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ΠΔΡΙΛΗΦΗ 

 

Με ηελ νινθιήξσζε ηεο δεθαεηίαο 2005-2014, ηελ νπνία ηα Ζλσκέλα Έζλε είραλ 

νξίζεη σο δεθαεηία ηεο Δθπαίδεπζεο γηα ηελ Αεηθφξν Αλάπηπμε, ην δηεζλέο 

εξεπλεηηθφ  ελδηαθέξνλ εζηηάδεη ζηνλ βαζκφ αληαπφθξηζεο ηεο Σξηηνβάζκηαο 

Δθπαίδεπζεο ζηε βάζε ησλ φζσλ νξίδνπλ νη ζρεηηθέο δηαθεξχμεηο (Talloires 

Declaration, HESI θ.ά.). θνπφο ηεο παξνχζαο έξεπλαο είλαη λα κειεηήζεη θαηά πφζν 

ηα ειιεληθά παλεπηζηήκηα έρνπλ πηνζεηήζεη ζηξαηεγηθέο θαη πξσηνβνπιίεο 

αεηθνξίαο. Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ δηελεξγήζεθε κηα πξνθαηαξθηηθή έξεπλα πνπ 

πεξηειάκβαλε ηελ αλάιπζε πεξηερνκέλνπ ησλ ηζηνζειίδσλ φισλ ησλ ειιεληθψλ 

παλεπηζηεκίσλ, ή νπνία ζπκπιεξψζεθε απφ ηε ζπζηεκαηηθή ζχλζεηε αλαδήηεζε 

φξσλ θαη ηελ θαηάξηηζε πξσηνθφιισλ θαηαγξαθήο. Βαζηθνχο άμνλεο ηεο έξεπλαο 

απνηέιεζαλ νη δηαζηάζεηο ηνπ Αεηθφξνπ Παλεπηζηεκίνπ, φπσο απηέο πξνζδηνξίδνληαη 

απφ ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία. Ζ έξεπλα θαηαιήγεη ζηε δηαπίζησζε φηη παξφιν πνπ 

θαηαγξάθνληαη ελδηαθέξνπζεο κεκνλσκέλεο πξαθηηθέο, ιίγα ειιεληθά παλεπηζηήκηα 

έρνπλ δξνκνινγήζεη ζπζηεκαηηθέο θαη ζπληνληζκέλεο πξσηνβνπιίεο πξνο ηελ 

θαηεχζπλζε ηεο αεηθνξίαο ζε επίπεδν ηδξχκαηνο. Οη θπξηφηεξεο πξσηνβνπιίεο πνπ 

εληνπίζηεθαλ ζηελ παξνχζα έξεπλα, επηθεληξψλνληαη ζηε κείσζε ηνπ νηθνινγηθνχ 

απνηππψκαηνο ησλ παλεπηζηεκίσλ, κέζσ παξεκβάζεσλ ζηηο δνκέο θαη ιεηηνπξγίεο 

ηνπο, ελψ κε δπζθνιία αληρλεχνληαη ζπζηεκαηηθέο παξεκβάζεηο ζηα πξνγξάκκαηα 

ζπνπδψλ θαη ζηελ αλάπηπμε ζπλεξγαζηψλ κε ηηο ηνπηθέο θνηλφηεηεο γηα ηελ 

πξνψζεζε αεηθφξσλ πξαθηηθψλ. Δπηπιένλ, πινπνηήζεθε κηα κειέηε πεξίπησζεο ζην 

Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ, ζε κηα πξνζπάζεηα λα ζρεκαηνπνηεζνχλ ζε επίπεδν 

ηδξχκαηνο ηα πξψηα ζπκπεξάζκαηα γηα ηηο πξνζπάζεηεο πνπ γίλνληαη πξνο ηελ 

θαηεχζπλζε ηεο Αεηθνξίαο ζην ζχγρξνλν ειιεληθφ παλεπηζηήκην. 

 

Λέμεηο θιεηδηά: Αεηθφξν Παλεπηζηήκην, Δθπαίδεπζε γηα ηελ Αεηθφξν Αλάπηπμε, 

Διιεληθά Παλεπηζηήκηα, Παλεπηζηήκην Ησαλλίλσλ, δηαδηθηπαθή έξεπλα, κειέηε 

πεξίπησζεο. 



3 

 

ABSTRACT 

 

Leaving the UN Decade of Education for Sustainable Development - ESD (2005-

2014), the international research community is already studying the response of 

higher education to Sustainable Development as defined by relevant declarations 

(Talloires Declaration, HESI etc.). Several approaches, guidelines and tools have been 

proposed to undertake initiatives and assess the progress of universities that are 

willing to achieve sustainability goals. The purpose of this study is to examine 

whether the Greek universities have adopted strategies and initiatives towards 

sustainability according to these declarations as well as the extent of achievement. For 

this purpose, we conducted a preliminary investigation on the websites of the Greek 

universities as well as  a systematic, specific web search, using searching machines,  

aiming to identify existing structures and practices, initiatives and other actions in the 

context of Sustainability in Higher Education. Main research lines are the dimensions 

of the Sustainable University, as defined by international declarations: written 

statements, curricula, research, campus function, students‘ life, outreach and 

partnerships etc. This study shows that few Greek Universities have launched 

systematic initiatives. These initiatives focus on reducing their ecological footprint, 

through interventions on the structures and functions. Systematic interventions in 

curricula and development of partnership with local communities in order to promote 

sustainable practices are hardly detected. Finally, the case study of Ioannina was made 

as an attempt to draw the first conclusions about the implementation of sustainability 

practices in an Greek higher education institute.  

 

Keywords: Sustainable university, Education for Sustainable Development (ESD), 

Greek universities, University of Ioannina, web based research, content analysis,  web 

content analysis, case study  
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ηελ νηθνγέλεηά κνπ 
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ΔΤΥΑΡΙΣΙΔ 

Θα ήζεια λα επραξηζηήζσ ζεξκά ηνλ θαζεγεηή κνπ θχξην Γαβξηιάθε Κσλζηαληίλν 

γηα ηελ θαζνδήγεζε θαη ζπκπαξάζηαζή πνπ επέδεημε θαζ‘ φιε ηε δηάξθεηα 

εθπφλεζεο ηεο δηπισκαηηθήο κνπ εξγαζίαο. Δπίζεο, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ φινπο 

φζνπο  δηέζεζαλ ηνλ ρξφλν ηνπο γηα λα ζπλεηζθέξνπλ ζηελ παξνχζα εξγαζία. Σέινο, 

ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηελ νηθνγέλεηά κνπ γηα ηελ αέλαε ζπκπαξάζηαζή ηεο θαζ‘ 

φιε ηε δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ κνπ θαη ηδηαίηεξα ηελ ζχδπγν κνπ, ε νπνία πξνζθάησο 

κνπ ράξηζε ην κεγαιχηεξν δψξν κέρξη ζηηγκήο, ηε ιαηξεκέλε καο θφξε. 
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1. ΔΙΑΓΧΓΗ 

 

Σν παλεπηζηήκην δηαρξνληθά απνηειεί ηνλ ζπλδεηηθφ θξίθν κεηαμχ εθπαίδεπζεο, 

θνηλσλίαο θαη αγνξάο εξγαζίαο, πξνεηνηκάδνληαο ηνπο απξηαλνχο πνιίηεο, 

εξγαδφκελνπο αιιά θαη εγέηεο. ε απηή ηνπ ηε λεπξαιγηθή θχζε, ην παλεπηζηήκην 

νθείιεη ηε κνλαδηθφηεηά ηνπ θαη γηα ηνλ ίδην ιφγν ν ξφινο πνπ παίδεη ζηελ πηνζέηεζε 

θαη δηάδνζε ζηξαηεγηθψλ πνιηηηθψλ είλαη ζεκειηψδεο. Αληίζηνηρα ζεκαληηθή είλαη ε 

εηζαγσγή ηε δεθαεηία ηνπ 1970 ηνπ φξνπ ‗αεηθφξνο αλάπηπμε‘, ν νπνίνο θαηάθεξε λα 

παγησζεί ζηε ζπλείδεζε κεγάινπ κέξνπο ηεο αλζξσπφηεηαο, έζησ δεθαεηίεο κεηά ηελ 

πξψηε ηνπ εηζαγσγή. Κάζε θνξά πνπ αλακεηξνχκαζηε κε ηνλ φξν, ε ζθέςε καο 

πεγαίλεη ζηηο επζχλεο πνπ έρεη ε ζεκεξηλή θνηλσλία έλαληη ησλ κειινληηθψλ γελεψλ. 

Αλαπφθεπθηα νδεγνχκαζηε ζε πξνβιεκαηηζκνχο γηα ην ηη κπνξεί ε ζχγρξνλε 

θνηλσλία λα θάλεη ψζηε λα αλαζηξέςεη ηηο φπνηεο αξλεηηθέο πξννπηηθέο. Κνκκάηη ηεο 

απάληεζεο ζηνπο πξνβιεκαηηζκνχο απηνχο είλαη αζθαιψο ε εθπαίδεπζε. 

Ζ δηπισκαηηθή απηή εξγαζία έρεη σο ζθνπφ λα δηεξεπλήζεη ηνλ βαζκφ ελζσκάησζεο 

ηεο αεηθνξίαο ζηα ειιεληθά αλψηαηα εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα. ε πξψην επίπεδν, 

αλαιχεη ζεσξεηηθά ηελ έλλνηα ηεο αεηθνξίαο θαη κειεηά ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη ηηο 

δηαζηάζεηο ηνπ αεηθφξνπ παλεπηζηεκίνπ. ε απηφ ην πιαίζην ζθηαγξαθεί ηνλ ηξφπν 

κεηάβαζεο ησλ παλεπηζηεκίσλ πξνο ηελ αεηθνξία θαη ηνπο παξάγνληεο πνπ 

εκπνδίδνπλ ηελ πηνζέηεζε αεηθφξσλ πξαθηηθψλ θαη δξάζεσλ. Γίλεηαη επίζεο 

αλαθνξά ζηα εξγαιεία πνπ ζα κπνξνχζαλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ αμηνιφγεζε 

ηεο πξνφδνπ ησλ ηξηηνβάζκησλ εθπαηδεπηηθψλ ηδξπκάησλ πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο 

αεηθνξίαο.  

ε επίπεδν εκπεηξηθήο έξεπλαο, επηρεηξείηαη κηα πξνθαηαξθηηθή απνηχπσζε ηεο 

πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο ησλ ειιεληθψλ αλψηαησλ εθπαηδεπηηθψλ ηδξπκάησλ 

δηακέζνπ ηεο θαηαγξαθήο ησλ θπξηφηεξσλ πξσηνβνπιηψλ θαη δξάζεσλ πνπ 

ζπλδένληαη κε ηηο αξρέο ηεο αεηθνξίαο. ε απηφ ην πιαίζην θαηαγξάθνληαη βαζηθά 

ζεκεία πξνφδνπ θαη πζηέξεζεο ησλ παλεπηζηεκίσλ. Μέζα απφ κηα κειέηε 

πεξίπησζεο επηηπγράλεηαη, επηπιένλ, κηα κεγαιχηεξε εκβάζπλζε ζηνλ ηξφπν κε ηνλ 

νπνίν αληαπνθξίλεηαη έλα ειιεληθφ παλεπηζηήκην ζηηο πξνθιήζεηο ηεο αεηθνξίαο.  

Μέζα απφ απηή ηελ έξεπλα δελ επηδηψθεηαη λα αζθεζεί θξηηηθή ή λα αμηνινγεζνχλ 

κε απζηεξνχο φξνπο αεηθνξίαο ηα ειιεληθά παλεπηζηήκηα, θάηη ην νπνίν άιισζηε 
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είλαη αλέθηθην. ηφρνο είλαη λα απνηππσζνχλ κε ζπζηεκαηηθφ θαη αληηπξνζσπεπηηθφ 

ηξφπν πξσηνβνπιίεο θαη ζεζκνί πνπ έρνπλ εηζαρζεί ζηελ ειιεληθή παλεπηζηεκηαθή 

θνηλφηεηα, έηζη ψζηε λα εμαρζνχλ ρξήζηκα ζπκπεξάζκαηα θαη πξνηάζεηο γηα ηελ 

πεξαηηέξσ δξάζε ησλ ειιεληθψλ παλεπηζηεκίσλ. 

ηελ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία γίλεηαη κηα πξνζπάζεηα λα παξνπζηαζηεί ε 

έλλνηα ηεο Δθπαίδεπζεο γηα ηελ Αεηθφξν Αλάπηπμε (ΔΑΑ), θαζψο θαη ηα 

ραξαθηεξηζηηθά πνπ θάλνπλ ηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε ζεκαληηθή γηα ηελ επίηεπμε 

ηνπ παξαπάλσ ζηφρνπ. Πεξηιακβάλεηαη επίζεο κηα επηζθφπεζε ησλ ζεκαληηθφηεξσλ 

δηεζλψλ πξνζπαζεηψλ, δειψζεσλ, ζπκβάζεσλ θαη ζπκπξάμεσλ πνπ έρνπλ 

αλαπηπρζεί γηα λα πξνσζήζνπλ ηελ ελζσκάησζε ηεο αεηθφξνπ αλάπηπμεο ζηελ 

ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε. Αλαιχεηαη ν φξνο αεηθφξν παλεπηζηήκην θαη 

παξνπζηάδνληαη νη δηαζηάζεηο ηνπ, αλαδεηθλχνληαο παξάιιεια ηα βήκαηα κεηάβαζεο 

ησλ παλεπηζηεκίσλ πξνο ηελ αεηθφξν αλάπηπμε θαζψο θαη ηα θπξηφηεξα εκπφδηα πνπ 

δπζρεξαίλνπλ ηελ εθαξκνγή ησλ πξνγξακκάησλ αεηθνξίαο. Σν εξεπλεηηθφ ζθέινο 

ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη αθηεξσκέλν ζηε δηεξεχλεζε ηεο επηθξαηνχζαο 

θαηάζηαζεο ζηελ ειιεληθή ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε ζε ζρέζε κε ηηο πξνζπάζεηεο γηα 

δξνκνιφγεζε ηεο αεηθνξίαο, ζχκθσλα κε ηηο επηηαγέο ηεο δεθαεηίαο γηα ηελ 

Δθπαίδεπζε γηα ηελ Αεηθφξν Αλάπηπμε. Πην ζπγθεθξηκέλα, κειεηψληαη 

ζπζηεκαηηθά, κέζα απφ κηα δηαδηθηπαθή έξεπλα, πξσηνβνπιίεο πνπ έρνπλ ήδε 

πηνζεηήζεη ή δξνκνινγήζεη ηα ειιεληθά παλεπηζηήκηα ζε ζρέζε κε ηηο βαζηθέο 

δηαζηάζεηο ηεο ηδέαο ηνπ αεηθφξνπ παλεπηζηεκίνπ. ηα απνηειέζκαηα ηεο 

πξνθαηαξθηηθήο απηήο έξεπλαο ζηα ειιεληθά ΑΔΗ πξνζηίζεηαη θαη ε κειέηε 

πεξίπησζεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ, παξνπζηάδνληαο βαζηθέο πηπρέο ηνπ 

αεηθνξηθνχ πξνθίι ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ αθαδεκατθνχ ηδξχκαηνο. 

Σέινο, ζηα Παξαξηήκαηα εκπεξηέρνληαη ζπκπιεξσκαηηθά ζηνηρεία θαη επηπιένλ 

πιηθφ γηα κειέηε ζρεηηδφκελν κε ηηο παγθφζκηεο δηαθεξχμεηο επί ηεο ζεκαηηθήο θαη 

ζπλνπηηθή παξνπζίαζε νξηζκέλσλ απφ ηα θχξηα εξγαιεία αμηνιφγεζεο ησλ 

αεηθνξηθψλ δξάζεσλ ησλ παλεπηζηεκίσλ. 
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2. ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΔΙΦΟΡΙΑ 

2.1 Η έλλνηα ηνπ πεξηβάιινληνο 

Ζ έλλνηα ηεο ιέμεο πεξηβάιινλ έρεη πνηθίιεο δηαζηάζεηο, αλάινγα κε ηε ζθνπηά απφ 

ηελ νπνία ην εμεηάδεη θαλείο. Απφ ηε ζθνπηά ησλ πεξηβαιινληηθψλ επηζηεκψλ, θαη 

θαη‘ επέθηαζε φπσο έρεη εηζαρζεί ζηελ ειιεληθή λνκνζεζία, "πεξηβάιινλ" ζεσξείηαη 

ην ζχλνιν ησλ θπζηθψλ θαη αλζξσπνγελψλ παξαγφλησλ πνπ αιιεινεπηδξψληαο 

επεξεάδνπλ ηελ πνηφηεηα δσήο, ηελ αλάπηπμε ηεο θνηλσλίαο θαη γεληθφηεξα ηελ 

νηθνινγηθή ηζνξξνπία (Ν1650/1986). 

χκθσλα κε ηε Φινγαΐηε (1998, p. 151): «…είλαη εμαηξεηηθά δύζθνιν λα νξίζνπκε ην 

πεξηβάιινλ γηαηί αληηπξνζσπεύεη κηα έλλνηα εμαηξεηηθά πινύζηα, πνιπδηάζηαηε θαη 

πνιπζύλζεηε, θνξηηζκέλε κε επηζηεκνληθέο ζεσξήζεηο αιιά θαη θνηλσληθνύο 

πξνβιεκαηηζκνύο, αμηνινγηθέο θξίζεηο θαη ηδενινγίεο». Ζ ακθηζεκία ηεο έλλνηαο ηνπ 

πεξηβάιινληνο νθείιεηαη ελ πνιινίο θαη ζην φηη «…πνιιέο ρξήζεηο θαη πνιιέο 

ζεκαζίεο ζπλνδεύνπλ ηνλ όξν πεξηβάιινλ. Αλάινγα κε ηνλ νκηιεηή ή ηνλ ζπγγξαθέα 

απνδίδεηαη θαη κηα άιιε ζεκαζία ζηελ έλλνηα πεξηβάιινλ, από ηελ πην γεληθή έσο ηελ 

πην εηδηθή, ε νπνία ηειηθά δελ γίλεηαη θαηαλνεηή παξά κόλν ζε ζρέζε κε ην ζπιινγηζκό 

από ηνλ νπνίν πεγάδεη ή ηνλ νπνίν ζηεξίδεη.» (Φινγαΐηε, 1998, p. 152). 

Φπζηθφ πεξηβάιινλ απνηεινχλ ην έδαθνο, ην ππέδαθνο, ηα ππφγεηα θαη επηθαλεηαθά 

λεξά, ε ζάιαζζα, ν αέξαο, ε ρισξίδα, ε παλίδα, νη θπζηθνί πφξνη. Σα παξαπάλσ 

ζηνηρεία, κε ηελ πάξνδν ησλ αηψλσλ, έρνπλ εμειηρζεί ζε κηα πνιχπινθε θαηάζηαζε 

αιιεινεπηδξάζεσλ θαη ηζνξξνπηψλ θαη έρνπλ δηαθνξνπνηεζεί ζε πνιιά κηθξά θαη 

κεγάια νηθνζπζηήκαηα. 

Οη παξεκβάζεηο ηνπ αλζξψπνπ ζηε θχζε θαη ε εθκεηάιιεπζε ησλ θπζηθψλ πφξσλ, 

δελ είλαη θαηλφκελν ησλ ζχγρξνλσλ θνηλσληψλ. Ο άλζξσπνο απφ ηελ πξψηε ζηηγκή 

ηεο χπαξμήο ηνπ πάλσ ζηε γε επηδξά ζην πεξηβάιινλ κε δηάθνξεο δξαζηεξηφηεηεο, νη 

νπνίεο, φηαλ μεπεξάζνπλ νξηζκέλα φξηα (θέξνπζα ηθαλφηεηα), δηαηαξάζζνπλ ηηο 

ηζνξξνπίεο πνπ δηέπνπλ ηα δηάθνξα νηθνζπζηήκαηα. 

Ο άλζξσπνο δηακφξθσζε ην δηθφ ηνπ πεξηβάιινλ, δειαδή ην αλζξσπνγελέο 

πεξηβάιινλ, πξνζαξκνζκέλν θάζε θνξά ζηηο αλάγθεο ηεο επνρήο. Οη νινέλα 

απμαλφκελεο αλάγθεο ησλ νξγαλσκέλσλ θνηλσληψλ ζηηο πξψηεο πφιεηο, νη νπνίεο 

έδηλαλ θάζε ηφζν ηε ζέζε ηνπο ζε κεγαιχηεξεο, αζθνχζαλ ηδηαίηεξεο πηέζεηο ζηα 

θπζηθά ζπζηήκαηα πξνθεηκέλνπ λα θαιπθζνχλ ζε ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ.  
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Όπσο πξνθχπηεη, ε δηακφξθσζε ηνπ πεξηβάιινληνο ηνπ αλζξψπνπ κε ηέηνην ηξφπν 

ψζηε λα ηθαλνπνηεί ηηο αλάγθεο ηνπ νη νπνίεο πιεζαίλνπλ, δελ γίλεηαη ρσξίο 

πξνβιήκαηα. Σα πξνβιήκαηα αθνξνχλ ηνλ ίδην θαη ηε δπλαηφηεηα επηβίσζήο ηνπ, 

φζν θαη ηνπο δηαζέζηκνπο θπζηθνχο πφξνπο. χκθσλα κε ηνπο Moran, Morgan, θαη 

Wiersma (1986), Wackernagel θαη Rees (1996)  νη επηινγέο ησλ αλαπηπμηαθψλ 

δηαδηθαζηψλ πνπ θάζε θνξά εθαξκφδνληαη απφ ηελ θνηλσλία, νη νηθνλνκηθέο θαη 

πνιηηηθέο επηδηψμεηο, θαζνξίδνπλ ζεκαληηθά ην βαζκφ ζηνλ νπνίν αζθνχληαη 

«πηέζεηο» ζηα θπζηθά νηθνζπζηήκαηα θαη ηνπο θπζηθνχο πφξνπο. 

Σν θπξίαξρν κνληέιν αλάπηπμεο πνπ επηθξαηεί ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο ζε 

παγθφζκηα θιίκαθα ζηνρεχεη ζηελ νινέλα θαη κεγαιχηεξε νηθνλνκηθή κεγέζπλζε. 

Απηά απνηειέζκαηα ζπλεπεηψλ απηνχ ηνπ κνληέινπ ζε θνηλσληθφ θαη νηθνλνκηθφ 

επίπεδν είλαη νη νηθνλνκηθέο θξίζεηο πνπ μεζπνχλ ζπρλά, ε θαηαλνκή ηνπ πινχηνπ 

αληζνκεξψο, ε εθκεηάιιεπζε ησλ πινπηνπαξαγσγηθψλ πφξσλ ηνπ πιαλήηε κε 

θεξδνζθνπηθή ζηφρεπζε θηι. (ηακαηίνπ & Φαιηάθε, 2013). 

Γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ ηεο νηθνλνκηθήο κεγέζπλζεο, δελ ππνινγίζηεθε ζνβαξά 

ην πεξηβαιινληηθφ κέξνο, ζαλ άκεζα επεξεαδφκελν. Δλψ ζα έπξεπε λα ππνινγηζηεί 

πξνζεθηηθά ε θέξνπζα ηθαλφηεηα ηνπ πεξηβάιινληνο σο πξνο ηελ πξσηνγελή 

παξαγσγή πξντφλησλ, ν παξάγνληαο απηφο αθέζεθε ζηελ ηχρε ηνπ, πξνθαιψληαο 

νπζηαζηηθά κεγάιεο βιάβεο ζηηο δνκέο θαη ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ. Οη δπλαηφηεηεο 

παξνρήο πξψησλ πιψλ απφ ην θπζηθφ πεξηβάιινλ κε φξνπο πνπ λα εμαζθαιίδνπλ ηελ 

αλαλέσζή ηνπο είλαη δεδνκέλεο θαη πεπεξαζκέλεο θαη απφ ηε ζηηγκή πνπ ην θπξίαξρν 

κνληέιν αλάπηπμεο βαζίζηεθε ζε κεγάιν βαζκφ ζηελ αχμεζε ηεο θαηαλάισζεο, 

αλαπφθεπθηα απηφ ζα νδεγνχζε ζε κηα ζεηξά ηδηαίηεξα ζνβαξψλ πεξηβαιινληηθψλ 

πξνβιεκάησλ (Γεσξγφπνπινο, 1998; Γεκεηξίνπ, 2009). 

 

2.2 Από ην πεξηβάιινλ ζηελ αεηθνξία 

 

Ζ έλλνηα ηεο αεηθνξίαο απνηειεί κηα έλλνηα ε νπνία ελζσκαηψλεη ην πεξηβάιινλ, ηελ 

θνηλσλία, ηελ νηθνλνκία θαη ηελ πνιηηηθή (Φινγαΐηε, 2011). Οη φξνη αεηθνξία θαη 

αεηθφξνο αλάπηπμε έρνπλ ηηο ξίδεο ηνπο ζηε ζπδήηεζε γχξσ απφ ηα επηθξαηνχληα 

κνληέια νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο θαηά ηε δεθαεηία ηνπ ‘60. Δθείλε ηελ πεξίνδν, ηα 

πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα ππελζπκίδνπλ εκθαηηθά ηελ αλάγθε νξγαλσκέλεο 



16 

 

αληηκεηψπηζήο ηνπο. Μέξνο ηεο επηζηεκνληθήο θνηλφηεηαο πξνζπάζεζε κε ηε ζεηξά 

ηνπ λα «ηαξαθνπλήζεη» ην παγθφζκην ζηεξέσκα κε κηα κειέηε ε νπνία έζεηε ην 

δήηεκα ησλ νξίσλ ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο. Με ην έξγν ηνπο ―The Limits to 

Growth‖ νη Meadows, Meadows, Randers, θαη Behrens (1972) ππνζηήξημαλ φηη νη 

δπλαηφηεηεο ηνπ πιαλήηε λα δηαηεξήζεη ηηο ππάξρνπζεο ηζνξξνπίεο θαη λα 

ηθαλνπνηήζεη ηηο απμαλφκελεο αλάγθεο ελφο νινέλα απμαλφκελνπ πιεζπζκνχ, είλαη 

αζθαιψο πεπεξαζκέλεο. ην έξγν ηνπο, θάλνληαο ρξήζε καζεκαηηθψλ κνληέισλ, νη 

εξεπλεηέο θαηέδεημαλ ηελ θξηζηκφηεηα ηεο θαηάζηαζεο, πξνβιέπνληαο κειινληηθά 

κεγέζε θαη πιεζπζκηαθνχο ζπζρεηηζκνχο.  

αλ απάληεζε ζηα εξσηήκαηα πνπ έζεηε ην έξγν ησλ Meadows et al. (1972),  νη 

εξεπλεηέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‘70 θαη ηνπ ‘80 ζα πξνηείλνπλ δηάθνξα κνληέια 

αλάπηπμεο. Μεξηθά απφ απηά ήηαλ ην κνληέιν «αξλεηηθήο αλάπηπμεο» ηνπ 

Georgescu-Roegen (φπσο αλαθέξεηαη ζην Φινγατηε, 2011), ηεο «νηθναλάπηπμεο» ηνπ 

Sachs, (φπσο αλαθέξεηαη ζην Haubert, 1980) ή ηεο κεδεληθήο αλάπηπμεο πνπ 

πξφηεηλε ε ίδηα κειέηε ησλ Meadows et al. (1972). Χζηφζν, ζηελ ίδηα πξνβιεκαηηθή 

έξρνληαη λα απαληήζνπλ νη  Pirages θαη Brown νη  νπνίνη, φπσο ππελζπκίδεη ε 

Φινγαΐηε (2011), κε ηα έξγα ηνπο ζθηαγξαθνχλ ηελ πξφηαζε ηεο αεηθφξνπ θνηλσλίαο 

(sustainable society). Πάλσ ζην πιαίζην απηφ, νη παγθφζκηαο εκβέιεηαο νξγαληζκνί 

IUCN, UNEP, WWF ζα εθπνλήζνπλ ηελ «Παγθφζκηα ηξαηεγηθή γηα ηε Γηαηήξεζε» 

πξνηείλνληαο ην δηθφ ηνπο κνληέιν αλάπηπμεο, ηε ιεγφκελε «αεηθφξν αλάπηπμε» 

(IUCN-UNEP-WWF, 1980). Σν κνληέιν ηνπο απεηθνλίδεηαη κε ην ζχκβνιν ηεο 

εηθφλαο 2-1. Ο εμσηεξηθφο θχθινο ζπκβνιίδεη ηε βηφζθαηξα, ην ιεπηφ ζηξψκα πάλσ 

ζηνλ πιαλήηε πνπ πεξηέρεη θαη ζπληεξεί ηε δσή, ελψ ηα ηξία επηθαιππηφκελα βέιε 

ζπκβνιίδνπλ ηνπο ηξεηο ζηφρνπο δηαηήξεζεο: 

- ηε δηαηήξεζε ησλ βαζηθψλ νηθνινγηθψλ δηαδηθαζηψλ θαη ζπζηεκάησλ 

ππνζηήξημεο ηεο δσήο, 

- ηε δηαηήξεζε ηεο γελεηηθήο πνηθηιίαο, 

- ηε βηψζηκε εθκεηάιιεπζε ησλ εηδψλ θαη νηθνζπζηεκάησλ. 
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Δηθφλα 2-1: Σν ζχκβνιν ηεο Αεηθφξνπ Αλάπηπμεο φπσο παξνπζηάζηεθε ζην θείκελν ησλ 

IUCN, UNEP θαη WWF (1980) 

 

Αθνινχζσο ν Ο.Ζ.Δ. ζπγθξνηεί ηελ World Commission on Environment and 

Development (WCED) – Παγθφζκηα Δπηηξνπή γηα ην Πεξηβάιινλ θαη ηελ Αλάπηπμε, 

θνηλψο γλσζηή σο επηηξνπή Brundtland. Οξφζεκν απνηέιεζε ε έθζεζε ηεο ελ ιφγσ 

επηηξνπήο κε ηίηιν «Our common Future‖ (WCED, 1987), θαζψο νπζηαζηηθά, 

ελέηαμε ηνλ φξν ηεο «αεηθφξνπ αλάπηπμεο» ζηελ δηεζλή πνιηηηθή αηδέληα (Common, 

1996; Φινγαΐηε, 2011). ην θείκελν απηφ βξίζθεηαη ν πην δηαδεδνκέλνο θαη θνηλά 

απνδεθηφο νξηζκφο γηα ηελ αεηθφξν αλάπηπμε: «Δίλαη ε αλάπηπμε απηή ε νπνία 

ηθαλνπνηεί ηηο αλάγθεο ηνπ παξόληνο ρσξίο λα ζπζηάδεη ηε δπλαηόηεηα ησλ κειινληηθώλ 

γελεώλ λα θαιύςνπλ ηηο δηθέο ηνπο» (WCED, 1987). 

χκθσλα κε ηελ Φινγαΐηε (2011): «κε ηνπο όξνπο «αεηθόξνο αλάπηπμε» θαη 

«αεηθνξία» - αιιά θαη κε ηα ινηπά παξάγσγα ηεο ιέμεο – απνδίδνπκε ηνπο αγγιηθνύο 

όξνπο «sustainable development» θαη «sustainability». Οη όξνη απηνί έρνπλ 

κεηαθξαζηεί ζηελ ειιεληθή βηβιηνγξαθία θαη σο «βηώζηκε αλάπηπμε» θαη 

«βησζηκόηεηα» αληίζηνηρα, ελώ ζην παξειζόλ έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί επίζεο νη όξνη 

«δηαξθήο αλάπηπμε», «απηνζπληεξνύκελε», «ζπληεξήζηκε» θ.α.». Όπσο ζεκεηψλεη ε 

ίδηα: «ε αεηθόξνο αλάπηπμε γίλεηαη βαζηθόο άμνλαο αλάιπζεο θαη πνιηηηθήο ησλ 

Ηλσκέλσλ Δζλώλ, ηόζν γηα ζέκαηα πεξηβάιινληνο αιιά θαη αλάπηπμεο». Όπσο ήηαλ 

θπζηθφ, ν Ο.Ζ.Δ. δελ άξγεζε λα δηνξγαλψζεη ηελ Παγθφζκηα δηάζθεςε ηνπ Ρίν 

(1992) κε ζέκα: «Πεξηβάιινλ θαη αλάπηπμε» γλσζηή επξέσο σο ε «χλνδνο 

Κνξπθήο γηα ηε Γε» (The Earth Summit). Πξντφλ ηεο δηάζθεςεο ηνπ Ρίν είλαη ε 

Αηδέληα 21 (UNCED, 1992), έλα θείκελν πνπ νξηνζεηεί ηηο δξάζεηο θαη ηηο 
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πξσηνβνπιίεο ζην δξφκν γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ ηεο αεηθφξνπ αλάπηπμεο ζηνλ 

21
ν
 αηψλα. 

Οη νξηζκνί πνπ έρνπλ πξνηαζεί γηα ηελ έλλνηα ηεο αεηθφξνπ αλάπηπμεο είλαη πνιινί. 

χκθσλα δε κε ηελ Baker (2006), ε ιίζηα ησλ δηαθφξσλ νξηζκψλ πνπ πξνηάζεθαλ 

γηα ηνλ φξν κφλν θαηά ηε δεθαεηία ηνπ ‘80 εθηείλεηαη ζε δέθα ζειίδεο. Απηή ε 

δηαθνξνπνίεζε ησλ νξηζκψλ, νθείιεηαη θαηά έλα κέξνο θαη ζην γεγνλφο φηη δελ 

ππήξραλ μεθάζαξνη νξηζκνί γηα ηηο ιέμεηο πνπ απνηεινχζαλ ην λέν φξν: αεηθνξία θαη 

αλάπηπμε. Ζ ζπδήηεζε γχξσ απφ ηνπο νξηζκνχο θαη ην ηη είλαη θαη ηη δελ είλαη 

αεηθφξνο αλάπηπμε δηήξθεζε ρξφληα, κε ηελ επηζηεκνληθή θνηλφηεηα λα θαηαιήγεη ζε 

έλα πιαίζην κε φξνπο θιεηδηά:  

 

 

 

Ζ παγθφζκηα Γηάζθεςε ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ πνπ έγηλε ζην Γηνράλεζκπνπξγθ ην 

2002, γηα παξάδεηγκα, πξαγκαηνπνηήζεθε έρνληαο σο βαζηθφ ζθνπφ ηεο ηελ 

αμηνιφγεζε ηνπ βαζκνχ επίηεπμεο ησλ ζηφρσλ πνπ είραλ ηεζεί δέθα ρξφληα λσξίηεξα 

ζην Ρίν ληε Σδαλέηξν. Σελ ίδηα ρξνληά (2002) ε Γεληθή πλέιεπζε ησλ Ζλσκέλσλ 

Δζλψλ πηνζέηεζε ην ςήθηζκα 57/254 κε ην νπνίν ζηνρνζεηνχζε ηελ δεθαεηία  2005-

2014 σο ηε δεθαεηία ηεο Δθπαίδεπζεο γηα ηελ Αεηθφξν Αλάπηπμε -ΔΑΑ (United 

Nations Decade of Education for Sustainable Development - UNDESD). Απηή ε 

ζηξαηεγηθή δελ αθνξνχζε απιψο ηηο δνκέο θαη ηηο κνξθέο ηεο ηππηθήο εθπαίδεπζεο, 

αιιά έλα πιήζνο απφ εθθάλζεηο ηφζν ηεο ηππηθήο  (ζρνιηθή εθπαίδεπζε, ηξηηνβάζκηα 

εθπαίδεπζε) φζν θαη ηεο άηππεο εθπαίδεπζεο (νηθνγέλεηα, εξγαζία, δεκφζηνο βίνο). 

Λέμεηο-θιεηδηά ζηελ ηξέρνπζα ζπδήηεζε γηα ηελ αεηθόξν αλάπηπμε 

 

 Αεηθόξνο Απόδνζε: δηαηήξεζε ηεο αλαγελλεηηθήο ηθαλφηεηαο ησλ θπζηθψλ 

ζπζηεκάησλ - έλα παξάδεηγκα, ηα δάζε. 

 Πεξηβαιινληηθή αεηθνξία: δηαηήξεζε ησλ θπζηθψλ πεξηβαιινληηθψλ ζπζηεκάησλ θαη 

δηαδηθαζηψλ ή αληηκεηψπηζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ δεηεκάησλ γηα ηε δηαηήξεζε ησλ 

θνηλσληθψλ ζεζκψλ θαη δηεξγαζηψλ. 

 Αεηθόξνο θνηλσλία: νη άλζξσπνη λα δνπλ εληφο ησλ πεξηβαιινληηθψλ νξίσλ θαη 

ζπλάκα λα αζπάδνληαη ηηο ηδέεο ηεο θνηλσληθήο ηζφηεηαο θαη ηεο δηθαηνζχλεο. 

 Αεηθόξνο αλάπηπμε: δηαηήξεζε ζεηηθνχ πξφζεκνπ ζηε δηαδηθαζία θνηλσληθήο 

αιιαγήο. 

 

Πεγή: Πξνζαξκνζκέλν απφ Meadowcroft (2007) 
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χκθσλα κε ηελ ζηξαηεγηθή απηή, ε ΔΑΑ είλαη εθπαίδεπζε πνπ επηηξέπεη ζηνπο 

εθπαηδεπφκελνπο λα απνθηήζνπλ ηθαλφηεηεο, δεμηφηεηεο, γλψζεηο θαη αμίεο, ζηνηρεία 

απαξαίηεηα γηα ηελ πξαγκάησζε ηεο αεηθφξνπ αλάπηπμεο, εθηείλεηαη ζε φια ηα 

ειηθηαθά πιαίζηα θαη ζε δηαθνξεηηθέο θνηλσληθέο πεξηζηάζεηο, πέξα δειαδή απφ ηελ 

ηππηθή εθπαίδεπζε ηνπ ζρνιείνπ, ζπκπεξηιακβάλνληαο ηελ νηθνγέλεηα, ηνλ ρψξν 

εξγαζίαο θαη ηελ θνηλσλία. θνπφ έρεη ηέινο, ηε δηακφξθσζε ππεχζπλσλ πνιηηψλ, νη 

νπνίνη δνπλ θαη αιιειεπηδξνχλ κέζα ζε έλα δεκνθξαηηθφ πιαίζην ηζφηεηαο, ζην 

νπνίν ην θάζε άηνκν έρεη ίζα δηθαηψκαηα θαη ππνρξεψζεηο, ελζαξξχλνληαο ηελ 

ηζνξξνπεκέλε αλάπηπμε ηνπ θάζε αηφκνπ. 

Σνλ Ηνχλην ηνπ 2012, 20 ρξφληα κεηά ηελ πξψηε Γηάζθεςε ησλ Ζλσκέλσλ εζλψλ γηα 

ην Πεξηβάιινλ θαη ηελ Αλάπηπμε, επαλαιήθζεθε πάιη ζηελ ίδηα πφιε, ελ είδεη 

απνινγηζκνχ ε Γηάζθεςε γηα ηελ Αεηθφξν Αλάπηπμε θαηαιήγνληαο ζε έλα θείκελν 

κε ηνλ ραξαθηεξηζηηθφ ηίηιν «The Future we want» (United Nations, 2012) ην νπνίν  

επαλαδηαηχπσλε ην θνηλφ φξακα γηα ην κέιινλ επηθπξψλνληαο ηηο πνιηηηθέο 

δηαθεξχμεηο ηνπ παξειζφληνο, αλαγλσξίδνληαο απνηπρίεο, ιάζε θαη παξαιείςεηο. 

Έζεζε ηέινο λένπο ζηφρνπο θαη ηηο λέεο ζηξαηεγηθέο πνπ νθείιεη ν Οξγαληζκφο 

Ζλσκέλσλ Δζλψλ λα αθνινπζήζεη ζηελ πξνζπάζεηα γηα ηελ εμάιεηςε ηεο θηψρεηαο, 

ησλ δηαθξίζεσλ, ηελ αλαζηξνθή ηεο ππνβάζκηζεο ηεο πνηφηεηαο ηνπ πεξηβάιινληνο 

θ.ά. 

 

2.3 Γηαζηάζεηο θαη εθθάλζεηο ηεο αεηθνξίαο 

 

Ο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν νη θνηλσλίεο αληηιακβάλνληαη ηελ έλλνηα ηεο αεηθφξνπ 

αλάπηπμεο πνηθίιιεη κέζα ζηνλ ρξφλν θαη ηηο επηθξαηνχζεο ζπγθπξίεο. Έλα ηέηνην 

παξάδεηγκα παξνπζηάδεηαη  παξαθάησ. ηελ Δηθφλα 2-2α απεηθνλίδεηαη ε νηθνλνκία, 

ε θνηλσλία θαη ην πεξηβάιινλ λα είλαη εληειψο αζχλδεηα κεηαμχ ηνπο θαη σο εθ 

ηνχηνπ, αληηπξνζσπεχνπλ, ζχκθσλα κε ηνπο Amador θαη Padrel Oliveira (2013), κηα 

ρξνληθή ζηηγκή ηεο αλζξψπηλεο ηζηνξίαο, φπνπ ν ζηφρνο ηεο ήηαλ απνθιεηζηηθά 

πξνζαλαηνιηζκέλνο ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε ρξεζηκνπνηψληαο απεξηφξηζηεο 

πνζφηεηεο θπζηθψλ πφξσλ, αδηαθνξψληαο γηα ηηο πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο ηεο 

θάζε δξάζηεξηφηεηαο. ε απηή ηελ πεξίπησζε ε νηθνλνκηθή κεγέζπλζε επηθξαηεί 

έλαληη ησλ θνηλσληθψλ ή πεξηβαιινληηθψλ δεηεκάησλ. Μηα κεξηθή ζχλδεζε θαη 
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επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ ηξηψλ ζπζηαηηθψλ: νηθνλνκία, θνηλσλία, πεξηβάιινλ έρνπκε 

ζηελ Δηθφλα 2-2β, φπνπ νη ηνκείο αλ θαη είλαη δηαθξηηνί θαη παξακέλνπλ κεξηθψο 

αλεμάξηεηνη, σζηφζν επηθνηλσλνχλ κεηαμχ ηνπο ζεκαηνδνηψληαο ηε κηθξή κελ αιιά 

ππαξθηή αιιειεπίδξαζε νηθνλνκίαο, θνηλσλίαο θαη πεξηβάιινληνο. Απηνχ ηνπ είδνπο 

ε ζπζρέηηζε ησλ φξσλ, ε νπνία δελ δίλεη βέβαηα ηε δπλαηφηεηα λα απνθαιπθζεί ην 

ζχλνιν ησλ επηπηψζεσλ πνπ επηθέξνπλ ζην πεξηβάιινλ νη αλζξψπηλεο 

δξαζηεξηφηεηεο,  απνηειεί ηελ επηθξαηνχζα ηάζε ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο ζε 

παγθφζκην επίπεδν (Amador & Padrel Oliveira, 2013). 

 

 

Δηθφλα 2-2: Δμειηζζφκελεο φςεηο ησλ ζρέζεσλ ησλ δηαζηάζεσλ ηεο αεηθνξίαο 

(Πξνζαξκνγή απφ Amador & Padrel Oliveira, 2013) 

 

Οη Δηθφλεο 2-2β θαη 2-2γ αληηθαηνπηξίδνπλ ηηο δηαθνξέο πνπ ραξαθηεξίδνπλ 

δηαθνξεηηθά κνληέια αεηθνξίαο ηα νπνία έρνπλ πξνηαζεί. Οη δηαθνξέο θαη νη 

αληηθάζεηο κεηαμχ ησλ δπν βαζηθψλ δηαθνξεηηθψλ απνρξψζεσλ ηεο «αεηθνξίαο» 

πξνθχπηνπλ ζχκθσλα κε ηε Φινγαΐηε (2011): «απφ ην δηαθνξεηηθφ πεξηερφκελν πνπ 

πξνζιακβάλεη ε έλλνηα αλάινγα κε ηηο επηζηεκνληθέο πξνζεγγίζεηο, ην πιαίζην 

αλάιπζεο θαη ηηο ηδενινγίεο απηψλ πνπ ηε ρξεζηκνπνηνχλ ή πξνζπαζνχλ λα ηελ 

νξίζνπλ». πγθεθξηκέλα ζηελ Δηθφλα 2-2β  αλαπαξηζηάηαη ην ζχζηεκα πνπ 

ραξαθηεξίδεη ηελ ήπηα ή αζζελή αεηθνξία (WS - weak sustainability)  θαη ζηελ 

Δηθφλα 2-2γ παξνπζηάδεηαη ην ζχζηεκα ηεο ηζρπξήο  αεηθνξίαο  (SS - strong 

sustainability). 

Οη ππνζηεξηθηέο ηεο ήπηαο αεηθνξίαο, ππνζηεξίδνπλ φηη ε ππνβάζκηζε ηνπ θπζηθνχ  

πεξηβάιινληνο  πνπ πξνέξρεηαη απφ ηελ εθκεηάιιεπζε ηνπ γηα ράξε ηεο νηθνλνκηθήο 

αλάπηπμεο δχλαηαη λα αληηζηξαθεί απφ ηελ βειηίσζε ησλ ηερλνινγηψλ 
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απνξξχπαλζεο ή βειηίσζεο ηεο παξαγσγήο, ψζηε ηειηθψο ην ζχζηεκα λα είλαη 

βηψζηκν. Χζηφζν, ζηελ άιιε πεξίπησζε ηεο Δηθφλαο 2-2γ, ε ηζρπξή αεηθνξία, 

ππνδειψλεη φηη ε αλζξψπηλε δξαζηεξηφηεηα πξέπεη λα αλαγλσξίζεη ηελ 

αιιειεμάξηεζε ησλ νηθνλνκηθψλ, θνηλσληθψλ θαη πεξηβαιινληηθψλ πηπρψλ ηεο 

δσήο. Σνλίδνπλ δε φηη νξηζκέλεο ιεηηνπξγίεο πνπ εθηεινχληαη απφ ηα νηθνζπζηήκαηα 

θαη ην πεξηβάιινλ δελ κπνξνχλ λα αλαπαξαρζνχλ απφ ηνλ άλζξσπν, θαη φηη πξέπεη 

λα δηαηεξεζεί ην πθηζηάκελν απφζεκα ηνπ θπζηθνχ θεθαιαίνπ θαη επηπξνζζέησο, λα 

εληζρπζεί. Όπσο θαίλεηαη θαη ζηελ εηθφλα, ε παγθφζκηα νηθνλνκία εμαξηάηαη απφ ηελ 

χπαξμε κηαο πγηνχο θνηλσλίαο, ε νπνία βαζίδεηαη ζηελ χπαξμε ελφο πγηνχο 

πεξηβάιινληνο (Amador & Padrel Oliveira, 2013). 
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3. ΣΡΙΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΑΔΙΦΟΡΙΑ 

 

3.1 Ο ξόινο ηεο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ζηνλ θνηλσληθό κεηαζρεκαηηζκό 

θαη ηελ αεηθνξία 

 

«Η Δθπαίδεπζε είηε ιεηηνπξγεί σο έλα όξγαλν πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα δηεπθνιύλεη 

ηελ ελζσκάησζε ηεο λεόηεξεο γεληάο ζηε ινγηθή ηνπ παξόληνο ζπζηήκαηνο θαη λα 

επηθέξεη ηε ζπκκόξθσζή ηεο ή γίλεηαη ε πξαθηηθή ηεο ειεπζεξίαο, ην κέζν κε ην νπνίν 

νη άλδξεο θαη νη γπλαίθεο αληηκεησπίδνπλ θξηηηθά θαη δεκηνπξγηθά ηελ πξαγκαηηθόηεηα 

θαη αλαθαιύπηνπλ πώο λα ζπκκεηέρνπλ ζηνλ κεηαζρεκαηηζκό ηνπ θόζκνπ» Paulo Freire 

(Freire, Ramos, & Macedo, 2000). 

Ζ εθπαίδεπζε ζηε ζχγρξνλε θνηλσλία επηηειεί κηα ζεηξά απφ ιεηηνπξγίεο, κε 

ζεκαληηθφηεξε απηή ηεο δεπηεξνγελνχο θνηλσληθνπνίεζεο. Ζ έθζεζε ηεο Γηεζλνχο 

Δπηηξνπήο ηεο UNESCO (1996) ηνλίδεη ηε ζπνπδαηφηεηα ηεο δεπηεξνγελνχο 

θνηλσληθνπνίεζεο, δίλνληαο έκθαζε ζηνπο αθφινπζνπο ζηφρνπο ηεο κάζεζεο: α) Να 

κάζεη ην άηνκν πψο λα καζαίλεη (learning to know), β) Να ηνπ κάζεη πψο λα ελεξγεί 

(learning to do), γ) Να ηνπ κάζεη λα δεη θαη λα ιεηηνπξγεί κε ηνπο άιινπο (learning to 

live together) θαη δ) Να ηνπ κάζεη πψο λα ππάξρεη (learning to be). 

ρεηηθά κε ηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε, ηφζν ν Cortese (2003) φζν θαη ν Ramsden 

(2003) ζεσξνχλ φηη ζαλ δπλακηθφ ζχζηεκα είλαη επεξεαζκέλν απφ ηηο παγθφζκηεο 

ηάζεηο θαη εμειίμεηο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ν Ramsden (2003, p. 3) ππνζηεξίδεη φηη «ε 

ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε έρεη γίλεη κέξνο ηεο παγθόζκηαο ζηξνθήο πξνο έλα λέν ηξόπν 

δεκηνπξγίαο θαη ρξήζεο ηεο γλώζεο. Ο λένο απηόο ηξόπνο εζηηάδεη ζηελ επίιπζε ησλ 

πξνβιεκάησλ θαηά έλαλ ηξόπν αξθεηά πην επαίζζεην ζηηο αλάγθεο ηεο «αγνξάο». 

Αθξνβαηεί ζε κηα πξνζπάζεηα αλάκεζα ζηελ πνζόηεηα θαη ηελ πνηφηεηα ηεο 

εθπαίδεπζεο, κέζα ζηα πιαίζηα πνπ νξηνζεηνύλ νη θαηλνκεληθά άπεηξεο πνζόηεηεο 

άκεζα πξνζβάζηκσλ πιεξνθνξηώλ».  

Ζ πνιηηηθή εγεζία, αλαγλσξίδεη ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε ηνλ ξφιν ηεο 

θνηλσληθήο αιιαγήο θαη ηελ δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ζηελ επεκεξία ή ηε δηεχξπλζή 

ηεο. Γηα ηνλ ιφγν απηφ θπβεξλήζεηο πνπ ζηφρν έρνπλ ηα θξάηε ηνπο λα θπξηαξρήζνπλ 

ή λα ζπλερίζνπλ λα εγνχληαη ζην παγθφζκην ζηεξέσκα επελδχνπλ ζηελ ηξηηνβάζκηα 

εθπαίδεπζε (Ramsden, 2003, p. 3).  
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Ο Stephen Sterling (2003, ζην Kolenick, 2016) αλέθεξε, ππνγξακκίδνληαο απηή ηελ 

δηπιή θχζε ηεο εθπαίδεπζεο, φηη αλ πξαγκαηηθά είλαη ζηφρνο ε αεηθνξία ζηελ 

εθπαίδεπζε, ε θνηλή αληίιεςε ηεο εθπαίδεπζεο σο «παξάγνληαο» αιιαγήο πξέπεη λα 

κεηαηνπηζηεί παξαδεηγκαηηθά  πξνο ζηελ ίδηα ηελ έλλνηα ηεο παηδείαο σο 

«αληηθείκελν» ηεο αιιαγήο (Kolenick, 2016). Καη‘ αληηζηνηρία, ν Cortese (2003) καο 

ππελζπκίδεη ηα νθέιε πνπ πξνθχπηνπλ απφ κηα παξέκβαζε ζηελ ηξηηνβάζκηα 

εθπαίδεπζε. Τπνζηεξίδεη πσο πνιιά πξάγκαηα ζα ήηαλ δηαθνξεηηθά αλ νη απφθνηηνη 

ησλ παλεπηζηεκίσλ θαη ελ δπλάκεη επαγγεικαηίεο ή εξγαδφκελνη ηνπ κέιινληνο 

(νηθνλνκία), ήηαλ ζε ζέζε λα αληηιεθζνχλ ην ζχλνιν ησλ ζρέζεσλ ηνπο ηφζν κε ηνπο 

άιινπο αλζξψπνπο (θνηλσλία) φζν θαη κε ηνλ θπζηθφ θφζκν (πεξηβάιινλ). Ο ίδηνο 

ππνζηεξίδεη πσο ρξεηαδφκαζηε κηα ζεκειηψδε, κεηαζρεκαηηζηηθή αιιαγή ζηνλ ηξφπν 

ζθέςεο, ηηο αμίεο, θαη ηνλ ηξφπν δξάζεο απφ φια ηα κέιε ηεο θνηλσλίαο, δειαδή απφ 

ηνπο εγέηεο, ηνπο επαγγεικαηίεο, θαζψο θαη ηνλ γεληθφ πιεζπζκφ (Cortese, 2003). 

εκαληηθφ παξάγνληα γηα ηελ επίηεπμε απηήο ηεο αιιαγήο απνηειεί ε ηξηηνβάζκηα 

εθπαίδεπζε.   

Ζ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε ζχκθσλα κε ηνλ Cortese (2003) είλαη νξγαλσκέλε ζε 

πνιχ εμεηδηθεπκέλνπο ηνκείο γλψζεο θαη ηνπο παξαδνζηαθνχο θιάδνπο, νη νπνίνη δελ 

δηαθξίλνληαη απφ πςειά πνζνζηά ζπλεξγαζίαο θαη αιιειεπίδξαζεο. Αληίζηνηρα νη 

πηπρηνχρνη πνπ «παξάγνπλ» ηα παλεπηζηήκηα θαίλεηαη λα είλαη θησρά 

πξνεηνηκαζκέλνη γηα πεξηζηάζεηο πνπ απαηηνχλ θνπιηνχξα ζπλεξγαζίαο. Ο ίδηνο 

ππνζηεξίδεη φηη ηα ηδξχκαηα ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο: θέξνπλ κηα βαζηά, εζηθή 

επζχλε γηα ηελ αχμεζε ηεο επαηζζεηνπνίεζεο, ηε γλψζε, ηηο δεμηφηεηεο θαη ηηο αμίεο 

πνπ απαηηνχληαη γηα ηε δεκηνπξγία ελφο δίθαηνπ θαη αεηθφξνπ κέιινληνο. Ζ 

ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε δηαδξακαηίδεη έλαλ θξίζηκν ξφιν ζην λα γίλεη απηφ ην φξακα 

πξαγκαηηθφηεηα, ν νπνίνο ζπρλά παξαβιέπεηαη. Ζ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε 

επεξεάδεη, κε ηελ πξνεηνηκαζία φινπ εθείλνπ ηνπ δπλακηθνχ πιεζπζκνχ πνπ 

απνηειεί ηνπο κειινληηθνχο επαγγεικαηίεο πνπ πξφθεηηαη λα αλαπηχμνπλ, λα 

εμειίμνπλ, λα εγεζνχλ λα δηαρεηξηζηνχλ ή απιψο λα εξγαζηνχλ ζην ζχλνιν ησλ 

ζεζκψλ κηαο θνηλσλίαο, κεηαμχ ησλ νπνίσλ βξίζθεηαη θαη έλαο βαζηθφο ηεο ζεζκφο, 

απηφο ηεο εγθπθιίνπ πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. 
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3.2 Δθθάλζεηο ηεο αεηθνξίαο ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε 

 

Απηή ε εθπαίδεπζε κε ην κεηαζρεκαηηζηηθφ ραξαθηήξα, δελ γίλεηαη παξά λα 

εκπεξηέρεη κηα θαηλνχξηα πξνζέγγηζε, ε νπνία λα κελ αθνξά απιψο ηελ παξνρή 

γλψζεσλ, αιιά λα πεξηιακβάλεη ηε κάζεζε θαη ηελ πξαθηηθή κέζα ζε έλα 

παλεπηζηεκηαθφ ίδξπκα, ην νπνίν ζα ιεηηνπξγεί ζαλ κηα πιήξσο ελνπνηεκέλε 

θνηλφηεηα, ε νπνία κέζσ ησλ ιεηηνπξγηψλ ηεο πξνζνκνηψλεη εθθάλζεηο ηεο 

αεηθνξίαο.  Όπσο βιέπνπκε θαη ζηελ Δηθφλα 3.1, ζχκθσλα κε ηνλ Cortese (2003, 

p.17): «αλ θαη ζεσξνύκε ηηο δηάθνξεο δξαζηεξηόηεηεο ησλ παλεπηζηεκίσλ σο 

μερσξηζηέο δξαζηεξηόηεηεο, εληνύηνηο δελ είλαη». Οπζηαζηηθά νη δξαζηεξηφηεηεο ηνπ 

παλεπηζηεκίνπ απνηεινχλ κέξνο ελφο πιέγκαηνο ην νπνίν έρεη επηθαιππηφκελεο 

πεξηνρέο. Σν θαηά πφζνλ απηέο νη πεξηνρέο επηθαιχπηνληαη, εμαξηάηαη απφ ηνλ βαζκφ 

ζηνλ νπνίν είλαη ελνπνηεκέλν ην ζχζηεκα (βιέπε Δηθφλα 3.2).  

ηελ Δηθφλα 3-2, φπσο πξνηείλεηαη απφ ηνλ Cortese (2003) πξνζδηνξίδνληαη ηέζζεξηο 

«ηνκείο» ζην ζχζηεκα πεξηβάιινλ - παλεπηζηήκην αλαθνξηθά κε ηελ έλλνηα ηεο 

αεηθνξίαο. 

Με ηνλ φξν παλεπηζηεκηαθέο ιεηηνπξγίεο ζπλήζσο αλαθεξφκαζηε ζε φιεο ηηο 

πξσηνβνπιίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ βειηίσζε ηεο παλεπηζηεκηνχπνιεο, αιιά θαη 

άιιεο πξσηνβνπιίεο πνπ απνζθνπνχλ ζηελ αληηκεηψπηζε γεληθφηεξσλ δεηεκάησλ. 

