είναι ένας λόγος που αυξάνει την κινητικότητα µεταξύ φοιτητών και εκπαιδευτικών  

(Labrianidis, 2010).  

Σε πρακτικό επίπεδο, στην Ελλάδα λίγες έρευνες, οι οποίες έχουν µελετήσει την 

επίδραση των ιδρυµάτων τριτοβάθµιας εκπαίδευσης στην περιφερειακή ανάπτυξη. Η 

µελέτη του Hyz (2011), διερεύνησε την συνεισφορά του ΤΕΙ Ηπείρου (που λειτουργεί 

στην Πρέβεζα) στην περιφερειακή ανάπτυξη, µέσω ερωτηµατολογίων σε φοιτητές 

και τοπικούς παράγοντες, όπως επιχειρήσεις, δήµοι, κοινότητες, νοµαρχίες, κ.α. 

Παράλληλα µελετήθηκε µε την χρήση εµπειρικών στοιχείων, ο ρυθµός ανάπτυξης της 

τοπικής οικονοµίας, λαµβάνοντας υπόψη όλα τα πολλαπλασιαστικά αποτελέσµατα 

από την λειτουργία του εκπαιδευτικού ιδρύµατος (βελτίωση των υποδοµών, 

κατασκευή µονάδων ιατρικής περίθαλψης, πολιτιστικά έξοδα κλπ.). Η έρευνα στις 

επιχειρήσεις και τους φορείς έγινε µε σκοπό την διερεύνηση του βαθµού στον οποίο 

υπήρξαν ουσιαστικές αλλαγές στους δηµογραφικούς δείκτες και στον πολεοδοµικό 

σχεδιασµό από την ίδρυση και λειτουργία του εκπαιδευτικού ιδρύµατος. Από την 

έρευνα δείχθηκε αρχικά ότι περίπου το 8% των φοιτητών προερχόταν από την πόλη 
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και το νοµό Πρέβεζας, κάτι που επιβεβαιώνει ότι οι νέοι διατηρούνται επιτυχώς ως 

µέρος ολόκληρου του πληθυσµού της περιοχής. Το ποσοστό των φοιτητών που 

προέρχονταν από παρακείµενους νοµούς ήταν 40%, το οποίο είναι επίσης θετικό. Η 

µέση ετήσια οικονοµική εισροή ανά ενεργό φοιτητή υπολογίστηκε σε 6.393 €, ενώ 

όταν λήφθηκαν υπόψη οι δαπάνες των επισκεπτών για τους φοιτητές του ιδρύµατος, 

το ποσό αυτό ανήλθε σε 6.450 €. Από την έρευνα στις επιχειρήσεις και τους φορείς 

προέκυψε ότι η έκδοση νέων οικοδοµικών αδειών υπερέβαινε τον µέσο όρο της 

χώρας, αφού τα τριτοβάθµια ιδρύµατα δεν διέθεταν κατοικίες για την στέγαση των 

φοιτητών. Ωστόσο η οικοδόµηση έλαβε χώρα µε ασταθή τρόπο, καθώς δεν υπήρξε 

συνειδητή στρατηγική για τη χωροθέτηση και τη µορφολογία του πολεοδοµικού 

σχεδιασµού. Σε πολλές περιπτώσεις η κυκλοφοριακή συµφόρηση ήταν αναπόφευκτη 

και η τιµή της γης έφτασε σε υψηλά επίπεδα. Οι µεταφορές επίσης δεν αναπτύχθηκαν 

και, κατά συνέπεια, η µετακίνηση οποιουδήποτε είδους γινόταν µε ιδιωτικά οχήµατα. 

Από την άλλη υπήρξαν κάποιες σηµαντικές δηµογραφικές µεταβολές, καθώς ένα 

µικρό µέρος των φοιτητών εγκαταστάθηκαν µόνιµα στο χώρο σπουδών τους, ενώ οι 

περισσότεροι νέοι από την τοπική περιοχή παρέµειναν στις περιφέρειές τους µετά το 

τέλος των σπουδών τους. Περίπου το 1/3 του πληθυσµού, κατά την περίοδο της 

διεξαγωγής της έρευνας, και κυρίως τα άτοµα ηλικίας 20-45 ετών, παρέµειναν στην 

περιοχή ακριβώς λόγω της ύπαρξης του ιδρύµατος τριτοβάθµιας εκπαίδευσης (Hyz, 

2011).  
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Κεφάλαιο 3
ο
: Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα, 

Περιφερειακή Ανάπτυξη και Οικονοµική Κρίση στην 

Ελλάδα 

 

3.1. Λίγα λόγια για την οικονοµική κρίση  

 

Εισερχόµενη στην ευρωζώνη, η Ελλάδα γνώρισε µια περίοδο ταχείας ανάπτυξης, 

καθώς το ΑΕΠ αυξήθηκε κατά µέσο όρο 4% µεταξύ των ετών 2000 και 2008. Παρά 

το γεγονός αυτό, η ελληνική οικονοµία δεν ήταν ανταγωνιστική, καθώς η ανάπτυξη 

ήταν κυρίως το αποτέλεσµα του δανεισµού από την ΕΕ, µε αποτέλεσµα το δηµόσιο 

χρέος και το έλλειµµα της οικονοµίας να αυξάνεται σταδιακά µεταξύ της περιόδου 

2001-2007. Το πραγµατικό µέγεθος του δηµοσίου ελλείµµατος έγινε γνωστό το 2009, 

καθώς η προηγούµενη κυβέρνηση είχε εσκεµµένα δηλώσει λάθος το µέγεθος του 

κατά το προηγούµενο έτος. Έτσι το ίδιο έτος το έλλειµµα αναθεωρήθηκε από 5% σε 

7,7% του ΑΕΠ, και το δηµόσιο χρέος από  99,6% σε 115,1% του ΑΕΠ. Αυτό 

φαίνεται ότι ήταν και το γεγονός που έκανε πλέον αναπόφευκτη την έναρξη της 

οικονοµικής ύφεσης στην χώρα (Βαρουφάκης, κ.α., 2011).  

∆εδοµένου ότι η Ελλάδα αδυνατούσε πλέον να ανταπεξέλθει στις οικονοµικές της 

υποχρεώσεις ζήτησε βοήθεια από την ΕΕ. Οι φορείς της ΕΕ συµφώνησαν ότι η 

έξοδος της Ελλάδας από την ευρωζώνη θα ήταν αρκετά δαπανηρή και έτσι 

αποφασίστηκε η χορήγηση οικονοµικής βοήθειας στην χώρα. Συνολικά η χώρα µέχρι 

σήµερα έχει λάβει τρία πακέτα οικονοµικής βοήθειας από τους θεσµούς της ΕΕ, µε 

αντάλλαγµα την εφαρµογή ενός συνόλου µέτρων τα οποία σκόπευαν στην µείωση 

των δηµοσίων δαπανών, και βασίστηκαν κυρίως σε µειώσεις προσωπικού και µισθών 

στις δηµόσιες υπηρεσίες, σε µειώσεις συντάξεων, στην ιδιωτικοποίηση της δηµόσιας 

περιουσίας, στην λήψη µέτρων στην ιδιωτική αγορά εργασίας, κ.α. Τα µέτρα αυτά 

είχαν σηµαντική επίδραση στην κοινωνία, καθώς το διαθέσιµο εισόδηµα µειώθηκε 

και η ανεργία αυξήθηκε (Βαρουφάκης, κ.α., 2011). 

Οι τοµείς της εκπαίδευσης και της υγείας επηρεάστηκαν σηµαντικά και αρνητικά από 

τις εξελίξεις αυτές, καθώς για λόγους ενίσχυσης της απόδοσης τους και της µείωση 

των δαπανών τους, αναγκάστηκαν να λειτουργήσουν σε ένα περιβάλλον, 
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χαρακτηριζόµενο από την µείωση του αριθµού του προσωπικού, τον αυξηµένο φόρτο 

εργασίας του ήδη υπάρχοντος προσωπικού και τις συνεχείς αλλαγές στην λειτουργία 

τους λόγω των πολλών µεταρρυθµίσεων που εφαρµόστηκαν (Ordóñez, 2015).   

 

3.2. Οικονοµική κρίση, τριτοβάθµια εκπαίδευση και περιφερειακή 

ανάπτυξη  

 

Η οικονοµική κρίση στην Ελλάδα θεωρήθηκε µια ευκαιρία για την εισαγωγή 

µεταρρυθµίσεων στο σύστηµα της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, οι οποίες είχαν 

αποτύχει να εφαρµοστούν αποτελεσµατικά κατά την διάρκεια της δεκαετίας που 

προηγήθηκε του ξεκινήµατος της οικονοµικής ύφεσης. Το εισαχθέν νοµοθετικό που 

αφορούσε την µεταρρύθµιση της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα, ήταν οι 

Νόµοι 4009/2011 και 4076/2012. Μέσω αυτών εφαρµόστηκαν ριζικές αλλαγές στην 

ανώτατη εκπαίδευση, προκειµένου να υπάρχει σύγκλιση µε τα πρότυπα της 

εκπαίδευσης στην ΕΕ (Koutsogeorgopoulou et al., 2014).  

Οι προτεινόµενες αλλαγές, γνωστές και ως «Σχέδιο Αθηνά», περιλάµβαναν µια σειρά 

από µέτρα όπως η µεταφορά των αρµοδιοτήτων διαχείρισης των οικονοµικών και 

ανθρωπίνων πόρων από το Υπουργείο Παιδείας στα ιδρύµατα τριτοβάθµιας 

εκπαίδευσης για την αύξηση της αυτονοµίας και της λογοδοσίας, η µείωση του 

αριθµού των ιδρυµάτων της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης µε δυνατότητα περαιτέρω 

εξορθολογισµού και τον περιορισµό του αριθµού του εκπαιδευτικού και διοικητικού 

προσωπικού στα ιδρύµατα της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης. Η ανακοίνωση αυτών των 

αλλαγών το 2011 προκάλεσε έντονη αντίδραση από την αριστερή αντιπολίτευση, τις 

ενώσεις των εκπαιδευτικών και από οµάδες φοιτητών (Ordóñez, 2015).  

Οι οικονοµικές συµφωνίες της Ελλάδας µε τους δανειστές της, επέφεραν µεγάλες 

περικοπές στη συνολική δηµόσια χρηµατοδότηση και, όπως αναµενόταν, σοβαρές 

µειώσεις της χρηµατοδότησης προς την τριτοβάθµια εκπαίδευση. Ως εκ τούτου, τα 

ιδρύµατα αυτά τα οποία µέχρι τότε στηρίζονταν σε σηµαντικό βαθµό στη δηµόσια 

οικονοµική στήριξη, επηρεάστηκαν αρνητικά. Ο αντίκτυπος των επιβληθέντων 

µέτρων λιτότητας ήταν επίσης αρνητικός για το ακαδηµαϊκό προσωπικό, καθώς από 

το 2009 και µετά, πολλές θέσεις καθηγητών καταργήθηκαν, απλά, αντικαθιστώντας 
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το προσωπικό που αποσύρθηκε. Επιπλέον, η οικονοµική κρίση ανάγκασε πολλούς 

ειδικευµένους ακαδηµαϊκούς της χώρας να µετακοµίσουν στο εξωτερικό προκειµένου 

να βρουν καλύτερα αµειβόµενη εργασία και καλύτερες συνθήκες απασχόλησης. Ο 

δείκτης προσλήψεων στον δηµόσιο τοµέα επεκτάθηκε επίσης και σε όλα τα 

ινστιτούτα και οργανισµούς της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, δηλαδή να γίνεται µία 

πρόσληψη, κάθε φορά που αποχωρούσαν δέκα άτοµα. Ένας συνεχώς αυξανόµενος 

αριθµός ακαδηµαϊκών υπαλλήλων αναγκάστηκαν να τροποποιήσουν τα σχέδια 

συνταξιοδότησης τους, λόγω των ταχέων αλλαγών στα υπάρχοντα συνταξιοδοτικά 

προγράµµατα και λόγω του αβέβαιου οικονοµικού περιβάλλοντος. Οι ελλείψεις 

χρηµατοδότησης µείωσαν επίσης τον αριθµό του εκπαιδευτικού προσωπικού, που 

εργαζόταν µε µερική απασχόληση, δηµιουργώντας περαιτέρω προβλήµατα σε πολλά 

ιδρύµατα, τα οποία βασίζονταν σε µεγάλο βαθµό σε έκτακτο προσωπικό για διαλέξεις 

και εργαστήρια (Ordóñez, 2015).  

