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ΠΔΡΙΛΗΦΗ 

Η παξνύζα πηπρηαθή εξγαζία έρεη σο θύξην ζηόρν λα απνδείμεη ζεσξεηηθά κε βάζε ηηο 

βηβιηνγξαθηθέο πεγέο πνπ έρνπλ γξαθηεί από θαζεγεηέο παλεπηζηεκίσλ, αιιά θαη εξεπλεηηθά κέζα 

από ηελ έξεπλα πνπ δηεμήρζε απζηεξά θαη κόλν ζηνπο θνηηεηέο ηνπ Σκήκαηνο Γηνίθεζεο 

Δπηρεηξήζεσλ κε έδξα ηνλ Άγην Νηθόιαν, θαηά πόζνλ έλα Σξηηνβάζκην Ίδξπκα ζπκβάιεη ζηελ 

σξίκαλζε θαη αλάπηπμε ηεο ηνπηθήο θαη πεξηθεξεηαθήο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο ηεο επξύηεξεο 

πεξηνρήο πνπ εδξεύεη. Με βάζε ηα παξαθάησ απνδεηθλύεηαη όηη ν ξόινο ηνπ παλεπηζηεκίνπ είλαη 

αξθεηά ζεκαληηθόο γηα ηελ ηαπηόηεηα ελόο ηόπνπ αξθεί λα κελ ππεξεθηηκεζεί ε πξνζθνξά ηνπ θαη 

λα κελ ραξαθηεξηζηεί σο έλα νηθνλνκηθό όθεινο γηα ηελ πεξηνρή. Η έξεπλα ε νπνία 

πξαγκαηνπνηήζεθε καο «δείρλεη» ηελ αληίιεςε ηελ νπνία έρνπλ νη θνηηεηέο πνπ δνπλ ζηνλ Άγην 

Νηθόιαν ηόζν γηα ην Σκήκα θαη ηηο δπλαηόηεηέο ηνπ όζν θαη γηα ηελ πόιε ηνπ Αγίνπ Νηθνιάνπ θαη 

όηη απηή ηελ απαξηίδεη (π.ρ. Γεκόζηεο Τπεξεζίεο, αληίιεςε γηα ηνπο θαηνίθνπο θηι.).   
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ABSTRACT 

The certain project has as an aim to prove theoretically with bibliographic sources that have been 

written by academics, and with a research that has been taken by the Student‟s of the Department of 

Business Administration in Αgios Νikolaos. How a university contributes in the maturation and 

development of the topical and the regional economical growth of the place where the university is 

located. Based on the following, it's improved that the role of the university is very important for a 

place and its ID, if only the supply is not overrated. The research shows us the option and opinion the 

students have for the Department and the city of Agios Nikolaos. 
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ΔΤΥΑΡΙΣΙΔ 

Θέισ λα επραξηζηήζσ όινπο ηνπο θαζεγεηέο κνπ νη νπνίνη καο δίδαμαλ κε βάζε ηελ αγνξά 

εξγαζίαο θαη ηα «ζέισ» ηεο. Σνπο θαζεγεηέο κνπ Παπαδάθε ηπιηαλό θαη Λεκνλάθε Υξήζην γηα 

ηελ εκπηζηνζύλε πνπ κνπ έδεημαλ λα αλαιάβσ απηή ηελ έξεπλα, αιιά θαη ηνλ πξόεδξν ηνπ 

Σκήκαηνο Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ Αγίνπ Νηθνιάνπ Κσλζηαληίλν Παλαγησηάθε γηα ηελ άςνγε 

ζπλεξγαζία πνπ είρακε θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ζεηείαο κνπ ζην Γ.. ηνπ πιιόγνπ πνπδαζηώλ. 

Σέινο, όινπο ηνπο θνηηεηέο ηνπ Σκήκαηνο πνπ πήξαλ κέξνο ζηελ έξεπλα γηαηί εάλ δελ ππήξραλ 

απηνί δελ ζα είρακε απηό ην ηειηθό απνηέιεζκα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αθιεπωμένη ζηην μνήμη ηος παηέπα μος… 

…και ζηην οικογένεια μος. 
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ΔΙΑΓΧΓΗ 

ηελ παξνύζα πηπρηαθή εξγαζία πξνζπαζήζακε λα αλαιύζνπκε όζν πεξηζζόηεξν κπνξνύζακε ηελ 

ζπλεηζθνξά ηνπ Σ.Δ.Ι. Κξήηεο Σκήκαηνο Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ Αγίνπ Νηθνιάνπ ζηελ ηνπηθή 

νηθνλνκία θαη αλάπηπμε. ην Α΄ Κεθάιαην αλαιύεηαη κέζα από βηβιηνγξαθηθέο πεγέο νη ηξόπνη 

ζπλεηζθνξάο ηνπ Σ.Δ.Ι. Κξήηεο ζηα δξώκελα ζηνλ Άγην Νηθόιαν, ην νπνίν αλαιύεηαη ζε ηξεηο(3) 

επηκέξνπο ππνελόηεηεο: ζηελ θνηλσλία, ηελ νηθνλνκία θαη ηελ ζπκβνιή ζηελ ηνπηθή θαη 

πεξηθεξεηαθή αλάπηπμε. ην ηέινο ηνπ Α΄ Κεθαιαίνπ ππάξρεη κία ζύληνκε αλαθνξά ζην κνληέιν 

ηνπ «Σξηπινύ Έιηθα», ην νπνίν καο δείρλεη ηελ άξηζηα ζπλδεδεκέλε ζρέζε κεηαμύ Παλεπηζηεκίσλ – 

Βηνκεραληώλ – Κπβεξλήζεσλ. ην Β΄ Κεθάιαην αλαιύνπκε ηελ πεξηθεξεηαθή νινθιήξσζε πνπ 

επέξρεηαη από ηελ δξαζηεξηόηεηα ελόο Σξηηνβάζκηνπ Ιδξύκαηνο ζηελ επξύηεξε πεξηνρή, κέζα από 

παξαδείγκαηα θαη κειέηεο πνπ έρνπλ γίλεη ζε ρώξεο ηνπ εμσηεξηθνύ, αιιά θαη κε γλώκνλα ηηο 

αθαδεκατθέο πεγέο. Σέινο, ζην Γ΄ Κεθάιαην αλαιύεηαη ε κεζνδνινγία έξεπλαο πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθε ζηνπο θνηηεηέο ηνπ Σ.Δ.Ι. Αγίνπ Νηθνιάνπ, κε ζηόρν λα γίλεη αληηιεπηή ηόζν ε 

εηθόλα πνπ έρνπλ γηα ην Σκήκα, όζν θαη ε αληίιεςή ηνπο γηα ηελ πόιε ηνπ Αγίνπ Νηθνιάνπ θαη ηηο 

παξνρέο ηεο.  
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α΄: Σξόπνη ζπλεηζθνξάο ηνπ ΣΔΙ Κξήηεο ζηα δξώκελα ζηνλ Άγην 

Νηθόιαν. 

 

ηελ θνηλσλία ( πνζνηηθή & πνηνηηθή ζπλεηζθνξά ) 

 

Αξρηθά, ηε ζπλεηζθνξά ησλ θνηηεηώλ ζηελ θνηλσλία ηνπ Αγίνπ Νηθνιάνπ κπνξνύκε λα ηε 

δηαθξίλνπκε ζην γεγνλόο όηη νη θνηηεηέο ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ηόζν ζην εζεινληηθό θνκκάηη κέζσ 

ηεο ζπκβνιήο ηνπο ζε δξάζεηο ηνπ Γήκνπ Αγίνπ Νηθνιάνπ, αιιά θαη κέζσ ηεο εξγαζίαο ηνπο ζε 

ρώξνπο καδηθήο εζηίαζεο θαη εηαηξεηώλ πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη ζηελ πεξηνρή. Από ηελ άιιε κεξηά, 

έρνπκε ηελ κεξίδα ηνπ δηνηθεηηθνύ θαη εθπαηδεπηηθνύ πξνζσπηθνύ ηνπ ηκήκαηνο, ην νπνίν δελ παύεη 

λα είλαη πινύζηα θαηαξηηζκέλν πξνζσπηθό κε γλώζεηο Master θαη όρη κόλν.  

Σν 100% ησλ θαζεγεηώλ ηνπ ηκήκαηνο ζπληάζζεη αθαδεκατθά άξζξα ζε δηάθνξα αθαδεκατθά 

πεξηνδηθά αλά ηνλ θόζκν θαη εθηόο απηνύ παξέρεη πνιύπιεπξε εθπαίδεπζε κε γλώκνλα ηελ αγνξά 

εξγαζίαο θαη ηε δηεζλή επηρεηξεκαηηθή πξαγκαηηθόηεηα. 

εκαληηθό είλαη θαη ην γεγνλόο όηη, ππάξρνπλ “λέεο κνξθέο δέζκεπζεο” πνπ παξάγνληαη κεηαμύ 

θνηλσλίαο θαη ηδξπκάησλ, νη νπνίεο ζπληεινύλ δύν(2) κνξθέο ηεο γλώζεο. Η πξώηε είλαη θαζαξή, 

πεηζαξρηθή, εμεηδηθεπκέλε, ε νπνία πεγάδεη κέζα από ην παλεπηζηήκην θαη ε δεύηεξε κνξθή ηεο 

γλώζεο είλαη πβξηδηθή, βαζηζκέλε ζηελ δήηεζε, επηρεηξεκαηηθή θαη ζπρλά ρξεζηκνπνηείηαη εθηόο 

ησλ Ιδξπκάησλ Σξηηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο. 

ηελ ζπλέρεηα, πξέπεη λα αλαθέξνπκε όηη εάλ πηζηεύνπκε όηη ε γιώζζα είλαη ε δύλακε ηνπ θάζε 

ιανύ, δελ πξέπεη λα μερλάκε όηη είλαη απνηέιεζκα ηεο αθαδεκατθήο παξαγσγήο.  

 Ίζσο έλα από ηα πξνβιήκαηα γηα ηηο βηβιηνγξαθίεο ηηο νπνίεο έρνπκε ζηελ δηάζεζή καο είλαη όηη  

πξαγκαηηθά θαλέλαο από ηνπο θαζεγεηέο Αλσηάησλ Δθπαηδεπηηθώλ Ιδξπκάησλ πνπ έρνπλ γξάςεη 

απηέο κέρξη ζήκεξα, δελ έρεη επίγλσζε γηα ην αλ έρεη πξαγκαηνπνηεζεί  έζησ κηα δηαδηθαζία 

δηαβνύιεπζεο γηα ην ηη κπνξεί λα γξαθηεί θαη από πνηνλ.  

Γίλεηαη εκθαλέο όηη κέζσ ηεο ζπλέξγεηαο ησλ παλεπηζηεκίσλ κε ηηο ηνπηθέο θνηλόηεηεο ηα 

παλεπηζηήκηα απνθηνύλ κία πην ηζρπξή ηζρύ. Απηή ε ζπλέξγεηα “δίλεη” ζηελ ηνπηθή θνηλσλία:  

(α) δνκέο. Οη δνκέο είλαη νξγαλσηηθέο κνξθέο κεηαμύ πξνζσπηθνύ θαη ιεηηνπξγηθώλ 

ζπζηεκάησλ. 
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(β)  ζρέζεηο. Οη ζρέζεηο, δεκηνπξγνύληαη από δηαθνξεηηθά άηνκα από άιινπο νξγαληζκνύο, 

θαζώο θαη από εκπεηξίεο δσήο θαη επηηπγράλνληαη κέζσ ησλ δνκώλ. 

 (γ) πξαθηηθέο ζε θπζηθέο ηνπνζεζίεο , ηα νπνία δελ ππήξραλ πξηλ. Σέινο, νη πξαθηηθέο ζε 

θπζηθέο ηνπνζεζίεο είλαη θνηλέο ζπλαληήζεηο, ζεκηλάξηα, ζπλέδξηα θ.ι.π. 

Μέζσ απηήο ηεο ζπλέξγεηαο θαη κε γλώκνλα ηηο ηξεηο(3) παξαπάλσ δηαζηάζεηο  πξέπεη λα αλνηρηνύλ 

λένη ρώξνη, νη νπνίνη ζα πξνσζνύλ απηή ηελ ζπλέξγεηα. Δπνκέλσο, θάζε πιαίζην πνπ αλαπηύζζνπκε 

πξέπεη λα αλαγλσξίζεη ηνλ παλεπηζηεκηαθό ηνκέα σο κέξνο ηεο θνηλόηεηαο, θαη όρη κε θάπνην ηξόπν 

μερσξηζηό από απηό. ύκθσλα κε ηνλ Watson θαιείηαη σο «θνηλόηεηα κέζα ζε κία θνηλόηεηα»          

( Hart, etal. , 2006). 

ηελ ζπλέρεηα, πξέπεη λα αλαθεξζνύκε ζηελ ηζηνξία ηεο ιέμεο “university” (=παλεπηζηήκην), ε 

νπνία πξνήιζε ηόζν από ηελ ιαηηληθή ιέμε “universitas” πνπ ζεκαίλεη θνηλόηεηα, όζν θαη από ηελ 

θιαζηθή ιαηηληθή ιέμε “universus” πνπ ζεκαίλεη νιόηεηα ζύκθσλα κε ηνπο Jongbloed etal. (2008, 

p.305).  

πρλά παξαηεξείηαη ην θαηλόκελν, πνιιά εθπαηδεπηηθά ηδξύκαηα λα βξίζθνληαη ζε απνκαθξπζκέλεο 

πεξηνρέο ηεο Υώξαο & λα κελ έρνπλ εύθνιε πξόζβαζε κε ηηο θνηλόηεηεο, όκσο ηελ ζεκεξηλή επνρή 

κε ηελ εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηα παλεπηζηήκηα έξρνληαη “πην θνληά” κε ηηο θνηλόηεηεο αθόκε θαη 

εάλ βξίζθνληαη ζηελ πην απνκαθξπζκέλε πεξηνρή ηεο Διιάδαο. 

Αλακθηζβήηεηα δελ ζα κπνξνύζε λα αξλεζεί θαλείο όηη, νη εθάζηνηε θπβεξλήζεηο επεκβαίλνπλ ζηελ 

πνιηηηθή πνπ αθνινπζνύλ ηα παλεπηζηήκηα, κε απνηέιεζκα λα αιιάδεη ν ζηόρνο ησλ ηδξπκάησλ, ν 

νπνίνο δελ είλαη άιινο από ηελ κεηάδνζε ηεο γλώζεο. Απηό είλαη αξλεηηθό γηα ηνλ ιόγν όηη 

εθπξνζσπεί ηα ζπκθέξνληα θάπνηαο ζπγθεθξηκέλεο κεξίδαο αλζξώπσλ θαη όρη ηεο πιεηνςεθίαο. Η 

ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε αιιεινεπηδξά κε πνιιέο κνξθέο ηεο επηζηήκεο, νη νπνίεο είλαη ε πγεία, ε 

βηνκεραλία, ν πνιηηηζκόο, ε εδαθηθή αλάπηπμε θαη ε αγνξά εξγαζίαο θαη  γηα  ην ιόγν απηό νη 

πεξηνρέο νη νπνίεο έρνπλ ηέηνηνπ είδνπο ηδξύκαηα είλαη σθειεκέλεο.  