Απηέο κπνξεί λα είλαη ηππηθέο αιιαγέο πνιηηηθήο ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ην ίδξπκα 

ιεηηνπξγεί, φπσο ηελ αγνξά εμνπιηζκνχ, ηηο θαηαζθεπέο ηνπ ή αθφκε θαη ηηο 

επελδχζεηο ηνπ ή κπνξεί λα αλαθέξεηαη ζε θνηηεηηθέο πξσηνβνπιίεο, πνπ ζρεηίδνληαη 

κε ζηφρνπο αεηθνξίαο (Karlin, Davis, & Matthew, 2013). Ζ εμσηεξηθή θνηλφηεηα 

πεξηιακβάλεη ηελ ελεξγή αιιειεπίδξαζε ησλ ζπνπδαζηψλ - θνηηεηψλ θαη ηνπ 

πξνζσπηθνχ κε ηελ ηνπηθή θνηλσλία ή κηα επξχηεξε θνηλφηεηα πνπ κπνξεί λα έρεη 

παγθφζκηεο δηαζηάζεηο. Ζ έξεπλα πεξηιακβάλεη ηελ έξεπλα πνπ δηελεξγείηαη απφ ην 

αθαδεκατθφ πξνζσπηθφ θαη κεηαπηπρηαθνχο θνηηεηέο  πάλσ ζε δεηήκαηα αεηθνξίαο 

θαη ε νπνία παξέρεη πνιχηηκα ζπκπεξάζκαηα θαη πξνηείλεη ιχζεηο ή παξεκβάζεηο. Ζ 

εθπαίδεπζε πεξηιακβάλεη ηφζν ηελ δηδαζθαιία, ην εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ, ηα 

πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ θαη ηα καζήκαηα πνπ κπνξνχλ λα ππνζηεξίμνπλ κηα 

αεηθνξηθή ζεκαηνινγία (Karlin et al., 2013).  
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Δηθφλα 3-1: Σν ζχζηεκα  παλεπηζηεκίνπ - θνηλσλίαο (Πξνζαξκνγή απφ Cortese, 2003) 

 

Όπσο κπνξνχκε λα δνχκε ζηελ Δηθφλα 3-2, ην ελνπνηεκέλν ζχζηεκα παλεπηζηεκίνπ 

– θνηλσλίαο πεξηιακβάλεη ην ζχλνιν ησλ αιιειεπηδξάζεσλ κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ 

δξαζηεξηνηήησλ πνπ πεγάδνπλ κελ απφ ην ίδην ην παλεπηζηήκην, αιιά 

δηακνξθψλνληαη απφ ηα δπλακηθά εθείλα ραξαθηεξηζηηθά πνπ ην απνηεινχλ θαη δελ 

είλαη άιια απφ ηνλ αλζξψπηλν παξάγνληα, δει. θνηηεηέο, εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ, 

εξγαδφκελνη, ζπλεξγάηεο, πξνκεζεπηέο, ηνπηθή- πεξηθεξεηαθή - επξχηεξε θνηλσλία. 

 

 

Δηθφλα 3-2: Σν πιήξσο ελνπνηεκέλν (fully integrated) ζχζηεκα  παλεπηζηεκίνπ – θνηλσλίαο 

(Πξνζαξκνγή απφ Cortese, 2003) 
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Μέζα ζε απηή ηε ζχλζεηε πξαγκαηηθφηεηα δξνπλ θαη καζαίλνπλ νη ζπνπδαζηέο ηεο 

ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο θαη, ζχκθσλα κε ηνλ ίδην (Cortese, 2003), ε εθπαηδεπηηθή 

εκπεηξία ησλ απνθνίησλ πξέπεη λα αληηθαηνπηξίδεη κηα ζηελή ζρέζε κεηαμχ ησλ 

εγθχθιησλ ζπνπδψλ θαη ηεο έξεπλαο, ηεο αληίιεςεο ηνπ νηθνινγηθνχ θαη θνηλσληθνχ 

απνηππψκαηνο ηνπ παλεπηζηεκίνπ θαζψο επίζεο θαη ηεο κείσζεο ησλ αξλεηηθψλ 

επηπηψζεσλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηα παξαπάλσ. Σαπηφρξνλα πεξηιακβάλεη θαη ηηο 

πξνζπάζεηέο ηνπο λα βειηηψζνπλ ηηο ηνπηθέο θνηλσλίεο ηφζν νηθνλνκηθά θαη 

θνηλσληθά φζν θαη ζε φξνπο δηαβίσζεο. 

 

3.3 Δθπαίδεπζε γηα ηελ  αεηθόξν αλάπηπμε  

 

Ζ Γεληθή πλέιεπζε ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 2002 πηνζέηεζε 

ςήθηζκα κε ην νπνίν θεξχρζεθε ε δεθαεηία 2005-2014 σο ε δεθαεηία ηεο 

Δθπαίδεπζεο γηα ηελ Αεηθφξν Αλάπηπμε (United Nations Decade of Education for 

Sustainable Development - UNDESD). Αζθαιψο απηή ε ζηφρεπζε δελ αθνξνχζε 

απιψο ηηο δνκέο θαη ηηο κνξθέο ηεο ηππηθήο εθπαίδεπζεο, αιιά έλα πιήζνο απφ 

εθθάλζεηο ηφζν ηεο ηππηθήο  (ζρνιηθή εθπαίδεπζε, ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε) φζν θαη 

ηεο άηππεο εθπαίδεπζεο (νηθνγέλεηα, εξγαζία, δεκφζηνο βίνο). Πην ζπγθεθξηκέλα, ε 

εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία, ζχκθσλα κε ηνλ Οξγαληζκφ Ζλσκέλσλ Δζλψλ, νθείιεη 

λα δηαθξίλεηαη απφ ηα αθφινπζα ραξαθηεξηζηηθά (UNESCO, 2005):  

 Δίλαη εθπαίδεπζε πνπ επηηξέπεη ζηνπο εθπαηδεπφκελνπο λα απνθηήζνπλ 

ηθαλφηεηεο, δεμηφηεηεο, γλψζεηο θαη αμίεο, ζηνηρεία απαξαίηεηα γηα ηε δξνκνιφγεζε 

ηεο αεηθφξνπ αλάπηπμεο. 

 Δίλαη εθπαίδεπζε ε νπνία εθηείλεηαη ζε φια ηα ειηθηαθά πιαίζηα θαη ζε 

δηαθνξεηηθέο θνηλσληθέο πεξηζηάζεηο. Γειαδή πέξα απφ ηελ ηππηθή εθπαίδεπζε ηνπ 

ζρνιείνπ, ζπκπεξηιακβάλεη ηελ νηθνγέλεηα,  ην ρψξν εξγαζίαο θαη ηελ θνηλσλία. 

 θνπφ έρεη ηε δηακφξθσζε ππεχζπλσλ πνιηηψλ, νη νπνίνη δνπλ θαη 

αιιειεπηδξνχλ κέζα ζε έλα δεκνθξαηηθφ πιαίζην ηζφηεηαο, ζην νπνίν ην θάζε άηνκν 

έρεη ίζα δηθαηψκαηα θαη ππνρξεψζεηο. 

 Βαζίδεηαη ζηε ινγηθή ηεο δηα βίνπ κάζεζεο. 
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 Δλζαξξχλεη, ηέινο, ηελ ηζνξξνπεκέλε αλάπηπμε ηνπ θάζε αηφκνπ. 

 

χκθσλα εμάιινπ κε ηε ζχγρξνλε ηξαηεγηθή γηα ηελ Δθπαίδεπζε γηα ηελ Αεηθφξν 

Αλάπηπμε (UNESCO, 2011) ν ζηφρνο ηεο εθπαίδεπζεο απηήο είλαη λα δηακνξθψζεη 

πνιίηεο νη νπνίνη λα έρνπλ ηηο γλψζεηο, ηηο δεμηφηεηεο, ηηο ζηάζεηο θαη ηηο αμίεο εθείλεο 

πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα λα δξνκνινγήζνπλ έλα βηψζηκν - αεηθφξν κέιινλ. Ζ 

ηξαηεγηθή απηή πεξηιακβάλεη πέληε άμνλεο (εκπινπηίδνληαο ζηελ νπζία ηνπο 

ηέζζεξηο άμνλεο πνπ είρε ζέζεη γηα ηελ ίδηα ζεκαηηθή ην 1996) νη νπνίνη ζπλδένληαη 

αληίζηνηρα κε πέληε ζεκειηψδεηο ηχπνπο κάζεζεο γηα ηελ παξνρή πνηνηηθήο 

εθπαίδεπζεο θαη ηελ πξνψζεζε ηεο αεηθφξνπ αλζξψπηλεο αλάπηπμεο, δειαδή: 

1) Μαζαίλσ λα γλσξίδσ (learning to know)  

- Να αλαγλσξίδσ ηελ εμειηζζφκελε θχζε ηεο έλλνηαο ηεο αεηθνξίαο.  

- Να αλαγλσξίδσ ηηο απμαλφκελεο αλάγθεο ησλ θνηλσληψλ.  

- Να αλαγλσξίδσ φηη ην λα εθπιεξψλσ αλάγθεο ζε ηνπηθφ επίπεδν, ζπρλά έρεη 

δηεζλείο επηπηψζεηο.  

- Να αλαγλσξίδσ  ην πιαίζην, ην πεξηερφκελν θαη ηα ζέκαηα ηεο ηνπηθήο θαη 

δηεζλνχο θνηλφηεηαο.  

2) Μαζαίλσ λα είκαη / λα δσ (learning to be) 

- Να βαζίδνκαη ζηηο αξρέο θαη ηηο αμίεο πνπ νξηνζεηνχλ ηελ αεηθφξν αλάπηπμε. 

- Να λνηάδνκαη  θαη γηα ηνπο ηξεηο ηνκείο ηεο αεηθνξίαο - ην πεξηβάιινλ, ηελ 

θνηλσλία θαη ηελ νηθνλνκία. 

- Να ζπκβάιισ ζηελ πιήξε αλάπηπμε κνπ σο άηνκν: ηφζν γηα ην κπαιφ θαη ην 

ζψκα, ηελ επθπΐα, ηελ επαηζζεζία, ηελ αηζζεηηθή θαη ηελ πλεπκαηηθφηεηα. 

3) Μαζαίλσ λα δσ καδί (learning to live together)  

- Να αλαπηχμσ ηθαλφηεηεο ζπλεξγαζίαο θαη ιήςεο απνθάζεσλ ζηελ θνηλφηεηα, 

θνηλσληθήο αλνρήο, πεξηβαιινληηθήο πξνζηαζίαο, εξγαζίαο θαη δηαηήξεζεο ηεο 

πνηφηεηαο ηεο δσήο. 

4) Μαζαίλσ λα θάλσ (learning to do)  

- Να ζπκβάιισ πξαγκαηηθά ζηηο θαζεκεξηλέο απνθάζεηο θαη δξάζεηο.  
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- Να δνκήζσ έλαλ αζθαιή θαη αεηθφξν θφζκν γηα φινπο.  

5) Μαζαίλσ λα αιιάδσ ηνλ εαπηφ κνπ θαη ηελ θνηλσλία (learning to transform 

oneself and society)  

- Να ελζσκαηψλσ ηηο εγγελείο αμίεο ηεο αεηθνξίαο ζε φιεο ηηο πηπρέο ηεο 

κάζεζεο.  

- Να ελδπλακψλσ ηνπο αλζξψπνπο ψζηε λα αλαιάβνπλ ελζπλείδεηα ηελ επζχλε 

αξρηθά γηα ηελ δεκηνπξγία θαη έπεηηα ηελ απφιαπζε ελφο αεηθφξνπ κέιινληνο.  

 

«Η Δθπαίδεπζε γηα ηελ Αεηθόξν Αλάπηπμε (ΔΑΑ) είλαη κηα δηαδηθαζία κάζεζεο (ή 

πξνζέγγηζε ζηε δηδαζθαιία) κε βάζε ηα ηδεώδε θαη ηηο αξρέο πνπ δηέπνπλ ηελ αεηθνξία 

θαη αζρνιείηαη κε όια ηα επίπεδα θαη ηνπο ηύπνπο ηεο κάζεζεο γηα ηελ παξνρή 

πνηνηηθήο εθπαίδεπζεο θαη ηελ πξνώζεζε ηεο αεηθόξνπ αλζξώπηλεο αλάπηπμεο: 

καζαίλσ λα γλσξίδσ, καζαίλσ λα είκαη, καζαίλσ λα δσ καδί, καζαίλσ λα θάλσ θαη 

καζαίλσ λα κεηακνξθώλσ ηνλ εαπηό κνπ θαη ηελ θνηλσλία» (UNESCO 2011). 

Ζ ΔΑΑ, ήξζε λα εμειίμεη ηνλ φξν Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε (ΠΔ). Αθφκα θη αλ 

έρνπλ ζαθείο δεζκνχο κεηαμχ ηνπο, ε ΔΑΑ πεγαίλεη πην πέξα απφ ηελ ΠΔ θαη 

επηδηψθεη (Disterheft, Caeiro, Azeiteiro, & Leal Filho, 2013):   

• Να πξνσζήζεη θαη λα βειηηψζεη ηελ πνηφηεηα ηεο δηα βίνπ εθπαίδεπζεο πνπ 

πξνζαλαηνιίδεηαη πξνο ηελ απφθηεζε γλψζεσλ, δεμηνηήησλ θαη αμηψλ, ζηνηρεία πνπ 

θαζηζηνχλ ηνπο πνιίηεο ηθαλνχο λα βειηηψζνπλ ηελ πνηφηεηα δσήο.  

• Να αιιάμεη ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ ησλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ.  

• Να απμήζεη ηελ επαηζζεηνπνίεζε ηνπ θνηλνχ γηα ηελ έλλνηα ηεο αεηθνξίαο.  

• Να επηκνξθψζεη ην εθπαηδεπηηθφ δπλακηθφ γηα ηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ηεο 

ΔΑΑ θαη πψο λα ην ελζσκαηψζνπλ ζηε δηδαθηέα χιε.  

Όπσο ζπλέβε θαη κε ηνλ φξν αεηθφξνο αλάπηπμε, έηζη θαη κε ηνλ φξν ΔΑΑ, ππήξμε 

δηάζηαζε απφςεσλ ζρεηηθά κε ην πνηνο είλαη ν θαηάιιεινο νξηζκφο. Άιινη φξνη γηα 

ηνλ φξν ΔΑΑ είλαη ν φξνο Δθπαίδεπζε γηα ηελ Αεηθνξία (Education for Sustainability 

- EfS), ν νπνίνο θαη πηνζεηείηαη εμίζνπ ζηελ ειιεληθή βηβιηνγξαθία (βιέπε Φινγαΐηε, 

2011). Άιινη νξηζκνί νη νπνίνη φκσο δελ έρνπλ επηθξαηήζεη ζηελ ειιεληθή 

βηβιηνγξαθία είλαη: Sustainability Education (SE), Earth Education, Environmental 
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and Developmental Education, Environmental Education for Sustainability, Education 

for a Sustainable Future, Education as Sustainability θαη Sustainable Development 

Education (Leal Filho, Manolas, & Pace, 2009). 

Ζ ζπδήηεζε θαη ν ζθεπηηθηζκφο γχξσ απφ ηνλ φξν αεηθφξνο αλάπηπμε, φπσο είλαη 

θπζηθφ ζπλερίζηεθε θαη φηαλ εκθαλίζηεθε ζηελ πνιηηηθή αηδέληα ν φξνο ΔΑΑ. 

Μειεηεηέο φπσο ε Kopnina θαη ν Jickling, ζηέθνληαη θξηηηθά απέλαληη ζηνλ 

αλαδπφκελν φξν ηνλίδνληαο ηηο αδπλακίεο ηνπ θαη ηα ζνιά ηνπ ζεκεία (Jickling, 

1992; Kopnina, 2012). Ο ζθεπηηθηζκφο ππξνδνηήζεθε πεξαηηέξσ, κε ην ςήθηζκα 

57/254 ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ, ην νπνίν φξηδε ηελ δεθαεηία 2005 – 2014 σο δεθαεηία 

γηα ηελ Δθπαίδεπζε γηα ηελ Αεηθφξν Αλάπηπμε. ην ελ ιφγσ ςήθηζκα, πέξαλ ηνπ 

πξννηκίνπ ηνπ πνπ απνηειεί αλαθνξά ζηελ πλδηάζθεςε ηνπ Ρίν 1992, δελ βξίζθεηαη 

θακία άιιε αλαθνξά ζηνπο φξνπο πεξηβάιινλ, πεξηβαιινληηθφο, νηθνινγία ή 

νηθνινγηθφο. Ζ ππνδνρή θαη απηνχ ηνπ ςεθίζκαηνο ππήξμε αλάκηθηε γηα δηάθνξνπο 

ιφγνπο, κε πην ελδεηθηηθνχο ηνλ θφβν γηα ηνλ ελαγθαιηζκφ ηεο ΠΔ κε ηνλ 

λενθηιειεπζεξηζκφ, ηνλ θφβν γηα ηε κείσζε ηεο απηνλνκίαο ηεο ΠΔ θαζψο θαη ηελ 

πεξηραξάθσζε ηεο δπλαηφηεηαο ηνπ απηνπξνζδηνξηζκνχ θαη ησλ ελαιιαθηηθψλ 

ηξφπσλ ζθέςεο (Jickling & Wals, 2008, p. 4). 

Δθθηλψληαο απφ ην ιίθλν ηεο ΠΔ, ε ΔΑΑ δηεχξπλε ζεκαληηθά ην πεδίν εθαξκνγήο 

ηεο. Λακβάλνληαο ππφςε φηη ε ΠΔ είρε σο επίζεκν πξνζαλαηνιηζκφ ην πεξηβάιινλ, 

ηα πξνβιήκαηα, ηηο αμίεο θαη ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο νη θπζηθνί πφξνη 

ρξεζηκνπνηνχληαη, ε έκθαζε ηεο ΔΑΑ δίδεηαη ζηα κέζα, ηα εξγαιεία θαη ηηο 

δηαδηθαζίεο πνπ επηηξέπνπλ ζηνπο αλζξψπνπο λα αλαπηχμνπλ (ή λα απνθηήζνπλ) ηηο 

αμίεο, ηηο ηθαλφηεηεο, ηηο δεμηφηεηεο θαη ηηο γλψζεηο πνπ απαηηνχληαη γηα λα 

ζπκβάινπλ ελεξγά ζε κηα πην αεηθφξν θνηλσλία (Leal Filho, 2015a). 

 

3.4 Γηαθεξύμεηο θαη δίθηπα αεηθνξίαο ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε 

 

Μηιψληαο ζρεηηθά κε ηελ ΔΑΑ, αλάκεζα ζηηο βαζκίδεο εθπαίδεπζεο πνπ 

επεξεάζηεθαλ άκεζα απφ απηήλ ηε ζηξνθή πξνο ηελ αεηθνξία, είλαη ε ηξηηνβάζκηα 

εθπαίδεπζε. Ζ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε, ζχκθσλα κε ηνλ Leal Filho (2015a), έπαημε 

αλέιπηζηα έλαλ θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηελ εμέιημε ηεο ζπδήηεζεο γχξσ απφ ηελ ΔΑΑ. Ο 

ίδηνο ην απέδσζε ζηελ ζέζε ηεο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ζηελ θνηλσλία θαη ηνλ 
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ζηξαηεγηθφ ηεο ραξαθηήξα, ζπκπιεξψλνληαο φηη: «ππάξρνπλ αδηάζεηζηα ζηνηρεία όηη 

ηα ηδξύκαηα ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο κπνξεί θαη πξέπεη λα ζπκβάινπλ ζεκαληηθά 

ζηελ αεηθόξν αλάπηπμε ζην ζύλνιό ηεο» (Leal Filho, 2015a). 

Όπσο έρεη αλαθεξζεί θαη παξαπάλσ, ε έλλνηα ηεο ΔΑΑ είρε – κε δηάθνξεο κνξθέο – 

δηαρξνληθή παξνπζία ζηα επίζεκα θείκελα. ηα πξψηα ρξφληα, γηλφηαλ αλαθνξά ζηελ 

ΠΔ. Μεηέπεηηα αληηθαηαζηάζεθε απφ ηελ ΔΑΑ. Γεδνκέλεο ηεο κεγάιεο ζπλεηζθνξάο 

ηεο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ζε απηή, θαζψο θαη ηεο δπλακηθήο πνπ απνξξέεη απφ 

ηελ ίδηα ηε θχζε ηεο, έρνπλ δηαρξνληθά πξαγκαηνπνηεζεί κηα ζεηξά απφ επίζεκεο 

ζπλαληήζεηο θαη πξσηνβνπιίεο (ζπλέδξηα, δηαζθέςεηο, δίθηπα θηι.), ζε παγθφζκην ή 

πεξηθεξεηαθφ επίπεδν, νη νπνίεο αλαθέξνπλ ή είλαη εμ νινθιήξνπ αθηεξσκέλεο ζηε 

ζχλδεζε ηεο αεηθνξίαο κε ηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε. Απφ ηηο ζπλαληήζεηο-

πξσηνβνπιίεο απηέο έρνπλ πξνθχςεη θείκελα (δηαθεξχμεηο, θαηαζηαηηθνί ράξηεο θ.ά.) 

πνπ απνηεινχλ ζήκεξα νξφζεκα γηα ηελ αεηθνξία ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε. Οη 

ζεκαληηθφηεξεο απφ απηέο παξνπζηάδνληαη ζηνλ Πίλαθα 1. 

 

Πίλαθαο 1: Κπξηφηεξεο ζπλαληήζεηο - θείκελα γηα ηελ αεηθνξία ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε 

Έηνο Κείκελν - πξσηνβνπιία  

1972 Γηαθήξπμε ηεο ηνθρφικεο 

1977 Γηαθήξπμε ηεο Σηθιίδαο 

1990 Γηαθήξπμε Talloires 

1991 Γηαθήξπμε Halifax 

1992 Αηδέληα 21 – Κεθάιαην 36 

1993 Γηαθήξπμε ηνπ Κηφην 

1993 Γηαθήξπμε Swansea  

1994 Υάξηα Copernicus 

1997 Γηαθήξπμε ηεο Θεζζαινλίθεο 

2001 Γηαθήξπμε Lüneburg 

2002 Γηαθήξπμε Ubuntu 

2003 2005-2014: Γεθαεηία γηα ηελ Δθπαίδεπζε γηα ηελ Αεηθφξν 

Αλάπηπμε  

2012 HESI Higher Education Sustainability Initiative (Rio+20) 

2015 πλέδξην ηεο HESI: ―From Rio to Paris: Higher Education for 

Climate Change Action‖ 

 

Απφ ηηο δηαθεξχμεηο πνπ παξνπζηάδνληαη ζηνλ Πίλαθα 1 θαη αλαδεηθλχνπλ πψο ε 

ΠΔ/ΔΑΑ, θαη εηδηθφηεξα ε θηινζνθία ηεο αεηθνξίαο, εηζάγεηαη ζηα ηξηηνβάζκηα 

εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα, ζην Παξάξηεκα 1 ζπλνςίδνληαη ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά 

νξηζκέλσλ νη νπνίεο θαηά ηελ εθηίκεζή καο ππήξμαλ θαη πην θαζνξηζηηθέο. 
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Κνηλφο ζηφρνο απηψλ ησλ θεηκέλσλ είλαη ε απνηειεζκαηηθφηεξε εθαξκνγή 

ζηξαηεγηθψλ γηα ηελ έληαμε ηεο αεηθνξίαο ζηα ηξηηνβάζκηα εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα. 

Μηα αλάιπζε απφ ηε Wright (2004) καο δείρλεη ηα βαζηθά κνηίβα/ ζέκαηα  πνπ 

απαζρφιεζαλ ηηο δηαθεξχμεηο ηεο αεηθνξίαο ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε. χκθσλα 

κε απηή ηελ έξεπλα, φπσο κπνξνχκε λα δνχκε ζηνλ Πίλαθα 2 ηα θχξηα ζέκαηα πνπ 

απαζρφιεζαλ φιεο ηηο δηαθεξχμεηο είλαη: α) ε εζηθή ππνρξέσζε ησλ παλεπηζηεκίσλ 

λα γίλνπλ θνξείο ηεο αεηθνξίαο θαη  β) ε αλάγθε  πξαγκαηνπνίεζεο δξάζεσλ 

επαηζζεηνπνίεζεο ηνπ θνηλνχ. Δπίζεο, ζχκθσλα κε ηελ Wright (2004), δεκνθηιή 

ζέκαηα ζηηο ζρεηηθέο δηαθεξχμεηο είλαη ν νηθνινγηθφο γξακκαηηζκφο ηνπ πξνζσπηθνχ, 

φπσο θαη ε θαιιηέξγεηα θιίκαηνο ζπλεξγαζηψλ ζηα πιαίζηα ηεο ΔΑΑ κε θπβεξλήζεηο, 

επηρεηξήζεηο θαη Με Κπβεξλεηηθέο Οξγαλψζεηο. Χζηφζν, θάηη πνπ μαθληάδεη ηελ ίδηα 

ζπγγξαθέα είλαη φηη δελ εκθαλίδνληαη κε κεγάιε ζπρλφηεηα ζηηο δηαθεξχμεηο 

αλαθνξέο ζηηο θηηξηνινγηθέο θαη άιιεο παξεκβάζεηο ζηηο ππνδνκέο θαη ηηο 

παλεπηζηεκηνππφιεηο (campus). 

 

Πίλαθαο 2: Υαξαθηεξηζηηθά ησλ δηαθεξχμεσλ γηα ηελ αεηθνξία  
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Γηάζθεςε ηεο Σηθιίδαο         

Γηαθήξπμε Talloires          

Γηαθήξπμε Halifax         

Γηαθήξπμε Kyoto         

Γηαθήξπμε Swansea         

Υάξηα Copernicus         

Γηαθήξπμε Θεζζαινλίθεο         

Γηαθήξπμε Lüneburg         

Πεγή: (Wright, 2004) 

 

Ο Leal Filho (2012) ζρεηηθά κε ην πιήζνο ησλ δηαθεξχμεσλ δήισζε ραξαθηεξηζηηθά 

φηη: «Δθηόο ηεο Γηαθήξπμεο Ubuntu, ε νπνία αθνινπζήζεθε από πνιινύο νξγαληζκνύο 
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[…] ε πιεηνλόηεηα ησλ άιισλ δηαθεξύμεσλ ζπκθσληώλ θαη ζρεδίσλ δξάζεο έρνπλ έλα 

θνηλό ζηνηρείν: Πνηέ δελ έρνπλ εθαξκνζηεί πιήξσο.» (Leal Filho, 2012) 

Ζ Wright κηα δεθαεηία λσξίηεξα είρε επηζεκάλεη ηνλ θίλδπλν ε πιεζψξα απηψλ ησλ 

δηαθεξχμεσλ λα απνηειέζεη απιά έλα άιινζη γηα ηα παλεπηζηήκηα ηα νπνία ζα 

ήζειαλ λα πηνζεηήζνπλ έλα «πξάζηλν» πξνθίι, παξακέλνληαο απιψο ππνγξαθέο ζε 

κηα ιίζηα (Wright, 2002a). Απηή ε πξνεηδνπνίεζε ηεο Wright καο ζπκίδεη ηελ 

πεξίπησζε ηεο ειιεληθήο Υάξηαο ησλ Διιεληθψλ Παλεπηζηεκίσλ γηα ηελ Αεηθνξία 

πνπ ππνγξάθεθε ην 2011 απφ ηελ 67
ε
  χλνδν ησλ Πξπηάλεσλ, ρσξίο σζηφζν λα 

ππάξρεη κηα νξγαλσκέλε αλαηξνθνδφηεζε ζρεηηθά κε ηελ πνξεία ελαξκφληζεο ηεο 

ειιεληθήο αθαδεκατθήο πξαγκαηηθφηεηαο κε ηνπο ζηφρνπο πνπ απηή έζεζε (χλνδνο 

Πξπηάλεσλ, 2011). 

Όπσο αλαθέξνπλ νη Lozano, Lukman, Lozano, Huisingh, θαη Lambrechts (2013) 

πνιιά παλεπηζηήκηα έρνπλ ππνγξάςεη ζε θάπνηα απφ ηηο παγθφζκηεο δηαθεξχμεηο 

(Copernicus, Talloires, Halifax θαη άιιεο) σζηφζν ε πιεηνλφηεηα ησλ 14.000 

παλεπηζηεκίσλ ηνπ θφζκνπ δελ ην έρεη πξάμεη. Αιιά αθφκα θαη απηά πνπ ην έρνπλ 

θάλεη ζπρλά ην ακεινχλ ζε ζεκείν πνπ ην εγρείξεκα ηνπο λα αηνλήζεη κεηά απφ 

αξθεηέο θαη πνιιά ππνζρφκελεο πξνζπάζεηεο.  

Απφ ηελ άιιε, ην γεγνλφο θαη κφλν φηη νξηζκέλα παλεπηζηήκηα έρνπλ απνθαζίζεη λα 

ζπκκεηέρνπλ ζε θάπνηεο απφ ηηο πξναλαθεξζείζεο δηαθεξχμεηο, δειψλεη ηελ πξφζεζή 

ηνπο λα ζπκκεηέρνπλ ζε έλαλ δηάινγν ζρεηηθά κε κεηάβαζε ζηελ αεηθνξία, θαη 

νξηζκέλα απφ απηά, αλ φρη ηα πεξηζζφηεξα, λα ην επηρεηξήζνπλ θαη ζηελ πξάμε. 

Γηακνξθψλνπλ δειαδή, ζχκθσλα κε ηε Whitney (2016), έλαλ ηδηαίηεξν «ρψξν» φπνπ 

ε κάζεζε, ε εκπεηξία θαη ε ηερλνγλσζία ηέκλνληαη. Σα παλεπηζηήκηα πνπ 

ζπκκεηέρνπλ ζε απηέο ηηο εζεινληηθέο δηαθεξχμεηο, ζρεκαηίδνπλ, πάληα ζχκθσλα κε 

ηελ ίδηα: «έλα δίθηπν αθνζησκέλσλ επαγγεικαηηώλ, ην νπνίν ππνζηεξίδεηαη από 

ζπγθεθξηκέλεο πνιηηηθέο  θαη κηα αλαδπόκελε γλσζηηθή πξαθηηθή (an emerging 

cognitive practice)  κε ηελ ηθαλόηεηα, ηε δπλαηόηεηα θαη ηε δέζκεπζε λα 

αληηκεησπίζνπλ απνηειεζκαηηθά ην θξίζηκν δήηεκα ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο» (Whitney, 

2016). 

Όπσο αλαθέξζεθε απφ ηνπο Lozano, Lukman, et al. (2013), φιεο απηέο νη 

δηαθεξχμεηο, ράξηεο, ηνπηθά θαη δηεζλή δίθηπα θαη ζπλεξγαζίεο απνζθνπνχζαλ ζην λα 

παξέρνπλ θαηεπζπληήξηεο γξακκέο θαη θαζνδήγεζε ζηελ πξνζπάζεηα ησλ 
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εκπιεθνκέλσλ παλεπηζηεκίσλ σο πξνο ηνπο ζηφρνπο ηεο αεηθνξίαο. Χζηφζν  ζηηο 

πεξηζζφηεξεο θνξέο απηά παξέκεηλαλ απιψο δηαθνηλψζεηο, ρσξίο πεξαηηέξσ 

ελέξγεηεο θαη ζηφρνπο, κε απνηέιεζκα λα απνηειέζνπλ αληηθείκελν θξηηηθήο (Lozano, 

Lukman, et al., 2013). Με ιίγα ιφγηα, πνιιέο θνξέο ηα παλεπηζηήκηα παξακέλνπλ - 

επαλαπαπκέλα -  απιψο ζηελ ζπκκεηνρή ηνπο ζε αεηθνξηθά δίθηπα ή ζηελ ππνγξαθή 

ηνπο ζε ζρεηηθέο δηαθεξχμεηο, ρσξίο λα πξάμνπλ θάηη πεξαηηέξσ.  
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4. ΑΔΙΦΟΡΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ 

 

Σα παλεπηζηήκηα, έρνληαο κεγάιν θνηλσληθφ αληίθηππν, αλαιακβάλνπλ εθ ησλ 

πξαγκάησλ αιιά θαη φπσο δειψλεηαη θαηά θαηξνχο ζε παγθφζκηεο δηαθεξχμεηο, έλαλ 

εγεηηθφ ξφιν ζηα ζέκαηα πξνψζεζεο ηεο αεηθνξίαο γεληθφηεξα (Disterheft, Caeiro, 

Ramos, & Azeiteiro, 2012). χκθσλα κε ην πκβνχιην Υξεκαηνδφηεζεο ηεο 

Αλψηαηεο Δθπαίδεπζεο ζηελ Αγγιία (Higher Education Financing Council of 

England - HEFCE), ν ξφινο ησλ ΑΔΗ ζηελ πξνψζεζε ηεο αεηθφξνπ αλάπηπμεο είλαη 

πνιχ ζεκαληηθφο: Αληίζηνηρα ε Palmer-Cooper (2008) ππνζηεξίδεη φηη: «Η Αλώηαηε 

Δθπαίδεπζε πξέπεη λα δηαδξακαηίζεη έλαλ θεληξηθό ξόιν, πξνθεηκέλνπ λα βνεζήζεη ηελ 

θνηλσλία λα αλαπηύμεη ηελ αεηθνξία δηόηη ε αεηθόξνο αλάπηπμε είλαη θαηά βάζε κηα 

δηαδηθαζία κέζσ ηεο νπνίαο κπνξνύκε λα κάζνπκε λα θαιιηεξγνύκε ηελ ηθαλόηεηα γηα 

βειηίσζε ηεο δσήο καο. Δίλαη κηα δηαδηθαζία ζηελ νπνία πξέπεη λα ζπκκεηέρνπλ όινη, 

αιιά ε ζπκκεηνρή ηεο Αλώηαηεο Δθπαίδεπζεο είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή, επεηδή νη 

πηπρηνύρνη ζα θαηαιάβνπλ ηε ζπληξηπηηθή πιεηνλόηεηα ησλ δηεπζπληηθώλ θαη εγεηηθώλ 

ζέζεσλ». 

Σα παλεπηζηήκηα απνηεινχλ πιένλ βαζηθή θηλεηήξηα δχλακε ηεο θνηλσλίαο ηεο 

γλψζεο θαη αλακέλεηαη λα θάλνπλ πεξηζζφηεξε θαη θαιχηεξε έξεπλα, θαζψο θαη λα 

ζπκκεηέρνπλ ζηε δεκφζηα ζπδήηεζε, εμππεξεηψληαο παξάιιεια ηηο αλάγθεο ηεο 

νηθνλνκίαο, ηεο θνηλσλίαο θαη ηεο θνηλφηεηάο ηνπο (Amador & Padrel Oliveira, 2013, 

p. 70). Σελ αλάγθε λα θαηαγξαθνχλ νη επηκέξνπο πξσηνβνπιίεο πνπ αλαπηχζζνπλ ηα 

παλεπηζηήκηα ζηα πιαίζηα ηεο ΔΑΑ ηνλίδεη ν Lozano (2006b, 2011) ελψ θαη άιινη 

επηζηήκνλεο ζπκθσλνχλ πσο ε θαηαγξαθή θαη παξαθνινχζεζε ησλ 

παλεπηζηεκηαθψλ δξάζεσλ ζπκβάιινπλ ζηελ παγίσζε ζηξαηεγηθψλ θαη ζηελ 

αθνκνίσζε ησλ ηδεψλ ηνπ αεηθφξνπ παλεπηζηεκίνπ. 

Σν αεηθφξν παλεπηζηήκην, είλαη έλα εμειηζζφκελν πεδίν κειέηεο, φπσο 

θαίλεηαη απφ ηνλ  απμαλφκελν αξηζκφ άξζξσλ ζε επηζηεκνληθά πεξηνδηθά 

(ελδεηθηηθά: International Journal of Sustainability in Higher Education, Journal of 

Cleaner Production, Journal of Education for Sustainable Development), ηνλ αξηζκφ 

ησλ βηβιίσλ, ζπλεδξίσλ θαη βξαβείσλ  (Disterheft, Caeiro, Azeiteiro, & Leal Filho, 

2013; Leal Filho, Manolas, & Pace, 2015). 
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Όπσο είδακε ζπλνπηηθά παξαπάλσ, ε επηζηεκνληθή θνηλφηεηα έρεη πξνηείλεη 

δηάθνξεο αλαιχζεηο ηνπ φξνπ αεηθνξία, αλαδεηθλχνληαο ηελ πεξίπινθε θχζε ηεο.  

Χζηφζν γίλεηαη γεληθά απνδεθηφ φηη απνηειείηαη απφ ηξεηο θχξηεο δηαζηάζεηο: ηελ 

νηθνλνκηθή, ηελ θνηλσληθή θαη ηελ πεξηβαιινληηθή. Ζ έλλνηα ηεο αεηθφξνπ 

αλάπηπμεο έρεη γίλεη παγθνζκίσο απνδεθηή σο έλλνηα πνπ θαζνδεγεί (ξπζκίδεη) ηηο 

αιιειεπηδξάζεηο αλάκεζα ζηε θχζε θαη ηελ θνηλσλία, ψζηε λα έρεη ηνλ έιεγρν 

απηψλ ησλ πξνθιήζεσλ, θαιψληαο γηα κηα αιιαγή παξαδείγκαηνο ζε φια ηα επίπεδα, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο εθπαίδεπζεο (Disterheft et al., 2013). 

Ο ξφινο ηεο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο θαη ησλ παλεπηζηεκίσλ σο θνξείο 

αεηθνξίαο, ηφζν ζε επίπεδν ηδξχκαηνο φζν θαη σο πνιιαπιαζηαζηέο ησλ ηδεψλ ηεο 

αεηθφξνπ αλάπηπμεο ζηελ θνηλσλία, έρεη αλαδεηρζεί απφ πνιινχο εξεπλεηέο 

(Clugston & Calder, 1999; Disterheft et al., 2012). χκθσλα κε ηελ Palmer-Cooper 

(2008) ν θεληξηθφο ξφινο ηεο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο πξνζδηνξίδεηαη γχξσ απφ 

ηξία ζεκαληηθά ζπζηαηηθά ζηνηρεία: ηε δεκηνπξγία ηνπ θαηάιιεινπ καζεζηαθνχ 

πιαηζίνπ, ηελ ππνζηήξημε ηεο θνηλσλίαο θαη ηξίηνλ ηε δηθηχσζε θαη ηελ αληαιιαγή 

ηεο γλψζεο. Πην ζπγθεθξηκέλα κέζσ ηεο δηακφξθσζεο ηνπ θαηάιιεινπ καζεζηαθνχ 

πιαηζίνπ, νη θνηηεηέο είλαη ζε ζέζε λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ εθ λένπ ηνλ θφζκν ζηνλ 

νπνίν δνπλ, λα θαηαλνήζνπλ ηφζν ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν αιιειεπηδξνχλ νη ζχλζεηεο 

νηθνλνκηθέο, θνηλσληθέο θαη πεξηβαιινληηθέο δηαδηθαζίεο φζν θαη ηηο δπλαηφηεηεο γηα 

αηνκηθή ζπκβνιή ζε απηέο ηηο δηαδηθαζίεο, αιιά θαη λα εμνηθεησζνχλ κε ηηο 

δηαζηάζεηο απηψλ ησλ ζεκάησλ ζε άιιεο θνηλσλίεο θαη πνιηηηζκνχο. Ζ 

ππνζηεξηθηηθή θχζε ηεο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο πξνο ηελ θνηλσλία, έγθεηηαη ζηελ 

ζηήξημε πνπ παξέρεη ε εθπαίδεπζε θαη ε παξαγσγή λέαο γλψζεο απέλαληη ζηηο 

ηερληθέο ιχζεηο θαη πξνθιήζεηο πνπ ζέηεη ε αεηθφξνο αλάπηπμε (ηερλνινγίεο 

αληηξξχπαλζεο, εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο, αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο, έμππλα 

πιηθά θ.α.). Σν ηξίην ζπζηαηηθφ ηνπ ξφινπ ηεο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ζχκθσλα 

κε ηελ Palmer- Cooper (2008), δειαδή ε δηθηχσζε θαη αληαιιαγή ηεο γλψζεο 

πξνζδίδεη ζηα παλεπηζηήκηα έλα «ζεκαληηθό δπλακηθό πνπ ηνπο επηηξέπεη λα δξάζνπλ 

σο θαηαιύηεο ζηε κάζεζε γηα ηελ αεηθνξία, μεπεξλώληαο ηα ζηελά ηνπο όξηα». 

Γηα ην αεηθφξν παλεπηζηήκην έρνπλ πξνηαζεί αξθεηνί νξηζκνί. Πην 

νινθιεξσκέλνο ζεσξείηαη απηφο πνπ έδσζαλ νη Velazquez et al (2006): «Αεηθόξν 

είλαη ην παλεπηζηήκην πνπ ειαρηζηνπνηεί ηηο αξλεηηθέο πεξηβαιινληηθέο, νηθνλνκηθέο, 

θαη θνηλσληθέο επηπηώζεηο πνπ πξνθύπηνπλ από ηε ιεηηνπξγία ηνπ». 
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4.1 Γηαζηάζεηο ηνπ αεηθόξνπ παλεπηζηεκίνπ 

ηελ πξνζπάζεηά ηνπο λα πξνζαλαηνιίζνπλ ηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε ζηελ 

πξννπηηθή ηεο αεηθνξίαο, νη κειεηεηέο ζπκθσλνχλ φηη νη ηξείο θχξηεο δηαζηάζεηο ηνπ 

αεηθφξνπ παλεπηζηεκίνπ ηαπηίδνληαη κε απηέο ηεο αεηθνξίαο. Χζηφζν, ππάξρνπλ 

άιινη νη νπνίνη πξνηείλνπλ ζπκπιεξσκαηηθέο ή ελαιιαθηηθέο δηαζηάζεηο, 

πξνζαξκνζκέλεο ζην ζχγρξνλν αεηθφξν παλεπηζηήκην. Έηζη ζηε ζρεηηθή 

βηβιηνγξαθία ζπλαληνχκε επίζεο ηελ ζεζκηθή (institutional), ηε δηνηθεηηθή 

(administration), ηελ εθπαηδεπηηθή θαη ηελ πνιηηηζκηθή δηάζηαζε (Baker, 2006; 

Disterheft, Caeiro, Azeiteiro & Leal Filho, 2013; Leal Filho et al., 2015; Lozano, 

2008). Οη ζεσξήζεηο ησλ εξεπλεηψλ πνηθίιινπλ, νξίδνληαο ην αεηθφξν παλεπηζηήκην 

κε ηξεηο, ηέζζεξηο ή πεξηζζφηεξεο δηαζηάζεηο. Οη Alshuwaikhat θαη Abubakar (2008) 

πξνηείλνπλ κηα θαηεγνξηνπνίεζε ε νπνία πεξηιακβάλεη ηελ νηθνινγηθή ή 

πεξηβαιινληηθή δηάζηαζε, ηελ θνηλσληθή, ηελ νηθνλνκηθή, ηελ πνιηηηζκηθή θαη ηε 

ρσξηθή.  

Πνην είλαη φκσο ην πεξηερφκελν ησλ βαζηθψλ απηψλ δηαζηάζεσλ ηνπ αεηθφξνπ 

παλεπηζηεκίνπ; πλνπηηθά κπνξνχκε λα πνχκε φηη ε νηθνλνκηθή δηάζηαζε, γηα 

παξάδεηγκα, αλαθέξεηαη ζηε δπλαηφηεηα ηνπ ηδξχκαηνο λα αληαπεμέξρεηαη ζηηο 

νηθνλνκηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο. Ζ πεξηβαιινληηθή ή νηθνινγηθή δηάζηαζε αλαθέξεηαη 

θπξίσο ζηνλ αληίθηππν πνπ έρεη έλα ίδξπκα ζηνπο θπζηθνχο πφξνπο θαη ζηα 

νηθνζπζηήκαηα (Baker, 2006) θαζψο θαη ζην ζρέδην δξάζεο πνπ νθείιεη λα έρεη γηα 

ηελ αληηκεηψπηζε πεξηβαιινληηθψλ δεηεκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη άκεζα κε ηελ ίδξπζε 

θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ. Δπίζεο, έρνληαο ηεζεί κέζα ζηνπο βαζηθνχο ζηφρνπο ηεο 

αεηθφξνπ αλάπηπμεο, νη έλλνηεο ηεο ειεπζεξίαο, ηεο δεκνθξαηίαο θαη ηεο θνηλσληθήο 

δηθαηνζχλεο δε ζα κπνξνχζαλ λα ιείπνπλ απφ ηελ θνηλσληθή δηάζηαζε. ηελ ηέηαξηε 

θχξηα δηάζηαζε ηεο αεηθνξίαο, ηελ ηδξπκαηηθή, ε Pfahl (2005) ηνπνζεηεί ηνπο 

ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο ε ηνπηθή θνηλσλία θαη ηα παλεπηζηήκηα δηακνξθψλνπλ 

ζηάζεηο, αμίεο θαη αληηιήςεηο γηα ην πψο ζα επηηχρνπλ απφ θνηλνχ ηνπο ζηφρνπο ηεο 

αεηθνξίαο.   

Όκσο ν θαηάινγνο ησλ πξνηεηλφκελσλ δηαζηάζεσλ ηνπ αεηθφξνπ 

παλεπηζηεκίνπ δελ εμαληιείηαη εδψ. Ο Cortese (2003) θαη νη Amaral, Martins θαη 

Gouveia (2015) ππνζηεξίδνπλ ηελ άπνςε φηη ηα παλεπηζηήκηα, ιφγσ ηεο εηδηθήο ηνπο 

θχζεο, δελ αξθεί λα κειεηψληαη απιψο σο πξνο ηηο ηξεηο βαζηθέο δηαζηάζεηο ηεο 
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αεηθνξίαο (νηθνλνκηθή, πεξηβαιινληηθή θαη θνηλσληθή), αιιά θαη ζε ζρέζε κε πέληε 

επηπιένλ δηαζηάζεηο πνπ εθπνξεχνληαη απφ ηελ ιεηηνπξγία ηνπο θαη είλαη: ε 

εθπαίδεπζε, ε έξεπλα, νη ιεηηνπξγίεο ηνπο, ν αληίθηππνο - νη ζρέζεηο κε ηελ θνηλσλία 

(community outreach) θαη ε αμηνιφγεζή ηνπο. ην ίδην πιαίζην, ν Lozano-Ros (2003) 

έρεη ηνλίζεη φηη ε αλάγθε γηα ηελ εμαθξίβσζε ηνπ βαζκνχ πξνζέγγηζεο ησλ ζηφρσλ 

ηεο αεηθνξίαο ελφο παλεπηζηεκίνπ, αλαδεηθλχεη ηελ ζεκαζία ηεο ηειεπηαίαο 

δηάζηαζεο, πνπ δελ είλαη άιιε απφ ηελ αμηνιφγεζε φισλ ησλ ππνινίπσλ 

δηαζηάζεσλ. 

Πξφζθαηα, νη Aleixo, Azeiteiro & Leal, (2016) κεηά απφ κηα ζπζηεκαηηθή 

βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε, ζπλφςηζαλ θαη νξγάλσζαλ ηηο δηαζηάζεηο ηνπ αεηθφξνπ 

παλεπηζηεκίνπ σο εμήο, παξαζέηνληαο κάιηζηα θαη ζπγθεθξηκέλεο πξαθηηθέο ή 

δξάζεηο σο πεξηερφκελν θάζε δηάζηαζεο: 

 Πεξηβαιινληηθή: Πεξηιακβάλεη ηηο δειψζεηο θαη ηηο ελέξγεηεο πνπ ζρεηίδνληαη 

κε ηε ζπκκεηνρή ησλ ηδξπκάησλ ζε πεξηβαιινληηθά ζέκαηα θαη ηελ αλάιεςε 

πξσηνβνπιηψλ πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο επίιπζεο ή πξφιεςεο ησλ 

πξνβιεκάησλ ηεο ξχπαλζεο, ηεο δηαζεζηκφηεηαο ησλ θπζηθψλ πφξσλ, ηεο 

κείσζεο ηεο βηνπνηθηιφηεηαο θ.ά.. 

 Οηθνλνκηθή: Πεξηιακβάλεη ηηο δειψζεηο θαη ηηο ελέξγεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε 

ηηο άκεζεο νηθνλνκηθέο επηπηψζεηο θαη ηελ νηθνλνκηθή βησζηκφηεηα ησλ 

ηδξπκάησλ. 

 Κνηλσληθή / Πνιηηηζηηθή: Πεξηιακβάλεη ηηο δειψζεηο θαη εμεγήζεηο ζρεηηθά 

κε ηηο πνιηηηθέο θαη ηηο δηαδηθαζίεο πνπ αθνξνχλ πηπρέο ησλ αλζξσπίλσλ 

δηθαησκάησλ (π.ρ. πξαθηηθέο εξγαζίαο, πνηφηεηα δσήο, πγεία θαη αζθάιεηα, 

ζπκκεηνρή ζε θνηλσληθά δεηήκαηα, θιπ). 

 Θεζκηθή / Δθπαηδεπηηθή / Πνιηηηθή: Πεξηιακβάλεη ηηο δειψζεηο θαη ηηο 

ελέξγεηεο κε ηελ εμήγεζε ησλ απφςεσλ ησλ ζεζκηθψλ νξγάλσλ, ηηο αμίεο, ηε 

ζηξαηεγηθή, ηε δηαθάλεηα ζηε δηαθπβέξλεζε, θαζψο θαη εζηθνχο 

ζπκβηβαζκνχο. Πεξηιακβάλεη επίζεο παλεπηζηεκηαθέο δηαθεξχμεηο, δειψζεηο, 

θαη ηε ζχλδεζε ηνπο κε εζληθά θαη δηεζλή θξηηήξηα ζρεηηθά κε ηηο πηπρέο ηεο 

αεηθφξνπ αλάπηπμεο. Δληάζζνληαη επίζεο νη πξαθηηθέο ζηνλ ηνκέα ηεο 

εθπαίδεπζεο, ηεο έξεπλαο, θαη ινηπψλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ παλεπηζηεκίνπ θαη νη 

ζρέζεηο κε ηελ Πνιηηεία φπσο επίζεο ε  αμηνιφγεζε θαη ε ππνβνιή εθζέζεσλ. 
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4.2 Μεηάβαζε ελόο παλεπηζηεκίνπ πξνο ηελ αεηθνξία 

Παξά ηελ πξφνδν πνπ έρεη ζεκεησζεί θαη θάπνηα ζεκάδηα κεηάβαζεο πνπ 

παξαηεξνχληαη ζε κέξνο ηεο αθαδεκατθήο θνηλφηεηαο, απαηηείηαη αθφκε πνιχο 

δξφκνο λα δηαλπζεί έσο ηελ πιήξε ελζσκάησζε ηεο αεηθνξίαο ζηελ ηξηηνβάζκηα 

εθπαίδεπζε. Σελ ίδηα ζηηγκή, είλαη δχζθνιν λα εληνπηζηεί έλα μερσξηζηφ 

παλεπηζηήκην - παξάδεηγκα κεηάβαζεο ζηελ πιήξε αεηθνξία (Disterheft et al., 2013; 

Wals, 2014). 

Πνιχ ελδηαθέξνπζα είλαη ε πξνζέγγηζε ησλ Spira, Tappeser, θαη Meyer (2013) 

ζρεηηθά κε ηελ επηηπρή κεηάβαζε ελφο παλεπηζηεκίνπ ζε κηα νξγαλσηηθή θάζε πνπ 

θέξεη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο αεηθνξίαο. χκθσλα κε απηνχο, ε κεηάβαζε ελφο 

παλεπηζηεκίνπ ζηελ αεηθνξία, επεξεάδεηαη απφ ηνπο παξάγνληεο θαη ηηο δνκέο 

αιιαγήο. ηνπο παξάγνληεο αιιαγήο ζπκπεξηιακβάλνληαη: «άηνκα, νκάδεο ή δίθηπα 

εληόο παλεπηζηεκίνπ πνπ εκπιέθνληαη ελεξγά θαη ζπλεηδεηά ζηε δηαδηθαζία αιιαγήο 

ησλ δνκώλ ηνπ παλεπηζηεκίνπ πξνο ηνλ ζηόρν ηεο αεηθνξίαο. Σηηο δνκέο 

πεξηιακβάλνληαη θαλνληζκνί θαη γξαπηέο πνιηηηθέο, νη θηηξηαθέο θαη άιιεο ππνδνκέο 

ηνπ παλεπηζηεκίνπ αιιά θαη αλεπίζεκεο δνκέο όπσο ζπλήζεηο πξαθηηθέο, θνπιηνύξεο 

θαη θνζκνζεσξίεο». 

Οη Sharp θαη Newman (2011) παξνπζηάδνπλ έλα κνληέιν ηξηψλ ζηαδίσλ γηα λα 

εμεγήζνπλ ηελ έλλνηα ηεο  νξγαλσζηαθήο αιιαγήο ζην Αεηθφξν Παλεπηζηήκην 

(organizational change). χκθσλα κε απηφ ην κνληέιν, αξρηθά ν νξγαληζκφο βηψλεη 

κηα δηαδηθαζία αθχπληζεο (awaking), θαηά ηελ νπνίν νξηζκέλνη παξάγνληεο αιιαγήο 

(change agents) πεηπραίλνπλ κηθξέο λίθεο. ηε ζπλέρεηα, ε θιίκαθα ησλ θηινδνμηψλ 

ηεο αεηθνξίαο θαη ηνπ αξηζκνχ ησλ θνξέσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην κεηαζρεκαηηζκφ 

κεγαιψλεη ζε κηα δηαδηθαζία πνπ θαιείηαη πξσηνπνξηαθή (pioneering). Μέζα απφ 

πεξηζζφηεξεο επηηπρίεο, ζρεδηαζκφ ησλ νξγαλσηηθψλ δνκψλ θαη αιιάδνληαο  ηελ  

νξγαλσζηαθή θνπιηνχξα, ην παλεπηζηήκην εηζέξρεηαη ζηελ θάζε ηεο κεηακφξθσζεο. 

ε απηή ηε θάζε, ε αεηθνξία έρεη γίλεη κηα βαζηθή αξρή ηνπ παλεπηζηεκίνπ (Spira et 

al., 2013). 

Οη Velazquez et al. (2006) πξνηείλνπλ κηα δηαδηθαζία 4 βεκάησλ γηα ηελ 

κεηάβαζε ζηελ αεηθνξία, ε νπνία πεξηιακβάλεη ην φξακα θαη ηελ απνζηνιή, ηελ 

απνδνρή, ηε ζηνρνζεζία θαη ηε ζηξαηεγηθή, ελψ κηα αληίζηνηρε αιιεινπρία 

πξνηείλνπλ νη Lukman θαη Glavič (2007) θαη ε νπνία πεξηιακβάλεη αληίζηνηρα: ηηο 

πνιηηηθέο, ηηο ιεηηνπξγίεο, ηελ αμηνιφγεζε θαη ηέινο ηε βειηηζηνπνίεζε. Σέινο, νη 
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Alshuwaikhat θαη Abubakar (2008) πξνηείλνπλ κηα ζηξαηεγηθή πνπ πεξηιακβάλεη ηελ 

εηζαγσγή θαη εθαξκνγή ελφο πξνγξάκκαηνο πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο 

(Environmental Management System - EMS), ηελ εκπινθή θαη ζπκκεηνρή ηνπ θνηλνχ 

ζηηο παλεπηζηεκηαθέο δηαδηθαζίεο θαζψο θαη πξσηνβνπιίεο ελζσκάησζεο ηεο 

αεηθνξίαο ζηε δηδαζθαιία θαη ηελ έξεπλα. 

Ο Leal Filho (2015a) παξαηεξεί φηη ηα παλεπηζηεκηαθά ηδξχκαηα ζαλ 

μερσξηζηέο νληφηεηεο αληηιακβάλνληαη θαη ππνδέρνληαη ηηο αεηθνξηθέο έλλνηεο κε 

δηαθνξεηηθφ ηξφπν, ξπζκφ θαη έληαζε. ηελ πνξεία πξνο ηελ αεηθνξία, πξνηείλεη κηα 

θιίκαθα-ππξακίδα ηελ νπνία θαη πξέπεη ηα παλεπηζηήκηα λα «αλέβνπλ» ζην δξφκν 

γηα ηνλ ηειηθφ ηνπο ζηφρν. Ζ Δηθφλα 4-1 αλαπαξηζηά ην πψο απηφ κπνξεί λα γίλεη. 

χκθσλα, ινηπφλ, κε ηνλ Leal Filho (2015a) ηα βήκαηα πνπ νθείινπλ ηα 

παλεπηζηήκηα λα θάλνπλ είλαη θιηκαθσηά θαη φζν απμάλεη ε ηεξάξρεζή ηνπο ηφζν 

απμάλεηαη ν βαζκφο θαηάθηεζεο ηεο αεηθνξίαο. Πην ζπγθεθξηκέλα ε θιίκαθα 

πεξηιακβάλεη αξρηθά ην επίπεδν πξψηεο εκπινθήο, φπσο είλαη ε επαηζζεηνπνίεζε ζε 

πεξηβαιινληηθά ζέκαηα (βαζηθφ επίπεδν), κέρξη ηελ ηκεκαηηθή πινπνίεζε ησλ 

ζπληζησζψλ ηεο αεηθνξίαο (κεζαίν επίπεδν) θαη ηελ πιήξε θαηάθηεζε ηεο αεηθνξίαο 

απφ ην παλεπηζηεκηαθφ ίδξπκα (αλψηεξν επίπεδν). Με ηνλ ηξφπν απηφ, ηα ηδξχκαηα 

ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο κπνξνχλ λα νξγαλψζνπλ θαη λα αλαιάβνπλ έλα επξχ 

θάζκα κέηξσλ, θαη κηα ζεηξά απφ ζπγθεθξηκέλεο θαη απνηειεζκαηηθέο δξάζεηο, πνπ 

κπνξνχλ αθελφο λα ηα βνεζήζνπλ λα εθπιεξψζνπλ ηνλ αθαδεκατθφ ζηφρν ηεο 

αεηθνξίαο ηαπηφρξνλα κε ηε δηακφξθσζε κηαο λέαο γεληάο θνηηεηψλ θαη αθεηέξνπ λα 

πξνσζήζνπλ κηα πην αεηθνξηθή δηαρείξηζε ησλ πφξσλ (Leal Filho, 2015a). 

 

Δηθφλα 4-1: Ππξακίδα ηεο αεηθνξίαο  ζηα παλεπηζηήκηα (Πξνζαξκνγή απφ (Leal Filho, 

2015a)) 
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Πέξαλ ηεο νκνινγνχκελεο πξνφδνπ ησλ παλεπηζηεκίσλ πνπ έρεη 

πξαγκαηνπνηεζεί κέρξη ζήκεξα ζε δεηήκαηα αεηθνξίαο, απνκέλνπλ αξθεηά πξάγκαηα 

λα γίλνπλ ψζηε ζε γεληθέο γξακκέο λα ζεσξεζεί φηη πιεζηάδνπλ ηνλ ζηφρν ηνπο. 

χκθσλα κε ηνλ Leal Filho (2015a) νξηζκέλεο απφ ηηο αλάγθεο πνπ πξέπεη λα 

θαιχςεη θάζε παλεπηζηήκην ζηνλ δξφκν πξνο ηελ αεηθνξία είλαη: 

• Ζ αλάγθε γηα ηεζνχλ θαηεπζπληήξηεο γξακκέο γηα ηελ πξνψζεζε ηεο 

αεηθφξνπ αλάπηπμεο ζην πιαίζην ηνπ ηδξχκαηνο. 

• Ζ αλάγθε κεγαιχηεξεο εκπινθήο ησλ αλσηέξσλ ππαιιήισλ κέζσ θαη ηεο 

αλάπηπμεο ησλ γλψζεσλ θαη ησλ ηθαλνηήησλ ηνπο, ψζηε λα ππνζηεξίδνληαη 

απνηειεζκαηηθά νη αεηθνξηθέο πξσηνβνπιίεο. 

• Ζ αλάγθε γηα αλάπηπμε λέσλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ ή, ζε νξηζκέλεο 

πεξηπηψζεηο, ε επηθαηξνπνίεζή ηνπο. Δπίζεο πξέπεη λα ιεθζεί κέξηκλα γηα ηελ 

έληαμε ησλ πξνγξακκάησλ αεηθφξνπ αλάπηπμεο ζηα παλεπηζηήκηα (κε ηε 

κνξθή καζεκάησλ ή πξνγξακκάησλ πξνπηπρηαθνχ ή κεηαπηπρηαθνχ θχθινπ), 

Ζ αλάπηπμε ή πξνζαξκνγή ησλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ απνηειεί 

ελδερνκέλσο ηνλ δπζθνιφηεξν ζηε δξνκνιφγεζε άμνλα ελφο αεηθφξνπ 

παλεπηζηεκίνπ. χκθσλα κε ηνπο Lozano θαη Watson (2013, pp. 360-361) 

ππάξρνπλ 4 θχξηεο πξνζεγγίζεηο εηζαγσγήο ησλ ελλνηψλ ηεο αεηθνξίαο ζηα 

πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ ηεο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο: 

1. Μεξηθή θάιπςε ζεκαηνινγίαο πνπ άπηεηαη πεξηβαιινληηθψλ ή θνηλσληθψλ 

ζεκάησλ ζηελ χιε ελφο ππάξρνληνο καζήκαηνο. 

