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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Από την ίδρυσή της ως Ευρωπαϊκή Οικονοµική Κοινότητα (ΕΟΚ), η 

Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) αποτελεί, ένα ιδιόµορφο πολιτικό φαινόµενο, 

πρωτόγνωρο στην ιστορία της ανθρωπότητας µε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τους 

επιστήµονες. Το µόρφωµα αυτό έτσι όπως αποτυπώνεται στις Συνθήκες, 

στηρίζεται σε έναν εθελοντικό συνεταιρισµό κρατών τα οποία παραχωρούν ένα 

µέρος, ή ορισµένους τοµείς της πολιτικής τους αρµοδιότητας και εξουσίας, 

ώστε να ασκηθούν αυτές οι αρµοδιότητες από κοινού µε άλλα κράτη. 

Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα/Ένωση παρότι έχει διανύσει περισσότερα από 

πενήντα χρόνια λειτουργίας συνεχίζει να θεωρείται ότι αντιπροσωπεύει ένα 

υπερεθνικό µόρφωµα ειδικών σκοπών και καθορισµένων αρµοδιοτήτων στον 

διεθνή χώρο. Συνιστά επίσης µία ενδιάµεση κατάσταση µεταξύ κρατικής και 

υπερεθνικής δοµής, µε άλλους τοµείς να έχουν υπερεθνικά και άλλους εθνικά 

χαρακτηριστικά. 

Ο Π. Ήφαιστος παρουσιάζοντας µε συνοπτικό και περιεκτικό τρόπο τη 

δοµή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καταλήγει στο συµπέρασµα ότι «οι περισσότεροι 

αναλυτές της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης συνηγορούν υπέρ της άποψης πως το 

Κοινοτικό µοντέλο είναι ένα suis generis φαινόµενο, στο πλαίσιο του οποίου 

συνυπάρχουν και διαπλέκονται σύνθετα και ιδιόµορφα χαρακτηριστικά µιας 

«αναδυόµενης οµοσπονδιακής δοµής» που συµπεριλαµβάνει υπερεθνικά 

χαρακτηριστικά (πρώτος πυλώνας), µικτές ενδιάµεσες αποχρώσεις ρευστών 

διακυβερνητικών και υπερεθνικών χαρακτηριστικών (δεύτερος  και τρίτος 

πυλώνας) και χαρακτηριστικά αµιγώς διακυβερνητικού χαρακτήρα». Επισηµαίνει 

επίσης, το παράξοδο της συνύπαρξης ενός σύνθετου συστήµατος πολυεθνικής 

διαπραγµάτευσης µε την εθνική πολιτική διαδικασία, καθώς και το παράδοξο 

της ανάδειξης µιας ευρωπαϊκής ταυτότητας σε παγκόσµιο επίπεδο σε 

συνύπαρξη µε την εθνική πίστη και νοµιµοφροσύνη.1 

Στο πλαίσιο των διεθνών σχέσεων οι θεωρητικοί επιχείρησαν να 

ερµηνεύσουν αυτό το φαινόµενο της υπερεθνικής ολοκλήρωσης µε αφορµή 

                                           

1 Ήφαιστος Π. «Θεωρία περιφερειακής ολοκλήρωσης», στο Στεφάνου Κ.- Τσινισιζέλης 
Μ. - Φατούρος Αρ.- Χριστοδουλίδης Θ. (επιµ) (2006) «Εισαγωγή στις ευρωπαϊκές 
σπουδές» τόµος Α’ Αθήνα Εκδόσεις Σιδέρης, σ. 164. 
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τόσο το φαινόµενο των διεθνών Οργανισµών όσο και της ευρωπαϊκής 

ενοποίησης ή ολοκλήρωσης. Ο όρος «ολοκλήρωση» (integration) σηµατοδοτεί 

µία διαδικασία ιδιαίτερα σύνθετη και συχνά έχει χρησιµοποιηθεί µε 

διαφορετική έννοια ή για να περιγράψει διαφορετικές καταστάσεις. 

Το θεσµικό οικοδόµηµα, ο τρόπος λειτουργίας, ο µηχανισµός που 

ονοµάστηκε «κοινοτική µέθοδος»2 διαφοροποιεί την Ευρωπαϊκή Ένωση άλλους 

διεθνείς οργανισµούς και αναφέρεται στις αρµοδιότητες της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής. Η αναφορά εστιάζει στο δικαίωµα της νοµοθετικής πρωτοβουλίας 

που διαθέτει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στον πρώτο Πυλώνα αλλά και στο πλέγµα 

προστασίας στην εκτέλεση των αρµοδιοτήτων της που παρέχεται µέσω των 

αρχικών (και των µετέπειτα) συνθηκών, έστω και εάν ο πολιτικός της ρόλος 

στους άλλους δύο Πυλώνες της Ένωσης είναι περιορισµένος ή και 

ανύπαρκτος.3  

Η κατανόηση του θέµατος θα πρέπει να αναζητηθεί στους προποµπούς 

της ΕΕ, την Ευρωπαϊκή Κοινότητα Άνθρακα και Χάλυβα (ΕΚΑΧ) και την 

Ευρωπαϊκή Οικονοµική Κοινότητα (ΕΟΚ). Οι Κοινότητες αυτές διέθεταν αρκετά 

κοινά θεσµικά χαρακτηριστικά µε διαφορετικές δυναµικές. Στο πλαίσιο της 

ΕΚΑΧ, ένα ανεξάρτητο τεχνοκρατικό όργανο, η Ανώτατη Αρχή, επόπτευε την 

                                           

2 Η Συνθήκη του Μάαστριχτ (1992) θέσπισε µία θεσµική δοµή που αποτελούνταν από 
τρεις  πυλώνες. Η κοινοτική µέθοδος αναφέρεται στον θεσµικό τρόπο λειτουργίας του 
πρώτου πυλώνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βασίζεται στη λογική της ολοκλήρωσης, 
τηρώντας την αρχή της επικουρικότητας, και χαρακτηρίζεται ιδίως από τα ακόλουθα 
κύρια στοιχεία:το µονοπώλιο του δικαιώµατος πρωτοβουλίας της Επιτροπής, τη 
γενικευµένη εφαρµογή της λήψης αποφάσεων µε ειδική πλειοψηφία στο Συµβούλιο, 
τον ενεργό ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (γνώµη, προτάσεις τροπολογιών κ.λπ.), 
την οµοιόµορφη ερµηνεία του κοινοτικού δικαίου που εξασφαλίζεται από το 
∆ικαστήριο. Έρχεται σε αντίθεση µε τον τρόπο θεσµικής λειτουργίας του δεύτερου και 
τρίτου πυλώνα που βασίζεται στη λογική της διακυβερνητικής συνεργασίας 
(διακυβερνητική µέθοδος) η οποία χαρακτηρίζεται από τα ακόλουθα βασικά στοιχεία: 
το δικαίωµα πρωτοβουλίας που διαθέτει η Επιτροπή είτε το µοιράζεται µε τα κράτη 
µέλη είτε περιορίζεται σε συγκεκριµένους τοµείς, τη γενικευµένη εφαρµογή της λήψης 
αποφάσεων µε οµοφωνία στο Συµβούλιο, ο συµβουλευτικός ρόλος του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, ο περιορισµένος ρόλος του ∆ικαστηρίου. Οι τρεις αυτοί πυλώνες 
λειτουργούν σύµφωνα µε διαφορετικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων: κοινοτική 
διαδικασία για τον πρώτο πυλώνα και διακυβερνητική διαδικασία για τους άλλους δύο. 
Συνεπώς, στο πλαίσιο του πρώτου πυλώνα, µόνον η Επιτροπή µπορεί να υποβάλει 
προτάσεις στο Συµβούλιο και στο Κοινοβούλιο και η ειδική πλειοψηφία αρκεί για την 
έγκριση των πράξεων στο Συµβούλιο. Στο πλαίσιο του δεύτερου και του τρίτου πυλώνα, 
το εν λόγω δικαίωµα πρωτοβουλίας µοιράζεται µεταξύ της Επιτροπής και των κρατών 
µελών και γενικά απαιτείται οµοφωνία στο Συµβούλιο. Η Συνθήκη της Λισσαβόνας 
(2007, τέθηκε σε ισχύ 1-12-2009) απαλείφει τη δοµή σε τρεις πυλώνες υπέρ της 
δηµιουργίας της Ευρωπαϊκής Ενωσης (ΕΕ) Εντός της ΕΕ, οι αποφάσεις λαµβάνονται 
στη βάση µιας διαδιακσίας κοινού δικαίου, η οποία ονοµάζεται «συνήθης νοµοθετική 
διαδικασία». (Γλωσσάρι της Ευρωπαϊκής Ένωσης). 
3 Τσινισιζέλης Μ. (2001) «Quo Vadis Europa?» Σύγχρονες Ακαδηµαϊκές και 
Επιστηµονικές Εκδόσεις, Αθήνα σ. 179. 
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εφαρµογή των κανόνων που είχαν συµφωνηθεί εκ των προτέρων. Στην 

περίπτωση της ΕΟΚ, ένα διακυβερνητικό όργανο, το Συµβούλιο Υπουργών, µε 

βάση τις εξουσιοδοτήσεις της Συνθήκης, αποφάσιζε, αρχικά µε οµοφωνία και 

διαµόρφωνε νέους κανόνες.4 

Η ανάπτυξη της νεολειτουργικής προσέγγισης από την αρχή συνδέθηκε 

µε το µοντέλο της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης το οποίο και παρακολούθησε στα 

στάδια εξέλιξης του, αποτελώντας ένα εµπειρικό εργαστήρι. Η συνεχής 

επεξεργασία των ιδεών από τους ίδιους τους νεολειτουργιστές για την βαθύτερη 

ανάλυση, κατανόηση και βελτίωση της θεωρίας τους, ανέδειξε την θεωρητική 

σηµασία των πρώτων διατυπώσεων του νεολειτουργισµού. Μεταγενέστερες 

αναλύσεις και ερµηνείες που οδηγούν σε ένα πιο συνεκτικό σύνολο 

νεολειτουργικών επιχειρηµάτων σχετίζονται σαφώς µε τη θεωρητική εξέλιξη που 

τροφοδοτείται ακατάπαυστα από τις εξελίξεις και τις αλλαγές που συντελούνται 

στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα και χρησιµοποιούν πλούσιες αλλά σχετικά 

βραχυπρόθεσµες εµπειρίες ως βασικό µέσο επαληθεύσεως των νεολειτουργικών 

θεωρήσεων. 

Ιδιαίτερα σηµαντική περίοδος είναι αυτή της θεσµικής κρίσης της 

Κοινότητας που ξέσπασε τον Ιούλιο του 1965, µε την πρόταση της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής στα έξι κράτη-µέλη (Γαλλία, Γερµανία, Ιταλία, Ολλανδία, Βέλγιο και 

Λουξεµβούργο) της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής Κοινότητας για να αποκτήσει η 

Κοινότητα δικό της µηχανισµό για την άντληση πόρων, και, παράλληλα, να 

παραχωρηθούν από τα κράτη µέλη εξουσίες στην Επιτροπή και στο 

Κοινοβούλιο για τη διαχείριση των χρηµάτων της Κοινότητας. Η έντονη 

διαφωνία του Γάλλου Προέδρου, Charles de Gaulle, προκάλεσε µεγάλη 

θεσµική κρίση («κρίση της άδειας καρέκλας»)5 στην Κοινότητα που οδήγησε 

                                           

4 Στεφάνου Κ. (1999) «Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση, τόµος Γ’ : Πολιτικές και ∆υναµική της 
Ολοκλήρωσης» Εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα, σ. 246. Σήµερα, οι Συνθήκες ορίζουν τις 
περιπτώσεις για τις οποίες απαιτείται η απλή πλειοψηφία, η ειδική πλειοψηφία ή η 
οµοφωνία. 
5 Η «κρίση της άδειας καρέκλας» σχετίζεται µε τις γκολικές ενστάσεις σε προτάσεις 
θεσµικής µεταρρύθµισης και τη απόσυρση της Γαλλίας από τις δραστηριότητες των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων το 1965. Τον Ιούλιο του 1965 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκανε 
πρόταση στα έξι µέλη (Γαλλία, Γερµανία, Ιταλία, Ολλανδία, Βέλγιο και Λουξεµβούργο) 
της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής Κοινότητας (ΕΟΚ) ώστε να αποκτήσει η Κοινότητα δικό 
της µηχανισµό για την άντληση πόρων.  Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζητούσε από τα κράτη 
µέλη να παραχωρηθούν εξουσίες στην Επιτροπή και στο Κοινοβούλιο ώστε να µπορεί 
να αντιµετωπίζει το ζήτηµα της διαχείρισης των χρηµάτων της Κοινότητας µε δίκαιο και 
δηµοκρατικό τρόπο. Η συγκεκριµένη πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δε βρήκε 
σύµφωνο το Γάλλο πρόεδρο Charles de Gaulle ο οποίος ισχυριζόταν πως «τα κράτη 
µέλη πρέπει να χρηµατοδοτούν τη Κοινότητα και όχι να αποκτάει η Κοινότητα δικά της 
χρήµατα και εξουσία που θα υπονοµεύουν το ρόλο των κρατών µελών». Η διαφωνία 
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στον «συµβιβασµό του Λουξεµβούργου» 6 και την αποδοχή του «βέτο» και της 

οµοφωνίας. Με την αποδοχή του «βέτο» ενισχύθηκε η διακυβερνητική 

διαδικασία λήψης των αποφάσεων όπως επίσης και η διακυβερνητική θεώρηση 

της κοινοτικής ολοκλήρωσης. Ο «συµβιβασµός του Λουξεµβούργου» αποτελεί 

ιδιαίτερα ενδιαφέρον σηµείο για τους µελετητές αναφορικά µε την υποχώρηση 

της νεολειτουργικής θεωρίας υπέρ του διακυβερνητισµού για τα επόµενα είκοσι 

χρόνια.7 

Η περίοδος αυτή, ωστόσο, οδήγησε στην προσαρµογή της 

νεολειτουργικής προσέγγισης, η οποία επανέρχεται στο προσκήνιο, για την 

ερµηνευτική της αξία, µε τη θέσπιση της Ενιαίας Ευρωπαϊκής Πράξης και τη 

Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση.8  

Η νεολειτουργική προσέγγιση παρουσιάζει ιδιαίτερο ερµηνευτικό 

ενδιαφέρον προκειµένου να ερµηνευτεί η ιστορική µετάβαση από την ΕΚΑΧ 

στην Οικονοµική και Νοµισµατική Ένωση (ΟΝΕ), όπως επίσης και η σταδιακή 

διεύρυνση της κοινοτικής αρµοδιότητας από το πεδίο της οικονοµικής 

πολιτικής προς άλλα πεδία πολιτικής.9 

                                                                                                                        

µεταξύ του Charles de Gaulle και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δηµιούργησε µεγάλα 
προβλήµατα στους κύκλους της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και ξέσπασε µία από τις 
µεγαλύτερες κρίσεις όλων των εποχών, η κρίση της «άδειας καρέκλας». Η λύση στη 
κρίση, ήρθε το 1969 µε τη παραίτηση του Charles de Gaulle και την άνοδο στην 
εξουσία του George Pompidou, ο οποίος κάλεσε τους υπόλοιπους ευρωπαίους ηγέτες 
και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στη Χάγη, όπου και συµφωνήθηκε η άντληση πόρων για 
την Ευρωπαϊκή Κοινότητα, καθιερώνοντας έτσι το προϋπολογισµό της ΕΟΚ (∆ήµας Χρ., 
Κοσµίδης Μ.). 
6 Ο «συµβιβασµός του Λουξεµβούργου» το 1966 επανέφερε τη Γαλλία στην κοινότητα Ο 
συµβιβασµός του Λουξεµβούργου, που υπογράφτηκε στις 30 Ιανουαρίου 1966, 
προβλέπει ότι: «Όταν, σε περίπτωση αποφάσεων που µπορούσαν να ληφθούν µε 
πλειοψηφία κατόπιν πρότασης της Επιτροπής, διακυβεύονταν πολύ σηµαντικά 
συµφέροντα ενός ή περισσότερων εταίρων, τα µέλη του Συµβουλίου θα προσπαθούσαν, 
εντός εύλογης προθεσµίας, να καταλήξουν σε λύσεις οι οποίες να µπορούν να γίνουν 
δεκτές από όλα τα µέλη του Συµβουλίου, µέσα στο πνεύµα του σεβασµού των 
αµοιβαίων συµφερόντων τους και εκείνων της Κοινότητας». Ο συµβιβασµός του 
Λουξεµβούργου έθεσε τέρµα στην κρίση που αντέτασσε τη Γαλλία στους πέντε 
Ευρωπαίους εταίρους της και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή η οποια δεν συµµετείχε στο 
Συµβούλιο των Υπουργών επί επτά µήνες από τις 30 Ιουνίου 1965.(Γλωσσάρι της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης). 
7 Πασιάς Γ., (2006) «Ευρωπαϊκή Ένωση και Εκπαίδευση, Θεσµικός λόγος και 
εκπαιδευτική πολιτική (1950-1999)» Τόµος Α’, Εκδόσεις Gutenberg, Αθήνα, σ. 105. 
8 Πασιάς Γ., (2006) «Ευρωπαϊκή Ένωση και Εκπαίδευση, Θεσµικός λόγος και 
εκπαιδευτική πολιτική (1950-1999)» Τόµος Α’, Εκδόσεις Gutenberg, Αθήνα, σ. 105. Η 
Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη (ΕΕΠ) υπογράφηκε στο Λουξεµβούργο στις 17 Φεβρουαρίου 
1986 και άρχισε να ισχύει την 1η Ιουλίου 1987. Η συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
(ΣΕΕ), υπογράφηκε στο Μάαστριχτ το 1992.  
9 Στο Στεφάνου Κ. (1999) «Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση, τόµος Γ’ : Πολιτικές και ∆υναµική 
της Ολοκλήρωσης» Εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα, σ.248-50, βρίσκουµε παρατηρήσεις 
για τον επαναπροσδιορισµό του ρόλου της «εκχείλισης λειτουργιών» καθώς και τις 
επισηµάνσεις του αναφορικά µε δύο άλλα σηµαντικά προβλήµατα της ευρωπαϊκής 
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Στόχος της έρευνας είναι να εξεταστεί η ευρωπαϊκή πολιτική στον τοµέα 

της εκπαίδευσης µε έµφαση στη µελέτη των ευρωπαϊκών εκπαιδευτικών 

προγραµµάτων και κυρίως του προγράµµατος Erasmus και να ερευνηθεί σε 

ποιο βαθµό η θεωρία του νεολειτουργισµού εξηγεί την πορεία της ευρωπαϊκής 

εκπαιδευτικής πολιτικής. Η επιλογή του προγράµµατος ERASMUS έγινε βάσει 

του ότι αποτελεί το σηµαντικότερο, δηµοφιλέστερο και µαζικότερο πρόγραµµα 

στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής εκπαιδευτικής πολιτικής. Από το 1987 που 

λειτούργησε για πρώτη φορά έως το ακαδηµαϊκό έτος 2006/2007 περισσότεροι 

από 1.681.000 φοιτητές εντάχθηκαν σε αυτό, ενώ η υλοποίησή του συνεχίζεται  

αδιαλείπτως µέχρι σήµερα (έως και το ακαδηµαϊκό έτος 2009/2010 ξεπέρασε 

τους 2.189.000 φοιτητές10). 

Η έρευνα αφορά στο χρονικό διάστηµα από το 1971 που θεωρείται 

γενέθλιος χρόνος για την εκπαιδευτική πολιτική της ΕΚ/ΕΕ11 έως το 2007 που 

ολοκληρώνεται το πρόγραµµα Socrates II και αρχίζει το πρόγραµµα ∆ια Βίου 

Μάθηση (στο πλαίσιο του οποίου συνεχίζεται αδιάλειπτα η λειτουργία του 

προγράµµατος Erasmus).12 Η µελέτη µιας µακροχρόνιας περιόδου µας 

επιτρέπει να συλλάβουµε τις αλλαγές που συντελούνται στους άξονες δράσης, 

στους θεσµούς και στις πολιτικές επιλογές, όπως επίσης και να εντοπίσουµε τις 

επαναλήψεις των φαινοµένων που µαρτυρούν τον τρόπο λειτουργίας της 

ΕΚ/ΕΕ. 

                                                                                                                        

ολοκλήρωσης: α)τη σχέση µεταξύ «αρνητικής» και «θετικής» ολοκλήρωσης και β) τη 
σχέση µεταξύ οικονοµικής ολοκλήρωσης και πολιτικής ενοποίησης. Ο Simon Hix 
αναφερόµενος σε πολιτικές «αρνητικής» ολοκλήρωσης επισηµαίνει ότι «οι πολιτικές 
«αρνητικής» ολοκλήρωσης αφορούν την κατάργηση φραγµών στο διεθνές εµπόριο και 
τον ανταγωνισµό ( π.χ. εγκαθίδρυση ενιαίας αγοράς, πολιτικές ανταγωνισµού) και οι 
πολιτικές «θετικής» ολοκλήρωσης αφορούν στην ίδρυση νέων ενωσιακών ρυθµίσεων.» 
στο Hix S. (2009), «Το πολιτικό σύστηµα της Ευρωπαϊκής Ένωσης», Εκδόσεις 
Μεταίχµιο, Αθήνα σ.313.  Σχετικά µε την «αρνητική» (negative integration) και 
«θετική» (positive integration) ολοκλήρωση βλέπε επίσης Harrison R.J. (1990) 
«Neofunctionalism», στο Groom A.J.R. / Taylor P. (eds), «Frameworks of International 
Cooperation», London, Pinter, p. 143-4, Pinter J. (1968) «Positive Integration and 
Negative Integration: Some problems of Economic Union in the EEC», The World 
Today, No3, pp.88-110, και για τη τη σχέση µεταξύ οικονοµικής ολοκλήρωσης και 
πολιτικής ενοποίησης βλέπε επίσης Mutimer D., (1989) ‘1992 and the Political 
Integration of Europe: Neo-Functionalism Reconsidered” Journal of European 
Integration, 13 (1) Autumn 1989, 75-101. 
10 http://ec.europa.eu/education/erasmus/doc/stat/studies.pdf  
11 Με το Ψήφισµα των Υπουργών Παιδείας 16.11.1971, «Για τη συνεργασία στον τοµέα  
της εκπαίδευσης»   
12 Οπως έχουµε ήδη προσδιορίσει, η παρούσα µελέτη ολοκληρώνεται µε τη λήξη της 
διάρκειας του προγράµµατος Socrates II δηλαδή συµπεριλαµβάνει και το ακαδηµαϊκό 
έτος 2006/2007. Ως εκ τούτου ορίζουµε ως τελευταίο έτος που θα εξετάσουµε το 
ακαδηµαϊκό έτος 2006/2007 και το ηµερολογιακό έτος 2007. Το όριο αυτό τέθηκε 
εξαιτίας του γεγονότος ότι το επόµενο Πρόγραµµα ∆ια Βίου Μάθηση εκτείνεται από το 
2007 έως το 2013 και ξεπερνά τα χρονικά όρια εκπόνησης της παρούσας διατριβής. 
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Στην παρούσα µελέτη αυτό που θα µας απασχολήσει ιδιαίτερα είναι η 

διερεύνηση της σταδιακής διεύρυνσης της κοινοτικής αρµοδιότητας από το 

πεδίο της οικονοµικής πολιτικής προς το πεδίο της εκπαιδευτικής πολιτικής 

και της εκχείλισης δράσεων και πολιτικών στον τοµέα της εκπαίδευσης µε 

προοπτική τη δηµιουργία του ευρωπαϊκού εκπαιδευτικού χώρου. 

Θα εξεταστεί ο ρόλος που έπαιξαν στη διαµόρφωση της ευρωπαϊκής 

εκπαιδευτικής πολιτικής οµάδες συµφερόντων, µη κρατικοί δρώντες, ενώσεις, 

ιδρύµατα, όπως επίσης και κρατικοί δρώντες. Θα διερευνηθεί, επίσης η 

αλληλεπίδραση µε  την ολοκλήρωση στον οικονοµικό τοµέα, και η δράση των 

οργάνων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων/Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αντικείµενο της 

µελέτης µας θα αποτελέσει η εξέλιξη της εκπαιδευτικής πολιτικής και η 

δηµιουργία νέων συµβάσεων ή νέων θεσµών. Θα εξεταστεί η εφαρµογή της 

Ευρωπαϊκής εκπαιδευτικής πολιτικής στην Ελλάδα. Ενώ, τέλος, θα µελετηθεί η 

εκχείλιση από τον τοµέα της οικονοµίας στον τοµέα της εκπαίδευσης. 

Η ερευνητική µέθοδος που θα ακολουθήσουµε είναι:  

α) η πρωτογενής έρευνα και µελέτη των αρχείων και των ντοκουµέντων 

(αποφάσεις ψηφίσµατα ανακοινώσεις, συνθήκες, κείµενα) της Ευρωπαϊκής 

Κοινότητας / Ένωσης που σχετίζονται µε την ευρωπαϊκή πολιτική στον τοµέα 

της εκπαίδευσης,  

β) η δευτερογενής έρευνα και µελέτη της σχετικής βιβλιογραφίας για 

την εξαγωγή πληροφοριών σχετικών µε τη διαµόρφωση της ευρωπαϊκής 

εκπαιδευτικής πολιτικής και 

γ) η µελέτη και στη συνέχεια η χρήση των θεωρητικών παραδοχών του 

νεολειτουργισµού και ο έλεγχος τους σε σχέση µε την εµπειρική 

πραγµατικότητα της εξελικτικής πορείας της ευρωπαϊκής εκπαιδευτικής 

πολιτικής. 

Μελετάµε τα ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά προγράµµατα µέσα στο πλαίσιο 

της πολιτικής της ΕΚ/ΕΕ στον τοµέα της εκπαίδευσης. Με άλλα λόγια, το 

αντικείµενο της µελέτης µας είναι µόνο ο τοµέας της εκπαίδευσης και όχι της 

κατάρτισης (στο βαθµό που µπορούµε να τους διαχωρίσουµε). Συνεπώς, δεν θα 

εξεταστούν οι δράσεις στον τοµέα της κατάρτισης ούτε τα προγράµµατα 

κατάρτισης αν και υποχρεωτικά θα υπάρχει αναφορά σε αυτά έστω και 

επιγραµµατικά κατά την εξέταση των αποφάσεων της Κοινότητας. 

Τα ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά προγράµµατα έχουν ως αντικείµενο 

τεχνικά θέµατα όπως είναι η κινητικότητα, η αναγνώριση σπουδών, η χρήση 

νέων τεχνολογιών, η δια βίου µάθηση, η διδασκαλία ξένων γλωσσών, κ.ά. και 
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όχι το περιεχόµενο σπουδών ή τα προγράµµατα σπουδών (εκτός από τη δράση 

για ενίσχυση της ευρωπαϊκής διάστασης στην εκπαίδευση η οποία έγκειται 

στην πρόθεση των κρατών-µελών). Σε ολόκληρη την περίοδο που θα 

εξετάσουµε η δράση της κοινότητας στον τοµέα της εκπαίδευσης συµπληρώνει 

τις ενέργειες που πραγµατοποιούν τα κράτη-µέλη σεβόµενη πλήρως την 

αρµοδιότητά τους όσον αφορά το περιεχόµενο των συστηµάτων εκπαίδευσης 

και κατάρτισης και την πολιτιστική και γλωσσική τους ποικιλοµορφία. 

Συνεπώς, αντικείµενο της µελέτης µας δεν θα είναι το µορφωτικό – 

ακαδηµαϊκό σκέλος της εκπαίδευσης αλλά τεχνικά, λειτουργικά στοιχεία της 

διαδικασίας της εκπαίδευσης. 

Συνοπτικά, στο δεύτερο κεφάλαιο εξετάζονται οι βασικές έννοιες της 

θεωρητικής προσέγγισης του νεολειτουργισµού, ο ρόλος των ελίτ και των 

οµάδων συµφερόντων, η σηµασία του φαινοµένου της εκχείλισης και γίνεται 

µία κριτική αποτίµηση της προσέγγισης του νεολειτουργισµού. 

Στο τρίτο κεφάλαιο η µελέτη εστιάζεται τόσο στην πρωτογενή έρευνα και 

µελέτη των επίσηµων εγγράφων και πηγών από το αρχείο της Ευρωπαϊκής 

Κοινότητας/Ένωσης όσο και στην δευτερογενή έρευνα, τη σύγχρονη 

βιβλιογραφία. ∆ιερευνάται αναλυτικά η ευρωπαϊκή πολιτική στον τοµέα της 

εκπαίδευσης µε έµφαση στη µελέτη των ευρωπαϊκών εκπαιδευτικών 

προγραµµάτων και κυρίως του προγράµµατος Erasmus, ξεκινώντας από τις 

εξελίξεις στον ευρωπαϊκό χώρο που σχετίζονται µε τον χώρο της εκπαίδευσης 

πριν τη δεκαετία του 1970, η έρευνα αφορά στο χρονικό διάστηµα από το 

1971 έως το 2007. 

Στο τέταρτο κεφάλαιο εξετάζεται η εφαρµογή των ευρωπαϊκών 

εκπαιδευτικών προγραµµάτων στην Ελλάδα, τα ζητήµατα που ανέκυψαν από 

τη λειτουργία τους η δράση και ο ρόλος των εµπλεκοµένων φορέων στην 

εκπαίδευση και η επίδραση που είχαν στο χώρο της εκπαίδευσης στην Ελλάδα.  

Στο πέµπτο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα συµπεράσµατα της έρευνας και 

η ερµηνεία τους µε βάση τις νεολειτουργικές προσεγγίσεις. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆ΕΥΤΕΡΟ  

Η ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΛΕΙΤΟΥΡΓΙΣΜΟΥ  

  

 1.  Εισαγωγή 

Το φαινόµενο της ανάδειξης καθεστώτων υπερεθνικής διακυβέρνησης  

προκάλεσε πολλές θεωρητικές αναλύσεις και ερµηνείες από τους θεωρητικούς 

των διεθνών σχέσεων από το µεσοπόλεµο ακόµα, αλλά κυρίως αργότερα κατά 

τις δεκαετίες 1950-1960. Οι θεωρητικές µελέτες και προσεγγίσεις επιχείρησαν 

να ερµηνεύσουν, αρχικά το φαινόµενο των διεθνών οργανισµών και στη 

συνέχεια του ευρωπαϊκού µορφώµατος.  

Αντικείµενα µελέτης αποτέλεσαν οι σχέσεις και η αλληλεπίδραση µεταξύ 

οικονοµίας και πολιτικής, ο ρόλος και τα όρια του κράτους, το περιφερειακό ή 

παγκόσµιο περιβάλλον, καθώς και οι διεργασίες που επέτρεπαν,  µέσα από την 

στενότερη συνεργασία σε επιµέρους οικονοµικούς ή τεχνικούς τοµείς, να 

ενεργοποιήσουν µία ευρύτερη πολιτική ενοποίηση µεταξύ των κρατών. Ο 

ευρωπαϊκός χώρος και η ανάπτυξη των ευρωπαϊκών κοινοτήτων αποτέλεσαν 

ένα εµπειρικό εργαστήρι ανάπτυξης αρκετών θεωρητικών προσεγγίσεων και 

ερµηνειών. Οι συζητήσεις ανάµεσα στους θεωρητικούς των διεθνών σχέσεων 

οδήγησαν στη δηµιουργία σχολών σκέψης και θεωριών περί «ολοκλήρωσης» ή 

«ενοποίησης» (integration).13 

Μελετώντας αυτές τις θεωρητικές σχολές και θέτοντας τις στο ιστορικό 

και ακαδηµαϊκό τους πλαίσιο διακρίνουµε ότι στην πρώιµη φάση οι 

                                           

13 Στην ελληνική βιβλιογραφία αντικείµενο προβληµατισµού αποτέλεσε η απόδοση του 
όρου «integration». Ο προβληµατισµός έγκειτο στο αν θα έπρεπε να αποδοθεί ως 
«ολοκλήρωση» ή «ενοποίηση». Η «ολοκλήρωση» αποδίδει τον όρο  «integration» ενώ η 
«ενοποίηση» αποδίδει περισσότερο τον όρο «unification»  όµως η απόδοση των όρων 
συνδέεται µε µία βαθύτερη εννοιολογική ερµηνεία των όρων της «ολοκλήρωσης» και της 
«ένωσης». Σε µία αναλυτική παρουσίαση των διαφορετικών απόψεων στην ελληνική 
βιβλιογραφία, σχετικά µε την µετάφραση της επιστηµονικής ορολογίας από τον Ε. 
Μαριά, στην εισαγωγή της ελληνικής έκδοσης του βιβλίου Rosamond B. (2004), 
ενδεικτικά αναφέρεται ότι οι Π. Ηφαιστος (2001), Κ. Στεφάνου (1993), Π. Καζάκος 
(1978),  Π.Κ. Ιωακειµίδης (1993), και Ε. Μαριάς (2005) αποδίδουν τον όρο ως 
«ολοκλήρωση» ενώ διαφορετική άποψη – δηλαδή αποδίδουν τον όρο ως «ενοποίηση»- 
έχουν οι Μ. Τσινισιζέλης (1996) και ∆. Χρυσοχόου (2003). Rosamond B. (2004), 
«Θεωρίες ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης», Εκδόσεις Μεταίχµιο, Αθήνα, σ. xx - xxiii. Στην 
παρούσα εργασία προτιµήσαµε την ετυµολογική έννοια του όρου και την απόδοσή του 
ως «ολοκλήρωση». 



 17 

θεωρητικές αναζητήσεις εστιάζουν στη σχέση του συστήµατος των κρατών ή των 

υπερεθνικών µορφών οργάνωσης και του ζητήµατος του πολέµου, την αποφυγή 

του ή τη διατήρηση της ειρήνης. Μεταξύ αυτών, ο λειτουργισµός 

(functionalism)14 ο οµοσπονδισµός (federalism)15 και η θεωρία των συναλλαγών 

(transactionalism)16 αποτελούν πρώιµες θεωρίες που πραγµατεύονται µεταξύ 

άλλων το ρόλο του έθνους-κράτους και το ζήτηµα της αποφυγής του πολέµου. 

Στις θεωρίες που πραγµατεύονται κυρίως την µελέτη και ερµηνεία της 

εξέλιξης της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης συγκαταλέγονται ο νεολειτουργισµός 

(neofunctionalism) – τον οποίο θα εξετάσουµε αναλυτικά στη συνέχεια του 

κεφαλαίου - και ο διακυβερνητισµός (intergovernmentalism).17 Οι δύο αυτές 

                                           

14 Η θεωρία του λειτουργισµού συνδέεται κυρίως µε το έργο του David Mitrany. Ο 
λειτουργισµός υποστηρίζει ότι πρώτιστο µέληµα των κυβερνήσεων δεν θα έπρεπε να 
είναι η διατήρηση της εξουσίας αλλά η κάλυψη των ανθρώπινων αναγκών. Για την 
διαχείριση των αναγκών αυτών απαιτούνται φορείς ειδικά επιφορτισµένοι µε επιµέρους 
λειτουργίες. Η µορφή που παίρνουν αυτοί οι φορείς εξαρτάται από τη λειτουργία που 
καλούνται να επιτελέσουν. Η συλλογική δράση σε λειτουργικά πεδία συνεργασίας, η 
διαδικασία κοινωνικής µάθησης και η οικοδόµηση κοινότητας µέσω λειτουργικών 
ενώσεων υποστηρίζεται µέσω µίας τεχνοκρατικής διακυβέρνησης. Οι λειτουργιστές 
αποφεύγουν να υποστηρίξουν µεγάλα σχήµατα περιφερειακής ολοκλήρωσης τα οποία 
θα αναπαρήγαγαν τα προβλήµατα των κρατών και των µηχανισµών τους. (Rosamond 
B. 2004, Τσινισιζέλης Μ. – Χρυσοχόου ∆. 2007)  Σηµαντικότερος εκφραστής της 
θεωρίας θεωρείται ο Mitrany D. (1933) «The progress of International Government» 
London, George Allen & Unwin, (1943 α΄ έκδοση, 1966)  «A Working Peace System» 
Chicago: Quadrangle Books, (1965) «The Prospect of Integration : Federal or 
Functional?» Journal of Common Market Studies, vol. IV,  no 2.  
15 Οι θεωρητικοί του οµοσπονδισµού/φεντεραλισµού ενδιαφέρονται για τις 
συνταγµατικές διευθετήσεις οι οποίες ορίζουν  τις σχέσεις µεταξύ διαφορετικών 
επιπέδων εξουσίας. Πρόσφατα το ενδιαφέρον της φεντεραλιστικής θεωρίας έχει στραφεί 
στις διαδικασίες µέσα από τις οποίες σχηµατίζονται οι οµοσπονδιακές πολιτείες και στο 
βαθµό στον οποίο η Ε.Ε. µπορεί να συγκριθεί µε υφιστάµενες µορφές οµοσπονδιών. 
(Rosamond B. 2004). Εκφραστές της σχολής θεωρούνται οι Etzioni A. (1965), 
Brugmans H. (1980), Friedrich C.J. (1967). 
16 Η θεωρία των συναλλαγών συνδέεται κυρίως µε το έργο του Karl Deutsch. Κεντρικό 
σηµείο είναι η λειτουργία των «κοινοτήτων ασφαλείας» (µία οµάδα κρατών µεταξύ των 
οποίων εξαλείφεται ο κίνδυνος του πολέµου) στο εσωτερικό των οποίων εξασφαλίζονται 
οι προσδοκίες των λαών τους για «ειρηνική µεταλλαγή» και το προσδόκιµο του πολέµου 
ελαχιστοποιείται. Βασική υπόθεση της θεωρίας των συναλλαγών για την ολοκλήρωση 
ήταν ότι το κοινοτικό πνεύµα µεταξύ  των λαών θα ήταν µία λειτουργία τάξεως και 
επικοινωνίας µεταξύ των κρατών µέσα από την εµπέδωση ενός δικτύου αµοιβαίων 
συναλλαγών. Η αλληλεπίδραση µεταξύ των κρατών προάγει τα αισθήµατα 
εµπιστοσύνης µεταξύ των κρατών και επιφέρει περαιτέρω αλληλεπίδραση. Εκτενέστερη 
µελέτη του έργου του Deutsch K. (1966) β΄έκδ «Nationalism and Social 
Communication», Cambridge, MA:MIT Press, Deutsch K.(1968),«The Analysis of 
International Relations», Prentice Hall, Englewood Cliffs NJ, Deutsch K., Burrell S.A., 
Kann R.A., Lee M., Lichterman M., Lindgren R.E, Loewenheim F.L. & Van Wangeren 
R.W.,(1957) «Political Community and the North Atlantic Area: International 
Organization in the Light of Historical Experience», Princeton, N.J.:Princeton 
University Press. 
17 Με την πολιτική εµφάνιση του Γάλλου Προέδρου Charles de Gaulle, τη 
συγκρουσιακή σχέση του µε τις κοινότητες , την «κρίση της άδειας καρέκλας», το 
«συµβιβασµό του Λουξεµβούργου» και την υπεράσπιση των «ζωτικών εθνικών 
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θεωρητικές προσεγγίσεις εκλαµβάνουν την ολοκλήρωση ως διαδικασία. Αυτό 

σηµαίνει ότι ενδιαφέρονται περισσότερο για την εξέλιξη (process) της 

ολοκλήρωσης καθώς και για τους όρους και τις προϋποθέσεις αυτής της 

εξέλιξης. ∆εν είναι υπερβολή να αναφέρουµε ότι η θεωρητική µελέτη της 

ολοκλήρωσης από τα µέσα του 1960 χαρακτηρίζεται από τη συζήτηση µεταξύ 

των δύο µεγάλων θεωρητικών προσεγγίσεων του νεολειτουργισµού και του 

διακυβερνητισµού, αν και δεν µονοπωλούν πάντοτε τη συζήτηση.  

Από τη δεκαετία του ’70 και του 80’ και µέχρι τις µέρες µας έχουν 

αναπτυχθεί θεωρητικές αναλύσεις προσεγγίζοντας διαφορετικά πεδία και 

επίπεδα λειτουργιών και πολιτικών της ΕΚ/ΕΕ. Μεταξύ αυτών ιδιαίτερα 

σηµαντική για την επιρροή της θεωρείται η θεωρία του Φιλελεύθερου 

∆ιακυβερνητισµού (Liberal intergovernmentalism).18 Προκειµένου για την 

                                                                                                                        

συµφερόντων» ενισχύθηκε η κεντρικότητα του έθνους-κράτους και αναπτύχθηκε η 
θεωρία του διακυβερνητισµού ή διακυβερνητική θεωρία, που εµφανίστηκε και ως 
θεωρητικός αντίπαλος του νεολειτουργισµού µε κύριο εκφραστή τον Stanley Hoffmann 
από τα µέσα της δεκαετίας του 1960 και τη δεκαετία 1970.  [Hoffman S. (1964) «The 
European Process at Atlantic Cross purposes». Journal of Common Market Studies, 
Vol.3, Issue 2, June 1964,  pp.85-101, Hoffman S. (1966) «Obstinate or Obsolete? 
The Fate of the Nation State and the Case of Western Europe», Daedalus, Vol. 95, 
No.3, Summer, 862-915] και τον Roger Hansen [Hansen R.D. (1969) «European 
integration: Reflections on a Decade of Theoretical Efforts» World Politics 21 (2)]. Οι 
θεωρητικοί του διακυβερνητισµού αποδέχονται τη ρεαλιστική αρχή ότι τα κράτη 
αποτελούν τις βασικές µονάδες της παγκόσµιας πολιτικής και δίνουν έµφαση στη 
σηµασία των εθνικών συµφερόντων. Επίσης επεσήµαναν τη σηµασία της επιρροής από 
εξωτερικούς παράγοντες του παγκόσµιου περιβάλλοντος που είχαν αγνοήσει οι 
νεολειτουργιστές [Hoffman C.S. (1966)]. Ο Hoffmann άσκησε κριτική στο 
νεολειτουργισµό για την έµφαση που έδωσε στη «διαδικασία» παραγνωρίζοντας το 
«πλαίσιο» [Hoffman S. (1964)]. Εξετάζοντας την ανάπτυξη της διεθνούς συνεργασίας και 
της λειτουργικής ολοκλήρωσης θεωρεί ότι το παρόν σύστηµα έχει θεµελιωθεί σε αρχές 
εθνικής αυτοδιάθεσης και παραµένει σταθερό ως προς την ετερότητα [Hoffman C.S. 
(1966)]. Εξαιτίας αυτού οι δυνάµεις που δηµιουργούνται εντός και εκτός του κρατικού 
συστήµατος και οι αλληλοσυγκρουόµενες λογικές της ολοκλήρωσης και της ετερότητας 
δηµιουργούν αποκλίνοντα και συγκλίνοντα συµφέροντα µεταξύ των κρατών. Κεντρικό 
σηµείο της κριτικής του Hoffmann ήταν η διάκριση µεταξύ των δύο πεδίων της 
οικονοµίας και της πολιτικής  όπου το πρώτο χαρακτηρίζεται από ζητήµατα «χαµηλής» 
πολιτικής  ενώ το δεύτερο περιλαµβάνει ζητήµατα «υψηλής» πολιτικής. Εξηγεί δε τη 
δυνατότητα ολοκλήρωσης στο πεδίο της οικονοµίας, σε τεχνοκτρατικά, µη 
συγκρουσιακά πεδία χαµηλής πολιτικής (π.χ. άρση φραγµών στην οικονοµία και στη 
λειτουργία των αγορών) και την αντίσταση των κρατών στην ολοκλήρωση σε ζητήµατα 
«υψηλής πολιτικής» όπως πολιτικά ζητήµατα που διακυβεύονται «ζωτικά εθνικά 
συµφέροντα» [Hoffman C.S. (1966)]. Παρουσίαση της κριτικής του Hoffmann στο 
Νεολειτουργισµό στο Rosamond B. (2004), «Θεωρίες ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης», 
Εκδόσεις Μεταίχµιο, Αθήνα, σ.111-118. Αναλυτική παρουσίαση των βασικών 
θεωρήσεων της θεωρίας του διακυβερνητισµού και της κριτικής που άσκησε στο 
νεολειτουργισµό, γίνεται στην υποενότητα «Κριτική αποτίµηση της νεολειτουργικής 
προσέγγισης» της παρούσας µελέτης. 
18 Εκδοχή του διακυβερνητισµού αποτελεί ο Φιλελεύθερος ∆ιακυβερνητισµός (Liberal 
intergovernmentalism), θεωρία η οποία αναπτύχθηκε στο έργο του Andrew, 
[Moravcsik A. (1993α),  «Preferences and Power in the European Community: A 
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ανάλυση και εξήγηση των ευρωπαϊκών πολιτικών, δηλαδή του τρόπου µε τον 

οποίο λειτουργεί η ΕΚ/ΕΕ, έχουν αναπτυχθεί σύγχρονα θεωρητικά ρεύµατα 

όπως η νεοθεσµική προσέγγιση (neo-institutionalism)19, η πολυεπίπεδη 

διακυβέρνηση (multi-level-governance)20 και η θεωρία της υπερεθνικής 

διακυβέρνησης (supranational governance).21 Την ίδια περίοδο συνεισφορά 

                                                                                                                        

Liberal Intergovernmentalist Approach», Journal of Common Market Studies vol.31, 
no.4, 473-524,   Moravcsik A. (1993β),  «Liberalism and international Relations 
Theory», Harvard University Centre for International Affairs, paper No.92-96,  
Moravcsik A. (1998), «The choice of Europe: Social Purpose and State Power from 
Messina to Maastricht» London UCL Press] το έργο του οποίου θεωρείται σαφές και 
εµπεριστατωµένο και άσκησε µεγάλη επιρροή.  Κατά τον Moravcsik: « Τα εθνικά 
συµφέροντα προκύπτουν από την εσωτερική πολιτική σύγκρουση όταν οι κοινωνικές 
οµάδες ανταγωνίζονται για την απόκτηση πολιτικής επιρροής, σχηµατίζονται εθνικές 
και διεθνικές συµµαχίες, ενώ αναγνωρίζονται νέες εναλλακτικές πολιτικές από τις 
κυβερνήσεις. Η κατανόηση της εσωτερικής πολιτικής αποτελεί προαπαιτούµενο και όχι 
συµπλήρωµα στην ανάλυση για την στρατηγική αλληλεπίδραση µεταξύ των κρατών» 
[Moravcsik A. (1993a), pp.515]. Οι αξιώσεις για ολοκλήρωση εµφανίζονται στο πλαίσιο 
διαδικασιών της εγχώριας πολιτικής, ενώ τα αποτελέσµατα της ολοκλήρωσης 
προκύπτουν ως παράγωγα των διακυβερνητικών διαπραγµατεύσεων. Οι υπερεθνικοί 
θεσµοί είναι περιορισµένης σηµασίας για τις διαδικασίες ολοκλήρωσης καθώς 
βρίσκονται υπό των έλεγχο των δρώντων που τους δηµιούργησε. O Moravcsik 
συνδυάζει θεωρήσεις του νεορεαλισµού και του νεοφιλελευθερισµού εξετάζοντας τους  
υπερεθνικούς θεσµούς ως χαρακτηριστικό γνώρισµα της διεθνούς πολιτικής 
συνυπολογίζοντας την εξάρτησή τους και την ανάγκη συνεχούς υποστήριξης από τα 
κράτη που τους αποτελούν. 
19 Η νεοθεσµική προσέγγιση είναι περισσότερο ένα θεωρητικό ρεύµα το οποίο 
καταδεικνύει τη σηµασία των θεσµών (τυπικών και άτυπων) καθώς µελετά τους 
θεσµούς ως σηµαντικές µεταβλητές  στην πολιτική ζωή. Εκφραστές αυτής της 
προσέγγισης οι March J.G. και Olsen J.P, [March J.G. και Olsen J.P (1984) "The New 
Institutionalism: Organizational Factors in Political Life", American Political Science 
Review, No 78]. Αναλυτικότερη παρουσίαση της νεοθεσµικής προσέγγισης στο  
Rosamond B. (2004), «Θεωρίες ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης», Εκδόσεις Μεταίχµιο, Αθήνα 
σ. 169-182. 
20  Σύµφωνα µε τους Marks G., Nielsen F., Ray L. & Salk J.  (1996) «Competencies, 
Cracks and Conflicts: Regional  Mobilization in the European Union» στο Marks G., 
Scharpf F., Schmitter P.C. & Streeck W. «Governance in the European Union» 
London : Sage, p.41. “Το σηµείο αφετηρίας της προσέγγισης της πολυεπίπεδης 
διακυβέρνησης είναι η ύπαρξη αλληλοεπικαλυπτόµενων αρµοδιοτήτων µεταξύ 
πολλαπλών επιπέδων κυβέρνησης, και η αλληλεπίδραση των πολιτικών δρώντων 
µεταξύ αυτών των επιπέδων. Η διοίκηση των κρατών- µελών αν και ισχυρή, αποτελεί 
µόνο ένα σύνολο από δρώντες στην ευρωπαϊκή πολιτεία» Επίσης στο Marks, 
Gary/Hooghe, Liesbet/Blank, Kermit (1996): «European Integration from the 1980s: 
State-Centric v. Multi-level Governance»,  Journal of Common Market Studies 34(3), 
341-378. Βλέπε επίσης Rosamond B. (2004), «Θεωρίες ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης», 
Εκδόσεις Μεταίχµιο, Αθήνα σ. 163-169, Hix S. (2009) ‘Το πολιτικό σύστηµα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης’, Εκδόσεις Μεταίχµιο, Αθήνα. 
21 Η θεωρία της υπερεθνικής διακυβέρνησης των Alec Stone Sweet και Wayne 
Sandholtz είναι µία λιγότερη κρατοκεντρική και περισσότερο υπερεθνική εναλλακτική 
εκδοχή καθώς δίνουν έµφαση στις διεθνικές ανταλλαγές και την ανάπτυξη 
διασυνοριακής κοινωνικής αλληλεπίδρασης µεταξύ δρώντων. Χρησιµοποιώντας την 
εικόνα της ζήτησης και της προσφοράς το ενδιαφέρον τους εστιάζεται στο πως οι 
συναλλαγές θεσµοποιούνται και ως εκ τούτου πως δηµιουργούν αποτελεσµατικές 
διόδους ζήτησης. Οι θεσµοί νοµιµοποιούνται µέσω των προσπαθειών τους να 
προαγάγουν υπερεθνικούς κανόνες και µέσω των δραστηριοτήτων οµάδων πίεσης 
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στη µελέτη της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης είχαν, επίσης, οι αναλυτές της 

θεωρίας της αλληλεξάρτησης (interdependence).22 

Παρακολουθώντας τους θεωρητικούς της ολοκλήρωσης γίνεται 

αντιληπτό ότι η ολοκλήρωση εκλαµβάνεται άλλοτε ως διαδικασία και άλλοτε ως 

κατάσταση. Μελετώνται, από τη µία µεριά, οι διαδικασίες µε τις οποίες 

επιτυγχάνεται η µετατόπιση ή η άρνηση µετατόπισης της πολιτικής 

δικαιοδοσίας από το ένα κέντρο στο άλλο αλλά και το είδος και η ένταση της 

επικοινωνίας ανάµεσα στις υπό ολοκλήρωση µονάδες. Εξετάζεται από την άλλη 

πλευρά, η συµπεριφορά των ατόµων και των οµάδων που ενισχύουν ή 

αποτρέπουν την ολοκλήρωση, επειδή προσδοκούν σε οφέλη ή θέλουν να 

αποφύγουν κυρώσεις.23 

 

 

 

 

 

                                                                                                                        

προκειµένου να υλοποιήσουν τους στόχους τους.  Τοποθετούν τις διάφορες σφαίρες 
πολιτικής πάνω σε έναν άξονα µε τη διακυβερνητική πολιτική στο ένα άκρο και την 
υπερεθνική πολιτική στο άλλο, µε αναφορά σε τρεις µεταβλητές α) την ένταση των 
τυπικών και άτυπων κανόνων στο επίπεδο της Ε.Ε., β) τις διακυβερνητικές δοµές σε 
επίπεδο Ε.Ε. και γ) το επίπεδο ανάπτυξης της διεθνικής κοινωνίας. ∆ίνουν ιδιαίτερη 
έµφαση στο ρόλο των µη κρατικών δρώντων που δραστηριοποιούνται στον διεθνικό 
χώρο, επειδή θεωρούν σηµαντικό ερέθισµα για αλλαγή το συνδυασµό διασυνοριακής 
αλληλεπίδρασης και οργανωµένης δραστηριότητας εκ µέρους οµάδων συµφερόντων. 
Στην καρδιά του επιχειρήµατος των Stone Sweet A. και Sandholtz W βρίσκεται ο 
ισχυρισµός ότι «οι διακυβερνητικές διαπραγµατεύσεις συχνότερα είναι το προϊόν και 
όχι ο παραγωγός της ολοκλήρωσης». Stone Sweet A. & Sandholtz W. (1997) 
«European integration and supranational governance», Journal of European Public 
Policy 4(3), pp.299-307, και αναλυτική παρουσίαση της προσέγγισης της υπερεθνικής 
διακυβέρνησης στο Rosamond B. (2004), «Θεωρίες ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης», 
Εκδόσεις Μεταίχµιο, Αθήνα σ. 188-192. Η αναφορά στη θεωρία των Stone Sweet A. 
και Sandholtz W. γίνεται γιατί δανείζονται πολλά στοιχεία από τον νεολειτουργισµό στα 
επιχειρήµατά τους και για την εξαγωγή συµπερασµάτων από την εµπειρική έρευνα. Στο 
τελευταίο τους άρθρο [Sandholtz W. – Stone Sweet A. (2010) «Neo-functionalism and 
Supranational Governance». Forthcoming in the Oxford Handbook of the European 
Union (OUP)],  στο οποίο αναλύουν την αναγέννηση του νεολειτουργισµού και 
παρουσιάζουν πως οι ίδιοι τροποποίησαν (modified) τη νεολειτουργική θεώρηση, 
αναφέρουν ότι σε προσωπική τους επικοινωνία ο Haas τους είπε ότι έχουν 
τροποποιήσει τον νεολειτουργισµό αρκετά ώστε να δώσουν µία νέα ονοµασία. 
22 Nye Joseph και Robert Keohane [Nye J.-Keohane R. (1971), “Transnational 
Relations and World Politics: An Introduction”, International Organization, vol. 25, 
issue 3, pp329-349, Keohane R.-Nye J. (1974) “Transgovernmental Relations and 
International Organizations”, World Politics: vol.27, Issue01, October 1974, 
Keohane R.(1975) “International Organization and the Crisis of Interdependence” 
International Organizational, vol. 29, issue 2, pp.357-365. 
23 Κώνστας ∆.–Αρβανιτόπουλος Κ.,( 2002) «∆ιεθνείς Σχέσεις, Συνέχεια και Μεταβολή», 
Εκδόσεις Ι. Σιδέρης, Αθήνα, σ.173. 
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 2. Θεωρητικές προσεγγίσεις του νεολειτουργισµού  

 

Μεταξύ των θεωριών της ολοκλήρωσης που ερµηνεύουν τον πολιτικό και 

οικονοµικό µετασχηµατισµό της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, ιδιαίτερη θέση έχει 

η νεολειτουργική θεωρία καθώς αποτελεί µία βασική σχολή σκέψης που 

επηρέασε σε µεγάλο βαθµό την εξέλιξη της Ευρωπαϊκής ενοποίησης.24 

Η θεωρητική σύλληψη της νεολειτουργικής θεωρίας για την 

περιφερειακή ολοκλήρωση, στην αρχική της εκδοχή, διατυπώθηκε από τον 

θεµελιωτή της σχολής, τον Γερµανο - Αµερικανό πολιτικό επιστήµονα Ernst B. 

Haas25 στο βιβλίο του «The Uniting of Europe» (1958), µε βάση την εµπειρία 

από την ίδρυση και λειτουργία της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και 

Χάλυβα κατά την πρώτη περίοδο (1950-1957). Στη συνέχεια ο Leon Lindberg  

µε το βιβλίο του  «The Political Dynamics of European Economic Integration» 

(1963) και ο Haas µε το επόµενο βιβλίο του «Beyond the Nation-State» (1964) 

συµπλήρωσαν και εµπλούτισαν τη θεωρία του νεολειτουργισµού.26 

Η νεολειτουργική προσέγγιση θεωρείται σηµαντική τόσο από την άποψη 

της κατασκευής θεωρίας, - δηλαδή του τρόπου που µελετώνται τα κοινωνικά 

φαινόµενα και της χαρακτηριστικής τάσης της θεωρίας να εξηγήσει, να 

ταξινοµήσει, να παραγάγει υποθέσεις ανοικτές στην περαιτέρω εµπειρική 

έρευνα - όσο και από την σχέση της θεωρίας µε τις στρατηγικές, και τους 

                                           

24 Στην άποψη αυτή, για την βαρύνουσα θέση της νεολειτουργικής προσέγγισης, 
συνηγορεί και η βιβλιογραφική µελέτη σχετικά µε την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση τόσο 
εξαιτίας των βιβλιογραφικών και αρθογραφικών αναφορών στον νεολειτουργισµό όσο 
και του πλήθους της ιδιαίτερης αναφοράς στον νεολειτουργισµό σε κάθε εγχειρίδιο 
σχετικό µε την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. 
25 Ο Ernst B. Haas γεννήθηκε στη Γερµανία στο 1924 από εβραϊκή οικογένεια και 
µετανάστευσε στις Ηνωµένες Πολιτείες Αµερικής το 1938. Σπούδασε  στο Πανεπιστήµιο 
του Σικάγο και στο Columbia. Εργάστηκε στον αµερικάνικο στρατό (1943-46). Άρχισε 
την ακαδηµαϊκή του καριέρα στο Πανεπιστήµιο Berkeley το 1951 όπου και παρέµεινε 
µέχρι το θάνατό του. Πέθανε 6 Μαρτίου 2003. 
26 Haas E (1958) ‘The Uniting of Europe. Political, Social and Economic forces, 
1950-1957’, Stevens & Sons Limited, London. Haas E., (1968) 2nd edn ‘The Uniting 
of Europe.  Political, Social and Economic forces, 1950-1957’, Stanford, Stanford 
University Press, µε  επίκαιρο πρόλογο του συγγραφέα (Author’s Preface 1968)  και 
3η έκδοση  Haas E., (2004) 3rd edn ‘The Uniting of Europe: Political, Social and 
Economic forces, 1950-1957’,  Notre Dame: University of Notre Dame Press, επίσης 
µε επίκαιρο πρόλογο του συγγραφέα , Introduction: Institutionalism or 
Constructivism? pp xiii-lvi, Lindberg L.,(1963) «The Political Dynamics of European 
Economic Integration», Stanford, Stanford University Press. Haas E. (1964) «Beyond 
the nation-state: Functionalism and International Organization», Stanford 
University Press, Stanford, California. Σηµαντικοί εκπρόσωποι της νεολειτουργικής 
σχολής θεωρούνται επίσης:οι Schmitter Philippe, Stuart A. Scheingold και Joseph 
Samuel Nye. 
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µετασχηµατισµούς των οργανωτικών και πολιτικών δοµών που συντελέστηκαν 

στον ευρωπαϊκό χώρο επιβεβαιώνοντας την αλληλεπίδραση θεωρίας – πράξης.27  

 Ο νεολειτουργισµός αναδύθηκε συγχρόνως µε ένα σύνολο πρωτόγνωρων 

ιστορικών γεγονότων και πολιτικών καταστάσεων που συντελέστηκαν στην 

Ευρώπη στις αρχές της δεκαετίας του 1950. Είναι εµφανής η αλληλεπίδραση 

µεταξύ του πολιτικού λόγου και των διαδικασιών που αναπτύχθηκαν στο 

ξεκίνηµα της δηµιουργίας των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, µε τις ακαδηµαϊκές 

ερµηνείες που αναπτύχθηκαν.28 

Η νεολειτουργική προσέγγιση ακολουθεί την φιλελεύθερη παράδοση. 

Την ίδια στιγµή, ωστόσο, ο νεολειτουργισµός υπήρξε προϊόν µιας 

συγκεκριµένης επιστηµονικής συγκυρίας, που συνδέεται µε την ανάπτυξη του 

κινήµατος του συµπεριφορισµού που οδήγησε στην ανάλυση της πολιτικής 

συµπεριφοράς και στη µελέτη των πολιτικών διαδικασιών και του 

πλουραλισµού στην πολιτική επιστήµη. Βασικά στοιχεία του συµπεριφορισµού 

επηρεάζουν τη νεολειτουργική θεώρηση, γι’ αυτό και πολλοί κατατάσσουν τον 

νεολειτουργισµό στις πλουραλιστικές θεωρίες.29 

Ο νεολειτουργισµός εκλαµβάνεται και ως επέκταση του λειτουργισµού, 

εξαιτίας της προσέγγισης της ολοκλήρωσης µε την ανάθεση λειτουργιών σε 

διεθνείς οργανισµούς. ∆ιαφέρει όµως από αυτόν ως προς την αντίληψη σχετικά 

µε τη δυναµική της ολοκλήρωσης. Ο λειτουργισµός θεωρεί ότι η διεύρυνση του 

πεδίου της διεθνούς συνεργασίας προϋποθέτει τη συνειδητοποίηση των 

πλεονεκτηµάτων της υφιστάµενης διεθνούς συνεργασίας. Ο νεολειτουργισµός 

υποστηρίζει ότι, αν η ανάθεση λειτουργιών σε ένα υπερεθνικό όργανο 

συνοδεύεται µε ανάθεση εξουσιών σε αυτό, τότε το όργανο αυτό θα γίνει ο 

δέκτης των πιέσεων των κοινωνικών-επαγγελµατικών φορέων για επέκταση της 

ολοκλήρωσης και αξιοποιώντας την εξουσία του, θα λαµβάνει τα κατάλληλα 

µέτρα ή θα πιέζει τα εθνικά όργανα για την υιοθέτησή τους.30  

                                           

27 Rosamond B. (2004), «Θεωρίες ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης», Εκδόσεις Μεταίχµιο, 
Αθήνα σ. 74-75. 
28 Rosamond B. (2004), «Θεωρίες ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης», Εκδόσεις Μεταίχµιο, 
Αθήνα σ. 78-80. 
29 Rosamond B., (2004), «Θεωρίες ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης», Εκδόσεις Μεταίχµιο, 
Αθήνα σ. 80-82. Χρυσοχόου ∆. (2003) «Θεωρία της Ευρωπαϊκής Ενοποίησης» Αθήνα, 
Εκδόσεις Παπαζήση, σ. 114. Ο συµπεριφορισµός επιδιώκει να εξετάσει τη 
συµπεριφορά, τις ενέργειες και τις πράξεις των ατόµων και των οµάδων. 
30 Στεφάνου Κ. (1999) «Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση, τόµος Γ’ : Πολιτικές και ∆υναµική 
της Ολοκλήρωσης» Εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα, σ. 244. Κώνστας ∆., (1983) «Θεωρία 
και µεθοδολογία των διεθνών σχέσεων» τ’Α, Εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα, σ.102-104. 
Επισηµάνσεις από τη σύγκριση λειτουργισµού και νεολειτουργισµού και στο Pentland 
C., (1973) «International Theory and European Integration», London Faber and Faber. 
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Η νέα αυτή προσέγγιση, αντλώντας στοιχεία από τον λειτουργισµό και 

αποφεύγοντας την απορριπτική κριτική του, εµπλουτίζει την άποψη του 

λειτουργισµού για το ρόλο των λειτουργικών διεθνών οργανισµών και των 

υπερεθνικών θεσµών στις διαδικασίες ολοκλήρωσης.31 

Ο νεολειτουργισµός διαφέρει από το λειτουργισµό, ως προς την έµφαση 

που δίνει στους υπερεθνικούς οργανισµούς, ως προς τη συστηµατικότητα της 

επεξεργασίας και του ελέγχου των υποθέσεων των θεωρητικών της σχολής και 

ως προς την ευρύτητα του αντικειµένου της µελέτης –οι νεολειτουργιστές έχουν 

ασχοληθεί µε τη µελέτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενώ οι λειτουργιστές µε τη 

συγκριτική µελέτη διαφορετικών κοινοτήτων ή οργανώσεων.32  

 

 

 2.1. Βασικές αρχές  

 

Κεντρική θεώρηση της νεολειτουργικής προσέγγισης αποτελεί η 

αντιµετώπιση της µελέτης της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης ως «διαδικασίας» και 

όχι ως «κατάστασης». Βασικό άξονα στη θεώρηση αυτή αποτελεί ο µηχανισµός 

της «λειτουργικής σύνδεσης» (functional linkage) µεταξύ διαφορετικών αλλά 

λειτουργικά συναφών τοµέων, µε τον οποίο επιτυγχάνεται η σταδιακή εξάπλωση 

της ολοκλήρωσης (the expansive logic of integration) µέσω της εκχείλισης 

(spillover).33 Ο νεολειτουργισµός αποδίδει ιδιαίτερη σηµασία στο ρόλο, στις 

δραστηριότητες και στη νοµιµοποίηση των κύριων κοινωνικών οµάδων/ 
                                           

31 Κουσκουβέλης Ηλ., (2004) «Εισαγωγή στις ∆ιεθνείς Σχέσεις», Β’έκδοση, Εκδόσεις 
Ποιότητα, Αθήνα σ. 444-449. Όπως υποστηρίζει και ο Τσινισιζέλης Μ, (2001) «Quo 
Vadis Europa?» Σύγχρονες Ακαδηµαϊκές και Επιστηµονικές Εκδόσεις, Αθήνα, σ. 186., 
δεν είναι ορθό να θεωρείται ο νεολειτουργισµός µία απλή λειτουργική µετεξέλιξη, έστω 
και εάν δανείζεται αρκετά από τα κεντρικά χαρακτηριστικά του λειτουργισµού. 
32 Κώνστας ∆.–Αρβανιτόπουλος Κ., ( 2002) «∆ιεθνείς Σχέσεις, Συνέχεια και Μεταβολή», 
Εκδόσεις Ι.Σιδέρης, Αθήνα, σ.175. 
33 Για τον όρο spill-over δεν υπάρχει ακριβής ελληνική µετάφραση. Σύµφωνα µε την 
αναλυτική παρουσίαση των διαφορετικών απόψεων στην ελληνική βιβλιογραφία, 
σχετικά µε την µετάφραση της επιστηµονικής ορολογίας από τον Ε. Μαριά, στην 
εισαγωγή της ελληνικής έκδοσης του βιβλίου Rosamond B. (2004), «Θεωρίες 
ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης», Εκδόσεις Μεταίχµιο, Αθήνα, σ. xx – xxiii, ο Κ. Στεφάνου 
αναφέρεται στη «λεγόµενη εκχείλιση λειτουργιών» (spill-over), ο Π.Κ. Ιωακειµίδης στο 
«αποτέλεσµα της διάχυσης» (spill- over effects)  και στη «λογική της διάχυσης», ο Μ. 
Τσινισιζελης στον «µηχανισµό της λειτουργικής σύνδεσης» (spill –over ή functional 
linkage) ενώ ο Π. Ήφαιστος  αναφέρεται στην έννοια της «εκχείλισης». Αυτόν τον όρο 
της «εκχείλισης» θα χρησιµοποιήσουµε στην παρούσα εργασία. Τσινισιζέλης Μ. (2001) 
«Quo Vadis Europa?» Σύγχρονες Ακαδηµαϊκές και Επιστηµονικές Εκδόσεις, Αθήνα σ. 
172-3, επίσης και στο Πασιάς Γ.,(2006) «Ευρωπαϊκή Ένωση και Εκπαίδευση, Θεσµικός 
λόγος και εκπαιδευτική πολιτική (1950-1999)» Τόµος Α’, Εκδόσεις Gutenberg, Αθήνα 
σ.38. 
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παραγόντων (actors) και ειδικά των πολιτικών και οικονοµικών ελίτ (elites),34 

αλλά και στη διαδικασία της σταδιακής εκχείλισης του παραγόµενου 

αποτελέσµατος.35 

Ο Haas αναπτύσσει τη θεωρία του και ορίζει την «πολιτική ολοκλήρωση» 

ως 

 «η διαδικασία κατά την οποία οι πολιτικοί δρώντες διάφορων 

διακριτών εθνικών πλαισίων πείθονται να µεταθέσουν τη 

νοµιµοφροσύνη, τις προσδοκίες και τις πολιτικές τους δραστηριότητες 

προς ένα νέο κέντρο, του οποίου οι θεσµοί διαθέτουν ή απαιτούν 

δικαιοδοσία επί των προ-υφιστάµενων εθνικών κρατών. Το τελικό 

αποτέλεσµα µιας διαδικασίας πολιτικής ολοκλήρωσης είναι µία νέα 

πολιτική κοινότητα η οποία τίθεται πάνω από τις προϋπάρχουσες.» 36 

Στο πλαίσιο αυτής της διαδικασίας κατά το νεολειτουργικό παράδειγµα 

διαδραµατίζονται και δύο ακόµα διαδικασίες: Η πρώτη αφορά στο ότι η 

οικονοµική ολοκλήρωση παράγει αυτοµάτως ένα ανώτερο επίπεδο συναλλαγών 

µεταξύ δρώντων στο εσωτερικό της περιφέρειας ολοκλήρωσης και η δεύτερη στο 

ότι υπάρχει µία τάση σύστασης νέων οργανώσεων συµφερόντων στο 

περιφερειακό επίπεδο, των οποίων τα συµφέροντα µεταβάλλονται καθώς 

επιτυγχάνονται νέα επίπεδα ολοκλήρωσης.37 

Το βασικό µοντέλο της νεολειτουργικής θεωρίας µπορεί να περιγραφεί 

σχηµατικά ως εξής: 

 «∆ύο ή περισσότερες χώρες συµφωνούν να ενεργήσουν στην 

κατεύθυνση της ολοκλήρωσης σε έναν δεδοµένο οικονοµικό τοµέα (τοµέας 

α). Για την αποτελεσµατικότερη επίτευξη αυτού του έργου συµφωνούν να 

ορίσουν µία υπερεθνική γραφειοκρατία  - µία «ανώτατη αρχή» - για την 

                                           

34 Στην παρούσα µελέτη θα χρησιµοποιηθεί συχνότερα ο όρος δρώντες  µε τον οποίο 
θα περιγράφεται η εκάστοτε δράση, ο ρόλος ή η λειτουργία µίας οµάδας ή 
συγκεκριµένων παραγόντων της πολιτικής οικονοµικής και κοινωνικής ζωής. Η 
επιλογή αυτή έγινε µε βάση την εννοιολογική  ερµηνεία της λέξης δρω που σηµαίνει 
αναπτύσσω δράση, ασκώ επίδραση. 
35 Lindberg L.,(1963) «The Political Dynamics of European Economic Integration», 
Stanford, Stanford University Press, p.9. Επίσης στο Στεφάνου Κ. (1999) «Ευρωπαϊκή 
Ολοκλήρωση, τόµος Γ’ : Πολιτικές και ∆υναµική της Ολοκλήρωσης» Εκδόσεις 
Σάκκουλα, Αθήνα,  σ. 244-5. 
36 Haas E (1958) ‘The Uniting of Europe. Political, Social and Economic forces, 
1950-1957’, Stevens & Sons Limited, London, p. 16. 
37 Rosamond B. (2004), «Θεωρίες ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης», Εκδόσεις Μεταίχµιο, 
Αθήνα σ. 86. 
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επίβλεψη των σχετικών εργασιών. Ενώ η ολοκλήρωση του τοµέα α 

επιτυγχάνει κάποια από τα υποτιθέµενα οφέλη, τα πλήρη πλεονεκτήµατα 

της ολοκλήρωσης δεν θα επιτευχθούν αν δεν ακολουθήσει η συµµετοχή 

των συγγενών οικονοµικών τοµέων στο ενοποιητικό δίκτυο. Σε κάθε 

περίπτωση η ολοκλήρωση του τοµέα α δηµιουργεί λειτουργικές συνδέσεις 

που έχουν ως αποτέλεσµα την πίεση για συµµετοχή στο παίγνιο των 

συναφών τοµέων β και γ». 38 

Οι διαδικασίες λειτουργικής εκχείλισης προϋποθέτει διεύθυνση και 

συντονισµό από µία ανώτερη αρχή. Ως εκ τούτου η σύσταση µιας ανώτατης 

αρχής η οποία θα διέθετε αυτονοµία από τα κράτη –µέλη και εξουσίες ώθησης 

υπήρξε σηµαντική και για την ερµηνεία του λόγου για τον οποίο µία κοινότητα 

ενοποιείται και κάποια άλλη όχι.39 Η δράση των κεντρικών οργάνων, 

ενσωµατώνει την ενίσχυση του κοινού συµφέροντος των διαφόρων µερών τα 

οποία συµµετέχουν στο νέο θεσµικό περιβάλλον.40 

Σύµφωνα µε τον Haas, αυτό που θα εξασφάλιζε την επιτυχία του 

εγχειρήµατος ολοκλήρωσης ήταν η επιβεβληµένη ικανότητα των κεντρικών 

θεσµών να διασφαλίζουν αρκετή αυτονοµία και να αποφύγουν την τάση των 

κρατών να διαλύσουν τους διεθνείς οργανισµούς όταν θα είχαν ικανοποιηθεί οι 

επιθυµίες τους και/ή θα είχε αλλάξει το πολιτικό πλαίσιο:  

«∆εν υπάρχει αξιόπιστη, σωρευτική διαδικασία πρότερου 

σχηµατισµού που να οδηγεί σε µία οργανωτική συµπεριφορά πιο κοινοτικά 

προσανατολισµένη, παρά µόνον αν το έργο που ανατίθεται στο θεσµό είναι 

εγγενώς επεκτατικό, και ως εκ τούτου σε θέση να υπερβεί την 

ενυπάρχουσα αυτονοµία των λειτουργικών πλαισίων και των 

                                           

38 Rosamond B. (2004), «Θεωρίες ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης», Εκδόσεις Μεταίχµιο, 
Αθήνα σ. 86-87. 
39 Rosamond B. (2004), «Θεωρίες ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης», Εκδόσεις Μεταίχµιο, 
Αθήνα σ. 91 
40 Ο Tranholm - Mikkelsen επισηµαίνει το ρόλο της ανώτατης αρχής ως κύρια πηγή 
της λεγόµενης «καλλιεργούµενης/σωρευτικής εκχείλισης» (cultivated spill-over) στο 
Tranholm - Mikkelsen J. (1991) «Neo-functionalism: Obstinate or Obsolete? A 
Reappraisal in the Light of the New Dynamism of the EC», Millennium: Journal of 
International Studies, 20/1, pp.6. Επίσης στο Rosamond B. (2004), «Θεωρίες 
ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης», Εκδόσεις Μεταίχµιο, Αθήνα σ. 91. 
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συντηρούµενων αλλαγών στους πολιτικούς στόχους των κρατών – 

µελών».41 

Οι λειτουργικές υποθέσεις σχετικά µε την ύπαρξη και το ρόλο της 

«ανώτατης αρχής» συνοψίζονται σχηµατικά ως :  

«Η ανώτατη αρχή ανταποκρινόµενη στα δικά της ανακύπτοντα 

συµφέροντα θα αναπτύσσει στρατηγικές προκειµένου να επιτύχει την 

βαθύτερη οικονοµική ολοκλήρωση σε ένα διευρυνόµενο φάσµα 

οικονοµικών τοµέων, καθώς και την ολοένα ευρύτερη θεσµοθέτησής της 

στο περιφερειακό επίπεδο. Σε κάποιο βαθµό η ανώτατη αρχή το 

κατορθώνει αυτό δρώντας ως πιστός συνήγορος των πλεονεκτηµάτων της 

ολοκλήρωσης και επισηµαίνοντας τις υφιστάµενες σχέσεις µεταξύ των 

τοµέων α, β, και γ.» 42 

Μεταξύ των θεµελιωδών νεολειτουργικών παραδοχών είναι η θέση ότι:  

«Τα οφέλη της ολοκλήρωσης θα γίνονταν εµφανή σε οµάδες 

συµφερόντων εσωτερικής βάσης, οι οποίες θα ασκούσαν αντίστοιχα πίεση 

στις κυβερνήσεις τους, δεδοµένου ότι η ολοκλήρωση θα υποσχόταν να 

εξυπηρετήσει τα υλικά τους συµφέροντα. Ο αντίκτυπος αυτής της 

διαδικασίας στους τεχνοκρατικούς φορείς θα ήταν να λάβουν υπόψη τους, 

τους µηχανισµούς σύνδεσης και αυξηµένων συναλλαγών στο 

περιφερειακό επίπεδο. Το τελικό αποτέλεσµα θα ήταν µία άνοδος στη 

στήριξη της ολοκλήρωσης εκ µέρους των εθνικών πολιτικών συστηµάτων 

σε συνδυασµό µε την αυξηµένη ροπή των κρατικών φορέων να 

διαπραγµατευτούν συµφωνίες ολοκλήρωσης και να εκχωρήσουν 

αρµοδιότητες, όπου καθίστατο αναγκαίο, στους περιφερειακούς 

θεσµούς».43 

Η ύπαρξη πολιτικής ολοκλήρωσης προϋποθέτει ταυτόχρονα µία 

διαδικασία µετάθεσης νοµιµοφροσύνης, στοιχείο ουσιαστικό κατά τη µετάβαση 

                                           

41 Haas E. (1961), «International Integration: The European and the Universal Process» 
International Organization vol.15, no.3, pp.376, και στο Rosamond B. (2004), 
«Θεωρίες ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης», Εκδόσεις Μεταίχµιο, Αθήνα σ. 91-92. 
42 Rosamond B. (2004), «Θεωρίες ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης», Εκδόσεις Μεταίχµιο, 
Αθήνα σ. 86-87. 
43 Rosamond B., (2004), «Θεωρίες ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης», Εκδόσεις Μεταίχµιο, 
Αθήνα σ. 87. 
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προς µία νέα µορφή πολιτικής κοινότητας. Γι αυτό και η έννοια της 

νοµιµοφροσύνης αποτέλεσε συστατικό στοιχείο44 στον ορισµό του Haas για την 

πολιτική ολοκλήρωση :  

« Η πολιτική ολοκλήρωση είναι η διαδικασία κατά την οποία οι 

πολιτικοί δρώντες διάφορων διακριτών εθνικών πλαισίων πείθονται να 

µεταθέσουν τη νοµιµοφροσύνη, τις προσδοκίες και τις πολιτικές τους 

δραστηριότητες προς ένα νέο κέντρο, του οποίου οι θεσµοί διαθέτουν ή 

απαιτούν δικαιοδοσία επί των προ-υφιστάµενων εθνικών κρατών. Το 

τελικό αποτέλεσµα µιας διαδικασίας πολιτικής ολοκλήρωσης είναι µία νέα 

πολιτική κοινότητα η οποία τίθεται πάνω από τις προϋπάρχουσες» 45  

Ο Haas µε την έννοια «νοµιµοφροσύνη», εννοεί ότι ένας πληθυσµός είναι 

 «νοµιµόφρων προς ένα σύνολο συµβόλων και θεσµών όταν 

συµµορφώνεται συστηµατικά και απαρέγκλιτα για µακρές χρονικές 

περιόδους στις υποδείξεις της αρχής και στρέφεται σε αυτή για την 

υλοποίηση σηµαντικών προσδοκιών»46  

ενώ ως  πολιτική κοινότητα ορίζει 

 «µία κατάσταση πραγµάτων στην οποία συγκεκριµένες οµάδες και 

µεµονωµένα άτοµα αποτίουν µεγαλύτερη νοµιµοφροσύνη προς τους 

κεντρικούς πολιτικούς θεσµούς τους παρά σε οποιαδήποτε άλλη πολιτική 

αρχή, για µία συγκεκριµένη χρονική περίοδο και σε µία ορισµένη 

γεωγραφική περιοχή»47   

                                           

44 Ασδεράκη Φ., (2008), «Ευρώπη και Παιδεία. Ο Ευρωπαϊκός Χώρος Ανώτατης 
Εκπαίδευσης» Εκδόσεις Σιδέρης, Αθήνα, σ. 74. Επίσης στο Rosamond B. (2004), 
«Θεωρίες ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης», Εκδόσεις Μεταίχµιο, Αθήνα σ. 98 
45 Haas E. (1958) ‘The Uniting of Europe. Political, Social and Economic forces, 
1950-1957’, Stevens & Sons Limited, London pp.16. Αναφερόµενος στην θεώρηση 
αυτή του Haas ο Π. Ήφαιστος επισηµαίνει το γεγονός ότι σε µεταγενέστερες θεωρήσεις 
τους οι νεολειτουργιστές αναγνώρισαν ότι οι αρχική αυτή εκδοχή ήταν πολύ φιλόδοξη, 
στο Ήφαιστος Π. «Θεωρία περιφερειακής ολοκλήρωσης» στο Στεφάνου Κ.- Τσινισιζέλης 
Μ. - Φατούρος Αρ.- Χριστοδουλίδης Θ. (επιµ) (2006) «Εισαγωγή στις ευρωπαϊκές 
σπουδές» τόµος Α’ Αθήνα Εκδόσεις Σιδέρης, σ. 154-155. 
46 Haas E. (1958) ‘The Uniting of Europe. Political, Social and Economic forces, 
1950-1957’, Stevens & Sons Limited, London pp.5 και στο Rosamond B. (2004), 
«Θεωρίες ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης», Εκδόσεις Μεταίχµιο, Αθήνα σ. 98. 
47 Haas E. (1958) ‘The Uniting of Europe. Political, Social and Economic forces, 
1950-1957’, Stevens & Sons Limited, London, pp.5 και στο Rosamond B. (2004), 
«Θεωρίες ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης», Εκδόσεις Μεταίχµιο, Αθήνα σ. 98. 



 28 

Μία πιο προσεκτική διατύπωση σχετικά µε τη διαδικασία πολιτικής 

ολοκλήρωσης είναι αυτή του Lindberg. Επισηµαίνει την επιµονή του Haas να 

θεωρεί την πολιτική ολοκλήρωση ως µία «διαδικασία» και παρουσιάζει µία πιο 

εµπεριστατωµένη σύλληψη βάσει της οποίας η πολιτική ολοκλήρωση αφορά 

«τη δηµιουργία µηχανισµών και διαδικασιών συλλογικών αποφάσεων χωρίς 

προσφυγή σε αυτόνοµη δράση των Κυβερνήσεων».48 Επίσης τονίζει πως «είναι 

λογικό και εµπειρικά πιθανό ότι µπορεί να επιτευχθεί σηµαντική πολιτική 

ολοκλήρωση χωρίς να κινηθεί (το σύστηµα) προς την κατεύθυνση της πολιτικής 

κοινότητας», όπως υποστήριζε ο Haas.49 Επιµένει στον «προσδιορισµό της 

πολιτικής ολοκλήρωσης ως µία διαδικασία χωρίς αναφορά σε ένα τελικό σηµείο». 

O Lindberg δίνει µεγαλύτερη έµφαση στη διαδικασία λήψης αποφάσεων και 

λιγότερο στη µεταφορά πίστης.50 

Οι Haas και Lindberg επισηµαίνουν ότι διαδικασίες ολοκλήρωσης και 

ενδεχοµένως πολιτικής ολοκλήρωσης προϋποθέτουν ένα περιβάλλον στο οποίο 

να υπάρχει πλουραλιστική κοινωνική δοµή, υψηλό επίπεδο οικονοµικής και 

βιοµηχανικής ανάπτυξης και ιδεολογική οµοιογένεια.51  

Ο Lindberg επισηµαίνει τις προϋποθέσεις που απαιτούνται για να 

προκύψουν οι διαδικασίες πολιτικής ολοκλήρωσης. Η πρώτη αφορά στη 

δηµιουργία κεντρικών (δηλαδή περιφερειακού επιπέδου) θεσµών µε 

αντίστοιχες κεντρικές πολιτικές. Η δεύτερη αναφέρεται στο έργο που θα 

ανατεθεί σε αυτούς τους θεσµούς θα πρέπει να είναι αρκετά σηµαντικό και 

συγκεκριµένο για να ενεργοποιηθούν κοινωνικο-οικονοµικές διαδικασίες, 

                                           

48 Lindberg L., (1963) «The political Dynamics of European Economic Integration», 
Stanford, Stanford University Press, σ. 5. 
49 Lindberg L., (1963) «The political Dynamics of European Economic Integration», 
Stanford, Stanford University Press, σ. 5. 
50 Για τον Lindberg συγκεκριµένα,  «πολιτική ολοκλήρωση είναι (1) η διαδικασία µε 
την οποία τα έθνη αποποιούνται της επιθυµίας και της δυνατότητας να διευθύνουν τις 
εξωτερικές και βασικές εσωτερικές πολιτικές ανεξάρτητα το ένα από το άλλο, αντ' αυτού 
επιδιώκουν να λαµβάνουν κοινές αποφάσεις ή να µεταβιβάσουν τη διαδικασία λήψης 
απόφασης στα νέα κεντρικά όργανα και (2) η διαδικασία µε την οποία οι πολιτικοί 
δρώντες σε διάφορες διακριτές θέσεις πείθονται για να µετατοπίσουν τις προσδοκίες και 
τις πολιτικές δραστηριότητές τους σε ένα νέο κέντρο» στο Lindberg L., (1963) «The 
political Dynamics of European Economic Integration», Stanford, Stanford University 
Press, σ.6. O Tranholm - Mikkelsen επισηµαίνει αυτή την επιφυλακτικότητα και τη 
διαφοροποίηση  του Lindberg αντιδιαστέλλοντας την στη διατύπωση του Haas, στο 
Tranholm-Mikkelsen J., (1991), «Neo-functionalism: Obstinate or Obsolete? A 
Reappraisal in the Light of the New Dynamism of the EC», Millennium: Journal of 
International Studies, 20/1, pp.3-4. 
51 Haas E. (1961) ‘International integration: the European and the Universal 
Process’ International Organization, Vol.15, No3,  pp.375, και Lindberg L., (1963), 
«The Political Dynamics of European Economic Integration», Stanford, Stanford 
University Press, pp.7 
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προκειµένου η δικαιοδοσία τους να επεκταθεί πέραν της συνηθισµένης για 

έναν διεθνή οργανισµό. Βάσει της τρίτης προϋπόθεσης το έργο που ανατίθεται 

σε αυτούς τους θεσµούς θα πρέπει να είναι «εγγενώς επεκτατικό». Τέταρτον, τα 

συµµετέχοντα κράτη θα πρέπει να έχουν κάποια αίσθηση ταύτισης µεταξύ των 

συµφερόντων τους και του έργου των νέων θεσµών. Η έννοια του «εγγενώς 

επεκτατικού» έργου σχετίζεται µε το ότι οι θεσµοί θα ήταν ενοποιητικοί αν 

παρήγαγαν διαφωνίες οι οποίες για να επιλυθούν θα απαιτούσαν περαιτέρω 

δράση, ενώ παράλληλα θα είναι ικανοί να προσελκύσουν περισσότερους 

δρώντες στην πολιτική τους. Βασικές προϋποθέσεις επίσης αποτελούν τόσο η 

συνεχής δέσµευση των κρατών-µελών στην ανάληψη δράσης όσο και η 

λειτουργική αλληλεξάρτηση µεταξύ των τοµέων ανάληψης δράσης.52 

Οι Haas και Lindberg προσπάθησαν κατά καιρούς να ορίσουν την 

έννοια της πολιτικής κοινότητας. Ο Haas53  αναφέρει «...τη διερεύνηση πως το 

Gessellschaft θα µπορούσε να οδηγήσει σε Gemeinschaft».54 ∆ιαφορετικές 

διατυπώσεις, οι οποίες δεν είναι απόλυτα σαφείς, βρίσκουµε και µεταξύ των 

νεολειτουργιστών σχετικά µε το τελικό προϊόν της ολοκλήρωσης, την 

                                           

52 Lindberg L., (1963), «The Political Dynamics of European Economic Integration», 
Stanford, Stanford University Press, pp.7-13 και στο Rosamond B., (2004), «Θεωρίες 
ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης», Εκδόσεις Μεταίχµιο, Αθήνα σ. 87-88, Niemann Arne, 
Schmitter Philippe C., “Neofunctionalism” στο  Wiener Antje, Diez Thomas, (2009, 
2nd edition),  European Integration Theory Oxford University Press, p. 51-52. 
53 Haas E.(1964) «Beyond the nation-state: Functionalism and International 
Organization», Stanford University Press, Stanford, California, pp.26. 
54 Ο Π. Ήφαιστος εξετάζει διεξοδικά τις διασυνδέσεις µεταξύ των εννοιών Gessellschaft 
και Gemeinschaft, σε µία εκτενή ανάλυση του ζητήµατος της εξαρτηµένης µεταβλητής 
στη διαδικασία της ολοκλήρωσης και επισηµαίνει µεταξύ άλλων ότι µέχρι σήµερα έχει 
αναλυθεί το «γιατί» και το «πως»  ενώ προσφέρονται ηµιτελείς και µετέωρες εκτιµήσεις 
στο «τι», στο Ήφαιστος Π. (2009) «Θεωρία ∆ιεθνούς και Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης», 
Εκδόσεις Ποιότητα, Αθήνα σ.242-244. σ.281-297. Σύµφωνα µε τον Rosamond B.  «η 
διάκριση µεταξύ Gemeinschaft και Gessellschaft ανήκει στον Γερµανό κοινωνιολόγο 
Ferdinand Tönnies (Tonnies F. (1940), Fundamental Concepts of Sociology: 
Gemeinschaft and Gesellschaft, New York) Η πρώτη που σηµαίνει κοινότητα (πολιτική 
κοινότητα), υποδηλώνει µία κατάσταση στην οποία οι άνθρωποι έχουν δεσµούς κοινών 
αισθηµάτων και νοµιµοφροσύνης. Οι σχέσεις µε τα µη µέλη της οµάδας είναι 
σηµαντικά λιγότερο σοβαρές από το αίσθηµα συγγένειας που αναπτύσσεται µέσα στην 
οµάδα. Η δεύτερη, που σηµαίνει κοινωνία είναι µία συνθήκη που δένει τους 
ανθρώπους λιγότερο µε την εµπιστοσύνη και περισσότερο µε ένα συνδυασµό 
συµφέροντος, καταµερισµού εργασίας και συµβολαίου», Rosamond B. (2004), 
«Θεωρίες ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης», Εκδόσεις Μεταίχµιο, Αθήνα σ. 64-65 βλ. επίσης 
ανάλυση των όρων στο  Χρυσοχόου ∆. (2003) «Θεωρία της Ευρωπαϊκής Ενοποίησης» 
Αθήνα, Εκδόσεις Παπαζήση, σ. 108-113,  Τσινισιζέλης Μ.-Χρυσοχόου ∆., (2007) 
«Πολιτική θεωρία της ευρωπαϊκής ενοποίησης : από το λειτουργισµό στο νέο 
ρεπουµπλικανισµό» στο  Μαραβέγιας Ν. – Τσινισιζέλης Μ. (επιµ) (2007) «Νέα 
Ευρωπαϊκή Ένωση, Οργάνωση και Πολιτικές, 50 χρόνια», Εκδόσεις Θεµέλιο, Αθήνα 
σ.106-107.  
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εξαρτηµένη µεταβλητή της ολοκλήρωσης και τον ορισµό της έννοιας «πολιτική 

κοινότητα».55  

Ο νεολειτουργισµός δεν προτάσσει τον καταληκτικό στόχο στην πορεία 

της ολοκλήρωσης, παρόλο που υποθέτει (κυρίως ο Haas) τη δηµιουργία µιας 

πολιτικής δοµής πέρα από τα όρια του εθνικού κράτους. Σε µία σχετικά 

πρόσφατη συνέντευξή του ο Haas δήλωσε κατηγορηµατικά ότι δεν υποστηρίζει 

«ξεφορτωθείτε το έθνος-κράτος και αντικαταστήστε το µε κάτι άλλο».56  

Η µελέτη καταδεικνύει ότι το κύριο βάρος της συζήτησης µεταξύ των 

θεωρητικών του νεολειτουργισµού δεν περιστρεφόταν γύρω από τη µορφή που 

µπορεί να πάρει το τελικό προϊόν της πολιτικής ολοκλήρωσης. ∆εν 

διευκρινίζεται, δηλαδή, αν θα είναι κάτι µεταξύ «κράτους» ή «υπερεθνικού 

κράτους», ή κάποιου άλλου συγκεκριµένου πολιτικού µορφώµατος. Κύρια 

ενασχόληση της µελέτης των νεολειτουργιστών ήταν οι συνεχείς αλλαγές που 

συντελούνταν στο ευρωπαϊκό γίγνεσθαι και η προσπάθεια τους κατέτεινε στο να 

δώσουν µία εξήγηση αυτών των µεταβολών, σύµφωνα µε τη νεολειτουργική 

θεώρηση.  

Αυτό που επιδιώκουν οι νεολειτουργιστές είναι να ερµηνεύσουν την 

πορεία και τις διαδικασίες της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Ο ακριβής 

προσδιορισµός του τελικού προϊόντος αυτής της διαδικασίας είναι ασαφής.57 Η 

τελική κατάσταση της ολοκλήρωσης παρέµεινε σκόπιµα «ανοικτή» ακριβώς 

επειδή αντιµετωπίζεται ως διαδικασία και όχι ως προϋπόθεση.58 Οι διατυπώσεις 

του Haas για την ολοκλήρωση και για την πολιτική κοινότητα δεν 

καταδεικνύουν ένα συγκεκριµένο, διακριτό τελικό προϊόν και ως εκ τούτου δεν 

µπορούν να χρησιµοποιηθούν ως ασφαλές κριτήριο εκτίµησης της ενοποίησης 

αλλά και των ιδιοτήτων της υπό διαµόρφωση ευρωπαϊκής πολιτείας. Η 

απροθυµία των νεολειτουργιστών να ορίσουν µία σαφή τελική πολιτική 

                                           

55 Σύγκριση των θεωρήσεων αναφορικά µε τη διαδικασία ολοκλήρωσης, µεταξύ Haas 
(1958:16, 311) και Lindberg (1963:5-6) στο Niemann Arne, Schmitter Philippe C., 
“Neofunctionalism” στο  Wiener Antje, Diez Thomas, (2009, 2nd edition),  European 
Integration Theory Oxford University Press, p. 47 και 64. 
56 Συνέντευξη Ernst B. Haas (Robson Research Professor of Government at UC 
Berkeley-Department of Political Science), στον Harry Kreisler στο πλαίσιο του 
προγράµµατος «Conversations with History» του  Institute of International Studies, 
UC Berkeley στις 30 Οκτωβρίου 2000. 
57 Τσινισιζέλης Μ. (1995) «Θεωρία της διεθνούς πολιτικής ενοποίησης» στο Μαραβέγιας 
Ν. – Τσινισιζέλης Μ (επιµ) «Η Ολοκλήρωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης», Εκδόσεις Θεµέλιο, 
Αθήνα σ. 37, Ιωακειµίδης Π.Κ., (1993) «Ευρωπαϊκή Πολιτική Ένωση», Εκδόσεις 
Θεµέλιο, Αθήνα, σ. 35. 
58 Χρυσοχόου ∆. (2003)  «Θεωρία της Ευρωπαϊκής Ενοποίησης» Αθήνα, Εκδόσεις 
Παπαζήση, σ. 117, Βοσκόπουλος Γ. (2008) «Η Οικοδόµηση της Ευρώπης. Ειρήνη-
Συµφιλίωση-Συνεργασία-Ολοκλήρωση» Εκδόσεις Ποιότητα, Αθήνα, σ.71. 
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κατάσταση αποδίδεται στην λογική της προσέγγισής τους, η οποία έδινε 

έµφαση στην ιδέα της εσωτερικής δυναµικής για περαιτέρω ενοποιητική δράση 

και στη δηµιουργία κοινών θεσµών χωρίς να προδιαγράφει τις πολιτικές 

ιδιότητες των θεσµών αυτών. 59 

Κατά τον Lindberg «...η ουσία της πολιτικής ολοκλήρωσης αναφέρεται 

στην σταδιακή εµφάνιση ή δηµιουργία συλλογικών διαδικασιών λήψης 

αποφάσεων, δηλαδή πολιτικών θεσµών, στους οποίους οι κυβερνήσεις µεταθέτουν 

εξουσίες και/ή µέσω αυτών αποφασίζουν από κοινού στο πλαίσιο σύνηθων 

διακυβερνητικών διαπραγµατεύσεων».60 

Η µετάθεση αρµοδιοτήτων στους υπερεθνικούς θεσµούς αναδεικνύει ως 

νέους βασικούς συντελεστές στο προσκήνιο της ολοκλήρωσης, τους 

τεχνοκράτες και τους γραφειοκράτες οι οποίοι καταλαµβάνουν θέσεις ή 

πλαισιώνουν τον κοινοτικό µηχανισµό. Η νεολειτουργική θεώρηση αποδίδει 

ιδιαίτερη σηµασία στο  ρόλο που διαδραµατίζουν τα άτοµα και οι οµάδες 

πίεσης βάσει των προτιµήσεών τους σε θέµατα ευηµερίας, υποτιµώντας ή 

θεωρώντας ότι οι ιδεολογικοί παράγοντες έχουν ελάχιστη σηµασία στην 

ενοποιητική διαδικασία.61  

Η πολιτική του Γάλλου Προέδρου Charles de Gaulle, η ενίσχυση του 

εθνικισµού στα µέσα της δεκαετίας του 1960 και οι κρίσεις στο σύστηµα των 

ΕΚ έθεσε σοβαρά ζητήµατα για το θεωρητικό νεολειτουργικό πλαίσιο που 

έβλεπε την τεχνοκρατική και όχι την ιδεολογική πλευρά µιας εθνικής 

κυβέρνησης.  Τόσο ο ίδιος ο Haas στον πρόλογό του στη δεύτερη έκδοση του 

«The Uniting of Europe» (1968) όσο και άλλοι µελετητές από τα µέσα µέχρι τα 

τέλη της δεκαετίας του 1960 έδωσαν µεγάλη προσοχή στην αµφισβήτηση που 

δηµιουργούσε για τη νεολειτουργική θεώρηση το φαινόµενο Charles de 

Gaulle.62  

                                           

59 Χρυσοχόου ∆. (2003) «Θεωρία της Ευρωπαϊκής Ενοποίησης» Αθήνα, Εκδόσεις 
Παπαζήση, σ. 117-118, Ο ∆. Χρυσοχόου χρησιµοποιεί τον όρο ενοποίηση αντί του 
όρου ολοκλήρωση. 
60 Lindberg L., (1970) «Political Integration as a Multidimensional Phenomenon  
Multivariate Measurement», International Organization, vol:24, issue 04, pp. 652. 
61 Ιωακειµίδης Π.Κ. (1995) «Ευρωπαϊκή Πολιτική Ένωση», Εκδόσεις Θεµέλιο Αθήνα, 
σ.35. 
62 Haas Ε. (1968), «The Uniting of Europe. Political, Social and Economic Forces, 
1950-1957» β’ έκδοση µε πρόλογο του συγγραφέα.Stanford, CA: Stanford University 
Press  και στο Haas E. (1967) «The ‘Uniting of Europe’ and the ‘Uniting of Latin 
America’», Journal of Common Market Studies, τοµ. V. 5(4): pp.328 , Ήφαιστος Π. 
«Θεωρία περιφερειακής ολοκλήρωσης» στο Στεφάνου Κ.- Τσινισιζέλης Μ. - Φατούρος 
Αρ.- Χριστοδουλίδης Θ. (επιµ) (2006) «Εισαγωγή στις ευρωπαϊκές σπουδές» τόµος Α’ 
Αθήνα Εκδόσεις Σιδέρης, σ. 157-159, στο Ήφαιστος Π. (2009) «Θεωρία ∆ιεθνούς και 
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Οι περιπτώσεις συγκρουσιακών καταστάσεων απαιτούσαν εξηγήσεις. 

Μεταξύ των βασικών υποθέσεων του Haas είναι ότι ο πλουραλισµός εξ ορισµού 

αποτελεί πρόσφορο έδαφος για συγκρούσεις και ότι η πρόοδος της 

ολοκλήρωσης εξαρτάται από την επίτευξη συναίνεσης µεταξύ των ηγεσιών και 

των µη κυβερνητικών παραγόντων.63  

Ο Haas αναγνώρισε ότι η οικονοµία δεν µπορεί να υποτάξει την 

πολιτική. Οι οικονοµικές αιτιάσεις από µόνες τους δεν είναι επαρκείς επειδή η 

πολιτική ενυπάρχει στη λειτουργική διαδικασία.64 Ο Haas αναφερόµενος στον 

βαθµό αυτοµατισµού της διαδικασίας της ολοκλήρωσης αναγνώρισε ότι τα 

πραγµατιστικά ενδιαφέροντα που σχετίζονται µε την ευηµερία έχουν τα δικά 

τους όρια και αποτελούν µία υπαρκτή65 αλλά ταυτόχρονα µία εύθραυστη βάση 

για την προώθηση της διαδικασίας ολοκλήρωσης:  

«Η πολιτική του πραγµατιστικού συµφέροντος είναι η ίδια ο 

µεγαλύτερος εχθρός της. Ο πολιτικός ή ο επιχειρηµατίας που έχει 

εγκαταλείψει το συµφέρον του στην υψηλή πολιτική και αφιερώνεται µόνο 

στη µεγιστοποίηση της καθηµερινής του ευηµερίας αναγκάζεται λόγω 

αυτού του ίδιου προβληµατισµού να κάνει υποχωρήσεις σε έναν άλλο 

δρώντα, ο οποίος  τον εξωθεί να επιλέξει έτσι ώστε να θυσιάσει την 

ευηµερία. Τα πραγµατιστικά συµφέροντα, επειδή είναι πραγµατιστικά και 

όχι ενισχυµένα από µία βαθιά ιδεολογική ή φιλοσοφική δέσµευση, είναι 

εφήµερα. Ακριβώς επειδή δεν έχουν ισχύ, µπορούν εύκολα να 

καταρριφθούν. Ως εκ τούτου µία πολιτική διαδικασία που οικοδοµείται και 

τελείται βάσει πραγµατιστικών συµφερόντων είναι αναγκαστικά µία 

εύθραυστη διαδικασία, επιρρεπής στην ανατροπή. Με αυτόν τον τρόπο η 

ολοκλήρωση µπορεί να µετεξελιχθεί σε απο-ολοκλήρωση.»66  

                                                                                                                        

Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης», Εκδόσεις Ποιότητα, Αθήνα σ.266 και στο Rosamond B. 
(2004), «Θεωρίες ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης», Εκδόσεις Μεταίχµιο, Αθήνα, σ. 100. 
63 Haas Ε. (1968), «The Uniting of Europe. Political, Social and Economic Forces, 1950-
1957» β’ έκδοση Stanford, CA: Stanford University Press, στον Πρόλογο pp.xxiv- xxv 
και στο Rosamond B. (2004), «Θεωρίες ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης», Εκδόσεις Μεταίχµιο, 
Αθήνα, σ. 100-101. 
64 Haas Ε. (1968), «The Uniting of Europe: Political, Social and Economic Forces, 
1950-1957» β’ έκδοση µε πρόλογο του συγγραφέα.Stanford, CA: Stanford University 
Press  xix. 
65 Haas Ε. (1968), «The Uniting of Europe: Political, Social and Economic Forces, 1950-
1957», β’ έκδοση, Stanford, CA: Stanford University Press, Πρόλογος συγγραφέα 
pp.xxiv. 
66 Haas Ε. (1968), «The Uniting of Europe: Political, Social and Economic Forces, 1950-
1957», β’ έκδοση Stanford, CA: Stanford University Press Πρόλογος συγγραφέα 
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Στο πνεύµα της συνεχούς αναζήτησης θεωρητικών απαντήσεων στις 

πραγµατικές προκλήσεις µέσω της µελέτης των εξελίξεων και των αλλαγών που 

συντελούνται στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα, ο Schmitter P.C. εµπλουτίζει την 

αναθεωρηµένη εκδοχή του νεολειτουργισµού µε τρείς υποθέσεις εργασίας: α) 

την υπόθεση της εκχείλισης (The Spillover Hypothesis), β) την υπόθεση της 

εξωτερίκευσης (The Externalisation Hypothesis) και γ) την υπόθεση της 

πολιτικοποίησης (The Politicization Hypothesis).67 Οι δύο τελευταίες 

υποθέσεις θεωρούνται σηµαντικές για τις επιπτώσεις της ολοκλήρωσης.68 

Η υπόθεση της εξωτερίκευσης υποθέτει ότι µόλις επιτευχθεί συµφωνία 

σε περιφερειακό επίπεδο ως προς µία πολιτική ή ένα σύνολο πολιτικών, οι 

συµµετέχοντες  στη διαδικασία θα βρεθούν αναγκασµένοι ανεξάρτητα από τις 

αρχικές τους προθέσεις, να υιοθετήσουν κοινές πολιτικές έναντι τρίτων. Τα 

µέλη θα αναγκαστούν να επιλέξουν µία κοινή εξωτερική πολιτική ανεξάρτητα 

από τον αρχικό σκοπό. ∆εν αποκλείεται όµως η διαφοροποίηση των χωρών οι 

οποίες µπορεί να αντιδράσουν σε αυτές τις προκλήσεις µε ατοµικιστικό τρόπο 

προκειµένου να διατηρήσουν το αποκλειστικό πλεονέκτηµα.69  

Η υπόθεση της πολιτικοποίησης αναφέρεται «στην σωρευτική τάση της 

διαδικασίας της εκχείλισης η οποία τείνει να περιλάβει περισσότερους εθνικούς 

δρώντες σε ένα επεκτεινόµενο σύνολο πολιτικών τοµέων και σε ένα αυξανόµενο 

πλαίσιο διαδικασιών λήψεως αποφάσεων». Η πολιτικοποίηση, «αρχικά 

αναφέρεται σε µία διαδικασία κατά την οποία τα αµφιλεγόµενα ζητήµατα της 

διαδικασίας κοινής λήψης αποφάσεων θα αυξάνονται. Αυτό στη συνέχεια θα 

οδηγεί στην αύξηση του ακροατηρίου και της συµµετοχής των οµάδων 

συµφερόντων, οι οποίοι εµπλέκονται στη διαδικασία ολοκλήρωσης. Κάπου στη 

διαδικασία αυτή, θα λαµβάνει χώρα επαναπροσδιορισµός των σκοπών. Αυτό το 

αποτέλεσµα είναι δυνατό να σηµαίνει ή να µη σηµαίνει συνειδητή και τελεσίδικη 

µετατόπιση προς τοµείς ολοκλήρωσης πολιτικού χαρακτήρα. Μπορεί να 

                                                                                                                        

pp.xxiii,  στο Rosamond B. (2004), «Θεωρίες ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης», Εκδόσεις 
Μεταίχµιο, Αθήνα, σ. 101, και στο Ήφαιστος Π. (2009) «Θεωρία ∆ιεθνούς και 
Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης», Εκδόσεις Ποιότητα, Αθήνα, σ. 266-267. 
67 Schmitter P. (1969), «Three Neo-Functional Hypotheses about International 
Integration» International Organisation Vol.23, No1. (Winter, 1969), pp.161-166. 
Στην υπόθεση της εκχείλισης θα αναφερθούµε στην ενότητα 2.3 όπου αναλύουµε την 
έννοια της εκχείλισης. 
68 Ανάλυση των υποθέσεων αυτών, στο Ήφαιστος Π. (2009) «Θεωρία ∆ιεθνούς και 
Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης», Εκδόσεις Ποιότητα, Αθήνα σ.245 
69 Schmitter P. (1969), «Three Neo-Functional Hypotheses about International 
Integration» International Organisation Vol.23, No1. (Winter, 1969), pp.165. Εκτενής 
ανάλυση επί του θέµατος, στο Ήφαιστος Π. (2009) «Θεωρία ∆ιεθνούς και Ευρωπαϊκής 
Ολοκλήρωσης», Εκδόσεις Ποιότητα, Αθήνα σ. 245-246.  
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συµπεριλαµβάνει απλώς κοινή αναγνώριση ότι οι αρχικοί σκοποί εκπληρώθηκαν, 

ξεπεράστηκαν ή κατέστησαν άσχετοι και ότι είναι ανάγκη να τεθούν νέοι στόχοι 

που απαιτούν ανοδική πορεία είτε του σκοπού είτε του επιπέδου ολοκλήρωσης. 

Τελικά, κάποιος θα µπορούσε να υποθέσει πως µε δεδοµένα τα πιο πάνω, θα 

υπάρξει µετατόπιση προσδοκιών, πίστης – νοµιµοφροσύνης και αφοσίωσης σε 

ένα νέο περιφερειακό κέντρο.» Επισηµαίνει πάντως ο Schmitter P.C. ότι «η 

µετατόπιση δεν µπορεί να είναι προφανής ούτε αποκλειστική». 70 

 

  

 2.2. Ο ρόλος των elites 

 

Ο Haas υποστηρίζει ότι η πρόοδος της ολοκλήρωσης οφείλεται στο έργο 

ορισµένων «elites», δηλαδή οµάδων επίλεκτων κυβερνητικών παραγόντων, 

πολιτικών και κοινωνικών ελίτ και οµάδων συµφερόντων. Οι οµάδες αυτές 

συµµετέχουν ενεργά στις διαδικασίες των υπερεθνικών θεσµών και ασκούν 

πίεση προς τις κυβερνήσεις να παραχωρήσουν µεγαλύτερες και περισσότερες 

από τις κυριαρχικές τους εξουσίες στους υπερεθνικούς θεσµούς ολοκλήρωσης. 

Από τις πρώτες θεωρητικές διατυπώσεις ο Haas περιγράφει τις οµάδες ή 

τα άτοµα που περιλαµβάνει ο όρος “elites”  στην προσέγγισή του για την 

ολοκλήρωση, προσδιορίζοντας ότι, 

 «elites» είναι οι ηγέτες όλων των σχετικών πολιτικών οµάδων που 

συµµετέχουν συνήθως στη διαδικασία λήψης των αποφάσεων, είτε ως 

σχεδιαστές πολιτικής στην κυβέρνηση, ως άτοµα που προσπαθούν να 

επηρεάσουν (lobbyists/ εκπρόσωποι των οµάδων συµφερόντων) είτε ως 

εκπρόσωποι των πολιτικών κοµµάτων. Σε αυτούς περιλαµβάνονται οι 

ανώτεροι υπάλληλοι των εµπορικών ενώσεων, οι εκπρόσωποι των 

εργαζοµένων, οι ανώτεροι δηµόσιοι υπάλληλοι και οι ενεργοί πολιτικοί.» 71 

Κατά τον Haas, η έµφαση στις “elites”, στην µελέτη της ολοκλήρωσης 

αντλεί την αιτιολόγησή της  
                                           

70 Schmitter P. (1969), «Three Neo-Functional Hypotheses about International 
Integration» International Organisation Vol.23, No1. (Winter, 1969), pp.165-166. 
Εκτενής ανάλυση επί του θέµατος από τον Π. Ήφαιστο, στο Ήφαιστος Π. (2009) 
«Θεωρία ∆ιεθνούς και Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης», Εκδόσεις Ποιότητα, Αθήνα σ. 245-
246. Επίσης  στο Τσινισιζέλης Μ. (2001) «Quo Vadis Europa?» Σύγχρονες Ακαδηµαϊκές 
και Επιστηµονικές Εκδόσεις, Αθήνα, σ. 176. 
71 Haas E., (1958) ‘The Uniting of Europe. Political, Social and Economic forces, 
1950-1957’, Stevens & Sons Limited, London, pp.17. 
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«από τη γραφειοκρατική φύση των ευρωπαϊκών οργανισµών µε 

µακρά διάρκεια λειτουργίας, στους οποίους οι βασικές αποφάσεις 

λαµβάνονται από την ηγεσία, µερικές φορές υπερβαίνοντας την αντίθεση 

και συχνά υπερβαίνοντας  την αδιαφορία της γενικής ιδιότητας του 

µέλους. Αυτό δίνει στις σχετικές elites τη δυνατότητα να επηρεάζουν, την 

οποία φυσικά χρησιµοποιούν στον οργανισµό αναφορικά µε ένα 

προτεινόµενο µέτρο ολοκλήρωσης.» 72 

Οι Haas  και Schmitter προσφέρουν κάποιες εξηγήσεις για τον ρόλο των 

elites και την πολιτικοποίηση των στόχων. Συγκεκριµένα αναφέρουν ότι,  

«οι συνδέσεις µεταξύ, αφ' ενός, των οικονοµικών στόχων και των 

πολιτικών αποφάσεων, και αφ' ετέρου των πολιτικών συνεπειών µίας 

αποσύνθεσης ή ολοκλήρωσης, έχουν «λειτουργικό» χαρακτήρα. Αυτό 

σηµαίνει ότι στηρίζονται πολύ συχνά σε πλάγιες/ έµµεσες, σε µη 

σχεδιασµένες και τυχαίες συγκλίσεις στην προοπτική και τη φιλοδοξία 

µεταξύ των δραστών, στις διαλεκτικές σχέσεις µεταξύ των ανταγωνιστικών 

σκοπών. Συχνά µπορεί να περιλαµβάνουν στοιχεία της προσωπικής 

δηµιουργικής δράσης διοικητικών υπευθύνων οι οποίοι εκµεταλλεύονται 

τις κρίσεις, η λύση των οποίων αναβαθµίζει τα κοινά συµφέροντα µεταξύ 

των δρώντων και ως εκ τούτου συµπεριλαµβάνουν ένα οργανωτικό 

συστατικό που µπορεί, ανάλογα µε τον οργανισµό, να είναι κυρίαρχης 

σηµασίας.» 73 

Η δράση αυτών των elites δεν παραµένει σταθερή και αµετάβλητη. Η 

ολοκλήρωση µπορεί να περιλαµβάνει µία βαθµιαία πολιτικοποίηση των 

στόχων. Συγκεκριµένα αναφέρουν ότι,  

«Η ολοκλήρωση µπορεί να συµβαίνει καθώς συµπεριλαµβάνει µία 

βαθµιαία πολιτικοποίηση των σκοπών/στόχων των δρώντων που 

θεωρήθηκαν αρχικά «τεχνικά» ή «µη αµφισβητούµενα ζητήµατα. Η 

πολιτικοποίηση  υπονοεί ότι οι δρώντες, ως απάντηση στους λάθος 

υπολογισµούς ή στην απογοήτευση σχετικά µε τους αρχικούς στόχους, 

συµφωνούν να διευρύνουν το φάσµα των µέσων που θεωρούνται 

κατάλληλοι για να τους επιτύχουν. Αυτό όµως τείνει να αυξήσει την 

                                           

72 Haas E., (1958) ‘The Uniting of Europe. Political, Social and Economic forces, 
1950-1957’, Stevens & Sons Limited, London, pp.17. 
73 Haas E. & Schmitter Ph., (1964) «Economics and Differential Patterns of Political 
Integration: Projections About Unity in Latin America», International Organization, 
vol.18 (4) September 1964, pp.707. 
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αµφισβήτηση, για παράδειγµα σε πρόσθετους τοµείς δράσης στους 

οποίους απαιτούνται πολιτικές επιλογές οι οποίες σχετίζονται µε το βαθµό 

εθνικής αυτονοµίας που ανατίθεται στην ένωση».74 

Σύµφωνα µε τον Haas η διαδικασία της εκχείλισης, εντάσσει 

προηγούµενες αποφάσεις σε νέα λειτουργικά πλαίσια, εµπλέκει όλο και 

περισσότερα άτοµα, δηµιουργεί όλο και περισσότερες επαφές και 

διαβουλεύσεις µεταξύ γραφειοκρατικών µονάδων και οδηγεί στην αντιµετώπιση 

των νέων προβληµάτων µέσα από προηγούµενους συµβιβασµούς.75 

O Haas επισηµαίνει ότι,  

«καθώς η διαδικασία της ολοκλήρωσης προχωρά, υποθέτουµε ότι 

οι αξίες θα αλλάζουν, τα ενδιαφέροντα θα επαναπροσδιορίζονται στη 

βάση περισσότερο περιφερειακών παρά καθαρά εθνικών 

προσανατολισµών και ότι ένα προηγούµενο σύνολο αξιών διαφορετικών 

εθνικών οµάδων θα εκτοπίζεται βαθµιαία από ένα νέο και γεωγραφικά 

ευρύτερο σύνολο πεποιθήσεων.»76 

Η ολοκλήρωση αντιµετωπίζεται από τους νεολειτουργιστές ως µία 

διαδικασία κατά την οποία οι πολιτικές elites µεταβάλλουν τις αντιλήψεις τους 

και επανεξετάζουν τα συµφέροντά τους µε βάση περισσότερο περιφερειακούς 

προσανατολισµούς και λιγότερο εθνικούς. Εξετάζουν την ανάπτυξη κοινών 

διαδικασιών λήψης αποφάσεων και τον τρόπο µε τον οποίο κυβερνητικές elites 

αλλάζουν τις τακτικές και την οργάνωσή τους, ως αποτέλεσµα της µετατόπισης 

του κέντρου αποφάσεων από το εθνικό στο υπερεθνικό επίπεδο. Οι αποφάσεις 

τους βασίζονται περισσότερο σε βραχυπρόθεσµους υπολογισµούς παρά στη 

µελέτη των µακροχρόνιων επιπτώσεων αυτών των αποφάσεων.77 

                                           

74 Haas E. & Schmitter Ph., (1964) «Economics and Differential Patterns of Political 
Integration: Projections about Unity in Latin America», International Organization, 
vol.18 (4) September 1964, pp.707. Επισηµάνσεις στο Κουσκουβέλης Ηλ., (2004) 
«Εισαγωγή στις διεθνείς σχέσεις», Εκδόσεις Ποιότητα, Αθήνα σ.445-6. 
75 Haas E. (1961) «International integration: the European and the Universal Process», 
International Organization, vol.15, no3, σ. 372. Επίσης στο Κουσκουβέλης Ηλ., 
(2004) «Εισαγωγή στις διεθνείς σχέσεις», Εκδόσεις Ποιότητα, Αθήνα σ.446-447. 
76 Haas E., (1958) ‘The Uniting of Europe. Political, Social and Economic forces, 
1950-1957’, Stevens & Sons Limited, London, pp.13-14. 
77 Τσινισιζέλης Μ., «Θεωρία πολιτικής ενοποίησης και Θεσµοί των Ε.Κ.» στο 
Μαραβέγιας Ν. – Τσινισιζέλης Μ.( επιµ.), (1995) «Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση, θεωρία και 
πολιτική», Εκδόσεις Θεµέλιο, Αθήνα, σ. 34. Ασδεράκη Φ., (2008), «Ευρώπη και Παιδεία. 
Ο Ευρωπαϊκός Χώρος Ανώτατης Εκπαίδευσης» Εκδόσεις Σιδέρης, Αθήνα, σ.74. 
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Οι συναινέσεις που απαιτούνται για τη διαδικασία της ολοκλήρωσης 

οφείλονται στη συνέργεια που αναπτύσσεται µεταξύ των παραγόντων/ 

συντελεστών, κατά τη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Η αµοιβαία υποστήριξη 

µεταξύ των σχετικών παικτών έχει ιδιαίτερη σηµασία για την κατανόηση της 

νεολειτουργικής «λειτουργικής σύνδεσης» και της «εκχείλισης» στη διαδικασία 

λήψης των αποφάσεων. Αυτή η ιδιαίτερα σηµαντική διαδικασία γνωστή ως 

γραφειοκρατική αλληλοδιείσδυση (engrenage) αναφέρεται στη δράση των 

διαφορετικών δρώντων σε διαφορετικά πολιτικά επίπεδα οι οποίοι 

επαναπροσδιορίζουν τις συνεργασίες τους καθώς εµπλέκονται προσωπικά στη 

διαδικασία.78 

Θεωρητικοί του νεολειτουργισµού επισήµαναν τις µακρόπνοες 

διαδικασίες  συλλογικής παραγωγής νοµοθεσίας που ενυπάρχουν στους 

κοινοτικούς θεσµούς, για την παραγωγή της οποίας, αλληλεπιδρούν οι 

κοινοτικοί θεσµοί µε τις εθνικές πολιτικές ηγεσίες, οµάδες συµφερόντων και 

άλλους σχετικούς δρώντες. Αυτή η διαδικασία είναι κεντρική στη 

νεολειτουργική αντίληψη της ολοκλήρωσης.79 

Το γεγονός της εστίασης της µελέτης των νεολειτουργιστών στους δρώντες 

ως κεντρικού σηµείου µελέτης τους επέτρεψε να παραµείνουν εντός του 

ευρύτερου φάσµατος της θεώρησής τους και να προσαρµόζονται στις 

διαφοροποιούµενες συνθήκες των ΕΚ.80  

 

 

                                           

78 Τσινισιζέλης Μ., (2001) «Quo Vadis Europa?», Σύγχρονες Ακαδηµαϊκές και 
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Journal of International Studies, Vol.20, No1, pp.5. 
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the European Community’, Prentice-Hall, Inc., Englewood Cliffs, New Jersey, σ.135-
136. 
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Research’, Cambridge , Μass: Harvard University Press. 



 38 

 2.3. Η σηµασία της εκχείλισης 

 

Η πιο συζητηµένη έννοια της νεολειτουργικής προσέγγισης είναι αυτή 

της εκχείλισης (spillover) η οποία χρησιµοποιήθηκε για να προσδιορίσει τους 

µηχανισµούς που, υπό προϋποθέσεις, προωθούν την περιφερειακή 

ολοκλήρωση. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται, η εκχείλιση «σήκωσε το 

µεγαλύτερο βάρος» για την εξήγηση της αλλαγής στη νεολειτουργική 

ανάλυση.81 

Στην αρχική διατύπωση του Haas ο όρος «εκχείλιση» αναφερόταν στον 

τρόπο µε τον οποίο η οικοδόµηση και η εµβάθυνση της ολοκλήρωσης σε έναν 

οικονοµικό τοµέα θα επέφερε πιέσεις για περαιτέρω οικονοµική ολοκλήρωση 

στο πλαίσιο του τοµέα αυτού και πέραν αυτού. 82 

Ενώ ο Lindberg όρισε την εκχείλιση ως:  

«Μία κατάσταση όπου µία δεδοµένη δράση, που συνδέεται µε ένα 

συγκεκριµένο στόχο, δηµιουργεί µία κατάσταση στην οποία ο αρχικός 

στόχος µπορεί να διασφαλιστεί µόνο µε την ανάληψη περαιτέρω δράσεων, 

οι οποίες µε την σειρά τους δηµιουργούν την ανάγκη για περισσότερες 

δράσεις και ούτω καθεξής».83 

Η υπόθεση της εκχείλισης σήµαινε ότι αρχικά η ολοκλήρωση στους 

τοµείς άνθρακα και χάλυβα θα απέδιδε ουσιαστικά οφέλη για τους βασικούς 

οικονοµικούς δρώντες, ωστόσο, η πλήρης ολοκλήρωση στους τοµείς άνθρακα 

και χάλυβα δεν θα πραγµατωνόταν χωρίς την ολοκλήρωση συγγενών τοµέων 

της οικονοµίας. Παράδειγµα αυτού αποτελεί ο τοµέας των µεταφορών, όπου θα 

απαιτούνταν συντονισµός των πολιτικών των κρατών – µελών προκειµένου να 

διευκολυνθεί η διακίνηση πρώτων υλών και προϊόντων.84 

                                           

81 Rosamond B. (2004), «Θεωρίες ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης», Εκδόσεις Μεταίχµιο, 
Αθήνα σ. 88. 
82 Lindberg L., (1963), «The Political Dynamics of European Economic Integration», 
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Σύµφωνα µε τον Schmitter η υπόθεση της «εκχείλισης» (spill over) 

αναφέρεται:  

«στη διαδικασία µε βάση την οποία τα µέλη (κράτη) µιας 

προσπάθειας ολοκλήρωσης - που συµφώνησαν σε µία σειρά κοινούς 

στόχους  µε ποικίλα κίνητρα, αλλά δεν είναι στον ίδιο βαθµό 

ικανοποιηµένα από την επίτευξη των στόχων αυτών - προσπαθούν να 

επιλύσουν τις διαφορές τους, είτε προωθώντας τη συνεργασία τους σε ένα 

άλλο «συγγενικό» χώρο (επεκτείνοντας το πεδίο της αµοιβαίας δέσµευσης) 

είτε εντατικοποιώντας τη δέσµευσή τους στον αρχικό τοµέα (αυξάνοντας το 

επίπεδο αµοιβαίας δέσµευσης) είτε και τα δύο» 85  

Συνεχίζοντας την υπόθεσή του εστιάζει σε δύο σχετικούς 

προσδιοριστικούς παράγοντες που συµβάλλουν στη φυσική επεκτατικότητα της 

διαδικασίας της εκχείλισης: α) την ελλοχεύουσα αλληλεξάρτηση των 

λειτουργικών στόχων και β) το δηµιουργικό ταλέντο των πολιτικών elites οι 

οποίοι εκµεταλλεύονται τις απογοητεύσεις και τις κρίσεις προκειµένου να 

επαναπροσδιοριστούν και να επεκταθούν οι κεντρικοί τους στόχοι. Επίσης 

εισάγει και αναλύει δύο έννοιες: το πεδίο και το επίπεδο, επισηµαίνοντας ότι, 

όσο σηµαντικότερο είναι το πολιτικό πεδίο και όσο υψηλότερο το επίπεδο της 

αρχικής δέσµευσης για τη συλλογική λήψη αποφάσεων τόσο µεγαλύτερη είναι 

η ροπή για την επέκταση του στόχου. Σύµφωνα µε την υπόθεση του Schmitter 

το πεδίο υπονοεί το µίγµα δύο διαστάσεων: του αριθµού των κοινωνικών 

οµάδων ή των σχετικών πολιτικών τοµέων (π.χ. από τον αριθµό εθνικών 

κυβερνητικών αντιπροσωπειών ή ενδιαφερόµενων οµάδων που συµµετέχουν 

στη διαµόρφωση της κοινής πολιτικής) και του ρόλου αυτών των πολιτικών 

                                           

85 Schmitter P. (1969), «Three Neo-Functional Hypotheses about International 
Integration» International Organisation Vol.23, No1. (Winter, 1969), pp.162. 
Schmitter P. (1970), «A Revised Theory of Regional Integration», International 
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θέµατος, στο Ήφαιστος Π. (2009) «Θεωρία ∆ιεθνούς και Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης», 
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της προαναφερθείσας «επεκτατικής λογικής» όπου ένα µεγαλύτερο φάσµα οικονοµικών 
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λογική εµβάθυνσης στο πλαίσιο της εκχείλισης. Π.χ. η τελωνειακή ένωση µιας οµάδας 
κρατών, η οποία θα µπορούσε να λειτουργήσει αποτελεσµατικότερα αν τα κράτη – µέλη 
προσπαθούσαν να διαµορφώσουν σταθερές ισοτιµίες συναλλάγµατος, ο συντονισµός 
των τιµών συναλλάγµατος θα οδηγούσε στην ανάγκη για ευρύτερη συνεργασία στη 
νοµισµατική πολιτική, στο Rosamond B., (2004), «Θεωρίες ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης», 
Εκδόσεις Μεταίχµιο, Αθήνα σ. 89.  
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τοµέων για στην επίτευξη των στόχων που καθορίστηκαν από τους εθνικούς 

δρώντες (π.χ. µέτρηση πιθανού αντίκτυπου της αποτυχίας επάνω στα εθνικά 

συστήµατα). Το επίπεδο αναφέρεται στην έκταση της δέσµευσης για την 

αµοιβαία λήψη αποφάσεων τόσο από την άποψη της συνοχής (την υποχρέωση 

της περιοδικής επαναξιολόγησης των κοινών πολιτικών) όσο και από την 

άποψη των τεχνικών (τη φύση της διαδικασίας χάραξης πολιτικής).86 

O Tranholm-Mikkelsen εξετάζοντας τη λογική και τα αποτελέσµατα της 

εκχείλισης διακρίνει τρία είδη εκχείλισης, τη λειτουργική εκχείλιση (functional 

spill-over), την πολιτική εκχείλιση (political spill-over) και την καλλιεργούµενη 

εκχείλιση (cultivated spill-over). Επισηµαίνει το ρόλο των κεντρικών θεσµών 

και ιδιαίτερα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ως κύρια πηγή της λεγόµενης 

«καλλιεργούµενης/παραγόµενης εκχείλισης» εκ του ρόλου της και της δράσης 

της, να προσφέρει λύσεις που ενισχύουν το κοινό συµφέρον.87  

Αργότερα ο Niemann προσέθεσε στη θεωρητική επεξεργασία της έννοιας 

της εκχείλισης τον όρο εξωγενής εκχείλιση (exogenous spill-over) για να 

συµπεριλάβει εκείνους τους παράγοντες και τις πιέσεις από το εξωτερικό 

πολιτικό και οικονοµικό περιβάλλον που είναι εξωγενείς στη ίδια τη διαδικασία 

της ολοκλήρωσης.88 

Ο Haas κατανοώντας ότι κάποιοι τοµείς διέθεταν µεγαλύτερη δυναµική 

εκχείλιση από άλλους, κατέστησε σαφές ότι για την προαγωγή του 

ενοποιητικού δυναµισµού έπρεπε να επιλεγούν λειτουργίες/σκοποί οι οποίοι 

να είναι συγκεκριµένοι και σηµαντικοί από οικονοµική άποψη και να 

συνδέονται µε υφιστάµενες ανάγκες και προσδοκίες.89 Οι περιοχές της 

λειτουργικής χαµηλής πολιτικής, που έχουν αντίκτυπο στην καθηµερινή ζωή 
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των ανθρώπων, αποτελούν πρόσφορο έδαφος για τη διαδικασία της 

ολοκλήρωσης και όχι τοµείς όπως είναι ο στρατός και η άµυνα.90   

Η έµφαση των νεολειτουργιστών στην εκχείλιση τους προσέφερε τη 

δυνατότητα να ερµηνεύσουν την ολοκλήρωση µε τεχνοκρατικά µέσα και τις 

µεγάλες συστηµικές συνέπειες ως απορρέουσες από αποδεκτές αποφάσεις στο 

τεχνοκρατικό πεδίο της «χαµηλής» πολιτικής». 91  

Τη δεκαετία του 1960 οι νεολειτουργιστές αναπτύσσουν επιχειρήµατα 

σχετικά µε τις πολιτικές συνέπειες της εκχείλισης και το βαθµό στον οποίο η 

διαδικασία αυτή αποτελούσε µία αυτόµατη ή κατευθυνόµενη δυναµική. Η 

µετατόπιση του ενδιαφέροντος από τη λειτουργική εκχείλιση προς τη δυναµική 

ώθηση προέκυψε από την εµπειρική µελέτη των δρώντων, οι οποίοι 

συµµετέχοντας στη διαδικασία ολοκλήρωσης την αναπαράγουν ασκώντας 

πιέσεις για βαθύτερη ολοκλήρωση.92  

Εξετάζοντας την έννοια της εκχείλισης ο Π. Ήφαιστος επισηµαίνει δύο 

διαφορετικές, αλλά αλληλένδετες διαδικασίες εκχείλισης. Η πρώτη αφορά στην 

εκχείλιση από τοµέα σε τοµέα (π.χ. από τον τοµέα του άνθρακα-χάλυβα στον 

αγροτικό τοµέα και από την τελωνειακή στην νοµισµατική ένωση), ενώ η 

δεύτερη αναφέρεται στη σταδιακή εκχείλιση που θα επεκτεινόταν σε τοµείς που 

θα απαιτούσαν κεντρική θεσµική και πολιτική διαχείριση και θα οδηγούσε σε 

πολιτικοποίηση της διαδικασίας ολοκλήρωσης. Συµπληρώνει, την προσέγγισή 

του, µε την παρατήρηση του Lindberg,  ότι η ουσία της εκχείλισης έγκειται στο 

γεγονός πως η ικανότητα ενός κράτους-µέλους να επιτύχει ένα πολιτικό στόχο 

εξαρτάται από την επιτυχία πολιτικών στόχων άλλων κρατών-µελών.93 

Αναλύοντας τους θεωρητικούς του νεολειτουργισµού ο Π. Ήφαιστος 

επισηµαίνει ότι η ιδεολογική βάση αυτών των θεωρήσεων εδράζεται στο ότι µία 

πολιτική κοινότητα ή ακόµη και ένα έθνος-κράτος µπορεί να αναπτυχθεί µε 

κινητήρια δύναµη κοινούς θεσµούς. Η δηµιουργία θεσµών στον ένα τοµέα 

δηµιουργεί προσδοκίες, η διάψευση των οποίων οδηγεί σε απογοήτευση και 

στη συνέχεια αναζήτηση νέων εναλλακτικών τρόπων επίτευξης των τεθέντων 

                                           

90 Haas E. (1961), «International Integration: The European and the Universal Process» 
International Organization Vol.15, No.3, p.372-78 και στο Rosamond B. (2004), 
«Θεωρίες ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης», Εκδόσεις Μεταίχµιο, Αθήνα σ. 92. 
91 Rosamond B. (2004), «Θεωρίες ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης», Εκδόσεις Μεταίχµιο, 
Αθήνα σ. 92. 
92 Rosamond B. (2004), «Θεωρίες ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης», Εκδόσεις Μεταίχµιο, 
Αθήνα σ. 92. 
93 Ήφαιστος Π. (2009) «Θεωρία ∆ιεθνούς και Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης», Εκδόσεις 
Ποιότητα, Αθήνα σ. 243-4, και στο Lindberg L. (1963) «The political Dynamics of 
European Economic Integration», Stanford, Stanford University Press, σ. 10. 
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στόχων. ∆ιευρύνοντας εναλλακτικές επιλογές, οι πολιτικοί δρώντες θα 

επιλέγουν τη θεσµική ρύθµιση η οποία θα ικανοποιεί σε ικανό βαθµό τις 

προσδοκίες τους. Στη συνέχεια θα προσπαθήσουν να θωρακίσουν τον 

περιφερειακό θεσµό από εξωτερικές επιρροές µε την υιοθέτηση ενός 

συστήµατος αυτοσυντηρούµενου θεσµικού πλαισίου. 94  

Η ολοκλήρωση µπορεί να έχει την αφετηρία της στην αντιµετώπιση 

τεχνικών προβληµάτων, αναπτύσσεται όµως ως αποτέλεσµα της εργασίας των 

οµάδων ενδιαφέροντος που την στηρίζουν για πραγµατικούς (προσδοκία 

κερδών) και αλτρουιστικούς λόγους. Στη συνέχεια εξελίσσεται διαµέσου των 

µεταβολών που επιφέρει.95  

Μέσα από τη διαδικασία αυτή τα κράτη «µαθαίνουν» και εφαρµόζουν 

και σε άλλους τοµείς τις επιτυχηµένες πρακτικές ολοκλήρωσης. Στον 

προβληµατισµό που αναπτύχθηκε µεταξύ των νεολειτουργιστών σχετικά µε το 

αν ο µηχανισµός της «εκχείλισης» ή «λειτουργικής σύνδεσης» είναι «αυτόµατος» ή 

όχι και αναφορικά µε αυτή τη διαδικασία µάθησης, ο Haas αναγνωρίζει ότι τα 

µαθήµατα ολοκλήρωσης δεν λειτουργούν αυτόµατα, αλλά προκύπτει αν «οι 

δρώντες, στη βάση της αντίληψης εµπνευσµένης από τα συµφέροντα τους, 

επιθυµούν τα µαθήµατα ολοκλήρωσης που πήραν σε ένα πλαίσιο να τα 

προσαρµόσουν σε ένα καινούργιο τοµέα».96  

Ο Haas, υποστηρίζει, επίσης ότι η ολοκλήρωση είναι εύθραυστη, αν 

στηρίζεται αποκλειστικά σε εφήµερα υλικά συµφέροντα διαφόρων ελίτ και δεν 

υπάρχει η παράλληλη πολιτική, ιδεολογική ή φιλοσοφική δέσµευση. Η 

πρόοδος της ολοκλήρωσης συνδέεται καθοριστικά µε µία κοινή πολιτική 

δέσµευση των κυριότερων ελίτ και κυβερνητικών υπευθύνων.97 

Κατά τον Haas, οι δρώντες σε µία διαδικασία ολοκλήρωσης, µπορεί να 

ξεκινούν αρχικά από «τεχνικά» ή «µη αµφισβητούµενα» ζητήµατα όµως η 

ολοκλήρωση συµβαίνει µε τη βαθµιαία πολιτικοποίηση των αρχικών στόχων. 

Με την έννοια πολιτικοποίηση αναφέρεται στους δρώντες οι οποίοι συµφωνούν 

                                           

94 Ήφαιστος Π., (2009) «Θεωρία ∆ιεθνούς και Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης», Εκδόσεις 
Ποιότητα, Αθήνα σ. 244-5. 
95 Κουσκουβέλης Ηλ., (2004) «Εισαγωγή στις διεθνείς σχέσεις», Εκδόσεις Ποιότητα, 
Αθήνα σ. 445. 
96 Haas E.(1964) «Beyond the nation-state: Functionalism and International 
Organization», Stanford University Press, Stanford, California, p.48, επίσης στο 
επίσης στο Κουσκουβέλης Ηλ.,(2004) «Εισαγωγή στις διεθνείς σχέσεις», Εκδόσεις 
Ποιότητα, Αθήνα σ. 447. 
97 Haas E. (1967) «The ‘Uniting of Europe’ and the ‘Uniting of Latin America’», Journal 
of Common Market Studies, τοµ. V, Ιούνιος, σ. 329, επίσης στο Κουσκουβέλης Ηλ., 
(2004 ) «Εισαγωγή στις διεθνείς σχέσεις», Εκδόσεις Ποιότητα, Αθήνα σ. 447. 
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να διευρύνουν το φάσµα των µέσων που θεωρούνται κατάλληλοι για την 

επίτευξη των αρχικών στόχων, ως απάντηση στους λάθος υπολογισµούς ή στην 

απογοήτευση σχετικά µε τους στόχους αυτούς.98 

Στις αρχικές µελέτες των Haas (1958) και Lindberg (1963) η υπόθεση 

της εκχείλισης µάλλον υπονοούσε ότι η ολοκλήρωση αποτελούσε ένα 

προοδευτικό φαινόµενο, η δυναµική του οποίου διασφάλιζε την ώθηση. Οι 

αντιλήψεις των νεολειτουργιστών σχετικά µε τη δυναµική της εκχείλισης 

δέχτηκαν έντονη κριτική, γεγονός που συνέτεινε στην µετατόπιση της έρευνας, 

προς τη µελέτη του τρόπου µε τον οποίο οι δρώντες, προκειµένου να επιτύχουν 

τους στόχους τους, που σχετίζονται µε το συµφέρον τους, θα µπορούσαν να 

καλλιεργήσουν λειτουργικές συνδέσεις παρά στο βαθµό του λειτουργικού 

αυτοµατισµού ή της αναπόφευκτης διαδικασίας.99 

Αργότερα ο Haas επισηµαίνει ότι η διαδικασία ολοκλήρωσης δεν είναι 

ούτε αυτόµατη ούτε απρόσκοπτη.100 Μπορεί να σταµατήσει ή και να σηµειώσει 

οπισθοδρόµηση. Αυτό µπορεί συµβεί, στην περίπτωση που τα κράτη 

προσηλωµένα στην αυτονοµία τους υιοθετήσουν αρνητική στάση απέναντί της, 

ή κρίνουν ως ακατάλληλο ένα συγκεκριµένο περιφερειακό πλαίσιο για την 

αναφορικά µε ένα πρόβληµα το οποίο θεωρούν ότι έχει ευρύτερες 

διαστάσεις.101 Συνεχίζοντας υποστηρίζει ότι λόγω της αυξανόµενης παγκόσµιας 

αλληλεξάρτησης, ορισµένα ζητήµατα µπορούν να αντιµετωπιστούν 

αποτελεσµατικότερα µε συνεργασία σε παγκόσµιο επίπεδο γεγονός που τείνει 

να µειώσει την εµβέλεια των θεωριών περιφερειακής ολοκλήρωσης.102  

                                           

98 Haas E. & Schmitter Ph., (1964) «Economics and Differential Patterns of Political 
Integration: Projections about Unity in Latin America», International Organization, 
vol.18 (4) September 1964, pp.707, επίσης στο Κουσκουβέλης Ηλ., (2004) «Εισαγωγή 
στις διεθνείς σχέσεις», Εκδόσεις Ποιότητα, Αθήνα σ. 445-6. 
99 Rosamond B., (2004) «Θεωρίες ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης», Εκδόσεις Μεταίχµιο, 
Αθήνα σ. 94-95. Επίσης για τον τρόπο που λειτουργούν οι δρώντες, στο Haas E. & 
Schmitter Ph., (1964) «Economics and Differential Patterns of Political Integration: 
Projections about Unity in Latin America», International Organization, vol.18 (4) 
September 1964, pp.707. 
100 Haas E., (1968) «The Uniting of Europe. Political, Social and Economic forces, 
1950-1957», Stanford, Stanford University Press (εισαγωγή 2ης έκδοσης), p. xxiii. 
101 Haas E. (1975) «The Obsolescence of Regional Integration Theory», Berkeley: 
Institute of International Studies, University of California, Berkeley,  p.8-9 και 18-
20. Επίσης στο Στεφάνου Κ. (1999) «Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση, τόµος Γ’ : Πολιτικές και 
∆υναµική της Ολοκλήρωσης» Εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα, σ. 248. 
102 Haas E. (1975) «The Obsolescence of Regional Integration Theory», Berkeley: 
Institute of International Studies, University of California, Berkeley,  p.8-9 και 18-
20.  Haas, E. (1976), “Turbulent fields and the theory of regional 
integration”, International Organization Vol.30, Issue 2, March 1976, pp 178. Επίσης 
στο Στεφάνου Κ. (1999) «Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση, τόµος Γ’ : Πολιτικές και ∆υναµική 
της Ολοκλήρωσης» Εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα, σ. 248. 
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Ανάµεσα σε παραλλαγές της υπόθεσης της εκχείλισης που ανέκυψαν, ο 

Lindberg εξέτασε την ιδέα ότι η πρόοδος στην ολοκλήρωση θα µπορούσε στην 

πραγµατικότητα να παρακωλύσει την περαιτέρω ολοκλήρωση, αφού η 

απόσπαση κυβερνητικών αρµοδιοτήτων µπορούσε να γίνει «πηγή έντασης 

µεταξύ των κρατών»103. Αυτή η θέση συνδέεται και µε την γενικότερη 

επανεξέταση, στα τέλη της δεκαετίας του 1960 του τρόπου µε τον οποίο οι 

νεολειτουργιστές είχαν µάλλον υποτιµήσει τη σπουδαιότητα του εθνικισµού ως 

κυρίαρχου αισθήµατος στην ευρωπαϊκή πολιτική.104  

 Οι Lindberg και Scheingold, προσπαθώντας να εξηγήσουν τις 

αντιδράσεις στη διαδικασία ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης κατά τη δεκαετία του 

1960, αναλύουν τέσσερα πιθανά µοντέλα µετασχηµατισµού του συστήµατος. 

Ένα από τα µοντέλα είναι η «εξελικτική σύνδεση» ( forward linkage) - η οποία 

υποκατέστησε την έννοια της εκχείλισης. Η «εξελικτική σύνδεση» περιγράφει 

µία κατάσταση στην οποία η υποχρέωση για συµµετοχή σε µία διαδικασία 

κοινής λήψης αποφάσεων, εγκαινιάζει µία διαδικασία που χαρακτηρίζεται από 

την αύξηση του τοµεακού εύρους ή της θεσµικής ικανότητας. Επισηµαίνουν 

βεβαίως ότι από την άποψη της αύξησης/διεύρυνσης του συστήµατος, αυτό το 

πρότυπο παράγει ενδεχοµένως υψηλά οφέλη αλλά µε αξιοσηµείωτο κίνδυνο 

αποτυχίας. Ένα άλλο πιθανό µοντέλο µετασχηµατισµού είναι η «αναστροφή» 

(spill-back) η οποία χαρακτηρίζεται από την ελάστωση του τοµεακού εύρους ή 

της θεσµικής ικανότητας, ή και των δύο». Η «αναστροφή» αναφέρεται σε µία 

κατάσταση στην οποία υπάρχει αποχώρηση από ένα σύνολο συγκεκριµένων 

δεσµεύσεων. ∆ύο ακόµα πιθανά µοντέλα µετασχηµατισµού είναι η 

«εξισορρόπηση» (equilibrium) και  η «αποτυχία εκροής» (output failure). Η 

«εξισορρόπηση» συµβαίνει όταν ένας τοµέας δράσης τυποποιείται ή 

θεσµοποιείται. Στην περίπτωση αυτή εγκαθίστανται κανόνες που απαιτούν 

ελάχιστη νέα διακυβερνητική συµφωνία. ∆εν υπάρχει οποιαδήποτε αύξηση του 

πεδίου ή της θεσµικής ικανότητας παρά το ότι η δέσµευση µπορεί να έχει 

                                           

103 Lindberg L.,(1966) «Integration as a Source of Stress on the European 
Community System», International Organization, 20(2) p.235 και στο Lindberg 
L.,(1965) «Decision Making and Integration in the European Community», 
International Organization, 19(1) p.80   Επίσης Rosamond B. (2004), «Θεωρίες 
ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης», Εκδόσεις Μεταίχµιο, Αθήνα σ. 95. 
104 Haas E., (1968) «The Uniting of Europe: Political, Social and Economic forces, 
1950-1957» Stanford, Stanford University Press (xv-xxx), και Haas E., (1970) «The 
Study of Regional Integration: Reflections on the Joy and Anguish of Pretheorizing» 
International Organization, Vol.24, Issue 04, September 1970, p.640. Επίσης στο 
Rosamond B. (2004), «Θεωρίες ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης», Εκδόσεις Μεταίχµιο, 
Αθήνα σ. 95.  
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εµπλέξει σηµαντικά από κοινού καθήκοντα. Η «αποτυχία εκροής» αναφέρεται 

σε µία κατάσταση  στην οποία υπήρξε δέσµευση όµως το σύστηµα ήταν 

ανίκανο να παράγει µία αποδεκτή δέσµη πολιτικών. 105  

Συνεισφέροντας σε αυτή τη διαδικασία ο Nye J.S. προχωρά στη 

διατύπωση επτά διαδικαστικών µηχανισµών προώθησης της ολοκλήρωσης, οι 

οποίοι είναι: η λειτουργική διασύνδεση ή η έννοια της εκχείλισης, η αύξηση 

των συναλλαγών, οι δεσµοί σκοπιµότητας (επιδιωκόµενη/σκόπιµη εκχείλιση) 

και η συγκρότηση συνασπισµών, η κοινωνικοποίηση των ελίτ, η δηµιουργία 

περιφερειακών οµάδων, η έλξη της ιδεολογικής ταυτότητας και η εµπλοκή 

εξωτερικών παραγόντων στη διαδικασία.106  

Ο Schmitter P. µελέτησε την ιδέα της εκχείλισης ως µία από τις πιθανές 

«ενοποιητικές στρατηγικές δρώντων» και οι οποίες υπερβαίνουν τα συνήθη 

πρότυπα συµπεριφοράς και αλληλεπίδρασης υπερβαίνουν δηλαδή την 

αποκαλούµενη «ζώνη αδιαφορίας» (zone of indifference). Μέσα από µία 

πολύπλευρη ανάλυση εστιάζει στην πρόβλεψη των περιστάσεων υπό τις οποίες 

ενδέχεται να εµφανιστούν εκτός από την εκχείλιση και άλλες έξι εναλλακτικές 

στρατηγικές των δρώντων. 107  

 

 

 

 

                                           

105 Lindberg L, Scheingold S. (1970) «Europe’s Would-be Polity. Patterns of Change in 
the European Community», Prentice-Hall, Inc., Englewood Cliffs, New Jersey, p.135-
137 και 199. Επίσης στο Rosamond B. (2004), «Θεωρίες ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης», 
Εκδόσεις Μεταίχµιο, Αθήνα σ. 95. 
106 Nye J.S. (1971) «Peace in parts : integration and conflict in regional organization», 
Boston, Little & Brown,  pp.56-58, 65, 68, επίσης στο Κουσκουβέλης Ηλ., (2004) 
«Εισαγωγή στις διεθνείς σχέσεις», Εκδόσεις Ποιότητα, Αθήνα, σ. 446. 
107 Schmitter P. (1970) «A Revised Theory of Regional Integration», International 
Organization, vol.24, issue 04, Sept 1970, pp.836-868.  Επίσης δηµοσιευµένο στο 
Lindberg L. & Scheingold S. (επιµ) (1971) «Regional Integration: Theory and 
Research», Cambridge, ΜΑ: Harvard University Press, Rosamond B. (2004), «Θεωρίες 
ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης», Εκδόσεις Μεταίχµιο, Αθήνα σ. 95-97,  Niemann, Arne; 
Schmitter, Philippe C. (2009): «Neofunctionalism». In: Wiener, Antje; Diez, Thomas: 
«European Integration Theory». Oxford. p. 45-66. Για περισσότερη µελέτη και 
παραδείγµατα βλέπε επίσης Κουσκουβέλης Ηλ., (2004) «Εισαγωγή στις διεθνείς 
σχέσεις», Εκδόσεις Ποιότητα, Αθήνα, σ. 447-449, Τσινισιζέλης Μ. (1995) «Θεωρία της 
διεθνούς πολιτικής ενοποίησης» στο Μαραβέγιας Ν. – Τσινισιζέλης Μ.(επιµ), (1995) 
«Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση, θεωρία και πολιτική». Εκδόσεις Θεµέλιο, Αθήνα, σ. 38-40. 
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Πίνακας 1. Σχεδιάγραµµα εναλλακτικών στρατηγικών δρώντων  

ΖΩΝΗ

Α∆ΙΑΦΟΡΙΑΣ
(+ )

εύρος  εξουσί ας

(- )

εύρος  εξουσίας

επίπεδο εξουσίας

επί πεδο εξουσί ας

µεγαλ ύτερη

εξουσί α

αποφάσεων

µικρότερη

εξουσί α

αποφάσεων

(+ )

(- )

αναστροφή

/ s pill- back

εντοπισµένη  περικοπή

/ re trench

µερι κή  εµπλ οκή

/muddle - about

ορι ζόντ ι α εκχ εί λ ι ση

/ s pill- around

εκχ εί λ ι ση

/ s pill- ove r

κάθ ετη  ανάπτυξη

/build- up

     Πολ ι τ ι κή

     Κοι νότητα

µι κρότερη

κάλ υψη

χ ώρων

πολ ι τ ι κής

µεγαλ ύτερη

κάλ υψη

χ ώρων

πολ ι τ ι κής

 

Πηγή : Schmitter, 1970:845 

 

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι επτά εναλλακτικές 

στρατηγικές δρώντων µε µία σύντοµη περιγραφή τους.  

Πίνακας 2. Εναλλακτικές Στρατηγικές ∆ρώντων  (Possible actors’ strategies) 

Στρατηγική Περιγραφή 

Εκχείλιση (spill-over) Ταυτόχρονη αύξηση του εύρους και του επιπέδου 
της δέσµευσης ενός δρώντος 

Οριζόντια εκχείλιση Αύξηση µόνο του εύρους, µε σταθερό επίπεδο 
αρµοδιότητας ή στα όρια της «ζώνης αδιαφορίας» 
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(spill-around) 

Κάθετη ανάπτυξη 

 (build-up) 

Συµφωνία αύξησης της αυτονοµίας αποφάσεων ή 
της ισχύος κοινών θεσµών, αλλά απαγόρευση της 
επέκτασής τους σε νέα πεδία 

Εντοπισµένη περικοπή 

(retrench)  

Αύξηση του επιπέδου κοινών διαβουλεύσεων, 
αλλά απόσυρση των θεσµών από συγκεκριµένα 
πεδία 

Μερική εµπλοκή 

(muddle-about) 

Συζητήσεις περιφερειακών γραφειοκρατών, 
προτάσεις και συζητήσεις για διάφορα ζητήµατα, 
αλλά ελάττωση της έµπρακτης ικανότητάς τους να 
ορίζουν αξίες. 

Αναστροφή 

(spill-back) 

Υποχώρηση στο επίπεδο και στο εύρος της 
αρµοδιότητας, µε ταυτόχρονη ίσως επιστροφή στο 
πριν από την έναρξη status quo 

Συµπύκνωση 

(encapsulate) 

Αντιδράσεις στην κρίση µε οριακές τροποποιήσεις 
εντός της «ζώνης αδιαφορίας» 

Πηγή : Schmitter, 1970:846 

 

 

 3.  Κριτική αποτίµηση της νεολειτουργικής προσέγγισης 

 

Η νεολειτουργική προσέγγιση έκανε την εµφάνισή της προς το τέλος της 

δεκαετίας του 1950 και µέχρι τα µέσα της δεκαετίας του 1960 έφτασε στο 

απόγειο της αποδοχής της. Από τη βιβλιογραφική µελέτη των θεωριών της 

ολοκλήρωσης γίνεται φανερή η σηµασία που αποδίδεται στη νεολειτουργική 

προσέγγιση για την ερµηνεία του οικονοµικού και πολιτικού µετασχηµατισµού 

που συντελέστηκε στον ευρωπαϊκό χώρο.  

Στις αρχές της δεκαετίας του 1960, παρατηρείται µία ελάττωση της 

ενοποιητικής ορµής και µία ενίσχυση εθνικιστικών αισθηµάτων µεταξύ των 

ηγετών της δυτικοευρωπαϊκής πολιτικής σκηνής. Οι κρίσεις στο σύστηµα των 

ΕΚ και η πολιτική του Γάλλου Προέδρου Charles de Gaulle έβαλαν και έθεσαν 

υπό αµφισβήτηση όχι µόνο το θεωρητικό νεολειτουργικό πλαίσιο αλλά κυρίως 

τους όρους λειτουργίας των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, γέρνοντας την πλάστιγγα 

της επαναδιαπραγµάτευσης των όρων υπέρ των κρατών-µελών. 
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Το αποτέλεσµα ήταν η ενίσχυση του διακυβερνητισµού έναντι της 

υπερεθνικότητας. Σύµφωνα µε τον Π. Ήφαιστο η επικράτηση του γκωλικού-

διακυβερνητικού µοντέλου σε συνδυασµό µε την κριτική που άσκησε ο 

Hoffmann σε θεωρητικό επίπεδο προκάλεσαν πλήθος αναθεωρήσεων της 

νεολειτουργικής προσέγγισης.108 Επιπροσθέτως, στα περισσότερα από 50 

χρόνια εµπειρίας από την ΕΚΑΧ έως την ΕΕ έχουν επισηµανθεί αδυναµίες της 

νεολειτουργικής προσέγγισης ως προς την ανάπτυξη και ερµηνεία ζητηµάτων 

που ανέκυψαν και σχετίζονται µε την πορεία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. 

Με την πάροδο των χρόνων και καθώς ο ευρωπαϊκός µετασχηµατισµός 

αποτελούσε εµπειρικό εργαστήριο της θεωρίας, ο βαθµός αποδοχής της ήταν 

ανάλογος του βαθµού επαλήθευσης των θεωρητικών της επιχειρηµάτων σε µια 

συγκεκριµένη χρονική περίοδο. 

Μερικές από τις κριτικές που παρουσιάζονται στη συνέχεια προέκυψαν 

και από την αδυναµία του νεολειτουργισµού να προβλέψει ή να εξηγήσει τα 

γεγονότα και τη στασιµότητα της ολοκλήρωσης από τα τέλη του 1960 µέχρι και 

τη δεκαετία του 1970. 

Οι πρώτες κριτικές που ακολούθησαν την έκδοση του «The Uniting of 

Europe: Political, Social and Economic forces 1950-1957», το αντιµετώπισαν 

περισσότερο ως µία εµπειρική µελέτη και λιγότερο ως µία θεωρητική 

προσέγγιση. 109  

Ο Stanley Hoffmann, κύριος εκφραστής της θεωρίας του 

διακυβερνητισµού, αποτέλεσε τον σηµαντικότερο θεωρητικό επικριτή του 

νεολειτουργισµού.110 Η κριτική του Hoffmann λαµβάνοντας υπόψη τις 

σύγχρονες οικονοµικοπολιτικές αλλαγές, εστιάζει στην κεντρικότητα του 

                                           

108 Haas E. (1967) ‘The “Uniting of Europe” and the “Uniting of Latin America”, 
Journal of Common Market Studies, 5(4): 315, Ήφαιστος Π. «Θεωρία περιφερειακής 
ολοκλήρωσης» στο Στεφάνου Κ.- Τσινισιζέλης Μ. - Φατούρος Αρ.- Χριστοδουλίδης Θ. 
(επιµ) (2006) «Εισαγωγή στις ευρωπαϊκές σπουδές» τόµος Α’ Αθήνα Εκδόσεις Σιδέρης, 
σ. 155-156, Ήφαιστος Π. (2009) «Θεωρία ∆ιεθνούς και Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης», 
Εκδόσεις Ποιότητα, Αθήνα σ.267, Rosamond B. (2004), «Θεωρίες ευρωπαϊκής 
ολοκλήρωσης», Εκδόσεις Μεταίχµιο, Αθήνα σ.100 και σ. 110-113, Ruggie J.G. – 
Katzenstein P. – Keohane R. – Schmitter Ph. “Transformations in World Politics : 
The Intellectual Contributions of Ernst B.Haas” , Annual Review of Political Science, 
Volume 8, 2005, p. 279. 
109 Rosamond B. (2004), «Θεωρίες ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης», Εκδόσεις Μεταίχµιο, 
Αθήνα σ. 110-113. 
110 Η θεωρία της ολοκλήρωσης από τα µέσα του 1960 και τις αρχές της δεκαετίας του 
1970 χαρακτηρίζεται από τη συζήτηση µεταξύ των δύο µεγάλων θεωρητικών 
προσεγγίσεων του νεολειτουργισµού και του διακυβερνητισµού στο Rosamond B. 
(2004), «Θεωρίες ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης», Εκδόσεις Μεταίχµιο, Αθήνα σ. 120. 



 49 

κράτους στο πολιτικό σύστηµα χωρίς όµως να στηρίζεται σε ένα οπισθοδροµικό 

κρατοκεντρικό µοντέλο.111 

Ο Hoffmann αποδεχόµενος την ρεαλιστική αρχή-εκδοχή ότι τα κράτη 

αποτελούν τις βασικές πολιτικές µονάδες και αποφασίζουν µε γνώµονα το 

εθνικό τους συµφέρον άσκησε κριτική στο νεολειτουργισµό για την έµφαση 

που έδωσε στη «διαδικασία» παραγνωρίζοντας το «πλαίσιο».112  

Ο Hoffmann περιγράφει τις δυνάµεις στην µεταπολεµική Ευρώπη και 

αντιδιαστέλλει στη λογική της ολοκλήρωσης, όπως αυτή διαµορφώθηκε από τον 

Jean Monnet και αναλύθηκε από τον Haas E.,  τη λογική της ετερότητας που 

αναλύει ο ίδιος. Ο  Hoffmann κάνει τη διάκριση µεταξύ του πεδίου της 

οικονοµίας, το οποίο  χαρακτηρίζεται από ζητήµατα «χαµηλής» πολιτικής  και 

του πεδίου της πολιτικής, το οποίο περιλαµβάνει ζητήµατα «υψηλής» 

πολιτικής.113 Με βάση αυτή τη διάκριση «χαµηλής» και «υψηλής» πολιτικής, 

υπέθεσε ότι η λειτουργική ολοκλήρωση θα µπορούσε να πετύχει µόνο αν τα 

οφέλη υπερέβαιναν τις απώλειες και οι ελπίδες τις απογοητεύσεις. Αυτό όµως 

θα µπορούσε να ισχύσει µόνο στην οικονοµική ολοκλήρωση ενώ δεν ισχύει 

στην πολιτική ολοκλήρωση από την άποψη ότι ανήκει στη σφαίρα της «υψηλής 

πολιτικής». Ο Hoffmann αµφισβήτησε τη διαδικασία περάσµατος της 

ολοκλήρωσης από πεδία «χαµηλής πολιτικής» σε πεδία «υψηλής πολιτικής» 

λόγω του ότι προϋποθέτει παραχώρηση αρµοδιοτήτων που ανήκουν 

παραδοσιακά στην αποκλειστική ευθύνη των εθνικών κρατών. Η λογική της 

ετερότητας θέτει τα όρια εντός των οποίων η διαδικασία εκχείλισης τείνει να 

περιορίσει την ελευθερία επιλογής των κυβερνήσεων. Συνεπώς, στα ζητήµατα 

µείζονος σηµασίας στα οποία διακυβεύονται  εθνικά συµφέροντα, ο Hoffmann 

υποστήριξε ότι «τα έθνη προτιµούν τη βεβαιότητα ή την αυτοελεγχόµενη 

αβεβαιότητα της εθνικής αυτοδυναµίας από την ανεξέλεγκτη αβεβαιότητα του 

αδοκίµαστου χωνευτηριού». 114  

                                           

111 Ο Rosamond B. επισηµαίνει ότι ο κρατοκεντρισµός του Hoffmann ήταν ιδιαίτερα 
σηµαντικός τη δεκαετία του 1960 που επικρατούσαν οι νεολειτουργιστές, στο  
Rosamond B. (2004), «Θεωρίες ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης», Εκδόσεις Μεταίχµιο, Αθήνα 
σ. 113. 
112 Hoffman S. (1966) «Obstinate or Obsolete? The Fate of the Nation State and the 
Case of Western Europe», Daedalus, Vol. 95, No.3, Summer, pp.862-915 (κυρίως 
881-882 και 910-911), Rosamond B. (2004), «Θεωρίες ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης», 
Εκδόσεις Μεταίχµιο, Αθήνα σ. 113. 
113 Εµβάθυνση στο περιεχόµενο της υψηλής πολιτικής στο Ήφαιστος Π. (2009) 
«Θεωρία ∆ιεθνούς και Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης», Εκδόσεις Ποιότητα, Αθήνα σ.272 
114 Hoffman S. (1966) «Obstinate or Obsolete? The Fate of the Nation State and the 
Case of Western Europe», Daedalus, Vol. 95, No.3, Summer, pp.881-882. Εκτενής 
ανάλυση στο Ήφαιστος Π. «Θεωρία περιφερειακής ολοκλήρωσης» στο Στεφάνου Κ.- 
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Ο Hoffmann υποστήριξε ότι το παρόν σύστηµα έχει θεµελιωθεί «στην 

αρχή της εθνικής αυτοδιάθεσης» και παραµένει «βαθιά συντηρητικό ως προς την 

ετερότητα». Κατά τον Hoffmann δεδοµένης της δοµής του διεθνούς συστήµατος 

ως προς την ετερότητα ένα σύστηµα ολοκλήρωσης θα αναπαρήγαγε την 

ετερότητα µεταξύ των επιµέρους µερών και όχι την σύνθεση, θα παρήγε τη 

µεγέθυνση των αποκλίσεων και όχι τη µείωσή τους. Ουσιαστικά, οι δυνάµεις 

που δηµιουργούνται εντός και εκτός του κρατικού συστήµατος και οι 

αλληλοσυγκρουόµενες λογικές της ολοκλήρωσης και της ετερότητας 

δηµιουργούν αποκλίνοντα και συγκλίνοντα συµφέροντα µεταξύ των κρατών. 115  

Η κριτική του Hoffmann αµφισβήτησε ευθέως την ιδέα της εκχείλισης 

και του αυτοµατισµού του παραγόµενου αποτελέσµατος. Υποστήριξε ότι η 

ολοκλήρωση που θα συνοδευόταν από «πολιτικοποίηση» δεν µπορούσε να 

πραγµατοποιηθεί µε τον τρόπο που είχε περιγραφεί από τον Haas E. γιατί δεν 

είχαν ληφθεί υπόψη στην ανάλυση της διαδικασίας η κεντρικότητα των 

κρατών-εθνών και η σταθερότητα των εθνικών συναισθηµάτων, ως εµπόδια στη 

διαδικασία της ολοκλήρωσης.116  

                                                                                                                        

Τσινισιζέλης Μ. - Φατούρος Αρ.- Χριστοδουλίδης Θ. (επιµ) (2006) «Εισαγωγή στις 
ευρωπαϊκές σπουδές» τόµος Α’ Αθήνα Εκδόσεις Σιδέρης, σ. 155-156. Ο Rosamond 
αναφερόµενος στη διάκριση «χαµηλής», «υψηλής» πολιτικής,  επισηµαίνει το σχόλιο 
της Carole Webb(1983) ότι Hoffmann «αποκήρυξε την ιδέα ενός άξονα µε την 
οικονοµία και την πολιτική στα δύο άκρα»  και παρουσίασε την πολιτική και την 
οικονοµία ως δύο σχετικά αυτόνοµες περιοχές, στο Rosamond B. (2004), «Θεωρίες 
ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης», Εκδόσεις Μεταίχµιο, Αθήνα σ. 117.   
115 Hoffman S. (1966) «Obstinate or Obsolete? The Fate of the Nation State and the 
Case of Western Europe», Daedalus, Vol. 95, No.3, Summer, pp.863-64 και pp.866.  
Επίσης, σχετικά µε το ρόλο τους έθνους-κράτους και της εθνικής ταυτότητας, στο 
Hoffman S., (1982) «Reflections on the Nation – State in Western Europe today», 
Journal of Common Market Studies, Vol.21, Issue 1, September 1982, pp. 21-38. 
Εκτενέστερη ανάλυση στο Ήφαιστος Π. (2009) «Θεωρία ∆ιεθνούς και Ευρωπαϊκής 
Ολοκλήρωσης», Εκδόσεις Ποιότητα, Αθήνα σ.109, στο Ήφαιστος Π. «Θεωρία 
περιφερειακής ολοκλήρωσης» στο Στεφάνου Κ.- Τσινισιζέλης Μ. - Φατούρος Αρ.- 
Χριστοδουλίδης Θ. (επιµ) (2006) «Εισαγωγή στις ευρωπαϊκές σπουδές» τόµος Α’ Αθήνα 
Εκδόσεις Σιδέρης, σ. 155-156, Rosamond B. (2004), «Θεωρίες ευρωπαϊκής 
ολοκλήρωσης», Εκδόσεις Μεταίχµιο, Αθήνα σ. 114. 
116 Hoffman S. (1964) «The European Process at Atlantic Cross purposes». Journal of 
Common Market Studies, Vol.3, Issue 2, June 1964, pp.88. Ο Π. Ήφαιστος 
επισηµαίνει την αποτυχία «να παρακαµφθεί το εθνικό αίσθηµα και να µετατοπιστεί η 
πίστη και η νοµιµοφροσύνη από το εθνικό επίπεδο σε υπερεθνικούς χώρους» Ήφαιστος 
Π. (2009) «Θεωρία ∆ιεθνούς και Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης», Εκδόσεις Ποιότητα, Αθήνα 
σ.345. Ο Rosamond επισηµαίνει ότι η κριτική που άσκησε ο Hoffmann περί του 
αυτοµατισµού της λειτουργικής ολοκλήρωσης αµφισβητούσε ευθέως την ιδέα της 
εκχείλισης, όµως το σύστηµα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων αποδείχθηκε πιο σύνθετο 
από ένα απλό διακυβερνητικό σύστηµα, στο Rosamond B. (2004), «Θεωρίες 
ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης», Εκδόσεις Μεταίχµιο, Αθήνα σ. 116-118. Επίσης στο 
Niemann Arne, Schmitter Philippe C., “Neofunctionalism” στο  Wiener Antje, Diez 
Thomas, (2009, 2nd edition),  European Integration Theory Oxford University Press, 
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Κριτική δέχτηκε, επίσης, ο νεολειτουργισµός για την απουσία µελέτης 

των εσωτερικών πολιτικών διαδικασιών και δοµών των κρατών, όπως επίσης και 

για την υποτίµηση της ύπαρξης εθνικού συναισθήµατος και εθνικής 

συνείδησης, µε αντίστοιχη υπερεκτίµηση του ρόλου των οµάδων συµφερόντων. 

Αµφισβητήθηκε, κατά τον τρόπο αυτό, η υπόθεσή του για την ύπαρξη µιας 

οµοιογενούς ωθήσεως από τις διαφορετικές κυβερνήσεις.117 

Κριτική άσκησαν επίσης θεωρητικοί του φιλελεύθερου 

διακυβερνητισµού όπως ο Moravcsik118 και της φιλελεύθερης αλληλεξάρτησης 

όπως οι Keohane και Nye119 στην υπόθεση των νεολειτουργιστών ότι η 

εκχείλιση είναι αναπόφευκτη και στηρίζεται σε µία οικονοµικά 

προδιαγεγραµµένη εξέλιξη. Η κριτική αυτή δεν θεωρείται αβάσιµη καθώς στις 

αρχικές τουλάχιστον νεολειτουργικές διατυπώσεις, δεν υπάρχει ένας σαφής 

προσδιορισµός, των όρων και των προϋποθέσεων, για την εµφάνιση και εξέλιξη 

της εκχείλισης. 120 

Η νεολειτουργική υπόθεση για την προδιαγεγραµµένη εξέλιξη της 

εκχείλισης που συναρτάται µε µία συνεχώς αυξανόµενη οικονοµική ανάπτυξη 

στην οποία όλα τα κράτη λίγο έως πολύ ωφελούνται, επιβεβαιώθηκε εµπειρικά 

                                                                                                                        

p. 52. Και στο Taylor P. (2010), «Το αβέβαιο µέλλον της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης», 
Εκδόσεις Κριτική, Αθήνα σ. 173. 
117 Οι Lindberg και Scheingold αναγνώρισαν ότι δεν έχουν εξεταστεί εκτενώς τα αίτια 
που οδηγούν σε διαφορετικές εθνικές αξιώσεις στην πορεία της ολοκλήρωσης στο  
Lindberg L.N. – Scheingold S.A. (1970) “Europe’s Would be Polity. Patterns of 
Change in the European Community”, Prentice-Hall, Inc., Englewood Cliffs, New 
Jersey, pp.284. Εκτενής αναφορά στο Niemann Arne, Schmitter Philippe C., 
“Neofunctionalism” στο  Wiener Antje, Diez Thomas, (2009, 2nd edition),  “European 
Integration Theory” Oxford University Press, p. 53. Έχει επίσης επικριθεί για την 
εµπιστοσύνη που δείχνει στη δυνατότητα των ευρωπαϊκών ελίτ να δηµιουργήσουν και 
να προωθήσουν αποτελεσµατικά τις διαδικασίες της ολοκλήρωσης, στο Taylor P., 
(1989) «The New Dynamics of EC Integration in the 1980’s» στο Lodge J. (ed.) «The 
European Community and the Challenge of the Future», Pinter,  London. 
118 Moravcsik A. (1993α),  «Preferences and Power in the European Community: A 
Liberal Intergovernmentalist Approach», Journal of Common Market Studies vol.31, 
no.4, pp.475ff. 
119 Keohane R. – Nye J. (1975), “International Interdependence and Integration” in 
Greenstein F. and Polsby N. (eds) Handbook of Political Science (Reading, MA: 
Addison-Wesley) 363-77, Keohane R. – Nye J. (1977), “Power and Interdependence. 
World Politics in Transition, Boston, MA: Little, Brown. 
120 Στην αρχική διατύπωση του Haas [Haas E., (1958) «The Uniting of Europe. Political, 
Social and Economic forces, 1950-1957», Stevens & Sons Limited, London, κεφ 8.] η 
εκχείλιση περιγράφεται σαν να συµβαίνει µε έναν αυτόµατο προδιαγεγραµµένο τρόπο. 
Ύστερες αναδιατυπώσεις όµως από τον Lindberg έθεσαν κάποιες προϋποθέσεις στην 
διαδικασία της εκχείλισης όπως το να είναι εγγενώς επεκτατική [Lindberg L.,(1963) 
«The Political Dynamics of European Economic Integration», Stanford, Stanford 
University Press, pp.10-11]. Αναλυτικότερα στο Niemann Arne, Schmitter Philippe 
C., “Neofunctionalism” στο  Wiener Antje, Diez Thomas, (2009, 2nd edition),  
“European Integration Theory”, Oxford University Press, p. 51-52. 



 52 

κατά τις δεκαετίες του ‘50 και ’60. Στη συνέχεια, κατά τη δεκαετία του ’70, η 

υπόθεση αυτή αντιµετώπισε την αµφισβήτηση λόγω της πτώσης του ρυθµού 

οικονοµικής ανάπτυξης και της αύξησης της ανεργίας. Η επιδείνωση της 

οικονοµικής ανάπτυξης συνέβη συγχρόνως µε τη  στασιµότητα στη διαδικασία 

της ολοκλήρωσης και τη µετατόπιση υπέρ του διακυβερνητικού τρόπου λήψης 

των αποφάσεων στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα. Η νεολειτουργική θεώρηση δεν 

προσφέρει επαρκείς απαντήσεις για την έκβαση της ολοκλήρωσης στην 

περίπτωση που εµφανίζονται περίοδοι επιβράδυνσης της οικονοµικής 

ανάπτυξης και αύξησης της ανεργίας.121 

Ο νεολειτουργισµός δέχτηκε, επίσης, κριτική για το γεγονός ότι δεν 

προσφέρει απαντήσεις σχετικά µε τις διαδικασίες διεύρυνσης της ΕΟΚ/ΕΕ µε 

τη συµµετοχή νέων κρατών-µελών ούτε για τις κοινωνικές και πολιτικές 

συνέπειες της διεύρυνσης και της γεωγραφικής επέκτασης, παρά το γεγονός ότι 

ο Haas122 αναφερόµενος στη Μεγάλη Βρετανία είχε αναφερθεί στη 

«γεωγραφική εκχείλιση/ geographical spillover».123 Συνοψίζοντας την κριτική 

αυτή, ο Schmitter επισηµαίνει ότι ο νεολειτουργισµός δεν δίνει απαντήσεις για 

τις συνέπειες και την επίδραση της αύξησης του αριθµού και της ετερογένειας 

των κρατών – µελών στη λήψη αποφάσεων, ενώ δεν έχει συνεισφέρει στη  

σχετική συζήτηση περί «διεύρυνσης ή εµβάθυνσης».124 

                                           

121 Οι Niemann και Schmitter αναφέρονται στην κριτική των Webb Carole(1983) και  
Holland Stuart (1980) ότι σε περιόδους που οι οικονοµικές συνθήκες δεν είναι τόσο 
ευνοϊκές (π.χ. την περίοδο πριν τη δεκαετία του 70) παρατηρείται µία υποχώρηση και 
επαναξιολόγηση των υπερεθνικών αρχών και υπερίσχυση διακυβερνητικών τρόπων 
λήψης αποφάσεων, στο Niemann Arne, Schmitter Philippe C., “Neofunctionalism” στο  
Wiener Antje, Diez Thomas, (2009, 2nd edition),  “European Integration Theory”, 
Oxford University Press, p. 51-53. 
122 Σύµφωνα µε τον Haas  µία γεωγραφική εκχείλιση είχε αρχίσει να πραγµατοποιείται 
στη Μεγάλη Βρετανία - παρά την αρνητικότητα της να συµµετέχει σε κάποια µορφή 
οµοσπονδιακής ένωσης - εξαιτίας του φόβου τόσο της οικονοµικής αποµόνωσης όσο 
και της επιτυχούς οικονοµικής ολοκλήρωσης στην Ευρώπη, στο Haas E., (1958) «The 
Uniting of Europe. Political, Social and Economic forces, 1950-1957», Stevens & Sons 
Limited, London, pp.313-317. 
123  Οι Niemann και  Schmitter, σε µία εκτενή ανάλυση της κριτικής, παρατηρούν ότι 
αυτό ίσως θεωρείται αναµενόµενο, αφού ο Νεολειτουργισµός ως θεωρία, είχε χάσει την 
ακµή της την περίοδο της πρώτης διεύρυνσης το 1973, όµως καταλήγουν στο 
συµπέρασµα ότι πράγµατι ο νεολειτουργισµός δεν έχει προσφέρει επί της ουσίας  
απαντήσεις στα ζητήµατα της διαδικασίας και των επιπτώσεων της διεύρυνσης, στο 
Niemann Arne, Schmitter Philippe C., “Neofunctionalism” στο  Wiener Antje, Diez 
Thomas, (2009, 2nd edition),  “European Integration Theory”, Oxford University 
Press, p. 61-63. 
124 Schmitter P. (2005), «Ernst B. Haas and the legacy of neofunctionalism», Journal 
of European Public Policy, 12:2, pp.267. 
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Η κριτική του Roger Hansen125 στη νεολειτουργική προσέγγιση εστίασε 

σε ζητήµατα που αφορούν στην έλλειψη διάκρισης µεταξύ «υψηλής» και 

«χαµηλής» πολιτικής, στην αδυναµία του νεολειτουργισµού να εντάξει την 

εµπειρία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης σε µία διεθνή προοπτική και στον 

ισχυρισµό ότι για την επίτευξη αµοιβαίων οικονοµικών οφελών σε µία κοινή 

αγορά απαιτείται η ύπαρξη υπερεθνικών θεσµών. Η κριτική του Hansen 

επεσήµανε την αδυναµία του νεολειτουργισµού κυρίως στην αρχική του 

εκδοχή, να συµπεριλάβει τη σηµασία των εξωτερικών παραγόντων και του 

παγκόσµιου περιβάλλοντος.126 

Ο νεολειτουργισµός επικρίθηκε και αναφορικά µε την έκταση της 

ικανότητας επαλήθευσης των υποθέσεων του. Η κριτική αυτή εστιάζει στο ότι ο 

νεολειτουργισµός δεν µπορεί να παρέχει την ισχύ µιας γενικής θεωρίας 

περιφερειακής ολοκλήρωσης, αφού θέτει κάποιες περιοριστικές υποθέσεις 

όπως το ότι αναφέρεται σε αναπτυγµένες οικονοµικά χώρες µε δηµοκρατικούς 

θεσµούς.127 Επ’ αυτού ο ίδιος ο Haas, σε συνέντευξή του το 2000, αναγνωρίζει 

ότι οι αρχές του νεολειτουργισµού επιβεβαιώθηκαν µεν στον ευρωπαϊκό χώρο, 

ενώ δεν συνέβη το ίδιο όταν εξέτασε τις αρχές αυτές σε παγκόσµιο επίπεδο.128  

Σύµφωνα µε τον  Schmitter P, ο Haas θεωρούσε ότι ο νεολειτουργισµός 

δεν είναι µία θεωρία αλλά µία προσέγγιση.129 O Haas υποστήριξε ότι σκοπός 

της προσέγγισής του ήταν να περιγράψει, (εξετάζοντας τα φαινόµενα), να 

εξηγήσει και να προβλέψει, αποφεύγοντας τον κανονιστικό ισχυρισµό και τη 

                                           

125 Hansen R.D. (1969) ‘Regional  integration: Reflections on a Decade of Theoretical 
Efforts’, στο World Politics v.21 No(2 pp. 242-271. 
126 Εκτενής παρουσίαση της ιδιαίτερα ενδιαφέρουσας κριτικής του Roger Hansen στο 
Rosamond B. (2004), «Θεωρίες ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης», Εκδόσεις Μεταίχµιο, 
Αθήνα σ. 118-119. 
127 Niemann Arne, Schmitter Philippe C., “Neofunctionalism” στο  Wiener Antje, Diez 
Thomas, (2009, 2nd edition),  “European Integration Theory”, Oxford University 
Press, p. 51. 
128 Συνέντευξη µε τίτλο “Science and progress in International Relations, 
Conversation with Ernst B. Haas” Robson Research Professor of Government at UC 
Berkeley [Department of Political Science], by Harry Kreisler,  «Conversations with 
History» Institute of International Studies, UC Berkeley, στις 30 Οκτωβρίου 2000. 
Στο Ήφαιστος Π. (2009) «Θεωρία ∆ιεθνούς και Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης», Εκδόσεις 
Ποιότητα, Αθήνα σ.267 ο Π. Ήφαιστος επισηµαίνει το συµπέρασµα του Haas που 
κατέδειξε ότι τα επιχειρήµατα της (ευρωπαϊκής) ολοκλήρωσης δεν βρήκαν εφαρµογή σε 
παγκόσµια κλίµακα µετά τη σύγκριση της περίπτωσης της Ευρώπης µε την Λατινική 
Αµερική  στο Haas E. (1967) ‘The “Uniting of Europe” and the “Uniting of Latin 
America”, Journal of Common Market Studies, 5(4): 315–43. 
129 Schmitter P. (2005) «Ernst B. Haas and the legacy of neofunctionalism», Journal of 
European Public Policy, 12:2, 255-272. 
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συστηµική γενίκευση.130 Μπορούµε, εποµένως, να συµπεράνουµε ότι ο 

νεολειτουργισµός αποτελεί µία µερική και όχι γενική θεωρία ικανή να 

ερµηνεύσει συγκεκριµένα θέµατα εστιάζοντας, κυρίως, στην εξήγηση της 

δυναµικής της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. 

Η πλουραλιστική βάση της νεολειτουργικής προσέγγισης αποτελεί ένα 

ακόµη σηµείο κριτικής. Η συγκεκριµένη κριτική εστιάζει στην υπερβολή της 

αναφορικά µε τη δυνατότητα µεταφοράς νοµιµοφροσύνης προς υπερεθνικούς 

θεσµούς και τη βαρύτητα των νέων θεσµών ως βασικών κέντρων αναφοράς 

παρακάµπτοντας τα εθνικά κράτη. 131 

Η  νεολειτουργική προσέγγιση, έχει δεχθεί κριτική και αναφορικά µε 

την «επεκτατική δυναµική» κάποιων πεδίων, επειδή αρκετά 

κοινωνικοοικονοµικά ζητήµατα δεν κινούν κάποια «εξαπλωτική διαδικασία» 

στον πολιτικό τοµέα, ενώ είναι δύσκολο να διαχωριστούν απόλυτα οι 

κοινωνικοοικονοµικές δραστηριότητες από τις πολιτικές πράξεις. 

Επιπροσθέτως, η πολιτική ολοκλήρωση προϋποθέτει πράξεις πολιτικής 

αναγνώρισης και οι κυβερνήσεις έχουν επιδείξει απροθυµία να µεταβιβάσουν 

πολιτικές αρµοδιότητες σε υπερεθνικές αρχές.132 

Οι Lindberg και Scheingold  επισηµαίνουν ότι «η ανάλυση (των Haas 

και Schmitter) παρέχει µία κατανόηση του λόγου για τον οποίο η ΕΚ 

απογειώθηκε ως εγχείρηµα πολιτικής ολοκλήρωσης καθώς και του λόγου για τον 

οποίο ήταν πιο επιτυχής από άλλες προσπάθειες. Μόνο που µας λέει λίγα 

πράγµατα για τις διαφορετικές εκδοχές επιτυχίας µετά την απογείωση».133 

                                           

130 Haas E. (1970) “The Study of Regional Integration : Reflections on the Joy and 
Anguish of Pretheorizing: International Organization, Vol.24, Issue 04, September 
1970, pp.607-646, κυρίως p.627-628, και στο Niemann Arne, Schmitter Philippe C., 
“Neofunctionalism” στο  Wiener Antje, Diez Thomas, (2009, 2nd edition),  “European 
Integration Theory”, Oxford University Press, p. 46.   
131 Σε µία συνοπτική αποτίµηση του νεολειτουργισµού ο Τσινισιζέλης επισηµαίνει ότι ο 
νεολειτουργισµός υπερτίµησε την πρωτοβουλιακή ικανότητα της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής καθώς και το ρόλο και την επιρροή των οργανωµένων συµφερόντων σε 
περιφερειακό επίπεδο ενώ δεν έλαβε υπόψη του τις πραγµατικές διαστάσεις της 
κεντρικότητας των κρατών, της σταθερότητας των εθνικιστικών αισθηµάτων και της 
παράδοσης του κράτους στην Ευρώπη, στο Τσινισιζέλης Μ, (2001) «Quo Vadis 
Europa?» Σύγχρονες Ακαδηµαϊκές και Επιστηµονικές Εκδόσεις Αθήνα, σ. 186-7. 
132 Οι Κώνστας και Αρβανιτόπουλος συνοψίζουν εύστοχα την κριτική που έχει δεχτεί ο 
νεολειτουργισµός στο Κώνστας ∆. – Αρβανιτόπουλος Κ., (2002) «∆ιεθνείς Σχέσεις, 
Συνέχεια και Μεταβολή», Εκδόσεις Ι. Σιδέρης, Αθήνα, σ. 176-7. 
133 Lindberg L., Scheingold S. (1970) «Europe’s Would-be Polity. Patterns of Change in 
the European Community», Prentice-Hall, Inc., Englewood Cliffs, New Jersey, p.107  
και στο Rosamond B. (2004), «Θεωρίες ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης», Εκδόσεις Μεταίχµιο, 
Αθήνα σ. 133-134. 
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Η κριτική που δέχθηκε ο νεολειτουργισµός δεν ήταν µόνο από 

εξωτερικούς επικριτές. Οι νεολειτουργιστές χαρακτηρίζονται για την ιδιαίτερα 

αυτοκριτική τους διάθεση και τη συνέπειά τους στη συνεχή εµπειρική 

επαλήθευση των νεολειτουργικών υποθέσεων. Αποτέλεσµα αυτής της στάσης 

και της στήριξης θεωρητικών υποθέσεων και διαπιστώσεων στην εµπειρική 

µελέτη, είναι ένα σηµαντικό σύνολο αναδιατυπωµένων θεωρήσεων.134 

Η συνεχής, εποµένως, προσπάθεια των νεολειτουργιστών να 

επεξηγήσουν τα φαινόµενα και τις εξελίξεις που συνέβαιναν εντός και εκτός 

ευρωπαϊκών κοινοτήτων και να προσαρµόσουν τις θεωρητικές προσεγγίσεις σε 

νεότερα δεδοµένα και η εκ των υστέρων ανάγνωση και επανεξέταση των 

επιχειρηµάτων του νεολειτουργισµού σε συνδυασµό µε την συστηµατική 

κριτική που δέχτηκε από τη θεωρία του διακυβερνητισµού και την 

αλληλεπίδραση µεταξύ των δύο θεωρητικών προσεγγίσεων οδήγησαν στη 

συγκρότηση και στον εµπλουτισµό της νεολειτουργικής προσέγγισης.135    

Η βιβλιογραφική µελέτη καταδεικνύει ότι κάποιοι από τους 

νεολειτουργιστές στην πορεία αναθεώρησαν ή επαναδιατύπωσαν τις αρχικές 

τους απόψεις, άλλοι άλλαξαν θεωρητικά ενδιαφέροντα, ενώ κάποιοι νέοι 

αναλυτές συνέχισαν την µελέτη της θεωρίας από τη δεκαετία του ’90.136  

Ο Haas αναγνώρισε σε ύστερα κείµενα (Haas 1967, 1968, 1975, 

1976)137 ότι, δέκα χρόνια µετά την υιοθέτηση της, η διαδικασία ολοκλήρωσης 

                                           

134 Η αρχικές διατυπώσεις των Haas και Lindberg αναθεωρήθηκαν τόσο από τους 
ίδιους όσο και από τους Schmitter, Scheingold και Nye. Εκτενής αναφορά στην 
αυτοκριτική συµπεριφορά και στις αναδιατυπώσεις των νεολειτουργιστών στο Niemann 
Arne, Schmitter Philippe C., “Neofunctionalism” στο  Wiener Antje, Diez Thomas, 
(2009, 2nd edition),  “European Integration Theory”, Oxford University Press, p. 46, 
57 και 63-64.   
135 Rosamond B. (2004), «Θεωρίες ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης», Εκδόσεις Μεταίχµιο, 
Αθήνα σ. 110-113. 
136 Ο N.Lindberg εγκατέλειψε τη µελέτη των ΕΚ και στράφηκε στις διεθνείς σχέσεις. 
Σύµφωνα µε τον Π. Ήφαιστο, σε µία συνολική και συνοπτική ανασκόπηση των 
αναλυτών που µελέτησαν τον νεολειτουργισµό, οι Nye και Keohane αρχικά εξέτασαν 
την νεολειτουργική θεώρηση όµως από τη δεκαετία του ’70 και ’80 παραµένοντας στη 
φιλελεύθερη θεώρηση και στην µεταγενέστερη νεοφιλελεύθερη και κινήθηκαν στις 
θεωρίες της αλληλεξάρτησης και των διεθνών καθεστώτων, οι David Puchala και Stuart 
Scheingold µείωσαν τις προσδοκίες για τον υπερεθνικό χαρακτήρα της εξαρτηµένης 
µεταβλητής, ενώ νεότεροι αναλυτές όπως ο Wolfgang Wessels, η Anne-Marie 
Slaughter και ο Bernard Wessel εξέτασαν την εξέλιξη της θεωρίας τη δεκαετία του ’90, 
στο Ήφαιστος Π. «Θεωρία περιφερειακής ολοκλήρωσης» στο Στεφάνου Κ.- Τσινισιζέλης 
Μ. - Φατούρος Αρ.- Χριστοδουλίδης Θ. (επιµ) (2006) «Εισαγωγή στις ευρωπαϊκές 
σπουδές» τόµος Α’ Αθήνα Εκδόσεις Σιδέρης, σ. 146 και 156. 
137 Haas E. (1967) ‘The “Uniting of Europe” and the “Uniting of Latin America”, 
Journal of Common Market Studies, 5(4): 315–43, Haas E., (1968) «The Uniting of 
Europe. Political, Social and Economic forces, 1950-1957», Stanford, Stanford 
University Press (εισαγωγή 2ης έκδοσης). Haas E., (1975) ‘The Obsolescence of 
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ακόµα δεν είχε ως αποτέλεσµα την πολιτική ένωση της Ευρώπης, ότι διδάχτηκε 

µαθήµατα από τον de Gaulle και ότι δεν έλαβε υπόψη τη διάσταση της εθνικής 

συνείδησης που ενδυναµώθηκε και είναι ευδιάκριτη ιδιαίτερα στην Γαλλία. 

Παραδέχτηκε ότι τα πραγµατιστικά συµφέροντα επειδή δεν ενισχύονται από 

ιδεολογικές δεσµεύσεις είναι εφήµερα, γι αυτό η ολοκλήρωση που βασίζεται  σε 

αυτά µπορεί να εξελιχθεί σε από-ολοκλήρωση.138  

Αναγνώρισε, ήδη από το 1968, ότι η ολοκλήρωση δεν εξελίσσεται ούτε 

αυτόµατα ούτε απρόσκοπτα. Τουναντίον, όσο η Κοινότητα κινείται από την 

τελωνειακή ένωση στην οικονοµική ένωση και σε µία πολιτική οντότητα οι 

αποφάσεις θα γίνονται δυσκολότερες και οι συγκρούσεις θα αυξάνουν. 139  

Μία άλλη κριτική την οποία δέχτηκε140 ο νεολειτουργισµός είναι ότι δεν 

έλαβε επαρκώς υπόψη το ευρύτερο διεθνές µεταβαλλόµενο περιβάλλον. H 

κριτική αυτή έγινε αποδεκτή από τον ίδιο τον Haas ο οποίος υποστήριξε ότι η 

αυξανόµενη παγκόσµια αλληλεξάρτηση καθιστά δύσκολη την αντιµετώπιση 

πολλών προβληµάτων σε περιφερειακό επίπεδο και επεσήµανε, ότι, οι 

ερευνητές της περιφερειακής ολοκλήρωσης πρέπει να λάβουν υπόψη τα 

ευρύτερα ζητήµατα της αλληλεξάρτησης.141 Ιδιαίτερα για το ζήτηµα της 

παγκοσµιοποίησης θα πρέπει να επισηµανθεί ότι είχε ορθά εκτιµηθεί η 

                                                                                                                        

Regional Integration Theory’,  Berkeley: Institute of International Studies, University 
of California, Berkeley. Haas, E. (1976), “Turbulent fields and the theory of regional 
integration”, International Organization Vol.30, Issue 2, March 1976, pp 173-212. 
138 Αναλυτική ερµηνεία των παραδοχών του Haas στο Ήφαιστος Π. «Θεωρία 
περιφερειακής ολοκλήρωσης» στο Στεφάνου Κ.- Τσινισιζέλης Μ. - Φατούρος Αρ.- 
Χριστοδουλίδης Θ. (επιµ) (2006) «Εισαγωγή στις ευρωπαϊκές σπουδές» τόµος Α’ Αθήνα 
Εκδόσεις Σιδέρης, σ. 157-159, και στο Ήφαιστος Π. (2009) «Θεωρία ∆ιεθνούς και 
Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης», Εκδόσεις Ποιότητα, Αθήνα σ.266 
139 Haas E., (1968) «The Uniting of Europe. Political, Social and Economic forces, 
1950-1957», Stanford, Stanford University Press (εισαγωγή 2ης έκδοσης), p. xxiii, 
xxvi. 
140 Hoffmann S. (1995) “The European Sisyphus. Essays on Europe, 1964-1994” 
(Boulder, CO: Westview Press, pp.84, Webb C. (1983) “Theoretical Perspectives and 
Problems” in Wallace H., Wallace W., and Webb C. (eds)(1983) “Policy-making in the 
European Community” Chichester: Willey pp.1-41, George S. (1991), “Politics and 
Policy in the European Community, 2nd end (Oxford: Clarendon Press). 
141 Στο Niemann Arne, Schmitter Philippe C., “Neofunctionalism” στο  Wiener Antje, 
Diez Thomas, (2009, 2nd edition),  “European Integration Theory”, Oxford University 
Press, p. 52-53 οι Niemann και Schmitter επισηµαίνουν µε εκτενή αναφορά σε αυτήν 
την κριτική παραθέτοντας την παραδοχή του ίδιου του Haas [στην Εισαγωγή της 2ης 
έκδοσης του Haas Ε. (1968), «The Uniting of Europe. Political, Social and Economic 
Forces, 1950-1957» Stanford, CA: Stanford University Press],  ότι η νεολειτουργική 
θεώρηση παρέβλεψε το ευρύτερο παγκόσµιο πλαίσιο και την ύστερη συµπερασµατική 
επισήµανση του Haas [Haas E. (1976), “Turbulent fields and the theory of regional 
integration” International Organization vol.30 no.2, 173-312, κυρίως pp.208] ότι οι 
ερευνητές της περιφερειακής ολοκλήρωσης πρέπει να λάβουν υπόψη τα ευρύτερα 
ζητήµατα της αλληλεξάρτησης.  
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σηµασία της από τον Haas αλλά δεν είχαν εκτιµηθεί οι επιπτώσεις της στην 

ευρωπαϊκή ολοκλήρωση.142   

Κοµβικό σηµείο στην εξέλιξη της νεολειτουργικής προσέγγισης αποτελεί 

η επισήµανση του Haas το 1975 για την «απουσία πολύ ορατής θεσµικής 

µετακίνησης προς περαιτέρω ολοκλήρωση» και ο χαρακτηρισµός της θεωρίας 

περιφερειακής ολοκλήρωσης ως «πεπαλαιωµένης» (obsolescence). Συνιστούσε, 

παράλληλα, «οι µελλοντικές προσπάθειες να µην κατευθύνονται στην 

επιδιόρθωση των ανεπαρκειών της θεωρίας της ολοκλήρωσης αλλά περισσότερο 

στην επινόηση νέων θεωριών για τα νέα προβλήµατα».143 Η ανακήρυξη αυτή από 

τον ίδιο τον Haas µπορεί να έγινε την περίοδο της «σκλήρυνσης» και της 

στασιµότητας της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, όµως είχε ως αποτέλεσµα να 

ανακοπεί η ενασχόληση των αναλυτών µε το νεολειτουργισµό, αφού αυτή θα 

τους έφερνε σε αντίθεση µε τον δηµιουργό και κύριο εκφραστή του.144 

Εντούτοις, όπως επισηµαίνουν µελετητές  η χρήση του επιθέτου πεπαλαιωµένη 

(obsolescence) και όχι απαρχαιωµένη (obsolete) δείχνει ότι η πρόθεση του 

                                           

142 Sandholtz W. – Stone Sweet A. (2010) «Neo-functionalism and Supranational 
Governance» Forthcoming in the Oxford Handbook of the European Union (OUP) 
pp.4. Οι Sandholtz W. – Stone Sweet A. αποτιµώντας αναδροµικά συµπεραίνουν ότι ο 
Haas εκτίµησε ότι η παγκοσµιοποίηση και οι µεταβιοµηχανικές προκλήσεις θα έκαναν 
τη χάραξη πολιτικής της ΕΚ πιο αποσπασµατική και θα µείωνε τη λογική της 
ολοκλήρωσης, όµως στην πορεία τα ευρωπαϊκά ιδρύµατα και οι οργανισµοί 
αποδείχθηκαν ανθεκτικότεροι και προσαρµοστικότεροι στις διεθνείς προκλήσεις και η 
ΕΕ σήµερα έχει ικανοποιητικά αναπτύξει δικαιοδοσία σε τοµείς που φαίνονταν 
προβληµατικοί το 1975 όπως η προστασία του περιβάλλοντος, η έρευνα και η 
ανάπτυξη. Η δεύτερη παρατήρηση που κάνουν είναι ότι ενώ ο Haas προέβλεπε ότι η 
παγκοσµιοποίηση θα µείωνε την πορεία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης δεδοµένου ότι η 
επίλυση των προβληµάτων θα έπρεπε να πραγµατοποιηθεί σε ευρύτερα επίπεδα, 
υπάρχει το ενδεχόµενο η παγκοσµιοποίηση, ειδικότερα σε κάποιες επιπτώσεις της 
οικονοµικής ανταγωνιστικότητας, να προσφέρει το έναυσµα για περαιτέρω ευρωπαϊκή 
ολοκλήρωση όπως φαίνεται να συµβαίνει στην οικονοµική ολοκλήρωση [βλέπε σχετικό 
Sandholtz W.  – Zysman J. (1989), «1992: Recasting the European Bargain». World 
Politics Vol.42, No.1, (Oct.,1989) pp.95-128, την έρευνα και την ανάπτυξη [βλέπε 
σχετικό Sandholtz W.  (1992), «High-Tech Europe: The politics of International 
Cooperation», Berkley: University of California Press] τις τηλεπικοινωνίες [βλέπε 
σχετικό Sandholtz W., (1998), «The Emergence of a Supranational 
Telecommunications Regime» στο Sandholtz W. – Stone Sweet A. eds.  «European 
Integration and Supranational Governance»  134-163 Oxford: Oxford University 
Press]. 
143 Haas E.  (1975), «The Obsolescence of Regional Integration Theory», Berkeley: 
Institute of International Studies, University of California, Berkeley, pp.65, και 
Sandholtz W. – Stone Sweet A. (2010) «Neo-functionalism and Supranational 
Governance». Forthcoming in the Oxford Handbook of the European Union (OUP) 
pp. 3-4. 
144 Ruggie J.G. – Katzenstein P. – Keohane R. – Schmitter Ph. “Transformations in 
World Politics : The Intellectual Contributions of Ernst B.Haas” , Annual Review of 
Political Science, Volume 8, 2005, p. 279. 
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Haas χαρακτηρίζεται οξυδερκής καθώς δεν εννοούσε ότι η µελέτη της 

ολοκλήρωσης είχε πάψει να είναι χρήσιµη.145  

Ο νεολειτουργισµός επανήλθε στο προσκήνιο (κυρίως µετά το 1980) 

επειδή µπόρεσε να παρέχει µια ικανοποιητική εξήγηση για την µετεξέλιξη  της 

Ευρώπης146 (από την Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη στην Συνθήκη του Μάαστριχτ). 