Αν και ο αριθµός των ιδρυµάτων της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης αυξήθηκε σταδιακά 

από την δεκαετία του 70, την περίοδο 2013-2014, λόγω της οικονοµικής ύφεσης, ο 

αριθµός τους µειώθηκε και η επίδραση ήταν µεγαλύτερη στα ΑΤΕΙ. Αναλυτικά, ο 

αριθµός των ελληνικών πανεπιστηµίων είχε αυξηθεί από 18 που ήταν το ακαδηµαϊκό 

έτος 1988-1989, σε 21 το ακαδηµαϊκό έτος 2010-2011. Στην συνέχεια ωστόσο το 

2013-2014 ο αριθµός τους µειώθηκε σε 20 λόγω της διακοπής των πανεπιστηµίων της 

Στερεάς και ∆υτικής Ελλάδας, µε βάση την µεταρρύθµιση ΑΘΗΝΑ (∆ιάγραµµα 

3.1.). Ωστόσο το σχέδιο ΑΘΗΝΑ, οδήγησε στην αύξηση του αριθµού των σχολών 

και τµηµάτων των ΑΕΙ το 2013-2014, και συγκεκριµένα οι σχολές αυξήθηκαν από 63 

σε 99, ενώ τα τµήµατα µειώθηκαν ελαφρά από 268 σε 261 για την ίδια περίοδο 

(∆ιάγραµµα 3.2) (ΙΟΒΕ, 2017).  
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∆ιάγραµµα 3.1. Εξέλιξη αριθµού Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων (ΑΕΙ) στην 

Ελλάδα, 1973-2014 

Πηγή: ΙΟΒΕ (2017) 

 

∆ιάγραµµα 3.2. Εξέλιξη σχολών και τµηµάτων Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων 

(ΑΕΙ) στην Ελλάδα, 2002-2014 

Πηγή: ΙΟΒΕ (2017) 

 

Η επίδραση της ύφεσης ήταν επίσης σηµαντική για τα ΤΕΙ. Ο αριθµός των ελληνικών 

ΤΕΙ είχε παραµείνει σταθερός σε 14 κατά την περίοδο 1995-2004. Στην συνέχεια 



47 

 

αυξήθηκαν σε 15, όπου και παρέµειναν για την περίοδο 2005-2013. Κατόπιν λόγω 

της οικονοµικής ύφεσης, ο αριθµός τους µειώθηκε σε 14 το ακαδηµαϊκό έτος 2013-

2014 και σε 13 το ακαδηµαϊκό έτος 2014-2015 (∆ιάγραµµα 3.3). Την περίοδο αυτή 

δηµιουργήθηκε το ΤΕΙ ∆υτικής Ελλάδας από την ένωση των ΤΕΙ Μεσολογγίου και 

ΤΕΙ Πατρών, ενώ επίσης δηµιουργήθηκε και το ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας από την ένωση 

των ΤΕΙ Λαµίας και ΤΕΙ Χαλκίδας. Μετά τις αλλαγές αυτές, πολλά τµήµατα 

καταργήθηκαν, οδηγώντας στην πτώση του αριθµού των τµηµάτων των ΤΕΙ από 215 

σε 174. Ο αριθµός των σχολών αυξήθηκε από 56 σε 60 κατά την διάρκεια του 

ακαδηµαϊκού έτους 2013-2014 (∆ιάγραµµα 3.4.) (ΙΟΒΕ, 2017).  

 

 

∆ιάγραµµα 3.3. Εξέλιξη αριθµού ΤΕΙ στην Ελλάδα, 1983-2015 

Πηγή: ΙΟΒΕ (2017) 
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∆ιάγραµµα 3.4. Εξέλιξη σχολών και τµηµάτων ΑΤΕΙ στην Ελλάδα, 2001-2015 

Πηγή: ΙΟΒΕ (2017) 

 

Το κλείσιµο και η συγχώνευση των ιδρυµάτων τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, είναι πολύ 

πιθανό ότι επηρέασε, κοινωνικά και οικονοµικά κάποιες περιφέρειες, αποσπώντας 

τους, έστω και τα βραχυπρόθεσµα οφέλη που µπορεί να είχαν από την λειτουργία 

εκπαιδευτικών ιδρυµάτων στην περιοχή τους. Παράλληλα µετέβαλλε τα επίπεδα 

κινητικότητας των φοιτητών, αφού λόγω ελλείψεων οικονοµικών πόρων, πολλοί από 

αυτούς παρέµειναν να σπουδάσουν στις πόλεις και περιοχές µόνιµης κατοικίας τους 

(Ordóñez, 2015).  

Αυτό δεν προκαλεί εντύπωση µιας και σύµφωνα µε τον Ordóñez, (2015) η ελεύθερη 

δηµόσια εκπαίδευση στην Ελλάδα ήταν ένα πολύ ακριβό αγαθό, και µε την 

οικονοµική κρίση έγινε περισσότερο ακριβό. Έχει εκτιµηθεί ότι η φοίτηση στην 

τριτοβάθµια εκπαίδευση, κοστίζει µεταξύ € 3.500 και € 4.000 ετησίως για έναν 

φοιτητή, ο οποίος θα αποφασίσει να σπουδάσει σε έναν ίδρυµα στη πόλη του, ζώντας 

µε την οικογένεια του και µεταξύ  € 5,000 και € 5,500 για έναν φοιτητή όπου θα 

σπουδάσει σε άλλη πόλη, αλλά θα µείνει σε φοιτητική εστία. Το κόστος για τους 

φοιτητές που σπουδάζουν σε άλλες πόλεις, χωρίς να έχουν την παραπάνω δυνατότητα 

και ως εκ τούτου θα πρέπει να πληρώσουν για στέγαση και διατροφή, έχει εκτιµηθεί 

σε  € 10.000 έως € 11.000 ετησίως. Τα µέτρα λιτότητας αύξησαν επίσης τον αριθµό 

των οικογενειών (ιδιαίτερα της µεσαίας τάξης) που δεν µπορούσαν να 
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χρηµατοδοτήσουν το κόστος εκπαίδευσης των παιδιών τους. Πριν από την κρίση του 

2008, οι φοιτητές από οικονοµικά αδύναµες οικογένειες, έπρεπε να βρουν δουλειά για 

να παρακολουθήσουν και να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους, ειδικότερα αυτοί που 

σπούδαζαν σε άλλες πόλεις και είχαν αυξηµένα έξοδα (Ordóñez, 2015).  

Επίσης η απόκτηση του πτυχίου τους και η αναχώρηση για να συνεχίσουν τις  

σπουδές τους στο εξωτερικό ή για να βρουν εργασία στο εξωτερικό, ήταν η µόνη 

βιώσιµη λύση για µια αξιοπρεπή διαβίωση για τους περισσότερους φοιτητές. Αυτό 

οδήγησε επίσης στην ένταση του φαινοµένου της «διαρροής εγκεφάλων», όπου 

µεγάλη µερίδα εξειδικευµένων, µορφωµένων ή ταλαντούχων ανθρώπων, 

αναγκάστηκε να µεταναστεύσει στο εξωτερικό (Ordóñez, 2015). Τέλος σύµφωνα µε 

τον πρόσφατο ψηφισθέντα νόµο 4610/109 του 2019, τα ΑΤΕΙ καταργήθηκαν ως 

αυτοτελή νοµικά πρόσωπα και τα αντίστοιχα τους τµήµατα εντάχθηκαν στα 

πλησιέστερα σε αυτά Πανεπιστήµια. Όλες αυτές οι εξελίξεις είναι σίγουρο ότι έχουν 

επηρεάσει την συνεισφορά της ανώτατης εκπαίδευσης στην ανάπτυξη των 

περιφερειών της χώρας. 

 

3.4. Παρουσίαση του ΑΤΕΙ ∆υτικής Ελλάδας 

  

Ο νόµος N.4610/109 κατήργησε το ΑΤΕΙ ∆υτικής Ελλάδας, το οποίο λειτουργούσε 

από το 2013 και οι σχολές του ενσωµατώθηκαν, κάποιες στο Πανεπιστήµιο Πατρών 

και άλλες στο Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου. Πριν από την κατάργηση του, διέθετε 

και λειτουργούσε 4 σχολές και 13 τµήµατα, τα οποία ήταν διάσπαρτα, στην Πάτρα, 

το Αίγιο, το Μεσολόγγι, τη Ναύπακτο, κ.α. Ιστορικά, η λειτουργία του είχε ξεκινήσει 

το 1970.  

Από το 2014 που πλέον λειτουργούσε ως ΤΕΙ ∆υτικής Ελλάδας (από πρώην ΤΕΙ 

Πατρών), ο αριθµός των προπτυχιακών σπουδαστών έφτασε τις 20.316 άτοµα και 

παρέµεινε σχετικά σταθερός µέχρι και το έτος 2017-2018, σε 20.538 άτοµα. Από την 

άλλη, καθώς περισσότερα τµήµατα άρχισαν να οργανώνουν µεταπτυχιακά 

προγράµµατα, ο αριθµός των µεταπτυχιακών φοιτητών του αυξήθηκε από 27 το 

2014-2015, σε 181 το ακαδηµαϊκό έτος 2017-2018. Ο αριθµός του εκπαιδευτικού 

προσωπικού έχει επίσης παραµείνει σταθερός κατά την διάρκεια των τελευταίων 
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ετών, φτάνοντας σε 345 άτοµα το έτος 2017-2018 (ΕΛΣΤΑΤ, 2018). Τα στοιχεία 

αντλήθηκαν από την ΕΛΣΤΑΤ και παρουσιάζονται στον Πίνακα 3.1. 

Πίνακας 3.1. Αριθµός εγγεγραµµένων προπτυχιακών και µεταπτυχιακών φοιτητών 

στο ΑΤΕΙ ∆υτικής Ελλάδας. 

 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Εγγεγραµµένοι 

προπτυχιακοί φοιτητές 
20.316 20.011 19.925 20.538 

Εγγεγραµµένοι 

µεταπτυχιακοί 

φοιτητές 

27 88 161 181 

Εκπαιδευτικό 

προσωπικό 
367 360 319 345 

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ (2018) 

 

Με βάση τον αριθµό των σπουδαστών του για το ακαδηµαϊκό έτος 2017-2018, το 

ΑΤΕΙ ∆υτικής Ελλάδας, ήταν το 4
ο
 µεγαλύτερο στην Ελλάδα, µετά από το ΤΕΙ 

∆υτικής Μακεδονίας (22.908 σπουδαστές), το ΤΕΙ Πειραιώς (27.527 σπουδαστές) και 

το ΤΕΙ Αθηνών (28.000 σπουδαστές). Τα δεδοµένα παρουσιάζονται στο ∆ιάγραµµα 

3.5. 

 

∆ιάγραµµα 3.5. Θέση του ΑΤΕΙ ∆υτικής Ελλάδας στην κατάταξη των ΑΤΕΙ της 

χώρας µε βάση τον αριθµό των σπουδαστών τους, 2017-2018 

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, 2018 
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Κεφάλαιο 4
ο
: Μεθοδολογία έρευνας 

 

4.1. Σκοπός έρευνας 

 

Σκοπός της έρευνας που έγινε, ήταν να µελετηθούν οι απόψεις των φοιτητών, των 

εκπαιδευτικών της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης και των τοπικών παραγόντων στην 

Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας, για την συνεισφορά του ΑΤΕΙ ∆υτικής Ελλάδας στην 

τοπική οικονοµία και κοινωνική ανάπτυξη της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας. 

