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ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Πολύ μεγάλη πρόκληση αποτελεί για την 
Πολιτεία, καθώς και για όλους τους αρμοδίους 
φορείς, η περαιτέρω ενίσχυση και η διασφάλιση, 
μέσω παροχής κινήτρων, της τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης του τόπου. Ένας τομέας, ο οποίος 
καταγράφει πολύ σημαντικές προοπτικές, 
όπως διαπιστώνεται και μέσα από την έρευνα 
που διενήργησε το τμήμα Συναλλακτικών 
Συμβουλευτικών Υπηρεσιών της ΕΥ Κύπρου 
και την οποία παρουσιάζει το Capital Today 
στο αφιέρωμα που ακολουθεί, μαζί με τις 
εισηγήσεις ακαδημαϊκών και άλλων παραγόντων 
των Πανεπιστημίων, οι οποίοι αναδεικνύουν 
σημαντικά ζητήματα που απασχολούν την 
τριτοβάθμια εκπαίδευση. 

ΤΗΣ ΝαΤαλιαΣ γεωργιαδου

ΜΕΓΑΛΕΣ 
ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Το CapiTal Today ΠαροΥΣιαζει Την ενδιαφεροΥΣα 
ερεΥνα ΤηΣ εΥ ΚΥΠροΥ για ΤιΣ ΠροοΠΤιΚεΣ ΤοΥ Τομεα, 
ενώ αναδειΚνΥει Τα ΣημανΤιΚα ζηΤημαΤα 
ΠοΥ αΠαΣχολοΥν Την αΚαδημαϊΚη ΚοινοΤηΤα
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Τ ην τελευταία δεκα-
ετία και ειδικότερα 
μετά την ίδρυση 
των Ιδιωτικών 
Πανεπιστημίων, η 

τριτοβάθμια εκπαίδευση μπήκε 
σε μια νέα τροχιά, αφού δημι-
ουργήθηκαν νέα Πανεπιστήμια 
και σε άλλες πόλεις εκτός από τη 
Λευκωσία. Η πορεία που ακο-
λούθησαν τα εκπαιδευτικά ιδρύ-
ματα ήταν και συνεχίζει να είναι 
ανοδική, αποκτώντας πρόσβαση 
σε φοιτητές του εξωτερικού. Ήδη, 
παρατηρείται αυξημένος αριθμός 
φοιτητών και κυρίως φοιτη-
τών από την Ελλάδα, οι οποίοι 
επιλέγουν την Κύπρο για τις 
σπουδές τους. Αυτό οφείλεται σε 
μια σειρά πλεονεκτημάτων που 
συνδυάζει η Κύπρος, τα οποία 
συμβάλλουν σημαντικά στην 
ανταγωνιστικότητά της που είναι 
τα αναγνωρισμένα αγγλόφωνα 
προγράμματα σπουδών, οι ποιο-
τικές υπηρεσίες, οι άρτιες εγκα-
ταστάσεις, τα υψηλού επιπέδου 
ακαδημαϊκά προγράμματα, αλλά 
και το ανθρώπινο δυναμικό. Στα 
συν θα πρέπει να συνυπολογίσει 
κανείς το ότι το νησί θεωρείται 
ένας ασφαλής προορισμός με 
καλό κλίμα, μικρές αποστάσεις 
κ.ά. Όσον αφορά το φοιτητικό 
ρεύμα από την Ελλάδα, αξίζει να 
αναφέρουμε πως, σύμφωνα με 
τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία 
της Στατιστικής Υπηρεσίας, την 
περίοδο 2015-2016 από το 
σύνολο των 17.601 ξένων φοι-
τητών οι 11.101 ήταν φοιτητές 
από την Ελλάδα. 

Η ΠΟΡΕΙΑ 
ΣΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ
Ποια ήταν, όμως, η πορεία της 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης τα 
τελευταία χρόνια; Πόσοι ήταν οι 

Κύπριοι και πόσοι οι ξένοι φοιτη-
τές; Και τι γίνεται με τη νέα τάση 
που επικρατεί για σπουδές με την 
εξ αποστάσεως μέθοδο;
Σύμφωνα με τα τελευταία δια-
θέσιμα στοιχεία του Υπουργείου 
Παιδείας και Πολιτισμού, το σύ-
νολο των φοιτητών για το ακαδη-
μαϊκό έτος 2016-2017 ανήλθε 
στους 44.446 φοιτητές εκ των 
οποίων 35.551 φοίτησαν σε 
Πανεπιστήμια και 8.895 σε Σχο-
λές Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. 
Συγκριτικά με τα προηγούμενα 
χρόνια, με βάση τα στοιχεία της 
Στατιστικής Υπηρεσίας Κύπρου, 
το σύνολο των φοιτητών για το 
ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 
ανήλθε στους 40.347 φοιτητές, 
ενώ το 2014-2015 έφθασε 
τους 37.166 φοιτητές. Τρία χρό-
νια νωρίτερα, δηλαδή την ακα-
δημαϊκή περίοδο 2013-2014, 
το σύνολο των φοιτητών στην 
Κύπρο ανήλθε στις 33.674, ενώ 
την περίοδο 2012-2013 ήταν 
στις 31.965. Το 2011-2012 
οι φοιτητές που σπούδαζαν στην 
Κύπρο ανήλθαν στις 31.772 και 
το 2010-2011 ελαφρώς πιο 
πάνω, στις 32.118. 

ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Δυναμικά στην αγορά των 
προγραμμάτων σπουδών με τη 
μέθοδο της εξ αποστάσεως εκ-
παίδευσης φαίνεται να εισέρχεται 
η Κύπρος, η οποία σε αυτόν τον 
τομέα λόγω των αγγλόφωνων 
προγραμμάτων μπορεί να αντα-
γωνιστεί άλλες, ανταγωνίστριες 
χώρες του εξωτερικού. Πλέον, 
η μέθοδος της εξ αποστάσεως 
εκπαίδευσης αποκτά όλο και με-
γαλύτερη δυναμική, αφού αρκε-
τοί είναι αυτοί που επιλέγουν να 
σπουδάσουν με αυτόν τον τρόπο 

είτε στο πρώτο είτε στο δεύτερο 
πτυχίο ή και για μεταπτυχιακές 
σπουδές. Έτσι αρκετοί σπουδα-
στές μπορούν να συνδυάσουν 
σπουδές με εργασία ή σπουδές 
στο εξωτερικό χωρίς να απαι-
τείται η φυσική παρουσία του 
ατόμου. Εξάλλου, στη σημερινή 
εποχή, η εξ αποστάσεως εκπαί-
δευση έχει να διαδραματίσει και 
έναν άλλο, σημαντικό ρόλο που 
έχει να κάνει με τη «Διά βίου 
μάθηση». Σε ό,τι αφορά στους 
σπουδαστές που επέλεξαν να 
φοιτήσουν με τη μέθοδο της 
εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, 
σύμφωνα με τα στοιχεία του 
Υπουργείου Παιδείας και Πολι-
τισμού, την ακαδημαϊκή περίοδο 
2016-2017 από το σύνολο των 
35.551 φοιτητών που φοιτού-
σαν στα δημόσια και ιδιωτικά 
Πανεπιστήμια, 12.681 φοιτητές 
σπούδασαν με τη μέθοδο των 
Σπουδών Εξ Αποστάσεως. Οι 
περισσότεροι ήταν Ευρωπαίοι 
φοιτητές που φοίτησαν σε προ-
πτυχιακά προγράμματα (1358 
Ευρωπαίοι, 637 Κύπριοι, 41 αλ-
λοδαποί). Άλλοι 8235 Ευρωπαί-
οι φοιτητές σπούδασαν με την εξ 
αποστάσεως μέθοδο σε επίπεδο 
μεταπτυχιακού και 1.511 Κύπρι-
οι καθώς και 823 αλλοδαποί. 
Τέλος, σε επίπεδο διδακτορικού 
ο αριθμός των φοιτητών ήταν 55 
Κύπριοι και 21 Ευρωπαίοι. Έναν 
χρόνο προηγουμένως, δηλαδή τη 
χρονιά 2015-2016, ο αριθμός 
των Ευρωπαίων φοιτητών που 
σπούδαζε στην Κύπρο με την εξ 
αποστάσεως μέθοδο ήταν στο 
σύνολο (προπτυχιακό, μεταπτυ-
χιακό, διδακτορικό) 9.586 φοι-
τητές, εκ των οποίων οι 2.036 
ήταν Κύπριοι. Άλλοι 1.276 ήταν 
φοιτητές από τρίτες χώρες.

ΚΥΠΡΙΟΙ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ

22.746  
2015-2016

23.980 
2014-2015

23.867 
2013-2014

23.590
2012-2013

23.232
2011-2012

22.092 
2010-2011

21.095
2009-2010

ΞΕΝΟΙ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ

17.601  
2015-2016

13.186 
2014-2015

9.807 
2013-2014

8.375
2012-2013

8.540
2011-2012

10.026 
2010-2011

11.138
2009-2010

Ε Ρ Ε Υ Ν Α  Γ Ι Α  Τ Η Ν

ΠΗΓΗ: ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΥΠΡΟΥ
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Is your strategy 
planning for  
the future or 
creating it?
Navigate the Transformative Age  
with strategy solutions from  
the better-connected consultants.

Είναι η ανώτερη 
εκπαίδευση ένας 
υποτιμημένος 
πυλώνας ανά-
πτυξης για την 

κυπριακή οικονομία;
Αναγνωρίζοντας πως ο τομέας 
της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης 
μπορεί να καταστεί μια κινητήρι-
ος δύναμη και θεματοφύλακας 
μιας προοδευτικής και καινοτό-
μου οικονομίας, τα μεγαλύτερα 
Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαι-
δευτικά Ιδρύματα («ΑΑΕΙ») της 
Κύπρου ανέθεσαν στην ΕΥ την 
εκπόνηση μελέτης της αγοράς 
της Ανώτερης και Ανώτατης 
Εκπαίδευσης («ΑΑΕ») με κύριο 
θέμα την τρέχουσα και δυνητική 
συνεισφορά του τομέα στην 
Κύπρο. 
Η μελέτη δομήθηκε σε 4 κατευ-
θυντήριους άξονες: 
• Την τρέχουσα συνεισφορά του 
τομέα στην οικονομία της Κύ-
πρου (με στοιχεία του 2016), 
• Τη δυνητική ανάπτυξη του 

η εΥ Κύπρου παρουσιάζει τη σημαντική 
συνεισφορά της Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 
στην οικονομία.

ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΗ 
ΔΥΝΑΜΗ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

στα €860 εκατομμύρια, ποσό 
που αντιστοιχεί στο 4.8% του 
ΑΕΠ της χώρας. Επιπρόσθετα, 
υπολογίστηκε ότι απασχόλησε 
περίπου 9,500 εργαζομένους 
στον τομέα αυτό και σε άλλες 
υποστηρικτικές βιομηχανίες. 

ΔΥΝΗΤΙΚΗ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ
Στη συνέχεια, εξετάστηκε το 
σενάριο αύξησης της συνεισφο-
ράς της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευ-
σης στην οικονομία της Κύπρου 
κατά 50% μέχρι το 2023, ήτοι 
στα €1.3 δισεκατομμύρια, και η 
δημιουργία 1,500 νέων θέσε-
ων εργασίας. Για την υλοποίηση 
του προαναφερθέντος σεναρί-
ου, εκτιμήθηκε πως θα πρέπει 
οι ξένοι φοιτητές να αυξηθούν 
κλιμακωτά κατά 9,000 και 
παράλληλα να αυξηθούν και 
τα κονδύλια για ερευνητικές 
δαπάνες κατά περίπου €30 
εκατομμύρια. Σύμφωνα με την 
ΕΥ, το εγχείρημα είναι καθόλα 
εφικτό, αν αναλογιστεί κανείς 
το παρελθόν, τη ραγδαία και 
συνεχόμενη ανάπτυξη του τομέα 
έως σήμερα και παράλληλα με 
τα επιτυχή παραδείγματα διαφό-
ρων συγκρίσιμων χωρών ανά 
το παγκόσμιο. 

