
Η πλερηδόκελε Δθπαίδεπζε θαη ε ζπλζήθε ηεο Μπνιόληαο 

 

 Οη ζπλερείο εμειίμεηο ζηελ αλψηαηε εθπαίδεπζε θαη ε νινέλα θαη ζπρλφηεξε 

αλαθνξά ησλ δηαθφξσλ ζπλζεθψλ (Μπνιφληα θα) πνπ αλαθέξνληαη ζηελ 

ζπλερηδφκελε εθπαίδεπζε δελ έρνπλ ηχρεη ηεο ηδηαίηεξεο πξνζνρήο καο. ηφρνο ηνπ 

άξζξνπ είλαη λα παξαθνινπζήζνπκε ηα λεψηεξα δεδνκέλα πνπ έξρνληαη λα 

αλαηξέςνπλ ξηδηθά ηελ ππάξρνπζα θαηάζηαζε ηεο αλψηαηεο εθπαίδεπζεο, θαη ησλ 

επαγγεικαηηθψλ δηθαησκάησλ. 

 Πξηλ δέθα θαη πιένλ ρξφληα κε ηελ απφθαζε ηνπ ππνπξγείνπ εξγαζίαο γηα ηελ 

ίδξπζε Κέληξσλ Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο (ΚΔΚ) δεκηνπξγήζεθαλ ζε ειάρηζην 

ρξνληθφ δηάζηεκα εθαηνληάδεο ΚΔΚ. Η ειπίδα φηη ζα εμαζθαιίζνπλ πινχζηα 

ρξεκαηνδφηεζε απφ ην θξάηνο θαη απφ ην Β΄ ΚΠ νδήγεζε ηδηψηεο, επαγγεικαηηθνχο 

ζπιιφγνπο, παλεπηζηήκηα θα ζηελ ηαρχηαηε ίδξπζε ηνπο. ηελ ζπληξηπηηθή 

πιεηνςεθία ησλ πεξηπηψζεσλ ρσξίο θαλέλα έιεγρν ησλ πνηφηεηαο ησλ θαζεγεηψλ, 

ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπο, ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ ηνπο εμαζθάιηζαλ πινχζηα 

(αιιά επθαηξηαθή) ρξεκαηνδφηεζε. Δίλαη “ραξαθηεξηζηηθφ φηη θάπνηα ηδησηηθά ΚΔΚ 

επηδνηήζεθαλ ην 1995 απφ ην Τπνπξγείν Δξγαζίαο φζν φια ηα παλεπηζηήκηα (εθηφο 

Πνιπηερλείνπ) καδί” (1). 

 Η αλάγθε ελφο επηζηήκνλα (θαη φρη κφλν) γηα ζπλερή επαθή κε ην αληηθείκελν 

ησλ ζπνπδψλ ηνπ θαη πνιχ πεξηζζφηεξν κε ην αληηθείκελν ηεο δνπιείαο ηνπ είλαη 

ηδηαίηεξα ζεκαληηθή ζε έλαλ θφζκν κε ξαγδαίν ξπζκφ εμέιημεο. Οη ξαγδαίεο εμειίμεηο 

ζην ζέκα ηεο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο (πνπ ζα δνχκε ζηελ ζπλέρεηα) δελ έξρνληαη 

δπζηπρψο λα θαιχςνπλ ηελ αλάγθε απηή.  

Οκνινγεκέλνο ζηφρνο ηεο Δ.Δ. είλαη ε δηαξθήο θηλεηηθφηεηα ησλ 

εξγαδνκέλσλ, κε ιηγφηεξα δηθαηψκαηα πνπ ζα απνξξένπλ απφ ηελ παλεπηζηεκηαθή 

κφξθσζε ηνπ. “Απηφ κνηξαία ζα νδεγήζεη ησλ απφθνηην ησλ παλεπηζηεκίσλ ζε 

αιιαγή ηέζζεξηο κε έμη θνξέο φρη επαγγέικαηνο αιιά ζηαδηνδξνκίαο” (1).  

Οη αιιαγέο πνπ ζα ζπκβνχλ ζηελ αλψηαηε εθπαίδεπζε ζα είλαη ξηδηθέο. 

