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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 
 

Η µελέτη αφορά στην παρουσίαση του θεσµικού πλαισίου και της δοµής της τεχνικής παιδείας στις 
χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δίνοντας έµφαση στην ελληνική πραγµατικότητα. Περιλαµβάνει όλες 
τις βαθµίδες της τεχνικής παιδείας, από τη δευτεροβάθµια-µεταδευτεροβάθµια µέχρι την τριτοβάθµια 
εκπαίδευση. Εκτός από την καταγραφή της υφιστάµενης κατάστασης, την αναφορά στους στόχους και 
στις προοπτικές από την αναβάθµιση της εκπαίδευσης σε ευρωπαϊκό - εθνικό επίπεδο και την 
αναλυτική περιγραφή των δράσεων για την επίτευξή της, στόχο της µελέτης αποτέλεσε η διατύπωση 
συµπερασµάτων, προτάσεων, αλλά και προβληµατισµών σχετικών µε το παρόν και το µέλλον της 
δοµής, του χαρακτήρα και της ποιότητας της τεχνικής παιδείας. 

 

 

 

 

 

Λέξεις κλειδιά: 
- Τεχνική παιδεία,  
- δευτεροβάθµια εκπαίδευση,  
- τριτοβάθµια εκπαίδευση,  
- ευρωπαϊκό θεσµικό πλαίσιο για την παιδεία 
- επαγγελµατική κατάρτιση 
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 
 

 
Η έκθεση αποτελεί το πόρισµα της οµάδας εργασίας που συγκροτήθηκε από τη ∆ιοικούσα Επιτροπή 
του ΤΕΕ/ΤΚΜ κατά την 1η τακτική συνεδρίαση της 12.1.2005 (αριθµός απόφασης 9) µε αντικείµενο 
τη µελέτη θεσµικών πλαισίων της Τεχνικής Παιδείας χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την 
καταγραφή της Ελληνικής πραγµατικότητας». Ειδικότερα, όπως αναφέρεται στην παραπάνω 
απόφαση, «η οµάδα εργασίας θα µελετήσει θεσµικά πλαίσια χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα 
καταγράψει την Ελληνική πραγµατικότητα και θα προσπαθήσει να προτείνει µια πυραµίδα Τεχνικής 
Παιδείας που να ανταποκρίνεται στα σύγχρονα δεδοµένα και στις ανάγκες της παραγωγής σωστού 
τεχνικού έργου. Επιπλέον, θα µελετήσει ιδιαίτερα τα προβλήµατα της δευτεροβάθµιας τεχνικής 
εκπαίδευσης στη χώρα µας και θα υποβάλει προτάσεις για τη σύνδεση των βαθµίδων της τεχνικής 
εκπαίδευσης». 

Μέλη της οµάδας εργασίας ορίστηκαν οι:  

1. ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΑΚΟΥΡΟΣ, δρ χηµικός µηχανικός, αν. καθ. Παν. ∆υτικής Μακεδονίας, 

2. ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΜΠΑΣΜΠΑΣ, δρ αγρονόµος τοπογράφος µηχανικός, επ. καθ. ΑΠΘ, 

3. ΚΩΣΤΑΣ ΞΟΥΛΙ∆ΗΣ, µηχανολόγος µηχανικός, καθηγητής µέσης εκπαίδευσης, µέλος της 
Μόνιµης Επιτροπής, 

4. ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΡΑ∆ΕΙΣΙΑ∆ΗΣ, δρ µηχανολόγος µηχανικός, καθηγητής Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης, 

5. ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΡΑΣΑΝΙ∆ΗΣ, ηλεκτρολόγος µηχανικός, µέλος της Μόνιµης Επιτροπής και 

6. ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΤΣΙΚΑΛΟΥ∆ΑΚΗ, δρ πολιτικός µηχανικός, µέλος της µόνιµης επιτροπής. 

Για την εκπόνηση της µελέτης η οµάδα εργασίας συνεδρίαζε σε τακτά χρονικά διαστήµατα τόσο για 
αλληλοενηµέρωση των µελών, όσο και για την έγκριση και τη διατύπωση του τελικού κειµένου. Το 
πρώτο στάδιο της εργασίας περιελάµβανε εκτενείς συζητήσεις για τον προσανατολισµό της εργασίας 
και την επιλογή των θεµάτων, στα οποία αυτή θα επικεντρωνόταν. Στη συνέχεια, διαµορφώθηκε ο 
σκελετός της εργασίας και έγινε κατανοµή των επιµέρους αντικειµένων στα µέλη της. Ακολούθησαν 
η συλλογή σχετικών δεδοµένων και η επεξεργασία τους. Μετά από διαδοχικές συναντήσεις, η οµάδα 
εργασίας κατέληξε στη διαµόρφωση των τελικών κεφαλαίων, καθώς και στη διατύπωση των 
συµπερασµάτων και των προτάσεών της. 

Η µελέτη διαρθρώνεται στις ακόλουθες ενότητες: 

- Στο 1ο κεφάλαιο-εισαγωγή διατυπώνεται η σκοπιµότητα της µελέτης και περιγράφονται οι κύριοι 
στόχοι της. 

- Το δεύτερο κεφάλαιο της µελέτης αναφέρεται στη δευτεροβάθµια τεχνική εκπαίδευση. 
Συγκεκριµένα, γίνεται αναφορά τόσο στο ευρωπαϊκό περιβάλλον, όσο και στο υφιστάµενο 
ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα. Παρουσιάζονται η διάρθρωση και το πλαίσιο της ανώτερης 
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, της επαγγελµατικής κατάρτισης στα επίπεδα της δευτεροβάθµιας 
και µεταδευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, καθώς και της συνεχιζόµενης επαγγελµατικής κατάρτισης. 
Στο τέλος του κεφαλαίου προτείνεται µια νέα προσέγγιση της δοµής της δευτεροβάθµιας και της 
µεταδευτεροβάθµιας εκπαίδευσης.    

- Το τρίτο κεφάλαιο αφορά στην τριτοβάθµια εκπαίδευση και διαρθρώνεται σε επιµέρους 
ενότητες. Αρχικά αναφέρονται οι στόχοι και οι προοπτικές της αναβάθµισης της τεχνικής 
εκπαίδευσης στην Ευρώπη και περιγράφονται οι νέες απαιτήσεις που καλούνται να καλύψουν τα 
εκπαιδευτικά συστήµατα. Στην επόµενη ενότητα παρουσιάζεται η υλοποίηση των δράσεων για την 
ενοποίηση του εκπαιδευτικού χώρου στην Ευρώπη. Συγκεκριµένα, γίνεται µια σύντοµη αναφορά 
της εξέλιξης του θεσµικού πλαισίου στο χώρο της ανώτατης εκπαίδευσης και επιχειρείται µία 
αποτίµηση της µέχρι σήµερα εφαρµογής του στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αντικείµενο της 
επόµενης ενότητας είναι η εξέλιξη της ανώτατης τεχνικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα. Αφού γίνει 
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µια σύντοµη αναφορά στην εξέλιξη και στη δοµή της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, περιγράφεται η 
ανώτατη τεχνική παιδεία στη χώρα. Παρουσιάζεται επίσης η εφαρµογή των δράσεων για τον 
ενοποιηµένο ευρωπαϊκό εκπαιδευτικό χώρο, καθώς και οι θέσεις των δύο µεγαλύτερων 
Πολυτεχνείων. Το κεφάλαιο ολοκληρώνεται µε συµπεράσµατα, προβληµατισµούς και θέµατα προς 
συζήτηση.  

- Το Παράρτηµα Α αφορά στο σχέδιο νόµου και την εισηγητική έκθεση που κατατέθηκε πρόσφατα 
µε στόχο την αναβάθµιση της ανώτατης εκπαίδευσης.  

- Οι συµβολισµοί και οι συντοµογραφίες που χρησιµοποιήθηκαν στις επιµέρους ενότητες της 
έκθεσης εµφανίζονται στο Παράρτηµα Β. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Τα τελευταία χρόνια, η Παιδεία αποτελεί ένα από τα φλέγοντα ζητήµατα τόσο της ευρωπαϊκής, όσο 
και της εθνικής πολιτικής. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, προωθούνται και ήδη εφαρµόζονται σε αρκετά 
κράτη-µέλη δράσεις για την επίτευξη ενός ενοποιηµένου ευρωπαϊκού χώρου εκπαίδευσης και 
έρευνας. Η προοπτική αυτή παρουσιάζει πολλά πλεονεκτήµατα και επιδρά θετικά σε αρκετούς τοµείς 
της ευρωπαϊκής πολιτικής, όπως για παράδειγµα στην ενίσχυση της κινητικότητας, στην τόνωση της 
οικονοµίας, κτλ. Ωστόσο, δεν παύουν να προκαλούνται αρκετά προβλήµατα κατά την εφαρµογή του. 
Είναι εύκολα αντιληπτό ότι η δηµιουργία ενός ενοποιηµένου εκπαιδευτικού χώρου στην Ευρώπη 
µπορεί δύσκολα να επιτευχθεί, καθώς πολλές χώρες µε επιτυχηµένη εκπαιδευτική οργάνωση και 
σηµαντική ιστορία στο χώρο της παιδείας καλούνται να εναρµονιστούν σε ένα σύστηµα, το οποίο 
είναι ξένο τόσο ως προς τη δοµή του, όσο και ως προς την εθιµική και κοινωνική διάστασή του. 
Επιπλέον, φαίνεται εξαιρετικά δύσκολη η εφαρµογή ενός νέου θεσµικού πλαισίου εκπαίδευσης χωρίς 
την παράλληλη διενέργεια των απαραίτητων αλλαγών στους τοµείς που είναι άρρηκτα συνδεδεµένοι 
µε την παιδεία, όπως η άσκηση επαγγέλµατος.  

Οι ιδιαιτερότητες της εφαρµογής ενός ενιαίου εκπαιδευτικού συστήµατος είναι αρκετά εµφανείς στην 
περίπτωση της τεχνικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα, η οποία στην τριτοβάθµια βαθµίδα της παρέχεται 
από τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα (Πολυτεχνεία) και τα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα. 
Οι σπουδές στους δύο τύπους ιδρυµάτων διαφέρουν σηµαντικά τόσο ως προς το χαρακτήρα τους, όσο 
και ως προς τη διάρκειά τους: οι πενταετείς σπουδές στις Πολυτεχνικές Σχολές έχουν περισσότερο 
ακαδηµαϊκό προσανατολισµό µε ιδιαίτερη εµβάθυνση στα επιµέρους επιστηµονικά πεδία και 
γνωστικά αντικείµενα των τµηµάτων τους, ενώ αντίθετα, οι τετραετείς σπουδές των τεχνολογικών 
ιδρυµάτων έχουν περισσότερο εφαρµοσµένο χαρακτήρα. Είναι, εποµένως, αυτονόητο ότι αυτή η 
διαφοροποίηση των σπουδών διαµορφώνει αυτόµατα και τη διάκριση στις ικανότητες και κατ’ 
επέκταση στα επαγγελµατικά δικαιώµατα των αποφοίτων.  

Παράλληλα, το επάγγελµα του µηχανικού στην Ελλάδα είναι νοµικά κατοχυρωµένο, δηλαδή µπορεί 
να ασκηθεί µόνο κατόπιν εγγραφής στο Τεχνικό Επιµελητήριο µετά από ειδικές εξετάσεις. Σε αρκετές 
χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης το επάγγελµα του µηχανικού (µε την εξαίρεση των αρχιτεκτόνων) 
ασκείται ελεύθερα, χωρίς να είναι απαραίτητη η έκδοση άδειας άσκησης επαγγέλµατος ή η εγγραφή 
σε επαγγελµατικούς συλλόγους. Αν ληφθεί µάλιστα υπόψη ότι στην πλειοψηφία των ευρωπαϊκών 
χωρών η ανώτατη τεχνική εκπαίδευση παρέχεται σε δύο κύκλους σπουδών και οι απόφοιτοι του 
πρώτου κύκλου (συνήθως τριετούς διάρκειας) απορροφούνται από την αγορά εργασίας χωρίς να είναι 
απαραίτητη η ολοκλήρωση του δεύτερου κύκλου, εύλογα προκύπτει το ζήτηµα της ισοτιµίας τόσο 
των ακαδηµαϊκών τους προσόντων, όσο και των επαγγελµατικών τους δικαιωµάτων µε αποφοίτους 
προγραµµάτων σπουδών µεγαλύτερης διάρκειας.  

Σύµφωνα µε το Χάρτη Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την ιδρυτική σύµβαση 
της Ρώµης, η Παιδεία είναι εθνικό θέµα των κρατών-µελών. Παράλληλα, όµως, στο Ευρωπαϊκό 
∆ίκαιο προβλέπεται η ελεύθερη διακίνηση υπηρεσιών, αγαθών και εργαζοµένων µεταξύ των κρατών-
µελών. Το Ευρωπαϊκό ∆ίκαιο υπερτερεί του εθνικού µας Συντάγµατος, εκτός των περιπτώσεων που 
θίγονται τα δικαιώµατα του ανθρώπου και δεν πληρούνται οι όροι της ισότητας και της νοµιµότητας. 
Ωστόσο, τα σχέδια οδηγιών και οι αποφάσεις των θεσµικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης που 
επιβάλλουν στα κράτη-µέλη αναγνώριση τίτλων ή επαγγελµατικών δικαιωµάτων δεν µπορούν να 
αγνοούν τα δεδοµένα της χώρας υποδοχής και να αναγνωρίζουν αποκλειστικά τα δεδοµένα της χώρας 
καταγωγής, πολύ πριν υπάρξουν ενιαίες συνθήκες σε όλες τις χώρες.   

Γίνεται λοιπόν εύκολα αντιληπτό πως η εφαρµογή των ευρωπαϊκών δράσεων για την παιδεία στην 
Ελλάδα είναι ιδιαίτερα περίπλοκη και έχει αρκετές σοβαρές προεκτάσεις. Εποµένως, πριν από κάθε 
προσπάθεια για την αναβάθµιση της τεχνικής παιδείας και της σύγκλισης της χώρας µας µε τον ενιαίο 
εκπαιδευτικό χώρο, ίσως θα ήταν σκόπιµη η εκ βάθρων µελέτη και αναδιάρθρωση της τεχνικής 
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εκπαίδευσης µε βάση τις ανάγκες της χώρας, την υποδοµή και τους µηχανισµούς της, λαµβάνοντας 
παράλληλα υπόψη τις νοµοθετικές και κανονιστικές διατάξεις του ευρωπαϊκού δικαίου.  

Προς αυτή την κατεύθυνση κινήθηκε η µελέτη της οµάδας εργασίας. Επιχειρήθηκε να παρουσιαστεί 
και να αναλυθεί η τεχνική εκπαίδευση στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, στοχεύοντας στη διατύπωση 
προβληµατισµών, συµπερασµάτων ή και προτάσεων· µε τον τρόπο αυτό διαµορφώνεται ένα πεδίο 
έρευνας προς τη βελτίωση των προτεινόµενων διατάξεων και αναπτύσσεται η βάση για την 
τεκµηρίωση της θέσης των µηχανικών στη χώρα µας.  

Η κυρίως µελέτη διαρθρώθηκε σε δύο κεφάλαια, ανάλογα µε τη βαθµίδα της εκπαίδευσης. Το πρώτο 
από αυτά αναφέρεται στη δευτεροβάθµια και µεταδευτεροβάθµια τεχνική εκπαίδευση, καθώς για την 
εύρυθµη λειτουργία των παραγωγικών δοµών και την κατανόηση των αναγκών της χώρας είναι 
απαραίτητη η διαµόρφωση ικανής και στιβαρής βάσης στην πυραµίδα της τεχνικής εκπαίδευσης. 
Εκτός από τη µελέτη της υφιστάµενης κατάστασης σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, των αναγκών 
και του δυναµικού της χώρας, προτείνεται µία νέα διάρθρωση-δοµή για την τεχνική εκπαίδευση της 
συγκεκριµένης βαθµίδας. Μάλιστα, η εισήγηση αυτή προσεγγίζει την επίσηµη πρόταση που 
κατατέθηκε από τους µηχανικούς του εκπαιδευτικού χώρου κατά τον εθνικό διάλογο για την παιδεία.  

Η µελέτη της τριτοβάθµιας (ανώτατης) εκπαίδευσης διακρίνεται νοητά σε δύο ενότητες. Η πρώτη 
αναφέρεται κυρίως στις ευρωπαϊκές δράσεις, δηλαδή στην κοινοτική πολιτική στον εκπαιδευτικό 
τοµέα, στην εξέλιξη του θεσµικού πλαισίου και στο βαθµό υιοθέτησής του από τα κράτη-µέλη της 
ευρωπαϊκής ένωσης, καθώς και στην καταγραφή της δοµής της ανώτατης τεχνικής παιδείας στην 
Ευρώπη. Η δεύτερη ενότητα επικεντρώνεται στην ελληνική πραγµατικότητα: περιγράφεται η 
παρεχόµενη τεχνική εκπαίδευση, οι προοπτικές της αναβάθµισής της, καθώς και οι αντιδράσεις για 
την επικείµενη εφαρµογή της. Οι ιδιαιτερότητες της ανώτατης τεχνικής εκπαίδευσης στη χώρα µας 
και η στενή της συσχέτιση µε την αγορά εργασίας, οι ανάγκες της οποίας είναι αδύνατο να 
εκτιµηθούν χωρίς ενδελεχή και εις βάθος µελέτη, στάθηκαν εµπόδιο στη διατύπωση συγκεκριµένης 
πρότασης για τη διάρθρωση της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης. Παρουσιάζονται όµως τα πλεονεκτήµατα 
και τα µειονεκτήµατα που προκύπτουν από την υιοθέτηση της ευρωπαϊκής πολιτικής, ενώ παράλληλα 
διατυπώνονται προβληµατισµοί, ερωτήµατα και θέµατα προς συζήτηση, µέσω της αντιµετώπισης των 
οποίων καθίσταται εφικτή η διαµόρφωση της πιο πρόσφορης λύσης.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2.  

Η ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ Η ΜΕΤΑ∆ΕΥΤΟΒΑΘΜΙΑ  
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ  

 

 

2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Ο σχεδιασµός της διαβάθµισης της ∆ευτεροβάθµιας και της Μεταδευτεροβάθµιας Τεχνικής Παιδείας 
πρέπει να ξεκινά από τις ανάγκες της κοινωνίας (της παραγωγής, της αγοράς, των µαθητών, των 
νοικοκυριών, των εργοδοτών, των εργαζοµένων, κλπ.). Με βάση αυτές τις ανάγκες θα πρέπει να 
σχεδιάζονται οι δοµές, οι εκπαιδευτικές διαδικασίες, τα αντικείµενα της διδασκαλίας και οι 
διαδικασίες παροχής υπηρεσιών εκ µέρους του εκπαιδευτικού προσωπικού. Μόνον έτσι θα επιτύχουν 
οι µεταρρυθµίσεις και θα εξασφαλισθεί µακροπρόθεσµα η επιδιωκόµενη ανάπτυξη, µέσα από τη 
σταθερή ροή του τεχνικού δυναµικού σε όλες τις απαραίτητες βαθµίδες.  

Η ∆ευτεροβάθµια Τεχνική Παιδεία στην Ελλάδα πέρασε από διάφορες φάσεις µετάλλαξης στο 
εκπαιδευτικό σύστηµα. Το 1977 πραγµατοποιήθηκε η µεταρρύθµιση «Ράλλη» (Ν576/77) µε κυρίαρχο 
προσανατολισµό τη στροφή προς την τεχνικοεπαγγελµατική εκπαίδευση µε την ίδρυση των Τεχνικών 
Επαγγελµατικών Λυκείων (ΤΕΛ), των Τεχνικών Επαγγελµατικών Σχολών (ΤΕΣ) και των ΚΕΤΕ. Στη 
συνέχεια το 1985 ιδρύθηκαν τα Πολυκλαδικά Λύκεια και τα Σχολικά Εργαστηριακά Κέντρα (ΣΕΚ) 
και το 1998 µε τη µεταρρύθµιση «Αρσένη» δηµιουργήθηκαν τα Τεχνικά Επαγγελµατικά 
Εκπαιδευτήρια (ΤΕΕ). Σήµερα βρισκόµαστε αντιµέτωποι µε τις επιταγές της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
(ΕΕ) για την αναµόρφωση της τεχνικοεπαγγελµατικής εκπαίδευσης και την προσαρµογή της µαζί µε 
την τριτοβάθµια τεχνική εκπαίδευση στο ευρωπαϊκό µοντέλο.  

Στη συνέχεια αναφέρονται συνοπτικά οι κυριότερες παράµετροι και οι µεταβολές που επηρεάζουν τη 
δοµή, τη λειτουργία και το περιεχόµενο της Τεχνικής Παιδείας, και οι οποίες πρέπει να ληφθούν 
υπόψη για το σχεδιασµό των εκπαιδευτικών αλλαγών. Ιδιαίτερα για τη ∆ευτεροβάθµια Τεχνική 
Εκπαίδευση, γίνεται αναλυτική παρουσίαση των σηµερινών της προβληµάτων και κατατίθεται µία 
πρόταση  για την αναµόρφωση και τη διασύνδεσή της µε τις άλλες βαθµίδες της Τεχνικής Παιδείας, 
στο πλαίσιο του Εθνικού ∆ιαλόγου που έχει ξεκινήσει το Υπουργείο Παιδείας για την αναµόρφωση 
της.  
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2.1. ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. 

Μεταξύ των κυριοτέρων παραγόντων που επηρεάζουν τις εξελίξεις στο χώρο της Τεχνικής Παιδείας 
είναι η κυριαρχία των κανόνων της αγοράς σε παγκόσµιο επίπεδο (παγκοσµιοποίηση). Άµεση σχέση 
µε τις οικονοµικές εξελίξεις έχει η µεγάλη επιτάχυνση των αλλαγών στα επαγγέλµατα. Η διάρθρωση 
και το περιεχόµενο των θέσεων εργασίας αλλάζουν µε ταχύτητα, χάρη κυρίως σε δύο παράγοντες: 
− Την εισαγωγή νέων τεχνολογιών οι οποίες τονίζουν περισσότερο τις πνευµατικές ικανότητες, 

παρά τις πρακτικές δεξιότητες. 
− Την εξάπλωση νέων µοντέλων οργάνωσης της εργασίας, που δηµιουργούν νέες απαιτήσεις, όσον 

αφορά στην ποικιλία, στην ευελιξία και στην ποιότητα της επαγγελµατικής πρακτικής. 

Αναφέρονται µερικές µόνον πτυχές αυτών των εξελίξεων:  
− Τα σύγχρονα συστήµατα ευέλικτης παραγωγής παίρνει τη θέση του κλασικού µοντέλου 

παραγωγής.  
− Η µαζική παραγωγή αντικαθίσταται από την παραγωγή προϊόντων προσαρµοσµένων στις 

ιδιαίτερες απαιτήσεις του πελάτη, συνοδευόµενη από παροχή υπηρεσιών υποστήριξης του πελάτη.  
− Η κάθετη ιεραρχική οργάνωση της εργασίας εξελίσσεται σε εργασία σε οµάδες.  
− Μειώνεται το προσωπικό των µεγάλων εταιρειών (π.χ. αυτοκινητοβιοµηχανία, αεροπορικές 

εταιρείες, κλπ.) και οι περισσότερες νέες θέσεις εργασίας προσφέρονται σε µικροµεσαίες 
επιχειρήσεις.  

− Προωθείται µεγαλύτερη ευελιξία στην αγορά εργασίας (µερική απασχόληση, αύξηση της 
κινητικότητας, αύξηση των αυτοαπασχολούµενων). 

Τα ευρωπαϊκά συστήµατα εκπαίδευσης και κατάρτισης προσπαθούν να προσαρµόσουν αντίστοιχα το 
περιεχόµενο, τα προγράµµατα, τη δοµή και το θεσµικό πλαίσιό τους. ∆ιακρίνονται δύο κύριες τάσεις 
[2], [3]:  

• Μια προσέγγιση που ευνοεί την καλλιέργεια βασικών ή γενικών ικανοτήτων. Πρόκειται για 
ικανότητες που ευνοούν και προετοιµάζουν για τη δια βίου µάθηση. Περιλαµβάνουν τις βασικές 
δεξιότητες (ανάγνωση, γραφή, αριθµητική), αλλά και δεξιότητες συναφείς µε τον εντοπισµό και 
την επίλυση προβληµάτων, µε την οµαδική-συστηµατική εργασία, µε τη λήψη αποφάσεων, την 
ανάληψη πρωτοβουλιών, τη δηµιουργική σκέψη, τις δεξιότητες χρήσης υπολογιστών, την 
ικανότητα να µαθαίνει κανείς µόνος του και άλλες επικοινωνιακές και διαπροσωπικές δεξιότητες. 
Οι ικανότητες αυτές είναι χρήσιµες για µια σειρά θέσεων εργασίας, αν όχι για όλες, και 
εξασφαλίζουν την είσοδο στην αγορά εργασίας. 

• Μια τάση που ευνοεί την καλλιέργεια επαγγελµατικών ικανοτήτων ευρείας εφαρµογής και 
µεταβιβάσιµων ικανοτήτων. Η τάση αυτή επικεντρώνεται σε ένα σύνολο ικανοτήτων που 
υπερβαίνουν τις παραδοσιακές διακρίσεις της εργασίας και τα παραδοσιακά επαγγελµατικά 
προφίλ. ∆ίνεται έµφαση στη καλλιέργεια ικανοτήτων που µπορούν να χρησιµοποιηθούν σε ένα 
ευρύ φάσµα θέσεων εργασίας. Τονίζονται ιδιαίτερα οι κοινωνικές και επικοινωνιακές ικανότητες 
και η στρατηγική αποτελεσµατικότητα, όπως η επίλυση προβληµάτων και οι οργανωτικές και 
ηγετικές ικανότητες. Επίσης οι ικανότητες που επιτρέπουν στα άτοµα να αποκτούν ευκολότερα 
νέα προσόντα, να προσαρµόζονται σε µεταβαλλόµενα τεχνολογικά ή οργανωτικά περιβάλλοντα 
και να έχουν δυνατότητες σταδιοδροµίας µέσα στην αγορά εργασίας. 

Οι ικανότητες αυτές δεν διαφέρουν ουσιαστικά από εκείνες που υποστηρίζουν οι υπέρµαχοι της 
ανάπτυξης των γενικών ικανοτήτων. ∆ιαφέρει όµως ο τρόπος διδασκαλίας, καθώς θεωρείται ότι 
συνδέεται άρρηκτα µε ένα πλαίσιο αναφοράς. Αναφέρεται δηλαδή σε βασικά επαγγελµατικά 
προβλήµατα µιας κατηγορίας επαγγελµάτων, τα οποία ο νέος εργαζόµενος πρέπει να διαχειριστεί 
αποτελεσµατικά. Αντίθετα µε τους υπέρµαχους της άποψης της µετάδοσης βασικών και γενικών 
ικανοτήτων, οι υπέρµαχοι της δεύτερης άποψης υπενθυµίζουν ότι οι ικανότητες είναι άρρηκτα 
συνδεδεµένες µε ένα επαγγελµατικό πλαίσιο και δεν µπορούν να αναπτυχθούν ανεξάρτητα από αυτό. 
Πρόκειται, στην ουσία, για αντανάκλαση της παραδοσιακής διαίρεσης και διαµάχης στην Ευρώπη, 
µεταξύ των δυϊκών συστηµάτων µαθητείας και των συστηµάτων σχολικής - πολυκλαδικής εκπαίδευσης. 

Οι δύο αυτές τάσεις εµπνέουν τις καινοτοµίες στις διδακτικές µεθόδους και στα προγράµµατα 
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σπουδών. Όλες όµως επικεντρώνονται στην αυτόνοµη µάθηση και στην ανάπτυξη ικανοτήτων µέσω 
της επίλυσης προβληµάτων. Στηρίζονται δε σε µια πιο ενεργό και εξατοµικευµένη παιδαγωγική 
προσέγγιση, σε αντίθεση µε την παραδοσιακή διδασκαλία στην τάξη, ή την απλή αναπαραγωγή 
συµπεριφορών στο χώρο εργασίας. 

Στο πλαίσιο των γενικών κατευθύνσεων, τα κράτη - µέλη της Ε.Ε. υλοποιούν, µεταξύ των άλλων, 
πολιτικές µεταρρύθµισης της επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στον δεύτερο κύκλο της 
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης µε στόχο την αύξηση του γοήτρου και του κύρους της, σε σύγκριση µε 
τη γενική εκπαίδευση. 

Οι πολιτικές αυτές διαφέρουν από χώρα σε χώρα και περιλαµβάνουν µέτρα για την ενίσχυση της 
σχέσης των φορέων παροχής κατάρτισης και των επιχειρήσεων, την ενθάρρυνση της προσέγγισης και 
της συνεργασίας µεταξύ των σχολείων όλων των τύπων, τη δηµιουργία µηχανισµών για την κοινή 
αξιολόγηση, την αναγνώριση πτυχίων και την πιστοποίηση, µε στόχο η επαγγελµατική εκπαίδευση να 
αποκτήσει το κύρος της γενικής, µέχρι την ενοποίηση της γενικής και επαγγελµατικής εκπαίδευσης 
στο δεύτερο κύκλο της ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης (να παρακολουθούν δηλαδή όλοι οι µαθητές 
κοινά µαθήµατα κορµού), όπως π.χ. στη Σουηδία και στη Σκοτία [3].  

Οι αλλαγές στις ικανότητες των εργαζοµένων, οι οποίες αναπόφευκτα επηρεάζουν τη δοµή και τις 
επιδιώξεις των εκπαιδευτικών συστηµάτων, φαίνονται συνοπτικά στον πίνακα 2.1. 

Είναι σαφές πως δεν έχει επικρατήσει ένα κοινό µοντέλο εκπαίδευσης - κατάρτισης στις χώρες της 
Ε.Ε. Αντίθετα, υπάρχει µια µεγάλη ποικιλία συστηµάτων, πράγµα που σηµαίνει ότι η παράδοση, οι 
ιδιαίτερες κοινωνικές και πολιτικές συνθήκες και οι ιδιοµορφίες της οικονοµίας κάθε χώρας έχουν 
αποφασιστικό λόγο στη διαµόρφωση των δοµών και των µορφών της παρεχόµενης εκπαίδευσης - 
κατάρτισης. 

Σηµειώνουµε µόνο ότι ένας από τους βασικούς στόχους του Συµβουλίου της Λισσαβόνας είναι ότι 
µέχρι το 2010, τουλάχιστον το 85% των ατόµων ηλικίας έως 22 ετών στην ΕΕ οφείλει να έχει 
ολοκληρώσει το 2ο κύκλο της ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης [4]. Πρόσφατες µελέτες εξάλλου 
δείχνουν ότι ένα επιπλέον έτος σχολικής φοίτησης µπορεί να αυξήσει τη συνολική παραγωγικότητα 
κατά 6,2% σε µια τυπική ευρωπαϊκή χώρα [5]. 

 

2.2. ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

Η ελληνική οικονοµία διακρίνεται από µια µεγάλη ανάπτυξη του τουρισµού και των υπηρεσιών 
γενικότερα και µια επίσης µεγάλη ανάπτυξη του τοµέα των κατασκευών και ιδιαίτερα της οικοδοµής. 
Αντίθετα, ο τοµέας της βιοµηχανίας είναι µικρός και έχει φθίνουσα τάση. Το τελευταίο αντανακλάται 

Πίνακας 2.1. Αλλαγές στις ικανότητες των εργαζοµένων που οφείλονται στις νέες τεχνολογίες και στα 
νέα πρότυπα οργάνωσης της εργασίας. 

ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΠΑΛΑΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΝΕΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 

Υπευθυνότητα Βασιζόταν στη συµπεριφορά, 
όπως προσπάθεια και πειθαρχία 

Βασίζεται στη λήψη 
πρωτοβουλιών 

Γνώσεις Συναφείς µε την εµπειρία Γνωστικές - Εντοπισµός και 
επίλυση προβληµάτων 

Αλληλεξάρτηση ∆ιαδοχική, ιεραρχική Συστηµική, οµαδική εργασία 

Εκπαίδευση και Κατάρτιση Αποκτάται µια και καλή Συνεχιζόµενη 

Μάθηση Παθητική - Παρακολούθηση 
προγράµµατος κατάρτισης 

Το άτοµο είναι υπεύθυνο για την 
κατάρτιση του - Αυτοδίδακτος, 
δια βίου µάθηση 

Πηγή: Green A., Wolf A., Leney T., 1999: Convergence and divergence in European education and Training 
systems. Ινστιτούτο Εκπαίδευσης - Πανεπιστήµιο Λονδίνου: Bedford Way Papers, σελ 128. 
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και στη ∆ευτεροβάθµια Τεχνική Εκπαίδευση, όπου είναι φανερό ότι οι πιο πολυπληθείς, από την 
άποψη του αριθµού των µαθητών, τεχνικές ειδικότητες, έχουν άµεση σχέση µε τον κατασκευαστικό 
τοµέα και δευτερευόντως µε τη βιοµηχανία. Οι µαζικές ειδικότητες των υδραυλικών, ηλεκτρολόγων, 
ψυκτικών έχουν κυρίως σχέση µε την οικοδοµή και την παροχή υπηρεσιών, ενώ και οι µηχανικοί 
αυτοκινήτων δεν έχουν σχέση µε εργοστάσια, αλλά µε συνεργεία αυτοκινήτων. 

Ένα άλλο σηµείο που πρέπει να ληφθεί υπόψη, είναι η χαµηλή ποιότητα κατασκευής των οικοδοµών, 
η οποία έχει δηµιουργήσει τη δική της ζήτηση τεχνικών ειδικοτήτων (για επισκευές και 
ανακατασκευές). Αυτές οι θέσεις εργασίας δεν έχουν φυσικά σχέση µε τις νέες τεχνολογίες και το 
αναπτυξιακό µέλλον της χώρας. ∆εν παύουν όµως να είναι σήµερα, αλλά και για αρκετά χρόνια 
ακόµα υπαρκτές, γεγονός που σηµαίνει ότι πρέπει να συνεχίσουν να απασχολούν το σύστηµα 
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης. 

Παράγων που πρέπει σοβαρά να ληφθεί υπόψη είναι και το νοµοθετικό πλαίσιο για τα επαγγελµατικά 
προσόντα και δικαιώµατα. Τα επαγγέλµατα µε κατοχυρωµένα επαγγελµατικά δικαιώµατα εµφανίζουν 
σηµαντική ζήτηση, ενώ σε αντίθετες περιπτώσεις παρουσιάζεται το φαινόµενο να καταργούνται 
ειδικότητες. Για παράδειγµα, το νοµοθετικό πλαίσιο για τους υδραυλικούς είχε ως αποτέλεσµα να 
συγκεντρωθούν στις ειδικότητες υδραυλικών των ΤΕΕ σηµαντικού ποσοστού µαθητών, ενώ η 
ανυπαρξία νοµικού πλαισίου για τα επαγγέλµατα µέσης στάθµης στα έργα πολιτικού µηχανικού 
απαξίωσε τις ειδικότητες του ∆οµικού Τοµέα. 

Η γεωγραφική κατανοµή του πληθυσµού και των σχολείων επηρεάζει επίσης σηµαντικά τον 
εκπαιδευτικό σχεδιασµό, καθώς δυσκολεύει τη λειτουργία σχολείων µε µεγάλο αριθµό µαθητών. Στην 
πράξη αποκλείει τη λειτουργία µεγάλου αριθµού ειδικοτήτων στο ίδιο σχολείο, την παράλληλη 
λειτουργία -στο ίδιο σχολείο- τάξεων µε εναλλακτικό πρόγραµµα σπουδών, την προσφορά 
πολλαπλών µαθηµάτων επιλογής, κλπ. 

Τέλος, η δηµοσιονοµική πολιτική, που έχει κάθε φορά τους δικούς της στόχους και περιορισµούς, 
επιβάλλει υποχρεωτικές λύσεις. Η µαταίωση της γενίκευσης του Πολυκλαδικού Λυκείου είχε να κάνει 
πρωτίστως µε την αδυναµία οικονοµικής υποστήριξης του εγχειρήµατος. 

 

2.3. ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ. 