Τα εννέα ΑΑΕΙ που 
συμμετείχαν στη μελέ-
τη είναι: Πανεπιστήμιο 
Κύπρου, Τεχνολογικό 
Πανεπιστήμιο Κύπρου, 
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, 
Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο 
Κύπρου, Πανεπιστήμιο 
Frederick, Πανεπιστήμιο 
Νεάπολις, Πανεπιστήμιο 
UCLan Cyprus, Cyprus 
International Institute of 
Management και Ινστι-
τούτο Νευρολογίας και 
Γενετικής Κύπρου. 

4,8%  
του ΑΕΠ ή €857 εκ. 

(τρέχουσα οικονομική συνεισφορά 
για το 2016)

9.500 
θέσεις εργασίας (2016)

50% 
αύξηση μέχρι το 2023 ισοδυναμεί με:

€1,3 ΔΙΣ.
και 1.500 νέες θέσεις εργασίας

τομέα τα επόμενα χρόνια, 
• Πώς και από πού θα προέρχε-
ται αυτή η ανάπτυξη, 
• Τις ενέργειες / προϋποθέσεις 
που θα υποστήριζαν την περαι-
τέρω ανάπτυξη του τομέα. 

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ 
ΣΤΟ ΑΕΠ
Η συμβολή της Τριτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης στην κυπριακή 
οικονομία αποτελείται τόσο 
από άμεσα όσο και από έμμεσα 
έσοδα. Τα άμεσα έσοδα είναι τα 
δίδακτρα που καταβάλλουν οι 
Κύπριοι και οι ξένοι φοιτητές, 
ενώ τα έμμεσα αφορούν κυ-
ρίως τη σίτιση και τη διαμονή 
των φοιτητών, την πρόσθετη 
συνεισφορά της έρευνας, 
αλλά και την πριμοδότηση του 
εργατικού δυναμικού κατόχων 
πανεπιστημιακού διπλώματος. 
Λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα πιο 
πάνω, η συνολική συνεισφορά 
της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης 
για το 2016 εκτιμήθηκε γύρω 

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ 
ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ 
ΑΝΤΛΗΣΗ 
ΦΟΙΤΗΤΩΝ
Στον τρίτο άξονα εντοπίστηκαν 
συγκεκριμένες «χώρες κλει-
διά», οι οποίες θα μπορούσαν 
να καταστούν πηγές άντλησης 
μεγάλου αριθμού διεθνών φοι-
τητών που θα ωθούσε προς την 
επίτευξη της ανάπτυξης. 
Προχωρώντας στον τέταρτο 
άξονα, αναλύθηκαν βέλτιστες 
πρακτικές άλλων χωρών, κα-
ταλήγοντας σε αυτές που προ-
σομοιάζουν καλύτερα στα δικά 
μας δεδομένα. Παραδείγματα 
τέτοιων χωρών, στα οποία εστί-
ασε η ΕΥ, είναι η Ιρλανδία και 
η Σιγκαπούρη, χώρες όχι πολύ 
μεγαλύτερες από την Κύπρο, 
που έδρασαν με συλλογικότητα 
(Πανεπιστήμια και Κράτος μαζί) 
και κατόρθωσαν αξιοσημείωτα 
και αξιοζήλευτα αποτελέσματα.

ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
Η μελέτη επιβεβαίωσε τις θέ-
σεις των ΑΑΕΙ πως ο τομέας 
της Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 
αποτελεί σημαντικό πυλώνα της 
οικονομίας. Επιπλέον, υποστη-
ρίζει την άποψη των ΑΑΕΙ ότι το 
μέλλον του κλάδου προδιαγρά-
φεται ευοίωνο. 

€860 εκ.

Τρέχουσα συνεισφορά 
(2016)

Δυνητική συνεισφορά 
(2023)

€1.300 εκ.

Απόδοση Ερευνών 
προηγουμενων ετών

Πριμοδότηση
μισθού

Έμμεσα Έσοδα από 
Διεθνείς Φοιτητές

Δίδακτρα από 
Κύπριους Φοιτητές

Δίδακτρα από 
Διεθνείς Φοιτητές

Ερευνητικές Δαπάνες

εΚΤιμηΣη ΤρεχοΥΣαΣ Και 
δΥνηΤιΚηΣ ΣΥνειΣφοραΣ 
αΠο ααε ΣΤην οιΚονομια 
ΤηΣ ΚΥΠροΥ
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Λαμβάνοντας υπόψη τα παρα-
δείγματα της Σιγκαπούρης και της 
Ιρλανδίας, αντιλαμβανόμαστε ότι 
υπάρχει μία πληθώρα βέλτιστων 
πρακτικών που θα μπορούσαν 
να εφαρμοστούν στην Κύπρο. Οι 
Ιρλανδοί δημιούργησαν έναν κοι-
νό φορέα δράσης για οικονομική 
ενίσχυση της εκστρατείας προώ-
θησης των τοπικών ΑΑΕΙ. Επίσης, 
η εξέταση και έκδοση της βίζας για 
διεθνείς φοιτητές εκδίδεται πολύ 
γρήγορα ενθαρρύνοντας τους 
αιτητές να προχωρούν με τα διαδι-
καστικά. Αναφορικά με την ενιαία 
στρατηγική προώθησης, διοργα-
νώθηκαν πάνω από 80 αποστο-
λές μάρκετινγκ στο εξωτερικό με 
επικεφαλής την Enterprise Ireland. 
Στη Σιγκαπούρη, προχώρησαν 
σε βαθιές μεταρρυθμίσεις με πα-
ράλληλα αποτελέσματα. Προχώ-
ρησαν σε αδειοδότηση ιδιωτικών 
πανεπιστημίων, εξασφάλισαν 
χρηματοδότηση όλων των φοι-
τητών, εφάρμοσαν προγράμματα 
επιχορηγήσεων για σπουδές για 
διεθνείς φοιτητές και βελτίω-
σαν τις διαδικασίες έκδοσης και 
επεξεργασίας βίζας για διεθνείς 
φοιτητές. Οι ενέργειες αυτές είχαν 
ως αποτέλεσμα η Σιγκαπούρη 
μέσα σε μια περίοδο 13 ετών να 
αυξήσει τους διεθνείς φοιτητές της 
κατά 100 χιλιάδες (αύξηση κατά 
200%) με άνοδο της συνεισφο-
ράς της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 
από 2% σε 5% του ΑΕΠ.
Ζούμε στην περίοδο της ψη-
φιακής τεχνολογίας. Υπάρχει 
περιθώριο ανάπτυξης στην 
αγορά των «Σπουδών εξ 
αποστάσεως»;
Η μελέτη παρουσιάζει ότι στην 
Κύπρο το 2012 ο συνολικός 
αριθμός εγγραφών για διαδικτυα-

