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Δ  ΠΟΒΚΞ  17/2/2019  ΑΘΗΝΑ 

ΥΧΞΣΕΤΑΥΞΑΦΑ–ΕΜΦΙΞΘΥΕΙΥ ΞΕ ΑΦΡΤΞΘ ΦΡ  ΟΡΞΡ ΧΣϋΑΤΙΘΞ. 4589/2019. ΦΕΜ 13/Α/29-1-2019 ΓΙΑ: 

«υνζργειεσ Εκνικοφ και Καποδιςτριακοφ Πανεπιςτθμίου Ακθνϊν, Γεωπονικοφ Πανεπιςτθμίου Ακθνϊν, 

Πανεπιςτθμίου Θεςςαλίασ με τα Σ.Ε.Ι. Θεςςαλίασ και τερεάσ Ελλάδασ, Παλλθμνιακό Σαμείο και άλλεσ 

διατάξεισ»  

 

Ξε το νόμο αυτό το ΦΕΙ Θεςςαλίασ εντάςςεται ςτο Σανεπιςτιμιο Θεςςαλίασ.  

Φο τμιμα Υχεδιαςμοφ και Φεχνολογίασ Πφλου και Επίπλου ΥΦΠΕ με ζδρα τθν Μαρδίτςα, τθσ ςχολισ τεχνολογικϊν 

εφαρμογϊν του ΦΕΙ Θεςςαλίασ, εντάςςεται ςτο Σανεπιςτιμιο Θεςςαλίασ και ςτθν ςχολι τεχνολογίασ με ζδρα τθν 

Νάριςα.   

Θ ςχολι αυτι κα ζχει τζςςερα τμιματα και ανάμεςα ςε αυτά, το τμιμα «Δαςολογίασ, Επιςτθμϊν Ξφλου και 

ςχεδιαςμοφ με ζδρα τθν Καρδίτςα».  

Η φοίτθςθ από τζςςερα χρόνια  γίνεται πζντε.  

Ιδρφεται επίςθσ Πανεπιςτθμιακό Ερευνθτικό Κζντρο με διάφορα Ινςτιτοφτα και ανάμεςά τουσ το «Ξφλου – 

επίπλου και ξφλινθσ ςυςκευαςίασ με ζδρα τθν Καρδίτςα». 

Θ Ρμοςπονδία μασ από τθν πρϊτθ ςτιγμι που ζγιναν γνωςτζσ οι προκζςεισ του Χπουργείου Σαιδείασ για τθν 

ζνταξθ των ΦΕΙ ςτα πανεπιςτιμια αςχολικθκε με τθν τφχθ του τμιματοσ ΥΦΠΕ.  

Ο αρχικόσ ςχεδιαςμόσ με τθν ονομαςία «Νζα Αρχιτεκτονικι του Πανεπιςτθμίου Θεςςαλίασ», καταργοφςε το 

τμιμα ΥΦΠΕ και το μόνο που παρζπεμπε ςε αυτό, λόγο τθσ ζδρασ του ςτθν Μαρδίτςα κυρίωσ, ιταν ζνα διετζσ 

πρόγραμμα Μζντρου Επαγγελματικισ Εκπαίδευςθσ  με το τίτλο «Φμιμα ςχεδιαςμοφ και τεχνολογίασ δαςικϊν 

πόρων».  

Θ Ρμοςπονδία μασ, οι φοιτθτζσ, οι εκπαιδευτικοί αντιδράςαμε άμεςα. 

Σραγματοποιιςαμε επαφζσ με τουσ εκπαιδευτικοφσ και τουσ φοιτθτζσ και απευκφναμε επιςτολι ςτο Χπουργείο 

ηθτϊντασ και πραγματοποιϊντασ ςυνάντθςθ.  

Ρι αντιδράςεισ, ιδιαίτερα των φοιτθτϊν για γενικότερα ηθτιματα που τουσ αφοροφν ιταν ζντονεσ. Για μια ακόμα 

φορά και ςε αυτό το νομοςχζδιο δεν υπιρχαν διατάξεισ που να διευκολφνουν τθν απρόςκοπτθ διεξαγωγι των 

ςπουδϊν τουσ και τθν κατοχφρωςθ του επαγγζλματόσ τουσ από το πτυχίο τουσ, το αντίκετο μάλιςτα.  

Με το νόμο που τελικά ψθφίςτθκε το τμιμα διατθρείται, μαηί όμωσ με τθν δαςολογία.  Χπενκυμίηουμε ότι 

κζςαμε ςτο υπουργείο τον προβλθματιςμό μασ για το ενιαίο του τμιματοσ με τθν δαςολογία και ηθτιςαμε 

διευκρινιςεισ για τθν δομι του νζου τμιματοσ.    

Αυτό που πρζπει να κρατιςουμε είναι αυτό που μασ ανακοινϊκθκε από πλευράσ υπουργείου ςτθν ςυνάντθςθ που 

είχαμε.  «Ο χαρακτιρασ του κα διαμορφωκεί από τισ αποφάςεισ του τμιματοσ»!!!  

Δθλαδι το υπουργείο, θ κυβζρνθςθ, δεν ζχει κζςθ για το κλάδο του ξφλου και του επίπλου, αλλά μόνο για τθν 

δαςολογία;  

Υτα πλαίςια τθσ αυτονομίασ των πανεπιςτθμίων και τθσ αναηιτθςθσ χρθματοδότθςθσ προσ ποια κατεφκυνςθ κα 

ςπρωχτοφν οι εξελίξεισ; 

Ωςτόςο το βαςικό ηιτθμα δεν είναι εάν κα είναι μαηί ι όχι. Σο βαςικό είναι θ αποφοίτθςθ επιςτθμονικά 

καταρτιςμζνων νζων ανκρϊπων που κα μποροφν να ςτθρίξουν το κλάδο του ξφλου – επίπλου.  

Χπογραμμίηουμε, ότι αυτό προχποκζτει ανάλογο προςανατολιςμό του τμιματοσ και υιοκζτθςθ από τθν κυβζρνθςθ 

αιτθμάτων του φοιτθτικοφ κινιματοσ για τθν απρόςκοπτθ φοίτθςι τουσ.  

Σρζπει επίςθσ να επιςθμάνουμε ότι δεν μασ λείπουν οι δαςολόγοι και οι ςχολζσ δαςολογίασ. Ξια άλλθ δαςικι 

πολιτικι μασ λείπει που κα αξιοποιεί τον δαςικό πλοφτο και τουσ δαςολόγουσ προσ όφελοσ των λαϊκϊν αναγκϊν.    
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Υυνάδελφοι 

οι αλλαγζσ αυτζσ που κατά περίπτωςθ ονομάςτθκαν ςυγχωνεφςεισ, ςυνζργειεσ, ςυμμάηεμα, ανωτατοποίθςθ κλπ 

αφοροφν και άλλα τριτοβάκμια ιδρφματα και παρά τισ διαφοροποιιςεισ τισ ακολουκοφν όλεσ οι κυβερνιςεισ.  Φο 

ςχζδιο «ΑΘΘΟΑ» τθσ κα. Διαμαντοποφλου τθν ίδια ςτόχευςθ είχε.  

Ζγινε όμωσ χωρίσ μελζτθ και διάλογο λζει ςιμερα το υπουργείο, ςε αντίκεςθ με τισ εντάξεισ, ι όπωσ αλλιϊσ τισ 

ποφμε, των ΦΕΙ ςτα πανεπιςτιμια από τθν κυβζρνθςθ ΥΧΤΙΗΑ.  

 

Ρι αλλαγζσ αυτζσ εντάςςονται ςτο γενικότερο ςχεδιαςμό τθσ ΕΕ για τον Ενιαίο Χϊρο Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ.  

(EXAE), (ςε άλλα κείμενα ςυμπεριλαμβάνεται και θ ζρευνα ςτον ΕΧΑΕ).  

Δεν κρφβει τον ςχεδιαςμό για τον ΕΧΑΕ θ κυβζρνθςθ και ςτθν αιτιολογικι τθσ ζκκεςθ που κατζκεςε ςτθ βουλι για 

το ν/ς  αναφζρει: «Ζφερε ποιο κοντά τα ιδρφματα, πανεπιςτιμια και ΤΕΙ, μζςω τθσ πολιτικισ του  Ενιαίου Χϊρου 

Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ και Ζρευνασ ϊςτε να ςυνεργιςουν». 