 

4.2. Ερευνητικά ερωτήµατα 

 

Τα ερευνητικά ερωτήµατα στα οποία επιχειρείται η εργασία να δώσει απαντήσεις 

είναι: 

1. Ποιος είναι ο βαθµός στον οποίο το ΑΤΕΙ ∆υτικής Ελλάδας συνεισφέρει στην 

οικονοµική ανάπτυξη της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας, σύµφωνα µε τις 

απόψεις των φοιτητών, των εκπαιδευτικών της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης και 

των τοπικών παραγόντων στην Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας; 

2. Ποιος είναι ο βαθµός στον οποίο το ΑΤΕΙ ∆υτικής Ελλάδας συνεισφέρει στην 

κοινωνική ανάπτυξη της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας, σύµφωνα µε τις 

απόψεις των φοιτητών, των εκπαιδευτικών της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης και 

των τοπικών παραγόντων στην Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας; 

3. Ποιος είναι ο βαθµός στον οποίο το ΑΤΕΙ ∆υτικής Ελλάδας συνεισφέρει στην 

πολιτιστική ανάπτυξη της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας, σύµφωνα µε τις 

απόψεις των φοιτητών, των εκπαιδευτικών της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης και 

των τοπικών παραγόντων στην Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας; 

4. Ποιες δράσεις θα µπορούσαν να ενισχύσουν την συµβολή του ΑΤΕΙ ∆υτικής 

Ελλάδας στην οικονοµική και κοινωνική ανάπτυξη της Περιφέρειας ∆υτικής 

Ελλάδας, σύµφωνα µε τις απόψεις των φοιτητών, των εκπαιδευτικών της 

τριτοβάθµιας εκπαίδευσης και των τοπικών παραγόντων στην Περιφέρεια 

∆υτικής Ελλάδας; 
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4.3. Μέθοδος έρευνας 

 

Η έρευνα που έγινε ήταν πρωτογενής και ποσοτική. Μέσω της πρωτογενούς έρευνας 

συλλέγονται δεδοµένα, απευθείας στο περιβάλλον τους, µε σκοπό την διερεύνηση 

ενός συγκεκριµένου προβλήµατος. Η πρωτογενής έρευνα είναι σηµαντική επειδή 

συνεισφέρει στην κατανόηση και επεξήγηση καταστάσεων ή περιστάσεων άµεσα στο 

περιβάλλον στο οποίο εκδηλώνονται, δηµιουργεί νέα γνώση σχετικά µε την επιρροή 

των ατόµων σε µια κοινωνία, αναθεωρεί την τρέχουσα γνώση πάνω σε ένα θέµα και 

προτείνει εναλλακτικές λύσεις σε ήδη υπάρχοντα προβλήµατα (Χαλικιάς, κ.α., 2015).  

Οι πρωτογενείς πηγές, µέσα από τις οποίες µπορούν να συλλεχθούν δεδοµένα 

περιλαµβάνουν αρχεία και άλλο φυσικό υλικό, αλλά και οργανισµούς και 

µεµονωµένα άτοµα. Οι οργανισµοί αποτελούν οµάδες ανθρώπων, που λειτουργούν µε 

έναν συγκεκριµένο σκοπό και προκειµένου να καλύψουν µια συγκεκριµένη ανάγκη. 

Τα πρωτογενή δεδοµένα µπορούν να συλλεχθούν είτε από φυσικά ή ηλεκτρονικά 

αρχεία των οργανισµών, είτε µέσω της αλληλεπίδρασης µε τους εκπροσώπους των 

οργανισµών αυτών, µέσω συνεντεύξεων, ερευνών µε ερωτηµατολόγια, κλπ. 

(Χαλικιάς, κ.α., 2015). 

Στην πρωτογενή έρευνα δύο βασικά είδη µεθοδολογιών έρευνας υπάρχουν: η 

ποσοτική και η ποιοτική προσέγγιση. Οι ποσοτικές προσεγγίσεις στην έρευνα 

περιλαµβάνουν τη συλλογή και την ανάλυση δεδοµένων που µπορούν να 

ποσοτικοποιηθούν και παρέχουν στους ερευνητές την δυνατότητα να παράγουν 

στατιστικά στοιχεία. Εποµένως περιστρέφονται γύρω από την συλλογή δεδοµένων σε 

αριθµητική µορφή, την ποσοτικοποίηση τους, την ανάλυση µεταβλητών και την 

διερεύνηση των µεταξύ τους σχέσεων. Τα ποσοτικά δεδοµένα συλλέγονται, µεταξύ 

άλλων, µέσω της χρήσης δοµηµένων εργαλείων, όπως τα ερωτηµατολόγια (Χαλικιάς, 

κ.α., 2015).  

Η ποσοτική έρευνα επιλέχθηκε στην παρούσα εργασία επειδή σκοπός ήταν να 

µελετηθούν οι απόψεις ενός µεγάλου αριθµού δείγµατος, σε σύντοµο χρονικό 

διάστηµα. Η συλλογή δεδοµένων µε την χρήση ενός ερωτηµατολογίου, έχει επίσης 

πολλά άλλα πλεονεκτήµατα, όπως το µικρό κόστος, η ανωνυµία που παρέχει στο 
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δείγµα και η µεγαλύτερη οµοιοµορφία στις µετρήσεις των αξιολογούµενων 

µεταβλητών. Αυτή η οµοιοµορφία, καθιστά εύκολη την κωδικοποίηση τους και την 

ανάλυση τους, καθώς επίσης καθιστά εγκυρότερη την κατηγοριοποίηση των 

απαντήσεων των συµµετεχόντων, υποδεικνύοντας τις διαφορετικές τάσεις  στις 

απόψεις, τις στάσεις, τις αντιλήψεις, κ.α. (Χαλικιάς, κ.α., 2015). 

 

 

4.4. ∆είγµα έρευνας  

 

Το δείγµα της έρευνας, αποτελείται από φοιτητές του ΑΤΕΙ ∆υτικής Ελλάδας, από 

εκπαιδευτικούς του ΑΤΕΙ ∆υτικής Ελλάδας και από τοπικούς παράγοντες στην 

Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας, δηλαδή από επιχειρήσεις και διάφορους φορείς στην 

περιοχή. Το µέγεθος του δείγµατος στην έρευνα ήταν 69 άτοµα, µεταξύ των οποίων 

31 άτοµα ήταν φοιτητές, 22 άτοµα ήταν εκπαιδευτικοί της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης 

και 16 άτοµα ήταν ιδιοκτήτες επιχειρήσεων ή φορέων της Περιφέρειας ∆υτικής 

Ελλάδας.   

 

4.5. Ερωτηµατολόγιο 

 

Το ερωτηµατολόγιο που χρησιµοποιήθηκε ήταν δοµηµένο, δηλαδή αποτελούνταν από 

ερωτήσεις κλειστού τύπου µε προκαθορισµένες απαντήσεις. Συνολικά περιέχει 23 

ερωτήµατα. Για την σύνταξη του, η ερευνήτρια βασίστηκε σε προηγούµενες έρευνες 

που έχουν γίνει πάνω στο ίδιο θέµα, όπως αυτές των Γκίκας & Χυζ (2010), Hyz 

(2011), Gkikas & Hyz (2007) και Χυζ (2005), οι οποίες αναφέρθηκαν στην ενότητα 

της βιβλιογραφικής ανασκόπησης. 

Οι ερωτήσεις είναι τοποθετηµένες σε δύο ξεχωριστά µέρη. Στο πρώτο µέρος 

περιλαµβάνονται 18 ερωτήσεις, οι οποίες µελετούν τις απόψεις του δείγµατος για τον 

βαθµό στον οποίο το ΑΤΕΙ ∆υτικής Ελλάδας συνεισφέρει στην κοινωνική, 

οικονοµική και πολιτιστική ανάπτυξη της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας. Οι 

ερωτήσεις απαντώνται σε µια κλίµακα Likert από το 1 έως το 5, µε βάση τον βαθµό 
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συνεισφοράς του ΑΤΕΙ ∆υτικής Ελλάδας κατά την άποψη του δείγµατος. Υπάρχουν 

επιπρόσθετα 5 ερωτήσεις στο δεύτερο µέρος του ερωτηµατολογίου, οι οποίες, οι 

οποίες µελετούν τις απόψεις του δείγµατος σχετικά µε δράσεις που θα µπορούσε να 

αναλάβει το ΑΤΕΙ ∆υτικής Ελλάδας, ώστε να συνεισφέρει περισσότερο στην 

περιφερειακή ανάπτυξη. Οι συµµετέχοντες µέσω αυτών δηλώνουν κατά πόσο 

συµφωνούν ή διαφωνούν ή είναι ουδέτεροι µε ένα σύνολο προτάσεων που τους 

παρασχέθηκε. Τέλος, το ερωτηµατολόγιο περιλαµβάνει ένα µέρος στο οποίο 

συγκεντρώνονται τα δηµογραφικά στοιχεία. Για τους εκπαιδευτικούς της 

τριτοβάθµιας εκπαίδευσης καταγράφεται το φύλο, η ηλικία και η βαθµίδα 

εκπαίδευσης, για τους φοιτητές καταγράφεται το φύλο, η ηλικία και το έτος σπουδών, 

ενώ για τους τοπικούς παράγοντες καταγράφεται η ιδιότητα (φορέας ή επιχείρηση), 

τα έτη λειτουργίας και ο αριθµός των εργαζοµένων.  

 

4.6. ∆ιαδικασίες έρευνας 

 

Για την συλλογή του δείγµατος ακολουθήθηκαν µια σειρά από διαδικασίες. Αρχικά 

για την ευκολότερη και γρηγορότερη διεξαγωγή της έρευνας, το ερωτηµατολόγιο 

δηµιουργήθηκε σε ηλεκτρονική µορφή, στην πλατφόρµα Google Drive. Η φόρµα του 

ερωτηµατολογίου δηµιουργήθηκε στις 2 Νοεµβρίου 2019 και η φόρµα παρέµεινε 

ανοικτή για απαντήσεις µέχρι και τις 1 ∆εκεµβρίου 2019.  

Αρχικά ο ηλεκτρονικός σύνδεσµος του ερωτηµατολογίου στάλθηκε µε email σε 

εκπαιδευτικούς του ΑΤΕΙ ∆υτικής Ελλάδας. Οι διευθύνσεις του ηλεκτρονικού 

ταχυδροµείου των εκπαιδευτικών εντοπίστηκαν από την ιστοσελίδα του ΑΤΕΙ 

∆υτικής Ελλάδας. Επιλέχθηκαν τυχαία 80 διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδροµείου 

από εκπαιδευτικούς από τα διάφορα τµήµατα και σχολές του ΑΤΕΙ ∆υτικής Ελλάδας. 

Οι εκπαιδευτικοί που ανταποκρίθηκαν στην έρευνα ήταν 22, και έτσι το ποσοστό 

ανταποκρισιµότητας στην έρευνα διαµορφώθηκε σε 27,5% το οποίο είναι αρκετά 

ικανοποιητικό. Στην συνέχεια ο ηλεκτρονικός σύνδεσµος του ερωτηµατολόγιου 

απεστάλη µε email σε ένα σύνολο 120 επιχειρήσεων και φορέων της Περιφέρειας 

∆υτικής Ελλάδας. Οι διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδροµείου των τοπικών 

παραγόντων εντοπίστηκαν επίσης µέσω του διαδικτύου. Τελικά αυτοί που απάντησαν 

στο ερωτηµατολόγιο ήταν 16. Το ποσοστό ανταποκρισιµότητας στην έρευνα 
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διαµορφώνεται σε 13,3%, το οποίο είναι ικανοποιητικό. Στην συνέχεια, ο σύνδεσµος 

του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου αναρτήθηκε σε κοινωνικά δίκτυα και συγκεκριµένα 

σε οµάδες φοιτητών του ΑΤΕΙ ∆υτικής Ελλάδας. Στο ερωτηµατολόγιο απάντησαν 

τελικά 31 φοιτητές. Το ποσοστό ανταποκρισιµότητας δεν µπορεί να υπολογιστεί, 

καθώς δεν είναι δυνατό να γνωρίζουµε πόσοι το είδαν.  