Πιεζηάδεη ην ηέινο ηεο  επνρήο πνπ “ην δίπισκα ηνπ παλεπηζηεκίνπ αξθνχζε γηα λα 

αζθήζεη θαλείο αλψδπλα ην επάγγεικα ηνπ γηα φιε ηελ ελεξγφ δσή ηνπ”(1). 

"Μπνξνχκε λα πνχκε φηη ηα πηπρία είλαη αλαιψζηκα θαη απνηεινχλ ηνλ πξψην 

ζπφλδπιν κηαο ζπλερνχο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο. Θα πξέπεη λα κηινχκε πιένλ φρη 

γηα επαγγεικαηηθή επάξθεηα πνπ πηζηνπνηείηαη απφ ηελ άδεηα αζθήζεσο 

επαγγέικαηνο, αιιά απφ ηελ θαζνιηθή επάξθεηα (πξβι. Έθζεζε ηεο πκβνπιεπηηθήο 

Δπηηξνπήο γηα ηελ Βηνκεραληθή έξεπλα θαη αλάπηπμε IRDAD 1994, Λεπθή Βίβιν γηα 

ηελ Παηδεία θα) “ (1) 

 

 Η πλζήθε ηεο Μπνιόληαο. 

 Έρεη επηθξαηήζεη λα ιέγεηαη ζπλζήθε ηεο Μπνιφληαο ε φιε πξνζπάζεηα 

δεκηνπξγίαο ελφο Δληαίνπ Δπξωπαϊθνύ Χώξνπ Αλώηαηεο Δθπαίδεπζεο. Σα 

ζεκέιηα φκσο κπήθαλ λσξίηεξα κε ηε πλζήθε ηεο νξβόλεο ην 1998. Μεηά ηε 

Γηαθήξπμε ηεο Μπνιφληα γη' απηφ ην ζθνπφ έγηλαλ θαη άιιεο ζπλαληήζεηο ην 2001 

ζηελ Πξάγα, ην 2003 ζην Βεξνιίλν θαη θέηνο ην Μάε ζα ζπλαληεζνύλ ζην 

Μπέξγθελ. 

 “ηε ζπλάληεζε ηεο νξβόλεο (25 Μάε 1998) ζπκκεηείραλ νη ππνπξγνί 

Παηδείαο ηεο Γαιιίαο, ηεο Γεξκαλίαο, ηεο Ιηαιίαο θαη ηεο Μεγ. Βξεηαλίαο. Απηνί 

ζπλππέγξαςαλ ηελ πξψηε δηαθήξπμε γηα «ηνλ ελαξκνληζκφ ηεο δνκήο ηνπ 

Δπξσπατθνχ πζηήκαηνο Αλψηαηεο Δθπαίδεπζεο», πνπ κηινχζε γηα ηελ «αλάγθε δηα 

βίνπ θαηάξηηζεο» θαη πξνέβιεπε: Σελ πξννδεπηηθή ζχγθιηζε ησλ ζπζηεκάησλ 

Αλψηαηεο Δθπαίδεπζεο, ηελ εγθαζίδξπζε ελφο ζπζηήκαηνο δπν θχθισλ ζπνπδψλ, 



πξνπηπρηαθνχ θαη κεηαπηπρηαθνχ, ηε δηεπθφιπλζε ηεο «θηλεηηθφηεηαο» θνηηεηψλ θαη 

εθπαηδεπηηθψλ (λα ελζαξξχλνληαη λα ζπνπδάδνπλ ηνπιάρηζηνλ έλα εμάκελν ζην 

εμσηεξηθφ) θαη ηελ πξνψζεζε ηεο αλαγλσξηζηκφηεηαο πηπρίσλ θαη αθαδεκατθψλ 

πξνζφλησλ. 