Δπηπξόζζεηα, ε ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε εθηόο από ην γεγνλόο όηη πξνζθέξεη εμαηξεηηθή εθπαίδεπζε 

θαη έξεπλα, κεηαδίδεη ηελ γλώζε ζηα κέιε ησλ θνηλσληώλ. Από ηελ δεθαεηία ηνπ ΄80 θαη εμήο 

ζπδεηήζεθαλ ζέκαηα θνηλσληθήο αιιαγήο κέζσ θάπνησλ βαζηθώλ ζηόρσλ νη νπνίνη ζα εμέξρνληαλ 

από ην πεξηβάιινλ ηνπ παλεπηζηεκίνπ. εκαληηθό όκσο είλαη θαη ην θύξνο πνπ επηθξαηεί αλάκεζα 

ζηα παλεπηζηήκηα θαη ηελ θνηλσλία, όπνπ εάλ έλα εθπαηδεπηηθό ίδξπκα θαηέρεη ζεκαληηθό όλνκα 

ζηνπο εθάζηνηε ελδηαθεξόκελνπο απηό νθείιεηαη ηόζν ζηελ γλώζε θαη ηελ θαηάξηηζε πνπ παξέρεηαη 

εληόο απηνύ, όζν θαη ζηηο θαιέο ππεξεζίεο πνπ παξέρεη ε ίδηα ε θνηλσλία γηα απηό.  
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Σν βαζηθό ζηνηρείν κε βάζε ηα παξαπάλσ είλαη όηη ππάξρεη πνηθηιία ελδηαθεξόκελσλ θνξέσλ, 

ηδξύκαηα ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο θαη απνζηνιέο ηνπο. Σν παλεπηζηήκην κε ηελ απηνδπλακία πνπ 

απνθηά από ηελ κείσζε ηνπ ξόινπ ηνπ θξάηνπο γίλεηαη νινέλα θαη πην νινθιεξσκέλν ζηελ 

θνηλσλία. Όκσο, ην αξλεηηθό ζηνηρείν απηήο ηεο άπνςεο είλαη όηη ε αηνκηθή επζύλε πνπ έρνπλ ζηελ 

θνηλσλία απεηιείηαη. Γηα λα κελ νινθιεξσζεί απηό ην αζζελέο θνκκάηη ηνπ παλεπηζηεκίνπ εηο βάξνο 

ηεο θνηλσλίαο ζα πξέπεη ηα παλεπηζηήκηα λα δηνηθνύληαη κε πνην ζσζηό ηξόπν θαη λα απνθεύγνπλ 

ηέηνηνπ είδνπο ιαλζαζκέλεο θηλήζεηο (Jongbloed, etal. 2008). 

ε θνηλσλίεο ινηπόλ, όπσο ηελ ζπγθεθξηκέλε ζηελ επξύηεξε πεξηνρή ηνπ Αγίνπ Νηθνιάνπ ην ηκήκα 

εμάγεη ρξόλν κε ηνλ ρξόλν απόθνηηνπο άμηνπο λα ζηειερώζνπλ ηελ αγνξά εξγαζίαο θαη λα 

δεκηνπξγήζνπλ κία άμηα ηαπηόηεηα ηόζν γηα ην ηκήκα όζν θαη γηα ηελ πόιε. Όηαλ δεκηνπξγνύληαη 

απηέο νη ζπκπξάμεηο κεηαμύ παλεπηζηεκίσλ θαη ηνπηθώλ θνηλσληώλ καο δίλεη ην εξέζηζκα γηα λα 

παξαηεξήζνπκε ηη κπνξνύλ λα θάλνπλ ή ηη πξαγκαηηθά θάλνπλ νη άλζξσπνη όηαλ ζπλεξγάδνληαη 

κεηαμύ ηνπο, πξνθεηκέλνπ λα εμειίζζνληαη πξάμεηο θαη ηδέεο πξνο κία αλνδηθή θαηεύζπλζε, ε νπνία 

ζα έρεη πνιιαπιά νθέιε. 

Σν ζπγθεθξηκέλν θνκκάηη όκσο θξύβεη θαη έλα αξλεηηθό ζηνηρείν ζην εζσηεξηθό ηνπ, ην νπνίν είλαη 

ε γξαθεηνθξαηία ε νπνία γίλεηαη αληηιεπηή, κε απνηέιεζκα λα πεξηνξηζηεί ην πάζνο θαη ν 

ελζνπζηαζκόο. Γηα παξάδεηγκα, εάλ ππάξμεη θάπνηα αιιαγή ζην πνιηηηθό θαζεζηώο, πνπ κπνξεί λα 

απνθέξεη πνιιά νθέιε ζηηο εηαηξηθέο ζρέζεηο κεηαμύ παλεπηζηεκίνπ θαη θνηλνηήησλ, κπνξεί άιιν 

ηόζν λα θαηαζηξαθεί νινζρεξώο θαη ν απνινγηζκόο λα “θέξεη” κόλν ζύκαηα & θαηαζηξνθέο.  

Αθόκε, ν ζρεκαηηζκόο κηαο θνηλόηεηαο πξαθηηθήο ζε ζρέζε κε ηα παλεπηζηήκηα θαη ηηο θνηλόηεηεο 

θξίλνπλ αλαγθαίν λα δεκηνπξγεζνύλ ζπκβαηηθά όξηα, ηα νπνία ε ινγνηερλία ηα νλνκάδεη σο έλα λέν 

“ηνπίν πξαθηηθήο”. Άλζξσπνη από όιεο ηηο πεξηνρέο ηεο ρώξαο έξρνληαη ζε έλα θόξνπκ κάζεζεο, 

πξνθεηκέλνπ λα εμεηάζνπλ ζέκαηα πνπ είλαη θνηλά ζε όια ηα πξνγξάκκαηα (Hart, etal. 2006).  

Δπηπξόζζεηα, γηα λα αλαιύζνπκε πεξαηηέξσ ηελ έλλνηα «θνηλόηεηα πξαθηηθήο» πνπ πξναλαθέξακε 

ηνπνζεηήζεθε παξαθάησ ν πίλαθαο 1, ν νπνίνο αθνξά ηηο δηαθξίζεηο κεηαμύ θνηλνηήησλ πξαθηηθήο 

θαη άιισλ ηξόπσλ πξαθηηθήο όπσο αλαθέξνπλ νη ζπγγξαθείο (Hart,etal. 2006, p.p. 130 – 132). Απηά 

ηα παξαδείγκαηα δείρλνπλ πώο θαηαλννύκε όηη νη θνηλόηεηεο πξαθηηθήο είλαη «νκάδεο αλζξώπσλ 

πνπ νκαδνπνηνύληαη αλεπίζεκα από θνηλνύ από ηελ θνηλή γλώζε θαη ην πάζνο γηα κηα θνηλή 

επηρείξεζε»  

Η έκθαζε εδώ δίλεηαη ζηελ εζεινληηθή πξνέιεπζε απηήο ηεο πξαθηηθήο. Οη άλζξσπνη ζε ηέηνηεο 

θνηλόηεηεο ζέινπλ λα θάλνπλ ηα πξάγκαηα καδί. Καλείο δελ θάλεη πνηέ θάπνηνλ λα έξζεη ζε έλα από 
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ηα γεγνλόηα πνπ πξαγκαηνπνηνύληαη ηαρύηαηα. Απηή ε απηνδηάζεζε, ζα ηνπο επηηξέςεη λα 

«κνηξάδνληαη ηηο εκπεηξίεο ηνπο θαη ηηο γλώζεηο ηνπο κε ειεπζεξσκέλνπο, δεκηνπξγηθνύο ηξόπνπο 

πνπ πξνσζνύλ λέεο πξνζεγγίζεηο ζηα πξνβιήκαηα». Απηόο ν άηππνο πνιηηηζκόο ζπλεξγαζίαο κπνξεί 

ζηε ζπλέρεηα λα απνθηήζεη έλαλ πην δηαδηθαζηηθό ραξαθηήξα, θαζώο ε «κνλαδηθή πξννπηηθή» πνπ 

δεκηνπξγείηαη εθθξάδεηαη ζηελ αλάπηπμε «ελόο ζπλόινπ θνηλώλ γλώζεσλ, πξαθηηθώλ θαη 

πξνζεγγίζεσλ» θαη θαζηέξσζε ηξόπνπο αιιειεπίδξαζεο ». 

 
Πίλαθαο 1: Γηαθξίζεηο κεηαμύ θνηλνηήησλ πξαθηηθήο θαη άιισλ ηξόπσλ πξαθηηθήο 

πλνςίδνληαο όια ηα παξαπάλσ, θαινύκαζηε λα αλαθεξζνύκε ζε κία ζθέςε πνπ δηαηύπσζαλ νη 

Καιαβάζεο & Κνληάθνο (2010) ζην ζπλέδξην ηεο Ρόδνπ εθείλε ηελ πεξίνδν «ν ζρεδηαζκόο ηεο 

ζπλύπαξμεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο θαη Παλεπηζηεκίσλ απνηειεί νιηζηηθή πξόηαζε γηα ηε δσή ησλ 

πνιηηώλ, ησλ Πόιεσλ θαη ησλ Παλεπηζηεκίσλ. Ππξήλαο απηνύ ηνπ ζρεδηαζκνύ είλαη ε αιιαγή ηεο 

αληίιεςεο γηα ηελ θνηλσλία θαη ην πέξαζκα ζηελ έλλνηα ηεο θνηλσλίαο ηεο γλώζεο. Η έκθαζε 

δειαδή ζηελ αλάγθε λα ρξεζηκνπνηεί ε θνηλσλία ηε γλώζε & ηελ ηερλνινγία, πνπ παξάγεη κέζα 

από ηελ Έξεπλα & ηελ Δθπαίδεπζε, γηα ηε ζπλερή πνηνηηθή βειηίσζε ηεο νξγάλσζεο, ηεο δνκήο θαη 

ηεο ζπλνρήο ηεο». 
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ηελ νηθνλνκία  ( κέζσ ηνπ εζόδνπ θαη ηνπ πξνζδηνξηδόκελνπ θόξνπ πνπ απνιακβάλεη ην 

θξάηνο)  ( πνζνηηθή ζπλεηζθνξά ) 

 

 Ο ξόινο ησλ παλεπηζηεκίσλ ηελ ζεκεξηλή επνρή απνκαθξύλεηαη αξθεηά από ηελ βαζηθή ζεσξία 

ηελ νπνία γλσξίδνπκε όινη καο. Ο ξόινο ησλ παλεπηζηεκίσλ έρεη δηαθνξνπνηεζεί όζνλ αθνξά ηελ 

ιεηηνπξγία ηνπ ζηηο νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο ηεο επξύηεξεο πεξηνρήο. Σα παλεπηζηήκηα εκθαλίδνληαη 

σο πνιπδηάζηαηνη νηθνλνκηθνί παξάγνληεο πνπ είλαη ελζσκαησκέλνη ζε πεξηθέξεηεο θαη έρνπλ σο 

θύξην ζηόρν όρη κόλν ηελ παξαγσγή θαη κεηάδνζε ηεο βαζηθήο γλώζεο ζην αλζξώπηλν θεθάιαην, 

αιιά θαη ζηελ ελεξγή ζπκκεηνρή ηνπο σο ζεζκηθνί παξάγνληεο ζηελ νηθνδόκεζε θαη πξνάζπηζε ηεο 

γλώζεο ζηελ επξύηεξε πεξηνρή. Μέζα από κειέηεο, έρεη παξαηεξεζεί ην θαηλόκελν όηη ηα 

παλεπηζηήκηα πνπ δηαηεξνύλ δεζκνύο κε ηελ ηνπηθή νηθνλνκία είλαη εληαία, ζρεηηθά κεγάια θαη 

ηερλνινγηθά θαηαξηηζκέλα νύησο ώζηε ε επηξξνή ηνπο ζηελ επξύηεξε πεξηθεξεηαθή δώλε λα είλαη 

κεγάιε, κε ζνβαξό αληίθηππν ζηελ νηθνλνκηθή, θνηλσληθή θαη πνιηηηζηηθή αλάπηπμε. 

Σαπηόρξνλα, δηαπηζηώλνπκε θαη ηελ “θόληξα” ησλ λεόηεξσλ ηερλνινγηθά παλεπηζηεκίσλ όπσο ην 

εμεηαδόκελν κε παιαηόηεξα θαη πην αλαγλσξηζκέλα. Οη βαζηθέο έξεπλεο θαη νη ηερλνινγηθέο 

ιεηηνπξγίεο κεηαθνξώλ ησλ παλεπηζηεκίσλ “παξάγνπλ” γλώζε θαη ζπκβάιινπλ ζηελ νηθνλνκηθή 

αλάπηπμε. Ο ζπγγξαθέαο ζην ζεκείν απηό καο αλαθέξεη όηη ην θαηλόκελν ηεο κεηαθνξάο γλώζεο 

παξέρεη κηα ηζρπξή έλδεημε σο πξνο ην γηαηί ηα παλεπηζηήκηα ζεσξνύληαη όιν θαη πεξηζζόηεξν σο 

έλα νπζηαζηηθό ζηνηρείν ηεο δηαδηθαζίαο ηεο ηνπηθήο θαη πεξηθεξεηαθήο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο, 

ηδίσο ζηηο βηνκεραλίεο πνπ βαζίδνληαη ζηε γλώζε, όπσο ε ηερλνινγία ησλ πιεξνθνξηώλ θαη ησλ 

επηθνηλσληώλ ή ε βηνηερλνινγία. Ωζηόζν, απηό πνπ δελ είλαη αθόκα ζαθέο είλαη ε πξαγκαηηθή 

δηαδηθαζία κε ηελ νπνία θαη ν βαζκόο ζηνλ νπνίν ε επίδξαζε ηεο παλεπηζηεκηαθήο έξεπλαο ζηελ 

θαηλνηνκία ζπκβάιιεη ζηε δηαδηθαζία ηεο πεξηθεξεηαθήο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο θαη ηνπ 

ζρεκαηηζκνύ βηνκεραληθώλ ζπγθξνηήζεσλ (Bramwell etal, 2005, p.p.9).  

Ο αληίθηππνο πνπ κπνξεί λα πξνθαιέζεη ην παλεπηζηήκην κέζα από απηή ηελ πξνώζεζε ηεο γλώζεο 

ζηελ θνηλσλία είλαη ηόζν ηζρπξόο πνπ κπνξεί λα αιιάμεη ηελ ηξνρηά ηεο ηνπηθήο νηθνλνκηθήο 

αλάπηπμεο.  

Αμίδεη λα αλαθέξνπκε ζην ζπγθεθξηκέλν ζεκείν, όηη ζρεδόλ ην 100% ησλ πςειώλ πεξηθεξεηαθώλ 

νηθνλνκηώλ “θξύβνπλ” ηελ ύπαξμε ελόο εξεπλεηηθνύ παλεπηζηεκίνπ. 
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ύκθσλα κε ηνλ ζπγγξαθέα, ζε πξόζθαηε κειέηε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ Ακεξηθή, ε κεγάιε 

εκπνξηθή επηηπρία ζε ηνκείο ηεο ηερλνινγίαο νθείιεηαη ζηηο επηρεηξεκαηηθέο πξάμεηο ησλ 

Ακεξηθαληθώλ παλεπηζηεκίσλ. Σν ζπγθεθξηκέλν γεγνλόο, νθείιεηαη ζηελ δηαθνξνπνίεζε ησλ 

εξεπλώλ ησλ ζπγθεθξηκέλσλ Ιδξπκάησλ από ηελ παξαδνζηαθή ζηελ εκπνξεπκαηνπνηεκέλε έξεπλα.  

