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ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

Ζ δηπισκαηηθή απηή εξγαζία επηθεληξψλεηαη ζηελ αλάιπζε θαη θαηαγξαθή ηεο 

επξσπατθήο θαη εζληθήο λνκνζεζίαο ησλ ηειεπηαίσλ δεθαεηηψλ, ηα νπνία δηακφξθσζαλ θαη 

δηακνξθψλνπλ έλα ζηαζεξφ πιαίζην ηδενινγηθήο, πνιηηηθήο, εθπαηδεπηηθήοθαη, ζπλεπψο, 

δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο ηεο αλψηαηεο βαζκίδαο εθπαηδεχζεσο ζηελ Δ.Δ. θαη ζηελ Διιάδα. Σν 

Παλεπηζηήκην Ησαλλίλσλ, σο εθπαηδεπηηθφίδξπκα, απνηειεί κηα ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε γηα 

ηε κειέηε ηνπ ηξφπνπ δηνηθεζεο ηνπ. Έηζη, κέζα απφ ηελ θαηαγξαθή εκπεηξηθψλ ζηνηρείσλ 

κειψλ ηεο ζπγθεθξηκέλεο εθπαηδεπηηθήο θνηλφηεηαο, κπνξεί λα εμεηαζηεί ε απήρεζε θαη ν 

βαζκφο ελαξκφληζεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ Α.Δ.Η. ζην ζπληνληζκφ, ηε ζχγθξηζε ή ηελ 

ελαξκφληζε ησλ επξσπατθψλ νδεγηψλ. Βαζηθφ εξψηεκα θαη ζηφρνο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

εγρεηξήκαηνο είλαη ε αλάγθε αλαδήηεζεο ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν βηψλεηαη ζηελ εθπαηδεπηηθή 

πξαγκαηηθφηεηα ηεο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ε αζθνχκελε αληίζηνηρε εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή 

ηεο Δπξψπεο θαη λα ζθηαγξαθεζεί ν ηξφπνο πξφζιεςεοηεο ραξαζζφκελεο εθπαηδεπηηθήο 

πνιηηηθήο ηεο Δ.Δ. 

Γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ κειέηεο επηιέρζεθε αξρηθψο κηα ρξνλνινγηθή θαηαγξαθή 

εμέιημεο ηεο πνιηηηθήο ηεο Δ.Δ. απφ ην 1957 θαη εμήο,·κηα εκπεξηζηαησκέλε αλάιπζε ησλ 

βαζηθψλ επξσπατθψλ θεηκέλσλ (πλζήθε Μάαζηξηρ, Κνηλή Γήισζε νξβφλλεο, Γηαθήξπμε 

Μπνιφληαο, Γηαδηθαζία Κνπεγράγεο, Γηαθήξπμε Λνπμεκβνχξγνπ) ζε άκεζε αληηπαξαβνιή θαη 

ζπλάξηεζε κε ηα ειιεληθά λνκηθά θείκελα θαη νδεγίεο ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο, αλαιχνληαο 

έλλνηεο θαη παξακέηξνπο πνπ ηίζεληαη ππφ κηα θξηηηθή ζεψξεζε. Σα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα 

(αμηνιφγεζε, θηλεηηθφηεηα, ζπγρψλεπζε Σκεκάησλ θαη θαηάξγεζε απηψλ, δηα βίνπ 

εθπαίδεπζε, αληαγσληζηηθφηεηα θαη ζπγθξηζηκφηεηα, ECTS, Δ.Υ.Α.Δ) αληιήζεθαλ απφ ηελ 

πξαγκάηεπζε ησλ επίζεκσλ επξσπατθψλ θεηκέλσλ, πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζεί ε εθαξκνγή ή 

φρη κηαο ζεηξάο λνκνζεηεκάησλ θαη νδεγηψλ, πνπ εληέιεη ραξάζζνπλ κηα ζπγθεθξηκέλε 

ηδενινγηθή, πνιηηηθή θαη νηθνλνκηθή πνιηηηθή. Μεζνδνινγηθά, ε έξεπλα απηή αληιεί ηα 

ελλνηoινγηθά θαη αλαιπηηθά εξγαιεία ηεο απφ ηηο επηζηήκεο ηεο Κνηλσληνινγίαο θαη ηεο 

Πνιηηηθήο ηεο Δθπαίδεπζεο, ιφγσ ηνπ φηη ην ζέκα άπηεηαη ησλ ζπγθεθξηκέλσλ δεηεκάησλ κε 

θνηλσληθέο θαη πνιηηηθέο δηαζηάζεηο. 

Σν εξεπλεηηθφ δηάβεκα πνπ επηρεηξήζεθε αθνινχζεζε ηελ πνηνηηθή πξνζέγγηζε κε ηε 

κέζνδν ηεο επηζθφπεζεο θαη κε εξεπλεηηθφ εξγαιείν ηελ εκηδνκεκέλε ζπλέληεπμε. Ζ 

επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ έγηλε κε βάζε ηελ ζεκαηηθή αλάιπζε πεξηερνκέλνπ. 

Σα πνξίζκαηα ηνπ εξεπλεηηθνχ εγρεηξήκαηνο ηεθκεξηψλνπλ ηελ άπνςε ην 

Παλεπηζηήκην Ησαλλίλσλ, αλ θαη έρεη κπεη ζε ηξνρηά ζχγθιηζεο κε ηα επξσπαηθά δεδνκέλα δελ 

έρεηαθφκε επηηχρεη λα αλαπηχμεη εθείλα ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ ζα ην θαζηζηνχζαλ 
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αληαγσληζηηθφ θαη εθάκηιιν πξνο ηηο ζχγρξνλεο εμειίμεηο ζ‟ έλα πεξηβάιινλ εθπαηδεπηηθά 

δηεζλνπνηεκέλν. 
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ABSTRACT 

This diploma thesis focuses on the analysis and recording of the European and national 

legislation of the last decades, which has shaped and formed a stable framework of 

ideological, political, educational and, consequently, administrative functioning of the highest 

level of education in the EU and in Greece. The University of Ioannina, as an educational 

institution, is a specific case for studying the way of its management. Thus, through the 

recording of empirical evidence from members of the particular educational community, the 

impact and degree of harmonization of the particular educational community can be 

examined on the way of coordination, comparing or harmonization of the European 

directives. The main question and aim of this project is to examine how the corresponding 

educational policy of Europe is experienced in the educational reality of higher education in 

this partcular institution and to outline the way in which the EU's educational policy is 

adopted. 

In order to achieve the study objective, a chronological inventory of EU policy 

development was initially selected from 1957 onwards, an in-depth analysis of the main 

European texts (Maastricht Treaty, Joint Declaration of the Sorbonne, Bologna Process, 

Copenhagen Process, Luxembourg Declaration) in direct comparison with the Greek legal texts 

and directives of the Ministry of Education, analyzing concepts and parameters which are 

subject to a critical point of view. The research questions (evaluation, mobility, merger of 

departments and their abolition, lifelong learning, competitiveness and comparability, ECTS, 

European Space for Hihger Education) were drawn from the official European texts in order to 

determine the implementation or not of a series of laws and directives, which ultimately 

define a specific ideological, political and economic policy. Methodologically, this research 

draws on its inno- logical and analytical tools from the sciences of Sociology and the Politics of 

Education, because the subject deals with specific issues of social and political dimensions. 

Into the research demo the qualitative approach was applied; the survey method was also 

used and the semi-structured interview used as a research tool.  

For the data process, the content thematic analysis was implemented. The findings of 

the research project prooved that the University of Ioannina, although it has entered into a 

convergence with European standards, has not yet developped those characteristics that 

would make it competitive and comparable to modern developments in an educationally 

internationalized environment. 
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ΔΗΑΓΧΓΖ 

Οη ξαγδαίεο αιιαγέο θαη νη δξαζηηθέο αλαθαηαηάμεηο, πνπ ζπληειέζηεθαλ δηεζλψο ζηα 

ηέιε ηνπ 20
νπ

 αηψλα -θαη κάιηζηα, κεηά ηελ πηψζε ηνπ ιεγφκελνπ ππαξθηνχ ζνζηαιηζκνχ- ππφ 

ηελ θαηαιπηηθή δπλακηθή ηεο παγθνζκηνπνίεζεο (Βεξγφπνπινο, 1999), ζπλέβαιαλ ζηελ 

αλάδπζε κηαο «λέαο» θνηλσληθήο πξαγκαηηθφηεηαο, ηε ιεγφκελε Κνηλσλία ηεο Γλψζεο 

(ηακάηεο, 2005).Δηδνπνηά ηεο γλσξίζκαηα ήηαλ ε επαλάζηαζε ζηελ επηζηήκε θαη ηελ 

ηερλνινγία, ε απειεπζέξσζε ησλ αγνξψλ θαη ε παγθνζκηνπνίεζε ηεο νηθνλνκίαο, ε 

δεκηνπξγία πνιππνιηηηζκηθψλ θνηλσληψλ ακβιπκκέλεο θνηλσληθήο ζπλνρήοκε ηελ παξνπζία 

λέσλ κνξθψλ ππεξεζληθήο δηαθπβέξλεζεο(Modood&Werber, 1997).ην πιαίζην ησλ λέσλ 

ηζηνξηθφ-θνηλσληθψλ δεδνκέλσλ ησλ αξρψλ ηνπ 21
νπ

 αηψλα, ε γλψζε, σο θεληξηθή νξίδνπζα 

ηνπ ηππηθνχ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο, ακθηζβεηείηαη φζνλ αθνξά ζηηο βαζηθέο παξαδνρέο, 

ηα ζεκειηαθά ραξαθηεξηζηηθά, ηνπο πξνζαλαηνιηζκνχο θαη ηελ πξννπηηθή ηεο. Τπνβαζκίδεηαη 

ελλνηνινγηθά γηα λα ηαπηηζζεί κε ηελ πιεξνθνξία, απνθηά εξγαιεηαθή δηάζηαζε πξνθεηκέλνπ 

λα αληαπνθξηζεί ζηηο αλάγθεο ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο θαη ηεο αγνξάο (επέιηθηεο) 

εξγαζίαο ζε ζπλζήθεο αληαγσληζηηθήο εκπνξεπκαηηθήο νηθνλνκίαο-νη νπνίεο ηελ αλαγνξεχνπλ 

ζε θχξην πφξν ηνπο- θαη κεηαηξέπεηαη ζε αλαιψζηκν αγαζφ κε ζπγθεθξηκέλε εκεξνκελία 

ιήμεο (Παπιίδεο, 2007).  

Ζ κεηαηξνπή ηεο γλψζεο απφ κνξθσηηθφ αγαζφ θαη θνηλσληθφ δηθαίσκα ζε 

θαηαλαισηηθφ αγαζφ, επαγγεικαηηθφ εθφδην θαη ρξεζηηθφ εξγαιείν γηα ηελ επίηεπμε ησλ 

ζηφρσλ ηεο απαζρνιεζηκφηεηαο θαη ηεο θνηλσληθήο ζπλνρήο, θαίλεηαη λα 

επεξεάδεηθαζνξηζηηθά θαη ηελ εθπαίδεπζε, σο θνηλσληθφ ζεζκφ ηαγκέλν ζηαζεξά ζηελ 

ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ ηεο θνηλσλίαο ηνπ, ππφ ηνλ απζηεξφ έιεγρν ησλ 

εθάζηνηεδεζπνδνπζψλ ζ‟ απηή δπλάκεσλ (Apple, 1993).Σν έξγν ηεο εθπαίδεπζεο 

πξνζαλαηνιίδεηαη ζηαδηαθά ζηελ παξαγσγή αλζξψπηλνπ θεθαιαίνπ κε ηα θαηάιιεια 

ραξαθηεξηζηηθά θαη ηηο απαξαίηεηεο δεμηφηεηεο γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ απαηηήζεσλ ηεο 

παγθφζκηαο αγνξάο (Μαηζαίνπ, 1999). Ηδηαίηεξε επίδξαζε αζθείζηα Παλεπηζηήκηα, σο 

πξνλνκηαθψλ ρψξσλ θσδηθνπνίεζεο θαη κεηάδνζεο ηεο επηζηεκνληθήο γλψζεο, ηα νπνία 

θαζίζηαληαη, εμαηηίαο ηεο κεηαιιαγήο ηεο ζε παξαγσγηθή δχλακε, «θπξίαξρν πεδίν 

δηακφξθσζεο θαη αλαπαξαγσγήο ελφο κεγάινπ κέξνπο (κάιηζηα ηνπ πην απνηειεζκαηηθνχ θαη 

επηθεξδνχο) ηνπ εξγαζηαθνχ δπλακηθνχ ηεο ρψξαο»(Παπιίδεο, 2007) κέζσ ηεο παξνρήο 

ππεξεζηψλ αλψηαηεο εθπαίδεπζεο ζπκβαηψλ κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ θαπηηαιηζηηθνχ 

θαηακεξηζκνχ εξγαζίαο (Μαπξνπδέαο, 2004). 
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Μέζα ζ‟ έλα ηέηνην θιίκα, ηίζεηαη ζε δνθηκαζία ε «ηδέα» ηνπ Παλεπηζηεκίνπ κε ηελ 

έλλνηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ηδξχκαηνο, ην νπνίν είλαη ηαγκέλν ζηελ αλαδήηεζε ηεο αιήζεηαο θαη 

ζηελ πλεπκαηηθή θαιιηέξγεηα σο απηνζθνπψλ θαη ππνλνκεχεηαη ε απνζηνιή ηνπ γηα ηελ 

ειεχζεξε θαη ζθαηξηθή αλάπηπμε ηνπ αηφκνπ, «ηε βαζηά, νιφπιεπξε θαη αξκνληθή δηάπιαζε 

φισλ ησλ εζσηεξηθψλ δπλάκεσλ ηνπ αλζξψπνπ κέζα απφ ηε δηθή ηνπ πξνζσπηθή ζπκκεηνρή ζηε 

κφξθσζε» (Ππξγησηάθεο, 2004). Σα Αλψηαηα Δθπαηδεπηηθά Ηδξχκαηα, θπξηαξρνχκελα απφ ηε 

ινγηθή θαη ηηο πξαθηηθέο ηεο αγνξάο, κεηαηξέπνληαη ζηαδηαθά ζε επηρεηξεζηαθά θέληξα πνπ 

παξάγνπλ πξαγκαηηζηηθά ρξεζηκνζεξηθή γλψζε κε θξηηήξην ηηο απαηηήζεηο ησλ θαηαλαισηψλ 

θαη ησλ πειαηψλ θαη κε ζηφρν ην θέξδνο (Cowen, 1991; Slaughter&Leslie, 1999).  

Ζ νξγαληθή ζχλδεζε ηεο Σξηηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο κε ηηο δπλάκεηο ηεο παξαγσγήο 

θαη ηεο νηθνλνκίαο έρεη ην αληίθξηζκά ηεο θαη ζηελ ειιεληθή εθπαηδεπηηθή πξαγκαηηθφηεηα κε 

ηε δηαθαηλφκελε κεηαιιαγή ησλ ειιεληθψλ Δθπαηδεπηηθψλ Ηδξπκάησλ Αλσηάηεο Δθπαίδεπζεο 

απφ Παλεπηζηήκηα ησλ Γξακκάησλ ζε Παλεπηζηήκηα ηεο Αγνξάο (Prokou, 2014). Ζ 

επξσπατθή εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή ζην πιαίζην κηαο εληαίαο επξσπατθήο εθπαηδεπηηθήο 

πνιηηηθήο έρεη ζαθή ζηφρν θαη πξνζαλαηνιηζκφ: ηε ζηαδηαθή δηακφξθσζε ελφο θνηλνχ 

επξσπατθνχ εθπαηδεπηηθνχ ρψξνπ, αλνηθηνχ θαη δπλακηθνχ, σο κέζνπ γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ 

αλαγθψλ θαη ηελ πινπνίεζε ησλ βαζηθψλ επηδηψμεσλ ηεοΔπξσπατθήο Έλσζεο ζηελ πξννπηηθή 

αλάδεημήο ηεο ζηελ πην ηζρπξή θαη αληαγσληζηηθή νηθνλνκία ηεο γλψζεο ζηνλ θφζκν(Δπξσπατθή 

Δπηηξνπή, 2002). πλεθδνρηθά, ν κεηαζρεκαηηζκφο ησλ ειιεληθψλ Παλεπηζηεκίσλ, πνπ 

απνηειεί ζπλάξηεζε ησλ γεληθφηεξσλ αιιαγψλ ζην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα ηεο ρψξαο, 

θαίλεηαη λα ππαθνχεη ζηηο αλάγθεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο -ζηελ πνξεία ηεο Κνηλφηεηαο 

πξνο ηελ ελνπνίεζε θαη ηελ νινθιήξσζή ηεο- φζνλ αθνξά ηε δηαηήξεζε ηνπ θνηλσληθνχ ηεο 

πξνηχπνπ θαη ηελ εμαζθάιηζε ηεο θνηλσληθήο ζπλνρήο εληφο ηνπ, ζηε δηαζθάιηζε ηεο 

επξσπατθήο ηαπηφηεηαο θαη ζηελ αχμεζε ηεο δπλαηφηεηαο απαζρφιεζεο γηα ηε βειηίσζε ηεο 

αληαγσληζηηθφηεηάο ηεο ζηνλ ρψξν ησλ δηεζλψλ δηαδηθαζηψλ θαη ζπλαιιαγψλ (Παζηάο – 

Ρνπζάθεο, 2003). 

‟ απηφ ην πιαίζην, ε παξνχζα εξεπλεηηθή εξγαζία επηρεηξεί λα εκβαζχλεη, λα 

λνεκαηνδνηήζεη θαη λα εξκελεχζεηηνλ κεηαζρεκαηηζκφ,θαηά ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο θαη ζε 

ζπλζήθεο νηθνλνκηθνχ (λέν)θηιειεπζεξηζκνχ, ησλ ειιεληθψλ Παλεπηζηεκίσλ.Σν ηδεψδεο ηεο 

ειεπζέξηαο παηδείαο κεηαηξέπεηαη ζε ζπληειεζηή ηεο εκπνξεπκαηηθήο νηθνλνκίαο ζηε βάζε 

ησλ πξνζαλαηνιηζκψλ θαη ησλ θαηεπζχλζεσλ κηαο εληαίαο επξσπατθήο εθπαηδεπηηθήο 

πνιηηηθήο ζηνρεπκέλεο ζηελ ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ θαη ησλ πξνηεξαηνηήησλ ηεο Δ.Δ.:«ηνπ 

ελδηαθέξνληνο, ηδηφκνξθνπ πνιηηηθνχ κνξθψκαηνο, πξσηφγλσξνπ ζηε ζχγρξνλε ηζηνξία ηεο 

αλζξσπφηεηαο» (ηάθαξεο, 2006). Βαζηθφο ζηφρνο ηεο, κέζα απφ ηε δηεξεχλεζε ηνπ βαζκνχ 
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εθαξκνγήο βαζηθψλ αξρψλ θαη πξνζαλαηνιηζκψλ ηεο ελ ιφγσ πνιηηηθήο -φπσο απηή 

εμειίρζεθε ζην πέξαζκα δεθαεηηψλ- απφ ηα Αλψηαηα Δθπαηδεπηηθά Ηδξχκαηα ζρεηηθά κε ην 

είδνο θαη ηηο πξαθηηθέο ηεο παξερφκελεο αθαδεκατθήο εθπαίδεπζεο, ηε θηινζνθία θαη ηνπο 

ζηφρνπο ηεο, λα εμεηάζεη ηε δπλακηθή ησλ επηδξάζεσλ ηεο Δ.Δ. ζηελ ειιεληθή Σξηηνβάζκηα 

Δθπαίδεπζε.Απψηεξνο ζθνπφο ηεολα ζπλαγάγεη ζπκπεξάζκαηα γηα ηελ ππνδνρή θαη απνδνρή 

ησλ θαηεπζχλζεσλ αιιά θαη ηελ εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή ζηνλ ππεξεζληθφ ρψξν ηεο Δ.Δ. κε 

εχινγεο πξνεθηάζεηο ζην πεδίν ησλ εζληθψλ ζπκθεξφλησλ αιιά θαη ηελ ίδηα ηελ ππφζηαζε ηεο 

ρψξαο σο θπξίαξρεο θαη απηάξθνπο εζλνθξαηηθήο νληφηεηαο (Υαξαιάκπνπο, 2007).  

Πξνο ηνχην, επηιέγεηαη σο πεδίν κειέηεο ην Παλεπηζηήκην ησλ Ησαλλίλσλ κε εζηίαζε 

ζηελ θξηηηθή δηεξεχλεζε ηεο πηνζέηεζεο (ή κε) απφ απηφ ησλ θαηεπζπληεξίσλ αξρψλ ηεο 

επξσπατθήο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο ζην πιαίζην εθαξκνγήο νδεγηψλ απφ ηελ Δπξσπατθή 

Έλσζε θαη ην Τπνπξγείν Παηδείαο, ζηελ αλαδήηεζε ησλ ιφγσλ πνπ νδήγεζαλ ζηε 

ζπκπφξεπζε ή ηελ απφθιηζή ηνπ απφ απηή θαη ηελ εξκελεία ηνπο. Μέζα απφ ηηο ζεσξεηηθέο 

αλαδεηήζεηο, ζε ζπζρεηηζκφ κε ηα δεδνκέλα ηεο έξεπλαο, ε εξγαζία «θηινδνμεί» λα θαηαζέζεη 

ηε ζπκβνιή ηεο ζηελ αλαπηπζζφκελε πξνβιεκαηηθή ζρεηηθά κε ηε λέα ηαπηφηεηα πνπ ηείλεη 

λα απνθηήζεη ε ειιεληθή Σξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε ζηε ζεκεξηλή ζπγθπξία. 

Αο ζεκεησζεί φηη ε νπηηθή, ππφ ηελ νπνία πξνζεγγίδεηαη ζηελ εξγαζία ε επξσπατθή 

εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή ζηε ζχγρξνλε Αλσηάηε Δθπαίδεπζε, είλαη αληηξξεηηθή ηεο ηξέρνπζαο 

ηερλνθξαηηθήο, πνπ ζπληαγκέλε ζηε (λέν)θηιειεχζεξε νηθνλνκηθή ινγηθή –έληερλα 

ζπγθαιπκκέλε θαη εξκελεπηηθά εμσξατζκέλε-, αληηιακβάλεηαη ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα σο 

επηρεηξεζηαθφ νξγαληζκφ θαη αλαγλσξίδεη ζηελ εθπαίδεπζε ην ελδεδεηγκέλν εξγαιείν γηα ηελ 

πξνψζεζε ελφο αλαπηπμηαθνχ πξνηχπνπ βαζηζκέλνπ ζηελ Κνηλσλία ηεο Γλψζεο θαη ζηελ 

αλάπηπμε ησλ πνιχπιεπξσλ δεμηνηήησλ ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ (Μαηζαίνπ, 2005). Θέζε 

ηνπ εξεπλεηή είλαη φηη ε εθπαίδεπζε, θαη εηδηθά ε Αλσηάηε, απνηειεί ζπιινγηθφ αγαζφ θαη 

θνηλσληθφ δηθαίσκα θαη έρεη σο απνζηνιή ηεο ηε δηακφξθσζε γλσζηηθά επαξθψλ, θξηηηθά 

ζθεπηφκελσλ θαη ρεηξαθεηεκέλσλ θνηλσληθψλ ππνθεηκέλσλ, ηθαλψλ λα ειέγρνπλ ην θνηλσληθφ 

πεξηβάιινλ ηνπο θαη πξφζπκσλ λα παξεκβαίλνπλ ελεξγά γηα λα ην αλακνξθψζνπλ 

θαζηζηψληαο ην αλζξσπηλφηεξν, πνηνηηθφηεξν θαη πην εμππεξεηηθφ γηα ηνλ Άλζξσπν, ζχκθσλα 

κε ηηο αξρέο ηεο θξετξελήο παηδαγσγηθήο (Freire, 1970) θαη ηηο λέν-καξμηζηηθέο 

θνηλσληνινγηθέο ζεσξήζεηο ηεο εθπαίδεπζεο (Giroux,1983; Apple, 1986, 1993; Ζιηνχ, 1988). 

* * * 

Ζ παξνχζα εξγαζία ζπγθξνηείηαη ζε δχν κέξε, ην ζεσξεηηθφ θαη ην εξεπλεηηθφ / 

εκπεηξηθφ, ηα νπνία αλαπηχζζνληαη ζηα θάησζη θεθάιαηα πξνθεηκέλνπ λα αλαδεηρζεί ε 

αξηηφηεξε αλάιπζε θαη πξαγκάηεπζε ηνπ εξεπλεηηθνχ δεηήκαηνο. 
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πγθεθξηκέλα,ην Μέξνο Ά επηρεηξεί λα αλαιχζεη ηελ εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή ζηελ 

Δπξσπατθή Έλσζε θαη εηδηθφηεξα ζηελ Διιάδα. Γηαξζξψλεηαη ζηα εμήο θεθάιαηα:  

ην πξψην θεθάιαην ραξηνγξαθείηαηε επξσπατθή εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή απφ ηα κέζα 

ηνπ πεξαζκέλνπ αηψλα έσο ζήκεξα ζηε βάζε κηαο πεξηνδνιφγεζεο κε θξηηήξην ηηο 

ζεκαληηθφηεξεο ρξνλνινγηθά ηνκέο ζηε δηαδηθαζία ηεο επξσπατθήο ελνπνίεζεο θαη 

νινθιήξσζεο, ε νπνία αλαπηχζζεηαη σο εμήο: α) Πεξίνδνο 1957 –1976: Δπξσπατθφ Κέληξν 

γηα ηελ Αλάπηπμε ηεο Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο (CEDEFOP), β) Πεξίνδνο 1976 –

1992:Αλαδχεηαη ε έλλνηα «Δπξσπατθή Γηάζηαζε ηεο Δθπαίδεπζεο» (Σζανχζεο, 2000), 

Πξνγξάκκαηα Δrasmus, COMET, LINGUA, Eurydice, γ) Πεξίνδνο 1992 –2000: Γηαθήξπμε 

ηεο Μπνιφληαο (1999) θαη εθαξκνγή ηεο αξρήο ηεο επηθνπξηθφηεηαο, δ) Πεξίνδνο 2000 –2010: 

«ηξαηεγηθή ηεο Ληζζαβφλαο»(2000), ζεσξείηαη ε ζεκαληηθφηεξε απφθαζε ζηελ ηζηνξία ηεο 

Δ.Δ. γηα ηελ εθπαίδεπζε (ηάθαξεο, 2006) θαη «Γήισζε ηεο Κνπεγράγεο» φπνπ ζπγθξνηείηαη 

εληαίν πιαίζην δηαθάλεηαο πξνζφλησλ θαη ηθαλνηήησλ, ελψ θαηνρπξψλεηαη ε κεηαθνξά 

αθαδεκατθψλ κνλάδσλ, ε) Πεξίνδνο (2010 -2020): ηξαηεγηθφ πιαίζην «Δθπαίδεπζε θαη 

Καηάξηηζε 2020», πνπ αθνξά ζηελ νινθιήξσζε ηεο αληηζηνίρηζεο θαη ηεο κεηάθξαζεο 

πηπρίσλ. 

ην δεχηεξν θεθάιαην αλαδεηθλχεηαη κε θξηηηθφ ηξφπν ε ηαπηφηεηα, ν ραξαθηήξαο θαη 

ε απνζηνιή ηνπ ζχγρξνλνπ ειιεληθνχ Παλεπηζηεκίνπ ζην πιαίζην κηαο εληαίαο επξσπατθήο 

εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο ζηνρεπκέλεο ζηελ ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ θαη ησλ ζηνρεχζεσλ ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο, ζηε δηαδηθαζία κεηάβαζεο απφ ηελ θνηλσλία ηεο γλψζεο ζηελ νηθνλνκία 

ηεο γλψζεο. Αλαδεηνχληαηνη βαζχηεξεοαηηίεο θαη νη ζεκαληηθφηεξνη ηζηνξηθνί παξάγνληεο πνπ 

δξνκνιφγεζαλ ηηο ξαγδαίεο θαη δξαζηηθέο αιιαγέο ζηελ ειιεληθή Αλψηαηε Δθπαίδεπζε ησλ 

αξρψλ ηνπ 21
νπ

 αηψλα -ζε επίπεδν δνκψλ θαη ζεζκηθνχ/θνηλσληθνχ ηεο ξφινπ- ζην πιαίζην 

κηαο εθαξκνζκέλεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο ε νπνία αληαλαθιά, αιιά θαη αληαπνθξίλεηαη ζηα 

λέα νηθνλνκηθά-θνηλσληθά δεδνκέλα ηεο χζηεξεο, ιεγφκελεο, λεσηεξηθφηεηαο. Γηεξεπλνχληαη 

νη ζπλέπεηεο απηψλ ησλ αιιαγψλ ζηελ αθαδεκατθή δσή, ηελ παξερφκελε παηδεία θαη ηε 

δηακφξθσζε ηνπ ζχγρξνλνπ θνηλσληθνχ ππνθεηκέλνπ (πνην είδνο πνιίηε πξνθξίλεηαη πξνο 

δηακφξθσζε;). Ζ έξεπλα επηθεληξψλεηαη ζην Παλεπηζηήκην Ησαλλίλσλ θαη δηεξεπλάηαη 

εεθαξκνγή ηεο επξσπατθήο πνιηηηθήο, φπσο κεηαθέξεηαη κέζα απφ ηα επηθπξσκέλα, ζε 

επίπεδν Τπνπξγείνπ, επίζεκα επξσπατθά θείκελα, ηα νπνία ξπζκίδνπλ ζεζκηθά, παηδαγσγηθά 

θαη θνηλσληθά ηελ Αλψηαηε Δθπαίδεπζε κεηαηξέπνληάο ηελ ζε εξγαιείν αληηκεηψπηζεο θαη 

δηαρείξηζεο ησλ λέσλ νηθνλνκηθφ-θνηλσληθψλ δεδνκέλσλ ζηε ζχγρξνλε πξαγκαηηθφηεηα ηεο 

θξίζεο, ηεο δηαθηλδχλεπζεο, ηεο επηζθάιεηαο θαη ηεο αβεβαηφηεηαο. 
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ην ηξίην θεθάιαην επαλαδηαηππψλεηαη ν ζθνπφο, νη ζηφρνη θαη κε 

ζπγθεθξηκέλν/θξηηηθφ/απνδείμηκν ηξφπν ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα. πγθεθξηκέλα, ηίζεληαη 

θαίξηνη πξνβιεκαηηζκνί ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή δηαηάμεσλ πνπ πξνήιζαλ σο directivesαπφ 

ηελ Δ.Δ. ζηελ Διιάδα σο θξάηνο κέινο θαη έιαβαλ ηελ κνξθή λφκσλ θαη δηαηάμεσλ. Ζ 

εθαξκνγή ή κε απηψλ ζα θαηαδείμεη θαη ηε ζπκπφξεπζε ηεο ρψξαο καο ή φρη κε ηελ 

επξσπατθή νηθνλνκηθή/εθπαηδεπηηθή γξακκή ζηα ζέκαηα εθπαίδεπζεο θαη παηδείαο ελ γέλεη.  

Σν ΜέξνοΒ΄, απνηειεί ηελ εξεπλεηηθή / εκπεηξηθή πηπρή ηεο εξγαζίαο θαη 

δηαξζξψλεηαη ζηα εμήο θεθάιαηα: 

ην ηέηαξηνθεθάιαην φπνπ αλαιχεηαη δηεμνδηθά ε νξγάλσζε θαη ν ζρεδηαζκφο ηεο 

έξεπλαο, ην κεζνδνινγηθφ πιαίζην θαη ε επηινγή ηεο πνηνηηθήο κεζφδνπ σο πξνζθνξφηεξεο γηα 

ηε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα, ε ρξήζε ηεο εκηδνκεκέλεο ζπλέληεπμεο σο ηερληθή δηεμαγσγήο ηεο 

έξεπλαο θαη ζπιινγήο εκπεηξηθψλ ζηνηρείσλ, ελψ δηαζθαιίδνληαη ε αμηνπηζηία θαη 

αληηθεηκεληθφηεηα ηεο έξεπλαο. 

ην πέκπην θεθάιαην απηνχ ηνπ κέξνπο θαηαγξάθεηαη ην ζηάδην πινπνίεζεο ηεο 

έξεπλαο (ζπλεληεχμεηο), απνηππψλνληαη ηα εξεπλεηηθά απνηειέζκαηα, ζπδεηψληαη ηα ζέκαηα 

πνπ ζίγνληαη ζηα εξεπλεηηθά δεδνκέλα θαη ηειηθά δηακνξθψλεηαη ε βάζε γηα ην επφκελν θαη 

ηειεπηαίν θεθάιαην. 

ην έθην θεθάιαην, ζπλάγνληαη ζπκπεξάζκαηα αλαθνξηθά κε ηελ εθαξκνγή ηεο 

επξσπατθήο ΔθπαηδεπηηθήοΠνιηηηθήο ζην Παλεπηζηήκην Ησαλλίλσλ, κε πξνεθηάζεηο ζε ζέκαηα 

εζηθήο ηεο Δθπαίδεπζεο, σο δεκφζηνπ αγαζνχ θαη θνηλσληθνχ δηθαηψκαηνο, αιιά θαη εζληθνχ 

ζπκθέξνληνο. 

Σέινο, παξαηίζεηαη ε βηβιηνγξαθία πνπ νξγαλψσεηαη ζε ειιελφγισζζε, μελ΄πνγισζζε 

θαη φ,ηη αλαθηήζεθε απφ ηζηνζειίδεο, θαη ηα δχν Παξαξηήκαηα κε ηνλ «Οδεγφ ησλ 

πλεληεχμεσλ» θαη ηελ ηεθκεξίσζε ησλ εξσηήζεσλ πνπ είνραλ πεξηιεθζεί ζηηο ζπλεληεχμεηο. 
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KEΦΑΛΑΙΟ 1ο      

Η επξσπατθή εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή ζηελ πξννπηηθή ηεο πνιηηηθήο θαη 

νηθνλνκηθήο κεηεμέιημεο ηεο επξσπατθήο ελνπνίεζεο. Κξηηηθή ζεώξεζε 

1.1 Από ηελ εζληθήεθπαηδεπηηθή πνιηηηθή ζηελ εληαία επξσπατθή: Η εθπαίδεπζε ζην 

επίθεληξν ησλ δηεζλώλ εμειίμεσλ θαη ησλ πνιηηηθώλ δηαθπβεπκάησλ 

Ζ εθπαίδεπζε, σο θνηλσληθφο ζεζκφο θαη θνηλσληθνπνηεηηθφο κεραληζκφο ζηελά 

ζπλδεκέλνο κε ην θξαηηθφ ζχζηεκα (Blackledge – Hunt, 2000) θαη ηαγκέλνο ζηελ ηθαλνπνίεζε 

ησλ αλαγθψλ ηεο θνηλσλίαο,ζηελ νπνία εληάζζεηαη θάζε θνξά κε ζηφρν ηε δηαηήξεζε θαη ηελ 

αλαπαξαγσγή ηεο (Βξεηηφο-Καςάιεο, 1999), δηαζέηεη ηζηνξηθφηεηα θαη δπλακηθή. Καηά 

ζπλέπεηα, ε εθπαίδεπζε δελ παξακέλεη ζηαηηθή θαη αλαιινίσηε ζηνλ ρξφλν νχηε θαη 

εμειίζζεηαη γξακκηθά, αδηάβξνρε απφ ηηο θνηλσληθέο, νηθνλνκηθέο, πνιηηηθέο θαη πνιηηηζκηθέο 

ζπλζήθεο ηνπ θνηλσληθνχ πεξηβάιινληνο ζην νπνίν ιεηηνπξγεί. Αληίζεηα, επεξεάδεηαη απφ ην 

ηζηνξηθφ-θνηλσληθφ ηεο ζπγθείκελν, ηνπηθφ θαη δηεζλέο, θαη, αθνινπζψληαο ηνλ θαλφλα ζηνλ 

νπνίν ππφθεηληαη φινη νη ζεζκνί, δηακνξθψλεηαη θαη αλαπηχζζεηαη ζε κία δηαδξαζηηθή ζρέζε 

αιιειεμάξηεζεο θαη αιιειεπίδξαζεο κε ηελ θνηλσληθή δνκή, ηεο νπνίαο απνηειεί ζπζηεκηθφ 

ζηνηρείν κέζα απφ ζπλερείο αιιειεπηδξάζεηο θαη αλακεηξήζεηο κε ηα ππφινηπα ζηνηρεία ηεο 

(Apple, 1993, / Ζιηνχ, 1991). 

Έηζη,ζηελ απγή ηνπ 21νπ αηψλα, ε εθπαίδεπζε ησλ Γπηηθψλ θξαηψλ εηζπξάηηεη ηηο 

δξαζηηθέο αλαθαηαηάμεηο, πνπ ζπληεινχληαη δηεζλψο απφ ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο ηνπ 20νπ 

αηψλα θαη ηνπο ξαγδαίνπο κεηαζρεκαηηζκνχο, πνπ ιακβάλνπλ ρψξα ζηνλ δπηηθνεπξσπατθφ 

ρψξν ζην πιαίζην ηεο επξσπατθήο ελνπνίεζεο θαη νινθιήξσζεο, εηδηθά κεηά ηελ θαηάξξεπζε 

ηνπ ιεγφκελνπ «ππαξθηνχ ζνζηαιηζκνχ» θαη ηελ αλαδηάξζξσζε ησλ πνιηηηθψλ δπλάκεσλ. Με 

ηελ αλάδεημε, κάιηζηα, ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ζε ππεξθξαηηθή νληφηεηα κε αξκνδηφηεηεο 

ππεξεζληθήο δηαθπβέξλεζεο, αλαβαζκίδνληαο νπζηαζηηθά ηηο πνιηηηθέο ηεο θαη δηεπξχλνληαο 

ηηο ζηξαηεγηθέο επηδηψμεηο ηεο, ζηνρεχεη λα θαηαζηεί «ε πην ηζρπξή θαη αληαγσληζηηθή 

νηθνλνκία ηεο γλψζεο ζηνλ θφζκν» (Δπξσπατθή Δπηηξνπή, 2002, ζ.1-2) κε ζπγθξηηηθά 

νηθνλνκηθά πιενλεθηήκαηα απέλαληη, θπξίσο, ζηελ ακεξηθαληθή ππεξδχλακε. Κάησ απφ απηέο 

ηηο ζπλζήθεο  εληείλεηαη ην ελδηαθέξνλ ηεο Δ.Δ. γηα ηα εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα ησλ θξαηψλ-

κειψλ ηεο ιφγσ ηεο αλαγλψξηζεο ηνπ θξίζηκνπ ξφινπ πνπ απηά κπνξνχλ λα δηαδξακαηίζνπλ 

πξνο δηηηή θαηεχζπλζε:  

-αθελφο, ζηελ ελίζρπζε ηεο νηθνλνκηθήο απνδνηηθφηεηάο ηεο -κέζσ ηεο πξνψζεζεο 

ελφο αλαπηπμηαθνχ πξνηχπνπ βαζηζκέλνπ ζηελ Κνηλσλία ηεο Γλψζεο θαη ζηελ αλάπηπμε ησλ 

πνιχπιεπξσλ δεμηνηήησλ ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ (Δπξσπατθή Δπηηξνπή, 1996 / 
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Δπξσπατθή Δπηηξνπή, 2002) θαη ζηελ νηθνδφκεζε εληαίνπ επξσπατθνχ ρψξνπ, πνπ ζα 

ζπκβάινπλ ζηε δηεζλή ππεξνρή ηεο (Υαξαιάκπνπο, 2007)  

-αθεηέξνπ, ζηε βειηίσζε ηνπ θνηλσληθνχ ηεο πξνηχπνπ γηα ηελ απνηξνπή ηνπ θηλδχλνπ 

απνδφκεζεο ηεο επξσπατθήο θνηλσλίαο ζην πιαίζην ηεο παγθνζκηνπνίεζεο. 

‟ απηή ηελ πνξεία κεηάβαζεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο πξνο κηα δπλακηθή θαη 

αληαγσληζηηθή νηθνλνκία ηεο γλψζεο θαη ζηελ πξνζπάζεηα εθζπγρξνληζκνχ ηνπ θνηλσληθνχ 

ηεο κνληέινπ κέζσ ηεο θαηαπνιέκεζεο ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ θαη ηεο άκβιπλζεο ησλ 

θνηλσληθψλ αληζνηήησλ ζην πιαίζην ελφο γεληθφηεξνπ «εθδεκνθξαηηζκνχ» ηεο επξχηεξεο 

επξσπατθήο θνηλσλίαο, ε επξσπατθή θνηλφηεηα πξνσζεί κηα εληαία επξσπατθή εθπαηδεπηηθή 

πνιηηηθή επεκβαίλνληαο δπλακηθά ζηα επξσπατθά εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα ησλ θξαηψλ-κειψλ 

πξνο ηελ θαηεχζπλζε θαζνξηζκνχ ηνπ είδνπο ηεο επηδησθφκελεο εθπαίδεπζεο θαη 

πξνζδηνξηζκνχ ηεο θηινζνθίαο θαη ησλ ζηφρσλ ηεο (Υαξαιάκπνπο, 2007). ην πιαίζην απηήο 

ηεο πνιηηηθήο, ε νπνία παξαθάκπηεη έκπξαθηα ηελ αξρή ηεο επηθνπξηθφηεηαο (νη δξάζεηο ηεο 

Δ.Δ. λα είλαη πιεζηέζηεξα ζηνπο πνιίηεο εθαξκφδνληαο ηηο αξρέο ηεο δηαχγεηαο), ε Δ.Δ. ζέηεη 

θνηλνχο ζηφρνπο πξνο πινπνίεζε θαη νξίδεηζπγθεθξηκέλνπο ηξφπνπο δξάζεο, πξνσζεί ή 

ρξεκαηνδνηεί ηελ εθαξκνγή ηνπο, δηαηππψλεη νδεγίεο θαη δηακνξθψλεη ρξνλνδηαγξάκκαηα, 

θαζνξίδεη θξηηήξηα θαη δείθηεο γηα ηνλ έιεγρν ηεο ζπληεινχκελεο πξνφδνπ, αμηνινγεί 

ζπγθξηηηθά ηελ απφδνζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ νξγαληζκψλ θαη δηαρέεη «βέιηηζηεο πξαθηηθέο» 

(Δπξσπατθή Δπηηξνπή, 2002). Απψηεξνο ζηφρνο ησλ παξεκβάζεσλ ηεο είλαη ε εμαζθάιηζε ηεο 

κεγαιχηεξεο δπλαηήο νκνηνγέλεηαο θαη ζπκβαηφηεηαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζπζηεκάησλ θαη ν 

βέιηηζηνο ζπληνληζκφο ηνποπξνο επίηεπμε θνηλψλ ζηφρσλ γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ 

ζηξαηεγηθψλ ηεο επηδηψμεσλ (Γθφβαξεο – Ρνπζζάθεο, 2008).  

‟ απηή ηε λέα εθπαηδεπηηθή πξαγκαηηθφηεηα, πνπ δηακνξθψλεηαη είηε θάησ απφ ηελ 

πίεζε ηεο απνδπλάκσζεο ησλ κνξθψλ εζληθήο θπβέξλεζεο, είηε έρνληαο σο ζηφρν ηελ 

ελίζρπζε ηεο επξσπατθήο δηαθπβέξλεζεο, νη πξαγκαηηθέο δπλαηφηεηεο ησλ θξαηψλ-κειψλ ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο λα αζθήζνπλ απηφλνκε εθπαηδεπηηθή πνιηηηθήπεξηνξίδνληαη θαη 

ζπξξηθλψλνληαη. πλεθδνρηθά, νη εζληθέο εθπαηδεπηηθέο πνιηηηθέο, αλάκεζα ζηηο νπνίεο θαη ε 

ειιεληθή, πνπ απνηεινχλ ζπζηαηηθά ζηνηρεία ησλ γεληθφηεξσλ πνιηηηθψλ ράλνπλ ηνλ 

δπλακηζκφ ηνπο κέζα ζηε ζχγρξνλε παγθνζκηνπνηεκέλε πξαγκαηηθφηεηα. Αξρίδνπλ λα 

απνδπλακψλνληαη θαη λα απνβάιινπλ ζηαδηαθά ηνλ «παξαγσγηθφ» ηνπηθφ ραξαθηήξα ηνπο, ν 

νπνίνο δηαθξηλφηαλ γηα ηελ ηάζε ελδπλάκσζεο ηνπ εζληθνχ ζψκαηνο θαη ελίζρπζεο ησλ 

πνιηηηζκηθψλ ηδηαηηεξνηήησλ ηνπο ζην πιαίζην ηεο πνιηηηζκηθήο πνηθηιφηεηαο θαη πξνψζεζεο 

ηεο εζληθήο αλάπηπμεο (ηακέινο θα, 2015). Αλη‟ απηνχ, απνθηνχλ δηαρεηξηζηηθφ ξφιν ζε 

ζρέζε θαη αλαθνξά κε θεληξηθέο επξσπατθέο επηινγέο, νη νπνίεο ζπλνςίδνληαη ζηελ 
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νηθνδφκεζε εληαίνπ επξσπατθνχ ρψξνπ, ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε θαη ηε δηεζλή ππεξνρή ηεο 

Δπξψπεο, θαη απαηηνχλ ηφζν ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ εζληθψλ ηδηαηηεξνηήησλ ζην απνιχησο 

αλαγθαίν επίπεδν φζν θαη ηελ πηνζέηεζε θνηλήο αλαπηπμηαθήο πνξείαο κε ηε δέζκεπζε ησλ 

θξαηψλ-κειψλ απέλαληη ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε (Υαξαιάκπνπο, 2007).  

Δλδεηθηηθφ δείγκα ηεο κεηαζηξνθήο ησλ εζληθψλ εθπαηδεπηηθψλ πνιηηηθψλ απνηειεί ε 

ειιεληθή εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή, ε νπνία, κεηαηνπίδνληαο ζηηο αξρέο ηνπ αηψλα ην θέληξν 

βάξνπο ηεο απφ ην εζληθφ θξάηνο ζηελ ππεξεζληθή επξσπατθή δνκή, ζπληάζζεηαη ζην 

(λέν)θηιειεχζεξν ηδενινγηθφ θαη θνηλσληθφ-πνιηηηθφ πξφηαγκα ηεο, πνπ, ζην φλνκα ηνπ 

εθζπγρξνληζκνχ ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηεο αληαπφθξηζήο ηεο ζηα δεδνκέλα ηεο λέαο ηάμεο 

πξαγκάησλ, απαηηεί ηελ φιν θαη ζηελφηεξε ζχλδεζή ηεο κε ηηο παξαγσγηθέο δνκέο, ηηο αλάγθεο 

ηεο δηεζλνπνηεκέλεο νηθνλνκίαο θαη ηνπο θαλφλεο ηεο αγνξάο εξγαζίαο (Βεξγίδεο,2001). 

Γεδνκέλνπ, κάιηζηα, φηη νη ζπγθεθξηκέλνη πξνζαλαηνιηζκνί ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο 

εγείξνπλ ηζρπξέο αληηξξήζεηο φρη κφλνλ ζε επίπεδν ξεηνξηθήο, αιιά θαη πξαθηηθήο εθαξκνγήο 

ηνπο (Κειπαλίδεο, 2008), πξνβάιινληαη ζπγθεθαιπκκέλνη απφ κηα λέα εθπαηδεπηηθή 

θηινζνθία, ζπκβαηή κελ κε ην ζχγρξνλν ηζηνξηθφ ζπγθείκελν –εληαγκέλε, φκσο, ζε αμηαθφ 

πιαίζην θαη επελδπκέλε κε ην θχξνο ησλ επηζηεκνινγηθψλ θαηαθηήζεσλ θαη ησλ 

παηδαγσγηθψλ εξεπλεηηθψλ δεδνκέλσλ, ψζηε λα παξακεξίδνληαη νη φπνηεο αλεζπρίεο πεξί 

ηερλνθξαηηθνχ ραξαθηήξα ηεο εθπαίδεπζεο, αληηδεκνθξαηηθήο ιεηηνπξγίαο ηεο θαη ηδενινγηθφ-

πνιηηηθήο εθκεηάιιεπζήο ηεο (Μνχηζηνο, 2007). 

Οη δξαζηηθέο αιιαγέο ζηελ εζληθή εθπαίδεπζε, πνπ επηθέξεη ε δεζκεπηηθή γηα ηα 

θξάηε-κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο εληαία πνιηηηθή ζηνλ εθπαηδεπηηθφ ηνκέα, κεηαθέξεηαη, 

φπσο είλαη θπζηθφ, ζην είδνο ηνπ πνιίηε πνπ πξνθξίλεηαη πξνο δηακφξθσζε ζην πιαίζην ηεο 

νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο επξσπατθήο νινθιήξσζεο. Σν παξαδνζηαθφ πξφηππν ηνπ 

θηινπάηξηδνο ηνπηθνχ ππνθεηκέλνπ, ηνπ ππεχζπλνπ κέινπο ηεο θξαηηθήο ζπκβησηηθήο 

θνηλφηεηαο, ην νπνίν επηηάζζεη ε αλάγθε απηνζπληήξεζεο ησλ ηδηαίηεξσλ εζλνπνιηηηζκηθψλ 

νληνηήησλ, θξίλεηαη αλεπίθαηξν θαη αηειέζθνξν γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ηνπ ζηξαηεγηθνχ ζηφρνπ 

ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, πξνθεηκέλνπ απηή λα απνθηήζεη νηθνλνκηθά θαη θνηλσληθά 

πιενλεθηήκαηα ζην δηεζλέο αληαγσληζηηθφ πεξηβάιινλ ζε θαζεζηψο παγθνζκηνπνίεζεο. ηε 

ζέζε ηνπ παξαπάλσ πξνηχπνπ πξνβάιιεηαη θαη πξνσζείηαη κε επίηαζε -κέζα απφ ηηο επίζεκεο 

δηαθεξχμεηο, ηνλ πνιηηηθφ ιφγν ησλ θπβεξλήζεσλ, ηα ζεζκηθά θείκελα γηα ηελ εθπαίδεπζε- 

απηφ ηνπ ελεξγνχ «δεκνθξαηηθνχ» πνιίηε ηεο παγθνζκηνπνηεκέλεο επξσπατθήο θνηλσλίαο ζε 

ζπλζήθεο ηδενινγηθήο πξσηνθαζεδξίαο ηνπ λενθηιειεπζεξηζκνχ θαη θπξηαξρίαο ηεο ινγηθήο 

ηεο νηθνλνκίαο ηεο αγνξάο (Μαηζαίνπ, 2007). 
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Ο ζπγθεθξηκέλνο πνιίηεο, ιάηξεο ηνπ ζεηηθηζκνχ, ηεο απνδνηηθφηεηαο θαη ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο, νθείιεη λα δηαζέηεη ζην έπαθξν αλαπηπγκέλεο φιεο εθείλεο ηηο 

ηθαλφηεηεο πνπ ππαθνχνπλ ζην δίπνιν ησλ αμηψλ ηεο λενθηιειεχζεξεο νξζνδνμίαο ηνπ θαηξνχ 

καο -αληαγσληζκφ, αηνκηθηζκφ- (Μπνπδάθεο, 2005) θαη είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθή πξνψζεζε ζε παγθφζκην επίπεδν ησλ δπλακηθψλ θιάδσλ ηεο νηθνλνκίαο: ηελ 

απηνλνκία θαη ηε δεκηνπξγηθφηεηα, ηελ ηθαλφηεηα αλάιπζεο θαη ζρεδηαζκνχ, ηνλ ςεθηαθφ 

εγγξακκαηηζκφ, ηελ επειημία θαη ηελ ηθαλφηεηα άκεζεο επίιπζεο ζχλζεησλ πξνβιεκάησλ. 

Οθείιεη, παξάιιεια, λα είλαη εθνδηαζκέλνο κε φιεο ηηο δεμηφηεηεο ηνπ εθπαηδεπκέλνπ 

επηρεηξεκαηηθνχ ππνθεηκέλνπ (Υαξαιάκπνπο, 2007), πξνθεηκέλνπ λα ππνζηεξίμεη ζην πιαίζην 

ησλ δπλαηνηήησλ ηνπ ηελ αλάδεημε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ζε κηα πξνεγκέλεο κνξθήο 

ππεξεζληθή δηαθπβέξλεζε θαη κηα ππνινγίζηκεο νηθνλνκηθήο δχλακεο δηεζλή «πνιηηεία». 

Χζηφζν, ε παξνρή πεξηερνκέλνπ θαη ππφζηαζεο ζηνλ επαξθή, αληαγσληζηηθφ θαη 

απνδνηηθφ Δπξσπαίν πνιίηε ησλ εκεξψλ καο, ηνλ ηθαλφ «λα αληηκεησπίζεη ηηο πξνθιήζεηο ηεο 

λέαο ρηιηεηίαο» (Γηαθήξπμε Μπνιφληαο, 1999 ζην Kladis, 2000, ζ.2) πνπ κεζνδεχνπλ νη 

εζληθέο εθπαηδεπηηθέο πνιηηηθέο, εξγαιεηνπνηεί ηελ εθπαίδεπζε, κεηαθέξνληαο ηα πξνηάγκαηα 

ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ζην ηνπηθφ πεξηβάιινλ ηεο θαη πξνζβιέπνληαο ζηελ ηθαλνπνίεζε 

μέλσλ πξνο ηελ εθπαίδεπζε ζηφρσλ, κε έληνλε ηελ νηθνλνκηθή δηάζηαζε. ηξεβιψλεη ηνλ 

ραξαθηήξα ηεο εθπαίδεπζεο σο δεκφζηνπ αγαζνχ θαη θνηλσληθνχ δηθαηψκαηνο θαη δηαβξψλεη 

ηελ απζεληηθή απνζηνιή ηεο, πνπ είλαη ε δηακφξθσζε θξηηηθά ζθεπηφκελσλ θαη ππεχζπλα 

δξψλησλ πνιηηψλ, κέζα απφ ηελ παξνρή δεκνθξαηηθήο παηδείαο (άξζξν 16 αλαζεσξεκέλνπ 

πληάγκαηνο ηνπ 2008). χκθσλα κε ηνλ Μαηζαίνπ (2003), νη λένη πνιίηεο ηεο Δ.Δ. ηφζν ζε 

ηνπηθφ, επξσπατθφ θαη παγθφζκην επίπεδν πξέπεη λα είλαη ηθαλνί λα θαηαλννχλ θαη λα 

ειέγρνπλ ην πεξηβάιινλ ηνπο πξνο φθεινο απηψλ θαη ηνπ θνηλσληθνχ ζπλφινπ, αξλνχκελνη λα 

ζπκβηβαζηνχλ θαη λα πξνζαξκνζζνχλ ζε κηα πξαγκαηηθφηεηα πνπ πξνβάιιεηαη σο κνλαδηθά 

νξζή, ηειενινγηθά δηακνξθσκέλε θαη αλαπφδξαζηε (Μαηζαίνπ, 2003). 

ην φλνκα ηνπ εθζπγρξνληζκνχ θαη ηεο πνηνηηθήο βειηίσζεο γηα ηελ απνηειεζκαηηθή 

ηεο αληαπφθξηζε ζηηο ζπλζήθεο ηεο ξαγδαία κεηαβαιιφκελεο θαη πνιχηξνπα ζχλζεηεο 

θνηλσληθήο πξαγκαηηθφηεηαο, ε ζχγρξνλε εθπαίδεπζε, παξά ηηο επηθιήζεηο ζηελ αλζξσπηζηηθή 

ηεο απνζηνιή θαη ηελ θνηλσληθή ηεο δηάζηαζε, αληηκεησπίδεηαη απνθιεηζηηθά σο «ζεκαληηθφ 

κέζνλ γηα ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε» (Γηεζλήο Σξάπεδα, 1995) θαη ζπλδέεηαη φιν θαη 

ζηελφηεξα κε ηηο παξαγσγηθέο δνκέο, ηηο αλάγθεο ηεο παγθνζκηνπνηεκέλεο νηθνλνκίαο θαη ηνπο 

θαλφλεο ηεο αγνξάο εξγαζίαο (Βεξγίδεο, 2001. Βεξγίδεο, 2007). Καη φια απηά ζην φλνκα κηαο 

επίζεκεο επξσπατθήο ξεηνξηθήο, ε νπνία επαγγειίδεηαη «ηελ θνηλσληθή θαη ηελ αηνκηθή 

πξφνδν» θαη νκλχεη ζην φλνκα «ηεο αλάπηπμεο θαη ηεο ελδπλάκσζεο ζηαζεξψλ, εηξεληθψλ θαη 

δεκνθξαηηθψλ θνηλσληψλ» γηα ηελ πξαγκάησζε ησλ νπνίσλ ε «Δπξψπε ηεο Γλψζεο 
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αλαγλσξίδεηαη επξέσο ζήκεξα σο έλαο αλαληηθαηάζηαηνο παξάγνληαο» –θαη ε «εθπαίδεπζε θαη 

ε εθπαηδεπηηθή ζπλεξγαζία» απνδεηθλχνληαη κεηαβιεηέο «πςίζηεο ζπνπδαηφηεηαο»(Γηαθήξπμε 

Μπνιφληαο, φ.π., ζ.2). 

1.2 Η εμέιημε ηεο Δπξσπατθήο Δθπαηδεπηηθήο Πνιηηηθήο 

1.2.1. Η πεξίνδνο 1957 – 1976: Έκθαζε ζηελ επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε 

Ζ εθπαίδεπζε δελ απνηειεί θαηλνθαλή ηνκέα ελδηαθέξνληνο γηα ηελ Δπξσπατθή 

Κνηλφηεηα νχηε, φκσο, θαη πεδίν πνιηηηθψλ πξνηεξαηνηήησλ ηεο απφ ηελ αξρή ηεο 

ζπγθξφηεζήο ηεο σο Δπξσπατθήο Οηθνλνκηθήο Κνηλφηεηαο ην 1957, πνπ ζπληζηά ρξνλνινγία-

νξφζεκν γηα ηε δεκηνπξγία κηαο ελσκέλεο Δπξψπεο ζε κε αλαζηξέςηκε πνξεία ελνπνίεζεο 

θαη νινθιήξσζεο (Γθφβαξεο & Ρνπζζάθεο, 2008). ηελ πξψηε θάζε ηεο ελσηηθήο απηήο 

δηαδηθαζίαο, ε νπνία θαιχπηεη ζρεκαηηθά ην ρξνληθφ δηάζηεκα 1957-1976, φπσο νξίδεηαη κε 

βάζε ηηο εκεξνκελίεο ζεκαληηθψλ απνθάζεσλ ηεο Έλσζεο πνπ δξνκνιφγεζαλ νπζηαζηηθέο 

αιιαγέο ζηνλ ηνκέα ησλ πνιηηηθψλ αιιά θαη ησλ γεληθφηεξσλ πξνζαλαηνιηζκψλ ηεο γηα ηε 

δφκεζε ηνπ επξσπατθνχ νηθνδνκήκαηνο (ηακέινο & Βαζηιφπνπινο, 2004), θχξην κέιεκα ηεο 

Δπξσπατθήο Οηθνλνκηθήο Κνηλφηεηαο ήηαλ ε αχμεζε ησλ θξαηψλ-κειψλ ηεο θαη βαζηθφο 

πξνζαλαηνιηζκφο ηεο ε νηθνλνκηθή νινθιήξσζε. 

ηε δνζκέλε ζπγθπξία ε εθπαίδεπζε κε ηελ παηδαγσγηθή θαη ηελ θνηλσληθή δηάζηαζή 

ηεο απνθηά λφεκα κφλνλ σο κέζνλ επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο ζην πιαίζην κηαο θνηλήο 

επαγγεικαηηθήο πνιηηηθήο (ηακέινο & Βαζηιφπνπινο, 2004). Πξνζβιέπεη επίζεο ζηελ 

θνηλσληθή ελζσκάησζε θπξίσο ησλ λέσλ θαη ζηελ πνηνηηθή βειηίσζε ηεο εξγαζίαο γηα ηελ 

ελίζρπζε ηεο δηεζλνχο αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ επξσπατθψλ πξντφλησλ (Πεζκαηδφγινπ, 

1987). ηελ πξννπηηθή απηή ε επξσπατθή εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή επηθεληξψλεηαη απνθιεηζηηθά 

ζηελ πξνψζεζε κηαο επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο εζηηαζκέλεο θαη ζηνρεπκέλεο ζηελ 

επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε. Απψηεξνο ζηφρνο ηεο είλαη ε αληαπφθξηζε ζηηο γεληθφηεξεο 

απαηηήζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ε δηαρείξηζε ησλ πξνβιεκάησλ ηεο 

παξαηεηακέλεο αληζνξξνπίαο ζηελ αγνξά εξγαζίαο (Πεζκαηδφγινπ, 1987). Σα δεηήκαηα απηά 

δεκηνχξγεζε ε νηθνλνκηθή θξίζε -θξίζε πεηξειατθή θαη ζηαζηκνπιεζσξηζκνχ- πνπ άξρηζε λα 

πιήηηεη απφ ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‟70 ηνλ Γπηηθφ θφζκν ππνρξεψλνληαο ηελ ηφηε 

Δ.Ο.Κ.λα αλαδεηεί ηξφπνπο γηα ηνλ έιεγρν ηεο αχμνπζαο δηαζπνξάο θεθαιαίνπ ζηνλ δηεζλή 

ρψξν θαη ηελ ελδπλάκσζε ηεο δηεζλνχο αληαγσληζηηθφηεηάο ηεο, πξνθεηκέλνπ λα κελ 

αλαθνπεί ε αλαπηπμηαθή ηεο πνξεία. 

Πξντφλ ηνπ βαζηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ ηεο Δ.Ο.Κ. -ζηελ πξφδξνκε κνξθή ηεο θαηά ηε 

δηάξθεηα απηήο ηεο πεξηφδνπ- ζηελ επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε, ήηαλ ε ίδξπζε απφ ην 
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πκβνχιην ησλ Τπνπξγψλ Παηδείαο ησλ ηφηε θξαηψλ-κειψλ ηεο ελφο νξγάλνπ θνηλνηηθήο 

επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο, ηνπ Δπξσπατθνχ Κέληξνπ γηα ηελ Αλάπηπμε ηεο Δπαγγεικαηηθήο 

Καηάξηηζεο (CEDEFOP), ην νπνίν απφ ην 1995 εδξεχεη ζηε Θεζζαινλίθε (Δ.Δ. ρ.ρ., 

Δπξσπατθφ Κέληξν γηα ηελ Αλάπηπμε ηεο Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο). Πξφθεηηαη γηα έλαλ 

νξγαληζκφ ηεο Δ.Δ. επηθνξηηζκέλν κε ηνλ ξφιν, κέζα απφ ηελ παξαθνινχζεζε ησλ ηάζεσλ 

ζηελ αγνξά εξγαζίαο, λα παξέρεη ζηνηρεία γηα ηε δηακφξθσζε επξσπατθψλ πνιηηηθψλ 

επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο πξνζαξκνζκέλσλ ζηηο αλάγθεο απηήο θαη λα 

βνεζά ζηελ αλάπηπμε θαη εθαξκνγή ηνπο ζηα δηάθνξα θξάηε κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα 

δεκηνπξγνχληαη εθπαηδεπηηθέο επθαηξίεο γηα ηελ παξεκπφδηζε ηεο πξφσξεο εγθαηάιεηςεο ηνπ 

ζρνιείνπ απφ ηνπο καζεηέο, αιιάθαη επαγγεικαηηθέο επθαηξίεο, γηα ηε κείσζε ηεο αλεξγίαο 

θαη ηελ εμνκάιπλζε άιισλ αληζνξξνπηψλ ηεο αγνξάο εξγαζίαο. Πην ζπγθεθξηκέλα, έξγν ηνπ 

CEDEFOP είλαη λα βνεζά: 

 ηηο ρψξεο ηεο Δ.Δ. λα βειηηψλνπλ ηελ πξνζθνξά ηνπο ζηνλ ηνκέα ηεο καζεηείαο  

 ηνπο πνιηηηθνχο ηζχλνληεο ζε επξσπατθφ, εζληθφ θαη πεξηθεξεηαθφ επίπεδν λα 

ιακβάλνπλ ηεθκεξησκέλεο απνθάζεηο γηα ηελ πξνζθνξά επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο 

θαη θαηάξηηζεο 

 ηνπο λένπο λα πεξλνχλ απφ ηελ εθπαίδεπζε ζηελ αγνξά εξγαζίαο 

 φζνπο εγθαηαιείπνπλ πξφσξα ην ζρνιείν λα επηζηξέθνπλ ζηελ επαγγεικαηηθή 

εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε 

 ηνπο άλεξγνπο ή ππναπαζρνινχκελνπο ελήιηθεο λα επηζηξέθνπλ ζηε καζεζηαθή 

δηαδηθαζία θαη λα επαλαπξνζαλαηνιίδνπλ ηε ζηαδηνδξνκία ηνπο 

 ηνπο πνιίηεο ηεο Δ.Δ. λα αιιάδνπλ ρψξα ή ζχζηεκα ρσξίο απηφ λα ζίγεη ηελ 

αλαγλψξηζε ησλ επαγγεικαηηθψλ ηνπο πξνζφλησλ 

Μέζα απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο απηέο, νη νπνίεο ζπγθιίλνπλ ηφζν ζηελαλάιπζε 

δεδνκέλσλ θαη ηε δηάδνζε πιεξνθνξηψλ γηα φιε ηελ Δ.Δ., φζν θαη ζηελ ελζάξξπλζε θνηλψλ 

πξνζεγγίζεσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε πξνβιεκάησλ επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο, είλαη θαλεξφ 

φηη ην Δπξσπατθφ Κέληξν γηα ηελ Αλάπηπμε ηεο Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο πξνσζεί έλαλ 

επξσπατθφ ρψξν δηά βίνπ κάζεζεο, ν νπνίνο επαλαθαζνξίδεηαη απφ ηηο αλάγθεο ηεο 

νηθνλνκίαο(θαη πην ζπγθεθξηκέλα, ηεο αγνξάο εξγαζίαο) θαη ππεξεηεί έλαλ ζπγθεθξηκέλν 

ζθνπφ: ηελ εμαζθάιηζε ηεο απαζρνιεζηκφηεηαο, ηεο πξνζαξκνζηηθφηεηαο θαη ηεο 

επαγγεικαηηθήο θηλεηηθφηεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ γηα ηελ αλαβάζκηζε ηνπ επξσπατθνχ 

παξαγσγηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ηε βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηάο ηνπ δηεζλψο. 
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1.2.2. Πεξίνδνο 1976 –1992: Πξνο κία πνξεία δηακόξθσζεο Δληαίνπ Δπξσπατθνύ 

Δθπαηδεπηηθνύ Υώξνπ 

Αλ ζηελ αξρηθή πεξίνδν ζχζηαζεο ηεο ζεκεξηλήο Δπξσπατθήο Έλσζεο ην γεληθφηεξν 

ελδηαθέξνλ γηα ηελ εθπαίδεπζε ζε επίπεδν επξσπατθψλ πνιηηηθψλ ήηαλ πεξηνξηζκέλν, ηα 

πξάγκαηα αιιάδνπλ απφ ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‟70, νπφηε θαη αξρίδεη λα αλαπηχζζεηαη κηα 

θνηλή επξσπατθή εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή κε ζρεηηθά αξγνχο ξπζκνχο ζηελ αξρή –φιν θαη 

εληαηηθφηεξνπο απφ ηε δεθαεηία ηνπ ‟90 θαη κεηά. Οη ιφγνη απηψλ ησλ εμειίμεσλ κπνξνχλ λα 

ζπλδεζνχλ κε δξαζηηθέο αλαθαηαηάμεηο ζηνλ δηεζλή νηθνλνκηθφ αληαγσληζκφ ζηνλ πνιηηηθφ 

ράξηε (παγθφζκηα πηψζε ηεο Έλσζεο νβηεηηθψλ νζηαιηζηηθψλ Γπλάκεσλ/ Δ...Γ)θαη ζηελ 

εληεηλφκελε παγθνζκηνπνίεζε, πνπ ζπλεπέθεξαλ ηε βαζκηαία απνδπλάκσζε ησλ επξσπατθψλ 

θξαηψλ θαη ηε ζηαδηαθή εθρψξεζε κέξνπο ηεο εμνπζίαο θαη ηεο θπξηαξρίαο ηνπο ζηελ 

ππεξεζληθή θνηλνηηθή δνκή κε ηελ πξνζαξκνγή ησλ πνιηηηθψλ ηνπο ζηελ ηθαλνπνίεζε ησλ 

αλαγθψλ, ησλ πξνηεξαηνηήησλ θαη ησλ νηθνλνκηθφ-θνηλσληθψλ επηδηψμεσλ ηεο Δ.Δ. 

Σν Φήθηζκα ηεο 9
εο

 Φεβξνπαξίνπ ηνπ 1976, πνπ εμέδσζαλ ην πκβνχιην ησλ 

Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ θαη νη Τπνπξγνί Παηδείαο ησλ θξαηψλ-κειψλ ηεο ηφηε Δ.Ο.Κ. 

απνηέιεζε ζηαζκφ ζηελ εμέιημε ηεο επξσπατθήο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο. Με ην ςήθηζκα 

απηφ επηβεβαίσζαλ ηε ζέιεζε ηνπο γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε επξσπατθήο ζπλεξγαζίαο ζηνλ 

ηνκέα ηεο εθπαίδεπζεο έρνληαο ζπλείδεζε ηεο ζπκβνιήο πνπ ε θνηλή δξάζε ζα πξνζέθεξε ζ‟ 

απηφ ην πεδίν ζηελ αλάπηπμε ηεο Κνηλφηεηαο (πκβνχιην ησλ Δ. Κ., 1987, 23). Ζ ζεκαζία ηνπ 

ελ ιφγσ Φεθίζκαηνο, κε ην νπνίν ζεζπίζηεθε θαη ελεξγνπνηήζεθε ην Α' Πξφγξακκα Γξάζεο 

ηεο Κνηλφηεηαο ζηνλ ηνκέα ηεο εθπαίδεπζεο, έγθεηηαη ζηνλ πνιηηηθφ ηνπ ραξαθηήξα, πνπ 

απνξξέεη απφ ην φηη έζεζε ηηο βάζεηο γηα ζπληνληζκέλεο -ζε θνηλνηηθφ επίπεδν- ελέξγεηεο ησλ 

θξαηψλ-κειψλ ζε ζέκαηα εθπαίδεπζεο (Παζηάο, 2006) καδί κε ηνλ κεραληζκφ ειέγρνπ θαη 

επίβιεςεο ηεο εθαξκνγήο ηνπ.  

ην πξναλαθεξφκελν θείκελν γίλεηαη γηα πξψηε θνξά κλεία ζηελ έλλνηα ηεο 

επξσπατθήο δηάζηαζεο ηεο εθπαίδεπζεο, γεγνλφο πνπ θαηά πνιινχο ζεκαηνδνηεί ζπκβνιηθά 

ηελ αθεηεξία γηα ηε δηακφξθσζε κηαο θνηλήο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο ζεκειησκέλεο ζηελ 

εθπαηδεπηηθή ζπλεξγαζία ησλ θξαηψλ-κειψλ ηεο Κνηλφηεηαο ππφ ηνλ έιεγρν θαη ηελ επνπηεία 

ηεο Δπηηξνπήο Παηδείαο θαη γεληθφηεξα ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο, σο θεληξηθνχ νξγάλνπ 

ζπληνληζκνχ ηεο κε θαζνξηζηηθφ ξπζκηζηηθφ ξφιν ηελ πινπνίεζε ησλ βαζηθψλ ζηφρσληνπ 

πξψηνπ θνηλνχ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο: 

 «Πνιηηηζηηθή θαη επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε ησλ ππεθφσλ ησλ θξαηψλ-κειψλ 

 Βειηίσζε ηεο ζρέζεο κεηαμχ εθπαηδεπηηθψλ ζπζηεκάησλ 

 πλεξγαζία ζηνλ ηνκέα ηεο Σξηηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο 
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 Δλίζρπζε ηεο δηδαζθαιίαο μέλσλ γισζζψλ 

 Αλάπηπμεο ηεο ηζφηεηαο επθαηξηψλ 

 πιινγή ηεθκεξίσζεο θαη ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ»(Σζανχζεο, 2000, ζ.10) 

Ζ «Δπξσπατθή Γηάζηαζε ηεο Δθπαίδεπζεο», πνπ εηζάγεηαη γηα πξψηε θνξά ζε επίζεκν 

επξσπατθφ θείκελν, πξνθαιεί ηηο αληηδξάζεηο ησλ θξαηψλ-κειψλ, θαζψο ζεκαηνδνηεί ηε 

κεηαθίλεζε απφ ηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηελ πινπνίεζε εζληθψλ εθπαηδεπηηθψλ πνιηηηθψλ ζηελ 

ελαξκφληζε ησλ δνκψλ θαη ησλ πεξηερνκέλσλ ησλ εζληθψλ εθπαηδεπηηθψλ ζπζηεκάησλ ζε 

εληαίεο εθπαηδεπηηθέο πνιηηηθέο ππαγφκελεο ζε επξσπατθέο αξκνδηφηεηεο θαη επηδηψμεηο 

(Beukel, 1993). Άιισζηε, παξφηη ελλνηνινγηθά θαίλεηαη λα ραξαθηεξίδεηαη απφ πνιηηηζκηθφ 

πξνζδηνξηζκφ, ν νπνίνο παξαπέκπεη ζηε δηακφξθσζε ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ Δπξσπαίνπ πνιίηε, 

ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ελέρεη θαζαξά νηθνλνκηθή δηάζηαζε. 

‟ απηή ηε ζπγθπξία, βαζηθφ κέιεκα ηεο Κνηλφηεηαο είλαη ε δπλακηθή νηθνλνκηθή ηεο 

αλάπηπμε ζην πιαίζην ηεο επξσπατθήο νινθιήξσζεο. Μπνξεί λα επηηεπρζεί κφλν κέζσ ηεο 

ελαξκφληζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζπζηεκάησλ ησλ επξσπατθψλ θξαηψλ ζηνλ πξνβιεπφκελν 

θαη επηδησθφκελν κεηαζρεκαηηζκφ ηεο, ζε αλαβαζκηζκέλν ππεξεζληθφ δηαθπβεξλεηηθφ 

κφξθσκα. Σνπ ιφγνπ ην αιεζέο απνδεηθλχεη ε ηδηαίηεξε βαξχηεηα ηελ νπνία δίλεη ζηνλ 

επξσπατθφ ρψξν ηεο επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο ην Β΄Πξφγξακκα Γξάζεο 

ηεο Κνηλφηεηαο (1982). Πιελ απηνχ φκσο, ππήξμαλ ζηνλ ηνκέα ηεο εθπαίδεπζεο θαηλνηνκίεο 

αιιά θαη κηα ζεηξά δξάζεσλ πνπ εηζεγνχληαη ηα επφκελα ρξφληα ηελ επαγγεικαηηθή 

εθπαίδεπζε σο αηρκήο ηνπ δφξαηνο ησλ πνιηηηθψλ θαηάξηηζεο, ηηο νπνίεο ην ίδην ην 

Πξνγξακκα πξνσζεί (Παζηάο, 2006). Έηζη, κπνξεί λα ζεκεησζεί φηη θαηα ην δηάζηεκα ηεο 

δεθαεηίαο 1976-1986 ην ελδηαθέξνλ ηεο Έλσζεο κνλνπσιεί ε επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε, σο 

εξγαιείνπ πνιηηηθψλ απαζρφιεζεο ζηνρεπκέλσλ ζηε δεκηνπξγία ελφο επαξθψο θαη θαηάιιεια 

θαηαξηηζκέλνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ -ζηε βάζε ηεο ζεσξίαο ηνπ Αλζξψπηλνπ Κεθαιαίνπ 

(Schultz, 1961)- ην νπνίν αλαγλσξίδεηαη σο θαζνξηζηηθφο παξάγνληαο ελίζρπζεο ηεο 

παξαγσγηθφηεηαο θαη ελδπλάκσζεο ηεο αληαγσληζηηθφηεηαοζ‟ έλα δηεπξπκέλν πεξηβάιινλ 

ξαγδαίσλ νηθνλνκηθψλ, ηερλνινγηθψλ θαη θνηλσληθψλ κεηαβνιψλ (Γθφβαξεο – Ρνπζζάθεο, 

2008). 

Ζ πξνζέγγηζε ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηεο θαηάξηηζεο ηελ νπνία εθαξκφδεη ε Κνηλφηεηα 

ηελ πεληαεηία 1981-1986, πνπ απνηεινχζαλ κέρξη ηφηε μερσξηζηνχο ηνκείο κε ηδηαίηεξεο θαη 

αληαγσληζηηθέο ηάζεηο δηαηήξεζεο θαη πξνάζπηζεο ησλ θεθηεκέλσλ ηνπο ζηνλ επξσπατθφ 

ρψξν (Jones,1983), ζα κπνξνχζε λα εξκελεπζεί θαη σο άκεζε αληαπφθξηζε ηεο Έλσζεο ζηελ 

αλαγλσξηζκέλε αλάγθε ησλ θξαηψλ-κειψλ λα δηαρεηξηζηνχλ θαηά πξνηεξαηφηεηα ηα νμπκέλα 

νηθνλνκηθά θαη θνηλσληθά πξνβιήκαηα πνπ αληηκεηψπηδαλ ζηε δνζκέλε ζπγθπξία ηεο 
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γεληθεπκέλεο νηθνλνκηθήο θξίζεο –αλεξγία, ππναπαζρφιεζε ησλ λέσλ, θνηλσληθέο εληάζεηο 

θ.α. (Παζηάο, 2006). Απφ ηε ζηηγκή πνπ απηά απνηεινχζαλ κείδνλ θαη θεληξηθφ δήηεκα ζηηο 

ζρέζεηο ηεο Κνηλφηεηαο κε ηα θξάηε-κέιε, ε αλάδεημε ηεο εθπαίδεπζεο -ζε άκεζε ζχλδεζε κε 

ηελ απαζρφιεζε θαη ηελ αγνξά εξγαζίαο- απφ δεπηεξεχνλ δήηεκα ζε κηα ζηξαηεγηθή πεξηνρή 

αλαδείρζεθε ζε πξψηεο πξνηεξαηφηεηαο ζην ρψξν ησλ θνηλνηηθψλ πνιηηηθψλ. Ο 

επαλαπξνζδηνξηζκφο, κάιηζηα ησλ βαζηθψλ εθπαηδεπηηθψλ πξνζαλαηνιηζκψλ ηεο Κνηλφηεηαο 

ζηνλ ηνκέα ηεο θαηάξηηζεο κε θξηηήξηα ηελ παξαγσγηθφηεηα, ηελαληαγσληζηηθφηεηα θαη ηελ 

πξνζαξκνζηηθφηεηα ζηηο δηεζλείο ζπλζήθεο ζπληζηνχζε πνιηηηθή απάληεζε ζηηο πξνθιήζεηο 

ηεο επνρήο. 

Απηά ίζρπαλ κέρξη ην 1986, νπφηε παξαηεξείηαη κηα εκθαλήο αιιαγή ηφζν ζηνλ ιφγν 

φζν θαη ζηε δξάζε ηεο Δ.Ο.Κ. φζνλ αθνξά ζηελ εθπαίδεπζε. Ζ έκθαζε ζηελ επαγγεικαηηθή 

εθπαίδεπζε αξρίδεη λα ράλεη ηε δπλακηθή ηεο θαη ε θαηάξηηζε παχεη λα κνλνπσιεί ην 

ελδηαθέξνλ ηεο Κνηλφηεηαο. Ζ αιιαγή πνιηηηθήο πιεχζεο αληαλαθιά ηελ θάησ απφ ηελ πίεζε 

ησλ θαηξψλ κεηαηφπηζε ηεο πξνζνρήο απφ ηελ νηθνλνκηθή ελνπνίεζε ζηελ θνηλσληθή, 

πνιηηηθή θαη πνιηηηζκηθή νινθιήξσζή ηεο κέζσ ηεο δηακφξθσζεο κηαο «Δπξψπεο ησλ 

Πνιηηψλ», πνπ ν ραξαθηήξαο ηεο δελ ζα έρεη απνθιεηζηηθά νηθνλνκηθή δηάζηαζε (Γθφβαξεο – 

Ρνπζζάθεο, 2008). ην πιαίζην απηφ, ε Δπηηξνπή Παηδείαο ηεο Κνηλφηεηαο εμαθνινπζεί λα 

πξνσζεί θνηλνηηθά πξνγξάκκαηα δξάζεο εληφο ησλ εζληθψλ εθπαηδεπηηθψλ ζπζηεκάησλ 

εθπαίδεπζεο κε ζηφρν ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε ζπκβνιή ηνπο ζηελ νινθιήξσζε ηεο εληαίαο 

εζσηεξηθήο αγνξάο θαη ζηελ ελίζρπζε ηεο ζπλνρήο ηεο Κνηλφηεηαο (Παζηάο, 2006). 

Παξάιιεια, φκσο, αξρίδεη λα απνθηά νπζηαζηηθή ππφζηαζε ε επξσπατθή δηάζηαζε ηεο 

εθπαίδεπζεο, πνπ, αλ θαη σο ηδέα είρε εκθαληζζεί ήδε απφ ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1970, 

παξέκελε αλελεξγή, θαζψο ηηο αξκνδηφηεηεο θαη ηελ επζχλε γηα ηελ πξνψζεζή ηεο ζηα εζληθά 

εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα είρε εθρσξήζεη ε Δπηηξνπή Παηδείαο ζηα επξσπατθά θξάηε κε ηελ 

Έθζεζε ηεο 27
εο

 Ηνπλίνπ 1980. 

ην ηέινο ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‟80, αξρίδεη λα γίλεηαη ζπλείδεζε φηη ε πνξεία πξνο ηε 

δεκηνπξγία κηαο ηζρπξήο θαη ζπλεθηηθήο επξσπατθήο θνηλσλίαο, ηθαλήο λα αληεπεμέιζεη ζηηο 

πξνθιήζεηο ηεο λέαο θνηλσληθήο πξαγκαηηθφηεηαο πνπ δηακνξθψλεηαη κε ξαγδαίνπο ξπζκνχο 

θαη ππφ ηελ πίεζε δξαζηηθψλ αλαθαηαηάμεσλ ζην δηεζλέο ζθεληθφ, πεξλά κφλνλ κέζα απφ έλα 

δξφκν: ηε δηάπιαζε ησλ Δπξσπαίσλ Πνιηηψλ, πνπ έρνπλ ζπλαίζζεζε φηη εθηφο απφ ηνπηθά 

ππνθείκελα δηαζέηνπλ θαη ηελ επξσπατθή ηαπηφηεηα –δνκεκέλε ζηε βάζε ησλ αμηψλ ηνπ 

επξσπατθνχ πνιηηηζκνχ, ζπλείδεζε ησλ πιενλεθηεκάησλ πνπ ηνπο πξνζθέξεη ε Δπξσπατθή 

Έλσζε θαη δπλαηφηεηεο λα εθκεηαιιεπηνχλ ηηο επθαηξίεο ηηο νπνίεο ηνπο παξέρεη γηα κηα 

ελεξγή ζπκκεηνρή ζηελ νηθνλνκηθή θαη ηελ θνηλσληθή ηεο αλάπηπμε (Φήθηζκα ησλ Τπνπξγψλ 

Παηδείαο ηεο 24
εο

 Μαΐνπ 1988 ζην Γθφβαξεο – Ρνπζζάθεο, 2008). 
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Κάησ απφ απηέο ηηο ζπλζήθεο θαη ζην πιαίζην ελεξγνπνίεζεο ηεο δηαδηθαζίαο γηα ηελ 

πνιηηηθή θαη νηθνλνκηθή ελνπνίεζε, κπαίλνπλ νη βάζεηο γηα ηε ζηαδηαθή δεκηνπξγία ελφο 

επξσπατθνχ εθπαηδεπηηθνχ ρψξνπ, αλνηθηνχ θαη δπλακηθνχ», κε βαζηθέο δηαζηάζεηο ηε γλψζε, 

ηνλ πνιίηε θαη ηελ απαζρφιεζε θαη ζεκειηψδεηο έλλνηέο ηνπ ηελ θαηλνηνκία, ηελ έξεπλα, ηελ 

εθπαίδεπζε θαη ηελθαηάξηηζε, σο πξναπαηηνχκελσλ γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ θεληξηθψλ 

ζηφρσλ ηεοΚνηλφηεηαο ζηελ πξννπηηθή αλάδεημήο ηεο ζε πξνεγκέλε «νηθνλνκία ηεο γλψζεο». 

Οη ζηφρνη απηνί, πνπ ζπγθιίλνπλ ζηελ ελίζρπζε ηνπ θνηλσληθνχ πξνηχπνπ ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο, ζηελ εμαζθάιηζε ηεο θνηλσληθήο ζπλνρήο, ζηε δηαζθάιηζε ηεο επξσπατθήο 

ηαπηφηεηαο θαη ζηελ αχμεζε ηεο δπλαηφηεηαο απαζρφιεζεο γηα ηε βειηίσζε ηεο 

αληαγσληζηηθφηεηάο ηεο ζην ρψξν ησλ δηεζλψλ δηαδηθαζηψλ θαη ζπλαιιαγψλ (Παζηάο – 

Ρνπζάθεο, 2003), αλακέλεηαη λα ηθαλνπνηεζνχλ ηφζν κέζσ ηεο ελδπλάκσζεο ησλ ζρέζεσλ 

παηδείαο – νηθνλνκίαο θαη θνηλσλίαο ζε εζληθφ επίπεδν φζν θαη κέζσηεο δηάδνζεο ηεο 

«εηθφλαο ηεο Δπξψπεο» κέζα απφ ηα εζληθά εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα. 