Αθνινχζεζε ε πεξηβφεηε ύλνδνο ηεο Μπνιόληα (Ινχληνο 1999), φπνπ 

ζπκκεηείραλ ππνπξγνί Παηδείαο απφ 29 ρψξεο ηεο Δπξψπεο, αλάκεζά ηνπο θη ν ηφηε 

ππνπξγφο ηεο Διιάδαο, Γ. Αξζέλεο, πνπ ζπκθψλεζε κε ηε Γηαθήξπμε θη έβαιε ηελ 

ππνγξαθή ηνπ ζην ηειηθφ θείκελν. Η Γηαθήξπμε πξνέβιεπε: Σελ πξνψζεζε ηεο 

«αλαγλσξηζηκφηεηαο» ησλ ηίηισλ ζπνπδψλ κέζσ ηνπ Diploma Supplement 

(«πκπιήξσκα Γηπιψκαηνο»), ηελ πηνζέηεζε ελφο ζπζηήκαηνο δπν θχθισλ ζπνπδψλ 

(πξνπηπρηαθφ θαη κεηαπηπρηαθφ), απφ ηνπο νπνίνπο ν πξψηνο λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 

ηξηεηήο θη ε νινθιήξσζή ηνπ λα είλαη πξνυπφζεζε γηα ην δεχηεξν θχθιν, ηελ 

θαζηέξσζε ελφο θνηλνχ ζπζηήκαηνο δηδαθηηθψλ κνλάδσλ, ηελ πξνψζεζε ηεο 

θηλεηηθφηεηαο, ηεο επξσπατθήο ζπλεξγαζίαο γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο θαη ηεο 

επξσπατθήο δηάζηαζεο ζηελ Αλψηαηε Δθπαίδεπζε. 

ηηο 19 Μάε 2001, πξαγκαηνπνηήζεθε ε χλνδνο Διέγρνπ ζηελ Πξάγα, κε 

ηε ζπκκεηνρή 32 ππνπξγψλ Παηδείαο απφ ρψξεο ηεο Δπξψπεο (απφ ηηο 29 πνπ είραλ 

ππνγξάςεη ηελ Μπνιφληα θη αθφκα νη ππνπξγνί ηεο Κχπξνπ, ηεο Κξναηίαο θαη ηεο 

Σνπξθίαο), πνπ επαλαβεβαίσζαλ ηνπο ζηφρνπο ηεο Μπνιφληα θαη πηνζέηεζαλ 

πξαθηηθά θαη πξνπαγαλδηζηηθά κέηξα γηα ηελ θαιχηεξε πξνψζεζε απηψλ ησλ ζηφρσλ 

ζην εζσηεξηθφ ησλ ρσξψλ ηνπο 

Σν επηέκβξε ηνπ 2003, έγηλε ε επφκελε ζπλάληεζε ειέγρνπ, ζην Βεξνιίλν. 

Δθεί θάλεθε έληνλα φηη ππάξρνπλ ζεκαληηθέο αληηζέζεηο αλάκεζα ζηηο ρψξεο πνπ 

ζπκκεηέρνπλ ζηε Γηαδηθαζία θαη φηη ζηηο πεξηζζφηεξεο ρψξεο δελ έρνπλ πξνρσξήζεη 

νη ζηφρνη ηεο Μπνιφληα. Σν αλαθνηλσζέλ ηνπ Βεξνιίλνπ, ινηπφλ, ρξεηάζηεθε λα 

επηβεβαηψζεη γηα άιιε κηα θνξά ηε ζπκθσλία ησλ θπβεξλήζεσλ κε φια ηα ζεκεία 

ηεο Μπνιφληα θαη ηεο Πξάγαο, ελψ γηα ηε δηεπθφιπλζε ηεο εθαξκνγήο ηνπο 

πεξηγξάθνληαη πην αλαιπηηθά ηα βήκαηα πνπ πξέπεη λα αθνινπζεζνχλ γηα ηελ 

πινπνίεζή ηνπο. Έηζη, απνθαζίδεηαη ε αμηνιφγεζε λα είλαη εζσηεξηθή θαη εμσηεξηθή, 

λα πεξηιακβάλεη ζχζηεκα πηζηνπνίεζεο θαη λα δεκνζηεχνληαη ηα απνηειέζκαηά ηεο. 

