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H μακρά διαδικασία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, από το 1951 έως σήμερα, είχε 
ως αποτέλεσμα τη διεύρυνση των αρμοδιοτήτων της Ε.Ε. και τη συνεχή παρέμβασή 
της, άμεσα ή έμμεσα,  σε θέματα θεωρούμενα εθνικής εμβέλειας. Ένα από αυτά είναι 
ο τομέας  της εκπαίδευσης  τον οποίο η Ε.Ε., ενώ στην αρχή της ίδρυσής της δεν το 
είχε εντάξει στην ατζέντα των ενδιαφερόντων της, καθώς περνάει ο καιρός, τον 
τοποθετεί στις βασικές προτεραιότητές της,  ιδιαίτερα μετά τη διακήρυξη της 
Λισσαβόνας.  

Η παρούσα εργασία έχει ως στόχο της να εντοπίσει τις οποιεσδήποτε διακρίσεις σε 
βάρος των Ευρωπαίων διακινούμενων πολιτών, νομικά ή πραγματικά (de jure ή de 
facto), άμεσα ή έμμεσα,  στον Ευρωπαϊκό Χώρο Ανώτερης Εκπαίδευσης. Η εργασία 
επικεντρώνεται στη Μεταδευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Ανώτερη Εκπαίδευση).  Η  
Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, η Επαγγελματική Εκπαίδευση και η Κατάρτιση αποτελούν 
τη βασική εστία της μελέτης, γιατί η Ανώτερη Εκπαίδευση είναι το εκπαιδευτικό 
εκείνο επίπεδο  στο οποίο υπάρχει η μεγαλύτερη διακίνηση πολιτών και όπου 
λαμβάνονται τα πιο σημαντικά μέτρα  της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Στο πρώτο κεφάλαιο θα γίνει μία ανάλυση των υφισταμένων μέτρων της ΕΕ στις 
τρείς παραμέτρους της εργασίας εστιάζοντας στον τομέα της μάχης κατά των 
διακρίσεων: 

Α) Στον «Ευρωπαϊκό Χώρο Ανώτερης Εκπαίδευσης» , δηλαδή στη διαδικασία της 
Μπολόνια - Μπέργκεν όπου συμμετέχουν 45 ευρωπαϊκές χώρες, οπότε θα αναλυθούν 
τα σχετικά ψηφίσματα. 

Β) Στην  «Ευρωπαϊκή Εκπαιδευτική Πολιτική», δηλαδή στο σύνολο των μέτρων 
(νομοθετικών, οικονομικών κλπ) που υιοθετεί η Ευρωπαϊκή Ένωση στον τομέα της 
Εκπαίδευσης είτε ρητά μετά τη Συνθήκη του Μάαστριχτ  είτε έμμεσα με βάση άλλες 
διατάξεις της Συνθήκης σχετικά με την εναρμόνιση των εθνικών νομοθεσιών.

Γ) Στην «ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων», δηλαδή στη νομοθεσία της ΕΕ και 
τη νομολογία του ΔΕΚ που απορρέουν από τις διατάξεις της Συνθήκης Λειτουργίας 
της ΕΕ που αφορούν την ελεύθερη κυκλοφορία των Ευρωπαίων πολιτών. Θα 
αναλυθούν τα μέτρα, προγράμματα και αποφάσεις του ΔΕΚ που αφορούν τις 
διακρίσεις κυρίως κατά των φοιτητών. 

Στο δεύτερο κεφάλαιο, η εργασία θα προσδιορίσει μέσα στο καθορισμένο αυτό 
πλαίσιο, το νόημα των «διακρίσεων», δηλαδή των κριτηρίων εκείνων με τα οποία οι 
διαβιούντες σήμερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση κατηγοριοποιούνται με τρόπο άμεσο και 
έμμεσο και υπόκεινται έτσι σε διακρίσεις που στρέφονται εναντίον τους.  Η 
διερεύνηση των «πολιτικών» της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα συμπεριλάβει τις βασικές 
νομοθετικές πράξεις και άλλα μέτρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (όπως τα διάφορα 
Ευρωπαϊκά προγράμματα) τα οποία έχουν επιπτώσεις στο θέμα των διακρίσεων. 

Τέλος στα συμπεράσματα θα επιδιωχθεί η κριτική προσέγγιση των πολιτικών της 
ΕΕ που προδιαγράφηκαν παραπάνω και στο μέτρο του δυνατού η διατύπωση 
ορισμένων προτάσεων.

Η μέθοδος Ένωσης, σχετική αρθρογραφία και δευτερογενείς πηγές.
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Κεφάλαιο 1

1.1. Η σταδιακή ανάπτυξη του ενδιαφέροντος της «Ευρώπης» για την εκπαίδευση

Μετά τη λήξη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου στη δυτική Ευρώπη γίνεται 
προσπάθεια θα δημιουργηθούν  νέες δομές, με σκοπό να εξασφαλίσουν την ειρήνη, 
την ευημερία και τη σταθερότητα στους λαούς. Να βοηθήσουν επίσης στην ασφαλή 
διαβίωση των πολιτών  και στην προώθηση  μιας ισορροπημένης οικονομικής και 
κοινωνικής ανάπτυξης. Στο πλαίσιο της προσπάθειας αυτής ξεκίνησε η ευρωπαϊκή 
ενοποίηση, όταν υπογράφτηκε στο Παρίσι στις 18 Απριλίου το 1951 η ιδρυτική 
Συνθήκη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα( ΕΚΑΧ ) ως συμφωνία 
ανάμεσα σε έξι χώρες ( Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Βέλγιο, Ολλανδία και 
Λουξεμβούργο). Το 1957 με τη συνθήκη της Ρώμης ιδρύθηκε η Ευρωπαϊκή 
Οικονομική Κοινότητα (ΕΟΚ), σταθμός για την ενοποίηση της Ευρώπης, γιατί  
εξελίχτηκε σε μια ευρύτερη κοινή αγορά που περιελάμβανε περισσότερα αγαθά και 
υπηρεσίες.  Σταδιακά εντάχτηκαν στην Ένωση και άλλες χώρες,  το 1973 η Μεγάλη 
Βρετανία, η Δανία και η  Ιρλανδία, το 1981 η Ελλάδα και το 1986 η Ισπανία και η 
Πορτογαλία. 

Εν τω μεταξύ οι πολιτικές αλλαγές που συνέβησαν στην Ευρώπη μετά το 1989 και 
η αναμόρφωση του γεωπολιτικού χάρτη της  οδήγησαν στη συνθήκη του Μάαστριχ 
και στη δημιουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με τη Συνθήκη του Μάαστριχ, που 
υπογράφτηκε στις 7 Φεβρουαρίου του 1992, η ΕΟΚ μετεξελίχτηκε σε Ευρωπαϊκή 
Ένωση. Τον Ιανουάριο του 1995 λαμβάνει χώρα το τρίτο κύμα της διεύρυνσης με την 
είσοδο της Αυστρίας, της Σουηδίας και της Φινλανδίας. Το Μάιο του 2004 
προστέθηκαν  άλλα 10 μέλη (Τσεχική Δημοκρατία, Ουγγαρία, Πολωνία,  Σλοβακία, 
Εσθονία, Λετονία, Λιθουανία, Σλοβενία,  Κύπρος και Μάλτα) και το 2007 
προσχώρησαν η Βουλγαρία και η Ρουμανία. Έτσι τα μέλη κράτη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης σήμερα είναι 27. 

Την 1η Ιανουαρίου του 2002 κε σε κυκλοφορία το κοινό ευρωπαϊκό νόμισμα, το 
ευρώ, που βοηθάει  αλλά και αντανακλάει συγχρόνως την οικονομική δύναμη της 
Ένωσης. Σήμερα η ΕΕ είναι μια από τις μεγαλύτερες οικονομικές και πολιτικές 
οντότητες στον κόσμο, με 493 εκατομμύρια κατοίκους

Όπως είναι επόμενο όλοι αυτοί οι πολίτες διαφέρουν σε πάρα πολλά σημεία μεταξύ 
τους. Οι λόγοι πολλοί και γνωστοί. Κατ’ αρχάς ξεκινούν από διαφορετική αφετηρία ο 
καθένας και από διάφορα πολιτισμικά περιβάλλοντα. Η διαφορετική πορεία του κάθε 
κράτους μέλους στην ιστορία δημιούργησε διαφορετικούς πολιτισμούς και 
διαφορετικούς τρόπους διακυβέρνησης, με αποτέλεσμα και τη δημιουργία 
διαφορετικής πολιτικής και πολιτιστικής ταυτότητας. Αλλά και μέσα στα ίδια τα 
κράτη μέλη η κατάσταση των πολιτών δεν είναι η ίδια. Αν εξαιρέσουμε την ύπαρξη 
διαφορετικών εθνοτικών ομάδων – κυρίως στις χώρες που δημιουργήθηκαν μετά από 
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την κατάρρευση των κομμουνιστικών καθεστώτων - και η οικονομική και κοινωνική 
κατάσταση των πολιτών δεν είναι η ίδια. 

Εκτός από τις προσπάθειες σε εθνικό επίπεδο για τη σύγκλιση των πολιτών και η 
Ε.Ε. λαμβάνει μέτρα στοχεύοντας στο ίδιο αποτέλεσμα. Τα μέτρα αυτά αφορούν τα 
τελευταία χρόνια, εκτός από την ανάπτυξη της οικονομίας, και τον πολιτισμό και το 
επίπεδο διαβίωσης των πολιτών. Γενικά η ενοποιημένη Ευρώπη στη μακρόχρονη  
πορεία της ζωής της αλλάζει συχνά  στόχους  προσαρμοζόμενη στις κατά καιρούς 
παγκόσμιες εξελίξεις. 

Στη μελέτη μας θα εστιάσουμε στην εκπαιδευτική πολιτική της και πώς, μέσω 
αυτής, στοχεύει στην άρση των διακρίσεων μεταξύ των Ευρωπαίων πολιτών. Όπως 
ήδη ειπώθηκε, αρχικός  σκοπός της ευρωπαϊκής ενοποίησης  ήταν να συνδέσει τις 
χώρες μεταξύ τους με τη δημιουργία στενής βιομηχανικής και οικονομικής 
συνεργασίας. Ο τομέας της εκπαίδευσης ως εκ τούτου στην αρχή δεν την 
απασχόλησε καθόλου, γιατί θεωρούταν ότι ανήκει στο εθνικό πεδίο των 
αρμοδιοτητων κάθε κράτους μέλους. Για παράδειγμα. υπήρξαν διαφωνίες μεταξύ 
των ειδικών σε θέματα διεθνούς δικαίου αν το κείμενο των ιδρυτικών Συνθηκών της 
Ευρωπαϊκής Κοινότητας απαγόρευε ή όχι την κοινότητα να ασχοληθεί με τα θέματα 
της εκπαίδευσης.1

Ο τομέας της  εκπαίδευσης άρχισε να ενδιαφέρει  έμμεσα την ΕΟΚ μετά από τη 
συνθήκη της Ρώμης, το 1957 (Συνθήκη ίδρυσης της Ευρωπαϊκής Οικονομικής
Κοινότητας). Ένας από τους βασικούς πυλώνες της συνθήκης ήταν και η ελεύθερη 
κυκλοφορία των ατόμων για εξεύρεση εργασίας από μία χώρα μέλος σε μια άλλη. Η 
διακίνηση αυτή,  που είναι μία από τις «βασικές ελευθερίες» στους κόλπους της 
Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας (ΕΟΚ), θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί 
μόνο, όταν οι πολίτες διαθέτουν ίσες προϋποθέσεις και ευκαιρίες, για να 
διεκδικήσουν τις ίδιες θέσεις στην ευρωπαϊκή αγορά εργασίας.  Άρα, για να 
υλοποιηθεί ο στόχος αυτός, απαιτείται το εκπαιδευτικό σύστημα κάθε κράτους 
μέλους να εξασφαλίζει στους πολίτες του τα ίδια προσόντα.  Παρόλα αυτά η 
εκπαίδευση και σε αυτήν την περίπτωση δεν απασχόλησε επίσημα την Ευρωπαϊκή 
Οικονομική Κοινότητα. και στα πρώτα νομοθετικά κείμενα οι αναφορές είναι 
ελάχιστες. Στο άρθρο 118 παρ. 1 της Συνθήκης της Ρώμης αναφέρεται ως σκοπός: « η 
προώθηση της στενής συνεργασίας μεταξύ των κρατών στον κοινωνικό τομέα και 
ιδίως σε θέματα που αφορούν την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση». 

Έμμεσα η ΕΟΚ ασχολήθηκε με θέματα εκπαίδευσης, εστιάζοντας τα πρώτα χρόνια 
το ενδιαφέρον της στην επαγγελματική κατάρτιση, την επιμόρφωση και την 
επανεκπαίδευση του εργατικού δυναμικού της.2  Για παράδειγμα η έκδοση του 
Κανονισμού 1612/683 που αναφερόταν στην εκπαίδευση των παιδιών των 
μεταναστών έγινε στο πλαίσιο εξασφάλισης της ελεύθερης μετακίνησης των 

                                                
1 Παιδεία και Κοινοτικό Δίκαιο, αφιέρωμα στο Ελληνική Επιθεώρηση ευρωπαϊκού Δικαίου, 
Θεσσαλονίκη, 1988,  τχ.2, σελ. 250-251.
2 Επιτροπή των ΕΚ. Μια Εκπαιδευτική πολιτική για την Ευρώπη, στο Ευρωπαϊκά Κείμενα, Νο 4,  
1982, Λουξεμβούργο. 
3 Κανονισμός 1612/68 ΕΟΚ του Συμβουλίου της 15ης Οκτωβρίου 1968 περί της Ελεύθερης 
Κυκλοφορίας των εργαζομένων στο εσωτερικό της Κοινότητας, ΕΕL της 19.101968, σ. 2. 
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εργαζομένων. Η πρακτική αυτή της «λειτουργικής αρμοδιότητας»4 της Κοινότητας, 
που ως τότε εφαρμοζόταν σε άλλους τομείς, άρχισε σιγά - σιγά να εφαρμόζεται και 
σε θέματα παιδείας. Σύμφωνα με αυτήν τα κοινοτικά όργανα, λόγω της απουσίας 
επίσημης κοινοτικής πολιτικής, μπορούν να διαπερνάν το πεδίο των αρμοδιοτήτων 
τους, όταν η δράση τους εξυπηρετεί τον κυρίαρχο οικονομικό σκοπό της κοινότητας. 
Πρέπει επίσης να τονιστεί ότι τα θέματα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και 
κατάρτισης στα πρώτα χρόνια της ύπαρξής της αντιμετωπίζονταν στο πλαίσιο της 
κοινωνικής πολιτικής της ΕΟΚ και όχι στο πλαίσιο της εκπαίδευσης.  Το 1971 ( 26/6) 
συνήλθε για πρώτη φορά το Συμβούλιο των Υπουργών Παιδείας των έξι κρατών  
μελών με σκοπό  την ψήφιση ενός κοινού προγράμματος που θα αφορούσε τη γενική 
και επαγγελματική εκπαίδευση. Για πρώτη φορά στη συνάντηση αυτή των αρμοδίων 
υπουργών τίθεται το θέμα της γενικής παιδείας. Το 1972 αποφασίστηκε η ίδρυση του 
πρώτου Ευρωπαϊκού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου στη Φλωρεντία και το 1973 για 
πρώτη φορά η εκπαίδευση περιήλθε στην αρμοδιότητα ενός από τους 13 Επιτρόπους 
της Κοινότητας. Στόχος την εποχή αυτή δεν ήταν η ομογενοποίηση της εκπαίδευσης 
σε ευρωπαϊκό επίπεδο αλλά η συνεργασία των μελών  κρατών και  η ανταλλαγή 
πληροφοριών και εμπειριών σε θέματα εκπαίδευσης.5  Το 1974 στην Έκθεση της 
Επιτροπής για την Εκπαίδευση στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα αναφέρεται για πρώτη 
φορά ότι « Σε καμιά περίπτωση η παιδεία δεν θα πρέπει να θεωρηθεί απλή συνιστώσα 
του οικονομικού βίου».6  Για πρώτη φορά διατυπώνεται, δηλαδή, η άποψη της 
αυτονομίας της εκπαίδευσης από την οικονομία της ΕΟΚ. Η ίδρυση της Επιτροπής 
Παιδείας το 1974 αποτελεί σταθμό στην εκπαιδευτική πολιτική της ΕΟΚ,  γιατί 
οδηγεί αργά αλλά σταθερά στη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών στο θέμα της 
εκπαίδευσης και στην εναρμόνισή της. 

Στη δεκαετία του 80 στόχος της ΕΟΚ μεταξύ των άλλων υπήρξε η επιδίωξη της 
συνεργασίας στον τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης. Σε ένα πρώτο επίπεδο 
επιδιώκονταν η ανάπτυξη δεσμών και συνεργασίας μεταξύ των Πανεπιστημιακών 
Σχολών, η κινητικότητα των σπουδαστών, του προσωπικού και των ερευνητών και η 
αναγνώριση των τίτλων σπουδών, στοιχεία που θα εξασφάλιζαν  την ισότητα 
ευκαιριών στο χώρο της εκπαίδευσης. Η επιδίωξη επίσης, κατά τη δεκαετία εκείνη, 
της δυνατότητας πρόσβασης όλων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση κινούταν στο 
πλαίσιο της κοινωνικής δικαιοσύνης που χαρακτηρίζει ένα κράτος πρόνοιας. 

   Το Ευρωπαϊκό  Συμβούλιο, η καθιέρωση του οποίου συμφωνήθηκε στη Σύνοδο 
κορυφής του Παρισιού το Δεκέμβριο του 1974, από τούδε και στο εξής παίζει 
καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση της Ευρωπαίκής Εκπαιδευτικής πολιτικής. 
Παρόλο που θεσπίστηκε ως όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την συνθήκη του 
Μάαστριχτ, από τον πρώτο κιόλας χρόνο της λειτουργίας του,  ενδιαφέρεται και 
καθορίζει την Εκπαιδευτική πολιτικής της, αφού βασικός σκοπός του είναι να «δίνει

                                                
4 Πέτρος Στάγκος, Ευγενία Σαχπεκίδου, Δίκαιο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, Εκδόσεις Σάκκουλα, Θεσσαλονίκη 2000, σελ. 92-97.
5 Commission of the EC, Bulletin of the EC, supplement 3/74, par. 9.  
6 Γιώργος Πασιάς, Ευρωπαϊκή Ένωση και Εκπαίδευση, τ. Α΄ Gutenberg  Αθήνα 2006, σελ. 253.
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στην Ένωση την αναγκαία ώθηση για την ανάπτυξή της και να καθορίζει τους γενικούς 
πολιτικούς προσανατολισμούς της».7

Παρόλο το εκδηλούμενο ενδιαφέρον της ΕΟΚ για την εκπαίδευση, και αυτήν τη 
δεκαετία αλλά και την επόμενη, η επαγγελματική εκπαίδευση αποτελεί τη βασική 
προτεραιότητά της,  την οποία και χρηματοδοτεί από τους ευρωπαϊκούς πόρους  του 
Κοινωνικού Ταμείου. 
    Γενικά η δεκαετία του 80 υπήρξε καθοριστική για τη διαμόρφωση της 
εκπαιδευτικής πολιτικής της Ενωμένης Ευρώπης. Τα μέλη κράτη έθεσαν το «Στόχο 
1992», ο οποίος επιδίωκε την ολοκλήρωση της ενιαίας εσωτερικής αγοράς.  Με την 
προοπτική της δημιουργίας της Ενωμένης Ευρώπης, η εκπαίδευση αποκτάει 
σημαντικό ρόλο και μεταφέρεται στο κέντρο της αναπτυξιακής πορείας. Κατά την 
900ή επέτειο του πανεπιστημίου της Μπολόνιας, οι πρυτάνεις των πανεπιστημίων 
υπέγραψαν στις 18 Σεπτεμβρίου 1988 τη «Magna Charta Universitatum», στην οποία 
αναφέρεται ότι «το μέλλον της ανθρωπότητας στο τέλος της τρέχουσας χιλιετίας 
εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την πολιτιστική, επιστημονική και τεχνική 
ανάπτυξη». Την ανάπτυξη αυτή μπορεί να την εξασφαλίσει, κυρίως, η τριτοβάθμια 
εκπαίδευση.  Την ίδια χρονιά  η Επιτροπή δημοσιεύει μια Έκθεση με τίτλο Η 
Εκπαίδευση στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα- Μεσοπρόθεσμες προοπτικές, εν όψει της 
ευρωπαϊκής ενοποίησης του 1992, στην οποία τονίζει  ότι η εκπαίδευση και η 
κατάρτιση πρέπει πλέον να στοχεύουν στην εξασφάλιση  της οικονομικής και
κοινωνικής συνοχής των κρατών μελών. Ενώ το 1974  η Επιτροπή για την 
Εκπαίδευση διακήρυττε ότι « Σε καμιά περίπτωση η παιδεία δεν θα πρέπει να 
θεωρηθεί απλή συνιστώσα του οικονομικού βίου»,8 14 χρόνια αργότερα θέτει άλλους 
στόχους,  βάσει των καινούριων δεδομένων.  Οι νέες τεχνολογίες και η 
παγκοσμιοποίηση της οικονομίας επηρεάζουν και το σχεδιασμό της εκπαιδευτικής 
πολιτικής της. Η υιοθέτηση των νέων τεχνολογιών απαιτούσε εξειδίκευση, 
καλλιέργεια νέων δεξιοτήτων, καινούριο σχεδιασμό αξιοποίησης του εργατικού 
δυναμικού και διάθεση προσαρμοστικότητας εκ μέρους του στις απαιτήσεις της 
αγοράς. Στα καινούρια δεδομένα ο ρόλος της παιδείας  αναβαθμίζεται και για πρώτη 
φορά τονίζεται έντονα η ανάγκη να προσαρμόσουν τα κράτη μέλη τα εκπαιδευτικά 
τους συστήματα στους στόχους της Ε.Ε. Πρέπει να εξασφαλιστεί πάση θυσία η 
κινητικότητα των εργαζομένων, γεγονός που προϋποθέτει κοινό πλαίσιο σπουδών 
που θα επιτρέπει την αναγνώριση και την πιστοποίηση των τίτλων τους. Για την 
εξυπηρέτηση αυτού του στόχου σχεδιάζονται και χρηματοδοτούνται προγράμματα 
ανταλλαγής μεταξύ πολιτών των κρατών μελών σε επίπεδο δευτεροβάθμιας και 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης καθώς και η δημιουργία δικτύων. Τέτοια προγράμματα 
είναι με χρονολογική σειρά σχεδιασμού και υλοποίησης τα : Arion (1978), Comett
(1986), Erasmus (1987), Petra (1987), Iris (1987), Youth (1988), Delta (1988), Lingua 
( 1989), Eurotecnet ( 1989), Force ( 1990), Tempus ( 1990), Delta II ( 1991), Petra ΙΙ( 

                                                
7 Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, άρθρο Δ΄, Επίσημη Εφημερίδα αριθ. C 191 της 29ης Ιουλίου 
1992 στην  http://eur-lex.europa.eu/el/treaties/dat/11992M/htm/11992M.html
8 Γ. Πασιάς, ό.π., σελ. 253.
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1991), Yes, Yes ΙΙ ( 1991), Tempus II ( 1992). Τα δίκτυα που δημιουργήθηκαν είναι 
τα :  CEDEFOP ( 1975) και Eurydice ( 1976), οι δράσεις των οποίων θα 
παρουσιαστούν αναλυτικά σε χωριστό κεφάλαιο.

Παρόλα τα επιπρόσθετα μέτρα στήριξης και αυτήν τη δεκαετία η κατάρτιση και η 
επανεκπαίδευση των εργαζομένων  εντάσσεται στο πλαίσιο επίσης της κοινωνικής 
πολιτικής της ενωμένης Ευρώπης. για την αντιμετώπιση και καταπολέμηση του 
κοινωνικού αποκλεισμού. Εξάλλου μέχρι το 1985 η Επιτροπή υπαγόταν στην 5η

Γενική Διεύθυνση, η οποία ήταν αρμόδια για την κοινωνική πολιτική. Μόλις τη 
χρονιά αυτή μετατράπηκε σε αυτόνομη Ομάδα δράσης ( Task Force) και το 1992 με 
τη Συνθήκη του Μάαστριχτ νομιμοποιείται η εκπαίδευση ως περιοχή της κοινοτικής 
αρμοδιότητας και ιδρύεται μια νέα Γενική Διεύθυνση, η 22η,  υπεύθυνη για την 
εκπαίδευση, την κατάρτιση και τη νεολαία. 

1. 2. Η Συνθήκη του Μάαστριχτ και η Ευρωπαϊκή Εκπαιδευτική Πολιτική 

Το 1992 υπογράφεται στο Μάαστριχτ9 η Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση με 
την οποία η Ευρωπαϊκή Κοινότητα καθόρισε το επίσημο νομικό πλαίσιο για την 
εκπαίδευση. Και με τη συνθήκη του Μάαστριχτ η επαγγελματική εκπαίδευση 
συνεχίζει να διατηρεί  τον πρώτο ρόλο στις επιλογές της Ε.Ε, ενώ η γενική 
εκπαίδευση παραμένει στην αρμοδιότητα των κρατών μελών. Η συνθήκη του 
Μάαστριχτ  στρέφει την προσοχή της στην εκπαιδευτική και επαγγελματική 
κατάρτιση  και ανάλογα διαμορφώνει την κοινοτική εκπαιδευτική πολιτική της.
Ενδιαφέρεται κυρίως για τη μεταλυκειακή εκπαίδευση σε όλες της τις μορφές, λόγω 
της άμεσης σχέσης της με την αγορά εργασίας και την οικονομία. Αρχίζει λοιπόν 
επίσημα αυτή την περίοδο το ενδιαφέρον της Ε.Ε  για τον εκπαιδευτικό τομέα, αρχικά 
για την επαγγελματική εκπαίδευση και σταδιακά και για τη γενική, αναπόσπαστο 
τμήμα της οποίας η πρώτη αποτελεί. Συγκεκριμένα στο Κεφάλαιο 3 της Συνθήκης, με 
τίτλο Παιδεία, επαγγελματική εκπαίδευση και νεολαία, άρθρο 127, αναφέρεται:  

«  1. Η Κοινότητα 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 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 εκπαιδευτών και των εκπαιδευομένων και ιδίως των νέων,

                                                
9 Παναγιώτης  Ιωακειμίδης, Ευρωπαϊκή πολιτική Ένωση, Θεωρία- Διαπραγματεύσεις, Θεσμοί και 
Πολιτικές , Η συνθήκη του Maastrich και η Ελλάδα , Θεμέλιο, Αθήνα 1995.
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  - 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 189 Γ 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».10

Η Ε.Ε κατανοεί πλέον ότι η εξασφάλιση ίσων ευκαιριών πρόσβασης στην αγορά 
εργασίας όλων των πολιτών απαιτεί την ενιαία οργάνωση των σπουδών και την 
εναρμόνιση των εκπαιδευτικών συστημάτων όλων των κρατών μελών. Για να το 
πετύχει αυτό  έπρεπε να αναβαθμίσει την εκπαίδευση των πολιτών της έτσι ώστε να 
γίνει μια από τις πιο δυνατές οικονομίες  όσον αφορά τη γνώση στον κόσμο. Αυτό 
σημαίνει μεταξύ των άλλων χρηματοδότηση στην έρευνα, για να αποκτηθούν νέες 
γνώσεις, και επενδύσεις στην κατάρτιση, ώστε οι Ευρωπαίοι πολίτες να έχουν εύκολη 
πρόσβαση στις νέες γνώσεις και την τεχνολογία.  Για να μπορέσουν οι εργαζόμενοι 
να στηρίξουν την οικονομία της Ε.Ε, ώστε να πετύχει την ανάληψη ενός ηγετικού 
ρόλου στην παγκόσμια σκηνή, να ανταγωνιστεί τους ισχυρούς αντιπάλους της, όπως 
είναι η Ιαπωνία, οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Κίνα και η Ινδία, και να προβάλλει 
δυναμικά τη θέση της στον κόσμο, απαιτείται οι πολίτες της να αποκτούν συνεχώς 
νέες δεξιότητες, σε όλη τη διάρκεια της επαγγελματικής τους ζωής, 

Η εκπαίδευση αποτελεί  λοιπόν στο χώρο της ενωμένης Ευρώπης το διαβατήριο της 
επιτυχίας,  τόσο για τα άτομα όσο και για την ΕΕ στο σύνολό της . Για το λόγο αυτόν 
αποφάσισε να ενισχύσει την έρευνα και την τεχνολογία. 

Πάλι σε άρθρο της συνθήκης του Μάαστριχ, με τίτλο Έρευνα και τεχνολογία,11

αναφέρεται ότι στόχο της Κοινότητας αποτελεί η ανάπτυξη της διεθνούς 
ανταγωνιστικότητας της βιομηχανίας της και η ενίσχυση και η προώθηση των 
ερευνητικών δράσεων που θα τη στηρίξουν. Για την επίτευξη του στόχου αυτού, η 
Κοινότητα ενθαρρύνει τις επιχειρήσεις, τα ερευνητικά κέντρα και τα πανεπιστήμια 
στους τομείς της έρευνας και της τεχνολογικής ανάπτυξης υψηλής ποιότητας και 
προωθεί  την κατάρτιση και την κινητικότητα των ερευνητών της Κοινότητας.
      

1.3. Προς τη δημιουργία ενός Χώρου Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης 

Στη Συνθήκη του Άμστερνταμ που έλαβε χώρα το 1997 υπογράφηκε η Δια βίου 
εκπαίδευση. Συγκεκριμένα στο άρθρο 2 αναφέρεται « Αποφασισμένοι να προαγάγουν 
την ανάπτυξη του υψηλότερου επιπέδου γνώσης για τους λαούς τους μέσω ευρείας 
πρόσβασης στην εκπαίδευση και μέσω της συνεχούς αναπροσαρμογής της». 

                                                
10 Συνθήκη για την 
ΕυρωπαϊκήΕνωση,http://eurlex.europa.eu/el/treaties/dat/11992M/htm/11992M.html.
11  Ό.π. ,Τίτλος ΧV, Έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη, Άρθρα 130 ΣΤ, Ζ, Η.
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Αποστολή της Κοινότητας, όπως αναφέρεται στην εν λόγω Συνθήκη, είναι η 
αρμονική και αειφόρος ανάπτυξη των οικονομικών δραστηριοτήτων, το υψηλό 
επίπεδο απασχόλησης και κοινωνικής προστασίας, η  ανταγωνιστικότητα και η 
σύγκλιση των οικονομικών επιδόσεων, η  άνοδος του βιοτικού επιπέδου και της 
ποιότητας ζωής, η  οικονομική και κοινωνική συνοχή και η  αλληλεγγύη μεταξύ των  
κρατών μελών. Θεσπίζεται επίσης η κατάργηση των πάσης φύσεως διακρίσεων, η 
καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού  και η εξασφάλιση της ισοτιμίας ανδρών 
και γυναικών όσον αφορά τις ευκαιρίες στην αγορά εργασίας και τη μεταχείριση στην 
εργασία.
Το 1998, με την ευκαιρία της 800ής επετείου του πανεπιστημίου του Παρισιού,  οι 
αρμόδιοι για την ανώτατη εκπαίδευση Υπουργοί της Γαλλίας, Ιταλίας, Ηνωμένου 
Βασιλείου και Γερμανίας υπέγραψαν στη Σορβόννη του Παρισιού τη «Διακήρυξη της 
Σορβόννης» (Sorbonne Declaration) για την εναρμόνιση (‘harmonisation’) της δομής 
του Συστήματος Ανώτατης Εκπαίδευσης, την οποία    προσυπέγραψαν αργότερα και 
άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Οι υπουργοί υπενθύμισαν ότι «η Ευρώπη που οικοδομούμε δεν 

είναι μόνο η Ευρώπη του ευρώ, των τραπεζών και της οικονομίας· πρέπει επίσης να αποτελεί 

την Ευρώπη της γνώσης», η οποία εξασφαλίζεται πάλι κυρίως μέσω της Τριτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης. 

Στόχος της Διακήρυξης ήταν 1. ένα κοινό σύστημα τίτλων σπουδών: το Μπάτσελορ 
(Bachelor's degree) σε προπτυχιακό επίπεδο και το Μάστερ και το διδακτορικό 
(Master's and doctoral degree) σε μεταπτυχιακό επίπεδο 2. η ενίσχυση και 
διευκόλυνση της κινητικότητας σπουδαστών και διδασκόντων καθώς και η  
αναγνωρισιμότητα των τίτλων σπουδών και των ακαδημαϊκών προσόντων. 

Ένα χρόνο αργότερα, στις 19 Ιουνίου 1999, οι υπουργοί Παιδείας 29 ευρωπαϊκών 
κρατών12 συνήλθαν στην Μπολόνια για να θέσουν τις βάσεις ίδρυσης του 
Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης μέχρι το 2010 και προώθησης του 
Ευρωπαϊκού συστήματος ανώτατης εκπαίδευσης σε παγκόσμιο επίπεδο.  Στη 
«Διακήρυξη της Μπολόνια» (Bologna Declaration) οι υπουργοί αποφάσισαν την  
υιοθέτηση συστήματος  εύκολης ανάγνωσης και σύγκρισης των τίτλων σπουδών, την 
υιοθέτηση  συστήματος δύο κύκλων σπουδών προπτυχιακό / μεταπτυχιακό 
(undergraduate/graduate), την ίδρυση συστήματος πιστωτικών μονάδων (όπως το 
ECTS: European Credit Transfer System), την άρση των εμποδίων για την 
κινητικότητα, την προώθηση της Ευρωπαϊκής  συνεργασίας στη διασφάλιση της 
ποιότητας και την προώθηση  της Ευρωπαϊκής διάστασης στην ανώτατη εκπαίδευση. 

