
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Του σχεδίου νόμου «Δομή καν την λειτουργία των Τεχνολο
γικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων».

/7οος ιη Βουλή των Ελλ.ήνων

Είναι γνωστό, ότι στο χώρο της Τεχνικής Επαγγελμα
τικής Εκπαίδευσης και ειδικότερα της Τριτοβάθμιας σοβεί 
αια χρόνια και βαθειά κρίση, στην οποία καμιά από τις 
εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις του παρελθόντος δεν κατόρ
θωσε να δώσει μια ορθολογική διέξοδο και προοπτική, 
εν::;·αονισμένη με τις κοινωνικές και οικονομικές ανάγκες 
τη: /ώρας.

Η κρίση αυτή τα τελευταία χρόνια εμφανίζεται ιδιαίτερα 
οςυμμένη και εκδηλώνεται με δύο κύρια μορφές, οι οποίες 
δεν είναι βέβαια άσχετες μεταξύ τους.

Οι σπουδαστές, οι εκπαιδευτικοί, υΐ απόφοιτοι και άλλοι 
ενδιαφερόμενοι εκδηλώνουν έντονη αντίθεση στην κατά
σταση που υπάρχει σήμερα και η οποία φτάνει μέχρι την 
πλήρη άρνηση.

Το γεγονός αυτό και μόνο διογκώνει την έλλειψη εμπι
στοσύνης, που έχει το μεγάλο μέρος της Ελληνικής κοινω
νίας απέναντι στην Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση, 
ενισχύοντας την απροθυμία προσέλευσης σ’ αυτή και οδη
γώντας σε παραμοροωτικά φαινόμενα και επιπλοκές σε 
όλες τις βαθμίδες και όλους τους τύπους του εκπαιδευτικού 
συστήμ.ατος.

Η Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση δεν συμβάλλει 
στον βαθμό που πρέπει στην τεχνολογική οικονομική και 
κοινωνική ανάπτυξη της χώρας καί μάλιστα σε μια εποχή, 
που η χώρα έχει άμεσες ανάγκες, αφού προσανατολίζεται 

' στην πορεία της συνολικής και αυτοδύναμης ανάπτυξης.

Όλες σχεδόν οι κοινωνικές και πολιτικές πλευρές, τόσο 
στο απώτερο όσο και στο πρόσφατο παρελθόν, έχουν δεχθεί 
και έχουν αναφερθεί στην ύπαρξη της κρίσης της Τεχνικής 
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, στην αδυναμία της να αντα- 
ποκριθεί στο ρόλο της καθώς και στην αναγκαιότητα αλλα
γής και επαναπροσανατολισμού της.

Βέβαια, οι αναφορές αυτές και οι προτάσεις σχετίζονται 
άμεσα και πρωταρχικά με τη γενικότερη αντίληψη των εκ
φραστών τους για την εκπαίδευση και την κοινωνικοοι
κονομική προοπτική που καλείται να υπηρετήσει.

Χαρακτηριστικό όμως είναι, ότι ενώ βρισκόμαστε μπρο
στά σ’ ένα οξυμμένο και μεγάλης σημασίας πρόβλημα, τό
σο από εκπαιδευτική όσο και από κοινωνικοοικονομική 
πλευρά, ένα πρόβλημα, που η λύση του προϋποθέτει απα
ραίτητα την ορθολογική ανάλυση και μελέτη όλων των 
στοιχείων που το συνθέτουν και κυρίως την προγραμμα- 
ρισμένη σύνδεσή του με την ανάπτυξη του εκπαιδευτικού 
συστήματος της χώρας και με τις άμεσες και τις μακρο
πρόθεσμες παραγωγικές ανάγκες, οι λύσεις που δόθηκαν 
ήταν απρογραμμάτιστες και αντιφατικές. Παράλληλα ot 
προτάσεις που έγιναν δεν κατάφερναν να είναι συνολικές, 
συγκεκριμένες και συσχετισμένες με τις ανάγκες και τις 
ιδιομορφίες της χώρας μας. Πολλές φορές μάλιστα οι από
ψεις αυτές πέρα από τον αποσπασματικό τους χαρακτήρα, 
περισσότερο ήταν προσαρμοσμένες στο να εκφράσουν κλ,ά
δικά ή και συντεχνιακά αιτήματα - που αναπτύχθηκαν κύ
ρια λόγου της αντιφατικής κατάστασης που διαμορφώθηκε 
στο παρελθόν - παρά στο να δούσουν μια επεξεργασμένη και 
προγραμματισμένη προοπτική.

Αυτή ήταν η πραγματικότητα που αντίκρυσε το Υπουρ
γείο Παιδείας, όταν ξεκίνησε τις διαδικασίες για την αντι
μετώπιση του θέματος, που συνοψίζεται στην αρνητική 
παράδοση και την αποτυχία όλων των μέχρι σήμερα εκπαι
δευτικών μεταρρυθμίσεων για το χώρο αυτό, την έλλειψη 
οποιασδήπστε μελ,έτης και προγράμματος σύνδεσης με 
τις κοινωνικοικονομικές ανάγκες, την απουσία συνολικών 
και επεξεργασμένων προτάσεων, την ύπαρξη συντεχνιακών 
συ μφερόντων και αντιλήψεων και την τάση εκμετάλλευσή
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Προκειμενου να καταρτίσει αυτό το σχέδιο νόμου προ
χώρησε κάθε διαδικασία μελέτης και σφαιρικής επεξεργασίας 
του θέματος, που θα μπορούσε να δώσει τα πιο έγκυρα 
πορίσματα /και να εξαντλήσει το όριο προβλέψεων που 
μπορεί να γίνει στη σημερινή φάση και παράλληλα να 
συνδεθεί η αντιμετώπισή του με τις γενικότερες ανάγκες 
κχι προοπτικές κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξης της 
χώρα:.

Τα κυριότερα σημεία σης πορείας μελέτης και επεξεργα
σίας ήταν τα εξής :

Δόθηκε από το 1 Π.Ε.Π.Θ. το πλαίσιο των βασικών 
Αρχών για την Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση.

Συστήθηκε επιτροπή στην οποία συμμετείχαν ως μέλη 
ή έδωσαν απόψεις 37 συνολικά φορείς. Οι φορείς αυτοί 
καλ.ύπτουν όλο το φάσμα των ενδιαφερομένων (εκπαι
δευτικοί. σπουδαστές, απόφοιτοι, επιστημονικές - επαγγελ,- 
ματικές - συνδικαλιστικές οργανώσεις, καθώς και εκπρό
σωποι φορέων όλων τι»ν παραγωγικών τάξεων. Στην τρί
μηνη λειτουργία της επιτροπής καταγράφηκαν τα μηνύματα, 
οι εμπειρίες, οι ανάγκες και οι απόψεις από όλ,ους τους χώ
ρους (της εκπαίδευσης, της αγοράς εργασίας, των αναγκών 
της παραγωγής, της γενικότερης εκπαιδευτικής και κοι
νωνικής θεώρησης).

Συγκροτήθηκε από τον Υπουργό Παιδείας ειδική ομάδα 
επιστημόνων, που εργάστηκε 4 μήνες και έκανε ανάλυση, 
μελέτη και επεξεργασία : Όλων των προτάσεων που υπο
βλήθηκαν, των στοιχείων που υπήρχαν στις υπηρεσίες του 
Υπουργείου Παιδείας σχετικά με την εκπαίδευση, τις 
γενικότερες επιλογές της Κυβέρνησης, τοις στόχους και 
τα δεδομένα του πενταετούς προγράμματος οικονομικής 
και κοινωνικής ανάπτυξης, που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα 
με την εκπαίδευση και τις προοπτικές εξέλιξή της και την 
διεθνή εμπειρία. Η ομάδα υπέβαλε στον Υπουργό το σχε
τικό πόρισμα.

Με βάση το πόρισμα αυτό και μια σειρά άλλα στοιχεία 
(σχετικές μελέτες και στοιχεία του ΚΕΠΕ, ειδική μελέτη 
που . εκπονήθηκε στο ΚΑΤΕΕ Αθήνας για την απόδοση 
των αναλυτικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων, επιστη
μονικές μελέτες και διατριβές που έχουν γίνει πάνω στο 
θέμα της Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, το 
καταρτιζόμενο πρόγραμμα συνεργασίας της χώρας με τον 
ΟΟΣΑ κ.λ,.π.) καταρτίστηκε Προσχέδιο .Νόμου.

Το Προσχέδιο δόθηκε σε όλους τους ενδιαφερομένους 
φορείς οι οποίοι υπέβαλαν παρατηρήσες και προτάσεις.

Με την αξιολ,όγηση των προτάσεων αυτών καταρτίστηκε 
αυτό το σχέδιο νόμου, το οποίο στις διατάξεις του συμπυκνώ
νει το προϊόν της όλης πορείας που προαναφέρθηκε.

Στα επόμενα κεφάλαια αναφέρονται τα βασικά από τα 
πορίσματα που προέκυψαν από την μελ.έτη και την επεξεργα
σία του θέματος.

I. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΟ
ΡΕΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΙΙΑΓΓΕΑΜΑΤΙΚΗΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Τ.Ε.Ε.).

1.1. Χαρακτηριστικά:
Ένα από τα χαρακτηριστικά των εκπαιδευτικών συστη

μάτων άλλων χωρών στη μεταπολεμική περίοδο είναι ο 
συνεχής προβληματισμός και οι ανακατατάξεις για την 
προσαρμογή τους στα σύχγρονα κοινωνικοοικονομικά, τε
χνολογικά - επιστημονικά και πολιτιστικά δεδομένα.

Στη χώρα μας το εκπαιδευτικό σύστημα παρακολούθησε 
και αντικατόπτρισε όλη τη στρεβλή και αντιφατική πορεία 
της χώρας στον οικονομικό και κοινωνικό χώρο.

Κατά κύριο λόγο πραγματοποιήθηκε μια ποσοτική ανάπτυ
ξη του συστήματος με την γενίκευση της Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης και την διεύρυνση της Τριτοβάθμιας χωρίς 
παράλληλα να υπάρξει εκπαιδευτικός προγραμματισμός, 
κατάλληλη εκπαιδευτική οργάνωση και υποδομή. Δεν εξα
σφαλίστηκε έτσι ποιοτικά το επίπεδο και το περιεχόμενο
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σπουδών και δεν συνδέθηκε η ανάπτυξη της εκπαίδευσης 
με τις πραγματικές οικονομικές και κοινωνικές ανάγκες 
της χώρας.

Σε όλη αυτή την πορεία παραμελείται κύρια ο προγραμ
ματισμός και η ανάπτυξη της Τεχνικής Επαγγελματικής 
Εκπαίδευσης σε "όλες τις βαθμίδες με αποτέλεσμα, τα χαρα
κτηριστικά της αντιφατικής πορείας να εκδηλώνονται εντο
νότερα και η στάθμη και η ποιότητά της να είναι περισσό
τερο υποβαθμισμένες.

Τα ίδια ακριβώς στοιχεία συνθέτουν και την εικόνα της 
Τριτοβάθμιας Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, 
όπους τη γνωρίζουμε στη σημερινή της μορφή (ΚΑ'ΓΕΕ).

Τα ΚΑΤΕΕ άρχισαν την λειτουργία τους το 1973 μετά 
από την υπογραφή σχετικής σύμβασης- της δικτατορίας 
με την Διεθνή Τράπεζα.

Τα ιδρύματα αυτά ήταν ένα αντιγραμμένο εκπαιδευτικό 
μοντέλο από τα πρότυπα της Διεθνούς Τράπεζας (παρό
μοια λειτούργησαν σε αρκετές χώρες με τελείως διαφορετικές 
συνθήκες) και αντικαταστούσαν ένα μοντέλο που λει
τούργησε σε διαφορετική βάση και σε περιορισμένη έκταση 
(σχολές υπομηχανικών).

Με την ίδρυση και τη μαζικοποίοση φ^υν ΚΑ 1 ΕΕ επι- 
χειρήθηκε κύρια : ' ύ~. .

Η_ αντιμετώπιση του οξυμμένου και _ (^.ογκωμένου προ
βλήματος της ζήτησης για Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση.

Η μαζική παραγωγή στελεχών, που θαΛτροσφερθούν στην 
αγορά εργασίας. ^

Τελικά τα ΚΑΤΕΕ απέτυχαν συντριπτικά όχι μόνο να 
συμβάλλουν στην αντιμετώπιση των πραγματικών εκπαι
δευτικών και κοινωνικοοικονομικών αναγκών της χώρας, 
αλλά ακόμα και σε σχέση με τους στόχους των εμπνευστών 
τους. ·

Η αποτυχία αυτή συντελέστηκε για διάφορους λόγους, 
οι σπουδαιότεροι από τους οποίους είναι :

Η ίδρυση και η λειτουργία τους άρχισε σε μία ζοφερή 
πολιτική περίοδο και βασίστηκε στο πλαίσιο μιας σύμ
βασης που οι όροι της καταγράφηκαν στη συνείδηση των 
ενδιαφερομένων «ως επαχθείς».

Η συγκρότηση και η ανάπτυξή τους δεν στηρίχτηκε σε 
κανένα πρόγραμμα, που θα εξασφάλιζε την εκπαιδευτική 
και κοινωνικοοικονομική σύνδεση του θεσμού με την Ελ
ληνική πραγματικότητα. Δην υπήρξε έτσι προγραμματισμέ
νος και συνκεκριμένος προσανατολισμός για το ρόλο και 
τις ανάγκες που θα καλ.ύψουν τα ιδρύματα και οι απόφοιτοι.