Στη συνέχεια και ο ίδιος  ο Haas το 2004 στην επίκαιρη εισαγωγή που έγραψε 

για την 3η έκδοση του «The Uniting of Europe», υποστηρίζει ότι η θεωρία 

περιφερειακής ολοκλήρωσης έχει νέα παράταση ζωής δεν είναι πλέον 

πεπαλαιωµένη («is no longer obsolescent»).147  

Οι ιδέες του νεολειτουργισµού ορίστηκαν, επαναδιατυπώθηκαν, 

ελέγχθηκαν και επαναξιολογήθηκαν από πολλούς πολιτικούς επιστήµονες µε 

πλήθος σηµαντικών άρθρων, δηµοσιευµάτων και βιβλίων και αποτέλεσαν 

πρότυπο εργαλείο εµπειρικής έρευνας για πολλούς ερευνητές σε διάφορους 

τοµείς ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Ιδιαίτερα σηµαντικός θεωρείται ο τρόπος µε 

τον οποίο ο νεολειτουργισµός µελετά τους µετασχηµατισµούς των οργανωτικών 

και πολιτικών δοµών, επιχειρώντας να εξηγήσει και να παράγει υποθέσεις 

ανοικτές στην εµπειρική έρευνα, επιβεβαιώνοντας την διαδικασία 

αλληλεπίδρασης θεωρίας – πράξης. 

Παρά την αυτοκριτική διάθεση και των ίδιων των νεολειτουργιστών, 

πολλοί µελετητές επισηµαίνουν τη θεωρητική συνεισφορά της νεολειτουργικής 

θεώρησης και συµφωνούν ότι αποτέλεσε µία σύνθετη και διεισδυτική ερµηνεία 

του µετασχηµατισµού των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Παραδέχονται, επίσης, ότι 

προσέφερε ικανοποιητική ανάλυση της διαδικασίας της περιφερειακής 

ενοποίησης των ευρωπαϊκών κρατών στους τοµείς των διεθνών σχέσεων και της 

συγκριτικής πολιτικής ανάλυσης. 

                                           

145 Εκτενέστερη ερµηνεία του ζητήµατος στο Schmitter P., (2005), «Ernst B. Haas and 
the legacy of neofunctionalism», Journal of European Public Policy, 12:2, 255-272. 
Επίσης στο Rosamond B. (2004), «Θεωρίες ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης», Εκδόσεις 
Μεταίχµιο, Αθήνα σ. 131. 
146 Tranholm - Mikkelsen J., (1991) «Neo-functionalism: Obstinate or Obsolete? A 
Reappraisal in the Light of the New Dymanism of the EC», Millennium: Journal of 
International Studies, 20/1, pp.1-22. Mutimer D., (1989) ‘1992 and the Political 
Integration of Europe: Neo-Functionalism Reconsidered” Journal of European 
Integration, 13 (1) Autumn 1989, 75-101. 
147 Haas E., (2004) «The Uniting of Europe: Political, Social and Economic forces, 1950-
1957», 3rd edn, Notre Dame: University of Notre Dame Press, Introduction: 
institutionalism or Constructivism? pp xiii-lvi. Για εκτενέστερη ερµηνεία στο 
Schmitter P., (2005), «Ernst B. Haas and the legacy of neofunctionalism», Journal of 
European Public Policy, 12:2, 255-272. 
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Η θεωρητική συνεισφορά της νεολειτουργικής προσέγγισης αφορά στις 

νέες ερευνητικές αναζητήσεις που αποµακρύνονται από τον κρατοκεντρισµό 

και την έµφαση στην πολιτική της ισχύος. Επιπροσθέτως, ο νεολειτουργισµός 

συνεισέφερε στη διαµόρφωση της αντίληψης ότι το έθνος κράτος δεν αποτελεί 

το µοναδικό και αποκλειστικό παράγοντα στη διεθνή σκηνή και στην 

αντιµετώπισή του ως ένα πιο σύνθετο σύστηµα διαπλεκοµένων συµφερόντων 

µεταξύ διαφορετικών πεδίων ενδιαφέροντος. Αυτό αποτέλεσε έναυσµα για νέες 

θεωρητικές αναζητήσεις στο χώρο της πολιτικής επιστήµης.148 Στην συνεισφορά 

του νεολειτουργισµού προσµετράται τόσο η εισαγωγή του στοιχείου της 

σύγκρουσης στην ανάλυση της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης όσο και η µελέτη των 

λειτουργικών συνδέσεων µεταξύ διαφορετικών και αλληλεξαρτώµενων πεδίων 

πολιτικής.149 

Στη θετική συνεισφορά του νεολειτουργισµού πρέπει να προστεθεί η 

ανάδειξη νέων όρων (εκχείλιση, λειτουργική σύνδεση, εξάπλωση 

αποτελέσµατος) και νέων δρώντων ή νέων ρόλων (µη κρατικοί δρώντες, ελίτ, 

οµάδες συµφερόντων, γραφειοκρατία οργανισµού), µε τρόπο που διεύρυνε και 

εµπλούτισε το πεδίο έρευνας των διεθνών σχέσεων. Έστρεψε, επίσης, την 

προσοχή των µελετητών στην εξέταση ζητηµάτων όπως ο διαµεσολαβητικός 

ρόλος των θεσµών, η κεντρική σηµασία των ελίτ και των εθνικών οµάδων 

συµφερόντων και το φαινόµενο της εκχείλισης (spill over) ως προωθητικής 

δύναµης της ολοκλήρωσης.  

Ο νεολειτουργισµός προσέφερε στοιχεία τόσο για το εύρος της 

ικανότητας της Ευρωπαϊκής Κοινότητας  να «κυβερνά» το οποίο αυξήθηκε από 

την ίδρυσή της όσο και για το επίπεδο πολιτικής ολοκλήρωσης το οποίο σε 

άλλους τοµείς παρουσίαζε αύξηση και σε άλλους εξασθένηση.150 

                                           

148 Τσινισιζέλης Μ-Χρυσοχόου ∆. «Πολιτική Θεωρία της Ευρωπαϊκής Ενοποίησης», στο 
Μαραβέγιας Ν – Τσινισιζέλης Μ. (επιµ) (2007) «Νέα Ευρωπαϊκή Ένωση, Οργάνωση και 
Πολιτικές, 50 χρόνια» Αθήνα, Εκδόσεις Θεµέλιο σ. 113,  στο Τσινισιζέλης Μ. (2001) 
«Quo Vadis Europa?» Σύγχρονες Ακαδηµαϊκές και Επιστηµονικές Εκδόσεις, Αθήνα σ. 
177,   στο Μαραβέγιας Ν. – Τσινισιζέλης Μ.(επιµ), (1995) «Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση, 
θεωρία και πολιτική». Εκδόσεις Θεµέλιο, Αθήνα, σ. 41,  στο  Πασιάς Γ (2006) , 
«Ευρωπαϊκή Ένωση και Εκπαίδευση, Θεσµικός λόγος και εκπαιδευτική πολιτική (1950-
1999)» Τόµος Α’, Εκδόσεις Gutenberg, Αθήνα, σ.40 και στο Χρυσοχόου ∆. (2003) 
«Θεωρία της Ευρωπαϊκής Ενοποίησης» Αθήνα, Εκδόσεις Παπαζήση, σ. 123. 
149 Χρυσοχόου ∆. (2003) «Θεωρία της Ευρωπαϊκής Ενοποίησης» Αθήνα, Εκδόσεις 
Παπαζήση, σ. 114. 
150 Haas E., (1975) «The Obsolescence of Regional Integration Theory», Berkeley, 
Institute of International Studies, University of California Berkley pp. 96-101 
Επίσης στο Sandholtz W. – Stone Sweet A. (2010) «Neo-functionalism and 
Supranational Governance», Forthcoming in the Oxford Handbook of the European 
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Επικρίθηκε για την έµφαση που έδωσε στη διαδικασία παραµερίζοντας 

το πολιτικό πλαίσιο, όµως αυτή ακριβώς είναι ίσως και η µεγαλύτερη 

συνεισφορά του νεολειτουργισµού. Η ανάδειξη νέων όρων και διαδικασιών, η 

ανάλυση και η ερµηνεία διαδικασιών που οδηγούν στην ολοκλήρωση 

αποτρέποντας καταστροφικές κρίσεις ανάλογες των δύο παγκοσµίων πολέµων 

που γνώρισε η Ευρώπη. 

Οι θεωρητικές έννοιες και ερµηνείες της νεολειτουργικής προσέγγισης 

άσκησαν επίδραση στις θεωρητικές προσεγγίσεις άλλων οικονοµικών και 

κοινωνικών επιστηµών.151 Η επεκτατική λειτουργική λογική, επηρέασε τη 

σκέψη των σύγχρονων οικονοµολόγων συγγραφέων για τη διεθνή οικονοµική 

ολοκλήρωση.152 Πολλοί είναι πλέον, οι ερευνητές που χρησιµοποιούν στοιχεία 

της νεολειτουργικής λογικής και του νεολειτουργικού λεξιλογίου στην ανάλυσή 

τους.153 Ο νεολειτουργισµός επηρέασε µεταγενέστερες θεωρήσεις όπως η 

θεωρία της υπερεθνικής διακυβέρνησης των Alec Sweet Stone & Wayne 

Sandholtz στην οποία είναι ευδιάκριτες οι ρίζες του Νεολειτουργισµού.154  

Αποτιµώντας τον ίδιο τον Haas ως θεωρητικό στοχαστή, ο Π. Ήφαιστος 

αναφέρει ότι δικαίως θεωρείται ως ο σηµαντικότερος αναλυτής στο χώρο της 

διεθνούς και ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης.155 Οι Ruggie, Katzenstein, Keohane, 

                                                                                                                        

Union (OUP) pp. 3 και στο Rosamond B. (2000), «Theories of European Integration», 
The European Union Series, Basingstoke, Macmillan  (ελλ έκδοση pp.133-135 ). 
151 Ενδεικτικά οι Burley A.-M. & Mattli W. (1993) «Europe  before  the Court: A 
Political Theory of Legal Integration»  International Organization 47(1), pp.41-76 
εξετάζουν την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και τη λειτουργική σύνδεση όχι ανάµεσα στο 
οικονοµικό και πολιτικό πεδίο αλλά ανάµεσα στο πεδίο του δικαίου και της πολιτικής. 
152 Webb C. (1983) «Theoretical Prospects and Problems» στο Wallace H., Wallace W. 
& Webb C. (επιµ..) «Policy-Making in the European Community» β’ έκδοση Chichester: 
John Wiley & Sons. και στο Balassa B. (1962), «The Theory of Economic Integration» 
London, Allen & Unwin και στο Rosamond B. (2004), «Θεωρίες ευρωπαϊκής 
ολοκλήρωσης», Εκδόσεις Μεταίχµιο, Αθήνα σ. 89-90. 
153 Ενδεικτικά αναφέρουµε: Burley A.-M. & Mattli W. (1993) «Europe before the 
Court: A Political Theory of Legal Integration» International Organization 47(1), 
Tranholm - Mikkelsen J. (1991) «Neo-functionalism: Obstinate or Obsolete? A 
Reappraisal in the Light of the New Dynamism of the EC», Millennium: Journal of 
International Studies, 20/1, pp. 1-22, Sandholtz W. & Zysman J.(1989) «1992: 
Recasting  the European Bargain» World Politics Vol.42, No.1. (Oct., 1989),pp.95-
128, Sandholtz W. – Stone Sweet A. eds. (1998) «European Integration and 
Supranational Governance», Oxford : Oxford University Press. Σχολιάζοντας το ρόλο 
της εκχείλισης, ο Rosamond B. στο Rosamond B., (2004), «Θεωρίες ευρωπαϊκής 
ολοκλήρωσης», Εκδόσεις Μεταίχµιο, Αθήνα σ. 89. 
154 Niemann Arne, Schmitter Philippe C., “Neofunctionalism” στο  Wiener Antje, Diez 
Thomas, (2009, 2nd edition),  “European Integration Theory”, Oxford University 
Press, p.53. 
155 Ήφαιστος Π. «Θεωρία περιφερειακής ολοκλήρωσης» στο Στεφάνου Κ.- Τσινισιζέλης Μ. 
- Φατούρος Αρ.- Χριστοδουλίδης Θ. (επιµ) (2006) «Εισαγωγή στις ευρωπαϊκές σπουδές» 

τόµος Α’ Αθήνα, Εκδόσεις Σιδέρης, σ. 155. 
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Schmitter, εξαίρουν συνολικά τη θεωρητική συνεισφορά του Haas στη µελέτη 

και στις θεωρητικές συζητήσεις στον τοµέα των διεθνών σχέσεων.156 O 

Hoffmann σε µία σύντοµη κριτική του βιβλίου του Haas Τhe Uniting of 

Europe, έγραψε ότι ο Haas «έκτισε τα γερά θεµέλια αυτού που τώρα είναι ένα 

τεράστιο θεωρητικό οικοδόµηµα».157  

                                           

156 Χαρακτηριστικά αναφέρουν ότι “αν υπήρχε βραβείο Νόµπελ για τη συνεισφορά στη 
µελέτη των διεθνών σχέσεων ο Haas σίγουρα θα το είχε κερδίσει”, και επισηµαίνουν το 
γεγονός ότι το 1997 το Foreign Affairs  επέλεξαν το “The Uniting of Europe” ως ένα 
από τα σηµαντικότερα βιβλία ∆ιεθνών Σχέσεων του εικοστού αιώνα, σ.271  Ruggie J.G. 
– Katzenstein P. – Keohane R. – Schmitter Ph. (2005) “Transformations in World 
Politics : The Intellectual Contributions of Ernst B.Haas” , Annual Review of Political 
Science, Volume 8, 2005, p. 271-296. 
157 Hoffmann Stanley, κριτική του βιβλίου του Haas Ernst “The Uniting Europe: 
Political, Social, and Economic Forces, 1950-1957”, στο Foreign Affairs 76, no5. 
(September-October 1997), p.226. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ  

Η ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ Ε.Ε.   

  

 1.1  Εξελίξεις στον ευρωπαϊκό χώρο 1945-1970  

  

Μετά τον 2ο Παγκόσµιο πόλεµο, η Ευρώπη αναζητούσε τρόπους για να 

διασφαλίσει µία ειρηνική κοινωνικο-οικονοµική ανάπτυξη. Συζητήσεις 

διασκέψεις κορυφής, άτυπες συναντήσεις, είχαν κοινό παρονοµαστή τη 

συνεργασία στην Ευρώπη για το κοινό της µέλλον. Η σύσταση διεθνών 

οργανισµών συνεργασίας συνέβαλε στην προώθηση της ευρωπαϊκής ιδέας. Η 

δηµιουργία σηµαντικών διεθνών οργανισµών όπως είναι: ο Οργανισµός Βορειο-

Ατλαντικού Συµφώνου-ΝΑΤΟ (1949), ο Οργανισµός Ηνωµένων Εθνών-ΟΗΕ 

(1949), η Παγκόσµια Τράπεζα (1944), το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο (1945), 

επέδρασε στις εξελίξεις στον ευρωπαϊκό χώρο µε τη δηµιουργία οργανισµών 

όπως το Συµβούλιο της Ευρώπης (1949),158 ο Οργανισµός Ευρωπαϊκής 

Οικονοµικής Συνεργασίας-ΟΕΟΣ (1948) που µετεξελίχθηκε στον Οργανισµό 

Οικονοµικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης-ΟΟΣΑ,159 η ∆υτικοευρωπαϊκή 

Ένωση-∆ΕΕ (1948).160 Οι οργανισµοί αυτοί δηµιουργήθηκαν και λειτούργησαν 

                                           

158  Το Συµβούλιο της Ευρώπης, ιδρύθηκε στις 5 Μαΐου του 1949. Είναι ένας διεθνής 
οργανισµός στον οποίο συµµετέχουν 47 κράτη της Ευρώπης και της ανατολικής 
περιφέρειάς της. Συµµετέχουν επίσης 5 κράτη ως παρατηρητές του Συµβουλίου και 3 
ως παρατηρητές της συνέλευσης του. Είναι ο παλαιότερος οργανισµός ο οποίος έχει ως 
σκοπό την ευρωπαϊκή ενοποίηση µε ιδιαίτερη έµφαση στα νοµικά πρότυπα και την 
προστασία των ανθρωπίνων δικαιωµάτων, τη δηµοκρατική ανάπτυξη και τη ρύθµιση 
των νοµοθεσιών καθώς και την πολιτισµική συνεργασία στην Ευρώπη.(Πληροφορίες 
Βικιπαιδεια) (http://www.coe.int ) 
159 Ο Οργανισµός Οικονοµικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α.) (αγγλ. 
Organisation for Economic Co-operation and Development - OECD) είναι ένας 
διεθνής οργανισµός εκείνων των αναπτυγµένων χωρών που υποστηρίζουν τις αρχές της 
αντιπροσωπευτικής δηµοκρατίας και της οικονοµίας της ελεύθερης αγοράς. 
∆ηµιουργήθηκε το 1948 ως Οργανισµός Ευρωπαϊκής Οικονοµικής Συνεργασίας (αγγλ. 
Organisation for European Economic Co-operation – OEEC), µε πρώτο γενικό 
γραµµατέα τον Γάλλο Robert Marjolin, µε σκοπό να διαχειριστεί το σχέδιο Μάρσαλ 
(Marshall) για την ανοικοδόµηση της Ευρώπης µετά τον Β΄ Παγκόσµιο Πόλεµο. 
Αργότερα η ιδιότητα µέλους της επεκτάθηκε και σε µη ευρωπαϊκά κράτη, και το 1960 
µετασχηµατίστηκε στον Οργανισµό Οικονοµικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης. Έχει 34 
πλήρη µέλη.(Πληροφορίες Βικιπαιδεια) (http://www.oecd.org/ ) 
160 Η ∆υτικο-Ευρωπαϊκή Ένωση ιδρύθηκε µε τη Συνθήκη για την Οικονοµική, 
Κοινωνική και Πολιτιστική Συνεργασία και τη Συλλογική Αυτοάµυνα (Treaty on 
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µε τη συµµετοχή πολλών ευρωπαϊκών κρατών µε συγκεκριµένες αρµοδιότητες 

για έναν συγκεκριµένο σκοπό.  

Κατά την µεταπολεµική περίοδο το Συµβούλιο της Ευρώπης ήταν ο 

κύριος φορέας ανάπτυξης της ευρωπαϊκής συνεργασίας στον τοµέα της 

εκπαίδευσης και του πολιτισµού δεδοµένου ότι την ίδια περίοδο και µέχρι την 

αρχή της δεκαετίας του 1970 η Ευρωπαϊκή Κοινότητα δεν έδειξε ενδιαφέρον 

για ανάληψη δράσης στον τοµέα της Εκπαίδευσης. Ειδικότερα, στο πλαίσιο 

του Συµβουλίου της Ευρώπης αναπτύχθηκε προβληµατισµός σχετικά µε 

διάφορους τοµείς όπως η εκπαίδευση ενηλίκων, η δια βίου µάθηση, η 

τριτοβάθµια εκπαίδευση και οι γλώσσες. Όµως οι αυξανόµενες προκλήσεις στον 

χώρο της εκπαίδευσης, η έλλειψη πολιτικής αρµοδιότητας και οι περιορισµένοι 

οικονοµικοί πόροι δεν επέτρεπαν την ανάπτυξη αυτών των δράσεων. Στους τοµείς 

αυτούς ανέπτυξε δράση αργότερα η Ευρωπαϊκή Κοινότητα. Το Συµβούλιο της 

Ευρώπης συνεργάστηκε µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τις δεκαετίες του 90’ 

στους παραπάνω τοµείς της εκπαίδευσης και το 2001 µε την κοινή οργάνωση 

ευρωπαϊκού έτους γλωσσών.161 

Ένα από τα σηµαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν στην µεταπολεµική 

Ευρώπη ήταν η ∆ιάσκεψη της Χάγης, που πραγµατοποιήθηκε στο Συνέδριο της 

Ευρώπης (7-11.5.1948), υπό την Προεδρία του Winston Churchill, µε 800 

περίπου αντιπροσώπους από όλη την Ευρώπη και παρατηρητές από τον 

Καναδά και τις Ηνωµένες Πολιτείες. Η σηµασία του, έγκειται στο γεγονός ότι 

έφερε σε επαφή προσωπικότητες από ένα ευρύ πολιτικό και οικονοµικό 

φάσµα, δίνοντας τους την ευκαιρία να συζητήσουν ιδέες για την ανάπτυξη της 

ευρωπαϊκής συνεργασίας. Το Συνέδριο, χωρίς να έχει άµεσα πολιτικά 

αποτελέσµατα ενεργοποίησε διαδικασίας για την ενίσχυση της συνεργασίας και 

την προώθηση της ευρωπαϊκής ιδέας που οδήγησαν στην ίδρυση του 

Συµβουλίου της Ευρώπης, στη δηµιουργία του Ευρωπαϊκού Κέντρου 

Πολιτισµού, την ίδρυση του Κολλεγίου της Ευρώπης και του Ευρωπαϊκού 

∆ικαστηρίου Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων.162 

                                                                                                                        

Economic, Social and Cultural Collaboration and Collective Self-Defence) στις 
17.3.1948 στις Βρυξέλλες (Brussels Treaty). Η λειτουργία της σταµάτησε στις 30 
Ιουνίου 2011.   
161 European Commission, (2006) «The history of European cooperation in education 
and training», Luxembourg : Office for Official Publications of the European 
Communities p. 50-51. 
162 Ασδεράκη Φ., (2008), «Ευρώπη και Παιδεία. Ο Ευρωπαϊκός Χώρος Ανώτατης 
Εκπαίδευσης» Εκδόσεις Σιδέρης, Αθήνα, σ. 157-159, Πασιάς Γ. (2006), «Ευρωπαϊκή 
Ένωση και Εκπαίδευση, Θεσµικός λόγος και εκπαιδευτική πολιτική (1950-1999)» 
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 Πιο συγκεκριµένα, στο πλαίσιο της διάσκεψης της Χάγης (7-10 Μαΐου 

1948) λειτούργησαν τρεις επιτροπές που φιλοξένησαν τις συζητήσεις για τα 

οικονοµικά και κοινωνικά ζητήµατα, τα πολιτικά και τα πολιτιστικά θέµατα, 

αντίστοιχα. Έργο της πολιτιστικής επιτροπής ήταν η ενίσχυση της «ευρωπαϊκής 

ιδέας» µέσω πολιτιστικών και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων. Στην επιτροπή 

προεδρεύει ο Salvador de Madariaga ενώ συµµετέχουν οι Henri Brugmans 

και Denis de Rougement. Στο πλαίσιο αυτής της επιτροπής συζητείται η 

ανάγκη ενίσχυσης της συνεργασίας σε θέµατα εκπαίδευσης και πολιτισµού για 

την ανάδυση µιας κοινής ευρωπαϊκής κουλτούρας, ο ρόλος  και η συµβολή 

των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων, µε προτροπή προς τα πανεπιστήµια 

«να δηµιουργήσουν µία οµοσπονδία ευρωπαϊκών πανεπιστηµίων και να 

διασφαλίσουν της ανεξαρτησία τους από τις κυβερνήσεις και τις κρατικές 

αρχές».163Η επιτροπή ζητά την υιοθέτηση ενός Χάρτη των Θεµελιωδών 

∆ικαιωµάτων και την ίδρυση ενός Ανώτατου ∆ικαστηρίου καθώς και τη 

δηµιουργία ενός Ευρωπαϊκού Κέντρου για τα παιδιά, τη νεολαία και τον 

πολιτισµό. Μετά από δύο χρόνια, το 1950 υιοθετείται η Ευρωπαϊκή Σύµβαση 

Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων και το 1959 ιδρύεται το Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο των 

∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου. Επίσης το 1950 ιδρύεται το Ευρωπαϊκό 

Πολιτιστικό Κέντρο (European Cultural Centre)164, το Κολέγιο της Ευρώπης165 

και το 1954 ο Ευρωπαϊκός Οργανισµός Πυρηνικών Ερευνών (CERN)166. Το 

                                                                                                                        

Τόµος Α’, Εκδόσεις Gutenberg, Αθήνα, σ. 94-96, European Commission, (2006) «The 
history of European cooperation in education and training», Luxembourg : Office for 
Official Publications of the European Communities p. 47. 
163 Ασδεράκη Φ., (2008), «Ευρώπη και Παιδεία. Ο Ευρωπαϊκός Χώρος Ανώτατης 
Εκπαίδευσης» Εκδόσεις Σιδέρης, Αθήνα, σ. 157-159. 
164 Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πολιτισµού – Centre Européen de Culture - C.E.C. 
(http://www. eurofederalism.com ) ιδρύθηκε στην Γενεύη στις 7 Οκτωβρίου 1950 
σύµφωνα µε τις αποφάσεις του ιστορικού Συνεδρίου «Για την Ευρώπη» που έλαβε χώρα 
στη Χάγη το 1948. Ιδρυτής του υπήρξε ο ευρωπαίος διανοούµενος Denis de 
Rougemont. Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πολιτισµού απετέλεσε έναν ευρωπαϊκό πολυεθνικό 
µικρόκοσµο, λειτούργησε ως κέντρο συνάντησης ευρωπαίων από ∆υτική, Ανατολική 
και Βαλκανική Ευρώπη, ως εστία παραγωγής ιδεών και πρωτοβουλιών, απέκτησε 
ακτινοβολία και συνέβαλε στην προώθηση της ευρωπαϊκής ενοποίησης στον τοµέα της 
παιδείας και του πολιτισµού. 
165 Το Κολέγιο της Ευρώπης ιδρύεται στην Μπρυζ στις 19.5.1950 µετά από πρόταση 
του ισπανού πολιτικού, φιλόσοφου και συγγραφέα Salvador de Madariaga στο 
Συνέδριο της Ευρώπης στη Χάγη  το 1948, µε στόχο να προσφέρει µεταπτυχιακές 
σπουδές και κατάρτιση στις ευρωπαϊκές υποθέσεις. Πρώτος Πρύτανης του Κολεγίου 
διετέλεσε ο Henri Brugmans (1950-1972). Η ιδέα ήταν απόφοιτοι πανεπιστηµίων από 
πολλές διαφορετικές χώρες, να µπορέσουν να σπουδάσουν και να ζήσουν µαζί.   
(http://www.coleurop.be ) 
166 Ο Ευρωπαϊκός  Οργανισµός  Πυρηνικών Ερευνών - CERN - ιδρύθηκε στη Γενεύη 
της Ελβετίας το 1954 από 12 ευρωπαϊκές χώρες µεταξύ των οποίων και η Ελλάδα - 
ήταν ένας από τους πρώτους οργανισµούς προς την κατεύθυνση της διευρωπαϊκής 
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Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο ιδρύει το Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Ίδρυµα 

(European Cultural Foundation)167 µε έδρα τη Γενεύη και πρώτο Πρόεδρο τον 

Robert Schuman. Κατά τη δεκαετία του 1980 το Ίδρυµα θα διαχειριστεί για 

την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το πρόγραµµα ERASMUS και το δίκτυο Eurydice.168 

 

 1.2  Εξελίξεις στον χώρο των ευρωπαϊκών Πανεπιστηµίων (πριν 

τη δεκαετία του 1970) 

 

Οι εξελίξεις αυτές δεν άφησαν αδιάφορα τα Πανεπιστήµια. Το 1950, 

ιδρύεται στη Νίκαια η ∆ιεθνής Ένωση Πανεπιστηµίων (International 

Association of Universities – IAU)169 H Μόνιµη Γραµµατεία της IAU (The 

                                                                                                                        

ένωσης και συνεργασίας για την πυρηνική έρευνα. Το όνοµα CERN προέρχεται από το 
ακρωνύµιο του  Conseil Européen pour la Recherche Nucleaire, ή του Ευρωπαϊκού 
Συµβουλίου για την Πυρηνική Έρευνα, ένα προσωρινό όργανο που ιδρύθηκε το 1952 
µε την εντολή της δηµιουργίας µιας παγκόσµιας κλάσης θεµελιώδη φυσική οργάνωση 
της έρευνας στην Ευρώπη. Όταν ο Οργανισµός τέθηκε επίσηµα σε λειτουργία το 1954, 
το Συµβούλιο διαλύθηκε, και η νέα οργάνωση δόθηκε ο τίτλος Ευρωπαϊκού 
Οργανισµού Πυρηνικών Ερευνών, αν και το ακρωνύµιο CERN διατηρήθηκε. 
(www.cern.ch) 
167 Το Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Ίδρυµα ιδρύθηκε στη Γενεύη το 1954. Στις ιδρυτικές 
προσωπικότητες περιλαµβάνεται ο Ελβετικός φιλόσοφος Denis de Rougemont, ο 
Robert Schuman, και ο Πρίγκιπας Bernhard της Ολλανδίας, στην προεδρία του 
οποίου το ίδρυµα µεταφέρθηκε στη σηµερινή του βάση στο Άµστερνταµ. Όλα αυτά τα 
σηµαίνοντα πρόσωπα πίστεψαν µε πάθος στον πολιτισµό ως ένα ζωτικό συστατικό για 
την µεταπολεµική ανοικοδόµηση της Ευρώπης . Το Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Ίδρυµα 
προετοιµάζει και υποστηρίζει την πολιτιστική έκφραση και επικοινωνία που θα 
ενδυναµώσει τα άτοµα να συνειδητοποιήσουν το κοινό µέλλον στην Ευρώπη. 
(http://www.eurocult.org) 
168 Ασδεράκη Φ., (2008), «Ευρώπη και Παιδεία. Ο Ευρωπαϊκός Χώρος Ανώτατης 
Εκπαίδευσης» Εκδόσεις Σιδέρης, Αθήνα, σ. 158-159, European Commission, (2006) 
«The history of European cooperation in education and training», Luxembourg : Office 
for Official Publications of the European Communities p. 47-48. Για την Ευρώπη του 
Πολιτισµού στο Barblan Α.,(2001),  «Academic co-operation and mobility in Europe : 
how it was, how it should be», CEPES 30th anniversary – special issue of Higher 
Education in Europe, p.3. 
169 Η ∆ιεθνής Ένωση Πανεπιστηµίων (International Association of Universities – IAU), 
ιδρύθηκε το 1950, για τη σύνδεση των ιδρυµάτων τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, 
βασισµένη στο δίκτυο της UNESCO. Συγκεντρώνει ιδρύµατα και οργανισµούς από 
περίπου 120 χώρες για τον προβληµατισµό και τη δράση σε κοινά θέµατα και 
συνεργάζεται µε διάφορους διεθνείς, περιφερειακούς και εθνικούς φορείς που 
δραστηριοποιούνται στον τοµέα της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης. Στόχος της IAU είναι να 
εκφράσει την υποχρέωση των πανεπιστηµίων και άλλων ιδρυµάτων τριτοβάθµιας 
εκπαίδευσης ως κοινωνικών θεσµών, να προωθήσουν µέσω της διδασκαλίας, της 
έρευνας και των υπηρεσιών, των αρχών της ελευθερίας και της δικαιοσύνης, της 
ανθρώπινης αξιοπρέπειας και αλληλεγγύης, και να συµβάλλει, µέσω της διεθνούς 
συνεργασίας, στην ανάπτυξη της υλικής και ηθικής βοήθειας για την ενίσχυση της 
τριτοβάθµιας εκπαίδευσης γενικά. Οι υπηρεσίες της είναι διαθέσιµες κατά 
προτεραιότητα προς τα µέλη, αλλά επίσης και τις οργανώσεις, φορείς και αρχές που 
ασχολούνται µε την τριτοβάθµια εκπαίδευση, καθώς και στους µεµονωµένους φορείς 
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International Universities Bureau) δηµιουργήθηκε από την UNESCO το 1949 

ως διεθνές κέντρο παροχής πληροφοριών για την ανώτατη εκπαίδευση, και 

έπαιξε σηµαντικό ρόλο στην προετοιµασία της ∆ιεθνούς ∆ιάσκεψης των 

Πανεπιστηµίων στη Νίκαια, το 1950, κατά την οποία ιδρύθηκε η IAU. Σήµερα, 

βρίσκεται στη δικαιοδοσία της IAU και σε στενή συνεργασία µε την UNESCO. 

Αποτελεί σηµαντικό µέσο για την υλοποίησης του προγράµµατος - µε την 

υποστήριξη των Οµάδων Εργασίας. Στα καθήκοντα της περιλαµβάνονται τα 

εξής: η παρατήρηση των τάσεων στην εκπαίδευση σε παγκόσµια κλίµακα, η 

συλλογή και ανταλλαγή πληροφοριών, και η υπεράσπιση των θέσεων της IAU 

και η άσκηση πίεσης (lobbying).170 

Στον ευρωπαϊκό χώρο, γεγονός ιδιαίτερης σηµασίας αποτελεί η 

θεσµοθέτηση της συνεργασίας των ηγεσιών των ευρωπαϊκών πανεπιστηµίων µε 

τη δηµιουργία της ∆ιαρκούς Συνόδου Πρυτάνεων και Αντιπρυτάνεων των 

Ευρωπαϊκών Πανεπιστηµίων, Standing Conference of Rectors, Presidents and 

Vice-Chancellors of the European Universities-CRE (Conférence des 

Recteurs Européens). Χρειάστηκε να περάσουν σχεδόν 16 χρόνια από το 

τελικό ψήφισµα  της Πολιτιστικής επιτροπής του Συνέδριου για την Ευρώπη 

στη Χάγη το 1948 το οποίο ενθάρρυνε τα Πανεπιστήµια να δηµιουργήσουν την 

οµοσπονδία των ευρωπαϊκών πανεπιστηµίων για να διασφαλιστεί η ανεξαρτησία 

τους από τα κράτη και τις δηµόσιες αρχές.171 Η ίδρυση της CRE έχει τις ρίζες 

της στην δράση της ∆υτικο-Ευρωπαϊκής Ένωσης (∆ΕΕ) στο πλαίσιο της οποίας 

συζητήθηκε η ενίσχυση της πανεπιστηµιακής συνεργασίας. Ακολούθησε η 

συνάντηση των Πανεπιστηµίων των χωρών που συµµετείχαν στην ∆ΕΕ και 

χωρών του Συµβουλίου της Ευρώπης στο Cambridge του Ηνωµένου Βασιλείου 

το 1955. Η συνάντηση αυτή, στην οποία συµµετείχαν εκπρόσωποι από 15 

χώρες, αποτέλεσε την πρώτη Γενική Συνέλευση της ∆ιαρκούς Συνόδου 

Πρυτάνεων και Αντιπρυτάνεων των Ευρωπαϊκών Πανεπιστηµίων. Στην 

συνάντηση αυτή οι συµµετέχοντες συζήτησαν για το ρόλο των Πανεπιστηµίων 

στην Ευρωπαϊκή κοινωνία, εξετάζοντας την ανάγκη για αυτονοµία και 

                                                                                                                        

πολιτικής και λήψης αποφάσεων, ειδικούς διαχειριστές, εκπαιδευτικούς, ερευνητές και 
φοιτητές. http://www.iau-aiu.net  
170 Οι πληροφορίες είναι από την επίσηµη ιστοσελίδα της IAU. Βλέπε επίσης: 
Ασδεράκη Φ., (2008), «Ευρώπη και Παιδεία. Ο Ευρωπαϊκός Χώρος Ανώτατης 
Εκπαίδευσης» Εκδόσεις Σιδέρης, Αθήνα, σ. 156-157, Barblan Α.,(2001),  «Academic 
co-operation and mobility in Europe : how it was, how it should be», CEPES 30th 
anniversary – special issue of Higher Education in Europe, p.1-2. 
171 European Commission, (2006) «The history of European cooperation in education 
and training», Luxembourg : Office for Official Publications of the European 
Communities p. 50. 
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πνευµατική ανεξαρτησία (έννοιες που είχαν τραυµατιστεί από τον εθνικιστικό 

πόλεµο) το συνδυασµό των υπηρεσιών που θα παρέχουν (γενική εκπαίδευση 

εξισορροπώντας χρηστικότητα, ειδίκευση) την επιλογή, εκπαίδευση και 

ευηµερία των φοιτητών.172 Η θεσµοθέτηση της CRE - Conférence des Recteurs 

Européens αποφασίστηκε το 1959, στη δεύτερη Συνέλευση που έγινε στην 

Dijon της Γαλλίας. Πραγµατοποιήθηκε όµως το 1964, στην Τρίτη Συνέλευση 

στο Göttingen στη Γερµανία, όπου επισήµως υιοθετήθηκε το καταστατικό της 

∆ιαρκούς Συνόδου Πρυτάνεων και Αντιπρυτάνεων των Ευρωπαϊκών 

Πανεπιστηµίων, Standing Conference of Rectors, Presidents and Vice-

Chancellors of the European Universities ορίστηκε ως έδρα του νέου 

οργανισµού το Πανεπιστήµιο της Γενεύης, ο Πρύτανης του οποίου εκλέχτηκε 

Πρόεδρος του νέου Οργανισµού. Στη συνάντηση συµµετείχαν 160 Πρυτάνεις 

και Αντιπρυτάνεις από 19 χώρες.173 Τα θέµατα συζήτησης των δύο 

Συνελεύσεων της CRE στη Dijon και στο Göttingen  ήταν πιο προσγειωµένα 

στην πραγµατικότητα που έπρεπε να αντιµετωπίσουν τα Πανεπιστήµια. Το 

1955, εξετάζοντας την έλλειψη επιστηµόνων και τεχνολόγων σε µία γρήγορα 

αναπτυσσόµενη κοινωνία, υπήρξε προβληµατισµός για το πώς οι φοιτητές θα 

εκπαιδευτούν ως «Ευρωπαίοι» δεδοµένης της έναρξης µιας πρωτόγνωρης Κοινής 

Αγοράς που επιφέρει και στα Πανεπιστήµια ευθύνη για τη δηµιουργία της 

Ευρώπης. Ενώ αργότερα το 1964, οι συζητήσεις περιστρέφονται γύρω από τον 

καλύτερο δυνατό ρόλο ενός ακαδηµαϊκού ιδρύµατος σε σχέση µε τις 

προσδοκίες της κοινωνίας, την αυξανόµενη προσέλευση φοιτητών στην 

τριτοβάθµια εκπαίδευση την ποιότητα της έρευνας και των υπηρεσιών στη 

βιοµηχανία.174 

Το 1989 η ∆ιαρκής Σύνοδος των Πρυτάνεων, Προέδρων και 

Αντιπρυτάνεων των Ευρωπαϊκών Πανεπιστηµίων µετεξελίχθηκε σε Ένωση των 

Ευρωπαϊκών Πανεπιστηµίων - Association of European Universities - 

διατηρώντας το ακρωνύµιο  CRE (CRE, l'Association des universités 

                                           

172 Barblan Α.,(2001),  «Academic co-operation and mobility in Europe : how it was, 
how it should be», CEPES 30th anniversary – special issue of Higher Education in 
Europe, p.3. 
173Barblan Α.,(2001),  «Academic co-operation and mobility in Europe : how it was, 
how it should be», CEPES 30th anniversary – special issue of Higher Education in 
Europe, p.3, Ασδεράκη Φ., (2008), «Ευρώπη και Παιδεία. Ο Ευρωπαϊκός Χώρος 
Ανώτατης Εκπαίδευσης» Εκδόσεις Σιδέρης, Αθήνα, σ. 159-161. 
174 Barblan Α.,(2001),  «Academic co-operation and mobility in Europe : how it was, 
how it should be», CEPES 30th anniversary – special issue of Higher Education in 
Europe, p.4 [ O Dr Andris Barblan διετέλεσε Γενικός Γραµµατέας της EUA (Secretary 
General) European University Association- EUA]. 
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europénnes) µε σκοπό την ανάπτυξη συνεργασίας µεταξύ των πανεπιστηµίων 

της Ευρώπης. Τακτικά µέλη της ήταν τα πανεπιστήµια και άλλα αντίστοιχα 

ιδρύµατα, εκπροσωπούµενα από τον Πρύτανη, Πρόεδρο, Αντιπρύτανη ή άλλο 

εκτελεστικό διευθυντή. Συνδεδεµένα µέλη της ήταν µη κυβερνητικοί, εθνικοί ή 

διεθνείς οργανισµοί που ασχολούνται µε ακαδηµαϊκές ή πανεπιστηµιακές 

υποθέσεις. 

Η λειτουργία της CRE είχε πολλαπλασιαστικά αποτελέσµατα καθώς 

προώθησε τη θεσµοθέτηση των εθνικών Συνόδων Πρυτάνεων, ενισχύοντας την 

επιρροή τους εντός των εθνικών τους πλαισίων και ενδυνάµωσε την ιδέα της 

αναγκαιότητας ανεξάρτητης άποψης των Πανεπιστηµίων µε προτάσεις για τη 

διαµόρφωση των πολιτικών στην Ανώτατη Εκπαίδευση.175  

Η CRE επεδίωξε την ανεξαρτησία της κρατώντας τις αποστάσεις της από 

το Συµβούλιο της Ευρώπης, επέλεξε µία προσεκτική συνεργασία µε την 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα µέσα της δεκαετίας του 70’ όταν ανέπτυξε η 

Κοινότητα δράση στον τοµέα της εκπαίδευσης και αργότερα συµµετείχε στην 

εφαρµογή της διαδικασίας της Μπολόνια στις αρχές του 2000.176  

Το 1973 δηµιουργήθηκε Liaison Committee of Rectors’ Conferences/ 

Comité de Liaison des Recteurs des Etats members de la Communauté 

Européenne η οποία µετονοµάστηκε το 1996 σε Confederation of European 

Union Rectors’ Conferences (Confédération des Conférences des Recteurs de 

l’ Union européenne - CRUE). Ανάµεσα στους σκοπούς της Ένωσης ήταν να 

διαµορφώσουν και να εκφράσουν τις κοινές απόψεις των µελών της µε σκοπό 

να επηρεάσουν τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά µε την 

τριτοβάθµια εκπαίδευση και την έρευνα, να παρέχουν στα µέλη πληροφορίες 

σχετικά µε βασικά ζητήµατα και τις εξελίξεις στον τοµέα της τριτοβάθµιας 

εκπαίδευσης  και της έρευνας. Μέλη της Ένωσης είναι οι Σύνοδοι Πρυτάνεων 

των κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και συνδεδεµένα µέλη οι 

∆ιασκέψεις των Πρυτάνεων που προέρχονται από τρίτες ευρωπαϊκές χώρες. 

Το 2001 (31 Μαρτίου, στη Salamanca) λαµβάνοντας υπόψη τον 

αυξανόµενο βαθµό της συνεργασίας που είχαν αναπτυχθεί µεταξύ της CRE-

Association of European Universities και της Confederation of European 

Union Rectors’ Conferences γνωστή ως “The Confederation” προχώρησαν στη 

                                           

175 Ασδεράκη Φ., (2008), «Ευρώπη και Παιδεία. Ο Ευρωπαϊκός Χώρος Ανώτατης 
Εκπαίδευσης» Εκδόσεις Σιδέρης, Αθήνα, σ. 159-161. 
176 European Commission, (2006) «The history of European cooperation in education 
and training», Luxembourg : Office for Official Publications of the European 
Communities p. 49. 
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συνένωσή τους και στη δηµιουργία της European University Association –

EUA. Σήµερα η EUA αριθµεί 850 µέλη από 47 χώρες.177 

Στις 17 Οκτώβρη, 1982 επτά Εθνικές Ενώσεις Φοιτητών (Νορβηγίας, 

Ηνωµένου Βασιλείου, Σουηδίας, Ισλανδίας, Γαλλίας, ∆ανίας, Αυστρίας) 

συγκεντρώθηκαν στη Στοκχόλµη για να δηµιουργήσετε την WESIB (West 

European Student Information Bureau), ∆υτικο-Ευρωπαϊκό Γραφείο 

Ενηµέρωσης Φοιτητών . Ο στόχος της WESIB ήταν ο συντονισµός της ροής των 

πληροφοριών µεταξύ των µελών από ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισµούς 

όπως το Συµβούλιο της Ευρώπης, τις Ευρωπαϊκές Κοινότητες και την 

UNESCO. Για την εκπλήρωση αυτού του στόχου η WESIB διοργάνωνε 

σεµινάρια δύο φορές το χρόνο σε θέµατα που αφορούν την τριτοβάθµια 

εκπαίδευση, και ελάµβανε αποφάσεις στις συναντήσεις - συνεδριάσεις του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου. Στην WESIB προέδρευε µία από τις ενώσεις που ήταν 

µέλη, µε επικεφαλή έναν ∆ιευθυντή. Αρχικά η έδρα της ήταν στη Στοκχόλµη, 

ενώ το 1986 µεταφέρθηκε στο Λονδίνο. Οι πολιτικές αλλαγές στην Ανατολική 

Ευρώπη επηρέασαν την WESIB, έτσι το Φεβρουάριο του 1990 απώλεσε το W 

για να γίνει ESIB Ευρωπαϊκό Γραφείο Πληροφόρησης Φοιτητών. Μέσα στα 

επόµενα δύο χρόνια υπήρξε µία ραγδαία αύξηση των µελών ( από 16 µέλη το 

1990 αυξήθηκαν σε 31 το 1992). Όταν αργότερα η Ευρωπαϊκή Κοινότητα 

απέκτησε µεγαλύτερη επιρροή στο χώρο της Τριτοβάθµιας εκπαίδευσης µε 

προγράµµατα ανταλλαγής (Erasmus, Socrates) οι εθνικές ενώσεις των 

φοιτητών στην Ευρώπη αποφάσισαν να αλλάξουν το στόχο της ESIB από µία 

απλή οργάνωση ανταλλαγής πληροφοριών σε µία πολιτική οργάνωση που θα 

εκπροσωπούσε τις απόψεις των φοιτητών στα ευρωπαϊκά θεσµικά όργανα. Έτσι 

από το 1991 τα µέλη του ESIB έδωσαν δυνατότητα χάραξης πολιτικής στο 

∆ιοικητικό Συµβούλιο και συστήθηκαν οµάδες εργασίας. Το 1993 το 

∆ιοικητικό Συµβούλιο αποφάσισε την αλλαγή του ονόµατος σε The National 

Unions of Students in Europe αλλά διατηρώντας την παλαιά και γνωστή 

συντοµογραφία ESIB. Το 1996 αποφασίστηκε να διευθύνεται από έναν 

Πρόεδρο µαζί µε µία Εκτελεστική Επιτροπή. Παρά την αντιπροσωπευτικότητα 

και τη δυνατότητα χάραξης πολιτικής που διέθετε η ESIB το έργο της ήταν 

περιορισµένο τη δεκαετία του 1990 καθώς η τριτοβάθµια εκπαίδευση δεν 

αποτελούσε αρµοδιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το 1999 µε την υπογραφή 

της «∆ήλωσης της Μπολόνια» η ESIB ανέλαβε δράση σχηµάτισε επιτροπές 

                                           

177 Ιστοσελίδα http://www.eua.be 
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εµπειρογνωµόνων και από το 2001 έγινε επίσηµος παρατηρητής στη 

διαδικασία της Μπολόνια εκπροσωπώντας του φοιτητές. Το 2000 η Γραµµατεία 

της ESIB µεταφέρθηκε στις Βρυξέλλες. 

Η ESIB έγινε µία οργάνωση-οµπρέλα των 47 εθνικών ενώσεων των 

σπουδαστών από 36 χώρες και µέσω αυτών των µελών, αντιπροσωπεύει 

περισσότερο από 10 εκατοµµύρια φοιτητές. Τον Μάιο του 2007, στην 52η 

Συνεδρίαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, που πραγµατοποιήθηκε στο Λονδίνο, 

αποφασίστηκε η αλλαγή του ονόµατος της ESIB σε European Students' Union 

(ESU), Ένωση Ευρωπαίων Φοιτητών. 

Ο στόχος της ESU είναι να εκπροσωπεί και να προωθεί τα εκπαιδευτικά, 

κοινωνικά, οικονοµικά και πολιτιστικά θέµατα των φοιτητών σε ευρωπαϊκό 

επίπεδο προς όλους τους αρµόδιους φορείς και ιδίως την Ευρωπαϊκή Ένωση, 

το Bologna Follow-Up Group, το Συµβούλιο της Ευρώπης και την UNESCO. 

Σήµερα η ESU έχει 47 µέλη από 39 χώρες.178 

 

 

 

 1.3  Εξελίξεις εντός των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (πριν τη 

δεκαετία του 1970) 

Η πρώτη Ευρωπαϊκή Κοινότητα δηµιουργήθηκε µε την υπογραφή της 

Συνθήκης ίδρυσης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα 

(ΕΚΑΧ)179 το 1951, µε στόχο τον έλεγχο της παραγωγής και διαχείρισης του 

                                           

178 Οι πληροφορίες αντλήθηκαν από τις ιστοσελίδες της ESU/ESIB : 
http://www.esib.org/index.php/home.html και http://www.esu-online.org  
179  Η Συνθήκη ίδρυσης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα (ΕΚΑΧ), 
υπογράφτηκε στο Παρίσι το 1951, από έξι ευρωπαϊκές χώρες, τη Γαλλία, τη Γερµανία, 
την Ιταλία, το Βέλγιο, το Λουξεµβούργο και την Ολλανδία, συνενώνοντάς τις σε µία 
Κοινότητα που έχει ως αποστολή την οργάνωση της ελεύθερης κυκλοφορίας άνθρακα 
και χάλυβα, καθώς και την ελεύθερη πρόσβαση στις πηγές παραγωγής. Ιστορικά, η 
ΕΚΑΧ υλοποίησε τη διακήρυξη Robert Schuman της 9ης Μαΐου 1950, η οποία 
πρότεινε να τεθεί το σύνολο της γαλλο-γερµανικής παραγωγής άνθρακα και χάλυβα 
υπό κοινή ανώτατη αρχή, σε µια οργάνωση ανοικτή στη συµµετοχή των υπόλοιπων 
χωρών της Ευρώπης. Επίσης, µια κοινή Ανώτατη Αρχή εποπτεύει την αγορά, την 
τήρηση των κανόνων ανταγωνισµού, καθώς και τη διαφάνεια των τιµών. Το 1952, ο 
Jean Monnet έγινε ο πρώτος πρόεδρος της Ανωτάτης Αρχής. Η συνθήκη περιλαµβάνει 
τέσσερις τίτλους. Ο πρώτος αφορά την Ευρωπαϊκή Κοινότητα Άνθρακα και Χάλυβα, ο 
δεύτερος τα όργανα της Κοινότητας, ο τρίτος τις οικονοµικές και κοινωνικές διατάξεις 
και ο τέταρτος τις γενικές διατάξεις. Περιέχει επίσης δύο πρωτόκολλα, ένα για τον 
Οργανισµό του ∆ικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα και ένα 
άλλο για τις σχέσεις της ΕΚΑΧ µε το Συµβούλιο της Ευρώπης. Τέλος, περιλαµβάνει 
σύµβαση για τις µεταβατικές διατάξεις που αφορούν την εφαρµογή της συνθήκης, τις 
σχέσεις της Κοινότητας µε τις τρίτες χώρες και τα γενικά µέτρα διασφαλίσεως. Η 
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άνθρακα και χάλυβα και την αποφυγή ενός νέου πολέµου.180 Μετά την 

επιτυχή λειτουργία της Συνθήκης Άνθρακα και Χάλυβα, οι έξι χώρες 

επέκτειναν τη συνεργασία τους και σε άλλους οικονοµικούς τοµείς, 

υπογράφοντας τις Συνθήκες της Ρώµης, για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής 

Οικονοµικής Κοινότητας (ΕΟΚ) 181 και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατοµικής 

Ενέργειας (ΕΚΑΕ)182 τον Μάρτιο του 1957. 

                                                                                                                        

συνθήκη εγκαθιδρύει την Ανώτατη Αρχή (η οποία είναι το ανεξάρτητο εκτελεστικό 
συλλογικό όργανο), τη Συνέλευση (απαρτίζεται από 78 βουλευτές, αντιπροσώπους των 
εθνικών κοινοβουλίων), το Συµβούλιο Υπουργών (απαρτίζεται από έξι αντιπροσώπους 
των εθνικών κυβερνήσεων) και το ∆ικαστήριο (αποτελείται από επτά δικαστές). Τα 
θεσµικά όργανα, µε τη σηµερινή τους µορφή, προέρχονται από τη συνθήκη ΕΚΑΧ. Η 
Κοινότητα διαθέτει νοµική προσωπικότητα. Στις αρχές της δεκαετίας του ΄90 και σε 
συνέχεια διεξοδικών συζητήσεων, η λήξη της συνθήκης ΕΚΑΧ θεωρήθηκε ως η πλέον 
ενδεδειγµένη λύση, σε σχέση µε την ανανέωση της συνθήκης ή µια συµβιβαστική 
λύση. Συνεπώς, η Επιτροπή πρότεινε µια προοδευτική ενσωµάτωση των δύο 
συγκεκριµένων τοµέων στη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Η 
ισχύς της συνθήκης έληξε στις 23 Ιουλίου 2002. (http://europa.eu/). 
180 Στις 9 Μαΐου 1950, ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών Robert Schuman, µε τη 
σύµφωνη γνώµη του Καγκελάριου της ∆υτικής Γερµανίας Konrad Adenauer, έκανε µία 
δήλωση στο όνοµα της γαλλικής κυβέρνησης. Η ∆ήλωση Schuman, ( της οποίας 
βασικός εµπνευστής ήταν ο Jean Monnet) πρότεινε την ένταξη των γαλλικών και 
γερµανικών βιοµηχανιών άνθρακα και χάλυβα υπό κοινό έλεγχο, τη λεγόµενη Ανώτατη 
Αρχή, ανοικτή σε άλλες χώρες της Ευρώπης. Βασιζόµενες στο σχέδιο Schuman η 
∆υτική Γερµανία, η Ιταλία, το Βέλγιο, το Λουξεµβούργο και η Ολλανδία 
ανταποκρίθηκαν θετικά και ιδρύθηκε η Ευρωπαϊκή Κοινότητα Άνθρακα Χάλυβα 
(ΕΚΑΧ). Το 1952 ο Jean Monnet έγινε ο πρώτος Πρόεδρος της Ανώτατης Αρχής. Η 
πρόταση οδήγησε πρώτα στην δηµιουργία της ΕΚΑΧ και ήταν προποµπός των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων που ακολούθησαν. Η 9η Μαϊου γιορτάζεται κάθε χρόνο ως 
Ηµέρα της Ευρώπης.  
181 Η συνθήκη ίδρυσης της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής Κοινότητας (ΕΟΚ), υπογράφηκε 
στη Ρώµη το 1957,  από έξι ευρωπαϊκές χώρες, τη Γαλλία, τη Γερµανία, την Ιταλία, το 
Βέλγιο, το Λουξεµβούργο και την Ολλανδία. Η συνθήκη ΕΟΚ περιλαµβάνει 240 άρθρα 
και αποτελείται από το προοίµιο και έξι ξεχωριστά µέρη. Το πρώτο µέρος αφορά τις 
αρχές οι οποίες διέπουν τη λειτουργία της ΕΟΚ µέσω της κοινής αγοράς, της 
τελωνειακής ένωσης και των κοινών πολιτικών. Το δεύτερο µέρος αφορά τα θεµέλια της 
Κοινότητας. Περιλαµβάνει τέσσερις τίτλους που έχουν αντίστοιχα ως αντικείµενο την 
ελεύθερη κυκλοφορία εµπορευµάτων, τη γεωργία, την ελεύθερη κυκλοφορία των 
προσώπων, των υπηρεσιών και των κεφαλαίων και, τέλος, τις µεταφορές. Το τρίτο µέρος 
αναφέρεται στην πολιτική της Κοινότητας και περιλαµβάνει τέσσερις τίτλους σχετικούς 
µε τους κοινούς κανόνες, την οικονοµική πολιτική, την πολιτική ανταγωνισµού, την 
κοινωνική πολιτική και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Το τέταρτο µέρος αφορά 
τη σύνδεση των υπερπόντιων χωρών και εδαφών. Το πέµπτο µέρος είναι αφιερωµένο 
στα όργανα της Κοινότητας µε έναν τίτλο για τις θεσµικές διατάξεις και έναν άλλο για 
τις δηµοσιονοµικές. Το τελευταίο µέρος της συνθήκης αφορά τις γενικές και τελικές 
διατάξεις. Η συνθήκη ΕΟΚ θεσπίζει θεσµικά όργανα και µηχανισµούς λήψης 
αποφάσεων που καθιστούν δυνατή την έκφραση τόσο των εθνικών όσο και των 
κοινοτικών συµφερόντων. Η θεσµική ισορροπία στηρίζεται σε ένα «τρίγωνο» που 
αποτελείται από το Συµβούλιο, την Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τα οποία 
καλούνται να συνεργαστούν. Το Συµβούλιο θεσπίζει τους κανόνες, η Επιτροπή 
καταρτίζει προτάσεις και το Κοινοβούλιο έχει συµβουλευτικό ρόλο. Επίσης, στη 
διαδικασία λήψης αποφάσεων συµµετέχει η Ευρωπαϊκή Κοινωνική και Οικονοµική 
Επιτροπή, έχοντας καθαρά συµβουλευτικό ρόλο. Η Επιτροπή, συλλογικό σώµα 
ανεξάρτητο από τις κυβερνήσεις των κρατών µελών, οι οποίες την διορίζουν µε κοινή 
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Στις ιδρυτικές αυτές Συνθήκες των τριών Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων δεν 

υπήρχε αναφορά ή ανάληψη δράσης στον τοµέα της γενικής παιδείας ή της 

εκπαίδευσης ο οποίος παρέµενε αποκλειστικά στην εθνική δικαιοδοσία των 

κρατών-µελών της κοινότητας ενώ περιλάµβαναν άρθρα που αναφέρονταν στην 

επαγγελµατική κατάρτιση. Κατά την έναρξη λειτουργίας της ΕΟΚ τα θέµατα 

του πολιτισµού και της εκπαίδευσης ήταν υπό την αιγίδα του Συµβουλίου της 

Ευρώπης. 

Η Συνθήκη της ΕΚΑΧ, (άρθρο 56) έδινε τη δυνατότητα χρηµατοδότησης 

για την επανεκπαίδευση εργαζοµένων σε περίπτωση µείωσης των θέσεων 

εργασίας εξαιτίας της εισαγωγής νέων τεχνολογιών και µεθόδων οργάνωσης της 

παραγωγής. Στη Συνθήκη της ΕΚΑΕ, (άρθρο 9)183 έθετε το ζήτηµα της 

                                                                                                                        

συµφωνία, εκπροσωπεί το κοινό ευρωπαϊκό συµφέρον. Η Επιτροπή έχει αποκλειστικό 
δικαίωµα ανάληψης νοµοθετικών πρωτοβουλιών και προτείνει κοινοτικές νοµοθετικές 
πράξεις στο Συµβούλιο Υπουργών. Ως θεµατοφύλακας των συνθηκών, φροντίζει για την 
εφαρµογή των συνθηκών και του παράγωγου δικαίου. Προς το σκοπό αυτό, διαθέτει 
ευρύ φάσµα µέσων για να ελέγχει τα κράτη µέλη και τις επιχειρήσεις. Για την 
υλοποίηση των κοινών πολιτικών στο πλαίσιο της αποστολής της, η Επιτροπή διαθέτει 
εκτελεστική εξουσία. Το Συµβούλιο Υπουργών, το οποίο απαρτίζεται από 
αντιπροσώπους των κυβερνήσεων των κρατών µελών, διαθέτει ουσιαστικές 
αρµοδιότητες λήψης αποφάσεων. Επικουρείται από την Επιτροπή των Μόνιµων 
Αντιπροσώπων (COREPER) η οποία προετοιµάζει το έργο του και εκτελεί τις εντολές 
που της αναθέτει. Η Κοινοβουλευτική Συνέλευση διαθέτει αρχικά γνωµοδοτική µόνο 
εξουσία και τα µέλη της δεν εκλέγονται ακόµη µε άµεση καθολική ψηφοφορία. Πρώτος 
πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης έγινε ο Robert Schuman. Η 
συνθήκη προβλέπει, επίσης, τη σύσταση του ∆ικαστηρίου. Σύµφωνα µε τη σύµβαση 
περί ορισµένων κοινών οργάνων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, η οποία υπεγράφη και 
τέθηκε σε εφαρµογή ταυτόχρονα µε τις συνθήκες της Ρώµης, η Κοινοβουλευτική 
Συνέλευση και το ∆ικαστήριο αποτελούν κοινά όργανα στο πλαίσιο των συνθηκών ΕΟΚ 
και Ευρατόµ. Μετά την έναρξη ισχύος της συνθήκης συγχώνευσης το 1967, το 
Συµβούλιο και η Επιτροπή αποτελούν κοινά όργανα και για τις τρεις κοινότητες 
(ΕΚΑΧ, ΕΟΚ και Ευρατόµ) και επιβάλλεται η αρχή της δηµοσιονοµικής ενότητας. 
(http://europa.eu/ ) 
182 Η Συνθήκη ίδρυσης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατοµικής Ενέργειας (ΕΚΑΕ) 
περισσότερο γνωστή ως Ευρατόµ, υπογράφτηκε στη Ρώµη το 1957, από έξι ευρωπαϊκές 
χώρες, τη Γαλλία, τη Γερµανία, την Ιταλία, το Βέλγιο, το Λουξεµβούργο και την 
Ολλανδία. Η συνθήκη Ευρατόµ, η οποία θεσπίστηκε αρχικά για τον συντονισµό των 
ερευνητικών προγραµµάτων των κρατών µε στόχο την ειρηνική χρήση της πυρηνικής 
ενέργειας, συµβάλλει σήµερα στην από κοινού χρήση των γνώσεων, των υποδοµών και 
των χρηµατοδοτικών πόρων της πυρηνικής ενέργειας. ∆ιασφαλίζει, επίσης, την 
ασφάλεια εφοδιασµού µε ατοµική ενέργεια στο πλαίσιο κεντρικού συστήµατος ελέγχου. 
(http://europa.eu/) 
183 Άρθρο 9: 1. Η Επιτροπή, αφού ζητήσει τη γνώµη της Οικονοµικής και Κοινωνικής 
Επιτροπής, δύναται να ιδρύει στα πλαίσια του Κοινού Κέντρου Πυρηνικών Ερευνών 
σχολές για την κατάρτιση ειδικευµένου δυναµικού, ιδίως στους τοµείς της 
µεταλλευτικής έρευνας, της παραγωγής πυρηνικών υλικών υψηλής καθαρότητας, της 
επεξεργασίας ακτινοβοληθέντων καυσίµων, της πυρηνικής µηχανικής, της προστασίας 
της υγείας, της παραγωγής και της χρησιµοποιήσεως των ραδιοϊσοτόπων.  Η Επιτροπή 
ρυθµίζει τις λεπτοµέρειες της εκπαιδεύσεως. 2. Θα συσταθεί ίδρυµα πανεπιστηµιακού 
επιπέδου, ο τρόπος της λειτουργίας του οποίου θα καθορισθεί από το Συµβούλιο, µε 
ειδική πλειοψηφία, προτάσει της Επιτροπής. 
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κατάρτισης εξειδικευµένου δυναµικού στον τοµέα της ατοµικής ενέργειας και 

της ίδρυσης αντίστοιχου ιδρύµατος πανεπιστηµιακού επιπέδου. Η Συνθήκη της 

Ρώµης, προέβλεπε θέσπιση γενικών αρχών για την εφαρµογή κοινής πολιτικής 

επαγγελµατικής κατάρτισης (common vocation training policy) (άρθρο 128 

184), συνεργασία στα θέµατα που σχετίζονταν µε τη  βασική και ανώτερη 

επαγγελµατική κατάρτιση (άρθρο 118),185 την αµοιβαία αναγνώριση των 

διπλωµάτων επαγγελµατικής κατάρτισης (άρθρο 57)186 και την ίδρυση 

Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταµείου για την προώθηση δυνατοτήτων 

απασχόλησης και κινητικότητας των εργαζοµένων (άρθρο 123).187 

Εξετάζοντας τις ιδρυτικές Συνθήκες, φαίνεται ότι η µόνη διάταξη που 

αναφέρεται στην επαγγελµατική εκπαίδευση είναι αυτή του άρθρου 128 

ΣυνθΕΟΚ: «Το Συµβούλιο προτάσσει της Επιτροπής και κατόπιν διαβουλεύσεως 

µε την Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή, θεσπίζει τις γενικές αρχές για την 

εφαρµογή κοινής πολιτικής επαγγελµατικής εκπαίδευσης, ικανής να συµβάλλει 

στην αρµονική ανάπτυξη τόσο των εθνικών οικονοµιών όσο και της κοινής 

αγοράς». Η έννοια «γενικές αρχές» προδίδει τον µη δεσµευτικό χαρακτήρα των 

αποφάσεων για τα κράτη-µέλη. Η «κοινή» πολιτική και όχι «κοινοτική» 

προσδιορίζει το βαθµό της εθνικής κυριαρχίας και της απαραίτητης κοινής 

συµφωνίας µεταξύ των κρατών-µελών για την ανάληψη πολιτικών 

πρωτοβουλιών. Τέλος ο όρος «επαγγελµατική» υποδηλώνει τα όρια ανάµεσα στις 

δύο βασικές περιοχές της εκπαίδευσης αυτή της γενικής παιδείας και αυτήν 

της επαγγελµατικής εκπαίδευσης. Η γενική εκπαίδευση συνδέεται άµεσα µε 

την διαµόρφωση εθνικής ταυτότητας και παραµένει στην αποκλειστική 

αρµοδιότητα των κρατών ενώ η επαγγελµατική εκπαίδευση συνδέεται µε την 

ένταξη στην αγορά εργασίας και αποτελεί περιοχή κοινοτικού ενδιαφέροντος.188 

                                           

184 Αρθρο 128 : «Τη θέσπιση γενικών αρχών για την εφαρµογή κοινής πολιτικής 
επαγγελµατικής εκπαιδεύσεως, ικανής να συµβάλλει στην αρµονική ανάπτυξη τόσο των 
εθνικών οικονοµιών όσο και της κοινής αγοράς». 
185 Αρθρο 118, παρ 1: «Την προώθηση της στενής συνεργασίας µεταξύ των κρατών στον 
κοινωνικό τοµέα και ιδίως σε θέµατα που αφορούν την επαγγελµατική εκπαίδευση και 
επιµόρφωση». 
186 Άρθρο 57, παρ1:  «Τη διευκόλυνση της ανάληψης και της άσκησης µη µισθωτών 
δραστηριοτήτων, µε την έκδοση οδηγιών για την αµοιβαία αναγνώριση των διπλωµάτων 
και άλλων τίτλων επαγγελµατικής ειδίκευσης». 
187 Άρθρο 123: «Την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταµείου, το οποίο είχε ως 
αποστολή να προωθεί εντός της Κοινότητας τις δυνατότητες απασχολήσεως και τη 
γεωγραφική και επαγγελµατική κινητικότητα των εργαζοµένων». 
188 Πασιάς Γ. (2006), «Ευρωπαϊκή Ένωση και Εκπαίδευση, Θεσµικός λόγος και 
εκπαιδευτική πολιτική (1950-1999)» Τόµος Α’, Εκδόσεις Gutenberg, Αθήνα, σ. 227.  
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Τα πρώτα χρόνια λειτουργίας της ΕΟΚ, από το 1957 ως το 1969, 

χαρακτηρίστηκε από µία άγραφη αλλά εµφανή άρνηση ανάληψης κάποιας 

πρωτοβουλίας πολιτικής δράσης ή νοµικής ώθησης στον τοµέα της 

εκπαίδευσης που σχετίστηκε ή επηρεάστηκε από την προσωπική σύλληψη του 

Γάλλου Προέδρου Charles de Gaulle για την Ευρώπη και την ανησυχία των 

κρατών – µελών για την ανάληψη δράσης στον τοµέα της εκπαίδευση καθώς αυτός 

συνδέεται µε τη διαµόρφωση εθνικής ταυτότητας και συνείδησης και σχετίζεται µε 

την ευαισθησία για την ιδέα της εθνικής κυριαρχίας. Κατ’ επέκταση, η ανάληψη 

πολιτικών πρωτοβουλιών στον τοµέα της εκπαίδευσης αποτελούσε «ταµπού» για 

την Κοινότητα επειδή οι εθνικές κυβερνήσεις δεν είχαν παραχωρήσει στην 

Κοινότητα αυτή την αρµοδιότητα όταν υπέγραψαν τη Συνθήκη της Ρώµης.189 

Η Συνθήκη της Ρώµης όµως, περιείχε τους σπόρους της µελλοντικής 

συνεργασίας στον τοµέα της εκπαίδευσης που διέγειραν το ενδιαφέρον των 

εµπλεκόµενων φορέων και προκάλεσαν την ευνοϊκή κρίση του Ευρωπαϊκού 

∆ικαστηρίου.190  

Την δεκαετία του 1960 εξαιτίας της ανάγκης να επιλυθούν εκπαιδευτικά 

ζητήµατα που δηµιουργήθηκαν από την εφαρµογή των διατάξεων περί 

ελεύθερης διακίνησης προσώπων στον κοινοτικό χώρο η Κοινότητα εξέδωσε µία 

απόφαση έναν κανονισµό και δύο συστάσεις  που αφορούσαν στην προώθηση 

πολιτικών στο χώρο της επαγγελµατικής εκπαίδευσης. Αναδείχθηκε έτσι η 

αλληλεξάρτηση των εκπαιδευτικών θεµάτων µε τα θέµατα που αφορούσαν την 

ελεύθερη διακίνηση προσώπων στην Κοινότητα τις οποίες κατοχύρωνε η 

Συνθήκη της ΕΟΚ και άρχισε να διαµορφώνεται σταδιακά η «λειτουργική 

αρµοδιότητα» της κοινότητας στο χώρο της εκπαίδευσης για να συµπληρώσει 

την απουσία ύπαρξης κοινοτικής εκπαιδευτικής πολιτικής. Η έννοια της 

                                           

189 European Commission, (2006) «The history of European cooperation in education 
and training», Luxembourg : Office for Official Publications of the European 
Communities, p. 22 και 54. Βλέπε επίσης: Ασδεράκη Φ., (2008), «Ευρώπη και 
Παιδεία. Ο Ευρωπαϊκός Χώρος Ανώτατης Εκπαίδευσης» Εκδόσεις Σιδέρης, Αθήνα, σ. 
148-149 και Πασιάς Γ. (2006), «Ευρωπαϊκή Ένωση και Εκπαίδευση, Θεσµικός λόγος 
και εκπαιδευτική πολιτική (1950-1999)» Τόµος Α’, Εκδόσεις Gutenberg, Αθήνα, σ. 
227. 
190 ∆ικαστικές αποφάσεις που αφορούν στις υποθέσεις: Forchieri (1983) για τη 
δυνατότητα πρόσβασης στην επαγγελµατική εκπαίδευση, Gravier (1985) για τον 
ορισµό και το περιεχόµενο της επαγγελµατικής εκπαίδευσης, Bara (1988) για την 
ένταξη της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης στο χώρο της επαγγελµατικής εκπαίδευσης 
και Blaizot (1988) για την ένταξη των πανεπιστηµιακών σπουδών στο χώρο της 
επαγγελµατικής εκπαίδευσης. Εκτενής παρουσίαση των αποφάσεων και την επίδρασής 
τους γίνεται στην ενότητα 3. (Η περίοδος 1985-1992, θέσπιση εκπαιδευτικών 
προγραµµάτων) της παρούσας µελέτης. 
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«λειτουργικής αρµοδιότητας» βασίστηκε στο άρθρο 235 ΣυνθΕΟΚ191  και στο 

διατυπωµένο στόχο της κοινής αγοράς για την επιδίωξη του οποίου οι 

κοινοτικές αποφάσεις διαπερνούν κατ’ ανάγκη τα όρια των αρµοδιοτήτων που 

διατηρούν τα κράτη – µέλη σε ορισµένους τοµείς όταν η δράση αυτή 

εξυπηρετεί τον κυρίαρχο οικονοµικό σκοπό της κοινότητας.192 

Χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελεί η περίπτωση του δικαιώµατος της 

ελεύθερης διακίνησης των εργαζοµένων που οδήγησε το Συµβούλιο στην 

έκδοση του κανονισµού 1612/68 της 15.10.1968193 σύµφωνα µε τον οποίο τα 

παιδιά των υπηκόων ενός κράτους-µέλους που εργάζονται σε ένα άλλο κράτος-

µέλος της Κοινότητας, αποκτούν εκπαιδευτικά δικαιώµατα µε τους ίδιους 

όρους µε τους µόνιµους κατοίκους του κράτους-µέλους. Ο κανονισµός αυτός 

αποτελεί σταθµό στην εκπαιδευτική πολιτική της Κοινότητας εξαιτίας του ότι: 

α) ενισχύει τη «λειτουργική αρµοδιότητα» της Κοινότητας και β) οι διατάξεις του 

ήταν δεσµευτικές για τα κράτη-µέλη και καθώς αναφέρονταν σε θέµατα 

γενικής και επαγγελµατικής εκπαίδευσης, αποτελούσαν διείσδυση στο χώρο 

της αποκλειστικής αρµοδιότητας τους για θέµατα εκπαίδευσης.194 

                                           

191 Άρθρο 235 ΣυνθΕΟΚ : «Αν ενέργεια της Κοινότητας θεωρείται αναγκαία για την 
πραγµατοποίηση ενός από τους στόχους της στο πλαίσιο της λειτουργίας της κοινής 
αγοράς και δεν προβλέπονται από την παρούσα συνθήκη οι προς το σκοπό αυτόν 
απαιτούµενες εξουσίες, το Συµβούλιο, προτάσει της Επιτροπής και κατόπιν 
διαβουλεύσεων µε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, θεσπίζει οµοφώνως τις κατάλληλες 
διατάξεις.» Άρθρο 235 ΣυνθΕΟΚ ή 308 Συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής 
Κοινότητας (παγιωµένη έκδοση) Επίσηµη Εφηµερίδα C325, 24.12.2002. 
192 Πασιάς Γ (2006), «Ευρωπαϊκή Ένωση και Εκπαίδευση, Θεσµικός λόγος και 
εκπαιδευτική πολιτική (1950-1999)» Τόµος Α’, Εκδόσεις Gutenberg, Αθήνα, σ. 237-
238., και στο Σκουρης Β.(1993), «Η ευρωπαϊκή διάσταση της εκπαίδευσης», στο 
Συµπόσιο του Ελληνικού Κέντρου Ευρωπαϊκών Μελετών και Ερευνών, Εθνική 
διοίκηση και Κοινοτικό ∆ίκαιο, Εκδόσεις  Α.Ν. Σάκκουλα, Αθήνα σ.120. 
193 Κανονισµός 1612/68 ΕΟΚ του Συµβουλίου της 15ης Οκτωβρίου 1968 περί της 
Ελεύθερης Κυκλοφορίας των εργαζοµένων στο εσωτερικό της Κοινότητας, ΕΕL της 
19.10.1968, σ. 2. (Πιο συγκεκριµένα στο άρθρο 12 του κανονισµού : Τα τέκνα του 
υπηκόου Κράτους µέλους που απασχολείται ή έχει απασχοληθεί κατά το παρελθόν 
στην επικράτεια άλλου Κράτους µέλους γίνονται δεκτά στα µαθήµατα γενικής 
εκπαιδεύσεως, µαθητείας και επαγγελµατικής εκπαιδεύσεως υπό τους ίδιους όρους µε 
τους υπηκόους αυτού του Κράτους, εφ' όσον τα τέκνα αυτά διαµένουν στην επικράτειά 
του. Τα Κράτη µέλη ενθαρρύνουν τις πρωτοβουλίες που επιτρέπουν στα τέκνα αυτά να 
παρακολουθήσουν τα ανωτέρω µαθήµατα µε τις καλύτερες δυνατές προϋποθέσεις). 
Βλέπε επίσης: Ασδεράκη Φ., (2008), «Ευρώπη και Παιδεία. Ο Ευρωπαϊκός Χώρος 
Ανώτατης Εκπαίδευσης» Εκδόσεις Σιδέρης, Αθήνα, σ.155-156. 
194 Πασιάς Γ (2006), «Ευρωπαϊκή Ένωση και Εκπαίδευση, Θεσµικός λόγος και 
εκπαιδευτική πολιτική (1950-1999)» Τόµος Α’, Εκδόσεις Gutenberg, Αθήνα, σ. 238 και 
241-243, Μοσχονάς Α. (1995), «Η εκπαιδευτική πολιτική» στο Μαραβέγιας Ν. – 
Τσινισιζέλης Μ., (1995), «Η ολοκλήρωση της ευρωπαϊκής ένωσης, Θεσµικές, πολιτικές και 
οικονοµικές πτυχές» Εκδόσεις Θεµέλιο, Αθήνα, σ.690,  Πατούνας Χ. (1993), «Μορφές 
δράσης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας στον τοµέα της γενικής εκπαίδευσης σύµφωνα µε τη 
συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση», Περ. Φιλόλογος, τ.4 Θεσσαλονίκη σ.267. 
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Το Συµβούλιο της ΕΟΚ µε την απόφαση 63/266/ΕΟΚ της 2.4.1963 

περί θεσπίσεως των γενικών αρχών για την εφαρµογή κοινής πολιτικής 

επαγγελµατικής καταρτίσεως, έχοντας υπόψη το άρθρο 128 της Συνθήκης περί 

ιδρύσεως της ΕΟΚ καθόρισε τις γενικές αρχές για την εφαρµογή κοινής 

πολιτικής επαγγελµατικής καταρτίσεως και έθιξε το θέµα της σύνδεσης µεταξύ 

επαγγελµατικής κατάρτισης και γενικής εκπαίδευσης (δεύτερη αρχή).195  

Την ίδια περίοδο εκδόθηκαν επίσης: α) Απόφαση του Συµβουλίου για το 

νοµικό καθεστώς της Συµβουλευτικής Επιτροπής για την επαγγελµατική 

εκπαίδευση της 30.12.1963 (63/688/ΕΟΚ) και β) Σύσταση της Επιτροπής για 

την ανάπτυξη του επαγγελµατικού προσανατολισµού της 18.7.1966 

(66/484/ΕΟΚ).196  

Η απόφαση 63/688/ΕΟΚ197 - σε συνέχεια της απόφασης 63/266/ΕΟΚ 

της 2.4.1963 - έθετε τους όρους λειτουργίας της Συµβουλευτικής Επιτροπής 

που προέβλεπε η 4η αρχή: «Κατά την εκπλήρωση των αρµοδιοτήτων που της 

έχουν ανατεθεί στον τοµέα της επαγγελµατικής καταρτίσεως, η Επιτροπή 

επικουρείται από τριµερή συµβουλευτική επιτροπή, της οποίας η σύνθεση και το 

καταστατικό αποφασίζονται από το Συµβούλιο, έπειτα από γνώµη της Επιτροπής.» 

Η Συµβουλευτική Επιτροπή για την Επαγγελµατική εκπαίδευση, αποτελείτο 

από τριάντα έξι µέλη-δύο αντιπροσώπους της κυβέρνησης, δύο αντιπροσώπους 

των εργατικών συνδικάτων και δύο αντιπροσώπους των οργανώσεων των 

εργοδοτών από το κάθε κράτος-µέλος. Ένας εκπρόσωπος της Ανώτατης αρχής 

της ΕΚΑΧ και ένας εκπρόσωπος της Επιτροπής της ΕΟΚ θα παίρνουν µέρος 

στις εργασίας της Συµβουλευτικής Επιτροπής, χωρίς δικαίωµα ψήφου. Η 

απόφαση αυτή θεωρείται σηµαντική λόγω της τριµερούς φύσης της και γιατί 

                                           

195 Συµβούλιο της ΕΟΚ, Απόφαση του Συµβουλίου, της 2ας Απριλίου 1963, περί 
θεσπίσεως των γενικών αρχών για την εφαρµογή κοινής πολιτικής επαγγελµατικής 
καταρτίσεως.(63/266/ΕΟΚ) Στο «Κείµενα για την Ευρωπαϊκή Εκπαιδευτικη Πολιτική 
(ΕΕΠ)» , Γενική Γραµµατεία του Συµβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, Εκδοση Γ’, 
Ιούνιος 1987.Λουξεµβούργο σ. 213-217. Επίσης στο European Commission, (2006) 
«The history of European cooperation in education and training», Luxembourg : Office 
for Official Publications of the European Communities, p. 55. 
196 66/484/ΕΟΚ: Σύσταση της Επιτροπής της 18ης Ιουλίου 1966 προς τα κράτη µέλη, 
η οποία αποσκοπεί στην ανάπτυξη του επαγγελµατικού προσανατολισµού. Επίσηµη 
Εφηµερίδα αριθ. 154 της 24/08/1966 σ. 2815 - 2819. Βλέπε επίσης: Ασδεράκη Φ., 
(2008), «Ευρώπη και Παιδεία. Ο Ευρωπαϊκός Χώρος Ανώτατης Εκπαίδευσης» Εκδόσεις 
Σιδέρης, Αθήνα, σ.155. 
197 Συµβούλιο των ΕΚ, Απόφαση 63/688/ΕΟΚ: για το νοµικό καθεστώς της 
Συµβουλευτικής Επιτροπής για την επαγγελµατική εκπαίδευση της 30.12.1963 (Rules 
of the Advisory Committee on Vocational Training), Official Journal ΕΕ190, 
30/12/1963 P. 3090 – 3092. Βλέπε επίσης: Ασδεράκη Φ., (2008), «Ευρώπη και 
Παιδεία. Ο Ευρωπαϊκός Χώρος Ανώτατης Εκπαίδευσης» Εκδόσεις Σιδέρης, Αθήνα, σ. 
154. 
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θεσµοθέτησε το ρόλο και τη συµµετοχή των κοινωνικών εταίρων παράλληλα µε 

τα κράτη µέλη στην εφαρµογή της πολιτικής συνεργασίας στην επαγγελµατική 

κατάρτιση. Αυτή η συµβουλευτική Επιτροπή ήταν η πρώτη αυτού του είδους σε 

κοινοτικό επίπεδο. Στα επόµενα χρόνια θα εκδώσει απόψεις για συγκεκριµένα 

έργα όπως η δηµιουργία του CEDEFOP198 και η προετοιµασία, αξιολόγηση και 

προώθηση προγραµµάτων κοινοτικής δράσης στον τοµέα της επαγγελµατικής 

κατάρτισης.199 

Στην Σύνοδο Κορυφής στη Χάγη το ∆εκέµβριο του 1969 ο Γάλλος 

Υπουργός Παιδείας Olivier Guichard200, πρότεινε τη συνεργασία µεταξύ των 

Υπουργών Παιδείας και τη δηµιουργία ενός Ευρωπαϊκού Κέντρου για την 

ανάπτυξη της εκπαίδευσης.  

Παρά την περιορισµένη ανάπτυξη δράσης στον τοµέα της εκπαίδευσης η 

Κοινότητα ανέπτυξε σχέσεις συνεργασίας σε θέµατα εκπαίδευσης µε διεθνείς 

οργανισµούς όπως ο Οργανισµός Οικονοµικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης 

(ΟΟΣΑ), το Συµβούλιο της Ευρώπης (Council of Europe) και η UNESCO201, 

                                           

198 CEDEFOP είναι το γαλλικό ακρωνύµιο του επίσηµου τίτλου του Ευρωπαϊκού 
Κέντρου για την Ανάπτυξη της Επαγγελµατικής Κατάρτισης- European Centre for the 
Development of Vocational Training (Centre Européen pour le Développement de la 
Formation Professionnelle), που ιδρύθηκε το 1975 - είναι ο ευρωπαϊκός οργανισµός 
που συµβάλλει στην προώθηση και ανάπτυξη της επαγγελµατικής εκπαίδευσης και 
κατάρτισης στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ). Είναι το κέντρο αναφοράς της ΕΕ για την 
επαγγελµατική εκπαίδευση και κατάρτιση. Το Cedefop ήταν ένας από τους πρώτους 
εξειδικευµένους και αποκεντρωµένους οργανισµούς που έχουν ιδρυθεί για να παρέχει 
επιστηµονική και τεχνική τεχνογνωσία σε συγκεκριµένους τοµείς και την προώθηση 
της ανταλλαγής ιδεών µεταξύ διαφορετικών ευρωπαϊκών εταίρων. Αρχική έδρα το 
Βερολίνο. Το 1995 η έδρα του Cedefop µεταφέρθηκε στη Θεσσαλονίκη. Το Cedefop 
διαθέτει γραφείο συνδέσµου στις Βρυξέλλες (Πληροφορίες από την ιστοσελίδα του 
Κέντρου http://www.cedefop.europa.eu ) 
199 European Commission, (2006) «The history of European cooperation in education 
and training», Luxembourg: Office for Official Publications of the European 
Communities, p. 57. 
200 Ο Olivier Guichard διετέλεσε Υπουργός Παιδείας της Γαλλίας από τον Ιούνιο του 
1969 έως τον Ιούλιο του 1972. Κατά την γαλλική Προεδρία στην Κοινότητα τους 
πρώτους 6 µήνες του 1971 πρότεινε τη συνάντηση των Υπουργών Παιδείας η οποία 
τελικά πραγµατοποιήθηκε στις 16-11-1971 Υπήρξε ένθερµος υποστηρικτής της 
ανάπτυξης συνεργασίας στην Κοινότητα στον τοµέα της εκπαίδευσης. (Άρθρο του “L’ 
éducation et l’ Europe” στην εφηµερίδα Le Monde 9-7-1971). European Commission, 
(2006) «The history of European cooperation in education and training», Luxembourg: 
Office for Official Publications of the European Communities, p.63. 
201 Η UNESCO είναι ο Οργανισµός των Ηνωµένων Εθνών για την Εκπαίδευση, την 
Επιστήµη και τον Πολιτισµό (United Nations Educational, Scientific and Cultural 
Organization). Ιδρύθηκε στις 16 Νοεµβρίου 1945 και από τότε προσφέρει τις 
εξειδικευµένες υπηρεσίες του στους τοµείς αυτούς σε όλο τον πλανήτη. Η Εκπαίδευση, 
οι Κοινωνικές και οι Φυσικές Επιστήµες, ο Πολιτισµός και η Επικοινωνία είναι τα µέσα 
µε τα οποία υπηρετεί τις πανανθρώπινες αξίες, µε στόχο την ευηµερία του ανθρώπου 
σε ένα ειρηνικό κόσµο. (http://www.unesco.org)  
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στο πλαίσιο της Συνθήκης της Ρώµης και συγκεκριµένα των άρθρων 229,202 

230203 και 231204. Την περίοδο αυτή πολυάριθµες διεθνείς εκθέσεις (ειδικότερα 

από τον ΟΟΣΑ) υπογράµµιζαν τη σχέση µεταξύ της εκπαίδευσης και της 

οικονοµίας.205 

Η Επιτροπή τη Ευρωπαϊκής Κοινότητας εκπροσωπείται στην Επιτροπή 

Παιδείας του ΟΟΣΑ και στο Συµβούλιο του Κέντρου Εκπαιδευτικών 

Καινοτοµιών και Έρευνας (Centre for Education Research and Innovation – 

CERI) για την εκπόνηση ερευνών και µελετών για την ανασυγκρότηση και τον 

εκσυγχρονισµό των εκπαιδευτικών συστηµάτων των κρατών-µελών. Κοινά πεδία 

ενδιαφέροντος αποτελούσαν η διοίκηση και τα προγράµµατα σπουδών 

τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, η ανάπτυξη ανθρώπινου δυναµικού, οι αλλαγές 

στην αγορά εργασίας, οι τεχνολογικές καινοτοµίες, οι στατιστικές για την 

εκπαίδευση και την κατάρτιση. Η δηµιουργία του CERI στον ΟΟΣΑ το 1967, 

φανερώνει το αυξανόµενο ενδιαφέρον για την εκπαίδευση.206 

H συνεργασία της Κοινότητας µε το Συµβούλιο της Ευρώπης υφίσταται 

από το 1959. Η Επιτροπή εκπροσωπείται στο Συµβούλιο για την Πολιτιστική 

Συνεργασία και σε τρεις υποεπιτροπές για θέµατα τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, 

γενικής και τεχνικής-επαγγελµατικής και εξωσχολικής εκπαίδευσης. Νοµική 

βάση για τη δράση του Συµβουλίου της Ευρώπης στον τοµέα της παιδείας 

αποτέλεσε η Ευρωπαϊκή Πολιτιστική Σύµβαση (European Cultural 

Convention) που υπογράφτηκε το 1954 και καθιερώθηκαν τακτικές 

συναντήσεις των Υπουργών Παιδείας για τον σχεδιασµό δράσεων. Το 1959 

αποφασίστηκε η σύσταση µιας ειδικής επιτροπής για την Ανώτατη Εκπαίδευση 

και την Έρευνα (Higher Education and Research Committee-CHER) στην 

οποία κάθε χώρα συµµετέχει µε δύο εκπροσώπους (ένας εκπροσωπεί την 

                                           

202 Συνθήκη της Ρώµης, Άρθρο 229 : «Η Επιτροπή διασφαλίζει κάθε πρόσφορη σχέση 
µε τα όργανα των Ηνωµένων Εθνών και των ειδικευµένων οργανισµών τους».  
203 Συνθήκη της Ρώµης, Άρθρο 230: «Η Κοινότης καθιερώνει την κατάλληλη 
συνεργασία µε το Συµβούλιο της Ευρώπης». 
204 Συνθήκη της Ρώµης, Άρθρο 231: «Η Κοινότης συνεργάζεται στενά µε τον Οργανισµό 
Ευρωπαϊκής Οικονοµικής Συνεργασίας κατά τρόπο οριζόµενο µε κοινή συµφωνία». 
205 European Commission, (2006) «The history of European cooperation in education 
and training», Luxembourg: Office for Official Publications of the European 
Communities, p. 55. 
206 European Commission, (1994), «Cooperation in Education in the European 
Union 1976-1994», Education, Training, Youth, Studies No5, Luxembourg, p.40, στο 
Πασιάς Γ. (2006), «Ευρωπαϊκή Ένωση και Εκπαίδευση, Θεσµικός λόγος και 
εκπαιδευτική πολιτική (1950-1999)» Τόµος Α’, Εκδόσεις Gutenberg, Αθήνα, σ. 245 
και στο European Commission, (2006) «The history of European cooperation in 
education and training», Luxembourg : Office for Official Publications of the 
European Communities p.61.  
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κυβέρνηση και ένας την ακαδηµαϊκή κοινότητα). Κατ’ αυτό τον τρόπο 

θεµελιώθηκε και η συνεργασία σε θέµατα ανώτατης εκπαίδευσης µε τη 

συµµετοχή των πανεπιστηµίων. Μεταξύ των στόχων του Συµβουλίου της 

Ευρώπης στον τοµέα της εκπαίδευσης είναι η εφαρµογή µόνιµης 

εκπαιδευτικής πολιτικής, ο εκδηµοκρατισµός της εκπαίδευσης, η αύξηση της 

αποδοτικότητας της και η ειδική µέριµνα για την ικανοποίηση των µορφωτικών 

και εκπαιδευτικών αναγκών των µεταναστών.207 

Η σχέση της Επιτροπής µε την UNESCO ξεκινά το 1964, και 

περιλαµβάνουν περιοδικές ανταλλαγές πληροφοριακού υλικού και άτυπη 

συνεργασία κυρίως µε το Ινστιτούτο Εκπαίδευσης της UNESCO στο Αµβούργο 

και το Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανώτατη Εκπαίδευση στο Βουκουρέστι.208 

Η περιορισµένη δράση στον τοµέα της κατάρτισης περισσότερο την 

περίοδο αυτή σχετίζεται µε διάφορους λόγους. Με βάση το άρθρο 128 της 

Συνθήκης της Ρώµης ο τοµέας της κατάρτισης ανήκε στην ευθύνη της 5ης 

Γενικής ∆ιεύθυνσης για την Κοινωνική Πολιτική. Η προώθηση θεµάτων 

επαγγελµατικής κατάρτισης συνδέονται και αντιµετωπίζονταν ως µέρος της 

ανάπτυξης της Κοινωνικής Πολιτικής της Κοινότητας εντός των δεσµευτικών 

πλαισίων των άρθρων 117-128ΣυνθΕΟΚ. Αυτό διαφαίνεται στην απόφαση 

63/266 και στον Κανονισµό 1612/68, όπου συνδέεται ο σκοπός του ενιαίου 

οικονοµικού χώρου της κοινής αγοράς µε το δικαίωµα της ελεύθερης 

µετακίνησης και απασχόλησης των εργαζοµένων η οποία προϋποθέτει επαρκή 

και αποτελεσµατική κατάρτιση.  Όµως οι οικονοµικοί πόροι για την ανάληψη 

κοινοτικών δράσεων είναι πολύ περιορισµένοι. Επιπροσθέτως, η διάκριση 

γενικής και επαγγελµατικής εκπαίδευσης εντός των κρατών-µελών και το 

γεγονός ότι η επαγγελµατική εκπαίδευση δεν αποτελούσε προτεραιότητα των 

εθνικών εκπαιδευτικών συστηµάτων δυσχεραίνει τη δυνατότητα συµφωνίας και 

                                           

207 Ασδεράκη Φ., (2008), «Ευρώπη και Παιδεία. Ο Ευρωπαϊκός Χώρος Ανώτατης 
Εκπαίδευσης» Εκδόσεις Σιδέρης, Αθήνα, σ.161-162, στο European Commission, 
(1994), «Cooperation in Education in the European Union 1976-1994», Education, 
Training, Youth, Studies No5, Luxembourg, p.40 και στο Πασιάς Γ. (2006), 
«Ευρωπαϊκή Ένωση και Εκπαίδευση, Θεσµικός λόγος και εκπαιδευτική πολιτική 
(1950-1999)» Τόµος Α’, Εκδόσεις Gutenberg, Αθήνα, σ. 244. 
208 European Commission, (1994), «Cooperation in Education in the European Union 
1976-1994», Education, Training, Youth, Studies No5, Luxembourg, p.40 και στο 
Πασιάς Γ. (2006), «Ευρωπαϊκή Ένωση και Εκπαίδευση, Θεσµικός λόγος και 
εκπαιδευτική πολιτική (1950-1999)» Τόµος Α’, Εκδόσεις Gutenberg, Αθήνα, σ. 244. 
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προώθησης αποφάσεων για µία κοινοτική πολιτική επαγγελµατικής 

κατάρτισης.209 

Με την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταµείου, το 1960, το οποίο 

προβλεπόταν από το άρθρο 123ΣυνθΕΟΚ, και είχε ως αποστολή να προωθεί 

εντός της Κοινότητας τις δυνατότητες απασχολήσεως και τη γεωγραφική και 

επαγγελµατική κινητικότητα των εργαζοµένων και κυρίως µετά την πρώτη 

µεταρρύθµιση του (1-2-1971),210 δηµιουργήθηκαν και οι οικονοµικές 

προϋποθέσεις για την υλοποίηση δράσεων.  

Η πρόκληση της περιόδου αυτής ήταν η δηµιουργία ενός νέου 

προτύπου συνεργασίας που θα λαµβάνει υπόψη της την ευαισθησία των 

κρατών – µελών στον τοµέα της εκπαίδευσης και την ανάγκη συνεργασίας στο 

πλαίσιο της Κοινότητας. Αναµφίβολα υπήρξε προβληµατισµός αλλά και 

απουσία συναίνεσης για το αν θα ήταν µία διακυβερνητική συνεργασία σε 

κοινοτικό επίπεδο ή συνεργασία που θα ενσωµατώνεται πλήρως στο κοινοτικό 

πλαίσιο.211 

 

 

                                           

209 Πασιάς Γ. (2006), «Ευρωπαϊκή Ένωση και Εκπαίδευση, Θεσµικός λόγος και 
εκπαιδευτική πολιτική (1950-1999)» Τόµος Α’, Εκδόσεις Gutenberg, Αθήνα, σ. 242-
243, Neave G., (1984) «The EEC and Education», Trentham Books, Stock on Trent, 
London, p.60-61. 
210 71/66/ΕΟΚ: Απόφαση του Συµβουλίου της 1ης Φεβρουαρίου 1971 περί 
αναµορφώσεως του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταµείου, ΕΕ L 28 της 4.2.1971, σ. 15 
έως 17. 
211 European Commission, (2006) «The history of European cooperation in education 
and training», Luxembourg : Office for Official Publications of the European 
Communities p. 23. 
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 2.  Πρώτες κοινοτικές πρωτοβουλίες στον τοµέα της 

εκπαίδευσης (περίοδος 1970-1985) 

 

Μέχρι και τη δεκαετία του 1970, η πολιτική ατζέντα των ευρωπαϊκών 

χωρών παρουσιάζει µειωµένο ενδιαφέρον για τα ζητήµατα εκπαίδευσης. 

Γεγονότα όπως η πρώτη συνεδρίαση των Υπουργών Παιδείας, το πρώτο 

ψήφισµα σχετικά µε τη συνεργασία στον τοµέα της παιδείας και η έγκριση του 

πρώτου κοινοτικού προγράµµατος δράσης για την εκπαίδευση καθιστούν τη 

δεκαετία του 70’ ιδιαίτερα σηµαντική και κρίσιµη. 

Τον Ιούλιο του 1971 συνήλθε, το Συµβούλιο των έξι κρατών-µελών και 

συµφώνησαν στη δηµιουργία ενός καταλόγου αρχών που θα αφορούσαν την 

προώθηση ενός κοινού προγράµµατος για την επαγγελµατική εκπαίδευση, 

θεωρώντας την επαγγελµατική κατάρτιση ως ιδιαίτερα σηµαντική για τη 

µελλοντική ανάπτυξη της Κοινότητας. Μεταξύ των γενικών κατευθύνσεων 

αναγνωρίζεται η σηµασία της σύνδεσης της εκπαίδευσης µε την οικονοµία, και 

η συσχέτιση της γενικής εκπαίδευσης και της επαγγελµατικής κατάρτισης. 212 

Είναι η πρώτη φορά που γίνεται αναφορά στη γενική εκπαίδευση ως χώρος 

ενδιαφέροντος της Κοινότητας. Η σύνδεση της επαγγελµατικής κατάρτισης µε 

την οικονοµική ανάπτυξη είχε ήδη γίνει στην απόφαση 63/266ΕΟΚ213 περί 

θέσπισης γενικών αρχών για την εφαρµογή κοινής πολιτικής επαγγελµατικής 

                                           

212 Συµβούλιο της 26/07/1971, «Γενικοί προσανατολισµοί για την κατάρτιση 
προγράµµατος δραστηριοτήτων σε κοινοτικό επίπεδο όσον αφορά την επαγγελµατική 
κατάρτιση». General guidelines for drawing up a Community programme on 
vocational training (adopted at the 162nd session of the Council held on 26 July 
1971) Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. C 081 της 12/08/1971 σ. 0005 – 0011. «2… It is 
obvious, moreover, that vocational training must not and cannot be an isolated and 
independent project but should be based on the achievements of a general 
education adapted at all its levels to the requirements of modern society.»  «4. There 
is now greater awareness of the importance of relating education to the economy 
and of developing systems for post-school and continuing in-service training». «17(c) 
Correlation between general education and vocational training». «18. In future 
projects the importance of the growing interdependence between general education 
and vocational and technical training should be fully recognized». 
213 Συµβούλιο της ΕΟΚ, Απόφαση του Συµβουλίου της ΕΟΚ, της 2ας Απριλίου 1963, 
περί θεσπίσεως των γενικών αρχών για την εφαρµογή κοινής πολιτικής επαγγελµατικής 
καταρτίσεως (63/266/ΕΟΚ). Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. 063 της 20/04/1963 σ. 1338 
– 1341. 
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κατάρτισης, ενώ η εκπαίδευση των παιδιών των αλλοδαπών εργαζοµένων στα 

κράτη-µέλη αναφέρεται στον Κανονισµό 1612/68.214 

Στις 27 Ιουλίου 1971 η Επιτροπή δηµιουργεί δύο εσωτερικές Οµάδες 

(υπό την ευθύνη του Επιτρόπου Altiero Spinelli215) για να ασχοληθούν µε 

εκπαιδευτικά θέµατα: Την Οµάδα Εργασίας για τη ∆ιδασκαλία και την 

Εκπαίδευση (Teaching and Education) και την ∆ιατµηµατική Οµάδα για τον 

Συντονισµό (Interdepartmental  coordination).216 

Ο γάλλος Υπουργός Παιδείας Olivier Guichard υπήρξε ένθερµος 

υποστηρικτής της ανάπτυξης συνεργασίας στην Κοινότητα στον τοµέα της 

εκπαίδευσης και στην διάρκεια της γαλλικής Προεδρίας στην Κοινότητα τους 

πρώτους έξι µήνες του 1971 πρότεινε τη συνάντηση των Υπουργών Παιδείας η 

οποία τελικά πραγµατοποιήθηκε τον Νοέµβριο του ίδιου χρόνου. 217  

Στις 16 Νοεµβρίου 1971, συναντήθηκαν για πρώτη φορά οι Υπουργοί 

Παιδείας των κρατών-µελών στο πλαίσιο του Συµβουλίου, µε τη συµµετοχή του 

Altiero Spinelli, ως εκπροσώπου της Επιτροπής, και εξέδωσε ψήφισµα για τη 

συνεργασία στον τοµέα της εκπαίδευσης. Οι Υπουργοί κατέληξαν στο ψήφισµα 

αυτό «αναγνωρίζοντας την ανάγκη καθιέρωσης συνεργασίας στον τοµέα της 

εθνικής παιδείας» και αποφάσισαν τη δηµιουργία Οµάδας Εµπειρογνωµόνων 

που θα συνδέεται µε την Επιτροπή». Στην απόφαση αυτή κατέληξαν µε αναφορά 

στο τελικό ανακοινωθέν της διάσκεψης των αρχηγών κρατών ή κυβερνήσεων 

που πραγµατοποιήθηκε στην Χάγη στις 1 και 2 ∆εκεµβρίου 1969 και ιδίως στο 

σηµείο 4 όπου επιβεβαιώνεται ότι είναι απαραίτητο να διαφυλαχθεί «µία 

                                           

214 Πασιάς Γ. (2006), «Ευρωπαϊκή Ένωση και Εκπαίδευση, Θεσµικός λόγος και 
εκπαιδευτική πολιτική (1950-1999)» Τόµος Α’, Εκδόσεις Gutenberg, Αθήνα, σ. 246-
247. 
215 Ο ιταλός  Altiero Spinelli διετέλεσε Επίτροπος Βιοµηχανίας και Τεχνολογίας και 
παράλληλα ήταν  υπεύθυνος για τα θέµατα εκπαίδευσης από τον Ιούλιο του 1970 έως 
τον Ιανουάριο του 1973. Πληροφορίες στο European Commission, (2006), «The 
history of European cooperation in education and training», Luxembourg : Office for 
Official Publications of the European Communities), p.285-287. 
216 European Commission, (2006) «The history of European cooperation in education 
and training», Luxembourg : Office for Official Publications of the European 
Communities p. 285, Ασδεράκη Φ., (2008), «Ευρώπη και Παιδεία. Ο Ευρωπαϊκός 
Χώρος Ανώτατης Εκπαίδευσης» Εκδόσεις Σιδέρης, Αθήνα, σ.172-173. 
217 Η Γαλλία κάτω από την πίεση των γεγονότων του Μαΐου του 1968 και την πτώση του 
στρατηγού Ντε Γκώλ αλλάζει στάση  και ενώ µέχρι τη Σύνοδο κορυφής στη Χάγη το 
1969 ήταν αρνητική ή αποδεχόταν µία καθαρά διακυβερνητική συνεργασία φαίνεται 
να υποστηρίζει µία «µικτή» προσέγγιση στα θέµατα της εκπαίδευσης. Για τη στάση της 
Γαλλίας βλέπε ανάλυση στο Ασδεράκη Φ., (2008), «Ευρώπη και Παιδεία. Ο Ευρωπαϊκός 
Χώρος Ανώτατης Εκπαίδευσης» Εκδόσεις Σιδέρης, Αθήνα, σ.175.  Επίσης για τις 
απόψεις και τις προτάσεις του Olivier Guichard βλέπε αναλυτικότερα στο European 
Commission, (2006) «The history of European cooperation in education and training», 
Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities, p.63.  
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εξαιρετική εστία ανάπτυξης, προόδου και πολιτισµού στην Ευρώπη». Εκτίµησαν 

ότι «η Συνθήκη της Ρώµης έχει ήδη προβλέψει και οργανώσει δράσεις σχετικά µε 

το δικαίωµα της εγκατάστασης και την επαγγελµατική κατάρτιση αλλά ότι οι 

δράσεις αυτές πρέπει να συµπληρωθούν µε εντονότερη συνεργασία στον τοµέα της 

παιδείας αυτής καθεαυτής», µε τελικό στόχο να καθοριστεί ένα ευρωπαϊκό 

µοντέλο παιδείας – κουλτούρας σε συνάρτηση µε την ευρωπαϊκή ενοποίηση. 

Αναγνωρίζοντας λοιπόν την ανάγκη καθιέρωσης συνεργασίας στον τοµέα της 

εθνικής παιδείας, αποφάσισαν τη δηµιουργία µιας οµάδας εµπειρογνωµόνων 

µε σκοπό να εξετάσει τη λειτουργία ενός «Ευρωπαϊκού Κέντρου Ανάπτυξης της 

Εκπαίδευσης», τις σχέσεις του µε τις Ευρωπαϊκές Κοινότητες και τη νοµική 

βάση της µελετώµενης ενεργού συνεργασίας στον τοµέα της παιδείας µεταξύ 

των κρατών-µελών. Επιπλέον η Οµάδα Εµπειρογνωµόνων θα µπορεί «να 

υποβάλλει εισηγήσεις για άλλους τρόπους δηµιουργίας ενεργού συνεργασίας στον 

τοµέα της εθνικής παιδείας».218 

Στη συνάντηση των Υπουργών παιδείας συζητήθηκε η ίδρυση ενός 

Ευρωπαϊκού Πανεπιστηµιακού Ινστιτούτου το οποίο ιδρύθηκε στις 19 Απριλίου 

1972 στην Φλωρεντία, ενώ η λειτουργία του ξεκίνησε το 1976. Για την έναρξη 

της λειτουργίας του εκφράστηκαν αντιδράσεις από ορισµένες κυβερνήσεις 

(κυρίως από τη Γαλλία) και από τα ίδια τα πανεπιστήµια που εκφράστηκαν 

µέσα από την CRE.219  

Το ψήφισµα αυτό της 16-11-1971 (όπως και το Ψήφισµα της 6-6-1974) 

των Υπουργών Παιδείας που εκπροσωπούσαν τα κράτη-µέλη εγκρίθηκε σε µία 

διακυβερνητική βάση. Αργότερα παρατηρείται διαφορά στο ψήφισµα του 

Φεβρουαρίου 1976 περί προγράµµατος δράσεως στον τοµέα της εκπαίδευσης  

το οποίο εκδόθηκε από το Συµβούλιο και τους Υπουργούς Παιδείας που 

                                           

218 Συµβούλιο των ΕΚ, Κείµενα για την ΕΕΠ, 1987 «Ψήφισµα των Υπουργών Παιδείας, 
µε ηµεροµηνία 16 Νοεµβρίου 1971, για τη συνεργασία στον τοµέα της εκπαίδευσης», 
σ. 11. 
219 Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστηµιακό Ινστιτούτο (ΕΠΙ) της Φλωρεντίας, ιδρύθηκε το 1972 
από τα έξι ιδρυτικά κράτη µέλη των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για την παροχή ανώτατης 
ακαδηµαϊκής εκπαίδευσης για διδακτορικούς ερευνητές και την προώθηση της 
έρευνας στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο. Άνοιξε τις πόρτες του για τους πρώτους 
ερευνητές το 1976. Το Ινστιτούτο αναπτύσσει διεπιστηµονικά ερευνητικά προγράµµατα 
σχετικά µε τα θέµατα που αντιµετωπίζει η ευρωπαϊκή κοινωνία και συνδέονται µε την 
ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Σχετικά µε τη στάση των πανεπιστηµίων στο Ασδεράκη Φ., 
(2008), «Ευρώπη και Παιδεία. Ο Ευρωπαϊκός Χώρος Ανώτατης Εκπαίδευσης» Εκδόσεις 
Σιδέρης, Αθήνα, σ.163-164 και 176. 
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συνήλθαν στο πλαίσιο του Συµβουλίου και φανερώνει τη «µικτή» (κοινοτική και 

διακυβερνητική) φύση των δράσεων που υιοθετήθηκαν.220 

Οι φοιτητικές διαδηλώσεις του 1968, η πρώτη πετρελαϊκή κρίση (1973-

1974) η επιδείνωση της οικονοµικής κατάσταση, η αύξηση της ανεργίας ήταν στο 

επίκεντρο του προβληµατισµού της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. 221 Η απάντηση των 

κρατών σε αυτή την κατάσταση ήταν η ανάπτυξη εθνικών πολιτικών στον 

οικονοµικό και κοινωνικό τοµέα η οποία συµβάδισε µε την ανάπτυξη των 

εκπαιδευτικών συστηµάτων. Αυτή η τάση απεικονίστηκε και στο κοινοτικό 

επίπεδο. Οι γενικές δηλώσεις υπέρ της συνεργασίας στον τοµέα της εκπαίδευσης 

σε επίπεδο κοινότητας δεν ήταν αρκετές για να προκαλέσουν κάποια δράση αν η 

Επιτροπή δεν είχε αρχίσει βαθµιαία να διαδραµατίζει ενεργό ρόλο. Σε ανακοίνωσή 

της στο Συµβούλιο της 11ης Μαρτίου 1974, η Επιτροπή επισηµαίνει ότι σε όλα τα 

κράτη µέλη, η πολιτική εκπαίδευσης είναι υψηλής σπουδαιότητας σε σχέση µε 

την εθνική οικονοµική και κοινωνική ανάπτυξη και συνεχίζει εκφράζοντας την 

πίστη της ότι η προώθηση της εκπαιδευτικής συνεργασίας  στα πλαίσια της 

Ευρωπαϊκής Κοινότητας είναι ίσης σπουδαιότητας ως αναπόσπαστο τµήµα της 

γενικής ανάπτυξης της Κοινότητας.222 

Επιπροσθέτως το 1971 η Ευρωπαϊκή Κοινότητα είχε µόνο έξι κράτη-µέλη 

και ήταν ευκολότερο να επιτευχθεί συναίνεση στα κείµενα. Εκφράσεις όπως το 

να συµπληρωθεί η Συνθήκη της Ρώµης µε δράσεις «εντονότερης συνεργασίας στον 

τοµέα της παιδείας αυτής καθεαυτής» ή «ο καθορισµός ενός ευρωπαϊκού προτύπου 

κουλτούρας-παιδείας» που βρίσκουµε στο Ψήφισµα της 16-11-1971 απουσιάζουν 

µετά την πρώτη διεύρυνση το 1973 φανερώνοντας την πολιτική ευαισθησία στον 

τοµέα της εκπαίδευσης.223  

Στην Σύνοδο Κορυφής του Παρισιού το 1972, αν και δεν υπήρξε 

αναφορά στην εκπαίδευση, αποφασίστηκε η δηµιουργία του πρώτου 

                                           

220 European Commission, (2006) «The history of European cooperation in education 
and training», Luxembourg : Office for Official Publications of the European 
Communities p. 63-65. 
221 Εκτενής ανάλυση των αλλαγών και των µεταρρυθµίσεων στα ευρωπαϊκά 
εκπαιδευτικά συστήµατα στο Neave G. (1985) “Higher Education in a Period of 
Consolidation : 1975-1985”, European Journal of Education, Vol 20, No.2-3, p. 
109-124 
222 European Commission, (2006) «The history of European cooperation in education 
and training», Luxembourg : Office for Official Publications of the European 
Communities p. 62 και στο “Education in the European Community” 
(Communication from the Commission to the Council, presented on 11 March 
1974), Bulletin of the European Communities, Supplement 3/74 p.6. 
223 European Commission, (2006) «The history of European cooperation in education 
and training», Luxembourg: Office for Official Publications of the European 
Communities p. 64. 
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προγράµµατος κοινωνικής δράσης της Κοινότητας στα πλαίσια του Κοινωνικού 

Ταµείου, το οποίο επέτρεπε στη Γενική ∆ιεύθυνση V να δραστηριοποιηθεί σε 

θέµατα εκπαίδευσης.224  

Τον Ιούλιο του 1972 η Επιτροπή ζήτησε από τον καθηγητή Henri 

Janne,225 να αναλάβει - ως πρόεδρος µιας οµάδας εργασίας- την επεξεργασία 

προτάσεων για µία ευρωπαϊκή πολιτική στο χώρο της εκπαίδευσης. Η έκθεση 

Janne «Για µία Κοινοτική Πολιτική στην Εκπαίδευση»226, παρουσιάστηκε τον 

Φεβρουάριο του 1973 κατόπιν διαβούλευσης µε 35 εµπειρογνώµονες και 

κάλυπτε θέµατα όπως η ευρωπαϊκή διάσταση της εκπαίδευσης, η αµοιβαία 

αναγνώριση των σχολικών απολυτηρίων, η ανάπτυξη της συνεχούς εκπαίδευσης 

και η διδασκαλία ξένων γλωσσών. Αναφερόταν στη διαµόρφωση µιας 

εκπαιδευτικής διάστασης για την Ευρώπη ως µέρος της κοινοτικής πολιτικής 

και υπογράµµιζε την ανάγκη µιας συνολικής αντιµετώπισης των ζητηµάτων 

απασχόλησης και εκπαίδευσης στα πλαίσια της οικονοµικής ανάπτυξης της 

Κοινότητας όπως αυτές καθορίστηκαν στη Σύνοδο των Υπουργών Παιδείας τον 

Ιούλιο του 1971.227 Η έκθεση Janne συνέβαλε στον προσδιορισµό των πιθανών 

περιοχών δράσης της ΕΚ προσπερνώντας «ταµπού» για τον τοµέα της 

εκπαίδευσης ως χώρος έκφρασης της πολιτικής της ΕΚ. 228 

Νωρίτερα τον ∆εκέµβριο του 1972 ο Spinelli παρουσίασε στην Επιτροπή 

µία θετική έκθεση σχετικά µε τις εργασίες της Οµάδας Εργασίας για τη 

∆ιδασκαλία και την Εκπαίδευση (Teaching and Education) και της 

∆ιατµηµατικής Οµάδας για τον Συντονισµό (Interdepartmental coordination). 

Κίνηση που φανερώνει την έναρξη της διοικητικής συµµετοχής της Επιτροπής 

στον τοµέα της εκπαίδευσης και την πρόθεσή της - εν αντιθέσει µε τις 

                                           

224 Πασιάς Γ. (2006), «Ευρωπαϊκή Ένωση και Εκπαίδευση, Θεσµικός λόγος και 
εκπαιδευτική πολιτική (1950-1999)» Τόµος Α’, Εκδόσεις Gutenberg, Αθήνα, σ. 247. 
225 Πρώην Υπουργός Εκπαίδευσης του Βελγίου. 
226 Επιτροπή των ΕΚ, ‘Μία εκπαιδευτική πολιτική για την Ευρώπη’, σειρά: Ευρωπαϊκά 
Κείµενα, περιοδική έκδοση, Νο4, Υπηρεσία επίσηµων εκδόσεων, Λουξεµβούργο, 1982, 
σ. 23. και Commission of the European Communities, “For a Community education 
Policy”, Bulletin of the European Communities, supplement 10/73. 
227 Πασιάς Γ. (2006), «Ευρωπαϊκή Ένωση και Εκπαίδευση, Θεσµικός λόγος και 
εκπαιδευτική πολιτική (1950-1999)» Τόµος Α’, Εκδόσεις Gutenberg, Αθήνα, σ. 249.  
228 Neave G., (1984 ) The EEC and Education, Trentham Books, Stock on Trent,, London, 
p. 8. και στο Πασιάς Γ. (2006), «Ευρωπαϊκή Ένωση και Εκπαίδευση, Θεσµικός λόγος 
και εκπαιδευτική πολιτική (1950-1999)» Τόµος Α’, Εκδόσεις Gutenberg, Αθήνα, σ. 
249. 
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διακυβερνητικής φύσης προτάσεις των Υπουργών Παιδείας – να εξασφαλίσει τη 

µελλοντική συνεργασία µέσα στο κοινοτικό πλαίσιο.229 

Το 1973, αποτελεί µία χρονιά στην οποία το ενδιαφέρον της Επιτροπής 

στρέφεται στον τοµέα της εκπαίδευσης. Για πρώτη φορά η εκπαίδευση 

ορίστηκε ως χώρος αρµοδιότητας, ως χαρτοφυλάκιο ενός από τους 13 

Επιτρόπους της Κοινότητας. Πρώτος Επίτροπος αρµόδιος για θέµατα 

εκπαίδευσης ορίστηκε ο Ralf Dahrendorf.230 Ο τοµέας της Εκπαίδευσης 

αναγνωρίστηκε και αναβαθµίστηκε και σε διοικητικό επίπεδο. Η Επιτροπή 

συµπεριέλαβε την νέα ∆ιεύθυνση για την Εκπαίδευση και την Κατάρτιση στη 

νέα Γενική ∆ιεύθυνση «Έρευνα, Επιστήµη και Εκπαίδευση»(DG-XII). Η απόφαση 

αυτή αν και ήταν οργανωτικού χαρακτήρα, είχε πολιτικό στόχο καθώς εκφράζει 

τη θέληση της Επιτροπής να διαµορφώσει και να αναπτύξει µία σταθερή 

κοινοτική πολιτική σε έναν ενιαίο θεµατικό χώρο ο οποίος να συνδέει θέµατα 

έρευνας, επιστήµης και εκπαίδευσης, τα οποία µέχρι τότε αντιµετωπίζονταν 

χωριστά.231 

Ο Dahrendorf R. παρουσίασε στην Επιτροπή ένα σχέδιο πρότασης που 

αφορούσε την ανάληψη κοινοτικής πρωτοβουλίας στο χώρο της εκπαίδευσης. 

Μεταξύ των στόχων αναφέρονταν, η διδασκαλία των γλωσσών, η βελτίωση και η 

αύξηση της κινητικότητας των εκπαιδευτικών και των φοιτητών µεταξύ των 

χωρών της Κοινότητας και η ανάπτυξη της µελέτης της Ευρώπης ως µέρος του 

εκπαιδευτικού προγράµµατος σπουδών.232  

Στη συνέχεια το Μάρτιο του 1974, η Επιτροπή παρουσίασε στο 

Συµβούλιο µία Ανακοίνωση-Έκθεση µε τίτλο «Η εκπαίδευση στην Ευρωπαϊκή 

                                           

229 European Commission, (2006) «The history of European cooperation in education 
and training», Luxembourg : Office for Official Publications of the European 
Communities p. 65. 
230 Ο δανός Ralf Dahrendorf διετέλεσε Επίτροπος υπεύθυνος για τα θέµατα 
εκπαίδευσης από τον Ιανουάριο του 1973 έως τον Νοέµβριο του 1974. Σχετικά µε την 
αναγνώριση της στροφής της Επιτροπής στον τοµέα της εκπαίδευσης στο Commission 
of the EC, 7nth General Report of the Activities of the EC in 1973, Brussels, 
February 1974, §369, p. 320. Πληροφορίες επίσης στο European Commission, 
(2006), «The history of European cooperation in education and training», Luxembourg 
: Office for Official Publications of the European Communities), p.285-287. 
231 Commission of the EC, 7nth General Report of the Activities of the EC in 1973, 
Brussels, February 1974, §356, p. 308, Πασιάς Γ. (2006), «Ευρωπαϊκή Ένωση και 
Εκπαίδευση, Θεσµικός λόγος και εκπαιδευτική πολιτική (1950-1999)» Τόµος Α’, 
Εκδόσεις Gutenberg, Αθήνα, σ. 249. 
232 Commission of the EC, 7nth General Report of the Activities of the EC in 1973, 
Brussels, February 1974 §370, p. 321, και στο: Πασιάς Γ. (2006), «Ευρωπαϊκή Ένωση 
και Εκπαίδευση, Θεσµικός λόγος και εκπαιδευτική πολιτική (1950-1999)» Τόµος Α’, 
Εκδόσεις Gutenberg, Αθήνα, σ. 249-250. 
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Κοινότητα».233 Η έκθεση αναφέρει ότι η προώθηση της εκπαιδευτικής 

συνεργασίας πρέπει να είναι αναπόσπαστο κοµµάτι της συνολικής ανάπτυξης 

της Κοινότητας, χωρίς αυτό να σηµαίνει ότι πρέπει να δηµιουργηθεί µία 

ευρωπαϊκή εκπαιδευτική πολιτική παρόµοια ή αντίστοιχη µε τους άλλους 

τοµείς της κοινοτικής πολιτικής. Τονίζεται ότι στόχος δεν είναι η εναρµόνιση 

των δοµών και του περιεχοµένου της εθνικής εκπαίδευσης των κρατών-µελών, 

αντίθετα, αναγνωρίζεται ότι οι διαφορές µεταξύ των εκπαιδευτικών συστηµάτων 

αποτελούν πλούτο για την Ευρώπη και ότι η οµοιοµορφία συστηµάτων µε 

διαφορετικές ρίζες και εξελίξεις δεν είναι ούτε επιθυµητή, ούτε ρεαλιστική.234 Η 

Έκθεση αντανακλούσε τα µελλοντικά σχέδια της Επιτροπής, για το 

περιεχόµενο της συνεργασίας στον τοµέα της εκπαίδευσης, η οποία 

οργανωµένη µε το νεοϊδρυθέν τµήµα «Έρευνα, Επιστήµη και Εκπαίδευση» της 

Γενικής ∆ιεύθυνσης ΧΙΙ προσανατολίστηκε στην υιοθέτηση το 1976 του πρώτου 

προγράµµατος κοινοτικής δράσης για την εκπαίδευση. Οι προτεραιότητές της, 

που είχαν προσδιοριστεί και στην έκθεση Janne, στη συνέχεια αποτυπώθηκαν 

στο Ψήφισµα της 6-6-1974. Παράλληλα όµως θέλοντας να καθησυχάσει τα 

κράτη-µέλη που ανησύχησαν από πτυχές της έκθεσης έσπευσε να δηλώσει ότι 

στόχος του προγράµµατος δεν είναι η εναρµόνιση των δοµών και του 

περιεχοµένου της εθνικής εκπαίδευσης των κρατών-µελών.235 Στην προώθηση 

της κοινοτικής συνεργασίας στην εκπαίδευση η Επιτροπή είχε επίσης την 

υποστήριξη της Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου. 236 

Η έκθεση χωρίζεται σε τρεις ενότητες που αφορούν: (α) την κινητικότητα 

στην εκπαίδευση (παρ. 24-38), (β) την εκπαίδευση των παιδιών των 

                                           

233 Commission of the EC, “Education in the European Community” 
(Communication from the Commission to the Council, presented on 11 March 
1974), Bulletin of the European Communities, Supplement 3/74. 
234 Πασιάς Γ. (2006), «Ευρωπαϊκή Ένωση και Εκπαίδευση, Θεσµικός λόγος και 
εκπαιδευτική πολιτική (1950-1999)» Τόµος Α’, Εκδόσεις Gutenberg, Αθήνα, σ. 249-
250. 
235 European Commission, (2006) «The history of European cooperation in education 
and training», Luxembourg : Office for Official Publications of the European 
Communities p. 65. Για την αποφυγή της χρήσης του όρου «µεταρρύθµιση»  καθώς 
και την άρνηση «εναρµόνισης» των εκπαιδευτικών, βλέπε επίσης στο: Σιάκαρης Κ. 
(2006) «Από την ΕΟΚ στην ΕΕ, Η αδύνατη εκπαιδευτική πολιτική» , Εκδόσεις Gutenberg, 
Αθήνα, σ. 23. 
236 European Commission, (2006) «The history of European cooperation in education 
and training», Luxembourg : Office for Official Publications of the European 
Communities p. 67. Σχετικά µε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: κατά τη διάρκεια της 
συνόδου του της 22ας Σεπτεµβρίου 1975, το Κοινοβούλιο υπογράµµισε «πόσο 
σηµαντικό ήταν να αναπτυχθεί η κοινοτική δράση στον τοµέα της εκπαίδευσης», OJ C 
239, 20.10.1975.  



 88 

εργαζόµενων µεταναστών (παρ. 39-42) και (γ) την ανάπτυξη της ευρωπαϊκής 

διάστασης στην εκπαίδευση (παρ. 43-61). Ειδικά για την κινητικότητα των 

σπουδαστών αναφέρεται ότι θα πρέπει να προωθηθεί η αναγνώριση των 

σχολικών απολυτηρίων, των διπλωµάτων και των ακαδηµαϊκών τίτλων σπουδών 

και να δοθούν δυνατότητες στους εκπαιδευτικούς, στο ερευνητικό δυναµικό 

και στους φοιτητές των κρατών – µελών της Κοινότητας να επικοινωνήσουν και 

να ανταλλάξουν γνώσεις και εµπειρίες σε ένα ευρωπαϊκό περιβάλλον. 

Στην έκθεση αυτή, βασικός στόχος αναδείχθηκε, η ανάπτυξη της 

ευρωπαϊκής διάστασης µεταξύ των εκπαιδευτικών ιδρυµάτων των κρατών-µελών 

διαµέσου της κοινοτικής εκπαιδευτικής πολιτικής, µε προτεραιότητα την 

ανάπτυξη «µιας στρατηγικής για τη συνεργασία στον τοµέα της εκπαίδευσης και η 

προώθηση της συστηµατικής ανταλλαγής πληροφοριών και εµπειριών». Ιδιαίτερη 

σηµασία παρουσιάζει το κεφάλαιο για την «Ευρωπαϊκή διάσταση στην 

εκπαίδευση»  όπου για πρώτη φορά εισάγεται ο όρος και προσδιορίζεται το 

περιεχόµενό του.237  

Οι Υπουργοί Παιδείας (των εννέα κρατών-µελών, µετά την διεύρυνση της 

Κοινότητας µε τη συµµετοχή της ∆ανίας, της Ιρλανδίας, και του Ηνωµένου 

Βασιλείου) συνερχόµενοι στο πλαίσιο του Συµβουλίου της 6ης Ιουνίου 1974, 

έχοντας υπόψη το τελικό ανακοινωθέν της ∆ιάσκεψης της Χάγης 1969 και του 

Παρισιού 1972, την Ανακοίνωση της Επιτροπής «Η εκπαίδευση στην Ευρωπαϊκή 

Κοινότητα» και επιβεβαιώνοντας την ανάγκη να καθιερωθεί ευρωπαϊκή 

συνεργασία στον τοµέα της παιδείας εξέδωσαν «Ψήφισµα σχετικά µε τη 

συνεργασία στον τοµέα της Παιδείας».238 Σύµφωνα µε το Ψήφισµα η συνεργασία 

τοµέα της παιδείας θα έχει ως βάση τις ακόλουθες τρεις αρχές: Πρώτον, «η 

συνεργασία που καθιερώνεται στον τοµέα της παιδείας θα έχει αντιστοιχίες µε την 

προοδευτική εναρµόνιση των οικονοµικών και κοινωνικών πολιτικών µέσα στην 

                                           

237 Σε εκτενή αναφορά του στην έκθεση αυτή ο Πασιάς Γ. αναφέρει ότι η έκθεση 
φαίνεται να κινείται στο πνεύµα κειµένων που προηγήθηκαν όπως ο Κανονισµός 
1612/68ΕΟΚ, το Ψήφισµα του Νοεµβρίου 1971, η έκθεση Janne ενώ η πρόταση για 
την «Ευρωπαϊκή διάσταση στην εκπαίδευση» σχετίζεται κυρίως µε την απόφαση της 
Κοπεγχάγης (∆εκέµβριος 1973) για την «ευρωπαϊκή ταυτότητα», στο: Πασιάς Γ. (2006), 
«Ευρωπαϊκή Ένωση και Εκπαίδευση, Θεσµικός λόγος και εκπαιδευτική πολιτική (1950-
1999)» Τόµος Α’, Εκδόσεις Gutenberg, Αθήνα, σ. 250-251. Επίσης για τον όρο 
«Ευρωπαϊκή ∆ιάσταση στην εκπαίδευση» υπάρχει εκτενής αναφορά  στο Παντίδης Στ. – 
Πασιάς Γ. (2004), «Ευρωπαϊκή διάσταση στην εκπαίδευση, Όψεις, Θεωρήσεις, 
Προβληµατισµοί» Τόµος Α’, Εκδόσεις Gutenberg, Αθήνα, σ. 145-146.  
238 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, Κείµενα για την Ευρωπαϊκή 
Εκπαιδευτική Πολιτική,  «Ψήφισµα των Υπουργών Παιδείας συνερχοµένων στο πλαίσιο 
του Συµβουλίου, της 6ης Ιουνίου 1974, σχετικά µε τη συνεργασία στον τοµέα της 
παιδείας», Τρίτη Έκδοση Ιούνιος 1987, σ.15-16, επίσης Official Journal C 098, 
20/08/1974 P. 0002 – 0002. 
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Κοινότητα και θα ανταποκρίνεται στους ειδικότερους στόχους και συµφέροντα 

αυτού του τοµέα», δεύτερον, «σε καµία περίπτωση η παιδεία δεν πρέπει να 

θεωρηθεί απλή συνιστώσα του οικονοµικού βίου» και τρίτον «η συνεργασία στον 

τοµέα της παιδείας πρέπει να λαµβάνει υπόψη τις παραδόσεις των επιµέρους 

χωρών και την ποικιλοµορφία των πολιτικών και των συστηµάτων που υπάρχουν 

σε αυτόν τον τοµέα. Συνεπώς, η εναρµόνιση των συστηµάτων και των πολιτικών 

αυτών δεν µπορεί να θεωρηθεί ως καθαυτός στόχος».239 

Στο σηµείο ΙΙ. του Ψηφίσµατος προσδιορίζονται οι τοµείς ενεργειών 

προτεραιότητας που θα καλύψει η συνεργασία στην παρούσα φάση. Οι τοµείς 

αυτοί είναι: « i) καλύτερες δυνατότητες πολιτιστικής και επαγγελµατικής 

εκπαίδευσης για τους υπηκόους των άλλων κρατών µελών των Κοινοτήτων, τους 

υπηκόους των τρίτων χωρών καθώς και για τα παιδιά τους, ii) βελτίωση της 

αντιστοιχίας µεταξύ των εκπαιδευτικών συστηµάτων στην Ευρώπη, iii) συλλογή 

στοιχείων και πρόσφατων στατιστικών για τον τοµέα της παιδείας, iv) 

εντατικοποίηση της συνεργασίας µεταξύ των ανωτέρων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων, 

v) βελτίωση των δυνατοτήτων ακαδηµαϊκής αναγνώρισης των τίτλων και των 

περιόδων σπουδών, vi) προώθηση της ελεύθερης κυκλοφορίας και της 

κινητικότητας των εκπαιδευτικών λειτουργών, των σπουδαστών και των 

ερευνητών, µε την εξάλειψη, ειδικότερα, των διοικητικών και κοινωνικών 

φραγµών που δυσχεραίνουν την ελεύθερη κυκλοφορία αυτών των ατόµων και µε 

τη βελτίωση της διδασκαλίας των ξένων γλωσσών, vii) εξίσωση των ευκαιριών 

πλήρους πρόσβασης σε όλες τις βαθµίδες της εκπαίδευσης.» Στο ίδιο Ψήφισµα 

(σηµείο IV.) αποφασίζεται η σύσταση Επιτροπής Παιδείας προκειµένου να 

καταρτιστούν οι ενέργειες που θα διεξαχθούν στους τοµείς που ορίζονται στο 

σηµείο ΙΙ. Η Επιτροπή Παιδείας θα αποτελείται από εκπροσώπους των κρατών-

µελών και της Επιτροπής και την Προεδρία της θα αναλαµβάνει η εκάστοτε 

χώρα που προεδρεύει στο Συµβούλιο των Υπουργών. Επίσης η Επιτροπή 

Παιδείας θα πρέπει να υποβάλει έκθεση στους Υπουργούς Παιδείας που 

συνέρχονται στο πλαίσιο του Συµβουλίου πριν τις 30 Ιουνίου 1975.240 

                                           

239 Corbett A. (2003), “ Ideas, Institutions and Policy Entrepreneurs:towards a new 
history of higher education in the European Community“, European Journal of 
Education vol.38, No.3, 2003, p.321-322. 
240 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, Κείµενα για την Ευρωπαϊκή 
Εκπαιδευτική Πολιτική, «Ψήφισµα των Υπουργών Παιδείας συνερχοµένων στο πλαίσιο 
του Συµβουλίου, της 6ης Ιουνίου 1974, σχετικά µε τη συνεργασία στον τοµέα της 
παιδείας», Τρίτη Έκδοση Ιούνιος 1987, σ.15-16. 
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Με πρόταση της Επιτροπής το Συµβούλιο ψηφίζει τον κανονισµό 

337/75,241 περί δηµιουργίας Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Ανάπτυξη της 

Επαγγελµατικής Καταρτίσεως το γνωστό CEDEFOP αποστολή του οποίου είναι 

η συλλογή και η ανταλλαγή πληροφοριών και εµπειριών για τα εθνικά 

συστήµατα επαγγελµατικής κατάρτισης για να συµβάλει στην προώθηση και 

ανάπτυξη της επαγγελµατικής καταρτίσεως και της συνεχούς καταρτίσεως.242 

 

 2.1  Α’ Πρόγραµµα ∆ράσης στην εκπαίδευση  

 

Το Συµβούλιο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και οι Υπουργοί Παιδείας 

που συνήλθαν στο πλαίσιο του Συµβουλίου (9-2-1976), θέσπισαν και 

ενεργοποίησαν το Α’ Πρόγραµµα ∆ράσης της Κοινότητας στον τοµέα της 

εκπαίδευσης.243 Στο Ψήφισµα αυτό το Συµβούλιο και οι Υπουργοί Παιδείας 

«επιβεβαιώνουν τη θέληση τους να επιτύχουν την ευρωπαϊκή συνεργασία στον 

τοµέα της εκπαίδευσης έχοντας συνείδηση της συµβολής που προσφέρει η 

συνεργασία τέτοιου είδους στην ανάπτυξη της Κοινότητας».  

Το Α’ Πρόγραµµα ∆ράσης περιλαµβάνει έξι τοµείς δράσεις: i) καλύτερες 

δυνατότητες πολιτιστικής και επαγγελµατικής κατάρτισης για τους υπηκόους 

των άλλων κρατών µελών των Κοινοτήτων και των χωρών µη µελών, ii) βελτίωση 

της αντιστοιχίας µεταξύ των εκπαιδευτικών συστηµάτων στην Ευρώπη, iii) 

συγκέντρωση έγγραφου υλικού και σύγχρονων στατιστικών στον τοµέα της 

εκπαίδευσης, iv) συνεργασία στον τοµέα της ανώτατης εκπαίδευσης, v) 

διδασκαλία ξένων γλωσσών, vi) δηµιουργία ισότητας δυνατοτήτων για πρόσβαση 

σε όλες τις βαθµίδες εκπαίδευσης. Σε κάθε τοµέα γίνεται αναφορά στις δράσεις 

οι οποίες δύναται να αναληφθούν σε εθνικό και σε κοινοτικό επίπεδο. (ενότητα 

ΙV. του Ψηφίσµατος) 

Οι δράσεις στον τοµέα «Συνεργασία στον τοµέα της ανώτατης 

εκπαίδευσης» αφορούσαν στην ανάπτυξη δεσµών µεταξύ των εθνικών ιδρυµάτων 

τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, στην προώθηση της κινητικότητας σπουδαστών, 

                                           

241 Κανονισµός του Συµβουλίου της 10ης Φεβρουαρίου 1975 περί δηµιουργίας 
Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Ανάπτυξη της Επαγγελµατικής Κατάρτισης (Cedefop) 
ΕΟΚ αριθ. 337/75, Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L39 της 
13.2.1975. 
242 Βλέπε επίσης : http://www.cedefop.europa.eu ) 
243 Συµβούλιο των ΕΚ, «Ψήφισµα του Συµβουλίου και των Υπουργών Παιδείας που 
συνήλθαν στο πλαίσιο του Συµβουλίου, της 9ης Φεβρουαρίου 1976 περί προγράµµατος 
δράσεως στον τοµέα της εκπαίδευσης», Κείµενα για την ΕΕΠ, 1987., σ.23-28. 
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εκπαιδευτικών και ερευνητών και στη βελτίωση των δυνατοτήτων ακαδηµαϊκής 

αναγνώρισης των τίτλων σπουδών και των περιόδων φοίτησης στα κράτη-µέλη. 

(ενότητα IV., παρ. 13 έως και 16) 

Τα κύρια χαρακτηριστικά της συνεργασίας ήταν η εφαρµογή ενός 

προγράµµατος υποτροφιών και επιχορηγήσεων για την ανταλλαγή 

πληροφοριών και εµπειριών και τη διεξαγωγή σύντοµων εκπαιδευτικών 

ταξιδιών για το διδακτικό, διοικητικό και ερευνητικό προσωπικό των 

πανεπιστηµίων µε σκοπό τη διερεύνηση: της δηµιουργίας κοινών 

προγραµµάτων σπουδών και ερευνών στα πανεπιστήµια, της δυνατότητας 

φοίτησης στα ιδρύµατα της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης άλλου κράτους-µέλους 

και των προοπτικών της ακαδηµαϊκής αναγνώρισης των τίτλων σπουδών.244 

Η κινητικότητα οργανώθηκε µέσα από την πραγµατοποίηση επισκέψεων 

εργασίας ακαδηµαϊκών Ερευνητών και διοικητικού προσωπικού (Short Study 

Visits-SSVs) και την πραγµατοποίηση κοινών προγραµµάτων σπουδών (Joint 

Studies Programmes-JSPs) ή έρευνας µεταξύ ιδρυµάτων πολλών κρατών 

µελών. Τα Κοινά Προγράµµατα Σπουδών περιελάµβαναν ανταλλαγές φοιτητών 

για µία περίοδο σπουδών, η οποία αναγνωριζόταν από τα συνεργαζόµενα 

ιδρύµατα, ανταλλαγές εκπαιδευτικού-διδακτικού προσωπικού για µία περίοδο 

διδασκαλίας στο συνεργαζόµενο ίδρυµα και ανάπτυξη κοινών µαθηµάτων 

ενταγµένων στο πρόγραµµα σπουδών των συνεργαζόµενων ιδρυµάτων. Την 

περίοδο 1976-1986 πραγµατοποιήθηκαν περισσότερα από 600 Κοινά 

Προγράµµατα Σπουδών µεταξύ 500 περίπου ιδρυµάτων τριτοβάθµιας 

εκπαίδευσης.245 

Τόσο τα κοινά προγράµµατα σπουδών (Joint Studies Programmes-

JSPs) όσο και οι επισκέψεις εργασίας ακαδηµαϊκών Ερευνητών και 

διοικητικού προσωπικού (Short Study Visits-SSVs) χρηµατοδοτούνταν από 

κοινοτικά κονδύλια τα οποία χειρίστηκε η Επιτροπή και υλοποίησε το 

Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Εκπαίδευση και την Κοινωνική Πολιτική 

                                           

244 Μοσχονάς Α. «Η Εκπαιδευτική Πολιτική της Ε.Ε. και η Ελλάδα, Τάσεις και 
προοπτική ιδιαίτερα στην τριτοβάθµια εκπαίδευση», στο Μαραβέγιας Ν. – 
Σακελλαρόπουλος Θ. (επιµ) (2006) «Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση και Ελλάδα, Οικονοµία, 
Κοινωνία, Πολιτικές», Αθήνα, Εκδόσεις ∆ιόνικος, σ. 333. 
245 Ασδεράκη Φ., (2008), «Ευρώπη και Παιδεία. Ο Ευρωπαϊκός Χώρος Ανώτατης 
Εκπαίδευσης» Εκδόσεις Σιδέρης, Αθήνα, σ.184-187, στο European Commission, 
(2006) «The history of European cooperation in education and training», Luxembourg : 
Office for Official Publications of the European Communities p.75  και στο Europa 
Press release : «Ten years of community aid for inter-University cooperation», 
Reference:  IP/87/78    Date:  24/02/198 

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/87/78&format=HTM
L&aged=1&language=EN&guiLanguage=en 
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(European Institute of Education and Social Policy - EIESP).246 Το  EIESP 

ήταν υπεύθυνο για το σχεδιασµό και τη διαχείριση των Κοινών Προγραµµάτων 

Σπουδών (JSP), που αποτέλεσαν πιλοτική λειτουργία για το πρόγραµµα 

ERASMUS.247    

Ένα άλλο θέµα που φαίνεται να λαµβάνεται υπόψη στο ψήφισµα είναι η 

σχέση της γενικής παιδείας µε την πολιτική επαγγελµατικής κατάρτισης µε 

                                           

246 Υπεύθυνος για τα προγράµµατα αυτά ήταν ο Alan Smith ο οποίος αργότερα 
διετέλεσε ∆ιευθυντής του Erasmus Bureau του Γραφείου του χειρίζεται το πρόγραµµα 
Erasmus, ήταν ο πρώτος διευθυντής της Ένωσης Ακαδηµαϊκής Συνεργασίας 
(Academic Cooperation Association – ACA),  µέλος της µονάδα σχεδιασµού πολιτικής 
(policy unit) της Γ∆ Εκπαίδευση και Πολιτισµός. Τα τελευταία χρόνια ήταν υπεύθυνος 
για το πρόγραµµα Erasmus Mundus. Εκτενής αναφορά σχετικά µε τα προγράµµατα 
στο : Ασδεράκη Φ., (2008), «Ευρώπη και Παιδεία. Ο Ευρωπαϊκός Χώρος Ανώτατης 
Εκπαίδευσης» Εκδόσεις Σιδέρης, Αθήνα, σ.184-187. 
247 Το EIESP ιδρύθηκε στα τέλη του 1975 από το Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Ίδρυµα 
(European Cultural Foundation), σε συνεργασία µε την Επιτροπή των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων στις Βρυξέλλες και το ∆ιεθνές Συµβούλιο για την Ανάπτυξη της 
Εκπαίδευσης (International Council for Education Development µε έδρα την Νέα 
Υόρκη) για να ικανοποιήσει την ανάγκη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να συµβάλει στην 
ανάπτυξη της συνεργασίας στον τοµέα της εκπαίδευσης στην Ευρώπη σε µια 
ευρωπαϊκή προοπτική ανεξάρτητη από τις εθνικές δοµές. Ελάµβανε χρηµατοδότηση 
από το Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Ίδρυµα για είκοσι χρόνια, µέχρι τα µέσα της δεκαετίας 
του ενενήντα, όπου έγινε ένα ανεξάρτητος µη κερδοσκοπικός οργανισµός. Το EIESP 
ξεκίνησε τις δραστηριότητές του µε µία συγκριτική µελέτη για την εκπαίδευση  και µια 
στατιστική έκθεση σχετικά µε την κινητικότητα των φοιτητών στην τριτοβάθµια 
εκπαίδευση, η οποία δηµοσιεύθηκε το 1975. Επίσης, ασχολήθηκε µε το ρόλο των 
νεοϊδρυθέντων πανεπιστηµίων στην περιφερειακή ανάπτυξη. Το 1979, συνέταξε και 
δηµοσίευσε ένα χάρτη των ευρωπαϊκών πανεπιστηµίων. Την περίοδο 1980 - 1985, το 
EIESP έπαιξε σηµαντικό ρόλο στην προώθηση των ευρωπαϊκών προγραµµάτων της 
Επιτροπής, για την κινητικότητα των φοιτητών. Ήταν υπεύθυνο για το σχεδιασµό και τη 
διαχείριση των Κοινών Προγραµµάτων Σπουδών (JSP), το οποίο σχεδιάστηκε ως 
πιλοτική λειτουργία για το πρόγραµµα ERASMUS, αλλά και εν µέρει για το COMETT 
και συνέβαλε στην πρώτη γενιά των ευρωπαϊκών προγραµµάτων εκπαίδευσης. Η 
εµπειρία που αποκτήθηκε στον τοµέα αυτό αποδείχτηκε ζωτικής σηµασίας για τον 
σχεδιασµό των προγραµµάτων που στόχευαν στην Κεντρική / Ανατολική Ευρώπη, 
ουσιαστικά το TEMPUS και το PHARE, από το 1989 και µετά.  Πραγµατοποίησε 

συγκριτικές µελέτες στον τοµέα της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης για κυβερνητικές 
υπηρεσίες και διεθνείς οργανισµούς.  Από το 1986 έως το 1989, το EIESP 
διαδραµάτισε ενεργό ρόλο στο σχεδιασµό και την έναρξη του PACE (Programme of  
Advanced Continuing Education - Πρόγραµµα Ανώτερης Συνεχιζόµενης 
Εκπαίδευσης), το οποία δηµιούργησε δεσµούς µεταξύ των πανεπιστηµίων και των 
επιχειρήσεων, µέσω δορυφορικών επικοινωνιών. Τη δεκαετία του 1990 η 
Επαγγελµατική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (ΕΕΚ), έγινε ένα σηµαντικό πεδίο 
δραστηριότητας του Ινστιτούτου. Το EIESP ανέλαβε πολλές συγκριτικές µελέτες και 
σχέδια που επικεντρώνονται στο προσωπικό και τη θεσµική ανάπτυξη, που 
πραγµατοποιήθηκαν για λογαριασµό διαφόρων φορέων σε ευρωπαϊκό επίπεδο το 
CEDEFOP, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, και σε επίπεδο εθνικών κυβερνήσεων Το EIESP 
επιµελείται την έκδοση της European Journal of Education,  
(www.wiley.com/bw/journal.asp?ref=0141-8211&site=1), ένα επιστηµονικό 
περιοδικό διεθνούς φήµης του οποίου το αναγνωστικό κοινό ειδικεύεται στην έρευνα 
για την εκπαίδευση και την αξιολόγηση και επανεξέταση των πολιτικών εκπαίδευσης 
και κατάρτισης σε παγκόσµιο επίπεδο. Από το 1976 έχει έδρα το Παρίσι.  (Οι 
πληροφορίες προέρχονται από την διαδικτυακό ιστότοπο του Ινστιτούτου 
http://www.eiesp.org ) 
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αναφορά σε µέτρα που πρέπει να ληφθούν σε κοινοτικό επίπεδο για την 

προετοιµασία των νέων για την είσοδό τους στην επαγγελµατική ζωή και να 

περιοριστεί ο κίνδυνος της ανεργίας.(παρ.21, 22) 

Εξετάζοντας τις δράσεις του προγράµµατος παρατηρούµε ότι κινούνται 

πάνω στους τοµείς συνεργασίας του Ψηφίσµατος του 1974. Εξαίρεση αποτελεί 

η «Ευρωπαϊκή διάσταση» που προστίθεται στην ενότητα ΙΙ, «Βελτίωση της 

αντιστοιχίας µεταξύ των εκπαιδευτικών συστηµάτων στην Ευρώπη». Το ζήτηµα 

της «Ευρωπαϊκής διάστασης» θα αποτελέσει αντικείµενο συζητήσεων και 

διαφωνιών στα επόµενα χρόνια.(παρ.5) 

Το Ψήφισµα αυτό εκτός από την εγκαινίαση της δράσης της Κοινότητας 

στον τοµέα της εκπαίδευσης είχε και έναν πολιτικό χαρακτήρα. Πρώτον, στο 

πρόβληµα της νοµιµοποίησης των αποφάσεων των Υπουργών Παιδείας, λόγω 

της απουσίας σχετικής νοµοθετικής ρύθµισης στη Συνθήκη της Ρώµης, 

προσέφερε λύση µε την καθιέρωση όρου «εντός του πλαισίου» του Συµβουλίου. 

∆ηλαδή, ο τίτλος των ψηφισµάτων είχε ως εξής: «Ψήφισµα του Συµβουλίου και 

των Υπουργών Παιδείας συνερχοµένων στο πλαίσιο του Συµβουλίου».  ∆εύτερον, 

σχετικά µε το ζήτηµα της νοµιµοποίησης της εκτέλεσης των κοινοτικών 

αποφάσεων σε θέµατα εκπαίδευσης, καθιερώθηκε η Επιτροπή Παιδείας για τον 

συντονισµό και την παρακολούθηση της εφαρµογής του προγράµµατος. Η 

Επιτροπή Παιδείας είχε ήδη συσταθεί µε το Ψήφισµα του Ιουνίου 1974, για να 

καταρτίσει τις ενέργειες που θα διεξαχθούν στους τοµείς συνεργασίας στην 

εκπαίδευση. Με το Ψήφισµα του 1976, η Επιτροπή αποτελείται από 

εκπροσώπους των κρατών-µελών και της Επιτροπής και προεδρεύει η χώρα 

που προεδρεύει στο Συµβούλιο. Η Επιτροπή Παιδείας αποκτά τις 

αρµοδιότητες: α)να συντονίζει και να παρακολουθεί την εφαρµογή του 

προγράµµατος και να συντάσσει έκθεση για την εκτέλεσή του προς το 

Συµβούλιο και τους Υπουργούς, β)να προετοιµάζει τις διασκέψεις του 

Συµβουλίου και των Υπουργών Παιδείας που συνέρχονται στο πλαίσιο του 

Συµβουλίου συµπεριλαµβανοµένων εκείνων που αφορούν τις µελλοντικές 

εξελίξεις στον τοµέα της εκπαίδευσης. Επιπροσθέτως όµως, «η Επιτροπή 

αναλαµβάνει σε στενή επαφή µε την Επιτροπή Παιδείας την εκτέλεση των 

κατάλληλων ενεργειών οι οποίες θα πραγµατοποιηθούν σε κοινοτικό επίπεδο», 

«και όσον αφορά στην εφαρµογή, σε κοινοτικό επίπεδο, µέτρων συνεργασίας 
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µεταξύ των κρατών-µελών … η Επιτροπή παρεµβαίνει σε συµφωνία µε την 

Επιτροπή Παιδείας» (παράγραφος ΙΙ.2.).248 

Η Επιτροπή Παιδείας επιτελεί στην ουσία ένα κεντρικό ρυθµιστικό και 

διαµεσολαβητικό ρόλο στην εφαρµογή του προγράµµατος, ενώ παράλληλα 

αποτελεί  τον χώρο στον οποίο συζητούνται οι προτάσεις των κρατών µελών και 

της Επιτροπής και εξαιτίας της συµφωνίας που πρέπει να επιτευχθεί 

αµβλύνονται οι διαφορές και εξισορροπούνται οι αντιθέσεις µεταξύ των κρατών-

µελών και της Κοινότητας. 

Οι αρχές που διέπουν τη συνεργασία στον τοµέα της παιδείας στο 

Ψήφισµα της 6-6-1974, απέχουν από τους ανοικτούς όρους του Ψηφίσµατος 

του Νοεµβρίου του 1971, όµως ο προσδιορισµός των συγκεκριµένων τοµέων 

δράσης έφερε την Κοινότητα πιο κοντά στο πρώτο πρόγραµµα δράσης στην 

εκπαίδευση. Η Κοινότητα προχώρησε ένα βήµα παραπάνω από τις Εκθέσεις 

και τα Ψηφίσµατα, στο  πρώτο Πρόγραµµα δράσης.  

 

 

 2.2  Α΄ Πρόγραµµα ∆ράσης στην επαγγελµατική κατάρτιση  

 

Με το Ψήφισµα του Συµβουλίου και των Υπουργών Παιδείας 

συνερχοµένων στο πλαίσιο του Συµβουλίου της 13ης ∆εκεµβρίου 1976,249 

σχετικά µε τα µέτρα που πρέπει να ληφθούν προκειµένου να βελτιωθεί η 

προετοιµασία των νέων για την άσκηση επαγγελµατικής δραστηριότητας και να 

διευκολυνθεί η µετάβασή τους από την εκπαίδευση στην ενεργό ζωή, 

καλούνται τα κράτη – µέλη κατά τη χάραξη της εθνικής τους πολιτικής να 

λάβουν υπόψη τους τα συµπεράσµατα και τα µέτρα που προτείνονται στην 

έκθεση της Επιτροπής Παιδείας, σε ότι αφορά: α) την εκπόνηση προγραµµάτων 

σπουδών και εκπαίδευσης σε όλα τα στάδια της γενικής και της 

                                           

248 Πασιάς Γ. (2006), «Ευρωπαϊκή Ένωση και Εκπαίδευση, Θεσµικός λόγος και 
εκπαιδευτική πολιτική (1950-1999)» Τόµος Α’, Εκδόσεις Gutenberg, Αθήνα, σ. 258-
259. 
249 Συµβούλιο των ΕΚ, Ψήφισµα του Συµβουλίου και των Υπουργών Παιδείας 
συνερχοµένων στο πλαίσιο του Συµβουλίου της 13.12.1976, σχετικά µε τα µέτρα που 
πρέπει να ληφθούν προκειµένου να βελτιωθεί η προετοιµασία των νέων για την άσκηση 
επαγγελµατικής δραστηριότητας και να διευκολυνθεί η µετάβασή τους από την 
εκπαίδευση στην ενεργό ζωή, Κείµενα για την Ευρωπαϊκή Εκπαιδευτική Πολιτική, 
1987 σ.29-34. 
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επαγγελµατικής εκπαίδευσης και να προωθούν την αλληλοπροσέγγιση των δύο 

αυτών τύπων εκπαίδευσης, β) την ανάπτυξη µόνιµου συστήµατος σχολικού και 

επαγγελµατικού προσανατολισµού, γ) την εξασφάλιση µόνιµων δυνατοτήτων 

πρόσβασης στη γενικότερη και την επαγγελµατική εκπαίδευση, δ) την 

συµπληρωµατική εκπαίδευση των νέων που είναι ευάλωτοι στις µεταβολές της 

αγοράς εργασίας, ε) την αρχική και συνεχή εκπαίδευση των εκπαιδευτικών 

λειτουργών σε θέµατα επαγγελµατικού προσανατολισµού. 

Στο Ψήφισµα αναφέρονται οι ενέργειες που πρέπει να γίνουν σε εθνικό 

και κοινοτικό επίπεδο. Η Κοινότητα θα αναλάµβανε να εκπονήσει και να 

εφαρµόσει πρότυπα σχέδια και µελέτες πάνω στα οποία θα µπορούν να 

στηριχθούν η αξιολόγηση και η ανάπτυξη της πολιτικής των κρατών-µελών. Το 

πρόγραµµα που περιελάµβανε αυτές τις ενέργειες από κοινοτικής πλευράς, 

είχε διάρκεια µέχρι 31 ∆εκεµβρίου 1980. Στις δράσεις συµπεριλαµβάνονταν 

εκπαιδευτικά ταξίδια για εµπειρογνώµονες του επαγγελµατικού 

προσανατολισµού και σεµινάρια για τους εκπαιδευτικούς λειτουργούς µε θέµα 

τη µετάβαση των νέων από την εκπαίδευση στην ενεργό ζωή. Προβλεπόταν 

επίσης η εκπόνηση και η επέκταση των δυνατοτήτων παροχής πληροφοριών σε 

κοινοτικά πλαίσια. 

Σύµφωνα µε το Ψήφισµα η χρηµατοδότηση των ενεργειών του σηµείου 

ΙΙΙ «θα αποφασιστεί σύµφωνα µε τους κοινοτικούς κανόνες» δηλαδή από τους 

πόρους του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταµείου µε βάση τα άρθρα 128 και 118 

της Συνθήκης της Ρώµης για την προώθηση της «κοινής πολιτικής για την 

επαγγελµατική εκπαίδευση» και «την προώθηση της στενής συνεργασίας µεταξύ 

των κρατών σε θέµατα που αφορούν την επαγγελµατική εκπαίδευση» και του 

άρθρου 123 για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο.  

Τα αποτελέσµατα των πιλοτικών προγραµµάτων που αναπτύχτηκαν στο 

πλαίσιο του προγράµµατος επέδρασαν διαµορφωτικά στο σχεδιασµό του 

προγράµµατος PETRA (∆εκέµβριος 1987).250 

Εξετάζοντας τα δύο ψηφίσµατα για την εκπαίδευση του 1976, 

παρατηρούµε εµφανείς διαφορές. Από τη µία έχουµε ένα γενικό ψήφισµα της 

9.2.1976, για τις αρχές ενός «προγράµµατος δράσης στον τοµέα της 

εκπαίδευσης» το οποίο έχει προτρεπτικό χαρακτήρα, δεν προβλέπει 

χρηµατοδότηση για τις ενέργειες σε κοινοτικό επίπεδο και από τις 22 

παραγράφους, στις 21 εκφράζονται οι γενικές προθέσεις της Κοινότητας και 

                                           

250 Πασιάς Γ. (2006), «Ευρωπαϊκή Ένωση και Εκπαίδευση, Θεσµικός λόγος και 
εκπαιδευτική πολιτική (1950-1999)» Τόµος Α’, Εκδόσεις Gutenberg, Αθήνα σ.267. 
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µόνο στην 22η παράγραφο προσδιορίζει µε σειρά προτεραιότητας δράσεις για 

την επαγγελµατική εκπαίδευση. Από την άλλη έχουµε ένα ειδικό ψήφισµα της 

13.12.1976 για την «επαγγελµατική εκπαίδευση» του οποίου ο χαρακτήρας 

ήταν πιο δεσµευτικός, και εκφράζει τις προθέσεις τις κοινοτικής εκπαιδευτικής 

πολιτικής, προβλέπει χρηµατοδότηση των δράσεων. Αποτυπώνεται µε αυτόν τον 

τρόπο το γεγονός ότι η εκπαίδευση παραµένει εκτός νοµικού πλαισίου των 

Συνθηκών ενώ η επαγγελµατική εκπαίδευση είναι εντός νοµικού πλαισίου των 

Συνθηκών και µπορεί να χρηµατοδοτηθεί. 251 

 

 

 2.3  Η περίοδος της κρίσης 1976-1980  

 

Για την ανάληψη δράσης στον τοµέα της εκπαίδευσης η Επιτροπή 

επικαλείται ως νοµική βάση το άρθρο 235 της Συνθήκης της ΕΟΚ, σύµφωνα 

µε το οποίο: «Αν ενέργεια της Κοινότητας θεωρείται αναγκαία για την 

πραγµατοποίηση ενός από τους στόχους της στο πλαίσιο της λειτουργίας της 

κοινής αγοράς και δεν προβλέπονται από την παρούσα συνθήκη οι προς το σκοπό 

αυτόν απαιτούµενες εξουσίες, το Συµβούλιο, προτάσει της Επιτροπής και κατόπιν 

διαβουλεύσεων µε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, θεσπίζει οµοφώνως τις κατάλληλες 

διατάξεις.» Η απουσία σαφούς νοµικής βάσης στη συνθήκη συνέχισε να 

προκαλεί προβλήµατα τα οποία οδήγησαν σε µία θεσµική κρίση που παρέλυσε 

τη συνεργασία για τρία χρόνια (1978-1980).252 

Η ∆ανία έκφρασε έντονες αντιδράσεις σε αυτή την προσπάθεια της 

Επιτροπής να αναλάβει δράση σε τοµέα στον οποίο δεν έχει αρµοδιότητα από 

τις Συνθήκες. Αυτή η ένταση είχε ως αποτέλεσµα τη διακοπή των συναντήσεων 

των Υπουργών Παιδείας την περίοδο 1978-1980.253 

                                           

251 Πασιάς Γ. (2006), «Ευρωπαϊκή Ένωση και Εκπαίδευση, Θεσµικός λόγος και 
εκπαιδευτική πολιτική (1950-1999)» Τόµος Α’, Εκδόσεις Gutenberg, Αθήνα σ.267-
269. 
252 European Commission, (2006) «The history of European cooperation in education 
and training», Luxembourg : Office for Official Publications of the European 
Communities, p. 24. 
253 Ασδεράκη Φ., (2008), «Ευρώπη και Παιδεία. Ο Ευρωπαϊκός Χώρος Ανώτατης 
Εκπαίδευσης» Εκδόσεις Σιδέρης, Αθήνα, σ.184. Βλέπε επίσης De Wit K. & Verhoeven 
J., (2001), «The higher Education Policy of the European Union: With or Against the 
Members States?» στο Huisman J., Maassen P. & Neave G. (eds), (2001), «Higher 
education and the nation state. The international dimension of higher 
education», Amsterdam, etc.: Pergamon,  p.181 και στο Neave G. (1984), «Education 
and the EEC», Trentham Books, London, p.125-148. 
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Η συζήτηση αφορούσε έναν σοβαρό προβληµατισµό για το αν οι 

εξουσίες που είχαν παραχωρηθεί από τα κράτη-µέλη στην Κοινότητα για να 

ενεργεί στο οικονοµικό επίπεδο µπορούσαν να επεκταθούν και ως προς τις 

πολιτιστικές και κοινωνικές διαστάσεις και διεξαγόταν σε µία περίοδο έντονων 

διαφωνιών και αµφισβητήσεων της κοινοτικής συνοχής λόγω του «βρετανικού 

προβλήµατος».254 

Στο τοµέα της εκπαίδευσης οι διαφωνίες των κρατών – µελών αφορούσαν 

την ευρωπαϊκή διάσταση στην εκπαίδευση, την οποία η Επιτροπή επιθυµούσε 

να προωθήσει µε την ανάληψη πρωτοβουλιών. Οι διαφωνίες αυτές, ήταν 

έντονες και µε άµεσες επιπτώσεις στην περαιτέρω ανάπτυξη της κοινοτικής 

εκπαιδευτικής πολιτικής, βραδυπορία στη συνεργασία των κρατών-µελών και 

ακύρωση αρκετών συναντήσεων των Υπουργών Παιδείας. Η ασυµφωνία αυτή 

µεταξύ των Υπουργών Παιδείας δεν είχαν ευρύτερες συνέπειες στην 

συγκρότηση και λειτουργία των θεσµικών οργάνων της Κοινότητας.255 

Την περίοδο αυτή το Συµβούλιο ψήφισε µία οδηγία και δύο ψηφίσµατα 

που αφορούσαν κυρίως τη µετάβαση από την εκπαίδευση στην εργασία. Την 

Οδηγία του Συµβουλίου της 25ης Ιουλίου 1977 (77/486/ΕΟΚ)  περί της 

σχολικής φοιτήσεως των τέκνων των διακινούµενων εργαζοµένων,256 το 

Ψήφισµα του Συµβουλίου της 18ης ∆εκεµβρίου 1979, σχετικά µε την 

εναλλασσόµενη κατάρτιση των νέων257 και το Ψήφισµα του Συµβουλίου και των 

Υπουργών Παιδείας συνερχοµένων στο πλαίσιο του Συµβουλίου, της 15ης 

Ιανουαρίου 1980, σχετικά µε τα µέτρα που πρέπει να ληφθούν προκειµένου 

να βελτιωθεί η προετοιµασία των νέων για την άσκηση επαγγελµατικής 

                                           

254 Πασιάς Γ. (2006), «Ευρωπαϊκή Ένωση και Εκπαίδευση, Θεσµικός λόγος και 
εκπαιδευτική πολιτική (1950-1999)» Τόµος Α’, Εκδόσεις Gutenberg, Αθήνα, σ. 277-
278. Το «βρετανικό πρόβληµα» αφορούσε τη δυσανάλογη συµµετοχή της Μ.Βρετανίας 
στον κοινοτικό προϋπολογισµό µε υπέρογκα ποσά, γεγονός που προκαλούσε µεγάλη 
αντίδραση της Μ. Βρετανίας και αποτέλεσε κεντρικό ζήτηµα έντονων 
διαπραγµατεύσεων. Ως άµεση συνέπεια είχε τον εγκλωβισµό της Κοινότητας σε µία 
άγονη εσωτερική διαπραγµάτευση, αποτρέποντας της ενεργητικότητα των κρατών-
µελών από βασικά οικονοµικά και κοινωνικά προβλήµατα και επηρεάζοντας τις 
διαδικασίες την οικονοµικής και πολιτικής σύγκλισης τα επόµενα χρόνια. Βλ. 
Ιωακειµίδης Π.Κ.,(1988), «Ο µετασχηµατισµός της ΕΟΚ. Από την «Εντολή» στην Ενιαία 
Ευρωπαϊκή Πράξη», Εκδ Παπαζήσης, Αθήνα, [«Το Βρετανικό Πρόβληµα. Η ιστορική 
Εµπειρία και Τραύµατα»] σελ 71-93. 
255 Πασιάς Γ. (2006), «Ευρωπαϊκή Ένωση και Εκπαίδευση, Θεσµικός λόγος και 
εκπαιδευτική πολιτική (1950-1999)» Τόµος Α’, Εκδόσεις Gutenberg, Αθήνα, σ. 271. 
256 Συµβούλιο των ΕΚ, Οδηγία του Συµβουλίου της 25.7.1977 περί της σχολικής 
φοιτήσεως των τέκνων των διακινούµενων εργαζοµένων, Κείµενα για την Ευρωπαϊκή 
Εκπαιδευτική Πολιτική, 1987, σ.37-38. (77/486/ΕΟΚ). 
257 Συµβούλιο των ΕΚ, Ψήφισµα του Συµβουλίου της 18.12.1979 σχετικά µε την 
εναλλασσόµενη κατάρτιση των νέων, Κείµενα για την Ευρωπαϊκή Εκπαιδευτική 
Πολιτική, 1987, σ.41-43. 
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δραστηριότητας και να διευκολυνθεί η µετάβαση τους από την εκπαίδευση 

στην ενεργό ζωή.258 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνεχίζει να προωθεί θέµατα συνεργασίας στην 

εκπαίδευση µέσα από νέους φορείς όπως το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την 

Εκπαίδευση και την Κοινωνική Πολιτική. Το 1977 εκδόθηκε από την Επιτροπή 

υπό µορφήν φυλλαδίου µία επισκόπηση των δραστηριοτήτων της Κοινότητας 

στον τοµέα της εκπαίδευσης µε τίτλο «Towards a European Education Policy». 

Το 1980, η Επιτροπή και τα κράτη-µέλη µε τη σύµφωνη γνώµη της 

Επιτροπής Παιδείας ιδρύουν ένα δίκτυο πληροφοριών για την παιδεία, το 

δίκτυο «Ευρυδίκη» (Eurydice), µε στόχο την συγκέντρωση, επεξεργασία και 

παροχή πληροφοριών σχετικά µε τα εθνικά εκπαιδευτικά συστήµατα στην 

Ευρώπη. Το δίκτυο «Ευρυδίκη» δηµιουργήθηκε για να στηρίξει την ευρωπαϊκή 

συνεργασία στον τοµέα της εκπαίδευσης και αποτελείται από την Συντονιστική 

Υπηρεσία που δηµιούργησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις Βρυξέλλες και τις 

Εθνικές Υπηρεσίες που δηµιουργήθηκαν από τα αντίστοιχα Υπουργεία 

Παιδείας των κρατών.259 

Οι εργασίες και οι δραστηριότητες της Επιτροπής Παιδείας 

συνεχίστηκαν χωρίς ιδιαίτερα προβλήµατα όπως φαίνεται στην αναλυτική 

περιγραφή των δραστηριοτήτων της, στην Έκθεση που υπέβαλε στο Συµβούλιο 

του 1980. Η Γενική Έκθεση που υπέβαλε η Επιτροπή Παιδείας τον Ιούνιο 

1980 προς το Συµβούλιο και τους Υπουργούς Παιδείας και εγκρίθηκε κατά τη 

Σύνοδο της 27ης Ιουνίου 1980,260 αναφέρεται στους τοµείς που µνηµονεύονται 

                                           

258  Συµβούλιο των ΕΚ, Ψήφισµα του Συµβουλίου και των Υπουργών Παιδείας 
συνερχοµένων στο πλαίσιο του Συµβουλίου, της 15ης Ιανουαρίου 1980, σχετικά µε τα 
µέτρα που πρέπει να ληφθούν προκειµένου να βελτιωθεί η προετοιµασία των νέων για 
την άσκηση επαγγελµατικής δραστηριότητας και να διευκολυνθεί η µετάβαση τους από 
την εκπαίδευση στην ενεργό ζωή, Κείµενα για την Ευρωπαϊκή Εκπαιδευτική Πολιτική, 
1987, σ.41-43. 
259 Περισσότερες πληροφορίες για τους σκοπούς ίδρυσής του δικτύου Eurydice 
βρίσκουµε στην παράγραφο ΙΙΙ.Α. της  Έκθεσης της Επιτροπής Παιδείας του 1980,  
Συµβούλιο των ΕΚ, «Γενική έκθεση της Επιτροπής Παιδείας (εγκρίθηκε ως προς την 
ουσία της από το Συµβούλιο και τους Υπουργούς Παιδείας που συνέρχονται στα πλαίσια 
του Συµβουλίου, κατά την σύνοδο της  27ης Ιουνίου 1980), Κείµενα για την Ευρωπαϊκή 
Εκπαιδευτική Πολιτική, 1987, σ.59-60 και στην ιστοσελίδα του δικτύου Eurydice 
http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/index_en.php Επίσης στο  Ασδεράκη 
Φ., (2008), «Ευρώπη και Παιδεία. Ο Ευρωπαϊκός Χώρος Ανώτατης Εκπαίδευσης» 
Εκδόσεις Σιδέρης, Αθήνα, σ.184. Σήµερα εθνικές υπηρεσίες του ∆ικτύου Ευρυδίκη 
υπάρχουν στις 33 χώρες που συµµετέχουν στο πρόγραµµα ∆ιά Βίου Μάθηση της ΕΕ 
(27 κράτη µέλη,  Ελβετία, Λιχτενστάιν, Νορβηγία και Ισλανδία ως µέλη της Ζώνης 
Ελεύθερων Συναλλαγών (ΕΖΕΣ), Τουρκία και Κροατία). 
260 Συµβούλιο των ΕΚ, «Γενική έκθεση της Επιτροπής Παιδείας (εγκρίθηκε ως προς την 
ουσία της από το Συµβούλιο και τους Υπουργούς Παιδείας που συνέρχονται στα 
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στο σηµείο IV του Ψηφίσµατος της 9ης Φεβρουαρίου 1976 και στο Ψήφισµα 

της 13ης ∆εκεµβρίου 1976. Η έκθεση αποτελείται από επτά ενότητες. Οι 

ενότητες από Ι έως και VI αναφέρονται στις δράσεις του Ψηφίσµατος για την 

εκπαίδευση της 9.2.1976 και µόνο η ενότητα VII αναφέρεται στις δράσεις του 

ψηφίσµατος για την επαγγελµατική εκπαίδευση της 13.12.1976.  Εκτενής και 

λεπτοµερής αναφορά γίνεται στους τοµείς δραστηριότητας του Α΄ 

Προγράµµατος ∆ράσης για την εκπαίδευση, ειδικότερα ως προς τον τοµέα 

δράσης ΙV: «συνεργασία στον τοµέα της ανώτατης εκπαίδευσης». 

Συγκεκριµένα, αναφερόµενη στις σχέσεις µε τις οργανώσεις και µεταξύ 

των οργανώσεων που εκπροσωπούν τριτοβάθµια εκπαιδευτικά ιδρύµατα η 

έκθεση εκτιµά ότι υπάρχουν στενές σχέσεις της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών 

Κοινοτήτων µε την Επιτροπή της Συνόδου των εθνικών Αντιπροσώπων των 

Πρυτάνεων των κρατών µελών των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Προκειµένου να 

επεκταθούν οι επαφές αυτές και µε ιδρύµατα τριτοβάθµιας εκπαίδευσης που 

δεν σχετίζονται µε τις εθνικές Συνόδους Πρυτάνεων, η Επιτροπή των 

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων προσκάλεσε στις Βρυξέλλες το ∆εκέµβριο του 1977 

και τον Ιανουάριο του 1979 εκπροσώπους από τα υπόλοιπα ιδρύµατα µε 

σκοπό να ανταλλάξουν απόψεις και να εξετάσουν τρόπους για να αυξήσουν τη 

συνεργασία τους. Επιπροσθέτως, η Επιτροπή Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 

διοργάνωσε στη Φλωρεντία σεµινάριο για την επαγγελµατική εκπαίδευση και 

την βελτίωση των οργάνων διοίκησης της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης σε 

συνεργασία, ως προς τις συστάσεις που διατυπώθηκαν στο πλαίσιο του 

σεµιναρίου, µε τα κράτη – µέλη και την Επιτροπή της Συνόδου των εθνικών 

Αντιπροσώπων των Πρυτάνεων. (ενότητα IV.Α. παράγραφος 1-4) 

Στη συνέχεια, γίνεται αναφορά στο πρόγραµµα υποτροφιών που άρχισε 

να εφαρµόζεται από το 1977, µε σκοπό την ενθάρρυνση του διδακτικού, 

διοικητικού και ερευνητικού προσωπικού, στην πραγµατοποίηση σύντοµων 

εκπαιδευτικών επισκέψεων σε ιδρύµατα άλλων κρατών-µελών. Στόχος του 

προγράµµατος είναι να δοθεί στους συµµετέχοντες η ευκαιρία να µελετήσουν 

θέµατα που αφορούν στην οργάνωση και στη διοίκηση των διαφόρων 

συστηµάτων και ιδρυµάτων της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης εντός της 

Κοινότητας και µακροπρόθεσµα να αυξηθούν οι δυνατότητες συνεργασίας 

ανάµεσα στα ιδρύµατα τριτοβάθµιας εκπαίδευσης των κρατών-µελών. Για το 

                                                                                                                        

πλαίσια του Συµβουλίου, κατά την σύνοδο της  27ης Ιουνίου 1980), Κείµενα για την 
Ευρωπαϊκή Εκπαιδευτική Πολιτική, 1987,  σ. 51-78. 
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σκοπό αυτό, από την έναρξη του προγράµµατος χορηγήθηκαν 210 υποτροφίες. 

(ενότητα IV.Β, παράγραφοι 1-3) 

 Στην έκθεση εκτιµάται ότι η ανάπτυξη της συνεργασίας στο πλαίσιο των 

Κοινών Προγραµµάτων Σπουδών που εγκαινιάστηκε το 1976, µε την 

υποστήριξη ενός συστήµατος επιχορηγήσεων και µε σκοπό την προώθηση της 

ανάπτυξης κοινών προγραµµάτων σπουδών των τριτοβάθµιων εκπαιδευτικών 

ιδρυµάτων περισσότερων κρατών-µελών, χαρακτηρίζεται επιτυχής. Τεκµήριο 

της επιτυχίας αυτής είναι η συστηµατική ανάπτυξή Κοινών Προγραµµάτων 

Σπουδών καθ’ όλη τη διάρκεια των τεσσάρων πρώτων ακαδηµαϊκών ετών 

λειτουργίας του προγράµµατος. Εκτιµάται επίσης ότι, στο πλαίσιο αυτό, 

παρέχεται η δυνατότητα να δηµιουργηθούν άµεσες και πολυάριθµες επαφές 

ανάµεσα στο διδακτικό προσωπικό και στους φοιτητές των τριτοβάθµιων 

εκπαιδευτικών ιδρυµάτων των κρατών-µελών της Κοινότητας. Για την οργάνωση 

κοινών προγραµµάτων σπουδών επιχορηγήθηκαν από την αρχή του 

προγράµµατος 121 κοινά προγράµµατα στα οποία συµµετείχαν 212 ιδρύµατα. 

(ενότητα IV.Γ, παράγραφοι 1-3) 

Στη συνέχεια, αναφορικά µε τη δυνατότητα φοίτησης στα τριτοβάθµια 

εκπαιδευτικά ιδρύµατα άλλου κράτους-µέλους, η Επιτροπή Παιδείας εξέτασε 

την ανάγκη να ενθαρρυνθούν η ελεύθερη κυκλοφορία και η κινητικότητα των 

σπουδαστών, να προωθηθεί η συνεργασία στην τριτοβάθµια εκπαίδευση. 

Εξέτασε επίσης, τη δυνατότητα να διαµορφωθεί κοινή στάση για το θέµα της 

αποδοχής σπουδαστών άλλου κράτους µέλους στην τριτοβάθµια εκπαίδευση, 

προτείνοντας συγκεκριµένους στόχους, αρχές και µέτρα που πρέπει να 

ληφθούν. (ενότητα IV.∆. παράγραφοι 1-23) 

Μεταξύ των σηµαντικότερων αποτελεσµάτων του Α’ Προγράµµατος 

∆ράσης συγκαταλέγεται η εµπλοκή διοικητικών και διευθυντικών στελεχών της 

εκπαίδευσης των κρατών –µελών καθώς και η αύξηση του ενδιαφέροντος για τις 

σχέσεις εκπαίδευσης και απασχόλησης από φορείς και οργανισµούς. 

Ιδιαίτερης σηµασίας γεγονός αποτελεί η ανάπτυξη της συνεργασίας και η 

βελτίωση των σχέσεων µεταξύ των οργανώσεων που εκπροσωπούν τα 

τριτοβάθµια εκπαιδευτικά ιδρύµατα, οι οποίες προώθησε η Επιτροπή της 

Συνόδου των Πρυτάνεων των κρατών-µελών.261 

                                           

261 Πασιάς Γ. (2006), «Ευρωπαϊκή Ένωση και Εκπαίδευση, Θεσµικός λόγος και 
εκπαιδευτική πολιτική (1950-1999)» Τόµος Α’, Εκδόσεις Gutenberg, Αθήνα, σ. 280-
281. 
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Το θέµα της Ευρωπαϊκής διάστασης στην εκπαίδευση που άνοιξε το 

1976, περιορίζεται δραστικά στη γενική έκθεση τη Επιτροπής Παιδείας της 

27.6.1980. Στην παράγραφο ΙΙ.∆. «∆ιδασκαλία της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και 

της Ευρώπης στα σχολεία» αναγνωρίζει ότι η ευρωπαϊκή διάσταση δεν πρέπει να 

αποτελεί αντικείµενο νέου µαθήµατος του σχολικού προγράµµατος 

διδασκαλίας αλλά να ενσωµατωθεί στα µαθήµατα ή προγράµµατα που ήδη 

υπάρχουν. Στις προτάσεις της προς τα κράτη-µέλη µεταθέτει σε αυτά την 

ευθύνη να αναζητήσουν τον τρόπο και τον χρόνο µε τον οποίο θα προωθήσουν 

την ιδέα της ευρωπαϊκής διάστασης στην παιδεία των νέων. Ουσιαστικά 

παραπέµπει µε εύσχηµο τρόπο την ανάληψη δράσεων για το θέµα της 

ευρωπαϊκής διάστασης στο απώτερο µέλλον.262 

Η Επιτροπή αναγνωρίζοντας τη σηµασία αυτής της συνεργασίας, τους 

ενέπλεξε στις δράσεις της και καθιέρωσε στενή συνεργασία µαζί τους. Ανέπτυξε 

επαφές και τακτικές ανταλλαγές πληροφοριών ιδιαίτερα µε τους εκπροσώπους 

του χώρου της εκπαίδευσης, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, όπως Πρυτάνεις φοιτητές 

ερευνητές γονείς, δασκάλους και άσκησε µία πολιτική «ανοικτών-θυρών» (open-

door policy). 263 

Οι πρωτοβουλίες της Επιτροπής για να αναβαθµιστεί ο ρόλος της 

εκπαίδευσης και της κατάρτισης προκάλεσε το ενδιαφέρον των εκπαιδευτικών, 

διεθνών και µη-κυβερνητικών φορέων, ενώσεων και οργανισµών, οι οποίοι 

ενεπλάκησαν ενεργά στα θεσµικά όργανα της Κοινότητας. Μεταξύ αυτών, η 

CRE - Conférence des Recteurs Européens, η Ένωση για την Εκπαίδευση των 

Εκπαιδευτικών στην Ευρώπη (Association for Teacher Education in Europe / 

ATEE264), η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Εκπαιδευτικών Συνδικαλιστικών 

                                           

262  Συµβούλιο των ΕΚ, «Γενική έκθεση της Επιτροπής Παιδείας (εγκρίθηκε ως προς 
την ουσία της από το Συµβούλιο και τους Υπουργούς Παιδείας που συνέρχονται στα 
πλαίσια του Συµβουλίου, κατά την σύνοδο της  27ης Ιουνίου 1980), Κείµενα για την 
Ευρωπαϊκή Εκπαιδευτική Πολιτική, 1987, σ.55-56 και στο Πασιάς Γ. (2006), 
«Ευρωπαϊκή Ένωση και Εκπαίδευση, Θεσµικός λόγος και εκπαιδευτική πολιτική 
(1950-1999)» Τόµος Α’, Εκδόσεις Gutenberg, Αθήνα, σ. 278-279. 
263 European Commission, (2006) «The history of European cooperation in education 
and training», Luxembourg : Office for Official Publications of the European 
Communities, p. 86-87. 
264 Η Ένωση για την Εκπαίδευση των Εκπαιδευτικών στην Ευρώπη (Association for 
Teacher Education in Europe -ATEE),  η οποία ιδρύθηκε στον Ιανουάριο του 
1976,είναι ένας µη κερδοσκοπικός ευρωπαϊκός  οργανισµός, µε στόχο την  ενίσχυση 
της ποιότητας της κατάρτισης των εκπαιδευτικών στην Ευρώπη  και την υποστήριξη της 
επαγγελµατικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών και των εκπαιδευτών των 
εκπαιδευτικών, σε όλα τα επίπεδα. Τα µέλη του ΑΤΕΕ είναι άτοµα και οργανισµοί που 
συµµετέχουν στην έρευνα και την πρακτική της εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών, τόσο 
εντός όσο και εκτός της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης.  Η ΑΤΕΕ έχει ένα διοικητικό 
όργανο που διέπουν, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, το οποίο αποτελείται από 10 µέλη, που 
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Οργανώσεων (European Teacher Trade Union Committee of 

Education/ETUCE265), η Ευρωπαϊκή Εταιρεία για την Εκπαίδευση των 

Μηχανικών (European Society for Engineering Education/SEFI266), η 

Ευρωπαϊκή Ένωση Εκπαιδευτικών (Association Européenne des Enseignants 

/ AEDE267) και η Συνοµοσπονδία των Οργανώσεων Οικογενειών (Confederation 

of Family Organisations in the European Union/COFACE268). Οι οργανισµοί 

                                                                                                                        

συµβάλλει στον καθορισµό των πολιτικών και των στρατηγικών, εκ των οποίων µία 
τετραµελής οµάδα αποτελεί ένα Προεδρείο, υπό την προεδρία του Προέδρου. Οι 
αποφάσεις λαµβάνονται από τη Γενική Συνέλευση, όπου όλα τα µέλη έχουν δικαίωµα 
ψήφου. Ιστοσελίδα της Ένωσης: http://www.atee1.org/home  
265  Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Εκπαιδευτικών Συνδικαλιστικών Οργανώσεων (European 
Trade Union Committee for Education – ETUCE),  ιδρύθηκε το 1977, αντιπροσωπεύει 
132 ενώσεις εκπαιδευτικών σε 45 ευρωπαϊκές χώρες. Η συνολική της κάλυψη στην 
Ευρώπη ανέρχεται σε 166 οργανώσεις. Στόχοι της Επιτροπής είναι η προώθηση των 
συµφερόντων των οργανώσεων των εκπαιδευτικών και των εργαζοµένων της 
εκπαίδευσης, η προώθηση της κοινωνικής διάστασης τους Ευρωπαϊκού Οικονοµικού 
Χώρου σε συνεργασία µε την Ευρωπαϊκή Συνοµοσπονδία Συνδικάτων (European Trade 
Union Confederation-ETUC), και η προώθηση προγραµµάτων βοήθειας εξυπηρετώντας 
ως σύνδεσµος µεταξύ των ευρωπαϊκών θεσµικών οργάνων και των οργανώσεων που 
είναι µέλη της ETUCE, όσον αφορά τα εθνικά και Ευρωπαϊκά προγράµµατα που 
χρηµατοδοτούνται από τα κοινοτικά όργανα. Είναι η αντιπροσωπευτική φωνή των 
οργανώσεων των εκπαιδευτικών στην Ευρωπαϊκή  Ένωση. 
http://etuce.homestead.com/ETUCE_en.html 
266 Η Ευρωπαϊκή Εταιρεία για την Εκπαίδευση των Μηχανικών-SEFI, είναι το 
µεγαλύτερο δίκτυο ιδρυµάτων και εκπαιδευτών που ασχολούνται µε την εκπαίδευση 
των µηχανικών στην Ευρώπη. Είναι ένας διεθνής µη κυβερνητικός οργανισµός (ΜΚΟ) 
που ιδρύθηκε στο Βέλγιο το 1973. Μεταξύ των στόχων του SEFI είναι να συµβάλει στην 
ανάπτυξη και στη βελτίωση της εκπαίδευσης των µηχανικών στην Ευρώπη, να 
ενισχύσει τη θέση των επαγγελµατιών µηχανικών στην κοινωνία, να παράσχει 
υπηρεσίες στα µέλη του, να προωθήσει πληροφορίες για την εκπαίδευση των 
µηχανικών και να βελτιώσει την επικοινωνία και τις ανταλλαγές µεταξύ διδασκόντων, 
ερευνητών και φοιτητών, να αναπτύξει τη συνεργασία µεταξύ εκπαιδευτικών ιδρυµάτων 
όλων των βαθµίδων που ασχολούνται µε την εκπαίδευση των µηχανικών, να προωθήσει 
τη συνεργασία ανάµεσα στη βιοµηχανία και τους φορείς εκπαίδευσης των µηχανικών, 
να λειτουργήσει ως σύνδεσµος µεταξύ των µελών του και των διεθνών οργανισµών, και 
να προωθήσει την ευρωπαϊκή διάσταση στην ανώτατη εκπαίδευση των µηχανικών. 
Το SEFI χρησιµεύει ως ένα Ευρωπαϊκό Φόρουµ στα µέλη του, τα οποία είναι ιδρύµατα 
ανώτατης εκπαίδευσης των µηχανικών, ακαδηµαϊκό διδακτικό προσωπικό, φοιτητές, 
σχετικές ενώσεις και εταιρείες σε 47 χώρες. Ένα µεγάλο µέρος των δραστηριοτήτων 
του SEFI αφιερώνεται στη συνεργασία µε άλλες σηµαντικές Ευρωπαϊκές ενώσεις και 
διεθνείς οργανισµούς, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την UNESCO, το Συµβούλιο της 
Ευρώπης ή τον ΟΟΣΑ. http://sefi.be  
267 Η Ευρωπαϊκή Ένωση Εκπαιδευτικών (Association Européenne des Enseignants), 
που ιδρύθηκε στο Παρίσι το 1956, είναι µια οργάνωση η προώθηση της κατανόησης 
των ευρωπαϊκών θεµάτων µεταξύ των εκπαιδευτών σε όλα τα κράτη µέλη. Έχει ένα 
δίκτυο περισσότερων από 25.000 εκπαιδευτικοί, διευθυντές, επιθεωρητές και 
υπαλλήλοι, από το νηπιαγωγείο µέχρι το πανεπιστηµιακό επίπεδο. AEDE καλωσορίζει 
καθηγητές και σχολεία σε όλη την Ευρώπη που επιθυµούν να εργαστούν από κοινού 
για την οικοδόµηση της ευρωπαϊκής κοινωνίας του µέλλοντος. Οι δράσεις τις 
διαρθρώνονται σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο. Συνεργάζεται µε την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή, το Συµβούλιο της Ευρώπης και την UNESCO. http://www.aede.eu/ 
268  Η Συνοµοσπονδία των Οργανώσεων Οικογενειών (Confederation of Family 
Organisations in the European Union/COFACE είναι µία πλουραλιστική οργάνωση 



 103 

αυτοί, δηµιουργήθηκαν για να προωθήσουν ένα διαρκές forum κινητικότητας 

και ανταλλαγής πληροφοριών σε εκπαιδευτικά θέµατα στον ευρωπαϊκό χώρο. 

Ανάµεσα στους στόχους τους ήταν και η δηµιουργία στενότερων δεσµών µε τα  

αρµόδια όργανα και τµήµατα της Κοινότητας. Στην πορεία, θα εξελίσσονται σε 

ισχυρά lobbies στην Κοινότητα µε σηµαντικό παρεµβατικό ρόλο στη χάραξη 

των κοινοτικών πολιτικών διαµέσου των µελών τους που είναι πανεπιστηµιακοί 

καθηγητές, ανώτερα κυβερνητικά στελέχη της εκπαίδευσης, ή στελέχη 

συνδικαλιστικών οργανώσεων. Χαρακτηριστικό παράδειγµα συνεργασίας - το 

οποίο µνηµονεύει και η Επιτροπή Παιδείας στην έκθεση του 1980, 

παράγραφος IV.A. - αποτελεί η Επιτροπή της Συνόδου των Εθνικών Συνόδων 

των Πρυτάνεων στην Κοινότητα (The EEC Liaison Committee of National 

Conferences of Rectors and Vice-Chancellors), η οποία θεωρείται ένα από τα 

πιο ισχυρά lobbies στην Κοινότητα, που υποστηρίζει και προωθεί στην 

Επιτροπή, τα συµφέροντα των Πανεπιστηµίων σχετικά µε την αναγνώριση των 

τίτλων σπουδών, την κινητικότητα σπουδαστών, την πρακτική άσκηση και την 

απασχόληση.269  

∆εν είναι τυχαίο, καθώς από το 1973 που ιδρύθηκε η Επιτροπή της 

Συνόδου των Εθνικών Συνόδων των Πρυτάνεων, µεταξύ των σκοπών της, ήταν το 

να διαµορφώσουν και να εκφράσουν τις κοινές απόψεις των µελών της µε 

σκοπό να επηρεάσουν τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά µε την 

τριτοβάθµια εκπαίδευση και την έρευνα και να παρέχουν στα µέλη 

πληροφορίες σχετικά µε βασικά ζητήµατα και τις εξελίξεις στον τοµέα της 

τριτοβάθµιας εκπαίδευσης και της έρευνας. Αργότερα, το 2001 και λόγω του 

αυξανόµενου βαθµού της συνεργασίας, που είχαν αναπτυχθεί µεταξύ της CRE-

Association of European Universities και της Confederation of European 

Union Rectors’ Conferences γνωστή ως “The Confederation” προχώρησαν στη 

                                                                                                                        

στην καρδιά της κοινωνίας των πολιτών, που αποσκοπεί στην προώθηση της πολιτικής 
για την οικογένεια, την αλληλεγγύη µεταξύ των γενεών και των συµφερόντων των 
παιδιών εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αρχικά ιδρύθηκε το 1958 ως  Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή ∆ράσης της European Action Committee of the International Union of 
Family Organizations (IUFO). Με την πάροδο του χρόνου απέκτησε µεγαλύτερη 
ανεξαρτησία και το 1979 µετετράπη σε διεθνή, µη-κερδοσκοπική εθελοντική οργάνωση 
και πήρε τη σηµερινή της ονοµασία. Η Συνοµοσπονδία έχει σήµερα 58 οργανώσεις-
µέλη σε 23 κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. http://www.coface-eu.org/en/   
269 Πασιάς Γ. (2006,) «Ευρωπαϊκή Ένωση και Εκπαίδευση, Θεσµικός λόγος και 
εκπαιδευτική πολιτική (1950-1999)» Τόµος Α’, Εκδόσεις Gutenberg, Αθήνα, σ. 280-
281. Επίσης στο Ασδεράκη Φ., (2008), «Ευρώπη και Παιδεία. Ο Ευρωπαϊκός Χώρος 
Ανώτατης Εκπαίδευσης» Εκδόσεις Σιδέρης, Αθήνα, σ.189. 
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συνένωσή τους και στη δηµιουργία της European University Association –

EUA.270 

 

 2.4  Η περίοδος ανάκαµψης  1980-1985 

 

Τη δεκαετία του 1980 παρατηρούνται σηµαντικές αλλαγές στην εξέλιξη 

της εκπαιδευτικής πολιτικής που χαρακτηρίζονται κυρίως από την αλλαγή 

στάσης απέναντι στα εκπαιδευτικά θέµατα. Η απόφαση της Επιτροπής να 

αναγνωρίσει την άµεση σύνδεση της εκπαίδευσης µε την απασχόληση και την 

αγορά εργασίας αποτελεί την απάντηση στην προτεραιότητα των κρατών-µελών 

στην αντιµετώπιση των οξυµένων οικονοµικών και κοινωνικών προβληµάτων 

όπως η ανεργία, η υποαπασχόληση, οι κοινωνικές εντάσεις.271 

Σε αυτήν την κατεύθυνση, το 1981, η Επιτροπή ένωσε τα δύο τµήµατα 

εκπαίδευσης και κατάρτισης σε ενιαίο τµήµα, στην 5η Γενική ∆ιεύθυνση για 

την «Κοινωνική Πολιτική». Ο τοµέας της κατάρτισης αποτελούσε τµήµα της 5ης 

Γενικής ∆ιεύθυνσης για την Κοινωνική Πολιτική, από το 1957, ενώ ο τοµέας 

της Εκπαίδευσης αποτέλεσε τµήµα της 12ης Γενικής ∆ιεύθυνσης από το 1973. 

Στην 5η Γενική ∆ιεύθυνση ανήκε και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο που 

αποτελούσε τον βασικό φορέα χρηµατοδότησης της επαγγελµατικής 

εκπαίδευσης και κατάρτισης. Με τον τρόπο αυτό η Επιτροπή έφερε κοντά και 

σε διοικητικό επίπεδο τους τοµείς της εκπαίδευσης και της επαγγελµατικής 

κατάρτισης.272   

Τον Ιούνιο του 1981, το Συµβούλιο και οι Υπουργοί Παιδείας που 

συνήλθαν στο πλαίσιο του Συµβουλίου εξέτασαν προσεκτικά τις βασικές 

δυσκολίες που αντιµετωπίζουν τα συστήµατα εκπαίδευσης και επαγγελµατικής 

κατάρτισης της Κοινότητας273 και συµφώνησαν ότι «πρέπει να βρεθεί ένας 

τρόπος για να προσαρµοστούν τα συστήµατα αυτά τόσο στη δύσκολη κατάσταση 

                                           

270 Η EUA σήµερα αριθµεί  850 µέλη από 47 χώρες. Ιστοσελίδα http://www.eua.be 
271 Πασιάς Γ. (2006,) «Ευρωπαϊκή Ένωση και Εκπαίδευση, Θεσµικός λόγος και 
εκπαιδευτική πολιτική (1950-1999)» Τόµος Α’, Εκδόσεις Gutenberg, Αθήνα, σ. 281. 
272 European Commission, (2006) «The history of European cooperation in education 
and training», Luxembourg : Office for Official Publications of the European 
Communities p. 24. και στο Πασιάς Γ. (2006,) «Ευρωπαϊκή Ένωση και Εκπαίδευση, 
Θεσµικός λόγος και εκπαιδευτική πολιτική (1950-1999)» Τόµος Α’, Εκδόσεις Gutenberg, 
Αθήνα, σ. 281-283. 
273 Συµβούλιο των ΕΚ, «Περιληπτική έκθεση, από τον Πρόεδρο, των γνωµών, που 
εκφράστηκαν κατά τη Σύνοδο του Συµβουλίου και των Υπουργών Παιδείας που 
συνήλθαν στο πλαίσιο του Συµβουλίου της 22ας Ιουνίου 1981» , Κείµενα για την 
Ευρωπαϊκή Εκπαιδευτική Πολιτική, 1987,  σ. 79-83. 
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απασχόλησης της δεκαετίας του 1980 στα πλαίσια µιας ταχείας οικονοµικής, 

κοινωνικής και τεχνικής εξέλιξης, όσο και στη µείωση του αριθµού των µαθητών 

και σπουδαστών, που οφείλεται στην σχεδόν παγκόσµια µείωση των γεννήσεων 

από τα τέλη της δεκαετίας του 1960 σε συνδυασµό µε µία περίοδο που 

χαρακτηρίζεται από ιδιαίτερα σοβαρές οικονοµικές δυσκολίες.» Το Συµβούλιο 

και οι Υπουργοί Παιδείας εξέφρασαν επίσης «την ικανοποίηση τους για τα 

αποτελέσµατα της κοινής συνόδου του Συµβουλίου των Υπουργών Οικονοµίας, 

Οικονοµικών και Κοινωνικών Υποθέσεων της 11ης Ιουνίου 1981 στην οποία 

υπογραµµίστηκε «η δυνατότητα των συστηµάτων εκπαίδευση και επαγγελµατικής 

κατάρτισης να συµβάλλουν στην στρατηγική που αποσκοπεί στην ενθάρρυνση και 

στην προώθηση της οικονοµικής και κοινωνικής ανάπτυξης και στη µείωση των 

σοβαρών κοινωνικών εντάσεων που προκαλεί η ανεργία,» και «η ανάγκη να 

καταργηθούν επειγόντως οι εσωτερικές δυσκαµψίες των εκπαιδευτικών 

συστηµάτων και να υιοθετηθεί µία ολοκληρωµένη προσέγγιση ώστε οι πολιτικές 

της εκπαίδευσης, της επαγγελµατικής κατάρτισης και της απασχόλησης να 

στηρίζονται στη στενή συνεργασία µε τους γονείς, τις τοπικές αρχές και τους 

κοινωνικούς εταίρους.» 