κές σπουδές ήταν σχεδόν μηδαμι-
νός και ότι σε 4 χρόνια αυξήθηκε 
στο 26%, επί του συνόλου των 
εγγεγραμμένων φοιτητών, γεγο-
νός που δείχνει μια αυξανόμενη 
ζήτηση. Η αγορά των «Σπουδών 
εξ αποστάσεως» παρουσιάζει μια 
σημαντική ευκαιρία για την Κύπρο, 
καθώς η πιθανή προσβάσιμη 
αγορά εκτιμάται ότι φτάνει περίπου 
στο €1 δισ. - €4 δισ., για το οποίο 
η Κύπρος θα ανταγωνίζεται αγγλό-
φωνες χώρες όπως η Αυστραλία, 
η Σιγκαπούρη, η Ιρλανδία κτλ. 
Ποιοι είναι οι μεγαλύτεροι 
ανασταλτικοί παράγοντες 
που καταγράψατε στη μελέτη 
σας; Πώς μπορούν αυτοί να 
αντιμετωπιστούν; 
Παρόλες τις προσπάθειες που γί-
νονται από τα ΑΑΕΙ και διάφορους 
φορείς, η Κύπρος δεν διαθέτει 
μια ενιαία οργανωμένη εθνική 

«Τη δεδομένη χρονική στιγμή 
υπάρχει μια ιστορική ευκαιρία σε 
επίπεδο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 
την οποία η Κύπρος θα πρέπει να 
αξιοποιήσει», υπογραμμίζει σε 
συνέντευξη στο περιοδικό Capital 
Today ο Στέλιος Δημητρίου, 
Συνέταιρος στην EY Κύπρου 
και επικεφαλής του Τμήματος 
Συναλλακτικών Συμβουλευτικών 
Υπηρεσιών. Ο κ. Δημητρίου, με 
αφορμή την ενδιαφέρουσα μελέτη 
που εκπόνησε η ΕΥ σε συνεργασία 
με ανώτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα 
του τόπου, υπογραμμίζει πως το 
μέλλον της ανώτερης εκπαίδευ-
σης προδιαγράφεται ευοίωνο. 
Βασιζόμενος σε παραδείγματα του 
εξωτερικού καταθέτει εισηγήσεις 
για το πώς μπορεί να αναπτυχθεί 
περαιτέρω ο τομέας και εστιάζει 
στα σημεία στα οποία θα πρέπει να 
εγκύψουν οι αρμόδιοι φορείς. 
Με ποια αφορμή πραγματο-
ποιήθηκε η μελέτη για την 
ΑΕ; Ποιοι ήταν οι λόγοι που 
ώθησαν στη διεξαγωγή της;
Η αφορμή εκπόνησης της μελέτης 
ήταν μια σειρά επαφών της 
ομάδας στρατηγικής της ΕΥ με 
τους συμμετέχοντες της αγοράς 
της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που 
διήρκεσαν πάνω από ένα χρόνο 
με κύριο σκοπό να αναδείξουν τη 
σημαντικότητα αλλά και τα προ-
βλήματα του τομέα. Tα ΑΑΕΙ της 
χώρας, αντιλαμβανόμενα τα κοινά 
προβλήματα που αντιμετωπίζουν 
και την αναγκαιότητα της σύζευξης 
δυνάμεων και δράσης ως μια οντό-

τητα, για περαιτέρω ανάπτυξη του 
τομέα ανέθεσαν την εκπόνηση της 
μελέτης στην ΕΥ ως καταξιωμένοι 
παροχείς υπηρεσιών στον τομέα 
της εκπαίδευσης ανά το παγκόσμιο. 
Ποιες μπορεί να είναι οι τρέ-
χουσες και μελλοντικές πηγές 
ανάπτυξης του τομέα στις 
οποίες αναφέρεστε; Για εσάς 
που αναλάβατε το έργο, ποια 
είναι η κύρια σας διαπίστωση; 
Είναι άξιον αναφοράς ότι βάσει της 
μελέτης το μέγεθος της τρέχου-
σας συνεισφοράς του τομέα στην 
οικονομία είναι ψηλότερο εκ του 
αναμενόμενου. Η δυνατότητα πα-
ροχής αγγλόφωνων προγραμμά-
των δίνει το δυνητικό πλεονέκτημα 
στην Κύπρο να εκμεταλλευτεί την 
παγκόσμια αγορά της αγγλόφωνης 
ανώτερης και ανώτατης εκπαίδευ-
σης των €50 δισεκατομμυρίων 
με σημαντικό ρυθμό ανάπτυξης. Η 
Κύπρος ως ένας από τους νεαρό-
τερους συμμετέχοντες στην αγορά 
της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης έχει 
μια αξιόλογη ευκαιρία να αναδει-
χθεί σε αυτόν τον τομέα, καθώς τα 
ποσοστά τριτοβάθμιας εγγραφής 
αναμένεται να αυξηθούν σε όλο 
τον κόσμο. Ως εκ τούτου, διαφαίνε-
ται η ύπαρξη μιας ποικιλόμορφης 
(τόσο σε αύξηση της συνεισφοράς 
του τομέα στην τοπική οικονομία 
αλλά και της δημιουργίας νέων 
θέσεων εργασίας) προοπτικής για 
περαιτέρω μεγέθυνση και εδραίω-
ση του τομέα. 
Αναφερθήκατε για περαιτέρω 
ανάπτυξη του τομέα, θεωρεί-