II ίδρυση σχολών και τμημάτων, η χωροταξική τους 
τοποθέτηση και εισαγωγές σπουδαστούν, δεν έγιναν προ
γραμματισμένα και εναρμονισμένα με τις περιφερειακές 
και εθνικές ανάγκες της οικονομίας και πολλές φορές ήταν 
σε πλήρη αντίθεση με αυτές.

Οι παράμετροι, που συνθέτουν το επίπεδο, την ποιότητα 
και το περιεχόμινο σπουδών (προγράμματα, εκπαιδευτικό 
προσωπικό, υλικοτεχνική υποδομή, οργάνωση σπουδών 
κ.λ.π.) υπήρξαν ελλιπείς ποσοτικά και ποιοτικά στο μεγα
λύτερο μέρος τους.

Η οργάνωση η διοίκηση και λειτουργία των ιδρυμάτων 
υπήρξε αυταρχική, αναξ'.οκρατική, αντιεπιστημονική, ανα
ποτελεσματική.

Οι απόφοιτοι δεν εντάχθηκαν στην παραγωγή (στη 
πλειοψηφία τους παρέμειναν άνεργοι ή ετεροαπασχολούμενοι).

Αυτό έγινε και λόγω της επαγγελματικής τους ανε
πάρκειας (σπουδές χωρίς προσανατολισμό και σύνδεση με 
την παραγωγή, ποιοτικά υποβαθμισμένες) αλλά και λόγω 
της ανυπαρξίας συγκεκριμένης πρόβλεψης και προστασίας 
από την Πολιτεία.

Όλες οι παραπάνω αντιφάσεις, ελλείψεις και αδυναμίες 
σε συνδυασμό με την αλλοπρόσαλλη εκπαιδευτική πολιτική 
που ασκήθηκε, οδήγησαν όχι μόνο στην αποτυχία, αλλά 
και στην λειτουργική αποδιοργάνωση και στο πλήρες 
αδιέξοδο.

Για όλ,ους αυτούς τους λόγους τα ιδρύματα αυτά δεν 
κατάφεραν. ούτε την ικανοποίηση της κοινωνικής ζήτησης 
για εκπαίδευση να προσφέρουν, ούτε επαγγελματικά εφόδια 
και προοπτική να παρέχουν (τυπικά και ουσιαστικά) ούτε 
να συμβάλλουν στις ανάγκες και την ανάπτυξη της οικονο- 
μίας.

1.2. Επιπτώσεις:

Επειδή όμως υπάρχουν σχέσεις αλληλεπίδρασης μέσα 
στο ίδιο το εκπαιδευτικό σύστημα και αυτού με τον ευρύ
τερο κοινωνικό χώρο, η εγκατάλειψη της Τεχνικής Επαγ- 
γελ.ματικής Εκπαίδευσης και η αντιφατική της πορεία, 
οδήγησαν στην αποτυχία και το αδιέξοδο και επέφεραν κατα
λυτικές αρνητικές επιπτώσεις στο εκπαιδευτικό σύστημα, 
αλλ.ά και πέρα απ’ αυτό. Οι επιπτώσεις αυτές διαπερνούν 
ταυτόχρονα το εκπαιδευτικό σύστημα, την οικονομία και 
την κοινωνική ανάπτυξη και αναπαράγονται εντονότερες.

Ειδικότερα οι επιπτώσεις για το κάθε χώρο εκδηλ.θύθηκαν 
ως εξής :

1.2.1 Επιπτώσεις στο εκπαιδευτικό σύστημα:

Στην εκπαίδευση η αδυναμία των ΚΑΤΕΕ να αποτελ.έσουν 
μία αξιόπιστη εκπαιδευτική, κοινωνική και επαγγελματική 
προοπτική, είχε καταλυτική επίδραση στις «ροές» και την 
ορθολ.ογική ανάπτυξή του εκπαιδευτικού συστήματος.

Οι ενδιαφερόμενοι ήταν απρόθυμοι να προσέλ.θουν όχι 
μόνο στα ΚΑΤΕΕ, αλλά και στη Μέση Τεχνική Επαγγελμα
τική Εκπαίδευση, αφού τα ΚΑΤΕΕ θεωρούνται σαν φυσική 
προέκτασή της για συνέχιση των σπουδών.

Έτσι, δημιουργήθηκε η παραμορφωτική εικόνα « οών» 
στο εκπαιδευτικό σύστημα, από τη μία με την «ατροφική 
δίοδο» της Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και 
από την άλλη με τον «μποτιλ.ιαρισμένο μονόδρομο» Γενική 
Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση - Α.Ε.Ι.

Βέβαια το πρόβλημα αυτό με τη μορφή της αυξημένης 
ζήτησης για Τοιτοβάθμια Εκπαίδευση εμφανίστηκε μετα
πολεμικά σε παγκόσμιο επίπεδο. Με την κατάλληλη αντι
μετώπιση του πολλές χώρες κατάφεραν όχι μόνο να ξεπε- 
ράσουν την εκπαιδευτική του πλ.ευρά, αλλά και να καλ.ύψσυν 
ορθολογικά τις ανάγκες της ανάπτυξής τους.

Στη χώρα μας το ίδιο πρόβλημα, λόγω της ιδιαιτερότητας 
του μοντέλ.ου κοινωνικής ανάπτυξης, εξαιτίας ιστορικών και 
άλλων αιτιών εμφανίστηκε με ιδιαίτερη ένταση' και ιδιο
μορφία. Η ανορθολ,ογική και αντιφατική αντιμετώπιση 
του έφερε τέτοια αποτελέσματα που απέβη «μοιραίο» για 
την ορθολ.ογική ανάπτυξη του εκπαιδευτικού συστήματος 
και την κάλ.υψη των αναγκών της οικονομίας.

Ενδεικτικό στοιχείο της ανισορροπίας, που υπήρξε στη 
χώρα μας είναι η σύγκριση με την αντίστοιχη εικόνα της 
Μέσης Εκπαίδευσης άλ.λ.ων χωρών.

Ε λ. λ. ά δ α
Σχ. έτος Σχ. έτος

1973-74 19S1-82
Π οσοστό μαθητών ΤΕΕ στό σύ

νολο της Μέσης Εκπαίδευσης 19,5% 11,5%

Ποσοστό μαθητών ΤΕΕ στο σύ- 
νολ.ο του ΙΓ κύκλ.ου της Μέσης 
εκπαίδευσης. 32° 0 28%

Εμφανής είναι η μείωση της «ροής» προς τη Τεχνική 
Επαγγελ.ματική Εκπαίδευση μετά την εφαρμογή του Ν. 
576/1977.

Τα αντίστοιχα ποσοστά άλλων χωρών το 1979 :

Αν. Γ ε ρ u α ν ί α............. Q70
Βουλγαρία...................... 77°
Δυτ. Γ ε ρ α α. ν ί α . . . . 7'λη
Βέλγιο................................. ............ 69%
Γαλλία ............................. 46υ
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Η παραπάνω εικόνα προκάλεσε, αλυσιδωτά, αρνητικέ; 
συνέπειες στη λειτουργία του εκπαιδευτικού σσυστήματος, 
—ου εντοπίζονται στα εξής :

Η κατάσταση του «μονόδρομου» σε συνδυασμό με την 
κε;'.ορισμένη προσφορά θέσεων στα Α.Ε.Ι. συντέλεσε στη 
μετατροπή τη; Δευτεροβάθμια; Εκπαίδευση;, (κύρια του 
Γενικού Λυκείου) αποκλειστικά σε «αγωγό μεταφορά;» 
-ίχ τα Α.Ε.Ι. Λειτούργησε έτσι η μέση βαθμίδα σαν φροντι
στήριο προετοιμασία; για τι: εξετάσεις επιλογής, υπο
βαθμίζοντας τους γενικότερους στόχους της Παιδείας. 
Παράλληλα διογκώθηκε η παραπαιδεία στις γνωστές δια
στάσεις.

Ένα τμήμα των αποφοίτων του Γενικού Λύκειου, που 
δεν εξασφαλίζει την εισαγωγή στα Α.Ε.Ι., εγγράφεται 
στο Τεχνικό Λύκειο και τις Τεχνικές Σχολές Νέου Τύπου, 
ακολουθώντας έτσι μια χρονοβόρα και δαπανηρή πορεία 
ανακύκλωσης, ή ακόμα και στα Εργαστήρια Ελευθέρων 
Σπουδών, τα οποία τα τελευταία χρόνια παρουσίασαν έξαρση 
γι’ αυτό αλλά και για άλλους λόγους.

Η επικράτηση της αντίληψις ότι τα Α.Ε.Ι. είναι η μόνη 
αποδεκτή και καταξιωμένη προοπτική, συντελεί στο να 
κχτευθύνονται προς αυτά ακόμα και μαθητές που δεν έχουν 
πραγματική κλίση ή σαφή και ώριμη επιλογή για Πανε
πιστημιακή εκπαίδευσή. Παράλληλα η άλλη όψη της ίδιας 
αντίληψης, ότι δηλαδή η Τεχνική Επαγγελματική Εκπαί
δευση είναι λύση Β' επιλογής ενδεικνυόμενη κυρίως για τους 
μη «επιμελείς» μαθητές, σε συνδυασμό με τη γενικότερη αρνη
τική αντίληψη για την χειρωνακτική εργασία, ανατροφοδο
τούν και ενισχύουν την απροθυμία προσέλευσης σ’ αυτήν.

Η κατάσταση αυτή, σε συνάρτηση με τις αρνητικές επαγ- 
γελματικές προοπτικές, συνέτεινε στη δημιουργία απο
γοήτευσης και αδιαφορίας στους σπουδαστές, με αποτέλεσμα 
πολλοί να εγκαταλείπουν τις σπουδές, να υποβαθμίζεται 
επιπλέον λόγω απροθυμίας το επίπεδο σπουδών, να χρησι
μοποιούνται τα ΚΑΤΕΕ σαν ακόμα προγεφύρωμα για την 
πρόσβαση στα ΑΕ.Ι.

1.2.2. Κοινωνικές και οικονομικές επι
πτώσεις.

Καταλυτικές ήταν οι επιπτώσεις από την αδυναμία του 
εκπαιδευτικού συστήματος να ανταποκριθεί στις σύγχρονες 
ανάγκες και στο κοινωνικοικονομικό επίπεδο.

α) Στην ιστορική φάση που διανύουμε, η επιστήμη και 
η τεχνολογία αποχτούν ολοένα και περισσότερο καθοριστικό 
παραγωγικό ρόλο και οι ειδικές γνώσεις είναι απαραίτητες, 
για την ανάπτυξη της παραγωγής. Στη χώρα μας η έλλειψη 
σπουδών σε σύγχρονους κλάδους της επιστήμης και της 
τεχνολογίας, σε συνδυασμό με την έλλειψη της απαραίτητης 
υποδομής και του κατάλληλου στελεχιακού δυναμικού για 
την ανάπτυξη της τεχνολογίας οδήγησε στην αποκλειστική 
εισαγωγή της από το εξωτερικό - τις περισσότερες φορές 
μάλιστα χωρίς αξιολόγηση - με συνέπεια :

Την μεγαλύτερη πρόσδεση και εξάρτηση της Οικονο
μίας μας από τα Ξένα Κέντρα.

Την υπερβολική επιβάρυνση του Ισοζυγίου Πληρωμών 
γιά την εισαγωγή τεχνολογικών μεθόδων και προϊόντων 
προηγμένης τεχνολογίας.

β) Η έλλειψη του απαραίτητου ειδικευμένου δυναμικού 
σε πολλούς κλάδους, ή η ελλιπής κατάρτισή του συντελούν 
στην καθυστέρηση της παραγωγής, στην μειωμένη απόδοση 
της εργασίας, στη χαμηλή παραγωγικότητα της Οικονο
μίας και τελικά στην παραγωγή μη ανταγωνιστικών προϊόν
των από άποψη κόστους και ποιότητας .

γ) Η ανισορροπία στις «ροές» του εκπαιδευτικού συστή
ματος μεταξύ Γενικής και Τεχνικής Επαγγελματικής 
Εκπαίδευσης ενώ από την μία πλευρά δεν καλύπτει ορθο
λογικά τις ανάγκες της Οικονομίας σε ειδικευμένο δυναμικό, 
ενισχύει από την άλλη την ανεργία και την ετεροαπασχόληση. 
Μεγάλος αριθμός ανειδίκευτων αποφοίτων της Γενικής 
Εκπαίδευσης τροφοδοτεί διάφορους μη παραγωγικούς κλά

δους και ασκεί πίεση για δημιουργία θέσεων εργασίας κύρια 
στις δημόσιες υπηρεσίες, με αποτέλεσμα την ανορθολο- 
γική στελέχωση και διόγκωσή τους.

Η δυσχέρεια αυτή της κοινωνικής ένταςης των νέων 
έχει γενικότερες αρνητικές κοινωνικές συνεπειες, αφού - 
όπως τονίζουν οι κοινωνιολόγοι - η επαγγελματική απασχό
ληση των νέων αποτελεί μέσο για την επιβεβαίωση της 
κοινωνικής τους ωρίμανσης και την προσωπική τους επι- 
βεβαίωση Οι συνέπειες αυτές συντελούν - κάτω από τις 
επιδράσεις της γενικότερης κοινωνικής κρίσης - στην εμφά
νιση και την ενίσχυση φαινομένων περιθωριοποίησης και 
αποκοινωνικοποίησης στο χώρο της νεολαίας.