Με κία πξόζθαηε κειέηε πνπ νλνκάδεηαη “Innovation U project” (Bramwell, etal., 2008,pp.12), ε 

νπνία πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ Ακεξηθή αλέδεημε ηα ραξαθηεξηζηηθά  ηνπ παλεπηζηεκίνπ ηνπ 21νπ 

αηώλα, ελόο “παλεπηζηεκίνπ επηρεηξεκαηηθήο έξεπλαο” ην νπνίν νηθνδνκεί ηελ ηερλνινγηθή 

βηνκεραλία θαη ηελ πεξηθεξεηαθή νηθνλνκηθή αλάπηπμε (Bramwell, etal., 2008).  

ηελ ζπλέρεηα, θαινύκαζηε λα αλαιύζνπκε ηα κνληέια έιμεο ησλ απνθνίησλ ελόο παλεπηζηεκηαθνύ 

ηδξύκαηνο. ε απηή ηελ πεξίπησζε, ζεκαληηθή είλαη ε επίδξαζε ηνπ παλεπηζηεκίνπ ζηελ εηθόλα ηεο  

πεξηνρήο όπσο ζα αλαιπζεί παξαθάησ. Παξαηεξνύκε πνιιέο θνξέο, όηη εηαηξείεο κε πινύζην 

“βηνγξαθηθό” ελζσκαηώλνληαη πνιιέο θνξέο ζε δηάθνξα επηζηεκνληθά ή εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα 

ππό ηελ αηγίδα δηαθόξσλ ηερλνινγηθώλ ηδξπκάησλ. 

Αο εζηηάζνπκε πξνθεηκέλνπ λα γίλεη πην θαηαλνεηόο ν ξόινο ηνπ παλεπηζηεκίνπ ζηελ ηνπηθή 

νηθνλνκία & αλάπηπμε ζην Παλεπηζηήκην Groningen ηεο Οιιαλδίαο, όπνπ ζύκθσλα κε ηνλ 

Pellenbarg (2005, p.16) , νη επηρεηξήζεηο ζηελ πεξηνρή πνπ «ζπλδένληαη» κε ην παλεπηζηήκην εθηόο 

από ηελ επίδξαζε ηεο αγνξαζηηθήο δύλακεο κπνξνύλ λα ρσξηζηνύλ ζε δύν κεγάιεο νκάδεο. ηελ 

πξώηε νκάδα, έρνπκε ηηο επηρεηξήζεηο πνπ έρνπλ εγθαηαζηαζεί ή έρνπλ κεηαθνκίζεη ζην Groningen 

& ηηο γύξσ πεξηνρέο ιόγσ ηεο παξνπζίαο ηνπ παλεπηζηεκίνπ & ζηελ άιιε νκάδα ηηο επηρεηξήζεηο 

πνπ έρνπλ μεθηλήζεη από ην ίδην ην παλεπηζηήκην: spin-offs. Ωο απνηέιεζκα απηήο ηεο κειέηεο 

πεξίπησζεο πξνθύπηεη όηη, είλαη ινγηθό λα ζεσξνύκε από ηελ κία κεξηά ηηο επηρεηξήζεηο & απηνύο 

πνπ ηηο απνηεινύλ κε γλώκνλα ηελ ζύλδεζή ηνπο κε ην παλεπηζηήκην σο θέληξν γλώζεο ή αιιηώο 

όηη ην παλεπηζηήκην δελ ζπλδξάκεη ζαλ “πειάηεο” απηώλ ησλ επηρεηξήζεσλ αιιά ζαλ θπξίαξρνο  

παξάγνληαο (Pellenbarg, 2005). 

Γηα λα ηεθκεξηώζνπκε όιεο ηηο παξαπάλσ εθδνρέο ηνπ παλεπηζηεκίνπ θαινύκαζηε λα αλαθέξνπκε 

ζύκθσλα κε ηνλ Pellenbarg (2005, p.p. 4 – 5) αξρηθά ηελ επίδξαζε από ηελ ίδξπζε ελόο 

παλεπηζηεκίνπ ζηελ πεξηνρή ( πίλαθαο 2) θαη ζηελ ζπλέρεηα (πίλαθαο 3) ηηο νηθνλνκηθέο επηδξάζεηο 

ηνπ παλεπηζηεκίνπ ζηελ αγνξά εξγαζίαο θαη ζηελ θνηλσλία. 
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ε κηα δεκνζίεπζε πεξί ηνπ 1992 πνπ αθνξνύζε ην παλεπηζηήκην σο πεξηθεξεηαθό θέληξν, ε Florax 

έδσζε νθηώ πηπρέο ηεο πηζαλήο επίδξαζεο ηεο ίδξπζεο ελόο παλεπηζηεκίνπ ζηελ πεξηνρή (πίλαθαο 

2). Οη δηαθεθξηκέλεο επηδξάζεηο δελ κπνξνύλ λα απνκνλσζνύλ θπζηθά, αιιά ζρεηίδνληαη κε 

δηάθνξνπο ηξόπνπο. Απηό ηζρύεη ηδηαίηεξα γηα ηηο νηθνλνκηθέο επηπηώζεηο, νη νπνίεο ζπλδένληαη 

ζηελά γηα παξάδεηγκα κε ηηο δεκνγξαθηθέο εμειίμεηο, ηηο ππνδνκέο θαη ηελ εηθόλα ηεο πεξηνρήο. ηε 

ζπλέρεηα, ε Florax δηεπθξηλίδεη όηη ππάξρνπλ γεληθά ηξεηο ηξόπνη ραξηνγξάθεζεο ησλ νηθνλνκηθώλ 

απνηειεζκάησλ: κέζσ ησλ εηζξνώλ (ή ησλ αλαδξνκηθώλ δεζκώλ ηνπ παλεπηζηεκίνπ), κέζσ ησλ 

απνηειεζκάησλ (πνπ ζπλδένληαη άκεζα κε ην παλεπηζηήκην) ή κέζσ ελόο κνληέινπ πνπ ζπλδπάδεη 

Σνπηθέο επηπηώζεηο 

ηνπ παλεπηζηεκίνπ ζε 
Παξάδεηγκα 

Πνιηηηθό επίπεδν 
Αιιαγή ζε πνιηηηθό επίπεδν, 

απμεκέλε ζπκκεηνρή πνιηηώλ, 

απνδεδεηγκέλεο νξγαλώζεηο 

πνιηθώλ δηαδηθαζηώλ 

Γεκνγξαθηθά ζηνηρεία 
Αιιαγή ζηελ εκεξνκελία 

γέλλεζεο θαη εκεξνκελία 

ζαλάηνπ κεγαιύηεξε 

θηλεηηθόηεηα. 

Οηθνλνκία 

Δπηπηώζεηο ζε ηνπηθέο εηζξνέο, 

ην παξαγσγηθό επηπεδν, ε 

αγνξά εξγαζίαο, θηλεηηθόηεηα 

αγνξάο. 

Τπνδνκή 
Δπηπηώζεηο ζε ζηέγαζε, 

κεηαθνξά, θαξκαθεπηηθέο 

ππεξεζίεο, ιηαληθό ηνκέα 

Κνπιηνύξα 
Καιύηεξε πξνκήζεηα αγαζώλ 

θνπιηνύξαο, επήξεηα ζην θιίκα 

ηεο θνπιηνύξηαο. 

Θέακα Δπήξεηα ηεο ηνπηθήο εηθόλαο, 

ηεο ηνπηθήο ηαπηόηεηαο. 

Δθπαίδεπζε Δπηπηώζεηο ζηε ζπκκεηνρή, 

αιιαγή πνηόηεηαο. 

Κνηλσληθά δεηήκαηα Δπηπηώζεηο ζηελ πνηόηεηα 

δσήο, επηξξνή ησλ καζεηώλ.  

Πίλαθαο 2: Σνπηθέο επηπηώζεηο ηνπ παλεπηζηεκίνπ (Pellenbarg, 2005, p.p. 5) 
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ηα απνηειέζκαηα εηζόδνπ θαη εμόδνπ ηα απνθαινύκελα «απνηειέζκαηα έιμεο». ύκθσλα κε ηνλ 

ζπγγξαθέα, ην παλεπηζηήκην γίλεηαη έλαο πόινο έιμεο από επηζθέπηεο θαη επηρεηξήζεηο πνπ έξρνληαη 

ζηελ πεξηνρή, θαη νξηζκέλεο θνξέο παξαηεξνύκε επηρεηξήζεηο λα ελζσκαηώλνληαη κε ην 

παλεπηζηήκην. Έηζη, έρνπκε ζεκαληηθή επίπησζε ηνπ παλεπηζηεκίνπ ζηελ εηθόλα ηεο πεξηνρήο. 

Μεηέπεηηα, ζηα «απνηειέζκαηα εμόδνπ» θαηαηάζζνπκε ηηο επηρεηξήζεηο πνπ έρνπλ εμαρζεί από ην 

παλεπηζηήκην ηύπνπ spin-offs, νη νπνίεο ηδξύζεθαλ από ζπνπδαζηέο ή από αλζξώπηλν δπλακηθό ηνπ 

Ιδξύκαηνο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

Πίλαθαο 3: Οηθνλνκηθή επηξξνή ηνπ παλεπηζηεκίνπ (Pellenbarg, 2005, p.p. 6). 

Όζνλ αθνξά ηώξα ηνλ πίλαθα 3, ν νπνίνο αλαθέξεηαη ζηηο νηθνλνκηθέο επηπηώζεηο ηνπ 

παλεπηζηεκίνπ θαη αλαγξάθεηαη ζύκθσλα κε ην κνληέιν ηεο Lambooy (Pellenbarg, 2005, p.p. 6 – 7) 

ζην νπνίν αλαιύεηαη ν ξόινο ηνπ παλεπηζηεκίνπ σο επίθεληξν ζηηο πεξηθεξεηαθέο δηθηπαθέο 

ζρέζεηο, δελ είλαη ζηελ πξαγκαηηθόηεηα έλα κνληέιν από νηθνλνκηθή άπνςε, αιιά κηα πεξίιεςε 

ησλ θαηεγνξηώλ ησλ επηπηώζεσλ πνπ επεξεάδνπλ ηελ εξγαζία θαη ην εηζόδεκα, θαη κε βάζε απηή 

Οηθνλνκηθή επηξξνή ηνπ παλεπηζηεκίνπ Παξάδεηγκα 

Δξγαζία ζην παλεπηζηήκην  

Αξηζκόο εξγαζηώλ ζην 

παλεπηζηήκην θαη ζε ζρεηηθά 

ηδξύκαηα  

Δηζξνέο ηνπ παλεπηζηεκίνπ 

Κξαηηθέο ζπλεηζθνξέο, δίδαθηξα, 

ρξεκαηννηθνλνκηθή, νθέιε θ.α. 

από ηελ πώιεζε ησλ βηβιίσλ θαη 

ην εκπόξην.  

Γαπάλεο ηνπ παλεπηζηεκίνπ Αγνξά αγαζώλ θαη ππεξεζηώλ από 

ην παλεπηζηήκην. 

Δηζξνέο θαη δαπάλεο ησλ εξγαδνκέλσλ 

ηνπ παλεπηζηεκίνπ 

Μηζζνί θαη θόζηνο θνηλσληθήο 

πξνζηαζίαο. Έμνδα ζε καγαδηά, ζε 

ςπραγσγία θαη θνπιηνύξα, θαη ζε 

κέζα καδηθήο κεηαθνξάο. 

Δπηπηώζεηο ζηελ αγνξά εξγαζίαο  
Παξάδνζε ηεο εθπαηδεπόκελεο 

αγνξάο. Τςειέο επηπηώζεηο ζηελ 

παξαγσγηθόηεηα. 

Απόζπαζε ησλ επηρεηξήζεσλ  

Δηαηξείεο νη νπνίεο 

αλαθαιύθζεθαλ από καζεηέο θαη 

ππαιιήινπο ηνπ παλεπηζηεκίνπ , 

απαζρνιώληαο ή όρη αθαδεκαηθή 

ηερλνγλσζία θαη ηερλνινγία.  

Σν κάξθεηηλγθ ηεο ηερλνγλσζίαο 
Η πώιεζε ηεο γλώζεο ζε πνηθίιεο 

κνξθέο, από ηδέεο θαη καζήκαηα 

ζηνπο γνλείο. 
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ηελ επίδξαζε κπνξεί λα νλνκαζηεί «νηθνλνκηθό (ελλ. κνληέιν)». Καη ηα εθέ εηζόδνπ θαη εμόδνπ 

πεξηιακβάλνληαη ζηε ιίζηα, αιιά ηα απνηειέζκαηα έιμεο έρνπλ αθεζεί εθηόο. Δπί ηνπ παξόληνο, ε 

πξνζνρή δίλεηαη κε πην κνληέξλν ηξόπν ζε δύν άιιεο θαηεγνξίεο απνηειεζκάησλ: 1) ε απόζρηζε 

ησλ επηρεηξήζεσλ πςειήο ηερλνινγίαο θαη πςειήο ηερλνγλσζίαο από ηα παλεπηζηήκηα θαη 2) νη 

νηθνλνκηθέο επηπηώζεηο ππό κνξθή εκπνξηθήο πώιεζεο γλώζεσλ ζε δηάθνξεο κνξθέο.  

Αμηνζεκείσην είλαη θαη ην γεγνλόο όηη, θαηά ηελ πεξίνδν ηεο δεθαεηίαο ηνπ ΄80 επήιζε ζηελ 

επηθάλεηα ε αλάγθε γηα επηρεηξεκαηηθή θαηλνηνκία σο “ζσηήξαο” γηα ηελ “θαθνπνηεκέλε” 

νηθνλνκία ηεο επνρήο εθείλεο ν ξόινο ησλ παλεπηζηεκίσλ σο πσιεηώλ εκπνξηθώλ γλώζεσλ θαη 

επηρεηξήζεσλ πςειήο αμίαο. Η ζύγρξνλε, επηρεηξεκαηηθή θαη πξνζαλαηνιηζκέλε ζηελ αγνξά ηάζε 

ηεο δεθαεηίαο ηνπ '80 ηαηξηάδεη κε κηα ζύγρξνλε θξάζε: ην «επηρεηξεκαηηθό παλεπηζηήκην».  

Σέινο, ζύκθσλα κε ηνλ Γθίθα, Γξ., etal. (2010) θαινύκαζηε λα θιείζνπκε απηό ην εδάθην κε κία 

ηνπνζέηεζή ηνπ ζην πλέδξην πνπ είρε πξαγκαηνπνηεζεί ζην Rodos Palace ζηελ Ρόδν από ηνλ Γήκν 

Ρνδίσλ κε ζηόρν ηελ ζπλύπαξμε ησλ ηνπηθώλ θνηλσληώλ κε ηελ Σξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε. «πρλά 

νη αλάγθεο ησλ ηνπηθώλ θνηλσληώλ ζε κηθξννηθνλνκηθό θαη πνιηηηθό επίπεδν βάξπλαλ πεξηζζόηεξν 

από ηελ δηαζθάιηζε ηεο αθαδεκατθήο πξνόδνπ θαη εμέιημεο ησλ Ιδξπκάησλ πνπ απηέο 

θηινμελνύζαλ». ηε ζπλέρεηα, αλαθέξζεθε ζηελ ιάζνο ηαθηηθή ε νπνία θπξηαξρεί ζηηο αληηιήςεηο 

καο, ην λα αληηκεησπίδνπκε ην παλεπηζηήκην σο πξνο ηα νηθνλνκηθά νθέιε ηα νπνία έρεη επηθέξεη 

ζηελ ηνπηθή πεξηνρή, θαη όρη σο πξνο ηνλ βαζηθό ηνπ ξόιν, ν νπνίνο είλαη εξεπλεηηθόο θαη 

εθπαηδεπηηθόο.  