Ζ αλάπηπμε κηαο θνηλνηηθήο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο ζηελ άζθεζε εζληθψλ 

εθπαηδεπηηθψλ πνιηηηθψλ κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί αλεθηηθή, ιφγσ, θπξίσο, ηεο έιιεηςεο 

ζαθνχο λνκηθνχ πιαηζίνπ, πνπ επέηξεπε ζηα θξάηε-κέιεηεο ηελ επηιεθηηθή εθαξκνγή ησλ 

επηηαγψλ ηεο (Παπαδνπνχινπ, 1990). Χζηφζν, ζχκθσλα κε ηελ απφθαζε 13
εο

 Φεβξνπαξίνπ 

1985 ηνπ Γηθαζηεξίνπ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ (Ραθηνπνχινπ, 2014) πξνδηαγξάθεηαη  

κε θαζαξφηεηα ε πνξεία ηεο επξσπατθήο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο. Απφ ηε κηα κεξηά, 

πξνάγεηαη ηδενινγηθά ε αξρή ηεο επξσπατθήο δηάζηαζεο ηεο εθπαίδεπζεο, πνπ θεξδίδεη 

ζπλερψο έδαθνο, φζν θαη ε έληαμε κεγάισλ ηκεκάησλ ηεο εθπαίδεπζεο ησλ θξαηψλ-κειψλ, 

θαη ηδηαίηεξα, ηεο παλεπηζηεκηαθήο, θαη απφ ηελ άιιε δίλεηαη έκθαζε ζηνλ ηνκέα ηεο 

επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο. Αλνηγεηαη ζπλεπψο ν δξφκνο γηα κηα θνηλνηηθή πνιηηηθή 

επηβνιήο ηεο ζπλεξγαζίαο θαη ηνπ ζπληνληζκνχ ησλ εζληθψλ εθπαηδεπηηθψλ πνιηηηθψλ 

(θνπξήο, 1988) θαη πξννηθνλνκνχληαη δπλακηθέο επεκβάζεηο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ζηα 

εζληθά εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα -κέζσ Οδεγηψλ, Απνθάζεσλ, πζηάζεσλ, Φεθηζκάησλ, 

Δθζέζεσλ, αιιά θαη κηαο ζεηξάο απφ δξάζεηο πηινηηθψλ Πξνγξακκάησλ θαη αληαιιαγήο 

πξαθηηθψλ ζε δηάθνξεο πεξηνρέο ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηεο θαηάξηηζεο- (Lowe, 1992) πξνο ηελ 

θαηεχζπλζε εμππεξέηεζεο ησλ ζηξαηεγηθψλ ζηφρσλ ηεο Δ.Δ. 

Ζ δεθαεηία ηνπ ΄90, ε «επφκελε κέξα» απφ ηελ πηψζε ηνπ ιεγφκελνπ ππαξθηνχ 

ζνζηαιηζκνχ θαη ηελ αλαδηάηαμε ηνπ παγθφζκηνπ ζπζρεηηζκνχ ησλ δπλάκεσλ, 

αληηπξνζσπεχεη ίζσο ηελ πην απνθαζηζηηθή πεξίνδν γηα ηε δηακφξθσζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

θνηλνηηθήο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο. Απνηέιεζδκα ήηαλ ε κεηεμέιημε ηεο ΔΟΚ ζε Δ.Δ. κε 

νπζηαζηηθά αλαβαζκηζκέλεο αξκνδηφηεηεο, πνιηηηθέο θαη ζεκαληηθά δηεπξπκέλεο ζηξαηεγηθέο 

επηδηψμεηο. Ζ ζεκαζία ηεο εθπνξεχεηαη απφ ην γεγνλφο φηη ε ζρεηηθή ρξνληθή ζπγθπξία 
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ζπλδέεηαη κε ζεκαληηθέο απνθάζεηο ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο Δ.Δ. ζην νηθνλνκηθφ, ην πνιηηηθφ 

θαη ην ζεζκηθφ επίπεδν πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο επξσπατθήο ζχγθιηζεο θαη ελνπνίεζεο θαη 

εηδηθά ηεο δηακφξθσζεο ελφο θνηλνχ επξσπατθνχ νηθνλνκηθνχ ρψξνπ ζηε κεηαβαηηθή πνξεία 

ηεο Δπξψπεο πξνο ηνλ κεηαζρεκαηηζκφ ηεο ζε πξνεγκέλε Κνηλσλία ηεο Γλψζεο θαη ηεο 

Πιεξνθνξίαο (Παζηάο – Ρνπζζάθεο, 2003). 

1.2.3. Πεξίνδνο 1992 –2000: Θεζκνζέηεζε ηνπ Δπξσπατθνύ Δθπαηδεπηηθνύ Υώξνπ 

Σν έηνο 1992, απνηειεί νξφζεκν ζηελ εμέιημε ηεο επξσπατθήο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο 

ιφγσ ηεο ππνγξαθήο ηεο πλζήθεο ηνπ Μάαζηξηρη, πνπ ζεσξείηαη απφ πνιινχο ν πην 

απνθαζηζηηθφο (αιιά ίζσο θαη πεξηζζφηεξν πξνβιεκαηηθφο) ζηαζκφο γηα ηα ζέκαηα 

εθπαίδεπζεο θαη πνιηηηζκνχ ζην πιαίζην ηεο επξσπατθήο νηθνλνκηθήο θαη πνιηηηθήο 

νινθιήξσζεο. Ζ ζεκαζία ηεο ελ ιφγσ ζπλζήθεο, ηεο ηξίηεο θαηά ζεηξά (κεηά ηε πλζήθε ηεο 

Ρψκεο ην 1957 θαη ηελ Δληαία Δπξσπατθή Πξάμε ην 1986) ζεκειηψδνπο ζπλζήθεο γηα ηε 

ζπγθξφηεζε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο σο ζχγρξνλνπ ζεζκνχ, έγθεηηαη ζηνλ πνιηηηθφ ηεο 

ραξαθηήξα θαη απνξξέεη απφ ην γεγνλφο φηη ζεκαηνδνηεί ηελ αθεηεξία ελφο λένπ ζηαδίνπ ζηελ 

πνξεία ηεο επξσπατθήο αλάπηπμεο αλνίγνληαο ηνλ δξφκν φρη κφλν γηα ηελ πνιηηηθή 

νινθιήξσζε αιιά θαη γηα ηελ νηθνδφκεζε κηαο ππνινγίζηκεο νηθνλνκηθά, ζε δηεζλέο επίπεδν, 

επξσπατθήο «πνιηηείαο» (Σζανχζεο, 2000). ‟ απηφ ην πιαίζην, αλαγλσξίδεηαη ε ζεκαζία κηαο 

εληαία παξερφκελεο εθπαίδεπζεο απφ ηα θξάηε-κέιε ηεο σο ελδεδεηγκέλνπ εξγαιείνπ γηα ηελ 

πξαγκάησζε ηνπ ζηξαηεγηθνχ νηθνλνκηθνχ ζηφρνπ ηεο Κνηλφηεηαο πνπ αθνξά ηε δεκηνπξγία 

ηεο εζσηεξηθήο αγνξάο θαη ηε βειηίσζε ηεο δηεζλνχο νηθνλνκηθήο αληαγσληζηηθφηεηνο. Ζ ίδηα 

ε κεηεμειηγκέλε πιένλ, ζε Δπξσπατθή Έλσζε ζηνρεχεη ζηελ πινπνίεζε ησλ θνηλσληθν-

πνιηηηθψλ ηεο ζηφρσλ, πνπ ζπλνςίδνληαη ζηελ ελίζρπζε ηεο θνηλσληθήο ζπλνρήο εληφο ηνπ 

επξσπατθνχ ρψξνπ θαη ζηε δηακφξθσζε ησλ κειινληηθψλ ελεξγψλ Δπξσπαίσλ πνιηηψλ. 

Σν έλαπζκα γηα ηελ πξνψζεζε κηαο ηέηνηαο εθπαίδεπζεο δίλεη ε ζπλζήθε ηνπ 

Μάαζηξηρη, ζηε βάζε ηεο νπνίαο δηακνξθψλεηαη επίζεκα ην λνκηθφ πιαίζην λνκηκνπνίεζεο 

θαη ζηήξημεο ησλ παξεκβάζεσλ ηεο Κνηλφηεηαο ζε φιν ην θάζκα ησλ εθπαηδεπηηθψλ βαζκίδσλ 

ζηα εζληθά ζπζηεκάηα εθπαίδεπζεο. Μέρξη εθείλε ηε ζηηγκή ε ζπλζήθε ηνπ Μάαζηξηρ  

απνηεινχζε άηππν «θνηλνηηθφ θεθηεκέλν» θαη ζηελ νπζία παξάγσγν ησλ δξάζεψλ ηεο ζηνλ 

ηνκέα, θπξίσο, ηεο επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο (Παζηάο,1995). ην εμήο, νη 

πνιηηηθέο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο γηα ηελ εθπαίδεπζε ζα απνξξένπλ επζέσο απφ ηηο δηαηάμεηο 

ηεο πλζήθεο, νη νπνίεο θαη πξνζδηνξίδνπλ πιένλ ξεηά ηηο αξρέο, ηνπο ζηφρνπο, ηηο 

αξκνδηφηεηεο, ηα φξγαλα θαη ηηο δηαδηθαζίεο, ελψ νη πνιηηηθέο επηινγέο ηεο, φπσο θαη νη 

δξάζεηο ηεο ζηνλ ζπγθεθξηκέλν ηνκέα ζα πάςνπλ λα ππαγνξεχνληαη απνθιεηζηηθά απφ 
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ζηφρνπο ζπλαξηψκελνπο κε ηελ επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε θαη λα έρνπλ απνζπαζκαηηθφ θαη 

επθαηξηαθφ ραξαθηήξα. 

Ζ ζεκαζία ηεο εθπαίδεπζεο, πνπ κέρξη ην 1992 απνηεινχζε εζσηεξηθή ππφζεζε ησλ 

θξαηψλ-κειψλ ζχκθσλα κε ηηο πλζήθεο ηεο Δπξσπατθήο Κνηλφηεηαο, αλαβαζκίδεηαη ιφγσ 

ηεο αλαγλψξηζήο ηεο σο επίζεκνπ ηνκέα άζθεζεο επξσπατθήο πνιηηηθήο (Γθφβαξεο, - 

Ρνπζζάθεο, 2008).  Πιένλ, ε ίδηα ππάγεηαη ζηηο θνηλνηηθέο αξκνδηφηεηεο, ηε δηεχξπλζε ησλ 

νπνίσλ, σζηφζν, θξνληίδνπλ λα ειέγμνπλ ηα θξάηε-κέιε κε ηελ εηζαγσγή ησλ αξρψλ ηεο 

επηθνπξηθφηεηαο (σο γεληθήο αξρήο κε πεδίν εθαξκνγήο ηνπο ηνκείο εθηφο εθείλσλ πνπ 

ππάγνληαη ζηελ απνθιεηζηηθή αξκνδηφηεηα ηεο Κνηλφηεηαο) θαη ηεο αλαινγηθφηεηαο (εχινγε 

ζρέζε κεηαμχ ιακβαλφκελνπ κέηξνπ θαη επηδησθφκελνπ ζθνπνχ) (Ραθηνπνχινπ, 2014). ηε 

βάζε ησλ παξαπάλσ αξρψλ, ηα επξσπατθά εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα ππφθεηληαη ηαπηφρξνλα ζε 

θνηλνηηθέο θαη εζληθέο αξκνδηφηεηεο κε ζαθή φξηα θαη δηαθξηηνχο ηνκείο δξάζεο. Ζ νξγάλσζε 

ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ηα πεξηερφκελα δηδαζθαιίαο, ζηα νπνία κεηαθξάδνληαλ ε 

θπξίαξρε θάζε θνξά εθπαηδεπηηθή θηινζνθία θαη ε εθάζηνηε επίζεκε εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή, 

παξακέλνπλ αληηθείκελν ησλ εζληθψλ αξκνδηνηήησλ, ηελ ίδηα ζηηγκή πνπ νη αληίζηνηρεο 

θνηλνηηθέο βξίζθνπλ πεδίν έθθξαζεο ζε ζπγθεθξηκέλνπο ηνκείο, πνπ αληηζηνηρνχλ ζε ηέζζεξηο 

βαζηθνχο άμνλεο δξάζεο ηεο Έλσζεο, ζηνπο νπνίνπο αξζξψλεηαη ε εληαία πνιηηηθή ηεο 

εθαπίδεπζεο: 

 «χλδεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηδξπκάησλ κε ηελ αγνξά εξγαζίαο  

 Γεκηνπξγία δνκψλ έληαμεο θαη επαλέληαμεο ζηελ αγνξά εξγαζίαο 

 Πξνψζεζε ηεο θηλεηηθφηεηαο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ κέζα απφ πξνγξάκκαηα 

αληαιιαγήο καζεηψλ θαη θνηηεηψλ ζηα φξηα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ελίζρπζε ηεο 

ζπλεξγαζίαο θαη ηεο δηάδξαζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηδξπκάησλ κεηαμχ ηνπο  

 Δδξαίσζε ηεο δηαθάλεηαο, ηεο ζπκβαηφηεηαο θαη ηεο ζπγθξηζηκφηεηαο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ζπζηεκάησλ ησλ θξαηψλ κειψλ», (ηακέινο & Βαζηιφπνπινο, 2004, 

ζ.64) 

Απφ ηνπο παξαπάλσ ζηφρνπο, ε θχξηα επζχλε θαη ε αξκνδηφηεηα γηα ηελ πινπνίεζε 

ηνπο αλήθεη ζηα επξσπατθά θξάηε, ηα νπνία ζπληξέρεη ε Κνηλφηεηα κε ηηο δξάζεηο ηεο κφλνλ 

ζηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία αδπλαηνχλ λα ηνπο πξαγκαηψζνπλ (Γθφβαξεο& Ρνπζζάθεο, 

2008). Καζίζηαηαη πιένλ θαλεξφ φηη ε εθπαίδεπζε δελ απνηειεί απηνζθνπφ γηα ηελ Δ.Δ., ελψ 

ζπληζηά κέζνλ γηα ηελ πξαγκάησζε μέλσλ πξνο ηελ απζεληηθή απνζηνιή ηεοζηφρσλ, ηελ 

ελίζρπζε ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο θαη ηεο θνηλσληθήο ζπλνρήο ηεο Κνηλφηεηαο ζηελ πνξεία 

ηεο πξνο ηελ νινθιήξσζε (Παζηάο, 2006) θαη ηελ αλάδεημή ηεο ζε πξνεγκέλε Κνηλσλία ηεο 

Γλψζεο ζην ξεχκα ησλ εμειίμεσλ πνπ δεκηνπξγνχλ ε παγθνζκηνπνίεζε ηεο νηθνλνκίαο θαη ε 
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απμαλφκελε ζεκαζία ησλ ηερλνινγηψλ ησλ πιεξνθνξηψλ θαη ηεο επηθνηλσλίαο (Δπξσπατθή 

Δπηηξνπή Κνηλνηήησλ, 1996). Δμάιινπ, πέληε ρξφληα αξγφηεξα, ε πλζήθε ηνπ Άκζηεξληακ 

απνδεηθλχεη ηηο παξαπάλσ ζηνρεχζεηο θαη ηαπηφρξνλα αλαβαζκίδεη ηε ζπληαγκαηηθή ζέζε ηεο 

γεληθήο παηδείαο ζην θνηλνηηθφ νηθνδφκεκα επηθπξψλνληαο ηε δηαδηθαζία γηα ηελ 

νηθνδφκεζεηεο «Δπξψπεο ηεο Γλψζεο»ζηε βάζε ηεο απφθαζεο ησλ θξαηψλ-κειψλ « λα 

πξνάγνπλ ηελ αλάπηπμε ηνπ πςειφηεξνπ δπλαηνχ επηπέδνπ γλψζεο… κέζσ επξείαο πξφζβαζεο 

ζηελ εθπαίδεπζε θαη κέζσ ηεο ζπλερνχο αλαπξνζαξκνγήο ηεο» (Ραθηνπνχινπ, 2014, ζ.130) θαη 

αθεηέξνπ, λνκηκνπνηεί ηε «δηά βίνπ εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε» σο «ζεκειηψδε δηάζηαζε ηεο 

θνηλνηηθήο πνιηηηθήο» (Γθφβαξεο&Ρνπζζάθεο, 2008, ζ.16). 

ηε δηαδηθαζία πξνζαξκνγήο ησλ επξσπατθψλ εθπαηδεπηηθψλ δηαδηθαζηψλ ζην 

ζχγρξνλν νηθνλνκηθφ, θνηλσληθφ θαη πνιηηηθφ ζπγθείκελν πνπ δηακνξθψλεηαη ζε παγθφζκην 

επίπεδν, ε επξσπατθή εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή εκπλέεηαη ζηαζεξά απφ έλαλ πξνζαλαηνιηζκφ: ηε 

δηακφξθσζε ελφο αλνηθηνχ θαη δπλακηθνχ εληαίνπ επξσπατθνχ ρψξνπ θαη ηε δεκηνπξγία κηαο 

επξσπατθήο πεξηνρήο δηά βίνπ κάζεζεοκε εζηίαζε ζηελ Σξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε, σο κέζνπ 

γηα ηελ αλάπηπμε ηεο επξσπατθήο δηάζηαζεο ζηελ εθπαίδεπζε, ηε ζπζζψξεπζε επξσπατθήο 

πξνζηηζέκελεο αμίαο (αληαγσληζηηθφηεηα, απαζρνιεζηκφηεηα, θνηλσληθή ζπλνρή, πςειή 

πνηφηεηα) θαη ηελ ελίζρπζε ηεο κάζεζεο θαη ηεο ελεξγνχ ζπκκεηνρήο ηνπ Δπξσπαίνπ πνιίηε 

ζηα δηεζλή ηεθηαηλφκελα (Παζηάο – Ρνπζζάθεο, 2003). ‟ απηφλ ηνλ Δπξσπατθφ Υψξν 

Αλψηαηεο Δθπαίδεπζεο (Δ.Υ.Α.Δ.), νη βάζεηο γηα ηε δηακφξθσζε ηνπ νπνίνπ είραλ κπεη ήδε 

ζηε πλζήθε ηνπ Μάαζηξηρη, δίλεη ζεζκηθή ππφζηαζε ε Γηαθήξπμε ηεο Μπνιφληαο (1999) 

πξνζβιέπνληαο ζηελ θαηνρχξσζε ηεο δηαζθάιηζεο ηεο δηεζλνχο αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο 

επξσπατθήο αλψηαηεο εθπαίδεπζεο κέζσ ηεο ζηαδηαθήο ζχγθιηζεο ησλ εζληθψλ ζπζηεκάησλ 

αλψηαηεο εθπαίδεπζεο. Μ‟ άιια ιφγηα πξνβιέπεηαη έλα θνηλφ πιαίζην δηάξζξσζεο θαη 

ιεηηνπξγίαο, ε ζπγθξηζηκφηεηα θαη αλαγλσξηζηκφηεηα ησλ ηδηαίηεξσλ ζηνηρείσλ ηνπο, ε 

πξνψζεζε ηεο θηλεηηθφηεηαο θνηηεηψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ θαη ε απνηειεζκαηηθή ζχλδεζε ηεο 

αλψηαηεο εθπαίδεπζεο κε ηηο αλάγθεο ηεο θνηλσλίαο θαη ηεο αγνξάο εξγαζίαο ζηελ Δπξψπε. 

1.2.4. Πεξίνδνο 2000 –2010. Η επξσπατθή εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή ζηελ πξννπηηθή ηεο 

ηξαηεγηθήο ηεο Ληζζαβόλαο. 

Σελ πξψηε δεθαεηία ηνπ 21
νπ

 αηψλα, ε επξσπατθή εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή ζπληάζζεηαη 

ζηελ πξνψζεζε ηνπ ζηξαηεγηθνχ ζηφρνπ πνπ ζέηεη ε Δ.Δ. γηα ην 2010, φπσο νξίδεηαη απηφο 

ζηε πλζήθε ηεο Ληζζαβφλαο ζε άκεζε ζπλάξηεζε κε ηηο πξνθιήζεηο ηηο νπνίεο αληηκεησπίδεη 

ε Δπξψπε. Έηζη, νη δπλάκεηο ηεο παγθνζκηνπνίεζεο θαζνδεγνχλ ηε κεηάβαζε απφ ηελ 

θνηλσλία ηεο γλψζεο ζηελ νηθνλνκία ηεο γλψζεο: «λα γίλεη {ε Δπξψπε} ε πην δπλακηθή θαη 

αληαγσληζηηθή νηθνλνκία ηεο γλψζεοαλά ηελ πθήιην, ηθαλή γηα βηψζηκε νηθνλνκηθή αλάπηπμε κε 
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πεξηζζφηεξεο θαη θαιχηεξεο ζέζεηο εξγαζίαο θαη κε κεγαιχηεξε θνηλσληθή ζπλνρή» (Δπξσπατθή 

Δπηηξνπή Κνηλνηήησλ, 2002) κέζσ ηεο αμηνπνίεζεο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηεο, πνπ, 

αληηπξνζσπεχεη «ην πνιπηηκφηεξν θεθάιαην ηεο Δπξψπεο», (Δπξσπατθφ πκβνχιην, 2000, ζ. 1-

2). 

‟ απηή ηε κεηάβαζε ηεο Δπξψπεο απφ ηελ θνηλσλία ηεο γλψζεο ζε αληαγσληζηηθή 

νηθνλνκία ηεο γλψζεο, είλαη πεξηζζφηεξν απφ πξνθαλήο ε ζεκαζία ηεο εθπαίδεπζεο σο 

θαηεμνρήλ ελδεδεηγκέλνπ κέζνπ γηα ηελ πξνεηνηκαζία απνδνηηθψλ θαη παξαγσγηθψλ 

εξγαδνκέλσλ, επαξθψο θαη θαηάιιεια εθνδηαζκέλσλ κε πςεινχ επηπέδνπ εθπαίδεπζε θαη 

θαηάξηηζε γηα ηελ πνηνηηθή θαη απνηειεζκαηηθή αληαπφθξηζε ζηηο πξνθιήζεηο πνπ 

απεπζχλνπλ ηφζν ζε δηεζλέο επίπεδν ε παγθνζκηνπνίεζε ησλ νηθνλνκηθψλ ζρέζεσλ, ε 

αλάπηπμε ηεο θνηλσλίαο ηεο πιεξνθνξίαο θαη ε εμέιημε ηεο ηερλνεπηζηήκεο –φζν θαη ζε 

εζσηεξηθφ επίπεδν δειαδή, ηε ζπγθξφηεζε ηεο ΟΝΔ, κε άιια ιφγηα ηεο δψλεο ηνπ επξψ.  

Οη επηινγέο απηέο θαη νη ζιπζηνηρεο επηινγέο επηβάιινπλ ζηελ εθπαίδεπζε λα 

αλαπηχμεη λέεο ζρέζεηο κε ηελ νηθνλνκία, ηελ θνηλσλία θαη ηελ εξγαζία ζην πιαίζην κηαο 

επξσπατθήο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο κε θαηλνηφκν ραξαθηήξα, ε νπνία 

είλαηπξνζαλαηνιηζκέλε ζηελ αλάπηπμε ηεο επαγγεικαηηθήο απαζρφιεζεο ζηε βάζε 

θνηλσληθψλ θξηηεξίσλ, ζηνρεχνληαο ζηελ ελίζρπζε ηεο θνηλσληθήο πξφλνηαο θαη ζηελ 

ππνζηήξημε ηεο θνηλσληθήο ζπλνρήο κέζσ ηεο θαηαπνιέκεζεο ησλ θνηλσληθψλ αληζνηήησλ 

θαη ηεο δηεπθφιπλζεο ηεο πξφζβαζεο φισλ ζηα ζπζηήκαηα εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο 

(Γθφβαξεο & Ρνπζζάθεο, 2008). ‟ απηφ ην πιαίζην, θαη κε δεδνκέλν ην γεγνλφο φηη ε 

πινπνίεζε κηαο ηέηνηαο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο πξνυπνζέηεη ηε ζχλδεζε ηεο εθπαίδεπζεο κε 

πεδία άζθεζεο εζληθήο πνιηηηθήο εθηφο ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο Δ.Δ., ε ηειεπηαία εηζάγεη ηελ 

Αλνηθηή Μέζνδν πληνληζκνχ (ΑΜ) ησλ επξσπατθψλ εθπαηδεπηηθψλ ζπζηεκάησλ. Σίζεηαη, 

ινηπφλ, σο ζηφρνο ε ζχγθιηζε ησλ εζληθψλ πνιηηηθψλ γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ζηξαηεγηθψλ 

επηδηψμεσλ θαη πηνζεηείηαη σο θχξην πξφηαγκα ηεο ε δηά βίνπ εθπαίδεπζε θαη κάζεζε, σο κηα 

λέα ζχιιεςε ηεο εθπαίδεπζεο κε ζθνπφ ηελ αλαζέζκηζε ηεο (Βεξγίδεο, 2007). 

Ζ αξρή ηεο δηά βίνπ κάζεζεο δηέπεη έθηνηε φια ηα Φεθίζκαηα, ηηο Αλαθνηλψζεηο θαη 

ηηο Απνθάζεηο ησλ επίζεκσλ ζεζκηθψλ νξγάλσλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο γηα ηελ 

εθπαίδεπζε
1
. Ζ πξνβνιή ηεο έρεη ηε κνξθή παλάθεηαο γηα ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο θαη ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ ζπζηεκάησλ εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο κε πξννπηηθή, αθελφο, 

ηελ εμαζθάιηζε ηεο θνηλσληθήο θαη πνιηηηζηηθήο ζπλνρήο αιιά θαη ηελ ελίζρπζε ηεο 

αληαγσληζηηθφηεηαο θαη ηνπ δπλακηζκνχ ηεο Δπξψπεο θαη, αθεηέξνπ, ηελ πξνζσπηθή 

νινθιήξσζε θαη ηε δηακφξθσζε ηνπ ελεξγνχ πνιίηε κέζσ ηεο παξνρήο ίζσλ επθαηξηψλ γηα 

                                                      
1Δλδεηθηηθά: Αλαθνίλσζε ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο (Βξπμέιιεο, 21/11/2001), Φήθηζκα ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο 
(Βξπμέιιεο, 27/6/2002),Δπηηξνπή Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ, 10/1/2003 (Βεξγίδεο, 2007, 256-8). 
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απφθηεζε ή αλαβάζκηζε γλψζεσλ θαη αλάπηπμε εθείλσλ ησλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνηήησλ πνπ 

ζεσξνχληαη απαξαίηεηεο γηα ηελ θνηλσληθή έληαμε θαη ηελ επαγγεικαηηθή απνθαηάζηαζε. 

Μηα πξψηε καηηά ζηα επίζεκα επξσπατθά θείκελα ηεο πεξηφδνπ δεκηνπξγεί ηελ 

εληχπσζε φηη ε επξσπατθή εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή ζηε δεδνκέλε ζπγθπξία ελέρεη θνηλσληθή 

δηάζηαζε θαη δηαπλέεηαη απφ πλεχκα θνηλσληθήο αιιειεγγχεο. Χζηφζν, κηα θξηηηθή αλάγλσζή 

ηνπο ζηελ πξννπηηθή ηεο ηξαηεγηθήο ηεο Ληζζαβφλαο δείρλεη φηη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα νη 

αλάγθεο ηεο νηθνλνκίαο επηθαζνξίδνπλ ηνπο πξνζαλαηνιηζκνχο ηεο εθπαίδεπζεο πνπ 

πξνβάιινληαη σο επξείο θαη αιιεινυπνζηεξηδφκελνη ζηφρνη ηεο δηά βίνπ εθπαίδεπζεο. Δηδηθά 

ε ρξήζε ησλ φξσλ ηεο αγνξάο εξγαζίαο απνηππψλνληαη κέζσ ηεο επαλαιακβαλφκελεο ρξήζεο 

ελλνηψλ κε νηθνλνκηθή ρξνηά ησλ φξσλ: «απαζρνιεζηκφηεηα», «πξνζαξκνζηηθφηεηα ησλ 

εξγαδνκέλσλ» θαη «επαγγεικαηηθή θηλεηηθφηεηα». Μέζσ απηνχ ηνπ «εθπαηδεπηηθνχ ζπλερνχο, 

ζε δηαξθή αιιειεπίδξαζε κε ηελ θνηλσληθν-νηθνλνκηθή, πνιηηηθή θαη πνιηηηζκηθή 

πξαγκαηηθφηεηα» (Βεξγίδεο, 2001,ζ.138), πνπ πξνζαλαηνιίδεη, θπξίσο, ζηε δηάπιαζε ηνπ 

θαηαξηηζκέλνπ, επέιηθηνπ θαη απνηειεζκαηηθνχ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ, ε Κνηλφηεηα ζπλδέεη 

ηελ εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή κε άιινπο ηνκείο ηεο, φπσο απηψλ ηεο απαζρφιεζεο, ηνπ 

θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ θαη ηεο καθξννηθνλνκίαο (Γθφβαξεο & Ρνπζζάθεο, 2008). 

Αμηνπνηψληαο κάιηζηα ηξεηο ηχπνπο «ιφγνπ», ζηνπο νπνίνπο ε ζηξαηεγηθή ηεο Ληζζαβφλαο 

έδσζε ηδηαίηεξν πεξηερφκελν θαη μερσξηζηφ λφεκα, ηνλ νηθνλνκηθφ γηα ηελ θνηλσλία ηεο 

γλψζεο, ηνλ λενθηιειεχζεξν γηα ηνλ ξφιν ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηελ παξαδνζηαθή δεκνθξαηηθή 

ξεηνξηθή γηα ηα θνηλσληθά δηθαηψκαηα, «αθξσηεξηάδεη ελλνηνινγηθά ηα πεξηερφκελα ηεο Γηά 

Βίνπ Μάζεζεο θαη Δθπαίδεπζεο» (Καξαιήο, 2013, ζ.16) θαη ππνβαζκίδεη ηελ εθπαίδεπζε ζε 

επίζεκα λνκηκνπνηεκέλν εξγαιείν «πξνζαξκνγήο ζηηο απαηηήζεηο ησλ θνηλσληθψλ θαη 

νηθνλνκηθψλ αιιαγψλ» γηα «ηε δηακφξθσζε ηνπ κέιινληνο ηεο Δπξψπεο» (E.C., 2000, ζ.1). 

1.2.5. Πεξίνδνο από ην 2010 κέρξη ζήκεξα. Οη πξνζπάζεηεο ζπλερίδνληαη. Δπηηπρώο; 

Αλεπηηπρώο; 

 Ζ αλαγλψξηζε ηεο δηά βίνπ κάζεζεο σο νπζηαζηηθήο ζπληζηψζαο ηεο 

ζηξαηεγηθήο ηεο Ληζζαβφλαο θαη βαζηθνχ παξάγνληα άζθεζεο κηαο επξσπατθήο εθπαηδεπηηθήο 

πνιηηηθήο ζηνρεπκέλεο, θαηά πξνηεξαηφηεηα, ζηελ αλαδήηεζε ηεο δηεζλνχο 

αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο Δ.Δ. ζε ηνκείο γλψζεο άκεζα ζπλδεδεκέλνπο κε ηελ απαζρφιεζε, ηελ 

αλάπηπμε θαη ηελ αγνξά εξγαζίαο, θαηεχζπλε ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή θαη ην πκβνχιην ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο ην 2009 ζηε δηακφξθσζε ελφο ζηξαηεγηθνχ πιαηζίνπ γηα ηελ Δθπαίδεπζε 

θαη ηελ Καηάξηηζε κε ρξνληθφ νξίδνληα κέρξη ην 2020 (EUR – Lex, – Access to European 

Union law, ρ.ρ.). Πξφθεηηαη γηα έλα πιαίζην εληζρπκέλεο επξσπατθήο ζπλεξγαζίαο ζηνλ ηνκέα 

ηεο Δθπαίδεπζεο θαη ηεο Καηάξηηζεο, πνπ αθνινπζεί ηα ρλάξηα εθείλνπ ηεο πξνεγνχκελεο 
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δεθαεηίαο εκκέλνληαο ζηνπο ζηφρνπο αλαθνξάο ηνπ, νη πεξηζζφηεξνη ησλ νπνίσλ δελ 

επεηεχρζεζαλ παξά ηε ζρεηηθή πξνζδνθίαησλ εηζεγεηψλ ηνπ, νη νπνίνη δελ είραλ πξνβιέςεη ην 

κέγεζνο ησλ αληηδξάζεσλ ησλ εζληθψλ θξαηψλ θαη ησλ εκπιεθνκέλσλ ζηηο εθπαηδεπηηθέο 

δηαδηθαζίεο, ηδίσο ησλ παλεπηζηεκηαθψλ δαζθάισλ, ζηε λενθηιειεχζεξε ινγηθή πνπ κεηέθεξε 

θαη ηελ εξγαιεηνπνίεζε ηεο εθπαίδεπζεο πνπ πξνσζνχζε (Ραθηνπνχινπ, 2014). 

Χο απνηέιεζκα, ην λέν ζηξαηεγηθφ πιαίζην -βαζηζκέλν ζηηο θαηεπζπληήξηεο αξρέο ηεο 

«δηαδηθαζίαο ηεο Κνπεγράγεο» ζρεηηθά κε ηελ εληζρπκέλε επξσπατθή ζπλεξγαζία ζηνλ ηνκέα 

Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη Καηάξηηζεο θαη πηζηφ ζηηο πξνηεξαηφηεηεο ηεο δηαδηθαζίαο 

ηεο Μπνιφληαο φζνλ αθνξά ζηε κεγαιχηεξε ζπλνρή ησλ παλεπηζηεκηαθψλ ζπνπδψλ θαη ηελ 

εδξαίσζε ηνπ επξσπατθνχ ρψξνπ Σξηηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο- πξνσζεί πξνο πινπνίεζε ηνπο 

ηέζζεξηο παξαθάησ ζηξαηεγηθνχο ζηφρνπο«πξνθεηκέλνπ θάζε πνιίηεο λα βνεζεζεί ψζηε λα 

αμηνπνηήζεη πιήξσο ην δπλακηθφ ηνπ θαη λα δεκηνπξγεζεί βηψζηκε νηθνλνκηθή επκάξεηα ζηελ 

Δπξψπε»: 

 «Να γίλεη πξαγκαηηθφηεηα γηα φινπο ε δηά βίνπ κάζεζε, ψζηε ε 

εθπαίδεπζε λα πάςεη λα είλαη ελ δπλάκεη παξάγνληαο θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ, θαη λα 

εληζρπζεί ε θηλεηηθφηεηα κέζσ ησλ επξσπατθψλ ζπζηεκάησλ εθπαίδεπζεο θαη 

επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε αληαπφθξηζή ηνπο ζηηο 

ξαγδαίεο αιιαγέο θαη ηηο παγθφζκηεο πξνθιήζεηο. 

 Να βειηησζνχλ ε πνηφηεηα θαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο εθπαίδεπζεο θαη 

ηεο θαηάξηηζεο κέζσ ηεο αλάπηπμεο ηνπ γισζζηθνχ, ηνπ καζεκαηηθνχ θαη ηνπ 

ηερλνινγηθνχ «εγγξακκαηηζκνχ» ησλ ζπκκεηερφλησλ ζ’ απηή θαη ηεο έκθαζεο ζηηο 

ζεηηθέο επηζηήκεο. 

 Να πξναρζνχλ ε ηζνηηκία, ε θνηλσληθή ζπλνρή θαη ε ελεξγφο ζπκκεηνρή 

ζηα θνηλά, νχησο ψζηε φινη νη πνιίηεο, αλεμαξηήησο πξνζσπηθψλ, θνηλσληθψλ ή 

νηθνλνκηθψλ ζπλζεθψλ, λα κπνξνχλ λα ζπλερίζνπλ λα αλαπηχζζνπλ θαηά ηε δηάξθεηα 

ηεο δσήο ηνπο δεμηφηεηεο ζρεηηδφκελεο κε ζπγθεθξηκέλε απαζρφιεζε. 

 Να ελζαξξπλζνχλ ε δεκηνπξγηθφηεηα θαη ε θαηλνηνκία θαζψο θαη ην 

επηρεηξεκαηηθφ πλεχκα ζε φια ηα επίπεδα ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηεο θαηάξηηζεο, θαζψο 

απνηεινχλ βαζηθέο θηλεηήξηεο δπλάκεηο ηεο αεηθφξνπ νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο, θαη λα 

θαιιηεξγεζεί ε πνιηηηζκηθή ζπλείδεζε»(EUR - Lex – Access to European Union law, 

1999, ζ.1-5).  

Ζ θξηηηθή αλάγλσζε ησλ παξαπάλσ ζηφρσλ νδεγεί ζηε δηαπίζησζε φηη ε Δ.Δ. κέζα ζ‟ 

έλα παγθνζκηνπνηεκέλν πεξηβάιινλ, πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ αληηξξνπηθή ζπλχπαξμε ηνπ 

νηθνπκεληθνχ θαη ηνπ ηνπηθνχ ραξαθηήξα ηεο, ηεο αλάπηπμεο θαη ηεο ππαλάπηπμεο σο ζηφρν, 
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ηεο ελνπνίεζεο θαη ηνπ θαηαθεξκαηηζκνχ ηεο, ηεο ζπλεξγαζίαο θαη ηνπ αληαγσληζκνχ ηεο, 

δηαθξίλεηαη γηα ηε ξεπζηφηεηα, ηελ αλαζθάιεηα, ηελ επηζθάιεηα θαη ηε δηαθηλδχλεπζε, ελψ 

βιέπεη ζηε δηά βίνπ κάζεζε έλα κέζνλ γηα ηε δηέμνδν απφ ηα αδηέμνδά ηεο. πλεθδνρηθά, ηελ 

αλαγλσξίδεη σο πξνηεξαηφηεηά ηεο θαη ηελ αλάγεη ζε δηαθχβεπκα θαη πξφηαγκα ηεο 

εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο ηεο αμηνπνηψληαο έλαλ εξκελεπηηθά εμσξατζκέλν ιφγν. Έηζη, 

πξνβάιιεη σο ζχλζεκα ππφ θαηάρξεζε ην αλαθαίξεην δηθαίσκα θάζε πξνζψπνπ ζηελ 

εθπαίδεπζε θαη ζηελ επαγγεικαηηθή θαη ζπλερή θαηάξηηζε, ζχκθσλα κε ην άξζξν 14 ηνπ 

Υάξηε ησλ Θεκειησδψλ Γηθαησκάησλ ηεο, ζπζθνηίδνληαο ηε γεληθφηεξε λενθηιειεχζεξε 

ινγηθή πνπ ππεξεηεί. Χζηφζν, ηα απνηειέζκαηα ησλ πξνζπαζεηψλ ηεο δελ θαίλεηαη λα 

αληαπνθξίλνληαη ζηηο πξνζδνθίεο ηεο, θαζψο απμάλνπλ νη αληηξξεηηθέο ηάζεηο, ιεθηηθέο θαη 

έκπξαθηεο, απέλαληη ζηελ ππαγσγή ηεο εθπαίδεπζεο ζηνπο λφκνπο θαη ηνπο θαλφλεο ηεο 

αγνξάο, φπσο νη επξσπατθνη ζεζκνί ηελ νξακαηίδνληαη θαη ηε ζρεδηάδνπλ θαζηζηψληαο 

ακθίβνιε ηελ πξννπηηθή καθξνεκέξεπζήο ηεο.  

 

πλνςίδνληαο ηελ αλάιπζε πνπ πξνεγήζεθε ζ΄απηφ ην πξψην θεθάιαην ζεκεηψλεηαη 

φηη θαηά ην ηειεπηαίν ηέηαξην ηνπ ΥΥ αηψλα ζπληειέζηεθαλ ζεκαληηθέο αιιαγέο ζε 

επξσπατθή θιίκαθα.  ε επίπεδν επξσπατθφ ε εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή παξνπζηάδεη κεηαιιαγέο 

θαη αλαθαηεπζχλεηαη αλαιφγσο ηνπ επηδησθφκελνπ ζθνπνχ θαη ζηφρνπ ηεο. Γη απηφ ε 

εθπαίδεπζε κε ζηαζεξφηεηα ζηνρεχεη ζηελ επαγεικαηνπνίεζε ηεο θνηλσλίαο κέζσ ηεο γλψζεο 

φρη απηήο κφλν πνπ ζα δεκηνπξγήζεη αλψηεξνπο πλεπκαηηθνχο νξίδνληεο αιιά θπξίσο απηήο 

πνπ ζα ηνλψζεη ηελ παξαγσγή θαη νηθνλνκία ηεο ρψξαο / ησλ ρσξψλ πνπ απνηεινχλ θξάηε 

κέιε ηεο Δ.Δ. Γη΄απηφ ην ιφγν δηακφξθσζαλ ηα θξάηε κέιε πξνγξάκκαηα, επαγγειηδφκελα ηηο 

επξσπατθέο νδεγίεο (Cedefop, Φήθηζκα ηεο 9
εο

 Φεβξνπαξίνπ ηνπ 1976, πλζήθε Μάαζηξηρ, 

Κνηλή Γήισζε ηεο νξβφλεο, Γηαθήξπμεο ηεο Μπνιφληαο, Γηαδηθαζία ηεο Κνπεγράγεο,) 

ζπλπθαζκέλα κε απηέο, εληζρχνληαο ηα πξνπαξαζθεπαζηηθά θέληξα πνπ νδεγνχλ ζε άξηηα 

επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε θαη ελ ηέιεη δεκηνπξγνχλ ην πνιππφζεην αλζξψπηλν πλεπκαηηθφ θαη 

εξγαηηθφ δπλακηθφ ηεο Έλσζεο. Ζ δεκηνπξγία ελφο εληαίνπ ρψξνπ, ζεζκνζεηεκέλνπ θαη 

νξνζεηεκέλνπ ζε ζπγθεθξηκέλεο παξακέηξνπο ζηνρεχεη ζζελαξά ζηε δεκηνπξγία ελφο 

επξχηεξνπ πιαηζίνπ νηθνλνκηθά αληαγσληζηηθνχ φπνπ ε νηθνλνκία ηεο γλψζεο κέζσ ηεο 

παξερφκελεο εθπαίδεπζεο ζα απνηειεί απηνζθνπφ είηε κέζσ ηεο δηα δψζεο- ηεο δηα βίνπ είηε 

κέζσ ηεο εμ‟ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο, φπσο απηή ππαγνξεχηεθε απφ ηε ζηξαηεγηθή ηεο 

Ληζαβφλαο. Ζ ηειεπηαία αλάγεηαη ζε «ηεξφ θείκελν» εηδηθψο κέζσ ηεο «Γηαδηθαζίαο ηεο 

Κνπεγράγεο» πνπ επαλαδηαηππψλεη ηνπο ζηφρνπο ηεο ζηξαηεγηθήο ηεο Ληζαβφλαο αθφκε 

εληνλφηεξα ψζηε ην αλζξψπηλν δπλακηθφ ηεο Δ.Δ λα δεκηνπξγήζεη ηε πνιππφζεηε βηψζηκε 

νηθνλνκηθή επκάξεηα ζηελ Δπξψπε.  
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KEΦΑΛΑΙΟ 2
ν    

   
Σν ειιεληθό Παλεπηζηήκην ζην πιαίζην ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο ζηελ 

Δπξώπε: κεηαξξύζκηζε ή απνξξύζκηζε; 

 

2.1 Η Αλώηαηε Δθπαίδεπζε ζην πξνζθήλην ηνπ δηεζλνύο ελδηαθέξνληνο θαη ηεο 

πνιηηηθήο 

Ζ κεηάβαζε, πνπ ζπληειείηαη ζηνλ επξσπατθφ εθπαηδεπηηθφ ρψξν θαηά ηηο ηξεηο 

ηειεπηαίεο δεθαεηίεο ζην πιαίζην ηεο παγθνζκηνπνίεζεο θαη ηεο αλάδπζεο ηεο Κνηλσλίαο ηεο 

Γλψζεο, απφ ηηο εζληθέο εθπαηδεπηηθέο πνιηηηθέο ζηελ εληαία επξσπατθή εθπαηδεπηηθή 

πνιηηηθή, γίλεηαη κε ηελ εκθάληζε εμεηδηθεπκέλσλ ζπνπδψλ θαη ηελ αλάπηπμε ηεο έξεπλαο γηα 

ηελ Αλψηαηε Δθπαίδεπζε, σο «ηνκέα ζηνλ νπνίν έρνπλ πέζεη ηα θψηα ηεο δεκνζηφηεηαο απφ ηε 

δεθαεηία ηνπ ’90» (ηακέινο θ.ά., 2015, ζ.45). Σν έληνλν απηφ ελδηαθέξνλ, πνπ έρεη αλαδείμεη 

ζηηο κέξεο καο ηελ Αλψηαηε Δθπαίδεπζε ζε «δεκφζην δήηεκα» (Gumport, 1994), «δελ 

απνηειεί απνθιεηζηηθά έθθξαζε ηεο έκθπηεο θιίζεο ηνπ αλζξψπνπ πξνο ην ‘εηδέλαη’», ηεο 

επηζπκίαο ηνπ δειαδή λα θαηαλνήζεη θαη λα εξκελεχζεη ηα θνηλσληθά, θαη ζηελ πξνθεηκέλε 

πεξίπησζε θαη ηα εθπαηδεπηηθά θαηλφκελα», ζχκθσλα κε ηελ επηζήκαλζε ηνπ Μαηζαίνπ 

(2005α, ζ.262). πλαξηάηαη ζηελά θαη κε ηελ πξνζδνθία, ηελ πξφζεζε, κάιινλ, 

ζπγθεθξηκέλσλ δπλάκεσλ θαη νκάδσλ ζπκθεξφλησλ ζε ηνπηθφ θαη παγθφζκην επίπεδν λα ηελ 

ειέγμνπλ πξνο ίδηνλ φθεινο. ην πιαίζην ησλ δξαζηηθψλ αιιαγψλ πνπ ζπληεινχληαη ζην 

ηζηνξηθφ θαη θνηλσληθφ ζπγθείκελφ ηεο ζηελ θακπή ηνπ 20
νπ

 πξνο ηνλ 21
ν
 αηψλα ε 

«αλαβάζκηζε» ηεο γλψζεο αλαγνξεχεηαη ζε φξγαλν νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο ζηε βάζε ηεο 

ινγηθήο ηεο αγνξάο, δειαδή ζηηο ζπγθεθξηκέλεο ζπλζήθεο νηθνλνκηθνχ λενθηιειεπζεξηζκνχ 

(ηακάηεο, 2005). 

‟ απηφ ην πιαίζην, ε γλψζε -κε ηελ έλλνηα, θπξίσο, ηεο πιεζσξηζηηθήο, 

θαηαθεξκαηηζκέλεο πιεξνθνξίαο- θαηαιακβάλεη φιν θαη ζεκαληηθφηεξε ζέζε ζηελ θνηλσληθή 

δσή ησλ ζχγρξνλσλ θεθαιαηνθξαηηθψλ θνηλσληψλ. Παξάιιεια, ε επηζηεκνληθή γλψζε 

ζπκθχεηαη κε ηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία θαη εκπιέθεηαη απνθαζηζηηθά ζηελ απνθφκηζε ή 

κεγηζηνπνίεζε θέξδνπο (Slaughter & Leslie, 1999) ζηε βάζε ελφο «αγνξαίνπ» ιφγνπ, ζεζκηθά 

λνκηκνπνηεκέλνπ, εξκελεπηηθά εμσξατζκέλνπ θαηαμηαθά επελδπκέλνπ γηα ηε ζπγθάιπςε ηεο 

ππαγσγήο ηεο ζηηο παξαγσγηθέο δπλάκεηο θαη ηε κεηάιιαμε ηνπ ραξαθηήξα ηεο απφ απηαμίαο 

θαη θνηλσληθνχ δηθαηψκαηνο ζε παξαγσγηθή δχλακε γηα ηελ ηθαλνπνίεζε αλαπηπμηαθψλ 

αλαγθψλ θαη πνιηηηθψλ επηδηψμεσλ. πλεπψο, ε Σξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε, σο ν θαη‟ εμνρήλ 

ζεζκφο παξαγσγήο θαη θαιιηέξγεηαο ηεο επηζηεκνληθήο γλψζεο, ζπλδέεηαη νξγαληθά κε ηελ 
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νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα, ηνλ θφζκν ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ηελ αγνξά εξγαζίαο (Βαθαιηφο, 

1994). Έηζη, ην Παλεπηζηήκην ππφθεηηαη -ππφ ηελ πίεζε ησλ παξαγσγηθψλ ηάμεσλ θαη ησλ 

παξαηλέζεσλ δηεζλψλ νξγαληζκψλ (Παγθφζκηα Σξάπεδα, ΟΟΑ, Παγθφζκηνο Οξγαληζκφο 

Δκπνξίνπ, UNESCO, πκβνχιην ηεο Δπξψπεο)- ζε κηαεπαλαδηαπξαγκάηεπζε φζνλ αθνξά ζηε 

ζεζκηθή ηνπ ζπγθξφηεζε θαη, θπξίσο, ηελ ηδενινγηθή ηνπ ηαπηφηεηα θαη ηνλ θνηλσληθφ ηνπ 

ξφιν ζην πιαίζην νηθνδφκεζεο ελφο εληαίνπ Δπξσπατθνχ Υψξνπ Αλψηαηεο Δθπαίδεπζεο 

(Μαηζαίνπ, 2005). 

Ζ δηακφξθσζε απηνχ ηνπ ρψξνπ απαληά ζηνλ ζηξαηεγηθφ ζηφρν ηεο Δ.Δ. λα αλαδεηρζεί 

ζε εγέηηδα νηθνλνκία ηεο γλψζεο ζηελ πθήιην κέζσ ηεο θξίζηκεο ζπκβνιήο ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ ζηελ παξνρή εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο (Δπξσπατθή Δπηηξνπή, 2002). Με 

ζηφρν ηελ αλάπηπμε ζηνπο θνηηεηέο ζχλζεησλ επαγγεικαηηθψλ ηθαλνηήησλ θαη εκπνξεχζηκσλ 

επαγγεικαηηθψλ πξνζφλησλ επηδηψθνπλ λα εμαζθαιίζνπλ ηελ παξαγσγή εξγαηηθνχ δπλακηθνχ 

ηθαλνχ λα αληαπνθξίλεηαη απνηειεζκαηηθά ζηηο αλάγθεο ελφο επέιηθηνπ, ηδηαίηεξα 

αληαγσληζηηθνχ θαη αβέβαηνπ δηεζλνχο πεδίνπ εξγαζίαο (Castells, 1996). Χζηφζν, κηα ηέηνηα 

ππεξεζληθνχ ραξαθηήξα ζηφρεπζε, ε νπνία παξαπέκπεη ζηε δηαθπβέξλεζε ηεο εθπαίδεπζεο 

κέζα ζ‟ έλα ππεξθξαηηθφ πεξηβάιινλ, πξνζθξνχεη ζηελ παξάδνζε ηεο θπβέξλεζεο ελφο 

εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο ζην πιαίζην ηνπ εζληθνχ θξάηνπο. Καη απηφ απνηεινχζε θαη 

δηέζεηε ηηο εγγπήζεηο γηα ηελ πξνψζεζε ησλ εζληθψλ ζπκθεξφλησλ θαη δηαζθαιίδε ηε ζπλνρή, 

ηε λνκηκνπνίεζε θαη ηε ζπλεθηηθφηεηα ηνπ θνηλσληθνχ ζψκαηνο, πνπ ζπληζηνχλ αλαγθαίεο 

ζπλζήθεο γηα ηε δηαηήξεζε ηεο θπξηαξρίαο ηνπ σο απηφλνκεο νληφηεηαο (ηακέινο θ. ά., 

2015). 

Κάησ απφ απηέο ηηο ζπλζήθεο, ε πξνψζεζε θαη ε εθαξκνγή κηαο εληαίαο επξσπατθήο 

πνιηηηθήο –ζηνρεπκέλεο ζηε δεκηνπξγία απηνχ ηνπ εληαίνπ επξσπατθνχ ρψξνπ εθπαίδεπζεο–, 

πξνυπνζέηεη ηελ πιήξσζε δχν φξσλ: αθελφο, λα εθρσξήζνπλ ηα ζπκκεηέρνληα ζηελ Δ.Δ. 

θξάηε κεγάιν κέξνο ηεο θπξηαξρίαο ηνπο ζ‟ απηή, πξνθεηκέλνπ λα αληιήζνπλ -εληαγκέλα 

ζηνπο θφιπνπο ηεο- δχλακε ζηνλ παγθφζκην ρψξν θαη λα κελ πεξηζσξηνπνηεζνχλ απφ ηηο 

δηεζλείο δηαδηθαζίεο θαη ζπλαιιαγέο (Μνχηζηνο, 2007, ζ.342) θαη αθεηέξνπ, λα εμαζθαιίζνπλ 

ηε ζπλαίλεζε ησλ πνιηηψλ ηνπο κέζα απφ ηε λνκηκνπνίεζε φρη κφλνλ ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

πνιηηηθήο αιιά θαη ηεο δηθήο ηνπο δέζκεπζεο ζ‟ απηή. ‟ απηφ ην πιαίζην, ε πνιηηηθή ηεο Δ.Δ. 

λα θαζππνηάμεη ηελ Σξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε ησλ επξσπατθψλ θξαηψλ ζηηο δηθέο ηεο 

επηδηψμεηο θαη ζηξαηεγηθέο θαη λα ηελ ρξεζηκνπνηήζεη γηα ηελ πξναγσγή ησλ ζηνρεχζεσλ θαη 

ησλ ζπκθεξφλησλ ηεο, πνπ ζρεηίδνληαη ηφζν κε ηελ αλαπηπμηαθή ηεο πνξεία ζ‟ έλα εμφρσο 

αληαγσληζηηθφ δηεζλέο πεξηβάιινλ φζν θαη κε ηελ ελίζρπζε ηεο θνηλσληθήο ζπλνρήο ηεο, 

ρξεηάδεηαη λα δηθαησζεί ζηε ζπλείδεζε ησλπνιηηψλ ηνπο. Απηφ ζα επηηεπρζεί, εάλ πεξηβιεζεί 

ηνλ καλδχα ηνπ θχξνπο ησλ επηζηεκνληθά επηβεβαησκέλσλ ηάζεσλ σο ηειενινγηθψλ θαη 
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αλαπφδξαζησλ (Μαηζαίνπ, 2007) θαη πξναρζεί ζην φλνκα ηεο θνηλσληθήο εζηθήο, φπσο 

νξίδεηαη ζηε ζεσξία ηνπ σθειηκηζκνχ θαη ζηε βάζε ηεο θξίζηκεο αξρήο ηεο. Καη ε αξρή απηή 

αθνξά ηελ πξνψζεζε ηνπ «θνηλνχ θαινχ» κέζσ ηεο κεγηζηνπνίεζεο ηνπ «αγαζνχ», δειαδή 

ηνπ νθέινπο γηα ηνλ φζν γίλεηαη κεγαιχηεξν αξηζκφ αηφκσλ, ρσξίο ηελ απαίηεζε λα 

παξαβιεθζεί ην πξνζσπηθφ ζπκθέξνλ (πνπ δελ ζεσξείηαη φηη αληίθεηηαη ζην γεληθφ) θαη 

αλεμαξηήησο ηεο πνηφηεηαο θαη ηεο «αμίαο» ησλ κέζσλ γηα ηελ αχμεζή ηνπ (Bentham, 1970 & 

Μill, 1970). 

Ζ πξνβνιή ηνπ «θνηλνχ θαινχ» ζηελ Σξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε θαη ηεο επίηεπμήο ηνπ 

κέζσ απηήο, ζε ζπζρεηηζκφ κε ηελ εκθαηηθή επίθιεζε ησλ δπλαηνηήησλ ησλ ζεζκψλ ηεο 

παγθφζκηαο δηαθπβέξλεζεο λα ην πξναγάγνπλ απνηειεζκαηηθά, σο ζπλζεκάησλ ζε θαηάρξεζε 

γηα λα παξαγθσληζζνχλ, αθξηβψο, νη φπνηεο αλεζπρίεο πεξί απνπζίαο δεκνθξαηηθψλ 

δηαδηθαζηψλ, αληηπξνζσπεπηηθφηεηαο ή απφδνζεο ιφγνπ, επλνείηαη απφ ηελ θξηηηθή πνπ 

αζθείηαη ζην ζχγρξνλν Παλεπηζηήκην κε βάζε ην λενθηιειεχζεξν νηθνλνκηθφ δφγκα. χκθσλα 

κε ηνπο ζηαζψηεο ηνπ, ην Παλεπηζηήκην ησλ Γξακκάησλ, ην ζεκειησκέλν ζηα ρνπκπνιληηαλά 

ηδεψδε ηεο ειεπζέξηαο παηδείαο, ηα νπνία θαηαθάζθνπλ ζηελ αλαδήηεζε ηεο αιήζεηαο θαη 

ζηελ πλεπκαηηθή θαιιηέξγεηα σο απηνζθνπψλ, είλαη παξσρεκέλν, αλεπίθαηξν θαη 

αλαπνηειεζκαηηθφ γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ ηεο ζχγρξνλεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ 

(Παπιίδεο, 2007).  

Δμάιινπ, ε αλαδήηεζε θαη ε παξαγσγή ηεο επηζηεκνληθήο γλψζεο ζηελ «θαζαξφηεηά» 

ηεο, σο απηαμίαο, δειαδή ρσξίο ρξεζηκνζεξηθή ζηφρεπζε, πνπ επαγγειηδφηαλ ν Humboldt 

(Renaut, 2002), δελ ζπλάδεη κε ην πλεχκα ελφο θφζκνπ πνπ θπξηαξρείηαη απφ ηε 

λενθηιειεχζεξε ινγηθή θαη ππαθνχεη ζηνπο θαλφλεο ηεο ειεχζεξεο αγνξάο. Γηαηί αθξηβψο, ε ε 

απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ηεο βαζίδεηαη ζ‟ έλα θαηάιιεια εθπαηδεπκέλν εξγαηηθφ δπλακηθφ 

θαη πξνυπνζέηεη ηελ εξγαιεηνπνίεζε ηεο γλψζεο γηα ηελ παξαγσγή ηερλνινγηθψλ θαηλνηνκηψλ 

πξνο ελίζρπζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο (Μαπξνπδέαο, 2004). Καηά ζπλέπεηα, ην Παλεπηζηήκην 

νθείιεη λα κεηαξξπζκηζζεί θαη λα πξνζαξκνζζεί ζηηο εμειίμεηο θαηά ηξφπν κνλνζήκαλην ζηε 

βάζε κηαο πνιηηηθήο εθζπγρξνληζκνχ ηεο επξσπατθήο νηθνλνκίαο θαη θνηλσλίαο κε δνκηθνχο 

ηεο άμνλεο ηε δηεζλνπνίεζε, ηελ αγνξά, ηελ αληαγσληζηηθφηεηα, ηελ απνδνηηθφηεηα, ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα, ηελ επειημία, ηηο επηρεηξεζηαθέο δεμηφηεηεο, ηε δηά βίνπ κάζεζε 

(Μαηζαίνπ, 2006). Αθφκε ρεηξφηεξα, λα νξγαλσζεί θαη λα ιεηηνπξγεί ην ίδην ζχκθσλα κε ηα 

επηρεηξεκαηηθά πξφηππα (Cowen, 1991; Μαπξνπδέαο, 2004), σο νξγαληζκφο δεκφζηνπ 

νθέινπο απηνλνκεκέλνο απφ ην θξάηνο, ππνηαγκέλνο ζε ηδησηηθά ζπκθέξνληα θαη 

ζηνρεπκέλνο ζηελ ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ θαη ησλ ζθνπηκνηήησλ ηεο ηδησηηθήο 

πξσηνβνπιίαο (Παπιίδεο, 2007). Δίλαη θαλεξφ φηη θαιείηαη λα επαλαπξνζδηνξίζεη ηε 
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θηινζνθία, ηνπο ζηφρνπο, ηνπο πξνζαλαηνιηζκνχοθαη ηηο θαηεπζχλζεηο ηνπ αλαδηαηάζζνληαο 

ην ζεζκηθφ πιαίζην δηάξζξσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ. 

ηε βάζε απηψλ ησλ πξαγκαηηζηηθψλ επηρεηξεκάησλ, ηα νπνία δελ ζηεξνχληαη 

παληειψο ππφζηαζεο, θαζψο νη δξαζηηθέο θαη εθηεηακέλεο αιιαγέο, πνπ γλψξηζε θαηά ηηο ηξεηο 

ηειεπηαίεο δεθαεηίεο ην επξχηεξν θνηλσληθφ-νηθνλνκηθφ θαη πνιηηηθφ πεξηβάιινλ ζην νπνίν 

ιεηηνπξγεί ην Παλεπηζηήκην, ην ππνρξεψλνπλ εθ ησλ πξαγκάησλ ζε επαλαδηαπξαγκάηεπζε ηεο 

θπζηνγλσκίαο, ηεο θηινζνθίαο θαη ησλ ζηφρσλ ηνπ, σο ζπζηεκηθνχ ζηνηρείνπ ηεο θνηλσλίαο 

θαη ζεζκνχ ηαγκέλνπ ζηελ εμππεξέηεζε ησλ αλαγθψλ θαη ησλ επηδηψμεψλ ηεο (Apple, 1993; 

Ζιηνχ, 1991). Έηζη, ε Δ.Δ. κεζνδεχεη ζήκεξα κέζσ ησλ πνιηηηθψλ ηεο ηε κεηαιιαγή ησλ 

Α.Δ.Η.  απφ Παλεπηζηήκηα ησλ Γξακκάησλ ζε Παλεπηζηήκηα ηεο Αγνξάο (Prokou, 2014). 

Απψηεξνο ζηφρνο ησλπνιηηηθψλ απηψλ, νη νπνίεο πξνσζνχληαη απφ ηηο αξρέο ηνπ 21
νπ

 αηψλα, 

είλαη λα αλαπηχμεη ην επξσπατθφ Παλεπηζηήκην ζπγθξηηηθά πιενλεθηήκαηα απέλαληη ζην 

ακεξηθαληθφ, θπξίσο, Παλεπηζηήκην κε θξηηήξην ηε δεκηνπξγία ηνπ «αλζξψπηλνπ θεθαιαίνπ» 

ηεο επξσπατθήο θνηλφηεηαο πνπ ζα είλαη ηθαλφ λα αληαπνθξηζεί ζηηο πξνθιήζεηο ηνπ δηεζλνχο 

αληαγσληζκνχ. Γη‟ απηφ θαη πιένλ, ην ελδηαθέξνλ εζηηάδεηαη ζηελ νηθνλνκηθή 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο Αλψηαηεο Δθπαίδεπζεο, φπσο εθθξάδεηαη ζηνλ επίζεκν ιφγν 

δηεζλψλ νηθνλνκηθψλ νξγαληζκψλ (Πξφθνπ, 2011), θαη ηελ αληαπνδνηηθή ιεηηνπξγία ηνπ 

επξσπατθνχ Αλψηαηνπ Δθπαηδεπηηθνχ Ηδξχκαηνο σο επηρείξεζεο ε νπνία παξάγεη 

εκπνξεχζηκεο ππεξεζίεο κε ζηφρν ην θέξδνο (Slaughter & Leslie, 1999). 

Με βάζε ηα πξνεγεζέληα, ην ζχλνιν ησλ αιιαγψλ πνπ επηρεηξνχληαη θαίλεηαη λα έρεη 

ιεηηνπξγηθφ ραξαθηήξα, δειαδή λα ππεξεηεί ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ηδξπκάησλ ρσξίο λα 

ζίγεη ηνλ κνξθσηηθφ ραξαθηήξα ηνπο, ηνπο ηδενινγηθνχο πξνζαλαηνιηζκνχο ηνπο, ηνλ 

θνηλσληθφ ηνπο ξφιν θαη ηελ αλζξσπηζηηθή απνζηνιή ηνπο ή ηηο ζεκειηψδεηο αξρέο πνπ 

δηέπνπλ ηε ιεηηνπξγία ηνπο. ηελ πξαγκαηηθφηεηα, φκσο, απνκεηψλνπλ ηελ αληίιεςε ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ σο δεκφζηνπ αγαζνχ θαη θνηλσληθνχ δηθαηψκαηνο (Pasias&Roussakis, 

2012)θαη κεηαηξέπνπλ ηηο εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηφηεηέο ηνπ, σο λεπξαιγηθνχ ρψξνπ έξεπλαο 

θαη παξαγσγήο επηζηεκνληθήο γλψζεο, ζε αγνξαία πξντφληα, ηα νπνία απεπζχλνληαη ζε 

ζπγθεθξηκέλνπο πειάηεο/θαηαλαισηέο -θνηηεηέο, επηρεηξήζεηο, αγνξά εξγαζίαο, δηεζλήο 

δήηεζε εθπαηδεπηηθψλ ππεξεζηψλ- γηα ηελ ηθαλνπνίεζε πξαγκαηηζηηθψλ ζηνρεχζεσλ 

νηθνλνκηθνχ θαη πνιηηηθνχ ραξαθηήξα (Μαηζαίνπ, 2005β). Ζ επηζηεκνληθή γλψζε απνθηά 

θαζαξά ρξεζηκνζεξηθή θαη εξγαιεηαθή δηάζηαζε θαη ε κφξθσζε 

επαγγεικαηνπνηείηαηππνηαζζφκελε ηφζν ζηε ζθνπηκφηεηα δεκηνπξγίαο αλζξψπηλνπ 

θεθαιαίνπ κέζσ ηεο εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο, φζν θαη ζηε δηεχξπλζε ηεο 

απαζρνιεζηκφηεηαο ησλ αηφκσλ, ζηελ αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο ησλ επηρεηξήζεσλ, ζηελ 
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θεξδνθνξία ζπγθεθξηκέλσλ νηθνλνκηθψλ θχθισλ θαη ζηελ παγίσζε ζρέζεσλ εμνπζίαο 

(Παπιίδεο, 2007). 

 Οη ζπγθεθξηκέλεο πνιηηηθέο ζ‟ έλαλ ρψξν πνπ πξνζπαζεί λα ηζνξξνπήζεη αλάκεζα απφ 

ηε κηα, ζε θαηεζηεκέλεο αληηιήςεηο, παγησκέλεο αγθπιψζεηο θαη ζεζκηθέο αδξάλεηεο, θαη απφ 

ηελ άιιε, ζηηο πξνθιήζεηο ελφο ξεπζηνχ φζν θαη πξνθιεηηθά απαηηεηηθνχ θαη αλππφκνλνπ 

θνηλσληθνχ, νηθνλνκηθνχ θαη πνιηηηθνχ πεξηβάιινληνο, έρνπλ ππνλνκεχζεη ηα επηζηεκνινγηθά 

ζεκέιηα ηεο Αλψηαηεο Δθπαίδεπζεο ζηελ Διιάδα, έρνπλ ακβιχλεη ηελ απήρεζε ηνπ ειιεληθνχ 

Παλεπηζηεκίνπ, σο ζεζκνχ πνπ βξίζθεηαη ζην κεηαίρκην εθπαίδεπζεο θαη θνηλσλίαο, θαη έρνπλ 

νδεγήζεη ζε ακθηζβήηεζε «ιφγσ θαη έξγσ» ηνπ ζεζκηθνχ ραξαθηήξα θαη ηνπ ξφινπ ηνπ 

(Μαηζαίνπ, 2005. Παπιίδεο, 2007. Ππξγησηάθεο, 2004; Slaughter&Rhoades, 2004). Σν 

εξψηεκα πνηνλ θαη ηη (πξέπεη λα) ππεξεηνχλ ηα Αλψηαηα Δθπαηδεπηηθά Ηδξχκαηα, πνηεο 

ζεκειηαθέο αξρέο (πξέπεη λα) δηέπνπλ ηε ιεηηνπξγία ηνπο θαη πνηα (πξέπεη λα) είλαη ε 

απζεληηθή απνζηνιή ηνπο -ε «ζεξαπεία» ηεο επηζηήκεο γηα ηελ θαηάθηεζε ηεο αιήζεηαο, ε 

δηάπιαζε ρεηξαθεηεκέλσλ θνηλσληθψλ ππνθεηκέλσλ θαη ε πξνζθνξά ηνποζην θνηλσληθφ 

ζχλνιν ή ε ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ ηεο νηθνλνκίαο θαη ηεο αγνξάο θαη ε πξνψζεζε 

ζπγθεθξηκέλσλ ζπκθεξφλησλ- βξίζθεηαη ζην επίθεληξν ηνπ δεκφζηνπ δηαιφγνπ, πνπ κέζα απφ 

ζπγθξνχζεηο θαη αληεγθιήζεηο «θαιά θξαηεί» κέρξη ηηο κέξεο καο. 

ην πιαίζην απηνχ ηνπ δηαιφγνπ, αλαδχνληαη εξσηήκαηα θαη δίλνληαη απαληήζεηο πνπ 

εθθξάδνπλ πξνβιεκαηηζκνχο γηα ην κέιινλ ηεο ειιεληθήο Αλψηαηεο Δθπαίδεπζεο, 

αληηθαηνπηξίδνπλ δηαθνξεηηθέο πξνηεξαηφηεηεο αηφκσλ θαη νκάδσλ θαη κεηαθέξνπλ 

ηδενινγηθνχο πξνζαλαηνιηζκνχο θαη πνιηηηθέο ζηάζεηο. ηελ νπζία ηνπο απερνχλ δχν 

δηαθνξεηηθέο θνζκνζεσξίεο: ε κία κε θηιειεχζεξε ηαπηφηεηα θαη ηερλνθξαηηθνχο 

πξνζαλαηνιηζκνχο θαη ε άιιε κε πεξηζζφηεξν αλζξσπηζηηθφ ραξαθηήξα. 

 Ζ πξψηε, αμηνπνηψληαο επηρεηξήκαηα νξζνινγηθήο θχζεο θαη πξαγκαηηζηηθνχ 

ραξαθηήξα, ππεξακχλεηαη ηεο αλαγθαηφηεηαο «εθζπγρξνληζκνχ» ηνπ Παλεπηζηεκίνπ γηα ηελ 

άκεζε θαη απνηειεζκαηηθή ηνπ αληαπφθξηζε ζηηο απαηηήζεηο ηνπ ζχγρξνλνπ θνηλσληθν-

νηθνλνκηθνχ πεξηβάιινληνο, φπσο έρεη δηακνξθσζεί απφ ηνπο δπλακηθνχο θξαδαζκνχο ηεο 

παγθνζκηνπνίεζεο, ηεο θνηλσλίαο ηεο πιεξνθνξίαο θαη ηνπ ηερλνινγηθνχ πνιηηηζκνχ. Ζ 

δεχηεξε, αξζξσκέλε ζηηο αξρέο θαη ηα ηδεψδε κηαο αλζξσπηζηηθήο παηδείαο ζηνρεπκέλεο ζηελ 

ππεξεζία ησλ αλαγθψλ ηεο επηζηήκεο, ησλ θνηλσληθψλ αμηψλ θαη πξνηεξαηνηήησλ θαη ηεο 

επηδίσμεο δηάπιαζεο αηφκσλ κε νινθιεξσκέλε πξνζσπηθφηεηα, ρεηξαθεηεκέλσλ θαη 

απηνθαζνξηδφκελσλ, ρσξίο λα παξαβιέπεη ηελ αλάγθε πξνζαξκνγήο ηεο Αλψηαηεο 

Δθπαίδεπζεο ζηα ζχγρξνλα δεδνκέλα, αξλείηαη ηελ θαζππφηαμή ηεο ζηηο «παλίζρπξεο», φπσο 

πξνβάιινληαη, δπλάκεηο ηεο παξαγσγήο θαη ηεο αγνξάο.  
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Σν πνηα απφ ηηο δχν ζα ππεξηζρχζεη ζ‟ απηή ηε δηειθπζηίλδα είλαη άδειν θαη θάζε 

πξφβιεςε θαίλεηαη παξαθηλδπλεπκέλε. Ζ αλαπηπμηαθή εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή, ηελ νπνία ε 

Δ.Δ. πξνσζείζηε ρψξα καο, κε ηε ζεζκηθή παξέκβαζε ηνπ Τ.Π.Δ.Θ., -φπσο, άιισζηε, θαη ζηηο 

ππφινηπεο επξσπατθέο- κέζα απφ κηα ζχλζεζε επίζεκσλ θεηκέλσλ (ζπλζήθεο, απνθάζεηο, 

γλσκνδνηήζεηο, directives) θαη ζπλερψο αλαλενχκελσλ πξνηάζεσλ θαη νδεγηψλ δείρλεη πξνο 

ζηηγκήλ επηθξαηέζηεξε. ρη κφλν επεηδή επλνείηαη απφ ηηο πθηζηάκελεο ζπλζήθεο, ηηο νπνίεο 

δεκηνχξγεζε ε ηερλνινγηθή έθξεμε «κε ηελ ηζρπξή κεηαζεηζκηθή ηεο αθνινπζία, ηελ 

παγθνζκηνπνίεζε» (Μαηζαίνπ, 2005
α
, ζ.260), σο ηζηνξηθνχ θαη θνηλσληθνχ θαηλνκέλνπ 

πνιπδηάζηαηνπ θαη πνιπζρηδνχο πνπ επεξεάδεη φινπο ηνπο ηνκείο θαη ηηο εθθάλζεηο ηεο 

θνηλσληθήο δσήο έρνληαο αλαρζεί ζε δφγκα ηεο λέαο νξζνδνμίαο ηνπ θαηξνχ καο 

(Βεξγφπνπινο, 1999, ζ.19). Αιιά θαη επεηδή ειέγρεηαη απζηεξά απφ ηελ Δ.Δ. σο πξνο ηελ 

εθαξκνγή ηεο, είηε κέζσ ηεο Αλνηρηήο Μεζόδνπ πληνληζκνύ ησλ επξσπατθψλ Αλψηαησλ 

Δθπαηδεπηηθψλ Ηδξπκάησλ  θαζψο «Η αλνηθηή κέζνδνο ζπληνληζκνχ (ΑΜ) δεκηνπξγήζεθε ζην 

πιαίζην ηεο πνιηηηθήο γηα ηελ απαζρφιεζε θαη ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ Λνπμεκβνχξγνπ. Έρεη νξηζηεί 

σο κέζν ηεο ζηξαηεγηθήο ηεο Ληζζαβφλαο (2000). Η ΑΜ παξέρεη λέν πιαίζην ζπλεξγαζίαο 

κεηαμχ ησλ θξαηψλ κειψλ κε αληηθείκελν ηε ζχγθιηζε ησλ εζληθψλ πνιηηηθψλ πξνθεηκέλνπ λα 

επηηεπρζνχλ νξηζκέλνη θνηλνί ζηφρνη. ην πιαίζην απηήο ηεο δηαθπβεξλεηηθήο κεζφδνπ, ηα θξάηε 

κέιε αμηνινγνχληαη απφ άιια θξάηε κέιε («άζθεζε πίεζεο απφ νκνηίκνπο») θαη ε Δπηηξνπή έρεη 

κφλνλ επνπηηθφ ξφιν. Σν Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην θαη ην Γηθαζηήξην δελ εκπιέθνληαη ζρεδφλ 

θαζφινπ ζηε δηαδηθαζία ηεο ΑΜ.» (Akrivopoulouchristina's Blog, 2010, ζ. 1) είηε κέζσ ηεο 

αδξήο ρξεκαηνδφηεζήο ηνπο απφ ηα πεξηψλπκα ΔΠΔΑΔΚ γηα ηελ πξναγσγή ζπγθεθξηκέλσλ 

δνκψλ, εθπαηδεπηηθψλ πξνηεξαηνηήησλ θαη θαηλνηνκηψλ. Κπξίσο, φκσο, επεηδή ζπλνδεχεηαη 

απφ έλαλ πξνζεθηηθά δηαηππσκέλν θαη εξκελεπηηθά εμσξατζκέλν επίζεκν ιφγν θαη έλα 

ηδηαίηεξα επεμεξγαζκέλν ζχζηεκα πξνπαγάλδαο, πνπ έρνπλ ζηφρν ηε λνκηκνπνίεζή ηεο ζηε 

ζπλείδεζε αθαδεκατθψλ θαη θνηλήο γλψκεο θαη ηε δηακφξθσζε ησλ θαηάιιεισλ φξσλ γηα ηελ 

απνδνρή ηεο. Απηή επηδηψθεηαη λα επηηεπρζεί ρσξίο ηδενινγηθφ-πνιηηηθέο ηξηβέο θαη 

αληηπαξαζέζεηο, αθνχ πξνβάιιεηαη σο ελδεδεηγκέλε, αλαγθαία θαη επηβεβιεκέλε απφ ηα 

δεδνκέλα ηεο ζχγρξνλεο επνρήο ηεο χζηεξεο λεσηεξηθφηεηαο, πνπ επηηάζζνπλ ηελ 

απνηειεζκαηηθή αληαπφθξηζε ησλ επξσπατθψλ Παλεπηζηεκίσλ (αλάκεζα ζ‟ απηά θαη ηνπ 

ειιεληθνχ) ζ‟ απηά (Μαληάηεο, 2006. Μαηζαίνπ, 2005α). 

Ζ ξεηνξηθή απηή, σζηφζν, απνθξχπηεη ηελ θξίζηκε αξρή ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζεζκνχ, 

ζχκθσλα κε ηελ νπνία, εθηφο απφ κεραληζκφο θνηλσληθήο αλαπαξαγσγήο ηνπ ππάξρνληνο 

statusquo, κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη θαη σο πξνσζεηηθφο παξάγνληαο θνηλσληθψλ αιιαγψλ 

πξνζαξκφδνληαο ηηο ζπλζήθεο ζηνπο δηθνχο ηνπ ζηφρνπο θαη φρη πξνζαξκνδφκελνο ζ‟ απηέο 

(Apple, 1993; Freire, 1998; Giroux, 1983). Άιισζηε, ζπζθνηίδεη ην γεγνλφο φηη ε εληαία 
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επξσπατθή εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή δηακνξθψλεηαη ζηε βάζε ηεο θπξίαξρεο ζε θαζεζηψο 

λενθηιειεχζεξεο ηδενινγίαο θαη παγθνζκηνπνηεκέλεο νηθνλνκίαο ηάζεο κε δηαθχβεπκά ηεο ηε 

ζχλδεζε ηεο εθπαίδεπζεο κε ηελ παξαγσγή θαη ηελ αγνξά. Δμάιινπ, φπσο φιεο νη 

γεληθεπκέλεο ηάζεηο, δελ έρεη ηειενινγηθφ ραξαθηήξα, ελέρεη ην ζηνηρείν ηεο αλαηξεςηκφηεηαο 

θαη ελδέρεηαη λα κελ επηβεβαησζεί ζηελ πνξεία ηνπ ρξφλνπ απφ ηα πξάγκαηα (Μαηζαίνπ, 

2007). Καη βέβαηα, αγλνεί ηηο ηζρπξέο αληηξξήζεηο επί ησλ αξρψλ ηεο ελφο κεγάινπ ηκήκαηνο 

ηεο αθαδεκατθήο θνηλφηεηαο, θνηηεηηθψλ νξγαλψζεσλ θαη πλεπκαηηθψλ αλζξψπσλ, πνπ 

θαζηζηνχλ ακθίβνιε ηε καθξνεκέξεπζή ηεο. 

2.2 «Λόγνη» θαη πξαθηηθέο ηεο Δ.Δ. γηα ηα Παλεπηζηήκηα ζηα θείκελα ηεο πλζήθεο ηνπ 

Μάαζηξηρη, ηεο Κνηλήο Γήισζεο ηεο νξβόλλεο θαη ηεο Γηαθήξπμεο ηεο Μπνιόληαο 

Θεκειηαθφ ζηνηρείν ζηελ πξνψζεζε θαη ηε λνκηκνπνίεζε ηεο επξσπατθήο 

εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο πξνο ηελ θαηεχζπλζε ππαγσγήο ηεο Σξηηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ζηνπο 

ζηξαηεγηθνχο ζηφρνπο ηεο Δ.Δ. -νηθνλνκηθνχο θαη πνιηηηθνχο, γηα ηε δεκηνπξγία ηεο 

εζσηεξηθήο αγνξάο θαη ηεο Δπξψπεο ησλ Πνιηηψλ (Rifkin, 1996)- ζην πιαίζην δηακφξθσζεο 

ελφο Δπξσπατθνχ Υψξνπ Αλψηαηεο Δθπαίδεπζεο, απνηέιεζε ν «ιφγνο» πνπ αξζξψζεθε ζε 

ηξία πνιχ ζεκαληηθά θαη εμφρσο πξνβεβιεκέλα θείκελα πνιηηηθήο:  

α) ζηε πλζήθε ηνπ Μάαζηξηρη (1992), κε ηελ νπνία ζεζκνζεηήζεθε θαη 

επηζεκνπνηήζεθε ε επξσπατθή εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή ζηε βάζε ηεο αξρήο ηεο 

επηθνπξηθφηεηαο. Με κε ηελ έλλνηα πξνβιέπεηαη φηη νη απνθάζεηο πνπ ιακβάλεη ζην εμήο ε 

Κνηλφηεηα ζηνλ ηνκέα ηεο εθπαίδεπζεο έρνπλ δεζκεπηηθφ ραξαθηήξα –ρσξίο, φκσο, λα 

επεξεάδνπλ ηηο εζληθέο πνιηηηθέο ησλ θξαηψλ-κειψλ (Παζηάο, 2006). 

β) ζηε Κνηλή Γήισζε ηεο νξβφλλεο (1998) πνπ απνηέιεζε έξεηζκα γηα ηελ επφκελν 

ζεζκηθφ θείκελν, 

γ) ζηε Γηαθήξπμε ηεο Μπνιφληαο (1999), πνπ παξείρε ζεζκηθή ππφζηαζε ζηνλ 

Δπξσπατθφ Υψξν Αλψηαηεο Δθπαίδεπζεο δίλνληαο ηνπ νπζηαζηηθφ πεξηερφκελν (Κνπζθνπλά, 

2012), αλ θαη ηα ζεκέιηα ηεο ίδξπζήο ηνπ κπήθαλ λσξίηεξα. 

Σηο θαηεπζχλζεηο ηεο «ππνηηκεκέλεο» Κνηλήο Γήισζεο ηεο νξβφλλεο πξνψζεζε 

εκκέζσο πιελ ζαθψο ε Γηαθήξπμε ηεο Μπνιφληαο ηξνπνπνηψληαο ηα δεδνκέλα –φρη, φκσο, θαη 

ηνπο ζηφρνπο ηεο (ηακέινο, 2002) θαη «ιεηαίλνληαο» ηηο αηρκεξέο γσλίεο ηεο πξνσζνχκελεο 

απφ απηή πνιηηηθήο πξνθεηκέλνπ λα ππεξθεξάζεη ηηο αληηδξάζεηο ησλ θξαηψλ-κειψλ ζρεηηθά 

κε ηε δηαρείξηζε ελφο ζέκαηνο δσηηθήο ζεκαζίαο γηα ηα εζληθά θξάηε, ην νπνίν αληηκεηψπηδαλ 

σο ηακπνχ. 

 ηνπο «ζρεκαηηζκνχο ιφγνπ» ησλ ηξηψλ απηψλ επίζεκσλ επξσπατθψλ 

θεηκέλσλ, νη αξρέο, νη ζηφρνη θαη ε ηδενινγία κηαο επξσπατθήο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο 
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απνηππψλνληαη κε ελάξγεηα· εγγελψο ζπλδεκέλεο κε ην φξακα κηαο ελνπνηεκέλεο, 

αιιειέγγπαο αιιά θαη ηαπηφρξνλα αληαγσληζηηθήο  Δπξψπεο. Καη ηνχην ζπκβαίλεη γηαηί ην 

επξσπατθφ νηθνδφκεκα αλαπηχζζεηαη ζηαζεξά ζηε βάζε ησλ θαλφλσλ θαη ησλ ξπζκψλ ηεο 

παγθφζκηαο αγνξάο πξνζβιέπνληαο ζηε δηακφξθσζε εληαίνπ επξσπατθνχ νηθνλνκηθνχ ρψξνπ, 

ζην κεηαζρεκαηηζκφ ηνπ ζε δηεζλή πνιηηεία ππνινγίζηκνπ θχξνπο θαη ζηελ επίηεπμε ηεο 

κέγηζηεο δπλαηήο ζπλνρήο ζηνπο θφιπνπο ηνπ. Παξάιιεια, απερείηαη ην γεληθφηεξν θιίκα ηεο 

πεξηφδνπ θαη αληαλαθιάηαη ην ηζηνξηθν-θνηλσληθφ ζπγθείκελν πνπ επεξέαζε θαζνξηζηηθά ηνλ 

ραξαθηήξα, ηνπο πξνζαλαηνιηζκνχο θαη ηηο πξνηεξαηφηεηεο ηεο επξσπατθήο εθπαηδεπηηθήο 

πνιηηηθήο ζηελ πην απνθαζηζηηθή, ίζσο, πεξίνδν ηεο δηακφξθσζήο ηεο, ηε δεθαεηία ηνπ 1990 

(Παζηάο & Ρνπζζάθεο, 2003).  

 

2.2.1 Η πλζήθε ηνπ Μάαζηξηρ (1992) 

Κάησ απφ ηελ πίεζε ησλ δξαζηηθψλ αιιαγψλ θαη ησλ ζεκαληηθψλ εμειίμεσλ ζηνλ 

νηθνλνκηθφ, θνηλσληθφ θαη πνιηηηθφ ηνκέα, πνπ ιακβάλνπλ ρψξα δηεζλψο ζηελ θακπή ηνπ 20
νπ

 

πξνο ηνλ 21
ν
 αηψλα, ε εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή ζηελ Δπξψπε κεηαζρεκαηίδεηαη δξαζηηθά, θαζψο 

ζπλδέεηαη κε ζεκαληηθέο απνθάζεηο ησλ θξαηψλ-κειψλ ηεο Δ.Δ. ζην νηθνλνκηθφ, πνιηηηθφ θαη 

ζεζκηθφ επίπεδν. Οξφζεκν ζ‟ απηφλ ηνλ κεηαζρεκαηηζκφ, απνηειεί ε πλζήθε ηνπ Μάαζηξηρη 

(1992)
2
, ε νπνία ζεκαηνδφηεζε, ελ κέζσ ησλ δξακαηηθψλ αιιαγψλ ηεο δηεζλνχο ζπγθπξίαο 

                                                      
2Δλδεηθηηθά: 
 

Άξζξν Α 

Με ηελ παξνχζα ζπλζήθε, ηα Τςειά πκβαιιφκελα κέξε ηδξχνπλ κεηαμχ ηνπο κία Δπξσπατθή Έλσζε, εθεμήο θαινχκελε 
«Έλσζε». Ζ παξνχζα ζπλζήθε αλνίγεη λέα θάζε ζηε δηαδηθαζία κηαο δηαξθψο ζηελφηεξεο έλσζεο ησλ ιαψλ ηεο Δπξψπεο, ζηελ νπνία νη 

απνθάζεηο ιακβάλνληαη φζν ην δπλαηφλ πηφ θνληά ζηνπο πνιίηεο.Ζ Έλσζε βαζίδεηαη ζηηο Δπξσπατθέο Κνηλφηεηεο, ζπκπιεξνχκελεο κε ηηο 

πνιηηηθέο θαη ηηο κνξθέο ζπλεξγαζίαο πνπ ζεζπίδνληαη κε ηελ παξνχζα ζπλζήθε. Έρεη απνζηνιή λα νξγαλψζεη ζπλεθηηθά θαη αιιειέγγπα ηηο 
ζρέζεηο κεηαμχ ησλ θξαηψλ κειψλ θαη ησλ ιαψλ ηνπο. 