Παράλληλα το εκπαιδευτικό σύστημα δεν καταφέρνει 
να λειτουργήσει με επιτυχία στο ρόλο του σαν μηχανισμός 
κοινωνικής ανόδου τόσο για την πλειονότητα των αποφοί
των Γενικής Εκπαίδευσης - αφού μόνο ένα μικρό ποσοστο 
απ’ αυτούς ικανοποιούν τη φιλοδοξία τους για είσοδο στα 
Α.Ε.Ι. - όσο και για το σύνολο σχεδόν των αποφοίτων της 
υποβαθμισμένης Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης.

δ) II πληθώρα των πτυχιούχων των Α.Ε.Ι. σε ορισμένους 
τομείς, σε πολύ μεγαλύτερη κλίμακα απ’ τις ανάγκες της 
της οικονομίας, οδηγεί ένα μεγάλο μέρος απ’ αυτούς σε 
ποιοτική υποαπασχόληση, σε ρόλο εντελούς διάφορο απ αυτό 
για τον οποίο εκπαιδεύτηκαν, με αποτέλεσμα να προσφέρουν 
εργασία με μεγαλύτερο κόστος και λιγότερη απόδοση.

Γενικά η ανορθολογική παραγωγή πτυχιούχων Α.Ε.Ι., 
και στη συνέχεια η μη απασχόληση ή η ποιοτική υποαπα
σχόληση ή ετεροαπασχόλησή τους, συντελεί στην άσκοπη 
διάθεση μεγάλου μέρους των εκπαιδευτικών δαπανών.

II γενικά μικρή συμβολή της εκπαίδευσης στην οικονο
μική ανάπτυξη της Ελλάδας επισημάνθηκε και από σχετικές 
επιστημονικές διατριβές και μελέτες που έγιναν, από τις 
οποίες προέκυψαν τα εξής :

Η άνοδος του επιπέδου εκπαίδευσης του εργατικού δυνα
μικού συνέβαλε στη δεκαετία 1951-1961 κατά 3% και στη 
δεκαετία 1961-1971 κατά 2% στον ρυθμό ανόδου της οικο
νομίας.

Η συμβολή του ίδιου παράγοντα στην περίοδο 1951-1961 
ήταν στη Δανία 4%, στην Ολλανδία 5%, στη Γαλλία 6%, 
στην Ιταλία 7%, στο Βέλγιο και στην Αγγλία 13% και στις 
ΗΠΑ 15%. Το υπόλοιπο του ρυθμού ανόδου της οικονομίας 
προέρχονται από αύξηση της παραγωγικότητας, του κε
φαλαίου και της απασχόλησης.

Σημαντική ήταν η συμβολή της τεχνικής προόδου στην 
αύξηση του Α.Ε.Π. Ανερχόταν στο 7S% στην περίοδο 
1961-1965, στο 60% στην περίδο 1966-1970, στο 52% 
στην περίοδο 1971-1975 και στο S6% στην περίοδο 1976- 
1978. Το υπόλοιπο της αύξησης του Α.Ε.Π. προερχόταν 
από άλλους συντελεστές παραγωγής.

2. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ Τ.Ε.Ι. ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ. ΚΟΙ
ΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΛΝΛΠΤΤΞΙΙ.

2.1. 0 L κ :χ τ ε υ θ ύ ν σεις το υ Π? ογρ ά μ μ α-

τ ο ς Τ η ς ο ι κ ο ν ο μ ι κ ή ς κ α ». κ ο ι ν ωι ν ι κ ή ς

α ■J ί 7: τ υ " Vi r ■—■a Τ1 Ί η ς Ε λ λ ά δ :χ ς κ α ι 0 ρόλος

τ ω ν Τ.. Ε . I.

Η Ελλάδα χρειάζετα*. ένα νέο “ Ρ ό τ υ 71 0 α υ τ ο-

δ ύ ν α μ η; κ α ι σ υ ν ο λ ι κ ή ς α ν αζ:υ; η ς τιου

θα ε ίν χι ταυτόχρονα εκπαιδευτική, πολ'.τιστ'ικη, τεχνολο-

γική, οικονομική, κοινωνική, περιβαλλοντική και διοικητική, 
προσανατολισμένη στον άνθρωπο και στην ικανοποίηση των 
ορθολογικών αναγκών που απαιτούνται για την ολόπλευρη 
ανάπτυξή του. Κεντρικό στρατηγικό στόχο αποτελεί η 
δημιουργία μιάς σύγχρονης αυτοδύνα
μης ολοκληρωμένης εθνικής οικονο
μίας που θα στηρίζεται βασικά σε ενδογενείς συντελεστές 
ανάπτυξης, αλλά θα αξιοποιεί ταυτόχρονα στον ανώτερο 
βαθμό τα πλεονεκτήματα του διεθνούς καταμερισμού στον 
ανώτερο βαθμό τα πλεονεκτήματα του διεθνούς καταμερισμού
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ργασίας, 6α είναι σε θέση να πραγματοποιεί καινοτομίες 
αι ποιοτικά διευρυμένη αναπαρωνή των παραγωγικών 
ιαδικασιών θα εξασφαλίζει ταχύρρυχμη και σύμμετρη 
νάπτυξη, την πλήρη απασχόληση και την καλυτέρευση της 
οιότητας ζωής.

Με την πραγματοποίηση μιας τέτοιας αναπτυξιακής 
τρατηγικής η Ελλάδα μπορεί να κερδίσει την ιστορική 
άση της Επιστημονικοτεχνικής Επανάστασης και να μπεί 
την ομάδα των πρωτοπόρων Εθνών. Στην πορεία αυτή 

,πορούν να συμβάλουν αποφασιστικά η Εκπαίδευση, η 
Ερευνα και η Νέα Τεχνολογία.

Προϋπόθεση όμως αποτελεί ο προσανατολισμός τους 
τις ανάγκες της χώρας μας και στις απαιτήσεις της επο- 
ής μας. Η οργανική σύνδεση των εκπαιδευτικών και 
ρευνητικών κατευθύνσεων με τις επιλογές της τεχνολογικής, 
ικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης, τη γρήγορη και 
ποτελεσματική εφαρμογή των γνώσεων και των ερευνητικών 
τιτευγμάτων. Έτσι θα ενισχυθεί και η κοινωνική 
ρησιμότητα της Εκπαίδευσης, της Έρευνας και της Τεχνο- 
ογίας.

Η αυτοδύναμη εθνική ανάπτυξη έχει 
αν βασική προϋπόθεση την ύπαρξη 
κανών και καταρτισμένων στελεχών 
ου θα πλαισιώνουν την παραγωγή και τις υπηρεσίες. Τα 
,Ε.Ι. και οι απόφοιτοί τους μπορούν να συμβάλλουν στην 
υτοδύναμη ανάπτυξη κύρια με την προσφορά τους στην 
ξιολόγηση, αφομοίωση και εφαρμογή της εισαγόμενης 
εχνολογίας και στη δημιουγία Εθνικής Τεχνολογίας και 
’εχνογνωσίας.

Η χώρα μας μπορεί να αποκτήσει τα νέα επιτεύγματα 
ης Επιστήμης και της Τεχνολογίας με δύο τρόπους α) 
Ιε τήν Εθνική 'Ερευνα καί την ανά- 
τυξη Τεχνολογίας και β) Από τα δ t ά- 
ορα κανάλια του διεθνούς καταμερι

σμού εργασίας (εισαγωγή KNOW-HOW, ευρε- 
ιτεχνιών, εκπαίδευση στο εξωτερικό, κοινή Έρευνα, κοινή 
ξοιοποίηση τεχνολογικών επιτευγμάτων κ.λ.π.).

Γιά τις μικρές και μεσαίες χώρες είναι αδύνατη η από- 
τησής τους μόνο με εθνική έρευνα, γιατί δεν έχουν το απαι- 
ουμενο ερευνητικό δυναμικό. Έτσι _ είναι αναγκασμένες 
χ αξιοποιήσουν τις δυνατότητες μεταφοράς Τεχνολογίας 
τό το εξωτερικό. Είναι λάθος η μη αξιοποίηση των δυνα- 
οτήτων και η πολιτική αυτάρκειας στον τομέα αυτό. Το 
ιο είναι λάθος η ικανοποίηση των σχετικών αναγκών 
τοκλειστικά και μόνο με την εισαγωγή από το εξωτερικό 
εχνολογίας και άλλων σχετικών προϊόντων.

Στην περίπτωση αυτή διαιωνίζεται η περιφερειακή θέση, 
εξάρτηση από το εξωτερικό και επιβαρύνεται υπερβολικά 

ο ισοζύγιο εξωτερικών πληρωμών. Η σωστή λύση, επο- 
ένως, είναι ο συνδυασμός της εθνικής 
Ερευνας και "ης αξιοποίησης των 
υνατοτήτων της τεχνολογίας τουεξω- 
ε ρ ι κ ο ύ. Με τον τρόπο αυτό έχουν δυνατότητες και οι 
ικρές χώρες να πετύχουν καλές θέσεις στο μελλοντικό 
όσμο, όπου η ύπαρξη σύγχρονης Παιδείας, Επιστημονικής 
ερευνάς και Τεχνολογίας αποτελεί τον καθοριστικό παρά- 
οντα. Γι’ αυτό είναι απαραίτητο στη διαμόρφωση της τρι- 
οβάθμιας Επαγγελματικής και Τεχνικής Εκπαίδευσης 
X λαμβάνεται υπόψη και ο δεύτερος στόχος, με ι δ ι α ι
ερή έμφαση στήν ανάπτυξη και ε ο α - 
μ ο γ ή της εθνικής τεχνολογίας.

Επειδή μιά μικρή χώρα, όπως είναι η Ελλάδα, δέν 
τορεί να δημιουργήσει εθνικό εκπαιδευτικό, ερευνητικό 
χι παραγωγικό δυναμικό σε όλους τους κλάδους, θα πρέ- 
ει να επιλέξει ορισμένους τομείς, που θα αναπτύξει, όμως, 
/.οκληρωμένα.
Οι παραπάνω στόχοι και αρχές μπορούν να πραγματο- 

οιηθούν καλύτερα με τη δημιουργία ολοκληρωμένων 
^πλεγμάτων δραστηριοτήτων, Τα κύρια στοιχεία τους 
ναι πέντε :

α) Εκπαιδευτικά ιδρύματα κατάλληλα για κατάρτιση 
ειδικευμένων στελεχών όλων των βαθμιδών.

β)Ερευνητικό - αναπτυξιακό δυνα
μικό για βασικές και εφαρμοσμένες έρευνες, για πραγμα
τοποίηση κοινοτομιών, για ανάπτυξη και τελειοποίηση 
των παραγωγικών, οργανωτικών, θεσμικών και άλλων 
δραστηριοτήτων και διαδικασιών.

γ) Ηαραγωγικό-Κατασκ ευ αστικό για τήν 
παραγωγή, συναρμολόγηση ή προετοιμασία των προϊόν
των.

δ) Εμπορικό δίκτυο για τη' διάθεση των 
προϊόντων στο εξωτερικό και εσωτερικό.

ε) Δίκτυο υπηρεσιών συναφών με τις παρα
πάνω διαδικασίες.

Κάθε ολοκληρωμένο σύμπλεγμα δραστηριοτήτων απο
τελεί ένα ενιαίο σύστημα ή συνδυασμό των παραπάνω συνα
φών σε χρόνο κάι χώρο πέντε στοιχείων- κρίκων. Το σύμπλε
γμα μπορεί να είναι κλειστό, δηλαδή καθαρά εθνικό ή ανοι
κτό, δηλαδή να στηρίζεται σε διεθνή συνεργασία. Πρέπει 
όμως να περιέχει και τους πέντε κρίτους και να αποβλέπει 
στην καθετοποίηση και παραγωγή τελικών προϊόντων.

Η ιδέα της ολοκληρωμένης ανάπτυ-. 
ξης που διέπει όλη την αναπτυξιακή 
τ α κ τ ι κ ή κ α ι σ τ ρ α τ η γ ι κ ή ισχύει και για την 
Εκπαίδευση. Τα Τ.Ε.1. θα καταρτίζουν ειδικούς που θα 
συμμετέχουν και στις πέντε δραστηριότητες.

Ολοκληρωμένα συμπλέγματα Δραστηριοτήτων θα πρέπει 
να αναπτυχθούν σε επιλεγμένους Κλάδους.

Τα βασικά κριτήρια επιλογής είναι δύο : α) Κλάδοι για 
την ανάπτυξη των οποίων υπάρχουν ευνοϊκές προϋποθέσεις 
από άποψη πρώτων υλών, γεωγραφικών δεδομένων, εργα
τικού δυναμικού, επιστημονικού δυναμικού, εθνικών ιδιό
μορφων και ιστορικών παραδόσεων, β) Κλάδοι που συν
δέονται με τις διαδικασίες της ΕΤΕ.

Ενδεικτικά τέτοιοι Κλάδοι είναι : αγροτική οικονομία με 
ιδιαίτερη έμφαση στα κρέατα και στην ιχθυοκαλλιέργεια, 
ενέργεια, με ιδιαίτερη έμφαση στις ανανεώσιμες μορφές 
ενέργειας, μεταλλουργία, με ιδιαίτερη έμφαση στο αλουμίνιο, 
υφαντουργία, ενδύματα, υποδήματα μεταφορικά μέσα, με 
ιδιαίτερη έμφαση στα λεωφορεία και το σιδηροδρομικό 
τροχαίο υλικό φαρμακευτική, μικροβιολογία, πλαστικά, 
λιπάσματα οικοδομικά υλικά και μέθοδοι κατασκευών, 
αμυντικές ανάγκες, μηχανοκατασκευές, σε ορισμένους επι
λεγμένους κλάδους, μικροηλεκτρονική, ναυτιλία, υγεία- 
- πρόνοια, διοίκηση και ασφαλιστικές υπηρεσίες, τουρισμός 

προστασία περιβάλλοντος.