                                                
12 Η διακήρυξη της Μπολόνιας της 19ης Ιουνίου 1999 υπογράφεται από 30 ευρωπαϊκές χώρες, εκ των 
οποίων τα 15 τότε κράτη μέλη της ΕΕ (Αυστρία, Βέλγιο, Γερμανία, Δανία, Ελλάδα, Ισπανία, 
Φινλανδία, Γαλλία, Ιρλανδία, Ιταλία, Λουξεμβούργο, Κάτω Χώρες, Πορτογαλία, Σουηδία, Ηνωμένο 
Βασίλειο) καθώς και τα δέκα κράτη που εντάχθηκαν στην ΕΕ την 1η Μαΐου 2004 (Τσεχική 
Δημοκρατία, Εσθονία, Ουγγαρία, Λιθουανία, Λεττονία, Μάλτα, Πολωνία, Σλοβενία , Σλοβακία). Τη 
διακήρυξη έχουν επίσης υπογράψει η Ισλανδία, η Νορβηγία και η Ελβετική Συνομοσπονδία. Επίσης η 
Βουλγαρία και η Ρουμανία, που εντάχθηκαν στην ΕΕ την 1η Ιανουαρίου 2007, έχουν υπογράψει τη 
διακήρυξη. Το Καζακστάν προσχώρησε στη διαδικασία της Μπολόνιας το Μάρτιο του 2010. Σήμερα 
σαράντα επτά χώρες συμμετέχουν στη διαδικασία της Μπολόνιας, καθώς έχουν εκπληρώσει τις 
προϋποθέσεις και διαδικασίες προσχώρησής τους.
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      Η διακήρυξη της Μπολόνιας δεν επιβάλλεται στις εθνικές κυβερνήσεις ή τα 
πανεπιστήμια. Δεσμεύει μόνο τις χώρες που την υπογράφουν  να μεταρρυθμίσουν το 
εκπαιδευτικό τους σύστημα. Τα κράτη μέλη παραμένουν εξ ολοκλήρου αρμόδια για 
το περιεχόμενο της διδασκαλίας και την οργάνωση του εκπαιδευτικού τους 
συστήματος, καθώς και την πολιτιστική και γλωσσική τους πολυμορφία. Η δράση της 
Ένωσης έγκειται στο να αναπτύσσει την ευρωπαϊκή διάσταση της παιδείας, ιδίως 
μέσω της διδασκαλίας και της διάδοσης των γλωσσών των κρατών μελών, να ευνοεί 
την κινητικότητα φοιτητών και διδασκόντων με την αναγνώριση διπλωμάτων και 
περιόδων σπουδών και να προωθεί τη συνεργασία μεταξύ εκπαιδευτικών ιδρυμάτων 
με την ανταλλαγή πληροφοριών και εμπειριών

Στη Μπολόνια επίσης αποφασίστηκε ότι, λόγω της σπουδαιότητας της δημιουργίας 
του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης, απαιτείται σταθερή υποστήριξη και  
παρακολούθηση του εγχειρήματος. Για το λόγο αυτόν οι υπουργοί αποφάσισαν να 
συναντώνται κάθε δυο χρόνια για να πιστοποιούν την πρόοδο που έχει επιτευχθεί και 
να λαμβάνουν καινούρια μέτρα, ανάλογα με τις ανάγκες που προκύπτουν. 

Ένα χρόνο αργότερα, το 2000, κατά τη Συνθήκη της Νίκαιας,13διακηρύχτηκε ο 
Χάρτης των θεμελιωδών  δικαιωμάτων. Στο άρθρο 14 αναφέρεται ότι κάθε πρόσωπο 
έχει δικαίωμα στη δωρεάν υποχρεωτική εκπαίδευση καθώς και στην πρόσβαση στην 
επαγγελματική και συνεχή κατάρτιση. Οι εθνικές νομοθεσίες, επίσης, αποδέχονται 
την ίδρυση Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων που σέβονται τις δημοκρατικές αρχές, όπως 
και το δικαίωμα των γονέων να εξασφαλίζουν την εκπαίδευση και τη μόρφωση των 
παιδιών τους σύμφωνα με τις θρησκευτικές, φιλοσοφικές και παιδαγωγικές 
πεποιθήσεις  τους.14

   Την ίδια χρονιά, στη Σύνοδο της Λισσαβόνας το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο καθορίζει 
μια νέα στρατηγική για την αύξηση της απασχόλησης στην ΕΕ, τον εκσυγχρονισμό 
της οικονομίας και την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής σε μια Ευρώπη που 
βασίζεται στη γνώση.

Κάθε 10 χρόνια το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο σχεδιάζει και θέτει στρατηγικούς 
στόχους γα το τέλος της δεκαετίας. Στη Λισσαβόνα μέσω του προγράμματος 
«Εκπαίδευση και κατάρτιση 2010», έθεσε τους στρατηγικούς στόχους στην 
εκπαίδευση για τη δεκαετία 2000-2010, με σκοπό να γίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση «η 
ανταγωνιστικότερη και δυναμικότερη οικονομία της γνώσης σε όλη την υφήλιο ικανή 
για βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη με περισσότερες και καλύτερες θέσεις εργασίας και 
με μεγαλύτερη κοινωνική συνοχή». 

Πιστοί στην απόφαση της Μπολόνια για την υποστήριξη της δημιουργίας του 
Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης, το 2001 συναντήθηκαν στην Πράγα οι 
υπουργοί 33 Ευρωπαϊκών χωρών, για να κάνουν έναν απολογισμό όσον αφορά τη 
διαδικασία της Μπολόνια και για να θέσουν τις κατευθύνσεις και προτεραιότητες στα 
επόμενα χρόνια.

                                                
13 Παναγιώτης  Ιωακειμίδης,  Περιεχόμενο και αξιολόγηση της συνθήκης της Νίκαιας, στο Ντάλης Σ, 
επιμέλεια, Από το Άμστερνταμ στη Νίκαια, Κριτική, Αθήνα 2001.
14 Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, http://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/04473_el.pdf.
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Στην «Ανακοίνωση της Πράγας» (Prague Communiqué )15 οι αρμόδιοι υπουργοί,  
αφού επιβεβαίωσαν για ακόμη μία φορά τη δέσμευσή τους στους στόχους της 
Διακήρυξης της Μπολόνια, έκριναν ως θετική  την ενεργό συμμετοχή της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης Πανεπιστημίων (European University Association : EUA) και 
των Εθνικών Ενώσεων Φοιτητών (National Unions of Students in Europe : ESIB). 
Στη συνέχεια έθεσαν ως νέους στόχους, στο πλαίσιο πάντα της Διακήρυξης της 
Μπολόνια, τη Δια Βίου Μάθηση (lifelong learning), την ενεργό  συμμετοχή των 
φοιτητών και την ενίσχυση της ελκυστικότητας και της ανταγωνιστικότητας του 
Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης σ’ όλο τον κόσμο.  
    Η επόμενη συνάντηση έγινε το 2003 στο Βερολίνο κατά την οποία οι υπουργοί, 

όρισαν τρεις ενδιάμεσες προτεραιότητες για τα επόμενα δύο χρόνια. 
1. τη διασφάλιση ποιότητας. Τονίστηκε η ανάγκη να δημιουργηθούν κοινά και 

αμοιβαίως αποδεκτά κριτήρια για να εξασφαλιστεί η ποιότητα στον Ευρωπαϊκό 
Χώρο Ανώτατης Εκπαίδευσης, η οποία  αποτελεί ευθύνη του κάθε ιδρύματος. Τα 
εθνικά συστήματα διασφάλισης ποιότητας, μέχρι το 2005, θα πρέπει να 
περιλαμβάνουν καθορισμό αρμοδιοτήτων των ιδρυμάτων και των φορέων που θα 
εμπλακούν, αξιολόγηση (evaluation) των προγραμμάτων ή ιδρυμάτων ( εσωτερική 
αξιολόγηση,  εξωτερική κρίση, δημοσίευση των αποτελεσμάτων), σύστημα 
πιστωτικών μονάδων (accreditation) πιστοποίησης (certification) ή συμβατές μ’ αυτά 
διαδικασίες και διεθνή συμμετοχή και συνεργασία καθώς επίσης και  διαδικτύωση.

Οι υπουργοί επίσης ανέλαβαν να επεξεργαστούν ένα σύστημα πλαίσιο (overarching
framework) πιστοποίησης προσόντων για τον Ευρωπαϊκό Χώρο Ανώτατης 
Εκπαίδευσης και τόνισαν την αναγκαιότητα της αποδοχής των νέων προσόντων από 
όλους καθώς και την ανάπτυξη από τα κράτη - μέλη  ενός πλαισίου συγκρίσιμων και 
συμβατών προσόντων, όπως για παράδειγμα τα αποτελέσματα μάθησης και οι 
δεξιότητες (competences).   
   2. Το σύστημα δύο κύκλων σπουδών.  Οι υπουργοί δεσμεύτηκαν μέχρι το 2005 να 
αρχίσει η υλοποίηση του συστήματος. Ο πρώτος και ο δεύτερος κύκλος τίτλων 
σπουδών θα πρέπει να έχουν διαφορετικό προσανατολισμό και προφίλ για να 
εξασφαλιστεί η κάλυψη τόσο των προσωπικών και ακαδημαϊκών αναγκών όσο και 
των αναγκών της αγοράς εργασίας. 
  3. Προώθηση της κινητικότητας. Η επιτυχία της δημιουργίας του Ευρωπαϊκού 
Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης έγκειται εν πολλοίς στην κινητικότητα των 
σπουδαστών, των ακαδημαϊκών και των διοικητικών, σε όλα τα πεδία: πολιτιστικό, 
πολιτικό, κοινωνικό και οικονομικό.   

Στόχο τους αποτελεί η άρση των εμποδίων στην κινητικότητα μέσα στον 
Ευρωπαϊκό Χώρο Ανώτατης Εκπαίδευσης και η μεταφορά εθνικών δανείων και 
υποτροφιών.

Για να επιτευχθούν οι τρεις προηγούμενοι στόχοι θα πρέπει να προηγηθεί:
α. Η δημιουργία Συστήματος Πιστωτικών Μονάδων (Credits)

                                                
15 Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Διαδικασία της Μπολόνια, http://sdp.users.uth.gr/enimerosi/Basikes-
Plirofories.html
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Στη διευκόλυνση της κινητικότητας καθώς και στην ανάπτυξη διεθνούς 
προγράμματος σπουδών (curriculum) βασικός είναι ο ρόλος του «Ευρωπαϊκού 
Συστήματος Μεταφοράς Πιστωτικών Μονάδων» («European Credit Transfer 
System»: ECTS).

β. Η αναγνώριση τίτλων σπουδών:  προσαρμογή συστήματος εύκολα αναγνώσιμων 
και συμβατών τίτλων σπουδών

Στόχος είναι κάθε σπουδαστής που αποφοιτά από το 2005 και μετά να παίρνει 
αυτόματα και δωρεάν το Συμπλήρωμα Διπλώματος (Diploma Supplement), το οποίο  
θα εκδίδεται σε μία από τις ευρέως ομιλούμενες Ευρωπαϊκές γλώσσες. Το 
Συμπλήρωμα Διπλώματος, εξασφαλίζοντας τη διαφάνεια, θα διευκολύνει την 
συνέχιση των σπουδών.

γ. Η προβολή της Ευρωπαϊκής Διάστασης της ανώτατης εκπαίδευσης
Οι Υπουργοί σημειώνουν την ανάγκη εξασφάλισης σημαντικής διάρκειας σπουδών 

στο εξωτερικό σε προγράμματα κοινού πτυχίου (joint degree programs), την 
εκμάθηση γλωσσών με σκοπό την καλλιέργεια ευρωπαϊκής ταυτότητας που θα 
διευκολύνει την απασχολησιμότητα στο πλαίσιο της ενωμένης Ευρώπης. 

δ. Η προβολή της ελκυστικότητας του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
Οι Υπουργοί συμφώνησαν στην ενίσχυση της ελκυστικότητας της Ευρωπαϊκής 

Ανώτατης Εκπαίδευσης.  Αποφάσισαν να αναπτύξουν προγράμματα σπουδών με 
υποτροφίες για σπουδαστές από τρίτες χώρες.

ε. Η υιοθέτηση της Δια Βίου Μάθησης (LifeLong Learning)
Οι Υπουργοί υπογράμμισαν το σημαντικό ρόλο της Δια Βίου Μάθησης.  

Καλούνται όσοι εργάζονται στην πιστοποίηση προσόντων για τον Ευρωπαϊκό Χώρο 
Ανώτατης Εκπαίδευσης να λάβουν υπόψη τους διάφορους δρόμους μάθησης όσον 
αφορά το σύστημα  πιστωτικών μονάδων (ECTS).  Τονίζεται επίσης  η ανάγκη 
βελτίωσης των ευκαιριών για όλους τους πολίτες, μέσω της Δια βίου μάθησης. 
      Κατά τη διάσκεψη του Βερολίνου, επίσης, οι αρμόδιοι υπουργοί τόνισαν ότι θα
πρέπει να υπάρξει συνεργασία μεταξύ των πανεπιστημίων διαφορετικών κρατών για 
την εκπόνηση διδακτορικών διατριβών και  προώθηση  διατομεακών σπουδών.  
Υπογράμμισαν ακόμη τη σημασία της έρευνας και της κατάρτισης για την έρευνα 
ώστε να βελτιωθεί η ποιότητα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και να ενισχυθεί ο 
ανταγωνιστικός της χαρακτήρας. 

Στη Σύνοδο του Μπέργκεν, το 2005, πραγματοποιήθηκε ενδιάμεση αποτύπωση της 
πορείας με χρονικό όριο το 2010 και κατατέθηκε αναφορά  για την πρόοδο στα 
θέματα προτεραιότητας: διασφάλιση ποιότητας, σύστημα δύο κύκλων, αναγνώριση 
τίτλων σπουδών και διάρκειας σπουδών.

Διαπιστώθηκε, επίσης, σημαντική πρόοδος όσον αφορά τους στόχους της 
Μπολόνιας από τους αρμόδιους υπουργούς,  οι οποίοι εξέφρασαν την επιθυμία να 
υπάρξει μεγαλύτερη πρόοδος μέχρι την επόμενη διετία της συνάντησής τους στους 
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παρακάτω τομείς.: την εξασφάλιση της ποιότητας, όπως προτείνει η έκθεση της 
ENQA (Ευρωπαϊκή Ένωση Εξασφάλισης της Ποιότητας στην Τριτοβάθμια 
Εκπαίδευση), την εφαρμογή των εθνικών πλαισίων προσόντων, την έκδοση και την 
αναγνώριση των κοινών τίτλων, όλων των επιπέδων, την κατάρτιση εντός της 
Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. 

Το 2007 στο Λονδίνο, στη συνδιάσκεψη των αρμοδίων για την Τριτοβάθμια 
Εκπαίδευση Υπουργών, διαπιστώθηκε ότι σημειώθηκε ικανοποιητική πρόοδος ως 
προς τον Ευρωπαϊκό Χώρο της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΕΧΤΕ). Εντούτοις, 
πρέπει ακόμη να δοθεί έμφαση στην προώθηση της κινητικότητας των σπουδαστών 
και του προσωπικού, και στην αξιολόγηση αυτής της κινητικότητας, στην αξιολόγηση 
της αποτελεσματικότητας των εθνικών στρατηγικών όσον αφορά την κοινωνική 
διάσταση στην εκπαίδευση, στην ανάπτυξη δεικτών και δεδομένων για την 
προσμέτρηση της προόδου της κινητικότητας και της κοινωνικής διάστασης, στη 
διερεύνηση τρόπων για τη βελτίωση της απασχολησιμότητας που συνδέεται με το 
σύστημα απόκτησης πτυχίου σε τρεις κύκλους και τη Δια βίου μάθηση, στη βελτίωση 
της διάδοσης πληροφοριών σχετικά με τον ΕΧΤΕ καθώς και της αναγνώρισής του 
παγκοσμίως, στο να συνεχίσει να γίνεται απολογισμός τής προόδου όσον αφορά την 
πορεία προς τον ΕΧΤΕ, και να αναλύεται ποιοτικά ο απολογισμός αυτός.

Δύο χρόνια αργότερα, το 2009, η συνάντηση των υπουργών Παιδείας έγινε στη 
Λουβαίν λα Νεβ, όπου αποφασίστηκε ότι η διαδικασία της Μπολόνιας θα συνεχιστεί 
πέραν του 2010 με τις ακόλουθες προτεραιότητες για τη νέα δεκαετία. Τη διεύρυνση 
της συμμετοχής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση,  να δημιουργηθούν, δηλαδή, οι 
απαραίτητες προϋποθέσεις για τη συμμετοχή σπουδαστών από υποεκπροσωπούμενες 
ομάδες.  Την εξασφάλιση, με τις κατάλληλες πολιτικές, της προσβασιμότητας όλων 
στη Δια βίου μάθηση και την απασχολησιμότητα, η οποία αποτελεί βασικό στόχο της 
Ενωμένης Ευρώπης και η οποία θα επιτευχθεί με την αναβάθμιση των αρχικών 
επαγγελματικών προσόντων και το ανανεωμένο και εξειδικευμένο εργατικό 
δυναμικό. Ώθηση στην απασχολησιμότητα θα δώσει η μαθητεία και η τοποθέτηση 
εκπαιδευομένων σε επιχειρήσεις στο πλαίσιο των προγραμμάτων σπουδών τους. Τη 
βελτίωση, επίσης, της ποιότητας της διδασκαλίας στα προγράμματα σπουδών, την   
απόκτηση ερευνητικών δεξιοτήτων μέσω της αλληλοσύνδεσης  της εκπαίδευσης, της 
έρευνας και της καινοτομίας, τη σύναψη συνεργασιών των ευρωπαϊκών ιδρυμάτων 
σε παγκόσμιο επίπεδο μέσω της διεθνοποίησης των δραστηριοτήτων τους.  Την  
αύξηση, επιπλέον, της κινητικότητας. Μέχρι το 2020, το 20 % των αποφοίτων πρέπει 
να έχουν φοιτήσει ή να έχουν πραγματοποιήσει περίοδο πρακτικής εκπαίδευσης στο 
εξωτερικό. 

Η ανεύρεση νέων τρόπων χρηματοδότησης της Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ως 
συμπλήρωμα της δημόσιας, η συλλογή δεδομένων σχετικά με την παρακολούθηση 
και αξιολόγηση της προόδου που έχει σημειωθεί όσον αφορά τους στόχους της 
διαδικασίας της Μπολόνιας και η ανάπτυξη μέσων για τη συλλογή πληροφοριών 
σχετικά με τα ιδρύματα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και τα προγράμματά τους 
αποτελούν επίσης προτεραιότητες για τη νέα δεκαετία. Τα μέσα αυτά πρέπει να 
βασίζονται σε συγκρίσιμα δεδομένα και κατάλληλους δείκτες, καθώς και να 
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λαμβάνουν υπόψη τις αρχές διασφάλισης της ποιότητας και αναγνώρισης της 
διαδικασίας της Μπολόνιας. 

     Το 2010, με τη Διακήρυξη Βουδαπέστης-Βιέννης, σηματοδοτήθηκε το πέρας της 
πρώτης δεκαετίας της διαδικασίας της Μπολόνιας και σήμανε επισήμως την έναρξη 
του ευρωπαϊκού χώρου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΕΧΤΕ), όπως αυτός είχε 
προβλεφθεί στη διακήρυξη της Μπολόνια του 1999. Στη διακήρυξη αυτή οι υπουργοί
υπογράμμισαν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της διαδικασίας της Μπολόνια και 
τόνισαν  ότι αυτή υπήρξε μία μοναδική μορφή σύμπραξης ανάμεσα στις δημόσιες 
αρχές, τα Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και τους εργοδότες, τους 
οργανισμούς διασφάλισης της ποιότητας, τις διεθνείς οργανώσεις και τα ευρωπαϊκά 
θεσμικά όργανα. Ο ευρωπαϊκός χώρος της Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που προέκυψε 
από αυτή τη διαδικασία υπήρξε μοναδικό παράδειγμα περιφερειακής, διασυνοριακής 
συνεργασίας και προκάλεσε το ενδιαφέρον σε όλο τον κόσμο. Χάρη στη 
«Μπολόνια» η ευρωπαϊκή Τριτοβάθμια Εκπαίδευση έχει πλέον μια «πιο 
αναγνωρίσιμη θέση στον παγκόσμιο χάρτη». 

Δεν παρέλειψαν να αναφερθούν, όμως, και στις επικρίσεις και στις διαμαρτυρίες 
που διατυπώθηκαν στα πορίσματα ορισμένων κρατών και οι οποίες έδειξαν, όπως οι 
ίδιοι έκριναν, «ότι οι στόχοι και οι μεταρρυθμίσεις της Μπολόνιας δεν έχουν ακόμη 
εφαρμοστεί και εξηγηθεί όπως πρέπει». Παρόλα αυτά υποσχέθηκαν να ακούσουν τις 
επικριτικές φωνές του προσωπικού των Πανεπιστημίων και των σπουδαστών. 

Οι Υπουργοί, αφού επανέλαβαν τη δέσμευσή τους στην πλήρη και σωστή 
εφαρμογή των συμφωνημένων στόχων, υπογράμμισαν ότι βασικές αρχές του 
ευρωπαϊκού χώρου Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης αποτελούν η ακαδημαϊκή ελευθερία, 
η  αυτονομία και η υποχρέωση λογοδοσίας από τα Ιδρύματα Τριτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης. Τόνισαν, επίσης, ότι η ακαδημαϊκή κοινότητα διαδραματίζει σημαντικό ρόλο 

στην πραγματοποίηση του ευρωπαϊκού χώρου Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και ότι θα 
πρέπει να καταβληθούν προσπάθειες όσον αφορά την κοινωνική διάσταση, ώστε να 
εξασφαλιστούν ίσες ευκαιρίες σε ποιοτική εκπαίδευση σε όλους, ιδιαίτερα στις 
υποεκπροσωπούμενες ομάδες. 16

     Στο τέλος της Συνδιάσκεψης οι αρμόδιοι υπουργοί για θέματα Τριτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης συμφώνησαν να συναντηθούν και πάλι στο Βουκουρέστι στις 26-27 
Απριλίου 2012.

Από όλες τις Συνθήκες και τις Διακηρύξεις της Επιτροπής για την Τριτοβάθμια 
Εκπαίδευση, αυτή που αποτελεί σταθμό και έχει χαράξει πολιτική είναι η Διαδικασία 
της Μπολόνια. Πρόκειται για μια διακήρυξη που έχει δεχτεί αυστηρές κριτικές και 
έχει χαρακτηριστεί ως εκπαιδευτικό Μάαστριχτ, γιατί στόχος της είναι η σταδιακή 
σύγκλιση των συστημάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης της ΕΕ και ευρύτερα της 
Ευρώπης καθώς και η δημιουργία Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης, που 
θα προωθεί την κινητικότητα και την απασχολησιμότητα των Ευρωπαίων πολιτών.   

                                                

16 Europa , «Νεολαία εν δράσει» 2007-2013,

http://europa.eu/legislation_summaries/education_training_youth/youth/c11080_el.htm
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Όλες οι άλλες συναντήσεις των Υπουργών των κρατών μελών και οι Συνθήκες που 
ακολούθησαν επικαλούνται τη Διαδικασία αυτή και επικυρώνουν τις αποφάσεις της. 
Μέσα στη δεκαετία 2000- 2010 ο στόχος όχι μόνο παραμένει ο ίδιος αλλά η 
εφαρμογή των μέτρων της Μπολόνια γίνεται ακόμη πιο επιτακτική εκ μέρους της 
Ε.Ε. 

Η διακήρυξη της Μπολόνια, ως απότοκος της Λευκής Βίβλου για την απασχόληση 
των ευρωπαίων πολιτών, προτείνει να προσαρμοστεί η εκπαίδευση στις ανάγκες της 
αγοράς και γιαυτό προωθεί την επαγγελματική κατάρτιση αντί της πανεπιστημιακής. 
Κατ’αρχάς τονίστηκε ότι υιοθετεί εξ ολοκλήρου  τις προτάσεις της Διακήρυξης της 
Σορβόνης (25-5-1998) που υπήρξε προϊόν συμφωνίας των Υπουργών Παιδείας των 
κρατών της  Γερμανίας, της Γαλλίας, της  Μ. Βρετανίας και της Ιταλίας που 
αποτελούν το σκληρό πυρήνα της ΕΕ. Τα κράτη αυτά ενδιαφέρονται πρωτίστως να 
γίνει η ευρωπαϊκή εκπαίδευση ανταγωνιστική απέναντι στην εκπαίδευση των άλλων 
ανεπτυγμένων κρατών, όπως η Αμερική και η Ιαπωνία, και αυτό το επιδιώκουν με τα 
συγκεκριμένα μέτρα που προτείνουν.   

  Σκοπός της Διακήρυξης είναι να προδιαγράψει ένα κοινό πλαίσιο «ευέλικτης» 
οργάνωσης και λειτουργίας των Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης, για ένα νέο 
καταμερισμό εργασίας. Τα 3+2+3 έτη σπουδών στην ουσία δεν επιδιώκουν τη 
συνολική αναβάθμιση της Ευρωπαϊκής Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Ο τρίχρονος 
προπτυχιακός κύκλος σπουδών  μεταδίδει περιορισμένες και αποσπασματικές 
επαγγελματικές δεξιότητες, με ημερομηνία λήξης στο πλαίσιο της Δια βίου 
εκπαίδευσης και της συνεχούς εναλλαγής των επαγγελμάτων. Πρωτεύοντα ρόλο,
δηλαδή, έχει η ανάπτυξη δεξιοτήτων και όχι η δημιουργική, επιστημονική σκέψη. 
Πρόκειται για μια μαζική φτηνή ως προς το κόστος εκπαίδευση χαμηλής ποιότητας, 
αποκομμένης από την έρευνα. 

Τα μέτρα της Μπολόνια οδηγούν  έμμεσα στην ενίσχυση των ανισοτήτων ανάμεσα 
και στα Πανεπιστήμια διαφορετικών χωρών, και της ίδιας της χώρας αλλά και των 
τμημάτων του ιδίου Πανεπιστημίου. Η διαδικασία της Μπολόνια στοχεύει στη 
διατήρηση και την οργάνωση της διαφοράς ανάμεσα στα Πανεπιστήμια της ελίτ και 
στη μάζα των υπολοίπων. Στοχεύει σε  σπουδές δύο ταχυτήτων, γιατί υπάρχουν και  
Πανεπιστήμια που εξαιρούνται αυτών των μέτρων και θα συνεχίζουν να 
χρηματοδοτούν την έρευνα και να παράγουν στελέχη. Τα Πανεπιστήμια αυτά έχουν 
τη δυνατότητα να προσελκύσουν ταλαντούχους φοιτητές και επιστήμονες και να 
συνεχίσουν απρόσκοπτα τις ερευνητικές τους δραστηριότητες. 

       Η καθιέρωση του συστήματος των διδακτικών μονάδων, επίσης, δίνει 
βαρύτητα σε ορισμένα μαθήματα και απαξιώνει άλλα. Οι μονάδες υπολογίζονται σε 
σχέση με τις ώρες διδασκαλίας του μαθήματος, με το βαθμό δυσκολίας του,  με το αν 
είναι μάθημα κορμού ή κατ’ επιλογήν.  Το πιο σπουδαίο, όμως, από όλα είναι ότι ο 
σπουδαστής μπορεί να συγκεντρώσει διδακτικές μονάδες, παρακολουθώντας 
μαθήματα και σε άλλα εκπαιδευτικά κέντρα, μη Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, 
αρκεί αυτά να αναγνωρίζονται από το Πανεπιστήμιο στο οποίο φοιτά. Τα κέντρα 
αυτά μπορεί να είναι Οργανισμοί που παρέχουν προγράμματα Δια βίου Μάθησης, 
ένα ΙΕΚ, ΚΕΚ ή Κέντρα Ελευθέρων Σπουδών, ανεξάρτητα από το αν είναι ιδιωτικά 
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ή δημόσια. Είναι ορατός, δηλαδή, ο κίνδυνος, με την αναγνώριση αυτών των 
διδακτικών μονάδων που αποκτήθηκαν σε ιδιωτικά Κέντρα Σπουδών, να ανοίξει ο 
δρόμος για τα Ιδιωτικά Πανεπιστήμια. 

      Η εισαγωγή του συστήματος των πιστωτικών μονάδων, επίσης, εξυπηρετεί την 
προώθηση εξατομικευμένων, αρθρωτών, προγραμμάτων σπουδών, που μπορούν να 
πραγματοποιούνται διάσπαρτα και να συγκροτούνται μέσα από τη συγκόλληση 
μαθημάτων διαφορετικών τμημάτων και αντικειμένων, χωρίς επιστημονική συνάφεια 
και με αποκλειστικό σκοπό την ικανοποίηση της αγοράς. Ακόμη και αν κάποια κράτη 
επιμείνουν στα τέσσερα χρόνια των σπουδών,  σύμφωνα με το Guy Haug, γενικό 
σύμβουλο της Ενωσης Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων (CRE) και συντάκτη του 
κειμένου εργασίας της Συνόδου της Μπολόνια, ρόλο δεν παίζουν τα έτη σπουδών 
αλλά οι πιστωτικές μονάδες. Τα τέσσερα έτη μπορούν να δώσουν πολύ λιγότερες 
μονάδες από τα τρία.17

   Η Διακήρυξη της Μπολόνια προκαλεί, επιπλέον, κοινωνικά ρήγματα,
καταστρατηγώντας στην ουσία την αρχή που επικρατούσε σε όλη την Ευρώπη ότι η 
Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση αποτελεί δημόσιο αγαθό και παρέχεται με κρατική 
φροντίδα. Με τα προτεινόμενα μέτρα η ευθύνη για τη χρηματοδότηση μετατίθεται 
στην πανεπιστημιακή κοινότητα και, στους ίδιους τους ενδιαφερόμενους. Το μέτρο 
αυτό, όμως, πλήττει και την αυτοεκτίμηση των φοιτητών. Καλλιεργείται η αντίληψη 
ότι η δυνατότητα του καθενός να απασχοληθεί είναι συνάρτηση της ικανότητάς του 
να εκτιμά σωστά τις απαιτήσεις της αγοράς και των εργοδοτών και να περισυλλέγει 
κατάλληλες καταρτίσεις και πιστοποιήσεις προσόντων.  Η δε ανεργία είναι 
αποτέλεσμα της δικής του και μόνο έλλειψης προσαρμοστικότητας και γιατί όχι και 
ανικανότητας. 

1.4. Σταθμοί της ανάπτυξης του ενδιαφέροντος της ενοποιημένης Ευρώπης για την 
εκπαίδευση

Βάσει της μελέτης των παραπάνω συνθηκών η Ευρωπαϊκή Εκπαιδευτική πολιτική 
θα μπορούσε να χωριστεί σε τρεις περιόδους.18

1.4.1. Από το 1957-1976  

Όπως ήδη ειπώθηκε, τη Συνθήκη της Ρώμης το 1957 δεν την απασχόλησαν σοβαρά 
τα θέματα εκπαίδευσης. Τα σχετικά άρθρα είναι γενικού περιεχομένου και δίνεται 
βαρύτητα εξίσου σε ζητήματα Παιδείας Κατάρτισης και Πολιτισμού. Στο άρθρο 3 της 
Συνθήκης αναφέρεται ότι η δράση της Κοινότητας περιλαμβάνει « […] ο) συμβολή σε 

μια παιδεία και κατάρτιση υψηλού επιπέδου, καθώς και στην ανάπτυξη των πολιτισμών των 

                                                
17 Guy Haug, Η Σπουδαιότητα της Διακήρυξης της Μπολόνια - Ο Τεχνολογικός τομέας στα μετά-
Μπολόνια σενάρια, Εισήγηση στο Συνέδριο EURASHE 25-27 Mαϊου 2000, Χανιά.
18 Γ. Σταματέλος, Α. Βασιλόπουλος, Ευρωπαϊκή Εκπαιδευτική Πολιτική, Μεταίχμιο, Αθήνα  2004, 
σελ. 49.
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κρατών – μελών»19. Προοδευτικά όμως, η Κοινότητα, λαμβάνοντας υπόψη τις 
εκάστοτε συνθήκες, άρχισε να αναπτύσσει το ενδιαφέρον της,  το οποίο αρχικά 
επικεντρώθηκε στην επαγγελματική εκπαίδευση. Η Απόφαση του Συμβουλίου της 
2ας Απριλίου 1963 περί θεσπίσεως των γενικών αρχών για την εφαρμογή κοινής 
πολιτικής επαγγελματικής καταρτίσεως20 αποφάσισε την ισχύ  10 γενικών αρχών
όσον αφορά την εφαρμογή κοινής πολιτικής στο συγκεκριμένο θέμα.  Στη δεύτερη 
αρχή ορίζονται οι στόχοι της κοινής πολιτικής όσον αφορά την επαγγελματική 
κατάρτιση οι οποίοι είναι: 

α) η εξασφάλιση των προϋποθέσεων που επιτρέπουν στα άτομα την προσήκουσα 
επαγγελματική κατάρτιση

β) η οργάνωση και παροχή των εκπαιδευτικών μέσων ώστε να εξασφαλισθεί το 
αναγκαίο εργατικό δυναμικό για τους διαφόρους τομείς της οικονομικής 
δραστηριότητος-

γ) η γενική εκπαίδευση να εξασφαλίζει ένα επίπεδο ευρείας επαγγελματικής 
καταρτίσεως, ώστε να εξασφαλίζονται και  η αρμονική ανάπτυξη του ατόμου και οι 
απαιτήσεις που απορρέουν από την τεχνική πρόοδο 

δ) η απόκτηση γνώσεων και ικανοτήτων για ΕΟΚ επαγγελματικούς σκοπούς σε 
συνδυασμό πάντα με την πνευματική, ηθική και τη φυσική ανάπτυξη και την πολιτική 
αγωγή 

ε) η αποφυγή διακοπής  μεταξύ της γενικής εκπαίδευσης και της έναρξης  της 
επαγγελματικής κατάρτισης αλλά και κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής 
κατάρτισης

στ) η εξασφάλιση των συνθηκών  για επαγγελματική κατάρτιση και επιμόρφωση 
κατά τη διάρκεια των διαφόρων φάσεων του επαγγελματικού βίου, καθώς και για 
μεταστροφή και επαναπροσαρμογή 

ζ) η αναγνώριση των προσόντων και η δυνατότητα επαγγελματικής βελτίωσης και 
πρόσβασης σε ανώτερο επαγγελματικό επίπεδο 

η) η ανάπτυξη σχέσεων μεταξύ της επαγγελματικής κατάρτισης  και του 
οικονομικού τομέα, ώστε η επαγγελματική κατάρτιση να ανταποκρίνεται στις 
ανάγκες της οικονομικής δραστηριότητος και οι οικονομικοί φορείς να ενδιαφέρονται 
για τα προβλήματα που θέτει η επαγγελματική κατάρτιση. 