 

ηε ζπκβνιή ζηελ ηνπηθή θαη πεξηθεξεηαθή αλάπηπμε ( π.ρ.: δηνξγάλσζε πλεδξίσλ, 

αμηνπνίεζε ρώξσλ, αλάδεημε ηδηαίηεξσλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηνπ Ννκνύ Λαζηζίνπ, θ.ά. ) 

 
Η ίδξπζε κνλάδσλ ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο έρεη απνδείμεη θαηά ην παξειζόλ όηη είλαη ζεκαληηθό 

εξγαιείν πεξηθεξεηαθήο αλάπηπμεο όπσο καο αλαθέξεη ν Καηζίθεο (2010, p.p.67)  . Οη ιόγνη νη 

νπνίνη απνδεηθλύνπλ απηό ην θαηλόκελν είλαη ηόζν ε εγθαηάζηαζε εθπαηδεπηηθνύ πξνζσπηθνύ, όζν 

θαη ε εγθαηάζηαζε ησλ εηζαγόκελσλ θνηηεηώλ ζηελ επξύηεξε πεξηνρή. Σα παξαπάλσ έρνπλ σο 

απνηέιεζκα ηελ ηόλσζε ηεο πεξηθεξεηαθήο νηθνλνκίαο, όζν θαη ηελ θαιπηέξεπζε ηεο πνηόηεηαο 

δσήο ηεο πεξηνρήο κέζα από ηελ αλάπηπμε κηαο ηνπηθήο αθαδεκατθήο θνηλόηεηαο (Καηζίθεο, 2010).  

Όπσο πξναλαθέξακε θαη παξαπάλσ ηα παλεπηζηήκηα δελ ζα πξέπεη λα ηα κεηαρεηξηδόκαζηε ζαλ 

νηθνλνκηθά νθέιε ηεο πεξηνρήο πνπ εδξεύνπλ, αιιά ζαλ παξάγνληεο γλώζεο. Παξαηεξνύκε ην εμήο 
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θαηλόκελν ζηελ Διιάδα όηη, ηα παλεπηζηήκηα δξαζηεξηνπνηνύληαη σο επί ην πιείζην ζηα θέληξα θαη 

όρη εμίζνπ ζε όιεο ηηο πεξηθέξεηεο ηεο ρώξαο ζε ζρέζε κε ηελ Γεξκαλία, όπνπ ηα παλεπηζηεκηαθά 

ηδξύκαηα είλαη εμίζνπ δηαηξεκέλα. Η ζεκαζία απηώλ είλαη όηη παξάγνπλ γλώζεηο θαη γηα λα γίλνπλ νη 

πεξηθέξεηεο πεξηζζόηεξν αληαγσληζηηθέο ρξεηάδεηαη λα θηλεζνύλ σο επηρεηξήζεηο νη νπνίεο ζπλερώο 

αλαπηύζζνληαη θαη εμειίζζνληαη. 

“Έξεπλεο ζρεηηθά κε ηηο νηθνλνκηθά επηηπρεκέλεο πεξηθέξεηεο ππνδεηθλύνπλ όηη ε επηηπρία ηνπο 

εμαξηάηαη από απηό πνπ νλνκάδεηαη «ζεζκηθή ππθλόηεηα» (institutional thickness) όπνπ 

παξαηεξείηαη απμεκέλνο αξηζκόο ζεζκώλ θαη νξγαλώζεσλ πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη ζηελ παξαγσγή 

θαη πξνώζεζε ηεο γλώζεο. Σα αλώηαηα εθπαηδεπηηθά ηδξύκαηα εμ νξηζκνύ εληάζζνληαη ζε απηέο ηηο 

νξγαλώζεηο” κε γλώκνλα ηνλ Γθίθα (2009, p.p.6)  . 

Ο ξόινο ηνπ παλεπηζηεκίνπ ζηελ πεξηθεξεηαθή αλάπηπμε ζύκθσλα κε ηνλ ζπγγξαθέα ρσξίδεηαη ζε 

ηέζζεξηο(4) θεληξηθνύο άμνλεο ζην πιαίζην ηεο δξάζεο ηνπ. Ο πξώηνο άμνλαο είλαη απηόο ηνπ 

“Οηθνλνκηθνύ πνιιαπιαζηαζηή”, θαηά ηνλ νπνίν ην Ίδξπκα είλαη εξγνδόηεο, θνξνινγνύκελνο, 

αγνξαζηήο πξντόλησλ θαη ππεξεζηώλ, θαζώο θαη πόινο έιμεο λέσλ αλζξώπσλ - θνηηεηώλ, ιεγόκελνη 

σο θαηαλαισηέο. Ολνκάδεηαη έηζη γηα ηνλ ιόγν όηη, ην παλεπηζηήκην πξνζειθύεη απηά ηα άηνκα 

θνηηεηέο θαη δηδαθηηθό πξνζσπηθό λα έξζνπλ ζην δπλακηθό ηνπ θαη κέζα από απηό ηνλώλεηαη θαη ε 

ηνπηθή νηθνλνκία θαη αλάπηπμε, ιόγσ ηεο εθκίζζσζεο αθηλήησλ, αγνξάο εηδώλ πξώηεο αλάγθεο θ.ά. 

Από ηελ άιιε, έρνπκε θαη νηθνλνκηθέο δαπάλεο νη νπνίεο πξαγκαηνπνηνύληαη θαη από ην ίδην ην 

παλεπηζηήκην γηα λα θαιύςεη ιεηηνπξγηθά ηνπ έμνδα. 

“Ο δεύηεξνο άμνλαο είλαη απηόο ηνπ παξαγσγνύ ζπζηεκαηνπνηεκέλεο γλώζεο θαη αθνξά ζε ζέκαηα 

κεηαθνξάο, ηερλνγλσζίαο θαη ηερλνινγίαο, πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο θ.ά.”.  ηελ ζπλέρεηα, έρνπκε 

ηνλ ηξίην άμνλα πνπ είλαη απηόο ηνπ “δηακνξθσηή αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ”, ν νπνίνο παξέρεη 

πςειήο πνηόηεηαο γλώζεο, πξνθεηκέλνπ νη απόθνηηνη ηνπ λα εληαρζνύλ ζην αλζξώπηλν δπλακηθό 

ησλ επηρεηξήζεσλ ηεο επξύηεξεο πεξηνρήο. ηνλ ηέηαξην άμνλα έρνπκε ηελ ζπκκεηνρή ηνπ 

Ιδξύκαηνο ζε δξάζεηο πνιηηηζηηθνύ, εθπαηδεπηηθνύ, θνηλσληθνύ ραξαθηήξα, πξάγκα πνπ ην θάλεη 

“ζεζκηθό παίθηε ζε δίθηπα”.“Οη δύν πξώηνη άμνλεο - δηαζηάζεηο αληαλαθινύλ θπξίσο ηελ 

νηθνλνκηθή ζπκβνιή ηνπ Σξηηνβάζκηνπ Δθπαηδεπηηθνύ Ιδξύκαηνο, ελώ νη δύν ηειεπηαίνη ηελ 

θνηλσληθή θαη πνιηηηζκηθή ζπκβνιή ζηελ πεξηνρή όπνπ ιεηηνπξγεί”.   
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ρήκα 1: Ο ξόινο ελόο Σξηηνβάζκηνπ Δθπαηδεπηηθνύ Ιδξύκαηνο ζηελ πεξηθεξεηαθή αλάπηπμε (T.E.I. Ηπείξνπ, Γθίθαο, p.p. 7). 

 

ην ζεκείν απηό, θαινύκαζηε λα κελ ππεξεθηηκήζνπκε ηνλ ξόιν ηνπ παλεπηζηεκίνπ ζηελ 

πεξηθεξεηαθή νηθνλνκία θαη αλάπηπμε. Θα πξέπεη λα εζηηάζνπκε ζηελ θνηλσληθή θαη πνιηηηζηηθή 

εηθόλα πνπ θαζξεθηίδεηαη ζηελ επξύηεξε πεξηνρή ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ, θαζώο κέζα από απηή ηελ 

εηθόλα πξέπεη λα δηεξεπλεζνύλ όινη  απηνί νη παξάγνληεο κέζα από ηα πνηνηηθά θαη πνζνηηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπο. 

Με βάζε ινηπόλ ηα παξαπάλσ, ε θνηλσληθή - πνιηηηζκηθή ζπκβνιή ηνπ παλεπηζηεκίνπ 

αληαλαθιάηαη κέζα από: 

 

 ηελ πνιηηηθή δσή ελόο ηόπνπ, κε έκθαζε ην δεκόζην ιόγν ζρεηηθά κε ζέκαηα όπσο, 

δηθαησκάησλ, πεξηβάιινληνο, ηζόηεηαο ησλ δύν θύισλ   

 ζηηο πνιηηηζηηθέο δξαζηεξηόηεηεο πνπ αλαπηύζζνληαη, όπσο επηκνξθσηηθά ζεκηλάξηα, 

εζεινληηθέο δξάζεηο  

 ζηελ αγνξά εξγαζίαο, κέζα απ΄ηελ πνηόηεηα απηήο. 

1) Πνιηηηθό επίπεδν 

 

ην ζπγθεθξηκέλν θνκκάηη έρνπκε ηελ εκθάληζε λέσλ αλζξώπσλ, θαζώο θαη επηζηεκόλσλ, νη νπνίνη 

“αλεβάδνπλ” ην κνξθσηηθό επίπεδν ηεο πεξηνρήο, κέζα από ηηο πνιηηηθέο πεπνηζήζεηο ηηο νπνίεο 

έρνπλ, αιιά σζηόζν θαη κέζα από ηα ζέκαηα ηα νπνία αληινύλ πξνο επίιπζε από ηελ 

θαζεκεξηλόηεηά ηνπο όπσο απηά ηεο παηδείαο, ησλ δηθαησκάησλ θαη ηνπ πεξηβάιινληνο. 
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2) Πνιηηηζηηθό επίπεδν  

 

ην ζπγθεθξηκέλν επίπεδν παξαηεξνύκε ηελ δηαθνξνπνίεζε νξηζκέλσλ θνηηεηώλ από ηελ κάδα. 

Γειαδή, έρνπκε ηελ επαηζζεηνπνίεζε ησλ θνηηεηώλ γηα ζέκαηα πνιηηηζκνύ, θνηλσληθνύ 

ελδηαθέξνληνο, εζεινληηζκνύ, κέζα από ηελ ίδξπζε ζεαηξηθώλ νκάδσλ, εζεινληηθώλ νκάδσλ ζε 

ζπλεξγαζία κε ηνλ Γήκν θαη άιινπο θνξείο. 

3) Δξγαζηαθό επίπεδν 

 

“Ο ρώξνο ηεο εξγαζίαο είλαη έλα πεδίν, ην νπνίν θαηεμνρήλ επεξεάδεηαη από ηελ εθπαίδεπζε”. Η 

εκθάληζε ελόο λένπ ζε ειηθία θαη κε γλώζεηο εξγαηηθνύ δπλακηθνύ ηνλώλεη ηελ ώζεζε γηα 

επελδύζεηο ζηελ επξύηεξε πεξηνρή.  Παξάιιεια όκσο, έρνπκε θαη ηελ δήηεζε ζε ζπγθεθξηκέλνπο 

θιάδνπο ηεο νηθνλνκίαο, όπσο ε ζίηηζε, ε ζηέγαζε θαη ην εκπόξην. Αθόκε, ην παλεπηζηήκην 

ζπλδξάκεη θαη ζηελ εύξπζκε ιεηηνπξγία ηεο αγνξάο εξγαζίαο, κέζα από εκέξεο θαξηέξαο, 

εθδειώζεηο θ.ά. 

Η ιεηηνπξγία ελόο Αλώηαηνπ Δθπαηδεπηηθνύ Ιδξύκαηνο δελ εκπίπηεη κόλν ζηελ βειηίσζε ηεο 

νηθνλνκίαο, αιιά θαη ζηελ θνηλσληθή δνκή ηεο πεξηνρήο. Αθόκε, έρεη σο απνηέιεζκα αλαπηπμηαθά 

απνηειέζκαηα ηα νπνία αληινύληαη κέζα από ηελ εμεηδηθεπκέλε εξγαζία θαη ηελ εμεηδηθεπκέλε 

πξνζθνξά ππεξεζηώλ ζηελ πεξηνρή. 

ηελ ζπλέρεηα, ζα αλαθέξνπκε ηηο πεξηπηώζεηο όπνπ ηα παλεπηζηήκηα ιεηηνπξγνύλ ζαλ κνριόο 

νηθνλνκηθήο θαη πεξηθεξεηαθήο αλάπηπμεο. Αλαιπηηθόηεξα: 

 ε αγνξά εξγαζίαο θαη ε απαζρόιεζε ησλ απνθνίησλ  

 ε αλάπηπμε ηεο ηνπηθήο νηθνλνκίαο θαη αλάπηπμεο 

 ε κείσζε ηεο εζσηεξηθήο κεηαλάζηεπζεο θαη ε ζπγθξόηεζε επηζηεκνληθνύ πξνζσπηθνύ 

 ηα έμνδα ιεηηνπξγίαο ηνπ παλεπηζηεκίνπ πνπ ιεηηνπξγνύλ σο απνδνηηθή επέλδπζε 

 ηα θνλδύιηα πνπ ππάξρνπλ γηα ηελ έξεπλα θαη ηελ ηερλνινγία, θαζώο θαη ηα απνηειέζκαηα 

ησλ εξεπλώλ θαη αλάπηπμεο ηεο ηερλνινγίαο  

 ε αύμεζε ηεο παξαγσγηθόηεηαο 

ύκθσλα κε κειέηεο πνπ έγηλαλ ζην παξειζόλ, δελ είρακε ηηο επηζπκεηέο νηθνλνκηθέο εμειίμεηο από 

ηελ ύπαξμε ελόο παλεπηζηεκηαθνύ ηδξύκαηνο, αθνύ ζηνλ ειιεληθό ρώξν δελ είλαη ηόζν ζεκαληηθέο 

όζν ζε νξηζκέλεο πόιεηο ηεο Αγγιίαο, όπνπ ηα παλεπηζηήκηα ζπλδξάκνπλ ζην 45%  ηεο ηνπηθήο 

νηθνλνκίαο. Απηό νθείιεηαη ζηελ ζπλερή θηλεηηθόηεηα ησλ θνηηεηώλ θαη δηδαζθόλησλ θαηά ηελ 
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δηάξθεηα ηνπ έηνπο, πξάγκα ην νπνίν ζπληειεί ζην γεγνλόο όηη κεγάιν κέξνο ησλ δαπαλώλ λα 

νδεγείηε εθηόο ηεο ηνπηθήο νηθνλνκίαο.  

Σέινο, δελ ζα πξέπεη λα μερλάκε όηη ν ξόινο ησλ παλεπηζηεκίσλ μεθεύγεη από ηελ αληίιεςε 

ιεηηνπξγίαο ηνπ ζαλ νηθνλνκηθόο πόινο ηεο πεξηνρήο θαη όρη ζαλ εθπαηδεπηηθόο - εξεπλεηηθόο πνπ 

είλαη θαη ν βαζηθόο ξόινο ηνπ. Δλ θαηαθιείδη, δελ ζα πξέπεη λα ππεξεθηηκάκε ηνλ ξόιν ηνπ 

παλεπηζηεκίνπ ζηελ πεξηθεξεηαθή νηθνλνκηθή αλάπηπμε, αιιά λα δώζνπκε έκθαζε ζηνλ βαζηθό ηνπ 

ξόιν πνπ δελ παύεη λα είλαη εξεπλεηηθόο θαη εθπαηδεπηηθόο (Σ.Δ.Ι. Ηπείξνπ, Γθίθαο, Γ., 2009). 