Παξάιιεια, πξνβιέπεηαη ζην εληαίν ζχζηεκα ησλ δπν θχθισλ ζπνπδψλ λα εηζαρζεί 

σο ηξίηνο θχθινο ην δηδαθηνξηθφ θαη λα έρεη θάπνηνο πξφζβαζε ζην δηδαθηνξηθφ 

κφλν αλ έρεη νινθιεξψζεη ην κεηαπηπρηαθφ επηπέδνπ master.”(2) 

ηηο ζπλφδνπο απηέο ζπδεηήζεθε κεηά θαη ηελ επξσπατθή απφθαζε ηεο 

Ληζαβφλαο ην 2000 γηα ηελ θαηάξηηζε θαη ηελ εξγαζία, θαη ην ζέκα ηεο δηα βίνπ 

θαηάξηηζεο. Δηδηθά ζην Βεξνιίλν φξηζαλ φηη ηα αλψηαηα εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα ζα 

παξέρνπλ θαηάξηηζε πνπ ζα απνηηκάηαη ζε πηζησηηθέο κνλάδεο φπσο εμάιινπ θαη νη 

αλψηαηεο ζπνπδέο.  

 

ρέδην Νόκνπ γηα ηελ “δηα Βίνπ Μάζεζε”.  

Έρνπλ ζην παξειζφλ παξνπζηαζηεί δηάθνξα ζρέδηα λφκσλ πνπ άιια 

πξνρψξεζαλ άιια φρη απφ ηελ πξνεγνχκελε θπβέξλεζε, ζηα νπνία δελ ζα ζηαζνχκε 

γηα ζπληνκία. ηα ζηαζνχκε κφλν ζηελ λεφηεξε εμέιημε. 

 ηηο 13/2/2005 ε ε ππνπξγφο Παηδείαο, Μ. Γηαλλάθνπ, παξνπζίαζε έλα ζρέδην 

λφκνπ πνπ επηρεηξεί λα ζεζκνζεηήζεη δηάθνξεο δνκέο παξνρήο δηα βίνπ κάζεζεο πνπ 

αθνξνχλ φιεο ηηο βαζκίδεο ηεο εθπαίδεπζεο “θαη ζα θαζηζηνχλ νπζηαζηηθά ηελ 

θαηάξηηζε θχξην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα, αθνχ απηφ επηηάζζνπλ θαη νη επξσπατθέο 

θαηεπζχλζεηο, ε ζηξαηεγηθή ηεο Ληζαβφλαο πεξί αληαγσληζηηθφηεηαο.” (3). Οη θνξείο 

πνπ ζα παξέρνπλ θαηάξηηζε ζα είλαη ηδησηηθνί ή δεκφζηνη θαη δελ εμαηξνχληαη θπζηθά 



λα είλαη θαη νη ίδηεο νη επηρεηξήζεηο ησλ εξγαδνκέλσλ κηαο θαη αλαθέξεη φηη «λα 

νξίδνληαη θη άιινη Φνξείο Παξνρήο Γηα Βίνπ Δθπαίδεπζεο». 

 ηε ινγηθή θπξηαξρίαο ηεο θαηάξηηζεο δίλεηαη ε δπλαηφηεηα λα 

δεκηνπξγεζνχλ κέζα ζηα ίδηα ηα παλεπηζηήκηα θαη ηα ΣΔΙ «καγαδηά θαηάξηηζεο», 

πνπ ζα θάλνπλ ζεκηλάξηα ζπγθξνηεκέλα ζε δηδαθηηθέο κνλάδεο θαη ζα νδεγνχλ ζε 

πηζηνπνηεηηθά. Σα Ιλζηηηνχηα Γηα Βίνπ Δθπαίδεπζεο (ΙΓΒΔ) ζα εθπνλνχλ 

πξνγξάκκαηα «δηα βίνπ εθπαίδεπζεο» θαη «δηα βίνπ θαηάξηηζεο», ηα νπνία 

δηαθέξνπλ κεηαμχ ηνπο κφλν σο πξνο ηελ νλνκαζία, ζπγθξνηνχληαη απφ δηδαθηηθέο 

ελφηεηεο πνπ δελ κπνξνχλ λα ππεξβαίλνπλ ζπλνιηθά ηηο 250 ψξεο δηδαζθαιίαο θη ε 

δηδαζθαιία κπνξεί λα πξαγκαηνπνηείηαη αθφκα θαη ηηο λπρηεξηλέο ψξεο, ηα άββαηα, 

ηηο αξγίεο, ηηο ζεξηλέο δηαθνπέο. Η δηάξθεηα ησλ πξνγξακκάησλ θαη ην ζπάζηκφ ηνπο 