ΣΤελιοΣ δημηΤριοΥ: «Υπάρχει μια ιστορική 
ευκαιρία την οποία η Κύπρος πρέπει να 
αξιοποιήσει»

ΕΥΟΙΩΝΟ 
ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

τε πως είναι η περίοδος που 
διανύουμε κατάλληλη για να 
επενδύσει ένα κράτος στην 
ανάπτυξη του τομέα;  
Τη δεδομένη χρονική στιγμή 
υπάρχει μια ιστορική ευκαιρία την 
οποία η Κύπρος θα πρέπει να αξι-
οποιήσει. Βάσει της μελέτης μας, 
οι αυξημένοι αριθμοί εγγραφών 
στην τριτοβάθμια εκπαίδευση πα-
ρουσιάζονται σε χώρες με χαμηλό 
κατά κεφαλήν εισόδημα και που 
βρίσκονται σε τροχιά ανάπτυξης. 
Στο παρόν στάδιο, χώρες με αυτά 
τα χαρακτηριστικά είναι πολυπλη-
θείς (η Κίνα, η Ινδία, η Ινδονησία, 
η Βραζιλία και η Νιγηρία).
Λαμβάνοντας υπόψη την 
ύπαρξη μεγάλου αριθμού διε-
θνών φοιτητών στην Κύπρο, 
μπορείτε να μας εξηγήσετε 
πώς έγινε αυτό κατορθωτό;
Σύμφωνα με τη Στατιστική 
Υπηρεσία για το ακαδημαϊκό έτος 
2016/17 ο αριθμός των διεθνών 
φοιτητών ξεπέρασε τις 20.000 
(47% του συνόλου). Σημαντικό 
ρόλο στην επίτευξη αυτών των 

αποτελεσμάτων διαδραματίζουν 
οι μεμονωμένες προσπάθειες των 
τοπικών ΑΑΕΙ, η ευρωπαϊκή/διε-
θνής αναγνωρισιμότητα των κυ-
πριακών πτυχίων με τη συμβολή 
του ΔΙΠΑΕ (Φορέα Διασφάλισης 
και Πιστοποίησης της Ποιότητας 
της Ανώτερης Εκπαίδευσης), 
καθώς και η ένταξη της Κύπρου 
στην Ε.Ε. Παράλληλα οι κυβερνη-
τικοί χειρισμοί στην οικονομία και 
στην αγορά εργασίας, το ασφαλές 
περιβάλλον, το μεσογειακό κλίμα 
και η ευρεία χρήση της αγγλικής 
γλώσσας, δημιουργούν έναν ελ-
κυστικό προορισμό σπουδών. Ως 
αποτέλεσμα των προαναφερθέ-
ντων, διαπιστώνουμε λοιπόν πως 
υπάρχει περιθώριο για περαιτέρω 
αύξηση των διεθνών φοιτητών. 
Σύμφωνα με τη μελέτη, 
έχουν εντοπιστεί διεθνείς 
βέλτιστες πρακτικές οι οποίες 
θα μπορούσαν να αποτελέ-
σουν πρότυπο για την Κύπρο. 
Ποιες είναι οι κυριότερες που 
θα μπορούσαμε να υιοθετή-
σουμε;

στρατηγική για να προωθηθεί 
ως προορισμός τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης. Είναι σημαντική η 
σύσταση μιας ομάδας με απώ-
τερο σκοπό να καθιερωθεί ένα 
διεθνές πρόγραμμα προώθησης 
του τομέα. Επιπλέον, το χρονικό 
περιθώριο για έκδοση βίζας απο-
τελεί τροχοπέδη στην προσέλκυ-
ση καλών φοιτητών, καθιστώντας 
τη βελτίωση και επίσπευση των 
διαδικασιών μετανάστευσης 
αναγκαία. Ακόμη, ανασταλτικό 
παράγοντα αποτελεί η δυσκαμ-
ψία και η μη αποδοτικότητα ενός 
καθεστώτος διασφάλισης της 
ποιότητας νέων προγραμμάτων 
σπουδών.
Ποιο είναι το καταληκτικό 
σας σχόλιο σχετικά με το 
επιχειρησιακό περιβάλλον 
στην τριτοβάθμια εκπαίδευ-
ση;

Καταληκτικά να αναφέρουμε ότι 
ήταν με ιδιαίτερη χαρά που δεχτή-
καμε την πρόκληση να αναλάβου-
με το έργο αυτό με σκοπό την από 
κοινού προώθηση και ανάδειξη 
της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Η 
ΕΥ με την πολυετή εμπειρία στον 
τομέα της τριτοβάθμιας εκπαί-
δευσης, το παγκόσμιο δίκτυο 
και με μια πληθώρα επιτυχημέ-
νων έργων στο ενεργητικό της, 
τόσο στην Κύπρο αλλά και στο 
εξωτερικό, έχει τη δυνατότητα να 
μεταφέρει εμπειρίες και βέλτιστες 
πρακτικές. Η ΕΥ πιστεύει πως 
το μέλλον προδιαγράφεται 
ευοίωνο. Πιστεύω ότι με αφορμή 
τη μελέτη μας και διαμέσου του 
παραγωγικού και συλλογικού 
διαλόγου όλοι οι εμπλεκόμενοι 
φορείς (ΑΑΕΙ και Πολιτεία) θα 
εφαρμόσουν μια κοινή εθνική 
στρατηγική.