Οι απαντήσεις των ερωτώµενων συγκεντρώθηκαν σε ένα αρχείο Excel (έκδοση 2007) 

όπου και αναλύθηκαν µε την βοήθεια διαγραµµάτων συχνοτήτων του λογισµικού και 

διαγράµµατα πιτών. Τα αποτελέσµατα της έρευνας παρουσιάζονται στο κεφάλαιο 

που έπεται.  
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Κεφάλαιο 5
ο
: Αποτελέσµατα έρευνας 

 

5.1. Εισαγωγή 

 

Αρχικά γίνεται η ανάλυση των δηµογραφικών στοιχείων του δείγµατος και στην 

συνέχεια παρουσιάζονται οι απαντήσεις για κάθε ερώτηµα σε διαγράµµατα σε 

συνδυασµό µε τον σχολιασµό τους. 

 

5.2. Αποτελέσµατα ερωτηµατολογίου 

 

5.2.1. ∆ηµογραφικά στοιχεία δείγµατος 

 

Στην έρευνα συµµετείχαν συνολικά 69 άτοµα. Μεταξύ αυτών, οι 31 ήταν φοιτητές, οι 

22 ήταν εκπαιδευτικοί τριτοβάθµιας εκπαίδευσης και οι 16 ήταν επιχειρήσεις ή 

φορείς.  

Σε ότι αφορά τους εκπαιδευτικούς της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, το 69,2% ήταν 

άνδρες και το 30,8% ήταν γυναίκες (∆ιάγραµµα 5.1.)  

 

∆ιάγραµµα 5.1. Φύλο εκπαιδευτικών τριτοβάθµιας εκπαίδευσης 
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Αναφορικά µε την ηλικιακή κατανοµή, σε ίδιο ποσοστό, 36%, οι εκπαιδευτικοί 

εντοπίστηκαν στις ηλικιακές κατηγορίες 46-55 ετών και 36-45 ετών, ενώ το 24% 

εντοπίστηκε στην κατηγορία 56-65 ετών. Ένα ποσοστό 4% εντοπίστηκε στην 

κατηγορία των 18-25 ετών (∆ιάγραµµα 5.2).  

 

 

∆ιάγραµµα 5.2. Ηλικία εκπαιδευτικών τριτοβάθµιας εκπαίδευσης 

 

Tέλος σε ότι αφορά την βαθµίδα εκπαίδευσης, το 90,5% ήταν επίκουροι καθηγητές, 

και σε ίδιο ποσοστό 4,8% ήταν αναπληρωτές καθηγητές και καθηγητές (Α βαθµίδας) 

(∆ιάγραµµα 5.3). 

 

 

∆ιάγραµµα 5.3. Εκπαιδευτική βαθµίδα εκπαιδευτικών τριτοβάθµιας εκπαίδευσης 
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Σε ότι αφορά τα δηµογραφικά στοιχεία των συµµετεχόντων φοιτητών, το 61,3% ήταν 

γυναίκες και το 38,7% ήταν άνδρες (∆ιάγραµµα 5.4). 

 

∆ιάγραµµα 5.4. Φύλο φοιτητών δείγµατος 

 

Το µεγαλύτερο µέρος των φοιτητών, δηλαδή το 82,8% εντοπίζονταν ηλικιακά στην 

κατηγορία 18-25 ετών. Σε µικρότερα ποσοστά, οι φοιτητές του δείγµατος ήταν στις 

ηλικιακές οµάδες 26-35 ετών (10,3%) και 36-45 ετών (6,9%). Στις κατηγορίες 46-55 

ετών και >=56 ετών δεν εντοπίστηκε κανένα άτοµο του δείγµατος (∆ιάγραµµα 5.5). 

 

∆ιάγραµµα 5.5. Ηλικία φοιτητών δείγµατος 

 

Τέλος σε ότι αφορά το έτος φοίτησης, η πλειονότητα των φοιτητών, δηλαδή το 32,1% 

ήταν Πτυχίο και το 21,4% ήταν στο Ε έτος φοίτησης (Ε). Επίσης το 17,9% των 

φοιτητών ήταν Γ έτος φοίτησης και το 14,3% του δείγµατος ήταν στο ∆ έτος 
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φοίτησης. Μικρότερο ήταν το ποσοστό των φοιτητών που ήταν στον Α έτος φοίτησης 

(7,1%) και στο Β έτος φοίτησης (7,1%) (∆ιάγραµµα 5.6). 

 

∆ιάγραµµα 5.6. Έτος φοίτησης φοιτητών δείγµατος 

 

Σε ότι αφορά τους τοπικούς παράγοντες που έλαβαν µέρος στην έρευνα, το 81,3% 

ήταν επιχειρήσεις και το 18,8% ήταν φορείς (∆ιάγραµµα 5.7).  

 

∆ιάγραµµα 5.7. Ιδιότητα τοπικών παραγόντων έρευνας 

 

Σε ότι αφορά τα έτη λειτουργίας των τοπικών παραγόντων, το µεγαλύτερο µέρος 

λειτουργούν 21-30 έτη, και σε ίσο ποσοστό 20% λειτουργούν 11-20 έτη και 1-5 έτη. 

Σε µικρότερα ποσοστά οι τοπικοί παράγοντες λειτουργούν 6-10 έτη (6,7%) και >31 

έτη (6,7%) (∆ιάγραµµα 5.8).  
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∆ιάγραµµα 5.8. Έτη λειτουργίας τοπικών παραγόντων έρευνας 

 

Τέλος σε ότι αφορά τον αριθµό των εργαζοµένων των τοπικών παραγόντων, στην 

πλειοψηφία τους απασχολούν από 21-50 άτοµα (40%). Επίσης το 33,3% των τοπικών 

παραγόντων απασχολούν 11-20 άτοµα και το 20% απασχολούν 0-10 άτοµα. Το 6,7% 

των τοπικών παραγόντων απασχολούν 51-100 άτοµα. Κανένας τοπικός παράγοντας 

δεν απασχολούσε 101-200 εργαζόµενους ή περισσότερους από 200 εργαζοµένους 

(∆ιάγραµµα 5.9). 

 

∆ιάγραµµα 5.9. Αριθµός εργαζοµένων τοπικών παραγόντων έρευνας 
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5.2.2. Απόψεις για την συµβολή του ΑΤΕΙ ∆υτικής Ελλάδας στην τοπική 

οικονοµία και ανάπτυξη 

 

Στην συνέχεια στην πρώτη ενότητα του ερωτηµατολογίου διερευνήθηκαν οι απόψεις 

των συµµετεχόντων σχετικά µε την συµβολή του ΑΤΕΙ ∆υτικής Ελλάδας στην τοπική 

οικονοµία και ανάπτυξη. Στην ενότητα αυτή, οι απαντήσεις κωδικοποιήθηκαν ως 

εξής: 1 = Σε πολύ µεγάλο βαθµό, 2 = Σε µεγάλο βαθµό, 3 = Σε µέτριο βαθµό, 4 = Σε 

µικρό βαθµό και 5 = Σε πολύ µικρό βαθµό. 

Στην πρώτη ερώτηση, οι συµµετέχοντες ρωτήθηκαν για το κατά πόσο πιστεύουν ότι 

το ΑΤΕΙ ∆υτικής Ελλάδας ενισχύει και στηρίζει την οικονοµία της Περιφέρειας της 

∆υτικής Ελλάδας Οι απαντήσεις τους φαίνονται στο ∆ιάγραµµα 5.10. 

. 

∆ιάγραµµα 5.10. Απόψεις δείγµατος σχετικά µε τον βαθµό στον οποίο το ΑΤΕΙ 

∆υτικής Ελλάδας ενισχύει και στηρίζει την οικονοµία της Περιφέρειας της ∆υτικής 

Ελλάδας 

Από το ∆ιάγραµµα 5.10. φαίνεται ότι το µεγαλύτερο µέρος του δείγµατος, δηλαδή το 

40,3% πιστεύουν ότι το ΑΤΕΙ ∆υτικής Ελλάδας ενισχύει και στηρίζει την οικονοµία 

της Περιφέρειας της ∆υτικής Ελλάδας σε µέτριο βαθµό, ενώ το 37,3% πιστεύει ότι 

την στηρίζει σε µεγάλο βαθµό. Επίσης το 14.9% του δείγµατος πιστεύει ότι το ΑΤΕΙ 

∆υτικής Ελλάδας ενισχύει και στηρίζει την οικονοµία της Περιφέρειας της ∆υτικής 

Ελλάδας σε µεγάλο βαθµό. Μόλις το 6% πιστεύει ότι αυτό γίνεται σε µικρό βαθµό 

και το 1,5% πιστεύει ότι γίνεται σε πολύ µικρό βαθµό.  
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Στην συνέχεια, οι συµµετέχοντες στην έρευνα ερωτήθηκαν σε ποιο βαθµό πιστεύουν 

ότι το ΑΤΕΙ ∆υτικής Ελλάδας ενισχύει τις επενδύσεις στην Περιφέρεια ∆υτικής 

Ελλάδας. Οι απαντήσεις τους φαίνονται στο ∆ιάγραµµα 5.11. 

∆ιάγραµµα 5.11. Απόψεις δείγµατος σχετικά µε τον βαθµό στον οποίο το ΑΤΕΙ 

∆υτικής Ελλάδας ενισχύει τις επενδύσεις στην Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας 

 

Από το ∆ιάγραµµα 5.11. παρατηρείται ότι το µεγαλύτερο µέρος του δείγµατος, 

δηλαδή το 43,3% πιστεύουν ότι το ΑΤΕΙ ∆υτικής Ελλάδας ενισχύει τις επενδύσεις 

στην Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας σε µέτριο βαθµό, ενώ το 23,9% πιστεύει ότι τις 

ενισχύει σε µικρό βαθµό. Επίσης το 19.4% του δείγµατος πιστεύει ότι το ΑΤΕΙ 

∆υτικής Ελλάδας ενισχύει τις επενδύσεις στην Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας σε 

µεγάλο βαθµό. Μόλις το 7,5% δήλωσε ότι πιστεύει ότι αυτό γίνεται σε πολύ µεγάλο 

βαθµό και το 6% πιστεύει ότι γίνεται σε πολύ µικρό βαθµό.  

Κατόπιν, οι ερωτώµενοι ανέφεραν την άποψη τους για το κατά πόσο πιστεύουν ότι το 

ΑΤΕΙ ∆υτικής Ελλάδας αυξάνει την ζήτηση και την κατανάλωση στον κλάδο του 

εµπορίου στην Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας. Οι απαντήσεις τους φαίνονται στο 

∆ιάγραµµα 5.12. 
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∆ιάγραµµα 5.12. Απόψεις δείγµατος σχετικά µε τον βαθµό στον οποίο το ΑΤΕΙ 

∆υτικής Ελλάδας αυξάνει την ζήτηση και την κατανάλωση στον κλάδο του εµπορίου 

στην Περιφέρεια ∆υικής Ελλάδας 

Παρατηρείται ότι το µεγαλύτερο µέρος, δηλαδή το 47,8% πιστεύουν ότι το ΑΤΕΙ 

∆υτικής Ελλάδας αυξάνει την ζήτηση και την κατανάλωση στον κλάδο του εµπορίου 

στην Περιφέρεια ∆υικής Ελλάδας σε µεγάλο βαθµό και το 31,3% σε πολύ µεγάλο 

βαθµό. Μικρότερα ήταν τα ποσοστά αυτών που ανέφεραν ότι αυτό γίνεται σε µέτριο 

βαθµό (17,9%) και σε µικρό βαθµό (3%). Κανένας συµµετέχοντας δεν δήλωσε ότι η 

συµβολή στον τοµέα αυτό ήταν σε πολύ µικρό βαθµό (0%).  