2. Έλα μερσξηζηφ κάζεκα αθηεξσκέλν ζηελ αεηθφξν αλάπηπμε. 

3. Ζ αεηθφξνο αλάπηπμε ζαλ έλλνηα ελζσκαησκέλε ζηα πξνυπάξρνληα 

καζήκαηα θαη κε ηνληζκέλα ηα ζρεηηθά κε ηελ αεηθφξν αλάπηπμε ζηνηρεία 

ηνπ θάζε καζήκαηνο. 

4. Ζ αεηθφξνο αλάπηπμε λα πξνζθέξεηαη σο εμεηδίθεπζε κέζα ζηα πιαίζηα 

ελφο ηκήκαηνο ή κηαο ζρνιήο. 

Ζ αμηνιφγεζε ησλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ κπνξεί λα πξνζθέξεη ζηηο 

παλεπηζηεκηαθέο δηνηθήζεηο ρξήζηκα ζπκπεξάζκαηα ζρεηηθά κε αδχλακά ηνπο 

ζεκεία, φπσο επίζεο γηα ην πνπ πξέπεη λα γίλνπλ παξεκβάζεηο ψζηε ηα λέα 

πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ λα πξνζεγγίζνπλ ηθαλνπνηεηηθά ηελ ζεκαηηθή ηεο 

αεηθφξνπ αλάπηπμεο.  
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• Ζ αλάγθε λα κεησζεί ην απνηχπσκα ηνπ παλεπηζηεκίνπ (ην ζχλνιν ησλ 

πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ ηνπ παλεπηζηεκίνπ) θαζηζηψληαο ηε ιεηηνπξγία 

ηνπ πην βηψζηκε, δηακέζνπ δηαρεηξηζηηθψλ παξεκβάζεσλ ζε κηα ζεηξά 

ιεηηνπξγηψλ πνπ εθηείλεηαη απφ ηελ ρξήζε ηεο ελέξγεηαο κέρξη ηηο εθπνκπέο 

ξχπσλ),  

• Ζ αλάγθε γηα αλάπηπμε ηνπηθψλ θαη πεξηθεξεηαθψλ ζπλεξγαζηψλ γηα ηελ 

αεηθφξν αλάπηπμε, έηζη ψζηε απφ ηηο δξάζεηο ηνπ αεηθφξνπ παλεπηζηήκηνπ λα 

επσθεινχληαη ηαπηφρξνλα θαη νη θνηλφηεηεο γχξσ απφ ηα παλεπηζηήκηα. 

• Ζ αλάγθε  λα δηαδνζεί ε έξεπλα γχξσ απφ ηελ αεηθνξία. 

 

4.3 Δκπόδηα ζηελ ελζσκάησζε αεηθνξηθώλ δξάζεσλ ζηα παλεπηζηήκηα 

 

H πηνζέηεζε ηεο αεηθνξίαο ζηα ηξηηνβάζκηα εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα αληηκεησπίδεη 

ζεκαληηθά εκπφδηα πνπ ηα απνκαθξχλνπλ απφ ηνλ ζηφρν ηεο πιήξνπο ελζσκάησζεο.  

Απηά ηα εκπφδηα πνηθίιινπλ θαη κπνξεί λα είλαη κεηαμχ άιισλ: ε έιιεηςε 

πιεξνθφξεζεο θαη ελεκέξσζεο ηφζν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ, φζν θαη ησλ 

πξπηάλεσλ θαη ησλ δηνηθήζεσλ ελ γέλεη, επί ησλ ζεκάησλ ηεο αεηθνξίαο θαη ηνπ 

πιαηζίνπ εθαξκνγήο ηνπ ζε παλεπηζηεκηαθά ηδξχκαηα, ε πθηζηάκελε παγησκέλε 

δνκή ησλ παλεπηζηεκίσλ θαη ε έιιεηςε ρξεκαηνδφηεζεο (Lambrechts & Ceulemans, 

2013, p. 158). 

χκθσλα κε ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία, κεξηθά απφ ηα εκπφδηα ηεο εθαξκνγήο 

αεηθνξηθψλ πξνγξακκάησλ είλαη: (α) παξαλνήζεηο ηεο έλλνηαο ηεο αεηθφξνπ 

αλάπηπμεο (πνπ πξνθχπηνπλ δηθαηνινγεκέλα απφ ηελ επξχηεηα ηνπ φξνπ θαη ησλ 

πνιιψλ νξηζκψλ ηνπ), (β) ζπληεξεηηζκφο ή απξνζπκία γηα αιιαγή, (γ) 

«αγθπισκέλεο» ή δπζθίλεηεο νξγαλσηηθέο δνκέο, (δ) αλαβιεηηθφηεηα, (ε) ζέκαηα 

εμνπζίαο (power-related aspects), (ζη) έιιεηςε ππνζηήξημεο, (δ) έιιεηςε ζρεηηθήο κε 

ηελ αεηθνξία πιεξνθφξεζεο, (ε) έιιεηςε επαηζζεηνπνίεζεο ζε ζέκαηα αεηθνξίαο, (ζ) 

ππεξθνξησκέλν πξφγξακκα ζπνπδψλ θαη (η) θφβνο επηπιένλ εξγαζίαο (Disterheft et 

al., 2013). 

Δπηπιένλ, ππάξρνπλ θαη άιινη νξγαλσηηθνί ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο ηα 

παλεπηζηεκηαθά ηδξχκαηα ππνιείπνληαη ζηελ ελζσκάησζε ηεο αεηθνξίαο. Μεξηθνί 

είλαη (Leal Filho, 2015a): 
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• Ζ έιιεηςε ελφο ηθαλνπνηεηηθνχ αξηζκνχ αηφκσλ πνπ εκπιέθνληαη ελεξγά ζην 

δήηεκα, πξνσζψληαο ην ζηηο δνκέο ιήςεο απνθάζεσλ. 

• Ζ έιιεηςε ζηξαηεγηθψλ ζηφρσλ ή ζρεδίσλ δξάζεο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα ηνπο 

παξέρνπλ «ηελ αίζζεζε ηεο θαηεχζπλζεο» σο πξνο ην ηη κπνξεί λα ζέινπλ λα 

επηηχρνπλ θαη γηαηί. 

• Ζ κεησκέλε πξνζπκία λα πξαγκαηνπνηεζνχλ νη δηαξζξσηηθέο αιιαγέο πνπ 

απαηηνχληαη ή λα ζπλερηζηνχλ νη επελδχζεηο πνπ απαηηνχληαη, έηζη ψζηε λα 

ηνπνζεηεζεί ε αεηθνξία πην θεληξηθά ζηα παλεπηζηεκηαθά πξνγξάκκαηα. 

 

4.4 Δξγαιεία εηζαγσγήο, παξαθνινύζεζεο θαη αμηνιόγεζεο ηεο αεηθνξίαο 

ζην παλεπηζηήκην  

 

Οη Amaral, Martins, θαη Gouveia (2015) κειεηψληαο ηελ αξζξνγξαθία/ 

βηβιηνγξαθία πνπ αθνξά ηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθφξν αλάπηπμε, 

δηαρσξίδνπλ ηηο δηάθνξεο πξνζπάζεηεο ησλ παλεπηζηεκίσλ ζρεηηθά κε ηηο δξάζεηο 

εθαξκνγήο αεηθνξηθψλ πξαθηηθψλ. πγθεθξηκέλα ζεσξνχλ δηαθνξεηηθή ηελ 

πεξίπησζε ηα παλεπηζηήκηα λα εθαξκφδνπλ αεηθνξηθέο δξάζεηο βαζηζκέλεο ζε 

δηαρεηξηζηηθά πιαίζηα φπσο ην EMAS ή ην ISO ζε ζρέζε κε ηηο πεξηπηψζεηο φπνπ ηα 

παλεπηζηήκηα πέξαλ ησλ άιισλ δεκνζηεχνπλ αλαθνξέο ή αμηνινγνχλ ηελ πξφνδφ 

ηνπο σο πξνο ηνπο ζηφρνπο ηεο αεηθνξίαο.  

χκθσλα κε ηνλ Lozano (2011) ηα παλεπηζηήκηα νθείινπλ λα αμηνινγνχλ ηελ 

απφδνζή ηνπο. ηελ πεξίπησζε ησλ ηδξπκάησλ ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, πέξα απφ 

ηελ πην παξαδνζηαθή δηαρείξηζε θαη αμηνιφγεζε ησλ επηδφζεσλ ησλ νηθνλνκηθψλ, 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαη ησλ αλζξψπηλσλ πφξσλ, νη πεξηβαιινληηθέο θαη 

θνηλσληθέο-πνιηηηζηηθέο δηαζηάζεηο ζα πξέπεη επίζεο λα ελζσκαησζνχλ θαη λα 

αλαιπζνχλ. χκθσλα κε ηνπο εξεπλεηέο ηνπ πεδίνπ απηνχ, ε εηαηξηθή αμηνιφγεζε 

ηεο αεηθνξίαο θαη ε ππνβνιή εθζέζεσλ (reporting), σο κέξνο ηεο δηαδηθαζίαο 

δηαρείξηζεο ηεο απφδνζεο, νδήγεζε ζηελ αλάπηπμε νινθιεξσκέλσλ πξνζεγγίζεσλ 

αμηνιφγεζεο ησλ επηδφζεσλ ηεο αεηθνξίαο θαη ζπγθεθξηκέλα ζε εξγαιεία 

αμηνιφγεζήο ηεο.  Δπίζεο ζπκθσλνχλ ζηε ρξεζηκφηεηα πνπ έρνπλ νη επηκέξνπο 

δείθηεο ζηελ γεληθφηεξε πξνζπάζεηα αμηνιφγεζεο ηεο αεηθνξίαο ελφο 

παλεπηζηεκηαθνχ ηδξχκαηνο (Lozano García, Kevany, & Huisingh, 2006; Lozano, 

2006a, 2006b, 2011; Ramos & Pires, 2013). 
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Οη Ramos θαη Pires (2013) αλαθέξνπλ φηη ππάξρνπλ πνιινί ηξφπνη λα 

αμηνινγεζεί γεληθά ε αεηθνξία, κε ηνλ θαζέλα ηξφπν λα παξέρεη δπλεηηθά ρξήζηκεο 

θαη ζπλάκα δηαθνξεηηθέο πξνηάζεηο πνπ απεπζχλνληαη ζε ηδηαίηεξα θνηλά. Ζ θχζε 

άιισζηε ηνπ αεηθφξνπ παλεπηζηεκίνπ πξνυπνζέηεη θάηη ηέηνην. Παξά ηελ αθζνλία 

ησλ ηξφπσλ αμηνιφγεζεο, ηα εηδηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη ηελ πνηθηινκνξθία ησλ 

κεζφδσλ θαη ησλ εξγαιείσλ γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο βησζηκφηεηαο, ε αμηνιφγεζε κε 

ρξήζε δεηθηψλ είλαη απφ ηηο πην δεκνθηιείο πξνζεγγίζεηο (Ramos & Pires, 2013). 

Χο πξνο ηελ αμηνιφγεζε ησλ παλεπηζηεκηαθψλ δξαζηεξηνηήησλ ζε ζρέζε κε ηνπο 

ζηφρνπο ηεο αεηθνξίαο, νη Amaral et al. (2015) ζπκθσλψληαο κε ηνπο Dalal-Clayton 

θαη Bass (2002) δηαθξίλνπλ 3 θχξηεο πξνζεγγίζεηο: 

 Σε ρξήζε απνινγηζηηθψλ ζηνηρείσλ (accounts). 

 Σελ πεξηγξαθηθή αμηνιφγεζε (narrative assessment). 

 Σελ αμηνιφγεζε κε ρξήζε δεηθηψλ (indicator-based assessment). 

Γεληθά, ε αμηνιφγεζε κε δείθηεο δελ είλαη θάηη θαηλνχξην, αθνχ θάηη ηέηνην 

έρεη ηελ απαξρή ηνπ ζηελ Ακεξηθή ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1920, θπξίσο γηα νηθνλνκηθνχο 

δείθηεο (Hardi & Zdan, 1997). Χζηφζν ε ρξήζε ησλ δεηθηψλ αθνξνχζε ηελ 

αμηνιφγεζε μερσξηζηψλ ηνκέσλ: ηεο νηθνλνκίαο, ηεο θνηλσλίαο, ηνπ πεξηβάιινληνο. 

Απηφ ζα αιιάμεη απφ ηελ δεθαεηία ηνπ 1980 θη έπεηηα φηαλ εκθαλίδνληαη 

δηεπηζηεκνληθέο πξνζεγγίζεηο, νη νπνίεο αληηθαζηζηνχλ ηεο κνλνιηζηθέο πξνζεγγίζεηο 

πνπ επηθξαηνχζαλ κέρξη ζηηγκήο (Briassoulis, 2001). 

Ζ ηάζε ηεο ρξήζεο δεηθηψλ δελ άξγεζε λα πηνζεηεζεί θαη απφ ηελ 

παλεπηζηεκηαθή θνηλφηεηα. ήκεξα ππάξρνπλ δηάθνξνη δείθηεο θαη αμηνινγήζεηο 

ησλ παλεπηζηεκίσλ νη νπνίεο αθνξνχλ κηα ζεηξά απφ ζεκαηηθέο. Μηα απφ απηέο είλαη 

θαη ε αεηθνξία. Μέξνο ηεο επηζηεκνληθήο θνηλφηεηαο ππνζηεξίδεη ηελ απμεκέλε 

ρξεζηκφηεηα ησλ δεηθηψλ αεηθνξίαο ζε ζρέζε κε ηα εξγαιεία αμηνιφγεζεο, 

ηνλίδνληαο παξάιιεια ηελ αλάγθε αλάπηπμήο ηνπο ηαπηφρξνλα κε ηελ πηνζέηεζε 

αληίζηνηρσλ πιαηζίσλ απφ ηελ πιεπξά ησλ παλεπηζηεκίσλ, κε ζθνπφ ηελ αιιαγή θαη 

ηελ αεηθνξία ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε (Ramos & Pires, 2013). 

Σα πξψηα ζπζηήκαηα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα λα βνεζήζνπλ επηρεηξήζεηο 

θαη νξγαληζκνχο λα επηηχρνπλ πξφνδν ζηνλ ηνκέα ηεο αεηθφξνπ αλάπηπμεο ήηαλ ηα 

ιεγφκελα πζηήκαηα Πεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο (ΠΓ) (Environmental 

Management System - EMS). Πξννξηζκέλα αξρηθά γηα επηρεηξήζεηο παξαγσγηθέο ή 
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παξνρήο ππεξεζηψλ, πηνζεηήζεθαλ φκσο θαη απφ Παλεπηζηήκηα ηα νπνία ήζειαλ λα 

αθνινπζήζνπλ κηα ζηξαηεγηθή κείσζεο ηνπ νηθνινγηθνχ ηνπο απνηππψκαηνο. 

Έλα ΠΓ είλαη έλα δνκεκέλν πιαίζην γηα ηελ αμηνιφγεζε θαη ηε δηαρείξηζε 

ησλ πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ ελφο νξγαληζκνχ θαη γηα ηε ζηαδηαθή βειηίσζε 

ησλ πεξηβαιινληηθψλ επηδφζεσλ. Δλζσκαηψλεη ηελ νξγαλσηηθή δνκή, ηηο πξαθηηθέο, 

ηηο δηαδηθαζίεο, ηηο δηεξγαζίεο θαη ηνπο πφξνπο γηα ηελ πεξηβαιινληηθή δηαρείξηζε, 

θαη κπνξεί εχθνια λα ζπγθξηζεί κε ηα ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο πνηφηεηαο. Όπσο ηα 

ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο πνηφηεηαο, ππάξρνπλ δηάθνξα πξφηππα κε ηα νπνία κπνξεί 

λα επζπγξακκηζηεί ην θάζε ζχζηεκα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο ελφο νξγαληζκνχ. 

Οξηζκέλα απφ απηά είλαη ην δηεζλέο πξφηππν ISO 14001 θαη ην ζχζηεκα EMAS ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο (Simkins & Nolan, 2004). Δξγαιεία φπσο ηα: Sustainability 

Balanced Scorecard (Figge, Hahn, Schaltegger, & Wagner, 2002), Global Reporting 

Initiative Guidelines (GRI 2011), ISO 14000 Series (ISO 2004), ISO 26000 (ISO 

2010) είλαη γεληθνχ πεξηερνκέλνπ θαη δελ ελδείθλπληαη γηα ρξήζε ζηελ ηξηηνβάζκηα 

εθπαίδεπζε θαζψο δελ πεξηιακβάλνπλ ζρεηηθέο παξακέηξνπο  (Lambrechts & 

Ceulemans, 2013; Lozano, 2006a, 2006b; Lozano, Llobet, & Tideswell, 2013). 

Παξφια απηά, φπσο ζα δνχκε ρξεζηκνπνηήζεθαλ απφ αξθεηά παλεπηζηήκηα ζαλ 

ζπκβνπιεπηηθά εξγαιεία, αιιά θαη ζαλ απνινγηζηηθά εξγαιεία, αμηνινγψληαο φκσο 

κφλν ηε κία κφλν απφ ηηο δηαζηάζεηο ηνπ Αεηθφξνπ Παλεπηζηεκίνπ, ηελ 

πεξηβαιινληηθή. 

Σν ζχζηεκα ISO14001, ην νπνίν πξννξηδφηαλ γηα επηρεηξήζεηο, καδί κε ηo 

EMAS θαη ηελ Green Building Initiative ήηαλ ηα πξψηα δηαρεηξηζηηθά, αιιά θαη 

αμηνινγηθά, εξγαιεία γηα ηελ εθαξκνγή αεηθνξηθψλ πξαθηηθψλ ζε παλεπηζηεκηαθά 

ηδξχκαηα. Όκσο, δηαθξίλνληαλ απφ θάπνηνπο πεξηνξηζκνχο. Γηα παξάδεηγκα ε Green 

Building Initiative ήηαλ πξνζαλαηνιηζκέλε θπξίσο ζην θηηξηνινγηθφ θνκκάηη ησλ 

παλεπηζηεκίσλ θαη ηελ ελεξγεηαθή αλαβάζκηζε ησλ πθηζηάκελσλ εγθαηαζηάζεσλ. 

Σα άιια δπν εξγαιεία ήηαλ ζαθψο πην δηεπξπκέλα θαζψο πεξηειάκβαλαλ δηάθνξνπο 

ηνκείο πέξαλ απφ ηνλ θηηξηαθφ: ηε δηαρείξηζε απνξξηκκάησλ, ηε δηαρείξηζε πφξσλ, 

ηε δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ, ηελ αζθάιεηα 

εξγαδνκέλσλ θαη άιισλ πξνζψπσλ. Χζηφζν, θαλέλα απφ ηα ηξία απηά εξγαιεία δελ 

ήηαλ ζρεδηαζκέλν γηα λα αμηνινγήζεη θαη λα ππνβνεζήζεη έλα παλεπηζηεκηαθφ 

ίδξπκα γηα λα ππεξεηήζεη ηελ δηπιή ηνπ θχζε: απφ ηε κηα ην παλεπηζηήκην ζαλ 

νξγαληζκφο πνπ ιεηηνπξγεί, θαηαλαιψλνληαο ελέξγεηα θαη πφξνπο, παξάγνληαο 



45 

 

απνξξίκκαηα θαη ξχπνπο θαη απφ ηελ άιιε ζαλ νξγαληζκφο πνπ θαηαξηίδεη ηνπο 

απξηαλνχο επηζηήκνλεο θαη πνιίηεο ηεο θνηλσλίαο ελψ ζπλάκα πξνσζεί ηελ 

επηζηεκνληθή έξεπλα (Disterheft et al., 2012). 

Απηή ε δηπιή θχζε ησλ παλεπηζηεκίσλ ζπλεγνξεί ζηελ αλάγθε νη δξάζεηο θαη 

νη πξσηνβνπιίεο ηνπο λα κελ πεξηνξίδνληαη ζηελ ειαρηζηνπνίεζε ηνπ νηθνινγηθνχ 

ηνπο απνηππψκαηνο, αιιά λα εθαξκφδνπλ κηα ελνπνηεκέλε - νινθιεξσκέλε 

ζηξαηεγηθή, ε νπνία λα πεξηιακβάλεη ηφζν πεξηβαιινληηθή φζν θαη θνηλσληθή 

ζηφρεπζε (Richards & Gladwin, 1999).  

Ζ αμηνιφγεζε ηνπ αεηθφξνπ παλεπηζηεκίνπ νθείιεη λα πεξηιακβάλεη ην 

ζχλνιν ησλ δξαζηεξηνηήησλ, φπσο ε έξεπλα, ε εθπαίδεπζε, νη ζρέζεηο πνπ 

αλαπηχζζεη, κε ιίγα ιφγηα ν ζπλνιηθφο αληίθηππφο ηεο.  

Γηα ηνπο ιφγνπο πνπ αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ, ην ελδηαθέξνλ κειεηεηψλ ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο ζεκαηηθήο ζηξάθεθε ζην λα εμειίμνπλ εηδηθά δηαρεηξηζηηθά εξγαιεία 

φπσο ην SUEMA (Alshuwaikhat & Abubakar, 2007) αιιά θαη δηαγλσζηηθά – 

αμηνινγηθά εξγαιεία θαηάιιεια γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο αεηθνξίαο ζηα ηδξχκαηα ηεο 

Σξηηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο. ε θάζε πεξίπησζε, ε θαηαιιειφηεηα ελφο 

δηαρεηξηζηηθνχ ή αμηνινγηθνχ εξγαιείνπ θξίλεηαη κε βάζε ηα ηδηαίηεξα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ κειεηψκελνπ ππνθεηκέλνπ. Γηα ην ιφγν απηφ, ζηε βηβιηνγξαθία 

παξαηεξνχληαη ηφζν επηζθνπήζεηο ησλ ππαξρφλησλ εξγαιείσλ (Cole, 2003; Kamal 

& Asmuss, 2013; Lozano-Ros, 2003; Shriberg, 2002b) φζν θαη πξνζαξκνγέο 

ππαξρφλησλ ή πξνηάζεηο λέσλ εξγαιείσλ, κε γεληθή ή εηδηθή ζηφρεπζε απφ 

πιεζψξα κειεηεηψλ (Cole, 2003; Lozano, 2006b; Lozano & Peattie, 2011; N. 

Roorda, 2001). 

Πην ζπγθεθξηκέλα έρνπλ αλαπηπρζεί πάλσ απφ 10 δηαθνξεηηθά ηέηνηνπ είδνπο 

εξγαιεία, νξηζκέλα  απφ ηα νπνία δηαζέηνπλ γεληθή (π.ρ. STARS) ή εηδηθή ζηφρεπζε 

(π.ρ. STAUNCH). ηνλ Πίλαθα 3 πνπ αθνινπζεί βξίζθνληαη ηα θπξηφηεξα εξγαιεία 

αμηνιφγεζεο ηεο αεηθνξίαο ζηα παλεπηζηήκηα ελψ ζην Παξάξηεκα 2 ζπλνςίδνληαη 

ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ θπξηφηεξσλ εμ απηψλ. 

 

Πίλαθαο 3: Δξγαιεία αμηνιφγεζεο ηεο αεηθνξίαο ζην παλεπηζηήκην 

Α/Α Ολνκαζία εξγαιείνπ Οκάδα / εξεπλεηήο πνπ ην 

αλέπηπμε - εμέιημε 

1 CSAF (Campus Sustainability Cole (2003) 
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Assessment Framework) 

2 SAQ (Sustainability Assessment 

Questionnaire) 

ULSF (University Leaders for a 

Sustainable Future)(1999) 

3 State of the Campus Environment Survey 

& Report 

National Wildlife Federation 

(2002) 

4 STARS (Sustainability Tracking 

Assessment and Rating System) 

AASHE (Association for the 

Advancement of Sustainability in 

Higher Education) (2009) 

5 GASU (Graphical Assessment of 

Sustainability in Universities) 

Lozano (2006b) 

6 AISHE (Auditing Instrument for 

Sustainability in Higher Education)1.0 & 

2.0 editions 

Dutch Committee on Sustainable 

Higher Education (CDHO) θαη 

Roorda (2001), N. Roorda, 

Rammel, Waara, θαη Fra Paleo 

(2009)  

7 ARISE Boer (2013) 

8 Campus Sustainability Assessment 

Review Project 

Nixon θαη Glasser (2002) 

9 National Wildlife Federation‘s State of 

the Campus Environment 

National Wildlife Federation 

(NWF) 

10 Greening Campuses Chernushenko(1996) ζην 

(Shriberg, 2002b) 

11 GAUSI Nicolino θαη Barros (2016) 

12 SD Curriculum Scan Roorda (N. Roorda, 2014) 

13 Indicare Disterheft, Caeiro, Leal Filho, 

θαη Azeiteiro (2016) 

14 STAUNCH (Sustainability Tool for 

Auditing UNiversities Curricula in 

Higher Education) 

Lozano θαη BRASS Center 

(Business Relationships, 

Accountability, Sustainability 

and Society Center) (Lozano, 

2010; Lozano & Peattie, 2011) 

15 UI Greenmetric Suwartha θαη Sari (2013) 

16 Campus Ecology Smith and The Student 

Environmental Action 

Coalition,(1993) ζην (Shriberg, 

2002b) 

17 Environmental Performance Survey Herremans θαη Allwright (2000) 

 Environmental Report and  Workbook Higher Education Funding 

Council of England (HEFCE) 

(1998) ζην (Shriberg, 2002b) 

 

4.4.1 Πιενλεθηήκαηα ησλ εξγαιείσλ αμηνιόγεζεο 

 

χκθσλα κε ηνπο Lambrechts θαη Ceulemans (2013) ε πιεζψξα ησλ δηαζέζηκσλ 

εξγαιείσλ αμηνιφγεζεο ηεο αεηθφξνπ αλάπηπμεο ζα κπνξνχζε ελ πξψηνηο, λα 
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ππνβνεζήζεη ηε κεηάβαζε απφ ηηο ζεσξεηηθέο Γηαθεξχμεηο Αεηθνξίαο ζε κηα 

πξαθηηθή πξνζέγγηζε ηνπ αεηθφξνπ παλεπηζηεκίνπ. Γεχηεξνλ, ε αμηνιφγεζε ηνπ 

βαζκνχ ελζσκάησζεο ηεο αεηθνξίαο ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε ζα κπνξνχζε λα 

νδεγήζεη ζηελ εμάπισζε ηεο αεηθνξίαο κέζα ζην ίδην ην ίδξπκα. Ζ δηνίθεζε θαη ην 

πξνζσπηθφ ηνπ παλεπηζηεκίνπ ζπρλά αγλννχλ ηελ χπαξμε αεηθφξσλ πξσηνβνπιηψλ 

(Lambrechts & Ceulemans, 2013). Σξίηνο ιφγνο γηα ηελ  αμηνιφγεζε ηεο αεηθνξίαο 

ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε αθνξά ηελ επηθνηλσληαθή θχζε ηεο αμηνιφγεζεο. 

Σέινο νη δηαδηθαζίεο αμηνιφγεζεο κε ρξήζε ζπγθεθξηκέλεο  κεζνδνινγίαο, παξέρεη 

ζηηο δηνηθήζεηο ζαθή ζηνηρεία, ρξήζηκα γηα λα ζπζηεκαηνπνηήζνπλ ηηο πξνζπάζεηέο 

ηνπο θαη λα θάλνπλ ηνλ απνινγηζκφ ηνπο  

Ζ αμηνιφγεζε ηεο αεηθφξνπ αλάπηπμεο ζε έλα παλεπηζηήκην ή κηα ρνιή 

κπνξεί ζχκθσλα κε ηνλ Roorda (2013) λα έρεη κηα ζεηξά απφ πιενλεθηήκαηα θαη 

νθέιε φπσο θαίλεηαη θαη ζηνλ Πίλαθα 4. Μπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ 

αλάπηπμε κηαο ζηξαηεγηθήο γηα ηελ εθαξκνγή ηεο αεηθφξνπ αλάπηπμεο ζηελ 

εθπαίδεπζε, ηελ έξεπλα, ηελ επαηζζεηνπνίεζε ηνπ θνηλνχ, αθφκε θαη ζηε βειηίσζε 

ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ ίδηνπ ηνπ παλεπηζηεκίνπ. 

  

Πίλαθαο 4: Δλλέα ζεκεία πνπ ηνλίδνπλ ηελ ρξεζηκφηεηα ηεο αμηνιφγεζεο ζηελ Δθπαίδεπζε 

γηα ηελ Αεηθφξν Αλάπηπμε (ΔΑΑ). Πεγή: Roorda, (2013) 

1 Ζ αμηνιφγεζε είλαη εξγαιείν γηα ηε ζηξαηεγηθή θαη ηελ αλάπηπμε πνιηηηθήο. 

2 Ζ αμηνιφγεζε είλαη εξγαιείν γηα ηελ απνηίκεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο 

πνιηηηθήο ηνπ ηδξχκαηνο. 

3 Ζ αμηνιφγεζε ελδπλακψλεη ηελ επίγλσζε θαη ηε ζπκκεηνρή ζηηο δξάζεηο γηα 

ηελ ΔΑΑ ηφζν ηεο δηνίθεζεο, ηνπ πξνζσπηθνχ θαη ησλ θνηηεηψλ ηνπ 

ηδξχκαηνο. 

4 Ζ ελνπνίεζε ηεο ΔΑΑ ζηελ δηαζθάιηζε πνηφηεηαο είλαη απαξαίηεηε ζηελ 

επηθξάηεζε ηεο ΔΑΑ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. 

5 Ζ ηήξεζε αλαθνξψλ πξνζθέξεη δηαθάλεηα κεηαμχ ησλ ελδηαθεξφκελσλ 

κεξψλ. 

6 Ζ ηήξεζε αλαθνξψλ εληζρχεη ην αίζζεκα επζχλεο κεηαμχ δηνίθεζεο θαη 

πξνζσπηθνχ. 

7 Ζ πηζηνπνίεζε ηεο ΔΑΑ ιεηηνπξγεί σο θίλεηξν. 

8 Ζ αμηνιφγεζε θαη ε ζπκκεηνρή ζε θαηαηάμεηο απμάλεη ηελ 

αληαγσληζηηθφηεηα. 

9 Ζ ηππνπνηεκέλε αμηνιφγεζε επηηξέπεη ζηα παλεπηζηήκηα λα καζαίλνπλ απφ 

ηα άιια θαη λα ζπλεξγάδνληαη ζηα πιαίζηα ηεο ΔΑΑ. 
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Καηαζθεπαζκέλα θαη εθαξκνζκέλα κε ζχλεζε, ηα εξγαιεία γηα ηελ αμηνιφγεζε 

ηεο αεηθνξίαο κπνξεί λα απνηειέζνπλ κηα ηζρπξή δχλακε γηα ηελ νξγαλσηηθή 

αιιαγή. Χζηφζν, πιεκκεινχο θαηαζθεπήο εξγαιεία αμηνιφγεζεο θαζψο θαη  ε 

εθαξκνγή ηνπο ρσξίο ηήξεζε θαλφλσλ θαη δηαδηθαζηψλ (πξσηνθφιισλ θαη 

ηεθκεξίσλ) είλαη ζε ζέζε λα παξέρνπλ παξαπιαλεηηθέο ή άζρεηεο πιεξνθνξίεο, πνπ 

κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ πεξηηηή αλεζπρία ή εθεζπραζκφ αληίζηνηρα (Shriberg, 

2004). 

Σν λα θαζνξίζεηο θαη λα αμηνινγήζεηο ηελ αεηθνξία ζε έλα παλεπηζηεκηαθφ 

ίδξπκα - φπσο πξνθχπηεη απφ ηελ έξεπλα ζηελ βηβιηνγξαθία - δελ είλαη θάηη εχθνιν. 

Χζηφζν απηή ε δπζθνιία νθείιεηαη ελ κέξεη ζηηο αζάθεηεο πνπ πεγάδνπλ απφ ηε 

ιεηηνπξγηθφηεηα θαη ηελ ηππνπνίεζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ θαη θνηλσληθψλ αξρψλ. 

Με ηε ρξήζε φκσο αμηνινγηθψλ εξγαιείσλ, είλαη δπλαηφλ λα εληνπηζηνχλ ηα δπλαηά 

ζεκεία θαηά ηελ εθαξκνγή αεηθνξηθψλ δξάζεσλ θαη πξσηνβνπιηψλ, αιιά θαη νη 

αδπλακίεο ηνπο (Shriberg, 2002a, 2002b).  Όπσο αλαθέξεη ν Roorda (2013) ζρεηηθά 

κε ηα θείκελα ησλ δηαθεξχμεσλ γηα ηελ αεηθνξία ζηα παλεπηζηήκηα,: «…αλ θαη 

παξέρνπλ ζεκαληηθέο νδεγίεο (guidelines) γηα ηελ εθπαίδεπζε, θαλέλα από ηα θείκελα 

δελ πεξηιακβάλεη ζπγθεθξηκέλεο ζπληαγέο κε βάζε ηηο νπνίεο ε ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε 

ζα κπνξέζεη λα ζπλεηζθέξεη ηα κέγηζηα ζηελ αεηθόξν αλάπηπμε». Απηφ ην πξφβιεκα 

έξρεηαη λα ακβιχλεη ε χπαξμε ησλ εξγαιείσλ αμηνιφγεζεο, δηακέζνπ ηεο ζπλερνχο 

βειηίσζήο ηνπο, ηζρπξίδεηαη ν Shriberg (Shriberg, 2002a, 2002b, 2004). 

 

4.4.2 Υαξαθηεξηζηηθά ησλ εξγαιείσλ αμηνιόγεζεο 

 

Ο Shriberg (2002a, 2002b), ν νπνίνο ζπγθέληξσζε θαη ζπλέθξηλε 11 απφ ηα θχξηα 

εξγαιεία αμηνιφγεζεο ηεο αεηθνξίαο, θαηέιεμε ζηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ νθείιεη λα 

έρεη ην ηδαληθφ εξγαιείν αμηνιφγεζεο: 

• Να αλαγλσξίδεη ζεκαληηθά δεηήκαηα: Να είλαη ζε ζέζε λα αλαγλσξίδεη 

ζέκαηα κείδνλνο ζεκαζίαο πνπ αθνξνχλ ζε πεξηβαιινληηθέο, θνηλσληθέο θαη 

νηθνλνκηθέο πξνζπάζεηεο ηνπ παλεπηζηεκίνπ θαη λα παξέρεη κεραληζκνχο γηα 

λα αλαδεηθλχεη ηελ πξνηεξαηφηεηα ηνπο. 

• Να κπνξεί λα ππνινγηζηεί θαη λα ζπγθξηζεί: Με γξήγνξν αιιά 

απνηειεζκαηηθφ ηξφπν λα κεηξά ηελ θαηάζηαζε, ηελ πξφνδν, ηηο 
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πξνηεξαηφηεηεο θαη ηελ θαηεχζπλζε ησλ πξνζπαζεηψλ ηνπ παλεπηζηεκίνπ, 

ηφζν κέζσ πνζνηηθψλ φζν θαη πνηνηηθψλ δεδνκέλσλ, επηηξέπνληαο 

ζπγθξίζεηο θαη επαιεζεχζεηο. 

• Να πξνρσξάεη πέξα απφ ηελ νηθνινγηθή απνδνηηθφηεηα: Να βάδεη ζηφρνπο 

πςειφηεξνπο, πξνσζψληαο ηελ ζηαδηαθή ζπζηεκηθή αιιαγή θαη ηνλ ζηφρν 

ηεο εμάιεηςεο ησλ αξλεηηθψλ επηπηψζεσλ. 

• Να κεηξάεη ηηο δηαδηθαζίεο θαη λα κειεηά ηα θίλεηξα: Να αλαδεηά ηνπο 

ζηφρνπο, ηηο αληακνηβέο ηα θίλεηξα ηνπ εθάζηνηε παλεπηζηεκίνπ θαη άιια 

εξσηήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε δηαδηθαζία εκπινθήο ηνπ, ξσηψληαο 

επηπξνζζέησο ην γηαηί θαη ην πψο εθηφο ηνπ ηη πνπ ζπλήζσο ξσηάεη. 

• Να εζηηάδεη ζηελ θαηαλφεζε: θνπφο ηνπ ηδαληθνχ εξγαιείνπ είλαη λα 

θαηαλνήζεη ηελ θαηάζηαζε ελφο παλεπηζηεκίνπ φζνλ ην δπλαηφλ θαιχηεξα. 

Οθείιεη λα ζπκπεξηιάβεη φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξεο παξακέηξνπο θαη 

παξάγνληεο, ζθνπεχνληαο φκσο ζηελ απνθφκηζε θαηαλνεηψλ 

απνηειεζκάησλ.  

 

Αλ θαη ηα εξγαιεία αμηνιφγεζεο κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ ηζρπξνχο κνρινχο 

γηα ηελ νξγαλσζηαθή (organizational) αιιαγή ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε, ιίγε 

έξεπλα έρεη γίλεη γηα λα δηεξεπλήζεη ηελ ηξέρνπζα θαηάζηαζε ηνπ βαζκνχ 

νινθιήξσζεο ηεο αεηθνξίαο ζηα ΑΔΗ. Ζ αμηνιφγεζε ηεο αεηθνξίαο ζηελ 

ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί γηα δηάθνξνπο ιφγνπο, νη 

νπνίνη κπνξνχλ λα νκαδνπνηεζνχλ ζε ηξεηο βαζηθέο νκάδεο: (1) ηελ αλάπηπμε 

πνιηηηθψλ, (2) ηε δηάδνζε ηνπ αεηθφξνπ παλεπηζηεκίνπ, θαη (3) ηε δηαθάλεηα θαη ηελ 

επηθνηλσλία ησλ απνηειεζκάησλ (Lambrechts & Ceulemans, 2013; Lambrechts, 

Mulà, Ceulemans, Molderez, & Gaeremynck, 2013) 
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5. ΔΡΔΤΝΑ 

 

θνπφο ηεο έξεπλαο πνπ παξνπζηάδεηαη παξαθάησ είλαη ε δηεξεχλεζε ησλ θπξίαξρσλ 

ηάζεσλ πνπ παξαηεξνχληαη ζηα ειιεληθά παλεπηζηήκηα ζε ζρέζε κε ηα 

ραξαθηεξηζηηθά, ηηο δξάζεηο, πξαθηηθέο θαη πξσηνβνπιίεο πνπ εληάζζνληαη ζην 

πιαίζην ηνπ αεηθφξνπ παλεπηζηεκίνπ. Ζ εξεπλεηηθή πξνζέγγηζε πνπ αθνινπζήζεθε 

αλαπηχζζεηαη ζε ηξία ζηάδηα. ην πξψην πξαγκαηνπνηήζεθε επηζθφπεζε ηεο 

δηεζλνχο βηβιηνγξαθίαο, κε ζηφρν αθελφο ηε κειέηε ηνπ ζεσξεηηθνχ πιαηζίνπ ηεο 

έξεπλαο, ην νπνίν παξνπζηάζηεθε παξαπάλσ, θαη αθεηέξνπ ηελ πξσηνγελή 

θαηαγξαθή ησλ δηαζηάζεσλ ηεο αεηθνξίαο αιιά θαη ησλ αεηθνξηθψλ πξαθηηθψλ πνπ 

εθαξκφδνπλ ήδε παλεπηζηήκηα ζε δηεζλέο επίπεδν θαη πξνζαλαηνιίδνπλ ην πεδίν θαη 

ηνπο εξεπλεηηθνχο άμνλεο ηεο δηθήο καο εξγαζίαο. Σν πξψην απηφ ζηάδην 

νινθιεξψζεθε, ινηπφλ, κε ηελ νξηνζέηεζε ησλ εξεπλεηηθψλ αμφλσλ ηεο δηθήο καο 

έξεπλαο θαη ηε δηαηχπσζε ησλ εξεπλεηηθψλ εξσηεκάησλ. 

Σν δεχηεξν ζηάδην πεξηειάκβαλε ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο πξνθαηαξθηηθήο έξεπλαο. 

Γηα λα απαληεζνχλ ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα επηιέμακε λα πξαγκαηνπνηήζνπκε 

αξρηθά αλάιπζε πεξηερνκέλνπ ησλ επίζεκσλ ηζηνζειίδσλ ησλ παλεπηζηεκίσλ πνπ 

ζπκκεηέρνπλ ζηελ έξεπλα. Γεδνκέλνπ φκσο φηη δελ παξαηεξείηαη ζε φια ηα 

παλεπηζηήκηα ε χπαξμε εηδηθψλ ζειίδσλ ζηηο νπνίεο λα αλαθνηλψλνπλ θαη λα 

αλαξηνχλ ηηο αεηθνξηθέο ηνπο δξάζεηο, επηιέρζεθε ε πεξαηηέξσ αλαδήηεζε θαη 

αλάιπζε πεξηερνκέλνπ, δηαδηθηπαθά, κέζσ ζπλδπαζκέλεο αλαδήηεζεο φξσλ. Ζ 

δηαδηθαζία πεξηγξάθεηαη δηεμνδηθά ζην επφκελν θεθάιαην, φπνπ αλαιχνληαη ηα 

κεζνδνινγηθά βήκαηα, ην δείγκα, θαη ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα ηεο πξνθαηαξθηηθήο 

έξεπλαο.  

Σν ηξίην ζηάδην πεξηειάκβαλε, ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο κειέηεο πεξίπησζεο γηα ην 

παλεπηζηήκην Ησαλλίλσλ. Ζ κειέηε πεξίπησζεο αθνξά ηελ κε ζπληνκία παξνπζίαζε 

ηνπ ελ ιφγσ παλεπηζηεκηαθνχ ηδξχκαηνο ππφ ην πξίζκα ησλ αληίζηνηρσλ  ηεζζάξσλ 

δηαζηάζεσλ ηνπ αεηθφξνπ παλεπηζηεκίνπ θαζψο θαη ηνλ θξηηηθφ ζρνιηαζκφ ησλ 

δξάζεσλ θαη παξεκβάζεσλ.   

 

 

 



51 

 

5.1  Βηβιηνγξαθηθή Δπηζθόπεζε 

 

Αξρηθά πξαγκαηνπνηήζεθε κηα βηβιηνγξαθηθή επηζθφπεζε, ε νπνία πεξηειάκβαλε ην 

ζχλνιν ησλ άξζξσλ ηνπ επηζηεκνληθνχ πεξηνδηθνχ International Journal of 

Sustainability in Higher Education ην νπνίν δηαζέηεη impact factor 1,763. ηελ 

επηζθφπεζε ζπκπεξηιήθζεθαλ φια ηα ηεχρε ηνπ πεξηνδηθνχ απφ ηελ αξρή ηεο 

έθδνζήο ηνπ (ηφκνο 1, ηεχρνο 1, 2000) κέρξη ην ηειεπηαίν ηεχρνο πνπ έρεη εθδνζεί 

(ηφκνο 16, ηεχρνο 5, 2015). Απφ ην ζχλνιν ησλ 65 ηεπρψλ ηνπ πεξηνδηθνχ θαη 

θαηφπηλ ρεηξνθίλεηεο αλαδήηεζεο πνπ πεξηιάκβαλε ηελ αλάγλσζε ηνπ ηίηινπ θαη ηεο 

πεξίιεςεο ηνπ θάζε άξζξνπ, επηιέρζεθαλ 90 άξζξα, φπσο θαίλεηαη ζηνλ πίλαθα 2. 

Κξηηήξην επηινγήο ήηαλ λα θέξνπλ ζηνλ ηίηιν ή ηελ πεξίιεςε ηνπο ηνλ φξν 

―sustainable university‖ (αεηθφξν παλεπηζηήκην). Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ζην 

πεξηνδηθφ απηφ, πνπ έρεη εμ νξηζκνχ ηνπ σο αληηθείκελν ην αεηθφξν παλεπηζηήκην, 

δεκνζηεχνληαη θαη άξζξα πνπ εληάζζνληαη ζηελ επξχηεξε ζεκαηηθή (π.ρ. δηδαθηηθή, 

βηνθιηκαηηθέο θαηαζθεπέο, νηθνλνκηθά θ.α.) θαη γη‘ απηφ ππήξμε ε αλάγθε λα 

πεξηνξηζηεί ην πεδίν αλαδήηεζεο ρξεζηκνπνηψληαο έλαλ πην εζηηαζκέλν φξν-θιεηδί.  

Πίλαθαο 5: Δπηινγή ησλ άξζξσλ αλά έηνο έθδνζεο 
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ρνιηάδνληαο ηνλ Πίλαθα 5 παξαηεξνχκε κηα απμαλφκελε ηάζε ελαζρφιεζεο κε ην 

ζέκα, ε νπνία εκθαλψο θνξπθψλεηαη ην έηνο 2015. Όπσο αλαθέξεη θαη ν Leal Filho 

(2015b), ν νπνίνο επηκειήζεθε ηνπ editorial άξζξνπ ηνπ πξψηνπ ηεχρνπο ηνπ έηνπο 

2015, εθείλε ε ρξνληθή πεξίνδνο ζπκπίπηεη κε ηελ έμνδν απφ ηελ δεθαεηία 2005-

2014, κηα δεθαεηία αθηεξσκέλε ζηελ ΔΑΑ θαη ζπλάκα κηα ρξνληθή ζηηγκή πνπ – 

ζχκθσλα κε ηνλ ίδην – ζεκαηνδνηεί ην πέξαζκα ζηελ πεξίνδν ηεο Sustainability 2.0 

(ινγνπαίγλην θαη‘ αληηζηνηρία ηνπ ζχγρξνλνπ φξνπ web 2.0). Γηα ην ιφγν απηφλ 

πιεζψξα άξζξσλ ζρεηηθψλ κε ην Αεηθφξν παλεπηζηήκην πεξηιακβάλνληαη ζε απηφλ 

ηνλ ηφκν (ηφκνο 16). 
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 ηε ζρεηηθή βηβιηνγξαθία, εληνπίδνληαη παξφκνηεο έξεπλεο, νη νπνίεο αζρνιήζεθαλ 

κε ηελ αεηθνξία ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε κηαο νιφθιεξεο ρψξαο, φπσο νη 

κειέηεο ησλ Arvidsson (2004) (νπεδία), Beringer, Wright, θαη Malone (2008) 

(Καλαδάο), ησλ Carpenter θαη Meehan (2002) (Απζηξαιία – Ν. Εειαλδία), ηνπ Lo 

(2015) θαη Niu, Jiang, θαη Li (2010) (Κίλα) θαη ησλ Chang (2013), Su θαη Chang 

(2010) (Σατβάλ), ησλ Kitamura θαη Hoshii (2010) (Ηαπσλία), θαζψο επίζεο ησλ León-

Fernández θαη Domínguez-Vilches (2015) (Ηζπαλία) ή ε έξεπλα ησλ Lipscombe, 

Burek, Potter, Ribchester, θαη Degg (2008) (Ζλσκέλν Βαζίιεην). Δπίζεο θνηλή είλαη 

ε πξαθηηθή δηελέξγεηαο κειεηψλ πεξίπησζεο απφ αξθεηνχο εξεπλεηέο. Έρεη εθηηκεζεί 

ζεηηθά ε ζπλεηζθνξά ησλ κειεηψλ πεξίπησζεο ζηελ δηάρπζε θαη ηελ αληαιιαγή ησλ 

πεηπρεκέλσλ πξαθηηθψλ θαη εκπεηξηψλ κεηαμχ ησλ εκπιεθνκέλσλ κεξψλ απφ 

παλεπηζηήκηα αλά ηνλ θφζκν. Οξηζκέλα παξαδείγκαηα φπνπ νη κειεηεηέο παξαζέηνπλ 

εξεπλεηηθά ζηνηρεία ζρεηηθά κε κειέηεο πεξίπησζεο αιιά θαη ηηο εκπεηξίεο ηνπο (ζε 

πεξηπηψζεηο πνπ νη κειέηεο πεξίπησζεο αθνξνχλ νηθεία ηδξχκαηα) κπνξνχκε λα 

αλαδεηήζνπκε – ελδεηθηηθά - ζηηο αθφινπζεο έξεπλεο πνπ εληνπίζηεθαλ δηακέζνπ ηεο 

βηβιηνγξαθηθήο επηζθφπεζεο θαη είλαη νη εμήο: (Broussard θαη Bliss (2007); Chang, 

2013; Coops et al., 2015; Djordjevic & Cotton, 2011; Falkenberg & Babiuk, 2014; 

Jain & Pant, 2010; Kurland, 2011; López, 2013; Lu & Zhang, 2013; Noeke, 2000; 

Oelreich, 2004; Pereira, Jabbour, Oliveira, & Teixeira, 2013; Segreda, 2002; Tormey, 

Liddy, Maguire, & McCloat, 2008; Wyness & Sterling, 2015; Zhao & Zou, 2015). 

 

5.2  Άμνλεο έξεπλαο – Δξεπλεηηθά εξσηήκαηα 

 

χκθσλα κε ηνλ Cortese (2003) ην αεηθφξν παλεπηζηήκην πεξηιακβάλεη ηέζζεξηο 

δηαζηάζεηο: ηελ εθπαηδεπηηθή, ηελ εξεπλεηηθή, ηε ιεηηνπξγηθή (πσο ιεηηνπξγεί ζαλ 

ίδξπκα) θαη ηελ θνηλσληθή, φπνπ πεξηέρνληαη νη ζρέζεηο παλεπηζηεκίνπ θαη 

θνηλσλίαο. Ζ αλάγθε γηα ηελ εμαθξίβσζε ηνπ βαζκνχ θαηάθηεζεο ησλ ζηφρσλ ηεο 

αεηθνξίαο ελφο παλεπηζηεκίνπ ψζεζε ηνπο κειεηεηέο λα πξνζζέζνπλ κηα 

απαξαίηεηε πέκπηε δηάζηαζε ζην αεηθφξν παλεπηζηήκην, δειαδή ηελ αμηνιφγεζε 

ησλ άιισλ ηεζζάξσλ δηαζηάζεσλ (Lozano-Ros, 2003). Χζηφζν, φπσο έρεη ήδε 

αλαθεξζεί, άιινη εξεπλεηέο πξνηείλνπλ θαη άιιεο δηαζηάζεηο (βι. Κεθ. 4.1).  
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Γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο παξνχζαο έξεπλαο νη πξνηεηλφκελεο απφ ηε δηεζλή 

βηβιηνγξαθία δηαζηάζεηο νξγαλψζεθαλ ζηηο παξαθάησ θαηεγνξίεο, νη νπνίεο 

απνηέιεζαλ θαη ηνπο εξεπλεηηθνχο καο άμνλεο. Βαζηθή ηαμηλνκία αλαθνξάο απνηειεί 

ην πιαίζην δηαζηάζεσλ ησλ Aleixo, Azeiteiro & Leal, (2016), φπσο παξνπζηάζηεθε 

ζην Κεθ. 4.1. Απφ ην πιαίζην απηφ δελ επηιέρζεθε λα αλαδεηεζεί ε νηθνλνκηθή 

δηάζηαζε μερσξηζηά, παξά κφλν κέζα απφ κηα επξχηεξε δηάζηαζε (ηε δηνηθεηηθή) 

θαζψο απφ κηα αξρηθή δηεξεχλεζε πξνέθπςε φηη ηέηνηνπ είδνπο ζηνηρεία δελ είλαη 

εχθνια πξνζβάζηκα. Πξνηηκήζεθε επίζεο λα δηρνηνκεζεί ε 4
ε
 θαηεγνξία 

(Δθπαηδεπηηθή – Θεζκηθή - Πνιηηηθή) θαη ηα ζπζηαηηθά ηεο λα απνηειέζνπλ δπν 

δηαθνξεηηθέο θαηεγνξίεο. Απφ ηε κηα ηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ έξεπλα θαη απφ ηελ 

άιιε ηε δηνηθεηηθή δηάζηαζε ε νπνία πεξηιακβάλεη ηηο πνιηηηθέο, ηηο δειψζεηο θαη ηε 

δηθηχσζε ζε εζληθφ ή δηεζλέο επίπεδν. 

 

Άμνλεο έξεπλαο (δηαζηάζεηο αεηθφξνπ παλεπηζηεκίνπ) 

 Γηνηθεηηθή: Πεξηιακβάλεη ηηο δηνηθεηηθέο δνκέο πνπ είλαη ππεχζπλεο γηα ηελ 

εηζαγσγή θαη πξνψζεζε ησλ δξάζεσλ ηνπ Αεηθφξνπ Παλεπηζηεκίνπ ζε έλα 

παλεπηζηεκηαθφ ίδξπκα θαζψο επίζεο ην ζχλνιν ησλ εθπεθξαζκέλσλ πνιηηηθψλ, 

δηαθεξχμεσλ θαη δξάζεσλ δηαζχλδεζεο ηνπ ηδξχκαηνο κε άιια ηδξχκαηα ζην 

εζσηεξηθφ ή ην εμσηεξηθφ. Δπίζεο εληάζζεηαη ε χπαξμε ελφο ζπγθεθξηκέλνπ 

ζρεδίνπ δξάζεο ή ελφο δηαρεηξηζηηθνχ εξγαιείνπ.  ηελ παξνχζα δηάζηαζε 

εληάζζνπκε θαη ηελ αεηθνξηθή αμηνιφγεζε ηνπ ηδξχκαηνο. 

 Τπνδνκέο θαη Πεξηβάιινλ: ηε δηάζηαζε απηή εληάζζνληαη θαηαξρήλ νη 

ππνδνκέο ηνπ παλεπηζηεκίνπ: ε παλεπηζηεκηνχπνιε (campus), ηα επηκέξνπο 

θηίξηα, νη ιεηηνπξγηθέο ηνπο αλάγθεο θαη νη απαηηνχκελνη πφξνη θαζψο θαη ηα 

απφβιεηα πνπ παξάγνληαη απφ ηελ ιεηηνπξγία ηνπο, καδί κε ηηο δξάζεηο γηα ηε 

δηαρείξηζε ηνπο. Δπίζεο εληάζζνπκε ζηελ ίδηα θαηεγνξία ην ζχλνιν ησλ 

πεξηβαιινληηθψλ δξάζεσλ πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζηελ παλεπηζηεκηνχπνιε ή 

ζρεηίδνληαη κε απηήλ, φπσο π.ρ. νη κεηαθηλήζεηο απφ θαη πξνο απηή, ε 

αλαθχθισζε, ε θνκπνζηνπνίεζε θαζψο θαη φια ηα ζπζηαηηθά πνπ εληάζζνληαη 

ζηελ ζεκαηηθή ηνπ πξαζηλίζκαηνο ηεο παλεπηζηεκηνχπνιεο (campus greening). 
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 Κνηλσληθή: Ζ θνηλσληθή δηάζηαζε αθνξά ηνλ αληίθηππν ησλ δξάζεσλ ηνπ 

αεηθφξνπ Παλεπηζηεκίνπ ζηελ θνηλσλία. Πεξηιακβάλεη δξάζεηο πνπ 

απεπζχλνληαη ζηελ ελεκέξσζε ηεο ηνπηθήο θνηλφηεηαο, ησλ παξαγσγηθψλ 

θνξέσλ θαη ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο. Δπίζεο ζε απηήλ εληάζζνληαη δξάζεηο 

επαηζζεηνπνίεζεο ζε ζέκαηα πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο, ζπκκεηνρηθέο 

δξάζεηο, ζπλεξγαζίεο κε εζεινληηθέο νξγαλψζεηο θαη ζπιιφγνπο θαζψο θαη 

δξάζεηο θαηά ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ, ηεο μελνθνβίαο, ηεο θηψρεηαο θ.α.. 

 Έξεπλα θαη Δθπαίδεπζε: Απνηειείηαη απφ 2 ζθέιε: ηελ αθαδεκατθή έξεπλα 

θαη ηελ εθπαίδεπζε. ηελ δηάζηαζε ηεο εθπαίδεπζεο πεξηιακβάλνληαη ζηνηρεία 

πνπ ππνζηεξίδνπλ ηελ εηζαγσγή ησλ ελλνηψλ ηεο Αεηθφξνπ αλάπηπμεο κέζα ζηα 

πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ ησλ παλεπηζηεκηαθψλ ηκεκάησλ ζε πξνπηπρηαθφ θαη 

κεηαπηπρηαθφ επίπεδν, θαζψο θαη άιιεο δξάζεηο πνπ ππνζηεξίδνπλ ηελ 

δηδαζθαιία καζεκάησλ ή αεηθνξηθψλ ζεκαηηθψλ. .Σν ζθέινο ηεο έξεπλαο 

πεξηιακβάλεη ην ζχλνιν ηεο έξεπλαο πνπ πξαγκαηνπνηείηαη απφ θαζεγεηέο θαη 

θνηηεηέο  πάλσ ζηελ ζεκαηηθή ηεο αεηθφξνπ αλάπηπμεο. 

 

Δξεπλεηηθά εξσηήκαηα 

ηε βάζε ησλ παξαπάλσ αμφλσλ, ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα πνπ θαιείηαη λα 

απαληήζεη ε παξνχζα έξεπλα είλαη: 

ε πνηνλ βαζκφ ηα ειιεληθά δεκφζηα παλεπηζηήκηα έρνπλ αλαπηχμεη 

πξσηνβνπιίεο/δξάζεηο πνπ ζηνρεχνπλ: 

 ζηελ ηερληθή βειηίσζε ησλ ππνδνκψλ ηνπο πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο 

αεηθνξίαο; 

 ζηελ ελίζρπζε ησλ ζρέζεσλ κε ηελ θνηλσλία, ηελ ελεκέξσζε ηνπ θνηλνχ θαη 

ζηελ πξνψζεζε εζεινληηθψλ δξάζεσλ; 

 ζηε δηδαζθαιία ησλ λέσλ επηζηεκφλσλ ζρεηηθά κε ηελ έλλνηα ηεο αεηθνξίαο 

θαη ζηελ πξνψζεζε ηεο έξεπλαο ζε απηφλ ηνλ ηνκέα; 

 ζηελ νξγάλσζε θαη δεκηνπξγία ππνζηεξηθηηθψλ δνκψλ γηα λα πινπνηήζνπλ 

φια ηα παξαπάλσ;. 

Δπίζεο δηεξεπλάηαη θαηά πφζν ηα ειιεληθά παλεπηζηήκηα: 
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 επηθνηλσλνχλ ζε ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ ηηο αεηθφξεο ζηξαηεγηθέο ηνπο, δειαδή 

δηαζέηνπλ ηζηνζειίδα αθηεξσκέλε ζηηο αεηθνξηθέο δξάζεηο ηνπ παλεπηζηεκίνπ ή 

δηαζέηνπλ άιιεο κνξθέο επηθνηλσλίαο θαη δεκνζηφηεηαο; 

 δηαηεξνχλ ζε πςειφ επίπεδν ηε ιεγφκελε «πξάζηλε αηδέληα»; 

  

ε απηφ ην πιαίζην, ηέινο, δηεξεπλάηαη θαη ε δπλαηφηεηα εληνπηζκνχ θαη 

αμηνιφγεζεο ησλ παξαπάλσ αμφλσλ θαη εξσηεκάησλ ζην επίπεδν ελφο 

ζπγθεθξηκέλνπ παλεπηζηεκηαθνχ ηδξχκαηνο (κέζσ κειέηεο πεξίπησζεο). 