 

Άξζξν Β 
Ζ Έλσζε ζέηεη σο ζηφρνπο: 

- λα πξνσζήζεη ηελ ηζφξξνπε θαη ζηαζεξή νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή πξφνδν, ηδίσο κε ηε δεκηνπξγία ελφο ρψξνπ ρσξίο εζσηεξηθά 

ζχλνξα, κε ηελ ελίζρπζε ηεο νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο ζπλνρήο θαη κε ηελ ίδξπζε κηαο νηθνλνκηθήο θαη λνκηζκαηηθήο έλσζεο, ε νπνία ζα 

πεξηιάβεη ελ θαηξψ, έλα εληαίν λφκηζκα, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο ζπλζήθεο, 

- λα επηβεβαηψζεη ηελ ηαπηφηεηά ηεο ζηε δηεζλή ζθελή, ηδίσο κε ηελ εθαξκνγή κηαο θνηλήο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο θαη πνιηηηθήο 

αζθάιεηαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ελ θαηξψ δηακφξθσζεο κηαο θνηλήο ακπληηθήο πνιηηηθήο, ε νπνία κπνξεί, ζε δεδνκέλε ζηηγκή, λα 
νδεγήζεη ζε θνηλή άκπλα, 

- λα εληζρχζεη ηελ πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ θαη ησλ ζπκθεξφλησλ ησλ ππεθφσλ ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο κε ηε ζέζπηζε 

ηζαγέλεηαο ηεο Έλσζεο, 
- λα αλαπηχμεη ζηελή ζπλεξγαζία ζηνλ ηνκέα ηεο δηθαηνζχλεο θαη ησλ εζσηεξηθψλ ππνζέζεσλ, 

- λα δηαηεξήζεη ζην αθέξαην ην θνηλνηηθφ θεθηεκέλν θαη λα ην αλαπηχμεη κε ηελ πξννπηηθή λα κειεηεζεί, κε ηε δηαδηθαζία πνπ 

πξνβιέπεη ην άξζξν Ν παξάγξαθνο 2, θαηά πφζνλ νη πνιηηηθέο θαη νη κνξθέο ζπλεξγαζίαο πνπ θαζηεξψλνληαη κε ηελ παξνχζα ζπλζήθε ζα 
πξέπεη λα αλαζεσξεζνχλ, πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζζεί ε απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ κεραληζκψλ θαη ησλ νξγάλσλ ηεο Κνηλφηεηαο. 

Οη ζηφρνη ηεο Έλσζεο επηηπγράλνληαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο ζπλζήθεο, ππφ ηνπο φξνπο θαη κε ην 

ρξνλνδηάγξακκα πνπ πξνβιέπνληαη ζε απηήλ, ελψ ζπγρξφλσο ηεξείηαη ε αξρή ηεο επηθνπξηθφηεηαο φπσο θαζνξίδεηαη ζην άξζξν 3 Β ηεο 
ζπλζήθεο γηα ηελ ίδξπζε ηεο Δπξσπατθήο Κνηλφηεηαο. 

 

Άξζξν Γ 
Ζ Έλσζε δηαζέηεη εληαίν ζεζκηθφ πιαίζην πνπ εμαζθαιίδεη ηε ζπλέπεηα θαη ηε ζπλέρεηα ησλ δξάζεσλ πνπ αλαιακβάλνληαη γηα ηελ 

επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο, ελψ παξάιιεια ηεξείηαη θαη αλαπηχζζεηαη ην θνηλνηηθφ θεθηεκέλν. 

Ζ Έλσζε κεξηκλά, εηδηθφηεξα, γηα ηε ζπλνρή ηνπ ζπλφινπ ηεο εμσηεξηθήο ηεο δξάζεο ζηα πιαίζηα ησλ πνιηηηθψλ ηεο ζηνλ ηνκέα 

ησλ εμσηεξηθψλ ζρέζεσλ, ηεο αζθάιεηαο, ηεο νηθνλνκίαο θαη ηεο αλάπηπμεο. Σν πκβνχιην θαη ε Δπηηξνπή έρνπλ ηελ επζχλε λα 

εμαζθαιίδνπλ ηε ζπλνρή απηή. Δμαζθαιίδνπλ, ζηα πιαίζηα ησλ αληίζηνηρσλ αξκνδηνηήησλ ηνπο, ηελ πινπνίεζε απηψλ ησλ πνιηηηθψλ. 

 
Άξζξν Γ 
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Σν Δπξσπατθφ πκβνχιην δίλεη ζηελ Έλσζε ηελ αλαγθαία ψζεζε γηα ηελ αλάπηπμή ηεο θαη θαζνξίδεη ηνπο γεληθνχο πνιηηηθνχο 

πξνζαλαηνιηζκνχο ηεο. 

Σν Δπξσπατθφ πκβνχιην ζπγθεληξψλεη ηνπο Αξρεγνχο θξαηψλ ή θπβεξλήζεσλ ησλ θξαηψλ κειψλ θαζψο θαη ηνλ Πξφεδξν ηεο 

Δπηηξνπήο, νη νπνίνη επηθνπξνχληαη ζην έξγν ηνπο απφ ηνπο Τπνπξγνχο Δμσηεξηθψλ ησλ θξαηψλ κειψλ θαη απφ έλα κέινο ηεο Δπηηξνπήο. Σν 

Δπξσπατθφ πκβνχιην ζπλέξρεηαη ηνπιάρηζηνλ δχν θνξέο ην ρξφλν, ππφ ηελ πξνεδξία ηνπ Αξρεγνχ θξάηνπο ή θπβεξλήζεσο ηνπ θξάηνπο 

κέινπο πνπ αζθεί ηελ πξνεδξία ηνπ πκβνπιίνπ. 
Σν Δπξσπατθφ πκβνχιην, κεηά απφ θάζε ζχλνδφ ηνπ, ππνβάιιεη ζην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην έθζεζε, θαζψο θαη εηήζηα γξαπηή 

έθζεζε ζρεηηθά κε ηελ πξφνδν πνπ έρεη ζεκεηψζεη ε Έλσζε. 

 
Άξζξν Δ 

Σν Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην, ην πκβνχιην, ε Δπηηξνπή θαη ην Γηθαζηήξην αζθνχλ ηηο αξκνδηφηεηέο ηνπο ππφ ηνπο φξνπο θαη γηα 

ηνπο ζθνπνχο πνπ πξνβιέπνπλ, αθελφο κελ, νη δηαηάμεηο ησλ ζπλζεθψλ γηα ηελ ίδξπζε ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ θαη ησλ κεηαγελέζηεξσλ 
ζπλζεθψλ θαη πξάμεσλ πνπ ηηο ζπκπιεξψλνπλ ή ηξνπνπνηνχλ, αθεηέξνπ δε, νη άιιεο δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο ζπλζήθεο. 

 

Άξζξν Σ 
1. Ζ Έλσζε ζέβεηαη ηελ εζληθή ηαπηφηεηα ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο, ησλ νπνίσλ ηα θπβεξλεηηθά ζπζηήκαηα βαζίδνληαη ζηηο 

δεκνθξαηηθέο αξρέο. 

2. Ζ Έλσζε ζέβεηαη ηα ζεκειηψδε δηθαηψκαηα, φπσο θαηνρπξψλνληαη κε ηελ Δπξσπατθή χκβαζε γηα ηελ Πξνζηαζία ησλ 
Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ θαη ησλ Θεκειησδψλ Διεπζεξηψλ, πνπ ππνγξάθεθε ζηε Ρψκε ζηηο 4 Ννεκβξίνπ 1950, θαη φπσο πξνθχπηνπλ απφ 

ηηο θνηλέο ζπληαγκαηηθέο παξαδφζεηο ησλ θξαηψλ κειψλ, σο γεληθέο αξρέο ηνπ θνηλνηηθνχ δηθαίνπ. 

3. Ζ Έλσζε δηαζέηεη ηα κέζα πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο θαη γηα ηελ επηηπρή εθαξκνγή ησλ πνιηηηθψλ ηεο. 

 

ΣΗΣΛΟ ΗΗ 

ΓΗΑΣΑΞΔΗ ΓΗΑ ΣΖΝ ΣΡΟΠΟΠΟΗΖΖ ΣΖ ΤΝΘΖΚΖ ΠΔΡΗ ΗΓΡΤΔΧ ΣΖ ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ 
ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΔΝΟΦΔΗ ΣΖ ΗΓΡΤΔΧ ΣΖ ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ 

 

Άξζξν Ε 
Ζ ζπλζήθε πεξί ηδξχζεσο ηεο Δπξσπατθήο Οηθνλνκηθήο Κνηλφηεηαο ηξνπνπνηείηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο άξζξνπ 

πξνθεηκέλνπ λα ηδξπζεί Δπξσπατθή Κνηλφηεηα. 
Α. ε νιφθιεξν ην θείκελν ηεο ζπλζήθεο: 

1) Ο φξνο «Δπξσπατθή Οηθνλνκηθή Κνηλφηεηα» αληηθαζίζηαηαη απφ ηνλ φξν «Δπξσπατθή Κνηλφηεηα». 

Β. ην πξψην κέξνο «Οη Αξρέο»: 
2) Σν άξζξν 2 αληηθαζίζηαηαη απφ ην αθφινπζν θείκελν: 

«Άξζξν 2 

Ζ Κνηλφηεηα έρεη σο απνζηνιή, κε ηε δεκηνπξγία θνηλήο αγνξάο, νηθνλνκηθήο θαη λνκηζκαηηθήο έλσζεο θαη κε ηελ εθαξκνγή ησλ 
θνηλψλ πνιηηηθψλ ή δξάζεσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηα άξζξα 3 θαη 3 Α, λα πξνάγεη ηελ αξκνληθή θαη ηζφξξνπε αλάπηπμε ησλ νηθνλνκηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ ζην ζχλνιν ηεο Κνηλφηεηαο, κία ζηαζεξή θαη δηαξθή, κε πιεζσξηζηηθή θαη ζεβφκελε ην πεξηβάιινλ αλάπηπμε, έλαλ πςειφ 

βαζκφ ζχγθιηζεο ησλ νηθνλνκηθψλ επηδφζεσλ, έλα πςειφ επίπεδν απαζρφιεζεο θαη θνηλσληθήο πξνζηαζίαο, ηελ άλνδν ηνπ βηνηηθνχ επηπέδνπ 

θαη ηεο πνηφηεηαο δσήο, ηελ νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή ζπλνρή θαη ηελ αιιειεγγχε κεηαμχ ησλ θξαηψλ κειψλ.» 

3) Σν άξζξν 3 αληηθαζίζηαηαη απφ ην αθφινπζν θείκελν: 

«Άξζξν 3 
Γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ άξζξνπ 2, ε δξάζε ηεο Κνηλφηεηαο πεξηιακβάλεη, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη κε ην ρξνλνδηάγξακκα πνπ 

πξνβιέπεη ε παξνχζα ζπλζήθε: 

α) ηελ θαηάξγεζε, κεηαμχ ησλ θξαηψλ κειψλ, ησλ δαζκψλ θαη ησλ πνζνηηθψλ πεξηνξηζκψλ θαηά ηελ εηζαγσγή θαη ηελ εμαγσγή 
εκπνξεπκάησλ, θαζψο θαη φισλ ησλ άιισλ κέηξσλ ηζνδπλάκνπ απνηειέζκαηνο, 

β) κηα θνηλή εκπνξηθή πνιηηηθή, 

γ) κηα εζσηεξηθή αγνξά ηελ νπνία ζα ραξαθηεξίδεη ε εμάιεηςε ησλ εκπνδίσλ ζηελ ειεχζεξε θπθινθνξία ησλ εκπνξεπκάησλ, ησλ 
πξνζψπσλ, ησλ ππεξεζηψλ θαη ησλ θεθαιαίσλ, κεηαμχ ησλ θξαηψλ κειψλ, 

δ) κέηξα ζρεηηθά κε ηελ είζνδν θαη ηελ θπθινθνξία ησλ πξνζψπσλ ζηελ εζσηεξηθή αγνξά, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 

100 Γ, 
ε) κηα θνηλή πνιηηηθή ζηνλ ηνκέα ηεο γεσξγίαο θαη ηεο αιηείαο, 

ζη) κηα θνηλή πνιηηηθή ζηνλ ηνκέα ησλ κεηαθνξψλ, 

δ) έλα θαζεζηψο πνπ εμαζθαιίδεη αλφζεπην αληαγσληζκφ κέζα ζηελ εζσηεξηθή αγνξά, 
ε) ηελ πξνζέγγηζε ησλ εζληθψλ λνκνζεζηψλ ζην βαζκφ πνπ απαηηείηαη γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο θνηλήο αγνξάο, 

ζ) κηα πνιηηηθή ζηνλ θνηλσληθφ ηνκέα, ε νπνία πεξηιακβάλεη έλα Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Σακείν, 

η) ηελ ελίζρπζε ηεο νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο ζπλνρήο, 

θ) κηα πνιηηηθή ζηνλ ηνκέα ηνπ πεξηβάιινληνο, 

ι) ηελ ελίζρπζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο βηνκεραλίαο ηεο Κνηλφηεηαο, 

κ) ηελ πξνψζεζε ηεο έξεπλαο θαη ηεο ηερλνινγηθήο αλάπηπμεο, 
λ) ηελ ελζάξξπλζε ηεο δεκηνπξγίαο θαη ηεο αλάπηπμεο δηεπξσπατθψλ δηθηχσλ, 

μ) ζπκβνιή ζηελ επίηεπμε πςεινχ επηπέδνπ πξνζηαζίαο ηεο πγείαο, 

ν) ζπκβνιή ζε κία παηδεία θαη θαηάξηηζε πςεινχ επηπέδνπ, θαζψο θαη ζηελ αλάπηπμε ησλ πνιηηηζκψλ ησλ θξαηψλ κειψλ, 
π) κηα πνιηηηθή ζηνλ ηνκέα ηεο ζπλεξγαζίαο γηα ηελ αλάπηπμε, 

ξ) ηε ζχλδεζε κε ηηο ππεξπφληηεο ρψξεο θαη εδάθε, κε ζθνπφ ηελ αχμεζε ησλ ζπλαιιαγψλ θαη ηελ πξνψζεζε κε θνηλή πξνζπάζεηα 

ηεο νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο αλάπηπμεο, 
ζ) ζπκβνιή ζηελ ελίζρπζε ηεο πξνζηαζίαο ησλ θαηαλαισηψλ, 

η) κέηξα ζηνπο ηνκείο ηεο ελέξγεηαο, ηεο πνιηηηθήο άκπλαο θαη ηνπ ηνπξηζκνχ.» 

4) Παξεκβάιιεηαη ην αθφινπζν άξζξν: 
«Άξζξν 3 Α 

1. Γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ άξζξνπ 2, ε δξάζε ησλ θξαηψλ κειψλ θαη ηεο Κνηλφηεηαο πεξηιακβάλεη, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη κε 

ην ρξνλνδηάγξακκα πνπ πξνβιέπεη ε παξνχζα ζπλζήθε, ηε ζέζπηζε κηαο νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο, πνπ βαζίδεηαη ζην ζηελφ ζπληνληζκφ ησλ 
νηθνλνκηθψλ πνιηηηθψλ ησλ θξαηψλ κειψλ, ζηελ εζσηεξηθή αγνξά, θαζψο θαη ζηνλ θαζνξηζκφ θνηλψλ ζηφρσλ, θαη αζθείηαη ζχκθσλα κε ηελ 

αξρή ηεο νηθνλνκίαο ηεο αλνηρηήο αγνξάο κε ειεχζεξν αληαγσληζκφ. 

2. Παξάιιεια, θαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο, ην ρξνλνδηάγξακκα θαη ηηο δηαδηθαζίεο πνπ πξνβιέπεη ε παξνχζα ζπλζήθε, ε δξάζε 

απηή πεξηιακβάλεη ηνλ ακεηάθιεην θαζνξηζκφ ζπλαιιαγκαηηθψλ ηζνηηκηψλ, γεγνλφο πνπ ζα νδεγήζεη ζηελ θαζηέξσζε εληαίνπ λνκίζκαηνο, 

ηνπ ECU, θαη ηνλ θαζνξηζκφ θαη ηελ άζθεζε εληαίαο λνκηζκαηηθήο θαη ζπλαιιαγκαηηθήο πνιηηηθήο, πξσηαξρηθφο ζηφρνο ησλ νπνίσλ είλαη ε 

δηαηήξεζε ηεο ζηαζεξφηεηαο ησλ ηηκψλ, θαη, ππφ ηελ επηθχιαμε ηνπ ζηφρνπ απηνχ, ε ππνζηήξημε ησλ γεληθψλ νηθνλνκηθψλ πνιηηηθψλ ζηελ 
Κνηλφηεηα, ζχκθσλα κε ηελ αξρή ηεο νηθνλνκίαο ηεο αλνηρηήο αγνξάο κε ειεχζεξν αληαγσληζκφ. 
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3. Οη δξάζεηο απηέο ησλ θξαηψλ κειψλ θαη ηεο Κνηλφηεηαο ζπλεπάγνληαη ηελ ηήξεζε ησλ αθφινπζσλ θαηεπζπληήξησλ αξρψλ: 

ζηαζεξέο ηηκέο, πγηή δεκφζηα νηθνλνκηθά, πγηείο λνκηζκαηηθέο ζπλζήθεο θαη ζηαζεξφ ηζνδχγην πιεξσκψλ.» 

5) Παξεκβάιιεηαη ην αθφινπζν άξζξν: 

 

«Άξζξν 3 Β 

Ζ Κνηλφηεηα δξα κέζα ζηα φξηα ησλ αξκνδηνηήησλ πνπ ηεο αλαζέηεη θαη ησλ ζηφρσλ πνπ ηεο νξίδεη ε παξνχζα ζπλζήθε. 
ηνπο ηνκείο πνπ δελ ππάγνληαη ζηελ απνθιεηζηηθή ηεο αξκνδηφηεηα, ε Κνηλφηεηα δξα ζχκθσλα κε ηελ αξρή ηεο επηθνπξηθφηεηαο, 

κφλνλ εάλ θαη ζην βαζκφ πνπ νη ζηφρνη ηεο πξνβιεπφκελεο δξάζεο είλαη αδχλαηνλ λα επηηεπρζνχλ επαξθψο απφ ηα θξάηε κέιε θαη δχλαληαη 

ζπλεπψο, ιφγσ ησλ δηαζηάζεσλ ή ησλ απνηειεζκάησλ ηεο πξνβιεπφκελεο δξάζεο, λα επηηεπρζνχλ θαιχηεξα ζε θνηλνηηθφ επίπεδν. 
Ζ δξάζε ηεο Κνηλφηεηαο δελ ππεξβαίλεη ηα αλαγθαία φξηα γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο παξνχζαο ζπλζήθεο.» 

6) Σν άξζξν 4 αληηθαζίζηαηαη απφ ην αθφινπζν θείκελν: 

«Άξζξν 4 
1. Ζ πξαγκαηνπνίεζε ηνπ έξγνπ πνπ έρεη αλαηεζεί ζηελ Κνηλφηεηα εμαζθαιίδεηαη απφ: 

- έλα ΔΤΡΧΠΑΨΚΟ ΚΟΗΝΟΒΟΤΛΗΟ, 

- έλα ΤΜΒΟΤΛΗΟ, 
- κία ΔΠΗΣΡΟΠΖ, 

- έλα ΓΗΚΑΣΖΡΗΟ, 

- έλα ΔΛΔΓΚΣΗΚΟ ΤΝΔΓΡΗΟ. 
Κάζε φξγαλν ελεξγεί εληφο ησλ νξίσλ ησλ εμνπζηψλ πνπ ηνπ παξέρνληαη απφ ηελ παξνχζα ζπλζήθε. 

2. Σν πκβνχιην θαη ε Δπηηξνπή επηθνπξνχληαη απφ κία Οηθνλνκηθή θαη Κνηλσληθή Δπηηξνπή θαη απφ κία Δπηηξνπή ησλ 

Πεξηθεξεηψλ πνπ αζθνχλ ζπκβνπιεπηηθά θαζήθνληα.» 

7) Παξεκβάιινληαη ηα αθφινπζα άξζξα: 

«Άξζξν 4 Α 

Ηδξχεηαη, κε ηηο δηαδηθαζίεο πνπ πξνβιέπεη ε παξνχζα ζπλζήθε, έλα Δπξσπατθφ χζηεκα Κεληξηθψλ Σξαπεδψλ, εθεμήο θαινχκελν 
"ΔΚΣ", θαη κία Δπξσπατθή Κεληξηθή Σξάπεδα, εθεμήο θαινχκελε "ΔΚΣ", πνπ δξνπλ κέζα ζηα φξηα ησλ εμνπζηψλ πνπ ηνπο αλαηίζεληαη απφ 

ηελ παξνχζα ζπλζήθε θαη ην πξνζαξηεκέλν ζ' απηήλ θαηαζηαηηθφ ηνπ ΔΚΣ θαη ηεο ΔΚΣ, ην νπνίν εθεμήο θαιείηαη "Καηαζηαηηθφ ηνπ 

ΔΚΣ". 
Άξζξν 4 Β 

Ηδξχεηαη Δπξσπατθή Σξάπεδα Δπελδχζεσλ ε νπνία δξα κέζα ζηα φξηα ησλ εμνπζηψλ πνπ ηεο αλαηίζεληαη απφ ηελ παξνχζα 
ζπλζήθε θαη ην πξνζαξηεκέλν ζ' απηήλ θαηαζηαηηθφ.» 

8) Σν άξζξν 6 θαηαξγείηαη θαη ην άξζξν 7 γίλεηαη άξζξν 6. Σν δεχηεξν εδάθην αληηθαζίζηαηαη απφ ην αθφινπζν θείκελν: 

«Σν πκβνχιην απνθαζίδνληαο κε ηε δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 189 Γ, δχλαηαη λα ιακβάλεη κέηξα γηα ηελ απαγφξεπζε ησλ 
δηαθξίζεσλ απηψλ.» 

9) Σα άξζξα 8, 8 Α, 8 Β θαη 8 Γ γίλνληαη αληίζηνηρα άξζξα 7, 7 Α, 7 Β θαη 7 Γ. 

Γ. Παξεκβάιιεηαη ην αθφινπζν κέξνο: 
 

«ΜΔΡΟ ΓΔΤΣΔΡΟ 

ΗΘΑΓΔΝΔΗΑ ΣΖ ΔΝΧΖ 

 

Άξζξν 8 

1. Θεζπίδεηαη ηζαγέλεηα ηεο Έλσζεο. 
Πνιίηεο ηεο Έλσζεο είλαη θάζε πξφζσπν πνπ έρεη ηελ ππεθνφηεηα ελφο θξάηνπο κέινπο. 

2. Οη πνιίηεο ηεο Έλσζεο έρνπλ ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ παξνχζα ζπλζήθε. 

Άξζξν 8 Α 
1. Κάζε πνιίηεο ηεο Έλσζεο έρεη ην δηθαίσκα λα θπθινθνξεί θαη λα δηακέλεη ειεχζεξα ζην έδαθνο ησλ θξαηψλ κειψλ, ππφ ηελ 

επηθχιαμε ησλ πεξηνξηζκψλ θαη κε ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξνχζα ζπλζήθε θαη ζηηο δηαηάμεηο πνπ ζεζπίδνληαη γηα ηελ 

εθαξκνγή ηεο. 
2. Σν πκβνχιην κπνξεί λα ζεζπίδεη δηαηάμεηο πνπ δηεπθνιχλνπλ ηελ άζθεζε ησλ αλαθεξφκελσλ ζηελ παξάγξαθν 1 δηθαησκάησλ. 

Δθηφο αλ νξίδεη δηαθνξεηηθά ε παξνχζα ζπλζήθε, ην πκβνχιην απνθαζίδεη νκφθσλα, κεηά απφ πξφηαζε ηεο Δπηηξνπήο θαη ζχκθσλε γλψκε 

ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ. 
Άξζξν 8 Β 

1. Κάζε πνιίηεο ηεο Έλσζεο πνπ θαηνηθεί ζε θξάηνο κέινο ηνπ νπνίνπ δελ είλαη ππήθννο έρεη ην δηθαίσκα ηνπ εθιέγεηλ θαη 

εθιέγεζζαη ζηηο δεκνηηθέο θαη θνηλνηηθέο εθινγέο ζην θξάηνο κέινο θαηνηθίαο ηνπ, ππφ ηνπο ίδηνπο φξνπο κε ηνπο ππεθφνπο ηνπ ελ ιφγσ 
θξάηνπο. Σν δηθαίσκα απηφ αζθείηαη κε ηελ επηθχιαμε ησλ ιεπηνκεξέζηεξσλ δηαηάμεσλ πνπ ζα ζεζπίζεη, πξηλ απφ ηηο 31 Γεθεκβξίνπ 1994, 

ην πκβνχιην, απνθαζίδνληαο νκφθσλα πξνηάζεη ηεο Δπηηξνπήο θαη κεηά απφ δηαβνχιεπζε κε ην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην. Οη δηαηάμεηο 

απηέο κπνξνχλ λα πξνβιέπνπλ παξεθθιίζεηο φηαλ απηφ δηθαηνινγείηαη ιφγσ εηδηθψλ πξνβιεκάησλ ζε έλα θξάηνο κέινο. 

2. Με ηελ επηθχιαμε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 138 παξάγξαθνο 3 θαη ησλ δηαηάμεσλ πνπ ζεζπίδνληαη πξνο εθαξκνγή ηνπ, θάζε 

πνιίηεο ηεο Έλσζεο πνπ θαηνηθεί ζε θξάηνο κέινο ηνπ νπνίνπ δελ είλαη ππήθννο έρεη ην δηθαίσκα ηνπ εθιέγεηλ θαη εθιέγεζζαη ζηηο εθινγέο 

ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ ζην θξάηνο κέινο ηεο θαηνηθίαο ηνπ, ππφ ηνπο ίδηνπο φξνπο κε ηνπο ππεθφνπο ηνπ ελ ιφγσ θξάηνπο. Σν 
δηθαίσκα απηφ αζθείηαη κε ηελ επηθχιαμε ησλ ιεπηνκεξέζηεξσλ δηαηάμεσλ πνπ ζα ζεζπίζεη, πξηλ απφ ηηο 31 Γεθεκβξίνπ 1993, ην πκβνχιην, 

απνθαζίδνληαο νκφθσλα πξνηάζεη ηεο Δπηηξνπήο θαη κεηά απφ δηαβνχιεπζε κε ην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην. Οη δηαηάμεηο απηέο κπνξνχλ λα 

πξνβιέπνπλ παξεθθιίζεηο φηαλ απηφ δηθαηνινγείηαη ιφγσ εηδηθψλ πξνβιεκάησλ ζε έλα θξάηνο κέινο. 
Άξζξν 8 Γ 

Κάζε πνιίηεο ηεο Έλσζεο απνιαχεη, ζην έδαθνο ηξίησλ ρσξψλ ζηηο νπνίεο δελ αληηπξνζσπεχεηαη ην θξάηνο κέινο ηνπ νπνίνπ είλαη 

ππήθννο, ηεο δηπισκαηηθήο θαη πξνμεληθήο πξνζηαζίαο θάζε θξάηνπο κέινπο, ππφ ηνπο ίδηνπο φξνπο πνπ ηζρχνπλ θαη έλαληη ησλ ππεθφσλ ηνπ 
θξάηνπο απηνχ. Πξηλ απφ ηηο 31 Γεθεκβξίνπ 1993, ηα θξάηε κέιε ζα θαζνξίζνπλ κεηαμχ ηνπο ηνπο αλαγθαίνπο θαλφλεο θαη ζα αξρίζνπλ ηηο 

απαηηνχκελεο δηεζλείο δηαπξαγκαηεχζεηο γηα λα εμαζθαιίζνπλ ηελ πξνζηαζία απηή. 

Άξζξν 8 Γ 
Κάζε πνιίηεο ηεο Έλσζεο έρεη ην δηθαίσκα αλαθνξάο πξνο ην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 138 

Γ. 

Κάζε πνιίηεο ηεο Έλσζεο δχλαηαη λα απεπζχλεηαη ζηνλ δηακεζνιαβεηή πνπ ζεζκνζεηείηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 
138 Δ. 

Άξζξν 8 Δ 

Ζ Δπηηξνπή ππνβάιιεη έθζεζε ζην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην, ην πκβνχιην θαη ηελ Οηθνλνκηθή θαη Κνηλσληθή Δπηηξνπή πξηλ απφ 

ηηο 31 Γεθεκβξίνπ 1993, θαη θαηφπηλ θάζε ηξία έηε, ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο κέξνπο. Ζ έθζεζε απηή ιακβάλεη 

ππφςε ηελ εμέιημε ηεο Έλσζεο. 

Δπ' απηήο ηεο βάζεσο, θαη κε ηελ επηθχιαμε ησλ άιισλ δηαηάμεσλ ηεο παξνχζαο ζπλζήθεο, ην πκβνχιην, απνθαζίδνληαο 
νκφθσλα, πξνηάζεη ηεο Δπηηξνπήο θαη κεηά απφ δηαβνχιεπζε κε ην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην, κπνξεί λα ζεζπίδεη δηαηάμεηο γηα ηε 
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(θαηάξξεπζε ηνπ ιεγφκελνπ ππαξθηνχ ζνζηαιηζκνχ, πφιεκνο ηνπ Κφιπνπ, αζηάζεηα ζηε 

Γηνπγθνζιαβία), ηε δεκηνπξγία ηεο Δ.Δ., κηαο δπλεηηθά ηζρπξήο, ζπλεθηηθήο -νηνλεί θξαηηθήο- 

επξσπατθήο πνιηηηθήο δνκήο (Σζανχζεο, 2000) επαξθνχο νηθνλνκηθήο δχλακεο, κε εληαίν θαη 

ζεκαληηθφ ιφγν ζηηο παγθφζκηεο εμειίμεηο.  

‟ απηφ ην ηζηνξηθν-θνηλσληθφ θαη πνιηηηθφ πιαίζην, αλαγλσξίδεηαη ε ζηξαηεγηθή 

ζπκβνιή ησλ ζπζηεκάησλ εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο ζηελ εληεηλφκελε ελσηηθή δηαδηθαζία 

ησλ ιαψλ ηεο Δπξψπεο. Ζ ελ ιφγσ πλζήθε «αλνίγεη λέα θάζε». Καη‟ επέθηαζε, ε εθπαίδεπζε 

-ζηε δηεπξπκέλε ηεο κνξθή σο επαγγεικαηηθή αιιά θαη γεληθή, πνπ θαιχπηεη, πιένλ, φιεο ηηο 

βαζκίδεο εθπαίδεπζεο- απφ δεπηεξεχνλ ζέκα ζηνλ ρψξν ηεο θνηλνηηθήο πνιηηηθήο 

αλαδεηθλχεηαη ζε ηνκέα άκεζεο πξνηεξαηφηεηάο ηεο θαη εληάζζεηαη ζην ξπζκηζηηθφ πεδίν ησλ 

πλζεθψλ θαη ηνπ Πξσηνγελνχο Κνηλνηηθνχ Γηθαίνπ, ελψ παξάιιεια θαζίζηαηαη, κε επίζεκν 

λνκηθφ πιαίζην, θνηλνηηθή αξκνδηφηεηα θαη ζηξαηεγηθή πεξηνρή δξάζεο ηεο Κνηλφηεηαο ζην 

ζχλνιν ησλ εθπαηδεπηηθψλ βαζκίδσλ (Παζηάο, 1995). 

Χο απνηέιεζκα, ε έληαμε ηεο εθπαίδεπζεο ζην ξπζκηζηηθφ πεδίν ηεο γελεζηνπξγνχ 

ζπλζήθεο ηεο Δ.Δ. είλαη εχινγν λα ππαθνχεη ζηελ αλάγθε αμηνπνίεζήο ηεο γηα ηελ νηθνλνκηθή 

ελδπλάκσζε ηεο ππεξθξαηηθήο πνιηηηθήο δνκήο θαη ηελ εμαζθάιηζε ηεο θνηλσληθήο 

ηζνξξνπίαο ηεο κέζσ ηεο ελίζρπζεο ηεο θνηλσληθήο ζπλνρήο ηεο. Άιισζηε, ε πξφζεζε λα 

ππαρζνχλ φιεο νη θνηλνηηθέο πνιηηηθέο θαη δξάζεηο γηα ηελ εθπαίδεπζε ζηελ πινπνίεζε κηαο 

«δηαξθψο ζηελφηεξεο έλσζεο ησλ ιαψλ ηεο Δπξψπεο», νηθνλνκηθήο θαη πνιηηηθήο, ζην πιαίζην 

                                                                                                                                                                        
ζπκπιήξσζε ησλ δηθαησκάησλ πνπ πξνβιέπνληαη ζην παξφλ κέξνο, θαη ζπληζηά ζηα θξάηε κέιε ηελ απνδνρή ησλ ελ ιφγσ δηαηάμεσλ 

ζχκθσλα κε ηνπο αληίζηνηρνπο ζπληαγκαηηθνχο ηνπο θαλφλεο.» 
Γ. Σν δεχηεξν θαη ην ηξίην κέξνο ελνπνηνχληαη ππφ ηνλ αθφινπζν ηίηιν: 

 

«ΜΔΡΟ ΣΡΗΣΟ 
ΠΟΛΗΣΗΚΔ ΣΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ» 

ην κέξνο απηφ: 

10) ην άξζξν 49, ε πξψηε θξάζε αληηθαζίζηαηαη απφ ην αθφινπζν θείκελν: 
«Ακέζσο κφιηο αξρίζεη λα ηζρχεη ε παξνχζα ζπλζήθε, ην πκβνχιην, απνθαζίδνληαο κε ηε δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 189 Β θαη κεηά 

απφ δηαβνχιεπζε κε ηελ Οηθνλνκηθή θαη Κνηλσληθή Δπηηξνπή, ιακβάλεη, κε νδεγίεο ή θαλνληζκνχο, ηα αλαγθαία κέηξα γηα λα 

πξαγκαηνπνηεζεί, πξννδεπηηθά, ε ειεχζεξε θπθινθνξία ησλ εξγαδνκέλσλ, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 48, ηδίσο:» 

11) ην άξζξν 54, ε παξάγξαθνο 2 αληηθαζίζηαηαη απφ ην αθφινπζν θείκελν: 

«2. Γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ παξφληνο γεληθνχ πξνγξάκκαηνο ή, αλ δελ ππάξρεη ην πξφγξακκα απηφ, γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ελφο 

ζηαδίνπ ηεο ειεπζεξίαο εγθαηαζηάζεσο ζε νξηζκέλε δξαζηεξηφηεηα, ην πκβνχιην, απνθαζίδνληαο κε ηε δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 189 Β θαη 
κεηά απφ δηαβνχιεπζε κε ηελ Οηθνλνκηθή θαη Κνηλσληθή Δπηηξνπή, εθδίδεη νδεγίεο.» 

12) ην άξζξν 56, ε παξάγξαθνο 2 αληηθαζίζηαηαη απφ ην αθφινπζν θείκελν: 

«2. Πξν ηεο ιήμεσο ηεο κεηαβαηηθήο πεξηφδνπ, ην πκβνχιην, πξνηάζεη ηεο Δπηηξνπήο θαη κεηά απφ δηαβνχιεπζε κε ην Δπξσπατθφ 
Κνηλνβνχιην, εθδίδεη νκνθψλσο νδεγίεο γηα ην ζπληνληζκφ ησλ ελ ιφγσ λνκνζεηηθψλ, θαλνληζηηθψλ θαη δηνηθεηηθψλ δηαηάμεσλ. Χζηφζν, 

κεηά ην ηέινο ηνπ δεχηεξνπ ζηαδίνπ, ην πκβνχιην, απνθαζίδνληαο κε ηε δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 189 Β, εθδίδεη νδεγίεο γηα ην ζπληνληζκφ 

ησλ δηαηάμεσλ θαλνληζηηθνχ ή δηνηθεηηθνχ ραξαθηήξα ησλ θξαηψλ κειψλ.» 
13) Σν άξζξν 57 αληηθαζίζηαηαη απφ ην αθφινπζν θείκελν: 

«Άξζξν 57 

1. Γηα λα δηεπθνιχλεη ηελ αλάιεςε θαη ηελ άζθεζε κε κηζζσηψλ δξαζηεξηνηήησλ, ην πκβνχιην, απνθαζίδνληαο κε ηε δηαδηθαζία 
ηνπ άξζξνπ 189 Β, εθδίδεη νδεγίεο γηα ηελ ακνηβαία αλαγλψξηζε ησλ δηπισκάησλ, πηζηνπνηεηηθψλ θαη άιισλ ηίηισλ. 

2. Γηα ηνλ ίδην ζθνπφ, ην πκβνχιην, εθδίδεη, πξν ηεο ιήμεσο ηεο κεηαβαηηθήο πεξηφδνπ, νδεγίεο γηα ην ζπληνληζκφ ησλ 

λνκνζεηηθψλ, θαλνληζηηθψλ θαη δηνηθεηηθψλ δηαηάμεσλ ησλ θξαηψλ κειψλ πνπ αθνξνχλ ηελ αλάιεςε θαη ηελ άζθεζε κε κηζζσηψλ 
δξαζηεξηνηήησλ. Σν πκβνχιην, πξνηάζεη ηεο Δπηηξνπήο θαη κεηά απφ δηαβνχιεπζε κε ην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην, απνθαζίδεη νκνθψλσο 

πξνθεηκέλνπ γηα νδεγίεο, ε εθηέιεζε ησλ νπνίσλ ζε έλα ηνπιάρηζηνλ θξάηνο κέινο ζπλεπάγεηαη ηξνπνπνίεζε ησλ ζεκεξηλψλ λνκνζεηηθψλ 

αξρψλ ηνπ επαγγεικαηηθνχ θαζεζηψηνο, φζνλ αθνξά ηελ θαηάξηηζε θαη ηνπο φξνπο πξφζβαζεο ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ. ηηο άιιεο 

πεξηπηψζεηο, ην πκβνχιην απνθαζίδεη κε ηε δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 189 Β. 

3. Χο πξνο ηα ηαηξηθά, παξαταηξηθά θαη θαξκαθεπηηθά επαγγέικαηα, ε πξννδεπηηθή άξζε ησλ πεξηνξηζκψλ πξνυπνζέηεη ην 

ζπληνληζκφ ησλ φξσλ αζθήζεψο ηνπο ζηα δηάθνξα θξάηε κέιε.» 
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ηνπ θνηλνηηθνχ θεθηεκέλνπ, δηαθαίλεηαη ήδε ζηνπο θεληξηθνχο ζηφρνπο ηεο Έλσζεο:«λα 

πξνσζήζεη ηελ ηζφξξνπε θαη ζηαζεξή νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή πξφνδν, ηδίσο κε ηε δεκηνπξγία 

ελφο ρψξνπ ρσξίο εζσηεξηθά ζχλνξα, κε ηελ ελίζρπζε ηεο νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο ζπλνρήο 

…», «λα επηβεβαηψζεη ηελ ηαπηφηεηα ηεο ζηε δηεζλή ζθελή» θαη «λα δηαηεξήζεη ζην αθέξαην ην 

θνηλνηηθφ θεθηεκέλν θαη λα ην αλαπηχμεη κε ηελ πξννπηηθή λα κειεηεζεί … θαηά πφζνλ νη 

πνιηηηθέο θαη νη κνξθέο ζπλεξγαζίαο πνπ θαζηεξψλνληαη κε ηελ παξνχζα ζπλζήθε ζα πξέπεη λα 

αλαζεσξεζνχλ, πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζζεί ε απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ κεραληζκψλ θαη ησλ 

νξγάλσλ ηεο Κνηλφηεηαο»φπσο παξαηίζεληαη ζην Άξζξν Β΄ ηεο πλζήθεο (ζζ. 7-8).  

Ζ εθπαίδεπζε, ζπλεπψο, θαζίζηαηαη νπζηψδεο ζηνηρείν νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο 

θαηίζρπζεο ηεο Δ.Δ. ζ‟ έλα δηεζλέο αληαγσληζηηθφ πεξηβάιινλ ζε ζπλζήθεο λενθηιειεχζεξεο 

νηθνλνκίαο, ην νπνίν ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ παγθνζκηνπνίεζε ησλ νηθνλνκηθψλ ζρέζεσλ, 

ηελ έιεπζε ηεο Κνηλσλίαο ηεο Γλψζεο (πιεξνθνξίαο) θαη ηε ξαγδαία αλάπηπμε ηεο ηερλν-

επηζηήκεο (Παπαδάθεο, 2003. Παζηάο & Ρνπζζάθεο, 2003). Ζ ππαγσγή ησλ ζηφρσλ θαη ηεο 

απνζηνιήο ηεο εθπαίδεπζεο, φκσο, ζηελ εμππεξέηεζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαη ησλ πνιηηηθψλ 

ζηξαηεγηθψλ επηδηψμεσλ ηεο Δ.Δ. ζηξεβιψλεη ηνλ ραξαθηήξα ηεο σο κνξθσηηθνχ αγαζνχ θαη 

θνηλσληθνχ δηθαηψκαηνο θαη ζπληείλεη ζηελ εξγαιεηνπνίεζή ηεο. Σν γεγνλφο απηφ 

θαηαβάιιεηαη πξνζπάζεηα λα ζπζθνηηζζεί ζηνλ επίζεκν «ιφγν» ηεο πλζήθεο, σο 

ζηνηρεησδψο πνιηηηθνχ κέζνπ αλάγλσζεο αιιά θαη θαηαζθεπήο ηεο πθηζηάκελεο θνηλσληθήο 

πξαγκαηηθφηεηαο (Κηνππθηνιήο, Κνζκά & Περηειίδεο, 2015, ζ.9). Μάιηζηα, κε ηε ρξήζε ηεο 

έλλνηαο «παηδεία πςεινχ επηπέδνπ», ζηελ αλάπηπμε ζηελ νπνία πξνηίζεηαη λα ζπκβάιεη ε 

Κνηλφηεηα «ελζαξξχλνληαο ηε ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ Κξαηψλ-κειψλ θαη … ππνζηεξίδνληαο θαη 

ζπκπιεξψλνληαο ηε δξάζε ηνπο», κε πιήξε ζεβαζκφ, σζηφζν, «ηεο αξκνδηφηεηαο ησλ Κξαηψλ-

κειψλ γηα ην πεξηερφκελν ηεο δηδαζθαιίαο θαη ηελ νξγάλσζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο 

θαζψο θαη ηελ πνιηηηζηηθή θαη γισζζηθή ηνπο πνιπκνξθία ...») (πκβνχιην ησλ Δπξσπατθψλ 

Κνηλνηήησλ, 1992, ζ.47). 

Ζ πνηφηεηα ζηελ εθπαίδεπζε (quality education), σο θεληξηθνχ ζεκαίλνληνο ζηνλ 

επίζεκν επξσπατθφ ιφγν, δίλεη ηελ εληχπσζε, ζ‟ έλα πξψην επίπεδν αλάγλσζήο ηεο, φηη 

αλαθέξεηαη ζε κηα παηδεία κε επίθεληξν ηνλ άλζξσπν θαη απνζηνιή ηε δηάπιαζε απηφλνκσλ, 

ελεξγψλ θαη ππεχζπλσλ θνηλσληθν-πνιηηηθψλ ππνθεηκέλσλ. ‟ έλα δεχηεξν επίπεδν, φκσο, 

παξαπέκπεη ζ‟ έλα ζχλνιν λεναλαδπφκελσλ ζηνλ εθπαηδεπηηθφ ιφγν ελλνηψλ –δαλεηζκέλσλ 

απφ ηνλ ρψξν ηεο νηθνλνκίαο θαη ηνλ θφζκν ησλ επηρεηξήζεσλ (απνδνηηθφηεηα, 

απνηειεζκαηηθφηεηα, αληαγσληζηηθφηεηα, θαηλνηνκία, λέεο ηερλνινγίεο) (Μαηζαίνπ, 2006), νη 

νπνίεο ππνδεηθλχνπλ θαλνληζηηθά ηηο ηδηφηεηεο, πνπ νθείιεη λα αλαπηχμεη ε εθπαίδεπζε ησλ 

επξσπατθψλ θξαηψλ ζ‟ φιεο ηηο βαζκίδεο ηεο, ψζηε λα απνθηήζεη ε Δ.Δ. ζπγθξηηηθφ 

πιενλέθηεκα ζηελ παγθνζκηνπνηεκέλε αγνξά θαη λα εμαζθαιίζεη ηε δηαηήξεζε ηνπ 
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θνηλσληθνχ πξνηχπνπ ηεο ρσξίο θιπδσληζκνχο θαη θινληζκνχο. ‟ απηή ηε βάζε, ε«παηδεία 

πςεινχ επηπέδνπ» πξνζιακβάλεηαη σο ν θαηαιχηεο γηα ηελ αλάπηπμε κηαο εληαίαο επξσπατθήο 

εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο –ππεξεηηθήο ησλ πνιηηηθψλ ηεο Κνηλφηεηαο γηα ηε δηακφξθσζε ηνπ 

εζσηεξηθνχ νηθνλνκηθνχ ρψξνπ, ηνλ πνιηηηθφ κεηαζρεκαηηζκφ ηεο, ηε ζπγθξφηεζε ηεο 

επξσπατθήο ηαπηφηεηαο θαη ην άλνηγκα πξνο ηηο ηξίηεο ρψξεο. 

Τπνζηεξηθηηθνί ηεο άπνςεο απηήο, είλαη νη ζηφρνη ησλ «δξάζεσλ ελζάξξπλζεο» πξνο 

ηα θξάηε-κέιε φζνλ αθνξά ζηελ αλάπηπμε εληαίαο «παηδείαο πςεινχ επηπέδνπ»: 

« --λα αλαπηχζζεη ηελ επξσπατθή δηάζηαζε ηεο παηδείαο, κέζσ ηδίσο ηεο εθκάζεζεο θαη 

ηεο δηάδνζεο ησλ γισζζψλ ησλ θξαηψλ κειψλ, 

--λα επλνεί ηελ θηλεηηθφηεηα θνηηεηψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ, κεηαμχ άιισλ θαη κέζσ ηεο 

αθαδεκατθήο αλαγλψξηζεο δηπισκάησλ θαη πεξηφδσλ ζπνπδψλ, 

--λα πξνσζεί ηε ζπλεξγαζία κεηαμχ εθπαηδεπηηθψλ ηδξπκάησλ, 

--λα αλαπηχζζεη ηελ αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ θαη εκπεηξηψλ γηα ηα θνηλά πξνβιήκαηα 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζπζηεκάησλ ησλ θξαηψλ κειψλ, 

--λα επλνεί ηελ αλάπηπμε ησλ αληαιιαγψλ λέσλ, θαζψο θαη νξγαλσηψλ θνηλσληθν-

κνξθσηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, 

--λα ελζαξξχλεη ηελ αλάπηπμε ηεο εθπαίδεπζεο εμ απνζηάζεσο», φπσο θαηαγξάθνληαη 

ζην άξζξν 126 ηνπ πκβνπιίνπ ησλ Δπξσπατθψλ θνηλνηήησλ (1992, ζ.47). 

 Ζ θξηηηθή αλάγλσζε ησλ παξαπάλσ ζηφρσλ αλαθνξηθά κε ην ηζρχνλ ζηε 

δεδνκέλε ζπγθπξία επξχηεξν νηθνλνκηθφ, θνηλσληθφ θαη πνιηηηθφ πιαίζην, ζην νπνίν 

εληάζζνληαη, αθήλεη λα δηαθαλεί ε δηηηή λνεκαηνδφηεζε ηεο εθπαίδεπζεο ζην πιαίζην ηνπ 

θνηλνηηθνχ θεθηεκέλνπ: 

α) σο επέλδπζεο ζε αλζξψπηλν θεθάιαην –εγγεγξακκέλεο ζηε δηαδηθαζία ηεο 

νηθνλνκηθήο κεηεμέιημεο ηεο Δπξσπατθήο Κνηλφηεηαο ζηε βάζε ηεο ινγηθήο ηεο αγνξάο γηα 

ηελ απνηειεζκαηηθή αληαπφθξηζή ηεο ζηα δεδνκέλα ηεο «λέαο ηάμεο πξαγκάησλ» κέζσ ηεο 

βειηίσζεο ησλ δεηθηψλ απαζρνιεζηκφηεηαο, απνδνηηθφηεηαο θαη απνηειεζκαηηθφηεηαο
.  

β) σο θξίζηκνπ παξάγνληα πνιηηηθήο νινθιήξσζήο ηεο κέζσ ηεο θαιιηέξγεηαο ηεο 

ζπλείδεζεο ηνπ Δπξσπαίνπ πνιίηε θαη ηεο ελζάξξπλζεο ηεο δξάζεο θαη ηεο θηλεηηθφηεηαο ησλ 

Δπξσπαίσλ πνιηηψλ ζηνλ εληαίν ρψξν ηεο Δ.Δ. κε ηε δηεπθφιπλζε ηεο πξνζαξκνγήο ηνπο ζηηο 

λέεο απαηηήζεηο πνπ ζέηεη ε θνηλσλία ηεο γλψζεο. 

Σνλ δηεπξπκέλν απηφ ζηξαηεγηθφ ζηφρν ηεο Κνηλφηεηαο, θαιείηαη λα ππεξεηήζεη θαη ε 

Σξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε, ε νπνία απνηεινχζε κέρξη ηφηε πξνλνκηαθφ ρψξν ησλ 
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αξκνδηνηήησλ, ησλ δξάζεσλ θαη ησλ ππνρξεψζεψλ ηεο πξνο ην θνηλσληθφ ζχλνιν –

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο παηδείαο σο γεληθήο έλλνηαο, πνπ θαιχπηεη φιεο ηηο εθπαηδεπηηθέο 

βαζκίδεο θαη φια ηα είδε θαη ηηο κνξθέο εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο (Σζανχζεο, 2000) 

δηαρσξηζκέλε απφ ηελ Δπαγγεικαηηθή Δθπαίδεπζε. Δμάιινπ, ππνγξακκίδεηαη ε αλαγλψξηζε 

ηνπ ξφινπ ησλ Παλεπηζηεκίσλ ζηελ αλάπηπμε ηεο εθαξκνζκέλεο έξεπλαο θαη ηεο ηερλνινγίαο 

αιιά θαη ζηελ παξαγσγή θαη κεηάδνζε-δηάδνζε ηεο επηζηεκνληθήο γλψζεο σο νξγαληθνχ 

κέξνπο ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο (πκβνχιην ησλ επξσπατθψλ θνηλνηήησλ, άξζξν 130 Ε, 

ζ.55) γηα ηελ «επηηάρπλζε ηεο πξνζαξκνγήο ηεο βηνκεραλίαο ζηηο δηαξζξσηηθέο αιιαγέο θαη ηελ 

εμαζθάιηζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηάο ηεο» (πκβνχιην ησλ επξσπατθψλ θνηλνηήησλ, άξζξν 130, 

ζ.52). 

ην εμήο ε Κνηλφηεηα πξνσζεί ηε ζπλεξγαζία ησλ Παλεπηζηεκίσλ κε ηηο επηρεηξήζεηο 

(πκβνχιην ησλ επξσπατθψλ θνηλνηήησλ, άξζξν 130 Ε, ζ.55) κε ζηφρν ηελ «ελίζρπζε ησλ 

επηζηεκνληθψλ θαη ηερλνινγηθψλ βάζεσλ ηεο βηνκεραλίαο θαη ηε δηεπθφιπλζε ηεο δηεζλνχο 

αληαγσληζηηθφηεηάο ηεο»(πκβνχιην ησλ επξσπατθψλ θνηλνηήησλ, άξζξν 130 Σ, ζ.55),. Ζ 

επηινγή απηή έρεη σο απνηέιεζκα δχν αλεμάξηεηεο κέρξη ηφηε δηαδηθαζίεο:  

α) ε παξαγσγή θαη ε κεηάδνζε-δηάδνζε επηζηεκνληθψλ γλψζεσλ θαη  

β) ε παξαγσγή πξντφλησλ λα κεηαηξαπνχλ ζηαδηαθά θαη ζην πιαίζην ησλ δηεζλψο 

πινπνηνχκελσλ λενθηιειεχζεξσλ κεηαξξπζκίζεσλ ζε εζσηεξηθά ζπλπθαζκέλεο πηπρέο κηαο 

εληαίαο δηαδηθαζίαο (Thill, &Warrant, 2001).  

Ζ κεηαηξνπή ηεο επηζηεκνληθήο γλψζεο ζε παξαγσγηθή δηαδηθαζία, πνπ ζπληειείηαη 

θαη‟ απηφλ ηνλ ηξφπν, αλάγεη ηελ Σξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε –θαηεμνρήλ ρψξν παξαγσγήο 

επηζηεκνληθήο γλψζεο, ζε ζπληειεζηή ηεο εκπνξεπκαηηθήο νηθνλνκίαο θαη κεηαηξέπεη ηα 

Αλψηαηα Δθπαηδεπηηθά Ηδξχκαηα ζε πξνλνκηαθφ πεδίν ηεο ηερλνεπηζηήκεο 

(Slaughter&Leslie,1999) ππάγνληαο ηε ιεηηνπξγία ηνπο ζε αγνξαίεο δξαζηεξηφηεηεο θαη 

ζθνπηκφηεηεο.  

Ο απνθαζηζηηθφο εηεξνθαζνξηζκφο ηεο Σξηηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο -σο πξνο ηνπο 

ζηφρνπο ηνπο νπνίνπο ζέηεη θαη ηα πεξηερφκελα ζπνπδψλ πνπ ηνπο ππεξεηνχλ- απφ ηηο 

παλίζρπξεο δπλάκεηο ηεο αγνξάο, επεξεάδεη νπζηαζηηθά ηα κνξθνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά, ηνλ 

ηδενινγηθφ ραξαθηήξα, ηνλ πνιηηηθφ ξφιν θαη ηελ θνηλσληθή απνζηνιή ησλ Παλεπηζηεκίσλ. Οη 

παξαδνζηαθέο επηζηεκνινγηθέο αξρέο ηεο Αλψηαηεο Δθπαίδεπζεο ζπληαξάζζνληαη εθ 

ζεκειίσλ (Taylor, Barr&Steele, 2002) θαη ε λνκηκνπνηεηηθή βάζε ηνπ έξγνπ, ησλ ιεηηνπξγηψλ 

θαη ηεο απήρεζεο ησλ Αλψηαησλ Δθπαηδεπηηθψλ Ηδξπκάησλ ζηελ θνηλσλία ππνζθάπηεηαη 

(Μαηζαίνπ, 2005). Σα Παλεπηζηήκηα απφ ρψξνο αλαδήηεζεο ηεο «αιήζεηαο» θαη παξαγσγήο 

γλψζεο, ήζνπο θαη πνιηηηζκνχ θαη απφ «εξγαζηήξην» δηάπιαζεο ειεχζεξσλ, νινθιεξσκέλσλ 
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θαη ρεηξαθεηεκέλσλ πξνζσπηθνηήησλ, κεηαηξέπνληαη ζε φρεκα γηα ηελ πξνψζεζε ελφο 

αλαπηπμηαθνχ πξνηχπνπ νηθνλνκίαο βαζηζκέλνπ θπξίσο ζηνλ ηεηαξηνγελή ηνκέα παξαγσγήο, 

δειαδή ηελ παξνρή ππεξεζηψλ.  

Σα Αλψηαηα Δθπαηδεπηηθά Ηδξχκαηα ζπλδένληαη ζηελ νπζία αθφκε ζηελφηεξα κε ηελ 

αγνξά εξγαζίαο θαη εληάζζνληαη άκεζα, ζηελ αγνξά εξγαζίαο δειαδή ζ‟ έλα ξεπζηφ, 

πξνθιεηηθά απαηηεηηθφ θαη εμφρσο αληαγσληζηηθφ δηεζλέο νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ, κε ηελ 

έλλνηα ηεο ππνρξέσζήο ηνπο λα πξνεηνηκάδνπλ ην θαηάιιεια εθνδηαζκέλν θαη πςειά 

εθπαηδεπκέλν, θαηαξηηζκέλν, δεκηνπξγηθφ αλζξψπηλν δπλακηθφ, πνπ ζα είλαη ηθαλφ λα 

αληεπεμέιζεη ζηηο ζπλερψο κεηαβαιιφκελεο ζπλζήθεο ηεο αγνξάο ζπλεηζθέξνληαο ζηελ 

πξνψζεζε ησλ δπλακηθψλ θιάδσλ ηεο νηθνλνκίαο (Σζανχζεο, 2000). ‟ απηφ ην πιαίζην, 

θαηνρπξψλεηαη λνκηθά ε δπλαηφηεηα εθαξκνγήο απφ κέξνπο ηεο Κνηλφηεηαο πνιηηηθήο 

επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο -πάληα κε πιήξε ζεβαζκφ ηεο αξκνδηφηεηαο ησλ θξαηψλ-κειψλ 

γηα ηελ νξγάλσζε θαη ην πεξηερφκελφ ηεο- κε ζηφρνπο ηεο δξάζεο ηεο: 

 «--λα δηεπθνιχλεη ηελ πξνζαξκνγή ζηηο κεηαιιαγέο ηεο βηνκεραλίαο, ηδίσο κέζσ ηεο 

επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο θαη ηνπ επαγγεικαηηθνχ αλαπξνζαλαηνιηζκνχ, 

--λα βειηηψλεη ηελ αξρηθή επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε θαη ηε ζπλερή θαηάξηηζε, γηα λα 

δηεπθνιχλεηαη ε επαγγεικαηηθή έληαμε θαη επαλέληαμε ζηελ αγνξά ηεο εξγαζίαο, 

--λα δηεπθνιχλεη ηελ πξφζβαζε ζηελ επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε θαη ηελ ελίζρπζε ηεο 

θηλεηηθφηεηαο ησλ εθπαηδεπηψλ θαη ησλ εθπαηδεπνκέλσλ θαη ηδίσο ησλ λέσλ, 

--λα ηνλψλεη ηε ζπλεξγαζία κεηαμχ εθπαηδεπηηθψλ ηδξπκάησλ θαη επηρεηξήζεσλ ζηνλ 

ηνκέα ηεο θαηάξηηζεο, 

--λα αλαπηχζζεη ηελ αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ θαη εκπεηξηψλ γηα ηα θνηλά πξνβιήκαηα 

ησλ ζπζηεκάησλ θαηάξηηζεο ησλ θξαηψλ κειψλ»(πκβνχιην ησλ επξσπατθψλ θνηλνηήησλ, 

άξζξν, 127, ζ.48). 

 ηνπο παξαπάλσ ζηφρνπο δηαθαίλνληαη νη άμνλεο ηεο επξσπατθήο εθπαηδεπηηθήο 

πνιηηηθήο γηα ηελ αλάπηπμε ζπληνληζκέλεο ζηξαηεγηθήο ζρεηηθά κε ηελ απαζρφιεζε 

ζηελθνηλσλία ηεο γλψζεο θαη ζηε δηαδηθαζία αιιαγήο θαη κεηαηξνπήο ηεο ζε νηθνλνκία ηεο 

γλψζεο. Κχξηνο ζηφρνο ηνπο είλαη ε δεκηνπξγία εξγαηηθνχ δπλακηθνχ εμεηδηθεπκέλνπ θαη 

εθνδηαζκέλνπ κε πςειή ηερλνγλσζία, άξηηα εθπαηδεπκέλνπ θαη επαξθψο θαηαξηηζκέλνπ, γηα 

ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ κηαο δηεζλνπνηεκέλεο αγνξάο εξγαζίαο αληαπνθξηλφκελεο ζηηο 

εμειίμεηο ηεο λενθηιειεχζεξεο νηθνλνκίαο. Σν Παλεπηζηήκην, σο ρψξνο παξνρήο αξρηθήο 

επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο θαη ζπλερνχο θαηάξηηζεο, απνθηά πξαθηηθφ πξνζαλαηνιηζκφ θαη 

πξαγκαηηζηηθή ινγηθή δεζκεπφκελν ζηελ εμππεξέηεζε θνηλσληθψλ ζθνπψλ, νη νπνίνη 
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νξίδνληαη σο νηθνλνκηθή αλάπηπμε (Ruppert, 2001) θαη ππάγνληαη ζηελ πξναγσγή ησλ 

παξαγσγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ησλ ζπλαθφινπζσλ νηθνλνκηθψλ ζθνπηκνηήησλ ηεο Δ.Δ. 

Κάησ απφ ηηο απαηηήζεηο ηεο αγνξάο, ην επξσπατθφ Παλεπηζηήκην κεηαηνπίδεη ην θέληξν 

βάξνπο ηνπ απφ ηελ παξνρή κφξθσζεο ζηε κεηάδνζε εξγαιεηαθήο γλψζεο θαη ζηελ αλάπηπμε 

δεμηνηήησλ απαξαίηεησλ γηα ηε δπλακηθή εμέιημε ησλ επαγγεικαηηθψλ ηαπηνηήησλ θαη ησλ 

δπλαηνηήησλ ησλ κειινληηθψλ εξγαδφκελσλ, ψζηε λα θαηαιάβνπλ αλάινγε ζέζε ζηελ αγνξά 

εξγαζίαο θαη λα ζπλεηζθέξνπλ ζηε ζπζζψξεπζε επξσπατθήο πξνζηηζέκελεο αμίαο ζ‟ έλα 

ζθιεξά αληαγσληζηηθφ δηεζλέο νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ.ρεκαηηθά απφ ηα παξαπάλσ 

εκθαίλεηαη πσο νη ζηόρνη ηεο Δ.Δ. θαζψο θαη νη άμνλεοείλαη: 

 

 

 

Πξνηεξαηφηεηεο Δ.Δ. ζηε 
πλζήθε ηνπ Μάαζηξηρ 

• Οηθνλνκηθή Δλνπνίεζε  

• Αχμεζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηάο ηεο 

• Οηθνλνκηθή ελίζρπζε ηεο Κνηλφηεηαο 

• Απφθηεζε ζπγθξηηηθνχ πιενλεθηήκαηνο ζηελ παγθνζκηνπνηεκέλε 
αγνξά 

• Πνιηηηθή Δλνπνίεζε  

• χζθημε θνηλσληθήο ζπλνρήο 

• Γηαηήξεζε ηνπ θνηλσληθνχ πξνηχπνπ ρσξίο θιπδσληζκνχο 

• Απφθηεζε θνηλσληθήο ηζνξξνπίαο 
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2.2.2 Κνηλή Γήισζε ηεο νξβόλλεο (1998): 

Αλ ε πλζήθε ηνπ Μάαζηξηρη απνηειεί ηελ ηδξπηηθή αξρή ηεο ελνπνηεκέλεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο, ε Κνηλή Γήισζε ηεο ηεο νξβφλλεο, έμη ρξφληα αξγφηεξα, ζέηεη ζην 

πιαίζην ηεο επξσπατθήο ελνπνίεζεο ηα ζεκέιηα γηα ηε δηακφξθσζε ηνπ λένπ ράξηε ζηνλ ρψξν 

ηεο επξσπατθήο εθπαίδεπζεο ζηε βάζε ηεο«ελαξκφληζεο ηεο αξρηηεθηνληθήο ηνπ ζπζηήκαηνο 

Δπξσπατθήο αλψηαηεο εθπαίδεπζεο»,κε πξνβεβιεκέλν βαζηθφ ζηφρν ηελ ελδπλάκσζε ηεο 

πλεπκαηηθήο, πνιηηηζκηθήο, θνηλσληθήο θαη ηερλνινγηθήο δηάζηαζεο ηνπ Δπξσπατθνχ ρψξνπ 

γηα ηε δεκηνπξγία ηεο Δπξψπεο ηεο Γλψζεο (SorbonneJointDeclaration, 1998). 

Ζ Κνηλή Γήισζε ηεο νξβφλλεο
3
 ππνγξάθεθε ζηηο 25 Μαΐνπ ηνπ 1998 απφ ηνπο 

Τπνπξγνχο Παηδείαο ησλ ηεζζάξσλ εγεηηθψλ θξαηψλ ηεο Δ.Δ., ηεο Γαιιίαο, ηεο Γεξκαλίαο, 

                                                      
3Sorbonne Joint Declaration : 

 

Joint declaration on harmonisation of the architecture of the European higher education system by the four Ministers in charge for 

France, Germany, Italy and the United Kingdom Paris, the Sorbonne, May 25 1998 The European process has very recently moved some 

extremely important steps ahead. Relevant as they are, they should not make one forget that Europe is not only that of the Euro, of the banks 
and the economy: it must be a Europe of knowledge as well. We must strengthen and build upon the intellectual, cultural, social and technical 

Πξνψζεζε 
ηεο 

επξσπατθήο 
ηαπηφηεηαο 

Αλάπηπμε ηεο 
ζπλείδεζεο 

ηνπ Δπξσπαίνπ 
πνιίηε  

Πξνεηνηκαζία 
ησλ λέσλ κέζσ 
ηεο εθπαίδεπζεο 
γηα ηελ έληαμε 

ζηελ εληαία 
επξσπατθή αγνξά 

εξγαζίαο,  

Δπίηεπμε ηεο 
κέγηζηεο 

θνηλσληθήο 
ζπλνρήο  

Γεκηνπξγία ελφο 
πςειά 

εθπαηδεπκέλνπ 
θαη 

θαηαξηηζκέλνπ 
αλζξψπηλνπ 
δπλακηθνχ, 
ηθαλνχ λα 

αληαπεμέιζεη 
ζηηο ζπλερψο 

κεηαβαιιφκελεο 
απαηηεηηθέο 

ζπλζήθεο ηεο 
αγνξάο  
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ηνπ Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ θαη ηεο Ηηαιίαο
4
, σο επηζηέγαζκα, φπσο ππνζηεξίδεηαη (παλνχ 

2001), πξνζσπηθψλ πξσηνβνπιηψλ ηνπ Γάιινπ Τπνπξγνχ Παηδείαο ClaudeAllegre, 

πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζζεί ε ζπλεξγαζία ησλ ηεζζάξσλ ρσξψλ ζε ζέκαηα Αλψηαηεο 

Δθπαίδεπζεογηα ηελ επίιπζε εζσηεξηθψλ ηνπο πξνβιεκάησλ θαη ηελ αληηκεηψπηζε ησλ 

πξνθιήζεσλ πνπ απεχζπλαλ ζ‟ απηέο νη λέεο νηθνλνκηθέο, θνηλσληθέο θαη πνιηηηθέο ζπλζήθεο 

ζηελ θακπή ηνπ 20
νπ

 πξνο ηνλ 21
ν
 αηψλα.  

ηε ζπλέρεηα, ε Γήισζε απηή απεζηάιε πξνο ζπλππνγξαθή ζηηο ππφινηπεο 

επξσπατθέο ρψξεο, γηα λα ζπλαληήζεη, φκσο, ηηο έληνλεο αληηδξάζεηο θαη ηελ απζηεξή 

αξλεηηθή θξηηηθή πνιιψλ απφ απηέο, αλάκεζά ηνπο θαη ε Διιάδα, νη νπνίεο δηαηχπσζαλ ηελ 

ζαθή αληίζεζή ηνπο πξνο ηηο δηαδηθαζίεο πνπηελ παξήγαγαλ, αιιά θαη ηελ άξλεζή ηνπο λα 

ζπκθσλήζνπλ κε ην πιήξεο πεξηερφκελφ ηεο (Κιάδεο, 2000). Οη ελζηάζεηο ζα πξέπεη λα 

αλαδεηεζνχλ ζην γεγνλφο φηη, αλεμάξηεηα απφ ην αλ ζπληζηνχζε πξντφλ «πξνζσπηθήο 

πξσηνβνπιίαο ηνπ πξψελ Τπνπξγνχ Παηδείαο ηεο Γαιιίαο ClaudeAllegre, φπσο ν ίδηνο ζα ήζειε 

                                                                                                                                                                        
dimensions of our continent. These have to a large extent been shaped by its universities, which continue to play a pivotal role for their 

development. Universities were born in Europe, some three-quarters of a millenium ago. Our four countries boast some of the oldest, who are 
celebrating important anniversaries around now, as the University of Paris is doing today. In those times, students and academics would freely 

circulate and rapidly disseminate knowledge throughout the continent. Nowadays, too many of our students still graduate without having had 

the benefit of a study period outside of national boundaries. We are heading for a period of major change in education and working conditions, 
to a diversification of courses of professional careers with education and training throughout life becoming a clear obligation. We owe our 

students, and our society at large, a higher education system in which they are given the best opportunities to seek and find their own area of 

excellence. An open European area for higher learning carries a wealth of positive perspectives, of course respecting our diversities, but 

requires on the other hand continuous efforts to remove barriers and to develop a framework for teaching and learning, which would enhance 

mobility and an ever closer cooperation.  

 
The international recognition and attractive potential of our systems are directly related to their external and internal readabilities. A 

system, in which two main file:///C|/Dokumente%20und%20Einstellungen/MCS/E.../Bologna/Rohdaten/dok/Sorbonne%20declaration.htm (1 

of 3) [12.02.2002 17:21:06] prague cycles, undergraduate and graduate, should be recognized for international comparison and equivalence, 
seems to emerge. Much of the originality and flexibility in this system will be achieved through the use of credits (such as in the ECTS 

scheme) and semesters. This will allow for validation of these acquired credits for those who choose initial or continued education in different 

European universities and wish to be able to acquire degrees in due time throughout life. Indeed, students should be able to enter the academic 
world at any time in their professional life and from diverse backgrounds. Undergraduates should have access to a diversity of programmes, 

including opportunities for multidisciplinary studies, development of a proficiency in languages and the ability to use new information 

technologies. International recognition of the first cycle degree as an appropriate level of qualification is important for the success of this 
endeavour, in which we wish to make our higher education schemes clear to all. In the graduate cycle there would be a choice between a 

shorter master's degree and a longer doctor‟s degree, with possibilities to transfer from one to the other. In both graduate degrees, appropriate 

emphasis would be placed on research and autonomous work. At both undergraduate and graduate level, students would be encouraged to 
spend at least one semester in universities outside their own country. At the same time, more teaching and research staff should be working in 

European countries other than their own. The fast growing support of the European Union, for the mobility of students and teachers should be 

employed to the full. Most countries, not only within Europe, have become fully conscious of the need to foster such evolution. The 

conferences of European rectors, University presidents, and groups of experts and academics in our respective countries have engaged in 

widespread thinking along these lines. A convention, recognising higher education qualifications in the academic field within Europe, was 

agreed on last year in Lisbon. The convention set a number of basic requirements and acknowledged that individual countries could engage in 
an even more constructive scheme. Standing by these conclusions, one can build on them and go further.  

 

There is already much common ground for the 
file:///C|/Dokumente%20und%20Einstellungen/MCS/E.../Bologna/Rohdaten/dok/Sorbonne%20declaration.htm (2 of 3) [12.02.2002 17:21:06] 

prague mutual recognition of higher education degrees for professional purposes through the respective directives of the European Union. Our 

governments, nevertheless, continue to have a significant role to play to these ends, by encouraging ways in which acquired knowledge can be 
validated and respective degrees can be better recognised. We expect this to promote further inter-university agreements. Progressive 

harmonisation of the overall framework of our degrees and cycles can be achieved through strengthening of already existing experience, joint 

diplomas, pilot initiatives, and dialogue with all concerned. We hereby commit ourselves to encouraging a common frame of reference, aimed 
at improving external recognition and facilitating student mobility as well as employability. The anniversary of the University of Paris, today 

here in the Sorbonne, offers us a solemn opportunity to engage in the endeavour to create a European area of higher education, where national 

identities and common interests can interact and strengthen each other for the benefit of Europe, of its students, and more generally of its 
citizens. We call on other Member States of the Union and other European countries to join us in this objective and on all European 

Universities to consolidate Europe's standing in the world through continuously improved and updated education for its citizens. Claude 

ALLEGRE Minister for National Education, Research and Technology (France) Luigi BERLINGUER Minister for Public Instruction, 

University and Research (Italy) Tessa BLACKSTONE Minister for Higher Education (United Kingdom) Jürgen RÜTTGERS Minister for 

Education, Sciences, Research and Technology (Germany) 

 
4 Οη νπνίνη απνθάζηζαλ, θαηά ηνλ Ρφθν Γ. (2008), απηνβνχισο, εξήκελ ησλ Κνηλνβνπιίσλ ησλ ρσξψλ ηνπο 
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λα καο πείζεη, ηεο Γαιιίαο σο ρψξαο, φπσο ε ίδηα θνιαθεχεηαη λα δηαηείλεηαη ή ησλ ηεζζάξσλ 

κεγάισλ ηεο Δ.Δ., φπσο νη 4 αξέζθνληαη λα αλαθέξνπλ» (ηακέινο, 200, ζ.333), εξκελεχζεθε 

(φρη άδηθα) απφ ηα θξάηε-κέιε σο ηεηειεζκέλνκηαο θίλεζεο εγεκνληθνχ ραξαθηήξα γηα ηε 

ζπγθξφηεζε ελφο Δπξσπατθνχ Γηεπζπληεξίνπ (Κιάδεο, 2000) πνπ ζα θαζφξηδε ηηο εμειίμεηο 

ζηνλ ρψξν ηεο Δπξσπατθήο Αλψηαηεο Δθπαίδεπζεο.Ζ εμ απηνχ απνξξένπζα εμνπζία ησλ 

ηεζζάξσλ ρσξψλ ζα επέηξεπε λα επηβάιινπλ θαλφλεο θαη λφξκεο γηα ηε δνκή θαη ηε 

ιεηηνπξγία ησλ εζληθψλ Αλψηαησλ Δθπαηδεπηηθψλ Ηδξπκάησλ ζχκθσλα κε ηηο επηδηψμεηο θαη 

ηνπο ζηξαηεγηθνχο ζηφρνπο ηνπο,απνζπψληαο απφ ηα θξάηε-κέιε νπζηαζηηθέο αξκνδηφηεηεο 

θαη θαηαπαηψληαο ζεκειηψδε δηθαηψκαηα λεπξαιγηθήο ζεκαζίαο γη‟ απηά. 

Ζ Κνηλή Γήισζε ηεο νξβφλλεο κεηαθξαδφηαλ απφ ηελ πιεηνλφηεηα ησλ επξσπατθψλ 

θξαηψλ σο θίλεζε απηαξρηζκνχ θαη επηβνιήο εμνπζίαο, γηα ηνπο δεκηνπξγνχο ηεο απνηεινχζε 

(θαη θαηαηίζεληαλ) σο απφζηαγκα βαζηάο θαη καθξφρξνλεο εκπεηξίαοαπνξξένπζαο φρη κφλν 

απφ ηα ζεηηθά απνηειέζκαηα ηεο ειεχζεξεο δηαθίλεζεο ησλ θνηηεηψλ θαη ησλ αθαδεκατθψλ 

ησλ Παλεπηζηεκίσλ ηνπο, αιιά θαη ηεο ηαρείαο δηάρπζεο ηεο γλψζεο εθηφο εζληθψλ ζπλφξσλ 

(παξ. 2). Ζ εκπεηξία απηή παξείρε ηε λνκηκνπνηεηηθή βάζε ζην εγρείξεκά ηνπο ηα 

Παλεπηζηήκηα λα δηαδξακαηίζνπλ πξσηαξρηθφ ξφιν ζηνλ «αλνηρηφ» επξσπατθφ ρψξν 

αλψηαηεο εθπαίδεπζεο. θνπφο ήηαλ λα παξαζρεζνχλ νη βέιηηζηεο επθαηξίεο ζηνπο 

Δπξσπαίνπο θνηηεηέο, κε ηειηθφ απνδέθηε ηελ επξσπατθή θνηλσλία, γηα εθπαίδεπζε θαη 

επαγγεικαηνπνίεζε ζε κηα ζπγθπξία δξαζηηθψλ αιιαγψλ ηφζν ζηελ εθπαίδεπζε φζν θαη ζηηο 

ζπλζήθεο εξγαζίαο ζηελ αληίζηνηρε παξάιιειε πνξεία αλάδεημεο ηεο Δπξψπεο ζε Δπξψπε ηεο 

Γλψζεο θαη φρη κφλνλ ηνπ επξψ, ησλ ηξαπεδψλ θαη ηεο νηθνλνκίαο. (παξ. 3). 

Ζ άκεζε ζχλδεζε ηεο επαγγεικαηηθήο απαζρφιεζεο κε ηελ Αλψηαηε Δθπαίδεπζε ζηελ 

παξαπάλσ παξάγξαθν ηεο Κνηλήο Γήισζεο δελ αθήλεη θαλέλα πεξηζψξην γηα παξεξκελείεο 

ζρεηηθά κε ηνπο πξαγκαηηθνχο ζηφρνπο, ζηνπο νπνίνπο απαληά ην εγρείξεκα δεκηνπξγίαο ηνπ 

εληαίνπ Δπξσπατθνχ Υψξνπ Αλψηαηεο Δθπαίδεπζεο, αιιά θαη ζηηο πξνζδνθίεο γηα ηηο 

ιεηηνπξγίεο πνπ θαινχληαη λα επηηειέζνπλ ηα Παλεπηζηήκηα ζην πιαίζηφ ηνπ. Αλ θαη δελ 

δειψλεηαη μεθάζαξα, αλαγλσξίδεηαη ε ζεκαζία πνπ νη ζπληάθηεο ηεο απνδίδνπλ ζηελ 

Αλψηαηε Δθπαίδεπζε σο κέζνπ γηα ηελ θαηάιιειε πξνεηνηκαζία θαηαμηνπνίεζε ηνπ 

αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηεο Δ.Δ.  

Ζ νξηνζέηεζε ηεο επξσπατθήο αγνξάο εξγαζίαο, σο θξίζηκνπ θξηηεξίνπ γηα ην είδνο 

ηνπ παξερφκελνπ απφ ηα Παλεπηζηήκηα έξγνπ, ζηνηρεηνζεηείηαη απφ ηελ έκθαζε πνπ δίλεηαη 

ζηε «δηά βίνπ εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε» σο αλαγθαηφηεηαο ζηελ πξννπηηθή κηαο πνηθηιίαο 

επαγγεικαηηθψλ ζηαδηνδξνκηψλ (παξ. 3). πγθεθξηκέλα, ε Κνηλή Γήισζε απνηέιεζε 

κνλφδξνκν γηα ηνπο απνθνίηνπο ησλ Παλεπηζηεκίσλ ζην πιαίζην πξφζθαηξεο απαζρφιεζεο 
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θαη δηαξθνχο ελαιιαγήο αληηθεηκέλσλ εξγαζίαο ζ‟ έλα επέιηθην επαγγεικαηηθφ πεξηβάιινλ. 

Έηζη, είλαη άμηα πξνζνρήο ε ρξήζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ φξνπ γηα ηε δήισζε ηνπ ζπλφινπ ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ δηαδηθαζηψλ –ηππηθψλ, άηππσλ, επίζεκσλ θαη αλεπίζεκσλ- θαζ‟ φιε ηε 

δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ αλζξψπνπ, πνπ ζηα πνιηηηθά θείκελα ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‟90 απνδίδνληαη 

ζπλήζσο κε ηνλ φξν «δηά βίνπ κάζεζε», παξαπέκπνληαο ελλνηνινγηθά ζ‟ έλα αηνκηθφ 

δηθαίσκα ζπλερνχο θαηάθηεζεο θαη βειηίσζεο ησλ γλψζεσλ κε ζηφρν ηελ πξνζσπηθή 

αλάπηπμε θαη ηνλ απηνθαζνξηζκφ ηνπ αηφκνπ. Αληίζεηα, ζηελ Κνηλή Γήισζε ηεο νξβφλλεο,  

νη εθπαηδεπηηθέο απηέο δηαδηθαζίεο απφ-εμσξαΐδνληαη ιεθηηθά, ζπγθεθξηκελνπνηνχληαη 

ελλνηνινγηθά θαη πξνβάιινληαη ζηελ απζεληηθή ηνπο δηάζηαζε,σο αλαγθαίνπ κέζνπ 

πξνψζεζεο ηεο επξσπατθήο ζηξαηεγηθήο γηα ηελ απαζρφιεζε. Μπνξεί θαλείο λα ηζρπξηζηεί 

νηη νη εθπαηδεπηηθέο ζηνρνζεηήζεηο εγγξάθνληαη ζηελ πξννπηηθή ηεο πλζήθεο ηεο 

Ληζζαβφλαο ηεο νπνίαο νη θαηεπζχλζεηο επηθαζνξίδνληαη απφ ηηο αλάγθεο ηεο νηθνλνκίαο θαη 

πην ζπγθεθξηκέλα, ηεο αγνξάο εξγαζίαο (Βεξγίδεο, 2007). 

Καηά ζπλέπεηα, δελ είλαη ηπραία ε βαξχηεηα πνπ δίλεηαη ζηε δηά βίνπ εθπαίδεπζε θαη 

θαηάξηηζε γηα ηελ εμαζθάιηζε απφ ηνπο απνθνίηνπο ζπγθξηηηθψλ πιενλεθηεκάησλ ζηνλ ρψξν 

ηεο επέιηθηεο εξγαζίαο. Οχηε θαη μελίδεη ην γεγνλφο φηη θεληξηθνχο άμνλεο θαη βαζηθνχο 

ζηφρνπο ηεο Κνηλή Γήισζεο απνηεινχλ ε απαζρνιεζηκφηεηα ησλ απνθνίησλ (παξ. 3, 6, 8, 10, 

12, 14) θαη ε θηλεηηθφηεηα ηφζν ζπνπδαζηψλ θαη θνηηεηψλ φζνθαζεγεηψλ θαη εξεπλεηψλ 

(παξ. 4, 6, 10) ζην πιαίζην κηαο ζηελφηεξεο ζπλεξγαζίαο ηνπο, ε νπνία ζα ζπκβάιεη ζηελ θαηά 

ην δπλαηφλ νκνγελνπνίεζε γλψζεσλ, δεμηνηήησλ θαη επαγγεικαηηθψλ πξνζφλησλ, 

πηζηνπνηεκέλσλ θαη αλαγλσξίζηκσλ, ζην πιαίζην, αξρηθά, ηνπ επξσπατθνχ ρψξνπ αλψηαηεο 

εθπαίδεπζεο θαη δεπηεξεπφλησο ηεο εληαίαο επξσπατθήο αγνξάο εξγαζίαο. Ζ Κνηλή Γήισζε 

ηεο νξβφλλεο ζπληζηά νπζηαζηηθά, κηα πξαγκαηηζηηθή απνηχπσζε ηεο επηηαθηηθήο αλάγθεο 

λα πξνζαξκνζζνχλ ηα Παλεπηζηήκηα ζηηο λέεο ζπλζήθεο ηεο χζηεξεο λεσηεξηθήο επνρήο 

πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξηζνχλ απνηειεζκαηηθά ζηηο εμειίμεηο θαη ζηα γεληθφηεξα θνηλσληθν-

νηθνλνκηθά δεδνκέλα ηνπ πεξηβάιινληφο ηνπο.  

Γηα ηελ ηθαλνπνίεζε απηψλ ησλ ζηφρσλ, νη νπνίνη πξνυπνζέηνπλ ηελ ειεχζεξε 

κεηαθίλεζε πξνζψπσλ ζηνλ επξσπατθφ ρψξν θαη ηελ απξφζθνπηε δηάρπζε ηεο γλψζεο κε ην 

«άλνηγκα» ησλ ζπλφξσλ ησλ επξσπατθψλ θξαηψλ θαη ηε δεκηνπξγία ελφο θνηλνχ πιαηζίνπ 

εθπαίδεπζεο θαη έξεπλαο, πξνηείλνληαη σο ζπγθεθξηκέλα κέζα-εξγαιεία ην Δπξσπατθφ 

χζηεκα Μεηαθνξάο θαη πζζψξεπζεο Πηζησηηθψλ Μνλάδσλ (ECTS) θαη νη ηζφηηκνη ηίηινη 

ζπνπδψλ. Αλαιπηηθφηεξα, ε Κνηλή Γήισζεηεο νξβφλλεο πξνβιέπεη ηε ζέζπηζε, ζε επίπεδν 

εζληθήο αλψηαηεο εθπαίδεπζεο ελφο ζπζηήκαηνο δπν επάιιεισλ θχθισλ ζπνπδψλ, ηνπ 

πξνπηπρηαθνχ θαη ηνπ κεηαπηπρηαθνχ, πνπ ζα παξέρνπλ ηίηινπο ζπνπδψλ αλαγλσξίζηκνπο 

δηεζλψο θαη ζπγθξίζηκνπο ζηε βάζε ηεο αξρήο ηεο ηζνηηκίαο ησλ επξσπατθψλ Παλεπηζηεκίσλ 
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(παξ. 5).Ο δεχηεξνο εμ απηψλ απαξηίδεηαη απφ δχν βαζκίδεο, ην κεηαπηπρηαθφ θαη ην 

δηδαθηνξηθφ δίλνληαο έκθαζε ζηελ έξεπλα θαη ηελ απηφλνκε-πξσηφηππε εξγαζία. Γηα ηελ 

επίηεπμε ηεο αλαγλσξηζηκφηεηαο πηπρίσλ θαη αθαδεκατθψλ πξνζφλησλ πξνβιέπεηαη ε 

θαζηέξσζε ελφο επέιηθηνπ ζπζηήκαηνο δηδαθηηθψλ πηζησηηθψλ κνλάδσλ, νη νπνίεο 

αληηζηνηρνχλ ζηελ πηζηνπνηεκέλε παξαθνινχζεζε ζπγθεθξηκέλεο σξηαίαο δηάξθεηαο 

εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ, παξερφκελνπ φρη κφλνλ απφ Παλεπηζηήκηα θαη φρη απνθιεηζηηθά ζηνλ 

ρψξν ηεο ηππηθήο εθπαίδεπζεο, πνπ επηηξέπεη ηελ πξφζβαζε ζηελ Αλψηαηε Δθπαίδεπζεζε 

θάζε ζηηγκή ηεο επαγγεικαηηθήο δσήο ησλ αηφκσλ θαη απφ δηαθνξεηηθά ππφβαζξα (παξ. 6). 

Ζ Κνηλή Γήισζε ηεο νξβφλλεο έιαβε κεγάιε δεκνζηφηεηα ηφζν επεηδή ζπληζηνχζε 

πξντφλ ζπκθσλίαο ησλ ηεζζάξσλ κεγάισλ θξαηψλ ηεο Δ.Δ. γηα ηελ πξνψζεζε κηαο θνηλήο 

επξσπατθήο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο ζπλπθαζκέλεο κε ηα νηθνλνκηθά ζπκθέξνληα θαη ηηο 

πνιηηηθέο επηδηψμεηο ηεο θάησ απφ ηελ εγεκνληθή επηζηαζία ηνπο, φζν θαη γηαηί απνηέιεζε 

αληηθείκελν δηαθσληψλ θαη αληηδξάζεσλ ηεο πιεηνλφηεηαο ησλ επξσπατθψλ ρσξψλ ζην 

πιαίζην ηνπ αληαγσληζκνχ Κνηλφηεηαο – εζληθψλ θξαηψλ ζε κηα ηζηνξηθή ζπγθπξία πνπ ηα 

ηειεπηαία εθρσξνχλ εθφληα-άθνληα κέξνο ησλ θπξηαξρηθψλ δηθαησκάησλ ηνπο ζηελ 

ππεξθξαηηθή νληφηεηα.Οη αληηδξάζεηο απηέο δεκηνχξγεζαλ πξνο ζηηγκήλ θσιχκαηα ζηελ 

αλαληίιεθηε απνδνρή κηαο επξσπατθήο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο ε νπνία πξνσζεί ηελ 

εκπνξεπκαηνπνίεζε ηεο Αλψηαηεο Δθπαίδεπζεο ζηε βάζε ηεο αγνξαίαο ινγηθήο θαη 

δξνκνινγεί ηελ ππαγσγή ησλ Παλεπηζηεκίσλ ζηηο δπλάκεηο ηεο παξαγσγήο θαη ηεο νηθνλνκίαο 

κεηαηξέπνληάο ηα ζε ρψξνπο ζπλερηδφκελεο θαηάξηηζεο θαη επαλαθαηάξηηζεο ηνπ εξγαζηαθνχ 

δπλακηθνχ. Κάκθζεθαλ, φκσο, έλα κφιηο ρξφλν αξγφηεξα κε ηε Γηαθήξπμε ηεο Μπνιφληαο, ε 

νπνία ηελ «επέβαιε» αμηνπνηψληαο έλαλ εξκελεπηηθά εμσξατζκέλν ιφγν, πνπ άκβιπλε ηηο 

εληππψζεηο φηη ην φιν εγρείξεκα ηεο δφκεζεο ηνπ Δληαίνπ Δπξσπατθνχ Υψξνπ Αλψηαηεο 

Δθπαίδεπζεο θαη ηεο ζχγθιηζεο ησλ επξσπατθψλ Αλσηάησλ Δθπαηδεπηηθψλ Ηδξπκάησλ 

εληάζζεηαη ζηε γεληθφηεξε λενθηιειεχζεξε ινγηθή. 
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Πξνηεξαηφηεηεο Δ.Δ. ζηε 
Κνηλή Γήισζε ηεο 

νξβφλλεο  

• Απαζρνιεζηκόηεηα Απνθνίησλ  

• Ηζρπξφ θνηλφ εθπαηδεπηηθφ ππφβαζξν αλαγλσξηζηκφηεηαο θαη 
ζπγθξηζηκφηεηαο ζηελ Δ.Δ.  