Στην συνέχεια, οι συµµετέχοντες στην έρευνα ερωτήθηκαν σε ποιο βαθµό πιστεύουν 

ότι το ΑΤΕΙ ∆υτικής Ελλάδας αυξάνει την ζήτηση και την κατανάλωση στον κλάδο 

της εστίασης στην Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας. Οι απαντήσεις τους φαίνονται στο 

∆ιάγραµµα 5.13. 

∆ιάγραµµα 5.13. Απόψεις δείγµατος σχετικά µε τον βαθµό στον οποίο το ΑΤΕΙ 

∆υτικής Ελλάδας αυξάνει την ζήτηση και την κατανάλωση στον κλάδο της εστίασης 

στην Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας 
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Παρατηρείται ότι το µεγαλύτερο µέρος, δηλαδή το 50,7% πιστεύει ότι το ΑΤΕΙ 

∆υτικής Ελλάδας αυξάνει την ζήτηση και την κατανάλωση στον κλάδο της εστίασης 

στην Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας σε πολύ µεγάλο βαθµό, ενώ το 40,3% πιστεύει ότι 

αυτό γίνεται σε µεγάλο βαθµό. Μικρά ήταν τα ποσοστά αυτών που πίστευαν ότι το 

ΑΤΕΙ ∆υτικής Ελλάδας αυξάνει την ζήτηση και την κατανάλωση στον κλάδο της 

εστίασης στην Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας σε µέτριο βαθµό (7,5%) και σε µικρό 

βαθµό (1,5%). Κανένας συµµετέχων δεν δήλωσε ότι η συµβολή σε αυτόν τον βαθµό 

γίνεται σε πολύ µικρό βαθµό.  

Στην συνέχεια, οι συµµετέχοντες στην έρευνα ερωτήθηκαν σε ποιο βαθµό πιστεύουν 

ότι το ΑΤΕΙ ∆υτικής Ελλάδας αυξάνει την ζήτηση και την κατανάλωση στον κλάδο 

των υπηρεσιών στην Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας. Οι απαντήσεις τους φαίνονται στο 

∆ιάγραµµα 5.14. 

 

∆ιάγραµµα 5.14. Απόψεις δείγµατος σχετικά µε τον βαθµό στον οποίο το ΑΤΕΙ 

∆υτικής Ελλάδας αυξάνει την ζήτηση και την κατανάλωση στον κλάδο των 

υπηρεσιών στην Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας 

Παρατηρείται ότι το µεγαλύτερο µέρος του δείγµατος, δηλαδή το 49,3% πιστεύει ότι 

το ΑΤΕΙ ∆υτικής Ελλάδας αυξάνει την ζήτηση και την κατανάλωση στον κλάδο των 

υπηρεσιών στην Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας σε µεγάλο βαθµό, ενώ το 35,8% 

πιστεύει ότι αυτό γίνεται σε πολύ µεγάλο βαθµό. Μικρά ήταν τα ποσοστά αυτών που 

πίστευαν ότι το ΑΤΕΙ ∆υτικής Ελλάδας αυξάνει την ζήτηση και την κατανάλωση 

στον κλάδο των υπηρεσιών στην Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας σε µέτριο βαθµό 

(10,4%), σε µικρό βαθµό (3%) και σε πολύ µικρό βαθµό (1,5%).  
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Κατόπιν, οι ερωτώµενοι ανέφεραν την γνώµη τους για το κατά πόσο το ΑΤΕΙ 

∆υτικής Ελλάδας αυξάνει την ζήτηση και την κατανάλωση στον κλάδο της στέγασης 

στην Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας. Οι απαντήσεις τους φαίνονται στο ∆ιάγραµµα 

5.15. 

∆ιάγραµµα 5.15. Απόψεις δείγµατος σχετικά µε τον βαθµό στον οποίο το ΑΤΕΙ 

∆υτικής Ελλάδας αυξάνει την ζήτηση και την κατανάλωση στον κλάδο της στέγασης 

στην Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας 

Παρατηρείται ότι το µεγαλύτερο µέρος (49,3%) πιστεύει ότι το ΑΤΕΙ ∆υτικής 

Ελλάδας αυξάνει την ζήτηση και την κατανάλωση στον κλάδο της στέγασης στην 

Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας σε µεγάλο βαθµό, ενώ το 23,9% πιστεύει ότι αυτό 

γίνεται σε µέτριο βαθµό. Επίσης το 22,4% του δείγµατος πιστεύει ότι η συµβολή σε 

αυτόν τον τοµέα γίνεται σε πολύ µεγάλο βαθµό. Μικρά ήταν τα ποσοστά αυτών που 

πίστευαν ότι το ΑΤΕΙ ∆υτικής Ελλάδας αυξάνει την ζήτηση και την κατανάλωση 

στον κλάδο της στέγασης στην Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας σε µικρό βαθµό (4,5%). 

Κανένας συµµετέχων δεν δήλωσε ότι η συµβολή σε αυτόν τον βαθµό γίνεται σε πολύ 

µικρό βαθµό (0%). 

Στην συνέχεια, οι ερωτώµενοι ανέφεραν την γνώµη τους για το κατά πόσο πιστεύουν 

ότι το ΑΤΕΙ ∆υτικής Ελλάδας στηρίζει την λειτουργία των τοπικών επιχειρήσεων 

στην Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας. Οι απαντήσεις τους φαίνονται στο ∆ιάγραµµα 

5.16. 
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∆ιάγραµµα 5.16. Απόψεις δείγµατος σχετικά µε τον βαθµό στον οποίο το ΑΤΕΙ 

∆υτικής Ελλάδας στηρίζει την λειτουργία των τοπικών επιχειρήσεων στην 

Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας στηρίζει την λειτουργία των τοπικών επιχειρήσεων 

 

Παρατηρείται ότι η πλειοψηφία του δείγµατος (59,7%) πιστεύουν ότι το ΑΤΕΙ 

∆υτικής Ελλάδας στηρίζει την λειτουργία των τοπικών επιχειρήσεων στην 

Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας σε πολύ µεγάλο βαθµό, ενώ το 28,4% πιστεύει ότι αυτό 

γίνεται σε µεγάλο βαθµό. Μικρά ήταν τα ποσοστά αυτών που πίστευαν ότι το ΑΤΕΙ 

∆υτικής Ελλάδας στηρίζει την λειτουργία των τοπικών επιχειρήσεων στην 

Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας σε µέτριο βαθµό (7,5%) και σε µικρό βαθµό (4,5%). 

Κανένας συµµετέχων ότι το ΑΤΕΙ ∆υτικής Ελλάδας στηρίζει την λειτουργία των 

τοπικών επιχειρήσεων σε πολύ µικρό βαθµό (0%). 

Στην επόµενη ερώτηση, οι ερωτώµενοι κατέγραψαν την άποψη τους για το κατά πόσο 

το ΑΤΕΙ ∆υτικής Ελλάδας ενισχύει την δηµιουργία νέων επιχειρήσεων στην 

Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας. Οι απαντήσεις τους φαίνονται στο ∆ιάγραµµα 5.17. 
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∆ιάγραµµα 5.17. Απόψεις δείγµατος σχετικά µε τον βαθµό στον οποίο το ΑΤΕΙ 

∆υτικής Ελλάδας ενισχύει την δηµιουργία νέων επιχειρήσεων στην Περιφέρεια 

∆υτικής Ελλάδας 

Παρατηρείται ότι το µεγαλύτερο µέρος του δείγµατος (40,3%) πιστεύουν ότι το ΑΤΕΙ 

∆υτικής Ελλάδας ενισχύει την δηµιουργία νέων επιχειρήσεων στην Περιφέρεια 

∆υτικής Ελλάδας σε µέτριο βαθµό. Σε ίσα ποσοστά, της τάξης του 22,4% οι 

συµµετέχοντες δήλωσαν ότι το ΑΤΕΙ ∆υτικής Ελλάδας ενισχύει την δηµιουργία νέων 

επιχειρήσεων στην Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας σε µεγάλο βαθµό και σε µικρό 

βαθµό. Επίσης, το 9% των συµµετεχόντων πιστεύουν ότι το ΑΤΕΙ ∆υτικής Ελλάδας 

ενισχύει την δηµιουργία νέων επιχειρήσεων στην Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας σε 

πολύ µικρό βαθµό, ενώ το 6% πιστεύει ότι αυτό γίνεται σε πολύ µεγάλο βαθµό.  

Κατόπιν, οι ερωτώµενοι κατέγραψαν την άποψη τους, για το κατά πόσο πιστεύουν ότι 

το ΑΤΕΙ ∆υτικής Ελλάδας οδηγεί στην δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας στην 

Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας. Οι απαντήσεις τους φαίνονται στο ∆ιάγραµµα 5.18. 
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∆ιάγραµµα 5.18. Απόψεις δείγµατος σχετικά µε τον βαθµό στον οποίο το ΑΤΕΙ 

∆υτικής Ελλάδας οδηγεί στην δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας στην Περιφέρεια 

∆υτικής Ελλάδας 

Παρατηρείται ότι σε ίσο ποσοστό, δηλαδή σε 32,8%, οι συµµετέχοντες πιστεύουν ότι 

το ΑΤΕΙ ∆υτικής Ελλάδας οδηγεί στην δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας στην 

Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας σε µεγάλο βαθµό και σε µέτριο βαθµό. Το 23,9% του 

δείγµατος πιστεύει ότι αυτό γίνεται σε µικρό βαθµό. Μικρότερα ήταν τα ποσοστά 

αυτών που δήλωσαν πολύ µικρό βαθµό (6%) ή αντίθετα πολύ µεγάλο βαθµό (4,5%).  

Στη συνέχεια, οι συµµετέχοντες κατέγραψαν την άποψη τους, για το κατά πόσο 

πιστεύουν ότι το ΑΤΕΙ ∆υτικής Ελλάδας αυξάνει το µορφωµένο και εξειδικευµένο 

εργατικό δυναµικό στην Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας. Οι απαντήσεις τους φαίνονται 

στο ∆ιάγραµµα 5.19. 

∆ιάγραµµα 5.19. Απόψεις δείγµατος σχετικά µε τον βαθµό στον οποίο το ΑΤΕΙ 

∆υτικής Ελλάδας αυξάνει το µορφωµένο και εξειδικευµένο εργατικό δυναµικό στην 

Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας 

Παρατηρείται ότι η πλειοψηφία του δείγµατος, δηλαδή το 40,3% πιστεύει ότι το 

ΑΤΕΙ ∆υτικής Ελλάδας αυξάνει το µορφωµένο και εξειδικευµένο εργατικό δυναµικό 
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στην Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας σε µέτριο βαθµό. Το 29,9% του δείγµατος 

πιστεύει ότι αυτό γίνεται σε µεγάλο βαθµό, ενώ το 20,9% δήλωσε ότι αυτό γίνεται σε 

µικρό βαθµό. Μικρότερα ήταν τα ποσοστά αυτών που πιστεύουν ότι το ΑΤΕΙ 

∆υτικής Ελλάδας αυξάνει το µορφωµένο και εξειδικευµένο εργατικό δυναµικό στην 

Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας σε πολύ µικρό βαθµό (1,5%) ή αντίθετα σε πολύ 

µεγάλο βαθµό (7,5%).  