 

5.3 Γηεξεύλεζε ηεο ειιεληθήο πξαγκαηηθόηεηαο: Έξεπλα κέζσ δηαδηθηύνπ 

 

θνπφο απηνχ ηνπ κέξνπο ηεο έξεπλαο είλαη λα απνηππσζεί ε πθηζηάκελε θαηάζηαζε 

ησλ ειιεληθψλ Αλψηαησλ Δθπαηδεπηηθψλ Ηδξπκάησλ ζην πιαίζην ηεο ΔΑΑ, 

δηακέζνπ κηαο πξψηεο θαηαγξαθήο ησλ θπξηφηεξσλ πξσηνβνπιηψλ θαη δξάζεσλ πνπ 

απνξξένπλ απφ ηηο αξρέο ηεο αεηθνξίαο. Ζ πξνθαηαξθηηθή έξεπλα δηελεξγήζεθε εμ‘ 

νινθιήξνπ κέζσ δηαδηθηχνπ (Internet based research - IBR). Ζ έξεπλα κέζσ 

δηαδηθηχνπ γίλεηαη νινέλα θαη πην ζπλεζηζκέλε πξαθηηθή ζηε ζχγρξνλε 

επηζηεκνληθή έξεπλα. Μπνξεί λα πεξηιακβάλεη δηάθνξεο κεζφδνπο, θπξηφηεξεο απφ 

ηηο νπνίεο είλαη ε αλάιπζε πεξηερνκέλνπ ηζηνζειίδσλ (web page content analysis), ηα 

ειεθηξνληθά εξσηεκαηνιφγηα, ε έξεπλα ππαξρφλησλ ζηνηρείσλ (existing data 

research) ε αλάιπζε δηαδηθηπαθψλ ζπδεηήζεσλ (analysis of ‗e-conversations‘) πνπ 

κπνξεί λα βξίζθνληαη: ζε δεκφζηεο ζπδεηήζεηο – θφξνπκ, ζε πιαηθφξκεο κέζσλ 

θνηλσληθήο δηθηχσζεο, ζε δσκάηηα ζπλνκηιηψλ (chat rooms), ηζηνιφγηα (blogs), 

θ.α.(Convery & Cox, 2012). 

Ζ πξνθαηαξθηηθή δηεξεχλεζε ηεο απφθξηζεο ησλ ειιεληθψλ παλεπηζηεκίσλ ζηνπο 

ζηφρνπο ηεο αεηθφξνπ αλάπηπμεο πξαγκαηνπνηήζεθε αθελφο δηα κέζνπ αλάιπζεο ηνπ 

πεξηερνκέλνπ ησλ επίζεκσλ ηζηνζειίδσλ ησλ ηδξπκάησλ (web page content analysis), 

θαη αθεηέξνπ δηακέζνπ επεμεξγαζίαο ησλ απνηειεζκάησλ πνπ επηζηξέθνπλ 

ζπγθεθξηκέλεο, ηππνπνηεκέλεο ζχλζεηεο αλαδεηήζεηο κέζσ κεραλήο αλαδήηεζεο 

(existing data research). Ζ δηεξεχλεζε ησλ ηζηνζειίδσλ θαη ε πξαγκαηνπνίεζε ησλ 

αλαδεηήζεσλ δηελεξγήζεθε ην δηάζηεκα 17 - 28 Απξηιίνπ 2016. Γελ ππήξμε 
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ρξνλνινγηθφο πεξηνξηζκφο γηα ηα απνηειέζκαηα πνπ επέζηξεθαλ νη ζχλζεηεο 

αλαδεηήζεηο, νχηε πεξηνξηζκφο ζε ζρέζε κε ηελ πξνέιεπζε ηεο πεγήο. ηελ έξεπλα 

ζπκπεξηιήθζεθαλ φια ηα δεκφζηα ειιεληθά παλεπηζηήκηα, φπσο θαίλνληαη ζηνλ 

πίλαθα πνπ αθνινπζεί: 

 

Πίλαθαο 6: Λίζηα Παλεπηζηεκίσλ θαη ειεθηξνληθέο δηεπζχλζεηο ηνπο 

Α/Α 
Κσδηθόο 

  Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα 
URL Κεληξηθήο 

Ιζηνζειίδαο 

1 
A Δζληθφ θαη Καπνδηζηξηαθφ Παλεπηζηήκην 

Αζελψλ  
http://www.uoa.gr/ 

2 B Δζληθφ Μεηζφβην Πνιπηερλείν (Δ.Μ.Π)  http://www.ntua.gr/ 

3 C Γεσπνληθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ  http://www.aua.gr 

4 D Οηθνλνκηθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ  http://www.aueb.gr/ 

5 
E Πάληεην Παλεπηζηήκην Κνηλσληθψλ θαη 

Πνιηηηθψλ Δπηζηεκψλ  
http://www.panteion.gr 

6 F Αλσηάηε ρνιή Καιψλ Σερλψλ  http://www.asfa.gr 

7 G Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο  http://www.unipi.gr 

8 H Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο  http://www.auth.gr 

9 I Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο  http://www.uom.gr 

10 J Παλεπηζηήκην Γπηηθήο Μαθεδνλίαο  http://www.uowm.gr/ 

11 K Παλεπηζηήκην Παηξψλ  http://www.upatras.gr/ 

12 L Παλεπηζηήκην Πεινπνλλήζνπ  http://www.uop.gr/ 

13 M Παλεπηζηήκην Ησαλλίλσλ  http://www.uoi.gr 

14 N Γεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην Θξάθεο  http://www.duth.gr 

15 O Παλεπηζηήκην Κξήηεο  http://www.uoc.gr/ 

16 P Πνιπηερλείν Κξήηεο  http://www.tuc.gr/ 

17 Q Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ  http://www.aegean.gr/ 

18 R Ηφλην Παλεπηζηήκην  http://www.ionio.gr/ 

19 S Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο  http://www.uth.gr/ 

20 T Υαξνθφπεην Παλεπηζηήκην  http://www.hua.gr/ 

21 
U Αλψηαηε ρνιή Παηδαγσγηθήο θαη 

Σερλνινγηθήο Δθπαίδεπζεο 
http://www.aspete.gr/ 

22 V Διιεληθφ Αλνηθηφ Παλεπηζηήκην  http://www.eap.gr/ 

23 W Γηεζλέο Παλεπηζηήκην Διιάδνο  http://www.ihu.edu.gr/ 

 

5.3.1 Αλάιπζε πεξηερνκέλνπ ηζηνζειίδαο 

 

Ζ αλάιπζε πεξηερνκέλνπ απνηειεί κηα κέζνδν πνπ πξνέξρεηαη απφ ηηο θνηλσληθέο 

επηζηήκεο. Υξεζηκνπνηείηαη ζαλ εξγαιείν έξεπλαο ηνλ 20φ αηψλα απφ 

Κνηλσληνιφγνπο θαη Κνηλσληθνχο Φπρνιφγνπο, κε ηε δηεξεχλεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ 

http://www.uoa.gr/
http://www.ntua.gr/
http://www.aua.gr/
http://www.aueb.gr/
http://www.panteion.gr/
http://www.asfa.gr/
http://www.unipi.gr/
http://www.auth.gr/
http://www.uom.gr/
http://www.uowm.gr/
http://www.upatras.gr/
http://www.uop.gr/
http://www.uoi.gr/
http://www.duth.gr/
http://www.uoc.gr/
http://www.tuc.gr/
http://www.aegean.gr/
http://www.ionio.gr/
http://www.uth.gr/
http://www.hua.gr/
http://www.aspete.gr/
http://www.eap.gr/
http://www.ihu.edu.gr/


57 

 

ηεο επηθνηλσλίαο. Ο Berelson ((1952) ζην (McMillan, 2000)) φξηζε ηελ αλάιπζε 

πεξηερνκέλνπ σο κηα ηερληθή έξεπλαο γηα ηελ αληηθεηκεληθή, ζπζηεκαηηθή θαη 

πνζνηηθή πεξηγξαθή ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο επηθνηλσλίαο. χκθσλα κε ηελ Σδάλε 

(2005) ε αλάιπζε πεξηερνκέλνπ αλαθέξεηαη ζε «γξαπηά θείκελα, όπσο: βηβιία, 

εθεκεξίδεο, πεξηνδηθά, θνηλνβνπιεπηηθνί ιόγνη, θεξύγκαηα, δηαθνηλώζεηο, ζιόγθαλ, 

πξνπαγαλδηζηηθά θπιιάδηα θ.ι.π.. Ψζηόζν ε κέζνδνο όκσο δελ πεξηνξίδεηαη κόλν ζε 

γξαπηά θείκελα. Πνιιέο αλαιύζεηο αθνξνύλ ξαδηνθσληθέο εθπνκπέο, πξνθνξηθνύο 

ιόγνπο, ζπλεληεύμεηο, θσηνγξαθίεο ή εηθόλεο: αλαιύζεηο θηλεκαηνγξαθηθώλ ηαηληώλ, 

θηλεκαηνγξαθηθώλ επηθαίξσλ, θηλνπκέλσλ ζρεδίσλ, ηειενπηηθώλ πξνγξακκάησλ, 

θιαζηθώλ εηθνλνγξαθεκέλσλ (comics), παηδηθώλ εθεκεξίδσλ, εηθνλνγξαθεκέλσλ 

πεξηνδηθώλ θ.ι.π.» Ζ αλάιπζε πεξηερνκέλνπ ηζηνζειίδαο (web content analysis) 

ζπλαληάηαη θαη σο αλάιπζε δηαδηθηπαθνχ πεξηερνκέλνπ (online content analysis) θαη 

είλαη κηα κνξθή αλάιπζεο πεξηερνκέλνπ. Σν ζχζηεκα δηαζπλδεδεκέλσλ θεηκέλσλ κε 

ππεξζπλδέζκνπο, επξχηεξα γλσζηφ ζαλ παγθφζκηνο ηζηφο (world wide web) έρεη 

αλαπηπρζεί ηφζν θαη έρεη κεηεμειηρζεί ψζηε πεξηιακβάλεη ζήκεξα πεξηερφκελν πνιχ 

δηαθνξεηηθφ απφ ηα αξρηθά θείκελα ηεο αξρήο ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‗90. Οη ζεκεξηλέο 

ηζηνζειίδεο πεξηιακβάλνπλ εηθφλεο, ήρνπο, video, γξαθηθά, δηαχινπο επηθνηλσλίαο 

θαη δηαδξαζηηθφηεηαο, θαζηζηψληαο ην δηαδίθηπν έλα απφ ηα κεγαιχηεξα κέζα 

παξνρήο πεξηερνκέλνπ ζηελ ηζηνξία ηνπ θφζκνπ (Herring, 2009). Απηή ε πιεζψξα 

δηαζέζηκσλ ζηνηρείσλ, πιεξνθνξηψλ θαη πνηθηιφηεηαο απνηειεί ηαπηφρξνλα θαη πεγή 

πξνβιεκαηηζκνχ γηα ηνπο εξεπλεηέο. Γηα ηνλ ιφγν απηφ, ην πιαίζην ηεο κεζνδνινγίαο 

αλάιπζεο πεξηερφκελνπ πξνζαξκφζηεθε θαη ηξνπνπνηήζεθε θαηάιιεια απφ ηνπο 

εξεπλεηέο φπσο ηε McMillan (2000) ψζηε λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο πξνθιήζεηο ηεο 

ζχγρξνλεο επηζηεκνληθήο έξεπλαο ζηνλ παγθφζκην ηζηφ. 

Μέζσ ηεο αλάιπζεο πεξηερνκέλνπ παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα κειέηεο φισλ ησλ 

ζηνηρείσλ ηεο επηθνηλσλίαο, ην νπνίν ζεκαίλεη: πξνζδηνξηζκφ ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ 

ηνπ πνκπνχ θαη ησλ απνδεθηψλ, κειέηε ησλ ζθνπψλ θαη ησλ κέζσλ ηνπ κελχκαηνο, 

κε ηα νπνία επηρεηξείηαη ε πξφθιεζε πξνζνρήο θαη ηνπ ελδηαθέξνληνο ησλ 

απνδεθηψλ θαη κειέηε ησλ απνηειεζκάησλ πνπ επηθέξεη ην κήλπκα ζηνπο απνδέθηεο. 

Με απηφλ ηνλ ηξφπν ε ελ ιφγσ κέζνδνο ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ: α) 

ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ πεξηερνκέλνπ, β) ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ πνκπνχ ηεο 

επηθνηλσλίαο, γ) ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ απνδεθηψλ ηεο επηθνηλσλίαο θαη ησλ 
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επηπηψζεψλ ηεο ζε απηνχο, κε ζθνπφ ηελ εμαγσγή εγθχξσλ ζπκπεξαζκάησλ 

(Βάκβνπθαο, 2002)ζην (Σδάλε, 2005)). 

ηφρνο ηεο αλάιπζεο πεξηερνκέλνπ είλαη ε αλαθάιπςε αλαγλσξίζηκσλ ηδηνηήησλ ή 

θαηαζηάζεσλ πνπ ζπγθξνηνχλ ηηο λνεκαηηθέο νξίδνπζεο ηνπ πιηθνχ κε ζθνπφ ηελ 

εμαγσγή εηδηθψλ θαη εγθχξσλ ζπκπεξαζκάησλ. Ζ αλάιπζε ηνπ πεξηερνκέλνπ κπνξεί 

λα επηηχρεη ηελ «αλαδηνξγάλσζε ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζηνηρείσλ, πνπ εκπεξηέρνπλ ηα 

ηεθκήξηα» (Βάκβνπθαο, 2002)ζην (Σδάλε, 2005). 

Ζ αλάιπζε πεξηερνκέλνπ ζπλίζηαηαη ζηελ ηαμηλφκεζε ησλ ζηνηρείσλ ελφο θεηκέλνπ 

(ιέμεσλ, θξάζεσλ, παξαγξάθσλ θιπ) ζ‘ έλα νξηζκέλν αξηζκφ θαηεγνξηψλ εθ ησλ 

πξνηέξσλ θαζνξηζκέλσλ. Ζ πνζφηεηα ησλ ιέμεσλ «ή θξάζεσλ, ή παξαγξάθσλ θιπ» 

θαηά θαηεγνξία πξνζδηνξίδνπλ θαη ην απνηέιεζκα ηεο αλάιπζεο. Με άιια ιφγηα, ε 

αλάιπζε πεξηερνκέλνπ ζπλίζηαηαη ζηελ ηαμηλφκεζε φισλ ησλ ζηνηρείσλ ελφο 

θεηκέλνπ, ζε κηα ζεηξά απφ ζπξίδεο. Μ‘ απηφλ ηνλ ηξφπν, ην θείκελν ραξαθηεξίδεηαη 

απφ ηελ πνζφηεηα ησλ ζηνηρείσλ ηα νπνία βξίζθνληαη ζε θάζε κηα απφ απηέο ηηο 

ζπξίδεο. ηελ πεξίπησζε ηεο πξνθαηαξθηηθήο καο έξεπλαο ζθνπφο δελ ήηαλ δπλαηφ 

λα εθηηκεζεί ε ζπρλφηεηα ησλ κειεηψκελσλ ζηνηρείσλ αιιά ε ελ γέλεη χπαξμή ηνπο 

ζηα πιαίζηα ηεο ςεθηαθήο απνηχπσζεο ηνπ θάζε κειεηψκελνπ ηδξχκαηνο. 

 

5.3.2 Γηαδηθαζία & Γηεξεπλώκελεο παξάκεηξνη 

 

Έρνληαο σο αθεηεξία ηνπο εξεπλεηηθνχο άμνλεο, δειαδή ηηο ηέζζεξηο θαηεγνξίεο 

δηαζηάζεσλ ηεο αεηθνξίαο ελφο παλεπηζηεκίνπ, επηδηψμακε ηελ θαηαγξαθή 

ζηνηρείσλ, πξαθηηθψλ, δξάζεσλ θαη πξσηνβνπιηψλ πνπ έρνπλ δξνκνινγήζεη ηα 

ειιεληθά παλεπηζηήκηα.  

ε πξψηε θάζε, ε αλάιπζε ηεο ηζηνζειίδαο ηνπ θάζε ηδξχκαηνο πεξηιάκβαλε ηελ 

εμέηαζε ηεο παξακέηξνπ: «Σν αθαδεκατθφ ίδξπκα δηαζέηεη ειεθηξνληθφ ζχλδεζκν 

(πεξηζζφηεξν ή ιηγφηεξν εκθαλή) ζρεηηθφ κε ην Αεηθφξν Παλεπηζηήκην». Απηφ ην 

βήκα πεξηειάκβαλε ελ πξψηνηο ηελ εμνλπρηζηηθή ρεηξνθίλεηε αλαδήηεζε θάζε 

ζπλδέζκνπ θαη ππνζπλδέζκνπ ηεο θεληξηθήο ηζηνζειίδαο ηνπ θάζε ηδξχκαηνο, νχησο 

ψζηε λα εμαθξηβσζεί θαη ν βαζκφο ηνπ πφζν εκθαλήο είλαη ν ζχλδεζκνο ηεο 

αεηθνξίαο ζηελ θεληξηθή ζειίδα, θαη αθνινχζσο, αλ δελ ππήξρε απνηέιεζκα 
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πξαγκαηνπνηνχληαλ αλαδήηεζε δηακέζνπ ηεο, ελζσκαησκέλεο ζηελ ηζηνζειίδα, 

κεραλήο αλαδήηεζεο. 

ε δεχηεξε θάζε, ρξεζηκνπνηήζεθε ε κεραλή αλαδήηεζεο Google®, κε ηελ νπνία γηα 

θάζε κειεηψκελν αθαδεκατθφ ίδξπκα πξαγκαηνπνηήζεθε κηα ζεηξά απφ ζχλζεηεο 

αλαδεηήζεηο. Σα δεδνκέλα πνπ ζπιιέγνληαλ αθνξνχζαλ πξσηνβνπιίεο, δξάζεηο θαη 

άιιεο πξαθηηθέο ησλ ειιεληθψλ παλεπηζηεκίσλ  νη νπνίεο είλαη ζρεηηθέο κε ηηο –

ηέζζεξηο δηεξεπλψκελεο δηαζηάζεηο ηεο αεηθνξίαο. Σα εξσηήκαηα θαζψο θαη νη ιέμεηο 

θιεηδηά πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ εληνπίζηεθαλ ζε έξεπλεο πνπ πξνέθπςαλ κεηά απφ 

ηελ επηζθφπεζε ηεο ζρεηηθήο βηβιηνγξαθίαο. ηε βηβιηνγξαθία εληνπίζακε 

εηδηθφηεξα ηελ έξεπλα ησλ (León-Fernández & Domínguez-Vilches, 2015), νη νπνίνη 

θαηάξηηζαλ εξσηεκαηνιφγην κε βάζε ηηο πξσηνβνπιίεο πνπ βξέζεθαλ ζηα πέληε 

πξψηα παλεπηζηήκηα ηεο θαηάηαμεο UI Greenmetric. Δπηπιένλ ιήκκαηα πνπ 

αμηνπνηήζεθαλ, εληνπίζηεθαλ ζηελ έξεπλα ησλ Aleixo, Azeiteiro, θαη Leal (2016), ηα 

νπνία κεηαθξάζηεθαλ θαη πξνζαξκφζηεθαλ ζηελ ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα.  

Με απηφλ ηνλ ηξφπν ζπγθεθξηκελνπνηήζεθαλ αξρηθά νη παξάκεηξνη (δείθηεο) πξνο 

δηεξεχλεζε. Οη αξρηθέο απηέο παξάκεηξνη, σζηφζν, άξρηζαλ λα εκπινπηίδνληαη 

πξννδεπηηθά κε ηελ εμέιημε ησλ ζχλζεησλ αλαδεηήζεσλ. Ο ηειηθφο θαηάινγνο ησλ 

παξακέηξσλ (δεηθηψλ) πνπ θαηαγξάθνληαλ θαίλεηαη ζηνλ Πίλαθα 7. 

   

Πίλαθαο 7: Παξάκεηξνη πνπ εξεπλήζεθαλ θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο δηαδηθηπαθήο έξεπλαο 

ΑΑ θσδ. ΠΑΡΑΜΔΣΡΟ   ΠΡΟ  ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ ΓΙΑΣΑΗ 

1 Γ1 Δθδειψζεηο γηα ην αεηθφξν Παλεπηζηήκην Γηνηθεηηθή 

2 Γ2 πκκεηνρή ζε επξσπατθφ κεζνγεηαθφ δίθηπν Γηνηθεηηθή 

3 Γ3 πκκεηνρή ζε δηεζλέο δίθηπν αεηθνξίαο Γηνηθεηηθή 

4 Γ4 Τπνγξαθή ζε θάπνηα παγθφζκηα δηαθήξπμε Γηνηθεηηθή 

5 Γ5 
πκκεηνρή ζηελ Υάξηα ησλ ειιεληθψλ αεηθφξσλ 

Παλεπηζηεκίσλ 
Γηνηθεηηθή 

6 Γ6 
πκκεηνρή ζε δηεζλέο ζχζηεκα θαηάηαμεο ηεο 

αεηθνξίαο  
Γηνηθεηηθή 

7 Γ7 Τηνζέηεζε πζηήκαηνο Πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο Γηνηθεηηθή 

8 Γ8 Γεκηνπξγία Γξαθείνπ Πεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο Γηνηθεηηθή 

9 Γ9 
Πξφζεζε Γεκηνπξγίαο Γξαθείνπ Πεξηβαιινληηθήο 

Γηαρείξηζεο 
Γηνηθεηηθή 

10 Γ10 Λεηηνπξγία Γξαθείνπ Πεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο Γηνηθεηηθή 

11 Γ11 
Λεηηνπξγία Δπηηξνπήο Πεξηβάιινληνο - Δπηηξνπή 

Πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο 
Γηνηθεηηθή 

12 Γ12 Σν Παλεπηζηήκην απηναπνθαιείηαη Πξάζηλν ή Αεηθφξν Γηνηθεηηθή 
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13 Γ13 Υαξηνγξάθεζε δξάζεσλ Γηνηθεηηθή 

14 Γ14 Μείσζε ιεηηνπξγηθνχ θφζηνπο Γηνηθεηηθή 

15 Κ1 πλεξγαζίεο κε δεκφζηνπο θνξείο Κνηλσληθή 

16 Κ2 πλεξγαζία κε ηνπηθή θνηλσλία - επηρεηξήζεηο Κνηλσληθή 

17 Κ3 πλεξγαζία κε ΜΚΟ Κνηλσληθή 

18 Κ4 Δζεινληηζκφο  Κνηλσληθή 

19 Κ5 Βηψζηκε θηλεηηθφηεηα- αχμεζε πξνζβαζηκφηεηαο Κνηλσληθή 

20 Κ6 Γξάζεηο πεξηβαιινληηθήο ελεκέξσζεο Κνηλσληθή 

21 Κ7 
Λεηηνπξγία ηζηνζειίδαο επηθνηλσλίαο απνηειεζκάησλ 

θαη δξάζεσλ 
Κνηλσληθή 

22 Κ8 
Δλεκέξσζε δξάζεσλ δηακέζνπ θνηλσληθήο δηθηχσζεο 

web2 
Κνηλσληθή 

23 Π1 Δμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο (ζέξκαλζε - ειεθηξνδφηεζε) Πεξηβάιινλ -Τπνδνκέο 

24 Π2 Γηαρείξηζε πδάησλ Πεξηβάιινλ -Τπνδνκέο 

25 Π3 Δπαλαρξεζηκνπνίεζε πφξσλ – Αλαθχθισζε Πεξηβάιινλ -Τπνδνκέο 

26 Π4 
Αλαλεψζηκεο Πεγέο Δλέξγεηαο - Δγθαηάζηαζε 

Φσηνβνιηατθψλ ή άιισλ ζπζηεκάησλ ΑΠΔ 

Πεξηβάιινλ -Τπνδνκέο 

27 Π5 Δλεξγεηαθή αλαβάζκηζε θηηξίσλ (ηνπιάρηζηνλ έλα) Πεξηβάιινλ -Τπνδνκέο 

28 Π6 
Δλεξγεηαθή αλαβάζκηζε θηηξίσλ (πξφζεζε γηα 

ηνπιάρηζηνλ έλα) 

Πεξηβάιινλ -Τπνδνκέο 

29 Π7 Βηνθιηκαηηθά θηίξηα (ηνπιάρηζηνλ 1) Πεξηβάιινλ -Τπνδνκέο 

30 Π8 Βηνθιηκαηηθά θηίξηα (πξφζεζε) Πεξηβάιινλ -Τπνδνκέο 

31 Π9 
Βειηίσζε Δλεξγεηαθήο απφδνζεο ζηνλ ηνκέα ηεο 

ζέξκαλζεο - θαζαξφηεξε ελέξγεηα 

Πεξηβάιινλ -Τπνδνκέο 

32 Π10 χζηεκα δηαρείξηζεο επηθίλδπλσλ απνβιήησλ Πεξηβάιινλ -Τπνδνκέο 

33 Π11 Πνδειαηφδξνκνη Πεξηβάιινλ -Τπνδνκέο 

34 Π12 πλδπαζκέλε κεηαθίλεζε πξνζσπηθνχ Πεξηβάιινλ -Τπνδνκέο 

35 Π13 Βηνινγηθή γεσξγία Πεξηβάιινλ -Τπνδνκέο 

36 Π14 Γεκηνπξγία βηνινγηθνχ αγξνθηήκαηνο Πεξηβάιινλ -Τπνδνκέο 

37 Π15 Γηάζεζε βηνινγηθψλ πξντφλησλ ζηα θπιηθεία Πεξηβάιινλ -Τπνδνκέο 

38 Π16 Γελδξνθχηεπζε Πεξηβάιινλ -Τπνδνκέο 

39 Π17 Κνκπνζηνπνίεζε Πεξηβάιινλ -Τπνδνκέο 

40 Π18 
ηαζκνί παξαθνινχζεζεο πνηφηεηαο πεξηβάιινληνο - 

κεηεσξνινγηθνί 

Πεξηβάιινλ -Τπνδνκέο 

41 Δ1 Έδξα ΟΤΝΔΚΟ γηα ηελ Αεηθνξία Έξεπλα-Δθπαίδεπζε 

42 Δ2 
Μάζεκα ζρεηηθφ κε ηηο αξρέο ηεο  αεηθνξίαο ζε 

πξνπηπρηαθφ επίπεδν 

Έξεπλα-Δθπαίδεπζε 

43 Δ3 
Μάζεκα ζρεηηθφ κε ηηο αξρέο ηεο  αεηθνξίαο ζε 

κεηαπηπρηαθφ επίπεδν 

Έξεπλα-Δθπαίδεπζε 

44 Δ4 
Δπηζηεκνληθέο δεκνζηεχζεηο - Γεκνζηεπκέλν έξγν 

(ζρεηηθφ κε SD-ESD) 

Έξεπλα-Δθπαίδεπζε 

45 Δ5 Λεηηνπξγία εθπαηδεπηηθήο ηζηνζειίδαο Έξεπλα-Δθπαίδεπζε 

46 Δ6 Δλδνπαλεπηζηεκηαθά δίθηπα Έξεπλα-Δθπαίδεπζε 

 

Γηα θάζε δξάζε ή πξσηνβνπιία, ε δηαδηθαζία ηεο ζχλζεηεο αλαδήηεζεο είρε ηελ 

αθφινπζε κνξθή:  
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“ Ολνκαζία Παλεπηζηεκίνπ Υ, Υi Πξσηνβνπιία Αεηθνξίαο”. 

 

ηνλ Πίλαθα 8 παξαηίζεληαη νη φξνη αλαδήηεζεο φπσο απηνί ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαηά 

ηε δηαδηθαζία ζχλζεηεο αλαδήηεζεο κε ρξήζε κεραλήο αλαδήηεζεο. 

Πίλαθαο 8: Λέμεηο-θιεηδηά αλά δηεξεπλψκελε παξάκεηξν πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηελ έξεπλα 

κέζσ δηαδηθηχνπ 

Κσδ. Παξάκεηξνη πξνο δηεξεύλεζε Όξνη αλαδήηεζεο 

Γ1 Δθδειψζεηο γηα ην αεηθφξν Παλεπηζηήκην "Παλεπηζηήκην Α  εθδήισζε αεηθφξν παλεπηζηήκην‖ 

Γ2 πκκεηνρή ζε επξσπατθφ κεζνγεηαθφ δίθηπν "Παλεπηζηήκην Α  
επξσπατθφ - κεζνγεηαθφ δίθηπν 

αεηθνξίαο" 

Γ3 πκκεηνρή ζε δηεζλέο δίθηπν αεηθνξίαο "Παλεπηζηήκην Α  δηεζλέο δίθηπν αεηθνξίαο" 

Γ4 Τπνγξαθή ζε θάπνηα δηεζλή δηαθήξπμε "Παλεπηζηήκην Α  δηαθήξπμε αεηθνξίαο" 

Γ5 
πκκεηνρή ζηελ Υάξηα ησλ ειιεληθψλ αεηθφξσλ 

Παλεπηζηεκίσλ 
"Παλεπηζηήκην Α  

Υάξηα ειιεληθψλ αεηθφξσλ 

παλεπηζηεκίσλ" 

Γ6 
πκκεηνρή ζε δηεζλέο ζχζηεκα θαηάηαμεο ηεο 

αεηθνξίαο  
"Παλεπηζηήκην Α  θαηάηαμε αεηθνξία" 

Γ7 
Τηνζέηεζε πζηήκαηνο Πεξηβαιινληηθήο 

δηαρείξηζεο  
"Παλεπηζηήκην Α  

EMAS χζηεκα Πεξηβαιινληηθήο 

Γηαρείξηζεο" 

Γ8 Γεκηνπξγία Γξαθείνπ Πεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο 

"Παλεπηζηήκην Α  γξαθείν πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο" Γ9 
Πξφζεζε Γεκηνπξγίαο Γξαθείνπ Πεξηβαιινληηθήο 

Γηαρείξηζεο 

Γ10 Λεηηνπξγία Γξαθείνπ Πεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο 

Γ11 
Λεηηνπξγία Δπηηξνπήο Πεξηβάιινληνο - Δπηηξνπή 

Πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο 
"Παλεπηζηήκην Α  Δπηηξνπή Πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο" 

Γ12 
Σν Παλεπηζηήκην απηναπνθαιείηαη Πξάζηλν ή 

Αεηθφξν  
"Παλεπηζηήκην Α  Πξάζηλν Παλεπηζηήκην" 

Γ13 Υαξηνγξάθεζε δξάζεσλ "Παλεπηζηήκην Α  ραξηνγξάθεζε δξάζεσλ" 

Γ14 Μείσζε ιεηηνπξγηθνχ θφζηνπο "Παλεπηζηήκην Α  κείσζε ιεηηνπξγηθνχ θφζηνπο" 

Κ1 πλεξγαζίεο κε δεκφζηνπο θνξείο "Παλεπηζηήκην Α  ζπλεξγαζία κε δεκφζηνπο θνξείο" 

Κ2 πλεξγαζία κε ηνπηθή θνηλσλία - επηρεηξήζεηο "Παλεπηζηήκην Α  ζπλεξγαζία κε ηνπηθή θνηλσλία" 

Κ3 πλεξγαζία κε ΜΚΟ "Παλεπηζηήκην Α  ΜΚΟ ζπλεξγαζία" 

Κ4 Δζεινληηζκφο  "Παλεπηζηήκην Α  εζεινληηζκφο ζην παλεπηζηήκην" 

Κ5 Βηψζηκε θηλεηηθφηεηα-  αχμεζε πξνζβαζηκφηεηαο "Παλεπηζηήκην Α  
αχμεζε πξνζβαζηκφηεηαο ΑΜΔΑ 

βηψζηκε κεηαθίλεζε" 

Κ6 Γξάζεηο πεξηβαιινληηθήο ελεκέξσζεο "Παλεπηζηήκην Α  δξάζεηο πεξηβαιινληηθήο ελεκέξσζεο" 

Κ7 
Λεηηνπξγία ηζηνζειίδαο επηθνηλσλίαο 

απνηειεζκάησλ θαη δξάζεσλ 
"Παλεπηζηήκην Α  ηζηνζειίδα ελεκέξσζε δξάζεηο" 

Κ8 
Δλεκέξσζε δξάζεσλ δηακέζνπ θνηλσληθήο 

δηθηχσζεο web2 
"Παλεπηζηήκην Α  θνηλσληθή δηθηχσζε facebook" 

Π1 
Δμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο (ζέξκαλζε - 

ειεθηξνδφηεζε) 
"Παλεπηζηήκην Α  

Δμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο (ζέξκαλζε - 

ειεθηξνδφηεζε)" 

Π2 Γηαρείξηζε πδάησλ "Παλεπηζηήκην Α  δηαρείξηζε πδάησλ" 

Π3 Δπαλαρξεζηκνπνίεζε πφξσλ – Αλαθχθισζε "Παλεπηζηήκην Α  
Δπαλαρξεζηκνπνίεζε πφξσλ 

αλαθχθισζε" 

Π4 
Αλαλεψζηκεο Πεγέο Δλέξγεηαο - Δγθαηάζηαζε 

Φσηνβνιηατθψλ 
"Παλεπηζηήκην Α  

αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο 

Φσηνβνιηατθά" 

Π5 Δλεξγεηαθή αλαβάζκηζε θηηξίσλ (ηνπιάρηζηνλ έλα) 

"Παλεπηζηήκην Α  ελεξγεηαθή αλαβάζκηζε θηηξίσλ" 
Π6 

Δλεξγεηαθή αλαβάζκηζε θηηξίσλ (πξφζεζε γηα 

ηνπιάρηζηνλ έλα) 
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Π7 Βηνθιηκαηηθά θηίξηα (ηνπιάρηζηνλ 1) 
"Παλεπηζηήκην Α  βηνθιηκαηηθά θηίξηα" 

Π8 Βηνθιηκαηηθά θηίξηα (πξφζεζε) 

Π9 
Βειηίσζε Δλεξγεηαθήο απφδνζεο ζηνλ ηνκέα ηεο 

ζέξκαλζεο - θαζαξφηεξε ελέξγεηα 
"Παλεπηζηήκην Α  

βειηίσζε Δλεξγεηαθήο απφδνζεο ζηνλ 

ηνκέα ηεο ζέξκαλζεο - θαζαξφηεξε 

ελέξγεηα"  

Π10 χζηεκα δηαρείξηζεο επηθίλδπλσλ απνβιήησλ "Παλεπηζηήκην Α  
ζχζηεκα δηαρείξηζεο επηθίλδπλσλ 

απνβιήησλ εξγαζηεξίσλ" 

Π11 Πνδειαηφδξνκνη "Παλεπηζηήκην Α  Πνδειαηφδξνκνη" 

Π12 πλδπαζκέλε κεηαθίλεζε πξνζσπηθνχ "Παλεπηζηήκην Α  πλδπαζκέλε κεηαθίλεζε πξνζσπηθνχ" 

Π13 Βηνινγηθή γεσξγία "Παλεπηζηήκην Α  βηνινγηθή γεσξγία " 

Π14 Γεκηνπξγία βηνινγηθνχ αγξνθηήκαηνο "Παλεπηζηήκην Α  βηνινγηθφ αγξφθηεκα" 

Π15 Γηάζεζε βηνινγηθψλ πξντφλησλ ζηα θπιηθεία "Παλεπηζηήκην Α  βηνινγηθά πξντφληα" 

Π16 Γελδξνθχηεπζε "Παλεπηζηήκην Α  δελδξνθχηεπζε" 

Π17 Κνκπνζηνπνίεζε "Παλεπηζηήκην Α  θνκπνζηνπνίεζε" 

Π18 
ηαζκνί παξαθνινχζεζεο πνηφηεηαο πεξηβάιινληνο - 

κεηεσξνινγηθνί 
"Παλεπηζηήκην Α  

κεηεσξνινγηθφο ζηαζκφο κέηξεζεο 

αηκνζθαηξηθήο ξχπαλζεο" 

Δ1 Έδξα ΟΤΝΔΚΟ γηα ηελ Αεηθνξία "Παλεπηζηήκην Α  έδξα Οπλέζθν - UNESCO Chair" 

Δ2 
Μάζεκα ζρεηηθφ κε ηηο αξρέο ηεο  αεηθνξίαο ζε 

πξνπηπρηαθφ επίπεδν 
"Παλεπηζηήκην Α   αεηθνξία πξνπηπρηαθφ ηκήκα αεηθνξία" 

Δ3 
Μάζεκα ζρεηηθφ κε ηηο αξρέο ηεο  αεηθνξίαο ζε 

κεηαπηπρηαθφ επίπεδν 
"Παλεπηζηήκην Α  κεηαπηπρηαθφ αεηθνξία" 

Δ4 
Δπηζηεκνληθέο δεκνζηεχζεηο - Γεκνζηεπκέλν έξγν 

(ζρεηηθφ κε SD-ESD) 
"Παλεπηζηήκην Α  

αεηθνξία επηζηεκνληθέο δεκνζηεχζεηο 

abstract" 

Δ5 Λεηηνπξγία εθπαηδεπηηθήο ηζηνζειίδαο "Παλεπηζηήκην Α  εθπαηδεπηηθή ηζηνζειίδα" 

Δ6 Δλδνπαλεπηζηεκηαθά δίθηπα "Παλεπηζηήκην Α  ελδνπαλεπηζηεκηαθά δίθηπα" 

 

Οη ηζηνζειίδεο ησλ παλεπηζηεκηαθψλ ηδξπκάησλ θαη ηα απνηειέζκαηα ησλ ζρεηηθψλ 

αλαδεηήζεσλ αλαιχζεθαλ θαη ειέγρζεθαλ σο πξνο ηελ χπαξμε ηνπιάρηζηνλ ελφο 

ζρεηηθνχ απνηειέζκαηνο αλά αλαδήηεζε. Π.ρ. ζηελ κειέηε ηεο ελεξγεηαθήο 

βειηίσζεο ησλ παλεπηζηεκηαθψλ θηηξίσλ, καο ελδηέθεξε ε θαηαγξαθή ηεο χπαξμεο 

ηέηνηνπ είδνπο παξεκβάζεσλ θαη φρη πφζα ήηαλ ηα θηίξηα απηά. Οπνηαδήπνηε 

απφπεηξα λα ζρεκαηηζηεί πνζνηηθή εηθφλα γηα ηελ έθηαζε ησλ παξεκβάζεσλ θάζε 

παλεπηζηεκίνπ ιακβάλνληαο ππφςε κφλν ηα απνηειέζκαηα ηεο δηαδηθηπαθήο έξεπλαο 

ελέρεη κεγάιε πηζαλφηεηα ζηξεβιψλ ζπκπεξαζκάησλ. 

Γηα ηελ απνηχπσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο αλάιπζεο πεξηερνκέλνπ ηνπ δηαδηθηχνπ 

απαηηήζεθε ε δεκηνπξγία ελφο πξσηνθφιινπ θαηαγξαθήο. Έηζη, γηα θάζε 

παλεπηζηήκην πνπ πεξηιήθζεθε ζηελ έξεπλα, θαηαξηίζηεθε έλα πξσηφθνιιν 

θαηαγξαθήο ησλ απνηειεζκάησλ, ζην νπνίν ζπκπιεξψλνληαη αληίζηνηρα ηα βαζηθά 

αλαγλσξηζηηθά ζηνηρεία ηνπ θάζε ηδξχκαηνο (αχμσλ αξηζκφο, νλνκαζία, επίζεκε 

ηζηνζειίδα θ.ιπ.) θαη αθνινχζσο ηα ππφινηπα απνηειέζκαηα πνπ απνηεινχλ 

παξακέηξνπο πξνο κειέηε. 
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ε πεξίπησζε πνπ ε πξσηνβνπιία πνπ εμεηάδεηαη πξνθχπηεη φηη είλαη ζε ηζρχ ζην ππφ 

κειέηε παλεπηζηήκην, ηφηε ζπκπιεξψλεηαη ν αξηζκφο 1 ζην αληίζηνηρν πεδίν, ελψ ζε 

αληίζεηε πεξίπησζε, ζπκπιεξψλεηαη ν αξηζκφο 0. Γηα ηελ επαιεζεπζηκφηεηα ησλ 

απνηειεζκάησλ, ηεξνχληαη δπν δηαδηθαζίεο: αθελφο θαηαγξάθνληαη νη ιέμεηο θιεηδηά 

γηα ηηο αλαδεηήζεηο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζηε κεραλή αλαδήηεζεο (βιέπε Πίλαθα 

8) θαη αθεηέξνπ ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ νη αλαδεηήζεηο επηζηξέθνπλ ζρεηηθά 

απνηειέζκαηα, παξαηίζεηαη ζε ζρεηηθφ πεδίν ε ειεθηξνληθή δηεχζπλζε ηνπ 

επξήκαηνο. ηελ εηθφλα 5-1 παξαηίζεηαη απφζπαζκα ηνπ πξσηνθφιινπ θαηαγξαθήο 

απνηειεζκάησλ γηα ην παλεπηζηήκην Ησαλλίλσλ. 

ΑΑ 13

OΧΛ ΑΝ ΟΧΛ, ΕΧΕΛ Ε ΔΕΤΣΕΡΟ ΕΠΛΠΕΔΟ;

θσδ. ΧΟΛΛΑ 0 ή 1

Γ1 Εκδηλϊςεισ για το αειφόρο Πανεπιςτήμιο 1 http://www.uoi.gr/gr/announcements/extended.php?post_id=7378http://www.uoi.gr/gr/announcements/extended.php?post_id=7499

Γ2

ςυμμετοχη ςε ευρωπαικό/μεςογειακό  

δίκτυο αειφορίασ 0 https://en.unesco.org/sites/default/files/list-unesco-chairs-31-03-2016.pdf

Γ3 υμμετοχή ςε διεθνζσ δίκτυο αειφορίασ 1 http://www.uoi.gr/gr/about/collaboration.php#equalhttp://www.uoi.gr/gr/announcements/extended.php?post_id=7378

Γ4 Τπογραφή ςε κάποια διεθνή διακήρυξη 0

Γ5

υμμετοχή ςτην Χαρτα των ελληνικϊν 

αειφόρων Πανεπιςτημίων 0

Γ6

υμμετοχή ςε διεθνζσ ςφςτημα κατάταξησ 

τησ αειφορίασ 
Κζςη 188

1 http://www.chem.uoa.gr/personel/Laboratories/EnvironChem/pdf/Xarta_GREEN_UNIV_GR.pdf

Γ7

Τιοθζτηςη υςτήματοσ Περιβαλλοντικήσ 

διαχείριςησ 1 http://epirusgate.blogspot.gr/2010/11/blog-post_2548.htmlhttp://green.upatras.gr/sites/green.upatras.gr/files/%CE%A0%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%B2%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82%20%20%CE%B4%CF%81%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B7%CF%81%CE%B9%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B5%CF%82%20%CF%84%CE%BF%CF%85%20%CE%A0%CE%B1%CE%BD%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%AF%CE%BF%CF%85%20%CE%99%CF%89%CE%B1%CE%BD%CE%BD%CE%AF%CE%BD%CF%89%CE%BD-1.pdf

Γ8

Δημιουργία Γραφείου Περιβαλλοντικήσ 

Διαχείριςησ 1 http://gd.uoi.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=341%3A2012-12-06-11-41-17&catid=55%3A2012-12-05-11-22-27&Itemid=436http://gd.uoi.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=337&Itemid=432

ΚΑΡΣΕΛΑ ΑΝΑΛΤΘ ΠΕΡΛΕΧΟΜΕΝΟΤ ΛΣΟΕΛΛΔΑ

ΣΟΛΧΕΛΑ ΤΠΟΚΕΛΜΕΝΟΤ

ΟΝΟΜΑΛΑ ΛΔΡΤΜΑΣΟ

URL ΚΕΝΣΡΛΚΙ ΛΣΟΕΛΛΔΑ: WWW.UOI.GR

ΠΑΝΕΠΛΣΘΜΛΟ ΛΩΑΝΝΛΝΩΝ

ΑΝΑΗΘΣΘΘ ΠΛΘΡΟΦΟΡΛΏΝ ΔΛΑΜΕΟΤ   ΜΘΧΑΝΘ ΑΝΑΗΘΣΘΘ

ΠΡΩΣΟΒΑΚΜΛΟ ΕΛΕΓΧΟ 

ΕΜΦΑΝΕ ΚΟΤΜΠΛ ΑΕΛΦΟΡΛΑ

URL ΚΟΤΜΠΛΟΤ ΑΕΛΦΟΡΛΑ:

Δράςεισ - Πρωτοβουλίεσ

ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ ΑΝΑΗΘΣΘΕΩΝ URL κυριοτζρων αποτελεςμάτων

 

Δηθφλα 5-1: Σκήκα ηνπ πξσηνθφιινπ θαηαγξαθήο απνηειεζκάησλ γηα ην παλεπηζηήκην 

Ησαλλίλσλ 

 

5.3.3 Απνηειέζκαηα δηαδηθηπαθήο έξεπλαο 

 

ε γεληθέο γξακκέο ηα ειιεληθά παλεπηζηήκηα θαίλεηαη λα έρνπλ αλαπηχμεη κηα 

ζεηξά απφ αεηθνξηθέο δξάζεηο κεηαμχ ησλ νπνίσλ μερσξίδνπλ νη δξάζεηο 

πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο. Χζηφζν δελ κπνξνχκε λα ζεσξήζνπκε φηη νη 

πξνζπάζεηεο απηέο βξίζθνληαη ζε πιήξε ηζρχ ζε φιεο ηηο παλεπηζηεκηαθέο κνλάδεο. 
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Με ηελ αλάιπζε ησλ επξεκάησλ ηεο δηαδηθηπαθήο έξεπλαο, ζα απνπεηξαζεί λα 

εμαρζνχλ ζπκπεξάζκαηα ζρεηηθά 

 

Σαπηφηεηα Παλεπηζηεκίσλ 

ηελ έξεπλά καο κειεηήζεθαλ ηα 23 δεκφζηα παλεπηζηήκηα ηεο Διιάδαο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ αλψηαησλ ζρνιψλ πνπ αλαγλσξίδνληαη σο ΑΔΗ, 

δειαδή ηελ Α..ΠΑΗ.Σ.Δ. θαη ηελ Α..Κ.Σ.. Ζ γεσγξαθία ησλ παλεπηζηεκίσλ 

δηαθξίλεηαη α) απφ κηα δηαζπνξά ζε φιν ην εχξνο ησλ γεσγξαθηθψλ δηακεξηζκάησλ  

ηεο Διιάδαο, θαη  β) ηε ζπγθέληξσζε παλεπηζηεκίσλ ζηελ πξσηεχνπζα, κε ηελ 

Αζήλα λα θηινμελεί 9 ηδξχκαηα (Δηθφλα 5-2). Χζηφζν ππάξρνπλ πεξηπηψζεηο φπνπ 

παλεπηζηήκηα πνπ έρνπλ έδξα ζε έλαλ λνκφ εθηείλνπλ ηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπο ζε δχν 

ή πεξηζζφηεξεο πφιεηο δηαθνξεηηθψλ λνκψλ (Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο, Γεκνθξίηεην 

Παλεπηζηήκην Θξάθεο, Παλεπηζηήκην Γπηηθήο Μαθεδνλίαο, θ.α.).   

 

 

Δηθφλα 5-2: Έδξεο ησλ ειιεληθψλ παλεπηζηεκίσλ 
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Πίλαθαο 9: ηνηρεία θνηηεηηθνχ θαη δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ. Φζίλνπζα δηάηαμε θαηά αξηζκφ 

πξνπηπρηαθψλ θνηηνχλησλ (ηνηρεία Έλαξμεο 2015-2016, Πεγή:(ΔΛΣΑΣ, 2015)) 
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επ

2
0
1
5
) 

1 Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο  11 41 2473 32700 

2 Δζληθφ θαη Καπνδηζηξηαθφ Παλεπηζηήκην 

Αζελψλ  

8 33 1992 29309 

3 Παλεπηζηήκην Παηξψλ  5 24 819 18411 

4 Διιεληθφ Αλνηθηφ Παλεπηζηήκην  4 6 48 16754 

5 Γεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην Θξάθεο 8 19 641 14394 

6 Παλεπηζηήκην Ησαλλίλσλ 7 15 586 11327 

7 Παλεπηζηήκην Κξήηεο  5 16 555 11274 

8 Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ 5 17 366 9086 

9 Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο 5 18 614 9086 

10 Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο  4 9 196 7995 

11 Δζληθφ Μεηζφβην Πνιπηερλείν (Δ.Μ.Π)  9 9 771 7614 

12 Πάληεην Παλεπηζηήκην Κνηλσληθψλ θαη 

Πνιηηηθψλ Δπηζηεκψλ 

4 9 239 7490 

13 Οηθνλνκηθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ [4] 3 8 229 6813 

14 Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο  4 8 296 6771 

15 Παλεπηζηήκην Πεινπνλλήζνπ 5 9 169 4328 

16 Πνιπηερλείν Κξήηεο  5 5 213 3219 

17 Γεσπνληθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ 2 6 249 2991 

18 Ηφλην Παλεπηζηήκην 3 6 129 2820 

19 Παλεπηζηήκην Γπηηθήο Μαθεδνλίαο  3 6 111 2415 

20 Αλψηαηε ρνιή Παηδαγσγηθήο θαη 

Σερλνινγηθήο Δθπαίδεπζεο 

1 4 59 1936 

21 Υαξνθφπεην Παλεπηζηήκην  3 4 75 1461 

22 Αλσηάηε ρνιή Καιψλ Σερλψλ 1 2 47 842 

23 Γηεζλέο Παλεπηζηήκην Διιάδνο
1
 3 3 106 - 

χλνιν 108 277 10983 209036 

 

                                                           
1
 Σν Γηεζλέο Παλεπηζηήκην Διιάδνο παξέρεη κφλν κεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ 
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Μηα πξψηε αλάιπζε ζηα ζηνηρεία ησλ ειιεληθψλ παλεπηζηεκίσλ θαηαδεηθλχεη ηελ 

χπαξμε 7 παλεπηζηεκίσλ κε θνηηεηηθφ πιεζπζκφ πνπ αλέξρεηαη έσο ηνπο 3.000 

θνηηεηέο, 9 παλεπηζηήκηα δηαζέηνπλ θνηηεηηθφ πιεζπζκφ πνπ θπκαίλεηαη κεηαμχ 

ηξηψλ θαη δέθα ρηιηάδσλ θνηηεηψλ (έθαζην). Σέινο 7 παλεπηζηήκηα δηαζέηνπλ 

θνηηεηηθφ δπλακηθφ άλσ ησλ 10.000 αηφκσλ κε ην πνιππιεζέζηεξν απ‘ φια, ην 

Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο λα έρεη θνηηεηηθφ πιεζπζκφ 32.700 

θνηηεηψλ, ζχκθσλα κε ηελ Διιεληθή ηαηηζηηθή Τπεξεζία (ΔΛΣΑΣ, 2015). 
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Γξάθεκα 1: Πιήζνο ηκεκάησλ αλά παλεπηζηήκην 

 

Αληίζηνηρα, ε δηάξζξσζε ησλ παλεπηζηεκίσλ δειψλεη ηελ χπαξμε  3 παλεπηζηεκίσλ 

ηα νπνία δηαζέηνπλ πνιχ κεγάιν αξηζκφ ηκεκάησλ θαη πην ζπγθεθξηκέλα πάλσ απφ 

21 ηκήκαηα. Πξφθεηηαη γηα ην Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο (κε 41 

ηκήκαηα), ην  Δζληθφ θαη Καπνδηζηξηαθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ (κε 33 ηκήκαηα) θαη 

ην Παλεπηζηήκην Παηξψλ (κε 24 ηκήκαηα). Αλ ζέιακε λα θηηάμνπκε ην πξνθίι ηνπ 

κέζνπ ειιεληθνχ παλεπηζηεκίνπ, απηφ ζα δηαζέηεη 4 έσο 5 ζρνιέο θαη πεξίπνπ 11 
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ηκήκαηα. Σν δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ ηνπ ζα αλέξρεηαη ζηα 400 άηνκα ελψ ζα είλαη 

ππεχζπλν γηα ηελ θνίηεζε ηνπιάρηζηνλ 8.000 θνηηεηψλ. 
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Γξάθεκα 2: Καηαλνκή θνηηεηηθνχ πιεζπζκνχ 

 

Αλάιπζε επηζήκσλ ηζηνζειίδσλ θαη ζχλζεηε αλαδήηεζε φξσλ 

 

Μεηά απφ ηελ αλάιπζε ησλ επίζεκσλ ηζηνζειίδσλ εληνπίζηεθαλ νρηψ παλεπηζηήκηα 

πνπ απηφ-απνθαινχληαη πξάζηλα, νηθνινγηθά ή αεηθφξα αιιά κφλν ζε πέληε απηφ 

δειψλεηαη απφ ηελ θεληξηθή ηνπο ηζηνζειίδα. Δηδηθφηεξα, ζε δπν ηδξχκαηα απηφ 

είλαη εκθαλέο ζε πξψην επίπεδν (Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο, Οηθνλνκηθφ 

Παλεπηζηήκην Αζελψλ). ε δεχηεξν επίπεδν ζπλαληάκε ηνπο ππεξζπλδέζκνπο πνπ 

νδεγνχλ ζηελ «πξάζηλε» ηζηνζειίδα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ, ηνπ Αξηζηνηειείνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο θαη ηνπ Πνιπηερλείνπ Κξήηεο. 
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Γξάθεκα 3: Ύπαξμε ππεξζπλδέζκνπ αεηθνξίαο ζηηο επίζεκεο ηζηνζειίδεο ησλ 

παλεπηζηεκίσλ 
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Γξάθεκα 4: Τπεξζχλδεζκνο αεηθνξηθψλ δξάζεσλ: θαηά πφζν είλαη εκθαλήο 

ε γεληθέο γξακκέο, κέζα απφ ηελ έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε δηακέζνπ ηεο 

ζχλζεηεο αλαδήηεζεο φξσλ θαη ηελ αλάιπζε πεξηερνκέλνπ ησλ επηζήκσλ 

ηζηνζειίδσλ ησλ ηδξπκάησλ, δηαθξίλνληαη παλεπηζηήκηα πνπ ζπλδπάδνπλ π.ρ. 

δηαρεηξηζηηθά εξγαιεία, πεξηβαιινληηθέο δξάζεηο επαηζζεηνπνίεζεο θαη εξεπλεηηθφ 



69 

 

έξγν πάλσ ζηε ζεκαηηθή ηνπ αεηθφξνπ παλεπηζηεκίνπ. Σν ζχλνιν ησλ επξεκάησλ 

κπνξεί λα ζπλνςηζηεί ζηα θπξηφηεξα ζεκεία φπσο απηά απνηππψλνληαη ζηνλ Πίλαθα 

10 πνπ αθνινπζεί. 

 

Πίλαθαο 10: Κπξηφηεξεο δξάζεηο θαη πξσηνβνπιίεο πνπ εληνπίζηεθαλ ζηα ειιεληθά ΑΔΗ 

Γηαζηάζεηο 

Αεηθόξνπ 

Παλεπηζηεκίνπ 

Γξάζεηο πνπ εληνπίζηεθαλ 

Γηνηθεηηθή 

Γηάζηαζε 

Ύπαξμε πεξηβαιινληηθήο πνιηηηθήο 

Τηνζέηεζε Γηαρεηξηζηηθνχ πζηήκαηνο(ISO ή EMAS) 

Λεηηνπξγία γξαθείνπ Πεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο 

πκκεηνρή ζε πεξηθεξεηαθά ή δηεζλή δίθηπα γηα ην Πεξηβάιινλ θαη ηελ 

Αεηθνξία 

Πεξηβαιινληηθή 

Γηάζηαζε - 

Τπνδνκέο 

Γξάζεηο εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο 

Τηνζέηεζε ζπζηεκάησλ Αλαλεψζηκσλ Πεγψλ Δλέξγεηαο 

Πξνψζεζε ηεο αλαθχθισζεο θαη ηεο επαλαρξεζηκνπνίεζεο  

Δλεξγεηαθή αλαβάζκηζε θηηξίσλ – βηνθιηκαηηθά θηίξηα – πξάζηλα 

δψκαηα 

χζηεκα δηαρείξηζεο απνβιήησλ 

Καηαζθεπή πνδειαηφδξνκσλ 

πλδπαζκέλε κεηαθίλεζε πξνζσπηθνχ (car  pooling) 

Κνηλσληθή 

Γηάζηαζε 

πλεξγαζίεο κε ΜΚΟ 

Γξάζεηο εζεινληηζκνχ 

Λεηηνπξγία ελεκεξσηηθψλ ηζηνηφπσλ, ελεκέξσζε δξάζεσλ κε ρξήζε 

θνηλσληθψλ δηθηχσλ 

Αχμεζε πξνζβαζηκφηεηαο ΑκΔΑ 

Γξάζεηο επαηζζεηνπνίεζεο – εκπινθήο ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο θαη 

θνξέσλ 

Δθπαίδεπζε - 

Έξεπλα 

Έδξα UNESCO γηα ηελ Αεηθνξία 

Δξεπλεηηθφ έξγν ζηελ Αεηθφξν Αλάπηπμε ή ζην Αεηθφξν 

Παλεπηζηήκην 

Ύπαξμε καζεκάησλ πνπ αθηεξψλνπλ κέξνο ηνπο ζηελ Αεηθφξν 

Αλάπηπμε (ζε πξνπηπρηαθφ ή κεηαπηπρηαθφ επίπεδν) 

πλέδξηα ζρεηηθά κε Αεηθφξν Παλεπηζηήκην – Αεηθφξν Αλάπηπμε 

 

Δπίζεο ππάξρνπλ παλεπηζηήκηα πνπ ζπκκεηέρνπλ ή ζπκκεηείραλ ζε θάπνηα 

δηαδηθαζία θαηάηαμεο ηεο αεηθνξίαο, αλαπηχζζνπλ θνηλσληθέο δξάζεηο, εζεινληηθέο 

πξσηνβνπιίεο θαη ζπλεξγαζίεο κε θνηλσληθνχο ή ηνπηθνχο θνξείο. Αθνινπζεί κηα 

αλάιπζε ησλ επξεκάησλ φπσο απηά εκθαλίζηεθαλ ζηηο ηέζζεξηο δηαζηάζεηο ηνπ 

Αεηθφξνπ Παλεπηζηεκίνπ. 
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Γηνηθεηηθή Γηάζηαζε 

ε 6 παλεπηζηήκηα ππάξρεη κηα ζπγθεθξηκέλε δνκή ππεχζπλε γηα ηελ δηεπζέηεζε θαη 

ηελ παξαθνινχζεζε ησλ δξάζεσλ πνπ άπηνληαη ηεο αεηθνξηθήο ζηξαηεγηθήο, κε ηε 

κνξθή γξαθείνπ Πεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο ή αξκφδηαο Δπηηξνπήο. Σε 

ραξηνγξάθεζε ησλ δξάζεσλ ηνπο κέζσ ηεο θαηαγξαθήο θαη ηαμηλφκεζεο ηνπο 

θέξνληαη λα θάλνπλ 6 παλεπηζηήκηα κεηαμχ ησλ νπνίσλ ην Αξηζηνηέιεην 

Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο, ην Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο ην Πνιπηερλείν Κξήηεο 

θαη ην Παλεπηζηήκην Παηξψλ, θη απηφ ην επηηπγράλνπλ κε δχν ηξφπνπο, είηε δηακέζνπ 

ησλ θεληξηθψλ ηζηνζειίδσλ ή εηδηθψλ ππνζειίδσλ ηνπ ηζηνηφπνπ ηνπο είηε δηακέζνπ 

ηεο παξνπζίαο ζε εκεξίδεο αθηεξσκέλεο ζηελ Αεηθνξία ή ην Αεηθφξν Παλεπηζηήκην. 

Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα εκπεξηζηαησκέλεο ραξηνγξάθεζεο δξάζεσλ είλαη ε 

παξνπζίαζε ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ, ζηελ Ζκεξίδα κε ζέκα: «Η ζπκβνιή ηνπ 

Γεκόζηνπ Παλεπηζηεκίνπ ζηελ Αεηθόξν Αλάπηπμε» πνπ δηνξγαλψζεθε ζην ΔΜΠ ην 

2011. Αληίζηνηρα δηνηθεηηθά εθθξάδεηαη ε βνχιεζε γηα ηελ ζπληεηαγκέλε αλάιεςε 

δξάζεσλ πεξηνξηζκνχ ηνπ ιεηηνπξγηθνχ θφζηνπο ζε 9 πεξηπηψζεηο παλεπηζηεκίσλ, κε 

αξθεηά απφ απηά λα αλαθέξνληαη ζε ζπγθεθξηκέλεο δξάζεηο θαη ζηελ νηθνλνκηθή  - 

θαη φρη κφλν - ειάθξπλζε πνπ απηέο επηθέξνπλ. Γηα παξάδεηγκα ην ΔΚΠΑ αλαθέξεη 

φηη έρεη πεξηνξίζεη ηελ δαπάλε γηα ειεθηξηθφ ξεχκα κέζσ ηδηνπαξαγσγήο ειεθηξηθνχ 

ξεχκαηνο απφ κνλάδα θπζηθνχ αεξίνπ θαη κειέηεο γηα θσηνβνιηατθά ζπζηήκαηα. 

Αληίζηνηρα ην Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο αλαθέξεη ηηο εηήζηεο πξνζφδνπο απφ ηελ 

εθκεηάιιεπζε ηεο αλαθχθισζήο ηνπ, ελψ ην Πνιπηερλείν Κξήηεο ζχκθσλα κε 

ππνινγηζκνχο ηνπ εμνηθνλνκεί πεξί ηηο 150.000 επξψ εηεζίσο απφ παξεκβάζεηο 

εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο νη νπνίεο έρνπλ πεξηνξίζεη ηελ θαηαλάισζε θαηά 20%. 
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Γξάθεκα 5: Λεηηνπξγία Γξαθείνπ Πεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο 

Πέληε ειιεληθά παλεπηζηήκηα ιακβάλνπλ κέξνο ζε κεζνγεηαθά ή επξσπατθά δίθηπα 

ζρεηηθά κε ηελ Αεηθφξν Αλάπηπμε ή ην Αεηθφξν Παλεπηζηήκην. πγθεθξηκέλα ην 

Δζληθφ θαη Καπνδηζηξηαθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ ζπκκεηέρεη ζηελ Μεζνγεηαθή 

Δθπαηδεπηηθή Πξσηνβνπιία γηα ην Πεξηβάιινλ θαη ηελ Αεηθνξία (Mediterranean 

Initiative for the Environment and Sustainability - MedIES) κε ηελ νπνία 

ζπλδηνξγαλψλεη ζρεηηθέο εθδειψζεηο. Σν ίδην παλεπηζηήκην ζπκκεηέρεη ζε πην 

εμεηδηθεπκέλεο ζπκπξάμεηο φπσο ην δίθηπν γηα ην λεξφ (Global Water Partnership - 

GWP). Δπίζεο ην Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο  ζπκκεηέρεη ζην Γίθηπν 

Αεηθνξηθψλ Παλεπηζηεκίσλ πνπ δηνξγαλψλεη ην Παλεπηζηήκην ηεο ηέλα (Sienna 

Sustainability Network), ελψ ην Παλεπηζηήκην Παηξψλ ζπκκεηέρεη ζην αληίζηνηρν 

Γίθηπν Αεηθφξσλ Παλεπηζηεκίσλ ηεο Μαχξεο Θάιαζζαο. Σν Πνιπηερλείν Κξήηεο 

ηέινο, ζπκκεηέρεη ζην δίθηπν Αεηθφξσλ Παλεπηζηεκηνππφιεσλ (International 

Sustainability Campus Network). 

πλερίδνληαο ζην πεδίν ησλ δηνηθεηηθψλ δξάζεσλ, ζρεδφλ φια ηα παλεπηζηήκηα 

έρνπλ ππνγξάςεη ηε Υάξηα ησλ Διιεληθψλ Παλεπηζηεκίσλ, μια πρωτοβουλία που 

δρομολογήθηκε το  2011 ςτο πλαίςιο τησ 67ησ υνόδου Πρυτάνεων των Ελληνικϊν 

Πανεπιςτημίων, η οποία όμωσ ςήμερα ζχει  ατονήςει. Μόλισ δφο πανεπιςτήμια 

(8.7%) ζχουν υπογράψει κάποια Διεθνή Διακήρυξη Αειφόρων Πανεπιςτημίων. Έλα 

παλεπηζηήκην ζπκκεηέρεη ζηελ  HESI (Higher Education Sustainability Initiative) 
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(Πάληεηνλ), ελψ έλα έρεη ππνγξάςεη ηελ Γηαθήξπμε Talloires (ΔΚΠΑ). υνολικά 

τζςςερα πανεπιςτήμια (17.4%) ζχουν πάρει μζροσ ζηελ παγθφζκηα θαηάηαμε UI 

Greenmetric Ranking of Sustainability in HEI‘s (Παλεπηζηήκην Ησαλλίλσλ, 

Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο, Παλεπηζηήκην Κξήηεο θαη Πνιπηερλείν Κξήηεο). 

Επιπλζον, τρία (13,0%) έρνπλ πηνζεηήζεη έλα πξφγξακκα πεξηβαιινληηθήο 

δηαρείξηζεο  (Environmental Management System - EMS). πγθεθξηκέλα ην 

Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο δηαζέηεη ζε ηζρχ ην ζχζηεκα EMAS, ελψ πξνο απηή ηελ 

θαηεχζπλζε θηλείηαη θαη ην Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο. Με ηελ 

πξφζεζε λα επεθηαζεί ε εθαξκνγή ελφο ζπζηήκαηνο πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο 

εκθαλίδεηαη θαη ην Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ. 
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Γξάθεκα 6: Κπξηφηεξεο δηνηθεηηθέο πξσηνβνπιίεο ησλ ειιεληθψλ παλεπηζηεκίσλ θαη πνχ 

απηέο εκθαλίδνληαη (Μέξνο 1
ν
) 



73 

 

6

9

8

6

9

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Δημιουργία Γραφείου 
Περιβαλλοντικήσ Διαχείριςησ

Λειτουργία Επιτροπήσ 
Περιβάλλοντοσ - Επιτροπή 

Περιβαλλοντικήσ διαχείριςησ

Σο Πανεπιςτήμιο αυτοαπο-
καλείται Πράςινο/Αειφόρο

Χαρτογράφηςη δράςεων Μείωςη λειτουργικοφ 
κόςτουσ

Α
ρ

ιθ
μ

ό
σ 

Π
α

νε
π

ις
τη

μ
ίω

ν

 

Γξάθεκα7: Κπξηφηεξεο δηνηθεηηθέο πξσηνβνπιίεο ησλ ειιεληθψλ παλεπηζηεκίσλ θαη πνχ 

απηέο εκθαλίδνληαη (Μέξνο 2
ν
) 

ηελ παξνχζα έξεπλα, ζηε δηνηθεηηθή δηάζηαζε εληάζζνπκε θαη ηελ αμηνιφγεζε ηεο 

αεηθνξίαο (ν Cortese (2003) ηε ζεσξεί μερσξηζηή δηάζηαζε) θαζψο ε αμηνιφγεζε 

απνηειεί έλα ρξήζηκν εξγαιείν ηθαλφ λα αλαδείμεη δπλαηά ζεκεία αιιά θαη 

αδπλακίεο πνπ πξνθχπηνπλ, ψζηε ε δηνίθεζε ελφο ηδξχκαηνο λα αλαζεσξήζεη ηηο 

πξνζπάζεηέο ηεο θαη λα βειηηψζεη ηηο αδπλακίεο ηεο. Με δεδνκέλν ην γεγνλφο φηη ηα 

παλεπηζηήκηα ζηελ Διιάδα δελ είλαη ππνρξεσκέλα λα ζπκπιεξψλνπλ εηήζηα 

ζηαηηζηηθά ή απνινγηζηηθά ζηνηρεία ζρεηηθά κε ην ζχλνιν ησλ δξάζεσλ θαη ησλ 

πξσηνβνπιηψλ, ησλ κεγεζψλ θαη παξεκβάζεσλ, πνπ άπηνληαη ηνπ πιαηζίνπ ηεο 

Αεηθφξνπ Παλεπηζηεκίνπ, ήηαλ ελ πνιινίο αλακελφκελν λα κελ θαηαθέξνπκε λα 

ιάβνπκε απνηειέζκαηα ζρεηηθά κε ηελ αμηνιφγεζε. Δπίζεο δελ ππάξρεη θάπνηνο 

ειιεληθφο νξγαληζκφο ή παλεπηζηήκην πνπ λα αζρνιείηαη κε απηφ ην ζθέινο. Οπφηε 

φζα ειιεληθά παλεπηζηήκηα επηζπκνχλ λα αμηνινγήζνπλ ηηο πξνζπάζεηέο ηνπο κε 

έλαλ ζηαζκηζκέλν ηξφπν, παίξλνπλ κέξνο ζε δηεζλείο θαηαηάμεηο. Ζ πεξίπησζε ηνπ 

UI Greenmetric είλαη κία απφ απηέο. πγθεθξηκέλα, ζηελ θαηάηαμε UI Greenmetric 

θαηά θαηξνχο ζπκκεηείραλ ην Παλεπηζηήκην Ησαλλίλσλ, ην Παλεπηζηήκην Κξήηεο 

θαζψο θαη ην Πνιπηερλείν Κξήηεο, ιακβάλνληαο ηελ θαηάηαμε πνπ θαίλεηαη ζηνλ 
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Πίλαθα 11. Χζηφζν ε ζπκκεηνρή ησλ ειιεληθψλ ΑΔΗ – πέξαλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

Ησαλλίλσλ -  θαίλεηαη λα κελ έρεη ζπλέρεηα, θαζψο νη ζπκκεηνρέο ησλ ππνινίπσλ 

παξνπζηάδνπλ δηαθνπέο. Δπνίσλν φκσο είλαη ην γεγνλφο φηη ηελ ηειεπηαία ρξνληά 

έρνπλ επαλαθάκςεη φιεο νη πξφηεξεο ειιεληθέο ζπκκεηνρέο.  

Πίλαθαο 11: Δπηδφζεηο ειιεληθψλ παλεπηζηεκίσλ ζηελ θαηάηαμε UI Greenmetric 

 2013 2014 2015 2016 

 καηάηαξη επίδοζη καηάηαξη επίδοζη καηάηαξη επίδοζη καηάηαξη επίδοζη 

Πανεπιζηήμιο 
Ιωαννίνων 

123 4791 131 5800 188 4454 162 5191 

Πανεπιζηήμιο 

Μακεδονίαρ 

- - 268 4299 - - 444 2945 

Πανεπιζηήμιο 
Κπήηηρ 

- - 328 3502 - - 312 3124 

Πολςηεσνείο 
Κπήηηρ 

- - - - 249 3860 352 3653 
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Γξάθεκα 8: Βαζκφο θάιπςεο ησλ θξηηεξίσλ ηεο δηνηθεηηθήο δηάζηαζεο, φπσο απνηππψλεηαη 

κέζα απφ ηελ έξεπλα (γηα θαζέλα απφ ηα παλεπηζηήκηα ηνπ δείγκαηνο) 
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Απφ ηα παξαπάλσ ζηνηρεία θαίλεηαη φηη 5 απφ ηα 23 παλεπηζηήκηα (21,7%) πιεξνχλ 

ηνπιάρηζηνλ ηα κηζά απφ ηα θξηηήξηα ηεο δηνηθεηηθήο δηάηαμεο, φπσο απηά 

πξνζδηνξίδνληαη ζηελ παξνχζα έξεπλα. Σα ειιεληθά παλεπηζηήκηα θαίλεηαη λα 

βξίζθνληαη ζε κηα θάζε εθθίλεζεο. Παξαηεξνχκε νξηζκέλα λα μερσξίδνπλ απφ ην 

ζχλνιν θαη είλαη απηά πνπ αλακέλνληαη ηα επφκελα ρξφληα λα απνηειέζνπλ ζεηηθά 

παξαδείγκαηα πξνο κίκεζε, θαζψο θαη εκςπρσηέο ησλ ππνινίπσλ. Ζ κε 

ζπληεηαγκέλε πνιηηεηαθή παξφηξπλζε γηα ζηαδηαθή κεηάβαζε ζηελ αεηθνξία κε έλαλ 

νξγαλσκέλν ηξφπν, απεηθνλίδεηαη γηα άιιε κηα θνξά ηφζν ζην Γξάθεκα 8, φζν θαη 

ζηα ππφινηπα Γξαθήκαηα πνπ παξνπζηάδνπλ ηελ απφθξηζε ησλ παλεπηζηεκίσλ ζε 

επηκέξνπο δηαζηάζεηο ή ζην ζχλνιν (Γξάθεκα 17). 

 

Γηάζηαζε πεξηβάιινλ-ππνδνκέο 

ε φ,ηη αθνξά ηελ πεξηβαιινληηθή δηάζηαζε θαη ηηο ππνδνκέο, θαηαγξάθεθε κηα 

ζεηξά απφ παξεκβάζεηο πνπ αθνξνχζαλ βειηηψζεηο ζηνλ ππάξρνληα θηηξηαθφ 

εμνπιηζκφ ησλ παλεπηζηεκίσλ, θαζψο θαη θαηαζθεπέο ή ζρέδηα γηα θαηαζθεπέο λέσλ 

βηνθιηκαηηθψλ θηηξίσλ θαη εγθαηαζηάζεσλ. Αληίζηνηρα, ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο 

πνπ θαηαγξάθεθαλ, ην κέγεζνο ησλ παλεπηζηεκηαθψλ ηδξπκάησλ επηβάιιεη 

ζπλνιηθέο παξεκβάζεηο, κε γλψκνλα ην πξάζηλν παλεπηζηήκην (green campus).  

ε ζρέζε κε ηηο πεξηβαιινληηθέο παξεκβάζεηο ή αιιηψο πξσηνβνπιίεο  

«πξαζηλίζκαηνο» ησλ Campus, ζρεδφλ ηα κηζά παλεπηζηήκηα ηνπ δείγκαηνο (47,8%)  

έθαλαλ παξεκβάζεηο ζηα θηίξηα, ζηελ ζέξκαλζε θαη ηνλ θσηηζκφ. Αλαλεψζηκεο 

πεγέο ελέξγεηαο ρξεζηκνπνηνχλ ζε κηθξφ ή κεγαιχηεξν βαζκφ νρηψ ηδξχκαηα ηνπ 

δείγκαηνο. Δλληά παλεπηζηήκηα κείσζαλ ηελ ελεξγεηαθή θαηαλάισζε ελψ πξνέθπςε 

φηη επηά έρνπλ κεξηκλήζεη γηα ηε δηαρείξηζε ηφζν ησλ πγξψλ φζν θαη ησλ 

επηθίλδπλσλ απνβιήησλ ησλ εξγαζηεξίσλ ηνπο.   Πην ζπγθεθξηκέλα ζεκεηψζεθε είηε 

αιιαγή ηνπ ρξεζηκνπνηνχκελνπ θαπζίκνπ ζέξκαλζεο ρψξσλ ή λεξνχ (απφ πεηξέιαην 

ζε θπζηθφ αέξην) είηε κεηαβνιή ηνπ πνζνζηνχ ρξήζεο ηνπ πεηξειαίνπ έλαληη άιισλ 

πεγψλ φπσο ηεο ειεθηξηθήο, ηεο ειηαθήο ελέξγεηαο  θαη ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ. 

Μηιψληαο κε αξηζκνχο, αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο ρξεζηκνπνηνχλ ζε κηθξφ ή 

κεγάιν βαζκφ νρηψ ηδξχκαηα (34,8%). Ζ εηθφλα πνπ δηακνξθψλεηαη ραξαθηεξίδεηαη 

απφ κηα ζηαδηαθή ζηξνθή πξνο ηελ εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο αιιά θαη ζε 

θαζαξφηεξεο κνξθέο ελέξγεηαο. Δλλέα παλεπηζηήκηα (39,1%) κείσζαλ ηελ 
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ελεξγεηαθή ηνπο θαηαλάισζε κέζσ αληηθαηάζηαζεο ιακπηήξσλ ή εμνπιηζκνχ 

γξαθείνπ. ε πέληε (21,7%) αλέξρνληαη ηα παλεπηζηήκηα πνπ έρνπλ αλαιάβεη δξάζεηο 

ελεξγεηαθήο αλαβάζκηζεο θηηξίσλ θαη ζε πεξηζζφηεξα, ζπγθεθξηκέλα ζε δέθα  

(43,5%) θηάλνπλ ηα παλεπηζηήκηα πνπ δηαζέηνπλ ή πξνηίζεληαη λα θαηαζθεπάζνπλ 

βηνθιηκαηηθά θηίξηα, δειαδή θηίξηα πνπ ζα εθκεηαιιεχνληαη πιήξσο ηελ ζέζε ηνπο, 

ηνλ θπζηθφ θσηηζκφ θαη ηελ ειηνθάλεηα, θαζψο θαη έμππλεο ιχζεηο κφλσζεο θαη 

ζέξκαλζεο.  

ηνλ ηνκέα ηεο πξφιεςεο ηεο ξχπαλζεο πξνέθπςε φηη επηά παλεπηζηήκηα (30,4%) 

έρνπλ κεξηκλήζεη γηα ηε δηαρείξηζε ησλ πγξψλ απνβιήησλ θαζψο θαη ησλ 

επηθίλδπλσλ απνβιήησλ ησλ εξγαζηεξίσλ ηνπο. Σν ηειεπηαίν απηφ πνζνζηφ 

κεγαιψλεη ζπληξηπηηθά αλ αλαρζεί επί ηνπ ζπλφινπ κφλν εθείλσλ ησλ παλεπηζηεκίσλ 

πνπ δηαζέηνπλ εξγαζηήξηα κε ρεκηθά ή βηνινγηθά παξαζθεπάζκαηα. 
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Γξάθεκα 9: Κπξηφηεξεο πεξηβαιινληηθέο πξσηνβνπιίεο ησλ ειιεληθψλ παλεπηζηεκίσλ θαη 

πσο απηέο εκθαλίζηεθαλ (Μέξνο 1
ν
) 

 

ην πιαίζην ηεο πεξηβαιινληηθήο δηάζηαζεο επίζεο κπνξνχκε λα δνχκε φηη δέθα απφ 

ηα παλεπηζηήκηα (43,5%) δηαζέηνπλ ζηαζκνχο παξαθνινχζεζεο ηεο πνηφηεηαο ηνπ 

πεξηβάιινληνο ή κεηεσξνινγηθνχο ζηαζκνχο ελψ ζρεδφλ έλα ζηα ηξία (30,4%) 

θνκπνζηνπνηνχλ ηα ππνιείκκαηά ηνπο ζε κηθξή ή κεγάιε θιίκαθα. ε απηή ηελ 

πεξίπησζε ζεσξνχκε φηη ε κηθξή θιίκαθα αληηζηνηρεί ζε θνκπνζηνπνίεζε πνπ 
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πξαγκαηνπνηείηαη ζε έλα παλεπηζηεκηαθφ ηκήκα ελψ ε κεγάιε αλαθέξεηαη ζε 

νιφθιεξν ην παλεπηζηήκην, φπσο π.ρ. θνκπνζηνπνίεζε ησλ ππνιεηκκάησλ ηξνθήο 

απφ ην παλεπηζηεκηαθφ εζηηαηφξην. Απφ ηελ έξεπλα, πξνέθπςε φηη δξάζεηο 

αλαθχθισζεο εληνπίδνληαη ζε έληεθα απφ ηα παλεπηζηεκηαθά ηδξχκαηα (47,8%). 

Δλδερνκέλσο δε ν αξηζκφο λα είλαη κεγαιχηεξνο, θαζψο ή έξεπλα καο ιακβάλεη 

ππφςηλ γεγνλφηα πνπ ηπγράλνπλ δεκνζίεπζεο. Δλδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ε νηθνλνκηθή 

θαη πεξηβαιινληηθή απνηίκεζε ηεο θνκπνζηνπνίεζεο θαη ηεο αλαθχθισζεο πνπ 

αλαθέξνληαη ζηελ πεξίπησζε ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο θαη ηνπ Γεσπνληθνχ 

Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ. Μφλν απφ ηελ θνκπνζηνπνίεζε ησλ θιαδεκάησλ ην 

ηειεπηαίν θεξδίδεη 1800 επξψ θαη έηνο ελψ απφ ην πξφγξακκα αλαθχθισζεο πσιεί 

πεξίπνπ 17 ηφλνπο ραξηί εηεζίσο. Αληίζηνηρεο ηηκέο απαληψληαη ζηελ πεξίπησζε ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο κε 17 ηφλνπο ραξηί, 5 ηφλνπο ειεθηξηθψλ θαη 

ειεθηξνληθψλ ζπζθεπψλ, 250 θηιψλ κπαηαξηψλ θαη 90 θηιά ειεθηξηθψλ ιακπηήξσλ. 

ην Γεσπνληθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ θαζψο θαη ζην Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην 

Θεζζαινλίθεο ιεηηνπξγεί νξγαλσκέλν βηνινγηθφ αγξφθηεκα. ηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο πξαγκαηνπνηήζεθε πεηξακαηηθή θχηεπζε ζε παξηέξηα 

θαη γιάζηξεο θαζψο θαη ζπγθνκηδή ησλ θεπεπηηθψλ. Πέξαλ απηψλ θάζε ρξφλν 

θπηεχνληαη ζε ρψξνπο ηνπ ίδηνπ παλεπηζηεκίνπ κε κέξηκλα ηεο νκάδαο ‗Πξάζηλν 

ΠΑΜΑΚ‘ θαιισπηζηηθά ινπινχδηα θαη θξνληίδνληαη ηα δέλδξα. ε εηήζηα βάζε ε 

ίδηα νκάδα πξαγκαηνπνηεί δελδξνθπηεχζεηο ζε πεξηαζηηθά δάζε ηεο Θεζζαινλίθεο 

θαη παξαθνινπζεί ηελ εμέιημε ησλ δελδξπιιίσλ (monitoring). Αληίζηνηρεο δξάζεηο 

δελδξνθχηεπζεο παξαηεξήζακε ηφζν ζην Παλεπηζηήκην Παηξψλ, ζην Γεσπνληθφ 

Παλεπηζηήκην Αζελψλ, ην Δζληθφ θαη Καπνδηζηξηαθφ παλεπηζηήκην Αζελψλ, ην 

Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο, ην παλεπηζηήκην   Πεινπνλλήζνπ, ην 

Παλεπηζηήκην Ησαλλίλσλ θαη ζην Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ.  

χκθσλα κε ηελ έξεπλά καο, ζε ηέζζεξα αλψηαηα εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα πξνσζείηαη 

ε ζπλδπαζκέλε κεηαθίλεζε πξνζσπηθνχ (carpooling), ζπγθεθξηκέλα ζην 

Παλεπηζηήκην Παηξψλ, ζην Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο, ην Δζληθφ 

θαη Καπνδηζηξηαθφ παλεπηζηήκην Αζελψλ θαη ην Πνιπηερλείν Κξήηεο κε ηα 

παλεπηζηήκηα λα ζεζπίδνπλ έλα εζεινληηθφ δίθηπν κεηαθηλήζεσλ κε εηδηθέο ζηάζεηο, 

θάξηεο επηβίβαζεο θαη θαλφλεο ζσζηήο ιεηηνπξγίαο. Σε κεηαθίλεζε κε πνδήιαην 

πξνσζεί κφλν έλα παλεπηζηήκην, ην Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο, 
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θαζψο έρεη θαηαζθεπάζεη ηηο απαξαίηεηεο ππνδνκέο, αιιά παξάιιεια θάηη ηέηνην 

επλνείηαη απφ ηηο κνξθνινγηθέο ζπλζήθεο ηεο παλεπηζηεκηνχπνιεο. 
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Γξάθεκα 10: Κπξηφηεξεο πεξηβαιινληηθέο πξσηνβνπιίεο ησλ ειιεληθψλ παλεπηζηεκίσλ θαη 

πσο απηέο εκθαλίζηεθαλ (Μέξνο 2
ν
 Γξάζεηο επαηζζεηνπνίεζεο) 

 

ρεκαηίδνληαο ηελ εηθφλα κε ηελ απφθξηζε ησλ παλεπηζηεκηαθψλ ηδξπκάησλ ζε 

ζρέζε κε ην θνκκάηη ησλ πεξηβαιινληηθψλ παξεκβάζεσλ ζηηο εγθαηαζηάζεηο 

(Γξάθεκα 11), παξαηεξνχκε αξθεηά παλεπηζηήκηα, ελλέα ζπγθεθξηκέλα, λα 

ζπγθεληξψλνπλ πνζνζηφ πάλσ απφ ην 50%. ην δεχηεξν ζθέινο ηεο πεξηβαιινληηθήο 

δηάζηαζεο πνπ πεξηιακβάλεη δξάζεηο επαηζζεηνπνίεζεο (Γξάθεκα 12) 

παξαηεξνχληαη πνιχ ρακειφηεξεο επηδφζεηο απφ ηα παλεπηζηήκηα. 
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Γξάθεκα 11: Βαζκφο θάιπςεο ησλ θξηηεξίσλ ηεο πεξηβαιινληηθήο δηάζηαζεο, φπσο 

απνηππψλεηαη κέζα απφ ηελ έξεπλα (γηα θαζέλα απφ ηα παλεπηζηήκηα ηνπ δείγκαηνο – Μέξνο 

1
ν
 Βειηίσζε εγθαηαζηάζεσλ) 
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Γξάθεκα 12: Βαζκφο θάιπςεο ησλ θξηηεξίσλ ηεο πεξηβαιινληηθήο δηάζηαζεο, φπσο 

απνηππψλεηαη κέζα απφ ηελ έξεπλα (γηα θαζέλα απφ ηα παλεπηζηήκηα ηνπ δείγκαηνο -  Μέξνο 

2
ν
 Γξάζεηο επαηζζεηνπνίεζεο) 
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Κνηλσληθή δηάζηαζε 

ηελ θνηλσληθή δηάζηαζε ε νπνία πεξηιακβάλεη ηηο ζρέζεηο ηδξχκαηνο - θνηλσλίαο 

δηαθξίλακε ζρεδφλ φια ηα παλεπηζηήκηα λα έρνπλ αλαπηχμεη ζπλεξγαζίεο ηφζν κε ηνλ 

δεκφζην φζν θαη ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα θαη ηηο ηνπηθέο θνηλσλίεο θαη επηρεηξήζεηο  

θαζψο επίζεο θαη δξάζεηο εζεινληηζκνχ.  

πγθεθξηκέλα, ζρεδφλ ζε φια ηα παλεπηζηήκηα θαηαγξάθνληαη ζπλεξγαζίεο κε 

δεκφζηνπο θνξείο αιιά θαη ηελ ηνπηθή θνηλσλία θαη επηρεηξήζεηο. ε κηθξφηεξε 

θιίκαθα παξαηεξνχληαη ζπλεξγαζίεο κε Με Κπβεξλεηηθέο Οξγαλψζεηο (ΜΚΟ) (7 

απφ 23), ελψ αξθεηά πςειά (15 απφ ηα 23) παξαηεξνχληαη νη δξάζεηο εζεινληηζκνχ 

πνπ νξγαλψλνληαη ή επηθνπξνχληαη απφ παλεπηζηήκηα ή παλεπηζηεκηαθά ηκήκαηα. 

Πην ζπγθεθξηκέλα, ζην 82,6% ησλ παλεπηζηεκίσλ θαηαγξάθνληαη ζπλεξγαζίεο κε 

δεκφζηνπο θνξείο αιιά θαη ηελ ηνπηθή θνηλσλία θαη επηρεηξήζεηο. Οξηζκέλα 

παξαδείγκαηα αθνξνχλ ηελ ζπλεξγαζία κε ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε ζε θαηλνηφκα 

πξνγξάκκαηα πνπ πξνσζνχλ ηελ αεηθφξν αλάπηπμε, φπσο ιφγνπ ράξε ηε ζπλεξγαζία 

ΔΜΠ – Γήκνπ Αζελαίσλ γηα ηελ πηινηηθή εθαξκνγή ελφο πξνγξάκκαηνο ρσξηζηήο 

ζπιινγήο νξγαληθψλ ππνιεηκκάησλ απφ λνηθνθπξηά θαη θαηαζηήκαηα πγεηνλνκηθνχ 

ελδηαθέξνληνο. Σν πξφγξακκα ηηηινθνξείηαη Athens Biowaste.  Τςειφ είλαη επίζεο 

ην πνζνζηφ ησλ παλεπηζηεκίσλ (69,6%) πνπ γλσζηνπνηνχλ κέζσ ησλ ηζηνηφπσλ ηνπο 

φηη αλαπηχζζνπλ δξάζεηο εζεινληηζκνχ πνπ νξγαλψλνληαη ή επηθνπξνχληαη απφ ην 

παλεπηζηήκην ή παλεπηζηεκηαθά ηκήκαηα. ε πνιχ κηθξφηεξν βαζκφ (30,4%) 

εληνπίδνληαη ζπλεξγαζίεο κε ΜΚΟ. Μηα ελδηαθέξνπζα πεξίπησζε ζπλεξγαζίαο 

ΜΚΟ, παλεπηζηεκίνπ θαη ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο είλαη απηή πνπ εληφπηζε ε έξεπλα 

θαη αθνξά ηελ ζπλεξγαζία ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο κε ηνλ Γήκν 

Θεζζαινλίθεο θαη ηελ ΜΚΟ Praksis, ε νπνία έρεη σο αληηθείκελν ην εθπαηδεπηηθφ 

πξφγξακκα γηα ελήιηθεο αζηέγνπο. Ζ έξεπλα επέζηξεςε απνηειέζκαηα ζε 

πεξηπηψζεηο 7 παλεπηζηεκίσλ πνπ πξνσζνχλ δξάζεηο αχμεζεο ηεο πξνζβαζηκφηεηαο 

ηφζν ζηηο δνκέο ηνπο φζν θαη ζηελ πφιε, θξνληίδνληαο γηα ηελ ειεχζεξε κεηαθίλεζε 

ησλ αηφκσλ ζε αζθαιείο θαη πγηεηλέο ζπλζήθεο.  

ην έλα ηξίην πεξίπνπ ηνπ δείγκαηνο (34,8%) παξαηεξνχκε λα έρνπλ πηνζεηεζεί 

ζχγρξνλνη ηξφπνη ελεκέξσζεο θαη επηθνηλσλίαο ησλ δξάζεψλ πνπ αλαπηχζζνληαη 

κεηαμχ ηεο δηνίθεζεο ησλ παλεπηζηεκίσλ θαη ηνπ θνηηεηηθνχ πιεζπζκνχ ή ηνπ 
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θνηλνχ γεληθφηεξα. Πην ζπγθεθξηκέλα παξαηεξήζεθε ή χπαξμε επίζεκσλ 

ινγαξηαζκψλ ζε κέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο φπσο ην Facebook θαη ην Twitter ζε 8 

παλεπηζηήκηα: ην Δζληθφ θαη Καπνδηζηξηαθφ παλεπηζηήκην Αζελψλ, ηελ Αλψηαηε 

ρνιή Καιψλ Σερλψλ, ην Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο, ην Πάληεηνλ, 

ην Παλεπηζηήκην Ησαλλίλσλ, ην Πνιπηερλείν Κξήηεο, ην παλεπηζηήκην Αηγαίνπ θαη 

ην Ηφλην Παλεπηζηήκην.  

Σέινο, πεξηζζφηεξα απφ ηα κηζά παλεπηζηήκηα (56,5%) αλαπηχζζνπλ δξάζεηο 

ελεκέξσζεο θαη επαηζζεηνπνίεζεο ηνπ θνηλνχ ζρεηηθά κε ηα πεξηβαιινληηθά ζέκαηα, 

φπσο ε δηαλνκή θπιιαδίσλ, ε εμφξκεζε ζηελ πφιε, ε θαηαζθεπή θαη ιεηηνπξγία 

εηδηθήο ηζηνζειίδαο ελεκέξσζεο θαη πιεξνθφξεζεο. Οη πεξηπηψζεηο ησλ 

παλεπηζηεκίσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηνλ δηαδηθηπαθφ ηνπο ηφπν γηα ηελ ελεκέξσζε ζε 

ζέκαηα αεηθφξνπ αλάπηπμεο, αιιά θαη παλεπηζηεκηαθψλ δξάζεσλ, ζπλάδνπλ φπσο 

είλαη αλακελφκελν κε εθείλεο ησλ παλεπηζηεκίσλ πνπ απνθαινχληαη πξάζηλα 

νηθνινγηθά ή αεηθφξα. 
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Γξάθεκα 13: Κπξηφηεξεο θνηλσληθέο δξάζεηο ησλ ειιεληθψλ παλεπηζηεκίσλ θαη πσο απηέο 

εκθαλίζηεθαλ 

Γεληθά παξαηεξήζακε θαιχηεξεο επηδφζεηο ζηελ θνηλσληθή δηάζηαζε, φπσο 

καξηπξνχλ θαη νη ζπλνιηθέο επηδφζεηο ησλ παλεπηζηεκίσλ (Γξάθεκα 14). Γεθαηξία 
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απφ ηα παλεπηζηήκηα ηνπ δείγκαηνο ππεξθαιχπηνπλ ην 50% ησλ θξηηεξίσλ πνπ 

ζέζακε γηα ηελ θνηλσληθή δηάζηαζε. 
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Γξάθεκα 14: Βαζκφο θάιπςεο ησλ θξηηεξίσλ ηεο θνηλσληθήο δηάζηαζεο, φπσο 

απνηππψλεηαη κέζα απφ ηελ έξεπλα (γηα θαζέλα απφ ηα παλεπηζηήκηα ηνπ δείγκαηνο) 

 

Δθπαίδεπζε θαη Έξεπλα 

Γχν παλεπηζηήκηα έρνπλ έδξεο αεηθνξίαο απφ ηελ UNESCO. Πξφθεηηαη γηα ηελ έδξα 

«Information and Communication Technologies (ICTs) in education for sustainable 

development» (2008) ζην Παλεπηζηήκην Κξήηεο θαη ηελ έδξα «Sustainable 

Development Management and Education in the Mediterranean» (2012) ζην Δζληθφ 

θαη Καπνδηζηξηαθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ. 

Μέζα απφ ηελ πξνθαηαξθηηθή έξεπλα κπνξέζακε λα εληνπίζνπκε ζε έλα πξψην 

επίπεδν αλάιπζεο αλ ππάξρνπλ καζήκαηα κε ζρεηηθή ζεκαηνινγία, ζε κηθξφ ή 

κεγαιχηεξν βαζκφ, ζε πξνπηπρηαθφ ή κεηαπηπρηαθφ επίπεδν. Κξηηήξην γηα ηνλ 

εληνπηζκφ ηνπ θάζε καζήκαηνο ήηαλ λα θέξνπλ είηε ζηνλ ηίηιν είηε ζην θείκελν ηεο 

πεξηγξαθήο ηνπο αλαθνξέο ζρεηηθέο κε ηελ αεηθνξία ή αεηθφξν αλάπηπμε. Με βάζε 

ηελ επεμεξγαζία ησλ ζηνηρείσλ πνπ επέζηξεθαλ νη ζχλζεηεο αλαδεηήζεηο, 
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θαηαιήμακε ζηε δηαπίζησζε φηη πςειφ πνζνζηφ ηνπ δείγκαηνο πξνζθέξεη καζήκαηα 

ή πξνγξάκκαηα αθηεξσκέλα ζηελ αεηθνξία ή αεηθφξν αλάπηπμε ζε πξνπηπρηαθφ ή 

κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ, θαη πην ζπγθεθξηκέλα 15 ζηα 23 θαη 18 ζηα 23 

αληίζηνηρα. Χζηφζν, απηή ε πξψηε δηαπίζησζε δελ είλαη αξθεηή ψζηε λα καο 

βνεζήζεη λα βγάινπκε αζθαιή ζπκπεξάζκαηα γηα ηνλ βαζκφ δηάρπζεο ηεο αεηθνξίαο 

ζηα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ φισλ ησλ ηκεκάησλ ελφο Παλεπηζηεκίνπ θαη θαη‘ 

επέθηαζε ηνπ ζπλφινπ ηεο Σξηηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ηεο Διιάδαο. Πξνηείλεηαη 

πεξηζζφηεξε έξεπλα κε εμεηδηθεπκέλν εξγαιείν φπσο ιφγνπ ράξε ην  STAUNCΖ® ή 

ην SD Curriculum Scan.  

ε ζρέζε κε ην εξεπλεηηθφ έξγν, ε αλαδήηεζή καο επέζηξεςε απνηειέζκαηα ζε 9 

πεξηπηψζεηο παλεπηζηεκίσλ φπνπ κέιε ηνπο ζπκκεηέρνπλ ζε νκάδεο έξεπλαο πάλσ 

ζηηο πηπρέο ηεο αεηθνξίαο. Δηδηθφηεξα, ε αλαδήηεζή καο επηζηξέθεη απνηειέζκαηα 

θπξίσο εθεί πνπ είηε νη ζρνιέο είηε νη ίδηνη νη δηδάζθνληεο αλαθέξνληαη ζην 

ζπγγξαθηθφ ή εξεπλεηηθφ ηνπο έξγν ζρεηηθά κε ηελ αεηθνξία. Χζηφζν δελ είλαη 

δπλαηφλ λα εμαρζνχλ ζπκπεξάζκαηα γηα ην ζχλνιν ηεο ειιεληθήο αθαδεκατθήο 

θνηλφηεηαο θαζφηη ε ζεκαηνινγία ηεο αεηθνξίαο είλαη επξεία, άξα θαη νη φξνη 

αλαδήηεζεο ηδηαίηεξα πνιινί. Δπίζεο ηα επηζηεκνληθά πεξηνδηθά θαη ηα ζπλέδξηα ζηα 

νπνία έρνπλ δεκνζηεπζεί ηέηνηεο έξεπλεο ζπλδένληαη κε κηα κεγάιε γθάκα 

επηζηεκνληθψλ πεδίσλ. Γηα ηνλ ιφγν απηφ, απαηηείηαη πεξεηαίξσ έξεπλα κε 

εμεηδηθεπκέλε κεζνδνινγία. 

Σέινο ζε ηξεηο πεξηπηψζεηο παλεπηζηεκίσλ παξαηεξήζεθε ε χπαξμε εθπαηδεπηηθήο 

ηζηνζειίδαο αθηεξσκέλεο ζηελ αεηθφξν αλάπηπμε. Πην ζπγθεθξηκέλα πξφθεηηαη γηα 

ηελ ηζηνζειίδα WASP Tool ηνπ Υαξνθφπεηνπ Παλεπηζηεκίνπ, ηελ πθηζηάκελε 

ηζηνζειίδα ηνπ Πξάζηλνπ ΠΑΜΑΚ, ε νπνία ελζσκαηψλεη ππνζειίδα κε πινχζην 

εθπαηδεπηηθφ πιηθφ γηα κηα ζεηξά δεηεκάησλ ηεο αεηθφξνπ αλάπηπμεο, θαζψο θαη ηελ 

ηζηνζειίδα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Πεηξαηψο ε νπνία είλαη πξνζαλαηνιηζκέλε ζηελ 

πξάζηλε επηρεηξεκαηηθφηεηα θαη ηηηινθνξείηαη «Βηνπεηξαηάο» (www.biopeiraias.gr). 

Αμίδεη λα ζεκεησζεί, πσο κφλν ζην παλεπηζηήκην Παηξψλ θαηαγξάθεθε ε χπαξμε 

ελδνπαλεπηζηεκηαθνχ δηθηχνπ ζηε κέξηκλα ηνπ νπνίνπ πεξηιακβάλνληαη δηαζηάζεηο 

ηεο αεηθφξνπ αλάπηπμεο. 

 

http://www.biopeiraias.gr/
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Γξάθεκα 15: Γηάρπζε ηεο ΔΑΑ ζηα πξνγξάκκαηα θαη ην εξεπλεηηθφ έξγν ησλ ειιεληθψλ 

παλεπηζηήκησλ (κηα αξρηθή θαηαγξαθή) 

 

πγθξηηηθά παξαηεξνχκε ελλέα παλεπηζηήκηα λα θαιχπηνπλ ηνπιάρηζηνλ ην 50% ησλ 

θξηηεξίσλ ηεο παξνχζαο δηάζηαζεο (Γξάθεκα 16). 
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Γξάθεκα 16: Βαζκφο θάιπςεο ησλ θξηηεξίσλ ηεο δηάζηαζεο ηεο έξεπλαο θαη ηεο 

εθπαίδεπζεο, φπσο απνηππψλεηαη κέζα απφ ηελ έξεπλα (γηα θαζέλα απφ ηα παλεπηζηήκηα ηνπ 

δείγκαηνο) 

 

Σπλνιηθή απνηίκεζε ησλ δηαζηάζεσλ 

 

ην ζχλνιν φισλ ησλ παξακέηξσλ πνπ εξεπλήζεθαλ, παξαηεξνχκε έμη παλεπηζηήκηα 

26,1% επί ηνπ ζπλφινπ ησλ ηδξπκάησλ(Γξάθεκα 17), ηα νπνία ζπγθεληξψλνπλ πάλσ 

απφ ην 50% ησλ δεηνπκέλσλ παξακέηξσλ. Απηέο νη πεξηπηψζεηο παλεπηζηεκίσλ 

δχλαληαη λα απνηειέζνπλ πεδίν πεξαηηέξσ έξεπλαο, ιφγσ ηεο επίδνζήο ηνπο. Σα ελ 

ιφγσ παλεπηζηήκηα, δειαδή ην Δζληθφ θαη Καπνδηζηξηαθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ, ην 

Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο, ην Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο, ην 

Παλεπηζηήκην Παηξψλ,  ην Παλεπηζηήκην Ησαλλίλσλ θαη ην Πνιπηερλείν Κξήηεο 

πξσηαγσλίζηεζαλ ζηηο πξσηνβνπιίεο ηνπ Γηθηχνπ ησλ Αεηθφξσλ Παλεπηζηεκίσλ θαη 

έθαλαλ γλσζηέο ηηο πξνζπάζεηέο ηνπο κέζα απφ ηα αληίζηνηρα ζπλέδξηα. Γηα έλαλ 

ιφγν ινηπφλ παξαπάλσ παξαηεξείηαη απηή ηνπο ε επίδνζε, θαζψο ε δηαδηθηπαθή 

έξεπλα επέζηξεθε ζαθψο πεξηζζφηεξα απνηειέζκαηα ζε ζρέζε κε παλεπηζηήκηα πνπ 

δελ είραλ ζπγθεληξψζεη ζε παξνπζηάζεηο θαη εηζεγήζεηο ην ζχλνιν ησλ δξάζεσλ ζηα 

πιαίζηα ηνπ Αεηθφξνπ Παλεπηζηεκίνπ. Απηφ βέβαηα δελ ζήκαηλε φηη ηα ππφινηπα 

παλεπηζηήκηα είραλ παληειή έιιεηςε απνηειεζκάησλ. Όπσο θαίλεηαη ζηα γξαθήκαηα 



86 

 

ηνπ παξφληνο ηκήκαηνο ηεο δηπισκαηηθήο, ηα ππφινηπα παλεπηζηεκηαθά ηδξχκαηα 

απιψο ππνιείπνληαλ ζε κηθξφ ή κεγαιχηεξν βαζκφ. Αμίδεη βέβαηα λα ηνλίζνπκε γηα 

κηα αθφκε θνξά φηη ε ελ ιφγσ αλάιπζε ζθνπφ δελ έρεη λα αμηνινγήζεη ή λα 

θαηαηάμεη ηα ειιεληθά παλεπηζηήκηα, βξαβεχνληαο ην θαιχηεξν απφ πιεπξάο 

αεηθνξίαο, αιιά λα αλαδείμεη ελδηαθέξνπζεο ζηξαηεγηθέο θαη λα επηθνηλσλήζεη ηελ 

αλάγθε εκπέδσζεο θαιψλ πξαθηηθψλ ζηα πιαίζηα ηεο πηνζέηεζεο ηνπ Αεηθφξνπ 

Παλεπηζηεκίνπ σο δηαξθνχο ζηφρνπ, ππνγξακκίδνληαο ηελ αλάγθε νξγάλσζεο θαη 

εληαηηθνπνίεζεο ησλ πξνζπαζεηψλ, κε ηε ζπκβνιή εηδηθψλ εξγαιείσλ θαη 

επηζηεκνληθψλ κεζφδσλ κε ηελ επηθνπξία ηνπ θαηάιιεινπ αθαδεκατθνχ 

πξνζσπηθνχ. 
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Γξάθεκα 17: πλνιηθφο βαζκφο θάιπςεο ησλ θξηηεξίσλ φισλ ησλ δηαζηάζεσλ ηεο έξεπλαο 

γηα θαζέλα απφ ηα παλεπηζηήκηα ηνπ δείγκαηνο 

 

ρεκαηίδνληαο νκάδεο παλεπηζηεκίσλ αλάινγα α) κε ηνλ αξηζκφ ησλ ιεηηνπξγνχλησλ 

ηκεκάησλ θαη β) κε ηνλ αξηζκφ θνηηνχλησλ, παξαηεξνχκε γεληθά φηη ππάξρεη κηα 

ζεηηθή ζρέζε κεηαμχ απηψλ ησλ κεγεζψλ θαη ηνπ βαζκνχ απφθξηζεο ζηηο 

κειεηψκελεο παξακέηξνπο ηφζν αλά δηάζηαζε ηνπ Αεηθφξνπ Παλεπηζηεκίνπ φζν θαη 

ζπλνιηθά. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζρεκαηίδνληαο νκάδεο παλεπηζηεκίσλ κε θξηηήξην ηελ 
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δπλακηθφηεηά ηνπο απφ πιεπξάο ιεηηνπξγνχλησλ ηκεκάησλ παξαηεξνχληαη 

αλαινγηθά θαιχηεξεο επηδφζεηο ζηηο νκάδεο κε πεξηζζφηεξα παλεπηζηεκηαθά 

ηκήκαηα. ηνλ Πίλαθα 12 εκθαλίδνληαη νη νκάδεο ησλ παλεπηζηεκίσλ κε βάζε ηνλ 

αξηζκφ ησλ ηκεκάησλ πνπ δηαζέηνπλ θαη ζην Γξάθεκα 18 ν ζπζρεηηζκφο κε ηνλ κέζν 

βαζκφ απφθξηζεο ζηα θξηηήξηα ηεο έξεπλαο. 

Πίλαθαο 12: Πιήζνο παλεπηζηεκίσλ ζε ζρέζε κε ηνλ αξηζκφ ηκεκάησλ 

Όλνκα 

νκάδαο 

Αξηζκόο Σκεκάησλ 

αλά παλεπηζηήκην 

Πιήζνο 

Παλεπηζηεκίσλ 

Α 1 - 5 5 

Β 6 - 10 10 

Γ 10 - 20 5 

Γ >21 3 
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Γξάθεκα 18: πζρέηηζε αξηζκνχ ηκεκάησλ κε ηελ απφθξηζε ηνπ παλεπηζηεκίνπ αλά 

δηάζηαζε θαη ζπλνιηθά (γηα νκάδεο παλεπηζηεκίσλ) 

Αληίζηνηρα, νκαδνπνηψληαο ηα παλεπηζηήκηα ζε ζρέζε κε ην θνηηεηηθφ δπλακηθφ 

ηνπο κε ηξφπν πνπ θαίλεηαη ζηνλ Πίλαθα 13 ζπζρεηίζακε ηελ δπλακηθφηεηα ζε 

θνηηεηέο κε ηελ απφθξηζε ησλ κέζσλ φξσλ ησλ παλεπηζηεκίσλ ηεο νκάδαο ηφζν ζε 

θάζε δηάζηαζε φζν θαη ζπλνιηθά φπσο θαίλεηαη ζην Γξάθεκα 19. Γηαθξίλνπκε θαη 
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εδψ κηα ζεηηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ ησλ δχν κεηαβιεηψλ, ηφζν αλά κειεηψκελε 

δηάζηαζε φζν θαη ζπλνιηθά. 

Πίλαθαο 13: Πιήζνο παλεπηζηεκίσλ ζε ζρέζε κε ηνλ αξηζκφ θνηηνχλησλ 

Όλνκα 

νκάδαο 

Αξηζκόο Φνηηεηώλ 

αλά παλεπηζηήκην 

Πιήζνο 

Παλεπηζηεκίσλ 

Α < 5.000 5 

Β 5.000 – 10.000 10 

Γ >10.000 5 
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Γξάθεκα 19: πζρέηηζε αξηζκνχ θνηηνχλησλ κε ηελ απφθξηζε ηνπ παλεπηζηεκίνπ αλά 

δηάζηαζε θαη ζπλνιηθά 

 

5.4 Μειέηε Πεξίπησζεο: Παλεπηζηήκην Ισαλλίλσλ 

 

Οη Alshuwaikhat θαη Abubakar (2008) ππνζηήξημαλ φηη ηα Παλεπηζηήκηα ζα 

κπνξνχζαλ λα ζεσξεζνχλ "κηθξέο πφιεηο" πνπ έρνπλ άκεζεο θαη έκκεζεο επηπηψζεηο 

ζην πεξηβάιινλ, ιφγσ ηνπ κεγέζνπο ηνπο, ηνπ κεγάινπ πιεζπζκνχ ηνπο, θαζψο θαη 
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ησλ πνηθίισλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ ιακβάλνπλ ρψξα ζηηο παλεπηζηεκηνππφιεηο ηνπο. 

Δπηπιένλ, ε ξχπαλζε θαη ε ππνβάζκηζε ηνπ πεξηβάιινληνο πνπ πξνθαιείηαη απφ ηα 

παλεπηζηήκηα - ηδίσο κε ηε κνξθή ηεο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο θαη ησλ πιηθψλ πνπ 

απαηηνχληαη γηα ηηο παλεπηζηεκηαθέο ιεηηνπξγίεο - φπσο ηε δηδαζθαιία, ηηο ινηπέο 

δξαζηεξηφηεηεο θαη ππεξεζίεο ππνζηήξημεο ηεο αθαδεκατθήο θνηλφηεηαο - ζα 

κπνξνχζε λα κεησζεί ζεκαληηθά αλ ιεθζνχλ ηα θαηάιιεια ηερληθά θαη νξγαλσηηθά 

κέηξα. Σα παλεπηζηήκηα ζχκθσλα κε ηνπο Lukman, Tiwary, θαη Azapagic (2009) 

έρνπλ ηφζν άκεζεο φζν θαη έκκεζεο επηπηψζεηο ζην πεξηβάιινλ. Οη πξψηεο 

πξνθχπηνπλ, γηα παξάδεηγκα, απφ ηε ρξήζε ησλ αηζνπζψλ δηδαζθαιίαο, ησλ 

εξγαζηεξίσλ, ηα θπιηθεία θαη ηηο ππεξεζίεο ηξνθνδνζίαο, ελψ νη κεηαθηλήζεηο, ηα 

ειεθηξνληθά απφβιεηα θαη ε θαηαλάισζε ηξνθίκσλ θαη πνηψλ ζηηο 

παλεπηζηεκηνππφιεηο απνδίδνπλ έκκεζεο επηπηψζεηο ζην πεξηβάιινλ θαζψο ν 

αληίθηππφο ηνπο εκθαλίδεηαη ζε απφζηαζε απφ απηά. 

ην δεχηεξν εξεπλεηηθφ κέξνο ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο κειεηάηαη ε πεξίπησζε 

ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ, ε νπνία πεξηιακβάλεη ηελ πεξηγξαθή/απεηθφληζε ηνπ 

ππφ ην πξίζκα ησλ θχξησλ δηαζηάζεσλ πνπ ζπλζέηνπλ ηελ έλλνηα ηνπ αεηθφξνπ 

παλεπηζηεκίνπ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ην Παλεπηζηήκην Ησαλλίλσλ, έλα ζχγρξνλν θαη 

ζρεηηθά κεγάιν ειιεληθφ παλεπηζηήκην, αλαιχεηαη ζηηο ηέζζεξηο βαζηθέο δηαζηάζεηο 

ηνπ αεηθφξνπ παλεπηζηεκίνπ φπσο απηέο ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηελ πξνθαηαξθηηθή 

έξεπλα ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο, δειαδή: α) ζηε δηνηθεηηθή (ζεζκηθή) 

δηάζηαζε, β) ζηελ πεξηβαιινληηθή δηάζηαζε, γ) ζηελ θνηλσληθή δηάζηαζε θαη δ) ζηελ 

έξεπλα θαη εθπαίδεπζε. 

 

5.4.1 Μειέηε Πεξίπησζεο 

Ζ Μεζνδνινγία ηεο κειέηεο πεξίπησζεο ζπλεζίδεηαη ζαλ εξγαιείν έξεπλαο ζην πεδίν 

ηεο κειέηεο ηεο Αεηθνξίαο ζηελ Σξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε (Walker, Wals, & 

Corcoran, 2004). Οη Corcoran, Walker, θαη Wals (2004) αλαθέξνπλ φηη ε κειέηε 

πεξίπησζεο ζηελ Σξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε ραξαθηεξίδεηαη σο πεξηγξαθηθή αιιά φρη 

κεηαζρεκαηηζηηθή. χκθσλα κε ηνλ Yin (2003) νη κειέηεο πεξίπησζεο επηηξέπνπλ 

ζηνλ εξεπλεηή λα πεξηγξάςεη θαη λα αλαδείμεη ηελ πνιιαπιφηεηα ησλ παξαγφλησλ 

πνπ επηδξνχλ θαη δηακνξθψλνπλ ηνλ κνλαδηθφ ραξαθηήξα ηνπ ππφ εμέηαζε 

αληηθεηκέλνπ κειέηεο, ελ πξνθεηκέλσ ηεο μερσξηζηήο πεξίπησζεο ελφο 
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Παλεπηζηεκίνπ. Οη κειέηεο πεξίπησζεο αληηπξνζσπεχνπλ κηα κέζνδν κέζσ ηεο 

νπνίαο αληηιακβαλφκαζηε ηα ραξαθηεξηζηηθά κηαο ζχλζεηεο θαηάζηαζεο, θάηη ην 

νπνίν θαζίζηαηαη δπλαηφ ηφζν κε ηελ πεξηγξαθή φζν θαη ηελ πιαηζησκέλε 

(contextual) αλάιπζε ηεο πεξίπησζεο. Σν απνηέιεζκα είλαη ηφζν πεξηγξαθηθφ φζν 

θαη ζεσξεηηθφ, θαζψο απνπεηξάηαη λα απαληήζεη ην εξψηεκα γηαηί ε ζπγθεθξηκέλε 

πεξίπησζε εμειίρζεθε κε ηνλ ηξφπν πνπ εμειίρζεθε θαη επίζεο λα δψζεη απάληεζε 

ζην ηη ζα ήηαλ ζεκαληηθφ λα κειεηεζεί ζε αληίζηνηρεο πεξηπηψζεηο.  

Μηα κειέηε πεξίπησζεο, πην ζπγθεθξηκέλα, δηεξεπλά έλα - ζχγρξνλν κε ηελ ίδηα - 

θαηλφκελν ηεο πξαγκαηηθήο δσήο, ηνπ νπνίνπ ηα φξηα δελ κπνξνχλ λα γίλνπλ ζαθψο 

δηαθξηηά (νχησο ψζηε λα κειεηεζεί απνθνκκέλν απφ ην πιαίζην ζην νπνίν 

ζπκβαίλεη). Γηα ηε κειέηε πεξίπησζεο ηέινο, γίλεηαη ρξήζε ζηνηρείσλ απφ πνιιαπιέο 

πεγέο (Yin, 2003).  

Μειεηεηέο ηεο ζεκαηηθήο ησλ αεηθφξσλ παλεπηζηεκίσλ, πξνβάιινπλ ηε κεζνδνινγία 

ηεο Μειέηεο Πεξίπησζεο σο ηελ θαηαιιειφηεξε κέζνδν έξεπλαο ηεο Αεηθνξίαο ζηελ 

Σξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε. Κη απηφ, δηφηη επηηξέπεη, ζχκθσλα κε ηνπο Corcoran et al. 

(2004), ζηνλ εξεπλεηή λα «δηεηζδχζεη βαζχηεξα, λα κάζεη ηη ιεηηνπξγεί θαη ηη φρη». 

Χζηφζν, νη Corcoran et al. (2004) ζπκθσλνχλ φηη γηα λα γίλνπλ νη κειέηεο 

πεξίπησζεο πνπ αθνξνχλ ηα παλεπηζηήκηα θαη ηελ αεηθφξν αλάπηπμε πην 

απνηειεζκαηηθέο θαη λα επηδξάζνπλ ζεηηθά ζηελ ζεζκηθή αιιαγή, ζα πξέπεη λα είλαη 

θαιά ηεθκεξησκέλεο φζν θαη ζεσξεηηθά ππνζηεξηγκέλεο. ηελ επηζθφπεζε ηνπο δε, 

νη ίδηνη αλαθέξνπλ πσο ελψ ν ηνκέαο ηεο έξεπλαο πνπ αθνξά ηελ πεξηβαιινληηθή 

εθπαίδεπζε είλαη αξθεηά θαιά ππνζηεξηδφκελνο ζεσξεηηθά θαη κεζνδνινγηθά, δελ 

ηζρχεη θάηη ηέηνην ζηελ πεξίπησζε ηεο έξεπλαο ζηνλ ηνκέα ηεο αεηθφξνπ αλάπηπμεο 

ζηα Παλεπηζηήκηα. 

 

5.4.2 Γηαδηθαζία 

Γηα ηε ζπγθεθξηκέλε κειέηε πεξίπησζεο ρξεζηκνπνηήζεθε δεκνζηεπκέλν πιηθφ 

δηαζέζηκν κέζσ δηαδηθηχνπ θαζψο θαη πιηθφ πνπ δεηήζεθε απφ ηηο πξπηαληθέο αξρέο, 

εκηδνκεκέλεο ζπλεληεχμεηο θαζψο θαη επίζεκα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία (ΔΛΣΑΣ, 2015) 

θαη αμηνινγήζεηο (HQA, 2017). Μεηαμχ άιισλ, ζηελ πξφζθιεζή καο γηα ζπλέληεπμε 

απάληεζε ζεηηθά ν αληηπξχηαλεο ηνπ ηδξχκαηνο, αξκφδηνο γηα ζέκαηα πεξηβάιινληνο 

θαζψο θαη ν πξντζηάκελνο ηεο Γηεχζπλζεο Σερληθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 
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Ησαλλίλσλ. πκπιεξσκαηηθά ζηνηρεία αληιήζεθαλ επίζεο απφ ηελ ηζηνζειίδα ηεο 

Γηαχγεηαο2. πγθεθξηκέλα εληνπίζηεθαλ έγγξαθα πνπ πηζηνπνηνχλ πξνκήζεηεο ζε 

θαχζηκα, απνδεκηψζεηο γηα εξγαζίεο θαζαξηζκνχ, απνδεκηψζεηο γηα εξεπλεηηθά 

πξνγξάκκαηα, απνθάζεηο ζρεηηθέο κε εθδειψζεηο, ζπλέδξηα θ.ά. Σέινο απαξαίηεηε 

θξίζεθε κηα επηηφπηα απηνςία ζηηο εγθαηαζηάζεηο νιφθιεξεο ηεο 

παλεπηζηεκηνχπνιεο.  