Ρ ΕΧΑΕ εγκαινιάςτθκε με τθν διακιρυξθ τθσ Ξπολόνια το 1999 ωσ ςυνζχεια τθσ διακιρυξθσ τθσ Υορβόννθσ τον 

Ξάιο του 1998 από τουσ υπουργοφσ παιδείασ τθσ Γαλλίασ, Γερμανίασ, Ιταλίασ, Ξ. Βρετανίασ,  «αξιολογείται ανά 

τρία χρόνια και ζχει ςτόχο τθν ειςαγωγι ενόσ ποιό ςυγκρίςιμου, ςυμβατοφ και ςυνεκτικοφ ςυςτιματοσ για τθν 

ευρωπαϊκι τριτοβάκμια εκπαίδευςθ».  

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΓΚΡΙΙΜΟΣΗΣΑ  

ΕΧΤΩΣΑΛΜΡ ΥΧΥΦΘΞΑ ΞΕΦΑΦΡΤΑΥ ΜΑΙ ΥΧΥΥΩΤΕΧΥΘΥ ΣΙΥΦΩΦΙΜΩΟ ΞΡΟΑΔΩΟ ECTS  

Ρι μονάδεσ αυτζσ αντιπροςωπεφουν το φόρτο εργαςίασ όπωσ διαλζξεισ, ςεμινάρια, ζργα, πρακτικι εργαςία, 

τοποκζτθςθ εργαςίασ, ατομικι μελζτθ που απαιτείται για τθν επίτευξθ των κακοριςμζνων μακθςιακϊν 

αποτελεςμάτων. 1500 – 1800 ϊρεσ αντιπροςωπεφουν ζνα ακαδθμαϊκό ζτοσ. Εξιντα μονάδεσ είναι ζνα ζτοσ 

ςπουδϊν ι εργαςίασ. Ζνα τυπικό πτυχίο πρϊτου κφκλου κα αποτελείται από 180 ι 240 μονάδεσ, δεφτερου κφκλου 

(μεταπτυχιακό) από 90 ι 120 μονάδεσ με τουλάχιςτον τθσ 60 ςε επίπεδο δεφτερου κφκλου. Θ χριςθ του ECTS ςτο 

τρίτο κφκλο (διδακτορικό) ποικίλει ςε κάκε χϊρα. Ξε αυτζσ διευκολφνεται θ μετακίνθςθ και θ ανάλογθ αποτίμθςθ, 

μεταξφ των χωρϊν, των πανεπιςτθμίων, τθσ Επαγγελματικισ Εκπαίδευςθσ και Ματάρτιςθσ (ΕΕΜ) και τθσ δια βίου 

μάκθςθσ. 

ΕΧΤΩΣΑΛΜΡ ΥΧΥΦΘΞΑ ΑΜΑΔΘΞΑΛΜΩΟ ΞΡΟΑΔΩΟ ΓΙΑ ΦΘΟ ΕΣΑΓΓΕΝΞΑΦΙΜΘ ΕΜΣΑΙΔΕΧΥΘ ΜΑΙ ΜΑΦΑΤΦΙΥΘ (ECVET) 

Υφμφωνα με τθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι το (ECVET) είναι  ζνα μεκοδολογικό πλαίςιο για τθν περιγραφι των 

προςόντων υπό μορφι μακθςιακϊν αποτελεςμάτων που εκφράηονται ςε αντίςτοιχουσ αρικμοφσ.  Υυμπλθρϊνει το 

ECTS ςυνδζοντασ τθν ΕΕΜ με τθν ανϊτερθ εκπαίδευςθ. Διαφζρει από το Ευρωπαϊκό Σλαίςιο Επαγγελματικϊν 

Σροςόντων και δεν αφορά τθν αμοιβαία αναγνϊριςι τουσ.  

 

ΔΙΑ ΒΙΡΧ ΞΑΘΘΥΘ: ΕΣΑΓΓΕΝΞΑΦΙΜΑ ΣΤΡΥΡΟΦΑ 

Ευρωπαϊκό Σλαίςιο Επαγγελματικϊν Σροςόντων (ΕΣΕΣ) 

Φο (ΕΣΕΣ) καλείται «να βοθκιςει τισ χϊρεσ τθσ ΕΕ και τα εκπαιδευτικά ιδρφματα, τουσ εργοδότεσ και τουσ πολίτεσ 

να ςυγκρίνουν προςόντα από όλα τα ςυςτιματα εκπαίδευςθσ και κατάρτιςθσ... Είναι ζνα εργαλείο που βαςίηεται ςε 

μακθςιακά αποτελζςματα και όχι ςτθ διάρκεια των ςπουδϊν. (ωσ «μακθςιακά αποτελζςματα» νοοφνται οι 

διατυπϊςεισ όλων αυτϊν που ο εκπαιδευόμενοσ γνωρίηει, κατανοεί και μπορεί να κάνει μετά τθν ολοκλιρωςθ μιασ 

μακθςιακισ διαδικαςίασ και οι ςχετικοί οριςμοί αφοροφν τισ γνϊςεισ, τισ δεξιότθτεσ και τισ ικανότθτεσ)» 

ΕΘΟΙΜΡ ΣΝΑΙΥΙΡ ΣΤΡΥΡΟΦΩΟ (ΕΣΣ) 

Αρμόδιοσ φορζασ για τθ δθμιουργία και τθν ανάπτυξθ του Εκνικοφ Σλαιςίου Σροςόντων κακϊσ και τθν 

αντιςτοίχιςι του με το Ευρωπαϊκό Σλαίςιο Σροςόντων, υπό τθν εποπτεία και το ςυντονιςμό του Χπουργείου 

Σαιδείασ και Θρθςκευμάτων, είναι ο Εκνικόσ Ρργανιςμόσ Σιςτοποίθςθσ Σροςόντων & Επαγγελματικοφ 

https://www.minedu.gov.gr/exae
https://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/c8827c35-4399-4fbb-8ea6-aebdc768f4f7/10912708.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=LEGISSUM%3Ac11088
https://ec.europa.eu/education/resources-and-tools/european-credit-transfer-and-accumulation-system-ects_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=LEGISSUM:c11107
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=LEGISSUM%3Ac11104
https://nqf.gov.gr/index.php/ethniko-plaisio-prosonton
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Σροςανατολιςμοφ (Ε.Ρ.Σ.Σ.Ε.Σ.)  Επί του παρόντοσ ζχουν αντιςτοιχθκεί οι τίτλοι του τυπικοφ εκπαιδευτικοφ μασ 

ςυςτιματοσ και τθσ αρχικισ επαγγελματικισ κατάρτιςθσ. Θα αντιςτοιχθκεί θ τυπικι και άτυπθ εκπαίδευςθ και 

μάκθςθ.  

Φα 8 επίπεδα του ΕΣΣ αντιςτοιχίηονται με αυτά του ΕΣΕΣ  

ΕΠΙΠΕΔΟ 1: Απολυτιριο Δθμοτικοφ 

ΕΠΙΠΕΔΟ 2: Απολυτιριο Γυμναςίου 

ΕΠΙΠΕΔΟ 3: Απολυτιριο Υχολισ Επαγγελματικισ Ματάρτιςθσ (ΥΕΜ), Απολυτιριο μεταγυμναςιακοφ ΙΕΜ 

ΕΠΙΠΕΔΟ 4: Απολυτιριο Γενικοφ Νυκείου, Απολυτιριο ΕΣΑΝ-ΕΣΑΥ 

ΕΠΙΠΕΔΟ 5: Απολυτιριο Φεχνικοφ-Επαγγελματικοφ Νυκείου με τάξθ μακθτείασ, Στυχίο ΙΕΜ, Στυχίο 

μεταδευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ 

ΕΠΙΠΕΔΟ 6: Σανεπιςτθμιακόσ τίτλοσ 

ΕΠΙΠΕΔΟ 7: Ξεταπτυχιακόσ τίτλοσ ειδίκευςθσ 

ΕΠΙΠΕΔΟ 8: Διδακτορικό δίπλωμα 

 

Για να είναι κατανοθτι θ πορεία των νομοκετικϊν πρωτοβουλιϊν των κυβερνιςεων πρζπει να ζχουμε υπόψθ τισ 

βαςικζσ αρχζσ τθσ διαδικαςίασ τθσ Ξπολόνια τθσ 19θ Ιουνίου 1999 που ςυνοψίηονται ςτα εξισ: 