ζε δηδαθηηθέο ελφηεηεο απνδεηθλχνπλ φηη πξφθεηηαη γηα ζθφξπηεο απνζπαζκαηηθέο 

γλψζεηο θη φρη γηα νινθιεξσκέλε εθπαίδεπζε. Σα παξερφκελα πηζηνπνηεηηθά έρνπλ 

σο εμήο: α) Μέρξη 50 ψξεο ζε Πηζηνπνηεηηθφ Δπηκφξθσζεο, β) κέρξη 175 ψξεο ζε 

Πηζηνπνηεηηθφ πλερηδφκελεο Δθπαίδεπζεο/Καηάξηηζεο θαη γ) κέρξη 250 ψξεο ζε 

Πηζηνπνηεηηθφ πκπιεξσκαηηθήο Δθπαίδεπζεο/Καηάξηηζεο.” (3) 

 Σα έζνδα ζα πξνέξρνληαη θπζηθά (!!) απφ ηα δίδαθηξα, απφ 

ρξεκαηνδόηεζε από επηρεηξήζεηο θαη απφ ηνλ Δηδηθφ Λνγαξηαζκφ ηνπ νηθείνπ ΑΔΙ 

ή ΣΔΙ, ν νπνίνο πεξηιακβάλεη επίζεο ρξεκαηνδφηεζε απφ ηδηψηεο. 

 

ην θπλήγη ηωλ Πηζηωηηθώλ Μνλαδωλ 

Έλαο πξνθαλήο θαη νκνινγεκέλνο ζηφρνο είλαη ε εμαηνκίθεπζε ησλ ζπνπδψλ. 

Γειαδή δελ ζα έρνπκε φινπο ηνπο απφθνηηνπο ησλ Πνιπηερληθψλ ζρνιψλ ησλ 

Μεραλνιφγσλ γηα παξάδεηγκα λα έρνπλ πηπρίν κε ηελ ίδηα αμία.  

Έρεη θαζηεξσζεί ην European Credits Transfer System (ECTS) δειαδή ην 

Δπξωπαϊθό ύζηεκα Μεηαθνξάο θαη πζζώξεπζεο αθαδεκαϊθώλ κνλάδωλ, πνπ 

ππνηίζεηαη φηη θαζηζηά κεηξήζηκν θάζε πηπρίν, θάζε πξφγξακκα ζπνπδψλ ή αθφκα θη 

έλα κφλν ηκήκα ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ θαη ηα απνηηκά ζε πηζησηηθέο κνλάδεο 

(credits).  

“Όκσο, ελψ ην ECTS μεθίλεζε αξρηθά σο πξφγξακκα κεηαθνξάο κνλάδσλ, 

ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο ηεο Μπνιφληα κπήθε ζηφρνο λα εμειηρζεί θαη σο 

ζχζηεκα ζπζζψξεπζεο κνλάδσλ. Έηζη φκσο ζα ιεηηνπξγήζεη αηνκηθά γηα ηνλ θάζε 

θνηηεηή θη απφθνηην, πνπ ζα αλαγθαζηεί λα επηδνζεί ζε έλα θπλήγη φιν θαη 

πεξηζζφηεξσλ κνλάδσλ, πξνθεηκέλνπ λα πηζηνπνηεί έλαλ απμεκέλν αξηζκφ 

πξνζφλησλ. Γειαδή, δε ζα κεηξάεη αλ είλαη δηθεγφξνο, νηθνλνκνιφγνο, θπζηθφο, κε 

βάζε έλα νινθιεξσκέλν πξφγξακκα ζπνπδψλ πνπ ζα ηνλ θαζηζηά επηζηήκνλα, αιιά 

ζα κεηξάεη ην πφζεο κνλάδεο ζπγθεληξψλεη ζηνλ αηνκηθφ ηνπ θάθειν. 