Στην περιληπτική αυτή έκθεση αποτυπώνεται η αλλαγή της στάσης στον 

τοµέα της εκπαίδευσης σε σχέση µε τη δεκαετία του 1970. Η συνεργασία στον 

τοµέα της εκπαίδευσης διευρύνεται καθώς τα θέµατα και οι προτάσεις που 

συζητιούνται συνδέονται περισσότερο µε τους οικονοµικούς και κοινωνικούς 

στόχους της κοινότητας.  

Στο Ψήφισµα που εγκρίθηκε από το Συµβούλιο και τους Υπουργούς 

Παιδείας συνερχοµένων στο πλαίσιο του Συµβουλίου της 12ης Ιουλίου 1982274 

σχετικά µε τα µέτρα που πρέπει να ληφθούν για να βελτιωθεί η προετοιµασία 

των νέων στις επαγγελµατικές δραστηριότητες και να διευκολυνθεί η µετάβασή 

τους από την εκπαίδευση στην ενεργό ζωή, οι δράσεις αναφέρονται 

αποκλειστικά στην επαγγελµατική κατάρτιση, βασίζονται στην εµπειρία του 

πρώτου προγράµµατος δράσεως (1976) και παρατείνεται το πρόγραµµα των 

πρότυπων σχεδίων µέχρι τις 31.12.1986. Οι κατευθύνσεις του προγράµµατος 

αποτυπώνουν τη σύνδεση εκπαίδευσης και αγοράς εργασίας υποστηρίζοντας τη 

                                           

274 Συµβούλιο των ΕΚ, Ψήφισµα του Συµβουλίου και των Υπουργών Παιδείας 
συνερχοµένων στα πλάσια του Συµβουλίου, της 12.7.1982 σχετικά µε τα µέτρα που 
πρέπει να ληφθούν για να βελτιωθεί η προετοιµασία των νέων στις επαγγελµατικές 
δραστηριότητες και να διευκολυνθεί η µετάβασή τους από την εκπαίδευση στην ενεργό 
ζωή, Κείµενα για την Ευρωπαϊκή Εκπαιδευτική Πολιτική, 1987 σ.85-88. 
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συµµετοχή των επαγγελµατικών φορέων και της τοπικής αυτοδιοίκησης στις 

εκπαιδευτικές δραστηριότητες.  

Η Κοινότητα επιδιώκει την ανάπτυξη σχέσεων ανάµεσα στα 

εκπαιδευτικά συστήµατα και στους χώρους της εργασίας και της κοινωνίας και 

την προώθηση της ευρύτερης δυνατής συνεργασίας µε οικονοµικούς 

παράγοντες και κοινωνικές υπηρεσίες. Αναδεικνύεται, η σηµασία που 

αποδίδουν οι κοινοτικοί και εθνικοί παράγοντες στο ρόλο των κοινωνικών 

εταίρων για την ενίσχυση των εκπαιδευτικών πολιτικών, αλλά και ο 

παρεµβατικός ρόλος των οικονοµικών και κοινωνικών lobbies στη διαµόρφωση 

των κοινοτικών αποφάσεων.275 

Οι νέες τεχνολογίες είναι ένας ακόµα τοµέας που εντάσσεται στην 

περιοχή ενδιαφέροντος της Κοινότητας το 1983 µε δύο Ψηφίσµατα του 

Συµβουλίου.  Το Ψήφισµα του Συµβουλίου της 2ας Ιουνίου 1983 για τα µέτρα 

επαγγελµατικής κατάρτισης σχετικά µε τις νέες τεχνολογίες πληροφόρησης,276 

και το Ψήφισµα του Συµβουλίου και των Υπουργών Παιδείας συνελθόντων στα 

πλαίσια του Συµβουλίου, της 19ης Σεπτεµβρίου 1983, σχετικά µε τα µέτρα για 

την εισαγωγή των νέων τεχνολογιών της πληροφόρησης στην παιδεία.277 

Το 1984 ιδρύεται το Ευρωπαϊκό ∆ίκτυο των Εθνικών Κέντρων για την 

Ακαδηµαϊκή Αναγνώριση των πτυχίων και των περιόδων σπουδών (European 

Network of  National Academic Recognition Information Centres – NARIC), 

στη βάση των συµπερασµάτων του Συµβουλίου και των Υπουργών Παιδείας 

συνερχοµένων στο πλαίσιο του Συµβουλίου της 2ας  Ιουνίου 1983, σχετικά µε 

την αύξηση της κινητικότητας στην τριτοβάθµιας εκπαίδευση. Σχεδιάστηκε µε 

τρόπο που να παρέχει συµπληρωµατικές ενέργειες για να ενισχυθεί η 

κινητικότητα και η αναγνώριση των τίτλων σπουδών ή µιας περιόδου σπουδών, 

Τα εθνικά κέντρα της NARIC δηµιουργήθηκαν από τα Υπουργεία Παιδείας των 

                                           

275 Πασιάς Γ,(2006)  «Ευρωπαϊκή Ένωση και Εκπαίδευση, Θεσµικός λόγος και 
εκπαιδευτική πολιτική (1950-1999)» Τόµος Α’, Εκδόσεις Gutenberg, Αθήνα σ.286-
287. 
276 Συµβούλιο των ΕΚ, Ψήφισµα του Συµβουλίου της 2.6.1983 για τα µέτρα 
επαγγελµατικής κατάρτισης σχετικά µε τις νέες τεχνολογίες πληροφόρησης, Κείµενα 
για την Ευρωπαϊκή Εκπαιδευτική Πολιτική, 1987, σ.91-94. 
277 Συµβούλιο των ΕΚ, Ψήφισµα του Συµβουλίου και των Υπουργών Παιδείας 
συνελθόντων στα πλαίσια του Συµβουλίου, της 19ης Σεπτεµβρίου 1983, σχετικά µε τα 
µέτρα για την εισαγωγή των νέων τεχνολογιών της πληροφόρησης στην παιδεία. 
Κείµενα για την Ευρωπαϊκή Εκπαιδευτική Πολιτική, 1987, σ.121-123. 



 107 

κρατών και παρείχαν τις πληροφορίες για την ακαδηµαϊκή αναγνώριση των 

τίτλων σπουδών και των περιόδων σπουδών που διανύθηκαν σε άλλα κράτη.278 

Στα συµπεράσµατα του Συµβουλίου και των Υπουργών Παιδείας 

συνερχοµένων στο πλαίσιο του Συµβουλίου, της 2ας Ιουνίου 1983, σχετικά µε 

την αύξηση της κινητικότητας στην τριτοβάθµια εκπαίδευση επισηµαίνεται ότι 

«η προώθηση της κινητικότητας στην ανώτατη εκπαίδευση αποτέλεσε έναν από 

τους σηµαντικότερους στόχους της εκπαιδευτικής συνεργασίας µέσα στην 

Κοινότητα» και ότι «για να διευκολυνθεί η κινητικότητα µεταξύ των κρατών-µελών 

πρέπει να ενταθούν οι προσπάθειες για την αµοιβαία αναγνώριση των 

διπλωµάτων σπουδών τόσο στο ακαδηµαϊκό πεδίο όσο και στο πλαίσιο της 

ελευθερίας εγκατάστασης.»279 

Πριν περάσουµε στην εξέταση της επόµενης περιόδου θα πρέπει να 

επισηµάνουµε ότι η διετία 1983-1985 ήταν µία µεταβατική και ιδιαίτερα 

σηµαντική περίοδος για την πορεία της Κοινότητας προς την Ενιαία 

Ευρωπαϊκή Πράξη (1986)280  στην διάρκεια της οποίας ελήφθησαν σηµαντικές 

πρωτοβουλίες για την αλλαγή της Συνθήκης της Ρώµης.281 Στο Ευρωπαϊκό 

Συµβούλιο που πραγµατοποιήθηκε στη Στουτγάρδη στις 18 Ιουνίου 1983, οι 

Αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων και οι Υπουργοί Εξωτερικών υπογράφουν 

την Πανηγυρική ∆ιακήρυξη  για την Ευρωπαϊκή Ένωση, της οποίας η κεντρική 

πολιτική φιλοσοφία ήταν η αναγνώριση των ποικιλόµορφων εθνικών 

                                           

278 Αργότερα το 1997 ιδρύεται το δίκτυο European Network of Information Centres –
ENIC το οποίο συµπεριλαµβάνει και χώρες εκτός Ευρώπης (Αυστραλία, ΗΠΑ, Καναδάς 
κ.ά. Τα δίκτυα ENIC και NARIC βρίσκονται σε στενή συνεργασία..http://www.enic-
naric.net/ 
279 Συµβούλιο των ΕΚ, Συµπεράσµατα του Συµβουλίου και των Υπουργών Παιδείας 
συνερχοµένων στο πλαίσιο του Συµβουλίου, της 2.6.1983, για την αύξηση της 
κινητικότητας στην τριτοβάθµια εκπαίδευση, Κείµενα για την Ευρωπαϊκή 
Εκπαιδευτική Πολιτική, 1987, σ.97-100. 
280 Η Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη (ΕΕΠ) αναθεωρεί τη συνθήκη της Ρώµης για να 
προωθήσει την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και να υλοποιήσει την εσωτερική αγορά. 
Τροποποιεί τους κανόνες λειτουργίας των ευρωπαϊκών οργάνων και διευρύνει τις 
κοινοτικές αρµοδιότητες, ιδίως στους τοµείς της έρευνας και της ανάπτυξης, του 
περιβάλλοντος και της κοινής εξωτερικής πολιτικής. Η ΕΕΠ, υπογράφηκε στο 
Λουξεµβούργο στις 17 Φεβρουαρίου 1986 από εννέα κράτη µέλη και στις 28 
Φεβρουαρίου 1986 από τη ∆ανία, την Ιταλία και την Ελλάδα, είναι η πρώτη µεγάλης 
σηµασίας τροποποίηση της συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής 
Κοινότητας (ΕΟΚ). Άρχισε να ισχύει την 1η Ιουλίου1987. (Πληροφορίες από την 
ιστοσελίδα της Ε.Ε. http://europa.eu/legislation_summaries/institutional_affairs 
/treaties/treaties_singleact_el.htm  ) 
281 Πασιάς Γ. (2006), «Ευρωπαϊκή Ένωση και Εκπαίδευση, Θεσµικός λόγος και 
εκπαιδευτική πολιτική (1950-1999)» Τόµος Α’,  Εκδόσεις Gutenberg, Αθήνα, σ. 293. 
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ιδιαιτεροτήτων στο πλαίσιο της προώθησης της ευρωπαϊκής Ενοποίησης.282 Στο 

κείµενο της ∆ιακήρυξης στην αναφορά για την εκπαίδευση και τον πολιτισµό 

(κεφ.3, παρ.3), περιλαµβάνει διαστάσεις της κοινοτικής πολιτικής που 

διατυπώθηκαν στο Α΄ Πρόγραµµα ∆ράσης µε έµφαση στην προαγωγή της 

Ευρωπαϊκής συνείδησης µε τρόπο που επαναφέρει το ζήτηµα της Ευρωπαϊκής 

διάστασης στην εκπαίδευση το οποίο είχε εγκαταλειφθεί από τους Υπουργούς 

Παιδείας το 1980.283  

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει εκδηλώσει από το 1982 την 

πρωτοβουλία να αναζωογονήσει την πολιτική ολοκλήρωση στην Ευρώπη 

αναθέτοντας στον Ευρωβουλευτή Altiero Spinelli να ετοιµάσει µία πρόταση. 

Πράγµατι ο Spinelli υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προσχέδιο 

συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ίδρυση της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης το οποίο εγκρίνεται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 

14 Φεβρουαρίου 1984. Στη συνθήκη περιελάµβανε ένα κεφάλαιο για την 

πολιτική στον τοµέα της εκπαίδευσης.  

Το Συµβούλιο όρισε δύο επιτροπές υπό την προεδρεία των J. Dooge και 

P. Adonnino για να προτείνουν µέτρα προς την κατεύθυνση της ευρωπαϊκής 

ενοποίησης. Η έκθεση της Επιτροπής J. Dooge για την Ευρωπαϊκή Πολιτική 

Συνεργασία και η έκθεση της Επιτροπής P. Adonnino για την Ευρώπη των 

Πολιτών284 εγκρίθηκαν στο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο που πραγµατοποιήθηκε στο 

Μιλάνο στις 28-29 Ιουνίου 1985. Με την έγκριση της έκθεσης P. Adonnino 

έρχεται στο προσκήνιο ο ρόλος που µπορούν να διαδραµατίσουν τα συστήµατα 

εκπαίδευσης και κατάρτισης.285 

 

 2.5  Αποτίµηση της περιόδου 1970- 1985 

 

                                           

282 Ιωακειµίδης Π.Κ. (1988), «Ο Μετασχηµατισµός της ΕΟΚ. Από την ‘Εντολή’ στην 
Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη», Εκδόσεις Παπαζήσης, Αθήνα, σ.143-146, Ιωακειµίδης Π.Κ. 
(1993), «Ευρωπαϊκή Πολιτική Ένωση», Εκδόσεις Θεµέλιο, Αθήνα, σ. 78. 
283 Πασιάς Γ. (2006), «Ευρωπαϊκή Ένωση και Εκπαίδευση, Θεσµικός λόγος και 
εκπαιδευτική πολιτική (1950-1999)» Τόµος Α’,Εκδόσεις Gutenberg, Αθήνα, σ. 294-
295. 
284 European Commission «A people’s Europe», Reports from the ad hoc Committee, 
Bulletin of the EC, supplement 7/85, Luxemburg.  Συµβούλιο των ΕΚ, Έκθεση της 
Επιτροπής για την Ευρώπη των πολιτών, που ενέκρινε το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του 
Μιλάνου στις 28-29.6.1985 (αποσπάσµατα σχετικά µε την επαγγελµατική εκπαίδευση και 
επιµόρφωση),  Κείµενα για την Ευρωπαϊκή Εκπαιδευτική Πολιτική, 1987, σ.151-154. 
Εκτενέστερη αναφορά βλέπε στην ενότητα 3. 
285 Εκτενής αναφορά στην έκθεση P. Adonnino  γίνεται στην επόµενη ενότητα. 
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Όπως είδαµε παραπάνω στις ιδρυτικές Συνθήκες των τριών Ευρωπαϊκών 

Κοινοτήτων δεν υπήρχε αναφορά ή ανάληψη δράσης στον τοµέα της γενικής 

παιδείας ή της εκπαίδευσης ο οποίος παρέµενε αποκλειστικά στην εθνική 

δικαιοδοσία των κρατών-µελών της κοινότητας. Προβληµατισµοί και απόψεις  

για θέµατα που ανήκουν στον τοµέα της εκπαίδευσης συζητιούνται στο πλαίσιο 

οργανισµών όπως το Συµβούλιο της Ευρώπης, ο ΟΟΣΑ και η UNESCO.  

Τα πρώτα χρόνια λειτουργίας της ΕΟΚ, από το 1957 ως το 1969, 

χαρακτηρίστηκε από µία άγραφη αλλά εµφανή άρνηση ανάληψης κάποιας 

πρωτοβουλίας πολιτικής δράσης ή νοµικής ώθησης στον τοµέα της εκπαίδευσης 

που σχετίστηκε ή επηρεάστηκε από την προσωπική σύλληψη του Charles de 

Gaulle για την Ευρώπη. Από την µελέτη των γεγονότων όµως, γίνεται φανερό ότι 

από το1969 έως 1976 ωρίµασε η ιδέα για συνεργασία και ανάληψη δράσης 

στον τοµέα της εκπαίδευσης παρά το γεγονός ότι οι Συνθήκες δεν παρείχαν 

στην Κοινότητα την αρµοδιότητα αυτή. 

Τα γεγονότα που συνετέλεσαν σε αυτή την εξέλιξη ήταν πολλά και 

ποικίλα και δεν σχετίζονται µόνο µε τον χώρο της εκπαίδευσης. Οι αποφάσεις 

των ∆ιασκέψεων Κορυφής στη Χάγη (1969) και στο Παρίσι(1972) έδωσαν 

ώθηση στην ενοποιητική διαδικασία. Στη ∆ιάσκεψη Κορυφής στο Παρίσι, 

µεταξύ των µέτρων για να αντιµετωπίσουν την σοβαρή οικονοµική κρίση 

αποφάσισαν να συνδυάσουν την πρόοδο στην οικονοµική και νοµισµατική 

ένωση µε µέτρα στον κοινωνικό τοµέα και ένα πρόγραµµα δράσης για την 

απασχόληση και την επαγγελµατική κατάρτιση.286 

Η εφαρµογή των διατάξεων περί ελεύθερης διακίνησης προσώπων στον 

κοινοτικό χώρο δηµιούργησε την ανάγκη να επιλυθούν εκπαιδευτικά ζητήµατα 

που ανέκυψαν. Αναδείχθηκε έτσι η σύνδεση της γενικής εκπαίδευσης µε την 

επαγγελµατική κατάρτιση που σχετίζεται άµεσα µε την ένταξη στην αγορά 

εργασίας και την ελεύθερη διακίνηση προσώπων στην Κοινότητα που 

αποτελούσε περιοχή κοινοτικής αρµοδιότητας.  

Εξαιτίας λοιπόν της «λειτουργικής σύνδεσης» µεταξύ των δύο αυτών συναφών 

τοµέων, άρχισε σταδιακά να διαµορφώνεται η «λειτουργική αρµοδιότητα» της 

κοινότητας στο χώρο της εκπαίδευσης για να συµπληρώσει την απουσία 

ύπαρξης αρµοδιότητας κοινοτικής εκπαιδευτικής πολιτικής. Η έννοια της 

                                           

286 Ασδεράκη Φ., (2008), «Ευρώπη και Παιδεία. Ο Ευρωπαϊκός Χώρος Ανώτατης 
Εκπαίδευσης» Εκδόσεις Σιδέρης, Αθήνα, σ.179 και στο Μοσχονάς Α. (1995) «Η 
Εκπαιδευτική Πολιτική», στο Μαραβέγιας Ν. Τσινισιζέλης Μ. (επιµ) (1995) «Η 
Ολοκλήρωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Θεσµικές, Πολιτικές και Οικονοµικές πτυχές», 
Αθήνα, Εκδόσεις Θεµέλιο, σ. 690. 
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«λειτουργικής αρµοδιότητας» βασίστηκε στο άρθρο 235 ΣυνθΕΟΚ και στο 

διατυπωµένο στόχο της κοινής αγοράς κατά την επιδίωξη του οποίου οι 

κοινοτικές αποφάσεις διαπερνούν κατ’ ανάγκη τα όρια των αρµοδιοτήτων που 

διατηρούν τα κράτη – µέλη σε ορισµένους τοµείς όταν η δράση αυτή 

εξυπηρετεί τον κυρίαρχο οικονοµικό σκοπό της κοινότητας. Παρατηρείται, 

λοιπόν, µία επέκταση της δράσης της Κοινότητας στο τοµέα της εκπαίδευσης 

πέραν των αρµοδιοτήτων της βάσει των Συνθηκών, χωρίς να φτάνει αυτή η 

δράση στο επίπεδο της διαµόρφωσης κοινής κοινοτικής πολιτικής για την 

εκπαίδευση. 

Πολυάριθµες διεθνείς εκθέσεις (ειδικότερα από τον ΟΟΣΑ) υπογράµµισαν τη 

σχέση µεταξύ της εκπαίδευσης και της οικονοµίας. Η δηµιουργία του Κέντρου 

Εκπαιδευτικών Καινοτοµιών και Έρευνας (Centre for Education Research and 

Innovation – CERI) του ΟΟΣΑ το 1967, φανερώνει το αυξανόµενο ενδιαφέρον 

για την εκπαίδευση. 

Οι φοιτητικές διαδηλώσεις του 1968, η πρώτη πετρελαϊκή κρίση (1973-1974) η 

επιδείνωση της οικονοµικής κατάσταση, η αύξηση της ανεργίας ήταν στο επίκεντρο 

του προβληµατισµού της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Η ανάπτυξη εθνικών πολιτικών 

στον οικονοµικό και κοινωνικό τοµέα συµβάδισε µε την ανάπτυξη των εθνικών 

εκπαιδευτικών συστηµάτων µε αντανακλάσεις στο κοινοτικό επίπεδο. 

Η ίδρυση και η δράση ενώσεων των ευρωπαϊκών Πανεπιστηµίων και κυρίως 

της Συνοµοσπονδίας των Συνόδων των Πρυτάνεων, οδήγησαν τόσο την αντίληψη 

όσο και την αντιµετώπιση των θεµάτων της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης έξω από 

τα εθνικά όρια. Τα ιδρύµατα της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης βρίσκονται µπροστά 

στις προκλήσεις που αντιµετωπίζουν ως αποτέλεσµα της αλµατώδους αύξησης του 

αριθµού των φοιτητών και της µείωσης των χρηµατοδοτικών πόρων λόγω της 

οικονοµικής κρίσης.287 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναπτύσσει έντονη δραστηριότητα προς την 

κατεύθυνση ανάληψης δράσεων, στον τοµέα της εκπαίδευσης, µε διοικητικές 

παρεµβάσεις (Επιτροπές, αναδιοργάνωση ∆ιευθύνσεων, νέο Τµήµα) και µε 

εκθέσεις που σκιαγραφούσαν πιθανές ή µελλοντικές δράσεις στον τοµέα της 

εκπαίδευσης.  

Μεταξύ των διοικητικών παρεµβάσεων, το 1973 η Επιτροπή συµπεριέλαβε 

την εκπαίδευση στο νεοδηµιουργηθέν τµήµα «Έρευνα, Επιστήµη και 

Εκπαίδευση» που ανήκε στην εποπτεία της Γενικής ∆ιεύθυνσης ΧΙΙ αρµόδιας 

                                           

287 Ασδεράκη Φ., (2008), «Ευρώπη και Παιδεία. Ο Ευρωπαϊκός Χώρος Ανώτατης 
Εκπαίδευσης» Εκδόσεις Σιδέρης, Αθήνα, σ.179. 
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για τον τοµέα «Επιστήµη και Έρευνα» και για πρώτη φορά η εκπαίδευση 

ορίστηκε ως χώρος αρµοδιότητας, ως χαρτοφυλάκιο ενός από τους 13 

Επιτρόπους της Κοινότητας. Ο τοµέας της Εκπαίδευσης αναγνωρίστηκε και 

αναβαθµίστηκε µε την απόφαση των Υπουργών Παιδείας το 1973 και 

αποτέλεσε τµήµα της 12ης Γενικής ∆ιεύθυνσης. 

Την ίδια περίοδο η ανησυχία των Υπουργών Παιδείας τους οδήγησε να 

προωθήσουν τη συνεργασία µέσα από µία πρωτότυπη για τους µηχανισµούς 

της Κοινότητας διαδικασία, αυτή της σύγκλισης των Υπουργών Παιδείας στο 

πλαίσιο του Συµβουλίου.288 Στις 16 Νοεµβρίου 1971, συναντήθηκαν για πρώτη 

φορά οι Υπουργοί Παιδείας των κρατών-µελών στο πλαίσιο του Συµβουλίου, µε 

τη συµµετοχή του Altiero Spinelli, ως εκπροσώπου της Επιτροπής, και 

εξέδωσαν ψήφισµα για τη συνεργασία στον τοµέα της εκπαίδευσης 

«αναγνωρίζοντας την ανάγκη καθιέρωσης συνεργασίας στον τοµέα της εθνικής 

παιδείας». Κατά τον ίδιο τρόπο οι Υπουργοί Παιδείας συνερχόµενοι στο πλαίσιο 

του Συµβουλίου της 6ης Ιουνίου 1974, επιβεβαίωσαν την ανάγκη να καθιερωθεί 

ευρωπαϊκή συνεργασία στον τοµέα της παιδείας εξέδωσαν το «Ψήφισµα σχετικά 

µε τη συνεργασία στον τοµέα της Παιδείας». Οι Υπουργοί Παιδείας παράλληλα 

συµφώνησαν στην ίδρυση της Επιτροπής Παιδείας µε στόχο να παρεµβαίνουν 

στη διαµόρφωση των προτάσεων για να αντιµετωπίσουν την έντονη δράση της 

Επιτροπής να θεµελιώσει τη συνεργασία στον τοµέα της εκπαίδευσης.289 

Μετά την ανάθεση αρµοδιοτήτων στο διακυβερνητικό όργανο της 

Επιτροπής Παιδείας και τον διαµεσολαβητικό ρόλο του ανάµεσα στο 

Συµβούλιο και στην Επιτροπή, οι πρωτοβουλίες της Επιτροπής για την 

προώθηση της εκπαιδευτικής πολιτικής, όπως διαµορφώθηκε την τριετία 1971-

1974 µε τις προτάσεις των επιτροπών Janne (Για µια Κοινοτική Πολιτική στην 

Εκπαίδευση), Spinelli (έκθεση της Οµάδας Εργασίας για τη ∆ιδασκαλία και την 

Εκπαίδευση) και Dahrendorf (σχέδιο πρότασης για την ανάληψη κοινοτικής 

πρωτοβουλίας στο χώρο της εκπαίδευσης) και την Ανακοίνωση–Έκθεση της 

Επιτροπής (Η Εκπαίδευση στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα) θα περιοριστούν 

σηµαντικά. Ενδεικτικό είναι το γεγονός ότι για να συµφωνηθούν οι αρχές και οι 

άξονες της εκπαιδευτικής συνεργασίας µεταξύ των εννέα κρατών-µελών, όπως 

                                           

288 European Commission, (2006) «The history of European cooperation in education 
and training», Luxembourg : Office for Official Publications of the European 
Communities p. 65. 
289 Εκτενέστερη αναφορά για τα  όρια της συνεργασίας στο Ασδεράκη Φ., (2008), 
«Ευρώπη και Παιδεία. Ο Ευρωπαϊκός Χώρος Ανώτατης Εκπαίδευσης» Εκδόσεις Σιδέρης, 
Αθήνα, σ.180-181. 
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αποτυπώθηκαν στο Α’ Πρόγραµµα ∆ράσης της Κοινότητας χρειάστηκαν τρία 

χρόνια σκληρής διαπραγµάτευσης µεταξύ της Επιτροπής και των εθνικών 

κυβερνήσεων.290 

Φαίνεται ότι µετά την πρώτη διεύρυνση της Κοινότητας το 1973, 

ενισχύθηκε η τάση προς µία περισσότερο διακυβερνητικού τύπου λειτουργία 

(Επιτροπή Παιδείας) που παρείχε το χώρο για διαπραγµατεύσεις πριν τη λήψη 

των αποφάσεων ώστε να εξισορροπούνται τα αντικρουόµενα συµφέροντα των 

κρατών-µελών. Η θέσπιση της Επιτροπής Παιδείας ως ένα διακυβερνητικού 

τύπου όργανο, µε διαµεσολαβητικό ρόλο στη λήψη των αποφάσεων, 

υποδηλώνει την προσπάθεια περιορισµού της εξουσίας της Επιτροπής έναντι 

µιας αύξησης της επιρροής των κρατών-µελών στη διαδικασία λήψης 

αποφάσεων της Κοινότητας στον τοµέα της εκπαίδευσης, ενώ παράλληλα 

αγνοείται ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Οι «κοινοτικοί» αξιωµατούχοι 

κράτησαν µία επιφυλακτική στάση απέναντι στη δηµιουργία της Επιτροπής 

Παιδείας, την οποία θεώρησαν ως συµβιβασµό της Κοινότητας στις πιέσεις των 

κρατών µελών καθώς περιορίζει τις αρµοδιότητες και την αυτονοµία της 

Επιτροπής και του Συµβουλίου στη χάραξη της εκπαιδευτικής πολιτικής της 

Κοινότητας. 291  

Οι συνεχείς πρωτοβουλίες της Επιτροπής για δράσεις στον τοµέα της 

εκπαίδευσης στον οποίο δεν έχει αρµοδιότητα από τις Συνθήκες, δηλαδή, η 

απουσία σαφούς νοµικής βάσης και οι αντιδράσεις κρατών-µελών όπως η 

∆ανία, είχαν ως αποτέλεσµα τη δηµιουργία εντάσεων και τη διακοπή των 

συναντήσεων των Υπουργών Παιδείας για τρία χρόνια (1978-1980). 

Αποτέλεσµα των παραπάνω συνθηκών στην κοινότητα την περίοδο 

1976-1980, είναι οι περιορισµένες ενέργειες σε κοινοτικό επίπεδο, η απουσία 

πρωτοβουλιών από προσωπικότητες όπως ο Spinelli ή ο Dahrendorf (που 

                                           

290 Jones H.C.,( 1983) «Education in the European Community», στο Education Today, 
Vol. 33, No 1/1983, p.40. και στο Fogg K. – Jones H.C. (1985), «Educating the 
Community – Ten Years On», στο European  Journal of  Education, Vol 20, No2-3, 
1985, pp.293-300. Σηµειώνεται επίσης ότι ο Jones H.C διετέλεσε διευθυντής του 
γραφείου εκπαίδευσης στις Βρυξέλλες την περίοδο 1976-1985. Βλέπε επίσης : Πασιάς 
Γ. (2006), «Ευρωπαϊκή Ένωση και Εκπαίδευση, Θεσµικός λόγος και εκπαιδευτική 
πολιτική (1950-1999)» Τόµος Α’, Εκδόσεις Gutenberg, Αθήνα, σ.256-257,261 και 
European Commission, (2006) «The history of European cooperation in education and 
training», Luxembourg : Office for Official Publications of the European Communities 
p. 68. 
291 Fogg K. – Jones H.C. (1985) «Educating the European Community – Ten years 
on», στο European Journal of Education, Vol 20, No 2-3, pp. 293-294 και στο Πασιάς 
Γ. (2006), «Ευρωπαϊκή Ένωση και Εκπαίδευση, Θεσµικός λόγος και εκπαιδευτική 
πολιτική (1950-1999)» Τόµος Α’,  Εκδόσεις Gutenberg, Αθήνα, σ. 261. 
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οδήγησαν στο Α’ Πρόγραµµα ∆ράσης) και η επικράτηση µιας «απρόσωπης» 

διαπραγµάτευσης στο διακυβερνητικό επίπεδο της Επιτροπής Παιδείας292. 

Παρόλα αυτά, η κοινοτική γραφειοκρατία που δηµιουργήθηκε ανέπτυξε 

ποικιλόµορφη και έντονη δράση, µε αποτέλεσµα να αναπτύσσεται µέσα στο 

πλαίσιο δράσης που δηµιούργησε ιδρύοντας νέους θεσµούς και ιδρύµατα 

όπως: EIESP, CEDEFOP, NARIC, EURYDICE.293 

Στις αρχές της δεκαετίας του 1980 παρατηρείται αλλαγή της στάσης 

στον τοµέα της εκπαίδευσης σε σχέση µε τη δεκαετία του 1970. Τα θέµατα και 

οι προτάσεις που συζητιούνται συνδέονταν περισσότερο µε τους οικονοµικούς 

και κοινωνικούς στόχους της κοινότητας. 

Η περίοδος εφαρµογής του Προγράµµατος ∆ράσης στην εκπαίδευση 

από το 1976 έως το 1984 έχει ιδιαίτερη σηµασία για την πορεία της κοινοτικής 

συνεργασίας. Οι δράσεις αυτές οδήγησαν στην ανάπτυξη κοινών προγραµµάτων 

σπουδών και επισκέψεων διδασκαλίας και εργασίας µε αποτέλεσµα την αύξηση 

της κινητικότητας, της επικοινωνίας και της συνεργασίας µεταξύ των 

πανεπιστηµίων της Κοινότητας.  

Το σηµαντικότερο όµως είναι ότι δηµιουργήθηκε µία αρχική µορφή 

συνεργασίας στο πλαίσιο της Κοινότητας µε βάση την αρχή της 

επικουρικότητας προτού αυτή καθοριστεί και εφαρµοστεί ως αρχή. Η ανάπτυξη 

δράσης στον τοµέα της εκπαίδευσης αντιµετώπισε νοµικές δυσκολίες και 

ελάχιστους πόρους. Η δράση όµως αυτή, απέδειξε ότι στην Ευρωπαϊκή 

Κοινότητα που βρισκόταν σε πορεία οικονοµικής ολοκλήρωσης ήταν δυνατό να 

αναπτυχθεί συνεργασία στον τοµέα της εκπαίδευσης µε σεβασµό στην 

αρµοδιότητα των κρατών και στην ποικιλοµορφία των εθνικών 

χαρακτηριστικών, παρά το γεγονός ότι ο τοµέας της εκπαίδευσης συνδέεται µε 

τη διαµόρφωση εθνικής ταυτότητας και συνείδησης και βρίσκεται στην 

αποκλειστική δικαιοδοσία των κρατών- µελών.294 

Εξετάζοντας την περίοδο µε τους όρους της νεολειτουργικής 

προσέγγισης παρατηρείται η επέκταση της δράσης της Κοινότητας  σε 

ευρύτερους τοµείς της εκπαίδευσης στους οποίους δεν είχε κάποια 

αρµοδιότητα, επικαλούµενη την ανάγκη δράσεων στον τοµέα της 

                                           

292 Πασιάς Γ. (2006), «Ευρωπαϊκή Ένωση και Εκπαίδευση, Θεσµικός λόγος και 
εκπαιδευτική πολιτική (1950-1999)» Τόµος Α’,  Εκδόσεις Gutenberg, Αθήνα, σ. 261. 
293 Ασδεράκη Φ., (2008), «Ευρώπη και Παιδεία. Ο Ευρωπαϊκός Χώρος Ανώτατης 
Εκπαίδευσης» Εκδόσεις Σιδέρης, Αθήνα, σ.189. 
294 European Commission, (2006) «The history of European cooperation in education 
and training», Luxembourg : Office for Official Publications of the European 
Communities p.24-25. 
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επαγγελµατικής κατάρτισης στον οποίο είχε αρµοδιότητα µε βάση τις 

Συνθήκες. Αυτό συνέβη, γιατί έγινε αντιληπτό και παραδεκτό ότι η ανάπτυξη 

δράσεων στον τοµέα της επαγγελµατικής κατάρτισης απαιτούσε δράσεις στον 

«συγγενή» ή «αλληλένδετο» τοµέα της εκπαίδευσης. Αναδείχθηκε η σύνδεση της 

γενικής εκπαίδευσης µε την επαγγελµατική κατάρτιση η οποία σχετίζεται 

άµεσα µε την ένταξη στην αγορά εργασίας και την ελεύθερη διακίνηση 

προσώπων στην Κοινότητα που αποτελούσε περιοχή κοινοτικής αρµοδιότητας. 

Σταδιακά, άρχισε να διαµορφώνεται η «λειτουργική σύνδεση» µεταξύ 

διαφορετικών αλλά λειτουργικά συναφών τοµέων, του τοµέα της εκπαίδευσης 

και του τοµέα της επαγγελµατικής κατάρτισης, για να συµπληρώσει την 

απουσία ύπαρξης κοινοτικής αρµοδιότητας. Παρατηρείται λοιπόν ο 

µηχανισµός της «λειτουργικής σύνδεσης» µεταξύ διαφορετικών αλλά λειτουργικά 

συναφών τοµέων και µία αύξηση του εύρους της δράσης της, µέσα σε ένα 

σταθερό επίπεδο αρµοδιότητας. Είναι αυτό που ο Schmitter P. περιγράφει ως 

«οριζόντια εκχείλιση» (spill-around) και αποτελεί σύµφωνα µε την µελέτη της 

έννοιας της εκχείλισης µία από τις πιθανές ενοποιητικές στρατηγικές δρώντων.  

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, µία κοινοτική αρχή, παρείχε την ώθηση. Στη 

συνέχεια µε τη συµβολή και την πρωτοβουλία προσωπικοτήτων-«elites» 

(Επίτροπος Spinelli, Επίτροπος Dahrendorf) και την πίεση οµάδων 

συµφερόντων όπως ενώσεις πανεπιστηµίων και ιδρύµατα, εγκαινιάστηκε η 

συνεργασία στον τοµέα εκπαίδευσης, σε συγκεκριµένους τοµείς δράσης, που 

υλοποιήθηκαν στη συνέχεια µε το Α’ Πρόγραµµα ∆ράσης στην εκπαίδευση. 
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3.  Η περίοδος 1985-1992, θέσπιση εκπαιδευτικών 

προγραµµάτων 

 

Αν το 1971 ήταν το έτος που σηµάδεψε την έναρξη της συνεργασίας στον 

τοµέα της εκπαίδευσης µε το πρώτο Ψήφισµα των Υπουργών Παιδείας, το 1985 

αποτελεί ένα έτος σταθµό στην εκπαιδευτική πολιτική της Κοινότητας καθώς 

µέσα σε ένα πλαίσιο αλλαγής του πολιτικού λόγου της Κοινότητας η κοινοτική 

εκπαιδευτική πολιτική συνδέεται πλέον µε την πολιτική και οικονοµική 

µετεξέλιξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

Το 1985 συνδέεται επίσης αναπόφευκτα µε την άφιξη του Jacques 

Delors στην Προεδρία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, την παρουσίαση της 

Λευκής Βίβλου, την ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς, την έκθεση «Πολίτες 

Ευρώπης». Η περίοδος που εξετάζουµε στην ενότητα αυτή συµπίπτει µε την 

προεδρία του Jacques Delors ο οποίος διετέλεσε Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής από τον Ιανουάριο του 1985 µέχρι το ∆εκέµβριο του 1994. Η 

θητεία του στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι η πιο µακροχρόνια (ως Πρόεδρος) 

και θεωρείται ως η πιο επιτυχηµένη. Επέβλεψε σηµαντικές δηµοσιονοµικές 

µεταρρυθµίσεις και έδωσε νέα ώθηση στη διαδικασία της ευρωπαϊκής 

ολοκλήρωσης. Προήδρευσε στην υπογραφή της Ενιαίας Ευρωπαϊκής Πράξης 

τον Φεβρουάριο του 1986. Ο Jacques Delors και οι Επίτροποί του θεωρούνται 

«Πατέρες του Ευρώ» καθώς ολοκλήρωσαν την ίδρυση της Οικονοµικής και 

Νοµισµατικής Ένωσης (ΟΝΕ) που θεσπίστηκε µε τη Συνθήκη του Μάαστριχτ 

(1992).295 

                                           

295 Ο Jacques Delors σταδιοδρόµησε ως οικονοµολόγος και πολιτικός. Εργάστηκε ως 
οικονοµολόγος στη Τράπεζα της Γαλλίας, διετέλεσε  σύµβουλός του Πρωθυπουργού 
Jacques Chaban-Delmas (1969-1972)  και Υπουργός Οικονοµίας και Οικονοµικών 
από το 1981 έως το 1984. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο υπηρέτησε στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο (1979-1981). Ενεπλάκη στην υποστήριξη του προγράµµατος Erasmus 
(1986). O Ντελόρ είχε ένα µακροχρόνιο ενδιαφέρον για την εκπαίδευση. Πρωτεργάτης 
της γαλλικής νοµοθεσίας του 1971 που απαιτούσε από τις επιχειρήσεις να διαθέσουν 
µέρος των κερδών τους για τις δυνατότητες εκπαίδευσης των εργαζοµένων τους. 
Προήδρευσε της Επιτροπής της UNESCO για την εκπαίδευση για τον εικοστό πρώτο 
αιώνα (1992-1996), της οποίας η τελική έκθεση εκδόθηκε µε τον τίτλο «Learning: the 
Treasure Within», και επηρέασε σηµαντικά το διάλογο για τη δια βίου µάθηση.  Από 
το 1995 έως το 1999 διετέλεσε πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Κολλεγίου 
της Ευρώπης. Η λήξη της θητείας του ως Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
σηµαδεύτηκε από την Τρίτη διεύρυνση της ΕΕ το 1995 µε την υποδοχή τριών νέων 
µελών Αυστρία, Φιλανδία και Σουηδία. 
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Την περίοδο αυτή διεξάγονται συζητήσεις σχετικά µε τη διαδικασία της 

κοινοτικής ολοκλήρωσης και την ανάγκη αναθεώρησης των συνθηκών. Από την 

µελέτη των κειµένων γίνεται φανερό ότι ο τοµέας της εκπαίδευσης βρισκόταν 

στην ατζέντα των συζητήσεων και προοδευτικά γινόταν αντιληπτό ότι θα έπρεπε 

να συµπεριληφθεί στην αναθεώρηση των Συνθηκών.296 Ταυτόχρονα υψηλά 

ποσοστά ανεργίας εγκαλούν τους Υπουργούς Παιδείας να εξετάσουν δράσεις 

στον τοµέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης καθώς αυτοί οι τοµείς 

επηρεάζουν την απασχόληση.297 Η ενεργοποίηση της Κοινότητας στον 

οικονοµικό και πολιτικό τοµέα µε την Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη, την Ευρώπη 

των πολιτών, τη διαδικασία ολοκλήρωσης της ενιαίας εσωτερικής αγοράς, 

άσκησε άµεση επίδραση στους τοµείς της εκπαίδευσης και της κατάρτισης οι 

οποίοι συνδέθηκαν µε αυτούς τους στόχους. Η ανάπτυξη της κοινοτικής 

πολιτικής στην εκπαίδευση και η νοµιµοποίηση της κοινοτική δράσης 

συνδέθηκε άµεσα µε την πολιτική ενεργοποίηση της Κοινότητας. Η εξέλιξη 

αυτής της Κοινοτικής δράσης ήταν η θεσµοθέτηση της κοινοτικής 

αρµοδιότητας στον τοµέα της εκπαίδευσης στη Συνθήκη του Μάαστριχτ.298 Στο 

κείµενο της Συνθήκης συµπεριλήφθη ένα νέο κεφάλαιο µε τον τίτλο 

«Εκπαίδευση, κατάρτιση και νεολαία» µε διακριτά άρθρα για την εκπαίδευση 

(άρθρο 126) και την κατάρτιση (άρθρο 127).299  

Ήδη από τον Ιούνιο του 1984 µε την απόφαση του ευρωπαϊκού 

Συµβουλίου του Φοντενµπλώ συστάθηκε µία ad-hoc επιτροπή υπό τον Pietro 

Adonnino προκειµένου να ενισχυθεί η εικόνα της Κοινότητας και του 

                                           

296 European Commission, (2006) «The history of European cooperation in education 
and training», Luxembourg : Office for Official Publications of the European 
Communities p. 99. 
297 Ασδεράκη Φ., (2008), «Ευρώπη και Παιδεία. Ο Ευρωπαϊκός Χώρος Ανώτατης 
Εκπαίδευσης» Εκδόσεις Σιδέρης, Αθήνα, σ.213. 
298 Η συνθήκη του Μάαστριχτ για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ) η οποία υπεγράφη στο 
Maastricht στις 7 Φεβρουαρίου 1992, και ετέθη σε ισχύ την 1η Νοεµβρίου 1993, 
αντιπροσωπεύει ένα νέο στάδιο της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης δεδοµένου ότι ανοίγει το 
δρόµο για την πολιτική ολοκλήρωση. Η συνθήκη δηµιουργεί µία Ευρωπαϊκή Ένωση 
που αποτελείται από τρεις πυλώνες : τις Ευρωπαϊκές Κοινότητες, την κοινή εξωτερική 
πολιτική και πολιτική ασφαλείας (ΚΕΠΠΑ) και την αστυνοµική και δικαστική 
συνεργασία σε ποινικές υποθέσεις (∆ΕΥ). Η συνθήκη εισάγει την έννοια της 
ευρωπαϊκής ιθαγένειας, ενισχύει τις αρµοδιότητες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
εγκαινιάζει την Οικονοµική και Νοµισµατική Ένωση (ΟΝΕ). Η ΕΟΚ γίνεται Ευρωπαϊκή 
Κοινότητα (ΕΚ). (Πληροφορίες από την ιστοσελίδα της Ε.Ε. http://europa.eu/ 
legislation_summaries/institutional_affairs/treaties/treaties_maastricht_el.htm ) 
299 Πασιάς  Γ., (2006)  «Ευρωπαϊκή Ένωση και Εκπαίδευση, Θεσµικός λόγος και 
εκπαιδευτική πολιτική (1950-1999)» Τόµος Α’, Εκδόσεις Gutenberg, Αθήνα σ.231-
234. 
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ευρωπαίου πολίτη. Την έκθεση Adonnino µε τίτλο «A People’s Europe», 

υιοθέτησε το Συµβούλιο του Μιλάνου τον Ιούνιο του 1985.300  

Στην έκθεση αυτή υπήρχε ιδιαίτερο κεφάλαιο ( κεφάλαιο 5.) για τους 

νέους, την εκπαίδευση, την κατάρτιση και τον πολιτισµό στα οποία κατεδείκνυε 

την ανάγκη να ενισχυθεί η συνεργασία και η κινητικότητα µεταξύ των 

πανεπιστηµίων, η διδασκαλία των ξένων γλωσσών και η προώθηση της 

ευρωπαϊκής διάστασης στην εκπαίδευση.  

Στην ενότητα 5.6 για την πανεπιστηµιακή συνεργασία προτείνεται η 

δηµιουργία ενός ευρωπαϊκού διαπανεπιστηµιακού προγράµµατος ανταλλαγών 

και σπουδών που θα δίνει τη δυνατότητα στους φοιτητές να πραγµατοποιήσουν 

µέρος των σπουδών τους σε ίδρυµα άλλου κράτους-µέλους και η εφαρµογή 

ενός ευρωπαϊκού συστήµατος ακαδηµαϊκών µονάδων µεταφερόµενων σε όλη 

την Κοινότητα (European Academic Credit Transfer System ECTS). 

Σχετικά µε την επαγγελµατική κατάρτιση στην ενότητα 5.7 προτείνεται 

στα κράτη σε συνεργασία µε τις επιχειρήσεις και τους κοινωνικούς εταίρους να 

διευκολύνουν τους νέους που επιθυµούν να έχουν επαγγελµατική κατάρτιση 

µετά το πέρας της υποχρεωτικής τους εκπαίδευσης.  

Επίσης, επισηµαίνεται η ανάγκη να υπερβεί η Κοινότητα τα γλωσσικά 

εµπόδια και προτείνεται η ενίσχυση της εκµάθησης των γλωσσών της 

Κοινότητας (ενότητα 5.2) ενώ σε άλλη ενότητα προτείνεται η συνεργασία και οι 

ανταλλαγές µεταξύ σχολείων των κρατών – µελών της Κοινότητας (ενότητα 5.3)  

Η υιοθέτηση της έκθεσης Adonnino από το Συµβούλιο, αν και δεν ήταν 

δεσµευτική, αποτελεί µία πολιτική πράξη που ανέδειξε τη σηµασία αυτών των 

πεδίων για την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Ιδιαίτερης σηµασίας είναι το γεγονός 

ότι επαναφέρει το θέµα της ευρωπαϊκής διάστασης στην εκπαίδευση (ενότητα 

5.5) - η οποία είχε περιοριστεί αρκετά την περίοδο 1980-1985 µετά την έκθεση 

της Επιτροπής Παιδείας της 27ης Ιουνίου 1980 - και µάλιστα µέσα στο πλαίσιο 

της ευρωπαϊκής ενοποίησης. 

Από τη µελέτη του κεφαλαίου για την εκπαίδευση βλέπουµε ότι  

σκιαγραφείται το περιεχόµενο των προγραµµάτων δράσης της Κοινότητας που 

ακολουθούν τα επόµενα χρόνια : η διαπανεπιστηµιακή συνεργασία και η 

                                           

300 European Commission, «A People’s Europe», Reports from the ad hoc Committee, 
Bulletin of the European Communities Supplement 7/85, Luxemburg. Συµβούλιο 
των ΕΚ, Έκθεση της Επιτροπής για την Ευρώπη των πολιτών, που ενέκρινε το Ευρωπαϊκό 
Συµβούλιο του Μιλάνου στις 28-29.6.1985 (αποσπάσµατα σχετικά µε την επαγγελµατική 
εκπαίδευση και επιµόρφωση),  Κείµενα για την Ευρωπαϊκή Εκπαιδευτική Πολιτική, 
1987, σ.151-154. 
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θέσπιση του ECTS απεικονίζεται στο πρόγραµµα Erasmus, η διδασκαλία των 

γλωσσών στο πρόγραµµα Lingua, η επαγγελµατική κατάρτιση στο πρόγραµµα 

Comett και οι ανταλλαγές µεταξύ σχολείων στο πρόγραµµα Commenius.301 

Στη συνέχεια η Επιτροπή υποστηρίζοντας τις δραστηριότητες των 

κρατών-µελών και των µη-κυβερνητικών οργανισµών που στόχευαν στην 

προώθηση της ευρωπαϊκής διάστασης στην εκπαίδευση µετά από πρωτοβουλία 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, συγκάλεσε στις 27-28 Νοεµβρίου 1985 

διάσκεψη για τη συνεργασία των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων στα κράτη 

µέλη της Κοινότητας, µε αντικείµενο την υποστήριξη της διαπανεπιστηµιακής 

συνεργασίας και την αύξηση της κινητικότητας των φοιτητών στην Κοινότητα.302 

Ένα σηµαντικό γεγονός που άσκησε µεγάλη επίδραση στον τοµέα της 

εκπαίδευσης ήταν η απόφαση του ∆ικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων το 

1985 σχετικά µε την υπόθεση Gravier (293/83).303 Στο σκεπτικό της 

απόφασης αυτής, το ∆ικαστήριο ερµηνεύοντας την Απόφαση του Συµβουλίου 

63/688ΕΟΚ, κατέληξε «ότι κάθε µορφή εκπαίδευσης που προετοιµάζει για την 

απόκτηση τυπικού προσόντος για συγκεκριµένο επάγγελµα ή απασχόληση ή που 

παρέχει την ιδιαίτερη ικανότητα για την άσκηση του εν λόγω επαγγέλµατος ή της 

εν λόγω απασχόλησης περιλαµβάνεται στην επαγγελµατική εκπαίδευση 

ανεξαρτήτως της ηλικίας και του επιπέδου καταρτίσεως των µαθητών ή των 

σπουδαστών, ακόµη και αν το πρόγραµµα διδασκαλίας περιλαµβάνει τµήµα 

γενικής εκπαιδεύσεως». Επίσης, στο διατακτικό της απόφασης το ∆ικαστήριο 

αποφαίνεται ότι: «Στην επαγγελµατική εκπαίδευση περιλαµβάνεται εννοιολογικώς 

η διδασκαλία … που παρέχεται από ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυµα … εφόσον η 

διδασκαλία αυτή προετοιµάζει το σπουδαστή για την απόκτηση τυπικού προσόντος 

για συγκεκριµένο επάγγελµα ή απασχόληση ή του παρέχει την ιδιαίτερη 

ικανότητα για την άσκηση του εν λόγω επαγγέλµατος ή της εν λόγω 

απασχόλησης". Το ∆ικαστήριο ερµήνευσε το όρο επαγγελµατική κατάρτιση µε 

τέτοιο τρόπο ώστε να περιλαµβάνεται και η τριτοβάθµια εκπαίδευση.  
                                           

301 Σχετικά µε την έκθεση Adonnino στο European Commission, (2006), «The history 
of European cooperation in education and training», Luxembourg : Office for Official 
Publications of the European Communities), p.99-100 και στο Πασιάς Γ., (2006), 
«Ευρωπαϊκή Ένωση και Εκπαίδευση, Θεσµικός λόγος και εκπαιδευτική πολιτική (1950-
1999)» Τόµος Α’,  Εκδόσεις Gutenberg, Αθήνα, σ. 298-300. 
302 Βλ. τον πρόλογο της απόφασης του Συµβουλίου για τη θέσπιση του προγράµµατος 
‘Erasmus’, στο Συµβούλιο των ΕΚ, Κείµενα για την Ευρωπαϊκή Εκπαιδευτική 
Πολιτική, 1987 σ. 202. 
303 Απόφαση του ∆ικαστηρίου της 13ης Φεβρουαρίου 1985 – Francoise Gravier κατά 
∆ηµοτικής Αρχής της Λιέγης - Απαγόρευση των διακρίσεων : πρόσβαση στην 
επαγγελµατική εκπαίδευση - Υπόθεση 293/83.  Συλλογή της Νοµολογίας του 
∆ικαστηρίου 1985 σελίδα 00593. 
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Νοµική αφετηρία για την υπόθεση Gravier αποτέλεσε η απόφαση της 

υπόθεσης Forcheri (152/82)304 στην οποία το ∆ικαστήριο έκρινε ότι παρόλο 

που η ΣυνθΕΟΚ δεν συµπεριλαµβάνει την εκπαίδευση στις κοινοτικές 

αρµοδιότητες η δυνατότητα πρόσβασης σε αυτήν εµπίπτει στο πεδίο εφαρµογής 

της Συνθήκης, γι αυτό απεφάνθη ότι όταν ένα κράτος µέλος διοργανώνει 

κύκλους µαθηµάτων που αφορούν ιδίως την επαγγελµατική εκπαίδευση, το να 

αξιώνει από υπήκοο άλλου κράτους µέλους που είναι µόνιµα εγκατεστηµένος, 

τέλος εγγραφής το οποίο δεν ζητείται από τους υπηκόους του συνιστά δυσµενή 

διάκριση λόγω ιθαγένειας την οποία απαγορεύει το άρθρο 7 της ΣυνθΕΟΚ. 

Στην υπόθεση Gravier στηρίχθηκε το ∆ικαστήριο για να εκδώσει δύο 

ακόµα νοµολογίες, στην υπόθεση Blaizot και στην υπόθεση Bara. Στην 

υπόθεση Blaizot (24/86),305 το ∆ικαστήριο έκρινε ότι οι πανεπιστηµιακές 

σπουδές εµπίπτουν στην έννοια της επαγγελµατικής εκπαιδεύσεως και στη 

υπόθεση Bara(309/85),306 έκρινε ότι και οι σπουδές µέσης δευτεροβάθµιας 

τεχνικής εκπαίδευσης ανήκουν στο χώρο της επαγγελµατικής εκπαιδεύσεως. 307 

                                           

304 Απόφαση του ∆ικαστηρίου της 13ης Ιουλίου 1983 - Sandro Forcheri και Marisa 
Marino, σύζυγος Forcheri, κατά βελγικού κράτους και Asbl Institut supérieur de 
sciences humaines appliquées - École ouvrière supérieure - Ανώτερη εκπαίδευση - 
Πρόσθετο τέλος εγγραφής - Υπόθεση 152/82 - Συλλογή της Νοµολογίας του ∆ικαστηρίου 
1983 σελίδα 02323. 
305 Απόφαση του ∆ικαστηρίου της 2ας Φεβρουαρίου 1988 - Vincent Blaizot και λοιποί 
κατά Universite de Liege και λοιπών - Απαγόρευση των διακρίσεων - πρόσβαση σε 
πανεπιστηµιακή εκπαίδευση - Υπόθεση 24/86. Συλλογή της Νοµολογίας του 
∆ικαστηρίου 1988 σελίδα 00379. 
306 Απόφαση του ∆ικαστηρίου της 2ας Φεβρουαρίου 1988.- Bruno Barra κατά 
Βελγικού δηµοσίου και ∆ήµου Λιέγης. - Απαγόρευση των διακρίσεων - Πρόσβαση σε 
µη πανεπιστηµιακή εκπαίδευση - Υπόθεση 309/85, Συλλογή της Νοµολογίας του 
∆ικαστηρίου 1988 σελίδα 00355. 
307 Αξιοσηµείωτη είναι επίσης η  υπόθεση Casagrande D.Η υπόθεση αφορά το αίτηµα 
ενός Ιταλού υπηκόου εργαζόµενου στην Γερµανία και του τέκνου αυτού που φοίτησε σε 
σχολείο µέσης εκπαιδεύσεως της Γερµανίας να τους δοθεί το εκπαιδευτικό βοήθηµα 
όπως και στους Γερµανούς υπηκόους.  Στο σκεπτικό της υπόθεσης αναφέρετε ότι «Από 
µόνο το γεγονός ότι η εκπαιδευτική πολιτική καθαυτή δεν εµπίπτει στη σφαίρα των 
αρµοδιοτήτων που έχουν ανατεθεί βάσει της Συνθήκης στα κοινοτικά όργανα δεν 
έπεται ότι η άσκηση των αρµοδιοτήτων που έχουν µεταβιβασθεί στην Κοινότητα έχει 
περιοριστεί κατά κάποιο τρόπο όταν µπορεί να επηρεάσει τα µέτρα που λαµβάνονται σ' 
εφαρµογή µιας πολιτικής, όπως η εκπαιδευτική». Το ∆ικαστήριο, απεφάνθη : 
Ορίζοντας ότι τα τέκνα υπηκόου κράτους µέλους, ο οποίος απασχολείται ή 
απασχολήθηκε στο έδαφος άλλου κράτους µέλους, γίνονται δεκτά στα µαθήµατα των 
σχολείων του κράτους υποδοχής «υπό τους όρους που ισχύουν για τους υπηκόους» του 
κράτους αυτού, το άρθρο 12 του Κανονισµού 1612/68 αναφέρεται όχι µόνο στους 
κανόνες που αφορούν την εγγραφή, αλλά και στα γενικά µέτρα που αποσκοπούν στη 
διευκόλυνση της φοιτήσεως.» Απόφαση του ∆ικαστηρίου της 3ης Ιουλίου 1974. – 
Casagrande D. κατά Landeshauptstadt München στην Υπόθεση 9/74 για έκδοση 
προδικαστικής αποφάσεως ως προς την ερµηνεία του άρθρου 12, παράγραφος 1 του 
κανονισµού 1612/68 του Συµβουλίου, της 19ης Οκτωβρίου 1968. Συλλογή της 
Νοµολογίας του ∆ικαστηρίου  1974  σελίδα 773. 
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Η σηµασία της απόφασης Gravier έγκειται στο ότι προκάλεσε τη 

διασταλτική ερµηνεία του περιεχοµένου της επαγγελµατικής εκπαίδευσης 

δηµιουργώντας ένα νοµικό πλαίσιο για την νοµιµοποίηση της κοινοτικής 

πολιτικής στον τοµέα της εκπαίδευσης.  Η απόφαση στην υπόθεση Gravier 

προέκυψε σε µία περίοδο όπου τα θέµατα εκπαίδευσης και κατάρτισης 

αντιµετωπίζονταν ευνοϊκά, γεγονός που επέτρεψε τη λήψη αποφάσεων που 

ήταν  πολύ πιο καθοριστικές από τις πιλοτικές ενέργειες του ψηφίσµατος του 

1976.  

Η διασταλτική ερµηνεία των άρθρων 7 και 128 της ΣυνθΕΟΚ 

δηµιούργησαν µία περιοχή στο παράγωγο κοινοτικό δίκαιο πάνω στην οποία 

στηρίχθηκε η νοµική θεµελίωση της κοινοτικής πολιτικής στο τοµέα της 

εκπαίδευσης και οι αποφάσεις για τα προγράµµατα δράσης της περιόδου 

1986-1991. Η Επιτροπή ήταν σε θέση να προτείνει την υιοθέτηση των 

προγραµµάτων Comett, Erasmus, Lingua, Petra, Force, και το Συµβούλιο είχε 

ισχυρότερη νοµική βάση από ότι τα προηγούµενα χρόνια.308 

Η ειδοποιός διαφορά της περιόδου αυτής είναι η επέκταση της 

εκπαιδευτικής πολιτικής προς τους τοµείς της κινητικότητας των σπουδαστών, 

της συνεργασίας των ιδρυµάτων της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης και της 

αναγνώρισης των τίτλων σπουδών, οι οποίοι θα αποτελέσουν και τον πυρήνα 

των προγραµµάτων δράσης της Κοινότητας (Erasmus, Comett, Lingua κ.ά.) 

την περίοδο 1985-1992.  

Στις 6 Οκτωβρίου του 1989 το Συµβούλιο κατέληξε σε συµπεράσµατα 

για την κοινοτική συνεργασία και πολιτική στον τοµέα της εκπαίδευσης µε την 

προοπτική του 1993.309 Στο κείµενο αυτό το  Συµβούλιο λαµβάνει υπόψη,  το 

θεµελιώδη ρόλο της εκπαίδευσης και της κατάρτισης για την ανάπτυξη των 

κρατών µελών της Κοινότητας στο οικονοµικό, κοινωνικό και πολιτιστικό 

επίπεδο, και επισηµαίνει τις συνέπειες από την ολοκλήρωση της εσωτερικής 

                                           

308 European Commission, (2006), «The history of European cooperation in education 
and training», Luxembourg : Office for Official Publications of the European 
Communities), p.102-103 και στο Πασιάς Γ., (2006), «Ευρωπαϊκή Ένωση και 
Εκπαίδευση, Θεσµικός λόγος και εκπαιδευτική πολιτική (1950-1999)» Τόµος Α’,  
Εκδόσεις Gutenberg, Αθήνα, σ. 233. 
309 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΚ, Συµπεράσµατα του Συµβουλίου και των Υπουργών Παιδείας 
συνερχοµένων στα πλαίσια του Συµβουλίου της 6ης Οκτωβρίου 1989, για την κοινοτική 
συνεργασία και πολιτική στον τοµέα της εκπαίδευσης µε την προοπτική του 1993, 
(89/C 277/04), Συµβούλιο των ΕΚ, Κείµενα για την Ευρωπαϊκή Εκπαιδευτική 
Πολιτική (Συµπλήρωµα 3ης έκδοσης, ∆εκέµβριος 1989), Λουξεµβούργο, 1990, 
σσ.101-102 (ΕΕ C 277 – 31.10.1989). 
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αγοράς οι οποίες θα έχουν επίδραση στην εκπαιδευτική πολιτική των κρατών 

µελών.  

Αναγνωρίζοντας ότι, η συνεργασία θα πρέπει να βασίζεται σε δύο 

ουσιώδεις αρχές, στο σεβασµό της γλωσσικής και πολιτιστικής πολυµορφίας 

και τον επικουρικό χαρακτήρα των κοινοτικών δράσεων και να µην αντιβαίνει 

στη θεµελιώδη αρµοδιότητα των κρατών µελών σε θέµατα γενικής 

εκπαιδευτικής πολιτικής, το Συµβούλιο, καθορίζει πέντε στόχους, τους οποίους 

συµµερίζονται τα κράτη-µέλη και οι οποίοι θα ενθαρρύνουν την προσέγγιση 

των κρατών στον τοµέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης. α) Μία 

πολυπολιτισµική Ευρώπη η οποία θα βασίζεται  στην ανάπτυξη της 

Ευρωπαϊκής ∆ιάστασης στην Εκπαίδευση, στη διδασκαλία των ξένων γλωσσών 

και στην ενίσχυση της πολιτιστικής πολυµορφίας. β) Μία Ευρώπη της 

κινητικότητας στην οποία θα εξασφαλίζεται η ελεύθερη κυκλοφορία, οι 

ανταλλαγές και η συνεργασία. γ) Μία Ευρώπη της παιδείας για όλους η οποία 

θα βασίζεται στην προσφορά εκπαίδευσης και κατάρτισης, στην ισότητα των 

ευκαιριών και στην καταπολέµηση των ανισοτήτων. δ) Μία Ευρώπη των 

ικανοτήτων η οποία θα εγγυάται βελτίωση της ποιότητας της παρεχόµενης 

εκπαίδευσης, καλύτερη προετοιµασία των νέων για την επαγγελµατική ζωή, και 

επιµόρφωση. ε) Μία Ευρώπη ανοιχτή στον κόσµο η οποία θα φροντίσει να 

ενισχύσει τη συνεργασία µε διεθνείς οργανισµούς άλλα κράτη και 

αναπτυσσόµενες  χώρες.  

Οι στόχοι αυτοί, απετέλεσαν και τους βασικούς στόχους διαφόρων 

προγραµµάτων δράσης της Κοινότητας και απέβλεπαν στην αύξηση της 

συνεκτικότητας και του συντονισµού των δράσεων των κρατών-µελών 

παράλληλα µε την ενίσχυση της εικόνας της Κοινότητας τόσο προς τα κράτη 

µέλη όσο και προς τα έξω. 

 

3.1  Προγράµµατα εκπαίδευσης και κατάρτισης της περιόδου 

1985-1992  

 

Η περίοδος 1985-1992 χαρακτηρίζεται από το ιδιαίτερο ενδιαφέρον της 

Επιτροπής για την προώθηση κοινοτικών προγραµµάτων δράσης εντός των 

εθνικών συστηµάτων εκπαίδευσης, στον τοµέα της επαγγελµατικής 

εκπαίδευσης και κατάρτισης. Σκοπός της είναι η διασύνδεση του τοµέα της 

παιδείας και του τοµέα της οικονοµίας στο εθνικό επίπεδο, ενισχύοντας έτσι τη 
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συµβολή των εκπαιδευτικών συστηµάτων στην ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς 

και της κοινωνικής συνοχής της Κοινότητας. Υπήρχε ήδη η εµπειρία µίας 

δεκαετίας επιτυχούς πειραµατισµού των «κοινών προγραµµάτων σπουδών» 

(1976-1986) που µπορούν να θεωρηθούν ως ο «προποµπός» των προγραµµάτων 

κινητικότητας στο χώρο της ανώτατης εκπαίδευσης. Τα προγράµµατα αυτά 

κινήθηκαν κυρίως στο χώρο της µεταδευτεροβάθµιας και της τριτοβάθµιας 

εκπαίδευσης µε έµφαση στις ανταλλαγές, στην κινητικότητα και στην ανάπτυξη 

της συνεργασίας, µε στόχο τη βελτίωση των οικονοµικών και κοινωνικών όρων 

της µετάβασης των νέων στην αγορά εργασίας.310  

Στον τοµέα της εκπαίδευσης το 1987 εγκαινιάστηκε ένα σηµαντικό 

πρόγραµµα για την κινητικότητα και τη συνεργασία στην τριτοβάθµια 

εκπαίδευση στην Ευρώπη το πρόγραµµα ERASMUS και ακολούθησε το 1990 

το πρόγραµµα LINGUA, τα οποία συνέβαλλαν στη φυσική κινητικότητα 

φοιτητών και διδακτικού προσωπικού311. (Για κάθε ένα από τα προγράµµατα 

αυτά γίνεται εκτενής αναφορά σε επόµενη ενότητα) 

Στα προγράµµατα που σχετίζονται µε την επαγγελµατική κατάρτιση 

περιλαµβάνονται, το πρόγραµµα Comett, το πρόγραµµα Petra, το πρόγραµµα 

Force, το πρόγραµµα Eurotecnet, το πρόγραµµα Force, το πρόγραµµα Helios, 

και το πρόγραµµα Iris.  

Το πρόγραµµα Comett312 είναι ένα πρόγραµµα συνεργασίας 

πανεπιστηµίων και βιοµηχανίας µε στόχο την κατάρτιση στον τοµέα της 

τεχνολογίας. Το πρόγραµµα αποτελείται από µια σειρά διακρατικών δράσεων 

που αποσκοπούν στην ενίσχυση και ενθάρρυνση της συνεργασίας, σε 

ευρωπαϊκά πλαίσια, µεταξύ πανεπιστηµίων και επιχειρήσεων στον τοµέα της 

αρχικής και συνεχούς κατάρτισης, σε απάντηση των τεχνολογικών αλλαγών και 

των κοινωνικών µεταλλαγών (περίοδος 1986-1989, προϋπολογισµός 45 εκατ. 

ECU τελικά δαπανήθηκαν 63 εκατ. ECU). Το 1988 εγκρίθηκε η δεύτερη φάση 

                                           

310 Πασιάς Γ., (2006), «Ευρωπαϊκή Ένωση και Εκπαίδευση, Θεσµικός λόγος και 
εκπαιδευτική πολιτική (1950-1999)» Τόµος Α’,  Εκδόσεις Gutenberg, Αθήνα, σ. 308. 
311 Τσαούσης ∆.Γ., (Επιµέλεια) (2003), «Από τη διεθνοποίηση των πανεπιστηµίων προς 
την παγκοσµιοποίηση της εκπαίδευσης, εξελίξεις µιας δεκαπενταετίας, Η περίπτωση 
της Ελλάδας». (µε βάση τα πορίσµατα µιας έρευνας του Κέντρου Κοινωνικής 
Μορφολογίας και Κοινωνικής Πολιτικής ΚΕΚΜΟΚΟΠ) Αθήνα Εκδόσεις Gutenberg σ. 
249. 
312 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 86/365/ΕΟΚ, της 24ης Ιουλίου 1986, για την 
έγκριση του προγράµµατος συνεργασίας µεταξύ των πανεπιστηµίων και των 
επιχειρήσεων όσον αφορά την κατάρτιση στον τοµέα της τεχνολογίας (COMETT). 
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του προγράµµατος Comett II313 (περίοδος 1990-1994, µε προϋπολογισµό 200 

εκατ. ECU, ενώ τελικά δαπανήθηκαν 206 εκατ. ECU). 

Το πρόγραµµα Petra314 είναι ένα πρόγραµµα δράσης για την 

επαγγελµατική κατάρτιση των νέων και την προετοιµασία τους για την ενήλικη 

και επαγγελµατική ζωή. Εγκρίθηκε για µία περίοδο 5 ετών από το 1988 έως το 

1992 και στη συνέχεια µε µία τροποποίηση παρατάθηκε µε το πρόγραµµα 

Petra ΙΙ 315 για άλλα τρία χρόνια.  Το πρόγραµµα στόχευε στην υποστήριξη και 

συµπλήρωση, των πολιτικών και των δραστηριοτήτων των κρατών µελών, τα 

οποία καταβάλλουν προσπάθεια ώστε να εξασφαλίζουν, σε όλους τους νέους 

της Κοινότητας που το επιθυµούν, την παροχή ενός ή δύο ετών αρχικής 

επαγγελµατικής κατάρτισης η οποία ακολουθεί την υποχρεωτική τους 

εκπαίδευση συνεχούς φοίτησης και οδηγεί στην απόκτηση επαγγελµατικών 

προσόντων, αναγνωρισµένων από τις αρµόδιες αρχές του κράτους µέλους στο 

οποίο αποκτώνται (άρθρο 1). Το πρόγραµµα αποσκοπεί επίσης στο να 

συµπληρώσει και να στηρίξει, τις πολιτικές των κρατών µελών για την ανύψωση 

του επιπέδου και της ποιότητας της αρχικής επαγγελµατικής κατάρτισης, να 

διαφοροποιήσει την προσφερόµενη επαγγελµατική κατάρτιση ώστε να προτείνει 

δυνατότητες επιλογής στους νέους µε διαφορετικού επιπέδου ικανότητες  και 

να προωθήσει την προσαρµοστικότητα των συστηµάτων επαγγελµατικής 

κατάρτισης στις ραγδαίες οικονοµικές, τεχνολογικές και κοινωνικές µεταβολές 

(άρθρο 1). Ο συνολικός εγκεκριµένος προϋπολογισµός ήταν 177εκατ.ECU και 

δαπανήθηκαν συνολικά 128εκατ. ECU. 

Το πρόγραµµα Force316 είναι ένα πρόγραµµα για την ανάπτυξη της 

διαρκούς επαγγελµατικής κατάρτισης στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα. Στόχοι του 

προγράµµατος είναι «να ενθαρρύνει την καταβολή µεγαλύτερης και 

αποτελεσµατικότερης προσπάθειας επένδυσης στη συνεχή επαγγελµατική 

                                           

313 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 89/27/ΕΟΚ, της 16ης ∆εκεµβρίου 1988, για την 
έγκριση της δεύτερης φάσης του κοινοτικού προγράµµατος συνεργασίας µεταξύ 
πανεπιστηµίων και επιχειρήσεων όσον αφορά την κατάρτιση στον τοµέα της 
τεχνολογίας (COMETT ΙΙ). 
314 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 87/569/ΕΟΚ, της 1ης ∆εκεµβρίου 1987, σχετικά 
µε πρόγραµµα δράσης για την επαγγελµατική κατάρτιση των νέων και την 
προετοιµασία τους για τη ζωή του ενηλίκου και την επαγγελµατική ζωή,  ΕΕ L 346 της 
10.12.1987, σ. 31 έως 33. 
315 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 91/387/ΕΟΚ, της 22ας Ιουλίου 1991 για την 
τροποποίηση της απόφασης 87/569/ΕΟΚ, σχετικά µε πρόγραµµα δράσης για την 
επαγγελµατική κατάρτιση των νέων και την προετοιµασία τους για τη ζωή του ενηλίκου 
και την επαγγελµατική ζωή, (PETRA) EE L 214 της 2.8.1991 σ. 69-76. 
316 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 90/267/ΕΟΚ, της 29ης Μαΐου 1990 περί 
θεσπίσεως του κοινοτικού προγράµµατος δράσης για την ανάπτυξη της συνεχούς 
επαγγελµατικής κατάρτισης εντός της Ευρωπαϊκής Κοινότητας ( Force). 
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κατάρτιση, να υποστηριχθούν οι δράσεις συνεχούς επαγγελµατικής κατάρτισης, 

να ενθαρρυνθούν οι καινοτοµίες στη διαχείριση, τη µεθοδολογία και τον 

εξοπλισµό της συνεχούς επαγγελµατικής κατάρτισης, να συµβάλει στη βελτίωση 

της αποτελεσµατικότητας των µηχανισµών συνεχούς επαγγελµατικής κατάρτισης 

και της ικανότητάς τους να ανταποκρίνονται στις µεταβολές που συντελούνται 

στην ευρωπαϊκή αγορά εργασίας». Οι δράσεις του προγράµµατος 

αναπτύσσονταν σε κοινοτικό, και εθνικό επίπεδο και αφορούσε οµάδες όπως 

εταιρείες, φορείς κατάρτισης, δηµόσιες αρχές, οργανισµούς επαγγελµατικά 

επιµελητήρια, επιχειρήσεις. Στην απόφασή του αυτή το Συµβούλιο, εκτίµησε 

µεταξύ άλλων ότι, στις 26.1.1990, οι κοινωνικοί εταίροι του βιοµηχανικού 

τοµέα στο κοινοτικό επίπεδο κατέληξαν σε κοινή γνώµη σχετικά µε την 

κατάρτιση και την εκπαίδευση, στα πλαίσια του κοινωνικού διαλόγου και ότι 

καλό θα ήταν οι κοινωνικοί εταίροι του βιοµηχανικού τοµέα να συνεργασθούν 

στενά στο εθνικό επίπεδο, σύµφωνα µε τις εθνικές πρακτικές, για την 

εφαρµογή αυτού του προγράµµατος (περίοδος 1991-1994, προϋπολογισµός 24 

εκατ.ECU για τα δύο πρώτα έτη). 

Το πρόγραµµα Eurotecnet317 είναι ένα πρόγραµµα δράσης της 

Ευρωπαϊκής Κοινότητας για την προώθηση της καινοτοµίας στον τοµέα της 

επαγγελµατικής κατάρτισης η οποία προκύπτει από τις τεχνολογικές 

µεταβολές. Στόχος του προγράµµατος είναι «να προωθηθεί η καινοτοµία στους 

τοµείς της βασικής και της συνεχούς επαγγελµατικής κατάρτισης, προκειµένου να 

ληφθούν υπόψη οι τρέχουσες και µελλοντικές τεχνολογικές µεταβολές και οι 

επιπτώσεις τους στην απασχόληση, την εργασία και τα αναγκαία τυπικά προσόντα 

και ικανότητες» (άρθρο 2). (περίοδος 1990-1994, προϋπολογισµός  7,5 εκατ. 

ECU στα τρία πρώτα χρόνια). 

Την ίδια περίοδο εγκρίθηκαν και άλλα προγράµµατα δράσης σε 

επιµέρους τοµείς της επαγγελµατικής κατάρτισης όπως το πρόγραµµα Iris318 

(1988-1993) που αφορούσε στην χρηµατοδότηση δικτύων για την υλοποίηση 

προγραµµάτων κατάρτισης γυναικών και την επανεκπαίδευσή τους για την 

                                           

317 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 89/657/ΕΟΚ, της 18ης ∆εκεµβρίου 1989 για τη 
θέσπιση προγράµµατος δράσης για την προώθηση της καινοτοµίας στον τοµέα της 
επαγγελµατικής κατάρτισης η οποία προκύπτει από τις τεχνολογικές µεταβολές στην 
Ευρωπαϊκή Κοινότητα (EUROTECNET). 
318 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΚ, 87/567/ΕΟΚ: Σύσταση της Επιτροπής της 24-11-1987 περί 
της επαγγελµατικής κατάρτισης των γυναικών ΕΕ L 342 της 4.12.1987 σ.35-37. 
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ένταξή τους στην αγορά εργασίας, και το πρόγραµµα Helios319 (1988-1991) 

που αφορούσε στην επαγγελµατική κατάρτιση των ατόµων µε ειδικές ανάγκες.  

Το 1990 εγκρίθηκε το πρόγραµµα Tempus (περίοδος 1990-1994, 

προϋπολογισµός 194 εκατ. ECU), µε στόχο την υποστήριξη της µεταρρύθµισης 

των συστηµάτων ανώτερης εκπαίδευσης στις χώρες της κεντρικής και 

ανατολικής Ευρώπης (χΚΑΕ). Το πρόγραµµα γνώρισε επιτυχία και συνεχίστηκε 

µε τη δεύτερη φάση Tempus II (1994-2000), και στη συνέχεια µε την τρίτη 

φάση Tempus III (2000-2006). 

Πίνακας 3. ∆ιάρκεια προγραµµάτων δράσης της ΕΚ της περιόδου 1986-1992 

Τίτλος ∆ιάρκεια 

Erasmus 1987-92 

Lingua 1990-94 

Comett 1986-94 

Petra 1988-94 

Force 1991-94 

YES 1988-94 

Iris 1988-93 

Eurotecnet 1990-94 

Tempus 1990-94 

ΠΗΓΗ: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΚ Αποτελέσµατα προγραµµάτων 1986-1992320 

 

3.2  Πρόγραµµα Erasmus Α’ φάση (1987-1989) 

 

                                           

319 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 88/231/ΕΟΚ, της 18ης Απριλίου 1988, για την 
έγκριση του δεύτερου κοινοτικού προγράµµατος δράσης  υπέρ των µειονεκτούντων 
ατόµων (HELIOS).EE L 104 της 23.04.1988, σ.38-44. 
320 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΚ, Έκθεση της Επιτροπής στο Συµβούλιο, στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και στην Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή. Προγράµµατα 
εκπαίδευσης και κατάρτισης των ΕΚ (1986-1992). Αποτελέσµατα και επιτεύγµατα: 
επισκόπηση, ΚΟΜ (93) 151 τελικό, Βρυξέλλες 5.5.1993 
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Το πρόγραµµα Erasmus321 αποτέλεσε τη ναυαρχίδα τόσο της 

ευρωπαϊκής στρατηγικής στην ανώτερη εκπαίδευση322 όσο και των ευρωπαϊκών 

εκπαιδευτικών προγραµµάτων καθώς υπήρξε το δηµοφιλέστερο και µαζικότερο 

πρόγραµµα µε τη µεγαλύτερη διάρκεια. Κατά την περίοδο λειτουργίας του από 

το 1987 έως και το ακαδηµαϊκό έτος 2006-2007 εντάχθηκαν σε αυτό 

περισσότεροι από 1.681.000 φοιτητές.323 Στους πίνακες που ακολουθούν 

παρουσιάζεται η συνολική συµµετοχή εξερχόµενων φοιτητών στο πρόγραµµα 

Erasmus κατά έτος, σύµφωνα µε τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 

ERASMUS I ERASMUS II 

1987/88 1988/89 1989/90 1990/91 1991/92 1992/93 1993/94 1994/95 

3.244 9.914 19.456 27.906 36.314 51.471 61.882 72.643 

 

SOCRATES I- ERASMUS 

1995/96 1996/97 1997/98 1998/99 1999/2000 

83.566 79.862 85.985 97.581 107.654 

 

ΠΗΓΗ : Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Εκπαίδευση και Κατάρτιση, Erasmus Statistics, 

ANNEX01SM - Outgoing Erasmus students, 
http://ec.europa.eu/education/erasmus/statistics_en.htm 

 

                                           

321 Το πρόγραµµα Erasmus πήρε το όνοµά του από τον φιλόσοφο Ντεζιτέριους 
Εράσµους του Ρότερνταµ (Desiderius Erasmus Roterodamus)  (1465-1536) που είναι 
γνωστός ως αντίπαλος του δογµατισµού, ο οποίος έζησε και εργάστηκε σε πολλά µέρη 
της Ευρώπης για να επεκτείνει τις γνώσεις του και να αποκτήσει νέες εµπειρίες. Ο  
Erasmus προσφέροντας  την περιουσία του στο Πανεπιστήµιο του Basel, έγινε o 
πρόδροµος της υποτροφιών κινητικότητας. Το ακρωνύµιο ERASMUS µπορεί επίσης να 
διαβαστεί ως  EuRopean Community Action Scheme for the Mobility of University 
Students / Ευρωπαϊκό κοινοτικό πρόγραµµα δράσης για την κινητικότητα των 
φοιτητών. 
322 Ασδεράκη Φ., (2008), «Ευρώπη και Παιδεία. Ο Ευρωπαϊκός Χώρος Ανώτατης 
Εκπαίδευσης» Εκδόσεις Σιδέρης, Αθήνα, σ.213. 
323 Σύµφωνα µε το ∆ελτίο Τύπου της Επιτροπής στις 30 Ιουλίου 2009 κατά τη διάρκεια 
της περιόδου των  21 ετών λειτουργίας του προγράµµατος από το 1987 έως το 2008, 
περίπου 1.846.600 φοιτητές επωφελήθηκαν µιας περιόδου σπουδών µέσω του 
προγράµµατος Erasmus. Μέχρι και το ακαδηµαϊκό έτος 2009-2010 σύµφωνα µε τα 
στοιχεία της Επιτροπής πήραν µέρος στο πρόγραµµα  2.278.414 φοιτητές 
http://ec.europa.eu/education/erasmus/doc/stat/table1.pdf  

SOCRATES II - ERASMUS ΣΥΝΟΛΟ 

2000/01 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 

Από 1987/88 

έως 2006/07 

111.084 115.422 123.945 135.576 144.032 154.411 159.320 1.681.268 
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To πρόγραµµα Erasmus θεσπίστηκε µε την απόφαση 87/327/ΕΟΚ324 

του Συµβουλίου της 15.6.1987 και αποτελεί ένα πρόγραµµα δράσης της 

Ευρωπαϊκής Κοινότητας σχετικά µε την κινητικότητα των φοιτητών, 

προκειµένου να επιτευχθεί σηµαντική αύξηση της κινητικότητας των φοιτητών 

στην Κοινότητα και να προωθηθεί η στενότερη συνεργασία µεταξύ των 

πανεπιστηµίων. Το πρόγραµµα είχε ως στόχο την προώθηση της συνεργασίας 

µεταξύ των πανεπιστηµίων των κρατών-µελών, ώστε να επιτευχθεί αύξηση της 

κινητικότητας σπουδαστών και προσωπικού µέσω της ακαδηµαϊκής 

αναγνώρισης των διπλωµάτων και των περιόδων σπουδών.  

Μεταξύ των στόχων της απόφασης του Συµβουλίου ήταν «να προωθήσει 

την ευρεία και εντατική συνεργασία µεταξύ των πανεπιστηµίων όλων των κρατών-

µελών»  και «να αξιοποιήσει όλο το πνευµατικό δυναµικό των πανεπιστηµίων της 

κοινότητας χάρη στη µεγαλύτερη κινητικότητα του διδακτικού προσωπικού, κατά 

τρόπο ώστε να βελτιωθεί η ποιότητα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης που 

παρέχονται από τα πανεπιστήµια αυτά µε σκοπό τη διαφύλαξη της 

ανταγωνιστικότητας της Κοινότητας στην παγκόσµια αγορά». Στόχος του 

προγράµµατος όµως ήταν επίσης να ενισχύσει τις σχέσεις µεταξύ των πολιτών 

των διαφόρων κρατών-µελών προκειµένου να παγιώσει την ιδέα της Ευρώπης 

των Πολιτών και να εξασφαλίσει αριθµό πτυχιούχων µε άµεση εµπειρία της 

ενδοκοινοτικής συνεργασίας και να δηµιουργήσει κατ΄ αυτόν τον τρόπο τη 

βάση για την ανάπτυξη, της εντατικής συνεργασίας στο οικονοµικό και 

κοινωνικό πεδίο. 

Το πρόγραµµα εγκρίθηκε µε απόφαση του Συµβουλίου για την περίοδο 

1-7-1987 έως 30-6-1990 µε προϋπολογισµό 85 εκατ. ECU. Η σπουδαστική 

κινητικότητα ήταν το σηµαντικότερο συστατικό του προγράµµατος Erasmus 

εξαρχής, γι’ αυτό και περισσότερο από το µισό του προϋπολογισµού του 

Erasmus διατέθηκαν στις υποτροφίες σπουδαστικής κινητικότητας325. Οι 

πρόσθετες ενέργειες του προγράµµατος παρείχαν την υποστήριξη για την 

                                           

324 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΚ Απόφαση 87/327/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 15.6.1987 για 
τη θέσπιση του κοινοτικού προγράµµατος δράσης σχετικά µε την κινητικότητα των 
φοιτητών (Erasmus), στο ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΚ, Κείµενα για την ΕΕΠ, 1987 σ.201-
207, επίσης Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. L 166 της 25/06/1987 σ. 0020 – 0024. 

325 Teichler Ulrich, (2001), ‘Changes of ERASMUS under the Umbrella of 
SOCRATES’, Journal of Studies in International Education Fall 2001,Vol. 5,  Νο3, 
201-227. 
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ανταλλαγή διδακτικού προσωπικού, τις διδακτικές καινοτοµίες, και άλλες 

δραστηριότητες (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 1994).326 

Η νοµική βάση της απόφασης θεµελιώθηκε στη συνθήκη για την ίδρυση 

της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής Κοινότητας, και ιδίως τα άρθρα 128 και 235, 

και την απόφαση 63/266/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 2-4-1963 περί θεσπίσεως 

των γενικών αρχών για την εφαρµογή κοινής πολιτικής επαγγελµατικής 

καταρτίσεως. 

Το σκεπτικό της απόφασης στηρίχτηκε σε εκτιµήσεις που σχετίζονται 

τόσο µε προηγούµενες αποφάσεις όσο και µε γενικότερους στόχους της 

Κοινότητας. Μεταξύ άλλων επισηµαίνονται : α) το πρόγραµµα δράσης στον 

τοµέα της εκπαίδευσης που επέτρεψε στην Επιτροπή να θέσει σε εφαρµογή τα 

αρχικά µέτρα για την προώθηση της πανεπιστηµιακής συνεργασίας στην 

Κοινότητα το οποίο περιλαµβάνεται στο ψήφισµα του Συµβουλίου και των 

Υπουργών Παιδείας (9-2-1976), β) η σηµασία που αποδίδουν στην προώθηση 

και εντατικοποίηση της διαπανεπιστηµιακής συνεργασίας στην Κοινότητα το 

Συµβούλιο και οι Υπουργοί Παιδείας (3-6-1985), και γ) τα ψηφίσµατα του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την ανώτατη εκπαίδευση και την ανάπτυξη της 

συνεργασίας των πανεπιστηµίων στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα (13-3-1984) και 

περί της ακαδηµαϊκής αναγνωρίσεως των διπλωµάτων και των σπουδαστικών 

περιόδων (14-3-1984). Η Επιτροπή επιβεβαιώνει ότι θεωρεί την 

πανεπιστηµιακή συνεργασία υψίστης προτεραιότητας. Εκτιµάται επίσης, ότι «η 

περαιτέρω ανάπτυξη της Κοινότητας εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από την 

ικανότητά της να διαθέτει σηµαντικό αριθµό πτυχιούχων που έχουν άµεση 

εµπειρία των σπουδών και της ζωής σε άλλο κράτος µέλος», ότι «η 

ανταγωνιστικότητα της Κοινότητας στην παγκόσµια αγορά εξαρτάται από την 

ικανότητά της να χρησιµοποιεί όλον τον πνευµατικό πλούτο των πανεπιστηµίων 

των κρατών µελών ώστε να µπορεί να παρέχει τα υψηλότερα δυνατά επίπεδα 

κατάρτισης προς αµοιβαίο όφελος της Κοινότητας στο σύνολό της» και ότι «το 

πνευµατικό δυναµικό των µεµονωµένων πανεπιστηµίων στην Κοινότητα µπορεί 

να αξιοποιηθεί µε πολύ πιο αποτελεσµατικό τρόπο µέσω ενός δικτύου για την 

αύξηση της κινητικότητας των σπουδαστών και του πανεπιστηµιακού διδακτικού 

προσωπικού, καθώς και άλλων µορφών διαπανεπιστηµιακής συνεργασίας σε όλη 

                                           

326 European Commission. (1994), Cooperation in education in the European 
Union 1976-1994., Luxembourg: Office for Official Publications of the European 
Communities. 
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την Κοινότητα». Γίνεται αναφορά στη ∆ιάσκεψη για τη Συνεργασία των Ανωτάτων 

Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα, που συγκλήθηκε από 

την Επιτροπή στις 27 έως 29 Νοεµβρίου 1985 µετά από πρωτοβουλία του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και «ζήτησε να ληφθούν επείγοντα και εκτενή µέτρα 

για να αυξηθεί η υποστήριξη που παρέχεται στην πανεπιστηµιακή συνεργασία, 

και ειδικότερα στην κινητικότητα των φοιτητών στην Κοινότητα». Εκτιµάται 

επίσης ότι η δέσµευση που αναλήφθηκε σε κοινοτικό επίπεδο για την τόνωση 

της κινητικότητας των φοιτητών αφορά επίσης και τα κράτη µέλη που 

καλούνται να συµµετάσχουν στην προσπάθεια που απαιτείται για την επίτευξη 

των στόχων του προγράµµατος ERASMUS καθώς το πρόγραµµα ERASMUS 

στηρίζει και συµπληρώνει τα µέτρα των κρατών µελών που το Συµβούλιο και οι 

Υπουργοί Παιδείας (2-6-1983), έκριναν απαραίτητα για την προώθηση της 

κινητικότητας στην ανώτατη εκπαίδευση και ότι, για την επίτευξη των στόχων 

του προγράµµατος ERASMUS είναι απαραίτητο να εντείνουν τα κράτη µέλη 

και τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύµατα τις προσπάθειές τους για την 

υλοποίηση των κοινών συµπερασµάτων που συνήχθησαν κατά τη σύνοδο αυτή. 

Αναφορικά µε τη νοµική βάση της απόφασης επισηµαίνεται ότι το ERASMUS 

περιλαµβάνει πλευρές σχετικές µε την εκπαίδευση οι οποίες, «στο σηµερινό 

στάδιο ανάπτυξης του κοινοτικού δικαίου, µπορεί να θεωρηθεί ότι υπερβαίνουν τα 

πλαίσια της κοινής πολιτικής για την επαγγελµατική εκπαίδευση, όπως αυτή 

προβλέπεται από το άρθρο 128 της συνθήκης», όµως εκτιµάται ότι πλευρές του 

ERASMUS «µπορούν µαζί µε τους στόχους για την επαγγελµατική εκπαίδευση µε 

τους οποίους συνδέονται στενά, να συµβάλουν στην αρµονική ανάπτυξη των 

οικονοµικών δραστηριοτήτων στο σύνολο της Κοινότητας» και συνεπώς ενώ η 

συνθήκη δεν προέβλεψε τις απαιτούµενες εξουσίες δράσης, «φαίνεται αναγκαία 

εν προκειµένω η δράση της Κοινότητας για την υλοποίηση, στα πλαίσια 

λειτουργίας της κοινής αγοράς, ενός από τους στόχους της Κοινότητας». 

Το πρόγραµµα αφορούσε «όλους τους τύπους ιδρυµάτων τριτοβάθµιας 

εκπαίδευσης και κατάρτισης που παρέχουν, ενδεχοµένως στο πλαίσιο προηγµένης 

κατάρτισης προσόντα ή τίτλους του επιπέδου αυτού, ανεξάρτητα από την 

αντίστοιχη ονοµασία τους στα κράτη µέλη». 

Το πρόγραµµα Erasmus είχε τέσσερις άξονες δράσης: α)τη δηµιουργία 

ενός ευρωπαϊκού δικτύου συνεργασίας µεταξύ πανεπιστηµίων των κρατών-

µελών, β) την οικονοµική υποστήριξη σπουδαστών που πραγµατοποιούν µία 

χρονική περίοδο σπουδών σε πανεπιστήµιο άλλου κράτους-µέλους µέσω των 

φοιτητικών υποτροφιών Erasmus, γ) την ενίσχυση της κινητικότητας µέσω της 
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ακαδηµαϊκής αναγνώρισης των διπλωµάτων και των περιόδων σπουδών µε τη 

δυνατότητα µεταφοράς ακαδηµαϊκών µονάδων σε όλη την Κοινότητα, και δ) 

συµπληρωµατικά µέτρα για τη προώθηση της κινητικότητας των φοιτητών. 

Σύµφωνα µε την απόφαση, για τη δηµιουργία και τη λειτουργία ενός 

ευρωπαϊκού πανεπιστηµιακού δικτύου, «η Κοινότητα θα θεσπίσει ένα 

ευρωπαϊκό δίκτυο πανεπιστηµιακής συνεργασίας, του οποίου ο ρόλος θα είναι να 

δραστηριοποιήσει τις ανταλλαγές σπουδαστών σε κοινοτική κλίµακα. Το 

ευρωπαϊκό πανεπιστηµιακό δίκτυο θα αποτελείται από τα πανεπιστήµια που 

έχουν συνάψει στα πλαίσια του προγράµµατος ERASMUS συµφωνίες ανταλλαγής 

φοιτητών και διδακτικού προσωπικού µε πανεπιστήµια άλλων κρατών µελών και 

αναγνωρίζουν τις περιόδους φοίτησης σε πανεπιστήµια άλλα από το πανεπιστήµιο 

προέλευσης. Στόχος κάθε διαπανεπιστηµιακής συµφωνίας είναι η παροχή στους 

φοιτητές ενός πανεπιστηµίου της δυνατότητας να φοιτήσουν για µια πλήρως 

αναγνωρισµένη περίοδο σε ένα τουλάχιστον άλλο κράτος µέλος, ως τµήµα του 

πτυχίου τους ή του ακαδηµαϊκού τους τίτλου. Τα κοινά αυτά προγράµµατα 

µπορούν να περιλαµβάνουν και ανταλλαγές διδακτικού προσωπικού, καθώς και 

συνεργασία µεταξύ τους για τη δηµιουργία των απαιτούµενων προϋποθέσεων για 

την ανταλλαγή των φοιτητών και την αµοιβαία αναγνώριση των περιόδων 

φοίτησης στο εξωτερικό. Θα δίδεται προτεραιότητα στα προγράµµατα που 

προβλέπουν µια αυτοτελή και πλήρως αναγνωρισµένη περίοδο σπουδών σε άλλο 

κράτος µέλος. Για κάθε κοινό πρόγραµµα, τα συµµετέχοντα πανεπιστήµια 

µπορούν να λάβουν ετήσιες ενισχύσεις ύψους 10 000 ECU, µε ανώτατο όριο τα 

25 000 ECU. Το χορηγούµενο ποσό θα υπολογίζεται µε βάση την εκτίµηση του 

λεπτοµερούς υπολογισµού που θα υποβάλλουν τα ενδιαφερόµενα πανεπιστήµια. 

Η Κοινότητα θα παράσχει ενίσχυση στα µέλη του διδακτικού και διοικητικού 

προσωπικού των πανεπιστηµίων, για να επισκεφθούν άλλα κράτη µέλη 

προκειµένου να εκπονήσουν προγράµµατα κοινών σπουδών µε τα πανεπιστήµια 

αυτών των κρατών µελών και να ανταλλάξουν εµπειρίες σχετικά µε τις τελευταίες 

εξελίξεις στους τοµείς της αρµοδιότητάς τους. Θα χορηγηθούν ενισχύσεις για να 

ενθαρρύνουν µια µεγαλύτερη κινητικότητα του διδακτικού προσωπικού στην 

Κοινότητα, προκειµένου να συµβάλει στην εφαρµογή ολοκληρωµένων 

προγραµµάτων και να επιτρέψει στο διδακτικό προσωπικό να διδάξει στα 

πανεπιστήµια διαφόρων κρατών µελών, στα πλαίσια του ευρωπαϊκού δικτύου.» 

Όσον αφορά στις φοιτητικές υποτροφίες του προγράµµατος ERASMUS, 

η απόφαση ορίζει ότι, «η Κοινότητα θα θεσπίσει ένα σύστηµα απευθείας 

χρηµατοδότησης των φοιτητών πανεπιστηµίων, που φοιτούν για ένα χρονικό 
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διάστηµα σε άλλο κράτος µέλος. Για τον καθορισµό της κατάλληλης κατανοµής 

των υποτροφιών που χορηγούνται η Κοινότητα θα λάβει υπόψη της τον αριθµό 

των φοιτητών που θα ανταλλαγούν στα πλαίσια του ευρωπαϊκού πανεπιστηµιακού 

δικτύου όπως αυτό θα αναπτύσσεται και θα αναλάβει κατά µέσο όρο υποτροφία 

ύψους 2 000 ECU κατά φοιτητή, ετησίως. Τις κοινοτικές υποτροφίες θα 

διαχειρίζονται οι αρµόδιες αρχές των κρατών µελών. Το ποσό που θα χορηγείται 

σε κάθε κράτος µέλος θα υπολογίζεται µε βάση τον συνολικό αριθµό φοιτητών 

των πανεπιστηµίων, καθώς και τον συνολικό αριθµό νέων 18 έως 25 ετών κάθε 

κράτους µέλους, έχοντας υπόψη την ανάγκη εξασφάλισης ισόρροπης συµµετοχής 

όλων των κρατών µελών στο πρόγραµµα ERASMUS και την ανάπτυξη του 

ευρωπαϊκού πανεπιστηµιακού δικτύου. Οι αρµόδιες αρχές των κρατών µελών θα 

χορηγούν υποτροφίες ύψους 5 000 ECU κατ' ανώτατο όριο για κάθε φοιτητή, µε 

βάση διαµονή διαρκείας ενός έτους, υπό τους εξής όρους: α) οι υποτροφίες θα 

καλύπτουν τις δαπάνες της µετακίνησης, δηλαδή τα έξοδα του ταξιδιού, την 

εκµάθηση ξένης γλώσσας, αν χρειάζεται, το υψηλότερο κόστος ζωής στη χώρα β) 

οι υποτροφίες θα χορηγούνται κατά προτεραιότητα στους φοιτητές που 

παρακολουθούν µαθήµατα εντεταγµένα στο ευρωπαϊκό πανεπιστηµιακό δίκτυο, 

γ) οι υποτροφίες θα χορηγούνται µόνον αν η περίοδος σπουδών σε άλλο κράτος 

µέλος αναγνωρίζεται πλήρως από το πανεπιστήµιο προέλευσης του φοιτητή, δ) το 

πανεπιστήµιο υποδοχής δεν θα απαιτεί την καταβολή διδάκτρων, ο δε υπότροφος 

θα εξακολουθεί να καταβάλλει στο πανεπιστήµιο προέλευσης τα τυχόν 

επιβαλλόµενα δίδακτρα, ε) οι υποτροφίες θα καταβάλλονται κανονικά για 

περιόδους σπουδών σε άλλο κράτος µέλος διάρκειας τουλάχιστον ενός τριµήνου ή 

ενός εξαµήνου και το πολύ ενός έτους. ∆εν θα χορηγούνται κανονικά για το 

πρώτο έτος πανεπιστηµιακών σπουδών, στ) οι υποτροφίες που παρέχονται σε 

φοιτητή µέσα στη χώρα του θα εξακολουθήσουν να παρέχονται στους φοιτητές του 

προγράµµατος ERASMUS κατά τη φοίτησή τους στο πανεπιστήµιο υποδοχής.» 

Για την ενίσχυση της κινητικότητας µέσω της ακαδηµαϊκής αναγνώρισης 

των διπλωµάτων και των περιόδων σπουδών που πραγµατοποιούνται σε άλλο 

κράτος , η Κοινότητα, σε συνεργασία µε τις αρµόδιες αρχές των κρατών µελών, 

θα αναλάβει τις ακόλουθες ενέργειες: «1. Προώθηση του ευρωπαϊκού 

συστήµατος ακαδηµαϊκών µονάδων µεταφερόµενων σε όλη την Κοινότητα 

(ECTS), σε πειραµατική και εθελοντική βάση, προκειµένου να υπάρξει τρόπος 

µέσω του οποίου φοιτητές που φοιτούν σε ιδρύµατα τριτοβάθµιας εκπαίδευσης ή 

κατάρτισης ή έχουν αποφοιτήσει από αυτά να µπορούν να αποκτήσουν µονάδες 

αντίστοιχων σπουδών σε πανεπιστήµια άλλων κρατών µελών. Ένας περιορισµένος 
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αριθµός ετήσιων επιχορηγήσεων µέχρι 20.000 ECU θα χορηγηθεί στα 

πανεπιστήµια που θα λάβουν µέρος στο πρότυπο αυτό σύστηµα. 2. Μεγαλύτερη 

ανάπτυξη του υπάρχοντος κοινοτικού δικτύου εθνικών κέντρων πληροφόρησης 

για την αναγνώριση των διπλωµάτων και των περιόδων σπουδών µε ετήσιες 

επιχορηγήσεις 20.000 ECU θα χορηγηθούν στα κέντρα για τη διευκόλυνση της 

ανταλλαγής πληροφοριών, ιδίως µέσω ενός µηχανοργανωµένου συστήµατος 

ανταλλαγής δεδοµένων. 3. Προώθηση, σε εθελοντική βάση, κοινών 

προγραµµάτων σπουδών µεταξύ πανεπιστηµίων διαφόρων κρατών µελών για τη 

διευκόλυνση της ακαδηµαϊκής αναγνώρισης και για τη συµβολή, µέσω της 

ανταλλαγής εµπειριών, στη διαδικασία εκσυγχρονισµού και βελτίωσης των 

µαθηµάτων σε όλη την Κοινότητα. Για κάθε σχετικό σχέδιο θα χορηγηθεί ετήσια 

επιχορήγηση µέχρι 20.000 ECU.» 

Προτείνονται επίσης, συµπληρωµατικά µέτρα για την προώθηση της 

κινητικότητας των φοιτητών στην Κοινότητα, όπως ενισχύσεις στα Πανεπιστήµια 

για τη διοργάνωση εντατικών προγραµµάτων σύντοµης διάρκειας, ενίσχυση σε 

εµπειρογνώµονες υψηλού επιπέδου για την πραγµατοποίηση µιας σειράς 

ειδικών διαλέξεων, ενισχύσεις σε ενώσεις πανεπιστηµίων, µε δραστηριότητα σε 

ευρωπαϊκό επίπεδο, µε σκοπό να καταστούν γνωστές οι νεωτεριστικές 

πρωτοβουλίες, δηµοσιεύσεις σχετικά µε τις δυνατότητες σπουδών και 

διδασκαλίας στα άλλα κράτη µέλη, µε τις σηµαντικές εξελίξεις και τα 

νεωτεριστικά πρότυπα της πανεπιστηµιακής συνεργασίας στο πλαίσιο της 

Κοινότητας, - βραβεία ERASMUS που θα απονέµονται στους φοιτητές και το 

διδακτικό προσωπικό. 

Το πρόγραµµα ERASMUS εφαρµόζεται από την Επιτροπή των 

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Η Επιτροπή έπρεπε να υποβάλλει ετήσια έκθεση για 

την εφαρµογή του προγράµµατος ERASMUS  και µία έκθεση πριν τη λήξη του 

προγράµµατος σχετικά µε τη µέχρι τότε εµπειρία από την εκτέλεση του 

προγράµµατος.  

Η πρώτη εφαρµογή του προγράµµατος ERASMUS γνώρισε µεγάλη 

επιτυχία όπως φαίνεται τόσο από τις ετήσιες εκθέσεις σχετικά µε την εφαρµογή 

του προγράµµατος ERASMUS για το 1987 και το 1988 όσο και από την 

έκθεση για την πείρα που αποκτήθηκε από την εφαρµογή του προγράµµατος 

κατά τα έτη 1987 έως 1989, που απέδειξαν ότι το πρόγραµµα αποτελεί 
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κατάλληλο µέσο για την αύξηση της κινητικότητας των φοιτητών λόγω της 

ουσιαστικής διαπανεπιστηµιακής συνεργασίας εντός της Κοινότητας.327   

Σηµασία έχει επίσης, να επισηµάνουµε ότι, η απόφαση για την έναρξη 

του Προγράµµατος Erasmus δεν ήταν µία εύκολη υπόθεση. Η Επιτροπή 

πρότεινε το πρόγραµµα τον ∆εκέµβριο του 1985. Μεταξύ των στόχων του 

προτεινόµενου προγράµµατος ήταν να ενταχθεί το 10% των φοιτητών στα 

σχέδια κινητικότητας Erasmus. Χρειάστηκαν δεκαοκτώ µήνες 

διαπραγµατεύσεων για να αµβλυνθούν οι διαφωνίες σχετικά µε την εφαρµογή 

του προγράµµατος. Οι κύριες διαφωνίες σχετίζονταν µε τον προϋπολογισµό και 

τη νοµική βάση του προγράµµατος. Οι Υπουργοί Παιδείας δεν ενέκριναν το 

πρόγραµµα στη συνεδρίαση της 9 Ιουνίου 1986. Η απάντηση  τους στην 

πρόταση της Επιτροπής για το προτεινόµενο πρόγραµµα Erasmus ήταν ένα 

περιορισµένο πρόγραµµα δηµιουργίας ενός δικτύου πανεπιστηµίων χωρίς 

επιχορηγήσεις κινητικότητας. Ο ισπανός Επίτροπος Manuel Marin υπεύθυνος 

για την εκπαίδευση υποστήριξε σθεναρά την πρόταση της Επιτροπής χωρίς 

όµως να πετύχει µία σύγκλιση των απόψεων.  Στις 25-27 Νοεµβρίου 1986  

πριν την συνάντηση των Υπουργών Παιδείας το Catholic University of Louvain 

διοργάνωσε µία σηµαντική ευρωπαϊκή συνδιάσκεψη των Πρυτάνεων των 

Ευρωπαϊκών Πανεπιστηµίων  στην οποία πήρε µέρος ο Hywel Ceri Jones328,  

ως εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,  ο οποίος έκανε γνωστά στην 

ακαδηµαϊκή κοινότητα τα προβλήµατα που αντιµετώπιζε η υιοθέτηση του 

προγράµµατος Erasmus. Η Συνδιάσκεψη έστειλε µήνυµα στους Υπουργούς 

Παιδείας ότι υποστηρίζουν οµόφωνα το πρόγραµµα329. Ο Delors ανέφερε το 

ζήτηµα που είχε ανακύψει µε το πρόγραµµα Erasmus  στο Ευρωπαϊκό 

Συµβούλιο του Λονδίνου (5-6 ∆εκεµβρίου 1986) και οι πολιτικοί αρχηγοί 

έδειξαν πρόθυµοι να υποστηρίξουν την εγκαινίαση του προγράµµατος. Ο 

François Mitterrand και o Jacques Chirac που εκπροσωπούσαν την Γαλλία 

                                           

327 Όπως φαίνεται στο σκεπτικό της απόφασης του Συµβουλίου  89/633/ΕΟΚ, της 
14.12.1989 η οποία τροποποιεί την απόφαση 87/327/ΕΟΚ για τη θέσπιση του 
κοινοτικού προγράµµατος δράσης σχετικά µε την κινητικότητα των φοιτητών 
(Erasmus), στο ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΚ, Κείµενα για την ΕΕΠ, (1988-89) σ.109-113, 
Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. L 395 της 30/12/1989 σ. 0023 – 0027. 
328 Ο Hywel Ceri Jones, διετέλεσε ∆ιευθυντής της Task Force για την Εκπαίδευση, την 
Κατάρτιση και Ανθρώπινου ∆υναµικού και υπεύθυνος για τον σχεδιασµό και τη 
δηµιουργία προγραµµάτων, όπως τα  Erasmus, Comett, Tempus, και Νεολαία για την 
Ευρώπη. Στη συνέχεια διετέλεσε Γενικός ∆ιευθυντής για την κοινωνική και εργασιακή 
πολιτική από το 1995 έως το  1999. 
329 European Commission, (2006) «The history of European cooperation in education 
and training», Luxembourg : Office for Official Publications of the European 
Communities p. 117.  
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συνέβαλαν στην µεταστροφή της στάσης κάποιων χωρών330. Βάσει αυτής της 

πολιτικής δέσµευσης η Επιτροπή υπέβαλε εκ νέου την πρόταση του 

προγράµµατος στις 9 ∆εκεµβρίου 1986.  Στη συνεδρίαση των Υπουργών 

Παιδείας στις 14 Μαΐου 1987 επιτεύχθηκε συµφωνία σχετικά µε τη νοµική 

βάση του προγράµµατος. Η Επιτροπή στηριζόµενη στην απόφαση Gravier 

επέµενε στην αρχική πρότασή της για ψήφιση του προγράµµατος µε νοµική 

βάση µόνο το άρθρο 128ΣυνθΕΟΚ το οποίο µεταξύ άλλων απαιτούσε απλή 

πλειοψηφία για την έγκριση. Το Συµβούλιο θεωρούσε το άρθρο 128 µη 

επαρκές και ζήτησε να στηριχθεί η νοµική βάση της απόφασης και στο άρθρο 

235ΣυνθΕΟΚ το οποίο µεταξύ άλλων απαιτούσε οµοφωνία. Το άρθρο 235 

προστέθηκε λόγω του ότι το πρόγραµµα αφορούσε επίσης στην ακαδηµαϊκή 

έρευνα η οποία δεν συµπεριλαµβανόταν στις συνθήκες331. Η αρχική πρόταση 

της Επιτροπής σχετικά µε τον προϋπολογισµό ήταν 175εκατ.ECU για τρία 

χρόνια (1987-1989) και µετά από σοβαρές διαφωνίες για το ύψος του 

προϋπολογισµού στις 14 Μαΐου 1987 οι υπουργοί συµφώνησαν το ύψος 

προϋπολογισµού στα 85εκατ.ECU. Οι παραπάνω συµφωνίες επέτρεψαν να 

εγκριθεί το πρόγραµµα και επισήµως στις 15 Ιουνίου 1987.332  

                                           

330 European Commission, (2006) «The history of European cooperation in education 
and training», Luxembourg : Office for Official Publications of the European 
Communities p.116-117. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται για τους φοιτητές που 
εκπροσωπούν την φοιτητική ένωση AEGEE (Association des États généraux des 
étudiants de l Europe) οι οποίοι είχαν ήδη κάνει γνωστό στον Γάλλο Πρόεδρο  τα 
προβλήµατα που είχαν ανακύψει στην υιοθέτηση του προγράµµατος Erasmus. Η 
AEGEE (Association des Etats Généraux des Etudiants de l'Europe / European 
Students' Forum /Ευρωπαϊκό Φόρουµ Φοιτητών), η οποία ιδρύθηκε το 1985 στο 
Παρίσι, είναι µια φοιτητική οργάνωση που προωθεί τη συνεργασία, την επικοινωνία και 
την ένταξη των νέων στην Ευρώπη. Ως µη κυβερνητική, πολιτικά ανεξάρτητη, και µη 
κερδοσκοπική οργάνωση η AEGEE απευθύνεται σε φοιτητές και νέους από όλες τις 
σχολές και κλάδους - σήµερα αριθµεί 13.000 µέλη, που δραστηριοποιούνται σε 
περισσότερες από 200 πανεπιστηµιακές πόλεις σε 40 ευρωπαϊκές χώρες, καθιστώντας 
την µεγαλύτερη διεπιστηµονική ένωση φοιτητών στην Ευρώπη. Μεταξύ των πιο γνωστών 
επιτευγµάτων την είναι η αποτελεσµατική άσκηση πίεσης για το πρόγραµµα Erasmus. 
Η AEGEE έχει συµµετοχικό χαρακτήρα σε δραστηριότητες του Συµβουλίου της 
Ευρώπης, συµβουλευτικό χαρακτήρα στα Ηνωµένα Έθνη, λειτουργική σχέση µε την 
UNESCO και είναι ταυτόχρονα µέλος του Ευρωπαϊκού Φόρουµ Νεολαίας. 
http://www.aegee.org .  Επίσης στο Corbett Anne, (2002) «Policy entrepreneurs in EC 
higher education policy, 1955-87: process, actions, identities». ECPR First Pan-
European Conference, Bordeaux, September 2002. 
331 Τον Ιούλιο του 1987 η Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη προσέθεσε τον τοµέα της έρευνας 
στους τοµείς δράσεις της Κοινότητας. 
332 Εκτενέστερη αναφορά σχετικά µε τις διαφωνίες που ανέκυψαν κατά την εγκαινίαση 
του προγράµµατος Erasmus και τους παράγοντες που επέδρασαν για να 
προσπεραστούν αυτά τα εµπόδια στο European Commission, (2006) «The history of 
European cooperation in education and training», Luxembourg : Office for Official 
Publications of the European Communities p. 116-118. Επίσης στο Corbett Anne, 
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Πριν περάσουµε στην εξέταση της επέκτασης του προγράµµατος 

Erasmus, θα πρέπει να αναφερθούµε στην απόφαση του ∆ικαστηρίου της 

30.5.1989 στην υπόθεση 242/87,333 καθώς αυτή ελήφθη υπόψη κατά την 

απόφαση για το Erasmus II. Επιπλέον, αναδεικνύει τις διαφορετικές απόψεις 

για τη νοµική βάση της απόφασης για το πρόγραµµα Erasmus και τις σχέσεις 

µεταξύ των θεσµικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.334 Η Επιτροπή των 

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, µε δικόγραφο που κατέθεσε στη γραµµατεία του 

∆ικαστηρίου στις 7 Αυγούστου 1987, προσφεύγει κατά του Συµβουλίου των 

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, ζητώντας την ακύρωση της αποφάσεως 87/327/ΕΟΚ 

του Συµβουλίου, της 15ης Ιουνίου 1987, για τη θέσπιση του κοινοτικού 

προγράµµατος δράσης σχετικά µε την κινητικότητα των φοιτητών (Erasmus) 

γιατί το Συµβούλιο προσέθεσε το άρθρο 235 στην νοµική βάση της απόφασης 

εκτός του άρθρου 128 που είχε προτείνει η Επιτροπή. 

Η Επιτροπή υποστηρίζει ότι το Συµβούλιο ήταν αρµόδιο για την έκδοση 

της προσβαλλόµενης αποφάσεως βάσει µόνο του άρθρου 128 της Συνθήκης 

και της απόφασης 63/266. Κατά το Συµβούλιο η πρόσθετη αναφορά στο 

άρθρο 235 ήταν αναγκαία, αφενός επειδή η σχεδιαζόµενη στο πλαίσιο του 

προγράµµατος Erasmus δράση υπερβαίνει τα όρια των εξουσιών που έχουν 

παρασχεθεί µε το άρθρο 128 στο Συµβούλιο σχετικά µε την επαγγελµατική 

εκπαίδευση και αφετέρου επειδή το αντικείµενο του προγράµµατος αυτού 

εξέρχεται του πλαισίου της επαγγελµατικής εκπαιδεύσεως κατά την έννοια του 

εν λόγω άρθρου.  

Από το σκεπτικό της απόφασης προκύπτει ότι, «εφόσον η 

προσβαλλόµενη απόφαση αφορά όχι µόνον τον τοµέα της επαγγελµατικής 

εκπαίδευσης αλλά και τον τοµέα της επιστηµονικής έρευνας, το Συµβούλιο δεν 

ήταν αρµόδιο να την εκδώσει δυνάµει µόνο του άρθρου 128 και ότι, εποµένως, 

ήταν αναγκασµένο, πριν από την έναρξη της ισχύος της Ενιαίας Ευρωπαϊκής 

Πράξης, να στηριχθεί και στο άρθρο 235 της Συνθήκης. Εποµένως, ο πρώτος 

λόγος ακυρώσεως της Επιτροπής, ο οποίος αφορά την έλλειψη νοµίµου 

                                                                                                                        

(2002) «Policy entrepreneurs in EC higher education policy, 1955-87: process, actions, 
identities». ECPR First Pan-European Conference, Bordeaux, September 2002. 
333 Απόφαση του ∆ικαστηρίου της 30.5.1989. – Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
κατά Συµβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων – Κοινοτικό Πρόγραµµα ∆ράσης στον 
τοµέα της κινητικότητας των σπουδαστών (Erasmus) – Προσφυγή ακυρώσεως – Νόµιµο 
έρεισµα – Επαγγελµατική κατάρτιση. - ΥΠΟΘΕΣΗ 242/87. Συλλογή της Νοµολογίας 
του ∆ικαστηρίου 1989 σελίδα 01425. 
334 Ασδεράκη Φ., (2008), «Ευρώπη και Παιδεία. Ο Ευρωπαϊκός Χώρος Ανώτατης 
Εκπαίδευσης» Εκδόσεις Σιδέρης, Αθήνα, σ.198-201. 
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ερείσµατος, πρέπει να απορριφθεί». Έτσι, το δικαστήριο απέρριψε την 

προσφυγή. 

 

3.3  Πρόγραµµα Erasmus Β’ φάση (1990-1994)  

 

Το ∆εκέµβριο του 1989, το Συµβούλιο, θέλοντας να επεκτείνει χρονικά 

τη διάρκεια του Προγράµµατος Erasmus, τροποποίησε την απόφαση 

87/327/ΕΟΚ για τη θέσπιση του κοινοτικού προγράµµατος δράσης Erasmus 

σχετικά µε την κινητικότητα των φοιτητών µε την απόφαση 89/663/ΕΟΚ.335  Η 

επέκταση του προγράµµατος είχε διάρκεια από το 1990 έως 1994 και 

προϋπολογισµό 192 εκατ.ECU. 

Στη νοµική βάση της απόφασης γίνεται αναφορά µόνο το άρθρο 128 της 

Συνθήκης ΕΟΚ, λαµβάνοντας υπόψη την απόφαση του ∆ικαστηρίου της 30ης 

Μαΐου 1989, µε τη διευκρίνηση ότι εφεξής το πρόγραµµα Erasmus εµπίπτει 

αποκλειστικά στο πεδίο της κοινής πολιτικής επαγγελµατικής εκπαίδευσης 

που προβλέπει το άρθρο 128 της Συνθήκης.  

Στο σκεπτικό για τη λήψη της απόφασης, γίνεται αναφορά στο άρθρο 7 

της απόφασης 87/327/ΕΟΚ, για το πρόγραµµα ERASMUS που προβλέπει τη 

δυνατότητα προσαρµογής του προγράµµατος αυτού καθώς και στις αποφάσεις 

89/489/ΕΟΚ για τη θέσπιση του προγράµµατος LINGUA για τη διδασκαλία 

και την εκµάθηση των ξένων γλωσσών στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα και 

89/27/ΕΟΚ της 16ης ∆εκεµβρίου 1988 µε την οποία εγκρίθηκε η δεύτερη 

φάση του προγράµµατος συνεργασίας µεταξύ πανεπιστηµίων και επιχειρήσεων 

COMETT ΙΙ (1990 - 1994). Για την απόφαση αυτή το Συµβούλιο έλαβε υπόψη 

του επιπλέον τρία γεγονότα. Πρώτον, ότι, σε συνέχεια της έκθεσης για την 

"Ευρώπη των πολιτών" η οποία τάσσεται υπέρ της διοργάνωσης ανταλλαγών 

σηµαντικού µέρους από το συνολικό αριθµό των φοιτητών, η Επιτροπή 

αποβλέπει, σύµφωνα µε επιθυµία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου336, µέχρι το 

1992, το 10% περίπου του συνολικού αριθµού των φοιτητών στην Κοινότητα να 

παρακολουθεί πανεπιστηµιακά µαθήµατα τα οποία θα έχουν διοργανωθεί από 

                                           

335 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 89/663/ΕΟΚ, της 14.12.1989 η οποία τροποποιεί 
την απόφαση 87/327/ΕΟΚ για τη θέσπιση του κοινοτικού προγράµµατος δράσης 
σχετικά µε την κινητικότητα των φοιτητών (Erasmus), στο ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΚ, 
Κείµενα για την ΕΕΠ, (1988-89) σ.109-113, Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. L 395 της 
30/12/1989 σ. 0023 – 0027. 
336 Επίσηµη Εφηµερίδα αριθµ. C 148 της 16.6.1986, σ.125. 
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πανεπιστήµια σε διάφορα κράτη µέλη. ∆εύτερον, την  οδηγία 89/48/ΕΟΚ337 

που εξέδωσε το Συµβούλιο στις 21 ∆εκεµβρίου 1988, σχετικά µε ένα γενικό 

σύστηµα αναγνώρισης των διπλωµάτων τριτοβάθµιας εκπαίδευσης που 

πιστοποιούν επαγγελµατική εκπαίδευση ελάχιστης διάρκειας τριών ετών. 

Τρίτον την «υποχρέωση που ανελήφθη σε κοινοτικό επίπεδο για την προώθηση της 

κινητικότητας των φοιτητών δεσµεύει και τα κράτη µέλη, τα οποία καλούνται να 

συµβάλλουν στην προσπάθεια που απαιτείται για την επίτευξη των στόχων του 

προγράµµατος ERASMUS». 

Τέλος το Συµβούλιο εκτιµά ότι «οι ετήσιες εκθέσεις σχετικά µε την 

εφαρµογή του προγράµµατος ERASMUS για το 1987 και το 1988 και η έκθεση 

για την πείρα που αποκτήθηκε από την εφαρµογή του προγράµµατος κατά τα έτη 

1987 έως 1989, απέδειξαν ότι το πρόγραµµα αποτελεί κατάλληλο µέσο για την 

αύξηση της κινητικότητας των φοιτητών χάρη στην ουσιαστική διαπανεπιστηµιακή 

συνεργασία εντός της Κοινότητας».  

Ως προς τις δράσεις του προγράµµατος αυτές κινούνται στους ίδιους 

τέσσερις άξονες δράσης µε αυτούς της πρώτης φάσης τους προγράµµατος 

Erasmus: α)τη δηµιουργία ενός ευρωπαϊκού δικτύου συνεργασίας µεταξύ 

πανεπιστηµίων των κρατών-µελών, β) την οικονοµική υποστήριξη σπουδαστών 

που πραγµατοποιούν µία χρονική περίοδο σπουδών σε πανεπιστήµιο άλλου 

κράτους-µέλους µέσω των φοιτητικών υποτροφιών Erasmus, γ) την ενίσχυση 

της κινητικότητας µέσω της ακαδηµαϊκής αναγνώρισης των διπλωµάτων και 

των περιόδων σπουδών µε τη δυνατότητα µεταφοράς ακαδηµαϊκών µονάδων σε 

όλη την Κοινότητα, και δ) συµπληρωµατικά µέτρα για τη προώθηση της 

κινητικότητας των φοιτητών. 

Οι διαφοροποιήσεις που παρατηρούµε στην επέκταση του 

Προγράµµατος Erasmus αφορούν στην τροποποίηση του άρθρου 1 

παράγραφος 2, πρώτον ως προς το ότι οι φοιτητές των ιδρυµάτων «έχουν 

δικαίωµα να λαµβάνουν ενίσχυση στο πλαίσιο του προγράµµατος Erasmus υπό 

τον όρο ότι η περίοδος σπουδών στο πανεπιστήµιο υποδοχής εντάσσεται στην 

επαγγελµατική κατάρτιση του φοιτητή» και δεύτερον ότι «το πρόγραµµα Erasmus 

δεν καλύπτει δραστηριότητες έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης». Το πρώτο 

σχετίζεται µε την απόφαση του δικαστηρίου της 30 Μαΐου 1989 ότι το 

                                           

337 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΚ Οδηγία 89/48/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 21ης ∆εκεµβρίου 
1988 σχετικά µε ένα γενικό σύστηµα αναγνώρισης των διπλωµάτων τριτοβάθµιας 
εκπαίδευσης που πιστοποιούν επαγγελµατική εκπαίδευση ελάχιστης διάρκειας τριών 
ετών  ΕΕ L 19 της 24.1.1989, σ. 16 έως 23 και στο ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΚ, Κείµενα για 
την ΕΕΠ (1990-1992), σ.67-74. 
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πρόγραµµα Erasmus εµπίπτει αποκλειστικά στο πεδίο της κοινής πολιτικής 

επαγγελµατικής εκπαίδευσης που προβλέπει το άρθρο 128 της συνθήκης 

ΕΟΚ. Το δεύτερο γιατί το Συµβούλιο έχει θεσπίσει µέτρα προκειµένου να 

ενισχυθεί η συνεργασία και η ανταλλαγή ευρωπαίων ερευνητών ιδίως µε την 

απόφαση 88/419/ΕΟΚ338 για τη θέσπιση του προγράµµατος SCIENCE και την 

απόφαση 89/118ΕΟΚ339 για τη θέσπιση του προγράµµατος SPES και γι αυτό 

κρίθηκε άσκοπο να καλύπτει και το πρόγραµµα Erasmus παρόµοιες 

δραστηριότητες.340 

3.4  Πρόγραµµα LINGUA (1990) 

 

Η διδασκαλία των ξένων γλωσσών όπως έχουµε ήδη επισηµάνει σε 

προηγούµενες ενότητες βρίσκεται µεταξύ των θεµάτων  που συζητιούνται στην 

Κοινότητα, ως ένας τοµέας ο οποίος σχετίζεται τόσο µε το πεδίο της 

εκπαίδευσης όσο και µε το πεδίο της ευρωπαϊκής διάστασης. Η ανάγκη 

βελτίωσης της διδασκαλίας των ξένων γλωσσών επισηµαίνεται στο Ψήφισµα των 

Υπουργών Παιδείας του 1974, όπως και στο Ψήφισµα του 1976 µε το οποίο 

υιοθετήθηκε το Πρόγραµµα δράσης για την εκπαίδευση, του οποίου ο πέµπτος 

άξονας, αναφερόταν στη διδασκαλία των ξένων γλωσσών. Η προώθηση της 

διδασκαλίας των κοινοτικών γλωσσών περιλαµβάνεται στα Συµπεράσµατα του 

Ευρωπαϊκού Συµβουλίου στο Φοντενµπλώ (1984), στην Ενιαία Ευρωπαϊκή 

Πράξη και στην έκθεση Adonnino «Ευρώπη των Πολιτών» (1985) και σχετίζεται 

µε τη βελτίωση της ελεύθερης διακίνησης προσώπων και εργαζοµένων και 

σπουδαστών στην Κοινότητα. Σε συνέχεια των παραπάνω, η Επιτροπή προτείνει 

στο Συµβούλιο των Υπουργών προγράµµατα δράσης που αφορούν στην 

εκπαίδευση και στην κατάρτιση µεταξύ των οποίων είναι και το πρόγραµµα 

LINGUA που αφορά στη διδασκαλία των γλωσσών. 341 

                                           

338 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 88/419/ΕΟΚ, της 29ης Ιουνίου 1988 σχετικά µε 
σχέδιο προγράµµατος για την τόνωση της διεθνούς συνεργασίας και των ανταλλαγών 
που είναι απαραίτητες για το έργο των ευρωπαίων ερευνητών (1988-1992) (SCIENCE), 
Επίσηµη Εφηµερίδα αριθµ L. 206, της 30.7.1988, σ.34-37. 
339ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 89/118/ΕΟΚ, της 13ης Φεβρουαρίου 1989 για ένα 
ευρωπαϊκό πρόγραµµα τόνωσης των οικονοµικών επιστηµών (1989 - 1992) (SPES), 
Επίσηµη Εφηµερίδα αριθµ. L 44 της 16.2.1989, σ. 43 έως 45. 
340 Περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τις δράσεις του προγράµµατος Erasmus και 
συγκρινόµενες µε άλλες δράσεις κινητικότητας – ανταλλαγής σπουδαστών στο Teichler 
Ulrich (1996) ‘Student Mobility in the framework of ERASMUS: Findings of an 
evaluation study. European Journal of Education, Vol. 31, No 2. 
341 Εκτενή ανάλυση των γεγοννότων πριν την απόφαση για το πρόγραµµα LINGUA στο 
Ασδεράκη Φ. – Γκούσιος Χ. (2010) , «Εκπαιδευτικές πολιτικές της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης : Η πρόκληση της πολυγλωσσίας», Εκδόσεις Ελλην, Αθήνα, σ. 39-50. 
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To πρόγραµµα LINGUA,342 θεσπίστηκε µε την απόφαση 89/489/ΕΟΚ 

του Συµβουλίου της 28.7.1989 και έχει ως κύριο στόχο «να προωθήσει την 

ποσοτική και ποιοτική βελτίωση της γνώσης ξένων γλωσσών, προκειµένου να 

αναπτυχθούν οι ικανότητες επικοινωνίας εντός της Κοινότητας» (άρθρο 4). 

Στόχευε επίσης να συµβάλλει «στην προώθηση της εφαρµογής των πολιτικών που 

θεσπίζουν και εφαρµόζουν τα κράτη µέλη στα πλαίσια των εσωτερικών τους 

δοµών καθώς και των χαρακτηριστικών και δυνατοτήτων των εθνικών τους 

συστηµάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης» (άρθρο 5). Μεταξύ των δράσεων 

συµπεριλαµβάνονται µέτρα για τη προώθηση της συνεχούς κατάρτισης των 

καθηγητών ξένων γλωσσών και µέτρα για την προώθηση της εκµάθησης ξένων 

γλωσσών στα πανεπιστήµια, συµπληρωµατικά µε την δράση του προγράµµατος 

Erasmus Το ποσόν που προϋπολογίστηκε για την εφαρµογή του 

προγράµµατος Lingua, κατά την πενταετή περίοδο 1990 έως 1994, ανέρχεται 

σε 200 εκατοµµύρια Ecu.  

Η νοµική βάση της απόφασης θεµελιώθηκε στη συνθήκη για την ίδρυση 

της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής Κοινότητας, και ιδίως τα άρθρα 128 και 235, 

και την απόφαση 63/266/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 2-4-1963 περί θεσπίσεως 

των γενικών αρχών για την εφαρµογή κοινής πολιτικής επαγγελµατικής 

καταρτίσεως. 

Στο σκεπτικό της απόφασης περιέχονται οι εκτιµήσεις: «ότι η 

εγκαθίδρυση της εσωτερικής αγοράς θα διευκολυνθεί µε ποσοτική και ποιοτική 

βελτίωση της διδασκαλίας και εκµάθησης ξένων γλωσσών στην Κοινότητα, 

προκειµένου να µπορούν οι πολίτες της Κοινότητας να επικοινωνούν µεταξύ τους 

και να αντιµετωπίζουν τις γλωσσικές δυσκολίες που εµποδίζουν την ελεύθερη 

κυκλοφορία των προσώπων, των εµπορευµάτων, των υπηρεσιών και των 

κεφαλαίων, ότι η καλύτερη γνώση ξένων γλωσσών θα επιτρέψει στους πολίτες της 

Κοινότητας να επωφεληθούν από τα πλεονεκτήµατα που προκύπτουν από την 

υλοποίηση της εσωτερικής αγοράς και θα ευνοήσει την κατανόηση και την 

αλληλεγγύη µεταξύ των λαών που συνιστούν την Κοινότητα, διατηρώντας 

παράλληλα τη γλωσσική ποικιλοµορφία και τον πολιτιστικό πλούτο της Ευρώπης, 

ότι, είναι σκόπιµο να ενισχυθεί η προώθηση της εφαρµογής των εθνικών 

πολιτικών των κρατών-µελών σχετικά µε την κατάρτιση σε ξένες γλώσσες, χωρίς 

να θιγούν τα χαρακτηριστικά των εθνικών συστηµάτων εκπαίδευσης και 

                                           

342 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, 89/489/ΕΟΚ, της 28ης Ιουλίου 1989 για τη 
θέσπιση προγράµµατος δράσης για την προώθηση της µάθησης ξένων γλωσσών στην 
Ευρωπαϊκή Κοινότητα (Lingua). 
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κατάρτισης και ότι, τα διάφορα κοινοτικά προγράµµατα ιδίως το Erasmus το 

Comett και άλλα δεν θα επιτύχουν πλήρως τους καθορισµένους στόχους τους 

χωρίς τη λήψη συνοδευτικών µέτρων για την προώθηση της κατάρτισης σε ξένες 

γλώσσες.» 

Το πρόγραµµα Lingua, όπως και το πρόγραµµα Erasmus, αφορούσε 

«όλους τους τύπους ιδρυµάτων τριτοβάθµιας εκπαίδευσης και κατάρτισης που 

παρέχουν, ενδεχοµένως στο πλαίσιο προηγµένης κατάρτισης προσόντα ή τίτλους 

του επιπέδου αυτού, ανεξάρτητα από την αντίστοιχη ονοµασία τους στα κράτη 

µέλη». 

Στο πλαίσιο του προγράµµατος Lingua η διδασκαλία ξένων γλωσσών 

αφορούσε µόνο την αγγλική, γαλλική γερµανική, δανική, ελληνική, ιρλανδική, 

ισπανική, ιταλική, λουξεµβουργιανή, ολλανδική και πορτογαλική γλώσσα που 

διδάσκονται ως ξένες γλώσσες. 

Το πρόγραµµα Lingua είχε τους εξής άξονες δράσης: α) προώθηση της 

συνεχούς κατάρτισης των καθηγητών ξένων γλωσσών, β) προώθηση της 

εκµάθησης ξένων γλωσσών στα πανεπιστήµια και ιδίως για την ανάπτυξη της 

αρχικής κατάρτισης των καθηγητών ξένων γλωσσών, γ) προώθηση της γνώσης 

ξένων γλωσσών που χρησιµοποιούνται στις επαγγελµατικές σχέσεις και την 

οικονοµική ζωή, και δ) προώθηση της ανάπτυξης της ανταλλαγής νέων οι 

οποίοι παρακολουθούν εξειδικευµένη επαγγελµατική ή τεχνική εκπαίδευση 

εντός της κοινότητας.343 

Η Επιτροπή θα υπέβαλε ετήσια έκθεση για τη λειτουργία του 

προγράµµατος Lingua στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συµβούλιο και την 

Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή, καθώς και στην Επιτροπή Παιδείας.  Το 

Συµβούλιο θα έπρεπε να εκτιµήσει την εµπειρία που θα προέκυπτε από την 

εφαρµογή του προγράµµατος Lingua κατά το τέλος του δεύτερου έτους 

λειτουργίας του, βάσει εκθέσεως την οποία έπρεπε να υποβάλει η Επιτροπή. 

Όπως η έγκριση του προγράµµατος Erasmus έτσι και η υιοθέτηση του 

προγράµµατος Lingua από το Συµβούλιο δεν ήταν εύκολη υπόθεση. Ο τοµέας 

εκµάθησης γλωσσών αποτελεί µία ευαίσθητη περιοχή επειδή συνδέεται και µε 

την πολιτιστική ταυτότητα κάθε χώρας. Μία από της χώρες που αντιστάθηκε 

στην έγκριση του προγράµµατος ήταν το Ηνωµένο Βασίλειο και ιδιαίτερα στην 

επέκταση της δράσης του προγράµµατος στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση µέσω 

                                           

343 Ασδεράκη Φ. – Γκούσιος Χ. (2010) , «Εκπαιδευτικές πολιτικές της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης : Η πρόκληση της πολυγλωσσίας», Εκδόσεις Ελλην, Αθήνα, σ. 47-50 
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των σχολικών ανταλλαγών.344 Ωστόσο οι Υπουργοί Παιδείας από το 1984345, 

είχαν συµφωνήσει ότι η γνώση των ξένων γλωσσών είναι ένα βασικό στοιχείο 

της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.  

Κύριος στόχος του προγράµµατος ήταν η επίτευξη µίας ποσοτικής και 

ποιοτικής βελτίωσης της γνώσης των ξένων γλωσσών των ευρωπαίων πολιτών και 

η ανάπτυξη της επικοινωνίας εντός της Κοινότητας. Στην τελική του µορφή, 

όπως αυτό εγκρίθηκε, δεν µπορούσε να χρησιµοποιηθεί για την εκµάθηση 

ξένων γλωσσών από τους µαθητές που είναι εγγεγραµµένοι στο γενικό 

εκπαιδευτικό σύστηµα, αλλά µπορούσε να χρησιµοποιηθεί από τους νέους στην 

επαγγελµατική τους κατάρτιση. Οι επιχορηγήσεις απονέµονταν σε µαθητές 

ηλικίας 16 έως 25 ετών όµως, τα κράτη µπορούσαν να προσδιορίσουν και να 

περιορίσουν ή να διευρύνουν τις επιχορηγήσεις, για όλους τους µαθητές άνω 

των 16 ετών ή για όλους εκείνους που συνεχίζουν τις σπουδές τους µετά την 

υποχρεωτική εκπαίδευση.  

Στα αποτελέσµατα των δραστηριοτήτων του προγράµµατος Lingua την 

περίοδο 1990 - 1994 αναφέρεται ότι, σχεδόν 19.000 δάσκαλοι ωφελήθηκαν 

από τα προγράµµατα συνεχούς επιµόρφωσης, σχεδόν 83.000 νέοι και 

περισσότεροι από 8.000 δάσκαλοι συµµετείχαν στα κοινά εκπαιδευτικά 

προγράµµατα µέσω 4.000 συνεργασιών µεταξύ των σχολείων στα 12 κράτη 

µέλη. Περισσότερες από 800 διεθνικές συνεργασίες καθιερώθηκαν προκειµένου 

να βελτιωθεί και να προωθηθεί η συνεχής επιµόρφωση των καθηγητών γλωσσών. 

Συνολικά 55% του συνολικού αριθµού γλωσσών που προτάθηκαν σε αυτές τις 

συνεργασίες ήταν από τις ελάχιστα ή λιγότερο διαδεδοµένες γλώσσες στην 

Ευρώπη. Εντούτοις µία αξιολόγηση του προγράµµατος το 1993, έδωσε έµφαση 

στην ανάγκη να καθοριστούν περισσότεροι ευδιάκριτοι στόχοι και να 

αντισταθµιστεί το γεγονός ότι τα µέτρα που λαµβάνονταν ήταν πολύ διαφορετικά 

δίνοντας την εντύπωση ότι το πρόγραµµα ήταν τεµαχισµένο. Στα επόµενα 

χρόνια θα δούµε την δράση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας να κατατείνει στη 

δηµιουργία µεγαλύτερων – ευρύτερων προγραµµάτων «οµπρέλα» όπως το 

                                           

344 European Commission, (2006) «The history of European cooperation in education 
and training», Luxembourg : Office for Official Publications of the European 
Communities p. 122-124. 
345 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ και των Υπουργών Παιδείας που συνήλθαν 
στα πλαίσια του Συµβουλίου της 4ης Ιουνίου 1984, Συµβούλιο των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων «Κείµενα για την Ευρωπαϊκή Πολιτική» Τρίτη έκδοση Ιούνιος 1987, σ.125-
139. 
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πρόγραµµα Socrates στο οποίο ενσωµατώθηκε το Lingua, ώστε να υπάρχει 

µεγαλύτερη συνοχή στα µέτρα που λαµβάνονται. 346  

 

3.5  ∆ιάλογος µε κοινωνικούς εταίρους 

 

Με την ανάληψη της Προεδρίας από τον Jacques Delors το 1985 

ξανάρχισε ο διάλογος µε κοινωνικούς εταίρους. Συγκεκριµένα 31-1-1985 

συγκάλεσε κοινωνικούς εταίρους όπως : Union of Industrial and Employers’ 

Confederations of Europe (UNICE)347, Ευρωπαϊκό Κέντρο ∆ηµοσίων 

Επιχειρήσεων / European Centre of Public Enterprises (CEEP)348 και την 

Ευρωπαϊκή Συνοµοσπονδία Συνδικάτων / European Trade Union 

Confederation (ETUC)349, µε στόχο την έναρξη κοινωνικού διαλόγου εν όψει 

                                           

346 European Commission, (2006) «The history of European cooperation in education 
and training», Luxembourg : Office for Official Publications of the European 
Communities p. 122-124. 
347 Ένωση Συνοµοσπονδιών βιοµηχάνων και εργοδοτών της Ευρώπης / Union of 
Industrial and Employers’ Confederations of Europe (UNICE). Αφετηρία αυτής της 
συνεργασίας ήταν η ίδρυση το 1949 του Conseil des Fédérations Industrielles 
d'Europe (CIFE), και σε αυτό το οργανωτικό πλαίσιο, ξεκίνησε από τις εθνικές 
βιοµηχανικές οµοσπονδίες από στα έξι κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας 
Άνθρακα και Χάλυβα, η Union des Industries des Pays de la Communauté 
européenne, αρχικά για την παρακολούθηση αυτής της κοινότητας. Το Μάρτιο του 
1958 δηµιουργήθηκε, ως φυσική εξέλιξη, η Union des Industries de la Communauté 
européenne (UNICE), για να παρακολουθεί τις πολιτικές εξελίξεις της κοινότητας που 
δηµιουργήθηκε από τη Συνθήκη της Ρώµης. Από αυτές τις έξι πρώτες χώρες ήταν όλοι 
οι εκπρόσωποι των οκτώ ιδρυτικών µέλος-οµοσπονδιών, η BDI και BDA (Γερµανία), το 
CNPF (Γαλλία), Confindustria (Ιταλία), η FEDIL (Λουξεµβούργο), η FIB (Βέλγιο), η 
VNO και FKPCWV (Κάτω Χώρες). Ο Σύνδεσµος Ελληνικών Βιοµηχανιών έγινε δεκτός 
ως συνδεδεµένο µέλος. Το 2007, η οργάνωση άλλαξε το όνοµά της σε BUSINESS 
EUROPE, η Συνοµοσπονδία Ευρωπαϊκών Επιχειρήσεων. Σήµερα αριθµεί 41 µέλη - 
συνοµοσπονδίες από 35 χώρες. http://www.businesseurope.eu  
348 Ευρωπαϊκό Κέντρο ∆ηµοσίων Επιχειρήσεων / European Centre of Public 
Enterprises (CEEP)  Το CEEP ιδρύθηκε το 1961. Το 1965, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
αναγνώρισε το CEEP ως ευρωπαϊκό κοινωνικό εταίρο, µαζί µε την Ένωση 
Συνοµοσπονδιών βιοµηχάνων και εργοδοτών της Ευρώπης / Union des Industries de 
la Communauté Européenne (UNICE), την Ευρωπαϊκή Συνοµοσπονδία Συνδικάτων / 
European Trade Union Confederation (ETUC) την Επιτροπή των Επαγγελµατικών 
Γεωργικών Οργανώσεων / Committee of Professional Agricultural Organisations 
(COPA). Το CEEP εξακολουθεί να λειτουργεί, προκειµένου να συνεχίσει την  τακτική 
διαβούλευση µε τους επίσηµους φορείς και τα συµβουλευτικά όργανα, να αναλύει τα 
τρέχοντα προβλήµατα, να συµβάλλει στη διαµόρφωση των  ευρωπαϊκών σχεδίων 
κανονισµών, οδηγιών και άλλων νοµοθετικών πράξεων που παρουσιάζουν ενδιαφέρον 
για τα µέλη του. http://www.ceep.eu  
349 Ευρωπαϊκή Συνοµοσπονδία Συνδικάτων / European Trade Union Confederation 
(ETUC). Η ETUC ιδρύθηκε το 1973, µε συγκεκριµένο στόχο να δραστηριοποιηθεί  σε  
διακρατικό  επίπεδο µε τα θεσµικά όργανα της διευρυνόµενης Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
Σήµερα εκπροσωπεί 84 συνδικαλιστικές οργανώσεις σε 36 ευρωπαϊκές χώρες, και 12 
κλαδικές οµοσπονδίες. Η ETUC πιστεύει ότι η διαβούλευση των εργαζοµένων, οι 
συλλογικές διαπραγµατεύσεις, ο κοινωνικός διάλογος και οι καλές συνθήκες εργασίας 
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της ολοκλήρωσης της εσωτερικής αγοράς. Σε µία επόµενη συνεδρίαση των 

κοινωνικών εταίρων που οργανώθηκε από την Επιτροπή στις 12-1-1989 µεταξύ 

των προτεραιοτήτων που προσδιορίστηκαν ήταν η εκπαίδευση και η 

κατάρτιση.350 

Στη συνέχεια δηµιουργήθηκε µία οµάδα εργασίας η οποία κατέληξε στις 

26-1-1990 σε µία κοινή άποψη σχετικά µε την εκπαίδευση και την κατάρτιση. 

Συγκεκριµένα τόνισε τη σηµασία της υψηλής ποιότητας βασικής εκπαίδευσης 

και της αρχικής επαγγελµατικής κατάρτισης που θα ήταν προσιτές σε όλους 

τους νέους και θα οδηγούσαν σε αναγνωρισµένα τυπικά προσόντα που θα 

συµβάλουν στην απασχόληση. Επιπλέον ενθάρρυνε τη διασύνδεση µεταξύ 

σχολείων και επιχειρήσεων, τόνισε την ανάγκη επανεκπαίδευσης εργαζοµένων 

και ότι οι κοινωνικοί εταίροι πρέπει να συµµετέχουν στα κοινοτικά 

προγράµµατα για την κατάρτιση. Οι απόψεις αυτές εµπεριέχονται στα 

προγράµµατα επαγγελµατικής κατάρτισης αυτής της περιόδου.351 

Η ευρωπαϊκή Επιτροπή µε πρόεδρο τον Delors ανέπτυξε σχέσεις µε τα 

πανεπιστήµια. Όπως έχουµε ήδη αναφέρει στην περιγραφή του προγράµµατος 

Erasmus, η Κοινότητα επεδίωκε την επαφή και τη συνεργασία µε τα 

πανεπιστήµια και τις ευρωπαϊκές ενώσεις τους. Την περίοδο που προετοίµαζε 

την πρόταση του προγράµµατος Erasmus, µετά από πρωτοβουλία του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, συγκλήθηκε από την Επιτροπή η ∆ιάσκεψη για τη 

Συνεργασία των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων στην Ευρωπαϊκή 

Κοινότητα, στις 27 έως 29 Νοεµβρίου 1985, η οποία ζήτησε να ληφθούν 

επείγοντα και εκτενή µέτρα για να αυξηθεί η υποστήριξη που παρέχεται στην 

πανεπιστηµιακή συνεργασία, και ειδικότερα στην κινητικότητα των φοιτητών 

στην Κοινότητα. Αργότερα την περίοδο των διαπραγµατεύσεων µεταξύ 

Συµβουλίου και Επιτροπής σχετικά µε το πρόγραµµα Erasmus, στις 25-27 

Νοεµβρίου 1986  πριν την συνάντηση των Υπουργών Παιδείας το Catholic 

University of Louvain διοργάνωσε µία σηµαντική ευρωπαϊκή συνδιάσκεψη των 

Πρυτάνεων των Ευρωπαϊκών Πανεπιστηµίων στην οποία πήρε µέρος ο Hywel 

                                                                                                                        

αποτελούν το κλειδί για την προώθηση της καινοτοµίας, της παραγωγικότητας, της 
ανταγωνιστικότητας και της ανάπτυξης στην Ευρώπη. Γι αυτό το λόγο συµµετέχει στην 
οικονοµική και κοινωνική χάραξης πολιτικής στο ανώτερο επίπεδο, µε όλα τα θεσµικά 
όργανα: Προεδρία, Συµβούλιο, Επιτροπή και Κοινοβούλιο. http://www.etuc.org/ 
350 European Commission, (2006) «The history of European cooperation in education 
and training», Luxembourg : Office for Official Publications of the European 
Communities p.106. 
351 European Commission, (2006) «The history of European cooperation in education 
and training», Luxembourg : Office for Official Publications of the European 
Communities p.106. 
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Ceri Jones,352  ως εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,  ο οποίος έκανε 

γνωστά στην ακαδηµαϊκή κοινότητα τα προβλήµατα που αντιµετώπιζε η 

υιοθέτηση του προγράµµατος Erasmus. Η Συνδιάσκεψη έστειλε µήνυµα στους 

Υπουργούς Παιδείας ότι υποστηρίζουν οµόφωνα το πρόγραµµα353. 

Άριστες ήταν επίσης, οι σχέσεις συνεργασίας µεταξύ της Επιτροπής και 

της CRE  (αργότερα η  CRE µε την ενίσχυση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε 

συνεργασία µε το Πανεπιστήµιο του Kassel έκαναν ανάλυση των ευρωπαϊκών 

πολιτικών που αναδύονται από τις πρώτες αιτήσεις για το πρόγραµµα  

SOCRATES,354 η έκθεση µε τίτλο “Education for Europeans, Towards the 

Learning Society”, από την Ευρωπαϊκή Στρογγυλή Τράπεζα 

Βιοµηχάνων/European Round Table of Industrialists (ERT)355 σε συνεργασία 

µε την CRE περιελάµβανε πολλές από τις απόψεις της Επιτροπής)  και 

αργότερα της EUA οι οποίες συνεχίστηκαν µέχρι σήµερα και 

χρησιµοποιήθηκαν κάποιες φορές ως µέσο για να καθιερωθούν οι κοινοτικές 

προτεραιότητες.356 Μεταξύ των συνοµιλητών της Ευρωπαϊκή Κοινότητας είναι η 

Ευρωπαϊκή Ένωση Ιδρυµάτων Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης / European 

Association of Institutions in Higher Education (EURASHE).357   

                                           

352 Ο Hywel Ceri Jones, διετέλεσε ∆ιευθυντής της Task Force για την Εκπαίδευση, την 
Κατάρτιση και Ανθρώπινου ∆υναµικού και υπεύθυνος για τον σχεδιασµό και τη 
δηµιουργία προγραµµάτων, όπως τα  Erasmus, Comett, Tempus, και Νεολαία για την 
Ευρώπη. Στη συνέχεια διετέλεσε Γενικός ∆ιευθυντής για την κοινωνική και εργασιακή 
πολιτική. 
353 European Commission, (2006) «The history of European cooperation in education 
and training», Luxembourg : Office for Official Publications of the European 
Communities p. 117. Επίσης στο Corbett Anne, (2002) «Policy entrepreneurs in EC 
higher education policy, 1955-87: process, actions, identities». ECPR First Pan-
European Conference, Bordeaux, September 2002. 
354 Barblan, A., Kehm, B. M., Reichert, S., & Teichler, U. (Eds.). (1998). «Emerging 
European policy profiles of higher education institutions» A Project of the Association 
of European Universities (CRE), Geneva, (Werkstattberichte No. 55). University of 
Kassel, Germany 
355 European Round Table of Industrialists (ERT) (1995), «Education for Europeans, 
Towards the Learning Society», Βρυξέλλες. Τον Φεβρουάριο του 1995, δηµοσιεύτηκε 
η έκθεση µε τίτλο “Education for Europeans, Towards the Learning Society”, από την 
οµάδα εργασίας για την εκπαίδευση/Education Policy Group της Ευρωπαϊκής 
Στρογγυλής Τράπεζας Βιοµηχάνων/European Round Table of Industrialists (ERT) σε 
συνεργασία µε την Conférence des Recteurs Européens/CRE. 
356 Ασδεράκη Φ., (2008), «Ευρώπη και Παιδεία. Ο Ευρωπαϊκός Χώρος Ανώτατης 
Εκπαίδευσης» Εκδόσεις Σιδέρης, Αθήνα, σ.168. 
357 H EURASHE ιδρύθηκε στην Πάτρα, στην Ελλάδα, το 1990, ως µη-κερδοσκοπική 
οργάνωση και η  Γραµµατεία της βρίσκεται στις Βρυξέλλες. Ο EURASHE, που δίδει 
έµφαση στην επαγγελµατική διάσταση της  πανεπιστηµιακής και της εν γένει 
τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, καθώς και στη εφαρµοσµένη έρευνα. Σήµερα, εκπροσωπεί 
περισσότερα από 1200 κρατικά και ιδιωτικά πανεπιστήµια, πολυτεχνεία και άλλα 
ιδρύµατα τριτοβάθµιας εκπαίδευσης και έχει ενεργή συµµετοχή τόσο στη διαδικασία 
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3.6  Η Ευρωπαϊκή ∆ιάσταση στην Εκπαίδευση  

 

 Την περίοδο 1985 – 1992 το ενδιαφέρον της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, 

µπορεί να προσέλκυσε η συνεργασία στον τοµέα της εκπαίδευσης και της 

κατάρτισης, όµως η προσοχή της εστιάστηκε επίσης στην ανάπτυξη και στην 

ενίσχυση της ευρωπαϊκής διάστασης στην εκπαίδευση. Το θέµα της 

Ευρωπαϊκής διάστασης στην εκπαίδευση είχε ανοίξει µε το Ψήφισµα του 

Συµβουλίου και των Υπουργών Παιδείας που συνήλθαν στο πλαίσιο του 

Συµβουλίου, της 9ης Φεβρουαρίου  1976 περί προγράµµατος δράσεως στον 

τοµέα της εκπαίδευσης για να περιοριστεί στη συνέχεια δραστικά στη γενική 

έκθεση τη Επιτροπής Παιδείας της 27.6.1980. 

Η Έκθεση Adonnino που εγκρίθηκε το 1985 έδινε ιδιαίτερη έµφαση 

στην προώθηση της ευρωπαϊκής διάστασης στην εκπαίδευση. Αργότερα, οι 

Υπουργοί Παιδείας στα συµπεράσµατα που ψήφισαν το Σεπτέµβριο του 1985  

για την προώθηση της ευρωπαϊκής διάστασης στην παιδεία, δήλωσαν ότι η 

διδασκαλία για την ευρωπαϊκή διάσταση αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της 

εκπαίδευσης των µελλοντικών πολιτών της Ευρώπης. Στο ίδιο κείµενο, 

συµφώνησαν στις δράσεις που θα αναληφθούν όπως : η προώθηση της 

διδασκαλίας των ξένων γλωσσών ως σηµαντικό στοιχείο για την ενίσχυση της 

Ευρωπαϊκής Κοινότητας, η προώθηση µέτρων για την ενθάρρυνση των επαφών 

µεταξύ των µαθητών διαφορετικών χωρών, και η προώθηση της ευρωπαϊκής 

διάστασης στα προγράµµατα, στην εκπαίδευση του διδακτικού προσωπικού και 

στο διδακτικό υλικό. 358 

Τον Μάιο του 1988, το Συµβούλιο και οι Υπουργοί Παιδείας εξέδωσαν 

ψήφισµα επιβεβαιώνοντας εκ νέου τη θέλησή τους να ενισχυθεί η παρουσία 

της Ευρωπαϊκής ∆ιάστασης στην εκπαίδευση (Ε∆Ε)359 µε σκοπό «να ενισχυθεί η 

παρουσία της ευρωπαϊκής διάστασης στην εκπαίδευση µε τη λήψη σειράς 

                                                                                                                        

της Μπολόνιας όσο και στον Ενιαίο Ευρωπαϊκό Χώρο Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης. 
http://www.eurashe.eu  
358 Συµβούλιο των ΕΚ, «Συµπεράσµατα του Συµβουλίου και των Υπουργών Παιδείας 
συνελθόντων στα πλαίσια του Συµβουλίου της 27ης Σεπτεµβρίου 1985, για την 
προώθηση της ευρωπαϊκής διάστασης στην παιδεία», Κείµενα για την Ευρωπαϊκή 
Εκπαιδευτική Πολιτική, 1987 , σ.155-158. 
359 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΚ,  Ψήφισµα του Συµβουλίου και των Υπουργών Παιδείας που 
συνήλθαν στα πλαίσια του Συµβουλίου της 24.5.1988, σχετικά µε την ευρωπαϊκή 
διάσταση στην εκπαίδευση, 88/C177/02, στο Κείµενα για την ευρωπαϊκή 
εκπαιδευτική πολιτική  (1987-1989), σ.19-21. 
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συντονισµένων µέτρων για την περίοδο 1988-1992». Στο Ψήφισµα αυτό οι 

Υπουργοί κάνουν αναφορά στα συµπεράσµατά τους, της 27.9.1985, στην 

"Πανηγυρική ∆ιακήρυξη για την Ευρωπαϊκή Ένωση" της Στουτγάρδης (Ιούνιος 

1983), στα συµπεράσµατα του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου του Φοντενµπλώ 

(Ιούνιος 1984) και στην έκθεση "Ευρώπη των Πολιτών" που εγκρίθηκε στο 

Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του Μιλάνου (Ιούνιος 1985). Στο ψήφισµα 

υπογραµµίζεται ότι η καλύτερη παρουσία της ευρωπαϊκής διάστασης στην 

εκπαίδευση συνδέεται µε το σύνολο των δραστηριοτήτων που έχουν αναληφθεί 

µε το Α’ Πρόγραµµα ∆ράσης στον εκπαιδευτικό τοµέα (9.2.1976), το 

πρόγραµµα δοκιµαστικών σχεδίων για τη βελτίωση της µετάβασης από το 

σχολείο στην εργασία και τα προγράµµατα Erasmus, Comett, YES. 

Τα µέτρα που προτείνονται για την περίοδο 1988-1992, έχουν στόχο να 

βοηθήσουν, πρώτον, να ενισχυθεί στους νέους η αίσθηση της ευρωπαϊκής 

ταυτότητας, δεύτερον, να προετοιµαστούν οι νέοι για την συµµετοχή τους στην 

οικονοµική και κοινωνική ανάπτυξη της Κοινότητας για την επίτευξη βηµάτων 

προόδου προς την Ευρωπαϊκή Ένωση όπως ορίζεται στην Ενιαία Ευρωπαϊκή 

Πράξη, τρίτον, να συνειδητοποιήσουν οι νέοι τα πλεονεκτήµατα που 

αντιπροσωπεύει η ευρωπαϊκή ένωση και την πρόκληση που συνεπάγεται, 

δεδοµένου ότι τους θέτει µπροστά σε ένα διευρυµένο οικονοµικό και κοινωνικό 

χώρο και τέταρτον, να διευρυνθούν οι ιστορικές, πολιτιστικές, οικονοµικές και 

κοινωνικές γνώσεις των νέων για την Κοινότητα και τα κράτη – µέλη της. 

Οι δράσεις που προτείνονται αφορούν χωριστά στο επίπεδο των κρατών-

µελών (παρ.1-7) και στο επίπεδο της Κοινότητας (παρ. 8-18). Τα κράτη-µέλη 

καλούνται, µέσα στα όρια των δικών τους εκπαιδευτικών πολιτικών και δοµών, 

να καταβάλουν κάθε προσπάθεια για την εφαρµογή των ακόλουθων µέτρων.  

Ενσωµάτωση της ευρωπαϊκής διάστασης στα εκπαιδευτικά συστήµατα, µέσω 

των κατάλληλων µαθηµάτων, τη διαµόρφωση παιδαγωγικού υλικού και την 

κατάρτιση και επιµόρφωση των εκπαιδευτικών. Ενθάρρυνση επαφών και 

συναντήσεων, µαθητών και εκπαιδευτικών από τα διάφορα κράτη – µέλη ώστε 

να έχουν άµεση εµπειρία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και της 

πραγµατικότητας της ζωής σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Προώθηση σχολικών 

πρωτοβουλιών και εξωσχολικών δραστηριοτήτων, όπως η αδελφοποίηση 

σχολείων και η δηµιουργία «Ευρωπαϊκών Οµίλων» καθώς συµµετοχή των 

σχολείων σε δραστηριότητες που οργανώνονται στα πλαίσια της Ηµέρας της 

Ευρώπης (9 Μαΐου). 
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Οι δράσεις που προτείνονται στο επίπεδο της Κοινότητας  αφορούν στην 

προώθηση ανταλλαγής πληροφοριών, στη σύνταξη παιδαγωγικού υλικού, στη 

χρήση του προγράµµατος εκπαιδευτικών επισκέψεων για ειδικούς σε θέµατα 

εκπαίδευσης (πρόγραµµα Arion) µε σκοπό την εισαγωγή της ευρωπαϊκής 

διάστασης και στη χρήση του προγράµµατος Erasmus για την παροχή σε 

σπουδαστές, που πρόκειται να γίνουν εκπαιδευτικοί, της εµπειρίας µιας ξένης 

χώρας, κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης τους και για την ενίσχυση της 

συνεργασίας µεταξύ ιδρυµάτων κατάρτισης εκπαιδευτικών.  

Κατά τη µελέτη του Ψηφίσµατος, είναι εµφανής η αναφορά στη σχέση 

της ευρωπαϊκής διάστασης στην εκπαίδευση µε την ένταξη των νέων στην 

ενιαία αγορά και την ενωµένη Ευρώπη. Η Ευρωπαϊκή ∆ιάσταση στην 

Εκπαίδευση εντάσσεται στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής ένωσης, µέσα από τη 

συσχέτιση µε την ενιαία αγορά και την ταυτότητα του Ευρωπαίου πολίτη. 

Επισηµαίνονται επίσης, οι δυνατότητες προώθησης της ευρωπαϊκής διάστασης 

στην εκπαίδευση µέσω των προγραµµάτων δράσης Erasmus, Arion, Lingua 

κ.ά. 

Είναι εµφανής, η συµφωνία των κρατών-µελών σχετικά µε την ανάγκη 

της εισαγωγής της Ευρωπαϊκής διάστασης στην εκπαίδευση, και της λήψης 

δέσµης µέτρων για το σκοπό αυτό. Η υλοποίηση όµως των µέτρων αυτών 

βρίσκεται στη διακριτική ευχέρεια των κρατών-µελών. Με αυτόν τον τρόπο 

επετεύχθη µία κοινοτική παρέµβαση σε ευαίσθητες περιοχές των εθνικών 

εκπαιδευτικών συστηµάτων όπως είναι η σχολική εκπαίδευση, χωρίς να 

αλλοιώνεται ο κυρίαρχος ρόλος των  κρατών – µελών.360 

Η πρώτη έκθεση της Επιτροπής που υποβλήθηκε στις 23.9.1991,361 

σχετικά µε την πρόοδο και τα αποτελέσµατα της προώθησης της ευρωπαϊκής 

διάστασης στην εκπαίδευση στα κράτη-µέλη αναφέρεται στις ενέργειες οι 

οποίες πραγµατοποιήθηκαν την περίοδο 1988-1991 κατ’ εφαρµογή του 

ψηφίσµατος της Κοπεγχάγης (24.5.1988), και εκπονήθηκε µε βάση τις εθνικές 

εκθέσεις δραστηριοτήτων και τα πολιτικά έγγραφα που διαβίβασαν στην 

                                           

360 Πασιάς Γ., (2006) «Ευρωπαϊκή Ένωση και Εκπαίδευση, Θεσµικός λόγος και 
εκπαιδευτική πολιτική (1950-1999)» Τόµος Α’, Εκδόσεις Gutenberg, Αθήνα σ.324 και 
στο Γκόβαρης Χρήστος – Ρουσάκης Ιωάννης, (2008), «Ευρωπαϊκή Ένωση : Πολιτικές 
στην Εκπαίδευση», Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, Παιδαγωγικό 
Ινστιτούτο, Αθήνα, σ.13-15. 
361 Επιτροπή των ΕΚ, «Πρώτη έκθεση σχετικά µε την εξέλιξη των ενεργειών που έχουν 
αναληφθεί στο επίπεδο των κρατών – µελών και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας για την 
ενίσχυση της ευρωπαϊκής διάστασης στην εκπαίδευση», ΣΕΚ (91) 1753, Βρυξέλλες, 
23.9.1991. 
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Επιτροπή τα κράτη-µέλη. Η έκθεση καταλήγει στο συµπέρασµα ότι τα κράτη-

µέλη, προσπαθούν να εφαρµόσουν το ψήφισµα της Κοπεγχάγης, παρόλο που 

παρουσιάζουν διαφορές µεταξύ τους ως προς τις ενέργειες και τον άνισο τρόπο 

ανάπτυξης της ευρωπαϊκής διάστασης στην εκπαίδευση. Η Επιτροπή 

επισηµαίνει, ότι η δυναµική που δηµιουργήθηκε στο διάστηµα 1988-1991 

είναι επαρκής για την ανάπτυξη ενεργειών µεγαλύτερης εµβέλειας και εκφράζει 

την ευχή να διαρθρωθεί το σύνολο των δραστηριοτήτων για την ευρωπαϊκή 

διάσταση στην εκπαίδευση, σε ένα ενιαίο πρόγραµµα δράσης. Την ευχή της 

αυτή θα σπεύσει να πραγµατοποιήσει µε τη δηµοσίευση της Πράσινης Βίβλου 

για την Ευρωπαϊκή διάσταση στην εκπαίδευση, το Σεπτεµβρίου  του 1993. 362 

Οι ενέργειες και οι δράσεις που αναπτύχθηκαν µετά το Ψήφισµα του 

1988 επέτρεψαν την ενίσχυση και ανάπτυξη της ευρωπαϊκής διάστασης στην 

εκπαίδευση. Το 1992 η ευρωπαϊκή διάσταση συµπεριλήφθη στη Συνθήκη του 

Μάαστριχτ ως ένας από τους στόχους της κοινοτικής δράσης στον τοµέα της 

εκπαίδευσης και το 1993 δηµοσιεύτηκε η Πράσινη Βίβλος για την Ευρωπαϊκή 

διάσταση στην εκπαίδευση (29 Σεπτεµβρίου). Το 1995 οι κοινοτικές δράσεις 

στο χώρο της σχολικής εκπαίδευσης συµπεριλήφθησαν µέσω του 

προγράµµατος Comenius στο κοινοτικό πρόγραµµα Socrates. 

Στα συµπεράσµατα του Συµβούλιου και των Υπουργών Παιδείας 

συνερχοµένων στα πλαίσια του Συµβουλίου της 27ης Νοεµβρίου 1992363 

σχετικά µε τα µέτρα για την ανάπτυξη της ευρωπαϊκής διάστασης στην 

τριτοβάθµια εκπαίδευση, επισηµαίνεται η ανάγκη να δοθεί ευρωπαϊκή 

διάσταση στην τριτοβάθµια εκπαίδευση και να «ενισχυθεί η ενσωµάτωσή της 

στην πολιτική πρακτική της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης σε όλα τα επίπεδα». Στο 

ίδιο κείµενο το Συµβούλιο και οι Υπουργοί Παιδείας, «καλούν την Επιτροπή να 

υποβάλει, µέχρι το τέλος του 1993, συγκεφαλαιωτική έκθεση των 

συµπληρωµατικών µέτρων για την ανάπτυξη της ευρωπαϊκής διάστασης στην 

τριτοβάθµια εκπαίδευση, συγκεντρώνοντας την υπάρχουσα πείρα, µε στόχο την 

παροχή χρήσιµων οδηγιών επιτυχούς εφαρµογής στα ιδρύµατα, καθώς και τη 

διάπλαση των δραστηριοτήτων των κρατών µελών και της Κοινότητας. Ανάµεσα 

                                           

362 Πασιάς Γ., (2006) «Ευρωπαϊκή Ένωση και Εκπαίδευση, Θεσµικός λόγος και 
εκπαιδευτική πολιτική (1950-1999)» Τόµος Α’, Εκδόσεις Gutenberg, Αθήνα σ.326-
327. 
363 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΚ Συµπεράσµατα του Συµβούλιου και των Υπουργών Παιδείας 
συνερχοµένων στα πλαίσια του Συµβουλίου της 27ης Νοεµβρίου 1992 σχετικά µε τα 
µέτρα για την ανάπτυξη της ευρωπαϊκής διάστασης στην τριτοβάθµια εκπαίδευση 
(92/C 336/03), στο ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΚ, Κείµενα για την ΕΕΠ (1990-1992) σ. 169-
170. 
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στα µέτρα που θα εξετασθούν προς το σκοπό αυτό, είναι η ενίσχυση των δεσµών 

µεταξύ των ιδρυµάτων, η κινητικότητα του διδακτικού προσωπικού, η συνεργασία 

µεταξύ των ιδρυµάτων για τα προγράµµατα σπουδών και η συµβολή της εξ 

αποστάσεως εκπαίδευσης».  

 Η νέα γενιά προγραµµάτων που θα εγκριθούν το 1995 θα 

περιλαµβάνουν τις δράσεις αυτές ιδιαίτερα µέσω της θεσµικής σύµβασης και 

των θεµατικών δικτύων.364 

 

 

 

3.7  Αξιολόγηση των προγραµµάτων δράσης της περιόδου 1986-1992 

   

Μία σφαιρική εικόνα των αποτελεσµάτων από την εφαρµογή των 

προγραµµάτων εκπαίδευσης µας παρέχει η έκθεση µε τον απολογισµό των 

δράσεων από την εφαρµογή των προγραµµάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης 

της περιόδου 1986-1992365 που υπέβαλε η Επιτροπή προς το Συµβούλιο, το 

Κοινοβούλιο και την Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή(ΟΚΕ) τον Μάιο του 

1993.  

Στην έκθεση αυτή, η Επιτροπή εκτιµά ότι η εκπαίδευση και η 

κατάρτιση είναι µία συνεκτική δύναµη για την οικονοµική και κοινωνική 

ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και ότι «αν η Κοινότητα δεν επενδύσει 

στην απόκτηση ειδικοτήτων και στην προσαρµοστικότητα του σηµερινού και του 

µελλοντικού δυναµικού δεν θα είναι ανταγωνιστική στην παγκόσµια σκηνή». 

Συµπληρώνει επίσης ότι µε την επικύρωση των νέων διατάξεων της Συνθήκης 

του Μάαστριχτ (άρθρα 126 και 127) θα υπάρχει µία σαφής βάση για την 

ενίσχυση της συνεργασίας στον τοµέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης που 

θα συµπληρώνει τα µέτρα που έλαβαν τα ίδια τα κράτη µέλη. 

Σκοπός της έκθεσης ήταν να «καταδείξει ότι στη διάρκεια της περιόδου η 

Κοινότητα έκανε ένα θετικό ξεκίνηµα µε την ενεργό συµµετοχή όλων των κρατών-

                                           

364 European Commission, (2006) «The history of European cooperation in education 
and training», Luxembourg : Office for Official Publications of the European 
Communities,  p.134. 
365 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΚ, Έκθεση της Επιτροπής στο Συµβούλιο, στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και στην Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή. Προγράµµατα 
εκπαίδευσης και κατάρτισης των ΕΚ (1986-1992). Αποτελέσµατα και επιτεύγµατα: 
επισκόπηση, COM (93) 151 τελικό, Βρυξέλλες 5.5.1993. 
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µελών θέτοντας τη βάση µιας ουσιώδους, µακρόπνοης προσπάθειας συνεργασίας 

στους τοµείς της εκπαίδευσης και της κατάρτισης».  

Αναφερόµενη στην προοδευτική ανάπτυξη των προγραµµάτων η 

Επιτροπή εκτιµά ότι «το φάσµα και ο χαρακτήρας των προγραµµάτων δράσης 

αντανακλούσαν τις κοινές ανησυχίες που είχαν ήδη επισηµανθεί το 1976 αλλά 

ταυτόχρονα τις είχαν ξεπεράσει στο µέτρο που ανταποκρίνονταν σε µία κοινότητα 

που αναπτυσσόταν µε νέο δυναµισµό και νέους στόχους. Αυτή η νέα δυναµική 

ήταν ιδιαίτερα πρόδηλη στη συµφωνία δηµιουργίας της ενιαίας αγοράς και 

ορισµού του χρονοδιαγράµµατος ολοκλήρωσής της, ενώ η αξιοποίηση των 

απαραίτητων ανθρώπινων πόρων σύντοµα κρίθηκε ως ουσιώδης προϋπόθεση για 

τη λειτουργία της ενιαίας αγοράς και για την πλήρη αξιοποίηση των δυνατοτήτων 

της.» 

Η Επιτροπή αναφέρεται και στο άνοιγµα του COMETT (από το 1990) 

και του ERASMUS (από το 1992) στη συµµετοχή των χωρών της ΕΖΕΣ, γεγονός 

που ενίσχυσε τον διευρωπαϊκό χαρακτήρα των προγραµµάτων. 

Σύµφωνα µε την έκθεση κατά το σχεδιασµό των προγραµµάτων τρεις 

ήταν οι κύριοι άξονες που επέδρασαν στη διαµόρφωση τους: α) η δικτύωση,  

β)η κινητικότητα και οι ανταλλαγές και γ)η κατάρτιση κοινών διακρατικών 

σχεδίων. 

Ο όρος δικτύωση αναφέρεται στη δηµιουργία διακρατικών δικτύων 

µεταξύ ατόµων και οργανισµών, που αντιµετωπίζουν παρόµοια ζητήµατα, 

προκειµένου να προωθηθεί η οργανωµένη ανταλλαγή ιδεών και η διάδοση της 

ορθής πρακτικής. Στον πίνακα 4. «∆ίκτυα, ∆οµές και Συστήµατα» εµφανίζονται 

στοιχεία σχετικά µε την ανάπτυξη δικτύων και τη συγκρότηση δοµών και 

συστηµάτων στα προγράµµατα δράσης της Κοινότητας για την εκπαίδευση.366 

 

Πίνακας 4. : ∆ίκτυα, ∆οµές και Συστήµατα 

Erasmus -∆ίκτυο ανταλλαγών περισσότερων από 1.900 προγραµµάτων 

διαπανεπιστηµιακής συνεργασίας µε συµµετοχή στο πλαίσιο του 

οποίου περίπου 1.200 ιδρύµατα τριτοβάθµιας εκπαίδευσης 

συµµετέχουν στη διαπανεπιστηµιακή συνεργασία και παρέχουν 

τις δοµές για την κινητικότητα των φοιτητών 

-Ευρωπαϊκό Σύστηµα µεταφοράς διδακτικών µονάδων για την 

                                           

366 Στην παρούσα µελέτη, πέραν των γενικών συµπερασµάτων που αφορούν στα 
προγράµµατα εκπαίδευσης και κατάρτισης, θα αναφέρουµε τα ποσοτικά στοιχεία που 
αφορούν στα προγράµµατα εκπαίδευσης. 
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ευρωπαϊκή αναγνώριση των µεταφερόµενων διδακτικών µονάδων 

στο οποίο συµµετέχουν περισσότερα από 140 πανεπιστήµια σε 5 

διαφορετικούς τοµείς 

-∆ηµιουργία Ευρωπαϊκών συνδέσµων τριτοβάθµιας εκπαίδευσης 

που καλύπτουν πολλούς επιστηµονικούς κλάδους 

-∆ίκτυα εθνικών αρχών χορήγησης υποτροφιών (NGAA) και 

εθνικών κέντρων πληροφοριών για την ακαδηµαϊκή αναγνώριση 

των διπλωµάτων (NARIC) σε όλες τις χώρες των ΕΚ και της ΕΖΕΣ 

-Νοµοθετικές αλλαγές σε πολλές χώρες για να διευκολυνθεί η 

κινητικότητα 

Lingua -∆ίκτυο ανταλλαγών που περιλαµβάνει περισσότερα από 200 

προγράµµατα διαπανεπιστηµιακής συνεργασίας 

-∆ίκτυο εθνικών οργανισµών 

-Αρκετές εκατοντάδες ενώσεις κατάρτισης στις γλώσσες, 

δηµιουργία εντελώς νέων δικτύων οργανισµών που ασχολούνται 

µε την κατάρτιση στις γλώσσες 

-Χιλιάδες εταιρικές σχέσεις στις οποίες συγκαταλέγονται σχολεία 

και ιδρύµατα επαγγελµατικής κατάρτισης 

ΠΗΓΗ: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΚ. Αποτελέσµατα προγραµµάτων 1986-1992 σ.6 

 

Η κινητικότητα και οι ανταλλαγές αναφέρονται στην ενεργό ενθάρρυνση 

του διδακτικού προσωπικού και των φοιτητών µε σκοπό την απόκτηση 

εµπειρίας σε άλλο κράτος-µέλος και την προώθηση της διαρκούς συνεργασίας 

µεταξύ των αντίστοιχων ιδρυµάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης. Στον πίνακα 

5. «Κινητικότητα και Ανταλλαγές» εµφανίζονται στοιχεία σχετικά µε την εξέλιξη 

της κινητικότητας και των ανταλλαγών στα προγράµµατα. 

 

Πίνακας 5.: Κινητικότητα και Ανταλλαγές 

Erasmus -Η διαπανεπιστηµιακή κινητικότητα φοιτητών ανέρχεται σε 40.000 

άτοµα (χωρίς τους φοιτητές του Lingua) για χρονικές περιόδους 7 

µηνών κατά µέσο όρο (ο στόχος είναι 150.000 φοιτητές το χρόνο) 

-Στα προγράµµατα κινητικότητας προσωπικού συµµετέχουν προς 

το παρόν έως 5.000 άτοµα ετησίως 

-Οι επισκέψεις και τα µαθήµατα συνεπάγονται 5.000 επιπλέον 

ουσιαστικά ταξίδια το χρόνο 
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Lingua -Οι ανταλλαγές φοιτητών ξένων γλωσσών είναι της τάξης των 6-

7.000 το χρόνο σήµερα  

-Τοποθετήσεις καθηγητών ξένων γλωσσών σε ιδρύµατα κατάρτισης 

στις γλώσσες : περισσότερες από 4.000 το χρόνο 

-Ανταλλαγές και συναντήσεις περίπου 30.000 νέων  το χρόνο 

επαγγελµατικής και γενικής εκπαιδεύσεως 

-Επισκέψεις εκπαιδευτών ξένων γλωσσών και υπαλλήλων του 

προσωπικού βιοµηχανιών σε οµολόγους τους σε άλλα κράτη µέλη 

ΠΗΓΗ: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΚ. Αποτελέσµατα προγραµµάτων 1986-1992 σ.7 

 

Η κατάρτιση κοινών διακρατικών σχεδίων αφορά στην κατάρτιση µεταξύ 

εταίρων από διαφορετικά κράτη, µε σκοπό την οργανωµένη µεταφορά 

καινοτόµων προσεγγίσεων των προβληµάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης και 

την εισαγωγή µιας ευρωπαϊκής διάστασης στο περιεχόµενο της κατάρτισης. 

Στον πίνακα 6. «Σχέδια και ενέργειες» εµφανίζονται στοιχεία σχετικά µε την 

ανάπτυξη διακρατικών σχεδίων και ενεργειών στα προγράµµατα. 

 

Πίνακας 6.: Σχέδια και ενέργειες 

Erasmus -140 κοινά εντατικά µαθήµατα το χρόνο 

-Συνεργασία για την από κοινού ανάπτυξη νέων προγραµµάτων (170 

σχέδια) 

Lingua -Κατάρτιση περισσότερων από 4.000 καθηγητών ξένων γλωσσών 

-Αναπτύχθηκαν εκατοντάδες δέσµες προγραµµάτων κατάρτισης/ 

εκµάθησης ξένων γλωσσών για το εργατικό δυναµικό στη βιοµηχανία 

ΠΗΓΗ: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΚ. Αποτελέσµατα προγραµµάτων 1986-1992 σ.8 

 

Η Επιτροπή εκτιµά ότι, όλα τα προγράµµατα συνέβαλαν άµεσα ή 

έµµεσα, στην προώθηση των επαφών και της αλληλεπίδρασης µεταξύ των 

διαµορφωτών της πολιτικής, σε διάφορα επίπεδα στα κράτη-µέλη. Ενώ, η 

θετική ανταπόκριση πολλών ιδρυµάτων, δείχνει το έντονο ενδιαφέρον την καλή 

θέληση προς την διευρωπαϊκή συνεργασία στον τοµέα αυτό, σε όλο το σύστηµα 

εκπαίδευσης και κατάρτισης. 

Σύµφωνα µε την έκθεση, τα επιτεύγµατα των προγραµµάτων 

αναφέρονται, στην αύξηση της κινητικότητας και της συνεργασίας στην 

εκπαίδευση και στην κατάρτιση, στην συµβολή τους στην αύξηση της 

ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας, στη συµβολή τους στην οικονοµική και 
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κοινωνική συνοχή στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα, στο να φέρουν την Ευρώπη πιο 

κοντά στον πολίτη και τέλος στη διακρατική µεταφορά γνώσεων και 

εµπειρογνωµοσύνης (Μέρος ΙΙ). 

Συµπερασµατικά, η Επιτροπή εκτιµά ότι, η υλοποίηση των 

προγραµµάτων, δηµιούργησε µία δυναµική διαδικασία, η οποία «οφείλεται σε 

µεγάλο βαθµό, στον ενθουσιασµό, στην αφοσίωση και στην ενεργητικότητα που 

έδειξαν φορείς, οι οποίοι δραστηριοποιήθηκαν έντονα µέσα σε κάθε εκπαιδευτικό 

ίδρυµα, εταιρεία και υπουργείο, οι οποίοι έδραξαν τις ευκαιρίες που παρείχαν τα 

προγράµµατα και κατέστησαν την ευρωπαϊκή συνεργασία ζωντανή 

πραγµατικότητα.»  

Από την µελέτη της έκθεσης της Επιτροπής, είναι εµφανής ο 

ενθουσιασµός και η αφοσίωση της Επιτροπής, στην υλοποίηση των 

προγραµµάτων καθώς και η σύνδεση της υλοποίησης των προγραµµάτων µε 

τους στόχους της δηµιουργίας της ενιαίας αγοράς και την πλήρη αξιοποίηση 

των δυνατοτήτων της. Ο ποσοτικός αντίκτυπος των προγραµµάτων ήταν φυσικά 

περιορισµένος όπως αναγνωρίζεται και στην έκθεση λόγω του ότι 

εφαρµόστηκαν σε περιορισµένη χρονική περίοδο.  

Στο σηµείο αυτό θα πρέπει να σηµειώσουµε ότι η έκθεση της Επιτροπής 

δεν επισηµαίνει τον περιοριστικό χαρακτήρα των προγραµµάτων. Η 

κινητικότητα, οι ανταλλαγές και η συνεργασία αποσκοπούν σε περισσότερο 

διαρκή αποτελέσµατα, τα οποία δεν είναι ορατά και αξιοποιήσιµα στο χρόνο 

διεξαγωγής τους. Οι δράσεις αυτές σχετίζονται µε τη διαµόρφωση ενός 

ευρύτερου πλαισίου, για την προώθηση της ανταγωνιστικότητας και της 

ποιότητας στην εκπαίδευση, και την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής στην 

Ευρώπη. Η αποτελεσµατικότητά τους ως προς αυτούς τους στόχους είναι 

δύσκολο τα υπολογιστεί κατά το χρόνο εφαρµογής τους.367 

Τα προγράµµατα που υλοποιήθηκαν στον τοµέα της εκπαίδευσης και 

κατάρτισης αυτής της περιόδου έδωσαν ώθηση στην συνεργασία στον τοµέα της 

εκπαίδευσης. 

Το πλαίσιο της συνεργασίας που περιελάµβανε κινητικότητα 

σπουδαστών και διδακτικού προσωπικού, συνεργασία ιδρυµάτων, αναγνώριση 

περιόδων και τίτλων σπουδών, ανταλλαγές πληροφοριών, συγκέντρωνε τη 

                                           

367 Πασιάς  Γ., (2006) «Ευρωπαϊκή Ένωση και Εκπαίδευση, Θεσµικός λόγος και 
εκπαιδευτική πολιτική (1950-1999)» Τόµος Α’, Εκδόσεις Gutenberg, Αθήνα σ.343-
344. 
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συναίνεση των κρατών γιατί παράλληλα τους παρείχε αυτονοµία.368 Κατ΄αυτόν 

τον τρόπο, δεν δηµιουργήθηκαν εµπόδια στην υλοποίηση τους. 

 Οι φορείς που ενεπλάκησαν σε αυτά συµµετείχαν µε άµεσο τρόπο.  

Έτσι τα προγράµµατα αυτά απέσπασαν τον ενθουσιασµό και κέρδισαν την 

υποστήριξη τους. Αυτός είναι ένας από τους παράγοντες που συνετέλεσε στην  

επιτυχία αυτών των προγραµµάτων. Ο σηµαντικότερος όµως υποστηριχτής τους 

ήταν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή η οποία χρησιµοποίησε αυτά τα προγράµµατα ως 

πρότυπο, για τη δηµιουργία ακόµη µεγαλύτερων προγραµµάτων, µε 

ευρύτερους τοµείς δράσης, µετά τη Συνθήκη του Μάαστριχτ.369 

Ιδιαίτερα το πρόγραµµα Erasmus γνώρισε πολύ σύντοµα επιτυχία και 

έγινε πρότυπο αναφοράς διαπανεπιστηµιακής συνεργασίας σε ευρωπαϊκό και 

διεθνές επίπεδο. Το γεγονός της επιτυχίας του το µαρτυρούν όχι µόνο τα ποσά 

χρηµατοδότησης αλλά και η πορεία του µέχρι σήµερα. Βασίστηκε στους τρεις 

άξονες που περιλαµβάνουν: ανάπτυξη δικτύων συνεργασίας µεταξύ των 

πανεπιστηµίων µε την ανάπτυξη διαπανεπιστηµιακών προγραµµάτων 

συνεργασίας, παροχή οικονοµικής βοήθειας για τα σχέδια κινητικότητας και 

βελτίωση της ακαδηµαϊκής αναγνώρισης των διπλωµάτων και των περιόδων 

σπουδών. Κύριος σκοπός του προγράµµατος ήταν να ενθαρρύνει τις 

διαπανεπιστηµιακές διασυνδέσεις και να προωθήσει σε µεγαλύτερο βαθµό την 

κινητικότητα σε όλη την Κοινότητα. Αποτέλεσε παράδειγµα του τρόπου που η 

Κοινότητα µπορεί να ενεργήσει καταλυτικά και να αλλάξει τις προηγούµενες 

πρακτικές που κρατούσαν τα κράτη µακριά το ένα από το άλλο.370 

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται η διάρκεια και οι 

προϋπολογισµοί των πιο σηµαντικών προγραµµάτων της περιόδου 1986-

1992371 µεταξύ των οποίων το Erasmus το οποίο είχε τη µεγαλύτερη 

χρηµατοδότηση. 

 

 

                                           

368 Πασιάς  Γ., (2006)  «Ευρωπαϊκή Ένωση και Εκπαίδευση, Θεσµικός λόγος και 
εκπαιδευτική πολιτική (1950-1999)» Τόµος Α’, Εκδόσεις Gutenberg, Αθήνα σ.325. 
369 European Commission, (2006) «The history of European cooperation in education 
and training», Luxembourg : Office for Official Publications of the European 
Communities p. 131. 
370 European Commission, (2006) «The history of European cooperation in education 
and training», Luxembourg : Office for Official Publications of the European 
Communities p. 119. 
371 Πασιάς Γ. (2006), «Ευρωπαϊκή Ένωση και Εκπαίδευση, Θεσµικός λόγος και 
εκαπιδευτική πολιτική (1950-1999)» Τόµος Α’, Εκδόσεις Gutenberg, Αθήνα σ.308. 
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Πίνακας 7.: ∆ιάρκεια και προϋπολογισµοί των προγραµµάτων δράσης της ΕΚ της 

περιόδου 1986-1992 

Τίτλος ∆ιάρκεια Εκτέλεση 

προϋπολογισµού έως το 

1992 (σε εκατ. ECU) 

Erasmus 1987-92 307,5 

Lingua 1990-94 68,8 

Comett 1986-94 206,6 

Petra 1988-94 79,7 

Force 1991-94 13,3 

YES 1988-94 32,2 

Iris 1988-93 0,75 

Eurotecnet 1990-94 7,0 

Tempus 1990-94 194 

ΠΗΓΗ: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΚ Αποτελέσµατα προγραµµάτων 1986-1992, σ.4372 

 

3.8  ∆ιάχυση των προγραµµάτων στις χώρες της κεντρικής και 

ανατολικής Ευρώπης 

 

Την περίοδο αυτή στον ευρωπαϊκό χώρο συµβαίνουν συγκλονιστικές 

αλλαγές, µε την κατάρρευση των καθεστώτων της Ανατολικής Ευρώπης, οι 

οποίες άλλαξαν για πάντα τον ευρωπαϊκό χάρτη. Το Νοεµβρίου του 1989 

πέφτει το τείχος του Βερολίνου και στις 3 Οκτωβρίου του 1990 επανενώνεται η 

Γερµανία. Στον τοµέα της εκπαίδευσης, τις αρχές της δεκαετίας του 1990, 

παρατηρείται µία  σηµαντική εξέλιξη που είναι η διάχυση των εκπαιδευτικών 

προγραµµάτων της Κοινότητας προς τις χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής 

Ευρώπης (ΚΑΕ) και τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερου Εµπορίου 

(ΕΖΕΣ).  

Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο στην Σύνοδο του Στρασβούργου (8-

9.12.1989) κάλεσε το Συµβούλιο των Υπουργών Παιδείας «να εγκρίνει, κατόπιν 

πρότασης της Επιτροπής, µέτρα προς διευκόλυνση της συµµετοχής των χωρών της 

κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης σε κοινοτικά προγράµµατα εκπαιδευτικού 

                                           

372 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΚ, Έκθεση της Επιτροπής στο Συµβούλιο, στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και στην Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή. Προγράµµατα 
εκπαίδευσης και κατάρτισης των ΕΚ (1986-1992). Αποτελέσµατα και επιτεύγµατα: 
επισκόπηση, ΚΟΜ (93) 151 τελικό, Βρυξέλλες 5.5.1993 
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χαρακτήρα, παρόµοια µε τα υφιστάµενα». Στη συνέχεια στις 14 ∆εκεµβρίου 

1989 το Συµβούλιο και οι Υπουργοί Παιδείας συνερχόµενοι στα πλαίσια του 

Συµβουλίου κατέληξαν σε συµπεράσµατα για τις σχέσεις µε τις χώρες της 

Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης (χΚΑΕ) στον τοµέα της εκπαίδευσης και 

της επαγγελµατικής κατάρτισης373. Στα Συµπεράσµατα εκδηλώνεται η βούληση 

για να ενισχυθεί η συνεργασία µε τις χΚΑΕ και επισηµαίνεται ότι «ο τοµέας της 

εκπαίδευσης και της επαγγελµατικής κατάρτισης έχει ιδιαίτερη σηµασία τόσο για 

την ανάπτυξη στενότερων δεσµών µεταξύ της Κοινότητας και των χωρών αυτών 

όσο και για να τις βοηθήσει στην εφαρµογή µεταρρυθµίσεων που έχουν αρχίσει.» 

Συνέπεια αυτών ήταν ότι διευρύνθηκε η συµµετοχή στα προγράµµατα 

COMETT374 (από το 1990) και ERASMUS (από το 1992) των χωρών της ΕΖΕΣ, 

και ενισχύθηκε ο διευρωπαϊκός χαρακτήρας αυτών των προγραµµάτων.375  

Στο πρόγραµµα Σωκράτης376 για την περίοδο 1995-1999 συµµετείχαν 

εκτός από τα 15 κράτη-µέλη της ΕΚ και οι χώρες ΕΖΕΣ (Νορβηγία, Ισλανδία, 

Λιχνενστάιν). Με επόµενη απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συµβουλίου (απόφαση αρ. 68/2000/ΕΚ/ 13.12.1999), στο πρόγραµµα 

συµµετέχει για πρώτη φορά η Τουρκία377. 

Την ίδια περίοδο εγκρίθηκε το πρόγραµµα Tempus (περίοδος 1990-

1994), το οποίο είχε στόχο  την υποστήριξη της µεταρρύθµισης των 

συστηµάτων ανώτερης εκπαίδευσης στις χώρες της κεντρικής και ανατολικής 

Ευρώπης (χΚΑΕ). Το πρόγραµµα γνώρισε επιτυχία και συνεχίστηκε µε τη 

δεύτερη φάση Tempus II (1994-2000), και την τρίτη φάση Tempus III (2000-

2006). 

                                           

373 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΚ, Συµπεράσµατα του Συµβουλίου και των Υπουργών Παιδείας 
συνερχοµένων στα πλαίσια του Συµβουλίου της 14ης ∆εκεµβρίου 1989 για τις σχέσεις 
µε τις χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης στον τοµέα της εκπαίδευσης και 
της επαγγελµατικής κατάρτισης (90/C 27/04). 
374 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 29ης Μαρτίου 1990 για την σύναψη συµφωνίας 
µεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής Κοινότητας και της ∆ηµοκρατίας της Ισλανδίας 
για την καθιέρωση συνεργασίας στον τοµέα της κατάρτισης στα πλαίσια της εφαρµογής 
του προγράµµατος Comett II (1990-1994) (90/192/ΕΟΚ). 
375 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΚ, Έκθεση της Επιτροπής στο Συµβούλιο, στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και στην Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή. Προγράµµατα 
εκπαίδευσης και κατάρτισης των ΕΚ (1986-1992). Αποτελέσµατα και επιτεύγµατα: 
επισκόπηση, ΚΟΜ (93)151 τελικό, Βρυξέλλες 5.5.1993, σ.4. 
376 Απόφαση αριθ. 819/95/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου 
της 14ης Μαρτίου 1995 για τη θέσπιση του προγράµµατος κοινοτικής δράσης 
SOCRATES, Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. L 087 της 20/04/1995 σ. 0010 – 0024. 
377 Απόφαση αρ. 68/2000/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 
13.12.1999, για την τροποποίηση της βασικής απόφασης σχετικά µε το πρόγραµµα 
«Σωκράτης» ώστε να περιληφθεί και η Τουρκία µεταξύ των δικαιούχων χωρών, ΕΕ αριθ. 
L10 της 14.01.2000. 



 157 

 

3.9  Οδηγίες για την επαγγελµατική κατάρτιση και την 

αναγνώριση επαγγελµατικών δικαιωµάτων  

 

Η δραστηριότητα της Κοινότητας για την ολοκλήρωση της εσωτερικής 

αγοράς ανέδειξε την ανάγκη αναγνώρισης και περιόδων σπουδών και 

επαγγελµατικής κατάρτισης. Η αναγνώριση των διπλωµάτων σπουδών 

σχετίζεται µε τον στόχο για την εξάλειψη των εµποδίων και την ελεύθερη 

κυκλοφορία και το δικαίωµα της εγκατάστασης στην Κοινότητα.  

Το 1988 το Συµβούλιο εκδίδει την Οδηγία 89/48ΕΟΚ σχετικά µε ένα 

γενικό σύστηµα αναγνώρισης των διπλωµάτων τριτοβάθµιας εκπαίδευσης που 

πιστοποιούν επαγγελµατική εκπαίδευση ελάχιστης διάρκειας τριών ετών.378  

Στην οδηγία αυτή ως δίπλωµα νοείται δίπλωµα, πιστοποιητικό ή άλλος 

τίτλος  που έχει χορηγηθεί από αρµόδια αρχή κράτους µέλους,  από το οποίο 

προκύπτει ότι ο κάτοχός του παρακολούθησε µε επιτυχία κύκλο σπουδών µετά 

τη δευτεροβάθµια εκπαίδευση, διάρκειας τουλάχιστον τριών και διαθέτει τα 

απαιτούµενα επαγγελµατικά προσόντα για να αναλάβει ή να ασκήσει 

επάγγελµα που είναι νοµοθετικά κατοχυρωµένο στο εν λόγω κράτος µέλος. 

Εξοµοιώνεται προς δίπλωµα, πιστοποιητικό ή άλλο τίτλο που έχει χορηγηθεί 

από αρµόδια αρχή σε κράτος µέλος, εφόσον πιστοποιεί εκπαίδευση που έχει 

πραγµατοποιηθεί εντός της Κοινότητας και που αναγνωρίζεται από αρµόδια 

αρχή του εν λόγω κράτους µέλους ως ισοτίµου επιπέδου και εφόσον παρέχει τα 

ίδια δικαιώµατα πρόσβασης ή άσκησης ενός νοµοθετικά κατοχυρωµένου 

επαγγέλµατος.  