 Αναγνωρίςιμοι και ςυγκρίςιμοι τίτλοι πτυχίων 

 Μοινό ςφςτθμα δφο κφκλων ςπουδϊν 

 Υφςτθμα Ξεταφοράσ και Υυςςϊρευςθσ Σιςτωτικϊν Ξονάδων ECTS 

 Μινθτικότθτα φοιτθτϊν, κακθγθτϊν και ερευνθτϊν 

 Ευρωπαϊκι διάςταςθ ςτθν ανϊτατθ εκπαίδευςθ 

 Δια Βίου Ξάκθςθ 

 Σροϊκθςθ τθσ ιδζασ του Ευρωπαϊκοφ Χϊρου Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ 

 Διαςφάλιςθ ποιότθτασ ςε επίπεδο ιδρφματοσ,  εκνικό και ευρωπαϊκό 

 Μακιζρωςθ του διδακτορικοφ ωσ  τρίτου κφκλου ςπουδϊν 

 Αναγνϊριςθ πτυχίων και περιόδων ςπουδϊν (Σαράρτθμα Διπλϊματοσ) 

 Υφνδεςθ μεταξφ εκπαίδευςθσ και ζρευνασ 

 Ενίςχυςθ τθσ κοινωνικισ διάςταςθσ τθσ ανϊτατθσ εκπαίδευςθσ 

 Μριτιρια και κατευκυντιριεσ οδθγίεσ για τθ διαςφάλιςθ ποιότθτασ 

 Εκνικό Σλαίςιο Φίτλων Υπουδϊν 

 Απονομι και αναγνϊριςθ κοινϊν τίτλων ςπουδϊν 

 Κδρυςθ Ευρωπαϊκοφ Ξθτρϊου για τθν Σοιότθτα ςτθν Εκπαίδευςθ 

 Ελκυςτικότθτα και ςυνεργαςία ςε παγκόςμιο επίπεδο 

 Υτρατθγικόσ ςχεδιαςμόσ  για τθν προϊκθςθ του ΕΧΑΕ 

 

Υτθν διαδικαςία τθσ Ξπολόνια και ςτον ΕΧΑΕ ςυμμετζχουν ωσ μζλθ  48 χϊρεσ, ωσ  ςυμβουλευτικά μζλθ άλλεσ 8 

οργανϊςεισ όπωσ το ςυμβοφλιο τθσ Ευρϊπθσ, θ εργοδοτικι οργάνωςθ  BUSINESSEUROPE, Θ Ευρωπαϊκι Ζνωςθ 

Φοιτθτϊν ESU, θ  UNESCO-CEPES κλπ. αλλά και εταίροι , κακϊσ και τεχνικοί ειδικοί.  

Ρι αρχζσ αυτζσ και θ ιεράρχθςι τουσ προκφπτουν από τθν ανάγκθ προςαρμογισ ςτθν ςυνεχϊσ μεταβαλλόμενθ 

παραγωγικι βάςθ. ςο αυτι αλλάηει με τθν άνοδο τθσ επιςτθμονικισ και τεχνολογικισ εξζλιξθσ, τόςο γεννιοφνται 

https://nqf.gov.gr/index.php/ta-8-epipeda
https://www.minedu.gov.gr/exae
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=LEGISSUM%3Ac11088
http://www.ehea.info/pid34250/members.html
http://www.ehea.info/pid34251/consultative-members.html
http://www.ehea.info/pid34253/partners.html


 

Σ
ελ

ίδ
α
4

 

νζοι κλάδοι (πλθροφορικισ, αυτοματοποίθςθσ, ρομποτικισ κλπ), ενιςχφοντασ το ρόλο τθσ διανοθτικισ εργαςίασ και 

ταυτόχρονα απαξίωςθσ άλλων τεχνικϊν μζςων και εργατικϊν χεριϊν.  

Υτθν προςπάκεια προςαρμογισ ςτα νζα δεδομζνα κακιερϊκθκε και ο όροσ τθσ «κοινωνίασ τθσ γνϊςθσ»  που ςε 

πρακτικό επίπεδο, εκτόσ των άλλων, τον ςυναντάμε και ςτθν λεγόμενθ  «Δια βίου μάκθςθ» με τισ κάκε είδουσ 

επιμορφϊςεισ, πιςτοποιιςεισ κλπ.  

 

Φο 2000 πραγματοποιικθκε θ ςφνοδοσ κορυφισ τθσ Νιςαβόνα  που ζκεςε ωσ ςτόχο θ ΕΕ να γίνει θ 

ανταγωνιςτικότερθ οικονομία του κόςμου μζχρι το 2010. 

Για τουσ ςτόχουσ διαβάηουμε:   « …Στθ ςθμερινι βελτιωμζνθ οικονοµικι κατάςταςθ, ζχει ζρκει πλζον θ ςτιγμι να 

αναλθφκοφν οικονομικζσ και κοινωνικζσ μεταρρυκμίςεισ ςτο πλαίςιο κετικισ ςτρατθγικισ που να ςυνδυάηει τθν 

ανταγωνιςτικότθτα µε τθν κοινωνικι ςυνοχι… 5. Η Ζνωςθ ζχει τάξει ςιµερα ζναν νζο ςτρατθγικό ςτόχο για τθν 

επόμενθ δεκαετία να γίνει θ ανταγωνιςτικότερθ και δυναμικότερθ οικονοµία τθσ γνϊςθσ ανά τθν υφιλιο, ικανι για 

βιϊςιμθ οικονοµικι ανάπτυξθ µε περιςςότερεσ και καλφτερεσ κζςεισ εργαςίασ και µε μεγαλφτερθ κοινωνικι 

ςυνοχι. Η επίτευξθ αυτοφ του ςτόχου απαιτεί µια ςυνολικι ςτρατθγικι που να ςτοχεφει :  ςτθν προετοιμαςία τθσ 

μετάβαςθσ ςε µια οικονοµία και ςε µια κοινωνία βαςιςμζνεσ ςτθ γνϊςθ, µζςω καλφτερων πολιτικϊν για τθν 

κοινωνία τθσ πλθροφορίασ… κακϊσ και µζςω τθσ ενίςχυςθσ τθσ διαδικαςίασ διαρκρωτικϊν μεταρρυκμίςεων για 

τθν ανταγωνιςτικότθτα και τθν καινοτομία και τθσ ολοκλιρωςθσ τθσ εςωτερικισ αγοράσ… Στον εκςυγχρονιςµό του 

ευρωπαϊκοφ κοινωνικοφ μοντζλου, τθν επζνδυςθ ςτον άνκρωπο και τθν καταπολζμθςθ του κοινωνικοφ 

αποκλειςμοφ, ςτθ ςτιριξθ τθσ υγιοφσ οικονομικισ προοπτικισ και των ευνοϊκϊν προβλζψεων οικονομικισ αφξθςθσ 

µε τθν εφαρμογι ενόσ κατάλλθλου ςυνδυαςμοφ μακροοικονομικϊν πολιτικϊν.» 

Αυτό που βαςικά ζκανε ι ςυνκικθ τθσ Νιςαβόνα είναι να ενςωματϊςει και να επιταχφνει τθν διαδικαςία τθσ 

Ξπολόνια και να τθν ςυνδζςει περιςςότερο με τισ επιχειριςεισ, για να ανταποκρικοφν ςτον αυξανόμενο 

ανταγωνιςμό τουσ με τα διεκνι μονοπϊλια.  

Ξε αυτιν ζχουμε αντιςτροφι τθσ ςχζςθσ ανάμεςα ςτθν οικονομικι και κοινωνικι πολιτικι, αντί το οικονομικό να 

ςυνειςφζρει ςτο κοινωνικό, θ κοινωνικι πολιτικι πλζον εμφανίηεται να ςτθρίηει τθν οικονομικι πολιτικι.  

Θ αγορά αναγορεφεται ςε παιδαγωγό και κριτι τθσ εγκυρότθτασ ςτθσ γνϊςθσ. 

 

Ωςτόςο το 2005 ςτθν ςφνοδο των υπουργϊν παιδείασ ςτο  Ξπζργκεν το κοινό τουσ ανακοινωκζν ξεκινά ωσ εξισ: 

«Οι Υπουργοί αρμόδιοι για τθν ανϊτατθ εκπαίδευςθ ςτισ ςυμμετζχουςεσ χϊρεσ τθσ διαδικαςίασ τθσ Μπολόνιασ, 

ςυνιλκαμε για μια ενδιάμεςθ επικεϊρθςθ και για να κακορίςουμε τουσ ςτόχουσ και προτεραιότθτεσ… 

Επιβεβαιϊνουμε τθ δζςμευςι μασ να ςυντονίςουμε τισ πολιτικζσ μασ μζςω τθσ Διαδικαςίασ Μπολόνια ϊςτε να 

κακιερϊςουμε τον Ευρωπαϊκό Χϊρο Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ (ΕΧΑΕ) μζχρι το 2010».  