Τα Ολοκληρωμένα συμπλέγματα δραστηριοτήτων όπως 
και άλλες βασικές στρατηγικές επιλογές, στόχοι και μέτρα 
του Πενταετούς Προγράμματος συνδέονται στενά με την 
Παιδεία, και ιδιαίτερα με την ανάπτυξη της Τεχνικής 
Επαγγελματικής Εκτ αίδευσης.

Βασική επιδίωξη του πενταετούς Π ρογράμματος είναι 
η πολύπλευρη αξιοποίηση του ανθρώ
πινου δυναμικού με τον π ε ριο ρ ισμό 
της ανεργίας, της υποαπασχόλησης 
και της ετεροαπασχόλησης και η βελ
τίωση του διαμέσου του εκπαιδευτι
κού σ ύ σ τ η μ α τ ο ς.

Επιδιώκεται η δημιουργία συνθηκών δυναμικής ισορ
ροπίας στην αγορά εργασίας, κατά ειδικότητα και κατά 
τόπο απασχόλησης, ώστε να υπάρχει ανταπόκριση της προσ
φοράς στις μεταβαλλόμενες ανάγκες της Οικονομίας.

Στην περίοδο 1983-1987 σύμφωνα με τις προβλέψεις του 
Πενταετούς πρόκειται να δημιουργηθούν στους μη γεωργι
κούς τομείς 270.000 νέες θέσεις εργασίας (120.000 στο 
δευτερογενή και 170.000 στον τ ρ ι τ ο γ ε ν ή 
τομέα). Απ’ αυτές θα δημιουργηθούν στη μεταποίηση 
45.000, στις οικοδομήσεις - κατασκευές 73.000, στις μετα
φορές και συγκοινωνίες 30.000, στον τομέα του εμπορίου 
και τραπεζών 65.000 και στις λοιπές υπηρεσίες 55.000.



Ο·, ανάγκες αι μεγαλύτερες : ανέρχονται σε 70.000 
πεείπου μόνο στους χώρους της Παιδείας, της Έρευνας, 
ττ: Κοινωνικής Πρόνοιας, της Υγείας και του Τουρισμού.

II ριζική βελτίωση της Υγείας προϋποθέτει την 
ικανοποίηση των αναγκών σε προσωπικό που ανέρχεται 
σε 12.8(H) άτομα : 6.000 νοσηλευτικό προσωπικοί 2.800 
νιατεοί και 4.000 βοηθητικό τεχνικό και διοικητικό προ
σωπικό. —το χοίρο της Κ ο ι ν ω ν ι κ ή ς Πρόνοιας 
(,'α δημιουργηθούν 10.500 νέες θέσεις εργασίας. Απ’ αυτές 
.'j.OoO νια τους Παιδικούς Σταθμούς και βρεφικά Τμήματα, 
0.700 για ιδρυματική και εςωιδρυματική περίθαλψη ηλι- 
κιωμένων και 3.200 για προστασία αναπήρων.

Στην Παιδεία στην περίοδο 1083-1087 θα χρειστεί 
να δτμιουργηθούν 24 000 νέες θέσεις εργασίας. Απ’ αυτές 
οι 3.1)00 στην Τριτοβάθμια ΤΕΕ, οι 3.000 στα Α.Ε.Ι., οι 
8.000 στην Πρωτοβάθμια, 8.000 στη Δευτεροβάθμια 
Εκπαίδευση και οι 3.000 διοικητικό προσωπικό όλων των 
βαθμιδών.

Στ ή ν καταπολέμηση της ανεργίας 
και την αύξηση ρ ης απασχόλησης πρέ
πει να συμβάλλει η ΤΕΕ. Βασικό ρόλο στη 
διαδικασία εξισορρόπησης της αγοράς εργασίας παίζει 
το εκπαιδευτικό σύστημα, ο .κατάλληλος.,για το σκοπό, αυτό 
προγραμματισμός της εκπαίδευσης.

Γι’ αυτό η αναμόρφωση της Τριτοβάθμιας ΤΕΕ επιχειρεί- 
ται με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορεί αυτή ν’ ανταποκριθεί 
στις μεταβαλλόμενες ποσοτικές και ποιοτικές οικονομικές 
και κοινωνικές ανάγκες, στη βελτίωση των τεχνικών και 
επαγελματικών γνώσεων, στην αύξηση της παραγωγικό
τητας και στην επαγγελματική και γεωγραφική κινητικό
τητα.

Η ΤΕΕ πρέπει να συμβάλλει στ ή ν 
έξοδο από τον στάσιμο -πληθωρισμό, στην 
αναθέρμανση της Οικονομίας, στην επιτάχυνση του ρυθμού 
ανόδου. Προϋπόθεση γι’ αυτό αποτελεί η μετατρεψιμότητα 
των γνώσεων και επαγγελμάτων και η ευελιξία του εκπαι
δευτικού συστήματος.

Βασικό στόχο του Πενταετούς Προγράμματος αποτελεί 
η αναβάθμιση της Ελληνικής Οικονομίας με την αύξηση 
της παραγωγικότητας και την ενίσχυση της ανταγωνιστι
κότητας της στην Παγκόσμια Οικονομία. Σηνμαντική 
άνοδος της παραγωγικότητας θα επιτευχθεί με την ανά
πτυξη της ΤΕΕ και τη διάδοση της νέας Τεχνολογίας.

Γο Πενταετές Πρόγραμμα αποβλέπει στη δημιουρ
γία ερευνητικής-τεχνολογικής υποδο
μής και νέων δυναμικών κλάδων.

Η δημιουργία τεχνολογικής και σύγχρονης τεχνικοεπαγ- 
γελματικής υποδομής αποτελεί προϋπόθεση για το ξεκίνημα 
μιας διαδικασίας ανάπτυξης νέων δυναμικών κλάδων. Η 
επιδίωξη αυτή είναι καθοριστική για το ξεπέρασμα της 
τεχνολογικής περιθωριοποίσης της χώρας και την επίτευξη 
της οικονομικής της αυτοδυναμίας.

Γα θέματα γύρω από τα οποία θα στραφούν οι άξονες 
της ερευνητικής και τεχνολογικής πολιτικής την επόμενη 
Πενταετία είναι η προώθηση συγκεκριμένων κλάδων αιχμής : 
της ηλεκτρονικής - μικροηλεκτρονικής, της πληροφορικής, 
-ης βιοτεχνολογίας και της τεχνολογικής έρευνας για τι 
ανάγκες της Εθνικής Άμυνας. Ειδικό βάρος θα δοθεί επίσης 
στη γεωργική, δασική και αλιευτική έρευνα, καθώς και στην 
τεχνολογική υποστήριξη της βιομηχανίας, του κλάδου της 
τν_=-ργειας και των θεμάτων Υγείας. Το περιβάλλον και η 
αςιοποιηση των φυσικών πόρουν αποτελούν επίσης βασικές 
-πιόιιυςεις τεχνολογικής και ερευνητικής δρηστηριότητας.

Η επίτευξη των παραπάνω στόχων θα προωθηθεί με την 
αυςηση των δαπανών για Έρευνα και με την ενθάρυνση 
της βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας στα Τριτοβάθμια 
Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, με τη δημιουργία μεταπτυχιακών 
—χοκων και νέων Ιδρυμάτων Εευνών. με την δημιουργία

Ινλαδικων Κέντρων Βιομηχανικής " Ερευνας και Τεχνολο-
νικήε Ανάπτυξης καθώς και Οργανισμού Αξιοποίησης
Ευρεσιτεχνιών.

V _ ί - ε τ: ό μ εν;; δεκαετίες ο ρόλος
των Τ Ε I θα ε νισ χ υ θ ε ί με ε■ η ν ε σ α-
γ ω γ η νέων τ ε χ ν ο λ ο γ ι ώ ν. Για να εφαρμοστεί 
και διαδοθεί η νέα Τεχνολογία χρειάζονται όλο και περισ
σότεροι ειδικοί.

ΓΓ αυτό είναι αναγκαία η συμβολή τους στη χρήση
:ων νέων τεχνολογιών αποταμίευσης.

Η τ ε χ ν ο λ ο γ ι κ ή Ε κ π α ί δ ε υ σ η θα σ υ μ- 
βάλλει στο διαρθρωτικό ε κ σ υ γ ρ ο ν ι σ- 
μ ό της οικονομίας, στη δημιουργία 
αυτοδύναμης ικανότητας για π οι οτ ι κ ά 
διευρυμένη παραγωγή. Θα αυξηθεί η συμμετοχή 
της μεταποίησης, ιδιαίτερα των κλάδων που σχετίζονται 
με την τεχνολογία αιχμής. Θα δοθεί έμφαση στον κατα
σκευαστικό τομέα, ιδιαίτερα στην υποδομή και στην κοι
νωνική κατοικία.

Στην Αγροτική Οικονομία θα αυξηθεί το βάρος της 
κτηνοτροφίας και η καθετοποίηση στην επεξεργασία των 
αγροτικών προϊόντων. Στη διαδικασία αυτή θα συμβάλλει 
η προώιΟηση των αγροτοβιομηχανικών Συμπλεγμάτων με 
τη "μορφή των συνεταιρισμών ή με άλλες μορχές.

Τα Τ.Ε.Ι. θα συμβάλουν επίσης στην ενίσχυση του ρόλου 
των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, θα παράγουν τα απαραί
τητα ειδικευμένα στελέχη και υποδομή Τεχνολογικών εφαρ- 
μογών ώστε να βοηθηθούν οι ιδιοκτήτες μικρομεσαίων επι
χειρήσεων να αναπτύξουν εντονότερη επενδυτική δραστηριό
τητα. Για το λόγο αυτό Οα δοθεί έμφαση στην εκπαίδευση 
στελεχών για μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Οι παραπάνω 
κατευθύνσεις έχουν ιδαίτερη σημασία στην Ελλάδα, όπου 
ο αριθμός των μικρομεσαίων επιχειρήσεων είναι πολύ 
μεγάλος. Η στελέχωση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων 
με απόφοιτους των Τ.Ε.Ι. θα βελτιώσει τις δυνατότητες 
εφαρμογής σ’ αυτές των επιτευγμάτων της Ε ΓΕ.

Βασική επιλογή του Πενταετούς Προγράμματος είναι 
η καλυτέρευση της ποιότητας ζωής και η εξασφάλιση των 
προϋποθέσεων για τη δημιουργία μιας ανώτερης ποιότητας 
ζωής στην επόμενη περίοδο. Ιδιαίτερα θα επιδιωχθεί η 
άμεση ικανοποίηση των βασικών αναγκών για όλα τα στ ρ θύ
ματα του πληθυσμού, η αναβάθμιση των υπηρεσιών που προσ- 
φέρονται. Οι επενδυτικές επιλογές που Οα αποτελούν το 
μέσο ώθησης για την καλυτέρευση των όρων ζωής στην 
πενταετία 1985-1987, συγκλίνουν στους παρακάτω τομείς :

Ριζική βελτίωση των κοινωνικών και συλλογικών υπη
ρεσιών, ιδαίτερα της υγείας, της κοινωνικής πρόνοιας και 
ασφάλειας, της παιδείας, επέκταση των υπηρεσιών που 
εξυπηρετούν την εργαζόμενη γυναίκα και πέρα από τα 
αστικά κέντρα.

Εξανθρωπισμός των συνθηκών εργασίας.
Ουσιαστική αντιμετούπιση των οικολογικών - περιβαντολ- 

λογτκών, συγκοινωνιακών προβλημάτων της πρωτεύουσας, 
των βιομηχανικών πόλεων, των θαλάσσιων και τουριστικών 
περιοχών.

Ανάπτυξη των πολιτιστικών δραστηριοτήτων, ιδιαίτερα 
σε περιφερειακό επίπεδο.

Σημαντική βελτίωση της ποιότητας του κοινωνικού - 
αθλητικού περιβάλλοντος και των δυνατοτήτων αναψυχής.

Η ανάπτυξη των Τ Ε I θα συμβάλλει 
στη βελτίωση της ποιότητας ζωής, 
δημιουργώντας τα απαραίτητα στελέχη για την παροχή 
υψηλού επιπέδου υπηρεσιών και την αξιοποίηση της Τεχνο- 
λογίας για την αντιμετώπιση των σύγχρονων προβλημάτων 
και την κάλυψη των αναγκών.

Βασική επίσης επιδίωξη είναι η αναμόρφωση της ΤΕΕ 
κατά τρόπο ώστε να σταματήσει η Εκπαίδευση ν’ αποτελεί 
μόσο αναπαραγιυγής της κοινωνικής διαστρωμάτωσης.