Αυτό που στη ουσία αναγνώριζε η οδηγία ήταν το επαγγελµατικό 

δικαίωµα γι αυτό δεν προϋπέθετε οµοιοµορφία ή ισοτιµία ή εναρµόνιση 

εθνικών συστηµάτων κατάρτισης.379 Αποτελεί νέα εξέλιξη καθώς προσπαθεί να 

                                           

378 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΚ Οδηγία 89/48/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 21ης ∆εκεµβρίου 
1988 σχετικά µε ένα γενικό σύστηµα αναγνώρισης των διπλωµάτων τριτοβάθµιας 
εκπαίδευσης που πιστοποιούν επαγγελµατική εκπαίδευση ελάχιστης διάρκειας τριών 
ετών  ΕΕ L 19 της 24.1.1989, σ. 16 έως 23 και στο ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΚ, Κείµενα για 
την ΕΕΠ (1990-1992), σ.67-74. 
379 Πασιάς  Γ., (2006)  «Ευρωπαϊκή Ένωση και Εκπαίδευση, Θεσµικός λόγος και 
εκπαιδευτική πολιτική (1950-1999)» Τόµος Α’, Εκδόσεις Gutenberg, Αθήνα σ.356. 
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καθιερώσει ένα µηχανισµό αναγνώρισης διπλωµάτων σε κοινοτικό επίπεδο 

χωρίς να θέτει ζητήµατα στα εθνικά συστήµατα εκπαίδευσης.380 

Τον Ιούνιο του 1990 το Συµβούλιο εξέδωσε την οδηγία 90/366/ΕΟΚ381 

σχετικά µε το δικαίωµα διαµονής των σπουδαστών, εκτιµώντας «ότι το δικαίωµα 

διαµονής των σπουδαστών εντάσσεται σε ένα συνεκτικό σύνολο µέτρων µε τα 

οποία επιδιώκεται η προαγωγή της επαγγελµατικής κατάρτισης.» Η οδηγία όριζε 

ότι «τα κράτη µέλη προκειµένου να διευκολύνουν την πρόσβαση στην 

επαγγελµατική εκπαίδευση, παρέχουν το δικαίωµα διαµονής σε κάθε σπουδαστή 

υπήκοο κράτους µέλους που δεν έχει το εν λόγω δικαίωµα βάσει άλλης διάταξης 

του κοινοτικού δικαίου» και ότι «το δικαίωµα διαµονής περιορίζεται στη διάρκεια 

του παρακολουθούµενου κύκλου επαγγελµατικής κατάρτισης». Η οδηγία 

90/366/ΕΟΚ ακυρώθηκε και αντικαταστάθηκε από την οδηγία 

93/96/ΕΟΚ382. 

Το 1992 το Συµβούλιο εξέδωσε την οδηγία 92/51/ΕΟΚ383 σχετικά µε 

ένα δεύτερο γενικό σύστηµα αναγνώρισης της επαγγελµατικής εκπαίδευσης, το 

οποίο συµπληρώνει την οδηγία 89/48/ΕΟΚ. Με την οδηγία αυτή επέκτεινε το 

σύστηµα αναγνώρισης για να συµπεριλάβει διπλώµατα δευτεροβάθµιας και 

µετα-δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης και τα επαγγέλµατα που απαιτούν 

εκπαίδευση χαµηλότερης βαθµίδας από την πανεπιστηµιακή και µικρότερης 

διάρκειας.  

 

3.10  Συµπεράσµατα από την περίοδο 1985- 1992 

 

Η περίοδος που εξετάσαµε σε αυτή την ενότητα αποτελεί µία ιδιαίτερα 

σηµαντική περίοδο για την εκπαιδευτική πολιτική της Κοινότητας λόγω των 

καταιγιστικών αλλαγών που συντελέστηκαν στην Κοινότητα. Η Ευρώπη γνωρίζει 

                                           

380 Γκόβαρης Χρήστος – Ρουσάκης Ιωάννης, (2008), «Ευρωπαϊκή Ένωση: Πολιτικές 
στην εκπαίδευση», Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, Παιδαγωγικό 
Ινστιτούτο, Αθήνα, σ.13-15. 
381 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΚ,  Οδηγία 90/366/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 28ης Ιουνίου 
1990 σχετικά µε το δικαίωµα διαµονής των σπουδαστών,  ΕΕ L 180 της 13.7.1990, σ. 
30 έως 31. 
382 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΚ Οδηγία 93/96/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 29ης Οκτωβρίου 
1993 σχετικά µε το δικαίωµα διαµονής των σπουδαστών Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. L 
317 της 18/12/1993 σ. 0059 – 0060. 
383 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΚ, Οδηγία 92/51/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 18ης Ιουνίου 
1992 σχετικά µε ένα δεύτερο γενικό σύστηµα αναγνώρισης της επαγγελµατικής 
εκπαίδευσης, το οποίο συµπληρώνει την οδηγία 89/48/ΕΟΚ  ΕΕ L 209 της 24.7.1992, 
σ. 25 έως 45. 
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συγκλονιστικές αλλαγές όπως η πτώση του τείχους του Βερολίνου, η 

επανένωση της Γερµανίας η κατάρρευση των καθεστώτων της Ανατολικής 

Ευρώπης, οι οποίες άλλαξαν για πάντα τον ευρωπαϊκό χάρτη.   

Το 1985 συνδέεται µε την άφιξη του Jacques Delors στην Προεδρία της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής ο οποίος επέβλεψε σηµαντικές δηµοσιονοµικές 

µεταρρυθµίσεις και έδωσε νέα ώθηση στη διαδικασία της ευρωπαϊκής 

ολοκλήρωσης. Την περίοδο αυτή διεξάγονται συζητήσεις σχετικά µε τη 

διαδικασία της κοινοτικής ολοκλήρωσης και την ανάγκη αναθεώρησης των 

συνθηκών. Η Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη, η Λευκή Βίβλος για την Ολοκλήρωση 

της Εσωτερικής Αγοράς και η Ευρώπη των Πολιτών δηµιουργούν το πλαίσιο 

του κοινοτικού διαλόγου. Μέσα σε ένα πλαίσιο αλλαγής του πολιτικού λόγου 

της Κοινότητας η κοινοτική εκπαιδευτική πολιτική συνδέεται µε την πολιτική 

και οικονοµική µετεξέλιξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Ο τοµέας της εκπαίδευσης βρίσκεται στην ατζέντα των συζητήσεων  και 

προοδευτικά γίνεται αντιληπτό ότι θα έπρεπε να συµπεριληφθεί στην 

αναθεώρηση των Συνθηκών.384 Τα υψηλά ποσοστά ανεργίας εγκαλούν τους 

Υπουργούς Παιδείας να εξετάσουν δράσεις στον τοµέα της εκπαίδευσης και της 

κατάρτισης καθώς αυτοί οι τοµείς επηρεάζουν  την απασχόληση.385 

∆ιαµορφώνεται ένα διευρυµένο πεδίο δράσης της κοινοτικής 

εκπαιδευτική πολιτικής, γύρω από τους στόχους, κινητικότητα των 

σπουδαστών, συνεργασία των ιδρυµάτων, αναγνώριση των τίτλων σπουδών, που 

συνδέεται µε την επιδίωξη του πολιτικού και οικονοµικού στόχου που έθετε η 

Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη.  

Η συνεργασία στην εκπαίδευση, αντιµετωπίζεται πλέον ως συµβολή στην 

οικονοµική και κοινωνική ανάπτυξη της Κοινότητας, µε αποτέλεσµα να 

δηµιουργείται η απαίτηση η εκπαιδευτική συνεργασία στο µέλλον να είναι πιο 

συνεκτική και πιο συντονισµένη.  

Οι αποφάσεις του Ευρωπαϊκού ∆ικαστηρίου (Gravier, Forcheri, Blaizot 

και Bara) και η διασταλτική ερµηνεία των άρθρων 7 και 128 της ΣυνθΕΟΚ 

δηµιούργησαν µία περιοχή στο παράγωγο κοινοτικό δίκαιο στην οποία 

στηρίχθηκε η νοµική θεµελίωση της κοινοτικής πολιτικής στο τοµέα της 

εκπαίδευσης και οι αποφάσεις για τα προγράµµατα δράσης της περιόδου 

                                           

384 European Commission, (2006) «The history of European cooperation in education 
and training», Luxembourg : Office for Official Publications of the European 
Communities p. 99. 
385 Ασδεράκη Φ., (2008), «Ευρώπη και Παιδεία. Ο Ευρωπαϊκός Χώρος Ανώτατης 
Εκπαίδευσης» Εκδόσεις Σιδέρης, Αθήνα, σ.213. 
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1986-1991. Η Επιτροπή ήταν σε θέση να προτείνει την υιοθέτηση των 

προγραµµάτων (Erasmus, Lingua, Comett, Petra, Force, κ.ά) µε πολύ 

µεγαλύτερες δυνατότητες και δράσεις συγκριτικά µε τις δράσεις του 

Ψηφίσµατος του 1976.386 

Τα προγράµµατα που υλοποιήθηκαν στον τοµέα της εκπαίδευσης και 

κατάρτισης αυτής της περιόδου είχαν ανταπόκριση και έδωσαν ώθηση στην 

συνεργασία στον τοµέα της εκπαίδευσης. Με τη συµµετοχή στα προγράµµατα 

και στη διαχείριση τους, ενισχύθηκαν και οι σχέσεις µεταξύ των κρατών. Οι 

φορείς που ενεπλάκησαν σε αυτά συµµετείχαν µε άµεσο τρόπο. Έτσι τα 

προγράµµατα αυτά απέσπασαν τον ενθουσιασµό και κέρδισαν την υποστήριξη 

των εµπλεκοµένων φορέων. Αυτός είναι ένας από τους παράγοντες που 

συνετέλεσε στην επιτυχία αυτών των προγραµµάτων. Ο σηµαντικότερος όµως 

υποστηριχτής τους ήταν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή η οποία χρησιµοποίησε αυτά 

τα προγράµµατα ως πρότυπο, για τη δηµιουργία ακόµη µεγαλύτερων 

προγραµµάτων µετά τη Συνθήκη του Μάαστριχτ, µε ευρύτερους τοµείς 

δράσης.387 

Ιδιαίτερα το πρόγραµµα Erasmus γνώρισε πολύ σύντοµα επιτυχία και 

έγινε πρότυπο αναφοράς διαπανεπιστηµιακής συνεργασίας σε ευρωπαϊκό και 

διεθνές επίπεδο. Το γεγονός της επιτυχίας του το µαρτυρούν όχι µόνο τα 

ποσοτικά στοιχεία των αποτελεσµάτων και τα ποσά χρηµατοδότησης αλλά και η 

πορεία του µέχρι σήµερα. Αποτέλεσε παράδειγµα του τρόπου µε τον οποίο η 

Κοινότητα µπορεί να ενεργήσει καταλυτικά και να αλλάξει τις προηγούµενες 

πρακτικές που κρατούσαν τα κράτη µακριά το ένα από το άλλο.388 

Σηµαντική εξέλιξη αποτελεί επίσης η διάχυση των εκπαιδευτικών 

προγραµµάτων της Κοινότητας προς τις χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής 

Ευρώπης (ΚΑΕ) και τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερου Εµπορίου 

(ΕΖΕΣ), στις αρχές της δεκαετίας του 1990.  

                                           

386 European Commission, (2006), «The history of European cooperation in education 
and training», Luxembourg : Office for Official Publications of the European 
Communities), p.102-103 και στο Πασιάς Γ., (2006), «Ευρωπαϊκή Ένωση και 
Εκπαίδευση, Θεσµικός λόγος και εκπαιδευτική πολιτική (1950-1999)» Τόµος Α’,  
Εκδόσεις Gutenberg, Αθήνα, σ. 233. 
387 European Commission, (2006) «The history of European cooperation in education 
and training», Luxembourg : Office for Official Publications of the European 
Communities p. 131. 
388 European Commission, (2006) «The history of European cooperation in education 
and training», Luxembourg : Office for Official Publications of the European 
Communities p. 119. 
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Την ίδια περίοδο συντελούνται παράλληλα και διοικητικές αλλαγές. Η 

Επιτροπή αναβάθµισε τον τοµέα της εκπαίδευσης δηµιουργώντας το 1986 το 

τµήµα για την εκπαίδευση και την κατάρτιση για να αποτελέσει αυτόνοµη 

οµάδα δράσης της 5ης Γενικής ∆ιεύθυνσης, που στη συνέχεια µετονοµάστηκε 

σε Ειδική Οµάδα – Ανθρώπινοι Πόροι (Task Force – Human Resources). Ενώ 

µετά τη συνθήκη του Μάαστριχτ δηµιουργήθηκε η 22η Γενική ∆ιεύθυνση για 

την Εκπαίδευση, Κατάρτιση, Νεολαία.  

Η περίοδος αυτή είναι πολύ σηµαντική γιατί η ανάπτυξη της κοινοτικής 

πολιτικής στην εκπαίδευση και η νοµιµοποίηση της κοινοτικής δράσης 

συνδέθηκε άµεσα µε την πολιτική ενεργοποίηση της Κοινότητας. Η 

ενεργοποίηση της Κοινότητας στον οικονοµικό και πολιτικό τοµέα µε την 

Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη, την Ευρώπη των πολιτών, η διαδικασία 

ολοκλήρωσης της ενιαίας εσωτερικής αγοράς, άσκησε άµεση επίδραση στους 

τοµείς της εκπαίδευσης και της κατάρτισης οι οποίοι συνδέθηκαν µε αυτούς 

τους στόχους. Η εξέλιξη αυτής της Κοινοτικής δράσης ήταν η θεσµοθέτηση της 

κοινοτικής αρµοδιότητας στη Συνθήκη του Μάαστριχτ.389 Στο κείµενο της 

Συνθήκης ενσωµατώθηκε ένα νέο κεφάλαιο µε τον τίτλο «Εκπαίδευση, κατάρτιση 

και νεολαία» µε διακριτά άρθρα για την εκπαίδευση (άρθρο 126) και την 

κατάρτιση (άρθρο 127).  

Η ενεργοποίηση της Κοινότητας στον οικονοµικό και πολιτικό τοµέα µε 

την Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη, την Ευρώπη των πολιτών, τη διαδικασία 

ολοκλήρωσης της ενιαίας εσωτερικής αγοράς, άσκησε άµεση επίδραση στους 

τοµείς της εκπαίδευσης και της κατάρτισης οι οποίοι συνδέθηκαν µε αυτούς 

τους στόχους. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως «ανώτερη αρχή» υποστηρίζει την 

επέκταση των δράσεων στον τοµέα της Εκπαίδευσης ως αναγκαίες και 

απαραίτητες για την υλοποίηση των πολιτικών και οικονοµικών στόχων της 

Κοινότητας. Η ρόλος και η συµβολή προσωπικοτήτων όπως ο ίδιος ο Πρόεδρος 

της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Jacques Delors, οι Spinelli  και Adonnino  όπως 

επίσης και οµάδες συµφερόντων, κοινωνικοί εταίροι, ιδρύµατα, συνέβαλαν 

προωθώντας µε κάθε πρόσφορο µέσο την εξέλιξη της κοινοτικής δράσης στον 

τοµέα της εκπαίδευσης. 

Από τη µελέτη των ντοκουµέντων της περιόδου παρατηρείται µία 

ειδοποιός διαφορά σε σχέση µε τη δεκαετία του 1970. Τη δεκαετία του 1970 

                                           

389 Πασιάς  Γ., (2006)  «Ευρωπαϊκή Ένωση και Εκπαίδευση, Θεσµικός λόγος και 
εκπαιδευτική πολιτική (1950-1999)» Τόµος Α’, Εκδόσεις Gutenberg, Αθήνα σ.231-
234. 
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και στις αρχές της δεκαετίας του 1980, η δράση της Κοινότητας στον τοµέα της 

κατάρτισης ο οποίος ήταν στην αρµοδιότητά της, ανέδειξε την ανάγκη για 

ανάληψη δράσης και στον τοµέα της εκπαίδευσης, ο οποίος είναι συγγενής και 

αλληλένδετος µε τον τοµέα της κατάρτισης, παρόλο που η δράση στον τοµέα 

της εκπαίδευσης δεν ήταν στην αρµοδιότητά της µε βάση τις Συνθήκες.  

Την περίοδο 1985-1992 παρατηρούµε τη διεύρυνση της δράσης της 

Κοινότητας στον τοµέα της εκπαίδευσης (µε την υλοποίηση συγκεκριµένων 

προγραµµάτων, ευρωπαϊκή διάσταση, εκµάθηση ξένων γλωσσών) και τη 

νοµιµοποίηση αυτής της δράσης (αποφάσεις ∆ικαστηρίου που ερµηνεύουν 

διασταλτικά τα άρθρα της Συνθήκης), παρά το ότι ο τοµέας αυτός παραµένει 

έξω από το χώρο αρµοδιότητάς της µε βάση τις Συνθήκες. Η επέκταση της 

δράσης και η διεύρυνση της νοµιµοποίησης της δράσης, ήταν αποτέλεσµα της 

σύνδεσής της µε την υλοποίηση των οικονοµικών και πολιτικών στόχων - της 

ολοκλήρωσης της ενιαίας αγοράς, της Ευρώπης των πολιτών - που απαιτούσαν 

την ανάπτυξη δράσης στον τοµέα της εκπαίδευσης επειδή αυτός συνδέεται µε 

την ενιαία αγορά εργασίας και την ταυτότητα του Ευρωπαίου πολίτη. 

Εξετάζοντας την περίοδο αυτή µε όρους νεολειτουργικής προσέγγισης 

παρατηρείται η επέκταση και διεύρυνση της δράσης της Κοινότητας σε τοµείς  

που ανήκουν στο χώρο της εκπαίδευσης στους οποίους δεν είχε κάποια 

κοινοτική αρµοδιότητα επικαλούµενη την συµβολή στην επίτευξη των 

οικονοµικών και πολιτικών στόχων της Κοινότητας. Στον ορισµό της εκχείλισης 

ο Lindberg ορίζει ότι «δηµιουργείται µία κατάσταση όπου µία δεδοµένη δράση, 

που συνδέεται µε ένα συγκεκριµένο στόχο, δηµιουργεί µία κατάσταση στην οποία 

ο αρχικός στόχος µπορεί να διασφαλιστεί µόνο µε την ανάληψη περαιτέρω 

δράσεων, οι οποίες µε την σειρά τους δηµιουργούν την ανάγκη για περισσότερες 

δράσεις και ούτω καθεξής». Σταδιακά δηµιουργείται «λειτουργική σύνδεση» 

(functional linkage) µεταξύ διαφορετικών αλλά λειτουργικά συναφών τοµέων η 

οποία διευκολύνει την ανάληψη δράσεων. ∆ιακρίνεται µία επέκταση του 

εύρους της δράσης και µία διεύρυνση της νοµιµοποίησης, χωρίς όµως 

ουσιαστική αλλαγή στο επίπεδο αρµοδιότητας µε βάση τις Συνθήκες. Η 

κατάσταση αυτή δείχνει µία «οριζόντια εκχείλιση» (spill-around) σύµφωνα µε την 

µελέτη της έννοιας της εκχείλισης από τον Schmitter P. 
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4.   Η θεσµοθέτηση της εκπαίδευσης και της κατάρτισης 

στη Συνθήκη του Μάαστριχτ (1992) 

 

Παρακολουθήσαµε στην προηγούµενη υποενότητα τις ευρύτερες 

συνθήκες κατά τις οποίες, η άφιξη του Jacques Delors στην Προεδρία της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής, οι συζητήσεις σχετικά µε τη διαδικασία της κοινοτικής 

ολοκλήρωσης και την ανάγκη αναθεώρησης των συνθηκών, η Ενιαία 

Ευρωπαϊκή Πράξη, η Λευκή Βίβλος για την Ολοκλήρωση της Εσωτερικής 

Αγοράς και η Ευρώπη των Πολιτών δηµιούργησαν το πλαίσιο του κοινοτικού 

διαλόγου.  

Αυτό που επέδρασε καταλυτικά στην αύξηση των λειτουργικών 

αρµοδιοτήτων της Κοινότητας ήταν η συµφωνία για τη δηµιουργία της 

εσωτερικής αγοράς. Ότι συνδεόταν µε την οικονοµική διάσταση της Κοινότητας 

αποτελούσε τοµέα προτεραιότητας της κοινοτικής πολιτικής στον οποίο οι 

εξουσίες της Επιτροπής ήταν αυξηµένες. Πιο συγκεκριµένα, την ίδια στιγµή 

που οι συγκεκριµένες διατάξεις των Συνθηκών για την εκπαίδευση δρούσαν 

περιοριστικά, οι βασικές διατάξεις για τους σκοπούς και τους στόχους της 

ΕΚ/ΕΕ παρείχαν ένα ευρύτερο πεδίο νοµιµοποίησης µε βάση τις λειτουργικές 

αρµοδιότητες της Κοινότητας. Μέσα στο πλαίσιο αλλαγής του πολιτικού λόγου 

της Κοινότητας η κοινοτική εκπαιδευτική πολιτική συνδέεται µε την πολιτική 

και οικονοµική µετεξέλιξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης Η δηµιουργία της 

εσωτερικής αγοράς, η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της οικονοµίας και η 

ενίσχυση της οικονοµικής και κοινωνικής συνοχής καθιστούσε αναγκαία την 

εφαρµογή πολιτικής για την επαγγελµατική κατάρτιση. Η διεύρυνση και η 

εµβάθυνση της Ένωσης και η δηµιουργία της «Ευρώπης των πολιτών» 

αναδείκνυε την ανάγκη ενίσχυσης της ευρωπαϊκής διάστασης στην εκπαίδευση 

µέσω των δικτύων συνεργασίας, κινητικότητας και ανταλλαγών. 390   

Ο τοµέας της εκπαίδευσης βρίσκεται στην ατζέντα των συζητήσεων  και 

προοδευτικά γίνεται αντιληπτό ότι θα έπρεπε να συµπεριληφθεί στην 

αναθεώρηση των Συνθηκών. Η επέκταση της αρµοδιότητας στον τοµέα της 

                                           

390 Πασιάς Γ. (2006), «Ευρωπαϊκή Ένωση και Εκπαίδευση, Θεσµικός λόγος και 
εκπαιδευτική πολιτική (1950-1999)» Τόµος Α’, Εκδόσεις Gutenberg, Αθήνα, σ. 367-8. 
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παιδείας υποστηρίχθηκε από την Επιτροπή  και από σηµαντική οµάδα κρατών 

(Γερµανία, Ολλανδία, Ελλάδα, Ισπανία, Ιταλία, Ιρλανδία, ∆ανία391).  

Όπως αναφέρεται στην Αιτιολογική έκθεση για το Σχέδιο συνθήκης για 

την αναθεώρηση της Συνθήκης περί ιδρύσεως της ΕΟΚ προς υλοποίηση της 

οικονοµικής και νοµισµατικής ένωσης «η απόφαση του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου 

να συγκαλέσει παράλληλα δύο διακυβερνητικές διασκέψεις, εκ των οποίων η µία 

θα αφορά την οικονοµική και νοµισµατική ένωση και η άλλη την πολιτική ένωση 

εκφράζει την επιθυµία να ενταχθεί στο υφιστάµενο θεσµικό πλαίσιο η υλοποίηση 

στόχων οι οποίοι εκ πρώτης όψεως εµφανίζονται διαφορετικοί, αλλά στην 

πραγµατικότητα είναι στενά συνδεδεµένοι µεταξύ τους.»392 

Ο τοµέας της Παιδείας συζητήθηκε κατά τη διάρκεια των 

διαπραγµατεύσεων στη ∆ιακυβερνητική ∆ιάσκεψη για την πολιτική ένωση και 

απετέλεσε µία από τις επτά νέες αρµοδιότητες που συµπεριλήφθησαν στο 

κείµενο της Συνθήκης.393  

Στο επεξηγηµατικό σηµείωµα η Επιτροπή επισηµαίνει ότι πρέπει να 

εξεταστεί προσεκτικά το πεδίο εφαρµογής του άρθρου σχετικά µε τη γενική 

εκπαίδευση και ότι είναι «ανάγκη να υποστηριχθούν οι προσπάθειες που 

καταβάλλονται από τα κράτη µέλη ώστε να βελτιώσουν την ποιότητα του 

εκπαιδευτικού τους συστήµατος µέσω της διάθεσης στα υπόλοιπα κράτη της 

εµπειρίας και των καινοτοµιών και µέσω της εφαρµογής διακρατικής 

συνεργασίας». Επίσης αναγνωρίζεται ότι «η κατανόηση του ρόλου και της 

ανάπτυξης της ένωσης η γνώση ξένων γλωσσών και οι δυνατότητες ανταλλαγών 

και κινητικότητας των µαθητών, των νέων καθώς και των εκπαιδευτικών 

αποτελούν σηµαντικά στοιχεία για την εκπαίδευση των µελλοντικών ενεργών 

πολιτών της ένωσης.» Οριοθετείται και καθορίζεται σαφώς η παρέµβαση της 

Κοινότητας  η οποία «αφορά µόνο στα ζητήµατα που συνδέονται µε τη 

συνεργασία, την κινητικότητα και τις ανταλλαγές.» «Τα κράτη µέλη παραµένουν 

πλήρως υπεύθυνα για τα σχολικά συστήµατα και την εκπαιδευτική πολιτική, τα δε 

προβλεπόµενα µέσα δράσης για την ένωση είναι τα βοηθήµατα και τα 

                                           

391 Το συµπέρασµα συνάγεται από τις προτάσεις που έκαναν αυτά τα κράτη-µέλη για 
την παιδεία, στο Ιωακειµίδης Π.Κ. (1993) «Ευρωπαϊκή Πολιτική Ένωση», Εκδόσεις 
Θεµέλιο, Αθήνα σ.211-212. Η πρόταση της Ελλάδας για την εκπαίδευση στο CONF-UP 
1738/91,  Bruxelles, 27 -2-1991.  
392 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΚ, «∆ιακυβερνητικές συνδιασκέψεις : Συµβολή της Επιτροπής, 
στο ∆ΕΛΤΙΟ ΤΩΝ ΕΚ, συµπλήρωµα 2/91, Βρυξέλλες, σ.37. 
393 Πασιάς Γ., (2006) «Ευρωπαϊκή Ένωση και Εκπαίδευση, Θεσµικός λόγος και 
εκπαιδευτική πολιτική (1950-1999)» Τόµος Α’, Εκδόσεις Gutenberg, Αθήνα σ.362-
364. Επίσης στο Ιωακειµίδης Π.Κ. (1993) «Ευρωπαϊκή Πολιτική Ένωση», Εκδόσεις 
Θεµέλιο, Αθήνα σ.189-192. 
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προγράµµατα, µε εξαίρεση κάθε νοµοθεσία εναρµόνισης.» Αναφορικά µε το 

πεδίο εφαρµογής όπως χρησιµοποιείται στο σχετικό άρθρο ο όρος 

«εκπαίδευση», «καλύπτει τη γενική εκπαίδευση µε πλήρες πρόγραµµα στα σχολικά 

συστήµατα των κρατών µελών.» Επισηµαίνεται όµως ότι «και εδώ επίσης η ένωση 

δεν επιζητεί να εναρµονίσει ούτε να τυποποιήσει, αλλά να συµπληρώσει τις 

πολιτικές που εφαρµόζουν τα κράτη µέλη, προσφέροντας τους την προστιθέµενη 

αξία της συνεργασίας και, ιδίως, µέσω της βελτίωσης της γνώσης των γλωσσών 

καθώς και µε την διάθεση στα άλλα κράτη µέλη πληροφοριών και εµπειριών 

σχετικών µε την καινοτοµία και θέµατα κοινού ενδιαφέροντος».394  

Οι διαπραγµατεύσεις της Επιτροπής µε τα κράτη-µέλη εστιάστηκε 

κυρίως στις µορφές δράσης που θα χρησιµοποιούσε η Επιτροπή στην άσκηση 

του έργου της. Η ολλανδική προεδρία πρότεινε να παρεµβαίνει η Κοινότητα µε 

«δράσεις ενθάρρυνσης» (measures of encouragement), οι οποίες θα 

εφαρµόζονται µετά από απόφαση του Συµβουλίου. Στο ζήτηµα της διαδικασίας 

λήψης αποφάσεων  (οµοφωνία/πλειοψηφία) συµφώνησαν στην αποδοχή της 

ειδικής πλειοψηφίας και της συναπόφασης µε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο395. 

Η Γερµανία και η Μ. Βρετανία εξέφρασαν αντιρρήσεις στην προοπτική 

επέκτασης των κοινοτικών αρµοδιοτήτων στον τοµέα της εκπαίδευσης οι οποίες 

οφείλονταν κυρίως στις δοµές και στην οργάνωση του εκπαιδευτικού τους 

συστήµατος (στην Ο.∆. της Γερµανίας η παιδεία υπάγεται στην αρµοδιότητα 

των κρατιδίων ενώ στη Μ. Βρετανία πολλές αρµοδιότητες υπάγονται στις 

τοπικές αρχές).396 

Τα κράτη µέλη δέχθηκαν να παραχωρήσουν την ανάληψη δράσης στην 

Κοινότητα, στον τοµέα της εκπαίδευσης από τη στιγµή που διασφάλιζαν ότι η 

Κοινότητα δεν πρόκειται να επικαλύψει εθνικά προνόµια.397 Οι αντιστάσεις των 

κρατών-µελών κάµφθηκαν και λόγω της διασφάλισης που τους παρείχε η 

                                           

394 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΚ, «∆ιακυβερνητικές συνδιασκέψεις : συµβολή της Επιτροπής, 
στο ∆ΕΛΤΙΟ ΤΩΝ ΕΚ, συµπλήρωµα 2/91, Βρυξέλλες, σ.177-180. 
395 Ιωακειµίδης Π.Κ. (1995), «Ευρωπαϊκή Πολιτική Ένωση. Θεωρία – ∆ιαπραγµάτευση 
θεσµοί και πολιτικές. Η Συνθήκη του Maastricht και η Ελλάδα», Εκδόσεις Θεµέλιο, 
Αθήνα σ.212. 
396 Bekemans L. – Μπαλοδήµος Α. (1992), «Τροποποιήσεις που επέφερε η ΣυνθΕΕ 
στους τοµείς της παιδείας, της επαγγελµατικής εκπαίδευσης και του πολιτισµού», 
Εκδόσεις Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Σειρά : Ευρώπη των Πολιτών, W2, EL-4-1992, σ.8 
397 Bekemans L. – Μπαλοδήµος Α. (1992), «Τροποποιήσεις που επέφερε η ΣυνθΕΕ 
στους τοµείς της παιδείας, της επαγγελµατικής εκπαίδευσης και του πολιτισµού», 
Εκδόσεις Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Σειρά : Ευρώπη των Πολιτών, W2, EL-4-1992, σ.1-
4 και 8 (Υπάρχει εκτενής αναφορά στην αρχή της επικουρικότητας ως απάντηση στο 
ερώτηµα γιατί τα κράτη-µέλη έδειξαν τέτοια εµπιστοσύνη ώστε να της αναθέσουν ένα 
τόσο ευρύ φάσµα αρµοδιοτήτων) 
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«αρχή της επικουρικότητας». Η έννοια της επικουρικότητας ως κριτήριο για την 

άσκηση εξουσιών υπονοείτο ήδη στη Συνθήκη ΕΟΚ (άρθρα 3 και 4) και στην 

Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη (άρθρο 130Π). Η Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο και τα κράτη-µέλη υποστήριξαν την αρχή της επικουρικότητας 

(ιδιαίτερα η Γερµανία η οποία την έχει ενσωµατώσει στο γερµανικό 

οµοσπονδιακό δίκαιο) είτε µε θέσπιση ειδικού άρθρου  είτε ως πολιτική αρχή. 

Τελικά επικράτησε η άποψη που είχε ζητήσει η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο όπως επίσης η Γερµανία και η Μ. Βρετανία (από τα κράτη-µέλη) 

και θεσπίστηκε µε χωριστό άρθρο (άρθρο 3Β398) η αρχή της επικουρικότητας 

στη Συνθήκη του Μάαστριχτ.399 Παρακάτω θα επικεντρωθούµε στο τρόπο µε 

τον οποίο οι εγγυήσεις αυτές εκφράζονται ρητά στα άρθρα και συµπυκνώνουν 

την έννοια της επικουρικότητας.  

Με τη συνθήκη του Μάαστριχτ, θεσµοθετήθηκε το επίσηµο νοµικό 

πλαίσιο για την εκπαίδευση και την κατάρτιση και δηµιουργήθηκε το νοµικό 

πλαίσιο για την επέκταση των υπαρχόντων προγραµµάτων δράσης. Αυτό έγινε 

µε την προσθήκη του Κεφαλαίου 3 µε τίτλο «Εκπαίδευση, κατάρτιση και 

νεολαία» στον τίτλο VIII της Συνθήκης ΕΟΚ. Στη Συνθήκη του Μάαστριχτ 

διαχωρίζεται η εκπαίδευση από την κατάρτιση στα άρθρα 126 και 127 

αντίστοιχα. 

Το άρθρο 126 παραθέτεται αυτούσιο για να εξετάσουµε στη συνέχεια τις 

αλλαγές που εισαγάγει. 

«Άρθρο 126 : 

1.Η Κοινότητα συµβάλει στην ανάπτυξη παιδείας υψηλού επιπέδου, ενθαρρύνοντας τη 
συνεργασία µεταξύ κρατών µελών και αν αυτό απαιτείται, υποστηρίζοντας και 
συµπληρώνοντας τη δράση τους, σεβόµενη ταυτόχρονα πλήρως την αρµοδιότητα των 
κρατών-µελών για το περιεχόµενο της διδασκαλίας και την οργάνωση του 
εκπαιδευτικού συστήµατος καθώς και την πολιτιστική και γλωσσική τους πολυµορφία. 
2.Η δράση της Κοινότητας έχει ως στόχο : 
• να αναπτύσσει την ευρωπαϊκή διάσταση της παιδείας, µέσω ιδίως της 

                                           

398  Άρθρο 3 Β.  « Η Κοινότητα δρα µέσα στα όρια των αρµοδιοτήτων που της αναθέτει 
και των στόχων που της ορίζει η παρούσα συνθήκη.  
  Στους τοµείς που δεν υπάγονται στην αποκλειστική της αρµοδιότητα, η Κοινότητα δρα 
σύµφωνα µε την αρχή της επικουρικότητας, µόνον εάν και στο βαθµό που οι στόχοι 
της προβλεπόµενης δράσης είναι αδύνατον να επιτευχθούν επαρκώς από τα κράτη 
µέλη και δύνανται συνεπώς, λόγω των διαστάσεων ή των αποτελεσµάτων της 
προβλεπόµενης δράσης, να επιτευχθούν καλύτερα σε κοινοτικό επίπεδο. 
  Η δράση της Κοινότητας δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την επίτευξη των 
στόχων της παρούσας συνθήκης.» 
399 Ιωακειµίδης Π.Κ., (1995) «Ευρωπαϊκή Πολιτική Ένωση. Θεωρία – ∆ιαπραγµάτευση 
θεσµοί και πολιτικές. Η Συνθήκη του Maastricht και η Ελλάδα», Εκδόσεις Θεµέλιο 
Αθήνα , σ.192-197 (Εκτενής αναφορά στην έννοια  της επικουρικότητας διαχρονικά 
αλλά και στις συνθήκες κάτω από τις οποίες υιοθετήθηκε η αρχή της επικουρικότητας 
στη Συνθήκη του Μάαστριχτ). 
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εκµάθησης και της διάδοσης των γλωσσών των κρατών µελών, 
• να ευνοεί την κινητικότητα φοιτητών και εκπαιδευτικών, µεταξύ άλλων και 
µέσω της ακαδηµαϊκής αναγνώρισης διπλωµάτων και περιόδων σπουδών, 
• να προωθεί τη συνεργασία µεταξύ εκπαιδευτικών ιδρυµάτων, 
• να αναπτύσσει την ανταλλαγή πληροφοριών και εµπειριών για τα κοινά 
προβλήµατα των εκπαιδευτικών συστηµάτων των κρατών µελών, 
• να ευνοεί την ανάπτυξη των ανταλλαγών νέων, καθώς και οργανωτών κοινωνικο-
µορφωτικών δραστηριοτήτων, 
• να ενθαρρύνει την ανάπτυξη της εκπαίδευσης εξ αποστάσεως. 

3.Η Κοινότητα και τα κράτη µέλη ευνοούν τη συνεργασία µε τις τρίτες χώρες και τους 
αρµόδιους διεθνείς οργανισµούς σε θέµατα παιδείας, και ειδικότερα µε το Συµβούλιο 
της Ευρώπης. 
4.Προκειµένου να συµβάλει στην υλοποίηση των στόχων του παρόντος άρθρου, το 
Συµβούλιο : 
-αποφασίζοντας µε τη διαδικασία του άρθρου 189Β και µετά από διαβούλευση µε την 
Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή και µε την Επιτροπή των Περιφερειών, θεσπίζει 
δράσεις ενθάρρυνσης, χωρίς να εναρµονίζει τις νοµοθετικές και κανονιστικές διατάξεις 
των κρατών µελών. 

 

Το άρθρο 127 της ΣυνθΕΚ αναφέρεται στην επαγγελµατική εκπαίδευση 

και έχει ως εξής : 

«Άρθρο 127 : 
1.«Η Κοινότητα εφαρµόζει πολιτική επαγγελµατικής εκπαίδευσης, η οποία στηρίζει και 
συµπληρώνει της δράσεις των κρατών-µελών, σεβόµενη ταυτόχρονα πλήρως την 
αρµοδιότητα των κρατών µελών για το περιεχόµενο και την οργάνωση της 
επαγγελµατικής εκπαίδευσης. 
2.Η δράση της Κοινότητας έχει ως στόχο : 
-να διευκολύνει την προσαρµογή στις µεταλλαγές της βιοµηχανίας, ιδίως µέσω της 
επαγγελµατικής εκπαίδευσης και του επαγγελµατικού αναπροσανατολισµού, 
-να βελτιώνει την αρχική επαγγελµατική εκπαίδευση και τη συνεχή κατάρτιση, για να 
διευκολύνεται η επαγγελµατική ένταξη και επανένταξη στην αγορά της εργασίας, 
-να διευκολύνει την πρόσβαση στην επαγγελµατική εκπαίδευση και την ενίσχυση της 
κινητικότητας των εκπαιδευτικών και των εκπαιδευοµένων ιδίως των νέων, 
-να τονώνει τη συνεργασία µεταξύ εκπαιδευτικών ιδρυµάτων και επιχειρήσεων στον 
τοµέα της κατάρτισης, 
-να αναπτύσσει την ανταλλαγή πληροφοριών και εµπειριών για τα κοινά προβλήµατα 
των συστηµάτων κατάρτισης των κρατών µελών. 
3.Η Κοινότητα και τα κράτη µέλη ευνοούν τη συνεργασία µε τις τρίτες χώρες και τους 
αρµόδιους διεθνείς οργανισµούς σε θέµατα επαγγελµατικής εκπαίδευσης. 
4.Το Συµβούλιο, αποφασίζοντας µε τη διαδικασία του άρθρου 189Γ και µετά από 
διαβούλευση µε την Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή, θεσπίζει µέτρα για να 
συµβάλει στην υλοποίηση των στόχων που αναφέρονται στο παρόν άρθρο, χωρίς να 
εναρµονίζει τις νοµοθετικές και κανονιστικές διατάξεις των κρατών µελών.» 

 
 

Από την µελέτη των άρθρων 126 και 127 µπορούµε να συνάγουµε 

πολλά συµπεράσµατα. 

Το σηµαντικότερο γεγονός είναι ότι η παιδεία αποτελεί για πρώτη φορά 

εκφρασµένο στόχο της κοινοτικής πολιτικής µε διευρυµένο το πεδίο δράσης 

της σε όλες τις βαθµίδες εκπαίδευσης, πέραν του περιορισµένου πεδίου της 

τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, που είχε προσδιοριστεί µε τις αποφάσεις του 

Ευρωπαϊκού ∆ικαστηρίου. Η νοµιµοποίηση και η επέκταση της δράσης της 
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Κοινότητας και στη σχολική εκπαίδευση για την ακρίβεια σε κάθε βαθµίδα  ή 

επίπεδο εκπαίδευσης αποτελεί ένα πραγµατικά νέο δεδοµένο, µία τοµή στην 

ιστορία της ευρωπαϊκής εκπαιδευτικής πολιτικής.   

Γνωρίζουµε βεβαίως, ότι η τριτοβάθµια εκπαίδευση διαθέτει µεγάλο 

βαθµό αυτονοµίας  στο περιεχόµενο και στην οργάνωση των σπουδών και η 

µετα-δευτεροβάθµια εκπαίδευση/κατάρτιση ανήκει σε σηµαντικό βαθµό στον 

ιδιωτικό τοµέα. Γίνεται λοιπόν αντιληπτό ότι οι τοµείς αυτοί µπορούν να 

γίνονται και απευθείας συνοµιλητές της Κοινότητας ενώ η εξουσία των 

Υπουργείων Παιδείας ασκείται ως επί το πλείστον στην πρωτοβάθµια και 

δευτεροβάθµια εκπαίδευση. Από τη σαφή αναφορά στο άρθρο ότι η Κοινότητα 

θα δρα σεβόµενη την αρµοδιότητα των κρατών-µελών για το περιεχόµενο της 

διδασκαλίας και την οργάνωση του εκπαιδευτικού συστήµατος συµπεραίνουµε 

ότι δεν διαθέτει θεσµικές εξουσίες για να ασκήσει πολιτική. Άρα, η Κοινότητα 

αδυνατεί να παρέµβει στο περιεχόµενο και στην οργάνωση των συστηµάτων 

υποχρεωτικής εκπαίδευσης, στις εθνικές πολιτικές για τις εκπαιδευτικές 

ανισότητες και τον εκπαιδευτικό αποκλεισµό ή σε άλλες µορφές προβληµάτων 

που υπάρχουν στα εκπαιδευτικά συστήµατα των κρατών-µελών.400  

Επίσης ιδιαίτερα σηµαντικό γεγονός είναι ότι, διαχωρίζεται ο τοµέας της  

εκπαίδευσης από τον τοµέα της κατάρτισης. Ο τοµέας της παιδείας παραµένει 

στις αρµοδιότητες των κρατών-µελών και η Κοινότητα «συµβάλει στην ανάπτυξη 

παιδείας υψηλού επιπέδου» ενώ στον τοµέα της κατάρτισης η Κοινότητα 

«εφαρµόζει πολιτική επαγγελµατικής εκπαίδευσης». Ο διαχωρισµός αυτός 

συνδέεται πρώτον µε την ανάγκη επίτευξης του πρωτεύοντα οικονοµικού 

στόχου, δηλαδή της εγκαθίδρυσης της «ενιαίας εσωτερικής αγοράς» ο οποίος 

συναρτάται µε την πολιτική επαγγελµατικής εκπαίδευσης και δεύτερον µε το 

«κεκτηµένο της επαγγελµατικής εκπαίδευσης» από τη Συνθήκη της Ρώµης 

(άρθρα 57 και 128).401 

                                           

400 Εκτενής αναφορά Ιωακειµίδης Π.Κ., (1995) «Ευρωπαϊκή Πολιτική Ένωση. Θεωρία – 
∆ιαπραγµάτευση θεσµοί και πολιτικές. Η Συνθήκη του Maastricht και η Ελλάδα», 
Εκδόσεις Θεµέλιο Αθήνα , σ.375-376, στο Πασιάς Γ, (2006) «Ευρωπαϊκή Ένωση και 
Εκπαίδευση, Θεσµικός λόγος και εκπαιδευτική πολιτική (1950-1999)» Τόµος Α’, 
Εκδόσεις Gutenberg, Αθήνα σ.373-375.  
Στην επόµενη ενότητα θα εξετάσουµε µε ποιο τρόπο όλες αυτές οι παράµετροι της 
εκπαιδευτικής πολιτικής που κατά το άρθρο της Συνθήκης του Μααστριχτ δεν 
αποτελούν αρµοδιότητα της Κοινότητας θα αποτελέσουν τους βασικούς άξονες στη 
χάραξη της κοινοτικής εκπαιδευτικής πολιτικής στο πλαίσιο της πολιτικής της 
Λισαβόνας και στο Πρόγραµµα «Εκπαίδευση και Κατάρτιση 2010». 
401 Πασιάς Γ, (2006) «Ευρωπαϊκή Ένωση και Εκπαίδευση, Θεσµικός λόγος και 
εκπαιδευτική πολιτική (1950-1999)» Τόµος Α’, Εκδόσεις Gutenberg, Αθήνα σ.373-4. 
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 Ιδιαίτερη σηµασία έχει επίσης το γεγονός ότι στη Συνθήκη αναφέρεται 

ρητά το να ευνοεί την κινητικότητα φοιτητών και εκπαιδευτικών, µεταξύ άλλων 

και µέσω της ακαδηµαϊκής αναγνώρισης διπλωµάτων και περιόδων σπουδών, 

ενώ  µέχρι τότε η Συνθήκη έκανε αναφορά µόνο στην αναγνώριση των 

διπλωµάτων επαγγελµατικής κατάρτισης. Αυτή η εξέλιξη στην ακαδηµαϊκή 

αναγνώριση έδωσε ώθηση στη χρήση του συστήµατος ECTS που είχε ήδη 

οργανωθεί στο πλαίσιο του προγράµµατος Erasmus.  

Αναφορικά µε την Ευρωπαϊκή διάσταση παρατηρούµε ότι στο άρθρο 

126 η ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής διάστασης αποτελεί εκφρασµένο στόχο της 

κοινοτικής δράσης στο χώρο της παιδείας.  

Οι δράσεις που αναφέρονται στο άρθρο 126 σκιαγραφούν τις δράσεις 

της Κοινότητας στην εκπαίδευση όλο το προηγούµενο διάστηµα, µέσω των 

ευρωπαϊκών εκπαιδευτικών προγραµµάτων, οι οποίες εντάσσονται πλέον στη 

Συνθήκη και αποτελούν τους επίσηµους στόχους της δράσης της Κοινότητας. 

Παράλληλα θεσµοθετείται η πολιτική διεθνούς συνεργασίας στον τοµέα 

της παιδείας όχι µόνο των κρατών-µελών αλλά και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

ως ενιαίο σύνολο, µε τρίτες χώρες και µε ∆ιεθνείς Οργανισµούς. 402  

∆ιατηρώντας το πνεύµα της αρχής της επικουρικότητας, η κοινοτική 

πολιτική στην παιδεία εκφράζεται µόνο ως «συµπληρωµατική της δράσης των 

κρατών-µελών, εάν αυτό απαιτείται». Η επίκληση της επικουρικότητας 

αποτέλεσε αναγκαία και ικανή συνθήκη για να δεχτούν τα κράτη µέλη να 

παραχωρήσουν την ανάληψη δράσης της Κοινότητας, στον τοµέα της παιδείας. 

Τα κράτη-µέλη διατηρούν την αποκλειστικότητα του σχεδιασµού και της 

υλοποίησης της εθνικής εκπαιδευτικής πολιτικής  και κυρίως του ευαίσθητου 

χώρου της υποχρεωτικής εκπαίδευσης ο οποίος συµβάλει στη διαµόρφωση 

εθνικής συνείδησης και ταυτότητας. 

Αναφορικά µε τον τρόπο λήψης των αποφάσεων παρατηρείται µία 

σηµαντική διαφοροποίηση µεταξύ των άρθρων 126 και 127. Στο άρθρο 126 οι 

αποφάσεις λαµβάνονται σύµφωνα µε το άρθρο 189Β403 (συναπόφαση) ενώ στο 

άρθρο 127 σύµφωνα µε το άρθρο 189Γ404 (σύµπραξη). Κατά το άρθρο 189Β 

για τη λήψη µίας απόφασης ακολουθείται µία διαδικασία συναπόφασης µεταξύ 

της Επιτροπής, του Συµβουλίου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η 

                                           

402 Τσαούσης ∆.Γ. (1996), «Ευρωπαϊκή Εκπαιδευτική πολιτική. Βασικά κείµενα για την 
παιδεία, την εκπαίδευση και την κατάρτιση» Εκδόσεις Gutenberg, Αθήνα,  σ.11-12. 
403 Το άρθρο 189Β στο Παράρτηµα 3. 
404 Το άρθρο 189Γ στο Παράρτηµα 4.  
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συµφωνία τριών διαφορετικών οργάνων ως προς τις αρµοδιότητες και τις 

αντίληψης τους καθιστά αυτή τη διαδικασία δυσκίνητη. Με την αρχή της 

επικουρικότητας και τη διαδικασία της συναπόφασης τα κράτη-µέλη 

διατήρησαν στο άρθρο 126 τον έλεγχο στον τοµέα της παιδείας και 

εξασφάλισαν µία χρονοβόρα και γραφειοκρατική διαδικασία διαβούλευσης 

όλων των κοινοτικών οργάνων, για τη λήψη αποφάσεων. ∆ιαφορετική 

διαδικασία λήψης αποφάσεων διέπει το άρθρο 127, όπου προβλέπεται η 

διαδικασία της σύµπραξης του άρθρου 189Γ,  όπου πρωτεύοντα ρόλο έχουν η 

Επιτροπή και το Συµβούλιο ενώ ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι 

κυρίως γνωµοδοτικός και όχι δεσµευτικός. Η διαφορετική αντιµετώπιση των 

άρθρων 126 και 127 σχετίζεται µε την ειδική σχέση της επαγγελµατικής 

κατάρτισης µε την ολοκλήρωση της ενιαίας εσωτερικής αγοράς. 405 

Ένα κοινό χαρακτηριστικά των δράσεων του άρθρου 126 και των µέτρων 

του άρθρου 127 είναι η δεδηλωµένη πρόθεση της Κοινότητας ότι δεν στοχεύει 

στην εναρµόνιση των νοµοθετικών και κανονιστικών διατάξεων των κρατών-

µελών.  

Παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον το νοµικό πλαίσιο που 

δηµιουργήθηκε στη Συνθήκη ΕΚ, διότι διαµόρφωσε ένα ευρύτερο 

νοµιµοποιηµένο πεδίο εφαρµογής των εκπαιδευτικών δράσεων µε άλλες 

περιοχές της κοινοτικής πολιτικής και παράλληλα αύξησε σε σηµαντικό βαθµό 

τις λειτουργικές αρµοδιότητες της Κοινότητας.406 Αυτή η νοµιµοποίηση παρείχε 

στην Επιτροπή τη δυνατότητα να αναλάβει πρωτοβουλίες για το σχεδιασµό 

νέων εκπαιδευτικών προγραµµάτων και τη καλύτερη χρηµατοδότησή τους.407 

 

4.1. Τα Λευκά και τα Πράσινα Βιβλία 

Το Συµβούλιο και οι Υπουργοί Παιδείας συνερχόµενοι στα πλαίσια του 

Συµβουλίου στις 27.11.1992, σχετικά µε τα µέτρα για την ανάπτυξη της 

                                           

405 Ιωακειµίδης Π.Κ., (1995) «Ευρωπαϊκή Πολιτική Ένωση. Θεωρία – ∆ιαπραγµάτευση 
θεσµοί και πολιτικές. Η Συνθήκη του Maastricht και η Ελλάδα», Εκδόσεις Θεµέλιο 
Αθήνα , σ.212,  Πασιάς Γ, (2006) «Ευρωπαϊκή Ένωση και Εκπαίδευση, Θεσµικός 
λόγος και εκπαιδευτική πολιτική (1950-1999)» Τόµος Α’, Εκδόσεις Gutenberg, Αθήνα 
σ.377 . 
406 Αναλυτική εξέταση του θέµατος στο Μοσχονάς Α. «Η Εκπαιδευτική πολιτική της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης» στο ∆ηµόπουλος Γ.–Μπαλτάς Ν.-Χασσίδ Ι., (2001)  «Εισαγωγή 
στις Ευρωπαϊκές Σπουδές, Οικονοµική ολοκλήρωση και Πολιτικές» τόµος Β’, Αθήνα 
Εκδόσεις Σιδέρης σ.697-732. 
407 Ασδεράκη Φ. – Γκούσιος Χ. (2010) , «Εκπαιδευτικές πολιτικές της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης : Η πρόκληση της πολυγλωσσίας», Εκδόσεις Ελλην, Αθήνα, σ. 51. 
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ευρωπαϊκής διάστασης στην τριτοβάθµια εκπαίδευση408 κατέληξαν µεταξύ 

άλλων στο ότι «η σύγχρονη πρόκληση για την ανάπτυξη της ευρωπαϊκής 

διάστασης έγκειται στην εκπλήρωση της επιθυµίας - και της ανάγκης - των 

ιδρυµάτων, του διδακτικού προσωπικού και των σπουδαστών να προσαρµοστούν 

και να συµβάλουν στην εντεινόµενη ευρωπαϊκή συνεργασία: η τριτοβάθµια 

εκπαίδευση πρέπει να προσφέρει δυνατότητα πρόσβασης στην ποικιλία και τον 

πλούτο του ευρωπαϊκού πολιτισµού και των ευρωπαϊκών γλωσσών και ταυτόχρονα 

να διατηρεί τις κοινές ευρωπαϊκές αξίες - πρέπει να ανταποκριθεί στις ταχέως 

µεταβαλλόµενες οικονοµικές και επαγγελµατικές ανάγκες στα πλαίσια της 

ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς. Προϊόν των προσπαθειών αυτών θα πρέπει να είναι 

η βελτίωση του επιπέδου της παιδείας και έρευνας στην Κοινότητα». Προκειµένου 

«να εκπληρωθεί ο στόχος του να καταστεί ακόµη πιο προσιτή η ευρωπαϊκή 

διάσταση, είναι σήµερα ανάγκη να ενισχυθεί η ενσωµάτωσή της στην πολιτική και 

πρακτική της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης σε όλα τα επίπεδα.» ∆ιαπίστωσαν την 

ανάγκη συµπλήρωσης της κινητικότητας των σπουδαστών µε άλλα µέτρα. 

Επεσήµαναν ότι: «Μείζον θέµα της προώθησης της ευρωπαϊκής διάστασης στην 

τριτοβάθµια εκπαίδευση είναι η κινητικότητα των φοιτητών. Εκτός από τις 

πρωτοβουλίες των κρατών µελών, ιδιαίτερα στις παραµεθόριες περιοχές, τα 

προγράµµατα Comett, Erasmus, Lingua και Tempus αποτελούν πλέον 

σηµαντικό χαρακτηριστικό της λειτουργίας των ιδρυµάτων τριτοβάθµιας 

εκπαίδευσης τόσο στην Κοινότητα όσο και εκτός αυτής. Στα πλαίσια των 

κοινοτικών προγραµµάτων, αλλά, και µε δικές τους δράσεις, πολλά κράτη µέλη 

συµβάλλουν ήδη σηµαντικά στη χρηµατοδότηση της κινητικότητας των φοιτητών, 

η οποία θα πρέπει να υποστηρίζεται και να διευρύνεται ανάλογα µε τις 

περιστάσεις». Ανάµεσα στα µέτρα που θα εξετασθούν για την ανάπτυξη της 

ευρωπαϊκής διάστασης στην τριτοβάθµια εκπαίδευση είναι, «η ενίσχυση των 

µεταξύ των ιδρυµάτων δεσµών, η κινητικότητα του διδακτικού προσωπικού, η 

µεταξύ ιδρυµάτων συνεργασία για τα προγράµµατα σπουδών και η συµβολή της 

εξ αποστάσεως εκπαίδευσης». 

Λίγους µήνες αργότερα στις 11.06.1993, το Συµβούλιο και οι Υπουργοί 

Παιδείας συνερχόµενοι στα πλαίσια του Συµβουλίου σχετικά µε την προώθηση 

                                           

408 Συµβούλιο των ΕΚ, Συµπεράσµατα του Συµβουλίου και των Υπουργών Παιδείας 
συνερχοµένων στα πλαίσια του Συµβουλίου της 27.11.1992, σχετικά µε τα µέτρα για 
την ανάπτυξη της ευρωπαϊκής διάστασης στην τριτοβάθµια εκπαίδευση (92/C 
336/03). Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. C 336 της 19/12/1992 σ. 0004 – 0005. 
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ενός ανοικτού ευρωπαϊκού χώρου για συνεργασία στην τριτοβάθµια 

εκπαίδευση409 κατέληξαν µεταξύ άλλων συµπερασµάτων ότι «µε την 

εγκαθίδρυση της εσωτερικής αγοράς από 1ης Ιανουαρίου 1993, έχουν αρθεί σε 

µεγάλο βαθµό τα εµπόδια της ελεύθερης κυκλοφορίας εµπορευµάτων, 

υπηρεσιών, κεφαλαίων και προσώπων µεταξύ των χωρών της Κοινότητας. Κατά 

τα προσεχή έτη, οι αγορές εργασίας θα γνωρίζουν συνεχείς αλλαγές και θα 

συνδέονται περισσότερο µεταξύ τους. Έτσι, οι πολίτες της Ευρώπης θα ζουν και θα 

εργάζονται σε αγορές εργασίας που χαρακτηρίζονται µεν από διαφορετικές και 

ιδιαίτερες πολιτιστικές παραδόσεις, αλλά µε πολύ µεγαλύτερη κινητικότητα 

µεταξύ τους απ' ό,τι σήµερα. Ως εκ τούτου, οι απαιτήσεις από την εκπαιδευτική 

πολιτική θα είναι περισσότερες και πιεστικότερες παρά ποτέ».  

Συµπεραίνουν επίσης ότι, «ένας τρόπος να απαντηθούν οι προκλήσεις 

που αντιµετωπίζουν οι εθνικές εκπαιδευτικές πολιτικές, θα µπορούσε να είναι η 

ανάπτυξη ενός ανοικτού ευρωπαϊκού χώρου για συνεργασία στον τοµέα της 

τριτοβάθµιας εκπαίδευσης. Μακροπρόθεσµος στόχος πρέπει να είναι, µέσα στον 

ανοικτό αυτό χώρο, οι πολίτες να µπορούν να επιλέγουν τον τόπο των σπουδών 

τους σε οποιοδήποτε κράτος µέλος. Η απαραίτητη ευρωπαϊκή διάσταση στην 

εκπαίδευση θα πρέπει να συνδυάζεται µε το σεβασµό για τον πλούτο και την 

ποικιλία των εθνικών και περιφερειακών εκπαιδευτικών και επιµορφωτικών 

συστηµάτων».  

Ολοκληρώνοντας τα συµπεράσµατά τους, οι υπουργοί καταλήγουν ότι «τα 

κράτη µέλη και η Κοινότητα θα πρέπει να εργασθούν αποφασιστικά ώστε να 

εκλείψουν σταδιακά τα εναποµείναντα εµπόδια για τη λειτουργία αυτού του 

ανοικτού χώρου, λαµβάνοντας ιδιαίτερα υπόψη τόσο την αξία της πολιτιστικής και 

γλωσσικής πολυµορφίας της Ευρώπης, όσο και τα οικονοµικά προβλήµατα που 

αντιµετωπίζουν τα επιµέρους κράτη µέλη µπρος στις ανισορροπίες ροής των 

σπουδαστών.». 

Αναφορικά µε τις µελλοντικές ενέργειες το Συµβούλιο και οι Υπουργοί 

Παιδείας συµφώνησαν «να µελετήσουν, κατά τις προσεχείς συνόδους τους, τις 

εκθέσεις και µελέτες για τα ως άνω θέµατα- επιπλέον σηµειώνουν τις γενικές 

κατευθυντήριες γραµµές της Επιτροπής για τη δράση της Κοινότητας στον τοµέα 

της εκπαίδευσης και επιµόρφωσης και τα σχέδιά της για την επέκταση της 

                                           

409 Συµβούλιο των ΕΚ, Συµπεράσµα του Συµβουλίου και των Υπουργών Πειδείας 
συνελθόντων στο πλαίσιο του Συµβουλίου της 11ης Ιουνίου 1993 σχετικά µε την 
προώθηση ενός ανοικτού ευρωπαϊκού χώρου για συνεργασία στην τριτοβάθµια 
εκπαίδευση (93/C 186/01)Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. C 186 της 08/07/1993 σ. 0001 
– 0002. 
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ευρωπαϊκής συνεργασίας στην τριτοβάθµια εκπαίδευση, λαµβάνοντας υπόψη 

τόσο την πείρα που αποκτήθηκε από τα προγράµµατα ERASMUS, LINGUA και 

COMETT στην τριτοβάθµια εκπαίδευση, καθώς και τα αποτελέσµατα της 

αξιολόγησής τους, όσο και τις συζητήσεις που διεξήχθησαν στα κράτη µέλη 

σχετικά µε το "Υπόµνηµα για την τριτοβάθµια εκπαίδευση στην Ευρωπαϊκή 

Κοινότητα"».  

Μετά τη Συνθήκη του Μάαστριχτ, η Επιτροπή θέλοντας να ενισχύσει τον 

προβληµατισµό, τις συζητήσεις και τις διαβουλεύσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο, 

προχώρησε στην έκδοση εγγράφων–κειµένων τα οποία διακρίνονται σε Λευκά 

και Πράσινα Βιβλία µε τα οποία θα διαµορφωθεί το πλαίσιο του κοινοτικού 

λόγου και θα καθοριστούν οι κατευθύνσεις των κοινοτικών πολιτικών.  

Τα Πράσινα Βιβλία (Green Papers), δηµοσιεύονται από την Επιτροπή 

και είναι έγγραφα που αποσκοπούν στην προώθηση του προβληµατισµού και 

την έναρξη διαβουλεύσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο σχετικά µε έναν 

συγκεκριµένο τοµέα. Οι διαβουλεύσεις που πραγµατοποιούνται στο πλαίσιο 

ενός Πράσινου Βιβλίου (ή Πράσινης Βίβλου) µπορούν στη συνέχεια να 

αποτελέσουν το έναυσµα έκδοσης Λευκού Βιβλίου προκειµένου να 

µετατραπούν τα αποτελέσµατα του προβληµατισµού σε συγκεκριµένα µέτρα 

κοινοτικής δράσης Σε ορισµένες περιπτώσεις, αποτελούν αφετηρία 

µεταγενέστερων νοµοθετικών εξελίξεων. Τα Λευκά Βιβλία (White Papers), είναι 

έγγραφα που περιλαµβάνουν προτάσεις κοινοτικής δράσης σε έναν 

συγκεκριµένο τοµέα. Συνήθως, αποτελούν συνέχεια ενός Πράσινου Βιβλίου 

που έχει εγκαινιάσει τη διαδικασία διαβούλευσης στο ευρωπαϊκό επίπεδο. Η 

διαφορά µεταξύ των δύο ειδών εγγράφων είναι ότι τα Πράσινα Βιβλία εκθέτουν 

ένα φάσµα ιδεών αποσκοπώντας σε δηµόσια συζήτηση, ενώ τα Λευκά Βιβλία 

περιλαµβάνουν ένα επίσηµο σύνολο προτάσεων σε συγκεκριµένους πολιτικούς 

τοµείς και αποτελούν το µέσο της τελικής διαµόρφωσής τους.410  

Σχετικά µε τον τοµέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, την περίοδο 

1993-1996 εκδόθηκαν ορισµένα θεµελιώδη κείµενα στα οποία διαφαίνεται ο 

ρόλος που µέλλεται να παίξει η εκπαίδευση και η κατάρτιση στην επιδίωξη της 

οικονοµικής ανάπτυξης και της κοινωνικής συνοχής στην Κοινότητα.  

                                           

410 Πληροφορίες για τα Λευκά και Πράσινα Βιβλία στην ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης http://europa.eu/legislation_summaries/glossary  



 174 

Τα τρία Λευκά Βιβλία που σχετίζονται άµεσα ή έµµεσα µε τον τοµέα της 

εκπαίδευσης και της κατάρτισης είναι: 

1. Λευκή Βίβλος Ανάπτυξη, Ανταγωνιστικότητα, Απασχόληση. Οι προκλήσεις 

και η αντιµετώπισή τους στον 21ο αιώνα (1993)411 

2. Λευκή Βίβλος Ευρωπαϊκή Κοινωνική Πολιτική – Η πορεία προς το µέλλον 

για την Ένωση(1994)412 

3. Λευκή Βίβλος - ∆ιδασκαλία και Μάθηση - Προς την κοινωνία της γνώσης 

(1995)413. 

Τα Πράσινα Βιβλία αυτής της περιόδου, είχαν ως αντικείµενο τις ακόλουθες 

θεµατικές περιοχές :  

1. Πράσινη Βίβλος για την Ευρωπαϊκή ∆ιάσταση της εκπαίδευσης (1993)414 

2. Πράσινη Βίβλος για την Καινοτοµία (1995)415  

3. Πράσινη Βίβλος, Εκπαίδευση – Κατάρτιση - Έρευνα: Τα εµπόδια στη 

διακρατική κινητικότητα, (1996)416 

4. Πράσινη Βίβλος, Ζωή και εργασία στην κοινωνία των πληροφοριών, Πρώτα 

ο άνθρωπος(1996)417  

Η Λευκή Βίβλος «∆ιδασκαλία και Μάθηση. Προς την κοινωνία της 

γνώσης», θεωρείται ως ένα από τα σηµαντικότερα κείµενα για τη διαµόρφωση 

του εκπαιδευτικού λόγου της Κοινότητας και αυτό γιατί επιδιώκει µέσα από 

µία συγκροτηµένη ανάλυση των προβληµάτων που αντιµετωπίζει η Κοινότητα, 

να υπογραµµίσει τον  ρόλο των συστηµάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης  στο 

πλαίσιο του οικονοµικού και κοινωνικού µετασχηµατισµού της Κοινότητας. 

Συσχετίζει την εκπαίδευση και την κατάρτιση µε την ικανότητα των πολιτών να 

εργαστούν σε ένα ιδιαίτερα µεταβαλλόµενο περιβάλλον επαγγελµατικών 

προσόντων λόγω των τεχνολογικών και οικονοµικών µεταβολών. Κατ’ επέκταση 
                                           

411 Επιτροπή των ΕΚ, Λευκή Βίβλος, Ανάπτυξη, Ανταγωνιστικότητα, Απασχόληση. Οι 
προκλήσεις και η αντιµετώπιση τους στον 21ο αιώνα, Βρυξέλλες, COM  (93) 700, 
Βρυξέλλες, 5 ∆εκεµβρίου  1993. Bulletin of the European Communities Supplement 
6/93. 
412 Επιτροπή των ΕΚ, Λευκή Βίβλος Ευρωπαϊκή Κοινωνική Πολιτική – Η πορεία προς 
το µέλλον για την Ένωση, COM(94) 333,  Ιούλιος 1994, Βρυξέλλες 1994. 
413 Επιτροπή των ΕΚ, Λευκή Βίβλος, για την εκπαίδευση και την κατάρτιση - 
∆ιδασκαλία και Μάθηση - Προς την κοινωνία της γνώσης, COM(95) 590, Νοέµβριος 
1995. 
414 Επιτροπή των ΕΚ, Πράσινη βίβλος για την Ευρωπαϊκή διάσταση της 
εκπαίδευσης, COM  (93) 457 τελικό, Βρυξέλλες, 29 Σεπτεµβρίου  1993. 
415 Επιτροπή των ΕΚ, Πράσινη Βίβλος για την Καινοτοµία, COM (95) 688 Βρυξέλλες 
20.12.1995. 
416 Επιτροπή των ΕΚ, Πράσινη Βίβλος, Εκπαίδευση-Κατάρτιση-Έρευνα : Τα εµπόδια 
στη διακρατική κινητικότητα,  COM (96) 462, Βρυξέλλες, Οκτώβριος 1996. 
417 Επιτροπή των ΕΚ, Πράσινη Βίβλος, Ζωή και εργασία στην κοινωνία των 
πληροφοριών, Πρώτα ο άνθρωπος, COM (96) 389 τελικό Βρυξέλλες 24.07.1996. 
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εντάσσει την εκπαίδευση και την κατάρτιση στο κέντρο της στρατηγικής της για 

την επιδίωξη της οικονοµικής και κοινωνικής συνοχής της Κοινότητας.  

Κατά την ανάλυση των διεθνών παραγόντων εντοπίζει τρία µεγάλα 

ζητήµατα που επηρεάζουν και πρέπει να αντιµετωπίσει η Ευρωπαϊκή 

Κοινότητα. Αυτά είναι, η διάδοση των τεχνολογιών της πληροφορίας, η 

παγκοσµιοποίηση της οικονοµίας και η ραγδαία εξέλιξη και διάδοση των 

τεχνολογικών και επιστηµονικών γνώσεων (τεχνοεπιστήµη) και συµπεραίνει ότι, 

«Η κοινωνία του µέλλοντος θα είναι µία κοινωνία της γνώσης». Η Λευκή Βίβλος 

υπογραµµίζει την ανάγκη καθιέρωσης της διαρκούς κατάρτισης και της δια 

βίου εκπαίδευσης και προτείνει πέντε στόχους πρακτικής δράσης: ενθάρρυνση 

της απόκτησης νέων γνώσεων, προσέγγιση µεταξύ σχολείου και 

επιχειρηµατικού τοµέα, καταπολέµηση του αποκλεισµού, γνώση τριών 

κοινοτικών γλωσσών σε υψηλό επίπεδο και τέλος ισότιµη αντιµετώπιση των 

επενδύσεων σε κεφάλαιο και σε κατάρτιση.  

Οι προτάσεις που περιέχονται στην Λευκό Βίβλο χωρίς να είναι 

ιδιαίτερα  καινοτόµες ή αιχµηρές, δηµιουργούν άξονες δράσης χωρίς να 

επιφέρουν αλλαγές στην εθνικών συστηµάτων, σεβόµενη το υφιστάµενο πλαίσιο 

των εθνικών συστηµάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης, σύµφωνα µε τις αρχές 

της Συνθήκης του Μάαστριχτ. 

Τον Φεβρουάριο του 1995, δηµοσιεύτηκε µία έκθεση µε τίτλο 

“Education for Europeans, Towards the Learning Society”, από την οµάδα 

εργασίας για την εκπαίδευση/Education Policy Group της Ευρωπαϊκής 

Στρογγυλής Τράπεζας Βιοµηχάνων/European Round Table of Industrialists 

(ERT)418 σε συνεργασία µε την Conférence des Recteurs Européens/CRE. Η 

έκθεση αυτή εγκρίθηκε από τα µέλη της ERT στην Ολοµέλεια στις 14 

Νοεµβρίου 1994. Οι διαπιστώσεις σχετικά µε ανάγκες της οικονοµίας και το 

ρόλο που µπορεί να παίξει η εκπαίδευση καθώς και οι προτάσεις που 

διατυπώνονται για όλο το φάσµα της εκπαίδευσης, από την προσχολική έως 

και την εκπαίδευση ενηλίκων, συµπίπτουν σε µεγάλο βαθµό µε τις προτάσεις 

που περιέχονται στα Λευκά Βιβλία και στην Ατζέντα της Λισσαβόνας του 2000. 

Αργότερα τον ίδιο χρόνο δηµοσιεύτηκε ολόκληρη η έρευνα µε τίτλο «Moving 

towards a Learning Society”.  

Σε συνέχεια της Λευκής Βίβλου και λαµβάνοντας υπόψη τις απόψεις 

της Επιτροπής σε αυτή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο µε 

                                           

418European Round Table of Industrialists (ERT) (1995), «Education for Europeans, 
Towards the Learning Society», Βρυξέλλες.  
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απόφασή τους στις 23 Οκτωβρίου 1995 καθιέρωσαν το 1996 ως «Ευρωπαϊκό 

έτος της δια βίου εκπαίδευσης και κατάρτισης».419 

Η εξέλιξη της κοινοτικής συνεργασίας σχετικά µε την ανάπτυξη της δια 

βίου µάθησης θα οδηγήσει στα τέλη του 1996 το Συµβούλιο να καταλήξει στα 

Συµπεράσµατά του για τη στρατηγική της δια βίου µάθησης στα οποία 

περιγράφεται µία στρατηγική για την ∆ια βίου µάθηση λίγο πριν την 

υπογράµµιση της ανάγκης αυτής στο προοίµιο της Συνθήκης του 

Άµστερνταµ.420 

Το Συµβούλιο των Υπουργών Παιδείας στα Συµπεράσµατα του για την 

Λευκή Βίβλο421 θεωρεί ότι η Λευκή Βίβλος προσφέρει µία «πολιτική ανάλυση 

των προβληµάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης» ιδιαίτερα σηµαντική την περίοδο 

που αρχίζουν να «παράγονται τα πρώτα αποτελέσµατα των άρθρων 126 και 127 

της Συνθήκης και αρχίζουν να εφαρµόζονται τα νέα προγράµµατα κοινοτικής 

συνεργασίας Socrates και Leonardo». Αναγνωρίζουν βεβαίως τη συµβολή της 

Λευκής Βίβλου όµως διαφαίνεται µία κριτική στάση  ως προς τα εξής θέµατα:  

α) Στην ανάλυση που γίνεται στη Λευκή Βίβλο δίνεται έµφαση στα οικονοµικά 

προβλήµατα και τονίζοντας  κατά κύριο λόγο τις οικονοµικές πλευρές και 

συνδέοντας κατά κύριο λόγο τα αποτελέσµατα της µάθησης µε τα 

αποτελέσµατα στους τοµείς της οικονοµίας και της απασχόλησης. Το 

Συµβούλιο θεωρεί ότι πρέπει να δοθεί η πρέπουσα βαρύτητα και στις 

πολιτιστικές και µορφωτικές πλευρές της εκπαίδευσης. Μία ευρέως φάσµατος 

ανάλυση των σηµερινών προβληµάτων θα συµπεριλάµβανε την επιρροή άλλων 

παραγόντων όπως  «τα µεγάλα δηµογραφικά προβλήµατα, η αντιπαράθεση των 

πολιτισµών, τα περιβαλλοντικά προβλήµατα, η απειλή κατά των µορφών 

δηµοκρατικής συµβίωσης, το πρόβληµα της εξώθησης στο κοινωνικό περιθώριο». 

β) Τα ζητήµατα και οι ιδέες που θέτει η Λευκή Βίβλος δεν είναι πρωτοφανή 

αποτέλεσαν αντικείµενα συζήτησης σε διεθνή fora όπως ο ΟΟΣΑ, το Συµβούλιο 

της Ευρώπης και η UNESCO, και «υπάρχει έντονη επίγνωση της σφαιρικότητας 

των προβληµάτων της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, λόγω όχι µόνο των 

                                           

419 Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου αρ. 2493/95/ΕΚ της 
23ης Οκτωβρίου 1995 για την καθιέρωση του 1996 ως  «Ευρωπαϊκού έτους της δια 
βίου εκπαίδευσης και κατάρτισης» (ΕΕ αριθµ L. 256 της 26.10.1995). 
420 Συµβούλιο της Ε.Ε., «Συµπεράσµατα του Συµβουλίου της 20ής ∆εκεµβρίου 1996 
για µια στρατηγική της διά βίου µάθησης (97/C 7/02) [ΕΕ αριθ. C 7 σ.02 της 
10.01.1997] 
421 Συµβούλιο της Ε.Ε., Συµπεράσµατα του Συµβουλίου της 6.5.1996 για τη Λευκή 
Βίβλο «∆ιδασκαλία και Μάθηση. Προς την κοινωνία της γνώσης», ΕΕ αριθµ C.195 της 
6.7.1996, σ.0001-0005. 
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συνδέσεων µε τα προβλήµατα της αγοράς εργασίας και της απασχόλησης αλλά 

και των πολιτισµικών ή στενότερα εκπαιδευτικών συνεπειών.» 

∆ιαφαίνεται όµως µία διαµάχη µεταξύ των θεσµικών οργάνων της 

Κοινότητας, δηλαδή της Επιτροπής και του Συµβουλίου που εκπροσωπεί τα 

κράτη-µέλη.  

Η Επιτροπή διεύρυνε τη συζήτηση γύρω από τη Λευκή Βίβλο 

∆ιδασκαλία και Μάθηση ενεργοποιώντας και εµπλέκοντας στο διάλογο φορείς, 

κοινωνικούς εταίρους, ιδρύµατα, Επιτροπές και ΜΚΟ.  

Στην Ανακοίνωση της Επιτροπής µε τον απολογισµό της συνέχειας που 

δόθηκε στη Λευκή Βίβλο,422 η Επιτροπή παρουσιάζει την άποψη της 

Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής, µέσα από ένα απόσπασµα της 

έκθεσης που ενέκρινε η ΟΚΕ423 στις 10 Ιουλίου 1996: "Η ΟΚΕ κρίνει ότι ο 

στόχος για τον εκσυγχρονισµό και την αναβάθµιση των συστηµάτων εκπαίδευσης 

και κατάρτισης και πολύ περισσότερο ο στόχος για την κατάκτηση της κοινωνίας 

της γνώσης, δεν µπορεί να επιτευχθεί µε µεµονωµένες πορείες, στρατηγικές και 

αναζητήσεις των κρατών µελών, καθώς και µε συζητήσεις, αναζητήσεις και 

επιλογές σε επίπεδο κορυφής. Μπορεί να κατακτηθεί µόνον µέσα από µια 

συνολική, συνειδητή και συστηµατική κοινωνική προσπάθεια. Μια κοινωνική 

προσπάθεια που θα έχει κοινό και αποδεκτό φορέα συντονισµού, κοινές και 

αποδεκτές διαδικασίες σύνθεσης των αντιθέσεων, κοινούς, ορατούς και 

αποδεκτούς ενδιάµεσους στόχους για κατάκτηση. Ο συντονισµός αυτής της 

κοινωνικής προσπάθειας για την κατάκτηση της κοινωνίας της γνώσης δεν µπορεί 

παρά να χρεωθεί στην ΕΕ και τα όργανα της και ειδικότερα στην Επιτροπή". 

Στο παράρτηµα για τις συζητήσεις σχετικά µε τη Λευκό Βίβλο 

µαθαίνουµε για τις συζητήσεις εµπειρογνωµόνων που πραγµατοποιήθηκαν στο 

πλαίσιο των πέντε θεµατικών συνεδρίων που διοργάνωσε η Επιτροπή σε 

συνεργασία µε τα κράτη-µέλη µε βάση τους πέντε στόχους της Λευκής Βίβλου 

στα οποία συµµετείχαν, ανάλογα µε το θέµα, 60 έως 80 εµπειρογνώµονες, 

αναγνωρισµένου κύρους σε ευρωπαϊκό επίπεδο.  

Στο ίδιο κείµενο, φαίνεται ότι στην Επιτροπή απέστειλαν επίσης 

πρακτικά συζητήσεων και τοποθετήσεων κοινωνικοί εταίροι και οργανώσεις 

                                           

422 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΚ, Ανακοίνωση της Επιτροπής «Απολογισµός της συνέχειας που 
δόθηκε στο Λευκό Βιβλίο «∆ιδασκαλία και Μάθηση: προς την Κοινωνία της γνώσης», 
Βρυξέλλες 29.05.1997, COM (97)256 τελικό. 
423 Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή, Γνωµοδότηση της Οικονοµικής και 
Κοινωνικής Επιτροπής για το «Λευκό Βιβλίο για την εκπαίδευση και την κατάρτιση - 
∆ιδασκαλία και εκµάθηση προς την κοινωνία της γνώσης»,  ΕΕ C 295 της 7.10.1996, σ. 
25 έως 34. 
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εργοδοτών. Συγκεκριµένα: «ψήφισµα της Ευρωπαϊκής Συνοµοσπονδίας 

Συνδικαλιστικών Οργανώσεων (CES) της 6ης και 7ης Ιουνίου 1996, τοποθέτηση 

της UNICE της 7ης Απριλίου 1997, γνώµη του Ευρωπαϊκού Κέντρου 

Επιχειρήσεων µε συµµετοχή του δηµοσίου (CEEP) του Ιουλίου 1996, τοποθέτηση 

της Ευρωπαϊκής Συνδικαλιστικής Επιτροπής Εκπαίδευσης (CSEE) της 20ής 

Σεπτεµβρίου 1996, σχόλια της δανικής ένωσης εκπαιδευτικών (DLF 

International) της 27ης Ιουνίου 1996, σύσταση της Ευρωπαϊκής Συνοµοσπονδίας 

Ανεξάρτητων Συνδικαλιστικών Οργανώσεων του Φεβρουαρίου 1996, καθώς και 

τοποθέτηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βιοτεχνίας και Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων 

(UEAPME) της 12ης Μαρτίου 1996 και γνώµη της IRDAC της 20ής Ιανουαρίου 

1997». 

Στην Επιτροπή εστάλησαν επίσης, συζητήσεις και σκέψεις των 

πανεπιστηµιακών και ερευνητικών ιδρυµάτων όπως: τοποθέτηση της 

γερµανικής συνοµοσπονδίας λαϊκών πανεπιστηµίων της 11ης Ιουνίου 1996, 

απάντηση της "Ένωσης πανεπιστηµίων για τη συνεχή εκπαίδευση" της 16ης 

Σεπτεµβρίου 1996, φυλλάδιο του "Εθνικού επιστηµονικού κέντρου" του 

Ηνωµένου Βασιλείου, συνεισφορά του Εθνικού ιδρύµατος παιδαγωγικής 

έρευνας (INRP) της 3ης Απριλίου 1996. Από τη συζήτηση δεν απουσίασαν οι 

συνεισφορές της κοινωνίας των πολιτών (συζητήσεις και θέσεις των ΜΚΟ), όπως: 

«απάντηση της ευρωπαϊκής ένωσης γονέων µαθητών (ΕΡΑ) της 20ής ∆εκεµβρίου 

1996, σχόλια της "Ευρωπαϊκής ένωσης για τη διεθνή εκπαίδευση" (ΕΑΙΕ) της 

21ης Μαΐου 1996, αντιδράσεις του διεθνούς κινήµατος ATD Quart Monde της 

20ής Σεπτεµβρίου 1996 και δηλώσεις της 2ας ∆εκεµβρίου 1996 των 

"Σκανδιναβικών οργανώσεων για την εκπαίδευση των ενηλίκων", όπου 

συµµετέχουν οι οργανώσεις της ∆ανίας, της Σουηδίας, της Φινλανδίας και της 

Νορβηγίας, και πολυάριθµες επιστολές, που απεστάλησαν απ' ευθείας στην 

επίτροπο που είναι αρµόδια για την εκπαίδευση και την κατάρτιση».  

Ένα ακόµα ιδιαίτερα σηµαντικό Κείµενο της περιόδου αυτής είναι η 

Πράσινη Βίβλος για την Ευρωπαϊκή διάσταση στην εκπαίδευση. Η σηµασία της 

έγκειται στο γεγονός ότι θέτει τις βάσεις για τον προβληµατισµό σχετικά µε την 

κατεύθυνση της κοινοτικής δράσης µεταξύ άλλων και στο χώρο της σχολικής 

εκπαίδευσης. Χωρίζεται σε τρία µέρη από τα οποία στο πρώτο µέρος 

περιγράφεται το νοµοθετικό πλαίσιο, στο δεύτερο διερευνάται η έννοια και οι 

στόχοι της ευρωπαϊκής διάστασης και στο τρίτο προσδιορίζονται οι άξονες 

δράσης. Προτείνει λοιπόν την ανάπτυξη διεθνικών εκπαιδευτικών σχεδίων σε 

επίπεδο Κοινότητας στον τοµέα της εκπαίδευσης µε επίκεντρο τα σχολεία γύρω 
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από επτά άξονες δράσης: 1)συνεργασία µέσω κινητικότητας και ανταλλαγών, 

2)κατάρτιση δασκάλων και άλλων που εµπλέκονται στην εκπαιδευτική 

διαδικασία, 3)ανάπτυξη της διδασκαλίας γλωσσών, 4)εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση µε χρήση πολυµέσων, 5)προώθηση της καινοτοµίας στη 

διδασκαλία, 6)ανταλλαγή πληροφοριών και εµπειριών και 7)αξιοποίηση της 

εµπειρίας των ευρωπαϊκών σχολείων. Θέτει τον προβληµατισµό για την 

ανάπτυξη της κοινοτικής δράσης κυρίως στο χώρο της σχολικής εκπαίδευσης 

παράλληλα µε τη νοµιµοποίηση της δράσης αυτής µε το άρθρο 126 της 

ΣυνθΕΚ. 

Στο τέλος της Βίβλου υπάρχει ένα Παράρτηµα στο οποίο αναφέρονται 

παραδείγµατα προγραµµάτων συνεργασίας και πειραµατικών δράσεων που 

υποστηρίζει η Επιτροπή και αφορούν 40 σχολικές συµπράξεις, ανταλλαγές 

εκπαιδευτικών και δίκτυα ιδρυµάτων. Χωριστή αναφορά γίνεται στον ρόλο των 

µη κυβερνητικών οργανώσεων στην προώθηση της ευρωπαϊκής διάστασης στην 

εκπαίδευση µε συµµετοχή στο διάλογο, µε πιλοτικές δράσεις, όπως είναι η 

Ευρωπαϊκή Συνδικαλιστική Επιτροπή Εκπαίδευσης (ETUCE), η Ευρωπαϊκή 

Ένωση ∆ιευθυντών ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης (ESHA), η Ευρωπαϊκή 

Ένωση Εκπαιδευτικών (AEDE) και η Ένωση για την κατάρτιση των 

εκπαιδευτικών στην Ευρώπη (ATEE).424 

Η Πράσινη Βίβλος «Εκπαίδευση, Κατάρτιση, Έρευνα: Εµπόδια στη 

διακρατική κινητικότητα», αποτέλεσε το πιο σηµαντικό κείµενο που αφορούσε 

αποκλειστικά την προώθηση της κινητικότητας θέτοντας τα προβλήµατα που 

αντιµετωπίζουν τα άτοµα που µετακινούνται στην Κοινότητα για την 

εκπαίδευση και την κατάρτισή τους καθώς και την ανάγκη άρσης των εµποδίων 

της κινητικότητας αυτής. Στο πρώτο µέρος περιγράφεται η σηµασία της 

διακρατικής κινητικότητας και πως αυτή κατοχυρώνεται στη ΣυνθΕκ µε τα 

άρθρα 126,127 και 130Ζ, και αποτελεί µέρος της κοινοτικής πολιτικής στους 

τοµείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της έρευνας. Στη συνέχεια, στο 

δεύτερο µέρος, περιγράφονται αναλυτικά τα προβλήµατα και τα εµπόδια στην 

κινητικότητα που αντιµετωπίζουν διάφορες οµάδες µετακινούµενων όπως 

φοιτητές εκπαιδευόµενοι ερευνητές διδάσκοντες, άνεργοι.  Τέλος, στο τρίτο 

µέρος, προτείνονται εννέα πεδία δράσης που πρέπει να αναληφθούν για τη 

διευκόλυνση της διακρατικής κινητικότητας. 

                                           

424 Επιτροπή των ΕΚ, Πράσινη βίβλος για την Ευρωπαϊκή διάσταση της 
εκπαίδευσης, COM  (93) 457 τελικό, Βρυξέλλες, 29 Σεπτεµβρίου  1993, σ. 14-16. 
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Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο ψήφισµά του σχετικά µε την Πράσινη 

Βίβλο "Εκπαίδευση Κατάρτιση Έρευνα: τα εµπόδια στη διακρατική 

κινητικότητα"425 «υποστηρίζει ένθερµα την πρόταση της Επιτροπής για τη 

δηµιουργία ευρωπαϊκού χώρου προσόντων, γεγονός που προϋποθέτει αφενός την 

υλοποίηση σηµαντικής προόδου στην εφαρµογή του συστήµατος αµοιβαίας 

αναγνώρισης των διπλωµάτων - και την επέκταση του συστήµατος αυτού στο 

σύνολο των ανωτέρων σπουδών, συµπεριλαµβανοµένων των µη πανεπιστηµιακών 

- και, αφετέρου, όπως προτείνει το Πράσινο Βιβλίο, τη γενίκευση του συστήµατος 

µεταφοράς «µονάδων µαθηµάτων» εκπαίδευσης µε βάση το σύστηµα που έχει 

θεσπιστεί στο πλαίσιο του προγράµµατος SOCRATES προτείνει σχετικά να 

διαδοθούν ιδίως οι εµπειρίες που έχουν αποκτηθεί σχετικά µε το Ευρωπαϊκό 

Σύστηµα Μεταφοράς Εκπαιδευτικών Μονάδων ECTS (European Credit Transfer 

System) και να προωθηθεί δεόντως το εν λόγω σύστηµα». Χαιρετίζει την πρόταση 

της Επιτροπής για την έκδοση οδηγίας σχετικά µε την διαδικασία αναγνώρισης 

των διπλωµάτων όσον αφορά τις επαγγελµατικές δραστηριότητες που εµπίπτουν 

στις οδηγίες για την ελευθέρωση και τις µεταβατικές οδηγίες σε συµπλήρωση 

της γενικής ρύθµισης για την αναγνώριση των διπλωµάτων (οδηγία 

92/51/ΕΟΚ)». 

Σε σχέση µε τα προγράµµατα SOCRATES και LEONARDO προτείνει 

την αύξηση των πιστώσεων δεδοµένου του µεγάλου αριθµού αιτήσεων και 

προκειµένου να δικαιωθεί η έννοια «ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά προγράµµατα». 

Τέλος καλεί τα κράτη-µέλη να συµβάλουν στον εξευρωπαϊσµό της σχολικής 

εκπαίδευσης, και να προωθήσουν την εκµάθηση ξένων γλωσσών σε όλες τις 

βαθµίδες της εκπαίδευσης και της κατάρτισης. 

Η Λευκή Βίβλος για την Κοινωνική πολιτική, συνθέτοντας την Πράσινη 

Βίβλο για την Κοινωνική Πολιτική και την Λευκή Βίβλο για την Οικονοµία, 

επισηµαίνει την αλληλεξάρτηση µεταξύ της χαµηλής εκπαίδευσης και της 

µακροχρόνιας ανεργίας αναδεικνύοντας τη διασύνδεση µεταξύ του κοινωνικού 

και οικονοµικού µοντέλου της Κοινότητας.426  

Από τη παραπάνω µελέτη των κειµένων αυτής της περιόδου επιβεβαιώνεται 

η προσπάθεια της Επιτροπής να διαµορφώσει τον κοινοτικό λόγο για την 

                                           

425 Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Ψήφισµα σχετικά µε το Πράσινο Βιβλίο της Επιτροπής: 
"Εκπαίδευση Κατάρτιση Έρευνα: τα εµπόδια στη διακρατική κινητικότητα" 
(COM(96)0462 C4-0580/96) Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. C 167 της 02/06/1997 σ. 
0094. 
426 Πασιάς Γ., (2006) «Ευρωπαϊκή Ένωση και Εκπαίδευση, Θεσµικός λόγος και 
εκπαιδευτική πολιτική (1950-1999)» Τόµος Α’, Εκδόσεις Gutenberg, Αθήνα σ.409. 
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εκπαίδευση και την κατάρτιση ενισχύοντας τη διασύνδεση των οικονοµικών 

στόχων της Κοινότητας για οικονοµική ανάπτυξη και κοινωνική συνοχή µε τις 

κοινοτικές δράσεις στον τοµέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης. Ιδιαίτερη 

έµφαση δίνεται στην κοινωνία της γνώσης, στη δια βίου µάθηση, στην 

κινητικότητα, στην ευρωπαϊκή διάσταση στην εκπαίδευση, ενώ παράλληλα η 

δράση επικεντρώνεται στην ανάπτυξη της δεύτερης γενιάς εκπαιδευτικών 

προγραµµάτων. 

Με πρωτοβουλία της Επιτρόπου υπεύθυνης για την Εκπαίδευση E. 

Cresson δηµιουργήθηκε µία Οµάδα Μελέτης για την Εκπαίδευση και την 

Κατάρτιση/ΟΜΕΚ το 1995, η οποία αποτελείτο από 25 µέλη υψηλής 

επιστηµονικής κατάρτισης σε θέµατα εκπαίδευσης  και κατάρτισης από 

διαφορετικούς φορείς όπως βιοµηχανίες, επιχειρήσεις, συνδικάτα, 

πανεπιστήµια, σχολεία, οργανισµούς επαγγελµατικής κατάρτισης, µε Πρόεδρο 

την Καθηγητή J.-L.Reiffers. Τα µέλη της ΟΜΕΚ επιλέχτηκαν από την 

Επιτροπή και όχι από τις εθνικές αρχές, και συνέβαλαν στη διατύπωση ιδεών 

σχετικά µε τις κατευθύνσεις της κοινοτικής εκπαιδευτικής πολιτικής. 427 Η 

ΟΜΕΚ συνέβαλε στη σύνταξη της Λευκής Βίβλου ∆ιδασκαλία και Μάθηση και 

στις δραστηριότητες για τη διοργάνωση «1996 έτος της δια βίου εκπαίδευσης». 

Επίσης υπέβαλε στην Επιτροπή µία έκθεση µε τίτλο «Accomplishing Europe 

through education and training» η οποία δεν ήταν µεν επίσηµο έγγραφο της 

Επιτροπής, δηµοσιεύτηκε όµως από την Επιτροπή ως ένα κείµενο ιδεών και 

διαλόγου για τους σκοπούς της ανοικτής συζήτησης που επεδίωκε. Η Έκθεση 

διαρθρώνεται γύρω από τα εξής θέµατα : συγκρότηση ταυτότητας ευρωπαίου 

πολίτη, ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της απασχόλησης, υποστήριξη 

της κοινωνικής συνοχής,  ένταξη στην κοινωνία της πληροφορίας, ενώ κάνει 

και µία ανάλυση των εκπαιδευτικών συστηµάτων. 428  

Με στόχο να παρουσιάσει η Επιτροπή τις κατευθυντήριες γραµµές των 

µελλοντικών κοινοτικών ενεργειών στους τοµείς της εκπαίδευσης, της 

κατάρτισης και της νεότητας κατά την περίοδο 2000-2006 εξέδωσε µία 

ανακοίνωση προς τα θεσµικά όργανα της Κοινότητας, µε τίτλο «Για µία Ευρώπη 

                                           

427 Έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,  «Activities in the fields of education, training 
and Youth 1994-1996», σ.29. Η Έκθεση παρουσιάστηκε στην 19η Μόνιµη Σύνοδο των 
Υπουργών Παιδείας που διοργάνωσε το Συµβούλιο της Ευρώπης στη Νορβηγία 21-24 
Ιουνίου 1997. 
428 STUDY GROUP ON EDUCATION AND TRAINING, «Accomplishing Europe through 
education and training», Report to European Commission, Luxembourg, 1997. 
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της Γνώσης»429 στην οποία παρουσιάζει τις προτάσεις της για το επόµενο 

διάστηµα. Στην ενότητα πολιτικές της γνώσης, η Επιτροπή ξεκινά από τη 

διαπίστωση ότι «έχουµε εισέλθει πλέον στην Κοινωνία της Γνώσης» και στη 

συνέχεια αναφέρεται στο Πρόγραµµα ∆ράσης 2000 (Agenda 2000) στο οποίο 

προτείνει οι πολιτικές που αποτελούν κινητήρια δύναµη της «κοινωνίας της 

γνώσης» δηλαδή η καινοτοµία, η έρευνα, η εκπαίδευση και η κατάρτιση, να 

συµπεριληφθούν σε έναν από τους τέσσερις κύριους άξονες των εσωτερικών 

πολιτικών της Ένωσης. Η Επιτροπή παρουσιάζει «έναν βασικό προσανατολισµό 

που είναι η σταδιακή δηµιουργία ενός ευρωπαϊκού εκπαιδευτικού χώρου 

ανοικτού και δυναµικού» που θα «αποτελεί το πλαίσιο κινητοποίησης µέσα στο 

οποίο θα πραγµατωθεί ο στόχος της δια βίου εκπαίδευσης και κατάρτισης». Στον 

εκπαιδευτικό αυτό χώρο διακρίνονται τρεις διαστάσεις: η γνώση (που θα πρέπει 

να εµπλουτίζεται συνεχώς), ο πολίτης (του οποίου η ιδιότητα θα ενισχύεται µε 

την ανάπτυξη της αίσθησης συµµετοχής σε ένα κοινό κοινωνικοοικονοµικό 

χώρο) και η ανάπτυξη της απασχολησιµότητας µέσω της απόκτησης 

ικανοτήτων. Προτείνει τη δηµιουργία ενός διευρυµένου «πλαισίου κοινών 

αρµοδιοτήτων µεταξύ της Κοινότητας, των κρατών-µελών και λοιπών 

εµπλεκοµένων συντελεστών». Με τον όρο εµπλεκόµενοι συντελεστές ορίζει τα 

κράτη – µέλη, τους εταίρους της εκπαίδευσης, τους κοινωνικούς εταίρους, τους 

οικονοµικούς εταίρους, τους περιφερειακούς και τοπικούς εταίρους και τους 

πολίτες ως εταίρους µέσω των ενώσεων και των ιδρυµάτων. 

Στο Πρόγραµµα ∆ράσης 2000430 πράγµατι η εκπαίδευση και η κατάρτιση 

αποτελούν µία από τους τέσσερις τοµείς – στόχους στους οποίους πρέπει να 

κατευθυνθούν οι εσωτερικές πολιτικές της Κοινότητας. Οι στόχοι αυτοί είναι : 

α) η αειφόρος ανάπτυξη και η απασχόληση, β) η προώθηση των πολιτικών της 

γνώσης, γ) ο εκσυγχρονισµός των συστηµάτων απασχόλησης και δ) η βελτίωση 

των συνθηκών διαβίωσης.  

Εστιάζουµε την προσοχή µας, στη σηµασία που δίνεται στην ενίσχυση της 

οικονοµικής και κοινωνικής συνοχής και προτείνεται η δηµιουργία ενός νέου 

στόχου (στόχος 3)431 για «την ενίσχυση των κρατών-µελών για να 

                                           

429 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΚ, Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Συµβούλιο, στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, στην Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή και στην Επιτροπή των 
Περιφερειών «Για µια Ευρώπη της Γνώσης» Βρυξέλλες 12.11.1997,  COM(97) 563 
τελικό. 
430 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΚ «Πρόγραµµα ∆ράσης 2000 (Ατζέντα 2000), COM(97) 2000, 
Βρυξέλλες, 15.7.1997. 
431«Πρόγραµµα ∆ράσης 2000 (Ατζέντα 2000) Αναφορικά µε τη διατήρηση του στόχου 
της οικονοµικής και κοινωνικής συνοχής µέσω αποτελεσµατικότερων διαρθρωτικών 
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αναπροσαρµόσουν και να εκσυγχρονίσουν τα συστήµατά τους στον τοµέα της 

εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της απασχόλησης. Η προσαρµογή αυτή 

επιβάλλεται τόσο για λόγους ανταγωνιστικότητας της οικονοµίας όσο και για 

λόγους που συνδέονται µε τη διατήρηση του ευρωπαϊκού κοινωνικού προτύπου, 

αφού η εκπαίδευση αποτελεί ένα εξαιρετικό µέσο ισότητας και κοινωνικής 

ένταξης». Ο στόχος 3 θα βασιζόταν «σε ένα κοινό ευρωπαϊκό πλαίσιο, το οποίο θα 

διέθετε επαρκή ελαστικότητα ώστε να αντικατοπτρίζει την ποικιλία συστηµάτων, 

µεθόδων και επιπέδων ανάπτυξης στα κράτη-µέλη, και να διαµορφώνει τη 

στρατηγική και τη χρηµατοδότηση σε συνάρτηση µε τις προτεραιότητες του 

κράτους-µέλους και την προβλεπόµενη κλίµακα παρέµβασης».432 

Φαίνεται ότι οι στόχοι ανάπτυξης µέσω των διαρθρωτικών ταµείων για το 

Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης 2000-2006, διαµορφώνουν, στο πλαίσιο των 

λειτουργικών αρµοδιοτήτων της Κοινότητας, ένα πλέγµα παρέµβασης στα 

εθνικά συστήµατα εκπαίδευσης, κατάρτισης και απασχόλησης, που συνδέεται 

µε τους στόχους της οικονοµικής και κοινωνικής συνοχής. Τα µετρήσιµα 

µεγέθη της οικονοµίας δηµιουργούν αντανακλάσεις στην εκπαίδευση µε 

αποτέλεσµα το επόµενο διάστηµα να διαµορφωθεί στο χώρο της εκπαίδευσης 

ένα σύστηµα το οποίο θα  περιλαµβάνει δείκτες, κριτήρια και αριθµούς.433 

Το 1997, στη Συνθήκη του Άµστερνταµ434 - χωρίς να επέλθουν ουσιαστικές 

αλλαγές στον τοµέα της παιδείας και της επαγγελµατικής εκπαίδευσης - 

                                                                                                                        

ταµείων, «Προτεραιότητα θα δοθεί σε προγράµµατα που αποβλέπουν στη βελτίωση της 
ανταγωνιστικότητας σε περιοχές του στόχου 1 και στην οικονοµική διαφοροποίηση του 
στόχου 2. Ένας νέος στόχος 3 θα καθιερωθεί για τις περιοχές που δεν καλύπτονται από 
τους στόχους 1 και 2 που χρειάζονται βοήθεια για να προσαρµόσουν και να 
εκσυγχρονίσουν τα συστήµατα τους, στους τοµείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και 
της απασχόλησης». 
432 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΚ «Πρόγραµµα ∆ράσης 2000 (Ατζέντα 2000), COM(97) 2000, 
Βρυξέλλες, 15.7.1997. 
433 Πασιάς  Γ., (2006)  «Ευρωπαϊκή Ένωση και Εκπαίδευση, Θεσµικός λόγος και 
εκπαιδευτική πολιτική (1950-1999)» Τόµος Α’, Εκδόσεις Gutenberg, Αθήνα σ.453-
454. Βλέπε επίσης ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΕ, Συµπεράσµατα του Συµβουλίου της 13ης 
Ιουλίου 2001 σχετικά µε τις επακόλουθες εργασίες µετά την έκθεση περί 
συγκεκριµένων µελλοντικών στόχων των συστηµάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΕ 
αριθ. C 204 της 20.07.2001) . 
434 ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΟΥ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ που τροποποιεί τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή 
Ένωση, τις Συνθήκες περί Ιδρύσεως των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και ορισµένες 
συναφείς πράξεις Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. C 340 της 10ης Νοεµβρίου 1997. Η 
συνθήκη του Άµστερνταµ είναι το αποτέλεσµα της ∆ιακυβερνητικής ∆ιάσκεψης που 
ξεκίνησε στις 29 Μαρτίου 1996 στο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του Τορίνο. Εγκρίθηκε στο 
Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του Άµστερνταµ (16 και 17 Ιουνίου 1997) και στη συνέχεια 
υπεγράφη στις 2 Οκτωβρίου 1997 από τους υπουργούς Εξωτερικών των 15 κρατών 
µελών. Τέθηκε σε ισχύ την 1η Μαΐου 1999 (την πρώτη ηµέρα του δεύτερου µήνα που 
έπεται της κύρωσής της από το τελευταίο κράτος µέλος) µετά την κύρωσή της από όλα 
τα κράτη µέλη σύµφωνα µε τους αντίστοιχους συνταγµατικούς τους κανόνες. 
(Πληροφορίες από τον ιστότοπο της ΕΕ). 
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αποτυπώνεται η σηµασία που απέκτησε ο τοµέας της εκπαίδευσης και της 

κατάρτισης µε την προσθήκη στο προοίµιο της ακόλουθης παραγράφου 

«Αποφασισµένοι να προάγουν την ανάπτυξη του υψηλότερου δυνατού επιπέδου 

γνώσης για τους λαούς τους µέσω ευρείας πρόσβασης στην εκπαίδευση και µέσω 

της συνεχούς αναπροσαρµογής της.» Επικυρώνεται και νοµιµοποιείται η 

Ευρώπη της Γνώσης και η ∆ια Βίου Εκπαίδευση, γεγονός που θα φανεί στις 

µεταγενέστερες δράσεις της Επιτροπής. Εξαιτίας της προσθήκης αρκετών 

διατάξεων άλλαξε η αρίθµηση των άρθρων για την εκπαίδευση που έγινε 149 

(αντί του 126) και για την κατάρτιση που έγινε 150 (αντί του 127).  Επίσης, 

ενισχύθηκε ο νοµοθετικός ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

επεκτάθηκε η διαδικασία της συναπόφασης (co-decision procedure)435 σε 

νέους τοµείς µεταξύ των οποίων ο τοµέας της κατάρτισης. Έτσι στο άρθρο 150 

(για την κατάρτιση) ορίζεται ως διαδικασία λήψης αποφάσεων η διαδικασία της 

συναπόφασης436 (αντί της διαδικασίας της σύµπραξης που ίσχυε στην Συνθήκη 

του Μάαστριχτ).  

Λίγο πριν την έναρξη της δεκαετίας του 2000 σηµαντικότατες 

πρωτοβουλίες προήλθαν από το Συµβούλιο. Το 1998 το Συµβούλιο εξέδωσε 

µία Σύσταση στα κράτη-µέλη Σύσταση437 για την ευρωπαϊκή συνεργασία µε 

σκοπό τη διασφάλιση της ποιότητας στην τριτοβάθµια εκπαίδευση. Στη 

Σύσταση αυτή περιέλαβαν και ένα παράρτηµα µε τα ενδεικτικά στοιχεία της 

αξιολόγησης της ποιότητας.  

Στο τέλος του 1999, το Συµβούλιο Παιδείας εξέδωσε το Ψήφισµα «Πέρασµα 

στη νέα χιλιετία»: ανάπτυξη νέων διαδικασιών εργασίας για την ευρωπαϊκή 

συνεργασία στον τοµέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, 438 Στο Ψήφισµα 

αυτό το Συµβούλιο «σηµειώνει ότι τόσο η συνθήκη του Άµστερνταµ όσο και το 

                                           

435 Το άρθρο 189Β, το οποίο αναφέρεται στη διαδικασία της συναπόφασης  γίνεται 
άρθρο 251 σύµφωνα µε τη νέα αρίθµηση της Συνθήκης του Άµστερνταµ και 
παρατίθεται στα Παραρτήµατα (Παράρτηµα 5). 
436 Στο άρθρο 127, η παράγραφος 4 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο : «4. Το 
Συµβούλιο, αποφασίζοντας µε τη διαδικασία του άρθρου 189Β και µετά από 
διαβούλευση µε την Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των  
Περιφερειών, θεσπίζει µέτρα για να συµβάλει στην υλοποίηση των στόχων που 
αναφέρονται στο παρόν άρθρο,  χωρίς να εναρµονίζει τις νοµοθετικές και κανονιστικές 
διατάξεις των κρατών-µελών.» 
437 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΕ, ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, (98/561/ΕΚ), της 24ης 
Σεπτεµβρίου 1998 για την ευρωπαϊκή συνεργασία µε σκοπό τη διασφάλιση της 
ποιότητας στην τριτοβάθµια εκπαίδευση, (ΕΕ αριθ. L 270 της 07.10.1998). 
438 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΕ, Ψήφισµα του Συµβουλίου, της 17ης ∆εκεµβρίου 1999 
«Πέρασµα στη νέα χιλιετία» : ανάπτυξη νέων διαδικασιών εργασίας για την ευρωπαϊκή 
συνεργασία στον τοµέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης (ΕΕ αριθ. C 8/ 04 της 
12.01.2000). 
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έγγραφο της ΕΕ «Ατζέντα 2000» οδήγησαν σε αύξηση της σηµασίας της 

εκπαίδευσης στις πολιτικές τις σχετικές µε τα επαγγελµατικά προσόντα και την 

πληροφόρηση, συµπεριλαµβανοµένων εκείνων που συµβάλλουν στην οικονοµική 

ανταγωνιστικότητα και στην απασχόληση στην Ευρωπαϊκή Ένωση� ότι η ανάπτυξη 

της «Ευρώπης της γνώσης» και η προώθηση της δια βίου µάθησης είναι πλέον 

γενικοί στόχοι καθολικής αποδοχής»439. Συνεχίζει αναγνωρίζοντας ότι «τα 

προγράµµατα Σωκράτης και Leonardo da Vinci παραµένουν τα πιο σηµαντικά 

µέσα συνεργασίας στον τοµέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης στην Ευρώπη. 

Είναι εν τούτοις σαφές ότι η πολιτική συνεργασία σε ευρωπαϊκό επίπεδο πρέπει να 

ενισχυθεί. Για να επιτευχθεί αυτό, πρέπει να αναπτυχθούν νέες διαδικασίες 

εργασίας για το Συµβούλιο στον τοµέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, ούτως 

ώστε να βελτιωθεί περαιτέρω η αποτελεσµατικότητα των εργασιών του 

Συµβουλίου». Εκτιµά ότι οι «µελλοντικές εργασίες του Συµβουλίου στον τοµέα της 

εκπαίδευσης και της κατάρτισης θα µπορούσαν να διαρθρωθούν γύρω από ένα 

«κυλιόµενο θεµατολόγιο», βάσει θεµάτων προτεραιότητας τα οποία θα 

εγγράφονται, σε τακτά χρονικά διαστήµατα, στην ηµερήσια διάταξη του 

Συµβουλίου». Αποφασίζει λοιπόν να οργανώσει τις δραστηριότητες του στη βάση 

µιας «κυλιόµενης ατζέντας» (rolling agenda) µε σκοπό να εξασφαλίσει τη 

συνέχεια των εκπαιδευτικών θεµάτων µεταξύ των προεδριών του Συµβουλίου 

και την αποτελεσµατική συνεργασία και ανταλλαγή πληροφοριών και 

εµπειριών µεταξύ των κρατών-µελών. Στο Ψήφισµα επισυνάπτεται ένα 

παράρτηµα µε τα ενδεικτικά θέµατα προς εξέταση στο πλαίσιο του κυλιόµενου 

θεµατολογίου στο οποίο αναφέρεται ότι: «Εντός του γενικού πλαισίου της δια 

βίου µάθησης, το προαναφερόµενο πλαίσιο συνεργασίας µπορεί, καταρχάς, να 

χρησιµοποιηθεί ειδικότερα στους ακόλουθους τοµείς: ο ρόλος της εκπαίδευσης και 

της κατάρτισης στις πολιτικές απασχόλησης, η ανάπτυξη εκπαίδευσης και 

κατάρτισης υψηλής ποιότητας σε όλα τα επίπεδα και η προώθηση της 

κινητικότητας, συµπεριλαµβανοµένης της αναγνώρισης τίτλων και περιόδων 

σπουδών. Και άλλοι τοµείς συνεργασίας θα διερευνώνται σε τακτική βάση, 

λαµβανοµένων υπόψη των συναφών πολιτικών εξελίξεων κατά τα ερχόµενα έτη.» 

 

 

                                           

439 Η θέση αυτή του Συµβουλίου διαφοροποιεί την άποψη που είχε εκφράσει στα 
Συµπεράσµατα του Συµβουλίου της 6.5.1996 για τη Λευκή Βίβλο «∆ιδασκαλία και 
Μάθηση. Προς την κοινωνία της γνώσης», σχετικά µε την άποψη ότι στη  «Λευκή Βίβλο 
δίδεται η εντύπωση ότι η ανάλυση τονίζει, όχι αποκλειστικά, αλλά κατά κύριο λόγο τις 
οικονοµικές πλευρές της ανθρώπινης δραστηριότητας». 
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4.2  Τα νέα προγράµµατα δράσης στην εκπαίδευση και την 

κατάρτιση  

 

Ο σχεδιασµός και η διαµόρφωση των προγραµµάτων της περιόδου 

1994-1999 βασίστηκε σε δύο σηµεία. Πρώτον, στη µείωση του αριθµού των 

προγραµµάτων δράσης και ταυτόχρονα στην ενσωµάτωσή τους σε µεγαλύτερα 

προγράµµατα «οµπρέλες», ώστε να εξασφαλίζεται ο καλύτερος συντονισµός, η 

συνοχή και η συµπληρωµατικότητα των προγραµµάτων και των δράσεων της 

Επιτροπής. ∆εύτερον στη διάκριση των δράσεων και των στόχων στον τοµέα της 

παιδείας και της επαγγελµατικής κατάρτισης, όπως αυτές περιγράφονται στα 

άρθρα 126 και 127 της Συνθήκης του Μάαστριχτ.440 Εδώ θα πρέπει να 

επισηµάνουµε ότι η ποικιλία των προγραµµάτων τη δεκαετία του 1980 

αντανακλούσε τον κατακερµατισµό των δράσεων και την επιδίωξη αύξησης των 

πρωτοβουλιών από πλευράς της Επιτροπής. 

Κατ’ αυτόν τον τρόπο εγκαινιάστηκαν τρία νέα  προγράµµατα «οµπρέλες» 

στα οποία εντάχθηκαν ή ενσωµατώθηκαν τα προηγούµενα προγράµµατα 

δράσης.  

Το πρόγραµµα Σωκράτης/Socrates, το οποίο αφορούσε στη γενική 

εκπαίδευση, από το σχολείο µέχρι την πανεπιστηµιακή εκπαίδευση. Στο 

πρόγραµµα αυτό ενσωµατώθηκαν από τα προϋπάρχοντα προγράµµατα, το 

Erasmus που αφορούσε τις δράσεις στην τριτοβάθµια εκπαίδευση όπως 

συνεργασία πανεπιστηµίων, κινητικότητα σπουδαστών, ανταλλαγές, αναγνώριση 

τίτλων και περιόδων σπουδών, το Lingua που αφορούσε την εκµάθηση ξένων 

γλωσσών και το Arion που αφορούσε ανταλλαγές στελεχών της εκπαίδευσης. 

Επίσης, προστέθηκε ένα νέο πρόγραµµα το Comenius που αφορούσε εταιρικές 

συµπράξεις µεταξύ σχολείων και ορισµένες δράσεις του Tempus κυρίως 

ανταλλαγές µε ευρωπαϊκά κράτη και τρίτες χώρες. Με απόφαση του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου στις 24 Ιανουαρίου 2000 

ψηφίστηκε το δεύτερο στάδιο του προγράµµατος Socrates και συνεχίστηκε η 

λειτουργία του για την περίοδο 2000-2006 µε προϋπολογισµό 1.850 εκ. 

ευρώ.441 

                                           

440 Πασιάς Γ., (2006), «Ευρωπαϊκή Ένωση και Εκπαίδευση, Θεσµικός λόγος και 
εκπαιδευτική πολιτική (1950-1999)» Τόµος Α’, Εκδόσεις Gutenberg, Αθήνα, σ. 384-
385. 
441 Απόφαση αριθ. 253/2000/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, 
της 24ης Ιανουαρίου 2000, για τη θέσπιση του δεύτερου σταδίου του προγράµµατος 
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Το πρόγραµµα "Leonardo da Vinci" 442 αφορούσε την εφαρµογή µιας 

πολιτικής για την αρχική και συνεχιζόµενη επαγγελµατική εκπαίδευση και 

κατάρτιση. Σε αυτό εντάχθηκαν το Comett που αφορούσε στη συνεργασία 

εκπαιδευτικών ιδρυµάτων και επιχειρήσεων, το Delta που αφορούσε στην 

κατάρτιση και στην προηγµένη τεχνολογία και το Petra που αφορούσε στη 

βελτίωση της επαγγελµατικής κατάρτισης. Το πρόγραµµα έχει τη νοµική του 

βάση στο άρθρο 127 της Συνθήκης του Μάαστριχτ και εφαρµόστηκε για την 

περίοδο από 1.1.1995 έως 31.12.1999 µε προϋπολογισµό 620εκ. ECU. Οι 

δράσεις του προγράµµατος Leonardo da Vinci σχετίζονται µε την 

επαγγελµατική κατάρτιση (αρχική και συνεχής) και τη συνεργασία µεταξύ 

πανεπιστηµίων και επιχειρήσεων. Στόχος του προγράµµατος είναι να 

ενθαρρύνει τις πολιτικές και τις ενέργειες καινοτοµίας µέσω διακρατικών 

συνεργασιών. Παρέχει ενίσχυση για τη βελτίωση των συστηµάτων 

επαγγελµατικής κατάρτισης των κρατών-µελών, την υποστήριξη για τη βελτίωση 

των δράσεων επαγγελµατικής κατάρτισης µεταξύ άλλων µε τη συνεργασία 

πανεπιστηµίου-επιχείρησης που αφορούν τις επιχειρήσεις και τους 

εργαζόµενους, την προώθηση της δια βίου κατάρτισης, τη βελτίωση των 

γλωσσικών δεξιοτήτων, τη γνώση και τη διάδοση των καινοτοµιών στον τοµέα 

της επαγγελµατικής κατάρτισης. Με απόφαση του Συµβουλίου στις 26 

Απριλίου 1999443, θεσπίστηκε το δεύτερο στάδιο του κοινοτικού προγράµµατος 

δράσης στον τοµέα της επαγγελµατικής κατάρτισης Leonardo da Vinci, για µία 

περίοδο από 1.1.2000 έως 31.12.2006. και προϋπολογισµό 1.150 εκατ. Ευρώ. 

Τέλος, το πρόγραµµα «Νεολαία για την Ευρώπη»444 αφορούσε την τρίτη 

φάση του προγράµµατος YES σχετικά µε την προώθηση της ανάπτυξης των 

ανταλλαγών νέων, στο οποίο εντάχθηκαν οι δράσεις των προγραµµάτων YES I 

και YES II. Το πρόγραµµα έχει τη νοµική του βάση στο άρθρο 126 της 

Συνθήκης του Μάαστριχτ και εφαρµόστηκε για την περίοδο από 1.1.1995 έως 

31.12.1999 µε προϋπολογισµό 126εκ. ECU. Το πρόγραµµα απευθύνεται σε 
                                                                                                                        

κοινοτικής δράσης στον τοµέα της εκπαίδευσης «Σωκράτης», (ΕΕ αριθ. L 28 της 
03.02.2000). 
442  Απόφαση του Συµβουλίου της 6ης ∆εκεµβρίου 1994 για τη θέσπιση προγράµµατος 
δράσης σχετικά µε την εφαρµογή πολιτικής της Ευρωπαϊκής Κοινότητας για την 
επαγγελµατική κατάρτιση  (LEONARDO DA VINCI)  (94/819/ΕΚ)  Επίσηµη Εφηµερίδα  
αριθµ. L 340 της 29.12.1994, σ. 8 έως 24. 
443 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΕ, Απόφαση του Συµβουλίου, της 26ης Απριλίου 1999, για τη 
θέσπιση του δευτέρου  σταδίου του κοινοτικού προγράµµατος δράσης στον τοµέα της 
επαγγελµατικής κατάρτισης Leonardo da Vinci (ΕΕ αριθ. L 146 της 11.06.1999). 
444 Απόφαση αριθ. 818/95/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου 
της 14ης Μαρτίου 1995 για την έγκριση της τρίτης φάσης του προγράµµατος δράσης 
«Νεολαία για την Ευρώπη», Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. L 087 της 20/04/1995 σ. 1-9. 
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νέους ηλικίας από 15 έως 25 ετών που βρίσκονται εκτός κάθε δοµής 

εκπαίδευσης ή κατάρτισης. Μέσω δράσεων ανταλλαγών οι νέοι µπορούν να 

έρθουν σε επαφή µε την ευρωπαϊκή πραγµατικότητα αναπτύσσοντας τη 

συνείδηση ότι είναι ευρωπαίοι πολίτες. Οι φορείς που µπορούν να 

συµµετέχουν είναι οργανώσεις νεολαίας, φορείς νέων διαφόρων επιπέδων 

(τοπικού, περιφερειακού, εθνικού ευρωπαϊκού) οµάδες ή ενώσεις που 

ασχολούνται µε νέους. Το πρόγραµµα παρέχει ενίσχυση για ενδοκοινοτικές 

δραστηριότητες στις οποίες συµµετέχουν άµεσα οι νέοι, συνεργασία µεταξύ των 

φορέων εντός των κρατών-µελών, ανταλλαγές µε τις τρίτες χώρες, ενηµέρωση 

των νέων και µελέτες σχετικά µε τη νεολαία.  

Μετά τη Συνθήκη του Μάαστριχτ η εκπαιδευτική συνεργασία της 

Ευρωπαϊκής Κοινότητας µε τρίτες χώρες αναπτύχθηκε περαιτέρω. Τα τρία 

προγράµµατα Socrates, Leonardo da Vinci και Νεολαία για την Ευρώπη ήταν 

ανοικτά -σύµφωνα µε ειδικές συµφωνίες- για συµµετοχή των συνδεδεµένων 

χωρών της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης (ΧΚΑΕ), της Κύπρου, της 

Μάλτας, και των χωρών της ΕΖΕΣ (Νορβηγία, Ισλανδία, Λιχνενστάιν). Πιο 

συγκεκριµένα, τα προγράµµατα Socrates, Leonardo da Vinci και «Νεολαία για 

την Ευρώπη» είναι πλήρως ανοικτά για τις παρακάτω χώρες από τις εξής 

ηµεροµηνίες: Ρουµανία  και Ουγγαρία από 1.9.1997, Τσεχική ∆ηµοκρατία 

από 1.10.1997, Κύπρος, από 1.11.1997, Πολωνία από 1.3.1998, ∆ηµοκρατία 

της Σλοβακίας από 1.4.1998, Λεττονία, Εσθονία και Λιθουανία από 

1.11.1998, Βουλγαρία  από 1.4.1999, και Σλοβενία από 1.5.1999. 

Μία άλλη κατηγορία προγραµµάτων συνεργασίας που ανέπτυξε η 

Κοινότητα ήταν αυτά που απευθύνονταν στις χώρες της Κεντρικής και 

Ανατολικής Ευρώπης (χΚΑΕ) µε σκοπό να τις βοηθήσει να ενταχθούν στην 

οικονοµία της αγοράς ή µελλοντικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση (π.χ. πρόγραµµα 

Tempus, Tempus/Phare, Tempus/Tacis).445  

Επίσης ανέπτυξε προγράµµατα συνεργασίας µε χώρες  της Ανατολικής 

Ασίας, της Β. Αµερικής, της Μεσογείου (εκτός ΕΕ) και της Λ.Αµερικής όπως το 

Medcampus446 και το Alfa. 447 Πιο συγκεκριµένα, φαίνεται ότι η επιτυχία του 

                                           

445 Τσαούσης ∆.Γ. (1996), «Ευρωπαϊκή εκπαιδευτική πολιτική. Βασικά κείµενα για την 
παιδεία, την εκπαίδευση και την κατάρτιση». Εκδόσεις Gutenberg Αθήνα. σ.12.  
446 Το πρόγραµµα Med-Campus  ήταν ένα πρόγραµµα διαπανεπιστηµιακής 
συνεργασίας µεταξύ των πανεπιστηµίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των χωρών της 
Μεσογείου εκτός ΕΕ. 
447 Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συµβούλιο « 
Ενίσχυση της συνεργασίας µε τρίτες χώρες στον τοµέα της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης», 
COM (2001)385τελικό, Βρυξέλλες 18.7.2001. Επίσης στο Τσαούσης ∆.Γ., (1996), 
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προγράµµατος Erasmus είχε συνέπειες και επηρέασε τη διεθνοποίηση της 

τριτοβάθµιας εκπαίδευσης. Το 1993, τα πανεπιστήµια της περιοχής της Ν.Α. 

Ασίας και του Ειρηνικού, αποφάσισαν να αναπτύξουν το University Mobility in 

Asia and the Pacific/UMAP ένα πρόγραµµα κινητικότητας παρόµοιο µε το 

Erasmus, στο οποίο υιοθέτησαν το UMAP Credit Transfer Scheme (UCTS), 

παρόµοιο µε το  ECTS, το 1998. Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα ανέπτυξε επίσης 

προγράµµατα συνεργασίας στον τοµέα της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης και της 

επαγγελµατικής κατάρτισης µε τις Η.Π.Α. και τον Καναδά.448  Στην Λ. Αµερική, 

ξεκίνησε το 1987, µε πρωτοβουλία της CRE και την υποστήριξη της 

Επιτροπής, το πρόγραµµα Χρ.Κολόµβος, που προώθησε την πολυµερή 

συνεργασία µεταξύ των χωρών της Λ.Αµερικής αλλά και την διατλαντική 

συνεργασία. Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα ανέπτυξε το πρόγραµµα συνεργασίας 

ALFA449, κυρίως για την προώθηση της ανταλλαγής φοιτητών, το οποίο 

στηρίχθηκε ουσιαστικά στην εµπειρία του προγράµµατος Erasmus.450 

Η Liaison Committee of Rectors Conferences µεταξύ των στόχων της 

ήταν να διαµορφώσει και να εκφράσει τις κοινές απόψεις των µελών της µε 

σκοπό να επηρεάσει τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά µε την 

τριτοβάθµια εκπαίδευση και την έρευνα.451 Σε συνάντηση των µελών της στις 9 

                                                                                                                        

«Ευρωπαϊκή Εκπαιδευτική πολιτική. Βασικά κείµενα για την παιδεία, την εκπαίδευση και 
την κατάρτιση», Εκδόσεις Gutenberg, Αθήνα, σ.12. 
448 Συµβούλιο της ΕΕ, Απόφαση (95/487/ΕΚ) του Συµβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 
1995 σχετικά µε τη σύναψη συµφωνίας µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των 
Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής για την κατάρτιση προγράµµατος συνεργασίας στον 
τοµέα της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης και της επαγγελµατικής εκπαίδευσης και 
κατάρτισης (ΕΕ αριθ. L 279 της 2.11.1995) και Συµβούλιο της ΕΕ, Απόφαση 
(95/523/ΕΚ)του Συµβουλίου της 21ης Νοεµβρίου 1995 σχετικά µε τη σύναψη 
συµφωνίας µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και του Καναδά για την κατάρτιση 
προγράµµατος συνεργασίας στον τοµέα της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης και της 
κατάρτισης (ΕΕ αριθ. L 300 7775� 13.12.1995). 
449 Το πρόγραµµα ALFA ξεκίνησε το 1994, για να ενισχυθεί η συνεργασία µεταξύ των 
κρατών-µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των χωρών της Λατινικής Αµερικής στον 
τοµέα της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης. Η πρώτη φάση, ALFA I (1994-1999) λειτούργησε 
µε χρηµατοδότηση 31εκ. ευρώ σε 846 έργα στα οποία ενεπλάκησαν 1064 ιδρύµατα. Η 
δεύτερη φάση του προγράµµατος ALFA II (2000-2006) χρηµατοδοτήθηκε µε 54,6εκ. 
ευρώ. (Περισσότερες πληροφορίες http://ec.europa.eu/europeaid/where /latin-
america/ regional-cooperation/alfa/detail_en.htm ). 
450 Barblan A.“From the university in Europe to the universities of Europe” στο  
Ruegg W. (General Editor) “A history of the university on Europe” Volume 4, 
«Universities since 1945», Cambridge university Press 2011, p. 566. 
451 Με στόχο να συµβάλει στη διαµόρφωση της πολιτικής των Πανεπιστηµίων της 
Ευρωπαϊκής Κοινότητας η Liaison Committee εκπόνησε µελέτες  µε τις προτάσεις που 
έχει επεξεργαστεί και τις υπέβαλε στις κοινοτικές αρχές, όπως είναι «Απόψεις της 
Liaison Committee και της CRE πάνω στο Υπόµνηµα της Επιτροπής για την 
Τριτοβάθµια Εκπαίδευση στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα» (σε συνεργασία µε την CRE), «Τα 
προγράµµατα κινητικότητας της Ευρωπαϊκής Κοινότητας», «Τα ευρωπαϊκά 
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και 10 Μαρτίου 1994 συζητήθηκαν και αποτυπώθηκαν σε ένα πρώτο κείµενο 

οι προτάσεις της για το Socrates και το Leonardo το οποίο στη συνέχεια εστάλη 

στις εθνικές Συνόδους Πρυτάνεων για παρατηρήσεις. Εν συνεχεία συνόψισε και 

απέστειλε στην Επιτροπή, τις παρατηρήσεις, απόψεις προτάσεις της, 

αναφορικά µε τη δράση Erasmus του προγράµµατος Socrates.452  

 
 

4.3  Το πρόγραµµα SOCRATES 1995-1999 

 

Το πρόγραµµα Socrates453 αποτελεί ένα ενιαίο πρόγραµµα στον τοµέα 

της εκπαίδευσης, µε στόχο την ενθάρρυνση της συνεργασίας µεταξύ των 

κρατών-µελών στον τοµέα της παιδείας, την ανάπτυξη παιδείας υψηλού 

επιπέδου και την ανάπτυξη της ευρωπαϊκής διάστασης στις σπουδές όλων των 

επιπέδων. Οι δράσεις του προγράµµατος αφορούν όλους τους τύπους και όλες 

τις βαθµίδες της εκπαίδευσης, από την προσχολική έως την ανώτερη και την 

τριτοβάθµια εκπαίδευση. Με το πρόγραµµα SOCRATES εγκαινιάζεται η δράση 

της Κοινότητας στο χώρο της υποχρεωτικής σχολικής εκπαίδευσης ως χώρος 

άσκησης της κοινοτικής εκπαιδευτικής δράσης. Η περίοδος δράσης του 

προγράµµατος ορίστηκε για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 1995 έως τις 

31 ∆εκεµβρίου 1999.  

 Η νοµική βάση του προγράµµατος στηρίχθηκε στα άρθρα 126 και 

127454 της Συνθήκης ΕΚ. 

Στο σκεπτικό της απόφασης λαµβάνεται υπόψη: ότι, «σύµφωνα µε τις 

εκθέσεις αξιολόγησης των προγραµµάτων Erasmus και Lingua, σχετικά µε τα 

αποτελέσµατα και τα επιτεύγµατα αυτών των προγραµµάτων, η συνεργασία στον 

τοµέα της εκπαίδευσης προσδίδει πραγµατική προστιθέµενη αξία στις δράσεις που 

                                                                                                                        

Πανεπιστήµια και η πολιτική έρευνας στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα», «Αξιολόγηση της 
ποιότητας». 
452 Liaison Committee of Rectors Conferences, General Reactions of the Liaison 
Committee to the “Socrates” and “Leonardo da Vinci” proposals from the 
Commission, 12-4-1994, και Liaison Committee of Rectors Conferences, LC 
Secretariat, Note on the draft documents concerning higher education (Erasmus) 
within the Socrates Programme, 6 April 1995. 
453 Απόφαση αριθ. 819/95/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου 
της 14ης Μαρτίου 1995 για τη θέσπιση του προγράµµατος κοινοτικής δράσης 
SOCRATES, Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. L 087 της 20/04/1995 σ. 0010 – 0024. 
454 Σύµφωνα µε το σκεπτικό της απόφασης, το άρθρο 127 χρησιµοποιήθηκε µόνο 
επειδή ένα µέρος των µέτρων που προβλέπονται στην απόφαση αφορά την 
επαγγελµατική κατάρτιση, χωρίς τούτο να συνεπάγεται ότι το πρόγραµµα SOCRATES 
µπορεί να θεωρηθεί ένα από τα µέτρα εφαρµογής της πολιτικής επαγγελµατικής 
κατάρτισης κατά την έννοια του άρθρου 127. 
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διεξάγονται από τα κράτη µέλη και ότι, εκ του γεγονότος αυτού, η κοινοτική 

δράση στον εν λόγω τοµέα είναι µείζονος σηµασίας» και ότι «τόσο το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο µε ψήφισµά του για την ευρωπαϊκή διάσταση στις σπουδές όλων των 

σπουδαστών,… όσο και το Συµβούλιο και οι Υπουργοί Παιδείας που εξέδωσαν 

προσανατολισµούς για την εισαγωγή της ευρωπαϊκής διάστασης στις σπουδές ώστε 

να ενισχυθεί στους µαθητές και σπουδαστές η συναίσθηση της ευρωπαϊκής 

ταυτότητας, … να προετοιµαστούν για να µετάσχουν στην οικονοµική και 

κοινωνική ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης» 

Το πρόγραµµα SOCRATES περιλαµβάνει τρεις µεγάλους τοµείς 

δράσεις, που αντιπροσωπεύουν διαφορετικό τοµέα ή θεµατική περιοχή της 

εκπαίδευσης. 

Κεφάλαιο Ι : Erasmus (τριτοβάθµια εκπαίδευση) 

Κεφάλαιο ΙΙ : Comenius455 (σχολική εκπαίδευση) 

Κεφάλαιο ΙΙΙ : Εγκάρσιες ενέργειες που περιλαµβάνουν το πρόγραµµα 

Lingua (γλωσσικές γνώσεις στην Κοινότητα), την ανοικτή και εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση, την ανταλλαγή πληροφοριών και εµπειριών 

συµπεριλαµβανοµένων των Eurydice και Arion, και την εκπαίδευση ενηλίκων. 

Βασικός στόχος του προγράµµατος είναι να ενθαρρύνει τη συνεργασία 

µεταξύ των κρατών µελών στον τοµέα της παιδείας, υποστηρίζοντας και 

συµπληρώνοντας τη δράση τους, «σεβόµενο ταυτόχρονα πλήρως την αρµοδιότητά 

τους για το περιεχόµενο της διδασκαλίας και την οργάνωση του εκπαιδευτικού 

συστήµατος, καθώς και την πολιτιστική και γλωσσική τους πολυµορφία.» 

Για την επίτευξη του παραπάνω στόχου και «προκειµένου να συµβάλει 

στην ανάπτυξη παιδείας υψηλού επιπέδου, περιλαµβάνει τους ακόλουθους 

ειδικούς στόχους : α) ανάπτυξη της ευρωπαϊκής διάστασης στις σπουδές όλων των 

επιπέδων ώστε να παγιωθεί το πνεύµα του ευρωπαίου πολίτη µε βάση την 

πολιτιστική κληρονοµιά των κρατών µελών, β) προώθηση της ποσοτικής και 

ποιοτικής βελτίωσης της γνώσης των γλωσσών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδίως των 

                                           

455 Το όνοµα Comenius επιλέγει ως υπενθύµιση της πλούσιας 
εκπαιδευτικής κληρονοµιάς της Ευρώπης. Ο Johann Amos Comenius (J. A. 
Komenský) (1592-1670), γεννήθηκε στην Τσεχία, ήταν θεολόγος, φιλόσοφος 
και παιδαγωγός και πίστευε ότι µόνο µέσω της εκπαίδευσης θα µπορούσε ο 
άνθρωπος να επιτύχει πλήρως τις δυνατότητες του και να οδηγηθεί σε µία 
πραγµατικά αρµονική ζωή. Ήταν ένας από τους πατέρες της σύγχρονης 
εκπαίδευσης, Έζησε και εργάστηκε σε πολλές χώρες της Ευρώπης αλλά, 
έχοντας ζήσει την περίοδο του Τριακονταετούς Πολέµου (1618-48), ο 
Comenius  ήταν επίσης ένας κοσµοπολίτης µε αίσθηση της οικουµενικότητας  
ο οποίος υποστήριζε ακαταπόνητα τα ανθρώπινα δικαιώµατα, την ειρήνη 
µεταξύ των Εθνών, την κοινωνική ειρήνη και την ενότητα της ανθρωπότητας.  
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ολιγότερο διαδεδοµένων και των ολιγότερο διδασκοµένων γλωσσών της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε να ενισχυθεί η κατανόηση και η αλληλεγγύη µεταξύ 

των λαών που απαρτίζουν την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και να προωθηθεί η 

διαπολιτιστική διάσταση της διδασκαλίας, γ) προώθηση, στα κράτη µέλη, της 

ευρείας και εντατικής συνεργασίας µεταξύ ιδρυµάτων όλων των επιπέδων 

διδασκαλίας, ώστε να αξιοποιείται το πνευµατικό και παιδαγωγικό δυναµικό 

τους, δ) ενθάρρυνση της κινητικότητας των διδασκόντων, προκειµένου να δοθεί η 

ευρωπαϊκή διάσταση στις σπουδές και να υπάρξει συµβολή στην ποιοτική 

βελτίωση των γνώσεών τους,  ε) ενθάρρυνση της κινητικότητας των σπουδαστών, 

µε το να τους επιτρέπεται να πραγµατοποιούν ένα µέρος των σπουδών τους σε 

άλλο κράτος µέλος, προκειµένου να εδραιωθεί η ευρωπαϊκή διάσταση στην 

εκπαίδευση, στ) ενθάρρυνση των σχέσεων µεταξύ µαθητών στο επίπεδο της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, µε παράλληλη προώθηση της ευρωπαϊκής διάστασης στην 

παιδεία τους, ζ) ενθάρρυνση της ακαδηµαϊκής αναγνώρισης των διπλωµάτων, των 

περιόδων σπουδών και απόκτησης άλλων προσόντων, µε σκοπό τη διευκόλυνση 

της ανάπτυξης ενός ανοικτού ευρωπαϊκού χώρου συνεργασίας στον τοµέα της 

εκπαίδευσης,  η) ενθάρρυνση της ανοικτής και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στα 

πλαίσια των δραστηριοτήτων του παρόντος προγράµµατος και θ) προώθηση των 

ανταλλαγών πληροφοριών και εµπειριών, ώστε η ποικιλία και οι ιδιοµορφίες των 

εκπαιδευτικών συστηµάτων στα κράτη µέλη να καταστούν πηγές εµπλουτισµού 

και αµοιβαίας ενθάρρυνσης.» 

Ο προϋπολογισµός του προγράµµατος Σωκράτης για την περίοδο 1995-

1999 ήταν 850εκατ. ECU. Με ύστερη απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και του Συµβουλίου στις 23 Φεβρουαρίου 1998 (Απόφαση αριθµ. 

576/98/ΕΚ456) αυξήθηκε ο προϋπολογισµός και καθορίστηκε στα 920 εκατ. 

ECU. 

Το ύψος της χρηµατοδότησης του προγράµµατος Socrates ήταν 

αντικείµενο διαµάχης µεταξύ του Συµβουλίου και του Κοινοβουλίου. Η 

Επιτροπή πρότεινε προϋπολογισµό ύψους 1 δις ECU. Μετά από έντονες 

διαπραγµατεύσεις  µεταξύ Συµβουλίου και Κοινοβουλίου,457 συµφωνήθηκε ο 

                                           

456 Απόφαση αριθµ. 576/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου 
της 23ης Φεβρουαρίου για την τροποποίηση της Απόφασης αριθµ. 819/95/ΕΚ για τη 
θέσπιση του προγράµµατος κοινοτικής δράσης Σωκράτης, ΕΕ αριθ. L77 της 
14.03.1998 
457 Σε ενηµερωτικό σηµείωµα που απέστειλε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα ιδρύµατα 
Τριτοβάθµιας εκπαίδευσης αναφέρει ότι «µετά από 14 µήνες διαπραγµατεύσεων, 
θεσπίστηκαν τα τρία ευρωπαϊκά προγράµµατα σο χώρο της εκπαίδευσης , κατάρτισης 
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προϋπολογισµός να ανέλθει στα 850 εκατ.ECU αλλά µε την προϋπόθεση ότι σε 

δύο χρόνια θα γινόταν αξιολόγηση του Προγράµµατος και επανεκτίµηση του 

προϋπολογισµού. Πράγµατι το 1997 και πάλι µετά από πολλές και έντονες 

διαπραγµατεύσεις και µετά από την έντονη πίεση του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου  - το οποίο µετά τη Συνθήκη του Μάαστριχτ και τη διαδικασία 

της συναπόφασης είχε µία ίση θέση στη διαδικασία λήψης των αποφάσεων µε 

το Συµβούλιο -αποφασίστηκε η αύξηση του προϋπολογισµού στα 920 

εκατ.ECU.458 Εξετάζοντας τα στατιστικά στοιχεία της κινητικότητας του 

προγράµµατος Erasmus I και II καταδεικνύεται ότι σε σύνολο 284.297 

φοιτητών, οι χώρες στις οποίες σηµειώθηκε η µεγαλύτερη κινητικότητα ήταν : 

πρώτη η Γερµανία µε 50.673 φοιτητές, δεύτερη η Μ.Βρετανία µε 49.737 

φοιτητές, τρίτη η Γαλλία µε 46.232 φοιτητές, τέταρτη η Ισπανία µε 32.431 

φοιτητές και πέµπτη η Ιταλία µε 30.770 φοιτητές. ∆ηλαδή τα πέντε κράτη-µέλη 

κάλυπταν περίπου το 73% της συνολικής κινητικότητας του προγράµµατος.459 

Γεγονός που ενδεχοµένως επηρεάζει τις αποφάσεις τόσο του Κοινοβουλίου του 

οποίου οι βουλευτές είναι δέκτες των αιτηµάτων των πολιτών, όσο και των 

κρατών-µελών.  

Στο πρόγραµµα µπορούσαν να συµµετέχουν τα 15 κράτη-µέλη της ΕΚ 

και είναι επίσης ανοικτό στη συµµετοχή των συνδεδεµένων ΧΚΑΕ, στην 

συµµετοχή της Κύπρου και της Μάλτας και των χωρών ΕΖΕΣ (Νορβηγία, 

Ισλανδία, Λιχνενστάιν). Με επόµενη απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και του Συµβουλίου (απόφαση αρ. 68/2000/ΕΚ/ 13.12.1999),460 στο 

πρόγραµµα συµµετέχει για πρώτη φορά η Τουρκία.  

Βασιζόµενη στην εµπειρία από την εφαρµογή των προγραµµάτων 

Erasmus και Lingua, η Κοινότητα ενθάρρυνε µέσω του προγράµµατος τη 

διεθνική συνεργασία µεταξύ των πανεπιστηµίων, και την ανάπτυξη 

∆ιαπανεπιστηµιακών Προγραµµάτων Συνεργασίας (∆ΠΣ) / Inter-University 

                                                                                                                        

και νεολαίας για την περίοδο 1995-1999». INFO FLASH, «SOCRATES – LEONARDO- 
ΝΕΟΛΑΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΙΙΙ» Βρυξέλλες, Μάρτιος 1995. 
458 European Commission, (2006) «The history of European cooperation in education 
and training», Luxembourg : Office for Official Publications of the European 
Communities p. 175-176. Με τον συνυπολογισµών κάποιων διοικητικών δαπανών 
ύψους 13 εκατ. ECU το συνολικό ποσό που διατέθηκε στο πρόγραµµα ανήλθε στα 933 
εκατ. ECU. 
459 Βλέπε Πίνακα 11. Εξερχόµενοι φοιτητές ERASMUS ανά έτος και κατά χώρα 
προέλευσης, σ. 322 της παρούσας µελέτης. 
460 Απόφαση αρ. 68/2000/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 
13.12.1999, για την τροποποίηση της βασικής απόφασης σχετικά µε το πρόγραµµα 
Σωκράτης ώστε να περιληφθεί και η Τουρκία µεταξύ των δικαιούχων χωρών, ΕΕ αριθ. 
L10 της 14.01.2000. 
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Cooperation Programmes (ICPs). Στο πλαίσιο της ∆ιαπανεπιστηµιακής 

συνεργασίας η Κοινότητα χορηγούσε οικονοµική ενίσχυση για τις εξής 

δραστηριότητες στα πλαίσια των ∆ΠΣ: «α) κινητικότητα των σπουδαστών, µε 

σκοπό να δοθεί στους σπουδαστές ενός πανεπιστηµίου η δυνατότητα να 

πραγµατοποιούν σε άλλο κράτος µέλος µια περίοδο σπουδών, ενδεχοµένως 

συνοδευόµενη από πρακτική εξάσκηση, πλήρως αναγνωρισµένη, ως 

αναπόσπαστο µέρος του διπλώµατός τους ή των ακαδηµαϊκών τους προσόντων, β) 

προώθηση του συστήµατος ECTS (µονάδες κατοχύρωσης µαθηµάτων), χωρίς να 

θίγονται τα τυχόν υπάρχοντα παρόµοια συστήµατα, γ) ανάπτυξη από κοινού 

προγραµµάτων τριτοβάθµιων σπουδών αρχικού ή προχωρηµένου επιπέδου, µε 

σκοπό τη διευκόλυνση της ακαδηµαϊκής αναγνώρισης και τη συµβολή, µέσω 

ανταλλαγής εµπειριών, στη διαδικασία καινοτοµίας και βελτίωσης της ποιότητας 

της εκπαίδευσης σε κοινοτική κλίµακα, δ) κινητικότητα διδασκόντων για την 

παροχή µαθηµάτων που αποτελούν αναπόσπαστο µέρος του προγράµµατος 

σπουδών σε άλλα κράτη µέλη, ε) εντατικά προγράµµατα διδασκαλίας µικρής 

διάρκειας, συµπεριλαµβανοµένων των θερινών µαθηµάτων, που απευθύνονται σε 

σπουδαστές προερχόµενους από διάφορα κράτη µέλη, και ιδίως στους τοµείς 

σπουδών για τους οποίους δεν ενδείκνυται µακροχρόνια διαµονή στο εξωτερικό».  

Επίσης µπορούσε να χορηγεί οικονοµική ενίσχυση σε δραστηριότητες 

εκτός των ∆ΠΣ, όπως, «επισκέψεις µελέτης για την προπαρασκευή της 

συνεργασίας, που µπορούν να πραγµατοποιούνται από το διδακτικό προσωπικό, 

από το διοικητικό προσωπικό των πανεπιστηµίων, και, ενδεχοµένως, από τους 

σπουδαστές που συµµετέχουν στην προπαρασκευή των σχεδίων συνεργασίας.» 

Για την προώθηση της ευρωπαϊκής διάστασης στο πανεπιστήµιο η 

Κοινότητα ενθαρρύνει τα πανεπιστήµια να αναπτύξουν διεθνικές 

δραστηριότητες µε δραστηριότητες όπως, «α) εισαγωγή, στα προγράµµατα 

σπουδών, υλικού που συµβάλλει στην κατανόηση των πολιτισµικών, 

καλλιτεχνικών, πολιτικών, οικονοµικών ή κοινωνικών χαρακτηριστικών των 

άλλων κρατών µελών, καθώς και στοιχείων σχετικά µε την ευρωπαϊκή 

ολοκλήρωση, ιδίως µέσω της δηµιουργίας πολυκλαδικών ή διακλαδικών κύκλων 

µαθηµάτων, β) εκµάθηση των γλωσσών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως των 

ολιγότερο διαδεδοµένων και των ολιγότερο διδασκοµένων γλωσσών, ως 

αναπόσπαστο µέρος των σπουδών, καθώς και χρήση των νέων εκπαιδευτικών 

τεχνολογιών, γ) εισαγωγή υλικού, µε χρησιµοποίηση των µέσων της εξ 

αποστάσεως εκπαίδευσης.» 
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Για τη χρηµατοδότηση των υποτροφιών Erasmus θα πρέπει να 

πληρούνται οι εξής προϋποθέσεις: «α) οι σπουδές στο εξωτερικό απαιτούν πλήρες 

ωράριο και καλύπτουν µια σηµαντική περίοδο σπουδών (από τρεις µήνες έως και 

το πολύ ένα έτος), β) οι σπουδές που πραγµατοποιούνται σε άλλα κράτη µέλη 

αναγνωρίζονται πλήρως από τα πανεπιστήµια καταγωγής, γ) οι σπουδαστές 

γνωρίζουν επαρκώς τη γλώσσα στην οποία διδάσκονται τα µαθήµατα στα 

πανεπιστήµια υποδοχής, δ) τα πανεπιστήµια υποδοχής δεν απαιτούν καταβολή 

τελών εγγραφής από τους σπουδαστές που συµµετέχουν σε προγράµµατα 

κινητικότητας. Μεριµνούν για τη διευκόλυνση της υποδοχής των σπουδαστών, και 

προσπαθούν ιδιαιτέρως να επιλύσουν τα πρακτικά προβλήµατα τους, 

συµπεριλαµβανοµένης της εξασφάλισης στέγης, ε) υποτροφίες κινητικότητας δεν 

χορηγούνται σε πρωτοετείς σπουδαστές.» 

Το Κεφάλαιο Ι αναφέρεται στην Τριτοβάθµια εκπαίδευση και 

ενσωµατώνει ουσιαστικά το πρόγραµµα ERASMUS το οποίο αφορά όλους τους 

τύπους, και τις βαθµίδες (εκτός των διδακτορικών σπουδών) των ιδρυµάτων της 

τριτοβάθµιας εκπαίδευσης. Οι δράσεις του περιλαµβάνουν την ενθάρρυνση της 

κινητικότητας των σπουδαστών, την χρηµατοδότηση των υποτροφιών Erasmus 

(δράση 2), και την προώθηση της ευρωπαϊκής διάστασης στα πανεπιστήµια 

(δράση 1). Οι πόροι του Erasmus σύµφωνα µε την απόφαση δεν είναι λιγότεροι 

του 55 % του συνολικού ποσού που θα διατεθεί για το πρόγραµµα SOCRATES 

που σηµαίνει ότι το µεγαλύτερο µέρος της χρηµατοδότησης του προγράµµατος 

αφορά το ERASMUS.  

Η σηµαντικότερη αλλαγή που πραγµατοποιείται είναι η υπογραφή 

Θεσµικής Σύµβασης/Institutional Contract µεταξύ πανεπιστηµίων και 

Επιτροπής. Σύµφωνα µε την απόφαση, «τα πανεπιστήµια που συµµετέχουν σε 

διαπανεπιστηµιακά προγράµµατα συνεργασίας ή σε άλλες δραστηριότητες 

µπορούν να συνάπτουν «θεσµική σύµβαση» µε την Επιτροπή, η οποία θα καλύπτει 

το σύνολο των δραστηριοτήτων που είναι επιλέξιµες για κοινοτική βοήθεια. Η 

κοινοτική οικονοµική ενίσχυση θα καλύπτει περίοδο τριών ετών κατ' ανώτατο όριο 

σε µια πρώτη φάση, µε την επιφύλαξη περιοδικής επανεξέτασης των 

αποτελεσµάτων τουλάχιστον µια φορά το χρόνο.»  

Η αλλαγή αυτή µπορεί να φαίνεται οργανωτικής φύσης όµως είχε µία 

βαθύτερη σηµασία. Κάθε ίδρυµα της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης υπέβαλε µια 

ενιαία αίτηση-σύµβαση για έγκριση χρηµατοδότησης, για όλες τις 

δραστηριότητες ανταλλαγής και συνεργασίας. Στη Θεσµική Σύµβαση τα 

ιδρύµατα έπρεπε να διατυπώσουν µια ∆ήλωση Ευρωπαϊκής Πολιτικής/ 
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European Policy Statement (EPS) που έθετε προοπτικά τις δραστηριότητες 

που προβλέπονταν να υποστηριχθούν από το Erasmus ως τµήµα ενός 

ευρύτερου πλαισίου των ευρωπαϊκών πολιτικών και των δραστηριοτήτων του 

ιδρύµατος. Η θεσµική σύµβαση συµπεριλάµβανε τις διµερής συµφωνίες 

συνεργασίας του ιδρύµατος µε τα άλλα ιδρύµατα που συνεργάζονταν και στην 

ουσία αντικατέστησε την εφαρµογή του προγράµµατος µέσω των δικτύων 

µεταξύ των τµηµάτων (του προγράµµατος Erasmus). Είναι σηµαντικό να 

σηµειωθεί ότι σιωπηρά οι νέες διαδικασίες έδιναν µεγαλύτερη έµφαση στη 

συνοχή των θεσµικών στόχων, στο ρόλο της κεντρικής διοίκησης των ιδρυµάτων 

και στη στρατηγική σκέψη από την άποψη του καθορισµού των στόχων.461 

Μέσα από αυτές τις διαδικασίες, ενισχύθηκε η οργανωτική σταθερότητα, η 

συνοχή, για την ανάπτυξη της κινητικότητας και της συνεργασίας στην 

τριτοβάθµια εκπαίδευση µέσα από µια αυξανόµενη συµµετοχή της 

πανεπιστηµιακής ηγεσίας. Με αυτό τον τρόπο η Επιτροπή απόκτησε µία σχέση 

και µία «θεσµική επαφή» µε τα µεµονωµένα ιδρύµατα της τριτοβάθµιας 

εκπαίδευσης.462 

Μέσω του προγράµµατος SOCRATES η Ευρωπαϊκή Κοινότητα προκαλεί 

τα ιδρύµατα της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης που επιθυµούν επιχορήγηση για 

την ανάπτυξη συνεργασίας και κινητικότητας, να δώσουν έµφαση στη συνοχή 

των στόχων και των ευρωπαϊκών δραστηριοτήτων τους, να τις καθορίσουν µε 

στρατηγικό τρόπο, να λάβουν αποφάσεις και να διαθέσουν µία σταθερή δοµή 

στις ευρωπαϊκές δραστηριότητες και να ακολουθήσουν µε επιτυχία σαφής 

στόχους. 463 

Το δεύτερο κεφάλαιο, αφορά στην σχολική εκπαίδευση – 

υποπρόγραµµα Comenius και περιλαµβάνει τρεις δράσεις. Τη σύµπραξη 
                                           

461 Kehm, B.M. (1998) ‘SOCRATES and the European university agenda’, in 
Barblan, A., Kehm, B. M., Reichert, S., & Teichler, U. (Eds.). (1998). Emerging 
European policy profiles of higher education institutions (Werkstattberichte No. 55). 
Kassel, Germany, Teichler Ulrich (2001) ‘Changes of ERASMUS under the Umbrella of 
SOCRATES’, Journal of Studies in International Education Fall 2001, Vol. 5 Νο.3, 
p.201-227. 
462 Teichler Ulrich (2001) ‘Changes of ERASMUS under the Umbrella of SOCRATES’, 
Journal of Studies in International Education Fall 2001, Vol. 5 Νο.3, p.201-227. 
Παρατηρήσεις επί των αλλαγών του προγράµµατος SOCRATES στο  Τσαούσης ∆.Γ. 
(Επιµέλεια) (2003), «Από τη διεθνοποίηση των πανεπιστηµίων προς την παγκοσµιοποίηση 
της εκπαίδευσης, εξελίξεις µιας δεκαπενταετίας, Η περίπτωση της Ελλάδας». (µε βάση τα 
πορίσµατα µιας έρευνας του Κέντρου Κοινωνικής Μορφολογίας και Κοινωνικής 
Πολιτικής ΚΕΚΜΟΚΟΠ) Εκδόσεις Gutenberg, Αθήνα, σ.252-253. 
463 Kehm, B.M. (1998) ‘SOCRATES and the European university agenda’, in 
Barblan, A., Kehm, B. M., Reichert, S., & Teichler, U. (Eds.). (1998). Emerging 
European policy profiles of higher education institutions (Werkstattberichte No. 55). 
Kassel, Germany. 
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µεταξύ των σχολικών ιδρυµάτων, τη σχολική φοίτηση των παιδιών των 

διακινουµένων εργαζοµένων και τον εκσυγχρονισµό και τη βελτίωση των 

γνώσεων του εκπαιδευτικού προσωπικού.  Οι ∆ράσεις αυτές στηρίζονται στην 

εµπειρία που έχει αποκτηθεί από το πρόγραµµα Lingua και περιλαµβάνουν τη 

δηµιουργία πολυµερών συµπράξεων σχολείων µε ένα ευρωπαϊκό εκπαιδευτικό 

πρόγραµµα (ΕΕΠ), τη συµµετοχή των µαθητών στο πρόγραµµα, την εκµάθηση 

της γνώσης των γλωσσών, κινητικότητα µαθητών και διδασκόντων, ανταλλαγή 

διδακτικού υλικού, χρήση τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνιών 

συµπεριλαµβανοµένου της δυνατότητας της εξ αποστάσεων εκπαίδευσης. Οι 

πόροι που θα διατεθούν για το Comenius σύµφωνα µε την απόφαση δεν θα 

είναι λιγότεροι από το 10% του συνολικού ποσού που θα διατεθεί για το 

πρόγραµµα SOCRATES. 

Το τρίτο κεφάλαιο περιλαµβάνει εγκάρσιες δραστηριότητες µεταξύ των 

οποίων το υποπρόγραµµα Lingua, που αφορά στην εκµάθηση των γλωσσών της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης,464 την προαγωγή της ανοικτής και εξ αποστάσεων 

εκπαίδευσης και την προώθηση των ανταλλαγών πληροφοριών και εµπειριών 

συµπεριλαµβανοµένων των δικτύων Eurydice, NARIC, το υποπρόγραµµα Arion 

και την εκπαίδευση ενηλίκων.  

Από το 1995 έως το 1997, το πρόγραµµα SOCRATES εφαρµόστηκε στα 

15 κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως επίσης και στα κράτη που 

αποτελούν µέρος της συµφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονοµικό Χώρο 

(Ισλανδία, Λιχτενστάιν, Νορβηγία). Από το 1997 και το 1998, εφαρµόστηκε σε 

πολλές υποψήφιες χώρες για προσχώρηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Κύπρο, 

Ρουµανία, Ουγγαρία, Πολωνία, Τσεχική  ∆ηµοκρατία και Σλοβακία), υπό 

ειδικούς όρους που θεσπίστηκαν στο πλαίσιο των συµφωνιών σύνδεσης που 

υπογράφηκαν µε τις χώρες αυτές. Η Βουλγαρία, η Σλοβενία και οι τρεις 

βαλτικές χώρες προσχώρησαν στο πρόγραµµα το 1999.465 

 

 

 

                                           

464 Ασδεράκη Φ. – Γκούσιος Χ. (2010) , «Εκπαιδευτικές πολιτικές της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης : Η πρόκληση της πολυγλωσσίας», Εκδόσεις Ελλην, Αθήνα, σ. 51-56. 
465ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΚ, Έκθεση της Επιτροπής «Τελική έκθεση της Επιτροπής σχετικά 
µε την εφαρµογή του Προγράµµατος Σωκράτης 1995 – 1999, Βρυξέλλες, 12.2.2001, 
COM(2001) 75 τελικό.  
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4.4  Απολογισµός του προγράµµατος Socrates  

 

Η τελική έκθεση της Επιτροπής σχετικά µε την εφαρµογή του 

προγράµµατος Socrates 1995-1999466 εξετάζει τα αποτελέσµατα που 

επιτεύχθηκαν στο πλαίσιο του προγράµµατος. Η έκθεση λαµβάνει υπόψη της 

«τις µεγάλες πολιτικές εξελίξεις που επήλθαν µεταξύ 1995-1999 στον τοµέα της 

εκπαίδευσης σε ευρωπαϊκό επίπεδο» και αναφέρεται στη Λευκή Βίβλο 

∆ιδασκαλία και Μάθηση, στην Πράσινη Βίβλο για τα εµπόδια στη διακρατική 

κινητικότητα, στην Ανακοίνωση «Για µία Ευρώπη της γνώσης» και στην 

υλοποίηση δύο ευρωπαϊκών ετών, του 1996 (Ευρωπαϊκό έτος της δια βίου 

εκπαίδευσης και κατάρτισης) και του 1997 (Ευρωπαϊκό έτος κατά του 

ρατσισµού και της ξενοφοβίας). 

Σε σχέση µε το στόχο της ευρωπαϊκής ταυτότητας, η έκθεση αποτιµά ότι 

τα σχέδια του προγράµµατος ευνόησαν την ανάπτυξη των βασικών στοιχείων 

της ευρωπαϊκής ταυτότητας επισηµαίνοντας ότι «σπουδαστές που επωφελήθηκαν 

της δράσης Erasmus συνεχίζουν να τοποθετούν το πολιτιστικό και γλωσσικό 

άνοιγµα της διαµονής τους στο εξωτερικό µεταξύ των πρώτων κεκτηµένων της 

εµπειρίας τους». Εκτιµάται επίσης ότι το πρόγραµµα Socrates συνέβαλε 

περισσότερο στην ανάπτυξη της έννοιας της ευρωπαϊκής ταυτότητας απ’ ότι 

στην ενίσχυση της ευρωπαϊκής διάστασης στις ίδιες τις σπουδές. Σε σχέση µε 

το υποπρόγραµµα Lingua επωφελήθηκαν περίπου 3000 µελλοντικοί 

καθηγητές ξένων γλωσσών, περίπου 1500 σχολεία περιλαµβάνονται κάθε χρόνο 

στα εκπαιδευτικά σχέδια, 40.000 µαθητές συµµετείχαν στις ανταλλαγές 

εκµάθησης γλώσσας, 73 σχέδια  ευρωπαϊκής συνεργασίας για την κατάρτιση 

των καθηγητών γλωσσών, 35.000 εκπαιδευτικοί επωφελήθηκαν δράσεων 

συνεχούς κατάρτισης και 86 σχέδια ανάπτυξης µέσων διδασκαλίας γλωσσών. Ο 

στόχος της εκµάθησης ξένης γλώσσας από φοιτητές πραγµατοποιήθηκε και στο 

πλαίσιο του Erasmus. Στη δράση του Comenius  περισσότεροι από 2εκατ. 

µαθητές συµµετείχαν σε 3.700 σχολικές  συνεργασίες που οργανώθηκαν από 

15.000 σχολεία, 36.600 δάσκαλοι και επικεφαλής καθηγητές συµµετείχαν στα 

                                           

466 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΚ, Έκθεση της Επιτροπής «Τελική έκθεση της Επιτροπής σχετικά 
µε την εφαρµογή του Προγράµµατος Σωκράτης 1995 – 1999, Βρυξέλλες, 12.2.2001, 
COM(2001) 75 τελικό. Πραγµατοποιήθηκαν τέσσερις εξωτερικές αξιολογήσεις µετά το 
τέλος του προγράµµατος SOCRATES οι οποίες ολοκληρώθηκαν το Νοέµβριο του 2000. 
Τις αξιολογήσεις αυτές  έλαβε υπόψη της η Επιτροπή και συνέταξε το Φεβρουάριο του 
2001 την τελική έκθεση σχετικά µε την εφαρµογή του Προγράµµατος Σωκράτης 1995 
– 1999. 
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προγράµµατα κινητικότητας, ενώ επίσης χρηµατοδοτήθηκαν 350 

διαπολιτισµικά προγράµµατα εκπαίδευσης.  

Η προώθηση της κινητικότητας υποστηρίχτηκε κυρίως από το Erasmus. 

Η Επιτροπή εκφράζει την άποψη ότι η κινητικότητα έπρεπε να προβλεφθεί όχι 

ως στόχος αλλά ως µέσο το οποίο ουσιαστικά θα προορίζεται για την ανάπτυξη 

της ευρωπαϊκής ταυτότητας. Από ποσοτική άποψη  εκτιµάται ότι πάνω από το 

µισό προϋπολογισµό του προγράµµατος Erasmus διατέθηκε στη 

χρηµατοδότηση υποτροφιών κινητικότητας. Περίπου 460.000 σπουδαστές 

επωφελήθηκαν κατά την περίοδο 1995-1999 που αντιστοιχεί σε διπλασιασµό 

σε σχέση µε την προηγούµενη περίοδο 1990-1995. Επίσης περισσότεροι από 

40.000 πανεπιστηµιακοί καθηγητές είχαν την εµπειρία της ακαδηµαϊκής 

κινητικότητας, ενώ 40.000 άτοµα έλαβαν µέρος σε µαθήµατα συνεχούς 

κατάρτισης για εκπαιδευτικούς. Η ανάλυση σε ένα ποιοτικό επίπεδο 

αναδεικνύει ότι η αποτελεσµατικότητα της κινητικότητας συναρτάται µε το 

ζήτηµα της αναγνώρισης πτυχίων και περιόδων σπουδών, και επισηµαίνεται 

µία άνιση κατανοµή ανά χώρα και κλάδο σπουδών. 

Στο βασικό στόχο του προγράµµατος που ήταν η ανάπτυξη συνεργασίας 

µεταξύ των ιδρυµάτων συνέβαλε η θεσµική σύµβαση και τα θεµατικά δίκτυα. 

Κάθε έτος 1800 ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύµατα συνάπτουν θεσµική σύµβαση 

µε την Επιτροπή για περίπου 5000 εταιρικές σχέσεις. Στο πλαίσιο αυτό 

περιλαµβάνονται περίπου 900 εντατικά προγράµµατα, η ανάπτυξη περίπου 

400 σχεδίων από κοινού προγραµµάτων σπουδών µε 2000 εταίρους συνολικά. 

Τα 42 θεµατικών δικτύων καλύπτουν συνολικά περίπου 1700 εκπαιδευτικά 

ιδρύµατα.  

Η έκθεση επισηµαίνει την άρρηκτη σχέση της κινητικότητας µε την 

αναγνώριση τίτλων ή περιόδων σπουδών και άλλων επαγγελµατικών προσόντων. 

Στον τοµέα αυτό συνέλαβαν το ECTS και το δίκτυο NARIC (δίκτυο εθνικών 

κέντρων πληροφόρησης για την αναγνώριση ακαδηµαϊκών τίτλων). Τα ανώτατα 

εκπαιδευτικά ιδρύµατα που έκαναν χρήση του Ευρωπαϊκού Συστήµατος 

Μεταφοράς Ακαδηµαϊκών Μονάδων (ΕCTS) από 145 το 1989 ανήλθαν στα 

1200 (5000 σχολές ή τµήµατα) το 1999. Το δίκτυο NARIC που συστάθηκε το 

1984 αποτελείται από 32 εθνικά κέντρα και περιλαµβάνει τα κράτη-µέλη της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, των χωρών της ΕΖΕΣ, της Κεντρικής Ευρώπης, της 

Κύπρου και της Μάλτας. «Στο πλαίσιο αυτό η Επιτροπή εκπόνησε σε συνεργασία 

µε το Συµβούλιο της Ευρώπης και την UNESCO ένα συµπλήρωµα διπλώµατος 

που θα έπρεπε να προσαρµοστεί ευρύτατα από τις συµµετέχουσες χώρες στο 
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πρόγραµµα SOCRATES και πέραν αυτού, να προωθήσει τη διαφάνεια στα 

επαγγελµατικά προσόντα και κατά συνέπεια την αναγνώριση των πτυχίων». 

Με τη χρήση νέων τεχνολογιών και πληροφορίας και επικοινωνίας και 

την προώθηση της «εικονικής» κινητικότητας στο πλαίσιο του προγράµµατος 

Socrates αξιοποιήθηκε η δυνατότητα της ανοικτής και εξ αποστάσεως 

εκπαίδευσης(ΑΑΕ) και συγκεκριµένα την περίοδο 1995-1998 επιλέχθηκαν 166 

σχέδια ΑΑΕ. 

Στο πλαίσιο του υποπρογράµµατος Arion οργανώθηκαν 750 

εκπαιδευτικές επισκέψεις που συµµετείχαν συνολικά 8.000 άτοµα.  Το δίκτυο 

ενηµέρωσης Eurydice συνέχισε τη συλλογή και µετάδοση πληροφοριών για τα 

εκπαιδευτικά συστήµατα των 33 χωρών που συµµετέχουν. 

Ως προς τη συµβολή του προγράµµατος στην ανάπτυξη µιας ποιοτικής 

εκπαίδευσης σε επίπεδο κρατών-µελών η Επιτροπή εκτιµά ότι «στον τοµέα της 

ανώτατης εκπαίδευσης το πρόγραµµα αναµφισβήτητα συνέβαλε στο να 

διευκολύνει την εισαγωγή µεταρρυθµίσεων στα εθνικά συστήµατα καθώς και την 

εκκίνηση ποικίλων πρωτοβουλιών ευρωπαϊκής εµβέλειας. Σε εθνικό επίπεδο το 

πρόγραµµα SOCRATES επηρεάζει σε εθελοντική βάση την οργάνωση και την 

αρχιτεκτονική των σπουδών». Ενώ σε ευρωπαϊκό επίπεδο η Επιτροπή εκτιµά ότι,  

«η βούληση συνεργασίας µε εταίρους άλλων χωρών καθώς και η αναγκαιότητα 

αναγνώρισης και διευκόλυνσης των ανταλλαγών Erasmus τόνωσε την ανάπτυξη 

του πνεύµατος συνεργασίας σύγκρισης και αποδοχής διαφορετικών 

πραγµατικοτήτων και αποτέλεσε ευνοϊκό παράγοντα για σηµαντικές µεταβολές 

όπως η δήλωση της Bologna. Τέσσερις από τους έξι στόχους της δήλωσης αυτής 

αφορούν την ενίσχυση και τη γενίκευση των µέτρων που θεσπίστηκαν στο πλαίσιο 

της δράσης Erasmus (προώθηση κινητικότητας, επέκταση του συστήµατος ECTS 

έγκριση του συµπληρώµατος διπλώµατος, συνεργασία στον τοµέα της διασφάλισης 

ποιότητας)» . 

Σε σχέση µε την επίδραση του προγράµµατος στην αγορά εργασίας, 

σύµφωνα µε την εξωτερική αξιολόγηση του προγράµµατος, οι σπουδαστές 

Erasmus βρίσκουν κατά µέσο όρο την πρώτη τους εργασία δύο µήνες νωρίτερα 

από τους µη µετακινούµενους σπουδαστές ενώ έχουν συχνά την ευκαιρία να 

βρουν µία θέση απασχόλησης µε διεθνή διάσταση. 

Στην έκθεση αναφέρονται και οι επικριτικές παρατηρήσεις που έγιναν 

µετά την εξωτερική αξιολόγηση του προγράµµατος Socrates οι οποίες 

αφορούσαν στο ότι πολλές διαδικασίες κρίθηκαν εξαιρετικά βραδυκίνητες και 

πολύπλοκες, ότι η χρηµατοοικονοµική πτυχή ευνοήθηκε σε βάρος 
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παιδαγωγικών πλευρών, η διαδικασίες πληρωµής παραµένουν µακροχρόνιες 

και τέλος η επικοινωνία, η πληροφόρηση και η διάδοση των αποτελεσµάτων 

απαιτούν βελτίωση.  

Ο αρχικός προϋπολογισµός του προγράµµατος ανερχόταν σε 850 εκατ. 

ευρώ. Λαµβάνοντας υπόψη τις αιτήσεις συµµετοχής στο πρόγραµµα  και τις 

συνολικές χρηµατοδοτικές ανάγκες υποστήριξης η συνολική χρηµατοδότηση 

του προγράµµατος ανήλθε στα 933 εκ. ευρώ.467 

Στον απολογισµό των προγραµµάτων Socrates, Leonardo da Vinci,  και 

«Νεολαία για την Ευρώπη» που αφορούν στην εκπαίδευση, στην κατάρτιση και 

στη νεότητα για την περίοδο 1995-1999 που έκανε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή468  

επισηµαίνει ότι και τα τρία προγράµµατα απευθύνονται και κινητοποιούν ένα 

ευρύ φάσµα φορέων. Επίσης και στα τρία προγράµµατα υιοθετείται η έννοια 

της ισότητας σε διάφορες µορφές όπως η ισότητα µεταξύ των φύλων, η ισότιµη 

συµµετοχή ατόµων µε ειδικές ανάγκες. Η χρήση νέων τεχνολογιών της 

πληροφορίας και της επικοινωνίας για την καλύτερη πρόσβαση στη γνώση και 

στη µάθηση,  και η εκµάθηση των γλωσσών αποτέλεσε προτεραιότητα και στα 

τρία προγράµµατα. Κοινός παρονοµαστής των προγραµµάτων είναι η 

κινητικότητα η ανάπτυξη της οποίας είχε ως αποτέλεσµα το όφελος για τους 

νέους, τους εκπαιδευτικούς και τους εκπαιδευτές που συµµετέχουν από µία 

νέα ακαδηµαϊκή ή επαγγελµατική εµπειρία και ένα άνοιγµα σε άλλες 

πολιτισµικές πραγµατικότητες. 

Ιδιαίτερα το πρόγραµµα Socrates δραστηριοποίησε µαθητές, 

εκπαιδευτικούς, πανεπιστηµιακούς, διευθυντικό και διοικητικό προσωπικό, 

ευρωπαϊκές οργανώσεις, ΜΚΟ και εµπειρογνώµονες σε όλα τα επίπεδα 

εκπαίδευσης από το δηµοτικό µέχρι το πανεπιστήµιο όπως επίσης και την 

εκπαίδευση ενηλίκων. Ιδιαίτερα σηµαντική είναι η αύξηση της κινητικότητας 

και συγκεκριµένα από το 1995 έως το 1998 «400.000 φοιτητές και 40.000 

εκπαιδευτικοί της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης πραγµατοποίησαν παραµονή σε µια 

άλλη ευρωπαϊκή χώρα χάρη στο πρόγραµµα Erasmus.» Επισηµαίνεται βεβαίως 

ότι υπάρχουν ακόµα προβλήµατα που πρέπει να ρυθµιστούν όπως είναι η 

αναγνώριση των τίτλων και των προσόντων που αποκτώνται κατά τη διάρκεια 

                                           

467 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΚ, Έκθεση της Επιτροπής «Τελική έκθεση της Επιτροπής σχετικά 
µε την εφαρµογή του Προγράµµατος Σωκράτης 1995 – 1999, Βρυξέλλες, 12.2.2001, 
COM(2001) 75 τελικό. Αναλυτικά στο Παράρτηµα 2 της Έκθεσης : Λεπτοµερής ετήσιος 
προϋπολογισµός του προγράµµατος Σωκράτης (1995-1999). 
468 Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Γενική ∆ιεύθυνση Εκπαίδευση και Πολιτισµός), Ο 
απολογισµός των προγραµµάτων Εκπαίδευση, Κατάρτιση, Νεότητα 1995-1999, 
Λουξεµβούργο 2000. 
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µιας τέτοιας εµπειρίας στη χώρα προέλευσης του φοιτητή. Στο πρόβληµα αυτό 

έδρασε καταλυτικά η χρήση του Ευρωπαϊκού Συστήµατος Μεταφοράς 

Ακαδηµαϊκών µονάδων (ΕCTS). Με τη χρήση νέων τεχνολογιών πληροφορίας 

και επικοινωνίας και την προώθηση της «εικονικής» κινητικότητας στο πλαίσιο 

του προγράµµατος Socrates αξιοποιήθηκε η δυνατότητα της ανοικτής και εξ 

αποστάσεως εκπαίδευση(ΑΑΕ). και συγκεκριµένα την περίοδο 1995-1998 

χρηµατοδοτήθηκαν 133 σχέδια ΑΑΕ που περιλάµβαναν περισσότερες από 

1000 οργανώσεις. 

Εκτός όµως από την Επιτροπή και το Συµβούλιο αναγνωρίζει τη 

σηµασία των προγραµµάτων αυτών. Σε ανακοίνωσή του, το Συµβούλιο της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 17.12.1999 «Πέρασµα στη νέα χιλιετία»: ανάπτυξη 

νέων διαδικασιών εργασίας για την ευρωπαϊκή συνεργασία στον τοµέα της 

εκπαίδευσης και της κατάρτισης»469, εκτιµά ότι «τα προγράµµατα SOCRATES και 

LEONARDO παραµένουν τα πιο σηµαντικά µέσα συνεργασίας στον τοµέα της 

εκπαίδευσης και της κατάρτισης στην Ευρώπη. Είναι εντούτοις σαφές ότι η 

πολιτική συνεργασίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο πρέπει να ενισχυθεί. Για να 

επιτευχθεί αυτό, πρέπει να αναπτυχθούν νέες διαδικασίες εργασίας για το 

Συµβούλιο στον τοµέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, ούτως ώστε να 

βελτιωθεί περαιτέρω η αποτελεσµατικότητα των εργασιών του Συµβουλίου». 

Στην Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 

Συµβούλιο σχετικά µε την ενίσχυση της συνεργασίας µε τρίτες χώρες στον 

τοµέα της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης στις 18 Ιουλίου 2001,470 η Επιτροπή 

διαπιστώνει ότι «τα κοινοτικά προγράµµατα στην εκπαίδευση, και ιδιαίτερα το 

Erasmus, διαδραµάτισαν σηµαντικό ρόλο στην ώθηση της ικανότητας για διεθνή 

συνεργασία µεταξύ των ευρωπαϊκών πανεπιστηµίων. Εκτός από τις αλλαγές στο 

σχεδιασµό των προγραµµάτων εκπαίδευσης και τις νέες δυνατότητες που 

προσφέρονται για σπουδές σε άλλο κράτος-µέλος, πολλά πανεπιστήµια έχουν 

δηµιουργήσει ή ενισχύσει τις υπηρεσίες τους για τις διεθνείς σχέσεις. Σε µεγάλο 

βαθµό αυτό συµβαίνει για να ανταπεξέλθουν στον αυξηµένο όγκο των διεθνών 

δραστηριοτήτων που έχει προκύψει από τη συµµετοχή τους στα κοινοτικά 

προγράµµατα.» Επισηµαίνει επίσης ότι απαιτείται µία περαιτέρω προσπάθεια σε 

                                           

469 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΕ, Ψήφισµα του Συµβουλίου  της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 
17.12.1999 «Πέρασµα στη νέα χιλιετία: ανάπτυξη νέων διαδικασιών εργασίας για την 
ευρωπαϊκή συνεργασία στον τοµέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης», 
(2000/C8/04/ 12-1-2000). 
470 Επιτροπή των ΕΚ, Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συµβούλιο σχετικά µε την ενίσχυση της συνεργασίας µε τρίτες χώρες στον τοµέα της 
τριτοβάθµιας εκπαίδευσης. Βρυξέλλες, 18 Ιουλίου 2001, COM (2001) 385 τελικό. 
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επίπεδο Ευρωπαϊκής Κοινότητας, που θα ενθαρρύνει τα ιδρύµατα να 

ενσωµατώσουν συστηµατικά τη νέα συνεργασία µε τρίτες χώρες σε ένα 

ευρύτερο πλαίσιο συνεργασίας. 

Το Erasmus έχει χαρακτηριστεί ως ναυαρχίδα των εκπαιδευτικών 

προγραµµάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης471. Το γεγονός αυτό αναδεικνύεται  όχι 

µόνο από τα ποσά χρηµατοδότησης και τη πορεία του µέχρι σήµερα αλλά και 

από τις µελέτες και τις αναλύσεις που έχουν γίνει για τις δράσεις τις διαδικασίες 

και τα αποτελέσµατα του προγράµµατος.472  

Παρά την κριτική που δέχθηκε για τη διεύρυνση της γραφειοκρατίας τη 

χαµηλή χρηµατοδότηση για τους µεµονωµένους σπουδαστές (free movers) και 

τα πανεπιστήµια, το Erasmus θεωρείται πως βοήθησε στην άνοδο της 

σπουδαστικής κινητικότητας στην Ευρώπη. Κατέστησε την κινητικότητα από 

εξαίρεση σε µία κανονική επιλογή για τους σπουδαστές και αναβάθµισε τη 

συνεργασία στην τριτοβάθµια εκπαίδευση από ένα οριακό φαινόµενο σε µια 

κανονική δραστηριότητα ενταγµένη στη ζωή και τη λειτουργία ενός 

πανεπιστηµίου. Άλλαξε ακόµη και τον εννοιολογικό χάρτη της διεθνούς 

σπουδαστικής κινητικότητας : η παραδοσιακά κυρίαρχη κάθετη κινητικότητα 

από τις λιγότερο ευνοηµένες σε γόητρο χώρες προς τις ανώτερες σε γόητρο 

χώρες και ιδρύµατα εµπλουτίστηκε και τροποποιήθηκε εξαιτίας της ανταλλαγής 

σπουδαστών µε ίσους όρους και της αµοιβαίας εµπιστοσύνης στην ποιότητα των 

σπουδών τριτοβάθµιας εκπαίδευσης µεταξύ των συνεργαζόµενων.473  

                                           

471 Ασδεράκη Φ., (2008), «Ευρώπη και Παιδεία. Ο Ευρωπαϊκός Χώρος Ανώτατης 
Εκπαίδευσης» Εκδόσεις Σιδέρης, Αθήνα, σ. 213. 
472 Ενδεικτικά αναφέρουµε : Teichler Ulrich (2001) ‘Changes of ERASMUS under the 
Umbrella of SOCRATES’, Journal of Studies in International Education Fall 
2001,Vol.5, Νο.3, p.201-227., Papatsiba V., (2005), ‘Political and Individual 
Rationales of Student Mobility: a case-study of ERASMUS and a French regional 
scheme for studies abroad’, European Journal of Education, Vol. 40, No. 2, 2005, 
p.173-188,  Barblan, A., Kehm, B. M., Reichert, S., & Teichler, U. (Eds.). (1998). 
‘Emerging European policy profiles of higher education institutions’ A Project of the 
Association of European Universities (CRE), Geneva, (Werkstattberichte No. 55). 
University of Kassel, Germany,  Teichler U. (1996) ‘Student Mobility in the 
Framework of ERASMUS: findings of an evaluation study’, European Journal 
Education 1996,Vol. 31, No 2, 153-179,  Maiworm F. & Teichler U., (1997) ‘The 
ERASMUS experience: Major findings of the ERASMUS evaluation research project’. 
Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities,  Rosselle 
P. & Lentiez A. (1999), ‘The ERASMUS programme 1987-1995 : A qualitative review, 
looking to the future …national reports’ Lille, France: Pôle Universitaire Européen,  
Barblan A. Reichert S. Schotte-Kmoch M. &Teichler U. (eds.) (2000), ‘Implementing 
European policies in higher education institutions (Werkstrattberichte No.57,) 
University of Kassel, Germany. 
473 Teichler Ulrich (2001) ‘Changes of ERASMUS under the Umbrella of SOCRATES’, 
Journal of Studies in International Education, Fall 2001, Vol. 5 Νο.3, p.201-227. 
Επίσης στο Ιδρυµα Κρατικών Υποτροφιών, «Η Ευρωπαϊκή Συνεργασία πρωτοπόρος 
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Η σπουδαστική κινητικότητα παρέµεινε ο πυρήνας του προγράµµατος. 

Παράλληλα όµως, ενισχύθηκαν και άλλες δραστηριότητες για να 

διαδραµατίσουν έναν ισχυρότερο ρόλο όπως η οικονοµική ενίσχυση του 

διδακτικού προσωπικού, η ανάπτυξη προγραµµάτων σπουδών, η αναγνώριση 

περιόδων σπουδών, η προώθηση της διδακτικής καινοτοµίας και η ενθάρρυνση 

της διάδοσης της ευρωπαϊκής διάστασης στην τριτοβάθµια εκπαίδευση. Στην 

εµφανώς θετική πλευρά του προγράµµατος βρίσκεται η διάδοση της 

µεταφοράς διδακτικών µονάδων και η αναγνώριση των σπουδών, µε τη διάδοση 

του Ευρωπαϊκού Συστήµατος Μεταφοράς ∆ιδακτικών Μονάδων (ECTS) στα 

πλαίσια του Erasmus που αντιµετωπίζεται ευρέως ως επιτυχία. Η συµµετοχή 

στο πρόγραµµα SOCRATES οδήγησε πολλά ιδρύµατα τριτοβάθµιας 

εκπαίδευσης να επανεκτιµήσουν τις ευρωπαϊκές και διεθνείς δραστηριότητές 

τους, µε συνέπεια να αυξηθεί η συνειδητοποίηση των δυνάµεων και των 

αδυναµιών των ιδρυµάτων σχετικά µε τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις τους. Η 

συνεργασία σε επίπεδο ιδρύµατος προκάλεσε ή επέκτεινε διαδικασίες 

διαβουλεύσεων ανάµεσα στα ιδρύµατα τριτοβάθµιας εκπαίδευσης. Η 

διαδικασία λήψης αποφάσεων σε θέµατα διεθνοποίησης και εξευρωπαϊσµού 

συνδέθηκε πιο στενά µε αυτήν των βασικών ζητηµάτων των ιδρυµάτων. Επίσης 

βελτιώθηκε η υποστήριξη των διοικητικών υπηρεσιών, για τις διαδικασίες του 

προγράµµατος, στις περισσότερες περιπτώσεις µε µια περιορισµένη αύξηση 

του προσωπικού για αυτές τις λειτουργίες.474  

Η δηµιουργία των προγραµµάτων οµπρέλες µέσα στα οποία εντάχθηκαν 

τα οµαδοποιηµένα προηγούµενα προγράµµατα βοήθησε στην απλούστευση της 

διαχείρισης από πλευράς της Επιτροπής και στην απευθείας συµφωνία 

απευθείας µε τα Ιδρύµατα  αντί των µεµονωµένων τµηµάτων. Κατ αυτόν τον 

τρόπο οι ηγεσίες των πανεπιστηµίων έλαβαν γνώση και περιέλαβαν στην 

οµπρέλα της συµφωνίας του προγράµµατος τις διάφορες ευρωπαϊκές 

δραστηριότητες και ανέλαβαν την συνολική ευθύνη για την υλοποίηση τους. 

Έτσι, το κάθε ίδρυµα που έπαιρνε µέρος στο πρόγραµµα έκανε δήλωση 

ευρωπαϊκής πολιτικής στο πλαίσιο της  θεσµικής σύµβασης παρουσιάζοντας 

την ευρωπαϊκή του διάσταση για το διάστηµα των επόµενων 3 χρόνων.  Με τη 

εφαρµογή του προγράµµατος SOCRATES η Επιτροπή δεν ενίσχυσε µόνο  την 

                                                                                                                        

στην ποιότητα της εκπαίδευσης» Έκδοση στο πλαίσιο του εορτασµού των 20 χρόνων 
λειτουργίας του Προγράµµατος Erasmus (1987-2007), Ι.Κ.Υ., σελ. 7. 
474 Teichler Ulrich (2001) ‘Changes of ERASMUS under the Umbrella of SOCRATES’, 
Journal of Studies in International Education, Fall 2001,Vol. 5 Νο.3, p.201-227. 
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κινητικότητα επέµεινε στην εφαρµογή και την προώθηση µηχανισµών που 

διευκολύνουν την κινητικότητα όπως οι ανταλλαγές προσωπικού, η χρήση του 

συστήµατος ECTS, η δηµιουργία κοινών προγραµµάτων σπουδών. 475 

 

4.5.  Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (ΕΚΤ) και Κοινοτικά Πλαίσια 

Στήριξης (ΚΠΣ) 

 

Η Συνθήκη της Ρώµης προέβλεπε την ίδρυση του Ευρωπαϊκού 

Κοινωνικού Ταµείου (ΕΚΤ) στο άρθρο 3  και στο άρθρο 123. Ο ρόλος του ήταν 

να στηρίζει µέτρα για την πρόληψη και την καταπολέµηση της ανεργίας, την 

προώθηση της κατάρτισης και τη βελτίωση  των ευκαιριών εργασίας και του 

τρόπου λειτουργίας της αγοράς εργασίας. Από τη Συνθήκη της Ρώµης µέχρι τη 

Συνθήκη του Μάαστριχτ του κανόνες λειτουργίας του Ταµείου άλλαξαν 

τέσσερις φορές για να µπορέσει να ανταποκριθεί στις αλλαγές που 

συντελούνταν  στο οικονοµικό και εργασιακό περιβάλλον.  Την δεκαετία του 

1950 και του 1960 τα επίπεδα ανεργίας στην Ευρωπαϊκή Οικονοµική 

Κοινότητα ήταν χαµηλά. Από το 1958 έως το 1971 στόχος του ταµείου ήταν 

βοηθήσει - µέσω της επανεκπαίδευσης και της επαγγελµατικής επανένταξης - 

στην προσαρµογή των εργαζοµένων στις µεταλλαγές της βιοµηχανίας και των 

συστηµάτων παραγωγής.  

Τη δεκαετία του 1970  σηµαδεύτηκε από την πετρελαϊκή κρίση του 1973 

που προκάλεσε επιβράδυνση στην ευρωπαϊκή οικονοµία, µε αποτέλεσµα να 

πληγεί η απασχόληση. Το 1971 η πρώτη µεταρρύθµιση του ΕΚΤ476 επεδίωξε 

να θέσει ως στόχο συγκεκριµένες κατηγορίες ατόµων ενώ επήλθαν αλλαγές στον 

τρόπο χρηµατοδότησης, και ελέγχου. Το 1977, η Επιτροπή επισήµανε  την 

αύξηση της ανεργίας και ιδιαίτερα στους νέους ( η ανεργία των νέων κάτω των 

25 ετών υπερδιπλασιάστηκε µέσα σε τέσσερα έτη), και το γεγονός ότι στην 

αναζήτηση εργασίας έπαιζε σηµαντικό ρόλο η απόκτηση επαγγελµατικών 

                                           

475 Barblan A.“From the university in Europe to the universities of Europe” στο  
Ruegg W. (General Editor) “A history of the university on Europe” Volume 4, 
«Universities since 1945», Cambridge University Press 2011, p. 563-4. 
476 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΚ, Απόφαση του Συµβουλίου 71/66/ΕΟΚ για τη 
µεταρρύθµιση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταµείου της 1.2.1971 ( ΕΕ L 28 της 
4.2.1971, σ. 15 έως 17 ). Η µεταρρύθµιση αφορούσε στον καθορισµό κριτηρίων για τη 
χρηµατοδότηση προγραµµάτων. Την περίοδο αυτή το Συµβούλιο εξέδωσε επίσης τρεις 
κανονισµούς: Κανονισµός 2396/71/ΕΟΚ της 8.11.1971 (ΕΕ L 249 της 10.11.1971, σ. 
54 έως 57 ),  Κανονισµός 2397/71/ΕΟΚ της 8.11.1971 (ΕΕ L 249 της 10.11.1971, σ. 
58 έως 60) και Κανονισµός αριθ. 2895/77/ΕΟΚ της 20.12.1977 για την αύξηση του 
ποσοστού παρεµβάσεως του ΕΚΤ (ΕΕ L 337 της 27.12.1977, σ. 7 έως 7).  
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προσόντων ή η απόκτηση πανεπιστηµιακού τίτλου. Οι νέοι που δεν διέθεταν 

αυτά τα προσόντα δυσκολεύονταν περισσότερο στην εύρεση εργασίας. Την 

περίοδο αυτή το ΕΚΤ χρηµατοδότησε τις δράσεις του Α’ Προγράµµατος ∆ράσης 

της Κοινότητας για την επαγγελµατική εκπαίδευση και κατάρτιση που 

αποφασίστηκε µε το Ψήφισµα του Συµβουλίου της 13ης ∆εκεµβρίου 1976.477  

Τα γεγονότα που συντελέστηκαν τη δεκαετία του 1980, όπως οι αλλαγές 

στις ευρωπαϊκές οικονοµίες –από την εποχή της βιοµηχανίας στην εποχή της 

πληροφορίας-, η νέα οικονοµική ύφεση ως αποτέλεσµα της ενεργειακής κρίσης 

του 1979, η απόφαση για στενότερη οικονοµική και χρηµατοοικονοµική 

συνεργασία στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα, η Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη. Η 

συνολική ανεργία στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα διπλασιάστηκε από το 1979 έως 

το 1983 ενώ η ανεργία των νέων αυξήθηκε στο 25%. Η οικονοµία είχε ανάγκη 

από εξειδικευµένα άτοµα στους τοµείς της ηλεκτρονικής, της µηχανολογίας και 

της τεχνολογίας της πληροφορίας.478 Την χρηµατοδοτική περίοδο 1983-1988, 

πραγµατοποιήθηκε µία ακόµη αναθεώρηση των στόχων του ΕΚΤ479 δίνοντας 

προτεραιότητα στους νέους, στους µακροχρόνια άνεργους και στις οικονοµικά 

ασθενέστερες περιοχές της Κοινότητας. Την περίοδο αυτή χρηµατοδοτήθηκαν 

από το ΕΚΤ οι δράσεις του Β’ Προγράµµατος ∆ράσης της Κοινότητας για την 

επαγγελµατική εκπαίδευση και κατάρτιση και οι δράσεις των πρότυπων 

σχεδίων που αφορούν τη µετάβαση των νέων από την εκπαίδευση στην ενεργό 

ζωή480. 

                                           

477 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΚ, Ψήφισµα του Συµβουλίου και των υπουργών παιδείας 
συνερχοµένων στο πλαίσιο του Συµβουλίου, της 13ης ∆εκεµβρίου 1976, σχετικά µε τα 
µέτρα που πρέπει να ληφθούν προκειµένου να βελτιωθεί η προετοιµασία των νέων για 
την άσκηση επαγγελµατικής δραστηριότητας και να διευκολυνθεί η µετάβαση τους από 
την εκπαίδευση στην ενεργό ζωή. (ΕΕ αριθ. C 308 της 30.12.1976) . 
478 Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο, 50 χρόνια επενδύσεων σε ανθρώπινους πόρους, Γ.∆. 
Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Ισότητας Ευκαιριών. Λουξεµβούργο, 2007.  
479 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΚ, Απόφαση 83/516/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 17.10.1983 για 
την αποστολή του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταµείου (ΕΕ L 289 της 22.10.1983, σ. 38 
έως 41). 
480 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΚ,  Ψήφισµα του Συµβουλίου και των υπουργών παιδείας 
συνερχοµένων στο πλαίσιο του Συµβουλίου, της 15ης Ιανουαρίου 1980, σχετικά µε τα 
µέτρα που πρέπει να ληφθούν προκειµένου να βελτιωθεί η προετοιµασία των νέων για 
την άσκηση επαγγελµατικής δραστηριότητας και να τους διευκολυνθεί η µετάβαση από 
την εκπαίδευση στην ενεργό ζωή. (ΕΕ αριθ. C 23 της 23.1.1980) και  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
ΤΩΝ ΕΚ,  Ψήφισµα του Συµβουλίου και των υπουργών παιδείας που συνήλθαν στα 
πλαίσια του Συµβουλίου, της 12ης Ιουλίου 1982, σχετικά µε τα µέτρα που πρέπει να 
ληφθούν για να βελτιωθεί η προετοιµασία των νέων στις επαγγελµατικές 
δραστηριότητες και να διευκολυνθεί η µετάβαση τους από την εκπαίδευση στην ενεργό 
ζωή (ΕΕ αριθ. C 193 της 28.7.1982). 
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Η επόµενη αναθεώρηση έγινε το 1988, όταν το Συµβούλιο εξέδωσε τον 

Κανονισµό 2052/88 «Για την αποστολή των διαρθρωτικών ταµείων»481 και τον 

Κανονισµό 4253/88 «Για τις διατάξεις εφαρµογής του Κανονισµού 2052/88 

όσον αφορά το συντονισµό των παρεµβάσεων των διαρθρωτικών ταµείων»482 µε 

τους οποίους καθορίστηκαν οι στόχοι για τα διαρθρωτικά ταµεία της 

Κοινότητας. Επίσης µε τη µεταρρύθµιση αυτή συντελέστηκε µία αλλαγή από τα 

µεµονωµένα έργα που επιδιώκονταν σε εθνικό πλαίσιο προς µία 

προγραµµατισµένη πολυετή εταιρική σχέση µεταξύ κρατών-µελών και της 

Επιτροπής τα Κοινοτικά Πλαίσια Στήριξης (ΚΠΣ).  

Μετά τη µεταρρύθµιση του 1988, τα Κοινοτικά Πλαίσια Στήριξης (ΚΠΣ) 

αποτέλεσαν την εταιρική σχέση µεταξύ Επιτροπής και κράτους-µέλους ως 

ισότιµα µέλη. Οι κανονισµοί 2052/88 και 4253/88 καθόρισαν το περιεχόµενο 

και τις διαδικασίες υλοποίησης των ΚΠΣ τα οποία θεωρούνται ως συµπλήρωµα 

στις αντίστοιχες δράσεις των κρατών-µελών. Σύµφωνα µε τον Κανονισµό 

2052/88 αυτό επιτυγχάνεται «µε τη στενή συνεργασία ανάµεσα στην Επιτροπή, 

το ενδιαφερόµενο κράτος-µέλος και τις αρµόδιες αρχές που ορίζονται από το 

εθνικό περιφερειακό τοπικό ή άλλο επίπεδο, όλα τα µέρη αποτελούν εταίρους 

κατά την επιδίωξη του κοινού σκοπού. Η συνεργασία αυτή καλείται στο εξής 

«εταιρική σχέση» και καλύπτει την προετοιµασία τη χρηµατοδότηση, την 

παρακολούθηση και την αξιολόγηση των ενεργειών». Κάθε ΚΠΣ εµπεριέχει επί 

µέρους δράσεις τα «Επιχειρησιακά Προγράµµατα» που περιλαµβάνουν τις 

ενέργειες που θα αναληφθούν από τους αρµόδιους κρατικούς φορείς, τα 

Υπουργεία.  