Η αυξημένη ανεργία και η υποαπασχόληση της δεκαετίας του 80 ανάγκασε την 
Επιτροπή να ασχοληθεί ακόμη πιο σοβαρά με το θέμα της επαγγελματικής 
εκπαίδευσης και κατάρτισης συνδέοντάς τες με την απασχόληση και την αγορά 
εργασίας. Το 1975 το Συμβούλιο ίδρυσε το Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της 
Επαγγελματικής Κατάρτισης (CEDEFOP), έναν ευρωπαϊκό οργανισμό που 
συμβάλλει στην προώθηση και την ανάπτυξη της επαγγελματικής εκπαίδευσης και 
κατάρτισης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στόχος του CEDEFOP, είναι η προώθηση ενός 
ευρωπαϊκού χώρου Διά βίου μάθησης που προσπαθεί να τον πετύχει  με την παροχή 

                                                
19 Βλ. επίσης και τα άρθρα 118, 123,126, 127 της ίδιας Συνθήκης. 
20 266/ΕΟΚ: Απόφαση του Συμβουλίου της 2ας Απριλίου 1963 περί θεσπίσεως των γενικών αρχών για 
την εφαρμογή κοινής πολιτικής επαγγελματικής καταρτίσεως http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31963D0266:EL:HTML
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των κατάλληλων πληροφοριών και την ανάλυση των συστημάτων, των πολιτικών, 
των ερευνών και των πρακτικών που αφορούν την επαγγελματική εκπαίδευση και 
κατάρτιση καθώς και  την παροχή ενός βήματος διαλόγου και ανταλλαγής ιδεών.21

1.4.2. Η περίοδος 1976-1992

Η Ευρωπαϊκή Ένωση ακολούθησε μια αργή διαδικασία εξισορρόπησης μεταξύ των 
οικονομικών και των κοινωνικών στόχων κατά τη διάρκεια της οποίας τα ζητήματα 
του πολιτισμού και της εκπαίδευσης διεκδικούσαν το καθένα τη δική του  θέση. Η 
Ευρωπαϊκή Κοινότητα αποτελεί ένα σύνθετο και συνεχώς εξελισσόμενο υπερεθνικό 
σχηματισμό. Η εκπαιδευτική πολιτική της λαμβάνει χώρα και εξελίσσεται παράλληλα 
με τη διαδικασία της ενοποίησης και χαρακτηρίζεται από συνέχειες και ασυνέχειες. 
Το 1976 η ΕΟΚ καθιερώνει την Επιτροπή Παιδείας ως όργανο για το συντονισμό 
ανάμεσα στα κράτη μέλη σχετικά με εκπαιδευτικά θέματα. Και για πρώτη φορά 
αναφέρεται σε κείμενο της Κοινότητας η ευρωπαϊκή διάσταση της εκπαίδευσης. 
Παρόλα αυτά η επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση έχουν τον πρώτο λόγο 
στην εκπαιδευτική πολιτική της, γιατί τη συνδέει με τις πολιτικές για την 
απασχόληση. Η Ευρωπαϊκή κοινότητα έχει μια καθαρά  οικονομική κατεύθυνση  και 
στο πλαίσιο αυτό ένα καλά καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό αυξάνει την 
παραγωγικότητα και εξασφαλίζει την ανταγωνιστικότητα. Αυτό εξάλλου γίνεται 
φανερό στον παραγόμενο λόγο όλων των κειμένων των συνθηκών. 

Το 1988 οι Υπουργοί Παιδείας σε ψήφισμά τους τίθενται υπέρ της ενίσχυσης της 
ευρωπαϊκής διάστασης στην εκπαίδευση. Στο ψήφισμα τονίζονται τα εξής, όσον 
αφορά τους νέους:22 Να ενισχυθεί η ευρωπαϊκή ταυτότητα και να τονιστεί η αξία του 
ευρωπαϊκού πολιτισμού, να τους δοθούν ευκαιρίες για τη συμμετοχή τους στην 
οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της κοινότητας, να συνειδητοποιήσουν τα 
πλεονεκτήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να διευρυνθούν οι γνώσεις τους όσον 
αφορά την κοινότητα.

Την περίοδο αυτή ιδρύθηκε και το Ευρωπαϊκό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο της 
Φλωρεντίας το οποίο ασχολείται με τους τομείς των ανθρωπιστικών και κοινωνικών
επιστημών (Ιστορία και Πολιτισμός, Οικονομικές Επιστήμες, Νομικές Επιστήμες, 
Κοινωνικές και Πολιτικές Επιστήμες).

Για την εξυπηρέτηση των παραπάνω στόχων αυτήν την περίοδο σχεδιάζονται και 
χρηματοδοτούνται προγράμματα ανταλλαγής μεταξύ πολιτών των κρατών μελών σε 
επίπεδο Δευτεροβάθμιας και Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης καθώς και η δημιουργία 
δικτύων. 

Ένα από αυτά είναι το δίκτυο  Eurydice, το οποίο ιδρύθηκε το  1976 για την 
παραγωγή αξιόπιστων και συγκρίσιμων πληροφοριών σχετικά με τα εθνικά 
εκπαιδευτικά συστήματα και τις πολιτικές, έχει ως στόχο του  τη συνεργασία μεταξύ 
                                                

21 Europa, Ευρωπαϊκό κέντρο για την ανάπτυξη της  επαγγελματικής κατάρτισης Cedefop,

http://europa.eu/agencies/community_agencies/cedefop/index_el.htm.
22 Χρ. Γκοβάρης, Ι. Ρουσσάκης, Ευρωπαϊκή Ένωση, πολιτικές στην εκπαίδευση, ΥΠΕΠΘ, 
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, Αθήνα 2008, σελ. 14.
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των κρατών μελών στον τομέα της εκπαίδευσης καθώς και την προβολή  της 
ποικιλομορφίας των εθνικών συστημάτων εκπαίδευσης αλλά και τις  κοινές τάσεις 
τους. Για την εξυπηρέτηση των στόχων της η Eurydice δημοσιεύει ένα κείμενο που 
περιλαμβάνει μονογραφίες άμεσα ενημερωμένες σχετικά με την οργάνωση των 
εκπαιδευτικών συστημάτων, συγκριτικές μελέτες για συγκεκριμένα θέματα 
κοινοτικού ενδιαφέροντος και δείκτες. Το δίκτυο αποτελείται από εθνικές μονάδες 
και μια ευρωπαϊκή μονάδα που επεξεργάζεται τα δεδομένα που κατατίθενται από τα 
κράτη μέλη. Η Eurydice συνεργάζεται στενά και με το Ευρωπαϊκό Κέντρο για την 
Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (CEDEFOP),  και με το Ευρωπαϊκό 
Ίδρυμα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης .23

1.4.3. Περίοδος 1992-2000     

Η Συνθήκη του Μάαστριχ, όπως ήδη είδαμε, με τα μέτρα που αποφάσισε,  αποτελεί 
σταθμό για την ευρωπαϊκή ενοποίηση. Η παιδεία αναβαθμίζεται και  θεμελιώνεται σε 
νομικές βάσεις. Το 1994 ιδρύεται το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Επαγγελματικής Κατάρτισης 
(European Training Foundation) με έδρα το Τορίνο που έχει ως αποστολή του να 
υποστηρίζει τη διαδικασία μεταρρύθμισης και εκσυγχρονισμού των συστημάτων 
επαγγελματικής κατάρτισης στις συνεργαζόμενες χώρες, στα πλαίσια της εξωτερικής 
πολιτικής της Ε.Ε. Στις δράσεις του Ιδρύματος, δηλαδή, περιλαμβάνεται η βοήθεια 
προς  χώρες εταίρους, εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, για  να εκσυγχρονίσουν τα 
συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης ώστε να αποκτήσουν οι πολίτες τους  
γνώσεις και  δεξιότητες απαραίτητες για τη δημιουργία μιας ισχυρής οικονομίας. Το 
Ίδρυμα έχει στενή συνεργασία με το Cedefop και παρέχει τεχνική υποστήριξη στο 
πρόγραμμα Tempus. 

Η σημασία του Ιδρύματος είναι μεγάλη, λόγω του κύκλου των επιρροών που 
αναπτύσσει η Ε.Ε στο πλαίσιο συνεργασίας της με τις χώρες εταίρους αλλά και των 
οικονομικών κερδών που απολαμβάνει. Συγκεκριμένα αναπτύσσονται σχέδια σε 
πολλούς τομείς, όπως είναι η Διά βίου μάθηση, η επιχειρηματική μάθηση, οι 
δυνατότητες απασχόλησης και ανταγωνιστικότητας, η διακυβέρνηση και διαφάνεια, η 
κατάρτιση των εκπαιδευτικών, η διασφάλιση της ποιότητας των παρεχομένων 
σπουδών και  ο καθορισμός πλαισίων όσον αφορά τα  επαγγελματικά  προσόντα. 
Επίσης προτείνονται μέτρα όσον αφορά την  ισότιμη μεταχείριση των γυναικών και 
των μειονοτήτων, την ανάπτυξη  δεξιοτήτων που συντελούν στη μείωση της 
φτώχειας, τη χρήση νέων τεχνολογιών για τη μάθηση,  το προφίλ δεξιοτήτων για 
μετανάστες.24

Το 1995 η Επιτροπή δημοσίευσε τη Λευκή Βίβλο που φέρνει τον τίτλο Διδασκαλία 
και Μάθηση. Προς την Κοινωνία της Γνώσης.  Με τη Λευκή Βίβλο η Ευρωπαϊκή 
Ένωση συγκροτεί για πρώτη φορά την εκπαιδευτική πολιτική της. Μετά από μια 

                                                
23Ευρωπαϊκό Ιδρυμα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, 
http://europa.eu/legislation_summaries/education_training_youth/vocational_training/ef0010_el.htm.
24 Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ETF),
http://europa.eu/agencies/community_agencies/etf/index_el.htm.
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σύντομη αναφορά στους τρεις παράγοντες που επηρεάζουν την ευρωπαϊκή κοινωνία 
και που είναι 1. Η κοινωνία της πληροφορίας 2. η διεθνοποίηση και 3. η ανάπτυξη 
της επιστημονικής γνώσης, η Επιτροπή προτείνει τις εξής λύσεις. 

α. Ανάπτυξη της ικανότητας για επαγγελματική απορρόφηση και   επαναναγνώριση 
της αξίας της πλατιάς βάσης των γνώσεων. Η Επιτροπή υποστηρίζει ότι το άτομο 
ζώντας σε μια κοινωνία «όπου θα πλημμυρίζεται από μια τεράστια ποσότητα 
ποικιλλουσών πληροφοριών, υπάρχει μεγάλος κίνδυνος να εμφανιστεί μία ρήξη μεταξύ 
εκείνων που είναι σε θέση να τις ερμηνεύσουν, εκείνων που μπορούν μόνο να τις 
χρησιμοποιήσουν και εκείνων που δεν μπορούν να κάνουν ούτε το ένα ούτε το άλλο. 
Με άλλα λόγια μεταξύ εκείνων που γνωρίζουν και δεν γνωρίζουν. Η δημιουργία μιας 
πλατιάς βάσης γνώσεων, με άλλα λόγια όλων όσων είναι αναγκαία για να συλλάβει 
κανείς το νόημα των πραγμάτων, για να καταλάβει και να δημιουργήσει, είναι η κύρια 
λειτουργία του σχολείου. Αυτό είναι και ο πρώτος παράγοντας για την προσαρμογή στην 
οικονομική και επαγγελματική κατάσταση».25 Η Επιτροπή δηλαδή διαβλέπει ότι στις 
διαμορφωμένες συνθήκες θα βοηθήσει στην απόκτηση νέων τεχνικών δεξιοτήτων μια 
πλατιά βάση γνώσεων 

β. Ανάπτυξη της ικανότητας για επαγγελματική απορρόφηση. Η Επιτροπή, αφού 
αναπτύσσει  εκτενώς ότι η τριτοβάθμια εκπαίδευση δεν αποτελεί μονόδρομο για μια 
επαγγελματική καριέρα και ότι αυτή η νοοτροπία έχει ως αποτέλεσμα την υποτίμηση 
των άλλων επαγγελμάτων και «τη σοβαρή σπατάλη, αποκλείοντας τα ταλέντα που δεν 
ανταποκρίνονται προς τυποποιημένα πρότυπα» προτείνει τη λύση της Δια βίου 
μάθησης. « Ένα  άλλο κεντρικό σημείο είναι η ανάγκη να αναπτυχθεί η εξασφάλιση της 
πρόσβασης στην κατάρτιση σε όλη τη διάρκεια της ζωής του ατόμου. […] το έτος 1996, 
το Ευρωπαϊκό Έτος της Δια βίου μάθησης, πρέπει να ενισχύσει τη συνειδητοποίηση του 
θέματος αυτού. […]Η κινητικότητα, η δια βίου μάθηση, η χρήση των μέσων της νέας 
τεχνολογίας…η μεγαλύτερη αυτή ευελιξία απόκτησης γνώσεων δημιουργεί το πρόβλημα 
των νέων τρόπων πιστοποίησης δεξιοτήτων που έχουν αποκτηθεί, ανεξάρτητα από το 
αν αποκτήθηκαν με τίτλους σπουδών ή όχι».26 Ως λύση στο πρόβλημα αυτό προτείνει 
τη δημιουργία Ατομικών δελτίων δεξιοτήτων τα οποία θα πιστοποιούν τις βασικές, 
τεχνικές και επαγγελματικές γνώσεις και καταλήγει: «¨Το σχέδιο αυτό θα επέτρεπε μια 
άμεση αξιολόγηση των προσόντων που απέκτησε ένα άτομο σε ολόκληρη τη ζωή του, σε 
αντιδιαστολή προς τα πτυχία και τα διπλώματα που απαξιώνονται με την πάροδο των 
χρόνων με συνεχώς ταχύτερους ρυθμούς».27  

Στη συνέχεια η Επιτροπή δίνει κάποιες κατευθυντήριες αρχές για δράση, οι οποίες 
είναι η ενθάρρυνση της απόκτησης νέας γνώσης, η προσέγγιση του σχολείου και του 
επιχειρηματικού τομέα, η καταπολέμηση του αποκλεισμού με την προσφορά μιας 
δεύτερης ευκαιρίας μέσω του σχολείου, η επάρκεια σε τρεις κοινοτικές γλώσσες και 
η ίση μεταχείριση της υλικής υποδομής και της υποδομής σε κατάρτιση. 

                                                
25 Διδασκαλία και μάθηση-Προς τη Μαθησιακή κοινωνία . Λευκό βιβλίο για την Εκπαίδευση και την 
Κατάρτιση στο Δ.Γ.Τσαούσης ( Εισαγωγή, επιλογή και επιμέλεια), Βασικά Κείμενα για την Παιδεία, 
την Εκπαίδευση και την Κατάρτιση, Gutenberg, Αθήνα  1996, σελ. 294.
26 ό.π. σελ. 297.
27 ό.π. σελ. 297.
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Και η Λευκή Βίβλος κλείνει τονίζοντας ότι η Ευρώπη υποχρεούται « να δώσει την 
ίδια τουλάχιστον έμφαση  στην ατομική ολοκλήρωση των πολιτών της, ανδρών και 
γυναικών, με εκείνη που μέχρι τώρα έδωσε στα οικονομικά και τα νομισματικά 
ζητήματα».28

Η Λευκή Βίβλος προετοίμασε το κλίμα για τη Συνθήκη της Μπολόνια όσον αφορά 
την εκπαιδευτική πολιτική της Ε.Ε. Το 1999  οι 29 υπουργοί που συνήλθαν στην 
Μπολόνια έθεσαν τις βάσεις ίδρυσης του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης 
Εκπαίδευσης μέχρι το 2010 και προώθησης του Ευρωπαϊκού συστήματος ανώτατης 

εκπαίδευσης σε παγκόσμιο επίπεδο.  Αποφασίστηκε η υιοθέτηση συστήματος  
εύκολης ανάγνωσης και σύγκρισης των τίτλων σπουδών, το Σύστημα δύο κύκλων 
σπουδών προπτυχιακό / μεταπτυχιακό (undergraduate/graduate), η ίδρυση 
συστήματος πιστωτικών μονάδων (όπως το ECTS: European Credit Transfer System), 
η προώθηση της κινητικότητας με την άρση των εμποδίων, η προώθηση της 
Ευρωπαϊκής συνεργασίας στη διασφάλιση της ποιότητας καθώς και η προώθηση της 
Ευρωπαϊκής διάστασης στην ανώτατη εκπαίδευση. 

1.4.4. Η περίοδος 2000-2010

Με τη συνθήκη της Λισαβόνας, το 2000,  τέθηκαν οι στρατηγικοί στόχοι που πρέπει 
να ικανοποιήσει η Ε.Ε μέχρι το 2010. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο επικαλούμενο τα 
επιχειρήματα της Λευκής Βίβλου για την εκπαίδευση και την κατάρτιση όσον αφορά 
τις νεοδιαμορφωμένες συνθήκες - παγκοσμιοποίηση της οικονομίας και η ανάπτυξη 
των νέων τεχνολογιών - θέτει ένα νέο στρατηγικό στόχο: Να γίνει η ΕΕ. η 
ανταγωνιστικότερη και δυναμικότερη οικονομία  της γνώσης σε όλη την υφήλιο. Η 
κοινωνία της γνώσης σύμφωνα με τη στρατηγική της Λισαβόνας είναι ενταγμένη στο 
σύστημα της Δια βίου μάθησης.  Το άτομο, δηλαδή, μπροστά στις προκλήσεις των 
νέων τεχνολογιών της πληροφορίας και επικοινωνίας πρέπει να είναι σε θέση να 
παράγει συνεχώς νέα γνώση. 

Σύμφωνα με τη στρατηγική της Λισαβόνας η εκπαίδευση καλείται να παίξει 
καθοριστικό ρόλο στην άρση των ανισοτήτων με το να καλλιεργήσει την ικανότητα 
για τη Δια βίου μάθηση και  την παροχή ευκαιριών πάλι για τη Δια βίου μάθηση. 

Το 2002 οι Υπουργοί Παιδείας και η Επιτροπή  αποφάσισαν ένα πρόγραμμα 
δράσεων το ονομαζόμενο Εκπαίδευση και Κατάρτιση 2010 το οποίο  κινείται επίσης 
στο πλαίσιο της Δια βίου μάθησης και θέτει τους παρακάτω τρεις στρατηγικούς 
στόχους. Να βελτιώσουν την ποιότητα και την αποτελεσματικότητα των συστημάτων 
εκπαίδευσης και κατάρτισης της ΕΕ. Να διασφαλίσουν ότι όλοι έχουν πρόσβαση σε 
αυτά και να ανοίξουν την εκπαίδευση και την κατάρτιση στον ευρύτερο κόσμο

Για την επίτευξη αυτών των στόχων συμφώνησαν σε άλλους δεκατρείς επιμέρους 
στόχους που αφορούν σε θέματα: κατάρτισης των καθηγητών, βασικών γνώσεων, 
ενσωμάτωσης των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, αποδοτικότητας 
των επενδύσεων, εκμάθησης γλωσσών, δια βίου καθοδήγησης, ευελιξίας των 

                                                
28 ό.π. σελ. 301. 
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συστημάτων ώστε να καθιστούν τη μάθηση προσπελάσιμη σε όλους, κινητικότητας, 
αγωγής του πολίτη, κ.λπ.

Για τη στήριξη της στρατηγικής της Λισαβόνας το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο με την Απόφαση 2318/2003/ΕΚ, της 5ης Δεκεμβρίου 2003, θέσπισε το 
πρόγραμμα eLearning το οποίο αποσκοπούσε στη βελτίωση της ποιότητας των 
ευρωπαϊκών συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης και της πρόσβασης σε αυτά 
μέσω αποτελεσματικής χρήσης των τεχνολογιών των πληροφοριών και των 
επικοινωνιών.

Eιδικότεροι στόχοι του προγράμματος ήταν  να προωθηθούν τα μέσα χρήσης της 
ηλεκτρονικής μάθησης, τα οποία βοηθούν  στην προσωπική ανάπτυξη και στην 
κοινωνική συνοχή. Ενισχύουν, επίσης, το διαπολιτισμικό διάλογο και μειώνουν το 
ψηφιακό χάσμα. Η ηλεκτρονική μάθηση είναι προϋπόθεση για τη Δια βίου μάθηση 
και την κατάρτιση αλλά και για την ενδυνάμωση της ευρωπαϊκής διάστασης στην 

εκπαίδευση.29

  Την περίοδο αυτή, εκτός από τα τομεακά προγράμματα στήριξης και δράσης των 
προηγουμένων ετών, λειτουργούν και τα προγράμματα Jean Monnet και το Εγκάρσιο 
πρόγραμμα. 

1.5. Παράγοντες διαμόρφωσης της ευρωπαϊκής εκπαιδευτικής πολιτικής

Το αυξανόμενο ενδιαφέρον της Ε.Ε για την εκπαίδευση οφείλεται  κυρίως σε 
οικονομικούς λόγους και δευτερευόντως σε πολιτισμικούς.  Μετά την ολοκλήρωση 
της Ευρωπαϊκής Ενοποίησης στο πλαίσιο λειτουργίας της Ένωσης έπρεπε να 
επιτευχθεί η πλήρης λειτουργία των τεσσάρων βασικών οικονομικών ελευθεριών, της 
ελεύθερης κυκλοφορίας εμπορευμάτων, κεφαλαίων, υπηρεσιών και ανθρώπων. Ένας 
από τους τρόπους υλοποίησης  ήταν τα κοινά επαγγελματικά προσόντα και οι κοινές 
δεξιότητες που θα διέθεταν οι ευρωπαίοι πολίτες και οι οποίες θα επέτρεπαν τη 
επιτυχή διακίνηση των ανθρώπων στους κόλπους της Ε.Ε. για ανεύρεση δουλειάς. 

Στην πορεία της ενοποίησής της όμως η ΕΕ είχε τονίσει ότι Ενωμένη Ευρώπη δεν 
σημαίνει μόνο οικονομική ενοποίηση. Στην Πανηγυρική Διακήρυξη για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση στη Στουτγάρδη το 1983 αναφέρεται για πρώτη φορά ο όρος 
Ευρωπαϊκή Διάσταση στην Εκπαίδευση, ενώ  η Συνθήκη του Μάαστριχ εισήγαγε και 
την ιδιότητα του Ευρωπαίου πολίτη. Στο άρθρο 149 μεταξύ των άλλων αναφέρεται: « 
Η δράση της κοινότητας έχει ως στόχο: Να αναπτύξει την ευρωπαϊκή διάσταση της 
Παιδείας, μέσω ιδίως της εκμάθησης και της διάδοσης  των γλωσσών των κρατών-
μελών». 

Έτσι στις πολιτικές για την εκπαίδευση τίθεται και ένας άλλος στόχος, πολιτισμικού 
χαρακτήρα. Οι δύο αυτοί στόχοι, κύριος και δευτερεύων, θα ρυθμίζουν στο εξής την 
ευρωπαϊκή εκπαιδευτική πολιτική. Γενικά η Συνθήκη του Μάαστριχ, με την 

                                                
29Europa, Ηλεκτρονική μάθηση, πρόγραμμα eLearning, 
http://europa.eu/legislation_summaries/education_training_youth/general_framework/c11073_el.htm.
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κοινωνική διάσταση που προσέδωσε όσον αφορά την ισότητα ανδρών και γυναικών, 
την προστασία του περιβάλλοντος, τη βελτίωση της ποιότητας ζωής, την κοινωνική 
συνοχή και αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών μελών,  απετέλεσε σταθμό στην ιστορία 
της Ευρωπαϊκής κοινότητας.

Πολλές από τις διατάξεις της Συνθήκης του Μάαστριχ διέπει η αρχή της 
επικουρικότητας,30 δηλαδή υπάρχουν ορισμένοι τομείς, όπως για παράδειγμα, η 
εκπαίδευση, η υγεία, ο πολιτισμός, στους οποίους η αρμοδιότητα της κοινότητας 
περιορίζεται στην υποβοήθηση των πολιτικών των κρατών μελών. Χωρίς να 
απαιτείται η εναρμόνιση των εθνικών πολιτικών στους τομείς αυτούς, εφαρμόζεται εκ 
μέρους της κοινότητας μια πολιτική ενθάρυνσης  με τις διάφορες δράσεις που έχει 
θεσπίσει και την υλοποίηση των οποίων υποστηρίζει κυρίως σε οικονομικό επίπεδο. 
Για παράδειγμα στη Συνθήκη του Μάαστριχ στο άρθρο 127 αναφέρεται: «1. Η 
Κοινότητα 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 
επαγγελματικής εκπαίδευσης» και λίγο πιο κάτω στο ίδιο άρθρο τονίζεται ότι  «4. Το 
Συμβούλιο, αποφασίζοντας με τη διαδικασία του άρθρου 189 Γ 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». 

Αλλά και έμμεσα, η περιρρέουσα ατμόσφαιρα επίσης διαμορφώνει το εκπαιδευτικό 
κλίμα στο εσωτερικό των κρατών μελών. Οι εθνικές πολιτικές δεν μπορούν να 
παραβλέψουν, ακόμα και αν το ήθελαν, τις οδηγίες, τις αποφάσεις, τις συστάσεις, τα 
ψηφίσματα, τη χρηματοδότηση προγραμμάτων  και τις εκθέσεις της Κοινότητας που 
αφορούν στο εν λόγω θέμα.31 Ναι μεν οι συστάσεις των κειμένων  της ΕΕ δεν είναι 
δεσμευτικές, προκαλούν  όμως  ένα δημόσιο διάλογο γύρω από συγκεκριμένα θέματα 
που δημιουργεί κοινωνικές πιέσεις στις πολιτικές των κρατών μελών, προωθώντας 
κατ’ αυτόν τον τρόπο αποτελεσματικά την ευρωπαϊκή ενότητα.32

Όπως, όμως, η πολιτική της Ε.Ε επηρεάζει τις εθνικές πολιτικές και αυτή με τη 
σειρά της δεν μένει ανεπηρέαστη από άλλους εξωγενείς παράγοντες. Πολλοί διεθνείς 
οργανισμοί, για παράδειγμα, έχουν παίξει καθοριστικό ρόλο στην προώθηση 
σημαντικών οικονομικών πολιτικών. Ανάμεσα σε αυτούς είναι ο ΟΟΣΑ και η 
UNESCO, που από τις αρχές της δεκαετίας του 1970 έχουν συμβάλλει στην 
αναβίωση της Δια βίου εκπαίδευσης και στην καλλιέργεια νέας νοοτροπίας που 
ξεφεύγει από τα στενά όρια της Ευρώπης και κινείται σε διεθνές επίπεδο, 
εξασφαλίζοντας  στην Ευρωπαϊκή εκπαίδευση μια παγκόσμια προοπτική.

                                                
30 Ν. Φραγκάκης , Κατανομή των αρμοδιοτήτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση: η αρχή της επικουρικότητας  
Στο Θ. Χριστοδουλίδης, Θ. Στεφάνου ( επιμέλεια) , Η συνθήκη του Μάαστριχt,  Συνθετική  θεώρηση, 
Σιδέρης, Αθήνα  1993. 
31 Ά. Τσατσαρώνη, Οι νέες τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας: ιδεολογικές χρήσεις και 
καταχρήσεις της έννοιας της «πρακτική»στο λόγο της ευρωπαϊκής εκπαιδευτικής πολιτικής, στο Βήμα 
των Κοινωνικών Επιστημών, τόμος ΙΒ, τχ. 48, Χειμώνας 2006, σελ. 173-213.  
32 Ευλ. Αντωνίου, Η Εκπαιδευτική Πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης: Η διαμόρφωση του κοινοτικού 
λόγου, οι πολιτικές και οι επιπτώσεις τους στην ελληνική εκπαίδευση, αδημοσίευτη μεταπτυχιακή 
εργασία στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών , 2008, σελ. 93.
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Συγκεκριμένα τη δεκαετία του ’70 η UNESCO σύστησε τη Διεθνή Επιτροπή για 
την Ανάπτυξη της Εκπαίδευσης και δημοσίευσε  την πρώτη αναφορά για τη  Δια βίου
μάθηση το 1972, το ‘Learning to be: The world of Education today and tomorrow’.33

Η Έκθεση αυτή αναφερόταν στις αρχές της Δια βίου μάθησης και επηρέασε την 
εξέλιξη της Ευρωπαϊκής εκπαίδευσης. Και σήμερα  οι εκπαιδευτικοί στόχοι της 
UNESCO που αφορούν στην εκπαίδευση και κατάρτιση, στην παιδαγωγική της 
ειρήνης, τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία, τη διεθνή κατανόηση και 
ανεκτικότητα επηρεάζουν την ευρωπαϊκή εκπαιδευτική πολιτική.34

Ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), επίσης, στη 
δεκαετία του ’70 υποστήριζε ότι στις δυτικές κοινωνίες η εκπαίδευση αποτελεί 
βασικό παράγοντα για την ατομική και κοινωνική βελτίωση, εξασφαλίζοντας στα 
άτομα άνοδο της κινητικότητας. Στη δημοσίευσή του με τίτλο ‘Recurrent Education 
strategy’ αναφέρεται στην ανάγκη εξασφάλισης  εκπαιδευτικών ευκαιριών καθ’ όλη 
τη διάρκεια του βίου. Παρόλο που ο ΟΟΣΑ  αντιμετωπίζει την εκπαίδευση από τη 
σκοπιά της οικονομικής ανάπτυξης, σήμερα δίνει μεγαλύτερη σημασία από τα 
προηγούμενα χρόνια στην ποιότητα της εκπαίδευσης σε όλα τα επίπεδα και για 
όλους.35

1.6. Ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου στη διαμόρφωση της Ευρωπαϊκής 
Εκπαιδευτικής πολιτικής

Η εκπαίδευση εντάχτηκε μεν στην ευρωπαϊκή πολιτική με τη συνθήκη του 
Μάαστριχτ, προηγουμένως όμως το θέμα της εκπαίδευσης και κατάρτισης είχε τεθεί 
έμμεσα στους κόλπους της κοινότητας από τις κατά καιρούς αποφάσεις  του 
Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου που δημιούργησαν το κατάλληλο νομικό πλαίσιο και 
στήριξαν τις πολιτικές της κοινότητας σε θέματα εκπαίδευσης.  To Ευρωπαϊκό 
Δικαστήριο διαθέτει μεγάλη πολιτική δύναμη στο πλαίσιο της υλοποίησης των 
πολιτικών της Ε.Ε και μερικές από τις σημαντικότερες αποφάσεις για την εκπαίδευση 
της Ενωμένης Ευρώπης οφείλονται στις ερμηνείες που κατά καιρούς έχει δώσει σε 
συγκεκριμένους νόμους.36 Η νομολογία αποκρυσταλλώνεται στις οδηγίες για την 
επαγγελματική αναγνώριση των τίτλων σπουδών. Ορισμένες αποφάσεις του 
Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου αποτελούν σταθμούς στο χώρο της εκπαίδευσης. Οι 
υποθέσεις Casagrande (1974), Forchieri (1983), Gravier (1985) και αργότερα η 
υπόθεση Neri (2003), για παράδειγμα, βοήθησαν  στην ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής 

                                                
33 Ε. Faure,  Learning to Be: The world of Education Today and Tomorrow, UNESCO, Paris, 1072.  
34 UNESCO,  Partnership in action: UNESCO’s educational activities in the Europe region,UNESCO, 
Education Sector, September 2000, Paris και UNESCO, Revisiting Lifelong Learning for the 21st 
Century, UNESCO Institute for Education, Philippines 2001 και  UNESCO Learning throughout life: 
challenges for the 21st century, UNESCO publishing, 2002.
35 OECD (1996) Making Lifelong Learning a Reality for All, Paris και OECD (2002) Education at a 
Glance: OECD Indicators 2002 Edition.
36 Πρ. Ο. Πανδής, Οι πολιτικές κινητικότητας  ως κλειδί της προώθησης της δια βίου εκπαίδευσης
μέσα στην ΕυρωπαΊκή Ένωση, Πρακτικά Συνεδρίου στο
http://www.elemedu.upatras.gr/eriande/synedria/synedrio3/praltika%2011/pandis.htm.
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εκπαίδευσης - συγκεκριμένα της Δια βίου μάθησης - και αποτέλεσαν τη νομική βάση 
πάνω στην οποία η  Επιτροπή στήριξε νέες αποφάσεις και μέτρα. 

Η πιο χαρακτηριστική περίπτωση είναι η υπόθεση Casagrande37 με την εκδίκαση 
της οποίας επιβεβαιώθηκε η λειτουργική αρμοδιότητα των κοινοτικών  οργάνων.38 Ως 
λειτουργική αρμοδιότητα ορίζεται, όπως ήδη ειπώθηκε, η δυνατότητα των κοινοτικών 
οργάνων να διαπερνούν το πεδίο των αρμοδιοτήτων τους για να εξυπηρετήσουν τον 
κυρίαρχο οικονομικό στόχο της κοινότητας. Η Κοινότητα ενδιαφέρεται για το χώρο 
της εκπαίδευσης, όταν σε αυτήν εμπλέκονται οικονομικά συμφέροντα που έχουν 
σχέση με την αποτελεσματική λειτουργία της  εσωτερικής αγοράς. 

Συγκεκριμένα το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο όσον αφορά   την υπόθεση Casagrande το 
1974, συμπεριέλαβε στο πλαίσιο της ελεύθερης κυκλοφορίας των εργαζομένων και 
θέματα σχετικά με την εκπαίδευση των παιδιών των μεταναστών. Αποφάσισε ότι τα 
παιδιά των εργαζομένων που διακινούνται από χώρα σε χώρα, όποια και αν είναι η 
ιθαγένειά τους, έχουν δικαίωμα για εκπαίδευση στο κράτος μέλος υποδοχής των 
γονέων τους, όπως ακριβώς και οι υπόλοιποι υπήκοοι του κράτους. Αυτό το δικαίωμα 
περιλαμβάνει και την ισότιμη μεταχείριση με τα παιδιά των υπηκόων εργαζομένων 
όσον αφορά τα επιδόματα σπουδών. 

Όσον αφορά   την υπόθεση Forchieri,39 το  1983, η Forchieri, ιταλικής καταγωγής 
και σύζυγος ιταλού υπαλλήλου της ευρωπαϊκής επιτροπής,  προσέφυγε στο ΔΕΚ γιατί 
το Βέλγιο της ζήτησε ένα επιπλέον τέλος εγγραφής, για να μπορέσει να 
παρακολουθήσει μαθήματα ανώτατης εκπαίδευσης. Το ΔΕΚ αποφάνθηκε ότι οι 
πανεπιστημιακές σπουδές που έχουν ως στόχο την απόκτηση τυπικού προσόντος για 
συγκεκριμένο επάγγελμα ή απασχόληση αποτελούν επαγγελματική εκπαίδευση, άρα 
παρανόμως το Βέλγιο ζήτησε επιπλέον τέλη από τη Forchieri.

Το ίδιο αποφάσισε και όσον αφορά την υπόθεση Lair κατά του Πανεπιστημίου του 
Αννόβερου. Η κ. Lair, γαλλικής καταγωγής, που σπούδαζε Ρωμαϊκή και Γερμανική 
Γλώσσα και Φιλολογία, το ΔΕΚ αποφάσισε ότι δικαιούται την υποτροφία από το 
Πανεπιστήμιο του Αννόβερου που ζητούσε, γιατί οι σπουδές της αποτελούν 
επαγγελματική εκπαίδευση.40

   Η νομολογία του ΔΕΚ καθόρισε και εκπαιδευτικά θέματα οικονομικής φύσεως, για 
παράδειγμα το θέμα των διδάκτρων. Η υπόθεση Gravier41 ανέδειξε την αρχή της ίσης 
μεταχείρισης και των φοιτητών που σπουδάζουν σε άλλο κράτος μέλος, αν και οι 
ίδιοι δεν εργάζονται,  αλλά είναι δυνάμει εργαζόμενοι Αποτέλεσε επίσης τη νομική 
βάση για το πρόγραμμα Erasmus, το μεγαλύτερο  πρόγραμμα κινητικότητας που έχει 
δημιουργηθεί και υλοποιηθεί μέχρι σήμερα. 