Ζχουμε δθλαδι ςυντονιςμζνεσ προςπάκειεσ ςε ςυνόδουσ υπουργϊν και κορυφισ για υλοποίθςθ των αποφάςεων 

ςτον κακοριςμζνο χρόνο.  

Ρι αποφάςεισ με αλλαγζσ και προςαρμογζσ υλοποιοφνται ωσ προσ τθν βαςικι τουσ ςτόχευςθ μζχρι και ςιμερα. 

Φο Ευρωπαϊκό κοινοβοφλιο και το ςυμβοφλιο τθσ18θσ Ιουνίου 2009 για το ECVET αναφζρει: 

«Η ανάπτυξθ και θ αναγνϊριςθ των γνϊςεων, των δεξιοτιτων και των ικανοτιτων των πολιτϊν ζχει κακοριςτικι 

ςθμαςία … Συνεπϊσ, κα πρζπει να προαχκοφν και να βελτιωκοφν, ςε κοινοτικό επίπεδο, θ ςυμμετοχι ςτθ διά βίου 

μάκθςθ χωρίσ ςφνορα για όλουσ, και θ μεταφορά, θ αναγνϊριςθ και θ ςυςςϊρευςθ μακθςιακϊν αποτελεςμάτων 

που πζτυχαν οι πολίτεσ ςε τυπικά, άτυπα και μθ τυπικά πλαίςια. 

Η παροφςα ςφςταςθ κα πρζπει να διευκολφνει τθ ςυμβατότθτα, τθ ςυγκριςιμότθτα και τθ ςυμπλθρωματικότθτα 

μεταξφ των ςυςτθμάτων πιςτωτικϊν μονάδων που χρθςιμοποιοφνται ςτον τομζα τθσ επαγγελματικισ εκπαίδευςθσ 

και κατάρτιςθσ και του ευρωπαϊκοφ ςυςτιματοσ μεταφοράσ και ςυςςϊρευςθσ ακαδθμαϊκϊν μονάδων («ECTS»), το 

http://www2.parliament.cy/parliamentgr/101/conclusion_lisbon.pdf
http://glotta.ntua.gr/posdep/BOLOGNA/2005-Bergen/050520_Bergen_Communique_Gre.doc
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=celex:32009H0708(02)
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οποίο χρθςιμοποιείται ςτον τομζα τθσ τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ, και ωσ εκ τοφτου, κα πρζπει να ςυμβάλλει ςε 

μεγαλφτερθ «διαπερατότθτα» μεταξφ επιπζδων εκπαίδευςθσ και κατάρτιςθσ, ςφμφωνα με τθν εκνικι νομοκεςία 

και πρακτικι.» 

 

Υτθν ςχετικι ςελίδα τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ για τθν Επαγγελματικι Εκπαίδευςθ και Ματάρτιςθ (ΕΕΜ) 

διαβάηουμε: 

«Η ΕΕΚ αποτελεί βαςικό ςτοιχείο των ςυςτθμάτων διά βίου μάκθςθσ… ςυμβάλλει ςτισ επιδόςεισ των επιχειριςεων, 

ςτθν ανταγωνιςτικότθτα, τθν ζρευνα και τθν καινοτομία και ζχει κακοριςτικι ςθμαςία για τθν πολιτικι 

απαςχόλθςθσ και τθν κοινωνικι πολιτικι. Τα ςυςτιματα επαγγελματικισ εκπαίδευςθσ και κατάρτιςθσ ςτθν Ευρϊπθ 

ςτθρίηονται ςε ζνα καλά ανεπτυγμζνο δίκτυο φορζων παροχισ ΕΕΚ. Βαςίηονται ςε δομζσ διακυβζρνθςθσ με τθ 

ςυμμετοχι των κοινωνικϊν εταίρων (εργοδοτϊν, ςυνδικαλιςτικϊν οργανϊςεων) ςε διάφορα όργανα (επιμελθτιρια, 

επιτροπζσ, ςυμβοφλια, κ.λπ.).  

Τα ςυςτιματα ΕΕΚ αποτελοφνται από τθν αρχικι και τθ ςυνεχιηόμενθ ΕΕΚ: 

Η αρχικι επαγγελματικι εκπαίδευςθ και κατάρτιςθ (ΑΕΕΚ) παρζχεται ςυνικωσ ςε ανϊτερο δευτεροβάκμιο 

επίπεδο, πριν από τθν είςοδο ςτον επαγγελματικό βίο. Πραγματοποιείται είτε ςε ςχολικό περιβάλλον (με το 

μεγαλφτερο μζροσ τθσ μάκθςθσ να πραγματοποιείται ςτθν τάξθ) είτε ςε εργαςιακό περιβάλλον… Η ςυνεχιηόμενθ 

επαγγελματικι εκπαίδευςθ και κατάρτιςθ (ΣΕΕΚ) πραγματοποιείται μετά τθν αρχικι εκπαίδευςθ και κατάρτιςθ, ι 

μετά τθν είςοδο ςτον επαγγελματικό βίο… 

Η ευρωπαϊκι ςυνεργαςία για τθν επαγγελματικι εκπαίδευςθ και κατάρτιςθ (που ξεκίνθςε ςτθν Κοπεγχάγθ το 2002) 

ενιςχφκθκε περαιτζρω με το ανακοινωκζν τθσ Μπριη το 2010 και τα ςυμπεράςματα τθσ Ρίγασ το 2015, όπου θ ΕΕ, 

οι υποψιφιεσ προσ ζνταξθ χϊρεσ, οι χϊρεσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου, οι κοινωνικοί εταίροι τθσ ΕΕ, θ 

Ευρωπαϊκι Επιτροπι και οι ευρωπαϊκοί φορείσ ΕΕΚ ςυμφϊνθςαν ςε μια ςειρά επιδιωκόμενων αποτελεςμάτων για 

τθν περίοδο 2015-2020: 

1. Προϊκθςθ τθσ μάκθςθσ ςτον χϊρο εργαςίασ, ςε όλεσ τισ μορφζσ τθσ, με ιδιαίτερθ ζμφαςθ ςτα 

προγράμματα μακθτείασ, μζςω τθσ ςυμμετοχισ των κοινωνικϊν εταίρων, των επιχειριςεων, των 

επιμελθτθρίων και των παρόχων επαγγελματικισ εκπαίδευςθσ και κατάρτιςθσ (ΕΕΚ), κακϊσ και μζςω τθσ 

προαγωγισ τθσ καινοτομίασ και τθσ επιχειρθματικότθτασ. 

2. Περαιτζρω ανάπτυξθ των μθχανιςμϊν διαςφάλιςθσ τθσ ποιότθτασ τθσ ΕΕΚ ςφμφωνα με τθ ςφςταςθ ςχετικά 

με το Ευρωπαϊκό Πλαίςιο Αναφοράσ για τθ Διαςφάλιςθ τθσ Ποιότθτασ ςτθν Επαγγελματικι Εκπαίδευςθ και 

Κατάρτιςθ (EQAVET) και, ωσ μζροσ των ςυςτθμάτων διαςφάλιςθσ τθσ ποιότθτασ, κακιζρωςθ ςυνεχοφσ 

πλθροφόρθςθσ και ανάδραςθσ ςτο πλαίςιο των ςυςτθμάτων ΑΕΕΚ και ΣΕΕΚ με βάςθ τα μακθςιακά 

αποτελζςματα…» 

 

Ξε βάςθ αυτζσ τισ κατευκφνςεισ, όλεσ οι κυβερνιςεισ και θ ςθμερινι, ενιςχφουν το νομοκετικό πλαίςιο για τθν 

υλοποίθςθ των κατευκφνςεων.  

Υτο άρκρο 8 του νόμου 4521 - 2018 «ιδρφονται ςτα ΑΕΙ Κζντρα επαγγελματικισ εκπαίδευςθσ που παρζχουν διετι 

προγράμματα επαγγελματικισ εκπαίδευςθσ για αποφοίτουσ των Επαγγελματικϊν Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.)» μετά από 

πρόταςθ τθσ ςυγκλιτου και απόφαςθ του υπουργοφ.  

Ρι διδάςκοντεσ μπορεί να είναι από μζλθ ΔΕΣ ζωσ  προςωπικό με ατομικζσ ςυμβάςεισ εργαςίασ ιδιωτικοφ δικαίου 

οριςμζνου χρόνου, διάρκειασ ενόσ (1) ζωσ τριϊν (3) διδακτικϊν ετϊν, πλιρουσ θ μερικισ απαςχόλθςθσ. 