Γηα ην ζθνπφ ηεο «ζπζζψξεπζεο», έρεη πξνηαζεί εμάιινπ, λα κπνξνχλ λα 

παξέρνπλ πηζησηηθέο κνλάδεο θάζε είδνπο εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα θη όρη κόλν ηα 

παλεπηζηήκηα, δειαδή, λα δίλνπλ κνλάδεο θαη ηα θέληξα μέλωλ γιωζζώλ, ηα 

ηλζηηηνύηα θαηάξηηζεο, νη θνξείο πνπ δηνξγαλώλνπλ πάζεο θύζεωο ζεκηλάξηα 

θιπ. Έηζη, ε ιεγφκελε δηα βίνπ εθπαίδεπζε, ζα εμειηρζεί ζε κηα δηαδηθαζία δηα βίνπ 

ζπιινγήο πηζησηηθψλ κνλάδσλ θαη ζ' απηή ηελ θνχξζα, απηνί πνπ ζα θαηαθέξλνπλ 

λα ζπγθεληξψζνπλ πεξηζζφηεξεο κνλάδεο ζα είλαη απηνί πνπ ζα έρνπλ λα πιεξψλνπλ 

απφ δσ θη απφ θεη, ζηα δηάθνξα ηδησηηθά θέληξα θη εθπαηδεπηήξηα, γηα λα καδεχνπλ 

δεμηφηεηεο θαη κνλάδεο.”(4) 

 Αλ πξνζηεζεί θαη ην Παξάξηεκα ή πκπιήξωκα Γηπιώκαηνο (Diploma 

Supplement - DS) πνπ ζα ζπλνδεχεη ην πηπρίν (δελ είλαη ηνπ παξφληνο λα ην 

αλαιχζνπκε) ηα πξάγκαηα πεξηπιέθνληαη θαη άιιν. 

 



 

Θύκαηα ηα ίδηα ηα Παλεπηζηήκηα θαη νη απόθνηηνη ηνπο. 

Βαζηθφο ζηφρνο είλαη λα αληηθαηαζηαζεί ην πηπρίν αλψηαηεο εθπαίδεπζεο απφ 

έλα ζπλνζχιεπκα ζθφξπησλ γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ πνπ ζα πηζηνπνηείηαη απφ έλα 

άζξνηζκα πηζησηηθψλ κνλάδσλ. Σα ΑΔΙ ζα παξάγνπλ αλαιψζηκεο θαη γλψζεηο θαη 

απνθνίηνπο. 

Σα απνηειέζκαηα γηα ηα παλεπηζηήκηα ζα φηη “νη ήδε αλεπαξθέζηαηεο 

ππνδνκέο θαη ην ειιηπέο δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ ζα δεζκεπηνχλ ζε κε επηζηεκνληθέο 

ελαζρνιήζεηο, φπσο είλαη ε εθήκεξε «θαηάξηηζε» θαη ζα θιεζνχλ λα αληαπνθξηζνχλ 

ζε αλάγθεο πνιιαπιάζησλ θνηηνχλησλ, ρσξίο αλάινγε πξφβιεςε ηνπ θξαηηθνχ 

πξνυπνινγηζκνχ. ηαδηαθά, πξνθεηκέλνπ ηα πξνζθεξφκελα έλαληη δηδάθηξσλ θαη 

«ηδησηηθψλ» επηρνξεγήζεσλ Πξνγξάκκαηα Γηα Βίνπ Δθπαίδεπζεο λα εμαζθαιίζνπλ 

ζηαζεξή πειαηεία απφ ηνπο πηπρηνχρνπο, ζα αθνινπζήζεη αληίζηνηρε πξνζαξκνγή 

ησλ πξνπηπρηαθψλ ζπνπδψλ, κε κέηξα ζπξξίθλσζεο ηνπ πεξηερνκέλνπ θαη ηεο 

δηάξθεηάο ηνπο, ψζηε ε ηζφβηα θαηάξηηζε θαη επαλαθαηάξηηζε ζηα Ιλζηηηνχηα λα 

αλαδεηθλχεηαη σο κνλφδξνκνο γηα ηνπο απνθνίηνπο, ζην πιαίζην ηεο πξφζθαηξεο 

απαζρφιεζεο θαη ηεο δηαξθνχο ελαιιαγήο αληηθεηκέλσλ εξγαζίαο.” (5). 