Στην συνέχεια, οι ερωτώµενοι ανέφεραν την γνώµη τους για το κατά πόσο το ΑΤΕΙ 

∆υτικής Ελλάδας συνεισφέρει στην εύρυθµη λειτουργία της αγοράς εργασίας, όπως 

για παράδειγµα µέσα από δράσεις που προωθούν την κατάρτιση και την έρευνα. Οι 

απαντήσεις τους φαίνονται στο ∆ιάγραµµα 5.20. 

∆ιάγραµµα 5.20. Απόψεις δείγµατος σχετικά µε τον βαθµό στον οποίο το ΑΤΕΙ 

∆υτικής Ελλάδας συνεισφέρει στην εύρυθµη λειτουργία της αγοράς εργασίας (π.χ. 

µέσα από δράσεις που προωθούν την κατάρτιση, την έρευνα, κ.α.) 

Παρατηρείται ότι το µεγαλύτερο µέρος του δείγµατος (35,8%) πιστεύει ότι το ΑΤΕΙ 

∆υτικής Ελλάδας συνεισφέρει στην εύρυθµη λειτουργία της αγοράς εργασίας σε 

µέτριο βαθµό, ενώ το 32,8% πιστεύει ότι στην εύρυθµη λειτουργία της αγοράς 

εργασίας σε µικρό βαθµό. Επίσης, το 20,9% πιστεύει ότι το ΑΤΕΙ ∆υτικής Ελλάδας 

συνεισφέρει στην εύρυθµη λειτουργία της αγοράς εργασίας σε µεγάλο βαθµό και 

µόλις το 1,5% πιστεύει ότι συνεισφέρει σε πολύ µεγάλο βαθµό. Τέλος το 9% πιστεύει 

ότι συνεισφέρει σε πολύ µικρό βαθµό.  

Κατόπιν, το δείγµα ερωτήθηκε για τον βαθµό στον οποίο πιστεύει ότι το ΑΤΕΙ 

∆υτικής Ελλάδας ενισχύει την κοινωνική ανάπτυξη στην Περιφέρεια ∆υτικής 

Ελλάδας. Οι απαντήσεις τους φαίνονται στο ∆ιάγραµµα 5.21. 
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∆ιάγραµµα 5.21. Απόψεις δείγµατος σχετικά µε τον βαθµό στον οποίο το ΑΤΕΙ 

∆υτικής Ελλάδας ενισχύει την κοινωνική ανάπτυξη στην Περιφέρεια ∆υτικής 

Ελλάδας 

Παρατηρείται ότι η πλειοψηφία του δείγµατος πιστεύει ότι το ΑΤΕΙ ∆υτικής Ελλάδας 

ενισχύει σε µέτριο βαθµό την κοινωνική ανάπτυξη στην Περιφέρεια ∆υτικής 

Ελλάδας, ενώ το 29,9% πιστεύει ότι την ενισχύει σε µεγάλο βαθµό. Από την άλλη το 

17,9%  των ερωτώµενων πιστεύει ότι ενισχύει την κοινωνική ανάπτυξη στην 

Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας σε µικρό βαθµό, ενώ ισόποσα κατά 4,5% το δείγµα 

πιστεύει ότι την ενισχύει σε πολύ µεγάλο ή σε πολύ µικρό βαθµό αντίστοιχα.  

Στην επόµενη ερώτηση, οι συµµετέχοντες ερωτήθηκαν σε ποιο βαθµό πιστεύουν ότι 

το ΑΤΕΙ ∆υτικής Ελλάδας ενισχύει τη µεταφορά και την διάδοση της γνώσης στην 

Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας, όπως για παράδειγµα µέσω της ανάπτυξης 

συνεργασιών µε παραγωγικούς φορείς, µέσω της δηµιουργίας τεχνολογικών πάρκων, 

µέσω της χρηµατοδότησης ερευνητικών έργων, και άλλων σχετικών δράσεων. Οι 

απαντήσεις τους φαίνονται στο ∆ιάγραµµα 5.22. 
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∆ιάγραµµα 5.22. Απόψεις δείγµατος σχετικά µε τον βαθµό στον οποίο το ΑΤΕΙ 

∆υτικής Ελλάδας ενισχύει τη µεταφορά και την διάδοση της γνώσης στην Περιφέρεια 

∆υτικής Ελλάδας; (π.χ. µέσω της ανάπτυξης συνεργασιών µε παραγωγικούς φορείς, 

δηµιουργίας τεχνολογικών πάρκων, χρηµατοδότησης ερευνητικών έργων, κ.α.) 

 

Παρατηρείται ότι δεν υπάρχει σχετική συµφωνία µεταξύ των απόψεων των 

συµµετεχόντων σχετικά µε τον βαθµό στον οποίο το ΑΤΕΙ ∆υτικής Ελλάδας ενισχύει 

τη µεταφορά και την διάδοση της γνώσης στην Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας, καθώς 

το 31,3% πιστεύει ότι αυτό γίνεται σε µέτριο βαθµό, ενώ σε παρόµοιο ποσοστό 

29,9% πιστεύει ότι αυτό γίνεται σε µικρό βαθµό. Από την άλλη, το 23,9% του 

δείγµατος πιστεύει ότι αυτό γίνεται σε µεγάλο βαθµό. Τέλος το 10,4% του δείγµατος 

και το 4,5% του δείγµατος πιστεύει ότι το ΑΤΕΙ ∆υτικής Ελλάδας ενισχύει τη 

µεταφορά και την διάδοση της γνώσης στην Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας σε πολύ 

µικρό βαθµό και πολύ µεγάλο βαθµό αντίστοιχα. 

Κατόπιν, οι συµµετέχοντες ανέφεραν την γνώµη τους για το αν πιστεύουν ότι το 

ΑΤΕΙ ∆υτικής Ελλάδας βελτιώνει την ποιότητα ζωής των κατοίκων στην Περιφέρεια 

∆υτικής Ελλάδας. Οι απαντήσεις τους φαίνονται στο ∆ιάγραµµα 5.23.  
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∆ιάγραµµα 5.23. Απόψεις δείγµατος σχετικά µε τον βαθµό στον οποίο το ΑΤΕΙ 

∆υτικής Ελλάδας βελτιώνει την ποιότητα ζωής των κατοίκων στην Περιφέρεια 

∆υτικής Ελλάδας 

Φαίνεται ότι το µεγαλύτερο µέρος του δείγµατος (46,3%) πιστεύει ότι το ΑΤΕΙ 

∆υτικής Ελλάδας βελτιώνει σε µέτριο βαθµό την ποιότητα ζωής των κατοίκων στην 

Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας, ενώ το 29,9% δήλωσε ότι την βελτιώνει σε µικρό 

βαθµό. Μικρότερα ήταν τα ποσοστά αυτών που πίστευαν ότι το ΑΤΕΙ ∆υτικής 

Ελλάδας βελτιώνει την ποιότητα ζωής των κατοίκων στην Περιφέρεια ∆υτικής 

Ελλάδας σε µεγάλο βαθµό (16,4%), σε πολύ µεγάλο βαθµό (1,5%) και σε πολύ µικρό 

βαθµό (6%). 

Στην επόµενη ερώτηση, το δείγµα ερωτήθηκε σε ποιο βαθµό πιστεύει ότι το ΑΤΕΙ 

∆υτικής Ελλάδας συµβάλλει στην ενίσχυση του πολιτιστικού διαλόγου στην 

Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας. Οι απαντήσεις τους φαίνονται στο ∆ιάγραµµα 5.24. 

∆ιάγραµµα 5.24. Απόψεις δείγµατος σχετικά µε τον βαθµό στον οποίο το ΑΤΕΙ 

∆υτικής Ελλάδας συµβάλλει στην ενίσχυση του πολιτιστικού διαλόγου στην 

Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας 
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Παρατηρείται ότι το µεγαλύτερο µέρος των συµµετεχόντων (44,8%) πιστεύει ότι το 

ΑΤΕΙ ∆υτικής Ελλάδας συµβάλλει στην ενίσχυση του πολιτιστικού διαλόγου στην 

Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας σε µικρό βαθµό, ενώ το 11,9% πιστεύει ότι συµβάλλει 

στον τοµέα αυτό σε πολύ µικρό βαθµό. Επίσης το 35,8% πιστεύει ότι το ΑΤΕΙ 

∆υτικής Ελλάδας συµβάλλει στην ενίσχυση του πολιτιστικού διαλόγου στην 

Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας σε µέτριο βαθµό. Πολύ µικρά ήταν τα ποσοστά αυτών 

που πίστευαν ότι συµβάλλει σε µεγάλο βαθµό (4,5%) ή σε πολύ µεγάλο βαθµό (3%).  

Στην επόµενη ερώτηση, το δείγµα ερωτήθηκε αν κατά την άποψη του και σε ποιο 

βαθµό, το ΑΤΕΙ ∆υτικής Ελλάδας επιδρά στην παραγωγή πολιτισµού στην 

Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδα, όπως για παράδειγµα µέσα της εµφάνισης µεγάλου 

αριθµού νέων µε ευαισθησίες και ενδιαφέροντα διαφορετικά από τα συνήθη. Οι 

απαντήσεις τους φαίνονται στο ∆ιάγραµµα 5.25. 

 

∆ιάγραµµα 5.25. Απόψεις δείγµατος σχετικά µε τον βαθµό στον οποίο το ΑΤΕΙ 

∆υτικής Ελλάδας επιδρά στην παραγωγή πολιτισµού στην Περιφέρεια ∆υτικής 

Ελλάδας; (π.χ. µέσω της εµφάνισης µεγάλου αριθµού νέων, µε ευαισθησίες και 

ενδιαφέροντα διαφορετικά από τα συνήθη) 

 

Παρατηρείται ότι το 43,3% του δείγµατος πιστεύει ότι το ΑΤΕΙ ∆υτικής Ελλάδας 

επιδρά σε µέτριο βαθµό στην παραγωγή πολιτισµού στην Περιφέρεια ∆υτικής 

Ελλάδας, ενώ το 32,8% και το 11,9% πιστεύουν ότι επιδρά σε µικρό βαθµό και πολύ 

µικρό βαθµό αντίστοιχα. Πολύ µικρά ήταν τα ποσοστά αυτών που πίστευαν ότι το 

ΑΤΕΙ ∆υτικής Ελλάδας επιδρά στην παραγωγή πολιτισµού στην Περιφέρεια ∆υτικής 

Ελλάδας σε µεγάλο βαθµό (9%) ή σε πολύ µεγάλο βαθµό (3%). 
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Κατόπιν, οι ερωτώµενοι ανέφεραν την γνώµη τους για το κατά πόσο πιστεύουν ότι το 

ΑΤΕΙ ∆υτικής Ελλάδας αυξάνει την ζήτηση για πολιτιστικές δραστηριότητες στην 

Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας. Οι απαντήσεις τους φαίνονται στο ∆ιάγραµµα 5.26.  

 

∆ιάγραµµα 5.26. Απόψεις δείγµατος σχετικά µε τον βαθµό στον οποίο το ΑΤΕΙ 

∆υτικής Ελλάδας αυξάνει την ζήτηση για πολιτιστικές δραστηριότητες στην 

Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας 

Παρατηρείται ότι το µεγαλύτερο µέρος τείνει να πιστεύει ότι το ΑΤΕΙ ∆υτικής 

Ελλάδας αυξάνει την ζήτηση για πολιτιστικές δραστηριότητες στην Περιφέρεια 

∆υτικής Ελλάδας σε µέτριο (43,4%) προς µικρό βαθµό (37,3%). Επιπρόσθετα το 

7,5% δήλωσε σε πολύ µικρό βαθµό, ενώ το 9% σε µεγάλο βαθµό, µε µόλις το 3% να 

πιστεύει ότι αυξάνει την ζήτηση για πολιτιστικές δραστηριότητες σε πολύ µεγάλο 

βαθµό.  