Το Πενταετές Π ρ ό γ ρ α μ μ α δίνει προ
τεραιότητα στην π ε ρ ι φ έ ρ ε ι α κ ή α ν ά-
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τ υ ξ η. Τα ΤΕΙ Οα αποτελέσουν κ α 0 ο - 
ι σ : ι /. ό μοχλό της περιφερειακήςανά- 
τ υ ξ η ς , θα δεθούν με τις τοπικές ανάγκες, τα δεδομένα, 

χ προβλήματα και τις λύσεις τους. Αυτές οι απαιτήσεις λαμ- 
άνονται υπόψη και ση γεωγραφική κατανομή των Τ.Ε.1.
Για το λόγο αυτό στον προγραμματισμό και την ανάπτυξη 

;υν ΤΕΙ θα συμμετέχουν και τα περιφερειακά όργανα, 
,πό την άλλη μεριά, τα Τ.Ε.Ι. πρέπει να ικανοποιούν όχι 
όνο τοπικές, αλλά και τις εθνικές ανάγκες.
Στρατηγική επιλογή της Κυβέρνησης αποτελεί το π έ- 

α σ μ α μορφές καισχέσειςπαραγ ω γ ή ς, η 
ημιουργία των προϋποθέσεων για την πραγματοποίηση του 
ράματος για μια ανεξάρτητη, δημοκρατική και σοσιαλι- 
τική Ελλάδα, για μια κοινωνία ελεύθερων ανθρώπων, που 
ασίζεται στην αυτοδιαχείρηση, για μια κοινωνία, όπου ο 
ολίτης συμμετέχει ενεργά σ όλες τις μορφές της κοινωνι- 
ήζ ζωής.
Αποφασιστική αλλαγή είναι η βαθμιαία - κοινωνικοποίη- 

η των στρατηγικών τομέων της οικονομίας. Γην άσκηση 
οινωνικού ελέγχου υποβοηθεί η διάδοση των αυτοδιαχει- 
ιζομένων επιχειρήσεων, των αγροτοβιομηχανικών συνεται- 
ισμών, των εταιρειών λαϊκής βάσης, των εποπτικών συμ- 
ουλίων και των πραγμραμματικών συμφωνιών. Έτσι δημι- 
υργείται ενα νέο κλίμα στη δομή της κοινωνίας και 
την ποιότητα ζωής. Τα Τ. Ε. I. Οα συμβάλλουν 
την επίτευξη των παραπάνω στόχων ε - 
ασφαλίζοντας το απαιτούμενο δυναμι- 

. ό στελεχών για την ανάπτυξη και εξέλιξη της πα- 
αγωγής και παράλληλα πολίτες που σαν εργαζόμενοι θα 
ατανοούν το κοινωνικό περιεχόμενο της εργασίας τους.

Στην Εκπαίδευση βασική ε π ι δ ίω ξ η ε ί- 
αι : Η αναμόρφωση των προγρμμάτων 

:αι του περιεχομένου σπουδών σε όλες 
ις βαθμίδες με τη συμμετοχή των διδασκόντων, των διδα- 

τκομένων και των επιστημονικών φορέων η οργάνωση 
νός Εθνικού Προγράμματος Επαγγελματικού Προσανατο- 
,ισμού που θα σχεδιάζεται και θα υλοποιείται σε συνε- 
γασία με όλους τους κοινωνικούς φορείς η αρμονική σύν
εση σχολείου και παραγωγικής διαδικασίας σε ύλες τις 
,άσεις της ζωής του.

Οσον αφορά το περιοχόμενο σπουδών, στην Τριτοβάθμια 
εχνολογική Εκπαίδευση θα πρυτανεύει η εκτίμηση της 
πιστημονικής κρίσης, της ικανότητας χειρισμού των επι- 
τημονικών μεθόδων και επίλυσης πραβλημάτων.

Στα Τ. ·Ε. ,1. ί ® επιδιωχτεί η π α ρ ο- 
ή γεν:·/, ο τ έ ρ ω ν γνώσεων υποδομής, 
ου -S α α ν τ α π ο y. ρ ί ν ο ν τ χ : στις « π ·* ·.-

: ή Γί : ς «ενός α, ύ ,y. λ ο υ δραστηριοτήτων 
. α ι ·$ α αποτελούν ένα -ελάχιστο σ τ ά
λες ό υ π ό έ α -S ρ ο της επαγγελματικής
- τ. 6 C- τ α ζ η ■* τ ω ν ζ ί. τ. ι2 1 / Γ ■j ο μ t ν ω ν, ο υ
J 2 - υ μ π λ η ·ρ ώ ν £721 α * η ν 2 2 ό ν. τ η σ η
~ f - 7. ω ? τ. μ £ ν ω ν γ νώ 7 ε ω ν 7. 2 1 I X 2 V 0 Τ *ΓΓ

: ω ν. ο : «Γ, 7Τ 0 ί £ ς 'S ο: «ε 1 V 2 1 μ£τ»ατρ-έψι-

ε ς -/. α ι προσαρμόσιμες : τ ι ς μ ε τ σ 6 χ- 
/. ό μ ε ν ·ε ς ανάγκες της ‘Οι κ ο ν ο μ ί α ς 
• α : της Κοινωνίας.

Ο αναπροσχνχτολισμός και η αναβάθμιση τηςΤριτοβά- 
μιας Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, που πραγμα

τοποιείται με την ίδρυση και την ανάπτυξη των Τ.Ε.Ι., 
>χ αποτελέσει τόν καταλύτη για την εξύψωση του θεσμού, 
•ενικά, της Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, την 
ιχταξίωση και την αποκατάσαταση της απέναντι στο 
ιοινωνικό σύνολο.

Η εξέλιξη αυτή πέραν του οτι βρίσκεται σε αρμονία 
ιε τις κοινωνικοοικονομικές δομικές αλλαγές και τις ανά- 
•κες ανάπτυξης, αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την 
μαλοποιηση των «ροών» και την ορθρολογική ανάπτυ- 
η του εκπαιδευτικού συστήματος.

Ο κάθε χώρος και βαθμίδα εκπαίδευσης Οα περιοριστεί 
α λειτουργήσει πάνoj στο πλαίσιο στόχων, χωρίς να στρέ

φεται πιεζόμενος σ άλλες κατευθύνσεις. Επίσης το μάθη- 
τικό δυναμικό θα μπορεί απερίσπαστα να στραφεί σε 
σπουδές που εναρμονίζονται με την κλίση του χωρίς ανα
σταλτικές επιδράσεις, ότι ένας βασικός χώρος της ΤΕΕ 
στερείται αναγνώρισης και προοπτικής.

2.2. Η νέα Τεχνολογία σαν προϋπόθεση
και μοχλός της Οικονομικής και Κοι
νωνικής ανάπτυξης.

Η τεχνολογία που υπάρχει σήμερα στην Ελλάδα και 
γενικότερα στον κόσμο είναι μικτή με την έννοια ότι απο- 
τελείται τουλάχιστον από τρεις μορφές ή βαθμίδες ανάπτυ
ξης :τη χειρωνακτική τεχνολογία, τις μηχανές και την αυ
τοματοποίηση. Η χειρωνακτική Τεχνολογία 
(που στηρίζεται στα χειρωνακτικά εργαλεία) είναι ακό
μα πλατιά διαδεδομένη, ιδαίτερα στην αγροτική οικονομία 
στις υπηρεσίες και σε ορισμένους βιομηχανικούς βιοτεχνι
κούς κλάδους. Η Μηχανική Τεχνολογία που 
εμφανίστηκε με τη σύγχρονη μορφή της στην εποχή της 
Βιομηχανικής Επανάστασης, και είναι η πιο πλατιά δια
δεδομένη μορφή τεχνολογίας. Η αυτοματοπο ί η σ η εί
ναι διαδεδομένη προς το παρόν σε περιορισμένη κλίμακα 
αλλά αποτελεί την πιο δυναμικά αναπτησσόμενη κατεξο- 
χήν νέα τεχνολογία που σχετίζεται με την Επαναστημονι- 
κοτεχνολογική Επανάσταση.

Η ουσία της Ε π ι σ τ η μ ο ν ι κ. ο τ ε χ ν ο λ ο γ ι κ ή ς 
Επανάστασης (ΕΤΕ) έγκειται στην ποιοτική αλλαγή 
της δομής των παραγωγικών δυνάμεων και του τρόπου 
εργασίας με βάση τη μετατροπή της Επιστήμης σε 
καθοριστικό συντελεστή της τεχνολογικής προόδου και της 
παραγωγής, πράγμα που μεταβάλλει ριζικά τη σχέση αν
θρώπου και φύσης και συνεπάγεται Το μετασχηματισμό της 
κοινωνικής διάρθρωσης και του τρόπου ζο/ής. Οι σπου
δαιότερες εκδηλώσεις της ΕΤΕ είναι:

Η αλματώδης ανάπτυξη της επιστήμης και η μετατρο
πή της σε άμεση παραγωγική δύναμη.

Η διάδοση της αυτοματοποίησης, των ηλεκτρονικών υπο-Γ 
λογιστών, της μικροηλεκτρονικής, των συγχρόνων μέσων 
τηλεπικοινωνίας, της πληροφοριακή:, της βιοτεχνολογίας 
κ.λ.π.

Η υποκατάσταση των μη ανανεώσιμων με ανανεώσιμες 
πρώτες ύλες και πηγές ενέργειας.

Η γρήγορη ποσοστική και ποιοτική αλλαγή των γνώ
σεων του ανθρώπου σχετικά με την κοινωνία, το μικρό- 
κοσμο και το μακρόκοσμο.

Η διάδοση της μικροηλεκτρονικής και γενικότερα των. 
επιτευμάτων της ΕΤΕ που μπορεί να αλλάξει ριζικά το 
χαρακτήρα της παραγωγής της εργασίας, της Παιδείας, 
τον τρόπο ζωής.

Η ΕΓΕ άρχισε να αναπτύσσεται στα μέσα του 20ού 
αιώνα, αλλά διαδίδεται πλατύτερα στις δεκαετίες του I960 
SO και Οα ολοκληρωθεί στον επόμενο αιώνα. Γι αυτό σαν 
μακρόχρονη παγκόσμια ιστορική διαδικασία ασκεί επίδρα- 
σει στην ανάπτυξη οχι μόνο βραχυπρόθεσμα, αλλά και μα
κροπρόθεσμα.

Η Ε λ λ ά δ α στις επόμενες δεκαετίες θα 
βρίσκεται στο στάδιο της μετάβασης 
από τ η Βιο μ η χ α νικ ή Επανάσταση στην 
Ε πισ τ η μ ο νικ ο τ ε χ ν ι κ ή Επανάσταση.

Έχει να επιλύσει απ αυτή την άποψη τρία βασικά 
προβλήματα :

α) Την ολοκλήρωση σε ορισμένους τομείς - όπου εί
ναι δυνατό και αναγκαίο - των διαδικασίαν/ της Βιο
μηχανικής Επανάστασης, π.χ. το πέρασμα από τη χειρω
νακτική στη μηχανική τεχνολογία..

β) Τη δημιουργία των προϋποθέσεων για το πέρασμα 
στην ΕΤΕ.

γ) Την πλατιά διάδοση της ΕΤΕ π.χ. της αυτοματο
ποίησης, των μικροηλεκτρονικών.



κ αΑνάμεσα στην ΕΤΕ. την Ανάπτυξη και την παιδεία 
υπάεχει στενή αλληλεπίδραση. Μ α από τι: πρ ο ϋ-
π ο 0 έ σ ε ι ε γ ι α την πλατιά δ ι ά δ ο ση των δι
α δ ι κ α σ ι ώ ν της Ε Τ Ε α π ο τ ε λ ε ί το κ α λ ύ- 
τ ε ε α κ α τ α ρ τ η σ μ έ ν ο και μορφωμένο ερ
γατικό δ υ ν α μ ι κ ό . Η νέα τεχνολογία αποτελεί βα
σικό Μοχλό της οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης.

II παιδεία είναι βασική προϋπόθεση για την εφαρμογή 
ττε νέας Επιστήμης και τεχνολογίας. Η ΕΤΕ τροποποιεί 
τον: όρους ανάπτυξης, απαιτεί νεα στρατηγική ανάπτυξης 
και νέα Παιδεία.

II ΕΤΕ ε π ι σ τ η μ ο ν ι κ ο π ο ι ε I την α ν ά- 
π τ υ ξ η την κάνει πιό εντατική όσον αφορά τις επιστημονι
κέ:, εξε'.δικευμένες γνώσεις.

II ανάπτυξη των συναφούν με την ΕΤΕ κλάδων και προϊ- 
όντων απαιτεί σημαντικό ερευνητικό αναπτυξιακό δυναμι
κό και μεγάλες δαπάνες έρευνας. II επιστημονική έρευ
να γίνεται οργανικό και καθοριστικό στοιχείο της ανάπτυ
ξη; της τεχνολογίας και της παραγωγής. Υπάρχουν κλά
δοι και τομείς που η ανάπτυξή τους είναι αδιανόητη χωρίς 
έρευνα.

Ε τ η ν ε π ο χ ή τ η ς ΕΤΕ τ ρ ο π ο π ο ι ε ί τ α ι ρ ι- 
ζ ι κ ά η διάρθρωση του εργατικού δυναμι
κού. Στην εποχή της Β ι ο μ η χ α ν ι κ ή ς Ε π α
ν ά σ τ α σ η ς γεν ι κεύ τήκε η βασική εκ παί δ ε υ- 
σ η ε ν ω στην εποχή της ΕΤΕ γενικεύ
τηκε η Μέση και μ α ζικ ο π ο ι ε ί τ αι η 
Τ ισοβάθμια Εκπαίδευση.

Η Β ι ο μ η χ α ν ι~κ ή Επανάσταση είχε σαν 
αποτέλεσμα την εξειδίκευση των παρα
γωγικών διαδικασιών, των επάγγελμά- 
τ to ν και των εκπαιδευτικών κατευθύν
σεων. Στην εποχή αυτή δημιουργήθηκαν τα 2.000 

περίπου επαγγέλματα που υπάρχουν σήμερα στον κόσμο.

Αντίθετα, η ΕΤΕ οδηγεί στην ενοποίηση 
τ ου ν παραγωγικώνκαι ε ρ γ α σ ια κ ών διαδι
κασιών και των επαγγελμάτων πολλά 
παλιά επαγγέλματα εξαφανίζονται ή 
αλλάζουν περ ιεχόμενο,ενω ταυτόχρο
να εμφανίζονται λ ίγ α νέα σύνθετα ε π αγ
γέλα α τ α.