• Δπξσπατθή θνηλσλία Δθπαίδεπζεο  

• Γεκηνπξγία ελφο επξσπατθνχ πλεπκαηηθνχ "ζηξαηνχ" γηα ηνλ έιεγρν ηεο 
αλαδπφκελεο βηνκεραληθήο θαη νηθνλνκηθήο αγνξάο  

Γεκηνπξγία 
πηζησηηθψλ 

κνλάδσλ  

Κνηλφ 
πηζησηηθφ 
πιαίζην 

κνλάδσλ -
ECTS  

Γεκηνπξγία δχν 
θχθισλ ζπνπδψλ:  

Πξνπηπρηαθνχ θαη 
κεηαπηπρηαθνχ 
/εξεπλεηηθνχ  

  

Γεκηνπξγία ελφο 
πςειά εθπαηδεπκέλνπ 

θαη θαηαξηηζκέλνπ 
αλζξψπηλνπ 
δπλακηθνχ 

πξνθεηκέλνπ λα 
απαζρνιεζεί ζηηο 

λέεο αγνξέο 
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2.2.3 Γηαθήξπμε ηεο Μπνιόληαο (1999) 

Σνπο ζηφρνπο ηεο Γηαθήξπμεο ηεο νξβφλλεο πινπνίεζε, ηειηθά, ε Γηαθήξπμε ηεο 

Μπνιφληαο 
5
πξνσζψληαο ηε κεηαιιαγή ησλ Παλεπηζηεκίσλ ζην φλνκα κηαο θαη‟ επίθαζε 

απνθιεηζηηθά ηερλνθξαηηθήο ζεψξεζήο ηνπο, ε νπνία παξαβιέπεη ζθνπίκσο ην δήηεκα ηνπ 

ηδενινγηθνχ κεηαζρεκαηηζκνχ ησλ Αλψηαησλ Δθπαηδεπηηθψλ Ηδξπκάησλ σο δεπηεξεπφλησο ή 

θαη αλχπαξθηνπ θαη αγλνεί ηηο επηπηψζεηο ηνπ ζηελ νπζία ηεο παλεπηζηεκηαθήο εθπαίδεπζεο 

(Μαηζαίνπ, 2005α). Ζ Γηαθήξπμε ηεο Μπνιφληαο ζπληζηά ηελ αθεηεξία κηαο καθξνρξφληαο 

δηαδηθαζίαο γηα ηελ νηθνδφκεζε ελφο εληαίνπ Δπξσπατθνχ Υψξνπ Αλψηαηεο Δθπαίδεπζεο, σο 

                                                      
5The Bologna Declaration of 19 June 1999:  Joint declaration of the European Ministers of Education The European process, 

thanks to the extraordinary achievements of the last few years, has become an increasingly concrete and relevant reality for the Union and its 
citizens. Enlargement prospects together with deepening relations with other European countries, provide even wider dimensions to that reality. 

Meanwhile, we are witnessing a growing awareness in large parts of the political and academic world and in public opinion of the need to 

establish a more complete and far-reaching Europe, in particular building upon and strengthening its intellectual, cultural, social and scientific 
and technological dimensions. A Europe of Knowledge is now widely recognised as an irreplaceable factor for social and human growth and as 

an indispensable component to consolidate and enrich the European citizenship, capable of giving its citizens the necessary competences to 
face the challenges of the new millennium, together with an awareness of shared values and belonging to a common social and cultural space. 

The importance of education and educational co-operation in the development and strengthening of stable, peaceful and democratic societies is 

universally acknowledged as paramount, the more so in view of the situation in South East Europe. The Sorbonne declaration of 25th of May 
1998, which was underpinned by these considerations, stressed the Universities' central role in developing European cultural dimensions. It 

emphasised the creation of the European area of higher education as a key way to promote citizens' mobility and employability and the 
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THE EUROPEAN HIGHER EDUCATION AREA Continent's overall development. Several European countries have accepted the 

invitation to commit themselves to achieving the objectives set out in the declaration, by signing it or expressing their agreement in principle. 

The direction taken by several higher education reforms launched in the meantime in Europe has proved many Governments' determination to 

act. European higher education institutions, for their part, have accepted the challenge and taken up a main role in constructing the European 

area of higher education, also in the wake of the fundamental principles laid down in the Bologna Magna Charta Universitatum of 1988. This is 
of the highest importance, given that Universities' independence and autonomy ensure that higher education and research systems continuously 

adapt to changing needs, society's demands and advances in scientific knowledge. The course has been set in the right direction and with 

meaningful purpose. The achievement of greater compatibility and comparability of the systems of higher education nevertheless requires 
continual momentum in order to be fully accomplished. We need to support it through promoting concrete measures to achieve tangible 

forward steps. The 18th June meeting saw participation by authoritative experts and scholars from all our countries and provides us with very 

useful suggestions on the initiatives to be taken. We must in particular look at the objective of increasing the international competitiveness of 
the European system of higher education. The vitality and efficiency of any civilisation can be measured by the appeal that its culture has for 

other countries. We need to ensure that the European higher education system acquires a world-wide degree of attraction equal to our 

extraordinary file:///C|/Dokumente%20und%20Einstellungen/MCS/E...s/Bologna/Rohdaten/dok/Bologna%20declaration.htm (2 of 6) 
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 THE EUROPEAN HIGHER EDUCATION AREA cultural and scientific traditions. While affirming our support to the general 
principles laid down in the Sorbonne declaration, we engage in co-ordinating our policies to reach in the short term, and in any case within the 

first decade of the third millennium, the following objectives, which we consider to be of primary relevance in order to establish the European 

area of higher education and to promote the European system of higher education world-wide: Adoption of a system of easily readable and 

comparable degrees, also through the implementation of the Diploma Supplement, in order to promote European citizens employability and the 

international competitiveness of the European higher education system Adoption of a system essentially based on two main cycles, 

undergraduate and graduate. Access to the second cycle shall require successful completion of first cycle studies, lasting a minimum of three 
years. The degree awarded after the first cycle shall also be relevant to the European labour market as an appropriate level of qualification. The 

second cycle should lead to the master and/or doctorate degree as in many European countries. Establishment of a system of credits - such as in 

the ECTS system - as a proper means of promoting the most widespread student mobility. Credits could also be acquired in non-higher 
education contexts, including lifelong learning, provided they are recognised by receiving Universities concerned. Promotion of mobility by 

overcoming obstacles to the effective exercise of free movement with particular attention to: • for students, access to study and training 

opportunities and to related services 
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THE EUROPEAN HIGHER EDUCATION AREA • for teachers, researchers and administrative staff, recognition and valorisation 
of periods spent in a European context researching, teaching and training, without prejudicing their statutory rights. Promotion of European co-

operation in quality assurance with a view to developing comparable criteria and methodologies. Promotion of the necessary European 

dimensions in higher education, particularly with regards to curricular development, interinstitutional co-operation, mobility schemes and 
integrated programmes of study, training and research. We hereby undertake to attain these objectives - within the framework of our 

institutional competences and taking full respect of the diversity of cultures, languages, national education systems and of University autonomy 

- to consolidate the European area of higher education. To that end, we will pursue the ways of intergovernmental co-operation, together with 

those of non governmental European organisations with competence on higher education. We expect Universities again to respond promptly 

and positively and to contribute actively to the success of our endeavour. Convinced that the establishment of the European area of higher 

education requires constant support, supervision and adaptation to the continuously evolving needs, we decide to meet again within two years 
in order to assess the progress achieved and the new steps to be taken. 
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«θιεηδηνχ γηα ηελ πξνψζεζε ηεο θηλεηηθφηεηαο θαη ηεο απαζρνιεζηκφηεηαο ησλ Δπξσπαίσλ 

πνιηηψλ, αιιά θαη γηα ηε ζπλνιηθή αλάπηπμε ηεο Δπξσπατθήο Ηπείξνπ» (Κιάδεο, 2000, ζ.2). 

Γηα ηε δηακφξθσζε απηνχ ηνπ ρψξνπ,πνπ ππαθνχεη ζηνλ νκνινγεκέλν ζηφρν «ηεο βειηίσζεο 

ηεο δηεζλνχο αληαγσληζηηθφηεηαο ηνπ επξσπατθνχ ζπζηήκαηνο αλψηαηεο εθπαίδεπζεο» κε 

πξννπηηθή ηελ αλάπηπμε ηεο δπλαηφηεηάο ηνπ «λα αζθεί ζε νιφθιεξν ηνλ θφζκν έιμε 

αλάινγε κε απηή πνπ αζθνχλ νη εμαίξεηεο πνιηηηζκηθέο θαη επηζηεκνληθέο [επξσπατθέο] 

παξαδφζεηο», ηα επξσπατθά Παλεπηζηήκηα ζα πξέπεη λα ζπληνληζζνχλ θαη λα ελαξκνληζζνχλ 

πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο πξνθιήζεηο ησλ θαηξψλ θαη ζηηο απαηηήζεηο ηεο 

Κνηλσλίαο. 

Σν εγρείξεκα δηακφξθσζεο θαη παγίσζεο ηνπ Δπξσπατθνχ Υψξνπ Αλψηαηεο 

Δθπαίδεπζεο αλαγλσξίδεηαη απφ ηνπο εηζεγεηέο ηνπ θαη ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηε δηαδηθαζία 

σο δχζθνιν θαη απαηηεηηθφ έξγν, αιιά ππνγξακκίδεηαη ε θνηλή βνχιεζή ηνπο λα ην 

πινπνηήζνπλ «ζην πιαίζην ησλ ζεζκηθψλ δπλαηνηήησλ ησλ θξαηψλ-κειψλ θαη κε πιήξε 

ζεβαζκφ ηφζν ζηελ δηαθνξεηηθφηεηα ησλ πνιηηηζκψλ ηνπο, ησλ γισζζψλ ηνπο θαη ησλ εζληθψλ 

εθπαηδεπηηθψλ ζπζηεκάησλ φζν θαη ζηελ απηνλνκία ησλ Παλεπηζηεκίσλ» (Κιάδεο, 2000, ζ.16). 

Δθηηκάηαη πσο ε ζηαδηαθή ζχγθιηζε ησλ Δπξσπατθψλ ζπζηεκάησλ Αλψηαηεο Δθπαίδεπζεο κε 

ηελ ελαξκφληζε ησλ γεληθψλ δνκηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπο απνηειεί αλαγθαία ζπλζήθε γηα 

ηελ πξαγκάησζή ηνπ παγίσζεο ηνπ Δ.Υ.Α.Δ. ηφρνο είλαη λα επηηεπρζεί «ε θαιχηεξε 

ζπκβαηφηεηα θαη ε πιεξέζηεξε ζπγθξηζηκφηεηα ηνπο» (ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζπζηεκάησλ) πνπ ζα 

ακβιχλεη ηελ εηεξνγέλεηα κεηαμχ ηνπο, ε νπνία ραξαθηεξίδεη ηνλ επξσπατθφ εθπαηδεπηηθφ 

ρψξν ζην ζχγρξνλν πεξηβάιινλ φζνλ αθνξά ζηελ νξγάλσζε, ζηε δηνίθεζε θαη ζηνπο φξνπο 

ιεηηνπξγίαο ησλ Δθπαηδεπηηθψλ Ηδξπκάησλ (Αζδεξάθε, 2008, ζ.29).  

Γηα ην ζθνπφ απηφ, θαη ζηε βάζε κηαο επξσπατθήο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο κε 

επηβεβιεκέλεο ζηα θξάηε-κέιε θαη θαηαλαγθαζηηθήο, αιιά βαζηζκέλεο ζηελ ειεχζεξε 

επηινγή ηνπο πξνσζνχληαη κεηαξξπζκίζεηο ζηνλ ηνκέα ηεο Αλψηαηεο Δθπαίδεπζεο. ηηο 

πξνηεηλφκελεο αιιαγέο ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη ν κε παλεπηζηεκηαθφο ηνκέαο, πνπ θαίλεηαη λα 

έρεη ακηγψο ηερληθφ ραξαθηήξα (ηάθαξεο, 2006), κε ηελ έλλνηα φηη δείρλεη λα απνζθνπεί 

απνθιεηζηηθά ζηελ απνθαηάζηαζε ηεο ηάμεο «ζ’ έλα εηεξνκεξέο θαη ελ πνιινίο άλαξρν πιαίζην 

ιεηηνπξγίαο ησλ Παλεπηζηεκίσλ ζηηο δηάθνξεο ρψξεο»(Μαηζαίνπ, 2005, ζ.91). ηε βάζε απηή, 

νη πξνσζνχκελεο αιιαγέο, ζεζκηθέο θαη εζσηεξηθέο, νη νπνίεο πξνβάιινληαη σο 

ζπγθεθξηκέλεο, πξσηφγλσξεο, δξαζηηθέο θαη, θπξίσο, λνκνηειεηαθέο θαη αλαπφδξαζηεο 

(Μαηζαίνπ, 2005α), έρνπλ θαζαξά ιεηηνπξγηθφ ραξαθηήξα θαη πξνδηαγξακκέλε 

απνηειεζκαηηθφηεηα φζνλ αθνξά ζηελ ελδπλάκσζε ησλ επξσπατθψλ Παλεπηζηεκίσλ. Σελ ίδηα 

ζηηγκή δελ ζίγνπλ ηνλ κνξθσηηθφ ραξαθηήξα θαη ηνλ θνηλσληθφ ξφιν ή ηηο ζεκειηαθέο αξρέο 

ηνπο, δελ ζηξεβιψλνπλ ηελ απνζηνιή ηνπο, δελ αθπξψλνπλ ηα δσηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπο σο 
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ζεζκψλ θαη θπξίσο δελ αλαηξνχλ ηελ αθαδεκατθή θχζε θαη ηελ νπζία ηνπο (Κιάδεο, 2006) 

θαζψο έξρνληαη αληηκέησπα κε κεγαιχηεξεο πξνθιήζεηο θαη εληνλφηεξν αληαγσληζκφ.  

Οη βαζηθνί άμνλεο ζηνπο νπνίνπο αξζξψλνληαη νη επηδησθφκελεο κεηαξξπζκίζεηο θαη νη 

νπνίνη απνηεινχλ πξντφλ δηαπξαγκάηεπζεο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηε δηαδηθαζία Τπνπξγψλ 

Παηδείαο (αλάκεζα ζηνπο νπνίνπο θαη ν αληίζηνηρνο έιιελαο Τπνπξγφο, Γεξάζηκνο Αξζέλεο), 

ζπγθεθξηκελνπνηνχληαη θαη θαζνξίδνληαη σο εμήο: 

«--Τηνζέηεζε ελφο ζπζηήκαηνο αλαγλσξίζηκσλ θαη ζπγθξίζηκσλ ηίηισλ ζπνπδψλ 

--Γηακφξθσζε κηαο Σξηηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο κε εληαία δνκή, ε νπνία ζα αλαπηχζζεηαη 

ζε δχν επάιιεινπο θχθινπο ζπνπδψλ -ηνλ πξνπηπρηαθφ θαη ηνλ κεηαπηπρηαθφ- ελδεηθηηθήο 

δηάξθεηαο ηξηψλ θαη δχν εηψλ αληίζηνηρα, πνπ κε ηελ νινθιήξσζή ηνπο ζα παξέρνπλ ν κελ 

πξψηνο, ηίηιν ζπνπδψλ αλαγλσξηζκέλνλ ζηελ επξσπατθή αγνξά εξγαζίαο σο πηζηνπνηεηηθφ 

ηθαλψλ επαγγεικαηηθψλ πξνζφλησλ, ν δε δεχηεξνο, κεηαπηπρηαθφ δίπισκα εηδίθεπζεο θαη/ή 

δηδαθηνξηθφ 

--Καζηέξσζε ζπζηήκαηνο κεηαθνξάο δηδαθηηθψλ κνλάδσλ απφ έλα Παλεπηζηήκην ζε 

άιιν –ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ ζπγθεληξσκέλσλ απφ ζπζηήκαηα εθηφο ηνπ πιαηζίνπ ηεο 

Αλψηαηεο Δθπαίδεπζεο ππφ ηελ πξνυπφζεζε ηεο αλαγλψξηζήο ηνπο απφ ηα εθπαηδεπηηθά 

ηδξχκαηα ππνδνρήο 

--Πξνψζεζε ηεο θηλεηηθφηεηαο θνηηεηψλ, δηδαζθφλησλ, εξεπλεηψλ θαη δηνηθεηηθνχ 

πξνζσπηθνχ κε ηελ άξζε πάζεο θχζεσο εκπνδίσλ ηα νπνία ηε δπζρεξαίλνπλ 

--Δλίζρπζε ηεο επξσπατθήο ζπλεξγαζίαο γηα ηελ αλάπηπμε ζπγθξίζηκσλ θξηηεξίσλ θαη 

κεζνδνινγηψλ, κε ζηφρν ηε δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο ζηελ Αλψηαηε Δθπαίδεπζε  

--Πξνψζεζε ηεο επξσπατθήο δηάζηαζεο ζηελ Αλψηαηε Δθπαίδεπζε θαηά θχξην ιφγν 

φζνλ αθνξά ζηε δηεχξπλζε ησλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ, ηε ζπλεξγαζία κεηαμχ εθπαηδεπηηθψλ 

ηδξπκάησλ, ηα ζρήκαηα θηλεηηθφηεηαο θαη ηελ θαηάξηηζε νινθιεξσκέλσλ πξνγξακκάησλ 

ζπνπδψλ, επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο-θαηάξηηζεο θαη έξεπλαο» (Κιάδεο, 2000, ζ.3-4). 

Μηα πξψηε αλάγλσζε ηνπ ιφγνπ ηεο Γηαθήξπμεο ηεο Μπνιφληαο, δίλεη ηελ εληχπσζε 

φηη ε φιε δηαδηθαζία δηακφξθσζεο ηνπ Δ.Υ.Α.Δ. απαληά ζηηο ζεκαληηθέο εμειίμεηο πνπ 

ζπληεινχληαη ζηελ θακπή ηνπ 20νπ πξνο ηνλ 21ν αηψλα ζην δηεζλέο θνηλσληθφ-νηθνλνκηθφ 

πεξηβάιινλ ηεο Σξηηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο. Τπαγνξεχεηαη κάιηζηα, απφ ηελ αλάγθε λα 

εθζπγρξνληζζνχλ ηα επξσπατθά Παλεπηζηήκηα πξνθεηκέλνπ λα πξνζαξκνζζνχλ ζην ζχγρξνλν 

ηζηνξηθφ-θνηλσληθφ ζπγθείκελν ηεο Κνηλσλίαο ηεο Γλψζεο -ζην πιαίζην ηεο νπνίαο 

επαλεθηηκψληαηθαζηεξσκέλεογλσζηηθέοπαξαδνρέο θαη πξνζδίδνληαηλέα ραξαθηεξηζηηθάθαη 

δηαζηάζεηο ζηεγλψζε,ηελ επηζηήκε θαη ηελ έξεπλα (ηάλνπ-Κχξγηνπ, 2010)- θαη λα 
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αληαπνθξηζνχλ απνηειεζκαηηθά ζηνλ πςίζηεο ζεκαζίαο πλεπκαηηθφ θαη θνηλσληθφ ξφιν ηνπο, 

φπσο απνηππψλεηαη ζηηο δηαηάμεηο ηεο Γηαθήξπμεο: «ηελ αλάπηπμε ηεο κνξθσηηθήο δηάζηαζεο 

ηεο Δπξψπεο» θαη «ηελ αλάπηπμε θαη ελδπλάκσζε ζηαζεξψλ, εηξεληθψλ θαη δεκνθξαηηθψλ 

θνηλσληψλ» (Κιάδεο, 2000, ζ.4). Ζ ζηφρεπζε απηή επηβάιιεη ην κεηαζρεκαηηζκφ ησλ 

επξσπατθψλ Παλεπηζηεκίσλ, πνπ ηξέπνληαη ζηελ θαηεχζπλζε νηθνδφκεζεο ηεο «Δπξψπεο ηεο 

Γλψζεο» κέζσ ελφο ζπλφινπ αιιαγψλ δηαρεηξηζηηθνχ ραξαθηήξα θαη απνζθνπνχλ ζηε 

βειηίσζε ηεο δηεζλνχο αληαγσληζηηθφηεηαο ηνπ Δπξσπατθνχ Υψξνπ Αλψηαηεο Δθπαίδεπζεο. 

ην ζθεπηηθφ ηεο Γηαθήξπμεο ηεο Μπνιφληαο, πνπ εηζεγείηαη ηε κεηαξξχζκηζε ησλ 

Παλεπηζηεκίσλ κε απψηεξν ζηφρν ηε δεκηνπξγία κηαο Δπξψπεο κε ελδπλακσκέλεο φιεο ηεο ηηο 

δηαζηάζεηο, «ηελ πλεπκαηηθή, ηε κνξθσηηθή, ηελ θνηλσληθή, αιιά θαη ηελ επηζηεκνληθή θαη 

ηερλνινγηθή», θαίλεηαη λα βαξαίλνπλ θπξίσο ιφγνη θνηλσληθνχ θαη πνιηηηζκηθνχ ραξαθηήξα. 

‟ απηή ηελ άπνςε ζπλεγνξνχλ ε θαηεγνξεκαηηθή αλαγλψξηζε ηεο δηακνξθνχκελεο Δπξψπεο 

ηεο Γλψζεο σο «αλαληηθαηάζηαηνπ παξάγνληα γηα ηελ θνηλσληθή θαη ηελ αηνκηθή πξφνδν θαη σο 

απαξαίηεηεο ζπληζηψζαο γηα ηελ παγίσζε αιιά θαη ηνλ εκπινπηηζκφ ησλ αμηψλ θαη ηεο 

ηαπηφηεηαο ηνπ Δπξσπαίνπ πνιίηε» (Κιάδεο, 2000,ζ.2), φπσο θαη ε έκθαζε πνπ δίλεηαη ζηα 

απηά νθέιε ηα νπνία ζα απνθνκίζνπλ νη πνιίηεο ηεο, κε ηελ έλλνηα ηφζν ηεο απφθηεζεο ησλ 

απαξαίηεησλ δεμηνηήησλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ πξνθιήζεσλ ηεο λέαο ρηιηεηίαο φζν θαη ηεο 

ζπλεηδεηνπνίεζεο ησλ θνηλψλ αμηψλ θαη ηνπ εληαίνπ θνηλσληθφ-κνξθσηηθνχ ρψξνπ πνπ 

κνηξάδνληαη. 

Χζηφζν, ε επίθιεζε ζηηο θνηλέο επξσπατθέο θαηαβνιέο, ζηε δηακφξθσζε ηεο 

ηαπηφηεηαο ηνπ Δπξσπαίνπ πνιίηε, ζηελ αλάπηπμε ηεο κνξθσηηθήο δηάζηαζεο ηεο Δπξψπεο 

θαη ζηελ αλάγθε ελίζρπζεο ηεο εηξήλεο θαη ηεο δεκνθξαηίαο ζηε γεξαηά ήπεηξν δελ αξθεί γηα 

λα δηαζθεδάζεη ηηο ππνςίεο πεξί ηνπ νηθνλνκνθεληξηθνχ ραξαθηήξα ηεο Γηαθήξπμεο. πσο 

δηαθαίλεηαη ζην βαζηθφ πξνζαλαηνιηζκφ ηεο Έλσζεο γηα ηε βειηίσζε ηεο δηεζλνχο 

αληαγσληζηηθφηεηαο ηνπ επξσπατθνχ ζπζηήκαηνο Αλψηαηεο Δθπαίδεπζεο ηίζεηαη ζηε 

Ληζζαβψλα κέζσ ηνπ θηιφδνμνπ ζηξαηεγηθνχ ζηφρνπ λα αλαδείμνπλ κέρξη ην 2010 ηελ 

ελσκέλε Δπξψπε «ζηελ πην αληαγσληζηηθή θαη δπλακηθή νηθνλνκία ηεο γλψζεο ζηνλ θφζκν, 

ηθαλή γηα αεηθφξν νηθνλνκηθή αλάπηπμε κε πεξηζζφηεξεο θαη θαιχηεξεο ζέζεηο εξγαζίαο θαη 

κεγαιχηεξε θνηλσληθή ζπλνρή» (European Council, 2000, ζ.1-2). 

Οκνίσο, επηρεηξείηαη ζην θείκελν ηεο Γηαθήξπμεο ε απνζχλδεζε ηεο επξσπατθήο 

εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο απφ ηα θνηλσληθά θαη ηδενινγηθά ηεο ζπκθξαδφκελα (ηάθαξεο, 

2006). Δπηδηψθεηαη εηδηθά κέζσ ηεο επηδέμηαο ππνβάζκηζεο ησλ πξνηεηλφκελσλ 

κεηαξξπζκίζεσλ ησλ Παλεπηζηεκίσλ ζε ηερληθέο ξπζκίζεηο θαη δηαρεηξηζηηθνχ ραξαθηήξα 

δεηήκαηα. Παξνια απηά, δελ θαηαθέξλεη λα απνθξχςεη ηηο δξακαηηθέο επηπηψζεηο απηψλ ησλ 
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κέηξσλ ζηελ νπζία ησλ Παλεπηζηεκίσλ (Μαηζαίνπ, 2005α). Ζ ελζνπζηψδεο, εμάιινπ, 

πηνζέηεζε ησλ αξρψλ ηεο Γηαθήξπμεο θαη εθαξκνγήο ησλ φξσλ θαη ησλ πξνυπνζέζεψλ ηεο ζε 

νιφθιεξε ζρεδφλ ηελ Δπξψπε (Κιάδεο, 2000), απνηειεί κηα δηαθπβεξλεηηθή εθνχζηα 

δέζκεπζε θάζε ππνγξάθνπζαο ρψξαο ζηελ πξνψζεζε ησλ ζηφρσλ ηεο ζχκθσλα κε ηελ 

επίζεκε ξεηνξηθή. Ζ ίδηα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη δελ ζπληζηά λνκηθή δέζκεπζε γηα ηηο 

εζληθέο θπβεξλήζεηο ή θάπνηα κνξθήο δηαθξαηηθή ζπκθσλία. πλάκα, δελ θαίλεηαη λα 

αληαλαθιά ηελ ειεχζεξε βνχιεζε ησλ θξαηψλ-κειψλ ηεο Δ.Δ. λα κεηαξξπζκίζνπλ ηα 

Παλεπηζηήκηά ηνπο γηα ηε βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο επξσπατθήο Αλψηαηεο 

Δθπαίδεπζεο ζην δηεζλή ζηίβν.  

Οπζηαζηηθά, ε Γηαθήξπμε ηεο Μπνιφληαο ζπληζηά εθρψξεζε αξκνδηνηήησλ ησλ 

θξαηψλ-κειψλ ζηελ Δ.Δ. γηα ηελ Σξηηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο. κσο, δελ ήηαλ ηδηαίηεξα 

επηζπκεηή απφ ηηο εζληθέο θπβεξλήζεηο φπσο ζπλάγεηαη αθελφο, απφ ηελ πεξηνξηζκέλε έσο 

αλχπαξθηε ζπκκεηνρή ησλ ρσξψλ πνπ ππέγξαςαλ ηε Γηαθήξπμε ζηηο δηαδηθαζίεο πνπ 

πξνεγήζεθαλ ηεο αληίζηνηρεο πλφδνπ θαη αθεηέξνπ, απφ ηνπο πξνβιεκαηηζκνχο, ηηο 

δηαθσλίεο, ηηο αληηπαξαζέζεηο, ηηο πξνηάζεηο θαη ηηο παξεκβάζεηο νη νπνίεο αλέθπςαλ θαηά ηε 

θάζε ησλ πξνθαηαξθηηθψλ ζπδεηήζεσλ, αιιά θαη θαηά ηε δηάξθεηα ησλ θξίζηκσλ 

δηαπξαγκαηεχζεσλ γηα ηελ ηειηθή δηαηχπσζε ηνπ θεηκέλνπ (Κιάδεο, 2000). Χζηφζν, ζχκθσλα 

κε ηελ ηδηαίηεξα εχζηνρε παξαηήξεζε ηεο Kolokitha (2007), ην θαίξην ζέκα πξνο δηεξεχλεζε 

ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε είλαη αλ θαη θαηά πφζνλ ηα θξάηε-κέιε θαη νη ζεζκνί ηνπο 

δηέζεηαλ ελαιιαθηηθέο -θαη πνηεο- επηινγέο ζην πιαίζην κηαο δηαθπβέξλεζεο ησλ επξσπατθψλ 

Αλψηαησλ Δθπαηδεπηηθψλ Ηδξπκάησλ ζ‟ έλα παγθνζκηνπνηεκέλν πεξηβάιινλ ζε ζπλζήθεο 

λενθηιειεχζεξεο νηθνλνκίαο, φπνπ ε αληηκεηψπηζε ησλ ζρεηηδφκελσλ κε ηελ εθπαίδεπζε 

νηθνλνκηθψλ θαη θνηλσληθψλ πξνβιεκάησλ ζε θξαηηθφ επίπεδν θξηλφηαλ αλεπαξθήο. 

Μία απφ ηηο ζεκειηψδεηο ελζηάζεηο πνιιψλ ρσξψλ ζηε Γηαθήξπμε ηεο Μπνιφληαο, σο 

πνιηηηθνχ θεηκέλνπ, είλαη ην εκθαλέο έιιεηκκά ηεο ζρεηηθά κε ηελ θνηλσληθή δηάζηαζε ηεο 

πξνσζνχκελεο επξσπατθήο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο. Πξάγκαηη, ε θξηηηθή αλάγλσζε ηνπ 

ιφγνπ ηεο θαη ε εκβάζπλζε ζηνπο ζηφρνπο, ηηο ξπζκίζεηο θαη ηηο πξαθηηθέο ηεο θνηλήο 

εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο, πνπ δηακνξθψλεηαη κε ηε δεκηνπξγία ηνπ Δληαίνπ Δπξσπατθνχ 

Υψξνπ Αλψηαηεο Δθπαίδεπζεο, αλαδεηθλχνπλ κία λέα πξνζέγγηζε ηεο Αλψηαηεο Δθπαίδεπζεο 

σο παξαγσγηθνχ ζπληειεζηή ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο ηεο Δ.Δ. -ζηελά ζπλδεδεκέλεο κε ηε 

γλψζε θαη ηελ ηερλν-επηζηήκε- κέζσ ηεο ελδπλάκσζεο ηνπ αλζξψπηλνπ θεθαιαίνπ, ηεο 

αχμεζεο ηεο απαζρνιεζηκφηεηαο θαη ηελ ελίζρπζε ηεο θνηλσληθήο ζπλνρήο ηεο ελνπνηεκέλεο 

Δπξψπεο (ηάλνπ-Κπξγηνπ, 2010). ην πιαίζην απηφ, ε θνηλσληθή θαη πνιηηηζκηθή δηάζηαζε 

ηεο Γηαθήξπμεο ηίζεηαη ζε έληνλε ακθηζβήηεζε κε ηελ αλάδεημε ηεο ζπγγέλεηαο ηεο 

πξνβιεκαηηθήο ηεο κε ηε λενθηιειεχζεξε ινγηθή θαη ηνπο θπξίαξρνπο πξνζαλαηνιηζκνχο ηεο 
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αγνξάο (Μαηζαίνπ, 2005α. Πξφθνπ, 2016. ηάθαξεο, 2006). Δληνπίδνληαη παξαιιειηζκνί θαη 

αλαινγίεο κεηαμχ ηνπ ιφγνπ ηεο κε απηφλ ηεο παγθνζκηνπνίεζεο φζνλ αθνξά ζηα ηδενινγηθά 

παξάιιειά ηνπο, ηα νπνία κπνξνχλ λα ζπλνςηζηνχλ ζηελ αλαληίιεθηε πξνηεξαηφηεηα ηελ 

νπνία απνδίδνπλ ζηελ «πνηφηεηα ζηελ εθπαίδεπζε» (Kolokitha, 2007). Με άιια ιφγηα ηίζεληαη 

ζε ζπγθπξηαθή ακθηζβήηεζε απφ ηε κία πιεπξά ε πνηφηεηα ηεο παξερφκελεο εθπαίδεπζεο 

ζηελά ζπλδεκέλεο κε ηνλ θνηλσληθφ ηζηφθαη ηε δεκηνπξγία πλεπκαηηθνχ δπλακηθνχ θαη, απφ 

ηελ άιιε, ε δεκηνπξγία ελφο δπλακηθνχ πνπ ζα απνηεινχζε ην θηλεηήξην νηθνλνκηθφ κνριφ 

κηαο δηεπξπκέλεο Έλσζεο, φπσο απηή πξνζηάδεηαη απφ ηηο ζπλζήθεο θαη δηαθεξχμεηο ησλ 

θξαηψλ-κειψλ ζε κηα λέα νηθνλνκηθά δηεπξπκέλε έλσζε, πνπ θηινδνμεί λα απνηειεί 

νηθνλνκηθή δχλακε. 

Ζ «πνηφηεηα ζηελ εθπαίδεπζε», σο έλλνηα, κεηξά πεξίπνπ 50 ρξφληα δσήο απφ ηε 

δεθαεηία ηνπ ‟70. Ο πνιηηηθφο ξηδνζπαζηηζκφο άξρηζε λα παξνπζηάδεη εκθαλή ζεκάδηα 

ππνρψξεζεο θάησ απφ ηελ πίεζε ηεο πξντνχζαο νηθνλνκηθήο θξίζεο ε νπνία άξρηζε λα πιήηηεη 

ηνλ Γπηηθφ θφζκν παξφιν πνπ είρε αλαβηψζεη δπλακηθά ηελ πξνεγνχκελε δεθαεηία 

ππνζηεξηδφκελνο απφ ηε γεληθφηεξε νηθνλνκηθή, θνηλσληθή θαη πλεπκαηηθή αλάπηπμε· 

απφηνθνπ ηεο χθεζεο ηνπ ςπρξνπνιεκηθνχ θιίκαηνο θαη ηξνθνδνηνχκελνο απφ ηελ 

επαλεκθάληζε ησλ αξηζηεξψλ ηδεψλ θαη ζέζεσλ (Jacobs & Landau, 1996). ‟ απηφ ην 

ηζηνξηθφ-θνηλσληθφ πιαίζην, νη δπηηθέο θνηλσλίεο αλαδηπιψζεθαλ ζε ζπληεξεηηθφηεξεο ζέζεηο 

θαη πξνέβεζαλ ζε λενθηιειεχζεξνπο πνιηηηθνχο ζρεδηαζκνχο κε ζηφρν ηνλ έιεγρν ηεο 

αχμνπζαο δηαζπνξάο θεθαιαίνπ ζηνλ δηεζλή ρψξν θαη ηελ αχμεζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηάο 

ηνπο, πξνθεηκέλνπ λα κελ αλαθνπεί ε αλαπηπμηαθή πνξεία ηνπο (Αξξίγθη, 1992). ηελ 

πξνζπάζεηα επίηεπμεο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ απηψλ ζηφρσλ αλαθάιπςαλ ηνλ θαζνξηζηηθφ ξφιν 

πνπ κπνξνχζε λα δηαδξακαηίζεη ε εθπαίδεπζε, σο ηνκέαο νηθνλνκηθήο, κάιινλ, πνιηηηθήο 

παξά θνηλσληθήο (Neave, 1988), θαη ηελ ελέηαμαλ ζηηο νηθνλνκηθέο ζηξαηεγηθέο ηνπο 

επαλαπξνζδηνξίδνληαο ηε θηινζνθία, ηνπο ζηφρνπο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ζηε βάζε 

ηερληθψλ φξσλ δαλεηζκέλσλ απφ ηνλ ρψξν ηεο νηθνλνκίαο –πνηφηεηα, απνδνηηθφηεηα, 

αληαγσληζηηθφηεηα, ινγνδνζία, παξαγσγή δεμηνηήησλ, θαηάξηηζε …– 

Δμάιινπ, ην δήηεκα ηεο πνηφηεηαο ζηελ εθπαίδεπζε απέθηεζε ηδηαίηεξε ζεκαζία θαη 

δπλακηθή θαηά ηε δεθαεηία ηνπ ‟90 ζε ζπλάξηεζε κε ηηο δξαζηηθέο αλαδηαηάμεηο ζην 

παγθφζκην θνηλσληθφ-πνιηηηθφ θαη νηθνλνκηθφ ζθεληθφ θαη ηελ αλαηξνπή ηνπ ηζρχνληνο κέρξη 

ηφηε δηεζλνχο ζπζρεηηζκνχ ησλ δπλάκεσλ. ηηο ζπλζήθεο απηέο ην παγθφζκην ζχζηεκα 

ππνηάρζεθε ζηε δπλακηθή ηεο παγθνζκηνπνίεζεο (ηάθαξεο, 2006) επηηξέπνληαο ζηε 

λενθηιειεχζεξε ινγηθή φρη κφλνλ λα επηβιεζεί δηεζλψο αιιά θαη λα επηηχρεη ηελ 

παγθνζκηνπνίεζε ηεο θπξηαξρίαο ηνπ θαπηηαιηζκνχ (Βνχιγαξεο, 1992). ‟ απηή ηε βάζε, ε 

«πνηόηεηα» αλαδείρζεθε ζε αηρκή ηνπ δφξαηνο γηα ηε λνκηκνπνίεζε θαη ηελ άθξηηε απνδνρή 
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ησλ λενθηιειεχζεξσλ αληηιήςεσλ θαη πξαθηηθψλ, πνπ ηείλνπλ ζηα ηέιε ηνπ 20νπ αηψλα λα 

θπξηαξρήζνπλ ζηνλ εθπαηδεπηηθφ ρψξν αθπξψλνληαο ηνλ κνξθσηηθφ ραξαθηήξα θαη ηελ 

αλζξσπηζηηθή απνζηνιή ηεο εθπαίδεπζεο θαη ζηξεβιψλνληαο ηνλ ξφιν ηεο σο δεκφζηνπ 

αγαζνχ θαη θνηλσληθνχ δηθαηψκαηνο. Πξνβιήζεθε κάιηζηα, σο ζχλζεκα «ε πνηφηεηα ζηελ 

εθπαίδεπζε», γηα ηε ζπγθάιπςε ηεο ζηελήο ζχλδεζεο ηεο ηξίηεο βαζκίδαο (αλσηάηε 

εθπαίδεπζε) κε ηηο δπλάκεηο ηεο νηθνλνκίαο αλαηξψληαο νπζηαζηηθά ην πεξηερφκελν ηεο 

έλλνηαο ηεο. Αληηζέησο, ζπλπθαίλεηαη θαη ζπλδέεηαη πνιιέο θνξέο κε ηελ παξαγσγηθή 

δξαζηεξηφηεηα θαη ηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο ππάγσληαο ηελ ζηε ινγηθή κηαο ζενπνηεκέλεο 

αγνξάο, εκπνξεπκαηνπνηεκέλεο απφ επηρεηξεκαηηθά θαη ηδησηηθά ζπκθέξνληα. Μεηαηξέπηαη κε 

άιια ιφγηα ζε θέληξν επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο (Kolokitha, 2007; Μαληάηεο, 2006. 

Μαηζαίνπ, 2005 θαη 2005α. Παπιίδεο, 2007. Πξφθνπ, 2016).  

Απηή ηε ζπγθάιπςε επηρεηξεί θαη ε Γηαθήξπμε ηεο Μπνιφληαο ρξεζηκνπνηψληαο 

πξνζεθηηθά, κεζνδηθά θαη επηδέμηα έλαλ ςηκπζησκέλν ιφγν, πνπ, ελψ έρεη ελζπιαθψζεη ηα 

ηδενινγηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο παγθνζκηνπνίεζεο (Kolokitha, 2007), επηδηψθεη λα 

απνζπλδέζεη ην εγρείξεκα ηεο ζχγθιηζεο ησλ επξσπατθψλ Παλεπηζηεκίσλ απφ ηηο 

λενθηιειεχζεξεο πξαθηηθέο θαη ηελ «αγνξαία» ινγηθή κε ζπλερείο αλαθνξέο ζε θνηλσληθά θαη 

πνιηηηζηηθά δεηήκαηα θαη επηθιήζεηο ζε αηνκηθά δηθαηψκαηα θαη θνηλσληθέο απνιαβέο. Δίλαη 

ραξαθηεξηζηηθφ φηη άκεζεο αλαθνξέο ζηελ νηθνλνκία, ηελ αγνξά, ην αλζξψπηλν θεθάιαην, πνπ 

απνθαιχπηνπλ ηελ νηθνλνκηθή (ή νηθνλνκίζηηθε) δηάζηαζή ηνπ, απνπζηάδνπλ απφ ην θείκελν. 

Τθέξπνπλ, σζηφζν, ζηα λνήκαηα πνπ ζπγθξνηνχλ νη δηάθνξνη ζπλππνδεισηηθνί φξνη, 

φπσο:«απαζρνιεζηκφηεηα», «δηεζλήο αληαγσληζκφο», «ζπλνιηθή αλάπηπμε ηεο Δπξσπατθήο 

Ηπείξνπ», έζησ θαη αλ απηνί επηρεηξείηαη λα λνκηκνπνηεζνχλ ζην φλνκα ηνπ δηθαηψκαηνο ηνπ 

αηφκνπ ζηελ εξγαζία, ηεο «θνηλσληθήο θαη ηεο αηνκηθήο πξνφδνπ» ή ηεο νηθνδφκεζεο ηεο 

«ηαπηφηεηαο ηνπ Δπξσπαίνπ πνιίηε» Kolokitha (2007, ζει.1 θαη 10).  

ηελ νπζία ηεο, ε Γηαθήξπμε ηεο Μπνιφληαο ζπληζηά έθθξαζε ηεο αγσληψδνπο 

πξνζπάζεηαο απφ κέξνπο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο λα πξνσζεζεί ε κεηαιιαγή ηεο ζεζκηθήο 

ζπγθξφηεζεο, ησλ κνξθνινγηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ θαη, θπξίσο, ηεο ηδενινγηθήο ηαπηφηεηαο 

ησλ επξσπατθψλ Παλεπηζηεκίσλ πξνο ηελ θαηεχζπλζε ελδπλάκσζεο ηεο νηθνλνκίαο ηεο θαη 

αχμεζεο ηεο δηεζλνχο αληαγσληζηηθφηεηάο ηεο. ηφρνο ηεο είλαη λα απνθηήζεη ζπγθξηηηθά 

πιενλεθηήκαηα απέλαληη ζηελ ακεξηθαληθή, θπξίσο, ππεξδχλακε, ρσξίο λα πξνθιεζνχλ 

έληνλνη θιπδσληζκνί, πνπ ζα έζεηαλ ζε θίλδπλν ηε δηαηήξεζε ηνπ θνηλσληθνχ πξoηχπνπ 

ζπγθξφηεζεο θαη νξγάλσζεο ηεο ελνπνηεκέλεο Δπξψπεο. ‟ απηφ ην πιαίζην, δίλεη ν 

Μαηζαίνπ ηνλ πην ραξαθηεξηζηηθφ, θαίξην θαη κεζηφ, ίζσο, νξηζκφ κε θξηηήξην ηελ πνιηηηθή 

επηρεηξεκαηνινγία θαη ηηο επηθνηλσληαθέο κεζνδεχζεηο, (2005α), φηαλ πξνζδηνξίδεη ηελ 

παξαπαλσ Γηαθήξπμε σο «έλα είδνο κάξθεηηλγθ» ηεο λέαο ζεζκηθήο ηαπηφηεηαο ηνπ 
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Παλεπηζηεκίνπ. Άκεζν απνηέιεζκα είλαη λα ππνβαζκίζεη ην ηδενινγηθφ ζηνηρείν ηεο 

κεηαιιαγήο, πξνβάιινληαο ηελ δηαρεηξηζηηθή θαη ηερληθή ηεο δηάζηαζε» θαη λα ζπγθαιχςεη 

ηελ εξγαιεηνπνίεζε ηεο Αλψηαηεο Δθπαίδεπζεο σο θεθαιαηνπρηθήο επέλδπζεο ζε αλζξψπηλν 

θεθάιαην, φπσο θαη ηελ απνξξχζκηζε ησλ Παλεπηζηεκίσλ ζην φλνκα ηεο πνιπδηαθεκηζκέλεο 

κεηαξξχζκηζήο ηνπο.  

Άιισζηε, απνηειεί θνηλφ ηφπν ην γεγνλφο φηη ε φιε δηαδηθαζία ηεο Μπνιφληαο ζπληζηά 

πξντφλ ησλ αληηδξάζεσλ ησλ θξαηψλ-κειψλ ηεο Δ.Δ., ηηο νπνίεο πξνθάιεζε έλα ρξφλν πξηλ 

εΚνηλή Γήισζε ηεο νξβφλλεο, σο επίζεκνπ επξσπατθνχ θεηκέλνπ επηβνιήο ηεο ζέιεζεο 

ελφο «Γηεπζπληεξίνπ» απαξηηδφκελνπ απφ ηα ηέζζεξα ηζρπξφηεξα θξάηε ηεο, ηε Γαιιία, ηελ 

Ηηαιία, ηε Γεξκαλία θαη ην Ζλσκέλν Βαζίιεην. Έλαο απφ ηνπο ηφηε ζηφρνπο ήηαλ ε νιηθή 

αλαδηάξζξσζε ησλ εζληθψλ εθπαηδεπηηθψλ ζπζηεκάησλ θαη ε πιήξεο ελαξκφληζή ηνπο ζην 

πιαίζην ελφο επξσπατθνχ εθπαηδεπηηθνχ κνληέινπ λενθηιειεχζεξνπ ζρεδηαζκνχ θαη αγνξαίαο 

ινγηθήο (Κιάδεο, 2000). Τπαγνξεχηεθε, κάιηζηα, απφ ηελ αλάγθε απάκβιπλζεο ησλ 

ελζηάζεσλ θαη κείσζεο ησλ αληηδξάζεσλ ησλ εζληθψλ θπβεξλήζεσλ γηα έλα ζέκα πνπ 

αληηκεησπηδφηαλ σο ηακπνχ θαη δσηηθήο ζεκαζίαο γηα ηα εζληθά θξάηε (ηακέινο, 2002), 

κέζσ ηεο δηαζθέδαζεο ησλ εληππψζεσλ ηφζν  γηα ηνλ εγεκνληθφ ξφιν ηεο Δ.Δ. ζηηο εμειίμεηο 

ησλ ζπζηεκάησλ εζληθήο εθπαίδεπζεο φζν θαη γηα ηελ εκπνξεπκαηνπνίεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

ππεξεζηψλ ηεο Αλψηαηεο Δθπαίδεπζεο. ρεκαηηθά, νη πξνηεξαηόηεηεο ζηε Γηαθήξπμε ηεο 

Μπνιόληαο εκθαίλνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα: 

 



Ζ Δπξσπατθή πνιηηηθή ζηελ αλψηαηε εθπαίδεπζε θαη νη δηνηθεηηθέο πξνζαξκνγέο ζην Παλεπηζηήκην Ησαλλίλσλ: Κξηηηθή ζεψξεζε 65 

 

Πξνηεξαηόηεηεο 

 Δ.Δ. ζηε Γηαθήξπμε ηεο 
Μπνιόληαο  

• Γεκηνπξγία Δληαίνπ Δπξσπατθνύ Υώξνπ Αλώηαηεο Δθπαίδεπζεο 

• Γηαζθάιηζε θαιχηεξεο ζπκβαηφηεηαο ησλ εζληθψλ ζπζηεκάησλ Αλψηαηεο 
Δθπαίδεπζεο 

•   

• Αληαγσληζηηθόηεηα 

• Πιεξέζηεξε ζπγθξηζηκφηεηα ησλ εζληθψλ ζπζηεκάησλ ζπζηεκάησλ 
απηψλ 
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2.3 Δθαξκνγέο ηεο επξσπατθήο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο ζηα ειιεληθά Παλεπηζηήκηα. Η 

πεξίπησζε ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ 

Ζ εθαξκνγή ηεο εληαίαο επξσπατθήο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο ζηα δηάθνξα επξσπατθά 

εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα πξνυπνζέηεη ηε ζεζκηζή ηεο ζε εζληθφ επίπεδν ζηε βάζε 

λνκνινγηθψλ θεηκέλσλ, πνπ κεηαθέξνπλ ηηο πξνηεξαηφηεηεο, ηνπο πξνζαλαηνιηζκνχο θαη ηηο 

θαηεπζχλζεηο ηεο θαη πξνσζνχλ ηνπο ζηφρνπο ηεο ππφ κνξθή αμφλσλ δξάζεο πξνο πινπνίεζε. 

Έηζη, απαηηείηαη ε εμέηαζε ησλ ζεζκηθψλ θεηκέλσλ ηα νπνία κεηαθξάδνπλ ζε θαλνληζηηθέο 

δηαηάμεηο ηε δέζκεπζε ηεο ρψξαο ζηελ πινπνίεζε ησλ ζηξαηεγηθψλ ζηφρσλ ηεο Δ.Δ. –

Ενδυνάμωςη 
ευρωπαϊκών 
Πανεπιςτημί
ων ςτον 
τομζα τησ 
τεχνο-
επιςτήμησ 
και τησ 
ζρευνασ 

Ανάπτυξη 
ανταγωνιςτικότ
ητάσ τουσ ςε 
τοπικό και 
διεθνζσ 
επίπεδο 

Προώθηςη 
ςυνεργαςίασ 
μεταξφ 
ευρωπαϊκών 
κρατών και 
Εκπαιδευτικών 
Ιδρυμάτων για 
την 
επίτευξη/διαςφάλ
ιςη τησ ποιότητασ 
ςτην Ανώτατη 
Εκπαίδευςη 

Προώθηςη 
ευρφτερησ 
δυνατήσ 
κινητικότητασ ςτο 
πεδίο τησ 
Ανώτατησ 
Εκπαίδευςησ 

Βελτίωςη 
απαςχοληςιμότη
τασ ςτην 
ευρωπαϊκή 
αγορά εργαςίασ 
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κνξθνπνηεκέλσλ ζε έμη άμνλεο δξάζεο (ζ. 54-55), φπσο απηνί απνηππψλνληαη ζηνλ επίζεκν 

ιφγν ηεο Γηαθήξπμεο ηεο Μπνιφληαο, πνπ απνηειεί ζρεκαηηθά ηε ιεμηαξρηθή πξάμε ηνπ 

γελεζιίνπ ηνπ Δπξσπατθνχ Υψξνπ Αλψηαηεο Δθπαίδεπζεο. 

Μηα γεληθή εθηίκεζε ζρεηηθά κε ηελ αληαπφθξηζε ηεο Διιάδαο ζηηο επξσπατθέο 

ζηξαηεγηθέο γηα ηελ Αλψηαηε Δθπαίδεπζε ηε δείρλεη λα θαζπζηεξεί ζηελ πινπνίεζε ηνπ 

ζηξαηεγηθνχ ζηφρνπ ηεο Γηαθήξπμε ηεο Μπνιφληαο, ηε δηαδηθαζία, δειαδή, ελαξκφληζεο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ δνκψλ ηεο κε ηηο αληίζηνηρεο άιισλ επξσπατθψλ θξαηψλ, ψζηε λα πξνσζεζεί ε 

απαζρνιεζηκφηεηα ησλ Δπξσπαίσλ πνιηηψλ θαη ν δηεζλήο αληαγσληζκφο ηνπ επξσπατθνχ 

ζπζηήκαηνο Αλψηαηεο Δθπαίδεπζεο. Κη απηφ παξά ην γεγνλφο φηη ε ρψξα καο έπαημε 

απνθαζηζηηθφ ξφιν ζηε δηακφξθσζε ηεο ηειηθήο δηαηχπσζήο ηεο «ηφζν ζηελ πξνθαηαξθηηθή 

θάζε ησλ ζπδεηήζεσλ φζν θαη θαηά ηηο θξίζηκεο ζπδεηήζεηο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ηε κέξα 

πξηλ απφ ηελ ππνγξαθή ηνπ ηειηθνχ θεηκέλνπ απφ ηνπο Τπνπξγνχο ησλ 29 ρσξψλ» (Κιάδεο, 

2000, ζ.15). Χζηφζν, παξά ηελ αξρηθή δηζηαθηηθφηεηα ζε επίπεδν ζεζκηθήο επηθχξσζεο ησλ 

αμφλσλ δξάζεο πνπ ε ζπλζήθε πξνσζεί,ππφ ηελ πίεζε ησλ εμειίμεσλ νη νπνίεο ζπληεινχληαη 

ζηνλ ρψξν ηνπ Δ.Υ.Α.Δ ζηε κεηά-κπνιφληα επνρή, αξθεηέο λνκνζεηηθέο ξπζκίζεηο 

εκπλεφκελεο απφ ην πλεχκα ηεο Γηαθήξπμεο ππνρξεψλνπλ ηα Παλεπηζηήκηα λα πξνβνχλ ζε 

κεηαξξπζκίζεηο. 

Οπζηαζηηθνχ πεξηερνκέλνπ πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε, είλαη ν Ν.3255/2004 (ΦΔΚ 

138/Α΄/22-7-2004), «Πεξί ξπζκίζεσλ φισλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ βαζκίδσλ» κε ηνλ νπνίν 

πξνσζνχληαη ξπζκίζεηο πνπ άπηνληαη ησλ δχν πξψησλ αμφλσλ δξάζεο ηεο πλζήθεο, δειαδή 

ηεο 

«πηνζέηεζεο ελφο ζπζηήκαηνο αλαγλσξίζηκσλ θαη ζπγθξίζηκσλ ηίηισλ ζπνπδψλ»θαη ηεο 

«δηακφξθσζεο κηαο Σξηηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο κε εληαία δνκή, ε νπνία ζα αλαπηχζζεηαη 

ζε δχν επάιιεινπο θχθινπο ζπνπδψλ -ηνλ πξνπηπρηαθφ θαη ηνλ κεηαπηπρηαθφ- πνπ κε ηελ 

νινθιήξσζε ηεο παξαθνινχζεζήο ηνπο ζα παξέρνπλ, ν κελ πξψηνο, ηίηιν ζπνπδψλ 

αλαγλσξηζκέλνλ ζηελ επξσπατθή αγνξά εξγαζίαο σο πηζηνπνηεηηθφ ηθαλψλ επαγγεικαηηθψλ 

πξνζφλησλ, ν δε δεχηεξνο κεηαπηπρηαθφ δίπισκα εηδίθεπζεο θαη/ή δηδαθηνξηθφ» (Κιάδεο, 2000, 

ζ.10). 

  Αλαθνξηθά κε ηνπο δπν απηνχο άμνλεο, ν παξαπάλσ λφκνο ζεζπίδεη Δηδηθφ 

Πξφγξακκα πλεξγαζίαο κεηαμχ Αλψηαησλ Δθπαηδεπηηθψλ Ηδξπκάησλ δηαθφξσλ ρσξψλ ζε 

δηεζλέο θαη δηαθξαηηθφ επίπεδν γηα ηελ πινπνίεζε εληαίσλ κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ α΄ 

επηπέδνπ (master) κε ηε ρνξήγεζε θνηλνχ ηίηινπ ζπνπδψλ απφ ηα Ηδξχκαηα ησλ 

ζπλεξγαδφκελσλ πιεπξψλ. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη ε δηάηαμε δελ έρεη ππνρξεσηηθφ 
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ραξαθηήξα θαη ε πινπνίεζεηνπ Δηδηθνχ Πξνγξάκκαηνο πλεξγαζίαο πξνυπνζέηεη ηελ έγθξηζή 

ηνπ απφ ηα αξκφδηα θαηά ηελ παλεπηζηεκηαθή λνκνζεζία φξγαλα (άξζξν 4, ζ. 5278). 

Σν θαζεζηψο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ Παλεπηζηεκίσλ κε ζηφρν ηελ ελδπλάκσζε ηεο 

αληαγσληζηηθφηεηαο ηνπ επξσπατθνχ ζπζηήκαηνο αλψηαηεο εθπαίδεπζεο, ζπκπιεξψλεη θαη 

εκπινπηίδεη ν Ν. 3404/2005 (ΦΔΚ 260/Α΄/17-10-2005), «Πεξί ξχζκηζεο ζεκάησλ ηνπ 

Παλεπηζηεκηαθνχ θαη Σερλνινγηθνχ Σνκέα ηεο Αλψηαηεο Δθπαίδεπζεο θαη ινηπψλ δηαηάμεσλ», 

πνπ πξνσζεί πην ζπγθεθξηκέλα θαη νινθιεξσκέλα ηηο γεληθέο αξρέο ηεο Γηαθήξπμεο ηεο 

Μπνιφληαο ζηηο νπνίεο δεζκεχηεθαλ νη ρψξεο πνπ ηελ ππέγξαςαλ. ηνλ ηνκέα ησλ 

κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ (πνπ εγγξάθεηαη απφ ηε Γηαθήξπμε σο δεπηέξνο θχθινο ζπνπδψλ) ε 

πξφζβαζε πξαγκαηνπνηείηαη κεηά ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ηνπ πξψηνπ θχθινπ (πξνπηπρηαθφο 

θχθινο) πηζηνπνηεκέλε κε πηπρίν πνπ έρεη αληαπφθξηζε ζηελ αγνξά εξγαζία· άξα θαη ζηε 

ζχλδεζε κε ηα επαγγεκιαηηθά δηθαηψκαηα. Ο ελ ιφγσ λφκνο επεθηείλεη ηηο ξπζκίζεηο γηα ηελ 

νξγάλσζε θνηλψλ πξνγξακκάησλ απφ «Παλεπηζηήκηα ηεο εκεδαπήο κε αλαγλσξηζκέλα νκνηαγή 

ηδξχκαηα ηεο αιινδαπήο» θαη ζην β΄ επίπεδν (κεηαπηπρηαθφ θαη δηδαθηνξηθφ) ζηε βάζε ηνπ 

ζεζκνχ ηνπ Δηδηθνχ Πξσηνθφιινπ πλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ ζπλεξγαδνκέλσλ ηδξπκάησλ. 

Θεζπίδεη, κάιηζηα,αιιαγέο ζην ηζρχνλ θαζεζηψο εθπφλεζεο ησλ δηαηξηβψλ αλεμαξηήησο ηεο 

θαηνρήο κεηαπηπρηαθνχ ηίηινπ master, ζέηνληαο σο απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ απφθηεζε 

δηδαθηνξηθνχ δηπιψκαηνο ηελ νινθιήξσζε κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ α΄ επηπέδνπ, εθηφο ησλ 

πεξηπηψζεσλ ζρνιψλ πνπ γηα πξαθηηθνχο θαη κφλνλ ιφγνπο δελ παξέρνπλ πξνγξάκκαηα 

ζπνπδψλ master θαη δέρνληαη γηα δηδαθηνξηθέο ζπνπδέο θνηηεηέο πνπ δελ είλαη θάηνρνη 

αληίζηνηρνπ ηίηινπ ζπνπδψλ. 

Χο ζεκαληηθφηεξνο, φκσο, λφκνο γηα ηελ πξνψζεζε ησλ απαηηνχκελσλ 

κεηαξξπζκίζεσλ, νη νπνίεο ζα ζπκβάινπλ, θαηά ηελ επίζεκε ξεηνξηθή, ζηνλ εθζπγρξνληζκφ 

ησλ ειιεληθψλ Παλεπηζηεκίσλ ζην πιαίζην ηνπ Δ.Υ.Α.Δ. κε ζηφρν ηελ πξνζαξκνγή ηνπο 

(φπνηα έλλνηα θη αλ απνδίδεηαη ζηνλ φξν) ζην ζχγρξνλν ηζηνξηθφ ζπγθείκελν ηεο Κνηλσλίαο 

ηεο Γλψζεο, ζεζκνζεηείηαη ν ππ‟ αξ. Ν 3374/2005 (ΦΔΚ 189/Α΄/2-8-2005)«Πεξί δηαζθάιηζεο 

ηεο πνηφηεηαο ζηελ αλψηαηε εθπαίδεπζε.χζηεκα κεηαθνξάο θαη ζπζζψξεπζεο πηζησηηθψλ 

κνλάδσλ – Παξάξηεκα δηπιψκαηνο». Με ηνλ λφκν απηφ εηζάγνληαη ξπζκίζεηο θαζαξά 

ιεηηνπξγηθνχ θαη εξγαιεηαθνχ ραξαθηήξα αιιά θαη ηερλνθξαηηθήο ινγηθήο, νη νπνίεο 

ππαθνχνπλ ζηηο αξρέο κηαο αλαδπφκελεο δηαρεηξηζηηθήο θνπιηνχξαο πνπ απνζηξέθεηαη ηε 

ζπαηάιε, ηεξαξρεί ηηο πξνηεξαηφηεηεο, ειαρηζηνπνηεί ην δηνηθεηηθφ θφζηνο θαη πηνζεηεί ηηο 

πξαθηηθέο ηεο απνηειεζκαηηθήο δηαρείξηζεο (Μαηζαίνπ, 2005β). Γίλεηαη, κάιηζηα, πην ζαθήο 

δπν ρξφληα αξγφηεξα ζην πιαίζην ηνπ Ν. 3549/2007 (ΦΔΚ 69/Α΄/20-3-2007), «Πεξί 

κεηαξξχζκηζεο ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ γηα ηε δνκή θαη ηε ιεηηνπξγία ησλ Αλσηάησλ 

Δθπαηδεπηηθψλ Ιδξπκάησλ». Ο ελ ιφγσ λφκνο πξνσζεί ηνλ «εμνξζνινγηζκφ» ηεο ιεηηνπξγίαο 
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ησλ Παλεπηζηεκίσλ ζηε βάζε επηρεηξεκαηηθψλ πξαθηηθψλ δηαρείξηζεο –ζηνρεπκέλσλ ζηνλ 

πεξηνξηζκφ ηεο δεκφζηαο ρξεκαηνδφηεζήο ηνπο θαη ηελ αλαδήηεζε ελαιιαθηηθψλ πεγψλ 

επηρνξήγεζεο, πνπ ζέηνπλ ηα ζεκέιηα γηα ηε ζεζκηθή θαη ηδενινγηθή κεηαιιαγή ησλ Αλψηαησλ 

Δθπαηδεπηηθψλ Ηδξπκάησλ ζε νξγαληζκνχο παξαγσγήο πξντφλησλ θαη πξνζέιθπζεο πειαηψλ 

εηζάγνληαο ην ηδησηηθφ θεθάιαην κε ηε κνξθή ρνξεγψλ θαη επελδπηψλ (Ρφθνο, 2008). 

Με ηνλ Ν. 3374/2005 πξνσζείηαη ν ηξίηνο θαη ν πέκπηνο άμνλαο δξάζεο ηεο ζπλζήθεο 

ηεο Μπνιφληαο κέζσ δχν ξπζκίζεσλ. Ζ πξψηε αλαθέξεηαη ζηελ εηζαγσγή ελφο ζπζηήκαηνο 

δηαξθνχο αμηνιφγεζεο ηνπ δηδαθηηθνχ, εξεπλεηηθνχ θαη θάζε άιινπ έξγνπ ησλ ηδξπκάησλ 

αλψηαηεο εθπαίδεπζεο, σο βαζηθήο ιεηηνπξγίαο ηεο δηαρείξηζεο ησλ αλζξψπηλσλ πφξσλ ζηε 

βάζε ηεο απνδνηηθφηεηάο ηνπο (Παπαθσλζηαληίλνπ & Αλαζηαζίνπ, 2013). Ζ αμηνιφγεζε απηή 

επηκεξίδεηαη ζε εζσηεξηθή θαη εμσηεξηθή θαη απνηηκάηαη κε «αλαγλσξηζκέλα θαη 

αληηθεηκεληθά θξηηήξηα» ππφ ηε κνξθή πνηνηηθψλ θαη πνζνηηθψλ δεηθηψλ (άξζξα 1, 2, 3, ζζ. 

3057 -8). Οη δηαδηθαζίεο εζσηεξηθήο θαη εμσηεξηθήο αμηνιφγεζεο εθηπιίζζνληαη ζηε βάζε 

θαζηεξσκέλσλ επξσπατθψλ πξνηχπσλ θαη νδεγηψλ (Παζηάο, 2011) θαη ππαθνχνπλ ζεσξεηηθά 

ζηε ινγηθή ηεο θνηλσληθήο ινγνδνζίαο, ε νπνία ρξεζηκνπνηείηαη, ζηελ νπζία, σο εξγαιείν 

θξαηηθήο ξχζκηζεο ησλ παλεπηζηεκηαθψλ πξαγκάησλ ππφ ην πξφζρεκα ηεο λνκηκφηεηαο θαη 

ηεο δηαθάλεηαο (Πξφθνπ, 2008).  

Ζ δεχηεξε ξχζκηζε, πνπ πξνσζείηαη κέ ην Ν. 3374/2005, αλαθέξεηαη ζηελ θαζηέξσζε, 

σο ππνρξεσηηθνχ, ελφο ζπζηήκαηνο κεηαθνξάο θαη ζπζζψξεπζεο πηζησηηθψλ κνλάδσλ –

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ ζπγθεληξσκέλσλ απφ ζπζηήκαηα εθηφο ηνπ πιαηζίνπ ηεο 

Αλψηαηεο Δθπαίδεπζεο -ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη απηά αλαγλσξίδνληαη απφ ηα εθπαηδεπηηθά 

ηδξχκαηα ππνδνρήο- κε ζηφρν ηελ ελίζρπζε ηεο θηλεηηθφηεηαο ησλ θνηηεηψλ, πνπ απνηειεί ηνλ 

δ΄ άμνλα δξάζεο ηεο Γηαθήξπμεο ηεο Μπνιφληαο.  

Ο ζπγθεθξηκέλνο λφκνο δελ ςεθίζηεθε κε επθνιία ιφγσ ηνπ γεγνλφηνο φηη ην 

εηζεγνχκελν απφ απηφλ ζχζηεκα αμηνιφγεζεο γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο ζηελ αλψηαηε 

εθπαίδεπζε πξνθάιεζε ηελ έληνλε αληίδξαζε ηνπ δηδαθηηθνχ θαη εξεπλεηηθνχ πξνζσπηθνχ 

ησλ Α.Δ.Η., κε ην ζθεπηηθφ φηη ζα νδεγνχζε ζηελ ηππνπνίεζε θαη ηελ εκπνξεπκαηνπνίεζε ηεο 

δηδαζθαιίαο θαη ηεο έξεπλαο, ηελ ίδηα ζηηγκή πνπ ζα ελίζρπε -κέζσ ηεο ζχζηαζε κηαο 

εμσηεξηθήο ξπζκηζηηθήο αξρήο, ηεο Αξρήο Γηαζθάιηζεο ηεο Πνηφηεηαο ζηελ Αλψηαηε 

Δθπαίδεπζε- ηνλ ζπγθεληξσηηθφ έιεγρν ησλ Παλεπηζηεκίσλ απφ έλα θξάηνο επηζεσξεηή-

αμηνινγεηή κε ηζρπξφ παξεκβαηηθφ ξφιν. 

ηνλ πξναλαθεξζέληα λφκν ππήξμε έληνλε αληίδξαζε ε νπνία εθθξάζηεθε σο θχξηα 

ηάζε απφ ηελ Παλειιήληα Οκνζπνλδία πιιφγσλ Γηδαθηηθνχ θαη Δξεπλεηηθνχ Πξνζσπηθνχ 

ησλ Α.Δ.Η. (Πξφθνπ, 2016) θαη ηε χλνδν ησλ Πξπηάλεσλ ησλ Διιεληθψλ Παλεπηζηεκίσλ, έλα 
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φξγαλνέθθξαζεο ησλ Παλεπηζηεκίσλ ηεο ρψξαο, ην νπνίν ηδξχζεθε κε πξσηνβνπιία ησλ 

Αλψηαησλ Δθπαηδεπηηθψλ Ηδξπκάησλ ην 1987, νπφηε θαη άξρηζε λα ιεηηνπξγεί σο έλα forum 

αληαιιαγήο απφςεσλ θαη ηδεψλ γηα ζέκαηα πνπ άπηνληαη ηεο παλεπηζηεκηαθήο εθπαίδεπζεο 

(www.synodos-aei.gr/history.html). Απφ ην 1990 θαη εμήο, ε χλνδνο, απνθηψληαο πην 

ζπγθξνηεκέλν ραξαθηήξα θαη κφληκε Γξακκαηεία, δηεχξπλε ζηαδηαθά ην θάζκα ησλ 

πξσηνβνπιηψλ ηεο κε ζθνπφ ηνλ ζπληνληζκφ ηεο δξαζηεξηφηεηαο ησλ Παλεπηζηεκίσλ θαη ηε 

ζπιινγηθή εθπξνζψπεζή ηνπο γηα ηελ επίηεπμε πνηθίισλ ζηφρσλ φπσο: 

- ηε δηακφξθσζε ζέζεσλ επί ησλ δηαθφξσλ ζεκάησλ ηεο εθπαίδεπζεο θαη εηδηθά ηεο 

παλεπηζηεκηαθήο,  

- ηελ αλάπηπμε πξσηνβνπιηψλ γηα ηελ απνηειεζκαηηθή ζχλδεζε ησλ Παλεπηζηεκίσλ κε 

ηνλ θνηλσληθφ, πνιηηηζηηθφ θαη νηθνλνκηθφ πεξίγπξφ ηνπο,  

- ηελ παξνρή ζπλδξνκήο ζηελ Πνιηηεία γηα ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ εθαξκνγή κέηξσλ 

εθπαηδεπηηθήο θαη εξεπλεηηθήο πνιηηηθήο, ηελ κε θάζε πξφζθνξν κέζν πξνψζεζε ησλ ζέζεσλ 

ηεο παλεπηζηεκηαθήο θνηλφηεηαο ζην εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο θαη δηεζλψο,  

- ηελ αλάπηπμε ζπλεξγαζίαο κε αλάινγεο ελψζεηο ηεο αιινδαπήο,  

- ηελ πξναγσγή, ηέινο, ησλ επηδηψμεσλ θαη ηελ θαηνρχξσζε ησλ ζπκθεξφλησλ ησλ 

κειψλ ηεο παλεπηζηεκηαθήο θνηλφηεηαο.  

Απνηέιεζκα ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο, είλαη λα δηαδξακαηίδεη ζήκεξα ζεκαληηθφ ξφιν 

ζην ρψξν ηεο Αλψηαηεο Δθπαίδεπζεο . 

Σελ ίδηα δπζθνιία ςήθηζεο θαη εθαξκνγήο αληηκεηψπηζε θαη ν Ν. 3549/2007, πνπ, ζην 

φλνκα ηεο πνηφηεηαο κε φξνπο «ηθαλνπνίεζεο ησλ πειαηψλ ππεξεζηψλ αλψηαηεο εθπαίδεπζεο, 

ηεο αγνξάο, ηεο εζληθήο νηθνλνκίαο, ησλ επηρεηξήζεσλ, ησλ αηφκσλ πνπ αλαδεηνχλ έληαμε ζηελ 

απαζρφιεζε» (Πξφθνπ, 2016, ζ.445), ζεζκνζέηεζε ηελ ηδησηηθνπνίεζε, ηελ 

εκπνξεπκαηνπνίεζε θαη ηελ «επηρεηξεκαηηθνπνίεζε» ησλ Παλεπηζηεκίσλ. Οη δπζθνιίεο απηέο 

αλαδχζεθαλ γηαηί αλαηξέπνληαλ ηα ζπληαγκαηηθά δεδνκέλα πεξί ηνπ δεκφζηνπ ραξαθηήξα θαη 

ηεο πιήξνπο απηνδηνίθεζήο ησλ ηδξπκάησλ ηξηηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο πξνζεισκέλσλ ζηε 

παξαγσγή θαη κεηάδνζε ηεο γλψζεο σο δεκφζηνπ αγαζνχ θαη θνηλσληθνχ δηθαηψκαηνο –ζηελά 

ζπλδεδεκέλνπ κε ηελ πξνζσπηθή νινθιήξσζε θαη ηελ θνηλσληθή επεκεξία. Δπίζεο, κέζσ ηνπ 

λφκνπ απηνχ αλαπηχρζεθαλ αθφκε πεξηζζφηεξν ν «λένο δηεπζπληηζκφο» θαη ε επηρεηξεκαηηθή 

ζπκπεξηθνξά θαη εληζρχζεθε ν θξαηηθφο έιεγρνο ηνπ παλεπηζηεκηαθνχ έξγνπ ζηε βάζε ηεο 

αξρήο ηεο ινγνδνζίαο θαη ηεο ινγηθήο ηεο αληαπνδνηηθφηεηαο.Κάζε παλεπηζηήκην ζα έπξεπε 

λα δηαηππψζεη ηεηξαεηέο αθαδεκατθφ-αλαπηπμηαθφ πξφγξακκα (βάζεη ηεο θξαηηθήο 

ρξεκαηνδφηεζεο θαη ηνπ Δζσηεξηθνχ Καλνληζκνχ ηνπ), ην νπνίν ζα αμηνινγνχληαλ απφ ηνλ 
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ππνπξγφ Παηδείαο. Δθφζνλ ην ελέθξηλε, ν ππνπξγφο ζα ππέγξαθε κε ην Παλεπηζηήκην 

δεζκεπηηθή πξνγξακκαηηθή ζπκθσλία γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο. ε 

πεξίπησζε κε θαηάζεζήο ηνπ, ην Παλεπηζηήκην ζα ρξεσλφηαλ ηελ πνηλή κείσζεο κέξνπο ηεο 

θξαηηθήο ρξεκαηνδφηεζεο. 

Ζ εξκελεία ηεο πνηφηεηαο ζηελ Αλψηαηε Δθπαίδεπζε, σο ρξεζηηθφηεηαο ησλ 

απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο ζηελ παξαγσγηθή-νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα (Παπιίδεο, 2007), 

δηαρεηξηζηηθήο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ παξαγφκελνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ θαη 

κεγηζηνπνίεζεο ησλ σθειεκάησλ απφ ηελ επέλδπζε πφξσλ ζηα Αλψηαηα Δθπαηδεπηηθά 

Ηδξχκαηα (Μαηζαίνπ, 2005α), απνηππψλεηαη ηδηαίηεξα εκθαηηθά ζηνλ Ν. 4009/2011 (ΦΔΚ 

195/Α΄/6-9-2011) «Πεξί ηεο δνκήο θαη ηεο ιεηηνπξγίαο δηαζθάιηζεο ηεο πνηφηεηαο ησλ ζπνπδψλ 

θαη δηεζλνπνίεζεο ησλ ΑΔΙ» ζε αληαλάθιαζε ησλ πξνζαλαηνιηζκψλ θαη ησλ θαηεπζχλζεσλ 

ηεο ηξαηεγηθήο ηεο Ληζζαβφλαο (Πξφθνπ, 2016). ην πιαίζην ησλ επηδξάζεσλ ηεο 

Ληζαβφλαο - νξηζκέλεο απφ απηέο είλαη θνηλέο κε θάπνηεο απφ ηε Γηαδηθαζία ηεο Μπνιφληαο- 

ηνλίζηεθαλ πεξαηηέξσ ηα δεηήκαηα ηεο θηλεηηθφηεηαο, ειθπζηηθφηεηαο θαη δηεζλνπνίεζεο ησλ 

επξσπατθψλ Παλεπηζηεκίσλ κε ζηφρν ηελ ελδπλάκσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηνπ ρψξνπ ηεο 

επξσπατθήο Αλψηαηεο Δθπαίδεπζεο, πξνσζήζεθαλ ε Γηά Βίνπ Μάζεζε, ζηε βάζε ζχλδεζεο 

ηεο εθπαίδεπζεο κε ηελ θαηάξηηζε θαη ηελ απαζρφιεζε, θαη νη πνιηηηθέο «πηζηνπνίεζεο», σο 

πξνυπφζεζε γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ θαη ησλ ηδξπκάησλ, θαη επαλήιζε 

κε επίηαζε ην δήηεκα ηεο δηαζθάιηζεο ηεο πνηφηεηαο ζηελ εθπαίδεπζε θαη ε ινγνδνζία ζηε 

βάζε πξαγκαηηζηηθψλ θξηηεξίσλ. ην πιαίζην ηεο «λέαο δεκφζηαο δηαρείξηζεο», ην χςνο ηεο 

θξαηηθήο ρξεκαηνδφηεζεο ζπλδέζεθε κε ηα απνηειέζκαηα ηεο αμηνιφγεζεο –κεηαθξαζκέλα 

ζε πνζνηηθά θαη πνηνηηθά θξηηήξηα- θαη πξνσζήζεθε ε θαηλνηνκία θαη ε επηρεηξεκαηηθφηεηα 

κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο αθαδεκατθήο θνηλφηεηαο θαη θνηλσληθψλ εηαίξσλ, πνπ επέθεξαλ ηελ 

πεξαηηέξσ πξνζέγγηζε εθπαίδεπζεο θαη έξεπλαο κε ηελ αγνξά εξγαζίαο, κέζσ ηεο 

ζεζκνζέηεζεο Κέληξσλ αξηζηείαο θαη Γξαθείσλ θαηλνηνκίαο θαη δηαζχλδεζεο (Πξφθνπ, 2016). 

ηε βάζε ησλ παξαπάλσ λφκσλ, πνπ εθθξάδνπλ ηε δέζε θαη ηνλ ππεξβάιινληα δήιν 

ησλ ειιεληθψλ θπβεξλήζεσλ λα εληαρζνχλ ζηηο αξρέο ηεο εληαίαο επξσπατθήο εθπαηδεπηηθήο 

πνιηηηθήο, φπσο δηακνξθψζεθε ζηε Γηαδηθαζία ηεο Μπνιφληαο, θαη λα ελαξκνλίζνπλ ηελ 

Αλψηαηε Δθπαίδεπζε κε ηηο ζηξαηεγηθέο επηινγέο ηεο Δ.Δ. ζηελ θαηεχζπλζε ηεο ηξαηεγηθήο 

ηεο Ληζαβφλαο, ηα ειιεληθά Παλεπηζηήκηα απνθηνχλ φιν θαη ζηελφηεξνπο δεζκνχο κε ηηο 

δπλάκεηο ηεο νηθνλνκίαο θαη ηελ αγνξά εξγαζίαο κεηαιιάζζνληαο ζηαδηαθά ηνλ αθαδεκατθφ 

θαη θνηλσληθφ ραξαθηήξα ηνπο θαη θξαηψλαο απνζηάζεηο απφ ηα ρνπκπνιληηαλά ηδεψδε. 
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* * * 

 

πλνςίδνληαο, φηη επηρεξήζεθε ζην 2
ν
 απηό θεθάιαην, έρεη θαηαγξαθεί ηφζν ζε 

επξχηεξν εληαίν πεδίν φζν θαη ζην ζηελφηεξν εζληθφ –ηνπηθφ ε εμέιημε ηεο επξσπατθήο 

πνιηηηθήο ζηελ Αλψηαηε εθπαίδεπζε κέζα απφ ηα ζεζκηθά θείκελα ζπλαξηψκελν θαη ζηελά 

ζπλδεδεκέλν κε ηε δεκηνπξγία αλζξψπηλνπ θεθαιαίνπ ηθαλνχ λα αληαπεμέιζεη ζηηο νινέλα 

απμαλφκελεο απαηηήζεηο ηεο αγνξάο θαη ηεο εμεηδίθεπζεο, αληαπνθξηλφκελνπ απνηειεζκαηηθά 

ζηηο αγνξέο εξγαζίαο ππφ ζπλζήθεο νηθνλνκηθνχ θηιειεπζεξηζκνχ. Ζ δεκηνπξγία ηνπ Δ.Υ.Α.Δ. 

απζηεξά πξνζαλαηνιηζκέλνπ ζηηο επηηαγέο ηεο Δ.Δ. κε ζπγθξηηηθή ππφζηαζε έλαληη απηνχ ηεο 

Ακεξηθήο, έπξεπε λα ιάβεη ζάξθα θαη νζηά κε ηξείο ηνπιάρηζηνλ ζεκαληηθνχο ζηαζκνχο : 

 ηε ζπλζήθε ηνπ Μάαζηξηρ,  

 ηε Κνηλή Γήισζε ηεο νξβφλλεο θαη  

 ηε Γηαθήξπμε ηεο Μπνιφληαο  

κέζσ ησλ νπνίσλ απνηππψλνληαη κε ελάξγεηα νη αξρέο θαη ε ηδενινγία κηαο αιιειέγγπαο αιιά 

θαη ηαπηφρξνλα αληαγσληζηηθήο Δπξψπεο. Μέζσ ελφο εληαίνπ πιαηζίνπ, θνηλψλ 

πξνγξακκάησλ θαη ίδησλ κέηξσλ θαη ζηαζκψλ ηα Παλεπηζηήκηα ζε κηα θιίκαθα ηζφηεηαο θαη 

ζπλεξγαζίαο- βαζηζκέλε ζε πξσηφθνιια θαη δηκεξείο ζπκθσλίεο- θαινχληαη λα 

δεκηνπξγήζνπλ ηηο επφκελεο γεληέο θαηαξηηζκέλσλ επαγγεικαηηψλ πνπ ζα κπνξνχλ λα 

εξγαζηνχλ ζηελ λέα βηνκεραλία ηεο Δπξψπεο! Μέζα απφ ηελ νηθνλνκηθή θαη πνιηηηθή 

ελνπνίεζε, πνπ πξνηείλεη ε πλζήθε ηνπ Μάαζηξηρ, ηε δεκηνπξγία ηεο επξσπατθήο θνηλσλίαο 

ηεο Δθπαίδεπζεο πξνθεηκέλνπ λα απαζρνιεζνχλ νη απφθνηηνη ζχκθσλα κε ηνπο ζηφρνπο ηεο 

Κνηλήο Γήισζεο ηεο νξβφλλεο ηνπο νπνίνπο ε πλζήθιε ηεο Μπνιφληαο νινθιεξψλεη θαη 

πξαγκαηψλεη, ε Δπξψπε ζηνρεχεη αθφκα πςειφηεξα: ζηε δηαζθάιηζε θαιχηεξεο 

ζπκβαηφηεηαο ησλ εζληθψλ ζπζηεκάησλ Αλψηαηεο εθπαίδεπζεο πξνθεηκέλνπ ηα ηειεπηαία λα 

γίλνπλ αληαγσληζηηθά θαη παξαγσγηθά! 

Σν Παλεπηζηήκην Ησαλλίλσλ, κέξνο ηεο Δπξσπατθήο εθπαίδεπζεο θαιείηαη λα 

νινθιεξψζεη ην επξσπατθφ φξακα. Απνηειεί φκσο εξεπλεηηθφ ελ γέλεη εξψηεκα εάλ ην 

εθπιήξσζε θαη πσο κέζα ζε κηα ξεηνξηθή πνπ απφ ηε κία νδεχεη ζηε Οηθνλνκία ηεο Γλψζεο 

θαη απφ ηελ άιιε ζέιεη λα θαηαθηήζεη ηελ Κνηλσλία ηεο Γλψζεο κε θνηλή αθεηεξία ηελ 

πνηφηεηα. Έηζη, πξνθχπηεη ε αλάγθε αλαδήηεζεο θαη θαηαγξαθήο ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν 

βηψλεηαη ζηελ εθπαηδεπηηθή πξαγκαηηθφηεηα ηεο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ε αζθνχκελε 

αληίζηνηρε εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή ηεο Δπξψπεο, αληηθείκελν ην νπνίν ζα πιαηζησζεί απν ηα 



Ζ Δπξσπατθή πνιηηηθή ζηελ αλψηαηε εθπαίδεπζε θαη νη δηνηθεηηθέο πξνζαξκνγέο ζην Παλεπηζηήκην Ησαλλίλσλ: Κξηηηθή ζεψξεζε 73 

εξεπλεηηθά εξσηήκαηα, ηε πξνβιεκαηηθή θαζψο θαη ηε ζρεηηθή λνκνινγία πξνθεηκέλνπ λα 

ππάξμεη κηα πιεξέζηεξε εηθφλα νιφθιεξνπ ηνπ δεηήκαηνο.  
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3
ν         

Από ηελ πξνβιεκαηηθή ζην ζθνπό θαη ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα 

 

Ζ παξνχζα εξεπλεηηθή εξγαζία εληάζζεηαη ζην πεδίν ηεο πξνβιεκαηηθήο θαη ηνπ 

έληνλνπ δηαιφγνπ πνπ έρνπλ αλαπηπρζεί ζηηο δχν πξψηεο δεθαεηίεο ηνπ 21νπ αηψλα ζρεηηθά κε 

ηε πνξεία εμέιημεο ησλ ειιεληθψλ Παλεπηζηεκίσλ, φπσο απηά δηακνξθψλνληαη ππφ ηελ 

επίδξαζε ηεο ζχγρξνλεο επξσπατθήο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο ζηελ θαζηέξσζε ηνπ 

Δπξσπατθνχ Υψξνπ Αλψηαηεο Δθπαίδεπζεο. Αλαηξέρνληαο ζηα δχν πξνεγνχκελα θεθάιαηα 

κπνξεί θαλείο λα αληιήζεη ζηνηρεία ηεο ηεζείζαο πξνβιεκαηηθήο, ε νπνία νδήγεζε ζηε 

δεκηνπξγία εξσηεκάησλ θαίξησλ γηα ηελ παξνχζα εξγαζία.  

ην 1
ν
 θεθάιαην επηρεηξήζεθε ε απνηχπσζε ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο δηαγξάθνληαο 

κηα πνξεία απφ ηελ εζηίαζε ηνπ ελδηαθέξνληνο αξρηθά ζηελ επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε θαη ζηε 

ζπλέρεηα ζηελ νξγάλσζε ηνπ Δ.Υ.Α.Δ. κε θαηάιεμε ην βαζηθφ ηεο πξφγξακκα πνπ είλαη ε 

ζηξαηεγηθή ηεο Ληζζαβφλαο. Με αθεηεξία, ζηε ζπλέρεηα, ηνλ Δ.Υ.Α.Δ., ηελ Κνηλσλία θαη 

Οηθνλνκία ηεο Γλψζεο, πνπ απνηέιεζε βαζηθφ ζηφρν ηεο Δ.Δ. κέζα απφ ηα ήδε θαηαδεηρζέληα 

θείκελα ζην ίδην θεθάιαην, ε έκθαζε κεηαθέξεηαη ζηε ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε.  