Το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα διαρθρώνεται σε τρεις επάλληλες βαθµίδες: την πρωτοβάθµια, τη 
δευτεροβάθµια και την τριτοβάθµια εκπαίδευση, η οποία διακρίνεται σε πανεπιστηµιακή (ΑΕΙ) και µη 
πανεπιστηµιακή (ΤΕΙ).  

Η υποχρεωτική εκπαίδευση είναι 9ετής, από την ηλικία των επτά µέχρι την ηλικία των δεκαπέντε 
ετών, και παρέχεται στο 6ετές ∆ηµοτικό (πρωτοβάθµια εκπαίδευση) και στο 3ετές Γυµνάσιο 
(κατώτερος κύκλος δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης). Οι απόφοιτοι του Γυµνασίου που επιθυµούν να 
πάρουν ανώτατη τεχνική εκπαίδευση πρέπει να παρακολουθήσουν το Ενιαίο Λύκειο για να εισαχθούν 
στη συνέχεια στα Πολυτεχνεία και στα ΤΕΙ της χώρας. Η εισαγωγή στα ΤΕΙ (σε µικρό όµως ποσοστό) 
είναι εφικτή και µέσω των ΤΕΕ. 

Σε όλους τους τύπους σχολείων της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης αντιστοιχούν εσπερινά σχήµατα για 
εργαζόµενους µαθητές µε διάρκεια σπουδών αυξηµένη κατά ένα έτος. Κατά το σχολικό έτος 2000-
2001 στα εσπερινά σχολεία φοιτούσε το 3,6% του συνολικού δευτεροβάθµιου µαθητικού πληθυσµού. 

Στην Ελλάδα, η µεταδευτεροβάθµια αρχική επαγγελµατική κατάρτιση, η οποία παρέχεται κυρίως στα 
Ινστιτούτα Επαγγελµατικής Κατάρτισης (ΙΕΚ), δε θεωρείται τυπικά µέρος του εκπαιδευτικού 
συστήµατος, δεδοµένου ότι η πιστοποίηση που λαµβάνουν οι απόφοιτοι της αποτελεί διαβατήριο για 
την αγορά εργασίας και όχι για περαιτέρω σπουδές.   

Η σηµερινή κατάσταση αποτυπώνεται στο σχήµα 2.1. [6]. 
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Σχήµα 2.1. Το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα σήµερα. 
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Ακολουθώντας τη διεθνή τυποποιηµένη κατάταξη της εκπαίδευσης κατά ISCED 97 µπορούµε να 
πούµε ότι τεχνική παιδεία (σχήµα 2.2.) παρέχεται από το επίπεδο ISCED 3 έως το επίπεδο ISCED 6 
(ηλικίες άνω των 15 ετών). Οι έρευνα της ΕΣΥΕ αποδίδει ένα ποσοστό 43.3 % του πληθυσµού σε 
αυτά τα επίπεδα εκπαίδευσης για όλες τις ειδικότητες (πίνακας 2.2.). 

∆ευτεροβάθµια και Μεταδευτεροβάθµια ∆ευτεροβάθµια και Μεταδευτεροβάθµια 
Επαγγελµατική Εκπαίδευση και ΚατάρτισηΕπαγγελµατική Εκπαίδευση και Κατάρτιση

ΤεχνολογικήΤεχνολογική
ΕκπαίδευσηΕκπαίδευση ((ΤΕΙΤΕΙ))

ΠολυτεχνείοΠολυτεχνείο

ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η ΠΥΡΑΜΙ∆Α ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ
 

Σχήµα 2.2. Η «πυραµίδα» της τεχνικής εκπαίδευσης. 

 
Πίνακας 2.2. Η κατανοµή του πληθυσµού µε ηλικία µεγαλύτερη των 15 ετών ανάλογα µε το επίπεδο 
εκπαίδευσης. 
(Πηγή: ΕΣΥΕ, Έρευνα Εργατικού ∆υναµικού 2001) 

Επίπεδο εκπαίδευσης Ποσοστό πληθυσµού 

Τριτοβάθµια εκπαίδευση (ISCED 4,5,6) 17.2 % 

Απολυτήριο ανώτερου κύκλου δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης (ISCED 3) 26.1 % 

Απολυτήριο κατώτερου κύκλου δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης (ISCED 2) 12.2 % 

Απολυτήριο πρωτοβάθµιας (ISCED 1) 40.4 % 

∆εν πήγε καθόλου σχολείο  4.1 % 

 

2.4. ΑΝΩΤΕΡΗ ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ 

Η ανώτερη δευτεροβάθµια εκπαίδευση περιλαµβάνει το Ενιαίο Λύκειο, το οποίο παρέχει γενική 
εκπαίδευση, και τα Τεχνικά Επαγγελµατικά Εκπαιδευτήρια (ΤΕΕ), τα οποία παρέχουν επαγγελµατική 
εκπαίδευση και κατάρτιση.  

Η κατανοµή του µαθητικού πληθυσµού στους δύο τύπους σχολείων ήταν το έτος 2002-2003 64% και 
36% αντίστοιχα (πηγή: ∆ΙΠΕΕ/ΥΠΕΠΘ), ενώ σήµερα έχει µειωθεί ακόµα περισσότερο το ποσοστό 
των ΤΕΕ.  
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Οι σπουδές στο Ενιαίο Λύκειο, παρόλο που προορίζονται για εµπέδωση της γενικής παιδείας στους 
νέους, κατηγορούνται συχνά ότι δεν είναι αυτοτελείς, αλλά αποτελούν απλώς προπαρασκευαστική 
βαθµίδα για την τριτοβάθµια εκπαίδευση.  

Στην πρώτη τάξη του Ενιαίου Λυκείου εφαρµόζεται πρόγραµµα κοινό για όλους τους µαθητές, ενώ 
από τη δεύτερη τάξη οι µαθητές, εκτός από κοινό πρόγραµµα, παρακολουθούν και µαθήµατα σε µία 
από τις τρεις κατευθύνσεις που επιλέγουν: θετική (µαθηµατικά, φυσική, χηµεία, βιολογία), θεωρητική 
(γλωσσικά µαθήµατα, ιστορία, φιλοσοφία) και τεχνολογική (µαθηµατικά, φυσική, τεχνολογία). Και 
στις τρεις τάξεις προβλέπεται περιορισµένος αριθµός διδακτικών ωρών για µαθήµατα επιλογής. Στους 
αποφοίτους του Ενιαίου Λυκείου χορηγείται τίτλος σπουδών που ονοµάζεται «Απολυτήριο Ενιαίου 
Λυκείου». Μέρος αυτών των αποφοίτων ακολουθεί τριτοβάθµια τεχνική εκπαίδευση στα ΤΕΙ και στα 
Πολυτεχνεία της χώρας. 

Για τις σπουδές στα ΤΕΕ γίνεται ιδιαίτερη ανάλυση στη συνέχεια, λόγω της σηµαντικότητας που 
έχουν για τη βάση της πυραµίδας της διαβάθµισης της τεχνικής παιδείας, αφού παρέχουν απευθείας 
τεχνική επαγγελµατική εκπαίδευση και κατάρτιση. Βέβαια, το δικαίωµα εισαγωγής στα ΤΕΙ δίδεται 
και στους αποφοίτους των ΤΕΕ µε ειδικές εξετάσεις, αλλά σε µικρό ποσοστό.  

Στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες στην ανώτερη δευτεροβάθµια εκπαίδευση (µεταγυµνασιακή) οι 
περισσότεροι µαθητές συνήθως επιλέγουν την τεχνική επαγγελµατική εκπαίδευση. Στην Ελλάδα 
καθώς και στην Ισπανία, στην Πορτογαλία και στην Ιρλανδία συµβαίνει το αντίθετο (σχήµα 2.3.). 
Εποµένως, εάν είναι επιθυµητή µια ορθολογική κατανοµή του τεχνικού δυναµικού, η αναλογία αυτή 
πρέπει να αντιστραφεί για να ενδυναµωθεί η βάση της πυραµίδας της Τεχνικής Παιδείας. 

Σχήµα 2.3. Το ποσοστό των µαθητών που επιλέγουν γενική ή τεχνική κατεύθυνση στις χώρες της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
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2.5. ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ 

Θεωρητικά υπάρχουν οριζόντιοι δίαυλοι στον ανώτερο κύκλο της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. Στην 
πράξη όµως, το σύστηµα είναι αρκετά στεγανό, κυρίως όσον αφορά στην κινητικότητα από τα ΤΕΕ 
προς το Ενιαίο Λύκειο, το οποίο θεωρείται ότι λόγω του ακαδηµαϊκού του χαρακτήρα και του 
γεγονότος ότι ουσιαστικά προετοιµάζει τους µαθητές για την τριτοβάθµια εκπαίδευση, είναι πολύ πιο 
απαιτητικό και εποµένως απαγορευτικό για τους µαθητές των ΤΕΕ. Η παρατηρούµενη µικρή 
αντίστροφη κίνηση µαθητών από τις πρώτες τάξεις του Ενιαίου Λυκείου προς την Α' τάξη των ΤΕΕ 
οφείλεται στην αδυναµία αυτών των µαθητών να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του Ενιαίου 
Λυκείου. 

 

2.6. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ 

Η εισαγωγή στα ΑΕΙ γίνεται αποκλειστικά από το Ενιαίο Λύκειο, ενώ στα ΤΕΙ γίνεται από το Ενιαίο 
Λύκειο και τα ΤΕΕ µε ειδικές πανελλαδικές εξετάσεις των αποφοίτων τους. 

Στην Ελλάδα παρατηρείται µεγάλη ζήτηση για την τριτοβάθµια εκπαίδευση, όπου τελικά εισέρχονται 
7 στους 10 αποφοίτους του Ενιαίου Λυκείου (σε ΑΕΙ και ΤΕΙ) και 2 στους 10 αποφοίτους των ΤΕΕ 
(µόνο στα ΤΕΙ). Ο αριθµός των κατ' έτος εισαγοµένων φοιτητών συνολικά σε ΑΕΙ και ΤΕΙ αυξήθηκε 
από 42.000 το 1993 σε 83.000 το 2002. Ο διπλασιασµός του αριθµού των φοιτητών µέσα στη 
δεκαετία φέρνει την Ελλάδα σε µία από τις πρώτες θέσεις στην Ευρώπη ως προς τον κρίσιµο δείκτη 
του ποσοστού συµµετοχής στην ανώτατη εκπαίδευση των οµάδων πληθυσµού µε ηλικίες µεταξύ 18 
και 21 ετών. Ο δείκτης αυτός έχει φτάσει πλέον το 2002 στο ποσοστό 58% έναντι µόλις 27% που 
ήταν το 1993. Οι προτιµήσεις της πλειονότητας των υποψηφίων για την τριτοβάθµια εκπαίδευση 
επικεντρώνονται σε ορισµένα µόνο τµήµατα των πανεπιστηµίων, µε αποτέλεσµα πολλοί νέοι να µην 
εισέρχονται σε τµήµα της αρεσκείας τους και να σπουδάζουν τελικά επιστήµες για τις οποίες 
ελάχιστα ενδιαφέρονται. Αρκετοί από τους νέους αυτούς καταφεύγουν στο εξωτερικό για σπουδές, 
κυρίως σε χώρες της ΕΕ (το σχολικό έτος 1999-2000 φοίτησαν στη Μ. Βρετανία 30.000 Έλληνες 
φοιτητές), οι οποίες τους εξασφαλίζουν επαγγελµατικά δικαιώµατα σύµφωνα µε το γενικό σύστηµα 
αµοιβαίας αναγνώρισης επαγγελµατικών δικαιωµάτων (Οδηγίες 89/48/ΕΟΚ και 92/51/ΕΟΚ).  

Επίσης, ένα ποσοστό 10% των φοιτητών εγκαταλείπουν τις σπουδές τους και εγγράφονται σε 
ινστιτούτα της µεταδευτεροβάθµιας αρχικής επαγγελµατικής κατάρτισης (ΙΕΚ), για να λάβουν σε 
διάστηµα δύο ετών µια ειδίκευση, η οποία ελπίζουν ότι θα τους εξασφαλίσει άµεση επαγγελµατική 
ένταξη στην αγορά εργασίας. Αυτό αποτελεί µια ένδειξη ότι η ανεργία των πτυχιούχων επηρεάζει τις 
στρατηγικές επιλογές των φοιτητών.  

 

2.7. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 

2.7.1. Σύντοµη ιστορική αναδροµή 

Η ελληνική εκπαίδευση χαρακτηριζόταν ανέκαθεν από εντονότατη ζήτηση για γενική εκπαίδευση και 
κατ' επέκταση για πανεπιστηµιακές σπουδές. Αντίθετα, η επαγγελµατική εκπαίδευση και κατάρτιση 
είχε µικρή απήχηση στους νέους. Σήµερα η κατάσταση δεν είναι πολύ διαφορετική. Η επαγγελµατική 
εκπαίδευση εξακολουθεί να θεωρείται από τους νέους διέξοδος ανάγκης παρά τις συνεχείς 
προσπάθειες της πολιτείας να την αναδείξει ως εναλλακτική λύση ισότιµη προς τη γενική εκπαίδευση 
και παρά την ύπαρξη ερευνητικών στοιχείων που εµφανίζουν τους αποφοίτους της να συναντούν 
µικρότερες δυσκολίες στην εύρεση απασχόλησης από ό,τι οι απόφοιτοι της γενικής εκπαίδευσης. 

Την τελευταία δεκαετία πραγµατοποιήθηκαν δύο ιστορικές µεταρρυθµίσεις της επαγγελµατικής 
εκπαίδευσης και κατάρτισης: 

 Με το νόµο 2009/1992 δηµιουργήθηκε το Εθνικό Σύστηµα Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και 
Κατάρτισης (ΕΣΕΕΚ). Στόχος ήταν η εξασφάλιση ευελιξίας στην προσφορά ειδικοτήτων 
κατάρτισης και η βελτίωση της ποιότητας της παρεχόµενης κατάρτισης µε την εισαγωγή µιας 
εθνικά σταθµισµένης διαδικασίας για την πιστοποίηση επαγγελµατικών γνώσεων και δεξιοτήτων. 
Με τον ίδιο νόµο δροµολογήθηκαν αλλαγές στο µεταδευτεροβάθµιο επίπεδο:  
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- Συγκροτήθηκε ο Οργανισµός Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΟΕΕΚ) για την 
ίδρυση και την εποπτεία των ΙΕΚ, καθώς και για την πιστοποίηση όλων των σχηµάτων τυπικής 
κατάρτισης. 

- Ιδρύθηκαν τα Ινστιτούτα Επαγγελµατικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) 

 Με τους νόµους 2525/97 και 2640/98 αναδιαρθρώθηκε ο ανώτερος κύκλος της δευτεροβάθµιας 
εκπαίδευσης µε την επιβολή σηµαντικών αλλαγών στην επαγγελµατική εκπαίδευση και κατάρτιση 
του επιπέδου αυτού. Συγκεκριµένα, καταργήθηκαν οι παλαιοί τύποι Λυκείου, δηλαδή το Γενικό 
Λύκειο (ΓΕΛ), το Τεχνικό Επαγγελµατικό Λύκειο (ΤΕΛ) και το Ενιαίο Πολυκλαδικό Λύκειο 
(ΕΠΛ) καθώς και οι Τεχνικές Επαγγελµατικές Σχολές (ΤΕΣ) και στη θέση τους αναπτύχθηκαν: 
- Tο Ενιαίο Λύκειο, µε πρόγραµµα σπουδών απαλλαγµένο εντελώς επαγγελµατικών στοιχείων. 
- Τα Τεχνικά Επαγγελµατικά Εκπαιδευτήρια (ΤΕΕ) µε δύο κύκλους σπουδών και δύο επίπεδα 

πιστοποίησης. 

2.7.2. Κανονιστικό πλαίσιο 

Υπουργείο Παιδείας 

Στο χώρο της αρχικής επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης επιτελικό όργανο είναι το 
Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, το οποίο χρησιµοποιεί για τη χάραξη και την 
εφαρµογή της σχετικής πολιτικής του τα παρακάτω όργανα: 

 Παιδαγωγικό Ινστιτούτο: Γνωµοδοτικό επιστηµονικό-παιδαγωγικό όργανο, υπεύθυνο στο χώρο της 
πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης (γενικής και επαγγελµατικής) για τη διεξαγωγή 
εκπαιδευτικής έρευνας, το σχεδιασµό και τη σύνταξη ωρολογίων προγραµµάτων και 
προγραµµάτων σπουδών, την ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού (βιβλία, εργαστηριακά εγχειρίδια, 
οδηγίες διδασκαλίας, οπτικοακουστικά µέσα) και την κατάρτιση των εκπαιδευτικών. 

 ∆ιεύθυνση Σπουδών ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης: Φέρει την ευθύνη για την εφαρµογή των 
προγραµµάτων γενικής και επαγγελµατικής εκπαίδευσης, σε συνεργασία µε τους σχετικούς 
περιφερειακούς και νοµαρχιακούς φορείς της (∆ιευθύνσεις και Γραφεία ∆ευτεροβάθµιας 
εκπαίδευσης). 

 Οργανισµός Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΟΕΕΚ): Αυτόνοµος οργανισµός υπό την 
εποπτεία του ΥΠΕΠΘ µε εκτελεστική και οικονοµική αρµοδιότητα για την τυπική 
µεταδευτεροβάθµια επαγγελµατική κατάρτιση. Συγκεκριµένα ο ΟΕΕΚ: 
- Σχεδιάζει, οργανώνει, εποπτεύει και εφαρµόζει τα προγράµµατα σπουδών των ΙΕΚ. 
- Πιστοποιεί επαγγελµατικά προσόντα που αντιστοιχούν στις ειδικότητες και εξειδικεύσεις των 

τυπικών επαγγελµατικών επιπέδων της οδηγίας 92/51/ΕΟΚ, η οποία αφορά πτυχία και 
διπλώµατα επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. 

Το διοικητικό συµβούλιο του ΟΕΕΚ περιλαµβάνει τους κοινωνικούς εταίρους χωρίς όµως 
αριθµητικά απόλυτα τριµερή σύνθεση. Σε νοµαρχιακό επίπεδο ο ΟΕΕΚ έχει συστήσει Τριµερείς 
Συµβουλευτικές Επιτροπές, οι οποίες γνωµοδοτούν πάνω σε θέµατα που αφορούν στη σύνδεση 
της παρεχόµενης κατάρτισης στο νοµό µε την τοπική αγορά εργασίας. Παρόλο που ο ΟΕΕΚ 
εποπτεύεται από το ΥΠΕΠΘ, τα ΙΕΚ δεν ανήκουν στο εκπαιδευτικό σύστηµα. 

 Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας: Έχει κύριο στόχο τη συνολική αποτύπωση και αξιολόγηση του 
εκπαιδευτικού συστήµατος. 

Υπουργείο Εργασίας 

Στο χώρο της συνεχιζόµενης επαγγελµατικής κατάρτισης, που παρέχεται από φορείς εκτός 
εκπαιδευτικού συστήµατος, επιτελικό όργανο είναι το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων, το οποίο ασκεί πολιτική κυρίως µέσα από τα παρακάτω όργανα: 

 Εθνικό Κέντρο Πιστοποίησης ∆οµών Συνεχιζόµενης Επαγγελµατικής Κατάρτισης και συνοδευτικών 
Υποστηρικτικών Υπηρεσιών (ΕΚΕΠΙΣ): Είναι αρµόδιο για την πιστοποίηση: 
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- φορέων παροχής συνεχιζόµενης κατάρτισης (ΚΕΚ), 
- προγραµµάτων και επαγγελµατικών προσόντων που να ανταποκρίνονται στις ανάγκες της 

αγοράς, και 
- εκπαιδευτών συνεχιζόµενης κατάρτισης (δηµιουργία µητρώου εκπαιδευτών) 

 Οργανισµός Απασχολήσεως Εργατικού ∆υναµικού (ΟΑΕ∆): Είναι ο σηµαντικότερος θεσµός 
δευτεροβάθµιας εναλλασσόµενης επαγγελµατικής εκπαίδευσης και συνεχιζόµενης επαγγελµατικής 
κατάρτισης. Με πρόσφατη µεταρρύθµιση (Νόµος 2956/2001) και για λόγους µεγαλύτερης 
ευελιξίας και αποτελεσµατικότητας, ο ΟΑΕ∆ εκχώρησε µέρος των δραστηριοτήτων του στις εξής 
τρεις ανώνυµες εταιρείες, οι οποίες λειτουργούν υπό την εποπτεία του: 
- Το "Εθνικό Παρατηρητήριο Απασχόλησης Ερευνητική-Πληροφορική ΑΕ", µε έργο τη 

διερεύνηση των αναγκών της αγοράς εργασίας σε ανθρώπινο δυναµικό, 
- Τις "Υπηρεσίες Υποστήριξης Ανθρώπινου ∆υναµικού ΑΕ", µε έργο την εξατοµικευµένη 

παρέµβαση στον άνεργο (συµβουλευτική-επαγγελµατικός προσανατολισµός) µέσω των 
Κέντρων Προώθησης Απασχόλησης (ΚΠΑ), και 

 

 
Σχήµα 2.4. Το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα.  
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- Την "Επαγγελµατική Κατάρτιση ΑΕ" µε έργο το σχεδιασµό, την οργάνωση και την υλοποίηση 

προγραµµάτων συνεχιζόµενης επαγγελµατικής κατάρτισης µέσω των ΙΕΚ και των ΚΕΚ. 
Σηµαντικές δραστηριότητες, όπως η τοποθέτηση ανέργων, η ασφάλιση ανεργίας, η µαθητεία κ.ά., 
παραµένουν στον ΟΑΕ∆. 

2.7.3. Κατευθύνσεις επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης 

Οι απόφοιτοι της υποχρεωτικής εκπαίδευσης οι οποίοι δε συνεχίζουν γενικές σπουδές στο Ενιαίο 
Λύκειο, αλλά ούτε επιθυµούν να εισέλθουν στην αγορά εργασίας ως ανειδίκευτο εργατικό δυναµικό, 
µπορούν να αποκτήσουν επαγγελµατικά προσόντα επιλέγοντας µία από τις ακόλουθες κατευθύνσεις 
επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης:  
- τη σχολική επαγγελµατική εκπαίδευση και κατάρτιση στα ΤΕΕ του ΥΠΕΠΘ και άλλων 

υπουργείων, 
- την εναλλασσόµενη επαγγελµατική εκπαίδευση και κατάρτιση στα ΤΕΕ Μαθητείας του ΟΑΕ∆ ή 
- τη µονοετή αρχική επαγγελµατική κατάρτιση σε ειδικότητες ενταγµένες στα ΙΕΚ. 

Οι απόφοιτοι του Ενιαίου Λυκείου και των ΤΕΕ, οι οποίοι δε συνεχίζουν σπουδές στην τριτοβάθµια 
εκπαίδευση (ΑΕΙ, ΤΕΙ), αλλά ούτε επιθυµούν να εισέλθουν άµεσα στην αγορά εργασίας, µπορούν να 
αποκτήσουν επαγγελµατικά προσόντα ή να εµπλουτίσουν τα προσόντα που ήδη διαθέτουν 
ακολουθώντας το δρόµο της αρχικής µεταδευτεροβάθµιας επαγγελµατικής κατάρτισης στα δηµόσια 
και ιδιωτικά ΙΕΚ και σε σχολές διαφόρων υπουργείων. 

Οι απόφοιτοι όλων των εκπαιδευτικών βαθµίδων γενικής και επαγγελµατικής εκπαίδευσης και 
κατάρτισης που έχουν συµπληρώσει τα 18 τους χρόνια, εργαζόµενοι ή άνεργοι, έχουν τη δυνατότητα 
συµµετοχής σε προγράµµατα άτυπης συνεχιζόµενης επαγγελµατικής κατάρτισης σε πιστοποιηµένες 
(ΚΕΚ) ή µη δοµές παροχής επαγγελµατικής  κατάρτισης.  

 

2.8. ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ (∆ΕΕΚ) 

2.8.1. Σχολική ∆ΕΕΚ (ΤΕΕ ΥΠΕΠΘ και άλλων υπουργείων) 

Η δευτεροβάθµια επαγγελµατική εκπαίδευση και κατάρτιση παρέχεται στα Τεχνικά Επαγγελµατικά 
Εκπαιδευτήρια (ΤΕΕ) που εποπτεύονται από τους παρακάτω φορείς: 
- το Υπουργείο Παιδείας (448 ΤΕΕ), 
- το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας (49 ΤΕΕ), 
- το Υπουργείο Γεωργίας (12 ΤΕΕ), 
- το Υπουργείο Ανάπτυξης (8 ΤΕΕ), ενώ  
- Υπάρχουν ακόµη 85 ιδιωτικά ΤΕΕ. 

Στα ΤΕΕ λειτουργούν 14 τοµείς, οι οποίοι αναπτύσσονται σε 42 επιµέρους ειδικότητες. Ο αριθµός 
των τοµέων και ειδικοτήτων σε κάθε ΤΕΕ εξαρτάται από τις τοπικές κοινωνικοοικονοµικές συνθήκες 
και ανάγκες, τον αριθµό και τις προτιµήσεις των µαθητών.  

Τα ΤΕΕ λειτουργούν σε δύο αυτοτελείς επάλληλους κύκλους, το διετή α' κύκλο και το µονοετή β' 
κύκλο. Η ανάπτυξη και η έγκριση των προγραµµάτων σπουδών ελέγχονται κεντρικά από το 
Υπουργείο Παιδείας, ενώ η συµµετοχή των άλλων κοινωνικών εταίρων (ενώσεις εργοδοτών και 
εργαζοµένων) στην ανάπτυξη προγραµµάτων σπουδών είναι µόνο έµµεση, εφόσον ζητείται απλώς και 
µόνο η γνώµη τους κατά τον καθορισµό της περιγραφής του επαγγέλµατος. Η δοµή του 
προγράµµατος σπουδών χαρακτηρίζεται από τον περιορισµένο αριθµό µαθηµάτων γενικής παιδείας 
και την ενίσχυση των εργαστηριακών µαθηµάτων.  

Τα εργαστηριακά µαθήµατα γίνονται στα 180 σχολικά εργαστήρια εντός των ΤΕΕ. Επειδή αυτά δεν 
επαρκούν, κυρίως στις µεγάλες αστικές περιοχές, οι ανάγκες καλύπτονται και από 114 Σχολικά 
Εργαστηριακά Κέντρα (ΣΕΚ), το καθένα από τα οποία εξυπηρετεί περισσότερα από τρία ΤΕΕ. 
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Τεχνική παιδεία παρέχεται κυρίως από τα ΤΕΕ του ΥΠΕΠΘ και ορισµένα ιδιωτικά. Οι τεχνικές 
ειδικότητες που παρέχονται αφορούν τους τοµείς (πίνακας 2.3.): Μηχανολογικός, Πληροφορικής-
δικτύων Η/Υ, Ηλεκτρολογικός, Ηλεκτρονικός, Κατασκευών και Χηµικών εργαστηριακών 
εφαρµογών. Το µαθητικό δυναµικό αυτών των ειδικοτήτων το 2001 ήταν 65.850 µαθητές, δηλαδή 
56,8 % του συνόλου των µαθητών στα ΤΕΕ του ΥΠΕΠΘ.  

 

Πίνακας 2.3. Κατανοµή µαθητών στους τοµείς των δηµοσίων ΤΕΕ του ΥΠΕΠΘ  
(σχολικό έτος 2000-01). 
(πηγή: ΥΠΕΠΘ- ∆ιεύθυνση σπουδών ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης Τµήµα Β' - ΤΕΕ) 

Τοµείς ΤΕΕ Μαθητικό δυναµικό Ποσοστό [%] 
Μηχανολογικός 26.329 21,3% 
Υγείας και Πρόνοιας 18.591 15,0% 
Οικονοµίας και διοίκησης 17.250 13,9% 
Πληροφορικής-δικτύων Η/Υ 16.611 14,4% 
Ηλεκτρολογικός 13.974 11,3% 
Αισθητικής-κοµµωτικής 11.238 9,1% 
Ηλεκτρονικός 7.964 6,4% 
Καλλιτεχνικών εφαρµογών 3.698 3,0% 
Τοµέας κατασκευών 3.396 2,7% 
Γεωπονίας τροφίµων και περιβάλλοντος 3.265 2,6% 
Ναυτικός και ναυτιλιακός 599 0,5% 
Αργυροχρυσοχοϊας - ωρολογοποιίας 579 0,5% 
Χηµικών εργαστηριακών εφαρµογών 277 0,2% 
Κλωστοϋφαντουργίας 64 0,1% 
Σύνολο 123.835 100,0 

2.8.2. Εναλλασσόµενη ∆ΕΕΚ (ΤΕΕ ΟΑΕ∆) 

Η εναλλασσόµενη δευτεροβάθµια επαγγελµατική εκπαίδευση και κατάρτιση παρέχεται στα 52 ΤΕΕ 
Μαθητείας του ΟΑΕ∆ (Υπουργείο Εργασίας), τα οποία λειτουργούν παράλληλα και ισότιµα µε τα 
ΤΕΕ του ΥΠΕΠΘ σε δύο επάλληλους αυτοτελείς κύκλους, έναν τριετή (α' κύκλος) και ένα µονοετή 
(β' κύκλος). Στο πρώτο έτος φοίτησης του α' κύκλου οι µαθητές βρίσκονται αποκλειστικά στο 
σχολείο. Στο δεύτερο και τρίτο έτος, παράλληλα µε τη σχολική φοίτηση (θεωρία-εργαστήριο) 
εργάζονται τέσσερις ηµέρες την εβδοµάδα για 6-8 ώρες την ηµέρα σε κάποια σχετική µε την 
ειδικότητα τους επιχείρηση, ενώ µία ηµέρα και δύο απογεύµατα παρακολουθούν µαθήµατα στο 
σχολείο. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο ο α' κύκλος στα ΤΕΕ του ΟΑΕ∆ διαρκεί τρία χρόνια, 
δηλαδή έναν χρόνο περισσότερο από τα ΤΕΕ του ΥΠΕΠΘ. Για την εργασία τους στην επιχείρηση οι 
µαθητές συνάπτουν σύµβαση µαθητείας και λαµβάνουν αµοιβή. Στο β' κύκλο η φοίτηση είναι και 
πάλι αποκλειστικά σχολική. Στα ΤΕΕ του ΟΑΕ∆ προσφέρονται οι ίδιες ειδικότητες µε τα ΤΕΕ του 
ΥΠΕΠΘ και ακολουθούνται τα ίδια ακριβώς προγράµµατα σπουδών. Το πλεονέκτηµα της εργασιακής 
εµπειρίας δε διαφοροποιεί τα τυπικά προσόντα και τα επαγγελµατικά δικαιώµατα των αποφοίτων τους 
έναντι εκείνων των ΤΕΕ του ΥΠΕΠΘ, όµως τους προσφέρει ένα συγκριτικά ποιοτικό πλεονέκτηµα 
στην αγορά εργασίας. 

2.8.3. Το εκπαιδευτικό προσωπικό 

Το εκπαιδευτικό προσωπικό των ΤΕΕ αποτελείται από άτοµα «πολλαπλών ταχυτήτων» µε µεγάλες 
διαφορές ως προς το επίπεδο σπουδών και την εργασιακή εµπειρία. Υπάρχει επίσης µεγάλο έλλειµµα 
επιµόρφωσης κατά κύριο λόγο σχετικά µε τις νέες τεχνολογίες που έχουν εισαχθεί στην παραγωγή και 
έχουν πλέον ενταχθεί στα προγράµµατα σπουδών των διαφόρων ειδικοτήτων. 
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Γενικά το προφίλ των εκπαιδευτικών των ΤΕΕ προσιδιάζει στις παραδοσιακές µεθόδους διδασκαλίας 
και όχι στις σύγχρονες µεθόδους ενεργητικής µάθησης, πράγµα που πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη 
κατά το σχεδιασµό των νέων προγραµµάτων σπουδών, ενώ παράλληλα πρέπει να προβλεφθούν 
παράλληλες σοβαρές επιµορφωτικές δράσεις για τους εκπαιδευτικούς, διαφορετικά οι όποιες 
προσπάθειες κινδυνεύουν να αποτύχουν. 

2.8.4. Το µαθητικό δυναµικό 

Τα τρία χαρακτηριστικά προφίλ των µαθητών των ΤΕΕ φαίνονται στον πίνακα 2.4. Το ποσοστό κάθε 
τύπου στο σύνολο του µαθητικού δυναµικού των σχολείων ποικίλει κατά ειδικότητα και περιοχή, 
καθώς επίσης και κατά τύπο σχολείου (ηµερήσιο, απογευµατινό, εσπερινό), γενικά όµως µπορούµε να 
υποθέσουµε ότι περιέχεται µέσα στο εύρος των ποσοστών του πίνακα. 

Η αύξηση των αριθµού των µαθητών µε µέτρα που αυξάνουν τον αριθµό µαθητών των δυο 
τελευταίων κατηγοριών (π.χ. τυπική ισοτίµηση Γενικού Λυκείου - ΤΕΕ, δυνατότητα πρόσληψης στα 
σώµατα ασφαλείας, δυνατότητα ευκολότερης πρόσβασης σε ΑΕΙ-ΤΕΙ) δεν προσφέρουν ουσιαστικά 
στη ζητούµενη αναβάθµιση. Λογικά θα έπρεπε για τους µαθητές αυτούς, να λαµβάνονται µέτρα για να 
κρατηθούν στο Γενικό Λύκειο, κι όχι να απασχολούν τον ακριβό εξοπλισµό των ΤΕΕ. 

Αποτελέσµατα ερευνών σχετικά µε την απορρόφηση των αποφοίτων των ΤΕΕ από την αγορά 
εργασίας, δείχνουν ότι το ποσοστό των αποφοίτων που εργάζεται σε εργασία σχετική µε την 
ειδικότητα του κυµαίνεται µεταξύ 10% - 35%, ανάλογα µε την ειδικότητα. 

2.8.5. Πιστοποίηση και επαγγελµατικά προσόντα 

Η πιστοποίηση για τους αποφοίτους του α' και β' κύκλου των ΤΕΕ γίνεται µε εξετάσεις µέσα στη 
σχολική µονάδα. Αποκτώνται τα παρακάτω πιστοποιητικά: 

 Πτυχίο α' κύκλου ΤΕΕ, ισότιµο µε το πτυχίο των παλαιών Τεχνικών Επαγγελµατικών Σχολών 
(ΤΕΣ) (επίπεδο ISCED 2) 

 Πτυχίο β' κύκλου ΤΕΕ, ισότιµο µε το πτυχίο του παλαιού Τεχνικού Επαγγελµατικού Λυκείου 
(ΤΕΛ) (επίπεδο ISCED 3) 

Πίνακας 2.4. Χαρακτηριστικά προφίλ των µαθητών των Τ.Ε.Ε. 

Ποσοστό στο 
µαθητικό 
πληθυσµό 

Κοινωνικά και οικογενειακά 
χαρακτηριστικά µαθητών 

Εκπαιδευτικά 
χαρακτηριστικά 

µαθητών 

Προσδοκίες µαθητών ή / 
και γονέων 

10% -30% 
 
 
 

• Χαµηλό εισόδηµα 
• «Στρωµένη δουλειά» από       
το οικογενειακό περιβάλλον 

• Μετανάστες 
• Εργαζόµενοι 

Συνήθως                             
δεν ανταποκρίνονται          
στις συµβατικές µεθόδους 
διδασκαλίας 

Να ενταχθούν γρήγορα 
στην αγορά εργασίας 
 

10% -30% • Χαµηλά και µεσαία 
εισοδήµατα 

Μέτριες έως καλές 
επιδόσεις 

Να συνεχίσουν στα ΤΕΙ 

50% - 70% 
 

• Χαµηλά και µεσαία 
εισοδήµατα 

• Μονογονεϊκές οικογένειες 
• Οµογενείς –µετανάστες 
• Εργαζόµενοι 

• Χαµηλές επιδόσεις. 
• Σχετική αδιαφορία          
για την ειδικότητα. 