Στο μέλλον πρέπει ν αναπτύξουμε όλες 
τις μορφές τεχνολογίας, συνδυάζοντας την πα
ραδοσιακή τεχνολογία με την τεχνολογική αιχμής, τη 
χειρωνακτική και μηχανική τεχνονολογία με την αυτομα
τοποίηση. Ταυτόχρονα όμως πρέπει να δοθεί μεγα- 
λ ύ τ:ρ η έμφαση στην εισαγωγή διάδοση 
κ α ι α υ τ ο δ ύ ν α μ η π α ρ α γ ω γ ή της τεχνολογίας 
αιχμής. Οι απαιτήσεις αυτές λαμβάνονται υπόψη στον 
καθορισμό των κατευθύνσεων των Τ.Ε.Ι. Είναι απαραίτη
το π.χ. να διδαχτούν οι εναλλακτικές λύ
σεις της τεχνολογίας.

II ταυτόχρονη ύπαρξη των τριών τεχνολογικών εξελικτι
κών βαθμίδουν, των διαδικασιών της Βιομηχανικής Επανά
στασης και πης ΕΤΕ δημιουργεί αντιφατικές απαι
τήσεις απέναντι στο ε κ π α ι π ε υ τ ι κ ό σύ
στημα.

Οι β ρ α χ υ π ρ ό θ ε σ με ς και μ ε σ ο π ρ ό θ ε σμ ες 
ανάγκες απαιτούν να δοθεί έμφαση
τ τη διδασκαλία ε ξ ε ι δ ι κ ε υ μ έ ν ω ν γνώσε- 
(,) ν και επαγγελμάτων. Αντίθετα οι μ α- 
κ ? ° 7. ? ό ν ι έ ς ανάγκες 'απαιτούν να δ ο- 
θ ε ί έμφαση στη δ ιδ α σκα λ ία γνώσεων υ πο- 
ή ° μ ή ς σύνθετων και μετατρέψιμων ε π αγ- 
Τελμάτων, στη διαμόρφωση αυτοτε
λούς ,τ ρ ό π ο υ σκέψης και επίλυσης προ
βλημάτων ούστε ο εργαζόμενος άνθρω
πος να είναι σε θέση να π ρ ο σ α ρ μό ζ ε- 
” * ι ελαστικά στις γρήγορες μεταβ αλ-

- > . # ιΛ ο μ ε ν ς τ ε χ ν ο /. ο γ ι κ ε ς οικονομικές
κοινωνικές συνθήκες.

Η σωστή λύση είναι να επιδιωχθεί ένας άριστος συν
δυασμός των δυο αντιλήψεων, των βραχυπρόθεσμων, με
σοπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων απαιτήσεων.

Επέρ της τελευταίας αντίληψης συνηγορούν δύο τουλά
χιστον ακόμα παράγοντες. Ο ένας είναι ο τ ι αποστολή 
της παιδείας είναι να .προετοιμάζεται 
τον άνθρωπο όχι μόνο για τ η ν ε π α γ- 
γ ε λ μ α τ ι κ ή του στ αδ ι ο δρ ο μ ί α, α λ λ ά κ α ι 
για ό λ ε ς τις εκ δηλώσεις,της ζ ου ή ς.Ο άλλος 
παράγοντας συνίσταται στο οτι είναι αδύνατη η πρόγνωση 
και ο μακροχρόνιος προγραμματισμός της λεγάμενης μι- 
κροδιάρθρωσης των επαγγελμάτων. Κανείς δεν μπορεί να 
προβλέψει με λεπτομέρεια από τώρα τι ακριβώς επάγγε- 
λματα θα χρειαστεί μια χώρα τον επόμενο αιώνα, οπότε 
θα εργάζονται ακόμα οι μαθητές που εκπαιδεύονται σή-

μίρα· ,Πρέπει να ληφθεί υπόψη οτι πέρασε η εποχή κατά την 
οποία οι γνώσεις που εξασφάλιζε το σχολείο, η επίσημη 
παιδεία, αρκούσαν για ολόκληρη ζωή, Η απαξίωση τουν 
γνούσεων, η επιτάχυνση της επαγγελματικής, της οικονο
μικής και γεωγραφικής κινητικότητας και η ταχύρρυθμη 
α/λαγή της τεχνολογίας κά ν ε ι αναγκαία στο 
μέλλον την αλλαγή επαγγέλματος μέσα 
στα πλαίσια μιας γενιάς και τη συνε
χή μετεκπαίδευση και ε π ι μ ό ρ φω σ η.

Υπάρχουν μερικές γενικές τάσεις που μπο
ρούμε να προβλέψουμε με σχετική βε
βαιότητα και να λ ά β ου μ ε υπόψη στη
διαμόρφωση τ ου ν εκπαιδευτικών κ α τ ευ
θύ ν σ ε ου ν :

α) Η τάση ενοποίησις των τεχνολογικών κατευθύνσεων 
με την εμφάνιση και διάδοση της μικροηλεκτρονικής και 
ορισμένων άλλων ενιαίων μορφών τεχνολ.ογίας.

β) Η μείωση του αριθμού των επαγ-γελμάτουν και η δη
μιουργία ορισμένων νέων σύνθετων και μετατρέψιμων επαγ
γελμάτων (προγραμματιστές κ.λ.π.). Βασική είναι επίσης 
η τάση αύξησις της αναλογ-ίας των ειδικών με υψηλό
τερο βαθμό εκπαίδευσης και κατάρτισης, των κατασκευα
στών, χειριστών, ελεγχτούν των αυτομάτων μηχανών και 
των άλλων συγχρόνων μέσων εργασίας.

Σε ορισμένους τεχνολογικούς τομείς παρουσιάζονται και 
αντίθετες τάσεις.

γ) Η τάση μείωσης της αναλογίας των χειρωνακτικά 
εργαζομένων και της ταυτόχρονης αύξησης των πνευματι
κά εργαζομένων, στο σύνολο του ανθρώπινου δυναμικού.

δ) Οσον αφορά τη διάρθρωση σης απασχόλησης, η βα
σική τάση της Βιομηχανικής Επανάστασης ήταν το πέρασ
μα από την πρωτογενή στον δευτερογενή τομέα, ενώ της 
ΕΤΕ είναι το πέρασμα από τον προ,ιτσγενή και δευτερο
γενή τομέα στον τριτογενή, με ταυτόχρονη αλλαγή του 
χαρακτήρα του.

Μεγαλώνει όλο και περισσότερο ο αριθμός και η αναλο
γία των απασχολούμενων στην έρευνα, την ανάπτυξη, την 
εκπαίδευση, την υγιεονομική περίθαλψη και σε μια σειρά 
από άλλους σύγχρονους τομείς υπηρεσιών. Στις αναπτυ
γμένες χούρες ο αριθμός των απασχολούμενων στην έρευνα 
διπλασιάζεται περίπου κάθε δέκα χρόνια .

Οι παραπάνω τάσεις προβάλλουν νέες απαιτήσεις απέ
ναντι στο εργατικό δυναμικό και το εκπαιδευτικό σύστημα.

Από τις γνώσεις και γενικότερα από τους άνθρούπινους 
παράγοντες εξαρτιέται η ελαστικότητα σης οικονομίας, η 
γρήγορη προσαρμογή στις νέες συνθήκες και δυνατότητες.
Η παγκόσμια εμπειρία στηρίζει την άποψη οσ στις με
γάλες ιστορικές στοφές από τις οικονομίες ίδιου επιπέδου 
ανάπτυξης μπορούν \α μπούν στην πρωτοπορία εκείνες που 
έχουν υψηλότερο εκπαιδευτικό επίπεδο. Η μόρφωση 
μετατρέπεται σε αποφασιστικό μέσο 
της οικονομικής πολιτικής .



Η γ ρήγορη μεταβαλλόμενη τεχνολογία και διάρθρωση των
(jjpco'y εργασίας απαιτεί ελαστική επαγγελματική διάρθρω-
η κα*. μετατρεφιμες γνωσεις. Μ ε γ α λ (υνο υ ν οι α -
α ι τ ή σ εις για τα 77 0 1 0 Τ L κ ά 77 ρ ο σ ό ν τ α
η ς εργατικής δ ύ ν α μ η ς , ό 77 ω ς είναι η
ι ν η τ ι κ ό τ η τ α, η προ σ α ρ μ ο σ :: ι κ ό τ η τ α σ τ ί ς

ρ ή Ύ ορα μεταβαλλ έμενες Τ ε y; ν ο λ ο γ ι -
έ ς οικονομικές κ α ι κ ο ι ν ω ν ι κ ε ς συν-
ή κ ε ς, η ικανότητα σ υ γ κ έ ν ί- ρ ω σ■ η ς , σ υν-
ε ση ς , συνεργασία!<-■5*

Οι :ταραπάνω διαδικασίες μπορούν να οδηγτ.σουν σ τ ή
» α μ όρφωση ενός νέου κ α τ αμ ε ρ ι σ μ ο ύ
ρ γ α σίας, μιας νέα c; διαρυωσης ε τ; α γ γ ε-
μ ά τ ων και απασχ ο λ η σ η ς που θ α έχει

> ς κ ύρια χαρακτηρ ι σ τ ι κ ά τη ν μεγαλύ-
ε ρ η , ελαστικότητα, την ο ρ ι ζ ό ν τ ι α
α ι κάθετη κ ι ν η τ ι ·/: ο τ η τ α κ α ι 77 ρ ο σ α ρ-
ο σ τ ικότητα.Το εκ 77 α ι δ ε υ τ ι κ ό σ ύ σ τ η μ α
0 77 !εριεχόμενό του και οι μ ο ρ φ έ ς του
ρ έ 77 ει να προσαρμ ο σ τ ο ύ ν σ τ ι ι: 77 α ρ α-
ά ν ω απαιτήσεις.

. 3. 1Εάατευθύνσεις λ ε ι τ ο υ ρ γ ί α ς κ α ι α ν ά-
-77 τυι ξ η ς -τ ω ν Τ. Ε. I. . .. ....·

Όπως άλλες βασικές εκπαιδευτικές επιλογές έτσι και 
ίδρυση και ανάπτυξη των Τ.Ε.Ι., βρίσκεται σε άμεση 

χέση με τις εθνικές, κοινωνικές - οικονομικές επιλογές 
ου χαράσο ται’ στο πενταετές πρόγραμμα και αναφέρο- 
ται στους δικούς του αλλά και σε απώτερους χρονικούς 
ρίζοντες.

Οι επιλογές με τις οποίες σχετίζεται και καλείται να 
υμβάλλει η ανάπτυξη των Τ.Ε.Ι., αναφέρθησαν στα 
ροηνούμενα κεφάλαια και συνοψίζονται στους αςονες :

Συνολική και αυτοδύναμη Εθνική, Οικονομική και Κοι- 
ωνική ανάπτυξη, αναβάθμιση Οικονομίας και διαρ- 
ρωτικό της εκσυγχρονισμό, δημιουργία ολοκληρωμένων 
υλμπεγμάτων δραστηριοτήτων.

Πέρασμα σε νέες μορφές και σχέσεις παραγωγής. 
Εθνική έρευνα, αξιολόγηση και αφομοίωση εισαγόμενης 

εχνολογίας, παραγωγή και ανάπτυξη Εθνικής Τεχνολο- 
ίας.
Ανάπτυξη σύγχρονων και δυναμικών κλάδων αιχμής, 

ψηλής τεχνολογίας.
Ενίσχυση των ρόλων των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, 

ρησιμοποίηση υ'ψηλής τεχνολογίας και ειδικευμένης- 
:γα-ίας.
Περιφερειακή οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη.

Πολύπλευρη και ορθολογική αξιοποίηση του ανθρώπι
νο δυναμικού, περιορισμός ανεργίας, υποαπασχόλησης και 
τεροαπασχόλησης.
Δημιουργία ανώτερης ποιότητας ζωής, ολόπλευρη ανά- 

τυξη του ανθρώπου, του φυσικού και κοινωνικού περί 
ίλλοντος και η πλήρης ικανοποίηση των ορθολογικών υλι- 
ών και πολιτιστικών αναγκών.
Ορθολογική ανάπτυξη του εκπαιδευτικού συστματος, ή 

ναμόρφωση του περιεχομένου και αναβάθμιση του επι- 
έδου σπουδών.

Τα Τ.Ε.Ι. προκειμένου να ανταποκριθσύν στην αποστο- 
ή τους και να συμβάλλουν στο πλαίσιο αυτό των παρα- 
άνω στόχων, επιβάλλεται να εκπαιδεύσουν στελέχη εφα- 
αογής υψηλής ποιοτικής στάθμης επιστημονικά κατα- 
τισμένα. που θα αποτελέσουν συνδετικό κρίκο μεταςύ 
εωρίας και πράξης. Τα στελέχη αυτά θα μεταφέρουν τα 
ιδομένα επιστημονικά και θεωρητικά πορίσματα στην εφα- 
υογή, για την αντιμετώπιση και επίλυση συγκεκριμένων 
ροβλημάτων της παραγωγικής διαδικασίας.

Τα Τ.Ε.Ι., σε αντίθεση με τα Α.Ε.Ι. που δίνουν έμφαση 
την προαγωγή και ανάπτυξη της επιστήμης, στην ερευνά 
αι την υψηλή θεωρητική και σφαιρική κατάρτιση, θα εί

ναι προσανατολισμένα στην αφομοίωση και μεταφορά των 
δεδομένων της επιστήμης στην εφαρμογή.