ην 2
ν
 θεθάιαην επηρεηξήζεθε λα κειεηεζεί ε επίδξαζε πνπ είρε ε εθπαηδεπηηθή 

πνιηηηθή ηεο Δ.Δ. (φπσο απηή ζεκαηνδνηείηαη κέζα απφ ηα θείκελα πνπ έρνπλ ζπλππνγξαθεί 

απφ ηα θξάηε κέιε) ζηηο ζεζκηθέο αιιαγέο πνπ ζπληεινχληαη ζην Διιεληθφ Παλεπηζηήκην κε 

ζθνπφ ηελ ελαξκφληζε θαη ην ζπληνληζκφ ηνπ ζηηο θαηεπζχλζεηο πνπ ραξάδνληαη ζε επξσπατθή 

θιίκαθα. 

Απφ ηα παξαπάλσ πξνθχπηεη ε αλάγθε/ πξνηεξαηφηεηα αλαδήηεζεο θαη θαηαγξαθήο 

ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν βηψλεηαη ζηελ εθπαηδεπηηθή πξαγκαηηθφηεηα ηεο ηξηηνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο ε αζθνχκελε αληίζηνηρε εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή ηεο Δπξψπεο. Έηζη, ε εξεπλεηηθή 

απηή εξγαζία εγγξάθεηαη ζε κηα πξννπηηθή κειέηεο ηεο πνξείαο εμέιημεο ησλ Διιεληθψλ 

Παλεπηζηεκίσλ, φπσο απηά δηακνξθψλνληαη θάησ απφ ην πξίζκα ηεο ραξαζζφκελεο 

αληίζηνηρεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Γη απηφ, ζθνπφο είλαη ε θξηηηθή 

δηεξεχλεζε ησλ δηνηθεηηθψλ πξνζαξκνγψλ πνπ ζπληεινχληαη ζην Παλεπηζηήκην Ησαλλίλσλ, 

ζηε βάζε ηεο εζληθήο πνιηηηθήο, πνπ επηζήκσο ηειεί ππφ ηνλ ζπλερή, κεζνδηθφθαη έληνλν 

εμνξζνινγηζκφ ηνπ πξνο ηελ αληίζηνηρε επξσπατθή πνιηηηθή. 

Με αθεηεξία απηφ ην ζθνπφ, πξνθχπηνπλ ηα εμήο εξεπλεηηθά εξσηήκαηα πάλσ ζηα 

νπνία ζα θιεζνχλ λα απαληήζνπλ ηα κέιε ηεο παλεπηζηεκηαθήο θνηλφηεηαο (κέιε ΓΔΠ, ΔΓΗΠ, 

ΔΣΔΠ, θαζψο θαη κέιε ησλ πξπηαληθψλ αξρψλ). Σα εξσηήκαηα,φπσο απηά μεδηπιψλνληαη 
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παξαθάησ εζηηάδνπλ θπξίσο ζηηο απνθάζεηο, ηνπο θαλνληζκνχο, ηηο νδεγίεο ή ηηο ζπζηάζεηο 

ησλ νξγάλσλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο πνπ έηπραλ εθαξκνγήο θαη ζην Παλεπηζηήκην 

Ησαλλίλσλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ 

πξνβιεκαηηθή ηεο εξγαζίαο είλαη: 

 

1.Η ζρεηηθή επξσπατθή λνκνζεζία πξνβιέπεη αλάκεζα ζε άιια θαη «ηελ πξνώζεζε ηεο 

επξσπατθήο ζπλεξγαζίαο κέζσ ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ζηελ αλώηαηε εθπαίδεπζε». 

Θεσξείηε κε βάζε ηελ εκπεηξία ζαο λα θαιιηεξγείηαη θαη λα αλαπηύζζεηαη απηή ε πξόβιεςε 

ή δηαδηθαζία ; 

Ζ εξψηεζε απηή αληιείηαη απφ ηελ πξφβιεςε πνπ ππάξρεη ζην επξσπατθφ πεξίγξακκα 

ηεο αλψηαηεο εθπαίδεπζεο (πλζήθε ηνπ Μάαζηξηρ, Κνηλή Γήισζε ηεο νξβφλλεο θαη 

Γηαθήξπμε ηεο Μπνιφληαο) γηα ηηο δηαθξαηηθέο ζπλεξγαζίεο γηα κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο α΄ θαη 

β΄ επηπέδνπ κε ρνξήγεζε θνηλνχ ηίηινπ απφ ηα Ηδξχκαηα ησλ ζπλεξγαδφκελσλ πιεπξψλ φπσο 

αλαθέξζεθε πξνεγνπκέλσο ζηηο ζειίδεο 54-55 ηνπ παξφληνοθεηκέλνπ «Πξνψζεζε ηεο 

επξσπατθήο δηάζηαζεο ζηελ Αλψηαηε Δθπαίδεπζε θαηά θχξην ιφγν φζνλ αθνξά ζηε δηεχξπλζε 

ησλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ, ηε ζπλεξγαζία κεηαμχ εθπαηδεπηηθψλ ηδξπκάησλ, ηα ζρήκαηα 

θηλεηηθφηεηαο θαη ηελ θαηάξηηζε νινθιεξσκέλσλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ, επαγγεικαηηθήο 

εθπαίδεπζεο-θαηάξηηζεο θαη έξεπλαο».Φαίλεηαη πσο ε δηάηαμε απηή ελζσκαηψλεηαη ζηελ 

νξγάλσζε ησλ λφκσλ ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο κε ηνλ εμήο ηξφπν: α) κε ην Ν. 3255/2004 

(άξζξν 4) θαη β) Ν. 3404/2005 κε ηνπο νπνίνπο κεηνπζηψλεηαη ζηα ειιεληθά παλεπηζηήκηα 

κέζσ ηνπ Τ.Π.Δ.Θ ε βαζηθή πξφζεζε/ζηφρνο ηεο Γηαθήξπμεο ηεο Μπνιφληαο γηα ηαεπξσπατθά 

εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα πνπ είλαηε «βειηίσζε ηεο δηεζλνχο αληαγσληζηηθφηεηαο ηνπ 

Δπξσπατθνχ ζπζηήκαηνο αλψηαηεο εθπαίδεπζεο»κε ηελ«πξνψζεζε ηεο επξσπατθήο 

ζπλεξγαζίαο» (Κιάδεο, 2000, ζ.4).. 

2.Μηα από ηηο δηαηάμεηο πνπ αλαπηπζζόηαλ ζε επξσπατθή θαη ειιεληθή θιίκαθα 

είλαη ε εζσηεξηθή θαη εμσηεξηθή αμηνιόγεζε. Έρεη εθαξκνζηεί ζην Παλεπηζηήκην 

Ισαλλίλσλ;Δθαξκόδεηαη ή εθαξκνδόηαλ ε πνιηηηθή εζσηεξηθήο θαη εμσηεξηθήο 

αμηνιόγεζεο ζην Παλεπηζηήκην Ισαλλίλσλ όζν δηαηειέζαηε (αληη)πξύηαλεο / πξόεδξνο / 

κέινο ΓΔΠ θ.ιπ.; 

α.Έρεηε εκπεηξία από ηελ εζσηεξηθή; Σί εηθόλα έρεηε; 

β. Έρεηε εκπεηξία από ηελ εμσηεξηθή;Γλσξίδεηε ηε ζρεηηθή έθζεζε ηεο Α.Γ.Ι.Π. ; 

γ. Η θαηάηαμε ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ από νξγαληζκνύο θαη δηεζλείο θνξείο 

ηη ζαο ππνδειώλεη; 
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Με ηνλ λφκν 3374/2005, νξίδεηαη σο πξνηεξαηφηεηα ζην πιαίζην ηεο Γηαθήξπμεο ηεο 

Μπνιφληαο ε δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο ζηελ αλψηαηε εθπαίδεπζε θαη εηζάγεηαη ζηα 

Παλεπηζηήκηα ε πνιηηηθή ηεο εζσηεξηθήο θαη ηεο εμσηεξηθήο αμηνιφγεζεο ηνπ έξγνπ πνπ 

επηηεινχλ ηα Αλψηαηα Δθπαηδεπηηθά Ηδξχκαηα ζηε βάζε «αλαγλσξηζκέλσλ θαη 

αληηθεηκεληθψλ θξηηεξίσλ, ηα νπνία εθθξάδνληαη κε αληίζηνηρνπο πνζνηηθνχο θαη πνηνηηθνχο 

δείθηεο» (άξζξν 3, παξ. 1). 

3.Με βάζε εηδηθή λνκνζεηηθή πξόβιεςε θαίλεηαη όηη έρεη εθαξκνζηεί ε ζεζκηθή 

δηάηαμε γηα ην ζύζηεκα κεηαθνξάο θαη ζπζζώξεπζεο πηζησηηθώλ κνλάδσλ (ECTS). Πνπ 

θαηά ηε γλώκε ζαο απνβιέπεη ε ζρεηηθή εθαξκνγή; Ση δηαζθαιίδεη; 

Σφζν κε ηελ επξσπατθή λνκνζεζία κε ηε Γηαθήξπμε ηεο Μπνιφληαο (φπσο αλαθέξζεθε 

παξαπάλσ ζει. 54) «Καζηέξσζε ζπζηήκαηνο κεηαθνξάο δηδαθηηθψλ κνλάδσλ απφ έλα 

Παλεπηζηήκην ζε άιιν –ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ ζπγθεληξσκέλσλ απφ ζπζηήκαηα εθηφο 

ηνπ πιαηζίνπ ηεο Αλψηαηεο Δθπαίδεπζεο ππφ ηελ πξνυπφζεζε ηεο αλαγλψξηζήο ηνπο απφ ηα 

εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα ππνδνρήο»φζνθαη κε ηελ ειιεληθή (Ν. 3374/2005) πξνβιέπεηαη, επίζεο, 

φηη ηα ειιεληθά Παλεπηζηήκηα νθείινπλ λα εθαξκφζνπλ ζηα Πξνγξάκκαηα ησλ Πξνπηπρηαθψλ 

θαη Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ ηνπο ην ζχζηεκα κεηαθνξάο θαη ζπζζψξεπζεο πηζησηηθψλ 

κνλάδσλ: «Σν ζχζηεκα κεηαθνξάο θαη ζπζζψξεπζεο πηζησηηθψλ κνλάδσλ είλαη έλα ζχζηεκα 

πεξηγξαθήο ησλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ ησλ ηδξπκάησλ αλψηαηεο εθπαίδεπζεο κε ηελ απφδνζε 

πηζησηηθψλ κνλάδσλ ζηα ζηνηρεία πνπ ηα ζπλζέηνπλ. Οη πηζησηηθέο κνλάδεο εθθξάδνπλ ην 

θφξην εξγαζίαο πνπ απαηηείηαη γηα ηελ νινθιήξσζε ησλ ζηφρσλ ελφο αθαδεκατθνχ 

πξνγξάκκαηνο απφ θάζε θνηηεηή ή ζπνπδαζηή. Ο θφξηνο εξγαζίαο πεξηιακβάλεη ην ρξφλν πνπ 

απαηηείηαη γηα ηελ νινθιήξσζε φισλ ησλ πξνγξακκαηηζκέλσλ δξαζηεξηνηήησλ κάζεζεο, ζην 

πιαίζην ελφο αθαδεκατθνχ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ, φπσο ε παξαθνινχζεζε παξαδφζεσλ, 

ζεκηλαξίσλ, ε αλεμάξηεηε κειέηε, ε πξνεηνηκαζία εξγαζηψλ, ε πξαθηηθή άζθεζε, ε ζπκκεηνρή 

ζηηο εμεηάζεηο, ε εθπφλεζε ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο» (άξζξν 14). 

4. Έρεηεηελ αίζζεζε όηη ηα ζεκεξηλά πξνγξάκκαηα ζπνπδώλ κε ηε κνξθή θαη ηνλ 

ηξόπν νξγάλσζεο ησλ εθπαηδεπηηθώλ δηαδηθαζηώλ ζπγθιίλνπλ ζηελ αλάδεημε ησλ 

απαξαίηεησλ γλώζεσλ θαη δεμηνηήησλ γηα ηελ άζθεζε ηνπ επαγγέικαηνο αλαθνξάο θαη 

πνηα πηζηεύεηε όηη είλαη ε ζπκβνιή ηνπο ζηελ αεηθόξν αλαζπγθξόηεζε ηεο ρώξαο; 

Με ηε «δηαδηθαζία ηεο Κνπεγράγεο» ηέζεθε σο βαζηθφο άμνλαο ηεο ε βηψζηκε 

νηθνλνκηθή επκάξεηα ηεο Δπξψπεο, ψζηε κέζα θαη απφ ηα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ «Να 

ελζαξξπλζνχλ ε δεκηνπξγηθφηεηα θαη ε θαηλνηνκία θαζψο θαη ην επηρεηξεκαηηθφ πλεχκα ζε φια 

ηα επίπεδα ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηεο θαηάξηηζεο, θαζψο απνηεινχλ βαζηθέο θηλεηήξηεο δπλάκεηο 

ηεο αεηθφξνπ νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο…»(EUR - Lex – Access toEuropeanUnionlaw, 1999, ζ.1-
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5) φπσο ήδε αλαθέξζεθε παξαπάλσ ζηε ζει. 25.ηελ ειιεληθή λνκνζεζία απφ ηνλ Ν. 

4485/2017 (άξζξν 4 πξγ. 1) κεηαμχ άιισλ πξνβιέπεηαη κέζσ ησλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ λα 

αλαπηπρζνχλ δεμηφηεηεο ησλ θνηηεηψλ: «λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο αλαπηπμηαθέο αλάγθεο ηεο 

ρψξαο, λα πξνσζνχλ ηε δηάρπζε ηεο γλψζεο θαη ηελ αλάπηπμε ησλ ηερλψλ, ηελ αμηνπνίεζε ησλ 

απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο, θαζψο θαη ηελ θαηλνηνκία, κε πξνζήισζε ζηηο αξρέο ηεο 

επηζηεκνληθήο δενληνινγίαο, ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο θαη ηεο θνηλσληθήο ζπλνρήο, θαζψο θαη λα 

ζπκβάινπλ ζην εζληθφ ζρέδην γηα ηελ παξαγσγηθή αλαζπγθξφηεζε ηεο ρψξαο ζηελ θαηεχζπλζε 

ηεο αεηθνξίαο » 

5. Βαζηθόο άμνλαο ηεο επξσπατθήο πνιηηηθήο ζηελ αλώηαηε εθπαίδεπζε ήηαλ από 

ηε δεθαεηία ηνπ ’90 ε αλάπηπμε πξνγξακκάησλ ζπνπδώλ δηα βίνπ εθπαίδεπζεο ηόζν δηα 

δώζεο όζν θαη εμ’ απνζηάζεσο. Σέηνηεο δνκέο αλαπηύρζεθαλ ζηα ειιεληθά 

παλεπηζηήκηα.Πνηα ε εκπεηξία ζαο από ην δηθό καο Παλεπηζηήκην;Τπάξρνπλ πεξηζώξηα 

βειηίσζεο θαη αλαπηπμήο ηνπο; 

χκθσλα κε ην άξζξν 45 ηνπ λφκνπ 4009/2011 παξέρεηαη ζηα Αλψηαηα Δθπαηδεπηηθά 

Ηδξχκαηα ε δπλαηφηεηα νξγάλσζεο θαη παξνρήο πξνγξακκάησλ Γηά βίνπ Δθπαίδεπζεο, θαη 

κάιηζηα, κε κεζφδνπο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο.Ζ ζπγθεθξηκέλε πνιηηηθή εληάζζεηαη ζηελ 

αλαβάζκηζε πνηφηεηαο πνπ βαζίδεηαη ηφζν ζηε «πλζήθε ηνπ Μάαζηξηρ: λα ελζαξξχλεη ηελ 

αλάπηπμε ηεο εθπαίδεπζεο εμ απνζηάζεσο», (φπσο θαηαγξάθεηαη ζην άξζξν 126 ηνπ 

πκβνπιίνπ ησλ Δπξσπατθψλ θνηλνηήησλ  ζει. 40 ηνπ παξφληνο), φζν θαη ζηε «Γηαδηθαζία 

ηεο Κνπεγράγεο:λα βειηησζνχλ ε πνηφηεηα θαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο εθπαίδεπζεο …. κέζσ 

ηεο αλάπηπμεο ηνπ ηερλνινγηθνχ «εγγξακκαηηζκνχ» ησλ ζπκκεηερφλησλ …» (φπσο αλαθέξζεθε 

ζηε ζειίδα 25 ηνπ παξφληνο).  

6.ε επξσπατθή θιίκαθα ελζαξξύλζεθε από ηελ πξόζεζε ελίζρπζεο ηεο επξσπατθήο 

δηάζηαζεο ηεο εθπαίδεπζεο ε θηλεηηθόηεηα όρη κόλν θνηηεηώλ αιιά θαη εθπαηδεπηηθώλ/ 

αθαδεκατθώλζε άιια παλεπηζηήκηα. ε πνην βαζκό ζεσξείηε όηη αλαπηύρζεθε ε ζρεηηθή 

πξόβιεςε; 

Με ηελ ππνγξαθή απφ ηε ρψξα καο ηεο πλζήθεο ηνπ Μάαζηξηρη θαη ηεο Γηαθήξπμεο 

ηεο Μπνιφληαο, πνπ δξνκνιφγεζαλ ηε δηακφξθσζε ηνπ εληαίνπ Δπξσπατθνχ Υψξνπ 

Αλψηαηεο Δθπαίδεπζεο,ηα ειιεληθά παλεπηζηήκηα νθείινπλ λα δηεπθνιχλνπλ ηελ 

θηλεηηθφηεηα θνηηεηψλ, δηδαζθφλησλ, εξεπλεηψλ θαη δηνηθεηηθνχ πξνζσπηθνχ κε ηελ άξζε 

πάζεο θχζεσο εκπνδίσλ ηα νπνία ηε δπζρεξαίλνπλ, δηαζθαιίδνληαο θαη εληζρχνληαο ηελ 

πνηφηεηα ζηελ Αλψηαηε εθπαίδεπζε φπσο πξναλαθέξζεθε ζηε ζει. 54-55 ηνπ παξφληνο«α) 

Πξνψζεζε ηεο θηλεηηθφηεηαο θνηηεηψλ, δηδαζθφλησλ, εξεπλεηψλ θαη δηνηθεηηθνχ πξνζσπηθνχ 

κε ηελ άξζε πάζεο θχζεσο εκπνδίσλ ηα νπνία ηε δπζρεξαίλνπλ β) Δλίζρπζε ηεο επξσπατθήο 
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ζπλεξγαζίαο γηα ηελ αλάπηπμε ζπγθξίζηκσλ θξηηεξίσλ θαη κεζνδνινγηψλ, κε ζηφρν ηε 

δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο ζηελ Αλψηαηε Δθπαίδεπζε». 

7. ε επξσπατθή θιίκαθα δηακνξθώζεθε ε Δ.Υ.Α.Δ απνζθνπώληαο ζε 

ζπγθξηζηκόηεηα θαη αληαγσληζηηθόηεηα ησλ παλεπηζηεκηαθώλ Σκεκάησλ. Όκσο, ζε εζληθή 

θιίκαθα δηαπηζηώζεθε έλα είδνο ζπκπόξεπζεο Α.Δ.Ι θαη Σ.Δ.Ι. Γη΄απηό ην ΑΘΗΝΑ Ι (επί 

ζεηείαο Τπνπξγνύ. Αξβαληηόπνπινπ) θαη ηώξα ρσξίο λα νκνινγείηαη ην ΑΘΗΝΑ ΙΙ, δόζεθε 

έκθαζε ζε κηα θάπνηα ηππνπνίεζε. Πσο ζρνιηάδεηε απηέο ηηο δηαδηθαζίεο ; 

Ζ εξψηεζε απηή πξνθχπηεη ηφζν απφ Γηαθήξπμε ηεο Μπνιφληαο φπσο ήδε αλαθέξζεθε 

ζηε ζει. 61 ηνπ παξφληνο «…ε δεκηνπξγία Δ.Υ.Α.Δ κε θαιχηεξε ζπκβαηφηεηα ησλ εζληθψλ 

ζπζηεκάησλ αλψηαηεο εθπαίδεπζεο ψζηε αληαγσληζηηθά θαη ζπγθξίζηκα λα παξέρνπλ ηελ 

θαιχηεξε δπλαηή πνηφηεηα έηζη ψζηε λα έρνπλ κηα δπλακηθή παξνπζία ζην θφζκν ηεο γλψζεο θαη 

ζηελ νηθνλνκία ηεο παξαγσγήο ηνπο..» θαη επίζεο απφ ηελ Διιεληθή λνκνζεζία κε ην 

πξνεδξηθφ δηάηαγκα 127, αξ. θχιινπ 190, άξζξα 3 - 10, πνπ αθνξά πγρψλεπζε – Καηάξγεζε 

Σκεκάησλ–πγθξφηεζε ρνιψλ. 

(https://www.alfavita.gr/sites/default/files/attachments/fek_gia_tei_sxedio_athina.pdf, 

30/11/2018)  

8. Τπάξρεη, θαηά ηε γλώκε ζαο, ζύγθιηζε ηεο ειιεληθήο εθπαηδεπηηθήο 

πξαγκαηηθόηεηαο κε ηελ αληίζηνηρε επξσπατθή κέζσ ησλ νδεγηώλ ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο θαη ηνπ Τπνπξγείνπ;Ση εηθόλα έρεηε; 

Ζ εληαία επξσπατθή εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή είλαη γλσζηφ φηη επηδηψθεηαη λα εθαξκνζζεί 

ζηα Παλεπηζηήκηα κέζσ ζεζκηθψλ θεηκέλσλ πνπ πξνσζνχλ ηελ «εζληθή πινπνίεζή» ηεο. Απηά 

είλαη είηε θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο κε ηε κνξθή νδεγηψλ απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε είηε κε ηε 

κνξθή λνκηθψλ θεηκέλσλ (Νφκσλ, Τπνπξγηθψλ απνθάζεσλ θ.α.), ηα νπνία θαιείηαη λα 

πινπνηήζεη ην Παλεπηζηήκην Ησαλλίλσλ σο «εθαξκνζηήο» ησλ πνιηηηθψλ απηψλ.  

https://www.alfavita.gr/sites/default/files/attachments/fek_gia_tei_sxedio_athina.pdf
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 4
ν 
Ιρλειαηώληαο ηελ αθαδεκατθή εκπεηξία… 

4.1 Σν κεζνδνινγηθό πιαίζην ηεο έξεπλαο 

Ζ πξνβιεκαηηθή ηεο εξγαζίαο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηνπο ζηφρνπο θαη ηνπο ζθνπνχο ηεο 

έξεπλαο, φπσο ηέζεθαλ ζηε βάζε ησλ πξνβιεκαηηζκψλ ηνπ εξεπλεηή ππφ κηα νπηηθή 

αληηξξεηηθήηεο ηερλνθξαηηθήο αληίιεςεο γηα ηελ Αλψηαηε Δθπαίδεπζε δηακφξθσζαλ ην πεδίν 

ζρεδηαζκνχ θαη πινπνίεζήο ηεο, πξνζδηφξηζαλ ην είδνο ηεο, θαζφξηζαλ ηε κεζνδνινγηθή 

πξνζπέιαζε θαη θαηεχζπλαλ ηηο εξεπλεηηθέο επηινγέο ηνπ αληίζηνηρνπ εγρεηξήκαηνο.   

Με δεδνκέλν ην γεγνλφο φηη απψηεξνο ζηφρνο ηεο εξεπλεηηθήο εξγαζίαο ήηαλ ε 

εμέηαζε ηεο δπλακηθήο ηεο επξσπατθήο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο ζηε κεηαιιαγή ησλ 

ειιεληθψλ Παλεπηζηεκίσλ ζε επηρεηξεζηαθά θέληξα, ε έξεπλα επηθέληξσζε ζηε δηεξεχλεζε 

ηεο εθαξκνγήο ησλ βαζηθψλ αμφλσλ ηεο θνηλνηηθήο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο, φπσο 

πξνσζνχληαη απφ ηα ειιεληθά Αλψηαηα Δθπαηδεπηηθά Ηδξχκαηα. Γηα ηε ιήςε απαληήζεσλ 

ζρεηηθά κε ην αλ θαη θαηά πφζνλ απηά εθαξκφδνπλ ζηελ πξάμε ηνπο θαηεπζπληήξηνπο άμνλεο 

ηεο επξσπατθήο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο, ζπλεγνξψληαο ζηνλ βαζηθφ ηεο ζηφρν λα επηηεπρζεί 

«ε θαιχηεξε ζπκβαηφηεηα θαη ε πιεξέζηεξε ζπγθξηζηκφηεηα», επηιέρζεθε σο πεδίν έξεπλαο ην 

Παλεπηζηήκην Ησαλλίλσλ. 

Ζ εξγαζία επηηξέπεη ηελ πνιχπηπρε εμέηαζε ελφο θαηλνκέλνπ (ηεο επξσπατθήο 

πνιηηηθήο ζηελ αλσηάηε εθπαίδεπζε) ή κηαο ζπγθεθξηκέλεο πεξίπησζεο (ην Παλεπηζηήκην 

Ησαλλίλσλ) ή έθθαλζεο ηνπ θαηλνκέλνπ, (ε πξφζιεςε ζπγθεθξηκέλσλ πνιηηηθψλ 

θαηεπζχλζεσλ ζην Παλεπηζηήκην Ησαλλίλσλ). Ζ έξεπλα δηελεξγείηαη ζην θπζηθφ ηεο 

πεξηβάιινλ (ζην θαζ‟ απηφ ίδξπκα) θαη ππφ πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο ( θαηά ην έηνο 2018 κε 

ζπκκεηέρνληεο ζηε ζπλέληεπμε κέιε ηνπ Παλεπηζηεκίνπ, δηαθφξσλ βαζκίδσλ, εηδηθνηήησλ θαη 

κειψλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε δηνίθεζε ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ελ γέλεη). Πξφθεηηαη γηα κηα 

επέιηθηε εξεπλεηηθή ζηξαηεγηθή ε νπνία δελ επηδηψθεη ηελ εκπινθή πνιπάξηζκσλ 

ππνθεηκέλσλ θαη ηε ζπγθέληξσζε δεδνκέλσλ απφ κεγάια ή αληηπξνζσπεπηηθά δείγκαηα νχηε 

θαη δηεθδηθεί γελίθεπζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο. Βαζίδεηαη ζηελ πξνζσπηθή/εκπεηξηθή 

πξνζέγγηζε ηνπ εξεπλεηή θαη ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε ζε βάζνο δηεξεχλεζε ελφο γεληθνχ, 

ζχλζεηνπ θαη πνιχπηπρνπ θαηλνκέλνπ, εζηηάδνληαο ζε κηα κεκνλσκέλε θαη ηδηαίηεξε 

πεξίπησζε -κε ηελ έλλνηα ελφο ζπγθεθξηκέλνπ πξνζψπνπ, κηαο νκάδαο, ελφο γεγνλφηνο, ελφο 

νξγαληζκνχ- ε νπνία αλαπηχζζεηαη εληφο ηνπ πιαηζίνπ απηνχ (Robson, 2007).  

Ζ πεξηπησζηνινγηθή κειέηε θαηαηάζζεηαη ζηηο πνηνηηθέο κειέηεο, νη νπνίεο ζεσξνχληαη 

ελδεδεηγκέλεο γηα ηε ζε βάζνο δηεξεχλεζε θνηλσληθψλ θαηλνκέλσλ, αλζξψπηλσλ 

ζπκπεξηθνξψλ, αλαπαξαζηάζεσλ, ζηάζεσλ, αληηιήςεσλ, θηλήηξσλ, ζπλαηζζεκάησλ –αθφκε 
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θαη ζπκβνιηθψλ/θαληαζηαθψλ δεδνκέλσλ, κε ζηφρν ηελ θαηαλφεζε θαη ηελ εξκελεία ηνπο 

(Ησζεθίδεο, 2008). Έρνληαο σο ζεκειηψδε αξρή ηνπο ηε ζέζε φηη δελ πθίζηαηαη γλψζε ρσξίο 

ηελ πεξηγξαθή ηεο αλζξψπηλεο εκπεηξίαο, φπσο απηή βηψλεηαη θαη ζεκαζηνδνηείηαη απφ ηα 

άηνκα ζηε βάζε ηεο πξνζσπηθήο δηαλνεηηθήο, ζπλαηζζεκαηηθήο θαη ςπρνινγηθήο «ζθεπήο» 

ηνπ θαζελφο, (αρίλε-Καξδάζε, 2004), νη πνηνηηθέο εξεπλεηηθέο κέζνδνη δίλνπλ βαξχηεηα 

ζηελ ππνθεηκεληθή εξκελεία ησλ θαηλνκέλσλ θαη έκθαζε ζηελ αλάδεημε ησλ πνηνηηθψλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ κειεηψκελνπ δείγκαηνο πιεζπζκνχ. Άιισζηε ζην επίπεδν εθαξκνγήο 

ηνπο, νη πνηνηηθέο έξεπλεο ζηεξίδνληαη ζηελ θαηεγνξηνπνίεζε θαη ηελ εξκελεπηηθή 

πξνζσπηθψλ εκπεηξηψλ θαη βησκάησλ ζε αλαθνξά πάληα κε ην επξχηεξν θνηλσληθφ θαη 

πνιηηηζκηθφ (αμηαθφ θαη ηδενινγηθφ) πιαίζην (context) ζην νπνίν εγγξάθνληαη (Creswell, 

1998). 

Γηα ηελ πινπνίεζε ηεο παξνχζαο έξεπλαο αμηνπνηήζεθε ε θαηλνκελνινγηθή 

εξκελεπηηθή πξνζέγγηζε, ε νπνία νθείιεη ηελ παηξφηεηά ηεο ζηνλ Γεξκαλφ θηιφζνθν Edmund 

Husserl θαη ηηο αξρέο ηεο ζην θηινζνθηθφ ξεχκα ηεο Φαηλνκελνινγίαο, πνπ αλαπηχρζεθε ζηηο 

αξρέο ηνπ 20
νπ

 αηψλα σο αληίδξαζε ζηνλ -θπξίαξρν θαηά ηελ επνρή απηή- ζεηηθηζηηθφ 

πξνζαλαηνιηζκφ ζηε Φηινζνθία θαη ηελ Δπηζηήκε (Εαράβε, 2010; Smith&Osborn, 2008). 

χκθσλα κε απηή ηε πξνζέγγηζε, ηα δηάθνξα γεγνλφηα θαη θαηλφκελα δελ εκθαλίδνληαη 

«θαζεαπηά» ζηε «δψζα εκπεηξία» ησλ αλζξψπσλ, νχηε κπνξνχλ λα αλαπιαζηνχλ 

αληηθεηκεληθά σο απζχπαξθηα, εμειίμηκα θαη αδηάβξνρα απφ αλζξψπηλα αμηνινγηθά 

ζπζηήκαηα, λα εξκελεπζνχλ νξζνινγηθά ή λα κεηξεζνχλ αξηζκεηηθά, φπσο νξίδεη ε 

ζεηηθηζηηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ πνζνηηθή κέζνδνο (Γξαθφπνπινο, 2001). Πξνζιακβάλνληαη, 

λνεκαηνδνηνχληαη θαη εξκελεχνληαη δηαθνξεηηθά απφ ηα άηνκα δηακνξθψλνληαο ηα ηδηαίηεξα 

γλσζηηθά ζρήκαηα, ηηο αληηιήςεηο θαη ηηο πεπνηζήζεηο ηνπ θαζελφο, ζηε βάζε ησλ νπνίσλ 

ιεηηνπξγεί αλεμάξηεηα απφ δηάθνξεο αηηηψδεηο εμεγήζεηο (Πνπξθφο, 2010).  

Καηά ζπλέπεηα, ζε αληίζεζε κε ηε ζεηηθηζηηθή κέζνδν, ε νπνία επηθεληξψλεηαη ζηελ 

θαηαγξαθή ηνπ παξαηεξήζηκνπ ρσξίο εκβάζπλζε ζε φζα ππεξβαίλνπλ ην ζπλεηδεηφ, ε 

θαηλνκελνινγηθή εξκελεπηηθή εζηηάδεη ζηελ πεξηγξαθή ηεο εκπεηξίαο ζρεηηθά κε 

ζπγθεθξηκέλα θαηλφκελα θαη θαηαζηάζεηο πξνζβιέπνληαο ζηελ θαηαλφεζε θαη ηελ εξκελεία 

ησλ ηξφπσλ κε ηνπο νπνίνπο ηα άηνκα ηα αληηιακβάλνληαη θαη ηνπο δίλνπλ πξνζσπηθφ λφεκα, 

ζηε βάζε ηνπ νπνίνπ δνκνχλ ηνλ θνηλσληθφ ηνπο θφζκν θαη δξνπλ. Ο/ε εξεπλεηήο/ηξηα πνπ 

ρξεζηκνπνηεί ηε θαηλνκελνινγία σο κέζνδν έξεπλαο πξνζπαζεί λα πεξηνξίζεη ηελ θνηλή 

αίζζεζε πνπ έρνπλ γηα ηελ ίδηα θαηάζηαζε/θαηλφκελν δηαθνξεηηθά άηνκα θαη απφ απηή ηε 

δηαδηθαζία λα πξνθχςεη έγθπξε γλψζε (απνπληδή-Κξέπηα, 2005).  
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4.2 Η επηινγή ηνπ ηξόπνπ επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ 

ηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε, κέζσ ηεο αμηνπνίεζεο ηεο θαηλνκελνινγηθήο 

εξκελεπηηθήο πξνζέγγηζεο επηδηψρζεθε λα δηεξεπλεζνχλ, λα θαηαλνεζνχλ θαη λα εξκελεπζνχλ 

νη εκπεηξίεο θαη ηα βηψκαηα κειψλ ηνπ αθαδεκατθνχ θαη ηνπ δηνηθεηηθνχ πξνζσπηθνχ ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ ζρεηηθά ηελ εθαξκνγή βαζηθψλ αμφλσλ ηεο εληαίαο επξσπατθήο 

εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο γηα ηελ Αλψηαηε Δθπαίδεπζε, φπσο απηνί πξνζδηνξίδνληαη ζηα ηξία 

βαζηθά επίζεκα επξσπατθά θείκελα πνπ ηελ πξνσζνχλ, δειαδή ηε πλζήθε ηνπ Μάαζηξηρη, 

ηε Κνηλή Γήισζε ηεο νξβφλλεο θαη ηε Γηαθήξπμε ηεο Μπνιφληαο. Μέζα απφ ηελ αλάιπζε 

ησλ πξνζσπηθψλ απφςεσλ, αληηιήςεσλ θαη πεπνηζήζεσλ ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ έξεπλα, 

αλακελφηαλ λα ειεγρζεί ν βαζκφο δηείζδπζεο θαη επηβνιήο ηεο θνηλνηηθήο εθπαηδεπηηθήο 

πνιηηηθήο ζηα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ θαη ηνλ ηξφπν νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ 

ειιεληθψλ Παλεπηζηεκίσλ θαη νη ζπλεπαγφκελεο επηπηψζεηο ζηε θηινζνθία, ηε θπζηνγλσκία 

θαη ηελ απνζηνιή ηνπο. 

πγθεθξηκέλα, ε έξεπλα απεπζχλζεθε ζε δέθα πέληε άηνκα, απφ ηα νπνία κέιε ΓΔΠ, 

πξψελ πξπηάλεηο θαη αληηπξπηάλεηο, κέιε ΔΓΗΠ θαη ΔΣΔΠ, θαζψο θαη δηνηθεηηθνχο 

ππαιιήινπο, πνπ ε θαιή γλψζε θαη άκεζε επνπηεία ηνπο επηηξέπεη λα εθθξάζνπλ ηηο απφςεηο 

ηνπο γηα ην ππφ δηεξεχλεζε ζέκα.  

ηε βάζε απηνχ ηνπ ζθεπηηθνχ, ν εξεπλεηήο θαηέθπγε ζηε δεκηνπξγία ηεο εξεπλεηηθήο 

νκάδαο κέζσ ηνπ ζπγθεξαζκνχ δχν ηχπσλ δεηγκαηνιεςίαο, ηεο κεζφδνπ ηνπ «δηαζέζηκνπ 

δείγκαηνο» (availabilitysample) (Κπξηαδή, 2003, ζ.117-8) θαη ηεο «ρηνλνζηηβάδαο» (Φίιηαο, 

2007, ζ.250). Έηζη, απεπζχλζεθε αξρηθά ζε δχν γλσζηνχο ηνπ, έλαλ πξψελ πξφεδξν ηκήκαηνο 

ηνπ Παλεπηζηεκίνπ θαη κία γξακκαηέα, νη νπνίνη πξνζπκνπνηήζεθαλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζηελ 

έξεπλα θαη ζηε ζπλέρεηα εμαζθάιηζε ηε ζπκκεηνρή θαη ησλ ππφινηπσλ κειψλ ηεο εξεπλεηηθήο 

νκάδαο ζηε βάζε ηνπ ελδηαθέξνληφο ηνπο γη‟ απηή θαη ηεο δηάζεζεο λα ζπκβάιινπλ ζηελ 

πινπνίεζή ηεο. Καη‟ απηφλ ηνλ ηξφπν πξνέθπςε έλα «βνιηθφ»δείγκα, πνπ ε εθνχζηα 

ζπκκεηνρή ησλ κειψλ ηνπ ζηελ έξεπλα πξνδηέγξαθε κηα πνηνηηθή θαη έγθπξε εξεπλεηηθή 

δηαδηθαζία θαη δεκηνπξγνχζεηα ερέγγπα γηα ηελ απξφζθνπηε δηεμαγσγή ηεο. χκθσλα κε 

δεδνκέλα ζρεηηθψλ εξεπλψλ κε ηε ζπκπεξηθνξά, ηα νπνία δείρλνπλ φηη νη εζεινληηθά 

ζπκκεηέρνληεο ζε κηα έξεπλα απνηεινχλ ηα ελδεδεηγκέλα εξεπλεηηθά «ππνθείκελα». Χο 

απνδεηθηηθά ζηνηρεία ηνπ παξαπάλσ ζπκπεξάζκαηνο αλαθέξνπλ ην γεγνλφο φηη δηαζέηνπλ, 

ζπλήζσο, πεξηζζφηεξεο γλψζεηο θη εκπεηξίεο γηα ην πξνο δηεξεχλεζε ζέκα, είλαη ζε ζέζε λα 

εθηηκήζνπλ θαιχηεξα ηε ζεκαζία ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο ζηελ έξεπλα θαη είλαη πην 

εππξνζάξκνζηνη ζηηο ζπλζήθεο δηεμαγσγήο ηεο, αιιά θαη πεξηζζφηεξν ζπλεπείο ζηελ ηήξεζε 

ησλ δενληνινγηθψλ ηεο αξρψλ (Rosenthal & Rosnow, 1969). 
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Σα ραξαθηεξηζηηθά απηά ησλ απηφβνπια ζπκκεηερφλησλ ζε έξεπλεο πξνδηαγξάθνπλ, 

ζπλήζσο, ζε κεγάιν βαζκφ κηα πνηνηηθή επηθνηλσλία κεηαμχ εξεπλεηηθψλ ππνθεηκέλσλ θαη 

εξεπλεηή/ηξηαο ζην πιαίζην κηαο ζπλεξγαηηθήο ζρέζεο αιιειεπίδξαζεο κεηαμχ ηνπο –

βαζηζκέλεο ζηελ εκπηζηνζχλε ζην πξφζσπν ηνπ ηειεπηαίνπ, απφ ηελ νπνία απνπζηάδνπλ ην 

θπζηνινγηθφ άγρνο απφ πιεπξάο ζπκκεηερφλησλ, έλαπηζαλφ αληαγσληζηηθφ πλεχκα πξνο απηφλ 

θαη νη αζχλεηδεο, ζπρλά, ακπληηθέο ζηάζεηο, πνπ επεξεάδνπλ ηα εξεπλεηηθά δεδνκέλα. Ζ 

πξνζσπηθή βνχιεζε λα ζπκκεηάζρνπλ ζε κηα εξεπλεηηθή δηαδηθαζία ηνπο θαζηζηά πξφζπκνπο 

λα «αλνηρζνχλ» ζηνλ/ζηελ εξεπλεηή/ηξηα, λα μεδηπιψζνπλ ηελ πξνζσπηθφηεηά ηνπο θαη λα 

ηνπ/ηεο επηηξέςνπλ λα «δηεηζδχζεη» ζ‟ απηή κέζα απφ ηελ ειεχζεξε έθθξαζε ησλ αληηιήςεσλ, 

ησλ πεπνηζήζεσλ θαη ησλ ζπλαηζζεκάησλ ηνπο, λα «απνθαιχςνπλ», ηέινο,ηηο δνκέο ηνπ 

εζσηεξηθνχ λνήκαηνο ησλ βησκέλσλ ηνπο εκπεηξηψλ, ψζηε λα αληιήζεη πινχζηεο θαη«αιεζείο» 

πιεξνθνξίεο γηα ηελ εμαγσγή «έγθπξσλ» θαη αμηφπηζησλ απνηειεζκάησλ (Κπξηαδή, 2003. 

Λπδάθε, 2001). 

Ζ ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ επηιέρζεθε λα γίλεη κε ηελ ηερληθή ηεο ζπλέληεπμεο, πνπ, 

ζχκθσλα κε βηβιηνγξαθηθά δεδνκέλα ζην πεδίν ηεο εξεπλεηηθήο κεζνδνινγίαο, απνηειεί 

ελδεδεηγκέλν κέζν γηα ηελ εκβάζπλζε θαη ηελ πνιχπηπρε εμέηαζε ηνπ δηεξεπλψκελνπ ζέκαηνο 

ιφγσ ηεο πξνθνξηθφηεηαο θαη ηνπ επηθνηλσληαθνχ ραξαθηήξα πνπ ηε δηαθξίλνπλ (Κπξηαδή, 

2003; Σζηψιεο, 2014. Φίιηαο, 2007). Κη απηφ, γηαηί νη άλζξσπνη είλαη πην πξφζπκνη λα κηινχλ 

παξά λα γξάθνπλ –αθφκε θαη λα δίλνπλ πιεξνθνξίεο επί πξνζσπηθψλ ζεκάησλ ζε κηα 

πξφζσπν κε πξφζσπν επηθνηλσλία, αλ εμαζθαιηζζεί θηιηθή θαη άλεηε ζρέζε κεηαμχ ησλ δχν 

κεξψλ απηήο. 

Άιισζηε, εθηφο απφ ην ζηνηρείν ηεο ακεζφηεηαο πνπ ελέρεη ε ζπλέληεπμε θαη ην νπνίν 

σζεί ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα λα εθθξάδνπλ πην ειεχζεξα πξνζσπηθέο απφςεηο, 

εκπεηξίεο θαη βηψκαηα επηηξέπνληαο ζηνλ/ζηελ εξεπλεηή/ηξηα λα δηεηζδχεη ζηνλ εζσηεξηθφ 

θφζκν ηνπο, λα εκβαζχλεη ζε λννηξνπίεοθαη ζπλαηζζήκαηά ηνπο, λα θαηαλνεί αληηδξάζεηο θαη 

λα εξκελεχζεηζπκπεξηθνξέο ηνπο (Pope – Ziebland & Mays, 1999), ε ζπγθεθξηκέλε ηερληθή 

δηαζέηεη θαη άιια πιενλεθηήκαηα πνπ ιεηηνπξγνχλ πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε. Γίλεη ηε 

δπλαηφηεηα ζηνλ/ζηελ εξεπλεηή/ηξηα κε ηελ παξαηήξεζε ησλ ζπλεληεπμηαδνκέλσλ λα 

εηζπξάηηεη θαη ηα κε ιεθηηθά κελχκαηα πνπ εθπέκπνπλ ζπλήζσο αζχλεηδα κέζσ 

«παξαγισζζηθψλ ηερλαζκάησλ», θαηά ηελ έθθξαζε ησλ Foster & Brandes (1980, 4) – δειαδή 

ησλ ρεηξνλνκηψλ πνπ ζπλνδεχνπλ ηα ιφγηα ηνπο, ηεο ζηάζεο ηνπ ζψκαηνο, ηεο εθθνξάο ηνπ 

ιφγνπ ηνπο (ηφλνο θσλήο, απμνκεηψζεηο ηεο έληαζήο ηεο, παχζεηο), ηα νπνία εθθξάδνπλ 

δηαζέζεηο θαη ζπλαηζζήκαηα, πνπ άιινηε επηβεβαηψλνπλ θαη εκπινπηίδνπλ ηα ιεγφκελά ηνπο 

θαη άιινηε ηα ζέηνπλ ζε ακθηζβήηεζε ή θαη ηα δηαςεχδνπλ. Ο ζπζρεηηζκφο ιεθηηθψλ θαη κε 
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ιεθηηθψλ κελπκάησλ κεγηζηνπνηεί ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ/ηεο εξεπλεηή/ηξηαο λα εκβαζχλεη ζηελ 

πξνζσπηθφηεηα ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ έξεπλα θαη λα αλαγλσξίδεη πηπρέο θαη 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο, λα αλαθαιχπηεη ζπλαηζζήκαηα θαη λα θαηαλνεί αληηιήςεηο θαη 

ζπκπεξηθνξέο ηνπο, λα ηηο λνεκαηνδνηεί θαη λα ηηο εξκελεχεη ζηε βάζε ελφο ζρήκαηνο πνπ ηηο 

αληηκεησπίδεη σο πξντφληα αιιειεπίδξαζεο βηνινγηθψλ θαη θνηλσληθφ-πνιηηηζκηθψλ 

παξαγφλησλ, λα ηηο αμηνινγεί, ηέινο, κε θξηηήξην ηηο θνηλσληθέο επηξξνέο πνπ δέρζεθαλ 

(Παπαγεσξγίνπ, 1998). 

ηα παξαπάλσ πιενλεθηήκαηα ππεξηεξεί απφ ηα ηξία είδε ησλ ζπλεληεχμεσλ, ηε 

δνκεκέλε, ηελ εκηδνκεκέλε θαη ηελ ειεχζεξε, ε εκηδνκεκέλε ιφγσ ηεο ηδηαηηεξφηεηαο πνπ ηε 

δηαθξίλεη σο επίζεκε θαη ζηαζκηζκέλε δηαδηθαζία επηθνηλσληαθήο θχζεο. ηελ εθαξκνγή ηεο 

απηφ ζεκαίλεη φηη, παξφιν πνπ βαζίδεηαη ζε έλαλ θαηάινγν εξσηήζεσλ πξνθαζνξηζκέλσλ απφ 

ηνλ/ηελ εξεπλεηή/ηξηα ζηε βάζε ησλ ζεκάησλ πνπ πξνηίζεηαη λα δηεξεπλήζεη θαη ησλ 

πιεξνθνξηψλ ηηο νπνίεο ζέιεη λα αληιήζεη,νη εξσηήζεηο δελ απεπζχλνληαη ζ‟ φινπο ηνπο 

ζπλεληεπμηαδφκελνπο κε απζηεξή ζεηξά θαη παλνκνηφηππε δηαηχπσζε, αιιά πξνζαξκφδνληαη 

ζηηο απαληήζεηο ησλ αηφκσλ απφ ηα νπνία ιακβάλεηαη ε ζπλέληεπμε, ελψ αθήλνπλ αλνηρηφ ην 

ελδερφκελν λα εκπινπηηζζεί ε ζπδήηεζε θαη κε ζέκαηα ηα νπνία δελ είραλ πξνεπηιεγεί πξνο 

δηεξεχλεζε αιιά αλαδείρζεθαλ ζε ζεκαληηθά θαηά ηε ξνή ηεο (Breakwell,1990). Απφ απηή 

ηελ άπνςε, ν θαηάινγνο ησλ εξσηήζεσλ απνηειεί κάιινλ έλαλ νδεγφ γηα ηνλ/ηελ 

εξεπλεηή/ηξηα, ψζηε λα κε ιεζκνλήζεη ζεκεία πνπ ζέιεη λα θαιχςεη ή λα παξαιείςεη 

ζεκαληηθά ζέκαηα ηα νπνία πξνηίζεηαη λα δηεξεπλήζεη, νχηε λα παξαζπξζεί απφ ηελ 

αθεγεκαηηθή ξνή ηεο ζπλέληεπμεο θαη μεθχγεη απφ ην πιαίζην ηεο έξεπλαο.  

Γηα ηηο αλάγθεο ηεο παξνχζαο έξεπλαο θαηαξηίζηεθε έλαο Οδεγφο πλέληεπμεο 

(Παξάξηεκα Η) απφ νρηψ αλνηρηέο εξσηήζεηο ζε κηα ζεηξά θιηκαθνχκελεο αλάπηπμεο σο πξνο 

ην πεξηερφκελφ ηνπο, απφ ηηο πην απιέο, γεληθέο θαη «αλψδπλεο» έσο ηηο πην πξνζσπηθέο θαη 

επαίζζεηεο, πνπ άπηνληαλ ησλ ελδφκπρσλ ζθέςεσλ ή απφςεσλ ησλ ζπλεληεπμηαδφκελσλ 

(Robson, 2010; Σζηψιεο, 2014). Χζηφζν, θαηά ηε ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ θαη πξνθεηκέλνπ λα 

δηαηεξήζεη ε επηθνηλσλία ηνλ πνηνηηθφ ηεο ραξαθηήξα θαη ε δηαδηθαζία ην απαξαίηεην γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηά ηεο θιίκα εκπηζηνζχλεο θαη ζπλεξγαζίαο ησλ ζπκκεηερφλησλ, δελ 

ηεξήζεθε θαηά απζηεξφ ηξφπν ε πξνδηαγξακκέλε ζεηξά εθθνξάο ηνπο νχηε ε ηππηθή 

δηαηχπσζή ηνπο. Πξνζαξκφζηεθαλ ζηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θάζε 

ζπλεληεπμηαδφκελνπ, ππφ ηελ έλλνηα ησλ πξνζσπηθψλ ηνπ βησκάησλ θαη ησλ ππνθεηκεληθψλ 

ηνπ εκπεηξηψλ, αιιά θαη ζηα ζέκαηα πνπ αλέθππηαλ θαηά ηε ξνή ηεο ζπδήηεζεο. πλεπψο, ν 

Οδεγφο πλέληεπμεο ρξεζηκνπνηήζεθε, κάιινλ, σο «ράξηεο πνξείαο» γηα λα ππελζπκίδεη θάζε 

θνξά ζηνλ εξεπλεηή ην ζέκα θαη ηνπο πξνεηιεκκέλνπο ζηφρνπο ηνπ θαη φρη σο έλα θιεηζηφ θαη 

απζηεξά δνκεκέλε κεζνδνινγηθφ εξγαιείν. 
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Απνηέιεζκα ηνπ γεγνλφηνο απηνχ, ήηαλ ε παξνρή κεγάισλ πεξηζσξίσλ θηλήζεσλ ζηνλ 

εξεπλεηή φζνλ αθνξά ζηε ζπιινγή θαη ηελ επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ ιφγσ ηεο ελεξγήο 

εκπινθήο ηνπ ζηελ εξεπλεηηθή δηαδηθαζία ζηα πιαίζηα ηεο άκεζεο αιιειεπίδξαζήο ηνπ κε 

ηνπο ζπλεληεπμηαδφκελνπο, ηα νπνία εγθπκνλνχλ, εθ ησλ πξαγκάησλ, ηνλ θίλδπλν λα 

επεξεαζηεί ε εγθπξφηεηα θαη ε αμηνπηζηία ησλ απνηειεζκάησλ εμαηηίαο ηεο ελδερφκελεο 

παξείζθξεζεο ηνπ ππνθεηκεληθνχ παξάγνληα ζηελ εμαγσγή θαη ηελ εξκελεία ηνπο (Eisner, 

1991). Πξνθεηκέλνπ λα πεξηνξηζζεί ν ζπγθεθξηκέλνο θίλδπλνο, ν εξεπλεηήο έδσζε ηδηαίηεξε 

πξνζνρή ζε δχν παξάγνληεο: αθελφο, ζην πνηφλ ησλ εξσηήζεσλ, λα έρνπλ δειαδή ραξαθηήξα 

πεξηγξαθηθφ, δηεξεπλεηηθφ θαη δνκηθφ θαη λα είλαη ζαθείο θαη ζπγθεθξηκέλεο, κε επαθξηβψο 

πξνζδηνξηζκέλα λνήκαηα ηφζν ζε επίπεδν πξαγκαηνινγηθφ φζν θαη ελλνηνινγηθφ 

(Cohen&Manion, 1994). αθεηέξνπ, ζηελ πξνζσπηθή ζηάζε θαη ζπκπεξηθνξά ηνπ θαηά ηε 

δηεμαγσγή ησλ ζπλεληεχμεσλ, λα είλαη, δειαδή, πξνζηηφο θαη δεθηηθφο ρσξίο λα ππεξβαίλεη ηα 

φξηα ηνπ δηαθξηηνχ ξφινπ ηνπ. Άιισζηε, ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο θαη ηα εμ απηψλ 

ζπκπεξάζκαηα, θαηαηίζεληαη «αλνηρηά» ζε επηβεβαίσζε ή ακθηζβήηεζε. 

Γεδνκέλνπ φηη ε δηαδηθαζία ζπιινγήο εξεπλεηηθψλ δεδνκέλσλ κε ηελ πξναλαθεξφκελε 

ηερληθή, δηεμάγεηαη ζηε βάζε αληαιιαγήο πιεξνθνξηψλ θαη κελπκάησλ ηα νπνία (πξέπεη λα) 

έρνπλ λφεκα θαη γηα ηα δχν κέξε, ε απνηειεζκαηηθφηεηά ηεο πξναπαηηεί θαιή γλψζε ησλ 

ζπκβφισλ θαη ησλ ζπκβάζεσλ ηεο πνηνηηθήο επηθνηλσλίαο απφ κέξνπο θαη ησλ δχν πιεπξψλ. 

Ζ πνηφηεηα ζηελ επηθνηλσλία επεξεάδεηαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν 

πξνζεγγίδεη ν εξεπλεηήο ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα, ηε γεληθφηεξε ζπκπεξηθνξά ηνπ 

απέλαληί ηνπο, ην πεξηβάιινλ ζην νπνίν δηελεξγνχληαη νη ζπλεληεχμεηο θαη ην θιίκα πνπ 

επηθξαηεί θαηά ηε δηεθπεξαίσζή ηνπο (Κπξηαδή, 2003. Φίιηαο, 2001). Καηά ζπλέπεηα ν 

εξεπλεηήο νθείιεη λα ηεξεί νξηζκέλνπο θαλφλεο, νη νπνίνη απνξξένπλ ηφζν απφ ηελ πξαθηηθή 

αλαγθαηφηεηα άληιεζεο εηιηθξηλψλ, αμηφπηζησλ θαη έγθπξσλ απαληήζεσλ γηα ηελ εμαγσγή 

απνηειεζκάησλ, φζν θαη, θπξίσο, απφ ηελ εζηθή ηνπ ππνρξέσζε απέλαληη ζηα κέιε ηνπ 

εξεπλεηηθνχ δείγκαηνο, σο απηφλνκσλ πξνζσπηθνηήησλ, πνπ ε εμαζθάιηζή ηνπο 

απφνπνηαδήπνηε ςπρηθή ή ζσκαηηθή βιάβε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζρέζεο ηνπο κε ηνλ εξεπλεηή 

πξέπεη λα ζπληζηά θχξην κέιεκά ηνπ (BPS, 2009). 

‟ απηφ ην πλεχκα, ε δηελέξγεηα ησλ ζπλεληέπμεσλ έγηλε κεηά απφ πξψηε ζπλάληεζε 

κε θάζε κέινο ηεο εξεπλεηηθήο νκάδαο ελείδεη πξνεξγαζίαο γηα ηε δηακφξθσζε ηνπ πιαηζίνπ 

δηεμαγσγήο ηεο έξεπλαο, ηελ νξηνζέηεζε ησλ δηαθξηηψλ ξφισλ ηνπο, ηε δεκηνπξγία ελφο 

θιίκαηνο ακνηβαίαο εκπηζηνζχλεο θαη ηε δφκεζε κηαο επηθνηλσληαθήο ζπλεξγαηηθήο ζρέζεο 

κεηαμχ ηνπο, πνπ, ζχκθσλα κε ηα βηβιηνγξαθηθά δεδνκέλα, απνηεινχλ ηελ απαξαίηεηε 

ζπλζήθε γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο νκαιήο δηεμαγσγήο ηεο έξεπλαο. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο 
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ζπλάληεζεο νη ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα ελεκεξψζεθαλ, αθελφο, γηα ην πεξηερφκελν, ηνπο 

ζηφρνπο θαη ηνπο ζθνπνχο ηεο θαη, αθεηέξνπ, γηα ηα βήκαηα ηεο εξεπλεηηθήο δηαδηθαζίαο, ελψ 

ηνπο γλσζηνπνηήζεθε θαη ν ηξφπνο αμηνπνίεζεο ησλ παξερφκελσλ απφ απηνχο πιεξνθνξηψλ 

κε ηελ ππνγξάκκηζε ηνπ θαζαξά αθαδεκατθνχ ραξαθηήξα ηεο έξεπλαο, φπσο θαη ηεο 

δπλαηφηεηάο ηνπο λα ιάβνπλ ζπγθεληξσηηθά απνηειέζκαηα, εάλ ην επηζπκνχλ, κεηά ηελ 

νινθιήξσζή ηεο. Ηδηαίηεξε έκθαζε δφζεθε ζηελ πξνζηαζία ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ηνπο 

κέζσ ηεο ηήξεζεο ηεο αλσλπκίαο ηνπο, ηεο εμαζθάιηζεο ηεο ερεκχζεηαο ησλ ζπλνκηιηψλ ηνπο 

θαη, ηέινο, ηεο απνζήθεπζεο ησλ ζπλεληεχμεσλ ζην πξνζσπηθφ αξρείν εξεπλεηή, ζην νπνίν 

δελ ζα έρεη πξφζβαζε θαλείο άιινο πιελ απηνχ. Παξάιιεια, δεηήζεθε ε ζπγθαηάζεζή ηνπο 

γηα ηε καγλεηνθψλεζε ησλ ζπλεληεχμεσλ θαη ηε ιήςε πεξηγξαθηθψλ ζεκεηψζεσλ φζνλ αθνξά 

ζε ζπκπεξηθνξέο, εμσ-ιεθηηθά κελχκαηα (ζηνηρεία κε ιεθηηθήο επηθνηλσλίαο, ζπλαηζζήκαηα 

εκθαλή ή ιαλζάλνληα…) ή νηηδήπνηε άιιν έθξηλε ν ίδηνο σο ππνβνεζεηηθφ γηα ηε ζπλαγσγή 

απνηειεζκάησλ (Κπξηαδή, 2003). 

Ζ ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ νινθιεξψζεθε ζε δηάζηεκα ηεζζάξσλ κελψλ -απφ ηηο 20 

Ννεκβξίνπέσο ηηο 20 Φεβξνπαξίνπ- κε ηνλ ζπλδπαζκφ ρξήζεο καγλεηνθψλνπ θαη ηήξεζεο 

«κεζνδνινγηθψλ ζεκεηψζεσλ», ζηηο νπνίεο ν εξεπλεηήο θαηέγξαθε πιεξνθνξίεο 

ζπκπιεξσκαηηθέο ησλ φζσλ εκπεξηέρνληαλ ζηε ζπλέληεπμε (Κπξηαδή, 2003). Καηά ηε 

δηάξθεηα απηνχ ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο δηεμήρζεθαλ δεθαπέληε ζπλεληεχμεηο κε δηάξθεηα 

ζαξάληα πέληε ιεπηψλ, πεξίπνπ, ε θαζεκηά, νη νπνίεο πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζηνλ ρψξν ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ ζην πιαίζην κηαο αλνηρηήο δηεξεπλεηηθήο δηαδηθαζίαο ζηνρεπκέλεο ζηελ 

αλαδήηεζε ηεο βησκέλεο εκπεηξίαο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ έξεπλα. (Mason, 2009). ιεο νη 

ζπλαληήζεηο πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζε αηκφζθαηξα θηιηθή, κε ζεβαζκφ ζηελ ηδησηηθφηεηα θαη 

ηελ αμηνπξέπεηα ησλ ζπλεληεπμηαδνκέλσλ θαη ζηε βάζε δεκνθξαηηθψλ αξρψλ, κε ακεξνιεςία 

θαη ρσξίο πξνθαηαιήςεηο ή ζηεξεφηππα (Κπξηαδή, 2003) ζην πιαίζην κηαο ζπλεξγαζίαο ησλ 

δχν κεξψλ γηα ηελ εμαγσγή έγθπξσλ θαη αμηφπηζησλ εξεπλεηηθψλ απνηειεζκάησλ (Λπδάθε, 

2001). Μεηά ηε ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ, αθνινχζεζε ε απνκαγλεηνθψλεζε θαη ε 

επεμεξγαζία-αλάιπζή ηνπο κε ηε κέζνδν ηεο θαηλνκελνινγηθήο εξκελεπηηθή πξνζέγγηζε, 

φπσο πξνηείλεηαη απφ ηε Storey (2007). 

4.3 Η δηεμαγσγή ησλ ζπλεληεύμεσλ 

Σα δεδνκέλα ζην πεδίν ηεο κεζνδνινγίαο ηεο πνηνηηθήο έξεπλαο επέιηθηνπ 

ζρεδίνπρσξίο θιεηζηφ θαη απζηεξά δνκεκέλν κεζνδνινγηθφ εξγαιείν, φπσο ε παξνχζα, 

ζπκθσλνχλ φηη ε δηακφξθσζε ησλ επλντθψλ ζπλζεθψλ γηα ηελ νκαιή δηεμαγσγή ηεο βαξαίλεη 

ηνλ/ηελ εξεπλεηή/ηξηα, ζηνλ/ζηελ νπνίν/α ρξεψλεηαη βαζηθά ε επζχλε γηα ηε δφκεζε κηαο 

ζρέζεο «ζπκκαρίαο» κεηαμχ ζπλεληεπμηαζηή θαη ζπληεπμηαδφκελσλ θαη ηε δεκηνπξγία 
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θιίκαηνο αζθάιεηαο γηα ηνπο ηειεπηαίνπο, πνπ απνηεινχλ απαξαίηεηε ζπλζήθε γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθή πινπνίεζή ηεο. Ο εξεπλεηήο ηα δεδνκέλα απηά έρνληαο ππφςε ηνπ, 

πξνζπάζεζε λα αθνινπζήζεη κε ζπλέπεηα νξηζκέλνπο θαλφλεο πνπ, ζχκθσλα κε ηε λεφηεξε 

έξεπλα, ζεσξνχληαη πξναπαηηνχκελα γηα ηελ εμαζθάιηζή ηεο (Ίζαξε&Πνπξθφο, 2015. 

Ησζεθίδεο, 2008; Μason, 2009; Robson, 2010; Σζηψιεο, 2014). πγθεθξηκέλα: 

 Με δεδνκέλν ην γεγνλφο φηη ε εκπινθή ηνπ εξεπλεηή ζην πεδίν ηεο πνηνηηθήο 

έξεπλαο θαη ε επηθνηλσλία ηνπ κε ηα ππνθείκελά ηεο ζεσξείηαη επηβεβιεκέλε θαη δελ 

εθιακβάλεηαη σο δηαζηξεβισηηθφο παξάγνληαο (Σζηψιεο, 2013), πξνζήιζε ζηηο ζπλαληήζεηο 

κε ηελ ελζπλαηζζεηηθή εηνηκφηεηα λα «κπεηζηε ζέζε ηνπο» θαη λα κεηαθεξζεί θαηά ην δπλαηφλ 

ζηε ζπλαηζζεκαηηθή θαη πλεπκαηηθή ηνπο θαηάζηαζε, πξνθεηκέλνπ λα θαηαλνήζεη ηηο 

εκπεηξίεο ηνπο, λα εξκελεχζεη ηα λνήκαηα πνπ ηνπ δίλνπλ θαη λα εκβαζχλεη ζηηο ζεκειηψδεηο 

δνκέο πνπ ηα δηέπνπλ (Σζηψιεο, 2014) 

 Φξφληηζε λα έρεη επαξθείο θαη βηβιηνγξαθηθά ηεθκεξησκέλεο γλψζεηο φζνλ 

αθνξά ζην ππφ δηεξεχλεζε ζέκα, ψζηε λα κελ παξαβιέςεη ή ππνηηκήζεη ζνβαξέο πιεξνθνξίεο 

πνπ ζα ηνπ έδηλαλ νη ζπλεληεπμηαδφκελνη 

 Καηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπλεληεχμεσλ έδηλε ηνλ πξσηαγσληζηηθφ ξφιν ζηνπο 

ζπλνκηιεηέο ηνπ θξνληίδνληαο λα ηνπο αθνχεη πξνζεθηηθά θαη λα κε δηαθφπηεη ηνλ ιφγν ηνπο ή 

λα ηνπο απεπζχλεη αδφθηκεο εξσηήζεηο νη νπνίεο εμέθξαδαλ πξνζσπηθέο ζεσξίεο θαη ζηάζεηο, 

ελψ παξαηεξνχζε θαη θαηέγξαθε ζηηο ζπκπιεξσκαηηθέο ζεκεηψζεηο θάζε έθθαλζε ηεο 

ζπκπεξηθνξάο ηνπο δίλνληαο ηδηαίηεξε βαξχηεηα ζηα εμσιεθηηθά ηνπο κελχκαηα θαη ηηο ελ 

γέλεη αληηδξάζεηο ηνπο ζηε κεηαμχ ηνπο επηθνηλσλία 

 Σνπο αληηκεηψπηζε ρσξίο πξνθαηαιήςεηο θαη ζηεξεφηππα, ήηαλ θηιηθφο 

απέλαληί ηνπο, πξνζηηφο θαη δηαιιαθηηθφο, πξνζέρνληαο λα κελ εγείξεη ή αλακνριεχεη ζέκαηα 

πνπ δηέβιεπε φηη ζα ηνπο πξνθαινχζαλ ελφριεζε ή ζπλαηζζεκαηηθή θφξηηζε 

 Ήηαλ «αλνηρηφο» ζε απνξίεο θαη εξσηήκαηα, απνθεχγνληαο λα απεπζχλεη 

θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο, λα εθθέξεη άκεζα θαζνδεγεηηθά ζρφιηα ή λα εθθξάδεη πξνζσπηθέο 

απφςεηο θαη αμηνινγηθέο θξίζεηο (Λπδάθε, 2001), θαη εππξνζάξκνζηνο ζηηο ζπλζήθεο ηνπ 

πεξηβάιινληνο, αιιά θαη ηηο απαληήζεηο ηνπο γλσξίδνληαο φηη απηέο ζπλδένληαη ζπλεηδεηά ή 

θαη αζχλεηδεηα κε ην ππάξρνλ θιίκα θαη ηελ πεξηξξένπζα αηκφζθαηξα. 
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KEΦΑΛΑΙΟ 5
ν     

Σα λέα ζηνηρεία… ππν θξίζε! 

 

5.1 Παξνπζίαζε θαη ζπδήηεζε ησλ δεδνκέλσλ  

Σελ νινθιήξσζε ηεο πνηνηηθήο έξεπλαο (ησλ ζπλεληεχμεσλ) ζηα κέιε Γ.Δ.Π., ΔΓΗΠ, 

ΔΣΔΠ θαη ηνπο δηνηθεηηθνχοππαιιήινπο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ (Φηινζνθηθήο ρνιήο, 

Θεηηθψλ Δπηζηεκψλ θαη Ηαηξηθήο, Πνιπηερληθή ρνιή θαη Παηδαγσγηθφ)κεηαμχ ησλ νπνίσλ 

νθηψ άλδξεο θαη επηά γπλαίθεο 

Αθνινπζήζε ε εμήο δηαδηθαζία: νη ζπλεληεχμεηο, κεηά ηελ απνκαγλεηνθψλεζή ηνπο 

ππνβιήζεθαλ απφ ηνλ εξεπλεηή ζε πνιιαπιέο αλαγλψζεηο, θαηά ηε δηάξθεηα ησλ νπνίσλ 

θξαηνχζε πεξηγξαθηθέο ζεκεηψζεηο γηα απαληήζεηο πνπ εθηηκνχζε σο ελδηαθέξνπζεο θαη 

ζεκαληηθέο, ελψ ηαπηφρξνλα επηρεηξνχζε θαη κηα πξψηε αζπζηεκαηνπνίεηε θαηαλφεζε θαη 

εξκελεία ηνπο ζηε βάζε αλαδπφκελσλ πξνζσπηθψλ ζπλεηξκψλ ηνπ. Αθνινχζσο, 

ζπζρεηίδνληαο ην πεξηερφκελν ησλ απνκαγλεηνθσλεκέλσλ θεηκέλσλ κε ηηο ζεκεηψζεηο ηνπ, 

εληφπηζε ηα βαζηθά ζέκαηα/ άμνλεο, πνπ πεξηιακβάλνληαλ ζηηο απαληήζεηο ησλ 

ζπλεληεπμηαδφκελσλ, ηα θσδηθνπνίεζε ζηε βάζε ησλ θνηλψλ λνεκάησλ ηνπο θαη πάληα ζε 

αλαθνξά κε ηνπο ζηφρνπο ηεο έξεπλαο, ηα νξγάλσζε θαηά ζπζηάδεο θαη ηα ελέηαμε ζε άμνλεο-

ζέκαηα ηα νπνία αληηζηνηρνχλ ζηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα πνπ απνηέιεζαλ θαη ακηγψο ηηο 

εξσηήζεηο ζηνπο ζπλεληεπμηαδφκελνπο. Ζ επίπνλε απηή δηαδηθαζία ηεο ιεμηθνπνηήζεο θαη 

κεηεγγξαθήο ηνπ πξνθνξηθνχ ιφγνπ ζε γξαπηφ ζπλεπάγεηαη θαη ηελ εχξεζε ησλ θπξίσο 

ζεκάησλ/ αμφλσλ θαζψο θαη ησλδεπηεξεπφλησλ ζεκάησλ, ηα νπνία παξνπζηάδνληαη σο 

ζηαζεξά επαλαιακβαλφκελα κνηίβα αληίιεςεοή έθθξαζεο ησλ ππνθεηκέλσλ ηεο έξεπλαο. 

Γεδνκέλνπ φηη απηά εθιακβάλνληαη σο ζηαζεξέο παγησκέλεο ηάζεηο πνηνηηθνχ πεξηερνκέλνπ, 

ρξήδνπλ πεξαηηέξσ ζπζηεκαηηθήο δηεξεχλεζεο (Κπξηαδή, 2006). Μέζσ ηεο επαγσγηθήο 

ινγηθήο ζα πξνθχςνπλ απαληήζεηο απφ ηα επηκέξνπο ζηα πην γεληθά δεηήκαηα, απφ ηα 

παξαηεξνχκελα ζηα κε, θαζψο θαη απφ ηηο απηναλαθνξηθέο εκπεηξίεο ζε γεληθφηεξεο ηάζεηο κε 

πεξηνξηζκνχο.  

 Μέζα απφ ηε ιεπηνκεξή απηή αλάιπζε /δηαδηθαζία πξνέθπςαλ νη απαληήζεηο ζηα 

βαζηθά εξεπλεηηθά εξσηήκαηα/ζέκαηα ηα νπνία θαηεγνξηνπνηνχληαη παξαθάησ θαη 

επηκεξίδνληαη ζε ππνεξσηήκαηα, κε ηελ έλλνηα ησλ κνλάδσλ λνεκάησλ, ηα νπνία, 

επηζεκαίλεηαη, δελ έρνπλ ζηεγαλά φξηα, θαζψο ζπζρεηίδνληαη θαη ζπρλά 

αιιεινεπηθαιχπηνληαη. Με ηελ έλλνηα απηή, ε νξνζέηεζή ηνπο είλαη ζρεκαηηθή θαη ππαθνχεη 

ζηε ιεηηνπξγηθή αλάγθε λα αλαιπζνχλ θαη λα εξκελεπζνχλ ελδειερψο νη απηναλαθνξηθέο 
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εκπεηξίεο ηεο εξεπλεηηθήο νκάδαο γηα ηε ζπλαγσγή φζν ην δπλαηφλ εγθπξφηεξσλ θαη πην 

αμηφπηζησλ ζπκπεξαζκάησλ, αλ θαη φρη γεληθεπκέλσλ θαη γεληθεχζηκσλ. ‟ απηή ηε βάζε, ηα 

ππφ αλάιπζε εξσηήκαηα/ππνεξσηήκαηα δηακνξθψζεθαλ σο εμήο κε βάζε ην πιηθφ 

νξγαλψλνληαο ηξεηο ζεκαηηθνχο άμνλεο ζηνπο νπνίνπο αθνινχζσο θαηαγξάθνληαη: 

1
νο 

Άμνλαο 

Πξνψζεζε ηεο επξσπατθήο δηάζηαζεο ζηελ Αλψηαηε Δθπαίδεπζε γηα ηε βειηίσζε ηεο 

δηεζλνχο αληαγσληζηηθφηεηαο ηνπ επξσπατθνχ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο: 

Δξεπλεηηθά Δξσηήκαηα: 

 (α) Ζ αληαγσληζηηθφηεηα ησλ Παλεπηζηεκίσλ θαηά ηελ άπνςε ησλ 

ζπκκεηερφλησλ ζηελ έξεπλα θαη ηελ πξαθηηθή ησλ δηαθξαηηθψλ ζπλεξγαζηψλ γηα 

κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο 

 (β) χζηεκα κεηαθνξάο επξσπατθψλ κνλάδσλ 

 (γ) Κηλεηηθφηεηα θνηηεηψλ/αθαδεκατθψλ 

 

2
νο

 Άμνλαο: 

Δμαζθάιηζε πνηφηεηαο – αλαβάζκηζε πνηφηεηαο ησλ Αλψηαησλ Δθπαηδεπηηθψλ Ηδξπκάησλ 

Δξεπλεηηθά Δξσηήκαηα: 

 (α) Αμηνιφγεζε εζσηεξηθή / εμσηεξηθή 

 (β) Καηάηαμε ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ απφ νξγαληζκνχο θαη δηεζλείο 

θνξείο 

 

3
νο 

Άμνλαο  

Αληαπφθξηζε Παλεπηζηεκίνπ ζηηο αλαπηπμηαθέο αλάγθεο ηεο Δ.Δ. κέζσ ηεο ηθαλνπνίεζεο ησλ 

αλαπηπμηαθψλ αλαγθψλ ηεο ρψξαο 

Δξεπλεηηθά Δξσηήκαηα: 

 (α) πζηήκαηα Δθπαίδεπζεο θαη Καηάξηηζεο 

 (β) Πξνγξάκκαηα Γηά Βίνπ Δθπαίδεπζεο (δηα δψζεο θαη εμ απνζηάζεσο) 
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1
νο

Άμνλαο: 

Πξνώζεζε ηεο επξσπατθήο δηάζηαζεο ζηελ Αλώηαηε Δθπαίδεπζε γηα ηε βειηίσζε ηεο 

δηεζλνύο αληαγσληζηηθόηεηαο ηνπ επξσπατθνύ εθπαηδεπηηθνύ ζπζηήκαηνο 

Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ε επξσπατθή δηάζηαζε φρη κφλν ζηελ εθπαίδεπζε αιιά θαη ζε φιεο ηηο 

εθθάλζεηο ηεο πνιηηηθήο, ηεο ηδενινγίαο θαη ηεο ελ γέλεη θηινζνθίαο ζηελ Δ.Δ. δελ έρεη 

ζηεγαλά νξηνζέηεζεο ηέηνηα πνπ λα ππαγνξεχνπλ ηελ ζηελή εμέηαζε ηνπ φξνπ 

ππφζπγθεθξηκέλε νπηηθή, πιελ ησλ ηάζεσλ πνπ δεκηνπξγνχληαη θαη επαλαθαζνξίδνληαη απφ 

ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή θαη ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Πξνθεηκέλνπ ινηπφλ λα θαηαδεηρζεί, 

αλαδεηρζεί θαη απνδεηρηεί κηα ζπγθεθξηκέλε δηάζηαζε ζηελ πνιηηηθή ηεο εθπαίδεπζεο ζηελ 

Διιάδα, ζα πξέπεη απηή λα πιαηζησζεί θαη λα εμεηαζηείππφ ζπγθεθξηκέλα εξσηήκαηα, ηα 

νπνία φρη κφλν πξνέθπςαλ απφ ηηο πνιιαπιέο αλαγλψζεηο ησλ ζεζκηθψλ θεηκέλσλ ηεο Δ.Δ. 

θαηαγξάθνληαο αθφκα θαη ιεμηινγηθά κηα ζπγθεθξηκέλε πνιηηηθή ηδενινγία ηνπ 

λενθηιειεπζεξηζκνχ, πιελ φκσο ε εθαξκνγή ηεο ή κε, ζα απνδείμεη ηε πηζηή εθαξκνγή, ηάζε 

θαη πιαηζίσζε απηήο ηεο ηδενινγίαο γηα δηαθνξεηηθνχο ιφγνπο. Ο ίδηνο ν φξνο 

αληαγσληζηηθφηεηα, κε θαηαλνεηφο πιήξσο απφ φινπο, δεκηνχξγεζε αξρηθά απνξίεο φρη κφλν 

ηδενινγηθέο, αιιά θπξίσο νξηνζέηεζεο ηεο παηδείαο σο βαζηθνχ κεραληζκνχ ηφζν θαηάξηηζεο 

παξαγσγήο εθπαηδεπκέλσλ επαγγεικαηηψλ φζν θαη παξαγσγήο πνιηηηζηηθήο θαη πνιηηηζκηθήο 

θνπιηνχξαο. Ζ έλλνηα ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο πιαηζηψλεηαη ζηελ παξνχζα εξγαζία απφ 

εξεπλεηηθά εξσηήκαηα ηα νπνία ζα αλαιπζνχλ παξαθάησ δίλνληαο ην ζηίγκα ηεο έλλνηαο 

απηήο θαη ηηο παξακέηξνπο. Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη νη θάησζη παξαπνκπέο ζπλεληεχμεσλ ησλ 

κειψλ ΓΔΠ ηνπ ηδξχκαηνο: 

12:«Ο όροσ ανταγωνιςτικότητα είναι αρκετά γενικόσ και προκειμένου να 

απαντήςω ςτο ερώτημα θα πρέπει να το εκλάβω ωσ ένα παράγοντα 

ανταγωνιςμοφ ςτην προςέλκυςη φοιτητών αλλά και ευρέςεωσ εργαςίασ.» 

13: «Αληηιακβάλνκαη ηελ εξψηεζή ζαο θαη κηιψληαο ζπγθεθξηκέλα γηα ην δηθφ κνπ 

ηκήκα γηα ην νπνίν έρσ δνπιέςεη αιιά θαη ζε θάπνην άιιν, ζα ήζεια λα ζαο 

ελεκεξψζσ πσο είκαζηε αξθεηά αληαγσληζηηθνί.» 

14: «Δίλαη αληαγσληζηηθφηεηα ηφζν κε βάζε ηνπο θαλφλεο ηεο αγνξάο φζν θαη κε 

ηνλ αθαδεκατθφ ραξαθηήξα. …Απηή είλαη κία ζπγθεθξηκέλε δηάζηαζε ηεο 

αληαγσληζηηθφηεηαο . Η αληαγσληζηηθφηεηα ζηα ηδξχκαηα είλαη θαη άιιε κία 

δηάζηαζε πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηνλ αθαδεκατθφ ραξαθηήξα θαη φρη κε ηνπο θαλφλεο 

κφλν ηεο ειεχζεξεο αγνξάο» 
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Απφ ηα παξαπάλσ γίλεηαη αληηιεπηφ φηη ή έλλνηα ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ζηελά 

ζπλδεδεκέλε κε ηελ αγνξά εξγαζίαο δεκηνπξγεί εχινγεο απνξίεο σο πξνο ηνλ ηξφπν φρη 

κφλν αληηιεςήο ηεο αιιά θαη εθαξκνγήο ηεο ζην πιαίζην ελφο νηθνλνκνθεληξηθνχ 

κνληέινπ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ. Οη αλαιχζεηο ησλ παξαθάησ εξσηεκάησλζα πιαηζηψζνπλ 

αθφκα πεξηζζφηεξν ηελ έλλνηα απηή εμεηδηθεχνληαο ηελ νηθνλνκίζηηθε ρξνηά πνπ 

πξνζιακβάλεη ηα ηειεπηαία ρξφληα. 

Δξεπλεηηθά Δξώηεκαηα: 

(α)  Η αληαγσληζηηθόηεηα ησλ Παλεπηζηεκίσλ ππό ηελ νπηηθή ησλ ζπκκεηερόλησλ ζηελ 

έξεπλα θαη ηελ πξαθηηθή ησλ δηαθξαηηθώλ ζπλεξγαζηώλ γηα κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο 

Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο, φπσο πξνθχπηνπλ απφ ηηο πεξηγξαθέο ησλ 

απηναλαθνξηθψλ εκπεηξηψλ ησλ ζπκκεηερφλησλ ζ‟ απηή, ζπγθιίλνπλ ζε γεληθέο γξακκέο ζηε 

ζέζε φηη ην ειιεληθφ Παλεπηζηήκην –απνηππσκέλν ζηελ πεξίπησζε ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ησλ 

Ησαλλίλσλ-,ππφθεηηαη ζε κηα κεηαιιαγή πξνο ηελ θαηεχζπλζε ππαγσγήο ησλ ζηφρσλ, ησλ 

πξνζαλαηνιηζκψλ, ησλ πεξηερνκέλσλ ζπνπδψλ, ηεο έξεπλαο θαη ησλ πξαθηηθψλ ηνπο ζε κηα 

θνηλή επξσπατθή πνιηηηθή ρσξίο, φκσο, νπζηαζηηθά απνηειέζκαηα φζνλ αθνξά ζηελ 

ηθαλνπνίεζε ηνπζηξαηεγηθνχ ηεο ζηφρνπ –ηνλ ζπληνληζκφ ησλ επξσπατθψλ Παλεπηζηεκίσλ 

γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο δηεζλνχο αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο επξσπατθήο Αλψηαηεο 

Δθπαίδεπζεο.Δλδεηθηηθέο είλαη επί ηνπ πξνθεηκέλνπ νη παξαθάησ απαληήζεηο: 

1:«θαιιηεξγείηαη ε ζπγθεθξηκέλε αληαγσληζηηθφηεηα θαη ζπλεξγαζία ζηηο ρψξεο 

απφ ηηο νπνίεο πεγάδεη θαη ηαηξηάδεη ε νηθνλνκία ηεο γλψζεο. ε φζεο ρψξεο απηφ 

δελ είλαη νηθείν αιιά ήξζε σο απαίηεζε [φξα Διιάδα], είλαη ζπρλά 

αλαπνηειεζκαηηθφ! 

2:«Δκκέλσ ζηελ άπνςε φηη είκαζηε καθξηά απφ ην λα είκαζηε αληαγσληζηηθνί [...] 

αιιά είκαζηε κέξνο απηνχ . κέξνο είκαζηε ζηνλ αληαγσληζκφ. 

3:«…γηλφκαζηε αληαγσληζηηθνί ζε ζρέζε κε ηα άιια παλεπηζηήκηα έρνπκε κία θαιή 

ηηκή … κία θαιή θήκε […]Ναη κελ έρνπκε κία θαιή θαηάηαμε, αιιά ζα πξέπεη λα 

είλαη ηέηνηνπ βειελεθνχο πνπ λα καο αλεβάζεη θη άιιν, ψζηε λα πξνζειθχνπκε 

πεξηζζφηεξνπο (θνηηεηέο)» 

4:«Δίκαζηε έλα θαιφ παλεπηζηήκην ηνπιάρηζηνλ ζην εζληθφ πιαίζην, πιελ φκσο 

ρξεηάδνληαη θαη πνιιά άιια γηα λα γίλνπκε έλα δηεζλέο παλεπηζηήκην» 

10:«Απφ ηελ εκπεηξίακνπ δελ βιέπσ λα εληζρχεηαη ε αληαγσληζηηθφηεηα, απιψο 

βιέπσ φηη πξέπεη λα δηαρεηξηζηνχκε απηά ηα νπνία καο έρνπλ δψζεη, εεε απηά ηα 

νπνία καο έρνπλ δψζεη άιινη. Γε βιέπσ απφ ηελ άιιεθαη εηδηθψο απφ ηα κέιε (..)απφ 
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ηα κέιε ΓΔΠ νχηε απφ ηελ δηνίθεζε, ελλνψ θεληξηθψολα γίλεηαη ην παλεπηζηήκηφ καο 

πην αληαγσληζηηθφ θαη εεεκάιηζηα ζα έιεγα φηη απφ ηελ εκπεηξία κνπ έρσ δεη λα 

δίλνληαη νη επθαηξίεο αιιά λα κελ αμηνπνηνχληαη! […] ην ζπγθεθξηκέλν παλεπηζηήκην 

εδψ αθνινπζεί ηε ζεκαία ηεο δσξεάλ εθπαίδεπζεο.». 

11:«Η αληαγσληζηηθφηεηα ζηελ αλψηαηε εθπαίδεπζε απνηεινχζε θαη απνηειεί 

κείδνλ ζέκα πνιηηηθήο φρη κφλν ηνπ Τπνπξγείνπ αιιά θαη ηνπ ίδηνπ ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ σο πξνο ηε ράξαμε ζηξαηεγηθήο πνξείαο ζην πιαίζην αο εηπσζεί κηαο 

επξσπαηθνπνίεζεο ηνπ ηδξχκαηνο θαη κηαο δηεζλνπνίεζεο ηνπ […] εμ φζσλ γλσξίδσ, 

ζε δηεζλέο επίπεδν ή θαιχηεξα ζε επξσπατθφ είκαζηε λνκίδσ ζε ζρέζε κε ηα 

ππφινηπα ζε έλα θαιφ επίπεδν. […]Πξαθηηθά γηλφκαζηε λαη κελ αληαγσληζηηθνί γηαηί 

έρνπκε πνιχ θαινχο επηζηήκνλεο νη νπνίνη απνδίδνπλ ηα κέγηζηα ζε εξεπλεηηθφ 

επίπεδν θαη ζε ζπγγξαθηθφ πιελ φκσο δελ κπνξνχκε λα πξνζειθχζνπκε πέξαλ ελφο 

επηπέδνπ Erasmus μέλνπο θνηηεηέο πξνθεηκέλνπ λα θνηηήζνπλ εδψ πέξα, λα εηζέιζεη 

θαη ίζσο θαη ζηελ ηνπηθή θνηλσλία ρξήκα»  

13:«είκαζηε θαιά […] Καιά ηα πάκε, ζα κπνξνχζακε θαη θαιχηεξα!»  