«Η δυνατότητα παροχής αγγλόφωνων προγραμμάτων δίνει 
το δυνητικό πλεονέκτημα στην Κύπρο να εκμεταλλευτεί 

την παγκόσμια αγορά της αγγλόφωνης ανώτερης 
εκπαίδευσης των €50 δισ. με σημαντικό ρυθμό ανάπτυξης»

Στέλιος Δημητρίου – Συνέταιρος και επικεφαλής του τμήματος Συναλλακτικών Συμβουλευτικών Υπηρεσιών, Χρίστος Πα-
παξάνθος – Τμήμα Συναλλακτικών Συμβουλευτικών Υπηρεσιών, Ρένος Σολομίδης – Τμήμα Συναλλακτικών Συμβουλευτικών 
Υπηρεσιών, Ειρήνη Χαρίτου – Επικεφαλής του τμήματος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας, Σταύρος Παντζαρής - Διευθύνων 
Συνέταιρος της ΕΥ Κύπρου, Αλέξανδρος Περικλέους – Ανώτερος Διευθυντής του τμήματος Συναλλακτικών Συμβουλευτικών 
Υπηρεσιών, Σαρρής Δημητρίου – Τμήμα Συναλλακτικών Συμβουλευτικών Υπηρεσιών, Σάββας Προεστός – Τμήμα Συναλ-
λακτικών Συμβουλευτικών Υπηρεσιών

Η ομάδα της ΕΥ 
που διενήργησε 

την έρευνα
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ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Ε Ρ Ε Υ Ν Α  Γ Ι Α  Τ Η Ν

ΔΡ ΘΕόΔωΡός ΠΑΝΑΓΙωΤόΥΚΑΘΗΓΗΤΗς ΛΕωΝΙΔΑς Α. 
ΦΥΛΑΚΤόΥ

Οι προοπτικές ανάπτυξης της 
ανώτερης εκπαίδευσης στην Κύ-
προ -όπως αναδεικνύονται μέσα 
από την έρευνα της ΕΥ- είναι πολύ 
ενθαρρυντικές, τόσο για τον τομέα 
όσο και για τα οφέλη που προκύ-
πτουν σε κοινωνικό-οικονομικό 
επίπεδο. Μπορούν όμως από 
μόνες τους να συμβάλουν στην 
υλοποίηση του στόχου; Το Capital 
Today ανοίγει διάλογο για τα 
καίρια ζητήματα που απασχολούν 
την τριτοβάθμια εκπαίδευση.

«ΑΥΤΟΝΟΜΑ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ»
Καθηγητής Κωνσταντίνος 
Χριστοφίδης, Πρύτανης 
Πανεπιστημίου Κύπρου
«Σημαντικό ζήτημα είναι ο χρόνος 
δράσης και αντίδρασης στο συνε-
χώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον. Η 
χρονοτριβή οφείλεται κυρίως στις 
εξαρτήσεις των δημόσιων πανε-
πιστημίων από την Πολιτεία, έχει 
αντίκτυπο στην ταχύτητα ανάπτυξής 
τους και στοιχίζει στην ανταγω-
νιστικότητά τους. Τα δημόσια 
πανεπιστήμια, αν εξαιρέσει κανείς 
τον υψηλό βαθμό ακαδημαϊκής 
αυτονομίας που διατηρούν, υστε-
ρούν στη διοικητική και οικονομική 
αυτονομία και στην αυτονομία 
διαχείρισης. Χρειαζόμαστε μια 
στρατηγική που θα καταστήσει το 
δημόσιο πανεπιστήμιο έναν πραγ-
ματικά αυτόνομο οργανισμό. Δεν 
θέλουμε να είμαστε κρατικοδίαιτα 
πανεπιστήμια. Για παράδειγμα, η 
πρόσφατη ψήφιση του νόμου για 
να ενημερώνουν Πανεπιστήμιο 
Κύπρου και ΤΕΠΑΚ για μνημόνια 
συνεργασίας, ερευνητικά έργα 
και συμβουλευτικές υπηρεσίες, 
αποτελεί τροχοπέδη στην ευελιξία 

μίας της γνώσης’, τόσο περισσότερο 
θα συμβάλλει στην ανάδειξη της 
Λευκωσίας ως διεθνούς προτύπου 
Πανεπιστημιούπολης». 

«ΔΕΝ ΑΠΟΔΙΔΟΥΝ ΟΙ 
ΧΡΟΝΟΒΟΡΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑ-
ΣΙΕΣ» 
Καθηγητής Γιώργος Δημοσθέ-
νους, Πρύτανης Πανεπιστημίου 
Frederick
«Τα έσοδα των ιδιωτικών πανεπι-
στημίων προέρχονται κυρίως από 
τα δίδακτρα που καταβάλλονται από 
τους φοιτητές και από ερευνητικά 
προγράμματα με εξωτερική χρημα-
τοδότηση. Λόγω της οικονομικής 
κρίσης παρατηρείται τεράστια 
δυσκολία σε αρκετούς Κύπριους 
φοιτητές να ανταποκριθούν στις 
οικονομικές τους υποχρεώσεις, 
ενώ οι προσπάθειες προσέλκυσης 
φοιτητών από το εξωτερικό απαι-
τούν πολύ χρονοβόρες και δαπα-
νηρές διαδικασίες, οι οποίες δεν 
αποδίδουν άμεσα. Επιπλέον, στο 
πλαίσιο διεκδίκησης ερευνητικών 
προγραμμάτων, τα ιδιωτικά πανε-
πιστήμια έχουν να ανταγωνιστούν 
με άλλα δημόσια πανεπιστήμια της 
Κύπρου και του εξωτερικού, τα 
οποία διαθέτουν πολύ μεγαλύτερες 
υποδομές έρευνας που τους δίνουν 
πολύ σημαντικό συγκριτικό πλεο-
νέκτημα σε σχέση με τα ιδιωτικά 
πανεπιστήμια». 