Για τον σκοπό αυτό η εκπαίδευση στα Τ.Ε.Ι. έχει τα 
εξής : χαρακτηριστικά :

Παροχή υψηλών και επαρκών γνώσεων υποδομής ώστε 
νο μπορούν οι απόφοιτοι να προσεγγίσουν την σύγχρονη 
και υψηλή τεχνολογία, αλλά και να μπορούν να παρακολου
θούν την εξέλιξη των μορφών της τεχνολογίας και των 
επαγγελμάτων. Θα δίνεται για το λόγο αυτό έμφαση 
στη μετατρεψιμότητα των γνούσεων.

Παροχή σύγχρονων και ειδικευμένων γνώσεο^ν, στο ει
δικό αντικείμενο σπουδών ώστε να έχουν ευχέρεια και από 
δόση στην επαγγελματική απασχόληση.

Παράλληλα δίνεται έμφαση στον εφαρμοσμένο χαρακτή
ρα της εκπαίδευσης, ώστε οι παρεχόμενες γνώσεις να είναι 
άμεσα εφαρμόσιμες και να έχουν οι απόφοιτοι γνώσεις 
και εμπειρεία των προβλημάτων της πράξης.

Π ιό συγκεκριμένα η συνολική εκπαιδευτική διαδικασία 
περιλαμβάνει :

α) Μαθήματα Γενικής Παιδείας 
β) Γενικά Μαθήματα Τμήματος 
γ) Ειδικά μαθήματα Τμήματος 
δ) Πρακτική εξάσκηση εκτός των Τ.Ε.Ι. 
ε) Πτυχιακή εργασία
Τα μαθήματα νοούνται μαζί με τις αντίστοιχες φροντ- 

στηριακές και εργαστηριακές ασκήσεις.

α) Στα μαθήματα γενικής Παιδείας εκτός από τα βα
σικά μαθήματα κάθε τμήματος (π.χ. Μαθηματικά και 
Φυσική για τα Τεχνολογικά Τμήματα) συμπεριλαμβάνονται 
και μαθήματα γενικότερου ενδιαφέροντος όπως Ελληνική 
Λογοτεχνία Φιλοσοφία, Ξένες Γλώσσες κλπ.

β) Τα γενικά μαθήματα ( μαθήματα γενικής τεχνολο
γίας για τα Τεχνολογικά Τμήματα) πρέπει να διδάσκονται 
στο απαραίτητο εύρος και βάθος ώστε να αποτελούν την 
υποδομή για τα ειδικά μαθήματα και να διευκολύνουν την 
οριζόντια κινητικότητα των αποφοίτων στα πλαίσια της 
αναπτυσσόμενης Οικονομίας και Τεχνολογίας.

,γ) Τα ειδικά μαθήματα ( μαθήματα ειδικής Τεχνολογίας 
για τα Τεχνολογικά Τμήματα) είναι μαθήματα εξειδίκευ- 
σης και αποσκοπούν στην απόκτηση των απαραίτητων γνώ
σεων και ικανοτήτων ώστε οι απόφοιτοι λαμβάνοντες υπόψη 
και την συμπληρωματική εκπαίδευση των σημείων S και 
ε, να είναι σε θέση να εργαστούν αποδοτικά στον τεμέα της 
ειδικότητάς τους.

Για την εκπλήρωση του σκοπού αυτού ή ύλη των ειδικών 
μαθημάτων πρέπει να χαρακτηρίζεται από τεχνολογική επαγ
γελματική ενημερότητα και να προσαρμόζεται στις ανάγκες 
της οικονομίας και της τεχνολογίας.

δ. Η πρακτική εξάσκηση στο επάγγελμα εκτός των 
Τ.Ε.Ι. αποσκοπεί στη συμπλήρωση της εργαστηριακής 
εκπαίδευσης κάτω από τις πραγματικές συνθήκες εργασίας 
θα προγραμματίζεται και θα ελέγχεται από τα Τ.Ε.Ι. σε 
συνεργασία με τις βιομηχανικές μονάδες και τις υπηρεσίες, 
όπου θα γίνεται η πρακτική εξάσκηση.

Το πρόγραμμα εκπαίδευσης θα είναι ευέλικτο αλλά σα
φές.

Ο έλεγχος εκπλήρωσης του εκπαιδευτικού προγράμ
ματος γίνεται κύρια βάσει Ημερολόγιου Πρακτικής Εξά
σκησης στο οποίο οι εκπαιδευόμενοι περιγράφουν με μορφή 
τεχνικών εκθέσεων τη δραστηριότητά τους. Η πρακτική 
αυτή άσκηση είναι απαραίτητη και δεν μπορεί να υπο
κατασταθεί από εργαστηριακή άσκηση εντός των 1 ,Ε.Ι. 
σαν απομίμηση των πραγματικών συνθηκών εργασίας, που 
θα ήταν λιγότερο αποτελεσματική και εξαιρετικά δαπανη-

11 πρακτιχ 
μενη.
Πολιι
με τους χώρους εργασίας διευκολύνει την μελλοντική ε-



ξεύεεση εργασίας και συμβάλλει στην αποδοχή των Τ.Ε.Ι. 
και των αποφοίτο/ν του: απο την Οικονομία.

ϊ. 11 πτυχιακή εργασία εκττονείτα·. στα Τ.Ε.Ι.. μπορεί 
ί,-xi·)' να εκπονηθεί και εκτός των Τ.Ε.Ι. ζ-ε την επι πτε'α 
Καθηγητούν των I . Ε.Γ. Οι πτυχιακές εργασίες είναι τμήμα της 
εκπαιδευτικής διαδικασίας και οι σπουδαστές στα π.'-.αί·—α 
αυτών αναπτύσσουν την ικανότητα συστηματικής αντι
μετώπισης και επίλυσης ενός προβλήματος. Κατά την 
εκπόνηση των πτυχιακών εργασιών επιβάλλεται η στενή 
συνεργασία Καθηγητών Τ.Ε.Ι. και στελεχών των σχετικών 
βιομηχανικών μονάδων και υπηρεσιών. Έτσι τα Τ.Ε.Ι.
συμβάλλουν στην αντιμετώπιση επίκαιρων προβλημάτων 
και διατηρούν την άμεση επαφή τους με τις αντίστοιχες 
βιομηχανικές μονάδες και υπηρεσίες.

Η κατανομή του χρόνου εκπαίδευσης στη μαθήματα 
το/ν ομάδων α. 3. και γ. προκύπτει από το αναλυτικό πρό
γραμμα

Ενδεικτικά για τα Τεχνολογικά Τμήματα διαφαίνεται 
σαν κατάλληλη η κατανομή :

α) .Μαθήματα Γενικής 11αινείας περίπου 30% 
β) Μαθήματα Γενικής Τεχνολογίας περίπου 35% (συμπε- 

ριλαμβάνονται εργαστηριακές ασκήσεις περίπου 12%)
γ) Μαθήματα Ειδικής Τεχνολογίας περίπου 35% ( συμπε- 

ριλαμβάνονται εργαστηριακές—ασκήσεις περίπου 12%) -
Μ πρακτική εξάσκηση θα ανέρχεται σε 4 - 8 μήνες ενώ η 

πτυχιακή εργασία σε 2- 4 μήνες.
Για την επιλογή των τομέων όπου θα ιδρυθούν Τ.Ε.Ι. 

για το μέγεθος ανάπτυξης και τον δροσδιορισμό του 
περιεχομένου σπουδών θα ληφθούν υπόψη οι προγνώσεις 
που αφορούν τις μ λλοντικές τάσεις και κατευθύνσεις εξέ-

;
Ί έτοιες τάσεις που μπορούν να προβλεφθούν στη σημε

ρινή φάση είναι :

II Τάση για αυξανόμενη σημασία της μετατρεψιμό- 
τητας των γνώσεων των επαγγελμάτων και η μεγαλύτερη 
σημασία που πρέπει να δοθεί στη δημιουργία ευέλικτων 
στελεχών που μπορούν να προσαρμόζονται στις γρήγορα 
μεταβαλλόμενες τεχνολογικές κοινωνικές κοι οικονομικές 
συνθήκες.

Λυτό προϋποθέτει ότι προγράμματα σπουδών που όπως 
προαναφέρθηκε θα παρέχουν γνώσεις υποδομής θα επιτρέ
πουν την μετατρεψιμότητα των γνώσεων και επαγγελμά
των και την ανάπτυξη των ικανοτήτων για αυτοτελή λύση 
προβλημάτων.

I παρχει ανάγκη- σε συνάρτηση με την παραπάνω τάση- 
οργάνωσης ενός ευέλικτου εκπαιδευτικού συστήματος που 
μπορεί να προσαρμόζεται στις αλλαγές των κοινωνικοοικο
νομικού·/, πολιτιστικών και τεχνολογικών συνθηκών της 
χώρας και να δίνει τη δυνατότητα για οριζόντια και κά
θετη κινητικότητα

Θα ενισχυθεί στο μέ/ϋ.ον η τάση γενίκευσης της Δευτερο
βάθμιας και επέκτασης - μαζ'.κοποίησης της Τριτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης, σαν αποτέλεσμα των αυξανόμενων αναγκών 
που δημιουργεί η τεχνολογική και οικονομική ανάπτυξη 
καθώς και η κοινωνική ζήτηση.

Οι ανάγκες, και οι δυνατότητες απορρόφησης για από
φοιτους τεχνικών - επαγγελματικών σχολών αυξάνονται γε
νικά γρηγορότερα απ’ αυτές για απόφοιτους γενικών σχο
λών. Λυτό ισχύει ιδιαίτερα για χώρες, όπως η Ελλάδα όπου η 
ποιοτική και ποσοτική ανάπτυξη της Τριτοβάθμιας Επαγ
γελματικής Εκπαίδευσης παρουσιάζει καθυστέρηση, εν ιό 
σε ορισμένες κατηγορίες πτυχιούχων Π ανεπιστημίων υπάρ
χει κορεσμός

-Γενική είναι η τάση ε ν ί.σ χύσης της δ ι ε π ·.- 
στη μ ο ν ι κ ό τ η τ α ς. Τα πιό μεγάλα προβλήματα εμ- 
νίζονται σαν διακ-λα δικά, σαν διεπιστημονικά προβλήματα 
και η λύση τους απαιτεί μια συνολική ανάπτυξη με ταυτό
χρονη εφαρμογή κριτηρίων τεχνολογικών, οικονομικών κοι
νοτικών περιβαλλοντικών, πολιτιστικών κλπ.

11 τάση αυτή πρέπει να εκφραστί και στην εκπαίδευση 
με τη παροχή διεπιστημονικών γνώσεων, με τη δημιουργία

διεπιστημονικών σχολούν και τμημάτων, σύνθετων πτυχίων 
και επαγγελμάτων ( οικονομολόγος -μηχανικός.{γεωργό οι
κονομολόγος. τεχνικοκαλλιτεχνικές ειδικότητες για τηλεό
ραση, για σκηνογραφία τεχνολόγοι αγροτ.κών εφαρμογών 
περιβαλλοντολόγοι. γραφικές, τυπογραφικές τέχνες κλπ.)

Αποκτούν όλο και μεγαλύτερη σημασία οι εργαστηριακές 
μέθοδοι, τα πειράματα οι μετρήσεις και οι αναλύσεις, η συντή
ρηση των μηχανών και εγκαταστάσεων, ο σχεδιασμός των 
προϊόντων, η ανάλυση κόστους κλπ.

Στον προσδιορισμό των κατευθύνσεων ανάπτυξης των 
Γ.Ε.Ι. λαμβάνονται υπόψη τα Ολοκληρωμένα Συμπλέγματα 
Δραστηριοτήτων και οι απαιτήσεις τους που αναφέραμε 
προηγούμενα. Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί στις ειδικότητες 
εκείνες που συνδέονται με τους παραδοσιακούς κλάδους που 
εξακολουθούν να έχουν υψηλές ανάγκες σε ειδικευμένο δυ
ναμικό και που χρειάζεται \α αναπροσανατολίσουν την 
παραγωγή τους σε προϊόντα περισσότερο προηγμένης τεχνο- 
λογίας, ειδικευμένης εργασίας και υψηλής ποιότητας. Επίσης 
ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί στις ειδικότητες εκείνες που 
συνδέονται με την ΕΊΈ και τις τεχνολογίες αιχμής.

Τα στελέχη εφαρμογής που θα καταρτίζουν τα Τ.Ε.Ι. 
σε συνεργασία με τους πτυχιούχους των πανεπιστημίων 
και τους αποφοίτους των άλλων βαθμιδών της'εκπαίδευσης 
θα συμβάλλουν στην εκπλήρωση των εξής, στόχο/·/:

α) Στη σωστή οργάνωση της παραγωγής των τεχνικών 
έργων και γενικότερα των παραγωγικών διαδικασιών και 
των υπηρεσιών, στην ορθολογική οργάνωση και λειτουργία 
το/ν επιχειρήσεων και της δημόσιας διοίκησης.

β) Στην αφομοίωση της εισαγύμενης τεχνολογίας, το/ν 
μεθόδων οργάνωσης και διοίκησης και τη δημιουργική 
προσαρμογή τους στα ιδιόμορφα δεδομένα και ανάγκες της 
Ελλάδας.

γ) Στην αυτοτελή πρακτική επίλυση των προβλημάτων, 
στην αυτοδύναμη δημιουργία και ανάπτυξη Εθνικής Τεχνο
λογίας, μεθόδων διοίκησης και καινοτομιών στους τομείς 
που θα επιλέξει για ανάπτυξη η χώρα μας.