ύληνκε αλαθνξά ζην The Triple Helix Theory. 

 

 
 

ρήκα 2: Θεσξία Σξηπινύ Έιηθα (Etzkowitz, etal., 2000 p.p. 111) 

πλνςίδνληαο όισλ ησλ παξαπάλσ, πξέπεη λα αλαθεξζνύκε ζηελ ζεσξία ηνπ Σξηπινύ Έιηθα, ε 

νπνία δηαηππώλεηαη κε βάζε ηελ παξαπάλσ εηθόλα θαη καο δείρλεη ηελ άξξεθηα ζπλδεδεκέλε ζρέζε 

πνπ ππάξρεη αλάκεζα ζηα παλεπηζηήκηα, ζηηο επηρεηξήζεηο θαη ζηελ εθάζηνηε θπβέξλεζε. Με βάζε 

απηή ηελ ζεσξία, ην παλεπηζηήκην κπνξεί λα αλαπηύμεη ηελ θαηλνηνκία θαη λα παξέρεη αθόκε 

κεγαιύηεξε γλώζε ζηελ επξύηεξε θνηλσλία. Η εμέιημε ησλ ζπζηεκάησλ θαηλνηνκίαο, θαζώο θαη ε 

ζύγθξνπζε πνπ επηθξαηεί αλαθνξηθά κε ην ηη πξέπεη λα παξζεί όζνλ αθνξά ηηο ζρέζεηο κεηαμύ 
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παλεπηζηεκίνπ θαη βηνκεραλίαο απνζθνπνύλ ζηηο ζεζκηθέο ξπζκίζεηο πνπ επηβάιινπλ νη εθάζηνηε 

θπβεξλήζεηο. ε απηή ηελ πεξίπησζε, ην θξάηνο θαηεπζύλεη ηηο ζρέζεηο κεηαμύ ησλ παλεπηζηεκίσλ 

θαη ησλ βηνκεραληώλ (Etzkowitz, etal. 2000).   

 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ Β΄: Πεξηθεξεηαθή νινθιήξσζε. 

 

Σελ ζεκεξηλή επνρή, ηα Παλεπηζηήκηα εθηόο από εθπαηδεπηηθά ηδξύκαηα πνπ πξνζθέξνπλ ηελ 

εθπαίδεπζε θαη ηελ έξεπλα ραξαθηεξίδνληαη θαη σο ζεκαληηθνί παξάγνληεο ζηελ ηνπηθή - 

πεξηθεξεηαθή αλάπηπμε. Απηό επηηπγράλεηαη γηα ηνλ ιόγν όηη, ηα Ιδξύκαηα αιιειεπηδξνύλ κε ηηο 

θπβεξλήζεηο θαη ηηο ηδησηηθέο εηαηξείεο θαηέρνληαο ζεκαληηθή ζέζε σο κέιε ζηελ ηνπηθή - 

πεξηθεξεηαθή νηθνλνκία όπσο καο αλαθέξεη ν Yserte, etal. (2010, p.p.39-40)  .   

Σα Σ.Δ.Ι. θαη γεληθόηεξα ηα Δθπαηδεπηηθά Ιδξύκαηα ζε κία πεξηνρή όπσο ηελ εμεηαδόκελε έρνπλ 

αληίθηππν ζηνλ πνιηηηζηηθό ηνκέα απηήο. Ο ηνκέαο απηόο επεξεάδεη ην δεκνγξαθηθό ζηνηρείν ηεο 

πεξηνρήο, δηόηη ππάξρεη αύμεζε ηεο κεηαλάζηεπζεο κέζσ ηεο εηζξνήο θνηηεηώλ θαη πξνζσπηθνύ 

από ην Ίδξπκα. Απηό ζπκβάιιεη ζηελ αύμεζε ηνπ πιεζπζκνύ θαη επνκέλσο ζηελ αύμεζε ηεο 

αγνξάο εξγαζίαο, ε νπνία επηδξά ην δεκνγξαθηθό ζηνηρείν ηεο πεξηνρήο.  

ηελ ζπλέρεηα, πξέπεη λα αλαθέξνπκε ηηο νηθνλνκηθέο επηπηώζεηο ηεο Σξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, νη 

νπνίεο δηαρσξίδνληαη σο εμήο: 

(α) Δπηπηώζεηο ζηηο ηνπηθέο δαπάλεο. 

(β) Δπηπηώζεηο ζηελ γλώζε. 

Όπνπ εδώ, θαηά ηα πξώηα δηαζηήκαηα ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Σ.Δ.Ι. ζηελ επξύηεξε πεξηνρή ππήξραλ 

πεξηζζόηεξεο δαπάλεο παξά νθέιε από ηελ ιεηηνπξγία ηνπ. Όκσο, κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξόλνπ 

παξαηεξνύκε όηη ππάξρνπλ νθέιε πνπ ζπλδένληαη ηόζν κε ηελ γλώζε όζν & κε ην εηζόδεκα ησλ 

απνθνίησλ  ηα νπνία μεπεξλνύλ ηηο δαπάλεο πνπ είραλ πξνέιζεη (Yserte, etal.,2010, p.p.41-42).  

Η κειέηε ινηπόλ ησλ νηθνλνκηθώλ επηπηώζεσλ ηνπ ηκήκαηνο ηνπ Σ.Δ.Ι. Κξήηεο ζηνλ Άγην Νηθόιαν 

σο κειέηεο πεξίπησζεο, πξέπεη λα αλαιπζεί σο έλαο πόινο έιμεο, ν νπνίνο δηαρεηξίδεηαη έλαλ 

ζεκαληηθό όγθν πόξσλ θαη ηαπηόρξνλα «αλνίγεη» έλαλ ζεκαληηθό αξηζκό ζέζεσλ εξγαζίαο ηόζν ζε 

εθπαηδεπηηθό πξνζσπηθό όζν θαη ζε δηνηθεηηθό. Σν γεγνλόο απηό έρεη σο απνηέιεζκα ηελ αλάπηπμε 
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ηεο ηνπηθήο νηθνλνκίαο, θαζώο θαη ηελ πξνβνιή ηεο πόιεο ηνπ Αγίνπ Νηθνιάνπ ( Yserte, etal. 

2010).  

Μία πόιε όπσο ν Άγηνο Νηθόιανο έρεη σο θύξην ζπζηαηηθό ηεο ηελ επηρεηξεκαηηθόηεηα θαη ηελ 

θαηλνηνκία, κέζσ ηεο νπνίαο αληιεί νηθνλνκηθά νθέιε γηα ηελ επηβίσζε. Η θαηλνηνκία ινηπόλ, 

ζπλδέεηαη κε λέα πξντόληα, λέεο αγνξέο, λέεο κεζόδνπο παξαγσγήο, ηα νπνία κπνξνύλ λα 

πινπνηεζνύλ ζε ζπλεξγαζία κε Δπηζηεκνληθά Κέληξα – Παλεπηζηήκηα. Όκσο, ν βαζηθόο ππιώλαο 

πξνβιεκαηηζκνύ ησλ επηρεηξήζεσλ είλαη ν αληαγσληζκόο, ν νπνίνο κε ηελ κεηάδνζε ηεο γλώζεο 

ειαηηώλεηαη ζε αξθεηό βαζκό & ηα Παλεπηζηήκηα βξίζθνπλ λέεο πεγέο ρξεκαηνδόηεζεο, κε 

απνηέιεζκα ηελ αλάπηπμε ηεο ηνπηθήο νηθνλνκίαο.  

εκαληηθό ξόιν ζηελ αλάπηπμε ηεο νηθνλνκίαο ιακβάλνπλ ηα παλεπηζηήκηα, όπνπ κέζσ δηαθόξσλ 

πξνγξακκάησλ & θαηλνηόκσλ ηδεώλ εληζρύνπλ ηελ αλάπηπμε.  Τπάξρνπλ επηά (7) είδε 

παλεπηζηεκηαθώλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ νδεγνύλ ζε αλάπηπμε: 

 Ο πξσηαξρηθόο ζηόρνο ησλ Παλεπηζηεκηαθώλ Ιδξπκάησλ είλαη ε επέλδπζε ζην αλζξώπηλν 

θεθάιαην. 

 Ο δεπηεξεύνλ ζηόρνο είλαη ε παξαγσγή ηεο γλώζεο –έξεπλαο ζηνπο ζπνπδαζηέο. 

 ηε ζπλέρεηα, έρνπκε ηελ κεηάδνζε ηεο γλώζεο. 

 Η ηερλνινγηθή θαηλνηνκία πνπ επέξρεηαη κέζσ ησλ εξγαζηεξηαθώλ καζεκάησλ. 

 Οη θεθαιαηνπρηθέο επελδύζεηο. 

 Πεξηθεξεηαθή πξσηνπνξία. 

 Σέινο, έρνπκε ηελ ζύλδεζε ηεο γλώζεο κε ην δεκηνπξγηθό πεξηβάιινλ. 

εκαληηθό είλαη ην γεγνλόο όηη, κέζσ ηεο γλώζεο επέξρεηαη ε θαηλνηνκία θαη ε γλώζε σο έλα 

δεκόζην αγαζό ζην νπνίν έρνπλ όινη πξόζβαζε, ζα πξέπεη λα είλαη ην θύξην κέιεκα ησλ 

θπβεξλήζεσλ θαη λα πξνζπαζνύλ λα δίλνπλ ιύζεηο ζε ηπρόλ πξνβιήκαηα. Οη ιύζεηο ζα πξέπεη λα 

είλαη: 

 Υξεκαηνδόηεζε ησλ επηρεηξήζεσλ γηα έξεπλα. 

 Υξεκαηνδόηεζε ησλ Παλεπηζηεκίσλ. 

 Κίλεηξν ζηηο επηρεηξήζεηο γηα έξεπλα. 

Η ζηξαηεγηθή ηεο Δπξώπεο ελ θαηξώ θξίζεο έρεη σο θύξην ζηόρν ηελ αλάπηπμε, ε νπνία ζα επέιζεη 

από ηελ γλώζε θαη ηελ θαηλνηνκία. Γηα λα γίλεη απηό ζα πξέπεη λα δνζεί ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ 

βειηίσζε ηεο παηδείαο θαη ηεο έξεπλαο (Florida, 2006, pp.3) .  
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Αλαληίξξεηα, νη ζρέζεηο κεηαμύ Παλεπηζηεκηαθώλ Ιδξπκάησλ θαη ησλ Πεξηθεξεηαθώλ Οηθνλνκηώλ 

είλαη άξηζηα ζπλδεδεκέλεο κεηαμύ ηνπο. Απηό απνδεηθλύεηαη ζην γεγνλόο όηη ν ξόινο ηνπ 

παλεπηζηεκίνπ είλαη ε κεηαθνξά ηεο έξεπλαο ζηελ βηνκεραλία, ζηελ παξαγσγή εκπνξηθώλ 

εθεπξέζεσλ, θαζώο θαη ην εξέζηζκα γηα δεκηνπξγία λενζύζηαησλ - θαηλνηόκσλ επηρεηξήζεσλ 

(Startup) . Έλαο απμαλόκελνο αξηζκόο παλεπηζηεκίσλ έρεη βαζηζηεί πάλσ ζε απηή ηελ πεπνίζεζε, κε 

απνηέιεζκα λα ιεηηνπξγνύλ κε νηθνλνκηθό ραξαθηήξα θαη λα ζπλάδνπλ ζηελόηεξνπο δεζκνύο κε 

ηελ βηνκεραλία δεκηνπξγώληαο λέεο πεγέο νηθνλνκηθήο ζηήξημεο ζύκθσλα κε ηνλ Florida (2006, 

p.p. 2 – 3).  

Αθόκε, ε ζρέζε κεηαμύ παλεπηζηεκίνπ & πεξηθεξεηαθήο νηθνλνκίαο κπνξεί λα ζεσξεζεί ζαλ ζρέζε 

«πνκπνύ – δέθηε», όπνπ ην παλεπηζηήκην ζα κεηαδίδεη έλα ζήκα θαη ε πεξηθεξεηαθή νηθνλνκία ζα 

πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα ην απνξξνθήζεη.  

Δθηόο απηνύ βιέπνπκε όηη, ε εηαηξηθή έξεπλα είλαη πεξηζζόηεξν απνηειεζκαηηθή όηαλ βξίζθεηαη 

θνληά ζε παλεπηζηεκηαθά ηδξύκαηα, γηα ηνλ ιόγν όηη κεξίδην ησλ θνηηεηώλ είλαη έληνλα 

ζπλδεδεκέλν κε ηελ θαηλνηνκία, κε απνηέιεζκα ηελ ζπγθξόηεζε κίαο ηζρπξήο πεξηθεξεηαθήο 

βηνκεραλίαο. Δπηπιένλ, πνιιέο κειέηεο έρνπλ δείμεη όηη ε ζπγθξόηεζε κίαο ηζρπξήο νκάδαο από 

ηαιαληνύρνπο θνηηεηέο κπνξεί λα απνδώζεη πνιύ θαινύο θπζηθνύο πόξνπο κε ρακειό θόζηνο ζηηο 

ηνπηθέο επηρεηξήζεηο πνπ ζα έρεη σο ζηόρν ηελ αύμεζε ηεο ηνπηθήο νηθνλνκίαο (Florida, 2006).  

Σα παλεπηζηήκηα ινηπόλ, απνηεινύλ κέξνο ηνπ ζπζηήκαηνο δηαθπβέξλεζεο ησλ πεξηθεξεηώλ. Με 

ηνλ όξν δηαθπβέξλεζε ελλννύκε «ηελ ηθαλόηεηα λα θάλνπκε πξάγκαηα κέζσ ζπιινγηθήο δξάζεο 

ζηνλ ηνκέα ησλ δεκόζησλ ππνζέζεσλ, ππό ζπλζήθεο όπνπ απηό δελ ζπκβαίλεη δελ είλαη δπλαηόλ λα 

ζηεξηρηνύκε ζην θξάηνο». πλεπώο, ζε ζρέζε κε ηνλ ηνκέα πνπ εμεηάδνπκε ηα Ιδξύκαηα 

ππνρξενύληαη λα ελεξγνύλ εμ΄νλόκαηνο ηνπ θξάηνπο αζρέησο θαη αλ είλαη απηόλνκεο νληόηεηεο 

(Smith, 2003).  

ύκθσλα κε ηνπο Gerard, etal. (2002), νη επηρεηξήζεηο πνπ βαζίδνληαη ζηελ επηζηήκε νθείινπλ λα 

αλαπηύμνπλ λέεο ηθαλόηεηεο, νη νπνίεο δελ είλαη ηίπνηε άιιν από ηηο δεμηόηεηεο πνπ αλαπηύζζεη κία 

επηρείξεζε, κέζσ ηεο αλάπηπμεο ησλ δηαζέζηκσλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ θαη πόξσλ πνπ δηαζέηεη. 