14:«απηφ πνπ ιέκε εμσζηξέθεηα θαη δηεζλνπνίεζε ηνπ ηδξχκαηνο δελ έρεη γίλεη, 

είλαη ζε πνιχ ρακειφ επίπεδν»  

Απφ ηηο παξαπάλσ απαληήζεηο, πξνθχπηεη ε ελδηαθέξνπζα δηαπίζησζε φηη νη 

ζπκκεηέρνληεο, αλ θαη ζπκθσλνχλ ζηελ άπνςε φηη ηα ειιεληθά Παλεπηζηήκηα πζηεξνχλ φζνλ 

αθνξά ζηελ αληαγσληζηηθφηεηά ηνπο, πξνζεγγίδνπλ ηελ έλλνηα ππφ δηαθνξεηηθή νπηηθή –

εζηηαζκέλε ζε δπν δηαζηάζεηο ηεο, πνπ εθθξάδνπλ δηακεηξηθά αληίζεηε θηινζνθία θαη 

ηδενινγία ζρεηηθά κε ηελ ηαπηφηεηα, ηνλ ξφιν, ηε ιεηηνπξγία θαη ηελ απνζηνιή ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ: ηελ παξακειεκέλε αλζξσπηζηηθή θαη ηελ ηξέρνπζα νηθνλνκνθεληξηθή. 

Αλαιπηηθφηεξα, είλαη εκθαλέο φηη ηφζν ην αθαδεκατθφ φζν θαη ην δηνηθεηηθφ 

πξνζσπηθφ ησλ Αλζξσπηζηηθψλ/Κνηλσληθψλ ζρνιψλ θαη ηκεκάησλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ 

έξεπλα, ππνζηεξίδνπλ ηελ εγγελή αδπλακία απηψλ λα θαηαζηνχλ αληαγσληζηηθά (ελδεηθηηθά, 

ζπλεληεχμεηο 1ε, 2ε, 3ε, 10ε πην πάλσ) ζηε βάζε «παξσρεκέλσλ» αληηιήςεσλ πεξί 

«αληαγσληζηηθφηεηαο», νη νπνίεο απερνχλ ηελ ηδέα ελφο Παλεπηζηεκίνπ ρνπκπνιληηαλνχ 

ραξαθηήξα, κε αλζξσπηζηηθή δηάζηαζε θαη απνζηνιή ηνπ ηελ ειεχζεξε θαη ζθαηξηθή 

αλάπηπμε ησλ αηφκσλ κέζσ ηεο πλεπκαηηθήο ηνπο θαιιηέξγεηαο σο απηνζθνπνχ 

(Ππξγησηάθεο, 2004). Δλφο πξνηχπνπ Παλεπηζηεκίνπ, δειαδή, πνπ πφξξσ απέρεη απφ ηε 

ζχγρξνλε εθδνρή ηνπ σο παξαγσγηθήο δχλακεο (Παπιίδεο, 2007) ζην πιαίζην ησλ απαηηήζεσλ 

ηνπ δηεζλνχο θαπηηαιηζηηθνχ θαηακεξηζκνχ εξγαζίαο (Μαπξνπδέαο, 2004), ηελ νπνία θαίλεηαη 

φηη απνξξίπηνπλ ελζπλείδεηα, ηφζν επεηδή ζηξεβιψλεη ηνλ ραξαθηήξα ηεο παηδείαο σο 

δεκφζηνπ αγαζνχ θαη κεηαιιάζζεη ηε γλψζε ζε εκπνξεπκαηνπνηεκέλν πξντφλ, φζν γηαηί 
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επηβάιιεηαη απφ κηα εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή μέλε πξνο ηηο εζληθέο ηδηαηηεξφηεηεο θαη αζχκβαηε 

κε ηα εζληθά ζπκθέξνληα. 

Δίλαη ραξαθηεξηζηηθή, επί ηνπ πξνθεηκέλνπ, ε απάληεζε ηνπ κέινπο ΓΔΠηεο 

Φηινζνθηθήο ρνιήο, ν νπνίνο ζπζρεηίδνληαο ηελ πξνσζνχκελε ζε επίπεδν Δ.Δ. 

αληαγσληζηηθφηεηα θαη ζπλεξγαζία ησλ Αλψηαησλ Δθπαηδεπηηθψλ Ηδξπκάησλ κε ηελ 

νηθνλνκία ηεο γλψζεο θαη ηα εμ απηήο πξνεξρφκελα ελδηαθέξνληα ησλ νηθνλνκηθά ηζρπξψλ 

επξσπατθψλ θξαηψλ, εξκελεχεη άκεζα ηελ πζηέξεζε ησλ ειιεληθψλ Παλεπηζηεκίσλ ζηνλ 

ζπγθεθξηκέλν ηνκέα σο απφξξνηα ελζπλείδεηεο αληίδξαζεο ζε κηα επηβεβιεκέλε απφ ηελ Δ.Δ. 

πνιηηηθή πνπ αληηζηξαηεχεηαη ηα εζληθά δεδνκέλα.  

1:«Δίηε απηέο νη ρψξεο δελ είλαη έηνηκεο είηε δελ ζέινπλ λα πξνζαξκνζηνχλ 

ζηα επξσπατθά κνληέια ηα νπνία ππαγνξεχνπλ έκκεζα ή άκεζα εθαξκνγή 

δηαηάμεσλ κε ηελ νπνία εζληθά, δεκφζηα ή πνιηηηθά ζπκθέξνληα ζίγνληαη, 

(φπσο) ε Διιάδα. 

Έηεξν κέινο ΓΔΠ ηεο Φηινζνθηθήο ρνιήο, εμάιινπ, ππνζηεξίδεη φηη ην Παλεπηζηήκην 

Ησαλλίλσλ είλαη αληαγσληζηηθφ ζην πιαίζην, φκσο, κηαο ζαθψο δηαθνξεηηθήο αληίιεςεο απφ 

ηελ ηξέρνπζα ηερλνθξαηηθή –απηήο πνπ έρεη επίθεληξφ ηεο ηνπο θνηηεηέο θαη ηελ πξνζσπηθή 

ηνπο αλάπηπμε θαη επεκεξία θαη φρη ηνπο λφκνπο ηεο νηθνλνκίαο, ηνπο θαλφλεο ηεο αγνξάο θαη 

ηα ζπκθέξνληα ησλ ηζρπξψλ παξαγσγηθψλ δπλάκεσλ 

4:«Σν δηθφ καο παλεπηζηήκην είλαη αληαγσληζηηθ,  φκσο πην πνιχ ζηξακκέλν 

ζηα δεηήκαηα δεκφζηνπ ραξαθηήξα, ζην πψο νη θνηηεηέο ζα ππνζηεξηρζνχλ θαη 

ζε ιηγφηεξν ζε ηέηνηα δεηήκαηα νηθνλνκηθφ-αληαγσληζηηθνχ 

ελδηαθέξνληνο.Δίλαη κία ηέηνηα αληίιεςε δηαθνξεηηθή»  

‟ απηή ηελ αληίιεςε ζπληάζζεηαη θαη ην κέινο ΓΔΠ ηνπ ΠΣΓΔ, ν νπνίνο αλαδεηθλχεη 

θαη ππνγξακκίδεη ηελ «άιιε» δηάζηαζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο, ηελ νπνία νθείινπλ λα 

ελζηεξλίδνληαη θαη λα πξνσζνχλ ηα εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα απφ ηε θχζε ηνπο θαη ηελ 

απνζηνιή ηνπο, αθήλνληαο λα δηαθαλεί θαζαξά ε αληηξξεηηθή ηνπ ζέζε απέλαληη ζηελ ηδέα 

ελφο Παλεπηζηεκίνπ ηεο Αγνξάο, πνπ εξγαιεηνπνηεί ηελ έλλνηα γηα ηελ ηθαλνπνίεζε 

νηθνλνκηθψλ θαη κφλνλ επηδηψμεσλ: 

5:«Η αληαγσληζηηθφηεηα ζηα ηδξχκαηα είλαη θαη άιιε κία δηάζηαζε πνπ έρεη ζρέζε 

κε ηνλ αθαδεκατθφ ραξαθηήξα θαη φρη κε ηνπο θαλφλεο κφλν ηεο ειεχζεξεο αγνξάο»  

Ζ «δηαθνξεηηθή» απηή αληίιεςε ζπγθεθξηκελνπνηείηαη θαη απνδεηθλχεηαη ζηελ 

εθαξκνγή ηεο κέζα απφ ηελ πεξηγξαθή ησλ απηναλαθνξηθψλ εκπεηξηψλ ηεοδηνηθεηηθήο 

ππαιιήινπ ΠΣΓΔ, ζηηο νπνίεο θαίλεηαη φηη ε έιιεηςε εληζρπκέλεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ νθείιεηαη βαζηθά ζηελ ελζπλείδεηε απφξξηςε ηεο νηθνλνκνθεληξηθήο 

δηάζηαζεο, πνπ ηεο απνδίδεηαη ζηελ επίζεκε επξσπατθή εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή, φπσο 
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εθθξάδεηαη κε ηελ έκπξαθηε άξλεζε λα ζηξεβισζεί ν ραξαθηήξαο ηεο παηδείαο σο δεκφζηνπ 

αγαζνχ θαη λα κεηαιιαγεί ε γλψζε ζε εκπνξεπκαηνπνηεκέλν πξντφλ.  

10:«..ζηα κεηαπηπρηαθά ην νπνίν είλαη έλα δήηεκα ην νπνίν απαζρφιεζε θαη 

απαζρνιεί αθφκα ην παλεπηζηήκην, ην ζπγθεθξηκέλν παλεπηζηήκην εδψ αθνινπζεί ηε 

ζεκαία ηεο δσξεάλ εθπαίδεπζεο. Σα κεηαπηπρηαθά ηα νπνία ιεηηνπξγνχλ κε ακνηβή 

ησλ εθπαηδεπνκέλσλ θαη ησλ εθπαηδεπηψλ θαηηα νπνία ηα απνξξίπηνπκε ζπιιήβδελ. 

Αλ θαη ζηηο ηειεπηαίεο ζπγθιήηνπο έρεη ηεζεί ζέκα εηδηθά γηα δηαπαλεπηζηεκηαθά 

κεηαπηπρηαθά θαη δηαηκεκαηηθά εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα ηειηθά δελ μέξσ αλ έρνπλ 

ηειείσο απνξξηθζεί, έρνπλ απνξξηθζεί ή έρνπλ θάπνηα πεξάζεη γηαηί ήηαλ πνιχ 

ζεκαληηθά γηα ηελ επαγγεικαηηθή εμεηδίθεπζε ησλ ζπκκεηερφλησλ αιιά νπδέπνηε δελ 

ππήξρε πξφζεζε λα ηα πξνρσξήζνπκε» 

Απφ απηέο ηηο αληηιήςεηο, ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο ε αληαγσληζηηθφηεηα ησλ 

Παλεπηζηεκίσλ (πξέπεη λα) αμηνινγείηαη κε αθαδεκατθά θαη θνηλσληθά θξηηήξηα, ηηο  

2:«αθαδεκατθέο δηαδηθαζίεο αλαθνξηθά κε ην πεξηβάιινλ ζην νπνίν δνχκε», 

 θξαηνχλ απνζηάζεηο νη δηδάζθνληεο ζε ζρνιέο Φπζηθψλ θαη Θεηηθψλ Δπηζηεκψλ, νη 

νπνίνη πξνζιακβάλνπλ, λνεκαηνδνηνχλ θαη εξκελεχνπλ ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ζηε βάζε ηεο 

ρξεζηηθφηεηαο ησλ παξαγφκελσλ πξντφλησλ ησλ Αλψηαησλ Δθπαηδεπηηθψλ Ηδξπκάησλ -

αλάκεζα ζηα νπνία θαη νη θνηηεηέο/απφθνηηνη ηνπο- αλαθνξηθά κε ηελ πξνψζεζε ηεο 

θαηλνηνκίαο θαη ηε ινγηθή ηεο εκπνξεπκαηνπνίεζεο.  

Δλδεηθηηθή, επί ηνπ πξνθεηκέλνπ, είλαηε εθηίκεζε ηεο αλαγλσξηζκέλεο 

αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο Ηαηξηθήο ρνιήο Ησαλλίλσλ απφ ην κέινο ΓΔΠ Ηαηξηθήο ρνιήο κε 

θξηηήξην ηελ πξνζέιθπζε θνηηεηψλ, ηελ επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε θαη ηελ απνξξφθεζε 

θνλδπιίσλ. 

5:«…ε Ιαηξηθή Ισαλλίλσλ είλαη ην πιένλ αληαγσληζηηθφ ηκήκα ηνπ παλεπηζηεκίνπ 

κε έλα πνιχ θαιφ δπλακηθφ εηζξνήο θνηηεηψλ, απφ ηα θαιχηεξαζα έιεγα θαη νκνίσο 

θαη εθξνήο-απνθνηηήζεσο. Οη θνηηεηέο πνπ είλαη απφθνηηνη ηεο Ιαηξηθήο εθηφο ηνπ 

φηη βξίζθνπλ άκεζα επαγγεικαηηθή απνθαηάζηαζε, νη ίδηνη σο λένη εξεπλεηέο ζα 

παξάμνπλ θαηλνηφκν έξγν ζε ζεκαληηθνχο ηνκείο ηεο Ιαηξηθήο θαη ζε ζπλάξηεζε κε 

ηηο λέεο ηερλνινγίεο. Αληαγσληζηηθνί εθ ηνχηνπ γηλφκαζηε θαη ζηε απνξξφθεζε 

θνλδπιίσλ θαη πξνγξακκάησλ».  

ην ίδην κήθνο θχκαηνο, ην κέινο ΓΔΠ ηκήκαηνο Φπζηθήο ππεξακχλεηαη ηεο 

αληαγσληζηηθφηεηαο ηνπ ηκήκαηφο ηεο ηφζν ζε εζληθφ φζν θαη δηεζλέο επίπεδν εζηηάδνληαο, 

φκσο, κφλνλ ζηηο εθξνέο ηνπ θαη ηελ πνηφηεηα απηψλ ζε επίπεδν θαηάξηηζεο θαη παξαγσγήο 

επηηεπγκάησλ: 

6:«ε αληαγσληζηηθφηεηα θαιιηεξγείηαη φρη κφλν εζσηεξηθά ζηε ρψξα αιιά θαη 

εμσηεξηθά θαη απηφ δηφηη νη δηθνί καο απφθνηηνη είλαη πξψηνη ζηε ζπλέρηζε ησλ 
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κεηαπηπρηαθψλ θαη δηδαθηνξηθψλ ηνπο ζπνπδψλ ζην εμσηεξηθφ θαη ζπλάκα νη δηθνί 

καο απφθνηηνη δηαθξίλνληαη ζε Δπξσπατθφ θαη δηεζλέο επίπεδν γηα ηελ θαηάξηηζε θαη 

ηα επηηεχγκαηά ηνπο, ζηνλ ηνκέα ηνπιάρηζηνλ ησλ θπζηθψλ επηζηεκψλ». 

ην ίδην κήθνο θχκαηνο θαη ε δηνηθεηηθφο ππάιιεινο ηκήκαηνο Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ, 

αμηνινγεί ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ησλ ηκεκάησλ ησλ Θεηηθψλ Δπηζηεκψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

κε βαζηθφ θξηηήξην ηηο εηζξνέο θνηηεηψλ σο νηθνλνκηθνχ πφξνπ θαη ηηο αληίζηνηρεο εθξνέο σο 

αλζξψπηλνπ πφξνπ γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηνπ θαηακεξηζκνχ εξγαζίαο θαη ηεο 

«απαζρνιεζηκφηεηαο» 

12:«Πξαθηηθά γηλφκαζηε λαη κελ αληαγσληζηηθνί γηαηί έρνπκε πνιχ θαινχο 

επηζηήκνλεο νη νπνίνη απνδίδνπλ ηα κέγηζηα ζε εξεπλεηηθφ επίπεδν θαη ζε 

ζπγγξαθηθφ πιελ φκσο δελ κπνξνχκε λα πξνζειθχζνπκε πέξαλ ελφο επηπέδνπ 

Erasmus μέλνπο θνηηεηέο πξνθεηκέλνπ λα θνηηήζνπλ εδψ πέξα, λα εηζέιζεη θαη ίζσο 

θαη ζηελ ηνπηθή θνηλσλία ρξήκα. Απφ απηή ηελ άπνςε αληαγσληζηηθνί δελ είκαζηε 

ζηνπο εηζεξρφκελνπο θνηηεηέο […] φκσο ζε εξεπλεηηθφ λνκίδσ ηα πάκε πνιχ θαιά 

θαη εηδηθφηεξα νη απφθνηηνη ησλ ζεηηθψλ επηζηεκψλ νη νπνίνη γίλνληαη αλάξπαζηνη 

απφ ηελ Γεξκαλία, ηελ Διβεηία, ηελ Αγγιία. Σνπιάρηζηνλ γηα ηελ Ιαηξηθή θαη ηελ 

Πιεξνθνξηθή έρνπκε πνιχ θαιά απνηειέζκαηα»  

Ζ αληηπαξαβνιή ησλ παξαπάλσ αληηιήςεσλ νδεγεί ζε κηα δεχηεξε ζεκαληηθφηεξε 

δηαπίζησζε, ε νπνία ζρεηίδεηαη κε ην γεγνλφο φηη ην Παλεπηζηήκην ζπγθξνηεί, εληαίν 

εθπαηδεπηηθφ νξγαληζκφ, πνπ απνηειείηαη, φκσο, αζξνηζηηθά απφ δηαθνξεηηθέο ζρνιέο θαη 

ηκήκαηα, απηνηειή θαη απηνδηνηθνχκελα, ηα νπνία ππεξεηνχλ δηαθνξεηηθέο επηζηήκεο –ηηο 

Αλζξσπηζηηθέο, ηηο Κνηλσληθέο θαη ηηο Φπζηθέο/Θεηηθέο. Έηζη, ην ελλνηνινγηθφ πεξηερφκελν 

ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ζε δηάθνξεο ζρνιέο/ηκήκαηα θαζψο θαη νη βαζκνί θαη νη ξπζκνί 

αλάπηπμήο ηεο ζπλαξηψληαη άκεζα κε ηηο ζέζεηο πνπ θαηέρνπλ νη παξαπάλσ επηζηήκεο ζην 

ζχγρξνλν αθαδεκατθφ ζπγθείκελν ράξε ζηε ιεηηνπξγηθφηεηά ηνπο.  

Καηαλνεί θαλείο απφ ηα παξαπάλσ φηη ε γλψζε έρεη κεηεηξαπεί απφ δεκφζην αγαζφ θαη 

θνηλσληθφ δηθαίσκα ζε θαηαλαισηηθφ αγαζφ, επαγγεικαηηθφ εθφδην θαη ρξεζηηθφ εξγαιείν γηα 

ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο απαζρνιεζηκφηεηαο θαη ηεο θνηλσληθήο ζπλνρήο· ζηφρνη νη 

νπνίνη ηίζεληαη ζε φια ηα ζεζκηθά θείκελα πνπ θαηαγξάθεζαλ ζην δεχηεξν θεθάιαην. ην 

παξφλ εθπαηδεπηηθφ θαη θνηλσληθφ πεξηβάιινλ ππνγξακκίδεηαη ε αλαγλψξηζε θαη ε 

αμηνπνίεζε ηεο επηζηεκνληθήο γλψζεο, ηεο ηερλνγλσζίαο θαη ηεο έξεπλαο σο κέζσλ 

νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο ζην πιαίζην ησλ παξαγσγηθψλ δηαδηθαζηψλ θαη ζηε βάζε ηεο ινγηθήο 

ηεο αγνξάο (ηακάηεο, 2005), αλάγεη ηηο Φπζηθέο θαη Θεηηθέο Δπηζηήκεο ζε ελδεδεηγκέλν 

εξγαιείν γηα ηελ «παξαγσγή» απνδνηηθνχ θαη απνηειεζκαηηθνχ αλζξψπηλνπ θεθαιαίνπ ηεο 

Δ.Δ. ζην εμφρσο αληαγσληζηηθφ ζχγρξνλν δηεζλέο νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ, ηθαλνχ λα 

πξναγάγεη ηελ αλαπηπμηαθή πνξεία ηεο ρψξαο. Αληίζεηα, παξαηεξείηαη ε ππνβάζκηζε ησλ 

Αλζξσπηζηηθψλ θαη ησλ Κνηλσληθψλ Δπηζηεκψλ σο ειθπζηηθψλ πεδίσλ κε ζρνιέο θαη 
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ηκήκαηα αληηζηνίρσο δεδνκέλνπ ηεο κε ζηελήο ζχλδεζεο ησλ πεδίσλ απηψλ κε ηε αγνξά 

εξγαζίαο, ηελ απαζρνιεζκφηεηα θαη ηελ απνθφκκηζε άκεζνπ θέξδνπο απφ ηελ παξαγσγή 

γλψζεο. Ζ ππνβάζκηζε απηή ζπληειείηαη ηαπηφρξνλα κε ηε κεηάβαζε απφ ηελ θνηλσλία ηεο 

γλψζεο ζηελ νηθνλνκία ηεο γλψζεο θαη δελ κπνξεί παξά λα έρεη επηπηψζεηο ζηελ 

ειθπζηηθφηεηα ησλ πεδίσλ απηψλ αιιά θαη ζηνπο απνθνίηνπο ηνπο, κε απνηέιεζκα λα 

ζηεξνχληαη επθαηξηψλ αιιά θαη δπλαηνηήησλ. Απφ ηε κηα, νη ζρνιέο θαη ηα ηκήκαηα απηά ζ‟ 

έλα πξψην επίπεδν ζηεξνχληαη ησλ απαξαίηεησλ νηθνλνκηθψλ πφξσλ ψζηε λα αλαδεηρζνχλ ζε 

αληαγσληζηηθά θαη απφ ηελ άιιε, νη απφθνηηνη ηνπο ζηεξνχληαη εξγαζηαθψλ επθαηξηψλ ζ‟ έλα 

πεξηβάιινλ αληαγσληζηηθφ πνπ ζθνπφ κέζσ ηεο κεηάδνζεο ηεο γλψζεο έρεη ηελ απνθφκκηζε 

ηνπ κεγαιχηεξνπ δπλαηνχ θέξδνπο. 

Καηά ζπλέπεηα, νη ζρνιέο ησλ Φπζηθν – Θεηηθψλ Δπηζηεκψλ (εθιπζηηθέο φρη κφλν 

ζηελ εηζξνή νηθνλνκηθψλ πφξσλ αιιά θαη αλζξσπίλνπ-θνηηεηηθνχ δπλακηθνχ) είλαη ινγηθφ λα 

θαζίζηαληαη πην αληαγσληζηηθέο θαη ην αλζξψπηλν δπλακηθφ ηνπο λα ζπλεγνξεί ζηελ ηδέα ελφο 

Παλεπηζηεκίνπ νξγαλσκέλνπ ζηε βάζε επηρεηξεκαηηθψλ πξνηχπσλ (Cowen, 1991; 

Μαπξνπδέαο, 2004) κε θεληξηθφ άμνλά ηνπ ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ζηελ ηερλνθξαηηθή εθδνρή 

ηεο. Ζ δηαθνξεηηθή απηή «αλάγλσζε» αιιά θαη πιαηζίσζε ηνπ φξνπ ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο 

απφ ηα κέιε ησλ δηαθφξσλ ζρνιψλ θαη ηκεκάησλ, πξνζδηνξίδεη κε ζαθήλεηα ηνλ ραξαθηήξα, 

ηνπο ζηφρνπο θαη ηε ιεηηνπξγία απηψλ ησλ ηκεκάησλ σο πξνο ηελ πηνζέηεζε ζρεηηθψλ 

απνθάζεσλ κε θαηεχζπλζε πξνζαξκνγήο ηα ζεζκηθά θείκελα ηεο Δ.Δ. Καζνξίδεη ζηελ 

πιεηνςεθία ηνπο ηηο αληηιήςεηο ηνπ αθαδεκατθνχ θαη δηνηθεηηθνχ πξνζσπηθνχ ην νπνίν 

απαζρνινχλ δηακνξθσκέλεο ζηε βάζε ησλ εκπεηξηψλ ηνπο, φπσο αληαλαθιψληαη ζε φιεο ηηο 

απαληήζεηο ηνπο. 

 (β) ύζηεκα κεηαθνξάο επξσπατθώλ κνλάδσλ 

Ζ θαζηέξσζε ζην πιαίζην ηεο Γηαθήξπμεο ηεο Μπνιφληαο θαη ε ζεζκνζέηεζε ζε 

επίπεδν εζληθφ ελφο ζπζηήκαηνο κεηαθνξάο δηδαθηηθψλ κνλάδσλ απφ έλα Παλεπηζηήκην ηεο 

Δπξψπεο ζε άιιν κε ζηφρν ηε ζχγθιηζε ησλ επξσπατθψλ ζπζηεκάησλ Αλψηαηεο Δθπαίδεπζεο 

γηα ηε δηακφξθσζε ελφο εληαίνπ Δ.Υ.Α.Δ, ππαθνχεη, θαηά ηελ επίζεκε επξσπατθή θαη εγρψξηα 

ξεηνξηθή, ζηελ αλάγθε απνθαηάζηαζεο ηεο ηάμεο «ζ’ έλα εηεξνκεξέο θαη ελ πνιινίο άλαξρν 

πιαίζην ιεηηνπξγίαο ησλ Παλεπηζηεκίσλ ζηηο δηάθνξεο ρψξεο»(Μαηζαίνπ, 2005). Πξνβάιιεηαη 

ζηελ ίδηα ινγηθή, σο κέηξν θαζαξά ιεηηνπξγηθνχ ραξαθηήξα θαη ηερληθήο δηάζηαζεο 

(ηάθαξεο, 2004), πνπ, πξνσζεί ηελ πνηνηηθή αλαβάζκηζε ηεο εθπαίδεπζεο κε πξννπηηθή ηελ 

νηθνδφκεζε κηαο Δπξψπεο ηεο Γλψζεο κε ελδπλακσκέλεο φιεο ηεο ηηο δηαζηάζεηο, ηελ 

πλεπκαηηθή, ηε κνξθσηηθή, ηελ θνηλσληθή, αιιά θαη ηελ επηζηεκνληθφ - ηερλνινγηθή. 
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Σελ άπνςε φηη ην ζχζηεκα κεηαθνξάο θαη ζπζζψξεπζεο πηζησηηθψλ κνλάδσλ ζπληζηά 

ξχζκηζε θαζαξά ιεηηνπξγηθνχ θαη δηαρεηξηζηηθνχ ραξαθηήξα, θαίλεηαη λα κνηξάδεηαη ε 

πιεηνλφηεηα ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ έξεπλα. Δλδεηθηηθέο επί ηνχηνπ είλαη νη παξαθάησ 

απαληήζεηο, νη νπνίεο αλαπαξάγνπλ ηε ινγηθή ησλ επίζεκσλ ζεζκηθψλ θεηκέλσλ: 

4:«[…] απηφ ην ζέκα ησλ ECTS ην βιέπσ απφ ηελ πξαθηηθή ηνπ ζθνπηά. Γειαδή 

απφ ηε ζηηγκή πνπ ππάξρεη κεγάιε θηλεηηθφηεηα ησλ πξνπηπρηαθψλ, κεηαπηπρηαθψλ 

θνηηεηψλ θαη δηδαθηφξσλ θαη απφ ηε ζηηγκή πνπ κεγάινο αξηζκφο θνηηεηψλ, 

επξσπαίσλ θνηηεηψλ ζέιεη λα κεηαθηλεζεί γηα λα θάλεη ηηο ζπνπδέο ηνπ ζε άιιν έλα 

παλεπηζηήκην ηεο Δπξψπεο, πξνθαλψο πξέπεη λα ππάξρεη έλα εληαίν ζχζηεκα ην 

νπνίν ζα δηαζθαιίδεη φηη ν θνηηεηήο κε κεγάιε άλεζε ζα πάεη ζε κία άιιε ρψξα θαη 

ζα ζπλερίδεη ηηο ζπνπδέο ηνπ. Γειαδή δελ ζεσξψ φηη ηα ECTS έρνπλ λα θάλνπλ κε 

ηφζν ζέκαηα αληαγσληζηηθφηεηαο, αμηνιφγεζεο: είλαη πεξηζζφηεξν ζέκα πξαθηηθφ»  

5:«νη πηζησηηθέο κνλάδεο θαηά βάζε σθεινχλ ηελ θηλεηηθφηεηα, ηελ αληαιιαγή 

γλψζεσλ, ηελ αληαιιαγή πιεξνθνξίαο ζηνπο λένπο αλζξψπνπο […] Δίλαη πνιχ 

ζεκαληηθφ ηδηαίηεξα ζε πξνπηπρηαθφ επίπεδν λα ππάξμεη ε θηλεηηθφηεηα ησλ 

θνηηεηψλ ψζηε λα αληηιεθζνχλ ζε Μεηαπηπρηαθφ θαη ζε Γηδαθηνξηθφ επίπεδν ηηο 

δπλαηφηεηέο-επθαηξίεο ηνπο φρη κφλν ζε κία κηθξή ρψξα φπσο ε Διιάδα αιιά ζε έλα 

κεγαιχηεξν επξχηεξν πιαίζην. Η θηλεηηθφηεηα σθειήζεθε πξαγκαηηθά απφ ηηο 

πηζησηηθέο κνλάδεο [...] είκαη ππέξκαρνο απηψλ απιψο ζε καθξφ-επίπεδν ζα πξέπεη 

ηα κέιε ΓΔΠ λα αληηιεθζνχλ φηη νδεγνχκαζηε ζηελ νινθιήξσζε ησλ παλεπηζηεκίσλ 

ζε νξηδφληηα γξακκή δειαδή ζηε δεκηνπξγία ελφο Δληαίνπ Παλεπηζηεκίνπ φπσο απηφ 

δεκηνπξγήζεθε ζηνλ Δπξσπατθφ ρψξν αλψηαηεο εθπαίδεπζεο»  

6:«Οη πηζησηηθέο κνλάδεο δεκηνπξγήζεθαλ κε βάζε ηηο ζπλζήθεο ηεο Μπνιφληαο 

πξνθεηκέλνπ λα δηεπθνιχλεηαη ηφζν ε αληαιιαγή ησλ θνηηεηψλ αιιά θαη λα ππάξμεη 

ε δηάρπζε ηεο πιεξνθνξίαο θαη ηεο γλψζεο εληφο ηεο έλσζεο, φζν θαη γηα έλαλ 

δεχηεξν ζθνπφ ζε πην καθξφ- επίπεδν: ζην λα κπνξεί λα ππάξμεη θαη επαγγεικαηηθή 

θηλεηηθφηεηα έρνληαο ήδε νη θνηηεηέο απνθηήζεη ηα θαιχηεξα εθφδηα γηα απηή ηελ 

εμέιημε […] Τπάξρνπλ ρψξεο πνπ δεηνχλ αλψηαην εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ 

πξνθεηκέλνπ λα ζηειερψζνπλ κνλάδεο ζηηο νπνίεο νη ίδηεο νη ρψξεο δελ κπνξνχλ λα 

θαιχςνπλ Άξα νη πηζησηηθέο κνλάδεο θαιχπηνπλ θαη ην θελφ αιιεινκεηαθνξάο ηεο 

γλψζεο αιιά θαη ην επαγγεικαηηθφ: είλαη θάηη ην ζεηηθφ»  

7:«Σψξα αλ ζέιεηε ηελ πξνζσπηθή κνπ εθηίκεζε είλαη κία πνιχ ελδηαθέξνπζα 

πξφβιεςε, πνιχ ρξήζηκε πνπ επηηξέπεη θηλεηηθφηεηα θαη εκπεηξίεο ζε δηαθνξεηηθά 

πεξηβάιινληα θνηηεηψλ γηα δεηήκαηα πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ηηο ζπνπδέο ηνπο θαη 

ηε ζηαδηνδξνκία ηνπο ζην πξνπηπρηαθφ θαη ζε θάζε άιιν επίπεδν ζπνπδψλ. Δίκαη 

πνιχ ζεηηθφο.  

9:«Απηφ ην νπνίν έρεη θάλεη, (xx/x) έρνπλ θάλεη ηα ECTS είλαη φηη έρνπλ βνεζήζεη 

πνιχ ζηε δεκηνπξγία κηαο εληαίαο παηδείαο ζε απηφλ ηνλ Δπξσπατθφ Υάξηε 

Αλψηαηεο Δθπαίδεπζεο […] Θεηηθφ είλαη πνιχ θαη κάιηζηα θαη ζα δνχκε θαη ηε 

ζπλέρεηα πφζν αθφκα κπνξεί λα βειηησζεί απηφ»  
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10:«δεκηνπξγνχλ θαη έλα θνηλφ πιαίζην αλαθνξάο ζε ζρέζε κε ηα Δπξσπατθά 

παλεπηζηήκηα δειαδή έρνπκε ελαξκνληζηεί ηνπιάρηζηνλ ηππηθά ζε απηφ ηνλ ηνκέα 

[…] Άξα βιέπνπκε απφ έλα θξαηηθφ θαη εζληθφ επίπεδν λα πεξλάκε ζε έλα 

ππεξεζληθφ θαη επξσπατθφ αληίζηνηρα. Γε ζα αξγήζεη θαη ην δηεζλέο πηζηεχσ» 

15:«Θεσξψ φηη είλαη πάξα πνιχ ρξήζηκα εηδηθά γηα ηα λέα παηδηά πνπ ζέινπλ λα 

βξνπλ κηα δηέμνδν ζην εμσηεξηθφ. Δίλαη ρξήζηκν θαη πξέπεη λα εληζρπζεί αθφκε 

πεξηζζφηεξν»  

ηηο παξαπάλσ πεξηγξαθέο ησλ απηναλαθνξηθψλ εκπεηξηψλ αθαδεκατθψλ θαη 

δηνηθεηηθνχ πξνζσπηθνχ απνηππψλεηαη ε ζεηηθή αμηνιφγεζε ηνπ κέηξνπ, ε νπνία, κάιηζηα, 

ζπλνδεχεηαη ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο απφ εθθξάζεηο έθδεινπ ελζνπζηαζκνχ θαη πξνζδνθηψλ 

γηα επέθηαζή ηνπ. Αλ, φκσο, ε θαζηέξσζε ηνπ ζπζηήκαηνο κεηαθνξάο θαη ζπζζψξεπζεο 

πηζησηηθψλ κνλάδσλ, κε ηελ έλλνηα ηνπ κέηξνπ ην νπνίν εγγξάθεηαη ζηα πξνηάγκαηα ηεο 

επξσπατθήο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο γηα ηε δηεπθφιπλζε ηεο κεηαθίλεζεο ησλ θνηηεηψλ θαη 

ηελ ελίζρπζε ηεο απαζρνιεζηκφηεηαο ζηνλ επξσπατθφ ρψξν, πξνζιακβάλεηαη, 

λνεκαηνδνηείηαη θαη εξκελεχεηαη γεληθά σο ζεηηθή ξχζκηζε θαζαξά δηαρεηξηζηηθνχ ραξαθηήξα 

θαη πξαθηηθήο ρξεζηκφηεηαο, δελ ιείπνπλ νη ελζηάζεηο σο πξνο ηε ιεηηνπξγία θαη ηε 

ιεηηνπξγηθφηεηά ηεο, φπσο θαίλεηαη ζηηο ακέζσο επφκελεο απαληήζεηο. 

2:«Τπάξρεη κία, πψο ζα ην έιεγα, εδψ ππάξρεη έλαο εμηζσηηζκφο. Γειαδή θαη ηα 

βαζηθά καζήκαηα, ν ζθιεξφο θνξκφο ησλ καζεκάησλ κηαο εηδηθφηεηαο, καδί κε ηα 

δεπηεξεχνληα παίξλνπλ ηηο ίδηεο κνλάδεο. Απηνχ ηνπ είδνπο ε εμίζσζε ησλ 

καζεκάησλ νδεγεί ζε έλα είδνο γεληθήο ραιάξσζεο αθνχ φινη θάλνπλ πνιχ θαιά ηα 

πξάγκαηα θαη κε ηξφπν ηζφηηκν εμσηεξηθά. Γελ μέξσ αλ κπνξεί λα θαιιηεξγεζεί 

νπνηαδήπνηε αληαγσληζηηθφηεηά εζσηεξηθά […] Άξα φια απηά ππαθνχνπλ ζε κία 

ινγηθή εμηζσηηζκνχ,εμίζσζεο, πνπ είλαη εμίζσζε πξνο ηα θάησ. Αξλεηηθά ην βιέπσ 

απηφ,δελ μέξσ αλ ζαο απάληεζα ζε απηφ» 

3:«ια ηα καζήκαηα έρνπλ ηα ίδηα ECTS αλ θαη ν θφξηνο εξγαζίαο πνπ 

αληαλαθιάηαη είλαη ηειείσο δηαθνξεηηθφο.[…]. Δλψ ηα επαγγεικαηηθά δηθαηψκαηα 

βξήθαλ ηξφπν λα εμηζσζνχλ ζηελ ΔΔ, νη πηζησηηθέο κνλάδεο αθφκα δεκηνπξγνχλ 

δεηήκαηα» 

5:«Oη πηζησηηθέο κνλάδεο ηνπιάρηζηνλ γηα ην ηκήκα καο απνηέιεζαλ ζην παξειζφλ 

ζεκείν ηξηβήο πξνθεηκέλνπ θάπνηα καζήκαηα λα ιάβνπλ άιιεο κνλάδεο ελψ θάπνηα 

άιια δηαθνξεηηθέο ην νπνίν βέβαηα είρε κία ινγηθή πάλσ ζην ρξφλν θαη θφξην 

εξγαζίαο ηφζν ηνπ θαζεγεηή φζν θαη ηνπ καζεηή, θαη δελ ελλνψ κφλν κε ηε θπζηθή 

ηνπ παξνπζία ζην παλεπηζηήκην ελλνψ θαη κε ηηο ψξεο πνπ πξέπεη θάπνηνο λα 

αθηεξψζεη εθφζνλ θχγεη απφ ην παλεπηζηήκην θαη απφ ηελ αίζνπζα ή απφ ην 

εξγαζηήξην». 

8:«Απφ κφλα ηνπο φρη, δειαδή απηφ ην ζχζηεκα δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο ην είρα 

ςάμεη αξθεηά, ππνηίζεηαη φηη πξέπεη λα δηαζθαιίζεη θ θάπνηα ζηνηρεηψδε ηππνπνίεζε 

φζνλ αθνξά ηα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ γηα λα πεηο φηη ηα καζεκαηηθά πνπ θάλσ εγψ 
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είλαη ηα ίδηα κε ηα καζεκαηηθά πνπ θάλεηε Αζήλα νχησο ψζηε λα πάσ εγψ κε ηα 

ECTSκνπ θαη ηνλ ηίηιν. Aπηφ ππάξρεη ζηελ Αγγιία […] δελ ππάξρεη σο δνκή 

απηνηειήο εδψ. […] Απιά απηφ πνπ έγηλε είλαη φηη κε θάπνην ηξφπν νη ψξεο 

δηδαζθαιίαο κεηαηξάπεθαλ ζε ECTS […] Απιά θάπνηα ζηηγκή επηβιήζεθαλ ηα ECTS 

θαη απηφ ην πξάγκα νδήγεζε ζην λαππάξρεη κηα κεηάβαζε απφ απηφ πνπ ιέκε 

δηδαθηηθέο κνλάδεο ζε απηφ πνπ ιέκε ECTS ρσξίο λα ππάξρεη αληίζηνηρε ξχζκηζε ηνπ 

πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ […]. Γελ έρνπκε εμνηθεησζεί κε ηελ έλλνηα ηνπ ECTS. 

10:«Γελ μέξσ ηί δηαζθαιίδεη θαη ζε πνην βαζκφ. Ξέξσ φηη φια ηα καζήκαηα θαη 

βαζηθνχ θνξκνχ θαη ηα ππφινηπα έρνπλ ηελ ίδηα βαζκνινγία. Δγψ φκσο ζα ην 

πξνζεγγίζσ σο πξνζπάζεηα. Βέβαηα κε ην λα δίλνπκε ηα ίδηα ects ζε φινπο 

δηαπηζηψλνπκε φηη ππάξρεη κία εμίζσζε ηφζν ζηα καζήκαηα θνξκνχ φζν θαη ζηα 

καζήκαηα επηινγήο, θαηεχζπλζεο ή εμεηδίθεπζεο» 

Οη παξαπάλσ απαληήζεηο δεκηνπξγνχλ ηελ αίζζεζε φηη ην ππφ δηεξεχλεζε ζέκα 

πξνζεγγίδεηαη επηθαλεηαθά απφ φινπο ηνπο ζπλεληεπμηαδφκελνπο. Οη εθθεξφκελεο αληηξξήζεηο 

θαίλεηαη λα εζηηάδνπλ ζε πηπρέο πνπ άπηνληαη δηαδηθαζηηθψλ ζεκάησλ θαη εθθξάδνπλ 

ζπγθαιπκκέλεο πξνζσπηθέο αληηδξάζεηο απέλαληη ζε εζσηεξηθέο αγθπιψζεηο, «ζπληερληαθά», 

ζηε βάζε ηνπο, δεηήκαηα. Απηά ζρεηίδνληαη κε ην αμηνινγνχκελν κέζσ ησλ ECTS θχξνο ησλ 

δηδαζθφκελσλ καζεκάησλ θαη, θαη‟ επέθηαζε, ησλ δηδαζθφλησλ αιιά θαη ηεο ζρνιήο ή ηνπ 

ηκήκαηνο ζην νπνίν αλήθνπλ. Ζ αλαδήηεζε ησλ βαζχηεξσλ ζθνπψλ θαη ζηφρσλ ηεο 

εθαξκνγήο ησλ ECTS απνπζηάδεη αθφκε θαη ζηηο πεξηπηψζεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ πνπ 

απνκπζνπνηνχλ ηνλ ξφιν ηνπο σο ζηνηρείνπ πξνψζεζεο ηεο πνηφηεηαο ζηελ εθπαίδεπζε.  

Αθελφο, ηα αλαγλσξίδνπλ σο ρξεζηηθφ εξγαιείν γηα ηε δηακφξθσζε θαη ηελ παγίσζε ηνπ 

εληαίνπ Δ.Υ.Α.Δ. θαη αθεηέξνπ, γηα ηελ ελίζρπζε ηεο απαζρνιεζηκφηεηαο ζηελ Δ.Δ. Χο 

απνηέιεζκα, ν ξφινο ησλ ECTS δελ εξκελεχεηαη ζε ζπλάξηεζε κε ηελ πξναλαθεξφκελε 

επξσπατθή νδεγία λα θαηαζηεί ε επξσπατθή νηθνλνκία ηεο γλψζεο ε πην αληαγσληζηηθή ζε 

πιαλεηηθφ επίπεδν (European Council, 2000, ζ.1-2). Γελ ιακβάλεηαη νχηε ππφςε ε ζεκαζία 

ηεο εθαξκνγήο γηα ηε ζηαδηαθή ζεζκηθή θαη ηδενινγηθή κεηαιιαγή ησλ Αλψηαησλ 

Δθπαηδεπηηθψλ Ηδξπκάησλ ζε νξγαληζκνχο παξαγσγήο πξντφλησλ θαη πξνζέιθπζεο πειαηψλ 

(Ρφθνο, 2008), ζηε βάζε επηρεηξεκαηηθψλ πξαθηηθψλ πνπ ζέινπλ ε γλψζε πνπ πξνζθέξνπλ ηα 

Παλεπηζηήκηα λα απνηππψλεηαη ζε κεηξήζηκεο κνλάδεο θνηλέο γηα φινπο . Αθήλεη ιίγν ρψξν 

έηζη, ζηηο εζληθέο πξαθηηθέο λα εθαξκνζζνχλ θαη αθφκα ιηγφηεξν ζηα ίδηα ηα παλεπηζηήκηα, λα 

δηαπιάζνπλ ηνλ Άλζξσπν ηεο Γλψζεο πνπ εθ πξννηκίνπ ζηφρν έρεη ηελ αλαδήηεζε ηεο 

αιήζεηαο κέζσ ηεο έξεπλαο. 

(γ) Κηλεηηθόηεηα θνηηεηώλ/αθαδεκατθώλ/δηνηθεηηθνύ πξνζσπηθνύ; 

Ζ ελζάξξπλζε ηεο θηλεηηθφηεηαο θνηηεηψλ θαη αθαδεκατθψλ, νξίδεηαη σο βαζηθφο 

άμνλαο δξάζεο ησλ επξσπατθψλ Παλεπηζηεκίσλ ηφζν ζην θείκελν ηεο πλζήθεο ηνπ 

Μάαζηξηρη φζν, πνιχ πεξηζζφηεξν, ζ‟ απηφ ηεο Γηαθήξπμεο ηεο Μπνιφληαο κε ξεηφ ζθνπφ 
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ηελ αλαβάζκηζε ηεο πνηφηεηαο ηεο εθπαίδεπζεο ζηελ επξσπατθή ηεο δηάζηαζε. Χο θεληξηθφ 

ζεκαίλνλ ζηνλ επίζεκν επξσπατθφ ιφγν, ε «πνηφηεηα ζηελ εθπαίδεπζε» εληφο ηνπ εληαίνπ 

επξσπατθνχ θνηλσληθφ-κνξθσηηθνχ ρψξνπ, παξαπέκπεη, ζ‟ έλα πξψην επίπεδν, ζηνλ 

πλεπκαηηθφ-κνξθσηηθφ θαη ηνλ θνηλσληθφ ξφιν ησλ Αλψηαησλ Δθπαηδεπηηθψλ πζηεκάησλ λα 

παξάζρνπλ ζηνπο θνηηεηέο ηνπο πςεινχ επηπέδνπ παηδεία εληζρχνληαο κέζσ ηεο θηλεηηθφηεηαο 

απηψλ αιιά θαη ησλ δαζθάισλ ηνπο ηελ αληαιιαγή θαη ηε δηάρπζε γλψζεσλ απαξαίηεησλ γηα 

ηελ θνηλσληθή θαη ηελ αηνκηθή πξφνδν ζην πιαίζην ηεο αλαδπφκελεο Δπξψπεο ηεο Γλψζεο. 

Δπηπιένλ, κε ηε δηεπθφιπλζε ηεο επαθήο θαη ησλ ζπλαιιαγψλ ησλ Διιήλσλ θνηηεηψλ κε 

θνηηεηέο απφ άιιεο ρψξεο, αλακέλεηαη απηνί λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ ηηο θνηλέο πνιηηηζκηθέο 

αμίεο πνπ κνηξάδνληαη κεηαμχ ηνπο θαη λα δηακνξθψζνπλ πιάη ζηελ εζληθή ηνπο ηαπηφηεηα θαη 

απηή ηνπ Δπξσπαίνπ πνιίηε (Κιάδεο, 2000). 

Μηα πξψηε αλάγλσζε ησλ απαληήζεσλ ησλ ζπκκεηερφλησλ δείρλεη φηη ζηηο εκπεηξίεο 

ηνπο ε θηλεηηθφηεηα θνηηεηψλ/αθαδεκατθψλ έρεη ηε δηάζηαζε ηνπ κνξθσηηθνχ κέζνπ θαη ηεο 

επλντθήο ξχζκηζεο γηα ηελ απφθηεζε πνιπεπίπεδσλ γλψζεσλ θαη ηελ πξναγσγή ηεο κάζεζεο 

ζην ζχγρξνλν επξσπατθφ πεξηβάιινλ. Γη‟ απηφ θαη φρη κφλνλ αμηνινγείηαη ζεηηθά αιιά θαη ε 

πξνψζεζή ηεο εθηηκάηαη σο αλαγθαία. Δλδεηθηηθέο είλαη επί ηνπ πξνθεηκέλνπ νη παξαθάησ 

αλζνινγεκέλεο απαληήζεηο: 

1: «[…] φηαλ πξσηνήξζα ζην παλεπηζηήκην Ισαλλίλσλ ε ζπγθεθξηκέλε δηάηαμε δελ 

πθίζηαην θαζφινπ, ήηαλ κία απαξάδεθηε θαηάζηαζε. […] ήκεξα ε θαηάζηαζε έρεη 

αιιάμεη πξνο ην θαιχηεξν […] Γελ κπνξεί βέβαηα έλαο αθαδεκατθφο λα πηζηεχεη πσο 

ν ίδηνο είλαη αθαδεκατθφο ρσξίο λα κπνξεί λα έρεη ζπλνκηιήζεη ζε επξσπατθφ αιιά 

θαη ζε παγθφζκην επίπεδν κε ζπλαδέιθνπο ηνπ ή λα έρεη επηζθεθηεί θαη λα δεη ηδίνηο 

φκκαζη απηή ηε λέα θηινζνθία ε απηφ ην λέν ηξφπν πνπ πξνηείλεηαη σο ζθέςε ή 

ιεηηνπξγία» 

3:«Θα κπνξνχζε λα είλαη θαη πην έληνλν σο θαηλφκελν αιιά ρξεηάδεηαη θαη πην 

έληνλε πξνζπάζεηα απ΄ φινπο καο» 

4:«Θα έιεγα φηη ζε έλα πνζνζηφ απηνί νη νπνίνη αμηνπνηνχλ ηα πξνγξάκκαηα απηά 

ζε κηθξφηεξν κεγαιχηεξν βαζκφ απνθνκίδνπλ ζεκαληηθά νθέιε, ζεκαληηθέο 

εκπεηξίεο. Γηφηη δελ είλαη κφλν ε γλψζε πνπ ζα πάξεηο απφ εθεί πνπ ζα παο απφ έλα 

παλεπηζηήκην άιιν πνπ ζα επηζθεθηείο, είλαη αθξηβψο θαη κφλν ε παξακνλήζε κία 

άιιε επξσπατθή ρψξα θαη ε παξαηήξεζε αθφκα θαη ν εληνπηζκφο ηνπ πψο 

ιεηηνπξγνχλ ηα παλεπηζηήκηα απηά θαη ηη πεξηζψξηα έρνπλ»  

7:«Σν δηθφ καο ηκήκα δελ έρεη ηφζν κεγάιε ζηφρνο ηνπ δηθνχ καο ηδξχκαηνο ζα 

πξέπεη λα είλαη λα απμεζεί ην πνζνζηφ απηφ ζπκκεηνρήο, λα δεκηνπξγεζνχλ νη 

πξνυπνζέζεηο θαη ην πιαίζην ην νπνίν ζα επηηξέςεη ηφζν ζε πεξηζζφηεξνπο 

εθπαηδεπηηθνχο λα έρνπλ ηελ εκπεηξία θηλεηηθφηεηαο θαη εληφο θαη εθηφο Διιάδνο, 

θαηά πξνηεξαηφηεηα εθηφο Διιάδαο». 
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8:«Η θηλεηηθφηεηα παξάγεη νθέιε φηαλ κφλν ηα άηνκα πνπ θεχγνπλ πξέπεη λα 

γπξίζνπλ εδψ πέξα θαη λα θέξνπλ απηά ηα νπνία απνθφκηζαλ. Έηζη ζα επηηεπρζεί θαη 

απηή ε αλαζπγθξφηεζε πνπ είπακε. Δίλαη έλα ζεκαληηθφ πιαίζην κέζα ζην νπνίν ε 

θηλεηηθφηεηα έρεη εγθαζηδξπζεί κε απνηέιεζκα φρη κφλν λα πάξεηο γλψζε αιιά λα ηηο 

θέξεη ζηε ρψξα θαη λα μαλαδεκηνπξγεζεί θάηη»  

ε θακία απφ ηηο δεθαπέληε απαληήζεηο δελ αληρλεχεηαη, νχηε σο ππφλνηα ησλ 

ζπλεληεπμηαδνκέλσλ, ε άπνςε φηη ε πξνσζνχκελε ζην πιαίζην ηεο εληαίαο επξσπατθήο 

εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο θηλεηηθφηεηα ηνπ θνηηεηηθνχ, αθαδεκατθνχ θαη δηνηθεηηθνχ 

δπλακηθνχ ησλ Παλεπηζηεκίσλ ζπληζηά ηερλνθξαηηθνχ ραξαθηήξα κέηξν, πνπ ππαθνχεη ζε 

ζθνπνχο μέλνπο πξνο ηελ παηδεπηηθή θαη θνηλσληθή απνζηνιή ησλ Αλψηαησλ Δθπαηδεπηηθψλ 

Ηδξπκάησλ. πλάγεηαη, φκσο, έκκεζα σο ζπκπέξαζκα απφ ηε δηαθνξνπνίεζε ηνπ βαζκνχ 

αλάπηπμεο ηεο ζρεηηθήο πξφβιεςεο απφ ρνιή ζε ρνιή θαη απφ Σκήκα ζε Σκήκα. 

Αλαιπηηθφηεξα, ζχκθσλα κε ηηο πεξηγξαθέο ησλ απηναλαθνξηθψλ εκπεηξηψλ ησλ 

ζπκκεηερφλησλ πνπ ππεξεηνχλ ηηο Αλζξσπηζηηθέο θαη ηηο Κνηλσληθέο Δπηζηήκεο, ε εθαξκνγή 

ηεο θηλεηηθφηεηαο είλαη πεξηνξηζκέλεο έθηαζεο ζηηο ρνιέο θαη ηα Σκήκαηά ηνπο: 

1:«[…] κπνξεί ε κεηαθίλεζε λα κελ πεξηιακβάλεη θαη έμσ-παλεπηζηεκηαθά θαη 

θνηλσληθά δίθηπα γηαηί είκαζηε αθφκα ζε έλα αξρηθφ ζηάδην»  

2: «[…] απηνχ ηνπ είδνπο ζπλεξγαζία απφ φζν μέξσ είλαη πνιχ πεξηνξηζκέλε 

αλαθνξηθά κε ην δηθφ καο παλεπηζηήκην (ζρνιή, πξνθαλψο) […] Δθπαηδεπηηθνί 

παλεπηζηεκηαθνί κεηαθηλνχληαη κηθξφο αξηζκφο ησλ θνηηεηψλ καο κεηαθηλείηαη 

κηθξφο επίζεο αξηζκφο δηνηθεηηθψλ ππαιιήισλ. Τπάξρεη κία δπζθνιία ζα έιεγα» 

3:«Θα κπνξνχζε λα είλαη θαη πην έληνλν σο θαηλφκελν […]»  

7:«Γελ κπνξνχκε λα κηιήζνπκε γηα ην παλεπηζηήκην, λα κηιήζνπκε γηα ην ηκήκα 

εδψ. Γηα παξάδεηγκα, ην ηκήκα Οηθνλνκηθψλ έρεη κία άλεπ πξνεγνπκέλνπ 

θηλεηηθφηεηα θαη δηδαζθφλησλ θαη θνηηεηψλ. Σν δηθφ καο ηκήκα δελ έρεη ηφζν 

κεγάιε, ζηφρνο ηνπ δηθνχ καο ηδξχκαηνο ζα πξέπεη λα είλαη λα απμεζεί ην πνζνζηφ 

απηφ ζπκκεηνρήο, λα δεκηνπξγεζνχλ νη πξνυπνζέζεηο θαη ην πιαίζην ην νπνίν ζα 

επηηξέςεη ηφζν ζε πεξηζζφηεξνπο εθπαηδεπηηθνχο λα έρνπλ ηελ εκπεηξία 

θηλεηηθφηεηαο θαη εληφο θαη εθηφο Διιάδνο, θαηά πξνηεξαηφηεηα εθηφο Διιάδαο» 

10:«Η θηλεηηθφηεηα απεπζχλεηαη ζε φινπο αιιά […]είλαη κία πην κηθξή νκάδα πνπ 

είλαη πην θαηλνηφκνο θαη πην ηνικεξή θαη θάλεη ρξήζε φισλ απηψλ» 

 

Αληίζεηα, ζηηο ρνιέο ησλ Φπζηθψλ θαη ησλ Θεηηθψλ/Ηαηξηθψλ Δπηζηεκψλ 

παξνπζηάδεη πιήξε αλάπηπμε: 

5:«[…] είκαζηε απφ ηα πην ζχγρξνλα ηκήκαηα ηα νπνία ζπκκεηέρνπλ ζηελ 

θηλεηηθφηεηα κε ηα κεγαιχηεξα πνζνζηά λνκίδσ. Απηφ ζα ζαο έρνπλ πεη θαη ηα 

γξαθεία ηνπ Erasmusηνπ παλεπηζηεκίνπ καο» 
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6:«Η θηλεηηθφηεηα απνηεινχζε θαη απνηειεί ην πξψην θαηεμνρήλ δήηεκα 

ζπκκεηνρήο ησλ θνηηεηψλ καο, ησλ θαζεγεηψλ αιιά θαη ησλ δηνηθεηηθψλ[…]ην 

δηθφ καο ηκήκα έρεη εληζρπζεί εηδηθψο ηα ηειεπηαία ρξφληα κε ζπλεξγαζίεο ηφζν κε ηε 

Γεξκαλία φζν θαη κε ηελ Αγγιία αιιά θαη κε ηελ Γαιιία […] πιένλ αξρίδεη ε 

θηλεηηθφηεηα κε κία άιινπ είδνπο κνκθή λα ππάξρεη πξνθεηκέλνπ λα κεηαθηλνχληαη 

νη θνηηεηέο ζηελ Ακεξηθή βαζηδφκελνη ζεδηκεξείο ζρέζεηο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

Ισαλλίλσλ θαη αληαιιαγέο θνηηεηψλ.» 

13:«[…] λνκίδσ φηη θηλεηηθφηεηα έιαβε ρψξα ζην δηθφ καο παλεπηζηήκην. Έρνπκε 

κεγάιε εμεξρφκελε θηλεηηθφηεηα εηδηθψο ησλ ζεηηθψλ επηζηεκψλ […]. Σα κέιε ΓΔΠ 

έρνπλ κεγαιχηεξε επειημία ζην λα πεγαίλνπλ ή λα έξρνληαη κηαο θαη δέρνληαη εηδηθέο 

πξνζθιήζεηο θιπ.»  

Ζ βαξχηεηα απφ ηε ζχγθξηζε ησλ απαληήζεσλ θαίλεηαη λα δίλεηαη ζηελ θηλεηηθφηεηα 

ησλ θνηηεηψλ θαη ησλ αθαδεκατθψλ ησλ ρνιψλ πνπ θαιιηεξγνχλ ηηο Φπζηθέο θαη Θεηηθέο 

Δπηζηήκεο έλαληη απηψλ ησλ Αλζξσπηζηηθψλ θαη ησλ Κνηλσληθψλ. Άιισζηε, απηφο είλαη 

έκκεζνο ζηφρνο ησλ επξσπατθψλ ζεζκηθψλ θεηκέλσλ, πνπ ζθνπεχεη λα δεκηνπξγήζεη έλα 

εξεπλεηηθφ θαη επηζηεκνληθφ δπλακηθφ πνπ ζα κπνξεί λα παίδεη βαζηθφ ξφιν ζηελ παγθφζκηα 

νηθνλνκία θαη αγνξά. Θα είλαη ηέηνηνπ βειελεθνχο αληίξξνπνπ ηνπ αληίζηνηρνπ ηεο Ακεξηθήο 

ηθαλφ λα απνηειέζεη ην δίπνιν ηνπ αληαγσληζκνχ θαη ηεο αγνξάο, φπσο ήδε επηζεκάλζεθε ζην 

πξψην θεθάιαην. Απνηειεί  ελδεηθηηθφ -αλ φρη απνδεηθηηθφ- παξάγνληα ηνπ ξφινπ πνπ 

ζρεδηάζηεθε λα παίμεη ην κέηξν ηεο θηλεηηθφηεηαο ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε ηεο Δπξψπεο 

κέζσ ηεο δεκηνπξγίαο ελφο πλεπκαηηθνχ «ζηξαηνχ» εμεηδηθεπκέλνπ ζε ζέκαηα έξεπλαο θαη 

ηερλν-επηζηήκεο γηα ηνλ έιεγρν ηεο αγνξάο θαη ηεο παξαγσγήο κε ηε δεκηνπξγία ζηειερψλ 

ηθαλψλ λα νδεγήζνπλ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε ζε πξαγκαηηθή αλάπηπμε. 

 

2
νο 

Άμνλαο: 

Δμαζθάιηζε πνηόηεηαο – αλαβάζκηζε πνηόηεηαο ησλ Αλώηαησλ Δθπαηδεπηηθώλ Ιδξπκάησλ 

Πίζσ απφ ηα θνηλσληθά θαη πνιηηηζκηθά δεινχκελα ηεο «πνηφηεηαο ζηελ εθπαίδεπζε», 

σζηφζν, κπνξεί λα αλαγλψζεη θαλείο ηελ αμηνπνίεζε ηεο έλλνηαο ηεο πνηφηεηαο σο 

ηδενινγηθνχ πξνθαιχκκαηνο γηα ηελ εξγαιεηνπνίεζε ησλ Παλεπηζηεκίσλ αλαθνξηθά κε ηελ 

επίηεπμε δχν βαζηθψλ ζηφρσλ:  

- ηελ θαηάιιειε πξνεηνηκαζία ηνπ παξαγσγηθνχ θαη απνηειεζκαηηθνχ αλζξψπηλνπ 

θεθαιαίνπ γηα ηελ αχμεζε ηεο απαζρνιεζηκφηεηαο ζηελ Δ.Δ. ζηε βάζε ησλ θπξίαξρσλ 

πξνζαλαηνιηζκψλ ηεο αγνξάο ζ‟ έλα εμφρσο αληαγσληζηηθφ δηεζλέο νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ 

(Μαηζαίνπ, 2005α. Πξφθνπ, 2016. ηάθαξεο, 2006) θαη  
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-ηελ ελίζρπζε ηεο θνηλσληθήο ζπλνρήο ηεο Δπξψπεο ζηελ πνξεία ηεο πξνο ηελ 

θνηλσληθφ-πνιηηηθή νινθιήξσζε (ηάλνπ-Κχξγηνπ, 2010) ζε έλα παγθφζκην ζθεληθφ πνπ 

ραξαθηεξίδεηαη απφ αληηξξνπηθέο ηάζεηο ελνπνίεζεο θαη θαηαθεξκαηηζκνχ. 

πσο αλαθέξζεθε θαη ζην δεχηεξν θεθάιαην, ην δήηεκα ηεο πνηφηεηαο ζηελ 

εθπαίδεπζε απέθηεζε ηδηαίηεξε ζεκαζία θαη δπλακηθή θαηά ηε δεθαεηία ηνπ ‟90 ζε ζπλάξηεζε 

κε ηηο δξαζηηθέο αλαδηαηάμεηο ζην παγθφζκην θνηλσληθφ-πνιηηηθφ θαη νηθνλνκηθφ ζθεληθφ. Οη 

κέρξη ηφηε δηεζλείο ζπζρεηηζκνί ησλ δπλάκεσλ κεηέηξεςαλ ην παγθφζκην ζχζηεκα ζε 

κνλνπνιηθφ, έδσζαλ ψζεζε ζηε δπλακηθή ηεο παγθνζκηνπνίεζεο (ηάθαξεο, 2006) θαη ζ‟ 

απηή ηε βάζε, ε «πνηφηεηα» αλαδείρζεθε ζε αηρκή ηνπ δφξαηνο γηα ηε λνκηκνπνίεζε θαη ηελ 

άθξηηε απνδνρή ησλ λενθηιειεχζεξσλ αληηιήςεσλ. ηελ νπζία, ν ίδηνο ν κνξθσηηθφο θαη 

αλζξσπηζηηθφο ραξαθηήξαο ηεο εθπαίδεπζεο ζηξεβιψλεηαη σο δεκφζην αγαζφ θαη θνηλσληθφ 

δηθαίσκα αιιάδνληαο ξηδηθά ηελ αληίιεςε ησλ ππνθεηκέλσλ γηα ηνλ ξφιν θαη ηελ αμία ηεο. 

Πξνβιήζεθε, κάιηζηα, σο ζχλζεκα «ε πνηφηεηα ζηελ εθπαίδεπζε» γηα ηε ζπγθάιπςε ηεο 

ζηελήο ζχλδεζεο ηεο ηξίηεο βαζκίδαο (αλσηάηε εθπαίδεπζε) κε ηηο δπλάκεηο ηεο νηθνλνκίαο.  

Καηαλνεί θαλείο φηη ππάγεηαη ζηε ινγηθή κηαο ζενπνηεκέλεο αγνξάο πνπ επηρεηξεκαηηθά θαη 

ηδησηηθά ζπκθέξνληα ηελ εκπνξεπκαηνπνηνχληαη (Kolokitha, 2007; Μαληάηεο, 2006. 

Μαηζαίνπ, 2005 θαη 2005α. Παπιίδεο, 2007. Πξφθνπ, 2016). Ζ ίδηα απηή ζπγθάιπςε 

επηρεηξήζεθε θαη κέζα απφ ηα ζεζκηθά θείκελα (ι.ρ. Γηαθήξπμε ηεο Μπνιφληαο) 

ρξεζηκνπνηψληαο πξνζεθηηθά, κεζνδηθά θαη επηδέμηα έλαλ ςηκπζησκέλν ιφγν, πνπ, ελψ έρεη 

ελζπιαθψζεη ηα ηδενινγηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο παγθνζκηνπνίεζεο (Kolokitha, 2007). Άκεζεο 

αλαθνξέο ζηελ νηθνλνκία, ηελ αγνξά θαη ην αλζξψπηλν θεθάιαην απνπζηάδνπλ απφ ην θείκελν, 

πθέξπνπλ, σζηφζν, ζηα λνήκαηα πνπ ζπγθξνηνχλ νη δηάθνξνη ζπλππνδεισηηθνί φξνη, 

φπσο:«απαζρνιεζηκφηεηα», «δηεζλήο αληαγσληζκφο», «ζπλνιηθή αλάπηπμε ηεο Δπξσπατθήο 

Ηπείξνπ», Kolokitha (2007, ζ. 1-10).  

Δίλαη ζεκαληηθφ φπσο επηζεκαίλεηαη θαη ζηα παξαθάησ απνζπάζκαηα, λα 

αλαβαζκηζηεί ε πνηφηεηα ησλ ηδξπκάησλ θαη ε αληαγσληζηηθφηεηα παξάιιεια. Απηφ κπνξεί 

λα θαηαζηεί δπλαηφλ εάλ ηα ίδηα ηα ηδξχκαηα επηθεληξσζνχλ ζηνβαζηθφ ξφιν ίδξπζεο θαη 

χπαξμεο ηνπο πνπ δελ είλαη άιινο απφ ηελ παξαγσγή εξεπλεηηθνχ έξγνπ θαη θαηλνχξηαο 

γλψζεο πνπ ζα ηεζεί ζην επίθεληξν ηεο θνηλσλίαο ψζηε λα σθειεζεί θαη λα αμηνπνηήζεη ηα 

απνηειέζκαηα ηεο. Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη νη θάησζη απφςεηο κειψλ Γ.Δ.Π.:  

4: «Η πνηφηεηα πξέπεη λα βειηησζεί γηα κέλα (.) άξα ζα γίλνπκε θαη πην 

αληαγσληζηηθνί!» 

5: «Βάζε ζε φια είλαη ην εξεπλεηηθφ έξγν γηαηί ε πνηφηεηα ηνπ παλεπηζηεκίνπ 

εμαξηάηαη άκεζα απφ ηελ παξαγσγή εξεπλεηηθνχ έξγνπ, απφ ηελ θαηλνχξγηα γλψζε 

πνπ πξνζθέξεηο. Λείπεη ν δηεζλήο πξνζαλαηνιηζκφο. Σν παλεπηζηήκην ησλ 
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Ισαλλίλσλ γηα λα επηβηψζεη πξέπεη λα πξνζειθχεη θφζκν. Αλαπφδξαζηα ζα 

πξνζαξκνζηεί ζηα επξσπατθά δεδνκέλα. ζνη είλαη ζην πεξηζψξην ζα εμαθαληζηνχλ. 

Απηφ ην νπνίν ιέγεηαη ζπγθξηζηκφηεηα θαη αληαγσληζηηθφηεηα ζα έξζεη απφ κφλν 

ηνπ.» 

 

Απνηεινχλ ηα παξαπάλσ ελδεηθηηθή παξαδνρή ηεο λενθηιειεχζεξεο ηάζεο ζηελ εθπαίδεπζε, 

ηνπιάρηζηνλ κε ζαθή επηξξνή ησλ ζεζκηθψλ θεηκέλσλ ηεο Δ.Δ. πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί φρη 

κφλν ε αληαγσληζηηθφηεηα σο έλλνηα αιιά πνιχ πεξηζζφηεξν ε αλάπηπμε ηεο Δπξψπεο. Μέζσ 

θαη ηεο θηλεηηθφηεηαο θαη ηεο αληαιιαγήο θνηηεηψλ, φρη κφλν ε θηλεηηθφηεηα εξγαδνκέλσλ 

αιιά θαη ε απφθηεζε πνιηηηζηηθήο θαη πνιηηηζκηθήο ηαπηφηεηαο ηνπ επξσπαίνπ πνιίηε 

επηηπγράλεηαη. Δλδεηθηηθέο είλαη νη γεληθέο παξαηεξήζεηο ησλ θάησζη κειψλ Γ.Δ.Π θαη 

δηνηθεηηθψλ ππαιιήισλ: 

 

6: «…λαη κελ νη καζεηέο εθαξκφδνπλ λέεο ηερλνινγίεο πξάγκα ην νπνίν βέβαηα 

βαξχλεη ην πξφγξακκα ζπνπδψλ γηαηί έσο ηψξα νη θνηηεηέο εκβαζχλνπλ πνιχ ζηε 

γλψζε, ζηελ θνπιηνχξα, ζηελ παηδεία θαη απηφ ήηαλ ην πνιχ κεγάιν ζεηηθφ ηνπ 

παλεπηζηεκίνπ θαη ηεο θηινζνθηθήο δειαδή έβγαδε απνθνίηνπο κε βαζηά παηδεία. 

Σψξα εάλ εηζάγνπκε πην θαηλνηφκα πξνγξάκκαηα δελ μέξσ κήπσο πξέπεη λα 

ζπζηάζνπκε ηε βαζηά θνπιηνχξα έλαληη ηεο λέαο ηερλνινγίαο.» 

5: «ζα κπνξνχζε θαλείο λα πεη ζε έλα επξχηεξν πιαίζην φηη ππάξρνπλ πνιιέο 

ελδείμεηο κηαο αξγήο κελ αιιά ζηαδηαθήο θαη επηηπρνχο ζε νξηζκέλα επίπεδα 

πξνζαξκνγήο πξνο ην επξσπατθφ πιαίζην, πάληα πξνζαξκνζκέλα, πάληα θαη απηφ ην 

ιέλε φιεο νη έξεπλεο πνπ γίλνληαη ζε απηφ ην επίπεδν κε βάζε ηελ επίδξαζε πνπ 

αζθνχλ νη ηδηαηηεξφηεηεο πνπ έρεη ε Διιεληθή θνηλσλία θαη ην ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ 

ζχζηεκα.» 

πλάγεηαη φκσο απφ ηα παξαπάλσ φηη ην ίδην ην Παλεπηζηήκην αθξνβαηεί αλάκεζα ζε 

δχν πφινπο ελ κέξεη αληηθαηηθνχο: απφ ηε κία επηζπκεί λα δηαηεξήζεη ην παξαδνζηαθφ ηνπ 

ραξαθηήξα κε έκθαζε ζε αλζξσπηζηηθά θαη ηδενινγηθά δεηήκαηα παξάγνληαο κπαιά ηθαλά λα 

ζθεθζνχλ ψξηκα θαη θξηηηθά ζε δεηήκαηα γεληθνχ ελδηαθέξνληνο κε θνηλσληθφ πξφζεκν, ελψ 

απφ ηελ άιιε πξνζδνθεί ηνλ «εμεπξσπατζκφ» κε ηε κεξηθή εθαξκνγή ησλ ζεζκηθψλ θεηκέλσλ. 

ηελ νπζία, ζηξέθνληαο ην βιέκκα ηνπ πφηε ζηε ζχγρξνλε Δπξψπε, πνπ ηα ηερλνινγηθά 

επηηεχγκαηα έρνπλ ηιηγγηψδε εμέιημε θαη πφηε ζηελ παιαηά αίγιε ησλ ζπνπδψλ πνπ ζην 

επίθεληξν ηνπο έζεηαλ ηνλ ίδην ηνλ πνιίηε σο άλζξσπν.  

 

Δξεπλεηηθά Δξσηήκαηα:  

(α) Αμηνιόγεζε εζσηεξηθή / εμσηεξηθή 

Σν δήηεκα ηεο αμηνιφγεζεο ηνπ έξγνπ ησλ Αλψηαησλ Δθπαηδεπηηθψλ Ηδξπκάησλ 

θαηέρεη πςειή ζέζε ζηελ αηδέληα ηεο Δ.Δ. απφ ηελ ηειεπηαία ήδε δεθαεηία ηνπ 20
νπ

 αηψλα, 
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νπφηε θαη κεηαθέξεηαη ζηελ Δπξψπε ν παγθφζκηα ηζρπξφο ιφγνο πεξί πνηφηεηαο θαη 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ζηελ εθπαίδεπζε, σο απνθαζηζηηθνχ κνρινχ αλάπηπμεο κε θξηηήξην ηε 

κεγηζηνπνίεζε ηεο απνδνηηθφηεηαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ επελδχζεσλ, φπσο απηή πηζηνπνηείηαη 

απφ ηα εθπαηδεπηηθά απνηειέζκαηα. ‟ απηφ ην πιαίζην, ε αμηνιφγεζε ζπζρεηίδεηαη ξεηνξηθά 

κε ηνλ εθζπγρξνληζκφ ησλ δεκφζησλ Παλεπηζηεκίσλ ζηε βάζε νηθνλνκηθψλ θξηηεξίσλ θαη 

αηηηνινγείηαη κε βάζε ηα επηρεηξήκαηα, αθελφο, ηεο «θνηλσληθήο ινγνδνζίαο», ε νπνία 

ρξεζηκνπνηείηαη «σο εξγαιείν ξχζκηζεο ππνζηεξηδφκελε απφ ηε ινγηθή ηεο λνκηκφηεηαο θαη ηεο 

δηαθάλεηαο» (Πξφθνπ, 2016) θαη, αθεηέξνπ, ηεο αλάπηπμεο ελφο «δεκηνπξγηθνχ» 

αληαγσληζκνχ αλάκεζα ζηα Ηδξχκαηα Αλψηαηεο Δθπαίδεπζεο πξηκνδνηνχκελνπ κε πξφζζεηεο 

-πέξαλ ησλ παγίσλ- ρξεκαηνδνηήζεηο αλάινγεο ησλ επηδφζεσλ ηνπ θαζελφο ηδξχκαηνο 

(Μαηζαίνπ, 2001).  

Ζ εθαξκνγή ηεο αμηνιφγεζεο ζπλάληεζε ηζρπξέο αληηδξάζεηο απφ πιεπξάο 

αθαδεκατθψλ εζηηαζκέλεο, θπξίσο, ζε δεηήκαηα ηδενινγίαο αλαθνξηθά κε ηελ αιινίσζε ηεο 

θπζηνγλσκίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ έηζη φπσο ηελ πξνσζνχζε ε επηρεηξεζηαθή ινγηθή πνπ ηε 

ραξαθηήξηδε. Σηο ελζηάζεηο απηέο πεξηγξάθεη κέινο ΓΔΠ (1
ε
 ζπλέληεπμε) κε έληνλα επηθξηηηθή 

δηάζεζε ίζσο θαη ιφγσ ηεο ζέζεο ηνπ σο θνζκήηνξα εληεηαικέλνπ λα πξνσζήζεη ηε ξχζκηζε 

πνπ επέβαιε ζεζκηθά ην ειιεληθφ θξάηνο κε ηελ ηδηφηεηα ηνπ επίζεκνπ επηζεσξεηή-

αμηνινγεηή ηνπ αθαδεκατθνχ έξγνπ γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο ζηελ εθπαίδεπζε. 

1:« […] ε εζσηεξηθή αμηνιφγεζε […] έγηλε ζέκα αληηκαρηψλ θαη δηελέμεσλ, 

εζσηεξηθψλ πξνζηξηβψλ[…] ήηαλ έλαο ιφγνο κε θαλεξήο αληηδηθίαο θαη ελφο ζα 

έιεγα παιηκπαηδηζκνχ αλάκεζα ζε θαζεγεηέο θαη άιινπο θαζεγεηέο κε απνηέιεζκα ε 

ίδηα, αλ θαη ξπζκίδεηαη ζεζκηθά θαη λνκνζεηηθά ζηελ νπζία λα ππνζάιπεηαη απφ ην 

ίδην ην πεξηβάιινλ.[…] αληηιακβάλεηαη θαλείο πφζν δίθην είλαη ην αίηεκα ηεο απηφ-

αμηνιφγεζεο αιιά θαη ηεο εμσηεξηθήο αμηνιφγεζεο πξάγκα ην νπνίν αληηκάρνληαη 

κεξίδα ησλ αθαδεκατθψλ ππνζηεξίδνληαο φηη νπνηαδήπνηε εμσηεξηθή αμηνιφγεζε ζα 

αιινίσλε ηελ ηαπηφηεηα ηνπ παλεπηζηεκίνπ· κέξνο βέβαηα ησλ δηδαζθφλησλ απηψλ 

απνηεινχλ απνκίκεζε ηεο επηζηεκνληθήο θνηλφηεηαο θαη ηνπ αληηθξίζκαηνο ην νπνίν 

ζα αληηπξνζψπεπε ππφ άιιεο ζπλζήθεο έλα παλεπηζηήκην» 

Ζ χπαξμε αληηδξάζεσλ δηαθαίλεηαη θαη ζηηο πεξηγξαθέο ησλ απηναλαθνξηθψλ 

εκπεηξηψλ ησλ θάησζη ζπλεληεχμεσλ (2
ε
, 4

ε
, 10

ε
), πνπ αληηθξνχνπλ ηα αλαθεξφκελα απφ ηνλ 

1
ν
 ζπλεληεπμηαδφκελν πιενλεθηήκαηα ηεο, δηαηππψλνληαο αξλεηηθή θξηηηθή φζνλ αθνξά ζηελ 

αμηνπηζηία ησλ εθαξκνδφκελσλ δηαδηθαζηψλ, ηελ πνηφηεηα, αιιά θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηά 

ηνπο.  

2:«Πξνθαλψο νη εμσηεξηθέο αμηνινγήζεηο, νη δηεζλείο θαη ζπγθξηηηθέο κεηαμχ ησλ 

παλεπηζηεκίσλ γίλνληαη αιιά δελ κπνξψ κε θαλέλα ηξφπν λα ηζρπξηζηψ φηη 

πξφθεηηαη γηα αμηφπηζηεο δηαδηθαζίεο αμηνιφγεζεο […] ε εζσηεξηθή αμηνιφγεζε, 

απηή δειαδή πνπ γίλεηαη απφ ηε ΜΟΓΙΠ ηνπ παλεπηζηεκίνπ: απηή είλαη κία αζηεία 
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πεξίπησζε! Γελ ζέισ λα πσ ηίπνηα πεξηζζφηεξν. […] Γελ ππάξρεη θακία πνηνηηθή 

δηαθνξνπνίεζε ψζηε λα θαηαιάβεηο πνηνο θάλεη έλα θαιφ κάζεκα γηα παξάδεηγκα, 

πνηνο επελδχεη ζην δηδαθηηθφ ηνπ έξγν, πνηνο επελδχεη ζηελ εξεπλεηηθή ηνπ 

δξαζηεξηφηεηα, πνηνο επελδχεη ζε δεκνζηεχζεηο δηεζλείο, πνηνο νξγαλψλεη 

πξνγξάκκαηα, πνηνο αλαιακβάλεη πξνγξάκκαηα εξεπλεηηθά πνπ είλαη ζπγθξηηηθά 

ζηνηρεία γηα ηελ αλάδεημε θάπνηνπ επηζηήκνλα . Απηά καο δίλνπλ έλα πιέγκα απφ 

αμηνινγήζεηο [...] (Μηα αξλεηηθή αμηνιφγεζε) δελ νδεγεί ζε έιεγρν δελ έρεη 

ππνπέζεη (ζηελ αληίιεςή κνπ) πνηέ θάηη ηέηνην φια απηά ηα ρξφληα» 

4:«ην κεγάιν ζέκα πνπ εηέζε ήηαλ πνηα είλαη ηα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο θαη ζε ηη 

επίπεδν αμηνινγνχκαζηε ηφζν ζε επίπεδν ηκεκάησλ φζν θαη ζε επίπεδν Ιδξχκαηνο. 

Έρσ ηελ αίζζεζε φηη νη εκπεηξνγλψκνλεο πνπ ήξζαλ είραλ θάπνηα θξηηήξηα πνπ 

εθαξκφδνληαη δηεζλψο αιιά δελ ήηαλ απνζαθεληζκέλα απηά ηα θξηηήξηα ζε ζρέζε κε 

ηε δηθή καο πξαγκαηηθφηεηα. Καη φρη κφλν ηελ ηνπηθή αιιά θαη ηελ εζληθή 

πξαγκαηηθφηεηα» (4
ε
 ζπλέληεπμε) 

10:«Απ’ φηη έρσ παξαθνινπζήζεη θαη ζε ζρέζε κε ηελ εζσηεξηθή θαη κε ηελ 

εμσηεξηθή ππάξρεη πξφζεζε λα είλαη αληηθεηκεληθή θαη λα παξάμεη απνηειέζκαηα ε 

φιε δηαδηθαζία.[…] Τπήξρε πάληνηε ε δπλαηφηεηα ηεο αιινίσζεο ησλ 

απνηειεζκάησλ […] (άιισζηε) είλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη κία αξλεηηθή αμηνιφγεζε 

ελφο κέινπο ΓΔΠ δελ έρεη θαλέλα απνηέιεζκα πιελ ελφο ζπκβνπιεπηηθνχ ραξαθηήξα 

πνπ γηλφηαλ απφ ηα ίδηα ηα κέιε αιιά ζηελ νπζία θακία ζπλέπεηα […] απφ ην δηθφ 

καο παλεπηζηήκην φρη»  

Οη παξαπάλσ απφςεηο γηα ηελ αμηνιφγεζε εθθξάδνπλ αληηξξήζεηο φζνλ αθνξά ζε 

εθπαηδεπηηθά δεηήκαηα πξαγκαηνινγηθνχ, κάιινλ, ραξαθηήξα θαη δελ θαίλεηαη λα απερνχλ 

αλεζπρίεο ηδενινγηθήο θχζεο. ηηο ζπλεληεχμεηο, επίζεο, ζπλεληεπμηαδνκέλσλ ησλ Θεηηθψλ 

Δπηζηεκψλ είλαη εκθαλήο ε ελζνπζηψδεο ζπλεγνξία ζην εμσηεξηθφ, θπξίσο, ζχζηεκα 

αμηνιφγεζεο, ζηε βάζε ηνπ νπνίνπ πηζηνπνηείηαη ε αληαγσληζηηθφηεηα ησλ ρνιψλ θαη ησλ 

Σκεκάησλ ηνπο, γηαηί, αθξηβψο, αλαγλσξίδεηαη ε δηθή ηνπο επηζηεκνληθή θαη εξεπλεηηθή 

ππεξνρή θαη, πξνθαλψο, πξνσζνχληαη ηα ηδηαίηεξα επαγγεικαηηθά ηνπο ζπκθέξνληα.  

5:«Δίλαη γεγνλφο φηη ην ηκήκα καο αιιά θαη ην παλεπηζηήκην ζην ζχλνιν ηνπ 

απνδέρεηαη ηελ εζσηεξηθή θαη εμσηεξηθή αμηνιφγεζε […] θαη ιακβάλεη ππφςε 

ζνβαξά ην απνηέιεζκα απηψλ ηφζν γηα εζσηεξηθή θαηαλάισζε φζν θαη γηα βειηίσζε 

ησλ ηπρφλ ειιείςεσλ […] Η Ιαηξηθή Ισαλλίλσλ ήηαλ θαη παξακέλεη απφ ηα 

θνξπθαία ηκήκαηα ηφζν ζε επίπεδν εζσηεξηθήο αμηνιφγεζεο φζν θαη ζε επίπεδν 

εμσηεξηθήο αμηνιφγεζεο θαη απηφ δελ ην ιέκε κφλν εκείο ην ιέλε θαη νη 

εκπεηξνγλψκνλεο πνπ ήξζαλ απφ ην εμσηεξηθφ πνπ καο βξήθαλ θαη ζε επίπεδν 

πιηθνηερληθφ ζε εμαηξεηηθφ ζεκείν αιιά θαη ην δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ καο απνηειεί 

απφ ηα θαιχηεξα, αλ φρη παγθνζκίσο, ζίγνπξα παγθνζκίσο, ηδηαίηεξα κεηά ηηο 

ηειεπηαίεο απνλνκέο βξαβείσλ»  

8:«Έρνπκε εμαηξεηηθή εμσηεξηθή αμηνιφγεζε, δεχηεξνλ έρνπκε εμαηξεηηθή 

εξεπλεηηθή παξνπζία φζνλ αθνξά εεε δεκνζηεχζεηο, έξεπλεο, ηξίηνλ έρνπκε ηελ 



Ζ Δπξσπατθή πνιηηηθή ζηελ αλψηαηε εθπαίδεπζε θαη νη δηνηθεηηθέο πξνζαξκνγέο ζην Παλεπηζηήκην Ησαλλίλσλ: Κξηηηθή ζεψξεζε 107 

θαιχηεξε ζην παλεπηζηήκην καθξάλ απ φια ηα ηκήκαηα φζνλ αθνξά πξνζέγγηζε 

αληαγσληζηηθψλ ρξεκαηνδνηήζεσλ» 

 

(β) Καηάηαμε ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ από νξγαληζκνύο θαη δηεζλείο θνξείο 

ηηο πξψηεο δεθαεηίεο ηνπ 21
νπ

 αηψλα, αλαπηχρζεθε απφ νξγαληζκνχο θαη 

ηερλνθξαηηθνχο θνξείο δηεζλνχο εκβέιεηαο έλα πιήζνο ζπζηεκάησλ θαηάηαμεο ησλ Αλψηαησλ 

Δθπαηδεπηηθψλ Ηδξπκάησλ κε βάζε κεηαβιεηά ή/θαη ελαιιαθηηθά θξηηήξηα αμηνιφγεζεο, ηα 

νπνία δεκηνπξγνχλ ζπρλά ζθεπηηθηζκφ φζνλ αθνξά ζηνπο ζηφρνπο πνπ ππεξεηνχλ, ηα 

απνηειέζκαηα πνπ εμάγνπλ, αιιά θαη ηελ πνηφηεηα θαη αμηνπηζηία ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ 

παξέρνπλ. Παξά ηηο φπνηεο αληηθεηκεληθέο αδπλακίεο απηψλ ησλ ζπζηεκάησλ, νη 

ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα δείρλνπλ λα ηα απνδέρνληαη αζπδεηεηί, λα ζέβνληαη ηα δεδνκέλα 

ηνπο θαη λα απνδίδνπλ κεγάιε ζεκαζία ζηηο εθηηκήζεηο ηνπο, πηζαλφλ θαη γηα ιφγνπο πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηελ απμεκέλε απνδνρή πνπ απηά έρνπλ ζηελ θνηλσλία, θαζψο θαη ηελ 

απνθαζηζηηθή επηξξνή πνπ αζθνχλ ζηελ θνηλή γλψκε αλαθνξηθά κε ηελ επηινγή Ηδξχκαηνο 

γηα ηελ παξαθνινχζεζε Αλψηαησλ πνπδψλ.  