                                           

481 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΚ,  Κανονισµός ( ΕΟΚ ) αριθ . 2052/88 του Συµβουλίου της 
24ης Ιουνίου 1988 για την αποστολή των διαρθρωτικών ταµείων, την 
αποτελεσµατικότητά τους και το συντονισµό των παρεµβάσεών τους µεταξύ τους καθώς 
και µε τις παρεµβάσεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και των άλλων 
υφιστάµενων χρηµατοδοτικών οργάνων, (ΕΕ L 185/ 15.7.1988 σ.9-20).   
Τα τρία διαρθρωτικά ταµεία που αναφέρονται στον Κανονισµό  είναι το Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταµείο (ΕΚΤ) το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και 
το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο Προσανατολισµού και Εγγυήσεων (ΕΓΤΠΕ - τµήµα 
Προσανατολισµού) .  Το ΕΤΠΑ δηµιουργήθηκε το 1975 µε στόχο να στηρίζει τις 
περιφέρειες που αντιµετώπιζαν δυσκολίες εξαιτίας της αναδιάρθρωσης ή των 
βιοµηχανικών µεταβολών. Το ΕΚΤ επικεντρώνεται στην παροχή βοήθειας στους 
ανθρώπους  σε όλη την Κοινότητα προκειµένου αν αποκτήσουν νέες δεξιότητες και το 
ΕΤΠΑ στην ανάπτυξη της υποδοµής των περιφερειών που παρουσίαζαν καθυστέρηση 
στην ανάπτυξή τους. 
482 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΚ Κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 4253/88 του Συµβουλίου της 19ης 
∆εκεµβρίου 1988 για τις διατάξεις εφαρµογής του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2052/88 
όσον αφορά τον συντονισµό των παρεµβάσεων των διαφόρων διαρθρωτικών ταµείων 
µεταξύ τους καθώς και µε τις παρεµβάσεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και 
των λοιπών υφιστάµενων χρηµατοδοτικών οργάνων, (ΕΕ L 374/ της 31.12.1988, σ. 1 
έως 14).  
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Μετά τη Συνθήκη του Μάαστριχτ και τη νοµιµοποίηση της δράσης της 

Κοινότητας στην εκπαίδευση, µε την αναπροσαρµογή των Κανονισµών483  ως 

προς τους στόχους και την αποστολή των διαρθρωτικών ταµείων και τον 

Κανονισµό 1260/1999484 ο νέος στόχος αριθµ.3 αναφέρεται στη στήριξη της 

προσαρµογής και του εκσυγχρονισµού των πολιτικών και των συστηµάτων 

εκπαίδευσης, κατάρτισης και απασχόλησης. Η εκπαίδευση αποτελεί πλέον 

επιλέξιµο πεδίο για την εκπόνηση επιχειρησιακών προγραµµάτων στο πλαίσιο 

των ΚΠΣ για την περίοδο 1994-1999. Αυτό είχε ως αποτέλεσµα την ανάπτυξη 

πολιτικών για τον εκπαιδευτικό εκσυγχρονισµό των λιγότερο αναπτυγµένων 

κρατών-µελών. Από τα παραπάνω και από το γεγονός ότι η Ελλάδα ήταν 

επιλέξιµη χώρα για ενίσχυση µέσω των διαρθρωτικών ταµείων αναπτύχθηκε 

από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευµάτων το 1ο Επιχειρησιακό 

Πρόγραµµα για την Εκπαίδευση και την Αρχική Επαγγελµατική Κατάρτιση 

(ΕΠΕΑΕΚ) για την περίοδο 1996-1999.485 

Η Κοινότητα ήταν αυτή που συγκεκριµενοποιούσε, τους όρους 

χρηµατοδότησης, τις κατευθύνσεις και το περιεχόµενο των πολιτικών καθώς 

και τον τρόπο αξιολόγησης, από τη στιγµή που ενέκρινε τις προτάσεις και τις 

δράσεις για χρηµατοδότηση στο πλαίσιο του ΚΠΣ. Βεβαίως, αυτό δεν γινόταν 

µε αυθαίρετο τρόπο, στο βαθµό που τα ίδια τα κράτη-µέλη µε την υπογραφή 

της ΣυνθΕΚ  είχαν συµφωνήσει στη δηµιουργία της κοινής εσωτερικής αγοράς, 

την προώθηση της οικονοµικής και κοινωνικής συνοχής της Κοινότητας. Κατ’ 

αυτόν τον τρόπο, η περιφερειακή πολιτική της Κοινότητας µέσω των 

                                           

483 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΚ, Κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 2083/93 του Συµβουλίου της 20ής 
Ιουλίου 1993 για την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 4254/88 για διατάξεις 
εφαρµογής του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2052/88 όσον αφορά το Ευρωπαϊκό Ταµείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΕ L 193 της 31.7.1993, σ. 34 έως 38), Κανονισµός (ΕΟΚ) 
αριθ. 2084/93 του Συµβουλίου της 20ής Ιουλίου 1993 για την τροποποίηση του 
κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 4255/88 για διατάξεις εφαρµογής του κανονισµού (ΕΟΚ) 
αριθ. 2052/88 όσον αφορά το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (ΕΕ L 193 της 31.7.1993, 
σ. 39 έως 43),  και  Κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 2085/93 του Συµβουλίου της 20ής 
Ιουλίου 1993 για την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 4256/88 για διατάξεις 
εφαρµογής του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2052/88 σχετικά µε το Ευρωπαϊκό Γεωργικό 
Ταµείο Προσανατολισµού και Εγγυήσεων (ΕΓΤΠΕ), τµήµα «Προσανατολισµού»  (ΕΕ L 
193 της 31.7.1993, σ. 44 έως 47). Αναφορά για εφαρµογή ενεργειών στον τοµέα της 
εκπαίδευσης στον Κανονισµό 2083/93 άρθρο 1 παρ.δ . 
484 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ της ΕΕ, Κανονισµός (ΕΚ) αριθµ. 1260/1999 της 21ης Ιουνίου 1999 
περί γενικών διατάξεων για τα διαρθρωτικά Ταµεία. (ΕΕ L 161 της  26.6.1999, σ. 1) 
485 Στην Ελλάδα το 1ο ΕΠΕΑΕΚ (1996-1999) υλοποιήθηκε  στο πλαίσιο του Β’ ΚΠΣ 
(1994-1999) και χρηµατοδοτήθηκε από το ΕΚΤ. Εκτενής αναφορά στην επόµενη 
ενότητα που θα περιλαµβάνει την εφαρµογή της Ευρωπαϊκής Εκπαιδευτικής πολιτικής 
στην Ελλάδα. Στη σύνταξη του επιχειρησιακού προγράµµατος οι εθνικές αρχές είναι 
υποχρεωµένες να λαµβάνουν υπόψη τους στόχους οικονοµικής σύγκλισης και συνοχής 
της Κοινότητας. 
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∆ιαρθρωτικών Ταµείων αύξησε το βαθµό εξουσίας της Κοινότητας και τον 

βαθµό εξάρτησης των κρατών-µελών. Γεγονός που προκύπτει κυρίως από την 

ενίσχυση του βαθµού διείσδυσης της κοινοτικής πολιτικής στις εθνικές 

πολιτικές. Κατ’ αναλογία αυτό συνέβη και στον τοµέα της εκπαίδευσης. Η 

Επιτροπή µέσω των ΕΠΕΑΕΚ στοχεύει σε πολιτικές για τον εκπαιδευτικό 

εκσυγχρονισµό των λιγότερο αναπτυγµένων κρατών-µελών. Οι εθνικές αρχές, 

κατά την κατάρτιση ενός επιχειρησιακού προγράµµατος στην εκπαίδευση 

λαµβάνουν υπόψη τις γενικότερες αρχές που έχουν τεθεί από τους 

κανονισµούς της Κοινότητας οι οποίοι σχετίζονται ως επί το πλείστον µε τις 

αρχές και τους στόχους της οικονοµικής και κοινωνικής σύγκλισης και 

λιγότερο µε αµιγώς εκπαιδευτικές αρχές. 486 

 

 

4.6  ∆ιεργασίες στο χώρο της ανώτατης εκπαίδευσης στο χώρο 

της Ευρώπης. ∆ιακήρυξη της Σορβόννης - ∆ιακήρυξη της Μπολόνια  

 

Λίγο πριν το τέλος της δεκαετίας του 1990 ένα πολύ σηµαντικό γεγονός, 

η έναρξη της διαδικασίας που έγινε γνωστή ως ∆ιαδικασία Μπολόνια, έλαβε 

χώρα στην Ευρώπη. Η διαδικασία αυτή ξεκίνησε µεταξύ των ευρωπαϊκών 

πανεπιστηµίων και είχε κυρίως ακαδηµαϊκό, εκπαιδευτικό και πολιτιστικό 

περιεχόµενο. 

Πολύ νωρίτερα, το 1988, στην 900η επέτειο του πανεπιστηµίου της 

Μπολόνιας οι Πρυτάνεις των ευρωπαϊκών πανεπιστηµίων υπέγραψαν στις 18 

Σεπτεµβρίου, τη «Magna Charta Universitatum»,487 στην οποία επισηµαίνουν 

ότι «το µέλλον της ανθρωπότητας στο τέλος της τρέχουσας χιλιετίας εξαρτάται τα 

µέγιστα από την πολιτιστική, επιστηµονική και τεχνική ανάπτυξη και ότι αυτή 

οικοδοµείται µέσα σε κέντρα πολιτισµού , γνώσεως και έρευνας, όπως είναι τα 

αληθινά Πανεπιστήµια». 

Το 1998, µε την ευκαιρία της 800ης επετείου του πανεπιστηµίου της 

Σορβόννης, οι αρµόδιοι υπουργοί για θέµατα ανώτατης εκπαίδευσης, της 

Γαλλίας, της Ιταλίας, του Ηνωµένου Βασιλείου και της Γερµανίας, υπέγραψαν 

                                           

486 Πασιάς  Γ., (2006)  «Ευρωπαϊκή Ένωση και Εκπαίδευση, Θεσµικός λόγος και 
εκπαιδευτική πολιτική (1950-1999)» Τόµος Α’, Εκδόσεις Gutenberg, Αθήνα σ.368 σ. 
421 και σ 477. 
487 Magna Charta Universitatum (18.09.1988), η Magna Charta  των Ευρωπαϊκών 
Πανεπιστηµίων.  
http://www.magna-charta.org/library/userfiles/file/mc_greek_mod.pdf  
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τη «∆ιακήρυξη της Σορβόννης»,488 στις 25 Μαΐου του 1998. Η ∆ιακήρυξη αυτή 

αποτελούσε «µία κοινή δήλωση για την εναρµόνιση της αρχιτεκτονικής του 

ευρωπαϊκού συστήµατος ανώτατης εκπαίδευσης». Στη ∆ιακήρυξη, οι Υπουργοί 

υπενθύµισαν ότι «η Ευρώπη δεν είναι µόνο αυτή του ευρώ, των τραπεζών και της 

οικονοµίας, πρέπει να είναι επίσης η Ευρώπη της γνώσης». Η διακήρυξη 

αναφέρεται στον κεντρικό ρόλο των πανεπιστηµίων στην ανάπτυξη του 

ευρωπαϊκού πολιτισµού, στην δηµιουργία ενός ανοικτού ευρωπαϊκού χώρου 

ανώτατης  εκπαίδευσης, στη διαµόρφωση ενός κοινού και ισότιµου συστήµατος 

δύο κύκλων σπουδών, και στην ενίσχυση και διευκόλυνση της κινητικότητας 

σπουδαστών και καθηγητών.  

Η διαδικασία της Μπολόνια (Bologna Process) αποτελεί συνέχεια της 

«∆ιακήρυξης της Σορβόννης. Ένα χρόνο αργότερα 29 ευρωπαίοι Υπουργοί 

Παιδείας υπέγραψαν τη ∆ιακήρυξη της Μπολόνια (Bologna Declaration)489 στις 

19 Ιουνίου 1999 στη Μπολόνια της Ιταλίας, η οποία αποτέλεσε την έναρξη της 

αποκαλούµενης διαδικασίας της Μπολόνια(Bologna process) που έχει ως 

κεντρικό στόχο τη δηµιουργία του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 

(European Higher Education Area) µέχρι το 2010. Η ∆ιαδικασία της 

Μπολόνια είναι µία ιδιαίτερα σηµαντική εξέλιξη στο χώρο της ανώτατης 

εκπαίδευσης στην Ευρώπη και γι αυτό θα αναφερθούµε εκτενώς στο επόµενο 

κεφάλαιο. 

Την ίδια περίοδο συνέβαιναν γεγονότα στον ευρωπαϊκό χώρο που 

µαρτυρούν το ενδιαφέρον για την ανώτατη εκπαίδευση και εκτός των ορίων της 

Κοινότητας, όπως στο πλαίσιο της UNESCO. Το 1997, 400 επικεφαλείς 

ευρωπαϊκών πανεπιστηµίων από περίπου σαράντα ευρωπαϊκές χώρες 

συναντήθηκαν στο Παλέρµο υπό την αιγίδα της CRE και CEPES, για να 

προετοιµάσει την ευρωπαϊκή θέση για την παγκόσµια διάσκεψη για την 

τριτοβάθµια εκπαίδευση, προβλέπεται ότι θα πραγµατοποιηθεί ένα χρόνο 

αργότερα στο Παρίσι, στην έδρα της UNESCO. Στην παγκόσµια διάσκεψη 

προσήλθαν από περισσότερους από 4.000 αντιπρόσωποι από όλο τον κόσµο. 

Εκεί κατέστη σαφές ότι η Ευρώπη, ως ένα σύµπλεγµα εθνών και προβληµάτων 

είχε µία διαφορετική προσέγγιση της ανώτατης εκπαίδευσης, που διέφερε  

σηµαντικά από τις προσεγγίσεις σε άλλα µέρη του πλανήτη. Τα ευρωπαϊκά 

                                           

488 Sorbonne Declaration, Joint Declaration on the harmonization of the 
architecture of the European higher education system, Paris, 25 May 1998. 
489 Bologna Declaration (1999), The European Higher Education Area. Joint 
Declaration of the European Ministers of Education Convened in Bologna at the 19th 
of June 1999.  
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πανεπιστήµια ανακάλυψαν ότι είχαν περισσότερα κοινά από όσα είχαν σκεφτεί 

µέχρι τότε και θα µπορούσαν να χρησιµοποιηθούν ως κοινή βάση. Η σύµβαση 

της Λισαβόνας για την αναγνώριση των πτυχίων, που υπεγράφη το 1997 υπό 

την αιγίδα του το Συµβούλιο της Ευρώπης και της UNESCO, η οποία στη 

συνέχεια ενσωµατώθηκε στη διαδικασία της Μπολόνια, βοήθησε να καθορίσει 

ένα πιθανό ευρωπαϊκό µοντέλο ανώτατης εκπαίδευσης. 490 

  

4.7. Συµπεράσµατα περιόδου 1992-1999 

 
 

Μέσα στο πλαίσιο αλλαγής του πολιτικού λόγου της Κοινότητας η 

κοινοτική εκπαιδευτική πολιτική συνδέεται µε την πολιτική και οικονοµική 

µετεξέλιξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η δηµιουργία της εσωτερικής αγοράς, η 

βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της οικονοµίας και η ενίσχυση της 

οικονοµικής και κοινωνικής συνοχής καθιστούσε αναγκαία την εφαρµογή 

πολιτικής για την επαγγελµατική κατάρτιση.  Η διεύρυνση και η εµβάθυνση 

της Ένωσης και η δηµιουργία της «Ευρώπης των πολιτών» αναδείκνυε την 

ανάγκη ενίσχυσης της ευρωπαϊκής διάστασης στην εκπαίδευση µέσω των 

δικτύων συνεργασίας, κινητικότητας και ανταλλαγών. 491  

Το 1992 αποτελεί ένα ορόσηµο για την ιστορία της κοινοτικής 

συνεργασίας στον τοµέα της εκπαίδευσης, εξαιτίας του γεγονότος ότι η 

εκπαίδευση συµπεριλήφθηκε για πρώτη φορά στη Συνθήκη ως τοµέας στον 

οποίο η Κοινότητα µπορούσε να αναλάβει δράση. Παρακολουθήσαµε στις 

προηγούµενες ενότητες, τις δραστηριότητες  στον τοµέα της εκπαίδευσης, για 

περισσότερο από δύο δεκαετίες πριν αποκτήσουν αυτές σαφή νοµική βάση στη 

Συνθήκη. Παρά το γεγονός ότι στις δράσεις αυτές, στην τριτοβάθµια 

εκπαίδευση, παρείχαν νοµιµοποίηση οι δικαστικές αποφάσεις του 

Ευρωπαϊκού ∆ικαστηρίου οι δράσεις αυτές παρέµεναν νοµικά σε ένα «µετέωρο 

βήµα».492 Με την θεσµοθέτηση της δράσης της Κοινότητας στην εκπαίδευση 

                                           

490 Αναλυτικά στο Barblan A. (2011),“From the university in Europe to the 
universities of Europe” στο  Ruegg W. (General Editor) “A history of the university on 
Europe” Volume 4, «Universities since 1945», Cambridge University Press 2011, p. 
567. 
491 Πασιάς Γ. (2006), «Ευρωπαϊκή Ένωση και Εκπαίδευση, Θεσµικός λόγος και 
εκπαιδευτική πολιτική (1950-1999)» Τόµος Α’, Εκδόσεις Gutenberg, Αθήνα, σ. 367-8. 
492 Jones, Hywel Ceri , ‘Education in a changing Europe’, Educational Review, vol. 
44, No 3, 1992, αναφερεται στο European Commission, (2006) «The history of 
European cooperation in education and training», Luxembourg : Office for Official 
Publications of the European Communities p.143. 
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διευρύνθηκε ακόµα περισσότερο το πεδίο δράσης της σε όλες τις βαθµίδες της 

εκπαίδευσης, µε σηµαντικότερη ίσως τη σχολική εκπαίδευση. 

Η Συνθήκη του Μάαστριχτ  εκτός από τον γενικό στόχο  της Κοινότητας 

να συµβάλει στην ανάπτυξη παιδείας υψηλού επιπέδου, καθόρισε και πιο 

συγκεκριµένους στόχους. Την ανάπτυξη της ευρωπαϊκής διάστασης της 

παιδείας, µέσω ιδίως της εκµάθησης και της διάδοσης των γλωσσών των κρατών 

µελών, την προώθηση της κινητικότητας φοιτητών και εκπαιδευτικών, µεταξύ 

άλλων και µέσω της ακαδηµαϊκής αναγνώρισης διπλωµάτων και περιόδων 

σπουδών, την προώθηση της συνεργασίας µεταξύ εκπαιδευτικών ιδρυµάτων, τις 

ανταλλαγές πληροφοριών και εµπειριών για τα κοινά προβλήµατα των 

εκπαιδευτικών συστηµάτων των κρατών µελών, την προώθηση των ανταλλαγών 

νέων και την ενθάρρυνση της ανάπτυξης της εκπαίδευσης εξ αποστάσεως. 

Σχετικά µε το ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου  είναι φανερό ότι 

ενισχύθηκε και αναβαθµίστηκε, εξαιτίας της συµµετοχής του στη διαδικασία 

της συναπόφασης (έναντι του συµβουλευτικού ρόλου που είχε) αλλά και λόγω 

της υποστήριξής που παρείχε κυρίως στην αύξηση της χρηµατοδότησης των 

δράσεων στον τοµέα της εκπαίδευσης (υποστηρίζοντας συχνά τις προτάσεις της 

Επιτροπής). 

Οι προκλήσεις που αντιµετώπιζε όµως η Κοινότητα υπερέβαιναν τον 

τοµέα της εκπαίδευσης. Η µία πρόκληση ήταν η διεύρυνσή της και η δεύτερη 

ήταν η αυξανόµενη παγκοσµιοποίηση της οικονοµίας. Οι προκλήσεις αυτές 

έθεταν την ανάγκη  την οικονοµικής ολοκλήρωσης και  έµελλε να επηρεάσουν 

τον τοµέα της εκπαίδευσης. Κι αυτό γιατί όχι µόνο η ευρωπαϊκή κοινότητα 

αλλά και  κάθε χώρα χωριστά αντιµετώπιζαν τις προσκλήσεις της 

παγκοσµιοποίησης της οικονοµία και της χρήσης νέων τεχνολογιών στην 

πληροφόρηση και την επικοινωνία. Εποµένως κάθε κράτος-µέλος έπρεπε να 

προσαρµόσει και να χρησιµοποιήσει τα συστήµατα εκπαίδευσης και 

κατάρτισης µε τρόπο που να προετοιµάσει τους νέους και τους εργαζόµενους, 

να ανταποκριθούν στις νέες απαιτήσεις και συνθήκες της οικονοµίας, 

αποφεύγοντας προβλήµατα ανεργίας και αποκλεισµού. 

Στη Λευκή Βίβλο «Ανάπτυξη, Ανταγωνιστικότητα, Απασχόληση. Οι 

προκλήσεις και η αντιµετώπισή τους στον 21ο αιώνα» (1993), στην ενότητα για 

την απασχόληση αφιερώνει ένα κεφάλαιο στην προσαρµογή των συστηµάτων 

εκπαίδευσης και κατάρτισης αναδεικνύοντας µε ιδιαίτερη έµφαση τη σηµασία 

και το ρόλο των συστηµάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης και την διασύνδεσή 

τους µε τον τοµέα της εργασίας και της απασχόλησης. 
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Η απόκτηση, η µεταφορά, η διάδοση και η πρόσβαση στη γνώση και την 

τεχνογνωσία καθώς και η ανάγκη ακατάπαυστης ενηµέρωσης και 

επανεκπαίδευσης αποτελεί για την Κοινότητα πρωτεύοντα στόχο για την 

προσαρµογή στις σύγχρονες ανάγκες. Η Λευκή Βίβλος «∆ιδασκαλία και 

Μάθηση - Προς την κοινωνία της γνώσης» (1995), επιδιώκει  µέσα από µία 

συγκροτηµένη ανάλυση των προβληµάτων που αντιµετωπίζει η Κοινότητα, να 

υπογραµµίσει τον  ρόλο των συστηµάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης  στο 

πλαίσιο του οικονοµικού και κοινωνικού µετασχηµατισµού της Κοινότητας. 

Κατ’ επέκταση εντάσσει την εκπαίδευση και την κατάρτιση στο κέντρο της 

στρατηγικής της για την επιδίωξη της οικονοµικής και κοινωνικής συνοχής της 

Κοινότητας. Κατά την ανάλυση των διεθνών παραγόντων εντοπίζει τρία µεγάλα 

ζητήµατα που επηρεάζουν και πρέπει να αντιµετωπίσει η Ευρωπαϊκή 

Κοινότητα. Αυτά είναι, η διάδοση των τεχνολογιών της πληροφορίας, η 

παγκοσµιοποίηση της οικονοµίας και η ραγδαία εξέλιξη και διάδοση των 

τεχνολογικών και επιστηµονικών γνώσεων (τεχνοεπιστήµη) και συµπεραίνει ότι, 

«Η κοινωνία του µέλλοντος θα είναι µία κοινωνία της γνώσης» ενώ υπογραµµίζει 

την ανάγκη καθιέρωσης της διαρκούς κατάρτισης και της δια βίου 

εκπαίδευσης.  

Με βάση τον παραπάνω προσανατολισµό και µε τη νοµική βάση που της 

παρέχει η Συνθήκη του Μάαστριχτ η Επιτροπή προχωρά στην αναδιάρθρωση 

των  προγραµµάτων δράσης στην εκπαίδευση και κατάρτιση. Αποφασίζει τη 

µείωση του αριθµού των προγραµµάτων δράσης και ταυτόχρονα την 

ενσωµάτωσή τους σε µεγαλύτερα προγράµµατα «οµπρέλες», ώστε να 

εξασφαλίζεται ο καλύτερος συντονισµός, η συνοχή και η συµπληρωµατικότητα 

των προγραµµάτων και των δράσεων, σε αντίθεση µε την ποικιλία και τον 

κατακερµατισµό των προγραµµάτων της δεκαετίας του 1980 που 

αντανακλούσε την επιδίωξη αύξησης των πρωτοβουλιών από πλευράς της 

Επιτροπής. Τα προγράµµατα Socrates και Leonardo da Vinci οργανώνονται 

βάση της διάκρισης των δράσεων και των στόχων στον τοµέα της παιδείας και 

της επαγγελµατικής κατάρτισης, όπως αυτές περιγράφονται στα άρθρα 126 και 

127 της Συνθήκης του Μάαστριχτ και είναι ανοικτά για τις χώρες της 

Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης. 

Η κινητικότητα αποτελεί βασικό στόχο της κοινοτικής πολιτικής που 

στοχεύει στην αντιµετώπιση των νοµικών, διοικητικών, κοινωνικοοικονοµικών 

εµποδίων και γλωσσικών ζητηµάτων που εµποδίζουν την ανάπτυξη της 

διακρατικής κινητικότητας των ατόµων κατά την εκπαίδευση ή την κατάρτισή 
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τους. Οι πρωτοβουλίες στον τοµέα της κινητικότητας δεν εξαντλούνται µόνο σε 

κείµενα της Επιτροπής (ανακοινώσεις, Πράσινα Βιβλία) και του Συµβουλίου 

(συστάσεις). Η προώθηση της κινητικότητας πραγµατοποιείται κυρίως µέσα 

από τα προγράµµατα δράσης στην εκπαίδευση και την κατάρτιση τόσο την 

προηγούµενη δεκαετία όσο και τη δεκαετία του 1990. 493 Τα αποτελέσµατα από 

την αξιολόγηση της εφαρµογής των προγραµµάτων δείχνει σηµαντική αύξηση 

της κινητικότητας στην Κοινότητα και αποτελεί και τη µεγαλύτερη επιτυχία των 

προγραµµάτων αυτών. 

Ένα πρόγραµµα δράσης από µόνο του, µόνο έµµεση επιρροή µπορεί να 

έχει.494Τα αποτελέσµατα της αξιολόγησης του προγράµµατος Socrates 

αναφορικά µε τη συµµετοχή των µεµονωµένων ατόµων ή των ιδρυµάτων 

αναδεικνύουν την απήχηση του προγράµµατος.  

Όπως εξετάσαµε σε αυτό το κεφάλαιο η θεσµοθέτηση της εκπαίδευσης και 

της κατάρτισης στη Συνθήκη του Μάαστριχτ είναι αποτέλεσµα µακροχρόνιας 

δραστηριότητας και σειράς µέτρων, πρακτικών και πολιτικών της Κοινότητας 

που οδήγησαν προοδευτικά στις σχετικές αποφάσεις. Σε κάθε στάδιο αυτής της 

πορείας σηµαντική υπήρξε η συµβολή και ο ρόλος φορέων και οργανώσεων της 

τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, των συµβουλευτικών οργάνων της Κοινότητας όπως 

για το Πρόγραµµα Erasmus ή όπως η Οµάδα Μελέτης για την Εκπαίδευση και 

την Κατάρτιση/ΟΜΕΚ, και οι εθνικές αντιπροσωπείες που αποτελούνται από 

διοικητικούς και ακαδηµαϊκούς εκπροσώπους. Τα πανεπιστήµια και οι 

πανεπιστηµιακές ενώσεις αποτελούσαν βασικούς κοινωνικούς εταίρους της 

Κοινότητας. Η Κοινότητα ενθάρρυνε τη συγκρότηση ευρωπαϊκών οργάνων που 

εκπροσωπούν επιµέρους εκπαιδευτικούς φορείς. Φορείς και οργανώσεις όπως 

είναι η Επιτροπή Σύνδεσης των Συνόδων Πρυτάνεων των Πανεπιστηµίων 

(Liaison Committee), η Σύνοδος των Ευρωπαίων Πρυτάνεων (CRE), η 

Ευρωπαϊκή Ένωση Ιδρυµάτων Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης (EURASHE), η 

Επιτροπή για την Ανώτατη Εκπαίδευση στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα (CHEEC), 

Ευρωπαϊκή Συνδικαλιστική Επιτροπή Εκπαίδευσης (ETUCE), η Ευρωπαϊκή 

Ένωση ∆ιευθυντών ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης (ESHA), η Ευρωπαϊκή 

Ένωση Εκπαιδευτικών (AEDE) και η Ένωση για την κατάρτιση των 

εκπαιδευτικών στην Ευρώπη (ATEE) κ.ά. βρίσκονται σε επαφή µε την 

                                           

493 Πασιάς Γ, (2006) «Ευρωπαϊκή Ένωση και Εκπαίδευση, Η στρατηγική της 
Λισαβόνας, εκπαιδευτικός λόγος και πολιτικές (2000-2006)» Τόµος Β’, Εκδόσεις 
Gutenberg, Αθήνα σ.278. 
494 Teichler Ulrich (2001) ‘Changes of ERASMUS under the Umbrella of SOCRATES’, 
Journal of Studies in International Education 2001,Vol. 3, p.225. 
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Κοινότητα. Η Επιτροπή αφενός συνοµιλεί απευθείας µε τα συλλογικά αυτά 

όργανα σε εκπαιδευτικά θέµατα  (µελέτες, προτάσεις, δράσεις) και αφετέρου 

µέσω αυτών των οργάνων και µέσω των δράσεων των κοινοτικών προγραµµάτων, 

οι εκπαιδευτικοί φορείς και ιδιαίτερα τα Πανεπιστήµια έχουν απευθείας 

συνεργασία µε την Κοινότητα χωρίς να χρειάζονται πλέον την παρεµβολή του 

κράτους µέσω των µορφωτικών συµβάσεων και ανταλλαγών. Αυτό που πρέπει 

να σηµειωθεί είναι ότι η συνεργασία αυτή των Πανεπιστηµίων δεν είναι µόνο το 

αποτέλεσµα µιας πρακτικής,  αλλά το αποτέλεσµα την πολιτικής απόφασης των 

κρατών – µελών της Κοινότητας. Στο πλαίσιο αυτής της εξέλιξης τα 

Πανεπιστήµια είναι υποχρεωµένα να δηλώσουν και να ακολουθήσουν τη δική 

τους πολιτική.495 

Την ίδια περίοδο συντελούνται παράλληλα και διοικητικές αλλαγές. Το 

1995, µε απόφαση της Επιτροπής Delors ο τοµέας της εκπαίδευσης 

αναβαθµίζεται µε τη δηµιουργία της 22ης Γενικής ∆ιεύθυνσης για την 

Εκπαίδευση, Κατάρτιση, Νεολαία (DG XXII : Education, Training and Youth) 

Στη συνέχεια το 1999, µε απόφαση της Επιτροπής Pronti, η 22η Γενική 

∆ιεύθυνση µετονοµάστηκε σε Γενική ∆ιεύθυνση «Εκπαίδευση και Πολιτισµός» 

(DG XXII : Education and Culture).496 

Λίγο πριν τη δεκαετία του 2000, παρατηρείται έντονη δραστηριότητα τόσο 

από την πλευρά της Επιτροπής όσο και από την πλευρά του Συµβουλίου. Η 

ένταξη της εκπαίδευσης στην κυλιόµενη ατζέντα του Συµβουλίου και η έναρξη 

της διαδικασίας της Μπολόνια η οποία συνδέεται µε την προοπτική της 

δηµιουργίας του Ευρωπαϊκού Εκπαιδευτικού Χώρου, θα επηρεάσουν σε 

µεγάλο βαθµό τις εξελίξεις της επόµενης δεκαετίας. Τα προγράµµατα δράσης 

αντιπροσωπεύουν την σηµαντικότερη διάσταση της κοινοτικής δράσης για την 

ανάπτυξη της εκπαιδευτικής συνεργασίας κυρίως µε την προώθηση της 

ευρωπαϊκής διάστασης και της κινητικότητας. Η λειτουργία τους όµως δεν  

                                           

495 Βλέπε επίσης στο Τσαούσης ∆.Γ. (1993) «Το ελληνικό Πανεπιστήµιο στο κατώφλι 
του 21ου αιώνα. Ζητήµατα εκπαιδευτικής πολιτικής», Εκδόσεις Gutenberg, Αθήνα, σ. 
46-51. 
496 Πληροφορίες περισσότερες σχετικά µε τις διοικητικές οργανωτικές εξελίξεις σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο στον τοµέα της εκπαίδευσης στην ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης http://europa.eu/index, όπως επίσης και στο European Commission, 
(2006), «The history of European cooperation in education and training», Luxembourg 
: Office for Official Publications of the European Communities), p. 92 και 278-319 
και στο Πασιάς  Γ., (2006)  «Ευρωπαϊκή Ένωση και Εκπαίδευση, Θεσµικός λόγος και 
εκπαιδευτική πολιτική (1950-1999)» Τόµος Α’, Εκδόσεις Gutenberg, Αθήνα σ.380. 



 216 

συνδέεται µε αλλαγές στο επίπεδο της σύγκλισης και του εκσυγχρονισµού των 

εκπαιδευτικών συστηµάτων.497  

Παρακολουθώντας τις εξελίξεις αυτές διαπιστώνουµε ότι το 

νεολειτουργικό παράδειγµα µας προσφέρει θεωρητικά εργαλεία για να 

εξετάσουµε  τα γεγονότα.  

Στο ευρύτερο πλαίσιο της Κοινότητας, η συµφωνία για τη δηµιουργία 

της εσωτερικής αγοράς οδήγησε σε µία αύξηση των λειτουργικών αρµοδιοτήτων 

της Κοινότητας. Μελετώντας την επέκταση των λειτουργικών αρµοδιοτήτων της 

Κοινότητας στον τοµέα της εκπαίδευσης και τη νοµιµοποίηση της εκπαίδευσης 

στη Συνθ ΕΚ, διαπιστώνουµε ότι αυτό γίνεται διότι θεωρείται απαραίτητη η 

δράση της Κοινότητας, από τη στιγµή που ο τοµέας της εκπαίδευσης αποτέλεσε 

προτεραιότητα της κοινοτικής πολιτικής προκειµένου να επιτευχθούν οι 

γενικότεροι στόχοι της Κοινότητας.498 Παρατηρείται λοιπόν, µία σταδιακή 

εκχείλιση/spill-over από το πεδίο της οικονοµίας προς εκείνο της εκπαίδευσης 

και της κατάρτισης. Η επέκταση της δράσης της Κοινότητας αφορά κυρίως στο 

επίπεδο της θεσµικής διεύρυνσης και της νοµιµοποίησης της δράσης της. 

Πραγµατοποιείται µία σηµαντική αύξηση του επιπέδου της θεσµικής της 

ικανότητας.  

Η θεσµική διεύρυνση της ικανότητας της Κοινότητας να αναπτύξει 

δράση στον τοµέα της εκπαίδευσης δεν φτάνει στο σηµείο της πολιτικής 

ολοκλήρωσης δηλαδή στο επίπεδο να αυξηθεί η εξουσία της ώστε να µπορεί να 

λαµβάνει αποφάσεις κοινές για τα κράτη-µέλη. Η αρµοδιότητα της περιορίζεται 

στο να «συµβάλει στην ανάπτυξη παιδείας υψηλού επιπέδου, ενθαρρύνοντας τη 

συνεργασία µεταξύ κρατών µελών και αν αυτό απαιτείται, υποστηρίζοντας και 

συµπληρώνοντας τη δράση τους, σεβόµενη ταυτόχρονα πλήρως την αρµοδιότητα 

των κρατών-µελών για το περιεχόµενο της διδασκαλίας και την οργάνωση του 

εκπαιδευτικού συστήµατος».499 

 Τη δεκαετία του 1990 παρατηρούµε  µία ταυτόχρονη αύξηση του 

τοµεακού εύρους και του επιπέδου θεσµικής ικανότητας προκειµένου να 

                                           

497 Πασιάς Γ. (2006) , «Ευρωπαϊκή Ένωση και Εκπαίδευση, Θεσµικός λόγος και 
εκπαιδευτική πολιτική (1950-1999)» Τόµος Α’, Εκδόσεις Gutenberg, Αθήνα, σ. 476. 
498 Ο Lindberg  περιέγραψε την εκχείλιση ως «µία κατάσταση όπου µία δεδοµένη 
δράση, που συνδέεται µε ένα συγκεκριµένο στόχο, δηµιουργεί µία κατάσταση στην 
οποία ο αρχικός στόχος µπορεί να διασφαλιστεί µόνο µε την ανάληψη περαιτέρω 
δράσεων, οι οποίες µε την σειρά τους δηµιουργούν την ανάγκη για περισσότερες 
δράσεις και ούτω καθεξής», Lindberg L. (1963) «The political Dynamics of European 
Integration», Stanford, Stanford University Press, σ.10.  
499 Άρθρο 126ΣυνθΕΚ. 
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επιτευχθούν οι γενικότεροι στόχοι που έχει θέσει η Κοινότητα.  Στο επίπεδο του 

τοµέα της εκπαίδευσης, παρατηρείται αύξηση του ενδιαφέροντος της 

κοινότητας και σταδιακή επέκταση των προγραµµάτων δράσης προς νέους 

τοµείς όπως η σχολική εκπαίδευση, η εκπαίδευση ενηλίκων και σε θεµατικές 

δραστηριότητες όπως η υλοποίηση δύο ευρωπαϊκών ετών (της δια βίου 

εκπαίδευσης και κατάρτισης και του έτους κατά του ρατσισµού και της 

ξενοφοβίας).  
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5.  Αλλαγές της δεκαετίας του 2000 

 

Η επόµενη περίοδος 2000-2007, θα είναι η τελευταία περίοδος που θα 

µελετήσουµε στην παρούσα έρευνα.500 Την περίοδο αυτή συντελέστηκαν 

ιδιαίτερα σηµαντικά γεγονότα για τη µετεξέλιξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 

της Ευρώπης γενικότερα. Η ολοκλήρωση της διαδικασίας της Οικονοµικής και 

Νοµισµατικής Ενοποίησης και η δηµιουργία της ζώνης του ευρώ και η χρήση 

του ευρώ ως κοινού νοµίσµατος από το 2002 (οικονοµικός τοµέας), η πέµπτη 

και µεγαλύτερη διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας µε δέκα νέα µέλη το 

2004 (γεωπολιτικός τοµέας),501 η αναθεώρηση της Συνθήκης της ΕΕ στη 

Νίκαια το 2001, οι διαδικασίες για τη θέσπιση Συνταγµατικής Συνθήκης (η 

οποία δεν εγκρίθηκε από όλα τα κράτη-µέλη και δεν τέθηκε σε ισχύ), η 

Συνθήκης της Λισαβόνας (πολιτικός τοµέας), η δηµογραφική γήρανση, θέµατα 

συστηµάτων πρόνοιας και απασχόλησης (κοινωνικός τοµέας). Σηµαντικοί 

εξωτερικοί παράγοντες επηρέασαν επίσης τις εξελίξεις στο εσωτερικό της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως είναι η παγκοσµιοποίηση των οικονοµικών σχέσεων, 

η ανάπτυξη της κοινωνίας της πληροφορίας η ραγδαία εξέλιξη της τεχνο-

επιστήµης και η µετανάστευση προς την Ευρώπη.502  

                                           

500 Όπως έχουµε ήδη αναφέρει στην εισαγωγή, η έρευνά µας σταµατάει το 2007 καθώς 
31 ∆εκεµβρίου 2006 ολοκληρώνεται το πρόγραµµα Socrates II και αρχίζει το 
πρόγραµµα ∆ια Βίου Μάθηση, για την περίοδο 2007-2013 και το οποίο δεν θα 
συµπεριλάβουµε στην έρευνά µας. 
501 Στις 1 Μαΐου 2004, οκτώ χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης —η 
Εσθονία, η Λεττονία, η Λιθουανία, η Ουγγαρία, η Πολωνία, η Σλοβακία, η Σλοβενία 
και η Τσεχική ∆ηµοκρατία— προσχωρούν στην ΕΕ. Προσχωρούν επίσης η Κύπρος και 
η Μάλτα. 
502 Για τους εσωτερικούς και εξωτερικούς παράγοντες που επηρέασαν τις εξελίξεις της 
περιόδου βλέπε:  Ευρωπαϊκό Συµβούλιο, Συµπεράσµατα της Προεδρίας της Λισαβόνας 
(23-24.3.2000) Βρυξέλλες 2000, Έκθεση της Οµάδας Υψηλού Επιπέδου  
προεδρευόµενης από τον Wim Kok µε τίτλο «Η αντιµετώπιση της πρόκλησης. Η 
στρατηγική της Λισσαβώνας για την ανάπτυξη και την απασχόληση». Λουξεµβούργο 
Γραφείο Επίσηµων ∆ηµοσιεύσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, 2004, Πασιάς Γ., 
(2006) «Ευρωπαϊκή Ένωση και Εκπαίδευση, Η στρατηγική της Λισαβόνας, 
εκπαιδευτικός λόγος και πολιτικές (2000-2006)» Τόµος Β’, Εκδόσεις Gutenberg, 
Αθήνα σ.24 και 76-77. 
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Οι εξελίξεις αυτές συνδέονται µε την προσπάθεια ενίσχυση των θεσµών 

εντός της Κοινότητας και µε την ανάγκη βελτίωσης της θέσης  της Ευρώπης σε 

διεθνές επίπεδο.503 

Το προοίµιο της Συνθήκης του Άµστερνταµ και η απόφαση για την 

Rolling agenda του Συµβουλίου προµηνύουν τη σηµασία και το ρόλο της 

εκπαίδευσης την πρώτη δεκαετία του 2000. Με την έναρξη της νέας χιλιετίας 

τα θέµατα συζήτησης στον τοµέα της εκπαίδευσης ήταν: κινητικότητα, 

πιστοποίηση τίτλων και περιόδων σπουδών, ποιότητα, εκπαίδευση και 

απασχόληση, δια βίου µάθηση, νέες τεχνολογίες και πληροφορία.   

Την περίοδο 2000-2007, η εκπαίδευση και η κατάρτιση βρέθηκαν στο 

επίκεντρο της νέας οικονοµικής και κοινωνικής στρατηγικής της ΕΕ που αποφάσισε 

το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Λισαβόνας το 2000 για τα επόµενα 10 χρόνια. Ο 

στόχος της πρώτης δεκαετίας του 2000 ήταν να γίνει η πιο δυναµική και 

ανταγωνιστική κοινωνία της γνώσης στον κόσµο. Η εκπαίδευση και η κατάρτιση 

απέκτησαν για πρώτη φορά στην ιστορία της Ευρωπαϊκής Κοινότητας νέα διάσταση, 

η οποία έθετε την ανάγκη για πιο ολοκληρωµένη δράση στον τοµέα αυτό. Για πρώτη 

φορά επίσης µετά τη συµφωνία των αρχηγών των κρατών-µελών και οι υπουργοί 

Παιδείας συµφώνησαν σε κοινούς στόχους και µία νέα µέθοδο εργασίας.  

Κεντρικός πολιτικός στόχος έγινε η δια βίου µάθηση στο πλαίσιο του 

οποίου το 2006 αποφασίστηκε η λειτουργία ενός ολοκληρωµένου 

προγράµµατος για την εκπαίδευση και κατάρτιση το πρόγραµµα «∆ια βίου 

Μάθησης». Ο ρόλος της εκπαίδευσης και της κατάρτισης στο πλαίσιο της 

στρατηγικής της Λισαβόνας διαπλέκονται στενότερα και αντιµετωπίζονται µε 

πιο ενιαίο τρόπο. Οι αποφάσεις αυτές και οι νέοι στόχοι συνοδεύονται από την 

απαίτηση για µεγαλύτερη δέσµευση των κρατών-µελών για την εφαρµογή τους 

σε εθνικό επίπεδο. 

 

5.1  Η στρατηγική της Λισαβόνας  

 

Τον Μάρτιο του 2000 στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου της 

Λισαβόνας504 εξετάστηκαν οι προσκλήσεις µε τις οποίες βρίσκεται αντιµέτωπη 

                                           

503 Πασιάς Γ, (2006) «Ευρωπαϊκή Ένωση και Εκπαίδευση, Η στρατηγική της 
Λισαβόνας, εκπαιδευτικός λόγος και πολιτικές (2000-2006)» Τόµος Β’, Εκδόσεις 
Gutenberg, Αθήνα σ.24. 
504 Ευρωπαϊκό Συµβούλιο, Συµπεράσµατα της Προεδρίας της Λισαβόνας (23-
24.3.2000) Βρυξέλλες 2000. 
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η Ευρωπαϊκή Ένωση και διακηρύχθηκε ο νέος στρατηγικός στόχος για τη 

Ευρωπαϊκή Ένωση στη δεκαετία του 2000, «να καταστεί η ανταγωνιστικότερη 

και δυναµικότερη οικονοµία της γνώσης ανά την υφήλιο ικανή για βιώσιµη 

οικονοµική ανάπτυξη µε περισσότερες και καλύτερες θέσεις εργασίας και µε 

µεγαλύτερη κοινωνική συνοχή», µε στόχο να ενισχυθεί η απασχόληση, η 

οικονοµική µεταρρύθµιση και η κοινωνική συνοχή. 

Τα συµπεράσµατα του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου συγκροτούνται σε 6 

θεµατικές ενότητες.505 Ιδιαίτερη σηµασία έχει η πρώτη θεµατική ενότητα µε 

τίτλο «Απασχόληση, οικονοµική µεταρρύθµιση και κοινωνική συνοχή» η οποία 

περιγράφει τη στρατηγική της Κοινότητας για τη δεκαετία του 2000 και η 

οποία αποτελεί και το µεγαλύτερο µέρος (41 από τις 59 παραγράφους) των 

συµπερασµάτων. Η πρώτη θεµατική ενότητα αποτελείται από τέσσερα 

κεφάλαια στα οποία θα αναφερθούµε στη συνέχεια.  

Στο πρώτο κεφάλαιο της πρώτης θεµατικής ενότητας µε τίτλο «Ένας 

στρατηγικός στόχος για την επόµενη δεκαετία» το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο 

επισηµαίνει ότι «η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται αντιµέτωπη µε µία µεγάλη 

ποιοτική µεταλλαγή, η οποία προκύπτει από την παγκοσµιοποίηση και τις 

προκλήσεις µιας νέας οικονοµίας καθοδηγούµενης από τη γνώση.» (παρ.1) και 

συµπεραίνει ότι: «Ο γρήγορος και επιταχυνόµενος ρυθµός των αλλαγών σηµαίνει 

ότι είναι επείγον για την Ένωση να ενεργήσει τώρα, ώστε να αντλήσει το σύνολο 

των ωφεληµάτων από τις ευκαιρίες  που παρουσιάζονται. Γι αυτό, η Ένωση 

απαιτείται να θέσει έναν σαφή στρατηγικό στόχο και να συµφωνήσει για ένα 

τολµηρό πρόγραµµα για την ανάπτυξη γνωστικών υποδοµών, την ενίσχυση της 

καινοτοµίας και της οικονοµικής µεταρρύθµισης και τον εκσυγχρονισµό των 

συστηµάτων κοινωνικής πρόνοιας και εκπαίδευσης.» (παρ. 2). 

Στη συνέχεια εκθέτονται οι σύγχρονες προκλήσεις στο διεθνές και 

ευρωπαϊκό περιβάλλον που επηρεάζουν και την Ευρωπαϊκή Ένωση όπως η 

µεγάλη ποιοτική µεταλλαγή που προκύπτει από την παγκοσµιοποίηση της 

οικονοµίας, την πρόκληση της νέας οικονοµίας της γνώσης και η προοπτική 

της  επικείµενης διεύρυνσης της Κοινότητας. Παρουσιάζονται τα θετικά σηµεία 

της οικονοµίας της Ένωσης όπως είναι η επιτυχής καθιέρωση του ευρώ, 

χαµηλός πληθωρισµός και επιτόκια, µείωση ελλειµµάτων δηµόσιου τοµέα, το 

                                           

505 Οι θεµατικές ενότητες είναι οι εξής : Ι. Απασχόληση, οικονοµική µεταρρύθµιση και 
κοινωνική συνοχή (παρ.1-41), ΙΙ. Κοινή ευρωπαϊκή πολιτική ασφάλειας και 
άµυνας(παρ.42-45), ΙΙΙ. ∆υτικά Βαλκάνια (παρ.46-55), ΙV.Ρωσία (παρ.56-57), 
V.∆ιακυβερνητική ∆ιάσκεψη (παρ.58), VI.Εξόχως απόκεντρες περιοχές (παρ.59). 
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καλά εκπαιδευµένο εργατικό δυναµικό και η ύπαρξη ικανών συστηµάτων 

κοινωνική προστασίας (παρ. 3). Στη συνέχεια υπάρχει αναφορά στις αδυναµίες 

που παρουσιάζει η Ένωση µε ιδιαίτερη αναφορά στην ανεργία (περισσότεροι 

από 15εκ. άνεργοι) και ιδιαίτερα στη µακροχρόνια διαρθρωτική ανεργία, στην 

ανεπαρκή συµµετοχή των γυναικών και των ηλικιωµένων εργαζοµένων στην 

αγορά εργασίας, στις έκδηλες περιφερειακές ανισότητες, στην υπανάπτυξη του 

τοµέα των υπηρεσιών (ιδιαίτερα στον τοµέα των τηλεπικοινωνιών και του 

∆ιαδικτύου) και στο διευρυνόµενο έλλειµµα εργαζοµένων µε δεξιότητες στην 

τεχνολογία των πληροφοριών (παρ. 4). 

Στην παράγραφο 5 διατυπώνεται ο νέος στρατηγικός στόχος της Ένωσης 

για την επόµενη δεκαετία «να καταστεί η ανταγωνιστικότερη και δυναµικότερη 

οικονοµία της γνώσης ανά την υφήλιο, ικανή για βιώσιµη οικονοµική ανάπτυξη 

µε περισσότερες και καλύτερες θέσεις εργασίας και µε µεγαλύτερη κοινωνική 

συνοχή». Στη συνέχεια συµπεραίνεται ότι «για την επίτευξη του στόχου αυτού 

απαιτείται µία συνολική στρατηγική που να στοχεύει : i) στην προετοιµασία της 

µετάβασης σε µια οικονοµία και σε µια κοινωνία βασισµένες στη γνώση, µέσω 

καλύτερων πολιτικών για την κοινωνία της πληροφορίας και την Ε&Α (Έρευνα 

και Ανάπτυξη), καθώς και µέσω της ενίσχυσης της διαδικασίας διαρθρωτικών 

µεταρρυθµίσεων για την ανταγωνιστικότητα και την καινοτοµία και της 

ολοκλήρωσης της εσωτερικής αγοράς, ii)στον εκσυγχρονισµό του ευρωπαϊκού 

κοινωνικού µοντέλου, την επένδυση στον άνθρωπο και την καταπολέµηση του 

κοινωνικού αποκλεισµού, και iii) στη στήριξη της υγιούς οικονοµικής προοπτικής 

και των ευνοϊκών προβλέψεων οικονοµικής αύξησης µε την εφαρµογή ενός 

κατάλληλου συνδυασµού µακροοικονοµικών πολιτικών.» (παρ. 5) 

Τα νέα στοιχεία που εισαγάγει το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο είναι η 

«ανοικτή µέθοδος συντονισµού»  και η ετήσια εαρινή σύνοδος του Ευρωπαϊκού 

Συµβουλίου. Συµπεραίνοντας ότι, «η εφαρµογή αυτής της στρατηγικής θα 

επιτευχθεί µε τη βελτίωση των υφιστάµενων διαδικασιών, την εισαγωγή µιας νέας 

ανοικτής µεθόδου συντονισµού σε όλα τα επίπεδα, συνδυασµένη µε έναν 

ισχυρότερο καθοδηγητικό και συντονιστικό ρόλο για το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο, 

ώστε να εξασφαλίζεται συνεκτικότερη στρατηγική διεύθυνση και αποτελεσµατικός 

έλεγχος της προόδου. Μια σύνοδος του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου που θα 

πραγµατοποιείται κάθε άνοιξη θα διατυπώνει τις σχετικές εντολές και θα 

εξασφαλίζει την παρακολούθηση της υλοποίησής τους.» (παρ. 7) 

Στο δεύτερο κεφάλαιο µε τίτλο «Προετοιµασία της µετάβασης προς µία 

ανταγωνιστική και δυναµική οικονοµία βασισµένη στη γνώση» παρουσιάζονται οι 
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άξονες στους οποίους θα πρέπει να κατευθυνθούν οι ενέργειες της Επιτροπής 

και των κρατών-µελών: α) δηµιουργία µιας κοινωνίας της πληροφορίας για 

όλους, β) δηµιουργία ενός Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας και Καινοτοµίας, 

γ)δηµιουργία ευνοϊκού περιβάλλοντος για την ίδρυση και την ανάπτυξη 

καινοτόµων επιχειρήσεων, ιδίως µικροµεσαίων, δ)προώθηση οικονοµικών 

µεταρρυθµίσεων για µία πλήρη και εντελώς λειτουργική εσωτερική αγορά, 

ε)ανάληψη µέτρων για τη λειτουργία αποτελεσµατικών και ολοκληρωµένων 

κεφαλαιαγορών και στ)συντονισµό των µακροοικονοµικών πολιτικών: 

δηµοσιονοµική εξυγίανση, ποιότητα και βιωσιµότητα των δηµοσίων 

οικονοµικών (παρ. 8-23).  

Ιδιαίτερη έµφαση δίνεται στη δηµιουργία µιας κοινωνίας της 

πληροφορίας για όλους, συµπεραίνοντας ότι «η στροφή προς µία ψηφιακή 

οικονοµία βασιζόµενη στη γνώση, και χαρακτηριζόµενη από νέα αγαθά και 

υπηρεσίες θα αποτελέσει ισχυρή κινητήρια δύναµη για την οικονοµική αύξηση, 

την ανταγωνιστικότητα και τη δηµιουργία θέσεων απασχόλησης» (παρ.8). Επίσης 

«Προκειµένου να αξιοποιηθεί στο µέγιστο αυτή η ευκαιρία, το Συµβούλιο και η 

Επιτροπή καλούνται να εκπονήσουν ολοκληρωµένο πρόγραµµα δράσης για µια 

ηλεκτρονική Ευρώπη (eEurope Action Plan) το οποίο θα πρέπει να υποβληθεί στο 

Ευρωπαϊκό Συµβούλιο τον Ιούνιο και να χρησιµοποιεί η ανοικτή µέθοδος 

συντονισµού, βασιζόµενη στη συγκριτική αξιολόγηση των εθνικών πρωτοβουλιών, 

σε συνδυασµό µε την πρόσφατη πρωτοβουλία eEurope της Επιτροπής και την 

ανακοίνωσή της µε τίτλο "Στρατηγικές για δηµιουργία θέσεων απασχόλησης στην 

κοινωνία της πληροφορίας".» (παρ.8) Προτρέπει τη δηµιουργία των 

προϋποθέσεων που θα επιτρέψουν την άνθηση του ηλεκτρονικού εµπορίου και 

του ∆ιαδικτύου, τη σύνδεση επιχειρήσεων και σπιτιών στο ∆ιαδίκτυο µε 

γρήγορες συνδέσεις, τη διαµόρφωση του κατάλληλου νοµικού και κανονιστικού 

πλαισίου σχετικά µε την ανάπτυξη και χρήση των τεχνολογιών πληροφόρησης 

και επικοινωνιών (ΤΠΕ). Στο πλαίσιο αυτό η δράση στο χώρο των ΤΠΕ θα 

συνδεθεί στο επόµενο διάστηµα µε δράσεις και προγράµµατα όπως το e-

learning ενώ η κοινωνία της πληροφορίας θα αποτελέσει ξεχωριστό 

επιχειρησιακό πρόγραµµα για τα κράτη-µέλη(eEurope Action Plan). 

Το τρίτο κεφάλαιο µε τίτλο «Εκσυγχρονισµός του ευρωπαϊκού κοινωνικού 

µοντέλου µε επένδυση στον άνθρωπο και οικοδόµηση ενός ενεργού κράτους 

πρόνοιας» επισηµαίνεται ότι «οι άνθρωποι είναι το πολυτιµότερο κεφάλαιο της 

Ευρώπης και πρέπει να αποτελούν το επίκεντρο των πολιτικών της Ένωσης.» Στην 

εκπαίδευση και την κατάρτιση αφιερώνεται ειδική υποενότητα µε τον τίτλο 
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«εκπαίδευση και κατάρτιση για τη ζωή και την εργασία στην κοινωνία της γνώσης» 

(παρ.25-27). Στα συµπεράσµατα επισηµαίνεται ότι «τα ευρωπαϊκά συστήµατα 

εκπαίδευσης και κατάρτισης πρέπει να προσαρµοστούν τόσο στις απαιτήσεις της 

κοινωνίας της γνώσης όσο και στην ανάγκη για καλύτερο επίπεδο και ποιότητα 

απασχόλησης. Τα συστήµατα αυτά πρέπει να προσφέρουν ευκαιρίες µάθησης και 

κατάρτισης προσαρµοσµένες σε συγκεκριµένες οµάδες στις διάφορες φάσεις της 

ζωής τους : νέοι, άνεργοι ενήλικες και απασχολούµενοι των οποίων οι δεξιότητες 

κινδυνεύουν να αχρηστευθούν λόγω της ταχείας αλλαγής. Η νέα αυτή 

προσέγγιση πρέπει να απαρτίζεται από τρία κύρια στοιχεία : την ανάπτυξη τοπικών 

κέντρων µάθησης, την προαγωγή νέων βασικών δεξιοτήτων - ιδίως στις 

τεχνολογίες των πληροφοριών - και τη µεγαλύτερη διαφάνεια των προσόντων.» 

(παρ.25) 

Στη συνέχεια το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο καλεί «τα κράτη-µέλη, σύµφωνα 

µε τους συνταγµατικούς τους κανόνες, το Συµβούλιο και την Επιτροπή να 

λάβουν τα απαραίτητα µέτρα στο πεδίο των αρµοδιοτήτων τους, για την 

επίτευξη των εξής στόχων: « i) ουσιαστική ετήσια αύξηση των κατά κεφαλήν 

επενδύσεων σε ανθρώπινο δυναµικό,  ii) ο αριθµός ατόµων ηλικίας 18 έως 24 

ετών, τα οποία έχουν ολοκληρώσει µόνον τον κατώτερο κύκλο δευτεροβάθµιας 

εκπαίδευσης και δεν συνεχίζουν την εκπαίδευση και κατάρτισή τους, πρέπει να 

υποδιπλασιαστεί µέχρι το 2010, iii) τα σχολεία και τα κέντρα κατάρτισης, 

συνδεδεµένα όλα µε το ∆ιαδίκτυο, θα πρέπει να µετατραπούν σε πολυλειτουργικά 

τοπικά κέντρα µάθησης, προσιτά σε όλους, µε τη χρήση των καταλληλότερων 

µεθόδων για την κάλυψη ευρέος φάσµατος οµάδων-στόχων�  πρέπει να 

θεσπιστούν συνεργασίες µάθησης µεταξύ σχολείων, κέντρων κατάρτισης,  

επιχειρήσεων και ερευνητικών ιδρυµάτων προς αµοιβαίο όφελος, iv) ένα 

ευρωπαϊκό πλαίσιο πρέπει να καθορίζει τις νέες βασικές δεξιότητες που πρέπει να 

παρέχει η διά βίου µάθηση : δεξιότητες πληροφορικής, ξένες γλώσσες,506 

τεχνολογική αντίληψη, επιχειρηµατικό πνεύµα και κοινωνικές δεξιότητες� πρέπει 

να θεσπιστεί ευρωπαϊκό δίπλωµα βασικών δεξιοτήτων πληροφορικής, µε 

αποκεντρωµένες διαδικασίες πιστοποίησης, ώστε να προαχθούν οι βασικές 

γνώσεις ψηφιακής τεχνολογίας σε ολόκληρη την Ένωση, v) να καθοριστούν, µέχρι 

                                           

506 Λίγους µήνες µετά το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Λισαβόνας, το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο θα ανακηρύξουν το 2001 ως ευρωπαϊκό έτος γλωσσών. 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΕ, Απόφαση αριθ. 
1934/2000/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 17ης Ιουλίου 
2000, για την ανακήρυξη του 2001 ως ευρωπαϊκού έτους γλωσσών (ΕΕ αριθ. L 232 
σ.1-5, της 14.09.2000). 
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τα τέλη του 2000, τα µέσα για την προώθηση της κινητικότητας των σπουδαστών, 

των διδασκάλων και του προσωπικού κατάρτισης και έρευνας, αφενός µεν, µε την 

καλύτερη δυνατή χρήση των υφιστάµενων κοινοτικών προγραµµάτων (Σωκράτης, 

Leonardo, Νεολαία) - µε εξάλειψη των εµποδίων - αφετέρου δε, µε διαφανέστερη 

αναγνώριση των προσόντων και των περιόδων σπουδών και κατάρτισης�να 

ληφθούν µέτρα για την άρση των εµποδίων στην κινητικότητα των διδασκάλων 

µέχρι το 2000 και για την προσέλκυση διδασκάλων υψηλής ποιότητας, vi) να 

αναπτυχθεί κοινή ευρωπαϊκή µορφή βιογραφικών σηµειωµάτων, η οποία θα 

χρησιµοποιείται εθελοντικά, ώστε να ευνοείται η κινητικότητα µε την καλύτερη 

αξιολόγηση των γνώσεων που έχουν αποκτηθεί, τόσο από τα ιδρύµατα 

εκπαίδευσης και κατάρτισης όσο και από τους εργοδότες.» (παρ.26). 

Επιπροσθέτως, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο καλεί το Συµβούλιο (Παιδείας) 

να επιδοθεί σε γενικότερο προβληµατισµό σχετικά µε τους συγκεκριµένους 

µελλοντικούς στόχους των εκπαιδευτικών συστηµάτων, σεβόµενο παράλληλα 

την εθνική ποικιλοµορφία και να υποβάλει εκτενέστερη έκθεση στο Ευρωπαϊκό 

Συµβούλιο την άνοιξη του 2001. (παρ.27) 

Ως διαδικασία υλοποίησης για την επίτευξη του στρατηγικού στόχου της 

Λισαβόνας προσδιορίστηκε η Ανοικτή Μέθοδος Συντονισµού (Open Method of 

Coordination) που αφορούσε τη συνεργασία της Επιτροπής µε τα κράτη-µέλη 

και περιλαµβάνει τις εξής δράσεις: « i) Καθορισµό των κατευθυντήριων γραµµών 

για την Ένωση, συνδυασµένων µε συγκεκριµένα χρονοδιαγράµµατα για τη 

βραχυπρόθεσµη, µεσοπρόθεσµη και µακροπρόθεσµη επίτευξη των στόχων που 

θέτουν, ii) Καθορισµό, κατά περίπτωση, ποσοτικών και ποιοτικών δεικτών και 

σηµείων αναφοράς (indicators & benchmarks), µε µέτρο τα καλύτερα του 

κόσµου, προσαρµοσµένων στις ανάγκες διαφόρων κρατών µελών και τοµέων ως 

µέσο σύγκρισης των βέλτιστων πρακτικών, iii) Μεταφορά αυτών των 

κατευθυντήριων γραµµών στις εθνικές και περιφερειακές πολιτικές µε τον 

καθορισµό ειδικών στόχων και τη θέσπιση µέτρων, λαµβάνοντας υπόψη τις 

εθνικές και περιφερειακές ιδιοµορφίες, iv) Περιοδική παρακολούθηση 

(monitoring), αξιολόγηση(evaluation) και επανεξέταση από οµότιµους (peer 

review) υπό µορφή αλληλοδιδακτικών διαδικασιών».(παρ.37) 

Για την εφαρµογή της νέας αυτής µεθόδου προτείνεται να «ακολουθηθεί 

µια πλήρως αποκεντρωµένη προσέγγιση σύµφωνη µε την αρχή της 

επικουρικότητας, στο πλαίσιο της οποίας η Ένωση, τα κράτη µέλη, οι 

περιφερειακές και τοπικές βαθµίδες, καθώς και οι κοινωνικοί εταίροι και η 

κοινωνία των πολιτών θα συµµετέχουν ενεργά µέσω διάφορων µορφών εταιρικής 
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σχέσης. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα επεξεργαστεί µία µέθοδο συγκριτικής 

αξιολόγησης των βέλτιστων πρακτικών για τη διαχείριση της αλλαγής σε δικτύωση 

µε διάφορους παρόχους και χρήστες και συγκεκριµένα τους κοινωνικούς 

εταίρους, τις επιχειρήσεις και τους ΜΚΟ.» (παρ.38) 

Αυτό που συνάγεται από τα συµπεράσµατα του Ευρωπαϊκού 

Συµβουλίου είναι ότι ο τοµέας της εκπαίδευσης έµελλε νε παίξει έναν 

σηµαντικό ρόλο στο νέο στρατηγικό στόχο της Ένωσης. Ποτέ άλλοτε στο 

παρελθόν το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο δεν είχε αποδώσει τόση βαρύτητα στο ρόλο 

που παίζουν τα συστήµατα εκπαίδευσης και κατάρτισης στην οικονοµική και 

κοινωνική στρατηγική για το µέλλον της Ένωσης. 

Βασικό µέληµα ήταν να καθοριστούν για την προσεχή δεκαετία οι 

µελλοντικοί συγκεκριµένοι στόχοι των συστηµάτων εκπαίδευσης και 

κατάρτισης, ως βασικό πυρήνα του εκπαιδευτικού σχεδιασµού µε στόχο τη 

βελτίωση, τον εκσυγχρονισµό και την προσαρµογή της εκπαίδευσης στις 

απαιτήσεις της οικονοµίας της γνώσης, όπως επίσης και στη βελτίωση του 

επιπέδου και της ποιότητας της απασχόλησης, την καταπολέµηση του 

κοινωνικού αποκλεισµού.507 

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει η Φ. Ασδεράκη508 οι έννοιες της 

«οικονοµίας της γνώσης» «κοινωνία βασισµένη στη γνώση» τις συναντάµε πριν το 

2000 σε κείµενα του ΟΟΣΑ509 στη Λευκή Βίβλο για την Ανταγωνιστικότητα την 

Ανάπτυξη και την Απασχόληση, όπως επίσης και στην έκθεση «Εκπαίδευση για 

τους Ευρωπαίους. Προς την Κοινωνία της Γνώσης» της Ευρωπαϊκής Στρογγυλής 

Τράπεζας Βιοµηχάνων και της CRE. 

Είναι η πρώτη φορά που οι στόχοι αυτοί αποφασίζονται σε επίπεδο 

Ευρωπαϊκού Συµβουλίου και αποτελούν τις κατευθυντήριες γραµµές της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης για την πρώτη δεκαετία του 2000. Η εκπαίδευση ως 

τοµέας δράσης της Ε.Ε. αναβαθµίζεται στο επίκεντρο της νέας στρατηγικής. 

Σηµαντικό γεγονός αποτελεί επίσης η αναβάθµιση του Συµβουλίου Παιδείας το 

οποίο βρίσκεται στο κέντρο της διαδικασίας που άρχισε στη Λισαβόνα πλάι στις 

                                           

507 Πασιάς Γ., (2006) «Ευρωπαϊκή Ένωση και Εκπαίδευση, Η στρατηγική της 
Λισαβόνας, εκπαιδευτικός λόγος και πολιτικές (2000-2006)» Τόµος Β’, Εκδόσεις 
Gutenberg, Αθήνα σ.98. 
508 Ασδεράκη Φ., (2008), «Ευρώπη και Παιδεία. Ο Ευρωπαϊκός Χώρος Ανώτατης 
Εκπαίδευσης» Εκδόσεις Σιδέρης, Αθήνα, σ.241. 
509 OECD(1996),‘The Knowledge-Baced Economy’, Paris, OECD Publications Service, 
OECD(1996), ‘Transitions to Learning Economies and Societies’, Paris, OECD 
Publications Service, OECD(2000), ‘Knowledge management in the learning society’, 
Paris, OECD Publications Service. 
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άλλες συνθέσεις του Συµβουλίου. Για την επιτυχία αυτού του στόχου απαιτείται 

πιο συντονισµένη πιο ολοκληρωµένη και πιο αποφασιστική δράση και 

υιοθετείται µία νέα µέθοδος συνεργασίας και συντονισµού. Έτσι για πρώτη 

φορά συµφωνούνται οι κοινοί στόχοι που αφορούν τον τοµέα της εκπαίδευσης 

για τα επόµενα δέκα χρόνια και η µέθοδος εργασίας και συντονισµού.510  

Η Ανοικτή Μέθοδος Συντονισµού αποτελεί µία νέα µέθοδο - εργαλείο 

πολιτικής για τη διαµόρφωση συνεκτικών πολιτικών στους τοµείς που δεν είναι 

δυνατή η διαµόρφωση κοινής κοινοτικής πολιτικής όπως είναι ο τοµέας της 

εκπαίδευσης.511 Η ΑΜΣ δεν αντικατέστησε την Κοινοτική Μέθοδο αλλά 

συνυπάρχει δίπλα στην Κοινοτική Μέθοδο στη διαδικασία λήψης των 

αποφάσεων στο χώρο της εκπαίδευσης. Η ΑΜΣ διευκόλυνε το σχεδιασµό 

κοινών στόχων στον ευαίσθητο τοµέα της εκπαίδευσης, κάνοντας πλήρως 

σεβαστή την εθνική διαφορετικότητα καθώς και την εθνική αρµοδιότητα επί 

της εφαρµογής των στόχων, στο πλαίσιο της αρχής της επικουρικότητας.512   

Η δράση της Ε.Ε. στην εκπαίδευση χαρακτηρίζεται από το δίπολο από 

την µία η δυνατότητα που της παρέχει η ΑΜΣ για τον καθορισµό, την 

προώθηση και τον συντονισµό στόχων και δεικτών που προωθούν την καλύτερη 

επίτευξη των στόχων που θέτει και  από την άλλη οι περιορισµένες δυνατότητες 

που της παρέχει η Συνθήκη οι οποίες περιορίζουν τις επιλογές των θεσµικών 

οργάνων της Ε.Ε.513  

Τα συµπεράσµατα του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου της Λισαβόνας 

αποτελούν στην ουσία µία δήλωση πολιτικής γενικής και µεσοπρόθεσµης που 

επιδιώκει να υποστηρίξει µεταρρυθµίσεις στα κράτη-µέλη. Συνεπώς η επιτυχία 

                                           

510 Πασιάς Γ., (2006) «Ευρωπαϊκή Ένωση και Εκπαίδευση, Η στρατηγική της 
Λισαβόνας, εκπαιδευτικός λόγος και πολιτικές (2000-2006)» Τόµος Β’, Εκδόσεις 
Gutenberg, Αθήνα σ.100-101. 
511 Παπαδάκης Ν. ‘Η εκπαιδευτική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης’ στο Μαραβέγιας 
Ν. – Τσινισιζέλης Μ. (επιµ) (2007) «Νέα Ευρωπαϊκή Ένωση, Οργάνωση και Πολιτικές, 
50 χρόνια», Εκδόσεις Θεµέλιο, Αθήνα, σ. 758.  
512 Εκτενής αναφορά και αναλυτική εξέταση της Ανοικτής µεθόδου Συντονισµού (ΑΜΣ) 
στο Ασδεράκη Φ., (2008), «Ευρώπη και Παιδεία. Ο Ευρωπαϊκός Χώρος Ανώτατης 
Εκπαίδευσης» Εκδόσεις Σιδέρης, Αθήνα, σ.241-251 και στο Ασδεράκη Φ. – Τσινισιζέλης 
Μ., (2008) «Η Επαγγελµατική Κατάρτιση στην Προοπτική της Νέας Ευρωπαϊκής 
Αρχιτεκτονικής», ΕΚΕΜ Κείµενο Εργασίας 9, Μάρτιος 2008, Αθήνα, σ.67. Επίσης στο 
Πασιάς Γ., (2006) «Ευρωπαϊκή Ένωση και Εκπαίδευση, Η στρατηγική της Λισαβόνας, 
εκπαιδευτικός λόγος και πολιτικές (2000-2006)» Τόµος Β’, Εκδόσεις Gutenberg, 
Αθήνα σ.100-101. 
513 Jeroen Huisman, Anneke Luijten-Lub and Marijik van der Wende (2005) 
‘Explaining Domestic responses to European Policies :The impact of the Erasmus 
Programme on National Higher Education Policies’ International Perspectives on 
Higher Education Research, Vol 3, p. 13. 
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της στρατηγικής αυτής προσδιορίζεται και εξαρτάται από την εφαρµογή της σε 

εθνικό επίπεδο.514  

Τον Ιούνιο του 2000 στη Σύνοδο του Συµβουλίου Παιδείας515 έγινε µία 

πρώτη συζήτηση για τις µελλοντικές προκλήσεις και τους στόχους των 

εκπαιδευτικών συστηµάτων στην κοινωνία της µάθησης σε συνέχεια του 

Ευρωπαϊκού Συµβουλίου της Λισαβόνας. Η ιδιαίτερη σηµασία της Συνόδου 

αυτής φαίνεται και από το γεγονός ότι το Συµβούλιο έκανε ανοικτή συζήτηση η 

οποία µεταδόθηκε απευθείας στα µέσα ενηµέρωσης και το ενδιαφερόµενο 

κοινό. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης οι Υπουργοί «εξέφρασαν την 

ικανοποίηση τους που αναγνώρισε το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Λισσαβόνας το 

ρόλο της εκπαίδευσης και της κατάρτισης ιδίως στην αναζήτηση των λύσεων στον 

τοµέα της απασχόλησης, τοποθετώντας κατ’ αυτόν τον τρόπο το Συµβούλιο 

Παιδείας στο κέντρο της διαδικασίας που άρχισε στη Λισαβόνα πλάι στις άλλες 

συνθέσεις του Συµβουλίου (ECOFIN, Απασχόλησης και Κοινωνικής Πολιτικής 

κλπ)». Επισηµάνθηκε επίσης, «ότι πρέπει να υπάρξει συνεργασία για την 

ανταλλαγή των καλύτερων πρακτικών προκειµένου να επιτευχθούν οι στόχοι που 

ορίστηκαν στη Λισσαβόνα, ούτως ώστε να καταλήξουν όχι σε µία εναρµόνιση των 

εκπαιδευτικών συστηµάτων (την οποία αποκλείει άλλωστε η Συνθήκη) αλλά στη 

σύγκλισή τους.» 

Όσον αφορά την εκπόνηση της έκθεσης για τις µελλοντικές προκλήσεις 

και στόχους των συστηµάτων διδασκαλίας επεσήµαναν ότι «θα πρέπει, σύµφωνα 

µε τα συµπεράσµατα της Λισσαβόνας να υποβληθούν στο έκτακτο Εαρινό 

Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Στοκχόλµης το 2001, θα πρέπει, να ορισθούν 

συγκεκριµένοι µελλοντικοί στόχοι, οι κοινές ανησυχίες και προτεραιότητες - µε 

πλήρη σεβασµό συγχρόνως της αρχής της επικουρικότητας, θα πρέπει να 

αναφέρεται η πρόοδος που έχει επιτευχθεί, οι τρέχουσες πρωτοβουλίες και οι 

τοµείς παρέµβασης σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, και να γίνεται µνεία των 

µεθόδων εργασίας που έχουν επιλεγεί.» Τέλος, ανατέθηκε στην Επιτροπή να 
                                           

514 European Commission, (2006) «The history of European cooperation in education 
and training», Luxembourg : Office for Official Publications of the European 
Communities p. 206. Στο άρθρο των Warleigh –Lack A. & Drachenberg R. γίνεται 
ανάλυση της ΑΜΣ µε νεολειτουργικούς όρους,  Warleigh –Lack A. & Drachenberg R. 
(2011), “Spillover in a soft policy era? Evidence from the Open Method of Co-
ordination in education and training”, Journal of European Public Policy, Vol.18, 
Issue 7, pp.999-1015. 
515 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΕ, Μελλοντικές προκλήσεις και στόχοι των εκπαιδευτικών 
συστηµάτων στην κοινωνία της µάθησης – Συνέχεια του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου της 
Λισσαβόνας, Συµπεράσµατα της 2270ης συνόδου του Συµβουλίου Παιδείας, Βρυξέλλες, 
8 Ιουνίου 2000. Επίσης Ανακοινωθέν Τύπου για την 2270η Σύνοδο του Συµβουλίου 
Παιδείας στις 8 Ιουνίου 2000 στις Βρυξέλλες. 
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προετοιµάσει, σε συνεργασία µε τα κράτη µέλη, ένα πρώτο σχέδιο της έκθεσης 

προς συζήτηση κατά τη σύνοδο του Συµβουλίου της 9ης Νοεµβρίου 2000. 

Πράγµατι στο Συµβούλιο Παιδείας/Νεολαίας στις 9 Νοεµβρίου 2000516 

η Επιτροπή υποβάλει ένα πρώτο σχέδιο έκθεσης για τους µελλοντικούς 

στόχους των εκπαιδευτικών συστηµάτων. Στη συνέχεια λαµβάνονται υπόψη τις 

απόψεις των κρατών-µελών η Επιτροπή συνέταξε την τελική της πρόταση µε 

τίτλο «Οι συγκεκριµένοι µελλοντικοί στόχοι των εκπαιδευτικών συστηµάτων»517 

υποβλήθηκε στο Συµβούλιο Παιδείας στις 31 Ιανουαρίου 2001. Η έκθεση της 

Επιτροπής χωρίζεται σε 3 µέρη. Στο πρώτο µέρος µε τον τίτλο «Η προοπτική από 

την πλευρά των κρατών-µελών», παρουσιάζεται µία σύντοµη ανάλυση των 

κύριων σηµείων που προκύπτουν από τη συµβολή των κρατών-µελών σε 

απάντηση του ερωτηµατολογίου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του έργου που 

έγινε σε επίπεδο Ε.Ε. Στο δεύτερο µέρος η Επιτροπή προτείνει ορισµένους 

συγκεκριµένους στόχους ως βάση ενός κοινού προγράµµατος εργασίας που θα 

εγκριθεί από το Συµβούλιο. Τέλος στο τρίτο µέρος υποβάλλει προτάσεις 

σχετικά µε τον τρόπο που µπορεί να προωθηθεί αυτό το πρόγραµµα εργασίας 

στο πλαίσιο της «ανοικτής µεθόδου συντονισµού» που προτάθηκε από το 

Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Λισαβόνας για τη συνεργασία στον τοµέα της 

παιδείας. 

Στο σηµείο αυτό πρέπει να επισηµάνουµε ότι σύµφωνα µε την έκθεση 

«οι συµβολές των κρατών-µελών ποίκιλαν και διέφεραν σε µεγάλο βαθµό» 

παρόλα αυτά σηµειώνεται ότι «δείχνουν ορισµένα κοινά µελήµατα σχετικά µε το 

µέλλον και σχετικά µε τη συµβολή που τα εκπαιδευτικά συστήµατα πρέπει να 

έχουν εάν θέλουµε να επιτευχθεί ο στόχος της Λισαβόνας». Επίσης σε σχέση µε 

τη διάσταση της εκπαίδευσης και τη συµβολή της στην οικονοµία τα κράτη 

µέλη επισηµαίνουν ότι η εκπαίδευση δεν είναι µονοσήµαντη και συµβάλει 

επίσης στην ανάπτυξη του ατόµου και της κοινωνίας. Πιο συγκεκριµένα 

«γενικά, τα κράτη µέλη εκφράζουν την άποψη ότι η εκπαίδευση πρέπει να 

συµβάλει σε τρεις κύριους στόχους: την ανάπτυξη του ατόµου, το οποίο µπορεί έτσι 

να υλοποιήσει πλήρως τις δυνατότητές του και να έχει µια ευτυχισµένη και 

δηµιουργική ζωή� την ανάπτυξη της κοινωνίας, ιδίως µε τη µείωση των διαφορών 

και των ανισοτήτων, όπως µεταξύ ατόµων ή οµάδων� και την ανάπτυξη της 

                                           

516 Ανακοινωθέν Τύπου για την 2303η Σύνοδο του Συµβουλίου Παιδείας/Νοελαίας στις 
9 Νοεµβρίου 2000 στις Βρυξέλλες. 
517 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΚ, Έκθεση της Επιτροπής «Οι συγκεκριµένοι µελλοντικοί στόχοι 
των εκπαιδευτικών συστηµάτων», 31.01.2001, COM(2001) 59 final, Βρυξέλλες. 
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οικονοµίας, εξασφαλίζοντας ότι οι διαθέσιµες δεξιότητες στην αγορά εργασίας 

ανταποκρίνονται στις ανάγκες των επιχειρήσεων και των εργοδοτών. Αυτό πρέπει 

να γίνει µέσω µιας στρατηγικής δια βίου µάθησης η οποία θα υπερνικά τους 

παραδοσιακούς φραγµούς µεταξύ των διαφόρων τµηµάτων της επίσηµης και της 

άτυπης εκπαίδευσης και κατάρτισης». 

Τα κοινά µελήµατα που εξέφρασαν τα κράτη-µέλη είναι: α) να αυξηθεί η 

ποιότητα των συστηµάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης, β) να αναπτυχθεί η 

πρόσβαση στη µάθηση σε όλα τα στάδια της ζωής, γ) να επανεξεταστούν οι 

βασικές δεξιότητες που πρέπει να έχουν οι νέοι όταν τελειώνουν την αρχική 

εκπαίδευση ή κατάρτιση και να ενσωµατώνουν οι δεξιότητες αυτές τις 

Τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών, δ) να ενισχυθεί ο ανοικτός 

χαρακτήρας των σχολείων των κέντρων κατάρτισης και των πανεπιστηµίων στον 

κόσµο  ε) να γίνει αποτελεσµατικότερη αξιοποίηση των πόρων µε διασφάλιση 

ποιότητας και αξιολόγηση του αποτελέσµατος. (παρ. 4 – 4.5) 

 Οι συγκεκριµένοι µελλοντικοί στόχοι που πρότεινε η Επιτροπή  είναι οι 

εξής: α) ανύψωση του επιπέδου µάθησης στην Ευρώπη, µε βελτίωση της 

κατάρτισης για εκπαιδευτικούς και επιµορφωτές, και αύξηση της απόκτησης 

των στοιχειωδών γνώσεων γραφής, ανάγνωσης και αρίθµησης,  β) ευκολότερη 

και ευρύτερη πρόσβαση στη µάθηση σε όλα τα στάδια της ζωής µε πρόσβαση 

στη δια βίου µάθηση, σε πιο ελκυστική µάθηση, µε εσωτερική συνοχή των 

εκπαιδευτικών συστηµάτων και εξασφάλιση εκπαίδευσης και κοινωνικής 

συνοχής, γ) αναβάθµιση του ορισµού των βασικών δεξιοτήτων για την κοινωνία 

της γνώσης µε τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών για όλους, µε 

ανάπτυξη επαγγελµατικών δεξιοτήτων, προσωπικών ικανοτήτων και ειδικών 

δεξιοτήτων, δ) προσφορά ανοικτής εκπαίδευσης και κατάρτισης στο τοπικό 

περιβάλλον στην Ευρώπη και τον κόσµο µε διδασκαλία ξένων γλωσσών, αύξηση 

της κινητικότητας και των ανταλλαγών, ενίσχυση των δεσµών µε τις 

επιχειρήσεις και ανάπτυξη του επιχειρηµατικού πνεύµατος, ε) βέλτιστη χρήση 

των πόρων, µε συστήµατα διασφάλισης ποιότητας, συνδυασµό πόρων και 

αναγκών και στ) ανάπτυξη µιας νέας εταιρικής σχέσης µε τα σχολεία στο 

πλαίσιο ενός γενικού ορίου πόρων. (παρ 7-30) 

Η έκθεση αυτή συζητήθηκε στο Συµβούλιο Παιδείας στις 12 

Φεβρουαρίου 2001. Στη συνέχεια το Συµβούλιο Παιδείας ενέκρινε την τελική 

έκθεση την οποία και υπέβαλε στο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Στοκχόλµης (23-

24 Μαρτίου 2001) µε τίτλο «Οι µελλοντικοί στόχοι των συστηµάτων εκπαίδευσης 
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και κατάρτισης».518 Στην έκθεση αυτή «υπό το φώς των προκλήσεων και 

εξελίξεων, και µε σκοπό να συµβάλουν στην επίτευξη του «νέου στρατηγικού 

στόχου» για την Ευρώπη», οι Υπουργοί Παιδείας ενέκριναν τους ακόλουθους 

τρεις συγκεκριµένους στρατηγικούς στόχους για την ερχόµενη δεκαετία. Οι 

τρεις κύριοι στόχοι για τον εκσυγχρονισµό των συστηµάτων εκπαίδευσης και 

κατάρτισης είναι: α) η βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσµατικότητάς 

τους, β) η διευκόλυνση στην πρόσβαση και γ) το άνοιγµα στον κόσµο. Οι τρεις 

αυτοί στόχοι περιλαµβάνουν 13 συναφείς συγκεκριµένους στόχους οι οποίοι 

δοµούνται ως εξής στον παρακάτω πίνακα. 

 

Πίνακας 8. Τρεις κύριοι στόχοι των συστηµάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης 

για την ερχόµενη δεκαετία και δεκατρείς συναφείς στόχοι. 

Στόχος 1 Βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσµατικότητας των 
συστηµάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση 

 1.1.Βελτίωση της εκπαίδευσης και της κατάρτισης εκπαιδευτικών και 
εκπαιδευτών 
1.2.Ανάπτυξη δεξιοτήτων για την κοινωνία της γνώσης 
1.3.Εξασφάλιση της πρόσβασης στις Τεχνολογίες των Πληροφοριών 
και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ) για όλους 
1.4.Αύξηση της προσέλευσης στις επιστηµονικές και τεχνικές 
σπουδές 
1.5.Βέλτιστη χρήση των πόρων 

Στόχος 2 ∆ιευκόλυνση της πρόσβασης όλων στα συστήµατα εκπαίδευσης 
και κατάρτισης 

 2.1.Ανοικτό περιβάλλον µάθησης 
2.2.Ελκυστικότερη µάθηση 
2.3.Υποστήριξη της ενεργοποίησης του πολίτη, της ισότητας των 
ευκαιριών και της κοινωνικής συνοχής 

Στόχος 3 Συστήµατα εκπαίδευσης και κατάρτισης ανοικτά στον ευρύτερο 
κόσµο 

 3.1.Ενίσχυση των δεσµών µε τον κόσµο της εργασίας και την έρευνα 
και την ευρύτερη κοινωνία 
3.2.Ανάπτυξη του επιχειρηµατικού πνεύµατος 
3.3.Βελτίωση της διδασκαλίας ξένων γλωσσών 
3.4.Αύξηση της κινητικότητας και των ανταλλαγών 
3.5.Ενίσχυση της ευρωπαϊκής συνεργασίας 

 

Επισηµαίνεται επίσης ότι, «αυτοί οι κοινοί στόχοι παρέχουν στα κράτη 

µέλη τη βάση ώστε να συνεργασθούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο κατά την προσεχή 

δεκαετία, συµβάλλοντας στην επίτευξη των στόχων της Λισσαβόνας». Αναφορικά 

µε τον µελλοντικό σχεδιασµό των δράσεων για την επίτευξη των παραπάνω 

                                           

518 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΕ, Σύνοδος του Συµβουλίου Παιδείας της 12ης Φεβρουαρίου 
2001, Έκθεση του Συµβουλίου Παιδείας προς το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο «Oι 
συγκεκριµένοι µελλοντικοί στόχοι των συστηµάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης» 
Βρυξέλλες,  EDUC23, 5980/01, 14 Φεβρουαρίου 2001  
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στόχων το Συµβούλιο Παιδείας σε συνεργασία µε την Επιτροπή θα 

προσδιορίσει «µε ποιο τρόπο µπορεί να µετρηθεί η επίτευξη των συγκεκριµένων 

στόχων, ποιο έργο πρέπει να αναληφθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο σε κάθε έναν από 

τους σχετικούς τοµείς, ποιοί τοµείς προσφέρονται για εξέταση από οµότιµους, για 

ανταλλαγή ορθής πρακτικής και πως θα µπορούσε η πρόοδος να αξιολογηθεί 

συγκριτικά µε βάση σηµεία αναφοράς (benchmarks) και τέλος σε ποιους τοµείς 

απαιτούνται δείκτες και εάν πρέπει να οριστούν νέοι δείκτες ή εάν µπορούν να 

χρησιµοποιηθούν οι ήδη υπάρχοντες». Κλείνοντας την έκθεση το Συµβούλιο 

Παιδείας τονίζει ότι «στους τοµείς αυτούς και, εποµένως, σε όλες τις εργασίες που 

εντάσσονται στην εφαρµογή της «ανοικτής µεθόδου συντονισµού», εφαρµόζονται οι 

νοµικές διατάξεις των άρθρων 149 και 150». 

Το Μάρτιο του 2001, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Στοκχόλµης519 

επικυρώνει τους τρεις  µελλοντικούς στόχους των συστηµάτων εκπαίδευσης και 

κατάρτισης βάσει της έκθεσης του Συµβουλίου Παιδείας οι οποίοι  θα πρέπει 

να επιτευχθούν µέχρι το 2010. Οι τρεις κύριοι στόχοι για τον εκσυγχρονισµό 

των συστηµάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης είναι η βελτίωση της ποιότητας 

και της αποτελεσµατικότητάς τους, η διευκόλυνση στην πρόσβαση και το 

άνοιγµα στον κόσµο οι οποίοι περιλαµβάνουν τους δεκατρείς συναφείς 

στόχους. (βλέπε Πίνακα 8) 

Ως επόµενο βήµα για την υλοποίηση αυτών των στόχων το Ευρωπαϊκό 

Συµβούλιο καλεί το Συµβούλιο Παιδείας και την Επιτροπή να υποβάλουν στο 

εαρινό Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του 2002 έκθεση µε εκτενές πρόγραµµα 

εργασιών όσον αφορά «στην παρακολούθηση των στόχων των συστηµάτων 

εκπαίδευσης και κατάρτισης, συµπεριλαµβανοµένης µιας αξιολόγησης του 

βαθµού επίτευξης των στόχων αυτών, στο πλαίσιο της ανοικτής µεθόδου 

συντονισµού και σε διεθνή προοπτική.» Παράλληλα επισηµαίνεται ότι θα πρέπει 

να δοθεί «ειδική προσοχή σε τρόπους και µέσα ενθάρρυνσης των νέων, ειδικά των 

γυναικών, προκειµένου να ακολουθήσουν επιστηµονικές και τεχνικές σπουδές, 

καθώς και για να εξασφαλισθεί µακροπρόθεσµα η προσέλκυση διδασκόντων µε 

επαρκή προσόντα στους τοµείς αυτούς.» (παρ.11) 

Το Ευρωπαϊκό Σύµβουλο της Στοκχόλµης τόνισε για µια φορά ακόµη τη 

σηµασία της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, επισηµαίνοντας ότι: «Η βελτίωση 

των βασικών γνώσεων, ειδικότερα όσον αφορά τις δεξιότητες της ΤΠ και τις 

ψηφιακές δεξιότητες, αποτελεί υψηλή προτεραιότητα, προκειµένου η Ένωση να 

                                           

519 Ευρωπαϊκό Συµβούλιο, Συµπεράσµατα της Προεδρίας, Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της 
Στοκχόλµης 23 και 24 Μαρτίου 2001. Βρυξέλλες 2001. 
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γίνει η ανταγωνιστικότερη και η δυναµικότερη οικονοµία της γνώσης ανά την 

υφήλιο. Η προτεραιότητα αυτή συµπεριλαµβάνει τις εκπαιδευτικές πολιτικές και 

τη διά βίου µάθηση, καθώς και την επιτυχή αντιµετώπιση του σηµερινού 

ελλείµµατος στις προσλήψεις επιστηµονικού και τεχνικού προσωπικού. Για µια 

οικονοµία βασισµένη στη γνώση χρειάζονται απαραιτήτως γερές βάσεις γενικής 

παιδείας ώστε να ευνοούνται περαιτέρω η κινητικότητα των εργαζοµένων και η 

διά βίου µάθηση.» (παρ.10) 

 

5.2  Πρόγραµµα "Εκπαίδευση και κατάρτιση 2010" 

 

Το Συµβούλιο Παιδείας συνεδρίασε στις 13 Ιουλίου 2001520 σε συνέχεια 

της έκκλησης του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου της Στοκχόλµης προς το 

Συµβούλιο και την Επιτροπή να υποβάλουν κοινή έκθεση στο Ευρωπαϊκό 

Συµβούλιο της Βαρκελώνης το 2002, η οποία έπρεπε να περιλαµβάνει 

"αναλυτικό πρόγραµµα εργασιών όσον αφορά την παρακολούθηση των στόχων 

των συστηµάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης, συµπεριλαµβανοµένης µιας 

αξιολόγησης του βαθµού επίτευξης των στόχων αυτών, στο πλαίσιο της ανοικτής 

µεθόδου συντονισµού και σε διεθνή προοπτική". Στα συµπεράσµατα του 

Συµβουλίου συµφωνείται το χρονοδιάγραµµα έως το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο 

της Βαρκελώνης το οποίο περιλαµβάνει ένα σχέδιο προγράµµατος εργασιών, 

µε πιο επεξεργασµένη µεθοδολογία, το οποίο θα συζητηθεί κατά τη σύνοδο του 

Συµβουλίου στις 29 Νοεµβρίου 2001 και τη διατύπωση κοινής έκθεσης της 

Επιτροπής και του Συµβουλίου, που θα περιέχει αναλυτικό πρόγραµµα 

εργασιών, προς έγκριση από το Συµβούλιο κατά τη σύνοδο της 14ης 

Φεβρουαρίου 2002 και υποβολή στη συνέχεια στο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της 

Βαρκελώνης. Συµφωνείται επίσης, «να αρχίσουν οι εργασίες στους ακόλουθους 

τρεις τοµείς οι οποίοι τονίστηκαν επίσης στα συµπεράσµατα του Ευρωπαϊκού 

Συµβουλίου της Στοκχόλµης: στις βασικές γνώσεις, στην τεχνολογία πληροφοριών 

και επικοινωνιών (ΤΠΕ), και στα µαθηµατικά, επιστήµη και τεχνολογία.» 

Επισηµαίνεται, η χρησιµότητα της χρήσης δεικτών που όπως θα εξετάσουµε 

στα επόµενα χρόνια θα γίνουν κεντρικό σηµείο αναφοράς και ελέγχου των 

εθνικών πολιτικών. Τονίζεται ότι «οι δείκτες, έστω και αν είναι ένα µόνον από τα 

                                           

520 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΕ, Συµπεράσµατα του Συµβουλίου της 13ης Ιουλίου 2001 
σχετικά µε τις επακόλουθες εργασίες µετά την έκθεση περί συγκεκριµένων 
µελλοντικών στόχων των συστηµάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης, (Επίσηµη 
Εφηµερίδα αριθ. C 204 της 20/07/2001 σ. 0006 – 0007). 
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στοιχεία της διαδικασίας των επακόλουθων εργασιών, αποτελούν σηµαντικό 

εργαλείο για τη µέτρηση και τη σύγκριση επιδόσεων, και ότι για να είναι το όλο 

εγχείρηµα επιτυχηµένο και αξιόπιστο, οι δείκτες πρέπει να στηρίζονται σε στοιχεία 

σαφώς προσδιορισµένα, συγκρίσιµα και, προ πάντων, συναφή µε τις πολιτικές.» 

(παρ.8) 

Στη σύνοδο του Συµβουλίου Παιδείας στις 29 Νοεµβρίου 2001521 

έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής µε θέµα «Σχέδιο αναλυτικού 

προγράµµατος εργασίας σε συνέχεια της έκθεσης περί των συγκεκριµένων στόχων 

των συστηµάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης» που εγκρίθηκε στις 7 

Σεπτεµβρίου 2001, την οποία υπέβαλε η Επιτροπή ανταποκρινόµενη στην 

εντολή του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου της Στοκχόλµης, επιβεβαιώνει ότι «οι 

επακόλουθες εργασίες της Έκθεσης θα πρέπει να περιλαµβάνουν : α) αξιολόγηση 

της επίτευξης των στόχων που θέτει η Έκθεση, ώστε το Συµβούλιο Παιδείας να 

µπορεί να υποβάλλει εκ νέου έκθεση στο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο όποτε αυτό 

κρίνεται σκόπιµο, β) παροχή υποστήριξης για τη βελτίωση του σχεδιασµού και της 

εφαρµογής των πολιτικών εκπαίδευσης και κατάρτισης σε όλα τα επίπεδα, και γ) 

προώθηση της περαιτέρω ανάπτυξης της συνεργασίας και της ανταλλαγής ορθών 

πρακτικών µεταξύ κρατών µελών, ενισχύοντας έτσι την αποτελεσµατικότητα και 

την αποδοτικότητα αυτών των εργασιών».  

Αναφορικά µε τις επακόλουθες εργασίες εγκρίνει τις εξής αρχές : « (1) Το 

Συµβούλιο, τα κράτη µέλη και η Επιτροπή έχουν την ευθύνη για την εξασφάλιση 

αποτελεσµάτων των επακόλουθων εργασιών, στα πλαίσια των αντίστοιχων 

αρµοδιοτήτων τους. Το Συµβούλιο, σε συνεργασία µε την Επιτροπή, έχει την 

ευθύνη των αποφάσεων για τα κύρια θέµατα των στόχων εκπαίδευσης και 

κατάρτισης καθώς και για το εάν και πού θα χρησιµοποιηθούν δείκτες, 

αξιολογήσεις από οµότιµους, ανταλλαγές ορθών πρακτικών και σηµεία 

αναφοράς, (2) Οι τρεις συγκεκριµένοι στρατηγικοί στόχοι και οι 13 συνδεδεµένοι 

στόχοι της Έκθεσης «Οι συγκεκριµένοι µελλοντικοί στόχοι των συστηµάτων 

εκπαίδευσης και κατάρτισης» πρέπει να γίνουν επιχειρησιακοί. Προς τούτο, η 

ενδιάµεση έκθεση περιλαµβάνει πρόταση για µια σειρά κεντρικών ζητηµάτων που 

συνδέονται µε τους στόχους αυτούς, (3) Η µέτρηση και τα άλλα εργαλεία των 

επακόλουθων εργασιών για την υλοποίηση των διαφόρων στόχων θα πρέπει να 

καθορίζονται έτσι ώστε να έχουν έρεισµα από άποψη συνάφειας µε την πολιτική. 

                                           

521 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΕ, Ανακοινωθέν τύπου της 2391ης Συνόδου του Συµβουλίου 
Εκπαίδευση και Νεολαία, στις 29 Νοεµβρίου 2001. 



 234 

Για τη σωστή εφαρµογή της ανοικτής µεθόδου συντονισµού στους διάφορους 

στόχους απαιτείται η κατάλληλη τεχνική εµπειρογνωµοσύνη προκειµένου να 

προσδιοριστούν οι ενδεδειγµένοι δείκτες και τα άλλα εργαλεία των επακόλουθων 

εργασιών στον τοµέα της εκπαίδευσης και κατάρτισης. Τα συγκρίσιµα δεδοµένα 

αποτελούν προαπαιτούµενο για την εφαρµογή δεικτών και σηµείων αναφοράς 

(3α) Εκτός των προαναφερόµενων εργαλείων µέτρησης και για γενική αναφορά, 

οι επακόλουθες εργασίες µπορούν να υποστηριχθούν µε µεθόδους που 

εφαρµόζονται εν γένει στο πλαίσιο της διεθνούς συνεργασίας, µεταξύ άλλων µε τη 

χρήση ερευνών, ανταλλαγών απόψεων µεταξύ εµπειρογνωµόνων σε κάποιο ειδικό 

θέµα και πιλοτικών σχεδίων για την εφαρµογή κάποιου συγκεκριµένου 

συνδεδεµένου στόχου της Έκθεσης, (4) Κατά τις επακόλουθες εργασίες, πρέπει να 

δοθεί ειδική προσοχή στη συνεχή διαδικασία, στην υπάρχουσα εµπειρογνωµοσύνη 

και στα υπάρχοντα µέσα και δίκτυα παρακολούθησης, τα οποία θα πρέπει να 

χρησιµοποιήσουν συστηµατικότερα οι αρµόδιοι για τη διαµόρφωση των πολιτικών. 

Θα ήταν ίσως σκόπιµο να οµαδοποιηθούν οι επακόλουθες δραστηριότητες για 

διάφορα κεντρικά ζητήµατα, (5) Οι υποψήφιες χώρες θα πρέπει να κληθούν να 

συµµετάσχουν στις επακόλουθες εργασίες εν ευθέτω χρόνω.» 

Στη συνέχεια, συµφωνήθηκε το χρονοδιάγραµµα για την περίοδο 2001-

2004 : «(α) το χρονοδιάγραµµα αυτό προτείνεται στο πλαίσιο των ευρύτερων 

εξελίξεων που προβλέπονται µέχρι το 2010, οι οποίες θα καλυφθούν στην κοινή 

έκθεση που θα υποβληθεί στο εαρινό Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του 2002� το 

χρονοδιάγραµµα εκθέσεων βάσει των αποτελεσµάτων των επακόλουθων 

εργασιών θα περιλαµβάνεται στην έκθεση προς το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της 

Βαρκελώνης, (β) οι εργασίες για όλους τους στόχους πρέπει να αρχίσουν µέχρι 

το 2004, (γ) οι επακόλουθες εργασίες θα οργανωθούν σε τρία στάδια για την 

έναρξη των δραστηριοτήτων, όπως δείχνει το χρονοδιάγραµµα το οποίο 

προτείνεται στην ενδιάµεση έκθεση του Παραρτήµατος� το πρώτο στάδιο έχει ήδη 

αρχίσει, (δ) κατά το πρώτο εξάµηνο του 2002 θα αρχίσουν εργασίες στους 

ακόλουθους 5 τοµείς: Βελτίωση της εκπαίδευσης και της κατάρτισης 

εκπαιδευτικών και τους εκπαιδευτών (Στόχος 1.1), Βέλτιστη χρήση των πόρων 

(Στόχος 1.5), Προώθηση της ενεργοποίησης του πολίτη, της ισότητας των 

ευκαιριών και της κοινωνικής συνοχής (Στόχος 2.3), Αύξηση της κινητικότητας 

και των ανταλλαγών (Στόχος 3.4), Ενίσχυση της ευρωπαϊκής συνεργασίας (Στόχος 

3.5) και (ε) το 2004 θα γίνει ανασκόπηση της επιτευχθείσας προόδου.» 
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Το Συµβούλιο Παιδείας στις 14 Φεβρουαρίου 2002522 υλοποιώντας το 

χρονοδιάγραµµα εξέδωσε συµπεράσµατα σχετικά µε τις επακόλουθες  εργασίες 

µετά την έκθεση "Οι συγκεκριµένοι µελλοντικοί στόχοι των συστηµάτων 

εκπαίδευσης και κατάρτισης" και ενέκρινε την Έκθεση που εκπόνησαν από 

κοινού το Συµβούλιο Παιδείας και η Επιτροπή, µε τίτλο «Λεπτοµερές 

πρόγραµµα των επακόλουθων εργασιών σχετικά µε τους συγκεκριµένους στόχους 

των συστηµάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης στην Ευρώπη». Στη συνέχεια η 

έκθεση αυτή υποβλήθηκε και εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της 

Βαρκελώνης στις 15 και 16 Μαρτίου 2002. 

Η Έκθεση «Λεπτοµερές πρόγραµµα των επακόλουθων εργασιών σχετικά 

µε τους συγκεκριµένους στόχους των συστηµάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης 

στην Ευρώπη»523 «προβάλλει τον ουσιώδη ρόλο που η εκπαίδευση και η κατάρτιση 

καλούνται να διαδραµατίσουν στη βελτίωση των προσόντων των ατόµων. 

Αποσκοπεί να ανταποκριθεί όχι µόνο στην πρόκληση που έθεσε το Ευρωπαϊκό 

Συµβούλιο της Λισαβόνας το Μάρτιο του 2000 – να γίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση η 

ανταγωνιστικότερη και δυναµικότερη κοινωνία της γνώσης ανά την υφήλιο – 

αλλά και στις ευρύτερες ανάγκες των πολιτών και της κοινωνίας. Η εκπαίδευση 

και η κατάρτιση εµφανίζονται έτσι ως ένας ουσιαστικός τοµέας προτεραιότητας 

της στρατηγικής της Λισαβόνας.» 

Η Έκθεση αποτελείται από τα εξής µέρη: µια αναλυτική ενηµερωτική 

σύνοψη, ένα εισαγωγικό µέρος πολιτικού περιεχοµένου, το κύριο µέρος της 

έκθεσης που περιλαµβάνει το καθαυτό πρόγραµµα εργασιών, το 

χρονοδιάγραµµα για την έναρξη των εργασιών για τους στόχους, πίνακα–

υπόδειγµα για την παρακολούθηση των ποσοτικών δεικτών και ενδεικτικά 

στατιστικά στοιχεία.  

Αυτό που διαπιστώνεται στο εισαγωγικό µέρος της έκθεσης που είναι 

πολιτικού περιεχοµένου είναι ότι «η συνεργασία στον τοµέα των πολιτικών 

εκπαίδευσης και κατάρτισης στην ΕΕ επιταχύνεται µε την έγκριση του 

προγράµµατος εργασιών σχετικά µε τους µελλοντικούς στόχους των συστηµάτων 

                                           

522 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΕ, Συµπεράσµατα του Συµβουλίου της 14ης Φεβρουαρίου 
2002 σχετικά µε τις επακόλουθες εργασίες µετά την έκθεση "Οι συγκεκριµένοι 
µελλοντικοί στόχοι των συστηµάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης", ενόψει της 
εκπόνησης κοινής έκθεσης Συµβουλίου/Επιτροπής που θα υποβληθεί στο εαρινό 
Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του 2002, ( Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. C 058 της 05/03/2002 
σ. 0001 – 0011).  
523 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΕ, Λεπτοµερές πρόγραµµα των επακόλουθων εργασιών σχετικά 
µε τους στόχους των συστηµάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης στην Ευρώπη. (Επίσηµη 
Εφηµερίδα αριθ. 2002/C 142/01). 
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εκπαίδευσης και κατάρτισης». Το Συµβούλιο Παιδείας σε συνεργασία µε την 

Επιτροπή θα είναι υπεύθυνο για την καθοδήγηση και την παρακολούθηση της 

στρατηγικής συνολικά. Επισηµαίνεται επίσης ότι «η κοινή αυτή έκθεση 

αντικατοπτρίζει τη δέσµευση που έχουν αναλάβει το Συµβούλιο και η Επιτροπή 

καθώς και τις φιλοδοξίες για την εκπαίδευση και την κατάρτιση ως θεµελιώδους 

µέρους του Ευρωπαϊκού Χώρου της Γνώσης». 

Επιπροσθέτως ορίζεται ότι «στο πλαίσιο της ανοικτής µεθόδου συντονισµού 

θα εφαρµοστεί µία ενιαία συνολική στρατηγική, η ποία συνίσταται σε δύο κύριους 

άξονες δράσης: τις εργασίες σχετικά µε τις κοινές προκλήσεις µε σκοπό την 

υποστήριξη προς τα κράτη µέλη για τη βελτίωση των συστηµάτων εκπαίδευσης και 

κατάρτισης του καθενός και τις προσπάθειες για αξιοποίηση των δυνατοτήτων 

διακρατικής δραστηριότητας στον τοµέα της εκπαίδευσης και κατάρτισης».  

Στην έκθεση επισηµαίνεται, η σηµασία του Ευρωπαϊκού Έτους Γλωσσών 

2001 καθώς προέβαλε τη σπουδαιότητα της γλωσσικής ποικιλίας. 

Αναγνωρίζεται επίσης η συµβολή της διαδικασία της Μπολόνια στην ενίσχυση 

της συµβατότητας και της ελκυστικότητας της ευρωπαϊκής τριτοβάθµιας 

εκπαίδευσης καθώς θεωρείται υποστηρικτική των εργασιών σχετικά  µε τους 

µελλοντικούς στόχους των συστηµάτων εκπαίδευσης. 

Στο καθεαυτό πρόγραµµα εργασιών για κάθε έναν από τους 13 συναφείς 

στόχους - που συνδέονται µε τους 3 κύριους στρατηγικούς στόχους-  

περιγράφονται τα κεντρικά ζητήµατα του στόχου και τίθενται το πλαίσιο 

εργασιών το οποίο περιλαµβάνει, την περίοδο έναρξης και ∆είκτες για τη 

µέτρηση της περιόδου και τα θέµατα για την ανταλλαγή εµπειριών, ορθών 

πρακτικών ή/και αξιολόγηση από οµότιµους.  Μία λεπτοµερής περιγραφή 

παρατίθενται στα Παραρτήµατα.(Παράρτηµα 6)  

Στο πρόγραµµα εργασιών παρατηρούµε ότι οι στόχοι πρώτης 

προτεραιότητας, που εντάσσονται στο πρώτο στάδιο εργασιών µε έναρξη το 

δεύτερο εξάµηνο του 2001 είναι οι στόχοι που έχει θέσει ως άµεσης 

προτεραιότητας το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο και αφορούν στις βασικές δεξιότητες, 

τις τεχνολογίες της πληροφορίας και τα µαθηµατικά, τις επιστήµες και την 

τεχνολογία δηλαδή στην ανάπτυξη δεξιοτήτων για την κοινωνία της γνώσης(1.2), 

την εξασφάλιση πρόσβασης όλων στις ΤΠΕ(1.3) και την αύξηση της 

προσέλευσης στις επιστηµονικές και τεχνολογικές σπουδές(1.4). 

Το υπόδειγµα πίνακα που προτείνεται για την παρακολούθηση των 

ποσοτικών δεικτών προς υποστήριξη της υλοποίησης των στόχων βάσει της 

Ανοικτής Μεθόδου Συντονισµού(ΑΜΣ) απεικονίζει τα επίπεδα των δεικτών κατά 
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το 2002 (µέσος όρος ΕΕ και µέσος όρος των 3 Κρατών-µελών µε τις καλύτερες 

επιδόσεις), την πρόοδο κατά το έτος 2004 και την πρόοδο κατά το έτος 2010. 

Τα στοιχεία θα χρησιµοποιηθούν για να υποβληθεί η ενδιάµεση έκθεση το 

2004 και η τελική έκθεση το 2010. Επίσης αποτυπώνει τα συγκριτικά µεγέθη 

σε κάθε έναν από τους δείκτες για τις ΗΠΑ και την Ιαπωνία που είναι και οι 

βασικότεροι ανταγωνιστές της Ευρώπης στον τοµέα της εκπαίδευσης.  

Οι δείκτες χρησιµοποιούνται ως εργαλεία µέτρησης, ως µέσα 

ανταλλαγής καλών πρακτικών και ως σηµεία αναφοράς ως προς το επίπεδο  

που θα βρίσκεται η ΕΕ κατά το έτος 2004 και 2010 σε σχέση µε τις ΗΠΑ και 

την Ιαπωνία ενώ παράλληλα θα αποτυπώνουν τους στόχους στους οποίους 

σηµειώνεται µικρή πρόοδος ώστε να καταβληθεί προσπάθεια για να 

βελτιωθούν.524 

Τον Μάρτιο του 2002, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Βαρκελώνης525 

ενέκρινε το Λεπτοµερές πρόγραµµα επακόλουθων εργασιών («Εκπαίδευση & 

Κατάρτιση 2010») χαιρετίζοντας τη συµφωνία για ένα λεπτοµερές «Πρόγραµµα 

εργασίας για το 2010» όσον αφορά τα συστήµατα εκπαίδευσης και κατάρτισης, 

όπως χαρακτηριστικά αναφέρει στα συµπεράσµατα του. Επαναβεβαιώνει το 

στόχο να καταστούν τα οικεία συστήµατα εκπαίδευσης και κατάρτισης ποιοτικό 

σηµείο αναφοράς παγκοσµίως έως το 2010 και τις τρεις βασικές αρχές από τις 

οποίες θα διαπνέεται το πρόγραµµα αυτό, δηλαδή βελτίωση ποιότητας, 

διευκόλυνση της καθολικής πρόσβασης, και άνοιγµα στον κόσµο. Στη συνέχεια 

καλεί το Συµβούλιο και την Επιτροπή να αναφέρουν µε επόµενη κοινή έκθεση 

τα αποτελέσµατα εφαρµογής του προγράµµατος η οποία να υποβληθεί στο 

εαρινό Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του 2004.(παρ.43) 

Στη συνέχεια το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο έκανε έκκληση για περαιτέρω 

δράση στον τοµέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης προκειµένου : «i) να 

καθιερωθούν µέσα µε σκοπό τη διαφάνεια στα διπλώµατα και τα επαγγελµατικά 

προσόντα (Ευρωπαϊκό Σύστηµα Ακαδηµαϊκών Μονάδων/ECTS, προσθήκες σε 

διπλώµατα και πιστοποιητικά, ευρωπαϊκό βιογραφικό σηµείωµα) και µια 

στενότερη συνεργασία στον τοµέα των πανεπιστηµιακών διπλωµάτων, στα πλαίσια 

της διαδικασίας Σορβόννης-Μπολόνιας-Πράγας, πριν από τη σύνοδο του 

Βερολίνου του 2003� ανάλογη δράση θα πρέπει να προωθηθεί στον τοµέα της 

                                           

524 Πασιάς Γ., (2006) «Ευρωπαϊκή Ένωση και Εκπαίδευση, Η στρατηγική της 
Λισαβόνας, εκπαιδευτικός λόγος και πολιτικές (2000-2006)» Τόµος Β’, Εκδόσεις 
Gutenberg, Αθήνα σ.119. 
525 Ευρωπαϊκό Συµβούλιο, Συµπεράσµατα της Προεδρίας, Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της 
Βαρκελώνης 15 και 16 Μαρτίου 2002. Βρυξέλλες 2002. 
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επαγγελµατικής κατάρτισης, ii) να βελτιωθεί η εκµάθηση των βασικών 

δεξιοτήτων, και δη µε τη διδασκαλία δύο τουλάχιστον ξένων γλωσσών από πολύ 

νεαρά ηλικία: κατάρτιση δείκτη γλωσσικών γνώσεων το 2003� ανάπτυξη της 

ψηφιακής µόρφωσης : γενίκευση ενός πιστοποιητικού χρήσης υπολογιστών και 

του ∆ιαδικτύου για τους µαθητές της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, iii) το 

Ευρωπαϊκό Συµβούλιο καλεί την Επιτροπή να πραγµατοποιήσει µελέτη 

σκοπιµότητας για να εντοπιστούν διάφορες δυνατότητες υποβοήθησης των 

σχολείων της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης για να εγκαινιάσουν ή να ενισχύσουν 

τη διαδικτυακή σύνδεση µε αδελφά σχολεία σε άλλα µέρη της Ευρώπης και να 

ενηµερώσει σχετικά το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Σεβίλλης τον Ιούνιο, iv) να 

προωθηθεί η ευρωπαϊκή διάσταση στην εκπαίδευση και να ενταχθεί στις βασικές 

δεξιότητες των µαθητών έως το 2004». (παρ.44)  

Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο καλεί επίσης το Συµβούλιο να εγκρίνει 

ψήφισµα για τη δια βίου µάθηση ενώ εξέφρασε ικανοποίηση για την 

ανακοίνωση της Επιτροπής «Η πραγµάτωση ενός ευρωπαϊκού χώρου δια βίου 

µάθησης526». (παρ.45) 

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στα συµπεράσµατα του Ευρωπαϊκού 

Συµβουλίου στην προώθηση των δεξιοτήτων και της κινητικότητας. Καλεί το 

Συµβούλιο να προβεί στις δέουσες ενέργειες προκειµένου να γίνουν πράξη τα 

παρακάτω µέτρα: « i) να δηµιουργηθούν, σύµφωνα µε το σχέδιο δράσης που 

υιοθετήθηκε στη Νίκαια, οι πρακτικές και νοµικές συνθήκες που απαιτούνται για 

την εξασφάλιση πραγµατικής κινητικότητας για όλους τους ασχολούµενους στην 

εκπαίδευση, την έρευνα και την καινοτοµία, ii) να ελαττωθούν τα κανονιστικά και 

διοικητικά εµπόδια για την αναγνώριση επαγγελµατικών προσόντων καθώς και 

τα άλλα εµπόδια που οφείλονται στη µη αναγνώριση τυπικών προσόντων και 

άτυπης εκπαίδευσης, λαµβάνοντας υπόψη την παράγραφο που ακολουθεί 

σχετικά µε την εκπαίδευση, iii) να εξασφαλισθεί ότι όλοι οι πολίτες, και ειδικότερα 

οµάδες όπως οι άνεργες γυναίκες, διαθέτουν τα βασικά προσόντα, ιδίως δε τα 

σχετιζόµενα µε τις τεχνολογίες των πληροφοριών και των επικοινωνιών (ΤΠΕ)» 

(παρ. 33) 

                                           

526 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΚ, Ανακοίνωση της Επιτροπής «Η πραγµάτωση µιας ευρωπαϊκής 
περιοχής δια βίου µάθησης», COM (2001) 678 τελικό, Βρυξέλλες, 21.11.2001. Κάτω 
από τον τίτλο της ανακοίνωσης αναφέρεται η κινέζικη παροιµία : "Όταν σχεδιάζεις για 
ένα χρόνο, να σπέρνεις σιτάρι. Όταν σχεδιάζεις για µια δεκαετία, να φυτεύεις δέντρα. 
Όταν σχεδιάζεις για µια ζωή, να καταρτίζεις και να εκπαιδεύεις ανθρώπους." Guanzi 
(περίπου 645 π.Χ.). 
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Αξιοσηµείωτη επίσης είναι η αναφορά και η σηµασία που αποδίδεται 

στην εντατικοποίηση της προσπάθειας την Ένωσης στον τοµέα της έρευνας, της 

ανάπτυξης και της καινοτοµίας προκειµένου να καλυφθεί το χάσµα µεταξύ της 

ΕΕ και των σοβαρότερων ανταγωνιστών της. (παρ.47) 

Το Νοέµβριο του 2002 η Επιτροπή µε ανακοίνωσή της µε τον τίτλο 

«Ευρωπαϊκά κριτήρια αναφοράς για την εκπαίδευση και την κατάρτιση: εξελίξεις 

µετά το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Λισσαβόνας»527 πρότεινε στο Συµβούλιο 

Παιδείας έξι (6) κριτήρια αναφοράς (benchmarks) που αφορούν τους εξής έξι 

τοµείς: α)Επενδύσεις στην εκπαίδευση και την κατάρτιση, β)Πρόωρη 

εγκατάλειψη του σχολείου, γ)απόφοιτοι θετικών επιστηµών και τεχνολογικών 

σπουδών, δ)πληθυσµός που έχει ολοκληρώσει την ανώτερη βαθµίδα 

δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, ε)βασικά εφόδια και στ)δια βίου µάθηση. 

Σηµειώνεται επίσης ότι «το έργο αυτό θα πραγµατοποιηθεί µε τη συνεργασία της 

Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας (Eurostat), του Ευρωπαϊκού ∆ικτύου 

Πληροφόρησης για την Εκπαίδευση (Eurydice) και του Ευρωπαϊκού Κέντρου για 

την Ανάπτυξη της Επαγγελµατικής Κατάρτισης (Cedefop) και διεθνών 

οργανισµών όπως ο ΟΟΣΑ». 

Ιδιαίτερη σηµασία έχει η επισήµανση της Επιτροπή ότι «όπως ορίζουν 

σαφώς τα άρθρα 149 και 150 της συνθήκης για την ΕE, τα κράτη µέλη έχουν 

πλήρη αρµοδιότητα για το περιεχόµενο της διδασκαλίας και την οργάνωση των 

συστηµάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης. Συνεπώς τα κράτη µέλη θα πρέπει κατά 

κύριο λόγο να αναλάβουν δράση για να δοθεί συνέχεια στα συµπεράσµατα της 

συνόδου κορυφής της Λισσαβόνας». 

Το Μάιο του 2003 το Συµβούλιο Παιδείας528 εξέδωσε τα συµπεράσµατά 

του σχετικά µε τα επίπεδα αναφοράς µέσων ευρωπαϊκών επιδόσεων στην 

εκπαίδευση και την κατάρτιση (benchmarks) λαµβάνοντας υπόψη µεταξύ 

άλλων και το αίτηµα του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου της 20ής και 21ης Μαρτίου 

2003 να χρησιµοποιούνται «κριτήρια αναφοράς µε στόχο να εντοπίζονται οι 

βέλτιστες πρακτικές και να εξασφαλίζεται η αποτελεσµατική και ουσιαστική 

επένδυση σε ανθρώπινους πόρους». (Συµπεράσµατα της Προεδρίας529 παρ.40) 

                                           

527 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΚ, Ανακοίνωση της Επιτροπής «Ευρωπαϊκά κριτήρια αναφοράς 
για την εκπαίδευση και την κατάρτιση: εξελίξεις µετά το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της 
Λισαβόνας», COM (2002) 629 τελικό, 20.11.2002. 
528 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΕ, Συµπεράσµατα του Συµβουλίου της 5ης Μαΐου 2003 σχετικά 
µε τα επίπεδα αναφοράς µέσων ευρωπαϊκών επιδόσεων στην εκπαίδευση και την 
κατάρτιση(benchmarks) , Επίσηµη Εφηµερίδα 2003/C  134/03, 7.6.2003. 
529 Ευρωπαϊκό Συµβούλιο, Συµπεράσµατα της Προεδρίας, Ευρωπαϊκό Συµβούλιο των 
Βρυξελλών 20 και 21 Μαρτίου 2003. Βρυξέλλες 2003. 
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Το Συµβούλιο Παιδείας δεν χρησιµοποιεί τον όρο «ευρωπαϊκά επίπεδα 

αναφοράς» που προτείνει η Επιτροπή την οποία λαµβάνει βεβαίως υπόψη, 

αλλά τον όρο «επίπεδα αναφοράς µέσων ευρωπαϊκών επιδόσεων» για να 

προσδιορίσει «έναν πρώτο κατάλογο δεικτών και επιπέδων αναφοράς µέσων 

ευρωπαϊκών επιδόσεων που θα εφαρµοστούν για την παρακολούθηση της 

προόδου προς τους στόχους της Λισαβόνας στον τοµέα της εκπαίδευσης και της 

κατάρτισης». Υπογραµµίζει ότι τα επίπεδα αναφοράς µέσων ευρωπαϊκών 

επιδόσεων «πρέπει να βασίζονται σε συγκρίσιµα δεδοµένα, δεν ορίζουν εθνικούς 

στόχους και δεν υπαγορεύουν αποφάσεις τις οποίες οφείλουν να λάβουν οι 

κυβερνήσεις των κρατών µελών, και ότι οι εθνικές δράσεις βάσει εθνικών 

προτεραιοτήτων θα συµβάλλουν στην επίτευξή τους». 

Για κάθε ένα από τα επίπεδα αναφοράς µέσων ευρωπαϊκών επιδόσεων 

ορίστηκε ένας δείκτης αποτίµησης. Αναφορικά µε τα άτοµα που εγκαταλείπουν 

πρόωρα την εκπαίδευση, ως δείκτης ορίστηκε η επίτευξη  µέχρι το 2010, ως 

µέσο ευρωπαϊκό ποσοστό ατόµων που εγκαταλείπουν πρόωρα το σχολείο530 

κατώτερο του 10%. Ως δείκτης για τα Μαθηµατικά, θετικές επιστήµες και 

τεχνολογικές σπουδές ορίστηκε ότι µέχρι το 2010 θα πρέπει να αυξηθεί 

τουλάχιστον κατά 15%531 ο συνολικός αριθµός των αποφοίτων σχολών 

µαθηµατικών, θετικών επιστηµών και τεχνολογίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και 

παράλληλα να µειωθεί η ανισορροπία µεταξύ των φύλων. Σχετικά µε την 

ολοκλήρωση ανώτερης δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, ως δείκτης ορίστηκε, 

µέχρι το 2010 θα πρέπει τουλάχιστον το 85 % των ατόµων ηλικίας 22 ετών 

στην Ευρωπαϊκή Ένωση να έχει ολοκληρώσει ανώτερη δευτεροβάθµια 

εκπαίδευση.532Ο δείκτης για τις βασικές δεξιότητες ορίστηκε, µέχρι το 2010 το 

ποσοστό ατόµων ηλικίας 15 ετών µε χαµηλές επιδόσεις ανάγνωσης/κατανόησης 

στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να έχει µειωθεί τουλάχιστον κατά 20 % σε 

σύγκριση µε το έτος 2000.533 Τέλος ο δείκτης για τη ∆ια βίου µάθηση ορίστηκε 

µέχρι το 2010 το µέσο επίπεδο συµµετοχής στη δια βίου µάθηση στην 

                                           

530 Μερίδιο του πληθυσµού µεταξύ 18 και 24 ετών, που έχουν µόνο κατώτερη 
δευτεροβάθµια εκπαίδευση ή χαµηλότερη και δεν συµµετέχουν σε καµία µορφή 
εκπαίδευσης και κατάρτισης (διαρθρωτικός δείκτης) — Πηγή Eurostat� έρευνα 
εργατικού δυναµικού. 
531 Συνολικός αριθµός αποφοίτων τριτοβάθµιας εκπαίδευσης (επίπεδα ISCED 5 και 6) 
στους κλάδους των µαθηµατικών, των θετικών επιστηµών και της τεχνολογίας — κοινή 
πηγή UNESCO/ΟΟΣΑ/ ερωτηµατολόγιο Eurostat. 
532 Ποσοστό ατόµων ηλικίας 22 ετών που έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον ανώτερη 
δευτεροβάθµια εκπαίδευση (ISCED 3) – Πηγή Eurostat� έρευνα εργατικού δυναµικού. 
533 Επάρκεια ανάγνωσης/κατανόησης «επιπέδου 1» και χαµηλότερου — Πηγή έρευνα 
PISA (ΟΟΣΑ 2000) 
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Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να φθάνει το τουλάχιστον 12,5 % του πληθυσµού 

των ενηλίκων σε ηλικία εργασίας (25 έως 64 ετών).534 

Γίνεται φανερό ότι η παρακολούθηση των δεικτών θα πραγµατοποιηθεί 

µε τη συνεργασία της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας (Eurostat), του 

Ευρωπαϊκού ∆ικτύου Πληροφόρησης για την Εκπαίδευση (Eurydice) και του 

Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Ανάπτυξη της Επαγγελµατικής Κατάρτισης 

(Cedefop) και διεθνών οργανισµών όπως ο ΟΟΣΑ. 

Αναφορικά µε τον όρο «επίπεδα αναφοράς µέσων ευρωπαϊκών επιδόσεων» 

να επισηµάνουµε δύο σηµεία: πρώτον, η έννοια του «µέσου όρου» συνδέεται µε 

ποσοτικά και στατιστικά στοιχεία τεχνοκρατικού χαρακτήρα που συνάδουν µε 

τεχνικά χαρακτηριστικά  οικονοµικής αντίληψης στον τοµέα της εκπαίδευσης 

και δεύτερον, ο όρος αυτός υποδηλώνει ότι η ευρωπαϊκή συνεργασία στον 

τοµέα της εκπαίδευσης θα βασίζεται στον ευρωπαϊκό µέσο όρο και σε µία 

κοινή διαδικασία.535  

Από τους πέντε δείκτες/«επίπεδα αναφοράς µέσων ευρωπαϊκών 

επιδόσεων», ένας αφορά την τριτοβάθµια εκπαίδευση, ένας την διά βίου 

µάθηση και οι άλλοι τρεις στοχεύουν την πρωτοβάθµια και δευτεροβάθµια 

εκπαίδευση. Οι αποφάσεις του ευρωπαϊκού Συµβουλίου της Λισαβόνας και των 

µετέπειτα εαρινών ευρωπαϊκών Συµβουλίων έδιναν έµφαση στην τριτοβάθµια 

και εκπαίδευση και την κατάρτιση παρόλα αυτά οι τεχνοκράτες και οι 

εµπειρογνώµονες στις διάφορες οµάδες εργασίας στρέφονται προς το επίπεδο 

της πρωτοβάθµιας και της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. Επίσης απουσιάζει ο 

δείκτης για τις Επενδύσεις στην εκπαίδευση και την κατάρτιση που είχε 

προτείνει η Επιτροπή. Οι δείκτες αυτοί καθοριστήκαν µετά από µακρές 

διαπραγµατεύσεις στο Συµβούλιο καθώς άγγιζαν ζητήµατα εθνικής 

ευαισθησίας από τη στιγµή που έριχναν φως στις εθνικές επιδόσεις.536 

Για την υλοποίηση των στόχων του Λεπτοµερούς προγράµµατος 

εργασιών η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συγκρότησε µία Μόνιµη Οµάδα για τους 
                                           

534 Ποσοστό ατόµων ηλικίας 25 έως 64 ετών που συµµετέχουν σε οποιαδήποτε µορφή 
εκπαίδευσης και κατάρτισης στις τέσσερις εβδοµάδες που προηγήθηκαν της έρευνας — 
Πηγή: Eurostat, έρευνα εργατικού δυναµικού. Μια ειδική οµάδα της Eurostat αρχίζει 
τώρα εργασίες για µια νέα έρευνα σχετικά µε την εκπαίδευση των ενηλίκων, η οποία 
αποσκοπεί να δώσει καλύτερο εργαλείο µέτρησης της συµµετοχής. 
535 Πασιάς Γ., (2006) «Ευρωπαϊκή Ένωση και Εκπαίδευση, Η στρατηγική της 
Λισαβόνας, εκπαιδευτικός λόγος και πολιτικές (2000-2006)», Τόµος Β’, Εκδόσεις 
Gutenberg, Αθήνα σ.137-138. 
536 Ase Gornitzka, “The Lisbon process: a supranational policy perspective,  
institutionalizing the open method of coordination” , p.155–178, και κυρίως p.162-
163,  στο  P. Maassen and J. P. Olsen (eds.), University Dynamics and European 
Integration,  2007 Springer, The Netherlands. 
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∆είκτες και τα Κριτήρια (ΜΟ∆Κ) (Standing Group for Indicators and 

Benchmarks /SGIB) και άλλες επιµέρους οµάδες εργασίας (working 

groups).537 

H Μόνιµη Οµάδα για τους ∆είκτες και τα Κριτήρια (ΜΟ∆Κ) 

συγκροτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να συµβάλει στη διαµόρφωση 

και τη χρήση δεικτών ως εργαλείων για τη µέτρηση της προόδου σχετικά µε 

τους κοινούς µελλοντικούς στόχους των συστηµάτων εκπαίδευσης και 

κατάρτισης.538  

Οι οµάδες εργασίας αποτελούνται από εµπειρογνώµονες που ορίστηκαν 

από τα κράτη-µέλη µαζί µε αντιπροσώπους των κοινωνικών εταίρων σύµφωνα 

µε το πνεύµα της ανοικτής µεθόδου συντονισµού.539 

Το Νοέµβριο του 2003, η Επιτροπή δηµοσίευσε µε τη µορφή 

ανακοίνωσης, ένα σχέδιο κοινής ενδιάµεσης έκθεσης σχετικά µε την εφαρµογή 

του λεπτοµερούς προγράµµατος των επακόλουθων εργασιών σχετικά µε τους 

στόχους των συστηµάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης στην Ευρώπη540 µε τίτλο 

«Εκπαίδευση και κατάρτιση 2010». Επείγουσα ανάγκη µεταρρυθµίσεων για να 

πετύχει η στρατηγική της Λισαβόνας». Ο τίτλος «Εκπαίδευση και κατάρτιση 

                                           

537 EUROPEAN COMMISSION, DG Education and Culture, Education and Training 
2010. Diverse Systems Shared Goals, Key Objectives and Areas of Cooperation, 
Working Groups, http://archivio.invalsi.it/ri2003/moe/sito/docCD/Altri%20 
documenti%20Commissione%20Europea/EUROPA%20-%20Education%20and% 20 
Training%20-%20Lisbon%20strategy.htm 
Οι οµάδες εργασίας ήταν οι εξής: 1.Εκπαίδευση και κατάρτιση εκπαιδευτικών και 
εκπαιδευτών (Education and Training of Teachers and Trainers, 2.Βασικές δεξιότητες 
/ Basic Skills, 3.Μάθηση γλωσσών / Language learning, 4.Τεχνολογίες 
Πληροφόρησης και Επικοινωνίας / Information and Communication Technologies, 
5.Μαθηµατικά, θετικές φυσικές επιστήµες και τεχνολογία / Maths, Science and 
Technology, 6.Αποτελεσµατική χρήση πηγών / Making the best use of resources, 
7.Κινητικότητα και ευρωπαϊκή συνεργασία / Mobility and European cooperation, 
8.Καθιστώντας τη µάθηση πιο ελκυστική / Making learning more attractive and 
strengthening links to working life, 9.Ανοικτά περιβάλλοντα µάθησης και ενεργός 
πολίτης / Opening up learning and active citizenship, 10.Αναµόρφωση οδηγιών και 
συµβουλευτική / Reforming guidance and counseling, 11.Πιστοποίηση ανεπίσηµων 
και άτυπων µορφών µάθησης / Recognising non-formal and informal learning. 
538 European Commission, Standing Group for Indicators and Benchmarks, Final 
list of indicators to support the implementation of the work programme on the 
future objectives of the education and training systems, Brussels, July 2003. 
Εκτενής αναφορά στο Πασιάς Γ, (2006) «Ευρωπαϊκή Ένωση και Εκπαίδευση, Η 
στρατηγική της Λισαβόνας, εκπαιδευτικός λόγος και πολιτικές (2000-2006)» Τόµος Β’, 
Εκδόσεις Gutenberg, Αθήνα σ.129-133. 
539 European Commission, (2006) «The history of European cooperation in education 
and training», Luxembourg: Office for Official Publications of the European 
Communities p. 213. 
540 Επιτροπή των ΕΚ, «Εκπαίδευση και κατάρτιση 2010» Επείγουσα ανάγκη 
µεταρρυθµίσεων για να πετύχει η στρατηγική της Λισαβόνας COM (2003) 685 τελικό, 
Βρυξέλλες, 11.11.2003. 
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2010» αναφέρεται στο «Λεπτοµερές πρόγραµµα επακόλουθων εργασιών σχετικά 

µε τους στόχους των συστηµάτων εκπαίδευσης» και κατάρτισης στην Ευρώπη και 

εµφανίζεται για πρώτη φορά σε επίσηµα έγγραφα.541 

Αναφορικά µε την πρόοδο που έχει επιτευχθεί στο πρόγραµµα εργασιών 

«Εκπαίδευση & Κατάρτιση 2010», η έκθεση επισηµαίνει ότι «παρ' όλο που 

σηµειώθηκαν βήµατα προόδου, στο παρόν στάδιο είναι πρόωρο να αποτιµηθεί 

λεπτοµερώς η πρόοδος που έχει επιτευχθεί». Ωστόσο η Επιτροπή έχει στη 

διάθεσή της «µια σειρά από εκθέσεις των διαφόρων οµάδων εργασίας που 

συγκροτήθηκαν, εκθέσεις των κρατών µελών σχετικά µε την ανάπτυξη της διά 

βίου µάθησης και την κινητικότητα, όπως και δείκτες και πρόσφατες στατιστικές 

αναλύσεις. Όλες αυτές οι πηγές εµβάλλουν στην ίδια ανησυχητική διαπίστωση: 

προσπάθειες για την προσαρµογή των συστηµάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης 

στην κοινωνία και την οικονοµία της γνώσης καταβάλλονται σε όλες τις 

ευρωπαϊκές χώρες, αλλά οι µεταρρυθµίσεις που έχουν επιτελεστεί δεν είναι 

αντάξιες του διακυβεύµατος και ο σηµερινός ρυθµός τους δεν θα επιτρέψει στην 

Ένωση να επιτύχει τους στόχους που έχει θέσει». Στη συνέχεια αναφέρει ότι «τα 

πέντε ευρωπαϊκά κριτήρια αναφοράς (benchmarks) που υιοθέτησε το Συµβούλιο 

(Παιδείας) το Μάιο του 2003 θα είναι στην πλειονότητά τους δύσκολο να 

εκπληρωθούν έως το 2010. Συγκεκριµένα, η συµµετοχή των Ευρωπαίων στην 

εκπαίδευση και τη διά βίου µάθηση συνεχίζει να είναι περιορισµένη, ενώ η 

σχολική αποτυχία και ο κοινωνικός αποκλεισµός, µε υψηλό ατοµικό, κοινωνικό 

και οικονοµικό κόστος, παραµένουν ιδιαίτερα σηµαντικοί παράγοντες. ∆εν 

υπάρχει, εξάλλου, καµία ένδειξη ότι αυξήθηκαν οι συνολικές επενδύσεις 

(κρατικές και ιδιωτικές) για το ανθρώπινο δυναµικό». 

Επιγραµµατικά -στην αρχή και µε αριθµητικές λεπτοµέρειες στη 

συνέχεια- αναφέρονται οι τοµείς στους οποίους η ΕΕ εµφανίζει καθυστέρηση ή 

ελλείψεις σε σχέση µε τους ανταγωνιστές της παγκοσµίως. Συγκεκριµένα, 

«ιδιαίτερα χαµηλές ιδιωτικές επενδύσεις στην τριτοβάθµια εκπαίδευση και στη 

συνεχή κατάρτιση», αναποτελεσµατική «αξιοποίηση των διαθέσιµων πόρων», 

«έλλειψη ελκυστικότητας και ικανοποιητικής ποιότητας στην επαγγελµατική 

κατάρτιση η οποία δεν ανταποκρίνεται στις νέες ανάγκες της οικονοµίας της 

γνώσης και της ευρωπαϊκής αγοράς εργασίας», «αυξανόµενος κίνδυνος 

                                           

541 Εκτενής ανάλυση του προγράµµατος «Εκπαίδευση και κατάρτιση 2010» στο 
Παπαδάκης  Ν., (2007) «Η εκπαιδευτική πολιτική της Ευρωπαϊκής  Ένωσης»  στο 
Μαραβέγιας Ν. – Τσινισιζέλης Μ. (επιµ) (2007) «Νέα Ευρωπαϊκή Ένωση , Οργάνωση 
και Πολιτικές, 50 χρόνια» Εκδόσεις Θεµέλιο, Αθήνα, σ.761-769. 
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ελλείψεων σε εκπαιδευτικούς», «δυσκολεύεται να ανακτήσει τη θέση της, ως 

πρώτος προορισµός στις προτιµήσεις των σπουδαστών από τρίτες χώρες, θέση που 

έχασε από τις ΗΠΑ».  

Επισηµαίνεται επίσης ότι «ο προβληµατισµός και οι µεταρρυθµίσεις, που 

έχουν ήδη ξεκινήσει στα κράτη µέλη (παρόντα και επικείµενα) της Ένωσης, 

αποδεικνύουν ότι οι αρµόδιοι για θέµατα εκπαίδευσης και κατάρτισης 

ενεργοποιούνται απέναντι στα προβλήµατα µε τα οποία είναι αντιµέτωποι καθώς 

δεσµεύτηκαν, µε πολύ διαφορετικά σηµεία αφετηρίας και ρυθµούς προόδου, να 

προσαρµόσουν τα συστήµατά τους έτσι ώστε τα τελευταία να αντεπεξέλθουν στις 

προκλήσεις της κοινωνίας και της οικονοµίας της γνώσης». 

Στην έκθεση αποτιµάται ότι, «µέσα σε δύο µόλις έτη από την υιοθέτηση 

του προγράµµατος εργασιών, δεν είναι δυνατή η ακριβής αποτίµηση της προόδου 

που έχει πραγµατοποιηθεί. Ωστόσο, είναι δυνατό, αλλά και ιδιαίτερα σηµαντικό 

στο στάδιο αυτό, να καταµετρηθεί η απόσταση που αποµένει να διανυθεί για να 

γίνουν πραγµατικότητα οι φιλόδοξοι, αλλά και ρεαλιστικοί, στόχοι που έχουν τεθεί 

από κοινού. Όλες οι διαθέσιµες εκθέσεις και δείκτες συντείνουν στο ίδιο 

συµπέρασµα: εάν οι µεταρρυθµίσεις εξακολουθήσουν µε τους σηµερινούς 

ρυθµούς, η Ένωση δεν θα µπορέσει να επιτύχει τους στόχους της στον τοµέα της 

εκπαίδευσης και της κατάρτισης». 

Το συµπέρασµα στο οποίο καταλήγει η έκθεση είναι ότι, θα πρέπει να 

ενισχυθεί η συνεργασία και η παρακολούθηση της προόδου. Συγκεκριµένα 

προτείνει στο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο να ζητήσει «επιτάχυνση  των εθνικών 

µεταρρυθµίσεων και της ενισχυµένης συνεργασίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο», «να 

χρησιµοποιηθούν µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο όλοι οι αναγκαίοι πόροι 

συµπεριλαµβανοµένων των πόρων των διαρθρωτικών ταµείων, της ΕΤΕ και της 

µελλοντικής γενιάς των κοινοτικών προγραµµάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης» 

και τέλος µε δεδοµένο ότι «αποµένει πολύ λίγος χρόνος για να αναληφθούν 

αποτελεσµατικές συνεργίες έως το 2010 είναι απαραίτητο να εξασφαλιστεί µία πιο 

διαρθρωµένη και συστηµατική παρακολούθηση της πραγµατοποιούµενης 

προόδου». 

Το σχέδιο αυτό αποτέλεσε τη βάση για την κοινή ενδιάµεση  έκθεση του 

Συµβουλίου Παιδείας και της Επιτροπής για την εφαρµογή του λεπτοµερούς 

προγράµµατος των επακόλουθων εργασιών σχετικά µε τους στόχους των 

συστηµάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης στην Ευρώπη, η οποία 
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οριστικοποιήθηκε στο Συµβούλιο Παιδείας στις 26 Φεβρουαρίου 2004542 και 

υποβλήθηκε στο εαρινό Ευρωπαϊκό Συµβούλιο των Βρυξελλών 25-26 Μαρτίου 

2004.   

Εισαγωγικά στην κοινή ενδιάµεση έκθεση το Συµβούλιο και η Επιτροπή 

επιβεβαιώνουν «την αποφασιστική τους δέσµευση να εργασθούν, σε επίπεδο 

κρατών µελών και ΕΕ, προκειµένου µέχρι το 2010 να επιτευχθεί ο 

συµφωνηµένος στόχος, δηλαδή να αναδειχθούν τα συστήµατα εκπαίδευσης και 

κατάρτισης της Ευρώπης σε ποιοτικό σηµείο αναφοράς παγκοσµίως». 

Συνεχίζοντας επισηµαίνουν ότι «για να υποστηριχθούν οι προσπάθειες των 

κρατών µελών, πρέπει να αναληφθεί δράση στους ακόλουθους τρεις τοµείς 

προτεραιότητας, παράλληλα και χωρίς καθυστέρηση: i) εστίαση των 

µεταρρυθµίσεων και των επενδύσεων στους νευραλγικούς για την κοινωνία της 

γνώσης τοµείς, ii) ουσιαστική πραγµάτωση της δια βίου µάθησης, και   iii) 

οικοδόµηση µίας Ευρώπης της εκπαίδευσης και της κατάρτισης». (παρ.2) 

Συγκεκριµενοποιώντας τις επόµενες ενέργειες σηµειώνουν ότι θα πρέπει 

να επιταχυνθεί ο ρυθµός των µεταρρυθµίσεων των συστηµάτων εκπαίδευσης 

και κατάρτισης, να ληφθεί δεόντως υπόψη το πρόγραµµα «Εκπαίδευση και 

κατάρτιση 2010» κατά τη χάραξη των εθνικών πολιτικών. Το Συµβούλιο και η 

Επιτροπή «υπογραµµίζουν τη σπουδαιότητα που αποδίδουν στο ρόλο της 

επόµενης γενιάς προγραµµάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης». (παρ.4) 

Στο πρώτο µέρος της έκθεσης γίνεται µία αναφορά στην πρόοδο που 

έχει συντελεστεί στην ευρωπαϊκή συνεργασία και στα προβλήµατα που έχουν 

επισηµανθεί. Στην ενότητα 1.1.1 γίνεται µία αναφορά στις δράσεις αναφορικά 

µε «τα πρώτα βήµατα στην εφαρµογή του προγράµµατος εργασιών» και 

αποτιµάται ότι «το πρόγραµµα εργασιών σχετικά µε του στόχους των συστηµάτων 

εκπαίδευσης και κατάρτισης διαµορφώνει, µε τρόπο περισσότερο διαρθρωµένο 

από ότι στο παρελθόν, ένα χώρο συνεργασίας 31 ευρωπαϊκών χωρών,543 µε 

συµµετοχή των ενδιαφερόµενων παραγόντων (εκπρόσωποι της κοινωνίας των 

                                           

542 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ της ΕΕ, «Εκπαίδευση και Κατάρτιση 2010» - Επείγουσα ανάγκη 
µεταρρυθµίσεων για να επιτύχει η στρατηγική της Λισσαβόνας. Κοινή ενδιάµεση 
έκθεση του Συµβουλίου και της Επιτροπής για την εφαρµογή του λεπτοµερούς 
προγράµµατος των επακόλουθων εργασιών σχετικά µε τους στόχους των συστηµάτων 
εκπαίδευσης και κατάρτισης στην Ευρώπη. Αποτελέσµατα των εργασιών του 
Συµβουλίου της 26 Φεβρουαρίου 2004, EDUC 43, 6905/3/04 REV 3, Βρυξέλλες, 22 
Απριλίου 2004.  
543 Υποσηµείωση έκθεσης : «Τα 15 κράτη µέλη καθώς και, ύστερα από την υπουργική 
δήλωση της Μπρατισλάβα του Ιουνίου 2002, οι 10 χώρες που πρόκειται να 
προσχωρήσουν στην Ένωση, οι 3 υποψήφιες χώρες και οι 3 χώρες ΕΖΕΣ/ΕΟΧ 
(Ισλανδία, Λιχτενστάιν και Νορβηγία).» 
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πολιτών και ευρωπαϊκοί κοινωνικοί εταίροι) και των διεθνών οργανώσεων (όπως ο 

ΟΟΣΑ, η UNESCO και το Συµβούλιο της Ευρώπης)». 

Γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στην κεντρική σηµασία της τριτοβάθµιας 

εκπαίδευσης για την Ευρώπη της γνώσης και στην πρόοδο που έχει σηµειωθεί 

ή σχεδιάζεται στο πλαίσιο της διαδικασίας της Μπολόνια µε εκτενή αναφορά 

στις αποφάσεις της συνόδου στο Βερολίνο στην προοπτική της δηµιουργίας 

ενός Ευρωπαϊκού Χώρου Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης µέχρι το 2010.544 Στην 

έκθεση σηµειώνεται ότι «χωρίς να υποτιµάται η σηµασία αυτής της προόδου, θα 

πρέπει να έχουµε υπόψη ότι ο ρόλος που αποδίδει η στρατηγική της Λισαβόνας 

στην τριτοβάθµια εκπαίδευση υπερβαίνει κατά πολύ το πρόγραµµα διαρθρωτικών 

µεταρρυθµίσεων που ξεκίνησε µε τη δήλωση της Μπολόνια». Επιπροσθέτως, 

γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στην ανακοίνωσή της Επιτροπής «Ο ρόλος των 

πανεπιστηµίων στην Ευρώπη της γνώσης»545 µε την οποία η Επιτροπή 

«ξεκίνησε διαβούλευση µε όλους τους παράγοντες της πανεπιστηµιακής 

κοινότητας, µε αντικείµενο κεντρικά ζητήµατα όπως η χρηµατοδότηση, η ποικιλία 

των ιδρυµάτων όσον αφορά τις λειτουργίες και τις προτεραιότητές τους, η 

δηµιουργία κέντρων αριστείας, η ελκυστικότητα των σταδιοδροµιών ή η εργασία 

µέσω δικτύων». 

Στη συνέχεια (ενότητα 1.1.3) αναφέρονται τα πρώτα αποτελέσµατα από 

την εφαρµογή της ∆ήλωσης της Κοπεγχάγης546 «την οποία ενέκριναν το 

Νοέµβριο του 2002 οι Υπουργοί 31 ευρωπαϊκών χωρών, οι ευρωπαίοι κοινωνικοί 

εταίροι και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έδωσε νέα ώθηση στην ευρωπαϊκή 

συνεργασία στον τοµέα αυτόν, προκειµένου να αντιµετωπισθούν αυτά τα 

ζητήµατα στην προοπτική της δια βίου µάθησης». 

                                           

544 Υποσηµείωση έκθεσης : «Πραγµάτωση του ευρωπαϊκού χώρου τριτοβάθµιας 
εκπαίδευσης». Ανακοινωθέν της συνόδου των ευρωπαίων υπουργών για θέµατα 
τριτοβάθµιας εκπαίδευσης στο Βερολίνο, στις 19 Σεπτεµβρίου 2003. 
545 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΚ, Ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά µε το «ρόλο των 
πανεπιστηµίων στην Ευρώπη της γνώσης» COM (2003) 58 τελικό της 5ης Φεβρουαρίου 
2003.( Υποσηµείωση έκθεσης) 
546 Η δήλωση της Κοπεγχάγης (The Copenhagen Declaration) υιοθετήθηκε από τους 
υπουργούς αρµόδιους για την επαγγελµατική εκπαίδευση και κατάρτιση 31 
ευρωπαϊκών χωρών και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στη Σύνοδο της Κοπεγχάγης στις 
29-30 Νοεµβρίου 2002. Η δήλωση αυτή επικυρώθηκε από τους αντιπροσώπους των 
κοινωνικών εταίρων σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Με την δήλωση της Κοπεγχάγης 
εγκαινιάστηκε η διαδικασία της Κοπεγχάγης (The Copenhagen Process) για την 
ενίσχυση της συνεργασίας στην επαγγελµατική εκπαίδευση και κατάρτιση (ΕΕΚ)  µε 
στόχο τη σύγκλιση των συστηµάτων κατάρτισης, επιµόρφωσης, πιστοποίησης, 
αναγνώρισης και µεταβίβασης των επαγγελµατικών προσόντων στον ευρύτερο 
ευρωπαϊκό χώρο. 
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Στην ενότητα 1.1.4 επισηµαίνεται η ανάγκη να αυξηθεί το επίπεδο και η 

ποιότητα της κινητικότητας στην εκπαίδευση και την κατάρτιση. Επισηµαίνεται 

ότι οι εθνικές εκθέσεις «απεικονίζουν της προσπάθειες που καταβάλλουν τα 

κράτη-µέλη για την προώθηση της κινητικότητας και µέσω της εξάλειψης 

εµποδίων διοικητικής ή νοµικής φύσης». Σηµειώνεται ότι «παρά τη σταθερή 

βελτίωση, τόσο εντός όσο και εκτός κοινοτικών προγραµµάτων, ο αριθµός των 

ατόµων που συµµετέχουν στην κινητικότητα εξακολουθεί να είναι πολύ 

περιορισµένος. Σύµφωνα µε τα στοιχεία, που αφορούν µόνο κοινοτικά 

προγράµµατα, ο αριθµός των φοιτητών που συµµετέχουν στο πρόγραµµα 

ERASMUS ανέρχεται σε 120.000 κατ’ έτος (δηλαδή λιγότερο του 1% του 

φοιτητικού πληθυσµού). Το επίπεδο συµµετοχής στο επίπεδο της επαγγελµατικής 

εκπαίδευσης και κατάρτισης και των εκπαιδευτικών και εκπαιδευτών είναι ακόµη 

ανεπαρκέστερο : το 2002, µόνο 40.000 περίπου άτοµα πήραν µέρος σε ένα 

σχέδιο κινητικότητας που χρηµατοδοτήθηκε στο πλαίσιο του προγράµµατος 

LEONARDO DA VINCI και περίπου 55.000 εκπαιδευτικοί –κάθε επιπέδου –

χρησιµοποίησαν υποτροφίες κινητικότητας του προγράµµατος COMENIUS». 

Μεταξύ των αιτιών αυτής της ανεπάρκειας «περιλαµβάνεται η διατήρηση – παρά 

τις πρόσφατες προόδους – διάφορων εµποδίων νοµικού και διοικητικού 

χαρακτήρα, ιδίως σε ότι αφορά την κοινωνική προστασία, τη φορολογία, και την 

αναγνώριση περιόδων σπουδών, διπλωµάτων και πτυχίων, για ακαδηµαϊκούς ή 

άλλους λόγους. Επί πλέον, η έλλειψη χρηµατοδότησης και το ελλιπές οργανωτικό 

πλαίσιο εξακολουθούν να κωλύουν την κινητικότητα των σπουδαστών και ακόµη 

περισσότερο των νέων σε κατάρτιση καθώς και των  εκπαιδευτικών και 

εκπαιδευτών». 

 Το πρώτο µέρος της έκθεσης ολοκληρώνεται µε αναφορά στους τοµείς 

στους οποίους «η ΕΕ πρέπει να προλάβει τους βασικούς ανταγωνιστές της» 

(ενότητα 1.2). Η εκτίµηση που γίνεται στην έκθεση, κατόπιν πρόσφατων 

αναλύσεων, είναι ότι η ΕΕ στο σύνολό της υστερεί σε σχέση µε τις ΗΠΑ και την 

Ιαπωνία στο επίπεδο των επενδύσεων στην οικονοµία της γνώσης µε εξαίρεση 

ορισµένα κράτη-µέλη. Στο επίπεδο των επιδόσεων στη βασισµένη στη γνώση 

οικονοµία η ΕΕ υστερεί έναντι των ΗΠΑ αλλά υπερτερεί έναντι της Ιαπωνίας. 

Αναφέρονται συγκεκριµένα στοιχεία στους παρακάτω τοµείς:  

-Έλλειψη επενδύσεων στο ανθρώπινο δυναµικό: «Το 2000 οι συνολικές 

δηµόσιες δαπάνες για την παιδεία, ως ποσοστό του ΑΕγχΠ, ανήλθαν στο 4,9% 

στην ΕΕ, δηλαδή σε ποσοστό συγκρίσιµο µε το αντίστοιχο των Ηνωµένων 

Πολιτειών (5%) και µεγαλύτερο από το αντίστοιχο ποσοστό της Ιαπωνίας (3,6%). Η 
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ΕΕ πάσχει από την έλλειψη επενδύσεων του ιδιωτικού τοµέα, ιδίως στην 

τριτοβάθµια εκπαίδευση και στη συνεχή κατάρτιση. Σε σύγκριση µε την ΕΕ, οι 

ιδιωτικές επενδύσεις σε εκπαιδευτικά ιδρύµατα είναι τέσσερις φορές µεγαλύτερες 

στις Ηνωµένες Πολιτείες (2,2% του ΑΕγχΠ έναντι 0,6%) και δύο φορές 

µεγαλύτερες στην Ιαπωνία (1,2%). Επί πλέον, οι δαπάνες ανά σπουδαστή στις 

Ηνωµένες Πολιτείες είναι µεγαλύτερες από τις δαπάνες στη µεγάλη πλειοψηφία 

των χωρών της ΕΕ, για όλες τις βαθµίδες του εκπαιδευτικού συστήµατος. Η 

διαφορά είναι εντονότερη στην τριτοβάθµια εκπαίδευση : οι Ηνωµένες Πολιτείες 

δαπανούν περίπου δύο έως και πέντε φορές περισσότερο ανά σπουδαστή από ότι 

οι χώρες της Ένωσης». 

-Ανεπάρκεια πτυχιούχων της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης: «Στην ΕΕ, κατά 

µέσο όρο, το 23% των ανδρών και το 20% των γυναικών, ηλικίας 25 έως 64 ετών, 

είναι πτυχιούχοι της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης. Ο αριθµός αυτός είναι κατά πολύ 

µικρότερος από τον αντίστοιχο για την Ιαπωνία (36% των ανδρών και 32% των 

γυναικών) και τις Ηνωµένες Πολιτείες (37% του συνόλου του πληθυσµού)».547  

-Η Ένωση προσελκύει λιγότερα ταλέντα από ότι οι ανταγωνιστές της: 

«Μέχρι πρόσφατα, οι ευρωπαίοι φοιτητές στις Ηνωµένες Πολιτείες ήταν δύο φορές 

πολυπληθέστεροι από ότι οι αµερικανοί σπουδαστές που µεταβαίνουν για σπουδές 

στην Ευρώπη. Οι ευρωπαίοι σπουδαστές στην Αµερική έχουν γενικά ως στόχο τους 

την απόκτηση πλήρους πτυχίου του πανεπιστηµίου υποδοχής, συνήθως σε 

προχωρηµένο επίπεδο και στους επιστηµονικούς και τεχνολογικούς τοµείς. Οι 

αµερικανοί σπουδαστές έρχονται στην Ευρώπη γενικά για σύντοµη χρονική 

περίοδο, στο πλαίσιο των σπουδών τους για την απόκτηση διπλώµατος του 

πανεπιστηµίου προέλευσης, το συχνότερο σε όχι και τόσο προχωρηµένο στάδιο των 

σπουδών τους και στην πλειονότητά τους είναι σπουδαστές των ανθρωπιστικών ή 

των κοινωνικών επιστηµών. Η ΕΕ «παράγει» περισσότερους πτυχιούχους και 

διδάκτορες στις θετικές επιστήµες και τις τεχνολογικές σπουδές από ότι οι 

Ηνωµένες Πολιτείες ή η Ιαπωνία (25,7% του συνολικού αριθµού των πτυχιούχων 

της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης στην Ένωση έναντι 21,9% και 17,2% στην Ιαπωνία 

                                           

547 Αναφορά στο ζήτηµα αυτό  στο: Ρουµελιώτης Π. (2005)  «Ευρωπαϊκή οικονοµική 
διακυβέρνηση», Αθήνα Εκδοτικός Οργανισµός Λιβάνη, σ. 130-131. « Αυτό που έχει 
διαπιστωθεί  είναι ότι η Ε.Ε. υστερεί σε σχέση µε τις ΗΠΑ  στον εκπαιδευτικό τοµέα. 
Μόλις 24% του πληθυσµού της ΕΕ είναι απόφοιτοι πανεπιστηµίου έναντι 37% στις 
ΗΠΑ, 37% απόφοιτοι λυκείου έναντι 50% στις ΗΠΑ, και 39% των µαθητών 
εγκαταλείπουν το λύκειο έναντι µόνο 13% στις ΗΠΑ. Το 80% του ενεργού πληθυσµού 
της Πορτογαλίας, το 60% της Ισπανίας και το 56% της Ιταλίας δεν είναι απόφοιτοι 
λυκείου. Η ΕΕ πρέπει να καλύψει την απόσταση που τη χωρίζει από τις ΗΠΑ στον 
τοµέα αυτό». 
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και στις Ηνωµένες Πολιτείες αντίστοιχα). Παράλληλα, το ποσοστό των ερευνητών 

σε σχέση µε τον ενεργό πληθυσµό είναι πολύ µικρότερο στην Ένωση (5,4 

ερευνητές ανά 1000 το 1999) από ότι στις Ηνωµένες Πολιτείες (8,7) ή στην 

Ιαπωνία (9,7), και ιδίως στις ιδιωτικές επιχειρήσεις. Αυτό οφείλεται στο ότι οι 

ερευνητές αποφασίζουν να αλλάξουν επάγγελµα (η διαπίστωση αφορά περίπου 

40% των νέων κατόχων διδακτορικών). Επί πλέον, η ευρωπαϊκή αγορά εργασίας 

είναι πολύ πιο περιορισµένη για τους ερευνητές, οι οποίοι εγκαταλείπουν την 

Ένωση για να συνεχίσουν τη σταδιοδροµία τους αλλού, και κυρίως στις ΗΠΑ, 

όπου βρίσκουν καλύτερες συνθήκες σταδιοδροµίας και εργασίας». 

-Η πρόωρη εγκατάλειψη των σχολικών σπουδών είναι ακόµα υπερβολικά 

υψηλή: «Το 2002, σχεδόν το 20% των νέων ηλικίας 18 έως 24 ετών είχαν πρόωρα 

εγκαταλείψει το σχολείο, καταλήγοντας στο περιθώριο της κοινωνίας της γνώσης 

(το αντίστοιχο ποσοστό στις προσχωρούσες χώρες φθάνει το 8,4%). Οι υπουργοί 

Παιδείας συµφώνησαν στο στόχο να µειωθεί το ποσοστό αυτό στο 10% έως το 

2010». 

-Εξαιρετικά περιορισµένη παρουσία των γυναικών στους τοµείς των 

θετικών επιστηµών και των τεχνολογικών σπουδών: «την παρούσα στιγµή στις 

χώρες της Ένωσης υπάρχουν περίπου δύο έως τέσσερις φορές περισσότεροι 

άνδρες από ότι γυναίκες στους τοµείς των θετικών επιστηµών και των 

τεχνολογικών σπουδών». 

-Ολοκλήρωση ανώτερης δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης: «Το επίπεδο 

ολοκλήρωσης ανώτερης δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης στην Ένωση έφθασε 76% 

το 2002. Μαζί µε τις προσχωρούσες χώρες, όπου το ποσοστό αυτό φθάνει το 90%, 

βελτιώνεται ελαφρά ο ευρωπαϊκός µέσος όρος, σε 78.8%».  

-Περίπου το 20% των νέων δεν αποκτούν τις βασικές δεξιότητες: «στον 

θεµελιώδη τοµέα της ανάγνωσης, ο ΟΟΣΑ υπολόγισε  ότι, το 2000, το 17,2% των 

νέων ηλικίας κάτω των 15 ετών στα σηµερινά κράτη µέλη της ΕΕ, έφθαναν στο 

ελάχιστο µόνο επίπεδο ικανότητας. Η Ένωση απέχει ακόµη πολύ από το στόχο 

που έχουν θέσει τα κράτη µέλη, δηλαδή τη µείωση του ποσοστού αυτού κατά 20% 

έως το 2010». 

-Ανεπαρκής συµµετοχή των ενηλίκων στη δια βίου µάθηση: «Το 2002, το 

ποσοστό συµµετοχής στην Ένωση εκτιµάται σε 8,5%, δηλαδή µόνο 0,1% 

παραπάνω σε σχέση µε το 2001, και µόνο σε 5% για τις προσχωρούσες χώρες. 

Μάλιστα ο αριθµός αυτός, που παρουσίαζε σταθερά αύξηση από τα µέσα της 

δεκαετίας του ’90, έχει παραµείνει στάσιµος κατά τα τέσσερα τελευταία έτη». 
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-∆ιαφαίνεται πιθανή έλλειψη ειδικευµένων εκπαιδευτικών και 

εκπαιδευτών: «Κατά µέσο όρο, το 27% των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθµιας 

εκπαίδευσης και το 34% της δευτεροβάθµιας είναι ηλικίας άνω των 50 ετών. Έως 

το 2015, υπολογίζεται ότι πάνω από ένα εκατοµµύριο εκπαιδευτικοί στην 

πρωτοβάθµια και τη δευτεροβάθµια εκπαίδευση θα πρέπει να προσληφθούν και 

κατά  συνέπεια να εκπαιδευτούν». 

Γίνεται φανερό από την έκθεση των στοιχείων ότι µε εξαίρεση το επίπεδο 

ολοκλήρωσης ανώτερης δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης στην Ένωση που 

βρίσκεται σε πολύ καλό επίπεδο, όλοι οι άλλοι δείκτες φανερώνουν υστέρηση 

σε βαθµό µάλιστα που η έκθεση διαπιστώνει ότι «συνεχίζουν να ηχούν πολλοί 

κώδωνες κινδύνου». (ενότητα 1.3) 

Κατόπιν των παραπάνω διαπιστώσεων, στο δεύτερο µέρος της έκθεσης 

επισηµαίνεται η επείγουσα ανάγκη να γίνουν µεταρρυθµίσεις και να συνεχιστεί 

η στρατηγική της Λισαβόνας µε αποφασιστικότερο τρόπο και προτείνεται να 

ενεργοποιηθούν οι εξής «τρεις µοχλοί επιτυχίας» για να στηριχθούν οι 

προσπάθειες των κρατών-µελών: η επικέντρωση των µεταρρυθµίσεων και των 

επενδύσεων στους βασικούς τοµείς, η ουσιαστική πραγµάτωση της δια βίου 

εκπαίδευσης και η οικοδόµηση µιας Ευρώπης της εκπαίδευσης και της 

κατάρτισης.  

Αναφορικά µε τον πρώτο «µοχλό επιτυχίας προτείνεται: (α) η 

αποτελεσµατική ενεργοποίηση των αναγκαίων πόρων - σε εθνικό και κοινοτικό 

επίπεδο- και (β) να καταστεί ελκυστικότερο το επάγγελµα του εκπαιδευτικού / 

εκπαιδευτή. Οι ενέργειες που προτείνονται για τον δεύτερο «µοχλό επιτυχίας» 

είναι: (α) η χάραξη συνολικών, συνεκτικών και συντονισµένων στρατηγικών, (β) 

η επικέντρωση των προσπαθειών στις µειονεκτούσες οµάδες και (γ) η χρήση 

κοινών ευρωπαϊκών αναφορών και αρχών. Τέλος, οι δράσεις που προτείνονται 

για την οικοδόµηση µιας Ευρώπης της εκπαίδευσης και της κατάρτισης είναι: 

(α) η διαµόρφωση ενός ευρωπαϊκού πλαισίου προσόντων, (β) η αύξηση της 

κινητικότητας µε την εξάλειψη εµποδίων και την ενεργό προώθηση και (γ) η 

ενίσχυση της ευρωπαϊκής διάστασης στην εκπαίδευση. 

Παρατηρούµε ότι αρχικά, ο τοµέας της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης είχε 

σηµειώσει µικρή παρουσία στους δείκτες για την παρακολούθηση µε την 

ανοικτή µέθοδο συντονισµού και στους µεταρρυθµιστικούς στόχους της 

Ένωσης. Πρωταγωνιστούσε στη διαδικασία της Μπολόνια από το 1999 η οποία 

είναι µία µη κοινοτική διαδικασία. Αργότερα η Επιτροπή ανανέωσε το 

ενδιαφέρον της Ένωσης για την τριτοβάθµια εκπαίδευση µε την ανακοίνωσή 
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της «Ο ρόλος των Πανεπιστηµίων στην Ευρώπη της γνώσης» και από το 2004 µε 

την ενδιάµεση κοινή έκθεση επαναπροσδιόρισε τη σηµασία της τριτοβάθµιας 

εκπαίδευσης στη στρατηγική της Λισαβόνας και τη συµπληρωµατική σχέση 

αλληλεπίδρασης µε τη διαδικασία της Μπολόνια.548 

Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο των Βρυξελλών το 2004, λαµβάνοντας υπόψη 

τα ανησυχητικά στοιχεία της έκθεσης του Συµβουλίου ζήτησε από την 

Επιτροπή να οργανώσει µία υψηλού επιπέδου οµάδα ανεξάρτητων 

εµπειρογνωµόνων µε πρόεδρο τον Wim Kok549 µε στόχο την εκπόνηση µίας 

πρότασης για την ενδιάµεση αναθεώρηση της στρατηγικής της Λισαβόνας στο 

εαρινό Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του 2005. Η έκθεση της οµάδας αυτής 

προεδρευόµενη από τον Kok υπεβλήθη στην Επιτροπή το Νοέµβριο του 2004 

µε τίτλο «Η αντιµετώπιση της πρόκλησης, Η στρατηγική της Λισαβόνας για την 

ανάπτυξη και την απασχόληση».550 Στην έκθεση διαπιστώνεται ότι πράγµατι τα 

αποτελέσµατα που έχουν επιτευχθεί από το 2000 είναι απογοητευτικά. Τα 

αίτια εντοπίζονται στις εξωτερικές εξελίξεις από το 2000 οι οποίες δεν 

συνέβαλαν στην επίτευξη των στόχων όπως επίσης και στις ευθύνες που φέρει 

τόσο η Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και τα κράτη-µέλη διότι απέτυχαν να λάβουν τα 

κατάλληλα µέτρα για την υλοποίηση αυτής της στρατηγικής. Επισηµαίνει ότι η 

µεγαλύτερη υστέρηση του ρυθµού ανάπτυξης της Ευρώπης έναντι των ΗΠΑ και 

της Ασίας και οι εσωτερικές προκλήσεις όπως είναι η χαµηλή πληθυσµιακή 

αύξηση, η γήρανση του πληθυσµού και η διεύρυνση καθιστούν επείγουσα την 

ανάγκη να βελτιωθεί η υλοποίηση των µέτρων ώστε να ανακτηθεί ο χαµένος 

χρόνος. Εκτιµά ότι η στρατηγική της Λισαβόνας για να αποδώσει τα µέγιστα 

πρέπει να ακολουθηθεί συλλογικά από όλα τα κράτη-µέλη. Προτείνει τη 

συλλογική και συνολική ενεργοποίηση µέσω κυρίως της  πολιτικής δέσµευσης 

των κρατών-µελών. Συγκεκριµένα προτείνει να ηγηθεί το Ευρωπαϊκό 

Συµβούλιο των προσπαθειών για την προώθηση της στρατηγικής της Λισαβόνας 

και τα κράτη-µέλη να καταθέσουν τα εθνικά σχέδια δράσης τους µέχρι το τέλος 

                                           

548 Ase Gornitzka, “The Lisbon process: a supranational policy perspective,  
institutionalizing the open method of coordination” , p.155–178  στο  P. Maassen 
and J. P. Olsen (eds.), University Dynamics and European Integration,  2007 
Springer, The Netherlands. 
549 Ο Win Kok ήταν πρώην πρωθυπουργός της Ολλανδίας. 
550 Έκθεση της Οµάδας Υψηλού Επιπέδου  προεδρευόµενης από τον Wim Kok µε τίτλο 
«Η αντιµετώπιση της πρόκλησης. Η στρατηγική της Λισαβόνας για την ανάπτυξη και 
την απασχόληση». Λουξεµβούργο: Γραφείο Επίσηµων ∆ηµοσιεύσεων των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων, Νοέµβριος 2004, ISBN 92-894-7054-2. 
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του 2005.551 Προσδιορίζει επίσης τη συµβολή της Επιτροπής του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και των Ευρωπαίων Κοινωνικών Εταίρων. Προτείνει επείγουσα 

ανάληψη δράσης στους εξής πέντε τοµείς πολιτικής (α) υλοποίηση της 

Κοινωνίας της Γνώσης (και συγκεκριµένα να καταστεί η Ευρώπη ελκυστικότερη 

για τους ερευνητές και τους επιστήµονες, να αναχθεί ο τοµέας της Έρευνας και 

της Ανάπτυξης σε κορυφαία προτεραιότητα και να προαχθεί η χρήση των 

τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών (ICTs), και προστασία της 

πνευµατικής ιδιοκτησίας µε στόχο την προαγωγή της καινοτοµίας), (β) 

ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς, (γ) εγκαθίδρυση ευνοϊκού επιχειρησιακού 

κλίµατος, (δ) δηµιουργία ευπροσάρµοστης αγοράς εργασίας, και (ε) προώθηση 

οικονοµικών επιλογών επωφελείς και για το περιβάλλον -Περιβαλλοντική 

αειφορία. 

Το Φεβρουάριο του 2005 η Επιτροπή λαµβάνοντας υπόψη της έκθεση 

Kok ενέκρινε τις προτάσεις για ένα νέο ξεκίνηµα για τη στρατηγική της 

Λισαβόνας552 και τις προώθησε στο εαρινό Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του 2005 για 

έγκριση. 

Το Μάρτιο του 2005 στην εαρινή σύνοδο στις Βρυξέλλες το Ευρωπαϊκό 

Συµβούλιο553 εκτίµησε ότι «πέντε χρόνια µετά τη δροµολόγηση της στρατηγικής 

της Λισαβόνας ο απολογισµός είναι µάλλον µέτριος. Παράλληλα µε 

αναµφισβήτητα βήµατα προόδου απαντούν και καταφανή κενά και αργοπορίες. 

Εποµένως επείγει να αναληφθεί δράση». Αποφάσισε να δώσει νέα ώθηση στη 

στρατηγική της Λισαβόνας µε µία ουσιαστική επανενεργοποίησή της και 

συµφώνησε να επανεστιάσει τις προτεραιότητες σε απασχόληση και ανάπτυξη 

προτείνοντας την έγκριση «ολοκληρωµένων κατευθυντηρίων γραµµών». 

Η γνώση και η καινοτοµία θεωρούνται κινητήριες δυνάµεις της 

βιώσιµης οικονοµικής αύξησης εποµένως «προέχει να αναπτυχθούν η έρευνα, η 

εκπαίδευση και η καινοτοµία σε όλες τους τις µορφές, καθότι επιτρέπουν τη 

µετατροπή της γνώσης σε προστιθέµενη αξία και τη δηµιουργία περισσότερων και 

ποιοτικά καλύτερων θέσεων απασχόλησης».  

                                           

551 Εκτενής ανάπυση επί του θέµατος στο Παπαδάκης  Ν., (2007) «Η εκπαιδευτική 
πολιτική της Ευρωπαϊκής  Ένωσης»  στο Μαραβέγιας Ν. – Τσινισιζέλης Μ. (επιµ) (2007) 
«Νέα Ευρωπαϊκή Ένωση , Οργάνωση και Πολιτικές, 50 χρόνια» Εκδόσεις Θεµέλιο, 
Αθήνα, σ.769-771. 
552 ΕΠΙΤΡΟΠΗ των ΕΚ, Ανακοίνωση προς το εαρινό Ευρωπαϊκό Συµβούλιο. 
Συνεργασία για την οικονοµική µεγέθυνση και την απασχόληση. Νέο ξεκίνηµα για τη 
στρατηγική της Λισαβόνας, COM(2005) 24 τελικό, Βρυξέλλες 2.2.2005. 
553 Ευρωπαϊκό Συµβούλιο, Συµπεράσµατα της Προεδρίας, Ευρωπαϊκό Συµβούλιο των 
Βρυξελλών 22 και 23 Μαρτίου 2005. Βρυξέλλες 2005.   
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Επισηµαίνεται επίσης ότι «το ανθρώπινο κεφάλαιο αποτελεί το 

πολυτιµότερο κεφάλαιο της Ευρώπης. Τα κράτη µέλη καλούνται να εντείνουν τις 

προσπάθειές τους για την ανύψωση του γενικού επιπέδου εκπαίδευσης και τον 

περιορισµό του αριθµού των νέων που εγκαταλείπουν πρόωρα το σχολείο, 

ακολουθώντας ιδίως το πρόγραµµα εργασιών «Εκπαίδευση και κατάρτιση 2010». 

Η δια βίου µάθηση συνιστά προϋπόθεση εκ των ων ουκ άνευ για την επίτευξη των 

στόχων της Λισαβόνας, λαµβανοµένης υπόψη της σκοπιµότητας µιας υψηλής 

ποιότητας σε όλα τα επίπεδα. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο καλεί τα κράτη µέλη να 

κάνουν τη δια βίου µάθηση ευκαιρία προσφερόµενη σε όλους στο σχολείο, την 

επιχείρηση και το νοικοκυριό. Θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην 

πρόσβαση στη δια βίου µάθηση για τους εργαζόµενους µε λίγα προσόντα και για 

το προσωπικό των µικροµεσαίων επιχειρήσεων. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο ζητά 

κατά συνέπεια την ταχεία θέσπιση του σχετικού προγράµµατος το οποίο θα 

υποβάλει λίαν προσεχώς η Επιτροπή» (παρ34). 

Συγκεκριµένα στα συµπεράσµατα του Συµβουλίου, της 24ης Μαΐου 

2005,554  το Συµβούλιο καλεί την Επιτροπή όσον αφορά τοµείς δεικτών στους 

οποίους δεν υπάρχουν συγκρίσιµα δεδοµένα να υποβάλει στο Συµβούλιο 

λεπτοµερείς προτάσεις µελετών για την κατάρτιση νέων δεικτών και να 

υποβάλει έκθεση στο Συµβούλιο σχετικά µε «την πρόοδο που θα έχει σηµειωθεί 

όσον αφορά την εκπόνηση συνεκτικού πλαισίου δεικτών και επιπέδων αναφοράς 

για την περαιτέρω επιδίωξη των στόχων της Λισαβόνας στον τοµέα της 

εκπαίδευσης και της κατάρτισης». 

Στο Ψήφισµα του Συµβουλίου και των Αντιπροσώπων των κυβερνήσεων 

των κρατών µελών συνερχοµένων στα πλαίσια του Συµβουλίου για την 

κινητοποίηση του πνευµατικού δυναµικού της Ευρώπης: ενδυνάµωση των 

πανεπιστηµίων ώστε να εξασφαλισθεί η πλήρης συµβολή τους στη στρατηγική 

της Λισαβόνας, 555 καλούνται τα κράτη-µέλη και η Επιτροπή: «(α) να κάνουν 

χρήση της οµαδικής µάθησης και της επόµενης ενδιάµεσης κοινής έκθεσης για 

την εφαρµογή του προγράµµατος εργασίας «Εκπαίδευση και κατάρτιση 2010» για 

                                           

554 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ της ΕΕ, Συµπεράσµατα του Συµβουλίου, της 24ης Μαΐου 2005, 
σχετικά µε νέους δείκτες για την εκπαίδευση και την κατάρτιση, ΕΕ C 141/04  της 
10.6.2005, σ. 7. 
555 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ της ΕΕ και οι Αντιπρόσωποι των κυβερνήσεων των κρατών-µελών 
συνερχοµένων στα πλαίσια του Συµβουλίου, Ψήφισµα του Συµβουλίου και των 
Αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών µελών συνερχοµένων στα πλαίσια του 
Συµβουλίου για την κινητοποίηση του πνευµατικού δυναµικού της Ευρώπης: 
ενδυνάµωση των πανεπιστηµίων ώστε να εξασφαλισθεί η πλήρης συµβολή τους στη 
στρατηγική της Λισαβόνας, Επίσηµη Εφηµερίδα (2005/C 292/01, 24.11.2005). 
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να επιληφθούν των ζητηµάτων που θέτει το παρόν ψήφισµα, (β) να καλύψουν τις 

ανάγκες της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης µε αποτελεσµατικότερη χρησιµοποίηση 

κοινοτικών προγραµµάτων όπως τα προγράµµατα Σωκράτης, Leonardo και 

µελλοντικών προγραµµάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης, των ευρωπαϊκών 

χρηµατοδοτικών µέσων του Οµίλου της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και, 

κατά περίπτωση, των διαρθρωτικών ταµείων και (γ)να ενθαρρύνουν τη διεθνή 

συνεργασία µεταξύ ιδρυµάτων τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, ιδίως µέσω της 

συµµετοχής τους σε κοινοτικά προγράµµατα όπως το Tempus και το Erasmus 

Mundus». 

Κατά την 2710η σύνοδο του Συµβουλίου στις 23 Φεβρουαρίου 2006556 

εγκρίθηκε η κοινή ενδιάµεση έκθεση του Συµβουλίου και της Επιτροπής για 

το 2006, σχετικά µε την πρόοδο στο πλαίσιο του προγράµµατος εργασίας 

Εκπαίδευση και Κατάρτιση 2010.557   

Στην κοινή ενδιάµεση έκθεση µε τίτλο «Εκσυγχρονισµός της εκπαίδευσης και 

της κατάρτισης: µια συµβολή ζωτικής σηµασίας στην ευηµερία και την κοινωνική 

συνοχή στην Ευρώπη — Κοινή ενδιάµεση έκθεση του Συµβουλίου και της 

Επιτροπής για το 2006, σχετικά µε την πρόοδο στο πλαίσιο του προγράµµατος 

εργασίας Εκπαίδευση και Κατάρτιση 2010» διευκρινίζεται ότι είναι η πρώτη 

έκθεση στο πλαίσιο του νέου κύκλου, µετά την πρόσφατη ενδιάµεση 

αναθεώρηση της στρατηγικής της Λισαβόνας που επιβεβαίωσε τον κεντρικό 

ρόλο της εκπαίδευσης και της κατάρτισης στην ατζέντα της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης για την απασχόληση  και την ανάπτυξη. Το Συµβούλιο υπογραµµίζει, 

για µία φορά ακόµη, το διττό ρόλο –κοινωνικό και οικονοµικό- των 

συστηµάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης. Σηµειώνεται ότι «η επένδυση στην 

εκπαίδευση και την κατάρτιση έχει ένα κόστος το οποίο όµως αντισταθµίζεται, 

µεσοπρόθεσµα και µακροπρόθεσµα, από τις υψηλές ατοµικές, οικονοµικές και 

κοινωνικές αποδόσεις. Οι µεταρρυθµίσεις πρέπει εποµένως να εξακολουθήσουν 

να επιδιώκουν τη συνεργία των στόχων της οικονοµικής και κοινωνικής πολιτικής 

οι οποίοι στην πραγµατικότητα αλληλοενισχύονται». Επισηµαίνεται ότι « η 

Ευρώπη αντιµετωπίζει τεράστιες κοινωνικοοικονοµικές και δηµογραφικές 

προκλήσεις που συνδέονται µε τη γήρανση του πληθυσµού, το µεγάλο αριθµό 

                                           

556 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ της ΕΕ Ανακοινωθέν τύπου 2710η σύνοδος του Συµβουλίου Παιδεία, 
Νεολαία και Πολιτισµός Βρυξέλλες, 23 Φεβρουαρίου 2006, 6150/06 (Presse 42). 
557 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ της ΕΕ, Εκσυγχρονισµός της εκπαίδευσης και της κατάρτισης: µια 
συµβολή ζωτικής σηµασίας στην ευηµερία και την κοινωνική συνοχή στην Ευρώπη — 
Κοινή ενδιάµεση έκθεση του Συµβουλίου και της Επιτροπής για το 2006, σχετικά µε 
την πρόοδο στο πλαίσιο του προγράµµατος εργασίας Εκπαίδευση και Κατάρτιση 2010.  
ΕΕ 2006/C79/1 - 1/4/2006. 
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ενηλίκων µε χαµηλή ειδίκευση, τα υψηλά ποσοστά ανεργίας των νέων κ.λπ. 

Παράλληλα, διαπιστώνεται η αυξανόµενη ανάγκη για βελτίωση του επιπέδου των 

ικανοτήτων και των τυπικών προσόντων στην αγορά εργασίας. Οι εν λόγω 

προκλήσεις πρέπει να αντιµετωπιστούν προκειµένου να βελτιωθεί η 

µακροπρόθεσµη βιωσιµότητα των κοινωνικών συστηµάτων της Ευρώπης. Η 

εκπαίδευση και η κατάρτιση αποτελούν µέρος της λύσης για τα εν λόγω 

προβλήµατα». 

Η έκθεση παρουσιάζει την επιτευχθείσα πρόοδο βασιζόµενη στις εθνικές 

εκθέσεις για το 2005 των κρατών-µελών, των χωρών ΕΖΕΣ-ΕΟΧ, των χωρών 

που προσχώρησαν και των υποψηφίων χωρών. ∆ιαπιστώνεται ότι σε εθνικό 

επίπεδο το πρόγραµµα εργασίας «Εκπαίδευση και Κατάρτιση 2010» έχει 

ενταχθεί σαφέστερα στο πλαίσιο των εθνικών πολιτικών. «Όλα τα κράτη µέλη 

πλέον θεωρούν, είτε λίγο είτε πολύ, ότι η στρατηγική της Λισσαβόνας αποτελεί 

παράγοντα χάραξης της εθνικής πολιτικής για την εκπαίδευση και την 

κατάρτιση», γεγονός που µαρτυρούν οι εθνικές εκθέσεις. 

Σε σύγκριση µε το 2000, «σε ό,τι αφορά τις συνολικές επενδύσεις σε 

βασικούς τοµείς της οικονοµίας της γνώσης, το άνοιγµα της ψαλίδας δεν έχει 

µειωθεί µεταξύ των χωρών της Ευρώπης και των ανταγωνιστικών χωρών, όπως οι 

Ηνωµένες Πολιτείες. Ορισµένες ασιατικές χώρες, όπως η Κίνα και η Ινδία, 

µειώνουν ταχύτατα την απόσταση. Ωστόσο, οι δηµόσιες δαπάνες στην εκπαίδευση 

ως ποσοστό του ΑΕγχΠ αυξάνονται σχεδόν σε όλες τις χώρες της ΕΕ (µέσος όρος 

ΕΕ: 4,9 % το 2000, 5,2 % το 2002).»  

Αναφορικά µε τη στρατηγική στη δια βίου µάθηση διαπιστώνεται πρόοδος 

στον καθορισµό στρατηγικών όµως «η εφαρµογή τους εξακολουθεί να αποτελεί 

πρόκληση». Σηµειώνεται ότι από το 2003, έχει σηµειωθεί πρόοδος σε σχέση µε 

το στόχο που τέθηκε από το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο, σχετικά µε τις στρατηγικές 

για τη δια βίου µάθηση που πρέπει να δροµολογηθούν σε όλα τα κράτη µέλη 

µέχρι το 2006. Επισηµαίνεται ότι «πολλές χώρες — αλλά οπωσδήποτε όχι όλες 

— έχουν πλέον δηλώσεις πολιτικής για τη δια βίου µάθηση, π.χ. έγγραφα 

στρατηγικής ή εθνικά σχέδια δράσης. Άλλες έχουν θεσπίσει νοµοθεσία πλαίσιο 

(π.χ. ΕΛ, ΙΣ, ΓΑ, ΡΜ)».558 Μεταξύ των λίγων χωρών που έχουν προχωρήσει σε 

νοµοθετικές ρυθµίσεις είναι και η Ελλάδα. 

                                           

558 Στη έκθεση αναφέρεται ότι οι αναφορές σε χώρες εντός αγκυλών δίδονται ως 
παραδείγµατα καλής πρακτικής και για να διευκολύνουν την αµοιβαία άντληση 
µαθηµάτων. 
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Επισηµαίνεται επίσης ότι «περίπου το 11 % των ενηλίκων στην ΕΕ, ηλικίας 

25-64 ετών, συµµετέχουν στη δια βίου µάθηση, γεγονός που συνιστά ορισµένη 

πρόοδο από το 2000, µε σηµαντικές παρεκκλίσεις µεταξύ των χωρών.»  

Τα στοιχεία για την πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου, τις δυσκολίες 

ικανότητας ανάγνωσης και την ολοκλήρωση του δεύτερου κύκλου της 

δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης παρουσιάζουν στασιµότητα έως πολύ µικρή 

πρόοδο. Συγκεκριµένα, «σχεδόν το 15 % των νέων στην ΕΕ εξακολουθούν να 

εγκαταλείπουν πρόωρα το σχολείο, ποσοστό που αντικατοπτρίζει πολύ µικρή 

πρόοδο προς το ποσοστό αναφοράς ύψους 10 % της ΕΕ για το 2010. Σχεδόν το 20 

% των νέων ηλικίας 15 ετών εξακολουθούν να αντιµετωπίζουν σοβαρές δυσκολίες 

σε ό,τι αφορά την ικανότητα ανάγνωσης, που δεν αντιπροσωπεύει καµία πρόοδο 

από το 2000 ως προς το κριτήριο αναφοράς της ΕΕ να µειωθεί ο αριθµός τους 

κατά ένα πέµπτο. Περί το 77 % των νέων ηλικίας 18-24 ετών ολοκληρώνουν το 

δεύτερο κύκλο της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, αλλά το εν λόγω ποσοστό απέχει 

ακόµα πολύ από το ποσοστό αναφοράς ύψους 85 % της ΕΕ, παρά την καλή 

πρόοδο που έχει σηµειωθεί σε ορισµένες χώρες.» 

Αναφορικά µε τις µεταρρυθµίσεις στην τριτοβάθµιας εκπαίδευση 

επισηµαίνεται ότι «η διαδικασία της Μπολόνια εξακολουθεί να ωθεί τη 

µεταρρύθµιση των δοµών της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, ιδίως σε σχέση µε την 

εισαγωγή δοµής τριών κύκλων για τους τίτλους σπουδών και την ενίσχυση της 

εξασφάλισης της ποιότητας. Κατά την εκπόνηση εθνικής πολιτικής στον τοµέα 

τείνει να βρίσκεται στο πρώτο πλάνο µάλλον η διαδικασία της Μπολόνια, και όχι 

τόσο η στρατηγική της Λισαβόνας.» Σηµειώνεται όµως ότι «οι συνολικές (δηµόσιες 

και ιδιωτικές) επενδύσεις στην τριτοβάθµια εκπαίδευση στην ΕΕ το 2001 

ανέρχονται σε 1,28 % του ΑΕγχΠ, έναντι 2,5 % στον Καναδά και 3.25 % στις 

ΗΠΑ (1). Οι τρεις χώρες της ΕΕ µε τις µεγαλύτερες δαπάνες είναι η ∆ανία (2,8 %), 

η Σουηδία (2,3 %) και η Φινλανδία (2,1 %). Για να µειώσει το άνοιγµα της 

ψαλίδας µε τις ΗΠΑ σε σχέση µε τις δαπάνες, η ΕΕ θα πρέπει να δεσµεύσει 

επιπλέον 180 δισ. Ευρώ ετησίως, εξασφαλίζοντας ιδίως σηµαντικές αυξηµένες 

επενδύσεις από τον ιδιωτικό τοµέα». Εκτιµάται επίσης ότι «για πολλές χώρες η 

χρηµατοδότηση εξακολουθεί να αποτελεί βασική πρόκληση και εµπόδιο στην 

εφαρµογή της ατζέντας για τον εκσυγχρονισµό». 

Αναπτυσσόµενη αλλά ανεπαρκής ακόµη εκτιµάται η ευρωπαϊκή διάσταση 

στα εθνικά συστήµατα. Επισηµαίνεται ότι «όλες οι χώρες θεωρούν σηµαντική της 

αύξηση της συµµετοχής στην κινητικότητα στο πλαίσιο της εκπαίδευσης και της 

κατάρτισης από το βασικό έως το υψηλότερο επίπεδο», «ωστόσο παρά ορισµένες 
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ελπιδοφόρες πρωτοβουλίες π.χ. όσον αφορά στην ποιότητα της κινητικότητας (π.χ. 

ΑΥ, ΒΛ, ΤΑ, ΕΛ, ΙΡ, ΛΕ) δεν υπάρχουν εθνικές στρατηγικές. Η κύρια υποστήριξη 

εξακολουθεί να προέρχεται από τα προγράµµατα της ΕΕ». «Ορισµένες χώρες π.χ. 

ΕΣ,ΕΛ,ΦΙ,ΛΞ,ΚΧ,ΗΒ) περιλαµβάνουν την ευρωπαϊκή ή διεθνή διάσταση ρητά στα 

προγράµµατα σπουδών, και ορισµένες εισάγουν ανάλογες νοµοθετικές 

µεταρρυθµίσεις». Φαίνεται ότι η Ελλάδα συγκαταλέγεται στις χώρες που έχουν  

πάρει πρωτοβουλίες στον τοµέα αυτό. 

Συµπερασµατικά, στην έκθεση αποτιµάται, ότι οι εθνικές µεταρρυθµίσεις 

προχωρούν καθώς «υπάρχουν ενδείξεις ότι καταβάλλεται συνεχής κρατική 

προσπάθεια σε ολόκληρη την Ένωση και σε ορισµένες περιοχές αρχίζει να 

αποφέρει καρπούς». Προτείνει για την ενίσχυση της εφαρµογής του 

προγράµµατος εργασίας Εκπαίδευση και Κατάρτιση 2010 σε εθνικό επίπεδο 

να λαµβάνεται υπόψη κατά τη χάραξη της εθνικής πολιτικής. Χαρακτηρίζει 

ανησυχητικό το γεγονός ότι παρά την «ταχεία επίτευξη των κριτηρίων αναφοράς 

της ΕΕ για την αύξηση του αριθµού των πτυχιούχων στους τοµείς των 

µαθηµατικών, των επιστηµών και της τεχνολογίας, διαπιστώνεται υπερβολικά 

χαµηλή πρόοδος όσον αφορά τα κριτήρια αναφοράς που συνδέονται στενότερα µε 

την κοινωνική ένταξη. Εφόσον δεν καταβληθούν ουσιαστικά µεγαλύτερες 

προσπάθειες στους τοµείς της πρόωρης εγκατάλειψης τους σχολείου, της 

ολοκλήρωσης του δεύτερου κύκλου δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, και των 

βασικών ικανοτήτων, µεγαλύτερο ποσοστό της επόµενης γενιάς θα αντιµετωπίσει 

τον κοινωνικό αποκλεισµό, µε µεγάλο κόστος για τα ίδια τα άτοµα, την οικονοµία 

και την κοινωνία». 

Επισκόπηση της προόδου στους 5 τοµείς συγκριτικής µέτρησης επιδόσεων 

παρατίθεται στο παρακάτω διάγραµµα. 
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Πηγή: Κοινή ενδιάµεση έκθεση του Συµβουλίου και της Επιτροπής για το 2006, 

σχετικά µε την πρόοδο στο πλαίσιο του προγράµµατος εργασίας Εκπαίδευση και 

Κατάρτιση 2010.  ΕΕ 2006/C79/1 - 1/4/2006. Σελ 10 . 

 

Στο εαρινό Ευρωπαϊκό Συµβούλιο 23-24 Μαρτίου 2006559, υπήρχε 

εκτενέστερη αναφορά στο ρόλο της εκπαίδευσης σε σχέση µε τα προηγούµενα 

χρόνια. Στα Συµπεράσµατα της Προεδρίας, επισηµαίνεται ότι «η εκπαίδευση 

και η κατάρτιση αποτελούν κρίσιµους παράγοντες ανάπτυξης του 

µακροπρόθεσµου δυναµικού της ΕΕ για ανταγωνιστικότητα αλλά και κοινωνική 

συνοχή. Είναι ουσιώδης η αναζήτηση αριστείας και καινοτοµίας σε όλα τα 

επίπεδα εκπαίδευσης και κατάρτισης, ειδικότερα µέσω καλύτερων δεσµών µεταξύ 

της ανώτατης εκπαίδευσης, της έρευνας και των επιχειρήσεων. Πρέπει επίσης να 

επιταχυνθούν οι µεταρρυθµίσεις για να διασφαλισθούν εκπαιδευτικά συστήµατα 

υψηλής ποιότητας, που να είναι τόσο αποτελεσµατικά όσο και δίκαια. Οι εθνικές 

στρατηγικές της δια βίου µάθησης θα πρέπει να παρέχουν σε όλους τους πολίτες 

τις ικανότητες και τα τυπικά προσόντα που έχουν ανάγκη, µε όλο και µεγαλύτερη 

συνδροµή σε κοινοτικό επίπεδο από εκπαιδευτικά προγράµµατα και 

προγράµµατα κατάρτισης όπως το Erasmus και το Leonardo. Για τη στήριξη της 

                                           

559 Ευρωπαϊκό Συµβούλιο, Συµπεράσµατα της Προεδρίας, Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της 
Βρυξελλών 23 και 24 Μαρτίου 2006. (Βρυξέλλες, 18 Μαΐου 2006 (30.05), 7775/1/06 
, REV 1. 
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µεγαλύτερης κινητικότητας και µιας αποτελεσµατικής αγοράς εργασίας, θα 

πρέπει να επιτευχθεί πρόοδος ως προς τη δηµιουργία ενός Ευρωπαϊκού Πλαισίου 

Προσόντων (ΕΠΠ)». (παρ.23)  

Σηµειώνεται επίσης ότι «οι επενδύσεις στην εκπαίδευση και την κατάρτιση 

παράγουν υψηλές αποδόσεις που υπερκαλύπτουν το κόστος και υπερβαίνουν τον 

ορίζοντα του 2010. Οι επενδύσεις πρέπει να στοχεύουν τις περιοχές όπου οι 

οικονοµικές και κοινωνικές αποδόσεις είναι υψηλές. Η εκπαίδευση και η 

κατάρτιση οφείλουν να καταλαµβάνουν κεντρική θέση στο θεµατολόγιο 

µεταρρυθµίσεων της Λισαβόνας. Στο πλαίσιο αυτό, σηµαντικό ρόλο θα 

διαδραµατίσει το πρόγραµµα ∆ιά βίου µάθησης. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο καλεί 

τα κράτη µέλη να διευκολύνουν, σύµφωνα µε τις εθνικές τους πρακτικές, την 

πρόσβαση των πανεπιστηµίων σε συµπληρωµατικούς πόρους χρηµατοδότησης, 

περιλαµβανοµένων των ιδιωτικών, και να άρουν τα εµπόδια στις συµπράξεις 

δηµόσιου - ιδιωτικού τοµέα µε τις επιχειρήσεις. Επιπλέον, υπογραµµίζει το 

σηµαντικό ρόλο των πανεπιστηµίων και του ερευνητικού τους προσωπικού στη 

διάδοση και µεταφορά των ερευνητικών αποτελεσµάτων στην επιχειρηµατική 

κοινότητα και, κατά συνέπεια, την ανάγκη ανάπτυξης διαχειριστικών δεξιοτήτων 

και ικανοτήτων των ενδιαφεροµένων. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο προσβλέπει στην 

έκθεση της Επιτροπής για την ανώτατη εκπαίδευση, που θα εξετάσει ειδικότερα το 

τρίγωνο εκπαίδευση-έρευνα-καινοτοµία καθώς και τους δεσµούς µεταξύ 

πανεπιστηµίων και επιχειρηµατικής κοινότητας».(παρ 24) 

Στη σύνοδο του Συµβουλίου το Φεβρουάριο του 2007,560  εγκρίθηκε ένα 

σύνολο βασικών µηνυµάτων στον τοµέα της εκπαίδευσης, τα οποία αποτελούν 

συµβολή στο εαρινό Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του 2007.561  Το Συµβούλιο αφού 

αναφέρθηκε στην πρόοδο που σηµείωσε το 2006 η εφαρµογή του 

προγράµµατος εργασίας «Εκπαίδευση και Κατάρτιση 2010», ενέκρινε τα 

ακόλουθα βασικά µηνύµατα για το 2007: «Η εκπαίδευση και η κατάρτιση 

αποτελούν προαπαιτούµενα ενός λειτουργικού «τριγώνου της γνώσης» (εκπαίδευση 

- έρευνα - καινοτοµία). Ο ρόλος τους είναι καίριος προκειµένου να δοθεί ώθηση 

στη µεγέθυνση και την απασχόληση, και να εξασφαλισθούν η ισότητα των 

ευκαιριών και η κοινωνική συνοχή για όλους τους πολίτες. Τα εθνικά 

προγράµµατα µεταρρυθµίσεων αναφέρουν πολλά υποσχόµενες εξελίξεις που είτε 

                                           

560 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ της ΕΕ, 2783η σύνοδος του Συµβουλίου (Παιδεία, Νεολαία και 
Πολιτισµός) στις 16 Φεβρουαρίου 2007, 6095/07 (Presse 20). 
561 Συµβολή του Συµβουλίου (στον τοµέα της εκπαίδευσης) προς το εαρινό Ευρωπαϊκό 
Συµβούλιο, έγγρ. 5625/07, σ. 3. 
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έχουν ήδη δροµολογηθεί είτε προετοιµάζονται σε πολλά κράτη µέλη. Εν τούτοις, 

χρειάζονται πιο ουσιαστικές προσπάθειες για τη συνέχιση αυτών των 

µεταρρυθµίσεων και για την πλήρη εφαρµογή του προγράµµατος εργασίας 

«Εκπαίδευση και κατάρτιση 2010», µεταξύ άλλων µε την ενίσχυση της 

ανταλλαγής καλών πρακτικών µεταξύ των κρατών µελών. Στα περισσότερα κράτη 

µέλη δεν έχουν ακόµη εφαρµοσθεί συνολικές στρατηγικές δια βίου µάθησης µε 

βάση την αποτελεσµατικότητα και τη δικαιότητα. Για να υπάρξει µια ευρεία βάση 

δεξιοτήτων ως υποστήριγµα της ικανότητας της Ευρώπης για αριστεία και 

καινοτοµία, πρέπει να επιταχυνθεί ο ρυθµός των µεταρρυθµίσεων που θα 

ενισχύσουν περαιτέρω τα διάφορα επίπεδα της εκπαίδευσης. Ειδικότερα, θα 

πρέπει να καταβληθούν προσπάθειες για τον εκσυγχρονισµό της τριτοβάθµιας 

εκπαίδευσης και την εξασφάλιση υψηλής ποιότητας και ελκυστικότητας στην 

επαγγελµατική εκπαίδευση και κατάρτιση». Στη συνέχεια τονίστηκε ότι «η 

επένδυση στην εκπαίδευση και την κατάρτιση έχει κρίσιµη σηµασία για το µέλλον 

της Ευρώπης. Παράλληλα, οι εκπαιδευτικές πολιτικές και πρακτικές χρειάζονται 

ισχυρότερες βάσεις τεκµηρίωσης. Είναι ανάγκη να αναπτυχθεί νοοτροπία 

αξιολόγησης και να προωθηθεί η περαιτέρω έρευνα. Ακόµη, πρέπει να 

αξιοποιηθούν πλήρως οι δυνατότητες που παρέχουν τα ∆ιαρθρωτικά Ταµεία και 

το Πρόγραµµα ∆ια βίου Μάθησης». 