«Οη ζρέζεηο κεηαμύ παλεπηζηεκίνπ & επηρεηξήζεσλ είλαη έλαο ηύπνο αιιειεγγύεο κεηαμύ ηνπο» , 

όπνπ θαηά ηελ ζπλεξγαζία απηώλ ησλ δύν(2) πιεπξώλ ππάξρνπλ πνιιαπιά νθέιε πνπ 

πεξηιακβάλνπλ απμεκέλε απνδνηηθόηεηα, αύμεζε ησλ θεξδώλ, κεησκέλν θόζηνο. εκαληηθό είλαη 

θαη ην εμήο όηη, κέζσ ηεο ζύλδεζεο  παλεπηζηεκίσλ θαη επηρεηξήζεσλ, ηα παλεπηζηήκηα «ελώλνπλ» 

ηπρόλ αληαγσληζηηθέο εηαηξείεο ιόγσ ηνπ όηη δεκηνπξγνύλ επνηθνδνκεηηθέο ζρέζεηο κεηαμύ ηνπο θαη 
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ηηο πεξηζζόηεξεο θνξέο ελζσκαηώλνπλ λέα πξντόληα θαη ππεξεζίεο πξάγκα πνπ είλαη πνιύ θαιό 

ζηελ βειηίσζε ηεο απόδνζήο ηνπο. 

Αλακθηζβήηεηα, ην παλεπηζηήκην επηδξά ζε κεγάιν βαζκό ηελ πεξηνρή ζηελ νπνία εδξεύεη. Μεξηθέο 

επηδξάζεηο είλαη: 

 Πνιηηηθέο αιιαγέο ζην ππάξρνλ ζύζηεκα. 

 Αύμεζε ηεο ζπκκεηνρήο ησλ πνιηηώλ. 

 Βειηησκέλε νξγάλσζε ηεο πνιηηηθήο δηαδηθαζίαο. 

 Γεκνγξαθηθή αιιαγή όζνλ αθνξά ηελ γελλεηηθόηεηα θαη ηελ ζλεζηκόηεηα. 

 Μεγαιύηεξε θηλεηηθόηεηα παξαηεξνύκε ζην εηζόδεκα, ζηε βηνκεραληθή δνκή, ζηελ 

νηθνλνκία, ζηελ αγνξά εξγαζίαο. 

 ην πνιηηηζηηθό θιίκα ηεο πεξηνρήο, ζηελ εηθόλα ηεο πεξηνρήο, θαζώο θαη ζηελ αιιαγή ηεο 

πνηόηεηαο δσήο. 

Σέινο, παξαηεξνύκε θαη ην θαηλόκελν επηρεηξήζεηο πνπ ζπλδένληαη κε ην παλεπηζηήκην εθηόο από 

ηελ ηζρπξή ζέζε πνπ θαηέρνπλ ζηελ αγνξά λα δηαρσξίδνληαη θαη ζε δύν(2) κεγάιεο νκάδεο. Από ηελ 

κία κεξηά παξαηεξνύκε ηηο επηρεηξήζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη ζηελ πεξηνρή πνπ εδξεύεη ην 

παλεπηζηήκην θαη από ηελ άιιε επηρεηξήζεηο πνπ έρνπλ “εμαρζεί” από ην παλεπηζηήκην, ηύπνπ spin-

offs. Δπηπιένλ, παξαηεξνύκε όηη ε εηθόλα ηνπ παλεπηζηεκίνπ παιαηόηεξα ήηαλ αζήκαληε θαη 

νηθνλνκηθά αλελεξγή, όκσο θαηά ηα ηειεπηαία ρξόληα ππάξρνπλ πνιιέο πξνζδνθίεο γηα ηελ 

θαηαιπηηθή επίδξαζε ηνπ παλεπηζηεκίνπ ζηελ πεξηθεξεηαθή νηθνλνκία (Pellenbarg,2005). 

 

 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ  Γ΄: Μεζνδνινγία έξεπλαο 

 

ε απηό ην θεθάιαην θαινύκαζηε λα ηεθκεξηώζνπκε ηα παξαθάησ ζεσξεηηθά κέξε κε ηελ έξεπλα 

ηελ νπνία πξαγκαηνπνηήζακε απζηεξά θαη κόλν ζηνπο θνηηεηέο ηνπ Σ.Δ.Ι. Αγίνπ Νηθνιάνπ, κε 

ζηόρν λα αλαιπζεί πιήξσο ην ζέκα ηεο πηπρηαθήο εξγαζίαο. Όπσο ζα παξαηεξήζεηε παξαθάησ νη 

εξσηήζεηο είλαη θαζαξά  νηθνλνκηθν – θνηλσληθνύ πεξηερνκέλνπ, απαληήζεθαλ από 116 θνηηεηέο 

ηνπ Σκήκαηνο θαη αληαπνθξίλνληαη πιήξσο ζηελ αλάιπζε ησλ πξνζδηνξηζηηθώλ παξαγόλησλ ησλ 

θνηηεηώλ ηνπ Σ.Δ.Ι. Αγίνπ Νηθνιάνπ.  
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 Αο μεθηλήζνπκε ινηπόλ ηελ αλάιπζε ηεο έξεπλαο, ε νπνία ζηηο πξώηεο εξσηήζεηο ηεο 

αλαθέξεηαη ζηα δεκνγξαθηθά ζηνηρεία ησλ θνηηεηώλ, πξνθεηκέλνπ λα έρνπκε κία εκπεξηζηαησκέλε 

εηθόλα γη΄απηνύο. 

 

Δξώηεζε 1
ε
 

 

Άλδξαο 43 37% 

Γπλαίθα 73 63% 

ύλνιν 116 100% 

 

Πίλαθαο 4: Φύιν εξσηεζέλησλ 

 

ρήκα 3: Φύιν εξσηεζέλησλ. 

37%

63%

Φύιν εξσηεζέλησλ

Άνδρασ

Γυναίκα
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ηελ ζπγθεθξηκέλε εξώηεζε παξαηεξνύκε ην θύιν ησλ εξσηεζέλησλ, όπνπ ε πιεηνςεθία ησλ 

θνηηεηώλ πνπ απάληεζε είλαη ζειπθνύ γέλνπο κε πνζνζηό 63%, έλαληη ησλ αλδξώλ κε πνζνζηό 

37%.  

 

Δξώηεζε 2
ε
 

 

 Δληόο Κξήηεο 54 46,55% 

Δθηόο Κξήηεο 52 44,83% 

Δθηόο Διιάδνο 10 8,62% 

ύλνιν 116 100,00% 

Πίλαθαο 5: Καηαγσγή θνηηεηώλ. 

 

ρήκα 4: Καηαγσγή θνηηεηώλ. 

ε απηή ηελ εξώηεζε παξαηεξνύκε έληνλα ην θξεηηθό ζηνηρείν θαη ηα ηνπηθηζηηθά ηδεώδε πνπ 

δηέπνπλ ηνπο Κξεηηθνύο κέζα από ηελ ηόλσζε ηεο εγρώξηαο παξαγσγήο εθπαίδεπζεο πνπ ηνπο 

46,55%

44,83%

8,62%

ΕΝΣΟ ΚΡΗΣΗ

ΕΚΣΟ ΚΡΗΣΗ

ΕΚΣΟ ΕΛΛΑΔΟ

Καηαγσγή θνηηεηώλ
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δηέπνπλ. Σν πνζνζηό ζπκκεηνρήο ησλ Κξεηηθώλ ζην δπλακηθό ησλ θνηηεηώλ ηνπ Σκήκαηνο είλαη 

46,55% έλαληη 44,83% πνπ είλαη ην πνζνζηό ζπκκεηνρήο ησλ θνηηεηώλ ζην Σκήκα καο πνπ 

θαηάγνληαη «εθηόο Κξήηεο». εκαληηθό όκσο είλαη θαη ην γεγνλόο όηη, έρνπκε θνηηεηέο νη νπνίνη 

θαηάγνληαη από ην εμσηεξηθό ζε πνζνζηό 8,62%, έλα πςειό πνζνζηό ην νπνίν «αλεβάδεη» ηελ 

εηθόλα ηνπ Σ.Δ.Ι. Αγίνπ Νηθνιάνπ ζηηο άιιεο ρώξεο. 

 

Δξώηεζε 3
ε
 

 

 

 1ν 18 16% 

2ν 21 18% 

3ν 40 34% 

4ν 22 19% 

5ν+ 15 13% 

ύλνιν 116 100% 

 

Πίλαθαο 6: Έηε εξσηεζέλησλ 
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ρήκα 5: Έηε εξσηεζέλησλ 

ηελ 3
ε
 εξώηεζε παξαηεξνύκε ηα έηε ησλ θνηηεηώλ πνπ απάληεζαλ ζην εξσηεκαηνιόγην. Γίλεηαη 

αληηιεπηό όηη ην 3
ν
 έηνο έρεη «παίμεη» ζπνπδαίν ξόιν κε πνζνζηό 34%, πξάγκα ην νπνίν είλαη πνιύ 

ζεκαληηθό γηα ηνλ ιόγν όηη έρεη θξηηηθή ζθέςε, θαζώο θαη όηη έρεη «δήζεη» ηνλ Άγην Νηθόιαν, 

επνκέλσο ηα ζπκπεξάζκαηα ηα νπνία πεγάδνπλ είλαη νξζά από άπνςε δσήο θαη εκπεηξίαο. ηελ 

ζπλέρεηα, βιέπνπκε θαη ηα ππόινηπα έηε όπσο απηά ηνπ 1
νπ

 έηνπο κε πνζνζηό 16%, ηνπ 2
νπ

 κε 18%, 

ηνπ 4
νπ

 κε 19% θαη ηνπ 5
νπ+

 κε 13%, όπνπ εδώ κπνξνύκε λα πνύκε όηη ηα 2 ηειεπηαία κπνξνύλ λα 

δώζνπλ θαη πην ώξηκεο απαληήζεηο ζην εξσηεκαηνιόγην γηα ηηο αλάγθεο ηεο έξεπλαο. 

 

Δξώηεζε 4
ε
 

 

 

16%

18%

34%

19%

13%

Έτη ερωτηθϋντων

1ο

2ο

3ο

4ο

5ο+
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 Ναη 103 88% 

Όρη 12 10% 

Δίκαη από Άγην Νηθόιαν 1 1% 

ηα 4 ρξόληα δηάξθεηαο ησλ ζπνπδώλ κνπ λαη 1 1% 

ύλνιν 117 100% 

Πίλαθαο 7: Μόληκε δηακνλή ησλ θνηηεηώλ θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ ζπνπδώλ ηνπο. 

 

 

ρήκα 6: Μόληκε δηακνλή θνηηεηώλ. 

ηελ 4
ε
 εξώηεζε νη θνηηεηέο ξσηήζεθαλ γηα ην εάλ δηακέλνπλ κόληκα ζηνλ Άγην Νηθόιαν θαηά ηελ 

δηάξθεηα ησλ ζπνπδώλ ηνπο. Σν 88% απάληεζε πώο «λαη», έλαληη ηνπ 10% πνπ απάληεζε «όρη». 

Δπίζεο, από θνηλνύ κε πνζνζηό 1% έρνπκε ηηο απαληήζεηο «είκαη από Άγην Νηθόιαν» θαη «ζηα 4 ρξόληα 

δηάξθεηαο ησλ ζπνπδώλ κνπ λαη». 

 

 

88%

10%

1%
1%

Μόληκε δηακνλή ησλ θνηηεηώλ θαηά ηελ 

δηάξθεηα ησλ ζπνπδώλ ηνπο

Ναι

Όχι

Είμαι από Άγιο Νικόλαο

τα 4 χρόνια διάρκειασ των 
ςπουδών μου ναι
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Δξώηεζε 5
ε
 

 

 

 100-200 16,98% 

200-300 76,42% 

300-400+ 6,60% 

106 100,00% 

Πίλαθαο 8: Δλνίθην Γηακνλήο 

 

ρήκα 7: Δλνίθην δηακνλήο. 

16,98%

76,42%

6,60%

100-200

200-300

300-400+

Δλνίθην δηακνλήο
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ηελ 5
ε
 εξώηεζε, νη θνηηεηέο ηνπ Σ.Δ.Ι. Αγίνπ Νηθνιάνπ θαινύληαλ λα απαληήζνπλ ην πνζό 

κίζζσζεο ησλ θαηνηθηώλ ηνπο από ηνπο ηδηνθηήηεο. Όπσο παξαηεξνύκε, ην κεγαιύηεξν πνζνζηό ηεο 

ηάμεο ηνπ 76,42%, δειαδή 81 θνηηεηέο θπκαίλνληαη ζηα πνζά ησλ 200€ – 300€, ελώ 18 θνηηεηέο 

ζηα πνζά   100€ – 200€ θαη 7 θνηηεηέο κεηαμύ 300€ - 400€ αληίζηνηρα. ύκθσλα ινηπόλ κε απηά ηα 

πνζνζηά, παξαηεξνύκε όηη ππάξρνπλ όιεο νη θαηεγνξίεο αθηλήησλ αλάινγα κε ηηο πξνδηαγξαθέο 

πνπ δεηνύλ νη θνηηεηέο, θαζώο θαη από ηελ νηθνλνκηθή ηνπο αδπλακία ή δύλακε. Σν κεγαιύηεξν 

πνζνζηό πάλησο ησλ θνηηεηώλ πνξεύεηαη ζηηο ηάμεηο ησλ 200€ – 300€ ζηελ κεζαία θιίκαθα εάλ 

κπνξνύκε λα πνύκε κεηαμύ νηθνλνκηθώλ παξνρώλ θαη αθηλήησλ. 

 

Δξώηεζε 6
ε
 

 

 

 

 5€ - 10€ 50 43% 

10€ - 15€ 38 33% 

15€ - 20€ 21 18% 

20€ - 25€ 3 3% 

25+€ 4 3% 
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Total 116 100% 

Πίλαθαο 9: Έμνδα/εκέξα 

 

ρήκα 8: Έμνδα θνηηεηώλ αλά εκέξα. 

ηελ ζπγθεθξηκέλε εξώηεζε, νη θνηηεηέο είραλ λα απαληήζνπλ όζνλ αθνξά ηα εκεξήζηα έμνδα ηνπο 

ζηελ πόιε ηνπ Αγίνπ Νηθνιάνπ. Όπσο γίλεηαη αληηιεπηό, ην 43% ησλ θνηηεηώλ (ε πιεηνςεθία 

δειαδή) μνδεύεη 5€ – 10€ / κέξα γηα ηηο αλάγθεο ηνπ, ην 33% 10€ – 15€ / κέξα, ην 18% 15€ – 20€, 

ελώ 3% ησλ θνηηεηώλ μνδεύνπλ ηελ εκέξα 20€ - 25
+
€. Η παξαπάλσ πξώηε ζέζε εμόδσλ καο δείρλεη 

ηα εμήο ζπκπεξάζκαηα, είηε όηη νη θνηηεηέο βξίζθνληαη ζε δεηλή νηθνλνκηθή θαηάζηαζε, είηε όηη ν 

Άγηνο Νηθόιανο είλαη αθξηβόηεξε πόιε ζε ζρέζε κε ηνλ ηόπν θαηνηθίαο ηνπο. Σν ζπγθεθξηκέλν 

εξώηεκα ζα καο ην «ιύζεη» ε εξώηεζε 9. 