 Για τθ διαμόρφωςθ των προγραμμάτων λαμβάνονται υπόψθ τα ςχετικά επαγγελματικά περιγράμματα και με τθν 

ολοκλιρωςθ του προγράμματοσ απονζμονται διπλϊματα επιπζδου 5.  

Δίπλωμα επίπεδου 5 με εξετάςεισ πιςτοποίθςθσ όμωσ ςτον ΕΡΣΣΕΣ παίρνει και ο απόφοιτοσ του μεταλυκειακοφ 

ζτουσ μακθτείασ του ΕΣΑΝ. 

Ξε προεδρικό διάταγμα κακορίηονται τα επαγγελματικά δικαιϊματα, για όςα ιδθ υπάρχουν ιςχφουν, μζχρι 

εναρμόνιςισ του με τον παρόντα νόμο. 

https://ec.europa.eu/education/policies/eu-policy-in-the-field-of-vocational-education-and-training-vet_el
https://www.eqavet.eu/Aligning-with-EQAVET/Aligning-a-QA-approach/Bruges-communique
http://www.cedefop.europa.eu/fr/news-and-press/news/european-ministers-endorse-riga-conclusions-vet
https://www.minedu.gov.gr/publications/docs2018/n.4521-18.pdf
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Θ πρακτικι άςκθςθ κλπ κακορίηεται με απόφαςθ υπουργοφ. 

Σόροι του Μζντρου είναι οι ακόλουκοι: α) χρθματοδοτιςεισ από προγράμματα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, από 

φορείσ του δθμοςίου ι ιδιωτικοφ τομζα, διεκνείσ οργανιςμοφσ,  δωρεζσ και χορθγίεσ, από εκπαιδευομζνουσ, από 

τθν ανάπτυξθ, παραγωγι και αξιοποίθςθ εκπαιδευτικοφ και άλλου υλικοφ, από τθν εκπόνθςθ μελετϊν, από τθν 

παροχι υπθρεςιϊν και από τθν εκτζλεςθ επιμορφωτικϊν ζργων που αφοροφν ςτθ δια βίου μάκθςθ,  επίςθσ 

μποροφν να διατίκενται πόροι του Ειδικοφ Νογαριαςμοφ Μονδυλίων Ζρευνασ (Ε.Ν.Μ.Ε.) και οι πρόςοδοι από 

περιουςιακά ςτοιχεία του Ιδρφματοσ για τθν ανάπτυξθ του Μζντρου.  Ρι δραςτθριότθτεσ του Μζντρου 

πραγματοποιοφνται με τθν μορφι ερευνθτικϊν ζργων του Ε.Ν.Μ.Ε. 

λθ αυτι θ διαδικαςία που περιγράψαμε και που ζχει άμεςθ ςχζςθ με τθν ανταγωνιςτικότθτα και τουσ ςτόχουσ 

που βάηουν οι εκάςτοτε ςφνοδοι κορυφισ ι υπουργϊν τθσ ΕΕ, μετουςιϊνεται και ςε προγράμματα ΕΥΣΑ. 

Για τα διετι προγράμματα προβλζπονται χρθματοδοτιςεισ τθσ τάξθσ των επτακοςίων εκατομμυρίων  μζχρι το 

2020, οπότε αναμζνεται ανάλογθ ηιτθςθ από τα ΑΕΙ.  

Ξε τον τρόπο αυτό διαφοροποιοφνται και εμπλουτίηονται οι πθγζσ χρθματοδότθςθσ αλλά και θ εμπλοκι των 

επιχειρθματικϊν ομίλων ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία. 

Υφμφωνα με μελζτθ του ΙΡΒΕ «Η Τριτοβάκμια Εκπαίδευςθ ςτθν Ελλάδα: Επιπτϊςεισ τθσ κρίςθσ και προκλιςεισ» 

ςθμειϊνει: 

 Θ ςυνολικι χρθματοδότθςθ ζχει μειωκεί ςθμαντικά (24% μεταξφ 2010-2014), φςτερα από μια περίοδο μεγάλθσ 

αφξθςθσ (150% μεταξφ 2001-2009).  

Ρι ίδιοι πόροι των ιδρυμάτων του πανεπιςτθμιακοφ τομζα τθσ ανϊτατθσ εκπαίδευςθσ, που προζρχονται κυρίωσ 

από τισ ερευνθτικζσ και εκπαιδευτικζσ δραςτθριότθτζσ τουσ, ςθμείωςαν ςθμαντικι αφξθςθ (47% μεταξφ 2011 και 

2015).  

Υφμφωνα επίςθσ με τθν ετιςια ζκκεςθ τθσ Αρχισ Διαςφάλιςθσ και Σιςτοποίθςθσ τθσ Σοιότθτασ ςτθν Ανϊτατθ 

Εκπαίδευςθ  ΑΔΙΣ για το 2017 πάνω από το 30% των αναγκϊν των πανεπιςτθμίων χρθματοδοτικθκε από άλλεσ 

πθγζσ όπωσ, ειδικοί λογαριαςμοί ζρευνασ (ΕΝΜΕ), δίδακτρα μεταπτυχιακϊν, παροχι υπθρεςιϊν εργαςτθρίων και 

κλινικϊν, δωρεζσ, χορθγίεσ, ΦΥΞΕΔΕ.  

Γενικότερα για τθν χρθματοδότθςθ θ ζκκεςθ ςθμειϊνει. «Στθν Ελλάδα θ Ανϊτατθ εκπαίδευςθ φαίνεται ότι 

βρίςκεται ςτον υψθλότερο κίνδυνο, κακϊσ αντιμετωπίηει ταυτόχρονα, μείωςθ τθσ χρθματοδότθςθσ, αφξθςθ του 

αρικμοφ των φοιτθτϊν και μείωςθ του διδακτικοφ προςωπικοφ».   

Ωςτόςο θ ςτροφι των πανεπιςτθμίων ςτθν επιχειρθματικι λειτουργία δεν γίνεται μόνο ωσ αναηιτθςθ πόρων λόγω 

τθσ μειωμζνθσ κρατικισ χρθματοδότθςθσ. Χπάρχει βεβαίωσ και αυτό. Μυρίωσ αφορά τθν προςαρμογι ςτισ 

απαιτιςεισ τθσ διαδικαςίασ τθσ Ξπολόνια για τθν ςφνδεςθ πανεπιςτθμίων και επιχειριςεων.    

Υτθν μείωςθ των δαπανϊν ςυμβάλουν και οι ςυγχωνεφςεισ, αλλά και αυτζσ δεν γίνονται μόνο για οικονομικοφσ 

λόγουσ. Ξε τισ ςυγχωνεφςεισ υλοποιείται καλφτερα ο ΕΧΑΕ. Θ διαμόρφωςθ μιασ ενιαίασ αγοράσ ςτθν τριτοβάκμια 

εκπαίδευςθ, ανταγωνιςτικι ςε άλλα εκπαιδευτικά ςυςτιματα και κυρίωσ άλλεσ αγορζσ.  

Είναι χαρακτθριςτικό ότι παρά τθν εναλλαγι των κυβερνιςεων και τθν οικονομικι κρίςθ θ βαςικι ςτόχευςθ τθσ 

διαδικαςίασ τθσ Ξπολόνια δεν διακόπθκε.  

Θ μεγαλφτερθ ςφμπνοια εκφράςτθκε με το νόμο Διαμαντοποφλου το 2011 (ςχζδιο ΑΘΘΟΑ) και τθν ψιφιςι του από 

ΣΑΥΡΜ, ΟΔ, ΝΑΡΥ, Δθμοκρατικι Υυμμαχία. χι ψιφιςαν ΜΜΕ, ΥΧΟ, Δθμοκρατικι Αριςτερά. 

Φα χρόνια τθσ διακυβζρνθςθσ από τον ΥΧΤΙΗΑ όμωσ ζχουμε ταχφτερθ προςαρμογι. 

 Οομοκετικθκαν οι τρείσ κφκλοι ςπουδϊν με ονομαςτικζσ αναφορζσ. 

 Θ αναμόρφωςθ του χάρτθ τθσ τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ ξεπζραςε το «ΑΘΘΟΑ». 

 Αναβάκμιςε τισ διαδικαςίεσ αξιολόγθςθσ και πιςτοποίθςθσ. 

http://iobe.gr/docs/events/pr/RLS_05072017_PRS_GR.pdf
https://www.adip.gr/data/HQA_report2017.pdf
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 Κδρυςε ςφντομουσ κφκλουσ ςπουδϊν με τθν διετι κατάρτιςθ εντόσ των πανεπιςτθμίων. 