Στην τελευταία ερώτηση της πρώτης ενότητας, οι συµµετέχοντες ρωτήθηκαν για το 

κατά πόσο πιστεύουν ότι το ΑΤΕΙ ∆υτικής Ελλάδας ενισχύει την πολιτιστική 

δραστηριότητα στην Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας, όπως για παράδειγµα µέσα από 

την δηµιουργία πολιτιστικών συλλόγων, κινηµατογραφικών και θεατρικών οµάδων, 

µουσικών σχηµάτων, κ.α. Οι απαντήσεις τους φαίνονται στο ∆ιάγραµµα 5.27. 
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∆ιάγραµµα 5.27. Απόψεις δείγµατος σχετικά µε τον βαθµό στον οποίο το ΑΤΕΙ 

∆υτικής Ελλάδας ενισχύει την πολιτιστική δραστηριότητα στην Περιφέρεια ∆υτικής 

Ελλάδας; (π.χ. δηµιουργία πολιτιστικών συλλόγων, κινηµατογραφικών και θεατρικών 

οµάδων, µουσικών σχηµάτων, κ.α.) 

Παρατηρείται ότι η µεγαλύτερη µερίδα των συµµετεχόντων πιστεύουν ότι το ΑΤΕΙ 

∆υτικής Ελλάδας ενισχύει την πολιτιστική δραστηριότητα στην Περιφέρεια ∆υτικής 

Ελλάδας σε µέτριο (43,3%) προς µικρό βαθµό (37,3%), ενώ το 13,4% πιστεύει ότι 

αυτό γίνεται σε πολύ µικρό βαθµό. Πολύ µικρά είναι τα ποσοστά των συµµετεχόντων 

που πιστεύουν ότι το ΑΤΕΙ ∆υτικής Ελλάδας ενισχύει την πολιτιστική δραστηριότητα 

στην Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας σε µεγάλο βαθµό (3%) ή σε πολύ µεγάλο βαθµό 

(3% επίσης).  

 

5.2.3. Απόψεις για την µελλοντική συνεισφορά του ΑΤΕΙ ∆υτικής Ελλάδας στην 

τοπική οικονοµία και ανάπτυξη 

 

Στην επόµενη ενότητα του ερωτηµατολογίου, διερευνήθηκε η γνώµη του δείγµατος 

για τις µελλοντικές δράσεις που θα µπορούσε να αναλάβει το ΑΤΕΙ ∆υτικής Ελλάδας, 

προκειµένου να συνεισφέρει ακόµα περισσότερο στην τοπική οικονοµία και την 

ανάπτυξη της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας. Οι απαντήσεις κωδικοποιήθηκαν ως 

εξής: 1 = ∆ιαφωνώ Απόλυτα, 2 = ∆ιαφωνώ, 3 = Ουδέτερος, 4 = Συµφωνώ και 5 = 

Συµφωνώ Απόλυτα. 

Στην πρώτη ερώτηση, το δείγµα ρωτήθηκε αν το ΑΤΕΙ ∆υτικής Ελλάδας µπορεί να 

συνεισφέρει περισσότερο στην τοπική οικονοµία και ανάπτυξη, αναπτύσσοντας 
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περισσότερους δεσµούς µε το πολιτισµικό και κοινωνικό περιβάλλον της περιοχής. 

Οι απαντήσεις τους φαίνονται στο ∆ιάγραµµα 5.28.  

 

∆ιάγραµµα 5.28. Απόψεις δείγµατος για το αν το ΑΤΕΙ ∆υτικής Ελλάδας µπορεί να 

συνεισφέρει περισσότερο στην τοπική οικονοµία και ανάπτυξη, αναπτύσσοντας 

περισσότερους δεσµούς µε το πολιτισµικό και κοινωνικό περιβάλλον της περιοχής 

 

Παρατηρείται ότι η πλειοψηφία των συµµετεχόντων συµφώνησαν (40,3%) ή 

συµφώνησαν απόλυτα (41,8%) µε την άποψη ότι το ΑΤΕΙ ∆υτικής Ελλάδας µπορεί 

να συνεισφέρει περισσότερο στην τοπική οικονοµία και ανάπτυξη της Περιφέρειας 

∆υτικής Ελλάδας, αναπτύσσοντας περισσότερους δεσµούς µε το πολιτισµικό και 

κοινωνικό περιβάλλον της περιοχής. Αντίθετα πολύ µικρά ήταν τα ποσοστά αυτών 

που διαφώνησαν (4,5%) ή διαφώνησαν απόλυτα (1,5%) µε την άποψη αυτή, καθώς 

και το ποσοστό αυτών που κράτησαν ουδέτερη στάση (11,9%).  

Στην δεύτερη ερώτηση της ενότητας αυτής, οι συµµετέχοντες ρωτήθηκαν αν 

συµφωνούν µε την άποψη ότι το ΑΤΕΙ ∆υτικής Ελλάδας µπορεί να συνεισφέρει 

περισσότερο στην τοπική οικονοµία και ανάπτυξη, διεκδικώντας πόρους και 

επενδύσεις στην τοπική αγορά. Οι απαντήσεις τους φαίνονται στο ∆ιάγραµµα 5.29. 
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∆ιάγραµµα 5.29. Απόψεις δείγµατος για το αν το ΑΤΕΙ ∆υτικής Ελλάδας µπορεί να 

συνεισφέρει περισσότερο στην τοπική οικονοµία και ανάπτυξη, διεκδικώντας πόρους 

και επενδύσεις στην τοπική αγορά 

Παρατηρείται ότι το µεγαλύτερο µέρος των συµµετεχόντων συµφώνησαν (41,8%) ή 

συµφώνησαν απόλυτα (41,8%) µε την άποψη ότι το ΑΤΕΙ ∆υτικής Ελλάδας µπορεί 

να συνεισφέρει περισσότερο στην τοπική οικονοµία και ανάπτυξη της Περιφέρειας 

∆υτικής Ελλάδας, διεκδικώντας πόρους και επενδύσεις στην τοπική αγορά. Αντίθετα 

πολύ µικρά ήταν τα ποσοστά αυτών που διαφώνησαν (3%) ή διαφώνησαν απόλυτα 

(3%) µε την άποψη αυτή, καθώς και το ποσοστό αυτών που κράτησαν ουδέτερη 

στάση (10,4%). 

Κατόπιν, το δείγµα ρωτήθηκε αν συµφωνεί µε το ότι το ΑΤΕΙ ∆υτικής Ελλάδας 

µπορεί να συνεισφέρει περισσότερο στην τοπική οικονοµία και ανάπτυξη, 

διευκολύνοντας την ενσωµάτωση των αποφοίτων του στην τοπική αγορά. Οι 

απαντήσεις τους φαίνονται στο ∆ιάγραµµα 5.30. 

 

∆ιάγραµµα 5.30. Απόψεις δείγµατος για το αν το ΑΤΕΙ ∆υτικής Ελλάδας µπορεί να 

συνεισφέρει περισσότερο στην τοπική οικονοµία και ανάπτυξη, διευκολύνοντας την 

ενσωµάτωση των αποφοίτων του στην τοπική αγορά 
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Παρατηρείται ότι το µεγαλύτερο µέρος του δείγµατος συµφώνησε (25,8%) ή 

συµφώνησε απόλυτα (68,2%)  µε την άποψη ότι το ΑΤΕΙ ∆υτικής Ελλάδας µπορεί να 

συνεισφέρει περισσότερο στην τοπική οικονοµία και ανάπτυξη, διευκολύνοντας την 

ενσωµάτωση των αποφοίτων του στην τοπική αγορά. Αντίθετα πολύ µικρά ήταν τα 

ποσοστά αυτών που διαφώνησαν (1,5%) ή διαφώνησαν απόλυτα (1,5%) µε την 

άποψη αυτή, καθώς και το ποσοστό αυτών που κράτησαν ουδέτερη στάση (3%). 

Στη συνέχεια, το δείγµα ρωτήθηκε αν συµφωνεί µε το ότι το ΑΤΕΙ ∆υτικής Ελλάδας 

µπορεί να συνεισφέρει περισσότερο στην τοπική οικονοµία και ανάπτυξη, 

συµµετέχοντας ή διοργανώνοντας περισσότερα, τοπικού ενδιαφέροντος ερευνητικά ή 

αναπτυξιακά έργα. Οι απαντήσεις τους φαίνονται στο ∆ιάγραµµα 5.31. 

 

∆ιάγραµµα 5.31. Απόψεις δείγµατος για το αν το ΑΤΕΙ ∆υτικής Ελλάδας µπορεί να 

συνεισφέρει περισσότερο στην τοπική οικονοµία και ανάπτυξη, συµµετέχοντας ή 

διοργανώνοντας περισσότερα, τοπικού ενδιαφέροντος ερευνητικά ή αναπτυξιακά 

έργα 

Παρατηρείται ότι το µεγαλύτερο µέρος συµφώνησε (37,3%) ή συµφώνησε απόλυτα 

(49,3%) µε την άποψη ότι το ΑΤΕΙ ∆υτικής Ελλάδας µπορεί να συνεισφέρει 

περισσότερο στην τοπική οικονοµία και ανάπτυξη, συµµετέχοντας ή διοργανώνοντας 

περισσότερα, τοπικού ενδιαφέροντος ερευνητικά ή αναπτυξιακά έργα. Αντίθετα πολύ 

µικρά ήταν τα ποσοστά αυτών που διαφώνησαν (4,5%) ή διαφώνησαν απόλυτα 

(1,5%) µε την άποψη αυτή, καθώς και το ποσοστό αυτών που κράτησαν ουδέτερη 

στάση (7,5%). 

Στην τελευταία ερώτηση του ερωτηµατολογίου και της ενότητας αυτής, οι 

συµµετέχοντες ρωτήθηκαν αν συµφωνούν µε το ότι το ΑΤΕΙ ∆υτικής Ελλάδας µπορεί 

να συνεισφέρει περισσότερο στην τοπική οικονοµία και ανάπτυξη, αναλαµβάνοντας 
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περισσότερες ενέργειες για την διευκόλυνση των εθνικών στρατηγικών έρευνας και 

ανάπτυξης σε τοπικό επίπεδο. Οι απαντήσεις τους φαίνονται στο ∆ιάγραµµα 5.32. 

 

∆ιάγραµµα 5.32. Απόψεις δείγµατος για το αν το ΑΤΕΙ ∆υτικής Ελλάδας µπορεί να 

συνεισφέρει περισσότερο στην τοπική οικονοµία και ανάπτυξη, αναλαµβάνοντας 

περισσότερες ενέργειες για την διευκόλυνση των εθνικών στρατηγικών έρευνας και 

ανάπτυξης σε τοπικό επίπεδο 

 

Παρατηρείται ότι η πλειοψηφία του δείγµατος της έρευνας συµφώνησε (33,3%) ή 

συµφώνησε απόλυτα (45,5%) µε την άποψη ότι το ΑΤΕΙ ∆υτικής Ελλάδας µπορεί να 

συνεισφέρει περισσότερο στην τοπική οικονοµία και ανάπτυξη, αναλαµβάνοντας 

περισσότερες ενέργειες για την διευκόλυνση των εθνικών στρατηγικών έρευνας και 

ανάπτυξης σε τοπικό επίπεδο. Πολύ µικρά ήταν τα ποσοστά των συµµετεχόντων στην 

έρευνα, οι οποίοι διαφώνησαν (3%) ή διαφώνησαν απόλυτα (3%) µε την παραπάνω 

άποψη. Σε αντίθεση µε τις προηγούµενες ερωτήσεις, ένα µεγαλύτερο ποσοστό των 

συµµετεχόντων σε αυτή την ερώτηση (16,7%) κράτησε ουδέτερη στάση.  
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

Η παρούσα εργασία µελέτησε την συµβολή της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης στην 

περιφερειακή ανάπτυξη, δίνοντας έµφαση στην περίπτωση του ΑΤΕΙ ∆υτικής 

Ελλάδας και της συµβολής του στην ανάπτυξη της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας. Η 

ανασκόπηση της βιβλιογραφίας έδειξε αρχικά ότι η λειτουργία των ανώτατων 

εκπαιδευτικών ιδρυµάτων στις περιφέρειες, µπορεί να συµβάλει µε πολλούς τρόπους 

στη γενική βελτίωση της ζωής στις λιγότερο ανεπτυγµένες περιοχές, µέσα από την 

τόνωση της οικονοµικής και κοινωνικής ανάπτυξης. Τα εκπαιδευτικά ιδρύµατα 

λειτουργούν ως οικονοµικοί πολλαπλασιαστές, ως παραγωγοί συστηµατοποιηµένης 

γνώσης, ως διαµορφωτές του ανθρώπινου δυναµικού και ως θεσµικοί παίκτες σε 

δίκτυα.  