 

43%

33%

18%

3%

3%

Έμνδα / εκέξα

5€ - 10€

10€ - 15€

15€ - 20€

20€ - 25€

25+€
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Δξώηεζε 7
ε
 

 

 >50-100 15 13% 

100-150 16 14% 

150-200 23 20% 

200-250 19 16% 

250-300 
24 21% 

300+ 
19 16% 

Total 
116 100% 

 

Πίλαθαο 10: Έμνδα / κήλα 
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ρήκα 9:  Έμνδα θνηηεηώλ αλά κήλα 

Δδώ παξαηεξνύκε ζπγθεληξσηηθά ηα έμνδα ησλ θνηηεηώλ αλά κήλα ζηελ πόιε ηνπ Αγίνπ Νηθνιάνπ 

ρσξίο ηα πάγηα έμνδα ηνπο. ηελ 1
ε
 ζέζε έξρεηαη ην 21% ησλ θνηηεηώλ όπνππνξεύεηαη ζηηο ηάμεηο 

ησλ 250€ – 300€ αληίζηνηρα. ηελ 2
ε
 ζέζε κε κηθξή απόθιηζε από ηελ 1

ε
 ην 20% ησλ θνηηεηώλ κε 

έμνδα κεηαμύ    150€ – 200€. ηελ 3
ε
 ζέζε έρνπκε ηελ ηζνςεθία ησλ απαληήζεσλ 19 + 19 = 38 

θνηηεηώλ ηνπ ηκήκαηνο όπνπ ηα έμνδα ηνπο / κήλα είλαη 200€ – 250€ θαη 300
+
€. ηελ 4

ε
 ζέζε κε 

πνζνζηό 14% έρνπκε ηελ νκάδα αλζξώπσλ πνπ θαηαλαιώλνπλ πνζά ησλ 100€ – 150€ / κήλα. Καη 

ζηελ ηειεπηαία ζέζε κε πνζνζηό 13% έρνπκε ηνπο θνηηεηέο πνπ μνδεύνπλ ζηελ πόιε ηνπ Αγίνπ 

Νηθνιάνπ αλά κήλα ην πνζό ησλ >50€ – 100€. 

 

 

 

 

13%

14%

20%

16%

21%

16%

Έμνδα / κήλα

>50-100

100-150

150-200

200-250

250-300

300+
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Δξώηεζε 8
ε
 

 

 

 
Καθέο 1 1% 1% 

Φαγεηό  26 22% 20% 

Σζηγάξα 0 0% 0% 

1 & 2 57 49% 45% 

2 & 3 3 3% 2% 

Όια ηα παξαπάλσ 30 26% 23% 

Αγνξέο 3 3% 2% 

Πνηό 2 2% 2% 

Βελδίλε 4 3% 3% 
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Supermarket 
1 1% 1% 

Δηζηηήξηα 
1 1% 1% 

116 128 110% 100% 

Πίλαθαο 11: Κύξηα έμνδα ησλ θνηηεηώλ 

 

ρήκα 10: Κύξηα έμνδα θνηηεηώλ. 

ηελ παξνύζα εξώηεζε έρνπκε κία κνληεινπνίεζε ησλ θύξησλ εμόδσλ ησλ θνηηεηώλ πξνθεηκέλνπ 

λα έρνπκε κία θαιύηεξε «εηθόλα» ηεο ηνπηθήο νηθνλνκίαο. Η πιεηνςεθία ινηπόλ ησλ θνηηεηώλ κε 

πνζνζηό 45% απάληεζε όηη ηα θύξηα έμνδα ηνπο είλαη ν ζπλδπαζκόο θαθέο θαη θαγεηό (1 & 2), 

δειαδή νη ρώξνη καδηθήο εζηίαζεο. ηελ ζπλέρεηα, κε πνζνζηό 23% νη θνηηεηέο μνδεύνπλ ζε όιεο 

ηηο παξαπάλσ επηινγέο, δειαδή ζε θαθέ – θαγεηό – ηζηγάξα. ηελ ζπλέρεηα, έρνπκε ην πνζνζηό ησλ 

20% όπνπ νη θνηηεηέο ηα μνδεύνπλ κόλν ζην θαγεηό. Σν 3% ησλ εξσηεζέλησλ απάληεζε όηη ηα 

θύξηα έμνδα ηνπο βξίζθνληαη ζηελ ακόιπβδε γηα ηηο αλάγθεο ησλ κεηαθηλήζεώλ ηνπο, ελώ ην 2% γηα 

αγνξέο, πνηά θαη ηνλ ζπλδπαζκό θαγεηό – ηζηγάξα (2 & 3). ηελ ηειεπηαία ζέζε κε πνζνζηό 1% 

έρνπκε θύξηα έμνδα κόλν ζηνλ θαθέ, ζηα εηζηηήξηα ηνπ ΚΣΔΛ, θαζώο θαη γηα ην Supermarket.  

1%

20%

45%

2%

23%

2%
2%

3%

1%

1%

Κύρια ϋξοδα

Καφέσ

Φαγητό 

Σςιγάρα

1 & 2

2 & 3

Όλα τα 
παραπάνω

Αγορέσ

Ποτό

Βενζίνη

Supermarket

Ειςιτήρια
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Δξώηεζε 9
ε
 

 

 
Ναη 41 35% 

Όρη 
75 65% 

Total 
116 100% 

Πίλαθαο 12: ύγθξηζε κε ηνλ ηόπν θαηνηθίαο 
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ρήκα 11: Οηθνλνκηθή ζύγθξηζε κε ηνλ ηόπν θαηνηθίαο ησλ θνηηεηώλ. 

Δδώ δίλεηαη ε απάληεζε ηεο δεύηεξεο εθδνρήο ηεο εξώηεζεο 6 γηα ην εάλ ν Άγηνο Νηθόιανο είλαη 

νηθνλνκηθόηεξε πόιε ζε ζρέζε κε ηνλ ηόπν θαηνηθίαο ζαο, όπνπ ην 65% απάληεζε όρη έλαληη ηνπ 

35% πνπ απάληεζε λαη. 

 

 

Δξώηεζε 10
ε
 

 

35%

65%

Εύναι οικονομικότεροσ ο Άγιοσ 
Νικόλαοσ ςε ςχϋςη με τον τόπο 

κατοικύασ ςασ;

Ναι

Όχι
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 ρεδόλ θαζόινπ 10 9% 

πάληα 18 16% 

Λίγν 26 22% 

Αξθεηά 41 35% 

Πνιύ 21 18% 

Total 116 100% 

Πίλαθαο 13: Μεηαθίλεζε 

 

ρήκα 12: Μεηαθίλεζε θνηηεηώλ. 

ηελ εξώηεζε απηή νη θνηηεηέο θαιέζηεθαλ λα απαληήζνπλ πόζν ζπρλά κεηαθηλνύληαη. 

Παξαηεξνύκε ινηπόλ, όηη ην 35% ησλ θνηηεηώλ κεηαθηλείηε αξθεηά, ην 22% κεηαθηλείηε ιίγν, ην 

18% κεηαθηλείηε πνιύ, ην 16% ζπάληα θαη ζηελ ηειεπηαία ζέζε έρνπκε ην 9% ησλ θνηηεηώλ πνπ 

κεηαθηλνύληαη ζρεδόλ θαζόινπ (κόλν ζηηο ππνρξεσηηθέο αξγίεο π.ρ. Υξηζηνύγελλα). 

9%

16%

22%35%

18%

Πόςο ςυχνϊ μετακινεύςτε;

χεδόν καθόλου

πάνια

Λίγο

Αρκετά

Πολύ
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Δξώηεζε 11
ε
 

 

 

 

 

 

 

Πίλαθαο 14: Δξγαζία 

Ναη 38 33% 

Όρη 78 67% 

Total 116 100% 

Πίλαθαο 14: Δξγαζία 
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ρήκα 13: Δξγαζία θνηηεηώλ. 

ηελ εξώηεζε απηή κπνξνύκε λα δνύκε ηελ παξαγσγηθόηεηα ησλ θνηηεηώλ θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ 

ζπνπδώλ ηνπο, όπνπ παξαηεξνύκε όηη ην 33% απηώλ εξγάδνληαη ζε επηρεηξήζεηο πνπ 

δξαζηεξηνπνηνύληαη ζηελ πεξηνρή ηνπ Αγίνπ Νηθνιάνπ έλαληη ηνπ 67% πνπ δελ εξγάδνληαη ζε απηέο 

ηηο επηρεηξήζεηο. 

 

Δξώηεζε 12
ε
 

 

 

 

 

33%

67%

Δξγαζία ζε επηρεηξήζεηο ηνπ Αγίνπ 

Νηθνιάνπ

Ναι

Όχι
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 Πνιύ θαιή 16 14% 

Καιή 58 50% 

Μέηξηα 36 31% 

Καθή 6 5% 

Total 116 100% 

Πίλαθαο 15: Αληίιεςε 

 

ρήκα 14: Αληίιεςε παξακνλήο ησλ θνηηεηώλ. 

Γελ ζα κπνξνύζακε λα είρακε κία εκπεξηζηαησκέλε εηθόλα γηα ηελ πόιε ηνπ Αγίνπ Νηθνιάνπ, εάλ 

δελ ξσηνύζακε ηνπο θνηηεηέο πνηα είλαη ε αληίιεςή ηνπο γη΄απηήλ. Έηζη, κε βάζε ηηο απαληήζεηο 

ηνπο έρνπκε ηελ παξαπάλσ εηθόλα, όπνπ ην 50% έρεη θαιή αληίιεςε γηα ηελ πόιε, έλαληη ηνπ 31% 

πνπ ζεσξεί ηελ πόιε κέηξηα. Σέινο, έρνπκε έλα πνζνζηό ηεο ηάμεο ηνπ 14% πνπ έρεη πνιύ θαιή 

αληίιεςε γηα ηελ πόιε θαη έλα 5% πνπ έρεη θαθή αληίιεςε. Πηζαλνινγνύκε, όηη ζηηο επόκελεο 

εξσηήζεηο – απαληήζεηο ζα καο δνζεί ε απάληεζε γη΄απηήλ ηελ θαθή αληίιεςε πνπ έρεη ε πόιε ζηα 

«κάηηα» ησλ θνηηεηώλ. 

 

 

14%

50%

31%

5%

Αντύληψη παραμονόσ ςτον Άγιο 
Νικόλαο

Πολύ καλή

Καλή

Μέτρια

Κακή
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Δξώηεζε 13
ε
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 πγθνηλσλίεο από & πξνο ην Σ.Δ.Ι. 57 49% 

Παξνρήο ππεξεζηώλ 4 3% 

Καηαιιειόηεηαο ππνδνκώλ 
2 2% 

1 & 2 
22 19% 

2 & 3 
2 2% 

Όια ηα παξαπάλσ 
25 22% 

Σίπνηα 
3 3% 

Μαθξηλή απόζηαζε 
1 1% 

Total  
116 100% 

Πίλαθαο 16: Πξνβιήκαηα 
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ρήκα 15: Πξνβιήκαηα θνηηεηώλ. 

 

ε απηή ηελ εξώηεζε πξέπεη λα εκβαζύλνπκε πεξηζζόηεξν εάλ ζέινπκε λα βειηηώζνπκε ηα 

πξνβιήκαηα πνπ επεξεάδνπλ ηελ ιεηηνπξγία ηνπ Σκήκαηνο ζηελ πόιε. Σν βαζηθόηεξν πξόβιεκα κε 

πνζνζηό 49% είλαη νη ζπγθνηλσλίεο από θαη πξνο ην Σ.Δ.Ι. ηελ 2ε ζέζε κε πνζνζηό 21% έρνπκε 

ηελ απάληεζε όια ηα παξαπάλσ πνπ είλαη ν ζπλδπαζκόο ζπγθνηλσλίεο – παξνρήο ππεξεζηώλ – 

θαηαιιειόηεηαο ππνδνκώλ. ηελ 3ε ζέζε έρνπκε ηνλ ζπλδπαζκό ζπγθνηλσλίεο & παξνρή 

ππεξεζηώλ κε πνζνζηό 19%. ηελ 4ε ζέζε κε πνζνζηό 3% ηζνςεθνύλ νη απαληήζεηο «ηίπνηα» & 

«παξνρήο ππεξεζηώλ». ηελ ζπλέρεηα κε πνζνζηό 2% ε απάληεζε «2 & 3» πνπ είλαη ν ζπλδπαζκόο 

παξνρήο ππεξεζηώλ & θαηαιιειόηεηαο ππνδνκώλ, θαζώο θαη ε απάληεζε «θαηαιιειόηεηαο 

ππνδνκώλ». Σέινο, κε πνζνζηό 1% αλαθέξεηαη ε «καθξηλή απόζηαζε» πνπ δηέπεη ην Σκήκα από 

ηελ πόιε ηνπ Αγίνπ Νηθνιάνπ. Όπσο γίλεηαη αληηιεπηό, νη πεξηζζόηεξεο απαληήζεηο αλαθέξνληαη 

όηη ην κεγαιύηεξν πξόβιεκα πνπ αληηκεησπίδεη έλαο θνηηεηήο είλαη νη ζπγθνηλσλίεο από & πξνο ην 

Σ.Δ.Ι.  

 

 

 

 

49%

3%

2%

19%

2%

21%

3% 1%

Προβλόματα που αντιμετωπύζετε

υγκοινωνίεσ από & προσ το 
Σ.Ε.Ι.

Παροχήσ υπηρεςιών

Καταλληλότητασ υποδομών

1 & 2

2 & 3

Όλα τα παραπάνω

Σίποτα

Μακρινή απόςταςη
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Δξώηεζε 14
ε 

 

 Απαληήζεηο Πνζνζηά 

πρλόηεξα δξνκνιόγηα από & πξνο Σ.Δ.Ι . (π.ρ. αλά κία ώξα) 44% 38% 

Σίπνηα 10% 9% 

Πνιιαπιέο δξαζηεξηόηεηεο ΠΑΟΓΑΝ (π.ρ. εζεινληηθέο εξγαζίεο,ηνπηθή νκάδα 

κπάζθεη θ.ά.) 8% 7% 

Καιύηεξε δηακνλή π.ρ.( ελνίθηα, θαιύηεξε θαηάζηαζε ησλ νηθηκάησλ θ.ά.) 7% 6% 

πγθνηλσλίεο εληόο πόιεσο 6% 5% 

Γσξεάλ κεηαθνξά από & πξνο ην Σ.Δ.Ι. 5% 4% 

Μείσζε ηηκήο ηνπ εηζηηεξίνπ  5% 4% 

Μεηαθνξά ηνπ ηκήκαηνο εληόο ηεο πόιεσο 4% 4% 

Οηθνλνκηθόηεξεο ζπλζήθεο ζε θαγεηό, θαθέ, αγνξέο ζηα καγαδηά ηνπ Αγίνπ 3% 3% 
Γελ έρεη πνιιέο επηινγέο δηαζθέδαζεο 3% 2% 
Κόζηνο δσήο 3% 2% 
"Όρη" κόλν ζηελ ελαζρόιεζε ηνπ ηνπξηζκνύ 2% 1% 
Καιύηεξεο ζρέζεηο κε ηελ ηνπηθή θνηλσλία 2% 1% 
Μεηαθίλεζε ηκήκαηνο ζε άιιε πόιε 2% 1% 
Όρη ηόζν επαξθήο εγθαηαζηάζεηο νηθεκάησλ κε ζηόρν ηελ ζηέξεζή καο ζηελ 

θνίηεζε. 2% 1% 
Φνηηεηηθέο εζηίεο 2% 1% 
"Express" δξνκνιόγηα ΄Αγηνο Νηθόιανο – Ηξάθιεην 1% 1% 
Αιιαγή θνξέσλ ηεο πόιεο 1% 1% 
Άιιν πκβνύιην 1% 1% 
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Με βάζε ινηπόλ ηνλ παξαπάλσ πίλαθα βιέπνπκε ηηο πξνηάζεηο βειηίσζεο από κεξηάο ησλ θνηηεηώλ 

πξνθεηκέλνπ ε πόιε λα γίλεη θαιύηεξε θαη λα πιαηζησζεί πεξηζζόηεξν από κειινληηθνύο θνηηεηέο 

πνπ ζα εληαρζνύλ ζην Σκήκα. Όπσο ήηαλ ινγηθό θαη κε βάζε ηελ πξνεγνύκελε εξώηεζε νη 

θνηηεηέο κε πνζνζηό 38% απάληεζαλ όηη ζα πξέπεη λα ππάξρνπλ «ζπρλόηεξα δξνκνιόγηα από & 

πξνο Σ.Δ.Ι . (π.ρ. αλά κία ώξα)». ηελ ζπλέρεηα, παξαηεξνύκε πξνηάζεηο βειηίσζεο νη νπνίεο 

αθνξνύλ ηόζν ηνπο θνξείο ηνπ ηόπνπ, όζν θαη ηνπο θαηνίθνπο ηεο πόιεο, νη νπνίνη 

δξαζηεξηνπνηνύληαη επηρεηξεκαηηθά θαη έρνπλ ζην δπλακηθό ηνπο θνηηεηέο ηνπ Σκήκαηνο. 