 Αναβάκμιςε τουσ Ειδικοφσ Νογαριαςμοφσ ΕΝΜΕ για τθν χρθματοδότθςθ των ιδρυμάτων από αυτοφσ. 

 Φα μεταπτυχιακά και τα δίδακτρα γνϊριςαν νζεσ δόξεσ. 

 Υυγκρότθςε όργανα για τθν ζρευνα από πανεπιςτιμια, επιχειρθματίεσ, τοπικζσ διοικιςεισ και άλλουσ 

κοινωνικοφσ εταίρουσ.  

Μαι όλα αυτά ζχοντασ καταψθφίςει και το ςχζδιο «ΑΘΘΟΑ». Θ βαςικι όμωσ αντίλθψθ του ΥΧΤΙΗΑ και του 

προκατόχου του ΥΧΟ δεν ιταν οφτε ςτο παρελκόν ενάντια ςτθν βαςικι ςτόχευςθ τθσ Ξπολόνια, δθλαδι ςτθν 

προςαρμογι τθσ εκπαίδευςθσ ςτισ επιταγζσ των επιχειρθματικϊν ομίλων. 

Ρ ευρωβουλευτισ Αλζκοσ Αλαβάνοσ και θ ςθμερινι υπουργόσ πολιτιςμοφ Ξυρςίνθ Ηορμπά, ωσ ευρωβουλευτισ 

του ΣΑΥΡΜ τότε, από κοινοφ ψιφιςαν ςε ςχετικι επιτροπι του ευρωπαϊκοφ κοινοβουλίου τον Ξάιο του 2002 

ςχετικό ψιφιςμα για τθν προϊκθςθ τθσ διαδικαςίασ τθσ Ξπολόνια.  

Υτισ 2/11/2007 ςτο  Ελλθνικό κοινοβοφλιο ωσ πρόεδροσ του ΥΧΟ πια, ζχει κατακζςει ερϊτθςθ προσ τον 

πρωκυπουργό που ανάμεςα ςτα άλλα αναφζρει: «Η λειτουργία των Κζντρων Ελευκζρων Σπουδϊν ζρχεται ςε 

κατάφωρθ ςφγκρουςθ με το άρκρο 16 του Συντάγματοσ… και αφοφ ηθτά τθν «άρςθ τθσ άδειασ λειτουργίασ των 

ΚΕΣ…» ιςχυρίηεται ότι «θ κοινότθτα (ΕΕ) ςζβεται τθν αρμοδιότθτα των κρατϊν… ςτθν οργάνωςθ του εκπαιδευτικοφ 

ςυςτιματοσ». 

Είναι ο ίδιοσ που τισ 2/10/2001 ζχοντασ κατακζςει ςχετικι ερϊτθςθ ςτο ευρωκοινοβοφλιο ηθτά τθν εφαρμογι τθσ 

οδθγίασ 89/48/ΕΡΜ για τα πτυχία τον ΜΕΥ για να πάρει τθν απάντθςθ από τον επίτροπο Bolkestein ότι: «Η επιτροπι 

εξετάηει το ηιτθμα και ζχει ηθτιςει από τθν Ελλάδα να εξθγιςει γιατί αυτι θ οδθγία δεν μεταφζρκθκε ςτθν εγχϊρια 

νομοκεςία αναλόγωσ». Ξε τθν οδθγία αυτι αναγνωρίηεται «οποιοδιποτε δίπλωμα, πιςτοποιθτικό ι άλλοσ τίτλοσ ι 

οποιοδιποτε ςφνολο τζτοιων διπλωμάτων, πιςτοποιθτικϊν ι άλλων τίτλων ζχει χορθγθκεί από αρμόδια αρχι ςε 

κράτοσ μζλοσ, εφόςον πιςτοποιεί εκπαίδευςθ που ζχει πραγματοποιθκεί εντόσ τθσ Κοινότθτασ και που 

αναγνωρίηεται από αρμόδια αρχι του εν λόγω κράτουσ μζλουσ ωσ ιςοτίμου επιπζδου και εφόςον παρζχει τα ίδια 

δικαιϊματα πρόςβαςθσ ι άςκθςθσ ενόσ νομοκετικά κατοχυρωμζνου επαγγζλματοσ».  Θ ερϊτθςθ αυτι ςυηθτικθκε 

μαηί με ανάλογθ του Μωςτι Χατηθδάκθ και ο επίτροποσ κατζλθξε ωσ εξισ: «Συνεπϊσ λζω τόςο ςτον κ. Χατηθδάκθ 

όςο και ςτον κ. Αλαβάνο ότι, εάν θ ελλθνικι κυβζρνθςθ δεν εφαρμόηει ορκϊσ τουσ κανόνεσ, τότε θ επιτροπι, με 

ιδιαίτερθ ςφνεςθ και προςοχι, κα κάνει χριςθ των μζςων που διακζτει και κα κινιςει τισ νομικζσ διαδικαςίεσ». 

Δεν πρόκειται για ανακολουκία αλλά για τθν ςυνεπι ςτάςθ αυτοφ του φορζα να διαμαρτφρεται για τισ ςυνζπειεσ 

υπεραςπιηόμενοσ τθν ουςία. Μαι τότε και ςιμερα, ςθκϊνει π.χ. τουσ τόνουσ για το άρκρο 16.  

Φα διετι προγράμματα όμωσ του ν.4521/2018 και θ χρθματοδότθςι τουσ δεν οδθγεί ςε αποδζςμευςθ από τθν 

κρατικι χρθματοδότθςθ, δεν ςπρϊχνει όλουσ τουσ ςυντελεςτζσ τουσ ςε αναηιτθςθ πόρων;  

Θ ιδιωτικοοικονομικι λειτουργία είναι εδϊ, και αποδεικνφεται από το χζρι ςτθν τςζπθ κάκε γονιοφ και με τθν 

εμπλοκι επιχειρθματιϊν και άλλων φορζων.  

Θ προςιλωςθ ςτθν καινοτομία και τθν ανταγωνιςτικότθτα ςυμβαδίηει με τισ επιδιϊξεισ των ομίλων, με 

παράπλευρθ ςυνζπεια ελαςτικζσ ςχζςεισ εργαςίασ, ςτρατιζσ ανζργων, ηωι λάςτιχο.  

Φαυτόχρονα με τισ  ιςχυρζσ πανεπιςτθμιακζσ δομζσ που δθμιουργοφνται και που μποροφν να οδθγιςουν ςε 

οικονομίεσ κλίμακασ, δθμιουργοφν προγράμματα, ςχολζσ, τμιματα, διαφοροποιθμζνα και κατακερματιςμζνα, 

αποφοίτουσ πολλϊν ταχυτιτων, απαςχολοφν προςωπικό και διοχετεφουν προςωπικό  πολλϊν ταχυτιτων. 

Κομβικό ηιτθμα ςε όλθ αυτι τθν προςπάκεια είναι θ αποςφνδεςθ  πτυχίου – επαγγζλματοσ και μζςω αυτοφ θ 

κινθτικότθτά τουσ, μεταξφ επιχειριςεων, κλάδων ι και κρατϊν.  

Για τθν ςυγκριςιμότθτα των προςόντων ενόσ τζτοιου εκπαιδευτικοφ ςυςτιματοσ υιοκετοφνται τα όςα 

προαναφζραμε με τισ πιςτωτικζσ και άλλεσ μονάδεσ για να διευκολφνονται κατά βάςθ οι επιχειρθματικοί όμιλοι 

ςτο ξεςκαρτάριςμα και επιλογι των υποψιφιων απαςχολιςιμων.  

Ξετά ζρχεται θ πιςτοποίθςθ των εταιρειϊν πχ ςτισ  αλουμινοκαταςκευζσ, ςτθν θλεκτρολογία, κλπ 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A5-2002-0183+0+DOC+XML+V0//EL#title2
https://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/a08fc2dd-61a9-4a83-b09a-09f4c564609d/es02112007.pdf
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=CRE&reference=20011002&secondRef=ITEM-008&language=EL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A31989L0048
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Ξε τθν διαδικαςία αυτι αντικακίςταται θ ςυςτθματικι και ολοκλθρωμζνθ γνϊςθ του κάκε νζου ςτο αντικείμενο 

των ςπουδϊν του.  Ρυςιαςτικά του ςτερεί τθν δυνατότθτα να παρακολουκεί επαρκϊσ τισ εξελίξεισ τθσ επιςτιμθσ 

του και να ανταποκρίνεται επαγγελματικά ςτο αντικείμενο των ςπουδϊν του.    