Η γαλλίδα Gravier γράφτηκε το 1985 στη Βασιλική Ακαδημία Καλών Τεχνών της 
Λιέγης για να σπουδάσει εικονογράφηση κειμένων. Το Βελγικό κράτος απαίτησε από 

                                                
37 ΔΕΚ υποθ. C- 9/74 D. Casagrande κατά Landeshauptstadt München, Συλλ. 1974, σελ. 773, σκέψη 6
38 Γ. Σταματέλος, Α. Βασιλόπουλος, Ευρωπαίκή εκπαιδευτική πολιτική, Μεταίχμιο, Αθήνα, 2004, σελ. 
24.  
39 ΔΕΚ, υποθ. C-152/82 Forchieri κατά Belgium, Συλλογή 1983, σελ. 2323, σκέψη 17.
40 Ευτ.  Μουαμελετζή, Ευρωπαϊκή Εκπαιδευτική Πολιτική- Προβλήματα και προοπτικές, στο 
αφιέρωμα Παιδεία και κοινοτικό δίκαιο της Ελληνικής Επιθεωρήσεως Ευρωπαϊκού Δικαίου, 1988, τ.2. 
41 ΔΕΚ, υποθ. C-293/83, Gravier, Συλλογή 1985, σελ. 593.
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αυτήν δίδακτρα που οι βέλγοι φοιτητές δεν πλήρωναν. Με την προσφυγή της στο 
ΔΕΚ ένα από τα ερωτήματα που τέθηκε  ήταν αν η διδασκαλία της τέχνης της 
εικονογράφησης κειμένων ανήκει στο πεδίο της επαγγελματικής εκπαίδευσης. Το 
ΔΕΚ με ευκαιρία την υπόθεση αυτήν οριοθέτησε την επαγγελματική εκπαίδευση,  
ορίζοντας ως επαγγελματική εκπαίδευση κάθε εκπαίδευση που προετοιμάζει τους 
φοιτώντες για την απόκτηση τυπικών  προσόντων για την άσκηση συγκεκριμένου 
επαγγέλματος ακόμη και αν το πρόγραμμα διδασκαλίας περιλαμβάνει τμήμα γενικής 
εκπαίδευσης. Η απόφαση αυτή ήταν σπουδαίας σημασίας την εποχή εκείνη γιατί οι 
φοιτητές αναγορεύονται εν δυνάμει παράγοντες της αγοράς από τη στιγμή που οι 
σπουδές τους εντάσσονται στο χώρο της επαγγελματικής εκπαίδευσης  και με τον 
επαγγελματικό τίτλο που αποκτούν μπορούν να εργαστούν στην κοινή αγορά. Και 
λέω υπήρξε μεγάλης σημασίας, γιατί σήμερα το θέμα αυτό δεν υφίσταται λόγω των 
διατάξεων της Συνθήκης για την ευρωπαϊκή ιθαγένεια. 

Το ΔΕΚ επιπλέον αποφάσισε ότι  « 17 Από την απόφαση Gravier συνάγεται ότι οι 
όροι προσβάσεως στην επαγγελματική εκπαίδευση εμπίπτουν στον τομέα εφαρμογής της 
Συνθήκης και ότι η επιβολή διδάκτρων , ως προϋπόθεση για την πρόσβαση σε κύκλο 
σπουδών επαγγελματικής εκπαιδεύσεως , σε φοιτητές που έχουν την ιθαγένεια άλλων 
κρατών μελών , ενώ δεν προβλέπεται παρόμοια επιβάρυνση εις βάρος των εγχώριων 
φοιτητών , συνιστά δυσμενή διάκριση λόγω ιθαγένειας την οποία απαγορεύει το άρθρο 
7 της Συνθήκης» .42

Η απόφαση του ΔΕΚ όσον αφορά την υπόθεση Gravier ήγειρε αντιδράσεις μεταξύ 
των κρατών μελών, γιατί διέβλεπαν τον κίνδυνο μιας πρόσθετης οικονομικής 
επιβάρυνσης, αν καταργούνταν τα δίδακτρα στους αλλοδαπούς φοιτητές. Η 
κατάργηση των διδάκτρων θα αποτελέσει κίνητρο για τη μετακίνηση πολλών ξένων 
φοιτητών που θα επιβαρύνουν οικονομικά τη χώρα υποδοχής. Την παρατήρηση αυτή 
την έλαβε σοβαρά υπόψη του το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και με την οδηγία 90/366 
θέτει ορισμένους περιορισμούς όσον αφορά τη διαμονή των υποψηφίων σπουδαστών 
σε ένα κράτος. Οι σπουδαστές, για να μπορέσουν να εγγραφούν σε πανεπιστημιακό 
ίδρυμα άλλου κράτους μέλους, πρέπει να αποδεικνύουν ότι διαθέτουν από δικούς 
τους πόρους τα προς το ζην.
Στο δεδικασμένο της υπόθεσης Gravier στηρίχτηκε η επόμενη υπόθεση Blaizot43 που 

αφορούσε πάλι γάλλους φοιτητές που τους ζητήθηκε από το Βέλγιο να πληρώσουν 
δίδακτρα για τις σπουδές τους σε βελγικά πανεπιστήμια. Την απόφαση του ΔΕΚ 
επηρέασε και η διαπίστωση ότι ο χαρακτήρας των σπουδών διαφέρει από κράτος σε 
κράτος. Για να αποφευχθούν λοιπόν οι ανισότητες απαιτείτο διεύρυνση  του πλαισίου 
της επαγγελματικής εκπαίδευσης. Για το λόγο αυτό οι πανεπιστημιακές σπουδές 
εκτός ελαχίστων εξαιρέσεων, εντάσσονται στο εννοιολογικό περιεχόμενο της 

                                                
42 Διάταξη του προέδρου του Δικαστηρίου της 25ης Οκτωμβρίου 1985- Επιτροπή των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων κατά βασιλείου του Βελγίου. Απαγόρευση διακρίσεων – πρόσβαση σε κύκλο σπουδών 
επαγγελματικής Εκπαίδευσης που οργανώνουν τα πανειστημια- υπόθεση 293/85, http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:61985O0293:EL:HTML.
43 ΔΕΚ, υποθ. C-24/86, Blaizot Συλλογή 1988, σελ. 379.
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επαγγελματικής εκπαίδευσης. 44 Η δικαστική απόφαση στην υπόθεση Blaizot    
υπήρξε ριζοσπαστική, γιατί για πρώτη φορά τα Πανεπιστήμια ορίζονται ως 
επαγγελματική εκπαίδευση και τα πανεπιστημιακά πτυχία χαρακτηρίζονται ως 
επαγγελματικά «διαλύοντας μια μακρά, ιδιαίτερη παράδοση, όπου τα πτυχία αυτά 
είχαν χαρακτήρα ακαδημαϊκό».45

Με την απόφαση Kraus46 και οι μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών εντάσσονται στην 
επαγγελματική εκπαίδευση με τη λογική ότι και αυτοί διευκολύνουν την πρόσβαση 
στην άσκηση επαγγέλματος, προσδίδοντας επιπλέον προσόντα στον κάτοχό τους άρα 
περισσότερες και καλύτερες ευκαιρίες για ανεύρεση δουλειάς. 

Με την υπόθεση Neri απαγορεύεται η παρεμπόδιση της επαγγελματικής 
δραστηριότητας και της ελεύθερης μετακίνησης των πολιτών από ένα κράτος μέλος 
σε ένα άλλο. Οι πολίτες απολαμβάνουν την προστασία που παρέχουν οι διατάξεις της 
Συνθήκης και του παράγωγου κοινοτικού δικαίου υπό τους όρους και τους 
περιορισμούς που αυτό εισάγει, ανεξάρτητα από την ύπαρξη αντίθετων κανόνων του 
εθνικού δικαίου, σε οποιοδήποτε επίπεδο και αν εντοπίζονται αυτοί.

Συγκεκριμένα η  υπόθεση Neri47, καταδεικνύει  την περίπλοκη εικόνα που εμφανίζεται 

όσον αφορά την αναγνώριση διπλωμάτων μεταξύ των κρατών μελών και την άσκηση 

επαγγελματικής δραστηριότητας σε κράτος μέλος, άλλο από εκείνο στο οποίο ο 

ενδιαφερόμενος έχει αποκτήσει τα επαγγελματικά του προσόντα. Τo 2003, η V. Neri,48

ιταλίδα υπήκοος, είχε εγγραφεί στο Πανεπιστήμιο Nottingham Τrent για την 
απόκτηση πτυχίου Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σπουδών. Προκειμένου να 

αποφύγει την οικονομική επιβάρυνση μεταβαίνοντας στο Ηνωμένο Βασίλειο, έκανε 

χρήση της δυνατότητας παρακολούθησης μέρους των σπουδών της στην Ιταλία, στον 

οργανισμό ESE, ο οποίος παρείχε ορισμένα πανεπιστημιακά μαθήματα στο πλαίσιο 

συνεργασίας με το NTU. Οι σπουδές αυτές εγκρίνονταν και αναγνωρίζονταν από το 

NTU, το οποίο θα  χορηγούσε το τελικό πτυχίο.

Ενώ η Neri ήδη είχε προκαταβάλει στον ESE τα δίδακτρα του πρώτου έτους 
φοίτησης, πληροφορήθηκε ότι το πτυχίο που θα της χορηγείτο από το NTU, δεν 
αναγνωριζόταν στην Ιταλία, επειδή τμήμα των σπουδών της θα πραγματοποιείτο στην 
ιταλική επικράτεια. Ζήτησε την επιστροφή των διδάκτρων, αλλά ο ESE αρνήθηκε να 
τα επιστρέψει, υποστηρίζοντας ότι το χορηγούμενο δίπλωμα αναγνωριζόταν πλήρως 
στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Το ΔΕΚ, στο οποίο η Neri απευθύνθηκε, διευκρίνισε ότι η  διοργάνωση μαθημάτων 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης επ' αμοιβή είναι μια οικονομική δραστηριότητα και 
συνιστά άσκηση του δικαιώματος ελεύθερης εγκατάστασης. Λαμβάνοντας επιπλέον 
υπόψη ότι ο ESE, που εδρεύει στο Ηνωμένο Βασίλειο, διοργανώνει μαθήματα 

                                                
44 Μ.Ι.Κουσκουνά, Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών και παιδεία στο Νομική Βιβλιοθήκη 2007, σελ. 300-
422.
45 Σταματέλος ό.π. σελ. 84. 
46 ΔΕΚ, υποθ. C-19/92, D. Kraus κατά Land Baden-Württemberg, Συλλ. 1993, I-1663.  
47 ΔΕΚ, υποθ. C- 153/02, Neri κατά European School of Economics.
48 Σκέψεις με αφορμή την απόφαση του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Valentina Neri της 
13ης Νοεμβρίου 2003 (υπόθεση C-153/02),
http://international.law.uoa.gr/programma_spoudon/fakelos/kouskouna/neri.pdf.
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τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, δήλωσε ότι οι κανόνες, σύμφωνα με τους οποίους 
ορισμένα διπλώματα που χορηγούνται από την ESE δεν αναγνωρίζονται στην Ιταλία, 
είναι ικανοί να αποτρέψουν ορισμένους φοιτητές στο να παρακολουθούν τα 
μαθήματα αυτά και παρακωλύουν κατά τούτο την άσκηση της οικονομικής 
δραστηριότητας του ESE. Συνιστούν, επομένως, περιορισμό της ελευθερίας 
εγκατάστασης κατά την έννοια του άρθρου 43 ΕΚ. 

Επικαλέστηκε επίσης την οδηγία 89/48 η οποία στοχεύει στην αμοιβαία 
αναγνώριση των διπλωμάτων, ορίζοντας ως δίπλωμα «οποιοδήποτε δίπλωμα, 

πιστοποιητικό ή τίτλο [……] από το οποίο προκύπτει ότι ο κάτοχός του διαθέτει τα 

απαιτούμενα επαγγελματικά προσόντα για να αναλάβει ή να ασκήσει επάγγελμα που είναι 

νομοθετικά κατοχυρωμένο στο […] κράτος μέλος καταγωγής».

Έτσι, η υποχρέωση αμοιβαίας αναγνώρισης που επιβάλλει η οδηγία συνεπάγεται το 

σεβασμό ενός κεκτημένου σε άλλο κράτος μέλος. Οι μορφές δηλαδή και η οργάνωση της 

εκπαίδευσης που, σε κάθε κράτος μέλος, εξασφαλίζουν τα αναγκαία προσόντα για την 

άσκηση ενός επαγγέλματος απολαύουν τεκμηρίου ότι είναι συγκρίσιμες προς εκείνες των 

άλλων κρατών μελών.49 Ως εκ τούτου η ίδια η οδηγία 89/48 παρέχει στις αρμόδιες 
αρχές του κράτους υποδοχής τη δυνατότητα να υποβάλουν τον ενδιαφερόμενο σε 
επιπλέον πρακτική άσκηση προσαρμογής ή σε δοκιμασία επάρκειας, εφόσον κρίνουν 
ότι τα  προσόντα του "διαφέρουν ουσιωδώς" από εκείνα που παρέχει το κράτος αυτό. 

Παρόλο που το ΔΕΚ δικαίωσε τον ΕSE, η Neri δεν ωφελήθηκε, επειδή ήταν 
φοιτήτρια και δεν είχε αποκτήσει το τελικό προϊόν, δηλαδή το πτυχίο, άρα δεν 
μπορούσε να χαρακτηριστεί ως δικαιούχος της ελεύθερης κυκλοφορίας. Ως εκ τούτου 
δεν ήταν δυνατόν να ενεργοποιηθεί η εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου όσον αφορά 
την ελεύθερη κυκλοφορία. Η Neri, δεχόμενη τις υπηρεσίες του ESE, υφίσταται τους  
περιορισμούς  αντανακλαστικά, χωρίς να έχει τη δυνατότητα να αντλήσει η ίδια, κατά 
τρόπο αυτόνομο, δικαιώματα από το κοινοτικό δίκαιο.50

Ο Γενικός Εισαγγελέας κάλεσε τις ιταλικές αρχές να αποφύγουν στο μέλλον άλλες 
τέτοιες καταστάσεις, ενώ τόνισε ότι, για όσες ζημίες έχουν ήδη προκληθεί από την 
παράνομη συμπεριφορά των ιταλικών αρχών, είναι δυνατή η άσκηση αγωγών 
αποζημίωσης από τους ενδιαφερομένους.

Σύμφωνα με την υπόθεση Παπουλάκου επιτρέπεται η ελεύθερη μετακίνηση των 
πολιτών από κράτος μέλος σε άλλο κράτος μέλος μόνο αν πληρούνται κάποιες 
προϋποθέσεις. Συγκεκριμένα όσον αφορά το επάγγελμα  του δικηγόρου επιτρέπονται να 
ασκήσουν το επάγγελμα σε άλλο κράτος μόνο αν είναι αποδεδειγμένα μέλη του 
δικηγορικού συλλόγου ενός άλλου κράτους. Μπορούν όμως τελειώνοντας τις βασικές 

                                                
49 Ευτ. Μουαμελετζή, Η επίδραση του κοινοτικού δικαίου στην δημόσια και ιδιωτική εκπαίδευση στην 
Ελλάδα, Εκδόσεις Σάκκουλα, Θεσσαλονίκη, 1996  σελ. 191.
50 Εμμανουέλλα Ρεβέκα Παπαδοπούλου, Σκέψεις με αφορμή την απόφαση του Δικαστηρίου των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Valentina Neri της 13ης Νοεμβρίου 2003 στο 
http://international.law.uoa.gr/programma_spoudon/fakelos/kouskouna/neri.pdf.
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σπουδές σε ένα κράτος να κάνουν την πρακτική τους άσκηση σε ένα άλλο, αφού φυσικά 
προσκομίσουν τα απαιτούμενα διακαιολογητικά για τις σπουδές τους.51

     Σύμφωνα με την υπόθεση Bobadilla52 «Συνιστά προσβολή του δικαιώματος της 

ελεύθερης κυκλοφορίας των εργαζομένων διάταξη περιεχόμενη σε συλλογική σύμβαση 

αυτόνομου κρατικού οργανισμού της Ισπανίας και επιβάλλουσα, για την άσκηση του (μη 

νομοθετικώς κατοχυρωμένου) επαγγέλματος του συντηρητή έργων τέχνης, την προηγούμενη 

αναγνώριση της ισοτιμίας του ακαδημαϊκού τίτλου που έχει αποκτηθεί σε άλλη κοινοτική χώρα, 

όταν η αναγνώριση αυτή συνίσταται στη σύγκριση των προγραμμάτων σπουδών της Ισπανίας 

και της άλλης αυτής χώρας και στην επιτυχή εξέταση, με θεωρητικές και πρακτικές δοκιμασίες, 

στα μαθήματα εκείνα του ισπανικού προγράμματος σπουδών τα οποία δεν προβλέπονται στο 

πρόγραμμα σπουδών της εν λόγω άλλης κοινοτικής χώρας;»53

Σύμφωνα με την υπόθεση του 1999 της  Teresa Fernández de Bobadilla κατά 
Museo Nacional del Prado, Ισπανίδας υπηκόου,  η οποία, αφού έλαβε το πτυχίο 
Bachelor of Arts στην Ιστορία της Τέχνης από το Πανεπιστήμιο της Βοστώνης,  
πραγματοποίησε ως υπότροφος  του Prado  μεταπτυχιακές σπουδές συντηρήσεως 
έργων τέχνης στο Newcastle upon Tyne Polytechnic (Ηνωμένο Βασίλειο), κατά το 
πέρας των οποίων, το 1989, έλαβε το Master of Arts το οποίο δεν της αναγνώρισαν 
για το διορισμό της στο Μουσείο του Pradο. Σύμφωνα με το Δικαστήριο το κοινοτικό 
δίκαιο δεν απαγορεύει στους δημόσιους οργανισμούς των κρατών μελών να 
απαιτούν, για το διορισμό σε συγκεκριμένες θέσεις, τίτλους σπουδών που 
αποδεικνύουν την επάρκεια των προσόντων του υποψηφίου για την προς προκήρυξη 
θέση, αρκεί αυτό να μην εμποδίζει την άσκηση των θεμελιωδών ελευθεριών που 
διασφαλίζει το άρθρο 48 της Συνθήκης. Οι δημόσιοι οργανισμοί, όμως, υποχρεούνται
να τηρούν τις διατάξεις των οδηγιών 89/48/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 21ης 
Δεκεμβρίου 1988, σχετικά με ένα γενικό σύστημα αναγνώρισης των διπλωμάτων 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που πιστοποιούν επαγγελματική εκπαίδευση ελάχιστης 
διάρκειας τριών ετών.54

Μετά τις ήξεις αφήξεις, δηλαδή, του Δικαστηρίου επιτρέπεται στα εθνικά κράτη 
βάσει της νομοθεσίας τους να αναγνωρίζουν τα διπλώματα άλλων κρατών, με την 
προϋπόθεση βέβαια ότι δεν παραβιάζουν βασικές οδηγίες της Ε.Ε  όσον αφορά την 
ελεύθερη μετακίνηση των πολιτών. Στη συγκεκριμένη περίπτωση η Fernαndez de 
Bobadilla θα έπρεπε να πιστοποιήσει τις γνώσεις της δίνοντας εξετάσεις σε 24 

                                                
51Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αναφορά 192/2004, του Θεοδώρου Παπουλάκου, ελληνικής ιθαγένειας, 

σχετικά με αίτηση εγγραφής στο Δικηγορικό Σύλλογο Ελλάδας 

http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2004_2009/documents/cm/658/658554/658554el.pdf.
52 ΔΕΚ, υποθ. C-234/97, Bobadilla κατά Museo Nacional del Prado Συλλογή 1999,  σελ.  I-04773.
53 Απόφαση του Δικαστηρίου της 8ης Ιουλίου 1999. - Teresa Fernández de Bobadilla κατά Museo 
Nacional del Prado, Comité  de Empresa del Museo Nacional del Prado και Ministerio Fiscal. - Αίτηση 
για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως: Juzgado de lo Social n. 4 de Madrid - Ισπανία. -
Αναγνώριση διπλωμάτων - Συντηρητής αντικειμένων πολιτιστικής αξίας - Οδηγίες 89/48/ΕΟΚ και 
92/51/ΕΟΚ - Έννοια του "νομοθετικώς κατοχυρωμένου επαγγέλματος" - Άρθρο 48 της Συνθήκης ΕΚ 
(νυν, κατόπιν τροποποιήσεως, άρθρο 39 ΕΚ). - Υπόθεση C-234/97http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:61997J0234:EL:HTML.

54 ό.π.
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μαθήματα για να αναγνωρίσει το Master of Arts που πήρε στη Μ. Βρεταννία, πράγμα 
που δεν έκανε. 

Πολλές φορές προσκρούονται το εθνικό με το κοινοτικό δίκαιο. Το επάγγελμα του 
ασκούμενου δικηγόρου για παράδειγμα δεν υφίσταται, καθεαυτό, σε όλο τον 
κοινοτικό χώρο, αλλά ορίζεται ανάλογα με το κράτος μέλος διαφορετικά για 
ορισμένες δραστηριότητες: συγκεκριμένα, ένα επάγγελμα μπορεί να υπόκειται σε 
ορισμένες διατάξεις μόνο σε ένα ή σε περισσότερα ή και σε όλα τα κράτη μέλη. Η 
έννοια του νομοθετικά κατοχυρωμένου επαγγέλματος δεν αφορά πράγματι μόνον την 
κατοχή διπλώματος ή ακαδημαϊκού τίτλου, αλλά χαρακτηρίζεται από το ότι μπορεί να 
συνδέεται με άλλους επαγγελματικούς τίτλους. 
     Όσον αφορά  την υπόθεση Morgenbesser55 στα πορίσματά του  το Δικαστήριο 
ανέφερε «ότι στην περίπτωση που ο κάτοχος πτυχίου που έχει αποκτηθεί σε κράτος μέλος 

επιθυμεί να ολοκληρώσει την περίοδο επαγγελματικής άσκησης που είναι απαραίτητη για την 

εγγραφή σε δικηγορικό σύλλογο σε άλλο κράτος μέλος και αμείβεται για τη δραστηριότητά του , 

ισχύουν οι αρχές που απορρέουν από την ίδια του τη νομολογία, σύμφωνα με τα άρθρα 39 και 

43 της Συνθήκης Εκ σχετικά με την ελευθερία εγκατάστασης και την ελεύθερη μετακίνηση των 

εργαζομένων».56

   Η υπόθεση Christina Valia Morgenbesser    αφορά την άδεια πρακτικής ασκήσεως 
στο κράτος υποδοχής και για το ζήτημα αν, και ενδεχομένως υπό ποίες προϋποθέσεις, 
το κράτος υποδοχής υποχρεούται να επιτρέπει την πρακτική άσκηση όσων έχουν 
πτυχίο πανεπιστημίου άλλου κράτους μέλους. Συγκεκριμένα το 1999, η 
Morgenbesser, γαλλικής ιθαγένειας, κάτοικος Ιταλίας, ζήτησε από το Consiglio 
dell'Ordine degli Avvocati di Genova (διοικητικό συμβούλιο του δικηγορικού 
συλλόγου της Γένουας) την εγγραφή της στα μητρώα των ασκουμένων δικηγόρων, 
προσκομίζοντας δικαιολογητικά, από τα οποία προέκυπτε ότι το 1996 είχε αποκτήσει 
στη Γαλλία τον τίτλο σπουδών maîtrise en droit. Στη συνέχεια, εργάστηκε ως νομικός 
σε δικηγορικό γραφείο στο Παρίσι για 8 μήνες, κατόπιν δε, από τον Απρίλιο του 
1998, άρχισε να εργάζεται σε δικηγορικό γραφείο στη Γένουα. Ο δικηγορικός 
σύλλογος δεν επέτρεψε την εγγραφή της, μην αναγνωρίζοντας το γαλλικό τίτλο 
σπουδών της.  Η Morgenbesser θα έπρεπε να πιστοποιήσει τις γνώσεις της μετά από 
εξετάσεις στην Ιταλία. Το ευρωπαϊκό Δικαστήριο αποφάνθηκε ότι επιτρέπεται ο 
Έλεγχος της ισοτιμίας και η Σύγκριση μεταξύ των διπλωμάτων. Αν κατά τη 
συγκριτική εξέταση διαπιστωθεί ότι οι γνώσεις και τα προσόντα  αντιστοιχούν σε αυτά 

που απαιτούνται από το εθνικό δίκαιο, τότε το κράτος μέλος είναι υποχρεωμένο να δεχτεί το 

δίπλωμα. Στην αντίθετη περίπτωση το κράτος υποδοχής έχει το δικαίωμα να απαιτήσει να 

αποδείξει ο ενδιαφερόμενος ότι κατέχει αυτές τις γνώσεις,, παρόλο που δεν πιστοποιούνται 

με το πτυχίο. Δηλαδή, τα κράτη μέλη ελέγχουν στη συγκεκριμένη περίπτωση τα ουσιαστικά 

προσόντα του υποψηφίου.57  

                                                
55 ΔΕΚ, υποθ. C- 313/01, Morgenbesser κατά Ιταλίας , Συλλογή 2001.
56 Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, σελ. 5 , αναφορά 192/2004, του Θεοδώρου Παπουλάκου, ελληνικής 
ιθαγένειας, σχετικά με αίτηση εγγραφής στο Δικηγορικό Σύλλογο Ελλάδας
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2004_2009/documents/cm/658/658554/658554el.pdf, σελ. 5.
57 Πρότασεις της Γενικής Εισαγγελέα Christine Stix-Hackl της 20ής Μαρτίου 2003 http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62001C0313:EL:HTML
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Τα αποτελέσματα της όλης νομολογίας του ΔΕΚ ήταν οι σπουδαστές της ΕΕ να 
αποκτήσουν το δικαίωμα  της ίσης πρόσβασης στην επαγγελματική εκπαίδευση, 
όπως αυτή ορίστηκε από το κοινοτικό δίκαιο, με κάποιους περιορισμούς, όπως αυτοί 
ορίζονται από το κράτος υποδοχής. Οι σπουδαστές, όμως, που εργάζονται στις χώρες 
υποδοχής έχουν τα ίδια δικαιώματα και ίση μεταχείριση με τους υπηκόους του 
κράτους, βάσει του δικαιώματος της ελεύθερης κυκλοφορίας των εργαζομένων. Και η 
απόφαση αυτή αφορά όλες τις κατηγορίες της εκπαίδευσης. 

Τα πορίσματα όλων των παραπάνω υποθέσεων που εκδικάστηκαν από το ΔΕΚ 
αφορούν μεν εκ πρώτης συγκεκριμένα άτομα , στην ουσία, όμως, με τη διασταλτική 
ερμηνεία που έχουν οι αποφάσεις  του, αφορούν όλον τον ευρωπαϊκό πληθυσμό και 
κυρίως βοηθούν στην ανάπτυξη   της εσωτερικής αγοράς και ανοίγουν το δρόμο για 
την  ολοκλήρωση της Ευρώπης. To Ευρωπαϊκό Δικαστήριο διαθέτει μεγάλη πολιτική 
δύναμη στο πλαίσιο της υλοποίησης των πολιτικών της Ε.Ε και μερικές από τις 
σημαντικότερες αποφάσεις για την εκπαίδευση της Ενωμένης Ευρώπης οφείλονται 
στις ερμηνείες που κατά καιρούς έχει δώσει σε συγκεκριμένους νόμους.Συγκεκριμένα 
στην υπόθεση Gravier ο τομέας των κοινοτικών ελευθεριών έχει συνέπειες  και στην 
πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Η υπόθεση αυτή έφερε στην επιφάνεια την εφαρμογής της 

αρχής της ίσης μεταχείρισης όχι μόνο των εργαζομένων αλλά και των φοιτητών που 

μεταβαίνουν για σπουδές σε άλλο κράτος μέλος, μολονότι δεν είναι εργαζόμενοι, 

ανεξάρτητοι επαγγελματίες ή μέλη των οικογενειών αυτών.

Το ΔΕΚ με τα πορίσματά του δίνει το πράσινο φως για επεμβάσεις και στο χώρο 
της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο πλαίσιο πάντα των κανόνων της απελευθέρωσης 
της αγοράς. Οι επιπτώσεις στο περιεχόμενο σπουδών και στην οργάνωση της 
πανεπιστημιακής παιδείας από τον χαρακτηρισμό ως επαγγελματικής εκπαίδευσης, 
επέτρεψαν οι φοιτητές να αναγορεύονται σε δυνάμει παράγοντες της αγοράς, και  να 
διακινούνται ελεύθερα στην εσωτερική αγορά. 

Όσον αφορά την υπόθεση Νeri τα πορίσματα του ΔΕΚ υπερτιμήθηκαν από πολλά 
κράτη μέλη, μεταξύ των οποίων υπήρξε και η Ελλάδα. Θεωρήθηκε ότι η απόφαση 
του ΔΕΚ επιτρέπει ή καλύτερα επιβάλλει τη δημιουργία ιδιωτικών πανεπιστημίων 
από τη στιγμή που αναγνωρίζει ότι αυτά παρέχουν υπηρεσίες σύμφωνα  με την έννοια 
του κοινοτικού δικαίου. Αυτό όμως δεν ισχύει, γιατί στην εκδικαζόμενη περίπτωση, ο 
ιδιωτικός οργανισμός ESE δεν απονέμει τίτλους σπουδών, παρόλο που  παρέχει 
έναντι αμοιβής μαθήματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Τους τίτλους απονέμουν 
Πανεπιστήμια εκτός Ιταλίας με τα οποία αυτός έχει συνάψει συμφωνίες.  Ο 
οργανισμός  ESE δεν διεκδικεί ως εκ τούτου τον τίτλο και την αναγνώριση 
Πανεπιστημιακού Ιδρύματος. Πρόκειται για μια επιχείρηση, που έχει εγκατασταθεί 
τελείως νόμιμα σε άλλο κράτος μέλος και παρέχει υπηρεσίες σύμφωνα με το 
κοινοτικό δίκαιο. Το ότι το ΔΕΚ αναγνώρισε ότι υπήρξε παρακώλυση στην Ιταλία 
των οικονομικών δραστηριοτήτων ενός εκπαιδευτικού οργανισμού δεν σημαίνει ότι 
επιβάλλει και την ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων ή αναγνωρίζει τη λειτουργία τους 
σε άλλα κράτη μέλη. 
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                                             Κεφάλαιο 2

2.1. Η άρση των διακρίσεων στο πλαίσιο της Ενωμένης Ευρώπης

Ένας από τους στόχους της Ε.Ε. είναι και η αντιμετώπιση των διακρίσεων μεταξύ 
των  πολιτών. Οι αρχές της ίσης και της μη διακριτικής μεταχείρισης βρίσκονται στο 
κέντρο των ενδιαφερόντων της όσον αφορά τις κοινωνικές πολιτικές της. Με βάση 
την εμπειρία της Ε.Ε. στην αντιμετώπιση των διακρίσεων λόγω φύλου, το άρθρο 13 
της Συνθήκης του Άμστερνταμ το 1997 εξουσιοδοτεί την κοινότητα να αναλάβει 
δράση κατά των διακρίσεων της φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, της θρησκείας ή 
των πεποιθήσεων, της ηλικίας, της αναπηρίας και του γενετήσιου προσανατολισμού. 
Στα επόμενα χρόνια η Ε.Ε. διαμόρφωσε ένα νομικό πλαίσιο όσον αφορά τις 
διακρίσεις. Το 2000 ενεκρίθηκαν από το Συμβούλιο δύο οδηγίες, για τη διασφάλιση 
της νομικής προστασίας από τις διακρίσεις όλων των ευρωπαίων πολιτών. Πρόκειται:
1ον για την οδηγία  2000/43/ΕΚ58 του Συμβουλίου περί εφαρμογής της αρχής της ίσης 
μεταχείρισης προσώπων ασχέτως φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, βάσει της 
οποίας απαγορεύονται οι άμεσες και έμμεσες διακρίσεις, όπως και η παρενόχληση ή 
οι εντολές  για εφαρμογή διακριτικής μεταχείρισης λόγω φυλετικής ή εθνοτικής 
καταγωγής. Η οδηγία αυτή καλύπτει τους τομείς της απασχόλησης, της κατάρτισης, 
της εκπαίδευσης, της κοινωνικής ασφάλισης, της υγειονομικής περίθαλψης, της 
στέγασης και της πρόσβασης σε αγαθά και υπηρεσίες. 2ον για την οδηγία 
2000/78/ΕΚ59 του Συμβουλίου όσον αφορά τη διαμόρφωση ενός γενικού πλαισίου 
για την ίση μεταχείριση στην απασχόληση,  την εργασία και την  επαγγελματική 
κατάρτιση.60 Οι δύο αυτές  οδηγίες έχουν βοηθήσει  στην προστασία των πολιτών 
από τη διακριτική μεταχείριση στην Ε.Ε και έχουν επιβάλει  αλλαγές στο εθνικό 
δίκαιο όλων των κρατών μελών.

Η Ε.Ε. σήμερα προσπαθεί να  επιτύχει ουσιαστικές αλλαγές στον τομέα της 
καταπολέμησης των διακρίσεων και μέσω εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων που 
στοχεύουν στην αντιμετώπισή τους.

                                                
58 Οδηγία 2000/43/ΕΚ του Συμβουλίου, της 29ης Ιουνίου 2000, περί εφαρμογής της αρχής της ίσης 
μεταχείρισης προσώπων ασχέτως φυλετικής ή εθνοτικής τους καταγωγής ΕΕ L 180 της 19/07/2000 σ. 
0022 – 0026.
59 Οδηγία 2000/78/ΕΚ του Συμβουλίου, της 27ης Νοεμβρίου 2000, για τη διαμόρφωση γενικού 
πλαισίου για την ίση μεταχείριση στην απασχόληση και την εργασία 
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 303 της 02/12/2000 σ. 0016 – 0022.

60 Πράσινο βιβλίο  - Ισότητα και μη διακριτική μεταχείριση στη διευρυμένη Ευρωπαϊκή Ένωση στο 
http://eurlex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!DocNumber&lg=el&type_doc=
COMfinal&an_doc=2004&nu_doc=379 επίσης στο 
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=423&langId=el.
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2.1.1. Η ελεύθερη κυκλοφορία προσώπων

Η ευρωπαϊκή κοινότητα, όπως ήδη ειπώθηκε, έχει μια καθαρά οικονομική 
κατεύθυνση  και στο πλαίσιο αυτό επιλέγονται και στηρίζονται οι πολιτικές εκείνες 
που αυξάνουν την παραγωγικότητα και εξασφαλίζουν  την ανταγωνιστικότητά της. 
Ενώ κύριος στόχος της είναι η εγκαθίδρυση μιας ενιαίας αγοράς και η απουσία 

εσωτερικών συνόρων και περιορισμών, παράλληλα,  μέσα σ’ αυτό το πλαίσιο,  με τις 
διάφορες παροχές που αποφασίζει και τα μέτρα που λαμβάνει όσον αφορά 
συγκεκριμένα ζητήματα, φροντίζει και   για την ευημερία των πολιτών της και 
βοηθάει  και στην άρση των κοινωνικών και οικονομικών διακρίσεων που 
παρατηρούνται ανάμεσα στους ευρωπαίους πολίτες αρχικά, αλλά  και στους πολίτες 
κρατών που δεν ανήκουν στην ΕΕ. 