 

5.4.3 Απνηειέζκαηα κειέηεο πεξίπησζεο 

Βαζηθά ζηνηρεία ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ 

Σν Παλεπηζηήκην Ησαλλίλσλ ηδξχζεθε κε ην 746/70 Ν.Γ. αιιά ε πξψηε ηνπ ζρνιή 

ιεηηνχξγεζε ην 1964 κε ην 735/64 Β.Γ. Δπξφθεηην γηα ηελ Φηινζνθηθή ρνιή, ε 

νπνία απνηεινχζε παξάξηεκα ηεο Φηινζνθηθήο ρνιήο ηνπ Αξηζηνηειείνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο. ηαδηαθά απέθηεζε αλεμαξηεζία, δηθέο ηνπ 

εγθαηαζηάζεηο  θαη πιήζνο ζρνιψλ (7) θαη ηκεκάησλ, ηα νπνία αλέξρνληαη πιένλ ζε 

15 θαη δηαξζξψλνληαη σο εμήο:  

 Φηινζνθηθή ρνιή 

1. Σκήκα Φηινινγίαο 

2. Σκήκα Φηινζνθίαο,  Παηδαγσγηθήο θαη Φπρνινγίαο 

3. Σκήκα Ηζηνξίαο θαη Αξραηνινγίαο 

 ρνιή Θεηηθψλ Δπηζηεκψλ 

4. Σκήκα Μαζεκαηηθψλ 

5. Σκήκα Φπζηθήο 

6. Σκήκα Υεκείαο 

7. Σκήκα Μεραληθψλ Δπηζηήκεο Τιηθψλ 

8. Σκήκα Μεραληθψλ Ζ/Τ θαη Πιεξνθνξηθήο 

 ρνιή Δπηζηεκψλ Αγσγήο 

                                                           
2
 Ηζηνζειίδα φπνπ αλαξηψληαη φιεο νη απνθάζεηο ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη αθνξνχλ δαπάλεο πνπ 

πξνθαινχληαη ζε φινο ην εχξνο ιεηηνπξγίαο  ηεο. 
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9. Σκήκα Παηδαγσγηθφ Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο 

10. Σκήκα Παηδαγσγηθφ Νεπηαγσγψλ 

 ρνιή Δπηζηεκψλ Τγείαο 

11. Ηαηξηθή ρνιή 

12. Σκήκα Βηνινγηθψλ Δθαξκνγψλ θαη Σερλνινγηψλ 

 ρνιή Οηθνλνκηθψλ θαη Κνηλσληθψλ Δπηζηεκψλ 

13. Σκήκα Οηθνλνκηθψλ Δπηζηεκψλ 

 ρνιή Καιψλ Σερλψλ 

14. Σκήκα Πιαζηηθψλ Σερλψλ θαη Δπηζηεκψλ ηεο Σέρλεο 

 ρνιή Αξρηηεθηφλσλ Μεραληθψλ 

15. Σκήκα Αξρηηεθηφλσλ Μεραληθψλ 

ήκεξα ζην Παλεπηζηήκην Ησαλλίλσλ θνηηνχλ 11327 θνηηεηέο, ελψ ην δηδαθηηθφ 

πξνζσπηθφ αλέξρεηαη ζε 586 (ΔΛΣΑΣ, 2015). ηφρνο ηεο δηνίθεζεο ηνπ 

παλεπηζηεκίνπ είλαη λα δεκηνπξγεζνχλ λέα ηκήκαηα θαη ζρνιέο. Πην ζπγθεθξηκέλα 

επηδηψθεηαη ε δεκηνπξγία ρνιήο Μεραληθψλ (Πνιπηερληθή), ε δεκηνπξγία 

Σκήκαηνο Πνιηηηθψλ θαη Κνηλσληθψλ Δπηζηεκψλ ζην πιαίζην ηεο ρνιήο 

Οηθνλνκηθψλ θαη Κνηλσληθψλ Δπηζηεκψλ, ε δεκηνπξγία Σκήκαηνο Μνπζηθήο εληφο 

ηεο ρνιήο Καιψλ Σερλψλ, ε δεκηνπξγία Σκήκαηνο Ννζειεπηηθήο εληφο ηεο ρνιήο 

Δπηζηεκψλ Τγείαο, ε δεκηνπξγία Σκήκαηνο Δηδηθήο Αγσγήο ζην πιαίζην ηεο ρνιήο 

Δπηζηεκψλ Αγσγήο θαη ηέινο ε δεκηνπξγία Γεσπνληθήο ρνιήο  

 

Δγθαηαζηάζεηο 

Σν Παλεπηζηήκην Ησαλλίλσλ ζήκεξα απνηειείηαη απφ ηελ Παλεπηζηεκηνχπνιε 

(campus) έθηαζεο πεξίπνπ 3.500 ζηξεκκάησλ. Δθηφο ηεο Παλεπηζηεκηνχπνιεο 

ιεηηνπξγεί ην ζπγθξφηεκα θνηηεηηθψλ θαηνηθηψλ Γφκπνιεο. Ζ Παλεπηζηεκηνχπνιε 

ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ βξίζθεηαη ζε απφζηαζε έμη ρηιηνκέηξσλ απφ ην θέληξν 

ησλ Ησαλλίλσλ. Απνηειεί κηα απφ ηηο κεγαιχηεξεο ζε έθηαζε Παλεπηζηεκηνππφιεηο 

ζηελ Διιάδα. Ζ έθηαζή ηεο πεξηιακβάλεη κεγάιεο πεξηνρέο πξαζίλνπ πνπ 
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εθηείλνληαη πεξηκεηξηθά ησλ θηηξηαθψλ ζπγθξνηεκάησλ, ζηα νπνία ζηεγάδνληαη νη 

ρνιέο θαη νη άιιεο ππεξεζίεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ.  

 

 

Δηθφλα 5-3: Σνπνγξαθηθφ δηάγξακκα θαη θάηνςε Παλεπηζηεκηνχπνιεο ηνπ Π.Η. 

  

Σν ζπλνιηθφ εκβαδφλ ησλ θηηξίσλ αλέξρεηαη ζε πεξίπνπ 245.000η.κ., ηα νπνία 

θαηαλέκνληαη ζε ζχγρξνλεο εγθαηαζηάζεηο αηζνπζψλ δηδαζθαιίαο, θνηηεηηθψλ θαη 

εξεπλεηηθψλ εξγαζηεξίσλ, γξαθείσλ, βηβιηνζεθψλ αιιά θαη ζηηο θνηηεηηθέο 

θαηνηθίεο. Έλα θηίξην πνιιαπιψλ ρξήζεσλ πεξηιακβάλεη ην θνηηεηηθφ εζηηαηφξην θαη 

ηελ Αίζνπζα Σειεηψλ. Σν Παλεπηζηήκην Ησαλλίλσλ δηαζέηεη ηε κεγαιχηεξε ζε 

σθέιηκε επηθάλεηα εληαία Βηβιηνζήθε θαη Κέληξν Πιεξνθφξεζεο ηεο Διιάδαο 

(Β.Κ.Π.-Π.Η.). Σν ζπλνιηθφ θαζαξφ εκβαδφλ ηεο πξνζεγγίδεη ηα 14.500 η.κ. ηα νπνία 

θαηαλέκνληαη ζε έμη νξφθνπο. Γηαζέηεη θιηκαηηζκφ ζε φινπο ηνπο ρψξνπο ηεο, 

ζχγρξνλε επίπισζε πνπ ηθαλνπνηεί ηηο δηεζλείο πξνδηαγξαθέο γηα Αθαδεκατθέο 

Βηβιηνζήθεο (Παλεπηζηήκην Ησαλλίλσλ, 2016b). 

ην Παλεπηζηήκην Ησαλλίλσλ ιεηηνπξγνχλ επηπιένλ: Κέληξν Τδξνβηνινγηθψλ 

Δξεπλψλ, Μνπζείν Σππνγξαθίαο & Σερλνινγίαο, Μνπζείν Δθκαγείσλ θαη 

Αληηγξάθσλ ησλ Κιαζηθψλ θαη Βπδαληηλψλ Υξφλσλ, Μνπζείν Λατθήο Σέρλεο, 

Μνπζείν Ηζηνξίαο ηεο Ηαηξηθήο, Αζηεξνζθνπείν, Μεηεσξνινγηθφο ηαζκφο θαη κηα 

Πεηξακαηηθή Μνλάδα Εψσλ. 
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Φνηηεηηθή Μέξηκλα: ζίηηζε - ζηέγαζε 

ην Φνηηεηηθφ Δζηηαηφξην ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ζηηίδνληαη πξνπηπρηαθνί θαη 

κεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ, κε βάζε ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ νξίδεη ε 

χγθιεηνο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ. Σν Φνηηεηηθφ Δζηηαηφξην βξίζθεηαη ζηελ 

παλεπηζηεκηνχπνιε, ζην ηζφγεην ηνπ θηηξίνπ ηεο Φνηηεηηθήο Λέζρεο θαη ιεηηνπξγεί 

ζε ρψξνπο 4.500 πεξίπνπ η.κ. πλνιηθά ιεηηνπξγεί 275 εκέξεο ην ρξφλν κε 

δπλαηφηεηα ζίηηζεο πεξίπνπ 3.000 θνηηεηψλ ηελ εκέξα. Ζ ιεηηνπξγία ηνπ 

εζηηαηνξίνπ είλαη ππφ ηελ επζχλε αλαδφρνπ εηαηξίαο. εκεξηλφο αλάδνρνο 

ιεηηνπξγίαο ηνπ εζηηαηνξίνπ είλαη ε εηαηξία «Αθνί Κνκπαηζηάξε αλψλπκε εηαηξία 

εθκεηαιιεχζεσλ εζηηαηφξηα ηνπξηζηηθέο επηρεηξήζεηο ΑΔ ε νπνία θέξεη ηνλ 

δηαθξηηηθφ ηίηιν ΑΜΑΛΘΔΗΑ Α.Δ.» (Παλεπηζηήκην Ησαλλίλσλ, 2016c). 

Ζ ζηέγαζε ησλ θνηηεηψλ πνπ έρνπλ πεξηνξηζκέλεο νηθνλνκηθέο δπλαηφηεηεο απνηειεί  

πξνηεξαηφηεηα γηα ην Παλεπηζηήκην Ησαλλίλσλ. Οη θνηηεηέο απηνί έρνπλ είηε πςειά 

επηδνηνχκελε ή δσξεάλ πξφζβαζε ζε: θνηηεηηθέο εζηίεο (941 θιίλεο 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ νξηζκέλσλ πξνζαξκνζκέλσλ γηα άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο), 

θαζψο επίζεο θαη 3 γεχκαηα αλά εκέξα. Δπηπιένλ πξνζθέξεηαη δηακνλή ζε 

μελνδνρείν φηαλ πξφθεηηαη γηα απνζηνιέο ηνπ παλεπηζηεκίνπ ζε άιιεο πφιεηο. ην 

πιαίζην ηεο θνηηεηηθέο κέξηκλαο, ηέινο, δηαηίζεληαη αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο θαη 

πξνγξάκκαηα εθγχκλαζεο, εθκάζεζεο ρνξψλ θαη αζιεκάησλ, έλαο ςπρνιφγνο γηα 

ηελ παξνρή ζπκβνπιψλ θαη ππνζηήξημεο, θαζψο επίζεο δηακνλή θαη γισζζηθή 

ππνζηήξημε γηα ηνπο μέλνπο θνηηεηέο. 

 

5.4.3.1   Αλάιπζε δηαζηάζεσλ: Γηνηθεηηθή δηάζηαζε 

 

ην Παλεπηζηήκην Ησαλλίλσλ δελ έρεη ζεζπηζηεί θάπνηα εηδηθή δνκή, αξκφδηα γηα ηελ 

παξαθνινχζεζε, ζπληνληζκφ θαη θαζνδήγεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ πεξηέρνληαη 

ζην πιαίζην απηνχ πνπ νλνκάδνπκε «αεηθφξν παλεπηζηήκην».  Παξφια απηά φκσο, 

παξαηεξείηαη δηαρξνληθά κηα αμηνπξφζεθηε δξαζηεξηφηεηα θαη θηλεηηθφηεηα εληφο 

ηνπ πξναλαθεξζέληνο πιαηζίνπ, φπσο θαηαγξάθεθε ήδε απφ ηα επξήκαηα ηεο 

πξνθαηαξθηηθήο έξεπλαο. Μηιψληαο δε γηα ην ζχλνιν ησλ πηπρψλ ηνπ «αεηθφξνπ 

παλεπηζηεκίνπ» δηαπηζηψλνπκε φηη – ζηελ πεξίπησζε ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ 

– πνιιέο απφ ηηο φςεηο ηνπ αεηθφξνπ παλεπηζηεκίνπ δελ απνδίδνληαη ζε 
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πξσηνβνπιίεο θάπνηαο θεληξηθά ηνπνζεηεκέλεο δνκήο αιιά παξαηεξνχληαη ζρεδφλ 

ηζφηηκα θαηαλεκεκέλεο ζε επηκέξνπο δξάζεηο ησλ ζρνιψλ ή ησλ ηκεκάησλ.  

Δμεηδηθεχνληαο ν εξεπλεηήο ηελ αλαδήηεζή ηνπ ζρεηηθά κε δξάζεηο θαη παξεκβάζεηο 

ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ πνπ εληάζζνληαη ζηελ πεξηβαιινληηθή θαη δηνηθεηηθή 

δηάζηαζε ηνπ αεηθφξνπ παλεπηζηεκίνπ, αληηιακβάλεηαη φηη θεληξηθά επηθνξηηζκέλεο 

κε απηέο ηηο αξκνδηφηεηεο ζην Παλεπηζηήκην Ησαλλίλσλ είλαη ε Πξπηαλεία – 

δηακέζνπ ηνπ αξκνδίνπ Αληηπξχηαλε -  θαη ε Γηεχζπλζε Σερληθψλ Τπεξεζηψλ. 

 

 

Δηθφλα 5-4: Οξγαλφγξακκα Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ 

 

Σν Παλεπηζηήκην Ησαλλίλσλ δελ έρεη πηνζεηήζεη θάπνηνπ είδνπο ςήθηζκα, απφθαζε 

ή ζρέδην δξάζεο ζε ζρέζε κε ηελ ελζσκάησζε ηεο ζηξαηεγηθήο ηνπ Αεηθφξνπ 

Παλεπηζηεκίνπ. Χζηφζν νη απνθάζεηο πνπ ιακβάλνπλ ηα ζπιινγηθά φξγαλα  

(χγθιεηνο) φζν θαη νη πξαθηηθέο πνπ αθνξνχλ ηελ πινπνίεζή ηνπο δηέπνληαη απφ 

ηνπο θαλφλεο πνπ πεγάδνπλ απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία γηα ηα ΑΔΗ θαη ΣΔΗ φζν θαη 
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απφ ην γεγνλφο πσο ην Παλεπηζηήκην ιεηηνπξγεί ζαλ λνκηθή νληφηεηα ΝΠΓΓ 

(Ννκηθφ Πξφζσπν Γεκνζίνπ Γηθαίνπ). Δπηπιένλ – θαηά δήισζε ηεο Γηνίθεζεο – ην 

Παλεπηζηήκην Ησαλλίλσλ: «θξνληίδεη ψζηε ε ζπλνιηθή ηνπ ιεηηνπξγία λα δηέπεηαη 

απφ ηηο αξρέο ηεο Αεηθφξνπ Αλάπηπμεο, ηνπο θαλφλεο πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο ζηνπο 

ρψξνπο εξγαζίαο φζν θαη ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ 

πεξηβάιινληνο θαη ηε δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ» 

Σν Παλεπηζηήκην Ησαλλίλσλ δελ δηαζέηεη - επίζεκα ή αλεπίζεκα – ζε ηζρχ θάπνην 

ζχζηεκα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο (EMS). Χζηφζν, ε Πξπηαλεία ζε ζπλεξγαζία 

κε ηε Γηεχζπλζε Σερληθψλ Τπεξεζηψλ έρεη αλαπηχμεη ζπζηήκαηα θαη κεζφδνπο 

παξαθνινχζεζεο ηεο πεξηβαιινληηθήο πνηφηεηαο ηεο παλεπηζηεκηνχπνιεο. Απηά ηα 

εξγαιεία φκσο δελ κπνξεί λα ζεσξεζνχλ σο ηδηαίηεξα απνηειεζκαηηθά σο πξνο ηελ 

εθπιήξσζε ηνπ ζηφρνπ ηεο ζηαδηαθήο κεηάβαζεο ηνπ ηδξχκαηνο ζηελ αεηθνξία. Ζ 

ρξήζε εμεηδηθεπκέλσλ εξγαιείσλ αμηνιφγεζεο ηεο αεηθνξίαο, φζν θαη ε πηνζέηεζε 

ελφο ζπζηήκαηνο πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο επηθέξεη πνιιαπιά νθέιε κε θχξην 

ηελ εκπέδσζε ηεο αεηθνξηθήο θνπιηνχξαο ζε φιν ην θάζκα ησλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ 

παλεπηζηεκίνπ εληάζζνληαο παξάιιεια θαη φινπο ηνπο εκπιεθφκελνπο παξάγνληεο: 

πξνζσπηθφ, θνηηεηέο, θνηλσλία. 

Δληαζζφκελν ζηελ ίδηα δηάζηαζε, είλαη επίζεο ην γεγνλφο φηη ην Παλεπηζηήκην 

Ησαλλίλσλ ζπκκεηέρεη ζαλ ηζφηηκν κέινο ζην δίθηπν ειιεληθψλ Αεηθφξσλ 

Παλεπηζηεκίσλ κηαο θαη έρεη ζπλππνγξάςεη ην 2011 ηε Υάξηα ησλ Διιεληθψλ 

Αεηθφξσλ Παλεπηζηεκίσλ (χλνδνο Πξπηάλεσλ, 2011). Ζ δηνίθεζε ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ ππνζηεξίδεη φηη ζπκκεηείρε ελεξγά ζε δηεθδηθήζεηο 

ζρεηηθέο κε ηε ρξεκαηνδφηεζε θαη ηελ εθαξκνγή πξνγξακκάησλ εκπέδσζεο ηεο 

αεηθνξίαο ζηα ειιεληθά παλεπηζηήκηα. Βεβαίσο, δεδνκέλεο ηεο γεληθφηεξεο 

νηθνλνκηθήο ζπγθπξίαο θαη ηεο εθηεηακέλεο ππνρξεκαηνδφηεζεο ησλ παλεπηζηεκίσλ 

απφ ηελ θεληξηθή δηνίθεζε, νη πξνζπάζεηεο απηέο δελ επνδψζεθαλ. Πέξαλ ηεο 

ζπκκεηνρήο ζηε Υάξηα ησλ Διιεληθψλ Αεηθφξσλ Παλεπηζηεκίσλ, ην Παλεπηζηήκην 

Ησαλλίλσλ δελ έρεη ππνγξάςεη θάπνηα δηαθήξπμε ζε επξσπατθφ ή παγθφζκην επίπεδν 

φπσο ε HESI, ε Talloires ή αληίζηνηρε. Όκσο ην Π.Η. έρεη πξαγκαηνπνηήζεη κηα ζεηξά 

απφ Γηεζλή ή Παλεπξσπατθά πλέδξηα, πκπφζηα κε ζεκαηνινγία πνπ ζπλδένληαη 

ζηελά κε ηηο πηπρέο ηνπ Αεηθφξνπ Παλεπηζηεκίνπ. Δλδεηθηηθά παξαηίζεληαη 

νξηζκέλα: European Conference on Pesticides and related micro pollutants in 
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environment (2014), ην 4ν Παλειιήλην πλέδξην Πξάζηλεο Υεκείαο (2014), ην 

ζπλέδξην ζηα πιαίζηα ηνπ επξσπατθνχ πξνγξάκκαηνο E.PO.QU.E.: "Environmental 

Portfolio for Quality in University Education: Best Practices in/for social-economical 

and environmental Sustainability" (2016). 

Σν Π.Η. ζπκκεηέρεη εηεζίσο, επηδεηθλχνληαο ηδηαίηεξν δήιν, ζηελ Παγθφζκηα 

Καηάηαμε Πξάζηλσλ Παλεπηζηεκίσλ, θαηαγξάθνληαο κηα ζηαζεξή παξνπζία ηνπ 

φπσο θαίλεηαη θαη ζηνλ Πίλαθα 14 επηδεηθλχνληαο παξάιιεια ζπλέπεηα θαη ζπλέρεηα 

ζηε ζηφρεπζή ηνπ 

. 

Πίλαθαο 14: Δπηδφζεηο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ ζηελ Παγθφζκηα Καηάηαμε UI 

Greenmetric 

 2013 2014 2015 2016 

 θαηάηαμε επίδνζε θαηάηαμε επίδνζε θαηάηαμε επίδνζε θαηάηαμε επίδνζε 

Παλεπηζηήκην 

Ησαλλίλσλ 

123 4791 131 5800 188 4454 162 5191 

 

πλνςίδνληαο, ην Παλεπηζηήκην Ησαλλίλσλ έρεη αλαιάβεη θάπνηεο δηνηθεηηθέο 

πξσηνβνπιίεο πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηνπ αεηθφξνπ παλεπηζηεκίνπ. Όκσο ε παξνπζία 

ηνπ ζε εζληθφ θαη δηεζλέο επίπεδν έρεη πεξηζψξηα εμέιημεο θαη βειηίσζεο (βιέπε 

ζπκκεηνρή ζην UI Greenmetric), κε ηελ αλάπηπμε ζπλεξγαζηψλ θαη ηελ 

επαλεθθίλεζε ζπκπξάμεσλ πνπ είλαη ζηάζηκεο θαη ζηηο νπνίεο ζπκκεηέρεη (Υάξηα 

ησλ ειιεληθψλ Αεηθφξσλ Παλεπηζηεκίσλ).  

 

5.4.3.2    Γηάζηαζε Πεξηβάιινλ-Τπνδνκέο 

 

Παγθνζκίσο, ε πεξηβαιινληηθή δηάζηαζε ηνπ αεηθφξνπ παλεπηζηεκίνπ απνηειεί κηα 

απφ ηηο πην κειεηεκέλεο ζεκαηηθέο. Απηφ ελ κέξεη νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη νη 

πεξηβαιινληηθέο παξεκβάζεηο απνηεινχλ ίζσο ην εκθαλέζηεξν θαη πην ρεηξνπηαζηφ 

παξάδεηγκα δξάζεσλ θαη ζηνηρεηνζεηνχλ κε έλαλ αξθεηά κεηξήζηκν ηξφπν ηε ζηξνθή 

ελφο παλεπηζηεκίνπ πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο αεηθνξίαο. Άιισζηε ε αεηθνξία δελ 

απνηειεί κηα θαηάζηαζε ή ηειηθφ απνηέιεζκα αιιά πεξηζζφηεξν έλαλ ζηφρν πνπ 

λνεκαηνδνηεί κηα πνξεία, κηα δηαδηθαζία, ε νπνία δηαξθψο πξέπεη λα αλαζεσξείηαη 

πξνο ην βέιηηζην. ηα πιαίζηα απηά ινηπφλ ζπλαληνχκε πνιιέο έξεπλεο πάλσ ζην 
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«Πξάζηλν Παλεπηζηήκην» (Green Campus) θαη ζην «πξαζίληζκα ησλ ππνδνκψλ κηαο 

παλεπηζηεκηνχπνιεο (Campus Greening)». ε απηφ ην πιαίζην κειεηήζακε πην 

ζπζηεκαηηθά επηκέξνπο πηπρέο απηήο ηεο δηάζηαζεο ζην Παλεπηζηήκην Ησαλλίλσλ. 

 

Υπνδνκέο 

Σν παλεπηζηεκηαθφ campus ή παλεπηζηεκηνχπνιε βξίζθεηαη ζηα φξηα ηνπ αζηηθνχ 

ηζηνχ. Σν ζπλνιηθφ εκβαδφλ ηεο έθηαζεο ηνπ αλέξρεηαη ζε 3.294.752 ηκ., ελψ ε 

θαιπκκέλε κε δφκεζε επηθάλεηα θηάλεη ηηο 83.304 ηκ. Σν ζχλνιν ησλ θηηξηαθψλ 

εγθαηαζηάζεσλ αλέξρεηαη ζε 244.469 ηκ. ηα νπνία εθηείλνληαη ζε δηάθνξα επίπεδα 

ππφγεηα, ηζφγεηα ή ζε νξφθνπο. Απφ απηά ηα 41.371 ηκ. αθνξνχλ επηθάλεηεο έμππλεο 

δφκεζεο φπσο θπηεκέλα δψκαηα. Σν πνζνζηφ απηνχ ηνπ είδνπο ηεο δφκεζεο 

αλέξρεηαη πεξίπνπ ζην 30% ηεο ζπλνιηθήο δνκεκέλεο επηθάλεηαο. ηελ 

παλεπηζηεκηνχπνιε γηα ηηο αλάγθεο ηεο ζηάζκεπζεο ησλ νρεκάησλ έρνπλ αθηεξσζεί 

48.585 ηκ. θαη αθνξνχλ ηφζν αλνηθηέο φζν θαη ζηεγαζκέλεο ζέζεηο ζηάζκεπζεο.  

Σν 55% ηεο έθηαζεο είλαη θαιπκκέλν κε απηνθπή βιάζηεζε πνπ πεξηιακβάλεη 

αγξσζηψδε θαη νξηζκέλα δέλδξα. Πεξηκεηξηθά ησλ δξφκσλ ηεο παλεπηζηεκηνχπνιεο 

ππάξρνπλ δελδξνζηνηρίεο θαη ζάκλνη. Σν 1% ηεο ζπλνιηθήο επηθάλεηαο αθνξά 

θάιπςε κε ινπινχδηα ή άιιε θπηεκέλε βιάζηεζε. Σν 43% ηεο επηθάλεηαο  

δηεπθνιχλεη ηελ απνξξφθεζε ηνπ λεξνχ ηεο βξνρήο. χκθσλα κε ηνπο ειέγρνπο πνπ 

ζπκπιεξψλεη ην παλεπηζηήκην ζπκκεηέρνληαο ζηελ θαηάηαμε UI Greenmetric, 25% 

ηνπ εηήζηνπ δηαζέζηκνπ πξνυπνινγηζκνχ πξννξίδεηαη γηα αεηθνξηθέο παξεκβάζεηο, 

δξάζεηο θαη ινηπέο παξεκθεξείο ππνρξεψζεηο. Πην ζπγθεθξηκέλα ην παλεπηζηήκην 

έρεη αληηθαηαζηήζεη ζε πνζνζηφ αλψηεξν ηνπ 40% ηηο ζπκβαηηθέο ζπζθεπέο κε 

ελεξγεηαθά απνδνηηθφηεξεο. 

Δλέξγεηα 

Ζ ζπλνιηθή εηήζηα θαηαλάισζε ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζην παλεπηζηήκην Ησαλλίλσλ 

(ζηνηρεία 2015) αλέξρεηαη ζε 11.755.942 KWh κε θφζηνο πεξίπνπ 1.000.000 €/έηνο.  

ην παλεπηζηήκην γίλεηαη παξαγσγή θαη ρξήζε ελέξγεηαο πνπ πξνέξρεηαη απφ 

Αλαλεψζηκεο Πεγέο Δλέξγεηαο ζε πνζνζηφ πνπ θπκαίλεηαη ζε πεξίπνπ 20%. ηελ 

παλεπηζηεκηνχπνιε ηνπ Π.Η. έρνπλ θαηαζθεπαζηεί ππνδνκέο εθκεηάιιεπζεο 

αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο. ε πηινηηθφ επίπεδν έρνπλ εγθαηαζηαζεί 

θσηνβνιηατθά ζπζηήκαηα, ελψ εθηεηακέλε εθαξκνγή έρνπλ νη ειηαθνί 
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ζεξκνζίθσλεο, θαζψο ππάξρεη δίθηπν ειηαθψλ ζεξκνζηθψλσλ ζηα θηίξηα ησλ 

Φνηηεηηθψλ Καηνηθηψλ, ελψ ζε αξθεηά θηίξηα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ρξεζηκνπνηνχληαη 

αληιίεο ζεξκφηεηαο (θεληξηθέο ή απηφλνκεο). 

Γηαπηζηψλεηαη επίζεο φηη θπξίαξρεο πεγέο ελέξγεηαο ζην παλεπηζηήκην Ησαλλίλσλ 

είλαη νη ζπκβαηηθέο. Ζ παλεπηζηεκηνχπνιε απέρεη πνιχ απφ ην λα ραξαθηεξηζηεί 

ελεξγεηαθά απηφλνκε. ήκεξα, ζην παλεπηζηήκην γηα ζέξκαλζε αηζνπζψλ θαη 

γξαθείσλ ρξεζηκνπνηείηαη θεληξηθφο θιηκαηηζκφο ή ηνπηθφο θιηκαηηζκφο ή ιέβεηεο 

πεηξειαίνπ κε ζπζηήκαηα θαινξηθέξ ελψ γηα ηε ζέξκαλζε ησλ θνηηεηηθψλ θαηνηθηψλ 

ρξεζηκνπνηείηαη πεηξέιαην. Σέινο, γηα ζέξκαλζε λεξνχ  ζην γπκλαζηήξην θαη ζηηο 

θνηηεηηθέο θαηνηθίεο ρξεζηκνπνηείηαη πεηξέιαην θαη ελ κέξεη ειηαθνί ζεξκνζίθσλεο 

Κηηξηνινγηθά 

Σελ επζχλε γηα ην ζχλνιν ησλ θηηξίσλ θαη ησλ ππνδνκψλ ηεο παλεπηζηεκηνχπνιεο 

έρεη ε Γηεχζπλζε Σερληθψλ Τπεξεζηψλ. Πην ζπγθεθξηκέλα κεξηκλά γηα ηελ ηήξεζε 

ησλ θαλνληζκψλ ππξαζθάιεηαο ζηα θηίξηα, ηηο αίζνπζεο θαη ηα εξγαζηήξηα, ηνλ 

ζρεδηαζκφ θαη ηε ζπληήξεζε - θξνληίδα ηνπ πξαζίλνπ ηεο παλεπηζηεκηνχπνιεο, ηνλ 

επαλαζρεδηαζκφ θαη ηε ζπληήξεζε ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ ηεο παλεπηζηεκηνχπνιεο 

θαζψο θαη ηελ επνπηεία ηεο ζπλνιηθήο αζθάιεηαο ησλ θηηξίσλ θαη ησλ εξγαζηεξίσλ. 

Σέινο επζχλε ηεο απνηειεί ε επίβιεςε ηεο γεληθφηεξεο θαιήο ιεηηνπξγίαο ησλ 

δνκψλ, φπσο νη εγθαηαζηάζεηο ζέξκαλζεο, νη εγθαηαζηάζεηο ζίηηζεο, θ.α. 

ην παλεπηζηήκην ππάξρεη έλα ηεηξαεηέο ζρέδην γηα ηε ζηέγαζε λέσλ ηκεκάησλ θαη 

κεηαθνξάο πθηζηακέλσλ πνπ έρνπλ αλεπαξθή ζηέγαζε. Οη πεξηνξηζκέλνη νηθνλνκηθνί 

πφξνη θαη νη πεξηθνπέο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ, σζηφζν, έρνπλ επεξεάζεη αξλεηηθά ηελ 

ηθαλφηεηα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ λα πξνβεί ζε κειινληηθέο επελδχζεηο ζε 

εγθαηαζηάζεηο, ηδίσο φζνλ αθνξά ηελ θαηαζθεπή λέσλ θηηξίσλ. Παξφια απηά, ην 

ίδξπκα είρε πξνγξακκαηίζεη ζε πξνεγνχκελν ρξφλν ηελ θαηαζθεπή λέσλ θηηξίσλ πνπ 

ηψξα έρνπλ νινθιεξσζεί ή ζρεδφλ νινθιεξσζεί, φπσο ην λέν θηίξην ηνπ Σκήκαηνο 

Δπηζηεκψλ Τιηθψλ, ην λέν θηίξην ηνπ Σκήκαηνο Βηνινγηθψλ Δθαξκνγψλ θαη 

Σερλνινγηψλ, θαζψο θαη κηα λέα Φνηηεηηθή Δζηία. Όια ηα λέα θηίξηα παξέρνπλ 

ζχγρξνλεο ππνδνκέο θαη εγθαηαζηάζεηο ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ πιηθνηερληθνχ 

εμνπιηζκνχ. Όιεο νη εγθαηαζηάζεηο ηνπ παλεπηζηεκίνπ: γξαθεία, αίζνπζεο 

δηδαζθαιίαο, αίζνπζεο δηδαζθαιίαο, εξγαζηήξηα, θπιηθεία, ε βηβιηνζήθε θαη νη 

αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο παξνπζηάδνληαη θαζαξά θαη θαιά ζπληεξεκέλα. Οη 
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πξνζπάζεηεο γηα ηε βειηίσζε ηεο ελεξγεηαθήο θαηαλάισζεο είλαη επίζεο εκθαλείο 

θαζψο ππάξρεη έηνηκε ε κειέηε γηα ηελ εγθαηάζηαζε θσηνβνιηατθψλ ζπζηεκάησλ 

ειεθηξνπαξαγσγήο. Χζηφζν, κε ηε ζεκεξηλή έιιεηςε δεκφζησλ πφξσλ, είλαη 

δχζθνιν λα θαζνξηζηεί έλα ζαθέο ρξνλνδηάγξακκα γηα ηελ πινπνίεζε φισλ φζσλ 

ζρεδηάδεη ε Γηεχζπλζε Σερληθψλ Τπεξεζηψλ ζε ζπλεξγαζία κε  ηελ Πξπηαλεία θαη 

ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ησλ ρνιψλ θαη ησλ Σκεκάησλ. 

Ζ Γ/λζε Σερληθψλ Τπεξεζηψλ ζηα έξγα πνπ ζρεδηάδεη θαη εθπνλεί, ιακβάλεη σο 

βαζηθή παξάκεηξν ηελ εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο θαη ηε βέιηηζηε ρξήζε πφξσλ. ηνλ 

ηνκέα ηεο εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο, βειηίσζεο απνδνηηθφηεηαο ηεο ελεξγεηαθήο 

ζπκπεξηθνξάο θηηξίσλ ην Παλεπηζηήκην Ησαλλίλσλ έρεη εθπνλήζεη κηα ζεηξά απφ 

παξεκβάζεηο, νη νπνίεο κεηαμχ άιισλ πεξηιακβάλνπλ ηελ αλαθαίληζε θηηξίσλ κε 

βαζηθή παξάκεηξν ηελ εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο (ε νπνία μεθίλεζε ην 2010), ηελ 

ρξήζε ιακπηήξσλ ρακειήο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο ζηα θηίξηα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ. 

Δπίζεο ηε ζπζηεκαηηθή, ηαθηηθή ζπληήξεζε ειεθηξνινγηθψλ εγθαηαζηάζεσλ κέζεο 

θαη ρακειήο ηάζεο θαζψο θαη ηε ρξήζε απηνκαηηζκψλ κείσζεο ηεο άεξγεο ηζρχνο 

θαζψο θαη πξνγξακκαηηζκφο λα εγθαηαζηαζνχλ φπνπ δελ ππάξρνπλ) φπσο βεβαίσο 

θαη ηε ζπζηεκαηηθή, ηαθηηθή ζπληήξεζε θαη ξχζκηζε ησλ ζπζηεκάησλ θιηκαηηζκνχ 

(ιεβήησλ, ςπθηψλ, αληιηψλ ζεξκφηεηαο, θιηκαηηζηηθψλ κνλάδσλ). Πεξηιακβάλεηαη 

επίζεο ε ελεξγεηαθή δηαρείξηζε ησλ θηηξίσλ κε απηφκαηα ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο 

(BMS).  

Ήδε, ζηνηρεία πξάζηλεο αξρηηεθηνληθήο έρνπλ εθαξκνζηεί ζηελ παλεπηζηεκηνχπνιε 

απφ ηνλ αξρηθφ ζρεδηαζκφ νξηζκέλσλ θηηξίσλ. Απηά είλαη ν θπζηθφο αεξηζκφο – 

δξνζηζκφο θαζψο θαη ε πιήξεο εθκεηάιιεπζε ηνπ θπζηθνχ θσηφο θαη ηα θπηεκέλα 

δψκαηα. ε θάζε κειέηεο βξίζθεηαη έλα πξφγξακκα πεξηνξηζκνχ ηεο παξαγσγήο ησλ 

αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ. χκθσλα κε ππνινγηζκφ ησλ ππεξεζηψλ ηνπ 

παλεπηζηεκίνπ, ν ππνινγηζκφο ηνπ εηήζηνπ απνηππψκαηνο άλζξαθα ηνπ 

παλεπηζηεκίνπ αλέξρεηαη ζε 15.763 ηφλνπο. 

Γηαρείξηζε –απνβιήησλ: Γξάζεηο θαη πνιηηηθέο  

Οη βαζηθέο πξσηνβνπιίεο πνπ θαηαγξάθεθαλ ζε απηφ ην επίπεδν είλαη ε πηνζέηεζε 

ηεο πνιηηηθήο εθηχπσζεο κπξνο – πίζσ, ε απνθπγή άζθνπσλ εθηππψζεσλ, ε 

εθηχπσζε φηαλ ππάξρεη αλάγθε θαη ε πξνψζεζε ελαιιαθηηθψλ φπσο νη ειεθηξνληθέο 

θφξκεο (φπσο γηα παξάδεηγκα ειεθηξνληθέο εγγξαθέο θαη δειψζεηο καζεκάησλ), νη 



101 

 

ειεθηξνληθέο ζεκεηψζεηο θιπ. ην Παλεπηζηήκην Ησαλλίλσλ ζηαδηαθά νη δειψζεηο 

καζεκάησλ, νη εγγξαθέο ζε ηκήκαηα ηείλνπλ λα γίλνληαη ειεθηξνληθά, 

εμνηθνλνκψληαο ρξφλν, θφπν  θαη νηθνλνκηθνχο πφξνπο νη νπνίνη ζα αλαιψλνληαλ ζε 

πιηθνχο πφξνπο φπσο ραξηί θαη πιηθά αξρεηνζεζίαο. Με ην κέηξν απηφ 

εμνηθνλνκνχληαη θαη πξψηεο χιεο, αιιά κεηψλνληαη θαη ηα απνξξίκκαηα.  

ηνλ ηνκέα ηεο κείσζεο ησλ ζηεξεψλ απνβιήησλ, ηεο αλαθχθισζεο πιηθψλ, ηεο 

εηδηθήο δηαρείξηζεο ησλ εξγαζηεξηαθψλ απνβιήησλ εξγαζηεξίσλ (π.ρ. αληηδξαζηήξηα 

ρεκείαο), ηεο δηαρείξηζεο αζηηθψλ ιπκάησλ, αδξαλψλ πιηθψλ, ηε δηαρείξηζε ηεο 

βηνκάδαο θαη ηελ θνκπνζηνπνίεζε νξγαληθνχ πιηθνχ, έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί ηα 

εμήο: 

Γηάζεζε ησλ ιπκάησλ απνρέηεπζεο ζην ζχζηεκα βηνινγηθνχ θαζαξηζκνχ ηεο πφιεο 

ησλ Ησαλλίλσλ. πιινγή θαη απνζήθεπζε επηθίλδπλσλ ιπκάησλ ζε εηδηθέο θηάιεο θαη 

δηάζεζή ηνπο ζε εηδηθή εηαηξεία αλαθχθισζεο. 

πιινγή θαη επεμεξγαζία νξγαληθψλ ππνιεηκκάησλ απφ ην Φνηηεηηθφ Δζηηαηφξην ζε 

εηδηθφ κεράλεκα θνκπνζηνπνίεζεο θαη παξαγσγήο ιηπάζκαηνο (πηινηηθή 

ιεηηνπξγία). Δηδηθή δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο, φπσο 

π.ρ. ζπιινγή θακέλσλ ιηπψλ θαη ειαίσλ, ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία. 

πιινγή πιηθψλ απφ ραξηί, πιαζηηθφ, γπαιί ζε εηδηθνχο θάδνπο απνξξηκκάησλ θαη 

δηάζεζή ηνπο ζην ζχζηεκα αλαθχθισζεο ηεο πφιεο ησλ Ησαλλίλσλ. πιινγή 

ειεθηξηθψλ ζπζζσξεπηψλ παληφο ηχπνπ ζε εηδηθνχο θάδνπο θαη δηάζεζή ηνπο ζε 

εηαηξεία αλαθχθισζεο, ζπιινγή ειεθηξηθψλ ζπζθεπψλ ζε εηδηθφ θάδν 

αλαθχθισζεο. πιινγή άδεησλ κειαλνδνρείσλ θαη δνρείσλ γξαθίηε (toner) 

εθηππσηψλ θαη θσηναληηγξαθηθψλ κεραλεκάησλ θαη επαλαρξεζηκνπνίεζή ηνπο, 

ζπιινγή άρξεζησλ ιακπηήξσλ παληφο ηχπνπ θαη δηάζεζή ηνπο ζε εηδηθή εηαηξεία 

αλαθχθισζεο 

Κνπή πξαζίλνπ: κέξνο ησλ ρψξσλ πξαζίλνπ θνπξεχεηαη απφ θηελνηξφθνπο, ψζηε ε 

παξαγφκελε βηνκάδα λα ρξεζηκνπνηείηαη γηα δσνηξνθή, θαη έηζη λα αλαπηχζζεηαη 

ζχλδεζε ηνπ Παλεπηζηεκίνπ κε ηνλ ηνκέα ηεο πξσηνγελνχο παξαγσγήο. 

Σν Παλεπηζηήκην εθαξκφδεη χζηεκα Γηαρείξηζεο εξγαζηεξηαθψλ απνβιήησλ. ηα 

εξγαζηήξηα παξάγνληαη έμη δηαθνξεηηθνί ηχπνη πιηθψλ απνβιήησλ. Όια ηα ηκήκαηα 

θαη ηα εξγαζηήξηα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ πνπ παξάγνπλ θιηληθά απφβιεηα (Σκήκαηα 
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Υεκείαο, Φπζηθήο, Ηαηξηθήο, Σκήκα Βηνινγηθψλ Δθαξκνγψλ θαη Σερλνινγίαο, 

Δπηζηήκεο θαη Σερλνινγίαο Τιηθψλ, Καιψλ Σερλψλ θαη Δπηζηεκψλ ηεο Σέρλεο) 

ζπκκεηέρνπλ ζε απηή ηελ πξσηνβνπιία. Έλαο εηδηθφο εξγνιάβνο δηαρείξηζεο ησλ 

απνβιήησλ, ζε εηήζηα βάζε, παξαθνινπζεί θαη ειέγρεη αλ ηα απφβιεηα 

απνζεθεχνληαη ζσζηά ζηα θαηάιιεια δνρεία, θαη εηδηθέο ζπζθεπαζίεο θαη εηηθέηεο 

ζε θάζε δνρείν, ζχκθσλα κε ηελ εζληθή θαη επξσπατθή λνκνζεζία. Δπίζεο ζπιιέγεη 

ηα απφβιεηα θαη εμαζθαιίδεη ηελ αζθαιή κεηαθνξά ηνπο. Ο αλάδνρνο είλαη 

πηζηνπνηεκέλε εηαηξεία, ε νπνία ζπκκνξθψλεηαη κε φινπο ηνπο εζληθνχο θαη 

επξσπατθνχο θαλνληζκνχο γηα ηελ πγεία θαη ηελ αζθάιεηα. Γηαζέηεη δε ηελ άδεηα λα 

κεηαθέξεη επηθίλδπλα απφβιεηα ζε δεκφζην δξφκν. 

Όια ηα εξγαζηήξηα πνπ παξάγνπλ θιηληθά απφβιεηα πιεξνχλ φιν θαη πεξηζζφηεξν 

ηνπο ζηφρνπο ηεο πνιηηηθήο ηνπ ζπζηήκαηνο γηα ηε δηαρείξηζε επηθίλδπλσλ 

απνβιήησλ. Όια ηα λέα Σκήκαηα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ, ηα νπνία παξάγνπλ 

εξγαζηεξηαθά απφβιεηα, πεξηιακβάλνληαη ζην θεληξηθφ ζχζηεκα δηαρείξηζεο 

απνβιήησλ. 

ηνλ ηνκέα ηεο εμνηθνλφκεζεο λεξνχ (π.ρ. θαδαλάθηα, ηξφπνη πνηίζκαηνο, ψξεο 

πνηίζκαηνο) ην παλεπηζηήκην έρεη πηνζεηήζεη νξηζκέλεο ζηξαηεγηθέο εμνηθνλφκεζεο 

λεξνχ. πγθεθξηκέλα, ην πφηηζκα ησλ αξδεπνκέλσλ εθηάζεσλ πξαζίλνπ γίλεηαη 

απνθιεηζηηθά απφ απηφλνκν δίθηπν άξδεπζεο κε λεξφ πνπ πξνέξρεηαη απφ ηδηφθηεηε 

γεψηξεζε, ψζηε λα κελ θαηαλαιψλεηαη ην πνιχηηκν λεξφ χδξεπζεο γηα αξδεχζεηο. Σν 

πφηηζκα, ζηε κεγάιε πιεηνλφηεηα ησλ πεξηπηψζεσλ, γίλεηαη κε εηδηθνχο 

ρξνλνπξνγξακκαηηζηέο, ψζηε λα γίλεηαη βέιηηζηε ρξήζε ηνπ λεξνχ (πφηηζκα γηα 

ζπγθεθξηκέλεο ψξεο ην βξάδπ). Σα πδξαπιηθά ζπζηήκαηα, ζσιελψζεηο, θαδαλάθηα,  

ηνπαιέηεο, πνηηζηηθά, ειέγρνληαη πεξηνδηθά γηα δηαξξνέο θαη γηα ηελ θαιή ιεηηνπξγία 

ηνπο. 

 

Αλαθύθισζε 

Πεξηζζφηεξν ηνπ 50% ησλ απνξξηκκάησλ θαηαιήγεη ζηελ ππεξεζία αλαθχθισζεο. 

Δηδηθφηεξα, ηα επηθίλδπλα απνξξίκκαηα θαη απφβιεηα ηπγράλνπλ εηδηθήο δηαρείξηζεο, 

θαζψο θαηαγξάθνληαη, απνγξάθνληαη θαη θπιάζζνληαη επηζεκαζκέλα κέρξη ηελ 

παξαιαβή ηνπο απφ εμεηδηθεπκέλε εηαηξεία. Σα νξγαληθά απνξξίκκαηα 

θνκπνζηνπνηνχληαη φηαλ θαη φπνπ είλαη δπλαηφ. ε ρψξν ηνπ εζηηαηνξίνπ 
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ιεηηνχξγεζε πηινηηθή θνκπνζηνπνίεζε ππνιεηκκάησλ. Σν γεγνλφο φκσο ηεο κε 

πηζηνπνίεζεο ηεο δηαδηθαζίαο θαη αδεηνδφηεζεο (κέρξη ζηηγκήο) ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ 

θνκπνζηνπνηεηή, θαζψο θαη ην ζέκα ηεο δηάζεζεο ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο (ζε κεγάιε 

θιίκαθα) δελ θαζηζηά ιεηηνπξγηθή ηελ πιήξε εθαξκνγή ηεο θνκπνζηνπνίεζεο ζην 

Π.Η. Σα πγξά απφβιεηα δελ επεμεξγάδνληαη πξηλ ηελ θεληξηθή δηάζεζε ηνπο ζην 

ζχζηεκα απνρέηεπζεο. Γηα ην λεξφ ηεο βξνρήο ζηελ παξνχζα θάζε δελ ππάξρεη ζε 

ηζρχ πξφγξακκα αλαθχθισζεο ή ζπιινγήο θαη εθκεηάιιεπζεο ησλ νκβξίσλ πδάησλ. 

Βξίζθεηαη φκσο ζε αξρηθή θάζε πινπνίεζεο έλα  ζρεηηθφ πξφγξακκα.  

Μεηαθνξέο 

Σν Παλεπηζηήκην Ησαλλίλσλ δηαζέηεη έλαλ πνιχ κηθξφ ζηφιν απηνθηλήησλ. Ο ζηφινο 

ηνπ παλεπηζηεκίνπ απνηειείηαη απφ κφιηο 6 απηνθίλεηα. Οη θνηηεηέο κεηαθηλνχληαη 

απφ θαη πξνο ην παλεπηζηήκην θπξίσο κε ηα κέζα καδηθήο κεηαθνξάο. ε δεχηεξν 

βαζκφ νη θνηηεηέο εμππεξεηνχληαη κε ηδησηηθά κέζα κεηαθίλεζεο. Οη κεηαθηλήζεηο 

απφ θαη πξνο ην παλεπηζηήκην αιιά θαη εληφο θαιχπηνληαη απφ 3 ιεσθνξεηαθέο 

γξακκέο ζηηο νπνίεο αζξνηζηηθά εθηεινχληαη πεξί ηα 160 δξνκνιφγηα εκεξεζίσο. Ζ 

κέγηζηε ρσξεηηθφηεηα ησλ ιεσθνξείσλ πνπ ππεξεηνχλ ηηο γξακκέο είλαη ηα 60 

άηνκα. Ζ κεηαθίλεζε ηνπ πξνζσπηθνχ γίλεηαη θαηά ζπληξηπηηθή πιεηνλφηεηα κε 

απηνθίλεηα ηδησηηθήο ρξήζεσο. Μηθξήο έθηαζεο είλαη θαη ην ζχζηεκα ηεο 

δηακνίξαζεο ηεο κεηαθίλεζεο κε άιιν άηνκν (carpooling) αλάκεζα ζην πξνζσπηθφ 

ηνπ παλεπηζηεκίνπ, πεξίπνπ 10% ζχκθσλα κε πξφρεηξεο εθηηκήζεηο ησλ ίδησλ ησλ 

εξγαδνκέλσλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ. 

Δλδηαθέξνλ παξνπζηάδνπλ ηα ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηα ηδησηηθά νρήκαηα πνπ 

εηζέξρνληαη ζην παλεπηζηήκην: Καζεκεξηλά εηζέξρνληαη θαηά κέζνλ φξν ζηελ 

παλεπηζηεκηνχπνιε πεξί ηα 900 νρήκαηα ηδησηηθήο ρξήζεο, 100 κνηνζπθιέηεο θαη 30 

πνδήιαηα. Ζ κέζε δηαλπφκελε απφζηαζε πνπ δηαλχεηαη εληφο ηεο 

παλεπηζηεκηνχπνιεο εθηηκάηαη πεξίπνπ ζηα 2 km. Χζηφζν ππάξρεη εθηεηακέλν 

δίθηπν πεδνδξνκίσλ εληφο ηεο παλεπηζηεκηνχπνιεο ψζηε λα θαζίζηαηαη πξαθηηθή ε 

κεηαθίλεζε κε ηα πφδηα κεηαμχ ησλ παλεπηζηεκηαθψλ θηηξίσλ θαη ησλ ινηπψλ 

εγθαηαζηάζεσλ. Πέξαλ ηεο χπαξμεο ησλ ιεσθνξεηαθψλ γξακκψλ, δελ έρνπλ 

ζεζπηζηεί αληηθίλεηξα γηα ηε κείσζε ηεο ρξήζεο ησλ ηδησηηθψλ απηνθηλήησλ.  

Δπίζεο, παξά ηελ θαζεκεξηλή επίζθεςε πνδειάησλ ζηελ παλεπηζηεκηνχπνιε, δελ 

έρνπλ θαηαζθεπαζηεί πνδειαηφδξνκνη ηφζν εληφο φζν θαη κέρξη ην παλεπηζηήκην, κε 
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ζθνπφ λα επηηξαπεί ε αζθαιέζηεξε πξφζβαζε ζηελ παλεπηζηεκηνχπνιε κε ην 

πνδήιαην. Τπάξρεη ζρεδηαζκφο – ζε ζπλεξγαζία κε ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε - γηα 

ηελ θαηαζθεπή πνδειαηνδξφκνπ θαη ζχλδεζε ηνπ κε ηελ πφιε. Ζ κειέηε 

αλαθαηαζθεπήο ηεο νδνχ ηαχξνπ Νηάξρνπ πνπ ζπλδέεη ην Παλεπηζηήκην κε ηελ 

πφιε πεξηιακβάλεη πνδειαηφδξνκν. Όκσο ην έξγν δελ έρεη πινπνηεζεί αθφκα.  

 

Λεηηνπξγία Αγξνθηήκαηνο 

Δληφο ηεο παλεπηζηεκηνχπνιεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ ιεηηνπξγνχλ 2 

παλεπηζηεκηαθά αγξνθηήκαηα. Σν πξψην είλαη αθηεξσκέλν ζηελ θαιιηέξγεηα 

παξαδνζηαθψλ πνηθηιηψλ θαη ζπφξσλ θαη ε θαιιηέξγεηα πξαγκαηνπνηείηαη κε βάζε 

ηηο αξρέο ηεο βηνινγηθήο γεσξγίαο. Σν δεχηεξν είλαη ρσξηζκέλν ζε ηεκάρηα ηα νπνία 

δηαηίζεληαη ζην θνηλφ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ππάξρνπλ 40 ηεκάρηα γεο (ησλ 50 m2) πνπ 

δηαηίζεληαη ζε θαιιηεξγεηέο γηα θαιιηέξγεηα ιαραληθψλ, ελψ έθηαζε πεξίπνπ 2 

ζηξεκκάησλ δηαηίζεηαη γηα νκαδηθή θαιιηέξγεηα παξαδνζηαθψλ πνηθηιηψλ ιαραληθψλ 

(ππφ ηνλ έιεγρν ηεο Οκάδαο Καιιηέξγεηαο Γεο Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ). Κχξηνο 

ζθνπφο ηεο ΟΚΑΓΖΠΗ είλαη «ε ψζεζε θαη ε εθπαίδεπζε ησλ κειψλ ηεο 

Παλεπηζηεκηαθήο θνηλφηεηαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ ζηελ ελαζρφιεζε κε ηελ 

θαιιηέξγεηα ηεο γεο κε παξαδνζηαθέο βηνινγηθέο κεζφδνπο γηα ηελ παξαγσγή 

αγξνηηθψλ πξντφλησλ θπξίσο γηα ηδηνθαηαλάισζε θαη ε κε θεξδνζθνπηθή 

θαιιηέξγεηα θπηψλ ζε κηθξή θιίκαθα απφ ηα κέιε ηεο Παλεπηζηεκηαθήο θνηλφηεηαο 

θαη ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο» (ΟΚΑΓΖΠΗ, 2012).  

ηνπο ζηφρνπο ηεο Οκάδαο Καιιηέξγεηαο Γεο είλαη ε θαιιηέξγεηα θαη δηαηήξεζε 

ηνπηθψλ παξαδνζηαθψλ πνηθηιηψλ ιαραληθψλ, δεκεηξηαθψλ, θαξπνθφξσλ δέλδξσλ 

κε ρξήζε πιηθψλ θαη κεζφδσλ πνπ αθνινπζνχλ ηηο αξρέο ηεο βηνινγηθήο 

θαιιηέξγεηαο. 

 

Γηαζθάιηζε πνηόηεηαο 

ηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ θαη ηα παλεπηζηεκηαθά εζηηαηφξηα 

πξαγκαηνπνηνχληαη ηαθηηθνί έιεγρνη πνηφηεηαο απφ ηα Παλεπηζηεκηαθά Δξγαζηήξηα 

Τγηεηλήο θαη Μηθξνβηνινγίαο ηεο Ηαηξηθήο ρνιήο θαη Υεµείαο Σξνθίµσλ ηνπ 

Σµήµαηνο Υεµείαο. πγθεθξηκέλα, ην Δξγαζηήξην Τγηεηλήο ηεο Ηαηξηθήο ρνιήο, 

πξνβαίλεη ηαθηηθά, θάζε 2 κήλεο ή θαη έθηαθηα φπνηε θιεζεί, ζε αλαιχζεηο 
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δεηγκάησλ λεξνχ ηνπ δηθηχνπ ηεο παλεπηζηεκηνχπνιεο θαη εηδηθφηεξα λεξνχ απφ φιεο 

ηεο παξνρέο κέζα ζην Φνηηεηηθφ Δζηηαηφξην. Δπίζεο ην Δξγαζηήξην Μηθξνβηνινγίαο 

ηεο Ηαηξηθήο ρνιήο δηελεξγεί θάζε δεθαπέληε εµέξεο, ή θαη έθηαθηα εθφζνλ θιεζεί, 

κηθξνβηνινγηθνχο ειέγρνπο δεηγκάησλ ηξνθίµσλ, καγεηξεκέλσλ θαγεηψλ θαζψο θαη 

επηθαλεηψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ πξνεηνηκαζία ηνπο. Σα µέιε ηνπ 

Δξγαζηεξίνπ απηνχ θάζε θνξά πνπ κεηαβαίλνπλ ζηνπο ρψξνπο ηνπ Δζηηαηνξίνπ γηα 

ηε ιήςε ησλ δεηγκάησλ δίλνπλ νδεγίεο ζηνπο εξγαδφκελνπο γηα ηε ιήςε 

πξνιεπηηθψλ κέηξσλ, θαζψο θαη ηελ απνθπγή ελεξγεηψλ πνπ κπνξνχλ λα 

επηβαξχλνπλ κηθξνβηνινγηθά ηε δηαδηθαζία πξνεηνηκαζίαο, παξαζθεπήο θαη δηαλνκήο 

ησλ θαγεηψλ. Σν Δξγαζηήξην Υεµείαο Σξνθίµσλ ηνπ Σµήµαηνο Υεµείαο 

πξαγκαηνπνηεί θάζε δεθαπέληε εµέξεο, ή θαη έθηαθηα εθφζνλ θιεζεί, αλάιπζε 

ηθαλνχ αξηζκνχ δεηγκάησλ βαζηθψλ ηξνθίµσλ, φπσο είλαη ην ειαηφιαδν, ηα 

ζπνξέιαηα, ην γάια, ην ηπξί θαη ην ςσµί. Ζ αλάιπζε απηή απνζθνπεί ζηε 

δηαπίζησζε ηεο πνηφηεηαο ησλ ηξνθίµσλ θαζψο θαη ζην αλ απηά είλαη ζχµθσλα µε 

ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ νξίδεη ε ειιεληθή θαη ε δηεζλήο λνµνζεζία γηα ηα ηξφθηµα 

(Παλεπηζηήκην Ησαλλίλσλ, 2016a).  

Δπίζεο εθαξκφδεη ζχζηεκα ειέγρνπ θαη δηαζθάιηζεο ηεο πνηφηεηαο θαη ηεο πγηεηλήο 

ησλ ηξνθίκσλ, ζχκθσλα κε δηεζλψο αλαγλσξηζκέλα πξφηππα (HACCP, ISO 22000, 

BRC, IFS), ζε εθαξκνγή ηεο θνηλήο ππνπξγηθήο απφθαζεο 487/2000 (ΦΔΚ 1219 Β‘). 