Δηδηθφηεξα, ζχκθσλα κε ηηο πεξηγξαθέο ησλ απηναλαθνξηθψλ εκπεηξηψλ ησλ 

ζπλεληεπμηαδνκέλσλ, ε ζπγθεθξηκέλε κε βάζε ηελ έθζεζε ηεο Α.Γ.Η.Π. θαηάηαμε ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ πξνζιακβάλεηαη, λνεκαηνδνηείηαη θαη εξκελεχεηαη σο 

αληαλάθιαζε ηεο πνηφηεηαο ησλ ζπνπδψλ πνπ ην ζπγθεθξηκέλν ίδξπκα παξέρεη θαη ηνπ έξγνπ 

πνπ ζπληειείηαη εληφο ηνπ πιαηζίνπ ηνπ, 

15:«Σε γλσξίδσ θαη είκαζηε ζε κηα θαιή ζέζε. Γειψλεη ηελ πξαγκαηηθφηεηα ελ ησ 

ζπλφισ»  

σο κέζν πξνβιεκαηηζκνχ, αλαζηνραζκνχ θαη αλαηξνθνδφηεζεο: 

7:«Μία ελδηαθέξνπζα κεηξηθή ε νπνία κπνξεί λα αμηνπνηεζεί, ηίπνηα πεξηζζφηεξν! 

Δίλαη ζεκαληηθφ, βνεζά, βνεζάεη θαη καο επηηξέπεη λα αλαπηχμνπκε έλα 

πξνβιεκαηηζκφ κε ηελ πξνυπφζεζε φηη αζρνινχκαζηε,ζα αζρνιεζνχκε, δηαβάδνπκε 

ηηο κεηξήζεηο έρνληαο εκβαζχλεη θαη ζε επίπεδν κεζνδνινγίαο θαη ζε δεηήκαηα 

ζπγθξηζηκφηεηαο ησλ ηδξπκάησλ. Έλα ρξήζηκν εξγαιείν»  

θαη σο κνριφο πεξαηηέξσ βειηίσζεο ησλ αθαδεκατθψλ απνηειεζκάησλ: 

9:«Δίλαη βέβαηα έλα θαιφ εθαιηήξην γηα λα ζπλερηζηεί ε αλνδηθή ηνπ πνξεία. Οη 

ζρεηηθέο εθζέζεηο πνπ ππνβιήζεθαλ απφ ηνπο εκπεηξνγλψκνλεο έρνπλ ζην ηέινο θαη 

πξνηάζεηο βειηίσζεο ηφζν ζην ίδξπκα φζν θαη ζην θάζε Σκήκα μερσξηζηά. Οη 

ζρεηηθέο απηέο πξνηάζεηο ιακβάλνληαη ππφςε ψζηε ηελ επφκελε θνξά πνπ ζα μαλά 

δερηνχκε αμηνιφγεζε λα έρνπλ εθαξκνζηεί ζηελ πιεηνλφηεηά ηνπο παίξλνληαο βέβαηα 

σο βαζηθφ θξηηήξην ηφζν ην απηνδηνίθεην ηνπ παλεπηζηεκίνπ ηφζν ην δεκφζην 
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ζπκθέξνλ ηνπ παλεπηζηεκίνπ ηελ αλαζπγθξφηεζε ηεο δηθήο καο ρψξαο αιιά θαη ηηο 

θνηλσληθέο θαη ηνπηθέο αλάγθεο»  

Παξαθσλία ζηελ ελ ιφγσ ελζνπζηψδε ζπλνιηθή ζπλεγνξία γηα ηελ θαηάηαμε είλαη ε 

άκεζε αξλεηηθή θξηηηθή πνπ αζθεί ν 1
νο

 ζπλεληεπμηαδφκελνο,σο «ηερληθνχ ζέκαηνο», ην νπνίν 

δελ αληαπνθξίλεηαη ζηα δεδνκέλα ελφο πλεπκαηηθνχ ηδξχκαηνο, πνπ νθείιεη απφ ην ζεζκηθφ 

ηνπ ξφιν λα παξέρεη παηδεία, ήζνο θαη πνιηηηζκφ.  

1:«Έρνπλ εηπσζεί πνιιά θαη ζεηξά πξπηάλεσλ βάδνπλ ζην θεθάιη θηεξά θαη 

θαπέια γηα απηφ! Η θαιή θαηάηαμε ζα έπξεπε λα δειψλεη άηνκα πνπ δηδάζθνπλ κε 

δήιν γλψζεηο θαη πςειφ θξφλεκα θαη ζπλάκα θαη πςειφ πλεπκαηηθφ επίπεδν (δφζε 

εηξσλείαο, γλέθεη ην θεθάιη) ·αιιά έρσ λα ηνλίζσ φηη φζν θαιφ θαη αλ είλαη απηφ ην 

ζχζηεκα εμσηεξηθήο αμηνιφγεζεο δελ είλαη επαξθψο δηακνξθσκέλν ψζηε λα 

ζπιιακβάλεη κεζφδνπο πνπ αθνινπζνχληαη. Θέισ λα πσ φηη νη κέζνδνη πνπ 

αθνινπζεί είλαη αξθεηά ρνληξέο θαη δελ πηάλνπλ ηηο ιεπηέο απηέο γξακκέο θαη έλλνηεο 

πνπ δελ πνιπθαίλνληαη. Δίλαη έλα ζέκα αξθεηά ηερληθφ γηα λα πάξεη ζάξθα θαη νζηά. 

Θέιεη πξνζνρή, δελ είκαη αξλεηηθφο.» 

 Ζ ζηάζε ηνπ 1, σο αθαδεκατθνχ δαζθάινπ ησλ Αλζξσπηζηηθψλ πνπδψλ, είλαη 

θαλεξφ φηη αληηθαηνπηξίδεη ην ηδεψδεο ελφο Παλεπηζηεκίνπ σο ρψξνπ ειεπζέξηαο παηδείαο θαη 

θαιιηέξγεηαο ηνπ πλεχκαηνο σο απηαμίαο θαη απηνζθνπνχ. Έλα ηδεψδεο, φκσο, «αλεπίθαηξν θαη 

«αλεδαθηθφ» ζε κηα επνρή πνπ ηα Αλψηαηα Δθπαηδεπηηθά Ηδξχκαηα, ζπληαζζφκελα ζηνπο 

θαλφλεο ηεο λενθηιειεχζεξεο νηθνλνκίαο θαη εηεξνθαζνξηδφκελα απνθαζηζηηθά (σο πξνο ηνπο 

ζθνπνχο πνπ ππεξεηνχλ θαη ην πεξηερφκελφ ηνπο) απφ ηηο παλίζρπξεο δπλάκεηο ηεο αγνξάο, 

πξνσζνχλ ηελ εξγαιεηαθή γλψζε, ηελ ηερλνγλσζία θαη ηελ εθαξκνζκέλε έξεπλα γηα ηελ 

ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ ηεο παξαγσγήο (Cowen, 2001). Γη‟ απηφ θαη ηνπο πξνβιεκαηηζκνχο 

ηνπ δελ δείρλνπλ λα ζπκκεξίδνληαη νη ππφινηπνη ζπλεληεπμηαδφκελνη, νη νπνίνη ππνγξακκίδνπλ 

κε έκθαζε ηε ζεκαζία ηεο θαιήο ζέζεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ ζηνπο πίλαθεο 

θαηάηαμεο, αλαιχνληαο δηεμνδηθά ηηο ζπληζηψζεο ηεο θαη εξκελεχνληαο ηα ζηνηρεία πνπ ηελ 

αηηηνινγνχλ, φπσο θαίλεηαη ζηηο ελδεηθηηθέο απαληήζεηο πνπ αθνινπζνχλ:  

4:« (ε θαηάηαμή ηνπ) δειψλεη ηελ θαιή δπλακηθή ηνπ. Θα ήηαλ αθφκα 

δπλακηθφηεξν αλ δελ είρε έξζεη ε θξίζε»  

5:«Η θαηάηαμε ζχκθσλα κε ηελ έθζεζε ηεο Α.Γ.Ι.Π. ππνδειψλεη […] ην θαιφ 

δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ, ηα θαηλνηφκα εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα, ηα καζεζηαθά 

απνηειέζκαηα θαζψο θαηηελ θαηλνηφκν πιεξνθνξία πνπ δηαρέεηαη. Τπνδειψλεηαη ε 

θαιή δπλακηθή ηνπ παλεπηζηεκίνπ ελ ησ ζπλφισ παξφιν πνπ θάπνηα ηκήκαηα είλαη 

πξψηεο ηαρχηεηαο θαη θάπνηα άιια είλαη δεχηεξεο ελψ ζπλάκα θαηαδεηθλχεηαη κία 

δπλακηθή θαη βνχιεζε ηνπ ίδηνπ ηνπ αθαδεκατθνχ πξνζσπηθνχ ζην λα πξσηνπνξεί 

θαη λα βγάδεη ηα θαιχηεξα κπαιά»  
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6:«Η θαιή θαηάηαμε ηνπ Ιδξχκαηνο ζηηο αμηνινγήζεηο δειψλεη εθ πξννηκίνπ ην 

θαιφ εξεπλεηηθφ πξνζσπηθφ θαη ηελ αλέιημε ηνπ παλεπηζηεκίνπ ηφζν ζε εξεπλεηηθφ 

επίπεδν, αθαδεκατθφ φζν θαη ζε δηδαθηηθφ δειψλνληαο παξάιιεια ηελ ηεξάζηηα 

πξνζπάζεηα ηελ νπνία θάλνπλ φια ηα κέιε ΓΔΠ θαη νη δηνηθεηηθνί κέζα ζε ζπλζήθεο 

νηθνλνκηθήο θξίζεο θαη κείσζεο ησλ θνλδπιίσλ απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη απφ 

ηελ Διιάδα. Γειψλεη φηη παξφιν πνπ ππάξρνπλ αληημνφηεηεο, ηα κπαιά ζπλερίδνπλ 

λα δνπιεχνπλ, λα παξάγνπλ θαη λα δηαθξίλνληαη ζε φια ηα επίπεδα: επξσπαηθψο θαη 

δηεζλψο»  

9:«Έρνπκε κηα πνιχ θαιή ζέζε. Δίλαη βέβαηα έλα θαιφ εθαιηήξην γηα λα ζπλερηζηεί 

ε αλνδηθή ηνπ (παλεπηζηεκίνπ] πνξεία. Οη ζρεηηθέο εθζέζεηο πνπ ππνβιήζεθαλ απφ 

ηνπο εκπεηξνγλψκνλεο έρνπλ ζην ηέινο θαη πξνηάζεηο βειηίσζεο ηφζν ζην ίδξπκα φζν 

θαη ζην θάζε Σκήκα μερσξηζηά. Οη ζρεηηθέο απηέο πξνηάζεηο ιακβάλνληαη ππφςε 

ψζηε ηελ επφκελε θνξά πνπ ζα μαλά δερηνχκε αμηνιφγεζε λα έρνπλ εθαξκνζηεί ζηελ 

πιεηνλφηεηά ηνπο παίξλνληαο βέβαηα σο βαζηθφ θξηηήξην ηφζν ην απηνδηνίθεην ηνπ 

παλεπηζηεκίνπ ηφζν ην δεκφζην ζπκθέξνλ ηνπ παλεπηζηεκίνπ ηελ αλαζπγθξφηεζε ηεο 

δηθήο καο ρψξαο αιιά θαη ηηο θνηλσληθέο θαη ηνπηθέο αλάγθεο» 

13:«χκθσλα κε ηηο ηειεπηαίεο θξίζεηο πνπ έρνπλ γίλεη απφ νξγαληζκνχο θαη 

δηεζλείο θνξείο ην παλεπηζηήκην Ισαλλίλσλ ππνδειψλεη κία θαιή παξνπζία ζην 

Δπξσπατθφ θαη δηεζλέο γίγλεζζαη,έλα θαιφ κφληκν, δηνηθεηηθφ θαη επηθνπξηθφ 

πξνζσπηθφ ζε έλα ίδξπκα θαη Campus ζρεηηθά θαιφ θαη άλσ ηνπ κεηξίνπ ελψ εάλ 

ζπκβνπιεπηνχκε θαη ηνπο εκπεηξνγλψκνλεο πνπ ήξζαλε θαη εθαξκφζνπκε απηά ηα 

νπνία δήισζαλ πηζηεχσ φηη ε ζέζε καο ζα αλέβεη πνιχ ζχληνκα ζε πνιχ θαιχηεξν 

επίπεδν.»  

Ζ θαιή ζέζε ζχκθσλα κε ηελ Έθζεζε ηεο Α.Γ.Η.Π., πνπ θαηέρεη ην Παλεπηζηήκην 

Ησαλλίλσλ ζηελ ηεξαξρηθή θαηάηαμε είλαη εχινγν θαη αλακελφκελν λα πξνθαιεί ηελ 

ηθαλνπνίεζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηνπ, θαζψο αληαλαθιά ηηο αθαδεκατθέο 

δξαζηεξηφηεηεο θαη ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο αλάπηπμε. Φαίλεηαη, φκσο, φηη ζηε δηακφξθσζε 

ησλ αληηιήςεψλ ηνπο ζρεηηθά κε ην ηη ππνδειψλεη ην ζπγθεθξηκέλν κέηξν θαηάηαμεο ησλ 

παλεπηζηεκηαθψλ ηδξπκάησλ βαξχλνπλ πξσηίζησο ιφγνη μέλνη πξνο ηνλ αθαδεκατθφ 

ραξαθηήξα ηνπ ηδξχκαηνο θαη ηελ θνηλσληθή ηνπ απνζηνιή ηνπ. πγθεθξηκέλα, ηελ έλλνηα 

απηή πιαηζηψλνπλ απφ ηε κία, ιφγνη πξνζέιθπζεο θνηηεηψλ θαη αθαδεκαηθψλ αξηζκεηηθά 

αλάινγνη ηεο πςειήο ζέζεο ζηηο ιίζηεο παγθφζκηαο θαηάηαμεο, πνπ ιακβάλεη ην θάζε ίδξπκα· 

θαη απφ ηελ άιιε, ηζρπξφηεξνη ιφγνη πξνζέιθπζεο ηδησηψλ - επελδπηψλ  ζην πιαίζην ηεο 

εκπνξεπκαηνπνίεζεο ησλ ππεξεζηψλ αλψηαηεο εθπαίδεπζεο. ηελ νπζία ηνπο είλαη ιφγνη 

μέλνη πξνο ηελ εμ‟ νξηζκνχ απνζηνιή θαη χπαξμε ησλ αλψηεξσλ αθαδεκαηθψλ ηδξπκάησλ. 

Απνθαιππηηθέο είλαη επί ηνπ πξνθεηκέλνπ νη απαληήζεηο ηεο 11 θαη ηεο 14. 

11:«Σα εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα απηνχ ηνπ κεγέζνπο κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ πφιν 

έιμεο θαη επελδπηψλ θαη πνιχ θαιψλ εξεπλεηηθψλ πξνγξακκάησλ κε κηθξφ θφζηνο 

πξνζσπηθνχ» 
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14:«Η αιήζεηα είλαη φηη κηα θαιή ζέζε ζε έλα ranking δηαζθαιίδεη ηε δήηεζε ησλ 

πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ ζε θνηηεηέο εθηφο ηεο πφιεο αιιά θαη εθηφο ηεο ρψξαο»  

 

3
νο 

Άμνλαο: 

Αληαπόθξηζε Παλεπηζηεκίνπ ζηηο αλαπηπμηαθέο αλάγθεο ηεο Δ.Δ. κέζσ ηεο ηθαλνπνίεζεο 

ησλ αλαπηπμηαθώλ αλαγθώλ ηεο ρώξαο 

Ζ κνλνζήκαληε ζχλδεζε ηεο Αλψηαηεο Δθπαίδεπζεο ζηνλ επξσπατθφ ρψξν κε ηελ 

αλαπηπμηαθή πνξεία ηεο Δ.Δ. ζην πιαίζην ηεο Γηαθήξπμεο ηεο Μπνιφληαο θαη ζηε βάζε ησλ 

πξνηαγκάησλ ηεο πλζήθεο ηεο Ληζζαβφλα ππνρξέσζε ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ηα 

Παλεπηζηήκηα λα ζπληαρζνχλ ζε κηα ξεαιηζηηθή νηθνλνκνθεληξηθή ινγηθή κεηαηνπίδνληαο ην 

θέληξν βάξνπο ησλ ζηφρσλ θαη ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ηνπο απφ ηελ παξνρή κφξθσζεο 

ζηε κεηάδνζε εξγαιεηαθήο γλψζεο/πιεξνθνξίαο θαη ηελ αλάπηπμε ησλ απαξαίηεησλ 

δεμηνηήησλ γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ ηεο δηεζλνπνηεκέλεο αγνξάο. Οη 

πξνζαλαηνιηζκνί απηνί, πνπ ζπλέθιηλαλ ζηε δηακφξθσζε ελφο λένπ πεξηβάιινληνο Αλψηαηεο 

Δθπαίδεπζεο επλντθνχ γηα ηελ πξνεηνηκαζία ηνπ επαξθψο εθπαηδεπκέλνπ θαη θαηάιιεια 

θαηαξηηζκέλνπ αλζξψπηλνπ θεθαιαίνπ (Μαηζαίνπ, 2005), επεξέαζαλ θαζνξηζηηθά ην 

ζρεδηαζκφ ησλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ ηνπο, κε ηελ έλλνηα, αθελφο, ηεο επηθαηξνπνίεζήο 

ηνπο πξνο ηελ θαηεχζπλζε εθνδηαζκνχ ησλ θνηηεηψλ κε ηα θαηάιιεια «εξγαιεία» γηα ηελ 

άζθεζε ηνπ επαγγέικαηνο αλαθνξάο ηεο ζρνιήο ηνπο θαη, αθεηέξνπ, ηεο αλάπηπμεο λέσλ 

εθπαηδεπηηθψλ δνκψλ, ησλ πξνγξακκάησλ Γηά Βίνπ Δθπαίδεπζεο δηά δψζεο θαη εμ 

απνζηάζεσο. Με αθεηεξία απηή ηε ινγηθή, ηα δηαθξηηά ζπζηήκαηα εθπαίδεπζεο θαη 

θαηάξηηζεο ζηελ Σξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε, κέρξη ηελ ηειεπηαία δεθαεηία ηνπ 20
νπ

 αηψλα, 

νδεγήζεθαλ ζε ζχγθιηζε θαη ακνηβαία πξνζέγγηζε, ηφζν απφ απφςεσο απνζηνιήο φζν θαη 

πιεζπζκνχ ζηνλ νπνίν απεπζχλνληαλ.   

 

Δξεπλεηηθά Δξσηήκαηα:  

(α) πζηήκαηα Δθπαίδεπζεο θαη Καηάξηηζεο 

Ζ πξνζέγγηζε απηή κεηαθξάζζεθε, αξρηθά, ζηε ρψξα καο ζηε ζεζκνζέηεζε ηεο 

αλσηαηνπνίεζεο ησλ Αλψηεξσλ Σερλνινγηθψλ Ηδξπκάησλ (Νφκνο 2916/2001), πνπ -αμίδεη λα 

ζεκεησζεί- ηδξχζεθαλ ην 1983 (Νφκνο 1404/1983) σο έθθξαζε ηνπ εθδεκνθξαηηζκνχ ηεο 

Αλψηαηεο Δθπαίδεπζεο κέζσ ηεο δηαθνξνπνίεζεο (!) γηα ηελ ηθαλνπνίεζε, αθελφο, ηνπ 

αηηήκαηνο γηα θνηλσληθή δηθαηνζχλε θαη, αθεηέξνπ, ηνπ ζηφρνπ γηα αλάπηπμε ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο εληφο ηεο 

Δπξσπατθήο Οηθνλνκηθήο Κνηλφηεηαο (Πξφθνπ, 2016). Χζηφζν, παξά ηελ επίζεκε ηππηθή 
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αλαγλψξηζε ηεο αλαβάζκηζεο ησλ ΣΔΗ σο Αλψηαησλ Σερλνινγηθψλ Δθπαηδεπηηθψλ 

Ηδξπκάησλ, ε ζηεγαλφηεηα ησλ νξίσλ ησλ ζπζηεκάησλ παλεπηζηεκηαθήο θαη ηερλνινγηθήο 

Σξηηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο γηα κηα δεθαεηία δελ ακβιχλζεθε νχηε θαη επηηεχρζεθε ε 

νπζηαζηηθή δηαζχλδεζή ηνπο.  

Σν εγρείξεκα ζα αξρίζεη λα παίξλεη ζάξθα θαη νζηά ζηηο αξρέο ηεο δεχηεξεο δεθαεηίαο 

ηνπ 21
νπ

 αηψλα θαη ζην πιαίζην ηεο ζηξαηεγηθήο γηα ηε δεκηνπξγία κηαο αληαγσληζηηθήο 

Δπξψπεο –ηθαλήο λα αληεπεμέιζεη ζηηο λέεο πξνθιήζεηο ηεο νηθνλνκίαο ηεο γλψζεο (Δπξψπε, 

2020). ‟ απηέο ηηο ζπλζήθεο αλαδεηθλχεηαη ε ζεκαζία ηεο ελίζρπζεο ησλ ηερληθψλ θαη 

επαγγεικαηηθψλ πηπρψλ ηεο Σξηηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο γηα ηελ αλάπηπμε ζχγρξνλσλ 

ζπζηεκάησλ εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο πξνζαλαηνιηζκέλσλ ζηελ πξναγσγή θάζε είδνπο 

κάζεζεο θαη ζηελ αλαγλψξηζε ησλ καζεζηαθψλ απνηειεζκάησλ πνπ ζπληεινχληαη ζε 

δηάθνξεο ρξνληθέο ζηηγκέο. Έηζη ζε πνηθίια πιαίζηα θαη πεξηβάιινληα πξνσζνχληαη δηάθνξεο 

δξάζεηο θαη πξνγξάκκαηα κε ζηφρν ηελ ελδπλάκσζε ησλ δεζκψλ παλεπηζηεκηαθήο θαη 

επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο. Απφξξνηα ησλ λέσλ απηψλ πξνζαλαηνιηζκψλ, ζηνρεπκέλσλ 

ζηελ αλάπηπμε ηεο επειημίαο ησλ ζπζηεκάησλ εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο κέζσ ηεο 

ελίζρπζεο ηεο δηαπεξαηφηεηαο ησλ νξίσλ ηνπο, απνηεινχλ γηα ηελ πξαγκαηηθφηεηα ηεο 

ειιεληθήο Αλψηαηεο Δθπαίδεπζεο ηα Πξνγξάκκαηα ΑΘΖΝΑ Η θαη ΑΘΖΝΑ ΗΗ, ηα νπνία 

θαινχληαη λα ζρνιηάζνπλ νη ζπλεληεπμηαδφκελνη σο πξνο ηα πεξηερφκελα, ηνπο ζηφρνπο, ηα 

απνηειέζκαηα θαη ηηο ζπλέπεηέο ηνπο. 

Απφ ηελ αλάιπζε ησλ απαληήζεψλ ηνπο πξνθχπηεη φηη φινη νη ζπκκεηέρνληεο ζηελ 

έξεπλα αληηκεησπίδνπλ ηα ζπγθεθξηκέλα πξνγξάκκαηα ζχγθιηζεο ηεο αθαδεκατθήο θαη ηεο 

επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζε ηνπιάρηζηνλ κε ζθεπηηθηζκφ, πιελ ηεο 6
εο

 ζπλέληεπμεο, ε νπνία 

δειψλεη ζηαζψηεο ηνπο. 

6: «Δίκαη ππέξ […] θαη πηζηεχσ φηη νη ηέρλεο ζα γίλνπλ πην εθαξκνζκέλεο θαη πην 

πξαθηηθέο κε ηελ είζνδν ησλ Σερλνινγηθψλ Ιδξπκάησλ»  

Οη ελζηάζεηο ησλ ππνινίπσλ θαίλεηαη βαζηθά λα απνξξένπλ απφ πξαγκαηνινγηθνχο 

ιφγνπο, θαζψο θαίλεηαη φηη ζπλδένληαη κε ζπληερληαθά ζπκθέξνληα, κε ηνλ ραξαθηήξα ηεο 

ειιεληθήο  Αλψηαηεο Δθπαίδεπζεο, αιιά θαη κε ηηο θνηλσληθφ-πνιηηηζκηθέο ηδηαηηεξφηεηεο, 

πνπ ζε ζπγθεξαζκφ επηβάιινπλ ηε ζεψξεζε ηεο ζεζκηθήο (θαη ηδενινγηθήο, βέβαηα) 

κεηαιιαγήο ηεο. ‟ απηή ηε βάζε, νη πεξηγξαθέο ησλ απηναλαθνξηθψλ εκπεηξηψλ νξηζκέλσλ 

ζπκκεηερφλησλ απερνχλ άκεζα ή έκκεζα ηελ αληίδξαζή ηεο ζηνλ νξαηφ θίλδπλν λα ηξσζεί ην 

θχξνο ηεο παλεπηζηεκηαθήο εθπαίδεπζεο -θαη θαηά πξνέθηαζε ην δηθφ ηνπο - ζηελ ειιεληθή 

θνηλσλία, ε νπνία παξαδνζηαθά ηξέθεη κεγάιε εθηίκεζε γηα ηνπο αθαδεκατθνχο ηίηινπο θαη 
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ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ αληίζηνηρε δήηεζε απηψλ. Απηφ, ηνπιάρηζηνλ, κνηάδεη λα εθθξάδνπλ 

νη απαληήζεηο ζηηο ππ αξηζκφ 1, 2,3, θαη 5 ζπλεληεχμεηο: 

1:«[…]πηζηεχσ φηη ζα πξέπεη λα ππάξρεη κία δηάθξηζε! Γηαθξηηέο πξέπεη λα 

κείλνπλ θαη νη αξκνδηφηεηεο απηψλ. Μηα ηππνπνίεζε κφλν θαθφ κπνξεί λα θάλεη […] 

αθφκε θαη εάλ ζα ελζσκαησζνχλ πιένλ (ηα ΣΔΙ) ζηα παλεπηζηήκηα ζα αλαπηπρζνχλ 

πιήξσο; ή ζα ελζσκαησζνχλ πιήξσο; ή κία Πηέξπγα ηνπ παλεπηζηεκίνπ ζα είλαη 

ππνβαζκηζκέλε; […] ζηελ θνηλσληθή πξαγκαηηθφηεηα ζθνπφο θαη ησλ δχν είλαη κία 

εληειψο δηαθνξεηηθή πξνζέγγηζε ελφο ίδηνπ επαγγέικαηνο: ηερληθφο θαη 

αθαδεκατθφο!» 

2:«λνκίδσ φηη ην ειιεληθφ παλεπηζηήκην […] πξνηίκεζε κία νκνγελνπνίεζε ε 

νπνία νδεγεί ζηελ εμαθάληζε ησλ ΣΔΙ θαη εε ηελ παλεπηζηεκηνπνίεζε φισλ ησλ ΣΔΙ 

ηεο ρψξαο κε ην Αζήλα 1 θαη ηψξα κε ην Αζελά 2. […] Με ην λα πείζνπκε ηνπο 

πάληεο λα εηζέιζνπλ ζην ειιεληθφ παλεπηζηήκην θαη λα επζπγξακκηζηνχλ έηζη φπσο 

ζεσξήζεθε ζηε δηαδηθαζία ηεο Μπνιφληαο, δε θαηαιαβαίλσην ιφγν (..). Τπάξρεη κηα 

εμίζσζε άλεπ νπζίαο φιεο ηεο εθπαίδεπζεο» 

3:«Απφ φηη θαηαιαβαίλσ είλαη φηη ην παλεπηζηήκην κέζα εδψ ζα έρεη πνιιέο 

ηαρχηεηεο Δίλαη αθαηαλφεην, δελ έρεη ινγηθή ην λα θάλνπκε φια ηα ηδξχκαηα ΑΔΙ, λα 

ηα εληάμνπκε ζηνλ αλψηαην ρψξν ηεο αλψηαηεο εθπαίδεπζεο. Τπάξρνπλ δηαθξηηνί 

ξφινη» 

5:«Σψξα κε ηε ζπγρψλεπζε ηερλνινγηθήο θαη αθαδεκατθήο εθπαίδεπζεο θαη νη δχν 

ρακέλνη ζα βγνπλ: νη κελ αθαδεκατθνί δελ ζα αλεβάζνπλ ην status ηνπο σο ίδξπκα, 

εθφζνλ εηζέξρεηαη άιιε κία βαζκίδα κέζα ζην παλεπηζηήκην πνπ απνθιείεηαη λα 

είλαη ηεο ίδηαο ηαρχηεηαο ε βαζκίδα ζε ξεαιηζηηθή βάζε. Γελ ππήξρε ιφγνο λα 

ζπγρένπλ ηελ αθαδεκατθή θχζε κε ηε ηερλνινγηθή δελ κπνξεί είλαη δηαθνξεηηθφ 

πξάγκα .Γελ ππήξρε ιφγνο λα ζπγρένπλ ηελ αθαδεκατθή θχζε κε ηε ηερλνινγηθή δελ 

κπνξεί, είλαη δηαθνξεηηθφ πξάγκα. ρη γηαηί είλαη θάηη αλψηεξν ή θαηψηεξν αιιά 

γηαηί έρνπλ δηαθνξεηηθή αθεηεξία θαη ηέινο (ζθνπφ)» 

Έλζηαζε, εμάιινπ, ζηε ζπγρψλεπζε Α.Δ.Η. θαη Σ.Δ.Η. εθθξάδεη θαη ε ελδέθαηε 

ζπλεληεπμηαδφκελε θαζψο ζχκθσλα κε ην ζθεπηηθνχ ηεο φηη ε ππεξδηφγθσζε ησλ 

Παλεπηζηεκίσλ πνπ ζα πξνθχςεη απφ ηελ ελζσκάησζε θαηλνχξησλ ρνιψλ θαη Σκεκάησλ ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηηο πεξηθνπέο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ θαη ηε κείσζε ηνπ δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ, 

δξνκνινγεί ηε ζπξξίθλσζε ή θαη ηελ εμαθάληζε νξηζκέλσλ Παλεπηζηεκίσλ: 

11:«ηε δηθή καο πεξίπησζε απηφ πνπ ζπλέβε κε ηα ΣΔΙ έγηλε θαη αλνξζφδνμα θαη 

πνιχ βηαζηηθά θαη ρσξίο έλα φξακα γηα απηή ηε ζπγρψλεπζε […] κε ηνλ ηξφπν πνπ 

έγηλε ρσξίο λα κπνξεί ε ρψξα κεηά λα ζηεξηρηεί απφ ηελ ηερληθή εθπαίδεπζε νδεγεί 

αλακθίβνια ζε καθξφ-επίπεδν ζε κία κεγάιε ζπγρψλεπζε ησλ ηδξπκάησλ. ζα 

δειαδή αληέμνπλ ζην ρξφλν ζα αληέμνπλ, ηα ππφινηπα ζηα επφκελα 3-4 ρξφληα ζα 

θιείζνπλ δηφηη δελ ζα έρνπλ πξνζειθχζεη έιιελεο θνηηεηέο […] ζε ιίγα ρξφληα ζα 

ζπγρσλεπηνχλ θαη ηα παλεπηζηήκηα θαη ζα θηάζνπκε ζε ιηγφηεξν απφ ηα κηζά θαη κε 
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ηνπο θαλφλεο αληαγσληζκνχ δελ ζα αληέμνπλ ηνλ αληαγσληζκφ θαη ηελ πξνζέιθπζε 

φρη κφλν θνηηεηψλ αιιά θαη εξεπλεηηθψλ πξνγξακκάησλ θαη θαζεγεηψλ» 

 

Εεκησκέλα, φκσο, θαίλεηαη φηη ζα είλαη θαη ηα Σερλνινγηθά Ηδξχκαηα, ηα νπνία κε ηε 

ζπγρψλεπζε ζα ππνβαζκηζζνχλ κε απνηέιεζκα: 

13:«ηα κηζά ηκήκαηα, απφ απηά ησλ ΣΔΙ πνπ έρνπλ ηψξα ελζσκαησζεί, (ζα 

πάςνπλ) λα πθίζηαληαη […] πάκε λα ζπγρσλεχζνπκε ηελ ηερληθή εθπαίδεπζε κε ηελ 

αθαδεκατθή θαη ζην ηέινο δελ ζα έρνπκε θαζφινπ ηερληθή ή κάιινλ ζα ηε βγάδνπκε 

θαη απηή απφ ηα παλεπηζηήκηα»  

Οη δνθεξέο απηέο πξνβιέςεηο ζηεξίδνληαη ζηε γλψζε ηεο αληηθεηκεληθήο ειιεληθήο 

πξαγκαηηθφηεηαο, ε νπνία απέρεη απφ ηελ αληίζηνηρε ησλ πξνεγκέλσλ επξσπατθψλ θξαηψλ, 

ηδηαίηεξα ηεο Αγγιίαο σο πξψηεο δηδάμαζαο ηε ζπγρψλεπζε Παλεπηζηεκίσλ θαη Σερλνινγηθψλ 

Ηδξπκάησλ γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ αλαπηπμηαθψλ αλαγθψλ ηεο βηνκεραλίαο ηεο. Οη δηαθνξέο 

πεξηγξάθνληαη κε ζαθήλεηα θαη ελάξγεηα ζηηο απαληήζεηο ησλ ππ‟ αξηζκφ 4,8,11,12 θαη 13 

ζπλεληεχμεσλ:  

4:«Η Διιάδα θαηαξράο δελ είλαη ζε ηέηνηνπ είδνπο παξάδνζε λα έρεη κεγάια 

παλεπηζηήκηα πνπ πξνζειθχνπλ θνηηεηέο απφ φιν ηνλ θφζκν θαη λα έρνπλ πνιχ 

κεγάινπο επηζηήκνλεο […] εθεί (ζηελ Αγγιία) ε ζπγθξηζηκφηεηα θαη ε 

αληαγσληζηηθφηεηα έρεη λφεκα […] θαη γηα έλαλ άιιν ιφγν φηη γηα ηηο ρψξεο φπσο ε 

Αγγιία νη δαπάλεο, νη εζληθνί πφξνη πνπ δηέζεζαλ νη δεκνζηνλνκηθνί πξνυπνινγηζκνί 

γηα ηα δεκφζηα παλεπηζηήκηα πνπ ιεηηνπξγνχλ κε ηνπο θαλφλεο ηεο αγνξάο δελ 

θαηαλέκνληαη ηζφπνζα ζε φια ηα παλεπηζηήκηα. Καηαλέκνληαη κε ην πφζν ην θάζε 

ίδξπκα παξάγεη έξγν, ηη είδνπο έξγν θαη πφζν πνζφ απηφ ην έξγν έρεη κία δηεζλή 

επηξξνή –απήρεζε […] Δδψ ζηελ Διιάδα ηα πξάγκαηα δελ ήηαλ έηζη. Δδψ είλαη 

δηαθνξεηηθά. ηελ Διιάδα ε έλλνηα ηεο ηδησηηθήο εθπαίδεπζεο θαη ηνπ 

αληαγσληζκνχ είλαη πνιηηηθά κία ηδέα πνπ δελ επδνθηκεί […] ηελ Διιάδα ππάξρεη 

θαη άιιν έλα πξφβιεκα: ε δήηεζε γηα ηελ πξφζβαζε ζηελ αλψηαηε εθπαίδεπζε γηα 

ιφγνπο ηζηνξηθνχο ήηαλ πάξα πνιχ κεγάιε κεηά ην δεχηεξν Παγθφζκην πφιεκν […] 

Απηή δειαδή ε κεγάιε θνηλσληθή δήηεζε θαη ην ελδηαθέξνλ ησλ πνιηηψλ γηα ηελ 

αλψηαηε εθπαίδεπζε έθαλε πνιχ πην ηζρπξφ ην αίηεκα ηεο δεκφζηαο εθπαίδεπζεο θαη 

ηεο ηζφηεηαο επθαηξηψλ. Οπνηνδήπνηε θφκκα εμνπζίαο πνπ ππάξρεη δπζθνιεχεηαη 

πάξα πνιχ ζην λα δεκηνπξγήζεη θαη λα αιιάμεη ηελ θείκελε λνκνζεζία θαη λα κηιήζεη 

γηα αληαγσληζηηθφηεηα θαη ηδησηηθνπνίεζε ζηελ εθπαίδεπζε θαηαληαγσληζηηθφηεηα 

ζχκθσλα κε ηηο αγνξέο»  

8:«Σν έδεζα ζηελ Αγγιία ζην πιαίζην κηα πξαγκαηηθφηεηαο φπνπ είρε επηβιεζεί 

απηή ε αληαγσληζηηθφηεηα κε πνιιαπινχο ηξφπνπο δειαδή ην πψο επηδνηνχληαλ νη 

δνκέο, δίλνληαλ νη ππνηξνθίεο […] ηα παλεπηζηήκηα ήηαλ ηδηαίηεξα αληαγσληζηηθά. 

Γηα λα επηβηψζνπλ, είραλ ζηξαθεί πάξα πνιχ ζηνπο μέλνπο θνηηεηέο αιιά είραλην 

πεξηζψξην λα ην θάλνπλ ιφγν ηνπ γεγνλφηνο φηη ήηαλ αγγιηθά, θάηη ην νπνίν δελ ην 

έρνπκε εκείο […]Γίλαλε ζε κία ζπγθπξία ζηελ νπνία ην θάζε παλεπηζηήκην είρε 
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θιηζεί λα θέξεη αληαγσληζηηθά ηνπο θνηηεηέο (.) είρε έλα πνιχ κεγαιχηεξν θνηλφ θαη 

άλνημαλ πάξα πνιχ ηφηε, ηφηε άξρηζαλ λα κπαίλνπλ νη πξψηεο βάζεηο γηα ηα 

Rankings. ε εζληθή θιίκαθα θαη κάιηζηα ησλ πξψην θαηξφ ηα αληίζηνηρα 

πνιπηερληθά ζρνιεία ήηαλ πνιχ θαιχηεξα απφ ηα παξαδνζηαθά, είραλ θαιχηεξα 

rankings απφ ηα παξαδνζηαθά παλεπηζηήκηα γηαηί ηα παξαδνζηαθά παλεπηζηήκηα 

απιά αδηαθνξνχζαλε γηα ηα rankings, ελψ ηαPolytechnics άξρηζαλ λα 

δνπιεχνπλπξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε γηα λα πξνζειθχζνπλ θνηηεηέο ζε έλα πιαίζην 

ην νπνίν φκσο ήηαλ αληαγσληζηηθφ, δελ έρνπκε εκείο ηψξα. Οπφηε ππήξρε απηή ε 

κεηάβαζε κέζσ ειεχζεξεο αγνξάο. Σψξα ην ζέκα είλαη φηη απηνί νη θαλφλεο δελ 

ππάξρνπλ εδψ, δελ ηθαλνπνηνχληαη απηνί νη θαλφλεο εδψ…»  

11:«…ηα αγγιηθά παλεπηζηήκηα είραλ ζπγρσλεπηεί δειαδή ηα PolytechnicSchools 

είραλ ζπγρσλεπηεί καδί κε ηα παλεπηζηήκηα θαη απνηέιεζαλ κία θηλεηήξηα δχλακε γηα 

ηε ρψξα κε ζθιεξνχο φξνπο αληαγσληζκνχ ηεο αγνξάο. ε απηφ ην πιαίζην 

πηνζεηήζεθαλ κέηξα φρη κφλν πξνζέιθπζεο θνηηεηψλ απφ φιν ηνλ θφζκν ιφγσ ηνπ 

φηη ε αγγιηθή γιψζζα δηεπθφιπλε απηφ ην πιαίζην αιιά πνιχ πεξηζζφηεξν ηα ίδηα ηα 

παλεπηζηήκηα κπήθαλ ζε κία δηαδηθαζία ζθιεξνχ αληαγσληζκνχ θαη ηα νπνία έθεξαλ 

ηα θαιχηεξα απνηειέζκαηα θαη κεγαιχηεξεο επηδνηήζεηο ρξεκαηνδφηεζεο. Οη 

θνηηεηέο έθεξλαλ ρξήκα θαη κεηά ηα ίδηα ηα παλεπηζηήκηα έθεξαλ θαη πνιχ 

θαιχηεξνπο επηζηήκνλεο. Απηφ πνπ αμίδεη φκσο λα ζεκεησζεί είλαη φηη ζε άιιεο 

ρψξεο επξσπατθήο έλσζεο, ε ηερληθή εθπαίδεπζε κε ηελ αθαδεκατθή ζπκπνξεχνληαη 

σο πξνο ην επίπεδν ηεο εμέιημεο αιιά απφ δηαθνξεηηθή ζθνπηά είραλ θαη έρνπλ 

ζθνπφ ηελ αλαβάζκηζή ηνπο, δηφηη δελ κπνξεί κία ρψξα εηδηθψο κεηά ηε Βηνκεραληθή 

Δπαλάζηαζε λα κελ έρεη ηερληθή εθπαίδεπζε θαη λα ζέιεη λα αλαζπγθξνηεζεί θαη λα 

έρεη κφλν αθαδεκατθφ πξνζσπηθφ[…] ηε δηθή καο πεξίπησζε απηφ πνπ ζπλέβε κε 

ηα ΣΔΙ έγηλε θαη αλνξζφδνμα θαη πνιχ βηαζηηθά θαη ρσξίο έλα φξακα γηα απηή ηε 

ζπγρψλεπζε» (11ε ζπλέληεπμε) 

12:«ην ίδην εγρείξεκα πνπ ζπλέβε ζηελ Αγγιία πξηλ πάξα πνιιά ρξφληα αλ ζπκάκαη 

θαιά επί Θάηζεξ, είρε σο απνηέιεζκα έλαλ άθξαην αληαγσληζκφ ζε εξεπλεηηθφ 

επίπεδν θαη ησλ ηερληθψλ αιιά θαη ησλ αθαδεκατθψλ κνξθψλ. Χοαπνηέιεζκα 

βέβαηα ηα αγγιηθά παλεπηζηήκηα κπφξεζαλ θαη νξζνπφδεζαλ δηφηη ιεηηνχξγεζαλ κε 

ηνπο θαλφλεο ηεο αγνξάο θαη φρη αθξηβψο κε ηνπο θαλφλεο ηνπ ζηελνχ δεκφζηνπ 

ζπκθέξνληνο πνπ ην έρνπκε εκείο πιένλ ζηελ Διιάδα» (12
ε
 ζπλέληεπμε) 

13:ηνλ επξσπατθφ ρψξν ηεο αλψηαηεο εθπαίδεπζεο, ζε επξσπατθφ επίπεδν φλησο 

ππήξμε θάπνηα ζχκπηπμε θάπνησλ ηερλνινγηθψλ ηδξπκάησλ θαη απηφ πξνζπαζήζακε 

λα θάλνπκε θαη εκείο. Τπάξρεη φκσο κία κεγάιε δηαθνξά φηη ηα ηερλνινγηθά 

ηδξχκαηα ηα νπνία αλαβαζκίζηεθαλ ζε αλψηαηα εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα ήηαλ θπξίσο 

ηδξχκαηα εθαξκνζκέλσλ επηζηεκψλ: δειαδή κπήθαλ θάπνηεο εθαξκνζκέλεο 

Δπηζηήκεο ηεο Ιαηξηθήο, ηεο Πιεξνθνξηθήο, ησλ Οηθνλνκηθψλ, ησλ 

Υξεκαηννηθνλνκηθψλ θαη ηεο Σξαπεδηθήο, θαη θαη’ νπζία δειαδή αλαβαζκίζηεθαλ. 

Γελ αλαβάζκηζαλ φκσο φια ηα δηθά ηνπο πνιπηερληθά ζρνιεία (PolytechnicSchools) 

ζε παλεπηζηήκηα θαζφηη ε ηερληθή εθπαίδεπζε απνηειεί έλα μερσξηζηφ θαη 

πξαγκαηηθά πνιχ ζεκαληηθφ θνκκάηη ηεο εθπαίδεπζεο. Tψξα αο έξζνπκε ζηελ 

Διιάδα: απηφ πνπ θάλνπκε εκείο φπσο πάληα ην θάλνπκε βηαζηηθά θαη κε 

πξνρεηξφηεηα […] θαηά πφζν έλαο καζεηήο ηνπ 7,ηνπ 8 ή ηνπ 10 ζηα 20, κπνξεί λα 
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κπεη ζε έλα παλεπηζηεκηαθφ ίδξπκα θαη λα αθνινπζήζεη κία βαξηά ζεσξεηηθή 

εθπαίδεπζε θαη κεηά λα κπνξέζεη θαη λα ηελ εθαξκφζεη ελψ ν ίδηνο δελ ζα κπνξνχζε 

λα κπεη εμαξρήο ζε έλα παλεπηζηεκηαθφ ίδξπκα πςειήο βάζεο, απηφ ην αθήλσ ζηελ 

θξίζε απηψλ ησλ νπνίσλ ηα ςήθηζαλ απηά» 

πλνςίδνληαο, ηηο δηαηππσζείζεο απφςεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ έξεπλα δελ ππάξρεη 

θακία ακθηβνιία φηη ε ζπγρψλεπζε ηνπο βξίζθεη αλαθαλδφλ αληίζεηνπο. Δθείλν πνπ 

εληππσζηάδεη είλαη φηη ε αξλεηηθή ηνπο ζηάζε δελ πξνέξρεηαη απφ ηε βαζχηεξε θξηηηθή 

αληηκεηψπηζε ησλ πξνγξακκάησλ σο πξσηνβνπιηψλ πνπ ζεκαηνδνηνχλ ηε κεηαιιαγή ησλ 

Παλεπηζηεκίσλ απφ ρψξνπο έξεπλαο-δηδαζθαιίαο θαη απξφζθνπηεο αλαδήηεζεο ηεο γλψζεο ζε 

θέληξα εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο. ε ζρεδφλ θακία απάληεζε, επίζεο, δελ δηαθξίλνληαη 

θνηλσληθνί πξνβιεκαηηζκνί θαη αλεζπρίεο ζρεηηθά κε ηηο ζπλέπεηεο πνπ έρεη ε κεηαηξνπή 

κεγάινπ κέξνπο ηεο εθπαίδεπζεο ζεηαρχξξπζκε θαηάξηηζε ζηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο, ηα 

εξγαζηαθά δηθαηψκαηα, ηελ επαγγεικαηηθή πξννπηηθή γηα ηε λενιαία θαη ηελ θάιπςε ησλ 

θνηλσληθψλ αλαγθψλ ηεο ρψξαο. 

(β) Πξνγξάκκαηα Γηά Βίνπ Δθπαίδεπζεο (δηα δώζεο θαη εμ απνζηάζεσο) 

Ζ αλαγλψξηζε ηνπ θαζνξηζηηθνχ ξφινπ ηεο Αλψηαηεο Δθπαίδεπζεο ζηελ νηθνλνκηθή 

θαη θνηλσληθή ζηξαηεγηθή γηα ην κέιινλ ηεο Δ.Δ. αλήγαγε ζε πξφηαγκα ηεο επξσπατθήο 

θνηλφηεηαο ηε Γηά Βίνπ Μάζεζε -κε ηε κνξθή ηεο πλερηδφκελεο Δθπαίδεπζεο θαη 

Καηάξηηζεο Δλειίθσλ- σο λέαο κνξθήο ζχιιεςε ηεο εθπαίδεπζεο κε ζθνπφ ηελ αλαζέζκηζή 

ηεο (Βεξγίδεο, 2007). Ζ επίζεκε ξεηνξηθή, επξσπατθή θαη εζληθή, πξνβάιιεη ηε Γηά Βίνπ 

Μάζεζε σο κέζνλ βειηίσζεο ησλ γλψζεσλ, ησλ δεμηνηήησλ θαη ησλ ηθαλνηήησλ ησλ 

εθπαηδεπνκέλσλ ζηελ πξννπηηθή, θπξίσο, ηεο πξνζσπηθήο ηνπο αλάπηπμεο σο αηφκσλ, 

θνηλσληθψλ ππνθεηκέλσλ θαη πνιηηψλ. Πίζσ, φκσο, απφ ηνλ επηδέμηα εμσξατζκέλν ιφγν 

δηαθξίλεηαη θαζαξά ν επηθαζνξηζκφο ησλ πξνζαλαηνιηζκψλ ηεο ζπγθεθξηκέλεο κνξθήο 

εθπαίδεπζεο απφ ηηο αλάγθεο ηεο νηθνλνκίαο θαη, θπξίσο, ηεο αγνξάο. Ζ πξνηεξαηφηεηα, 

ινηπφλ, πνπ δίλεη ζηελ απαζρνιεζηκφηεηα, ηελ πξνζαξκνζηηθφηεηα θαη ηελ επαγγεικαηηθή 

θηλεηηθφηεηα ησλ εξγαδνκέλσλ, αιιά θαη ε εξγαιεηφηεηά ηεο γηα ηελ εηζξνή νηθνλνκηθψλ 

πφξσλ ζηα Παλεπηζηήκηα ηα κεηαιιάζζεη ζε επηρεηξήζεηο νη νπνίεο παξάγνπλ εκπνξεχζηκεο 

ππεξεζίεο κε ζθνπφ ην θέξδνο (Slaughter & Leslie, 1999). 

Ζ αλάιπζε ησλ απαληήζεσλ ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ έξεπλα νδεγεί ζε κηα νξηζκέλε 

βαζηθή δηαπηζηψζε: φηη φινη ηνπο έρνπλ επίγλσζε ηνπ απζεληηθνχ ραξαθηήξα θαη ηεο 

ιεηηνπξγίαο ηεο Γηά Βίνπ Μάζεζεο, αιιά θαη ηεο ζπκβνιήο ηεο ζηε κεηαηξνπή ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ ζε ρψξν ζπλερηδφκελεο θαηάξηηζεο θαη επαλαθαηάξηηζεο ηνπ εξγαζηαθνχ 

δπλακηθνχ θαη ζε θέληξν παξνρήο ππεξεζηψλ ζε πειάηεο-θαηαλαισηέο ηεο γλψζεο, σο 

«αλαιψζηκνπ αγαζνχ κε ζπγθεθξηκέλε εκεξνκελία ιήμεο» (Μαπξνπδέαο, 2004, ζ. 36). 
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Δλδεηθηηθέο είλαη νη πεξηγξαθέο ησλ απηναλαθνξηθψλ εκπεηξηψλ ηεο 4
εο

, 6
εο

 θαη 10
εο

 

ζπλέληεπμεο, ζηηο νπνίεο απνηππψλεηαη θαίξηα θαη κε ελάξγεηα ην θαηλφκελν. 

4:«Σψξα αξρίδνπλ φκσο θαη αλαβαζκίδνληαη θαη ν ιφγνο ζρεηίδεηαη κε κία 

ζπδήηεζε πνπ γίλεηαη ζηελ Διιάδα θαη δηεζλψο ζρεηηθά κε ηελ παξνρή ππεξεζηψλ ζε 

θαηαλαισηέο εθπαηδεπηηθψλ ππεξεζηψλ, δειαδή πάκε ζην κνληέιν Δθπαηδεπηηθνχ 

Καηαλαισηή κε θάπνην θφζηνο.[…] ηέηνηα πξνγξάκκαηα πνπ πξνζθέξνληαη εμ 

απνζηάζεσο είλαη δηφηη κε απηφ ηνλ ηξφπν ην παλεπηζηήκην εμνηθνλνκεί πφξνπο 

νηθνλνκηθνχο θαζαξά κηαο θαη ηειεπηαία ζπλερψο κεηψλνληαη απηνί νη πφξνη. […] 

Αλαπφθεπθηα δειαδή νδεγνχληαη ηα παλεπηζηήκηα θαη ην παλεπηζηήκην Ισαλλίλσλ 

ζηελ εμεχξεζε πφξσλ απφ άιιεο πεγέο,νη πεγέο απηέο είλαη είηε ηέηνηνπ είδνπο 

πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο εμ απνζηάζεσο ή ζπλεξγαζία θάπνησλ κειψλ ΓΔΠ κε ηνλ 

ηδησηηθφ ηνκέα γηα ηελ παξαγσγή θάπνηνπ πξντφληνο» 

6:«…έρεη δεκηνπξγεζεί θαη απφ ηελ αληίπεξα φρζε έλαο θεξδνζθνπηθφο 

κεραληζκφο. Δίλαη έλαο κεραληζκφο έθδνζεο πηζηνπνηεηηθψλ θαη βεβαηψζεσλ ην 

νπνία βέβαηα κε έλα θφζηνο θαη κε κία ζπκκεηνρή θάπνηνο κπνξεί λα ην ιάβεη»  

10:«Η αληαγσληζηηθφηεηα είλαη ν ζηφρνο πίζσ απ΄ φια» 

Μηα άιιε δηαπίζησζε, πνπ εθηηκάηαη θαη σο πην ζεκαληηθή, ζρεηίδεηαη κε ηελ ζηάζε 

ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ απέλαληη ζηε Γηά Βίνπ Δθπαίδεπζε, ε νπνία θαίλεηαη λα 

παξνπζηάδεη δηαθπκάλζεηο ζηελ πνξεία ηνπ ρξφλνπ. πγθεθξηκέλα, φπσο πξνθχπηεη απφ ηηο 

απαληήζεηο ησλ κειψλ ηεο εξεπλεηηθή νκάδαο, ην Παλεπηζηήκην έδεημε αξρηθά ελδηαθέξνλ γηα 

ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζε παξφκνηα πξνγξάκκαηα δηά δψζεο θαη εμ απνζηάζεσο, πνπ, φκσο, ζηε 

ζπλέρεηα αηφληζε: 

3:«Τπήξρε θαη ππάξρεη ζρεηηθή πξφβιεςε ζην λα ππάξρνπλ απηά ηα πξνγξάκκαηα 

[…] εκείο δεηήζακε απφ ηελ πξπηαλεία λα απνθηήζνπκε ην πξφγξακκαΠαηδαγσγηθήο 

επάξθεηαο. Χζηφζν ε πξπηαλεία δελ ην απέξξηςε αιιά δελ απάληεζε θηφιαο. […] δελ 

ην πέξαζαλ θαλ γηα ζπδήηεζε. Γελ μέξσ ζε πνηα θαηεγνξία εληάζζεηαη απηφ, ζηε 

ζπληερλία, ζηε παζνγέλεηα…» 

5:«ην δηθφ καο παλεπηζηήκην αλαπηχρζεθαλ ηα πξνγξάκκαηα Γηά Βίνπ 

εθπαίδεπζεο θαη δηα δψζεο αιιά θαη εμ απνζηάζεσο» 

7:«Δμ φζσλ γλσξίδσ ην παλεπηζηήκην Ισαλλίλσλ είρε θαη δηα βίνπ θαη εμ 

απνζηάζεσοεθπαίδεπζεο πξνγξάκκαηα. Τπήξραλ φιεο νη πεξηπηψζεηο θαη 

εθπαηδεπηηθψλ πνπ ήζειαλ λα επηκνξθσζνχλ, θαη απινί πνιίηεο θαη θνηηεηέο γηα λα 

θάλνπλ έλα κνξηνδνηνχκελν πξφγξακκα. Σν θέληξν δηα βίνπ κάζεζεο ππάξρεη γηα λα 

θαιχπηεη αξθεηέο αλάγθεο, […] Αζθαιψο ζα κπνξνχζε λα επεθηαζεί πεξηζζφηεξν» 

9:«εθαξκφδεη απηή ηε δηάηαμε […] ηψξα ζρεηηθά κε ηα πξνγξάκκαηα ηεο 

επηκφξθσζεο […] απηά είλαη ηα εμ απνζηάζεσο θαη δηα βίνπ πνπ έρεη ην δηθφ καο 

παλεπηζηήκην, ππήξραλ θαη ππάξρνπλ (αιιά) έρνπλ ππάξμεη θαη θαιχηεξεο εκέξεο» 
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11:«Σν παλεπηζηήκην Ισαλλίλσλ έρεη εθαξκφζεη γηα πάξα πνιιά ρξφληα ηα 

πξνγξάκκαηα απηά θαη εηδηθά κε ζθνπφ ηελ επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ (αιιά) 

θαη απφ ηηο δχν πιεπξέο έρεη ζπξξηθλσζεί ην ελδηαθέξνλ» 

12:«Σν παλεπηζηήκην Ισαλλίλσλ εθήξκνζε θαη εθαξκφδεη, ζπλερίδεη δειαδή ηελ 

εθαξκνγή ησλ επξσπατθψλ πξνγξακκάησλ δηα βίνπ εθπαίδεπζεο κε δηα δψζεο θαη εμ 

απνζηάζεσο ζπλζήθεο. […] ήκεξα φκσο ππάξρεη κία λα ην πσ λσζξφηεηα κε 

απνηέιεζκα λαη κελ λα ζπλερίδνπλ ηελ εθαξκνγή ηνπο πιελ φκσο λα ππάξρεη κία 

δπζθνιία αλεχξεζεο ηφζν πξνζσπηθνχ φζν θαη πιηθνηερληθνχ εμνπιηζκνχ» 

ηελ πξνζπάζεηα αλαδήηεζεο, θαηαλφεζεο θαη εξκελείαο ηεο κείσζεο ηνπ 

ελδηαθέξνληνο, εθθξάζηεθε ε άπνςε φηη νθείιεηαη ζε κηα 

2: «πνιηηηθή ηνπ Ιδξχκαηνο πνπ ιεηηνπξγεί αλαζηαιηηθά γηα λα θηλνχλ ηα 

πξνγξάκκαηα Γηά Βίνπ εθπαίδεπζεο θαη αο ην πνχκε ηα κεηαπηπρηαθά (.) ηζρχεη ην 

ίδην πξάγκα […] ην ίδην ην ίδξπκα έρεη απνξξίςεη ηα πξνγξάκκαηα Γηά Βίνπ θαη 

κεηαπηπρηαθά θαη ηα ινηπά» 

χκθσλα κε ηνλ Καξαιή (2013) νη δηνηθήζεηο θαη ην πξνζσπηθφ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ, 

δέρηεθαλ κε ελζνπζηαζκφ ηα ελ ιφγσ Πξνγξάκκαηα, σο ελαιιαθηηθψλ εθπαηδεπηηθψλ 

δξάζεσλ πνπ έρνπλ επίθεληξφ ηνπο ην άηνκν θαη ζηφρν ηελ πιήξε αλάπηπμε θαη απαξηίσζε 

ηνπ κέζσ ηεο δηαξθνχο κφξθσζεο θαη θαιιηέξγεηαο. χληνκα, φκσο, αληειήθζεζαλ ηελ 

αιήζεηα ζχκθσλα κε ηνλ επίζεκν δηαθεξπηηθφ ιφγν ηνπο: φηη, ζηελ νπζία, πξνσζνχλ 

κνλνζήκαληα ηε «δηά βίνπ αλαλέσζε γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ» ησλ εξγαδνκέλσλ ή ησλ 

αλέξγσλ κε βαζηθή θαηεχζπλζε ηε δηάπιαζε θαηαξηηζκέλνπ, επέιηθηνπ θαη απνηειεζκαηηθνχ 

αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ πξνθεηκέλνπ λα ην αμηνπνηήζεη γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ απαηηήζεσλ 

ηεο νηθνλνκίαο· ζηφρνο, ηδενινγηθή αξρή αιιά θαη πνιηηηθφ πξφηαγκα ηεο ππεξεζληθήο 

επξσπατθήο θνηλφηεηαο (Βεξγίδεο, 2007, ζ.360). πλεηδεηνπνηψληαο ηε κεζνδεπκέλε κέζσ 

απηψλ αιινίσζε ηνπ ραξαθηήξα ηνπ Αλψηαηνπ Δθπαηδεπηηθνχ Ηδξχκαηνο, κε ηε κεηαιιαμή 

ηνπ ζε εκπνξεπκαηηθφ θέληξν εθπαηδεπηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ απνθαζίζηεθε ελζπλείδεηα ε 

κε ζπκκεηνρή άιιν ζ‟ απηή ηε δηαδηθαζία.  

 Μηα ηέηνηα ππφζεζε, φκσο, θαηαξξίπηεηαη άκεζα απφ ηηο απαληήζεηο ησλ 

ζπκκεηερφλησλ ζηελ έξεπλα, ζηηο νπνίεο δειψλνληαη πνιχ πην πξαγκαηηζηηθνί ιφγνη ηεο 

αηφλεζεο ηνπ φινπ εγρεηξήκαηνο. Οη αθφινπζεο δηαπηζηψζεηο είλαη απνθαιππηηθέο ζρεηηθά κε 

ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα: 

3:«Δίλαη αξθεηά φκσο δχζθνιν αθφκα θαη απηά ηα πξνγξάκκαηα λα πινπνηεζνχλ 

δηφηη […] θαη θαζεγεηέο δελ ππάξρνπλ ζην λα θάλνπλ απηά ηα πξνγξάκκαηα εθ 

κέξνπο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ. Δίλαη θαη ζέκα ακεηβφκελεο εξγαζίαο επίζεο» 

10:«…είλαη πνιχ δχζθνιν λα εθαξκνζηνχλ. Γελ ππάξρνπλ θαη ηα θνλδχιηα ησλ 

πξνεγνχκελσλ εηψλ, ππάξρεη θαη κηα ραιάξσζε ζε πνιιά δεηήκαηα, αιιά φπσο θαη 
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λα έρεη ηα πξνγξάκκαηα δεδνκέλνπ φηη ζηελ αξρή ήηαλ επξσπατθά ηα δερηήθακε κε 

κεγάιε ραξά γηαηί έδσζαλ θαη ζέζεηο εξγαζίαο. Πιένλ έρνπλ ηεζεί θαη ζέκαηα 

νηθνλνκηθήο θχζεο φπσο πνηνη θαζεγεηέο ζα θάλνπλ απηά ηα πξνγξάκκαηα δίρσο λα 

πιεξψλνληαη έμηξα θαη άιια ηέηνηνπ είδνπο δεηήκαηα» 

11:«…απηά ηα πξνγξάκκαηα επηδνηνχληαλ θαηά θφξνλ θαη σο απνηέιεζκα 

ζπκκεηείραλ θαη πνιινί θαζεγεηέο ηνπ παλεπηζηεκίνπ γηα λα θάλνπλ καζήκαηα αιιά 

απφ ηελ άιιε πάξα πνιινί θαζεγεηέο ιάκβαλαλ εηδηθέο άδεηεο απνπζίαο 

εθπαηδεπηηθέο γηα λα είλαη ζην πξφγξακκα απηφ. Σψξα ηη γίλεηαη φκσο, ε 

πξαγκαηηθφηεηα ηνπ ζήκεξα (.) ηα πξνγξάκκαηα απηά ηα επηδνηνχκελα ζηακάηεζαλ 

κεηψζεθαλ ζην έλα ηξίην θαη αθνξνχλ θαηά βάζε πνιχ ιίγα πξνγξάκκαηα 

ηερλνινγίαο ή ζεηηθψλ επηζηεκψλ. Απφ ηελ άιιε νη εθπαηδεπηηθέο άδεηεο δελ 

ρνξεγνχληαη ζσξεδφλ φπσο ζην παξειζφλ. Με απνηέιεζκα λα κελ κπνξνχλ λα 

ζπκκεηέρνπλ πνιινί εθπαηδεπηηθνί θαη κε ηηο θαηλνχξγηεο θαλνληζηηθέο δηαηάμεηο 

νθείινπλ λα ζπκκεηέρνπλ κφλν θαηά ηελ κε άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο ζην 

ζρνιείν, δειαδή ηα απνγεχκαηα ηνπο θαηά ηνλ ειεχζεξν ρξφλν ηνπο ή κε θάπνηα πνιχ 

κηθξή απνπζία. Χο εθ ηνχηνπ, θαη απφ ηηο δχν πιεπξέο έρεη ζπξξηθλσζεί ην 

ελδηαθέξνλ» 

12:«…απηά ηα πξνγξάκκαηα ηα παιαηφηεξα ρξφληα ιφγσ πςειψλ ρξεκαηηθψλ 

πηζηψζεσλ ήηαλ θαη πην ελεξγά […] ηα παιαηφηεξα ρξφληα ιφγσ θαη ηεο πξνηξνπήο 

ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο λα ζπκκεηέρνπλ νη εθπαηδεπηηθνί ζε πξνγξάκκαηα 

επηκφξθσζεο θαη εμ απνζηάζεσο αιιά θαη δηα δψζεο ππήξρε πνιχ κεγάιε δήηεζε γηα 

απηά ηα πξνγξάκκαηα θαζφηη πνιιά απφ απηά επηδνηνχληαλ θαη κε κφξηα γηα ηελ γηα 

ηνλ κφληκν δηνξηζκφ ησλ ππαιιήισλ. Σψξα πιένλ θαη πην αληαγσληζηηθά έρνπλ γίλεη 

θαη πάξα πνιινί είλαη νη ππνςήθηνη πνπ έρνπλ απηά ηα πξνζφληα» 

13:«ην δηθφ καο παλεπηζηήκην έρνπκε δχν απφ φηη γλσξίδσ ηκήκαηα ηα νπνία 

παιαηφηεξα πήγαηλαλ πην θαιά κε θάπνηεο επηρνξεγήζεηο πνπ γηλφηαλε, επξσπατθέο 

θαη θξαηηθέο. Σψξα (.) ηψξα αλαδεηνχληαη ε ηχρε ηνπο θαη ε ιεηηνπξγία ηνπο ζην 

κπάραιν πνπ ππάξρεη…» 

Απφ ηηο παξαπάλσ απαληήζεηο θαίλεηαη φηη ε νκνινγεκέλε θάκςε πνπ παξνπζηάδεη ε 

αλάπηπμε Πξνγξακκάησλ Γηά Βίνπ Δθπαίδεπζεο ζην Παλεπηζηήκην Ησαλλίλσλ ζήκεξα. Γελ 

απνηειεί πξντφλ κηαο ελζπλείδεηα εηιεκκέλεο απφθαζεο ηνπ δηδαθηηθνχ ηνπ πξνζσπηθνχ λα 

απνζηαζηνπνηεζεί απφ ηα Πξνγξάκκαηα απηνχ ηνπ είδνπο ηα νπνία, παξφιν πνπ, απνηεινχλ 

αγνξαίαο ινγηθήο εθπαηδεπηηθέο πξαθηηθέο θαη δξαζηεξηφηεηεο, θαη αληηθεηληαη ζηνλ 

ηδενινγηθφ πξνζαλαηνιηζκφ ηεο αλψηαηεο εθπαίδεπζεο. Δπηζεκαίλεηαη ζηηο απνςεηο ησλ 

ζπλεληεπμηαδνκέλσλ φηη ηα ζπγθεθξηκέλα Πξνγξάκκαηα έρνπλ κεηαηξέςεη ηελ επηζηεκνληθή 

γλψζε ζε ηδησηηθφ αγαζφ θαη επαγγεικαηηθφ πξνζφλ θαη πξνσζνχλ έηζη ηελ ππνηαγή ησλ 

Αλψηεξσλ Δθπαηδεπηηθψλ Ηδξπκάησλ ζηηο αλάγθεο ηεο εκπνξεπκαηηθήο νηθνλνκίαο θαη ηνπ 

θαηακεξηζκνχ εξγαζίαο· γεγνλφο πνπ βξίζθεη αληίζεηνπο αθαδεκαηθνχο ελ κέξεη. Αληρλεχεηαη 

ε ηάζε ζε κεξηθέο (ίζσο θαη κεκνλσκέλεο) πεξηπηψζεηο αθαδεκατθψλ δαζθάισλ λα κε 

αληηδξνχλ απνθαζηζηηθά ζηελ πξνζπάζεηα ππνλφκεπζεο ηνπ αθαδεκατθνχ ραξαθηήξα θαη ηεο 
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θνηλσληθήο απνζηνιήο ηνπ παλεπηζηεκίνπ ζην πιαίζην ησλ θπξίαξρσλ νηθνλνκηθψλ ζρέζεσλ 

θαη ηεο επαγγεικαηνπνίεζεο ηεο κφξθσζεο πξνο φθεινο ησλ παξαγσγηθψλ δπλάκεσλ, ηδίσο 

φηαλ πξφθεηηαη γηα εηζξνή θνλδπιίσλ αιιά θαη ζπλεηζθνξψλ ζην παλεπηζηήκην. πγθεθξηκέλα, 

φπσο θαίλεηαη απφ ηηο αληηιήςεηο ηνπ 1
νπ

, 4
νπ

 θαη 6
νπ 

ζπλεληεπμηαζηή αλαθνξηθά κε ην δήηεκα: 

1:«Αλήθσ ζε απηνχο πνπ ζεσξνχλ φηη γίλεηαη πνιχο ιφγνο γηα ην ηίπνηα θαη πνιιή 

θαηά νπζία έρεη θαηαλαισζεί πξνθεηκέλνπ λα λνκηκνπνηεζεί απηή ε κέζνδνο 

δηδαζθαιίαο. […] Δίλαη θαηξφο απηά ηα πξνγξάκκαηα λα ηα δνχκε κε θξηηηθή θαη λα 

εμεηάζνπκε αλ είλαη απψιεηα ρξφλνπ ή θαη’ επίθαζε γλψζε […] αλ κπνξνχλ λα 

αληηθαηαζηήζνπλ ηελ παξαδνζηαθή κάζεζε θαη δηδαζθαιία θαη αλ φλησο νη καζεηέο 

κέζσ ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ κπνξνχλ λα απνδψζνπλ ζε ζπγθεθξηκέλα δεηήκαηα»  

4:«Σψξα λα θάλεηο έλα κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα θαλνληθφ εμ απνζηάζεσο ην 

βξίζθσ φηη δελ είλαη αλέθηθην κελ αιιά δελ είλαη θαη ζσζηφ». 

6:«Γελ κε βξίζθεη ζχκθσλε απηή ε δεχηεξε αληίιεςε ζα έπξεπε λα ππάξμεη άιιε 

κία θηινζνθία γχξσ απφ ην δήηεκα πξνθεηκέλνπ πην αληηθεηκεληθά θξηηήξηα λα 

απνηεινχλ ηελ θηλεηήξην δχλακε γηα ηελ ελαζρφιεζή θάπνηνπ κε ηελ επηκφξθσζε 

θαη ηε Γηά Βίνπ εθπαίδεπζε» 

Σειηθά, απηφ πνπ ζπλάγεηαη σο γεληθή δηαπίζησζε είλαη φηη παξά ηηο φπνηεο ελζηάζεηο 

ζρεηηθά κε ηελ αλαγθαηφηεηα ηεο πεξηβφεηεο Γηά Βίνπ Δθπαίδεπζεο, ηε ζθνπηκφηεηα 

πξνψζεζήο ηεο ζην πιαίζην κηαο επξσπατθήο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο ζηελά ζπλδεδεκέλεο κε 

ηε ζηξαηεγηθή ηεο Ληζζαβφλαο θαη ηηο ζπλέπεηέο ηεο ζηε θπζηνγλσκία, ηε ιεηηνπξγία θαη ηελ 

απνζηνιή ησλ Παλεπηζηεκίσλ, ε δηαζχλδεζε θαη ζχκπηπμε ησλ ζπζηεκάησλ εθπαίδεπζεο θαη 

θαηάξηηζεο απνηειεί γηα ηε ρψξα καο γεγνλφο.  
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 6
ν   

  
Δλ θαηαθιείδη… 

6.1 πκπεξάζκαηα 

Ζ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ ηεο έξεπλαο νδεγεί ζηε γεληθή εθηίκεζε φηη, ζχκθσλα κε 

ηηο εθθξαζζείζεο απφςεηο αθαδεκατθψλ (κειψλ Γ.Δ.Π. ησλ Θεηηθψλ - Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ,  

Θεσξεηηθψλ Δπηζηεκψλ θαη Πνιπηερληθψλ ρνιψλ δηαθφξσλ βαζκίδσλ-θαζεγεηέο, πξνεδξνη 

ηκεκάησλ, θνζκήηνξεο θαζψο θαη (αληη)-πξπηάλεηο) θαη δηνηθεηηθνχ πξνζσπηθνχ, ην 

Παλεπηζηήκην Ησαλλίλσλ, πνπ εθιακβάλεηαη σο παξάδεηγκα ησλ ειιεληθψλ Παλεπηζηεκίσλ, 

έρεη κπεη ζε ηξνρηά ζχγθιηζεο κε ηα ππφινηπα ησλ άιισλ επξσπατθψλ θξαηψλ –δελ έρεη, φκσο, 

αθφκε επηηχρεη λα αλαπηχμεη εθείλα ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ ζα ην θαζηζηνχζαλ αληαγσληζηηθφ 

πξνο απηά. Απφ ηα δεδνκέλα πξνθχπηεη φηη νη ζπκκεηέρνληεο ζηελ πιεηνλφηεηα ηνπο 

εμέθξαζαλ ηελ επηζπκία θαη ηάζε λα γίλεη ην ίδξπκα φρη κφλν αληαγσληζηηθφ ζε ζρέζε κε ηνπο 

θαλφλεο ηεο αγνξάο εξγαζίαο θαη δήηεζεο, αιιά επηπιένλ θαη πην ζεκαληηθά, ζε εξεπλεηηθφ 

επίπεδν πξνθεηκέλνπ λα κπνξέζεη λα πξνζειθχζεη θαη θαιχηεξνπο θνηηεηέο αιιά θαη πην 

εκπεηξν εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ. Αλαιπηηθά θαη κε βάζε ηνπο άμνλεο παξνπζίαζεο θαη 

αλάιπζεο ηνπ πιηθνχ ζπλεληεχμεσλ κπνξεί λα απνπηππσζνχλ ηα εμήο ζπκπεξάζκαηα:  

 

1
νο

 Ά μ ν λ α ο :    

Δπξσπαηθή Γηάζηαζε Δθπαίδεπζεο, Αληαγσληζηηθόηεηα / Γηαθξαηηθέο πκθσλίεο Π.Μ.. 

ε ζρέζε κε ηνλ πξψην άμνλα ηεο έξεπλαο, θαη κε ηελ επξσπατθή δηάζηαζε ηεο 

εθπαίδεπζεο θαη ηελ αληαγσληζηηθφηεηα, πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη φ φξνο πιαηζηψλεηαη δηηηά 

κέζσ ηνπ ιφγνπ ησλ κειψλ ΓΔΠ θαη ησλ δηνηθεηηθψλ ππαιιήισλ: είηε κε θαζαξά 

νηθνλνκηθνχο φξνπο «εξγαιεηφηεηαο», απαζρνιεζηκφηεηαο, απνδνηηθφηεηαο θαη απνθφκκηζεο 

νθέινπο ηφζν γηα ηνπο θνηηεηέο, απνθνίηνπο θαη εξγαδνκέλνπο ησλ, ζηξεθφκελνη θαη 

ελαξκνληδφκελνη κε ηηο επηηαγέο ηεο λενθηιειεχζεξεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ηεο 

επξσπατθήο πνιηηηθήο ηεο ζηελ εθπαίδεπζε,·είηε κε φξνπο αληηξξεηηθνχο ζηηο νηθνλνκηθέο 

ζχγρξνλεο επηηαγέο. ηελ νπζία ηνπ, ην Παλεπηζηήκην Ησαλλίλσλ ηείλεη λα εθαξκφζεη ηελ 

επξσπατθή εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή ρσξίο, φκσο, λα έρεη θαηαθέξεη αθφκα λα εθπιεξψζεη ην 

νηθνλνκηθφ-θνηλσληθφ επξσπατθφ φξακα ιφγσ αγθπιψζεσλ ζε ζηελά δηνηθεηηθφ επίπεδν. Σν 

ίδην ην ίδξπκα φπσο θαίλεηαη θαη απφ ηνλ εθθεξφκελν ιφγν ησλ ζπλεληεπμηαδνκέλσλ 

πξνζπαζεί λα ζπγθεξάζεη  δχν ξεηνξηθά αληίξξνπνπο ζηφρνπο:  
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- αθελφο, ηελ αλάπηπμε ηεο πνηφηεηαο ηνπ αθαδεκατθνχ έξγνπ ησλ Αλψηαησλ 

Δθπαηδεπηηθψλ Ηδξπκάησλ κέζσ ηεο παξαγσγήο θαη ηεο κεηάδνζεο επίθαηξσλ γλψζεσλ θαη 

ηεο πξνψζεζεο ηεο έξεπλαο κε απνδέθηεο ησλ επεξγεηεκάησλ ηνπο, ηνπο θνηηεηέο –

κειινληηθνχο πνιίηεο ηεο ηνπηθήο, ηεο επξσπατθήο θαη ηεο παγθφζκηαο θνηλσλίαο θαη, γεληθά, 

ην θνηλσληθφ ζχλνιν,  

- αθεηέξνπ, ηε βειηίσζε ηεο εξγαιεηφηεηαο θαη ηεο ρξεζηηθφηεηαο ησλ Παλεπηζηεκίσλ 

σο κέζσλ αληαπφθξηζεο ζηηο αλαπηπμηαθέο αλάγθεο ηεο ρψξαο ηεο νπνίαο απνηεινχλ ζεζκφ. 

Καη‟ επέθηαζε, σθειείηαη ε ίδηα ε Δ.Δ. κέζσ ηεο έκθαζεο ζηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηελ πινπνίεζε 

Κνηλψλ Μεηαπηπρηαθψλ Πξνγξακκάησλ/Γηαθξαηηθέο ζπκθσλίεο, γηα ηελ πξνεηνηκαζία ηνπ 

αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ πνπ ζα είλαη ηθαλφ λα αληεπεμέιζεη ζηηο πξνθιήζεηο ελφο ηδηαίηεξα 

επέιηθηνπ πεξηβάιινληνο εξγαζίαο θαη ζηηο απαηηήζεηο ηεο νηθνλνκίαο ηεο γλψζεο. Αλ θαη ε 

ππάξρνπζα θαηάζηαζε είλαη γφληκε θαη επλνεί ηελ δεκηνπξγία θαη ζπκκεηνρή ησλ θνηηεηψλ 

θαη αθαδεκατθψλ ζε ηέηνηα κεηαπηπρηαθά κεγαιχηεξνπ βειελεθνχο, εληνχηνηο, εκπφδηα 

ζπλαληψληαη ζην ζηελφ θνξκφ ηεο δηνίθεζεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ, ν νπνίνο ζχκθσλα κε ηνπο 

ζπλεληεπμηαδφκελνπο, λαη κελ επηζπκεί ηηο ζπκθσλίεο απηέο, πιελ φκσο ε πξαγκάησζε ηνπο 

επηρεηξείηαη λα γίλεηαη κε βάζε ηα ρνπκπνιληηαλά θαη παξαδνζηαθά αθαδεκατθά ηδεψδε. 

Αλαιπηηθφηεξα, απφ ηηο απαληήζεηο ησλ ζπλεληεπμηαδφκελσλ ζπλάγεηαη φηη ε πεξηιάιεηε 

ζχγθιηζε ηεο ειιεληθήο Αλψηαηεο Δθπαίδεπζεο, φπσο εθθξάδεηαη ζηελ πεξίπησζε ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ ησλ Ησαλλίλσλ, κε ηα αληίζηνηρα επξσπατθά εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα, ελψ 

πξνσζείηαη ζε ζεζκηθφ επίπεδν κέζσ λνκηθψλ θεηκέλσλ πνπ ηελ αλαγλσξίδνπλ, ηελ 

επηθπξψλνπλ θαη ηελ «επηβάιινπλ», δελ πινπνηείηαη πξνο ζηηγκήλ ηθαλνπνηεηηθά. Σνπο ιφγνπο 

ζα πξέπεη λα αλαδεηήζνπκε ζηε γεληθφηεξε θηινζνθία πνπ παξαδνζηαθά δηέπεη ηελ Αλψηαηε 

Δθπαίδεπζε ζηελ Διιάδα. ε φιε ηε δηάξθεηα εμέηαζεο ησλ κεηαξξπζκίζεσλ θάζε είδνπο ζηελ 

Αλψηαηε Δθπαίδεπζε, παξαηεξείηαη φηη εκθαλίδεη ηζρπξέο αληηζηάζεηο απέλαληη ζε θάζε 

απφπεηξα ξηδηθήο «κεηαξξχζκηζήο» ηεο επηβεβιεκέλεο άλσζελ ιφγσ ηεο παγησκέλεο 

λννηξνπίαο ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο φζνλ αθνξά ζηνλ ξφιν, ηε ιεηηνπξγία θαη ηελ απνζηνιή 

ηεο, αιιά θαη ζηηο αληηθεηκεληθέο ζπλζήθεο πνπ βηψλεη ζηε ζχγρξνλε ζπγθπξία ε ρψξα ελ 

κέζσ κηαο βαζηάο νηθνλνκηθήο, θνηλσληθήο θαη αμηαθήο θξίζεο. Απηνί νη παξάγνληεο ζε 

ζπγθεξαζκφ, δεκηνπξγνχλ πξνζθφκκαηα ζηελ ελαξκφληζε ηνπ Παλεπηζηεκίνπ, κε ηα ππφινηπα 

επξσπατθά ζηε βάζε ησλ αξρψλ ηεο ζπγθξηζηκφηεηαο θαη ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο, φπσο 

νξίδνληαη γηα ηε δηακφξθσζε ηνπ Δ.Υ.Α.Δ.  

ύζηεκα Μεηαθνξάο Πηζησηηθώλ (επξσπατθώλ) κνλάδσλ 

ζνλ αθνξά ην εξεπλεηηθφ εξψηεκα ησλ πηζησηηθψλ κνλάδσλ, ην Παλεπηζηήκην 

Ησαλλίλσλ εθαξκφδεη ηηο εκπλεφκελεο απφ ηε Κνηλή Γήισζε ηεο νξβφλλεο ζεζκηθέο 
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ξπζκίζεηο αλαθνξηθά κε ην ζχζηεκα κεηαθνξάο θαη ζπζζψξεπζεο πηζησηηθψλ κνλάδσλ. 

Παξφια ηαχηα, δελ έρεη θαηαθέξεη λα πξνσζήζεη απνηειεζκαηηθά ηε ζπλεξγαζία ηνπ κε 

επξσπατθά εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα ζην πεδίν ησλ δηαθξαηηθψλ κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ κε 

ρνξήγεζε θνηλνχ ηίηινπ ζπνπδψλ απφ ηα ζπλεξγαδφκελα Παλεπηζηήκηα. Μέζσ ησλ 

δηαηππσκέλσλ απφςεσλ αθαδεκατθψλ (κειψλ Γ.Δ.Π. δηαθφξσλ βαζκίδσλ, θνζκήησξεο, (αληη) 

πξπηάλεηο) θαη δηνηθεηηθνχ πξνζσπηθνχ, απνηππψλεηαη ε ζεηηθή αμηνιφγεζε ηνπ κέηξνπ, ε 

νπνία, κάιηζηα, ζπλνδεχεηαη ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο απφ εθθξάζεηο έθδεινπ ελζνπζηαζκνχ 

θαη πξνζδνθηψλ γηα επέθηαζή ηνπ θαζφζνλ φρη απιψο νη επθαηξίεο ζε επίπεδν απφθηεζεο 

εκπεηξηψλ, δεμηνηήησλ θαη πξνζφλησλ απμάλεηαη, ππάξρεη επίζεο σο θίλεηξν θαη ζηφρνο 

ζπλάκα ε απφθηεζε ηεο πνιππφζεηεο επξσπατθήο πνιηηηζηηθήο ηαπηφηεηαο, ζηνηρείν πνπ δίλεη 

ηε δπλαηφηεηα, ζε θνηλσληνινγηθφ επίπεδν, λα εζσθιείζεη ζε κηα κεγαιχηεξε επξσπατθή 

θεληξηθή «νηθνγέλεηα» ηνλ πην απνκαθξπζκέλν έιιελα θνηηεηή. Αλ, φκσο, ε θαζηέξσζε ηνπ 

ζπζηήκαηνο κεηαθνξάο θαη ζπζζψξεπζεο πηζησηηθψλ κνλάδσλ πξνζιακβάλεηαη, 

λνεκαηνδνηείηαη θαη εξκελεχεηαη γεληθά σο ζεηηθή ξχζκηζε θαζαξά δηαρεηξηζηηθνχ ραξαθηήξα 

θαη πξαθηηθήο ρξεζηκφηεηαο, δελ ιείπνπλ νη ελζηάζεηο σο πξνο ηε ιεηηνπξγία θαη ηε 

ιεηηνπξγηθφηεηά ηεο, ζε επίπεδν ηνπιάρηζηνλ εζσηεξηθφ, γξαθεηνθξαηηθφ θαη αμηνινγεηηθφ. Οη 

εθθεξφκελεο αληηξξήζεηο, φπσο επηζεκάλζεθε θαη ζην πξνεγνχκελν θεθάιαην (ηέηαξην), 

θαίλεηαη λα εζηηάδνπλ ζε πηπρέο ηνπ πνπ άπηνληαη δηαδηθαζηηθψλ ζεκάησλ θαη εθθξάδνπλ 

ζπγθαιπκκέλεο πξνζσπηθέο αληηδξάζεηο απέλαληη ζε εζσηεξηθά, «ζπληερληαθά», ζηε βάζε 

ηνπο, δεηήκαηα, ηα νπνία ζρεηίδνληαη κε ην αμηνινγνχκελν κέζσ ησλ ECTS θχξνο ησλ 

δηδαζθφκελσλ καζεκάησλ θαη, θαη‟ επέθηαζε, ησλ δηδαζθφλησλ θαη ηεο ζρνιήο ή ηνπ 

ηκήκαηνο ζην νπνίν αλήθνπλ. Αθφκε θαη ζηηο πεξηπηψζεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ πνπ 

απνκπζνπνηνχλ ηνλ ξφιν ησλ ECTS σο ζηνηρείνπ πξνψζεζεο ηεο πνηφηεηαο ζηελ εθπαίδεπζε 

αλαγλσξίδνληάο ηα σο ρξεζηηθφ εξγαιείν αθελφο, γηα ηε δηακφξθσζε θαη ηελ παγίσζε ηνπ 

εληαίνπ Δ.Υ.Α.Δ θαη αθεηέξνπ, γηα ηελ ελίζρπζε ηεο απαζρνιεζηκφηεηαο ζηελ Δ.Δ., ε 

αλαδήηεζε ησλ βαζχηεξσλ ζθνπψλ θαη ζηφρσλ ηεο εθαξκνγήο απνπζηάδεη θαη ε ζπδήηεζε ηνπ 

ζεζκνχ απηνχ παξακέλεη ζε έλα πξψην επίπεδν ζρνιηαζκνχ. ε θακηά απάληεζε (φπσο 

ζεκεηψζεθε ζην πξνεγνχκελν θεθάιαην) ε επηβνιή ησλ ECTS δελ εξκελεχεηαη ζε ζπλάξηεζε 

κε ηνλ ζηξαηεγηθφ ζηφρν ηεο Δ.Δ. λα θαηαζηεί ε πην αληαγσληζηηθή νηθνλνκία ηεο γλψζεο ζε 

πιαλεηηθφ επίπεδν (European Council, 2000, ζ.1-2). ε θακία απφ ηηο απαληήζεηο νη 

ζπκκεηέρνληεο δελ αλαδήηεζαλ θαη δελ ζρνιίαζαλ ηε καθξνπξφζεζκε ιεηηνπξγηθφηεηα ησλ 

κνλάδσλ ECTS, παξά έκεηλαλ ζην πξνθαλέο· δειαδή ην ξφιν ηνπο έλαο θνηηεηεο αθφκε θαη 

ηνπ πην απνκαθξπζκέλνπ παλεπηζηεκίνπ ηεο Δπξψπεο λα είλαη κέξνο θαη λα αλήθεη ζηελ 

επξσπατθή νηθνγέλεηα. Οηθνγέλεηα εληφο ηεο νπνίαο ζα κπνξεί λα απαζρνιεζεί θαη λα 

κεηαθηλεζεί ζ‟ έλα ζεζκηθά νξηνζεηεκέλν ρψξν. Σέινο,  ζεκεηψλεηαη φηη δελ εθηηκάηαη ε 
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ζεκαζία ηεο εθαξκνγήο ησλ ECTS γηα ηε ζηαδηαθή ζεζκηθή θαη ηδενινγηθή κεηαιιαγή ησλ 

Αλψηαησλ Δθπαηδεπηηθψλ Ηδξπκάησλ -ζηε βάζε επηρεηξεκαηηθψλ πξαθηηθψλ- ζε νξγαληζκνχο 

παξαγσγήο πξντφλησλ θαη πξνζέιθπζεο πειαηψλ (Ρφθνο, 2008), ε νπνία έηεηλε θαη ηείλεη λα 

ιάβεη ζάξθα θαη νζηά κέζσ ηεο Γηαθήξπμεο ηεο Μπνιφληαο, απψηεξνο θαη βαζηθφο ζηφρνο 

ηνπ-σλ ζεζκηθνχ-σλ θεηκέλνπ-σλ.  