Για παράδειγμα στις πρώτες δεκαετίες λειτουργίας της φρόντισε για την 
εξασφάλιση της ελεύθερης κυκλοφορίας των εργαζομένων στην εσωτερική αγορά. 
Σύμφωνα με τη Συνθήκη της Ρώμης, αλλά και με  τις επόμενες γραπτές αναφορές που 

εξυπηρετούν τη σύγκλιση των κρατών μελών καθώς επίσης και  με   αρκετές 

νομολογιακές αναφορές,61 η ελεύθερη κυκλοφορία εμπορευμάτων, προσώπων, 

υπηρεσιών και κεφαλαίων είναι μια από τις θεμελιώδεις αρχές που διαθέτουν νομική 

ισχύ. 

Συγκεκριμένα με το άρθρο 39 (παλαιό άρθρο 48 ΣυνθΕΟΚ) ξεκινά ένα από τα 
σημαντικότερα κεφάλαια της ΣυνθΕΚ που αναφέρεται στην ελεύθερη κυκλοφορία 
των προσώπων στο χώρο της ενοποιημένης Ευρώπης. Το περιεχόμενο της ελεύθερης 
κυκλοφορίας των εργαζομένων είναι η χωρίς φραγμούς μετακίνηση από ένα κράτος 
μέλος σε άλλο προς τον σκοπό της αναζήτησης ή άσκησης εργασίας. Με βάση το 
δικαίωμα αυτό, ένας πολίτης κράτους μέλους μπορεί να ζει και να εργάζεται σε 
οποιοδήποτε άλλο κράτος μέλος και να απολαμβάνει τα ίδια δικαιώματα και την ίδια 
μεταχείριση με τους πολίτες του κράτους αυτού. Έτσι ένας εργαζόμενος έχει το 
δικαίωμα να αποδέχεται κάθε προσφορά εργασίας, να μετακινείται ελεύθερα εντός 
της επικράτειας των κρατών μελών και να αναλαμβάνει μισθωτή δραστηριότητα στο 
κράτος μέλος που επιθυμεί, κάτω από καθεστώς ίσης μεταχείρισης με τους 
ημεδαπούς.62 Επιπλέον έχει το δικαίωμα να διαμένει στο κράτος μέλος της επιλογής 
του και να παραμένει στο κράτος αυτό και μετά το πέρας της εργασίας του,  χωρίς να 
υφίσταται καμία διάκριση.  

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κήρυξε το έτος 2006 ως έτος «κινητικότητας» των 

εργαζομένων, επιδιώκοντας να εδραιωθεί ένα περιβάλλον που θα συμβάλλει στην 

αύξηση, τόσο της γεωγραφικής όσο και της επαγγελματικής κινητικότητάς τους. Είναι 

γεγονός ωστόσο ότι, μολονότι υπήρξε σημαντική και ευρύτατη νομοθετική προσπάθεια 

                                                
61 Βλ. ενδεικτικά την χαρακτηριστική υπόθεση του  Βέλγου ποδοσφαιριστή Ζαν-Μαρκ Μποσμάν, ο 
οποίος  προσέφυγε το 1990 στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο στο Λουξεμβούργο κατά του άρθρου 17 των 
κανονισμών της ΦΙΦΑ του σχετικού με τις μεταγραφές. Το δικαστήριο αποφάνθηκε ότι το υπάρχον 
σύστημα μεταγραφών παρεμποδίζει την ελευθερία μετακίνησης των εργαζομένων και έρχεται σε 
αντίθεση με το άρθρο 39 (1) της Συνθήκης της Ρώμης. Από τούδε και στο εξής επιτρέπεται σε όλους 
τους κοινοτικούς ποδοσφαιριστές να μεταγράφονται ελεύθερα  με τη λήξη του συμβολαίου τους σε 
οποιονδήποτε σύλλογο χώρας-μέλους της Ε.Ε.
62Κ.  Ευστρατόγλου, Ελεύθερη διακίνηση εργαζομένων στην Κοινότητα και η πολιτική απασχόλησης 
στην Ελλάδα.  ΚΕΠΕ, Αθήνα 1994.
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εκ μέρους της ΕΕ, τα προβλήματα που αφορούν την ελεύθερη κυκλοφορία των 

εργαζομένων δεν έχουν πλήρως επιλυθεί.  Παρατηρούνται σημαντικά κωλύματα τα οποία 

ακόμα δεν έχουν βρει λύσεις. Κάποια από αυτά είναι η προϋπόθεση ύπαρξης 

συγκεκριμένου τίτλου σπουδών, η προϋπηρεσία στο κράτος μέλος καταγωγής, τα ποικίλα 

συστήματα κοινωνικής ασφάλισης των εργαζομένων από κράτος σε κράτος και  οι 

γλωσσικές διαφορές. Για το λόγο αυτόν παρά τα 20 εκατομμύρια των ανέργων, η 
κινητικότητα των εργαζομένων στην Ευρώπη παραμένει σταθερά χαμηλή τα 
τελευταία 30 χρόνια, με μόνο το 1,5% των Ευρωπαίων να εργάζονται σε άλλη χώρα 
από εκείνη της καταγωγής τους.63

Η κινητικότητα των εργαζομένων γενικά βοηθάει την ανάπτυξη των κρατών μελών 
και μακροπρόθεσμα προωθεί  το στόχο της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης.  Η ανταλλαγή 
εργατικού δυναμικού, επίσης, καλλιεργεί την ευρωπαϊκή ιδέα. Συγχρόνως όμως 
βοηθάει και σε προσωπικό επίπεδο κάθε μετακινούμενο εργαζόμενο, γιατί  
διευκολύνει  την ύπαρξη ελεύθερης οικονομικής δραστηριότητας και του παρέχει την 
ευκαιρία για προσωπική του ωφέλεια, όταν οι συνθήκες στην πατρίδα του δεν του το 
επιτρέπουν. Για το λόγο αυτόν η ΕΕ έχει λάβει μέτρα για την προστασία των 
δικαιωμάτων των εργαζομένων που μετακινούνται και καταβάλλονται προσπάθειες 
για περισσότερη διαφάνεια στις αγορές εργασίας. Τα μέτρα αυτά εξασφαλίζουν  τη 
συνεργασία μεταξύ των εθνικών φορέων απασχόλησης και την Επιτροπή καθώς και 
την ίδρυση ευρωπαϊκού δικτύου ενημέρωσης σχετικά με την απασχόληση και την 
κινητικότητα των εργαζομένων. 

Το 1982 η Ευρωπαϊκή Κοινότητα σύστησε το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο 
Απασχόλησης (ΕΠΑ), κύριος στόχος του οποίου είναι  η δημιουργία ενός δικτύου 
ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 
όσον αφορά τις πολιτικές απασχόλησης και τις τάσεις της αγοράς εργασίας. Η Γενική 
Διεύθυνση Απασχόλησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε συνεργασία με τις εθνικές 
διοικητικές υπηρεσίες, καθιέρωσε σύστημα πληροφόρησης σχετικά με τις πολιτικές 
απασχόλησης. Με την παροχή πληροφοριών και τη διενέργεια συγκριτικών ερευνών 
μπορεί ο ευρωπαίος πολίτης να ενημερωθεί για θέματα απασχόλησης, κοινωνικών 
υποθέσεων και ισότητας ευκαιριών. 

Το Παρατηρητήριο βασίζεται σε δύο δίκτυα: το MISEP (Σύστημα αμοιβαίας 
πληροφόρησης σχετικά με τις πολιτικές απασχόλησης) και το SYSDEM (Κοινοτικό 
σύστημα τεκμηρίωσης για την απασχόληση).

Συγκεκριμένα το MISEP είναι ένα δίκτυο που έχει ως αποστολή την παροχή 
πληροφοριών για τις πολιτικές απασχόλησης που εφαρμόζονται στα κράτη μέλη. 
Αποτελείται  από εκπροσώπους των εθνικών διοικητικών υπηρεσιών που είναι 
αρμόδιες για θέματα απασχόλησης στα κράτη μέλη, ενώ διεθνείς οργανισμοί, όπως η 
Γραμματεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ελεύθερων Συναλλαγών (ΕΖΕΣ), ο
Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), η Διεθνής 

                                                
63 Συγκεκριμένα  σύμφωνα με τα στατιστικά δεδομένα κατά το 2000 μόνο 225.000 πρόσωπα (ή το 
0,1% του πληθυσμού της ΕΕ) πέρασαν από ένα κράτος σε άλλο και κατά το 1999 μόνο το 1,2% του 
πληθυσμού της ΕΕ άλλαξαν περιφέρεια. Την ίδια χρονιά  στις ΗΠΑ άλλαξε πολιτεία το 5,9 του 
πληθυσμού. 
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Οργάνωση Εργασίας (ΔΟΕ),  συμμετέχουν στο δίκτυο ως παρατηρητές. Κάθε χρόνο 
στο πλαίσιο λειτουργίας του, οργανώνονται συνεδριάσεις με θέμα τις  πολιτικές 
απασχόλησης και συντάσσονται αναφορές και  άρθρα για το δικτυακό τόπο  και για 
τις εκδόσεις του ΕΠΑ.

Το SYSDEM είναι δίκτυο που αποτελείται από έναν ανά κράτος ανεξάρτητο 
εμπειρογνώμονα της αγοράς εργασίας και έχει ως αποστολή του   να συγκεντρώνει 
και να καταρτίζει εκθέσεις για την αξιολόγηση της πολιτικής που εφαρμόζεται στον 
τομέα της αγοράς εργασίας καθώς και για τις εξελίξεις των αγορών σε εθνικό 
επίπεδο. Οι εκθέσεις αυτές δημοσιεύονται κάθε χρόνο στο περιοδικό του ΕΠΑ, 
«Bilan de l'OEE». Εξετάζει, επίσης, τις πολιτικές για την απασχόληση  και παρέχει 
κατάλληλες συμβουλές στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και αναλύσεις των εθνικών 
σχεδίων δράσης για την απασχόληση. 

Κάθε μήνα το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο Απασχόλησης εκδίδει ένα ενημερωτικό 
δελτίο με βάση τις πληροφορίες που της παρέχουν τα μέλη του SYSDEM, στο οποίο 
παρουσιάζονται  πληροφορίες για την πολιτική που εφαρμόζουν τα κράτη μέλη στον 
τομέα της απασχόλησης.64

Το 2006 ως ενέργεια του «ευρωπαϊκού έτους κινητικότητας των εργαζομένων»,  
άνοιξε μια νέα πύλη στο Διαδίκτυο, το EURES, το ευρωπαϊκό δίκτυο για την 
απασχόληση και την κινητικότητα των εργαζομένων, που παρέχει πληροφορίες για 
περίπου ένα εκατομμύριο θέσεις εργασίας που προσφέρονται κάθε στιγμή στην 
Ευρώπη. Μέσω του EURES, ένα δίκτυο 700 συμβούλων  παρέχει βοήθεια τους 
πολίτες της ΕΕ, του ΕΟΧ (Νορβηγία, Ισλανδία και Λιχτενστάιν), και της Ελβετίας να 
βρουν εργασία στο εξωτερικό.65 Το EURES με τη λειτουργία του «συμβάλλει στην 

υλοποίηση μιας ευρωπαϊκής αγοράς εργασίας προσβάσιμης από όλους μέσω των διακρατικών, 

διαπεριφερειακών και διασυνοριακών ανταλλαγών προσφοράς και ζήτησης εργασίας καθώς 

και με την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με τις συνθήκες διαβίωσης και την απόκτηση 

προσόντων».66

Ένα από τα μέτρα ενθάρρυνσης  της απασχόλησης είναι και το Πρόγραμμα 
αμοιβαίας μάθησης στον τομέα της απασχόλησης. Ο κύριος στόχος του 
προγράμματος είναι η διάδοση ορθών πρακτικών στα κράτη μέλη και 
αποτελεσματικών πολιτικών σε βασικούς τομείς της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την 
απασχόληση (ΕΣΑ). Με τον τρόπο αυτό η Επιτροπή επιθυμεί να προωθήσει αυτή τη 
στρατηγική σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη και να τα ενθαρρύνει να συμμετάσχουν 
πλήρως και αποτελεσματικά προκειμένου να επιτευχθεί η πλήρης απασχόληση και να 
βελτιωθεί η ποιότητα των θέσεων εργασίας στην Ευρώπη.

                                                
64Το Ευρωπαϊκό παρατηρητήριο απασχόλησης ΕΠΑ, 
http://europa.eu/legislation_summaries/employment_and_social_policy/community_employment_polic
ies/c10205_el.htm.
65 Eures, Ηπρώτη σου δουλειά στο 
εξωτερικό,http://ec.europa.eu/eures/main.jsp?lang=el&acro=job&catId=9388&parentCategory=9388&
langChanged=true.
66Το Ευρωπαϊκό δίκτυο για την απασχόληση και την κινητικότητα των εργαζομένων, 
http://europa.eu/legislation_summaries/employment_and_social_policy/community_employment_polic
ies/c10527_el.htm.
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«Τα κράτη μέλη έχουν προσδιορίσει τέσσερις τομείς στους οποίους η διάδοση των ορθών 

εθνικών πρακτικών είναι αναγκαία σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Προκειμένου να ενισχυθεί η 

απασχόληση στην Ευρώπη, είναι απαραίτητη:

η αύξηση της προσαρμοστικότητας των εργαζομένων και των επιχειρήσεων, καθιστώντας 

παραδείγματος χάριν την οργάνωση της εργασίας πιο ευέλικτη και βελτιώνοντας το φορολογικό 

περιβάλλον·

η προσέλκυση περισσότερων ατόμων να εισέλθουν ή να παραμείνουν στην αγορά εργασίας με 

την παροχή κατάρτισης στους ανέργους, την πολιτική διά βίου μάθησης και με κίνητρα 

δημιουργίας επιχειρήσεων·

η αύξηση των επενδύσεων σε ανθρώπινο κεφάλαιο και η βελτίωση της αποτελεσματικότητάς 

τους, αναβαθμίζοντας τις δεξιότητες των εργαζομένων και παρέχοντας υψηλό επίπεδο 

κατάρτισης·

η εξασφάλιση της αποτελεσματικής εφαρμογής των μεταρρυθμίσεων με την καλύτερη 

διακυβέρνηση μέσω μιας επιβεβαιωμένης δέσμευσης από τα κράτη μέλη και της ισχυρότερης 

σύμπραξης μεταξύ των διάφορων ενδιαφερόμενων μερών».67

Ένα άλλο πρόγραμμα που βοηθάει τόσο στην κινητικότητα των εργαζομένων όσο 
και στην κατάρτιση και την απασχόληση είναι και το πρόγραμμα Leonardo da
Vinci,68 το οποίο, στο πλαίσιο του προγράμματος Διά βίου μάθησης, απευθύνεται σε 
άτομα που παρακολουθούν κάθε είδους επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση 
εκτός της Τριτοβάθμιας, σε εργαζόμενους, σε  ιδρύματα ή οργανισμούς που παρέχουν 
δυνατότητες μάθησης, σε επιχειρήσεις, κοινωνικούς εταίρους, εμπορικά 
επιμελητήρια, σε  πρόσωπα και  φορείς που είναι υπεύθυνοι για συστήματα και 
πολιτικές που αφορούν την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση σε τοπικό, 
περιφερειακό και εθνικό επίπεδο, σε  ερευνητικά κέντρα και φορείς που ασχολούνται 
με ζητήματα Διά βίου μάθησης, σε Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, σε  μη 
κερδοσκοπικούς οργανισμούς, εθελοντικούς φορείς και ΜΚΟ.

Εκτός από τους στόχους του προγράμματος της Διά βίου μάθησης οι ειδικοί στόχοι 
του προγράμματος Leonardo da Vinci είναι η  υποστήριξη της συνεχούς κατάρτισης, 
ώστε οι συμμετέχοντες να αποκτήσουν γνώσεις, δεξιότητες  και προσόντα που θα 
τους εξασφαλίσουν τη συμμετοχή στην ευρωπαϊκή αγορά εργασίας, η υποστήριξη 
καινοτόμων δράσεων στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, η τόνωση του 
γοήτρου της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, η διευκόλυνση  της 
κινητικότητας των εργοδοτών και των μαθητευομένων, η   συνεργασία μεταξύ 
ιδρυμάτων, οργανισμών, επιχειρήσεων και άλλων σχετικών φορέων, η ανάπτυξη 
καινοτόμων πρακτικών στους τομείς της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης 
και η διάχυσή τους, η αναγνώριση των τυπικών προσόντων και ικανοτήτων, 
περιλαμβανομένων και αυτών που αποκτήθηκαν με άτυπη μάθηση, η εκμάθηση 
ξένων γλωσσών, η χρήση των ΤΠΕ. 
                                                

67
Europa, Πρόγραμμα αμοιβαίας μάθησης στον τομέα της απασχόληση,

http://europa.eu/legislation_summaries/employment_and_social_policy/community_employment_polic
ies/c11327_el.htm.
68 European Commision, What are Leonardo da Vinci actions? http://ec.europa.eu/education/leonardo-
da-vinci/doc1021_en.htm.
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Γενικά το πρόγραμμα Leonardo da Vinci αφορά την επαγγελματική εκπαίδευση και 
κατάρτιση η οποία δεν ανήκει στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Οι ειδικοί στόχοι του 
προγράμματος είναι η υποστήριξη των συμμετεχόντων σε δραστηριότητες 
κατάρτισης ώστε να μπορέσουν να αποκτήσουν γνώσεις, δεξιότητες και προσόντα 
που θα τους εξασφαλίσουν  εργασία και  προσωπική εξέλιξη. Το πρόγραμμα στοχεύει 
επίσης στην υποστήριξη καινοτομιών, στην κινητικότητα και στην ενίσχυση της 
ελκυστικότητας της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. 

Ένα άλλο μέτρο που στοχεύει στη στήριξη της κινητικότητας των νέων είναι η 
χρηματοδότηση του προγράμματος Νεολαία σε κίνηση.69 Πρόκειται για μια από τις 
επτά πρωτοβουλίες του νέου σχεδίου της ΕΕ, "Ευρώπη 2020" που προσβλέπει στην 
ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών συστημάτων, στην προώθηση της φοιτητικής 
κινητικότητας και στην αντιμετώπιση της ανεργίας των νέων. Στόχος είναι η 
προώθηση της κινητικότητας των νέων στους τομείς της εκπαίδευσης και της 
μάθησης, για να μπορέσουν να αποκτήσουν τα απαραίτητα προσόντα για την 
εξασφάλιση δουλειάς. Εκτός από την αύξηση του ποσοστού των νέων στην 
Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, στόχο του προγράμματος αποτελεί και η μη τυπική 
εκπαίδευση, η ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και οι ευκαιρίες φοίτησης στο 
εξωτερικό. 

Στο πλαίσιο της αρχής της επικουρικότητας η ΕΕ παροτρύνει τα κράτη μέλη να 
εξασφαλίσουν ένα σύστημα παροχής εγγυήσεων για τους νέους που θα τους παρέχει 
εργασία, κατάρτιση ή εργασιακή εμπειρία μέσα σε έξι μήνες από το τέλος των 
σπουδών τους. Ένας μηχανισμός επίσης μικροχρηματοδοτήσεων θα παρέχει στήριξη 
σε νέους επιχειρηματίες για τη σύσταση δικής τους επιχείρησης.
      Η ΕΕ με όλα τα παραπάνω μέτρα προσπαθεί με κάθε τρόπο να στηρίξει την 
εσωτερική αγορά. Επιδιώκει να εξασφαλίσει την κινητικότητα των εργαζομένων,
προδιαγράφοντας ένα κοινό πλαίσιο «ευέλικτης» οργάνωσης της εργασίας, με σκοπό 
ένα νέο καταμερισμό της. Στοχεύει στην παραγωγή ενός  «ευέλικτου» 
ημιειδικευμένου, άρα και  φτηνού εργατικού δυναμικού, το οποίο βάσει της πολιτικής 
της Δια βίου μάθησης, αφού καταρτιστεί και αρχίσει να απασχολείται, θα 
αναβαθμίζει σε σταθερή βάση τις δεξιότητές του, βελτιώνοντας συνεχώς την 
αποτελεσματικότητά του. 

Η αύξηση της προσαρμοστικότητας των εργαζομένων σε συνδυασμό με την 
κινητικότητα είναι, επίσης, ακόμη ένα ζητούμενο από την ΕΕ. Προσαρμοστικότητα 
για αυτήν σημαίνει ευέλικτα σχήματα κατάρτισης, μετακίνησης και συνεχούς 
επιμόρφωσης.  Η ρήση του Μαρξ, ότι οι εργάτες δεν έχουν πατρίδα, γίνεται το νέο 
σύνθημα της Ε.Ε. Οι εργαζόμενοι δεν μένουν πια στην πατρίδα τους, αλλά 
μετακινούνται συνεχώς ανά την Ευρώπη, ανάλογα με τις προσφερόμενες θέσεις 
εργασίας. Η κατάρτιση των εργαζομένων, που γίνεται με δική τους επιλογή και 
πρωτοβουλία, έχει ως αποτέλεσμα την αφαίρεση συλλογικών και επαγγελματικών 
δικαιωμάτων. Ο νέος τύπος του ημικαταρτισμένου εργαζόμενου αποτελεί το εύκολο 
θύμα των νόμων της αγοράς, που τον θέλει κάθε λίγο να επανακαταρτίζεται - με δικά 
του έξοδα – για να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της εργοδοσίας, διαφορετικά θα 
                                                
69Europa, Youth on move, http://ec.europa.eu/news/culture/100915_2_el.htm.
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μείνει εκτός παιχνιδιού. Ενώ, δηλαδή, εκ πρώτης οι διακηρύξεις της Ε,Ε. 
«ακούγονται ευχάριστα στα αυτιά μας», μια προσεκτική ανάγνωση και μελέτη 
φέρνει στην επιφάνεια τους κινδύνους που εγκυμονούν για το επαγγελματικό μέλλον 
των εργαζομένων. 

2.1.2. Οι νέοι και η απασχόληση

Το ποσοστό της νεανικής ανεργίας, ανδρών και γυναικών, είναι πολύ μεγάλο. Στην 
ηλικία των 15-24 ετών, σύμφωνα με στατιστικά δεδομένα, ένας στους τρεις νέους 
παραμένει χωρίς απασχόληση μετά την αποχώρηση από το εκπαιδευτικό σύστημα. 70

Για την αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος τα κράτη μέλη λαμβάνουν κάποια 
μέτρα.  Καθορίζουν, για παράδειγμα, το πλαίσιο της πρακτικής άσκησης ώστε να 
πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια των σπουδών,71 στηρίζουν τους νέους, ώστε να 
αναζητήσουν εργασία στο εξωτερικό, προαγάγουν το επιχειρηματικό πνεύμα, 
προσθέτοντας στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση μαθήματα νεανικής 
επιχειρηματικότητας, εισάγουν σε όλους τους τομείς μάθησης και κατάρτισης τις νέες 
τεχνολογίες. Με τα μέτρα αυτά τονώνεται η αγορά, αλλά και συγχρόνως οι νέοι 
αποκτούν υψηλή εξειδίκευση που βοηθάει στην κινητικότητα και αξιοποίηση του 
εργατικού δυναμικού και στην οικονομική ανταγωνιστικότητα. Περιορίζονται κατ’ 
αυτόν τον τρόπο οι ανισότητες μεταξύ των ευρωπαίων πολιτών και η νεανική 
ανεργία.72

Τα μέτρα που η ΕΕ λαμβάνει όσον αφορά διάφορα θέματα έχουν πάντα 
πολλαπλούς σκοπούς ή αποτελέσματα. Τα μέτρα για την  αντιμετώπιση της ανεργίας, 
για παράδειγμα, βοηθούν και τη στήριξη της εσωτερικής αγοράς. Το ίδιο συμβαίνει 
και με τη σύμπραξη για ερευνητές που ανακοινώθηκε από την   Επιτροπή στο 
Συμβούλιο και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο της 23ης Μαΐου 2008 με τίτλο: 
«Καλύτερες σταδιοδρομίες και περισσότερη κινητικότητα: μια ευρωπαϊκή σύμπραξη 
για τους ερευνητές»73  Η ΕΕ για να αντιμετωπίσει τον παγκόσμιο ανταγωνισμό 
προέβη σε συμπράξεις και πραγματοποίησε  δράσεις προτεραιότητας για να κρατήσει 
τους επιστήμονες στο χώρο της ή να προσελκύσει άλλους από το εξωτερικό, 
προσφέροντας μια σειρά κινήτρων που αφορούν την πρόσληψη, τη συνταξιοδότηση 
και την κοινωνική προστασία, τις συνθήκες απασχόλησης και εργασίας, και την 
κατάρτιση των ερευνητών. Προσφέροντας ελκυστικές συνθήκες διαβίωσης σε νέους 

                                                
70 Europa, Προαγωγή της πλήρους συμμετοχής των νέων στην εκπαίδευση, την απασχόληση και την 
κοινωνία,
http://europa.eu/legislation_summaries/education_training_youth/youth/c11103_el.htm.

71 Η Επιτροπή έχει  προτείνει το 2008 την έκδοση «ευρωπαϊκού χάρτη σχετικά με την ποιότητα των 
περιόδων πρακτικής άσκησης». 
72 Ν Μαραβέγιας , Η ευρωπαϊκή εσωτερική αγορά και η δυναμική των περιφερειακών ανισοτήτων στο 
Π. Καζάκος( επιμέλεια), Η εξέλιξη της εσωτερικής αγοράς στην Ευρώπη και η Ελλάδα, εκδ. Ιονική 
Τράπεζα, 1989, Αθήνα 335-361.
73

COM (2008) 317.  Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο -
Καλύτερες σταδιοδρομίες και περισσότερη κινητικότητα: μια ευρωπαϊκή σύμπραξη για τους ερευνητές
{SEC(2008)1911} {SEC(2008)1912}.
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ερευνητές προσπαθεί να ανεβάσει το επίπεδο της έρευνας με τις γνωστές συνέπειες 
στην ανάπτυξη και την οικονομία. 

Τα μέτρα που παίρνει βοηθούν συγχρόνως, όμως, και τους νέους επιστήμονες όσον 
αφορά την ανεύρεση εργασίας, κλείνοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο τη ψαλίδα των 
ανισοτήτων. Πολλές φορές, για παράδειγμα, λόγω έλλειψης επαρκούς πληροφόρησης 
για τις καινούριες θέσεις εργασίας, παρατηρείται το φαινόμενο από τη μια να 
παραμένει κενή νέα θέση εργασίας και από την άλλη  μεριά να παραμένει άνεργος 
κάποιος που είχε τα προσόντα να την καταλάβει. Το γεγονός αυτό μπορεί να  
αποφευχθεί με το συστηματικό άνοιγμα των διαδικασιών πρόσληψης εκ μέρους των 
ερευνητικών οργανισμών σε όλους τους ευρωπαίους ερευνητές, ενώ μέχρι πρότινος  
συνέβαινε οι κενές θέσεις να  γνωστοποιούνται μόνο σε εθνικό επίπεδο. Μετά από 
την παρέμβαση της ΕΕ, οι κενές θέσεις του δημόσιου τομέα  πλέον δημοσιοποιούνται 
πιο συστηματικά στο διαδίκτυο, σε ιστοτόπους όπως το EURAXESS ή το EURES. 

Γενικά με τη σύμπραξη αυτή η ΕΕ στοχεύει, στο πλαίσιο της στρατηγικής της 
Λισαβόνας, στη δημιουργία ενός πιο ανοιχτού και ανταγωνιστικού ευρωπαϊκού 
χώρου για την έρευνα. Εξασφαλίζοντας το απαραίτητο ανθρώπινο δυναμικό 
προβαίνει στην οικοδόμηση της κοινωνίας της γνώσης και συγχρόνως εξασφαλίζει 
καλύτερες συνθήκες διαβίωσης και εργασίας στους ενδιαφερόμενους ερευνητές.74  

Ένα από τα προγράμματα που χρηματοδοτεί η ΕΕ προς αυτήν την κατεύθυνση είναι 
και το  πρόγραμμα Jean Monnet75 το οποίο απευθύνεται σε σπουδαστές και ερευνητές 
στον τομέα της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης σε όλες τις μορφές της Τριτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης εντός και εκτός της Κοινότητας, στο προσωπικό των  εν λόγω 
ιδρυμάτων, στις ενώσεις των διδασκόντων και διδασκομένων,  στους δημόσιους και 
ιδιωτικούς φορείς που είναι υπεύθυνοι για την οργάνωση και την παροχή 
εκπαίδευσης και κατάρτισης, καθώς και  στα  ερευνητικά κέντρα και φορείς που 
ασχολούνται με θέματα σχετικά με την Ευρωπαϊκή ολοκλήρωση.

Οι ειδικοί στόχοι του προγράμματος Jean Monnet είναι η παρότρυνση 
δραστηριοτήτων διδασκαλίας, έρευνας και προβληματισμού στον τομέα των σπουδών 
ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, η  υποστήριξη ιδρυμάτων και ενώσεων που εστιάζονται 
σε ζητήματα σχετικά με την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και στην εκπαίδευση και 
κατάρτιση σε μια ευρωπαϊκή προοπτική, την ενίσχυση ιδρυμάτων  Τριτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης όσον αφορά τη διάκριση και αριστεία σε θέματα διδασκαλίας,  έρευνας 
και  προβληματισμού στις σπουδές για την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση σε εντός και 
εκτός της Κοινότητας. Για το σκοπό αυτό το πρόγραμμα στηρίζει τα παρακάτω 
ιδρύματα : 

α) Το Κολέγιο της Ευρώπης (εγκαταστάσεις Μπρυζ και Νατόλιν)·
β) Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο, Φλωρεντία·
γ) Το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Δημόσιας Διοίκησης, Μάαστριχτ·

                                                

74 Europa, Ευρωπαϊκή σύμπραξη για τους ερευνητές

http://europa.eu/legislation_summaries/research_innovation/general_framework/ri0004_el.htm.

75European Commision , The Jean Monnet Programme: understanding European integration,
http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-programme/doc88_en.htm.



41

δ) Την Ευρωπαϊκή Ακαδημία Δικαίου, Τρίερ·
ε) Την  Ευρωπαϊκή υπηρεσία για την ανάπτυξη της εκπαίδευσης ειδικών αναγκών, 

Middelfart·
στ) Το Διεθνές κέντρο ευρωπαϊκής κατάρτισης(CIFE), Νίκαια.

     Τα μέτρα, όμως, που λαμβάνει η Ε.Ε εκτός από τις θετικές και αντισταθμιστικές 
τους πλευρές έχουν και τις αρνητικές. Μια ακόμη επιδίωξη των προσπαθειών 
αύξησης της κινητικότητας των φοιτητών, των διδασκόντων και των  ερευνητών 
είναι, μεταξύ των άλλων, και η μετακίνηση ταλαντούχων επιστημόνων στα ισχυρά 
Πανεπιστήμια της ΕΕ. Στα Πανεπιστήμια αυτά, όπου διενεργούνται έρευνες υψηλών 
προδιαγραφών, η συγκέντρωση «κεφαλιών» και διακεκριμένων επιστημόνων 
κρίνεται ως άμεση προτεραιότητα. Η Ε.Ε., ακολουθώντας το παράδειγμα της 
Αμερικής, προσπαθεί να προσελκύσει επιστημονικό προσωπικό αξιώσεων, για να 
γίνει ακόμα πιο ανταγωνιστική.  Και σε αυτήν την περίπτωση ωφελούνται μεν τα 
ισχυρά Πανεπιστήμια και γίνονται ακόμη πιο ισχυρά, ζημιώνονται όμως τα 
περιφερειακά   με την αφαίμαξη του προσωπκού τους.  Στην προκειμένη περίπτωση, 
αντί να κλείσει η ψαλίδα των ανισοτήτων, γίνεται ακόμη πιο μεγάλη, λόγω της 
λειτουργίας στην Ευρώπη Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων δύο ταχυτήτων.  

Ένα από τα στοιχεία που αποτρέπουν την κινητικότητα των νέων μέσα στην 
Ενωμένη Ευρώπη είναι και η έλλειψη γνώσης ξένων γλωσσών.  Η Ε.Ε., για να 
περιορίσει στο ελάχιστο το εμπόδιο αυτό, με το πρόγραμμα Lingua76 που 
χρηματοδοτεί στοχεύει σε μια πολύγλωσση Ευρωπαϊκή Ένωση που θα επιτευχθεί με 
την προώθηση των λιγότερο διαδεδομένων και  διδασκόμενων γλωσσών (ασθενείς 
γλώσσες).77 Στηρίζει ως εκ τούτου τη διδασκαλία και την εκμάθηση αυτών των 
γλωσσών, ενώ παράλληλα τονίζει την ανάγκη εκμάθησης τουλάχιστον τριών 
ευρωπαϊκών γλωσσών. «Ο στόχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι να ενδυναμώσει μια 

πολύγλωσση ελίτ, αλλά να δώσει σε όλους τους Ευρωπαίους τη δυνατότητα να κατέχουν δύο 

γλώσσες, εκτός από την μητρική τους. Καλύτερη γνώση των γλωσσών και πραγματική γλωσσική 

ποικιλότητα θα φέρουν μεγαλύτερη κινητικότητα, περισσότερη αλληλοκατανόηση, θα 

συμβάλλουν στη δημιουργία μιας απτής ευρωπαϊκής συνείδησης».78 Συγχρόνως η ευρωπαϊκή 
πολυγλωσσία προωθείται μέσα από τις μεταφράσεις.  Στο πλαίσιο λειτουργίας των 
Ευρωπαϊκών οργάνων έχει αναπτυχθεί το Τμήμα Ορολογίας της μεταφραστικής 
υπηρεσίας της Επιτροπής και η συγκρότηση του Eurodicautom, που είναι μια 
πολύγλωσση βάση δεδομένων με ορολογικά δεδομένα. Η Ε.Ε. χρηματοδοτεί επίσης 
τα προγράμματα MLIS79 και ARIANE.80 Το πρόγραμμα MLIS (πολύγλωσση 
κοινωνία των πληροφοριών) προωθεί τη δημιουργία πολύγλωσσων ηλεκτρονικών 
επιστημονικών λεξικών σε όλες τις ευρωπαϊκές γλώσσες, συμπεριλαμβανομένων και 
των μειονοτικών. Ενθαρρύνει, επίσης, την οργάνωση δικτύων βάσεων γλωσσικών 
                                                
76 Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Lingua Community, http://ec.europa.eu/education/languages/eu-
programmes/doc199_el.htm.
77 'Ο. Προφίλη,  Γλωσσική πολιτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση, Εγκυκλοπαιδικός Οδηγός    2001.
78 Για μια Ευρώπη της γνώσης, Le Magazine,, DG XXII 8, σελ. 24 ( μετάφραση θεόφιλος 
Τραμπούλης).
79 Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου, http://www.ilsp.gr/ecmtgpsgr.html .
80 Πύλη για την ελληνική γλώσσα, http://www.greek-
language.gr/greekLang/studies/guide/thema_c3/index.html.
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δεδομένων καθώς και τη χρήση των τεχνολογιών πληροφόρησης και επικοινωνίας για 
τη μετάφραση στο βιομηχανικό τομέα.