• Μαθητές που έχουν 
αποδεχτεί την απόρριψη 
εκ µέρους του 
εκπαιδευτικού 
συστήµατος 

• Να πάρουν ένα «χαρτί» 
(απολυτήριο ή πτυχίο) 

• Να πάρουν το «χαρτί» 
για να διορισθούν            
στο ∆ηµόσιο  

• Να συνεχίσουν τη 
φοίτηση όσο γίνεται 
περισσότερο (µέχρι να 
δουν τι θα κάνουν) 
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Το σύστηµα πιστοποίησης της δευτεροβάθµιας επαγγελµατικής εκπαίδευσης εξακολουθεί να 
παρουσιάζει αδυναµίες: βασίζεται κυρίως στο χρόνο σπουδών, κι όχι στην επάρκεια γνώσεων και 
δεξιοτήτων, ενώ δεν είναι σταθµισµένο σε εθνικό επίπεδο µε βάση πρότυπα επαγγελµατικά 
περιεχόµενα και λειτουργεί χωρίς τη συµµετοχή των κοινωνικών εταίρων. 

Τα πτυχία εξασφαλίζουν στους αποφοίτους των ΤΕΕ συγκεκριµένα επαγγελµατικά δικαιώµατα, 
σήµερα όµως η πλειοψηφία των αποφοίτων δεν επιδιώκει την επαγγελµατική ενασχόληση µε το 
αντικείµενο των σπουδών τους, αλλά θεωρεί το απολυτήριο των ΤΕΕ µια εύκολη λύση για την 
απόκτηση απολυτήριου Λυκείου (µετά την πλήρη ισοτίµηση του µε το απολυτήριο του Ενιαίου 
Λυκείου). 

 

2.9. ΜΕΤΑ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 

2.9.1. Ινστιτούτα Επαγγελµατικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) 

Μεταδευτεροβάθµια αρχική επαγγελµατική κατάρτιση παρέχεται στα Ινστιτούτα Επαγγελµατικής 
Κατάρτισης (ΙΕΚ): 

- στα 138 ΙΕΚ του ΟΕΕΚ, 

- στα 34 ΙΕΚ του ΟΑΕ∆, και 

- σε 41 ιδιωτικά ΙΕΚ που εποπτεύονται από τον ΟΕΕΚ. 

Η διάρκεια σπουδών είναι 2-4 εξάµηνα. Για τους αποφοίτους ΤΕΕ που συνεχίζουν σπουδές στην ίδια 
ειδικότητα, οι σπουδές αποτελούν ουσιαστικά συµπληρωµατική αρχική κατάρτιση, επειδή, 
κατοχυρώνοντας αρκετά µαθήµατα που διδάχθηκαν στο ΤΕΕ, αποκτούν το δικαίωµα να φοιτήσουν 
απευθείας στο 3° εξάµηνο. 

Το 40% περίπου του σπουδαστικού δυναµικού των ΙΕΚ επιλέγει τοµείς σχετικούς µε την τεχνική 
παιδεία (πιν. 2.5.). 

Πίνακας 2.5. Το σπουδαστικό δυναµικό των ΙΕΚ του ΟΕΕΚ (Α' Εξάµηνο 2001). 
(Πηγή:ΟΕΕΚ- ∆/νση Προγραµµατισµού και Ανάπτυξης (Τµήµα Μελετών)) 

Τοµείς ΙΕΚ Σπουδαστικό δυναµικό Ποσοστό [%] 

Χρηµατοπιστωτικών και διοικητικών υπηρεσιών 9.769 32,1% 

Υγείας– αισθητικής - κοινωνικών υπηρεσιών 4.628 15,2% 

Πληροφορικής – τηλεπικοινωνιών - δικτύων 4.529 14,9% 

Ηλεκτρολογίας – µηχανολογίας - ηλεκτρονικών 3.453 11,3% 

Εφαρµοσµένων τεχνών 2.456 8,1% 

Τουρισµού-µεταφορών 2.178 7,2% 

∆οµικών και συναφών κατασκευών 949 3,1% 

Επικοινωνίας και µέσων µαζικής ενηµέρωσης 875 2,9% 

Τροφίµων και ποτών 778 2,6% 

Γεωτεχνικός 494 1,6% 

Ένδυσης και υπόδησης 187 0,6% 

Πολιτισµού-αθλητισµού 167 0,6% 

Χηµικής βιοµηχανίας 12 0,1% 

Σύνολο 30.475 100,0% 
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Τα προγράµµατα σπουδών, σε σύγκριση µε εκείνα των ΤΕΕ, έχουν πιο σαφή επαγγελµατικό 
προσανατολισµό και είναι συµβατά µε τις ανάγκες της αγοράς εργασίας. Σχεδιάζονται και 
συντάσσονται από επιτροπές ειδικών µε τριµερή σύνθεση (πολιτεία, εργοδότες, εργαζόµενοι) και 
εγκρίνονται επίσηµα µε τη µορφή του ευρωπαϊκού θεσµού του «κανονισµού κατάρτισης», ο οποίος 
ενηµερώνεται σε τακτά διαστήµατα. Οι σπουδαστές είναι στην πλειονότητα τους απόφοιτοι λυκείου 
ηλικίας 20-30 ετών. Οι καταρτιζόµενοι παρακολουθούν υποχρεωτικά θεωρητικά, εργαστηριακά και 
µεικτά µαθήµατα και λαµβάνουν βεβαίωση επαγγελµατικής κατάρτισης, η οποία τους δίνει το 
δικαίωµα να συµµετάσχουν σε τελικές εξετάσεις πιστοποίησης.  

Μεταδευτεροβάθµια αρχική επαγγελµατική κατάρτιση παρέχεται και σε σχολές διαφόρων 
υπουργείων (Ανάπτυξης, Εθνικής Άµυνας, Πολιτισµού, Εµπορικής Ναυτιλίας). 

2.9.2. Πιστοποίηση και επαγγελµατικά προσόντα 

Η πιστοποίηση για τους αποφοίτους των ΙΕΚ γίνεται µε εξετάσεις εθνικές για το θεωρητικό µέρος και 
περιφερειακές µε τη συµµετοχή των κοινωνικών εταίρων για το πρακτικό. Αποκτάται ∆ίπλωµα 
επαγγελµατικής κατάρτισης ΙΕΚ της οδηγίας 92/51/ΕΟΚ.  

Μετά τη µεταρρύθµιση του 1992 το σύστηµα πιστοποίησης πλησίασε πολύ τα άλλα ευρωπαϊκά 
συστήµατα. Είναι ενιαίο, σταθµισµένο σε εθνικό επίπεδο και συνδεδεµένο µε πρότυπα επαγγελµατικά 
περιεχόµενα που καθορίζονται από τριµερείς επιτροπές (κανονισµοί κατάρτισης). Επίσης, λειτουργεί 
µε τριµερή συµµετοχή. Συγκεκριµένα, οι κοινωνικοί εταίροι συµµετέχουν στην επιτροπή επιλογής 
εξεταστικών θεµάτων θεωρητικού µέρους και αποτελούν τα 2/3 των εξεταστών του πρακτικού 
µέρους. Όσον αφορά στην πιστοποίηση της µονοετούς µεταγυµνασιακής κατάρτισης, γίνεται µε τον 
ίδιο τρόπο και καταλήγει σε Πιστοποιητικό επαγγελµατικής κατάρτισης ΙΕΚ (πιστοποιητικό της 
οδηγίας 92/51/ΕΟΚ). 

 

2.10.  ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 

2.10.1. Κέντρα Επαγγελµατικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) 

Οι ιδιωτικοί και δηµόσιοι φορείς παροχής συνεχιζόµενης κατάρτισης, οι οποίοι αξιολογούνται θετικά 
από το ΕΚΕΠΙΣ, πιστοποιούνται ως Κέντρα Επαγγελµατικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) και εξασφαλίζουν 
χρηµατοδότηση από εθνικούς (Υπουργείο Εργασίας) και κοινοτικούς πόρους (Ευρωπαϊκά ταµεία 
ΕΚΤ και ΕΤΠΑ). Τα ΚΕΚ σχεδιάζουν, οργανώνουν και υλοποιούν προγράµµατα συνεχιζόµενης 
επαγγελµατικής κατάρτισης για εργαζόµενους και άνεργους, αποφοίτους όλων των εκπαιδευτικών 
βαθµίδων σε πολλούς τοµείς (περιβάλλον, υγεία, εκπαίδευση, γεωργία, οικονοµία, υπηρεσίες, κτλ.).  

Για την περίοδο 2001-2003 πιστοποιήθηκαν 283 φορείς συνεχιζόµενης επαγγελµατικής κατάρτισης, 
οι οποίοι διαθέτουν 35.000 θέσεις κατάρτισης σε 577 ΚΕΚ σε όλη τη χώρα. Τα περισσότερα από αυτά 
τα ΚΕΚ είναι ιδιωτικά. Πολύ σύντοµα θα λειτουργήσει σύστηµα αξιολόγησης των ΚΕΚ. 

2.10.2. ∆οµές συνεχιζόµενης επαγγελµατικής κατάρτισης του ΟΑΕ∆ 

Ο ΟΑΕ∆ διαθέτει 52 κέντρα επαγγελµατικής κατάρτισης, µη πιστοποιηµένα από το ΕΚΕΠΙΣ, στα 
οποία παρέχεται συνεχιζόµενη κατάρτιση για εργαζόµενους και ανέργους και τα οποία απορροφούν 
το µεγαλύτερο µέρος των διατιθέµενων από το ΥΠΕΚΑ σχετικών κονδυλίων. Η συµµετοχή των 
ανέργων στα προγράµµατα αυτά πραγµατοποιείται µέσω των Κέντρων Προώθησης της 
Απασχόλησης. Στο εξής ο προγραµµατισµός και η υλοποίηση της συνεχιζόµενης κατάρτισης από τον 
ΟΑΕ∆ θα γίνεται µέσω της εταιρείας "Επαγγελµατική Κατάρτιση ΑΕ". Τα προγράµµατα 
συνεχιζόµενης επαγγελµατικής κατάρτισης του ΟΑΕ∆ περιλαµβάνουν: 

 Συνεχιζόµενη κατάρτιση ανέργων. Πρόκειται για κατάρτιση 50-1200 ωρών που απευθύνεται σε 
άνεργους άνω των 16 ετών, κατά προτίµηση επιδοτούµενους. Πραγµατοποιείται στα κέντρα 
κατάρτισης του ΟΑΕ∆ και για ορισµένες ειδικότητες δεν απαιτείται απολυτήριο γυµνασίου.  

 Επαγγελµατική κατάρτιση ανέργων στα µεγάλα τεχνικά έργα. Πραγµατοποιείται σε συνεργασία 
µε ιδιωτικά ΚΕΚ. 
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 Επαγγελµατική κατάρτιση αυτοαπασχολουµένων. Πραγµατοποιείται στα κέντρα κατάρτισης του 
ΟΑΕ∆. 

 Επαγγελµατική κατάρτιση ανέργων στα πλαίσια των ολοκληρωµένων παρεµβάσεων που γίνονται 
σε νοµούς µε οξυµένο πρόβληµα ανεργίας.  

 Επαγγελµατική κατάρτιση εργαζοµένων σε επιχειρήσεις σε όλη την Ελλάδα, µε πόρους του 
Λογαριασµού για την Απασχόληση και την Επαγγελµατική Κατάρτιση (ΛΑΕΚ) . 

 

2.11. ΜΙΑ ΝΕΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ  
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (∆ΕΕΚ)  

Με βάση τα προηγούµενα, µπορούν να εξαχθούν µερικά ενδεικτικά µέτρα γενικού χαρακτήρα, τα 
οποία θα µπορούσαν να συµπεριληφθούν στο σχεδιασµό ενός σύγχρονου συστήµατος τεχνικής 
επαγγελµατικής εκπαίδευσης – κατάρτισης. Αυτά στοχεύουν: 

 στην καλλιέργεια βασικών / γενικών επαγγελµατικών ικανοτήτων, 

 στην προετοιµασία για τη «δια βίου» εκπαίδευση, 

 στη σύµπτυξη ειδικοτήτων, 

 στην επιµήκυνση του χρόνου φοίτησης στα σχολεία δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, 

 στην κατάργηση της µεγάλης εξειδίκευσης στην επαγγελµατική εκπαίδευση, 

 στη χρονική αναβολή της εξειδίκευσης και 

 στη διαµόρφωση προγραµµάτων δοµηµένων σύµφωνα µε το µοντέλο της «πυραµίδας 
εξειδίκευσης». Στα προγράµµατα αυτά οι σπουδές αρχίζουν µε γενικά επαγγελµατικά µαθήµατα 
και σταδιακά στα επόµενα χρόνια εισάγονται πιο εξειδικευµένα µαθήµατα [1]. 

2.11.1. Κριτήρια και σκέψεις για το σχεδιασµό 

Πριν από το σχεδιασµό για τη νέα δοµή και το νέο περιεχόµενο της ∆ΕΕΚ, είναι ανάγκη να 
καθορίστούν οι αρχές, πάνω στις οποίες θα στηριχθεί. Πρέπει, στην ουσία, να ιεραρχηθούν τα 
κριτήρια και να τεθούν οι προτεραιότητες, επιλέγοντας µεταξύ εναλλακτικών δυνατοτήτων. Στη 
συνέχεια αναφέρονται επιγραµµατικά ορισµένα από τα κριτήρια, τα οποία θα πρέπει να προηγούνται, 
περιγράφονται πρακτικές, οι οποίες θα πρέπει να αποφευχθούν και τίθενται ερωτήµατα που πρέπει να 
απαντηθούν: 

 Κύρια αποστολή της ∆ΕΕΚ είναι η προετοιµασία για το επάγγελµα (και όχι η συνέχιση σπουδών 
σε ΑΕΙ -ΤΕΙ). Κατά συνέπεια, όπως κάθε επαγγελµατικό σχολείο, πρέπει να λειτουργεί µε βάση 
προκαθορισµένο αριθµό εισακτέων και επιλογή εισαγωγής, κυρίως για λόγους κόστους της 
υποδοµής και των προγραµµάτων και προσαρµογής στις ανάγκες της παραγωγής.  

 Συµβατότητα µε την αγορά εργασίας: Βασικό κριτήριο πρέπει να είναι ο βαθµός απορρόφησης 
των αποφοίτων από την αγορά εργασίας.  

 Στα προγράµµατα σπουδών και στον καθορισµό ειδικοτήτων πρέπει να αποφεύγονται 
πολλαπλές (παράλληλες) επιλογές, πολυδιάσπαση των ειδικοτήτων και επικαλύψεις λόγω των 
περιορισµών που επιβάλλονται από την γεωγραφική κατανοµή πληθυσµού και σχολείων. 
Επιλογές που οδηγούν σε ολιγοµελή τµήµατα είναι πρακτικά ανεφάρµοστες. 

 Επιβάλλεται «νοικοκύρεµα» των δαπανών λόγω της τρέχουσας δηµοσιονοµικής πολιτικής σε 
εθνικό και κοινοτικό επίπεδο, π.χ. ο εργαστηριακός εξοπλισµός των σχολείων πρέπει να 
χρησιµοποιείται όσο το δυνατόν περισσότερες ώρες την εβδοµάδα.  

 Μπορεί να εξασφαλιστεί πραγµατική «ισοτιµία» Γενικού και Επαγγελµατικού Λυκείου; Αν 
θεωρηθεί ότι παρά το διαφορετικό πρόγραµµα σπουδών τα δύο λύκεια είναι ισότιµα, δηλαδή 
και τα δύο χορηγούν ισότιµα απολυτήρια, τότε το Επαγγελµατικό Λύκειο θα είναι ανώτερο, 
αφού εκτός από απολυτήριο, δίνει στους αποφοίτους του και επαγγελµατικό πτυχίο! ∆ηλαδή, ο 
απόφοιτος του Επαγγελµατικού λυκείου θα έχει περισσότερες επιλογές, π.χ. για διορισµό στο 
∆ηµόσιο, αφού θα έχει πρόσβαση, εκτός από τις θέσεις που προορίζονται για αποφοίτους 
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Λυκείου και στις θέσεις τεχνικού προσωπικού! Στην πράξη, στις χώρες που επιχειρήθηκε 
ισοτίµηση, αυτή επιτεύχθηκε είτε µε τη συγχώνευση των δύο τύπων Λυκείου σε έναν (η 
περίπτωση των πολυκλαδικών σχολείων), ή µε την προσθήκη στο Επαγγελµατικό Λύκειο 4ου 
έτους. 

 Υπάρχει χώρος για δεύτερο Λύκειο, χωρίς αυτό να είναι ο «φτωχός συγγενής» του Γενικού 
Λυκείου; (Το Επαγγελµατικό Λύκειο δεν θα συγκεντρώνει τους αδύνατους µαθητές;) 

 Η εισαγωγή στα ΑΕΙ -ΤΕΙ δεν πρέπει να βασίζεται στις προαπαιτούµενες γνώσεις των 
µαθητών;  

 Υπάρχει σαφής διάκριση Εκπαίδευσης - Κατάρτισης; Πόσο εγκεφαλική - υποκειµενική είναι; 
Υπάρχουν αναπόφευκτες επικαλύψεις; 

2.11.2. Μια εναλλακτική πρόταση 

Με βάση την προηγούµενη ανάλυση και τους προβληµατισµούς η πρόταση για τη νέα δοµή της 
∆ΕΕΚ διαµορφώνεται ως εξής (σχήµα 2.5.): 

 ∆ιατηρούνται οι σχολές µαθητείας (του ΟΑΕ∆) που έχουν καλή συµβατότητα µε την αγορά 
εργασίας και ένας µικρός αριθµός διετών (ή τριετών εσπερινών) τεχνικό - επαγγελµατικών σχολών 
µε πρόγραµµα παρόµοιο των ΤΕΕ Α' Κύκλου. Αυτές οι Μεταγυµνασιακές Επαγγελµατικές Σχολές 
(ΜΕΣ) τίθενται υπό ενιαίο φορέα υπαγόµενο στο Υπουργείο Παιδείας. Σκοπός τους είναι να 
τροφοδοτήσουν την παραγωγή µε τεχνικές (παραδοσιακές) ειδικότητες χαµηλής στάθµης και να 
δώσουν διέξοδο στους µαθητές που δεν επιθυµούν να συνεχίσουν στο Λύκειο, αλλά επείγονται να 
αποκτήσουν επαγγελµατικό πτυχίο για να εισέλθουν νωρίς στην αγορά εργασίας. Μερικές τυπικές 
ειδικότητες των σχολών αυτών: τεχνίτες µεταλλικών κατασκευών, φανοποιοί, χρυσοχόοι, 
επιπλοποιοί, µάγειροι, κοµµωτές, υδραυλικοί, κ.α. 

 Ο κύριος όγκος των µαθητών κατευθύνεται στο Ενιαίο Λύκειο. Υπάρχει κοινό πρόγραµµα στην Α' 
και Β' τάξη (µε κάποια µαθήµατα επιλογής). Στο τέλος της Β' τάξης χορηγείται τίτλος που µπορεί 
να ονοµάζεται Εθνικό Απολυτήριο. 

 Στην Γ' τάξη οι µαθητές διαχωρίζονται σε δύο κατευθύνσεις: 

Ακαδηµαϊκή κατεύθυνση: Οι µαθητές παραµένουν στο Λύκειο και παρακολουθούν µόνο µαθήµατα 
γενικής παιδείας σε τρεις κατευθύνσεις: κλασσικών σπουδών, κοινωνικών - οικονοµικών σπουδών 
και θετικών-τεχνολογικών σπουδών. Τα µαθήµατα αυτά εξετάζονται πανελλαδικά και οδηγούν σε 
Ακαδηµαϊκό Απολυτήριο µε βάση το οποίο εισάγονται στα ΑΕΙ -ΤΕΙ. 

Επαγγελµατική κατεύθυνση: Όσοι µαθητές επιλέξουν την επαγγελµατική κατεύθυνση φοιτούν σε 
Επαγγελµατικές Σχολές Κατάρτισης (ΕΣΚ) µονοετούς ή διετούς διάρκειας, όπου παρακολουθούν 
πρόγραµµα µόνο µε επαγγελµατικά µαθήµατα (πρόγραµµα εκπαίδευσης - κατάρτισης). Σε αυτά τα 
ιδρύµατα ενσωµατώνονται και τα υπάρχοντα ΙΕΚ. Εισάγεται δηλαδή µόνο ένας τύπος 
επαγγελµατικών σχολών για µαθητές αποφοίτους της Β' Λυκείου. Οι σχολές αυτές υπάγονται στο 
Υπουργείο Παιδείας και σε αυτές εντάσσεται ο κύριος όγκος των καθηγητών Πανεπιστηµιακής 
Εκπαίδευσης των ΤΕΕ.  

Προϋπόθεση για την επιτυχία της νέας δοµής είναι η ενιαία θεώρηση γενικής και επαγγελµατικής 
κατεύθυνσης. 

Σχετικά µε το προτεινόµενο σύστηµα δίνονται ακόµη οι εξής διευκρινήσεις: 
- Σε αντικατάσταση των ΤΕΕ δηµιουργούνται δύο τύποι σχολών:  

α) οι ΜΕΣ µε πρόγραµµα σπουδών αποτελούµενο από µαθήµατα γενικής παιδείας (π.χ. σε 
ποσοστό 40 -45%) και επαγγελµατικά µαθήµατα (π. χ. σε ποσοστό 55-60%).  
β) οι ΕΣΚ για αποφοίτους της Β' Λυκείου, που έχουν αµιγές πρόγραµµα, µόνο µε επαγγελµατικά 
µαθήµατα εκπαίδευσης - κατάρτισης. 

- Προτείνεται εβδοµαδιαίο πρόγραµµα 35 ωρών για το πρώτο έτος των ΕΣΚ (αντιστοιχεί σε 3 
εξάµηνα των παλαιών ΙΕΚ). Επαρκούν δηλαδή οι ώρες για να πάρουν οι απόφοιτοι σε ένα έτος 
επαγγελµατικό πτυχίο. Ο απόφοιτος µπορεί να ακολουθήσει 1 - 2 εξάµηνα εξειδίκευσης (Β’ έτος 
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κατάρτισης) το οποίο θα οδηγεί σε πρόσθετο πτυχίο εξειδίκευσης. Γενικά στις ΕΣΚ υπάρχει 
ευελιξία: διατίθεται ποικιλία προγραµµάτων ανάλογα µε την ειδικότητα, θα υπάρχουν εξάµηνα µε 
πλήρες πρόγραµµα σπουδών (ηµερήσιο µε 35 ώρες την εβδοµάδα) και εξάµηνα µε πρόγραµµα 
µερικής φοίτησης (απογευµατινά µε 20-25 ώρες την εβδοµάδα) 

- Υπάρχει µόνο µια διαδικασία εισαγωγής στα ΑΕΙ - ΤΕΙ. Αυτή, µέσω των ακαδηµαϊκών 
κατευθύνσεων του Λυκείου. Αν κάποιος µαθητής που επέλεξε την επαγγελµατική κατεύθυνση, 
θελήσει να συνεχίσει σε ΑΕΙ - ΤΕΙ, δεν έχει παρά να παρακολουθήσει την Γ' Τάξη του Λυκείου. 

- Οι απόφοιτοι των ΜΕΣ έχουν δυο επιλογές:  
α) να εισέλθουν στην αγορά εργασίας και  
β) να συνεχίσουν στις ΕΣΚ. 

- Όσοι ακολουθήσουν την ακαδηµαϊκή κατεύθυνση του Λυκείου και δεν καταφέρουν να πάρουν 
Ακαδηµαϊκό Απολυτήριο, µπορούν να εγγραφούν στις ΕΣΚ (θα έχουν χάσει µόνον ένα έτος 
σπουδών). 

2.11.3. Πλεονεκτήµατα της πρότασης 

Υπάρχουν πολλά πλεονεκτήµατα από την εφαρµογή του προτεινόµενου συστήµατος. Αναφέρονται 
επιγραµµατικά µερικά: 

 Το σύστηµα διακρίνεται για την απλότητα του. 
 Είναι ευέλικτο και προσαρµόσιµο στις µεταβολές. Μπορεί να γίνει διαχείριση της ζήτησης 
ειδικοτήτων, όχι µόνο µε αλλαγές στις προσφερόµενες ειδικότητες, αλλά και µε αλλαγές στην 
αναλογία των µαθητών που ακολουθούν τις ΜΕΣ ή τις ΕΣΚ. 

 ∆εν εισάγεται δεύτερος τύπος Λυκείου και γενικά δεν δηµιουργούνται πολλοί τύποι σχολείων και 
παράλληλων προγραµµάτων. 

 Λαµβάνεται υπόψη η τάση των γονέων και γενικότερα της ελληνικής κοινωνίας να αναβάλλει την 
απόφαση για την κατεύθυνση σπουδών των παιδιών, όσο γίνεται αργότερα. 

 Αξιοποιούνται τα υπάρχοντα προγράµµατα σπουδών και βιβλία. 
 Ελαχιστοποιούνται τα µικρά τµήµατα µαθητών. 
 Υπάρχουν καλύτερες λύσεις για τις νησιωτικές και δυσπρόσιτες περιοχές (π.χ. µόνον ένα έτος σε 
οικοτροφείο για µαθητές ηλικίας 17 ετών). 

 ∆εν υπάρχουν διπλές (παράλληλες) διαδικασίες για την εισαγωγή στα ΑΕΙ – ΤΕΙ. 
 Ελαχιστοποιείται το φαινόµενο να παρακολουθούν τις τάξεις αδιάφοροι µαθητές. 

ΑΕΙ -ΤΕΙ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

▲                                                    ▲                                                    ▲ 

 
Β΄ έτος 

εξειδίκευσης 
ΕΣΚ 

Ακαδηµαϊκές Κατευθύνσεις Επαγγελµατικές Κατευθύνσεις 
ΕΣΚ  

Β΄ Τάξη Λυκείου 

Α΄ Τάξη Λυκείου 

Ηµερήσια 
ΜΕΣ 

Εσπερινή 
ΜΕΣ 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ 

Σχήµα 2.5. ∆ιαγραµµατική απεικόνιση της πρότασης για τη νέα δοµή της ∆ΕΕΚ.  
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 Εξυπηρετούνται οι µαθητές που επείγονται να εισέλθουν νωρίς στην αγορά εργασίας, αλλά και οι 
σχετικές ανάγκες της οικονοµίας. 

 Απελευθερώνονται δαπάνες που µπορούν να δοθούν για την ποιοτική βελτίωση της εκπαίδευσης 
(π.χ. επιµόρφωση καθηγητών) 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3.  

Η ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ 
 
3. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Οι ριζικές µεταβολές στις µεθόδους και το περιβάλλον εργασίας που προξένησαν οι οικονοµικές και 
τεχνολογικές εξελίξεις των τελευταίων ετών έχουν δηµιουργήσει νέες απαιτήσεις από το χώρο της 
ανώτατης εκπαίδευσης. Προς την κατεύθυνση αυτή προσανατολίζονται αρκετές δράσεις της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, µε ιδιαίτερη έµφαση στην αναβάθµιση της ανώτατης εκπαίδευσης, στην 
ενδυνάµωση των ερευνητικών δραστηριοτήτων και στην κινητικότητα.  

Οι νέες τάσεις για το εκπαιδευτικό σύστηµα και οι στόχοι της αναβάθµισης της ανώτατης 
εκπαίδευσης στην Ευρώπη αναφέρονται συνοπτικά στην αρχή του κεφαλαίου. Ακολουθεί η 
ανασκόπηση της εξέλιξης του θεσµικού πλαισίου της εκπαίδευσης στην Ευρώπη, η αποτίµηση της 
εφαρµογής των αρχών του στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η διαγραµµατική απεικόνιση των 
προγραµµάτων σπουδών τεχνικής εκπαίδευσης κάθε κράτους-µέλους. 

Ξεχωριστή αναφορά γίνεται για την υπάρχουσα κατάσταση στην Ελλάδα. Συγκεκριµένα, 
περιγράφεται η δοµή της ανώτατης εκπαίδευσης στη χώρα, η εξέλιξη του θεσµικού της πλαισίου, 
καθώς και οι κλάδοι σπουδών. Στη συνέχεια, περιγράφονται οι δράσεις προς την εφαρµογή των αρχών 
του ενοποιηµένου εκπαιδευτικού χώρου. Οι αναπόφευκτοι προβληµατισµοί και τα σχόλια για τις νέες 
προοπτικές της ανώτατης τεχνικής παιδείας αποτελούν τον επίλογο του κεφαλαίου. 

 

3.1. Η ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ: 
ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 

Κατά τη σύνοδό του στη Λισσαβόνα, το Μάρτιο του 2002, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο αναγνώρισε ότι 
η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται αντιµέτωπη µε µια µεγάλη ποιοτική µεταλλαγή, η οποία προκύπτει 
από την παγκοσµιοποίηση και τις προκλήσεις µιας νέας οικονοµίας καθοδηγούµενης από τη γνώση 
και έθεσε ένα στρατηγικό στόχο για το 2010: να γίνει η οικονοµία της Ένωσης πιο ανταγωνιστική και  
πιο δυναµική, ικανή για βιώσιµη οικονοµική ανάπτυξη µε περισσότερες και παραγωγικότερες θέσεις 
εργασίας και µε µεγαλύτερη κοινωνική συνοχή. Υπογραµµίζοντας ότι οι αλλαγές αυτές απαιτούν όχι 
µόνο ριζικό µετασχηµατισµό της ευρωπαϊκής οικονοµίας, αλλά και ένα τολµηρό πρόγραµµα για τον 
εκσυγχρονισµό της εκπαίδευσης, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο κάλεσε το Συµβούλιο Παιδείας να 
επιδοθεί σε γενικότερο προβληµατισµό σχετικά µε τους συγκεκριµένους µελλοντικούς στόχους των 
εκπαιδευτικών συστηµάτων, επικεντρωµένο σε κοινά µελήµατα και προτεραιότητες, αλλά σεβόµενο 
παράλληλα την εθνική ποικιλοµορφία. Συγκεκριµένα, η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον 
τοµέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης µέχρι το 2010 επικεντρώνεται στα παρακάτω κύρια 
σηµεία:  
 Στην επίτευξη υψηλότερου ποιοτικού επιπέδου εκπαίδευσης και κατάρτισης και της αναγνώρισης 
της Ευρώπης ως σηµείου αναφοράς ως προς την ποιότητα και την αποτελεσµατικότητα των 
συστηµάτων και των ιδρυµάτων της στον τοµέα αυτό. 
 Στη συµβατότητα των συστηµάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης, ώστε να µπορούν οι πολίτες να 
µετακινούνται µε ευχέρεια από το ένα στο άλλο και να επωφελούνται από την ποικιλία τους. 
 Στη δηµιουργία ενός ανοικτού χώρου εκπαίδευσης µέσω εξασφάλισης συνεργασιών µε άλλες 
περιοχές, ώστε η Ευρώπη να αποτελέσει τον κατά προτίµηση προορισµό σπουδαστών, 
επιστηµόνων και ερευνητών από άλλες περιοχές του κόσµου. 

3.1.1. Νέες απαιτήσεις για το εκπαιδευτικό σύστηµα 

Κατά τις τελευταίες δεκαετίες παρουσιάσθηκαν παγκοσµίως σηµαντικές µεταβολές στη λειτουργία 
του τεχνολογικού τοµέα της οικονοµίας, δηλ. την έρευνα, την ανάπτυξη και την παραγωγή. Συνοπτικά 
η τεχνολογική δραστηριότητα σήµερα χαρακτηρίζεται από: 
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 Μεγάλο βαθµό εξειδίκευσης, δηλαδή παραγωγή και συσσώρευση µεγάλης ποσότητας γνώσης για 
κάθε επιµέρους πεδίο προϊόντων ή διαδικασιών. 

 ∆ιεπιστηµονικότητα, δηλαδή ανάγκη συνδυασµού γνώσεων από πολλούς και διαφορετικούς 
επιστηµονικούς κλάδους για την ανάπτυξη ενός προϊόντος ή µίας διαδικασίας. 

 Εκτενή δυνατότητα πρόσβασης σε µεγάλο αριθµό γνώσεων και πληροφοριών, χάρη στην πρόοδο 
στην τεχνολογία επικοινωνίας. 

 ∆ιαθεσιµότητα µεγάλης ποικιλίας ταχύτατα εξελισσόµενων εργαλείων πληροφορικής. 

 Παγκοσµιοποίηση, δηλαδή συνεργασία µεταξύ επιστηµόνων/τεχνικών από διαφορετικές 
γεωγραφικές περιοχές και πολιτιστικά περιβάλλοντα µέσα σε µία επιχείρηση, οργανισµό ή 
εκπαιδευτικό ίδρυµα, έντονη κινητικότητα του επιστηµονικού/τεχνικού προσωπικού και 
δυνατότητα άµεσης συνεργασίας από απόσταση για πολλά είδη τεχνικών δραστηριοτήτων. 

Οι σηµαντικότερες από τις µεταβολές αυτές αποτελούν εξέλιξη παλαιότερων τάσεων, έχουν όµως 
πλέον ενισχυθεί σε τέτοιο βαθµό, ώστε να έχουν επιφέρει ριζικές αλλαγές στις µεθόδους εργασίας και 
συνεπώς στις απαιτούµενες γνώσεις και δεξιότητες του επιστηµονικού/τεχνικού προσωπικού. 
Παράλληλα µε την εξέλιξη αυτή εκδηλώθηκε µε αυξανόµενη ένταση ο ισχυρισµός από πλευράς 
εργοδοτών, ότι οι απόφοιτοι της ανώτατης τεχνικής εκπαίδευσης δεν διαθέτουν αυτές ακριβώς τις 
αναγκαίες γνώσεις και δεξιότητες, και ότι συνεπώς δεν αποδίδουν ικανοποιητικά στο νέο περιβάλλον 
εργασίας. 

Έγινε επίσης αντιληπτό ότι εκτός από την ελλιπή προσαρµογή της δοµής και του περιεχοµένου των 
σπουδών στις απαιτήσεις του σύγχρονου περιβάλλοντος εργασίας, η ανεπαρκής προετοιµασία των 
αποφοίτων οφείλεται και σε µία γενικότερη πτώση της ποιότητας της ανώτατης τεχνικής εκπαίδευσης, 
κυρίως λόγω της ραγδαίας αύξησης του αριθµού των φοιτούντων και των εκπαιδευτικών ιδρυµάτων, 
που είχε ως συνέπεια την υπερφόρτιση των σχετικών υποδοµών.  

Τα δεδοµένα αυτά οδήγησαν στη συνειδητοποίηση από πλευράς εκπαιδευτικών ιδρυµάτων και 
κυβερνήσεων ότι είναι αναγκαίες ουσιαστικές αλλαγές στην ανώτατη τεχνική εκπαίδευση, ώστε να 
επιτευχθεί η ικανοποιητική ανταπόκριση των αποφοίτων στις ανάγκες της σύγχρονης αγοράς 
εργασίας. 

Η γενικευµένη απαίτηση για ριζική τροποποίηση της ανώτατης τεχνικής εκπαίδευσης ενισχύθηκε και 
από εξελίξεις ευρύτερης οικονοµικής φύσης, όπως: 

 Την ενίσχυση του ανταγωνισµού µεταξύ των επιχειρήσεων σε παγκόσµια κλίµακα, και τη 
συνεπαγόµενη διαρκή πίεση αφενός για ταχύτερη ανάπτυξη και παραγωγή νέων προϊόντων και 
υπηρεσιών και αφετέρου για συµπίεση του κόστους τους. 

 Την προσπάθεια των οικονοµικά ανεπτυγµένων γεωγραφικών περιοχών, όπως η Ευρώπη, να 
διατηρήσουν την τεχνολογική πρωτοπορία έναντι χωρών χαµηλού κόστους παραγωγής, που συχνά 
παρουσιάζουν και ταχύτατη τεχνολογική πρόοδο, µέσω της εντατικοποίησης της (εφαρµοσµένης 
κυρίως) έρευνας και ανάπτυξης και της αύξησης της παραγωγικότητας των οικονοµιών τους. 
Μεταξύ άλλων, αυτό οδήγησε και σε µεγάλη αύξηση του αριθµού των φοιτώντων στην ανώτατη 
τεχνική εκπαίδευση, όπως αναφέρθηκε προηγουµένως.  

 Τη δηµοσιονοµική στενότητα των κυβερνήσεων, που οδηγεί σε προσπάθεια περιορισµού του 
κόστους της ανώτατης εκπαίδευσης. 