Αςφαλϊσ χρειάηονται και ζμπειρα ςτελζχθ και αυτι θ πολυκατθγοριοποίθςθ ιδρυμάτων, ςπουδϊν και αποφοίτων 

κα το εξαςφαλίηει και αυτό.  

Θ κινθτικότθτα δεν είναι επιλογι των αποφοίτων, των εργαηομζνων, των επιςτθμόνων. Ακόμα και από τουσ 

τελευταίουσ όλο και μεγαλϊνει θ μάηα αυτϊν που  είναι μιςκωτοί μεγάλων εταιρειϊν.  

Φο brain drain δεν είναι το παράδοξο αλλά θ κεντρικι ιδζα τθσ ΕΕ και των αγορϊν.  

Υυνάδελφοι  

Θ ςτιριξθ τθσ ομοςπονδίασ μασ ςτον επιςτθμονικό φορζα του κλάδου μασ δεν εκδθλϊκθκε για πρϊτθ φορά. Υε 

επιςτολι τθσ ΣΡΒΥΜΠ ςτισ 14/12/2010 και μπροςτά ςτθν εφαρμογι του ςχεδίου «ΑΘΘΟΑ» υπογραμμίηαμε: 

«Οποιαδιποτε ςκζψθ για υποβάκμιςθ ι ςυγχϊνευςθ ι μετακίνθςθ του Τμιματοσ από εκεί όπου με ςκλθρι δουλειά 

και κυςίεσ ζχουν ςτιςει τα εργαςτιριά τουσ οι Κακθγθτζσ και το τεχνικό Προςωπικό του Τμιματοσ αυτοφ, κα είναι 

τεράςτιο λάκοσ». 

Υοβαρό ηιτθμα παραμζνει θ τεχνικοεπαγγελματικι εκπαίδευςθ ςτο κλάδο θ οποία ςυνεχϊσ ςυρρικνϊνεται. Θ 

Διπλάρειοσ ζχει πάψει να ζχει τμιμα του κλάδου, παρά μόνο ςεμινάρια, marketerie, ςτθν Υιβιτανίδειο με το ηόρι 

ςτικθκε ολιγομελζσ. Υτα ΕΣΑΝ του υπ. Σαιδείασ δεν προκφπτει κάτι. Υτον ΡΑΕΔ ςτθν ειδικότθτα  ξυλουργϊν - 

επιπλοποιϊν απζμειναν δυο ςχολζσ, μια ςτον Σειραιά και μία ςτθν Θεςςαλονίκθ. Χπάρχει επίςθσ θ ΕΣΑΥ 

Μαλαμπάκασ με ειδικότθτα    ξυλογλυπτικισ και διακοςμθτικισ επίπλου, με διετι φοίτθςθ κατά παρζκκλιςθ των 

υφιςτάμενων διατάξεων, όπου φοιτοφν περίπου 25 ςπουδαςτζσ και ςτα δφο ζτθ.  Είναι του ΕΝΓΡ ΔΘΞΘΦΤΑ και 

ανικει ςτο υπουργείο αγροτικισ ανάπτυξθσ. Χπάρχουν επίςθσ κάποιεσ ςχολζσ που απευκφνονται ςε ΑΞΕΑ και ΜΕΥ.  

Υτθν πορεία των χρόνων και εκτιμϊντασ τθν ςυνολικι εκπαιδευτικι πορεία τθσ χϊρασ μασ και ςε ςυνδυαςμό με τισ 

οδθγίεσ και αποφάςεισ τθσ ΕΕ και του ΡΡΥΑ, δεν ανθςυχοφμε μόνο για το μζλλον τθσ επιςτθμονικοτεχνικισ 

εξζλιξθσ τθσ ςχολισ του κλάδου μασ, αλλά ςυνολικότερα.  

Θα μποροφςαμε να ςυνοψίςουμε τθν όλθ εξζλιξθ ωσ εξισ. 

 Μφκλοι ςπουδϊν και διάφορεσ πιςτωτικζσ μονάδεσ προσ ακφρωςθ των πτυχίων. 

 Υυγκζντρωςθ πιςτωτικϊν μονάδων δεξιά και αριςτερά που μπορεί να ξεπερνοφν το πτυχίο, όχι όμωσ τθν 

γνϊςθ του επιςτθμονικοφ αντικειμζνου. 

 Γνϊςθ εφιμερθ για εφιμερθ κζςθ εργαςίασ. 

 Εν ζτθ 2019 θ ραγδαία εξζλιξθ τθσ επιςτιμθσ και τθσ παραγωγισ καταςτρζφει τθν κυριότερθ παραγωγικι 

δφναμθ, τον εργαηόμενο άνκρωπο.  

 Φο μοίραςμα των αγορϊν φουντϊνει τον εκνικιςμό, το ρατςιςμό και τθν ξενοφοβία, ανάβει τισ φωτιζσ των 

πολεμικϊν ςυγκροφςεων.  

 Διαμελίηει χϊρεσ και λαοφσ για να τουσ ενςωματϊνει. 

 Χρθςιμοποιεί τθν εκπαίδευςθ ωσ ιδεολογικοπολιτικό εργαλείο όχι για τθν μετάδοςθ τθσ ςυςςωρευμζνθσ 

γνϊςθσ ςτθν νζα γενιά αλλά αποςπαςματικά και διαςτρεβλωμζνα.  

 Εντείνει τον «ςυνωςτιςμό» νζων ανκρϊπων  ςτθν ανεργία. 

Υυνάδελφοι 

http://www.wfdt.teilar.gr/dbData/News/epistolh.pdf
https://www.diplareios.edu.gr/kedivim/marketerie/
http://www.oaed.gr/xylourgon-epiplopoion
http://www.oaed.gr/xylourgon-epiplopoion
http://www.elgo.gr/index.php/el/2016-01-13-08-05-35/elgo-demeter-education/professional-agricultural-education-schools/woodcarving-decorative-wood-epas-kalampakas
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πωσ είναι γνωςτό το 3ο μνθμόνιο ζτυχε ευρφτερθσ αποδοχισ, ςτθν ςελίδα 1026 του ΦΕΜ γίνεται ςαφισ αναφορά 

τθσ ςχζςθσ τθσ «αγοράσ εργαςίασ και του ανκρϊπινου κεφαλαίου».  

Γίνεται επίςθσ κακαρό ότι οι αλλαγζσ δεν αφοροφν μόνο τισ επιταγζσ τθσ ΕΕ αλλά και του ΟΟΑ. 

Φο μνθμόνιο και ο ΡΡΥΑ κζτει ςυγκεκριμζνα χρονικά όρια για τθν “μεταρρφκμιςθ” που  «κα καλφπτει όλα τα 

επίπεδα εκπαίδευςθσ, ςυμπεριλαμβανομζνων των δεςμϊν μεταξφ ζρευνασ και εκπαίδευςθσ και τθσ ςυνεργαςίασ 

μεταξφ πανεπιςτθμίων, ερευνθτικϊν ιδρυμάτων και επιχειριςεων με ςκοπό τθν ενίςχυςθ τθσ καινοτομίασ και τθσ 

επιχειρθματικότθτασ… τθσ μεταρρφκμιςθσ του «Νζου Σχολείου», το περικϊριο περαιτζρω εξορκολογιςμοφ (των 

τάξεων, ςχολείων και πανεπιςτθμίων), τθ λειτουργία των ιδρυμάτων τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ, τθν αποδοτικότθτα 

και αυτονομία των δθμόςιων εκπαιδευτικϊν μονάδων και τθν αξιολόγθςθ και διαφάνεια ςε όλα τα επίπεδα». 

Υτο ίδιο κείμενο γίνεται αναφορά για τον προςδιοριςμό των αναγκϊν «ςε επίπεδο δεξιοτιτων… των προγραμμάτων 

και τθσ πιςτοποίθςθσ… κζςεων μακθτείασ» και προβλζπει ότι  «κα διαςφαλίςει μεγαλφτερθ ςυμμετοχι των 

εργοδοτϊν και μεγαλφτερθ χριςθ τθσ ιδιωτικισ χρθματοδότθςθσ… περιφερειακζσ ςυμπράξεισ δθμόςιου-ιδιωτικοφ 

τομζα». 