Σα παλεπηζηήκηα ηεο ΔΔ ζα γίλνπλ δχν ηαρπηήησλ. ηα παλεπηζηήκηα ηεο ειίη 

(πξνβιέπνληαη εμαηξέζεηο ΑΔΙ πνπ ζα εμαηξεζνχλ ησλ δηαδηθαζηψλ απηψλ) θαη ζηελ 

πιεηνςεθία πνπ ζα ιεηηνπξγεί κε ειιηπή ρξεκαηνδφηεζε δίλνληαο κφλν πηπρία  

πξψηνπ θχθινπ θάηη ζαλ ΚΔΚ. Η Κνκηζηφλ ζε πξφζθαηε αλαθνίλσζε ηεο θάλεη ιφγν 

γηα “ηδξχκαηα πξνζαλαηνιηζκέλσλ απνθιεηζηηθά ζηε δηδαζθαιία, ρσξίο δειαδή ηελ 

αλαγθαία εξεπλεηηθή δξαζηεξηφηεηα πνπ απνηειεί ην βαζηθφ δηαθξηηηθφ γλψξηζκα 

ηεο αλψηαηεο εθπαίδεπζεο”(5) 

Σα απνηειέζκαηα γηα ηνπο απφθνηηνπο ησλ παλεπηζηεκίσλ ζα είλαη ηξαγηθά. 

Η κείσζε ηεο δηάξθεηαο ζπνπδψλ, ν ζεκηλαξηαθφο θαη απνζπαζκαηηθφο ραξαθηήξαο 

ησλ ζπνπδψλ, ε εμάξηεζε ησλ ΑΔΙ θχξηα απφ ηδησηηθέο ρξεκαηνδνηήζεηο θαη φρη 

δεκφζηεο ζα νδεγήζεη ζε πεξαηηέξσ κείσζε ηεο αμίαο ησλ ζπνπδψλ ηνπ. Η κε 

απφθηεζε ζηέξεεο επηζηεκνληθήο γλψζεο γηα ην αληηθείκελν ησλ ζπνπδψλ ηνπ αιιά 

ε παξνρή απιήο θαη πξφζθαηξεο θαηάξηηζεο ζα ηνλ αθήζεη έξκαην ηεο ηερλνινγηθήο 

εμέιημεο θαη άξα θαη ηεο εξγνδνζίαο ηνπ. Ο πηπρηνχρνο κπνξεί λα θαηαθέξεη λα 

δνπιέςεη γηα έλα δηάζηεκα, κεηά μαλά πάιη ζηα ζξαλία ηεο θαηάξηηζεο λα 

εκπινπηίζεη ηηο γλψζεηο ηνπ ή θαη γηα λα αιιάμεη εηδηθφηεηα γηα ιίγν θαηξφ, κεηά 

πηζαλά λα μαλαδνπιέςεη γηα έλα δηάζηεκα θαη κεηά λα μαλαπεξάζεη απφ ηα 

ζεκηλάξηα. ' απηφλ ηνλ θχθιν θαηάξηηζε - απαζρφιεζε - αλεξγία - επαλαθαηάξηηζε 

ζα ρξεηαζηεί λα πεξπαηήζεη δπν θαη ηξεηο θαη ηέζζεξηο θνξέο ζηε δσή ηνπ θάπνηνο, 

ζχκθσλα κε ην κνληέιν πνπ νξακαηίδνληαη γηα ηε κεγάιε κάδα ησλ απνθνίησλ νη 

θπβεξλήζεηο ηεο ΔΔ. ηελ νπζία, ε θαηάξηηζε ζα γίλεη ην θχξην εθπαηδεπηηθφ. 

Σειηθφ απνηέιεζκα ζα είλαη ηα “πηπρία παδι, φπνπ ζα ζεσξνχληαη ζαλ 

θνκκάηηα ησλ απαηηνχκελσλ γηα ην πηπρίν, θάζε είδνπο ζεκηλάξηα, ειεχζεξα 

καζήκαηα θαη γεληθά φηη άιιν ρξεηάδεηαη ε αγνξά”(6) κε ζηφρν ηελ ¨πνιπδηάζπαζε 

ησλ πηπρίσλ πνπ επηβάιεη ην ζχζηεκα ησλ πηζησηηθψλ κνλάδσλ”. (6) 

 

 ΙΓΙΩΣΙΚΟΠΟΙΗΗ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ηεο Αλώηαηεο εθπαίδεπζεο 