Έτσι, η επιχειρούµενη σήµερα αναβάθµιση της τεχνικής εκπαίδευσης στην Ευρώπη προκύπτει ως 
αποτέλεσµα των απαιτήσεων τόσο για βελτίωση της αποδοτικότητας των αποφοίτων στο σύγχρονο 
περιβάλλον εργασίας, όσο και για προσαρµογή στις ευρύτερες οικονοµικές συνθήκες. 

3.1.2. Στόχοι της αναβάθµισης της ανώτατης τεχνικής εκπαίδευσης στην Ευρώπη 

Η βελτίωση της αποδοτικότητας των αποφοίτων της ανώτατης τεχνικής εκπαίδευσης στο σύγχρονο 
περιβάλλον εργασίας και της ανταπόκρισής τους στις απαιτήσεις των εργοδοτών επιχειρείται κυρίως 
µέσω του προσανατολισµού της οργάνωσης και του περιεχοµένου των σπουδών προς τους 
ακόλουθους επί µέρους στόχους: 
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 Την ενίσχυση της ικανότητας των φοιτητών για αυτοδύναµη µάθηση, σε αντίθεση µε τη µάθηση 
µέσω της τυπικής «από καθ’ έδρας» διδασκαλίας, έτσι ώστε ως επαγγελµατίες να µπορούν να 
προσδιορίζουν και να αποκτούν κατά το δυνατόν αυτοδύναµα τις εκάστοτε απαιτούµενες νέες 
γνώσεις και µεθόδους εργασίας. 
 Την έµφαση στη γρήγορη επίτευξη αποτελέσµατος, σε αντίθεση µε την πιο µακροπρόθεσµη 
επιδίωξη απώτερων στόχων, όπως επιβάλλεται από τις σηµερινές συνθήκες ανταγωνισµού µεταξύ 
των επιχειρήσεων, όπου ο προσανατολισµός της αγοράς αλλάζει ταχύτατα είτε λόγω γρήγορων 
µεταβολών των κοινωνικών συνθηκών και συνεπώς των αναγκών της οικονοµίας, είτε λόγω του 
ραγδαίου ρυθµού της τεχνολογικής εξέλιξης που έχει ως αποτέλεσµα τη συχνή και πολλές φορές 
ριζική µεταβολή της κατεύθυνσης ανάπτυξης  των προϊόντων. 
 Την αποτελεσµατική εκµετάλλευση των δυνατοτήτων διδασκαλίας και έρευνας που προσφέρουν 
τα σύγχρονα εργαλεία επικοινωνιών και πληροφορικής και την εξοικείωση των φοιτητών µε αυτά. 
 Την εξασφάλιση ευελιξίας στο περιεχόµενο, στις µεθόδους και στα µέσα διδασκαλίας, ώστε να 
προσαρµόζονται ευχερέστερα και ταχύτερα στις νέες εξελίξεις στην τεχνολογία της διδασκαλίας 
και στις µεταβαλλόµενες απαιτήσεις της αγοράς εργασίας. 
 Την προαγωγή και ανάπτυξη µορφών διδασκαλίας µέσω της συµµετοχής των φοιτητών σε 
ερευνητικά προγράµµατα υπό την εποπτεία των διδασκόντων µε στόχο την ανάπτυξη της 
ικανότητας της οµαδικής εργασίας και της διεπιστηµονικής συνεργασίας, καθώς και την 
καλλιέργεια της πρωτοβουλίας και της καινοτοµίας. 
 Την εναρµόνιση των εκπαιδευτικών συστηµάτων και της δοµής των σπουδών στα εκπαιδευτικά 
ιδρύµατα των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε: 

- να προωθείται η ικανότητα εργασίας των αποφοίτων σε διεθνή και πολυπολιτισµικά 
περιβάλλοντα, καθώς και η συνεργασία και η ανταλλαγή εµπειριών µεταξύ των ιδρυµάτων 
µέσω της ευχερούς δυνατότητας εκπόνησης µέρους των σπουδών των φοιτητών ή της 
απασχόλησης του διδακτικού/ερευνητικού προσωπικού σε ιδρύµατα άλλων χωρών για 
ορισµένο διάστηµα,  

- να διασφαλίζεται η συγκρισιµότητα των σπουδών και να διευκολύνεται η απασχόληση των 
αποφοίτων σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τον στόχο αυτό εξυπηρετούν η εισαγωγή του 
Συµπληρώµατος Σπουδών (Diploma Supplement) και του Ευρωπαϊκού Συστήµατος Μεταφοράς 
Μονάδων (ECTS). 

 Τη διασφάλιση της ποιότητας της παρεχόµενης εκπαίδευσης, µέσω διαδικασιών ποιοτικού ελέγχου 
της λειτουργίας και κυρίως της απόδοσης των εκπαιδευτικών ιδρυµάτων. 

Η προσαρµογή της ανώτατης τεχνικής εκπαίδευσης στις ευρύτερες σηµερινές οικονοµικές συνθήκες 
επιχειρείται µέσα από τα ακόλουθα µέτρα: 
 Την προωθούµενη καθιέρωση προγραµµάτων σπουδών δύο κύκλων (∆ιακήρυξη της Μπολώνια), 
ενός βασικού τριετούς, ο οποίος παρέχει στον απόφοιτο δικαίωµα άσκησης επαγγέλµατος, και στη 
συνέχεια ενός προαιρετικού διετούς, µε χαρακτήρα εξειδίκευσης. Μετά την ολοκλήρωση του 
δεύτερου κύκλου σπουδών είναι δυνατή η εκπόνηση διδακτορικού, για την ολοκλήρωση του 
οποίου προβλέπεται ενδεικτικά διάρκεια τριών ετών. Με αυτή τη δοµή σπουδών επιδιώκεται ένας 
σηµαντικός περιορισµός του κόστους της ανώτατης τεχνικής εκπαίδευσης, αφού για ένα µεγάλο 
αριθµό αποφοίτων εξοικονοµούνται τα δύο έτη σπουδών του δεύτερου κύκλου, που είναι και 
δαπανηρότερα, επειδή αφορούν αντικείµενα εξειδίκευσης, ενώ παράλληλα τα πτυχία του δεύτερου 
κύκλου σπουδών καθίστανται πιο εξειδικευµένα και συνεπώς πιο κατάλληλα για τις ανάγκες της 
σύγχρονης τεχνολογικής δραστηριότητας. Ο περιορισµός των δηµοσίων δαπανών φαίνεται αρκετά 
πιθανόν να επιδιωχθεί και µέσω της καθιέρωσης διδάκτρων για το δεύτερο κύκλο σπουδών, η 
οποία στην Ελλάδα ήδη εφαρµόζεται σχεδόν καθολικά για τα µεταπτυχιακά προγράµµατα 
σπουδών. 
 Την προώθηση και ενίσχυση της χρηµατοδότησης της ερευνητικής δραστηριότητας των 
εκπαιδευτικών ιδρυµάτων από επιχειρήσεις, ώστε ένα µέρος των σχετικών δαπανών να 
µην επιβαρύνει τις κυβερνήσεις, ενώ παράλληλα να επιτυγχάνεται καλύτερη εναρµόνιση 
της έρευνας µε τις κατευθύνσεις της αγοράς. 
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3.2. ΥΛΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ 

3.2.1. Η εξέλιξη του θεσµικού πλαισίου 

Οι Πρυτάνεις των Ευρωπαϊκών Πανεπιστηµίων που συγκεντρώθηκαν στην Μπολώνια το 1988 
διακήρυξαν οµόφωνα τα εξής:  

 Tα πανεπιστήµια είναι αυτόνοµα ιδρύµατα, όπου η έρευνα και η διδασκαλία πρέπει να είναι 
ανεξάρτητη από κάθε πολιτική και οικονοµική δύναµη. 

 Η διδασκαλία και η έρευνα πρέπει να είναι αδιαίρετες. 

 Η ελευθερία στην έρευνα και στη διδασκαλία είναι θεµελιώδης αρχή της πανεπιστηµιακής ζωής. 
Το πανεπιστήµιο είναι χώρος ανοικτού διαλόγου. 

 Το πανεπιστήµιο είναι ο θεµατοφύλακας της ευρωπαϊκής ανθρωπιστικής παράδοσης. 

Ακολούθησε η συνάντηση της Σορβόννης (Παρίσι, Μάιος 1988) όπου οι Υπουργοί Παιδείας 
τεσσάρων ευρωπαϊκών χωρών (Γαλλίας, Γερµανίας, Ηνωµένου Βασιλείου και Ιταλίας) υπέγραψαν τη 
∆ιακήρυξη της Σορβόννης µε στόχο την ανοικοδόµηση του Ευρωπαϊκού χώρου της Ανώτατης 
Εκπαίδευσης. Η συγκεκριµένη ∆ιακήρυξη επικεντρώθηκε στους παρακάτω στόχους: 

 Προοδευτική σύγκλιση του γενικού πλαισίου τίτλων και κύκλων σπουδών, ώστε να δηµιουργηθεί 
ένας ενιαίος ευρωπαϊκός χώρος ανώτατης εκπαίδευσης. 

 Κοινό σύστηµα που θα οδηγεί σε πρώτο τίτλο σπουδών (Bachelor's degree) και σε µεταπτυχιακούς 
τίτλους (Master`s και ∆ιδακτορικό). 

 ∆ιευκόλυνση και ενίσχυση της κινητικότητας φοιτητών και διδασκόντων (οι φοιτητές να µπορούν 
να διανύουν τουλάχιστον ένα εξάµηνο σπουδών στο εξωτερικό) και βελτίωση της 
αναγνωρισιµότητας των πτυχίων και ακαδηµαϊκών προσόντων. 

Στη συνέχεια ακολούθησε συνάντηση 29 Ευρωπαίων Υπουργών Παιδείας τον Ιούνιο του 1999 στη 
Μπολώνια για να τεθούν οι βάσεις για τη διαµόρφωση ενός Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης 
Εκπαίδευσης ως το έτος 2010 και για την προβολή του ευρωπαϊκού συστήµατος εκπαίδευσης σε 
ολόκληρο τον κόσµο. 

Στη ∆ιακήρυξη της Μπολόνια προωθήθηκαν οι επιµέρους δράσεις: 

 Υιοθέτηση ενός συστήµατος τίτλων σπουδών που θα είναι εύκολα αναγνωρίσιµοι και συγκρίσιµοι 
(µε τη βοήθεια και του θεσµού "Συµπλήρωµα ∆ιπλώµατος / Diploma Supplement"). 

 Υιοθέτηση ενός συστήµατος σπουδών που θα στηρίζεται σε δύο κύκλους, ένα προπτυχιακό 
(τουλάχιστον τριετή) και ένα µεταπτυχιακό που να οδηγεί σε Μεταπτυχιακό ∆ίπλωµα και/ή 
∆ιδακτορικό. 

 Καθιέρωση ενός κοινού συστήµατος διδακτικών µονάδων (ανάλογου µε το εφαρµοζόµενο 
Ευρωπαϊκό Σύστηµα Μεταφοράς ∆ιδακτικών Μονάδων / ECTS).  

 Προώθηση της κινητικότητας µε ξεπέρασµα των εµποδίων για την ελεύθερη διακίνηση φοιτητών, 
διδασκόντων, ερευνητών και διοικητικού προσωπικού. 

 Προώθηση της ευρωπαϊκής συνεργασίας στη διασφάλιση της ποιότητας µε στόχο την ανάπτυξη 
συγκρίσιµων στοιχείων και µεθόδων. 

 Προώθηση της ευρωπαϊκής διάστασης στην ανώτατη εκπαίδευση σε σχέση µε προγράµµατα 
σπουδών, συνεργασία, κινητικότητα, πρακτική άσκηση, κατάρτιση, επιµόρφωση και έρευνα. 

Τον Μάιο του 2001 συναντήθηκαν στην Πράγα 32 Ευρωπαίοι Υπουργοί Παιδείας για να εξετάσουν 
την πορεία των εξελίξεων και να θέσουν κατευθύνσεις και προτεραιότητες µε έµφαση στην κοινωνική 
διάσταση της ανώτατης εκπαίδευσης. Στο Ανακοινωθέν της Πράγας περιλαµβάνονται τα εξής: 

 Επιβεβαιώνονται οι δεσµεύσεις στους στόχους της ∆ιακήρυξης της Μπολώνια. 

 Εκφράζεται η επιδοκιµασία για την ενεργό συµµετοχή της Ένωσης Ευρωπαϊκών Πανεπιστηµίων 
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(ΕUA) και του φορέα των Εθνικών Ενώσεων Φοιτητών της Ευρώπης (ESIB). 

 ∆ιατυπώνονται προτάσεις για την περαιτέρω πορεία των δράσεων της ∆ιακήρυξης της Μπολώνια. 

 Τονίζεται η σηµασία για τον Ευρωπαϊκό χώρο Ανώτατης Εκπαίδευσης των παρακάτω ενεργειών:    
- ∆ια βίου εκπαίδευση. 
- Ενεργή συµµετοχή των φοιτητών ως µελών της ακαδηµαϊκής κοινότητας. 
- Προώθηση της ελκυστικότητας και ανταγωνιστικότητας του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης 

Εκπαίδευσης και σε άλλα µέρη του κόσµου. 

Ακολούθησε η σύνοδος του Βερολίνου το Σεπτέµβριο του 2003 µε συµµετοχή 33 Ευρωπαίων 
Υπουργών Παιδείας όπου αποφασίσθηκαν τρεις ενδιάµεσες προτεραιότητες και δεσµεύσεις για όλες 
τις χώρες µέχρι το 2005: 

 ∆ιασφάλιση ποιότητας.  

 Σύστηµα δύο κύκλων σπουδών. 

 Αναγνώριση των τίτλων σπουδών και περιόδων σπουδών σε άλλα πανεπιστήµια. 

Στο Ανακοινωθέν του Βερολίνου περιλαµβάνονται οι εξής επιµέρους διαδικασίες για κάθε µια από τις 
προαναφερθείσες δράσεις: 

∆ΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

Συµφωνήθηκε ότι ως το 2005 τα Εθνικά Συστήµατα ∆ιασφάλισης και Αξιολόγησης Ποιότητας θα 
περιλαµβάνουν: 

 Προσδιορισµό των αρµοδιοτήτων των φορέων και των ιδρυµάτων που εµπλέκονται στη 
διαδικασία. 

 Αξιολόγηση προγραµµάτων ή ιδρυµάτων, που θα περιλαµβάνει εσωτερική αξιολόγηση, εξωτερική 
επισκόπηση, συµµετοχή των φοιτητών στη διαδικασία και κοινοποίηση των αποτελεσµάτων. 

 Σύστηµα αναγνώρισης, πιστοποίησης ή συµβατών διαδικασιών, διεθνή συνεργασία και συµµετοχή 
σε δίκτυα. 

ΣΥΣΤΗΜΑ ∆ΥΟ ΚΥΚΛΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ 

 ∆ιάρθρωση δύο κύκλων σπουδών (προπτυχιακός και µεταπτυχιακός) και εισαγωγή τρίτου κύκλου 
σπουδών (διδακτορικές σπουδές). 

 Πτυχία του πρώτου κύκλου σπουδών δίνουν πρόσβαση σε προγράµµατα του δεύτερου. Πτυχία του 
δεύτερου δίνουν πρόσβαση σε διδακτορικές σπουδές. 

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΙΤΛΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟ∆ΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ  

 ∆ιαφάνεια και αναγνωρισιµότητα µεταξύ των προγραµµάτων σπουδών των ευρωπαϊκών χωρών, 
έτσι ώστε να διευθετηθεί το θέµα της αναγνώρισης των σπουδών και πτυχίων της κάθε χώρας. 

 Επιτάχυνση εφαρµογής του Ευρωπαϊκού Συστήµατος Μεταφοράς ∆ιδακτικών Μονάδων (ECTS), 
όχι µόνο για τη µεταφορά αλλά και το συνυπολογισµό (accumulation) µονάδων που θα οδηγούν 
στη λήψη κοινού πτυχίου. 

 Θεσµοθέτηση του Συµπληρώµατος ∆ιπλώµατος (Diploma Supplement) που θα αποτελεί 
αναλυτική παρουσίαση του προγράµµατος σπουδών που οδηγεί στο συγκεκριµένο πτυχίο. Στους 
φοιτητές που θα αποφοιτούν από το 2005 και µετά θα πρέπει να παρέχεται δωρεάν το 
Συµπλήρωµα ∆ιπλώµατος. 

 ∆έσµευση όλων των χωρών να επικυρώσουν τη σύµβαση της Λισσαβόνας για την Αναγνώριση 
(Lisbon Recognition Convention). 

Επίσης, συνεχίζονται οι δράσεις που αφορούν στην κινητικότητα, στην ενεργή συµµετοχή των 
φοιτητών, στην προώθηση της ευρωπαϊκής διάστασης της ανώτατης εκπαίδευσης, στην προβολή της 
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ελκυστικότητας του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης, στη δια βίου µάθηση, στη 
συνεργασία του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης µε τον Ευρωπαϊκό Χώρο Έρευνας και, 
τέλος, στην παρακολούθηση και αποτίµηση των ενεργειών κάθε χώρας για την εφαρµογή της πορείας 
της Μπολώνια.      

Στη σύνοδο που πραγµατοποιήθηκε στο Bergen της Νορβηγίας τον Μάιο του 2005 µε συµµετοχή 45 
Ευρωπαίων Υπουργών Παιδείας το κεντρικό ζήτηµα ήταν η σύγκλιση των συστηµάτων διασφάλισης 
ποιότητας στα ευρωπαϊκά πανεπιστήµια. Στα βασικά σηµεία των συζητήσεων και αποφάσεων στη 
σύνοδο περιλαµβάνονται τα εξής: 
 Ύπαρξη 3 τριών κύκλων σπουδών. Ο πρώτος κύκλος (πτυχιακός) έχει διάρκεια τουλάχιστον 3 
ετών και στη συνέχεια ακολουθεί ο µεταπτυχιακός και εν συνεχεία ο διδακτορικός κύκλος 
σπουδών. Σηµειώνεται ότι ο απόφοιτος ενός κύκλου θα έχει δικαίωµα πρόσβασης στον επόµενο 
κύκλο.  
 Η Ελλάδα και άλλα κράτη (π.χ. Γερµανία, Γαλλία) διετύπωσαν αντιρρήσεις για την περίπτωση 
προσµέτρησης των επαγγελµατικών σπουδών µικρότερης διάρκειας (συνήθως διετείς) που 
παρέχεται από τα ΙΕΚ, τα κολέγια και τα εργαστήρια ελευθέρων σπουδών καθώς και για την 
περίπτωση να θωρηθεί εκπαίδευση διάρκειας µικρότερης των 3 ετών ως ανώτατη εκπαίδευση.    
 Στο τελικό κείµενο δεν συµπεριλήφθηκε τελικά η διατύπωση "σπουδές µικρότερης διάρκειας" και 
έτσι η ελάχιστη διάρκεια σπουδών παρέµεινε σε τουλάχιστον 3 έτη. ∆όθηκε η δυνατότητα 
αναγνώρισης ως πανεπιστηµιακών "ενδιάµεσων τίτλων σπουδών" αλλά σε εθνικά πλαίσια και 
χωρίς διευρωπαϊκή ισχύ.            

3.2.2. Αποτίµηση της εφαρµογής των αρχών του ενοποιηµένου εκπαιδευτικού χώρου 
στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης   

Α. ∆ΥΟ ΚΥΚΛΟΙ ΣΠΟΥ∆ΩΝ 

Η δηµιουργία ενός ενοποιηµένου ευρωπαϊκού χώρου ανώτατης εκπαίδευσης προϋποθέτει την 
προσαρµογή των επιµέρους εθνικών εκπαιδευτικών συστηµάτων σε µία κοινή δοµή. Η δοµή αυτή 
βασίζεται στο σύστηµα των δύο κύκλων σπουδών, δηλαδή το «πτυχίο» (Bachelor) και τον 
µεταπτυχιακό τίτλο (Master).  

Κατά την αρχή του ακαδηµαϊκού έτους 2004-2005 το σύστηµα των δύο κύκλων σπουδών 
εφαρµόζεται, τουλάχιστον µερικώς, σε όλες τις χώρες-µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν 
υπογράψει τη Συνθήκη, µε εξαίρεση την Ανδόρα, τη Γερµανόφωνη Κοινότητα του Βελγίου, την 
Ουγγαρία, την Πορτογαλία, τη Ρουµανία, την Ισπανία και τη Σουηδία. Τρεις από τις παραπάνω χώρες 
πρόσφατα θέσπισαν τις νοµοθετικές ρυθµίσεις για την εισαγωγή του συστήµατος. Στη Ρουµανία και 
στην Ισπανία το σύστηµα θα τεθεί σε εφαρµογή από το ακαδηµαϊκό έτος 2005-2006. Ένα χρόνο 
αργότερα θα εφαρµοστεί στην Ουγγαρία, ενώ στη Σουηδία θα τεθεί προς ψήφιση στη Βουλή το Μάιο 
του 2005. Η Πορτογαλία δεν έχει ακόµη προχωρήσει σε νοµοθετικές ρυθµίσεις, αλλά πρόκειται να 
αναδιαµορφώσει τη δοµή της ανώτατης εκπαίδευσης στο πνεύµα της ∆ιακήρυξης της Μπολόνια. 
∆εδοµένης της περιορισµένης κλίµακας της ανώτατης εκπαίδευσης στην Ανδόρα και στη 
γερµανόφωνη κοινότητα του Βελγίου, δεν έχει ακόµη εισαχθεί κάποιο µέτρο για τη θέσπιση των 2 
κύκλων σπουδών.  
Σε ορισµένες χώρες το σύστηµα των 2 κύκλων σπουδών εφαρµοζόταν πολλά χρόνια πριν από τη 
Μπολόνια. Για παράδειγµα, στην πλειοψηφία των χωρών της ανατολικής Ευρώπης, η δοµή αυτή 
εφαρµόστηκε τη δεκαετία του 90.  
Επίσης, υπάρχουν περιπτώσεις χωρών, στις οποίες το υπάρχον σύστηµα δεν αντιστοιχεί ακριβώς στις 
απαιτήσεις της Μπολόνια. Οι προσαρµογές ή επεκτάσεις που απαιτούνταν για τις συγκεκριµένες 
χώρες έγιναν από το 2000, µε εξαίρεση τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, στην οποία γίνονται τώρα οι 
διαπραγµατεύσεις. Στην Ελλάδα το σύστηµα δεν έχει αρχίσει να εφαρµόζεται, αφού εκκρεµεί η 
απόφαση της κυβέρνησης για την εφαρµογή του. Σε άλλες χώρες, το ζήτηµα ήταν να γίνει το σύστηµα 
υποχρεωτικό ή απλώς να επεκταθεί. Η Λιθουανία (2000), η Τσεχία (2001), η Γερµανία (2002), η 
FYROM (2003) και η Φινλανδία (2004) θέσπισαν νόµο, µε τον οποίο τα ανώτατα εκπαιδευτικά 
ιδρύµατα είναι υποχρεωµένα να έχουν προγράµµατα σπουδών που οδηγούν στη λήψη πτυχίου 
bachelor και master. Το 2003/04 η ∆ανία επέκτεινε τη δοµή των δύο κύκλων σπουδών στην ιατρική, 
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στις επιστήµες του µηχανικού, στη µουσική και στη θεολογία. Η Αυστρία έχει εφαρµόσει του δύο 
κύκλους σπουδών και στα ιδρύµατα εφαρµοσµένης επιστήµης (αντίστοιχα µε τα ΤΕΙ). Στη Σλοβενία η 
διάρκεια των προγραµµάτων και τα επίπεδα των προσόντων προσαρµόστηκαν στις απαιτήσεις της 
Μπολόνια µέσω νόµου το 2004 και οι αλλαγές θα τεθούν σε εφαρµογή από το ακαδηµαϊκό έτος 
2005/06. Στη Γαλλία, ο τίτλος των µεταπτυχιακών προγραµµάτων πήρε τη διεθνή ονοµασία master, 
ώστε να γίνεται κατανοητός σε διεθνές επίπεδο.  

 

                                  [πηγή: Ευρυδίκη]

 
Ύπαρξη της δοµής βασισµένης σε δύο κύκλους που αντιστοιχεί στη Μπολόνια. 
Ύπαρξη της δοµής βασισµένης σε δύο κύκλους µε απαραίτητες προσαρµογές/επεκτάσεις. 

 
Ο νόµος εγκρίνεται το 2004 ή το 2005, αλλά δεν έχει τεθεί ακόµη σε ισχύ. 
Καµία δοµή βασισµένη σε δύο κύκλους. 

Σχήµα 3.1. Η εφαρµογή του συστήµατος µε δύο κύκλους σπουδών πριν το 2000 και κατά το ακαδηµαϊκό 
έτος 2004/05. 
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Σε κάποιες χώρες µε ιδιαιτερότητες στη δοµή της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης (Βουλγαρία, Τσεχία, 
Γερµανία, Ισλανδία, Λιθουανία, Νορβηγία, Πολωνία, Ρωσία και Σλοβακία) παρέχονται ακόµη 
πολυετείς σπουδές, παράλληλα µε νέα προγράµµατα βασιζόµενα σε 2 κύκλους σπουδών. Στη 
Γερµανία, στη Λιθουανία και στην Πολωνία οι πολυετείς σπουδές θα αντικατασταθούν πλήρως µε 
προγράµµατα δύο κύκλων µέχρι το 2010. Στην Ισλανδία παραµένουν ελάχιστα προγράµµατα ενιαίων 
σπουδών, ενώ στη Νορβηγία το παλαιό σύστηµα θα πάψει να ισχύει το 2007. Η φλαµανδική και 
γαλλική κοινοτική του Βελγίου αναµόρφωσαν το σύστηµα της ανώτατης εκπαίδευσης και 
ενσωµάτωσαν το νέο σύστηµα στη νοµοθεσία τους το 2003 και 2004 αντίστοιχα. Το νέο σύστηµα 
εφαρµόστηκε για τον πρώτο χρόνο των σπουδών σε όλα τα ιδρύµατα και γνωστικά αντικείµενα από 
το ακαδηµαϊκό έτος 2004/05. Θα ενσωµατώνεται σταδιακά µέχρι το 2006/07 και συνεπώς τα δύο 
συστήµατα θα συνυπάρχουν για µερικά χρόνια. Η κατάσταση είναι παρόµοια στο Λουξεµβούργο, στο 
οποίο ο νόµος θεσπίστηκε το 2003 και εφαρµόστηκε από το ακαδηµαϊκό έτος 2004/05. 

Στις περισσότερες χώρες, στις οποίες παρέχονται οι δύο κύκλοι σπουδών, η δοµή εφαρµόζεται µόνο 
στα προγράµµατα µε κατάταξη ISCED 5A. Οι δύο τίτλοι σπουδών (Bachelor/Master) παρέχονται από 
πανεπιστηµιακά και µη πανεπιστηµιακά ιδρύµατα. Η δοµή εφαρµόζεται σχεδόν σε όλα τα πεδία 
σπουδών. Ωστόσο, η επιστήµη της αρχιτεκτονικής και των µηχανικών αποτελούν εξαίρεση στην 
Εσθονία και στην Ιταλία. Επίσης, στη Γαλλία προγράµµατα µηχανικών και αρχιτεκτόνων παρέχονται 
ακόµη µε τη µορφή ενιαίων σπουδών. Στη Ρωσία ορισµένα επιστηµονικά πεδία, όπως η νοσηλευτική 
και αντικείµενα σχετιζόµενα µε την παροχή υπηρεσιών, δεν επηρεάζονται από το σύστηµα 2 κύκλων. 
Στη Σλοβακία, οι σπουδές της θεολογίας αποτελούν επίσης εξαίρεση. 

Η ιατρική και τα σχετικά µε αυτήν αντικείµενα συνήθως συνεχίζουν να παρέχονται ως ενιαίο 
πρόγραµµα σπουδών και διαρκούν 5 ή 6 χρόνια, οδηγώντας αυτοµάτως σε τίτλο σπουδών ισότιµο µε 
master. Σπάνια χωρίζονται σε 2 κύκλους σπουδών, καθένας από τους οποίους οδηγεί σε τίτλο 
σπουδών, όπως συµβαίνει µε τη φλαµανδική και τη γαλλική κοινότητα του Βελγίου, τη ∆ανία και την 
Ολλανδία. Ωστόσο, σε αυτές τις χώρες το πρώτο πτυχίο (Bachelor) αποκτάται µετά από 3 χρόνια, και 
παρόλο που µπορεί κάποιος να σταµατήσει σε αυτό το επίπεδο, δεν έχει το δικαίωµα άσκησης του 
επαγγέλµατος του ιατρού, οδοντιάτρου, κλπ. Αντιθέτως, στη FYROM, στην Ελλάδα, στην Ισλανδία, 
στην Ιρλανδία, στη Μάλτα και στο Ηνωµένο Βασίλειο, ο πρώτος κύκλος σπουδών διαρκεί 5-6 χρόνια 
και οδηγεί σε δίπλωµα, το οποίο επιτρέπει στους κατόχους του να ασκούν το επάγγελµα. Κάποια 
περαιτέρω εξειδίκευση µπορεί να είναι απαραίτητη. Η ολοκλήρωση του δεύτερου κύκλου είναι 
προαιρετική. 

Οι µεταπτυχιακές σπουδές 

Στην πλειοψηφία των ευρωπαϊκών χωρών, η παροχή της ανώτατης εκπαίδευσης χαρακτηρίζεται από 
ένα διαχωρισµό µεταξύ:  

- Προγραµµάτων µε ακαδηµαϊκό ή θεωρητικό χαρακτήρα (ISCED 5A), µέσω των οποίων είναι 
εφικτή η πρόσβαση σε προχωρηµένες µεταπτυχιακές σπουδές για τη λήψη διδακτορικού 
διπλώµατος (ISCED 6) και 

- Προγραµµάτων προσανατολισµένων περισσότερο προς αντικείµενα µε περισσότερο πρακτικό και 
επαγγελµατικό χαρακτήρα (ISCED 5B), τα οποία δεν έχουν πρόσβαση σε µεταπτυχιακά 
προγράµµατα κτήσης διδακτορικού διπλώµατος. Οι φοιτητές µπορούν γενικά να συνεχίσουν τις 
σπουδές τους σε προγράµµατα της ίδιας κατάταξης (ISCED 5B) ή να εγγραφούν στον πρώτο 
κύκλο προγραµµάτων της κατάταξης ISCED 5A. 

Σε περίπου 14 χώρες που υπέγραψαν τη συνθήκη της Μπολόνια, µικρής διάρκειας προγράµµατα της 
κατάταξης ISCED 5B (διάρκειας 1 ή 2 ετών) παρέχονται παράλληλα µε προγράµµατα µεγάλης 
διάρκειας (3 ετών ή περισσότερο). Πέντε χώρες (Ουγγαρία, Ισλανδία, Ισπανία, Τουρκία και Ηνωµένο 
Βασίλειο) παρέχουν προγράµµατα της κατάταξης ISCED 5B αποκλειστικά µε µικρή διάρκεια. 
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Γενικά, ο διαχωρισµός µεταξύ των προγραµµάτων µε κατάταξη ISCED 5A και ISCED 5B ορίζεται 
από τον τύπο των ιδρυµάτων που τα οργανώνουν (πανεπιστηµιακά ή µη) και το επίπεδο του τίτλου 
που παρέχουν µε την ολοκλήρωση των σπουδών. Ωστόσο, αυτό το «δυαδικό» σύστηµα οργάνωσης 
γίνεται σταδιακά θολό, λόγω της τάσης των πανεπιστηµιακών και µη ιδρυµάτων να γίνονται ολοένα 
και πιο όµοια. Έτσι, σε 6 χώρες (Φινλανδία, Ελλάδα, Βατικανό, Μάλτα, Νορβηγοί και Ρωσία) όλα τα 
αναγνωρισµένα προγράµµατα σπουδών ανώτατης εκπαίδευσης ανήκουν στην κατάταξη ISCED 5A, 
ακόµα κι όταν παρέχονται από µη πανεπιστηµιακούς φορείς. Στην Ολλανδία, κάποια προγράµµατα 
σπουδών µικρής διάρκειας της κατάταξης ISCED 5B βρίσκονται στη διαδικασία µετάταξής τους σε 
προγράµµατα που οδηγούν στη λήψη πτυχίου (bachelor) και ανήκουν στην κατηγορία ISCED 5A. 

Σε πέντε κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Βέλγιο, Εσθονία, Γαλλία, Ιταλία και Πορτογαλία) τα 
προγράµµατα που ανήκουν στην κατάταξη ISCED 5B και διαρκούν τουλάχιστον 3 έτη παρέχουν 
πρόσβαση σε προγράµµατα σπουδών µεταπτυχιακού επιπέδου µε κατάταξη ISCED 5A. 

Σε πέντε χώρες (FYROM, Μαυροβούνιο και Σλοβενία) ένα αρχικό πρόγραµµα µε κατάταξη ISCED 
5B που διαρκεί 3 ή 4 χρόνια δίνει πρόσβαση σε ένα δεύτερο πρόγραµµα ίδιας κατάταξης. Στη Γαλλία, 
µικρής διάρκειας προγράµµατα της κατάταξης ISCED 5B οδηγούν σε προγράµµατα δεύτερου κύκλου 
σπουδών της ίδιας κατάταξης µε διάρκεια 1 έτους. 

Επίσης, σε 5 χώρες ορισµένα προγράµµατα της κατάταξης ISCED 5B δίνουν πρόσβαση σε 
ειδικευµένα τµήµατα της κατάταξης ISCED 5B ή ISCED 5A (Αλβανία, Βέλγιο, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, 
Λίχτενσταϊν και Ελβετία). 

Στις υπόλοιπες χώρες, τα προγράµµατα ανώτερης εκπαίδευσης µε επαγγελµατικό προσανατολισµό 
και κατάταξη ISCED 5B δίνουν τη δυνατότητα στους αποφοίτους τους, εκτός από την πρόσβαση στην 
αγορά εργασίας, της µεταφοράς µονάδων ή της µεταπήδησής τους σε προγράµµατα της κατάταξης 
ISCED 5A, χωρίς να έχουν την υποχρέωση να ξεκινήσουν από την αρχή ένα πρόγραµµα που οδηγεί 
σε πτυχίο bachelor. Για παράδειγµα, απόφοιτοι των προγραµµάτων ISCED 5B είναι συχνά σε θέση να 
συνεχίσουν στο δεύτερο ή τρίτο έτος των σπουδών για πτυχίο ISCED 5A στην Κύπρο, στη ∆ανία, 
στην Ισλανδία, στη Λετονία, στη Σλοβενία, στην Ισπανία, στη Σουηδία και στο Ηνωµένο Βασίλειο. 
Στην Ουγγαρία, τίτλος σπουδών µε κατάταξη ISCED 5B ισοδυναµεί µε 60 µονάδες σε κάθε 
πρόγραµµα σπουδών µε κατάταξη ISCED 5A.  

Β. Ο ΤΡΙΤΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥ∆ΩΝ: ΤΑ ∆Ι∆ΑΚΤΟΡΙΚΑ ∆ΙΠΛΩΜΑΤΑ 

Το Σεπτέµβριο του 2003, οι υπουργοί Παιδείας που υπέγραψαν τη Συνθήκη της Μπολόνια 
συµφώνησαν στην προώθηση της διασύνδεσης του Ευρωπαϊκού Χώρου της Ανώτατης Εκπαίδευσης 

Πίνακας 3.1. Η εισαγωγή των δύο κύκλων σπουδών σε προγράµµατα µε κατάταξη ISCED 5B 
και η πρόσβαση σε προγράµµατα σπουδών ISCED 5A. 
Πηγή: Ευρυδίκη 

AD AL AT BA BE de BE fr BE nl BG CH CSmon CS ser 
○ ▲ □ ▲ ▲ ●▲ ●▲ □ ▲ ● ○ 

CY CZ DE DK EE EL ES FI FR HR HU 
○ □ □ ○ ● ⊗ ○ ⊗ ●● ○ ○ 
IE IS IT LI LT LU LV MK MT NL NO 
□ ○ ●● ▲ ○ ○ ○ ○● ⊗ ○ ⊗ 

PL PT RO RU SE SI SK TR UK VA  
□ ●  ⊗ ○ ○● ○ ○ ○ ⊗  

Υπόµνηµα 
● ISCED 5B µε πιθανή πρόσβαση σε προγράµµατα µεταπτυχιακού επιπέδου ISCED 5A 
● ISCED 5B µε πιθανή πρόσβαση σε προγράµµατα ISCED 5B. 
▲ ISCED 5B µε πιθανή πρόσβαση σε προγράµµατα εξειδίκευσης ISCED 5B ή ISCED 5Α. 
○ ISCED 5Β µε πιθανή πρόσβαση στην αγορά εργασίας, µε την πιθανότητα της εξαίρεσης τµήµατος 

των σπουδών µε κατάταξη ISCED 5Α. 
□ ISCED 5B µε κύρια πρόσβαση στην αγορά εργασίας 
⊗ ∆εν υπάρχουν προγράµµατα µε κατάταξη ISCED 5B. 
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µε τον Ευρωπαϊκό Χώρο Έρευνας. Επισήµαναν επίσης την αναγκαιότητα να προσθέσουν µετά από 
τους δύο κύκλους σπουδών ένα τρίτο επίπεδο, το οποίο οδηγεί στη λήψη διδακτορικού διπλώµατος. 