Στα συµπεράσµατα του εαρινού Ευρωπαϊκού Συµβουλίου που 

πραγµατοποιήθηκε  στις 8-9 Μαρτίου 2007562, στις Βρυξέλλες, επισηµαίνεται 

ότι: «η εκπαίδευση και η κατάρτιση αποτελούν προαπαιτούµενα ενός λειτουργικού 

«τριγώνου της γνώσης» (εκπαίδευση-έρευνα-καινοτοµία) και διαδραµατίζουν 

καίριο ρόλο προκειµένου να δοθεί ώθηση στη µεγέθυνση και την απασχόληση. Η 

εφαρµογή του προγράµµατος εργασίας «Εκπαίδευση και Κατάρτιση 2010» 

σηµείωσε απτή πρόοδο κατά το τελευταίο δωδεκάµηνο. Τα κράτη µέλη είναι 

αποφασισµένα να συνεχίσουν τις µεταρρυθµίσεις και να υλοποιήσουν πλήρως το 

πρόγραµµα εργασιών, ιδίως µε τον εκσυγχρονισµό της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, 

την εξασφάλιση ποιοτικής και ελκυστικής επαγγελµατικής εκπαίδευσης και 

κατάρτισης και την εφαρµογή εθνικών στρατηγικών διά βίου µάθησης» (παρ.15). 

Σε συνέχεια του αιτήµατος του Συµβουλίου της 24ης Μαΐου 2005 προς 

της Επιτροπή να επανεξετάσει την καταλληλότητα των υφισταµένων δεικτών 

κατά την παρακολούθηση της προόδου, η Επιτροπή µε την ανακοίνωση της 

                                           

562 Ευρωπαϊκό Συµβούλιο, Συµπεράσµατα της Προεδρίας, Ευρωπαϊκού Συµβουλίου 
των Βρυξελλών 8-9 Μαρτίου 2007 (Βρυξέλλες 2 Μαΐου 2007 (03.05) (OR.en) 
7224/1/07 REV 1. 
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21ης Φεβρουαρίου 2007563, µε τίτλο «Ένα συνεκτικό πλαίσιο δεικτών και 

σηµείων αναφοράς σχετικά µε την παρακολούθηση της προόδου για την επίτευξη 

των στόχων της Λισσαβόνας όσον αφορά την εκπαίδευση και την κατάρτιση», 

προτείνει 20 βασικούς δείκτες οι οποίοι συνάδουν µε τους στόχους πολιτικής 

του προγράµµατος εργασίας «Εκπαίδευση και κατάρτιση 2010» και καλεί το 

Συµβούλιο να τους εγκρίνει.564 Ο λόγος της τροποποίησης, του παρόντος 

πλαισίου των 29 δεικτών και των 5 σηµείων αναφοράς, που χρησιµοποιήθηκαν 

για την παρακολούθηση της προόδου για την επίτευξη των 13 λεπτοµερών 

στόχων κατά τη διάρκεια της περιόδου 2004-2006, είναι ότι έχει δηµιουργηθεί 

η  ανάγκη προσδιορισµού ενός νέου πλαισίου το οποίο θα αντικατοπτρίζει 

απόλυτα τις πολιτικές προτεραιότητες της στρατηγικής «Εκπαίδευση και 

Κατάρτιση 2010». 

Στην ανακοίνωση µεταξύ άλλων επισηµαίνεται, η σηµασία του 

εκσυγχρονισµού της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης για να επιτευχθεί ο στόχος της 

ΕΕ να γίνει ανταγωνιστική οικονοµία µε βάση τη γνώση και τονίζεται ότι ο 

τοµέας της ευρωπαϊκής τριτοβάθµιας εκπαίδευσης είναι 

υποχρηµατοδοτούµενος σε σύγκριση µε τους ανταγωνιστές µας σε παγκόσµιο 

επίπεδο. Παράλληλα σηµειώνεται ο σηµαντικός ρόλος της διαδικασίας της 

Μπολόνια για τη δηµιουργία ενός Ευρωπαϊκού Χώρου Τριτοβάθµιας 

Εκπαίδευσης µέχρι το 2010 στον οποίο «η κινητικότητα των πανεπιστηµιακών 

σπουδαστών και εργαζοµένων µε ανώτερο µορφωτικό επίπεδο θα γίνεται 

ευκολότερα λόγω της κοινής δοµής για τα πτυχία, τα µεταπτυχιακά (master) και 

τα διδακτορικά (PhD)». Προτείνεται η παρακολούθηση της προόδου στον τοµέα 

αυτό να καλυφθεί από τους βασικούς δείκτες σχετικά µε τους αποφοίτους 

τριτοβάθµιας εκπαίδευσης (14),  τη διακρατική κινητικότητα σπουδαστών 

                                           

563 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΚ, Ανακοίνωση της Επιτροπής «Ένα συνεκτικό πλαίσιο δεικτών 
και σηµείων αναφοράς σχετικά µε την παρακολούθηση της προόδου για την επίτευξη 
των στόχων της Λισαβόνας όσον αφορά την εκπαίδευση και την κατάρτιση», Βρυξέλλες, 
21.2.2007, COM(2007) 61 τελικό. 
564 Οι δείκτες αυτοί είναι : 1) Συµµετοχή στην προσχολική εκπαίδευση, 2) Εκπαίδευση 
ειδικών αναγκών, 3) Άτοµα που εγκαταλείπουν πρόωρα το σχολείο, 4) Γραµµατισµός 
στην ανάγνωση, στα µαθηµατικά και στις φυσικές επιστήµες, 5) Γλωσσικές δεξιότητες, 
6) ∆εξιότητες ΤΠΕ, 7) Ικανότητα του πολίτη, 8) ∆εξιότητες µεθοδολογίας της µάθησης, 
9) Ποσοστά ολοκλήρωσης της ανώτερης βαθµίδας της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης 
από τους νέους, 10) ∆ιαχείριση σχολείου, 11) Σχολεία ως πολυλειτουργικά τοπικά 
κέντρα µάθησης, 12) Επαγγελµατική εξέλιξη των εκπαιδευτικών, 13) ∆ιαστρωµάτωση 
των συστηµάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης, 14) Απόφοιτοι τριτοβάθµιας 
εκπαίδευσης, 15) ∆ιακρατική κινητικότητα σπουδαστών της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, 
16) Συµµετοχή των ενηλίκων στη δια βίου µάθηση, 17) ∆εξιότητες ενηλίκων, 18) 
Μορφωτικό επίπεδο του πληθυσµού, 19) Επενδύσεις για την εκπαίδευση και την 
κατάρτιση, 20) Αποδόσεις των επενδύσεων στην εκπαίδευση και στην κατάρτιση. 
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τριτοβάθµιας εκπαίδευσης (15) και τις επενδύσεις στην εκπαίδευση και στην 

κατάρτιση (19).  

Το 2007, στα Συµπεράσµατα του Συµβουλίου της 25ης Μαΐου 2007565 

σχετικά µε συνεκτικό πλαίσιο δεικτών και σηµείων αναφοράς για την 

παρακολούθηση της προόδου που έχει επιτευχθεί ως προς τους στόχους της 

Λισσαβόνας στην εκπαίδευση και κατάρτιση, το Συµβούλιο εκτιµά ότι: «το 

πρόγραµµα εργασίας «Εκπαίδευση και κατάρτιση 2010» αποτελεί το στρατηγικό 

πλαίσιο για τις εργασίες του Συµβουλίου στον τοµέα της εκπαίδευσης και 

κατάρτισης, οι συζητήσεις για µελλοντικούς προσανατολισµούς πολιτικής για τη 

συνέχιση του προγράµµατος εργασίας «Εκπαίδευση και κατάρτισης 2010» 

αρχίζουν τώρα και θα πρέπει να ενταθούν εντός των προσεχών ετών, ο 

προσδιορισµός, ο καθορισµός και η υλοποίηση ενός, συνεκτικού πλαισίου δεικτών 

αποτελεί συνεχή διαδικασία που πρέπει να εξελίσσεται σε συγχρονισµό µε το 

στρατηγικό πλαίσιο που παρέχει το πρόγραµµα εργασίας 2010 και το πρόγραµµα 

που πιθανώς θα το διαδεχθεί». 

Στη συνέχεια επιβεβαιώνει ότι «κατά την ανάπτυξη νέων δεικτών θα 

γίνεται σεβαστή η ευθύνη των κρατών µελών για την οργάνωση του 

εκπαιδευτικού τους συστήµατος και δεν θα επιβάλλεται αδικαιολόγητη διοικητική 

ή οικονοµική επιβάρυνση στους σχετικούς οργανισµούς και ιδρύµατα», και ότι «η 

περιοδική παρακολούθηση των επιδόσεων και της προόδου µε τη χρήση δεικτών 

και σηµείων αναφοράς αποτελεί ουσιώδες µέρος της διαδικασίας της Λισαβόνας, 

δεδοµένου ότι επιτρέπει τον εντοπισµό ισχυρών σηµείων και αδυναµιών, µε στόχο 

την παροχή στρατηγικής καθοδήγησης στο πρόγραµµα εργασίας «Εκπαίδευση και 

Κατάρτιση 2010». 

 

5.3  Η διαδικασία της Μπολόνια µε στόχο τη δηµιουργία 

Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης.  

 

Παρακολουθήσαµε στην προηγούµενη υποενότητα το πλαίσιο µέσα στο 

οποίο ξεκίνησε η διαδικασία της Μπολόνια (Bologna Process). Στις 19 Ιουνίου 

1999 στη Μπολόνια της Ιταλίας, 29 ευρωπαίοι Υπουργοί Παιδείας υπέγραψαν 

                                           

565 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ της ΕΕ, Συµπεράσµατα του Συµβουλίου της 25ης Μαΐου 2007 
σχετικά µε συνεκτικό πλαίσιο δεικτών και σηµείων αναφοράς για την παρακολούθηση 
της προόδου που έχει επιτευχθεί ως προς τους στόχους της Λισαβόνας στην 
εκπαίδευση και κατάρτιση, Επίσηµη Εφηµερίδα C 311/13 21.12.2007. 
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τη ∆ιακήρυξη της Μπολόνια (Bologna Declaration)566 η οποία αποτέλεσε την 

έναρξη της αποκαλούµενης διαδικασίας της Μπολόνια (Bologna process) που 

έχει ως κεντρικό στόχο τη δηµιουργία του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης 

Εκπαίδευσης (European Higher Education Area) µέχρι το 2010.567 Η 

∆ιακήρυξη της Μπολόνια έθεσε έξι βασικούς στόχους σχετικά µε τη 

διαµόρφωση του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης οι οποίοι 

παρουσιάζονται συνοπτικά ως εξής:  

α) υιοθέτηση ενός συστήµατος τίτλων σπουδών που θα είναι ευκόλως αναγνώσιµοι και 

συγκρίσιµοι, µε τη βοήθεια και του θεσµού του Συµπληρώµατος ∆ιπλώµατος (Diploma 

Supplement), µε στόχο την προώθηση της απασχολησιµότητας των Ευρωπαίων πολιτών και 

της διεθνούς ανταγωνιστικότητας του Ευρωπαϊκού συστήµατος ανώτατης εκπαίδευσης,  

β) υιοθέτηση ενός συστήµατος σπουδών που θα στηρίζεται βασικά σε δύο κύριους κύκλους 

σπουδών, ένα προπτυχιακό και ένα µεταπτυχιακό. Η πρόσβαση στον δεύτερο κύκλο θα 

προϋποθέτει την επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών του πρώτου κύκλου, οι οποίες θα 

διαρκούν τουλάχιστον τρία χρόνια. Ο τίτλος σπουδών που θα χορηγείται µετά τον πρώτο 

κύκλο σπουδών θα αναγνωρίζεται στην Ευρωπαϊκή αγορά εργασίας ως ικανό επαγγελµατικό 

προσόν. Ο δεύτερος κύκλος θα πρέπει να οδηγεί στο µεταπτυχιακό δίπλωµα (master) ή/και 

στο διδακτορικό δίπλωµα, όπως ήδη συµβαίνει σε πολλές Ευρωπαϊκές χώρες,  

γ) καθιέρωση ενός συστήµατος διδακτικών µονάδων – ανάλογου µε το εφαρµοζόµενο σήµερα 

Ευρωπαϊκό Σύστηµα Μεταφοράς ∆ιδακτικών Μονάδων (ECTS European Credit Transfer 

System) – ως του πλέον κατάλληλου µέσου για την προώθηση της ευρύτερης δυνατής 

κινητικότητας των φοιτητών. ∆ιδακτικές µονάδες µπορούν επίσης να συγκεντρώνονται και σε 

συστήµατα εκπαίδευσης εκτός του πλαισίου της ανώτατης εκπαίδευσης, 

συµπεριλαµβανοµένων και των συστηµάτων δια βίου εκπαίδευσης, αρκεί να αναγνωρίζονται 

αυτά από τα εµπλεκόµενα πανεπιστήµια υποδοχής,  

                                           

566 Bologna Declaration (1999), The European Higher Education Area. Joint 
Declaration of the European Ministers of Education Convened in Bologna at the 19th 
of June 1999.  
567 Στη ∆ιαδικασία Μπολόνια – Ευρωπαϊκός Χώρος Ανώτατης Εκπαίδευσης  
συµµετέχουν και είναι µέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης 47 χώρες: Αζερµπαϊτζάν, 
Αλβανία, Ανδόρα, Αρµενία, Αυστρία, Βατικανό, Βέλγιο, Βοσνία- Ερζεγοβίνη, 
Βουλγαρία, Γαλλία, Γερµανία, Γεωργία, ∆ανία, Ελβετία, Ελλάδα, Εσθονία, Ηνωµένο 
Βασίλειο, Ιρλανδία, Ισλανδία, Ισπανία, Ιταλία, Καζαχστάν, Κροατία, Κύπρος, Λετονία, 
Λιθουανία, Λιχτενστάιν, Λουξεµβούργο, Μάλτα, Μαυροβούνιο, Μολδαβία, Νορβηγία, 
Ολλανδία, Ουγγαρία, Ουκρανία, Πολωνία, Πορτογαλία, Πρώην Γιουγκοσλαβική 
∆ηµοκρατία της Μακεδονίας, Ρουµανία, Ρωσία, Σερβία, Σλοβάκικη ∆ηµοκρατία, 
Σλοβενία, Σουηδία, Τουρκία, Τσέχικη ∆ηµοκρατία και Φινλανδία. Επιπλέον η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι ψηφίζον µέλος της Επιτροπής Παρακολούθησης. Το 
Συµβούλιο της Ευρώπης, οι Εθνικές Ενώσεις Φοιτητών Ευρώπης (ESU), η ∆ιεθνής της 
Εκπαίδευσης - Πανευρωπαϊκή ∆οµή (EI Pan-European Structure), η Ευρωπαϊκή 
Ένωση ∆ιασφάλισης Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ENQA), η Ένωση 
Ευρωπαϊκών Πανεπιστηµίων (EUA), η Ευρωπαϊκή Ένωση Ιδρυµάτων Ανώτατης 
Εκπαίδευσης (EURASHE), το UNESCO Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανώτατη 
Εκπαίδευση (CEPES) και η Ένωση Συνοµοσπονδιών Βιοµηχανιών και Εργοδοτών της 
Ευρώπης (UNICE µετονοµάστηκε σε BUSINESSEUROPE ) είναι συµβουλευτικά µέλη 
της Επιτροπής Παρακολούθησης. 
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δ) προώθηση της κινητικότητας φοιτητών και µελών ∆.Ε.Π. µε ξεπέρασµα των εµποδίων που 

δυσχεραίνουν και καθιστούν αναποτελεσµατική την ελεύθερη κίνηση. Ιδιαίτερη προσοχή θα 

δοθεί κατά περίπτωση στα εξής: Για τους φοιτητές: Πρόσβαση σε όλες τις ευκαιρίες σπουδών 

και άσκησης, αλλά και σε όλες τις συναφείς υπηρεσίες. Για τους διδάσκοντες, τους ερευνητές 

και το διοικητικό προσωπικό: Αναγνώριση και συνεκτίµηση των περιόδων ερευνητικής, 

διδακτικής και επιµορφωτικής δραστηριότητας που έχουν αναπτύξει στο Ευρωπαϊκό πλαίσιο 

χωρίς να παραβλάπτονται ή περιορίζονται τα νοµικά κατοχυρωµένα δικαιώµατά τους,  

ε) προώθηση της ευρωπαϊκής συνεργασία στη διασφάλιση της ποιότητας, µε στόχο την 

ανάπτυξη συγκρίσιµων κριτηρίων και µεθοδολογιών,  

στ) Προώθηση των απαραίτητων ευρωπαϊκών διαστάσεων στην ανώτατη εκπαίδευση κατά κύριο 

λόγο σε σχέση µε τα προγράµµατα σπουδών, τη συνεργασία µεταξύ των ιδρυµάτων, τα 

σχήµατα κινητικότητας, και τα ολοκληρωµένα προγράµµατα σπουδών και άσκησης, 

κατάρτισης-επιµόρφωσης και έρευνας. Την αρχική διακήρυξη ακολούθησαν επόµενες 

ανακοινώσεις που έδωσαν συνέχεια και προσέθεσαν δράσεις στις αρχικές. 

 

Την αρχική διακήρυξη ακολούθησαν επόµενες ανακοινώσεις που 

έδωσαν συνέχεια και επέκτειναν τις αρχικές δράσεις. 

Το 2001 µε το ανακοινωθέν της Πράγας568 επιπλέον στις δράσεις της 

διαδικασίας της Μπολόνια δόθηκε έµφαση στο να γίνει η δια βίου µάθηση 

βασικό στοιχείο του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΧΑΕ) να 

αυξηθεί η συµµετοχή των ιδρυµάτων τριτοβάθµιας εκπαίδευσης ούτως ώστε να 

δηµιουργηθεί µε εποικοδοµητικό τρόπο ένας ΕΧΑΕ και να ενισχυθεί η 

ελκυστικότητα του ΕΧΑΕ µεταξύ των σπουδαστών τόσο εντός όσο και εκτός 

Ευρώπης. Το 2001 ο αριθµός των χωρών που συµµετέχουν ανήλθε στις 33 

χώρες. 

Το 2003 κατά τη διάσκεψη του Βερολίνου569 επισήµαναν τη σηµασία 

της έρευνας και ενέταξαν στη διαδικασία της Μπολόνια τις διδακτορικές 

σπουδές και τις συνέργειες µεταξύ του ΕΧΑΕ και του Ευρωπαϊκού χώρου 

έρευνας (ΕΧΕ). Στο πλαίσιο αυτό απηύθυναν έκκληση να αυξηθεί η 

κινητικότητα και η συνεργασία στο επίπεδο των διδακτορικών και 

µεταδιδακτορικών σπουδών. Ο αριθµός των συµµετεχόντων χωρών ανήλθε στις 

40 χώρες. 

                                           

568 Ανακοινωθέν της Πράγας της 19ης Μαΐου 2001 – Προς τον ευρωπαϊκό χώρο της 
τριτοβάθµιας εκπαίδευσης. 
569 Ανακοινωθέν του Βερολίνου της 19ης Σεπτεµβρίου 2003 – Υλοποίηση του 
ευρωπαϊκού χώρου τριτοβάθµιας εκπαίδευσης 
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∆ύο χρόνια αργότερα σύµφωνα µε το Ανακοινωθέν της Συνόδου των 

Ευρωπαίων Υπουργών Αρµόδιων για την Ανώτατη Εκπαίδευση στο Μπέργκεν570 

στις 19-20 Μαΐου 2005, διαπιστώνεται σηµαντική πρόοδος στην επίτευξη των 

στόχων της Μπολόνια και έθεσαν τους παρακάτω στόχους για τα επόµενα δύο 

χρόνια: εφαρµογή των στόχων για τη διασφάλιση ποιότητας (σύµφωνα µε την 

έκθεση της ENQA/ Ευρωπαϊκή Ένωση Εξασφάλισης Ποιότητας στην 

Τριτοβάθµια Εκπαίδευση), εφαρµογή των εθνικών πλαισίων προσόντων, έκδοση 

και αναγνώριση των κοινών τίτλων σπουδών, συµπεριλαµβανοµένων των 

διδακτορικών και δηµιουργία ευέλικτων τρόπων µάθησης εντός της 

τριτοβάθµιας εκπαίδευσης. Επισηµάνθηκε ότι σχετικά µε την αναγνώριση 

πτυχίων και περιόδων σπουδών -µέχρι τότε- 36 από τις 45 συµµετέχουσες 

χώρες είχαν επικυρώσει τη Συνθήκη Αναγνώρισης της Λισσαβόνας571 ενώ η 

Σύνοδος προέτρεψε εκείνα τα κράτη που δεν το έχουν κάνει να επικυρώσουν τη 

Συνθήκη. Επίσης δεσµεύτηκαν να εξασφαλίσουν την πλήρη εφαρµογή των 

αρχών της, και να τις ενσωµατώσουν κατάλληλα στην εθνική νοµοθεσία. 

Εξέφρασε την υποστήριξη για τα βοηθητικά κείµενα της Συνθήκης 

Αναγνώρισης της Λισσαβόνας και κάλεσαν όλες τις εθνικές αρχές και άλλους 

εταίρους ν’ αναγνωρίσουν τα κοινά πτυχία που απονέµονται από δύο ή 

περισσότερες χώρες του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης.    

Το 2007 στο ανακοινωθέν του Λονδίνου572 εκφράστηκε η εκτίµηση  ότι  

έχει επιτευχθεί ικανοποιητική πρόοδος ως προς τον ΕΧΑΕ και αποφασίστηκε 

να δοθεί έµφαση α)στην προώθηση της κινητικότητας των σπουδαστών και του 

προσωπικού, καθώς και στην ανάπτυξη µέτρων για την αξιολόγηση αυτής της 

κινητικότητας, β)στην αξιολόγηση της αποτελεσµατικότητας των εθνικών 

στρατηγικών όσον αφορά την κοινωνική διάσταση στην εκπαίδευση, γ) στην 

ανάπτυξη δεικτών και δεδοµένων για την προσµέτρηση της προόδου της 

κινητικότητας και της κοινωνικής διάστασης, δ) στη διερεύνηση τρόπων για τη 

βελτίωση της απασχολησιµότητας που συνδέεται µε το σύστηµα απόκτησης 

πτυχίου σε τρεις κύκλους και τη δια βίου µάθηση, ε)στη βελτίωση της 

διάδοσης πληροφοριών σχετικά µε τον ΕΧΤΕ καθώς και της αναγνώρισής του 

                                           

570 Ανακοινωθέν του Μπέργκεν της 19ης-20ης Μαΐου 2005 – Ευρωπαϊκός χώρος 
ανώτατης εκπαίδευσης – Επίτευξη των στόχων. 
571 Σύµβαση της Λισσαβόνας για την Αναγνώριση τίτλων ανώτατης εκπαίδευσης στον 
Ευρωπαϊκό χώρο.  / Lisbon Recognition Convention, του Συµβούλιο της Ευρώπης και 
της UNESCO,  Λισσαβώνα, 11 Απριλίου 1997. 
572 Ανακοινωθέν του Λονδίνου της 18ης Μαΐου 2007 – Προς τον ευρωπαϊκό χώρο 
τριτοβάθµιας εκπαίδευσης: αντιµετωπίζοντας τις προκλήσεις σε ένα 
παγκοσµιοποιηµένο κόσµο. 
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παγκοσµίως, στ)στο να συνεχίσει να γίνεται απολογισµός της προόδου όσον 

αφορά την πορεία προς τον ΕΧΤΕ, και να αναλύεται ποιοτικά ο απολογισµός 

αυτός. Ο αριθµός των συµµετεχόντων χωρών αυξήθηκε και έφτασε τις 46 

χώρες.573  

 

5.4  Ποιότητα στην εκπαίδευση 

 

Μεταξύ των τριών θεµάτων που επέλεξε το Συµβούλιο το ∆εκέµβριο του 

1999 για το «κυλιόµενο θεµατολόγιο» (rolling agenda) ήταν η ανάπτυξη 

εκπαίδευσης και κατάρτισης υψηλής ποιότητας σε όλα τα επίπεδα, γεγονός 

που µαρτυρά ότι από τα τέλη της δεκαετίας του 1990 το ζήτηµα της 

διασφάλισης ποιότητας βρισκόταν στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος της 

Κοινότητας. Είχε ήδη προηγηθεί η έκδοση της  Σύστασης (98/561/EΚ) του 

Συµβουλίου της 24ης Σεπτεµβρίου 1998 για την ευρωπαϊκή συνεργασία µε 

σκοπό τη διασφάλιση της ποιότητας στην τριτοβάθµια εκπαίδευση.574   

                                           

573 Η έρευνά µας σταµατάει το 2007. Όµως επειδή η ∆ιαδικασία της Μπαλόνια για τη 
δηµιουργία του ΕΧΑΕ έχει βαρύνουσα σηµασία για τις εξελίξεις στο ευρωπαϊκό χώρο 
της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης  παραθέτουµε συνοπτικά το ανακοινωθέν της Λουβαίν 
(2009) και της Βουδαπέστης Βιένης (2010). Το 2009 στο ανακοινωθέν της Λουβαίν 
(Ανακοινωθέν της Λουβαίν της 28ης – 29ης Απριλίου 2009 – Η διαδικασία της 
Μπολόνιας 2020 – ο Ευρωπαϊκός χώρος ανώτατης εκπαίδευσης  στη νέα δεκαετία)  
εκφράζεται η διαπίστωση ότι έχει σηµειωθεί πρόοδος στη διαδικασία της Μπολόνια και 
ότι ο ΕΧΑΕ έχει αναπτυχθεί ικανοποιητικά από το 1999 εντούτοις κάποιοι στόχοι 
αποµένουν να επιτευχθούν πλήρως. Συνεπώς η διαδικασία της Μπολόνια θα συνεχιστεί 
πέραν του 2010 µε τις ακόλουθες προτεραιότητες: 1)παροχή ίσων ευκαιριών σε 
εκπαίδευση ποιότητας, 2)αύξηση στη συµµετοχή της δια βίου µάθησης, 3)προώθηση 
απασχολησιµότητας, 4)ανάπτυξη µαθησιακών αποτελεσµάτων και αποστολών 
διδασκαλίας έχοντα στο επίκεντρο τον σπουδαστή 5)αλληλοσύνδεση της εκπαίδευσης, 
της έρευνας και της καινοτοµίας, 6)άνοιγµα ιδρυµάτων τριτοβάθµιας εκπαίδευσης σε 
διεθνή πλαίσια, 7)αύξηση ευκαιριών για κινητικότητα, 8)βελτίωση της συλλογής 
δεδοµένων, 9) ανάπτυξη πολυδιάστατων µέσων για τη διαφάνεια και 10)εξασφάλιση 
χρηµατοδότησης. Το 2010 η ∆ιακήρυξη της Βουδαπέστης – Βιέννης (∆ιακήρυξη της 
Βουδαπέστης – Βιέννης της 12ης Μαρτίου 2010 για τον ευρωπαϊκό χώρο ανώτατης 
εκπαίδευσης) σηµατοδότησε το πέρας της πρώτης δεκαετίας της διαδικασίας της 
Μπολόνια και σήµανε επισήµως την έναρξη του ευρωπαϊκού χώρου ανώτατης 
εκπαίδευσης, όπως αυτός είχε προβλεφθεί στη διακήρυξη της Μπολόνια το 1999. 
Επιπροσθέτως οι υπουργοί έθεσαν τα ακόλουθα θέµατα: την ακαδηµαϊκή ελευθερία 
την αυτονοµία και την υποχρέωση λογοδοσίας από τα ιδρύµατα τριτοβάθµιας 
εκπαίδευσης , τον κρίσιµο ρόλο της ακαδηµαϊκής κοινότητας, την τριτοβάθµια 
εκπαίδευση ως δηµόσια ευθύνη, την ανάγκη να καταβληθούν αυξανόµενες 
προσπάθειες προκειµένου να παρέχονται ίσες ευκαιρίες σε ποιοτική εκπαίδευση. Ο 
αριθµός των συµµετεχόντων χωρών έφτασε τις 47 χώρες. Η επόµενη συνάντηση των 
αρµόδιων υπουργών για θέµατα τριτοβάθµιας εκπαίδευσης είναι στο Βουκουρέστι στις 
26-27 Απριλίου 2012. 
574 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΕ, Σύστασης (98/561/EΚ) του Συµβουλίου της 24ης 
Σεπτεµβρίου 1998 για την ευρωπαϊκή συνεργασία µε σκοπό τη διασφάλιση της 
ποιότητας στην τριτοβάθµια εκπαίδευση, (ΕΕ L 270, σ.56-58 της, 07.10.1998). 
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Το 2001, επεκτείνοντας το ζήτηµα της ποιότητας στην εκπαίδευση,  το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο εξέδωσαν τη σύσταση 

(2001/166/ΕΚ) 575 σχετικά µε την «Ευρωπαϊκή συνεργασία στην αξιολόγηση της 

ποιότητας της σχολικής εκπαίδευσης».  

Η σύσταση (98/561/EΚ) ζητούσε από την Επιτροπή να υποστηρίξει την 

συνεργασία υποβάλλοντας εκθέσεις σχετικά µε την ανάπτυξη των συστηµάτων 

αξιολόγησης της ποιότητας στα κράτη-µέλη και τις δραστηριότητες συνεργασίας 

σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Κατόπιν τούτου, βάσει της έκθεσης αξιολόγησης η 

Επιτροπή προτείνει µία νέα σύσταση σχετικά µε την περαιτέρω ευρωπαϊκή 

συνεργασία µε σκοπό τη διασφάλιση της ποιότητας στην τριτοβάθµια 

εκπαίδευση.576 Η έκθεση της Επιτροπής δείχνει ότι «σηµειώθηκε σηµαντική 

πρόοδος όσον αφορά τη δηµιουργία συστηµάτων διασφάλισης της ποιότητας και 

την προώθηση της συνεργασίας». Η πρόοδος αυτή «αν και θετική κρίνεται 

ανεπαρκής». Εκτιµά ότι υπάρχει ανάγκη λήψης περισσότερων µέτρων µεγάλης 

εµβέλειας ώστε να βελτιωθούν οι επιδόσεις της ευρωπαϊκής τριτοβάθµιας 

εκπαίδευσης. Στη σύσταση «η Επιτροπή προτείνει στο Συµβούλιο και στο 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να εκδώσει µία νέα σύσταση η οποία θα βασίζεται στη 

σύσταση του 1998 και θα συµβάλλει µε συγκεκριµένο τρόπο στο στόχο της 

αµοιβαίας αναγνώρισης των συστηµάτων διασφάλισης ποιότητας και αξιολόγησης 

σε ολόκληρη την Ευρώπη» και συστήνοντας πέντε συγκεκριµένα µέτρα: « (1) Να 

ζητήσουν από όλα τα ιδρύµατα τριτοβάθµιας εκπαίδευσης που λειτουργούν στην 

επικράτειά τους να εισαγάγουν ή να αναπτύξουν αυστηρούς εσωτερικούς 

µηχανισµούς διασφάλισης της ποιότητας. (2) Να ζητήσουν από όλους τους 

οργανισµούς διασφάλισης της ποιότητας ή διαπίστευσης που λειτουργούν στην 

επικράτειά τους να είναι αµερόληπτοι στις αξιολογήσεις τους, να εφαρµόζουν τα 

χαρακτηριστικά της διασφάλισης της ποιότητας που καθορίζονται στη σύσταση του 

                                                                                                                        

Αναφορικά µε την επίδραση από την εφαρµογή του Ευρωπαϊκού Πιλοτικού 
Προγράµµατος για την αξιολόγηση της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (1994-
1995) και τη Σύσταση (98/561/EΚ) στη ίδρυση του Ευρωπαϊκού ∆ικτύου για την 
∆ιασφάλιση Ποιότητας (European Network for Quality Assurance in Higher 
Education/ENQA), στο Ασδεράκη Φ., (2008), «Ευρώπη και Παιδεία. Ο Ευρωπαϊκός 
Χώρος Ανώτατης Εκπαίδευσης» Εκδόσεις Σιδέρης, Αθήνα, σ.237. 
575ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΕ. Σύσταση του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 12ης Φεβρουαρίου 2001 περί ευρωπαϊκής 
συνεργασίας για την αξιολόγηση της ποιότητας στη σχολική εκπαίδευση Σύσταση 
(2001/166/ΕΚ) (ΕΕ L 60, σ.51-53 της 01.03.2001). 
576 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΚ, Πρόταση Σύστασης του Συµβουλίου και του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου για την περαιτέρω ευρωπαϊκή συνεργασία µε σκοπό τη διασφάλιση της 
ποιότητας στην τριτοβάθµια εκπαίδευση. COM (2004) 642 τελικό, Βρυξέλλες 
12.10.2004. 
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Συµβουλίου του Σεπτεµβρίου 1998 και να εφαρµόζουν µια κοινή δέσµη 

προτύπων, διαδικασιών και κατευθυντηρίων γραµµών για τους σκοπούς της 

αξιολόγησης. (3) Να ενθαρρύνουν τους οργανισµούς διασφάλισης της ποιότητας 

και διαπίστευσης, σε συνεργασία µε τους οργανισµούς που εκπροσωπούν την 

τριτοβάθµια εκπαίδευση, να καταρτίσουν ένα ‘Ευρωπαϊκό µητρώο οργανισµών 

διασφάλισης της ποιότητας και διαπίστευσης’, όπως περιγράφεται στο παράρτηµα, 

και να καθορίσουν τους όρους εγγραφής στο µητρώο αυτό. (4) Να προσφέρουν τη 

δυνατότητα στα ιδρύµατα τριτοβάθµιας εκπαίδευσης που λειτουργούν στην 

επικράτειά τους να επιλέγουν, µεταξύ των οργανισµών διασφάλισης της ποιότητας 

ή διαπίστευσης του Ευρωπαϊκού Μητρώου, τον οργανισµό που ανταποκρίνεται 

καλύτερα στις ανάγκες και στα χαρακτηριστικά τους. (5) Να αποδέχονται τις 

αξιολογήσεις όλων των οργανισµών διασφάλισης της ποιότητας και διαπίστευσης 

που συγκαταλέγονται στο Ευρωπαϊκό Μητρώο, ως βάση για τη λήψη αποφάσεων 

που αφορούν τη χορήγηση αδειών ή χρηµατοδότησης των ιδρυµάτων 

τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, καθώς και θέµατα όπως είναι η επιλεξιµότητα για 

φοιτητικές υποτροφίες και φοιτητικά δάνεια.» 

Οι προτάσεις αυτές της Επιτροπής εµπλουτισµένες και συµπληρωµένες 

µε περισσότερες συστάσεις καθώς υπήρχαν εξελίξεις και στο πλαίσιο της 

διαδικασία της Μπολόνια  συµπεριλήφθηκαν στη Σύσταση (2006/143/ΕΚ) του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου «Για περαιτέρω ευρωπαϊκή 

συνεργασία µε σκοπό τη διασφάλιση της ποιότητας στην τριτοβάθµια 

εκπαίδευση».577 

Στη σύσταση 2006/143/ΕΚ εκτιµάται η συµβολή της προηγούµενης 

σύστασης 98/561/ΕΚ του Συµβουλίου, η συµβολή της δηµιουργίας του 

Ευρωπαϊκού ∆ικτύου για τη ∆ιασφάλιση της Ποιότητας στην Τριτοβάθµια 

Εκπαίδευση/ENQA,578 και οι διαδικασίας που έχουν ήδη δροµολογηθεί στο 

                                           

577 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΕ, Σύσταση του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 15ης Φεβρουαρίου 2006 για περαιτέρω 
ευρωπαϊκή συνεργασία µε σκοπό τη διασφάλιση της ποιότητας στην τριτοβάθµια 
εκπαίδευση. Σύσταση (2006/143/ΕΚ) (ΕΕ L 64, σ.60-62 της 04.03.2006). 
578  Το Ευρωπαϊκό ∆ίκτυο για τη ∆ιασφάλιση της Ποιότητας στην Τριτοβάθµια 
Εκπαίδευση (European Network for Quality Assurance in Higher Education)  
ιδρύθηκε το 2000 για την προώθηση της ευρωπαϊκής συνεργασίας στον τοµέα της 
διασφάλισης της ποιότητας. Τον Νοέµβριο του 2004, η Γενική Συνέλευση αποφάσισε 
τη µετατροπή του ∆ικτύου σε Ευρωπαϊκή Ένωση για τη ∆ιασφάλιση της Ποιότητας στην 
Τριτοβάθµια Εκπαίδευση (European Association for Quality Assurance in Higher 
Education /ENQA) . Η ιδέα για την ένωση προέρχεται από το πιλοτικό ευρωπαϊκό 
πρόγραµµα για την αξιολόγηση της ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (1994-95) το 
οποίο κατέδειξε την αξία της ανταλλαγής και ανάπτυξης εµπειριών στον τοµέα της 
διασφάλισης της ποιότητας. Στη συνέχεια, στην ιδέα αυτή δόθηκε ώθηση από τη 
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πλαίσιο της διαδικασίας της Μπολόνια. Εκτιµά επίσης ότι η δράση της ΕΕ για 

την υποστήριξη της διασφάλισης της ποιότητας θα πρέπει να αναπτυχθεί σε 

συνάφεια µε τις δραστηριότητες που πραγµατοποιούνται στο πλαίσιο της 

διαδικασίας της Μπολόνια. Υπενθυµίζοντας ότι στο πλαίσιο της στρατηγικής 

της Λισσαβόνας, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Βαρκελώνης, το Μάρτιο του 

2002, υπογράµµισε στα συµπεράσµατά του ότι τα ευρωπαϊκά συστήµατα 

εκπαίδευσης και κατάρτισης πρέπει να καταστούν «ποιοτικό σηµείο αναφοράς 

παγκοσµίως», συνιστάται στα κράτη µέλη: «(1) Να ενθαρρύνουν όλα τα ιδρύµατα 

τριτοβάθµιας εκπαίδευσης που λειτουργούν στην επικράτειά τους να εισαγάγουν ή 

να αναπτύξουν αυστηρά εσωτερικά συστήµατα διασφάλισης της ποιότητας, 

σύµφωνα µε τα πρότυπα και τις κατευθυντήριες γραµµές για τη διασφάλιση της 

ποιότητας στον τοµέα της ευρωπαϊκής τριτοβάθµιας εκπαίδευσης που εγκρίθηκαν 

στο Μπέργκεν στο πλαίσιο της διαδικασίας της Μπολόνια. (2) Να ενθαρρύνουν 

όλους τους οργανισµούς διασφάλισης της ποιότητας ή διαπίστευσης που 

λειτουργούν στην επικράτειά τους να είναι ανεξάρτητοι στις αξιολογήσεις τους, να 

εφαρµόζουν τα χαρακτηριστικά της διασφάλισης της ποιότητας που καθορίζονται 

στη σύσταση 98/561/ΕΚ και να εφαρµόζουν την κοινή δέσµη γενικών προτύπων 

και κατευθυντηρίων γραµµών όπως εγκρίθηκαν στο Μπέργκεν για τους σκοπούς 

της αξιολόγησης. Τα πρότυπα αυτά πρέπει να αναπτυχθούν περαιτέρω σε 

συνεργασία µε τους εκπροσώπους του τοµέα της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης. 

Πρέπει να εφαρµοσθούν κατά τρόπον ώστε να προστατεύεται η ποικιλοµορφία και 

η καινοτοµία. (3) Να ενθαρρύνουν τους εκπροσώπους των εθνικών αρχών, του 

τοµέα της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης και τους οργανισµούς διασφάλισης της 

ποιότητας και διαπίστευσης, σε συνεργασία µε τους κοινωνικούς εταίρους, να 

καταρτίσουν ένα «Ευρωπαϊκό Μητρώο Οργανισµών ∆ιασφάλισης της Ποιότητας» 

(«Ευρωπαϊκό Μητρώο») που θα βασίζεται σε εθνικό έλεγχο, και στο οποίο θα 

λαµβάνονται υπόψη οι αρχές που ορίζονται στο παράρτηµα, και να καθορίσουν 

τους όρους εγγραφής στο µητρώο καθώς και τους κανόνες διαχείρισής του. (4) Να 

προσφέρουν τη δυνατότητα στα ιδρύµατα τριτοβάθµιας εκπαίδευσης που 

λειτουργούν στην επικράτειά τους να επιλέγουν µεταξύ των οργανισµών 

διασφάλισης της ποιότητας ή διαπίστευσης του Ευρωπαϊκού Μητρώου, τον 

                                                                                                                        

Σύσταση του Συµβουλίου (98/561/ΕΚ) για την ευρωπαϊκή συνεργασία στον τοµέα της 
διασφάλισης της ποιότητας στην τριτοβάθµια εκπαίδευση και από την ∆ιακήρυξη της 
Μπολόνια του 1999. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει, µέσω επιχορηγήσεων, 
χρηµατοδοτήσει τις δραστηριότητες της ENQA από την αρχή. Μέλη της ένωσης είναι 
οργανισµοί διασφάλισης της ποιότητας και διαπίστευσης από όλα τα κράτη µέλη. 
http://www.enqa.eu/ 
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οργανισµό που ανταποκρίνεται καλύτερα στις ανάγκες και στα χαρακτηριστικά 

τους, υπό την προϋπόθεση ότι αυτό είναι συµβατό µε την εθνική τους νοµοθεσία ή 

επιτρέπεται από τις εθνικές τους αρχές. (5) Να επιτρέψουν στα ιδρύµατα 

τριτοβάθµιας εκπαίδευσης να επιζητούν συµπληρωµατική αξιολόγηση από άλλο 

οργανισµό ο οποίος είναι καταχωρισµένος στο Ευρωπαϊκό Μητρώο, ώστε να 

ενισχύσουν π.χ. τη διεθνή φήµη τους. (6) Να προωθήσουν τη συνεργασία µεταξύ 

των οργανισµών µε σκοπό την οικοδόµηση αµοιβαίας εµπιστοσύνης και την 

αναγνώριση της διασφάλισης της ποιότητας και των αξιολογήσεων διαπίστευσης, 

συµβάλλοντας µε τον τρόπο αυτό στην αναγνώριση των τυπικών προσόντων για 

σπουδές ή εργασία σε άλλη χώρα. (7) Να εξασφαλίσουν την πρόσβαση του κοινού 

στις αξιολογήσεις που πραγµατοποιούν οι οργανισµοί διασφάλισης της ποιότητας 

και πιστοποίησης που περιλαµβάνονται στον κατάλογο του Ευρωπαϊκού 

Μητρώου». 

 

5.5  Κινητικότητα. Ευρωπαϊκό Σύστηµα Μεταφοράς Ακαδηµαϊκών 

Μονάδων. Παράρτηµα διπλώµατος 

 

Το ενδιαφέρον της Κοινότητας για την ενίσχυση της κινητικότητας δεν 

περιορίστηκε στη θέσπιση των εκπαιδευτικών προγραµµάτων. Επισηµάνθηκε η 

άρρηκτη σχέση της κινητικότητας µε την αναγνώριση τίτλων ή περιόδων 

σπουδών και άλλων επαγγελµατικών προσόντων και προτάθηκαν συγκεκριµένα 

µέσα/εργαλεία που θα διευκόλυναν και θα επέτρεπαν την αύξηση της 

κινητικότητας στον τοµέα της εκπαίδευσης.579 Ήδη από το 1985, η έκθεση 

Adonnino µε τίτλο «A People’s Europe», που υιοθέτησε το Συµβούλιο του 

Μιλάνου580 στο κεφάλαιο (κεφάλαιο 5.) για τους νέους, την εκπαίδευση, την 

κατάρτιση και τον πολιτισµό, κατεδείκνυε την ανάγκη να ενισχυθεί η 

συνεργασία και η κινητικότητα µεταξύ των πανεπιστηµίων, η διδασκαλία των 

                                           

579 Εκτενής ανάλυση αναφορικά µε τις εκφάνσεις της κινητικότητας, τις επιλογές της 
Κοινότητας σχετικά µε την κινητικότητα, τις επιδράσεις της κινητικότητας  σε ατοµικό 
εθνικό και κοινοτικό επίπεδο και την αλληλεπίδραση µε τη ∆ιαδικασία της Μπολόνια 
στο Papatsiba V., (2006), ‘Making higher education more European through student 
mobility? Revisiting EU initiatives in the context of the Bologna Process’, 
Comparative Education, 42:1, 93-111. 
580 European Commission, «A People’s Europe», Reports from the ad hoc Committee, 
Bulletin of the European Communities Supplement 7/85, Luxemburg. Συµβούλιο 
των ΕΚ, Έκθεση της Επιτροπής για την Ευρώπη των πολιτών, που ενέκρινε το Ευρωπαϊκό 
Συµβούλιο του Μιλάνου στις 28-29.6.1985 (αποσπάσµατα σχετικά µε την επαγγελµατική 
εκπαίδευση και επιµόρφωση), Κείµενα για την Ευρωπαϊκή Εκπαιδευτική Πολιτική, 
1987, σ.151-154. 
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ξένων γλωσσών και η προώθηση της ευρωπαϊκής διάστασης στην εκπαίδευση. 

Ειδικότερα στην ενότητα 5.6 για την πανεπιστηµιακή συνεργασία προτεινόταν 

η δηµιουργία ενός ευρωπαϊκού διαπανεπιστηµιακού προγράµµατος 

ανταλλαγών και σπουδών που θα δίνει τη δυνατότητα στους φοιτητές να 

πραγµατοποιήσουν µέρος των σπουδών τους σε ίδρυµα άλλου κράτους-µέλους 

και η εφαρµογή ενός ευρωπαϊκού συστήµατος ακαδηµαϊκών µονάδων 

µεταφερόµενων σε όλη την Κοινότητα (European Academic Credit Transfer 

System ECTS). 

Πράγµατι, µε την θέσπιση του προγράµµατος Erasmus το 1987, µεταξύ 

των ενεργειών που θα αναλάµβανε  η Κοινότητα, σε συνεργασία µε τις αρµόδιες 

αρχές των κρατών µελών, για την ενίσχυση της κινητικότητας µέσω της 

ακαδηµαϊκής αναγνώρισης των διπλωµάτων και των περιόδων σπουδών που 

πραγµατοποιούνται σε άλλο κράτος, ήταν η «προώθηση του ευρωπαϊκού 

συστήµατος ακαδηµαϊκών µονάδων µεταφερόµενων σε όλη την Κοινότητα 

(ECTS), σε πειραµατική και εθελοντική βάση, προκειµένου να υπάρξει τρόπος 

µέσω του οποίου φοιτητές που φοιτούν σε ιδρύµατα τριτοβάθµιας εκπαίδευσης ή 

κατάρτισης ή έχουν αποφοιτήσει από αυτά να µπορούν να αποκτήσουν µονάδες 

αντίστοιχων σπουδών σε πανεπιστήµια άλλων κρατών µελών. Ένας περιορισµένος 

αριθµός ετήσιων επιχορηγήσεων µέχρι 20.000 ECU θα χορηγηθεί στα 

πανεπιστήµια που θα λάβουν µέρος στο πρότυπο αυτό σύστηµα. Η προώθηση του 

ECTS παρέµεινε ως δράση και στο Erasmus IΙ (1990-1994).  

Στην έκθεση αποτελεσµάτων των προγραµµάτων περιόδου 1986-1992 η 

Επιτροπή αναφέρει ότι περισσότερα από 140 πανεπιστήµια σε 5 διαφορετικούς 

τοµείς συµµετείχαν στο Ευρωπαϊκό Σύστηµα Μεταφοράς Ακαδηµαϊκών 

Μονάδων (European Academic Credit Transfer System/ ECTS). 

Μετά το 1995 το πρόγραµµα ERASMUS ενσωµατώθηκε στο πρόγραµµα 

SOCRATES φάση Ι (1995-1999) και στη συνέχεια SOCRATES φάση ΙΙ (2000-

2006). Η προώθηση του ECTS συνεχίστηκε αδιάλειπτα στα πλαίσια των 

∆ιαπανεπιστηµιακών Προγραµµάτων Σπουδών χωρίς να θίγονται τυχόν 

υπάρχοντα παρόµοια συστήµατα. Η τελική έκθεση της Επιτροπής σχετικά µε 

την εφαρµογή του προγράµµατος Socrates Ι 1995-1999581 αναφέρει ότι τα 

                                           

581 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΚ, Έκθεση της Επιτροπής «Τελική έκθεση της Επιτροπής σχετικά 
µε την εφαρµογή του Προγράµµατος Σωκράτης 1995 – 1999, Βρυξέλλες, 12.2.2001, 
COM(2001) 75 τελικό. Πραγµατοποιήθηκαν τέσσερις εξωτερικές αξιολογήσεις µετά το 
τέλος του προγράµµατος SOCRATES οι οποίες ολοκληρώθηκαν το Νοέµβριο του 2000. 
Τις αξιολογήσεις αυτές  έλαβε υπόψη της η Επιτροπή και συνέταξε το Φεβρουάριο του 
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ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύµατα που έκαναν χρήση του Ευρωπαϊκού 

Συστήµατος Μεταφοράς Ακαδηµαϊκών Μονάδων (ΕCTS) από 145 το 1989 

ανήλθαν στα 1200 (5000 σχολές ή τµήµατα) το 1999. Στην ενδιάµεση έκθεση 

αξιολόγησης του προγράµµατος SOCRATES ΙΙ (2000-2006)582 που δηµοσίευσε 

η Επιτροπή τον Μάρτιο του 2004, ειδικότερα για το πρόγραµµα Erasmus, η 

Επιτροπή διαπιστώνει ότι «η εισαγωγή του ευρωπαϊκού συστήµατος µεταφοράς 

ακαδηµαϊκών µονάδων σε όλη την Κοινότητα (ECTS) συνεχίζεται κατά τρόπο 

τακτικό στα πανεπιστήµια. Το δηµιούργηµα αυτό της Επιτροπής αποτελεί µία από 

τις βάσεις της εφαρµογής της πολιτικής ευρωπαϊκής σύγκλισης των συστηµάτων 

ανωτάτης εκπαίδευσης, που έχει οριστεί στη δήλωση της Μπολόνια». 

Στην αποτίµηση του Προγράµµατος Σωκράτης (φάση Ι και ΙΙ) στην 

εµφανώς θετική πλευρά του προγράµµατος βρίσκεται η διάδοση της 

µεταφοράς διδακτικών µονάδων στα πλαίσια του Erasmus που αντιµετωπίζεται 

ευρέως ως επιτυχία. Ο βαθµός στον οποίο αναγνωρίστηκαν τα αποτελέσµατα 

των σπουδών στο εξωτερικό µετά την επιστροφή του φοιτητή αυξήθηκε 

παράλληλα µε τη διάδοση του Ευρωπαϊκού Συστήµατος Μεταφοράς 

∆ιδακτικών Μονάδων (ECTS).583 

Στο Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά µε το Πράσινο 

Βιβλίο της Επιτροπής: "Εκπαίδευση Κατάρτιση Έρευνα: τα εµπόδια στη 

διακρατική κινητικότητα"584 «υποστηρίζει ένθερµα την πρόταση της Επιτροπής για 

τη δηµιουργία ευρωπαϊκού χώρου προσόντων, γεγονός που προϋποθέτει αφενός 

την υλοποίηση σηµαντικής προόδου στην εφαρµογή του συστήµατος αµοιβαίας 

αναγνώρισης των διπλωµάτων - και την επέκταση του συστήµατος αυτού στο 

σύνολο των ανωτέρων σπουδών, συµπεριλαµβανοµένων των µη πανεπιστηµιακών 

- και, αφετέρου, όπως προτείνει το Πράσινο Βιβλίο, τη γενίκευση του συστήµατος 

µεταφοράς «µονάδων µαθηµάτων» εκπαίδευσης µε βάση το σύστηµα που έχει 

θεσπιστεί στο πλαίσιο του προγράµµατος SOCRATES προτείνει σχετικά να 

διαδοθούν ιδίως οι εµπειρίες που έχουν αποκτηθεί σχετικά µε το Ευρωπαϊκό 

                                                                                                                        

2001 την τελική έκθεση σχετικά µε την εφαρµογή του Προγράµµατος Σωκράτης 1995 
– 1999. 
582 ΕΠΙΤΡΟΠΗ των ΕΚ, Ενδιάµεση έκθεση αξιολόγησης σχετικά µε τα αποτελέσµατα 
και τις ποσοτικές και ποιοτικές πλευρές της εφαρµογής της δεύτερης φάσης του 
προγράµµατος κοινοτικής δράσης όσον αφορά την εκπαίδευση «SOCRATES», COM 
(2004) 153 τελικό, Βρυξέλλες 8.3.2004. 
583 Teichler Ulrich (2001), ‘Changes of ERASMUS under the Umbrella of SOCRATES’, 
Journal of Studies in International Education Fall 2001, Vol.5, Νο. 3, p.224. 
584 Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Ψήφισµα σχετικά µε το Πράσινο Βιβλίο της Επιτροπής: 
"Εκπαίδευση Κατάρτιση Έρευνα: τα εµπόδια στη διακρατική κινητικότητα" 
(COM(96)0462 C4-0580/96) Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. C 167 της 02/06/1997 σ. 
0094. 



 273 

Σύστηµα Μεταφοράς Εκπαιδευτικών Μονάδων ECTS (European Credit Transfer 

System) και να προωθηθεί δεόντως το εν λόγω σύστηµα». 

Μία άλλη καινοτοµία που αναπτύχθηκε από κοινού από την Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή, το Συµβούλιο της Ευρώπης και την UNESCO είναι το Παράρτηµα 

∆ιπλώµατος (Diploma Supplement).585 Στην τελική έκθεση της Επιτροπής 

σχετικά µε την εφαρµογή του προγράµµατος Socrates 1995-1999 αναφέρεται 

ότι «η Επιτροπή εκπόνησε σε συνεργασία µε το Συµβούλιο της Ευρώπης και την 

ΟΥΝΕΣΚΟ ένα συµπλήρωµα διπλώµατος που θα έπρεπε να προσαρµοστεί 

ευρύτατα από τις συµµετέχουσες χώρες στο πρόγραµµα SOCRATES και πέραν 

αυτού, να προωθήσει τη διαφάνεια στα επαγγελµατικά προσόντα και κατά 

συνέπεια την αναγνώριση των πτυχίων». 

Το Παράρτηµα ∆ιπλώµατος είναι ένα «επεξηγηµατικό έγγραφο το οποίο 

δεν υποκαθιστά τον επίσηµο τίτλο σπουδών ή την αναλυτική βαθµολογία των 

µαθηµάτων που χορηγούν τα ιδρύµατα ανώτατης εκπαίδευσης». Σχεδιάστηκε για 

να παράσχει επαρκή στοιχεία «για 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 ∆ιπλώµατος. 

Στόχος αυτής της διαδικασίας είναι η βελτίωση της διαφάνειας και η 

διευκόλυνση της ακαδηµαϊκής και επαγγελµατικής αναγνώρισης των τίτλων 

σπουδών. Στο Παράρτηµα «δεν γίνονται αξιολογικές κρίσεις και δεν υπάρχουν 

δηλώσεις ισοτιµίας ή προτάσεις σχετικά µε την αναγνώριση του τίτλου στο 

εξωτερικό».586  

Το 1999, στη ∆ιακήρυξη της Μπολόνια (Bologna Declaration)587 που 

υπέγραψαν 29 ευρωπαίοι Υπουργοί Παιδείας, (όπως περιγράψαµε αναλυτικά 

σε προηγούµενη ενότητα) µεταξύ των έξι βασικών στόχων που έθετε η 

∆ιακήρυξη ήταν : (α) «Υιοθέτηση ενός συστήµατος τίτλων σπουδών που θα είναι 

ευκόλως αναγνώσιµοι και συγκρίσιµοι, µε τη βοήθεια και του θεσµού του 

Συµπληρώµατος ∆ιπλώµατος (Diploma Supplement), µε στόχο την προώθηση της 

                                           

585 Ο αγγλικός όρος είναι  Diploma Supplement (DS). Στην παρούσα µελέτη θα 
χρησιµοποιήσουµε τον όρο µε τον οποίο εισήχθη στην ελληνική νοµοθεσία δηλαδή 
Παράρτηµα ∆ιπλώµατος. 
586 Νόµος 3374 «∆ιασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστηµα 
µεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών µονάδων – Παράρτηµα ∆ιπλώµατος» Άρθρο 
15, (ΦΕΚ 189 Α, 2.8.2005). Υπουργική Απόφαση Φ5/72535/Β3/ «Καθορισµός 
Παραρτήµατος ∆ιπλώµατος» (ΦΕΚ 1091Β,  10.8.2006). 
587 Bologna Declaration (1999), The European Higher Education Area. Joint 
Declaration of the European Ministers of Education Convened in Bologna at the 19th 
of June 1999. 
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απασχολησιµότητας των Ευρωπαίων πολιτών και της διεθνούς 

ανταγωνιστικότητας του Ευρωπαϊκού συστήµατος ανώτατης εκπαίδευσης» και (β) 

«Καθιέρωση ενός συστήµατος διδακτικών µονάδων – ανάλογου µε το 

εφαρµοζόµενο σήµερα Ευρωπαϊκό Σύστηµα Μεταφοράς ∆ιδακτικών Μονάδων 

(ECTS European Credit Transfer System) – ως του πλέον κατάλληλου µέσου για 

την προώθηση της ευρύτερης δυνατής κινητικότητας των φοιτητών». Το 2003 

κατά τη διάσκεψη του Βερολίνου588 (στο πλαίσιο της διαδικασίας της 

Μπολόνια) οι Υπουργοί Παιδείας µεταξύ των στόχων που έθεσαν ήταν «κάθε 

σπουδαστής που αποφοιτά από το 2005 και µετά να παίρνει αυτόµατα και 

δωρεάν το Παράρτηµα ∆ιπλώµατος το οποίο θα εκδίδεται σε µία από τις ευρέως 

οµιλούµενες Ευρωπαϊκές γλώσσες». 

Τα επόµενα χρόνια η ενδοκοινοτική κινητικότητα υποστηρίχθηκε από το 

σχέδιο δράσης για την κινητικότητα του 2000 και τις συστάσεις του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου του 2001, σύσταση 

2001/613/ΕΚ και του 2006 σύσταση 2006/961/ΕΚ. Στο σηµείο αυτό θα 

πρέπει να επισηµάνουµε το γεγονός ότι η προώθηση της κινητικότητας 

συµπεριλαµβανοµένης της αναγνώρισης τίτλων και περιόδων σπουδών ήταν 

ένας από τους τοµείς δράσης που περιέλαβε το Συµβούλιο στο κυλιόµενο 

θεµατολόγιο (Rolling Agenda) το 1999. 

Στο Ψήφισµα του Συµβουλίου και των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων 

των κρατών-µελών σχετικά µε το σχέδιο δράσης για την κινητικότητα που 

εγκρίθηκε το ∆εκέµβριο του 2000, επισηµαίνεται ότι υπάρχει επίγνωση ότι 

«αυτή η Ευρώπη της γνώσης αποτελεί επίσης οικονοµική αναγκαιότητα� ότι, στο 

πλαίσιο µιας οικονοµίας διεθνοποιηµένης και ολοένα και περισσότερο 

βασισµένης στις γνώσεις, το άνοιγµα στους ξένους πολιτισµούς και η ικανότητα 

των ανθρώπων να σπουδάζουν και να εργάζονται σε πολύγλωσσο περιβάλλον 

είναι ουσιώδη στοιχεία για την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονοµίας», 

και ότι «η ανάπτυξη της κινητικότητας των νέων, των µαθητών, των σπουδαστών, 

των ερευνητών, κάθε επιµορφωνόµενου ατόµου καθώς και των διδασκόντων στην 

Ευρώπη αποτελεί µείζονα πολιτικό στόχο ο οποίος απαιτεί δέσµευση και 

συγχρονισµένες προσπάθειες της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών 

µελών». Σηµειώνεται επίσης ότι «για την επίτευξη του στόχου αυτού η Ευρώπη 

διαθέτει ήδη από πολλού ένα πλούσιο κεκτηµένο: εν προκειµένω, τα κοινοτικά 

προγράµµατα Σωκράτης, Leonardo da Vinci και Νεολαία έχουν αποτελέσει 

                                           

588 Ανακοινωθέν του Βερολίνου της 19ης Σεπτεµβρίου 2003 – Υλοποίηση του 
ευρωπαϊκού χώρου τριτοβάθµιας εκπαίδευσης. 
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σηµαντική πρόοδο και διαδραµατίζουν ουσιαστικό ρόλο, ο οποίος θα ενισχυθεί µε 

τη δεύτερη γενεά των προγραµµάτων».589 

Για να ενισχυθούν περαιτέρω τα µέτρα που έχουν ληφθεί στον τοµέα της 

κινητικότητας προτείνεται το σχέδιο δράσης για την κινητικότητα το οποίο 

περιελάµβανε τρεις στόχους: (α) την προώθηση της κινητικότητας, (β) τη 

διευκόλυνση της χρηµατοδότησης της κινητικότητας και (γ) την αύξηση και 

βελτίωση της κινητικότητας. Υπάρχει και η τέταρτη ενότητα που αναφέρεται σε 

µέτρα που αποσκοπούν στην αξιοποίηση των περιόδων κινητικότητας. Για την 

υλοποίηση αυτών των στόχων πρότεινε µέτρα τα οποία θα µπορούσαν να 

χρησιµοποιηθούν από τα κράτη-µέλη σε εθελοντική βάση επιλέγοντας τις 

δράσεις εκείνες που κρίνουν ότι δίνουν την καλύτερη δυνατότητα να αρθούν τα 

εµπόδια τις κινητικότητας στη χώρα τους.590 

Το 2001, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο εξέδωσαν τη 

σύσταση 2001/613/ΕΚ, της 10ης Ιουλίου 2001, για την ενδοκοινοτική 

κινητικότητα των σπουδαστών, των επιµορφωµένων ατόµων, των εθελοντών, των 

εκπαιδευτικών και των εκπαιδευτών591 µε την οποία συνιστούν στα κράτη-µέλη 

συγκεκριµένα κοινά µέτρα για τις κατηγορίες των ατόµων που αφορά η 

σύσταση. Η σηµασία της σύστασης αυτής έγκειται στο γεγονός ότι είναι η 

πρώτη σύσταση που εκδίδεται για την ενδοκοινοτική κινητικότητα. Όπως 

γνωρίζουµε από τη λειτουργία της Ε.Ε. οι συστάσεις δεν έχουν δεσµευτικό 

χαρακτήρα ούτε νοµικές συνέπειες. Με τη σύσταση αυτή όµως το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο γνωστοποιούν τις απόψεις τους και 

υποδεικνύουν µία κατεύθυνση δράσης στα κράτη-µέλη χωρίς να επιβάλουν 

νοµική υποχρέωση. Τα µέτρα που προτείνει η συγκεκριµένη σύσταση είναι:  

α) να λάβουν τα µέτρα που κρίνουν κατάλληλα ώστε να αρθούν τα νοµικά και διοικητικά 
εµπόδια στην κινητικότητα των προσώπων που αρχίζουν σε άλλο κράτος µέλος κύκλο 
σπουδών, περίοδο επαγγελµατικής κατάρτισης, εθελοντική δραστηριότητα, δραστηριότητα 
εκπαιδευτικού ή  εκπαιδευτού, ιδίως στο πλαίσιο κοινοτικών προγραµµάτων (ιδίως 

                                           

589 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΕ, Ψήφισµα του Συµβουλίου και των αντιπροσώπων των 
κυβερνήσεων των κρατών µελών συνελθόντων στα πλαίσια του Συµβουλίου της 14ης 
∆εκεµβρίου 2000 σχετικά µε το σχέδιο δράσης για την κινητικότητα, (ΕΕ C 371 της 
23.12.2000, σ. 4). 
590 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΕ, Ψήφισµα του Συµβουλίου και των αντιπροσώπων των 
κυβερνήσεων των κρατών µελών συνελθόντων στα πλαίσια του Συµβουλίου της 14ης 
∆εκεµβρίου 2000 σχετικά µε το σχέδιο δράσης για την κινητικότητα, (ΕΕ C 371 της 
23.12.2000, σ. 4-10). 
591 ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΕ,  Σύσταση του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 10ης Ιουλίου 2001, για την ενδοκοινοτική 
κινητικότητα των σπουδαστών, των επιµορφωµένων ατόµων, των εθελοντών, των 
εκπαιδευτικών και των εκπαιδευτών (Σύσταση 2001/613/ΕΚ.  ΕΕ αριθ. L 215 της 
09.08.2001 σ.30-37). 
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Σωκράτης, Leonardo da Vinci, Νεολαία) ή και εκτός του πλαισίου αυτού� να προωθήσουν, 
σε συνεργασία µε την Επιτροπή, την ανταλλαγή εµπειριών και ορθών πρακτικών που 
αφορούν τη διακρατική κινητικότητα των ενδιαφερόµενων ατόµων καθώς και τις διάφορες 
πτυχές της παρούσας σύστασης, 
β) να λάβουν τα µέτρα που κρίνουν κατάλληλα προκειµένου να αµβλύνουν τα γλωσσικά και 
πολιτιστικά εµπόδια, λ.χ.: 
— να ενθαρρύνουν την εκµάθηση τουλάχιστον δύο κοινοτικών γλωσσών και να 
ευαισθητοποιήσουν τους νέους, ιδίως ως προς την ιδιότητα του πολίτη της Ένωσης και το 
σεβασµό των πολιτιστικών και κοινωνικών διαφορών, 
— να ενθαρρύνουν τη γλωσσική και πολιτιστική προετοιµασία πριν από κάθε µέτρο 
κινητικότητας, 
γ) να προωθήσουν την ανάπτυξη διάφορων µηχανισµών χρηµατοδοτικής στήριξης της 
κινητικότητας (επιδόµατα, υποτροφίες, επιχορηγήσεις, δάνεια, κ.λπ.), και ιδίως: 
— να διευκολύνουν τη δυνατότητα µεταφοράς των υποτροφιών και των εθνικών ενισχύσεων, 
— να λάβουν τα δέοντα µέτρα ώστε να διευκολυνθούν και να απλουστευθούν οι διαδικασίες 
µεταφοράς και πληρωµής στο εξωτερικό των υποτροφιών και των λοιπών ενισχύσεων, 
δ) να λάβουν τα δέοντα µέτρα ώστε να προωθήσουν έναν ευρωπαϊκό χώρο τυπικών 
προσόντων, δηλαδή να µπορούν οι ενδιαφερόµενοι να αποδείξουν στις αρµόδιες αρχές του 
κράτους καταγωγής τους, ιδίως ακαδηµαϊκές και επαγγελµατικές, τους τίτλους και την 
εµπειρία που απέκτησαν στο κράτος υποδοχής. Αυτό θα µπορούσε να γίνει µε την 
προώθηση των στόχων των ψηφισµάτων του 1992 και του 1996 σχετικά µε τη διαφάνεια των 
τυπικών προσόντων και των πιστοποιητικών κατάρτισης, µε την ενθάρρυνση της χρήσης του 
εγγράφου «Ευρωπαϊκό Βιβλιάριο κατάρτισης (Εuropass-formation)» που προβλέπεται στην 
απόφαση 1999/ 51/ΕΚ του Συµβουλίου της 21ης ∆εκεµβρίου 1998 για την προώθηση των 
ευρωπαϊκών περιόδων εναλλασσόµενης κατάρτισης (1), συµπεριλαµβανοµένης της 
µαθητείας, καθώς και του ευρωπαϊκού συµπληρώµατος διπλωµάτων, καθώς και µε την 
υλοποίηση των συµπερασµάτων του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου της Λισσαβόνας, της 23ης και 
24ης Μαρτίου 2000, ιδίως µε την κατάρτιση ενός ευρωπαϊκού πλαισίου βασικών προσόντων 
και ενός κοινού ευρωπαϊκού υποδείγµατος βιογραφικού σηµειώµατος. 
ε) να εξετάσουν σε ποιό βαθµό τα άτοµα που αφορά η παρούσα σύσταση µπορούν να 
επωφεληθούν από τους µηχανισµούς στήριξης που παρέχονται στις ίδιες κατηγορίες 
προσώπων στη χώρα υποδοχής, όπως π.χ. τα χαµηλότερα ναύλα στις δηµόσιες 
συγκοινωνίες, η χρηµατική βοήθεια για τη στέγαση και τη διατροφή, η πρόσβαση στις 
βιβλιοθήκες και τα µουσεία, κ.λπ., εξαιρουµένων των παροχών κοινωνικής ασφάλισης� εν 
προκειµένω θα πρέπει να µελετηθεί η εισαγωγή µιας «κάρτας ατόµου υπό καθεστώς 
κινητικότητας». 
στ) να συµβάλλουν ώστε οι ενδιαφερόµενοι για την κινητικότητα να έχουν εύκολη 
πρόσβαση σε κάθε χρήσιµη πληροφορία σχετικά µε τις δυνατότητες σπουδών, κατάρτισης, 
συµµετοχής σε εθελοντική δραστηριότητα, άσκησης δραστηριότητας εκπαιδευτικού ή 
εκπαιδευτού στα άλλα κράτη µέλη, επεκτείνοντας το έργο των εθνικών κέντρων 
πληροφόρησης σχετικά µε την αναγνώριση ακαδηµαϊκών τίτλων, του Ευρωπαϊκού ∆ικτύου 
Κέντρων Πληροφόρησης και του Europe Direct, ιδίως όσον αφορά: 
— τη βελτίωση της πληροφόρησης σχετικά µε τις δυνατότητες και τις προϋποθέσεις 
πραγµάτωσης της διακρατικής κινητικότητας (ιδίως όσον αφορά τους µηχανισµούς 
χρηµατοδοτικής στήριξης), 
— τη µέριµνα ώστε οι πολίτες να έχουν επίγνωση των δικαιωµάτων τους, βάσει του 
κανονισµού ΕΟΚ αριθ. 1408/71 και των υφισταµένων αµοιβαίων συµφωνιών, όσον αφορά 
την ασφαλιστική κάλυψη που διαθέτουν για το διάστηµα που διαµένουν προσωρινά σε άλλο 
κράτος µέλος, 
— την ενθάρρυνση της κατάρτισης και της τακτικής ενηµέρωσης των διοικητικώς 
υπευθύνων, όλων των επιπέδων, ως προς το κοινοτικό κεκτηµένο στον τοµέα της 
κινητικότητας, 
— τη συµµετοχή στις εργασίες δηµιουργίας ευρωπαϊκής βάσης δεδοµένων σχετικά µε τις 
δυνατότητες απασχόλησης και µαθητείας, στο πλαίσιο αποκεντρωµένων διαδικασιών, µε 
πλήρη εκµετάλλευση των υφισταµένων δοµών και µηχανισµών όπως το Ευρωπαϊκό ∆ίκτυο 
Απασχόλησης (EURES), 
ζ) να λάβουν τα δέοντα µέτρα ώστε οι κατηγορίες ατόµων που αφορά η παρούσα σύσταση να 
µην αποτελούν αντικείµενο διακρίσεων στα κράτη µέλη καταγωγής τους σε σχέση µε τις 
ίδιες κατηγορίες ατόµων που δεν πραγµατοποιούν δραστηριότητα διακρατικής 
κινητικότητας, 
η) να λάβουν τα δέοντα µέτρα ώστε να αρθούν τα εµπόδια στην κινητικότητα υπηκόων 
τρίτων χωρών οι οποίοι πραγµατοποιούν σπουδές ή κατάρτιση, συµµετέχουν σε εθελοντική 
εµπειρία, ασκούν δραστηριότητα εκπαιδευτικού ή εκπαιδευτού, στο πλαίσιο κοινοτικού 
προγράµµατος, περιλαµβανοµένων των προγραµµάτων Σωκράτης, Leonardo da Vinci και 
«Νεολαία» 
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Στην ίδια σύσταση προτείνονται επιπλέον συγκεκριµένα µέτρα 

ειδικότερα για τους σπουδαστές:  

«α) να διευκολύνουν την αναγνώριση από το κράτος µέλος καταγωγής, για ακαδηµαϊκούς 
σκοπούς, της περιόδου σπουδών που πραγµατοποιήθηκε στο κράτος µέλος υποδοχής� γι’ 
αυτό το σκοπό πρέπει να ενθαρρυνθεί η χρήση του συστήµατος ECTS (European Credit 
Transfer System – Ευρωπαϊκό Σύστηµα Μεταφοράς Ακαδηµαϊκών Μονάδων) το οποίο, 
βασιζόµενο στη διαφάνεια των προγραµµάτων σπουδών, εγγυάται την αναγνώριση των 
ακαδηµαϊκών γνώσεων χάρη σε σύµβαση που συνάπτεται εκ των προτέρων µεταξύ του 
σπουδαστή και των εκπαιδευτικών ιδρυµάτων των χωρών καταγωγής και υποδοχής, 
β) επί πλέον, να λάβουν τα κατάλληλα µέτρα ώστε οι αποφάσεις των αρµόδιων αρχών σε 
θέµατα ακαδηµαϊκής αναγνώρισης να λαµβάνονται µέσα σε εύλογες προθεσµίες, να είναι 
αιτιολογηµένες και να επιδέχονται διοικητικής ή/και δικαστικής προσφυγής, 
γ) να ενθαρρύνουν τα εκπαιδευτικά ιδρύµατα να εκδίδουν συµπληρωµατικό ευρωπαϊκό 
πιστοποιητικό ως διοικητικό παράρτηµα του διπλώµατος, µε το οποίο θα περιγράφονται οι 
σπουδές που πραγµατοποιήθηκαν ώστε να διευκολυνθεί η αναγνώρισή τους, 
δ) να ενθαρρύνουν µαθητές και σπουδαστές να πραγµατοποιούν ένα µέρος των σπουδών τους 
σε άλλο κράτος µέλος, και να διευκολύνουν την αναγνώριση των περιόδων σπουδών τις οποίες 
οι µαθητές και σπουδαστές ολοκλήρωσαν σε άλλο κράτος µέλος, 
ε) να λάβουν ή να ενθαρρύνουν τα κατάλληλα µέτρα ώστε οι σπουδαστές να µπορούν να 
προσάγουν ευκολότερα την απόδειξη ότι διαθέτουν υγειονοµική κάλυψη ή αντίστοιχη 
ασφάλιση προκειµένου να λάβουν την άδεια παραµονής, 
στ) να διευκολύνουν την ένταξη (ακαδηµαϊκός προσανατολισµός, ψυχοπαιδαγωγική βοήθεια, 
κτλ.) του µετακινούµενου σπουδαστή στο εκπαιδευτικό σύστηµα του κράτους µέλους 
υποδοχής καθώς και την επανένταξή του στο εκπαιδευτικό σύστηµα του κράτους µέλους 
καταγωγής του, όπως αυτό συµβαίνει και στο πλαίσιο του προγράµµατος Σωκράτης». 

 

Τέλος, στη σύσταση γίνεται έκκληση στα κράτη-µέλη να κοινοποιούν 

στην Επιτροπή ανά διετία έκθεση απολογισµού για τις ενέργειες που 

υλοποίησαν σχετικά µε τις προαναφερθείσες συστάσεις και το Σχέδιο ∆ράσης 

για την κινητικότητα. 

Το 2006, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο εξέδωσαν τη 

σύσταση 2006/961/ΕΚ της 18ης ∆εκεµβρίου σχετικά µε τη διακρατική 

κινητικότητα της Κοινότητας για τους σκοπούς εκπαίδευσης και κατάρτισης: 

Ευρωπαϊκός χάρτης ποιότητας για την κινητικότητα.592 (Νοµική βάση άρθρο 

149 παρ.4 και άρθρο 150 παρ.4) Στη σύσταση αυτή εκτιµάται ότι η 

κινητικότητα στον τοµέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης αποτελεί 

αναπόσπαστο µέρος της θεµελιώδους ελευθερίας της ελεύθερης κυκλοφορίας 

των προσώπων και έναν από τους κύριους στόχους της δράσης της ΕΕ στον 

τοµέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης ενώ ταυτόχρονα αποτελεί ένα 

«ουσιώδες εργαλείο για τη δηµιουργία γνήσιου ευρωπαϊκού χώρου δια βίου 

                                           

592 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ και ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΕ, Σύσταση του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 18ης ∆εκεµβρίου 2006, σχετικά µε τη 
διακρατική κινητικότητα εντός της Κοινότητας για σκοπούς εκπαίδευσης και 
κατάρτισης: Ευρωπαϊκός χάρτης ποιότητας για την κινητικότητα. (Σύσταση 
2006/961/ΕΚ) (ΕΕ L 394 της 30.12.2006, σ. 5 έως 9). 
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µαθήσεως, για την προώθηση της απασχόλησης και της µείωσης της φτώχειας και 

για την προώθηση ενεργού ευρωπαϊκής ιθαγένειας». Εκτιµάται επίσης ότι «η 

εντατικοποίηση της ευρωπαϊκής κινητικότητας και των ανταλλαγών για σκοπούς 

εκπαίδευσης και κατάρτισης, καθώς και εκδηλώσεις όπως η διοργάνωση, το 

2006, του ευρωπαϊκού έτους κινητικότητας διαδραµατίζουν καθοριστικό ρόλο 

στην επίτευξη του στόχου της Λισαβόνας για να καταστεί η Ευρώπη η πιο 

καινοτόµος και πιο ανταγωνιστική οικονοµία µε βάση τη γνώση έως το 2010» ενώ 

«η παροχή καλύτερου πλαισίου για την κινητικότητα εντός της ΕΕ για σκοπούς 

εκπαίδευσης και κατάρτισης θα συµβάλλει στην υλοποίηση οικονοµίας 

βασισµένης στη γνώση, η οποία έχει καθοριστική σηµασία για τη δηµιουργία 

θέσεων απασχόλησης, τη βιώσιµη ανάπτυξη καθώς και την έρευνα και 

καινοτοµία στα κράτη µέλη».  

Για τη βελτίωση της ποιότητας της κινητικότητας εγκρίθηκε, υπό τη 

µορφή σύστασης, ένας χάρτης ποιότητας για την κινητικότητα και εκκλήθηκαν 

τα κράτη-µέλη να εγκρίνουν και να προωθήσουν τη χρήση του Χάρτη ως µέσο 

για την ενίσχυση της προσωπικής και της επαγγελµατικής εξέλιξης, 

λαµβάνοντας παράλληλα όλα τα απαραίτητα µέτρα για την προώθηση της 

κινητικότητας.  

Γίνεται φανερό, ότι τα θεσµικά όργανα της Ε.Ε. παίρνουν µέτρα 

προώθηση της καλύτερης και ευρύτερης δυνατής πρόσβασης στην 

κινητικότητα για όλους, συµπεριλαµβανοµένων των µειονεκτουσών οµάδων. 

Επισηµαίνοντας, τόσο τις οικονοµικές προεκτάσεις της κινητικότητας όσο και 

το ρόλο που διαδραµατίζει στη διαµόρφωση του ευρωπαίου πολίτη, παραµένει 

ένας από τους κύριους στρατηγικούς στόχους της πολιτικής της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης στον τοµέα της εκπαίδευσης και κατάρτισης, η µείωση των 

εναποµενόντων εµποδίων στην κινητικότητα.593  

 

5.6  Τα προγράµµατα δράσης στην εκπαίδευση και την κατάρτιση 

κατά την περίοδο 2000-2006  

 

Η Κοινότητα αναγνωρίζοντας τη συµβολή των προγραµµάτων δράσης της 

περιόδου 1995-1999 (SOCRATES, Leonardo da Vinci, Νεολαία για την 

                                           

593 Εκτενής εξέταση του αντίκτυπου της κινητικότητας στους µελλοντικούς ευρωπαϊους 
πολίτες στο Papatsiba V., (2009), ‘European Higher Education Policy and the 
Formation of Entrepreneurial Students as Future European Citizens’, European 
Educational Research Journal, vol.8, no.2, pp.189-203. 
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Ευρώπη), στην προώθηση της ευρωπαϊκής συνεργασίας αποφάσισε τη συνέχισή 

τους για επτά ακόµα χρόνια 2000-2006. Κατά τον ανασχεδιασµό των 

προγραµµάτων η Κοινότητα έλαβε υπόψη της την προοπτική της δηµιουργίας 

του ευρωπαϊκού εκπαιδευτικού χώρου. Οι αλλαγές που συντελέστηκαν είναι 

περισσότερο τυπικού και τεχνοκρατικού χαρακτήρα. Στον τοµέα της 

εκπαίδευσης θεσπίστηκαν δύο νέα προγράµµατα το πρόγραµµα eLearning  και 

το πρόγραµµα Erasmus Mundus. 

Τα προγράµµατα Socrates, eLearning, Erasmus Mundus που αφορούν 

στην εκπαίδευση θα τα εξετάσουµε αναλυτικά στις επόµενες υποενότητες. 

Το πρόγραµµα "Leonardo da Vinci"594 στη δεύτερη φάση του, αποσκοπεί 

«στην ανάπτυξη της ποιότητας, της καινοτοµίας και της ευρωπαϊκής διάστασης 

στα συστήµατα και τις πρακτικές της επαγγελµατικής κατάρτισης µέσω της 

διακρατικής συνεργασίας». Το πρόγραµµα αντλεί τη νοµική του βάση στο άρθρο 

127 της Συνθήκης του Μάαστριχτ και εφαρµόστηκε για την περίοδο από 

1.1.2000 έως 31.12.2006 µε προϋπολογισµό 1.150εκ. ευρώ. Το πρόγραµµα 

αποσκοπούσε  να «συµβάλλει στην προαγωγή της ‘Ευρώπης της γνώσης’ µε την 

ανάπτυξη ενός ευρωπαϊκού χώρου συνεργασίας στον τοµέα της εκπαίδευσης και 

επαγγελµατικής κατάρτισης και να υποστηρίξει τις πολιτικές των κρατών µελών 

όσον αφορά την διά βίου µάθηση και την ανάπτυξη των γνώσεων, των δεξιοτήτων 

και των ικανοτήτων που χρειάζονται ώστε να ευνοηθεί η έννοια του ενεργού 

πολίτη και η ικανότητα απασχόλησης». Επί µέρους στόχοι του προγράµµατος 

ήταν: α) να βελτιωθούν οι δεξιότητες και οι ικανότητες των ατόµων, ιδίως των 

νέων, που διανύουν αρχική επαγγελµατική κατάρτιση κάθε επιπέδου, β)να 

βελτιωθεί η ποιότητα και η πρόσβαση στη συνεχή επαγγελµατική κατάρτιση 

και την απόκτηση δεξιοτήτων και ικανοτήτων καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής µε 

σκοπό την αύξηση και την ανάπτυξη της προσαρµοστικότητας ιδίως 

αποβλέποντας στην εδραίωση της τεχνολογικής και οργανωτικής αλλαγής και 

γ) να προωθηθεί και να ενισχυθεί η συµβολή της επαγγελµατικής κατάρτισης 

στη διαδικασία της καινοτοµίας µε σκοπό τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας 

και του επιχειρηµατικού πνεύµατος και τη παροχή νέων δυνατοτήτων 

απασχόλησης. 

                                           

594 Συµβούλιο της Ε.Ε., Απόφαση του Συµβουλίου της 26ης Απριλίου 1999 για τη 
θέσπιση του δεύτερου σταδίου του κοινοτικού προγράµµατος δράσης στον τοµέα της 
επαγγελµατικής κατάρτισης  Leonardo da Vinci  (1999/382/ΕΚ)  Επίσηµη Εφηµερίδα  
αριθµ. L 146 της 11.06.1999, σ.33-47. 
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Το πρόγραµµα «Νεολαία»595 συγκέντρωσε τις δραστηριότητες που 

προϋπήρχαν σε προγενέστερα προγράµµατα, το Νεολαία για την Ευρώπη και 

το Ευρωπαϊκή Εθελοντική Υπηρεσία. Το πρόγραµµα έχει τη νοµική του βάση 

στο άρθρο 149 της Συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και 

εφαρµόστηκε για την περίοδο από 1.1.2000 έως 31.12.2006 µε 

προϋπολογισµό 520 εκατ. ευρώ.596 Το πρόγραµµα απευθύνεται σε νέους 

ηλικίας από 15 έως 25 ετών  καθώς και στους συντελεστές στον τοµέα της 

νεολαίας και επιδιώκει να συµβάλει «στην προαγωγή της «Ευρώπης της γνώσης», 

µε την ανάπτυξη ενός ευρωπαϊκού χώρου συνεργασίας στον τοµέα της πολιτικής 

για τη νεολαία, βάσει άτυπων µορφών εκπαίδευσης και κατάρτισης, να προάγει 

τη διά βίου µάθηση και την ανάπτυξη των γνώσεων, των δεξιοτήτων και των 

ικανοτήτων που ευνοούν την ενεργό άσκηση της ιδιότητας του πολίτη και την 

ικανότητα απασχόλησης». 

Στόχοι του προγράµµατος ήταν : «α) να προωθηθεί η ενεργός συµβολή των 

νέων στο ευρωπαϊκό οικοδόµηµα µέσω της συµµετοχής τους σε διακρατικές 

ανταλλαγές, µέσα στην Κοινότητα ή µε τρίτες χώρες, ώστε να αναπτυχθεί η 

κατανόηση της ευρωπαϊκής πολιτιστικής ποικιλοµορφίας, καθώς και των 

θεµελιωδών κοινών αξιών της, υποστηρίζοντας έτσι την προαγωγή του σεβασµού 

των δικαιωµάτων του ανθρώπου και την καταπολέµηση του ρατσισµού, του 

αντισηµιτισµού και της ξενοφοβίας, β) να ενισχυθεί το αίσθηµα της αλληλεγγύης 

µεταξύ τους, γ) να ενθαρρυνθεί η πρωτοβουλία, το επιχειρηµατικό πνεύµα και η 

δηµιουργικότητα των νέων προκειµένου να αναλάβουν ενεργό ρόλο στην 

κοινωνία, προωθώντας παράλληλα την αναγνώριση της αξίας µιας εκπαιδευτικής 

εµπειρίας άτυπου χαρακτήρα που έχει αποκτηθεί σε ευρωπαϊκό πλαίσιο και δ) να 

ενισχυθεί η συνεργασία στον τοµέα της νεολαίας, µε την ενθάρρυνση των 

ανταλλαγών καλών πρακτικών, την κατάρτιση διοργανωτών/επικεφαλής 

                                           

595 Συµβούλιο της Ε.Ε. Απόφαση αριθ. 1031/2000/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συµβουλίου της 14ης Απριλίου 2000 για την θέσπιση του προγράµµατος 
κοινοτικής δράσης «Νεολαία», Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. L 117 της 18.05.2000, σ. 1-
10. 
596 Λόγω της προσχώρησης των 10 νέων κρατών µελών το 2004, το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο γνωµοδότησε υπέρ της αύξησης του εν λόγω προϋπολογισµού για την 
περίοδο 2004-2006 και έτσι ο  προϋπολογισµός ανήλθε στα 605 εκατ. ευρώ. Με την 
απόφαση αριθ. 786/2004/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 
21ης Απριλίου 2004 για την τροποποίηση των αποφάσεων αριθ. 1720/1999/ΕΚ, αριθ. 
253/2000/ΕΚ, αριθ. 508/2000/ΕΚ, αριθ. 1031/2000/ΕΚ, αριθ. 1445/2000/ΕΚ, 
αριθ. 163/2001/ΕΚ, αριθ. 1411/2001/ΕΚ, αριθ. 50/2002/ΕΚ, αριθ. 466/2002/ΕΚ, 
αριθ. 1145/2002/ΕΚ, αριθ. 1513/2002/ΕΚ, αριθ. 1786/2002/ΕΚ, αριθ. 
291/2003/ΕΚ και αριθ. 20/2004/ΕΚ, προκειµένου να προσαρµοσθούν τα ποσά 
αναφοράς για να ληφθεί υπόψη η διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, (Επίσηµη 
Εφηµερίδα L138 30.4.2004, σ. 7-11). 
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δραστηριοτήτων για νέους και την ανάπτυξη καινοτόµων δράσεων σε κοινοτικό 

επίπεδο», µε σκοπό «να δοθεί στους νέους η δυνατότητα να αποκτήσουν γνώσεις, 

δεξιότητες και ικανότητες που µπορούν να αποτελέσουν ένα από τα θεµέλια της 

µελλοντικής τους εξέλιξης, και να µπορέσουν να ασκήσουν υπεύθυνα την 

ιδιότητα του υπεύθυνου πολίτη που θα διευκολύνει την ενεργό ένταξή τους στην 

κοινωνία, λαµβανοµένης επίσης υπόψη της σηµασίας της προώθησης ίσων 

ευκαιριών». 

Πίνακας 9.  Προγράµµατα στον τοµέα της εκπαίδευσης 

2000-2006 SOCRATES II eLEARNING ERASMUS 
MUNDUS 

Απόφαση 24.1.2000 5.12.2003 5.12.2003 

∆ιάρκεια 2000-2006 2004-2006 2004-2008 

Προϋπολογισµός 2060εκ. Euro 44εκ. Euro 230εκ. Euro 

Άρθρα συνθήκης 149 και 150 149 και 150 149 

ΠΗΓΗ : European Commission, (2006) «The history of European cooperation in 

education and training», Luxembourg : Office for Official Publications of the 
European Communities p.268-269. 

 
 

5.7  Πρόγραµµα SOCRATES 2000-2006  

 

Οι αποφάσεις για τη συνέχιση των προγραµµάτων όπως και στα 

προηγούµενα προγράµµατα άλλωστε αποτέλεσαν σηµείο διαφωνίας µεταξύ των 

θεσµικών οργάνων της Κοινότητας µε κεντρικό σηµείο διαφωνίας τον 

προϋπολογισµό. Μείωση του προϋπολογισµού θα σήµαινε και προβλήµατα 

βιωσιµότητας για τα προγράµµατα. Οι προτάσεις της Επιτροπής περικόπτονταν 

από το Συµβούλιο και την ίδια στιγµή το Κοινοβούλιο ευαισθητοποιηµένο από 

τον αντίκτυπο των κοινοτικών προγραµµάτων πρότεινε µεγαλύτερο 

προϋπολογισµό. Οι διαπραγµατεύσεις διήρκησαν περισσότερο από ένα χρόνο. 

Η Επιτροπή έλπιζε σε µία αύξηση 60% του συνολικού προϋπολογισµού – και 

για τα 3 προγράµµατα - και ιδιαιτέρως για το πρόγραµµα SOCRATES 

προσδοκούσε 1,4 δις ECU για µία περίοδο 5 ετών. Το Συµβούλιο πρότεινε 

1,55 δις ECU για µία περίοδο 7 ετών και το Κοινοβούλιο 2,5 δις ECU για 

περίοδο 7 ετών. Μετά από µία διαδικασία του συµβιβασµού όπως προβλέπεται 

στη διαδικασία της συναπόφασης κατέληξαν σε συµφωνία στα 1.850 εκατ. 
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ευρώ για περίοδο 7 ετών, η οποία εγκρίθηκε από το Κοινοβούλιο και το 

Συµβούλιο στις 15 και 17 ∆εκεµβρίου 1999.597 

Η δεύτερη φάση του Προγράµµατος SOCRATES598 εγκρίθηκε τον 

Ιανουάριο του 2000 µε περίοδο εφαρµογής 1.1.2000 έως 31.12.2006 και 

συνολικό προϋπολογισµό 1.850 εκατ. ευρώ. Ο προϋπολογισµός 

τροποποιήθηκε το 2004 και αυξήθηκε στα 2.060 εκατ. ευρώ 599. Το πρόγραµµα 

αποσκοπούσε στο «να συµβάλει στην προαγωγή της Ευρώπης της γνώσης µε την 

ανάπτυξη της ευρωπαϊκής διάστασης στην εκπαίδευση και την κατάρτιση 

ενθαρρύνοντας τη δια βίου µάθηση, βάσει τυπικών και άτυπων µορφών 

εκπαίδευσης και κατάρτισης … ενώ παράλληλα υποστηρίζει την ανάπτυξη των 

γνώσεων, των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων που ευνοούν την ενεργό άσκηση της 

ιδιότητας του πολίτη και την ικανότητα απασχόλησης». Στην απόφαση 

επισηµαίνεται ότι «το πρόγραµµα στηρίζει και συµπληρώνει τις ενέργειες που 

διεξάγονται από τα κράτη µέλη µέσα στην επικράτειά τους, σεβόµενο ταυτόχρονα 

πλήρως την αρµοδιότητά τους για το περιεχόµενο της διδασκαλίας και την 

οργάνωση συστηµάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης, καθώς και την πολιτιστική 

και γλωσσική τους πολυµορφία». 

Η ψήφιση του προγράµµατος βασίζεται στα άρθρα 149 και 150 της 

Συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Η αιτιολόγηση της 

απόφασης για τη συνέχιση του προγράµµατος στηρίζεται µεταξύ άλλων : σε 

κείµενα της Επιτροπής όπως η Λευκή Βίβλος ‘∆ιδασκαλία και Μάθηση, προς 

την κοινωνία της γνώσης’, η Πράσινη Βίβλος ‘Εκπαίδευση, κατάρτιση, έρευνα: 

                                           

597 European Commission, (2006) «The history of European cooperation in education 
and training», Luxembourg : Office for Official Publications of the European 
Communities p.182-3, επίσης στο σκεπτικό της Aπόφασης 253/2000/EK. 
598 Συµβούλιο της ΕΕ, Απόφαση 253/2000/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συµβουλίου της 24.1.2000 για τη θέσπιση του δεύτερου σταδίου του 
προγράµµατος κοινοτικής δράσης στον τοµέα της εκπαίδευσης «SOCRATES, Επίσηµη 
Εφηµερίδα L28 της 3.2.200, σ. 1-15. 

599 Λόγω της προσχώρησης των 10 νέων κρατών µελών το 2004, το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο γνωµοδότησε υπέρ της αύξησης του εν λόγω προϋπολογισµού για την 
περίοδο 2004-2006 και έτσι το χρηµατοδοτικό πλαίσιο για την εκτέλεση του 
προγράµµατος για την περίοδο που αναφέρεται στο άρθρο 1, ανήλθε  στα 2. 060 εκατ. 
ευρώ Συµβούλιο της ΕΕ. Απόφαση αριθ. 786/2004/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 21ης Απριλίου 2004 για την τροποποίηση των 
αποφάσεων αριθ. 1720/1999/ΕΚ, αριθ. 253/2000/ΕΚ, αριθ. 508/2000/ΕΚ, αριθ. 
1031/2000/ΕΚ, αριθ. 1445/2000/ΕΚ, αριθ. 163/2001/ΕΚ, αριθ. 1411/2001/ΕΚ, 
αριθ. 50/2002/ΕΚ, αριθ. 466/2002/ΕΚ, αριθ. 1145/2002/ΕΚ, αριθ. 
1513/2002/ΕΚ, αριθ. 1786/2002/ΕΚ, αριθ. 291/2003/ΕΚ και αριθ. 20/2004/ΕΚ, 
προκειµένου να προσαρµοσθούν τα ποσά αναφοράς για να ληφθεί υπόψη η διεύρυνση 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, (Επίσηµη Εφηµερίδα L138 30.4.2004, σ. 7-11). 
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τα εµπόδια στη διακρατική κινητικότητα’, και η ανακοίνωση της Επιτροπής 

‘Προς την Ευρώπη της γνώσης’. 

Οι στόχοι του προγράµµατος από εννέα που ήταν στην πρώτη φάση, 

έγιναν τέσσερις : (α) η ενίσχυση της ευρωπαϊκής διάστασης της εκπαίδευσης 

κάθε επιπέδου και η παροχή ευρείας διακρατικής πρόσβασης στους 

εκπαιδευτικούς πόρους στην Ευρώπη, προωθώντας παράλληλα την ισότητα των 

ευκαιριών σε όλους τους τοµείς της εκπαίδευσης, (β) η προώθηση της 

ποσοτικής και ποιοτικής βελτίωσης της γνώσης των γλωσσών της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης και ιδίως των λιγότερο διαδεδοµένων και των λιγότερο διδασκοµένων, 

(γ) η προώθηση της συνεργασίας και της κινητικότητας στον τοµέα της 

εκπαίδευσης: ενθαρρύνοντας τις ανταλλαγές µεταξύ των εκπαιδευτικών 

ιδρυµάτων, προωθώντας την ανοικτή και εξ αποστάσεως µάθηση, 

ενθαρρύνοντας βελτιώσεις όσον αφορά την αναγνώριση των πτυχίων και των 

περιόδων σπουδών και αναπτύσσοντας την ανταλλαγή πληροφοριών και 

συµβάλλοντας στην άρση των σχετικών εµποδίων και (δ) η ενθάρρυνση των 

καινοτοµιών στην ανάπτυξη εκπαιδευτικών πρακτικών και υλικών, νέων 

τεχνολογιών και η διεύρυνση θεµάτων κοινού ενδιαφέροντος στον τοµέα της 

εκπαίδευσης. 

Οι δράσεις του προγράµµατος για την υλοποίηση των στόχων  έχουν 

αυξηθεί και από 3 τρεις µεγάλους τοµείς δράσεων στην πρώτη φάση του 

προγράµµατος,  στη δεύτερη φάση του προγράµµατος οι δράσεις έγιναν οκτώ 

και αντιστοιχούν σε διαφορετικό τοµέα ή θεµατική περιοχή της εκπαίδευσης. 

∆ράση 1: Σχολική εκπαίδευση (Comenius), «Το πρόγραµµα Comenius 

επιδιώκει τη βελτίωση της ποιότητας και την ενίσχυση της ευρωπαϊκής διάστασης 

της σχολικής εκπαίδευσης, ιδίως ενθαρρύνοντας τη διακρατική συνεργασία 

µεταξύ σχολείων και συµβάλλοντας στη βελτιωµένη επαγγελµατική ανέλιξη του 

προσωπικού που απασχολείται άµεσα στον τοµέα της σχολικής εκπαίδευσης, 

καθώς και την προώθηση της εκµάθησης γλωσσών και της διαπολιτισµικής 

συνειδητοποίησης.» 

∆ράση 2: Τριτοβάθµια εκπαίδευση (Erasmus), «Το πρόγραµµα Erasmus 

επιδιώκει να ενθαρρύνει την ποιότητα και να ενισχύσει την ευρωπαϊκή διάσταση 

στην τριτοβάθµια εκπαίδευση, να ενθαρρύνει τη διακρατική συνεργασία µεταξύ 

πανεπιστηµίων, να δώσει ώθηση στην ευρωπαϊκή κινητικότητα στον τοµέα της 

τριτοβάθµιας εκπαίδευσης και να βελτιώσει τη διαφάνεια και την ακαδηµαϊκή 

αναγνώριση σπουδών και διπλωµάτων σε ολόκληρη την Κοινότητα.» Οι δράσεις 

που αναπτύσσουν αφορούν στην α)στην ευρωπαϊκή διαπανεπιστηµιακή 
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συνεργασία, β) στην κινητικότητα των σπουδαστών και του διδακτικού 

προσωπικού των πανεπιστηµίων, και γ) στη δηµιουργία και παγίωση θεµατικών 

δικτύων/thematic networks. Τα πανεπιστήµια που συµµετέχουν συνάπτουν 

«θεσµική σύµβαση/institutional contract» µε την Επιτροπή, οι οποίες 

περιλαµβάνουν το σύνολο των εγκεκριµένων δραστηριοτήτων στο πλαίσιο του 

Erasmus, συνήθως τριετούς διάρκειας που µπορούν να ανανεώνονται. 

∆ράση 3: Εκπαίδευση ενηλίκων και άλλες εκπαιδευτικές οδοί 

(Grundtvig). Η δράση Grundtvig είναι συµπληρωµατική του Comenius και του 

Erasmus µε τη διευκόλυνση της ένταξης των ενηλίκων που δεν εντάσσονται στο 

σχολικό σύστηµα. Η δράση αυτή απευθύνεται, εποµένως, σε άτοµα τα οποία, 

σε οποιαδήποτε ηλικία ή σε οποιαδήποτε φάση της ζωής τους, επιθυµούν να 

αποκτήσουν γνώσεις και ικανότητες στο πλαίσιο τυπικών και άτυπων µορφών 

εκπαίδευσης ή µέσω αυτόνοµης µάθησης, αυξάνοντας έτσι τα διαπολιτισµικά 

τους προσόντα και τις πιθανότητές τους να βρουν απασχόληση και ενισχύοντας 

την ικανότητά τους να προοδεύσουν εκπαιδευτικά και να έχουν πλήρη και 

ενεργό ρόλο στην κοινωνία. 

∆ράση 4: ∆ιδασκαλία και εκµάθηση γλωσσών (Lingua). Αφορά στην 

προώθηση της εκµάθησης και της διδασκαλίας γλωσσών 

∆ράση 5: Ανοικτή και εξ αποστάσεων µάθηση, τεχνολογίες των 

πληροφοριών και των επικοινωνιών στον τοµέα της εκπαίδευσης (Minerva) Η 

δράση έχει ως στόχο να υποστηρίξει την ανοικτή και εξ αποστάσεως µάθηση 

(ΑΑΜ) και τη χρήση των τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών 

(ΤΠΕ), µεταξύ των οποίων και τα πολυµέσα, στον εκπαιδευτικό τοµέα. 

∆ράση 6: Παρατήρηση και καινοτοµία «Η παρούσα δράση συµβάλλει στη 

βελτίωση της ποιότητας και της διαφάνειας των εκπαιδευτικών συστηµάτων και 

την προώθηση της εκπαιδευτικής καινοτοµίας στην Ευρώπη, µε την ανταλλαγή 

πληροφοριών και εµπειριών, τον εντοπισµό των καλών πρακτικών, τη συγκριτική 

ανάλυση συστηµάτων και πολιτικών στον τοµέα αυτόν και τη συζήτηση και 

ανάλυση θεµάτων κοινού ενδιαφέροντος σχετικά µε την εκπαιδευτική πολιτική, 

τα οποία προσδιορίζει το Συµβούλιο» 

∆ράση 7: Κοινές δράσεις «Σύµφωνα µε το άρθρο 6 µπορεί να χορηγηθεί 

κοινοτική ενίσχυση για κοινές δράσεις µε άλλα κοινοτικά προγράµµατα και 

δράσεις που προάγουν την Ευρώπη της γνώσης, και ιδίως µε τα προγράµµατα 

Leonardo da Vinci και Νεολαία.» 

∆ράση 8: Συνοδευτικά µέτρα. 
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Τα µέτρα υλοποίησης των δράσεων υπό µορφή διακρατικών 

δραστηριοτήτων που προτείνονται είναι: (α) υποστήριξη της διακρατικής 

κινητικότητας των ατόµων στον τοµέα της εκπαίδευσης στην Ευρώπη, (β) 

υποστήριξη για τη χρησιµοποίηση των τεχνολογιών των πληροφοριών και των 

επικοινωνιών στην εκπαίδευση, (γ) υποστήριξη για την ανάπτυξη διακρατικών 

δικτύων συνεργασίας που να διευκολύνουν την ανταλλαγή εµπειριών και 

καλών πρακτικών, (δ) προώθηση των γλωσσικών ικανοτήτων και της 

κατανόησης των διάφορων πολιτισµών, (ε) υποστήριξη καινοτόµων πολιτικών 

σχεδίων που βασίζονται σε διακρατικές συµπράξεις οι οποίες αποσκοπούν στην 

ανάπτυξη της καινοτοµίας και της ποιότητας στην εκπαίδευση και (στ) διαρκή 

βελτίωση του κοινοτικού υλικού αναφοράς µέσω: της παρατήρησης και της 

ανάλυσης των εθνικών εκπαιδευτικών πολιτικών, την διάδοσης των καλών 

πρακτικών και των καινοτοµιών και της ευρείας ανταλλαγής πληροφοριών. 

Στο σκεπτικό αναφέρεται ότι «ο στόχος της Επιτροπής, σύµφωνα µε την 

επιθυµία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, είναι να επιτευχθεί ποσοστό συµµετοχής 

γύρω στο 10 % των σχολείων, στη δράση Comenius, και γύρω στο 10 % των 

φοιτητών, στις δραστηριότητες κινητικότητας της δράσης  Erasmus». 

∆ικαίωµα συµµετοχής στο πρόγραµµα έχουν εκτός από τα κράτη- 

µέλη,600 οι χώρες ΕΖΕΣ/ΕΟΧ, οι συνδεδεµένες χώρες της ΚΑΕ, η Κύπρος, η 

Μάλτα και η Τουρκία.  

Σε αυτή τη δεύτερη φάση του προγράµµατος οι αλλαγές δεν είναι 

θεαµατικές όπως στην πρώτη όµως είναι ένα βήµα προς τη λειτουργία πιο 

εύκαµπτων προγραµµάτων καθώς έγινε προσπάθεια να αρθούν τα προβλήµατα 

που εντοπίστηκαν κατά την πρώτη φάση του προγράµµατος. Η εµπειρία αυτή 

θα είναι χρήσιµη στο σχεδιασµό της επόµενης γενιάς προγραµµάτων που θα 

προσαρµοστούν στις ανάγκες της συµµετοχής περισσότερων από 30 χωρών.601  

                                           

600 Τα κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης  µετά τη διεύρυνση του 2004 ανέρχονται 
στα 25 (Βέλγιο, Τσεχική ∆ηµοκρατία, ∆ανία, Γερµανία, Εσθονία, Ελλάδα, Ισπανία, 
Γαλλία, Ιρλανδία, Ιταλία, Κύπρος, Λεττονία, Λιθουανία, Λουξεµβούργο, Ουγγαρία, 
Μάλτα, Κάτω Χώρες, Αυστρία, Πολωνία, Πορτογαλία, Σλοβενία, Σλοβακία, Φινλανδία, 
Σουηδία, Ηνωµένο Βασίλειο), οι 3 χώρες του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (ΕΟΧ - 
Ισλανδία, Λιχτενστάιν, Νορβηγία) οι 2 υποψήφιες χώρες (Βουλγαρία και Ρουµανία), 
καθώς και η Τουρκία. 
601 European Commission, (2006) «The history of European cooperation in education 
and training», Luxembourg : Office for Official Publications of the European 
Communities p.181. 
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Τον Μάρτιο του 2004 η Επιτροπή δηµοσίευσε την ενδιάµεση έκθεση 

αξιολόγησης του προγράµµατος SOCRATES ΙΙ (2000-2006)602 Όπως 

αναφέρεται στο προοίµιο της έκθεσης το πρόγραµµα Σωκράτης είναι το 

πρόγραµµα κοινοτικής δράσης στον τοµέα της εκπαίδευσης. «Κατά το παρελθόν 

ειδικά προγράµµατα, εκ των οποίων το γνωστότερο είναι αναµφίβολα το 

πρόγραµµα Erasmus, επέτρεψαν την εισαγωγή µιας ευρωπαϊκής διάστασης σε 

ορισµένους τοµείς της εκπαίδευσης. Σήµερα, η διάσταση αυτή αφορά όλους τους 

τοµείς της εκπαίδευσης, από τη σχολική εκπαίδευση µέχρι την εκπαίδευση των 

ενηλίκων, περνώντας από την ανώτατη εκπαίδευση. Πρόκειται για ένα 

αποτελεσµατικό µέσο που εξυπηρετεί µία πολιτική που έχει καθορισθεί από 

κοινού από τα κράτη µέλη. Το πρόγραµµα κατόρθωσε να προσαρµοσθεί στις 

πρόσφατες εξελίξεις, ενσωµατώνοντας ιδίως τις αρχές της δια βίου εκπαίδευσης 

και κατάρτισης µε τις οποίες συµφωνεί το σύνολο της Ευρώπης. Συµβάλλει έτσι 

στη φιλοδοξία της Ευρώπης να καταστεί η κοινωνία της γνώσης η πλέον 

ανταγωνιστική στον κόσµο». Επισηµαίνεται επίσης ο σηµαντικός ρόλος που 

παίζει το πρόγραµµα Σωκράτης στην προοπτική διεύρυνσης της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης συνδέοντας στις δραστηριότητές του µε συνδεδεµένες χώρες η 

πλειοψηφία από τις οποίες θα προσχωρήσει στην Ένωση από το 2004. 

Σύµφωνα µε τις εθνικές εκθέσεις µεταξύ των διαφόρων τύπων 

δραστηριοτήτων που υποστηρίζονται από το πρόγραµµα αυτή που έχει 

εκτιµηθεί περισσότερο και θεωρείται ως η πλέον κατάλληλη για να προσφέρει 

ευρωπαϊκή προστιθέµενη αξία είναι η κινητικότητα. Μάλιστα αναφορικά µε την 

ίση συµµετοχή των φύλων οι γυναίκες συµµετέχουν περισσότερο από τους 

άντρες στις δράσεις ατοµικής κινητικότητας που συµπεριλαµβάνονται στο 

Comenius, Erasmus και Grundtvig. 

Αναφορικά µε το Comenius εκτιµάται ότι η δράση του προγράµµατος 

είναι ενδεδειγµένη σε σχέση µε τις ανάγκες των ευρωπαϊκών εκπαιδευτικών 

συστηµάτων και τους γενικούς στόχου του προγράµµατος και η αποδοτικότητα 

της δράσης θεωρείται συνολικά ως θετική. Η αποτελεσµατικότητα της δράσης 

κρίνεται επίσης ενθαρρυντική.(παρ. 4.1.4) 

Ειδικότερα για το Erasmus, η Επιτροπή συµπεραίνει ότι όσον αφορά το 

περιεχόµενο και τη µορφή παραµένει η πλέον διαρκής δράση µεταξύ της 

                                           

602 ΕΠΙΤΡΟΠΗ των ΕΚ, Ενδιάµεση έκθεση αξιολόγησης σχετικά µε τα αποτελέσµατα 
και τις ποσοτικές και ποιοτικές πλευρές της εφαρµογής της δεύτερης φάσης του 
προγράµµατος κοινοτικής δράσης όσον αφορά την εκπαίδευση «SOCRATES», COM 
(2004) 153 τελικό, Βρυξέλλες 8.3.2004. 
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πρώτης και της δεύτερης γενιάς του προγράµµατος. «Η κινητικότητα των 

σπουδαστών στο πλαίσιο του Erasmus παραµένει µία από τις πιο γνωστές 

δραστηριότητες και από αυτές που έχουν εκτιµηθεί περισσότερο». (παρ. 4.2.1) 

Στην έκθεση αναφέρεται ότι στο πρόγραµµα εισήχθησαν καινοτοµίες 

διοικητικού χαρακτήρα σε σχέση µε το πρόγραµµα Σωκράτης Ι. «Η θεσµική 

Σύµβαση που ίσχυε για τα ιδρύµατα ανώτατης εκπαίδευσης από την έναρξη του 

προηγούµενου προγράµµατος, αντικαταστάθηκε από τον Πανεπιστηµιακό Χάρτη 

Erasmus (ΕUC). Τα Πανεπιστήµια προκειµένου να λάβουν έγκριση για υποβολή 

υποψηφιότητας στις δραστηριότητες του προγράµµατος Erasmus, πρέπει να 

εγγραφούν στο Χάρτη αυτόν που στηρίζεται σε τρεις βάσεις : τήρηση των όρων 

λειτουργίας, εγγύηση της ποιότητας και λήψη των διατοµεακών προτεραιοτήτων 

(ίσες ευκαιρίες, ισότητα γλωσσών κ.λπ.). Σε αντίθεση µε την Θεσµική Σύµβαση 

(IC), ο Πανεπιστηµιακός Χάρτης (EUC) δεν υποστηρίζει καµία ειδική 

δραστηριότητα. Τα ιδρύµατα από την στιγµή που έχουν την έγκριση εγγραφής 

στον Χάρτη υποβάλλουν υποψηφιότητα για τις δραστηριότητες που επιθυµούν να 

θέσουν σε εφαρµογή». (παρ 4.2.2.) Μία άλλη διοικητική καινοτοµία ήταν η 

αποκέντρωση της υποστήριξης στη διοργάνωση της κινητικότητας των 

εκπαιδευτικών.  

Η Επιτροπή επισηµαίνει ότι αν και οι δραστηριότητες σχετικά µε την 

πληροφόρηση στον τοµέα της ανώτατης εκπαίδευσης διοργανώθηκαν κατά 

τρόπο ικανοποιητικό, ωστόσο παραµένει ανεπαρκής η διάδοση των 

αποτελεσµάτων των Σχεδίων κοινής ανάπτυξης προγραµµάτων (CD) και των 

Εντατικών Προγραµµάτων σύντοµης διάρκειας (IP). ∆ιαπιστώνεται ότι «η 

εισαγωγή του Ευρωπαϊκού Συστήµατος Μεταφοράς Ακαδηµαϊκών Μονάδων 

(ECTS) σε όλη την Κοινότητα συνεχίζεται κατά τρόπο τακτικό στα 

πανεπιστήµια».(παρ.4.2.3) Οι δραστηριότητες κινητικότητας δεν έπαψαν να 

αυξάνονται σε όγκο, ακόµα, και αν η αύξηση αυτή δεν κατανέµεται κανονικά 

στο σύνολο των χωρών που συµµετέχουν στο πρόγραµµα. Στις περιπτώσεις που 

παρατηρείται κάποια πτώση στις δραστηριότητες κινητικότητας, οι εθνικές 

εκθέσεις αναφέρουν ως κύριες αιτίες: τον ανταγωνισµό της κινητικότητας προς 

άλλες χώρες του κόσµου, την ανεπάρκεια των υποτροφιών και το πρόβληµα 

της έλλειψης γνώσης γλωσσών. Αναφορικά µε τα θεµατικά δίκτυα (ΤΝ) 

εκτιµάται ότι «συνέβαλαν στο να αυξηθεί η ποιότητα, η αποδοτικότητα και η 

αποτελεσµατικότητα των συστηµάτων ανώτατης εκπαίδευσης».  

Συµπερασµατικά η Επιτροπή εκτιµά ότι η δράση Erasmus συνέχισε την 

επιτυχία που είχε καταγραφεί στο προηγούµενο πρόγραµµα.(παρ.4.2.4). Ο 
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απολογισµός για το Grundtving είναι ιδιαίτερα ικανοποιητικός καθώς η δράση 

βρήκε γρήγορα την ταυτότητά της και έδειξε την δυνατότητα να προσαρµόζεται 

στις νέες ευρωπαϊκές πολιτικές προτεραιότητες όσον αφορά την δια βίου 

εκπαίδευση.(παρ.4.3.4) 

Στα συµπεράσµατα της έκθεσης σηµειώνεται ότι οι εθνικές εκθέσεις 

αντικατοπτρίζουν µία εξαιρετικά θετική εικόνα του προγράµµατος, 

συµπεραίνουν οµόφωνα την καταλληλότητα του,  όµως επισηµαίνουν και 

ορισµένες κριτικές εκτιµήσεις σχετικά µε τις διαδικασίες διαχείρισης που 

µετριάζουν την ευνοϊκή γνώµη. (παρ.5) 

Τα αποτελέσµατα των δράσεων του προγράµµατος στο σύνολό του, 

κρίνονται µε βάση τα κριτήρια της 'καταλληλότητας' της 'αποδοτικότητας' και 

της 'αποτελεσµατικότητας'. Εξετάζοντας το κριτήριο της ‘καταλληλότητας’ 

σηµειώνεται ότι «οι προτεραιότητες και οι πολιτικοί στόχοι που καθορίζονται σε 

κοινοτικό επίπεδο αντικατοπτρίζονται στους στόχους του προγράµµατος και 

αφορούν κυρίως την αρχή της δια βίου εκπαίδευσης και της επιµόρφωσης και την 

απαίτηση ποιότητας των εκπαιδευτικών συστηµάτων προκειµένου να προωθηθεί 

στην Ευρώπη µία κοινωνία γνώσης, ανταγωνιστική σε παγκόσµιο επίπεδο». Η 

σχετική ευελιξία καθορισµού του προγράµµατος επέτρεψε να ενσωµατωθούν 

καθ’ οδόν πολλές νέες προτεραιότητες και να ληφθούν υπόψη ανάγκες όπως : 

«η γνώση των άλλων εκπαιδευτικών συστηµάτων, η ανταλλαγή παιδαγωγικών 

εµπειριών, η δηµιουργία κατάλληλων εργαλείων για την υλοποίηση των διεθνικών 

στόχων της εκπαιδευτικής πολιτικής, η υποστήριξη στις εθνικές πολιτικές». 

(παρ5.1) 

Αναφορικά µε την ‘αποδοτικότητα’ η Επιτροπή εκτιµά ότι «σύµφωνα µε 

τα κριτήρια που συνδέονται µε τη σχέση ‘οικονοµικοί πόροι-επιτεύγµατα' η 

αποδοτικότητα του προγράµµατος είναι ιδιαίτερα καλή. Μπόρεσε να υλοποιηθεί 

σηµαντικός αριθµός δραστηριοτήτων µικρού ή µεσαίου µεγέθους» και «η 

κατανοµή των δικαιούχων µεταξύ των 30 χωρών που συµµετέχουν είναι ιδιαίτερα 

ικανοποιητική και εξασφαλίζει στο πρόγραµµα µία πραγµατική ευρωπαϊκή 

διάσταση». Από την άποψη της διαχείρισης η εισαγωγή µεγαλύτερης 

αυστηρότητας σε όλα τα επίπεδα και η µεγαλύτερη αποκέντρωση οδήγησαν σε 

καλύτερη προσέγγιση του τοµέα και σε απλοποίηση των διαδικασιών για τους 

χρήστες. Ωστόσο η αποδοτικότητα µετριάζεται από την αύξηση της 

γραφειοκρατίας και από την απουσία ενός αποδοτικού εργαλείου διαχείρισης 

πληροφορικής. (παρ5.2) 
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Τέλος αναφορικά µε την ‘αποτελεσµατικότητα’ η Επιτροπή εκτιµά ότι 

«στο σύνολο το πρόγραµµα είναι σε θέση να επιτύχει τους ειδικούς στόχους του, 

ωστόσο η αποτελεσµατικότητα ποικίλλει σε συνάρτηση µε τους συγκεκριµένους 

τύπους δραστηριότητας. Η αποτελεσµατικότητα είναι ιδιαίτερα καλή στις δράσεις 

κινητικότητας και τα αποτελέσµατα έχουν ευρέως εκτιµηθεί από τους 

δικαιούχους. Η ευρωπαϊκή προστιθέµενη αξία είναι µεγάλη όσον αφορά τη 

συνειδητοποίηση της πολιτιστικής ποικιλίας και τη καλύτερης κατανόησης και 

ανοχής των διαφορών». «Η κινητικότητα των διδασκόντων ή των παιδαγωγών που 

θεωρείται ιδιαίτερα επιθυµητή για όλες τις κατηγορίες προσωπικού δεν είναι όσο 

θα µπορούσε υψηλή». «Τα εµπόδια είναι κυρίως εξωτερικά ως προς το ίδιο το 

πρόγραµµα και συνδέονται πρωτίστως µε την εθνική οργάνωση ή τη λειτουργία 

των ιδρυµάτων και κατά δεύτερο λόγο µε την ανεπαρκή γνώση γλωσσών». Η 

αποτελεσµατικότητα είναι επίσης ικανοποιητική στις δραστηριότητες 

συνεργασίας µεταξύ ιδρυµάτων. Οι συµπράξεις σχολείων και οργανισµών 

κατάρτισης ενηλίκων, όπως και τα σχέδια διεθνικής συνεργασίας έχουν 

επιβεβαιωθεί ενώ και τα δίκτυα έχουν δώσει θετικά αποτελέσµατα. Αντίθετα 

ελλείψεις συνεχίζει να παρουσιάζει το πρόγραµµα όσον αφορά την προβολή 

και τη διάδοση των αποτελεσµάτων. (παρ.5.3) 

 

 

5.8  Το πρόγραµµα E-LEARNING 

 

Το ∆εκέµβριο του 2003, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο 

µετά από πρόταση της Επιτροπής αποφάσισε την έγκριση ενός προγράµµατος 

µε την ονοµασία eLearning,603 για «τη βελτίωση της ποιότητας των ευρωπαϊκών 

συστηµάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης και της πρόσβασης σε αυτά, µέσω της 

αποτελεσµατικής χρήσης των τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών 

(ΤΠΕ). Το πρόγραµµα είχε νοµική βάση στα άρθρα 149 και 150 της Συνθήκης 

για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα, είχε διάρκεια από 1-1-2004 έως 31-12-2006 

και προϋπολογισµό 44 εκατ. ευρώ. 

                                           

603 Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και Συµβούλιο της ΕΕ, Απόφαση αριθ. 2318/2003/ΕΚ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 5ης ∆εκεµβρίου 2003, για τη 
θέσπιση πολυετούς προγράµµατος (2004-2006) για την αποτελεσµατική ενσωµάτωση 
των τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών (ΤΠΕ) στα ευρωπαϊκά 
συστήµατα εκπαίδευσης και κατάρτισης (πρόγραµµα eLearning), (Επίσηµη Εφηµερίδα 
αριθ. L 345 της 31/12/2003 σ. 0009 – 0016). 
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Το πρόγραµµα είχε ως γενικό στόχο «να υποστηρίξει και να αναπτύξει 

περαιτέρω την αποτελεσµατική χρήση των ΤΠΕ στα ευρωπαϊκά συστήµατα 

εκπαίδευσης και κατάρτισης, ως συµβολή στην ποιοτική εκπαίδευση και ως 

ουσιώδες στοιχείο για την προσαρµογή τους στις ανάγκες της κοινωνίας της 

γνώσης σε ένα πλαίσιο δια βίου µάθησης.» Οι ειδικοί στόχοι του προγράµµατος 

ήταν «α) ο προσδιορισµός των ενδιαφεροµένων φορέων και η ενηµέρωσή τους 

όσον αφορά τους τρόπους και τα µέσα χρήσης της ηλεκτρονικής µάθησης, µε 

στόχο την προώθηση της εξοικείωσης µε τα ψηφιακά µέσα και µε τον τρόπο αυτό η 

συµβολή στην ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και της προσωπικής ανάπτυξης 

και την προώθηση του διαπολιτισµικού διαλόγου, β) η αξιοποίηση των 

δυνατοτήτων της ηλεκτρονικής µάθησης για την ενδυνάµωση της ευρωπαϊκής 

διάστασης στην εκπαίδευση, γ) η παροχή µηχανισµών για την υποστήριξη της 

ανάπτυξης ευρωπαϊκών προϊόντων και υπηρεσιών ποιότητας, και για την 

ανταλλαγή και µεταβίβαση ορθών πρακτικών και δ) η αξιοποίηση των 

δυνατοτήτων της ηλεκτρονικής µάθησης στο πλαίσιο της καινοτοµίας στις 

µεθόδους διδασκαλίας µε την προοπτική βελτίωσης της ποιότητας της διαδικασίας 

µάθησης και καλλιέργειας της αυτονοµίας αυτών που µαθαίνουν.» 

Οι τοµείς παρέµβασης γύρω από τους οποίους διαρθρώνονται οι γραµµές 

δράσης του προγράµµατος είναι: «1)Προώθηση της εξοικείωσης µε τα ψηφιακά 

µέσα (digital literacy), 2)∆ηµιουργία ευρωπαϊκών εικονικών εκπαιδευτικών 

χώρων (virtual campuses), 3)Ενίσχυση της ηλεκτρονικής αδελφοποίησης 

σχολείων στην Ευρώπη και προώθηση της κατάρτισης των εκπαιδευτικών (schools 

e-twinning), 4)Εγκάρσιες ενέργειες και εποπτεία του σχεδίου δράσης eLearning 

που αφορούν κυρίως α) στήριξη δοκιµαστικών σχεδίων β) στήριξη για την 

ανάπτυξη µεθόδων, εργαλείων, και πρακτικών και για την ανάλυση των τάσεων 

στον σχεδιασµό και τη χρήση προτύπων ηλεκτρονικής µάθησης για την 

εκπαίδευση και κατάρτιση, γ) στήριξη καινοτόµων ενεργειών που διεξάγονται από 

ευρωπαϊκά δίκτυα και εταιρικές σχέσεις, και αποσκοπούν στο να προωθήσουν την 

καινοτοµία και την ποιότητα στον σχεδιασµό και τη χρήση προϊόντων και 

υπηρεσιών, µε βάση τη συναφή χρήση των ΤΠΕ για την εκπαίδευση και 

κατάρτιση, δ) στήριξη ευρωπαϊκών δικτύων και εταιρικών σχέσεων που προάγουν 

και ενισχύουν την παιδαγωγική και µορφωτική χρησιµοποίηση του ∆ιαδικτύου και 

των ΤΠΕ καθώς και της ανταλλαγής ορθών πρακτικών, ε) στήριξη ευρωπαϊκής 

συνεργασίας, µεταβίβασης των προϊόντων της ηλεκτρονικής µάθησης, και 

διάδοσης και ανταλλαγής ορθών πρακτικών, στ) παροχή τεχνικής και διοικητικής 

συνδροµής.» 
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Η Επιτροπή σε συνεργασία µε τα κράτη-µέλη εξασφαλίζει τη 

συνεκτικότητα και τη συµπληρωµατικότητα του προγράµµατος. Πιο 

συγκεκριµένα  η Επιτροπή: «σε συνεργασία µε τα κράτη µέλη, εξασφαλίζει τη 

γενική συνεκτικότητα και συµπληρωµατικότητα του προγράµµατος µε άλλες 

συναφείς πολιτικές, εργαλεία και ενέργειες της Κοινότητας, ιδίως µε τα 

προγράµµατα εκπαίδευσης και κατάρτισης Σωκράτης και Leonardo da Vinci και 

το πρόγραµµα Νεολαία» και επιπροσθέτως «εξασφαλίζει συνέργειες µε άλλα 

κοινοτικά προγράµµατα και ενέργειες στους τοµείς της εκπαίδευσης, της έρευνας, 

της κοινωνικής πολιτικής και της περιφερειακής ανάπτυξης, προωθεί και 

διευκολύνει τη συνεργασία µε διεθνείς οργανισµούς που αναπτύσσουν 

δραστηριότητες στον τοµέα της ηλεκτρονικής µάθησης.» 

Η ψήφιση του προγράµµατος eLearning εντάσσεται στη δράση της 

Κοινότητας στον τοµέα των ΤΠΕ και στο πλαίσιο  της συνολικής στρατηγικής e-

Europe της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Η δράση αυτή βασίζεται κυρίως στα 

συµπεράσµατα του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου της Λισαβόνας και στο σχέδιο 

δράσης e-Europe.  

Στα συµπεράσµατα του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου της Λισαβόνας 

αναφέρεται ότι «η στροφή προς µια ψηφιακή οικονοµία της γνώσης, που 

χαρακτηρίζεται από νέα προϊόντα και υπηρεσίες, θα αποτελέσει ισχυρή κινητήρια 

δύναµη για την ανάπτυξη, την ανταγωνιστικότητα και την απασχόληση. Επιπλέον, 

θα είναι ικανή να βελτιώσει την ποιότητα ζωής των πολιτών και του 

περιβάλλοντος. Για να αξιοποιήσετε στο έπακρο αυτή την ευκαιρία, το Συµβούλιο 

και η Επιτροπή καλούνται να καταρτίσουν ένα ολοκληρωµένο σχέδιο δράσης 

eEurope, το οποίο θα υποβληθεί στο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο τον Ιούνιο του 

τρέχοντος έτους, µε µια ανοικτή µέθοδο συντονισµού, βασιζόµενη στη συγκριτική 

αξιολόγηση των εθνικών πρωτοβουλιών, σε συνδυασµό µε την πρόσφατη 

πρωτοβουλία eEurope της Επιτροπής, καθώς και ανακοίνωση µε τίτλο 

«Στρατηγικές για την απασχόληση στην κοινωνία της πληροφορίας».604 

Την χρήση των ΤΠΕ συναντάµε και στα προγράµµατα SOCRATES και 

Leonardo. Στο πρόγραµµα SOCRATES Ι ως δράση «ανάπτυξη της ανοικτής και 

εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (ΑΑΕ)» και στο πρόγραµµα SOCRATES ΙΙ υφίσταται 

ως διακριτή δράση (5) «ανοικτή και εξ αποστάσεως µάθηση τεχνολογίες των 

πληροφοριών και των επικοινωνιών στον τοµέα της εκπαίδευσης» µε το όνοµα 

                                           

604 Ευρωπαϊκό Συµβούλιο, Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Λισαβόνας 23 και 24 Μαρτίου 
2000, Συµπεράσµατα της Προεδρίας, Βρυξέλλες 2000, Παράγραφος 8 µε τίτλο «Μία 
κοινωνία της πληροφορίας για όλους». 
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Minerva. Στο πρόγραµµα Leonardo da Vinci II αναφέρεται ότι «θα διατίθεται 

ειδική υποστήριξη σε διακρατικές δράσεις για την προώθηση και τη 

χρησιµοποίηση τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην 

επαγγελµατική κατάρτιση.»  

Γίνεται αντιληπτό ότι οι πολιτικές που συνδέονται µε τις τεχνολογίες 

πληροφόρησης και επικοινωνιών προσέλκυσαν το ενδιαφέρον της Κοινότητας 

και συνδέθηκαν µε την κοινωνία της γνώση, τη δια βίου µάθηση, την 

καινοτοµία, την ανταγωνιστικότητα και την κατάρτιση. 

Μετά το 2006, και παρά τη θετική του αξιολόγηση, το πρόγραµµα 

eLearning δεν ανανεώθηκε ούτε ως αυτοτελές πρόγραµµα δράσης ούτε ως 

τοµεακό υποπρόγραµµα. Με την απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

του Συµβουλίου για τη θέσπιση του προγράµµατος «∆ια βίου Μάθηση»605 οι 

δράσεις του ενσωµατώθηκαν στο πρόγραµµα «∆ια βίου Μάθηση» και 

συγκεκριµένα, το eTwinning606 στο Comenius και οι εικονικοί εκπαιδευτικοί 

χώροι στο Erasmus. 

 

 

5.9  Το πρόγραµµα Erasmus Mundus  

 

Το ∆εκέµβριο του 2003 µε απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

του Συµβουλίου θεσπίστηκε ένα νέο πρόγραµµα δράσης στο χώρο της 

τριτοβάθµιας εκπαίδευσης το Erasmus Mundus,607µε στόχο να αυξηθεί η 

ποιότητα της ευρωπαϊκής τριτοβάθµιας εκπαίδευσης µέσω προαγωγής της 

συνεργασίας µε τρίτες χώρες, ώστε να αναπτύσσεται καλύτερα το ανθρώπινο 

δυναµικό και να προωθείται ο διάλογος και η κατανόηση ανάµεσα στους λαούς 

και τους πολιτισµούς. Το πρόγραµµα αυτό είχε διάρκεια από 1.1.2004 έως 

31.12.2008 και προϋπολογισµό 230 εκατ. ευρώ. Η διαφορά του από το 

πρόγραµµα Erasmus έχει σχέση µε το πεδίο εφαρµογής του που είναι 

αποκλειστικά ο χώρος των µεταπτυχιακών σπουδών (master).  

                                           

605 Συµβούλιο της ΕΕ, Απόφαση 1720/2006/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συµβουλίου, της 15ης Νοεµβρίου 2006, για τη θέσπιση προγράµµατος δράσης 
στον τοµέα της διά βίου µάθησης (Επίσηµη Εφηµερίδα L 327 της 24.11.2006). 
606 Ιστοσελίδα http://www.etwinning.net/el/pub/index.htm 
607 Συµβούλιο της ΕΕ, Απόφαση 2317/2003/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συµβουλίου της 5.12.2003, σχετικά µε τη θέσπιση προγράµµατος για την αύξηση 
της ποιότητας στην τριτοβάθµια εκπαίδευση και για την προώθηση της διαπολιτισµικής 
κατανόησης µέσω της συνεργασίας µε τρίτες χώρες (Erasmus Mundus) (2004-2008) 
(Επίσηµη Εφηµερίδα L345, Βρυξέλλες, 31.12.2003). 
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Το πρόγραµµα αυτό θεσπίστηκε βάσει του άρθρου 149 της Συνθήκης 

για την ίδρυση της Ευρωπαϊκή Κοινότητας, και των συµπερασµάτων των 

Ευρωπαϊκών Συµβουλίων της Λισαβόνας (23-24 Μαρτίου 2000) που τονίστηκε 

ότι, «για να αντιµετωπίσει η Ευρώπη την πρόκληση της παγκοσµιοποίησης, τα 

κράτη µέλη πρέπει να προσαρµόσουν τα εκπαιδευτικά τους συστήµατα και τα 

συστήµατα επαγγελµατικής κατάρτισης στις ανάγκες της κοινωνίας της γνώσης», 

της Στοκχόλµης (23-24 Μαρτίου 2001) όπου επισήµανε ότι «οι εργασίες 

παρακολούθησης των στόχων των συστηµάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης θα 

πρέπει να αξιολογούνται µε διεθνή προοπτική» και τέλος της Βαρκελώνης (15 

και 16 Μαρτίου 2002) που «επιβεβαίωσε ότι το άνοιγµα στον κόσµο είναι µια 

από τις τρεις βασικές αρχές του προγράµµατος εργασίας για το 2010 όσον αφορά 

τα συστήµατα εκπαίδευσης και κατάρτισης.» Στο σκεπτικό της απόφασης 

ελήφθησαν υπόψη και οι δηλώσεις των Υπουργών Παιδείας οι οποίοι 

συναντήθηκαν στην Μπολόνια (19 Ιουνίου 1999) και στην Πράγα (19 Μαΐου 

2001) στο πλαίσιο της διαδικασίας της Μπολόνια και επεσήµαναν ότι είναι 

απαραίτητο να αυξηθεί η ελκυστικότητα του ευρωπαϊκού συστήµατος 

τριτοβάθµιας εκπαίδευσης. 

Οι ειδικοί στόχοι του προγράµµατος είναι:  «α) η προώθηση της ποιοτικής 

προσφοράς στην τριτοβάθµια εκπαίδευση, µε διακριτή ευρωπαϊκή προστιθέµενη 

αξία που να είναι ελκυστική τόσο εντός όσο και εκτός των συνόρων της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, β) η ενθάρρυνση και η παροχή δυνατοτήτων, σε υψηλού 

επιπέδου πτυχιούχους και επιστήµονες από όλο τον κόσµο, να αποκτούν τίτλους 

ή/και εµπειρία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γ) η ανάπτυξη πιο συγκροτηµένης 

συνεργασίας ανάµεσα στα ιδρύµατα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των τρίτων 

χωρών, και µεγαλύτερης εξωτερικής κινητικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο 

πλαίσιο των ευρωπαϊκών προγραµµάτων σπουδών, και δ) η βελτίωση των 

δυνατοτήτων πρόσβασης και η ενίσχυση της εικόνας και της προβολής της 

τριτοβάθµιας εκπαίδευσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση». 

Οι στόχοι αυτοί υλοποιούνται µέσα από τις ακόλουθες δράσεις: «α) 

προγράµµατα Μάστερ του Erasmus Mundus, που επιλέγονται σε συνάρτηση µε 

την ποιότητα της προτεινόµενης κατάρτισης και της υποδοχής των φοιτητών,608 β) 

                                           

608 Η Κοινότητα επιλέγει ευρωπαϊκά µεταπτυχιακά προγράµµατα που επονοµάζονται, 
για τους σκοπούς του παρόντος προγράµµατος «Μάστερ Erasmus Mundus» τα οποία  
περιλαµβάνουν τουλάχιστον τρία ιδρύµατα τριτοβάθµιας εκπαίδευσης από τρία 
διαφορετικά κράτη µέλη, διαθέτουν εσωτερικές διαδικασίες αναγνώρισης των περιόδων 
σπουδών, καταλήγουν στην απονοµή κοινών, διπλών ή πολλαπλών πτυχίων από τα 
συµµετέχοντα ιδρύµατα, διατηρούν ελάχιστο αριθµό θέσεων για την υποδοχή και 
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πρόγραµµα υποτροφιών,609 γ) εταιρικές σχέσεις µε ιδρύµατα τριτοβάθµιας 

εκπαίδευσης τρίτων χωρών, δ) µέτρα ενίσχυσης της ελκυστικότητας της Ευρώπης 

ως εκπαιδευτικού προορισµού, και ε) µέτρα τεχνικής υποστήριξης». 

Οι διαδικασίες που προτείνονται  για την υλοποίηση των δράσεων είναι : 

α) υποστήριξη της ανάπτυξης κοινών εκπαιδευτικών προγραµµάτων και 

δικτύων συνεργασίας που διευκολύνουν την ανταλλαγή εµπειριών και ορθών 

πρακτικών, β) ενισχυµένη υποστήριξη της κινητικότητας ατόµων, µεταξύ της 

Κοινότητας και τρίτων χωρών, στον τοµέα της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, 

γ)προώθηση της γλωσσοµάθειας, παρέχοντας κατά προτίµηση στους φοιτητές 

τη δυνατότητα εκµάθησης τουλάχιστον δύο από τις γλώσσες που οµιλούνται 

στις χώρες στις οποίες εδρεύουν τα ιδρύµατα τριτοβάθµιας εκπαίδευσης που 

µετέχουν στο πρόγραµµα Μάστερ Erasmus Mundus, και προώθηση της 

κατανόησης διαφορετικών πολιτισµών, δ) υποστήριξη πιλοτικών σχεδίων που 

βασίζονται σε διακρατικές εταιρικές σχέσεις και αποσκοπούν στην ανάπτυξη 

της καινοτοµίας και της ποιότητας στην τριτοβάθµια εκπαίδευση και ε) 

υποστήριξη της ανάλυσης και παρακολούθησης των τάσεων και των εξελίξεων 

στην τριτοβάθµια εκπαίδευση, µε διεθνή προοπτική. 

Το πρόγραµµα Erasmus Mundus αποτελεί µία δράση στον τοµέα της 

τριτοβάθµιας εκπαίδευσης και ειδικότερα στις µεταπτυχιακές σπουδές µε τη 

δηµιουργία µεταπτυχιακών προγραµµάτων Erasmus Mundus και  αυτή είναι 

και η βασική διαφορά του µε το Erasmus. Ως προς τις  διαδικασίες που 

προτείνονται - κινούνται στο ίδιο πλαίσιο µε τα άλλα κοινοτικά εκπαιδευτικά 

προγράµµατα  και – αποσκοπούν στην ενίσχυση της συνεργασίας µεταξύ των 

ιδρυµάτων τριτοβάθµιας εκπαίδευσης εντός και εκτός της Κοινότητας, στην 

αύξηση της κινητικότητας, στην προώθηση της γλωσσοµάθειας,  στην ανάπτυξη 

της καινοτοµίας και της ποιότητας στην τριτοβάθµιας εκπαίδευση και κυρίως  

στην ενίσχυση της ελκυστικότητας της Ευρώπης ως προορισµού σπουδών.  

 

                                                                                                                        

φιλοξενία φοιτητών από τρίτες χώρες στους οποίους έχει χορηγηθεί οικονοµική 
υποστήριξη στο πλαίσιο του προγράµµατος, ανεξαρτήτως της γλώσσας διδασκαλίας, 
προβλέπουν τη χρήση δύο τουλάχιστον ευρωπαϊκών γλωσσών.  
609 Η Κοινότητα καθιερώνει ένα ενιαίο, γενικό πρόγραµµα υποτροφιών που 
απευθύνεται στους µεταπτυχιακούς φοιτητές από τρίτες χώρες που έχουν γίνει δεκτοί 
στα προγράµµατα και σε ακαδηµαϊκούς τρίτων χωρών που επισκέπτονται 
προγράµµατα Μάστερ του Erasmus Mundus µε σκοπό να πραγµατοποιήσουν 
διδακτικό, ερευνητικό ή ακαδηµαϊκό έργο. 
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5.10 Αξιολόγηση των προγραµµάτων στην εκπαίδευση  2000-

2006 

 

Η τελική έκθεση σχετικά µε την υλοποίηση και τον αντίκτυπο της δεύτερης 

φάσης (2000-2006) των κοινοτικών προγραµµάτων δράσης στον τοµέα της 

εκπαίδευσης (SOCRATES), της επαγγελµατικής κατάρτισης (Leonardo da 

Vinci) και της αποτελεσµατικής ενσωµάτωσης των τεχνολογιών των 

πληροφοριών και των επικοινωνιών (ΤΠΕ) στα ευρωπαϊκά συστήµατα 

εκπαίδευσης και κατάρτισης (πρόγραµµα e-Learning 2004-2006) 610 αναφέρει 

ότι «τα προγράµµατα αυτά συνέβαλαν στη δηµιουργία της Ευρώπης της γνώσης 

και παρείχαν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ισχυρά εργαλεία για την επίτευξη των 

στόχων της Λισαβόνας όσον αφορά την εκπαίδευση και την κατάρτιση.» Για τα 

προγράµµατα αυτά τα οποία ήταν συµπληρωµατικά µεταξύ τους διατέθηκαν, 

συνολικά, 3 δισεκατοµµύρια ευρώ από κοινοτικούς πόρους.  

Τα ποσοτικά αποτελέσµατα για τα τρία προγράµµατα έχουν ως εξής: «Τα 

προγράµµατα SOCRATES και Leonardo da Vinci χαρακτηρίζονταν από 

εκπαιδευτικές περιόδους στο εξωτερικό: 943.000 σπουδαστές πανεπιστηµίων 

συµµετείχαν στην κινητικότητα σπουδαστών, 135.000 εκπαιδευτικοί 

πανεπιστηµίων δίδαξαν στο εξωτερικό και περίπου 2.500 ιδρύµατα συµµετείχαν 

στο Erasmus. Περισσότεροι από 311.000 ασκούµενοι και σπουδαστές και 56.000 

εκπαιδευτές συµµετείχαν σε περισσότερα από 19.300 σχέδια κινητικότητας 

επαγγελµατικής κατάρτισης. Η κινητικότητα του προσωπικού και των 

εκπαιδευτικών χρηµατοδοτήθηκε τόσο στο πλαίσιο του Comenius όσο και στο 

πλαίσιο του Grundtvig (56.329 και 5.500 συµµετέχοντες αντίστοιχα). Οργανισµοί 

συνεργάστηκαν στο πλαίσιο µικρών σχεδίων συµπράξεων: χορηγήθηκαν 

περισσότερες από 74.000 επιδοτήσεις για τη συµµετοχή σχολείων στο Comenius, 

ενώ 7.800 σχολεία συµµετείχαν στο eTwinnning. Χορηγήθηκαν επίσης 20.000 

επιδοτήσεις για τη συνεργασία ιδρυµάτων εκπαίδευσης ενηλίκων στον τοµέα αυτό. 

Πολυµερή σχέδια και δίκτυα υποστήριξαν τη συνεργασία ενός µεγάλου αριθµού 

                                           

610 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΚ. Έκθεση της Επιτροπής προς το Συµβούλιο το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή 
των Περιφερειών. Τελική έκθεση σχετικά µε την υλοποίηση και τον αντίκτυπο της 
δεύτερης φάσης (2000-2006) των κοινοτικών προγραµµάτων δράσης στον τοµέα της 
εκπαίδευσης (SOCRATES) και της επαγγελµατικής κατάρτισης (Leonardo da Vinci) 
καθώς και του πολυετούς προγράµµατος (2004-2006) για την αποτελεσµατική 
ενσωµάτωση των τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών (ΤΠΕ) στα 
ευρωπαϊκά συστήµατα εκπαίδευσης και κατάρτισης (πρόγραµµα eLearning), 
Βρυξέλλες, 6.4.2009, COM(2009) 159 τελικό. 
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εταίρων από διάφορα κράτη µέλη και άλλες συµµετέχουσες χώρες: 434 στο 

Comenius και 455 στο Grundtvig. Αναπτύχθηκαν κοινά εκπαιδευτικά 

προγράµµατα σε 520 σχέδια, στο πλαίσιο του Erasmus, ενώ περισσότερα από 

2.000 πιλοτικά σχέδια του Leonardo da Vinci επέφεραν καινοτοµίες στην 

επαγγελµατική κατάρτιση. Το Lingua υποστήριξε 144 σχέδια για την εκµάθηση 

γλωσσών και την ανάπτυξη εργαλείων για τη διεύρυνση της πρόσβασης σε 

σπουδές γλωσσών, ενώ το Minerva χορήγησε 347 επιδοτήσεις για την υποστήριξη 

της χρήσης ΤΠΕ στην εκπαίδευση». 

Αποτιµώντας τον αντίκτυπο των προγραµµάτων ανά τοµέα εκτιµάται ότι στη 

σχολική εκπαίδευση το Comenius και το eTwinning έδωσαν τις ευκαιρία να 

δηµιουργηθεί µία σαφέστερη αίσθηση της ευρωπαϊκής ταυτότητας, βελτίωσε τη 

συνεργασία µεταξύ εκπαιδευτικών, µαθητών και συνεργαζόµενων σχολείων, και 

έδωσαν τη δυνατότητα να βελτιωθούν διδακτικές δεξιότητες και δεξιότητες στη 

ξένη γλώσσα. Επίσης «η αυξηµένη κινητικότητα στο πλαίσιο της σχολικής 

εκπαίδευσης είχε το σαφέστερο αντίκτυπο σε σχέση µε τις άλλες δραστηριότητες 

του προγράµµατος Comenius». Όµως «ο άµεσος αντίκτυπος στα σχολικά 

προγράµµατα γενικά και στη σχολική πολιτική και την ανάπτυξη της σχολικής 

εκπαίδευσης ήταν πιο περιορισµένος». 

Στον τοµέα της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης εκτιµάται ότι η «µεγάλη 

πλειονότητα των ιδρυµάτων συµµετείχε στο Erasmus επιτρέποντας έτσι στο σχέδιο 

να ενθαρρύνει την ευρωπαϊκή διάσταση και την καινοτοµία στην τριτοβάθµιας 

εκπαίδευσης και να έχει αντίκτυπο σε προσωπικό θεσµικό και πολιτικό επίπεδο». 

Ο πιο θετικός αντίκτυπος ήταν στην αύξηση της κινητικότητας. Το γεγονός αυτό 

επηρέασε την προσωπική και επαγγελµατική εξέλιξη των συµµετεχόντων και 

συνέβαλε σε µια πιο ανοιχτή θεώρηση και µια σαφέστερη και καλύτερα 

τεκµηριωµένη προοπτική όσον αφορά τις µετέπειτα σπουδές τους ή την 

επαγγελµατική τους ζωή, καθώς επίσης και στη βελτίωση της αντίληψής τους 

για την Ευρώπη και για τη συµµετοχή τους στην «ευρωπαϊκή οικογένεια». 

Βελτιώθηκαν οι γνώσεις γλωσσών της ΕΕ και δηµιουργήθηκαν ισχυρότεροι 

δεσµοί µε ευρωπαίους συναδέλφους. Οι συµµετέχοντες σε συστήµατα 

ανταλλαγών έγιναν πιο απασχολήσιµοι611, λόγω της διεθνούς εµπειρίας τους 

και των καλύτερων γλωσσικών δεξιοτήτων, όπως επιβεβαίωσε το 89% των 
                                           

611 Η αυξηµένη απασχολησιµότητα ήταν µία από τις διαπιστώσεις της µελέτης «Study 
on the Professional Value of Erasmus Mobility» που διενεργήθηκε από το 
International Centre for Higher Education Research (INCHER-Kassel) και το 
πανεπιστήµιο του Kassel, Γερµανία (Νοέµβριος 2006). 
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ερωτηθέντων». Το Erasmus είχε επίσης «θετική επίδραση τόσο σε εθνικό όσο και 

σε διεθνές θεσµικό επίπεδο». Αύξησε και έκανε βιώσιµη τη συνεργασία µεταξύ 

των ιδρυµάτων και επέδρασε σηµαντικά στις στρατηγικές διεθνοποίησης των 

πανεπιστηµίων και στην ανάπτυξη διεθνών υπηρεσιών. Επέδρασε επίσης θετικά 

στην έρευνα παρόλο που δεν είχε στόχο ερευνητικές δραστηριότητες. 

Επισηµαίνεται επίσης ότι το Erasmus «λειτούργησε επίσης ως κινητήριος 

δύναµη για την αλλαγή των εθνικών και ευρωπαϊκών πολιτικών για την 

τριτοβάθµια εκπαίδευση. Ενέπνευσε τις πέντε από τις έξι γραµµές δράσης της 

διακήρυξης της Μπολόνια και παρείχε υποστήριξη στις προσπάθειες για την 

επίτευξη των στόχων που τέθηκαν στο πλαίσιο της διαδικασίας της Μπολόνια. Η 

διαδικασία της Μπολόνια οδήγησε σε µεγαλύτερη σύγκλιση όσον αφορά τη δοµή 

των προγραµµάτων, ενώ το Erasmus επεδίωξε να προσφέρει τα εργαλεία και την 

υποστήριξη για την ανάπτυξή τους (π.χ. το ευρωπαϊκό σύστηµα µεταφοράς 

ακαδηµαϊκών µονάδων), να ενθαρρύνει την ανάπτυξη κοινών τίτλων σπουδών 

και να αναπτύξει συνεργατικές προσεγγίσεις ως προς τη διδασκαλία». 

Το Grundtvig είχε έντονες επιδράσεις στη στενότερη και σταθερότερη 

συνεργασία µεταξύ των ιδρυµάτων, στην παροχή µεγαλύτερων ευκαιριών 

κινητικότητας και στον περισσότερο ευρωπαϊκό προσανατολισµό από την 

πλευρά των ατόµων και των ιδρυµάτων. 

Η εκτίµηση για το πρόγραµµα e-Learning σύµφωνα µε την έκθεση είναι 

ότι, το πρόγραµµα είχε σηµαντικό αντίκτυπο στην εκπαίδευση και την 

κατάρτιση, συµβάλλοντας στη δηµιουργία ενός ευρωπαϊκού εκπαιδευτικού 

χώρου. Ο αντίκτυπος ήταν τόσο ποσοτικός όσο και ποιοτικός, και είναι ορατός 

σε ατοµικό και θεσµικό επίπεδο αλλά και σε επίπεδο χάραξης πολιτικής. 

Συγκεκριµένα, το πρόγραµµα eLearning παρείχε προστιθέµενη αξία στην 

αντιµετώπιση κοινωνικοοικονοµικών διαφορών και στην καθιέρωση µίας 

κουλτούρας συνεργασίας µεταξύ ευρωπαϊκών ιδρυµάτων. Ο διαθέσιµος 

προϋπολογισµός για το 2004-2006 ήταν 44 εκατοµµύρια ευρώ, από τα οποία 

το 45% διατέθηκε για την αδελφοποίηση και τη δικτύωση σχολείων µέσω των 

ΤΠΕ (eTwinning – ηλεκτρονική αδελφοποίηση). Καθ’ όλη τη διάρκειά του, το 

πρόγραµµα χρηµατοδότησε τις ακόλουθες δραστηριότητες: α) σχέδια 

eTwinning (ηλεκτρονικής αδελφοποίησης) µε τη συµµετοχή 7.813 σχολείων 

(23 812 σχολεία δήλωσαν συµµετοχή), β) 21 σχέδια για εικονικούς 

εκπαιδευτικούς χώρους, γ) 25 σχέδια για εξοικείωση µε ψηφιακά µέσα (digital 

literacy), και δ) 16 σχέδια για εγκάρσιες δράσεις. Οι δράσεις eTwinning και οι 

εικονικοί εκπαιδευτικοί χώροι ήταν οι δύο δράσεις που είχαν και τη 
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µεγαλύτερη χρηµατοδότηση και συνεχίστηκαν στο Πρόγραµµα ∆ια Βίου 

Μάθηση (το eTwinning στο Comenius και οι εικονικοί εκπαιδευτικοί χώροι στο 

Erasmus). 

Συµπερασµατικά εκτιµάται ότι και τα  τρία προγράµµατα «είχαν σηµαντικό 

αντίκτυπο στην εκπαίδευση και την κατάρτιση στην Ευρωπαϊκή Ένωση τόσο 

ποσοτικά όσο και ποιοτικά» το οποίο «είναι ορατό σε ατοµικό και θεσµικό επίπεδο 

και σε επίπεδο χάραξης πολιτικής». Σε ατοµικό επίπεδο, «θετικός ήταν ο 

αντίκτυπος τόσο για το προσωπικό όσο και  για τους εκπαιδευοµένους, οι οποίοι 

διεύρυναν τις δεξιότητές τους (συµπεριλαµβανοµένης της γλωσσικής επάρκειας), 

εµβάθυναν τις γνώσεις τους, ανέπτυξαν µια ισχυρή αίσθηση διακρατικής 

δικτύωσης και απέκτησαν ένα εντονότερο αίσθηµα ευρωπαϊκής ταυτότητας. Από 

την πλευρά αυτή, τα συστήµατα κινητικότητας, δηλαδή οι περίοδοι µάθησης στο 

εξωτερικό, είχαν πολύ µεγάλη επιτυχία». Σε θεσµικό επίπεδο τα συστήµατα 

κινητικότητας και κυρίως το Erasmus «εµπέδωσε την κινητικότητα στην 

πανεπιστηµιακή ζωή και οδήγησε σε διαρθρωτικές αλλαγές και στον 

εκσυγχρονισµό στην τριτοβάθµια εκπαίδευση στην Ευρώπη». Στο επίπεδο 

χάραξης πολιτικής ο αντίκτυπος των προγραµµάτων Erasmus και Leonardo 

«είναι δεδοµένος στην ανάπτυξη µηχανισµών της ΕΕ για τη βελτίωση της 

διαφάνειας και της αναγνώρισης επαγγελµατικών προσόντων, ιδίως εργαλείων 

όπως το ευρωπαϊκό σύστηµα µεταφοράς ακαδηµαϊκών µονάδων (ECTS), του 

ευρωπαϊκού πλαισίου επαγγελµατικών προσόντων (ΕΠΕΠ) και του ευρωπαϊκού 

συστήµατος ακαδηµαϊκών µονάδων για την επαγγελµατική εκπαίδευση και 

κατάρτιση (ECVET)». Ενώ «ο αντίκτυπος των Comenius και Grundtvig παρέµεινε 

περισσότερο σε τοπικό επίπεδο». 

Η συνολική εκτίµηση για τα προγράµµατα είναι ότι «συνέβαλαν σαφώς στη 

δηµιουργία ενός ευρωπαϊκού εκπαιδευτικού χώρου και εµπέδωσαν µια 

κουλτούρα ευρωπαϊκής συνεργασίας µεταξύ των εκπαιδευτικών ιδρυµάτων». 

Την επόµενη περίοδο (2007-2013) οι δράσεις των προγραµµάτων αυτών θα 

ενταχθούν σε ένα ενιαίο πλαίσιο, στο πρόγραµµα ∆ια βίου µάθησης, και υπό 

αυτήν τη λογική διενεργήθηκε η κοινή έκθεση αξιολόγησής τους. Αξιοποιώντας 

τα πλεονεκτήµατα και αποκαθιστώντας τις αδυναµίες το πρόγραµµα ∆ια βίου 

µάθησης σχεδιάστηκε για να ανταποκριθεί στην καλύτερη υποστήριξη των 

πολιτικών της στρατηγικής της Λισαβόνας. 
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5.11  Ολοκληρωµένο πρόγραµµα «∆ια βίου µάθησης»  

 

Όπως εξετάσαµε σε προηγούµενη ενότητα στο εαρινό Ευρωπαϊκό 

Συµβούλιο 23-24 Μαρτίου 2006612, είχε επισηµανθεί ότι «η εκπαίδευση και η 

κατάρτιση αποτελούν κρίσιµους παράγοντες ανάπτυξης του µακροπρόθεσµου 

δυναµικού της ΕΕ για ανταγωνιστικότητα αλλά και κοινωνική συνοχή» και ότι 

«οφείλουν να καταλαµβάνουν κεντρική θέση στο θεµατολόγιο µεταρρυθµίσεων 

της Λισαβόνας. Στο πλαίσιο αυτό, σηµαντικό ρόλο θα διαδραµατίσει το 

πρόγραµµα της «∆ιά βίου µάθησης». 

Η Επιτροπή µε την ανακοίνωσή της µε τίτλο «Η οικοδόµηση του κοινού 

µας µέλλοντος-προκλήσεις πολιτικής και δηµοσιονοµικά µέσα της διευρυµένης 

Ένωσης 2007-2013»,613 όρισε σειρά στόχων, που πρέπει να επιτευχθούν µε τη 

νέα γενιά κοινοτικών προγραµµάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης, οι οποίοι 

απαιτούν σηµαντική αύξηση των δράσεων κινητικότητας και εταιρικών 

σχέσεων. Σύµφωνα µε την ανακοίνωση «εκτός από τη στήριξη που παρέχει η 

πολιτική συνοχής στην υποδοµή και στη βασική εκπαίδευση και κατάρτιση, η 

συµβολή της Ένωσης λαµβάνει δύο βασικές µορφές: στήριξη της κινητικότητας σε 

επίπεδο ατόµων (όπως φοιτητές και σπουδαστές, εκπαιδευτικοί, ακαδηµαϊκοί ή 

υπεύθυνοι κατάρτισης) και προώθηση συµπράξεων/δικτύων µεταξύ σχολείων, 

πανεπιστηµίων και παρόχων κατάρτισης σε διαφορετικές χώρες. Βασικός άξονας 

αυτού του στόχου θα είναι η κινητικότητα των φοιτητών, εκπαιδευτικών, 

ακαδηµαϊκών, υπεύθυνων κατάρτισης και -ζήτηµα επίσης σηµαντικό - ιδεών και 

βέλτιστων πρακτικών. Η πολυµερής διασυνοριακή κινητικότητα αποτελεί έναν 

τοµέα ο οποίος παρόλο που αναγνωρίζεται ως κορυφαίας σηµασίας δεν µπορεί να 

οργανωθεί αποτελεσµατικά ή να χρηµατοδοτηθεί σε εθνικό επίπεδο. Μόνο η 

κοινοτική δράση µπορεί να προσφέρει το πλαίσιο και χρηµατοδοτική στήριξη για 

την οποία η ζήτηση στο πλαίσιο των σηµερινών προγραµµάτων υπερβαίνει κατά 

πολύ την προσφορά.  των δράσεων κινητικότητας και εταιρικών σχέσεων. Οι εν 

λόγω στόχοι περιλαµβάνουν: (α) τη συµµετοχή 3 εκατοµµυρίων πανεπιστη-µιακών 

φοιτητών έως το 2010 (ο στόχος του 1  εκατοµµυρίου επιτεύχθηκε το 2002) που 

σηµαίνει ότι το 10% περίπου των πανεπιστηµιακών φοιτητών έχει τη δυνατότητα 

                                           

612 Ευρωπαϊκό Συµβούλιο, Συµπεράσµατα της Προεδρίας, Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της 
Βρυξελλών 23 και 24 Μαρτίου 2006. (Βρυξέλλες, 18 Μαΐου 2006 (30.05), 7775/1/06, 
REV 1. (παρ. 23 και παρ.24). 
613 ΕΠΙΤΡΟΠΗ των ΕΚ, Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Συµβούλιο και στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, «Η οικοδόµηση του κοινού µας µέλλοντος- Προκλήσεις πολιτικής και 
δηµοσιονοµικά µέσα της διευρυµένης Ένωσης 2007-2013». Βρυξέλλες, 26.2.2004, 
COM(2004) 101 τελικό/2. 
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να σπουδάσει στο εξωτερικό, (β) τη συµµετοχή 150.000  υπεύθυνων 

επαγγελµατικής κατάρτισης ανά έτος σε ενέργειες κινητικότητας έως το 2013, (γ) 

τη συµµετοχή του 10%  του σχολικού πληθυσµού της Κοινότητας (µαθητές και 

εκπαιδευτικοί) σε δράσεις κινητικότητας καθ' όλη την περίοδο ισχύος του 

προγράµµατος, (δ) τη συµµετοχή 50.000  ενηλίκων σε ενέργειες κινητικότητας στο 

πλαίσιο της δια βίου µάθησης έως το 2013». 

Το 2006, µε τη λήξη της περιόδου λειτουργίας των ευρωπαϊκών 

προγραµµάτων στην εκπαίδευση και κατάρτιση θεσπίστηκε µε την απόφαση 

1720/2006/ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 15ης 

Νοεµβρίου 2006614 το πρόγραµµα δράσης «διά βίου µάθησης», µε περίοδο 

δράσης από 1.1.2007 έως 31.12.2013. 

Το πρόγραµµα αυτό, βασίστηκε στα προηγούµενα προγράµµατα της 

περιόδου 2000-2006, δηλαδή το Σωκράτης, το Leonardo da Vinci, το E-

learning και τη δράση Jean Monnet ενσωµατώνοντας τα σε µία ενιαία δοµή. 

Το νέο ενιαίο πρόγραµµα κοινοτικής δράσης αφορά -για πρώτη φορά- και τους 

δύο τοµείς της εκπαίδευσης και της κατάρτισης. Παρουσιάζει µεγαλύτερη 

συνοχή και στοχεύει να συµβάλει µε αποτελεσµατικότερο τρόπο στην επίτευξη 

των στόχων της στρατηγικής της Λισαβόνας.  

∆ιαπνέεται από την έννοια της δια βίου µάθησης όπως αυτή ορίζεται 

στην ανακοίνωση της Επιτροπής «Η πραγµάτωση µιας ευρωπαϊκής περιοχής δια 

βίου µάθησης»615 και συγκεκριµένα ως «κάθε µαθησιακή δραστηριότητα που 

αναλαµβάνεται καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής, µε σκοπό τη βελτίωση των 

γνώσεων, των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων, στο πλαίσιο µιας προσωπικής, 

κοινωνικής οπτικής και/ή µιας οπτικής που σχετίζεται µε την απασχόληση». 

Αποτελεί επίσης συνέχεια του Ψηφίσµατος του Συµβουλίου, της 27ης Ιουνίου 

2002, για τη διά βίου µάθηση616 το οποίο το Συµβούλιο επιβεβαιώνει «ότι η διά 

βίου  µάθηση θα πρέπει να ενισχυθεί µε δράσεις και πολιτικές που θα 

εκπονηθούν στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής πολιτικής για την απασχόληση, του 

σχεδίου δράσης για τις δεξιότητες και την κινητικότητα, των κοινοτικών 

                                           

614 Απόφαση 1720/2006/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου της 15ης Νοεµβρίου 2006 για τη θέσπιση προγράµµατος δράσης στον 
τοµέα της διά βίου µάθησης. Επίσηµη Εφηµερίδα ΕΕ L 327 της 24.11.2006, σ. 45 
έως 68. 

615 ΕΠΙΤΡΟΠΗ των ΕΚ, Ανακοίνωση της Επιτροπής µε τίτλο «Η πραγµάτωση 
µιας ευρωπαϊκής περιοχής δια βίου µάθησης», COM(2001) 678 τελικό Βρυξέλλες 
21.11.2001. 
616 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΕ, Ψήφισµα του Συµβουλίου της 27ης Ιουνίου 2002 για τη δια 
βίου µάθηση, Επίσηµη Εφηµερίδα των ΕΚ 2002/C 163/01 της 9.7.2002. 
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προγραµµάτων Σωκράτης, Leonardo da Vinci και Νεολαία, της πρωτοβουλίας της 

ηλεκτρονικής µάθησης, καθώς και στις δράσεις έρευνας και καινοτοµίας, µεταξύ 

άλλων».  

Στόχος του προγράµµατος, σύµφωνα µε την απόφαση, είναι «να 

συµβάλει µε τη δια βίου µάθηση, στην ανάπτυξη της Κοινότητας ως προηγµένης 

κοινωνίας βασισµένης στη γνώση, µε βιώσιµη οικονοµική ανάπτυξη, µε 

καλύτερες και περισσότερες θέσεις εργασίας και µεγαλύτερη κοινωνική συνοχή». 

«Αποσκοπεί ιδίως στην ενίσχυση των ανταλλαγών, της συνεργασίας και της 

κινητικότητας, µεταξύ των συστηµάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης στην 

Κοινότητα ώστε να καταστούν παγκόσµιο σηµείο ποιοτικής αναφοράς».  

Εκτός από αυτόν το γενικό στόχο, το πρόγραµµα έχει τους ακόλουθους 

ειδικούς στόχους που αφορούν τη διά βίου µάθηση στην ΕΕ: (α) συµβολή στην 

ανάπτυξη ποιοτικής διά βίου µάθησης και προώθηση των υψηλών επιδόσεων, 

της καινοτοµίας και µιας ευρωπαϊκής διάστασης στα συστήµατα και τις 

πρακτικές του τοµέα, (β) στήριξη της πραγµάτωσης ευρωπαϊκού χώρου της διά 

βίου µάθησης , (γ) συνδροµή στη βελτίωση της ποιότητας, της ελκυστικότητας 

και της διαθεσιµότητας των ευκαιριών για διά βίου µάθηση στα κράτη-µέλη, (δ)  

ενίσχυση της συµβολής της διά βίου µάθησης στην κοινωνική συνοχή, την 

ενεργό άσκηση της ιδιότητας του πολίτη, τον διαπολιτισµικό διάλογο, την 

ισότητα των φύλων και στην προσωπική ολοκλήρωση του ατόµου, (ε) συνδροµή 

στην προώθηση της δηµιουργικότητας, της ανταγωνιστικότητας, της 

απασχολησιµότητας και της επιχειρηµατικότητας, (στ) αυξηµένη συµµετοχή 

στη δια βίου µάθηση των ατόµων όλων των ηλικιών, περιλαµβανοµένων των 

ατόµων µε ειδικές ανάγκες και των µειονεκτουσών οµάδων ανεξαρτήτως 

κοινωνικής προέλευσης και µορφωτικού επιπέδου, (ζ) προώθηση της 

εκµάθησης γλωσσών και της γλωσσικής ποικιλοµορφίας, (η) υποστήριξη της 

ανάπτυξης καινοτόµου περιεχοµένου, υπηρεσιών, παιδαγωγικών µεθόδων και 

πρακτικής για τη δια βίου µάθηση µε βάση της (ΤΠΕ), (θ) ενίσχυση του ρόλου 

της δια βίου µάθησης στη συνειδητοποίηση της ιδιότητας του ευρωπαίου 

πολίτη βασιζόµενης στην κατανόηση και τον σεβασµό των ανθρωπίνων 

δικαιωµάτων και της δηµοκρατίας και την ενθάρρυνση της ανοχής και του 

σεβασµού για άλλους λαούς και πολιτισµούς, (ι) προώθηση της συνεργασίας 

για τη διασφάλιση ποιότητας σε όλους τους τοµείς της εκπαίδευσης και της 

κατάρτισης στην Ευρώπη και (ια) ενθάρρυνση της βέλτιστης χρήσης των 

αποτελεσµάτων, καινοτόµων προϊόντων και διαδικασιών και της ανταλλαγής 



 302 

καλών πρακτικών στους τοµείς που καλύπτει το πρόγραµµα δια βίου µάθησης 

προκειµένου να βελτιωθεί η ποιότητα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης. 

Η επίτευξη των στόχων του προγράµµατος δια βίου µάθησης θα επιδιώκεται 

µε την εφαρµογή τεσσάρων τοµεακών προγραµµάτων, ενός εγκάρσιου και του 

προγράµµατος Jean Monnet.  

Στο πρόγραµµα υπάρχει πρόνοια για προώθηση οριζόντιων πολιτικών 

όπως η προώθηση της συνειδητοποίησης της σηµασίας της πολιτιστικής και 

γλωσσικής ποικιλοµορφίας και της πολυπολιτιστικότητας, η καταπολέµηση του 

ρατσισµού, των προκαταλήψεων και της ξενοφοβίας, η πρόβλεψη για τα άτοµα 

µε ειδικές ανάγκες η προώθηση της ισότητας µεταξύ των φύλων και η 

καταπολέµηση κάθε µορφής διακρίσεων. 

Κατά την εφαρµογή του προγράµµατος η Επιτροπή σε συνεργασία µε τα 

κράτη-µέλη εξασφαλίζει τη συνολική συνέπεια και συµπληρωµατικότητα µε το 

πρόγραµµα εργασίας «Εκπαίδευση και κατάρτιση 2010», και µε άλλες συναφείς 

κοινοτικές πολιτικές ιδίως στους τοµείς του πολιτισµού, των µέσων µαζικής 

επικοινωνίας, της νεολαίας, της έρευνας και ανάπτυξης, της απασχόλησης, της 

αναγνώρισης των τυπικών προσόντων, των επιχειρήσεων. Το Ευρωπαϊκό Κέντρο 

για την Ανάπτυξη της Επαγγελµατικής Κατάρτισης (Cedefop), το Ευρωπαϊκό 

Ίδρυµα Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης καθώς και η συµβουλευτική επιτροπή 

επαγγελµατικής κατάρτισης µπορούν να παρέχουν κατάλληλη βοήθεια, να  

συµµετέχουν ή να ενηµερώνονται σύµφωνα µε τις αρµοδιότητές τους. 

Η ενδεικτική χρηµατοδότηση του προγράµµατος για τη διάρκεια 

εφαρµογής του έχει οριστεί σε 6,970 εκατ. ευρώ. Καθορίστηκαν επίσης 

ελάχιστα ποσοστά που θα διατεθούν για τα τοµεακά προγράµµατα  και 

συγκεκριµένα,  για το Comenius 13%  για το Erasmus 40%,  για το Leonardo 

da Vinci 25% και για το Grundtvig 4% . Παρατηρούµε ότι το Erasmus 

συνεχίζει να διατηρεί το µεγαλύτερο µέρος της χρηµατοδότησης του 

προγράµµατος. 

Το πρόγραµµα δράσης χωρίζεται σε τέσσερα υποπρογράµµατα. Όλα τα 

προγράµµατα έχουν την ίδια δοµή και καλύπτουν τόσο τις ανάγκες 

διδασκαλίας και µάθησης των συµµετεχόντων όσο και τα ιδρύµατα και τους 

οργανισµούς που παρέχουν ή διευκολύνουν την εκπαίδευση σε κάθε τοµέα. Η 

κινητικότητα, οι γλώσσες και οι νέες τεχνολογίες περιλαµβάνονται σε όλες τις 

ενέργειες.  

Το πρόγραµµα Comenius αφορά την προσχολική και σχολική 

εκπαίδευση έως το τέλος της ανώτερης δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης και τα 
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ιδρύµατα και τους οργανισµούς που παρέχουν την εκπαίδευση αυτή. Οι 

ειδικοί στόχοι του προγράµµατος είναι: «α) να αναπτυχθεί στους νέους και το 

εκπαιδευτικό προσωπικό η γνώση και η κατανόηση της ποικιλοµορφίας των 

ευρωπαϊκών πολιτισµών και γλωσσών και της αξίας της, β) να βοηθήσει τους 

νέους να αποκτήσουν τις βασικές βιοτικές δεξιότητες και ικανότητες που είναι 

απαραίτητες για την προσωπική τους ανάπτυξη, για την µελλοντική τους 

απασχόληση και για γίνουν ενεργοί πολίτες». Το µεγαλύτερο µέρος της 

χρηµατοδότησης, τουλάχιστον το 80 % του ποσού που διατίθεται στο 

πρόγραµµα Comenius αφιερώνεται στην υποστήριξη της κινητικότητας και στις 

εταιρικές σχέσεις Comenius.  

Το πρόγραµµα Leonardo da Vinci αφορά την επαγγελµατική 

εκπαίδευση και κατάρτιση εκτός του τριτοβάθµιου επιπέδου όπως επίσης τα 

ιδρύµατα και τους οργανισµούς που παρέχουν αυτή την εκπαίδευση και 

κατάρτιση. Επί µέρους στόχοι του προγράµµατος είναι: «α) υποστήριξη των 

συµµετεχόντων σε δραστηριότητες κατάρτισης και συνεχούς κατάρτισης για την 

απόκτηση και τη χρήση γνώσεων, δεξιοτήτων και προσόντων που διευκολύνουν 

την προσωπική εξέλιξη, την απασχολησιµότητα και τη συµµετοχή στην ευρωπαϊκή 

αγορά εργασίας, β) υποστήριξη ποιοτικών βελτιώσεων και καινοτοµιών στα 

συστήµατα, τα ιδρύµατα και τις πρακτικές επαγγελµατικής εκπαίδευσης και 

κατάρτισης, γ) ενίσχυση της ελκυστικότητας της επαγγελµατικής εκπαίδευσης και 

κατάρτισης καθώς και της κινητικότητας για τους εργοδότες και τους ιδιώτες και 

διευκόλυνση της κινητικότητας των µαθητευοµένων». Αναφορικά µε το 

χρηµατοδότηση το 60 % του ποσού για το πρόγραµµα Leonardo da Vinci 

αφιερώνεται στην υποστήριξη της κινητικότητας και των εταιρικών σχέσεων. 

Το πρόγραµµα Grundtvig καλύπτει τις ανάγκες διδασκαλίας και 

µάθησης για όλες τις µορφές εκπαίδευσης ενηλίκων καθώς και τα ιδρύµατα 

που την παρέχουν. Χρηµατοδοτικά τουλάχιστον το 55% του ποσού που 

προβλέπεται για το πρόγραµµα Grundtvig αφιερώνεται στην υποστήριξη της 

κινητικότητας και των εταιρικών σχέσεων. 

Οι στόχοι του εγκαρσίου προγράµµατος είναι η προώθηση της 

συνεργασίας στον τοµέα των πολιτικών και της καινοτοµίας για θέµατα δια βίου 

µάθησης, η προώθηση της εκµάθησης γλωσσών, η ανάπτυξη καινοτόµου 

περιεχοµένου υπηρεσιών παιδαγωγικών προτύπων και πρακτικών δια βίου 

µάθησης που βασίζονται στις ΤΠΕ και η διάδοση και αξιοποίηση των 

αποτελεσµάτων καθώς και η ανταλλαγή καλών πρακτικών.  
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Το πρόγραµµα Jean Monnet υποστηρίζει ιδρύµατα και δραστηριότητες 

στον τοµέα της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, παροτρύνοντας δραστηριότητες 

διδασκαλίας, έρευνας και προβληµατισµού στον τοµέα των σπουδών 

ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. 

Το πρόγραµµα Erasmus που συνεχίζει αδιάλειπτα τον πορεία του και 

αφορά την επίσηµη τριτοβάθµια εκπαίδευση και επαγγελµατική εκπαίδευση 

και κατάρτιση σε τριτοβάθµιο επίπεδο, ανεξάρτητα από τη διάρκεια του 

κύκλου σπουδών, περιλαµβανοµένου του διδακτορικού. Η διαφορά µε τα 

προηγούµενα προγράµµατα είναι ότι, η επαγγελµατική εκπαίδευση σε 

τριτοβάθµιο επίπεδο υπάγεται στο πρόγραµµα Erasmus και όχι στο 

πρόγραµµα Leonardo da Vinci. 

Οι δύο ειδικοί στόχοι του προγράµµατος είναι: α) υποστήριξη της 

επίτευξης του Ευρωπαϊκού Χώρου της Ανώτατης Εκπαίδευσης και β) ενίσχυση 

της συµβολής της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης και της ανώτερης επαγγελµατικής 

εκπαίδευσης στη διαδικασία της καινοτοµίας.  

Οι επιχειρησιακοί στόχοι του προγράµµατος Erasmus περιλαµβάνουν : 

« α) βελτίωση της ποιότητας και ποσοτική ανάπτυξη της κινητικότητας των 

σπουδαστών και του διδακτικού προσωπικού, ώστε το πρόγραµµα να συµβάλει 

στην επίτευξη, ως το 2012, της συµµετοχής τουλάχιστον 3.000.000 ατόµων στην 

κινητικότητα των σπουδαστών, στο πλαίσιο του Erasmus, β) βελτίωση της 

ποιότητας και ποσοτική ανάπτυξη της πολυµερούς συνεργασίας µεταξύ ιδρυµάτων 

τριτοβάθµιας εκπαίδευσης στην Ευρώπη, γ) αύξηση του βαθµού διαφάνειας και 

συµβατότητας µεταξύ των τυπικών προσόντων της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης και 

της προηγµένης επαγγελµατικής εκπαίδευσης που αποκτώνται στην Ευρώπη, δ) 

βελτίωση της ποιότητας και ποσοτική ανάπτυξη της συνεργασίας µεταξύ 

ιδρυµάτων τριτοβάθµιας εκπαίδευσης και επιχειρήσεων, ε) διευκόλυνση της 

ανάπτυξης καινοτόµων πρακτικών στην εκπαίδευση και κατάρτιση τριτοβάθµιου 

επιπέδου και τη µεταφορά τους, περιλαµβανοµένης της µεταφοράς από µία 

συµµετέχουσα χώρα σε άλλες και στ) υποστήριξη της ανάπτυξης καινοτόµου 

περιεχοµένου, υπηρεσιών, παιδαγωγικών µεθόδων και πρακτικής για τη δια βίου 

µάθηση µε βάση τις Τεχνολογίες Πληροφορίας  και Επικοινωνιών.»  

Το πρόγραµµα Erasmus µπορεί να υποστηρίξει τις ακόλουθες δράσεις: 

κινητικότητα των σπουδαστών (σπουδές, γλωσσική προετοιµασία, κατάρτιση, 

περίοδοι άσκησης), του διδακτικού προσωπικού και του λοιπού προσωπικού σε 

ιδρύµατα τριτοβάθµιας εκπαίδευσης ή του προσωπικού επιχειρήσεων για 

σκοπούς κατάρτισης ή διδασκαλίας, εντατικά προγράµµατα Erasmus 
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οργανωµένα σε πολυµερή βάση, καθώς και υποστήριξη στα ιδρύµατα της 

χώρας προέλευσης και της χώρας υποδοχής για τη διασφάλιση της ποιότητας 

της κινητικότητας. Το µεγαλύτερο µέρος, τουλάχιστον το 80%, της 

χρηµατοδότησης του ποσού που διατίθεται στο πρόγραµµα Erasmus, 

διατίθεται για την υποστήριξη της κινητικότητας. 

Η συµµετοχή στο πρόγραµµα είναι ανοικτή όχι µόνο για τα κράτη µέλη 

αλλά και για τις χώρες της (ΕΖΕΣ), που είναι µέλη του (ΕΟΧ) (Ισλανδία, 

Λιχτενστάιν και Νορβηγία), την Ελβετική Συνοµοσπονδία, τις χώρες που είναι 

υποψήφιες για προσχώρηση στην ΕΕ και τις εν δυνάµει υποψήφιες χώρες των 

∆υτικών Βαλκανίων, σύµφωνα µε τους κανόνες και τις συµφωνίες που διέπουν 

τη συµµετοχή τους στα κοινοτικά προγράµµατα. 

Στο πλαίσιο του προγράµµατος η Επιτροπή µπορεί να οργανώσει 

συνεργασία µε τρίτες χώρες και διεθνείς οργανισµούς, όπως το Συµβούλιο της 

Ευρώπης, ο Οργανισµός Οικονοµικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) και 

η Εκπαιδευτική, Επιστηµονική και Πολιτιστική Οργάνωση των Ηνωµένων 

Εθνών (UNESCO). 

 

5.12  Οι κοινωνικοί φορείς  

 

Οι ευρωπαϊκές Ενώσεις πανεπιστηµίων και φοιτητών συµµετέχουν 

ενεργά στο διάλογο µε την Ευρωπαϊκή Κοινότητα µε προτάσεις απόψεις, 

συµµετέχοντας σε προγράµµατα συνεργασίας που σχετίζονται µε τον χώρο της 

τριτοβάθµιας εκπαίδευσης. Συµµετέχουν επίσης ενεργά στη διαδικασία της 

Μπολόνια. 

Το 2001617 έγινε συνένωση των δύο µεγαλύτερων και ισχυρότερων 

ενώσεων Πανεπιστηµίων της CRE-Association of European Universities  και 

της Confederation of European Union Rectors’ Conferences γνωστή ως “The 

Confederation”, οι οποίες µέχρι τότε είχαν αναπτύξει υψηλό βαθµό 

συνεργασίας µεταξύ τους. Οι ενώσεις αυτές προχώρησαν στη συνένωσή τους και 

στη δηµιουργία της European University Association –EUA.618  Μεταξύ των 

σκοπών της Confederation619 ήταν να διαµορφώσουν και να εκφράσουν τις 

κοινές απόψεις των µελών της µε σκοπό να επηρεάσουν τις πολιτικές της 

                                           

617 31 Μαρτίου 2001, στην Salamanca. 
618  Σήµερα η EUA αριθµεί 850 µέλη από 47 χώρες. Ιστοσελίδα http://www.eua.be 
619 Μέλη της Confederation είναι οι Σύνοδοι Πρυτάνεων των κρατών µελών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
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Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά µε την τριτοβάθµια εκπαίδευση και την έρευνα, 

να παρέχουν στα µέλη πληροφορίες σχετικά µε βασικά ζητήµατα και τις 

εξελίξεις στον τοµέα της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης  και της έρευνας. Η CRE 

επέλεξε µία προσεκτική συνεργασία µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα µέσα της 

δεκαετίας του 70’ όταν ανέπτυξε η Κοινότητα δράση στον τοµέα της 

εκπαίδευσης και αργότερα συµµετείχε στην εφαρµογή της διαδικασίας της 

Μπολόνια στις αρχές του 2000.620 Τακτικά µέλη της ήταν τα πανεπιστήµια και 

άλλα αντίστοιχα ιδρύµατα. 

Την περίοδο αυτή η ESIB Ευρωπαϊκό Γραφείο Πληροφόρησης 

Φοιτητών, ενίσχυσε τη δράση της σχηµάτισε επιτροπές εµπειρογνωµόνων και 

από το 2001 έγινε επίσηµος παρατηρητής στη διαδικασία της Μπολόνια 

εκπροσωπώντας τους φοιτητές.621 Το 2000 η Γραµµατεία της ESIB 

µεταφέρθηκε στις Βρυξέλλες. Τον Μάιο του 2007, αποφασίστηκε η αλλαγή του 

ονόµατος της ESIB σε European Students' Union-ESU, Ένωση Ευρωπαίων 

Φοιτητών και στόχος της είναι να εκπροσωπεί και να προωθεί την 

εκπαιδευτικά, κοινωνικά, οικονοµικά και πολιτιστικά ενδιαφέροντα των 

φοιτητών σε ευρωπαϊκό επίπεδο προς όλους τους αρµόδιους φορείς και ιδίως 

την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Bologna Follow-Up Group, το Συµβούλιο της 

Ευρώπης και την UNESCO.622 

Έχουµε ήδη επισηµάνει σε προηγούµενη ενότητα έναν ακόµα εκ των 

βασικών συνοµιλητών της Ευρωπαϊκή Κοινότητας που είναι η Ευρωπαϊκή 

Ένωση Ιδρυµάτων Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης / European Association of 

Institutions in Higher Education (EURASHE).623   

                                           

620 European Commission, (2006) «The history of European cooperation in education 
and training», Luxembourg : Office for Official Publications of the European 
Communities p. 49. 
621 Όταν αργότερα η Ευρωπαϊκή Κοινότητα απέκτησε µεγαλύτερη επιρροή στη σκηνή 
στο χώρο της Τριτοβάθµιας εκπαίδευσης µε προγράµµατα ανταλλαγής (Erasmus, 
Socrates) οι εθνικές ενώσεις των φοιτητών στην Ευρώπη αποφάσισαν να αλλάξουν το 
στόχο της ESIB από µία απλή οργάνωση ανταλλαγής πληροφοριών σε µία οργάνωση 
που θα εκπροσωπούσε τις απόψεις των φοιτητών στα ευρωπαϊκά θεσµικά όργανα. Το 
1991 τα µέλη του ESIB έδωσαν δυνατότητα χάραξης πολιτικής  στο ∆ιοικητικό 
Συµβούλιο και συστήθηκαν οµάδες εργασίας. 
622 Οι ιστοσελίδες της ESU/ESIB : http://www.esib.org/index.php/home.html/   και 
http://www.esu-online.org   
623 H EURASHE ιδρύθηκε στην Πάτρα, στην Ελλάδα, το 1990, ως µη-κερδοσκοπική 
οργάνωση και η  Γραµµατεία της βρίσκεται στις Βρυξέλλες. Ο EURASHE, που δίδει 
έµφαση στην επαγγελµατική διάσταση της  πανεπιστηµιακής και της εν γένει 
τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, καθώς και στη εφαρµοσµένη έρευνα. Σήµερα, εκπροσωπεί 
περισσότερα από 1200 κρατικά και ιδιωτικά πανεπιστήµια, πολυτεχνεία και άλλα 
ιδρύµατα τριτοβάθµιας εκπαίδευσης και έχει ενεργή συµµετοχή τόσο στη διαδικασία 
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Προτάσεις  διαφόρων κοινωνικών φορέων συναντήσαµε σε προηγούµενη 

ενότητα όπως για παράδειγµα τις απόψεις που διατυπώνονται στην κοινή 

έκθεση624  από την οµάδα εργασίας για την εκπαίδευση/Education Policy 

Group της Ευρωπαϊκής Στρογγυλής Τράπεζας Βιοµηχάνων/European Round 

Table of Industrialists (ERT) σε συνεργασία µε την Conférence des Recteurs 

Européens/CRE, σχετικά µε ανάγκες της οικονοµίας και το ρόλο που µπορεί 

να παίξει η εκπαίδευση καθώς και οι προτάσεις που διατυπώνονται για όλο το 

φάσµα της εκπαίδευσης, από την προσχολική έως και την εκπαίδευση 

ενηλίκων. Απόψεις που συµπίπτουν σε µεγάλο βαθµό µε τις προτάσεις που 

περιέχονται στα Λευκά Βιβλία και στην Ατζέντα της Λισσαβόνας του 2000. 

Κατά την περίοδο που εξετάζουµε η Επιτροπή ανοίγει διάλογο µε τους 

ενδιαφερόµενους φορείς στον χώρο της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης. Με την 

Ανακοίνωση της «Ο ρόλος των Πανεπιστηµίων στην Ευρώπη της γνώσης»625  

εκτιµά ότι «την πρόσφατη περίοδο δεν είχε υπάρξει προβληµατισµός και συζήτηση 

µε αντικείµενο τα ευρωπαϊκά πανεπιστήµια αυτά καθαυτά στο επίπεδο της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης» και επιθυµώντας να συµβάλει στη συζήτηση µε αυτή την 

ανακοίνωση «εξετάζει τη θέση και το ρόλο των ευρωπαϊκών πανεπιστηµίων στην 

κοινωνία και στην οικονοµία της γνώσης (τµήµα 3), προτείνει ορισµένες ιδέες για 

τα πανεπιστήµια στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής προοπτικής (τµήµα 4) και 

παρουσιάζει τις κύριες προκλήσεις που αντιµετωπίζουν τα ευρωπαϊκά 

πανεπιστήµια καθώς και τα αντίστοιχα θέµατα προβληµατισµού (τµήµα 5)». Στη 

συνέχεια, καλεί «το σύνολο των ενδιαφερόµενων φορέων (τα ίδια τα 

πανεπιστήµια, τις συνελεύσεις των πρυτάνεων, τις εθνικές και περιφερειακές 

αρχές, τον επιχειρηµατικό και ερευνητικό κόσµο, τους φοιτητές και τους 

ευρωπαίους πολίτες) να υποβάλουν τις παρατηρήσεις, προτάσεις και απόψεις τους 

σχετικά µε τις διάφορες πτυχές της ανακοίνωσης. Με βάση τις εισηγήσεις που θα 

υποβληθούν κατά τις διαβουλεύσεις η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα αποφασίσει τη 

µελλοντική της δράση». Το αποτέλεσµα της διαβούλευσης οδήγησε στην 

Ανακοίνωση της Επιτροπής «Κινητοποίηση του πνευµατικού δυναµικού της 

Ευρώπης: ενδυνάµωση των πανεπιστηµίων ώστε να εξασφαλιστεί η πλήρης 

                                                                                                                        

της Μπολόνιας όσο και στον Ενιαίο Ευρωπαϊκό Χώρο Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης. 
http://www.eurashe.eu  
624European Round Table of Industrialists (ERT) (1995), «Education for Europeans, 
Towards the Learning Society», Βρυξέλλες.  
625 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΚ, Ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά µε το «ρόλο των 
πανεπιστηµίων στην Ευρώπη της γνώσης» COM (2003) 58 τελικό της 5ης Φεβρουαρίου 
2003. 
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συµβολή τους στη στρατηγική της Λισσαβόνας.626 Μεταξύ των φορέων που 

συνέβαλαν µε τις απόψεις τους στη διαβούλευση ήταν η EUA.627  

 

5.13 Οι συνθήκες της περιόδου 2000-2007 

 

Την περίοδο 2000-2007 υπογράφτηκαν δύο Συνθήκες, η Συνθήκη της 

Νίκαιας και η Συνθήκη της Λισαβόνας, τις οποίες θα εξετάσουµε προκειµένου 

να διερευνήσουµε τυχόν αλλαγές που αφορούν στον τοµέα της εκπαίδευσης.   

Στις 26 Φεβρουαρίου 2001 στη Νίκαια, υπογράφεται η Συνθήκη της 

Νίκαιας628, η οποία απέβλεπε κυρίως στην προετοιµασία των ευρωπαϊκών 

θεσµικών οργάνων να δεχθούν τα δέκα νέα κράτη-µέλη το 2004. Οι κυριότερες 

µεταρρυθµίσεις που επέφερε ήταν: επέκτεινε την ψηφοφορία µε  ειδική 

πλειοψηφία σε νέα θέµατα ενισχύοντας τον ρόλο του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου στη διαδικασία της συναπόφασης µε το Συµβούλιο, διευκόλυνε 

την ενισχυµένη συνεργασίες µερικών κρατών µελών σε περιπτώσεις που δεν 

µπορεί να επιτευχθεί συµφωνία µε την κοινή διαδικασία, επαναπροσδιόρισε τη 

στάθµιση των ψήφων στο Συµβούλιο όπως επίσης το µέγεθος και τη σύνθεση 

της Επιτροπής. 

Η Συνθήκη της Νίκαιας περιλαµβάνει τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή 

Ένωση και τη Συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και τέθηκε 

σε ισχύ την 1η Φεβρουαρίου 2003. Στον τοµέα της εκπαίδευσης και κατάρτισης 

δηλαδή στα άρθρα 149 και 150 δεν επήλθε κάποια αλλαγή. 