 

Δηθφλα 5-5: Δλεκεξσηηθή αθίζα γηα ηελ αλαθχθισζε ζην Π.Η. 
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Σέινο, δίλνληαη ζπγθεθξηκέλεο νδεγίεο πξνο ηνπο θαζαξηζηέο γηα ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε ηεο αλαθχθισζεο. πγθεθξηκέλα, ζρεηηθά κε ηε ζπιινγή ραξηηνχ 

πξνο αλαθχθισζε, νη θαζαξηζηέο ππνρξενχληαη λα ζπιιέγνπλ ην ραξηί απ' ηα 

γξαθεία θαη ηνπο ινηπνχο ρψξνπο θαη λα ην ελαπνζέηνπλ ζηνπο εζσηεξηθνχο θάδνπο 

κε εηδηθέο ζαθνχιεο πνπ έρνπλ ηνπνζεηεζεί ζε δηάθνξα ζεκεία ησλ δηαδξφκσλ θαη 

θηεξίσλ. Όηαλ νη εηδηθέο ζαθνχιεο γεκίζνπλ νη θαζαξηζηέο είλαη ππνρξεσκέλνη  λα 

ηηο κεηαθέξνπλ θαη λα ηηο αδεηάδνπλ ζηνπο εηδηθνχο θάδνπο αλαθχθισζεο πνπ 

βξίζθνληαη ζε ζπγθεθξηκέλα ζεκεία εθηφο ησλ θηεξίσλ θαη θαηφπηλ λα 

επαλαηνπνζεηνχλ ηηο εηδηθέο ζαθνχιεο μαλά ζηνπο εζσηεξηθνχο θάδνπο. Οη εηδηθέο 

ζαθνχιεο αλαθχθισζεο ζα παξέρνληαη απφ ην Παλεπηζηήκην. 

 

5.4.3.3    Κνηλσληθή Γηάζηαζε 

 

ηελ θνηλσληθή δηάζηαζε ηνπ αεηθφξνπ παλεπηζηεκίνπ εκπίπηνπλ ζπλεξγαζίεο ηνπ 

ηδξχκαηνο κε ηνπηθνχο ή πεξηθεξεηαθνχο θνξείο ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο, ηηο 

παξαγσγηθέο ηάμεηο, ζπιιφγνπο πνιηηηζηηθνχ ή άιινπ ραξαθηήξα, εζεινληηθέο 

νκάδεο θαη νξγαληζκνχο. Δπίζεο ζπλεξγαζίεο κε Με Κπβεξλεηηθέο Οξγαλψζεηο 

(ΜΚΟ) κε ζθνπφ ηελ απφ θνηλνχ θαηάξηηζε δξάζεσλ. Πεξηιακβάλνληαη επίζεο 

δξάζεηο επαηζζεηνπνίεζεο ηνπ θνηλνχ γηα ζέκαηα πεξηβάιινληνο θαη εζεινληηθέο 

παξεκβάζεηο, θνηλσληθήο ηζφηεηαο θαη δηθαηνζχλεο, δξάζεηο γηα ηελ βειηίσζε ηεο 

πξνζβαζηκφηεηαο θαη άιιεο παξφκνηνπ ραξαθηήξα. 

Σν παλεπηζηήκην δηαηεξεί  κηα  παξαγσγηθή ζρέζε κε ηνπο ηνπηθνχο θαη 

πεξηθεξεηαθνχο θνξείο. Γηνξγαλψλεη εκέξεο αλνηθηέο πξνο ην καζεηηθφ θνηλφ (Open 

Days) γηα λα πξνζειθχζεη ζπνπδαζηέο θαη λα ελεκεξψζεη ηελ θνηλφηεηα ησλ 

ηειεηνθνίησλ γηα ηηο ππνδνκέο ηνπ. Σν Παλεπηζηήκην θηινμελεί κηα ζεηξά απφ 

δηαιέμεηο θαη άιιεο πνιηηηζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Δπίζεο, έρεη ζηελέο ζρέζεηο κε ηα 

ηνπηθά ζρνιεία θαη ηε δηνίθεζε ηεο εθπαίδεπζεο παξέρνληαο επαγγεικαηηθή 

αλάπηπμε θαη εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα γηα ην δεκνηηθφ ζρνιείν θαη ην γπκλάζην.  

Οη θνηηεηέο θαη ην αθαδεκατθφ πξνζσπηθφ ζπκκεηέρνπλ ζε έλα επξχ θάζκα 

θνηλσληθψλ θαη πνιηηηζηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, θαζψο ιεηηνπξγνχλ νκάδεο κνπζηθήο 

θαη ζεάηξνπ, δεκφζηα ζεκηλάξηα, ζπλέδξηα θαη άιιεο θνηλσληθέο εθδειψζεηο. Ζ 
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Αίζνπζα Σέρλεο θαη Πνιηηηζκνχ παξέρεη πνιηηηζηηθέο θαη πλεπκαηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο, θαζψο θαη επηινγέο ςπραγσγίαο. 

Δλδεηθηηθά, άμηα κλείαο είλαη ε ζπλεξγαζία ηνπ Π.Η. κε ην Τπνπξγείν Γηθαηνζχλεο 

ζηα πιαίζηα πξνγξάκκαηνο πνπ πξνέβιεπε ηελ εζεινληηθή παξνρή ςπρηαηξηθψλ θαη 

ηαηξηθψλ ππεξεζηψλ ζε ζσθξνληζηηθά ηδξχκαηα. 

ην Παλεπηζηήκην Ησαλλίλσλ έρνπλ δηνξγαλσζεί κηα ζεηξά απφ εκεξίδεο πνπ 

εληάζζνληαη ζηελ επξχηεξε ζεκαηηθή ηεο Αεηθνξίαο θαη ζθνπφο ηνπο ήηαλ ε 

ελεκέξσζε θαη ε επαηζζεηνπνίεζε ηνπ θνηλσληθνχ ζπλφινπ. Ζ ζέζε πνπ θαηέρεη ην 

Παλεπηζηήκην Ησαλλίλσλ ζηελ ηνπηθή θνηλσλία αιιά θαη ζηελ επξχηεξε πεξηθέξεηα 

είλαη ζεκαίλνπζα. Σν παλεπηζηήκην, είηε ζαλ ζεζκηθή νληφηεηα είηε δηακέζνπ 

εθπξνζψπσλ ηνπ επηζηεκνληθνχ ηνπ πξνζσπηθνχ, ζπκκεηέρεη ζε νκάδεο εξγαζίαο 

καδί κε ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε γηα ηελ πξνζηαζία ησλ πδάηηλσλ πφξσλ θαη ηνπ 

θπζηθνχ πεξηβάιινληνο. Δπίζεο, επηζηεκνληθφ πξνζσπηθφ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

Ησαλλίλσλ έρεη ζπκκεηάζρεη ζην παξειζφλ ζηε δηνίθεζε Φνξέσλ Γηαρείξηζεο 

πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ, πξνάγνληαο πνιηηηθέο αληηξξχπαλζεο θαη πξνζηαζίαο 

ηνπ πεξηβάιινληνο. Ζ ζπλεξγαζία ηνπ Π.Η. κε ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε ζε επίπεδν 

δήκσλ θαη πεξηθέξεηαο  θξίλεηαη ηθαλνπνηεηηθή, σζηφζν, ε έιιεηςε δηαζέζηκσλ 

νηθνλνκηθψλ πφξσλ θαζηζηά πην δπζθίλεηε ηελ αλάιεςε ζεκαληηθψλ πξσηνβνπιηψλ 

απφ θάπνηα πιεπξά.  

 Δπίζεο ην παλεπηζηήκην έρεη λα επηδείμεη δηαρξνληθά, ζεηξά απφ ζπλεξγαζίεο κε 

ΜΚΟ, νη νπνίεο εθηείλνληαη ζε δηάθνξα πεδία. Έρεη αλαιάβεη δξάζεηο 

επαηζζεηνπνίεζεο ηνπ θνηλνχ ζε ζέκαηα πεξηβάιινληνο. Έρεη δηνξγαλψζεη 

δελδξνθπηεχζεηο κε θνηηεηηθνχο ζπιιφγνπο. Ζ Οκάδα Καιιηέξγεηαο Γεο ηνπ Π.Η. 

(ΟΚΑΓΖΠΗ) έρεη αλαιάβεη αληίζηνηρεο πξσηνβνπιίεο πξνο ζηελ θαηεχζπλζε απηή.  

ηνλ ηνκέα ηεο θνηλσληθήο πξνζθνξάο, ε Φνηηεηηθή Οκάδα Δζεινληηθήο Αηκνδνζίαο 

πξνζθέξεη απφ ηελ ίδξπζή ηεο (1980) αδηάιεηπηα ζην θνηλσληθφ ζχλνιν κέζσ ηεο 

αηκνδνζίαο, ηεο δσξεάο κπεινχ ησλ νζηψλ θαη αηκνπεηαιίσλ θαζψο θαη απφ ην 

πιήζνο ησλ ελεκεξσηηθψλ δξάζεσλ πνπ έρεη πξαγκαηνπνηήζεη ζε Διιάδα θαη 

εμσηεξηθφ (Αιβαλία, Ηηαιία), ηηο επηζθέςεηο ζε παηδηαηξηθέο θιηληθέο θαη γεξνθνκεία. 

Έρεη ηηκεζεί επαλεηιεκκέλα  απφ δεκφζηνπο θαη ηδησηηθνχο θνξείο γηα ηελ πξνζθνξά 

ηεο.  
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Δηθφλα 5-6: Παξαρψξεζε ρψξνπ γηα ηε ζηέγαζε ηεο  Φνηηεηηθήο Οκάδαο Δζεινληηθήο 

Αηκνδνζίαο. 

 

ην παλεπηζηήκην ιεηηνπξγεί επίζεο ε Εσνθηιηθή Οξγάλσζε Π.Η. (ΕΧ.Ο.Π.Η.) ε 

νπνία έρεη λα επηδείμεη ζεκαληηθή δξάζε κε νξγαλσκέλνπο εκβνιηαζκνχο θαη 

ζηεηξψζεηο ησλ αδέζπνησλ δψσλ πνπ θπθινθνξνχλ ζηελ Παλεπηζηεκηνχπνιε αιιά 

θαη ζηνλ αζηηθφ ηζηφ ηεο πφιεο ησλ Ησαλλίλσλ. Ζ δξάζε ηεο, σζηφζν, θαη ε δξάζε 

νιφθιεξνπ ηνπ Ηδξχκαηνο πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε, δελ ζα είλαη πνηέ 

ηθαλνπνηεηηθή αλ δελ ππάξμεη ζπλνιηθή αληηκεηψπηζε ηνπ δεηήκαηνο ησλ αδέζπνησλ 

πνπ ηαιαλίδεη ηελ παλεπηζηεκηνχπνιε, κέζσ ηεο εθαξκνγήο ηεο λνκνζεζίαο γηα 

ζηείξσζε θαη ζήκαλζε ησλ δψσλ, θαζψο κέρξη ηφηε νη εγθαηαιείςεηο λέσλ 

θνπηαβηψλ ζα ζπλερίζνπλ κε ακείσην ξπζκφ.  

ην Παλεπηζηήκην Ησαλλίλσλ ιεηηνπξγνχλ δηάθνξνη θνηηεηηθνί ζχιινγνη κε πιεζψξα 

θνηλσληθψλ δξάζεσλ θαη εθδειψζεσλ, φπσο γηα παξάδεηγκα ν ΦΧΠΗ 

(Φσηνγξαθηθφο χιινγνο), ν ΚΟΠΗ (Κηλεκαηνγξαθηθφο Όκηινο), ε ΘΔΠΗ 

(Θεαηξηθή πληξνθηά) θαη άιινη. 

Δπίζεο ην παλεπηζηήκην ζπλεξγάδεηαη θαη κε φινπο ηνπο θνξείο δεκφζηαο αιιά θαη 

ηδησηηθήο εθπαίδεπζεο πνπ επηζπκνχλ ηελ πινπνίεζε εθπαηδεπηηθψλ επηζθέςεσλ 
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(Δηδηθφ Γπκλάζην, πξφγξακκα Γαζηθνχ Νεπηαγσγείνπ). Παξέρεη δε θαηά θαηξνχο 

εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα πνπ ζθνπφ έρνπλ ηελ επαηζζεηνπνίεζε ησλ καζεηψλ γηα 

πεξηβαιινληηθά ζέκαηα, ζέκαηα ηζφηεηαο θ.α. 

Ζ δξαζηεξηφηεηα ησλ παλεπηζηεκηαθψλ ηκεκάησλ πεξηιακβάλεη θαη ηελ 

επαηζζεηνπνίεζε ζε ζέκαηα θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ θαζψο θαη αλαπεξίαο. ε φια 

ηα θηίξηα έρνπλ δεκηνπξγεζεί ζπλζήθεο πξφζβαζεο γηα ΑΜΔΑ ελψ ηνλ ζπληνληζκφ 

αληίζηνηρσλ δξάζεσλ έρεη αλαιάβεη ε Πξπηαλεία, δηα ηνπ αξκφδηνπ Αληηπξχηαλε 

καδί κε ηε Γηεχζπλζε Σερληθψλ Τπεξεζηψλ. 

Σν Γξαθείν Γηαζχλδεζεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ κε ηε ζηήξημε ηεο 

Παλεπηζηεκηαθήο Κνηλφηεηαο ζρεδηάδεη θαη πινπνηεί δξάζεηο κε ζηφρν ηελ 

αλαγλψξηζε ηεο αμίαο θαη ηεο ζεκαζίαο ησλ εζεινληηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, πνπ 

απνηεινχλ κηα απφ ηηο βαζηθέο δηαζηάζεηο ηεο ελεξγνχ ζπκκεηνρήο ηνπ πνιίηε θαη 

ηεο δεκνθξαηίαο. ηνρεχεη ζηελ επαηζζεηνπνίεζε ηεο θνηλήο γλψκεο θαη ηδηαίηεξα 

ησλ λέσλ γηα ηε ζπλεηζθνξά ηνπ εζεινληηζκνχ σο πνιχηηκε εκπεηξία κάζεζεο, 

απφθηεζεο θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ θαη ζηελ πξνψζεζε ηεο δηαγελεαθήο 

αιιειεγγχεο. Σέινο, ην Γξαθείν Γηαζχλδεζεο ζην πιαίζην πξνψζεζεο ηεο έλλνηαο 

ηνπ εζεινληηζκνχ θαη ηεο επαηζζεηνπνίεζεο ησλ θνηηεηψλ θαη απνθνίησλ ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ ζηελ εζεινληηθή πξνζθνξά έρεη εγθαζηδξχζεη έλα δίθηπν 

πλεξγαζηψλ κε Με Κπβεξλεηηθέο Οξγαλψζεηο ηφζν ζηελ Διιάδα φζν θαη ζην 

Δμσηεξηθφ. Δπίζεο έρεη πξαγκαηνπνηήζεη εκεξίδεο κε ζέκα ηελ πξνψζεζε ηνπ 

εζεινληηζκνχ. 

ηα πιαίζηα ηεο πξνψζεζεο ηεο ηζφηεηαο, ην παλεπηζηήκην ζπκκεηείρε ζην 

επξσπατθφ πξφγξακκα Equal. Σν πξφγξακκα ζηφρεπε ζηε βειηίσζε ηεο 

απαζρνιεζηκφηεηαο κέζα απφ ηε δηεπθφιπλζε ηεο πξφζβαζεο θαη επηζηξνθήο ζηελ 

αγνξά εξγαζίαο ησλ νκάδσλ πνπ πθίζηαληαη δηαθξίζεηο, ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ 

ξαηζηζκνχ θαη ηεο μελνθνβίαο ζε ζρέζε κε ηελ αγνξά ηεο εξγαζίαο, ηελ αλάπηπμε 

ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ πλεχκαηνο κέζα απφ ηε βειηίσζε ηεο πξφζβαζεο ζηε 

δηαδηθαζία δεκηνπξγίαο κηαο επηρείξεζεο, ηελ ελίζρπζε ηεο θνηλσληθήο νηθνλνκίαο, 

φπσο επίζεο ζηελ ελζάξξπλζε ηεο πξνζαξκνζηηθφηεηαο ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ησλ 

απαζρνινπκέλσλ κέζα απφ ηελ πξνψζεζε ηεο δηα βίνπ κάζεζεο θαη ησλ εξγαζηαθψλ 

πξαθηηθψλ ελζσκάησζεο, ηελ ππνζηήξημε ηεο πξνζαξκνζηηθφηεηαο ησλ εηαηξεηψλ 

θαη ησλ εξγαδνκέλσλ, ηελ ελίζρπζε ησλ πνιηηηθψλ ίζσλ επθαηξηψλ γηα άλδξεο θαη 
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γπλαίθεο κέζα απφ ηνλ ζπλδπαζκφ νηθνγελεηαθήο θαη επαγγεικαηηθήο δσήο θαη ηελ 

ελζάξξπλζε ηεο θαηάξγεζεο ηνπ επαγγεικαηηθνχ δηαρσξηζκνχ. Σέινο ζηφρεπε ζηελ 

ππνζηήξημε ηεο θνηλσληθήο & επαγγεικαηηθήο έληαμεο ησλ αηηνχλησλ άζπιν. 

πκβαδίδνληαο κε ηελ επνρή ηεο «επηθξάηεζεο» ησλ θνηλσληθψλ δηθηχσλ, ην 

Γξαθείν Γηαζχλδεζεο ηνπ Π.Η. δηαζέηεη ινγαξηαζκφ ζην δίθηπν θνηλσληθήο 

δηθηχσζεο Facebook® δηακέζνπ ηνπ νπνίνπ ελεκεξψλεη άκεζα κεγάιν κέξνο ηεο 

θνηηεηηθήο θνηλφηεηαο γηα δξάζεηο θαη εθδειψζεηο πνπ αθνξνχλ επθαηξίεο εξγαζίαο, 

δηαγσληζκνχο, εθδειψζεηο, ζεκηλάξηα θαη εκεξίδεο ηνπ Π.Η.. 

Σέινο ζην Παλεπηζηήκην Ησαλλίλσλ ιεηηνπξγεί ε Γνκή Απαζρφιεζεο θαη 

ηαδηνδξνκίαο (Γ.Α.ΣΑ.) ε νπνία θαη ζθνπφ έρεη ηελ παξνρή ππεξεζηψλ πξνο ηνπο 

θνηηεηέο ζηα πιαίζηα ηεο παξνρήο επθαηξηψλ απαζρφιεζεο θαη ζηαδηνδξνκίαο. 

Φέξλεη έηζη ζε επαθή ηνλ θνηηεηηθφ πιεζπζκφ κε επηρεηξήζεηο θαη παξαγσγηθνχο 

θνξείο. Γηνξγαλψλεη επίζεο δηαγσληζκνχο θαη εκεξίδεο γεθπξψλνληαο ηελ απφζηαζε 

κεηαμχ παλεπηζηεκίνπ θαη ηελ αγνξά εξγαζίαο (ΓΑΣΑ, 2016). 

 

5.4.3.4   Έξεπλα θαη Δθπαίδεπζε 

 

Γηα ηελ αμηνιφγεζε θαη ηε δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο ηεο παξερφκελεο εθπαίδεπζεο 

ζην Παλεπηζηήκην Ησαλλίλσλ ιεηηνπξγεί ε Μνλάδα Γηαζθάιηζεο Πνηφηεηαο 

(Μν.Γη.Π.). Ζ Μν.Γη.Π. είλαη ην θεληξηθφ ζπληνληζηηθφ φξγαλν φισλ ησλ 

δηαδηθαζηψλ δηαζθάιηζεο ηεο πνηφηεηαο θαη ηεο απνηίκεζεο ηνπ έξγνπ ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ. θνπφο ηεο είλαη λα ζπγθεληξψλεη ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ 

ηελ πνηφηεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, εξεπλεηηθνχ θαη δηνηθεηηθνχ έξγνπ, πξνθεηκέλνπ λα 

ζρεδηάζεη θαη λα ππνβνεζήζεη δξάζεηο γηα ηελ ελίζρπζε θαη βειηίσζε παξαγφκελνπ 

έξγνπ ζην πιαίζην ησλ αξρψλ, θαηεπζχλζεσλ θαη νδεγηψλ ηεο Αξρήο Γηαζθάιηζεο 

Πνηφηεηαο ζχκθσλα κε ηνλ Νφκν 3374/2005. ηνπο ζηφρνπο ηεο Μν.Γη.Π. 

πεξηιακβάλνληαη ε ζπζηεκαηηθή, ηεθκεξησκέλε θαη ιεπηνκεξήο απνηίκεζε ηνπ 

έξγνπ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ, ε θαηαγξαθή θαη αλάδεημε ησλ αθαδεκατθψλ 

επηηεπγκάησλ, ν εληνπηζκφο θαη θξηηηθή αλάιπζε αδπλακηψλ θαη απνθιίζεσλ απφ 

ηνπο αθαδεκατθνχο ζηφρνπο, θαζψο θαη ε ζέζπηζε πξνηχπσλ πνηφηεηαο. Σα 

απνηειέζκαηα ηεο αμηνιφγεζεο ζπκβάιινπλ ζηε βειηίσζε ηνπ παξαγφκελνπ έξγνπ 

θαη ζηνλ ζηξαηεγηθφ ζρεδηαζκφ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ (ΜΟΓΗΠ, 2016). 
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Σν δηεζλέο πξνθίι ηνπ Παλεπηζηεκίνπ βξίζθεηαη ζε θάζε αλάπηπμεο. Σν αθαδεκατθφ 

πξνζσπηθφ δηαηεξεί ζρέζεηο κε ζπλαδέιθνπο απφ ηελ Δπξψπε θαη ηνλ θφζκν θαη  

ζπκκεηέρνπλ ζε θνηλέο εξεπλεηηθέο νκάδεο. Δπίζεο ελζαξξχλεη ηελ θηλεηηθφηεηα ησλ 

δηδαζθφλησλ, πξνσζεί θνηλά πξνγξάκκαηα κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ, ηε 

δηεζλνπνίεζε ησλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ, φπσο θαη ηελ θαζηέξσζε ηεο αγγιηθήο σο 

δεχηεξεο γιψζζαο δηδαζθαιίαο, θαζψο ζηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο ERASMUS+ 

κεγάινο αξηζκφο ησλ θνηηεηψλ επηζθέπηεηαη ην Παλεπηζηήκην Ησαλλίλσλ. Δπηπιένλ, 

επηζθέπηεο θαζεγεηέο απ‘ φιν ηνλ θφζκν δίλνπλ δηαιέμεηο ζην πιαίζην 

κεηαπηπρηαθψλ καζεκάησλ θαη πινπνηνχληαη δηεζλή ζεξηλά ζρνιεία ζηελ ζεκαηηθή 

ηεο αεηθφξνπ αλάπηπμεο ηα νπνία δηνξγαλψλνληαη απφ δηάθνξα ηκήκαηα ηνπ Π.Η.. 

ε ζχλνιν 1420 καζεκάησλ πνπ δηδάζθνληαη ζην Π.Η., εληνπίδνληαη 18 καζήκαηα 

ζρεηηθά κε ηελ Αεηθφξν Αλάπηπμε ή ην πεξηβάιινλ. Μεηαμχ άιισλ είλαη: Ρχπαλζε 

Πεξηβάιινληνο (ΠΣΝ), Σερλνινγίεο Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο, Αγξνρεκεία θαη 

Πεξηβάιινλ, Φπζηθή ηεο Αηκφζθαηξαο, Δηδηθά Κεθάιαηα αλαιπηηθήο θαη 

Πεξηβαιινληηθήο Υεκείαο, Πεξηβαιινληηθή Αγσγή (ΠΣΝ), Πεξηβαιινληηθή 

εθπαίδεπζε- εθπαίδεπζε γηα ηελ Αεηθφξν αλάπηπμε (ΠΣΓΔ), Πεξηβαιινληηθά 

Εεηήκαηα (ΠΣΓΔ), Γηδαθηηθέο Σερληθέο ζηελ Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε (ΠΣΓΔ), 

θ.α.. 

ηνλ ηνκέα ηεο έξεπλαο, έρνπλ αθηεξσζεί πεξίπνπ 2.000.000€ ζε ζχλνιν 

11.574.680€ γηα ζέκαηα αεηθφξνπ αλάπηπμεο ή ζέκαηα πεξηβαιινληηθνχ 

ελδηαθέξνληνο. Ζ ρξεκαηνδφηεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ έξεπλαο θαη αλάπηπμεο, 

θαζψο θαη νη κε θπβεξλεηηθέο επελδχζεηο ζε ππνδνκέο, ζπληνλίδνληαη απφ ηελ 

Δπηηξνπή Δξεπλψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ, θαη ρνξεγείηαη απφ ηε Γξακκαηεία 

ηνπ Δηδηθνχ Λνγαξηαζκνχ Κνλδπιίσλ Έξεπλαο. Δλδεηθηηθά, έλα απφ ηα εξεπλεηηθά 

πξνγξάκκαηα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ πνπ εληάζζεηαη ζηελ ζεκαηηθή ηεο 

αεηθφξνπ αλάπηπμεο είλαη ην «Θαιήο: Τιηθά πξνεγκέλεο λαλναξρηηεθηνληθήο ζε 

κεζνθιίκαθα γηα ελεξγεηαθέο θαη πεξηβαιινληηθέο εθαξκνγέο». 

πλνιηθά, κε κέξηκλα ή ζπκκεηνρή ηνπ αθαδεκατθνχ ηνπ πξνζσπηθνχ έρνπλ εθδνζεί 

259 άξζξα, εθδφζεηο ή βηβιία κε ζρεηηθή ζηφρεπζε θαη ζεκαηνινγία. πλνιηθά 

αλέξρνληαη ζε 30 νη εθδειψζεηο πνπ έρνπλ δηνξγαλσζεί απφ παλεπηζηεκηαθή κέξηκλα 

θαη νη νπνίεο είραλ ζεκαηνινγία ζρεηηθή κε ην πεξηβάιινλ ε ηελ αεηθφξν αλάπηπμε. 
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Σν παλεπηζηήκην, ηέινο, δελ δηαζέηεη ηδηαίηεξε ηζηνζειίδα αθηεξσκέλε ζηηο 

αεηθνξηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη παξεκβάζεηο. Χζηφζν, φπσο δειψλεηαη, 

πξνζαλαηνιίδεηαη πξνο ζηελ θαηεχζπλζε λα δεκηνπξγήζεη ηέηνηα ηζηνζειίδα. 

πλνςίδνληαο, ε εηθφλα ηνπ παλεπηζηεκίνπ αλαθνξηθά κε ηελ έξεπλα θαη ηελ 

εθπαίδεπζε κπνξνχκε  λα πνχκε φηη ζαθψο έρεη πεξηζψξηα βειηίσζεο. Χζηφζν, 

απαηηείηαη πεξαηηέξσ εμεηδηθεπκέλε έξεπλα ψζηε λα εμαθξηβσζνχλ ηα ζεκεία πνπ 

νθείιεη ην παλεπηζηήκην λα αλαπηχμεη. Κάηη ηέηνην είλαη εθηθηφ κε ρξήζε 

αληίζηνηρσλ εμεηδηθεπκέλσλ εξγαιείσλ θαζψο θαη νξγάλσζε θαη ζπλεξγαζία 

αλάκεζα ζηα ηκήκαηα θαη ηηο ζρνιέο. 
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6. πκπεξάζκαηα – Πεξηνξηζκνί έξεπλαο - Πξνηάζεηο 

 

Όπσο έρνπλ ηνλίζεη ήδε κειεηεηέο φπσο ε Wright (2002a) θαη ν Leal Filho (2012) 

«από ηα παλεπηζηήκηα δελ ιείπεη ε ππνγξαθή ζε δηαθεξύμεηο» θαη ηα ειιεληθά 

παλεπηζηήκηα δελ απνηεινχλ εμαίξεζε, θαζψο έρνπλ πηνζεηήζεη ηελ πεξίθεκε 

«Φάξηα ησλ ειιεληθώλ παλεπηζηεκίσλ γηα ηελ Αεηθνξία
3
». Γχν κάιηζηα απφ ηα 

ειιεληθά παλεπηζηήκηα ζπκκεηέρνπλ ζηελ δηαθήξπμε Talloires (Δζληθφ θαη 

Καπνδηζηξηαθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ) θαη ζηελ HESI (Πάληεηνλ). Δθεί πνπ 

πζηεξνχλ δηεζλψο ηα παλεπηζηήκηα είλαη ζηελ ελαξκφληζή ηνπο κε απηέο ηηο 

δηαθεξχμεηο. Χζηφζν, ζχκθσλα κε ηα επξήκαηα ηεο παξνχζαο έξεπλαο, έρνπλ γίλεη 

ήδε αξθεηέο θαη αξθεηά ζεκαληηθέο πξνζπάζεηεο απφ ηελ πιεπξά ησλ ειιεληθψλ 

ηδξπκάησλ, εηδηθά ζε δεηήκαηα δηαρείξηζεο θπζηθψλ πφξσλ, ελέξγεηαο, 

απνξξηκκάησλ θαη ξχπσλ.  

Ληγφηεξα απφ ην έλα ηξίην ησλ ειιεληθψλ παλεπηζηεκίσλ δηαζέηνπλ κηα δηνηθεηηθή 

δνκή ε νπνία λα παξαθνινπζεί, λα ειέγρεη θαη λα ζπληνλίδεη ηα δηάθνξα ηκήκαηα θαη 

ππεξεζίεο ηνπ παλεπηζηεκίνπ κε ζθνπφ ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο αεηθνξίαο. Ζ 

έξεπλά καο έδεημε επίζεο φηη ιίγα παλεπηζηήκηα αμηνινγνχλ ην ζχλνιν ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ ηνπο σο πξνο ηνπο ζηφρνπο ηεο αεηθφξνπ αλάπηπμεο κε θάπνην 

εηδηθφ κεζνδνινγηθφ εξγαιείν. πγθεθξηκέλα κφλν ην Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο έρεη 

πηνζεηήζεη ζχζηεκα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο, ελψ ην Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ θαη 

ην Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο θηλνχληαη πξνο ηελ θαηεχζπλζε 

εθαξκνγήο αληίζηνηρνπ πξνγξάκκαηνο. ε κηα πξνζπάζεηα λα απνθνκίζνπλ ρξήζηκα 

ζπκπεξάζκαηα γηα ηελ αληαπφθξηζε ησλ ιεηηνπξγηψλ θαη ησλ παξεκβάζεσλ ηνπο, 

ηέζζεξα ειιεληθά παλεπηζηήκηα ζπκκεηέρνπλ ζηελ εηήζηα δηεζλή αμηνιφγεζε UI 

Greenmetric (Παλεπηζηήκην Κξήηεο, Πνιπηερλείν Κξήηεο, Παλεπηζηήκην Ησαλλίλσλ 

θαη Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο). Σν Παλεπηζηήκην Ησαλλίλσλ ζεκεηψλεη κάιηζηα 

αδηάιεηπηε παξνπζία απφ ην 2013 θη έπεηηα. Πέληε ειιεληθά ηδξχκαηα, ηέινο, 

ζπκκεηέρνπλ ζε θάπνην δηεζλέο δίθηπν πνπ εληάζζεηαη ζηε ζεκαηηθή ηεο αεηθφξνπ 

αλάπηπμεο ή ζε δίθηπν αεηθφξσλ παλεπηζηεκίσλ.   

                                                           
3
 Βιέπε Παξάξηεκα 3 
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Σα παλεπηζηήκηα ζε κεγάιν πνζνζηφ εζηηάδνπλ ηηο πξνζπάζεηέο ηνπο ζηελ 

εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο  θαη ηελ θαιχηεξε δηαρείξηζε πφξσλ θαη απνβιήησλ. ε 

απηέο ηνπο ηηο πξνζπάζεηεο ζχκκαρν έρνπλ ηε βηνθιηκαηηθή αξρηηεθηνληθή θαη ηηο 

λέεο ηερλνινγίεο πιηθψλ θαη ελέξγεηαο. Οη αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο απνηεινχλ - 

αθφκε - έλα κηθξφ πνζνζηφ ηεο ζπλνιηθά ρξεζηκνπνηνχκελεο ελέξγεηαο ζηα ειιεληθά 

παλεπηζηήκηα, σζηφζν ε πηινηηθή ηνπο εθαξκνγή απνηειεί έλα θαιφ ζεκείν 

εθθίλεζεο. Ζ επαλάρξεζε πιηθψλ θαη ζπγγξακκάησλ, ε πνιηηηθή ιηγφηεξσλ 

εθηππψζεσλ, ηα ζπζηήκαηα ειεθηξνληθψλ ζεκεηψζεσλ θαη εγγξαθψλ, θαη ε κείσζε 

ησλ παξαγφκελσλ απνξξηκκάησλ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ αληαπνδνηηθφηεηα ηεο 

αλαθχθισζεο θαη ηε γεληθφηεξε εμνηθνλφκεζε νηθνλνκηθψλ πφξσλ δίλεη κηα 

παξαπάλσ ψζεζε ζηηο πξνζπάζεηεο ησλ ειιεληθψλ παλεπηζηεκίσλ γηα ηελ επίηεπμε 

ηνπ ζηφρνπ ηεο αεηθνξίαο. 

ηελ θνηλσληθή δηάζηαζε, θαηαγξάθεθαλ αξθεηέο ζπλεξγαζίεο κε ΜΚΟ (30,4%), 

δξάζεηο εζεινληηζκνχ, κε θνηλσληθνπεξηβαιινληηθφ ραξαθηήξα (65,2%) ελψ ζην 

82,6% ησλ παλεπηζηεκίσλ θαηαγξάθνληαη ζπλεξγαζίεο κε δεκφζηνπο θνξείο αιιά 

θαη ηελ ηνπηθή θνηλσλία θαη επηρεηξήζεηο. Πεξηζζφηεξα απφ ηα κηζά παλεπηζηήκηα 

(56,5%) αλαπηχζζνπλ δξάζεηο ελεκέξσζεο θαη επαηζζεηνπνίεζεο ηνπ θνηλνχ 

ζρεηηθά κε ηα πεξηβαιινληηθά ζέκαηα, φπσο ε δηαλνκή θπιιαδίσλ, ε εμφξκεζε ζηελ 

πφιε, ε θαηαζθεπή θαη ιεηηνπξγία εηδηθήο ηζηνζειίδαο ελεκέξσζεο θαη 

πιεξνθφξεζεο. Όκσο πξέπεη λα ηνληζηεί φηη νη ελεκεξσηηθέο δξάζεηο θαζψο θαη νη 

ζπλεξγαζίεο κε θνηλσληθνχο, δεκφζηνπο, απηνδηνηθεηηθνχο θαη επηρεηξεκαηηθνχο 

θνξείο δελ έρνπλ ζπζηεκαηηθφ αιιά κάιινλ επνρηθφ ή πεξηνδηθφ ραξαθηήξα. Σα 

ειιεληθά παλεπηζηήκηα νθείινπλ ζηα πιαίζηα ηνπ Αεηθφξνπ Παλεπηζηεκίνπ λα 

εμειίμνπλ ηνπο δεζκνχο κε ηελ θνηλσλία θαη λα εκπεδψζνπλ κηα ακθίδξνκε 

επηθνηλσλία θαη ζπλεξγαζία ζε κηα ζηαζεξή βάζε. 

ε ζρέζε κε ηελ ελζσκάησζε ηεο ΔΑΑ ζηελ εθπαηδεπηηθή πξάμε, παξαηεξήζεθε κελ 

ε χπαξμε ζεκαληηθνχ πνζνζηνχ καζεκάησλ πνπ εκπιέθνπλ ζέκαηα ηεο 

αεηθνξίαο/αεηθφξνπ αλάπηπμεο ζε πξνπηπρηαθφ θαη κεηαπηπρηαθφ επίπεδν, σζηφζν, 

γηα λα εμαρζνχλ αζθαιή ζπκπεξάζκαηα απαηηείηαη εμεηδηθεπκέλε έξεπλα ζηε 

ζπγθεθξηκέλε ζεκαηηθή κε ρξήζε θαηαιιειφηεξσλ κεζνδνινγηθψλ εξγαιείσλ. ε 

ζρέζε κε ηελ πξνψζεζε ηεο έξεπλαο πάλσ ζηελ ζεκαηηθή ηεο αεηθνξίαο/αεηθφξνπ 

αλάπηπμεο, ή έξεπλά καο εληφπηζε ηελ χπαξμε εξεπλεηηθνχ έξγνπ ζηα ειιεληθά 
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παλεπηζηήκηα, ρσξίο σζηφζν λα αλαιχζεη ζε βάζνο ηηο επηκέξνπο ζεκαηηθέο ηνπ θαη 

ηηο ηάζεηο πνπ παξαηεξνχληαη κεηαμχ ησλ εξεπλεηψλ ζηα ειιεληθά παλεπηζηήκηα.  

Μφλν ην 21,7% ησλ ειιεληθψλ παλεπηζηεκίσλ δηαζέηεη ππεξζπλδέζκνπο πνπ 

νδεγνχλ ζε εηδηθέο ηζηνζειίδεο αθηεξσκέλεο ζηηο αεηθνξηθέο ηνπο δξάζεηο. Πνζνζηφ 

πνπ κεηψλεηαη πεξεηαίξσ αλ αλαδεηήζνπκε ην επίπεδν πξνζβαζηκφηεηαο ηνπ 

ππεξζπλδέζκνπ. πγθεθξηκέλα κφλν ζε 8,6% ηνπ δείγκαηνο ν ππεξζχλδεζκνο ήηαλ 

ηνπνζεηεκέλνο ζε εκθαλέο ζεκείν ηεο ηζηνζειίδαο θαη φρη ζε θάπνηα δεπηεξεχνπζα 

ιίζηα. Χζηφζν ην επηθνηλσληαθφ απηφ έιιεηκκα ίζσο κεηξηάδεηαη απφ ηελ αμηνπνίεζε 

άιισλ ζχγρξνλσλ κέζσλ επηθνηλσλίαο,  φπσο νη πιαηθφξκεο θνηλσληθψλ δηθηχσλ νη 

νπνίεο εμππεξεηνχλ ζε έλαλ βαζκφ ηηο αλάγθεο επηθνηλσλίαο θαη δεκνζηφηεηαο.  

Παξαηεξείηαη κηα ζεηηθή ζπζρέηηζε αλάκεζα ζηνλ αξηζκφ ηκεκάησλ ελφο 

παλεπηζηεκίνπ θαη ηεο γεληθήο ηνπ απφθξηζεο ζηνπο άμνλεο ηνπ Αεηθφξνπ 

Παλεπηζηεκίνπ. Αληίζηνηρε ζπζρέηηζε παξνπζηάδεηαη επίζεο αλάκεζα ζηνλ αξηζκφ 

θνηηνχλησλ θαη ηε γεληθή απφθξηζε ησλ παλεπηζηεκίσλ. Με άιια ιφγηα 

παλεπηζηήκηα πνπ δηαζέηνπλ πεξηζζφηεξα ηκήκαηα θαη πεξηζζφηεξνπο θνηηεηέο 

παξνπζηάδνπλ πιήζνο πξσηνβνπιηψλ, δξάζεσλ θαη παξεκβάζεσλ ζε ζρέζε κε εθείλα 

πνπ δηαζέηνπλ ιηγφηεξα ηκήκαηα ή ιηγφηεξνπο θνηηεηέο. Σν εχξεκα απηφ πηζαλψο 

ππνδειψλεη φηη ε κεγάιε θιίκαθα επλνεί ηε δξνκνιφγεζε πεξηζζφηεξσλ 

πξσηνβνπιηψλ θαη πξαθηηθψλ αεηθνξίαο, θάηη ην νπνίν δελ ήηαλ αλακελφκελν. 

Πηζαλψο, ζα αλέκελε θάπνηνο ηνπο κηθξφηεξνπο νξγαληζκνχο λα είλαη πεξηζζφηεξν 

επέιηθηνη θαη κε κεγαιχηεξε επρέξεηα ζηελ αλάιεςε ηέηνησλ πξσηνβνπιηψλ.  

Ζ πιεηνλφηεηα ησλ ειιεληθψλ παλεπηζηήκησλ, ηδσκέλε ππφ ην πξίζκα ησλ αμφλσλ 

ηνπ Αεηθφξνπ Παλεπηζηεκίνπ φπσο παξνπζηάζηεθε ζηελ παξνχζα δηπισκαηηθή 

εξγαζία, καο δίλεη ηελ εληχπσζε πσο βξίζθεηαη ζε θάζε εθθίλεζεο. Οξηζκέλεο κφλν 

είλαη νη πεξηπηψζεηο ησλ παλεπηζηεκίσλ πνπ δηαηεξνχλ ζε πςειφ επίπεδν ηε 

ιεγφκελε «πξάζηλε αηδέληα». 

Ζ πεξίπησζε ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ, ηέινο, κπνξνχκε λα πνχκε φηη 

εληάζζεηαη ζηελ νκάδα ησλ παλεπηζηεκίσλ πνπ πξνζπαζνχλ λα δηαηεξνχλ ηελ 

πξάζηλε αηδέληα ςειά, παξνπζηάδνληαο ζπλέρεηα θαη ζπλέπεηα σο πξνο ηνλ ζηφρν 

ηεο αεηθνξίαο. 

Ζ παξνχζα έξεπλα σζηφζν είρε νξηζκέλνπο πεξηνξηζκνχο. πγθεθξηκέλα, ζηηο 

εξεπλψκελεο παξακέηξνπο δελ θαηαγξάθεθε ε πνζφηεηα (δειαδή ην πιήζνο) ησλ 
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ζηνηρείσλ πνπ ζπγθξνηνχλ θάζε παξάκεηξν, αιιά απιά ε χπαξμε ηέηνησλ ζηνηρείσλ. 

Γηα λα αμηνινγεζεί ε πνζφηεηα θαη ε πνηφηεηα ηνπ ζπλφινπ ησλ δξάζεσλ ησλ 

παλεπηζηεκίσλ, απαηηείηαη είηε ε χπαξμε δηαζέζηκσλ επίζεκσλ θαη ζπζηεκαηηθψλ 

αλαθνξψλ – δειψζεσλ ησλ ηδξπκάησλ είηε ε πινπνίεζε ζπζηεκαηηθήο κειέηεο 

πεξίπησζεο ζε θαζέλα απφ ηα ηδξχκαηα. Κάηη ηέηνην είλαη ζίγνπξα εθηθηφ ζηηο 

πεξηπηψζεηο φπνπ ηα παλεπηζηήκηα ππνρξεψλνληαη λα δεκνζηεχνπλ ηέηνηνπ είδνπο 

ζηνηρεία. Έλαο αθφκε πεξηνξηζκφο, ν νπνίνο επεξεάδεη ζε έλαλ βαζκφ ηελ εμαγσγή 

απζηεξψλ ζπκπεξαζκάησλ, είλαη ην γεγνλφο φηη ηα παλεπηζηήκηα πνπ δελ πηνζεηνχλ 

ζηξαηεγηθέο εμσζηξέθεηαο θαη δεκνζηφηεηαο, δελ γίλεηαη λα έρνπλ αληρλεχζηκα 

απνηειέζκαηα κε βάζε ηελ ρξεζηκνπνηνχκελε κεζνδνινγία ηεο αλάιπζεο ηνπ 

δηαζέζηκνπ δηαδηθηπαθνχ πεξηερνκέλνπ (web content analysis). 

ηελ πξνζπάζεηα ηνπο λα θαιχςνπλ ηνπο ζηφρνπο ηεο αεηθνξίαο, ηα ειιεληθά 

παλεπηζηήκηα είλαη ζεκαληηθφ λα ηδξχζνπλ Γξαθεία Αεηθνξίαο κε ζθνπφ ηελ 

θαιχηεξε νξγάλσζε,  εθαξκνγή θαη πξνβνιή ησλ αεηθφξσλ πξαθηηθψλ. Δπίζεο ζα 

ήηαλ θαιφ φια ηα παλεπηζηήκηα λα δεκνζίεπαλ ζε εηδηθφ ρψξν ησλ ηζηνζειίδσλ ηνπο, 

ηηο εηήζηεο αλαθνξέο αεηθνξίαο. Σα παλεπηζηήκηα ζα πξέπεη λα ελζαξξπλζνχλ ψζηε 

λα αμηνινγνχλ ηελ αεηθνξηθή ηνπο επίδνζε θαη λα ζπκπιεξψλνπλ ζρεηηθέο αλαθνξέο 

γηα βαζηθά κεγέζε ησλ δηαζηάζεσλ ηεο αεηθνξίαο ζε εηήζηα βάζε. 

Ζ παξνχζα έξεπλα επηρείξεζε λα ζθηαγξαθήζεη ηελ πθηζηάκελε θαηάζηαζε ησλ 

ειιεληθψλ παλεπηζηεκίσλ ππφ ην πξίζκα ησλ δηαζηάζεσλ ηνπ Αεηθφξνπ 

Παλεπηζηεκίνπ. Δθηηκνχκε φηη αλέδεημε ηειηθά ηα πεξηζψξηα βειηίσζεο αιιά θαη ηε 

δπλακηθή πνπ δηαζέηνπλ ηα ειιεληθά παλεπηζηεκηαθά ηδξχκαηα. Δχινγα δε, καο 

γελλά ην ελδηαθέξνλ γηα πεξαηηέξσ ζπλέρηζε ηεο έξεπλαο, ζε κεγαιχηεξν βάζνο, ζε 

επηκέξνπο δηαζηάζεηο ηνπ Αεηθφξνπ Παλεπηζηεκίνπ, φπσο ε Δθπαίδεπζε θαη ε 

Έξεπλα, κειεηψληαο γηα παξάδεηγκα κε εηδηθά αλαπηπγκέλα κεζνδνινγηθά εξγαιεία 

ηα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ. Μεγάιν ελδηαθέξνλ επίζεο παξνπζηάδεηαη ζηελ 

δηεξεχλεζε ηεο δπλαηφηεηαο ιεηηνπξγίαο ελφο παλειιελίνπ δηθηχνπ αεηθφξσλ 

παλεπηζηεκίσλ κέζσ ηεο ζπληεηαγκέλεο εθαξκνγήο ζπγθεθξηκέλσλ εξγαιείσλ 

αμηνιφγεζεο ηεο αεηθνξίαο, θαζψο επίζεο θαη ηεο επηινγήο ησλ θαηαιιειφηεξσλ απφ 

απηά γηα ηα ειιεληθά δεδνκέλα. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 1 

ύλνςε ησλ θπξηνηέξσλ ζπλαληήζεσλ - θεηκέλσλ γηα ηελ αεηθνξία ζηελ 

ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε 

 

Γηαθήξπμε ηεο ηνθρόικεο (1972) 

 

Οχζα ε πξψηε δηαθήξπμε ζηελ νπνία αλαθέξζεθε ε Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε, 

αλαθέξζεθε κεηαμχ άιισλ θαη ζηε ζπκβνιή ηεο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. Ζ 

Γηαθήξπμε ηεο ηνθρφικεο έδσζε έκθαζε θαηαξράο ζηελ αιιειεμάξηεζε αλζξψπνπ 

– πεξηβάιινληνο ηνλίδνληαο ζπλάκα ηελ δηαγελεαθή επζχλε πνπ έρεη ν ζχγρξνλνο 

άλζξσπνο έλαληη ησλ κειινληηθψλ γελεψλ. Με ηελ ζηφρεπζή ηεο ζηνλ άλζξσπν, ε 

Γηαθήξπμε ηεο ηνθρφικεο αλ θαη δελ αλαθέξζεθε ζπγθεθξηκέλα ζην πεξηβάιινλ 

θαη ηα δηθαηψκαηά ηνπ, παξείρε σζηφζν βαζηθέο αξρέο ηηο νπνίεο ε αλζξσπφηεηα 

νθείιεη λα αθνινπζήζεη ψζηε λα βειηηψζεη ηελ θαηάζηαζε ηνπ πεξηβάιινληνο. Απφ 

ην ζχλνιν ησλ 24 αξρψλ πνπ πξνηείλεη ε δηαθήξπμε ηεο ηνθρφικεο, μερσξίδεη ε 19
ε
 

ε νπνία θαη αλαθέξεηαη ζηελ αλάγθε ε ΠΔ λα εθηείλεηαη απφ ηε ζρνιηθή ειηθία κέρξη 

θαη ηελ ελήιηθε δσή. 

 

Γηαθήξπμε ηεο Σηθιίδαο (1977) 

 

Ζ Γηαθήξπμε ηεο Σηθιίδαο απνηειεί ηελ πξψηε επίζεκε δηαθήξπμε απνθιεηζηηθά 

πξνζαλαηνιηζκέλε ζηελ ΠΔ. Γηνξγαλψζεθε απφ ηελ UNESCO θαη ην UNEP θαη 

παξείρε φιεο εθείλεο ηηο ιεπηνκέξεηεο πνπ απαηηνχληαλ ψζηε λα πξαγκαησζεί ε 19
ε
 

αξρή ηεο Γηαθήξπμεο ηεο ηνθρφικεο (ζρεηηθή κε ηελ ΠΔ). Πην ζπγθεθξηκέλα, 

δηαθήξπμε φηη ε ΠΔ νθείιεη λα παξέρεηαη ζε αλζξψπνπο φισλ ησλ ειηθηψλ, 

αλεμαξηήησο κνξθσηηθνχ επηπέδνπ, ηφζν ζε δνκέο ηππηθήο εθπαίδεπζεο, φζν θαη απφ 

άηππεο κνξθέο ηεο. ηε ζπλάληεζε απηή ζπδεηήζεθαλ θαη απνδφζεθαλ ηα βαζηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο ΠΔ, φπσο επίζεο παξείρε θαη ηηο απαξαίηεηεο θαηεπζπληήξηεο 

γξακκέο ζρεηηθά κε ηελ παλεπηζηεκηαθή εθπαίδεπζε θαη ηελ εθπαίδεπζε ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ αιιά θαη ηελ πξφζβαζε ζε ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο. Δπίζεο 
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αλαθέξζεθε ζηελ ελεκέξσζε θαη ηελ εθπαίδεπζε ηνπ θνηλνχ, ηελ επηζηεκνληθή 

έξεπλα θαη ηελ αλάπηπμε εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ θαη ζρεηηθψλ πξνγξακκάησλ ΠΔ. 

 

Γηαθήξπμε ηεο Talloires (1990) 

 

Ζ δηαθήξπμε Talloires ήηαλ ε πξψηε δηαθήξπμε πνπ έγηλε απφ δηνηθνχληεο 

Παλεπηζηεκίσλ θαη αθνξνχζε ηελ αεηθνξία ηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε. Βαζηθφ 

δηαθχβεπκα ηεο ελ ιφγσ δηαθήξπμεο ήηαλ λα θαηαθέξεη λα παξνηξχλεη ηηο 

αθαδεκατθέο αξρέο αλά ηελ πθήιην λα θηλεηνπνηήζνπλ, δηακέζνπ ηεο εγεζίαο ηνπο 

νιφθιεξν ην ηδξπκαηηθφ δπλακηθφ (αλζξψπηλν θαη πιηθφ), κε ζθνπφ λα 

αληαπνθξηζνχλ ζηελ πξφθιεζε ηεο αεηθνξίαο. Ζ Γηαθήξπμε Talloires ππνγξάκκηδε 

ζην ηέινο πσο ηα παλεπηζηήκηα πνπ ηελ ππνγξάθνπλ ζπλεξγάδνληαη κεηαμχ ηνπο 

αληαιιάζνληαο ηερλνγλσζία, εκπεηξίεο θαη πξαθηηθέο, πξνο έλαλ θνηλφ ζηφρν, απηφλ 

ηεο αεηθνξίαο, παξαθηλψληαο ηελ ίδηα ζηηγκή ηα παλεπηζηήκηα πνπ δελ έρνπλ 

ππνγξάςεη ηελ δηαθήξπμε λα ην πξάμνπλ θαη απηά. Ζ Wright (2002a) έγξαςε ζρεηηθά 

κε ηα παλεπηζηήκηα πνπ ππνγξάθνπλ ηελ Γηαθήξπμε Talloires: «δηαθξίλνληαη 3 

θαηεγνξίεο ππνγξαθόκελσλ παλεπηζηεκίσλ: α) απηά πνπ αλ θαη έρνπλ ππνγξάςεη δελ 

έρνπλ πξάμεη ηίπνηε άιιν ώζηε λα εθαξκόζνπλ ηε Γηαθήξπμε, β) απηά πνπ πξνζπαζνύλ 

λα εθαξκόζνπλ ηε Γηαθήξπμε ζηηο αθαδεκατθέο δνκέο ηνπο θαη γ) απηά πνπ έρνπλ 

εθαξκόζεη ηηο βαζηθέο αξρέο ηεο Γηαθήξπμεο Talloires κέζα ζηηο θύξηεο δνκέο ηνπο». 

 

Γηαθήξπμε ηνπ Halifax (1991) 

 

Ζ Γηαθήξπμε ηνπ Halifax απνηειεί ην απνινγηζηηθφ θείκελν ηνπ πλεδξίνπ πνπ 

δηνξγαλψζεθε απφ ηα θαλαδηθά παλεπηζηήκηα γηα ηελ αεηθφξν αλάπηπμε. θνπφο ηνπ 

ζπλεδξίνπ απηνχ ήηαλ λα εθηηκεζεί ε δπλαηφηεηα ησλ παλεπηζηεκίσλ λα 

ζπλεηζθέξνπλ ζηηο πξνζπάζεηεο ησλ θξαηψλ λα αληηκεησπίζνπλ δεηήκαηα 

πεξηβάιινληνο θαη αλάπηπμεο. ηε Γηαθήξπμε ηνπ Halifax αλαδείρζεθε ηειηθά ν 

εγεηηθφο ξφινο πνπ κπνξνχλ λα παίμνπλ ηα παλεπηζηεκηαθά ηδξχκαηα, αξθεί βέβαηα 

ε παλεπηζηεκηαθή θνηλφηεηα λα δνκήζεη κηα ζηηβαξή πεξηβαιινληηθή πνιηηηθή, 

ζπλεηζθέξνληαο ζε ηνπηθφ, εζληθφ θαη δηεζλέο επίπεδν. Ζ θπξηφηεξε ζπλεηζθνξά ηεο 
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Γηαθήξπμεο Halifax ήηαλ φηη παξείρε έλα ζρέδην δξάζεο γηα ηα παλεπηζηήκηα, 

νξίδνληαο βξαρππξφζεζκνπο θαη καθξνπξφζεζκνπο ζηφρνπο ζηελ πνξεία ηνπο γηα λα 

γίλνπλ αεηθφξα.  

 

Αηδέληα 21 – Κεθάιαην 36 (1992) 

 

Ζ Αηδέληα 21 (UNCED, 1992) ήηαλ ην απνηέιεζκα ηεο πλφδνπ γηα ην Πεξηβάιινλ 

πνπ έιαβε ρψξα ζην Ρίν ληε Σδαλέηξν ην 1992. Αλ θαη πξνζαλαηνιηζκέλε θπξίσο 

ζηελ Πεξηβαιινληηθή Αεηθνξία, ε Αηδέληα 21 αλαθέξεηαη ζηελ Δθπαίδεπζε 

αθηεξψλνληαο μερσξηζηφ θεθάιαην, ην Κεθάιαην 36. Δθεί ππνγξακκίζηεθε  ε αλάγθε 

παξεκβάζεσλ ηφζν δηα ηεο ηππηθήο φζν θαη ηεο άηππεο εθπαίδεπζεο κε ζθνπφ λα 

απμεζεί ε πεξηβαιινληηθή επαηζζεηνπνίεζε ηνπ θνηλνχ, κλεκνλεχζεθε ε αλάγθε 

εθπαίδεπζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ν πξνζαλαηνιηζκφο ηεο εθπαίδεπζεο πξνο ηε 

αεηθφξν αλάπηπμε. 

 

Γηαθήξπμε ηνπ Κπόην (1993) 

 

 Βαζηθή ζπλεηζθνξά ηεο ελ ιφγσ δηαθήξπμεο απνηειεί ε δηαπίζησζή ηεο σο πξνο ηελ 

δπλακηθή ηεο δξνκνιφγεζεο ηεο αεηθνξίαο ζηα Παλεπηζηήκηα. χκθσλα κε ην ηειηθφ 

θείκελν ηνπ νκψλπκνπ ζπλεδξίνπ, γηα ηελ επίηεπμε ηνπ αλσηέξσ ζηφρνπ απαηηνχληαη 

ζπγθεθξηκέλα πιάλα δξάζεο. Σφληζε επίζεο ηελ εζηθή ππνρξέσζε πνπ έρνπλ ηα 

παλεπηζηήκηα αλαθνξηθά κε ηηο αξρέο ηεο αεηθφξνπ αλάπηπμεο θαη ηελ νπνία 

νθείινπλ λα εθπιεξψλνπλ δηηηά: ηφζν δηακέζνπ ηεο ΠΔ φζν θαη κέζα απφ ηηο ίδηεο 

ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπο ζαλ νξγαληζκνί. 

 

Γηαθήξπμε ηνπ Swansea (1993) 

 

Ζ Γηαθήξπμε ηνπ Swansea είλαη έλα θείκελν πνπ πξνέξρεηαη απφ ηελ ζπλάληεζε 400 

θαη πιένλ παλεπηζηεκίσλ ηεο Αγγιηθήο Κνηλνπνιηηείαο. Απιψο ρξεζηκνπνηψληαο ήδε 

ππάξρνπζεο δηαηππψζεηο, ε δηαθήξπμε ηνπ Swansea επηζήκαλε ηνλ κείδνλα ξφιν πνπ 
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έρνπλ ηα παλεπηζηήκηα ζην λα βνεζνχλ ηηο θνηλσλίεο λα αλαπηχζζνληαη ζε έλαλ 

«πεξηβαιινληηθά αζθαιή θαη πνιηηηζκέλν θόζκν» (UNESCO, 1993), ηνλίδνληαο 

παξάιιεια ηελ επζχλε ησλ παλεπηζηεκίνπ ηνπ αλεπηπγκέλνπ θφζκνπ έλαληη απηψλ 

ηνπ αλαπηπζζφκελνπ θφζκνπ. 

 

Υάξηα Copernicus (1994) 

 

Ζ Υάξηα Copernicus, απνηειεί ην ηειηθφ θείκελν ζπλάληεζεο κηαο έλσζεο 

επξσπατθψλ παλεπηζηεκίσλ κε πάλσ απφ 500 κέιε. Δπαλαιακβάλεη θαη απηή ηελ 

αλάγθε ηα παλεπηζηήκηα λα νδεγνχλ ηα ίδηα ηηο εμειίμεηο, δεκηνπξγψληαο αεηθφξεο 

θνηλσλίεο. Γηα ην ζθνπφ απηφλ είλαη απαξαίηεην λα πηνζεηεζεί απφ ηελ 

παλεπηζηεκηαθή θνηλφηεηα έλα λέν πιαίζην ζθέςεο θαζψο θαη λέεο πεξηβαιινληηθέο 

αμίεο. Ζ Υάξηα Copernicus έδσζε έκθαζε ζηε ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ 

παλεπηζηεκίσλ απνηειψληαο ή ίδηα έλα δίθηπν. Δπίζεο πξνσζεί ηνλ πεξηβαιινληηθφ 

γξακκαηηζκφ θαη αλαγλσξίδεη ηελ ζεκαζία ηεο ζρέζεο θνηλσλίαο θαη παλεπηζηεκίνπ. 