Σε όλες τις χώρες που υπέγραψαν τη συνθήκη της Μπολόνια (εκτός από την Ανδόρα και τη 
γερµανόφωνη Κοινότητα του Βελγίου) έχει ήδη εφαρµοστεί ή πρόκειται σύντοµα να εφαρµοστεί η 
δοµή της ανώτατης εκπαίδευσης µε δύο κύκλους σπουδών (Bachelor/Master). Στις περισσότερες από 
αυτές τις χώρες οι µεταπτυχιακές σπουδές που οδηγούν σε λήψη διδακτορικού διπλώµατος ήδη 
θεωρούνται ως ο τρίτος κύκλος της ανώτατης εκπαίδευσης. Μάλιστα, σε ορισµένες από αυτές η 
υιοθέτηση αυτή έχει ήδη επικυρωθεί από πρόσφατες νοµοθετικές ρυθµίσεις. 

Πρόσβαση στον τρίτο κύκλο σπουδών 

Σε όλες τις χώρες, η πρόσβαση σε προχωρηµένες σπουδές βασίζεται κυρίως στην κατοχή τίτλων 
σπουδών που απονέµονται στο τέλος του δεύτερου κύκλου προγραµµάτων κατάταξης ISCED 5A. 
Ωστόσο, σε ορισµένες από αυτές, ισχύουν και άλλα κριτήρια επιλογής, τα οποία καθορίζονται κυρίως 
από το εκάστοτε εκπαιδευτικό ίδρυµα. Συγκεκριµένα, στη Γαλλία καις την Ισπανία, οι κάτοχοι 
µεταπτυχιακών τίτλων είναι υποχρεωµένοι να παρακολουθήσουν ένα πρόγραµµα υψηλής θεωρητικής 
κατάρτισης πριν την έναρξη της µεµονωµένης ερευνητικής τους δραστηριότητας. 

Σε 9 ευρωπαϊκές χώρες (Κροατία, Κύπρος, Ισλανδία, Ιρλανδία, Σλοβενία, Τουρκία και Ηνωµένο 
Βασίλειο) οι φοιτητές µπορούν να ξεκινήσουν την εκπόνηση της διδακτορικής διατριβής τους, αφού 
αποκτήσουν ένα τίτλο σπουδών µε κατάταξη ISCED 5A. Σε γενικές γραµµές, η δυνατότητα αυτή 
υπόκειται συχνά και σε περαιτέρω προϋποθέσεις. Στην Κύπρο, οι φοιτητές που έχουν ολοκληρώσει 
τον πρώτο κύκλο σπουδών µπορούν να ξεκινήσουν τη διδακτορική τους διατριβή, αφού πρώτα έχουν 
λάβει ειδική ερευνητική κατάρτιση ισοδύναµη µε 60 µονάδες. Στη Γερµανία, η δυνατότητα αυτή 
αφορά κάποιους ιδιαίτερα ταλαντούχους φοιτητές, οι οποίοι ξεκινούν την εκπόνηση της διδακτορικής 
διατριβής αµέσως µετά τη λήψη του πτυχίου επιπέδου bachelor, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν 
περάσει επιτυχώς σχετικές ειδικές εξετάσεις. Στην Ελλάδα, η κατοχή πτυχίου πρώτου κύκλου 
σπουδών µπορεί να είναι αρκετή για τη συνέχιση σε σπουδές διδακτορικού επιπέδου, στα τµήµατα 
όµως µόνο που δεν προσφέρουν δεύτερο κύκλο σπουδών. Στην Ιρλανδία, η απόφαση για τη συνέχιση 

                         [πηγή: Ευρυδίκη] 
Υπόµνηµα  

 Η κατοχή µεταπτυχιακού τίτλου είναι απαραίτητη. 

 Η κατοχή µεταπτυχιακού τίτλου είναι απαραίτητη, αλλά υπάρχει η δυνατότητα πρόσβασης 
µε την κατοχή πτυχίου επιπέδου Bachelor. 

 ∆εν παρέχονται διδακτορικά διπλώµατα από τα εκπαιδευτικά ιδρύµατα. 

Σχήµα 3.2. Οι απαιτούµενοι τίτλοι σπουδών για τη συνέχιση των σπουδών σε διδακτορικό επίπεδο. 
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των σπουδών σε διδακτορικό δίπλωµα µετά τη λήψη του πτυχίου επιπέδου bachelor έγκειται στο 
εκάστοτε εκπαιδευτικό ίδρυµα. Στο Ηνωµένο Βασίλειο υπάρχουν κάποια προγράµµατα, στα οποία οι 
φοιτητές µπορούν να προχωρήσουν σε σπουδές διδακτορικού επιπέδου χωρίς την κατοχή 
µεταπτυχιακού τίτλου, εφόσον έχουν αποκτήσει το πτυχίο τους µε καλό βαθµό και µε την 
προϋπόθεση της αποδοχής τους από τον επιβλέποντα καθηγητή. 

Η δοµή των σπουδών που οδηγεί σε διδακτορικό δίπλωµα 

Στην πλειοψηφία των χωρών που υπέγραψαν τη Συνθήκη της Μπολόνια, η ερευνητική κατάρτιση µε 
τη µορφή θεωρητικών µαθηµάτων είτε σε υποχρεωτική, είτε σε προαιρετική βάση αποτελεί µέρος των 
προγραµµάτων που οδηγούν σε λήψη διδακτορικού διπλώµατος και είναι επιπρόσθετη της έρευνας 
του υποψήφιου διδάκτορα. Η κατάρτιση αυτή είναι υποχρεωτική και γίνεται παράλληλα µε την 
έρευνα στις µισές από τις ευρωπαϊκές χώρες (Αυστρία, Βουλγαρία, Κροατία, Κύπρος, Τσεχία, ∆ανία, 
Φινλανδία, Ουγγαρία, Ισλανδία, Λετονία, Λίχτενσταϊν, Λιθουανία, Μαυροβούνιο, Νορβηγία, 
Πολωνία, Ρουµανία, Ρωσία, Σλοβακία, Σουηδία και Τουρκία). Στην Ισλανδία, µόνο ορισµένα 
διδακτορικά προγράµµατα συµπεριλαµβάνουν θεωρητική κατάρτιση. Στο Ηνωµένο Βασίλειο 
ορισµένοι φορείς που χρηµατοδοτούν τον «τρίτο» κύκλο σπουδών απαιτούν ένα έτος θεωρητικής 
κατάρτισης στις ερευνητικές µεθόδους πριν ή κατά τη διάρκεια του πρώτου µέρους των σπουδών. Στη 
Σλοβενία η παράλληλη θεωρητική κατάρτιση είναι υποχρεωτική γι αυτούς που ξεκινούν διδακτορικές 
σπουδές αµέσως µετά τον πρώτο κύκλο. 

Στη Γαλλία και στην Ισπανία ένα πρόγραµµα υψηλής θεωρητικής κατάρτισης είναι επίσης 
υποχρεωτικό, αλλά γίνεται πριν από την έναρξη της ερευνητικής δραστηριότητας του υποψηφίου. Στη 
Γερµανία και στην Κύπρο η θεωρητική κατάρτιση είναι υποχρεωτική πριν από την έναρξη του τρίτου 
κύκλου σπουδών, όταν αυτή γίνεται αµέσως µετά την ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου, ενώ στην 
Πορτογαλία αυτό συµβαίνει όταν η επίδοση του υποψήφιου διδάκτορα στους προηγούµενους κύκλους 
σπουδών δεν ήταν ικανοποιητική. 

Στη γαλλική κοινότητα του Βελγίου ένα έτος θεωρητικής κατάρτισης παρέχεται προαιρετικά. Στην 
Ιταλία προαιρετικά µαθήµατα παρέχονται στις νοµικές επιστήµες. Στην Ολλανδία και στην Ελβετία η 
ερευνητική κατάρτιση γίνεται ταυτόχρονα µε την έρευνα του υποψηφίου σε προαιρετική βάση. 

Στις υπόλοιπες χώρες τα διδακτορικά διπλώµατα απονέµονται µε βάση την επιτυχή ολοκλήρωση της 
προσωπικής έρευνας του υποψηφίου. 

Η διάρκεια των σπουδών που οδηγεί σε διδακτορικό δίπλωµα 

Έξι από τις χώρες που υπέγραψαν τη Συνθήκη της Μπολόνια (Βουλγαρία, Τσεχία, ∆ανία, Ιταλία, 
Μαυροβούνιο και Νορβηγία) έχουν καθορίσει τριετή διάρκεια σπουδών για τον τρίτο κύκλο σπουδών. 
Σε λίγες χώρες είναι δυνατό να ολοκληρωθεί ο τρίτος κύκλος σπουδών σε µια ελάχιστη περίοδο 2 
ετών (Αυστρία, Σλοβενία, Ισπανία). Στις υπόλοιπες χώρες η ελάχιστη διάρκεια των διδακτορικών 
σπουδών ορίζεται στα 3 έτη. Η µέγιστη δεν είναι πάντα καθορισµένη, αν και στις περιπτώσεις που 
είναι δεν υπερβαίνει τα 8 έτη. Στη φλαµανδική και στη γαλλική κοινότητα του Βελγίου και στην 
Πορτογαλία δεν είναι καθορισµένη η ελάχιστη και η µέγιστη διάρκεια των σπουδών. 

Γ. ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΟΝΑ∆ΩΝ 

Αρχικά το σύστηµα µεταφοράς µονάδων (ECTS) χρησιµοποιήθηκε για την κινητικότητα των 
φοιτητών στο πρόγραµµα Erasmus, ενώ µε τη συνθήκη της Μπολόνια έγινε ένα από τα κεντρικά 
σηµεία της διαδικασίας ενοποίησης της ευρωπαϊκής ανώτατης εκπαίδευσης.  

Σύµφωνα µε το σηµερινό ορισµό, το σύστηµα ECTS θεωρείται ισχύον, όταν: 

- οι διακανονισµοί για την εφαρµογή του συµπεριλαµβάνονται στην ισχύουσα νοµοθεσία,  

- εφαρµόζεται σε περίπου όλα τα ιδρύµατα της ανώτατης εκπαίδευσης και 

- ικανοποιούνται οι απαιτήσεις των 60 µονάδων µε βάση το φόρτο εργασίας των φοιτητών. 

Το σύστηµα ECTS έχει υιοθετηθεί σε πολλές χώρες. Η εφαρµογή του ξεκίνησε µεταξύ του 2000 και 
του 2005 και υποστηρίζεται από τη νοµοθεσία. Μάλιστα, σε µερικές χώρες (Αλβανία, Βέλγιο, 
Γερµανία και Ρουµανία) το σύστηµα εφαρµόστηκε µερικώς πριν από το 2000. 
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Μεταξύ των χωρών στις οποίες υπήρχε από παλαιότερα εθνικό σύστηµα µεταφοράς µονάδων, οι 
αναγκαίες προσαρµογές έχουν ήδη γίνει σε κάποιες (Φινλανδία στις πολυτεχνικές σχολές, Ιταλία, 
Ολλανδία και Νορβηγία) ή πρόκειται σύντοµα να γίνουν (Εσθονία από το 2006/07 και Φινλανδία από 
το 2005 στις πανεπιστηµιακές σχολές). Στην Πορτογαλία (στα δηµόσια πανεπιστήµια µόνο), στην 
Ισπανία και στο Ηνωµένο Βασίλειο (Ουαλία) χρησιµοποιείται µόνο το εθνικό σύστηµα µεταφοράς 
µονάδων και η προσαρµογή του στο σύστηµα ECTS αποτελεί αντικείµενο πρότασης στο εθνικό 
συµβούλιο. Στην Πορτογαλία ο νόµος του 2005 καθορίζει ότι τα προγράµµατα σπουδών θα πρέπει να 
εκφράζονται σε µονάδες από το ακαδηµαϊκό έτος 2005/06. Στην Ισπανία, σύµφωνα µε τη νοµοθεσία 
του 2003, το σύστηµα ECTS θα πρέπει να εφαρµόζεται σε όλα τα προγράµµατα σπουδών πριν από 
την 1.10.2010. 

Σε ορισµένες χώρες (Αλβανία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, FYROM, Γαλλία, Ιρλανδία, Ρουµανία και 
Σουηδία) το σύστηµα ECTS εφαρµόζεται σταδιακά, αρχικά στα πανεπιστηµιακά προγράµµατα 
σπουδών ή σε συγκεκριµένα ιδρύµατα και αργότερα σε µια περισσότερο διευρυµένη βάση. 

Στην Κύπρο, στην Τσεχία, στην Ελλάδα, στην Ισλανδία, στην Ιρλανδία, στην Πολωνία και στη 
Σουηδία το σύστηµα ECTS έχει εφαρµοστεί πλήρως χωρίς να υπάρχει νοµοθετική ρύθµιση. Ωστόσο, 
στην Ελλάδα η σχετική νοµοθεσία τέθηκε προς ψήφιση το καλοκαίρι του 2005. 

Στην πλειοψηφία των χωρών που έχουν υιοθετήσει το σύστηµα ECTS η χρήση του γίνεται τόσο για 
τη µεταφορά, όσο και για τη συσσώρευση των µονάδων, όπως προβλέπεται από τη διάσκεψη του 
Βερολίνου. 

∆. ΤΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ∆ΙΠΛΩΜΑΤΟΣ 

Το συµπλήρωµα διπλώµατος έχει ως στόχο να βεβαιώσει ότι η αποκτηθείσα γνώση και οι τίτλοι 
σπουδών διέπονται από διαφάνεια και είναι απολύτως κατανοητές στο πλαίσιο της κινητικότητας. Στη 
∆ιάσκεψη του Βερολίνου οι υπουργοί Παιδείας συµφώνησαν ότι όλοι οι απόφοιτοι θα λαµβάνουν το 
επεξηγηµατικό αυτό έγγραφο αυτοµάτως, χωρίς κόστος και σε κάποια από τις ευρέως διαδεδοµένες 
ευρωπαϊκές γλώσσες. 

Το 2004/05 το συµπλήρωµα διπλώµατος αναφέρεται κυρίως στη νοµοθεσία και εκδίδεται από τα 
ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύµατα στην πλειοψηφία των χωρών. Στις περισσότερες περιπτώσεις η 
εφαρµογή του ξεκίνησε µεταξύ του 2001 και 2004. Σε ορισµένα εκπαιδευτικά συστήµατα (Αλβανία, 
Ανδόρα, Κύπρος, Πολωνία και Σκοτία) το συµπλήρωµα διπλώµατος υιοθετήθηκε πολύ πρόσφατα 
(2004). 

Στη Γαλλία και στο Ηνωµένο Βασίλειο (Αγγλία, Ουαλία, Βόρεια Ιρλανδία) τα ανώτατα εκπαιδευτικά 
ιδρύµατα εισήγαγαν το Συµπλήρωµα ∆ιπλώµατος, αλλά πρόκειται να το εφαρµόσουν πλήρως σε 
διάστηµα 2 ετών. 

Πίνακας 3.2. Η εφαρµογή του συστήµατος ECTS για τη µεταφορά ή/και τη συσσώρευση µονάδων. 
Πηγή: Ευρυδίκη 

AD AL AT BA BE de BE fr BE nl BG CH CSmon CS ser 
● ● ● ⊗ ⊗ ● ● ● ● ● ⊗ 

CY CZ DE DK EE EL ES FI FR HR HU 
● ● ● ● ● ● ⊗ ● ● ; ● 
IE IS IT LI LT LU LV MK MT NL NO 
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

PL PT RO RU SE SI SK TR UK VA  
● ⊗ ● ⊗ ● ● ● ⊗ ⊗ ○  

Υπόµνηµα 
● ISCED 5B µε πιθανή πρόσβαση σε προγράµµατα µεταπτυχιακού επιπέδου ISCED 5A 
○ ISCED 5Β µε πιθανή πρόσβαση στην αγορά εργασίας, µε την πιθανότητα της εξαίρεσης τµήµατος 

των σπουδών µε κατάταξη ISCED 5Α. 
⊗ ∆εν υπάρχουν προγράµµατα µε κατάταξη ISCED 5B. 
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Σε κάποιες χώρες η καθιέρωση του Συµπληρώµατος ∆ιπλώµατος έγινε περισσότερο σταδιακά. Στην 
Τσεχία, στη Γερµανία και στην Ιταλία εισήχθηκε πριν το 2000 και τώρα εφαρµόζεται σε όλα τα 
εκπαιδευτικά ιδρύµατα. Στη Ρουµανία, στη Σλοβενία και στην Τουρκία εφαρµόστηκε µερικώς από το 
2001, ενώ στη γαλλική κοινότητα του Βελγίου, στην Ιρλανδία, στην Ολλανδία, στην Πορτογαλία και 
στην Ελβετία, κάποια ιδρύµατα ήδη το παρέχουν χωρίς να υπάρχει κάποια νοµοθετική ρύθµιση. 

Σε όσες χώρες δεν έχει ακόµη καθιερωθεί, αναµένεται η εφαρµογή του το αργότερο κατά το 
ακαδηµαϊκό έτος 2005/06. Μονάχα στη γερµανόφωνη κοινότητα του Βελγίου, στο Λουξεµβούργο και 
στη Μάλτα δεν έχει ακόµη οριστεί πότε θα γίνει η νοµοθετική ρύθµιση για το Συµπλήρωµα 
∆ιπλώµατος ή πότε θα το υιοθετήσουν τα εκπαιδευτικά ιδρύµατα. 

Στις χώρες που η διαδικασία έχει ήδη εφαρµοστεί σε όλα τα εκπαιδευτικά ιδρύµατα, το Συµπλήρωµα 
∆ιπλώµατος χορηγείται αυτόµατα και χωρίς χρέωση στους αποφοίτους µαζί µε τους τίτλους σπουδών. 
Ωστόσο, δε συµβαίνει αυτό σε όλες τις χώρες. Κατά το ακαδηµαϊκό έτος 2004/05 η χορήγησή του 
γινόταν µόνο κατόπιν παραγγελίας σε ορισµένες χώρες (Αλβανία, Ουγγαρία, Λιθουανία, Ρουµανία, 
Ισπανία και Τουρκία). Επίσης, δεν εκδίδεται αυτόµατα σε όλα τα εκπαιδευτικά ιδρύµατα του 
Ηνωµένου Βασιλείου. Στην αγγλική γλώσσα εκδίδεται κατόπιν παραγγελίας στη φλαµανδική 
κοινότητα του Βελγίου και στη Σλοβενία. 

Σε γενικές γραµµές, το Συµπλήρωµα ∆ιπλώµατος χορηγείται χωρίς χρέωση σχεδόν παντού, αλλά σε 
ορισµένες περιπτώσεις υπάρχει χρέωση όταν ζητείται σε γλώσσα διαφορετική από την επίσηµη του 
ιδρύµατος. Στη Γερµανία, στην Κύπρο, στην Ιρλανδία και στις Σκανδιναβικές χώρες το Συµπλήρωµα 
∆ιπλώµατος εκδίδεται µόνο στην αγγλική γλώσσα. Περίπου 15 χώρες (Αλβανία. Αυστρία, Βέλγιοµ 
Βουλγαρία, Εσθονία, Ουγγαρία, Ιταλία, Λετονία, Λιθουανία, Μαυροβούνιο, Πορτογαλία, Σλοβενία 
και Ελβετία) εκδίδουν το Συµπλήρωµα ∆ιπλώµατος στην τοπική γλώσσα και στα αγγλικά. 

Ε. ∆ΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

Η αµοιβαία αναγνώριση της αξιολόγησης της εκπαίδευσης απαιτεί τη διατύπωση ξεκάθαρων 
κριτηρίων και µεθοδολογιών. Για την επίτευξη ενός τέτοιου στόχου, τα εθνικά συστήµατα 

                                [πηγή: Ευρυδίκη] 

 Εφαρµογή σε σχεδόν όλα τα προγράµµατα κατά το 2004/05 το αργότερο. 
 Εφαρµογή σε ορισµένα προγράµµατα κατά το 2004/05 το αργότερο. 
 Πρόκειται να εφαρµοστεί από το 2005/06. 
 ∆εν έχουν ακόµη προβλεφθεί σχετικά µέτρα. 

Σχήµα 3.3. Η πρόοδος για την εφαρµογή του Συµπληρώµατος ∆ιπλώµατος κατά το 2004/05. 
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αξιολόγησης της ποιότητας δεν συµπεριλαµβάνουν µόνο τα σώµατα που είναι υπεύθυνα για την 
εκτίµηση, αλλά επίσης προσδιορίζουν τη σύστασή τους και τις βασικές τους αρχές. Είναι επίσης 
ιδιαίτερα σηµαντικό να αξιολογούν τα ίδια τα εκπαιδευτικά ιδρύµατα την παρεχόµενη εκπαίδευση µε 
τέτοιο τρόπο, ώστε να διατηρείται η αυτονοµία τους και να διασφαλίζεται η συµµετοχή των φοιτητών. 

Κατά το ακαδηµαϊκό έτος 2004/05 η πλειοψηφία των χωρών που υπέγραψαν τη Συνθήκη της 
Μπολόνια έχουν ένα ανεξάρτητο εθνικό σώµα για την αξιολόγηση ή την πιστοποίηση των 
εκπαιδευτικών ιδρυµάτων. Στις περισσότερες περιπτώσεις, τα σώµατα εκτελούν και τις δύο 
λειτουργίες, αλλά υπάρχουν και χώρες στις οποίες η αξιολόγηση και η πιστοποίηση γίνονται από 
διαφορετικούς φορείς. Στη Γερµανία, στην Εσθονία και στην Κύπρο γίνεται µονάχα πιστοποίηση των 
εκπαιδευτικών διαδικασιών. Αντίθετα, στην Πορτογαλία και στη ∆ανία διενεργείται κυρίως η 
αξιολόγηση των ιδρυµάτων. Επίσης, το καθεστώς λειτουργίας τους δεν είναι πάντα ανεξάρτητο, αλλά 
παίρνει πολλές φορές τη µορφή συµβουλίου, επιτροπής ή υπηρεσίας ενός δηµόσιου φορέα. 

Στην Ελλάδα κατατέθηκε σχέδιο νόµου για τη διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση 
το Μάιο του 2005. στην Κροατία και στη Σλοβενία πρόκειται να ιδρυθούν σώµατα µε αυτό το σκοπό 
µέχρι το τέλος του 2005, ενώ σε µικρά κρατίδια ή περιοχές, όπως η Ανδόρα, η γερµανόφωνη 
κοινότητα του Βελγίου, το Λουξεµβούργο ή η Μάλτα, δεν έχει ακόµη προγραµµατιστεί η ίδρυση 
τέτοιων φορέων. 

Ο ρόλος των φοιτητών 

Περίπου 10 από τις χώρες που υπέγραψαν τη Συνθήκη της Μπολόνια έχουν προβλέψει τη συµµετοχή 
εκπροσώπων των φοιτητών στη διοίκηση του εθνικού φορέα για την αξιολόγηση ή την πιστοποίηση. 
Οι εκπρόσωποι των φοιτητών είναι συνήθως 2 ή 3 και είτε επιλέγονται από µια λίστα υποψηφίων 
σύµφωνα µε κάποια προκαθορισµένα κριτήρια, είτε είναι µέλη φοιτητικών συλλόγων. Στις χώρες, 
στις οποίες οι φοιτητές δεν συµµετέχουν στα όργανα διοίκησης των φορέων αξιολόγησης, τα µέλη 
των επιτροπών είναι εκπρόσωποι του ακαδηµαϊκού και ερευνητικού προσωπικού του ιδρύµατος, 
ειδικευµένα άτοµα που ορίζονται από την κυβέρνηση και µέλη του διοικητικού προσωπικού. 

                                     [πηγή: Ευρυδίκη]

 Αξιολόγηση 

 Πιστοποίηση 

 ∆εν υπάρχει ακόµη εθνικός φορέας 
Σχήµα 3.4. Η ύπαρξη εθνικού φορέα για την αξιολόγηση και/ή την πιστοποίηση πριν από το Μάιο του 
2005.  
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3.3. Η ΑΝΩΤΑΤΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 

Στους πίνακες που ακολουθούν εµφανίζεται διαγραµµατικά η δοµή της τριτοβάθµιας τεχνικής εκπαίδευσης στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (15 µέλη και 
Κύπρος) σε σχέση µε το σύστηµα κατάταξης ISCED 1997. Συγκεκριµένα, για κάθε χώρα εµφανίζεται: 

 Το επιστηµονικό πεδίο του προγράµµατος (π.χ. επιστήµες µηχανικού, αρχιτεκτονική). 

 Ο τρόπος εισαγωγής των φοιτητών/σπουδαστών στα προγράµµατα σπουδών. Η σκούρη γραµµή αντιστοιχεί σε εισαγωγή µε κριτήρια σε εθνικό ή 
περιφερειακό επίπεδο (π.χ. γενικές εξετάσεις), ενώ η διακεκοµµένη γραµµή αντιστοιχεί σε εισαγωγή µε κριτήρια που ορίζονται από το ίδιο το 
εκπαιδευτικό ίδρυµα (Υπόµνηµα Β.). 

 Η διάρκεια των σπουδών των προγραµµάτων τεχνικής εκπαίδευσης σε σχέση µε την ηλικία των φοιτητών.  

 Η κατηγορία του ιδρύµατος που παρέχει τα προγράµµατα σπουδών (π.χ. Πανεπιστήµιο, τεχνολογική σχολή, κ.α.). 

 Η κατάταξη των σπουδών σύµφωνα µε το σύστηµα διεθνούς κατάταξης ISCED 1997. Με ανοιχτό γκρι χρώµα εµφανίζονται τα προγράµµατα σπουδών µε 
κατάταξη 5Α (επιστηµονική κατεύθυνση), ενώ µε σκούρο γκρι χρώµα εµφανίζονται τα προγράµµατα σπουδών µε κατάταξη 5Β επαγγελµατικής 
κατεύθυνσης (Υπόµνηµα Α.). 

 Η ονοµασία του πτυχίου (π.χ. πτυχίο, δίπλωµα) ή ο τίτλος που απονέµεται στους αποφοίτους των προγραµµάτων. 

 

ΥΠΟΜΝΗΜΑ:  
Α. Χαρακτηρισµός προγράµµατος σπουδών µε βάση το ISCED 1997: Β. Τρόπος εισαγωγής στο πρόγραµµα σπουδών: 

 Πρόγραµµα σπουδών µε κατάταξη 5Α  Επιλογή φοιτητών σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο 

 Πρόγραµµα σπουδών µε κατάταξη 5Β  Επιλογή φοιτητών από το ίδιο το ίδρυµα 

Γ. Συντοµογραφίες τίτλων που εµφανίζονται στους πίνακες: 
FH Fachhochschule  P. G. DIP. Postgraduate Diploma 
BA Berufsakademie Grad Cert Graduate Certificate 
cand. Candidatus PG Cert Postgraduate Certificate 
AK Akademiniveau FD Foundation Degree 
Architecte DPLG Architecte dipl. Par Le Gouvernement HNC Higher National Certificate 
BTS Brevet de Technicien Supérieur  Dip HE Diploma of Higher Education 
STS Section de Techniciens Supérieurs Cert HE Certificate of Higher Education 
P.G. CERT. Postgraduate Certificate   
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ΧΩΡΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥ∆ΩΝ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΗΛΙΚΙΑ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
17 19 20 21 22 23 2418 25

 
ΑΥΣΤΡΙΑ Επιστήµες µηχανικού UNIVERSITATEN

Diplom-
Bakkalaureus Ingenieur(-in)

Diplom-Ingenieur(-in)

FACHHOCHSCHULEN

Bakkalaureus -FH- Diplom-Ingenieur(-in) -FH-
Diplom-Ingenieur(-in) -FH-

 

ΒΕΛΓΙΟ Επιστήµες µηχανικού UNIVERSITATE
Γαλλόφωνη κοινότητα

Bachelier Master
Αρχιτεκτονική INSTITUT SUPERIEUR D'ARCHITECTURE

Bachelier Master
Τεχνικές σπουδές HAUTE ECOLE

Bachelier Master
Τεχνικές σπουδές HAUTE ECOLE

Bachelier
 

ΒΕΛΓΙΟ Επιστήµες µηχανικού UNIVERSITEIT
Φλαµανδική κοινότητα Master / burgerlijk ingenieur,

Bachelier bio-engineer
Αρχιτεκτονική

Bachelier Master / architect 
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17 19 20 21 22 23 2418 25

 

ΓΕΡΜΑΝΙΑ Επιστήµες µηχανικού TECHNISCHE UNIVERSITATEN

Staatsprufung / Diplom / Magister
Επιστήµες µηχανικού Master

Bachelor Master

Επιστήµες µηχανικού FACHHOCHSCHULEN

Staatl. Laufbahnprufung / Diplom FH
Επιστήµες µηχανικού Master

Bachelor Master
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17 19 20 21 22 23 2418 25

 

ΓΑΛΛΙΑ Αρχιτεκτονική ÉCOLE D'ARCHITECTURE

architecte DPLG

Επιστήµες µηχανικού LYCÉE (CPGE) / GRANDE ÉCOLE /
ÉCOLE SUPÉRIEURE ÉCOLE SUPÉRIEURE
(cycle intégré) diplôme

Επιστήµες µηχανικού UNIVERSITÉ maîtrise
master recherche

licence master profes.
DEUG licence prof.

Τεχνολογικές σπουδές IUT

Παραγωγή LYCÉE (STS)

BTS
 

∆ΑΝΙΑ Επιστήµες µηχανικού UNIVERSITEΤ

Bachelor cand.
Τεχνικές σπουδές TECHNISK SKOLE

AK
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ΕΛΛΑ∆Α Επιστήµες µηχανικού ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

∆ίπλωµα Μεταπτ. δίπλωµα ειδίκευσης
Επιστήµες µηχανικού ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΑ Ι∆ΡΥΜΑΤΑ

Πτυχίο Μεταπτ. δίπλωµα ειδίκευσης
 

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ Επιστήµες µηχανικού UNIVERSITY / COLLEGE
Grad Cert / Dip

PG Cert / Dip
masters degree

Grad Cert / Dip
PG Cert / Dip

bachelors degree masters degree

Τεχνικές σπουδές UNIVERSITY / COLLEGE
FD / HNC / HND
Dip HE / Cert HE  
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ΙΡΛΑΝ∆ΙΑ Αρχιτεκτονική UNIVERSITΥ
master

honours bachelor degree P.G. CERT. / P.G. DIP
Επιστήµες µηχανικού UNIVERSITΥ

master
honours bachelor degree P.G. CERT. / P.G. DIP

Επιστήµες µηχανικού INSTITUTE OF TECHNOLOGY

honours bachelor degree master
Τεχνικές σπουδές INSTITUTE OF TECHNOLOGY

ordinary bachelor degree
higher certificate

 

ΙΣΠΑΝΙΑ Επιστήµες µηχανικού UNIVERSIDAD
& Αρχιτεκτονική (ESCUELA TECHNICA SUPERIOR / ESCUELA POLITECNHICA SUPERIOR)

Arquitecto / Ingeniero
Επιστήµες µηχανικού
& Αρχιτεκτονική

Arquitecto / Ingeniero
Επιστήµες µηχανικού UNIVERSIDAD
& Αρχιτεκτονική (ESCUELA UNIVERSITARIA POLITECHNICA)

Arquitecto Tecnico/ Ingeniero Tecnico
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ΙΤΑΛΙΑ Επιστήµες µηχανικού POLITECNICI
& Αρχιτεκτονική

diploma di laurea specialistica
 

ΚΥΠΡΟΣ Επιστήµες µηχανικού ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Πτυχίο Master
Τεχνικές σπουδές ∆ΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΟΛΕΣ

ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ
∆ίπλωµα

 

ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ Τεχνικές σπουδές UNIVERSITÉ

diplôme d'ingénieur industriel
 

ΟΛΛΑΝ∆ΙΑ Επιστήµες µηχανικού UNIVERSITEIT

bachelor master / ingenieur 
HOGESCHOOL

bachelor / ingenieur / baccelaurus master
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ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ Επιστήµες µηχανικού UNIVERSIDADE

Licenciado*
Επιστήµες µηχανικού INSTITUTO POLITÉCNICO

Bacharel Licenciado*
 

ΣΟΥΗ∆ΙΑ Επιστήµες µηχανικού HÖGSKOLA / UNIVERSITET
& Αρχιτεκτονική

arkitektexamen / civilingenjörsexamen / agronomexamen
Πυροπροστασία

brandingenjörsexamen
Τεχνικές σπουδές HÖGSKOLA / UNIVERSITET

kvalificerad yrkesexamen
 

ΦΙΝΛΑΝ∆ΙΑ Επιστήµες µηχανικού YLIOPISTO — UNIVERSITET
& Αρχιτεκτονική

diplomingenjör / arkitekt / landskapsarkitek
Τεχνικές σπουδές AMMATTIKORKEAKOULU —

YRKESHÖGSKOLA
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3.4. Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ  
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ∆ΕΚΑΕΤΙΕΣ 

3.4.1. Η ανώτατη εκπαίδευση στην Ελλάδα 

Γενικοί στόχοι 

Η ανώτατη πανεπιστηµιακή εκπαίδευση επικεντρώνεται στην υψηλή και σφαιρική, θεωρητική και 
εφαρµοσµένη κατάρτιση του µελλοντικού επιστηµονικού, ακαδηµαϊκού, επαγγελµατικού και 
καλλιτεχνικού δυναµικού της χώρας. Στα προγράµµατα σπουδών των Πανεπιστηµίων δίνεται έµφαση 
στη θεµελίωση, παραγωγή, ανάπτυξη και µετάδοση της επιστήµης και της τεχνολογίας, στη βασική 
και εφαρµοσµένη έρευνα, καθώς επίσης στην ανάπτυξη σύγχρονων µεταπτυχιακών σπουδών, µε 
απώτερο στόχο τη δυνατότητα προσαρµογής των πτυχιούχων στις συνεχώς µεταβαλλόµενες και 
αυξανόµενες απαιτήσεις του πολιτιστικού, κοινωνικού και οικονοµικού τοµέα. 

Η παρεχόµενη εκπαίδευση από τα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα και την Ανώτατη Σχολή 
Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ) αποβλέπει κατ’ αρχήν στην προώθηση της 
ανάπτυξης της επιστηµονικής και της τεχνολογικής έρευνας και τη µετάδοση των απαραίτητων 
γνώσεων που θα διασφαλίσουν µια επιτυχή επαγγελµατική δραστηριότητα στο πλαίσιο της ραγδαίας 
αναπτυσσόµενης τεχνολογίας και επιστήµης και των αυξανόµενων αναγκών της οικονοµίας και της 
κοινωνίας σε στελέχη υψηλού µορφωτικού επιπέδου. Οι σπουδές στα ΤΕΙ, σε σύγκριση µε τις 
σπουδές στα Πανεπιστήµια, έχουν περισσότερο εφαρµοσµένο χαρακτήρα. Λαµβάνεται όµως πρόνοια, 
ώστε τα προγράµµατα σπουδών των ΤΕΙ να περιέχουν ικανό αριθµό θεωρητικών µαθηµάτων 
υποδοµής, ώστε οι πτυχιούχοι να µπορούν να προσαρµόζονται εύκολα και αποτελεσµατικά στις 
διαρκώς µεταβαλλόµενες και αυξανόµενες απαιτήσεις της επαγγελµατικής και κοινωνικής ζωής που 
επιβάλλει η ταχεία ανάπτυξη της επιστήµης και της τεχνολογίας. 