εκαληηθό είλαη θαη ην γεγνλόο όηη, ην 6% ησλ εξσηεζέλησλ απάληεζε «θαιύηεξε δηακνλή π.ρ.         

(ελνίθηα, θαιύηεξε θαηάζηαζε ησλ νηθεκάησλ θ.ά.)». Με ρακειό πνζνζηό ηεο ηάμεο ηνπ 1% αιιά 

ζεκαληηθό νη θνηηεηέο πξνηάζζνπλ θαιύηεξε πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε από πιεπξάο λνζνθνκεηαθήο 

θξνληίδαο. Δάλ ζέινπκε ε πόιε λα «πάεη κπξνζηά» θαινύληαη νη άκεζα εκπιεθόκελνη θνξείο λα 

δώζνπλ ηδηαίηεξε ζεκαζία ζηνλ παξαπάλσ πίλαθα.  

 

Αλαζθάιεηα ιόγσ πνιύ ιίγσλ πξνλνκίσλ 1% 1% 
Αύμεζε ζηνπο κηζζνύο ησλ θνηηεηώλ πνπ εξγάδνληαη 1% 1% 
Γελ ζα άιιαδα θάηη 1% 1% 
Θα πήγαηλα ζε άιιε πόιε 1% 1% 
Καιύηεξεο Γεκόζηεο Τπεξεζίεο 1% 1% 
Νέν Σκήκα ζηνλ Άγην κε ηόλσζε ηεο νηθνλνκίαο & ηεο θνηλσλίαο 1% 1% 
Πεξηζζόηεξεο ζηάζεηο ηνπ ΚΣΔΛ εληόο ηεο πόιεσο 1% 1% 
Πεξηζζόηεξνη ρώξνη εζηίαζεο 1% 1% 
Τγεηνλνκηθή πεξίζαιςε (π.ρ. λνζνθνκείν Αγίνπ Νηθνιάνπ) 1% 1% 
 ύλνιν 117% 100% 

Πίλαθαο 17: Σξόπνη βειηίσζεο ησλ πξνβιεκάησλ πνπ αληηκεησπίδνπλ νη θνηηεηέο. 



51 

 

Δξώηεζε 15
ε
 

 

 

 

 

 Ναη 18 16% 

Ίζσο 4 3% 

Όρη 86 74% 

Μόληκε εξγαζία κε ζηάδηα αλέιημεο & νηθνλνκηθέο απνιαβέο 3 3% 

Δθηηκώ ηηο παξνρέο πνπ καο "δίλεη" ε πόιε 4 3% 

Γελ γλσξίδσ 1 1% 

Total 116 100% 

Πίλαθαο 18: Παξακνλή κεηά ηελ ιήςε ηνπ πηπρίνπ. 
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ρήκα 16: Παξακνλή θνηηεηώλ ζηνλ Άγην Νηθόιαν. 

Κιείλνληαο απηή ηελ έξεπλα ζεσξήζακε ζεκαληηθό λα ξσηήζνπκε ηνπο θνηηεηέο πώο βιέπνπλ ηελ 

παξακνλή ηνπο ζηελ πόιε κεηά ηελ ιήςε ηνπ πηπρίνπ. Σν 74% ησλ θνηηεηώλ απάληεζε 

θαηεγνξεκαηηθά «όρη» ζηελ κνληκνπνίεζή ηνπ ζηελ πόιε, γηα ιόγνπο πνπ ζίγνπξα όινη γλσξίδνπκε 

θαη θαηαηέζεθαλ θαη παξαπάλσ. Σν 16% απάληεζε «λαη» ζηελ παξακνλή ηνπ, 3% απάληεζε «ίζσο», 

θαζώο θαη «κόληκε εξγαζία κε ζηάδηα αλέιημεο & νηθνλνκηθέο απνιαβέο», θαη ζπλάκα όηη «εθηηκώ 

ηηο παξνρέο πνπ καο "δίλεη" ε πόιε». Σέινο, ην 1% απάληεζε «δελ γλσξίδσ» γηα ηελ παξακνλή κνπ 

κεηά ηελ ιήςε ηνπ πηπρίνπ ζηελ πόιε ηνπ Αγίνπ Νηθνιάνπ. 

 

 

 

 

 

 

 

16%

3%

74%

3%

3%

1%

Παξακνλή κεηά ηελ ιήςε ηνπ πηπρίνπ

Ναι

Ίςωσ

Όχι

Μόνιμη εργαςία με ςτάδια 
ανέλιξησ & οικονομικέσ 
απολαβέσ

Εκτιμώ τισ παροχέσ που μασ 
"δίνει" η πόλη

Δεν γνωρίζω
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ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

 

Με βάζε ηα παξαπάλσ θαη κε γλώκνλα ηελ ζεσξεηηθή θαη εξεπλεηηθή δηάζηαζε ηεο πηπρηαθήο 

εξγαζίαο απνδεηθλύεηαη όηη ν ξόινο ελόο Σξηηνβάζκηνπ Δθπαηδεπηηθνύ Ιδξύκαηνο ζηελ ηνπηθή 

νηθνλνκία θαη αλάπηπμε είλαη ζεκαληηθόο ιόγσ ηνπ όηη ππάξρεη ηόλσζε ηεο ηνπηθήο νηθνλνκίαο από 

ηνπο θνηηεηέο. Αθόκε, πνιινί ιόγηνη αιιά θαη ν «ζνθόο ιαόο» αλαθέξεη όηη έλα Δθπαηδεπηηθό 

Ίδξπκα επηδξά ζηελ ηαπηόηεηα ηνπ ηόπνπ όπνπ εδξεύεη. Όια ηα παξαπάλσ ζπληεινύλ ζηελ 

απόδεημε ηνπ ζέκαηνο ηεο πηπρηαθήο κνπ εξγαζίαο κέζα από ηελ έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε θαη 

έρνληαο ην δηθαίσκα νη θνηηεηέο λα δηαηππώζνπλ ηελ αληίιεςε γηα ηελ πόιε ηνπ Αγίνπ Νηθνιάνπ, 

αιιά θαη γηα ην Σκήκα. Να ηνλίζνπκε όηη ην κεγαιύηεξν πξόβιεκα ην νπνίν αληηκεησπίδνπλ νη 

θνηηεηέο θαη απνδεηθλύεηαη θαη «κέζα» από ηελ έξεπλα είλαη ε ζπγθνηλσλία από θαη πξνο ην Σ.Δ.Ι., 

ε νπνία είλαη θάζε δύν(2) ώξεο θαη πνιινί θνηηεηέο είηε δελ πξνιαβαίλνπλ ην ιεσθνξείν θαη 

αλαγθάδνπλ λα πιεξώζνπλ νθηώ(8) επξώ ζην ηαμί, είηε νξηζκέλνη θνηηεηέο νη νπνίνη δελ έρνπλ ηελ 

νηθνλνκηθή δπλαηόηεηα λα ην πιεξώζνπλ λα κελ παξαθνινπζήζνπλ ην κάζεκα θαη ζηελ πεξίπησζε 

ησλ εξγαζηεξηαθώλ καζεκάησλ λα «ρξεσζνύλ» κία απνπζία κε κέγηζην ηηο ηξεηο(3). Πνιιέο θνξέο 

όκσο παξαηεξείηε θαη ην θαηλόκελν νη θνηηεηέο ιόγσ ησλ δξνκνινγίσλ λα κελ παξαθνινπζνύλ ηα 

ζεσξεηηθά καζήκαηα, δηόηη ν ρξόλνο αλακνλήο ηνπο ζην Σκήκα είλαη αξθεηά πςειόο. Αθόκε, 

πξέπεη λα αλαθεξζεί όηη έλα αξθεηά πςειό πνζνζηό ησλ θνηηεηώλ βηώλεη πξνβιήκαηα κε ηνπο 

ρώξνπο εζηίαζεο πνπ ππάξρνπλ ζηελ πόιε ηνπ Αγίνπ Νηθνιάνπ. Σέινο, κε βάζε ηελ πξνζσπηθή 

κνπ άπνςε ν Άγηνο Νηθόιανο θαηά ηνπο ρεηκεξηλνύο κήλεο έρεη έζνδα κόλν από ηελ παξακνλή ησλ 

θνηηεηώλ ζηελ πόιε θαη γη΄απηό ηνλ ιόγν ζα πξέπεη λα ππάξρεη θαη ε αλάινγε ζπκπεξηθνξά από 

πιεπξάο απηήο. Σν ελ ιόγσ επηρείξεκα ηεθκεξηώλεηαη κε βάζε ην παξαθάησ excel, όπνπ γηα έλα 

πιήζνο 450 θνηηεηώλ, παξαηεξνύκε ηα αληίζηνηρα πνζά πνπ επέξρνληαη ηόζν ζην Κξάηνο όζν θαη 

ζηελ θνηλσλία ηνπ Αγίνπ Νηθνιάνπ, ηα νπνία καο απνδεηθλύνπλ ηελ θαξπνθόξα ιεηηνπξγία ηνπ 

Σκήκαηνο ζηελ πόιε θαη ηα νθέιε ηνπ. 
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Ζςοδα / Ζξοδα από την λειτουργία του Τμήματοσ (για τα ζτη 2018 - 2019) 
ΕΝΟΙΚΙΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 2.700,00 € 20.250,00 € 2.450,00 € 239,62 € 1.293.962,26 € 
ΥΔΕΥΣΗ - ΑΡΟΧΕΥΤΕΣΗ 200,00 € ανά ζτοσ       
ΔΕΗ 18.600,00 € ανά ζτοσ       
COSMOTE 588,00 € ανά ζτοσ       

ΦΟΟΣ ΕΝΟΙΚΙΩΝ (ζςοδα του Κράτουσ) 
1.293.962,26 

€ 
/1,24 
Φ.Ρ.Α.= 1.043.517,95 €     

  250.444,31 € (ΦΟΟΣ ΣΤΟ ΚΑΤΟΣ)     

Πίλαθαο 19: Έζνδα / Έμνδα από ηελ ιεηηνπξγία ηνπ Σκήκαηνο (γηα ηα έηε 2018 - 2019) 

 

ηνλ πίλαθα 21 παξαηεξνύκε ηηο ηηκέο πνπ νξίδεη ν Γήκνο ζηνπο ινγαξηαζκνύο Ύδξεπζεο – 

Απνρέηεπζεο ηνπ Ιδξύκαηνο αλά έηνο θαη ζηελ ζπλέρεηα ζηελ θαζαξή αμία ην πνζό πνπ απνξξέεη 

ζην Ννκηθό Πξόζσπν Γεκνζίνπ Γηθαίνπ.  

ΡΑΓΙΑ ΥΔΕΥΣΗΣ - ΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 12,00 € 17,12 € 46,24 € 
 Καθαρή Αξία 153,76 € 
 Στα παραπάνω ζςοδα / ζξοδα ςυμπεριλαμβάνονται και οι τιμζσ που απορρζουν ςτο Κράτοσ. 

Πλα τα παραπάνω είναι ενδεικτικά ποςά τα οποία διαφζρουν χρόνο με τον χρόνο. 
 

Πίλαθαο 20: Πάγηα ύδξεπζεο – απνρέηεπζεο. 

 

ηνλ παξαθάησ πίλαθα παξαηεξνύκε ηα εηήζηα έμνδα ησλ θνηηεηώλ ζηελ 

πόιε ηνπ Αγίνπ Νηθνιάνπ, γηα παξάδεηγκα ζην 1
ν
 θειί ην πνζό ησλ 750,00€ 

έρεη  επέιζεη από ηνλ πνιιαπιαζηαζκό 50*15, όπνπ 50 ν Μέζνο Όξνο ηνπ 

δεύγνπο >50 – 100 θαη 15 ηα άηνκα πνπ απάληεζαλ. ην 2
ν
 θειί νξηδνληίσο 

έρνπκε ην πνζό ησλ 2.800,00€ πνπ αζξνίζηεθε από ην Μέζν Όξν ηνπ δεύγνπο 

(100 – 150) θαη πνιιαπιαζηάζηεθε κε ηνλ αξηζκό 16 πνπ είλαη ην ζύλνιν ησλ 

αηόκσλ πνπ απάληεζαλ. Σν ίδην ζπκβαίλεη θαη ζηα ππόινηπα θειηά εθηόο ησλ 

δύν(2) ηειεπηαίσλ νξηδνληίσο όπνπ ζην πνζό ησλ 273,49€ έρεη εμαρζεί από ην άζξνηζκα ησλ 

πξνεγνύκελσλ θειηώλ δηά ( / ) ην ζύλνιν ησλ αηόκσλ πνπ απάληεζαλ θαη ζην ηειεπηαίν θειί πνπ 

παξαηεξνύκε ην πνζό ησλ 1.230.711,21€ έρεη εμαρζεί από ηνλ πνιιαπιαζηαζκό ησλ 273.49€ * 10 

(δεθάκελν) * 450 (ελεξγνί θνηηεηέο).    

 

 

                                       

>50-100 15 

100-150 16 

150-200 23 

200-250 19 

250-300 24 

300+ 19 

Total 116 
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Ζξοδα φοιτητών κατά την διάρκεια τησ παραμονήσ τουσ ςτην πόλη του Αγίου Νικολάου. 
Οι υπολογιςμοί αυτοί 
είναι ανά δεκάμηνο 
δεδομζνου ότι οι 
φοιτητζσ ζχουν 2 
καλοκαιρινοφσ μήνεσ 
κενοφσ.  

750,00 € 
2.800,00 

€ 
5.750,00 € 

6.175,00 
€ 

9.600,00 
€ 

6.650,00 
€ 

273,49 
€ 

1.230.711,21 
€ 

ΦΟΟΣ ΑΡΟ ΤΑ 
ΕΞΟΔΑ ΤΩΝ 
ΦΟΙΤΗΤΩΝ (24%) 

1.230.711,21 
€ 

/ 1,24 
Φ.Ρ.Α.= 

992.509,04 
€           

  238.202,17 € (ποςό που απορρζει ςτο Κράτοσ)         

  754.306,87 € 
(ποςό που απορρζει ςτην πόλη του Αγίου 
Νικολάου)       

 

Πίλαθαο 21: Έμνδα θνηηεηώλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο παξακνλήο ηνπο ζηελ πόιε ηνπ Αγίνπ Νηθνιάνπ. 
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