Οη εμειίμεηο απηέο δελ είλαη άζρεηεο κε ηελ ζπλερή ηδησηηθνπνίεζε ηεο 

παηδείαο θαη ηψξα ηειεπηαία ηεο αλψηαηεο παξφζα αλαθέξεη ην χληαγκα ζην Άξζξν 

16. Σα ηειεπηαία ρξφληα λνκνζεηήζεθε ε ίδξπζε θάζε ινγήο θνιιεγίσλ κε ηελ κνξθή 

ησλ «Δξγαζηεξίσλ Διεπζέξσλ πνπδψλ» (ΔΔ) ζαλ παξαξηήκαηα μέλσλ 

Παλεπηζηεκίσλ. Σα ζχλλεθα ππθλψλνπλ θαζφηη θπξηαξρεί πιένλ ε ινγηθή ηεο 

ίδξπζεο ηδησηηθψλ ΑΔΙ ζην πνιηηηθφ ζθεληθφ. Όζν γηα ηα λνκηθά θσιχκαηα (βι. 



άξζξν 16 ηνπ πληάγκαηνο), κεηά ηελ αλαζεψξεζε ηνπ άξζξνπ 28, ζχκθσλα κε ηελ 

νπνία ην «Δπξσπατθφ Γίθαην» ππεξηζρχεη ηνπ εζληθνχ, αίξεηαη θη ν ηειεπηαίνο 

θξαγκφο.  

ε απηή ηελ ινγηθή θηλείηαη θαη ην λνκνζρέδην γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ ΑΔΙ 

θαη ΣΔΙ ην νπνίν ζηνρεχεη λα θαηαηάμεη ηηο ζρνιέο ζε θαηεγνξίεο γηα λα μερσξίζνπλ 

θαη νη ζρνιέο ηεο ειίη απφ ηηο άιιεο. 

 

 

 ΑΝΣΙΓΡΑΔΙ 

Η πξνψζεζε ηεο δηαδηθαζίαο ηεο Μπνιφληαο δελ πεξλάεη θαη ηφζν εχθνια 

ζηελ ρψξα καο θαη φρη κφλν. “Η θαζπζηέξεζε ζηελ πινπνίεζε ησλ απνθάζεσλ ηεο 

Μπνιφληα δελ είλαη κφλν ειιεληθφ θαηλφκελν. Τπάξρνπλ θη άιιεο επξσπατθέο ρψξεο 

πνπ ζπλαληνχλ αληηδξάζεηο ζην εζσηεξηθφ ηνπο, ζηελ εθαξκνγή πιεπξψλ ηεο 

απφθαζεο ηεο Μπνιφληα. Γηα παξάδεηγκα, ζηε Γεξκαλία, ηελ Οιιαλδία θαη ηελ 

Απζηξία δελ είλαη απνδεθηέο νη ηξίρξνλεο πξνπηπρηαθέο ζπνπδέο.” (3) 

Έρεη ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ γηα λα παξαθνινπζήζεη θάπνηνο ηεο αληίζηνηρεο 

εμειίμεηο ζηελ εθπαίδεπζε ζηελ Γαιιία ην άξζξν ηεο Le Monde Diplomatique 

“Παλεπηζηήκηα «ειεύζεξα» ζηηο αλάγθεο ηεο αγνξάο!” ζηηο 20-6-2004. Οη 

νκνηφηεηεο είλαη εθπιεθηηθέο θαη θπξίσο επηζεκαίλεη ηελ “απαμίσζε ησλ εζληθψλ 

δηπισκάησλ”(7), ηελ “άκεζε αλαγλψξηζε απηψλ ησλ «εμαηνκηθεπκέλσλ δηαδξνκψλ» 

θαη ησλ ππφινηπσλ «πξνζσπηθψλ θαη επαγγεικαηηθψλ ζρεδίσλ»», πνπ  “απεηιεί ην 

θιαζηθφ πηπρίν κε εμαθάληζε”(7), ηελ ελίζρπζε ηεο ηδησηηθνπνίεζεο θαη ην 

μερψξηζκα ησλ παλεπηζηήκησλ γηα ηελ ειίη. 

Οη αληηδξάζεηο φκσο απφ ηηο επαγγεικαηηθέο ελψζεηο, ηελ παλεπηζηεκηαθή 

θνηλφηεηα, ηνπο θνηηεηέο θαη ηνπο καζεηέο είλαη πνιχ πίζσ απφ ηηο αλάγθεο θαη ε 

δεκηνπξγία κηαο ελαιιαθηηθήο πξφηαζεο επηηαθηηθή. 
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