Το πρόγραμμα ARIANE προωθεί τη μετάφραση λογοτεχνικών και θεατρικών 
έργων σε όλες τις ευρωπαϊκές γλώσσες, έτσι ώστε η γλώσσα να μην αποτελεί φραγμό 
για την πολιτισμική επαφή των ευρωπαϊκών λαών και τη γνώση των πνευματικών  
επιτευγμάτων τους. 

Η κοινοτική γλωσσική πολιτική έμμεσα επηρεάζει και τις εθνικές γλωσσικές 
πολιτικές των κρατών μελών. Μέσω των επιδοτούμενων προγραμμάτων δίνει 
δυνατότητες να ανταλλάξουν εμπειρίες και τεχνογνωσία όσον αφορά την 
αποτελεσματική  διδασκαλία των γλωσσών, αλλά και να αλλάξουν τα σχολικά τους 
αναλυτικά προγράμματα, προσθέτοντας τη διδασκαλία επιπλέον ευρωπαϊκών 
γλωσσών. Τα κράτη μέλη μπορεί να έχουν συνυπογράψει τη Συνθήκη του Maastricht
που στοχεύει στη διαφύλαξη και στην προώθηση της πολυπολιτισμικότητας και της 
πολυγλωσσίας στην Eυρώπη, στο εσωτερικό τους όμως τα περισσότερα λειτουργούν 
με βάση τη λογική του εθνοκεντρισμού, της μονοπολιτισμικότητας και της 
μονογλωσσίας. 81

H απουσία γλωσσικών πολιτικών μπορεί να προκαλέσει κοινωνικά προβλήματα. Η 
πριμοδότηση και η κυριαρχία μιας μόνο γλώσσας μπορεί να οδηγήσει στην κυριαρχία 
της γλωσσικής πλειοψηφίας και στην  περιθωριοποίηση των μικρότερων ομάδων 
καθώς και  στο λειτουργικό αναλφαβητισμό μεγάλου ποσοστού των πολιτών και των 
μεταναστών που διαμένουν στη χώρα, με τις γνωστές συνέπειες, όπως είναι η 
εγκληματικότητα,  ο ρατσισμός, η ελλιπής ανταγωνιστικότητα  και κινητικότητα στην 
εσωτερική και διεθνή αγορά.82

Το ενδιαφέρον της ΕΕ για τη γλωσσική πολυμορφία και τα μέτρα στήριξης που 
παίρνει, εκτός όλων των άλλων ωφελειών που προσφέρουν, βοηθούν και στην άρση 
των ανισοτήτων που παρατηρούνται στους κόλπους της ΕΕ. Η γλώσσα αποτελεί, 
σήμερα περισσότερο από άλλοτε,  το διαβατήριο για την επιτυχία. Η μη κατοχή μιας 
ξένης γλώσσας αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα για τη μαθησιακή, και όχι μόνο, 
κινητικότητα των ατόμων. Και επειδή η εκμάθηση πολλών γλωσσών είναι 
χαρακτηριστικό των ευπόρων οικογενειών και θέμα πολιτισμικού κεφαλαίου κατά 
τον Μπουρντιέ, οι πολιτικές της ΕΕ βοηθούν στο κλείσιμο της ψαλίδας  των 
παρατηρούμενων ανισοτήτων. «Η ικανότητα επικοινωνίας, έστω και σε μέτριο επίπεδο, σε 

δύο ή τρεις γλώσσες προσφέρει ευκαιρίες για ατομική κινητικότητα, απασχόληση, εκπαίδευση 

και πρόσβαση στις πληροφορίες», συστήνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 83

                                                
81 Μ. Δαμανάκης,  Οι έλληνες μαθητές του Βελγίου και της Γαλλίας μεταξύ της «ισχυρής» γαλλικής 
και της «ασθενούς» ελληνικής γλώσσας: αποτελέσματα μιας εμπειρικής έρευνας.
Στο . Α.-Φ. Χριστίδης ( Επιμ.)"Ισχυρές" και "ασθενείς" γλώσσες στην Ε.Ε: Όψεις του γλωσσικού
ηγεμονισμού (πρακτικά διεθνούς συνεδρίου, Θεσσαλονίκη Μάρτιος 1997),  Κέντρο Ελληνικής 
Γλώσσας, Θεσσαλονίκη 1999, 1ος τόμ., 459-488.
82 Μ. Rannut, Γλωσσικές πoλιτικές: Mερικές παρατηρήσεις,  ό.π., σελ. 144-146.
83 In.gr, Ηπολιτική του Συμβουλίου της Ευρώπης, http://archive.in.gr/news/poliglosia/page9.htm.
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2.1.3. Η μαθησιακή κινητικότητα

Στο πλαίσιο της ελεύθερης μετακίνησης των ευρωπαίων πολιτών εντάσσεται και η
μετακίνηση των νέων για εκπαιδευτικούς σκοπούς. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θεωρεί 
τη νεανική κινητικότητα αναγκαία και την προωθεί με διάφορους τρόπους, καλώντας 
τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν συνθήκες κινητικότητας για όλους τους νέους κατά 
τη διάρκεια των σπουδών ή της κατάρτισής τους είτε στο πλαίσιο εθελοντικών 
δραστηριοτήτων. Το Νοέμβριο του 2008, το Συμβούλιο κατέληξε ότι «κάθε νέος θα 
πρέπει να έχει τη δυνατότητα να λάβει μέρος σε κάποιας μορφής κινητικότητα, είτε κατά τη 
διάρκεια των σπουδών ή της κατάρτισής του είτε στο πλαίσιο εθελοντικών δραστηριοτήτων». 
Τον Ιούνιο του 2009, η Επιτροπή για την απασχόληση, αναφέρει ότι η  προώθηση της 
κινητικότητας αποτελεί  προτεραιότητα για την  αντιμετώπιση της ύφεσης και  τη 
δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης. Θεωρεί ότι η κινητικότητα αποτελεί ευκαιρία 
για τους άνεργους νέους να βελτιώσουν τις δεξιότητές τους.

Για το λόγο αυτόν έχει θεσπίσει και χρηματοδοτεί μια σειρά προγραμμάτων που 
προωθούν τη μαθησιακή κινητικότητα. Ένα από αυτά στο χώρο της Τριτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης είναι το πρόγραμμα Erasmus.84 Θεωρείται από τα πιο γνωστά και 
αποτελεσματικά, γιατί συνέβαλε δραστικά στην υλοποίηση των πολιτικών της ΕΕ, 
αυξάνοντας την κινητικότητα των σπουδαστών στα όρια της ΕΟΚ/ΕΕ. Το εν λόγω 
πρόγραμμα  απευθύνεται σε φοιτητές  και εκπαιδευόμενους της Τριτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης και κατάρτισης, σε  Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, σε 
δασκάλους, εκπαιδευτές και λοιπό προσωπικό των εν λόγω Ιδρυμάτων καθώς και σε 
ενώσεις και εκπροσώπους των σπουδαστών, πανεπιστημίων και 
δασκάλων/εκπαιδευτών. Στους στόχους υλοποίησης του προγράμματος είναι και η 
υποστήριξη της επίτευξης του Ευρωπαϊκού Χώρου της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης 
και η ενίσχυση της συμβολής της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και της προχωρημένης 
επαγγελματικής εκπαίδευσης στη διαδικασία της καινοτομίας. Συγκεκριμένα το 
πρόγραμμα επιδιώκει τη  βελτίωση της ποιότητας και την ανάπτυξη της 
κινητικότητας των σπουδαστών και του διδακτικού προσωπικού, τη συνεργασία 
μεταξύ Ιδρυμάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ευρώπη, την αύξηση του βαθμού 
διαφάνειας και συμβατότητας μεταξύ των τυπικών προσόντων της Τριτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης και της προηγμένης επαγγελματικής εκπαίδευσης που αποκτούνται στην 
Ευρώπη, την ανάπτυξη της συνεργασίας μεταξύ Ιδρυμάτων Τριτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης και επιχειρήσεων, την ανάπτυξη καινοτόμων πρακτικών στην 
εκπαίδευση και κατάρτιση τριτοβάθμιου επιπέδου, την  υποστήριξη και  ανάπτυξη 
καινοτόμων παιδαγωγικών μεθόδων και πρακτικών για τη Διά βίου μάθηση με βάση 
τις ΤΠΕ. Σήμερα στο πρόγραμμα, στο πλαίσιο της διαρκούς αναθεώρησης εκ μέρους 
των κοινοτικών οργάνων, έχει προστεθεί ακόμη ένας στόχος που είναι η δημιουργία 
σταθερών δικτύων συνεργασίας με κοινούς σκοπούς και ευρωπαϊκό προσανατολισμό. 

                                                
84 European Commision, The Erasmus programme, http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-
programme/doc80_en.htm.
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Οι παραπάνω στόχοι έχουν στο σύνολό τους επιτευχθεί σύμφωνα με τους ελέγχους 
και τις αξιολογήσεις που γίνονται σε τακτά χρονικά διαστήματα, γιατί η Ε.Ε. έλαβε 
μια πληθώρα μέτρων για να εξασφαλίσει την υλοποίηση του συγκεκριμένου 
προγράμματος. Δεν είναι υπερβολή λοιπόν να υποστηρίξει κάποιος ότι το πρόγραμμα 
αυτό προετοίμασε το δρόμο για τη διαδικασία της Μπολόνια. 

Παράλληλα με  το πρόγραμμα Erasmus, που αναφέρεται στη συνεργασία των 
μελών κρατών,  υλοποιείται και το πρόγραμμα Erasmus Mundus (2009-2013), το 
οποίο  επεκτείνεται στη συνεργασία με τρίτες χώρες και έχει ως στόχο την ενίσχυση 
της ποιότητας στην ευρωπαϊκή τριτοβάθμια εκπαίδευση και την προώθηση της 
διαπολιτισμικής κατανόησης. 
       Η Ε.Ε. στην προσπάθειά της να αναπτύξει  τη μαθησιακή κινητικότητα στηρίζει 
και την  εικονική κινητικότητα μέσω της εικονικής δικτύωσης και της ηλεκτρονικής 
αδελφοποίησης (eTwinning). Η εικονική κινητικότητα, δηλαδή η χρήση του 
διαδικτύου και άλλων ηλεκτρονικών μορφών πληροφόρησης και επικοινωνίας, 
δίνουν τη δυνατότητα στους νέους να αναπτύξουν φιλίες και επαφές και να 
προετοιμάσουν μια μελλοντική τους μετακίνηση στο εξωτερικό. Καλλιεργεί επίσης 
τη διατήρηση επαφών με τη χώρα υποδοχής, μετά τη λήξη της περιόδου 
κινητικότητας. Στο πλαίσιο αυτό μπορούν επίσης οι νέοι να δημιουργήσουν και 
δίκτυα επαφών και ανταλλαγών απόψεων και γνώσεων, εικονικές πλατφόρμες, 
διαδραστικές κοινότητες, όταν δεν μπορούν ή δεν επιθυμούν να μεταβούν στο 
εξωτερικό. 

Όσον αφορά την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, στο πλαίσιο του 
προγράμματος Comenius, που στοχεύει στο να κατανοήσουν οι νέοι και το 
εκπαιδευτικό προσωπικό την ποικιλομορφία και την αξία των ευρωπαϊκών 
πολιτισμών και γλωσσών, λειτουργεί το  Comenius eTwinning. 50.000 σχολεία σε 
όλη την Ευρώπη συμμετέχουν στο πρόγραμμα αυτό που τους  δίνει την ευκαιρία να 
αναπτύξουν κοινά παιδαγωγικά σχέδια, με τη χρήση ηλεκτρονικών εργαλείων και 
διαδικτυακών χώρων που τους διατίθενται μέσω της ηλεκτρονικής πύλης European
eTwinning. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα δεν παρέχει υποστήριξη για την υλοποίηση 
των παιδαγωγικών σχεδίων αλλά για την υποστήριξη υπηρεσιών, ιδεών, εργαλείων 
και αναγνώρισης για τη διευκόλυνση της συνεργασίας μεταξύ σχολείων.85

Η ΕΕ με το πρόγραμμα αυτό στηρίζει επίσης και την εικονική πραγματικότητα. Η 
χρήση των ΤΠΕ για την αδελφοποίηση και τις ανταλλαγές μεταξύ των νέων  ως 
μέσον προετοιμασίας, εμπλουτισμού και παρακολούθησης πραγματικών 
μετακινήσεων, πιστεύεται ότι θα συμβάλει στο να δημιουργήσουν οι νέοι σχολικής 
ηλικίας νέες επαφές και να γνωρίσουν άλλους πολιτισμούς. 
    Στις καλές πρακτικές της εικονικής δικτύωσης και ηλεκτρονικής αδελφοποίησης 
(eTwinning) συγκαταλέγονται και οι παρακάτω: 

Το Virtual Campus for Digital Students. Πρόκειται για ένα  ευρωπαϊκό δίκτυο 
φορέων παροχής ανοιχτής και εξ αποστάσεως μάθησης το οποίο έχει δημιουργήσει  

                                                
85 E-twinning,  http://www.etwinning.net/en/pub/index.htm.
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έναν εικονικό εκπαιδευτικό χώρο για «ψηφιακούς» σπουδαστές. Στόχος του είναι η  
παροχή  ανοιχτής εκπαίδευσης και εργαλείων στα πανεπιστήμια-εταίρους.86

Η Ένωση υποτρόφων Marie Curie (MCFA). Πρόκειται για την ένωση νέων 
ερευνητών που έλαβαν υποτροφία κινητικότητας ερευνητικής κατάρτισης από την 
Ευρωπαϊκή Κοινότητα. Παρέχει πληροφορίες και φόρουμ συζήτησης για νέους 
ευρωπαίους ερευνητές.87

Το Δίκτυο σπουδαστών Erasmus Student Network (ESN). Πρόκειται για  μια μη 
κερδοσκοπική διεθνή οργάνωση σπουδαστών η οποία  κινείται , με βάση την αρχή
της αλληλοβοήθειας. Αποστολή της είναι η ανάπτυξη της κινητικότητας των 
σπουδαστών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Το δίκτυο παρέχει υπηρεσίες και 
πληροφορίες σε πάνω από 150.000 σπουδαστές.88

Η Ένωση αποφοίτων Erasmus Mundus( ΕΜΑ).Πρόκειται για την Ένωση  
σπουδαστών και αποφοίτων του προγράμματος, στο πλαίσιο της οποίας έχει 
δημιουργηθεί  ένα φόρουμ  επικοινωνίας και συνεργασίας για την προβολή του 
Erasmus Mundus στις χώρες προέλευσης των σπουδαστών.  Οι απόφοιτοι ως γνώστες 
των προβλημάτων και της γλώσσας των ενδιαφερομένων σπουδαστών στηρίζουν την 
απόφασή τους να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα.89

Για να εξασφαλιστεί  η κινητικότητα των σπουδαστών στην Ευρώπη, η ΕΕ έχει 
αποφασίσει να  καταγράφονται,  να αναγνωρίζονται και να επικυρώνονται με 
κατάλληλο τρόπο οι περίοδοι μαθησιακής κινητικότητας, για να διευκολυνθεί η 
αναγνώριση των τυπικών προσόντων και των ακαδημαϊκών μονάδων για 
εκπαιδευτικούς σκοπούς,  Τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται για να εξασφαλιστεί η 
διαφάνεια είναι: 

 το ευρωπαϊκό σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης ακαδημαϊκών μονάδων 
ECTS  για την τριτοβάθμια εκπαίδευση

 το ευρωπαϊκό σύστημα ακαδημαϊκών μονάδων για την επαγγελματική 
εκπαίδευση και κατάρτιση (ECVET)

 το ευρωπαϊκό πλαίσιο επαγγελματικών προσόντων (ΕΠΠ)
 ένα ενιαίο κοινοτικό πλαίσιο για τη διαφάνεια των τυπικών προσόντων και 

ικανοτήτων, το Europass,90 «ένα μοναδικό χαρτοφυλάκιο που αποσκοπεί να 

βοηθήσει τους πολίτες να επιδείξουν σαφώς και εύκολα τα προσόντα και τις ικανότητές 

τους σε όλη την Ευρώπη. Το Europass περιλαμβάνει πέντε έγγραφα που έχουν 

εκπονηθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο, για να βελτιωθεί η διαφάνεια των προσόντων. 

                                                
86 Virtual campus for virtual student, www.vicadis.net.
87 Marie Curie fellows association, http://mcfa.eu.
88 International exchange Erasmus studens network, www.esn.org.
89 EMA, Erasmus Mundus Students and Alumni Association, www.em-a.eu.
90 Απόφαση αριθ. 2241/2004/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης 
Δεκεμβρίου 2004, σχετικά με το ενιαίο κοινοτικό πλαίσιο για τη διαφάνεια των επαγγελματικών 
προσόντων και ικανοτήτων (Europass), 
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 390 της 31/12/2004 σ. 0006 – 0020.
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Στόχος του είναι να διευκολυνθεί η κινητικότητα όλων αυτών που θέλουν να 

σπουδάσουν ή να εργαστούν στις τέσσερις γωνιές της Ευρώπης».91

 το πιστοποιητικό Youthpass για τις ανταλλαγές νέων και τον εθελοντισμό
 τον ευρωπαϊκό χάρτη ποιότητας για την κινητικότητα.
 το EURAXESS, η «φοιτητική βίζα» για  υπηκόους τρίτων χωρών  σχετικά με 

τις σπουδές, την ανταλλαγή μαθητών, την άμισθη πρακτική άσκηση ή την 
εθελοντική υπηρεσία. και 

 η «επιστημονική βίζα» για υπηκόους τρίτων χωρών για σκοπούς 
επιστημονικής έρευνας. 

Η Επιτροπή έχει δημιουργήσει ακόμη για την προώθηση της κινητικότητας 
διάφορες διαδικτυακές πύλες ενημέρωσης, όπως την PLOTEUS, 92 την πύλη για τις 
ευκαιρίες μάθησης και κατάρτισης στην Ευρώπη, τις Ευρωπαϊκή Δικτυακή Πύλη της 
Νεολαίας, Σπουδές στην Ευρώπη93, Euraxess – Μετακινούμενοι ερευνητές94, τον 
ιστότοπο Marie Curie, την YourEurope, τα δίκτυα Euroguidance,95 EURES και 
Eurodesk, το Erasmus -Νεαροί Επιχειρηματίες2

96
  και υποστήριξη της κατάρτισης και 

της κινητικότητας για τα  ΜΜΕ.97

Ένα άλλο θετικό μέτρο είναι το Ap n’ go.98 Πρόκειται για μια πλατφόρμα μέσω της 
οποίας οι σπουδαστές μπορούν να ζητήσουν την τοποθέτησή τους στο εξωτερικό και 
οι εταιρείες που ενδιαφέρονται να τους δεχτούν σε θέσεις άσκησης. Ο ιστότοπος 
παρέχει επίσης πρακτικές συμβουλές και πληροφορίες για τους σπουδαστές και 
μαθητευόμενους και τις εταιρείες, διαδικτυακά εργαλεία σε διάφορες γλώσσες και 
επιτρέπει την επικοινωνία και την ανταλλαγή εμπειριών μεταξύ των μαθητευομένων 
και των εταιρειών.

Για τη διευκόλυνση της κινητικότητας των σπουδαστών είναι σημαντικό, όπως ήδη
αναφέραμε, να καταγράφονται, να αναγνωρίζονται και να επικυρώνονται με 
κατάλληλο τρόπο οι περίοδοι μαθησιακής κινητικότητας. Οι πολιτικές για την 
εξασφάλιση της αναγνώρισης είναι περισσότερο αναπτυγμένες στην τριτοβάθμια 
Εκπαίδευση. Έχει αρχίσει όμως πλέον να καταγράφεται σύμφωνα με το πνεύμα της 
δια βίου μάθησης όχι μόνο η τυπική γνώση, αλλά να επικυρώνονται και η μη τυπική 
και η άτυπη μάθηση. 

                                                
91EUROPASS – Στην υπηρεσία της κινητικότητας των πολιτών,
http://europa.eu/legislation_summaries/employment_and_social_policy/community_employment_polic
ies/c11077_el.htm.
92 Euripean Commision, PLOTEUS (Portal on Learning Opportunities throughout the European 
Space),http://ec.europa.eu/ploteus/home.jsp?language=en.
93 European Commision, Study in Europe, http://www.study-in-europe.org/.
94 European Commision , Euraxess, http://ec.europa.eu/euraxess.
95 Euroguidance, http://www.euroguidance.net/.
96 Erasmus for Young Interpreters, http://www.erasmus-entrepreneurs.eu.
97 European Commision , Enterprise and Industry,
http://ec.europa.eu/enterprise/entrepreneurship/craft/craft-skills_training/skills_training_main_en.htm.
98 Ap n’ Go www.ap-and-go.eu.
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Για την τριτοβάθμια εκπαίδευση, σύμφωνα με τη σύμβαση της Λισαβόνας, 
αναγνωρίζονται οι τίτλοι σπουδών και έχει θεσπιστεί  και το Ευρωπαϊκό Σύστημα 
Μεταφοράς Ακαδημαϊκών Μονάδων (ECTS).
   Το ECTS είναι ένα εργαλείο που επιτρέπει στους σπουδαστές να συγκεντρώνουν
ακαδημαϊκές μονάδες για μαθήματα που έχουν παρακολουθήσει στο πλαίσιο της
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Αποσκοπεί στη διευκόλυνση του προγραμματισμού, της
παράδοσης, της αξιολόγησης, της αναγνώρισης και της επικύρωσης τυπικών      
προσόντων και ενοτήτων μάθησης, καθώς και της κινητικότητας των σπουδαστών και 
φοιτητών.99

Την κινητικότητα των ερευνητών υποστηρίζουν και οι δράσεις  Marie Curie.       
Συγκεκριμένα τα δίκτυα αρχικής κατάρτισης (ITN) δίνουν τη δυνατότητα σε νέους 
ερευνητές να συμμετάσχουν σε καταξιωμένες ερευνητικές ομάδες που παρέχουν 
εξειδικευμένες ενότητες κατάρτισης και να αυξήσουν τις προοπτικές σταδιοδρομίας 
τους, ενώ οι Εταιρικές σχέσεις και δίοδοι επικοινωνίας Marie Curie (IAPP), οι οποίες 
μπορούν να συμπεριλαμβάνουν πανεπιστήμια και εταιρείες κάθε είδους και μεγέθους, 
εστιάζονται σε κοινά ερευνητικά σχέδια.100

Το πρόγραμμα επίσης Go for Europe101  βοηθάει προς αυτήν την κατεύθυνση. 
Πρόκειται για κοινή πρωτοβουλία των εμπορικών και τεχνικών επιμελητηρίων και 
των βιομηχανιών μετάλλου και ηλεκτροτεχνικής του Baden-Württemberg.  Το 
πρόγραμμα  στοχεύει  στη διεθνοποίηση της κατάρτισης μαθητευομένων, ώστε να 
είναι καλύτερα προετοιμασμένοι για την ευρωπαϊκή αγορά εργασίας.

Η ΕΕ έχει πάρει μέτρα και για τη κινητικότητα των ευρωπαίων νέων που ανήκουν 
σε οικονομικά ή κοινωνικά ευάλωτες ομάδες, αντιμετωπίζουν ειδικές ανάγκες ή 
ανήκουν  σε μειονεκτούσες ομάδες μεταναστών. Τα προγράμματα Διά βίου μάθηση, 
Νεολαία σε Δράση και Erasmus Mundus παρέχουν ειδική υποστήριξη σε άτομα με 
ειδικές ανάγκες, βοηθώντας με τον τρόπο αυτόν την εξέλιξη της προσωπικότητάς 
τους.  Η ΕΕ έχει χρηματοδοτήσει για παράδειγμα τη δημιουργία του Spread the
sign,102 ενός   διαδικτυακού γλωσσικού λεξικού,  που  παρέχει οπτική υποστήριξη σε 
άτομα κωφά ή βαρύκοα  που ενδιαφέρονται να εκφράσουν συγκεκριμένους όρους σε 
άλλες νοηματικές γλώσσες. Σήμερα είναι διαθέσιμες νοηματικές γλώσσες από 11 
χώρες.

Μία από τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι νέοι όσον αφορά την κινητικότητα 
είναι η εξασφάλιση χρημάτων. Ένα αρκετά μεγάλο ποσοστό νέων δεν μπορεί να 
καλύψει τα έξοδα μετακίνησης και παραμονής σε μια άλλη χώρα. Για την 
αντιμετώπιση του θέματος η ΕΕ έχει εξασφαλίσει ορισμένες πηγές χρηματοδότησης 
που προωθούν  τη μαθησιακή κινητικότητα. Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο 
στηρίζει την κινητικότητα, κυρίως στον επαγγελματικό τομέα.

                                                
99 European Commision , Education and Training, http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-
policy/doc48_en.htm.
100 European Commision , Research and Innovation, http://ec.europa.eu/mariecurieactions/.
101 Go for Europe, Auslandspraktika für Azubis, http://www.goforeurope.de/home.html.
102 Spread the sign, www.spreadthesign.com.
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Στο πλαίσιο επίσης των δράσεων Marie Curie έχει δημιουργηθεί ένας νέος 
μηχανισμός χρηματοδότησης (COFUND) εθνικών ή διεθνών προγραμμάτων που 
αποσκοπούν στη διακρατική κινητικότητα όσον αφορά την κατάρτιση και την εξέλιξη 
της σταδιοδρομίας. Τα διαρθρωτικά ταμεία  προσφέρουν ακόμη  δυνατότητες 
υποστήριξης της κινητικότητας. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων παρέχει 
σπουδαστικά  δάνεια στον τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. 

Η Ε.Ε. έχει φροντίσει, επίσης, για τη δυνατότητα μεταφοράς υποτροφιών και 
δανείων. Για να αντιμετωπιστούν τα έξοδα παραμονής στη χώρα υποδοχής 
απαιτούνται χρήματα που πολλές φορές εξασφαλίζονται από υποτροφίες και άλλα 
κοινωνικά επιδόματα. Συμβαίνει όμως πολλές χώρες μέλη να μην επιτρέπουν την 
εξαγωγή αυτών των χρημάτων, αποθαρρύνοντας έτσι τους νέους να μετακινηθούν 
στο εξωτερικό. Σύμφωνα με την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου στις 23  
Οκτωβρίου 2007 για τις συνεκδικαζόμενες υποθέσεις Rhiannon Morgan κατά 
Bezirksregierung Köln 103και Iris Bucher κατά Landrat des Kreises Düren,104 παρότι 
τα κράτη μέλη είναι αρμόδια να καθορίζουν το διδακτικό περιεχόμενο και την 
οργάνωση των εκπαιδευτικών τους συστημάτων, η αρμοδιότητα αυτή πρέπει να 
ασκείται σε συμμόρφωση με το κοινοτικό δίκαιο και, ιδίως, σε συμμόρφωση με την 
ελεύθερη κυκλοφορία των πολιτών της Ένωσης, σύμφωνα με το άρθρο 18 της 
συνθήκης ΕΚ. Για το λόγο αυτόν,  όταν ένα κράτος μέλος προβλέπει σύστημα 
υποτροφιών εκπαίδευσης ή κατάρτισης, το οποίο επιτρέπει στους σπουδαστές να 
λαμβάνουν παρόμοιες υποτροφίες, εάν σπουδάζουν σε ένα άλλο κράτος μέλος, πρέπει 
να εξασφαλίζει ότι οι λεπτομερείς κανόνες για τη χορήγηση αυτών των υποτροφιών 
δεν δημιουργούν αδικαιολόγητο περιορισμό στην ελεύθερη κυκλοφορία. των 
σπουδαστών. 
   Τα θέματα βίζας αποτέλεσαν ακόμη ένα ανασταλτικό  εμπόδιο στην κινητικότητα 
των σπουδαστών του Erasmus Mundus προς την ΕΕ, κατά την πρώτη φάση του
προγράμματος. Σύμφωνα με την  οδηγία 2004/114/ΕΚ όμως τα κράτη μέλη της ΕΕ 
πρέπει να εκδίδουν πλέον σε εύλογο χρόνο την αναγκαία βίζα ή την άδεια 
παραμονής.  

Ενώ εκ πρώτης τα μέτρα που κατά καιρούς έχει πάρει η ΕΕ γαι την άρση των 
ανισοτήτων όσον αφορά τη μαθησιακή κινητικότητα μπορούν να χαρακτηριστούν ως 
θετικά, εν τούτοις παρουσιάζουν και πολλά αρνητικά στοιχεία, όσον αφορά το 
γενικότερο μέλλον της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Η αναγνώριση των 
πανεπιστημιακών τίτλων ως επαγγελματικών προσόντων, για παράδειγμα, ελλοχεύει 
πολλούς κινδύνους. Κατ΄αρχάς συνδέει τις ακαδημαϊκές σπουδές με την αγορά και 
την οικονομία. Με την αποδοχή της αρχής της αμοιβαίας αναγνώρισης των τίτλων 
σπουδών, αναγκάστηκαν τα μέλη κράτη να προσαρμόσουν και ακαδημαϊκά τις 
                                                
103 ΔΕΚ, συνεκδ, υπόθ, C-11/06, Rhiannon Morgan κατά Bezirksregierung Kοeln  και C-21/06,  Iris 
Bucher κατά Landrat des Kreises Dοeren   Συλλογή της Νομολογίας του Δικαστηρίου 2007 σελίδα I-
09161.
104 Απόφαση C-12/06.  του Δικαστηρίου (τμήμα μείζονος συνθέσεως) της 23ης Οκτωβρίου 2007. 
Rhiannon Morgan κατά Bezirksregierung K?ln (C-11/06) και Iris Bucher κατά Landrat des Kreises
D?ren (C-12/06), Συλλογή της Νομολογίας του Δικαστηρίου 2007 σελίδα I-09161.
.
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σπουδές, έτσι ώστε οι πτυχιούχοι να διευκολύνονται στην αναζήτηση εργασίας. Στην 
πράξη αυτό σημαίνει ότι πολλά Πανεπιστημιακά Ιδρύματα, που λειτουργούσαν με 
βάση ένα εντατικό και απαιτητικό πρόγραμμα σπουδών, παύουν να προσελκύουν το 
ενδιαφέρον των σπουδαστών, αφού αυτοί θα μπορούν, παρακολουθώντας ένα πιο 
«εύκολο» πανεπιστήμιο με λιγότερο πλούσιο πρόγραμμα και μέσα σε λιγότερο χρόνο 
να εξασφαλίσουν ένα πτυχίο που θα έχει την ίδια αγοραστική δύναμη στην αγορά 
εργασίας. Ελλοχεύει ο φόβος, επίσης, πολλά Πανεπιστήμια να αλλάξουν τη 
φυσιογνωμία τους και να προσαρμόσουν το πρόγραμμα σπουδών τους  στις 
απαιτήσεις της ανταγωνιστικότητας. Για να προσελκύσουν ξένους σπουδαστές ή για 
να διατηρήσουν τους δικούς τους, θα αναγκαστούν να  μεταβάλλουν το χαρακτήρα 
και την ποιότητα των παρεχόμενων σπουδών τους.  Αφού τα πτυχία στο πλαίσιο της 
αμοιβαίας αναγνώρισης των τίτλων οδηγούν στο ίδιο επάγγελμα, στόχος όλων θα 
είναι η καταβολή του ελάχιστου κόπου, χρόνου και χρήματος. Όλα, δηλαδή, μπαίνουν
στο καλάθι της ομογενοποίησης και της ταυτοποίησης, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη 
οι ισχύουσες μέχρι πρότινος ακαδημαϊκές αρχές ή ο ακαδημαϊκός χαρακτήρας της 
Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. 

2.1.4. Διακρίσεις στην εκπαίδευση των παιδιών των μεταναστών

Η ΕΕ τα τελευταία χρόνια βρίσκεται μπροστά σε μια νέα πραγματικότητα.  Ο 
αριθμός παιδιών από οικογένειες μεταναστών, που αντιμετωπίζουν γλωσσικές και 
πολιτισμικές διαφορές και βρίσκονται σε ασθενέστερη κοινωνικοοικονομική θέση, 
αυξήθηκε δραστικά στα σχολεία. Τα εθνικά εκπαιδευτικά συστήματα οφείλουν να 
πάρουν πρόσθετα μέτρα για να καλύψουν επαρκώς τις ανάγκες ενός μαθητικού 
πληθυσμού που παρουσιάζει μεγάλες διαφορές και αποκλίσεις ως προς το επίπεδο 
των γνώσεων, γα να εξασφαλίσουν την απασχολησιμότητα και να αποτρέψουν 
πιθανές κοινωνικές συγκρούσεις. Η μαθητική θνησιμότητα που παρατηρείται στους 
κόλπους των μεταναστών  οφείλεται σε πολλούς παράγοντες, όπως είναι η 
κοινωνικοοικονομική τους κατάσταση, η  απαξίωση των γνώσεών τους, η μη 
αναγνώριση των προσόντων τους, η ελλιπής γνώση της γλώσσας, οι  χαμηλές 
προσδοκίες των γονέων και της κοινωνίας, η  έλλειψη προτύπων ρόλων.

Για την αντιμετώπιση των παραπάνω παραγόντων η ΕΕ βάσει της αρχής της 
επικουρικότητας στηρίζει τα μέτρα των κρατών μελών για την άρση των ανισοτήτων
που παρατηρούνται στα παιδιά των μεταναστών. Χρηματοδοτεί πολλές από τις 
στρατηγικές που έχουν υιοθετήσει,  όπως είναι τα μέτρα που προάγουν την εκμάθηση 
των γλωσσών υποδοχής και καταγωγής, η υποστήριξη με τη μορφή  υποτροφιών και 
επιχορηγήσεων σε μετανάστες και σχολεία, τα σχολεία δεύτερης ευκαιρίας και η 
εκπαίδευση ενηλίκων, η εξασφάλιση ενιαίας εκπαίδευσης, η εξειδικευμένη 
επιμόρφωση των διδασκόντων και  η διαπολιτισμική παιδεία.   
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Επηρεάζει επίσης τις πολιτικές των κρατών μελών,  μέσα από το κοινό πρόγραμμα 
για την ένταξη, 105 το πρόγραμμα για τη Δια βίου μάθηση,106 το πρόγραμμα Νεολαία 
εν δράσει,107 τα διαρθρωτικά ταμεία,108το ευρωπαϊκό έτος ίσων ευκαιριών για όλους 
(2007)109 και το ευρωπαϊκό έτος διαπολιτισμικού διαλόγου (2008).110

   Παρόλα όμως τα μέτρα που η ΕΕ παίρνει, έχουν διατυπωθεί πολλές αντιρρήσεις 
για την αποτελεσματικότητά τους, όχι τόσο σε πρακτικό επίπεδο όσο σε θέματα 
φιλοσοφίας που διέπουν την προσπάθεια άρσης των συγκεκριμένων ανισοτήτων. 
Απέναντι στην  Ευρωπαϊκή μεταναστευτική εκπαιδευτική πολιτική,  που έχει ως 
επίκεντρό της τους θεσμούς και την αγορά με τους κανόνες και τις ανάγκες της,  
βρίσκονται οι «οπαδοί» της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, οι οποίοι προβάλλουν το 
άτομο ή την ομάδα με τα ιδιαίτερα πολιτισμικά χαρακτηριστικά τους, καθώς και τις  
σχέσεις που αναπτύσσονται μεταξύ ατόμων και ομάδων  πολιτισμικά 
διαφορετικών.111 Οι δύο αυτές τάσεις στοχεύουν σε διαφορετικούς τύπους ανθρώπων 
και στην κατασκευή διαφορετικών ταυτοτήτων. Η ΕΕ στοχεύει στον εργαζόμενο, ο 
οποίος διαθέτει προσόντα ανταγωνιστικά στην αγορά εργασίας, ενώ οι εκπρόσωποι 
της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης σε άτομα ευαισθητοποιημένα, που σέβονται τις  
πολιτισμικές διαφορές και συμβιώνουν αρμονικά με τους Άλλους.  