Η έρευνα που έγινε σε φοιτητές και εκπαιδευτικούς του ΑΤΕΙ ∆υτικής Ελλάδας και 

σε τοπικούς παράγοντες της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας, είχε αποτελέσµατα 

παρόµοια µε αυτά που παρουσιάζονται στην βιβλιογραφία. Ένα σύνολο επιδράσεων, 

από αυτές που παρατέθηκαν στους συµµετέχοντες, θεωρείται ότι γίνονται σε µεγάλο 

βαθµό, σε µέτριο προς µεγάλο βαθµό, σε µέτριο βαθµό και σε µέτριο προς µικρό 

βαθµό. Αναλυτικά για κάθε είδος επίδρασης: 

1. Τοµείς στους οποίους το ΑΤΕΙ ∆υτικής Ελλάδας συµβάλλει σε µεγάλο βαθµό: 

αυξάνει την ζήτηση και την κατανάλωση στον κλάδο του εµπορίου,   

2. Τοµείς στους οποίους το ΑΤΕΙ ∆υτικής Ελλάδας συµβάλλει σε µέτριο προς 

βαθµό: ενισχύει την οικονοµία της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας, συµβάλλει 

στην δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας, ενισχύει την κοινωνική ανάπτυξη 

περιφέρειας, αυξάνει το µορφωµένο και εξειδικευµένο εργατικό δυναµικό της 

περιφέρειας 

3. Τοµείς στους οποίους το ΑΤΕΙ ∆υτικής Ελλάδας συµβάλλει σε µέτριο βαθµό: 

ενισχύει τις επενδύσεις στην Περιφέρεια, συµβάλλει στη δηµιουργία νέων 

επιχειρήσεων, συνεισφέρει στην εύρυθµη λειτουργία της αγοράς εργασίας, 

ενισχύει τη µεταφορά και την διάδοση της γνώσης, βελτιώνει την ποιότητα 

ζωής των κατοίκων 
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4. Τοµείς στους οποίους το ΑΤΕΙ ∆υτικής Ελλάδας συµβάλλει σε µέτριο προς 

µικρό βαθµό: συµβάλλει στην ενίσχυση του πολιτιστικού διαλόγου, επιδρά 

στην παραγωγή πολιτισµού, αυξάνει την ζήτηση για πολιτιστικές 

δραστηριότητες, ενισχύει την πολιτιστική δραστηριότητα. 

 

Παρατηρείται ότι το ΑΤΕΙ ∆υτικής Ελλάδας, σύµφωνα µε την καταγεγραµµένη 

γνώµη  του δείγµατος έχει µεγάλη επίδραση στην τοπική οικονοµία καθώς στηρίζει 

την λειτουργία των τοπικών επιχειρήσεων, ωστόσο άλλες επιδράσεις στην 

Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας, οι οποίες µπορούν να θεωρηθούν µεγαλύτερες και 

ισχυρότερες, φαίνεται ότι λαµβάνουν χώρα σε µέτριο προς µικρό βαθµό, όπως είναι 

για παράδειγµα, η προσέλκυση επενδύσεων, η δηµιουργία νέων επιχειρήσεων, η 

βελτίωση της ποιότητας ζωής, η µεταφορά και διάδοση της γνώσης και η αύξηση του 

µορφωµένου και εξειδικευµένου εργατικού δυναµικού στην Περιφέρεια ∆υτικής 

Ελλάδας. Φαίνεται ότι λοιπόν ότι οι επιδράσεις της λειτουργίας του ΤΕΙ ∆υτικής 

Ελλάδας είναι πιθανώς µόνο βραχυπρόθεσµες και όχι ουσιαστικές και 

µακροπρόθεσµες.  

Από τα αποτελέσµατα της έρευνας, αλλά και από την µελέτη της βιβλιογραφίας 

φαίνεται ότι η επίδραση των ιδρυµάτων της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης µπορεί να 

είναι µικρότερη στις λιγότερο ανεπτυγµένες και οικονοµικά µειονεκτούσες 

περιφέρειες της Ελλάδας. Η ύπαρξη ενός ιδρύµατος τριτοβάθµιας εκπαίδευσης δεν 

σηµαίνει αυτοµάτως ότι η περιοχή στην οποία εγκαθίσταται θα αναπτυχθεί 

οικονοµικά και κοινωνικά. Για την ουσιαστική συµβολή αυτών των θεσµών στην 

ανάπτυξη µιας περιοχής, είναι απαραίτητο ένα οργανωτικό σχέδιο ανάπτυξης. Ο 

περιφερειακός θεσµός της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης πρέπει να θεωρείται ως 

µακροπρόθεσµος πόλος ανάπτυξης και όχι ως βραχυπρόθεσµος τρόπος 

εκµετάλλευσης, όπως  στις λιγότερο ανεπτυγµένες περιφέρειες της Ελλάδας. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 

ΜΕΡΟΣ Α: Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΑΤΕΙ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΗΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 

 

Σε ποιο βαθµό πιστεύετε ότι το ΑΤΕΙ ∆υτικής Ελλάδας….. 

 
Σε πού 

µεγάλο 

βαθµό 

Σε µεγάλο 

βαθµό 

Σε µέτριο 

βαθµό 

Σε µικρό 

βαθµό 

Σε πολύ 

µικρό 

βαθµό 

1. ενισχύει και στηρίζει την οικονοµία της 

Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας; 

     

2. ενισχύει τις επενδύσεις στην Περιφέρεια 

∆υτικής Ελλάδας; 

     

3. αυξάνει την ζήτηση και την κατανάλωση 

στον κλάδο του εµπορίου στην Περιφέρεια 

∆υτικής Ελλάδας; 

     

4. αυξάνει την ζήτηση και την κατανάλωση 

στον κλάδο του εστίασης στην Περιφέρεια 

∆υτικής Ελλάδας; 

     

5. αυξάνει την ζήτηση και την κατανάλωση 

στον κλάδο των υπηρεσιών στην Περιφέρεια 

∆υτικής Ελλάδας; 

     

6. αυξάνει την ζήτηση και την κατανάλωση 

στον κλάδο της στέγασης στην Περιφέρεια 

∆υτικής Ελλάδας; 

     

7. στηρίζει την λειτουργία των τοπικών 

επιχειρήσεων στην Περιφέρεια ∆υτικής 

Ελλάδας; 

     

8. ενισχύει την δηµιουργία νέων 

επιχειρήσεων στην Περιφέρεια ∆υτικής 

Ελλάδας; 

     

9. οδηγεί στην δηµιουργία νέων θέσεων 

εργασίας στην Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας; 

     

10. αυξάνει το µορφωµένο και εξειδικευµένο 

εργατικό δυναµικό στην Περιφέρεια ∆υτικής 

Ελλάδας; 

     

11. συνεισφέρει στην εύρυθµη λειτουργία της 

αγοράς εργασίας (π.χ. µέσα από δράσεις που 

προωθούν την κατάρτιση, την έρευνα, κ.α.); 

     

12. ενισχύει την κοινωνική ανάπτυξη στην 

Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας; 

     

13. ενισχύει τη µεταφορά και την διάδοση της 

γνώσης στην Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας; 

(π.χ. µέσω της ανάπτυξης συνεργασιών µε 

παραγωγικούς φορείς, δηµιουργίας 

τεχνολογικών πάρκων, χρηµατοδότησης 

ερευνητικών έργων, κ.α.)  
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14. βελτιώνει την ποιότητα ζωής των 

κατοίκων στην Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας; 

     

15. συµβάλλει στην ενίσχυση του 

πολιτιστικού διαλόγου στην Περιφέρεια 

∆υτικής Ελλάδας; 

     

16. επιδρά στην παραγωγή πολιτισµού στην 

Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας; (π.χ. µέσω της 

εµφάνισης µεγάλου αριθµού νέων, µε 

ευαισθησίες και ενδιαφέροντα διαφορετικά 

από τα συνήθη) 

     

17. αυξάνει την ζήτηση για πολιτιστικές 

δραστηριότητες στην Περιφέρεια ∆υτικής 

Ελλάδας; 

     

18. ενισχύει την πολιτιστική δραστηριότητα 

στην Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας; (π.χ. 

δηµιουργία πολιτιστικών συλλόγων, 

κινηµατογραφικών και θεατρικών οµάδων, 

µουσικών σχηµάτων, κ.α.) 

     

 

ΜΕΡΟΣ Β: ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΑΤΕΙ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ ΣΤΗΝ 

ΤΟΠΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

 

Παρακαλώ αναφέρεται κατά πόσο συµφωνείτε ή διαφωνείτε µε τις παρακάτω 

προτάσεις. 

Προκειµένου το ΑΤΕΙ ∆υτικής Ελλάδας να συνεισφέρει περισσότερο στην τοπική 

οικονοµία και ανάπτυξη, θα πρέπει: 

 

 
∆ιαφωνώ 

Απόλυτα 
∆ιαφωνώ Ουδέτερος Συµφωνώ 

Συµφωνώ 

Απόλυτα 

19. να αναπτύξει περισσότερους δεσµούς µε 

το πολιτισµικό και κοινωνικό περιβάλλον της 

περιοχής 

     

20. θα πρέπει να διεκδικήσει πόρους και 

επενδύσεις από την τοπική αγορά 

     

21. να διευκολύνει την ενσωµάτωση των 

αποφοίτων του στην τοπική αγορά 

     

22. να συµµετάσχει ή να διοργανώσει 

περισσότερα, τοπικού ενδιαφέροντος 

ερευνητικά ή αναπτυξιακά έργα 

     

23. να κάνει περισσότερες ενέργειες για να 

διευκολύνει την εφαρµογή εθνικών 

στρατηγικών έρευνας και ανάπτυξης σε 

τοπικό επίπεδο 
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ΜΕΡΟΣ Γ: ∆ΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ∆ΕΙΓΜΑΤΟΣ 

 

Αν είστε Καθηγητής Αν είστε φοιτητής Αν είστε τοπικός παράγοντας 

Φύλο 
□ Άρρεν □ Θήλυ 

Φύλο 
□ Άρρεν □ Θήλυ 

Ιδιότητα 
□ Φορέας □ Επιχείρηση 

Ηλικία 

□ 18-25 □ 26-35 □ 36-45 □ 46-55 □ 56-65 □ > =66 

Ηλικία 

□ 18-25 □ 26-35 □ 36-45 □ 46-55 □ 56-65 □ > =66 

Έτη 

λειτουργίας 

φορέα 

□ 1-5 □ 6-10 □ 11-20 □ 21-30 □ >31 

Βαθµίδα 

∆.Ε.Π. 

□ Οµότιµος 

καθηγητής □ Καθηγητής (Α’ 

Βαθµίδα) □ Αναπληρωτής 

καθηγητής □ Επίκουρος 
καθηγητής 

Έτος 

φοίτησης 

□ Α □ Β □ Γ □ ∆ □ Ε □ Πτυχίο 

Αριθµός 

εργαζοµένων 

□ 0-10 

□ 11-20 

□ 21-50 

□ 51-100 

□ 101-200 □ > 200 

 