Η ανάπτυξη, αναβάθµιση και καθιέρωση οργανωµένων Προγραµµάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(ΠΜΣ), που µπορούν να οδηγήσουν στην απόκτηση Μεταπτυχιακού ∆ιπλώµατος Ειδίκευσης (Μ∆Ε) 
και/ή ∆ιδακτορικής ∆ιατριβής (∆∆), αποσκοπεί στην εµβάθυνση και προώθηση της έρευνας σε 
διάφορες επιστηµονικές περιοχές, στην αύξηση της διεθνούς ανταγωνιστικότητας των ελληνικών 
πανεπιστηµιακών ιδρυµάτων µε σπουδές υψηλού επιπέδου, στον εφοδιασµό της ελληνικής οικονοµίας 
και κοινωνίας µε ικανά και επιστηµονικά εξειδικευµένα στελέχη και, γενικότερα, στην τόνωση της 
κοινωνικής και πολιτιστικής ανάπτυξης της χώρας. Στην προοπτική ενίσχυσης και αναβάθµισης της 
έρευνας σε τοµείς που παρουσιάζουν ιδιαίτερο ερευνητικό και επιστηµονικό ενδιαφέρον για τη χώρα 
και συµβάλλουν στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας της Ανώτατης Εκπαίδευσης, υποστηρίζεται 
παράλληλα η εκπόνηση µεταδιδακτορικού έργου, όπως και η χρηµατοδότηση ερευνητικών οµάδων 
στα Πανεπιστήµια και τα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα (ΤΕΙ), που µπορεί να έχουν 
διατµηµατικό/διεπιστηµονικό χαρακτήρα και να καλύπτουν µία διευρυµένη επιστηµονική περιοχή. 

Η εξέλιξη του νοµοθετικού πλαισίου της ανώτατης εκπαίδευσης στην Ελλάδα 

Μετά την ίδρυση του πρώτου ελληνικού Πανεπιστηµίου στην Αθήνα το 1837 και την επακόλουθη 
ίδρυση και άλλων Πανεπιστηµίων ανά την Ελλάδα στη διάρκεια του 20ού αιώνα, η οργάνωση και η 
λειτουργία των Πανεπιστηµίων καθορίστηκε και ρυθµίστηκε σε µεγάλο βαθµό από τις διατάξεις του 
άρθρου 16 του Συντάγµατος της Ελλάδας, που είναι σε ισχύ από το 1975, µε επιµέρους 
αναθεωρήσεις. 

Με το Νόµο-Πλαίσιο 1268/1982 για τον εκσυγχρονισµό της λειτουργίας της Ανώτατης Εκπαίδευσης, 
πραγµατοποιήθηκε µία µεγάλης κλίµακας µεταρρύθµιση στα Πανεπιστήµια, η οποία τροποποιήθηκε 
και συµπληρώθηκε στη συνέχεια µε µία σειρά σηµαντικών νόµων, όπως ο Ν. 2083/1992, ο οποίος 
συµπεριλάµβανε την τυπική πλέον οργάνωση των Μεταπτυχιακών Προγραµµάτων και ο Ν. 
1404/1983, µε τον οποίο έπαυσε να υφίσταται στο επίσηµο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα η 
Ανώτερη Επαγγελµατική Εκπαίδευση και ιδρύθηκαν τα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα (Τ.Ε.Ι.). 
Τα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα αποτέλεσαν στα επόµενα χρόνια τους φορείς παροχής της 
Τεχνολογικής Εκπαίδευσης σε τριτοβάθµιο επίπεδο.  

Τον Ιούνιο του 2001 τέθηκε σε εφαρµογή ο Ν. 2916, σύµφωνα µε τον οποίο η Ανώτατη Εκπαίδευση 
στην Ελλάδα αποτελείται από τον Πανεπιστηµιακό και τον Τεχνολογικό Τοµέα, οι οποίοι διέπονται 
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ως προς την οργάνωση και τη λειτουργία τους από τις ίδιες συνταγµατικές διατάξεις. Σ’ αυτό το 
πλαίσιο, υπό τον όρο «Πανεπιστήµιο» νοείται στο εξής κάθε Ίδρυµα του Πανεπιστηµιακού Τοµέα της 
Ανώτατης Εκπαίδευσης, δηλαδή Πανεπιστήµιο, Πολυτεχνείο και Σχολή Καλών Τεχνών. 

Στον Τεχνολογικό Τοµέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης εντάχθηκε το 2002 και η Ανώτατη Σχολή 
Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ), η οποία ιδρύθηκε στην Αθήνα στη θέση 
της Σχολής Εκπαιδευτικών Λειτουργών Επαγγελµατικής και Τεχνικής Εκπαίδευσης (ΣΕΛΕΤΕ) που 
καταργήθηκε. Η ΑΣΠΑΙΤΕ περιλαµβάνει πέντε τµήµατα Εκπαιδευτικών Μηχανικών διαφόρων 
ειδικοτήτων, όπως επίσης περιλαµβάνει ένα Γενικό Τµήµα Παιδαγωγικών Μαθηµάτων που 
προσφέρει παιδαγωγική κατάρτιση σε διάφορες κατηγορίες πτυχιούχων Ανώτατης Εκπαίδευσης. 

Με το Ν. 3027/2002 ιδρύθηκε το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο (ΕΑΠ), το οποίο αποτελεί 
αυτοτελές και πλήρως αυτοδιοικούµενο Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυµα και έχει ως αποστολή την 
παροχή εξ αποστάσεως προπτυχιακής και µεταπτυχιακής εκπαίδευσης και επιµόρφωσης, µε την 
ανάπτυξη και αξιοποίηση του κατάλληλου εκπαιδευτικού υλικού, αλλά και της απαραίτητης 
τεχνολογίας και µεθοδολογίας στο πεδίο της µετάδοσης της γνώσης από απόσταση. 

Τέλος, µε το Ν. 3187/2003 ορίστηκε ότι τα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα (ΑΣΕΙ) του 
Υπουργείου Εθνικής Άµυνας (ΥΠΕΘΑ) παρέχουν εκπαίδευση ισότιµη µε αυτή των Πανεπιστηµίων. 
Τα ΑΣΕΙ διέπονται αποκλειστικά από το Ν. 3187/2003 και τις κανονιστικές πράξεις που εκδίδονται 
βάσει αυτού.  

Κλάδοι σπουδών 

Σύµφωνα µε το σύστηµα που καθιερώνει ο Ν.2525/1997, όπως τροποποιήθηκε, συµπληρώθηκε και 
ισχύει σήµερα, οι Σχολές και τα Τµήµατα των Πανεπιστηµίων, των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών 
Ιδρυµάτων (ΤΕΙ) (αλλά και του Πανεπιστηµίου της Κύπρου, της Αστυνοµικής Ακαδηµίας καθώς και 
οι Στρατιωτικές και λοιπές σχολές που υπάγονται στο σύστηµα), έχουν ταξινοµηθεί ανάλογα µε το 
γνωστικό αντικείµενό τους σε πέντε (5) επιστηµονικά πεδία:  

− ΠΕ∆ΙΟ 1: Ανθρωπιστικές, Νοµικές και Κοινωνικές Επιστήµες.  

− ΠΕ∆ΙΟ 2: Θετικές Επιστήµες.  

− ΠΕ∆ΙΟ 3: Επιστήµες Υγείας.  

− ΠΕ∆ΙΟ 4: Τεχνολογικές Επιστήµες.  

− ΠΕ∆ΙΟ 5: Επιστήµες Οικονοµίας και ∆ιοίκησης.  

Το Πρόγραµµα Σπουδών κάθε Τµήµατος (Πανεπιστηµίου, Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος, 
Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης) αντιστοιχεί σε ένα γνωστικό 
αντικείµενο επιστήµης ή/και επαγγέλµατος και οδηγεί σε ένα ενιαίο πτυχίο. Είναι όµως δυνατό, µετά 
από πρόταση της Γενικής Συνέλευσης ενός Τµήµατος, να καθορίζονται κατευθύνσεις ή ειδικεύσεις 
του ενιαίου πτυχίου που χορηγεί το συγκεκριµένο Τµήµα. 

Τα Πανεπιστηµιακά Ιδρύµατα (Πανεπιστήµια, Πολυτεχνεία, Σχολή Καλών Τεχνών) είναι είκοσι δύο 
(22), συµπεριλαµβανοµένου του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου (ΕΑΠ). Σύµφωνα µε το άρθρο 
16 του Συντάγµατος, η Ανώτατη Εκπαίδευση είναι δηµόσια και παρέχεται αποκλειστικά από 
Ιδρύµατα που αποτελούν Νοµικά Πρόσωπα ∆ηµοσίου ∆ικαίου (ΝΠ∆∆), µε πλήρη αυτοδιοίκηση και 
ακαδηµαϊκή ελευθερία, τα οποία, παράλληλα, τελούν υπό την εποπτεία του κράτους και 
χρηµατοδοτούνται από αυτό. Η κρατική εποπτεία ασκείται από τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και 
Θρησκευµάτων. 

Η Ανώτατη Τεχνολογική Εκπαίδευση παρέχεται κατ’ εξοχήν στα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά 
Ιδρύµατα (ΤΕΙ), τα οποία είναι Νοµικά Πρόσωπα ∆ηµοσίου ∆ικαίου (ΝΠ∆∆) µε πλήρη αυτοδιοίκηση 
και ακαδηµαϊκή ελευθερία και, παράλληλα, εποπτεύονται και επιχορηγούνται οικονοµικά από το 
Κράτος µέσω του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων (ΥΠΕΠΘ). Σήµερα λειτουργούν 
14 ΤΕΙ, σε διάφορες πόλεις της χώρας, ενώ µερικά ΤΕΙ έχουν και παραρτήµατα, δηλαδή ανεξάρτητα 
Τµήµατα σε άλλη πόλη. 
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Στον πίνακα 3.3. παρουσιάζεται συνοπτικά η εξέλιξη των αριθµητικών δεδοµένων της Ανώτατης 
Εκπαίδευσης στην Ελλάδα κατά την τελευταία δεκαετία (1993-2002). Μετά το 1996, η ελληνική 
ανώτατη εκπαίδευση παρουσίασε µία αλµατώδη διεύρυνση, τόσο σε ό,τι αφορά τον αριθµό των 
Τµηµάτων, όσο και, κυρίως, σε ό,τι αφορά τον αριθµό των φοιτητών. Το ποσοστό συµµετοχής νέων 
µε ηλικία 18-22 ετών στην ελληνική ανώτατη εκπαίδευση έφτασε το 2002 σε 58%, έναντι 29% που 
ήταν το 1996 και 27% που ήταν το 1993. Με δεδοµένη τη σταδιακή δηµογραφική µείωση του 
πληθυσµού των ηλικιακών αυτών οµάδων, η οποία προβλέπεται ότι θα συνεχιστεί ακόµα και µετά το 
έτος 2010, το προαναφερθέν ποσοστό συµµετοχής αναµένεται να σταθεροποιηθεί τα επόµενα χρόνια 
στο επίπεδο του 60%, το οποίο είναι, και θα εξακολουθεί να είναι, από τα υψηλότερα στην Ευρώπη. 
Πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι στη διαµόρφωση του ποσοστού αυτού για την Ελλάδα δεν έχει 
συνυπολογιστεί ο πολύ µεγαλύτερος σε σχέση µε τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες αριθµός νέων που 
φοιτούν σε Ιδρύµατα του εξωτερικού. Ωστόσο, παρ' όλη τη θεαµατική διεύρυνση της ελληνικής 
ανώτατης εκπαίδευσης, η πληθυσµιακή πυκνότητα των Ιδρυµάτων ανώτατης εκπαίδευσης (δηλαδή ο 
αριθµός των Ιδρυµάτων που αντιστοιχούν σε πληθυσµό 1.000.000 κατοίκων) βρίσκεται χαµηλότερα 
από τον ευρωπαϊκό µέσο όρο.  

Το 2002 ο αριθµός των εισακτέων ανέρχεται στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση στους 83.050. 
Λειτουργούν 20 πανεπιστηµιακά ιδρύµατα και 237 τµήµατα. Ο αριθµός των εισαγόµενων φοιτητών 
κατ' έτος είναι 40.000 ενώ υπάρχουν 233 Προγράµµατα Μεταπτυχιακών Σπουδών και 517 ειδικεύσεις 
Μεταπτυχιακών ∆ιπλωµάτων Ειδίκευσης. Ο αριθµός των µεταπτυχιακών φοιτητών ανέρχεται στους 
12.000. Υπηρετούν 9.200 µέλη ∆ιδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού, ενώ η τακτική 
επιχορήγηση για λειτουργικές δαπάνες ανέρχεται για την επόµενη εξαετία στο ποσό των 938,5 εκ. 
EURO (319,8 δις δρχ.). Τέλος, η αντίστοιχη χρηµατοδότηση για δαπάνες υποδοµών είναι 920,9 εκ. 
EURO (313,8 δις δρχ.). 

Αντίστοιχα για τα ΤΕΙ, λειτουργούν 14 ιδρύµατα και 176 τµήµατα. Ο αριθµός των εισαγόµενων 
φοιτητών κατά έτος είναι 43.000, ενώ υπηρετούν 2.450 µέλη Εκπαιδευτικού Προσωπικού. Η τακτική 

Πίνακας 3.3. Αριθµητικά δεδοµένα της Ανώτατης Εκπαίδευσης στην Ελλάδα µεταξύ 1993-2002. 

  1993 2002 Μεταβολή 

Εισακτέοι 41.938 83.050 +98,03% 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ    
Αριθµός Ιδρυµάτων 18 20  
Αριθµός Τµηµάτων 180 237 +31,7% 
Αριθµός εισαγοµένων φοιτητών κατ έτος 22.000 40.000 +81,8% 
Αριθµός Προγραµµάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών 51 233 +356,9% 
Αριθµός ειδικεύσεων (Μεταπτυχιακών ∆ιπλ. Ειδίκευσης) 134 517 +285,8% 
Αριθµός µεταπτυχιακών φοιτητών  12.000  
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ    
Αριθµός προπτυχιακών φοιτητών  6.000  
Αριθµός µεταπτυχιακών φοιτητών  5.000  
Βασικοί πόροι    
Αριθµός υπηρετούντων µελών ∆.Ε.Π.  6.300 9.200 +46,0% 
Τακτική επιχορήγηση για λειτουργικές δαπάνες (δις δρχ.) 21,2 53,3 +151,4% 
Χρηµατοδότηση για δαπάνες υποδοµών (δις δρχ.) 27,0 52,3 +93,7% 
ΤΕΙ    
Αριθµός Ιδρυµάτων 12 14  
Αριθµός Τµηµάτων 121 170 +40,5% 
Αριθµός εισαγοµένων φοιτητών 20.000 43.000 +115,0% 
Βασικοί πόροι    
Αριθµός µελών Εκπαιδευτικού Προσωπικού 2.000 2.700 +35,0% 
Τακτική επιχορήγηση για λειτουργικές δαπάνες (δις δρχ.) 4,8 27,4 +470,9% 
Χρηµατοδότηση για δαπάνες υποδοµών (δις δρχ.) 3,0 19,6 +553,3% 
ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ    
Αριθµός εισαγοµένων φοιτητών κατ έτος 42.000 83.000 +97,6% 
Ποσοστό συµµετοχής των ηλικιών µεταξύ 18 και 21 ετών 27% 58% +114,8% 
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επιχορήγηση για λειτουργικές δαπάνες την επόµενη εξαετία ανέρχεται στο ποσό των 482,5 εκ. 
EURO(164,4 δις δρχ.). Η αντίστοιχη χρηµατοδότηση για δαπάνες υποδοµών είναι 345,1 εκ. EURO 
(117,6 δις δρχ.).  

3.4.2. Η ανώτατη τεχνική εκπαίδευση στην Ελλάδα 

Στα Τµήµατα των Πολυτεχνικών Σχολών της χώρας η ανώτατη τεχνική εκπαίδευση επιµερίζεται σε 
22 γνωστικά αντικείµενα:  
− Αρχιτεκτόνων µηχανικών 
− Πολιτικών µηχανικών 
− Αγρονόµων και τοπογράφων µηχανικών 
− Μηχανολόγων µηχανικών 
− Μηχανολόγων και αεροναυπηγών µηχανικών 
− Μηχανολόγων µηχανικών βιοµηχανίας 
− Μηχανικών περιβάλλοντος 
− Μηχανικών Η/Υ και πληροφορικής  
− Μηχανικών Η/Υ, τηλεπικοινωνιών και δικτύων  
− Ηλεκτρολόγων µηχανικών και µηχανικών υπολογιστών  
− Ηλεκτρολόγων µηχανικών και τεχνολογίας υπολογιστών  
− Ηλεκτρονικών µηχανικών και µηχανικών υπολογιστών  
− Ναυπηγών µηχανολόγων µηχανικών 
− Μηχανικών χωροταξίας, πολεοδοµίας και περιφερειακής ανάπτυξης 
− Μηχανικών παραγωγής και διοίκησης 
− Μηχανικών οικονοµίας και διοίκησης 
− Χηµικών µηχανικών 
− Μηχανικών µεταλλείων µεταλλουργών 
− Μηχανικών ορυκτών πόρων 
− Μηχανικών διαχείρισης ενεργειακών πόρων 
− Επιστήµης και τεχνολογίας υλικών 
− Τεχνολογίας και συστηµάτων παραγωγής 

Σε τµήµατα των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων παρέχεται σε 32 γνωστικά αντικείµενα: 
− Πολιτικών ∆οµικών Έργων 
− Πολιτικών Έργων Υποδοµής 
− Τοπογραφίας 
− Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας 
− Μηχανολογίας 
− Ηλεκτρολογίας 
− Τεχνολογίας Ιατρικών Οργάνων 
− Ηλεκτρονικής 
− Αυτοµατισµού 
− Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστηµάτων  
− Πληροφορικής  
− Πληροφορικής και Επικοινωνιών  
− Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών  
− Πληροφορικής και Τεχνολογίας Υπολογιστών  
− Εφαρµοσµένης Πληροφορικής και Πολυµέσων  
− Βιοµηχανικής Πληροφορικής  
− Ενεργειακής Τεχνικής 
− Τεχνολογίας Πετρελαίου 
− Γεωτεχνολογίας και Περιβάλλοντος 
− Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης 
− Τεχνολογίας Τροφίµων 
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− Τεχνολογίας Γεωργικών Προϊόντων 
− Οινολογίας και Τεχνολογίας Ποτών 
− Ναυπηγικής 
− Οχηµάτων 
− Κλωστοϋφαντουργίας 
− Βιοµηχανικού Σχεδιασµού 
− Σχεδιασµού και Παραγωγής Ενδυµάτων 
− Σχεδιασµού και Τεχνολογίας Ξύλου και Επίπλου 
− Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής 
− Τεχνολογίας Μηχανικών Συστηµάτων ∆ιαχείρισης Φυσικών Πόρων 
− Ανακαίνισης και Αποκατάστασης Κτιρίων 

Συνολικά, κατά το ακαδηµαϊκό έτος 2002-03 ο αριθµός των εισακτέων σε Τµήµατα πανεπιστηµιακής 
εκπαίδευσης µε γνωστικό αντικείµενο τις επιστήµες των µηχανικών και την αρχιτεκτονική είναι ίσος 
µε 3775 και αναλογεί στο 9,3% του συνολικού αριθµού των εισακτέων στα ανώτατα εκπαιδευτικά 
ιδρύµατα. Η εξέλιξη του αριθµού των εισακτέων στο συγκεκριµένο γνωστικό πεδίο παρουσιάζεται 
στο σχήµα 1. Αξίζει να σηµειωθεί ότι το αντίστοιχο ποσοστό στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
κυµαίνονταν στο 15,5% το 1997. Αντίστοιχα, οι εισακτέοι σε τµήµατα των Τεχνολογικών Ιδρυµάτων 
µε όµοιο γνωστικό αντικείµενο ξεπερνούν τις 10000 (11100) και καλύπτουν το ¼ του συνολικού 
αριθµού εισακτέων (25,2%).  
 

3.4.3. Η εφαρµογή των δράσεων για τον ενοποιηµένο εκπαιδευτικό χώρο στην Ελλάδα  

Οι δράσεις για τον ενοποιηµένο ευρωπαϊκό χώρο της εκπαίδευσης τυπικά υλοποιήθηκαν µε την 
κατάθεση σχεδίου νόµου το Μάιο του 2005. Το σχέδιο νόµου απαρτίζεται από 3 κύρια κεφάλαια, τα 
οποία αφορούν στη διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση, στο σύστηµα Μεταφοράς 
και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων, καθώς και στο Παράρτηµα ∆ιπλώµατος αντίστοιχα.  

Ωστόσο, η υιοθέτηση των 2 κύκλων σπουδών, αν και δεν έχει ακόµη εφαρµοστεί στα ανώτατα 
εκπαιδευτικά ιδρύµατα της Ελλάδας, αποτελεί θέµα συζητήσεων στις Πολυτεχνικές Σχολές. 
Παρακάτω παρουσιάζονται συνοπτικά οι απόψεις της Κοσµητείας των δύο µεγαλύτερων 
Πολυτεχνείων της χώρας. 

3.4.3.1. Απόφαση της Κοσµητείας της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ.  

Μετά από διεξοδική συζήτηση και τις σχετικές τοποθετήσεις στην συνεδρίαση υπ' αριθµ. 4/1.2.2005 
της Κοσµητείας της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ. η Κοσµητεία κατέληξε στην εξής απόφαση: 
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Σχήµα 3.5. Η κατανοµή των εισακτέων στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα σε τµήµατα µε γνωστικό 
αντικείµενο σχετικό µε την επιστήµη των µηχανικών. 
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"Τα Τµήµατα της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ. έχουν καταξιωθεί διεθνώς για την παροχή προς τους 
φοιτητές εκπαιδευτικού έργου υψηλής ποιοτικής στάθµης. Ο ακαδηµαϊκός τίτλος που απονέµεται µετά 
από πενταετείς σπουδές είναι καθ' 'όλα αντίστοιχος του αγγλοσαξωνικού µάστερ. Με συνεκτίµηση των 
τελευταίων εξελίξεων σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, η Κοσµητεία της Πολυτεχνικής Σχολής θεωρεί ότι 
οποιαδήποτε µεταβολή στο καθεστώς των αδιάσπαστων πενταετών σπουδών εγκυµονεί τον κίνδυνο 
ακαδηµαϊκής υποβάθµισης των Τµηµάτων και για τον λόγο αυτό τοποθετείται απερίφραστα κατά της 
θεσµοθέτησης οποιουδήποτε ενδιάµεσου ακαδηµαϊκού τίτλου".       

3.4.3.2. Θέσεις και Προτάσεις από το Ε.Μ.Π.  

Στο τεύχος "Ευρωπαϊκός Χώρος Ανώτατης Εκπαίδευσης από τη ∆ιακήρυξη της Μπολώνια προς το 
ανακοινωθέν του Βερολίνου, Ιστορικό-Ανάλυση Πολιτικής-Θέσεις και Προτάσεις από το Εθνικό 
Μετσόβιο Πολυτεχνείο (Ε.Μ.Π.)", Παρουσίαση: Θεµιστοκλής Ξανθόπουλος, Πρύτανης, Ιούνιος 
2003, σηµειώνονται µεταξύ άλλων τα εξής: 

∆εν υφίσταται ευρωπαϊκή ιδιαιτερότητα αντιτιθέµενη στις διεθνείς εξελίξεις στην Ανώτατη 
Εκπαίδευση. Υπάρχει µόνο η ευρωπαϊκή αδυναµία ηθικής και οικονοµικής υποστήριξης του 
κυρίαρχου ηπειρωτικού της µοντέλου, το οποίο είχε στηρίξει την παγκόσµια κυριαρχία του δυτικού 
πολιτισµού κατά τους πρόσφατους αιώνες: Του συστήµατος ενός ορθολογικά δοµηµένου, ενιαίου 
κύκλου σπουδών, ο οποίος οδηγεί απευθείας σε πτυχίο επιπέδου Master µεγαλύτερης και 
διαρκέστερης εµβέλειας. Γιατί το µοντέλο αυτό εφαρµόζεται τελευταίως µε επιτυχία σε µερικά από τα 
καλύτερα Αγγλοσαξωνικά Πανεπιστήµια;         

Απορρίπτεται κατηγορηµατικά ο κύριος στόχος της ∆ιακήρυξης της Μπολώνια, δηλαδή η 
αναγκαστική και καθολική διάσπαση των πανεπιστηµιακών σπουδών σε δύο κύκλους. Η καταστροφή 
της παραδοσιακής ποιότητας των ευρωπαϊκών πανεπιστηµιακών σπουδών και της έρευνας δεν µπορεί 
να δικαιολογηθεί από τις βραχυπρόθεσµες ανάγκες της αγοράς εργασίας για άµεσης χρήσης πρακτικές 
επαγγελµατικές δεξιότητες, προσφερόµενες σε χαµηλό κόστος από τις επιφανειακές προσεγγίσεις στις 
επιστήµες και την τεχνολογία των "οιονεί" πανεπιστηµίων.         

Σε απόφαση της Συγκλήτου του Ε.Μ.Π. (21/10/2005) σηµειώνονται µεταξύ άλλων τα εξής: 

«Η νέα ακαδηµαϊκή χρονιά ξεκίνησε σε πλαίσιο συνέχισης της νοµοθετικής επίθεσης σε όλες τις 
βαθµίδες της εκπαίδευσης. Η κυβέρνηση καλεί τα ιδρύµατα ανώτατης εκπαίδευσης να εφαρµόσουν 
τους νόµους που ψήφισε πέρυσι παρά τις αντιδράσεις της εκπαιδευτικής κοινότητας. Με κριτήρια που 
ορίζει η διακήρυξη της Μπολώνια, στο πλαίσιο της συνόδου της Ε.Ε. στη Λισσαβόνα και µε στόχο το 
νέο µοντέλο εργαζοµένου – «ελαστικού», «απασχολήσιµου», φτηνού και χωρίς δικαιώµατα– 
προχωρούν στην αλλαγή του χαρακτήρα των πτυχίων στην κατεύθυνση της εξατοµίκευσης και της 
διάσπασής τους και συνολικά στην ανταποδοτική λειτουργία της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης. Πιο 
συγκεκριµένα, τα νοµοθετήµατα: 
• ∆ιεπιστηµονικός Οργανισµός Αναγνώρισης Τίτλων και Πληροφόρησης (∆.Ο.Α.Τ.Α.Π).: ο 

οποίος απαξιώνει τα πτυχία και τα µετατρέπει σε απλά πιστοποιητικά χωρίς αντίκρισµα. 
• «Αξιολόγηση» – ∆ιασφάλιση Ποιότητας: αποτελεί το µηχανισµό πίεσης και ελέγχου της 

προώθησης του συνόλου των αναδιαρθρώσεων, µε τυποποίηση, πιστοποίηση και τέλος 
εµπορευµατοποίηση της εκπαίδευσης. 

• Ινστιτούτα ∆ια Βίου Μάθησης (Ι. ∆. Β. Μ.): σε συνδυασµό µε τη διάσπαση των πτυχίων και την 
αποσύνδεσή τους από τα δικαιώµατα οδηγούν στο διαρκές κυνήγι «δεξιοτήτων».  

• ∆ιεθνές Πανεπιστήµιο Ελλάδας: η δοµή και ο χαρακτήρας του οποίου λειτουργούν πιλοτικά 
στην κατεύθυνση της αναδιάρθρωσης.  

Στην ίδια κατεύθυνση κινούνται και διευρύνουν την αλλοίωση του κοινωνικού ρόλου των 
Πανεπιστηµίων οι αλλαγές που προτείνει για τον Νόµο Πλαίσιο η επιτροπή 8 «σοφών», οι οποίες 
βάζουν στο στόχαστρο το άσυλο, το αυτοδιοίκητο του Πανεπιστηµίου, τη µείωση συµµετοχής των 
φοιτητών στα όργανα διοίκησης, την εισαγωγή διαχειριστών (µάνατζερς).   
Με συνέπεια στις αποφάσεις των ακαδηµαϊκών και συλλογικών οργάνων του Ιδρύµατος (φοιτητικοί 
σύλλογοι, σύλλογοι µελών ∆ΕΠ και εργαζοµένων) η Σύγκλητος δεσµεύεται να πάρει όλα τα αναγκαία 
µέτρα για µη εφαρµογή των παραπάνω και αποφασίζει: 
1. Να µην ιδρυθεί Μονάδα ∆ιασφάλισης Ποιότητας στο Ε. Μ. Π. 
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2. Να µην υλοποιηθεί Ινστιτούτο ∆ια Βίου Μάθησης (Ι. ∆. Β. Μ.)  στο Ε. Μ. Π. µε καµιά µορφή. 
3. Να διαµορφωθούν εκείνοι  οι ακαδηµαϊκοί όροι που θα αποτρέπουν τη συµµετοχή µελών ∆ΕΠ 

του Ε. Μ. Π. στον ∆ιεπιστηµονικό Οργανισµό Αναγνώρισης Τίτλων και Πληροφόρησης 
(∆.Ο.Α.Τ.Α.Π). 

4. Να µη χαθεί το ενιαίο του προγράµµατος σπουδών µέσω της εισαγωγής πιστωτικών µονάδων 
(ECTS) στα προγράµµατα σπουδών. 

5. Να µη χορηγεί Παράρτηµα ∆ιπλώµατος στους αποφοίτους. 

Η Σύγκλητος καλεί τις Συγκλήτους των άλλων ΑΕΙ και τις Γενικές Συνελεύσεις των Σχολών να 
αντιδράσουν µε αποφάσεις σ’ αυτή την πολιτική και τους νόµους που διαλύουν τα πτυχία και 
αλλοιώνουν τον χαρακτήρα του δηµόσιου Πανεπιστηµίου.»  

3.4.3.3. Απόψεις του Τµήµατος Μηχανολόγων Μηχανικών του Α.Π.Θ.  

Σε απόφαση της αρ.4/8.11.2005 Γενικής Συνέλευσης του Τµήµατος Μηχανολόγων Μηχανικών του 
Α.Π.Θ. τονίζεται: 

«Το Τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ. έχει από καιρό 
επισηµάνει τον κίνδυνο υποβάθµισης των σπουδών στα δηµόσια ΑΕΙ της χώρας λόγω ανεπαρκούς 
χρηµατοδότησης και έλλειψης προσωπικού και υποδοµών. Το γεγονός ότι, παρά τις αντιξοότητες 
αυτές, το Τµήµα µας χαίρει διεθνούς αναγνώρισης σε πολλές επιστηµονικές περιοχές, οφείλεται στις 
ικανότητες και την εργατικότητα των στελεχών του. Επιτυγχάνοντας υψηλές επιδόσεις στην έρευνα 
αντισταθµίζουµε τις ελλείψεις της κρατικής υποστήριξης επ΄ ωφελεία της ποιότητας των σπουδών, µε 
αποτέλεσµα οι απόφοιτοί µας να βρίσκουν εύκολα τη θέση τους στην αγορά εργασίας.  

Όπως και άλλα Πολυτεχνικά Τµήµατα της χώρας, θεωρούµε και εµείς ότι η µη νοµοθετική 
αναγνώριση έως σήµερα της αντιστοιχίας του πτυχίου που απονέµουµε µε το αγγλoσαξωνικό master 
αποτελεί αρνητικό σηµείο εκκίνησης, καθώς οι αδιάσπαστες πενταετείς σπουδές αποτελούν 
απαραίτητη προϋπόθεση για την Παιδεία του µηχανικού. Εδώ πρέπει να τονιστεί ιδιαίτερα ότι η 
ορθότητα της άποψής µας αυτής επιβεβαιώνεται σε πολλές Ευρωπαϊκές χώρες, όπου, σε αντίθεση µε 
τη διακήρυξη της Μπολώνια, συµπεραίνεται ότι το bachelor δεν µπορεί να αποτελεί ακαδηµαϊκό 
στόχο που να οδηγεί σε επαγγελµατικά δικαιώµατα µηχανικού. 

Στα πλαίσια αυτά, η Γενική Συνέλευση του Τµήµατος µας θεωρεί ότι η απάντηση στα παραπάνω 
καίρια ζητήµατα αποτελεί ουσιαστική προϋπόθεση για την αποτελεσµατική εφαρµογή των νέων 
νοµοθετικών ρυθµίσεων (δια βίου µάθηση, αξιολόγηση κτλ.), άποψη που τεκµηριώνεται σε 
σηµαντικό βαθµό και από τις αξιολογήσεις (αυτοαξιολογήσεις και από εξωτερικούς αξιολογητές), τις 
οποίες διεξήγαγε το Τµήµα τα τελευταία χρόνια. 

Για να αποφευχθούν οι αρνητικές επιπτώσεις στον εν γένει ακαδηµαϊκό χαρακτήρα και στην ποιότητα 
των σπουδών, το Τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ. 
αποφασίζει: 
• Να επιµείνει στην ανάγκη νοµοθετικής διασφάλισης της ουσιαστικής πενταετούς εκπαίδευσης 

των φοιτητών του Τµήµατος µας ως ισότιµης του master, µε παράλληλη περαιτέρω ποιοτική 
ενίσχυση της µεταπτυχιακής διδακτορικής εκπαίδευσης. 

Και εποµένως,  
• Να εξαντλήσει όλες τις νοµικές δυνατότητες για την αναστολή της ίδρυσης ΟΜ.Ε.Α. και 

Ε.Ο.Α. 
• Να επιχειρηµατολογήσει µέσω των εκπροσώπων του στη Σύγκλητο για την αναστολή της 

ίδρυσης ΜΟ.∆Ι.Π. και της υλοποίησης Ι.∆.Β.Μ. στο Α.Π.Θ.» 
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3.5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Στις περισσότερες χώρες η δοµή προπτυχιακού/µεταπτυχιακού κύκλου σπουδών (Bachelor/Master) 
εφαρµόζεται σε όλα – ή σχεδόν σε όλα – τα επιστηµονικά πεδία πανεπιστηµιακής εκπαίδευσης, αν και 
όχι σε όλα τα προγράµµατα τεχνολογικής ή πρακτικής κατεύθυνσης. Τα µοντέλα ποικίλουν όσον 
αφορά στη διάρκεια του πρώτου και του δεύτερου κύκλου σε παραλλαγές όπως 3+1, 3+2, 3+3, 4+1, 
4+2. Εποµένως, µπορεί τα περισσότερα κράτη µέλη να εφαρµόζουν ήδη τους δύο κύκλους σπουδών 
(προπτυχιακό και µεταπτυχιακό επίπεδο), δεν έχουν όµως όλα υιοθετήσει τη «βραχεία» διάρκειά τους 
(3 έτη για τα προπτυχιακά και 1 ή 2 για τα µεταπτυχιακά προγράµµατα σπουδών). 

Το Ευρωπαϊκό Σύστηµα Μεταφοράς ∆ιδακτικών Μονάδων (ECTS) έχει εισαχθεί –ή βρίσκεται στη 
διαδικασία εισαγωγής– στις περισσότερες χώρες, σε ορισµένες περιπτώσεις παράλληλα µε την 
ύπαρξη ενός εθνικού συστήµατος, και σε άλλες ως το επίσηµο σύστηµα απόδοσης διδακτικών 
µονάδων µετά από νοµοθετική ρύθµιση όπως στο Βέλγιο (Γαλλική κοινότητα), τη ∆ανία, την 
Ιρλανδία, την Ιταλία, την Ολλανδία, την Αυστρία, τη Νορβηγία, την Κύπρο, την Ουγγαρία και τη 
Μάλτα.  

Στις περισσότερες χώρες µέσα από πρόσφατες νοµοθετικές ρυθµίσεις έχει εισαχθεί το Παράρτηµα 
∆ιπλώµατος ως σηµαντική υποστήριξη για την κινητικότητα και την αναγνώριση των προσόντων των 
αποφοίτων. Σηµειώνεται ότι το Παράρτηµα ∆ιπλώµατος περιγράφει στα Αγγλικά κάθε ένα από τα 
προσόντα που έχουν αποκτηθεί.   