Θ διαφορετικότθτα λοιπόν εντόσ του ςχολείου θ του πανεπιςτθμίου είναι κεςμοκετθμζνθ, θ αυτονομία προσ 

διευκόλυνςθ τθσ εμπλοκισ των επιχειριςεων και θ αναηιτθςθ ιδιωτικισ χρθματοδότθςθσ επίςθσ.  

Μαι μετά αναρωτιόμαςτε για το επίπεδο εκπαίδευςθσ. τι τα παιδιά δεν παίρνουν τα γράμματα κλπ. 

Αντί το κράτοσ να πάρει όλα τα αναγκαία μζτρα για τθν μόρφωςθ των παιδιϊν μασ κάνει το ανάποδο, τα 

ξεχωρίηει τα διαφοροποιεί.  

Σατάει άλλωςτε και ςε αναλφςεισ κακθγθτϊν όπωσ ακοφςτθκαν ςε ςυνζδριο το 2009.  «Παλαιότερα, θ 

ομοιομορφία ίςωσ είχε ζννοια γιατί πολφ μεγάλεσ μερίδεσ του πλθκυςμοφ δεν είχαν τισ προχποκζςεισ να 

ςυμμετζχουν ςτα κοινά αγακά. Σιμερα όμωσ, αυτό ζχει αλλάξει και ο πολίτθσ απαιτεί να ζχει επιλογι. Δεν μπορϊ 

να αντιλθφκϊ γιατί ζχει κανείσ τθν δυνατότθτα να επιλζξει τθν οδοντόπαςτα που αγοράηει και δεν μπορεί να 

επιλζξει το ςχολείο όπου κα πάει το παιδί του ι τον δάςκαλο που κα το διδάξει».  

Υυνάδελφοι  

Θ αγορά εργαςίασ χρειάηεται τα εργαλεία ςυγκριςιμότθτασ και τα διάφορα επίπεδα γνϊςεων, ςε καμία όμωσ 

περίπτωςθ το εκπαιδευτικό ςφςτθμα δεν λφνει το ηιτθμα των ςυνκθκϊν εργαςίασ και αμοιβισ.  

Ρι διάφορεσ ςχολζσ μθχανικϊν και τα διαφορετικά επίπεδα κατάταξθσ του ΕΣΣ δεν κατοχυρϊνει τον κάτοχο, 

μεγαλφτερου επιπζδου, ςτθν εφρεςθ εργαςίασ και αμοιβισ.  

Θ πολυκατθγοριοποίθςθ επιβεβαιϊνεται και εντόσ των επαγγελματικϊν τουσ ενϊςεων.  

Από ζνα τζτοιο εκπαιδευτικό ςφςτθμα δεν μποροφμε να περιμζνουμε ανάπτυξθ που κα επικεντρϊνεται ςτισ 

ανάγκεσ τθσ κοινωνίασ αξιοποιϊντασ τθν αλματϊδθ ανάπτυξθ τθσ επιςτιμθσ και τθσ τεχνικισ.  

Σο αντίκετο μάλιςτα, γιατί ο ςχεδιαςμόσ δεν γίνεται με βάςθ τισ ανάγκεσ αλλά τθν κερδοφορία.  

Θ λεγόμενθ 4θ βιομθχανικι επανάςταςθ, με τθν αξιοποίθςθ τθσ ρομποτικισ, τθσ τεχνθτισ νοθμοςφνθσ κλπ μπορεί 

να προςφζρει ςτθν γριγορθ και αποτελεςματικι επεξεργαςία μεγάλου όγκου δεδομζνων για τθν πιο 

αποτελεςματικι διευκζτθςθ του ςυνόλου τθσ παραγωγισ.  

Ρ αποτελεςματικόσ ρόλοσ που μπορεί να διαδραματίςει εμποδίηεται αντικειμενικά και διαςκορπίηεται από τα 

αντιτικζμενα ςυμφζροντα και επιδιϊξεισ των ανταγωνιηόμενων οικονομιϊν και επιχειρθματικϊν ομίλων.  

 

το κζντρο τθσ προςοχισ μασ ό άνκρωποσ και οι ανάγκεσ του. 

Υτθν βάςθ αυτι πρζπει να δοφμε το εκπαιδευτικό ςφςτθμα. 

file:///C:\Users\user\Downloads\document%20(21).pdf
http://www2.stat-athens.aueb.gr/~jpan/papers/Paraneretos-OEFE-2009-ft.pdf
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Χποςτθρίηουμε ότι ο όγκοσ τθσ ςυςςωρευμζνθσ γνϊςθσ δεν χωράει πια ςτο 9χρονο υποχρεωτικό ςχολείο. 

Ρι αλλαγζσ τθσ κυβζρνθςθσ ΥΧΤΙΗΑ ΑΟΕΝ ςτο λφκειο με τθν μετατροπι τθσ 3θσ λυκείου ςε εξεταςτικό κζντρο 

απαξίωςαν τθν όποια μορφωτικι αξία είχε απομείνει. 

Χρειάηεται λοιπόν ενοποίθςθ τθσ ςχολικισ διαδικαςίασ, με ςτόχο όλα τα παιδιά να μορφϊνονται ολόπλευρα. 

 

Υχολείο που κα ςυμβάλει: 

 Υτθν ςφαιρικι ανάπτυξθ του ςυνόλου των ικανοτιτων τουσ και τθσ προςωπικότθτάσ τουσ. 

 Οα αποκτοφν τθν ικανότθτα που χρειάηονται για να αφομοιϊνουν τον πλοφτο των γνϊςεων τθσ 

ανκρωπότθτασ. 

 Οα κατανοοφν και να ερμθνεφουν τουσ νόμουσ που διζπουν τθν φυςικι και κοινωνικι εξζλιξθ.  

 Οα ανακαλφπτουν και να αναπτφςςουν τισ κλίςεισ τουσ, μζςα από τθν επαφι τουσ με τισ τζχνεσ, τον 

πολιτιςμό, τισ επιςτιμεσ, τον ακλθτιςμό.  

Ζνα τζτοιο ςχολείο χρειάηεται ςφγχρονεσ υποδομζσ, τεχνολογικά μζςα, εργαςτιρια αμφικζατρα, χϊρουσ άκλθςθσ, 

βιβλία, εκπαιδευτικοφσ.  

Φα παιδιά μασ χρειάηονται ζνα ςχολείο που κα το αγαποφν και δεν κα το αποςτρζφονται.  

Υχολείο που κα μορφϊνει και δεν κα εξοντϊνει.  

  

Διεκδικοφμε  

 Ενιαίο Δωδεκάχρονο Σχολείο Σύγχρονης Γενικής Παιδείας. 

 Δθμόςια τεχνικι επαγγελματικι εκπαίδευςθ ςτον κλάδο και γενικότερα, με τισ απαραίτθτεσ δομζσ, ωσ 

προχπόκεςθ για εργαςία. Υτο πτυχίο να εμπερικλείεται θ όποια δυνατότθτα επαγγελματικι εξζλιξθσ.  

 Ενιαία ανϊτατθ εκπαίδευςθ, το πτυχίο να αποτελεί τθν μοναδικι και ικανι προχπόκεςθ για τθν πρόςβαςθ 

ςτο επάγγελμα. 

 Επανακατάρτιςθ μζςα από το δθμόςιο εκπαιδευτικό ςφςτθμα. 

 χι ςτθν κατθγοριοποίθςθ Ιδρυμάτων, πτυχίων και αποφοίτων, μζςα από τα διετι και άλλα προγράμματα 

με ςυνζπεια τθν κατθγοριοποίθςθ και τισ αντικζςεισ ςτθν αγορά εργαςίασ. 

 Ρι ςπουδζσ να είναι δωρεάν με ςίτιςθ, ςτζγαςθ, μετακίνθςθ, υλικά και αναλϊςιμα με τθν αναγκαία αφξθςθ 

τθσ κρατικισ χρθματοδότθςθσ. 

 Εκπαιδευτικό και διοικθτικό προςωπικό μόνιμο, που κα καλφπτει με επάρκεια τισ ανάγκεσ. 

 

Σροτείνουμε το κείμενο αυτό, μετά και τθν ςθμερινι μασ ςυηιτθςθ, να αποτελζςει αντικείμενο ςυηιτθςθσ και ςτα 

ςωματεία μασ.  

Επίςθσ και ςτθν ΓΥ και να ανοίξει ςτθν ςυνζχεια ευρφτερα θ ςυηιτθςθ, που μπορεί να αναπτυχκεί και ςε επιμζρουσ 

πλευρζσ περιςςότερο ςτοχευόμενα.  

Φο ΔΥ 

  

  