Η ΕΚΔΟΣΗ ΒΙΖΑΣ 
Φλώρος Βωνιάτης, CEO Chair of 
the Council - Founding Partner 
Πανεπιστήμιο UCLan Cyprus
«Ως πανεπιστήμιο θεωρούμε ότι οι 
διαδικασίες έκδοσης φοιτητικής βί-
ζας σήμερα είναι ανασταλτικές λόγω 
των χρονοβόρων διαδικασιών 
των κυβερνητικών υπηρεσιών. Θα 
πρέπει να δημιουργηθεί μηχανισμός 
που να επιτρέπει στα πανεπιστήμια, 
αφού εξετάσουν με ορθολογιστικά 
οικονομικά και ακαδημαϊκά κριτήρια 
την αίτηση κάποιου αλλοδαπού, να 
εκδίδουν προσωρινή φοιτητική βίζα. 
Το ίδιο το πανεπιστήμιο να έχει την 
ευθύνη για έκδοση κανονικής φοι-
τητικής βίζας πάντα σε συνεννόηση 
και με την εποπτεία των κρατικών 
υπηρεσιών. Το κράτος μπορεί να κα-
θορίσει τις διαδικασίες, με τις ανά-

ΦΛωΡός ΒωΝΙΑΤΗςΚΑΘΗΓΗΤΗς ΓΙωΡΓός 
ΔΗμόςΘΕΝόΥς

από γεωπολιτικούς και γεωοικο-
νομικούς παράγοντες, καθώς και η 
διάσταση της γεωγραφικής γειτνί-
ασης  δημιουργούν ένα πρόσφορο 
περιβάλλον για σύναψη διμερών 
συμφωνιών εκπαιδευτικής συνερ-
γασίας στην ΑΕ με χώρες όπως: 
Αίγυπτος, Σαουδική Αραβία, Λί-
βανος, Πακιστάν, Ινδία, Μαλαισία. 
Επίσης, η εμπεριστατωμένη πολι-
τική εκπαιδευτικής συνεργασίας 
θα πρέπει να ενσωματωθεί στους 
βασικούς άξονες της κυπριακής 
εξωτερικής πολιτικής».

ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ 
ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΣΤΗΝ 
ΕΡΕΥΝΑ 
Καθηγητής Λεωνίδας Α. Φυ-
λακτού, Γενικός, Εκτελεστικός 
Ιατρικός Διευθυντής Ινστιτού-
του Νευρολογίας και Γενετικής 
Κύπρου
«Έχει επιτευχθεί μεγάλη πρόοδος 
στην ερευνητική δραστηριότητα 
που παρουσιάζει η Κύπρος. Η 
ίδρυση ιατρικών σχολών και η 
δημιουργία πανεπιστημίων συνέ-

βαλαν περαιτέρω στην αναβάθμιση 
και ενδυνάμωση της έρευνας στη 
χώρα μας. Παρά την πρόοδο που 
παρατηρείται, υπάρχουν ακόμα 
πολλά εμπόδια όπως: έλλειψη 
επαρκούς επένδυσης, απουσία 
συνεργασιών μεταξύ ερευνητικών/
ακαδημαϊκών κέντρων και βιομηχα-
νίας, αδυναμία προσέλκυσης ξένων 
επενδύσεων, ως και το νομοθετικό 
πλαίσιο. Υπάρχει ανάγκη μεγαλύ-
τερης επένδυσης στην έρευνα, όχι 
όμως μόνο από δημόσιους πόρους 
ως έχει σήμερα. Η εξαγγελία της 
Κυβέρνησης για προώθηση της 
οικονομίας μέσα από την έρευνα 
και την καινοτομία πρέπει να υπο-
στηριχθεί με συγκεκριμένα μέτρα 
και πρακτικές που να προωθούν την 
ερευνητική κουλτούρα, ενώ βήμα 
προς τη σωστή κατεύθυνση είναι η 
έγκριση της νομοθεσίας που επιτρέ-
πει σε πανεπιστήμια και ακαδημαϊ-
κούς να ιδρύουν start-up εταιρείες 
προς αξιοποίηση και βιομηχανοποί-
ηση της γνώσης». 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΚΙΝΗΤΡΑ 
Δρ Θεόδωρος Παναγιώτου, 
Director CIIM
«Αν πράγματι διαχρονικός στόχος 
του κράτους είναι να καθιερώσει 
την Κύπρο ως περιφερειακό εκ-
παιδευτικό και ερευνητικό κέντρο, 
θα πρέπει να σταθεί αρωγός στην 
προσπάθεια που καταβάλλει ο 
τομέας της τριτοβάθμιας εκπαίδευ-
σης. Η ΑΕ συμβάλλει στη διατήρηση 
της ανταγωνιστικότητας της χώρας 
και έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στην 
επίτευξη του οράματος για δημι-
ουργία κοινωνίας της γνώσης. Θα 
περιμέναμε τουλάχιστον παρόμοια 
αντιμετώπιση με τους τομείς του 
τουρισμού και των κατασκευών. 
Χρειάζονται κίνητρα όπως: φορολο-
γικές ελαφρύνσεις για ιδρύματα ΑΕ, 
αύξηση κυβερνητικών επιχορηγή-
σεων για ερευνητικά προγράμματα, 
επίσπευση διαδικασίας/αξιολό-
γησης νέων προγραμμάτων, απο-
τελεσματικότερες διαδικασίες για 
έκδοση βίζας κ.ά. Επίσης, απαιτείται 
θεσμοθέτηση νέων μορφών αυτό-
νομων εξειδικευμένων ιδρυμάτων 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης όπως 
πανεπιστημιακό κολέγιο και πανεπι-
στημιακό ερευνητικό ινστιτούτο».

λογες δεσμεύσεις και εγγυήσεις 
από τα πανεπιστήμια, τα οποία θα 
λειτουργούν ανταγωνιστικά τόσο 
για την προσωρινή φοιτητική βίζα 
όσο και για τη δυνατότητα εργα-
σίας για απόκτηση εμπειρίας στον 
κλάδο σπουδών. Αυτό το σύστημα 
υπάρχει σε όλες τις αναπτυγμένες 
χώρες της Δύσης και πρέπει να 
υιοθετηθεί και στην Κύπρο». 

ΔΙΜΕΡΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ 
Πανεπιστήμιο Νεάπολις
«Ένα από τα εμπόδια που αντιμε-
τωπίζουν τα κυπριακά πανεπιστή-
μια, στην προσπάθεια προσέλκυ-
σης φοιτητών από χώρες εκτός ΕΕ, 
είναι η αναγνώριση των πτυχίων 
που απονέμουν. Με εξαίρεση τη 
Ρωσία, την Κίνα και το Ομάν, στις 
υπόλοιπες χώρες-στόχους στις 
επίσημες διαδικτυακές σελίδες, τα 
πανεπιστήμια της Κυπριακής Δημο-
κρατίας δεν συμπεριλαμβάνονται 
στον κατάλογο των αναγνωρι-
σμένων ιδρυμάτων τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης, γεγονός που λειτουρ-
γεί αποτρεπτικά. Σήμερα μια σειρά 
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των οργανισμών. Δεν θέλω να 
παρεξηγηθώ, ο έλεγχος χρειάζεται. 
Δεν λησμονούμε ότι το δημόσιο 
πανεπιστήμιο χρηματοδοτείται από 
τον φορολογούμενο πολίτη». 

ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ 
ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
Καθηγητής Ανδρέας Αναγιωτός, 
Πρύτανης Τεχνολογικού 
Πανεπιστημίου Κύπρου
«Η αλληλεπίδραση μεταξύ ακαδη-
μίας και βιομηχανίας είναι καθορι-
στικά ωφέλιμη για την κοινωνία της 
γνώσης. Βασικοί μηχανισμοί για 
συνέργειες αποτελούν η αμφίδρο-

μη αξιοποίηση της τεχνογνωσίας 
του δυναμικού των δύο φορέων 
(περιλαμβανομένης της απασχόλη-
σης φοιτητών στη βιομηχανία) και 
η κοινή συμμετοχή σε ερευνητικά 
προγράμματα. Έτσι δημιουργείται 
κρίσιμη μάζα για μεταφορά τεχνο-
γνωσίας και παραγωγή καινοτο-
μίας από ομάδες που αξιοποιούν 
επαγγελματικές δεξιότητες, με 
προσανατολισμό στην έρευνα. 
Τελικός στόχος είναι η παραγωγή 
νέων ιδεών και η από κοινού 
ανάπτυξη πρακτικών εφαρμογών ή 
προϊόντων βασισμένων στα αποτε-
λέσματα της επιστημονικής έρευ-
νας, προς όφελος της κοινωνίας. 
Για να μεγιστοποιηθεί ο αντίκτυπος 
μιας τέτοιας συνεργασίας, χρειά-
ζεται σχετική εθνική πολιτική και 
σχετικές χρηματοδοτήσεις». 

Η ΚΥΠΡΟΣ ΩΣ 
ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 
Αντώνης Πολεμίτης, Ανώτατος 
Εκτελεστικός Διευθυντής 
Πανεπιστημίου Λευκωσίας
«Ο σημαντικότερος παράγοντας 
ώστε η Κύπρος να επιτύχει στην 

προσέλκυση ξένων φοιτητών 
είναι η συνεχής βελτίωση των 
πανεπιστημίων της. Δηλαδή, η 
προετοιμασία των φοιτητών για τη 
διεθνή αγορά, η έρευνα σε τομείς 
αιχμής, η παροχή μιας αξέχαστης 
φοιτητικής εμπειρίας, καθώς και η 
ανάπτυξη εμπειρογνωμοσύνης σε 
συγκεκριμένους τομείς. H Κύπρος 
χρειάζεται παράλληλα να αναπτύξει 
την ταυτότητά της ως προορισμού 
σπουδών αξιοποιώντας τα εξαιρε-
τικά πλεονεκτήματά της (ασφάλεια, 
χρήση αγγλικής γλώσσας, φυσική 
ομορφιά). Προς αυτή την κατεύ-
θυνση χρειάζεται επίσης η απλο-
ποίηση των διαδικασιών έκδοσης 
θεωρήσεων και η δημιουργία ενός 
εθνικού φορέα κατά το παράδειγμα 
της Ιρλανδίας, η οποία διαμόρ-
φωσε σχετική εθνική στρατηγική 
με αποτέλεσμα από το 2012 να 
αυξηθεί ο αριθμός των φοιτητών 
από το εξωτερικό κατά 25%. Η 
πανεπιστημιακή εκπαίδευση μπορεί 
να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο 
στην αναπτυξιακή στρατηγική της 
Κύπρου». 

ΣΥΖΕΥΞΗ ΔΥΝΑΜΕΩΝ
Καθηγητής Δρ Κώστας Γουλιά-
μος, Πρύτανης Ευρωπαϊκού 
Πανεπιστημίου Κύπρου
«Σ’ ένα διεθνές περιβάλλον αντα-
γωνιστικής έντασης και αυξημένης 
αβεβαιότητας, μόνο με στρατη-
γικές αυξημένης αμοιβαιότητας, 
συνεργασίας και αλληλεπίδρασης 
μπορούμε να καταστήσουμε τη 
Λευκωσία μία σωστά δομημένη 
Πανεπιστημιούπολη. Ωστόσο, η 
επιτυχής έκβαση του εγχειρήματος 
προϋποθέτει τη δημιουργία ενός 
θεσμικού μηχανισμού ‘τριπλού 
έλικα’, ήτοι σύζευξης δυνάμεων 
πανεπιστήμιων, επιχειρήσεων 
και κεντρικής/αυτοδιοικητικής 
διακυβέρνησης. Το εν λόγω οικο-
σύστημα, βάσει παραγόμενης αξίας 
υλικού, άυλου και διανοητικού 
κεφαλαίου, δημιουργεί ολιστικές 
συνθήκες βιώσιμης ανάπτυξης με 
πολλαπλασιαστική ισχύ. Μάλιστα 
όσο πιο καινοτομικά ο ‘τριπλός έλι-
κας’ εστιάζει στα ‘αξιοποιήσιμα’ και 
‘ιδιοποιήσιμα’ πεδία παραγωγής, 
διάχυσης και εφαρμογής γνώσης 
όπως και διαχείρισης της ‘οικονο-
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