Κηλεηηθόηεηα θνηηεηώλ / αθαδεκατθώλ θαη δηνηθεηηθώλ ππαιιήισλ 

Ζ εκπλεφκελε απφ ηε πλζήθε ηνπ Μάαζηξηρ δεκηνπξγία ελφο επξσπατθνχ 

πλεπκαηηθνχ «ζηξαηνχ» ιακβάλεη ζάξθα θαη νζηά κε ην κεηαγελέζηεξν εμεηδηθεπκέλν ζεζκηθφ 

θείκελν ηεο Γηαθήξπμεο ηεο Μπνιφληαο κέζσ ηνπ νπνίνπ εληζρχεηαη ε θηλεηηθφηεηα φρη κφλν 

θνηηεηψλ, αιιά θαη δηνηθεηηθψλ θαη αθαδεκατθψλ. Πξφζεζε θαλεξή κέζσ ησλ ζεζκηθψλ 

θεηκέλσλ είλαη λα εληζρπζεί αθφκα πεξηζζφηεξν ε αληαγσληζηηθφηεηα ησλ επξσπατθψλ 

ζπζηεκάησλ εθπαίδεπζεο κέζσ ηεο απφθηεζεο εθπαηδεπηηθψλ εκπεηξηψλ, αιιειεπίδξαζεο 

πνιηηηζκψλ θαη εθκάζεζεο γισζζψλ. ηελ νπζία κεηαβαίλνπκε απφ έλα εζληθφ ειεγρφκελν 

εθπαηδεπηηθφ ρψξν ζ‟ έλαλ επξσπατθφ αθφκα κεγαιχηεξν, αληαγσληζηηθφηεξν θαη πηζαλψο κε 

θαιχηεξα ππνζρφκελεο ακνηβέο. Μέζσ ηεο θηλεηηθφηεηαο απηψλ αιιά θαη ησλ δαζθάισλ ηνπο 

ηελ αληαιιαγή θαη ηε δηάρπζε γλψζεσλ απαξαίηεησλ γηα ηελ θνηλσληθή θαη ηελ αηνκηθή 

πξφνδν ζην πιαίζην ηεο αλαδπφκελεο Δπξψπεο ηεο Γλψζεο. Δπηπιένλ, κε ηε δηεπθφιπλζε ηεο 

επαθήο θαη ησλ ζπλαιιαγψλ ησλ Διιήλσλ θνηηεηψλ κε θνηηεηέο απφ άιιεο ρψξεο, αλακέλεηαη 

λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ απηνί ηηο θνηλέο πνιηηηζκηθέο αμίεο πνπ κνηξάδνληαη κεηαμχ ηνπο θαη λα 

δηακνξθψζνπλ πιάη ζηελ εζληθή ηνπο ηαπηφηεηα θαη απηή ηνπ Δπξσπαίνπ πνιίηε (Κιάδεο, 

2000).Παξά ηαχηα, ζην Παλεπηζηήκην Ησαλλίλσλ ε επξσπατθή δηάζηαζε ηνπ έξγνπ ηνπ 

ζπξξηθλψλεηαη ζηελ πξνψζεζε ηεο κνλφδξνκεο θηλεηηθφηεηαο Διιήλσλ θνηηεηψλ θαη 

πηπρηνχρσλ πξνο ηελ Δπξψπε, κε ζπλέπεηα ηελ απψιεηα ελφοδσηηθνχ θαη δπλάκεη 

παξαγσγηθνχ θαη απνδνηηθνχ ηκήκαηνο ηνπ αλζξψπηλνπ θεθαιαίνπ ηεο ρψξαο, πνπ ζα 

ζπλέβαιε απνηειεζκαηηθά ζηελ αλάπηπμε ηεο αληαγσληζηηθφηεηάο ηεο ζηνλ επξσπατθφ ρψξν. 

Αλ θαη παξνπζηάδνληαη σο εκπφδηα ε απνπζία εηεξφγισζζσλ πξνγξακκάησλ ζε πξνπηπρηαθφ 

θαη κεηαπηπρηαθφ επίπεδν, εληνχηνηο επηζεκαίλνληαη ζηξεβιψζεηο ηεο εζσηεξηθήο θεληξηθήο 

δηνίθεζεο ηα νπνία ζα φθεηιαλ εθ ηνπ λφκνπ θαη εθ ησλ θαηξψλ λα ακβιπλζνχλ θαη λα 

μεπεξαζηνχλ, θαζηζηψληαο ην ίδξπκα απφ ηελ ππάξρνπζα θαιή ζέζε αμηνιφγεζεο ζε αθφκα 

θαιχηεξε. Ζ ελζάξξπλζε ηεο θηλεηηθφηεηαο θνηηεηψλ θαη αθαδεκατθψλ, νξίδεηαη σο βαζηθφο 

άμνλαο δξάζεο ησλ επξσπατθψλ Παλεπηζηεκίσλ ηφζν ζην θείκελν ηεο πλζήθεο ηνπ 

Μάαζηξηρη φζν, πνιχ πεξηζζφηεξν, ζ‟ απηφ ηεο Γηαθήξπμεο ηεο Μπνιφληαο κε ξεηφ ζθνπφ 

ηελ αλαβάζκηζε ηεο πνηφηεηαο ηεο εθπαίδεπζεο ζηελ επξσπατθή ηεο δηάζηαζε. Σν 

Παλεπηζηήκην Ησαλλίλσλ κέζα απφ ηελ έξεπλα παξνπζηάδεη έλα εμαηξεηηθφ δίπνιν 

δηαθνξνπνίεζεο κεηαμχ ρνιψλ θαη Σκεκάησλ. πλδεισηηθή εκθαίλεηαη λα είλαη ε 
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δηαθνξνπνίεζε ησλ «παξαγσγηθψλ» θαη «ιηγφηεξν παξαγσγηθψλ» Σκεκάησλ κε θαζαξά 

νηθνλνκίζηηθε θαη αληαγσληζηηθή πξνζέγγηζε, ελαξκνληδφκελε πιήξσο ζηηο επξσπατθέο 

επηηαγέο. Χο απνηέιεζκα, νη θνηηεηέο ησλ ζεηηθψλ επηζηεκψλ παξνπζηάδνπλ κηα ζηαζεξή 

κεηαβιεηή θηλεηηθφηεηαο θαη αληαιιαγήο ζε ζρέζε κε ηνπο θνηηεηέο ησλ ζεσξεηηθψλ ζρνιψλ 

ηνπ παλεπηζηεκίνπ πνπ πνηέ δελ είραλ επηδείμεη απηή ηε ηάζε θηλεηηθφηεηαο. Απφ ηελ άιιε, νη 

αθαδεκατθνί θαη δηνηθεηηθνί ηνπ ζπλφινπ ηνπ παλεπηζηεκίνπ ππάγνληαη ζηε δηαδηθαζία 

θηλεηηθφηεηαο, πιελ φκσο εθαξκφδνληαη θαη παξαηεξνχληαη παξάγνληεο θηλεηηθφηεηαο πνπ 

ζπλδένληαη ζηελά κε ην εξεπλεηηθφ έξγν θαη κε ζέκαηα εζσηεξηθήο δηνίθεζεο. Άιισζηε, ε 

θηλεηηθφηεηα λαη κελ επηδνηείηαη κεξηθψο απφ ηα δηάθνξα πξνγξάκκαηα αληαιιαγήο, πιήλ 

φκσο ε νηθνλνκηθή θξίζε απνηέιεζε γηα φινπο αληίβαξν εμσηεξίθεπζεο ησλ Διιήλσλ 

θνηηεηψλ θαη αθαδεκατθψλ. 

2
 νο

  Ά μ ν λ α ο  

Αλαβάζκηζε πνηόηεηαο ησλ Αλώηαησλ Δθπαηδεπηηθώλ Ιδξπκάησλ 

Με ηηο δξαζηηθέο αλαδηαηάμεηο ζην παγθφζκην θνηλσληθφ-πνιηηηθφ θαη νηθνλνκηθφ 

ζθεληθφ θαη ηελ ψζεζε ζηε δπλακηθή ηεο παγθνζκηνπνίεζεο (ηάθαξεο, 2006), ε «πνηφηεηα» 

αλαδείρζεθε ζε αηρκή ηνπ δφξαηνο γηα ηε λνκηκνπνίεζε θαη ηελ άθξηηε απνδνρή ησλ 

λενθηιειεχζεξσλ αληηιήςεσλ ηεο ζχγρξνλεο Δπξψπεο. Ζ αληίιεςε ησλ ππνθεηκέλσλ γηα ηνλ 

ξφιν θαη ηελ αμία ηεο πνηφηεηαο ζηελ εθπαίδεπζε αιιάδεη ελψ ζπγθαιχπηεηαη θαη 

επηθαιχπηεηαη ε κεηαηξνπή ηεο γλψζεο ζε εκπνξεπλαηνπνηεκέλε αμία κέζσ ησλ ζεζκηθψλ 

θεηκέλσλ (Πξφθνπ, 2016). Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ, φπσο ήδε αλαθέξζεθε φηη πθέξπνπλ ζηα 

ζεζκηθά θείκελα λνήκαηα πνπ ζπγθξνηνχλ νη δηάθνξνη φξνη νηθνλνκηθνχ ραξαθηήξα.  

Μέζα απφ ηηο απφςεηο ησλ ζπλεληεπμηαδνκέλσλ ζην Παλεπηζηήκην Ησαλλίλσλ, ε 

πνηφηεηα ζπλπθαίλεηαη κε ηε παξαγσγή εξεπλεηηθνχ έξγνπ, ηελ αληαγσληζηηθφηεηα θαη ηελ 

απνδνηηθφηεηα ηνπο. Γχν θχξηεο ηάζεηο ζπλππάξρνπλ ηαπηφρξνλα κέζα ζην ίδην ίδξπκα κε 

βάζε ηε πξνζέγγηζε ηεο έλλνηαο ηεο γλψζεο: απφ ηε κηα ρξεζηκνπνηείηαη σο εξγαιείν 

παξαγσγήο θαη έξεπλαο, ζηελά ζπλδεδεκέλε κε ηελ αγνξά εξγαζίαο θαη ηελ ζπγθξηζηκφηεηα 

ηδξπκάησλ θαη απνθνίησλ· θαη απφ ηελ άιιε, παξακείλεη πξνζεισκέλν ζηηο παξαδνζηαθέο 

αμίεο θαη ηδενινγίεο, πνπ ζην επίθεληξφ ηνπο ν αλζξσπηζκφο παξακέλεη ζηαζεξή κεηαβιεηή 

θαη ε αλαδήηεζε ηεο αιεζείαο κέζσ ηεο έξεπλαο ζηαζεξή παξαδνρή. Καηαιαβαίλεη θαλείο φηη 

παξακέλεη έλα δίπνιν ρσξίο νξηζηηθή ηαπηφηεηα. Ζ νπηηθή ηνπ θάζε Σκήκαηνο θαζψο θαη ησλ 

κειψλ Γ.Δ.Π. δεκηνπξγεί κέζα ζε απηφλ ηνλ δσληαλφ θαη πνιπδηάζηαην νξγαληζκφ ηεο 

εθπαίδεπζεο δηαθνξεηηθέο ηάζεηο πξνφδνπ θαη αλέιημεο ησλ Σκεκάησλ. Χο απνηέιεζκα, άιια 

ηκήκαηα παξακέλνπλ ζηαζεξά ζηελ επξσπατθή πνξεία θαη φξακα ζζελαξά θαη άιια ιηγφηεξν 

κε απνηειέζκαηα ζε ακθφηεξα ηα ππνθείκελα ησλ απηψλ Σκεκάησλ. Απηφ ην ελδηαθέξνλ 
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ζηνηρείν πνπ πξνέθπςε απφ ηελ επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ είλαη πσο ε δηεξεχλεζε ηεο 

πξνζαξκνγήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ζηνπο άμνλεο θαη ηνπο πξνζαλαηνιηζκνχο ηεο επξσπατθήο 

πνιηηηθήο γηα ηελ Αλψηαηε Δθπαίδεπζε, πνπ επηρεηξείηαη, παξαβιέπεη ην γεγνλφο φηη ηα 

Αλψηαηα Δθπαηδεπηηθά Ηδξχκαηα δελ ζπγθξνηνχλ εληαίνπο εθπαηδεπηηθνχο νξγαληζκνχο 

ζπγθξνηεκέλνπο ζηε βάζε ελνπνηεηηθήο θηινζνθίαο θαη θνηλψλ κεζνδνινγηθψλ αξρψλ, πνπ ζα 

δηαζθάιηδαλ θνηλή αληηκεηψπηζε θαη δηαρείξηζε απηήο ηεο πνιηηηθήο. Ο θαηαθεξκαηηζκφο ηνπο 

ζε ζρνιέο θαη ηκήκαηα απηνηειή θαη απηνδηνηθνχκελα, έρεη σο απνηέιεζκα ηελ απνπζία κηαο 

θνηλήο αθαδεκατθήο θνπιηνχξαο ζηελ νπνία ζα δεζκεχνληαλ απφ θνηλνχ (Scott, 1995). Καηά 

ζπλέπεηα, ηα πξφηππα θαη νη πξνδηαγξαθέο δξάζεο ηνπο ζην ζχγρξνλν αθαδεκατθφ πεξηβάιινλ 

ππαγνξεχνληαη απφ δηαθνξεηηθνχο ζηφρνπο θαη θαζνξίδνληαη, φπσο θάλεθε, απφ ηηο 

πεξηγξαθέο ησλ απφςεσλ ησλ ζπλεληεπμηαδφκελσλ, ζηε βάζε αθελφο, ηεο επηθαηξφηεηαο θαη 

ηεο ρξεζηηθφηεηαο ηνπ επηζηεκνληθνχ ηνπο πεδίνπ ζην κεηαλεσηεξηθφ νηθνλνκηθφ-θνηλσληθφ 

ζπγθείκελν θαη αθεηέξνπ, ηεο εξγαιεηφηεηάο ηνπ φζνλ αθνξά ζηελ αληαπφθξηζή ηνπ ζηηο 

αλάγθεο ηεο αγνξάο θαη ηεο απαζρνιεζηκφηεηαο. Πξφθεηηαη, πεξηζζφηεξν κάιινλ, γηα 

ζχγθιηζε ζρνιψλ θαη ηκεκάησλ πνπ παξέρνπλ εξγαζηαθά πξνζφληα γηα ηελ ζπκκεηνρή θαη ηελ 

παξακνλή ζε κηαλ ηδηαηηέξσοαληαγσληζηηθή θαη αβέβαηε αγνξά εξγαζίαο κέζα απφ ηελ 

αλάπηπμε ζχλζεησλ θαη δηαξθψο αλαπξνζαξκνδφκελσλ ζηηο δηακνξθνχκελεο ζπλζήθεο 

επαγγεικαηηθψληθαλνηήησλ. Καη ζ‟ απηφ ην πεδίν, θαίλεηαη φηη ην ειιεληθφ Παλεπηζηήκην 

αθνινπζεί εμειίμεηο παξφκνηεο κε εθείλεο πνπ είραλ αθνινπζήζεη ρψξεο ηεο δπηηθήο Δπξψπεο 

απφ ηε δεθαεηία αθφκε ηνπ 1980. 

Δζσηεξηθή θαη εμσηεξηθή αμηνιόγεζε 

Σν δήηεκα ηεο αμηνιφγεζεο ηνπ έξγνπ ησλ Αλψηαησλ Δθπαηδεπηηθψλ 

Ηδξπκάησλθαηέρεη θεληξηθή ζέζε ζηελ αηδέληα ηεο Δ.Δ. απφ ηελ ηειεπηαία ήδε δεθαεηία ηνπ 

20νπ αηψλα, νπφηε θαη ζπλπθαίλεηαη θαη πιαηζηψλεηαη απφ έλλνηεο πνηνηηθνχ πεξηερνκέλνπ, 

αληηθαηνπηξίδνληαο νπζηαζηηθά θαη εηδηθά κε ηελ εμσηεξηθή αμηνιφγεζε έλα εληαίν 

αλεμάξηεην, δηάθαλν φξγαλν αληηθεηκεληθήο αμηνιφγεζεο θαη εθαξκνγήο ησλ ζεζκηθψλ 

θεηκέλσλ πξνθεηκέλνπ ηα ηδξχκαηα ζην βάζξν ηεο ζπγθξηζηκφηεηαο λα γίλνπλ πην 

αληαγσληζηηθά θαη ζχγρξνλα ψζηε λα ζπκβαδίδνπλ κε ηηο εμειίμεηο ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε 

αιιά θαη δηεζλψο. ην Παλεπηζηήκην Ησαλλίλσλ, ε εθαξκνγή ηφζν ηεο εζσηεξηθήο αιιά 

θπξίσο ηεο εμσηεξηθήο αμηνιφγεζεο ζπλάληεζε ηζρπξέο αληηδξάζεηο απφ πιεπξάο 

αθαδεκατθψλ εζηηαζκέλεο, θπξίσο, ζε δεηήκαηα ηδενινγίαο ζρεηηθά κε ηελ αιινίσζε ηεο 

θπζηνγλσκίαο ηνπ αιιά θαη ζε πηζαλή ππνβάζκηζε ηκεκάησλ θαη ζηνρνπνίεζε πεξαηηέξσ ησλ 

κειψλ πνπ ηα απαξηίδνπλ. Ζ αμηνπηζηία ησλ εθαξκνδφκελσλ δηαδηθαζηψλ ζε ζρέζε κε ηε 

πνηφηεηα ησλ ειέγρσλ, θαζψο θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ειέγρνπ θαηφπηλ ησλ 

παξαηλέζεσλ ησλ κειψλ ηεο επηηξνπήο, επηζεκάλζεθε ζε κεγάιν κέξνο ησλ ζπλεληεχμεσλ. 
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Δθθξάζηεθαλ νκνίσο αλεζπρίεο ζρεηηθά κε δεηήκαηα πξαγκαηνινγηθνχ ραξαθηήξα ζρεηηθά κε 

ηε ηππνπνίεζε θαη εκπνξεπκαηνπνίεζε ησλ ζπνπδψλ θαη θαη‟ επέθηαζε ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

ζε ζρέζε κε ηελ απνκείσζε ηεο ηδέαο ηνπ σο δεκφζηνπ αγαζνχ πνπ ε αμία ηνπ δελ απνηηκάηαη 

κε βάζε ηε ρξεζηηθφηεηά ηνπζηελ αχμεζε ηεο απαζρνιεζηκφηεηαο ησλ λέσλ θαη ηελ ελίζρπζε 

ηεο αλάπηπμεο. Δηδηθή κλεία γίλεηαη απφ ηνπο ζπλεληεπμηαδφκελνπο ησλ Θεηηθψλ Δπηζηεκψλ 

ησλ νπνίσλ είλαη εκθαλήο ε ελζνπζηψδεο ζπλεγνξία ζηελ εμσηεξηθή αμηνιφγεζε, ζηε βάζε 

ηνπ νπνίνπ πηζηνπνηείηαη ε αληαγσληζηηθφηεηα ησλ ρνιψλ θαη ησλ Σκεκάησλ ηνπο, 

αλαγλσξίδεηαη ε δηθή ηνπο επηζηεκνληθή θαη εξεπλεηηθή ππεξνρή θαη, πξνθαλψο, πξνσζνχληαη 

ηα ηδηαίηεξα επαγγεικαηηθά ηνπο ζπκθέξνληα. ηελ εζσηεξηθή αμηνιφγεζε, επηζεκάλζεθε 

κεηαμχ άιισλ ζηελ πιεηνλφηεηα ησλ δεδνκέλσλ, φηη ηα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ ρξήδνπλ 

αλαλέσζεο θαη πξνζαξκνγήο ζηηο λέεο ηάζεηο ησλ Δπηζηεκψλ, εηζάγνληαο λέεο ηερλνινγίεο, 

εμεηδηθεχνληαο πεξηζζφηεξν ζε παξεκθεξή αληηθείκελα κε ζθνπφ ν θνηηεηήο κε ην πέξαο ησλ 

ζπνπδψλ λα έρεη απνθηήζεη πέξαλ ηνπ γλσζηηθνχ ππνβάζξνπ θαη ηερλνινγηθέο δεμηφηεηεο 

ηθαλέο λα ηνπ πξνζδψζνπλ ηα ερέγγπα κηα επαγγεικαηηθήο εμέιημεο θαη αλέιημεο φρη ζηελά ζην 

εζληθφ πιαίζην αιιά πνιχ πεξηζζφηεξν σο κνλάδα ζηελ επξσπατθή ζθαθηέξα. 

Καηάηαμε Παλεπηζηεκίνπ από νξγαληζκνύο θαη δηεζλείο θνξείο 

Απνηέιεζκα θαη ζπλάξηεζε ηεο αμηνιφγεζεο είλαη θαη ε θαηάηαμε ηνπ ηδξχκαηνο απφ 

Οξγαληζκνχο θαη Γηεζλείο θνξείο κε βάζε κεηαβιεηά ή/θαη ελαιιαθηηθά θξηηήξηα 

αμηνιφγεζεο, ηα νπνία δεκηνπξγνχλ ζπρλά ζθεπηηθηζκφ φζνλ αθνξά ζηνπο ζηφρνπο πνπ 

ππεξεηνχλ, ηα απνηειέζκαηα πνπ εμάγνπλ, αιιά θαη ηελ πνηφηεηα θαη αμηνπηζηία ησλ 

πιεξνθνξηψλ πνπ παξέρνπλ. Οη ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα φπσο δηαπηζηψζεθε ζην 

πξνεγνχκελν θεθάιαην, δείρλνπλ λα ηα απνδέρνληαη αζπδεηεηί, λα ζέβνληαη ηα δεδνκέλα ηνπο 

θαη λα απνδίδνπλ κεγάιε ζεκαζία ζηηο εθηηκήζεηο ηνπο, πηζαλφλ θαη γηα ιφγνπο πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηελ απμεκέλε απνδνρή ηελ νπνία ηπγράλνπλ απφ ηελ θνηλσλία θαζψο θαη ηελ 

απνθαζηζηηθή επηξξνή πνπ αζθνχλ ζηελ θνηλή γλψκε αλαθνξηθά κε ηελ επηινγή Ηδξχκαηνο 

γηα ηελ παξαθνινχζεζε Αλψηαησλ πνπδψλ. Ηδηαίηεξα ζην νηθνλνκηθφ απηφ ζπγθείκελν ηεο 

ρψξαο ηα ηειεπηαία ρξφληα, ζα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ε θαιή θαηάηαμε ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ε 

νπνία είλαη δεισηηθή ηεο παξερφκελεο πνηφηεηαο ζπνπδψλ θαη ηνπ εξεπλεηηθνχ 

απνηειέζκαηνο, δελ έρεη ππνβαζκηζηεί θάηη ην νπνίν ζα ήηαλ αλακελφκελν ζε ραιεπνχο 

θαηξνχο. Απηφ πηζαλνινγείηαη φηη είλαη απνηέιεζκα απφ ηε κηα ηεο ζηαζεξήο πξνζήισζεο ηνπ 

επαγγέικαηνο / ιεηηνπξγήκαηνο ηνπ θαζεγεηή σο πλεπκαηηθνχ ηαγνχ θαη απφ ηελ άιιε φισλ 

ησλ ππνινίπσλ κειψλ ηεο αθαδεκατθήο θνηλφηεηαο, δήηεκα γνήηξνπ εξγαζίαο ζ‟ έλαλ 

αθαδεκατθφ ρψξν δηεζλψο αλαγλσξηζκέλν. Χο απνηέιεζκα, ε θαιή ζέζε ηνπ ηδξχκαηνο 

απνηειεί θαη απφερν / αληίθηππν ηεο αλαβαζκηζκέλεο πνηφηεηαο ζπνπδψλ πνπ παξέρεηαη ζηνπο 

ίδηνπο ηνπο θνηηεηέο κε απνηέιεζκα νη επθαηξίεο γηα επαγγεικαηηθή, εξεπλεηηθή απαζρφιεζε 



Ζ Δπξσπατθή πνιηηηθή ζηελ αλψηαηε εθπαίδεπζε θαη νη δηνηθεηηθέο πξνζαξκνγέο ζην Παλεπηζηήκην Ησαλλίλσλ: Κξηηηθή ζεψξεζε 127 

ησλ θνηηεηψλ λα απμάλνληαη κέζα ζην ηφζν έληνλα αληαγσληζηηθφ πεξηβάιινλ φπσο θαη νη 

επαγγεικαηηθέο επθαηξίεο ησλ θαζεγεηψλ. Γελ παχεη φκσο λα ζπλερίδνπλ λα απνηεινχλ ηα 

rankings ιφγν πξνβιεκαηηζκνχ, αλαζηνραζκνχ θαη αλαηξνθνδφηεζεο γηα πεξαηηέξσ βειηίσζε 

ησλ αθαδεκατθψλ απνηειεζκάησλ, εηδηθψο ζε πνηα λέα βάζε απηά ζα εμεηαζηνχλ. Απνηειεί, 

φκσο, αθφκα απνξία ην απνηέιεζκα ζε εζληθφ επίπεδν κηα κέηξηαο αμηνιφγεζεο θαη ζπλεπψο 

κηαο κε θαιήο ζέζεο ζηα rankings. ε κηα άιιε δηάζηαζε πιαηζίσζεο ηεο έλλνηαο απηήο, νη 

ζπλεληεπμηαδφκελνη εξσηψκελνη ζηε πιεηνλφηεηα ηνπο ζρεηηθά κε ην ηη ππνδειψλεη ην 

ζπγθεθξηκέλν κέηξν, ππνζηήξημαλ φηη ην βαξχλνπλ πξσηίζησο ιφγνη μέλνη πξνο ηνλ 

αθαδεκατθφ ραξαθηήξα ηνπ ηδξχκαηνο θαη ηελ θνηλσληθή ηνπ απνζηνιή θαη, ίζσο,ηζρπξφηεξνη 

απφ ηνπο ζρεηηθνχο κε απηά ηα ζηνηρεία: ε δπλαηφηεηα ηελ νπνία παξέρεη ζην Παλεπηζηήκην ε 

εμαζθάιηζε πςειήο ζέζεο ζηηο ιίζηεο παγθφζκηαο θαηάηαμεο λα πξνζειθχεη θνηηεηέο θαη 

ηδηψηεο-επελδπηέο ζην πιαίζην ηεο εκπνξεπκαηνπνίεζεο ησλ ππεξεζηψλ αλψηαηεο 

εθπαίδεπζεο. Δμαίξεζε ησλ παξαπάλσ, απνηέιεζε ε δξηκχηαηε θξηηηθή ελφο κέινπο Γ.Δ.Π., 

πξψελ θνζκήηνξα, ν νπνίνο πηζηεχεη φηη ηα rankingsδελ αληαπνθξίλνληαη ζηα δεδνκέλα ελφο 

πλεπκαηηθνχ ηδξχκαηνο, πνπ νθείιεη εθ ηνπ ζεζκηθνχ ηνπ ξφινπ λα παξέρεη παηδεία, ήζνο θαη 

πνιηηηζκφ κέζα ζ΄έλα απηνδηνηθνχκελν θαη αλεμάξηεην απφ μέλεο επηξξνέο ζχζηεκα.  

 

3 
νο

 Ά μ ν λ α ο  

Αληαπόθξηζε Παλεπηζηεκίνπ ζηηο αλαπηπμηαθέο αλάγθεο ηεο Δ.Δ. 

Ζ κνλνζήκαληε ζχλδεζε ηεο Αλψηαηεο Δθπαίδεπζεο ζηνλ επξσπατθφ ρψξν κε ηελ 

αλαπηπμηαθή πνξεία ηεο Δ.Δ. ζην πιαίζην ηεο Γηαθήξπμεο ηεο Μπνιφληαο θαη ζηε βάζε ησλ 

πξνηαγκάησλ ηεο πλζήθεο ηεο Ληζζαβφλα, ππνρξέσζε εθ ησλ πξαγκάησλ ηα Παλεπηζηήκηα 

λα ζπληαρζνχλ ζε κηα πξαγκαηηζηηθή νηθνλνκνθεληξηθή ινγηθή κεηαηνπίδνληαο ην θέληξν 

βάξνπο ησλ ζηφρσλ θαη ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ηνπο απφ ηελ παξνρή κφξθσζεο ζηε 

κεηάδνζε εξγαιεηαθήο γλψζεο/πιεξνθνξίαο θαη ηελ αλάπηπμε ησλ απαξαίηεησλ γηα ηελ 

ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ ηεο δηεζλνπνηεκέλεο αγνξάο δεμηνηήησλ, φπσο ήδε αλαθέξζεθε ζην 

δεχηεξν θεθάιαην (ζει.49-65) ζην ζεσξεηηθφ πιαίζην θαη επηβεβαηψζεθε ζην ηέηαξην 

θεθάιαην (ζει. 106-108). ην πιαίζην ηεο αληαπφθξηζεο ηεο ρψξαο ζηηο απαηηήζεηο θαη 

αλάγθεο ηεο Δ.Δ., ειήθζεζαλ κέηξα δηνηθεηηθήο ζχγθιηζεο θαη εθαξκνγήο λνκνζεζίαο 

ζπγθεθξηκέλεο ζηφρεπζεο θαη ζχκθσλα πάληα κε ηηο νδεγίεο ηνπ ΟΟΑ. Αλάκεζα ζηα πνιιά, 

ην ειιεληθφ Τπνπξγείν Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ πξνρψξεζε ζε ζπγρσλεχζεηο, 

θαηαξγήζεηο θαη ίδξπζε λέσλ ηκεκάησλ θαη ζρνιψλ ζηνρεχνληαο ζηε κείσζε δνκψλ θαη 

πξνζσπηθνχ, ζηφρν πνπ είρε ηεζεί ήδε απφ ηα πξψηα ρξφληα ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο ζηελ 

ρψξα (κλεκφληα) θαη ηνλ νπνίν είραλ επηρεηξήζεη λα πινπνηήζνπλ θαη νη πξνεγνχκελεο 
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θπβεξλήζεηο («ρέδην ΑΘΖΝΑ», 2013), ελψ ζπλάκα πξνσζείηαη κηα λένπ είδνπο νηθνλνκηθήο 

απηνηέιεηαο ησλ ηδξπκάησλ, απαιιάζζνληαο ηα θξάηε απφ ηελ εμνινθιήξνπ ρξεκαηνδνηεζή 

ηνπο, παξάγνληαο εξεπλεηηθφ έξγν γηα ζπγθεθξηκέλνπο ζθνπνχο θαη ζε ζπγθεθξηκέλν πιαίζην 

λνκνζεηηθφ θαη ζεζκηθφ. Σέινο, απφ ηα νκνινγνχκελα ησλ κειψλ Γ.Δ.Π. δηαθαίλεηαη ε ηάζε 

λα ζπκπιένπλ θαη λα δηαζπλδένληαη φιεο νη κνξθέο εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο, ηππηθέο 

(πξνπηπρηαθέο θαη κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο) κε κε ηππηθέο κνξθέο (ΓηαΒίνπ θαηάξηηζε, εμ 

απνζηάζεσο εθπαίδεπζε, επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε θαη εμεηδίθεπζε δηαθφξσλ ηχπσλ, φπσο ηα 

δηεηή πξνγξάκκαηα θ.ά.). Οη πξνζαλαηνιηζκνί απηνί, πνπ ζπλέθιηλαλ ζηε δηακφξθσζε ελφο 

λένπ πεξηβάιινληνο Αλψηαηεο Δθπαίδεπζεο επλντθνχ γηα ηελ πξνεηνηκαζία ηνπ επαξθψο 

εθπαηδεπκέλνπ θαη θαηάιιεια θαηαξηηζκέλνπ αλζξψπηλνπ θεθαιαίνπ, ζην νπνίν ζα κπνξνχζε 

λα ζηεξηρζεί ε νηθνλνκηθή αλάπηπμε (Μαηζαίνπ, 2005), επεξεάδεη θαζνξηζηηθά ηνλ ζρεδηαζκφ 

ησλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ ησλ ππαξρφλησλ ηκεκάησλ θαη ζρνιψλ, κε ηελ έλλνηα αθελφο, 

ηεο επηθαηξνπνίεζήο ηνπο πξνο ηελ θαηεχζπλζε εθνδηαζκνχ ησλ θνηηεηψλ κε ηα θαηάιιεια 

«εξγαιεία» γηα ηελ άζθεζε ηνπ επαγγέικαηνο αλαθνξάο ηεο ζρνιήο ηνπο θαη αθεηέξνπ, ηεο 

αλάπηπμεο λέσλ εθπαηδεπηηθψλ δνκψλ, ησλ πξνγξακκάησλ Γηά Βίνπ Δθπαίδεπζεο δηά δψζεο 

θαη εμ απνζηάζεσο. Τπάξρεη, επίζεο, ε ηάζε, φπσο εμνκνινγνχληαη ηα κέιε Γ.Δ.Π. θαη νη 

δηνηθεηηθνί ππάιιεινη ζηελ πιεηνλφηεηα ηνπο λα εηζαρζνχλ λέα θαηλνηφκα ζέκαηα πξνο 

επεμεξγαζία ζηα πξνγξάκκαηα θαη ζηελ δηδαζθαιία ησλ καζεκάησλ, πξνθεηκέλνπ λα 

ζπκβαδίδνπλ κε ηηο λέεο παηδαγσγηθέο ζχγρξνλεο κεζφδνπο αιιά πνιχ πεξηζζφηεξν λα 

ζπκβαδίζνπλ κε ηηο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο ηεο Γηαθήξπμεο ηεο Μπνιφληαο γηα ηερλνινγηθφ 

εγγξακκαηηζκφ ησλ εθπαηδεπνκέλσλ θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Χο απνηέιεζκα δηαθαίλεηαη λα 

επλννχληαη εθ πξννηκίνπ νη ζεηηθέο θαη «πξαθηηθέο» επηζηήκεο έλαληη ησλ ζεσξεηηθψλ θαη 

θιαζηθψλ ζπνπδψλ πνπ έπνληαη. 

πζηήκαηα εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο 

ην πιαίζην ηεο ζηξαηεγηθήο γηα ηε δεκηνπξγία κηαο αληαγσληζηηθήο Δπξψπεο –ηθαλήο 

λα αληεπεμέιζεη ζηηο λέεο πξνθιήζεηο ηεο νηθνλνκίαο ηεο γλψζεο (Δπξψπε, 2020) αλαδχεηαη ε 

ζεκαζία γηα ηε ρψξα καο λα εληζρπζεί θαη λα ελδπλακψζεη ηνπο δεζκνχο ηεο Παλεπηζηεκηαθήο 

κε ηελ Σερλνινγηθή εθπαίδεπζε . ηφρνο είλαη λα πξναρζνχλ φια ηα είδε ηεο εθπαίδεπζεο θαη 

ζπλάκα λα παξέρνπλ ζηνπο ππνςεθίνπο φια ηα αλαγθαία εθφδηα γηα ηελ ελίζρπζε ηεο 

αληαγσληζηηθφηεηαο θαη ηε κείσζε ηνπ θφζηνπο ηεο εθπαίδεπζεο. Γηα ηελ ειιεληθή 

εθπαηδεπηηθή πξαγκαηηθφηεηα έιαβαλ ρψξα ην ΑΘΖΝΑ Η θαη ΑΘΖΝΑ ΗΗ (ρσξίο λα 

νκνινγείηαη ξεηψο ην δεχηεξν), ελψ νη ζπλεληεπμηαδφκελνη ηα αληηκεηψπηζαλ κε ηδηαίηεξν 

ζθεπηηθηζκφ, βαζηδφκελνη ζε ξεαιηζηηθνχο ιφγνπο πνπ ηνπο εμέθξαζαλ. Τπνβφζθεη νξαηφο ν 

θίλδπλνο λα ηξσζεί ην θχξνο ηεο παλεπηζηεκηαθήο εθπαίδεπζεο -θαη ην δηθφ ηνπο, θαηά 

πξνέθηαζε- ζηελ ειιεληθή θνηλσλία, ε νπνία παξαδνζηαθά ηξέθεη κεγάιε εθηίκεζε γηα ηνπο 
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αθαδεκατθνχο ηίηινπο θαη ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ αληίζηνηρε δήηεζε απηψλ. Σν παξφλ 

ηζηνξηθφ-θνηλσληθφ ζπγθείκελν θαίλεηαη απφ ηνπο ζπλεληεπμηαδφκελνπο λα είλαη ην πην 

πξφζθνξν γηα λα ιάβνπλ ρψξα ξηδηθέο κεηαιιάμεηο ηέηνηνπ βειελεθνχο πνπ αιιάδεη ζχκθσλα 

κε ηα θαζνκνινγνχκελα ηε θπζηνγλσκία ηνπ Ηδξχκαηνο. Σν Παλεπηζηήκην Ησαλλίλσλ, 

απνδερφκελν ηηο λνκνζεηηθέο αιιαγέο, απνξξνθά ην Σ.Δ.Η. Ζπείξνπ ζχκθσλα κε ην Ν. 

4559/2018 «ην νπνίν ππεηζέξρεηαη απηνδηθαίσο θαη ρσξίο άιιε δηαηχπσζε ζε φια ηα ελνρηθά 

θαη εκπξάγκαηα δηθαηψκαηα θαη ζε φιεο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ Σ.Δ.Ι. Ηπείξνπ, σο νηνλεί 

θαζνιηθφο δηάδνρνο απηνχ», ζπγρσλεχνληαη θαη ηδξχνληαη θαηλνχξηα ηκήκαηα γηα ηα νπνία 

εθθξάδνληαη θφβνη ππεξδηφγθσζεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ, ην νπνίν κε ηηο πεξηθνπέο ηνπ 

πξνππνινγηζκνχ ζα νδεγεζεί ζε ζπξξίθλσζε αιιά θαη κείσζε παξερνκέλσλ ππεξεζηψλ 

εηδηθψο θηεξηαθψλ θαη ηερλνινγηθψλ. Έλζηαζε εθθξάδεηαη νκνίσο γηα ην φιν εγρείξεκα σο 

πξνζπάζεηα αληηγξαθήο ηνπ βξεηαληθνχ εγρεηξήκαηνο πξνο ηθαλνπνίεζε ησλ βηνκεραληθψλ 

ηεο αλαγθψλ, ην νπνίν νπδεκία ζρέζε παξνπζηάδεη κε ηελ ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα. ην 

εξψηεκα απηφ, πιελ ελφο, ηα κέιε ΓΔΠ θαη νη δηνηθεηηθνί ππάιιεινη ήηαλ αλαθαλδφλ 

αξλεηηθνί ρσξίο λα επεηζέξρνλαηη ζε δεηήκαηα θνηλσληθνχ πεξηερνκέλνπ ζηηο απαληήζεηο ηνπ 

γηα νπζηαζηηθή κεηάιιαμε ηνπ Παλεπηζηεκίνπ απφ ρψξν έξεπλαο ζε ρψξν θαηάξηηζεο 

πξνθεηκέλνπ λα απαζρνιεζνχλ νη λένη ζ΄έλα επέιηθην εξγαζηαθφ πξηβάιινλ. Αμίδεη λα 

ζεκεησζεί φηη αλ θαη ην εξψηεκα απφ κφλν ηνπ επηηξέπεη ζηνλ ζπλεληεπμηαδφκελν λα ην 

πιαηζψζεη εθηφο ηεο παλεπηζηεκηαθήο θαη ζηελήο νπηηθήο, αιιά θπξίσο απφ ηελ θνηλσληθή ηνπ 

δηάζηαζε, δελ θαηέζηε δπλαηφ λα απνηππσζεί κέζσ ησλ ιφγσλ ηνπο. Αληηζέησο, κέλεη ζρεδφλ 

αζρνιίαζην φηη ηα αλψηαηα εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα κεηαηξέπνληαη απφ θαηεμνρήλ ρψξν 

έξεπλαο θαη δηδαζθαιίαο, απξφζθνπηεο αλαδήηεζεο ηεο αιήζεηαο θαη ηεο γλψζεο ζε θέληξα 

ζπλπθαζκέλα κε ηελ αγνξά εξγαζίαο πνπ θαηαξηίδνπλ ηνπο θνηηεηέο κε ηα απαξαίηεηα 

πξνζφληα γηα ην εξγαζηαθφ ηνπο ηερλνθξαηηθφ κέιινλ κέζα ζ΄έλα επέιηθην εξγαζηαθφ 

πεξηββάινλ πνπ ραξαθηεξίδεηαη άιινηε απφ ηε ζπζζψξεπζε γλψζεσλ θαηά ηηο πξνεγνχκελεο 

δεθαεηίεο θαη ηψξα απφ ηε γλψζε πνπ έρεη εμεηδηθεπηεί ζην παγθνζκηνπνηεκέλν θαη 

δηεζλνπνηεκέλν πεξηββάινλ.  

Πξνγξάκκαηα δηά βίνπ εθπαίδεπζεο (δηα δώζεο & εμ’ απνζηάζεσο) 

ε ζπλέρεηα ηνπ πξνεγνχκελνπ απνηειέζκαηνο ηα Πξνγξάκκαηα Γηα Βίνπ κάζεζεο 

(είηε εμ απνζηάζεσο είηε δηα δψζεο) έπαημαλ θαζνξηζηηθφ ξφιν ζε έλα δίπνιν, 

ζπγθεθαιπκκέλν εμ‟ αξρήο (Βεξγίδεο, 2007) ιακβάλνληαο ζηαζεξά ππφςε ην ζεκαληηθφ ξφιν 

ηεο αλψηαηεο εθπαίδεπζεο ζηελ ράξαμε νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο ζηξαηεγηθήο γηα ην 

κέιινλ ηεο Έλσζεο ζην ζθιεξφ αληαγσληζκφ ηεο ζχγρξνλεο λενθηιειεχζεξεο 

πξαγκαηηθφηεηαο, σο λέαο κνξθήο ζχιιεςε ηεο εθπαίδεπζεο κε ζθνπφ ηελ αλαζέζκηζή ηεο. 

χκθσλα κε ηε πλζήθε ηεο Ληζαβφλαο, πνπ απνηειεί ηελ επίζεκε επξσπατθή ξεηνξηθή, 
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εζληθά απνδερφκελε, πξνβάιιεηαη ε Γηά Βίνπ Μάζεζε σο κέζνλ βειηίσζεο ησλ γλψζεσλ, ησλ 

δεμηνηήησλ θαη ησλ ηθαλνηήησλ ησλ εθπαηδεπνκέλσλ. Δληάζζεηαη ζηελ πξννπηηθή, θπξίσο, ηεο 

πξνζσπηθήο αλάπηπμεο ησλ αηφκσλ θαη πνιηηψλ ζην πιαίζην ησλ θνηλσληψλ φρη ζε ζηελφ 

εζληθφ πιαίζην αιιά πνιχ πεξηζζφηεξν ζε έλα επξχηεξν επξσπατθφ, φπσο ήδε επηζεκάλζεθε 

ζην δεχηεξν θαη πέκπην θεθάιαην. Παξαηεξεί φκσο θαλείο κεηά απφ πνιιαπιέο αλαγλψζεηο 

θαη ησλ ζεζκηθψλ θεηκέλσλ αιιά θαη ησλ θαζνκνινγνπκέλσλ ησλ κειψλ Γ.Δ.Π. πφζν εχζηνρε 

είληα ε παξαηήξεζε ηνπ Μαπξνπδέα (2004) ν νπνίνο ππνγξακκίδεη ηε κεηαηξνπή ησλ 

παλεπηζηεκίσλ ζε ρψξν ζπλερηδφκελεο θαηάξηηζεο θαη επαλαθαηάξηηζεο ηνπ εξγαζηαθνχ 

δπλακηθνχ κε εκπνξεχζηκν πξνηφλ ηε γλψζε «κε ζπγθεθξηκέλε εκεξνκελία ιεμεο» ζηε βάζε 

«κηαο αγνξαίαο ινγηθήο πξνζαλαηνιηζκέλεο ζηελ ηαρχηεξε θαη επηθεξδέζηεξε θάιπςε ησλ 

βξαρππξφζεζκσλ αλαγθψλ ηνπ θαπηηαιηζηηθνχ θαηακεξηζκνχ εξγαζία» (Μαηζαίνπ, 2000, ζ.21). 

Σν Παλεπηζηήκην Ησαλλίλσλ, κέζα απφ ηηο απαληήζεηο ησλ κειψλ Γ.Δ.Π. θαη ησλ δηνηθεηηθψλ 

ππαιιήισλ, θαίλεηαη λα παξνπζηάδεη δηαθπκάλζεηο σο πξνο ηελ θαηάξηηζε ηέηνησλ 

πξνγξακκάησλ ηα νπνία γηα ηελ επηηπρή νξγάλσζε ηνπο ρξεηάδνληαη επξσπατθά ή εζληθά 

θνλδχιηα. Σφζν ε νηθνλνκηθή θξίζε ησλ ηειεπηαίσλ εηψλ φζν θαη ε κείσζε ησλ θνλδπιίσλ 

απφ ηνλ εζληθφ πξνππνινγηζκφ νδεγεί ζηε ζπξξίθλσζε ησλ πξνγξακκάησλ απηψλ πνπ 

πξφθεηηαη λα πινπνηεζνχλ ζην Παλεπηζηήκην Ησαλλίλσλ. Απνηειεί ε ηειεπηαία δεθαεηία 

ρξνληθή πεξίνδν νηθνλνκηθήο απνζηξάγγηζεο ησλ ηδξπκάησλ γεληθά ζηε ρψξα ζπλπθαζκέλε 

κε ηελ νηθνλνκηθή εμαζιίσζε ηεο.  ε θαηξνχο φκσο νηθνλνκηθήο επκάξεηαο (πξίλ ηελ 

νηθνλνκηθή θξίζε) ε ζπκκεηνρή αηφκσλ ήηαλ αχμνπζα κε ζηφρν πεξηζζφηεξνη λα είλαη νη 

επσθεινχκελνη. Άιισζηε, ε κε έγθξηζε απφ ηε Γηνίθεζε ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ 

πξνγξακκάησλ κε δίδαθηξα νδεγεί ζε αηνλία ηελ εθαξκνγή ηέηνησλ πξνγξακκάησλ, παξά ηε 

δηαπηζησκέλε βνχιεζε ησλ ηζπλφλησλ γηα αλάιεςε ηέηνησλ πξσηνβνπιηψλ, πνπ φρη κφλν ζα 

απέθεξε νηθνλνκηθά επεξγεηήγκαηα ζηνπο ηδίνπο, αιιά πνιχ πεξηζζφηεξν ζα βειηίσλε ηα ίδηα 

ηα πξνγξάκκαηα θαη ζα απηναλαβαζκηδφηαλ, θαζηζηψληαο ην ίδξπκα νηθνλνκηθά θαη 

αθαδεκατθά πην αληαγσληζηηθφ. Ζ νκνινγεκέλε θάκςε ησλ Πξνγξακκάησλ Γηά Βίνπ 

Δθπαίδεπζεο  δελ απνηειεί πξντφλ κηαο ελζπλείδεηα εηιεκκέλεο απφθαζεο ηνπ δηδαθηηθνχ ηνπ 

πξνζσπηθνχ λα απνζηαζηνπνηεζεί απφ αγνξαίαο ινγηθήο εθπαηδεπηηθέο πξαθηηθέο θαη 

δξαζηεξηφηεηεο, νη νπνίεο κεηαηξέπνπλ ηελ επηζηεκνληθή γλψζε ζε ηδησηηθφ αγαζφ θαη 

επαγγεικαηηθφ πξνζφλ θαη πξνσζνχλ ηελ ππνηαγή ησλ Αλψηεξσλ Δθπαηδεπηηθψλ Ηδξπκάησλ 

ζηηο αλάγθεο ηεο εκπνξεπκαηηθήο νηθνλνκίαο θαη ηνπ θαηακεξηζκνχ εξγαζίαο, αιιά θπξίσο ζε 

κηα γεληθφηεξε απφθαζε ηεο θεληξηθήο Γηνίθεζεο ζηε κε εηζαγσγή, πηνζέηεζε θαη εθαξκνγή 

πξνγξακκάησλ κε δηδάθηξα πηζηεχνληαο ζε κηα παηδεία γεληθή, θαζνιηθή, ειεχζεξε θαη θπξίσο 

δσξεάλ. Παξα ηαπηα, εμεηάδνληαο ζηελ νινηεηά ηνπ ην δήηεκα ησλ πξνγξακκάησλ απηψλ, δε 
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κπνξεί παξά λα ιερζεί φηη ε δηαζχλδεζε ησλ ζπζηεκάησλ εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο 

απνηειεί γεγνλφο γηα ηε ρψξα καο.  

Σέινο, θαηαλνεί θαλείο  πσο ην Παλεπηζηήκην Ησαλλίλσλ, σο αληηπξνζσπεπηηθφ δείγκα 

ησλ ειιεληθψλ Παλεπηζηεκίσλ,  έρεη κπεη ζε ηξνρηά ζχγθιηζεο κε ηα ππφινηπα ησλ άιισλ 

επξσπατθψλ θξαηψλ –δελ έρεη, φκσο, αθφκε επηηχρεη λα αλαπηχμεη εθείλα ηα ραξαθηεξηζηηθά 

πνπ ζα ην θαζηζηνχζαλ αληαγσληζηηθφ ζ‟ απηά. ηελ νπζία ηνπ, δελ έρεη θαηαθέξεη αθφκα  λα 

εθπιεξψζεη ην νηθνλνκηθφ-θνηλσληθφ επξσπατθφ φξακα παξφιν πνπ αλαβαζκίζηεθε ε 

πνηφηεηα ηνπ αθαδεκατθνχ έξγνπ κέζσ ηεο παξαγσγήο θαη ηεο κεηάδνζεο επίθαηξσλ γλψζεσλ 

θαη ηεο πξνψζεζεο ηεο έξεπλαο κε απνδέθηεο ησλ επεξγεηεκάησλ ηνπο, ηνπο θνηηεηέο –

κειινληηθνχο πνιίηεο ηεο ηνπηθήο, ηεο επξσπατθήο θαη ηεο παγθφζκηαο θνηλσλίαο. 

Δπηηεχρζεθε επηπιένλ ε βειηίσζε ηεο εξγαιεηφηεηαο θαη ηεο ρξεζηηθφηεηαο ησλ 

Παλεπηζηεκίσλ σο κέζσλ αληαπφθξηζεο ζηηο αλαπηπμηαθέο αλάγθεο ηεο Δ.Δ. θαη φρη 

απαξαηηήησο ηεο ρψξαο ε νπνία θαηαξηίδεη ηνλ εθπαηδεπφκελν. Πιήλ φκσο, πζηεξεί αθφκα ζε 

δεηήκαηα πξαθηηθφηεηαο θαη εθαξκνγήο πξνθεηκέλνπ λα αληαπεμέιζεη αθφκα θαιχηεξα ζην 

λέν απηφ πεξηβάιινλ επέιηθηεο εξγαζίαο θαη ζηηο απαηηήζεηο ηεο νηθνλνκίαο ηεο γλψζεο.  

 

*                               *                         * 

 

Πεξηνξηζκνί Δπηζηεκνληθήο Έξεπλαο – Πξνηάζεηο 

ιεο νη πνηνηηθέο έξεπλεο ππφθεηληαη ζε πεξηνξηζκνχο πνπ αθνξνχλ ηελ επηινγή 

«βνιηθνχ» δείγκαηνο, ηα ρξνληθά πεξηζψξηα αλάιπζεο θαη ηε θαηάηαμε ζεκαηνινγίαο ζε ζρέζε 

κε ηα ρξνληθά πεξηζψξηα ζπδήηεζεο. Έηζη, ελδερνκέλσο ε φιε αλάιπζε λα ήηαλ πην θαίξηα κε 

απζηεξφηεξε δνκή θαη ζπλεπψο ε φιε κειέηε, αλαηξψληαο ηνπο παξαπάλσ φξνπο, ζα 

κπνξνχζε λα έρεη κεγαιχηεξε εγθπξφηεηα.   

ηε ζπγθεθξηκέλε κειέηε, ν αξηζκφο ησλ ζπλεληεχμεσλ ζε κειε ηεο Παλεπηζηεκηαθήο 

θνηλφηεηαο Ησαλλίλσλ πνχ έιαβαλ ή ζπλερίδνπλ λα ιακβάλνπλ ελεξγφ ξφιν ζηε δηνίθεζε ηνπ 

ηδξχκαηνο ήηαλ επαξθήο, έρνληαο θαηαγξάςεη ζεσξεηηθψο ηελ επξσπατθή θαη εζληθή πνιηηηθή 

ζηελ αλψηαηε εθπαίδεπζε. Πξφθεηηαη γηα «βνιηθφ» δείγκα κε κέιε Γ.Δ.Π. πνπ δέρζεθαλ λα 

κνπ δψζνπλ πιεξνθνξίεο, κε κέιε Δ.Γ.Η.Π. θαη Δ.Σ.Δ.Π. πνπ θαηέζεζαλ εθνπζίσο ηηο απφςεηο 

ηνπο θαη επίζεο απφ κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ πξνζσπηθνχ πνπ ζπδήηεζαλ ειέπζεξα. Καηά 

ζπλέπεηα, ηα απνηειέζκαηα πνηνηηθνχ ραξαθηήξα πνπ πξνέθπςαλ κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ 

κηα ζαθή έλδεημε ή ηάζε εθαξκνγήο ηεο Δπξσπατθήο λνκνζεζίαο ζην ίδξπκα κε 

δηαθνξνπνηήζεηο ζε ρνιέο θαη Σκήκαηα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ. Παξφιν πνπ ην 
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Παλεπηζηήκην Ησαλλίλσλ είλαη έλα απφ ηα κεγαιχηεξα Παλεπηζηήκηα ηεο ρψξαο θαη δχλαηαη λα 

απνηειέζεη δείγκα απηψλ, δελ ζα ήηαλ κεζνδνινγηθά νξζφ λα εθιάβνπκε ην απνηέιεζκα απηήο 

ηεο έξεπλαο σο γεληθεχζηκν απνηέιεζκα γηα ηα παλεπηζηήκηα φιεο ηεο ρψξαο.  

Αμίδεη βέβαηα θαη πξνηείλεηαη λα κειεηεζεί απφ ηελ ίδηα θξηηηθή ζθνπηά ε εθαξκνγή 

ηεο Δπξσπατθήο θαη εζληθήο λνκνζεζίαο θαη ζε άιια Αλψηαηα Δθπαηδεπηηθά Ηδξχκαηα ηεο 

ρψξαο ζην πιαίζην επξχηεξεο κειέηεο ψζηε ην κεγαιχηεξν δπλαηφ δείγκα (αζθαιέο 

κεζνδνινγηθά) λα παξάζρεη ηε δπλαηφηεηα άληιεζεο πεξηζζφηεξν γφληκσλ δεδνκέλσλ,ελψ κηα 

ζπγθξηηηθή αλάιπζε κεηαμχ ησλ ηδξπκάησλ ζηελ Διιάδα, ζα παξάζρεηθαηαλφεζε ηνπ ηξφπνπ 

θαη ηνπ είδνπο εθαξκνγήο ησλ νδεγηψλ ηεο Δ.Δ. θαη ησλ νδεγηψλ ηνπ ΤΠ.Δ.Π.Θ. ζηα Α.Δ.Η. 

ηεο ρψξαο.  
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Παξάξηεκα Α΄: «Οδεγόο ζπλεληεύμεσλ» 

Οη ζπλεληεχμεηο πνπ έρνπλ αδχλαηε δνκή (εκηδνκεκέλεο), δηαζέηνπλ, σο επίζεκεο θαη 

ζηαζκηζκέλεο δηαδηθαζίεο επηθνηλσληαθήο θχζεο, πξφζζεηα πξνζφληα πνπ επλννχλ ηελ 

ειεχζεξε έθθξαζε πξνζσπηθψλ απφςεσλ, ζπλαηζζεκάησλ θαη εξκελεηψλ: ηελ επειημία σο 

πξνο ηε ζεηξά ππνβνιήο ησλ εξσηήζεσλ, ηελ ειεπζεξία φζνλ αθνξά ζηελ εθθνξά απηψλ θαη 

ηελ πνηθηιία ησλ απαληήζεσλ πνπ ιακβάλνληαη, ηελ πξνζαξκνγή ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ 

εξσηήζεσλ ζηηο ηδηαηηεξφηεηεο ησλ εξεπλεηηθψλ ππνθεηκέλσλ αιιά θαη ηνλ ελδερφκελν 

εκπινπηηζκφ ηεο ζπδήηεζεο κε ζέκαηα πνπ δελ είραλ πξνεπηιεγεί πξνο δηεξεχλεζε αιιά 

αλαδείρζεθαλ σο ζεκαληηθάαπφ ηηο απαληήζεηο ησλ ππνθεηκέλσλ (Breakwell,1990). 

Υαξαθηεξίδεηαη, εμάιινπ, απφ έλα αθφκε πιενλέθηεκα. Δπηηξέπνπλ ζηνλ εξεπλεηή λα 

εζηηάζεη θαη ζηα κε ιεθηηθά ζηνηρεία ηεο πξφζσπν κε πξφζσπν επηθνηλσλίαο κε ηα εξεπλεηηθά 

ππνθείκελα (ζηάζε ηνπ ζψκαηνο, ρεηξνλνκίεο, γθξηκάηζεο, ηφλνο/απμνκεηψζεηο έληαζεο 

θσλήο, δηζηαγκνί/ επαλαιήςεηο/δηνξζψζεηο ιεγνκέλσλ, πνπ εθθξάδνπλαβεβαηφηεηα, 

αληίθαζε, ακθηβνιία), κέζσ ησλ νπνίσλ νη εξσηψκελνη εθπέκπνπλ εμσγισζζηθά κελχκαηα 

θαη εθθξάδνπλ ζπλαηζζήκαηα πνπ άιινηε επηβεβαηψλνπλ θαη εκπινπηίδνπλ ηα ιεγφκελά ηνπο 

θαη άιινηε ηα ζέηνπλ ζε ακθηζβήηεζε θαη ηα δηαςεχδνπλ. Ο ζπζρεηηζκφο ιεθηηθψλ θαη κε 

ιεθηηθψλ ζπκπεξηθνξψλ, απμάλεη ηε δπλαηφηεηά ηνπ λα «δηεηζδχζεη» ζηελ πξνζσπηθφηεηά 

ηνπο θαη λα αλαγλσξίζεη ζπκπεξηθνξέο ηνπο, λα ηηο θαηαλνήζεη θαη λα ηηο εμεγήζεη ζηε βάζε 

ελφο εξκελεπηηθνχ ζρήκαηνο πνπ ηηο αληηκεησπίδεη σο πξντφληα αιιειεπίδξαζεο βηνινγηθψλ 

θαη θνηλσληθν-πνιηηηζκηθψλ παξαγφλησλ θαη λα ηηο αμηνινγήζεη κε θξηηήξην ηηο θνηλσληθέο 

επηξξνέο πνπ δέρζεθαλ(Παπαγεσξγίνπ, 1998, 9-10). 

Τπφ απηή ηελ έλλνηα, φηαλ παίξλνπκε εκηδνκεκέλεο ζπλεληεχμεηο, αθνινπζνχκε 

θάπνηνπο θαλφλεο: 

 Πξηλ ιάβνπκε νπνηαδήπνηε ζπλέληεπμε, ζηα πιαίζηα ηεο δενληνινγίαο πνπ πξέπεη λα 

δηαθαηέρεη έλαλ εξεπλεηή, μεθαζαξίδνπκε ζε φινπο ηνπο πιεξνθνξεηέο καο φηη βαζηθή 

πξνυπφζεζε είλαη ε ζπλαίλεζή ηνπο γηα ηελ ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ έξεπλα, φηη ζα ππάξρεη 

πιήξε αλσλπκία ζηηο ζπλεληεχμεηο θαη φηη ην πιηθφ ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά γηα ηελ 

έξεπλά κνπ.  

 Εεηνχκε ηε ζπλαίλεζή ηνπο γηα ηε ρξήζε καγλεηνθψλνπ θαη ζπκπιεξσκαηηθψλ 

ζεκεηψζεσλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπλέληεπμεο 

 Με φινπο ηνπο πιεξνθνξεηέο είκαζηε θηιηθνί, εγθάξδηνη, θαινπξναίξεηνη θαη 

αλεθηηθνί έρνληαο επί κνλίκνπ βάζεσο θαηά λνπ φηη ηα ιεγφκελα ησλ παξαηεξνχκελσλ ζε κηα 
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έξεπλα ππνθεηκέλσλ, ζπλδένληαη ελζπλείδεηα ή θαη αζχλεηδα κε ηελ πεξηξξένπζα θαηά ηε 

δηεθπεξαίσζή ηεο αηκφζθαηξα. ηφρνο καο, επνκέλσο, είλαη κέζα απφ ηε ζπκπεξηθνξά καο λα 

θεξδίζνπκε ηελ εκπηζηνζχλε ηνπο θαη λα δηακνξθψζνπκε επλντθφ θιίκα γηα ηελ θαηάζεζε 

εηιηθξηλψλ θαη έγθπξσλ απαληήζεσλ. 

 Πξνζεξρφκαζηε ζηηο ζπλεληεχμεηο κε ζηέξεν ζεσξεηηθφ ππφβαζξν φζνλ αθνξά ζην 

δηεξεπλψκελν ζέκα, ψζηε λα κε καο δηαθχγνπλ ζνβαξέο πιεξνθνξίεο ησλ πιεξνθνξεηψλ ή λα 

ππνηηκήζνπκε θάπνηεο άιιεο, θαη απαιιαγκέλνη απφ πξνθαηαιήςεηο θαη ζηεξεφηππα. 

 Δίκαζηε «θαινί» αθξναηέο κε ηελ έλλνηα φηη αθνχκε πνιχ θαη κηινχκε ιίγν 

απνθεχγνληαο ηηο δηαθνπέο ηνπ ιφγνπ ησλ νκηιεηψλ ή ηηο αδφθηκεο εξσηήζεηο, ελψ, 

ηαπηφρξνλα, παξαηεξνχκε κε πξνζνρή θάζε έθθαλζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπο δίλνληαο 

ηδηαίηεξε βαξχηεηα ζηα εμσιεθηηθά κελχκαηά ηνπο, ηελ ρξνηά θαη ηνλ ηφλν ηεο θσλήο, ηηο 

απμνκεηψζεηο ηεο έληαζεο θαη ηηο παχζεηο ηνπ ιφγνπ, ηε ζηάζε ηνπ ζψκαηνο, ηηο εθθξάζεηο 

ηνπ πξνζψπνπ θαη ηηο ρεηξνλνκίεο, ηηο ελ γέλεη αληηδξάζεηο ηνπο ζηε ζπλέληεπμε.  

 Κξαηνχκε ιεπηνκεξείο «πεξηγξαθηθέο ζεκεηψζεηο» γηα νηηδήπνηε ζρεηίδεηαη κε ηα 

ιεγφκελά ηνπο θαη ηνλ ηξφπν εθθνξάο ηνπο (κε ιεθηηθή επηθνηλσλία)  

  Πξνζπαζνχκε λα είκαζηε ακεξφιεπηνη, ιακβάλνπκε ππφςε ηε δηάζεζε θαη ηα 

ζπλαηζζήκαηα πνπ εθθξάδνπλ θαη πξνζαξκφδνπκε ηε ζπκπεξηθνξά καο ζ‟ απηά πξνζέρνληαο 

λα κελ εγείξνπκε ήαλακνριεχσ ζέκαηα πνπ ηνπο πξνθαινχζαλ κεγάιε ζπλαηζζεκαηηθή 

θφξηηζε. 

 Οη εξσηήζεηο, δελ έρνπλ πξνθαζνξηζκέλε ζεηξά, θαη ε ξνή ηνπο κπνξεί λα αιιάμεη 

αλάινγα κε ηε «ζπδήηεζε» θαη ηνλ πιεξνθνξεηή 

 Δίκαζηε εθεθηηθνί ζε πάζεο θχζεσο απνξίεο θαη εξσηήκαηα, δίλνπκε δηεπθξηλίζεηο θαη 

νδεγίεο, αιιά απνθεχγνπκε λα θαζνδεγνχκε ηνπο ζπλεληεπμηαδφκελνπο
6
 ή λα εθθξάδνπκε 

πξνζσπηθέο απφςεηο θαη αμηνινγηθέο θξίζεηο, νη νπνίεο αληηθαηνπηξίδνπλ ην δηθφ καο ζχζηεκα 

ζεσξηψλ θαη ζηάζεσλ. Πεξηνξηδφκαζηε ζηε «θσηνγξαθηθή» απεηθφληζε ησλ γεγνλφησλ πνπ 

παξαηεξνχκε δίλνληαο ηνλ «πξσηαγσληζηηθφ» ξφιν ζηνπο εξσηψκελνπο ή πξνβαίλνπκε ζε 

δηαθξηηηθνχο ζρνιηαζκνχο ησλ ιεγνκέλσλ ηνπο, φηαλ ζεσξνχκε φηη ζα ηνπο θηλεηνπνηήζνπκε 

λα κηιήζνπλ αλνηρηά γηα θάπνην δήηεκα ην νπνίν γλσξίδνπλ ή επί ηνπ νπνίνπ έρνπλ άπνςε, 

ψζηε λα ην δηαηππψζνπλ φζν ην δπλαηφλ επθξηλέζηεξα θαη λα εκβαζχλνπλ θαηά ην δνθνχλ
7
.  

                                                      
6 Α. Λπδάθε, Πνηνηηθέο Μέζνδνη ηεο Κνηλσληθήο Έξεπλαο. Καζηαληψηεο, Αζήλα, 2001, ζζ. 201-202. 
7 Ν. Κπξηαδή,ν.π., ζ. 122. 
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 Πξνζέρνπκε ηε ζηάζε ηνπ ζψκαηφο καο, ηηο ρεηξνλνκίεο, αθφκα θαη ηηο θηλήζεηο ησλ 

ρεξηψλ καο, απνθεχγνπκε λα είκαζηε εθδεισηηθνί
8
.  

                                                      
8RobsonC., (2010), ν.π. 
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Παξάξηεκα Β΄: «Δξσηήζεηο πλέληεπμεο» 

Αηνκηθά ζηνηρεία: 

 Φχιν: 

 Ζιηθία: 

 Ηδηφηεηα: 

 Υξφληα ππεξεζίαο: 

 Παλεπηζηεκηαθφ ηκήκα: 

 

1.Η ζρεηηθή επξσπατθή λνκνζεζία πξνβιέπεη αλάκεζα ζε άιια θαη «ηελ πξνώζεζε ηεο 

επξσπατθήο ζπλεξγαζίαο κέζσ ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ζηελ αλώηαηε εθπαίδεπζε». 

Θεσξείηε κε βάζε ηελ εκπεηξία ζαο λα θαιιηεξγείηαη θαη λα αλαπηύζζεηαη απηή ε πξόβιεςε 

ή δηαδηθαζία ; 

 

Ζ εξψηεζε απηή αληιείηαη α) απφ ηελ πξφβιεςε πνπ ππάξρεη ζην επξσπατθφ πεξίγξακκα ηεο 

αλψηαηεο εθπαίδεπζεο (πλζήθε ηνπ Μάαζηξηρ, Κνηλή Γήισζε ηεο νξβφλλεο θαη Γηαθήξπμε 

ηεο Μπνιφληαο) γηα ηηο δηαθξαηηθέο ζπλεξγαζίεο γηα κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο α΄ θαη β΄ επηπέδνπ 

κε ρνξήγεζε θνηλνχ ηίηινπ απφ ηα Ηδξχκαηα ησλ ζπλεξγαδφκελσλ πιεπξψλ φπσο αλαθέξζεθε 

πξνεγνχκελσο ζηηο ζειίδεο 54-55 ηνπ παξφληνοθεηκέλνπ «Πξνψζεζε ηεο επξσπατθήο 

δηάζηαζεο ζηελ Αλψηαηε Δθπαίδεπζε θαηά θχξην ιφγν φζνλ αθνξά ζηε δηεχξπλζε ησλ 

πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ, ηε ζπλεξγαζία κεηαμχ εθπαηδεπηηθψλ ηδξπκάησλ, ηα ζρήκαηα 

θηλεηηθφηεηαο θαη ηελ θαηάξηηζε νινθιεξσκέλσλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ, επαγγεικαηηθήο 

εθπαίδεπζεο-θαηάξηηζεο θαη έξεπλαο».Φαίλεηαη πσο ε δηάηαμε απηή ελζσκαηψλεηαη ζηελ 

νξγάλσζε ησλ λφκσλ ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο κε ηνλ εμήο ηξφπν: α) κε ην Ν. 3255/2004 

(άξζξν 4) θαη β) Ν. 3404/2005 κε ηνπο νπνίνπο κεηνπζηψλεηαη ζηα ειιεληθά παλεπηζηήκηα 

κέζσ ηνπ Τ.Π.Δ.Θ ε βαζηθή πξφζεζε/ζηφρνο ηεο Γηαθήξπμεο ηεο Μπνιφληαο γηα ηαεπξσπατθά 

εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα πνπ είλαηε «βειηίσζε ηεο δηεζλνχο αληαγσληζηηθφηεηαο ηνπ 

Δπξσπατθνχ ζπζηήκαηνο αλψηαηεο εθπαίδεπζεο»κε ηελ«πξνψζεζε ηεο επξσπατθήο 

ζπλεξγαζίαο» θαη 

2. Μηα από ηηο δηαηάμεηο πνπ αλαπηπζζόηαλ ζε επξσπατθή θαη ειιεληθή θιίκαθα είλαη ε 

εζσηεξηθή θαη εμσηεξηθή αμηνιόγεζε. Έρεη εθαξκνζηεί ζην Παλεπηζηήκην Ισαλλίλσλ; 

Δθαξκόδεηαη ή εθαξκνδόηαλ ε πνιηηηθή εζσηεξηθήο θαη εμσηεξηθήο αμηνιόγεζεο ζην 

Παλεπηζηήκην Ισαλλίλσλ όζν δηαηειέζαηε (αληη) πξύηαλεο / πξόεδξνο / κέινο ΓΔΠ θ.ι.π.; 

α.Έρεηε εκπεηξία από ηελ εζσηεξηθή; Σί εηθόλα έρεηε; 

β. Έρεηε εκπεηξία από ηελ εμσηεξηθή; Γλσξίδεηε ηε ζρεηηθή έθζεζε ηεο Α.Γ.Ι.Π. ; 
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γ. Η θαηάηαμε ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ από νξγαληζκνύο θαη δηεζλείο θνξείο ηη ζαο 

ππνδειώλεη; 

 

Με ηνλ λφκν 3374/2005, νξίδεηαη σο πξνηεξαηφηεηα ζην πιαίζην ηεο Γηαθήξπμεο ηεο 

Μπνιφληαο ε δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο ζηελ αλψηαηε εθπαίδεπζε θαη εηζάγεηαη ζηα 

Παλεπηζηήκηα ε πνιηηηθή ηεο εζσηεξηθήο θαη ηεο εμσηεξηθήο αμηνιφγεζεο ηνπ έξγνπ πνπ 

επηηεινχλ ηα Αλψηαηα Δθπαηδεπηηθά Ηδξχκαηα ζηε βάζε «αλαγλσξηζκέλσλ θαη 

αληηθεηκεληθψλ θξηηεξίσλ, ηα νπνία εθθξάδνληαη κε αληίζηνηρνπο πνζνηηθνχο θαη πνηνηηθνχο 

δείθηεο» (άξζξν 3, παξ. 1).  

 

3. Με βάζε εηδηθή λνκνζεηηθή πξόβιεςε θαίλεηαη όηη έρεη εθαξκνζηεί ε ζεζκηθή δηάηαμε 

γηα ην ζύζηεκα κεηαθνξάο θαη ζπζζώξεπζεο πηζησηηθώλ κνλάδσλ (ECTS). Πνπ θαηά ηε 

γλώκε ζαο απνβιέπεη ε ζρεηηθή εθαξκνγή; Ση δηαζθαιίδεη; 

Σφζν κε ηελ επξσπατθή λνκνζεζία κε ηε Γηαθήξπμε ηεο Μπνιφληαο (φπσο αλαθέξζεθε 

παξαπάλσ ζει. 54) «Καζηέξσζε ζπζηήκαηνο κεηαθνξάο δηδαθηηθψλ κνλάδσλ απφ έλα 

Παλεπηζηήκην ζε άιιν –ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ ζπγθεληξσκέλσλ απφ ζπζηήκαηα εθηφο 

ηνπ πιαηζίνπ ηεο Αλψηαηεο Δθπαίδεπζεο ππφ ηελ πξνυπφζεζε ηεο αλαγλψξηζήο ηνπο απφ ηα 

εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα ππνδνρήο»φζνθαη κε ηελ ειιεληθή (Ν. 3374/2005) πξνβιέπεη, επίζεο, 

φηη ηα ειιεληθά Παλεπηζηήκηα νθείινπλ λα εθαξκφζνπλ ζηα Πξνγξάκκαηα ησλ Πξνπηπρηαθψλ 

θαη Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ ηνπο ην ζχζηεκα κεηαθνξάο θαη ζπζζψξεπζεο πηζησηηθψλ 

κνλάδσλ «Σν ζχζηεκα κεηαθνξάο θαη ζπζζψξεπζεο πηζησηηθψλ κνλάδσλ είλαη έλα ζχζηεκα 

πεξηγξαθήο ησλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ ησλ ηδξπκάησλ αλψηαηεο εθπαίδεπζεο κε ηελ απφδνζε 

πηζησηηθψλ κνλάδσλ ζηα ζηνηρεία πνπ ηα ζπλζέηνπλ. Οη πηζησηηθέο κνλάδεο εθθξάδνπλ ην 

θφξην εξγαζίαο πνπ απαηηείηαη γηα ηελ νινθιήξσζε ησλ ζηφρσλ ελφο αθαδεκατθνχ 

πξνγξάκκαηνο απφ θάζε θνηηεηή ή ζπνπδαζηή. Ο θφξηνο εξγαζίαο πεξηιακβάλεη ην ρξφλν πνπ 

απαηηείηαη γηα ηελ νινθιήξσζε φισλ ησλ πξνγξακκαηηζκέλσλ δξαζηεξηνηήησλ κάζεζεο, ζην 

πιαίζην ελφο αθαδεκατθνχ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ, φπσο ε παξαθνινχζεζε παξαδφζεσλ, 

ζεκηλαξίσλ, ε αλεμάξηεηε κειέηε, ε πξνεηνηκαζία εξγαζηψλ, ε πξαθηηθή άζθεζε, ε ζπκκεηνρή 

ζηηο εμεηάζεηο, ε εθπφλεζε ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο» (άξζξν 14).  

4. Έρεηε ηελ αίζζεζε όηη ηα ζεκεξηλά πξνγξάκκαηα ζπνπδώλ κε ηε κνξθή θαη ηνλ ηξόπν 

νξγάλσζεο ησλ εθπαηδεπηηθώλ δηαδηθαζηώλ ζπγθιίλνπλ ζηελ αλάδεημε ησλ απαξαίηεησλ 

γλώζεσλ θαη δεμηνηήησλ γηα ηελ άζθεζε ηνπ επαγγέικαηνο αλαθνξάο θαη πνηα πηζηεύεηε 

όηη είλαη ε ζπκβνιή ηνπο ζηελ αεηθόξν αλαζπγθξόηεζε ηεο ρώξαο; 
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Με ηε «δηαδηθαζία ηεο Κνπεγράγεο» ηέζεθε σο βαζηθφο άμνλαο ηεο ε βηψζηκε νηθνλνκηθή 

επκάξεηα ηεο Δπξψπεο, ψζηε κέζα θαη απφ ηα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ «Να ελζαξξπλζνχλ ε 

δεκηνπξγηθφηεηα θαη ε θαηλνηνκία θαζψο θαη ην επηρεηξεκαηηθφ πλεχκα ζε φια ηα επίπεδα ηεο 

εθπαίδεπζεο θαη ηεο θαηάξηηζεο, θαζψο απνηεινχλ βαζηθέο θηλεηήξηεο δπλάκεηο ηεο αεηθφξνπ 

νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο…»(EUR - Lex – Access toEuropeanUnionlaw, 1999, ζ.1-5) φπσο ήδε 

αλαθέξζεθε παξαπάλσ ζηε ζει. 25.ηελ ειιεληθή λνκνζεζία απφ ηνλ Ν. 4485/2017 (άξζξν 4 

πξγ. 1) κεηαμχ άιισλ πξνβιέπεηαη κέζσ ησλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ λα αλαπηπρζνχλ 

δεμηφηεηεο ησλ θνηηεηψλ: «λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο αλαπηπμηαθέο αλάγθεο ηεο ρψξαο, λα 

πξνσζνχλ ηε δηάρπζε ηεο γλψζεο θαη ηελ αλάπηπμε ησλ ηερλψλ, ηελ αμηνπνίεζε ησλ 

απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο, θαζψο θαη ηελ θαηλνηνκία, κε πξνζήισζε ζηηο αξρέο ηεο 

επηζηεκνληθήο δενληνινγίαο, ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο θαη ηεο θνηλσληθήο ζπλνρήο, θαζψο θαη λα 

ζπκβάινπλ ζην εζληθφ ζρέδην γηα ηελ παξαγσγηθή αλαζπγθξφηεζε ηεο ρψξαο ζηελ θαηεχζπλζε 

ηεο αεηθνξίαο » 

 

5. Βαζηθόο άμνλαο ηεο επξσπατθήο πνιηηηθήο ζηελ αλώηαηε εθπαίδεπζε ήηαλ από ηε 

δεθαεηία ηνπ ’90 ε αλάπηπμε πξνγξακκάησλ ζπνπδώλ δηα βίνπ εθπαίδεπζεο ηόζν δηα 

δώζεο όζν θαη εμ’ απνζηάζεσο. Σέηνηεο δνκέο αλαπηύρζεθαλ ζηα ειιεληθά 

παλεπηζηήκηα.Πνηα ε εκπεηξία ζαο από ην δηθό καο Παλεπηζηήκην; Τπάξρνπλ πεξηζώξηα 

βειηίσζεο θαη αλάπηπμεο ηνπο; 

χκθσλα κε ην άξζξν 45 ηνπ λφκνπ 4009/2011 παξέρεηαη ζηα Αλψηαηα Δθπαηδεπηηθά 

Ηδξχκαηα ε δπλαηφηεηα νξγάλσζεο θαη παξνρήο πξνγξακκάησλ Γηά βίνπ Δθπαίδεπζεο, θαη 

κάιηζηα, κε κεζφδνπο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο. Ζ ζπγθεθξηκέλε πνιηηηθή εληάζζεηαη ζηελ 

αλαβάζκηζε πνηφηεηαο πνπ βαζίδεηαη ηφζν ζηε «πλζήθε ηνπ Μάαζηξηρ: λα ελζαξξχλεη ηελ 

αλάπηπμε ηεο εθπαίδεπζεο εμ απνζηάζεσο», (φπσο θαηαγξάθεηαη ζην άξζξν 126 ηνπ 

πκβνπιίνπ ησλ Δπξσπατθψλ θνηλνηήησλ)ζει. 40 ηνπ παξφληνο, φζν θαη ζηε «Γηαδηθαζία ηεο 

Κνπεγράγεο:λα βειηησζνχλ ε πνηφηεηα θαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο εθπαίδεπζεο …. κέζσ ηεο 

αλάπηπμεο ηνπ ηερλνινγηθνχ «εγγξακκαηηζκνχ» ησλ ζπκκεηερφλησλ …» (φπσο αλαθέξζεθε ζηε 

ζειίδα 25 ηνπ παξφληνο).  

 

6.ε επξσπατθή θιίκαθα ελζαξξύλζεθε από ηελ πξόζεζε ελίζρπζεο ηεο επξσπατθήο 

δηάζηαζεο ηεο εθπαίδεπζεο ε θηλεηηθόηεηα όρη κόλν θνηηεηώλ αιιά θαη 

εθπαηδεπηηθώλ/αθαδεκατθώλ ζε άιια παλεπηζηήκηα. ε πνην βαζκό ζεσξείηε όηη 

αλαπηύρζεθε ε ζρεηηθή πξόβιεςε; 
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Με ηελ ππνγξαθή απφ ηε ρψξα καο ηεο πλζήθεο ηνπ Μάαζηξηρη θαη ηεο Γηαθήξπμεο ηεο 

Μπνιφληαο, πνπ δξνκνιφγεζαλ ηε δηακφξθσζε ηνπ εληαίνπ Δπξσπατθνχ Υψξνπ Αλψηαηεο 

Δθπαίδεπζεο,ηα ειιεληθά παλεπηζηήκηα νθείινπλ λα δηεπθνιχλνπλ ηελ θηλεηηθφηεηα 

θνηηεηψλ, δηδαζθφλησλ, εξεπλεηψλ θαη δηνηθεηηθνχ πξνζσπηθνχ κε ηελ άξζε πάζεο θχζεσο 

εκπνδίσλ ηα νπνία ηε δπζρεξαίλνπλ δηαζθαιίδνληαο θαη εληζρχνληαο ηελ πνηφηεηα ζηελ 

Αλψηαηε εθπαίδεπζε φπσο πξναλαθέξζεθε ζηε ζει. 54-55 ηνπ παξφληνο «α) Πξνψζεζε ηεο 

θηλεηηθφηεηαο θνηηεηψλ, δηδαζθφλησλ, εξεπλεηψλ θαη δηνηθεηηθνχ πξνζσπηθνχ κε ηελ άξζε 

πάζεο θχζεσο εκπνδίσλ ηα νπνία ηε δπζρεξαίλνπλ β) Δλίζρπζε ηεο επξσπατθήο ζπλεξγαζίαο γηα 

ηελ αλάπηπμε ζπγθξίζηκσλ θξηηεξίσλ θαη κεζνδνινγηψλ, κε ζηφρν ηε δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο 

ζηελ Αλψηαηε Δθπαίδεπζε». 

7. ε επξσπατθή θιίκαθα δηακνξθώζεθε ε Δ.Υ.Α.Δ απνζθνπώληαο ζε ζπγθξηζηκόηεηα θαη 

αληαγσληζηηθόηεηα ησλ παλεπηζηεκηαθώλ Σκεκάησλ. Όκσο, ζε εζληθή θιίκαθα 

δηαπηζηώζεθε έλα είδνο ζπκπόξεπζεο Α.Δ.Ι θαη Σ.Δ.Ι. Γη΄απηό ην ΑΘΗΝΑ Ι (επί ζεηείαο 

Τπνπξγνύ. Αξβαληηόπνπινπ) θαη ηώξα ρσξίο λα νκνινγείηαη ην ΑΘΗΝΑ ΙΙ, δόζεθε έκθαζε 

ζε κηα θάπνηα ηππνπνίεζε. Πσο ζρνιηάδεηε απηέο ηηο δηαδηθαζίεο ; 

Ζ εξψηεζε απηή πξνθχπηεη ηφζν απφ Γηαθήξπμε ηεο Μπνιφληαο φπσο ήδε αλαθέξζεθε ζηε 

ζει. 61 ηνπ παξφληνο «…ε δεκηνπξγία Δ.Υ.Α.Δ κε θαιχηεξε ζπκβαηφηεηα ησλ εζληθψλ 

ζπζηεκάησλ αλψηαηεο εθπαίδεπζεο ψζηε αληαγσληζηηθά θαη ζπγθξίζηκα λα παξέρνπλ ηελ 

θαιχηεξε δπλαηή πνηφηεηα ζηηο ψζηε λα έρνπλ κηα δπλακηθή παξνπζία ζην θφζκν ηεο γλψζεο 

θαη ζηελ νηθνλνκία ηεο παξαγσγήο ηνπο..» θαη επίζεο απφ ηελ Διιεληθή λνκνζεζία κε ην 

πξνεδξηθφ δηάηαγκα 127 πνπ αθνξά πγρψλεπζε – Καηάξγεζε Σκεκάησλ –πγθξφηεζε 

ρνιψλ.(https://www.alfavita.gr/sites/default/files/attachments/fek_gia_tei_sxedio_athina.pdf, 

30/11/2018)  

 

8. Τπάξρεη, θαηά ηε γλώκε ζαο, ζύγθιηζε ηεο ειιεληθήο εθπαηδεπηηθήο πξαγκαηηθόηεηαο κε 

ηελ αληίζηνηρε επξσπατθή κέζσ ησλ νδεγηώλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ηνπ 

Τπνπξγείνπ; Ση εηθόλα έρεηε; 

Ζ εληαία επξσπατθή εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή είλαη γλσζηφ φηη επηδηψθεηαη λα εθαξκνζζεί ζηα 

Παλεπηζηήκηα κέζσ ζεζκηθψλ θεηκέλσλ πνπ πξνσζνχλ ηελ «εζληθή πινπνίεζή» ηεο. Απηά 

είλαη είηε θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο κε ηε κνξθή νδεγηψλ απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε είηε κε ηε 

κνξθή λνκηθψλ θεηκέλσλ (Νφκσλ, Τπνπξγηθψλ απνθάζεσλ θ.α.) ηα νπνία θαιείηαη λα 

πινπνηήζεη ην Παλεπηζηήκην Ησαλλίλσλ σο εθαξκνζηήο ησλ πνιηηηθψλ απηψλ. 

αο επραξηζηώ πνιύ γηα ηε ζπκκεηνρή ζαο. 

https://www.alfavita.gr/sites/default/files/attachments/fek_gia_tei_sxedio_athina.pdf