 

Γηαθήξπμε ηεο Θεζζαινλίθεο (1997) 

 

Σν 1997 νξγαλψζεθε ζηε Θεζζαινλίθε δηεζλήο δηάζθεςε κε ζέκα «Πεξηβάιινλ θαη 

θνηλσλία: εθπαίδεπζε θαη επαηζζεηνπνίεζε ησλ πνιηηψλ γηα ηελ αεηθνξία». Σειηθφ 

θείκελν ηεο δηάζθεςεο απηήο απνηειεί ε Γηαθήξπμε ηεο Θεζζαινλίθεο, ε νπνία – 

ζχλ ηνηο άιινηο -  έρεη απνινγηζηηθφ ραξαθηήξα γηα ηα 20 ρξφληα απφ ηε Γηαθήξπμε 

ηεο Σηθιίδαο. Πεξηιακβάλεη δε φιεο ηηο βαζηθέο αξρέο πξνζαλαηνιηζκνχ ηεο 

πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο ππφ ηα λέα δεδνκέλα πνπ νξηνζεηεί ε Αηδέληα 21. 

Βαζηθφ ζπκπέξαζκά ηεο ήηαλ φηη «ε πεξηβαιινληηθή αεηθνξία νθείιεη λα ζπλδεζεί 

μεθάζαξα κε ηελ θνηλσληθή αεηθνξία θαη έλλνηεο όπσο ηελ θηώρεηα, ηνλ παγθόζκην 

πιεζπζκό, ηελ παξαγσγή ηξνθήο , ηα αλζξώπηλα δηθαηώκαηα, ηελ εηξήλε θαη ηελ 

πγεία».  Ζ εθπαίδεπζε, ηππηθή θαη άηππε, αλαδείρζεθε θηλεηήξηνο κνριφο γηα ηελ 

πξνψζεζε θαη πινπνίεζε πεξηβαιινληηθψλ θαη αλαπηπμηαθψλ ζηφρσλ (Wright, 

2002b; Γεκεηξίνπ, 2009). πγθεθξηκέλα ζην άξζξν 8 ηεο Γηαθήξπμεο ηεο 

Θεζζαινλίθεο αλαδεηθλχεηαη ε ζπλεηζθνξά ηεο εθπαίδεπζεο ζηελ πξνψζεζε 
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θνηλσληθψλ ζηφρσλ ηεο αεηθνξίαο, ελψ ζην άξζξν 11 δηαθξίλνπκε ηελ έκκεζε 

πξνηξνπή γηα αληηθαηάζηαζε ηνπ φξνπ πεξηβαιινληηθή αγσγή κε ηνλ φξν εθπαίδεπζε 

γηα ην πεξηβάιινλ θαη ηελ αεηθνξία. 

 

 

Γηαθήξπμε ηνπ Lüneburg (2001) 

 

Απηή ε Γηαθήξπμε ζηα πιαίζηα ηεο Γηάζθεςεο κε ηίηιν: Σξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε 

γηα ηελ Αεηθνξία – ην δξφκν πξνο ηελ Παγθφζκηα Γηάζθεςε Κνξπθήο γηα ηελ 

Αεηθφξν Αλάπηπμε (Ρίν + 10) (Higher Education for Sustainability - Towards the 

World Summit on Sustainable Development (Rio+10)), έιαβε ρψξα ζην Lüneburg 

ηεο Γεξκαλίαο ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2001. Σν ζπλέδξην απηφ ζεσξείηαη 

πξνπαξαζθεπαζηηθή εθδήισζε ζηνλ ηνκέα ηεο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο γηα ηε 

Γηάζθεςε Κνξπθήο ζην Γηνράλεζκπνπξγθ (Ρίν + 10) ην 2002. Ο ζηφρνο ηεο 

δηαθήξπμεο ήηαλ λα εμαζθαιίζεη φηη ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε δφζεθε ε 

απαξαίηεηε πξνηεξαηφηεηα ζην δηεζλέο πξφγξακκα εξγαζίαο πνπ ζα νδεγνχζε ζηε 

χλνδν Κνξπθήο ηνπ Ρίν πνπ αθνινπζνχζε. Ζ Γηαθήξπμε Lüneburg απνηειεί κηα 

ζχλζεζε ηεο πιεηνςεθίαο ησλ δειψζεσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αεηθνξία ζηελ 

ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε κέρξη εθείλε ηε ζηηγκή  (Wright, 2004). 

 

Γηαθήξπμε ηνπ Ubuntu (2002) 

 

Σνλ επηέκβξην ηνπ 2002, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο Παγθφζκηαο Γηάζθεςεο Κνξπθήο 

γηα ηελ Αεηθφξν Αλάπηπμε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζην Γηνράλεζκπνπξγθ, 11 απφ 

ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο παγθφζκηνπο εθπαηδεπηηθνχο νξγαληζκνχο εμέδσζαλ ηε 

Γηαθήξπμε ηνπ Ubuntu. ηφρνο ηεο δηαθήξπμεο απηήο ήηαλ ε έληαμε θαη θαζηέξσζε 

ηεο αεηθφξνπ αλάπηπμεο ζηα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ φισλ ησλ βαζκίδσλ ηεο 

εθπαίδεπζεο. Ζ Γηαθήξπμε είρε σο ζηφρν λα δεκηνπξγήζεη κηα παγθφζκηα ζπκκαρία 

γηα ηελ πξνψζεζε ηεο αεηθφξνπ αλάπηπμεο ζε παγθφζκην επίπεδν. 
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Γεθαεηία 2005-2014 

 

Γεθαεηία γηα ηελ Δθπαίδεπζε γηα ηελ Αεηθφξν Αλάπηπμε. UNESCO (2004): 

Resolution (57/254)—Decade of Education for Sustainable Development (2005–

2014). Σν ςήθηζκα 57/254 ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ, απνηειεί ζεκείν ζηαζκφ θαζψο 

νξίδνληαο ηελ δεθαεηία 2005-2014 σο δεθαεηία γηα ηελ εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθφξν 

αλάπηπμε, έζεζε έλαλ νδηθφ ράξηε γηα ηελ πνξεία φισλ απηψλ ησλ εηψλ, ν νπνίνο 

πεξηείρε ρξνληθά θαζνξηζκέλνπο ζηφρνπο, εθδειψζεηο θαη δξάζεηο πνπ αθνξνχλ ζε 

φιεο ηηο βαζκίδεο ηεο εθπαίδεπζεο. Σν ςήθηζκα 57/254, ην νπνίν πξνηάζεθε απφ ηελ 

Ηαπσλία θαη ζηεξίρζεθε απφ άιιεο 46 ρψξεο, βαζηδφηαλ ζην θεθάιαην 36 ηεο Agenda 

21, θαη  έδηλε θαηαξρήλ έκθαζε ζηνλ ζηφρν ηεο πξφζβαζεο θαη νινθιήξσζεο ησλ 

πξσηνβάζκησλ ζπνπδψλ γηα ηα παηδηά ηνπ θφζκνπ. Δπίζεο επηθχξσλε ηνλ θαίξην 

ξφιν ηεο εθπαίδεπζεο γηα ηελ πξνψζεζε ηεο αεηθφξνπ αλάπηπμεο. Έδηλε επηπιένλ 

ζηελ UNESCO ηνλ πξσηαγσληζηηθφ ξφιν ζηελ νξγάλσζε ησλ δξάζεσλ θαη 

πξνψζεζε ησλ ζηφρσλ ηεο δεθαεηίαο 2005-2014. Σέινο, θαινχζε ηηο θπβεξλήζεηο λα 

πξνσζήζνπλ κέηξα γηα ηελ ελζσκάησζε ηεο εθπαίδεπζεο γηα ηελ αεηθφξν αλάπηπμε 

ζε φιν ην εχξνο ηεο ειηθηαθήο θιίκαθαο (UN, 2003). χκθσλα κε ηελ Palmer-Cooper 

(2008): «Ο ζεζκόο ηεο «Γεθαεηίαο ηεο Δθπαίδεπζεο γηα ηελ Αεηθόξν Αλάπηπμε» 

ελζάξξπλε όιεο ηηο ρώξεο ηνπ θόζκνπ λα εληάμνπλ ηελ αεηθνξία ζηελ εθπαηδεπηηθή ηνπο 

πνιηηηθή θαη πξαθηηθή ζε όια ηα επίπεδα θαη ζε όινπο ηνπο ηνκείο. Ο ξόινο ηεο 

αλώηαηεο εθπαίδεπζεο ζηελ πξνώζεζε ηεο αεηθνξίαο είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθόο θαη ε 

δεκηνπξγία απνηειεζκαηηθώλ πνιηηηθώλ θαη πξαθηηθώλ ζε απηό ηνλ ηνκέα ηεο 

εθπαίδεπζεο απνηειεί ζήκεξα κία από ηηο κεγαιύηεξεο πξνθιήζεηο». 

 

HESI Higher Education Sustainability Initiative (2012) 

 

Πξσηνβνπιία πνπ δεκηνπξγήζεθε παξακνλέο ηεο δηάζθεςεο ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ 

γηα ηελ Αεηθφξν Αλάπηπμε (Ρίν + 20). Οη ζπλδηακνξθσηέο ηεο πξσηνβνπιίαο είλαη ε 

UN-DESA, ε UNESCO, ην UNEP, νη Αξρέο ηνπ Οηθνπκεληθνχ πκθψλνπ ηνπ ΟΖΔ 

γηα ηελ ππεχζπλε πξσηνβνπιία Γηαρείξηζεο ηεο Δθπαίδεπζεο (PRME), ε UNU θαη ε 

UN-Habitat. Με κέιε πάλσ απφ 300 παλεπηζηήκηα απφ φιν ηνλ θφζκν, ε  HESI 
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αληηπξνζσπεχεη πεξηζζφηεξν απφ ην έλα ηξίην ηνπ ζπλφινπ ησλ εζεινληηθψλ 

δεζκεχζεσλ πνπ πξνέθπςε απφ ην Ρίν +20 (UN, 2016). Οη ζπληειεζηέο ηεο 

πξσηνβνπιίαο θαηέιεμαλ ζε έλα ζρήκα (βιέπε Δηθφλα Π-1) πνπ πεξηθιείεη ηηο  

ηέζζεξηο – ζχκθσλα κε ηελ HESI - θαηεπζπληήξηεο γξακκέο γηα ηελ αεηθνξία ζηελ 

ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε.  

 

 

Δηθφλα Π-1: Οη ηέζζεξηο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο γηα ηελ Αεηθνξία ζηελ 

Σξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε (Πξνζαξκνγή απφ HESI, 2015). 

 

πλέδξην HESI: «From Rio to Paris: Higher Education for Climate Change 

Action» (2015) 

ηελ ηειεπηαία δηεζλή δηάζθεςε πνπ δηνξγαλψζεθε ζην Παξίζη ζηα πιαίζηα ηεο 

πξσηνβνπιίαο HESI, ζθνπφο ήηαλ λα γίλεη απνινγηζκφο ηεο κέρξη εθείλεο ηεο 

ζηηγκήο πξνφδνπ θαη ζπλάκα λα θεθαιαηνπνηεζεί ην ζχλνιν ησλ θαιψλ πξαθηηθψλ 

απφ φιν ηνλ θφζκν. πδεηήζεθε επίζεο ε ζπκβνιή ησλ εκπιεθνκέλσλ 

παλεπηζηήκησλ ζηα πιαίζηα ηνπ ξφινπ ηνπο σο «ζεξκνθνηηίδσλ» θαηλνηνκίαο θαη 

ηερλνινγηθήο εμέιημεο ζηε κάρε θαηά ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο (HESI, 2015). 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 2 

ύλνςε ραξαθηεξηζηηθώλ ησλ εξγαιείσλ αμηνιόγεζεο ηεο αεηθνξίαο ζην 

παλεπηζηήκην 

 

STARS® 

 

To STARS, ―Sustainability Tracking, Assessment & Rating System‖ (STARS®) 

αλαπηχρζεθε κεηά ηελ επηζθφπεζε ηνπ Shriberg (2002b) ππφ ηελ AASHE 

―Association for the Advancement of Sustainability in Higher Education‖  κε ηε 

ζπκκεηνρή εθπξνζψπσλ ηεο παλεπηζηεκηαθήο θνηλφηεηαο. Βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά 

ηνπ STARS® είλαη φηη πξφθεηηαη γηα έλα εζεινληηθφ απηναλαθεξφκελν πιαίζην φπνπ 

νη παλεπηζηεκηαθέο αξρέο θαηαζέηνπλ ηηο αλαθνξέο ηνπο θαη ηαπηφρξνλα 

αλαγλσξίδνπλ θαη κεηξνχλ ηελ πξφνδφ ηνπο ζε φξνπο αεηθνξίαο. Πξφθεηηαη δειαδή 

γηα έλα εξγαιείν πνπ βαζκνινγεί ηηο πξνζπάζεηεο ησλ ζπκκεηερφλησλ παλεπηζηεκίσλ 

βαζηζκέλν ζε πφληνπο πνπ είλαη κνηξαζκέλνη αλάκεζα ζηηο ηξεηο αθφινπζεο 

θαηεγνξίεο: εθπαίδεπζε θαη έξεπλα. Ζ θαηαλνκή ησλ πφλησλ είλαη ηζνβαξήο 

αλάκεζα ζηηο 3 δηαζηάζεηο. 

 

SD Curriculum Scan 

 

Δίλαη απνθιεηζηηθά πξνζαλαηνιηζκέλν ζηε κειέηε πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ. Απαηηεί 

θάπνην ρξφλν ψζηε λα επεμεξγαζηνχλ ζηνηρεία ησλ νδεγψλ ζπνπδψλ, δηδαθηηθά 

εγρεηξίδηα θαη πιηθφ καζήκαηνο. Οινθιεξψλεηαη κε ηε ιήςε ζπλεληεχμεσλ απφ 

δηδάζθνληεο, ζπνπδαζηέο. Αλαπηχρζεθε απφ ηνλ Roorda (2013). 

 

“State of the Campus Environment” Survey and Report  

 

Γελ πξφθεηηαη αθξηβψο γηα εξγαιείν αμηνιφγεζεο, κα πεξηζζφηεξν είλαη έλα πιαίζην 

ζπιινγήο αλαθνξψλ ησλ παλεπηζηεκίσλ. Δίλαη ε πξψηε κεγάιεο θιίκαθαο κειέηε 



138 

 

πεξηβαιινληηθψλ επηδφζεσλ, πνπ αλαπηχρζεθε σο απάληεζε ζηελ έιιεηςε 

πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ηηο πεξηβαιινληηθέο επηδφζεηο ηεο ηξηηνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο Ακεξηθήο (National Wildlife Federation, 

2002). Αλαπηχρζεθε απφ ηε National Wildlife Federation θαη ζπλδπάδεη 

απνηειεζκαηηθά κέηξα ζηνηρεηψδνπο νηθνινγηθήο απνδνηηθφηεηαο (π.ρ. δηαηήξεζε 

ησλ πδάηηλσλ πφξσλ θαη ηελ αλαθχθισζε), κε πην ζπζηεκαηηθέο δηαδηθαζίεο 

αεηθνξίαο (π.ρ. θαηάξηηζε δηδαζθφλησλ ζηελ Αεηθφξν Αλάπηπμε θαη ζηηο ζρεηηθέο 

έλλνηεο). Ζ έξεπλα ζηνρεχεη επίζεο ζηνλ ζαθή πξνζδηνξηζκφ ησλ πξνζέζεσλ, ησλ 

θηλήηξσλ αιιά θαη ησλ εκπνδίσλ  γηα ηελ ζπλέρηζε ησλ πξνζπαζεηψλ γηα ην Αεηθφξν 

Παλεπηζηήκην (Shriberg, 2004).  

 

Sustainability Assessment Questionnaire  

 

Αλαπηχρζεθε απφ ηελ ULSF (University Leaders for a Sustainable Future). Όπσο 

πξνθχπηεη απφ ηνλ ηίηιν ην SAQ επηθεληξψλεηαη ζηελ αεηθνξηθφηεηα θαη ηηο 

αεηθφξεο δηαδηθαζίεο. Ζ κεγάιε αδπλακία ηνπ SAQ πξνζδηνξίδεηαη απφ ηνπο 

δεκηνπξγνχο ηνπ κε ηνλ πιένλ ραξαθηεξηζηηθφ ηξφπν: «Γεδνκέλνπ φηη ηα εξσηήκαηα 

είλαη θπξίσο πνηνηηθά θαη ηκπξεζηνληζηηθά, νη απαληήζεηο  δελ κπνξνχλ 

ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα λα βαζκνινγήζνπλ ή λα ζπγθξίλνπλ δηαθνξεηηθά ηδξχκαηα». 

Δπίζεο παξαηεξείηαη, ιφγσ ηεο θχζεο ηνπ (εξσηεκαηνιφγην), αδπλακία 

νινθιήξσζήο ηνπ ζε κεγάια παλεπηζηήκηα Χζηφζν, ζχκθσλα κε ηνλ Shriberg ην 

SAQ παξακέλεη έλα πεηπρεκέλν κέζν πξνψζεζεο ηεο ζπδήηεζεο (discussion 

generating) γηα ηελ αεηθνξία εληφο ησλ ηδξπκάησλ  θαη έλα εξγαιείν αλαθνξάο ηεο 

πξνφδνπ γηα ηα παλεπηζηήκηα (Shriberg, 2002a, 2004). 

 

AISHE  

 

To Auditing Instrument for Sustainability in Higher Education (AISHE)  είλαη έλα 

εξγαιείν αμηνιφγεζεο ηεο Αεηθνξίαο πνπ αλαπηχρζεθε απφ ηελ Dutch Committee on 

Sustainable Higher education (CDHO) θαη ην Roorda ην 2001. Σν  AISHE αμηνινγεί 

πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ φρη απιά ζαλ θείκελα αιιά ζαλ δηαδηθαζίεο. χκθσλα κε ηνλ 
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Shriberg «Τν πιαίζην AISHE είλαη έλα άξηζην παξάδεηγκα αμηνινγηθνύ εξγαιείνπ πνπ 

παίξλεη ππόςηλ ηνπ ηηο δηαδηθαζίεο» (Shriberg, 2004). Απνηειείηαη απφ 24 «θξηηήξηα» 

ηα νπνία αμηνινγνχληαη ζε πέληε αλαπηπμηαθά "ζηάδηα" (πξνζαλαηνιηζκέλν  ζηηο 

δξαζηεξηφηεηεο, πξνζαλαηνιηζκέλν ζηηο δηαδηθαζίεο, πξνζαλαηνιηζκέλν ζην 

ζχζηεκα, πξνζαλαηνιηζκέλν  ζηελ αιιεινπρία, πξνζαλαηνιηζκέλν  ζηελ θνηλσλία) 

(Shriberg, 2002a). Ζ αμηνιφγεζε κε ην AISHE γίλεηαη κε ηελ ζπκκεηνρή 15–20 

αληηπξνζψπσλ απφ ην παλεπηζηήκην: έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο δηαρεηξηζηέο, αξθεηνχο 

θαζεγεηέο, νξηζκέλνπο εθπξφζσπνπο ηνπ ινηπνχ πξνζσπηθνχ θαζψο θαη 

αληηπξνζσπεπηηθφ δείγκα ησλ θνηηεηψλ. Ο Shriberg (2002b)ππνζηεξίδεη φκσο φηη ηα 

απνηειέζκαηά ηνπ γίλνληαη δχζθνια θαηαλνεηά.  

 

AISHE 2.0 θαη 2012 

 

Σν εξγαιείν AISHE έρεη δερζεί κηα ζεηξά απφ επηθαηξνπνηήζεηο θαη βειηηψζεηο. 

Σν AISHE 2.0 αλαπηχρζεθε απφ κηα δηεζλή νκάδα εκπεηξνγλσκφλσλ (Roorda et al. 

2009). Ζ θηινζνθία αθνινπζεί ηελ ζπνλδπισηή ινγηθή πνπ ππήξρε θαη ζηελ 

πξνεγνχκελε έθδνζε 1.2. Βαζίδεηαη θη απηφ ζε κηα ζεηξά θξηηεξίσλ, εθθξαζκέλα 

ζην θχθιν ηνπ Deming (Plan – Do –Act - Check) κφλν πνπ εζηηάδεη πην 

ηζνξξνπεκέλα ζηηο ηέζζεξηο δηαζηάζεηο ηνπ παλεπηζηεκίνπ , έξεπλα, εθπαίδεπζε, 

αληίθηππνο θαη ιεηηνπξγίεο, φπσο βιέπνπκε θαη ζηελ Δηθφλα Π-2. 
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Δηθφλα Π-1: Ζ δνκή ηνπ εξγαιείνπ AISHE 2.0 (Roorda et al. 2009) 

To AISHE 2012 δελ απνηειεί ζπλέρεηα ηνπ AISHE2.0, αιιά πξφθεηηαη γηα 

αλαζεψξεζε ηεο αξρηθήο έθδνζεο ηνπ AISHE (N. Roorda, 2001). Απηή ε 

αλαζεψξεζε είρε θπξίσο δχν ζηφρνπο. Ο πξψηνο ήηαλ λα θαηαζηεί ιηγφηεξν 

πεξηνξηζηηθφ, ελψ ν δεχηεξνο ν ζηφρνο ήηαλ λα πξνζαξκνζηεί ην αξρηθφ πιαίζην ζην 

ηξέρνλ εθπαηδεπηηθφ πιαίζην θαη κε απηφλ ηνλ ηξφπν λα γίλεη πεξηζζφηεξν επίθαηξν 

θαη πξνζηηφ(Boer, 2013). 

 

ARISE 

 

Σν Assessing Responsibility In Sustainable Education (ARISE) είλαη έλα πιαίζην 

αμηνιφγεζεο ηεο θνηλσληθήο επζχλεο ζε  παλεπηζηεκηαθφ επίπεδν, βαζηζκέλν ζην 

ISO 26000 (2010).  Υαξαθηεξηζηηθφ ηνπ είλαη φηη κπνξεί λα εθαξκνζηεί απφ 

ζπγθεθξηκέλεο ζρνιέο ή ηκήκαηα κέρξη θαη νιφθιεξν ην παλεπηζηήκην (Boer, 2013). 
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Uncertainty-based DPSEEA-Sustainability index Model (uD-SiM) 

 

Απηή ε πεξίπησζε αθνξά έλα λέν κνληέιν αμηνιφγεζεο πνπ βαζίδεηαη ζηε ινγηθή 

ηεο fuzzy multi-criteria decision-making θαη ησλ κνληέισλ αηηηφηεηαο  (Waheed, 

Khan, Veitch, & Hawboldt, 2011). 

 

INDICARE  

 

Πξφθεηηαη γηα έλα κνληέιν  κέηξεζεο ηεο αεηθνξίαο κε δείθηεο. θνπφ έρεη λα 

αμηνινγήζεη ζπκκεηνρηθέο δηαδηθαζίεο κέζα ζηηο αεηθνξηθέο πξσηνβνπιίεο ησλ 

παλεπηζηεκίσλ.  χκθσλα κε ηνπο δεκηνπξγνχο ηνπ, νλνκάζηεθε έηζη γηαηί ζθνπφ 

έρεη αμηνινγψληαο, λα λνηάδεηαη θη φρη λα θξίλεη (Disterheft et al., 2016). 

 

GASU 

 

Σν Graphical Assessment for Sustainability in Universities (GASU) αλαπηχρζεθε απφ 

ηνλ Lozano, ζπλδχαζε ππάξρνληεο δείθηεο απφ ην GRI κε πξφζζεηνπο, πνπ 

αθνξνχζαλ ηνλ  ηελ εθπαηδεπηηθή δηάζηαζε ησλ παλεπηζηεκίσλ.  Όπσο ππνδειψλεη 

ην φλνκα, ην εξγαιείν έρεη ζρεδηαζηεί γηα λα παξνπζηάζεη γξαθηθά ηηο πξνζπάζεηεο 

αεηθνξίαο ησλ παλεπηζηεκίσλ, δηεπθνιχλνληαο ηελ αλάιπζή ηνπο, θαζψο θαη κηα 

θαηά κήθνο ζχγθξηζε θαη αμηνιφγεζε ζε ζρέζε κε άιια παλεπηζηήκηα.(Lozano, 

2006b). 

 

STAUNCH  

Tν STAUNCH (Sustainability Tool for Assessing UNiversity Curricula Holistically) 

αμηνινγεί ηελ αεηθνξηθή δηάζηαζε ηεο εθπαίδεπζεο, απφ ηελ ζθνπηά ησλ Οδεγψλ 

ζπνπδψλ ησλ καζεκάησλ, παίξλνληαο ζαλ δεδνκέλα έξεπλαο ηε δηδαθηέα χιε, ηα 

πεξηγξάκκαηα θαη ηνπο ζθνπνχο ησλ καζεκάησλ. Βέβαηα, φζα παλεπηζηεκηαθά 

ηκήκαηα έρνπλ αλαιπηηθνχο νδεγνχο ζπνπδψλ, ελεκεξσκέλνπο θαη αθξηβείο, 
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βνεζνχλ ψζηε ηα απνηειέζκαηα ηεο αμηνιφγεζεο λα είλαη αθξηβή.  Γχν είλαη νη 

θχξηνη ζθνπνί ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαιείνπ πνπ αλέπηπμε ν Lozano: 1) λα 

αμηνινγήζεη κε ζπζηεκαηηθφ ηξφπν ην πψο ηα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ ελφο 

παλεπηζηεκίνπ ζπκβάιινπλ ζηελ Αεηθφξν Αλάπηπμε αμηνινγψληαο ηα καζήκαηά πνπ 

πξνζθέξνληαη ζηα πιαίζηα θχθισλ ζπνπδψλ ή ζηηο ζρνιέο θαη (2) λα δηεπθνιπλζνχλ 

νη ζπλεπείο θαη ζπγθξίζηκεο πξνζπάζεηεο πνζνηηθήο αμηνιφγεζεο δηακέζνπ ηεο 

δηαρείξηζεο θαη επεμεξγαζίαο κεγάιεο πνζφηεηαο δεδνκέλσλ, θαη ε εθαξκνγή ηνπο 

ζε πνιιά ηδξχκαηα (Lozano & Peattie, 2011) Ζ αιιεινπρία ηεο εθηέιεζεο ηνπ 

STAUNCH(RTM) αθνινπζεί ηα εμήο ηέζζεξα ζηάδηα:(1) επηινγή θξηηεξίσλ, (2) 

ζπιινγή δεδνκέλσλ, (3) εηζαγσγή δεδνκέλσλ θαη βαζκνιφγεζή – ηαμηλφκεζή ηνπο 

(4) δηεμαγσγή αλάιπζεο θαη απνηειέζκαηα ζε ζρέζε κε ηε ζπλνιηθή ζπλεηζθνξά ηνπ 

πηπρίνπ, ηεο ζρνιήο ή ησλ ζρνιψλ θαη φινπ ηνπ παλεπηζηεκίνπ.  

 

Environmental Report and Workbook  

 

Πεξηιακβάλεη πάλσ απφ 130 εξσηήζεηο απηναμηνιφγεζεο νη νπνίεο βνεζνχλ λα 

θάλνπλ ηελ επηζθφπεζή ηνπο. Δπίζεο, ε εζηίαζή ηνπ ζε ζπγθεθξηκέλα ζεκεία φπσο 

ηηο ειάρηζηεο απαηηήζεηο, ηηο βέιηηζηεο πξαθηηθέο ηελ πνιηηηθή θαη ηα ζπζηήκαηα 

δηαρείξηζεο, θαη ηηο λνκηθέο απαηηήζεηο ηεο Αγγιίαο, ην θαζηζηά πνιχ ρξήζηκν. 

(Shriberg, 2002b, 2004). 

 

Greening Campuses  

 

Σν Greening Campuses είλαη έλα πξαθηηθφ εγρεηξίδην πνπ δεκηνπξγήζεθε απφ ηε 

ζχκπξαμε ηνπ UNEP (United Nations Environment Programme), ηνπ ACCC 

(Association of Community Colleges of Canada) θαη ηνπ IISD (International Institute 

for Sustainable Development). Έλα κεγάιν πιενλέθηεκα ηνπ Greening Campuses 

είλαη ν πιήξεο πξνζαλαηνιηζκφο ηνπ ζηε δηαδηθαζία (process oriented). Κάζε έλα 

απφ ηα πνιιά ζέκαηα αληηκεησπίδνληαη κε ζαθή πξνζδηνξηζκφ: ηνπ πξνβιήκαηνο θαη 

ησλ πηζαλψλ ιχζεσλ, ησλ πην ζπρλψλ εκπνδίσλ θαη πψο λα απνθεπρζνχλ, ηνπ 

θφζηνπο, ησλ νθειψλ θαη ησλ επθαηξηψλ, ησλ πξνηεξαηνηήησλ γηα δξάζε, θαζψο θαη 
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ησλ βέιηηζησλ πξαθηηθψλ. Χζηφζν, ην Greening Campuses απνηπγράλεη λα παξέρεη 

επαξθή ηξφπν γηα λα ππνινγίζεη θαη λα ζπγθξίλεη ηελ πξφνδν ελφο παλεπηζηεκίνπ 

πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο αεηθνξίαο. Πιεζηάδεη πην πνιχ ζην λα είλαη έλαο νδεγφο γηα 

«πξάζηλα» παλεπηζηήκηα, παξά έλα αμηνινγηθφ εξγαιείν (Shriberg, 2004).  

 

Campus Ecology  

 

Ζ θχξηα δχλακε ηνπ « Campus Ecology» είλαη ε πξαθηηθφηεηα ηνπ κηαο θαη απνηειεί 

έλα ζαθέο, ζπλεθηηθφ πιαίζην γηα ηελ αμηνιφγεζε: εληνπίδεηο ην πξφβιεκα, 

ζρεδηάδεηο ηηο εξσηήζεηο αμηνιφγεζεο , ζπιιέγεηο ηα δεδνκέλα, εληνπίδεηο ηηο 

βέιηηζηεο πξαθηηθέο θαη ζηξαηεγηθέο, θαη θαηφπηλ αλαδεηείο ηα θαηάιιεια κέζα γηα 

ηελ εθαξκνγή παξεκβάζεσλ. Χζηφζν βαζηθφ κεηνλέθηεκα ηνπ  απνηειεί ην γεγνλφο 

φηη είλαη πεξηζζφηεξν πξνζαλαηνιηζκέλν ζην πεξηβαιινληηθφ θνκκάηη. χκθσλα κε 

ηνπο εηδηθνχο είλαη παξσρεκέλν(Shriberg, 2004). 

 

Environmental Performance Survey 

 

Οη Herremans θαη  Allwright (2000) ζρεδίαζαλ κηα έξεπλα γηα λα απαληεζεί ην 

εξψηεκα: Ση νδεγεί ζε θαιέο πεξηβαιινληηθέο επηδφζεηο ηα θνιιέγηα θαη ηα 

παλεπηζηήκηα ηεο Βφξεηαο Ακεξηθήο; Απηή ε έξεπλα, αλ θαη  απάληεζε ζην θηλεηήξην 

εξψηεκά ηεο, ηα απνηειέζκαηα πνπ έιαβε πεξηνξίδνληαη ζρεδφλ απνθιεηζηηθά ζηηο 

ιεηηνπξγίεο ηνπ παλεπηζηεκίνπ, αγλνψληαο ζε κεγάιν βαζκφ ηηο ζπληνληζκέλεο 

πνιπδηάζηαηεο πξαθηηθέο, αιιά θαη ηελ ζπζηεκαηνπνηεκέλε αιιαγή θνπιηνχξαο πνπ 

επίζεο απαηηείηαη γηα ηελ κεηάβαζε πξνο ηελ αεηθνξία (Shriberg, 2004). 

 

The GAUSI Questionnaire 

 

Σν Graphical Assessment of Universities‘ Sustainability Image (GAUSI)  είλαη έλα 

εξγαιείν ην νπνίν βνεζάεη λα αμηνινγεζεί ε ζπλεηζθνξά ελφο παλεπηζηεκίνπ ζηα 

πιαίζηα ηεο Αεηθφξνπ Αλάπηπμεο ζπλππνινγίδνληαο ηελ εηθφλα πνπ ζρεκαηίδνπλ ηα 
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άηνκα απέλαληί ηνπ. Δπίζεο ζθνπφ έρεη λα αλαδείμεη ηηο δξάζεηο εθείλεο πνπ ζα 

βειηηψζνπλ ηελ  αεηθνξηθή εηθφλα ηνπ ηδξχκαηνο. 23 εξσηήζεηο πνπ εθηείλνληαη ζε 4 

θαηεγνξίεο θαη απαηνχληαη ζηελ θιίκαθα ηνπ Likert ζηνηρεηνζεηνχλ ηελ εηθφλα πνπ 

έρνπλ ζρεκαηίζεη ηα άηνκα (ηνπ εθάζησηε δείγκαηνο) γηα ην ίδξπκα σο πξνο ηνλ 

ζηφρν ηεο αεηθνξίαο (Nicolino & Barros, 2016). 

 

UI GREENMETRIC  

 

Ζ πξσηνβνπιία UI Greenmetric απνηειεί κηα πξνζπάζεηα πνπ απεπζχλεηαη ζε 

παλεπηζηεκηαθά ηδξχκαηα απφ φιν ηνλ θφζκν. Κάζε ρξφλν κνηξάδεη ην 

επηθαηξνπνηεκέλν εξσηεκαηνιφγην ην νπνίν νθείινπλ λα ζπκπιεξψζνπλ νη 

δηνηθήζεηο ησλ παλεπηζηεκίσλ. Ζ θηινζνθία πνπ δηέπεη ην εξσηεκαηνιφγην 

πεξηθιείεη ηα ηξηα E (Environment, Economics and Equity). Σα εξσηεκαηνιφγηα 

ζπιιέγνληαη ηελ πεξίνδν Ηνπιίνπ Οθησβξίνπ. Σα δεδνκέλα είλαη ζε αξηζκεηηθή 

κνξθή. ηαζκίδνληαη θαηάιιεια θαη θαηφπηλ αζξνίδνληαη νη ζπλνιηθέο επηδφζεηο ησλ 

παλεπηζηεκίσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ. Σέινο αλαθνηλψλεηαη ε θαηάηαμε ζηελ επίζεκε 

ηζηνζειίδα ηεο πξσηνβνπιίαο  (Universitas Indonesia, 2016). 

 

People & Planet League   

 

Ζ People & Planet League (πξνεγνχκελε νλνκαζία: Green League) απνηειεί κηα 

θίλεζε γηα ηελ αμηνιφγεζε φισλ ησλ παλεπηζηεκίσλ ηνπ Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ ηα 

νπνία ιακβάλνπλ θξαηηθή επηρνξήγεζε. Ζ αμηνιφγεζε, πνπ ζηεξίδεηαη ζε δείθηεο, 

γίλεηαη θαηά 50% δηακέζνπ ηεο αλάιπζεο ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ επίζεκσλ 

ηζηνζειίδσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηδξπκάησλ θαη θαηά 50% απφ δηαζέζηκεο 

πιεξνθνξίεο πνπ ζπγθεληξψλεη θαη δεκνζηεχεη ε HESA, εηαηξεία ζηαηηζηηθήο 

αλάιπζεο ηεο Σξηηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ηνπ Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ. Κάζε έηνο ηέινο 

αλαθνηλψλεηαη ε θαηάηαμε φισλ ησλ παλεπηζηεκίσλ (People&Planet League, 2016). 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 3 

Απόθαζε ηεο 67
εο

 πλόδνπ Πξπηάλεσλ & Πξνέδξσλ Γ.Δ. ζρεηηθά κε ηελ 

πηνζέηεζε ηεο Υάξηαο Αεηθνξίαο  

 

ΑΠΟΦΑΖ 2 

Ζ χλνδνο ησλ Πξπηάλεσλ θαηαζέηεη ζηελ Παλεπηζηεκηαθή θνηλφηεηα, ηελ ειιεληθή 

θνηλσλία θαη ηελ Πνιηηεία ηε «Υάξηα Αεηθνξίαο» κε ηελ νπνία δηαθεξχζζεη 

νκφθσλα ηηο αξρέο θαη ηε ζηξαηεγηθή ησλ ειιεληθψλ Παλεπηζηεκίσλ γηα ηε ζπκβνιή 

ηνπο ζηελ Αεηθφξν Αλάπηπμε. Αλαιακβάλεη ηελ αθαδεκατθή πξσηνβνπιία 

νξγάλσζεο θαη αλάδεημεο Γηθηχνπ αξηζηείαο Γηεπηζηεκνληθψλ Μεηαπηπρηαθψλ 

Πξνγξακκάησλ πνπδψλ (ΓΠΜ) ζην πεδίν ηνπ πεξηβάιινληνο (θπζηθνχ, 

αλζξσπνγελνχο, πνιηηηζηηθνχ), ηεο ελέξγεηαο, ηεο πνηφηεηαο δσήο, ηεο αεηθφξνπ 

αλάπηπμεο θαη θαιεί φια ηα Παλεπηζηήκηα λα ζπκβάινπλ. 

Ζ χλνδνο Πξπηάλεσλ θαιεί ηε θπβέξλεζε λα αμηνπνηήζεη ηελ ηερλνγλσζία, ηελ 

θαηλνηνκία θαη ην αλζξψπηλν δπλακηθφ ησλ Παλεπηζηεκίσλ εληζρχνληαο ηελ 

πινπνίεζε πηινηηθψλ δξάζεσλ γηα ηε κείσζε ηνπ πεξηβαιινληηθνχ απνηππψκαηνο, 

γηα ηελ εμνηθνλφκεζε νηθνλνκηθψλ πφξσλ θαη ελέξγεηαο θαζψο θαη ηνλ 

πεξηβαιινληηθφ ζρεδηαζκφ ησλ Παλεπηζηεκίσλ. Δηδηθφηεξα: 

- ηελ θαηά πξνηεξαηφηεηα αδεηνδφηεζε θαη ζπλδεζηκφηεηα ησλ Παλεπηζηεκίσλ, κεηά 

απφ εηδηθή λνκνζεηηθή ξχζκηζε ζε ζπλεξγαζία κε ηε ΡΑΔ γηα ηελ παξαγσγή ΑΠΔ ή 

ζπκπαξαγσγή ΖΘ 
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- ηελ ζρεηηθή νξηδφληηα πξφηαζε ησλ Παλεπηζηεκίσλ ζην πξφγξακκα ΔΠΠΔΡΑΑ ηνπ 

ΤΠΔΚΑ αιιά θαη ζε άιια πξνγξάκκαηα φπσο ηνπ ΔΠΑ ηνπ Τπνπξγείνπ 

Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη άιια 

Σα Διιεληθά Παλεπηζηήκηα έρνπλ ηελ ηθαλφηεηα λα ππνζηεξίμνπλ επηζηεκνληθά ηε 

ιήςε πνιηηηθψλ απνθάζεσλ σο ζχκβνπινη ηεο Πνιηηείαο ζην ζχλζεην θαη 

δηεπηζηεκνληθφ εγρείξεκα ηεο Αεηθφξνπ Αλάπηπμεο. Δίλαη επζχλε ηεο Πνιηηείαο λα 

αλαιάβεη ηηο θαηάιιειεο ζεζκηθέο πξσηνβνπιίεο ζηελ θαηεχζπλζε απηή. 

Ζ χλνδνο ησλ Πξπηάλεσλ απνθαζίδεη λα νξγαλψζεη κέζα ζην επηέκβξην ζην 

ΔΜΠ, κε επζχλε ηεο Δπηηξνπήο γηα ην Πξάζηλν Παλεπηζηήκην εθδήισζε 

παξνπζίαζεο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ απηψλ πξνηάζεσλ θαη ησλ πξσηνβνπιηψλ ηεο ζηελ 

ειιεληθή θνηλσλία. 

 

ΥΑΡΣΑ ΣΧΝ ΔΛΛΖΝΗΚΧΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΧΝ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΔΗΦΟΡΗΑ 

 

ηελ αξρή ηνπ 21νπ αηψλα θαη ηεο ηξίηεο ρηιηεηίαο ηεο ζχγρξνλεο επνρήο ε 

Αλζξσπφηεηα βξίζθεηαη κπξνζηά ζε κηα ζεηξά απφ πξνθιήζεηο. Πξνθιήζεηο πνπ 

αλαθέξνληαη ζηα πξσηφγλσξα πξνβιήκαηα πνπ δεκηνπξγνχληαη απφ ηελ απνπζία 

ζσζηήο δηαρείξηζεο ηνπ θπζηθνχ, αλζξσπνγελνχο θαη πνιηηηζηηθνχ πεξηβάιινληνο 

θαη ησλ θπζηθψλ πφξσλ θαη ζπλδένληαη άκεζα θαη έκκεζα κε ηηο δξακαηηθέο 

αληζφηεηεο ηεο θνηλσληθννηθνλνκηθήο θαη πνιηηηζκηθήο αλάπηπμεο ζηνλ πιαλήηε. 

Ζ ηζηνξηθή ζηηγκή πνπ ζπληάζζεηαη απηή ε Υάξηα ραξαθηεξίδεηαη δηεζλψο απφ ζεηξά 

θξίζεσλ ζε νηθνλνκηθφ, νηθνινγηθφ, πνιηηηθφ, πνιηηηζκηθφ θαη ζεζκηθφ επίπεδν 

θξίζεσλ αμηψλ. ηελ Διιάδα, ηφζν νη θξίζεηο απηέο, φζν θαη νη άληζεο γηα ηελ 

Διιεληθή Κνηλσλία επεκβάζεηο γηα ηε δηαρείξηζή ηεο, είλαη ηδηαίηεξα αηζζεηέο ζε 

έληαζε θαη βάζνο. 

Σα Παλεπηζηήκηα θαη ε Παηδεία ζην ζχλνιφ ηνπο επεξεάδνληαη απφ ηελ θξίζε αιιά 

ηαπηφρξνλα ζπλεηδεηνπνηνχλ φηη κφλν κε έλα ξηδηθφ αλαπξνζαλαηνιηζκφ ηεο 

ιεηηνπξγίαο θαη ηνπ ξφινπ ηνπο ζε ζρέζε κε ηελ Κνηλσλία θαη ηελ Πνιηηεία κπνξνχλ 

λα ζπκβάινπλ ζε κηα πνξεία εμφδνπ απφ ηελ θξίζε θαη ζηελ ζεκειίσζε ελφο 

αμηνβίσηνπ κέιινληνο γηα ηηο επεξρφκελεο γελεέο ζηνλ νξίδνληα ηεο Αεηθφξνπ 

Αλάπηπμεο. 
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Έρνληαο ππφςε φηη: 

• Ζ πνξεία πξνο ηελ Αεηθφξν Αλάπηπμε ζεκαηνδνηήζεθε απφ ηελ Γηεζλή Γηάζθεςε 

ηνπ Ρίν ληε Σδαλέηξν, ην 1992, θαη ηελ Ζκεξεζία Γηάηαμε ηνπ 21νπ αηψλα «Agenda 

21» ζην θεθάιαην 36 ηεο νπνίαο αλαγλσξίδεηαη ν ξφινο ηεο Παηδείαο φισλ ησλ 

βαζκίδσλ θαη θαινχληαη ηα Παλεπηζηήκηα λα δηαδξακαηίζνπλ εγεηηθφ ξφιν. [Ζ 

παξαίλεζε επαλαιακβάλεηαη ην 1996 απφ ηελ UNCSD (Δπηηξνπή Αεηθφξνπ 

Αλάπηπμεο ηνπ ΟΖΔ ) ζην Γηεζλέο Πξφγξακκα Δξγαζίαο γηα ηελ Δθπαίδεπζε, 

Δπαηζζεηνπνίεζε ηνπ Κνηλνχ θαη Καηάξηηζε. ηε ζπλέρεηα, ε ηζηνξηθή Γηεζλήο 

Γηάζθεςε ηεο Θεζζαινλίθεο (1997) «Γηα ην Πεξηβάιινλ θαη ηελ Κνηλσλία» άλνημε 

νξηζηηθά ην δξφκν γηα ηελ Δθπαίδεπζε πξνο ηελ Αεηθφξν Αλάπηπμε (ΔΑΑ) ζε φιεο 

ηηο βαζκίδεο.] 

• Ζ αλάγθε πξνψζεζεο ηεο εθπαίδεπζεο σο εμαηξεηηθά ζεκαληηθνχ παξάγνληα 

επίηεπμεο ηεο Αεηθφξνπ Αλάπηπμεο θαη ηνπ ξφινπ ησλ Παλεπηζηεκίσλ ζε απηή αιιά 

θαη ησλ αλαγθαίσλ θαηάιιεισλ αιιαγψλ ζηελ ίδηα ηελ Αλψηαηε Δθπαίδεπζε 

δηαηππψζεθε πνηθηινηξφπσο ζηηο δηαθεξχμεηο θαη ζπκπεξάζκαηα ζεηξάο Γηεζλψλ 

Γηαζθέςεσλ φπσο: ην Παγθφζκην πλέδξην γηα ηελ Αλψηεξε Δθπαίδεπζε (Παξίζη 

1999), ην Παγθφζκην πλέδξην γηα ηελ Δπηζηήκε (Βνπδαπέζηε 1999), ην πλέδξην 

«Copernicus: Αλψηαηε Δθπαίδεπζε θαη Αεηθνξία» (Lüneburg 2001), ην Παγθφζκην 

Δθπαηδεπηηθφ Forum «Δθπαίδεπζε γηα φινπο» (Νηαθάξ 2002). Όια ηα αλσηέξσ 

νδήγεζαλ ζηελ επίζεκε πηνζέηεζε ηεο ΔΑΑ θαηά ηελ Παγθφζκηα Γηάζθεςε ηνπ 

Γηνράλεζκπνπξγθ, ην 2002, ε νπνία θαη θαζηέξσζε ηελ δεθαεηία 2005-2014 σο 

«Γεθαεηία ηνπ ΟΖΔ γηα ηελ ΔΑΑ» ππφ ηνλ θαζνδεγεηηθφ ξφιν ηεο UNESCO θαη κε 

ηα Παλεπηζηήκηα σο ζεκαληηθνχο παξάγνληεο ζηελ επίηεπμε ηεο. 

• ηαζκφ ζηηο εμειίμεηο γηα ηελ εθαξκνγή ηεο ΔΑΑ ππήξμε θαη ε πηνζέηεζε απφ ηηο 

56 ρψξεο ηεο UNΔCE (Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο γηα ηελ Δπξψπε), ην 2005, ζην 

Vilnius ηεο Ληζνπαλίαο ηεο «ηξαηεγηθήο γηα ηελ ΔΑΑ» ε νπνία επηηάζζεη ζηηο 

Κπβεξλήζεηο αιιά θαη φινπο ηνπο ζρεηηθνχο θνξείο λα πξνσζήζνπλ ηελ ΔΑΑ ζε 

φιεο ηηο βαζκίδεο θαη δεηά απφ ηα Παλεπηζηήκηα λα «ζπλεηζθέξνπλ ζεκαληηθά κέζσ 

ηεο αλάπηπμεο θαηάιιεισλ γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ» θαζψο θαη ηεο ελ γέλεη 

αλακφξθσζεο ηνπ παξαδείγκαηνο πνπ απνπλένπλ κέζα απφ ηελ δηδαζθαιία, 

ιεηηνπξγία θαη δηαθπβέξλεζε ηνπο. 
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• ε κία πεξίνδν φπνπ ηα φξηα ηνπ πιαλήηε «ζπξξηθλψλνληαη» πνηθηινηξφπσο θαη ηα 

πξνβιήκαηα θαη πξννπηηθέο ηεο αιιαγήο ηνπ θιίκαηνο, ηεο θηψρεηαο, ηεο πείλαο, ηεο 

κεηαλάζηεπζεο, ηεο παγθνζκηνπνηεκέλεο νηθνλνκίαο θαη, αζθαιψο, ηεο 

παγθνζκηνπνηεκέλεο γλψζεο απμάλνληαη, ε ζηελή ζπλεξγαζία ησλ Διιεληθψλ 

Παλεπηζηεκίσλ κεηαμχ ηνπο θαη κε ηα αληίζηνηρα Παλεπηζηήκηα ζε Δπξσπατθή, 

Μεζνγεηαθή θαη Παγθφζκηα θιίκαθα θαζψο θαη κε αληίζηνηρα δίθηπα (φπσο ην UNU, 

GUNI, MEdIES, Γίθηπν Μεζνγεηαθψλ Παλεπηζηεκίσλ γηα ηελ Αεηθφξν Αλάπηπμε, 

θ.η.ι.) είλαη επηβεβιεκέλε. 

Ζ χλνδνο ησλ Πξπηάλεσλ πνπ ζπλππνγξάθεη ηελ παξνχζα Υάξηα ελζηεξλίδεηαη ηηο 

αξρέο ηεο Αεηθφξνπ Αλάπηπμεο ηηο Γηεζλείο πκβάζεηο θαη ηα απνηειέζκαηα ησλ 

Γηεζλψλ Γηαζθέςεσλ θαη δεζκεχεηαη, γηα ηελ ελαξκφληζε ησλ Διιεληθψλ 

Παλεπηζηεκίσλ. πγθεθξηκέλα ηα Διιεληθά Παλεπηζηήκηα ζα ζπλεξγαζηνχλ ζηελά 

θαη ζπζηεκαηηθά ζηνπο άμνλεο: 

1. Δθπαίδεπζε θαη Έξεπλα: Ώζηε κέζα απφ απηέο λα απερνχληαη θαη πξνσζνχληαη νη 

αξρέο θαη απαξαίηεηεο γλψζεηο θαη πξαθηηθέο ηεο Αεηθφξνπ Αλάπηπμεο. Μέζα απφ 

ηα πξνγξάκκαηά ηνπο πξέπεη λα ελζαξξχλνπλ ηελ δηεπηζηεκνληθφηεηα θαη ηηο 

πνηθίιεο ζπλεξγαζίεο κεηαμχ Παλεπηζηεκίσλ, Δξεπλεηηθψλ Ηδξπκάησλ θαη 

Κνηλσληθψλ Δηαίξσλ, λα πξνσζνχλ θαηάιιειε ζπλαθή βαζηθή θαη εθαξκνζκέλε 

έξεπλα, λα πξνάγνπλ ηελ θαηλνηνκία, λα εληζρχνπλ ην επηζηεκνληθφ θαη ζεζκηθφ 

ππφβαζξν γηα ηελ πξνψζεζε θηιηθψλ πξνο ην πεξηβάιινλ θαη ηελ θνηλσλία κεζφδσλ 

θαη κνξθψλ παξαγσγήο θαη θαηαλάισζεο ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ αμηνιφγεζε ησλ 

θαηάιιεισλ λεφηεξσλ ή/θαη «θαζαξφηεξσλ» ηερλνινγηψλ, ησλ ζρεηηθψλ 

δπλαηνηήησλ πνπ παξέρνπλ θαη ησλ ελδερφκελσλ θηλδχλσλ πνπ ελέρνπλ, αιιά θαη 

γηα ηνλ πεξηβαιινληηθφ θαη ελεξγεηαθφ ζρεδηαζκφ ησλ θαηαζθεπψλ θαη ηνπ 

δνκεκέλνπ πεξηβάιινληνο θαη ηελ Πξνζηαζία ηεο Πνιηηηζηηθήο 

Κιεξνλνκηάο κε ηερλν-νηθνλνκηθή αξηζηνπνίεζε, αηζζεηηθή ζπκβαηφηεηα θαη 

πξνδηαγξαθέο πνηφηεηαο δσήο. ε φια ηα παξαπάλσ ζα επηδησρζεί ζηελή ζπλεξγαζία 

εληφο ηνπ Γηθηχνπ ηεο Αεηθνξίαο ησλ Διιεληθψλ Παλεπηζηεκίσλ, αιιά θαη κε 

Παλεπηζηήκηα άιισλ ρσξψλ, ζην πιαίζην πθηζηακέλσλ πξνγξακκάησλ αληαιιαγψλ 

θαη δηεζλψλ δηθηχσλ κε ηε ζπκκεηνρή ειιεληθψλ Παλεπηζηεκίσλ: 
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α. Με έκθαζε ζηελ ελίζρπζε θαη αλάδεημε ησλ δηεπηζηεκνληθψλ πξνπηπρηαθψλ 

καζεκάησλ θαη πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ θαη ηδηαίηεξα δηαπαλεπηζηεκηαθψλ δηθηχσλ 

αξηζηείαο κεηαπηπρηαθψλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ. 

β. Με έκθαζε ζηελ ελίζρπζε ηεο έξεπλαο ζην Πεξηβάιινλ, ηελ Δλέξγεηα, ηελ 

Πνηφηεηα Εσήο θαη ηελ Αεηθφξν Αλάπηπμε γηα ηελ πινπνίεζε ησλ νπνίσλ είλαη 

επηζπκεηή ε ζηήξημε ηεο Πνιηηείαο, πνπ ζα πξέπεη λα ππαγάγεη κε πξνηεξαηφηεηα ζηε 

ζηξαηεγηθή ρξεκαηνδφηεζεο ηεο έξεπλαο ηηο πεξηνρέο απηέο ηφζν ζε επίπεδν 

εθαξκνζκέλεο φζν θαη βαζηθήο έξεπλαο 

Πξέπεη αθφκε λα πξνσζνχλ ηελ θαηάιιειε εθπαίδεπζε, ζπκθψλα κε ηηο αξρέο ηεο 

ΔΑΑ, ησλ λέσλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ πξννξίδνληαη γηα φιεο ηηο βαζκίδεο ηεο ηππηθήο, 

κε ηππηθήο θαη άηππεο εθπαίδεπζεο, θαζψο θαη ηελ θαηάιιειε θαηάξηηζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ πνπ ήδε ππεξεηνχλ θαη ηεο ελ γέλεη δηα βίνπ εθπαίδεπζεο ζχκθσλα κε 

ηηο αξρέο ηεο Αεηθφξνπ Αλάπηπμεο. 

2. Δθαξκνγή ησλ θαηάιιεισλ Αξρψλ, Μεζφδσλ θαη Πξαθηηθψλ πνπ πξνσζνχλ ηελ 

Αεηθνξία κέζα ζηα Παλεπηζηήκηα: Με πξνψζεζε ζρεδηαζκνχ θαη θαηαζθεπήο 

θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ, ηξφπσλ κεηαθίλεζεο θαη δηαρείξηζεο πιηθψλ θαη 

ππεξεζηψλ πνπ επηηπγράλνπλ ηελ εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο θαη πξψησλ πιψλ, 

πξνάγνπλ ηηο αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο, ηελ αλαθχθισζε, ηελ ζσζηή δηαρείξηζε 

ηνμηθψλ, επηθηλδχλσλ ε κνιπζκαηηθψλ νπζηψλ θαη απφβιεησλ, ηελ πξνψζεζε 

νηθνινγηθψλ πξντφλησλ - ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ζρεηηθψλ ππεξεζηψλ ζίηηζεο - 

θαη ελ γέλεη ηελ αλάπηπμε θαη εθαξκνγή ζηνπο Παλεπηζηεκηαθνχο ρψξνπο 

ηερλνινγηψλ, κεζφδσλ θαη πξαθηηθψλ πξσηνπφξσλ θαη εληζρπηηθψλ ηεο Αεηθφξνπ 

Αλάπηπμεο. 

3. Γηαθπβέξλεζε ησλ ΑΔΗ: Βάζεη ησλ αξρψλ ηεο Αεηθφξνπ Αλάπηπμεο κε 

πξνζήισζε ζηηο αξρέο ηνπ δεκνθξαηηθνχ, επνηθνδνκεηηθνχ δηαιφγνπ θαη ηεο 

ζπλαίλεζεο, ηεο απφιπηεο δηαθάλεηαο, ηνπ ακνηβαίνπ ζεβαζκνχ θαη ππεπζπλφηεηαο 

φισλ ησλ παξαγφλησλ ηεο Παλεπηζηεκηαθήο Κνηλφηεηαο θαζψο θαη ησλ αξρψλ ηεο 

αμηνθξαηίαο, ηεο δηθαηνζχλεο θαη ηεο απηνδηνίθεζεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ θαη ηεο 

Γεκφζηαο θαη δσξεάλ Παηδείαο. Ζ ελ γέλεη δηνίθεζε ησλ Παλεπηζηεκίσλ πξέπεη λα 

είλαη ζπκβαηή κε έλα ζχζηεκα Οινθιεξσκέλεο Πεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο 

πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δηαδηθαζηψλ δεκνπξαηήζεσλ, δηαγσληζκψλ,πξνκεζεηψλ 

θ.η.ι. πνπ νθείινπλ λα ιακβάλνπλ ζνβαξά ππφςε θξηηήξηα θαη πξαθηηθέο ηεο 
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Αεηθφξνπ Αλάπηπμεο (π.ρ. εθαξκφδνληαο ηελ θνηλνηηθή νδεγία πεξί πξάζηλσλ 

δεκφζησλ πξνκεζεηψλ-GPP) κεηψλνληαο ηαπηφρξνλα ηηο άζθνπεο γξαθεηνθξαηηθέο 

δηαδηθαζίεο. 

4. ρέζεηο ησλ ΑΔΗ κε ηελ Κνηλσλία ζε Σνπηθφ θαη Γηεζλέο Δπίπεδν: Με γλψκνλα ηε 

ζπλεξγαζία κε φινπο ηνπο θνηλσληθνχο εηαίξνπο, ηελ ηνπηθή θαη επξχηεξε θνηλσλία 

θαη ηελ ππνβνήζεζε ηεο ζπλεηδεηνπνίεζεο, ελεκέξσζεο θαη επαηζζεηνπνίεζεο ηνπ 

θνηλνχ κέζσ ηεο δηάδνζεο έγθπξσλ θαη αληηθεηκεληθψλ ζέζεσλ θαη απφςεσλ γχξσ 

απφ θξίζηκα ζέκαηα ηεο επνρήο καο, θαζψο θαη ηελ αλάπηπμε ηερλνγλσζίαο θαη 

θαιψλ πξαθηηθψλ ζηελ παξαγσγή θαη δηεπθφιπλζε ησλ ηνπηθψλ θνηλσληψλ ζηελ 

ιήςε θξίζηκσλ ζπιινγηθψλ απνθάζεσλ γηα ηελ αεηθφξν αλάπηπμε. ηα πιαίζηα απηά 

ηα Παλεπηζηήκηα ζα ζπκβάινπλ ζηνλ αεηθνξηθφ πξνζαλαηνιηζκφ θαη 

πξνγξακκαηηζκφ ηεο ρψξαο, ζέκα πνπ αλακθηζβήηεηα εμαξηάηαη θαη απφ ηηο 

αληίζηνηρεο πξνβιέςεηο θαη πξνζέζεηο ηεο Πνιηηείαο, ψζηε λα ζεζπίζεη κέηξα θαη 

δηαδηθαζίεο επηζηεκνληθήο ππνζηήξημεο ζηε ιήςε πνιηηηθψλ απνθάζεσλ κε ελεξγφ 

ζπκκεηνρή ησλ Παλεπηζηεκίσλ θαη ησλ εθπξνζψπσλ ηνπο. 

Ηδηαίηεξε ζεκαζία ζηελ ελδπλάκσζε ηνπ ξφινπ ησλ Παλεπηζηεκίσλ ζηελ Κνηλσλία 

έρεη ε ελίζρπζε ησλ πξσηνβνπιηψλ ησλ θνξέσλ εζεινληηζκνχ ησλ Παλεπηζηεκίσλ 

θαη ηδηαίηεξα ησλ θνηηεηψλ, ζηελ θαηεχζπλζε νηθνινγηθψλ δξάζεσλ, βηψζηκεο 

θηλεηηθφηεηαο θαη ελεξγεηαθήο εμνηθνλφκεζεο κε πξφηππεο θαη ζπκκεηνρηθέο 

εθαξκνγέο. 

 