Μια άλλη βασική αντίρρηση, επίσης, είναι η προέλευση των μεταναστευτικών 
πολιτικών. Η ΕΕ επιβάλλει εκ των άνω,  άμεσα ή έμμεσα τα αντισταθμιστικά μέτρα 
στη λογική «του ελλείμματος», ενώ η διαπολιτισμική εκπαίδευση προκύπτει από τη 
βάση, λόγω των κοινωνικών και εκπαιδευτικών αναγκών που κάθε φορά αναδύονται, 
στηριζόμενη στη λογική   των πολλαπλών ταυτοτήτων και της  ετερότητας. Η 
διαπολιτισμική εκπαίδευση, επίσης, έχει διαφορετικούς αποδέκτες. Απευθύνεται 
συγχρόνως και στον πληθυσμό της χώρας υποδοχής, στοχεύοντας στην  εξάλειψη της 
ξενοφοβίας, του  ρατσισμού και των φυλετικών διακρίσεων. Στόχος της δεν είναι μια 
στενή αντισταθμιστική πολιτική, αλλά η στήριξη όλων, μεταναστών και γηγενών, για 
να μπορέσουν σε  ατομικό  και κοινωνικό επίπεδο να ξεπεράσουν τις  εθνοκεντρικές 
στάσεις και συμπεριφορές, τα κοινωνικά στερεότυπα και τις προκαταλήψεις. 

                                                
105 Europa, Κοινό πρόγραμμα για την ένταξη των υπηκόων τρίτων χωρών,
http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/free_movement_of_persons_asylum_
immigration/l14502_el.htm.
106 Europa, Πρόγραμμα για τη διά βίου μάθηση 2007-13,
http://europa.eu/legislation_summaries/education_training_youth/lifelong_learning/c11082_el.htm.
107 Europa , «Νεολαία εν δράσει» 2007-2013,
http://europa.eu/legislation_summaries/education_training_youth/youth/c11080_el.htm.
108 Europa, Γενικές διατάξεις ΕΤΠΑ - ΕΚΤ - Ταμείο Συνοχής (2007-2013),
http://europa.eu/legislation_summaries/agriculture/general_framework/g24231_el.htm.
109

Europa, Ευρωπαϊκό έτος ίσων ευκαιριών για όλους (2007) – Προς μια δίκαιη κοινωνία – 2007
http://europa.eu/legislation_summaries/human_rights/fundamental_rights_within_european_union/c10
314_el.htm.
110Europa, Ευρωπαϊκό Έτος Διαπολιτισμικού Διαλόγου (2008),
http://europa.eu/legislation_summaries/culture/l29017_el.htm.
111 Γ. Γρόλλιος,   Ιδεολογία, Παιδαγωγική και Εκπαιδευτική Πολιτική. Λόγος
και Πράξη των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων για την Εκπαίδευση. Gutenberg, Αθήνα. 1999 και Μ. 
Δαμανάκης, Η Ευρωπαϊκή και διαπολιτισμική διάσταση στην ελληνική εκπαίδευση στο 
www.ediamme.edc.uoc.gr/download.php?id=540650,150,8.
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2.1.5. Ενσωμάτωση της ισότητας των φύλων

Η Συνθήκη της Ρώμης, το 1957, θέσπισε για πρώτη φορά με το άρθρο 119 την αρχή 
της ισότητας των αμοιβών μεταξύ εργαζομένων γυναικών και ανδρών.  Σαράντα 
χρόνια αργότερα, η ΕΕ ενσωμάτωσε στις πολιτικές της την ισότητα των φύλων και 
πήρε μέτρα για την άρση των ανισοτήτων μεταξύ ανδρών και γυναικών σε όλους τους 
τομείς. Στο κείμενο  της Συνθήκης του Άμστερνταμ, το 1997, στο άρθρο 3 
αναφέρεται ότι προωθείται η εξάλειψη της ανισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών. 
Η προαγωγή της ισότητας αποτελεί από το 1997 και μετά τη βάση για τις πολιτικές 
φύλου που η ΕΕ σχεδιάζει και υλοποιεί. 

Το θέμα του φύλου είναι πολύπλοκο και μέσα στους κόλπους της ΕΕ υπάρχουν 
διάφορες αλληλοσυγκρουόμενες τάσεις που αναφέρονται, για παράδειγμα, στην 
προώθηση της ισότητας ή της διαφοράς των δύο φύλων. Η Ε.Ε., παρά την κριτική 
που δέχτηκε όσον αφορά τις πολιτικές της, δίνει έμφαση στην εξάλειψη της 
αναπαραγωγής των έμφυλων στερεοτύπων,112 στην αποδυνάμωση των ανισοτήτων 
που παρατηρούνται στην οικογένεια και την εργασία, στο μισθολόγιο, την ασφάλιση, 
την προστασία της μητρότητας,  τη μόρφωση και την κατάρτιση, την ίση μεταχείριση 
και αμοιβή στην εργασία, την επαγγελματική κατάρτιση και τις συνθήκες εργασίας,113

την ίση μεταχείριση στη συνταξιοδότηση,114 την ίση μεταχείριση ανδρών και 
γυναικών και την προστασία της μητρότητας στην αυταπασχόληση,115 την υγεία και 
ασφάλεια στην εργασία των εγκύων και των γυναικών που έχουν γεννήσει πρόσφατα 
ή θηλάζουν,116 την παροχή γονικής άδειας,117 το βάρος της απόδειξης σε περιπτώσεις 
διακρίσεων με βάση το φύλο,118 την πρόσβαση και προσφορά αγαθών και 

                                                
112 Madeleine Arnot, Διαδικασίες Αναπαραγωγής του φύλου, Μεταίχμιο, Αθήνα 2006.
113 Οδηγία 76/207/ECC του Συμβουλίου της 9ης Φεβρουαρίου 1976 περί της εφαρμογής της αρχής της 
ίσης μεταχειρίσεως ανδρών και γυναικών, όσον αφορά την πρόσβαση σε απασχόληση, την 
επαγγελματική εκπαίδευση και προώθηση και τις συνθήκες εργασίας, ΕΕ L 39 της 14.2.1976, σ. 40 έως 
42 .
114

Οδηγία 86/378/ECC του Συμβουλίου της 24ης Ιουλίου 1986 για την εφαρμογή της αρχής της ίσης 
μεταχείρισης ανδρών και γυναικών στα επαγγελματικά συστήματα κοινωνικής ασφάλισης, ΕΕ L 51 
της 20.2.1987, σ. 56 έως 56 (DE) .
115 Οδηγία 86/613/ECC του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 1986 σχετικά με την εφαρμογή της 
αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών που ασκούν ανεξάρτητη δραστηριότητα, 
συμπεριλαμβανομένης της γεωργικής, καθώς και για την προστασία της μητρότητας , ΕΕ L 359 της 
19.12.1986, σ. 56 έως 58. 
116 Οδηγία 92/85/ECC του Συμβουλίου της 19ης Οκτωβρίου 1992 σχετικά με την εφαρμογή μέτρων 
που αποβλέπουν στη βελτίωση της υγείας και της ασφάλειας κατά την εργασία των εγκύων, λεχώνων 
και γαλουχουσών εργαζομένων (δέκατη ειδική οδηγία κατά την έννοια του άρθρου 16, παράγραφος 1, 
της οδηγίας 89/391/ΕΟΚ), ΕΕ L 348 της 28.11.1992, σ. 1 έως 8.
117Οδηγία 96/34/EC του Συμβουλίου της 3ης Ιουνίου 1996 σχετικά με τη συμφωνία-πλαίσιο για τη 
γονική άδεια, που συνήφθη από την UNICE, τη CEEP και τη CES , ΕΕL 145 της 19.6.1996, σ. 4 έως 9.
118 Οδηγία 97/80/ΕΚ του Συμβουλίου της 15ης Δεκεμβρίου 1997 σχετικά με το βάρος απόδειξης σε 
περιπτώσεις διακριτικής μεταχείρισης λόγω φύλου, ΕΕ L 14 της 20.1.1998, σ. 6 έως 8.
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υπηρεσιών119 και τα θέματα ίσων ευκαιριών και ίσης μεταχείρισης στην εργασία και 
την απασχόληση.120

Παρόλα τα μέτρα, όμως, και την πλούσια χρηματοδότηση προγραμμάτων,   θετικών 
δράσεων και ενεργειών,  η έννοια της ισότητας των φύλων διαφοροποιείται 
σημαντικά από κοινωνία σε κοινωνία, και, όπως οι πρόσφατες έρευνες και 
στατιστικές σε ευρωπαϊκό επίπεδο αποδεικνύουν δεν έχει επιτευχθεί στον ίδιο βαθμό 
σε όλα τα κράτη μέλη. Οι παραδόσεις, τα ήθη και έθιμα, οι σεξιστικές αντιλήψεις και  
οι  θεσμοί καθώς και οι πατριαρχικές δομές επηρεάζουν ακόμη τις εθνικές κοινωνίες. 

Η διαφορά αποτυπώνεται στη μικρότερη συμμετοχή των γυναικών στην αγορά 
εργασίας, στις επαγγελματικές τους επιλογές, το χάσμα των αμοιβών, τα μεγάλα 
ποσοστά ανεργίας των γυναικών και την παρουσία τους σε ευέλικτες μορφές 
εργασίας,121 την αδυναμία εναρμόνισης επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής,  τη 
δυσκολία επαγγελματικής εξέλιξης καθώς και τη μειωμένη συμμετοχή τους στις 
διαδικασίες λήψης αποφάσεων και την απουσία τους σε θέσεις ευθύνης. Παράλληλα, 
η μητρότητα και η μη διευκόλυνση των γυναικών ως προς τις αυξημένες 
οικογενειακές τους υποχρεώσεις καθιστά την εύρεση και διατήρηση θέσεων 
αμειβόμενης εργασίας ιδιαίτερα δυσχερή. Η προτεραιότητα των οικογενειακών 
ρόλων για τις γυναίκες τις οδηγεί στο «συμπληρωματικό» οικονομικό τους ρόλο.  

Με τη διάσταση του φύλου να επηρεάζει όλες τις ευρωπαϊκές πολιτικές, οι γυναίκες 
κέρδισαν τα τελευταία χρόνια, συγκριτικά με το παρελθόν, σε νομικό επίπεδο 
τουλάχιστον, οικονομική ανεξαρτησία, συμφιλίωση ιδιωτικής και επαγγελματικής 
ζωής, επαγγελματική εξέλιξη, ίση εκπροσώπηση στις διαδικασίες διαμόρφωσης 
πολιτικών και συνδικαλιστικών διεκδικήσεων,  την εξάλειψη  της έμφυλης βίας και 
της προώθησης των έμφυλων στερεοτύπων. Το σύνθημα το προσωπικό είναι πολιτικό 
όμως δεν κέρδισε πολλούς οπαδούς στην Ε.Ε., με αποτέλεσμα να παρατηρούνται 
στην καθημερινότητα ανισότητες, ενώ τα εθνικά συντάγματα και οι νόμοι άλλα 
υποστηρίζουν. Ο έμφυλος καταμερισμός της εργασίας στον ιδιωτικό και στο δημόσιο 
χώρο καθορίζουν ακόμη, εν πολλοίς, τις δραστηριότητες και τις επιλογές των δύο 
φύλων. Η Viviane Reding, αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αρμόδια για τη 
Δικαιοσύνη, τα Θεμελιώδη Δικαιώματα και την Ιθαγένεια. δήλωσε  το Σεπτέμβριο 
του «Για να ξαναρχίσει να λειτουργεί η μηχανή της ανάπτυξης, η Ευρώπη θα πρέπει να 

αξιοποιήσει καλύτερα τις δεξιότητες των γυναικών. Στο παρελθόν δεν υποστήριζα την 

καθιέρωση ποσοστώσεων για τις γυναίκες σε ανώτερες θέσεις των επιχειρήσεων, αλλά, 

δεδομένης της έλλειψης προόδου στον τομέα αυτόν, ίσως πρέπει μελλοντικά να εξετάσουμε την 

ανάληψη πρωτοβουλιών σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Την άνοιξη του 2011, προτίθεμαι να 

συναντήσω τους προέδρους-γενικούς διευθυντές των σημαντικότερων ευρωπαϊκών εταιρειών 

που είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο για να συζητήσω την κατάσταση και τις δυνατότητες για 
                                                
119Οδηγία 2004/113/ΕΚ του Συμβουλίου, της 13ης Δεκεμβρίου 2004, για την εφαρμογή της αρχής της 
ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών στην πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες και την παροχή 
αυτών ΕΕ L 373 της 21.12.2004, σ. 37 έως 43 EL, ΕΕ L 153M της 7.6.2006, σ. 294 έως 300 (MT).
120Oδηγία 2006/54/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Ιουλίου 2006 , για 
την εφαρμογή της αρχής των ίσων ευκαιριών και της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών σε 
θέματα εργασίας και απασχόλησης (αναδιατύπωση), ΕΕ L 204 της 26.7.2006, σ. 23 έως 36.
121 Ν. Παζαρζή,  Θεωρητικές εξηγήσεις και έρευνες για τη γυναικεία εργασία, στο: Χ. Βιτσιλάκη  & Π. 
Φώκιαλη (επιμ.), Φύλο και απασχόληση, Ατραπός, Aθήνα 2007.
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προκαθορισμένη αυτορρύθμιση. Ανάλογα με τα αποτελέσματα του διαλόγου με τον κλάδο, θα 

εξετάσω αν θα χρειαστούν περαιτέρω πρωτοβουλίες το 2012». 
    Στο σημείο αυτό πρέπει να αναφερθεί ότι, ενώ η ένταξη της ισότητας των δύο 
φύλων σε όλες τις πολιτικές, επέφερε σε μεγάλο βαθμό άρση των ανισοτήτων, 
παρατηρήθηκε εν τούτοις και μια ανισότητα  σε κάποια κράτη μέλη. Στις 
Μεσογειακές χώρες, κυρίως στο Νότο, το γυναικείο φύλο ωφελήθηκε από την 
υιοθέτηση των ευρωπαϊκών πολιτικών για τα φύλα, γιατί η εργατική νομοθεσία όσον 
αφορά το φύλο ήταν εκεί πολύ περιορισμένη έως ανύπαρκτη. Στον ανεπτυγμένο 
Βορρά όμως, όπου οι πολιτικές των φύλων ήταν πολύ πιο ανεπτυγμένες, μετά την 
ευρωπαϊκή νομοθεσία και τις οδηγίες σε σχέση με τα φύλα, παρατηρήθηκε μείωση 
των κοινωνικών παροχών που οι γυναίκες απολάμβαναν έως τότε.122 Η Ε.Ε.  δεν 
λαμβάνει υπόψη της ότι υπάρχουν βασικές διαφορές ανάμεσα στις γυναίκες και του 
ίδιου κράτους ακόμη, πόσο μάλλον διαφορετικών κρατών. Λαμβάνοντας υπόψη μόνο 
μια αναλυτική κατηγορία, ομογενοποιεί τις ευρωπαίες και ψηφίζει νόμους ή εκδίδει 
οδηγίες που εκ των πραγμάτων δεν μπορούν να εφαρμοστούν, γιατί προσκρούουν στο 
εθιμικό δίκαιο κάθε κράτους μέλους. Το γεγονός αυτό διακρίνεται καθαρά όσον 
αφορά τις πολιτικές για τη συμμετοχή των γυναικών στα κέντρα λήψης των 
αποφάσεων. Η Ε.Ε. προσπαθεί βάσει ενός πλαισίου, που έχει ορίσει, να προωθήσει τη 
συμμετοχή των γυναικών στην εκλογική διαδικασία αλλά και στις δομές και στους 
μηχανισμούς λήψης αποφάσεων στην κοινωνία των πολιτών.123 Για την υλοποίηση 
του συγκεκριμένου στόχου από το 2004 καταγράφονται σε ετήσια βάση οι έμφυλες 
ανισότητες στον τομέα αυτό σε κοινή βάση δεδομένων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 
Τα αποτελέσματα δεν είναι ενθαρρυντικά αλλά με το πέρασμα των χρόνων συνεχώς 
βελτιώνονται.   

2. 2.  Κριτική θεώρηση των αντισταθμιστικών Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων

Όπως διαφαίνεται από τη σύντομη παρουσίαση της στοχοθεσίας των 
αντισταθμιστικών προγραμμάτων που η Ε.Ε. χρηματοδοτεί, υπάρχει ένας κεντρικός 
άξονας που αποτελεί τη ραχοκοκαλιά τους. Είναι η εξασφάλιση της ελεύθερης 
μετακίνησης των πολιτών - στη συγκεκριμένη περίπτωση των σπουδαστών - του 
εκπαιδευτικού προσωπικού και όλων των υπολοίπων που συνδέονται με οποιοδήποτε 
τρόπο με την εκπαιδευτική διαδικασία. Η Ε.Ε., εκτός από τα άμεσα αποτελέσματα 
της υλοποίησης αυτών των προγραμμάτων, στοχεύει και στα έμμεσα και 
μακροπρόθεσμα για το κοινό όφελος της εσωτερικής αγοράς. Πρέπει να τονίσουμε,
όμως, ότι υπάρχει μια εξελικτική πορεία ως προς τους ειδικούς στόχους της, ενώ ο 

                                                
122Μ.  Στρατηγάκη,  Πολιτικές για την ισότητα των φύλων στην Ευρωπαϊκή. Ένωση, Συμπτώσεις, 
Αντιφάσεις στην πορεία της Ευρωπαϊκής ενοποίησης στο Παναγιωτόπουλος Ρ., Κονιόρδου Σ., 
Μαράτου Αλιμπράντη Λ.( επιμ,),  Παγκοσμιοποίηση και σύγχρονη κοινωνία, ΕΚΚΕ, . Αθήνα 2003.
123

96/694/EC, Σύσταση του Συμβουλίου της 2ας Δεκεμβρίου 1996 για την ισόρροπη συμμετοχή 
γυναικών και ανδρών στη διαδικασία λήψης αποφάσεων, ΕΕ L 319 της 10.12.1996, σ. 11 έως 15.
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κύριος παραμένει πάντα ο ίδιος. Σταδιακά προστέθηκαν και άλλοι στόχοι, όπως είναι 
η καλλιέργεια της ευρωπαϊκής ταυτότητας, η εκμάθηση όσο γίνεται περισσοτέρων 
γλωσσών, η κοινοτική συνοχή, η κοινωνική ευημερία, δευτερεύοντες μεν στόχοι που 
εξυπηρετούν όμως τον κεντρικό, αυτόν της σωστής και αποτελεσματικής λειτουργίας 
της αγοράς. 
    Τα ευρωπαϊκά προγράμματα εν πολλοίς λειτουργούν αντισταθμιστικά, παρέχοντας 
την ευκαιρία στους ευρωπαίους πολίτες όλων των ηλικιών,  των απασχολήσεων και 
των ενδιαφερόντων να συμμετάσχουν και να ωφεληθούν ποικιλοτρόπως στο πλαίσιο 
των τιθέμενων  στόχων. Παράλληλα η Ε.Ε,, με τη συμμετοχή των πολιτών σε αυτά, 
όπως ήδη αναφέρθηκε,  ικανοποιεί και τους δικούς της λανθάνοντες στόχους, που 
είναι πολλοί και ποικίλοι με έναν κεντρικό πάντα, την ανάπτυξη της εσωτερικής 
αγοράς  Το ερώτημα που τίθεται στην προκειμένη περίπτωση  είναι ποιοι τελικά από 
τους ευρωπαίους πολίτες συμμετέχουν σε αυτά τα προγράμματα. Ενώ η Ε.Ε.
απευθύνεται σε όλους, η εμπειρία μας λέει, ότι ένας περιορισμένος μόνο αριθμός 
ευρωπαίων επωφελείται. Και λέγοντας περιορισμένος, δεν αναφέρομαι σε αριθμούς 
αλλά σε κατηγορίες ανθρώπων, συγκεκριμένου μορφωτικού επιπέδου, κοινωνικής 
θέσης και οικονομικής κατάστασης. 

Ενώ, για παράδειγμα, το πρόγραμμα ERASMUS απευθύνεται σε όλους τους 
φοιτητές, ένας μικρός αριθμός τελικά συμμετέχει. Από την προσωπική μου εμπειρία, 
ως συμμετέχουσας στο πρόγραμμα και ως μέλους του συλλόγου των φοιτητών 
ERASMUS, γνωρίζω ότι δεν καλύπτονται όλες οι προσφερόμενες θέσεις κάθε χρόνο, 
κυρίως των περιφερειακών Πανεπιστημίων.  Οι φοιτητές που μετακινούνται είναι ως 
επί το πλείστον παιδιά ευκατάστατων οικογενειών, που έχουν ήδη την εμπειρία μιας 
μετακίνησης στην Ευρώπη και τα οποία γνωρίζουν σε ικανοποιητικό βαθμό μια ξένη 
γλώσσα. Οι δυσκολίες μιας μετακίνησης σε ένα ξένο κράτος και η εγκατάσταση εκεί 
για ένα εξάμηνο φαντάζουν ανυπέρβλητες. Ο οικονομικός παράγοντας, επίσης,  είναι 
καθοριστικός. Παρόλο που η Ε.Ε. χρηματοδοτεί τη μετακίνηση, τα χρήματα που δίνει 
δεν επαρκούν σε καμιά περίπτωση και πρέπει ο φοιτητής να καλύψει τα έξοδά του. 
Επειδή αυτό είναι απαγορευτικό για μεγάλο αριθμό φοιτητών, υπάρχουν 
Πανεπιστήμια, όπως της Κρήτης, για παράδειγμα, που επειδή τα τελευταία χρόνια 
παρατήρησε μια στασιμότητα στη διακίνηση των φοιτητών του, διαθέτει κάθε
ακαδημαϊκό έτος ένα αρκετά σοβαρό ποσό για ενίσχυση των άπορων διακινούμενων
σπουδαστών. 

Εν ολίγοις, το πρόγραμμα αυτό στην ουσία απευθύνεται σε άτομα που 
παρουσιάζουν ένα συγκεκριμένο προφίλ και στην πραγματικότητα, αντί να  αμβλύνει 
τις ανισότητες, τις επιτείνει. Οι φοιτητές που διαθέτουν ένα υψηλό κοινωνικό και 
οικονομικό κεφάλαιο θα είναι πάλι οι ωφελημένοι της περίστασης. Και μελλοντικά, 
επίσης, με βάση την καινούρια τους εμπειρία από τα Πανεπιστήμια του εξωτερικού, 
θα είναι αυτοί που θα μετακινηθούν με ευκολία στην Ευρώπη για περαιτέρω σπουδές 
ή για ανεύρεση εργασίας. Τα οφέλη, δηλαδή, ανακυκλώνονται μέσα στους ίδιους 
κύκλους των πολιτών. 

Το ίδιο συμβαίνει και με υπόλοιπα προγράμματα όλων των κατηγοριών. Οι 
συμμετέχοντες σε αυτά είναι κυρίως άτομα με υψηλό μορφωτικό επίπεδο και έχοντα  
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την εμπειρία των ταξιδιών και των μετακινήσεων. To  πρόγραμμα Grundtvig, για να 
αναφερθώ σε ένα άλλο παράδειγμα, απευθύνεται και σε άτομα από ευπαθείς 
κοινωνικές ομάδες και από περιθωριακά κοινωνικά περιβάλλοντα, στα οποία, χάρη 
στις ανταλλαγές, θα δοθούν εναλλακτικές ευκαιρίες για την πρόσβαση στην
εκπαίδευση ενηλίκων, την εκμάθηση ξένων γλωσσών και τη χρήση των Νέων 
Τεχνολογιών, στοιχεία απαραίτητα για την εξασφάλιση απασχόλησης. Ποια άτομα 
όμως και πόσα θα αποφασίσουν να μετακινηθούν μέσα στην Ευρώπη από αυτές τις 
ομάδες, έστω και αν, πράγματι, με το πέρας της μετακίνησης θα αποκτήσουν 
περισσότερα προσόντα; Στα προγράμματα. που απαιτούν μετακίνηση, συμμετέχουν 
μόνο άτομα με δυναμικό χαρακτήρα ή άτομα που ο περίγυρός τους τους στηρίζει και  
που ευκαιριακά βρίσκονται εκτός απασχόλησης. Και σε αυτήν την περίπτωση πάλι 
ευνοούνται περισσότερο οι ήδη ευνοημένοι. 

Όσον αφορά τη δημιουργία των διαφόρων δικτύων, όπως του δικτύου Eurydice ή 
του Euroguidance ή τη λειτουργία των  Εθνικών Κέντρων Ενημέρωσης περί 
Ακαδημαϊκής Αναγνώρισης (NARIC), το ερώτημα που ακόμη μια φορά τίθεται είναι 
ποιοι ευρωπαίοι πολίτες έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες που παρέχουν σε σχέση 
με την κινητικότητα των εργαζομένων, τις θέσεις εργασίας ή την αναγνώριση των 
προσόντων, όταν για να μπεις στο σύστημα χρειάζονται «γράμματα», ξένες γλώσσες,
κατοχή και γνώσεις υπολογιστή και κυρίως δεξιότητες που ο μέσος ευρωπαίος 
πολίτης δεν κατέχει; 

Επίσης, ενώ δαπανώνται τεράστια ποσά κάθε χρόνο για την υλοποίηση 
προγραμμάτων που στοχεύουν στην καλλιέργεια της ευρωπαϊκής ταυτότητας και την 
ενημέρωση των ευρωπαίων πολιτών όσον αφορά την ΕΕ, δεν τεκμαίρεται ότι οι 
πληροφορίες αυτές φτάνουν σε όλους τους πολίτες. Απεναντίας τα δείγματα που 
έχουμε μάλλον το αντίθετο υποστηρίζουν. Για παράδειγμα «στα “Eυρωβαρόμετρα” 
τα τρία τέταρτα των πολιτών δηλώνουν ότι είναι κακά πληροφορημένοι στα θέματα 
της E.Ε. και το 85% υποστηρίζουν τη θέση ότι τα παιδιά πρέπει να διδάσκονται στα 
σχολεία τον τρόπο εργασίας των κοινοτικών θεσμών».124 Οι πολίτες, δηλαδή,
δηλώνουν αφενός μεν ότι έχουν ελλιπή ενημέρωση για το συγκεκριμένο θέμα και αφ’ 
ετέρου ότι θα έπρεπε να έχουν καλύτερη, γιαυτό θεωρούν ότι καλό θα ήταν 
τουλάχιστον τα νέα παιδιά να μάθουν για τη δομή και τη λειτουργία της ΕΕ. Η 
αδιαφορία, επίσης, των πολιτών για τις ευρωπαϊκές εκλογές είναι άλλο ένα δείγμα της 
κακής πληροφόρησης και του ελλείμματος των συγκεκριμένων προγραμμάτων.  Ενώ 
η ΕΕ παίζει καθοριστικό ρόλο σε βασικούς    τομείς της ζωής των πολιτών, οι ίδιοι   
αδιαφορούν για την εκλογή των μελών του  ευρωπαϊκού  κοινοβουλίου, σε αντίθεση 
με το ενδιαφέρον τους για τις εκλογές των   εθνικών  κοινοβουλίων. Και αυτό 
οφείλεται κυρίως στην ελλιπή πληροφόρηση για θέματα που αφορούν την Ε.Ε., 
παρόλα τα ευρωπαϊκά προγράμματα που έχουν αυτό ως στόχο τους. 

                                                
124 Νίκος Μούσης, Η απάθεια των πολιτών για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: Συμπτώματα και
Θεραπείες στο
file:///C:/Documents%20and%20Settings/dagdil/%CE%95%CF%80%CE%B9%CF%86%CE%AC%C
E%BD%CE%B5%CE%B9%CE%B1%20%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B1%CF%83%CE%AF
%CE%B1%CF%82/To%20endiaf%3beron%20gia%20EE.htm.



56

Χωρίς να θέλω να υποτιμήσω την προσφορά και το ρόλο αυτών των προγραμμάτων 
όσον αφορά την καλλιέργεια της ευρωπαϊκής ταυτότητας, την προσπάθεια άρσης των 
ανισοτήτων και τη στήριξη της εσωτερικής  αγοράς, υποστηρίζω ότι κοινωνοί των 
ευρωπαϊκών προγραμμάτων είναι ένας περιορισμένος  και  με συγκεκριμένα 
χαρακτηριστικά  αριθμός ευρωπαίων, οι οποίοι, λόγω του κοινωνικού και 
οικονομικού κεφαλαίου που διαθέτουν, θα είχαν έτσι και αλλιώς το προβάδισμα στην 
ενωμένη Ευρώπη.  Η Ε.Ε θα έπρεπε, ίσως, να επανεξετάσει τους όρους  υλοποίησης 
αυτών των προγραμμάτων και να προβεί σε διαρθρωτικές αλλαγές, για την 
μεγαλύτερη αποτελεσματικότητά τους. 

2.3. Ο χαρακτήρας της επιδιωκόμενης Ευρωπαϊκής Εκπαίδευσης

Η εκπαίδευση είναι παντού και πάντα άμεσα συνδεδεμένη με τις 
κοινωνικοοικονομικές σχέσεις και την αναπαραγωγή τους. Έτσι ενώ το 1974  η 
Επιτροπή για την Εκπαίδευση διακήρυττε ότι « Σε καμιά περίπτωση η παιδεία δεν θα 
πρέπει να θεωρηθεί απλή συνιστώσα του οικονομικού βίου»,125 το 1988, 14 χρόνια 
αργότερα, θέτει άλλους στόχους,  βάσει των καινούριων δεδομένων. Κατά την 
υπογραφή της «Magna Charta Universitatum», αναφέρεται ότι «το μέλλον της 
ανθρωπότητας στο τέλος της τρέχουσας χιλιετίας εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την 
πολιτιστική, επιστημονική και τεχνική ανάπτυξη».Την ίδια χρονιά  στην Έκθεση με 
τίτλο Η Εκπαίδευση στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα - Μεσοπρόθεσμες προοπτικές, εν 
όψει της ευρωπαϊκής ενοποίησης του 1992, τονίζεται  ότι η εκπαίδευση και η 
κατάρτιση πρέπει πλέον να στοχεύουν στην εξασφάλιση  της οικονομικής και 
κοινωνικής συνοχής των κρατών – μελών. Το 1992 στη Συνθήκη του Μάαστριχτ η 
επαγγελματική εκπαίδευση και η κατάρτιση γίνονται ένας από τους κεντρικούς 
στόχους της ενοποιημένης Ευρώπης. Κάτω από τις νεοδιαμορφωμένες συνθήκες 
πρέπει να εξασφαλιστεί πάση θυσία η κινητικότητα των εργαζομένων, γεγονός που 
προϋποθέτει κοινό πλαίσιο σπουδών που θα επιτρέπει την αναγνώριση και την 
πιστοποίηση των τίτλων τους. Η Ε.Ε. αρχικά ενδιαφέρεται μόνο για τη μεταλυκειακή 
εκπαίδευση σε όλες της τις μορφές, λόγω της άμεσης σχέσης της με την αγορά 
εργασίας και την οικονομία και σταδιακά στρέφει την προσοχή της και στην 
πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση στο μέτρο πάντα που συνδέεται με τις 
εξελίξεις στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. 

Συγκεκριμένα στο Κεφάλαιο 3 της Συνθήκης του Μάαστριχ, με τίτλο Παιδεία, 
επαγγελματική εκπαίδευση και νεολαία, άρθρο 127, αναφέρεται:  «  1. Η Κοινότητα 

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 επαγγελματικής εκπαίδευσης».

                                                
125 Γ. Πασιάς, Ευρωπαϊκή Ένωση και Εκπαίδευση, τ. Α΄ Gutenberg  Αθήνα 2006, σελ. 253.
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Για να στηριχτεί η οικονομία της Ε.Ε και να γίνει ανταγωνιστική η αγορά της, 
απαιτείται οι πολίτες της να αποκτούν συνεχώς νέες δεξιότητες, σε όλη τη διάρκεια 
της επαγγελματικής τους ζωής. Οι δύο κεντρικοί στόχοι της, η επαγγελματική 
εκπαίδευση και κατάρτιση και η Δια βίου μάθηση αποτελούν στο εξής τους θεμέλιους 
λίθους όπου θα στηρίξει την εκπαιδευτική πολιτική της. Συγκεκριμένα, κατανοώντας  
ότι η εξασφάλιση ίσων ευκαιριών πρόσβασης στην αγορά εργασίας όλων των 
πολιτών απαιτεί την ενιαία οργάνωση των σπουδών και την εναρμόνιση των 
εκπαιδευτικών συστημάτων όλων των κρατών μελών, προσπαθεί να  αναβαθμίσει την 
εκπαίδευση των πολιτών της. Για το λόγο αυτό χρηματοδοτεί την έρευνα, για να 
αποκτηθούν νέες γνώσεις, και επενδύει στην κατάρτιση, ώστε οι Ευρωπαίοι πολίτες 
να έχουν εύκολη πρόσβαση στις νέες γνώσεις και την τεχνολογία. 

Και στην περίπτωση της εκπαίδευσης η Ε.Ε., με τις χρηματοδοτήσεις για 
επιμόρφωση και κατάρτιση και τα προγράμματα ανταλλαγών που στηρίζει, ωφελεί 
μεν την εσωτερική αγορά, συγχρόνως όμως ωφελούνται ποικιλοτρόπως και οι 
επιμορφούμενοι, γιατί διευκολύνεται η επαγγελματική τους ένταξη ή η επανένταξη 
στην αγορά της εργασίας. Αποκτούν νέες γνώσεις, προσόντα και δεξιότητες με τα 
οποία θα μπορέσουν να ανταποκριθούν στις εργασιακές ανάγκες. Η συνεργασία 
μεταξύ των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και των επιχειρήσεων στον τομέα της 
κατάρτισης και η ανταλλαγή πληροφοριών και εμπειριών των συστημάτων 
εκπαίδευσης των κρατών μελών προωθούν μια  πιο αποτελεσματική μάθηση και 
καινοτόμα προγράμματα διδασκαλίας. 