Η Συνθήκη της Λισαβόνας629 υπογράφτηκε στις 13 ∆εκεµβρίου 2007  

και τέθηκε σε ισχύ την 1η ∆εκεµβρίου 2009, µετά την κύρωσή της από τα 27 

κράτη-µέλη. Η Συνθήκη της Λισαβόνας τροποποιεί τη Συνθήκη για την 

                                           

626 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΚ, Ανακοίνωση της Επιτροπής «Κινητιποίηση του πνευµατικού 
δυναµικού της Ευρώπης : ενδυνάµωση των πανεπιστηµίων ώστε να εξασφαλιστεί η 
πλήρης συµβολή τους στη στρατηγική της Λισαβόνας»  COM (2005) 152 τελικό 
20.4.2005. 
627 European University Association / EUA, Response to the communication from 
the commission “The role of the Universities of Knowledge”, May 2003. 
628 Συνθήκη της Νίκαιας που τροποποιεί τη συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, τις 
συνθήκες περί ιδρύσεως των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και ορισµένες συναφείς πράξεις. 
Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. C 80 της 10ης Μαρτίου 2001. 
629 Συνθήκη της Λισσαβόνας για την τροποποίηση της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή 
Ένωση και της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, υπογράφηκε στη 
Λισσαβώνα στις 13 ∆εκεµβρίου 2007 (Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. 2007/C 306/01 της 
17ης  ∆εκεµβρίου 2007). 
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Ευρωπαϊκή Ένωση,630 τη Συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής 

Κοινότητας631 και τη Συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας 

Ατοµικής Ενεργείας. Στοχεύει στη δηµιουργία του νοµικού πλαισίου και των 

µέσων για να αντιµετωπίσει η Ένωση τις προκλήσεις του παγκόσµιου 

περιβάλλοντος και τις προσδοκίες των πολιτών. Μεταξύ των αλλαγών που 

επιφέρει είναι : η ενίσχυση του  Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου µε την αυξηµένη 

χρήση της διαδικασίας της συναπόφασης632, η καθιέρωση του αξιώµατος του 

Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου633, η επέκταση της ψηφοφορίας µε 

ειδική πλειοψηφία στο Συµβούλιο σε νέους τοµείς πολιτικής ώστε η διαδικασία 

λήψης αποφάσεων να είναι ταχύτερη και αποτελεσµατικότερη, καθιέρωση της 

θέσης του Ύπατου Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέµατα Εξωτερικής Πολιτικής 

και Πολιτικής Ασφάλειας634. Επιπροσθέτως, ενσωµατώνεται στη Συνθήκη ο 

Χάρτης των Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης635. Στη 

Συνθήκη της Λισαβόνας αποσαφηνίζονται οι σχέσεις των κρατών-µελών µε την 

                                           

630 Άρθρο 1: Η Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση τροποποιείται σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του παρόντος άρθρου. Άρθρο 1 β) «Η Ένωση βασίζεται στην παρούσα 
Συνθήκη και στη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (οι οποίες 
ορίζονται εφεξής ως “οι Συνθήκες”). Οι δύο αυτές Συνθήκες έχουν το ίδιο νοµικό 
κύρος. Η Ένωση αντικαθιστά και διαδέχεται την Ευρωπαϊκή Κοινότητα.» 
631 Άρθρο 2: Η Συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας τροποποιείται 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος άρθρου. 1)Ο τίτλος της Συνθήκης  
αντικαθίσταται από τον εξής: «Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης». 2) 
Σε ολόκληρη τη Συνθήκη: (α) Οι όροι «η Κοινότητα» ή «η Ευρωπαϊκή Κοινότητα» 
αντικαθίστανται από τους όρους «η Ένωση», οι όροι «των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων» ή το 
ακρωνύµιο «ΕΟΚ» αντικαθίστανται από τους όρους «της Ευρωπαϊκής Ένωσης» και το 
επίθετο «κοινοτικός» αντικαθίσταται από τον όρο «της Ένωσης» , (β) Οι όροι «η παρούσα 
συνθήκη», «της παρούσας συνθήκης» και «(σ)την παρούσα συνθήκη» αντικαθίστανται, 
αντίστοιχα, από τους όρους «οι Συνθήκες», «των Συνθηκών» και «(σ)τις Συνθήκες» 
632 Άρθρο 2: 2(γ) Η έκφραση «Το Συµβούλιο, αποφασίζοντας µε τη διαδικασία του 
άρθρου 251» (σηµείωση: δηλαδή µε τη διαδικασία της συναπόφασης) αντικαθίσταται 
από την έκφραση «το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο, αποφασίζοντας 
σύµφωνα µε τη συνήθη νοµοθετική διαδικασία» και η έκφραση «τη διαδικασία του 
άρθρου 251» αντικαθίσταται από την έκφραση «τη συνήθη νοµοθετική διαδικασία» και, 
εφόσον συντρέχει λόγος, το ρήµα που ακολουθεί τίθεται στον πληθυντικό 
633 «Άρθρο 9 Β: 5) Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο εκλέγει τον πρόεδρό του µε ειδική 
πλειοψηφία για δυόµισι έτη, η δε θητεία του είναι άπαξ ανανεώσιµη. Σε περίπτωση 
κωλύµατος ή σοβαρού παραπτώµατος, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο µπορεί να τερµατίσει 
τη θητεία του προέδρου του µε την ίδια διαδικασία 
634 «Άρθρο 9 Ε: 1) Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο, αποφασίζοντας µε ειδική πλειοψηφία και 
µε τη συµφωνία του προέδρου της Επιτροπής, διορίζει τον ύπατο εκπρόσωπο της 
Ένωσης για θέµατα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας. 
635 «Άρθρο 6:1) Η Ένωση αναγνωρίζει τα δικαιώµατα, τις ελευθερίες και τις αρχές που 
περιέχονται στον Χάρτη των Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 
7ης ∆εκεµβρίου 2000, όπως προσαρµόσθηκε στις 12 ∆εκεµβρίου 2007, στο 
Στρασβούργο, ο οποίος έχει το ίδιο νοµικό κύρος µε τις Συνθήκες. (Επισηµαίνεται ότι 
ο Χάρτης εκδόθηκε το 2000, αλλά το περιεχόµενό του κατέστη νοµικά δεσµευτικό τον 
∆εκέµβριο του 2009, όταν τέθηκε σε ισχύ η Συνθήκη της Λισαβόνας) 
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Ευρωπαϊκή Ένωση και γίνεται ακριβής καταµερισµός αρµοδιοτήτων µεταξύ 

τους.636   

                                           

636 «Άρθρο 3α:1) Σύµφωνα µε το άρθρο 3β, κάθε αρµοδιότητα η οποία δεν απονέµεται 
στην Ένωση µε τις  Συνθήκες ανήκει στα κράτη µέλη». 
«Άρθρο 3β: 1) Η οριοθέτηση των αρµοδιοτήτων της Ένωσης διέπεται από την αρχή της 
δοτής αρµοδιότητας. Η άσκηση των αρµοδιοτήτων της Ένωσης διέπεται από τις αρχές 
της επικουρικότητας και της αναλογικότητας. 2) Σύµφωνα µε την αρχή της δοτής 
αρµοδιότητας, η Ένωση ενεργεί µόνον εντός των ορίων των αρµοδιοτήτων που της 
απονέµουν τα κράτη µέλη µε τις Συνθήκες για την επίτευξη των στόχων που οι 
Συνθήκες αυτές ορίζουν. Κάθε αρµοδιότητα η οποία δεν απονέµεται στην Ένωση µε τις 
Συνθήκες ανήκει στα κράτη µέλη. 3) Σύµφωνα µε την αρχή της επικουρικότητας, 
στους τοµείς οι οποίοι δεν υπάγονται στην αποκλειστική της αρµοδιότητα, η Ένωση 
παρεµβαίνει µόνο εφόσον και κατά τον βαθµό που οι στόχοι της προβλεπόµενης 
δράσης δεν µπορούν να επιτευχθούν επαρκώς από τα κράτη µέλη, τόσο σε κεντρικό 
όσο και σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, µπορούν όµως, λόγω της κλίµακας ή των 
αποτελεσµάτων της προβλεπόµενης δράσης, να επιτευχθούν καλύτερα στο επίπεδο της 
Ένωσης. Τα θεσµικά όργανα της Ένωσης εφαρµόζουν την αρχή της επικουρικότητας 
σύµφωνα µε το Πρωτόκολλο σχετικά µε την εφαρµογή των αρχών της επικουρικότητας 
και της αναλογικότητας. Τα εθνικά κοινοβούλια µεριµνούν για την τήρηση της αρχής 
της επικουρικότητας σύµφωνα µε τη διαδικασία που προβλέπεται στο εν λόγω 
Πρωτόκολλο. 4) Σύµφωνα µε την αρχή της αναλογικότητας, το περιεχόµενο και η 
µορφή της δράσης της Ένωσης δεν υπερβαίνουν τα απαιτούµενα για την επίτευξη των 
στόχων των Συνθηκών. Τα θεσµικά όργανα της Ένωσης εφαρµόζουν την αρχή της 
αναλογικότητας σύµφωνα µε το Πρωτόκολλο σχετικά µε την εφαρµογή των αρχών της 
επικουρικότητας και της αναλογικότητας.» 
Επίσης στις Κοινές διατάξεις 11): 11) Τα άρθρα 1 και 2 καταργούνται. Παρεµβάλλεται 
άρθρο 1α: 1) Η παρούσα Συνθήκη οργανώνει τη λειτουργία της Ένωσης και καθορίζει 
τους τοµείς, την οριοθέτηση και τους όρους άσκησης των αρµοδιοτήτων της. 
Στην ενότητα ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟΜΕΙΣ ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΩΝ 12): 
«ΤΙΤΛΟΣ Ι :ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟΜΕΙΣ ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 
Άρθρο 2 Α: 1)Όταν οι Συνθήκες απονέµουν στην Ένωση αποκλειστική αρµοδιότητα σε 
συγκεκριµένο τοµέα, µόνον η Ένωση δύναται να νοµοθετεί και να εκδίδει νοµικά 
δεσµευτικές πράξεις, ενώ τα κράτη-µέλη έχουν την εν λόγω δυνατότητα µόνο εάν 
εξουσιοδοτούνται προς τούτο από την Ένωση ή µόνο για να εφαρµόσουν τις πράξεις της 
Ένωσης. 2) Όταν οι Συνθήκες απονέµουν στην Ένωση συντρέχουσα αρµοδιότητα µε τα 
κράτη µέλη σε συγκεκριµένο τοµέα, η Ένωση και τα κράτη µέλη δύνανται να 
νοµοθετούν και να εκδίδουν νοµικά δεσµευτικές πράξεις στον τοµέα αυτό. Τα κράτη 
µέλη ασκούν τις αρµοδιότητές τους κατά το µέτρο που η Ένωση δεν έχει ασκήσει τη 
δική της. Τα κράτη µέλη ασκούν εκ νέου τις αρµοδιότητές τους κατά το µέτρο που η 
Ένωση αποφάσισε να παύσει να ασκεί τη δική της. 3) Τα κράτη µέλη συντονίζουν τις 
οικονοµικές τους πολιτικές και τις πολιτικές τους στον τοµέα της απασχόλησης 
σύµφωνα µε τις ρυθµίσεις της παρούσας Συνθήκης, για τον καθορισµό των οποίων 
αρµόδια είναι η Ένωση. 4) Η Ένωση έχει αρµοδιότητα, σύµφωνα µε τις διατάξεις της 
Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, να καθορίζει και να θέτει σε εφαρµογή κοινή 
εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφαλείας, συµπεριλαµβανοµένου του προοδευτικού 
καθορισµού κοινής αµυντικής πολιτικής. 5) Σε ορισµένους τοµείς και υπό τους όρους 
που προβλέπουν οι Συνθήκες, η Ένωση έχει αρµοδιότητα να αναλαµβάνει δράσεις για 
την υποστήριξη, τον συντονισµό ή τη συµπλήρωση της δράσης των κρατών µελών, 
χωρίς ωστόσο να αντικαθιστά την αρµοδιότητά τους στους εν λόγω τοµείς. Οι νοµικά 
δεσµευτικές πράξεις της Ένωσης οι οποίες θεσπίζονται βάσει των διατάξεων των 
Συνθηκών που αφορούν τους τοµείς αυτούς δεν µπορούν να περιλαµβάνουν 
εναρµόνιση των νοµοθετικών και κανονιστικών διατάξεων των κρατών µελών. 6) Η 
έκταση και οι όροι άσκησης των αρµοδιοτήτων της Ένωσης καθορίζονται από τις οικείες 
για κάθε τοµέα διατάξεις των Συνθηκών. 
Άρθρο 2 Β : 1. Η Ένωση έχει αποκλειστική αρµοδιότητα στους ακόλουθους τοµείς: α) 
τελωνειακή ένωση, β) θέσπιση των κανόνων ανταγωνισµού που είναι αναγκαίοι για τη 
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Με τη Συνθήκη της Λισαβόνας οργανώνεται η λειτουργία της Ένωσης 

και καθορίζονται οι τοµείς, η οριοθέτηση και οι όροι άσκησης των 

αρµοδιοτήτων της. Αναφορικά µε τον τοµέα της εκπαίδευσης θα πρέπει να 

επισηµάνουµε κατ αρχήν ότι η Ένωση έχει αρµοδιότητα να αναλαµβάνει 

δράσεις για να υποστηρίζει να συντονίζει και να συµπληρώνει τη δράση των 

κρατών-µελών.637 

Ειδικότερα στα άρθρα της Συνθήκης που αναφέρονται στον τοµέα 

παιδεία, επαγγελµατική εκπαίδευση, νεολαία και αθλητισµός παραµένουν τα 

άρθρα 149 και 150 στα οποία όµως έγιναν ορισµένες αλλαγές. Συγκεκριµένα 

επισηµαίνουµε τις αλλαγές αφορούν στην προσθήκη του τοµέα του αθλητισµού 

στο άρθρο 149 και τη δυνατότητα διατύπωσης συστάσεων στον τοµέα της 

επαγγελµατικής εκπαίδευσης στο άρθρο 150. Επιπροσθέτως, τα άρθρα 

αλλάζουν αρίθµηση ως εξής: το άρθρο 149 γίνεται 165 και το άρθρο 150 

γίνεται 166. Ως προς τη διαδικασία λήψη των αποφάσεων τροποποιήθηκε το 

άρθρο 251 που αφορούσε στη διαδικασία της συναπόφασης.638 Στην 

                                                                                                                        

λειτουργία της εσωτερικής  αγοράς, γ) νοµισµατική πολιτική για τα κράτη µέλη µε 
νόµισµα το ευρώ, δ) διατήρηση των βιολογικών πόρων της θάλασσας στο πλαίσιο της 
κοινής αλιευτικής πολιτικής, ε) κοινή εµπορική πολιτική. 2. Η Ένωση έχει επίσης 
αποκλειστική αρµοδιότητα για τη σύναψη διεθνούς συµφωνίας όταν η σύναψη αυτή 
προβλέπεται σε νοµοθετική πράξη της Ένωσης ή είναι απαραίτητη για να µπορέσει η 
Ένωση να ασκήσει την εσωτερική της αρµοδιότητα, ή κατά το µέτρο που ενδέχεται να 
επηρεάσει τους κοινούς κανόνες ή να µεταβάλει την εµβέλειά τους. 
Άρθρο 2 Γ: 1. Η Ένωση έχει συντρέχουσα αρµοδιότητα µε τα κράτη µέλη όταν οι 
Συνθήκες της απονέµουν αρµοδιότητα µη εµπίπτουσα στους τοµείς των άρθρων 2 Β 
και 2 Ε. 2. Οι συντρέχουσες αρµοδιότητες της Ένωσης και των κρατών µελών αφορούν 
τους εξής κύριους τοµείς: α) την εσωτερική αγορά, β) την κοινωνική πολιτική, για τις 
πτυχές που καθορίζονται στην παρούσα Συνθήκη, γ) την οικονοµική, κοινωνική και 
εδαφική συνοχή, δ) την γεωργία και την αλιεία, µε την εξαίρεση της διατήρησης των 
βιολογικών πόρων της θάλασσας, ε) το περιβάλλον, στ) την προστασία των  
καταναλωτών, ζ) τις µεταφορές, η) τα διευρωπαϊκά δίκτυα, θ) την ενέργεια, ι) τον χώρο 
ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης, ια) τις κοινές προκλήσεις για την ασφάλεια 
στον τοµέα της δηµόσιας υγείας, για τις πτυχές που καθορίζονται στην παρούσα 
Συνθήκη. 3. Στους τοµείς της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και του 
διαστήµατος, η Ένωση έχει αρµοδιότητα να αναλαµβάνει δράσεις, ιδίως όσον αφορά 
τον καθορισµό και την εφαρµογή των προγραµµάτων, χωρίς η άσκηση της 
αρµοδιότητας αυτής να έχει ως αποτέλεσµα να κωλύει την άσκηση των αρµοδιοτήτων 
των κρατών µελών. 4. Στους τοµείς της αναπτυξιακής συνεργασίας και της 
ανθρωπιστικής βοήθειας, η Ένωση έχει αρµοδιότητα να αναλαµβάνει δράσεις και να 
ασκεί κοινή πολιτική, χωρίς η άσκηση της αρµοδιότητας αυτής να έχει ως αποτέλεσµα 
να κωλύει την άσκηση των αρµοδιοτήτων των κρατών µελών. 
637 Άρθρο 2 Ε: Η Ένωση έχει αρµοδιότητα να αναλαµβάνει δράσεις για να υποστηρίζει, 
να συντονίζει ή να συµπληρώνει τη δράση των κρατών µελών. Οι εν λόγω τοµείς δράσης 
είναι, στην ευρωπαϊκή τους διάσταση: α) η προστασία και η βελτίωση της ανθρώπινης 
υγείας, β) η βιοµηχανία, γ) ο πολιτισµός, δ) ο τουρισµός, ε) η παιδεία, η 
επαγγελµατική εκπαίδευση, η νεολαία και ο αθλητισµός, στ) η πολιτική προστασία, ζ) 
η διοικητική συνεργασία.». 
638 Το άρθρο 251 όπως τροποποιήθηκε παρατίθεται στο Παράρτηµα 7. 
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ενοποιηµένη απόδοση της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και της 

Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης639 τροποποιείται η 

αρίθµηση των κεφαλαίων και των άρθρων. Έτσι ο Τίτλος ΧΙ γίνεται Τίτλος ΧΙΙ, 

«Παιδεία, Επαγγελµατική Εκπαίδευση, Νεολαία και Αθλητισµός», 

Πιο συγκεκριµένα το άρθρο 165 µετά τις τροποποιήσεις έχει ως εξής : 

«Άρθρο 165 (πρώην άρθρο 149  της ΣΕΚ) 
1.  Η Ένωση συµβάλλει στην ανάπτυξη παιδείας υψηλού επιπέδου, ενθαρρύνοντας τη 
συνεργασία µεταξύ κρατών µελών και, αν αυτό απαιτείται, υποστηρίζοντας και 
συµπληρώνοντας τη δράση τους, σεβόµενη ταυτόχρονα πλήρως την αρµοδιότητα των 
κρατών µελών για το περιεχόµενο της διδασκαλίας και την οργάνωση του 
εκπαιδευτικού συστήµατος, καθώς και την πολιτιστική και γλωσσική τους πολυµορφία. 
Η Ένωση συµβάλλει στην προώθηση των ευρωπαϊκών επιδιώξεων στον χώρο του 
αθλητισµού,  λαµβάνοντας υπόψη παράλληλα τις ιδιαιτερότητές του, τις δοµές του που 
βασίζονται στον εθελοντισµό καθώς και τον κοινωνικό και εκπαιδευτικό του ρόλο. 
2.  Η δράση της Ένωσης έχει ως στόχο: 
—  να αναπτύσσει την ευρωπαϊκή διάσταση της παιδείας, µέσω ιδίως της εκµάθησης 
και της διάδοσης των γλωσσών των κρατών µελών, 
—  να ευνοεί την κινητικότητα φοιτητών και εκπαιδευτικών, µεταξύ άλλων και µέσω της 
ακαδηµαϊκής αναγνώρισης διπλωµάτων και περιόδων σπουδών, 
—  να προωθεί τη συνεργασία µεταξύ εκπαιδευτικών ιδρυµάτων, 
—  να αναπτύσσει την ανταλλαγή πληροφοριών και εµπειριών για τα κοινά 
προβλήµατα των εκπαιδευτικών συστηµάτων των κρατών µελών, 
—  να ευνοεί την ανάπτυξη των ανταλλαγών νέων, καθώς και οργανωτών κοινωνικο-
µορφωτικών δραστηριοτήτων, και να ενθαρρύνει τη συµµετοχή των νέων στο 
δηµοκρατικό βίο της Ευρώπης, 
—  να ενθαρρύνει την ανάπτυξη της εκπαίδευσης εξ αποστάσεως. 
—  να αναπτύσσει την ευρωπαϊκή διάσταση του αθλητισµού, προάγοντας τη δικαιότητα 
και τον ανοιχτό χαρακτήρα των αθλητικών αναµετρήσεων και τη συνεργασία µεταξύ των 
αρµόδιων για τον αθλητισµό φορέων, καθώς και προστατεύοντας τη σωµατική και 
ηθική ακεραιότητα των αθλητών, ιδίως των νεότερων µεταξύ τους. 
3.  Η Ένωση και τα κράτη µέλη ευνοούν τη συνεργασία µε τις τρίτες χώρες και τους 
αρµόδιους διεθνείς οργανισµούς σε θέµατα παιδείας και αθλητισµού, και ειδικότερα 
µε το Συµβούλιο της Ευρώπης. 
4.  Προκειµένου να συµβάλει στην υλοποίηση των στόχων του παρόντος άρθρου: 
—  το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο, αποφασίζοντας σύµφωνα µε τη 
συνήθη νοµοθετική διαδικασία και µετά από διαβούλευση µε την Οικονοµική και 
Κοινωνική Επιτροπή και µε την Επιτροπή των Περιφερειών, θεσπίζουν δράσεις 
ενθάρρυνσης, χωρίς να εναρµονίζουν τις νοµοθετικές και κανονιστικές διατάξεις των 
κρατών µελών. 
—  το Συµβούλιο, µετά από πρόταση της Επιτροπής, διατυπώνει συστάσεις.» 

 

Το άρθρο 166 που αναφέρεται στην επαγγελµατική εκπαίδευση έχει ως 

εξής : 

«Άρθρο 166 (πρώην άρθρο 150  της ΣΕΚ) 
1.  Η Ένωση εφαρµόζει πολιτική επαγγελµατικής εκπαίδευσης,  η οποία στηρίζει και 
συµπληρώνει τις δράσεις των κρατών µελών,  σεβόµενη ταυτόχρονα πλήρως την 
αρµοδιότητα των κρατών µελών για το περιεχόµενο και την οργάνωση της 

                                           

639 Ενοποιηµένη απόδοση της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και της Συνθήκης 
για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. C 83 της 30ής 
Μαρτίου 2010). 
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επαγγελµατικής εκπαίδευσης. 
2.  Η δράση της Ένωσης έχει ως στόχο: 
—  να διευκολύνει την προσαρµογή στις µεταλλαγές της βιοµηχανίας,  ιδίως µέσω της 
επαγγελµατικής εκπαίδευσης και του επαγγελµατικού αναπροσανατολισµού, 
—  να βελτιώνει την αρχική επαγγελµατική εκπαίδευση και τη συνεχή κατάρτιση,  για 
να διευκολύνεται η επαγγελµατική ένταξη και επανένταξη στην αγορά της εργασίας, 
—  να διευκολύνει την πρόσβαση στην επαγγελµατική εκπαίδευση και την ενίσχυση 
της κινητικότητας των εκπαιδευτών και των εκπαιδευοµένων και ιδίως των νέων, 
—  να τονώνει τη συνεργασία µεταξύ εκπαιδευτικών ιδρυµάτων και επιχειρήσεων στον 
τοµέα της κατάρτισης, 
—  να αναπτύσσει την ανταλλαγή πληροφοριών και εµπειριών για τα κοινά 
προβλήµατα των συστηµάτων κατάρτισης των κρατών µελών. 
3.  Η  'Ένωση και τα κράτη µέλη ευνοούν τη συνεργασία µε τις τρίτες χώρες και τους 
αρµόδιους διεθνείς οργανισµούς σε θέµατα επαγγελµατικής εκπαίδευσης. 
4.  Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο,  αποφασίζοντας σύµφωνα µε τη 
συνήθη νοµοθετική διαδικασία και µετά από διαβούλευση µε την Οικονοµική και 
Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών, θεσπίζουν µέτρα για να 
συµβάλουν στην υλοποίηση των στόχων που αναφέρονται στο παρόν άρθρο, χωρίς να 
εναρµονίζουν τις νοµοθετικές και κανονιστικές διατάξεις των κρατών µελών και το 
Συµβούλιο, µετά από πρόταση της Επιτροπής, διατυπώνει συστάσεις».  

 

 

5.14  Συµπεράσµατα της περιόδου 2000-2007 

 

Οι εξελίξεις αυτής της περιόδου αποτελούν συνέχεια των γεγονότων που 

συντελέστηκαν τη δεκαετία του 1990 και των κατευθύνσεων της κοινότητας 

στον τοµέα της εκπαίδευσης. 

Μετά την ένταξη της παιδείας στη συνθήκη του Μάαστριχτ  τα κείµενα 

της Ευρωπαϊκής Επιτροπής επέδρασαν καθοριστικά στη διαµόρφωση του 

πλαισίου αλληλεξάρτησης και διασύνδεσης του τοµέα της εκπαίδευσης µε 

άλλες πολιτικές της Κοινότητας. Προς το τέλος της δεκαετίας του 1990  το 

Συµβούλιο και η Επιτροπή αναδεικνύουν µέσα από τα κείµενά τους την 

ιδιαίτερη σηµασία και το ρόλο της εκπαίδευσης και της κατάρτισης όπως 

επίσης και τη συµβολή της εκπαίδευσης στην αντιµετώπιση των προκλήσεων 

της νέας χιλιετίας συσχετίζοντάς την άµεσα µε την αποτελεσµατικότητα των 

πολιτικών της Κοινότητας για την ανταγωνιστικότητα της οικονοµίας και την 

απασχόληση.  

Στην προηγούµενη ενότητα εξετάσαµε κείµενα που µαρτυρούν ή 

προοιωνίζουν το ρόλο και τη συµβολή της εκπαίδευσης.  

Στην «Ατζέντα 2000» επισηµαίνεται η ανάγκη ενίσχυσης των κρατών-µελών 

«για να αναπροσαρµόσουν και να εκσυγχρονίσουν τα συστήµατά τους στον τοµέα 

της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της απασχόλησης, καθώς η προσαρµογή 

αυτή επιβάλλεται τόσο για λόγους ανταγωνιστικότητας της οικονοµίας όσο και για 
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λόγους που συνδέονται µε τη διατήρηση του ευρωπαϊκού κοινωνικού προτύπου, 

αφού η εκπαίδευση αποτελεί ένα εξαιρετικό µέσο ισότητας και κοινωνικής 

ένταξης».  

Στην ανακοίνωση της Επιτροπής προς τα θεσµικά όργανα της Κοινότητας 

«Για µία Ευρώπη της γνώσης», στην οποία η Επιτροπή παρουσιάζει τις 

κατευθυντήριες γραµµές των µελλοντικών κοινοτικών ενεργειών στους τοµείς 

της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεότητας κατά την περίοδο 2000-

2006 και διαπιστώνει ότι «έχουµε εισέλθει πλέον στην Κοινωνία της Γνώσης» και 

προτείνει οι πολιτικές που αποτελούν κινητήρια δύναµη της «κοινωνίας της 

γνώσης» δηλαδή η καινοτοµία, η έρευνα, η εκπαίδευση και η κατάρτιση, να 

συµπεριληφθούν σε έναν από τους τέσσερις κύριους άξονες των εσωτερικών 

πολιτικών της Ένωσης. Η Επιτροπή παρουσιάζει «έναν βασικό προσανατολισµό 

που είναι η σταδιακή δηµιουργία ενός ευρωπαϊκού εκπαιδευτικού χώρου 

ανοικτού και δυναµικού» που θα «αποτελεί το πλαίσιο κινητοποίησης µέσα στο 

οποίο θα πραγµατωθεί ο στόχος της δια βίου εκπαίδευσης και κατάρτισης». Στον 

εκπαιδευτικό αυτό χώρο διακρίνονται τρεις διαστάσεις : η γνώση (που θα 

πρέπει να εµπλουτίζεται συνεχώς), ο πολίτης (του οποίου η ιδιότητα θα 

ενισχύεται µε την ανάπτυξη της αίσθησης συµµετοχής σε ένα κοινό 

κοινωνικοοικονοµικό χώρο)  και η ανάπτυξη της απασχολησιµότητας µέσω της 

απόκτησης ικανοτήτων. Προτείνει τη δηµιουργία ενός διευρυµένου «πλαισίου 

κοινών αρµοδιοτήτων µεταξύ της Κοινότητας, των κρατών-µελών και λοιπών 

εµπλεκοµένων συντελεστών», δηλαδή τα κράτη – µέλη, τους εταίρους της 

εκπαίδευσης, τους κοινωνικούς εταίρους, τους οικονοµικούς εταίρους, τους 

περιφερειακούς και τοπικούς εταίρους και τους πολίτες ως εταίρους µέσω των 

ενώσεων και των ιδρυµάτων. 

Στο Ψήφισµα του Συµβουλίου Παιδείας «Πέρασµα στη Νέα χιλιετία : 

ανάπτυξη νέων διαδικασιών για την ευρωπαϊκή συνεργασία στον τοµέα της 

εκπαίδευσης και της κατάρτισης» στο οποίο επισηµαίνεται ότι τόσο η συνθήκη 

του Άµστερνταµ όσο και το έγγραφο της ΕΕ «Ατζέντα 2000» οδήγησαν σε 

αύξηση της σηµασίας της εκπαίδευσης στις πολιτικές τις σχετικές µε τα 

επαγγελµατικά προσόντα και την πληροφόρηση, συµπεριλαµβανοµένων 

εκείνων που συµβάλλουν στην οικονοµική ανταγωνιστικότητα και στην 

απασχόληση στην Ευρωπαϊκή Ένωση ότι η ανάπτυξη της «Ευρώπης της γνώσης» 

και η προώθηση της δια βίου µάθησης είναι πλέον γενικοί στόχοι καθολικής 

αποδοχής».  
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Στον Κανονισµό 1260/1999, για τα διαρθρωτικά ταµεία, 

συµπεριλήφθηκε ο νέος Στόχος 3 για «τη στήριξη της προσαρµογής και του 

εκσυγχρονισµού των πολιτικών και των συστηµάτων εκπαίδευσης, κατάρτισης και 

απασχόλησης». 

Η συµπύκνωση όλων αυτών των κατευθύνσεων πραγµατοποιείται το 

2000 στο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Λισαβόνας, το οποίο διαπιστώνοντας 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», έθεσε έναν σηµαντικό στρατηγικό 

στόχο: η Ένωση θα πρέπει έως το 2010 «να γίνει η ανταγωνιστικότερη και 

δυναµικότερη οικονοµία της γνώσης ανά την υφήλιο, ικανή για βιώσιµη 

οικονοµική ανάπτυξη µε περισσότερες και καλύτερες θέσεις εργασίας και 

µεγαλύτερη κοινωνική συνοχή». Υπογράµµισε ότι οι αλλαγές αυτές όχι µόνο 

απαιτούν το ριζικό µετασχηµατισµό της ευρωπαϊκής οικονοµίας, αλλά και ένα 

τολµηρό πρόγραµµα για τον εκσυγχρονισµό των συστηµάτων κοινωνικής 

πρόνοιας και εκπαίδευσης. Ταυτόχρονα υιοθετήθηκε µία νέα µέθοδος 

συνεργασίας και συντονισµού η Ανοικτή Μέθοδος Συντονισµού, για τη 

διαµόρφωση συνεκτικών στόχων στον τοµέα της εκπαίδευσης όπου δεν είναι 

δυνατή η διαµόρφωση κοινής κοινοτικής πολιτικής.  

Για πρώτη φορά στην ιστορία της Ευρωπαϊκής Κοινότητας/Ένωσης: 

(α)η εκπαίδευση ως τοµέας δράσης της Ε.Ε. αναβαθµίζεται στο 

επίκεντρο της νέας στρατηγικής  

(β) αποδίδεται  τόση µεγάλη βαρύτητα στο ρόλο που παίζουν τα 

συστήµατα εκπαίδευσης και κατάρτισης στην οικονοµική και κοινωνική 

στρατηγική και το µέλλον της Ένωσης 

(γ) οι στόχοι αυτοί αποφασίζονται  σε επίπεδο Ευρωπαϊκού Συµβουλίου 

και αποτελούν τις κατευθυντήριες γραµµές της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

(δ)αναβαθµίζεται το Συµβούλιο Παιδείας πλάι στις άλλες συνθέσεις του 

Συµβουλίου  

(ε)χρησιµοποιείται µία νέα  µέθοδος εργασίας και συντονισµού η 

Ανοικτή µέθοδος Συντονισµού. 

Η Επιτροπή, µε την ανακοίνωσή της «Η οικοδόµηση του κοινού µας 

µέλλοντος-προκλήσεις πολιτικής και δηµοσιονοµικά µέσα της διευρυµένης 

Ένωσης 2007-2013», το 2004, όρισε σειρά στόχων, που πρέπει να επιτευχθούν 

µε τη νέα γενιά κοινοτικών προγραµµάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης. Η 

συµβολή της Ένωσης λαµβάνει δύο βασικές µορφές: α) στήριξη της 
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κινητικότητας σε επίπεδο ατόµων (όπως φοιτητές και σπουδαστές, 

εκπαιδευτικοί, ακαδηµαϊκοί ή υπεύθυνοι κατάρτισης)  και β) προώθηση 

συµπράξεων/δικτύων  µεταξύ σχολείων, πανεπιστηµίων και παρόχων 

κατάρτισης σε διαφορετικές χώρες. Βαρύνουσα θέση στους στόχους της 

Επιτροπής έχει η κινητικότητα των φοιτητών, εκπαιδευτικών, ακαδηµαϊκών, 

υπεύθυνων κατάρτισης. Επισηµαίνεται όµως ότι αυτή η «πολυµερής 

διασυνοριακή κινητικότητα αποτελεί έναν τοµέα ο οποίος παρόλο που 

αναγνωρίζεται ως κορυφαίας σηµασίας δεν µπορεί να οργανωθεί αποτελεσµατικά 

ή να χρηµατοδοτηθεί σε εθνικό επίπεδο». Η κοινοτική δράση στον τοµέα αυτό 

αποτελεί την ενδεδειγµένη λύση που µπορεί να προσφέρει τόσο το πλαίσιο και 

όσο και τη χρηµατοδοτική στήριξη. 

Το 2005 διαπιστώθηκε ότι δεν είχε συντελεστεί σηµαντική πρόοδος στην 

πορεία υλοποίησης της στρατηγικής της Λισαβόνας καθώς την ίδια στιγµή που 

οι αρχηγοί των κρατών-µελών αποφάσιζαν τη νέα στρατηγική για την Ευρώπη  

δεν υπήρχε η ανάλογη δράση σε εθνικό επίπεδο για να επιτευχθούν αυτοί οι 

στόχοι. Επισηµάνθηκε επίσης ότι για να αποδώσει η στρατηγική αυτή 

χρειάζεται συλλογική και συνολική ενεργοποίηση και δέσµευση των κρατών-

µελών µέσω εθνικών σχεδίων δράσης. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο αποφάσισε να 

δώσει νέα ώθηση στη στρατηγική της Λισαβόνας µε µία ουσιαστική 

επανενεργοποίηση της και συµφώνησε να επανεστιάσει τις προτεραιότητες στην 

απασχόληση και την ανάπτυξη. Η γνώση και η καινοτοµία θεωρούνται 

κινητήριες δυνάµεις της βιώσιµης οικονοµικής αύξησης εποµένως «προέχει να 

αναπτυχθούν η έρευνα, η εκπαίδευση και η καινοτοµία σε όλες τους τις µορφές, 

καθότι επιτρέπουν τη µετατροπή της γνώσης σε προστιθέµενη αξία και τη 

δηµιουργία περισσότερων και ποιοτικά καλύτερων θέσεων απασχόλησης». Τα 

κράτη µέλη καλούνται να εντείνουν τις προσπάθειές τους για την ανύψωση του 

γενικού επιπέδου εκπαίδευσης. Η δια βίου µάθηση συνιστά προϋπόθεση εκ 

των ων ουκ άνευ για την επίτευξη των στόχων της Λισαβόνας, σε συνδυασµό µε 

την επιδίωξη υψηλής ποιότητας σε όλα τα επίπεδα.  

Στο εαρινό Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του 2006 υπήρχε εκτενέστερη αναφορά 

στο ρόλο της εκπαίδευσης σε σχέση µε τα προηγούµενα χρόνια. Επισηµαίνεται 

ότι «η εκπαίδευση και η κατάρτιση αποτελούν κρίσιµους παράγοντες για την 

ανάπτυξη την ανταγωνιστικότητα και την κοινωνική συνοχή». «Πρέπει να 

επιταχυνθούν οι µεταρρυθµίσεις για να διασφαλισθούν εκπαιδευτικά συστήµατα 

υψηλής ποιότητας, που να είναι τόσο αποτελεσµατικά όσο και δίκαια. Οι εθνικές 

στρατηγικές της δια βίου µάθησης θα πρέπει να παρέχουν σε όλους τους πολίτες 
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τις ικανότητες και τα τυπικά προσόντα που έχουν ανάγκη, µε όλο και µεγαλύτερη 

συνδροµή σε κοινοτικό επίπεδο από εκπαιδευτικά προγράµµατα και 

προγράµµατα κατάρτισης όπως το Erasmus και το Leonardo. Για τη στήριξη της 

µεγαλύτερης κινητικότητας και µιας αποτελεσµατικής αγοράς εργασίας, θα 

πρέπει να επιτευχθεί πρόοδος ως προς τη δηµιουργία ενός Ευρωπαϊκού Πλαισίου 

Προσόντων». Επισηµαίνεται ότι «η εκπαίδευση και η κατάρτιση οφείλουν να 

καταλαµβάνουν κεντρική θέση στο θεµατολόγιο µεταρρυθµίσεων της Λισαβόνας. 

Στο πλαίσιο αυτό, σηµαντικό ρόλο θα διαδραµατίσει το πρόγραµµα της διά βίου 

µάθησης 2007-2013». 

Εξετάζοντας τα γεγονότα και τις εξελίξεις της περιόδου 2000-2007 µε τα 

θεωρητικά εργαλεία της νεολειτουργικής προσέγγισης παρατηρούµε µία 

αύξηση τόσο του τοµεακού εύρους όσο και του επιπέδου της λειτουργικής 

δράσης της Ένωσης προκειµένου να επιτευχθούν οι γενικότεροι στόχοι που 

έχει θέσει. 

Την περίοδο αυτή, η δράση της κοινότητας στον τοµέα της εκπαίδευσης 

ανέβηκε σε ανώτερο επίπεδο, µετά την ανάδειξη της συµπληρωµατικής σχέσης 

των πολιτικών στον τοµέα της εκπαίδευσης και κατάρτισης µε τις πολιτικές για 

την ανταγωνιστικότητα, την απασχόληση, την κοινωνική συνοχή. Η εκπαίδευση 

συνδέθηκε µε τη στρατηγική της Λισαβόνας, για να γίνει η δυναµικότερη και 

ανταγωνιστικότερη οικονοµία της γνώσης παγκοσµίως και ζητήθηκε από τα 

κράτη να αναλάβουν εθνική δράση στο πλαίσιο αυτών των στόχων για τον 

εκσυγχρονισµό και τη σύγκλιση των εκπαιδευτικών τους συστηµάτων και τη 

βελτίωση της ποιότητας στην εκπαίδευση. Χρησιµοποιήθηκε µία νέα µέθοδος 

συντονισµού η ΑΜΣ για να παρακολουθείται στενά αυτή η  δέσµευση και τα 

αποτελέσµατα σε εθνικό επίπεδο. Στόχος της στρατηγικής της Λισαβόνας είναι 

ο εκσυγχρονισµός και η σύγκλιση των εκπαιδευτικών συστηµάτων και όχι η 

εναρµόνισή τους µε προοπτική τη σταδιακή δηµιουργία ενός ευρωπαϊκού 

εκπαιδευτικού χώρου ανοικτού και δυναµικού. 

Η διεύρυνση της δράσης της Ένωσης στον τοµέα της εκπαίδευσης δεν 

περιορίστηκε σε κείµενα και απόψεις. Τα προηγούµενα χρόνια τα 

προγράµµατα δράσης αποτελούσαν τα µέσα για την προώθηση της δράσης της 

Κοινότητας στον τοµέα της εκπαίδευσης. Κατά τη δεκαετία του 2000 κάνουν 

την εµφάνισή τους στην εκπαίδευση, δείκτες, µετρήσιµα µεγέθη και ποσοτικές 

αναφορές που χρησιµοποιούνται στον τοµέα της οικονοµίας και της 

ανταγωνιστικότητας. Ο τοµέας της εκπαίδευσης κατακλίστηκε από δείκτες, 

στόχους, κριτήρια αναφοράς µέσων ευρωπαϊκών επιδόσεων, εθνικές εκθέσεις 
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τεχνοκρατικού χαρακτήρα, Οµάδες Εργασίας και µία Ανοικτή Μέθοδο 

Συντονισµού πλάι στην Κοινοτική Μέθοδο για το συντονισµό και τον έλεγχο 

αυτής της δράσης. Οι δείκτες, αποτελούν σηµαντικό εργαλείο για τη µέτρηση 

και τη σύγκριση επιδόσεων και στηρίζονται σε στοιχεία σαφώς προσδιορισµένα, 

συγκρίσιµα και συναφή µε τις πολιτικές. 

Τριάντα χρόνια µετά από την υιοθέτηση του πρώτου προγράµµατος δράσης 

στον τοµέα της εκπαίδευσης, τόσο τα προγράµµατα δράσης 2000-2006 στην 

εκπαίδευση και στην κατάρτιση όσο και το νέο ενιαίο για την εκπαίδευση και 

την κατάρτιση πρόγραµµα ∆ια βίου Μάθησης 2007-2013 χρησιµοποιήθηκαν 

ως µέσα - εργαλεία υποστήριξης των πολιτικών αυτών, στηρίζοντας κυρίως την 

προώθηση της κινητικότητας και την αναγνώριση τίτλων και περιόδων 

σπουδών, την ενίσχυση της δια βίου εκπαίδευσης, την προώθηση του 

ανοίγµατος των εκπαιδευτικών συστηµάτων, την ισότητα των ευκαιριών, την 

ανάπτυξη της ποιότητας στην εκπαίδευση και για να συµβάλουν στο µέτρο που 

αναλογεί σε ένα πρόγραµµα δράσης στις πολιτικές της Ένωσης.  

Ως προς τη διεύρυνση του τοµεακού εύρους της δράσης της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυτή έγινε προς διάφορους τοµείς και προς όλες τις 

βαθµίδες  της εκπαίδευσης, πρωτοβάθµια, δευτεροβάθµια, τριτοβάθµια, δια 

βίου µάθηση, τυπικές και άτυπες µορφές εκπαίδευσης και κατάρτισης, 

ποιότητα, προσβασιµότητα, ισότητα ευκαιριών, ανοικτός χαρακτήρας 

συστηµάτων εκπαίδευσης. 

Παράλληλα αυξήθηκε το επίπεδο της λειτουργικής δράσης της Ένωσης 

στον τοµέα της εκπαίδευσης καθώς βρέθηκε στο επίκεντρο της νέας οικονοµικής 

και κοινωνικής στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης  εξαιτίας του ότι συνδέθηκε 

µε την κεντρική στρατηγική πολιτική απόφαση του Ευρωπαϊκού Συµβούλιου της 

Λισαβόνας να γίνει η πιο δυναµική και ανταγωνιστική κοινωνία της γνώσης στον 

κόσµο. Η εκπαίδευση και η κατάρτιση απέκτησαν για πρώτη φορά στην ιστορία της 

Ευρωπαϊκής Κοινότητας νέα διάσταση, η οποία έθετε την ανάγκη για πιο 

ολοκληρωµένη δράση στον τοµέα αυτό. Για πρώτη φορά επίσης µετά τη συµφωνία 

των αρχηγών των κρατών-µελών και οι υπουργοί Παιδείας συµφώνησαν σε κοινούς 

στόχους και µία νέα µέθοδο εργασίας, συντονισµού και ελέγχου των κρατών-µελών. 

Η ανάγκη ανάληψης δράσης, µε τον επιτακτικό τρόπο που 

αποφασίστηκε από τους αρχηγούς των κρατών-µελών και τους υπουργούς 

παιδείας, υπαγορεύτηκε από τη στιγµή που ο τοµέας της εκπαίδευσης 

αποτέλεσε προτεραιότητα της κοινοτικής πολιτικής προκειµένου να 

επιτευχθούν οι γενικότεροι στόχοι της Κοινότητας στον τοµέα της οικονοµίας 
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και της ανταγωνιστικότητας. Η ανάγκη να πραγµατοποιηθούν οι στόχοι στον τοµέα 

της οικονοµίας και να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονοµίας 

κατέστησε αναγκαία την περαιτέρω δράση της ΕΕ στον τοµέα της εκπαίδευσης και 

τον εκσυγχρονισµό των εκπαιδευτικών συστηµάτων.640 Οι αποφάσεις και τα 

γεγονότα επέφεραν την αύξηση και την διεύρυνση της σταδιακής 

εκχείλισης/spill-over, της δράσης από το πεδίο της οικονοµίας της 

ανταγωνιστικότητας και της απασχόλησης προς εκείνο της εκπαίδευσης και της 

κατάρτισης. 

Το αξιοσηµείωτο αυτής της περιόδου είναι ότι παρατηρούµε µία αύξηση του 

επιπέδου της λειτουργικής δράσης της Ένωσης χωρίς να έχει αλλάξει το θεσµικό 

πλαίσιο αναφορικά µε τον τοµέα της εκπαίδευσης, δηλαδή χωρίς κάποια αλλαγή 

στη θεσµική της αρµοδιότητα. Εξετάζοντας όλες τις Συνθήκες µετά τη Συνθήκη του 

Μάαστριχτ µέχρι και τη Συνθήκη της Λισαβόνας διαπιστώνουµε ότι δεν επέρχεται 

κάποια ουσιαστική αλλαγή ως προς τη θεσµική ικανότητα της Ένωσης στον τοµέα 

της Παιδείας. Συγκεκριµένα, η αρµοδιότητα που τα κράτη-µέλη έχουν παραχωρήσει 

στην Ένωση είναι να αναλαµβάνει δράσεις για να υποστηρίζει να συντονίζει και 

να συµπληρώνει τη δράση των κρατών-µελών. ∆εν φτάνει στο σηµείο της 

πολιτικής ολοκλήρωσης δηλαδή στο επίπεδο να αυξηθεί η εξουσία της ώστε να 

µπορεί να λαµβάνει αποφάσεις κοινές για τα κράτη-µέλη. Οι στόχοι δε που 

ορίζει η Συνθήκη παρέµειναν οι ίδιοι.  

∆ιαπιστώνεται επίσης ότι στο επίπεδο των κοινωνικο-ψυχολογικών 

παραγόντων της Παιδείας δεν υπάρχει κοινοτική δράση και δεν παρατηρείται 

σύγκλιση. 

Παρόλα αυτά η δράση της Ένωσης έτσι όπως αυτή εκφράζεται µέσα από 

τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου  τις προτάσεις της Επιτροπής και 

τις αποφάσεις του Συµβουλίου Παιδείας όπως επίσης µε την υιοθέτηση της 

Ανοικτής Μεθόδου Συντονισµού στην πραγµατικότητα ασκείται µε έναν τρόπο 

που στοχεύει στη σύγκλιση των εκπαιδευτικών συστηµάτων ενώ παράλληλα  

πραγµατοποιείται για πρώτη φορά παρακολούθηση και έλεγχος των κρατών-

µελών για το βαθµό στον οποίο υλοποιούν τους στόχους. 

                                           

640 Ο Lindberg περιέγραψε την εκχείλιση ως «µία κατάσταση όπου µία δεδοµένη 
δράση, που συνδέεται µε ένα συγκεκριµένο στόχο, δηµιουργεί µία κατάσταση στην 
οποία ο αρχικός στόχος µπορεί να διασφαλιστεί µόνο µε την ανάληψη περαιτέρω 
δράσεων, οι οποίες µε την σειρά τους δηµιουργούν την ανάγκη για περισσότερες 
δράσεις και ούτω καθεξής», Lindberg L. (1963) «The political Dynamics of European 
Integration», Stanford, Stanford University Press, σ.10.  



 320 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ  

Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α 

 

1.  Η εφαρµογή ευρωπαϊκών εκπαιδευτικών προγραµµάτων στην 

Ελλάδα 

 

Στο προηγούµενο κεφάλαιο εξετάστηκαν οι εξελίξεις που οδήγησαν στην 

θέσπιση των ευρωπαϊκών προγραµµάτων στον τοµέα της εκπαίδευσης, όπως 

επίσης οι όροι λειτουργίας και οι στόχοι τους. Στην ενότητα αυτή θα εξεταστεί η  

εφαρµογή τους στην Ελλάδα. Συγκεκριµένα θα εξεταστεί η αποδοχή των 

προγραµµάτων, η συµµετοχή στα προγράµµατα καθώς και οι δραστηριότητες 

και ο ρόλος που διαδραµάτισαν οι εµπλεκόµενοι φορείς. 

Το 1976 το Συµβούλιο και οι Υπουργοί Παιδείας αποφάσισαν την 

εφαρµογή του Α’ Προγράµµατος ∆ράσης στο πεδίο της εκπαίδευσης µε πρώτο 

έτος δράσης το ακαδηµαϊκό έτος 1976-1977. Στόχος του προγράµµατος ήταν η 

ανάπτυξη της πανεπιστηµιακής συνεργασίας µεταξύ των κρατών-µελών της 

Κοινότητας. Το πρόγραµµα δράσης συνεχίστηκε µέχρι το 1986-1987 και από 

το ακαδηµαϊκό έτος 1987-1988 άρχισε το πρόγραµµα Erasmus. 

Αναφορικά µε την Ελλάδα, ιδιαίτερα σηµαντικό στοιχείο αποτελεί το 

γεγονός ότι σύµφωνα µε τα στοιχεία που δηµοσιοποίησε η Κοινότητα στις 24 

Φεβρουαρίου 1987641 η Ελλάδα πήρε µέρος στο πρόγραµµα από την πρώτη 

χρονιά που µπήκε στην Κοινότητα642 δηλαδή από το ακαδηµαϊκό έτος 1981-

1982. 

Στο πλαίσιο του Προγράµµατος ∆ράσης, συνολικά στη Κοινότητα, 

δηµιουργήθηκαν 586 κοινά προγράµµατα σπουδών (Joint Study Programmes)  

                                           

641 Europa Press release : «Ten years of community aid for inter-University 
cooperation», Reference:  IP/87/78    Date:  24/02/1987 
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/87/78&format=HTML&aged=1&languag

e=EN&guiLanguage=en 
642 Στις 1 Ιανουαρίου του 1981 η Ελλάδα έγινε το 10 µέλος της Ευρωπαϊκής 
Κοινότητας.  
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που αναπτύχθηκαν µεταξύ περίπου 500 πανεπιστηµίων και ιδρυµάτων 

ανώτατης εκπαίδευσης. Η Ελλάδα δηµιούργησε συνολικά 37 κοινά 

προγράµµατα σπουδών (ποσοστό συµµετοχής 6,3%). Την περίοδο 1977 έως 

1986 έγιναν 4429 αιτήσεις για χρηµατοδότηση και δόθηκαν 1127 υποτροφίες 

για κοινά προγράµµατα σπουδών ή για προπαρασκευαστικές επισκέψεις από 

τις οποίες η Ελλάδα έλαβε 74 υποτροφίες για την περίοδο 1981 έως  και 1986. 

Στη συνέχεια  του Προγράµµατος ∆ράσης της Κοινότητας στον τοµέα της 

συνεργασίας στο πεδίο της εκπαίδευσης και µε βάση την εµπειρία που είχε 

αποκτηθεί αλλά και λόγω της θετικής αποτίµησης των δράσεων αυτών, από το 

ακαδηµαϊκό έτος 1987-1988 ξεκίνησε η λειτουργία του προγράµµατος 

Erasmus. Αργότερα το 1990 άρχισε η λειτουργία του προγράµµατος Lingua. 

 

1.1 Εφαρµογή των εκπαιδευτικών προγραµµάτων κατά την περίοδο 

1987-1994. 

 

 Στην ενότητα αυτή εξετάζεται η εφαρµογή των ευρωπαϊκών 

προγραµµάτων στον τοµέα της εκπαίδευσης κατά την περίοδο 1987-1994  στην 

Ελλάδα. Την περίοδο αυτή λειτούργησαν τα προγράµµατα Erasmus I, 

Erasmus II και Lingua.  Από τη µελέτη των αποφάσεων σχετικά µε την 

υιοθέτηση των προγραµµάτων Erasmus I, Erasmus II, έχουµε ήδη συµπεράνει 

ότι οι στόχοι, οι άξονες δράσεις και οι όροι λειτουργίας παρέµειναν ίδιοι. Γι 

αυτό το λόγο θα εξετάσουµε µε ενιαίο τρόπο τα στοιχεία που σχετίζονται µε την 

εφαρµογή των προγραµµάτων και τη συµµετοχή στα προγράµµατα αυτά κατά  

την περίοδο από το 1987 έως το 1994. Στον παρακάτω πίνακα απεικονίζονται 

τα προγράµµατα δράσης της Κοινότητας στον τοµέα της εκπαίδευσης. 

 

Πίνακας 10.  Ευρωπαϊκά Προγράµµατα στον τοµέα της εκπαίδευσης κατά την περίοδο 

1987-1994 

1987-1994 ERASMUS I LINGUA 

Απόφαση 15.6.1987  

∆ιάρκεια 1987-1989  

Προϋπολογισµός 85εκ. ECU  

Άρθρα συνθήκης 128 και 235  

 ERASMUS II  

Απόφαση 14.12.1989 28.7.1989 
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∆ιάρκεια 1990-1994 1990-1994 

Προϋπολογισµός 192εκ. ECU  200εκ. ECU 

Άρθρα συνθήκης 128 128 και 235 

ΠΗΓΗ : European Commission, (2006) «The history of European cooperation in education and 

training», Luxembourg : Office for Official Publications of the European Communities p.268-269 

 

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται τα στοιχεία σχετικά µε την 

κινητικότητα των εξερχόµενων φοιτητών Erasmus ανά έτος και κατά χώρα 

προέλευσης για την περίοδο το 1987 έως το 1994. Τα στοιχεία αυτά επιτρέπουν 

την εξαγωγή συµπερασµάτων  αναφορικά µε την συµµετοχή της Ελλάδας όπως 

επίσης και την µελέτη της συµµετοχής της Ελλάδας ανά έτος ως ποσοστιαία 

αναλογία επί του συνολικού ετήσιου αριθµού συµµετεχόντων στα 

Προγράµµατα Erasmus I και Erasmus II. 

 

Πίνακας 11. Εξερχόµενοι φοιτητές ERASMUS ανά έτος και κατά χώρα προέλευσης 

ΧΩΡΑ  ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ Erasmus Ι Erasmus ΙΙ  

 1987/88 1988/89 1989/90 1990/91 1991/92 1992/93 1993/94 1994/95 ΣΥΝΟΛΟ 

BE-Βέλγιο 58 404 795 1.154 1.837   2.314 2.809 3.480 12851 

CZ-Τσεχική ∆.         0 

DK-∆ανία 57 189 417 729 950 1.282 1.561 1.771 6956 

DE-Γερµανία 649 1.727 3.744 4.933 6.858 9.011 11.118 12.633 50673 

EE-Εσθονία         0 

GR-Ελλάς 39 195 459 566 926 1.266 1.454 1.928 6833 

ES-Ισπανία 95 1.063 2.201 3.442 4.353 5.697 7.043 8.537 32431 

EUI *        47 47 

FR-Γαλλία 895 1.785 4.059 5.524 6.360 8.983 8.782 9.844 46232 

IE-Ιρλανδία 112 167 351 644 894 1.214 1.493 1.632 6507 

IT-Ιταλία 220 1.365 2.295 3.355 4.202 5.308 6.808 7.217 30770 

CH-Ελβετία **      223 480 717 1420 

CY-Κύπρος         0 

LV-Λετονία         0 

LT-Λιθουανία         0 

LU-Λουξεµβούργο  30 13     47 90 

HU-Ουγγαρία         0 

MT-Μάλτα         0 

NL-Ολλανδία 169 650 1.261 1.969 2.554 3.290 4.387 4.853 19133 

AT-Αυστρία      855 982 1.801 3638 

PL-Πολωνία         0 

PT-Πορτογαλία 25 158 276 543 760 1.025 1.333 1.903 6023 

SI-Σλοβενία         0 

SK-Σλοβακία         0 

Fl-Φιλανδία      779 976 1.641 3396 

SE-Σουηδία      1.101 1.792 2.302 5195 

UK- Η.Β. 925 2.181 3.585 5.047 6.620 8.872 10.519 11.988 49737 

IS-Ισλανδία      33 58 83 174 

LI-Λιχτενστάιν        3 3 

NO-Νορβηγία      441 767 980 2188 

BG-Βουλγαρία         0 

RO-Ρουµανία         0 

TR-Τουρκία         0 

ΣΥΝΟΛΟ 3.244 9.914 19.456 27.906 36.314 51.694 62.362 73.407 284297 
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*EUI: European University Institute in Florence, Italy. Από το 2007-2008 η κινητικότητα από τo EUI  

συµπεριλαµβάνεται στα ποσοτικά στοιχεία από την Ιταλία. 

**Από το 1996-1997 κινητικότητα από και προς Ελβετία δεν συµπεριλαµβάνονται στα ποσοτικά 

στοιχεία Erasmus.  

ΠΗΓΗ : Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Εκπαίδευση και Κατάρτιση, Erasmus Statistics, ANNEX01SM - 

Outgoing Erasmus students,   

http://ec.europa.eu/education/erasmus/statistics_en.htm 

 
 
Το πρώτο συµπέρασµα που συνάγουµε από τα στοιχεία που 

παραθέτονται στον παραπάνω πίνακα είναι ότι η Ελλάδα συµµετέχει στο 

πρόγραµµα Erasmus από το πρώτο χρόνο λειτουργίας του. Η συµµετοχή των 

ελλήνων φοιτητών στο πρόγραµµα αυξάνεται συνεχώς από 39 φοιτητές το 

1987/88 αυξάνει στους 1.928 φοιτητές το 1994/95. Η συµµετοχή της 

Ελλάδας σε αναλογία προς τη συνολική ετήσια συµµετοχή εξερχοµένων 

φοιτητών ξεκίνησε ως ποσοστό 1,2% επί του συνολικού ετήσιου αριθµού 

εξερχοµένων φοιτητών το 1987/88 και µε µία αυξητική τάση έφτασε σε 

ποσοστό 2,6% το 1994/1995.643  Από τα παραπάνω στοιχεία συµπεραίνεται η 

συνεχώς αυξανόµενη συνολική συµµετοχή των Ελλήνων φοιτητών στο 

πρόγραµµα Erasmus γεγονός που καταδεικνύει την αποδοχή του 

προγράµµατος.  

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται τα στοιχεία που αφορούν στην 

κινητικότητα των ελλήνων εξερχόµενων φοιτητών Erasmus κατά Ίδρυµα και 

ανά έτος.644 Τα στοιχεία επιβεβαιώνουν την αυξητική τάση συµµετοχής 

φοιτητών στο πρόγραµµα Erasmus ανά ίδρυµα τριτοβάθµιας εκπαίδευσης. 

 
Πίνακας 12.  Εξερχόµενοι φοιτητές ERASMUS ανά έτος και κατά Ίδρυµα 

  
ERASMUS I 

 
ERASMUS II 

 
 

ΠΑΝ/ΜΙΑ- ΤΕΙ 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 ΣΥΝΟΛΟ 

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 
ΑΘΗ 

  7 7 13 17 4 40 88 

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ   176 233 368 544 576 581 2478 

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ     1   4 3 4 12 

∆ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ   4 13 14 20 25 33 109 

                                           

643 Το ετήσιο ποσοστό συµµετοχής της Ελλάδας, στο πρόγραµµα δεν είναι υψηλό γιατί 
σχετίζεται µε τον συνολικό αριθµό των φοιτητών κάθε κράτους-µέλους. Χώρες 
πολυπληθέστερες της Ελλάδας και µε πολύ µεγαλύτερο αριθµό φοιτητών συµµετέχουν 
µε µεγαλύτερα ποσοστά. Όµως η αναλογία συµµετοχής της Ελλάδας σε σύγκριση µε 
άλλες χώρες, δεν θα εξεταστεί, επειδή η συγκριτική µελέτη της συµµετοχής των 
κρατών-µελών στο προγραµµα Erasmus, δεν αποτελεί αντικείµενο παρούσας µελέτης.  
644 Μικρές διαφορές στο συνολικό ετήσιο αριθµό φοιτητών οφείλεται στην διαφορετική 
πηγή των στοιχείων. 
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ΕΘΝΙΚΟ & 
ΚΑΠΟ∆ΙΣΤ.ΠΑΝΕΠ.ΑΘΗΝΩΝ 

  105 139 170 232 259 355 1260 

 

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ   22 17 24 48 45 43 199 

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ               

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΜΙΟ   6 15 16 13 16 24 90 

ΜΕΣΟΓ. ΑΓΡΟΝΟΜ. ΙΝΣΤΙΤ. ΧΑΝΙΩΝ   2           2 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ(ΑΣΟΕΕ) 

  21 15 37 42 55 71 241 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ   21 19 14 21 36 33 144 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ∆ΥΤΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 

               

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ         1   1 2 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ   10 15 29 29 41 43 167 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ   14 25 32 67 107 106 351 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ (ΑΒΣΘ)   3 2 3 7 16 52 83 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ   35 38 43 50 47 60 273 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΑΒΣΠ)       3 7 16 44 70 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ                

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & Π   14 36 48 37 44 65 244 

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ       9 9 10 15 43 

Τ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΑΣ   12 27 38 71 51 93 292 

Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ                

Τ.Ε.Ι. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ   3 5 28 39 28 59 162 

Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ   5 13 25 42 57 74 216 

Τ.Ε.Ι. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ                

Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ   5 2 4 7 13 18 49 

Τ.Ε.Ι. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ                

Τ.Ε.Ι. ΚΟΖΑΝΗΣ   2   6 9 25 22 64 

Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ                

Τ.Ε.Ι. ΛΑΡΙΣΑΣ     3 5 14 14 14 50 

Τ.Ε.Ι. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ   1 2         3 

Τ.Ε.Ι. ΠΑΤΡΑΣ   10 10 26 38 36 42 162 

Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ       6 15 46 33 100 
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Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ             3 3 

Τ.Ε.Ι. ΧΑΛΚΙ∆ΟΣ                

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΑΕΙ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟ                

Συνολική ετήσια κινητικότητα, χωρίς 
κατανοµή ανά Ίδρυµα* 

170   4         174 

ΣΥΝΟΛΟ 170 478 641 961 1383 1570 1928 7131 

*Το έτος 1988 οι εξερχόµενοι φοιτητές ήταν 170 για τους οποίους δεν είναι διαθέσιµη 
η κατανοµή τους ανά ίδρυµα προέλευσης. 
ΠΗΓΗ: Ίδρυµα Κρατικών Υποτροφιών. Μάιος 2009.   

 

Από τα παραπάνω στοιχεία προκύπτει επίσης ότι τη µεγαλύτερη 

φοιτητική κινητικότητα -και µάλιστα µε σηµαντική διαφορά από τα υπόλοιπα 

ιδρύµατα- παρουσιάζουν πρώτο σε σειρά το Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο 

Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.) και δεύτερο το Εθνικό και Καποδιστριακό 

Πανεπιστήµιο Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.). Τα Πανεπιστήµια αυτά έχουν βεβαίως το 

χαρακτηριστικό ότι είναι τα µεγαλύτερα σε φοιτητικό πληθυσµό ιδρύµατα της 

χώρας, πρέπει να επισηµάνουµε όµως ότι η συµµετοχή των δύο αυτών 

Πανεπιστηµίων ήταν σηµαντική και έντονη από την αρχή του προγράµµατος. 

Σύµφωνα µε τον ∆. Τσαούση τα υψηλά ποσοστά κινητικότητας που παρουσιάζει 

το ΑΠΘ δεν εκπλήσσουν, όχι µόνο λόγω του µεγέθους του αλλά και λόγω του 

γνωστού ευρωπαϊκού προσανατολισµού του ιδρύµατος.645 

Στον παρακάτω πίνακα αποτυπώνεται ο συνολικός αριθµός εξερχοµένων 

φοιτητών ανά έτος, το συνολικό ποσό χρηµατοδότησης για υποτροφίες 

µετακίνησης φοιτητών ανά έτος και τέλος το ύψος της υποτροφίας ανά 

µετακίνηση. Αξιοσηµείωτο είναι το γεγονός ότι ενώ το ύψος της υποτροφίας 

παρουσιάζει διακυµάνσεις ανοδικές και πτωτικές, η συµµετοχή των φοιτητών 

στο πρόγραµµα δεν επηρεάζεται και σηµειώνει συνεχή αύξηση. 

Πίνακας 13.  Κινητικότητα και ύψος υποτροφίας ανά έτος 

 ERASMUS I ERASMUS IΙ 

ΕΤΟΣ 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 

ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ 170 478 641 961 1.383 1.570 1.928 

ΠΟΣΟ ΓΙΑ 
ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ 

 619.250 1.316.166 1.528.050 2.429.777 2.558.675 3.293.646 

                                           

645 Τσαούσης ∆.Γ. (επιµ.) (2003,) «Από τη διεθνοποίηση των πανεπιστηµίων προς την 
παγκοσµιοποίηση της εκπαίδευσης, εξελίξεις µιας δεκαπενταετίας, Η περίπτωση της 
Ελλάδας». (µε βάση τα πορίσµατα µιας έρευνας του Κέντρου Κοινωνικής Μορφολογίας 
και Κοινωνικής Πολιτικής ΚΕΚΜΟΚΟΠ) Εκδόσεις Gutenberg, Αθήνα, σ.352. 
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ΠΟΣΟ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ 
ΑΝΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ 

 1.295,50 2.053,30 1.590,06 1.756,89 1.629,73 1.708,32 

ΠΗΓΗ : Ίδρυµα Κρατικών Υποτροφιών. Μάιος 2009. 
  

Εκτός από τα ποσοτικά στατιστικά στοιχεία της περιόδου αυτής θα 

πρέπει να αναφερθούµε και στην ποιοτική αποτίµηση του προγράµµατος 

Erasmus 1987-1995 και στην υποβολή της σχετικής εθνικής έκθεσης που 

έγινε το Φεβρουάριο του 1997. Στην έρευνα αυτή η γενική άποψη των 

ερωτηθέντων (φοιτητές, διδακτικό και διοικητικό προσωπικό) αναφέρεται στην 

θετική αξιολόγηση του προγράµµατος ως µία θετική εµπειρία σε ακαδηµαϊκό 

και πολιτισµικό επίπεδο. Επίσης εκφράζουν την επιθυµία να συνεχιστεί το 

πρόγραµµα γιατί τυχόν διακοπή του θα αποτελούσε µεγάλη απώλεια για όλους 

τους παράγοντες της πανεπιστηµιακής κοινότητας. Συγκλίνουν στην άποψη ότι 

έχει επίδραση στο πολιτισµικό και θεσµικό επίπεδο και άµεσα οφέλη για τους 

ακαδηµαϊκούς και στους φοιτητές. Τα αρνητικά σχόλια των ερωτηθέντων 

αφορούσαν διοικητικά και οικονοµικά προβλήµατα. Κυριότερα προβλήµατα 

που αναφέρθηκαν ήταν η έλλειψη πρόσθετης χρηµατοδότησης, η έλλειψη 

διοικητικού µηχανισµού στήριξης του προγράµµατος στα ιδρύµατα, η απουσία 

ακαδηµαϊκών κινήτρων προώθησης και αξιολόγησης της ενεργού συµµετοχής 

των διδασκόντων, οι ελλείψεις στη γλωσσική προετοιµασία, τα προβλήµατα 

στην εφαρµογή του ECTS και τα προβλήµατα στέγασης.646  

 

1.2 Εφαρµογή των εκπαιδευτικών προγραµµάτων κατά την 

περίοδο 1995-2007 

 

Στην ενότητα αυτή θα εξεταστεί η εφαρµογή των ευρωπαϊκών 

προγραµµάτων στον τοµέα της εκπαίδευσης κατά την περίοδο 1995-2007 στην 

Ελλάδα.647 Την περίοδο αυτή λειτούργησαν τα προγράµµατα Socrates I, 

                                           

646 Τσαούσης ∆.Γ. (επιµ.) (2003), «Από τη διεθνοποίηση των πανεπιστηµίων προς την 
παγκοσµιοποίηση της εκπαίδευσης, εξελίξεις µιας δεκαπενταετίας, Η περίπτωση της 
Ελλάδας». (µε βάση τα πορίσµατα µιας έρευνας του Κέντρου Κοινωνικής Μορφολογίας 
και Κοινωνικής Πολιτικής ΚΕΚΜΟΚΟΠ) Εκδόσεις Gutenberg, Αθήνα, σ.372-385. 
647 Οπως έχουµε ήδη προσδιορίσει, η παρούσα µελέτη ολοκληρώνεται µε τη λήξη της 
διάρκειας του προγράµµατος Socrates II δηλαδή συµπεριλαµβάνει και το ακαδηµαϊκό 
έτος 2006/2007. Ως εκ τούτου ορίζουµε ως τελευταίο έτος που θα εξετάσουµε το 
ακαδηµαϊκό έτος 2006/2007 και το ηµερολογιακό έτος 2007. Το όριο αυτό τέθηκε 
εξαιτίας του γεγονότος ότι το επόµενο Πρόγραµµα ∆ια Βίου Μάθηση εκτείνεται από το 
2007 έως το 2013 και ξεπερνά τα χρονικά όρια εκπόνησης της παρούσας διατριβής. 
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Socrates II, e-Learning και Erasmus Mundus. Από τη µελέτη των αποφάσεων 

σχετικά µε την υιοθέτησή των προγραµµάτων Socrates I, Socrates II, έχουµε 

ήδη συµπεράνει ότι οι στόχοι, οι άξονες δράσεις και οι όροι λειτουργίας 

διαφοροποιήθηκαν σε σχέση µε τα προηγούµενα προγράµµατα. Οι δράσεις του 

προγράµµατος Socrates αφορούν όλους τους τύπους και όλες τις βαθµίδες της 

εκπαίδευσης, από την προσχολική έως την τριτοβάθµια εκπαίδευση. Το 

υποπρόγραµµα Erasmus εντάχθηκε στο Socrates διατηρώντας τους ίδιους 

βασικούς άξονες αναφορικά µε την κινητικότητα. Αυτό µας επιτρέπει να 

εξετάσουµε µε ανάλογο τρόπο τα στοιχεία που σχετίζονται µε την κινητικότητα 

στο πλαίσιο των προγραµµάτων και τη συµµετοχή στα προγράµµατα αυτά κατά 

την περίοδο από το 1995 έως το 2007.  

Τα προγράµµατα δράσης της Κοινότητας στον τοµέα της εκπαίδευσης 

κατά την περίοδο 1995-2007 απεικονίζονται στους παρακάτω πίνακες. 

Πίνακας 14.  Προγράµµατα στον τοµέα της εκπαίδευσης περιόδου 1995-2007. 

1995-1999 SOCRATES I 

Απόφαση 14.3.1995 

∆ιάρκεια 1995-1999 

Προϋπολογισµός 920εκ ECU 

Άρθρα συνθήκης 126 και 127 

 

2000-2006 SOCRATES II eLEARNING ERASMUS 

MUNDUS 

Απόφαση 24.1.2000 5.12.2003 5.12.2003 

∆ιάρκεια 2000-2006 2004-2006 2004-2008 

Προϋπολογισµός 2060εκ. Euro 44εκ. Euro 230εκ. Euro 

Άρθρα συνθήκης 149 και 150 149 και 150 149 

ΠΗΓΗ: European Commission, (2006) «The history of European cooperation in 
education and training», Luxembourg : Office for Official Publications of the 
European Communities p.268-269 

 

Στους επόµενους πίνακες παρουσιάζονται τα στοιχεία σχετικά µε την 

κινητικότητα των εξερχόµενων φοιτητών Erasmus µέσα στο πλαίσιο του 

προγράµµατος Socrates I και Socrates ΙΙ ανά έτος και κατά χώρα προέλευσης 

για την περίοδο το 1995 έως το 2007.648 

Πίνακας 15.  Εξερχόµενοι φοιτητές ERASMUS κατά χώρα προέλευσης  

                                           

648 Η αποτύπωσει των στοιχείων για τους εξερχόµενους φοιτητές Erasmus κατά΄χώρα 
προέλευσης σε χωριστούς πίνακες για το Πρόγραµµα Socrates I και Socrates IΙ, 
επελέγει προκειµένου να είναι ευανάγνωστα.  
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ΧΩΡΑ   
ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ 

SOCRATES I- ERASMUS  

 
1995/96 1996/97 1997/98 1998/99 1999/2000 

BE-Βέλγιο 3.978 4.101 4.233 4.446 4.404 

CZ-Τσεχική ∆.    879 1.249 

DK-∆ανία 1.930 1.730 1.795 1.751 1.764 

DE-Γερµανία 13.638 13.070 13.785 14.693 15.715 

EE-Εσθονία     183 

GR-Ελλάς 1.897 1.601 1.431 1.765 1.910 

ES-Ισπανία 10.547 10.841 12.468 14.381 16.297 

EUI * 28 12 14 20 12 

FR-Γαλλία 13.336 12.505 14.821 16.351 16.824 

IE-Ιρλανδία 1.618 1.584 1.564 1.504 1.689 

IT-Ιταλία 8.969 8.907 9.271 10.875 12.421 

CH-Ελβετία ** 1.048     

CY-Κύπρος    35 42 

LV-Λετονία     166 

LT-Λιθουανία     361 

LU-Λουξεµβούρ 68 61 66 82 87 

HU-Ουγγαρία    856 1.627 

MT-Μάλτα      

NL-Ολλανδία 5.180 4.132 4.190 4.332 4.418 

AT-Αυστρία 2.301 2.384 2.442 2.711 2.952 

PL-Πολωνία    1.426 2.813 

PT-Πορτογαλία 1.609 1.674 1.834 2.179 2.472 

SI-Σλοβενία     170 

SK-Σλοβακία    59 380 

Fl-Φιλανδία 2.530 2.538 3.052 3.441 3.486 

SE-Σουηδία 2.912 2.915 3.264 3.321 3.087 
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UK- Η.Β. 11.735 10.537 10.582 9.994 10.056 

IS-Ισλανδία 103 117 113 147 138 

LI-Λιχτενστάιν 3 0 3 2 3 

NO-Νορβηγία 1.212 1.165 1.071 1.101 1.107 

BG-Βουλγαρία     134 

RO-Ρουµανία    1.250 1.699 

TR-Τουρκία      

ΣΥΝΟΛΟ    84.642 79.874 85.999 97.601 107.666 
ΠΗΓΗ : Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Εκπαίδευση και Κατάρτιση, Erasmus Statistics, ANNEX01SM - 
Outgoing Erasmus students, http://ec.europa.eu/education/erasmus/statistics_en.htm 

 
Πίνακας 16.  Εξερχόµενοι φοιτητές ERASMUS κατά χώρα προέλευσης 

 
SOCRATES II - ERASMUS 

  

ΧΩΡΑ  

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ 
2000/01 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 

Σύνολο 

1987/88 έως 

2006/2007 

Ποσοστό 

επί της 

συνολικής 

κινητικότη

τας 

BE-Βέλγιο 
4.427 4.521 4.620 4.789 4.833 4.971 5.119 67.293 4,00 

CZ-Τσεχική ∆. 
2 001 2.533 3 002 3.589 4.178 4.725 5.079 27.235 1,62 

DK-∆ανία 
1.750 1.752 1.845 1.686 1.793 1.682 1.587 28.021 1,66 

DE-Γερµανία 
15.872 16.626 18.482 20.688 22.427 23.848 23.884 263.401 15,64 

EE-Εσθονία 
255 274 304 305 444 511 572 2.848 0,17 

GR-Ελλάς 
1.868 1.974 2.115 2.385 2.491 2.714 2465 31.449 1,87 

ES-Ισπανία 
17.158 17.403 18.258 20.034 20.819 22.891 22.322 235.850 14,01 

EUI * 
8 10 12 10 5 10    

FR-Γαλλία 
17.161 18.149 19.365 20.981 21.561 22.501 22.981 262.768 15,60 

IE-Ιρλανδία 
1.648 1.707 1.627 1.705 1.572 1.567 1.524 25.816 1,53 

IT-Ιταλία 
13.253 13.950 15.225 16.829 16.440 16.389 17.195 190.494 11,31 

CH-Ελβετία ** 
       2.468 0.15 

CY-Κύπρος 
 72 91 64 93 133 129 659 0,04 

LV-Λετονία 
182 209 232 308 607 681 807 3.192 0,19 

LT-Λιθουανία 
624 823 1.002 1.194 1.473 1.910 2.082 9.469 0,56 

LU-Λουξεµβούρ 
126 104 119 138 116 146 170 1.373 0,08 

HU-Ουγγαρία 
2.001 1.736 1.830 2.058 2.316 2.658 3.028 18.110 1,08 

MT-Μάλτα 
92 129 72 119 130 149 125 816 0,05 

NL-Ολλανδία 
4.162 4.244 4.241 4.388 4.743 4.491 4.502 72.156 4,28 

AT-Αυστρία 
3.024 3.024 3.325 3.721 3.809 3.971 4.032 41.334 2,45 

PL-Πολωνία 
3.691 4.323 5.419 6.276 8.390 9.974 11.219 53.531 3,18 

PT-Πορτογαλία 
2.569 2.825 3.172 3.782 3.845 4.312 4.424 40.720 2,42 

SI-Σλοβενία 
227 364 422 546 742 879 972 4.322 0,26 

SK-Σλοβακία 
505 578 653 682 979 1.165 1.346 6.347 0,38 

Fl-Φιλανδία 
3.286 3.291 3.402 3.951 3.932 3.851 3.773 43.929 2,61 

SE-Σουηδία 
2.726 2.633 2.656 2.667 2.698 2.530 2.532 39.136 2,32 

UK- Η.Β. 
9.020 8.475 7.973 7.539 7.214 7.131 7.235 157.228 9,34 
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IS-Ισλανδία 
134 147 163 221 199 194 189 2.039 0,12 

LI-Λιχτενστάιν 
18 17 7 19 26 30 44 175 0,01 

NO-Νορβηγία 
1.007 970 1.010 1.156 1.279 1.412 1.257 15.935 0,95 

BG-Βουλγαρία 
398 605 612 751 779 882 938 5.099 0,30 

RO-Ρουµανία 
1.899 1.964 2.701 3.005 2.962 3.261 3.350 22.091 1,31 

TR-Τουρκία 
    1.142 2.852 4.438 8.432 0,50 

ΣΥΝΟΛΟ 
111.092 115.432 123.957 135.586 144.037 154.421 159.324 1.683.928 100 

ΠΗΓΗ : Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Εκπαίδευση και Κατάρτιση, Erasmus Statistics, ANNEX01SM - Outgoing 
Erasmus students http://ec.europa.eu/education/erasmus/statistics_en.htm 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΠΗΓΗ: Καµενοπούλου Ελ., Συντονίστρια Erasmus, Παρουσίαση: «Το Erasmus 

µε τα µάτια των φοιτητών» Παρουσίαση ΙΚΥ, 27/5/2011, Αθήνα. Για τις ανάγκες της 
έρευνας µας θα λάβουµε υπόψη µας τα στοιχεία µέχρι και το ακαδηµαϊκό έτος 
2006/2007.  

 
 
 
Από τα στοιχεία που παραθέτονται στους παραπάνω πίνακες προκύπτει 

ότι η Ελλάδα συνεχίζει να συµµετέχει σταθερά στο πρόγραµµα Socrates Ι και 

Socrates II καθ' όλη την περίοδο λειτουργίας τους. Η συµµετοχή των ελλήνων 

φοιτητών στο πρόγραµµα παρουσιάζει αυξοµειώσεις ξεκινώντας από 1897 

φοιτητές το 1995/96 αυξάνεται στους 2465 φοιτητές το 2006/2004. Από τα 

παραπάνω στοιχεία συµπεραίνεται η συµµετοχή των Ελλήνων φοιτητών στο 

πρόγραµµα Erasmus αυξήθηκε γεγονός που καταδεικνύει την αποδοχή του 

προγράµµατος. 

39

195

459
566

926

1266

1454

1928 1897

1601

1431

1765
1910 1868

1974
2115

2385
2491

2714

2465 2468

3029
3179

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ SMS & SMP ΕΛΛΑΔΑ 1987-2010



 331 

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται τα στοιχεία που αφορούν στην 

κινητικότητα των ελλήνων εξερχόµενων φοιτητών Erasmus κατά Ίδρυµα και 

ανά έτος.649  

 
 

Πίνακας 17.  Εξερχόµενοι φοιτητές ERASMUS ανά έτος και κατά Ίδρυµα 

 
 
SOCRATES I 

 
SOCREATES II 

 

ΠΑΝ/ΜΙΑ- ΤΕΙ 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
ΣΥΝΟΛΟ 

1988-
2006 

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ  
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ  

20 31 27 29 23 35 51 36 44 54 47 40 498 

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ 
ΠΑΝ/ΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 

560 463 422 541 560 582 511 574 590 582 580 574 8.240 

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ 
ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

3   8 3 17 14 15 10 18 17 10 20 146 

∆ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ 
ΠΑΝ/ΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ 

25 22 20 35 57 51 34 37 45 68 60 87 619 

ΕΘΝΙΚΟ & 
ΚΑΠΟ∆ΙΣΤ.ΠΑΝΕΠ. 
ΑΘΗΝΩΝ 

373 285 273 334 374 397 413 415 455 388 525 504 5.582 

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ 
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ 

40 29 36 50 50 64 77 105 139 180 142 119 1.167 

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΧΤΟ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 

                  1 2 1 4 

ΙΟΝΙΟ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΜΙΟ 

25 16 27 1 30 33 27 16 36 49 49 27 389 

ΜΕΣΟΓ. ΑΓΡΟΝΟΜ. 
ΙΝΣΤΙΤ. ΧΑΝΙΩΝ 

      1 1 1 12       1   16 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 
(ΑΣΟΕΕ) 

91   88 123 94 100 139 165 154 160 166 184 1.632 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 
ΑΙΓΑΙΟΥ 

32 29 24 24 35 19 12 15 46 45 57 38 466 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 
∆ΥΤΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 

                  14 21 2 37 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

2     3 8 19 14 22 31 27 30 44 202 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

61 30 19 29 31 15 34 25 17 26 27 30 457 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 
ΚΡΗΤΗΣ 

73 76 70 89 96 74 87 100 113 121 135 89 1.403 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 
(ΑΒΣΘ) 

65   38 47 59 54 50 61 71 64 74 78 736 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 
ΠΑΤΡΩΝ 

43 34 27 22 3 24 41 37 54 71 92 71 676 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 
ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΑΒΣΠ) 

40 26 25 38 54 54 77 76 72 86 70 72 757 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

                    9 9 

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & Π 

70 76 51 69 57 64 68 82 80 96 113 90 1.062 

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ 
ΚΡΗΤΗΣ 

12   11 1 18 2   13 9 18 14 5 137 

Τ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΑΣ 131 170 99 121 141 141 134 107 167 148 156 79 1.809 

Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ           5 4 5 4 15 24 18 75 

Τ.Ε.Ι. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 38 35 28 42 34 35 20 37 27 32 35 77 566 

Τ.Ε.Ι. 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

63   45 67 67 57 69 66 80 80 107 72 946 

Τ.Ε.Ι. ΙΟΝΙΩΝ 
ΝΗΣΩΝ 

                    6 3 9 

                                           

649 Μικρές διαφορές στο συνολικό ετήσιο αριθµό φοιτητών οφείλεται στην διαφορετική 
πηγή των στοιχείων. 
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Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ 17   16 9 19 12 23 15 22 21 14 16 222 

Τ.Ε.Ι. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ   2     2 2   2       3 11 

Τ.Ε.Ι. ΚΟΖΑΝΗΣ 22 9 5 4 5 18 10 31 32 22 23 18 255 

Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ 3 1 1 1 1 2   1 7 14 9 14 54 

Τ.Ε.Ι. ΛΑΡΙΣΑΣ 15 23   7 8 9 7 15 12 13 21 17 189 

Τ.Ε.Ι. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ       3 3 8 9 4 5 10 14 8 64 

Τ.Ε.Ι. ΠΑΤΡΑΣ 44 28 26 19 16 12 14 11 11 8 12 7 324 

Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ 20   16 9 11 8 17 24 26 39 47 21 332 

Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ 6   13 19 15 10 4 6 12 14 11 13 126 

Τ.Ε.Ι. ΧΑΛΚΙ∆ΟΣ         1           8 11 20 

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΑΕΙ 
ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟ 

    3 2 3 1 1 2 6 7 12 4 41 

ΧΩΡΙΣ                           

ΣΥΝΟΛΟ 1.894 1.385 1.418 1.742 1.893 1.922 1.974 2.115 2.385 2.490 2.714 2.465 29.278 

ΠΗΓΗ : Ίδρυµα Κρατικών Υποτροφιών. Μάιος 2009. 
 
Τα στοιχεία επιβεβαιώνουν την αυξητική τάση συµµετοχής φοιτητών στα 

προγράµµατα Socrates Ι και Socrates II καθ’ όλη την περίοδο λειτουργίας τους 

και σχεδόν σε όλα τα ίδρυµα τριτοβάθµιας εκπαίδευσης. Από τα παραπάνω 

στοιχεία προκύπτει επίσης ότι τη µεγαλύτερη φοιτητική κινητικότητα - µε 

σηµαντική διαφορά από τα υπόλοιπα ιδρύµατα - παρουσιάζουν και αυτή την 

περίοδο πρώτο το Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.) δεύτερο 

το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.), ενώ τρίτο µε 

µεγάλη διαφορά συµµετοχής -λόγω του κατά πολύ µικρότερου φοιτητικού 

πληθυσµού του ιδρύµατος- το Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών. Τα τρία αυτά 

Πανεπιστήµια έχουν δηµιουργήσει οργανωµένες ∆ιευθύνσεις και Τµήµατα για 

την υποστήριξη των ευρωπαϊκών εκπαιδευτικών προγραµµάτων γεγονός 

διευκολύνει τους φοιτητές και τα µέλη διδακτικού προσωπικού και συµβάλει 

σηµαντικά στην αύξηση της κινητικότητας. 

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται τα στοιχεία που αφορούν στην 

κινητικότητα των εξερχόµενων µελών του διδακτικού προσωπικού κατά Ίδρυµα 

και ανά έτος. 

 
Πίνακας 18.  Εξερχόµενα µέλη διδακτικού προσωπικού ανά έτος και κατά Ίδρυµα 

 SOCRATES IΙ  

ΠΑΝ/ΜΙΑ- ΤΕΙ 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
ΣΥΝΟΛΟ 
2000-2006 

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ  
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΑΘΗ 1   2 2   1 2 8 
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ  
ΠΑΝ/ΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 88 90 84 101 109 116 95 683 
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ 
ΑΘΗΝΩΝ 2 4 1 4 4 7 4 26 
∆ΗΜΟΚΡΗΤΙΟ  
 ΠΑΝ/ΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ 16 9 13 12 16 19 26 111 
ΕΘΝΙΚΟ & 
ΚΑΠΟ∆ΙΣΤ.ΠΑΝΕΠ. 
ΑΘΗΝΩΝ 21 23 17 20 33 24 36 174 
ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ 
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ 22 20 20 17 29 31 35 174 
ΙΟΝΙΟ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΜΙΟ 6   4 2 3 1 2 18 
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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 
ΑΙΓΑΙΟΥ 6 5 5 4 3 7 8 38 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 12 4 13 13 17 27 19 105 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 8 2 9 5 7 8 4 43 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 
ΚΡΗΤΗΣ 8 13 18 24 31 40 41 175 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ  (ΑΒΣΘ) 5 5 3 2 1 1 2 19 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 
ΠΑΤΡΩΝ 18 26 17 19 25 21 38 164 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 
ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΑΒΣΠ) 2 2 4 2 1 1 2 14 
ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & Π 4 1 3 4 6 7 11 36 

Τ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΑΣ 32 26 28 29 24 37 31 207 

Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ 2 4 3 5 8 7 12 41 

Τ.Ε.Ι. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 15 11 6 13 12 17 11 85 

Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 5 8 12 18 32 37 43 155 

Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ 11 13 14 16 10 18 31 113 

Τ.Ε.Ι. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 1         1 1 3 

Τ.Ε.Ι. ΚΟΖΑΝΗΣ 5     4 2 2   13 

Τ.Ε.Ι. ΠΑΤΡΑΣ 2 2 4 3 3 3 9 26 

Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ 8 7 12 6 11 7 7 58 

Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ 2 1 2 2 2 2 2 13 
ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΑΕΙ 
ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟ 1     1 5 7   14 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 
(ΑΣΟΕΕ)   3 1 4 4 3 4 19 
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ 
ΚΡΗΤΗΣ     1 1 1   1 4 

Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ       3       3 

Τ.Ε.Ι. ΛΑΡΙΣΑΣ       1 2 3 3 9 
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΧΤΟ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ         3 3 1 7 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 
∆ΥΤΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ         12 17 15 44 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ           1 1 2 

Τ.Ε.Ι. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ           3 1 4 

Τ.Ε.Ι. ΧΑΛΚΙ∆ΟΣ             1 1 

Σύνολο 303 279 296 337 416 479 499 2.609 

ΠΗΓΗ : Ίδρυµα Κρατικών Υποτροφιών, Μάιος 2009. 
 

Τα αναλυτικά στοιχεία που διαθέτουµε αφορούν στη συµµετοχή µόνο 

στο πρόγραµµα Socrates IΙ. Από τα στοιχεία αυτά προκύπτει ότι και η 

κινητικότητα των µελών του διδακτικού προσωπικού παρουσιάζει τόσο ετήσια 

(εκτός από το 2001) όσο και συνολική αύξηση. Τη µεγαλύτερη κινητικότητα 

και στο διδακτικό προσωπικό, παρουσιάζει το Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο 

Θεσσαλονίκης, ενώ αντίθετα το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο 

Αθηνών παρουσιάζει σχετικά µικρή κινητικότητα διδακτικού προσωπικού 

αναλογικά µε τον µεγάλο πληθυσµό διδακτικού προσωπικού που διαθέτει. 

Από τα στατιστικά στοιχεία που διαθέτουµε σε ευρωπαϊκό επίπεδο, κατά 

τα τελευταία χρόνια µεταξύ των 100 ευρωπαϊκών πανεπιστηµίων µε την 

µεγαλύτερη κινητικότητα καθηγητών ξεχωρίζουν ελληνικά πανεπιστήµια και 
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µάλιστα περισσότερο στην εισερχόµενη κινητικότητα. Κατά το ακαδηµαϊκό έτος 

2004-2005 στην εισερχόµενη κινητικότητα καθηγητών στην 3η θέση είναι το 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.), στην 21η θέση το Εθνικό 

και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.), στην 63η θέση το 

Πανεπιστήµιο Πατρών, στην 73η θέση το ΤΕΙ Αθηνών και στην εξερχόµενη 

κινητικότητα καθηγητών στην 4η θέση το Α.Π.Θ. Κατά το ακαδηµαϊκό έτος 

2005-2006 στην εισερχόµενη κινητικότητα καθηγητών στην 8η θέση το Α.Π.Θ., 

στην 26η θέση το Ε.Κ.Π.Α., στην 55η θέση το Πανεπιστήµιο Πατρών, στην 81η 

θέση το Πανεπιστήµιο Κρήτης, και στην εξερχόµενη κινητικότητα καθηγητών 

στην 8η θέση το Α.Π.Θ. Κατά το ακαδηµαϊκό έτος 2006-2007 στην εισερχόµενη 

κινητικότητα καθηγητών στην 9η θέση το Α.Π.Θ., στην  56η θέση το Ε.Κ.Π.Α., 

στην 89η θέση το Πανεπιστήµιο Πατρών, και στην εξερχόµενη κινητικότητα 

καθηγητών στην 23η θέση το Α.Π.Θ.650  

Όσον αφορά την κινητικότητα φοιτητών σε ευρωπαϊκό επίπεδο κατά τα 

τελευταία χρόνια µεταξύ των 100 ευρωπαϊκών πανεπιστηµίων µε την 

µεγαλύτερη κινητικότητα φοιτητών ξεχωρίζουν επίσης τα ελληνικά 

πανεπιστήµια. Κατά το ακαδηµαϊκό έτος 2004-2005 στην εισερχόµενη 

κινητικότητα φοιτητών στην 43η θέση το Α.Π.Θ., στην εξερχόµενη κινητικότητα 

φοιτητών στην 25η θέση το Α.Π.Θ., στην 56η θέση το Ε.Κ.Π.Α. Κατά το 

ακαδηµαϊκό έτος 2005-2006 στην εισερχόµενη κινητικότητα φοιτητών στην 

46η θέση το Α.Π.Θ., στην εξερχόµενη κινητικότητα φοιτητών στην 29η θέση το 

Α.Π.Θ., στην 39η θέση το Ε.Κ.Π.Α.. Κατά το ακαδηµαϊκό έτος 2006-2007 στην 

εισερχόµενη κινητικότητα φοιτητών στην 70η θέση το Α.Π.Θ., στην εξερχόµενη 

κινητικότητα φοιτητών, στην 32η θέση το Α.Π.Θ., στην 47η θέση το Ε.Κ.Π.Α. 651 

Στον παρακάτω πίνακα αποτυπώνεται ο συνολικός αριθµός εξερχοµένων 

φοιτητών ανά έτος, το συνολικό ποσό χρηµατοδότησης για υποτροφίες 

µετακίνησης φοιτητών ανά έτος και τέλος το ύψος της υποτροφίας ανά 

µετακίνηση.  

 

Πίνακας 19.  Κινητικότητα ανά έτος και ύψος υποτροφίας 
 

SOCRATES I SOCRATES IΙ 

ΕΤΟΣ 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ 
1894 1385 1418 1742 1893 1922 1974 2115 2385 2490 2714 2465 

                                           
650 Ιστοσελίδα Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Εκπαίδευση και Κατάρτιση, Erasmus, 
Στατιστικά στοιχεία. http://ec.europa.eu/education/erasmus/statistics_en.htm 
651 Ιστοσελίδα Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Εκπαίδευση και Κατάρτιση, Erasmus, 
Στατιστικά στοιχεία. http://ec.europa.eu/education/erasmus/statistics_en.htm 
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ΠΟΣΟ ΓΙΑ 
ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ 2038200 1834377 2173644 2771142 2671300 2975213 2866964 3017645 3461810 3828559 4418018 4696549 

ΠΟΣΟ 
ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ 
/ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ 

1076,14 1324,46 1532,89 1590,78 1411,15 1547,98 1452,36 1426,78 1451,49 1537,57 1627,86 1905,29 

ΠΗΓΗ : Ίδρυµα Κρατικών Υποτροφιών, Μάιος 2009. 
 

Αναφορικά µε το υποπρόγραµµα Comenius  το οποίο έχει δράσεις στην 

πρωτοβάθµια και δευτεροβάθµια εκπαίδευση, το 2003 εγκρίθηκαν 148 Σχέδια 

για ανάπτυξη σχολικών ιδρυµάτων, 17 σχέδια για εκµάθηση γλωσσών, και 149 

σχέδια για σχολικά ιδρύµατα, το 2004 εγκρίθηκαν 56 Σχέδια για ανάπτυξη 

σχολικών ιδρυµάτων, 20 σχέδια για εκµάθηση γλωσσών, και 177 σχέδια για 

σχολικά ιδρύµατα, το 2005 εγκρίθηκαν 56 Σχέδια για ανάπτυξη σχολικών 

ιδρυµάτων, 15 σχέδια για εκµάθηση γλωσσών, και 212 σχέδια για σχολικά 

ιδρύµατα και τέλος το 2006 εγκρίθηκαν 46 Σχέδια για ανάπτυξη σχολικών 

ιδρυµάτων, 20 σχέδια για εκµάθηση γλωσσών, και 187 σχέδια για σχολικά 

ιδρύµατα. 

Το πρόγραµµα Erasmus Mundus αφορούσε στην ενθάρρυνση και στην 

παροχή δυνατοτήτων, σε υψηλού επιπέδου πτυχιούχους και επιστήµονες από 

όλο τον κόσµο, να αποκτούν τίτλους ή/και εµπειρία στην Ευρωπαϊκή Ένωση 

κατά συνέπεια κατά την υπό µελέτη περίοδο 2004 έως 2007 δεν 

µετακινήθηκαν Έλληνες φοιτητές µέσω του προγράµµατος.652  

Αναφορικά µε το πρόγραµµα e-Learning σύµφωνα µε τα στοιχεία της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατά την υπό µελέτη περίοδο 2004 έως 2006 δεν 

εγκρίθηκε κάποια πρόταση από τα εκπαιδευτικά ιδρύµατα.653  

 

2.  Ο ρόλος των αρµοδίων φορέων  

 

Στην ενότητα αυτή θα εξετάσουµε το ρόλο των εµπλεκόµενων φορέων 

στον τοµέα της εκπαίδευσης αναφορικά µε την εφαρµογή και λειτουργία των 

εκπαιδευτικών προγραµµάτων. Θα εξετάσουµε τη στάση και το ρόλο που 

διαδραµάτισαν τα Ιδρύµατα τριτοβάθµιας εκπαίδευσης και η Σύνοδος 

Πρυτάνεων και Προέδρων ∆.Ε. των Ελληνικών Πανεπιστηµίων, τη στάση του 

                                           

652 Κατά τη δεύτερη φάση του προγράµµατος Erasmus Mundus επελέγησαν για να 
συµµετέχουν 37 φοιτητές το 2010, 39 το 2011, και 31 το 2012. 
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/results_compendia/documents/stati
stics/emmc_2004-2012_cumulative.pdf  
653 Κατά την περίοδο 2004-2006 εγκρίθηκε µόνο µία πρόταση του ΕΟΜΜΕΧ «eLISHE 
- eLearning Inventory for Small and Handicraft Enterprises» το 2005.  
http://ec.europa.eu/education/archive/elearning/projects_descr_en.html#2004 
Virtual campuses.   
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Υπουργείου Παιδείας και το ρόλο και τη στάση του ΙΚΥ το οποίο είναι η εθνική 

αρχή διαχείρισης των ευρωπαϊκών εκπαιδευτικών προγραµµάτων. 

 

2.1  Ο ρόλος των Πανεπιστηµίων και της Συνόδου των 

Πρυτάνεων των Ελληνικών Πανεπιστηµίων 

 

Έχουµε ήδη διαπιστώσει ότι τόσο η θέσπιση όσο και η λειτουργία των 

εκπαιδευτικών προγραµµάτων δεν υπήρξε απρόσκοπτη, ανεµπόδιστη ή 

ευθύγραµµη. Από τη λειτουργία τους ανακύπτουν ζητήµατα που απαιτούν 

διευθέτηση σε διάφορα επίπεδα (θεσµικά, οικονοµικά) τα οποία  µέσα από τις 

διάφορες φάσεις των προγραµµάτων επιλύονται  εν µέρει ή πλήρως και όχι µε 

έναν ευθύγραµµο σταθερό τρόπο. 

Από µία µελέτη που πραγµατοποιήθηκε στην πρώτη φάση του 

Προγράµµατος Erasmus (ακαδηµαϊκά έτη 1987/1988 έως και 1994/1995) 

διαπιστώθηκαν οργανωτικής, διοικητικής και οικονοµικής φύσεως δυσκολίες οι 

οποίες παρά την κατ’ επανάληψη επισήµανσή τους δεν έτυχαν συγκεκριµένης 

πρωτοβουλίας από το Υπουργείο Παιδείας ή τα Ιδρύµατα για την επίλυσή τους. 

Τα πρώτα χρόνια λειτουργίας του το Erasmus λειτούργησε κυρίως µε την 

ατοµική πρωτοβουλία των µελών του διδακτικού προσωπικού και των φοιτητών  

και παρά την αναγνώριση της σηµασίας του τα ιδρύµατα δεν το ενσωµάτωσαν 

στην υπάρχουσα λειτουργία τους. ∆ιαπιστώθηκε επίσης ότι κατά την υπό 

εξέταση περίοδο οι κρατικοί φορείς και τα εκπαιδευτικά ιδρύµατα φαίνεται να 

παρέµειναν στη λογική «µιας εθνοκεντρικής και εσωστρεφούς εκπαιδευτικής 

πολιτικής».654  

Μεταξύ των προβληµάτων που επισηµάνθηκαν κατά τα πρώτα χρόνια 

λειτουργίας του Erasmus είναι: α)η έλλειψη πόρων για συµπληρωµατική -της 

κοινοτικής- χρηµατοδότηση της φοιτητικής κινητικότητας, β)το ότι δεν 

εξασφαλίστηκε η κατάλληλη διοικητική ή γραµµατειακή υποστήριξη για την 

εξυπηρέτηση της συµµετοχής των ιδρυµάτων στα κοινοτικά προγράµµατα, για 

την κάλυψη των στοιχειωδών αναγκών των εισερχόµενων φοιτητών, την επαρκή 

προετοιµασία των εξερχόµενων φοιτητών, είτε από το Υπουργείο Παιδείας µέσω 

µίας ρύθµισης, είτε από τα ιδρύµατα (εκτός ελάχιστων εξαιρέσεων), γ)το ότι δεν 

                                           

654 Τσαούσης ∆.Γ. (επιµ.) (2003), «Από τη διεθνοποίηση των πανεπιστηµίων προς την 
παγκοσµιοποίηση της εκπαίδευσης, εξελίξεις µιας δεκαπενταετίας, Η περίπτωση της 
Ελλάδας». (µε βάση τα πορίσµατα µιας έρευνας του Κέντρου Κοινωνικής Μορφολογίας 
και Κοινωνικής Πολιτικής ΚΕΚΜΟΚΟΠ) Εκδόσεις Gutenberg, Αθήνα, σ.362-371. 
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υπήρξαν ακαδηµαϊκά κίνητρα προώθησης ή κριτήρια αξιολόγησης της ενεργού 

συµµετοχής των Τµηµάτων και του διδακτικού προσωπικού, δ)δεν υπήρξε 

µέριµνα για την επαρκή γλωσσική προετοιµασία των εξερχόµενων ελλήνων 

φοιτητών ούτε γλωσσική στήριξη των εισερχόµενων φοιτητών, ε)το σύστηµα 

αναγνώρισης και µεταφοράς ακαδηµαϊκών µονάδων δεν εφαρµόστηκε µε ενιαίο 

και ικανοποιητικό τρόπο στο σύνολο των ιδρυµάτων ή των Τµηµάτων (ενδο-

ιδρυµατικά).655 

Τα παραπάνω προβλήµατα εξηγούνται επίσης από το γεγονός ότι κατά 

την περίοδο λειτουργίας του Erasmus I και II πράγµατι η κινητικότητα γίνεται  

κυρίως µε µέριµνα του διδακτικού προσωπικού και της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής η οποία εγκρίνει ανά Ίδρυµα τα ∆ιαπανεπιστηµιακά Προγράµµατα 

συνεργασίας (ICP’s) την ετήσια κινητικότητα και την ετήσια χρηµατοδότηση (η 

χρηµατοδότηση διαβιβάζεται στο Ίδρυµα µέσω του ΙΚΥ). Η αλληλογραφία 

πραγµατοποιείται στα περισσότερα ιδρύµατα µε προσωπική φροντίδα των 

µελών του διδακτικού προσωπικού. Η κατάσταση αυτή αλλάζει µετά τη 

λειτουργία του προγράµµατος SOCRATES µε την κατάργηση των δικτύων των 

Τµηµάτων (ICPs) και την υπογραφή της Θεσµικής Σύµβασης/Institutional 

Contract µεταξύ πανεπιστηµίων και Επιτροπής.  

Από την µελέτη της εφαρµογής των προγραµµάτων σε εθνικών επίπεδο 

και σε επίπεδο ιδρυµάτων καταδεικνύεται ότι η αλλαγή αυτή µπορεί να 

φαίνεται οργανωτικού χαρακτήρα όµως είχε µία βαθύτερη σηµασία και 

επίδραση. Κάθε ίδρυµα της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης υπέβαλε µια ενιαία 

αίτηση-σύµβαση για έγκριση χρηµατοδότησης, για όλες τις δραστηριότητες 

ανταλλαγής και συνεργασίας. Στη Θεσµική Σύµβαση τα ιδρύµατα έπρεπε να 

διατυπώσουν µια ∆ήλωση Ευρωπαϊκής Πολιτικής/European Policy Statement 

(EPS) που έθετε προοπτικά τις δραστηριότητες που προβλέπονταν να 

υποστηριχθούν από το Erasmus ως τµήµα ενός ευρύτερου πλαισίου των 

ευρωπαϊκών πολιτικών και των δραστηριοτήτων του ιδρύµατος.  

Οι νέες διαδικασίες δίνουν µεγαλύτερη έµφαση στη συνοχή των 

θεσµικών στόχων, στο ρόλο της κεντρικής διοίκησης των ιδρυµάτων και στον 

στρατηγικό σχεδιασµό των στόχων. Μέσα από αυτές τις διαδικασίες, 

ενισχύθηκε η οργανωτική σταθερότητα, η συνοχή, για την ανάπτυξη της 

                                           

655 Τσαούσης ∆.Γ. (επιµ.) (2003), «Από τη διεθνοποίηση των πανεπιστηµίων προς την 
παγκοσµιοποίηση της εκπαίδευσης, εξελίξεις µιας δεκαπενταετίας, Η περίπτωση της 
Ελλάδας». (µε βάση τα πορίσµατα µιας έρευνας του Κέντρου Κοινωνικής Μορφολογίας 
και Κοινωνικής Πολιτικής ΚΕΚΜΟΚΟΠ) Εκδόσεις Gutenberg, Αθήνα, σ.369-370. 
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κινητικότητας και της συνεργασίας στην τριτοβάθµια εκπαίδευση µέσα από µια 

αυξανόµενη συµµετοχή της πανεπιστηµιακής ηγεσίας. Με αυτό τον τρόπο η 

Επιτροπή απόκτησε µία σχέση και µία «θεσµική επαφή» µε τα ιδρύµατα της 

τριτοβάθµιας εκπαίδευσης.  

Η λειτουργία των εκπαιδευτικών προγραµµάτων «οµπρέλα» µέσα στα 

οποία εντάχθηκαν τα προηγούµενα προγράµµατα απλούστευσε τη διαχείριση 

από πλευράς της Επιτροπής και την έφερε σε απευθείας επαφή µε τα Ιδρύµατα 

αντί των µεµονωµένων Τµηµάτων. Κατ αυτόν τον τρόπο οι ηγεσίες των 

πανεπιστηµίων έλαβαν γνώση και περιέλαβαν στην οµπρέλα της συµφωνίας 

του προγράµµατος τις διάφορες ευρωπαϊκές δραστηριότητες και ανέλαβαν την 

συνολική ευθύνη για την υλοποίηση τους. Με τη εφαρµογή του προγράµµατος 

SOCRATES η Επιτροπή δεν ενίσχυσε µόνο την κινητικότητα επέµεινε στην 

εφαρµογή και την προώθηση µηχανισµών που διευκολύνουν την κινητικότητα 

όπως οι ανταλλαγές προσωπικού, η χρήση του συστήµατος ECTS, η 

δηµιουργία κοινών προγραµµάτων σπουδών. 656 

Σηµαντική συµβολή στη διαδικασία της διαµόρφωσης του πλαισίου για 

τη δράση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας στο χώρο της εκπαίδευσης και κυρίως 

της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, µέσω της διατύπωσης απόψεων και προτάσεων,  

είχε επίσης και η Σύνοδος των Πρυτάνεων. Η Σύνοδος Πρυτάνεων των 

Ελληνικών Πανεπιστηµίων ιδρύθηκε µε πρωτοβουλία των ιδίων των 

πανεπιστηµίων το 1987. Είναι ένα µη θεσµοθετηµένο νοµοθετικά το οποίο 

αποτελεί την έκφραση των Πανεπιστηµίων της χώρας. Αρχικά λειτούργησε ως 

ένα forum ανταλλαγής απόψεων και ιδεών. Από το  1990 και µέχρι σήµερα, η 

Σύνοδος απόκτησε πιο συγκροτηµένη λειτουργία και µόνιµη Γραµµατεία και 

διεύρυνε τις πρωτοβουλίες της, µε αποτέλεσµα σήµερα να διαδραµατίζει 

σηµαντικό ρόλο στο χώρο της Ανώτατης Παιδείας. Στη Σύνοδο συµµετέχουν οι 

εκλεγµένοι Πρυτάνεις και Αντιπρυτάνεις των Ελληνικών Πανεπιστηµίων και οι 

Πρόεδροι και Αντιπρόεδροι των ∆ιοικουσών Επιτροπών των Ελληνικών 

Πανεπιστηµίων. Επίσης καλούνται και συµµετέχουν ως παρατηρητές, 

εκπρόσωποι των Πανεπιστηµίων της Κύπρου. Οι Σύνοδος των Πρυτάνεων των 

Ελληνικών Πανεπιστηµίων είναι µέλος της Ένωσης Ευρωπαϊκών 

Πανεπιστηµίων (European University Association) και συµµετέχει µε 

εκπρόσωπο στο συµβούλιο (Council)  της E.U.A. Η Σύνοδος των Πρυτάνεων 

                                           

656 Barblan A.“From the university in Europe to the universities of Europe” στο  
Ruegg W. (General Editor) “A history of the university on Europe” Volume 4, 
«Universities since 1945», Cambridge University Press 2011, p. 563-4. 
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ιδρύθηκε µε σκοπό το συντονισµό της δραστηριότητας των Πανεπιστηµίων και 

τη συλλογική εκπροσώπησή τους για την επίτευξη συγκεκριµένων στόχων. Οι 

στόχοι αυτοί είναι : α) η διαµόρφωση θέσεων επί των διαφόρων θεµάτων της 

εκπαίδευσης και της έρευνας και ιδιαίτερα της πανεπιστηµιακής, β) η 

ανάπτυξη πρωτοβουλιών για την αποτελεσµατική σύνδεση των Πανεπιστηµίων 

µε τον κοινωνικό, πολιτιστικό και οικονοµικό περίγυρο τους, γ) η παροχή 

συνδροµής στην Πολιτεία για το σχεδιασµό και την εφαρµογή µέτρων 

εκπαιδευτικής και ερευνητικής πολιτικής, δ) η προώθηση των θέσεων της 

πανεπιστηµιακής κοινότητας στην ηµεδαπή και την αλλοδαπή, ε) η ανάπτυξη 

συνεργασίας µε ανάλογες ενώσεις της αλλοδαπής, στ) η προαγωγή των 

επιδιώξεων και η κατοχύρωση των συµφερόντων των µελών της 

πανεπιστηµιακής κοινότητας.657  

Η Σύνοδος των Πρυτάνεων επεξεργάζεται τις θέσεις και τις προτάσεις της 

πανεπιστηµιακής κοινότητα. Στο πλαίσιο αυτό ιδιαίτερα σηµαντική ήταν η 

συµβολή της στον ευρύ διάλογο για την εκπαίδευση που πραγµατοποιήθηκε το 

1992, µε αφορµή το Υπόµνηµα  για την Τριτοβάθµια εκπαίδευση στην  

Ευρωπαϊκή Κοινότητα658 που κυκλοφόρησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 

Νοέµβριο του 1991. Η Σύνοδος των Πρυτάνεων συµµετέχοντας σε αυτή τη 

διαδικασία διαλόγου µε την Επιτροπή συγκρότησε µία 18µελή Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή από εκπροσώπους των µελών της µε αντικείµενο την εξέταση των 

θεµάτων που έθετε το Υπόµνηµα και την υποβολή σχετικής Έκθεσης. 

Συγκρότησε επίσης µία τριµελή Συντονιστική Επιτροπή η οποία στην συνέχεια 

κατένειµε τα µέλη της σε επτά Θεµατικές Επιτροπές για την κάλυψη των 

παρακάτω θεµάτων : α) συνεργασία των πανεπιστηµίων µε την οικονοµική 

ζωή,659 β) συνεχής εκπαίδευση – ανοικτή και εξ αποστάσεων εκπαίδευση – 

                                           

657 Για την αποτελεσµατικότερη λειτουργία της Συνόδου εκλέγεται τριµελές προεδρείο 
µε θητεία ενός ακαδηµαΪκόυ ετους Οι πληροφορίες αντλήθηκαν από την ιστοσελίδα 
της Συνόδου των Πρυτάνεων http://www.synodos-aei.gr/  
658 Επιτροπή των ΕΚ, Υπόµνηµα για την Ανώτερη Εκπαίδευση στην Ευρωπαϊκή 
Κοινότητα 5-11-1991, Βρυξέλλες, [COM (91) 349 τελικό]. 
659 Το Φεβρουάριο του 1992 η Επιτροπή απέστειλε επιστολές στους παρακάτω φορείς 
της οικονοµικής και επαγγελµατικής ζωής της χώρας ζητώντας τη γνώµη τους για την 
σύνδεση των Πανεπιστηµίων µε την οικονοµία και την κοινωνία:1)Βιοτεχνικό 
Επιµελητήριο Αθηνών (ΒΕΑ), 2)Γεωτεχνικό Επιµελητήριο (ΓΕΩΤΕ), 3)ΓΣΕΕ, 
4)Ελληνικό Κέντρο παραγωγικότητας(ΕΛΚΕΠΑ), 5)Εµπορικό και Βιοµηχανικό 
Επιµελητήριο Αθηνών (ΕΒΕΑ), 6)Ενωση ∆ικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, 7)Ενωση 
Συντακτών Ηµερησίων Εφηµερίδων Αθηνών (ΕΣΗΕΑ), 8)Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο 
(ΠΙΣ), 9)Οικονοµικό Επιµελητήριο, 10)Οργανισµό Ασχόλησης Εργατικού ∆υναµικού 
(ΟΑΕ∆), 11)Πανελλήνια Συνοµοσπονδία Γεωργικών Συνεταιρισµών (ΠΑΣΕΓΕΣ), 
12)Σύνδεσµο ΕλλήνωνΒιοµηχάνων (ΣΕΒ), 13)Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδος (ΤΕΕ), 
14)Υπουργείο Παιδείας. Από τους 14 αποδέκτες µόνο τέσσερις απάντησαν : ΟΑΕ∆, 
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µεταπτυχιακές σπουδές, γ)ποιότητα της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης –

αξιολόγηση των Πανεπιστηµίων και του έργου τους, δ)αναγνώριση τίτλων 

σπουδών και διάρκειας σπουδών – διδακτικές µονάδες – µεταφορά διδακτικών 

µονάδων, ε) βασική σηµασία της γλώσσας, στ) η χρήση της τεχνολογίας της 

Πληροφορικής και ζ) Tempus. Η εισήγηση µε τα πορίσµατα της Επιτροπής 

Ευρωπαϊκών Υποθέσεων υπεβλήθη στην Σύνοδο των Πρυτάνεων και στις 10 

Οκτωβρίου  1992 η Σύνοδος  εξέδωσε ειδική απόφαση σχετικά µε το 

Υπόµνηµα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.660  

Η απόφαση της Συνόδου  καταλήγει οµόφωνα στα εξής:  α)δέχεται τη 

χρησιµότητα ενός κοινά αποδεκτού ευρωπαϊκού πλαισίου δράσης των 

ευρωπαϊκών ιδρυµάτων τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, β)εκτιµά ως εξαιρετικά 

γόνιµες τις συζητήσεις που προκάλεσε το Υπόµνηµα στους κόλπους της 

πανεπιστηµιακής κοινότητας, γ)κρίνει ως µη περαιωµένη τη συζήτηση για το 

Υπόµνηµα, το οποίο θεωρεί όπως και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως αφετηρία για 

συζήτηση και όχι ως πρόκριµα της κοινοτικής πολιτικής για την τριτοβάθµια 

εκπαίδευση και δ)επισηµαίνει τα θετικά χαρακτηριστικά του Υποµνήµατος.661  

Τα θετικά στοιχεία που αναγνωρίζει στο Υπόµνηµα η Σύνοδος είναι αυτά 

που συνάντησαν την οµόθυµη αποδοχή και συνοψίζονται στα εξής: i) ότι 

αναγνωρίζει τη σηµασία των ιδρυµάτων της ανώτατης εκπαίδευσης και τον 

αποφασιστικό ρόλο τους στην οικοδόµηση της ενωµένης Ευρώπης, ii)ότι 

                                                                                                                        

ΕΛΚΕΠΑ, ΕΒΕΑ και του  ΒΕΑ. Οι απαντήσεις αυτών των φορέων περιλαµβάνονται στην 
ειδική έκδοση Σύνοδος Πρυτάνεων και Προέδρων ∆.Ε των Ελληνικών Πανεπιστηµίων, 
Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, «Τα ελληνικά Πανεπιστήµια στην Ευρώπη του 
2000» Απόφαση της Συνόδου των Πρυτάνεων των Ελληνικών Πανεπιστηµίων της 10ης 
Οκτωβρίου 1992 σχετικά µε το Υπόµνηµα της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
για την Τριτοβάθµια Εκπαίδευση στην Ένωση, Έκθεση και Εισηγήσεις της Επιτροπής 
Ευρωπαϊκών Υποθέσεων προς την Σύνοδο των Πρυτάνεων και Προέδρων ∆.Ε. των 
Ελληνικών Πανεπιστηµίων, Αθήνα, 1992. 
660 Η Απόφαση της Συνόδου και η έκθεση της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, 
συµπεριλήφθησαν σε ειδική έκδοση η οποία κατατέθηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως 
η ελληνική Συµβολή στον διάλογο για το Υπόµνηµα για την Τριτοβάθµια εκπαίδευση 
στην Ευρώπη : Σύνοδος Πρυτάνεων και Προέδρων ∆.Ε των Ελληνικών Πανεπιστηµίων, 
Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, «Τα ελληνικά Πανεπιστήµια στην Ευρώπη του 
2000» Απόφαση της Συνόδου των Πρυτάνεων των Ελληνικών Πανεπιστηµίων της 10ης 
Οκτωβρίου 1992 σχετικά µε το Υπόµνηµα της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
για την Τριτοβάθµια Εκπαίδευση στην Ένωση, Έκθεση και Εισηγήσεις της Επιτροπής 
Ευρωπαϊκών Υποθέσεων προς την Σύνοδο των Πρυτάνεων και Προέδρων ∆.Ε. των 
Ελληνικών Πανεπιστηµίων, Αθήνα, 1992. 
661 Σύνοδος Πρυτάνεων και Προέδρων ∆.Ε των Ελληνικών Πανεπιστηµίων, Επιτροπή 
Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, «Τα ελληνικά Πανεπιστήµια στην Ευρώπη του 2000» 
Απόφαση της Συνόδου των Πρυτάνεων των Ελληνικών Πανεπιστηµίων της 10ης 
Οκτωβρίου 1992 σχετικά µε το Υπόµνηµα της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
για την Τριτοβάθµια Εκπαίδευση στην Ένωση, Έκθεση και Εισηγήσεις της Επιτροπής 
Ευρωπαϊκών Υποθέσεων προς την Σύνοδο των Πρυτάνεων και Προέδρων ∆.Ε. των 
Ελληνικών Πανεπιστηµίων, Αθήνα, 1992, σ.9. 
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προωθεί µία πλουραλιστική γλωσσική πολιτική γεγονός που ενδιαφέρει όλες τις 

χώρες µε τις ολιγότερο οµιλούµενες γλώσσες -όπως είναι Ελλάδα, iii)ότι 

υπογραµµίζει την ιδιαίτερη σηµασία των πολιτισµικών δεσµών που έχουν οι 

ευρωπαϊκές χώρες µε τους ευρωπαίους της διασποράς που σηµατοδοτεί µία 

ευρωπαϊκή πολιτική ανοικτή σε όλο τον κόσµο, iv)ότι υπερασπίζεται µία 

αποκεντρωµένη εκπαιδευτική πολιτική στον τοµέα της κατάρτισης και τη 

συνεχούς εκπαίδευσης, µε τη χρήση νέων τεχνολογιών, ίδρυση ανοικτών 

πανεπιστηµίων, ανάπτυξη προγραµµάτων εξ αποστάσεων εκπαίδευση γεγονός 

που δηµιουργεί ίσες ευκαιρίες,  v)ότι ενθαρρύνει την πολιτική δηµιουργίας 

δυνατοτήτων πρόσβασης ευρύτερων κοινωνικών οµάδων και vi)ότι εισάγει την 

έννοια της «ευρωπαϊκής διάστασης» στην εκπαίδευση καθώς και στην κατάρτιση 

δασκάλων και εκπαιδευτικών.662 

Στην απόφασή της η Σύνοδος διατυπώνει τις επιφυλάξεις και τον 

σκεπτικισµό της για το γεγονός ότι στο Υπόµνηµα δεν διευκρινίζονται κάποιες 

πλευρές των θεµάτων όπως: α)το ότι αποφεύγεται η αναφορά του όρου 

«Πανεπιστήµιο» και αυτό αφήνει να δηµιουργηθεί η εντύπωση ότι 

προδιαγράφεται η εξοµοίωση όλων των ιδρυµάτων που έπονται της 

δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, β)ότι δείχνει να διέπεται από ένα πνεύµα 

«οικονοµικίστικο», γ)ότι αφήνει την εντύπωση ότι τα ιδρύµατα της τριτοβάθµιας 

εκπαίδευσης θα περιοριστούν στο ρόλο της κατάρτισης του εξειδικευµένου 

τεχνικού δυναµικού ενώ κατά την άποψη της Συνόδου τα Πανεπιστήµια είναι 

επίσης ερευνητικά κέντρα που δεν παράγουν µόνο τις γνώσεις που χρειάζεται η 

οικονοµία κι η παραγωγή αλλά παράγουν και ερευνητές, δ)ότι θέτει θέµα 

ποιοτικής αξιολόγησης των ιδρυµάτων τριτοβάθµιας εκπαίδευσης µε τρόπο που 

δεν αποκλείει εφαρµογή µη ακαδηµαϊκών κριτηρίων, ε)ότι µοιάζει να 

προκρίνει τον τεχνολογικό προσανατολισµό των σπουδών, χωρίς να επισηµαίνει 

την ανάγκη αλληλοσυµπλήρωσης των πεδίων των τεχνολογικών και των 

ανθρωπιστικών σπουδών και στ)ότι παραλείπει να αναφερθεί στη 

                                           

662 Σύνοδος Πρυτάνεων και Προέδρων ∆.Ε των Ελληνικών Πανεπιστηµίων, Επιτροπή 
Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, «Τα ελληνικά Πανεπιστήµια στην Ευρώπη του 2000» 
Απόφαση της Συνόδου των Πρυτάνεων των Ελληνικών Πανεπιστηµίων της 10ης 
Οκτωβρίου 1992 σχετικά µε το Υπόµνηµα της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
για την Τριτοβάθµια Εκπαίδευση στην Ένωση, Έκθεση και Εισηγήσεις της Επιτροπής 
Ευρωπαϊκών Υποθέσεων προς την Σύνοδο των Πρυτάνεων και Προέδρων ∆.Ε. των 
Ελληνικών Πανεπιστηµίων, Αθήνα, 1992, σ.9-10. 
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χρηµατοδότηση από κρατικούς ή κοινοτικούς φορείς ενώ αναφέρεται 

αναλυτικά στη συνεργασία µε τις επιχειρήσεις.663  

Στην ίδια απόφαση αποτιµώνται θετικά τα αποτελέσµατα της εφαρµογής 

των Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραµµάτων µε «τον εξισορροπητικό 

κεντρικό συντονισµό της Κοινότητας ρόλο τον οποίο θα πρέπει να υποστηρίξουν τα 

κράτη µέλη».  

Σύµφωνα µε την µαρτυρία του ∆.Τσαούση (ως Προέδρου της τριµελούς 

συντονιστικής Επιτροπής της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων που 

συντόνισε όλες αυτές τις διαδικασίες), σε ερώτηµα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

προς το Υπουργείο Παιδείας αν «η Εισήγηση της Επιτροπής και η Απόφαση της 

Συνόδου των Πρυτάνεων εκφράζουν και την θέση της ελληνικής Κυβέρνησης η 

απάντηση του Υπουργείου ήταν καταφατική».664 

Επιβεβαιώνεται από αυτή τη δραστηριότητα ότι µε τις δράσεις της η 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή πυροδότησε σειρά συζητήσεων και ενέπλεξε φορείς, 

ιδρύµατα µεµονωµένες προσωπικότητες, πολιτικές ηγεσίες, σε ένα πλαίσιο 

συζήτησης για την Τριτοβάθµια εκπαίδευση στην Ευρώπη. Το προφανές αυτής 

της διαδικασίας είναι η προώθηση του διαλόγου από την Επιτροπή σε 

Κοινοτικό και εθνικό επίπεδο που στοχεύει στην κατάθεση των απόψεων και 

των προτάσεων των ενδιαφεροµένων. Υπάρχει όµως και η έµµεση επίδραση 

που έχει αυτή η διαδικασία. Συγκεκριµένα στην Ελλάδα φορείς όπως η 

Σύνοδος των Πρυτάνεων δηµιουργεί Επιτροπή και υποεπιτροπές για να 

συµβάλει στο διάλογο ενώ ταυτόχρονα διασπείρει το διάλογο, πέραν από τα 

Πανεπιστήµια και το χώρο της εκπαίδευσης, και σε επαγγελµατικούς και 

οικονοµικούς φορείς. ∆ηµιουργούνται νέα κανάλια συνεργασίας και διαλόγου,  

σε θέµατα διεθνοποίησης και εξευρωπαϊσµού τα οποία τίθενται στο επίκεντρο 

και συνδέονται πιο στενά µε τις βασικές δραστηριότητες ιδρυµάτων και φορέων 

της εκπαίδευσης. Με τις θετικές και αρνητικές κρίσεις της η Σύνοδος 

εµπλούτισε τις προτάσεις της Επιτροπής  για την τριτοβάθµια εκπαίδευση οι 
                                           

663 Στην απόφαση σηµειώνεται ότι αυτές οι εκτιµήσεις και παρατηρήσεις δεν απέχουν 
σε γενικές γραµµές από εκείνες που περιέχονται στο κοινό κείµενο της CRE και της 
Liaison, στο  Σύνοδος Πρυτάνεων και Προέδρων ∆.Ε των Ελληνικών Πανεπιστηµίων, 
Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, «Τα ελληνικά Πανεπιστήµια στην Ευρώπη του 
2000» Απόφαση της Συνόδου των Πρυτάνεων των Ελληνικών Πανεπιστηµίων της 10ης 
Οκτωβρίου 1992 σχετικά µε το Υπόµνηµα της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
για την Τριτοβάθµια Εκπαίδευση στην Ένωση, Έκθεση και Εισηγήσεις της Επιτροπής 
Ευρωπαϊκών Υποθέσεων προς την Σύνοδο των Πρυτάνεων και Προέδρων ∆.Ε. των 
Ελληνικών Πανεπιστηµίων, Αθήνα, 1992, σ.10-11. 
664 Ίδρυµα Κρατικών Υποτροφιών, «Η Ευρωπαϊκή Συνεργασία πρωτοπόρος στην 
ποιότητα της εκπαίδευσης» Έκδοση στο πλαίσιο του εορτασµού των 20 χρόνων 
λειτουργίας του Προγράµµατος Erasmus (1987-2007), Ι.Κ.Υ., σ. 15.  
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οποίες χαρακτηρίζονταν «οικονοµοκεντρικές» αναδεικνύοντας τον τοµέα της 

έρευνας και ανθρωπιστικών σπουδών πλάι στους οικονοµικούς και 

τεχνολογικούς τοµείς σπουδών.  

2.2 Ο ρόλος του κρατικών φορέων  

 

Το Ίδρυµα Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.) έχοντας πολυετή τεχνογνωσία 

στη χορήγηση υποτροφιών και διαθέτοντας µέρος της απαιτούµενης υποδοµής, 

κρίθηκε από την πολιτική ηγεσία κατάλληλο να αναλάβει τη διαχείριση του 

εκπαιδευτικού ευρωπαϊκού προγράµµατος Erasmus. Ως εκ τούτου το ΙΚΥ  από 

το 1987 και µέχρι σήµερα έχει επί 25ετία την ευθύνη της διάδοσης, 

διαχείρισης και εν γένει της υλοποίησης των Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών 

Προγραµµάτων. Το Ι.Κ.Υ., ορίστηκε ως Εθνική Αρχή ∆ιαχείρισης του 

προγράµµατος ERASMUS (Ι και ΙΙ) από το 1987 έως το 1994, του 

προγράµµατος LINGUA 1990-1994, και Εθνική Μονάδα Συντονισµού του 

προγράµµατος  SOCRATES, (Ι και ΙΙ) από το 1995 έως το 2007. Το 2007 

ορίστηκε ως Εθνική Μονάδα για το νέο Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα «∆ια Βίου 

Μάθηση» (2007-2013).  

Με αφορµή τη συµπλήρωση 20 χρόνων λειτουργίας του προγράµµατος 

Erasmus, η Πρόεδρος του ∆.Σ. του ΙΚΥ, Ολυµπία Γκίµπα-Τζιαµπίρη665, 

αναφερόµενη στη σηµασία και στη συµβολή του προγράµµατος επισηµαίνει 

ότι, «περισσότεροι από 30.000 έλληνες φοιτητές και 2.500 διδάσκοντες έχουν 

µετακινηθεί σε ευρωπαϊκά ιδρύµατα Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης αποκοµίζοντας 

σηµαντικά οφέλη για την ακαδηµαϊκή τους µόρφωση, παιδεία και επαγγελµατική 

εξέλιξή τους. Το Erasmus µέσα στα είκοσι αυτά χρόνια, επηρέασε και συνέβαλε 

στην ενίσχυση της ευρωπαϊκής διάστασης των Ανώτατων Ιδρυµάτων, τη 

διεθνοποίηση της εκπαίδευσης, την κατανόηση των διαφορετικών εκπαιδευτικών 

συστηµάτων, αλλά και τη συνειδητοποίηση των προκλήσεων, στις οποίες 

καλούνται να ανταποκριθούν τα ελληνικά Ιδρύµατα Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης, 

αντιλαµβανόµενα τις αδυναµίες και τα δυνατά τους σηµεία.»666   

Η παρακολούθηση των θεµάτων που σχετίζονται µε την ΕΚ/ΕΕ στο 

Υπουργείο Παιδείας γίνεται από τη Γενική ∆ιεύθυνση Ευρωπαϊκών και ∆ιεθνών 

                                           

665 Η Καθηγήτρια Ολ. Γκίµπα – Τζιαµπίρη έχει διατελέσει εκπρόσωπος της Συνόδου 
των Ελλήνων Πρυτάνεων στην CRE (Confederation Rectors European) και στην EUA 
(European University Association). 
666 Ίδρυµα Κρατικών Υποτροφιών, «Η Ευρωπαϊκή Συνεργασία πρωτοπόρος στην 
ποιότητα της εκπαίδευσης» Έκδοση στο πλαίσιο του εορτασµού των 20 χρόνων 
λειτουργίας του Προγράµµατος Erasmus (1987-2007), Ι.Κ.Υ.  
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Εκπαιδευτικών Θεµάτων η οποία έχει συγκεκριµένες και οριοθετηµένες 

αρµοδιότητες βάσει της Υ.Α. του 1981. Μεταξύ των αρµοδιοτήτων της είναι:  α) 

ο συντονισµός και η συνεργασία µε τις υπηρεσίες του Υπουργείου, άλλων 

Υπουργείων, Νοµικών Προσώπων, Οργανισµών και Ιδρυµάτων για θέµατα 

εκπαίδευσης, που αφορούν όλες τις βαθµίδες και ενδιαφέρουν την Ε.Ο.Κ. 

(ύστερα από τη Συνθήκη του Μάαστριχτ - 1993 - Ευρωπαϊκή Ένωση), β) Η 

γενική πληροφόρηση των Υπηρεσιών του Υπουργείου και λοιπών Νοµικών 

Προσώπων και Οργανισµών για Κοινοτικά (εκπαιδευτικά) θέµατα, γ) η 

παρακολούθηση των ρυθµίσεων που αποφασίζονται στην Κοινότητα για 

εκπαιδευτικά θέµατα και η διεκπεραίωση της αλληλογραφίας µε την Ε.Ο.Κ. 

(ύστερα από τη Συνθήκη του Μάαστριχτ - 1993 - Ευρωπαϊκή Ένωση), δ) ο 

καθορισµός των εκπροσώπων των εν γένει Υπηρεσιών και Νοµικών Προσώπων 

και Οργανισµών αρµοδιότητας Υπουργείου Παιδείας, για συµµετοχή στα 

όργανα ή σε άλλες συναντήσεις των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και η εποπτεία επ' 

αυτών. Επίσης έχει την  εποπτεία, την καθοδήγηση και την στήριξη των 

αρµόδιων οργανωτικών δοµών  όπως και κάθε άλλο θέµα που αφορά  στην 

εκτέλεση των ευρωπαϊκών προγραµµάτων στον τοµέα της εκπαίδευσης.667  

Η Ελλάδα ήταν ένα από τα κράτη µέλη που πρότειναν να 

συµπεριληφθεί η δράση της Κοινότητας στον τοµέα της εκπαίδευσης στη 

Συνθήκη του Μάαστριχτ.668 Μετά τη Συνθήκη του Μάαστριχτ άρχισε να 

αναπτύσσεται µία πιο στενή σχέση του Υπουργείου και των Ιδρυµάτων 

αναφορικά µε τη ανάπτυξη της συνεργασίας στην τριτοβάθµιας εκπαίδευση. 

Πριν την απόφαση για το πρόγραµµα Socrates το Υπουργείο σε αλληλογραφία 

του µε τα ιδρύµατα τριτοβάθµιας εκπαίδευσης ζητάει τις προτάσεις των 

ιδρυµάτων πάνω στο προσχέδιο του προγράµµατος προκειµένου να 

διαµορφωθούν οι ελληνικές θέσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση.669 

Στον απολογισµό του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων 

για την Ελληνική Προεδρία (1/1-31/6/1994) σε θέµατα εκπαίδευσης 

ενηµερώνει τους φορείς της εκπαίδευσης στην Ελλάδα για τις πρωτοβουλίες 

που προώθησε στο χώρο της εκπαίδευσης όπως «Πολιτισµικές και καλλιτεχνικές 

πτυχές της εκπαίδευσης» και «Εκπαίδευση των παιδιών των µεταναστών στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση». Επίσης στο πλαίσιο της Ελληνικής Προεδρίας 

                                           

667 Ιστοτελίδα Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων www.minedu.gov.gr  
668 Η πρόταση της Ελλάδας για την εκπαίδευση στο CONF-UP 1738/91,  Bruxelles, 
27 -2-1991. 
669 Έγγραφο του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας & Θρησκευµάτων ΙΑ/40/10-1-1994. 
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πραγµατοποιήθηκαν εκδηλώσεις, συνέδρια, συναντήσεις όπου συµµετείχαν 

εµπειρογνώµονες εκπαιδευτικοί και µαθητές από τις χώρες της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης.670 

Το Υπουργείο Παιδείας, είναι η Εθνική Αρχή των Ευρωπαϊκών 

Προγραµµάτων ∆ια Βίου Μάθησης (Lifelong Learning Programme) και 

Erasmus Mundus, και έχει την ευθύνη του συντονισµού, της 

παρακολούθησης και της αξιολόγησης αυτών, µέσω του τµήµατος Β' της 

∆ιεύθυνσης Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Τµήµα αυτό έχει τις αρµοδιότητες που 

σχετίζονται µε τα ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά προγράµµατα και αφορούν στην 

εποπτεία, καθοδήγηση και στήριξη των αρµόδιων οργανωτικών δοµών ως προς 

την εκτέλεση ευρωπαϊκών προγραµµάτων στον τοµέα της εκπαίδευσης και της 

κατάρτισης, στην  υποβολή και υλοποίηση σχεδίων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 

µε στόχο την προαγωγή της εθνικής πολιτικής για την εκπαίδευση και την 

κατάρτιση καθώς και κάθε άλλο θέµα που αφορά ευρωπαϊκά προγράµµατα 

στον τοµέα της εκπαίδευσης.671 

 
  

2.3 Αλλαγές στην ελληνική νοµοθεσία 

 

Η εφαρµογή και λειτουργία των ευρωπαϊκών εκπαιδευτικών 

προγραµµάτων µε βασικό άξονα το Erasmus είχε επίδραση τόσο στα ιδρύµατα 

της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης όσο και στις πολιτικές του Υπουργείου Παιδείας 

ανασύροντας ζητήµατα που αναζητούσαν λύσεις όπως η αναγνώριση των 

βαθµών και η µεταφορά των ακαδηµαϊκών µονάδων από την περίοδο σπουδών 

σε άλλο ίδρυµα, η αναγνώριση των σπουδών και άλλα ζητήµατα που 

προκύπτουν από τις διαφορετικές δοµές των εκπαιδευτικών συστηµάτων και 

από την ανάγκη κάλυψης παροχών στους µετακινούµενους φοιτητές. Πολλά 

από αυτά τα ζητήµατα ενισχύθηκαν και τέθηκαν πιο επιτακτικά από τις 

διαδικασίες που ξεκίνησαν µε τη διακήρυξη της Μπολόνια η οποία 

περιλαµβάνει εφαρµογή µέτρων που θεσπίστηκαν στο πλαίσιο του 

προγράµµατος Erasmus όπως η προώθηση της κινητικότητας, η καθολική 

εφαρµογή του συστήµατος ECTS, η εισαγωγή του Παραρτήµατος ∆ιπλώµατος, 

η συνεργασία στον τοµέα διασφάλισης ποιότητας. Τα θέµατα αυτά τέθηκαν 

                                           

670 Έγγραφο του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας & Θρησκευµάτων ΙΑ/1735/11-11-
1994 
671 Ιστοτελίδα Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων www.minedu.gov.gr 
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στην ατζέντα των πολιτικών αποφάσεων του Υπουργείου Παιδείας και οδήγησαν 

σε συγκεκριµένες νοµοθετικές ρυθµίσεις. 

Συγκεκριµένα, µε το Προεδρικό ∆ιάταγµα(Π.∆.) 143 του 1990672 δόθηκε 

η δυνατότητα δωρεάν σίτισης και στους φοιτητές Ανώτατων Εκπαιδευτικών 

Ιδρυµάτων του εξωτερικού, στους οποίους χορηγούνται «υποτροφίες 

κινητικότητας» στα πλαίσια των προγραµµάτων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, 

καθώς και στους αλλοδαπούς αλλογενείς στους οποίους χορηγείται υποτροφία 

από το Υπουργείο Παιδείας για προπτυχιακές ή µεταπτυχιακές σπουδές, στο 

πλαίσιο των διακρατικών συµφωνιών». Το Π.∆. 143/1990 αποτελεί τροποποίηση 

του Π.∆. 387/1983 (ΦΕΚ Α΄141), σύµφωνα µε το οποίο δωρεάν σίτιση 

δικαιούνταν µόνο οι προπτυχιακοί και οι µεταπτυχιακοί φοιτητές των Ανώτατων 

Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων του εσωτερικού,673 και του Π.∆. 494/1985 (ΦΕΚ 

Α΄176) που αναφέρεται στη λειτουργία, οργάνωση, διοίκηση φοιτητικών λεσχών 

στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα και την παροχή δωρεάν σίτισης στους 

φοιτητές αυτών.  

Μέσα από το ERASMUS προωθήθηκε η εφαρµογή ενός ευρωπαϊκού 

συστήµατος µεταφοράς των ακαδηµαϊκών µονάδων µε στόχο την ενίσχυση της 

κινητικότητας µέσω της ακαδηµαϊκής αναγνώρισης των διπλωµάτων και των 

περιόδων σπουδών που πραγµατοποιούνται σε άλλο κράτος. Η Εφαρµογή του 

Συστήµατος Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) 

εισήχθη στην ελληνική νοµοθεσία µε τον νόµο 3374, άρθρο 14 (ΦΕΚ 189Α, 

2.8.2005) «∆ιασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστηµα 

µεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών µονάδων – Παράρτηµα ∆ιπλώµατος»674 

και στη συνέχεια καθορίστηκαν οι λεπτοµέρειες εφαρµογής του µε την 

Υπουργική Απόφαση Φ5/89656/Β3/13-8-2007 «Εφαρµογή του Συστήµατος 

Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων»675 (ΦΕΚ 1466Β 

                                           
672 Προεδρικό ∆ιάταγµα 143/1990/30-3-1990 (ΦΕΚ 55 Α, 10-4-1990) «Τροποποίηση 
των διατάξεων του Π.∆. 387/1983 (ΦΕΚ Α΄141) και του Π.∆. 494/1985 (ΦΕΚ Α΄176) 
που αφορούν στη λειτουργία, οργάνωση, διοίκηση φοιτητικών λεσχών στα Ανώτατα 
Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα και την παροχή δωρεάν σίτισης στους φοιτητές αυτών»,  άρθρο 
3 παρ.ζ. 
673 Προεδρικό ∆ιάταγµα 387/1983/29-9-1983 (ΦΕΚ Α΄141, 7-10-1983), «Λειτουργία, 
οργάνωση, διοίκηση Φοιτητικών Λεσχών στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα και 
παροχή δωρεάν σίτισης στους φοιτητές αυτών», κεφ. Β’, άρθρο 6, παρ.1 . 
674 Νόµος 3374 «∆ιασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστηµα 
µεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών µονάδων – Παράρτηµα ∆ιπλώµατος» (ΦΕΚ 
189Α, 2.8.2005). 
675 Υπουργική Απόφαση Φ5/89656/Β3 «Εφαρµογή του Συστήµατος Μεταφοράς και 
Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων» (ΦΕΚ 1466Β 13.8.2007). 
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13.8.2007) και επεκτάθηκε η εφαρµογή του σε όλα τα ιδρύµατα τριτοβάθµιας 

εκπαίδευσης της Ελλάδας.  

Μία άλλη καινοτοµία που αναπτύχθηκε από κοινού από την Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή, το Συµβούλιο της Ευρώπης και την UNESCO είναι το Παράρτηµα 

∆ιπλώµατος (Diploma Supplement)676. Στην υποενότητα 5.5 Κινητικότητα 

διερευνήσαµε τις διεργασίες για τον καθορισµό του Παραρτήµατος ∆ιπλώµατος. 

Η εισαγωγή της εφαρµογής του Παραρτήµατος ∆ιπλώµατος στην Ελλάδα έγινε 

για πρώτη φορά το 2005 µε τον νόµο 3374 (άρθρο 15), «∆ιασφάλιση της 

ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστηµα µεταφοράς και συσσώρευσης 

πιστωτικών µονάδων – Παράρτηµα ∆ιπλώµατος»677 και στη συνέχεια 

καθορίστηκε επακριβώς η µορφή του στην ελληνική και αγγλική γλώσσα µε 

την Υπουργική Απόφαση Φ5/72535/Β3/ «Καθορισµός Παραρτήµατος 

∆ιπλώµατος»678 για να εφαρµοστεί σε όλα τα ιδρύµατα τριτοβάθµιας 

εκπαίδευσης της Ελλάδας.  

Οι αλλαγές αυτές στη νοµοθεσία δεν ήταν προϊόν µιας στιγµιαίας 

εξέλιξης. Η ανάγκη για αυτές τις αλλαγές δηµιουργήθηκε στο πλαίσιο των 

ευρωπαϊκών εκπαιδευτικών προγραµµάτων, πρέπει να επισηµάνουµε όµως ότι 

ενισχύθηκαν στο πλαίσιο της ∆ιαδικασίας της Μπολόνια. 

 

 

3.  Συµπεράσµατα από την εφαρµογή των ευρωπαϊκών 

εκπαιδευτικών προγραµµάτων στην Ελλάδα 

 

Τα ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά προγράµµατα από τη φύση τους ως 

εργαλεία της ευρωπαϊκής πολιτικής τα οποία λειτουργούν σε µία εθελοντική 

βάση, δεν θα µπορούσαν να έχουν µία µεγάλη και καταιγιστική επίδραση. 

Ενδεχοµένως βέβαια σε αυτό το χαρακτηριστικό τους να βρίσκεται η πηγή της 

προωθητικής τους δύναµης εξαιτίας του γεγονότος ότι η λειτουργία τους 

στηρίζεται στη επιθυµία των συµµετεχόντων και όχι σε µία επιβεβληµένη 

συµµετοχή σε αυτά. 
                                           

676 Ο αγγλικός όρος είναι Diploma Supplement (DS). Στην παρούσα µελέτη θα 
χρησιµοποιήσουµε τον όρο µε τον οποίο εισήχθει στην ελληνική νοµοθεσία δηλαδή 
Παράρτηµα ∆ιπλώµατος. 
677 Νόµος 3374 «∆ιασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστηµα 
µεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών µονάδων – Παράρτηµα ∆ιπλώµατος» (ΦΕΚ 
189Α, 2.8.2005), άρθρο 15. 
678 Υπουργική Απόφαση Φ5/72535/Β3/ «Καθορισµός Παραρτήµατος ∆ιπλώµατος» 
(ΦΕΚ 1091Β,  10.8.2006) 
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Στις εκτιµήσεις µας θα πρέπει να λάβουµε επίσης υπόψη ότι όση 

επίδραση κι αν ασκούν τα προγράµµατα ως ευρωπαϊκές πολιτικές, αυτές 

αποτελούν µέρος µόνο συνολικότερων επιδράσεων στις εθνικές πολιτικές 

επιλογές που προκαλούνται τόσο από τις εθνικές προτεραιότητες που 

καθορίζουν τα ίδια τα κράτη όσο και από διεθνείς αλλαγές και εξελίξεις στο 

διεθνές περιβάλλον οι οποίες στη συγκεκριµένη περίοδο σχετίζονται µε την 

οικονοµική παγκοσµιοποίηση  και τη µετάβαση στην οικονοµία βασισµένη στη 

γνώση.  

Λαµβάνοντας υπόψη τους παραπάνω περιορισµούς και τη σχετική 

βιβλιογραφία συµπεραίνουµε ότι τα ευρωπαϊκά προγράµµατα στον τοµέα της 

εκπαίδευσης άσκησαν επίδραση κυρίως στα µέλη των ιδρυµάτων τριτοβάθµιας 

εκπαίδευσης (φοιτητές, διδακτικό προσωπικό, επικεφαλείς των ιδρυµάτων και 

διοίκηση) όπως επίσης και στις εθνικές πολιτικές επιλογές.679  

Το πρόγραµµα Erasmus αποτέλεσε την ναυαρχίδα των ευρωπαϊκών 

εκπαιδευτικών προγραµµάτων είτε ως αυτοτελές πρόγραµµα Erasmus I και II 

είτε καταλαµβάνοντας αναλογικά το µεγαλύτερο µέρος µεταξύ των δράσεων του 

προγράµµατος Socrates.680 Ως εκ τούτου αποκτά βαρύνουσα σηµασία η 

αποτίµηση της επίδρασής του στις εθνικές πολιτικές και στις πολιτικές των 

ιδρυµάτων της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης.  

                                           

679 Στο συµπέρασµα αυτό καταλήγουν πλήθος ερευνών, µελετών και σχετική 
αρθρογραφία και βιβλιογραφία. Ενδεικτικά µόνο Ασδεράκη Φ., (2008), «Ευρώπη και 
Παιδεία. Ο Ευρωπαϊκός Χώρος Ανώτατης Εκπαίδευσης» Εκδόσεις Σιδέρης, Αθήνα, 
σ.236-238, Τσαούσης ∆.Γ. (επιµ.) (2003), «Από τη διεθνοποίηση των πανεπιστηµίων προς 
την παγκοσµιοποίηση της εκπαίδευσης, εξελίξεις µιας δεκαπενταετίας, Η περίπτωση της 
Ελλάδας». (µε βάση τα πορίσµατα µιας έρευνας του Κέντρου Κοινωνικής Μορφολογίας 
και Κοινωνικής Πολιτικής ΚΕΚΜΟΚΟΠ) Εκδόσεις Gutenberg, Αθήνα, Huisman J., 
Anneke Luijten-Lub and Marijk van der Wende (2005) ‘Explaining Domestic 
responses to European Policies :The impact of the Erasmus Programme on National 
Higher Education Policies’ International Perspectives on Higher Education 
Research, Vol 3, p. 5-27, Barblan, A., Kehm, B. M., Reichert, S., & Teichler, U. 
(Eds.). (1998). ‘Emerging European policy profiles of higher education institutions’ A 
Project of the Association of European Universities (CRE), Geneva, 
Werkstattberichte No. 55. University of Kassel, Germany, Barblan A., Reichert S., 
Schotte-Kmoch M., & Teichler U.(eds) (2000), ‘Implementing European policies in 
higher education institutions’ Werkstattberichte 57. Kassel: WZI/ Universitat 
Gesamthochschule Kassel, Huisman J. & van der Wende M.C. (eds) (2004) ‘On 
cooperation and competition. National and European policies for 
internationalisation of higher education’, Academic Cooperation Association’s 
Papers on International Cooperation. Bonn: Lemmens, Teichler U. (2001) ‘Changes 
of ERASMUS under the Umbrella of SOCRATES’, Journal of Studies in International 
Education, Fall 2001, Vol.5, Νο. 3, 201-227. 
680 Στο πρόγραµµα Socrates oι πόροι του Erasmus σύµφωνα µε την απόφαση δεν είναι 
λιγότεροι του 55 % του συνολικού ποσού που θα διατεθεί για το πρόγραµµα που 
σηµαίνει ότι το µεγαλύτερο µέρος της χρηµατοδότησης του προγράµµατος αφορά το 
ERASMUS. 
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Τα πρώτα χρόνια λειτουργίας του Erasmus I και II η κινητικότητα 

γίνεται κυρίως µε µέριµνα του διδακτικού προσωπικού και της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής η οποία εγκρίνει ανά Ίδρυµα τα ∆ιαπανεπιστηµιακά Προγράµµατα 

συνεργασίας (ICP’s) την ετήσια κινητικότητα και την ετήσια χρηµατοδότηση, η 

οποία στη συνέχεια διαβιβάζεται στο Ίδρυµα µέσω του ΙΚΥ.  

Η κατάσταση αυτή αλλάζει µετά τη λειτουργία του προγράµµατος 

SOCRATES µε την κατάργηση των δικτύων των Τµηµάτων (ICPs) και την 

υπογραφή της Θεσµικής Σύµβασης/Institutional Contract µεταξύ 

πανεπιστηµίων και Επιτροπής. Η αλλαγή αυτή είχε µία βαθύτερη σηµασία και 

επίδραση. Κάθε ίδρυµα της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης µε την υποβολή της 

ενιαίας αίτησης-σύµβασης για έγκριση χρηµατοδότησης, για όλες τις 

δραστηριότητες ανταλλαγής και συνεργασίας διατύπωνε τη ∆ήλωση 

Ευρωπαϊκής Πολιτικής/European Policy Statement (EPS) στην οποία έθετε τις 

δραστηριότητες που προβλέπονταν να υποστηριχθούν από το Erasmus ως 

τµήµα ενός ευρύτερου πλαισίου των ευρωπαϊκών πολιτικών και των 

δραστηριοτήτων του ιδρύµατος.  

Η συµµετοχή στο πλαίσιο του πρόγραµµα SOCRATES οδήγησε πολλά 

ιδρύµατα τριτοβάθµιας εκπαίδευσης να επανεκτιµήσουν τις ευρωπαϊκές και 

διεθνείς δραστηριότητές τους, µε συνέπεια να αυξηθεί η συνειδητοποίηση των 

δυνατών σηµείων και των αδυναµιών των ιδρυµάτων αναφορικά µε τις 

ευρωπαϊκές υποχρεώσεις τους. Η συνεργασία σε επίπεδο ιδρύµατος προκάλεσε 

ή επέκτεινε διαδικασίες διαβουλεύσεων ανάµεσα στα ιδρύµατα τριτοβάθµιας 

εκπαίδευσης. Η διαδικασία λήψης αποφάσεων σε θέµατα διεθνοποίησης και 

εξευρωπαϊσµού συνδέθηκε πιο στενά µε τις βασικές δραστηριότητες των 

ιδρυµάτων. Επίσης βελτιώθηκε η υποστήριξη των διοικητικών υπηρεσιών, για 

τις διαδικασίες του προγράµµατος, στις περισσότερες περιπτώσεις µε µια 

περιορισµένη αύξηση του προσωπικού για αυτές τις λειτουργίες.681  

Η λειτουργία των προγραµµάτων συνέβαλε στη δηµιουργία διοικητικών 

δοµών σε διάφορα επίπεδα. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο η δηµιουργία Γενικής 

∆ιεύθυνσης για την εκπαίδευση, στα εθνικά Υπουργεία Παιδείας η δηµιουργία 

∆ιεύθυνσης Ευρωπαϊκών Προγραµµάτων και σε επίπεδο πανεπιστηµιακών 

ιδρυµάτων η δηµιουργία Γραφείων ή Τµηµάτων Erasmus ή ευρωπαϊκών 

                                           

681 Teichler Ulrich (2001) ‘Changes of ERASMUS under the Umbrella of SOCRATES’, 
Journal of Studies in International Education, Fall 2001,Vol. 5 Νο.3, p.201-227. 
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Προγραµµάτων.682 Στην Ελλάδα επιβεβαιώνονται παρόµοιες δοµές στο 

Υπουργείο Παιδείας µε τη δηµιουργία της ∆ιεύθυνσης Ευρωπαϊκής Ένωσης 

(αρχικά ΕΟΚ) και Τµήµατος αρµόδιο για τον συντονισµό, την παρακολούθηση 

και αξιολόγηση των ευρωπαϊκών εκπαιδευτικών προγραµµάτων. Ανάλογες 

αλλαγές πραγµατοποιήθηκαν και στα ιδρύµατα της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης 

µε τη δηµιουργία ξεχωριστών Τµηµάτων για τη διοικητική υποστήριξη των 

εκπαιδευτικών προγραµµάτων.  

Το Erasmus συνέβαλε γενικά στη ευαισθητοποίηση και στη 

συνειδητοποίηση της αξίας της κινητικότητας για προσωρινές σπουδές σε µία 

άλλη χώρα.683  Παρά τη κριτική για τη αύξηση της γραφειοκρατίας και για την 

πάρα πολύ µικρή χρηµατοδότηση για τους σπουδαστές και τα πανεπιστήµια, 

το Erasmus θεωρείται πως βοήθησε στην άνοδο της σπουδαστικής κινητικότητας 

στην Ευρώπη, κατέστησε την κινητικότητα των φοιτητών και του διδακτικού 

προσωπικού, από εξαίρεση σε µία κανονική επιλογή για τους σπουδαστές και 

αναβάθµισε τη συνεργασία στην τριτοβάθµια εκπαίδευση από ένα οριακό 

φαινόµενο σε µια δραστηριότητα που συνδυάζεται µε σχεδόν όλα τα ζητήµατα 

της ζωής και της λειτουργίας ενός πανεπιστηµίου. Άλλαξε τον εννοιολογικό 

χάρτη της διεθνούς σπουδαστικής κινητικότητας. Η παραδοσιακά κυρίαρχη 

κάθετη κινητικότητα από τις λιγότερο ευνοηµένες σε γόητρο χώρες προς τις 

ανώτερες σε γόητρο χώρες και ιδρύµατα, εµπλουτίστηκε και άλλαξε από το 

σηµαντικό συστατικό της ανταλλαγής σπουδαστών µε ίσους όρους και της 

αµοιβαίας εµπιστοσύνης στην ποιότητα των σπουδών τριτοβάθµιας εκπαίδευσης 

µεταξύ των συνεργαζόµενων ιδρυµάτων.684 

Ιδιαίτερα σηµαντικές είναι επίσης οι έµµεσες επιδράσεις του 

προγράµµατος Erasmus στις θεσµικές δοµές, καθώς η αυξανόµενη 

κινητικότητα και το αυξανόµενο άνοιγµα των συστηµάτων τριτοβάθµιας 

εκπαίδευσης έθεσαν ζητήµατα συγκρισιµότητας πτυχίων, αναγνώρισης 

πτυχίων, µεταφοράς διδακτικών µονάδων και ποιότητας στον τοµέα της 

εκπαίδευσης. Στην θετική αποτίµηση των εκπαιδευτικών προγραµµάτων 

                                           

682 Ασδεράκη Φ., (2008), «Ευρώπη και Παιδεία. Ο Ευρωπαϊκός Χώρος Ανώτατης 
Εκπαίδευσης» Εκδόσεις Σιδέρης, Αθήνα, σ.236. 
683 Teichler Ulrich (1996) ‘Student Mobility in the Framework of ERASMUS: findings of 
an evaluation study’, European Journal Education 1996,Vol. 31, No 2, p.176-177. 
684 Teichler Ulrich (2001) ‘Changes of ERASMUS under the Umbrella of SOCRATES’, 
Journal of Studies in International Education, Fall 2001, Vol. 5 Νο.3, p.201-227. 
Επίσης στο Ιδρυµα Κρατικών Υποτροφιών. «Η Ευρωπαϊκή Συνεργασία πρωτοπόρος 
στην ποιότητα της εκπαίδευσης» Έκδοση στο πλαίσιο του εορτασµού των 20 χρόνων 
λειτουργίας του Προγράµµατος Erasmus (1987-2007). σελ. 7. 
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βρίσκεται η διάδοση της µεταφοράς διδακτικών µονάδων και η αναγνώριση των 

σπουδών, µε τη διάδοση του Ευρωπαϊκού Συστήµατος Μεταφοράς ∆ιδακτικών 

Μονάδων (ECTS) στα πλαίσια του Erasmus το οποίο αντιµετωπίζεται ευρέως ως 

επιτυχία. Συνεισφορά σε αυτό το ζήτηµα είχε επίσης η ∆ιαδικασία της 

Μπολόνια η οποία ενίσχυσε τη χρήση του στην τριτοβάθµια εκπαίδευση.  

Σηµαντικά είναι επίσης και εκείνα τα ζητήµατα που µπορούν να 

οδηγήσουν σε υποκίνηση ή όχι της κινητικότητας και τα οποία µπορεί να τα 

υποτιµούν ή να µην παίρνουν πρωτοβουλίες οι εθνικές κυβερνήσεις. Αυτής της 

κατηγορίας ζητήµατα µπορεί να είναι τα κίνητρα που δίνονται στους ξένους 

φοιτητές κατά τις σπουδές τους, τα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν αυτοί που 

σπουδάζουν στο εξωτερικό, ακόµα και το κλίµα της χώρας αν αυτό προσκρούει 

στην ελκυστικότητα των ξένων σπουδαστών. Στην περίπτωση της Ελλάδας 

ιδιαίτερη σηµασία έχει η σχετικά αποµακρυσµένη γεωγραφική της θέση και η 

διαφορά κόστους ζωής µε άλλα κράτη της Ε.Ε. Οι κυβερνήσεις ανησυχούν 

συνήθως για την ποιότητα του συστήµατος τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, το 

ακαδηµαϊκό επίπεδο εκπαίδευσης, τη µεταφορά διδακτικών µονάδων των 

σπουδών, την ακαδηµαϊκή καθοδήγηση, τα µαθήµατα γλώσσας κ.ά. Είναι 

σηµαντικό όµως να ληφθούν υπόψη ρυθµίσεις για τα σχετικά µε την 

κινητικότητα ζητήµατα όπως είναι οι διαφορές στο κόστος ζωής και η στέγαση, 

τα οποία δεν είναι άµεσα θέµατα της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης σύµφωνα µε 

την παραπάνω έννοια.685 

Το πρόγραµµα Erasmus είναι µία πολιτική πρωτοβουλία σε ευρωπαϊκό 

επίπεδο η οποία σκόπευε να ασκήσει επίδραση στους σπουδαστές, στο 

προσωπικό και στα ιδρύµατα τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, Αυτή η πολιτική 

όµως έχει επίσης επίδραση είτε άµεση είτε έµµεση στα εθνικά συστήµατα 

τριτοβάθµιας εκπαίδευσης και στην χάραξη εθνικής πολιτικής.686 

Ένα από τα θετικά και παρακινητικά στοιχεία του προγράµµατος 

Erasmus και των δραστηριοτήτων διεθνοποίησης γενικά, είναι ότι τα εθνικά 

συστήµατα εκπαίδευσης που στο παρελθόν ήταν συνήθως υπό τον έλεγχο των 

εθνικών κυβερνήσεων γίνονται πιο ανοικτά στη διεθνή σκηνή. Η δράση του 

                                           

685 Jeroen Huisman, Anneke Luijten-Lub and Marijik van der Wende (2005) 
‘Explaining Domestic responses to European Policies :The impact of the Erasmus 
Programme on National Higher Education Policies’ International Perspectives on 
Higher Education Research, Vol 3, p. 16. 
686 Jeroen Huisman, Anneke Luijten-Lub and Marijik van der Wende (2005) 
‘Explaining Domestic responses to European Policies :The impact of the Erasmus 
Programme on National Higher Education Policies’ International Perspectives on 
Higher Education Research, Vol 3, p. 5-6. 
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προγράµµατος Erasmus αύξησε τη συνειδητοποίηση των σχεδιαστών πολιτικής 

για τη σηµασία και τις πιθανές συνέπειες της διεθνοποίησης, και είχε µία 

βαθύτερη επίδραση στα ιδρύµατα και τους σπουδαστές της τριτοβάθµιας 

εκπαίδευσης. Επίδραση άµεση ή έµµεση είχε επίσης στα εθνικά συστήµατα 

τριτοβάθµιας εκπαίδευσης και στην χάραξη εθνική πολιτικής καθώς επέδρασε 

στη λήψη µέτρων στους τοµείς που συνδέονται άµεσα µε τη κινητικότητα όπως 

παροχές για τους σπουδαστές Erasmus. 687  

Σηµαντική είναι η συνεισφορά των ευρωπαϊκών προγραµµάτων στον 

τοµέα της εκπαίδευσης στην ανάπτυξη, βελτίωση και καθιέρωση της 

συνεργασίας ανάµεσα στην Επιτροπή, τα εθνικά Υπουργεία Παιδείας, τα 

ιδρύµατα, τους κοινωνικούς εταίρους, και τους εµπλεκόµενους φορείς. Άµεσο 

αποτέλεσµα αυτής της διαδικασίας ήταν ένας µεγάλος αριθµός ατόµων οι 

οποίοι συµµετείχαν στα προγράµµατα, σε διάφορα επίπεδα, να έρθουν σε 

επαφή και να συνεργαστούν µέσα από διαδικασίες παρακολούθησης και 

αξιολόγησης των προγραµµάτων.688 Στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών 

προγραµµάτων τα πανεπιστηµιακά ιδρύµατα ανέπτυξαν συνεργασία για τη 

δηµιουργία κοινών προγραµµάτων σπουδών, τη δηµιουργία δικτύων και 

συµπράξεων τη δηµιουργία και χρήση καινοτόµων δράσεων, µε αποτέλεσµα  τη 

διεύρυνση του πεδίου δράσης  των ιδρυµάτων.689 

Οι στόχοι σχετικά µε την κινητικότητα και τη συνεργασία φαίνεται ότι 

δεν βρίσκονται σε σύγκρουση µε τις εθνικές πολιτικές, κάτι που άλλωστε δεν 

ήταν στις προθέσεις του προγράµµατος, καθώς η παραγωγή και η ανταλλαγή 

γνώσης είναι µία διεθνής δραστηριότητα. Οι στόχοι σχετικά µε τη βελτίωση της 

κινητικότητας και της συνεργασίας δεν θεωρούνται επιζήµιοι για τους εθνικούς 

                                           

687 Jeroen Huisman, Anneke Luijten-Lub and Marijik van der Wende (2005) 
‘Explaining Domestic responses to European Policies :The impact of the Erasmus 
Programme on National Higher Education Policies’ International Perspectives on 
Higher Education Research, Vol 3, p. 15. 
688 Ασδεράκη Φ., (2008), «Ευρώπη και Παιδεία. Ο Ευρωπαϊκός Χώρος Ανώτατης 
Εκπαίδευσης» Εκδόσεις Σιδέρης, Αθήνα, σ.236.  Όπως αναφέρει η Φ. Ασδεράκη από το 
1994 καθιερώθηκαν τακτικές συναντήσεις των ∆ιευθυντών Ανώτατης Εκπαίδευσης των 
εθνικών Υπουργείων Παιδείας, υπό την προεδρία της ΕΕ, µε την παρουσία της 
Επιτροπής η οποία τους ενηµερώνει απευθείας για τις στρατηγικές προτεραιότητες της 
Ένωσης. Στην εαρινή συνάντηση συµµετέχουν και οι εκπρόσωποι των εθνικών Συνόδων 
Πρυτάνεων. 
689 Παρουσιάζοντας τις διαστάσεις αυτής της επίδρασης η Φ. Ασδεράκη επισηµαίνει ότι 
πανεπιστηµιακά ιδρύµατα ανέπτυξαν στρατηγικές και πολιτικές διεθνοποίησης ως 
αποτέλεσµα τόσο «των εµπειριών που απέκτησαν από τα προγράµµατα όσο και για να 
επωφεληθούν από τις νέες ευκαιρίες που προσέφεραν πολλές πρωτοβουλίες της 
Επιτροπής (π.χ. European neighborhood Policy)», στο Ασδεράκη Φ., (2008), «Ευρώπη 
και Παιδεία. Ο Ευρωπαϊκός Χώρος Ανώτατης Εκπαίδευσης» Εκδόσεις Σιδέρης, Αθήνα, 
σ.238. 
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στόχους. Επιπλέον τα ιδρύµατα της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης συµµετέχουν σε 

µία σύµβαση µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε εθελοντική βάση και µε ετήσιες 

αναφορές που τους δίνουν τη δυνατότητα επέκτασης ή περιορισµού των 

δραστηριοτήτων τους χωρίς να επηρεάζεται ο συνολικός προϋπολογισµός του 

ιδρύµατος.690 

Στην µελέτη που έγινε µε την ευκαιρία της ολοκλήρωσης του 

προγράµµατος Socrates ΙΙ η οποία εξετάζει συνολικά τον µέχρι σήµερα 

αντίκτυπο του Erasmus  διαπιστώνεται ότι σε εθνικό επίπεδο το Erasmus έχει 

εισάγει την διεθνοποίηση στην ηµερήσια διάταξη της πολιτικής της 

τριτοβάθµιας εκπαίδευσης και έχει ενισχύσει τον ευρωπαϊκό προσανατολισµό 

στη διεθνή τριτοβάθµια εκπαίδευση. Επιπροσθέτως, το Erasmus έχει 

επηρεάσει τις εξελίξεις σε εθνικό επίπεδο κυρίως µέσω της επίδρασης του στις 

εξελίξεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο.691 

Η πρακτική των διαβουλεύσεων για τα προγράµµατα συνέτεινε στη 

δηµιουργία ή στην ενδυνάµωση των ευρωπαϊκών οργανώσεων/ενώσεων 

πανεπιστηµίων και φοιτητών. Οι ενώσεις αυτές επιδιώκουν µε τη συµµετοχή 

τους να επηρεάζουν τη διαµόρφωση των αποφάσεων προς όφελος των µελών 

τους όπως επίσης και να συµµετέχουν σε διάφορες δραστηριότητες που 

χρηµατοδοτούνται από την Επιτροπή.692  

Αναφορικά µε τη συµµετοχή της Ελλάδας στα ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά 

προγράµµατα, ιδιαίτερα σηµαντικό στοιχείο αποτελεί το γεγονός ότι από την 

πρώτη κιόλας χρονιά που εισήλθε ως κράτος-µέλος στην Κοινότητα δηλαδή 

από το ακαδηµαϊκό έτος 1981-1982, πήρε µέρος στο πρόγραµµα δράσης της 

Κοινότητας στον τοµέα της εκπαίδευσης. Από την έναρξη του προγράµµατος 

Erasmus το 1987 µέχρι και το 2007 µε τη λήξη του προγράµµατος Socrates, 

µέσα από τη µελέτη των στοιχείων γίνεται φανερή η συνεχής και συνεχώς 

                                           

690 Jeroen Huisman, Anneke Luijten-Lub and Marijik van der Wende (2005) 
‘Explaining Domestic responses to European Policies :The impact of the Erasmus 
Programme on National Higher Education Policies’ International Perspectives on 
Higher Education Research, Vol 3, p. 19. 
691 European Commission, Directorate – General for the Education and Culture, 
“The Impact of ERASMUS on European Higher Education : Quality, Openness and 
Internationalisation” Final Report by the consortium of CHEPS-INCHER-ECOTEC, 
December 2008, p.47-48. 
692 Η Φ. Ασδεράκη αναφέρει ενδεικτικά το ∆ίκτυο Φοιτητών Erasmus (ESN), η Κίνηση 
Φοιτητών για την Ένωση της Ευρώπης (AEGEE), η Ευρωπαϊκή Ένωση Φοιτητών (ESU), 
η Ευρωπαϊκή Ένωση Πανεπιστηµίων (EUA), η Ευρωπαϊκή Ένωση Ανώτερων 
Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων (EURASHE), η ένωση των εκπαιδευτικών Education 
International (EΙ) Pan-European Structure). Στο Ασδεράκη Φ., (2008), «Ευρώπη και 
Παιδεία. Ο Ευρωπαϊκός Χώρος Ανώτατης Εκπαίδευσης» Εκδόσεις Σιδέρης, Αθήνα, 
σ.237. 
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αυξανόµενη συµµετοχή των Ελλήνων φοιτητών στο πρόγραµµα Erasmus 

γεγονός που καταδεικνύει την αποδοχή του προγράµµατος. Τα στοιχεία 

επιβεβαιώνουν επίσης την αυξητική τάση συµµετοχής φοιτητών στο πρόγραµµα 

Erasmus και κατά ίδρυµα τριτοβάθµιας εκπαίδευσης. Κατά την ίδια περίοδο, 

αυξητική τάση παρουσιάζει επίσης και η κινητικότητα του διδακτικού 

προσωπικού.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ  

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

Η Συνθήκη της Ρώµης µε την υπογραφή της οποίας ιδρύθηκε η 

Ευρωπαϊκή Οικονοµική Κοινότητα (ΕΟΚ) το 1957, δεν περιλάµβανε κάποια 

αρµοδιότητα στον τοµέα της εκπαίδευσης επειδή οι εθνικές κυβερνήσεις δεν 

θέλησαν να παραχωρήσουν την αρµοδιότητα αυτή στην Κοινότητα. Η ίδια 

επιλογή επικράτησε σε όλες τις ιδρυτικές Συνθήκες των τριών Ευρωπαϊκών 

Κοινοτήτων στις οποίες δεν υπήρχε αναφορά για ανάληψη δράσης στον τοµέα 

της γενικής παιδείας ή της εκπαίδευσης. Ο τοµέας αυτός παρέµεινε 

αποκλειστικά στην εθνική δικαιοδοσία των κρατών-µελών της κοινότητας. Τα 

πρώτα χρόνια λειτουργίας της ΕΟΚ, από το 1957 ως το 1969, χαρακτηρίστηκε 

από µία άγραφη αλλά εµφανή άρνηση ανάληψης κάποιας πρωτοβουλίας 

πολιτικής δράσης ή νοµικής ώθησης στον τοµέα της εκπαίδευσης που σχετίστηκε 

ή επηρεάστηκε από την προσωπική σύλληψη του Charles de Gaulle για την 

Ευρώπη. Προβληµατισµός και συζητήσεις για θέµατα που ανήκουν στον τοµέα της 

εκπαίδευσης γίνονταν στο πλαίσιο οργανισµών όπως το Συµβούλιο της Ευρώπης, ο 

ΟΟΣΑ και η UNESCO. 

Στον τοµέα της επαγγελµατικής κατάρτισης, εν αντιθέσει µε τον τοµέα 

της εκπαίδευσης, η Συνθήκη της Ρώµης, προέβλεπε θέσπιση γενικών αρχών 

για την εφαρµογή κοινής πολιτικής επαγγελµατικής κατάρτισης (common 

vocation training policy) (άρθρο 128), συνεργασία στα θέµατα που σχετίζονταν 

µε τη  βασική και ανώτερη επαγγελµατική κατάρτιση (άρθρο 118), την 

αµοιβαία αναγνώριση των διπλωµάτων επαγγελµατικής κατάρτισης (άρθρο 57) 

και την ίδρυση Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταµείου για την προώθηση 

δυνατοτήτων απασχόλησης και κινητικότητας των εργαζοµένων (άρθρο 123), 

επειδή η επαγγελµατική εκπαίδευση συνδέεται µε την ένταξη στην αγορά 

εργασίας η οποία αποτελεί  περιοχή κοινοτικού ενδιαφέροντος. 

Από την µελέτη των γεγονότων όµως, γίνεται φανερό ότι από το1969 έως 

1976 ωρίµασε η ιδέα για συνεργασία και ανάληψη δράσης στον τοµέα της 

εκπαίδευσης παρά το γεγονός ότι δεν παρέχεται στην Κοινότητα η αρµοδιότητα 

αυτή από τις Συνθήκες. Τα γεγονότα που συνετέλεσαν σε αυτή την εξέλιξη ήταν 

πολλά και ποικίλα και δεν σχετίζονται µόνο µε τον χώρο της εκπαίδευσης. Οι 

αποφάσεις των ∆ιασκέψεων Κορυφής στη Χάγη (1969) και στο Παρίσι (1972) 

έδωσαν ώθηση στην ενοποιητική διαδικασία. Στη ∆ιάσκεψη Κορυφής στο 
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Παρίσι, µεταξύ των µέτρων για να αντιµετωπίσουν την σοβαρή οικονοµική 

κρίση αποφάσισαν να συνδυάσουν την πρόοδο στην οικονοµική και 

νοµισµατική ένωση µε µέτρα στον κοινωνικό τοµέα και ένα πρόγραµµα δράσης 

για την απασχόληση και την επαγγελµατική κατάρτιση. 

Η εφαρµογή των διατάξεων περί ελεύθερης διακίνησης προσώπων στον 

κοινοτικό χώρο δηµιούργησε την ανάγκη να επιλυθούν  εκπαιδευτικά ζητήµατα 

που ανέκυψαν. Αναδείχθηκε έτσι η σύνδεση της γενικής εκπαίδευσης µε την 

επαγγελµατική κατάρτιση η οποία σχετίζεται άµεσα µε την ένταξη στην αγορά 

εργασίας και την ελεύθερη διακίνηση προσώπων στην Κοινότητα η οποία 

αποτελούσε περιοχή κοινοτικής αρµοδιότητας. Εξαιτίας λοιπόν της 

«λειτουργικής σύνδεσης» µεταξύ των δύο αυτών συναφών τοµέων, σταδιακά 

άρχισε να διαµορφώνεται η «λειτουργική αρµοδιότητα» της κοινότητας στο χώρο 

της εκπαίδευσης για να συµπληρώσει την απουσία ύπαρξης αρµοδιότητας 

κοινοτικής εκπαιδευτικής πολιτικής. Η έννοια της «λειτουργικής αρµοδιότητας» 

βασίστηκε στο άρθρο 235 ΣυνθΕΟΚ και στο διατυπωµένο στόχο της κοινής 

αγοράς για την επιδίωξη του οποίου οι κοινοτικές αποφάσεις διαπερνούν κατ’ 

ανάγκη τα όρια των αρµοδιοτήτων που διατηρούν τα κράτη – µέλη σε 

ορισµένους τοµείς όταν η δράση αυτή εξυπηρετεί τον κυρίαρχο οικονοµικό 

σκοπό της κοινότητας.  

Χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελεί η περίπτωση του δικαιώµατος της 

ελεύθερης διακίνησης των εργαζοµένων που οδήγησε το Συµβούλιο στην 

έκδοση του κανονισµού 1612/68 σύµφωνα µε τον οποίο τα παιδιά των 

υπηκόων ενός κράτους-µέλους που εργάζονται  σε ένα άλλο κράτος-µέλος της 

Κοινότητας, αποκτούν εκπαιδευτικά δικαιώµατα µε τους ίδιους όρους µε τους 

µόνιµους κατοίκους του κράτους-µέλους. Ο κανονισµός αυτός αποτελεί 

σταθµό στην εκπαιδευτική πολιτική της Κοινότητας πρώτον γιατί σχετίζεται µε 

τη «λειτουργική αρµοδιότητα» της Κοινότητας και δεύτερον γιατί οι διατάξεις του 

ήταν δεσµευτικές για τα κράτη-µέλη και αποτελούσαν διείσδυση στο χώρο της 

αποκλειστικής αρµοδιότητας τους για θέµατα εκπαίδευσης, καθώς 

αναφέρονταν σε θέµατα τόσο γενικής όσο και επαγγελµατικής εκπαίδευσης. 

Πολυάριθµες διεθνείς εκθέσεις (ειδικότερα από τον ΟΟΣΑ) υπογράµµισαν 

τη σχέση µεταξύ της εκπαίδευσης και της οικονοµίας. Η δηµιουργία του Κέντρου 

Εκπαιδευτικών Καινοτοµιών και Έρευνας (Centre for Education Research and 

Innovation – CERI) του ΟΟΣΑ το 1967, καταδεικνύει το αυξανόµενο 

ενδιαφέρον για την εκπαίδευση. Οι φοιτητικές διαδηλώσεις του 1968, η πρώτη 

πετρελαϊκή κρίση (1973-1974) η επιδείνωση της οικονοµικής κατάσταση, η 
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αύξηση της ανεργίας ήταν στο επίκεντρο του προβληµατισµού της Ευρωπαϊκής 

Κοινότητας. Η ανάπτυξη εθνικών πολιτικών στον οικονοµικό και κοινωνικό τοµέα 

συµβάδιζε µε την ανάπτυξη των εθνικών εκπαιδευτικών συστηµάτων και αυτή η 

εξέλιξη είχε αντανάκλαση στο κοινοτικό επίπεδο. 

Η ίδρυση και η δράση ενώσεων των ευρωπαϊκών Πανεπιστηµίων και 

κυρίως της Συνοµοσπονδίας των Συνόδων των Πρυτάνεων, οδήγησαν τόσο την 

αντίληψη όσο και την αντιµετώπιση των θεµάτων της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης 

έξω από τα εθνικά όρια. Τα ιδρύµατα της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης βρίσκονται 

µπροστά στις προκλήσεις που αντιµετωπίζουν ως αποτέλεσµα της αλµατώδους 

αύξησης του αριθµού των φοιτητών και της µείωσης των χρηµατοδοτικών πόρων 

λόγω της οικονοµικής κρίσης. 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναπτύσσει έντονη δραστηριότητα προς την 

κατεύθυνση ανάληψης δράσεων, στον τοµέα της εκπαίδευσης, πέραν των 

αρµοδιοτήτων της βάσει των Συνθηκών οι οποίες δεν στοχεύουν στη 

διαµόρφωση κοινοτικής πολιτικής στον τοµέα της εκπαίδευσης. Οι δράσεις 

αυτές περιλαµβάνουν διοικητικές παρεµβάσεις (Επιτροπές, αναδιοργάνωση 

∆ιευθύνσεων, νέο Τµήµα) όπως επίσης και εκθέσεις που σκιαγραφούσαν 

πιθανές ή µελλοντικές δράσεις στον τοµέα της εκπαίδευσης. Μεταξύ των 

διοικητικών παρεµβάσεων, το 1973 η Επιτροπή συµπεριέλαβε την εκπαίδευση 

στο νεοδηµιουργηθέν τµήµα «Έρευνα, Επιστήµη και Εκπαίδευση» που ανήκε 

στην εποπτεία της Γενικής ∆ιεύθυνσης ΧΙΙ αρµόδιας για τον τοµέα «Επιστήµη 

και Έρευνα» και για πρώτη φορά η εκπαίδευση ορίστηκε ως χώρος 

αρµοδιότητας, ως χαρτοφυλάκιο ενός από τους 13 Επιτρόπους της Κοινότητας. 

Ο τοµέας της Εκπαίδευσης αναγνωρίστηκε και αναβαθµίστηκε µε την απόφαση 

των Υπουργών Παιδείας το 1973 και αποτέλεσε τµήµα της 12ης Γενικής 

∆ιεύθυνσης. 

Την ίδια περίοδο οι Υπουργοί Παιδείας προχώρησαν στην προώθηση της 

συνεργασίας µέσα από µία πρωτότυπη -για τους µηχανισµούς της Κοινότητας- 

διαδικασία, αυτή της σύγκλισης των Υπουργών Παιδείας στο πλαίσιο του 

Συµβουλίου. Στις 16 Νοεµβρίου 1971, συναντήθηκαν για πρώτη φορά οι 

Υπουργοί Παιδείας των κρατών-µελών στο πλαίσιο του Συµβουλίου, µε τη 

συµµετοχή του Altiero Spinelli, ως εκπροσώπου της Επιτροπής, και εξέδωσαν 

ψήφισµα για τη συνεργασία στον τοµέα της εκπαίδευσης «αναγνωρίζοντας την 

ανάγκη καθιέρωσης συνεργασίας στον τοµέα της εθνικής παιδείας» και 

αποφάσισαν τη δηµιουργία Οµάδας Εµπειρογνωµόνων που θα συνδέεται µε 

την Επιτροπή. Στη συνέχεια οι Υπουργοί Παιδείας συνερχόµενοι στο πλαίσιο 
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του Συµβουλίου της 6ης Ιουνίου 1974, επιβεβαίωσαν την ανάγκη να καθιερωθεί 

ευρωπαϊκή συνεργασία στον τοµέα της παιδείας εξέδωσαν το «Ψήφισµα σχετικά 

µε τη συνεργασία στον τοµέα της Παιδείας». Οι Υπουργοί Παιδείας συµφώνησαν 

βεβαίως, στην ανάληψη δράσης σε συγκεκριµένους τοµείς, παράλληλα όµως, 

για να αντιµετωπίσουν την έντονη δράση της Επιτροπής να θεµελιώσει τη 

συνεργασία στον τοµέα της εκπαίδευσης, αποφάσισαν την ίδρυση της 

Επιτροπής Παιδείας µε στόχο να παρεµβαίνουν στη διαµόρφωση των 

προτάσεων. 

Οι πρωτοβουλίες της Επιτροπής για την προώθηση της εκπαιδευτικής 

πολιτικής, όπως διαµορφώθηκε την τριετία 1971-1974 µε τις προτάσεις των 

επιτροπών Janne (Για µια Κοινοτική Πολιτική στην Εκπαίδευση), Spinelli 

(έκθεση της Οµάδας Εργασίας για τη ∆ιδασκαλία και την Εκπαίδευση) και 

Dahrendorf (σχέδιο πρότασης για την ανάληψη κοινοτικής πρωτοβουλίας στο 

χώρο της εκπαίδευσης) και την Ανακοίνωση–Έκθεση της Επιτροπής (Η 

Εκπαίδευση στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα) θα περιοριστούν σηµαντικά µε την 

ανάθεση αρµοδιοτήτων στο διακυβερνητικό όργανο της Επιτροπής Παιδείας 

και τον διαµεσολαβητικό ρόλο της ανάµεσα στο Συµβούλιο και στην Επιτροπή. 

Ενδεικτικό είναι το γεγονός ότι για να συµφωνηθούν οι αρχές και οι άξονες της 

εκπαιδευτικής συνεργασίας µεταξύ των εννέα κρατών-µελών, όπως 

αποτυπώθηκαν στο Α’ Πρόγραµµα ∆ράσης της Κοινότητας χρειάστηκαν τρία 

χρόνια σκληρής διαπραγµάτευσης µεταξύ της Επιτροπής και των εθνικών 

κυβερνήσεων. 

Η θέσπιση του Α’ Προγράµµατος ∆ράσης της Κοινότητας στον τοµέα της 

εκπαίδευσης το 1976, επιβεβαίωσε τη θέληση των Υπουργών Παιδείας να 

«επιτύχουν την ευρωπαϊκή συνεργασία στον τοµέα της εκπαίδευσης, έχοντας 

συνείδηση της συµβολής που προσφέρει η συνεργασία τέτοιου είδους στην 

ανάπτυξη της Κοινότητας». Την ίδια στιγµή όµως άνοιξε ο δρόµος στη δράση της 

ΕΟΚ σε θέµατα εκπαίδευσης.  

Στο πλαίσιο του Α’ Προγράµµατος ∆ράσης αναπτύχθηκαν µορφές 

συνεργασίας και στενότεροι δεσµοί µεταξύ των στελεχών της Κοινότητας και 

διαφόρων οργανισµών και ενώσεων οι οποίες αρχικά δηµιουργήθηκαν για να 

υποστηρίξουν και να προωθήσουν ένα διαρκές διεθνές forum κινητικότητας 

και ανταλλαγών σε εκπαιδευτικά θέµατα στον ευρύτερο ευρωπαϊκό χώρο. Στην 

πορεία, θα εξελίσσονται σε ισχυρά lobbies στην Κοινότητα µε σηµαντικό 

παρεµβατικό ρόλο στη χάραξη των κοινοτικών πολιτικών διαµέσου των µελών 

τους που είναι πανεπιστηµιακοί καθηγητές, ανώτερα κυβερνητικά στελέχη της 
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εκπαίδευσης, ή στελέχη συνδικαλιστικών οργανώσεων. Το πιο χαρακτηριστικό 

παράδειγµα συνεργασίας αποτελεί η Επιτροπή της Συνόδου των Εθνικών 

Αντιπροσώπων των Πρυτάνεων στην Κοινότητα (The EEC Liaison Committee of 

National Conferences of Rectors and Vice-Chancellors), και η Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή των Πρυτάνεων (European Rectors’ Committee) οι οποίες 

θεωρούνται από τα πιο ισχυρά lobbies στην Κοινότητα, µε σκοπό την 

υποστήριξη και την προώθηση των  συµφερόντων των Πανεπιστηµίων στις 

προτάσεις της Επιτροπής προς το Συµβούλιο σχετικά µε την αναγνώριση των 

τίτλων σπουδών, την κινητικότητα σπουδαστών, την πρακτική άσκηση, την 

απασχόληση. 

Μετά την πρώτη διεύρυνση της Κοινότητας το 1973, ενισχύθηκε η τάση 

προς µία περισσότερο διακυβερνητικού τύπου λειτουργία όπως αυτή της 

Επιτροπής Παιδείας, που παρείχε το χώρο για διαπραγµατεύσεις πριν τη λήψη 

των αποφάσεων ώστε να εξισορροπούνται τα αντικρουόµενα συµφέροντα των 

κρατών-µελών. Η θέσπιση της Επιτροπής Παιδείας ως ένα διακυβερνητικού 

τύπου όργανο, µε διαµεσολαβητικό ρόλο στη λήψη των αποφάσεων, 

υποδηλώνει την προσπάθεια περιορισµού της εξουσίας της Επιτροπής έναντι 

µιας αύξησης της επιρροής των κρατών-µελών στη διαδικασία λήψης 

αποφάσεων της Κοινότητας στον τοµέα της εκπαίδευσης, ενώ αγνοείται ο ρόλος 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.  

Οι συνεχείς πρωτοβουλίες της Επιτροπής για δράσεις στον τοµέα της 

εκπαίδευσης στον οποίο δεν έχει αρµοδιότητα από τις Συνθήκες, δηλαδή, η 

απουσία σαφούς νοµικής βάσης και οι αντιδράσεις κρατών-µελών είχαν ως 

αποτέλεσµα τη δηµιουργία εντάσεων και τη διακοπή των συναντήσεων των 

Υπουργών Παιδείας για τρία χρόνια (1978-1980). 

Συνέπεια των παραπάνω συνθηκών στην κοινότητα την περίοδο 1976-

1980 είναι οι περιορισµένες ενέργειες σε κοινοτικό επίπεδο, η απουσία 

πρωτοβουλιών από προσωπικότητες (ανάλογες µε αυτές των Spinelli, 

Dahrendorf) και η επικράτηση µιας διαπραγµάτευσης στο διακυβερνητικό 

επίπεδο της Επιτροπής Παιδείας. Παρόλα αυτά, η κοινοτική γραφειοκρατία 

που είχε δηµιουργηθεί ανέπτυξε ποικιλόµορφη και έντονη δράση, µε 

αποτέλεσµα να αναπτύσσεται µέσα στο πλαίσιο δράσης που δηµιούργησε και 

να επεκτείνεται ιδρύοντας νέους θεσµούς και ιδρύµατα (EIESP, CEDEFOP, 

NARIC, EURYDICE). 

Στις αρχές της δεκαετίας του 1980, παρατηρείται αλλαγή στην 

αντιµετώπιση του τοµέα της εκπαίδευσης σε σχέση µε τη δεκαετία του 1970. 
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Τα θέµατα και οι προτάσεις που συζητιούνται συνδέονταν περισσότερο µε τους 

οικονοµικούς και κοινωνικούς στόχους της κοινότητας. 

Η περίοδος εφαρµογής του Προγράµµατος ∆ράσης στην εκπαίδευση 

από το 1976 έως το 1984 έχει ιδιαίτερη σηµασία για την πορεία της κοινοτικής 

συνεργασίας. Οι δράσεις αυτές οδήγησαν στην ανάπτυξη κοινών προγραµµάτων 

σπουδών και στην πραγµατοποίηση επισκέψεων διδασκαλίας και εργασίας µε 

αποτέλεσµα την αύξηση της κινητικότητας, της επικοινωνίας και της 

συνεργασίας µεταξύ των πανεπιστηµίων της Κοινότητας.  

Το σηµαντικότερο όµως είναι ότι δηµιουργήθηκε µία αρχική µορφή 

συνεργασίας στο πλαίσιο της Κοινότητας µε βάση την αρχή της 

επικουρικότητας προτού αυτή καθοριστεί και εφαρµοστεί ως αρχή. Η ανάπτυξη 

δράσης στον τοµέα της εκπαίδευσης, παρά τις νοµικές και οικονοµικές 

δυσκολίες, απέδειξε ότι ήταν δυνατό να αναπτυχθεί συνεργασία στον τοµέα της 

εκπαίδευσης µε σεβασµό στην αρµοδιότητα των κρατών και στην 

ποικιλοµορφία των εθνικών χαρακτηριστικών, παρά το γεγονός ότι ο τοµέας της 

εκπαίδευσης συνδέεται µε τη διαµόρφωση εθνικής ταυτότητας και συνείδησης 

και βρίσκεται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των κρατών - µελών. 

Εξετάζοντας την περίοδο µε τους όρους της νεολειτουργικής 

προσέγγισης παρατηρείται η επέκταση της δράσης της Κοινότητας σε 

ευρύτερους τοµείς της εκπαίδευσης στους οποίους δεν είχε κάποια 

αρµοδιότητα, επικαλούµενη την ανάγκη δράσεων στον τοµέα της 

επαγγελµατικής κατάρτισης ο οποίος συνδέεται µε την απασχόληση και στον 

οποίο είχε αρµοδιότητα µε βάση τις Συνθήκες. Αυτό συνέβη, γιατί έγινε 

αντιληπτό και παραδεκτό ότι η ανάπτυξη δράσεων στον τοµέα της 

επαγγελµατικής κατάρτισης απαιτούσε δράσεις στον «συγγενή» ή «αλληλένδετο» 

τοµέα της εκπαίδευσης. Αναδείχθηκε η σύνδεση της γενικής εκπαίδευσης µε 

την επαγγελµατική κατάρτιση η οποία σχετίζεται άµεσα µε την ένταξη στην 

αγορά εργασίας και την ελεύθερη διακίνηση προσώπων στην Κοινότητα που 

αποτελούσε περιοχή κοινοτικής αρµοδιότητας. Σταδιακά, άρχισε να 

διαµορφώνεται η «λειτουργική σύνδεση» µεταξύ διαφορετικών αλλά λειτουργικά 

συναφών τοµέων, του τοµέα της εκπαίδευσης και του τοµέα της 

επαγγελµατικής κατάρτισης, για να συµπληρώσει την απουσία κοινοτικής 

αρµοδιότητας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ως κοινοτική αρχή, παρείχε την 

ώθηση. Στη συνέχεια µε τη συµβολή και την πρωτοβουλία προσωπικοτήτων-

«elites» (Επίτροποι Spinelli και Dahrendorf) και την πίεση οµάδων 

συµφερόντων όπως ενώσεις πανεπιστηµίων και ιδρύµατα, εγκαινιάστηκε η 
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συνεργασία στον τοµέα εκπαίδευσης, σε συγκεκριµένους τοµείς δράσης, που 

υλοποιήθηκαν στη συνέχεια µε το Α’ Πρόγραµµα ∆ράσης στην εκπαίδευση. 

Παρατηρείται λοιπόν ο µηχανισµός της «λειτουργικής σύνδεσης» 

(functional linkage) µεταξύ διαφορετικών αλλά λειτουργικά συναφών τοµέων 

και µία αύξηση του εύρους της δράσης της, µέσα σε ένα σταθερό επίπεδο 

αρµοδιότητας. Είναι αυτό που ο Schmitter P. περιγράφει ως «οριζόντια 

εκχείλιση» (spill-around) και αποτελεί σύµφωνα µε την µελέτη της έννοιας της 

εκχείλισης µία από τις πιθανές ενοποιητικές στρατηγικές των δρώντων.  

Η περίοδος 1985-1992 αποτελεί µία ιδιαίτερα σηµαντική περίοδο για 

την εκπαιδευτική πολιτική της Κοινότητας λόγω των καταιγιστικών αλλαγών 

που συντελέστηκαν στην Κοινότητα. Η Ευρώπη γνωρίζει συγκλονιστικές 

αλλαγές όπως η πτώση του τείχους του Βερολίνου, η επανένωση της Γερµανίας 

η κατάρρευση των καθεστώτων της Ανατολικής Ευρώπης, οι οποίες άλλαξαν για 

πάντα τον ευρωπαϊκό χάρτη. Το 1985 συνδέεται µε την άφιξη του Jacques 

Delors στην Προεδρία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ο οποίος επέβλεψε 

σηµαντικές δηµοσιονοµικές µεταρρυθµίσεις και έδωσε νέα ώθηση στη 

διαδικασία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Την περίοδο αυτή διεξάγονται 

συζητήσεις σχετικά µε τη διαδικασία της κοινοτικής ολοκλήρωσης και την 

ανάγκη αναθεώρησης των συνθηκών. Η Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη, η Λευκή 

Βίβλος για την Ολοκλήρωση της Εσωτερικής Αγοράς και η Ευρώπη των 

Πολιτών διαµορφώνουν το πλαίσιο του κοινοτικού διαλόγου. Μέσα σε ένα 

πλαίσιο αλλαγής του πολιτικού λόγου της Κοινότητας η κοινοτική πολιτική 

στον τοµέα της εκπαίδευσης συνδέεται µε την πολιτική και οικονοµική 

µετεξέλιξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

Ο τοµέας της εκπαίδευσης βρίσκεται στην ατζέντα των συζητήσεων και 

προοδευτικά γίνεται αποδεκτό το γεγονός ότι θα πρέπει να συµπεριληφθεί στην 

αναθεώρηση των Συνθηκών. Τα θέµατα και οι προτάσεις που συζητιούνται 

συνδέονται περισσότερο µε τους οικονοµικούς και κοινωνικούς στόχους της 

κοινότητας. Τα υψηλά ποσοστά ανεργίας δεν αφήνουν ανεπηρέαστους τους 

Υπουργούς Παιδείας, οι οποίοι εξετάζουν δράσεις στον τοµέα της εκπαίδευσης 

και της κατάρτισης καθώς αυτοί οι τοµείς επηρεάζουν την απασχόληση. 

∆ιαµορφώνεται ένα διευρυµένο πεδίο δράσης της κοινοτικής εκπαιδευτική 

πολιτικής, γύρω από τους στόχους, κινητικότητα των σπουδαστών, συνεργασία 

των ιδρυµάτων, αναγνώριση των τίτλων σπουδών, που συνδέεται µε την 

επιδίωξη του πολιτικού και οικονοµικού στόχου που έθετε η Ενιαία 

Ευρωπαϊκή Πράξη.  
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Η συνεργασία στην εκπαίδευση, αντιµετωπίζεται πλέον ως συµβολή στην 

οικονοµική και κοινωνική ανάπτυξη της Κοινότητας, µε αποτέλεσµα να 

δηµιουργείται η ανάγκη η εκπαιδευτική συνεργασία στο µέλλον να είναι πιο 

συνεκτική και πιο συντονισµένη.  

Οι αποφάσεις του Ευρωπαϊκού ∆ικαστηρίου (Gravier, Forcheri, Blaizot 

και Bara) και η διασταλτική ερµηνεία των άρθρων 7 και 128 της ΣυνθΕΟΚ 

δηµιούργησαν µία περιοχή στο παράγωγο κοινοτικό δίκαιο στην οποία 

στηρίχθηκε η νοµική θεµελίωση της κοινοτικής πολιτικής στο τοµέα της 

εκπαίδευσης και οι αποφάσεις για τα προγράµµατα δράσης της περιόδου 

1986-1991. Η Επιτροπή ήταν σε θέση να προτείνει την υιοθέτηση των 

προγραµµάτων στον τοµέα της εκπαίδευσης και συγκεκριµένα το πρόγραµµα 

Erasmus και το πρόγραµµα Lingua, µε πολύ µεγαλύτερες δυνατότητες και 

δράσεις συγκριτικά µε τις δράσεις του Α’ Προγράµµατος ∆ράσης του 1976. 

Το 1987 η ΕΟΚ των 12 κρατών-µελών  ξεκινά τις δράσεις στον τοµέα της 

εκπαίδευσης µε την θέσπιση ευρωπαϊκών προγραµµάτων µεταξύ των οποίων 

σηµαντικότερο, µαζικότερο και µε τη µεγαλύτερη διάρκεια είναι το Erasmus 

(αδιάλειπτη λειτουργία µέχρι σήµερα). Έτσι παρά το ότι οι διατάξεις των 

Συνθηκών για την εκπαίδευση περιόριζαν τις εξουσίες της Επιτροπής, οι 

βασικές διατάξεις για τους σκοπούς και τους στόχους της ΕΚ/ΕΕ  σε 

συνδυασµό µε το παράγωγο κοινοτικό δίκαιο παρείχαν ένα ευρύτερο πεδίο 

πάνω στο οποίο στηρίχθηκε η Επιτροπή για τη προώθηση του προγράµµατος 

Erasmus. 

Το πρόγραµµα Erasmus, είχε ως στόχο την προώθηση της συνεργασίας 

µεταξύ των πανεπιστηµίων των κρατών-µελών, ώστε να επιτευχθεί αύξηση της 

κινητικότητας σπουδαστών και προσωπικού µεταξύ των εκπαιδευτικών 

ιδρυµάτων, οι οποίοι θα αποκτούν άµεση εµπειρία της οικονοµικής και 

κοινωνικής ζωής άλλων κρατών µελών, την προώθηση του Ευρωπαϊκού 

Συστήµατος Ακαδηµαϊκών Μονάδων (ECTS) για την αναγνώριση τίτλων και 

περιόδων σπουδών σε άλλη χώρα και τη βελτίωση «της ποιότητας της 

εκπαίδευσης και της κατάρτισης που παρέχονται από τα πανεπιστήµια αυτά µε 

σκοπό τη διαφύλαξη της ανταγωνιστικότητας της Κοινότητας στην παγκόσµια 

αγορά». Το Erasmus αντιµετωπίσθηκε ευρέως ως ναυαρχίδα των εκπαιδευτικών 

προγραµµάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από τη βιβλιογραφία και τις σχετικές 

µελέτες διαπιστώνεται ότι παρά τη κριτική για τη αύξηση της γραφειοκρατίας και 

για την πάρα πολύ µικρή χρηµατοδότηση για τους σπουδαστές και τα 

πανεπιστήµια, το Erasmus θεωρείται πως βοήθησε στην άνοδο της 
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σπουδαστικής κινητικότητας στην Ευρώπη, κατέστησε την κινητικότητα από 

εξαίρεση σε µία κανονική επιλογή για τους σπουδαστές και αναβάθµισε τη 

συνεργασία στην τριτοβάθµια εκπαίδευση από ένα οριακό φαινόµενο σε µια 

δραστηριότητα που συνδυάζεται µε σχεδόν όλα τα ζητήµατα της ζωής και της 

λειτουργίας ενός πανεπιστηµίου. Η παραδοσιακά κυρίαρχη κάθετη κινητικότητα 

από τις λιγότερο ευνοηµένες σε γόητρο χώρες προς τις ανώτερες σε γόητρο 

χώρες και ιδρύµατα, εµπλουτίστηκε και άλλαξε από το σηµαντικό συστατικό της 

ανταλλαγής σπουδαστών µε ίσους όρους και της αµοιβαίας εµπιστοσύνης στην 

ποιότητα των σπουδών τριτοβάθµιας εκπαίδευσης µεταξύ των συνεργαζόµενων 

ιδρυµάτων. 

To πρόγραµµα LINGUA, που θεσπίστηκε το 1989 έχει ως κύριο στόχο 

να προωθήσει την ποσοτική και ποιοτική βελτίωση της γνώσης ξένων γλωσσών, 

προκειµένου να αναπτυχθούν οι ικανότητες επικοινωνίας εντός της Κοινότητας. 

Τα προγράµµατα που υλοποιήθηκαν στον τοµέα της εκπαίδευσης και 

κατάρτισης αυτής της περιόδου είχαν ανταπόκριση και έδωσαν ώθηση στην 

συνεργασία στον τοµέα της εκπαίδευσης. Με τη συµµετοχή στα προγράµµατα 

και στη διαχείριση τους, ενισχύθηκαν και οι σχέσεις µεταξύ των κρατών. Οι 

φορείς που ενεπλάκησαν σε αυτά συµµετείχαν µε άµεσο τρόπο. Έτσι τα 

προγράµµατα αυτά απέσπασαν τον ενθουσιασµό και κέρδισαν την υποστήριξη 

των εµπλεκοµένων φορέων. Αυτός είναι ένας από τους παράγοντες που 

συνετέλεσε στην επιτυχία αυτών των προγραµµάτων. Ο σηµαντικότερος όµως 

υποστηριχτής τους ήταν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή η οποία χρησιµοποίησε αυτά 

τα προγράµµατα ως πρότυπο, για τη δηµιουργία ακόµη µεγαλύτερων 

προγραµµάτων µετά τη Συνθήκη του Μάαστριχτ, µε ευρύτερους τοµείς δράσης. 

Ιδιαίτερα το πρόγραµµα Erasmus γνώρισε πολύ σύντοµα επιτυχία και 

έγινε πρότυπο αναφοράς διαπανεπιστηµιακής συνεργασίας σε ευρωπαϊκό και 

διεθνές επίπεδο. Το γεγονός της επιτυχίας του το µαρτυρούν όχι µόνο τα 

ποσοτικά στοιχεία των αποτελεσµάτων και τα ποσά χρηµατοδότησης αλλά και η 

πορεία του µέχρι σήµερα. Αποτέλεσε παράδειγµα του τρόπου µε τον οποίο η 

Κοινότητα µπορεί να ενεργήσει καταλυτικά δηµιουργώντας πεδίο δράσης για 

να αρθούν φραγµοί ή εµπόδια που κρατούσαν τα κράτη µακριά το ένα από το 

άλλο.  