Γίνεται φανερό ότι σε πολιτικό επίπεδο δηµιουργείται το πλαίσιο, το οποίο φαίνεται ότι θα 
προσδιορίσει σε σηµαντικό βαθµό την εξέλιξη της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης στην Ευρώπη στο 
άµεσο µέλλον. Η πραγµατικότητα αυτή δεν µπορεί να αγνοηθεί, παρά το γεγονός ότι µόνο το 47% 
των πανεπιστηµίων στην Ευρώπη έχουν δηµιουργήσει το θεσµό του Συντονιστή της Μπολώνια.  

Γενικά υπάρχει υποστήριξη στη ∆ιακήρυξη της Μπολώνια από τους επικεφαλής των ιδρυµάτων µε 
περισσότερα από τα δύο τρίτα να θεωρούν σηµαντική την ταχεία πρόοδο προς τον Ευρωπαϊκό χώρο 
ανώτατης εκπαίδευσης, ενώ ένα άλλο 20% υποστηρίζουν την ιδέα ενός τέτοιου χώρου αλλά 
πιστεύουν ότι δεν έχουν ωριµάσει οι συνθήκες πραγµάτωσης του. Το 62% των πρυτάνεων των 
πανεπιστηµίων πιστεύουν ότι τα ανώτατα ιδρύµατα θα πρέπει να εµπλακούν πιο συστηµατικά για την 
προώθηση των στόχων της Μπολώνια. Επισηµαίνεται επίσης ότι στο 63% των χωρών που υπέγραψαν 
τη ∆ιακήρυξη της Μπολώνια οι φοιτητές είχαν ενεργό συµµετοχή στην εφαρµογή των δράσεων µέσα 
από την παρουσίαση τους στα συλλογικά όργανα του πανεπιστηµίου.           

Καταγράφονται οι προβληµατισµοί των πανεπιστηµίων στην Ευρώπη αναφορικά µε την στήριξη της 
άποψης για πενταετή κύκλο σπουδών. Είναι σαφές ότι ένα σωστά δοµηµένο και ικανά 
υποστηριζόµενο πενταετές πρόγραµµα σπουδών επιτρέπει πλατιά και βαθιά γνώση και οδηγεί σε 
δηµιουργία σηµαντικών και ολοκληρωµένων επιστηµόνων και σαφώς υπερέχει των τριετών 
προγραµµάτων σπουδών τα οποία σωστά δοµηµένα διασφαλίζουν την απαιτούµενη γνώση για τη 
διαχείριση των συνήθων ζητηµάτων. Τα ευρωπαϊκά πανεπιστήµια µπορούν να στηρίζουν σηµαντικά 
πενταετή προγράµµατα σπουδών, να παράγουν υψηλή επιστηµονική γνώση και να δηµιουργήσουν 
διακεκριµένους επιστήµονες.         

Οι θέσεις της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ. και του Ε.Μ.Π. αναφέρονται σε ενιαίο και 
αδιάσπαστο πενταετή κύκλο σπουδών ώστε να αποφευχθεί ο κίνδυνος ακαδηµαϊκής υποβάθµισης των 
Τµηµάτων και η καταστροφή της παραδοσιακής ποιότητας των ευρωπαϊκών πανεπιστηµιακών 
σπουδών.        

 

3.6. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ 

Τόσο από πλευράς κυβερνήσεων, όσο και από πλευράς εκπαιδευτικών ιδρυµάτων αναγνωρίζεται ότι 
µία αναβάθµιση της ανώτατης τεχνικής εκπαίδευσης µε σκοπό την πληρέστερη προετοιµασία και 
ανταπόκριση των αποφοίτων στις σύγχρονες ανάγκες είναι αναγκαία και επείγουσα. Ωστόσο, πολλά 
εκπαιδευτικά ιδρύµατα, ενώ δεν αµφισβητούν τη σκοπιµότητα και κρισιµότητα των στόχων που 
περιγράφονται στην προηγούµενη ενότητα, εκφράζουν σοβαρές επιφυλάξεις σχετικά µε την 
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αποτελεσµατικότητα των µέτρων µε τα οποία αυτοί επιδιώκονται, και ιδιαίτερα µε πιθανές αρνητικές 
παρενέργειές τους. Η αµφισβήτηση αυτή επικεντρώνεται στα ακόλουθα σηµεία: 

 Η παροχή επαγγελµατικού δικαιώµατος στους αποφοίτους του πρώτου, τριετούς κύκλου σπουδών 
επιβάλλει ουσιαστική τροποποίηση των προγραµµάτων σπουδών, µε µεταφορά εφαρµοσµένων 
αντικειµένων διδασκαλίας από τα δύο τελευταία έτη του ενιαίου πενταετούς κύκλου στα τρία έτη 
του πρώτου κύκλου, και κατά συνέπεια ανάλογο περιορισµό ή άρση της διδασκαλίας αντικειµένων 
γενικής υποδοµής. Ως αποτέλεσµα, η εκπαίδευση κατά τον τριετή κύκλο σπουδών θα έχει 
περισσότερο εφαρµοσµένο χαρακτήρα, σε βάρος της βασικής θεωρητικής κατάρτισης. Ενώ αυτό 
δεν αποτελεί µειονέκτηµα για όσους αποφοίτους στραφούν αµέσως στην άσκηση επαγγέλµατος σε 
τοµείς χωρίς απαιτήσεις καινοτοµίας, θα δηµιουργήσει σοβαρές δυσχέρειες είτε κατά την 
περαιτέρω εκπαίδευσή τους στο δεύτερο, διετή κύκλο σπουδών, όπου απαιτείται αφοµοίωση πιο 
εξειδικευµένων και υψηλότερης επιστηµονικής στάθµης γνώσεων, µεθόδων και εργαλείων, είτε 
κατά τη µετέπειτα επαγγελµατική τους εξέλιξη, αν απαιτηθεί αντιµετώπιση καινοτοµικών 
προβληµάτων ή διεξαγωγή έρευνας. 

 Ο εφαρµοσµένος χαρακτήρας των σπουδών του πρώτου τριετούς κύκλου θα καταστήσει εκ των 
πραγµάτων ισοδύναµες τις σπουδές σε πανεπιστήµια και Τ.Ε.Ι. (µε σηµερινή διάρκεια σπουδών 
στην Ελλάδα πενταετή και τετραετή αντίστοιχα), µε άµεση συνέπεια την πλήρη ταύτιση και 
συγχώνευση των δύο κλάδων της ανώτατης τεχνικής εκπαίδευσης, όπως έχει ήδη συµβεί στη 
Βρετανία. Από το γεγονός ότι σήµερα, τόσο στην Ελλάδα, όσο και στις περισσότερες ευρωπαϊκές 
χώρες, η συνέχιση των σπουδών ενός αποφοίτου Τ.Ε.Ι. σε πανεπιστήµιο είναι δυνατή µόνον µε 
ένταξή του σε ένα από τα πρώτα έτη σπουδών προκειµένου να αποκτήσει την αναγκαία βασική 
υποδοµή για την ολοκλήρωση της επιστηµονικής κατάρτισης που παρέχεται στο πανεπιστήµιο, 
είναι εµφανές ότι η υλοποίηση της παροχής κατά τα τρία έτη του πρώτου κύκλου σπουδών, τόσο 
της βασικής αυτής υποδοµής, όσο και της αναγκαίας για την άσκηση επαγγέλµατος εφαρµοσµένης 
κατάρτισης, παρουσιάζει πολύ σηµαντικές δυσχέρειες. 

 Η απόκτηση διπλώµατος µε σπουδές σε περισσότερα εκπαιδευτικά ιδρύµατα µέσω της εφαρµογής 
του Ευρωπαϊκού Συστήµατος Μεταφοράς Μονάδων (ECTS) όσο δεν έχει ακόµη επιτευχθεί 
επαρκής σύγκλιση και δυνατότητα ασφαλούς σύγκρισης µεταξύ των προγραµµάτων σπουδών και 
του περιεχοµένου µαθηµάτων των διαφόρων ιδρυµάτων, δηµιουργεί τον κίνδυνο αποφοίτων χωρίς 
δοµηµένη και συνεκτική γνώση, και συνεπώς χωρίς δυνατότητα παραγωγής επιστηµονικού έργου. 

 Η υπερβολική άσκηση πίεσης προς το διδακτικό/ερευνητικό προσωπικό της ανώτατης τεχνικής 
εκπαίδευσης για χρηµατοδότηση της έρευνας από επιχειρήσεις µπορεί να έχει επιπτώσεις τόσο στη 
διδακτική, όσο και στην ερευνητική λειτουργία των ιδρυµάτων, όπως παραµέληση του διδακτικού 
έργου, υποβάθµιση του επιστηµονικού επιπέδου της έρευνας και του διδακτικού/ ερευνητικού 
προσωπικού, λόγω απόδοσης υπερβολικής βαρύτητας στη βραχυπρόθεσµη οικονοµική 
αποδοτικότητα, σε βάρος οικονοµικά µη µετρήσιµων, αλλά ουσιαστικών δραστηριοτήτων. 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

Ο διαχωρισµός σε δύο κύκλους σπουδών (3 και 2 χρόνια αντίστοιχα) θέτει µια σειρά από ζητήµατα 
όπως: 

1) Σήµερα στις Πολυτεχνικές Σχολές των Α.Ε.Ι. υπάρχει στο Πρόγραµµα Σπουδών αριθµός γενικών 
µαθηµάτων όπως η Φυσική, τα Μαθηµατικά κ.λπ., τα οποία διδάσκονται στα αρχικά εξάµηνα 
σπουδών. Η σύµπτυξη των σπουδών σε 3 έτη θα επιφέρει αναγκαστικά και σύµπτυξη αυτών των 
µαθηµάτων. 

Κατά συνέπεια οι γνώσεις σε βασικά µαθήµατα για αυτούς που θα συνεχίσουν στον επόµενο (2ετή) 
κύκλο σπουδών θα είναι ελλιπείς.  

2) Θα παρέχεται η δυνατότητα, εφόσον το επιθυµούν, σε όλους όσους τελειώνουν τον 3ετή κύκλο 
σπουδών από τα ΑΕΙ και ΤΕΙ να συνεχίσουν στον επόµενο (2ετή κύκλο);  



ΕΚΘΕΣΗ ΟΜΑ∆ΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΑΙ∆ΕΙΑ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ Ε.Ε. ΚΑΙ Η ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 
Η τριτοβάθµια τεχνική εκπαίδευση 
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Αν ναι, πώς θα αντιµετωπισθεί µε όρους υποδοµής (ανθρώπινου δυναµικού, κτιριακής υποδοµής 
και εξοπλισµού) το πρόβληµα του ότι ο αριθµός των φοιτητών δεν θα είναι σταθερός κάθε χρόνο 
(συντήρηση µιας – υψηλού κόστους - υποδοµής για πόσους φοιτητές 2ου κύκλου σπουδών) ; 

Θα τεθούν προϋποθέσεις για συνέχιση στον 2ετή κύκλο σπουδών; Ποιες θα είναι αυτές; Ποιος θα 
είναι υπεύθυνος για την επιλογή των υποψηφίων;        

3)  Αν εξ αρχής τεθεί όριο (%) σε αυτούς που επιθυµούν να συνεχίσουν στον 3ετή κύκλο σπουδών, 
µε ποια κριτήρια θα γίνει η εκτίµησή του; 

Η αγορά εργασίας "γνωρίζει" πόσους αποφοίτους 3ετών σπουδών και (3+2) σπουδών χρειάζεται; 

4) Στην 3ετία θα αποκτούν οι απόφοιτοι επαγγελµατικά δικαιώµατα (σχήµα 3.6.); 

Αν ναι, ποια θα είναι τα επαγγελµατικά δικαιώµατα για την 3ετία και ποια για την 5ετία; 

5) Τα επαγγελµατικά δικαιώµατα 3ετίας ΑΕΙ και ΤΕΙ θα είναι τα ίδια; 

6) Πώς θα ρυθµιστούν το θέµα ισοτιµιών των ακαδηµαϊκών τίτλων και επαγγελµατικής εµπειρίας 
από µηχανικούς του εξωτερικού;  

 

 

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ 
Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, www.ypepth.gr  
EURYDICE database, The Information Network on Education in Europe, www.eurydice.org   
OECD, Education at a glance Focus on the Structure of Higher Education in Europe 2004/05: 
National Trends in the Bologna Process, Directorate-General for Education and Culture. 
 
 

3ετής κύκλος σπουδών

3ετής κύκλος σπουδών

Αγορά εργασίας 
για 3-ετείς σπουδές

Αγορά εργασίας 
για 3+2 έτη σπουδών+ 2ετής κύκλος σπουδών

 
Σχήµα 3.6. Συσχέτιση των σπουδών µε την αγορά εργασίας. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 
ΤΟ ΣΧΕ∆ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ 

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α 
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ΣΧΕ∆ΙΟ ΝΟΜΟΥ 

«∆ΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ – ΣΥΣΤΗΜΑ 
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΣΩΡΕΥΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑ∆ΩΝ – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

∆ΙΠΛΩΜΑΤΟΣ» 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

 
Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: 

 
 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ 
∆ΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ 

 
Άρθρο 1 

Αντικείµενο, περιεχόµενο και σκοπός της αξιολόγησης 
1. Το διδακτικό, ερευνητικό και κάθε άλλο έργο των ιδρυµάτων ανώτατης εκπαίδευσης υπόκειται σε 
διαρκή αξιολόγηση µε σκοπό τη διασφάλιση και βελτίωση της ποιότητας της έρευνας και 
διδασκαλίας, των σπουδών και των λοιπών υπηρεσιών που παρέχονται από αυτά στο πλαίσιο της 
αποστολής τους. 
2. Η αξιολόγηση συνίσταται στη συστηµατική, τεκµηριωµένη και λεπτοµερή αποτίµηση και 
καταγραφή του έργου των ιδρυµάτων ανώτατης εκπαίδευσης, µε τη χρήση αντικειµενικών κριτηρίων, 
και στην κριτική ανάλυση και διαπίστωση τυχόν υφιστάµενων αδυναµιών και αποκλίσεων σε σχέση 
µε τη φυσιογνωµία, τους στόχους και την αποστολή τους, όπως περιγράφονται ειδικότερα στις 
διατάξεις της ισχύουσας νοµοθεσίας. Με βάση τα αποτελέσµατα της αξιολόγησης λαµβάνονται τα 
αναγκαία µέτρα διασφάλισης και βελτίωσης της ποιότητας του έργου που επιτελούν τα ιδρύµατα 
ανώτατης εκπαίδευσης στο πλαίσιο της αποστολής τους να παρέχουν ανώτατη παιδεία υψηλού 
ποιοτικού επιπέδου. Τα αποτελέσµατα της αξιολόγησης και τα µέτρα που λαµβάνονται για τη 
διασφάλιση και βελτίωση της ποιότητας του επιτελούµενου έργου δηµοσιοποιούνται µε τον πλέον 
πρόσφορο τρόπο, ώστε να εξασφαλίζεται η ευρύτερη δυνατή διαφάνεια του εθνικού συστήµατος 
ανώτατης παιδείας. 
3. Σε αξιολόγηση υπόκεινται οι ακαδηµαϊκές µονάδες (Σχολές ή Τµήµατα), από τις οποίες 
αποτελούνται τα ιδρύµατα ανώτατης εκπαίδευσης, και µέσω αυτών κάθε ίδρυµα ανώτατης 
εκπαίδευσης συνολικά. Η αξιολόγηση είναι δυνατόν επίσης να έχει ως αυτοτελές αντικείµενο τα 
προγράµµατα προπτυχιακών ή µεταπτυχιακών σπουδών ή και τις λοιπές υπηρεσίες που παρέχονται 
από τις επιµέρους ακαδηµαϊκές µονάδες ή τα ιδρύµατα ανώτατης εκπαίδευσης συνολικά στο πλαίσιο 
της αποστολής τους. Η αξιολόγηση κάθε ιδρύµατος ανώτατης εκπαίδευσης γίνεται µε βάση την 
αξιολόγηση των επιµέρους ακαδηµαϊκών µονάδων, από τις οποίες αποτελείται, και την αξιολόγηση 
της λειτουργίας του ιδρύµατος συνολικά. 
4. Οι διαδικασίες αξιολόγησης που πραγµατοποιούνται σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος 
νόµου δεν µπορούν να υποκατασταθούν από άλλες µορφές διασφάλισης και βελτίωσης της ποιότητας 
που δεν προβλέπονται από τις διατάξεις του νόµου αυτού. 
 

Άρθρο 2 
∆ιαδικασία και όργανα της αξιολόγησης 

1. Η αξιολόγηση των ιδρυµάτων ανώτατης εκπαίδευσης πραγµατοποιείται σε δύο στάδια: Το πρώτο 
στάδιο αφορά στην αξιολόγηση του επιτελούµενου έργου από τις ίδιες τις ακαδηµαϊκές µονάδες των 
ιδρυµάτων ανώτατης εκπαίδευσης σε σχέση µε τη φυσιογνωµία, τους στόχους και την αποστολή τους 
(εσωτερική αξιολόγηση). Μετά την ολοκλήρωση του πρώτου σταδίου ακολουθεί σε δεύτερο στάδιο η 
αξιολόγηση του επιτελούµενου έργου από επιτροπή αποτελούµενη από ανεξάρτητους 
εµπειρογνώµονες λαµβάνοντας υπόψη και τα αποτελέσµατα της έκθεσης εσωτερικής αξιολόγησης της 
ακαδηµαϊκής µονάδας (εξωτερική αξιολόγηση). 
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2. Η διαδικασία της εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης επαναλαµβάνεται τακτικά το αργότερο 
κάθε τέταρτο έτος από την έναρξη της προηγούµενης αξιολόγησης. Κατά την επανάληψη της 
διαδικασίας αξιολόγησης είναι δυνατόν να εξετάζεται η υλοποίηση των πορισµάτων της 
προηγούµενης αξιολόγησης, ιδίως των προτάσεων, υποδείξεων και συστάσεων της επιτροπής 
εξωτερικής αξιολόγησης. Ειδικότερα εξετάζεται κατά πόσον αντιµετωπίστηκαν οι αδυναµίες και 
αποκλίσεις που επισηµάνθηκαν κατά την προηγούµενη αξιολόγηση και η πορεία εφαρµογής των 
µέτρων που λήφθηκαν για τη διασφάλιση και βελτίωση της ποιότητας της έρευνας και διδασκαλίας, 
των σπουδών και των λοιπών υπηρεσιών που παρέχονται από τα ιδρύµατα ανώτατης εκπαίδευσης. 
3. Στην αξιολόγηση των ιδρυµάτων ανώτατης εκπαίδευσης συµµετέχουν οι φοιτητές ή σπουδαστές 
σύµφωνα µε τις διαδικασίες και τον τρόπο που προβλέπεται από τις διατάξεις του παρόντος νόµου. 
4. Για την οργάνωση, το συντονισµό και την υποστήριξη των διαδικασιών αξιολόγησης των 
ιδρυµάτων ανώτατης εκπαίδευσης σε εθνικό επίπεδο συνιστάται ανεξάρτητη διοικητική αρχή µε την 
επωνυµία «Αρχή ∆ιασφάλισης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση» (Α.∆Ι.Π.), η οποία 
οργανώνεται, λειτουργεί και ασκεί τις αρµοδιότητες που καθορίζονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
παρόντος νόµου. 
5. Σε κάθε ίδρυµα ανώτατης εκπαίδευσης συγκροτείται µε απόφαση του οικείου ανώτατου 
συλλογικού οργάνου «Μονάδα ∆ιασφάλισης Ποιότητας» (ΜΟ.∆Ι.Π.) για το συντονισµό και την 
υποστήριξη των διαδικασιών αξιολόγησης του ιδρύµατος. Η ΜΟ.∆Ι.Π. συνεδριάζει υπό την προεδρία 
του Αντιπρύτανη ή Αντιπροέδρου Ακαδηµαϊκών Υποθέσεων του οικείου ιδρύµατος και στη σύνθεσή 
της µετέχουν τρία µέλη ∆.Ε.Π. ή Ε.Π., ένας κοινός εκπρόσωπος του λοιπού επιστηµονικού και 
διοικητικού προσωπικού, ένας εκπρόσωπος των προπτυχιακών φοιτητών ή σπουδαστών και ένας 
εκπρόσωπος των µεταπτυχιακών φοιτητών. Η οργάνωση, η λειτουργία και οι αρµοδιότητες της 
ΜΟ.∆Ι.Π. καθορίζονται µε την απόφαση του οικείου ανώτατου συλλογικού οργάνου κάθε ιδρύµατος 
που λαµβάνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος νόµου. 
6. Οι ακαδηµαϊκές µονάδες κάθε ιδρύµατος ανώτατης εκπαίδευσης υποβάλλουν κατ’ έτος στη 
ΜΟ.∆Ι.Π. του ιδρύµατος µια εσωτερική έκθεση που περιλαµβάνει συγκεντρωτικά στοιχεία µε 
ποσοτικά δεδοµένα για τους φοιτητές ή σπουδαστές, τα µέλη ∆.Ε.Π. ή Ε.Π., το λοιπό επιστηµονικό 
προσωπικό, το διοικητικό προσωπικό, το πρόγραµµα σπουδών, τη φοιτητική µέριµνα, τις διοικητικές 
υπηρεσίες, την υλικοτεχνική υποδοµή και κάθε άλλο θέµα που αφορά τη λειτουργία της ακαδηµαϊκής 
µονάδας. Με βάση τις εσωτερικές εκθέσεις των επιµέρους ακαδηµαϊκών µονάδων, από τις οποίες 
αποτελείται κάθε ίδρυµα ανώτατης εκπαίδευσης, η ΜΟ.∆Ι.Π. συντάσσει κάθε διετία την αντίστοιχη 
εσωτερική έκθεση του οικείου ιδρύµατος. Το περιεχόµενο των εσωτερικών εκθέσεων που 
υποβάλλουν οι ακαδηµαϊκές µονάδες ή συντάσσουν οι ΜΟ.∆Ι.Π. των ιδρυµάτων ανώτατης 
εκπαίδευσης µπορεί να εξειδικεύεται περαιτέρω και να τυποποιείται µε απόφαση του Υπουργού 
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων που εκδίδεται ύστερα από πρόταση της Α.∆Ι.Π. 
 

Άρθρο 3 
Κριτήρια και δείκτες της αξιολόγησης 

1. Για την αξιολόγηση της ποιότητας και αποτελεσµατικότητας της έρευνας και διδασκαλίας, των 
σπουδών και των λοιπών υπηρεσιών που παρέχονται από τα ιδρύµατα ανώτατης εκπαίδευσης, τη 
διαπίστωση τυχόν αδυναµιών και αποκλίσεων σε σχέση µε τη φυσιογνωµία, τους στόχους και την 
αποστολή τους και τη συγκρισιµότητα των αποτελεσµάτων της αξιολόγησης σε σχέση µε τους 
στόχους του εθνικού συστήµατος ανώτατης παιδείας και τις διεθνείς προδιαγραφές, εµπειρίες και 
πρακτικές χρησιµοποιούνται γενικώς αναγνωρισµένα και αντικειµενικά κριτήρια, τα οποία 
εκφράζονται µε αντίστοιχους ποσοτικούς και ποιοτικούς δείκτες. Τα κριτήρια και οι δείκτες 
αξιολόγησης είναι ιδίως: 
α) Ως προς την ποιότητα του διδακτικού έργου: η αποτελεσµατικότητα του διδακτικού 
προσωπικού, η οργάνωση και η εφαρµογή του διδακτικού έργου, τα εκπαιδευτικά µέσα και οι 
υποδοµές, η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών, η συνεργασία µεταξύ διδασκόντων και 
διδασκοµένων, το επίπεδο και η επικαιρότητα των παρεχόµενων γνώσεων, η κινητικότητα του 
διδακτικού προσωπικού και των φοιτητών ή σπουδαστών κ.ά. 
β) Ως προς την ποιότητα του ερευνητικού έργου: η ένταξη της έρευνας στους στόχους της 
ακαδηµαϊκής µονάδας, οι ερευνητικές υποδοµές, τα ερευνητικά προγράµµατα, η αποτελεσµατικότητα 
του ερευνητικού έργου, η πρωτοτυπία της έρευνας, οι ερευνητικές συνεργασίες, η συµµετοχή των 
φοιτητών ή σπουδαστών στην έρευνα κ.ά. 
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γ) Ως προς την ποιότητα των προγραµµάτων σπουδών: ο βαθµός ανταπόκρισης του προγράµµατος 
σπουδών στους στόχους της ακαδηµαϊκής µονάδας, η συνεκτικότητα και η λειτουργικότητα του 
προγράµµατος σπουδών, ο συντονισµός της ύλης των µαθηµάτων, η ορθολογική οργάνωση των 
εκπαιδευτικών θεσµών, το εξεταστικό σύστηµα, η υποστήριξη από διαθέσιµες εκπαιδευτικές 
υποδοµές κ.ά. 
δ) Ως προς την ποιότητα των λοιπών υπηρεσιών: η αποτελεσµατικότητα των διοικητικών 
υπηρεσιών, οι υπηρεσίες φοιτητικής µέριµνας, οι πάσης φύσεως υποδοµές, η αξιοποίηση των νέων 
τεχνολογιών, η διαφάνεια και η αποτελεσµατικότητα στη διαχείριση των οικονοµικών πόρων και στη 
χρήση των υποδοµών και του εξοπλισµού, οι συνεργασίες µε το κοινωνικό σύνολο κ.ά. 
2. Κατά την αξιολόγηση λαµβάνονται υπόψη η συµπληρωµατική λειτουργία και οι διακριτές 
φυσιογνωµίες, ρόλοι, σκοπός και αποστολή των δύο παράλληλων τοµέων της ανώτατης εκπαίδευσης, 
όπως διαφοροποιούνται σύµφωνα µε τις διατάξεις που ισχύουν για τον πανεπιστηµιακό τοµέα και για 
τον τεχνολογικό τοµέα. 
3. Τα κριτήρια και οι δείκτες της αξιολόγησης τυποποιούνται, συµπληρώνονται και εξειδικεύονται 
περαιτέρω µε βάση τις κατευθύνσεις και τα πρότυπα που εκδίδει ανάλογα µε το γνωστικό αντικείµενο 
κάθε ακαδηµαϊκής µονάδας η Α.∆Ι.Π. το αργότερο εντός ενός (1) έτους από τη συγκρότησή της. Τα 
κριτήρια και οι δείκτες αξιολόγησης αναθεωρούνται εκάστοτε µε την ίδια διαδικασία, εφόσον αυτό 
κρίνεται απαραίτητο. 
 

Άρθρο 4 
Εσωτερική αξιολόγηση 

1. Η εσωτερική αξιολόγηση αποτελεί το πρώτο στάδιο της αξιολόγησης και συνίσταται στη 
συστηµατική αποτίµηση και καταγραφή του διδακτικού, ερευνητικού ή άλλου έργου από τις ίδιες τις 
ακαδηµαϊκές µονάδες των ιδρυµάτων ανώτατης εκπαίδευσης σε σχέση µε τη φυσιογνωµία, τους 
στόχους και την αποστολή τους. 
2. Η εσωτερική αξιολόγηση είναι µια περιοδικά επαναλαµβανόµενη διαδικασία, στην οποία 
συµµετέχουν τα µέλη του διδακτικού-ερευνητικού και του λοιπού επιστηµονικού προσωπικού και οι 
φοιτητές ή σπουδαστές κάθε ακαδηµαϊκής µονάδας µε απαντήσεις ερωτηµατολογίων, συνεντεύξεις, 
οµαδικές συζητήσεις και κάθε άλλη πρόσφορη πηγή πληροφόρησης, η οποία ολοκληρώνεται µε τη 
σύνταξη της έκθεσης εσωτερικής αξιολόγησης της ακαδηµαϊκής µονάδας. 
3. Η εσωτερική αξιολόγηση στηρίζεται στην ανάλυση των συγκεντρωτικών στοιχείων που 
περιλαµβάνονται στην τελευταία ετήσια εσωτερική έκθεση κάθε ακαδηµαϊκής µονάδας, που 
αναφέρεται στην παράγραφο 6 του άρθρου 2 του νόµου αυτού, και στα αποτελέσµατα των 
διαδικασιών της προηγούµενης παραγράφου του παρόντος άρθρου. Η εσωτερική αξιολόγηση 
λαµβάνεται υπόψη για την εξωτερική αξιολόγηση του διδακτικού, ερευνητικού ή άλλου έργου της 
ακαδηµαϊκής µονάδας από ανεξάρτητους εµπειρογνώµονες. 
 

Άρθρο 5 
∆ιαδικασία εσωτερικής αξιολόγησης 

1. Η εσωτερική αξιολόγηση πραγµατοποιείται µε ευθύνη κάθε ακαδηµαϊκής µονάδας που υπόκειται 
σε αξιολόγηση, σε συνεργασία µε τη ΜΟ.∆Ι.Π. του ιδρύµατος ανώτατης εκπαίδευσης στο οποίο 
ανήκει, και πρέπει να ανταποκρίνεται στα κριτήρια και τους δείκτες αξιολόγησης της παραγράφου 1 
του άρθρου 3 του παρόντος νόµου, όπως αυτά συµπληρώνονται και εξειδικεύονται περαιτέρω µε 
βάση τις κατευθύνσεις και τα πρότυπα που εκδίδει εκάστοτε η Α.∆Ι.Π. 
2. Οι ακαδηµαϊκές µονάδες που υποβάλλονται σε αξιολόγηση (Σχολές ή Τµήµατα) ορίζουν µε 
αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεών τους Οµάδες Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΟΜ.Ε.Α.), οι οποίες 
συγκροτούνται από µέλη ∆.Ε.Π. ή Ε.Π. των βαθµίδων του Καθηγητή και του Αναπληρωτή Καθηγητή 
µε διεθνώς αναγνωρισµένο επιστηµονικό έργο και, κατά προτίµηση, µε εµπειρία σε διαδικασίες 
διασφάλισης της ποιότητας. Στην ΟΜ.Ε.Α. συµµετέχει επίσης ένας εκπρόσωπος των φοιτητών ή 
σπουδαστών. Η ΟΜ.Ε.Α. έχει την ευθύνη διεξαγωγής της διαδικασίας αξιολόγησης στην οικεία 
ακαδηµαϊκή µονάδα, παρακολουθεί τη συµπλήρωση των ερωτηµατολογίων, ενηµερώνει για τις 
απαντήσεις και τα αποτελέσµατα του διαλόγου µε τους διδάσκοντες και τους φοιτητές ή σπουδαστές, 
συγκεντρώνει όλα τα απαραίτητα σχετικά στοιχεία και, µε βάση αυτά, συντάσσει την έκθεση 
εσωτερικής αξιολόγησης της ακαδηµαϊκής µονάδας, την οποία διαβιβάζει στη ΜΟ.∆Ι.Π. του 
ιδρύµατος και µέσω αυτής στην Α.∆Ι.Π. 
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3. Σε περίπτωση που αξιολογούνται αυτοτελώς τα προγράµµατα προπτυχιακών ή µεταπτυχιακών 
σπουδών ή οι λοιπές υπηρεσίες που παρέχονται από τις ακαδηµαϊκές µονάδες ή τα ιδρύµατα ανώτατης 
εκπαίδευσης στο πλαίσιο της αποστολής τους συγκροτούνται Ειδικές Οµάδες Αξιολόγησης (Ε.Ο.Α.), 
στις οποίες συµµετέχουν, εκτός από τα µέλη ∆.Ε.Π. ή Ε.Π. και τον εκπρόσωπο των φοιτητών ή 
σπουδαστών, και ένας κοινός εκπρόσωπος του λοιπού επιστηµονικού και διοικητικού προσωπικού της 
µονάδας ή του ιδρύµατος. Την ευθύνη και τις αρµοδιότητες αξιολόγησης της λειτουργίας κάθε 
ιδρύµατος ανώτατης εκπαίδευσης συνολικά έχει η ΜΟ.∆Ι.Π. του οικείου ιδρύµατος, η οποία 
λειτουργεί ως Οµάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΟΜ.Ε.Α.) του ιδρύµατος. 
4. Τα ερωτηµατολόγια, στα οποία απαντούν γραπτώς οι διδάσκοντες και οι φοιτητές ή σπουδαστές, 
αφορούν κυρίως την ποιότητα και τα µέσα της έρευνας και διδασκαλίας, τη δοµή και το περιεχόµενο 
των σπουδών, τη φοιτητική µέριµνα, τις διοικητικές υπηρεσίες και την υλικοτεχνική υποδοµή της 
µονάδας ή του ιδρύµατος και µπορούν να είναι τυποποιηµένα µε διαφοροποιήσεις σε σχέση µε τις 
ιδιαιτερότητες κάθε ακαδηµαϊκής µονάδας. Οι απαντήσεις που δίνονται στα ερωτηµατολόγια από 
τους φοιτητές ή σπουδαστές εκφράζουν τις απόψεις των ερωτωµένων για τη βελτίωση της ποιότητας 
της διδασκαλίας, την καλύτερη οργάνωση των µαθηµάτων, τη συνεργασία µε τους διδάσκοντες και 
τις προσδοκίες τους από τις σπουδές. Τα ερωτηµατολόγια συµπληρώνονται από τους φοιτητές ή 
σπουδαστές εθελοντικά, ανώνυµα και χωρίς προειδοποίηση στο πλαίσιο των υποχρεωτικών 
µαθηµάτων που προσφέρονται κατά τη διάρκεια του εξαµήνου υπό την παρακολούθηση της ΟΜ.Ε.Α. 
και µε τη συνεργασία των διδασκόντων. 
5. Η διαδικασία της εσωτερικής αξιολόγησης διαρκεί δύο συνεχόµενα διδακτικά εξάµηνα. 
 

Άρθρο 6 
Έκθεση εσωτερικής αξιολόγησης 

1. Η έκθεση εσωτερικής αξιολόγησης της ακαδηµαϊκής µονάδας συνθέτει όλα τα παραπάνω στοιχεία 
σε συνάρτηση µε τη φυσιογνωµία, τους στόχους και την απόστολή της µονάδας. 
2. Η έκθεση εσωτερικής αξιολόγησης περιέχει ειδικότερα µια κριτική-αξιολογική ανάλυση της 
πορείας εφαρµογής των στόχων του υπό αξιολόγηση έργου της ακαδηµαϊκής µονάδας, τα θετικά και 
αρνητικά σηµεία που αναδείχθηκαν κατά τη διαδικασία της αξιολόγησης, τα µέτρα που πρέπει να 
ληφθούν για να επιτευχθούν οι στόχοι που έχει θέσει η ίδια η µονάδα, να οργανωθούν καλύτερα οι 
υπό αξιολόγηση δραστηριότητες, να αναβαθµιστούν οι χορηγούµενοι τίτλοι σπουδών και η 
επιστηµονική δραστηριότητα, καθώς και κάθε άλλο µέτρο διασφάλισης και βελτίωσης της ποιότητας 
του διδακτικού, ερευνητικού ή άλλου έργου που παρέχεται από την ακαδηµαϊκή µονάδα. 
3. Η έκθεση εσωτερικής αξιολόγησης συντάσσεται από την ΟΜ.Ε.Α. της οικείας ακαδηµαϊκής 
µονάδας σύµφωνα µε τα κριτήρια και τους δείκτες αξιολόγησης της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του 
παρόντος νόµου, όπως αυτά συµπληρώνονται και εξειδικεύονται περαιτέρω µε βάση τις κατευθύνσεις 
και τα πρότυπα που εκδίδει εκάστοτε η Α.∆Ι.Π. Στις περιπτώσεις της παραγράφου 3 του 
προηγούµενου άρθρου η έκθεση συντάσσεται από την αντίστοιχη Ε.Ο.Α. ή τη ΜΟ.∆Ι.Π. του 
ιδρύµατος. 
 