Η εκπαίδευση και η κατάρτιση των νέων αλλά και των μεγαλυτέρων βοηθάει στην
άρση του αποκλεισμού και στην ένταξή τους στην αγορά εργασίας. Η χρήση των 
νέων τεχνολογιών και η απόκτηση νέων δεξιοτήτων για νέες θέσεις εργασίας οδηγούν  
στην υιοθέτηση της ίσης μεταχείρισης των εργαζομένων και σε στρατηγικές 

ενεργητικής ένταξης, οι οποίες εξασφαλίζουν επαρκή  εισοδήματα, άρα καλύτερο βιοτικό 

επίπεδο ζωής.
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                                                 Συμπεράσματα 

Η οικοδόμηση της ευρωπαϊκής πολιτικής ένωσης ξεκίνησε το 1951 με τη 
συμμετοχή 6 ευρωπαϊκών κρατών και σήμερα, μετά από μία πορεία 59 χρόνων,  
συμμετέχουν 27 κράτη μέλη.  Στη μακρόχρονη πορεία της η ΕΕ άλλαξε πολλές φορές 
τη δομή  και τις πολιτικές της, προσαρμόζοντάς τες στις εκάστοτε διαμορφωμένες 
συνθήκες.  Ο κύριος στόχος της όμως, όπως είδαμε, ήταν πάντα η ανάπτυξη της 
εσωτερικής αγοράς και η στήριξη της ανταγωνιστικότητάς της  σε διεθνές επίπεδο.   
Για την υλοποίηση αυτού του στόχου προέβαινε συνεχώς στη λήψη κατάλληλων και 
αποτελεσματικών, κατά την εκτίμησή της, μέτρων. 

Ανάμεσα στα μέτρα  είναι και αυτά που  αφορούν την εκπαίδευση των ευρωπαίων 
πολιτών. Η ΕΟΚ / ΕΕ, ενώ στην αρχή δεν έδειξε να ενδιαφέρεται παρά μόνο γα την 
επαγγελματική εκπαίδευση και στο βαθμό που αυτή αφορούσε  τη σχέση της με την 
αγορά εργασίας, καθώς περνούν τα χρόνια το ενδιαφέρον της επεκτείνεται και στη 
γενική εκπαίδευση. Το αποκορύφωμα του ενδιαφέροντος υπήρξε  η Διαδικασία της 
Μπολόνια και η Συνθήκη της Λισσαβόνας κατά τις οποίες προτάθηκαν μέτρα που 
αφορούν όλο το φάσμα της εκπαίδευσης, κυρίως της τριτοβάθμιας,  η οποία έχει 
άμεση σχέση με την οικονομία και την αγορά εργασίας.  Και ενώ η εκπαίδευση  κάθε 
μέλους κράτους είναι εθνική υπόθεση, η ΕΕ κατόρθωσε σιγά – σιγά, στην αρχή βάσει 
της αρχής της επικουρικότητας και αργότερα πολύ πιο δραστικά,  να επεμβαίνει στα 
εκπαιδευτικά συστήματα των χωρών μελών  άμεσα ή έμμεσα και να επηρεάζει τις 
εθνικές εκπαιδευτικές πολιτικές. Και μάλιστα σήμερα, κάτω από την επήρεια ενός 
εκφερόμενου εκπαιδευτικού λόγου εκ μέρους της, παρατηρείται το φαινόμενο τα 
μέτρα τα οποία  τείνουν σε μια ομογενοποίηση της παιδείας να φαίνονται φυσικά και 
επόμενα. 

Στη μακρά πορεία για την οικοδόμηση της ενοποιημένης Ευρώπης η δεκαετία του 
΄90 αντιπροσωπεύει  την πιο αποφασιστική περίοδο στη διαμόρφωση της κοινοτικής 
εκπαιδευτικής πολιτικής. Σημαντικές Συνθήκες λαμβάνουν χώρα τη συγκεκριμένη 
δεκαετία οι αποφάσεις των οποίων επηρεάζουν την ευρωπαϊκή ένωση σε όλα τα 
επίπεδα και αναδεικνύουν συνεχώς νέες διαστάσεις στον πολιτικό της λόγο, με 
άμεσες συνέπειες στην οικονομία και την εκπαίδευση. Οι έννοιες  του «ευρωπαίου 
πολίτη», της «ευρωπαϊκής διάστασης», της «κοινωνικής συνοχής», της «ευρωπαϊκής 
ταυτότητας», των «ευρωπαϊκών αξιών», της «κοινωνίας της γνώσης και της 
πληροφορίας» είναι μερικές από αυτές που άλλαξαν το προφίλ της ΕΕ και έθεσαν 
καινούριους στόχους. Μέσα στο κλίμα της παγκοσμιοποίησης, που αρχίζει να 
διαφαίνεται αυτήν τη δεκαετία, η Ενωμένη Ευρώπη επιδιώκει να επιβάλει τη δική της 
παρουσία και ως  μέσον για την επίτευξη του σκοπού της βλέπει και την εκπαίδευση. 
Η ευρωπαϊκή εκπαιδευτική πολιτική όμως, όπως ήδη αναφέρθηκε, διαμορφώθηκε 
σιγά - σιγά  και διακριτικά από τα πρώτα χρόνια της ίδρυσής της, στηριζόμενη στο 
πρωτογενές και παράγωγο δίκαιο της κοινότητας. Στις Συνθήκες, δηλαδή, και στις 
αποφάσεις του ΔΕΚ  που δημιούργησαν το κατάλληλο νομικό πλαίσιο στήριξης της 
κοινότητας. Στο χρονικό διάστημα των 60 χρόνων   το ΔΕΚ, για παράδειγμα,  με 
αφορμή διάφορες εκδικαζόμενες υποθέσεις κατόρθωσε να γεφυρώσει το χάσμα και 
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να θεμελιώσει νομικά την κοινοτική πολιτική για την επαγγελματική εκπαίδευση  
στην οποία στηρίχτηκαν τα θεσμικά όργανα της κοινότητας για το σχεδιασμό και την 
υλοποίηση των δράσεων  της περιόδου 1986-1991. 

Συνεπώς η  ΕΕ με τα ποικίλα μέτρα που κατά καιρούς έχει πάρει, τις αποφάσεις, τις 
οδηγίες και τις νομολογίες του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, έχει προωθήσει και 
στηρίξει σε πολλά σημεία την εκπαίδευση, ενώ παράλληλα βοήθησε στην άρση των 
διακρίσεων ανάμεσα στους ευρωπαίους πολίτες, τόσο μέσα στην Ευρώπη όσο και 
μέσα στα ίδια τα κράτη.  

Για να διασφαλιστεί η  κινητικότητα των εργαζομένων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 
ισχύει η  αρχή της κατάργησης κάθε διάκρισης, άμεσης ή έμμεσης, μεταξύ των 
εργαζομένων των κρατών μελών, όσον αφορά την απασχόληση, την αμοιβή και τους 
άλλους όρους εργασίας. Προβλέπεται επίσης η καθιέρωση μηχανισμού που θα 
γνωστοποιεί  την προσφορά και τη ζήτηση θέσεων εργασίας μέσω εξειδικευμένων 
υπηρεσιών που συνεργάζονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Με τον τρόπο αυτόν 
εξασφαλίζεται η ενημέρωση των ευρωπαίων για νέες θέσεις εργασίας αλλά και για 
ευκαιρίες κατάρτισης και  έρευνας σε όλη την Ευρώπη. 

     Στο πλαίσιο της κινητικότητας η ΕΕ προώθησε με διάφορα προγράμματα και τη 
μαθησιακή κινητικότητα, με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν οι κατάλληλες συνθήκες 
μετακίνησης των πολιτών για μαθησιακούς λόγους. Η μαθησιακή κινητικότητα 
κρίνεται θετική, αφού οι μετακινούμενοι σπουδαστές έχουν την ευκαιρία πρόσβασης 
σε νέες γνώσεις και αναπτύσσουν νέες γλωσσικές δεξιότητες και διαπολιτισμικά 
ενδιαφέροντα.  Μέσα από τα προγράμματα προωθείται η ισότητα των ευκαιριών, η 
μάθηση μέσα σε ένα πολυπολιτισμικό πλαίσιο και η κάλυψη της ανάγκης για Δια 
βίου εκπαίδευση και κατάρτιση. Ενώ στην αρχή της ευρωπαϊκής ενοποίησης κύριος 
προσανατολισμός ήταν η βελτίωση των δυνατοτήτων απασχόλησης των 
εργαζομένων, σήμερα έχουν αναδυθεί νέες πολιτικές που στοχεύουν  στην πρόσβαση 
όλων στη μάθηση και στην απόκτηση κοινωνικών δεξιοτήτων. Οι γλωσσικές και 
διαπολιτισμικές δεξιότητες που αποκτώνται με τις ανταλλαγές των ευρωπαίων 
πολιτών διευρύνουν τις επαγγελματικές επιλογές τους και αναβαθμίζουν τις 
δεξιότητες τους, με αποτέλεσμα όχι μόνο την καλλιέργεια μιας  ευρωπαϊκής 
ταυτότητας αλλά κυρίως τη διάδοση της γνώσης που επιφέρει τη βελτίωση της θέσης 
τους στον επαγγελματικό χώρο. 
   Τα παραπάνω πλεονεκτήματα  μελλοντικά μπορούν να εξαγοραστούν στην αγορά 
εργασίας. Όσοι μετακινούνται ως σπουδαστές, μετακινούνται πιο εύκολα στο μέλλον 
ως εργαζόμενοι προς εξασφάλιση πιο προσοδοφόρων  θέσεων εργασίας. Η 
αναβάθμιση των γνώσεων και η ενίσχυση της απασχολησιμότητας, εκτός από την 
ανάπτυξη της ΕΕ, βοηθούν και τα άτομα να αναπτυχθούν, δίνοντάς τους την ευκαιρία 
να ξεπεράσουν τα εμπόδια και μολονότι ξεκινούν από διαφορετική αφετηρία να 
φτάσουν στο ίδιο τέρμα.  Η ενεργητική μάθηση που προωθεί η Ε.Ε. και οι καινοτόμοι 
δράσεις προσφέρουν το κατάλληλο κλίμα σε όλους, θεωρητικά τουλάχιστον, για 
αυτοβελτίωση και επαγγελματική ανέλιξη. Και οι ανάγκες της οικονομίας αλλά και οι 
ανάγκες των πολιτών ικανοποιούνται σ’ αυτό το πλαίσιο. 
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Τα ευρωπαϊκά προγράμματα προσφέρουν στους συμμετέχοντες, επίσης, γνώσεις 
και ετοιμότητα για διεθνείς συνεργασίες. Η προσωπική εμπειρία συμβάλλει στην
αναβάθμιση του εργατικού δυναμικού και κατ’ επέκταση στη βελτίωση της 
ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων και στην προσαρμογή τους στις νέες 
προκλήσεις της αγοράς. 

Η ΕΕ έχει στρέψει το ενδιαφέρον της και στις ευάλωτες ομάδες των πολιτών, 
προσπαθώντας να δώσει κίνητρα, ώστε να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα και να 
ενισχυθεί η κοινωνική συνοχή. Οι μειονεκτούσες ομάδες στηρίζονται για να 
μπορέσουν να επιβιώσουν και να διακριθούν μέσα στο απαιτητικό χώρο της 
διεθνοποιημένης αγοράς. Η ίδρυση των  Σχολείων "Δεύτερης Ευκαιρίας", το Εθνικό 
Κέντρο Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού, οι Τεχνικές Ειδικές 
Σχολές και τα Κέντρα Διάγνωσης, Αξιολόγησης και Υποστήριξης (Κ.Δ.Α.Υ.) για 
άτομα με ειδικές ανάγκες, οι  Σύμβουλοι Ειδικής Αγωγής και το Βοηθητικό 
Προσωπικό για άτομα με ειδικές ανάγκες, το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο,  
ειδικά προγράμματα για την εκπαίδευση παλιννοστούντων και αλλοδαπών μαθητών, 
τσιγγανοπαίδων και μουσουλμανοπαίδων, το Ινστιτούτο Παιδείας Ομογενών και 
Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης και  Κέντρα Ευρωπαϊκών Γλωσσών είναι κάποια από 
τα μέτρα προώθησης της ισότητας ευκαιριών στην αγορά εργασίας για όσους 
απειλούνται με κοινωνικό αποκλεισμό. Μέσω αυτών των μέτρων επιδιώκεται η 
βελτίωση των συνθηκών ένταξής τους ή επανένταξης στο εκπαιδευτικό σύστημα 
και η καταπολέμηση της σχολικής αποτυχίας και διαρροής, που μελλοντικά θα 
επιφέρει και την επαγγελματική αποτυχία. 

Γενικά η ΕΕ πήρε μέτρα για να αντιμετωπίσει τα προβλήματα που δυσχεραίνουν τη 
μαθησιακή κινητικότητα και να ενισχύσει τη βελτίωση της ειδίκευσης των 
επαγγελματιών. Επικαλούμενη τις ισχύουσες οδηγίες και καταρτίζοντας νέα νομικά 
μέσα εναρμόνισης, προσπαθεί να αποτρέψει τις δυσκολίες και να αντιμετωπίσει τα 
εμπόδια. 

Τα εμπόδια και τα προβλήματα που εμφανίζονται είναι  διοικητικής και νομικής 
φύσεως, που σχετίζονται με την καθημερινή ζωή στο κράτος υποδοχής, τις γλωσσικές 
δυσκολίες και τις πολιτιστικές διαφορές, το δικαίωμα διαμονής, την πιστοποίηση των 
σπουδών, τη μεταφορά των υποτροφιών, την ασφάλιση και το διαφορετικό 
φορολογικό καθεστώς των χωρών υποδοχής και προέλευσης και το μικρό αριθμό των 
επιχειρήσεων που συγκατατίθενται να δεχτούν νέους για κατάρτιση. 

Παρόλα τα μέτρα όμως και τις διακηρύξεις της ΕΕ οι ανισότητες δεν έχουν 
εκλείψει.  Τα εθνικά εκπαιδευτικά συστήματα συνεχίζουν να αναπαράγουν 
εκπαιδευτικές ανισότητες. Οι οικονομικές ανισότητες συνεχίζουν να δημιουργούν 
ανισότητες στον τομέα της μόρφωσης και της συμμετοχής στα πολιτισμικά αγαθά. Το 
κράτος πρόνοιας αποδυναμώνεται σιγά – σιγά μέσα στο νέο μόρφωμα της ΕΕ και σε
συνδυασμό με την ανεργία, την ημιαπασχόληση, και την εργατική περιπλάνηση 
οδηγεί τα παιδιά των φτωχών οικονομικών  στρωμάτων στην απόκτηση  χαμηλού 
επιπέδου εκπαιδευτικών  εφοδίων, που δεν προσφέρουν αξιόλογες επαγγελματικές 
εγγυήσεις για την αγορά εργασίας. Η ΕΕ, παρόλο που έχει επισημάνει την ύπαρξη 
αυτών των ανισοτήτων και διατείνεται ότι προσπαθεί να τις εξαλείψει, έμμεσα τις 
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συντηρεί, γιατί ενδιαφέρεται για τις οικονομικές συνέπειες που οι ανισότητες αυτές 
επιφέρουν και μ’ ένα οικονομίστικο τρόπο προσπαθεί να τις αντιμετωπίσει. 
Συγκεκριμένα νομιμοποιεί  τις ανισότητες στην εκπαίδευση, αποκρύπτοντας την 
κοινωνική τους προέλευση, με το επιχείρημα της ατομικής αδυναμίας ή ανικανότητας 
και εθελοτυφλεί, όταν δεν λαμβάνει υπόψη της θεωρίες,  όπως του Bourdieu για τη 
δύναμη του πολιτισμικού κεφαλαίου, ή του Bernstein για τους ανεπτυγμένους και  
περιορισμένους γλωσσικούς κώδικες. Ναι μεν εξαγγέλλει μέτρα για την κοινωνία της 
γνώσης και της πληροφορίας, που θα αλλάξουν την οικονομία της Ευρώπης, αλλά 
παραβλέπει και δεν την ενδιαφέρει να εξετάσει το γεγονός ποιοι και πόσοι ευρωπαίοι 
πολίτες έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης σε αυτήν την κοινωνία. Η κοινωνία της 
γνώσης αναπτύσσεται σε ένα ανταγωνιστικό πλαίσιο που δεν αφήνει περιθώρια σε 
όλους να εισχωρήσουν σ’ αυτήν και να κινηθούν προς όφελός τους. Οι διαφορές και 
οι συγκρουσιακές αντιπαλότητες που θα αναδειχθούν ανάμεσα σε αυτούς «που 
ξέρουν» και  σε αυτούς «που δεν ξέρουν» θα δημιουργήσουν ένα άπαρτχάϊντ στον 
τομέα της γνώσης με άγνωστες συνέπειες. 

Τα μέτρα που η ΕΕ εξαγγέλλει και οι οδηγίες που βομβαρδίζουν τα κράτη μέλη 
είναι επιφανειακά και αποσκοπούν σε ευκαιριακά οφέλη. Προβάλλονται οι επιστήμες 
εκείνες που συνδέονται με τη βελτίωση της παραγωγής και την ενίσχυση της 
ανταγωνιστικότητας και στηρίζονται σε επίπεδο έρευνας και εφαρμογής, ενώ  
παραβλέπονται οι επιστήμες της κοινωνίας και του ανθρώπου που θα εξασφάλιζαν 
ένα πιο ανθρώπινο πρόσωπο στην Ευρώπη.  

Η Ε.Ε. ζει και κινείται σε μια συνεχή αντίφαση.  Ενώ διακηρύσσει, για παράδειγμα,  
την ομαδοσυνεργατική μέθοδο μάθησης, έχει δημιουργήσει το πιο ανταγωνιστικό 
περιβάλλον εργασίας που υπήρξε ποτέ στην Ευρώπη. Ενώ προβάλλει την καλλιέργεια 
της δημιουργικότητας, της αποκλίνουσας σκέψης και της φαντασίας, προωθεί τη 
μόρφωση που θα συμβάλλει στην τεχνολογική ανάπτυξη και στην αύξηση της 
παραγωγής. Ενώ δίνει έμφαση στην κοινωνική συνοχή, ο «ψηφιακός διαφωτισμός» 
και οι ψηφιακές δεξιότητες που απαιτούνται για την επιτυχία στην αγορά εργασίας 
διαρρηγνύουν την προβαλλόμενη συνοχή. Η αδυναμία πολλών  ανθρώπων να 
αποκτήσουν τις νέες δεξιότητες κάνει την κοινωνία πιο ανταγωνιστική και τορπιλίζει 
εκ των έσω τις ανθρώπινες σχέσεις, μειώνοντας την κοινωνική συνοχή. Στο ίδιο το 
κείμενο της Λευκής βίβλου αναφέρεται εμμέσως πλην σαφώς ως ορατός ο κίνδυνος 
αποκλεισμού των εργαζομένων, αν δεν προσαρμοστούν στις νέες συνθήκες.

« Οι τρέχουσες αλλαγές έχουν αυξήσει τις ευκαιρίες πρόσβασης όλων των ατόμων στην 

πληροφορία και στη γνώση. Ταυτόχρονα όμως, αυτά τα φαινόμενα επιφέρουν τροποποιήσεις 

των απαραίτητων ικανοτήτων και των συστημάτων εργασίας τα οποία χρήζουν σημαντικών 

προσαρμογών. Η εξέλιξη αυτή έχει αυξήσει την αβεβαιότητα για όλους τους πολίτες, ενώ για 

ορισμένους έχει δημιουργήσει ανυπόφορες καταστάσεις αποκλεισμού. Η θέση αυτή του ατόμου 

στην κοινωνία θα καθορίζεται όλο και περισσότερο από τις γνώσεις που έχει καταφέρει να 

αποκτήσει. Η μελλοντική κοινωνία θα είναι μια κοινωνία που θα μπορεί να επενδύσει στην 

ευφυΐα, μια κοινωνία που ο κόσμος θα διδάσκει και θα μαθαίνει, όπου ο καθένας να μπορεί να 
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οικοδομήσει στα δικά του προσόντα. Με άλλα λόγια, μια κοινωνία της γνώσης»126 Στις θέσεις 
αυτές δίνεται έμφαση κυρίως στο άτομο, το οποίο χρειάζεται να προσαρμόσει τις 
δυνατότητες που του προσφέρονται, για να οικοδομήσει μόνος του την ειδίκευσή του.  

    Η Ε.Ε. στη Λευκή βίβλο προβάλλει την κοινωνία της γνώσης χωρίς να ορίζει τι  
θεωρεί ως γνώση. Οι εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις δεν σχεδιάζονται με βάση  την 
ισότητα και την κοινωνική δικαιοσύνη αλλά σε σχέση με την αποτελεσματική  
εκμετάλλευση των ανθρωπίνων πόρων και την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής
οικονομίας στην παγκόσμια  αγορά. Ενώ διατείνεται ότι η εκπαίδευση παραμένει στη 
δικαιοδοσία των κρατών μελών, επισημαίνει συνεχώς ότι η πλήρης και μόνιμη 
παραδοσιακή εργασία είναι πλέον παρωχημένη. Ο καθένας πρέπει να μπορεί να 
εκμεταλλεύεται τις ευκαιρίες για κοινωνική πρόοδο και προσωπική ολοκλήρωση. 
Συγκεκριμένα αναφέρει ότι:  "Ο βασικός στόχος [της εκπαίδευσης/κατάρτισης]... ήταν 

ανέκαθεν η προσωπική ανάπτυξη και η επιτυχής ένταξη των Ευρωπαίων στην κοινωνία, μέσα 

από τις κοινές αξίες που αυτοί συμμερίζονται, τη μεταβίβαση της πολιτισμικής κληρονομιάς και 

την εκμάθηση της αυτονομίας". Με τα λόγια αυτά η Λευκή Βίβλος τονίζει ότι το κάθε 
άτομο θα πρέπει να φροντίζει μόνο του για τη μόρφωση του και ότι το κράτος 
πρόνοιας συρρικνώνεται στις νεοδιαμορφωμένες συνθήκες της παγκοσμιοποίησης. 
Γνώση δεν αποτελεί πλέον η στέρεη πανεπιστημιακή γνώση, μια από της αξίες της 
Ευρώπης, αλλά η πρόσβαση στην τεχνολογία με την απόκτηση σχετικών δεξιοτήτων. 

«Η κυριότερη πρώτη ύλη της Ευρώπης είναι αναμφισβήτητα η φαιά ουσία», διακηρύττει η 
Λευκή Βίβλος το 1995, θέτοντας την επιστήμη και τη γνώση στις ανάγκες των 
επιχειρήσεων και της αγοράς εργασίας. Η Δια βίου μάθηση διαμορφώνει νέες 
εργασιακές ικανότητες και εξασφαλίζει την ύπαρξη ευέλικτου εργατικού δυναμικού 
προσαρμοσμένου στις συνεχώς μεταβαλλόμενες ανάγκες της παραγωγής. Η 
απασχολησιμότητα, μια εν δυνάμει ευέλικτη απασχόληση, αντικαθιστά τη μόνιμη 
εργασία με τα εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα, η επιχειρηματικότητα γίνεται 
ιδεολογία  και η προσαρμοστικότητα απαιτεί τη δια βίου εκπαίδευση. «Αν η Ευρώπη 

πρέπει να είναι ανταγωνιστική και ευημερούσα ως μια οικονομία της γνώσης βασισμένη σε 

υψηλά επίπεδα απασχόλησης και ενισχυμένη κοινωνική συνοχή — όπως προβλέπεται στη 

μελλοντική στρατηγική «Ευρώπη 2020», ο ρόλος της εκπαίδευσης και της κατάρτισης σε μια 

προοπτική διά βίου μάθησης είναι καθοριστικός. Η παροχή βασικών δεξιοτήτων σε όλους σε 

βάση διά βίου μάθησης θα διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο για τη βελτίωση της 

απασχολησιμότητας των πολιτών, την κοινωνική ένταξη και την προσωπική ολοκλήρωση»
αναφέρεται στα Συμπεράσματα του Συμβουλίου της 11ης Μαΐου 2010 σχετικά με την 
κοινωνική διάσταση της εκπαίδευσης και της κατάρτισης127

Η ΕΕ αναγνωρίζει τις δυσκολίες που θα προκύψουν, αλλά έχει έτοιμες και τις 
λύσεις. Γνωρίζει ότι η Κοινωνία της Πληροφορίας θα περιθωριοποιήσει τις πιο 

                                                
126 Europa, Λευκό βιβλίο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Διδασκαλία και Μάθηση: Προς την Κοινωνία 
της Γνώσης, 
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/95/162&format=HTML&aged=1&la
nguage=EL&guiLanguage=en
127 Συμπεράσματα του Συμβουλίου της 11ης Μαΐου 2010 σχετικά με την κοινωνική διάσταση της 
εκπαίδευσης και της κατάρτισης, http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:135:0002:0007:EL:PDF.
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ευάλωτες ομάδες και θα τις καταδικάσει στην ανεργία και για αυτό το λόγο προτείνει 
ως λύση τη γενική μόρφωση και τη συνεχή κατάρτιση των ατόμων για να κλείσει η 
ψαλίδα «μεταξύ εκείνων που μπορούν να ερμηνεύουν, εκείνων που μπορούν μόνο να 

χρησιμοποιούν και εκείνων που περιθωριοποιούνται και βασίζονται στην κοινωνική 

συμπαράσταση: δηλαδή μεταξύ εκείνων που γνωρίζουν και εκείνων που δεν γνωρίζουν". 128

Στον παραπάνω εκφερόμενο λόγο της ΕΕ τα υποκείμενα των ρημάτων συνεχίζουν 
να είναι μεμονωμένα άτομα.. Οι άνθρωποι από συλλογικό υποκείμενο, στο λόγο της 
Ε.Ε. μετατρέπονται σε ανθρώπινους πόρους. Προβάλλεται η ατομικότητα και η 
κοινωνία ως σύνολο ατόμων που έχουν την προσωπική ευθύνη για όλα όσα συμβούν 
στη ζωή τους. Επιλογή, ατομική υπεροχή, απασχολησιμότητα είναι οι νέοι όροι που 
αναδεικνύονται. Και επειδή η γλώσσα δεν είναι αθώα, αλλά, σύμφωνα με τον Austin, 
και με τις λέξεις επιτελούμε πράξεις, όλα αυτά παραπέμπουν σε αλλαγή σκηνικού. 
Κατασκευάζουν ένα νέο ορισμό της κοινωνίας. 

Η κοινωνία της πληροφόρησης έχει ως συνέπεια τον αποκλεισμό και την 
περιθωριοποίηση όσων δεν θα μπορέσουν να συμμετάσχουν στη νέα γνώση, δηλαδή 
των ανέργων, των φτωχών, των μεταναστών, των ανθρώπων με ειδικές ανάγκες. Η 
ΕΕ επιδιώκει την αύξηση των ποσοστών συμμετοχής όλων στη μάθηση, γιατί τα 
χαμηλά ποσοστά κοστίζουν στην οικονομία, υπονομεύοντας  τη βιωσιμότητα του 
ευρωπαϊκού κοινωνικού μοντέλου.

    Στο ίδιο κείμενο επίσης ο ρόλος του Πανεπιστημίου εντοπίζεται  στην 
"πανεπιστημιακή έρευνα και την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της χάρη στη 
συμβολή της βιομηχανίας". Εμπορευματοποιείται, δηλαδή, η ανώτατη εκπαίδευση 
και προσαρμόζεται στις συνθήκες της αγοράς.  Το ευρωπαϊκό ανταγωνιστικό 
Πανεπιστήμιο θα πρέπει να εξασφαλίζει μόνο του πόρους από την πώληση 
υπηρεσιών στις επιχειρήσεις και να λογοδοτεί ως εκ τούτου σε αυτές. Οι κοινωνικές 
και ανθρωπιστικές επιστήμες κατόπιν τούτου μένουν ακάλυπτες, εφόσον καμιά ή 
έστω ελάχιστες επιχειρήσεις θα ενδιαφερθούν για τη διδασκαλία και τις έρευνές τους, 
με αποτέλεσμα το μαρασμό τους.  

Με τη Συνθήκη της Μπολόνιας κατά την οποία έγινε προσπάθεια δημιουργίας ενός 
Ενιαίου Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης, αντί, επίσης, να εξαλειφτούν οι 
ανισότητες ανάμεσα στους σπουδαστές της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, 
δημιουργήθηκαν άλλου είδους. Μία από αυτές είναι το κυνήγι των πιστωτικών 
μονάδων που η Μπολόνια με την καθιέρωση του  European Credits Transfer System 
(ECTS) δηλαδή το Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς και Συσσώρευσης ακαδημαϊκών 
μονάδων, επέβαλε. Τα πτυχία πλέον δεν έχουν την ίδια αξία. Το σύστημα   καθιστά 
μετρήσιμο κάθε πτυχίο, κάθε πρόγραμμα σπουδών ή ακόμα κι ένα μόνο τμήμα του 
προγράμματος σπουδών και τα αποτιμά σε πιστωτικές μονάδες.  Ενώ ο στόχος της 
καθιέρωσής του ήταν η προώθηση της μαθησιακής κινητικότητας με τη μεταφορά 
μονάδων, εξελίχτηκε σε σύστημα συσσώρευσης μονάδων. Σύμφωνα με το ECTS ο 
κάθε φοιτητής  θα αναγκαστεί να στραφεί σε ένα κυνήγι μονάδων  που θα 
πιστοποιούν τα προσόντα του.  Εκτός από το πτυχίο πιστωτικές μονάδες θα παρέχουν 

                                                
128 Europa, Λευκό βιβλίο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Διδασκαλία και Μάθηση: Προς την Κοινωνία 
της Γνώσης, ό.π. 
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και κάθε  είδους εκπαιδευτικά ιδρύματα, όπως είναι τα Κέντρα Ξένων Γλωσσών, τα 
Ινστιτούτα Κατάρτισης και κάθε  φορέας που διοργανώνει  σεμινάρια.  Η Δια βίου 
εκπαίδευση με το σύστημα αυτό στην ουσία αποσκοπεί στη δια βίου συλλογή 
πιστωτικών μονάδων, κυρίως από αυτούς που έχουν την οικονομική ευχέρεια να 
πληρώσουν, για να τις αποκτήσουν. Εκφράζεται ρητά ο φόβος από πολλούς ότι η 
παιδεία πλέον εξατομικεύεται και ότι το πτυχίο ανώτατης εκπαίδευσης θα 
αντικατασταθεί από σκόρπιες  γνώσεις και δεξιότητες. Οι γνώσεις θα είναι 
αναλώσιμες και τα πτυχία θα θυσιαστούν στο βωμό της τεχνολογικής ανάπτυξης και 
της ανάγκης για προσαρμοστικότητα των εργαζομένων. Η Επιτροπή πολλές φορές 
αναφέρθηκε  σε ιδρύματα προσανατολισμένα αποκλειστικά στη διδασκαλία, και όχι 
στην έρευνα που χαρακτηρίζει την ανώτατη εκπαίδευση. 

Το θέμα της εκπαίδευσης στην Ενωμένη Ευρώπη είναι μια ιδιαίτερα πολύπλοκη 
περίπτωση τόσο για την ίδια όσο και για τα κράτη μέλη. Μέσα από την εκπαιδευτική 
πολιτική που εφαρμόζει προσπαθεί να στηρίξει την οικονομία της και να γίνει πιο 
ανταγωνιστική σε διεθνές επίπεδο. Τα μέτρα που παίρνει για την υλοποίηση του 
στόχου της επηρεάζουν και τη ζωή των ευρωπαίων πολιτών, άλλα άμεσα και άλλα 
έμμεσα. Πολλά από αυτά αίρουν τις ανισότητες μεταξύ των πολιτών στην 
προσπάθειά τους να στηρίξουν την οικονομία. Τις περισσότερες φορές όμως η άρση  
περιορίζεται στα λόγια και στην ουσία οι ανισότητες ή παραμένουν ή εντείνονται. Οι 
ταξικές ανισότητες για μια ακόμη φορά καθορίζουν το παιχνίδι των ευκαιριών. Οι 
ταξικές διακρίσεις διακρίνουν τους έχοντες και μη έχοντες τη γνώση και την
πληροφόρηση. 

Για την εξασφάλιση της κοινωνικής συνοχής  και την πραγματική άρση των 
διακρίσεων η Ε.Ε. πρέπει να ενεργήσει ώστε τα μειονεκτούντα άτομα να έχουν 
πρόσβαση στα οφέλη των κοινοτικών προγραμμάτων. Οι άνεργοι νέοι, οι νέοι χωρίς 
οικονομικούς πόρους, οι γυναίκες, οι μετανάστες και τα φυσικώς αδύναμα άτομα  με 
δυσκολία συμμετέχουν στα προγράμματα και στην κινητικότητα. Η άρση των 
διακρίσεων και η πρόσβαση στις παρεχόμενες εμπειρίες,  θα επιτευχθεί μόνο, αν 
ληφθούν υπόψη  οι κοινωνικοοικονομικές συνθήκες του κάθε πολίτη. Όσοι 
διαθέτουν, για παράδειγμα, μικρότερες πάσης φύσεως  δυνατότητες θα πρέπει να 
ενισχυθούν περισσότερο.  Θα πρέπει να εφαρμοσθούν ολοκληρωμένες στρατηγικές 
ενεργητικής ένταξης,  η πρόσβαση να είναι  ανοικτή για όλους και η αντιμετώπιση να 
προσαρμόζεται  στις συγκεκριμένες μαθησιακές ανάγκες των ατόμων. Μόνο 
κατ΄αυτόν τον τρόπο  η συμμετοχή στην εκπαίδευση και στην κατάρτιση θα συμβάλει 
στην αύξηση του ενεργού πληθυσμού, άρα στην ανάπτυξη της οικονομίας και της 
κοινωνίας. 
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http://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/04473_el.pdf . 

Προτάσεις της Γενικής Εισαγγελέα Christine Stix-Hackl της 20ής Μαρτίου 2003, http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62001C0313:EL:HTML. 

Πρόγραμμα Arion, 

http://www.google.gr/search?q=%CE%B5%CF%85%CF%81%CF%89%CF%80%CE%B1%

CE%AF%CE%BA%CF%8C+%CF%80%CF%81%CF%8C%CE%B3%CF%81%CE%B1%

CE%BC%CE%BC%CE%B1+ARION+1978&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:en-

US:official&client=firefox-a.

Tempus IV – 3rd Call for Proposals EACEA 28/2009, 

http://eacea.ec.europa.eu/tempus/funding/2009/call_eacea_28_2009_en.php.

Πύλη για την ελληνική γλώσσα, http://www.greek-

language.gr/greekLang/studies/guide/thema_c3/index.html.

H πολιτική του Συμβουλίου της Ευρώπης, http://archive.in.gr/news/poliglosia/page9.htm.  

eTwinning, http://www.etwinning.net/en/pub/index.htm.

Virtual camping for virtual studens, www.vicadis.net.  
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Marie Curie Fellows Association, http://mcfa.eu.

Erasmus Student Network (ESN), www.esn.org.

EMA, Erasmus Mundus Students and Alumni Association. www.em-a.eu. 

Erasmus for Young Interpreters, http://www.erasmus-entrepreneurs.eu.

Euroguidance, http://www.euroguidance.net/.

Ap n’ Go, www.ap-and-go.eu.

Τελευταία επίσκεψη όλων των ανωτέρω αναφερομένων ηλεκτρονικών πηγών: 
Δεκέμβριος 2010