Είναι σηµαντικό να επισηµάνουµε ότι, η απόφαση για την έναρξη του 

Προγράµµατος Erasmus δεν ήταν µία εύκολη υπόθεση. Η Επιτροπή πρότεινε 

το πρόγραµµα τον ∆εκέµβριο του 1985 και χρειάστηκαν δεκαοκτώ µήνες 

διαπραγµατεύσεων για να αµβλυνθούν οι διαφωνίες σχετικά µε την εφαρµογή 
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του προγράµµατος. Οι Υπουργοί Παιδείας εξέφρασαν διαφωνίες που 

σχετίζονταν µε τον προϋπολογισµό και τη νοµική βάση του προγράµµατος και 

αντιπρότειναν ένα περιορισµένο πρόγραµµα δηµιουργίας ενός δικτύου 

πανεπιστηµίων χωρίς επιχορηγήσεις κινητικότητας. Στις συζητήσεις αυτές, οι 

οποίες έφτασαν µέχρι το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο, ενεπλάκησαν πολιτικοί 

αρχηγοί και φορείς της ανώτατης εκπαίδευσης. Μετά από συµφωνίες και 

συµβιβασµούς εγκρίθηκε το πρόγραµµα στις 15 Ιουνίου 1987. Τα γεγονότα 

αυτά επιβεβαιώνουν ότι κράτη-µέλη της Κοινότητας αντιδρούν καθώς δεν είναι 

πρόθυµα να επιτρέψουν την συστηµατικότερη δραστηριότητα της Κοινότητας 

στον τοµέα της εκπαίδευσης. 

Η περίοδος αυτή είναι πολύ σηµαντική γιατί η ανάπτυξη της κοινοτικής 

πολιτικής στην εκπαίδευση και η νοµιµοποίηση της κοινοτικής δράσης 

συνδέθηκε άµεσα µε την πολιτική ενεργοποίηση της Κοινότητας. Η 

ενεργοποίηση της Κοινότητας στον οικονοµικό και πολιτικό τοµέα µε την 

Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη, την Ευρώπη των πολιτών, η διαδικασία 

ολοκλήρωσης της ενιαίας εσωτερικής αγοράς, άσκησε άµεση επίδραση στους 

τοµείς της εκπαίδευσης και της κατάρτισης οι οποίοι συνδέθηκαν µε την 

πολιτική και οικονοµική µετεξέλιξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποστηρίζει την επέκταση των δράσεων στον 

τοµέα της Εκπαίδευσης ως αναγκαίες και απαραίτητες για την υλοποίηση των 

πολιτικών και οικονοµικών στόχων της Κοινότητας. Ο ρόλος και η συµβολή 

προσωπικοτήτων όπως ο ίδιος ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Jacques 

Delors, οι Spinelli και Adonnino όπως επίσης και οµάδες συµφερόντων, 

κοινωνικοί εταίροι, ιδρύµατα, συνέβαλαν προωθώντας µε κάθε πρόσφορο µέσο 

την ανάπτυξη της κοινοτικής δράσης στον τοµέα της εκπαίδευσης. 

Από τη µελέτη των ντοκουµέντων της περιόδου παρατηρείται µία 

ειδοποιός διαφορά σε σχέση µε τη δεκαετία του 1970. Τη δεκαετία του 1970 

και στις αρχές της δεκαετίας του 1980, η δράση της Κοινότητας στον τοµέα της 

κατάρτισης ο οποίος ήταν στην αρµοδιότητά της, ανέδειξε την ανάγκη για 

ανάληψη δράσης και στον τοµέα της εκπαίδευσης, ο οποίος είναι συγγενής και 

αλληλένδετος µε τον τοµέα της κατάρτισης, παρόλο που η δράση στον τοµέα 

της εκπαίδευσης δεν ήταν στην αρµοδιότητά της µε βάση τις Συνθήκες. Την 

περίοδο 1985-1992 παρατηρούµε τη διεύρυνση της δράσης της Κοινότητας 

στον τοµέα της εκπαίδευσης (µε την υλοποίηση συγκεκριµένων εκπαιδευτικών 

προγραµµάτων, την ενίσχυση της ευρωπαϊκής διάστασης, την εκµάθηση ξένων 

γλωσσών) και τη νοµιµοποίηση αυτής της δράσης (αποφάσεις ∆ικαστηρίου που 
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ερµηνεύουν διασταλτικά τα άρθρα της Συνθήκης), παρά το ότι ο τοµέας αυτός 

παραµένει έξω από το χώρο αρµοδιότητάς της µε βάση τις Συνθήκες. Η 

επέκταση της δράσης και η διεύρυνση της νοµιµοποίησης της δράσης, ήταν 

αποτέλεσµα της σύνδεσής της µε την υλοποίηση των οικονοµικών και 

πολιτικών στόχων - της ολοκλήρωσης ενιαίας αγοράς, της Ευρώπης των 

πολιτών - που απαιτούσαν την ανάπτυξη δράσης στον τοµέα της εκπαίδευσης 

επειδή αυτός συνδέεται µε την ενιαία αγορά εργασίας και την ταυτότητα του 

Ευρωπαίου πολίτη. 

Εξετάζοντας την περίοδο αυτή µε όρους νεολειτουργικής προσέγγισης 

παρατηρείται η επέκταση και διεύρυνση της δράσης της Κοινότητας σε τοµείς 

που ανήκουν στο χώρο της εκπαίδευσης στους οποίους δεν είχε κάποια 

κοινοτική αρµοδιότητα επικαλούµενη την συµβολή στην επίτευξη των 

οικονοµικών και πολιτικών στόχων της Κοινότητας. Στον ορισµό της εκχείλισης 

ο Lindberg ορίζει ότι «δηµιουργείται µία κατάσταση όπου µία δεδοµένη δράση, 

που συνδέεται µε ένα συγκεκριµένο στόχο, δηµιουργεί µία κατάσταση στην οποία 

ο αρχικός στόχος µπορεί να διασφαλιστεί µόνο µε την ανάληψη περαιτέρω 

δράσεων, οι οποίες µε την σειρά τους δηµιουργούν την ανάγκη για περισσότερες 

δράσεις και ούτω καθεξής». Σταδιακά δηµιουργείται «λειτουργική σύνδεση» 

(functional linkage) µεταξύ διαφορετικών αλλά λειτουργικά συναφών τοµέων η 

οποία διευκολύνει την ανάληψη δράσεων. ∆ιακρίνεται µία επέκταση του 

εύρους της δράσης και µία διεύρυνση της νοµιµοποίησης, χωρίς όµως 

ουσιαστική αλλαγή στο επίπεδο αρµοδιότητας µε βάση τις Συνθήκες. Η 

κατάσταση αυτή δείχνει µία «οριζόντια εκχείλιση» (spill-around) σύµφωνα µε 

την µελέτη της έννοιας της εκχείλισης από τον Schmitter P. 

Τη δεκαετία του 1990 µέσα στο πλαίσιο αλλαγής του πολιτικού λόγου 

της Κοινότητας, η κοινοτική δράση στον τοµέα της εκπαίδευσης συνδέεται µε 

την πολιτική και οικονοµική µετεξέλιξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η 

δηµιουργία της εσωτερικής αγοράς, η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της 

οικονοµίας και η ενίσχυση της οικονοµικής και κοινωνικής συνοχής 

καθιστούσε αναγκαία την εφαρµογή πολιτικής για την επαγγελµατική 

κατάρτιση. Η διεύρυνση και η εµβάθυνση της Ένωσης και η δηµιουργία της 

«Ευρώπης των πολιτών» αναδείκνυε την ανάγκη ενίσχυσης της ευρωπαϊκής 

διάστασης στην εκπαίδευση µέσω των δικτύων συνεργασίας, κινητικότητας και 

ανταλλαγών.  

Οι δραστηριότητες της Κοινότητας τις προηγούµενες δύο δεκαετίες 

στερούνταν σαφούς νοµικής βάσης στη Συνθήκη. Στις δράσεις που αφορούσαν 
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στην τριτοβάθµια εκπαίδευση, παρείχαν νοµιµοποίηση οι δικαστικές 

αποφάσεις του Ευρωπαϊκού ∆ικαστηρίου όµως ουσιαστικά οι δράσεις αυτές 

παρέµεναν νοµικά µετέωρες. 

Το 1992 αποτελεί ένα ορόσηµο για την ιστορία της κοινοτικής 

συνεργασίας στον τοµέα της εκπαίδευσης, εξαιτίας του γεγονότος ότι η 

εκπαίδευση συµπεριλήφθηκε για πρώτη φορά στη Συνθήκη ως τοµέας στον 

οποίο η Κοινότητα µπορούσε να αναλάβει δράση. Με τη συνθήκη του 

Μάαστριχτ, θεσµοθετήθηκε το επίσηµο νοµικό πλαίσιο για την εκπαίδευση και 

την κατάρτιση και δηµιουργήθηκε το νοµικό πλαίσιο για την επέκταση των 

υπαρχόντων προγραµµάτων δράσης. Αυτό έγινε µε την προσθήκη του 

Κεφαλαίου 3 µε τίτλο «Εκπαίδευση, κατάρτιση και νεολαία» στον τίτλο VIII της 

Συνθήκης ΕΟΚ. Στη Συνθήκη του Μάαστριχτ διαχωρίζεται η εκπαίδευση από 

την κατάρτιση στα άρθρα 126 και 127 αντίστοιχα. 

Ο τοµέας της εκπαίδευσης βρισκόταν στην ατζέντα των συζητήσεων και 

προοδευτικά γινόταν αντιληπτό ότι θα έπρεπε να συµπεριληφθεί στην 

αναθεώρηση των Συνθηκών. Η επέκταση της αρµοδιότητας στον τοµέα της 

παιδείας υποστηρίχθηκε από την Επιτροπή και από σηµαντική οµάδα κρατών. 

Τα κράτη µέλη δέχθηκαν να παραχωρήσουν την ανάληψη δράσης στην 

Κοινότητα, στον τοµέα της εκπαίδευσης από τη στιγµή που διασφάλιζαν ότι η 

Κοινότητα δεν πρόκειται να επικαλύψει εθνικά προνόµια. Υπήρχαν αντιστάσεις 

από τα κράτη-µέλη οι οποίες κάµφθηκαν και λόγω της διασφάλισης που τους 

παρείχε η «αρχή της επικουρικότητας» όπως επίσης και η δεδηλωµένη πρόθεση 

της Κοινότητας ότι δεν στοχεύει στην εναρµόνιση των νοµοθετικών και 

κανονιστικών διατάξεων των κρατών-µελών η οποία επισηµαίνεται στις δράσεις 

του άρθρου 126.  

Η Συνθήκη του Μάαστριχτ εκτός από τον γενικό στόχο της Κοινότητας 

να συµβάλει στην ανάπτυξη παιδείας υψηλού επιπέδου, καθόρισε και πιο 

συγκεκριµένους στόχους. Την ανάπτυξη της ευρωπαϊκής διάστασης της 

παιδείας, µέσω ιδίως της εκµάθησης και της διάδοσης των γλωσσών των κρατών 

µελών, την προώθηση της κινητικότητας φοιτητών και εκπαιδευτικών, µεταξύ 

άλλων και µέσω της ακαδηµαϊκής αναγνώρισης διπλωµάτων και περιόδων 

σπουδών, την προώθηση της συνεργασίας µεταξύ εκπαιδευτικών ιδρυµάτων, τις 

ανταλλαγές πληροφοριών και εµπειριών για τα κοινά προβλήµατα των 

εκπαιδευτικών συστηµάτων των κρατών µελών, την προώθηση των ανταλλαγών 

νέων και την ενθάρρυνση της ανάπτυξης της εκπαίδευσης εξ αποστάσεως. 
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Σχετικά µε το ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι φανερό ότι 

ενισχύθηκε και αναβαθµίστηκε, εξαιτίας της συµµετοχής του στη διαδικασία 

της συναπόφασης (έναντι του συµβουλευτικού ρόλου που είχε) αλλά και λόγω 

της υποστήριξής που παρείχε κυρίως στην αύξηση της χρηµατοδότησης των 

δράσεων στον τοµέα της εκπαίδευσης (υποστηρίζοντας συχνά τις προτάσεις της 

Επιτροπής). 

Η νοµιµοποίηση και η επέκταση της δράσης της Κοινότητας σε κάθε 

βαθµίδα ή επίπεδο εκπαίδευσης άρα και στη σχολική εκπαίδευση, αποτελεί 

νέο δεδοµένο και ταυτόχρονα τοµή στην ιστορία της ευρωπαϊκής εκπαιδευτικής 

πολιτικής. 

Οι προκλήσεις που αντιµετώπιζε όµως η Κοινότητα υπερέβαιναν τον 

τοµέα της εκπαίδευσης. Η µία πρόκληση ήταν η διεύρυνσή της και η δεύτερη 

ήταν η αυξανόµενη παγκοσµιοποίηση της οικονοµίας. Οι προκλήσεις αυτές 

έθεταν την ανάγκη την οικονοµικής ολοκλήρωσης και έµελλε να επηρεάσουν 

τον τοµέα της εκπαίδευσης. Κι αυτό γιατί όχι µόνο η ευρωπαϊκή κοινότητα 

αλλά και κάθε κράτος-µέλος χωριστά αντιµετώπιζαν τις προσκλήσεις της 

παγκοσµιοποίησης της οικονοµίας και της χρήσης νέων τεχνολογιών στην 

πληροφόρηση και την επικοινωνία. Εποµένως κάθε κράτος-µέλος έπρεπε να 

προσαρµόσει και να χρησιµοποιήσει τα συστήµατα εκπαίδευσης και 

κατάρτισης µε τρόπο που να προετοιµάσει τους νέους και τους εργαζόµενους, 

να ανταποκριθούν στις νέες απαιτήσεις και συνθήκες της οικονοµίας, 

αποφεύγοντας προβλήµατα ανεργίας και αποκλεισµού. 

Με τη Συνθήκη του Μάαστριχτ και την έκδοση των Λευκών και 

Πράσινων Βιβλίων, διαφαίνεται ο ρόλος που µέλλεται να παίξει η εκπαίδευση 

και η κατάρτιση στην επιδίωξη της οικονοµικής ανάπτυξης και της κοινωνικής 

συνοχής στην Κοινότητα. Στη Λευκή Βίβλο «Ανάπτυξη, Ανταγωνιστικότητα, 

Απασχόληση. Οι προκλήσεις και η αντιµετώπισή τους στον 21ο αιώνα» (1993), 

στην ενότητα για την απασχόληση αφιερώνει ένα κεφάλαιο στην προσαρµογή 

των συστηµάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης αναδεικνύοντας µε ιδιαίτερη 

έµφαση τη σηµασία και το ρόλο των συστηµάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης 

και την διασύνδεσή τους µε τον τοµέα της εργασίας και της απασχόλησης. Η 

απόκτηση, η µεταφορά, η διάδοση και η πρόσβαση στη γνώση και την 

τεχνογνωσία καθώς και η ανάγκη ακατάπαυστης ενηµέρωσης και 

επανεκπαίδευσης αποτελεί για την Κοινότητα πρωτεύοντα στόχο για την 

προσαρµογή στις σύγχρονες ανάγκες. Η Λευκή Βίβλος «∆ιδασκαλία και 

Μάθηση - Προς την κοινωνία της γνώσης» (1995), επιδιώκει µέσα από µία 
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συγκροτηµένη ανάλυση των προβληµάτων που αντιµετωπίζει η Κοινότητα, να 

υπογραµµίσει τον ρόλο των συστηµάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης στο 

πλαίσιο του οικονοµικού και κοινωνικού µετασχηµατισµού της Κοινότητας. 

Κατ’ επέκταση εντάσσει την εκπαίδευση και την κατάρτιση στο κέντρο της 

στρατηγικής της για την επιδίωξη της οικονοµικής και κοινωνικής συνοχής της 

Κοινότητας. Κατά την ανάλυση των διεθνών παραγόντων εντοπίζει τρία µεγάλα 

ζητήµατα που επηρεάζουν και πρέπει να αντιµετωπίσει η Ευρωπαϊκή 

Κοινότητα. Αυτά είναι, η διάδοση των τεχνολογιών της πληροφορίας, η 

παγκοσµιοποίηση της οικονοµίας και η ραγδαία εξέλιξη και διάδοση των 

τεχνολογικών και επιστηµονικών γνώσεων (τεχνοεπιστήµη) και συµπεραίνει ότι, 

«Η κοινωνία του µέλλοντος θα είναι µία κοινωνία της γνώσης» ενώ υπογραµµίζει 

την ανάγκη καθιέρωσης της διαρκούς κατάρτισης και της δια βίου 

εκπαίδευσης.  

Με βάση τον παραπάνω προσανατολισµό και µε τη νοµική βάση που 

της παρέχει η Συνθήκη του Μάαστριχτ η Επιτροπή προχωρά στην 

αναδιάρθρωση των προγραµµάτων δράσης στην εκπαίδευση και κατάρτιση. 

Μειώνει τον αριθµό των προγραµµάτων δράσης και ταυτόχρονα τα ενσωµατώνει 

σε µεγαλύτερα προγράµµατα «οµπρέλες», ώστε να εξασφαλίζεται ο καλύτερος 

συντονισµός, η συνοχή και η συµπληρωµατικότητα των προγραµµάτων και των 

δράσεων. Η αλλαγή αυτή αποτελεί εξέλιξη σε σχέση µε την ποικιλία και τον 

κατακερµατισµό των προγραµµάτων της δεκαετίας του 1980 που 

αντανακλούσε την επιδίωξη της Επιτροπής να αυξήσει και να επεκτείνει τους 

τοµείς δράσεις της. Τα προγράµµατα Socrates και Leonardo da Vinci 

οργανώνονται βάση της διάκρισης των δράσεων και των στόχων στον τοµέα της 

παιδείας και της επαγγελµατικής κατάρτισης, όπως αυτές περιγράφονται στα 

άρθρα 126 και 127 της Συνθήκης του Μάαστριχτ και είναι ανοικτά για τις 

χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης. 

Η κινητικότητα αποτελεί βασικό στόχο της κοινοτικής πολιτικής που 

στοχεύει στην αντιµετώπιση των νοµικών, διοικητικών, κοινωνικοοικονοµικών 

εµποδίων και γλωσσικών ζητηµάτων που εµποδίζουν την ανάπτυξη της 

διακρατικής κινητικότητας των ατόµων κατά την εκπαίδευση ή την κατάρτισή 

τους. Οι πρωτοβουλίες στον τοµέα της κινητικότητας δεν εξαντλούνται µόνο σε 

κείµενα της Επιτροπής (ανακοινώσεις, Πράσινα Βιβλία) και του Συµβουλίου 

(συστάσεις). Η προώθηση της κινητικότητας πραγµατοποιείται κυρίως µέσα 

από τα προγράµµατα δράσης στην εκπαίδευση και την κατάρτιση.  
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Το πρόγραµµα ΣΩΚΡΑΤΗΣ/Socrates αποτελεί ένα ενοποιηµένο 

πρόγραµµα στον τοµέα της εκπαίδευσης, µε στόχο την ενθάρρυνση της 

συνεργασίας µεταξύ των κρατών-µελών στον τοµέα της παιδείας προκειµένου 

να συµβάλει στην ανάπτυξη παιδείας υψηλού επιπέδου και την προώθηση της 

ευρωπαϊκής διάστασης. Στο πρόγραµµα SOCRATES ενσωµατώθηκαν τα 

προηγούµενα προγράµµατα Erasmus και Lingua και περιέλαβε το 

υποπρόγραµµα Comenius που αφορά σε δράσεις στη σχολική εκπαίδευση 

εγκαινιάζοντας τη δράση της Κοινότητας στο χώρο της υποχρεωτικής σχολικής 

εκπαίδευσης. 

Η σηµαντικότερη αλλαγή που πραγµατοποιείται µέσω του 

προγράµµατος είναι η κατάργηση των δικτύων των Τµηµάτων (ICPs) και η 

υπογραφή Θεσµικής Σύµβασης/Institutional Contract µεταξύ πανεπιστηµίων 

και Επιτροπής για την έγκριση χρηµατοδότησης, για όλες τις δραστηριότητες 

ανταλλαγής και συνεργασίας. Η βαθύτερη σηµασία αυτής της διαδικασίας είναι 

ότι µε την υπογραφή της Θεσµικής Σύµβασης κάθε ίδρυµα διατύπωνε µια 

∆ήλωση Ευρωπαϊκής Πολιτικής/European Policy Statement (EPS) που έθετε 

τις δραστηριότητες που προβλέπονταν να υποστηριχθούν από το Erasmus ως 

τµήµα ενός ευρύτερου πλαισίου των ευρωπαϊκών πολιτικών και των 

δραστηριοτήτων του ιδρύµατος. Αυτό είχε ως αποτέλεσµα τα Πανεπιστήµια να 

διαµορφώσουν και να δηλώσουν τη δική τους πολιτική γεγονός που ενίσχυσε 

την ανάπτυξη της κινητικότητας και της συνεργασίας στην τριτοβάθµια 

εκπαίδευση µέσα από µια αυξανόµενη συµµετοχή της πανεπιστηµιακής 

ηγεσίας.  

Τα αποτελέσµατα της αξιολόγησης του προγράµµατος Socrates 

αναφορικά µε τη συµµετοχή των µεµονωµένων ατόµων ή των ιδρυµάτων 

αναδεικνύουν την απήχηση του προγράµµατος. Όµως, ένα πρόγραµµα δράσης 

από µόνο του, µόνο έµµεση επιρροή µπορεί να έχει.  

Από τη µελέτη των αποφάσεων της Κοινότητας γίνεται φανερό ότι η 

θεσµοθέτηση της εκπαίδευσης και της κατάρτισης στη Συνθήκη του Μάαστριχτ 

είναι αποτέλεσµα µακροχρόνιας δραστηριότητας και σειράς µέτρων, πρακτικών 

και πολιτικών των Κοινότητας που οδήγησαν προοδευτικά στις σχετικές 

αποφάσεις. Σε κάθε στάδιο αυτής της πορείας σηµαντική υπήρξε η συµβολή 

και ο ρόλος φορέων και οργανώσεων της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, των 

συµβουλευτικών οργάνων της Κοινότητας όπως για το Πρόγραµµα Erasmus ή 

όπως η Οµάδα Μελέτης για την Εκπαίδευση και την Κατάρτιση/ΟΜΕΚ, και οι 

εθνικές αντιπροσωπείες που αποτελούνται από διοικητικούς και ακαδηµαϊκούς 
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εκπροσώπους. Τα πανεπιστήµια και οι πανεπιστηµιακές ενώσεις αποτελούσαν 

βασικούς κοινωνικούς εταίρους της Κοινότητας. Η Κοινότητα ενθάρρυνε τη 

συγκρότηση ευρωπαϊκών οργάνων που εκπροσωπούν επιµέρους 

εκπαιδευτικούς φορείς. Φορείς και οργανώσεις όπως είναι η Επιτροπή 

Σύνδεσης των Συνόδων Πρυτάνεων των Πανεπιστηµίων (Liaison Committee), η 

Σύνοδος των Ευρωπαίων Πρυτάνεων (CRE), η Ευρωπαϊκή Ένωση Ιδρυµάτων 

Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης (EURASHE), η Επιτροπή για την Ανώτατη 

Εκπαίδευση στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα (CHEEC), Ευρωπαϊκή Συνδικαλιστική 

Επιτροπή Εκπαίδευσης (ETUCE), η Ευρωπαϊκή Ένωση ∆ιευθυντών 

∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης (ESHA), η Ευρωπαϊκή Ένωση Εκπαιδευτικών 

(AEDE) και η Ένωση για την κατάρτιση των εκπαιδευτικών στην Ευρώπη 

(ATEE) κ.ά. βρίσκονται σε επαφή µε την Κοινότητα. Η Επιτροπή αφενός 

συνοµιλεί απευθείας µε τα συλλογικά αυτά όργανα σε εκπαιδευτικά θέµατα 

(µελέτες, προτάσεις, δράσεις) και αφετέρου µέσω αυτών των οργάνων και µέσω 

των δράσεων των κοινοτικών προγραµµάτων, οι εκπαιδευτικοί φορείς και 

ιδιαίτερα τα Πανεπιστήµια έχουν απευθείας συνεργασία µε την Κοινότητα 

χωρίς να χρειάζονται πλέον την παρεµβολή του κράτους µέσω των µορφωτικών 

συµβάσεων και ανταλλαγών. Αυτό που πρέπει να σηµειωθεί είναι ότι η 

συνεργασία αυτή των Πανεπιστηµίων δεν είναι µόνο το αποτέλεσµα µιας 

πρακτικής της Επιτροπής, αλλά το αποτέλεσµα την πολιτικής απόφασης των 

κρατών – µελών της Κοινότητας.  

Την ίδια περίοδο συντελούνται παράλληλα και διοικητικές αλλαγές στο 

κοινοτικό επίπεδο. Το 1995, µε απόφαση της Επιτροπής ο τοµέας της 

εκπαίδευσης αναβαθµίζεται µε τη δηµιουργία της 22ης Γενικής ∆ιεύθυνσης για 

την Εκπαίδευση, Κατάρτιση, Νεολαία (DG XXII : Education, Training and 

Youth) Στη συνέχεια το 1999, µε απόφαση της Επιτροπής Pronti, η 22η Γενική 

∆ιεύθυνση µετονοµάστηκε σε Γενική ∆ιεύθυνση «Εκπαίδευση και Πολιτισµός» 

(DG XXII : Education and Culture). 

Στο τέλος της δεκαετίας του 1990, παρατηρείται έντονη δραστηριότητα 

τόσο από την πλευρά της Επιτροπής όσο και από την πλευρά του Συµβουλίου. 

Η ένταξη της εκπαίδευσης στην κυλιόµενη ατζέντα του Συµβουλίου και η 

έναρξη της διαδικασίας της Μπολόνια η οποία συνδέεται µε την προοπτική της 

δηµιουργίας του Ευρωπαϊκού Εκπαιδευτικού Χώρου, θα επηρεάσουν σε 

µεγάλο βαθµό τις εξελίξεις της επόµενης δεκαετίας. Τα προγράµµατα δράσης 

αντιπροσωπεύουν τη σηµαντικότερη διάσταση της κοινοτικής δράσης για την 

ανάπτυξη της εκπαιδευτικής συνεργασίας κυρίως µε την προώθηση της 
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ευρωπαϊκής διάστασης και της κινητικότητας. Η λειτουργία τους όµως δεν 

συνδέεται µε αλλαγές στο επίπεδο της σύγκλισης και του εκσυγχρονισµού των 

εκπαιδευτικών συστηµάτων.  

Τη δεκαετία του 1990 παρατηρείται µία ταυτόχρονη αύξηση του 

τοµεακού εύρους και του επιπέδου θεσµικής ικανότητας προκειµένου να 

επιτευχθούν οι γενικότεροι στόχοι που έχει θέσει η Κοινότητα. Στο επίπεδο του 

εύρους του τοµέα της εκπαίδευσης, παρατηρείται επέκταση της δράσης της 

κοινότητας και σταδιακή επέκταση των προγραµµάτων δράσης προς νέους 

τοµείς όπως η σχολική εκπαίδευση, η εκπαίδευση ενηλίκων και σε θεµατικές 

δραστηριότητες όπως η υλοποίηση δύο ευρωπαϊκών ετών (της δια βίου 

εκπαίδευσης και κατάρτισης και του έτους κατά του ρατσισµού και της 

ξενοφοβίας).  

Στο ευρύτερο πλαίσιο της Κοινότητας, η συµφωνία για τη δηµιουργία 

της εσωτερικής αγοράς οδήγησε σε µία αύξηση των λειτουργικών αρµοδιοτήτων 

της Κοινότητας. Μελετώντας την επέκταση των λειτουργικών αρµοδιοτήτων της 

Κοινότητας στον τοµέα της εκπαίδευσης και τη νοµιµοποίηση της εκπαίδευσης 

στη Συνθήκη του Μάαστριχτ, µε όρους νεολειτουργικής προσέγγισης, 

διαπιστώνουµε ότι αυτό συνέβη διότι θεωρήθηκε απαραίτητη η δράση της 

Κοινότητας, από τη στιγµή που ο τοµέας της εκπαίδευσης αποτέλεσε 

προτεραιότητα της κοινοτικής πολιτικής προκειµένου να επιτευχθούν οι 

γενικότεροι στόχοι της Κοινότητας. Παρατηρείται λοιπόν, µία σταδιακή 

εκχείλιση/spill-over από το πεδίο της οικονοµίας προς το πεδίο της 

εκπαίδευσης στο βαθµό που η επέκταση της δράσης της Κοινότητας αφορά 

κυρίως στην αύξηση του επιπέδου και στη διεύρυνση της θεσµικής της 

ικανότητας όπως επίσης και στη νοµιµοποίηση της δράσης της.  

Η θεσµική διεύρυνση της ικανότητας της Κοινότητας να αναπτύξει 

δράση στον τοµέα της εκπαίδευσης δεν φτάνει στο σηµείο της πολιτικής 

ολοκλήρωσης δηλαδή στο επίπεδο να αυξηθεί η εξουσία της ώστε να µπορεί να 

λαµβάνει αποφάσεις κοινές για τα κράτη-µέλη. Η αρµοδιότητα της περιορίζεται 

στο να «συµβάλει στην ανάπτυξη παιδείας υψηλού επιπέδου, ενθαρρύνοντας τη 

συνεργασία µεταξύ κρατών µελών και αν αυτό απαιτείται, υποστηρίζοντας και 

συµπληρώνοντας τη δράση τους, σεβόµενη ταυτόχρονα πλήρως την αρµοδιότητα 

των κρατών-µελών για το περιεχόµενο της διδασκαλίας και την οργάνωση του 

εκπαιδευτικού συστήµατος». 

Οι εξελίξεις της περιόδου 2000-2007 αποτελούν συνέχεια των γεγονότων 

που συντελέστηκαν τη δεκαετία του 1990 και των κατευθύνσεων της κοινότητας 
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στον τοµέα της εκπαίδευσης. Μετά την ένταξη της παιδείας στη συνθήκη του 

Μάαστριχτ τα κείµενα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής επέδρασαν καθοριστικά στη 

διαµόρφωση του πλαισίου αλληλεξάρτησης και διασύνδεσης του τοµέα της 

εκπαίδευσης µε άλλες πολιτικές της Κοινότητας. Προς το τέλος της δεκαετίας 

του 1990 το Συµβούλιο και η Επιτροπή αναδεικνύουν µέσα από τα κείµενά 

τους την ιδιαίτερη σηµασία και το ρόλο της εκπαίδευσης και της κατάρτισης  

όπως επίσης και τη συµβολή της εκπαίδευσης στην αντιµετώπιση των 

προκλήσεων της νέας χιλιετίας συσχετίζοντάς την άµεσα µε την 

αποτελεσµατικότητα των πολιτικών της Κοινότητας  για την ανταγωνιστικότητα 

της οικονοµίας και την απασχόληση.  

Στην «Ατζέντα 2000» επισηµαίνεται η ανάγκη ενίσχυσης των κρατών-

µελών «για να αναπροσαρµόσουν και να εκσυγχρονίσουν τα συστήµατά τους 

στον τοµέα της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της απασχόλησης, καθώς η 

προσαρµογή αυτή επιβάλλεται τόσο για λόγους ανταγωνιστικότητας της 

οικονοµίας όσο και για λόγους που συνδέονται µε τη διατήρηση του 

ευρωπαϊκού κοινωνικού προτύπου, αφού η εκπαίδευση αποτελεί ένα 

εξαιρετικό µέσο ισότητας και κοινωνικής ένταξης».  

Στην ανακοίνωση της Επιτροπής προς τα θεσµικά όργανα της 

Κοινότητας «Για µία Ευρώπη της γνώσης», στην οποία η Επιτροπή παρουσιάζει 

τις κατευθυντήριες γραµµές των µελλοντικών κοινοτικών ενεργειών στους 

τοµείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεότητας κατά την περίοδο 

2000-2006 και διαπιστώνει ότι «έχουµε εισέλθει πλέον στην Κοινωνία της 

Γνώσης» και προτείνει οι πολιτικές που αποτελούν κινητήρια δύναµη της 

«κοινωνίας της γνώσης» δηλαδή η καινοτοµία, η έρευνα, η εκπαίδευση και η 

κατάρτιση, να συµπεριληφθούν σε έναν από τους τέσσερις κύριους άξονες των 

εσωτερικών πολιτικών της Ένωσης. Η Επιτροπή παρουσιάζει «έναν βασικό 

προσανατολισµό που είναι η σταδιακή δηµιουργία ενός ευρωπαϊκού 

εκπαιδευτικού χώρου ανοικτού και δυναµικού» που θα «αποτελεί το πλαίσιο 

κινητοποίησης µέσα στο οποίο θα πραγµατωθεί ο στόχος της δια βίου εκπαίδευσης 

και κατάρτισης». Στον εκπαιδευτικό αυτό χώρο διακρίνονται τρεις διαστάσεις: η 

γνώση (που θα πρέπει να εµπλουτίζεται συνεχώς), ο πολίτης (του οποίου η 

ιδιότητα θα ενισχύεται µε την ανάπτυξη της αίσθησης συµµετοχής σε ένα κοινό 

κοινωνικοοικονοµικό χώρο) και η ανάπτυξη της απασχολησιµότητας µέσω της 

απόκτησης ικανοτήτων. Προτείνει τη δηµιουργία ενός διευρυµένου «πλαισίου 

κοινών αρµοδιοτήτων µεταξύ της Κοινότητας, των κρατών-µελών και λοιπών 

εµπλεκοµένων συντελεστών», δηλαδή τα κράτη – µέλη, τους εταίρους της 
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εκπαίδευσης, τους κοινωνικούς εταίρους, τους οικονοµικούς εταίρους, τους 

περιφερειακούς και τοπικούς εταίρους και τους πολίτες ως εταίρους µέσω των 

ενώσεων και των ιδρυµάτων. 

Στο Ψήφισµα του Συµβουλίου Παιδείας «Πέρασµα στη Νέα χιλιετία: 

ανάπτυξη νέων διαδικασιών για την ευρωπαϊκή συνεργασία στον τοµέα της 

εκπαίδευσης και της κατάρτισης» στο οποίο επισηµαίνεται ότι «τόσο η συνθήκη 

του Άµστερνταµ όσο και το έγγραφο της ΕΕ «Ατζέντα 2000» οδήγησαν στην 

αύξηση της σηµασίας της εκπαίδευσης στις πολιτικές τις σχετικές µε τα 

επαγγελµατικά προσόντα και την πληροφόρηση, συµπεριλαµβανοµένων εκείνων 

που συµβάλλουν στην οικονοµική ανταγωνιστικότητα και στην απασχόληση στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση ότι η ανάπτυξη της «Ευρώπης της γνώσης» και η προώθηση της 

δια βίου µάθησης είναι πλέον γενικοί στόχοι καθολικής αποδοχής».  

Η εκπαίδευση εντάχθηκε µε τον Κανονισµό 1260/1999, για τα 

διαρθρωτικά ταµεία, και συµπεριλήφθηκε  στον νέο Στόχο 3 για «τη στήριξη της 

προσαρµογής και του εκσυγχρονισµού των πολιτικών και των συστηµάτων 

εκπαίδευσης, κατάρτισης και απασχόλησης». 

Η συµπύκνωση όλων αυτών των αλλαγών και εξελίξεων 

πραγµατοποιείται το 2000 στο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Λισαβόνας, το οποίο 

διαπιστώνοντας 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», έθεσε έναν 

σηµαντικό στρατηγικό στόχο: η Ένωση θα πρέπει έως το 2010 «να γίνει η 

ανταγωνιστικότερη και δυναµικότερη οικονοµία της γνώσης ανά την υφήλιο, 

ικανή για βιώσιµη οικονοµική ανάπτυξη µε περισσότερες και καλύτερες θέσεις 

εργασίας και µεγαλύτερη κοινωνική συνοχή». Υπογράµµισε ότι οι αλλαγές αυτές 

όχι µόνο απαιτούν το ριζικό µετασχηµατισµό της ευρωπαϊκής οικονοµίας, αλλά 

και ένα τολµηρό πρόγραµµα για τον εκσυγχρονισµό των συστηµάτων 

κοινωνικής πρόνοιας και εκπαίδευσης. Ταυτόχρονα υιοθετήθηκε µία νέα 

µέθοδος συνεργασίας και συντονισµού η Ανοικτή Μέθοδος Συντονισµού, για τη 

διαµόρφωση συνεκτικών στόχων στον τοµέα της εκπαίδευσης αφού δεν είναι 

δυνατή η διαµόρφωση κοινής κοινοτικής πολιτικής.  

Τη δεκαετία του 2000 µε βάση τη στρατηγική της Λισαβόνας 

διακηρύχθηκε ο νέος στρατηγικός στόχος για τη Ευρωπαϊκή Ένωση στη 

δεκαετία του 2000 «να γίνει η ανταγωνιστικότερη και δυναµικότερη οικονοµία 

της γνώσης ανά την υφήλιο ικανή για βιώσιµη οικονοµική ανάπτυξη µε 

περισσότερες και καλύτερες θέσεις εργασίας και µε µεγαλύτερη κοινωνική 



 374 

συνοχή». Ειδικότερα στον τοµέα της εκπαίδευσης, ο βασικός στόχος είναι να 

καθοριστούν για την προσεχή δεκαετία οι µελλοντικοί στόχοι των συστηµάτων 

εκπαίδευσης και  κατάρτισης, ως βασικό πυρήνα του εκπαιδευτικού 

σχεδιασµού µε στόχο τη βελτίωση, τον εκσυγχρονισµό και την προσαρµογή της 

εκπαίδευσης στις απαιτήσεις της οικονοµίας της γνώσης, όπως επίσης και στη 

βελτίωση του επιπέδου και της ποιότητας της απασχόλησης, την 

καταπολέµηση του κοινωνικού αποκλεισµού. 

Ως διαδικασία υλοποίησης για την επίτευξη του στρατηγικού στόχου της 

Λισαβόνας προσδιορίστηκε η Ανοικτή Μέθοδος Συντονισµού (Open Method of 

Coordination) η οποία διευκόλυνε το σχεδιασµό κοινών στόχων στον ευαίσθητο 

τοµέα της εκπαίδευσης, κάνοντας πλήρως σεβαστή την εθνική διαφορετικότητα 

καθώς και την εθνική αρµοδιότητα επί της εφαρµογής των στόχων, στο πλαίσιο 

της αρχής της επικουρικότητας 

Για πρώτη φορά στην ιστορία της Ευρωπαϊκής Κοινότητας/Ένωσης η 

εκπαίδευση ως τοµέας δράσης της Ε.Ε. αναβαθµίζεται στο επίκεντρο της νέας 

στρατηγικής και αποδίδεται τόσο µεγάλη βαρύτητα στο ρόλο που παίζουν τα 

συστήµατα εκπαίδευσης και κατάρτισης στην οικονοµική και κοινωνική 

στρατηγική και το µέλλον της Ένωσης. Επίσης είναι η πρώτη φορά που οι 

στόχοι αυτοί αποφασίζονται σε επίπεδο Ευρωπαϊκού Συµβουλίου και 

αποτελούν τις κατευθυντήριες γραµµές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ 

παράλληλα αναβαθµίζεται το Συµβούλιο Παιδείας πλάι στις άλλες συνθέσεις 

του Συµβουλίου. Τέλος εισάγεται η χρήση µιας νέας µεθόδου εργασίας και 

συντονισµού η Ανοικτή Μέθοδος Συντονισµού. 

Η δράση της Ε.Ε. στην εκπαίδευση προσδιορίζεται από το πλαίσιο που 

της παρέχει η ΑΜΣ για τον καθορισµό, την προώθηση και τον συντονισµό 

στόχων και δεικτών που προωθούν την καλύτερη επίτευξη των στόχων που θέτει 

και τις περιορισµένες δυνατότητες που της παρέχει η Συνθήκη οι οποίες 

περιορίζουν τις επιλογές των θεσµικών οργάνων της Ε.Ε. 

Στο πλαίσιο της στρατηγικής της Λισαβόνας για τη δεκαετία του 2000, 

εγκρίθηκαν το 2001, από το Συµβούλιο Παιδείας και το Ευρωπαϊκό 

Συµβούλιο, οι τρεις κύριοι στόχοι για τον εκσυγχρονισµό των συστηµάτων 

εκπαίδευσης και κατάρτισης που είναι: η βελτίωση της ποιότητας και της 

αποτελεσµατικότητάς τους, η διευκόλυνση στην πρόσβαση και το άνοιγµα στον 

κόσµο (οι στόχοι αυτοί περιλαµβάνουν και δεκατρείς επί µέρους στόχους). Το 

2002 εγκρίθηκε το «Λεπτοµερές πρόγραµµα των επακόλουθων εργασιών σχετικά 

µε τους συγκεκριµένους στόχους των συστηµάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης 
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στην Ευρώπη» («Εκπαίδευση & Κατάρτιση 2010»). Στη συνέχεια, το 2003, 

εγκρίθηκαν πέντε συγκεκριµένοι δείκτες ως επίπεδα αναφοράς του µέσου όρου 

των ευρωπαϊκών επιδόσεων που θα εφαρµοστούν για την παρακολούθηση της 

προόδου προς τους στόχους της Λισαβόνας στον τοµέα της εκπαίδευσης και 

της κατάρτισης.  

Η Επιτροπή, το 2004 στην ανακοίνωσή της µε τίτλο «Η οικοδόµηση του 

κοινού µας µέλλοντος» αναφερόµενη στους στόχους που πρέπει να επιτευχθούν 

µε τη νέα γενιά κοινοτικών προγραµµάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης, 

επισηµαίνει ότι αυτή η πολυµερής διασυνοριακή κινητικότητα αποτελεί τοµέα 

κορυφαίας σηµασίας ο οποίος δεν µπορεί να οργανωθεί αποτελεσµατικά ή να 

χρηµατοδοτηθεί σε εθνικό επίπεδο. Η κοινοτική δράση στον τοµέα αυτό 

αποτελεί την ενδεδειγµένη λύση που µπορεί να προσφέρει τόσο το πλαίσιο και 

όσο και τη χρηµατοδοτική στήριξη. 

Το 2005 διαπιστώθηκε ότι δεν είχε συντελεστεί σηµαντική πρόοδος στην 

πορεία υλοποίησης της στρατηγικής της Λισαβόνας καθώς την ίδια στιγµή που 

οι αρχηγοί των κρατών-µελών αποφάσιζαν τη νέα στρατηγική για την Ευρώπη 

δεν υπήρχε η ανάλογη δράση σε εθνικό επίπεδο για να επιτευχθούν αυτοί οι 

στόχοι. Επισηµάνθηκε επίσης ότι για να αποδώσει η στρατηγική αυτή 

χρειάζεται συλλογική και συνολική ενεργοποίηση και δέσµευση των κρατών-

µελών µέσω εθνικών σχεδίων δράσης. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο αποφάσισε να 

δώσει νέα ώθηση στη στρατηγική της Λισαβόνας µε µία ουσιαστική 

επανενεργοποίηση της και συµφώνησε να επανεστιάσει τις προτεραιότητες στην 

απασχόληση και την ανάπτυξη. Η γνώση και η καινοτοµία θεωρούνται 

κινητήριες δυνάµεις της βιώσιµης οικονοµικής αύξησης εποµένως προέχει να 

αναπτυχθούν η έρευνα, η εκπαίδευση και η καινοτοµία σε όλες τους τις 

µορφές, καθότι επιτρέπουν τη µετατροπή της γνώσης σε προστιθέµενη αξία και 

τη δηµιουργία περισσότερων και ποιοτικά καλύτερων θέσεων απασχόλησης. Τα 

κράτη µέλη καλούνται να εντείνουν τις προσπάθειές τους για την ανύψωση του 

γενικού επιπέδου εκπαίδευσης Η δια βίου µάθηση συνιστά προϋπόθεση εκ των 

ων ουκ άνευ για την επίτευξη των στόχων της Λισαβόνας, σε συνδυασµό µε την 

επιδίωξη υψηλής ποιότητας σε όλα τα επίπεδα.  

Στο εαρινό Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του 2006 υπήρχε εκτενέστερη 

αναφορά στο ρόλο της εκπαίδευσης σε σχέση µε τα προηγούµενα χρόνια. 

Επισηµαίνεται ότι πρέπει να επιταχυνθούν οι µεταρρυθµίσεις για να 

διασφαλισθούν εκπαιδευτικά συστήµατα υψηλής ποιότητας, που να είναι 

αποτελεσµατικά και δίκαια. Οι εθνικές στρατηγικές της δια βίου µάθησης θα 
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πρέπει να παρέχουν σε όλους τους πολίτες τις ικανότητες και τα τυπικά 

προσόντα που έχουν ανάγκη, µε όλο και µεγαλύτερη συνδροµή σε κοινοτικό 

επίπεδο από εκπαιδευτικά προγράµµατα και προγράµµατα κατάρτισης όπως 

το Erasmus και το Leonardo.  

Την περίοδο αυτή εγκρίθηκαν τα προγράµµατα Socrates ΙΙ, eLearning 

και Erasmus Mundus, που αφορούν στον τοµέα της εκπαίδευσης. Το 2000, 

εγκρίθηκε η δεύτερη φάση του προγράµµατος SOCRATES µετά από µία 

διαδικασία συµβιβασµού αφού και αυτή η απόφαση αποτέλεσε σηµείο 

διαφωνίας µεταξύ των θεσµικών οργάνων της Κοινότητας µε κεντρικό σηµείο 

διαφωνίας τον προϋπολογισµό. Οι προτάσεις της Επιτροπής περικόπτονταν 

από το Συµβούλιο καθιστώντας αµφίβολη τη βιωσιµότητά του λόγω µειωµένης 

χρηµατοδότησης και την ίδια στιγµή το Κοινοβούλιο ευαισθητοποιηµένο από 

τον αντίκτυπο των κοινοτικών προγραµµάτων πρότεινε µεγαλύτερο 

προϋπολογισµό. Οι διαπραγµατεύσεις διήρκησαν περισσότερο από ένα χρόνο. 

Οι στόχοι του προγράµµατος από εννέα που ήταν στην πρώτη φάση, 

έγιναν τέσσερις : (α) η ενίσχυση της ευρωπαϊκής διάστασης της εκπαίδευσης 

κάθε επιπέδου και η παροχή ευρείας διακρατικής πρόσβασης στους 

εκπαιδευτικούς πόρους στην Ευρώπη, προωθώντας παράλληλα την ισότητα των 

ευκαιριών σε όλους τους τοµείς της εκπαίδευσης, (β) η προώθηση της 

ποσοτικής και ποιοτικής βελτίωσης της γνώσης των γλωσσών της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης και ιδίως των λιγότερο διαδεδοµένων και των λιγότερο διδασκοµένων, 

(γ) η προώθηση της συνεργασίας και της κινητικότητας στον τοµέα της 

εκπαίδευσης: ενθαρρύνοντας τις ανταλλαγές µεταξύ των εκπαιδευτικών 

ιδρυµάτων, προωθώντας την ανοικτή και εξ αποστάσεως µάθηση, 

ενθαρρύνοντας βελτιώσεις όσον αφορά την αναγνώριση των πτυχίων και των 

περιόδων σπουδών και αναπτύσσοντας την ανταλλαγή πληροφοριών και 

συµβάλλοντας στην άρση των σχετικών εµποδίων και (δ) η ενθάρρυνση των 

καινοτοµιών στην ανάπτυξη εκπαιδευτικών πρακτικών και υλικών, νέων 

τεχνολογιών και η διεύρυνση θεµάτων κοινού ενδιαφέροντος στον τοµέα της 

εκπαίδευσης. Οι δράσεις του προγράµµατος για την υλοποίηση των στόχων  

έχουν αυξηθεί και από 3 τρεις µεγάλους τοµείς δράσεων στην πρώτη φάση του 

προγράµµατος,  στη δεύτερη φάση του προγράµµατος οι δράσεις έγιναν οκτώ 

και αντιστοιχούν σε διαφορετικό τοµέα ή θεµατική περιοχή της εκπαίδευσης.  

Στην δεύτερη φάση του προγράµµατος SOCRATES το Erasmus 

αποτελεί και πάλι µέρος του προγράµµατος στο πλαίσιο του οποίου 

διατηρήθηκαν οι ίδιοι στόχοι και οι διαδικασίες µε µόνη διαφορά ότι από το 
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2003-2004 η Θεσµική Σύµβαση (ICs) αντικαθίσταται από τον Πανεπιστηµιακό 

Χάρτη Erasmus (EUCs), που εκπληρώνει παρόµοιες λειτουργίες. 

Το ∆εκέµβριο του 2003, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο 

µετά από πρόταση της Επιτροπής αποφάσισε της έγκριση του προγράµµατος 

eLearning, για τη βελτίωση της ποιότητας των ευρωπαϊκών συστηµάτων 

εκπαίδευσης και κατάρτισης και της πρόσβασης σε αυτά, µέσω της 

αποτελεσµατικής χρήσης των τεχνολογιών των πληροφοριών και των 

επικοινωνιών (ΤΠΕ), και του προγράµµατος Erasmus Mundus, µε 

αποκλειστικό πεδίο εφαρµογής του το χώρο των µεταπτυχιακών σπουδών και 

µε στόχο να αυξηθεί η ποιότητα της ευρωπαϊκής τριτοβάθµιας εκπαίδευσης 

µέσω προαγωγής της συνεργασίας µε τρίτες χώρες. 

Εξετάζοντας τα γεγονότα και τις εξελίξεις της περιόδου 2000-2007 µε τα 

θεωρητικά εργαλεία της νεολειτουργικής προσέγγισης παρατηρείται µία αύξηση 

τόσο του τοµεακού εύρους όσο και του επιπέδου της λειτουργικής δράσης της 

Ένωσης προκειµένου να επιτευχθούν οι γενικότεροι στόχοι που έχει θέσει. 

Την περίοδο αυτή, η δράση της κοινότητας στον τοµέα της εκπαίδευσης 

ανέβηκε σε ανώτερο επίπεδο αρµοδιότητας, µετά την ανάδειξη της 

συµπληρωµατικής σχέσης των πολιτικών στον τοµέα της εκπαίδευσης και 

κατάρτισης µε τις πολιτικές για την ανταγωνιστικότητα, την απασχόληση, την 

κοινωνική συνοχή. Η εκπαίδευση συνδέθηκε µε τη στρατηγική της Λισαβόνας, 

για να γίνει η δυναµικότερη και ανταγωνιστικότερη οικονοµία της γνώσης 

παγκοσµίως και ζητήθηκε από τα κράτη να αναλάβουν εθνική δράση στο 

πλαίσιο αυτών των στόχων για τον εκσυγχρονισµό και τη σύγκλιση των 

εκπαιδευτικών τους συστηµάτων και τη βελτίωση της ποιότητας στην 

εκπαίδευση. Χρησιµοποιήθηκε µία νέα µέθοδος συντονισµού η ΑΜΣ για να 

παρακολουθείται στενά αυτή η δέσµευση και τα αποτελέσµατα σε εθνικό 

επίπεδο. Στόχος της στρατηγικής της Λισαβόνας είναι ο εκσυγχρονισµός και η 

σύγκλιση των εκπαιδευτικών συστηµάτων - και όχι η εναρµόνισή τους - µε 

προοπτική τη σταδιακή δηµιουργία ενός ευρωπαϊκού εκπαιδευτικού χώρου 

ανοικτού και δυναµικού. 

Η διεύρυνση της δράσης της Ένωσης στον τοµέα της εκπαίδευσης δεν 

περιορίστηκε σε κείµενα και απόψεις. Τα προηγούµενα χρόνια τα 

εκπαιδευτικά προγράµµατα αποτελούσαν τα µόνα µέσα για την προώθηση της 

δράσης της Κοινότητας στον τοµέα της εκπαίδευσης. Κατά τη δεκαετία του 

2000 κάνουν την εµφάνισή τους στην εκπαίδευση, δείκτες, µετρήσιµα µεγέθη 

και ποσοτικές αναφορές που χρησιµοποιούνται στον τοµέα της οικονοµίας και 
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της ανταγωνιστικότητας. Ο τοµέας της εκπαίδευσης κατακλίστηκε από δείκτες, 

στόχους, κριτήρια αναφοράς µέσων ευρωπαϊκών επιδόσεων, εθνικές εκθέσεις 

τεχνοκρατικού χαρακτήρα, Οµάδες Εργασίας και µία Ανοικτή Μέθοδο 

Συντονισµού πλάι στην Κοινοτική Μέθοδο για το συντονισµό και τον έλεγχο 

αυτής της δράσης. Οι δείκτες, αποτελούν σηµαντικό εργαλείο για τη µέτρηση 

και τη σύγκριση επιδόσεων και στηρίζονται σε στοιχεία σαφώς προσδιορισµένα, 

συγκρίσιµα και συναφή µε τις πολιτικές. 

Ως προς τη διεύρυνση του τοµεακού εύρους της δράσης της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυτή έγινε προς διάφορους τοµείς και προς όλες τις 

βαθµίδες της εκπαίδευσης, πρωτοβάθµια, δευτεροβάθµια, τριτοβάθµια, δια 

βίου µάθηση, τυπικές και άτυπες µορφές εκπαίδευσης και κατάρτισης, 

ποιότητα, χρήση ΤΠΕ, προσβασιµότητα, ισότητα ευκαιριών, ανοικτός 

χαρακτήρας συστηµάτων εκπαίδευσης. 

Παράλληλα αυξήθηκε το επίπεδο της λειτουργικής δράσης της Ένωσης 

στον τοµέα της εκπαίδευσης καθώς βρέθηκε στο επίκεντρο της νέας οικονοµικής 

και κοινωνικής στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης  εξαιτίας του ότι συνδέθηκε 

µε την κεντρική στρατηγική πολιτική απόφαση του Ευρωπαϊκού Συµβούλιου της 

Λισαβόνας να γίνει η πιο δυναµική και ανταγωνιστική κοινωνία της γνώσης στον 

κόσµο. Η εκπαίδευση και η κατάρτιση απέκτησαν για πρώτη φορά στην ιστορία της 

Ευρωπαϊκής Κοινότητας νέα διάσταση, η οποία έθετε την ανάγκη για πιο 

ολοκληρωµένη δράση στον τοµέα αυτό. Για πρώτη φορά επίσης µετά τη συµφωνία 

των αρχηγών των κρατών-µελών και οι υπουργοί Παιδείας συµφώνησαν σε κοινούς 

στόχους και µία νέα µέθοδο εργασίας, συντονισµού και ελέγχου των κρατών-µελών. 

Η ανάγκη ανάληψης δράσης, µε τον επιτακτικό τρόπο που 

αποφασίστηκε από τους αρχηγούς των κρατών-µελών και τους υπουργούς 

παιδείας, υπαγορεύτηκε από τη στιγµή που ο τοµέας της εκπαίδευσης 

αποτέλεσε προτεραιότητα της κοινοτικής πολιτικής προκειµένου να 

επιτευχθούν οι γενικότεροι στόχοι της Κοινότητας στον τοµέα της οικονοµίας 

και της ανταγωνιστικότητας. Η ανάγκη να πραγµατοποιηθούν οι στόχοι στον τοµέα 

της οικονοµίας και να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονοµίας 

κατέστησε αναγκαία την περαιτέρω δράση της ΕΕ στον τοµέα της εκπαίδευσης και 

τον εκσυγχρονισµό των εκπαιδευτικών συστηµάτων. Ο µηχανισµός της 

«λειτουργικής σύνδεσης» µεταξύ διαφορετικών αλλά λειτουργικά συναφών 

τοµέων, του τοµέα της οικονοµίας και της ανταγωνιστικότητας και του τοµέα της 

εκπαίδευσης µε επίκεντρο την τριτοβάθµια έχει ως αποτέλεσµα τη σταδιακή 

εξάπλωση της αρµοδιότητας και των λειτουργιών µέσω της εκχείλισης/spill-
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over. Οι αποφάσεις και τα γεγονότα επέφεραν την αύξηση και την διεύρυνση 

της αρµοδιότητας της ΕΕ και της περαιτέρω εκχείλισης/spill-over της δράσης 

από το πεδίο της οικονοµίας της ανταγωνιστικότητας και της απασχόλησης 

προς εκείνο της εκπαίδευσης και της κατάρτισης. 

Το αξιοσηµείωτο αυτής της περιόδου είναι ότι παρατηρούµε µία αύξηση 

του επιπέδου της λειτουργικής δράσης της Ένωσης χωρίς να έχει αλλάξει το 

θεσµικό πλαίσιο αναφορικά µε τον τοµέα της εκπαίδευσης, δηλαδή χωρίς 

κάποια αλλαγή στη θεσµική της αρµοδιότητα σε επίπεδο Συνθήκης. 

Εξετάζοντας όλες τις Συνθήκες µετά τη Συνθήκη του Μάαστριχτ µέχρι και τη 

Συνθήκη της Λισαβόνας διαπιστώνουµε ότι δεν επέρχεται κάποια ουσιαστική 

αλλαγή ως προς τη θεσµική ικανότητα της Ένωσης στον τοµέα της Παιδείας. 

Συγκεκριµένα, η αρµοδιότητα που τα κράτη-µέλη έχουν παραχωρήσει στην 

Ένωση είναι να αναλαµβάνει δράσεις για να υποστηρίζει να συντονίζει και να 

συµπληρώνει τη δράση των κρατών-µελών. ∆εν φτάνει στο σηµείο της πολιτικής 

ολοκλήρωσης δηλαδή στο επίπεδο να αυξηθεί η εξουσία της ώστε να µπορεί να 

λαµβάνει αποφάσεις κοινής πολιτικής για τα κράτη-µέλη. Οι στόχοι δε που 

ορίζει η Συνθήκη παραµένουν οι ίδιοι.  

∆ιαπιστώνεται επίσης ότι στο επίπεδο των κοινωνικο-ψυχολογικών 

παραγόντων της Παιδείας δεν υπάρχει κοινοτική δράση και δεν παρατηρείται 

σύγκλιση. 

Παρόλα αυτά η δράση της Ένωσης έτσι όπως αυτή εκφράζεται µέσα από 

τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου  τις προτάσεις της Επιτροπής και 

τις αποφάσεις του Συµβουλίου Παιδείας όπως επίσης µε την υιοθέτηση της 

Ανοικτής Μεθόδου Συντονισµού στην πραγµατικότητα ασκείται µε έναν τρόπο 

που στοχεύει στη σύγκλιση των εκπαιδευτικών συστηµάτων ενώ παράλληλα 

πραγµατοποιείται για πρώτη φορά παρακολούθηση και έλεγχος των κρατών-

µελών για το βαθµό στον οποίο υλοποιούν τους στόχους. 

Στον τοµέα της εκπαίδευσης, παρατηρείται η σταδιακή αύξηση του 

ενδιαφέροντος της Κοινότητας προς ειδικές θεµατικές περιοχές και η σταδιακή 

επέκταση των προγραµµάτων δράσης προς διάφορες θεµατικές περιοχές 

(τριτοβάθµια εκπαίδευση, επαγγελµατική κατάρτιση, συνεργασία βιοµηχανιών 

και πανεπιστηµίων, εκµάθηση ξένων γλωσσών, ανταλλαγές ερευνητών, 

προώθηση τεχνολογικών καινοτοµιών στον τοµέα κατάρτισης, ανταλλαγές νέων, 

σχέδια ειδίκευσης εργατικού δυναµικού). 

Τριάντα χρόνια µετά από την υιοθέτηση του πρώτου προγράµµατος 

δράσης στον τοµέα της εκπαίδευσης, και µέχρι το 2007 τα εκπαιδευτικά 
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προγράµµατα χρησιµοποιήθηκαν ως µέσα – εργαλεία συνεργασίας στον τοµέα 

της εκπαίδευσης και υποστήριξης των δράσεων της Κοινότητας, στοχεύοντας 

κυρίως στην προώθηση της κινητικότητας και στην αναγνώριση τίτλων και 

περιόδων σπουδών,  στην ενίσχυση της δια βίου εκπαίδευσης, στην προώθηση 

του ανοίγµατος των εκπαιδευτικών συστηµάτων, στην ισότητα των ευκαιριών, 

στην ανάπτυξη της ποιότητας στην εκπαίδευση και συµβάλλοντας, στο µέτρο 

που αναλογεί σε ένα πρόγραµµα δράσης, στις πολιτικές της Κοινότητας.  

Κατά τη µελέτη της εφαρµογής των ευρωπαϊκών εκπαιδευτικών 

προγραµµάτων διαπιστώθηκε ο τρόπος µε τον οποίο τα προγράµµατα 

αποτέλεσαν πολιτικά εργαλεία για την επίτευξη των στόχων της ΕΚ/ΕΕ στον 

τοµέα της εκπαίδευσης, γεγονός που είχε είτε άµεσες ή είτε έµµεσες 

επιδράσεις. Τα ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά προγράµµατα από τη φύση τους ως 

εργαλεία της ευρωπαϊκής πολιτικής τα οποία λειτουργούν σε µία εθελοντική 

βάση, δεν θα µπορούσαν να έχουν µία µεγάλη και καταιγιστική επίδραση. 

Ενδεχοµένως βέβαια σε αυτό το χαρακτηριστικό τους να βρίσκεται η πηγή της 

προωθητικής τους δύναµης εξαιτίας του γεγονότος ότι η λειτουργία τους 

στηρίζεται στη επιθυµία των συµµετεχόντων και όχι σε µία επιβεβληµένη 

συµµετοχή σε αυτά. 

Στις εκτιµήσεις µας θα πρέπει να λάβουµε επίσης υπόψη ότι όση 

επίδραση κι αν ασκούν τα προγράµµατα ως ευρωπαϊκές πολιτικές, αυτές 

αποτελούν µέρος µόνο των γενικότερων επιδράσεων στις εθνικές πολιτικές 

επιλογές που προκαλούνται τόσο από τις εθνικές προτεραιότητες που 

καθορίζουν τα ίδια τα κράτη όσο και από διεθνείς αλλαγές και εξελίξεις στο 

διεθνές περιβάλλον οι οποίες στη συγκεκριµένη περίοδο σχετίζονται µε την 

οικονοµική παγκοσµιοποίηση  και τη µετάβαση στην οικονοµία βασισµένη στη 

γνώση.  

Λαµβάνοντας υπόψη τους παραπάνω περιορισµούς και τη σχετική 

βιβλιογραφία συµπεραίνουµε ότι τα ευρωπαϊκά προγράµµατα στον τοµέα της 

εκπαίδευσης άσκησαν επίδραση κυρίως στα µέλη των ιδρυµάτων τριτοβάθµιας 

εκπαίδευσης (φοιτητές, διδακτικό προσωπικό, επικεφαλείς των ιδρυµάτων και 

διοίκηση) όπως επίσης και στις εθνικές πολιτικές επιλογές. 

Το πρόγραµµα Erasmus αποτέλεσε τον κύριο κορµό των ευρωπαϊκών 

εκπαιδευτικών προγραµµάτων είτε ως αυτοτελές πρόγραµµα Erasmus I και II 

είτε καταλαµβάνοντας αναλογικά το µεγαλύτερο µέρος µεταξύ των δράσεων του 

προγράµµατος Socrates. Ως εκ τούτου αποκτά βαρύνουσα σηµασία η 
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αποτίµηση της επίδρασής του στις εθνικές πολιτικές και στις πολιτικές των 

ιδρυµάτων της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης.  

Αναφορικά µε τη συµµετοχή της Ελλάδας στα ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά 

προγράµµατα, ιδιαίτερα σηµαντικό στοιχείο αποτελεί το γεγονός ότι από την 

πρώτη κιόλας χρονιά που εισήλθε ως κράτος-µέλος στην Κοινότητα δηλαδή 

από το ακαδηµαϊκό έτος 1981-1982, πήρε µέρος στο πρόγραµµα δράσης της 

Κοινότητας στον τοµέα της εκπαίδευσης. Από την έναρξη του προγράµµατος 

Erasmus  το 1987 µέχρι και το 2007 µε τη λήξη του προγράµµατος Socrates, 

µέσα από τη µελέτη των στοιχείων γίνεται φανερή η συνεχής και συνεχώς 

αυξανόµενη συµµετοχή των Ελλήνων φοιτητών στο πρόγραµµα Erasmus 

γεγονός που καταδεικνύει την αποδοχή του προγράµµατος. Τα στοιχεία 

επιβεβαιώνουν επίσης την αυξητική τάση συµµετοχής φοιτητών στο πρόγραµµα 

Erasmus και κατά ίδρυµα τριτοβάθµιας εκπαίδευσης. Κατά την ίδια περίοδο, 

αυξητική τάση παρουσιάζει επίσης και η κινητικότητα του διδακτικού 

προσωπικού.  

Τα πρώτα χρόνια λειτουργίας του Erasmus I και II η κινητικότητα 

γίνεται κυρίως µε µέριµνα του διδακτικού προσωπικού και της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής η οποία εγκρίνει ανά Ίδρυµα τα ∆ιαπανεπιστηµιακά Προγράµµατα 

συνεργασίας (ICP’s). Το πλαίσιο αυτό αλλάζει µετά τη λειτουργία του 

προγράµµατος SOCRATES την υπογραφή της Θεσµικής Σύµβασης/ 

Institutional Contract µεταξύ πανεπιστηµίων και Επιτροπής και τη ∆ήλωση 

Ευρωπαϊκής Πολιτικής/European Policy Statement (EPS).  

Η λειτουργία των προγραµµάτων συνέβαλε στη δηµιουργία διοικητικών 

δοµών σε διάφορα επίπεδα (ευρωπαϊκό, εθνικό, ενδο-ιδρυµατικό). Στην 

Ελλάδα δηµιουργούνται δοµές στο Υπουργείο Παιδείας µε τη δηµιουργία της 

∆ιεύθυνσης Ευρωπαϊκής Ένωσης (αρχικά ΕΟΚ) και Τµήµατος αρµόδιο για τον 

συντονισµό, την παρακολούθηση και αξιολόγηση των ευρωπαϊκών 

εκπαιδευτικών προγραµµάτων και στα ιδρύµατα της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης 

µε τη δηµιουργία ξεχωριστών Τµηµάτων για τη διοικητική υποστήριξη των 

εκπαιδευτικών προγραµµάτων. 

Το Erasmus συνέβαλε στην αύξηση της κινητικότητας για σπουδές 

καθιστώντας την κινητικότητα φοιτητών και διδακτικού προσωπικού, από 

εξαίρεση σε µία κανονική επιλογή ενταγµένη στο πλαίσιο των σπουδών και 

ενίσχυσε τη συνειδητοποίηση της αξίας της κινητικότητας. Μέσα στο πλαίσιο 

του Erasmus η κινητικότητα εµπλουτίστηκε µε το σηµαντικό συστατικό της 

ανταλλαγής σπουδαστών µε ίσους όρους και της αµοιβαίας εµπιστοσύνης στην 
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ποιότητα των σπουδών τριτοβάθµιας εκπαίδευσης µεταξύ των συνεργαζόµενων 

ιδρυµάτων. Η αυξανόµενη κινητικότητα και το αυξανόµενο άνοιγµα των 

συστηµάτων τριτοβάθµιας εκπαίδευσης είχαν έµµεση επίδραση θέτοντας 

ζητήµατα συγκρισιµότητας και αναγνώρισης πτυχίων, µεταφοράς διδακτικών 

µονάδων και ποιότητας στον τοµέα της εκπαίδευσης. 

Από τη µελέτη της πολυετούς λειτουργίας του Erasmus διαπιστώνεται 

ότι σε εθνικό επίπεδο έχει εισάγει την διεθνοποίηση στην ηµερήσια διάταξη της 

πολιτικής της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, έχει ενισχύσει τον ευρωπαϊκό 

προσανατολισµό στην τριτοβάθµια εκπαίδευση και έχει επιδράσει στα εθνικά 

συστήµατα εκπαίδευσης να γίνουν πιο ανοικτά στη διεθνή σκηνή. Αύξησε τη 

συνειδητοποίηση της σηµασίας και τις πιθανές συνέπειες της διεθνοποίησης, 

και είχε µία βαθύτερη επίδραση στα ιδρύµατα και τους σπουδαστές της 

τριτοβάθµιας εκπαίδευσης.  

Σηµαντική θεωρείται επίσης η συνεισφορά των ευρωπαϊκών 

προγραµµάτων στον τοµέα της εκπαίδευσης στην ανάπτυξη, βελτίωση και 

καθιέρωση της συνεργασίας ανάµεσα στην Επιτροπή, τα εθνικά Υπουργεία 

Παιδείας, τα ιδρύµατα και τους εµπλεκόµενους φορείς, µε αποτέλεσµα ένας 

µεγάλος αριθµός ατόµων συµµετέχοντας στα προγράµµατα, σε διάφορα 

επίπεδα, να έρθουν σε επαφή και να συνεργαστούν µέσα από διαδικασίες 

δηµιουργίας κοινών δράσεων.  

Το ερώτηµα που τέθηκε στο πλαίσιο της παρούσας µελέτης είναι εάν και 

κατά πόσο οι θεωρητικές υποθέσεις της νεολειτουργικής προσέγγισης µπορούν 

να εξηγήσουν την εξέλιξη της ευρωπαϊκής πολιτικής στον τοµέα της 

εκπαίδευσης. 

Η πρωτογενής έρευνα των ντοκουµέντων της ΕΚ/ΕΕ σχετικά µε την 

ευρωπαϊκή πολιτική στον τοµέα της εκπαίδευσης, η µελέτη της σχετικής 

βιβλιογραφίας/αρθρογραφίας, η µελέτη της νεολειτουργικής θεωρητικής 

προσέγγισης και ο έλεγχος των θεωρητικών παραδοχών σχετικά µε την 

εµπειρική πραγµατικότητα της εξελικτικής πορείας της ευρωπαϊκής πολιτικής 

στον τοµέα της εκπαίδευσης µας οδήγησαν στον εντοπισµό των θεωρητικών 

δυνατοτήτων και αδυναµιών της νεολειτουργικής προσέγγισης. 

Κατά τη διερεύνηση της ευρωπαϊκής πολιτικής στον τοµέα της 

εκπαίδευσης µε νεολειτουργικούς όρους, διαπιστώθηκε ότι η νεολειτουργική 

προσέγγιση παρέχει θεωρητικές ερµηνείες για τη σταδιακή εξάπλωση της 

δράσης, της αρµοδιότητας και των λειτουργιών της Ευρωπαϊκής 

Κοινότητας/Ενωσης (spill-over, spill-around), µέσω της «λειτουργικής 
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σύνδεσης» των διαφορετικών αλλά λειτουργικά συναφών τοµέων (αρχικά µεταξύ 

των τοµέων της επαγγελµατικής κατάρτισης και της εκπαίδευσης και στη 

συνέχεια µεταξύ του τοµέα της οικονοµίας της ανταγωνιστικότητας και της 

απασχόλησης  και του τοµέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης). 

Παρέχει τη δυνατότητα ερµηνείας της δυναµικής των πρωτοβουλιών της 

Επιτροπής (προώθηση προτάσεων για νέες δράσεις/νέους τοµείς, δηµιουργία 

διοικητικών/γραφειοκρατικών δοµών, επικοινωνία και συνεργασία µε τις 

σχετικές οµάδες συµφερόντων, ιδρύµατα, προσωπικότητες). ∆ιαπιστώθηκε 

επίσης ότι ερµηνεύει το ρόλο που διαδραµατίζουν πολιτικές και κοινωνικές ελίτ 

και οµάδες συµφερόντων στη διαδικασία διεύρυνσης της δράσης της ΕΚ/ΕΕ 

στον τοµέα της εκπαίδευσης (προώθηση προτάσεων στην Επιτροπή, άσκηση 

πίεσης για την υιοθέτησή τους, συµµετοχή σε επιτροπές σε κοινοτικό επίπεδο).  

Ωστόσο, εντοπίστηκε η αδυναµία της νεολειτουργικής προσέγγισης να 

ερµηνεύσει διαδικασίες και εµπλοκές στην λήψη αποφάσεων στο πλαίσιο του 

Συµβουλίου Υπουργών (διακοπή συναντήσεων Υπουργών Παιδείας 1978-1980, 

µακροχρόνιες διαπραγµατεύσεις και εµπλοκές κατά τη λήψη αποφάσεων 

σχετικά µε τα ευρωπαϊκά προγράµµατα στην εκπαίδευση). Παρά το γεγονός ότι 

οι συγκρούσεις και οι συµβιβασµοί είναι συµβατοί µε τη νεολειτουργική 

προσέγγιση, επιβεβαιώνεται η παραδοχή του νεολειτουργισµού ότι δεν έχει 

εξετάσει επαρκώς τις επιπτώσεις των διαφορετικών εθνικών αξιώσεων στη λήψη 

αποφάσεων. 

Στη νεολειτουργική προσέγγιση απουσιάζει η µελέτη των εσωτερικών 

ενδοκρατικών δοµών και πολιτικών διαδικασιών. Αυτή η έλλειψη θεωρητικών 

ερµηνειών έγινε ιδιαίτερα αισθητή κατά τη µελέτη της εφαρµογής της 

ευρωπαϊκής εκπαιδευτικής πολιτικής στην Ελλάδα. 

Αποτιµώντας συνοπτικά τις δυνατότητες και τις αδυναµίες των 

νεολειτουργικών θεωρητικών ερµηνειών, διαπιστώνεται ότι παρέχουν εξηγήσεις 

κυρίως για τις πολιτικές διεργασίες και τις διαδικασίες του κοινοτικού 

συστήµατος, που οδηγούν στη δηµιουργία και την ανάπτυξη µιας πολιτικής 

δραστηριότητας  ή αρµοδιότητας µέσα από «λειτουργικές συνδέσεις». Επιπλέον 

προσφέρουν θεωρητικές παραδοχές για την ερµηνεία της δυναµικής των 

πρωτοβουλιών της Επιτροπής και του ρόλου των πολιτικών, κοινωνικών και 

θεσµικών δρώντων. Ωστόσο, αδυνατούν να εξηγήσουν διαδικασίες και εµπλοκές 

στη λήψη αποφάσεων στο πλαίσιο του Συµβουλίου Υπουργών. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1.Ιστορική εξέλιξη της 22ης Γενικής ∆ιεύθυνσης693 

 

Σε µία σύντοµη ιστορική εξέλιξη της 22ης Γενικής ∆ιεύθυνσης – 

Αρµόδιοι Επίτροποι παραθέτουµε  τις διοικητικές αλλαγές που συντελέστηκαν 

στην Κοινότητα, µεταξύ των Γενικών ∆ιευθύνσεων στις οποίες ανήκε ο τοµέας 

της εκπαίδευσης.  

Από το 1957 µε βάση το άρθρο 128 της Συνθήκης της Ρώµης ο τοµέας 

της κατάρτισης ανήκε στην ευθύνη της 5ης Γενικής ∆ιεύθυνσης για την 

Κοινωνική Πολιτική.  

Ο ιταλός Altiero Spinelli τέθηκε ως υπεύθυνος για τα θέµατα 

εκπαίδευσης από τον Ιούλιο του 1970 έως τον Ιανουάριο του 1973 παράλληλα 

µε τη θητεία του ως Επίτροπος Βιοµηχανίας και Τεχνολογίας. 

Το 1973, ο τοµέας της Εκπαίδευσης αναγνωρίστηκε και αναβαθµίστηκε 

και σε διοικητικό επίπεδο. Η Επιτροπή συµπεριέλαβε την νέα ∆ιεύθυνση για 

την Εκπαίδευση και την Κατάρτιση στη νέα Γενική ∆ιεύθυνση «Έρευνα, 

Επιστήµη και Εκπαίδευση». Ήταν η πρώτη φορά  που  η εκπαίδευση ορίστηκε 

ως χώρος αρµοδιότητας και ως χαρτοφυλάκιο ενός από τους 13 Επιτρόπους 

της Κοινότητας. Πρώτος Επίτροπος αρµόδιος για θέµατα εκπαίδευσης ορίστηκε 

ο Ralf Dahrendorf.  

Το 1981 η Επιτροπή ένωσε τα δύο τµήµατα εκπαίδευσης και 

κατάρτισης σε ενιαίο τµήµα στην 5η Γενική ∆ιεύθυνση για την «Απασχόληση, 

Κοινωνική Πολιτική και Εκπαίδευση ». Η ίδια Γενική ∆ιεύθυνση διαχειρίστηκε 

επίσης και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο.  

Το 1986 το τµήµα για την εκπαίδευση και την κατάρτιση 

αναβαθµίστηκε και αποτέλεσε αυτόνοµη οµάδα δράσης της 5ης Γενικής 

                                           

693 Πληροφορίες περισσότερες σχετικά µε τις διοικητικές οργανωτικές εξελίξεις σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο στον τοµέα της εκπαίδευσης στην ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης http://europa.eu/index , όπως επίσης και στο European Commission, 
(2006), «The history of European cooperation in education and training», Luxembourg 
: Office for Official Publications of the European Communities), p. 92 και 278-319 
και στο Πασιάς  Γ., (2006)  «Ευρωπαϊκή Ένωση και Εκπαίδευση, Θεσµικός λόγος και 
εκπαιδευτική πολιτική (1950-1999)» Τόµος Α’, Εκδόσεις Gutenberg, Αθήνα σ.380. 
Επίσηµη ιστοσελίδα της Γενικής ∆ιεύθυνσης «Εκπαίδευση και Πολιτισµός» DG XXII : 
Education and Culture (EAC) :  
  http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/index_en.htm 
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∆ιεύθυνσης. Μετονοµάστηκε σε Ειδική Οµάδα για την εκπαίδευση και την 

κατάρτιση (Task Force – Education and Training).  

Το 1989, µε απόφαση της Επιτροπής Delors, η Task Force 

µετονοµάστηκε σε Ειδική Οµάδα–Ανθρώπινοι Πόροι (Task Force – Human 

Resources).  

Το 1995, µε απόφαση της Επιτροπής Delors δηµιουργήθηκε η 22η 

Γενική ∆ιεύθυνση για την Εκπαίδευση, Κατάρτιση, Νεολαία (DG XXII : 

Education, Training and Youth).  

To 1999, µε απόφαση της Επιτροπή Pronti, η 22η Γενική ∆ιεύθυνση 

µετονοµάστηκε σε Γενική ∆ιεύθυνση «Εκπαίδευση και Πολιτισµός» (DG XXII : 

Education and Culture). 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2. Επίτροποι υπεύθυνοι για την εκπαίδευση 

Οι Επίτροποι που διετέλεσαν υπεύθυνοι ή ανέλαβαν χαρτοφυλάκιο στον 

τοµέα της εκπαίδευσης παρουσιάζονται σε χρονολογική σειρά στον παρακάτω 

πίνακα: 694 

Επίτροποι υπεύθυνοι για 

την εκπαίδευση 

∆ιάρκεια θητείας 

ALTIERO SPINELLI  (IT) 

(Επίτροπος για την Βιοµηχανία και 
την Τεχνολογία ο οποίος ορίστηκε 
υπεύθυνος για θέµατα 
εκπαίδευσης) 

Ιούλιος 1970 - Ιανουάριος 1973 

RALF DAHRENDORF  (DE) Ιανουάριος 1973 - Νοέµβριος 1974 

GUIDO BRUNNER  (DE) Νοέµβριος 1974 - Νοέµβριος 1980 

IVOR RICHARD  (UK) Ιανουάριος 1981 - Ιανουάριος 1985 

PETER SUTHERLAND  (IE) Ιανουάριος 1985 -  ∆εκέµβριος 1985 

MANUEL MARIN  (ES) Ιανουάριος 1986 - Ιανουάριος 1989 

ΒΑΣΩ ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ  (EL) Ιανουάριος 1989 - Ιανουάριος 1993 

ANTONIO RUBERTI  (IT) Ιανουάριος 1993 - Ιανουάριος 1995 

EDITH CRESSON  (FR) Ιανουάριος 1995 - Σεπτέµβριος 1999 

VIVIANE REDING  (LU) Σεπτέµβριος 1999 - Νοέµβριος 2004 

JAN FIGEL  (SK) Νοέµβριος 2004 - Οκτώβριος 2009 

MAROS SEFCOVIC  (SK) Οκτώβριος 2009 - Φεβρουάριος 2010 

ΑΝ∆ΡΟΥΛΛΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ  (CY) Φεβρουάριος 2010 - ................ 2014 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3. Συνθήκη του Μάαστριχτ Άρθρο 189Β  ∆ιαδικασία 

συναπόφασης 

 

Άρθρο 189Β : 

  1. Όταν η παρούσα συνθήκη παραπέµπει στο παρόν άρθρο για την 

έκδοση µιας πράξης, ακολουθείται η εξής διαδικασία. 

  2. Η Επιτροπή υποβάλλει πρόταση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 

στο Συµβούλιο. 

  Το Συµβούλιο, αποφασίζοντας µε ειδική πλειοψηφία, µετά από γνώµη 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, καθορίζει κοινή θέση. Η κοινή αυτή θέση 

διαβιβάζεται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Το Συµβούλιο ενηµερώνει πλήρως 

το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά µε τους λόγους που το οδήγησαν να 

υιοθετήσει την κοινή του θέση. Η Επιτροπή ενηµερώνει πλήρως το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο σχετικά µε τη θέση της. 

  Εάν, µέσα σε προθεσµία τριών µηνών από τη διαβίβαση αυτή, το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο:   α)  εγκρίνει την κοινή θέση, το Συµβούλιο εκδίδει 

οριστικά την σχετική πράξη σύµφωνα µε την κοινή αυτή θέση,    β)  δεν έχει 

λάβει απόφαση, το Συµβούλιο εκδίδει τη σχετική πράξη σύµφωνα µε την κοινή 

του θέση,    γ)  δηλώσει, µε την απόλυτη πλειοψηφία των µελών που το 

απαρτίζουν, ότι προτίθεται να απορρίψει την κοινή θέση, ενηµερώνει αµέσως το 

Συµβούλιο για την πρόθεσή του. Το Συµβούλιο δύναται να συγκαλεί την 

αναφερόµενη στην παράγραφο 4 επιτροπή συνδιαλλαγής για να διευκρινίσει τη 

θέση του. Εν συνεχεία, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επιβεβαιώνει, µε την 

απόλυτη πλειοψηφία των µελών που το απαρτίζουν, την απόρριψη της κοινής 

θέσης, οπότε θεωρείται ότι η προτεινόµενη πράξη δεν εγκρίθηκε, ή προτείνει  

τροπολογίες σύµφωνα µε τις διατάξεις του στοιχείου δ) της παρούσας 

παραγράφου,  δ)  προτείνει µε την απόλυτη πλειοψηφία των µελών που το 

απαρτίζουν τροπολογίες της κοινής θέσης, οπότε το τροποποιηµένο κείµενο 

διαβιβάζεται στο Συµβούλιο και στην Επιτροπή, η οποία γνωµοδοτεί για τις 

τροποποιήσεις αυτές. 

   3. Εάν, µέσα σε προθεσµία τριών µηνών από την παραλαβή των 

τροπολογιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το Συµβούλιο εγκρίνει, µε ειδική 

πλειοψηφία, όλες αυτές τις τροπολογίες, τροποποιεί αναλόγως την κοινή του 
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θέση, και θεσπίζει τη σχετική πράξη� το Συµβούλιο, πάντως, αποφασίζει µε 

οµοφωνία για τις τροπολογίες για τις οποίες η Επιτροπή έχει εκφέρει αρνητική 

γνώµη. Εάν το Συµβούλιο δεν θεσπίσει την σχετική πράξη, τότε ο Πρόεδρος του 

Συµβουλίου, σε συµφωνία µε τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, 

συγκαλεί αµελλητί την επιτροπή συνδιαλλαγής. 

  4. Η επιτροπή συνδιαλλαγής, που αποτελείται από τα µέλη του 

Συµβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους και ισάριθµους αντιπροσώπους του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, έχει ως αποστολή την επίτευξη συµφωνίας για ένα 

κοινό σχέδιο µε ειδική πλειοψηφία των µελών του Συµβουλίου ή των 

αντιπροσώπων τους και µε πλειοψηφία των αντιπροσώπων του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου. Η Επιτροπή συµµετέχει στις εργασίες της επιτροπής 

συνδιαλλαγής και αναλαµβάνει όλες τις αναγκαίες πρωτοβουλίες µε σκοπό την 

προσέγγιση των θέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου. 

  5. Εάν, µέσα σε έξι εβδοµάδες από τη σύγκλησή της, η επιτροπή 

συνδιαλλαγής εγκρίνει κοινό σχέδιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 

Συµβούλιο διαθέτουν προθεσµία έξι εβδοµάδων από την έγκριση για την 

έκδοση της σχετικής πράξης σύµφωνα µε το κοινό σχέδιο, µε την απόλυτη 

πλειοψηφία των ψηφισάντων όσον αφορά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και µε 

ειδική πλειοψηφία όσον αφορά το Συµβούλιο. Αν δεν υπάρξει έγκριση εκ 

µέρους ενός από τα δύο όργανα, θεωρείται ότι η προτεινόµενη πράξη δεν 

εγκρίθηκε. 

  6. Όταν η επιτροπή συνδιαλλαγής δεν εγκρίνει κοινό σχέδιο, θεωρείται 

ότι η προτεινόµενη πράξη δεν εγκρίθηκε, εκτός εάν το Συµβούλιο, 

αποφασίζοντας µε ειδική πλειοψηφία µέσα σε προθεσµία έξι εβδοµάδων από 

την παρέλευση της ταχθείσας στην επιτροπή συνδιαλλαγής προθεσµίας, 

επιβεβαιώσει την κοινή θέση για την οποία είχε συµφωνήσει πριν από την 

έναρξη της διαδικασίας συνδιαλλαγής, ενδεχοµένως µε τροπολογίες που 

πρότεινε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Στην περίπτωση αυτή, η πράξη εκδίδεται 

οριστικά, εκτός εάν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, µέσα σε προθεσµία έξι 

εβδοµάδων από την ηµεροµηνία επιβεβαίωσης εκ µέρους του Συµβουλίου, 

απορρίψει το κείµενο µε την απόλυτη πλειοψηφία των µελών του, οπότε 

θεωρείται ότι η προτεινόµενη πράξη δεν εγκρίθηκε. 

  7. Οι προθεσµίες των τριών µηνών και των έξι εβδοµάδων που 

αναφέρονται στο παρόν άρθρο µπορούν να παρατείνονται αντίστοιχα κατά ένα 

µήνα ή κατά δύο εβδοµάδες το πολύ, µε κοινή συµφωνία µεταξύ του 
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Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου. Η τρίµηνη προθεσµία που 

αναφέρεται στην παράγραφο 2 παρατείνεται αυτοµάτως κατά δύο µήνες όταν 

εφαρµόζονται οι διατάξεις του στοιχείου γ) της εν λόγω παραγράφου. 

1. Το πεδίο εφαρµογής της διαδικασίας που αναφέρεται στο παρόν 

άρθρο µπορεί να διευρύνεται, µε τη διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο Ν 

παράγραφος 2 της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, βάσει εκθέσεως την 

οποία θα υποβάλει η Επιτροπή στο Συµβούλιο το αργότερο µέσα στο 1996.»    

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4. Συνθήκη του Μάαστριχτ Άρθρο 189Γ  ∆ιαδικασία 

σύµπραξης. 

 
Άρθρο 189Γ : 
  Όταν η παρούσα συνθήκη παραπέµπει στο παρόν άρθρο για την έκδοση µιας πράξης, 
ακολουθείται η εξής διαδικασία: 

 α) Το Συµβούλιο, αποφασίζοντας µε ειδική πλειοψηφία, προτάσει της 

Επιτροπής, και µετά από γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, καθορίζει µία κοινή 

θέση. 

β)Η κοινή θέση του Συµβουλίου διαβιβάζεται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Το 

Συµβούλιο και η Επιτροπή ενηµερώνουν πλήρως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά 

µε τους λόγους που οδήγησαν το Συµβούλιο να υιοθετήσει την κοινή θέση καθώς και 

σχετικά µε τη θέση της Επιτροπής. 

Εάν, µέσα σε προθεσµία τριών µηνών από την ανακοίνωση αυτή, το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο εγκρίνει την κοινή αυτή θέση ή αν δεν λάβει απόφαση µέσα στην 

προθεσµία αυτή, το Συµβούλιο εκδίδει οριστικά τη σχετική πράξη σύµφωνα µε την 

κοινή θέση. 

γ)Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, µέσα στην τρίµηνη προθεσµία του σηµείου β), 

µπορεί να προτείνει τροπολογίες της κοινής θέσης του Συµβουλίου, µε την απόλυτη 

πλειοψηφία των µελών από τα οποία απαρτίζεται. Μπορεί επίσης, µε την ίδια 

πλειοψηφία, να απορρίψει την κοινή θέση του Συµβουλίου. Το αποτέλεσµα των 

εργασιών διαβιβάζεται στο Συµβούλιο και την Επιτροπή. 

 Αν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απορρίψει την κοινή θέση του Συµβουλίου, το 

Συµβούλιο µπορεί να αποφασίσει σε δεύτερη ανάγνωση µόνο µε οµοφωνία. 

δ)Η Επιτροπή επανεξετάζει, µέσα σε προθεσµία ενός µηνός, την πρόταση βάσει 

της οποίας το Συµβούλιο καθόρισε την κοινή του θέση µε αφετηρία τις τροπολογίες 

που έχει προτείνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. 

Η Επιτροπή διαβιβάζει στο Συµβούλιο, ταυτόχρονα µε την επανεξετασθείσα 

πρότασή της τις τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τις οποίες δεν δέχθηκε, 

και διατυπώνει τη γνώµη της. Το Συµβούλιο µπορεί να εγκρίνει οµόφωνα τις 

τροπολογίες αυτές. 
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 ε)Το Συµβούλιο, αποφασίζοντας µε ειδική πλειοψηφία, εγκρίνει την 

επανεξετασθείσα από την Επιτροπή πρόταση. 

 Το Συµβούλιο µπορεί να τροποποιεί την επανεξετασθείσα πρόταση της 

Επιτροπής µόνον οµόφωνα. 

στ)Στις περιπτώσεις που αναφέρονται στα σηµεία γ), δ) και ε), το Συµβούλιο 

υποχρεούται να αποφασίζει µέσα σε προθεσµία τριών µηνών. Αν δεν ληφθεί απόφαση 

εντός της προθεσµίας αυτής, θεωρείται ότι η πρόταση της Επιτροπής δεν εγκρίθηκε. 

 ζ)Οι προθεσµίες που αναφέρονται στα σηµεία β) και στ) µπορούν να 

παρατείνονται κατά ένα µήνα το πολύ, µε κοινή συµφωνία µεταξύ του Συµβουλίου και 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.» 

 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5. Συνθήκη του Άµστερνταµ Άρθρο 189Β  

(∆ιαδικασία συναπόφασης) το οποίο µε την αλλαγή της αρίθµησης 

γίνεται άρθρο 251. 

  

  

 Το άρθρο 189Β, που αναφέρεται στη διαδικασία της συναπόφασης  

γίνεται άρθρο 251 σύµφωνα µε τη νέα αρίθµηση της Συνθήκης του Άµστερνταµ και 

τροποποιείται ως εξής :  

 Το άρθρο 189 Β αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο: 

       «Άρθρο 189 Β 

       1. Όταν η παρούσα Συνθήκη παραπέµπει στο παρόν άρθρο για την 

έκδοση µιας πράξης, ακολουθείται η εξής διαδικασία. 

       2. Η Επιτροπή υποβάλλει πρόταση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 

στο Συµβούλιο. 

       Το Συµβούλιο, αποφασίζοντας µε ειδική πλειοψηφία, και αφού 

λάβει τη γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, 

       - εφόσον εγκρίνει όλες τις τροπολογίες που περιέχονται στη γνώµη 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, δύναται να εκδώσει την προτεινόµενη πράξη όπως 

τροποποιήθηκε, 

       - εφόσον το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν προτείνει τροπολογίες, το 

Συµβούλιο δύναται να εκδώσει την προτεινόµενη πράξη, 

  άλλως υιοθετεί κοινή θέση και τη διαβιβάζει στο Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο. Το Συµβούλιο ενηµερώνει πλήρως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά µε 

τους λόγους που το οδήγησαν να υιοθετήσει την κοινή του θέση. Η Επιτροπή 

ενηµερώνει πλήρως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά µε τη θέση της. 

       Εάν, εντός τριών µηνών από τη διαβίβαση αυτή, το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο: 
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       α) εγκρίνει την κοινή θέση ή δεν έχει λάβει απόφαση, η εν λόγω 

πράξη θεωρείται ότι εκδόθηκε σύµφωνα µε αυτήν την κοινή θέση� 

       β) απορρίψει, µε απόλυτη πλειοψηφία των µελών που το 

απαρτίζουν, την κοινή θέση, η προτεινόµενη πράξη θεωρείται ότι δεν εκδόθηκε� 

       γ) προτείνει µε την απόλυτη πλειοψηφία των µελών που το 

απαρτίζουν τροπολογίες στην κοινή θέση, το τροποποιηµένο κείµενο διαβιβάζεται στο 

Συµβούλιο και στην Επιτροπή, η οποία γνωµοδοτεί για τις τροπολογίες αυτές. 

       3. Εάν, εντός τριών µηνών από την παραλαβή των τροπολογιών του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το Συµβούλιο εγκρίνει, µε ειδική πλειοψηφία, όλες αυτές 

τις τροπολογίες, η σχετική πράξη θεωρείται ότι εκδόθηκε µε τη µορφή της κοινής 

θέσης όπως τροποποιήθηκε� το Συµβούλιο, πάντως, αποφασίζει οµόφωνα για τις 

τροπολογίες για τις οποίες η Επιτροπή έχει εκφέρει αρνητική γνώµη. Εάν το 

Συµβούλιο δεν εγκρίνει όλες τις τροπολογίες, ο Πρόεδρος του Συµβουλίου, σε 

συµφωνία µε τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, συγκαλεί εντός έξι 

εβδοµάδων σε συνεδρίαση την επιτροπή συνδιαλλαγής. 

       4. Η επιτροπή συνδιαλλαγής, που αποτελείται από τα µέλη του 

Συµβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους και ισάριθµους αντιπροσώπους του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, έχει ως αποστολή την επίτευξη συµφωνίας για ένα κοινό 

σχέδιο, µε ειδική πλειοψηφία των µελών του Συµβουλίου ή των αντιπροσώπων τους και 

µε πλειοψηφία των αντιπροσώπων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η Επιτροπή 

συµµετέχει στις εργασίες της επιτροπής συνδιαλλαγής και αναλαµβάνει όλες τις 

αναγκαίες πρωτοβουλίες µε σκοπό την προσέγγιση των θέσεων του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου. Για την εκπλήρωση του καθήκοντος αυτού, η 

επιτροπή συνδιαλλαγής εξετάζει την κοινή θέση µε βάση τις τροπολογίες που πρότεινε 

το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. 

       5. Εάν, εντός έξι εβδοµάδων από τη σύγκλησή της, η επιτροπή 

συνδιαλλαγής εγκρίνει κοινό σχέδιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο 

διαθέτουν προθεσµία έξι εβδοµάδων έκαστο από την έγκριση για να εκδώσουν τη 

σχετική πράξη σύµφωνα µε το κοινό σχέδιο, µε την απόλυτη πλειοψηφία των 

ψηφισάντων όσον αφορά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και µε ειδική πλειοψηφία όσον 

αφορά το Συµβούλιο. Αν δεν υπάρξει η έγκριση ενός από τα δύο όργανα εντός της ως 

άνω προθεσµίας, θεωρείται ότι η προτεινόµενη πράξη δεν εκδόθηκε. 

       6. Αν η επιτροπή συνδιαλλαγής δεν εγκρίνει κοινό σχέδιο, θεωρείται 

ότι η προτεινόµενη πράξη δεν εκδόθηκε. 

       7. Οι προθεσµίες των τριών µηνών και των έξι εβδοµάδων που 

αναφέρει το παρόν άρθρο παρατείνονται αντίστοιχα κατά ένα µήνα ή κατά δύο 

εβδοµάδες το πολύ, µε πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του 

Συµβουλίου.» 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6. Λεπτοµερές πρόγραµµα εργασίας 2010. Τρεις 

κύριοι στόχοι των συστηµάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης για την 

ερχόµενη δεκαετία και δεκατρείς συναφείς στόχοι 

 

Στρατηγικός στόχος 1: Βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσµατικότητας των 

συστηµάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης στην ΕΕ. 

Στόχος 1.1 Βελτίωση της εκπαίδευσης και της κατάρτισης εκπαιδευτικών και εκπαιδευτών:  

Κεντρικά Ζητήµατα: 1)Να προσδιοριστούν οι δεξιότητες που θα πρέπει να διαθέτουν οι 

εκπαιδευτικοί και οι εκπαιδευτές βάσει των µεταβαλλόµενων ρόλων τους στο πλαίσιο της κοινωνίας της 

γνώσης, 2)Να παρασχεθούν οι προϋποθέσεις για την επαρκή υποστήριξη στους εκπαιδευτικούς και του 

εκπαιδευτές ώστε να ανταποκριθούν στις προκλήσεις της κοινωνίας της γνώσης, µεταξύ άλλων µέσω της 

αρχικής κατάρτισης και της συνεχούς επιµόρφωσης στην προοπτική της δια βίου µάθησης, 3)Να 

εξασφαλιστεί η επάρκεια ατόµων τα οποία θα ασχοληθούν επαγγελµατικά µε τη διδασκαλία, σε όλα τα 

αντικείµενα και τα επίπεδα και να γίνουν προβλέψεις για τις µακροπρόθεσµες ανάγκες του κλάδου 

φροντίζοντας κα καταστεί ελκυστικότερο το επάγγελµα του εκπαιδευτικού και του εκπαιδευτή, 4)Προσέκλυση 

ατόµων µε επαγγελµατική εµπειρία σε άλλους τοµείς ώστε να εργαστούν ως εκπαιδευτικοί και εκπαιδευτές. 

Α)Περίοδος έναρξης : εντός του 2002 (2ο στάδιο) 

Β)∆είκτες για τη µέτρηση της προόδου: α)Έλλειψη / πλεόνασµα προσοντούχων εκπαιδευτικών και 

εκπαιδευτών στην αγορά εργασίας, β)Εξέλιξη του αριθµού των αιτούντων για προγράµµατα επιµόρφωσης 

(εκπαιδευτικοί και εκπαιδευτές), γ)Ποσοστό εκπαιδευτικών και εκπαιδευτών που ακολουθούν συνεχή 

επαγγελµατική επιµόρφωση. 

Γ)Θέµατα για την ανταλλαγή εµπειριών, ορθών πρακτικών και ανάλογα µε την περίπτωση 

αξιολόγηση από οµότιµους: i)Αξιολόγηση προγραµµάτων επιµόρφωσης για εκπαιδευτικούς και εκπαιδευτές, 

ii)προϋποθέσεις υπό τις οποίες γίνεται κανείς εκπαιδευτικός ανάλογα µε το επίπεδο της εκπαίδευσης, 

iii)εισαγωγή των ακόλουθων θεµάτων στα προγράµµατα σπουδών και επιµόρφωσης : ΤΕΠ, ξένες γλώσσες, 

ευρωπαϊκή διάταση της εκπαίδευσης και διαπολιτισµική εκπαίδευση, iv)συστήµατα προαγωγής των 

εκπαιδευτικών κατά τη διάρκεια της σταδιοδροµίας τους, v)βελτίωση των συνθηκών εργασιών των 

εκπαιδευτικών. 

Στόχος 1.2 Ανάπτυξη δεξιοτήτων για την κοινωνία της γνώσης 

Στο σηµείο αυτό διευκρινίζεται ότι επειδή δεν υπάρχει κοινή άποψη ως προς το τι είναι οι βασικές 

δεξιότητες, η Επιτροπή µία πρώτη άποψη για το ποιες είναι οι ικανότητες-κλειδιά (key competencies). 

Έχοντας υπόψη «τα συµπεράσµατα τόσο του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου της Λισσαβόνας όσο και της άτυπης 

συνόδου των Υπουργών Παιδείας και έρευνας στην Ουψάλα, καθώς και τις διαστάσεις της δια βίου µάθησης, 

της προθυµίας για καταβολή προσωπικών προσπαθειών και των πολιτιστικών ζητηµάτων, αυτές οι 

«ικανότητες κλειδιά» θα µπορούσαν να καλύπτουν τους εξής κύριους τοµείς : α)ικανότητα ανάγνωσης και 

γραφής και στοιχειώδεις γνώσεις αριθµητικής (δεξιοτήτων θεµελίων), β)βασικές ικανότητες στα µαθηµατικά, 

τις επιστήµες και την τεχνολογία, γ)ξένες γλώσσες, δ)δεξιότητες ΤΕΠ και χρήση της τεχνολογίας, 

ε)µεθοδολογία της απόκτησης γνώσεων, στ)κοινωνικές δεξιότητες, ζ)επιχειρηµατικό πνεύµα και η)γενική 

µόρφωση» 

Κεντρικά Ζητήµατα : 1)Να προσδιοριστούν νέες βασικές δεξιότητες και ο τρόπος µε τον οποίο οι 

δεξιότητες αυτές µαζί µε τια παραδοσιακές βασικές δεξιότητες µπορούν να ενσωµατωθούν στα αναλυτικά 

προγράµµατα σπουδών, να αποκτώνται και να διατηρούνται σε όλη τη διάρκεια της ζωής, 2)Να καταστεί η 

απόκτηση των βασικών δεξιοτήτων προσιτή σε όλους περιλαµβανοµένων των λιγότερο ευνοηµένων ατόµων, 

των ατόµων µε ειδικές ανάγκες, αυτών που εγκαταλείπουν το σχολείο και των ενηλίκων εκπαιδευόµενων, 

3)Προώθηση της επίσηµης επικύρωσης βασικών δεξιοτήτων προκειµένου να διευκολύνεται η συνεχής 
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εκπαίδευση και κατάρτιση και η απασχολησιµότητα. 

Α)Περίοδος έναρξης : ∆εύτερο εξάµηνο του 2001 (1ο στάδιο) 

Β)∆είκτες για τη µέτρηση της προόδου: α)άτοµα που ολοκληρώνουν τη δευτεροβάθµια εκπαίδευση, 

β)συνεχής επιµόρφωση εκπαιδευτικών σε τοµείς ανάγκης για νέες δεξιότητες, γ)επίπεδα γνώσεων ανάγνωσης 

και γραφής (PISA –Πρόγραµµα για την αξιολόγηση των µαθητών διεθνώς του ΟΟΣΑ), δ)επίπεδα γνώσεων 

αριθµητικής / µαθηµατικών (PISA), ε)Επίπεδα µεθοδολογίας για την απόκτηση γνώσεων, στ)Ποσοστό 

ενηλίκων µε εκπαίδευση κατώτερη του πρώτου κύκλου δευτεροβάθµιας σε οποιαδήποτε µορφής εκπαίδευση 

ή κατάρτιση ενηλίκων κατά οµάδα ηλικίας 

Γ)Θέµατα για την ανταλλαγή εµπειριών, ορθών πρακτικών και ανάλογα µε την περίπτωση 

αξιολόγηση από οµότιµους: i)Επιδόσεις και αποτελέσµατα στη µητρική γλώσσα, την ξένη γλώσσα και τα 

µαθηµατικά, µέχρι το τέλος της υποχρεωτικής εκπαίδευσης, ii)εξελίξεις όσον αφορά την απόκτηση γνώσεων 

ανάγνωσης, γραφής και αριθµητικής στα σχολεία και προβλέψεις για τους ενήλικες.  

Στόχος 1.3 Εξασφάλιση της πρόσβασης όλων στις Τεχνολογίες των Πληροφοριών και των 

Επικοινωνιών (ΤΠΕ)  

Κεντρικά Ζητήµατα : 1)Παροχή επαρκούς εξοπλισµού και εκπαιδευτικού λογισµικού, ούτως ώστε 

να βελτιστοποιηθεί η εφαρµογή των διαδικασιών ΤΠΕ και ηλεκτρονικής µάθησης στις πρακτικές 

εκπαίδευσης και κατάρτισης 2)Ενθάρρυνση της βέλτιστης χρήσης καινοτόµων τεχνικών διδασκαλίας και 

µάθησης που βασίζονται στις ΤΠΕ. 

Α)Περίοδος έναρξης : ∆εύτερο εξάµηνο του 2001 (1ο στάδιο) 

Β)∆είκτες για τη µέτρηση της προόδου: α)ποσοστό διδασκόντων που έχουν καταρτισθεί στη χρήση 

ΤΠΕ στο σχολείο, β)ποσοστό µαθητών και σπουδαστών που χρησιµοποιούν τις ΤΠΕ στις σπουδές τους, 

γ)ποσοστό µαθηµάτων που χρησιµοποιούν τις ΤΠΕ στα ιδρύµατα εκπαίδευσης και κατάρτισης. 

Γ)Θέµατα για την ανταλλαγή εµπειριών, ορθών πρακτικών και ανάλογα µε την περίπτωση 

αξιολόγηση από οµότιµους: i)Υλικός εξοπλισµός και λογισµικά υψηλής ποιότητας στα σχολεία, 

ii)χρησιµοποίηση των ΤΕΠ σε διάφορα µαθήµατα, iii)χρήση των ΤΕΠ στην άτυπη εκπαίδευση, iv)ποιοτική 

αξιολόγηση της χρήσης ΤΠΕ στην εκπαίδευση. 

Στόχος 1.4 Αύξηση της προσέλευσης στις επιστηµονικές και τεχνολογικές σπουδές 

Κεντρικά Ζητήµατα : 1) Να αυξηθεί το ενδιαφέρον για τα µαθηµατικά, τις θετικές επιστήµες και την 

τεχνολογία από µικρή ηλικία, 2)Να δηµιουργηθούν  κίνητρα για τους νέους ώστε περισσότεροι να επιλέγουν 

σπουδές και σταδιοδροµίες στους τοµείς των µαθηµατικών, των θετικών επιστηµών και της τεχνολογίας, ιδίως 

ερευνητικές σταδιοδροµίες και επιστηµονικούς κλάδους στους οποίους υπάρχει έλλειψη ειδικευµένου 

προσωπικού στο πλαίσιο µιας βραχυπρόθεσµης και µεσοπρόθεσµης προοπτικής, ιδίως µέσω του σχεδιασµού 

στρατηγικών για τον προσανατολισµό και την παροχή συµβουλών όσον αφορά την εκπαίδευση και το 

επάγγελµα, 3)Να βελτιωθεί η ισόρροπη εκπροσώπηση ανδρών και γυναικών  µεταξύ των σπουδαστών στους 

τοµείς των µαθηµατικών, των θετικών επιστηµών και της τεχνολογίας, 4)Να εξασφαλιστεί επαρκής αριθµός 

ειδικευµένων εκπαιδευτικών που διδάσκουν µαθηµατικά και επιστηµονικά και τεχνολογικά µαθήµατα. 

Α)Περίοδος έναρξης : ∆εύτερο εξάµηνο του 2001 (1ο στάδιο) 

Β)∆είκτες για τη µέτρηση της προόδου : α) Αύξηση του αριθµού των εισαγοµένων σε σπουδές 

µαθηµατικών, θετικών επιστηµών και τεχνολογίας (ανώτερη δευτεροβάθµια και τριτοβάθµια εκπαίδευση, 

κατά φύλο), β)αύξηση του αριθµού των αποφοίτων από σχολές µαθηµατικών, θετικών επιστηµών και 

τεχνολογίας, κατά φύλο, γ)αύξηση του αριθµού θετικών επιστηµόνων και µηχανικών στην κοινωνία κατά 

φύλο, δ)αύξηση  του αριθµού ειδικευµένων καθηγητών µαθηµατικών, θετικών επιστηµών και τεχνολογίας 

(δευτεροβάθµια εκπαίδευση). 

Γ)Θέµατα για την ανταλλαγή εµπειριών, ορθών πρακτικών και ανάλογα µε την περίπτωση 

αξιολόγηση από οµότιµους: i)Παρουσία επιστηµονικών και τεχνικών µαθηµάτων στη δευτεροβάθµια 

εκπαίδευση, ii)ανάπτυξη στρατηγικών για καλύτερες επιδόσεις των σχολείων όσον αφορά την 

αποτελεσµατικότερη ενθάρρυνση των µαθητών να ακολουθήσουν σπουδές φυσικών επιστηµών, τεχνολογίας 

και µαθηµατικών καθώς και τη διδασκαλία αυτών των κλάδων. 

Στόχος 1.5 Βέλτιστη χρήση των πόρων 
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Κεντρικά ζητήµατα : 1)Να αυξηθεί η επένδυση σε ανθρώπινο δυναµικό εξασφαλίζοντας παράλληλα 

δίκαιη και πραγµατική κατανοµή των διαθέσιµων µέσων προκειµένου να διευκολύνεται η γενική πρόσβαση 

στην εκπαίδευση και την κατάρτιση και να βελτιώνεται η ποιότητά τους, 2)Να υποστηριχθεί η ανάπτυξη 

συµβατών συστηµάτων βεβαίωσης της ποιότητας µε σεβασµό της ποικιλοµορφίας σε όλη της Ευρώπη, 3)Να 

αναπτυχθούν οι δυνατότητες των εταιρικών σχέσεων µεταξύ δηµοσίου και ιδιωτικού τοµέα. 

Α)Περίοδος έναρξης : Εντός του 2002 (2ο στάδιο) 

Β)∆είκτες για τη µέτρηση της προόδου: α)αύξηση των κατά κεφαλήν επενδύσεων σε ανθρώπινο 

δυναµικό (διαρθρωτικός δείκτης) 

Γ)Θέµατα για την ανταλλαγή εµπειριών, ορθών πρακτικών και ανάλογα µε την περίπτωση 

αξιολόγηση από οµότιµους: i)Αυτοαξιολόγηση για τη βελτίωση της παρεχόµενης εκπαίδευσης, ii)δηµόσιες 

και ιδιωτικές δαπάνες για την εκπαίδευση (διαρθρωτικός δείκτης). 

Στρατηγικός Στόχος 2: ∆ιευκόλυνση της πρόσβασης όλων στα συστήµατα εκπαίδευσης και 

κατάρτισης 

Στόχος 2.1 Ανοικτό περιβάλλον µάθησης   

Κεντρικά ζητήµατα : 1)Να διευρυνθεί η πρόσβαση στη δια βίου µάθηση µε την παροχή 

ενηµέρωσης, συµβουλών και προσανατολισµού, για όλο το φάσµα των διαθέσιµων δυνατοτήτων µάθησης, 

2)Η εκπαίδευση και η κατάρτιση να παρέχονται κατά τέτοιο τρόπο ώστε οι ενήλικες να µπορούν πραγµατικά 

να συµµετέχουν και να συνδυάζουν τη συµµετοχή τους σε εκπαιδευτικά προγράµµατα µε άλλες ευθύνες και 

δραστηριότητες, 3)Να εξασφαλιστεί ότι υπάρχουν δυνατότητες πρόσβασης όλων στη µάθηση, προκειµένου να 

υπάρξει καλύτερη ανταπόκριση στις προκλήσεις της κοινωνίας της γνώσης, δ)Να προωθούνται ευέλικτες 

µαθησιακές διαδροµές για όλους, 5)Να προωθούνται δίκτυα ιδρυµάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης, σε 

διάφορα επίπεδα, στο πλαίσιο της δια βίου µάθησης. 

Α)Περίοδος έναρξης : από το δεύτερο εξάµηνο του 2002 και µέχρι τα τέλη του 2003 (3ο στάδιο). 

Β)∆είκτες για τη µέτρηση της προόδου : α)Ποσοστό του πληθυσµού ηλικίας 25-64 ετών που 

συµµετέχει στην εκπαίδευση και την κατάρτιση (διαρθρωτικός δείκτης) 

Γ)Θέµατα για την ανταλλαγή εµπειριών, ορθών πρακτικών και ανάλογα µε την περίπτωση 

αξιολόγηση από οµότιµους: i)∆υνατότητες φροντίδας για τα παιδιά και ευέλικτων χρόνων µάθησης για τους 

εκπαιδευόµενους, ii)δυνατότητα εκπαιδευτικής άδειας για τους εργαζόµενους, iii)αναγνώριση προηγούµενων 

γνώσεων, iv)χρηµατοδοτικοί µηχανισµοί και κίνητρα για τους ενήλικες. 

Στόχος 2.2 Ελκυστικότερη µάθηση 

Κεντρικά ζητήµατα : 1)Να ενθαρρύνονται οι νέοι ώστε αν παραµένουν στην εκπαίδευση ή την 

κατάρτιση µετά την ολοκλήρωση της υποχρεωτικής σχολικής φοίτησης και να διευκολύνονται οι ενήλικες 

ώστε αν συµµετέχουν στη µάθηση στην µετέπειτα ζωή τους, 2)Να αναπτυχθούν τρόποι για την επίσηµη 

αναγνώριση άτυπης µαθησιακής εµπειρίας, 3)Να εξευρεθούν τρόποι για να καταστεί ελκυστικότερη η 

µάθηση τόσο εντός όσο και εκτός των επίσηµων συστηµάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης, 4)Να προαχθεί 

µία νοοτροπία µάθησης για όλους και να ευαισθητοποιηθούν οι δυνητικοί εκπαιδευόµενοι όσον αφορά τα 

κοινωνικά και οικονοµικά πλεονεκτήµατα της µάθησης. 

Α)Περίοδος έναρξης : από το δεύτερο εξάµηνο του 2002 και µέχρι τα τέλη του 2003 (3ο στάδιο). 

Β)∆είκτες για τη µέτρηση της προόδου : α)Ποσοστό χρόνου εργασίας που δαπανούν οι εργαζόµενοι 

για µάθηση ανά ηλικιακή οµάδα, β)Συµµετοχή σε τριτοβάθµια εκπαίδευση, γ)Ποσοστό του πληθυσµού 

ηλικίας 18-24 ετών µε χαµηλότερη δευτεροβάθµια εκπαίδευση που δεν φοιτούν στην εκπαίδευση ή την 

επαγγελµατική κατάρτιση (διαρθρωτικός δείκτης) 

Γ)Θέµατα για την ανταλλαγή εµπειριών, ορθών πρακτικών και ανάλογα µε την περίπτωση 

αξιολόγηση από οµότιµους: i)Μαθήµατα συνεχούς κατάρτισης µε σκοπό τη δηµιουργία κινήτρων για τους 

εκπαιδευόµενους, ii)δυνατότητα παρακολούθησης ανοικτών κύκλων µαθηµάτων και µάθηση εξ αποστάσεως 

ή άµεσης επικοινωνίας (on line), iii)αναγνώριση της κτηθείσας πείρας. 

Στόχος 2.3 Προώθηση της ενεργοποίησης του πολίτη, της ισότητας των ευκαιριών και της 

κοινωνικής συνοχής 

Κεντρικά ζητήµατα : 1)Να εξασφαλιστεί ότι όλοι οι σχολικοί εταίροι προωθούν πράγµατι την αγωγή 
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στις δηµοκρατικές αξίες, ούτως ώστε να προετοιµάζουν τα άτοµα για την ενεργό άσκηση της ιδιότητας του 

πολίτη, 2)Να λαµβάνεται πλήρως υπόψη, στους στόχους και τη λειτουργία της εκπαίδευσης και της 

κατάρτισης η επιδίωξη της παροχής ίσων ευκαιριών, 3)Να εξασφαλιστεί δίκαιη πρόσβαση στην απόκτηση 

δεξιοτήτων για τους λιγότερο ευνοούµενους ή τους επί του παρόντος λιγότερο εξυπηρετούµενους ανθρώπους 

και να τους δίνονται κίνητρα για συµµετοχή στη µάθηση. 

Α)Περίοδος έναρξης : Εντός του 2002 (2ο στάδιο). 

Β)∆είκτες για τη µέτρηση της προόδου : α)Ποσοστό του πληθυσµού ηλικίας 18-24 ετών µε 

χαµηλότερη δευτεροβάθµια εκπαίδευση που δεν φοιτούν στην εκπαίδευση ή την επαγγελµατική κατάρτιση 

(διαρθρωτικός δείκτης). 

Γ)Θέµατα για την ανταλλαγή εµπειριών, ορθών πρακτικών και ανάλογα µε την περίπτωση 

αξιολόγηση από οµότιµους: i)Συµµετοχή µαθητών, γονέων και άλλων ενδιαφεροµένων στη διοίκηση του 

σχολείου, ii)ισότητα φύλων στην τριτοβάθµια εκπαίδευση και τη συνεχή κατάρτιση, iii)µοντέλα για την ένταξη 

µειονεκτικών οµάδων στην εκπαίδευση και την κατάρτιση και για την πρόσβασή τους σε αυτήν. 

Στρατηγικός Στόχος 3: Συστήµατα εκπαίδευσης και κατάρτισης ανοικτά στον ευρύτερο 

κόσµο 

Στόχος 3.1 Ενίσχυση των δεσµών µε τον κόσµο της εργασίας και την έρευνα και την ευρύτερη 

κοινωνία 

Κεντρικά ζητήµατα : 1)Προώθηση της στενής συνεργασίας µεταξύ συστηµάτων εκπαίδευσης και 

κατάρτισης και της ευρύτερης κοινωνίας, 2)Θέσπιση εταιρικών σχέσεων µεταξύ όλων των τύπων ιδρυµάτων 

εκπαίδευσης και κατάρτισης, επιχειρήσεων και ερευνητικών ιδρυµάτων, προς αµοιβαίο όφελος, 3)Προαγωγή 

του ρόλου των αρµοδίων ενδιαφεροµένων στην ανάπτυξη της κατάρτισης, συµπεριλαµβανόµενης της αρχικής 

κατάρτισης και της µάθησης στο χώρο εργασίας. 

Α)Περίοδος έναρξης : από το δεύτερο εξάµηνο του 2002 και µέχρι τα τέλη του 2003 (3ο στάδιο) 

Β)∆είκτες για τη µέτρηση της προόδου : α)Ποσοστό σπουδαστών και εκπαιδευοµένων αρχικής 

κατάρτισης οι οποίοι επωφελούνται από ρυθµίσεις εκπαίδευσης εναλλασσόµενης µε εργασία (éducation en 

alternance).  

Γ)Θέµατα για την ανταλλαγή εµπειριών, ορθών πρακτικών και ανάλογα µε την περίπτωση 

αξιολόγηση από οµότιµους: i)Συµµετοχή των γονέων στη σχολική ζωή και στη µάθηση των παιδιών εν γένει, 

ii)συµµετοχή των τοπικών παραγόντων στη σχολική ζωή, iii)συνεργασία σχολείων µε τοπικούς οργανισµούς, 

iv)συνεργασία ιδρυµάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης µε επιχειρήσεις π.χ. όσον αφορά την εξεύρεση 

εργασίας και τις δυνατότητες κατάρτισης, v)συµµετοχή των εκπαιδευτικών σε κατάρτιση που οργανώνεται και 

παρέχεται σε συνεργασία µε τις επιχειρήσεις, vi)µελέτες µε τις οποίες περιγράφεται ο τρόπος µε τον οποίον 

τα ιδρύµατα εκπαίδευσης και κατάρτισης προσπαθούν να προσελκύσουν και να συγκρατήσουν τα άτοµα 

που, προς το παρόν, βρίσκονται εκτός των συστηµάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης. 

Στόχος 3.2 Ανάπτυξη του επιχειρηµατικού πνεύµατος 

Κεντρικά ζητήµατα : 1)Να προωθηθεί µέσω του όλου συστήµατος εκπαίδευσης και κατάρτισης η 

αίσθηση της καινοτοµίας και της δηµιουργικότητας µε σκοπό την ανάπτυξη του επιχειρηµατικού πνεύµατος 

(«entrepreneurship»), 2) Να διευκολύνεται η απόκτηση των δεξιοτήτων που χρειάζονται για τη σύσταση και τη 

διαχείριση µιας επιχείρησης. 

Α)Περίοδος έναρξης : από το δεύτερο εξάµηνο του 2002 και µέχρι τα τέλη του 2003 (3ο στάδιο). 

Β)∆είκτες για τη µέτρηση της προόδου: α)Ποσοστό αυτοαπασχολούµενων στους διαφόρους τοµείς 

της βασισµένης στη γνώση οικονοµίας (ιδίως άτοµα ηλικίας 25-35 ετών), β)Ποσοστό ιδρυµάτων εκπαίδευσης 

και κατάρτισης που παρέχουν συµβουλές και οδηγίες για την ίδρυση επιχειρήσεων.   

Γ)Θέµατα για την ανταλλαγή εµπειριών, ορθών πρακτικών και ανάλογα µε την περίπτωση 

αξιολόγηση από οµότιµους: i)Ποσοτική αξιολόγηση των νέων αποφοίτων που ιδρύουν επιχειρήσεις ανά 

οικονοµικό τοµέα, βιωσιµότητα των επιχειρήσεων αυτών, ii)προαγωγή της αυτοαπασχόλησης, iii)διδασκαλία 

του επιχειρηµατικού πνεύµατος στα διάφορα επίπεδα εκπαίδευσης. 

Στόχος 3.3 Βελτίωση της εκµάθησης ξένων γλωσσών 

Κεντρικά ζητήµατα : 1)Να ενθαρρύνονται όλοι ώστε να µαθαίνουν δύο ή περισσότερες γλώσσες επί 
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πλέον της µητρικής τους και να αυξηθεί η συνειδητοποίηση της σηµασίας της εκµάθησης ξένων γλωσσών για 

τα άτοµα κάθε ηλικίας, 2)Να ενθαρρύνονται τα σχολεία και τα ιδρύµατα κατάρτισης ώστε να χρησιµοποιούν 

αποτελεσµατικές µεθόδους διδασκαλίας και κατάρτισης και να κινητοποιούν το ενδιαφέρον των σπουδαστών 

για την εκµάθηση γλωσσών και στη µετέπειτα ζωή τους. 

Α)Περίοδος έναρξης : από το δεύτερο εξάµηνο του 2002 και µέχρι τα τέλη του 2003 (3ο στάδιο). 

Β)∆είκτες για τη µέτρηση της προόδου: α)Ποσοστό µαθητών και σπουδαστών που κατέχουν δύο 

ξένες γλώσσες, β)Ποσοστό καθηγητών ξένων γλωσσών που έχουν συµµετάσχει σε µαθήµατα αρχικής 

κατάρτισης ή σε µαθήµατα επιµόρφωσης που συνεπάγονται κινητικότητα η οποία προσφέρει άµεση επαφή 

µε τη γλώσσα ή τον πολιτισµό που διδάσκουν. 

Γ)Θέµατα για την ανταλλαγή εµπειριών, ορθών πρακτικών και ανάλογα µε την περίπτωση 

αξιολόγηση από οµότιµους: i)Μέθοδοι και τρόποι οργάνωσης της διδασκαλία ξένων γλωσσών, ii)πρώιµη 

εκµάθηση ξένων γλωσσών, iii)τρόποι προαγωγής της εκµάθησης ξένων γλωσσών. 

Στόχος 3.4 Αύξηση της κινητικότητας και των ανταλλαγών 

Αναφορικά µε τον στόχο 3.4 διαπιστώνεται ότι «η Ένωση διαθέτει στέρεες βάσεις. Τα προγράµµατα 

SOCRATES, Leonardo και  «Νεολαία» καθώς και η υποστήριξη της κινητικότητας των ερευνητών, αποτελούν 

επίσης τοµέα όπου οι δράσεις της Ένωσης υπερέχουν σε παγκόσµια κλίµακα αν και η συγκεκριµένη αυτή 

εµπειρία καταδεικνύει επίσης ότι οι δυνατότητες της κινητικότητας ως µέσου δεν έχουν ακόµα αξιοποιηθεί 

πλήρως προκειµένου να υποστηριχθούν οι στόχοι της Λισαβόνας». 

Κεντρικά ζητήµατα : 1)Να παρέχεται η ευρύτερη δυνατή πρόσβαση στην κινητικότητα σε άτοµα και 

σε ιδρύµατα εκπαίδευσης και κατάρτισης περιλαµβανοµένων των όσων εξυπηρετούν τους λιγότερο 

ευνοηµένους και να µειωθούν τα εναποµένοντα εµπόδια στην κινητικότητα, 2)Παρακολούθηση του όγκου, 

των κατευθύνσεων, των ποσοστών συµµετοχής καθώς και των ποιοτικών πλευρών των ροών της κινητικότητας 

σε όλη την Ευρώπη, 3)∆ιευκόλυνση της επικύρωσης και αναγνώρισης των ικανοτήτων που αποκτώνται κατά 

τη διάρκεια των περιόδων κινητικότητας, 4)Προαγωγή της παρουσίας και της αναγνώρισης της ευρωπαϊκής 

εκπαίδευσης και κατάρτισης ανά τον κόσµο καθώς και της ελκυστικότητας τους για τους σπουδαστές, τους 

επιστήµονες και τους ερευνητές από άλλες περιοχές του κόσµου. 

Α)Περίοδος έναρξης : Εντός του 2002 (2ο στάδιο). 

Β)∆είκτες για τη µέτρηση της προόδου : α)Ποσοστό σπουδαστών µιας χώρας που παρακολουθούν 

µέρος των σπουδών τους σε άλλη χώρα της ΕΕ ή σε τρίτη χώρα, β)Ποσοστό διδασκόντων, ερευνητών και 

επιστηµόνων από άλλες χώρες της ΕΕ οι οποίοι απασχολούνται στα διάφορα εκπαιδευτικά επίπεδα, 

γ)αριθµός και κατανοµή των σπουδαστών από την ΕΕ και από τις εκτός ΕΕ χώρες στην εκπαίδευση και την 

κατάρτιση. 

Γ)Θέµατα για την ανταλλαγή εµπειριών, ορθών πρακτικών και ανάλογα µε την περίπτωση 

αξιολόγηση από οµότιµους: i)Χρηµατοδότηση, συµµετοχή και γεωγραφική κατανοµή των προγραµµάτων 

ανταλλαγών της ΕΕ και των κρατών-µελών, ii)κοινωνικά οφέλη, δηλαδή στις συγκοινωνίες, τα µουσεία κλπ 

που παρέχονται στα άτοµα κατά την περίοδο κινητικότητας, iii)αξιολόγηση των αποτελεσµάτων και ανάπτυξη 

του Europass, iv)πληροφορίες για τις προσφορές και τις συνθήκες κινητικότητας της ΕΕ και των κρατών-

µελών, v)ανάπτυξη του «συµπληρωµατικού πιστοποιητικού» στην επαγγελµατική κατάρτιση (παρόµοιου µε τα 

συµπληρωµατικά διπλώµατα της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης),vi)δυνατότητα µεταφοράς των εθνικών 

υποτροφιών για περιόδους εκπαίδευσης και κατάρτισης στο εξωτερικό. 

Στόχος 3.5 Ενίσχυση της ευρωπαϊκής συνεργασίας 

Κεντρικά ζητήµατα : 1)Να βελτιωθεί η αποτελεσµατικότητα και να διεκπεραιώνονται έγκαιρα οι 

διαδικασίες αναγνώρισης για λόγους περαιτέρω σπουδών, κατάρτισης και απασχόλησης σε ολόκληρη της 

Ευρώπη, 2)Να προωθηθεί η συνεργασία µεταξύ αρµοδίων οργανισµών και αρχών µε σκοπό την επίτευξη 

περισσότερης συµβατότητας όσον αφορά την βεβαίωση της ποιότητα και την πιστοποίηση, 3)Να προωθηθεί η 

διαφάνεια της πληροφόρησης για τις δυνατότητες και τις δοµές εκπαίδευσης και κατάρτισης εν όψει της 

δηµιουργίας ενός ανοικτού ευρωπαϊκού χώρου για την εκπαίδευση, 4)Να προαχθεί η ευρωπαϊκή διάσταση 

της διδασκαλίας και της κατάρτισης. 

Α)Περίοδος έναρξης : Εντός του 2002 (2ο στάδιο). 
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Β)∆είκτες για τη µέτρηση της προόδου : α)Ποσοστό προπτυχιακών και µεταπτυχιακών σπουδαστών 

και ερευνητών που συνεχίζουν τις σπουδές τους σε άλλη χώρα της ΕΕ ή σε Τρίτη χώρα, β)Ποσοστό 

αποφοίτων που λαµβάνουν κοινούς τίτλους σπουδών στην Ευρώπη, γ)Ποσοστό σπουδαστών που εντάσσονται 

στο ECTS ή το Europass ή/και που λαµβάνουν συµπληρωµατικό δίπλωµα ή πιστοποιητικό. 

Γ)Θέµατα για την ανταλλαγή εµπειριών, ορθών πρακτικών και ανάλογα µε την περίπτωση 

αξιολόγηση από οµότιµους: i)Προαγωγή της πιστοποίησης στην τριτοβάθµια εκπαίδευση, ii)προαγωγή 

διεθνώς αναγνωρισµένων κοινών µαθηµάτων και τίτλων σπουδών στην Ευρώπη, προαγωγή σχετικών 

πρωτοβουλιών, iii)παρουσία της ευρωπαϊκής διάτασης στην εκπαίδευση και την κατάρτιση. 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7. Συνθήκη του Λισαβόνας Άρθρο 251 ∆ιαδικασία 

συναπόφασης 

Το άρθρο 251 τροποποιείται ως εξής: 
 
α) Στην παράγραφο 1, οι λέξεις «στο παρόν άρθρο» αντικαθίστανται από τις λέξεις «στη 
συνήθη νοµοθετική διαδικασία». 
β) Το δεύτερο και το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 2, και οι παράγραφοι 3 έως 7 
αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείµενο: 
«Πρώτη ανάγνωση 
3. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καθορίζει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση και τη 
διαβιβάζει στο Συµβούλιο. 
4. Εάν το Συµβούλιο εγκρίνει τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, εκδίδεται η 
σχετική πράξη µε τη διατύπωση που αποδίδει τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. 
5. Εάν το Συµβούλιο δεν εγκρίνει τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, καθορίζει τη 
θέση του σε πρώτη ανάγνωση και τη διαβιβάζει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. 
6. Το Συµβούλιο ενηµερώνει πλήρως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τους λόγους που 
το οδήγησαν να καθορίσει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση. Η Επιτροπή ενηµερώνει 
πλήρως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τη θέση της. 
∆εύτερη ανάγνωση 
7. Εάν, εντός τριών µηνών από τη διαβίβαση της θέσης, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: α) 
εγκρίνει τη θέση του Συµβουλίου σε πρώτη ανάγνωση ή δεν διατυπώσει γνώµη, η 
σχετική πράξη θεωρείται ότι εκδόθηκε µε τη διατύπωση που αποδίδει τη θέση του 
Συµβουλίου, β) απορρίψει µε την πλειοψηφία του όλου αριθµού των µελών του τη 
θέση του Συµβουλίου σε πρώτη ανάγνωση, η σχετική πράξη θεωρείται ότι δεν 
εκδόθηκε, γ) προτείνει, µε την πλειοψηφία των µελών που το απαρτίζουν, τροπολογίες 
επί της θέσης του Συµβουλίου σε πρώτη ανάγνωση, το ούτως τροποποιηµένο κείµενο 
διαβιβάζεται στο Συµβούλιο και στην Επιτροπή, η οποία γνωµοδοτεί για τις 
τροπολογίες αυτές. 
8. Εάν, εντός τριών µηνών από την παραλαβή των τροπολογιών του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, το Συµβούλιο, αποφασίζοντας µε ειδική πλειοψηφία: α) εγκρίνει όλες 
τις εν λόγω τροπολογίες, η σχετική πράξη θεωρείται ότι εκδόθηκε, β) δεν εγκρίνει όλες 
τις τροπολογίες, ο πρόεδρος του Συµβουλίου, σε συµφωνία µε τον πρόεδρο του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, συγκαλεί την επιτροπή συνδιαλλαγής εντός έξι εβδοµάδων. 
9. Το Συµβούλιο αποφασίζει οµόφωνα για τις τροπολογίες για τις οποίες η Επιτροπή 
έχει εκφέρει αρνητική γνώµη. 
Συνδιαλλαγή 
10. Η επιτροπή συνδιαλλαγής, που αποτελείται από τα µέλη του Συµβουλίου ή τους 
αντιπροσώπους τους και από ισάριθµους αντιπροσώπους του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, έχει ως αποστολή την επίτευξη συµφωνίας επί κοινού σχεδίου, µε την 
ειδική πλειοψηφία των µελών του Συµβουλίου ή των αντιπροσώπων τους και µε την 
πλειοψηφία των αντιπροσώπων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, εντός έξι εβδοµάδων 
από τη σύγκλησή της, βάσει των θέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου σε δεύτερη ανάγνωση. 
11. Η Επιτροπή συµµετέχει στις εργασίες της επιτροπής συνδιαλλαγής και 
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αναλαµβάνει όλες τις αναγκαίες πρωτοβουλίες µε σκοπό την προσέγγιση των θέσεων 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου. 
12. Εάν, εντός έξι εβδοµάδων από τη σύγκλησή της, η επιτροπή συνδιαλλαγής δεν 
εγκρίνει κοινό σχέδιο, θεωρείται ότι η προτεινόµενη πράξη δεν εκδόθηκε. 
Τρίτη ανάγνωση 
13. Εάν, εντός της προθεσµίας αυτής, η επιτροπή συνδιαλλαγής εγκρίνει κοινό σχέδιο, 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο διαθέτουν έκαστο προθεσµία έξι 
εβδοµάδων από την έγκριση αυτή για να εκδώσουν την οικεία πράξη σύµφωνα µε το εν 
λόγω σχέδιο, µε την πλειοψηφία των ψηφισάντων όσον αφορά το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και µε ειδική πλειοψηφία όσον αφορά το Συµβούλιο. Σε αντίθετη 
περίπτωση, θεωρείται ότι η προτεινόµενη πράξη δεν εκδόθηκε. 
14. Οι προθεσµίες των τριών µηνών και των έξι εβδοµάδων που αναφέρει το παρόν 
άρθρο παρατείνονται, αντίστοιχα, κατά ένα µήνα ή κατά δύο εβδοµάδες το πολύ µε 
πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συµβουλίου. 
Ειδικές διατάξεις 
15. Όταν, στις περιπτώσεις που προβλέπονται στις Συνθήκες, νοµοθετική πράξη 
υπόκειται στη συνήθη νοµοθετική διαδικασία µετά από πρωτοβουλία οµάδας κρατών 
µελών, σύσταση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας ή αίτηµα του ∆ικαστηρίου, η 
παράγραφος 2, η παράγραφος 6, δεύτερη πρόταση, και η παράγραφος 9 δεν έχουν 
εφαρµογή.  
Στις περιπτώσεις αυτές, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο διαβιβάζουν στην 
Επιτροπή το σχέδιο πράξης και τις θέσεις τους σε πρώτη και δεύτερη ανάγνωση. Το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συµβούλιο µπορούν να ζητούν τη γνώµη της Επιτροπής 
καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας. Η Επιτροπή µπορεί επίσης να διατυπώνει γνώµη 
µε δική της πρωτοβουλία. Μπορεί, επίσης εάν το θεωρεί αναγκαίο, να συµµετέχει στην 
επιτροπή συνδιαλλαγής σύµφωνα µε την παράγραφο 11.» 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8. Κωδικός κρατών-µελών της Ε.Ε. 

Iso Code  Country Name Iso Code   Country Name 

AT 

BE 

BG 

CY 

CZ 

DE 

DK 

EE 

ES 

FI 

FR 

GR 

HR 

HU 

IE 

IS 

Austria 

Belgium 

Bulgaria 

Cyprus 

Czech Republic 

Germany 

Denmark 

Estonia 

Spain 

Finland 

France 

Greece 

Croatia 

Hungary 

Ireland 

Iceland 

IT  

LI  

LT  

LU  

LV  

MT  

NL  

NO  

PL  

PT  

RO  

SE  

SI  

SK  

UK  

TR  

Italy 

Liechtenstein 

Lithuania 

Luxembourg 

Latvia 

Malta 

Netherlands 

Norway 

Poland 

Portugal 

Romania 

Sweden 

Slovenia 

Slovakia 

United Kingdom 

Turkey 



 398 

 



 399 

 

ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ - ΑΡΚΤΙΚΟΛΕΞΑ 

 

AEDE: Association Européenne des Enseignants / Ευρωπαϊκή Ένωση Εκπαιδευτικών 

AEGEE: Association des États généraux des étudiants de l’ Europe 

ATEE: Association for Teacher Education in Europe / Ένωση για την Εκπαίδευση των 

Εκπαιδευτικών στην Ευρώπη  

CEC: Centre Européen de Culture - European Cultural Centre / Ευρωπαϊκό Κέντρο 

Πολιτισμού 

CEDEFOP: European Centre for the Development of Vocational Training 

CEEP: European Centre of Public Enterprises   

CERN: Conseil Européen pour la Recherche nucleaire 

CHEEC: Committee on Higher Education in the European Community 

COFACE: Confederation of Family Organisations in the European Union / 

Συνομοσπονδία των Οργανώσεων Οικογενειών  

CRE: Conférence des Recteurs Européens 

CRUE: Confédération des Conférences des Recteurs de l’ Union européenne  

ECF: European Cultural Foundation - Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Ίδρυμα  

ECTS: European Credit Transfer System 

ENQA: European Association for Quality Assurance in Higher Education  

ESHA: European School Heads Association / Ευρωπαϊκή Ένωση Διευθυντών 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  

ESU: European Students' Union- Ένωση Ευρωπαίων Φοιτητών 

ETUC: European Trade Union Confederation  

ETUCE: European Teacher Trade Union Committee of Education / Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή Εκπαιδευτικών Συνδικαλιστικών Οργανώσεων  

EUA: European University Association  

EURATOM: European Atomic Energy Community / Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής 

Ενέργειας  

EUROSTAT: Statistical office of the European Communities 

EURYDICE: Information network on education in Europe 

IAU: International Association of Universities  

NARIC: National academic recognition information centres 

OECD: Organisation for Economic Cooperation and Development 

OEEC: Organisation for European Economic Co-operation  

PISA: Programme for international student assessment 

SEFI: European Society for Engineering Education / Ευρωπαϊκή Εταιρεία για την 

Εκπαίδευση των Μηχανικών 

SGIB: Standing Group for Indicators and Benchmarks  

UNESCO: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation 
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UNICE: Union of Industrial and Employers’ Confederations of Europe   

WESIB: West European Student Information Bureau 

ΑΑΕ: Ανοικτή και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση 

ΑΠΘ: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Αθηνών 

ΔΕΕ: Δυτικο-Ευρωπαϊκή Ένωση 

ΕΓΤΠΕ: Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Προσανατολισμού και Εγγυήσεων  

ΕΔΕ: Ευρωπαϊκή Διάσταση στην Εκπαίδευση 

ΕΕ: Ευρωπαϊκή Ένωση  

ΕΕΚ: Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση    

ΕΕΠ: Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη  

ΕΖΕΣ: Ευρωπαϊκή Ζώνη Ελεύθερου Εμπορίου 

ΕΚΑΧ: Ευρωπαϊκή Κοινότητα Άνθρακα και Χάλυβα 

ΕΚΠΑ: Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 

ΕΚΤ: Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα  

ΕΚΤ: Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο 

ΕΟΚ: Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα  

ΕΟΜΜΕΧ: Ελληνικός Οργανισμός Μικρών-Μεσαίων Επιχειρήσεων και Χειροτεχνίας 

ΕΠΕΑΕΚ: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα για την Εκπαίδευση και την Αρχική 

Επαγγελματική Κατάρτιση  

ΕΤΠΑ: Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης 

ΕΧΑΕ: Ευρωπαϊκός Χώρος Ανώτατης Εκπαίδευσης 

ΙΚΥ: Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών  

ΚΕΠΠΑ: Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφαλείας   

ΚΠΣ: Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης 

ΜΟΔΚ: Μόνιμη Ομάδα για τους Δείκτες και τα Κριτήρια  

ΟΕΟΣ: Οργανισμός Ευρωπαϊκής Οικονομικής Συνεργασίας   

ΟΚΕ: Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή 

ΟΝΕ: Οικονομική και Νομισματική Ένωση  

ΟΟΣΑ: Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης  

ΣΕΕ: Συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης  

ΣΛΕΕ: Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης  

ΤΠΕ: Τεχνολογίες των Πληροφοριών και των Επικοινωνιών  

χΚΑΕ: Xώρες Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης  
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 

Ασδεράκη Φ. (2008) «Ευρώπη και Παιδεία, Ο Ευρωπαϊκός χώρος ανώτατης 

εκπαίδευσης» Εκδόσεις Σιδέρης Ι., Αθήνα 

Ασδεράκη Φ. – Τσινισιζέλης Μ., (2008) «Η Επαγγελµατική Κατάρτιση στην 

Προοπτική της Νέας Ευρωπαϊκής Αρχιτεκτονικής», ΕΚΕΜ Κείµενο Εργασίας 9, 

Μάρτιος 2008, Αθήνα 

Ασδεράκη Φ. – Γκούσιος Χ. (2010), «Εκπαιδευτικές πολιτικές της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης : Η πρόκληση της πολυγλωσσίας», Εκδόσεις Ελλην, Αθήνα. 

Ασδεράκη Φ.  «Η διαδικασία της Bologna και ο στόχος της ενίσχυσης της 

απασχόλησης" στο Παπαδάκης Ν. – Σπυριδάκης Μ. (επιµ.) (2010) «Αγορά 
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Συνεργασία-Ολοκλήρωση» Εκδόσεις Ποιότητα, Αθήνα 

Bekemans L. – Μπαλοδήµος Α. (1992), «Τροποποιήσεις που επέφερε η 

ΣυνθΕΕ στους τοµείς της παιδείας, της επαγγελµατικής εκπαίδευσης και του 

πολιτισµού», Εκδόσεις Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Σειρά: Ευρώπη των Πολιτών, 

W2, EL-4-1992 

Γκόβαρης Χ. – Ρουσάκης Ι., (2008), «Ευρωπαϊκή Ένωση: Πολιτικές στην 

Εκπαίδευση», Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, Παιδαγωγικό 

Ινστιτούτο, Αθήνα 

Γράβαρης ∆. - Παπαδάκης  Ν. (επιµ) (2005) «Εκπαίδευση και Εκπαιδευτική 

Πολιτική µεταξύ κράτους και αγοράς» Εκδόσεις Σαββάλας, Αθήνα  

Ήφαιστος Π. (2000) (8η έκδοση 2009) «Θεωρία ∆ιεθνούς και Ευρωπαϊκής 

Ολοκλήρωσης», Εκδόσεις Ποιότητα, Αθήνα   

Ήφαιστος Π. «Θεωρία περιφερειακής ολοκλήρωσης» στο Στεφάνου Κ.- 

Τσινισιζέλης Μ. - Φατούρος Αρ.- Χριστοδουλίδης Θ. (επιµ) (2006) «Εισαγωγή 

στις ευρωπαϊκές σπουδές» τόµος Α’, Αθήνα, Εκδόσεις Σιδέρης, σ. 143-198. 

Ιωακειµίδης Π.Κ. (1988) «Ο µετασχηµατισµός της ΕΟΚ. Από την «Εντολή» στην 
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πολιτικής επαγγελµατικής καταρτίσεως (63/266/ΕΟΚ). Κείµενα για την 

Ευρωπαϊκή Εκπαιδευτική Πολιτική (ΕΕΠ) , Γενική Γραµµατεία του 

Συµβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, Έκδοση Γ’, Ιούνιος 1987 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΚ, Απόφαση 63/688/ΕΟΚ: για το νοµικό καθεστώς της 

Συµβουλευτικής Επιτροπής για την επαγγελµατική εκπαίδευση της 

30.12.1963 (Rules of the Advisory Committee on Vocational Training), 

Official Journal 190 , 30/12/1963 P. 3090 – 3092 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΚ, Κανονισµός 1612/68 ΕΟΚ του Συµβουλίου της 15ης 

Οκτωβρίου 1968 περί της Ελεύθερης Κυκλοφορίας των εργαζοµένων στο 

εσωτερικό της Κοινότητας, ΕΕL της 19.10.1968, σ. 2. 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΚ, της 26/07/1971, «Γενικοί προσανατολισµοί για την 

κατάρτιση προγράµµατος δραστηριοτήτων σε κοινοτικό επίπεδο όσον αφορά 

την επαγγελµατική κατάρτιση». Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. C 081 της 

12/08/1971 σ. 0005 – 0011. 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΚ, 71/66/ΕΟΚ: Απόφαση του Συµβουλίου της 1ης 

Φεβρουαρίου 1971 περί αναµορφώσεως του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταµείου, 

ΕΕ L 28 της 4.2.1971, σ. 15 έως 17. 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΚ, Κανονισµός 2396/71/ΕΟΚ της 8.11.1971 (ΕΕ L 249 

της 10.11.1971, σ. 54 έως 57 )   
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ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΚ, Κανονισµός 2397/71/ΕΟΚ της 8.11.1971 (ΕΕ L 249 

της 10.11.1971, σ. 58 έως 60)   

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΚ, Κανονισµός αριθ. 2895/77/ΕΟΚ της 20.12.1977 για 

την αύξηση του ποσοστού παρεµβάσεως του ΕΚΤ (ΕΕ L 337 της 27.12.1977, σ. 

7 έως 7) 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΚ, Κείµενα για την Ευρωπαϊκή Εκπαιδευτική Πολιτική,  

«Ψήφισµα των Υπουργών Παιδείας συνερχοµένων στο πλαίσιο του Συµβουλίου, 

της 6ης Ιουνίου 1974, σχετικά µε τη συνεργασία στον τοµέα της παιδείας», 

Τρίτη Έκδοση Ιούνιος 1987, σ.15-16, επίσης Official Journal C 098 , 

20/08/1974 P. 0002 – 0002 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΚ, Κανονισµός του Συµβουλίου  της 10ης Φεβρουαρίου 

1975 περί δηµιουργίας Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Ανάπτυξη της 

Επαγγελµατικής Κατάρτισης (Cedefop) ΕΟΚ αριθ. 337/75, Επίσηµη Εφηµερίδα 

των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L39 της 13.2.1975 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΚ, Ψήφισµα του Συµβουλίου και των Υπουργών Παιδείας 

που συνήλθαν στα πλαίσια του Συµβουλίου, της 9ης Φεβρουαρίου 1976, για 

ένα πρόγραµµα δράσης στον τοµέα της εκπαίδευσης  Επίσηµη Εφηµερίδα 

αριθ. C 038 της 19/02/1976 σ. 0001 – 0005. 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΚ, Ψήφισµα του Συµβουλίου και των Υπουργών Παιδείας 

συνερχοµένων στο πλαίσιο του Συµβουλίου της 13.12.1976, σχετικά µε τα 

µέτρα που πρέπει να ληφθούν προκειµένου να βελτιωθεί η προετοιµασία των 

νέων για την άσκηση επαγγελµατικής δραστηριότητας και να διευκολυνθεί η 

µετάβασή τους από την εκπαίδευση στην ενεργό ζωή, (ΕΕ αριθ. C 308 της 

30.12.1976) 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΚ, Οδηγία του Συµβουλίου της 25ης Ιουλίου 1977 περί 

της σχολικής φοιτήσεως των τέκνων των διακινουµένων εργαζοµένων 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΚ, Κείµενα για την ΕΕΠ, 1987 σ.11, 23-28, 26-27, 57-

58, 60-65 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΚ,  Ψήφισµα του Συµβουλίου και των υπουργών παιδείας 

συνερχοµένων στο πλαίσιο του Συµβουλίου, της 15ης Ιανουαρίου 1980, 

σχετικά µε τα µέτρα που πρέπει να ληφθούν προκειµένου να βελτιωθεί η 

προετοιµασία των νέων για την άσκηση επαγγελµατικής δραστηριότητας και να 

τους διευκολυνθεί η µετάβαση από την εκπαίδευση στην ενεργό ζωή. (ΕΕ αριθ. 

C 23 της 23.1.1980)  

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΚ,  Ψήφισµα του Συµβουλίου και των υπουργών παιδείας 

που συνήλθαν στα πλαίσια του Συµβουλίου, της 12ης Ιουλίου 1982, σχετικά 
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µε τα µέτρα που πρέπει να ληφθούν για να βελτιωθεί η προετοιµασία των νέων 

στις επαγγελµατικές δραστηριότητες και να διευκολυνθεί η µετάβαση τους από 

την εκπαίδευση στην ενεργό ζωή (ΕΕ αριθ. C 193 της 28.7.1982). 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΚ, Απόφαση 83/516/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 

17.10.1983 για την αποστολή του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταµείου (ΕΕ L 289 

της 22.10.1983, σ. 38 έως 41). 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΚ, Συµπεράσµατα του Συµβουλίου και των Υπουργών 

Παιδείας συνερχοµένων στο πλαίσιο του Συµβουλίου, της 2.6.1983, για την 

αύξηση της κινητικότητας στην τριτοβάθµια εκπαίδευση,  Κείµενα για την 

Ευρωπαϊκή Εκπαιδευτική Πολιτική, 1987, σ.97-100 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΚ, Ψήφισµα του Συµβουλίου της 2.6.1983 για τα µέτρα 

επαγγελµατικής κατάρτισης σχετικά µε τις νέες τεχνολογίες πληροφόρησης, 

Κείµενα για την Ευρωπαϊκή Εκπαιδευτική Πολιτική, 1987, σ.91-94. 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΚ, Ψήφισµα του Συµβουλίου και των Υπουργών Παιδείας 

συνελθόντων στα πλαίσια του Συµβουλίου, της 19ης Σεπτεµβρίου 1983, σχετικά 

µε τα µέτρα για την εισαγωγή των νέων τεχνολογιών της πληροφόρησης στην 

παιδεία. Κείµενα για την Ευρωπαϊκή Εκπαιδευτική Πολιτική, 1987, σ.121-123 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΚ, ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ και των 

Υπουργών Παιδείας που συνήλθαν στα πλαίσια του Συµβουλίου της 4ης Ιουνίου 

1984, Συµβούλιο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων «Κείµενα για την Ευρωπαϊκή 

Πολιτική» Τρίτη έκδοση Ιούνιος 1987, σ.125-139. 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΚ, Έκθεση της Επιτροπής για  την Ευρώπη των πολιτών που 

ενέκρινε το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του Μιλάνου στις 28-29.6.1985, 

(αποσπάσµατα σχετικά µε την επαγγελµατική εκπαίδευση και επιµόρφωση), 

Κείµενα για την ΕΕΠ, 1987 σ.151-153 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΚ, «Συµπεράσµατα του Συµβουλίου και των Υπουργών 

Παιδείας συνελθόντων στα πλαίσια του Συµβουλίου της 27ης Σεπτεµβρίου 1985, 

για την προώθηση της ευρωπαϊκής διάστασης στην παιδεία», Κείµενα για την 

Ευρωπαϊκή Εκπαιδευτική Πολιτική, 1987 , σ.155-158 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΚ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 86/365/ΕΟΚ, της 24ης 

Ιουλίου 1986, για την έγκριση του προγράµµατος συνεργασίας µεταξύ των 

πανεπιστηµίων και των επιχειρήσεων όσον αφορά την κατάρτιση στον τοµέα της 

τεχνολογίας (COMETT) 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΚ, Πρόλογος της απόφασης του Συµβουλίου για τη θέσπιση 

του προγράµµατος ‘Erasmus’, στο Συµβούλιο στων ΕΚ, Κείµενα για την ΕΕΠ, 

1987 σ. 202 



 421 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΚ, Απόφαση 87/327/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 15.6.1987 

για τη θέσπιση του κοινοτικού προγράµµατος δράσης σχετικά µε την κινητικότητα 

των φοιτητών (Erasmus) Κείµενα για την ΕΕΠ, 1987 σ.201-207, επίσης Επίσηµη 

Εφηµερίδα αριθ. L 166 της 25/06/1987 σ. 0020 – 0024 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΚ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 87/569/ΕΟΚ, της 1ης 

∆εκεµβρίου 1987, σχετικά µε πρόγραµµα δράσης για την επαγγελµατική 

κατάρτιση των νέων και την προετοιµασία τους για τη ζωή του ενηλίκου και την 

επαγγελµατική ζωή,  ΕΕ L 346 της 10.12.1987, σ. 31 έως 33. 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΚ,  Κανονισµός ( ΕΟΚ ) αριθ. . 2052/88 του Συµβουλίου 

της 24ης Ιουνίου 1988 για την αποστολή των διαρθρωτικών ταµείων, την 

αποτελεσµατικότητά τους και το συντονισµό των παρεµβάσεών τους µεταξύ τους 

καθώς και µε τις παρεµβάσεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και των 

άλλων υφιστάµενων χρηµατοδοτικών οργάνων, (ΕΕ L 185/ 15.7.1988 σ.9-20). 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΚ Κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 4253/88 του Συµβουλίου της 

19ης ∆εκεµβρίου 1988 για τις διατάξεις εφαρµογής του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 

2052/88 όσον αφορά τον συντονισµό των παρεµβάσεων των διαφόρων 

διαρθρωτικών ταµείων µεταξύ τους καθώς και µε τις παρεµβάσεις της 

Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και των λοιπών υφιστάµενων 

χρηµατοδοτικών οργάνων, (ΕΕ L 374/ της 31.12.1988, σ. 1 έως 14). 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΚ, Κείµενα για την ΕΕΠ, (1988-89) σ.109-113, Επίσηµη 

Εφηµερίδα αριθ. L 395 της 30/12/1989 σ. 0023 – 0027, Απόφαση 

89/633/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 14.12.1989 η οποία τροποποιεί την απόφαση 

87/327/ΕΟΚ για τη θέσπιση του κοινοτικού προγράµµατος δράσης σχετικά µε 

την κινητικότητα των φοιτητών (Erasmus) 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΚ, Κείµενα ΕΕΠ (1988-1989), σ.19-21, Ψήφισµα του 

Συµβουλίου της 24.5.1988 σχετικά µε την «ευρωπαϊκή διάσταση στην 

εκπαίδευση» 88/C177/02 στο Κείµενα για την Ευρωπαϊκή Εκπαιδευτική 

Πολιτική, (1988-1989), σ.19-21 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΚ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 88/231/ΕΟΚ, της 18ης 

Απριλίου 1988, για την έγκριση του δεύτερου κοινοτικού προγράµµατος 

δράσης  υπέρ των µειονεκτούντων ατόµων (HELIOS).EE L 104 της 23.04.1988, 

σ.38-44 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΚ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 89/27/ΕΟΚ, της 16ης 

∆εκεµβρίου 1988, για την έγκριση της δεύτερης φάσης του κοινοτικού 

προγράµµατος συνεργασίας µεταξύ πανεπιστηµίων και επιχειρήσεων όσον 

αφορά την κατάρτιση στον τοµέα της τεχνολογίας (COMETT ΙΙ). 
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ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΚ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 88/419/ΕΟΚ, της 

29ης Ιουνίου 1988 σχετικά µε σχέδιο προγράµµατος για την τόνωση της 

διεθνούς συνεργασίας και των ανταλλαγών που είναι απαραίτητες για το έργο 

των ευρωπαίων ερευνητών (1988-1992) (SCIENCE), Επίσηµη Εφηµερίδα 

αριθµ L. 206, της 30.7.1988, σ.34-37 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΚ Οδηγία 89/48/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 21ης 

∆εκεµβρίου 1988 σχετικά µε ένα γενικό σύστηµα αναγνώρισης των διπλωµάτων 

τριτοβάθµιας εκπαίδευσης που πιστοποιούν επαγγελµατική εκπαίδευση 

ελάχιστης διάρκειας τριών ετών  ΕΕ L 19 της 24.1.1989, σ. 16 έως 23 και στο 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΚ, Κείµενα για την ΕΕΠ (1990-1992), σ.67-74. 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΚ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 89/657/ΕΟΚ, της 

18ης ∆εκεµβρίου 1989 για τη θέσπιση προγράµµατος δράσης για την 

προώθηση της καινοτοµίας στον τοµέα της επαγγελµατικής κατάρτισης η οποία 

προκύπτει από τις τεχνολογικές µεταβολές στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα 

(EUROTECNET) 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΚ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 89/118/ΕΟΚ, της 

13ης Φεβρουαρίου 1989 για ένα ευρωπαϊκό πρόγραµµα τόνωσης των 

οικονοµικών επιστηµών (1989 - 1992) (SPES), Επίσηµη Εφηµερίδα αριθµ. L 

44 της 16.2.1989, σ. 43 έως 45 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΚ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, 89/489/ΕΟΚ, της 

28ης Ιουλίου 1989 για τη θέσπιση προγράµµατος δράσης για την προώθηση 

της µάθησης ξένων γλωσσών στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα (Lingua). 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΚ, Συµπεράσµατα του Συµβουλίου και των Υπουργών 

Παιδείας συνερχοµένων στα πλαίσια του Συµβουλίου της 6ης Οκτωβρίου 1989, 

για την κοινοτική συνεργασία και πολιτική στον τοµέα της εκπαίδευσης µε την 

προοπτική του 1993, (89/C 277/04), Συµβούλιο των ΕΚ, Κείµενα για την 

Ευρωπαϊκή Εκπαιδευτική Πολιτική (Συµπλήρωµα 3ης έκδοσης, ∆εκέµβριος 

1989)  , Λουξεµβούργο, 1990, σσ.101-102 (ΕΕ C 277 – 31.10.1989) 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΚ, Συµπεράσµατα του Συµβουλίου και των Υπουργών 

Παιδείας συνερχοµένων στα πλαίσια του Συµβουλίου της 14ης ∆εκεµβρίου 

1989 για τις σχέσεις µε τις χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης στον 

τοµέα της εκπαίδευσης και της επαγγελµατικής κατάρτισης (90/C 27/04). 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΚ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 90/267/ΕΟΚ, της 

29ης Μαΐου 1990 περί θεσπίσεως του κοινοτικού προγράµµατος δράσης για 

την ανάπτυξη της συνεχούς επαγγελµατικής κατάρτισης εντός της Ευρωπαϊκής 

Κοινότητας ( Force). 
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ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΚ,  Οδηγία 90/366/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 28ης 

Ιουνίου 1990 σχετικά µε το δικαίωµα διαµονής των σπουδαστών,  ΕΕ L 180 

της 13.7.1990, σ. 30 έως 31. 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΚ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 91/387/ΕΟΚ, της 

22ας Ιουλίου 1991 για την τροποποίηση της απόφασης 87/569/ΕΟΚ, σχετικά 

µε πρόγραµµα δράσης για την επαγγελµατική κατάρτιση των νέων και την 

προετοιµασία τους για τη ζωή του ενηλίκου και την επαγγελµατική ζωή, 

(PETRA) EE L 214 της 2.8.1991 σ. 69-76 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΚ, Οδηγία 92/51/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 18ης Ιουνίου 

1992 σχετικά µε ένα δεύτερο γενικό σύστηµα αναγνώρισης της επαγγελµατικής 

εκπαίδευσης, το οποίο συµπληρώνει την οδηγία 89/48/ΕΟΚ  ΕΕ L 209 της 

24.7.1992, σ. 25 έως 45 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΚ, Συµπεράσµατα του Συµβουλίου και των Υπουργών 

Παιδείας συνερχοµένων στα πλαίσια του Συµβουλίου της 27.11.1992 σχετικά 

µε τα µέτρα για την ανάπτυξη της ευρωπαϊκής διάστασης στην τριτοβάθµια 

εκπαίδευση, 92/ C 336/03 Κείµενα για την ΕΕΠ (1990-1992) σ. 169-170, 

Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. C 336 της 19/12/1992 σ. 0004 – 0005 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΚ, Συµπεράσµατα του Συµβουλίου και των Υπουργών 

Παιδείας συνερχοµένων στα πλαίσια του Συµβουλίου της 11ης Ιουνίου 1993 

σχετικά µε την προώθηση ενός ανοικτού ευρωπαϊκού χώρου για συνεργασία 

στην τριτοβάθµια εκπαίδευση (93/C186/01) Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ.C186 

της 08/07/1993 σ.0001 – 0002 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΚ, Κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 2083/93 του Συµβουλίου της 

20ής Ιουλίου 1993 για την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 4254/88 

για διατάξεις εφαρµογής του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2052/88 όσον αφορά το 

Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΕ L 193 της 31.7.1993, σ. 34 

έως 38) 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΚ Κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 2084/93 του Συµβουλίου της 

20ής Ιουλίου 1993 για την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 4255/88 

για διατάξεις εφαρµογής του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2052/88 όσον αφορά το 

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (ΕΕ L 193 της 31.7.1993, σ. 39 έως 43) 

 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΚ Κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 2085/93 του Συµβουλίου της 

20ής Ιουλίου 1993 για την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 4256/88 

για διατάξεις εφαρµογής του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2052/88 σχετικά µε το 

Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο Προσανατολισµού και Εγγυήσεων (ΕΓΤΠΕ), τµήµα 

«Προσανατολισµού»  (ΕΕ L 193 της 31.7.1993, σ. 44 έως 47). 
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ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΚ Οδηγία 93/96/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 29ης 

Οκτωβρίου 1993 σχετικά µε το δικαίωµα διαµονής των σπουδαστών Επίσηµη 

Εφηµερίδα αριθ. L 317 της 18/12/1993 σ. 0059 – 0060 

Απόφαση του Συµβουλίου της 6ης ∆εκεµβρίου 1994 για τη θέσπιση 

προγράµµατος δράσης σχετικά µε την εφαρµογή πολιτικής της Ευρωπαϊκής 

Κοινότητας για την επαγγελµατική κατάρτιση (LEONARDO DA VINCI)  

(94/819/ΕΚ)  Επίσηµη Εφηµερίδα  αριθµ. L 340 της 29.12.1994, σ. 8 έως 24. 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ και ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, Απόφαση αριθ. 819/95/ΕΚ 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 14ης Μαρτίου 1995 

για τη θέσπιση του προγράµµατος κοινοτικής δράσης SOCRATES, Επίσηµη 

Εφηµερίδα αριθ. L 087 της 20/04/1995 σ. 0010 – 0024 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ και ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, Απόφαση αριθ. 818/95/ΕΚ 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 14ης Μαρτίου 1995 

για την έγκριση της τρίτης φάσης του προγράµµατος δράσης «Νεολαία για την 

Ευρώπη», Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. L 087 της 20/04/1995 σ. 1-9 

Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου αρ. 

2493/95/ΕΚ της 23ης Οκτωβρίου 1995 για την καθιέρωση του 1996 ως  

«Ευρωπαϊκού έτους της δια βίου εκπαίδευσης και κατάρτισης» (ΕΕ αριθµ L. 

256 της 26.10.1995). 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΕ, Απόφαση (95/487/ΕΚ) του Συµβουλίου της 23ης 

Οκτωβρίου 1995 σχετικά µε τη σύναψη συµφωνίας µεταξύ της Ευρωπαϊκής 

Κοινότητας και των Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής για την κατάρτιση 

προγράµµατος συνεργασίας στον τοµέα της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης και της 

επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΕ αριθ. L 279 της 2.11.1995)  

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΕ, Απόφαση (95/523/ΕΚ)του Συµβουλίου της 21ης 

Νοεµβρίου 1995 σχετικά µε τη σύναψη συµφωνίας µεταξύ της Ευρωπαϊκής 

Κοινότητας και του Καναδά για την κατάρτιση προγράµµατος συνεργασίας στον 

τοµέα της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης και της κατάρτισης (ΕΕ αριθ. L 300 

7775� 13.12.1995) 

Απόφαση του Συµβουλίου,  Συµπεράσµατα του Συµβουλίου της 6ης Μαΐου 

1996 για τη Λευκή Βίβλο «∆ιδασκαλία και µάθηση. Προς την κοινωνία της 

γνώσης» , Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. C 195 της 06/07/1996 σ. 0001 – 0005  

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ Ε.Ε., «Συµπεράσµατα του Συµβουλίου της 20ής 

∆εκεµβρίου 1996 για µια στρατηγική της διά βίου µάθησης (97/C 7/02) [ΕΕ 

αριθ. C7 σ.02 της 10.01.1997] 
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ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ και ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόφαση αριθµ. 576/98/ΕΚ 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 23ης Φεβρουαρίου για 

την τροποποίηση της Απόφασης αριθµ. 819/95/ΕΚ για τη θέσπιση του 

προγράµµατος κοινοτικής δράσης Σωκράτης, ΕΕ αριθ. L77 της 14.03.1998 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΕ, Σύστασης (98/561/EΚ) του Συµβουλίου της 24ης 

Σεπτεµβρίου 1998 για την ευρωπαϊκή συνεργασία µε σκοπό η διασφάλιση της 

ποιότητας στην τριτοβάθµια εκπαίδευση, (ΕΕ L 270, σ.56-58 της, 07.10.1998). 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ Ε.Ε., Απόφαση του Συµβουλίου της 26ης Απριλίου 1999 

για τη θέσπιση του δεύτερου σταδίου του κοινοτικού προγράµµατος δράσης 

στον τοµέα της επαγγελµατικής κατάρτισης  Leonardo da Vinci  

(1999/382/ΕΚ)  Επίσηµη Εφηµερίδα  αριθµ. L 146 της 11.06.1999. 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ Ε.Ε., Κανονισµός (ΕΚ) αριθµ. 1260/1999 της 21ης Ιουνίου 

1999 περί γενικών διατάξεων για τα διαρθρωτικά Ταµεία. (ΕΕ L 161 της  

26.6.1999, σ. 1) 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΕ, Ψήφισµα του Συµβουλίου, της 17ης ∆εκεµβρίου 1999 

«Πέρασµα στη νέα χιλιετία» : ανάπτυξη νέων διαδικασιών εργασίας για την 

ευρωπαϊκή συνεργασία στον τοµέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης (ΕΕ 

αριθ. C 8/ 04 της 12.01.2000 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΕ Απόφαση αρ. 68/2000/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 13.12.1999, για την τροποποίηση της 

βασικής απόφασης σχετικά µε το πρόγραµµα Σωκράτης ώστε να περιληφθεί 

και η Τουρκία µεταξύ των δικαιούχων χωρών, ΕΕ αριθ. L10 της 14.01.2000 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ Ε.Ε., Απόφαση 253/2000/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 24.1.2000 για τη θέσπιση του δεύτερου 

σταδίου του προγράµµατος κοινοτικής δράσης στον τοµέα της εκπαίδευσης 

«SOCRATES, Επίσηµη Εφηµερίδα L28 της 3.2.200, σ. 1-15 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ Ε.Ε. Απόφαση αριθ. 1031/2000/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 14ης Απριλίου 2000 για την θέσπιση 

του προγράµµατος κοινοτικής δράσης «Νεολαία», Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. L 

117 της 18.05.2000, σ. 1-10 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΕ, Μελλοντικές προκλήσεις και στόχοι των εκπαιδευτικών 

συστηµάτων στην κοινωνία της µάθησης – Συνέχεια του Ευρωπαϊκού 

Συµβουλίου της Λισσαβόνας, Συµπεράσµατα της 2270ης συνόδου του 

Συµβουλίου Παιδείας, Βρυξέλλες, 8 Ιουνίου 2000.  

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΕ, Μελλοντικές προκλήσεις και στόχοι των εκπαιδευτικών 

συστηµάτων στην κοινωνία της µάθησης – Συνέχεια του Ευρωπαϊκού 
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Συµβουλίου της Λισσαβόνας, Συµπεράσµατα της 2270ης συνόδου του 

Συµβουλίου Παιδείας, Βρυξέλλες, 8 Ιουνίου 2000.  

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΕ, Ανακοινωθέν Τύπου για την 2270η Σύνοδο του 

Συµβουλίου Παιδείας στις 8 Ιουνίου 2000 στις Βρυξέλλες. 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΕ, Απόφαση αριθ. 

1934/2000/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 17ης 

Ιουλίου 2000, για την ανακήρυξη του 2001 ως ευρωπαϊκού έτους γλωσσών (ΕΕ 

αριθ. L 232 σ.1-5, της 14.09.2000) 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ Ε.Ε Ανακοινωθέν Τύπου για την 2303η Σύνοδο του 

Συµβουλίου Παιδείας/Νοελαίας στις 9 Νοεµβρίου 2000 στις Βρυξέλλες 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΕ, Ψήφισµα του Συµβουλίου και των αντιπροσώπων των 

κυβερνήσεων των κρατών µελών συνελθόντων στα πλαίσια του Συµβουλίου της 

14ης ∆εκεµβρίου 2000 σχετικά µε το σχέδιο δράσης για την κινητικότητα, (ΕΕ 

C 371 της 23.12.2000, σ. 4 έως 10). 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ Ε.Ε., Ψήφισµα του Συµβουλίου της 14.12.2000 σχετικά µε 

το σχέδιο δράσης για την κινητικότητα, ΕΕ C371, Βρυξέλλες, 23.12.2000 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΕ. Σύσταση του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 12ης Φεβρουαρίου 2001 

περί ευρωπαϊκής συνεργασίας για την αξιολόγηση της ποιότητας στη σχολική 

εκπαίδευση Σύσταση (2001/166/ΕΚ) (ΕΕ L 60, σ.51-53 της 01.03.2001) 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΕ, Σύνοδος του Συµβουλίου Παιδείας της 12ης 

Φεβρουαρίου 2001, Έκθεση του Συµβουλίου Παιδείας προς το Ευρωπαϊκό 

Συµβούλιο «Oι συγκεκριµένοι µελλοντικοί στόχοι των συστηµάτων εκπαίδευσης 

και κατάρτισης» Βρυξέλλες,  EDUC23, 5980/01, 14 Φεβρουαρίου 2001  

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΕ,  Σύσταση του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 10ης Ιουλίου 2001, για 

την ενδοκοινοτική κινητικότητα των σπουδαστών, των επιµορφωµένων ατόµων, 

των εθελοντών, των εκπαιδευτικών και των εκπαιδευτών (Σύσταση 

2001/613/ΕΚ.  ΕΕ αριθ. L 215 της 09.08.2001 σ.30-37) 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΕ, Συµπεράσµατα του Συµβουλίου της 13ης Ιουλίου 

2001 σχετικά µε τις επακόλουθες εργασίες µετά την έκθεση περί 

συγκεκριµένων µελλοντικών στόχων των συστηµάτων εκπαίδευσης και 

κατάρτισης, (Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. C 204 της 20/07/2001 σ. 0006 – 

0007) 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΕ, Ανακοινωθέν τύπου της 2391ης Συνόδου του 

Συµβουλίου Εκπαίδευση και Νεολαία, στις 29 Νοεµβρίου 2001 
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ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΕ, Συµπεράσµατα του Συµβουλίου της 14ης Φεβρουαρίου 

2002 σχετικά µε τις επακόλουθες εργασίες µετά την έκθεση "Οι συγκεκριµένοι 

µελλοντικοί στόχοι των συστηµάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης", ενόψει της 

εκπόνησης κοινής έκθεσης Συµβουλίου/ Επιτροπής που θα υποβληθεί στο εαρινό 

Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του 2002, ( Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. C 058 της 

05/03/2002 σ. 0001 – 0011)  

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΕ, Ψήφισµα του Συµβουλίου της 27ης Ιουνίου 2002 για τη 

δια βίου µάθηση, Επίσηµη Εφηµερίδα των ΕΚ 2002/C 163/01 της 9.7.2002 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΕ, Λεπτοµερές πρόγραµµα των επακόλουθων εργασιών 

σχετικά µε τους στόχους των συστηµάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης στην 

Ευρώπη. (Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. 2002/C 142/01) 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΕ, Συµπεράσµατα του Συµβουλίου της 5ης Μαΐου 2003 

σχετικά µε τα επίπεδα αναφοράς µέσων ευρωπαϊκών επιδόσεων στην εκπαίδευση 

και την κατάρτιση(benchmarks) , Επίσηµη Εφηµερίδα 2003/C  134/03, 

7.6.2003 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΕ, Απόφαση 2317/2003/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 5.12.2003, σχετικά µε τη θέσπιση 

προγράµµατος για την αύξηση της ποιότητας στην τριτοβάθµια εκπαίδευση και 

για την προώθηση της διαπολιτισµικής κατανόησης µέσω της συνεργασίας µε 

τρίτες χώρες (Erasmus Mundus) (2004-2008) EE L345, Βρυξέλλες, 31.12.2003 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και Συµβούλιο της ΕΕ, Απόφαση αριθ. 2318/2003/ΕΚ 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 5ης ∆εκεµβρίου 2003, 

για τη θέσπιση πολυετούς προγράµµατος (2004-2006) για την αποτελεσµατική 

ενσωµάτωση των τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών (ΤΠΕ) στα 

ευρωπαϊκά συστήµατα εκπαίδευσης και κατάρτισης (πρόγραµµα eLearning), 

(Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. L 345 της 31/12/2003 σ. 0009 – 0016) 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΕ. Απόφαση αριθ. 786/2004/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 21ης Απριλίου 2004 για την τροποποίηση 

των αποφάσεων αριθ. 1720/1999/ΕΚ, αριθ. 253/2000/ΕΚ, αριθ. 

508/2000/ΕΚ, αριθ. 1031/2000/ΕΚ, αριθ. 1445/2000/ΕΚ, αριθ. 

163/2001/ΕΚ, αριθ. 1411/2001/ΕΚ, αριθ. 50/2002/ΕΚ, αριθ. 

466/2002/ΕΚ, αριθ. 1145/2002/ΕΚ, αριθ. 1513/2002/ΕΚ, αριθ. 

1786/2002/ΕΚ, αριθ. 291/2003/ΕΚ και αριθ. 20/2004/ΕΚ, προκειµένου να 

προσαρµοσθούν τα ποσά αναφοράς για να ληφθεί υπόψη η διεύρυνση της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, (Επίσηµη Εφηµερίδα L138 30.4.2004, σ. 7-11). 
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ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΕ, «Εκπαίδευση και Κατάρτιση 2010». Επείγουσα ανάγκη 

µεταρρυθµίσεων για να επιτύχει η στρατηγική της Λισαβόνας, Κοινή ενδιάµεση 

έκθεση του Συµβουλίου και της Επιτροπής για την εφαρµογή του λεπτοµερούς 

προγράµµατος των επακόλουθων εργασιών σχετικά µε τους στόχους των 

συστηµάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης στην Ευρώπη, Αποτελέσµατα των 

εργασιών του Συµβουλίου της 26 Φεβρουαρίου 2004, EDUC 43, 6905/3/04 

REV 3, Βρυξέλλες, 22 Απριλίου 2004 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΕ, Συµπεράσµατα του Συµβουλίου, της 24ης Μαΐου 2005, 

σχετικά µε νέους δείκτες για την εκπαίδευση και την κατάρτιση, ΕΕ C 141/04  

της 10.6.2005, σ. 7. 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΕ και οι Αντιπρόσωποι των κυβερνήσεων των κρατών-µελών 

συνερχοµένων στα πλαίσια του Συµβουλίου, Ψήφισµα του Συµβουλίου και των 

Αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών µελών συνερχοµένων στα πλαίσια 

του Συµβουλίου για την κινητοποίηση του πνευµατικού δυναµικού της Ευρώπης: 

ενδυνάµωση των πανεπιστηµίων ώστε να εξασφαλισθεί η πλήρης συµβολή τους 

στη στρατηγική της Λισαβόνας, Επίσηµη Εφηµερίδα (2005/C 292/01, 

24.11.2005) 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΕ, Σύσταση του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 15ης Φεβρουαρίου 2006 για 

περαιτέρω ευρωπαϊκή συνεργασία µε σκοπό τη διασφάλιση της ποιότητας στην 

τριτοβάθµια εκπαίδευση. Σύσταση (2006/143/ΕΚ) (ΕΕ L 64, σ.60-62 της 

04.03.2006) 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΕ Ανακοινωθέν τύπου 2710η σύνοδος του Συµβουλίου 

Παιδεία, Νεολαία και Πολιτισµός Βρυξέλλες, 23 Φεβρουαρίου 2006, 6150/06 

(Presse 42) 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΕ, Εκσυγχρονισµός της εκπαίδευσης και της κατάρτισης: µια 

συµβολή ζωτικής σηµασίας στην ευηµερία και την κοινωνική συνοχή στην 

Ευρώπη — Κοινή ενδιάµεση έκθεση του Συµβουλίου και της Επιτροπής για το 

2006, σχετικά µε την πρόοδο στο πλαίσιο του προγράµµατος εργασίας 

Εκπαίδευση και Κατάρτιση 2010.  ΕΕ 2006/C79/1 - 1/4/2006 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΕ, Απόφαση 1720/2006/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 15ης Νοεµβρίου 2006 για τη θέσπιση 

προγράµµατος δράσης στον τοµέα της διά βίου µάθησης. Επίσηµη Εφηµερίδα ΕΕ 

L 327 της 24.11.2006 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ και ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΕ, Σύσταση του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 18ης ∆εκεµβρίου 2006 , 
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σχετικά µε τη διακρατική κινητικότητα εντός της Κοινότητας για σκοπούς 

εκπαίδευσης και κατάρτισης: Ευρωπαϊκός χάρτης ποιότητας για την 

κινητικότητα. (Σύσταση 2006/961/ΕΚ) (ΕΕ L 394 της 30.12.2006, σ. 5 έως 9) 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΕ, 2783η σύνοδος του Συµβουλίου (Παιδεία, Νεολαία και 

Πολιτισµός) στις 16 Φεβρουαρίου 2007, 6095/07 (Presse 20) 

Συµβολή του Συµβουλίου (στον τοµέα της εκπαίδευσης) προς το εαρινό 

Ευρωπαϊκό Συµβούλιο, έγγρ. 5625/07, σ. 3. 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΕ, Συµπεράσµατα του Συµβουλίου της 25ης Μαΐου 2007 

σχετικά µε συνεκτικό πλαίσιο δεικτών και σηµείων αναφοράς για την 

παρακολούθηση της προόδου που έχει επιτευχθεί ως προς τους στόχους της 

Λισαβόνας στην εκπαίδευση και κατάρτιση, Επίσηµη Εφηµερίδα C 311/13 

21.12.2007 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΕ, Συστάσεις του Συµβουλίου της 28ης Ιουνίου 2011, 

Νεολαία σε κίνηση – Προώθηση της µαθησιακής κινητικότητας των νέων. 

(2011/C  199/01,  7.7.2011) 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΕ, Σηµείωµα της Επιτροπής των Μονίµων Αντιπροσώπων, 

Θέµα: Σχέδιο συµπερασµάτων του Συµβουλίου για κριτήριο αναφοράς σχετικά 

µε τη µαθησιακή κινητικότητα. [Βρυξέλλες, 17 Νοεµβρίου 2011 (21.11), 

16745/11, EDUC 270] 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΕ, Ανακοινωθέν τύπου της 3128ης συνόδου του 

Συµβουλίου Παιδεία, Νεολαία και Αθλητισµός, Βρυξέλλες 28 Νοεµβρίου 2011 

[17640/11, (OR. en), PRESSE 454, PR CO 72]  

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, Συλλογή θεσµικών κειµένων της Κοινότητας 

1950-1982, Λουξεµβούργο, σ. 305-311 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, Ψήφισµα σχετικά µε το Πράσινο Βιβλίο της 

Επιτροπής: "Εκπαίδευση Κατάρτιση Έρευνα: τα εµπόδια στη διακρατική 

κινητικότητα" (COM(96) 0462 C4-0580/96) Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. C 167 

της 02/06/1997 σ. 0094 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Γνωµοδότηση της Οικονοµικής 

και Κοινωνικής Επιτροπής για το «Λευκό Βιβλίο για την εκπαίδευση και την 

κατάρτιση - ∆ιδασκαλία και εκµάθηση προς την κοινωνία της γνώσης»,  ΕΕ C 

295 της 7.10.1996, σ. 25 έως 34 

Έκθεση της Οµάδας Υψηλού Επιπέδου  προεδρευόµενης από τον Wim 

Kok µε τίτλο «Η αντιµετώπιση της πρόκλησης. Η στρατηγική της Λισαβόνας για 

την ανάπτυξη και την απασχόληση». Λουξεµβούργο: Γραφείο Επίσηµων 
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∆ηµοσιεύσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, Νοέµβριος 2004, ISBN 92-894-

7054-2 

Europa Press release: «Ten years of community aid for inter-University 

cooperation», Reference:  IP/87/78    Date:  24/02/1987 

 

ΣΥΝΘΗΚΕΣ 

 

ΣΥΝΘΗΚΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΘΡΑΚΑ ΧΑΛΥΒΑ (1951). 

Η Συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και 

Χάλυβα (ΕΚΑΧ) υπεγράφη στις 18 Απριλίου 1951 στο Παρίσι, τέθηκε σε ισχύ 

στις 23 Ιουλίου 1952 και έπαψε να ισχύει στις 23 Ιουλίου 2002. 

ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΗΣ ΡΩΜΗΣ (1957) Η Συνθήκη της Ρώµης, µε την οποία 

ιδρύθηκε η Ευρωπαϊκή Οικονοµική Κοινότητα (ΕΟΚ) υπεγράφη στη Ρώµη στις 

25 Μαρτίου 1957 και τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 1958.  

ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

(1957). Η Συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατοµικής 

Ενέργειας (Ευρατόµ) υπεγράφη ταυτόχρονα και, ως εκ τούτου, οι δύο αυτές 

συνθήκες είναι γνωστές ως "συνθήκες της Ρώµης". 

Συνθήκη Συγχωνεύσεως - Συνθήκη των Βρυξελλών (1967) (Επίσηµη 

Εφηµερίδα αριθ. 152 της 13ης Ιουλίου 1967). Σηµαντικότερη αλλαγή η 

δηµιουργία µιας ενιαίας Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ενός ενιαίου Συµβουλίου 

και για τις τρεις -την εποχή εκείνη- Ευρωπαϊκές Κοινότητες (ΕΟΚ, Ευρατόµ, 

ΕΚΑΧ). Καταργήθηκε µε τη Συνθήκη του Άµστερνταµ. 

ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΟΥ ΜΑΑΣΤΡΙΧΤ (1992) (Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. C 191 της 

29ης Ιουλίου 1992) . Η συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση υπεγράφη στο 

Μάαστριχτ στις 7 Φεβρουαρίου 1992 και τέθηκε σε ισχύ την 1η Νοεµβρίου 

1993. Με τη συνθήκη του Μάαστριχτ άλλαξε η ονοµασία της Ευρωπαϊκής 

Οικονοµικής Κοινότητας σε «Ευρωπαϊκή Κοινότητα».  

ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΟΥ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ  (1997) (Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. C 340 

της 10ης Νοεµβρίου 1997), που τροποποιεί τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή 

Ένωση, τις Συνθήκες περί Ιδρύσεως των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και ορισµένες 

συναφείς πράξεις. 

ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ (2001)  (Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. C 80 της 10ης 

Μαρτίου 2001). Η Συνθήκη της Νίκαιας υπεγράφη στις 26 Φεβρουαρίου 2001 

και τέθηκε σε ισχύ την 1η Φεβρουαρίου 2003. Κύριος σκοπός της ήταν η 
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µεταρρύθµιση των θεσµικών οργάνων, έτσι ώστε η Ένωση να µπορεί να 

λειτουργεί αποτελεσµατικά µετά τη διεύρυνσή της σε 25 κράτη µέλη το 2004 

και σε 27 κράτη µέλη το 2007. Η συνθήκη της Νίκαιας, η προηγούµενη 

συνθήκη της ΕΕ και η συνθήκη της ΕΚ έχουν συγχωνευθεί σε µια ενοποιηµένη 

συνθήκη. 

ΣΥΝΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΠΙΣΗ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ (Επίσηµη 

Εφηµερίδα αριθ. C 310/01 16.12.2004). Η Συνθήκη για τη θέσπιση 

Συντάγµατος της Ευρώπης η οποία υπεγράφη τον Οκτώβριο του 2004, αλλά 

δεν επικυρώθηκε ποτέ εξαιτίας δυσκολιών που αντιµετώπισαν ορισµένα κράτη 

στην επικύρωσή της. 

ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΗΣ ΛΙΣΣΑΒΟΝΑΣ (2007) (Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. C 306 της 

17ης ∆εκεµβρίου 2007).  Η Συνθήκη της Λισσαβόνας  υπογράφηκε στις 13 

∆εκεµβρίου 2007. Η Συνθήκη της Λισαβόνας άρχισε να ισχύει την 1η 

∆εκεµβρίου 2009. 

 

ΕΝΙΑΙΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΡΑΞΗ  (1986)  (Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. L 169 της 

29ης Ιουνίου 1987). Η Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη (ΕΕΠ) η οποία υπεγράφη στο 

Λουξεµβούργο και στη Χάγη τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιουλίου 1987 και 

εξασφάλισε τις προσαρµογές που ήταν αναγκαίες για τη δηµιουργία της 

εσωτερικής αγοράς. 

 

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο, 50 χρόνια επενδύσεων σε ανθρώπινους 

πόρους, Γ.∆. Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Ισότητας Ευκαιριών.  

Λουξεµβούργο, 2007. 

 

ΚΕΙΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 

 

Κείµενα για την Ευρωπαϊκή Εκπαιδευτική Πολιτική (ΕΕΠ), Γενική  

Γραµµατεία του Συµβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, 1984, Βρυξέλλες 

1985,  (Προσθήκη στην έκδοση Κείµενα για την ευρωπαϊκή εκπαιδευτική 

πολιτική 1974-1983)  

Κείµενα για την Ευρωπαϊκή Εκπαιδευτική Πολιτική (ΕΕΠ), Γενική Γραµµατεία 

του Συµβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, Έκδοση Β’, Ιανουάριος 1986 

(1971-1985) 
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Κείµενα για την Ευρωπαϊκή Εκπαιδευτική Πολιτική (ΕΕΠ), Γενική Γραµµατεία 

του Συµβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, Έκδοση Γ’, Ιούνιος 1987 (1971-

1987) 

Κείµενα σχετικά µε την ευρωπαϊκή πολιτική στον τοµέα της εκπαίδευσης, 

Γενική Γραµµατεία του Συµβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, 

Συµπλήρωµα της τρίτης έκδοσης, ∆εκέµβριος 1989, (1987-1989) 

Κείµενα για την ευρωπαϊκή εκπαιδευτική πολιτική, Γενική Γραµµατεία του 

Συµβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, 1993, Συµπλήρωµα αριθ. 2 της 

τρίτης έκδοσης, (1990-1992)  

Κείµενα σχετικά µε την εκπαίδευση, την κατάρτιση και τη νεολαία, Γενική 

Γραµµατεία του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 1998, Προσθήκη αριθ. 

3 της τρίτης έκδοσης, (1993-1997)  

Κείµενα σχετικά µε την εκπαίδευση, την κατάρτιση και τη νεολαία, Γενική 

Γραµµατεία του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 2002, (1998-2001)  

 

Σύνοδος Πρυτάνεων και Προέδρων ∆.Ε. των Ελληνικών Πανεπιστηµίων, 

Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων (1992) «Τα  ελληνικά Πανεπιστήµια 

στην Ευρώπη του 2000», Έκθεση και Εισηγήσεις της Επιτροπής Ευρωπαϊκών 

Υποθέσεων προς την Σύνοδο των Πρυτάνεων και Προέδρων ∆.Ε. των Ελληνικών 

Πανεπιστηµίων. Απόφαση της Συνόδου των Πρυτάνεων  των Ελληνικών 

Πανεπιστηµίων της 10ης Οκτωβρίου 1992 σχετικά µε το Υπόµνηµα της 

Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για την Τριτοβάθµια Εκπαίδευση στην 

Ευρώπη, Αθήνα. 

 

Ίδρυµα Κρατικών Υποτροφιών. «Η Ευρωπαϊκή Συνεργασία πρωτοπόρος 

στην ποιότητα της εκπαίδευσης» Έκδοση στο πλαίσιο του εορτασµού των 20 

χρόνων λειτουργίας του Προγράµµατος Erasmus (1987-2007), I.K.Y. 

 

European Round Table of Industrialists (ERT) (1995), «Education for 

Europeans, Towards the Learning Society», Βρυξέλλες.  
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∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΜΠΟΛΟΝΙΑ 

 

Magna Charta Universitatum, Magna Charta των Ευρωπαϊκών 

Πανεπιστηµίων (18.09.1988) Συνάντηση των Πρυτάνεων των Ευρωπαϊκών 

Πανεπιστηµίων στο Πανεπιστήµιο της Μπολόνια  

Sorbonne Declaration (1998), Joint Declaration on the harmonization of 

the architecture of the European higher education system, Paris, 25 May 

1998 

Bologna Declaration (1999), The European Higher Education Area. Joint 

Declaration of the European Ministers of Education Convened in Bologna at 

the 19th of June 1999 

(http://europa.eu.int/comm/education/bologna_en.html) 

Ανακοινωθέν της Πράγας της 19ης Μαΐου 2001 – Προς τον ευρωπαϊκό χώρο 

της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης 

Ανακοινωθέν του Βερολίνου της 19ης Σεπτεµβρίου 2003 – Υλοποίηση του 

ευρωπαϊκού χώρου τριτοβάθµιας εκπαίδευσης 

Ανακοινωθέν του Μπέργκεν της 19ης-20ης Μαΐου 2005 – Ευρωπαϊκός χώρος 

ανώτατης εκπαίδευσης – Επίτευξη των στόχων 

Ανακοινωθέν του Λονδίνου της 18ης Μαΐου 2007 – Προς τον ευρωπαϊκό 

χώρο τριτοβάθµιας εκπαίδευσης : αντιµετωπίζοντας τις προκλήσεις σε ένα 

παγκοσµιοποιηµένο κόσµο 

Ανακοινωθέν της Λουβαίν/Λουβαίν λα Νεβ  της 28ης – 29ης Απριλίου 2009 

– Η διαδικασία της Μπολόνιας 2020 – ο Ευρωπαϊκός χώρος ανώτατης 

εκπαίδευσης  στη νέα δεκαετία 

∆ιακήρυξη της Βουδαπέστης – Βιέννης της 12ης Μαρτίου 2010 για τον 

ευρωπαϊκό χώρο ανώτατης εκπαίδευσης. 

 

 

Σύµβαση της Λισσαβόνας για την Αναγνώριση τίτλων ανώτατης 

εκπαίδευσης στον Ευρωπαϊκό χώρο.  / Lisbon Recognition Convention, του 

Συµβούλιο της Ευρώπης και της UNESCO,  Λισσαβώνα, 11 Απριλίου 1997. 

European University Association / EUA, Response to the communication 

from the commission “The role of the Universities of Knowledge”, May 2003 
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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ  ∆ΕΚ  

 

ΥΠΟΘΕΣΗ 242/87, Απόφαση του ∆ικαστηρίου της 30.5.1989. – Επιτροπή 

των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων κατά Συµβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων – 

Κοινοτικό Πρόγραµµα ∆ράσης στον τοµέα της κινητικότητας των σπουδαστών 

(Erasmus) – Προσφυγή ακυρώσεως – Νόµιµο έρεισµα – Επαγγελµατική 

κατάρτιση. - Υπόθεση 242/87. Συλλογή της Νοµολογίας του ∆ικαστηρίου 1989 

σελίδα 01425  

Υπόθεση Gravier 293/83, Απόφαση του ∆ικαστηρίου της 13ης Φεβρουαρίου 

1985 – Francoise Gravier κατά ∆ηµοτικής Αρχής της Λιέγης - Απαγόρευση των 

διακρίσεων : πρόσβαση στην επαγγελµατική εκπαίδευση - Υπόθεση 293/83.  

Συλλογή της Νοµολογίας του ∆ικαστηρίου 1985 σελίδα 00593. 

Υπόθεση Forcheri  152/82, Απόφαση του ∆ικαστηρίου της 13ης Ιουλίου 

1983 - Sandro Forcheri και Marisa Marino, σύζυγος Forcheri, κατά βελγικού 

κράτους και Asbl Institut supérieur de sciences humaines appliquées - École 

ouvrière supérieure - Ανώτερη εκπαίδευση - Πρόσθετο τέλος εγγραφής - 

Υπόθεση 152/82 - Συλλογή της Νοµολογίας του ∆ικαστηρίου 1983 σελίδα 

02323. 

Υπόθεση Blaizot 24/86, Απόφαση του ∆ικαστηρίου της 2ας Φεβρουαρίου 

1988 - Vincent Blaizot και λοιποί κατά Universite de Liege και λοιπών - 

Απαγόρευση των διακρίσεων - πρόσβαση σε πανεπιστηµιακή εκπαίδευση - 

Υπόθεση 24/86. Συλλογή της Νοµολογίας του ∆ικαστηρίου 1988 σελίδα 00379 

Υπόθεση Bara  309/85, Απόφαση του ∆ικαστηρίου της 2ας Φεβρουαρίου 

1988.- Bruno Barra κατά Βελγικού δηµοσίου και ∆ήµου Λιέγης. - 

Απαγόρευση των διακρίσεων - Πρόσβαση σε µη πανεπιστηµιακή εκπαίδευση - 

Υπόθεση 309/85, Συλλογή της Νοµολογίας του ∆ικαστηρίου 1988 σελίδα 

00355 

Υπόθεση Casagrande D  9/74, Απόφαση του ∆ικαστηρίου της 3ης Ιουλίου 

1974. – Casagrande D. κατά Landeshauptstadt München για έκδοση 

προδικαστικής αποφάσεως ως προς την ερµηνεία του άρθρου 12, παράγραφος 

1 του κανονισµού 1612/68 του Συµβουλίου, της 19ης Οκτωβρίου 

1968. Συλλογή της Νοµολογίας του ∆ικαστηρίου  1974  σελίδα 773. 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

Νόµος 3374/05 «∆ιασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. 

Σύστηµα µεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών µονάδων – Παράρτηµα 

∆ιπλώµατος» (ΦΕΚ 189 Α, 2.8.2005) 

Νόµος 3685/07 «Θεσµικό πλαίσιο για τις µεταπτυχιακές σπουδές» (ΦΕΚ 148 

Α, 16.7.2007) 

Υπουργική Απόφαση Φ5/72535/Β3 «Καθορισµός Παραρτήµατος 

∆ιπλώµατος» (ΦΕΚ 1091Β 10.8.2006) 

Υπουργική Απόφαση Φ5/89656/Β3 «Εφαρµογή του Συστήµατος Μεταφοράς 

και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων» (ΦΕΚ 1466Β 13.8.2007) 

Π∆ 387/1983/29-9-1983 (ΦΕΚ Α΄141, 7-10-1983), «Λειτουργία, οργάνωση, 

διοίκηση Φοιτητικών Λεσχών στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα και παροχή 

δωρεάν σίτισης στους φοιτητές αυτών» 

Π∆ 143/1990/30-3-1990 (ΦΕΚ 55 Α, 10-4-1990) «Τροποποίηση των 

διατάξεων του Π.∆. 387/1983 (ΦΕΚ Α΄141) και του Π.∆. 494/1985 (ΦΕΚ 

Α΄176) που αφορούν στη λειτουργία, οργάνωση, διοίκηση φοιτητικών λεσχών 

στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα και την παροχή δωρεάν σίτισης στους 

φοιτητές αυτών» 

Π∆ 160/2008 «Πρότυπος Γενικός Εσωτερικός Κανονισµός Λειτουργίας των 

ΑΕΙ» (ΦΕΚ 220 Α, 03.11.2008) (άρθρο 34 Πιστωτικές µονάδες) 

 

 

 

ΙΣΤΟΤΟΠΟΙ 

EIESP http://www.eiesp.org 

ENQA   http://www.enqa.eu/ 

ENIC και NARIC  http://www.enic-naric.net/ 

EURASHE http://www.eurashe.eu 

UNESCO http://www.unesco.org/new/en/unesco/ 

∆ιαδικασία Μπολόνια http://www.ehea.info/ 

∆ιεθνής Ένωση Πανεπιστηµίων http://www.iau-aiu.net 

∆ίκτυο Eurydice:  

http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/index_en.php 

∆ράση etwinning αποτελεί µέρος του Comenius, στο Πρόγραµµα ∆ια Βίου 

Μάθηση http://www.etwinning.net/el/pub/index.htm 
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Ένωση για την Εκπαίδευση των Εκπαιδευτικών στην Ευρώπη 

http://www.atee1.org/home 

Ένωση Ευρωπαίων Φοιτητών http://www.esu-online.org 

Ένωση Συνοµοσπονδιών βιοµηχάνων και εργοδοτών της Ευρώπης/UNICE 

http://www.businesseurope.eu 

Ευρωπαϊκή Ένωση http://europa.eu/  

Ευρωπαϊκή Ένωση Εκπαιδευτικών http://www.aede.eu/ 

Ευρωπαϊκή Ένωση Πανεπιστηµίων http://www.eua.be 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή Εκπαιδευτικών Συνδικαλιστικών Οργανώσεων 

http://etuce.homestead.com/ETUCE_en.html 

Ευρωπαϊκή Εταιρεία για την Εκπαίδευση των Μηχανικών-SEFI http://sefi.be 

Ευρωπαϊκή Συνοµοσπονδία Συνδικάτων http://www.etuc.org  

Ευρωπαϊκό Γραφείο Εξυπηρέτησης Φοιτητών 

http://www.esib.org/index.php/home.html/ 

Ευρωπαϊκό Κέντρο ∆ηµοσίων Επιχειρήσεων http://www.ceep.eu  

Ευρωπαϊκό Κέντρου για την Ανάπτυξη της Επαγγελµατικής Κατάρτισης 

(CEDEFOP) http://www.cedefop.europa.eu 

Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Ίδρυµα  http://www.eurocult.org 

Ευρωπαϊκό Φόρουµ Φοιτητών http://www.aegee.org  

Ευρωπαϊκός Οργανισµός Πυρηνικών Ερευνών CERN www.cern.ch 

Κολέγιο της Ευρώπης http://www.coleurop.be 

ΟΟΣΑ http://www.oecd.org/home/ 

Συµβούλιο της Ευρώπης  http://www.coe.int/ 

Συνοµοσπονδία των Οργανώσεων Οικογενειών http://www.coface-eu.org/en/ 