Άρθρο 7 
Εξωτερική αξιολόγηση 

1. Η εξωτερική αξιολόγηση αποτελεί το δεύτερο στάδιο της αξιολόγησης και συνίσταται στην 
κριτική-αναλυτική εξέταση των αποτελεσµάτων της εσωτερικής αξιολόγησης από επιτροπή 
ανεξάρτητων εµπειρογνωµόνων (Επιτροπή Εξωτερικής Αξιολόγησης). 
2. Η εξωτερική αξιολόγηση είναι µια περιοδικά επαναλαµβανόµενη διαδικασία, κατά την οποία τα 
στοιχεία της έκθεσης εσωτερικής αξιολόγησης µελετώνται σε βάθος από επιτροπή ανεξάρτητων 
εµπειρογνωµόνων µετά από επιτόπια επίσκεψη στην υπό αξιολόγηση ακαδηµαϊκή µονάδα και 
συζητήσεις και επαφές µε µέλη του διδακτικού-ερευνητικού και του λοιπού επιστηµονικού 
προσωπικού, του διοικητικού προσωπικού και τους φοιτητές ή σπουδαστές. 
3. Η εξωτερική αξιολόγηση λαµβάνει υπόψη την ανάλυση των στοιχείων που περιλαµβάνονται στην 
τελευταία έκθεση εσωτερικής αξιολόγησης κάθε ακαδηµαϊκής µονάδας και στα συµπληρωµατικά 
στοιχεία που προέκυψαν από τις συζητήσεις και επαφές µε τα µέλη της οικείας µονάδας. Η εξωτερική 
αξιολόγηση ολοκληρώνεται µε τη σύνταξη της έκθεσης εξωτερικής αξιολόγησης της ακαδηµαϊκής 
µονάδας, η οποία περιλαµβάνει αναλύσεις, διαπιστώσεις, συστάσεις και υποδείξεις των ανεξάρτητων 
εµπειρογνωµόνων για τα µέτρα που πρέπει να ληφθούν προκειµένου να αντιµετωπιστούν οι αδυναµίες 
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και αποκλίσεις που εντοπίστηκαν σε σχέση µε τη φυσιογνωµία, τους στόχους και την αποστολή κάθε 
ακαδηµαϊκής µονάδας. 
 

Άρθρο 8 
Επιτροπή Εξωτερικής Αξιολόγησης 

1. Η Επιτροπή Εξωτερικής Αξιολόγησης (Ε.Ε.Α.) συγκροτείται εντός ενός (1) µηνός από την 
υποβολή της έκθεσης εσωτερικής αξιολόγησης της ακαδηµαϊκής µονάδας και ενηµερώνεται για το 
περιεχόµενό της το αργότερο εντός ενός (1) µηνός µετά από τη συγκρότησή της. Η Ε.Ε.Α. λαµβάνει 
υπόψη την έκθεση εσωτερικής αξιολόγησης και επισκέπτεται επιτοπίως την υπό αξιολόγηση 
ακαδηµαϊκή µονάδα, η οποία οφείλει να παρέχει κάθε δυνατή διευκόλυνση στο έργο της Επιτροπής 
για συµπληρωµατική ενηµέρωση, συζήτηση και επαφή µε τα µέλη της ακαδηµαϊκής µονάδας. 
2. Η Επιτροπή Εξωτερικής Αξιολόγησης (Ε.Ε.Α.) αποτελείται από πέντε (5) µέλη, τα οποία 
προέρχονται από το µητρώο ανεξάρτητων εµπειρογνωµόνων που τηρεί η Α.∆Ι.Π. Το µητρώο 
ανεξάρτητων εµπειρογνωµόνων συντάσσεται µετά από υποδείξεις των ιδρυµάτων ανώτατης 
εκπαίδευσης ή και της Α.∆Ι.Π. και ανανεώνεται κάθε τέσσερα (4) χρόνια. ∆εν επιτρέπεται η 
παραµονή εµπειρογνώµονα στο µητρώο για περισσότερες από δύο (2) τετραετείς θητείες, διαδοχικές 
ή µη. 
3. Ένα από τα µέλη της Ε.Ε.Α. µπορεί να υποδεικνύεται από την υπό αξιολόγηση ακαδηµαϊκή 
µονάδα µεταξύ των ανεξάρτητων εµπειρογνωµόνων που περιλαµβάνονται στο µητρώο που τηρεί η 
Α.∆Ι.Π. Ο ορισµός των υπολοίπων µελών γίνεται µε κλήρωση από την Α.∆Ι.Π. 

∆εν είναι δυνατό να περιλαµβάνονται στο µητρώο ανεξάρτητων εµπειρογνωµόνων και να 
συµµετέχουν ως εξωτερικοί αξιολογητές σε οποιασδήποτε µορφής διαδικασίες αξιολόγησης µέλη της 
Α.∆Ι.Π., καθώς επίσης και το µε οποιαδήποτε σχέση εργασίας απασχολούµενο σε αυτή ειδικό 
επιστηµονικό προσωπικό. 
4. Τα µέλη της Ε.Ε.Α. πρέπει να πληρούν τις εξής προϋποθέσεις: 
α) δεν πρέπει να ανήκουν ή να έχουν οποιαδήποτε εκπαιδευτική, ερευνητική ή υπηρεσιακή σχέση µε 
το ίδρυµα ανώτατης εκπαίδευσης, στο οποίο ανήκει η ακαδηµαϊκή µονάδα που αξιολογείται, ή να 
είχαν κατά την τελευταία πενταετία µια τέτοια σχέση, 
β) η ειδίκευση των ανεξάρτητων εµπειρογνωµόνων πρέπει να είναι συγγενής µε το γνωστικό 
αντικείµενο της υπό αξιολόγηση ακαδηµαϊκής µονάδας, 
γ) πρέπει να είναι επιστήµονες αναγνωρισµένου κύρους κατά προτίµηση µε εµπειρία σε θέµατα 
αξιολόγησης ιδρυµάτων ανώτατης εκπαίδευσης και να συγκεντρώνουν τα εχέγγυα αµερόληπτης 
κρίσης, 
δ) είναι επιθυµητή η συµµετοχή τουλάχιστον ενός αλλοδαπού εµπειρογνώµονα ή ειδικού κατά 
προτίµηση µε εµπειρία σε θέµατα αξιολόγησης ιδρυµάτων ανώτατης εκπαίδευσης, 
ε) είναι επιθυµητή η διοικητική εµπειρία των ανεξάρτητων εµπειρογνωµόνων σε ακαδηµαϊκές 
µονάδες ιδρυµάτων ανώτατης εκπαίδευσης, 
στ) είναι επιθυµητή η συµµετοχή ενός εκπροσώπου επαγγελµατικής οργανώσεως που να είναι 
αντίστοιχη µε το γνωστικό αντικείµενο της υπό αξιολόγηση ακαδηµαϊκής µονάδας και ο οποίος να 
είναι σε θέση να εκτιµήσει τη συµβολή των σπουδών στην άσκηση του επαγγέλµατος. 
5. Σε περίπτωση συµµετοχής αλλοδαπού εµπειρογνώµονα η αξιολόγηση µπορεί να γίνεται και στην 
αγγλική, γαλλική ή γερµανική γλώσσα. 
6. Στα µέλη της Ε.Ε.Α. καταβάλλεται αποζηµίωση και οδοιπορικά που καθορίζονται µε κοινή 
απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων και Οικονοµίας και Οικονοµικών. 
 

Άρθρο 9 
Έκθεση εξωτερικής αξιολόγησης 

1. Τα αποτελέσµατα της εξωτερικής αξιολόγησης συνοψίζονται στην τελική έκθεση αξιολόγησης 
των ανεξάρτητων εµπειρογνωµόνων (έκθεση εξωτερικής αξιολόγησης), η οποία περιλαµβάνει κυρίως 
τις αναλύσεις, διαπιστώσεις, συστάσεις και υποδείξεις τους και τα µέτρα που πρέπει να ληφθούν 
προκειµένου να αντιµετωπιστούν οι αδυναµίες και αποκλίσεις που εντοπίστηκαν σε σχέση µε τη 
φυσιογνωµία, τους στόχους και την αποστολή κάθε ακαδηµαϊκής µονάδας. 
2. Το σχέδιο της έκθεσης εξωτερικής αξιολόγησης συντάσσεται από την Ε.Ε.Α. µε τη γραµµατειακή 
και διοικητική υποστήριξη της Α.∆Ι.Π. και κοινοποιείται στην υπό αξιολόγηση ακαδηµαϊκή µονάδα, 
η οποία υποβάλλει τις παρατηρήσεις της εντός προθεσµίας δεκαπέντε (15) ηµερών από την 
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κοινοποίηση του σχεδίου σε αυτήν. Αν δεν υποβληθούν παρατηρήσεις εντός της ανωτέρω 
προθεσµίας, το σχέδιο της έκθεσης θεωρείται ότι έχει γίνει αποδεκτό από την ακαδηµαϊκή µονάδα. Η 
τελική έκθεση εξωτερικής αξιολόγησης διαβιβάζεται στη ΜΟ.∆Ι.Π. του ιδρύµατος και µέσω αυτής 
στην οικεία ακαδηµαϊκή µονάδα και στην Α.∆Ι.Π., η οποία φροντίζει για τη δηµοσιοποίησή της. 
3. Η εξωτερική αξιολόγηση ολοκληρώνεται µέσα σε τέσσερεις (4) µήνες από την υποβολή της 
έκθεσης εσωτερικής αξιολόγησης. Εντός της προθεσµίας αυτής πρέπει να έχει συνταχθεί η έκθεση 
εξωτερικής αξιολόγησης. 
 

Άρθρο 10 
Αρχή ∆ιασφάλισης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση 

1. Συνιστάται ανεξάρτητη διοικητική αρχή µε την επωνυµία «Αρχή ∆ιασφάλισης της Ποιότητας στην 
Ανώτατη Εκπαίδευση» (Α.∆Ι.Π.) και έδρα την Αθήνα. Η Α.∆Ι.Π. έχει διοικητική και οικονοµική 
αυτοτέλεια και εποπτεύεται από τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων ως προς τον 
έλεγχο νοµιµότητας των πράξεών της. Τα µέλη της Α.∆Ι.Π. είναι ανώτατοι δηµόσιοι λειτουργοί και 
απολαύουν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους προσωπικής και λειτουργικής ανεξαρτησίας. Οι 
πιστώσεις για τη λειτουργία της Α.∆Ι.Π. εγγράφονται υπό ίδιο φορέα στον προϋπολογισµό του 
Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων. Τον προϋπολογισµό εισηγείται στον Υπουργό 
Οικονοµίας και Οικονοµικών ο Πρόεδρος της Α.∆Ι.Π., ο οποίος είναι και διατάκτης των δαπανών της. 
2. Η Α.∆Ι.Π. εγγυάται τη διαφάνεια των διαδικασιών αξιολόγησης και έχει ως απόστολή την µε 
κάθε τρόπο υποστήριξη των ιδρυµάτων ανώτατης εκπαίδευσης στην πραγµατοποίηση των 
διαδικασιών που στοχεύουν στη διασφάλιση και βελτίωση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση, 
την ενηµέρωση της Πολιτείας και των ιδρυµάτων ανώτατης εκπαίδευσης για τις σύγχρονες διεθνείς 
εξελίξεις και τάσεις στα συναφή ζητήµατα και την προαγωγή της έρευνας στον τοµέα αυτό. 
Ειδικότερα η Α.∆Ι.Π. ασκεί τις ακόλουθες αρµοδιότητες: 
α) Προγραµµατίζει, συντονίζει και υποστηρίζει τις διαδικασίες αξιολόγησης των ιδρυµάτων ανώτατης 
εκπαίδευσης. 
β) Τυποποιεί, εξειδικεύει και αναθεωρεί µε κατευθύνσεις τα πρότυπα και τον τύπο των εκθέσεων 
αξιολόγησης των ιδρυµάτων ανώτατης εκπαίδευσης, καθώς και τα κριτήρια και τους δείκτες 
αξιολόγησης σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρου 3 του παρόντος νόµου για το υποκείµενο σε 
αξιολόγηση έργο των ακαδηµαϊκών µονάδων, των προγραµµάτων σπουδών και των λοιπών 
υπηρεσιών που παρέχονται από τα ιδρύµατα ανώτατης εκπαίδευσης. 
γ) Συντάσσει, τηρεί και ανανεώνει το µητρώο ανεξάρτητων εµπειρογνωµόνων και ειδικών στον τοµέα 
της διασφάλισης και βελτίωσης της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση από την Ελλάδα και το 
εξωτερικό, στο οποίο διασφαλίζει τη δυνατότητα πρόσβασης από όλα τα ελληνικά ιδρύµατα ανώτατης 
εκπαίδευσης. 
δ) Συγκεντρώνει πληροφορίες και τηρεί βάση δεδοµένων µε τα στοιχεία των εκθέσεων αξιολόγησης 
όλων των ελληνικών ιδρυµάτων ανώτατης εκπαίδευσης. 
ε) Ενηµερώνει τα αρµόδια όργανα της Πολιτείας και τα ελληνικά ιδρύµατα ανώτατης εκπαίδευσης 
σχετικά µε τα υφιστάµενα δεδοµένα στην Ελλάδα και τις σύγχρονες διεθνείς τάσεις και εξελίξεις στον 
τοµέα της διασφάλισης και βελτίωσης της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. 
στ) ∆ιατηρεί αµφίδροµη συνεργασία µε αντίστοιχους οργανισµούς του εξωτερικού. 
ζ) Εκπονεί µελέτες και διεξάγει έρευνες µε στόχο την ανάπτυξη της µεθοδολογίας, των τεχνικών και 
των εφαρµογών διασφάλισης και βελτίωσης της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. 
η) ∆ηµοσιοποιεί τα αποτελέσµατα της αξιολόγησης και τα µέτρα που λαµβάνονται για τη διασφάλιση 
και βελτίωση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. 
θ) Εκπροσωπεί την χώρα στα θεσµικά όργανα και οργανισµούς που αποτελούνται από αντίστοιχους 
εθνικούς φορείς των κρατών µελών της Ε.Ε. ή και τρίτων χωρών. 
ι) ∆ιατυπώνει προτάσεις για τη λήψη µέτρων και την υιοθέτηση πρακτικών διασφάλισης και 
βελτίωσης της ποιότητας σε σχέση µε τους στόχους του εθνικού συστήµατος ανώτατης παιδείας και 
τις διεθνείς προδιαγραφές, εµπειρίες και πρακτικές. 
3. Τα θέµατα εσωτερικής λειτουργίας και οικονοµικής διαχείρισης της Α.∆Ι.Π. ρυθµίζονται από 
εσωτερικό κανονισµό, ο οποίος καταρτίζεται από την ίδια την αρχή εντός έξι (6) µηνών από τη 
συγκρότησή της και κυρώνεται µε προεδρικό διάταγµα που εκδίδεται µετά από πρόταση των 
Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και 
Αποκέντρωσης και Οικονοµίας και Οικονοµικών και δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της 
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Κυβερνήσεως. Ο Κανονισµός Λειτουργίας και ∆ιαχείρισης της Α.∆Ι.Π. πρέπει να είναι σύµφωνος µε 
τις διατάξεις του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας, ο οποίος εφαρµόζεται συµπληρωµατικά για τα 
θέµατα που δεν ρυθµίζονται από αυτόν. 
4. Οι πληροφορίες και τα στοιχεία που συγκεντρώνονται στο πλαίσιο των διαδικασιών αξιολόγησης, 
εφόσον αφορούν σε δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα, υπόκεινται σε επεξεργασία µόνο στο βαθµό 
που είναι απαραίτητο για την επίτευξη του σκοπού της αξιολόγησης τηρουµένων των απαιτήσεων της 
αρχής της αναλογικότητας και των διατάξεων για την προστασία των δεδοµένων προσωπικού 
χαρακτήρα. ∆εν επιτρέπεται περαιτέρω επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα για άλλους 
σκοπούς εκτός από την αξιολόγηση και τη λήψη µέτρων διασφάλισης και βελτίωσης της ποιότητας. 
5. Η Α.∆Ι.Π. µπορεί να αξιολογεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του εσωτερικού κανονισµού τη 
λειτουργία και το έργο της, αναθέτοντας τη σχετική ευθύνη εξωτερικής αξιολόγησης σε έγκυρους και 
διεθνώς αναγνωρισµένους αξιολογητές ή οργανισµούς ή λοιπούς φορείς που αναπτύσσουν συναφή 
δραστηριότητα διεθνώς. 
6. Για όσα θέµατα της Α.∆Ι.Π. δεν ρυθµίζονται ειδικά στον παρόντα νόµο, εφαρµόζονται οι κείµενες 
γενικές διατάξεις για τις ανεξάρτητες διοικητικές αρχές. 
 

Άρθρο 11 
Συγκρότηση και µέλη της Α.∆Ι.Π. 

1. Η Α.∆Ι.Π. συγκροτείται από δεκαπέντε (15) µέλη, τα οποία διορίζονται µε απόφαση του 
Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Η Α.∆Ι.Π. αποτελείται από: 
α) έναν (1) επιστήµονα µε διεθνώς αναγνωρισµένο κύρος και σηµαντικό ερευνητικό έργο, κατά 
προτίµηση µε εµπειρία σε θέµατα διασφάλισης και βελτίωσης της ποιότητας στην ανώτατη 
εκπαίδευση, ο οποίος ορίζεται ως Πρόεδρος µε απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και 
Θρησκευµάτων ύστερα από πρόταση της Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής που 
λαµβάνεται κατά τη διαδικασία που προβλέπεται από τον Κανονισµό της Βουλής. 
β) έξι (6) εν ενεργεία καθηγητές ιδρυµάτων του πανεπιστηµιακού τοµέα της ανώτατης εκπαίδευσης µε 
αντίστοιχη εξειδίκευση στους επιστηµονικούς κλάδους: ι) των ανθρωπιστικών επιστηµών, ιι) των 
νοµικών, πολιτικών και κοινωνικών επιστηµών, ιιι) των επιστηµών υγείας, ιv) των οικονοµικών 
επιστηµών και διοίκησης επιχειρήσεων, v) των επιστηµών µηχανικών και γεωτεχνικών και vι) των 
θετικών επιστηµών και πληροφορικής, οι οποίοι προτείνονται από τη Σύνοδο των Πρυτάνεων των 
Πανεπιστηµίων. 
γ) τέσσερεις (4) εν ενεργεία καθηγητές ιδρυµάτων του τεχνολογικού τοµέα της ανώτατης εκπαίδευσης 
µε αντίστοιχη εξειδίκευση στους κλάδους: ι) διοίκησης και οικονοµίας, ιι) επαγγελµάτων υγείας και 
πρόνοιας, ιιι) τεχνολογικών επιστηµών µηχανικών και ιv) τεχνολογικών γεωτεχνικών επιστηµών και 
τροφίµων, οι οποίοι προτείνονται από τη Σύνοδο των Προέδρων των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών 
Ιδρυµάτων. 
δ) έναν (1) εκπρόσωπο των φοιτητών, ο οποίος ορίζεται µε απόφαση της Εθνικής Φοιτητικής Ένωσης 
Ελλάδας (Ε.Φ.Ε.Ε.). 
ε) έναν (1) εκπρόσωπο των σπουδαστών, ο οποίος ορίζεται µε απόφαση της Εθνικής Σπουδαστικής 
Ένωσης Ελλάδας (Ε.Σ.Ε.Ε.). 
στ) έναν (1) εκπρόσωπο µη ακαδηµαϊκών ερευνητικών ιδρυµάτων, ο οποίος ορίζεται µε κοινή 
απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων και Ανάπτυξης. 
ζ) έναν (1) εκπρόσωπο της Κεντρικής Ένωσης Επιµελητηρίων 

Οι καθηγητές που προτείνονται ως µέλη της Α.∆Ι.Π. πρέπει να διαθέτουν αποδεδειγµένα 
επιστηµονικό έργο µε διεθνή αναγνώριση και κατά προτίµηση µε εµπειρία σε θέµατα διασφάλισης και 
βελτίωσης της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. 

Η Α.∆Ι.Π. συνέρχεται σε πρώτη συνεδρίαση εντός µηνός από τη δηµοσίευση στην Εφηµερίδα της 
Κυβερνήσεως της απόφασης διορισµού των µελών της. 
2. Ο Πρόεδρος της Α.∆Ι.Π. έχει την ευθύνη λειτουργίας της σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις και 
ασκεί όλες τις προς τούτο αρµοδιότητες. Ειδικότερα: 
α) Εκπροσωπεί την Α.∆Ι.Π. δικαστικώς και εξωδίκως. 
β) Συντονίζει και κατευθύνει τις υπηρεσίες της. 
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γ) Συγκαλεί και διευθύνει τις συνεδριάσεις, καταρτίζει την ηµερήσια διάταξη και παρακολουθεί την 
εκτέλεση των αποφάσεων, κατευθύνσεων και οποιωνδήποτε άλλων πράξεων της αρχής. 
δ) Είναι ο διοικητικός προϊστάµενος του διοικητικού προσωπικού και του ειδικού επιστηµονικού 
προσωπικού της και ασκεί την επ’ αυτού πειθαρχική εξουσία. Ο Πρόεδρος της Α.∆Ι.Π. µπορεί µε 
απόφασή του να εξουσιοδοτεί µέλη ή άλλα όργανά της να υπογράφουν «µε εντολή Προέδρου» 
έγγραφα ή άλλες πράξεις της. 
3. Η θητεία του Προέδρου και των µελών της Α.∆Ι.Π. είναι τετραετής. ∆εν επιτρέπεται ο διορισµός 
των µελών της Α.∆Ι.Π. για περισσότερο από δύο (2) θητείες, διαδοχικές ή µη. Οι εκπρόσωποι των 
φοιτητών και σπουδαστών διορίζονται για µία µόνο θητεία.  Σε περίπτωση θανάτου, παραίτησης ή 
έκπτωσης µέλους της Α.∆Ι.Π. διορίζεται νέο µέλος για το υπόλοιπο της θητείας. Η θητεία του 
Προέδρου και των µελών της Α.∆Ι.Π. παρατείνεται αυτοδικαίως µέχρι το διορισµό νέων και πάντως 
όχι για µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα των τριών (3) µηνών µετά τη λήξη της θητείας τους. 
 Η καταδίκη για αδικήµατα κατά της ιδιοκτησίας ή κατά περιουσιακών δικαιωµάτων ή για 
αδικήµατα σχετικά µε τα υποµνήµατα ή σχετικά µε την υπηρεσία ή για αδικήµατα κατά των ηθών, 
καθώς και η καταδίκη για οποιοδήποτε κακούργηµα αποτελεί κώλυµα διορισµού σε θέση µέλους της 
Α.∆Ι.Π. Σε περίπτωση τελεσίδικης καταδικαστικής απόφασης για ένα από τα αδικήµατα αυτά τα µέλη 
της Α.∆Ι.Π. εκπίπτουν από το αξίωµά τους. Η αποδοχή της παραίτησης, καθώς και η έκπτωσή τους 
συνεπεία τελεσίδικης καταδίκης γίνεται µε απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και 
Θρησκευµάτων εντός προθεσµίας δεκαπέντε (15) ηµερών από την υποβολή της παραίτησης ή την 
κοινοποίηση σε αυτόν της τελεσίδικης καταδικαστικής απόφασης. Η πειθαρχική ευθύνη των µελών 
της Α.∆Ι.Π. ρυθµίζεται από τον εσωτερικό κανονισµό της αρχής. 
 Οι αποδοχές των µελών της Α.∆Ι.Π. καθορίζονται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής 
Παιδείας και Θρησκευµάτων και Οικονοµίας και Οικονοµικών ύστερα από γνώµη της αρχής κατά 
παρέκκλιση των ισχυουσών διατάξεων. Για τον καθορισµό τους λαµβάνεται υπόψη η τυχόν πλήρης 
και αποκλειστική απασχόλησή τους. 
 Το ασφαλιστικό καθεστώς των µελών της Α.∆Ι.Π. ρυθµίζεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
άρθρου 6 του Ν. 2703/1999, όπως αυτό ισχύει κάθε φορά. 

Κατά τη διάρκεια της θητείας των µελών της Α.∆Ι.Π. αναστέλλεται η άσκηση οποιουδήποτε 
δηµόσιου λειτουργήµατος, καθώς και η άσκηση καθηκόντων σε οποιαδήποτε θέση στο ∆ηµόσιο, σε 
Ν.Π.∆.∆. και σε νοµικά πρόσωπα του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα. Στα µέλη της Α.∆Ι.Π., εκτός του 
Πρόεδρου της που είναι σε κάθε περίπτωση πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, επιτρέπεται η 
άσκηση καθηκόντων µέλους ∆.Ε.Π. ή Ε.Π. µε καθεστώς µερικής απασχόλησης.  
 Οι αποφάσεις της Α.∆Ι.Π. κοινοποιούνται µε µέριµνά της στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και 
Θρησκευµάτων. Έκθεση ποιότητας της ανώτατης εκπαίδευσης υποβάλλεται κατ’ έτος στον Υπουργό 
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων και στον Πρόεδρο της Βουλής. 
 

Άρθρο 12 
∆ιοικητική και επιστηµονική υποστήριξη της Α.∆Ι.Π. 

1. Για τη λειτουργία της η Α.∆Ι.Π. υποστηρίζεται από Γραµµατεία και τρία Τµήµατα: 
α) Τµήµα ∆ιοίκησης και Οικονοµικών 
β) Τµήµα ∆ιασφάλισης Ποιότητας 
γ) Τµήµα Τεκµηρίωσης και Ερευνών. 
2. Οι αρµοδιότητες κάθε Τµήµατος εξειδικεύονται στον Κανονισµό Λειτουργίας και ∆ιαχείρισης της 
Α.∆Ι.Π. 
3. Για τη διοικητική και επιστηµονική υποστήριξη της Α.∆Ι.Π. συνιστώνται 15 θέσεις ειδικού 
επιστηµονικού προσωπικού και 12 θέσεις µόνιµου διοικητικού προσωπικού. Οι θέσεις του 
επιστηµονικού προσωπικού καλύπτουν τους εξής κλάδους: ανθρωπιστικές επιστήµες, νοµικές-
πολιτικές-κοινωνικές επιστήµες, θεολογία-φιλοσοφία, οικονοµικές επιστήµες-διοίκηση επιχειρήσεων, 
θετικές επιστήµες, επιστήµες υγείας,  επιστήµες µηχανικού, γεωτεχνικές επιστήµες και καλές τέχνες. 
Η κατανοµή των ανωτέρω θέσεων στα Τµήµατα, κατά κλάδους και ειδικότητες, και κάθε άλλη 
σχετική λεπτοµέρεια ρυθµίζονται από τον Κανονισµό Λειτουργίας και ∆ιαχείρισης της Α.∆Ι.Π. 
4. Συνιστάται στην Α.∆Ι.Π. µια (1) οργανική θέση ∆ιευθυντή στην οποία επιλέγεται και τοποθετείται 
δηµόσιος υπάλληλος, µε τη διαδικασία του ν. 2683/1999. Οι αρµοδιότητες του ∆ιευθυντή 
καθορίζονται στον Κανονισµό Λειτουργίας και ∆ιαχείρισης της Α.∆Ι.Π. 
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5. Οι θέσεις του επιστηµονικού και διοικητικού προσωπικού µπορούν να πληρωθούν και µε 
µετατάξεις ή αποσπάσεις µόνιµου προσωπικού από Υπουργεία ή άλλες δηµόσιες υπηρεσίες ή 
Ν.Π.∆.∆. ή µε µετατάξεις και αποσπάσεις εκπαιδευτικών της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας 
εκπαίδευσης. 
6. Το ειδικό επιστηµονικό προσωπικό προσλαµβάνεται µε σύµβαση εργασίας αορίστου χρόνου ή µε 
σύµβαση έµµισθης εντολής. Τα προσόντα και οι διαδικασίες πλήρωσης των θέσεων αυτών 
καθορίζονται από τον Κανονισµό Λειτουργίας και ∆ιαχείρισης της Α.∆Ι.Π. 
7. Οι κάθε είδους αποδοχές και αποζηµιώσεις του ειδικού επιστηµονικού προσωπικού καθορίζονται 
µε κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων και Οικονοµίας και 
Οικονοµικών. 
 

Άρθρο 13 
Μεταβατικές διατάξεις 

1. Οι διαδικασίες εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης των ιδρυµάτων ανώτατης εκπαίδευσης 
εφαρµόζονται µε τη σύνταξη των πρώτων εσωτερικών εκθέσεων κάθε ακαδηµαϊκής µονάδας που 
αναφέρονται στην παράγραφο 6 του άρθρου 2 του παρόντος νόµου. 
2. Οι διαδικασίες αξιολόγησης νεοϊδρυθεισών ακαδηµαϊκών µονάδων των ιδρυµάτων ανώτατης 
εκπαίδευσης εφαρµόζονται µετά παρέλευση έξι (6) ετών από την έναρξη λειτουργίας τους. Η 
προθεσµία αυτή είναι δυνατόν να παραταθεί για ένα ακόµη έτος ή και να συντοµευθεί ύστερα από 
τεκµηριωµένη πρόταση του οικείου ιδρύµατος ανώτατης εκπαίδευσης προς την Α.∆Ι.Π. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ 
ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΣΩΡΕΥΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ 

ΜΟΝΑ∆ΩΝ – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆ΙΠΛΩΜΑΤΟΣ 
 

Άρθρο 14 
Σύστηµα µεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών µονάδων 

1. Τα προγράµµατα προπτυχιακών και µεταπτυχιακών σπουδών των ιδρυµάτων ανώτατης 
εκπαίδευσης οργανώνονται µε βάση το σύστηµα µεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών µονάδων. 
2. Το σύστηµα µεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών µονάδων είναι ένα σύστηµα περιγραφής 
των προγραµµάτων σπουδών των ιδρυµάτων ανώτατης εκπαίδευσης µε την απόδοση πιστωτικών 
µονάδων στα στοιχεία που τα συνθέτουν. Οι πιστωτικές µονάδες εκφράζουν τον φόρτο εργασίας που 
απαιτείται για την ολοκλήρωση των στόχων ενός ακαδηµαϊκού προγράµµατος από κάθε φοιτητή ή 
σπουδαστή. 
3. Ο φόρτος εργασίας περιλαµβάνει τον χρόνο που απαιτείται για την ολοκλήρωση όλων των 
προγραµµατισµένων δραστηριοτήτων µάθησης στο πλαίσιο ενός ακαδηµαϊκού προγράµµατος 
σπουδών, όπως π.χ. η παρακολούθηση παραδόσεων, σεµιναρίων,  η ανεξάρτητη µελέτη, η 
προετοιµασία εργασιών, η πρακτική άσκηση, η συµµετοχή στις εξετάσεις, η εκπόνηση της 
διπλωµατικής εργασίας κ.λπ.  
4. Ο φόρτος εργασίας για κάθε φοιτητή ή σπουδαστή πλήρους φοίτησης κατά τη διάρκεια ενός 
ακαδηµαϊκού έτους αποτιµάται σε εξήντα (60) πιστωτικές µονάδες. Ο φόρτος εργασίας αποτιµάται 
ανά εξάµηνο σε τριάντα (30) πιστωτικές µονάδες και ανά τρίµηνο σε είκοσι (20) πιστωτικές µονάδες. 
Αρµόδια για την αντιστοίχιση του φόρτου εργασίας ανά µάθηµα είναι τα συλλογικά όργανα διοίκησης 
των ιδρυµάτων ανώτατης εκπαίδευσης σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας. 
5. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου του νόµου αυτού δεν θίγουν τις ισχύουσες διατάξεις για τις 
διδακτικές µονάδες των µαθηµάτων και τον ελάχιστο αριθµό διδακτικών µονάδων που απαιτείται 
σύµφωνα µε το πρόγραµµα σπουδών για τη λήψη του πτυχίου. 
6. Ειδικότερα ζητήµατα που αφορούν στην εφαρµογή του συστήµατος µεταφοράς και συσσώρευσης 
πιστωτικών µονάδων σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος άρθρου ρυθµίζονται µε απόφαση του 
Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της 
Κυβερνήσεως.  
 

Άρθρο 15 
Παράρτηµα διπλώµατος 

1. Το παράρτηµα διπλώµατος είναι ένα επεξηγηµατικό έγγραφο, το οποίο επισυνάπτεται στους 
τίτλους σπουδών που χορηγούν τα ιδρύµατα ανώτατης εκπαίδευσης και παρέχει πληροφορίες σχετικά 
µε τη φύση, το επίπεδο, το γενικότερο πλαίσιο εκπαίδευσης, το περιεχόµενο και το καθεστώς των 
σπουδών, οι οποίες ολοκληρώθηκαν µε επιτυχία από το άτοµο που αναγράφεται ονοµαστικά στο 
πρωτότυπο του τίτλου στον οποίο επισυνάπτεται το παράρτηµα. 
2. Το παράρτηµα διπλώµατος δεν υποκαθιστά τον επίσηµο τίτλο σπουδών ή την αναλυτική 
βαθµολογία των µαθηµάτων που χορηγούν τα ιδρύµατα ανώτατης εκπαίδευσης. Στο παράρτηµα δεν 
γίνονται αξιολογικές κρίσεις και δεν υπάρχουν δηλώσεις ισοτιµίας ή αντιστοιχίας ή προτάσεις σχετικά 
µε την αναγνώριση του τίτλου στο εξωτερικό. 
3. Το παράρτηµα διπλώµατος εκδίδεται αυτοµάτως και ατελώς στην ελληνική και στην αγγλική 
γλώσσα. 

Το πρωτότυπο του παραρτήµατος πρέπει να πληρεί τις προϋποθέσεις γνησιότητας που απαιτούνται 
για τον χορηγούµενο τίτλο σπουδών. 

Η ηµεροµηνία έκδοσης του παραρτήµατος δεν συµπίπτει υποχρεωτικά µε την ηµεροµηνία 
χορήγησης του τίτλου σπουδών, αλλά δεν µπορεί ποτέ να είναι προγενέστερη από αυτή. 
4. Το βασικό περιεχόµενο του παραρτήµατος διπλώµατος είναι ενιαίο για όλα τα ιδρύµατα ανώτατης 
εκπαίδευσης και τυπώνεται σε ειδικό οµοιόµορφο χαρτί (µεµβράνη) σύµφωνα µε το υπόδειγµα, τον 
τύπο και τις διαστάσεις που καθορίζονται ειδικότερα µε απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας 
και Θρησκευµάτων που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Με την ίδια απόφαση 
καθορίζονται οι τοµείς που περιλαµβάνονται στο παράρτηµα και οι πληροφορίες που αναγράφονται 
εκάστοτε σε αυτούς. 
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Άρθρο 16 
Μεταβατικές διατάξεις 

Οι διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου εφαρµόζονται µε τη δηµοσίευση των υπουργικών 
αποφάσεων που προβλέπονται από τις διατάξεις του και πάντως µε την έναρξη του ακαδηµαϊκού 
έτους 2005-2006. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ 
ΑΚΡΟΤΕΛΕΥΤΙΑ ∆ΙΑΤΑΞΗ 

 
Άρθρο 17 

Έναρξη ισχύος 
Οι διατάξεις του παρόντος νόµου ισχύουν από τη δηµοσίευσή του νόµου αυτού στην Εφηµερίδα 

της Κυβερνήσεως, εκτός όπου ορίζεται ρητά κάτι διαφορετικό στις διατάξεις του. 
 
 



 73

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΒΟΛΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΩΝ 

Κωδικοί χωρών  
 
AD  Ανδόρα  IE  Ιρλανδία  
AL  Αλβανία IS  Ισλανδία  
AT  Αυστρία  IT  Ιταλία  
BA  Βοσνία-Ερζεγοβίνη LI  Λιχτενστάιν  
BE de  Γερµανόφωνη κοινότητα Βελγίου LT  Λιθουανία  
BE fr Γαλλόφωνη κοινότητα Βελγίου LU  Λουξεµβούργο  
BE nl  Φλαµανδική κοινότητα Βελγίου LV  Λετονία  
BG  Βουλγαρία  MK  FYROM 
CH  Ελβετία  MT  Μάλτα 
CS-mon  Σερβία και Μαυροβούνιο – Μαυροβούνιο NL  Ολλανδία 
CS-ser  Σερβία και Μαυροβούνιο – Σερβία NO  Νορβηγία 
CY  Κύπρος PL  Πολωνία 
CZ  Τσεχία PT  Πορτογαλία 
DE  Γερµανία RO  Ρουµανία 
DK  ∆ανία  RU  Ρωσία 
EE  Εσθονία SE  Σουηδία 
EL  Ελλάδα SI  Σλοβενία 
ES  Ισπανία SK  Σλοβακία 
FI  Φινλανδία  TR  Τουρκία 
FR  Γαλλία UK Ηνωµένο Βασίλειο  
HR  Κροατία VA  Βατικανό 
HU  Ουγγαρία   
 
 