Τα Τ.Ε.Ι. θα συμβάλλουν επίσης στην εισαγωγή και 
χρήση το/ν νέων τεχνολογιών.

3. Ο ι διατάξεις του Σ /IS «Για τη δομή 
κ α ι λ ειτ ο υ ργ ία των Τεχνολογικών Ε κ- 
π α ι δ ε υ τ ι κ ώ ν I δ ρ υ μ ά τ ω ν»
Κ ε φ. Λ' Γενικές Διατάξεις

Στο κεφάλαιο αυτό ( άρθρο 1-3) δίνεται το γενικό περί
γραμμα της ταυτότητας και της φυσιογ/ωμίας, ορίζεται η 
αποστολή το/ν Τ.Ε.Ι. και το πλαίσιο των στόχων τους, η 
νομική θέση οι ακαδημαϊκές ελευθερίες και το άσυλο η 
ιδιότητα τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις το/ν μελών 
τους.

Το άρθρο 1 αναφέρεται στην αποστολή και στον προσα
νατολισμό της εκπαίδευσης στα Τ.Ε.Ι. Να παρέχουν θεω
ρητική και πρακτική εκπαίδευση επαρκή για την εφαρμογή 
επιστημονικών τεχνολογικών, καλλιτεχνικών ή άλλων 
μεθόδων γνώσεο/ν και δεξιοτήτοζν στο επάγγελμα»..

Δίνεται συγκεκριμένα η κατεύθυνση της αποστολής σε 
θέματα εφαρμογών, αλλά με ένα ευρύτερο ορίζοντα. Αυτό 
είναι αναγκαίο για να καλύπτεται το πλήθος των ειδικοτήτων 
που πρόκειται να λειτουργήσουν στα Τ.Ε.Ι.. Υπάρχουν ανά
μεσα στις διάφορες ειδικότητες και επαγγέλματα ιδιομορφίες 
ως προς τοντρόπο. τη μορφή και τις διαδικασίες εφαρμογής 
των επιστημονικών μεθόδων ή τεχνολογιών Μπορεί να 
δίνεται έμφαση στη μελέτη, στο σχεδίασμά στην εποπτεία 
στην παροχή ειδικευμένων υπηρεσιών, στην άσκηση δεξιο
τήτων κλπ., αφού μπορεί να αναφερόμαστε σε Ηλεκτρονικούς 
Φυσιοθεραπευτές. Επόπτες Υγείας, Βιβλιοθηκονόμους, Δα- 
σολόγουςκλπ.. Για το λόγο αυτό είναι αναγκαία η χρήση ευρύ
τερων και εναλλακτικών χαρακτηρισμού·/.

Αναφέρεται επίσης η επιδίωξη και η συμβολλή των 
Τ.Ε.Ι. για τη δημιουργία πολιτών, που θα έχουν τις γνώ-
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σεις, τις ικανότητες και τη συνείδηση να συμμετάσχουν και 
να συμβάλλουν στην ανάπτυξη της χώρας.

Σαν παράλληλη επιδίωξη των Τ.Ε.Ι. αναφέρονται επί- 
σης η συμβολή τους στην συνεχιζόμενη επιμόρφωση των 
αποφοίτων, την διαρκή επιμόρφωση του Ελληνικού λαού 
και τον επαγγελματικό προσανατολισμό των νέων.

Διατηρούν ακόμη σχέσεις με τις παραγωγικέ: μονάδες 
'της περιφέρειας τους και συνεργάζονται με ιδρύματα και 
υπηρεσίες του εσωτερικού και του εξωτερικού. Πρόκειται 
για σχέσεις που 0α δώσουν την ευκαιρία στα Τ.Ε.Ι. να, 
ανταλλάσσουν μηνύματα και απόψεις με όλους τους χώρους 
ώστε να δίνουν και να δέχονται τις ανάγκες, τα προβλήματα, 
και τα επιτεύγματα της εξέλιξης.

Ιδιαίτερη σημασία έχει η σύνδεση των Τ.Ε.Ι. με τις 
περιφέρειες που είναι εγκατεστημένα και η ανάπτυξη αμφί- 
δρομων σχέσεων με τα προβλήματα και τις ανάγκες της 
παραγωγής. ■ ■

Θα δημιουργήσει τις προϋποθέσεις συμβολής των Τ.Ε.Ι. 
στην αντιμετώπιση των αναπτυξιακών αναγκών και την 
επίλυση των προβλημάτων. ΙΙαράλληλα δε, τα Ιδρύματα 
0α αυτοδιορθώνονται και θα αναπροσανατολίζονται σύμφωνα 
με τις πραγματικές ανάγκες.

Στο ίδιο άρθρο καθορίζεται η νομική φύση των Τ.Ε.Ι. 
σαν Ν.Π.Δ.Δ. αυτοδιοικούμενα με βάση το πλαίσιο του 
Νομού αυτού “καί” τον εσωτερικό τους κανονισμό

Με το άρθρο 2 κατοχυρώνονται οι Ακαδημαϊκές ελευ
θερίες και οι χώροι τιυν Τ.Ε.Ι. καλύπτονται με άσυλο. Πρό
κειται για μια καινοτομία στο χώρο αυτό, αφού παύει να 
έχει τη μορφή δημόσιας αποκεντρωμένης υπηρεσίας και 
αποχτά μορφή και οντότητα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευ-
σης·ν - ή · ή ■ ; (

Η ελεύθερη διακίνηση ιδεών, η αυτοδιοίκηση των Τ.Ε.Ι.. 
το άσυλο σε συνδυασμό με τη συμμετοχή, τη δημοκρατική 
διάρθρωση και λειτουργία των Ιδρυμάτων αποτελούν τους 
όρους και τις προϋποθέσεις για την απελευθέρωση tc.jv 
δυνάμεων και της βούλησης των μελών των Τ.Ε.Ι. ώστε 
αυτές να εκφραστούν ελεύθερα και δημιουργικά σε όλες τις 
εκδηλώσεις της εσωτερικής ζωής των Ιδρυμάτων και της 
Δημόσιας ζεοής.

Το άρθρο 3 ορίζει τα μέλη των Τ.Ε.Ι. και το πλαίσιο 
των δικαιωμάτων και των καθηκόντων τους.

Κ ε ο. Β Ί δ ρ υ σ η- Συγκρότηση Τ.Ε.Ι.

Στό Β' κεφάλαιο ( άρθρα 4- 6)γίνεται η ίδρυση των Τ.Ε.Ι. 
παραρτημάτων και Σχολών που πρόκειται να λειτουργήσουν 
καθορίζεται η διαδικασία και ο τρόπος ίδρυσης, κατάργησης, 
συγχώνευσης Τ.Ε.Ι. παραρτημάτων Σχολών και Τμημάτων, 
η συγκρότηση των Τ.Ε.Ι. και των Σχολών, προσδιορίζονται 
οι υπηρεσίες των Τ.Ε.Ι. και η διάρθρωσή τους.

.Με το άρθρο 4 καθορίζεται ο τρόπο: και η διαδικασία 
για την ίδρυση, κατάργηση κλπ.. Γ.Ε.Ι.. Σχολών και Τμη
μάτων. Με τις διαδικασίες αυτές θεσμοθετούνται δυο ασφα
λιστικές δυκλείδες καθοριστικής σημασίας για την ορθολογική 
ανάπτυξη των Τ.Ε.Ι. και την αρμονική τους σύνδεση με 
τις κοινωνικοοικονομικές ανάγκες ανάπτυξης. Όλες οι με
ταβολές για την ίδρυση, κατάργηση κλπ. πραγματοποιούνται :

—Μετά από πρόταση και εισήγηση των <διων των Τ.Ε.Ι 
και του Σ.Τ.Ε. που λόγω της σύνθεσης της εμπειρίας κλπ. έ
χουν γνώση των αναγκών και των πρσβλημάτωνν της εκ
παίδευσης. της οικονομίας και της απασχόλησης.

— I πάσχει άμεση σύνδεση, με τις ανάγκες, τις επιλογές και 
τις προτεραιότητες της οικονομίας, όπως αυτές συγκεκριμένα 
καθορίζονται από το πρόγραμμα ανάπτυξης για κάθε τομέα 
και κλάδο. Σημαντική είναι επίσης η σύνδεση της ανάπτυξης 
των Ι.Ε.Ι. με τα ολοκληρωμένα συμπλέγματα δραστηριο
τήτων. που αποτελούν επιλογή βασισμένη και ενταγμένη 
στην προοπτική αυτοδύναμης εθνικής ανάπτυξης.

Στο άρθρο 5 καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις 
συγκρότησης Τ.Ε.Ι., Σχολών και Τμημάτων που είναι απα
ραίτητες για τον εκπαιδευτικό και διοικητικό συντονισμό

και την αλληλεπίδραση για την επιστημονική και τεχνο
λογική εξέλεξη. Ανάλογη πρόβλεψη υπάρχει για την ίδρυση 
και τη λειτουργία παραρτημάτων.

Με το άρθρο 6 προβλέπονται οι υπηρεσίες και η λει
τουργική τους διάρθρωση, που είναι απαραίτητες για την 
εξυπηρέτηση των αναγκών των Τ.Ε.Ι. και των μελών τους, 
τη διοικητική και τεχνική υποστήριξη και την εύρυθμη λει
τουργία

Πρόκειται για ζωτικής σημασίας πρόβλεψη, η διάσταση 
της οποίας κατανοείται αν αντικρύσει κανείς την εικόνα 
αποδιάρθρωσης που εμφανίζουν τα ΚΑΊ ΙύΕ λόγω έλλειψης 
της απαραίτητης υποστήριξης από υπηρεσίες.

Κ ε φ. Γ' Αυτοδιοίκηση - Ό ρ γ α ν α Τ. Ε. I.

Το κεφάλαιο αυτό ( άρθρα 7 -12) αναφέρεται στη λει
τουργική δομή και οργανωτική διάρθρωση των Τ.Ε.Ι., στα 
όργανα τη σύνθεση, τις αρμοδιότητες, την ανάδειξη και τη 
λειτουργία τους.

Η οργανωτική διάρθρωση των Τ.Ε.Ι., προβλέπεται σε 
4 επίπεδα ( ομάδα μαθημάτων,Τμήμα, Σχολή, Ίδρυμα) 
Το κάθε επίπεδο συγκροτείται οργανωτικά καί λειτουργικά 
ανάλογα με το είδος των αναγκών και των θεμάτων, που το 
υπαγορεύει και που επιλαμβάνεται.

Η λειτουργική δομή και η οργανωτική διάρθρωση είναι 
θεμελιωμένη στις εξής βασικές κατευθύνσεις :

— II σύνθεση όλων των οργάνων είναι συμμετοχική.
— Η ανάδειξη και η λειτουργία των οργάνων βασίζεται 

σε πάγιες δημοκρατικές αρχές.
11 σύνθεση των οργάνων και η κατανομή των αρμοδιο

τήτων είναι ανάλογη με τη φύση και το είδος των θεμάτων 
(εκπαιδευτικά, επιστημονικά, διοικητικά, οικονομικά κλπ.) 
Ααμβάνει υπόψη της επίσης το κριτήριο της λειτουργικό
τητας, της ευελιξίας και της αποτελεσματικύτητας.

Ειδικότερα το άρθρο 7 προβλέπει την Επιτροπή Ακαδη
μαϊκού Ασύλου. Πρόκειται για ένα όργανο που προφυλάσσει 
την έννοια του Άσυλου από τον κίνδυνο είτε της κατάχρησής 
του είτε της παραβίασής του.

Με τα άρθρα 8, 9, 10 προβλέπεται η συγκρότηση, η 
σύνθεση και οι αρμοδιότητες της ομάδας μαθημάτων, του 
Τμήματος και τη Σχολής.

Καινοτομία αποτελεί η μεταφορά των αρμοδιοτήτων 
για εκπαιδευτικά θέματα, για θέματα επιστημονικού προ
γραμματισμού, προσωπικού κλπ. στο επίπεδο της ομάδας μα
θημάτων και του Τμήματος. Αυτό αποτελεί απαραίτητο 
όρο για την άμεση και συγκεκριμένη αντιμετώπιση τους 
και τη λειτουργική τους εναρμόνιση. II Σχολή κινείται πε
ρισσότερο σε ρόλο λειτουργιών και Διοικητικού συντονισμού 
των Τμημάτων.

Στο άρθρο ΤΙ προβλέπονται αρμοδιότητες συντονισμού 
και εποπτείας των γενικών θεμάτων προγραμματισμού, λει
τουργίας και ανάπτυξης της Διοίκησης των υπηρεσιών, της 
οικονομικής διαχείρησης κλπ.

Στο άρθρο 12 προβλέπονται οι γενικές αρχές ανάδειξης 
και λειτουργίας των οργάνων, οι διαδικασίες εκλογής, η 
εποπτεία, η σύνθεση των εκλεκτορικών σωμάτων, το δικαίωμα 
εκ·.οπής, η εκπροσώπηση στα όργανα του Δ.Μ. και του
Ε.Τ.Ν.

Κ ε φ. Δ Ά σ κ η σ η Εποπτεία ς- Γ ν ω μ ο δ ο τ ι κ ά
σώματα

Το κεφάλαιο αυτό ( άρθρα I I- I ύ) ασχολείται με την 
άσκηση της-κρατικής εποπτείας στα Ί .Ε.!.. την ίδρυση, τη 
λειτουργία και τις αρμοδιότητες των γνωμ.οδοττκών οργά
νων.

Στο άρθρο 13 προβλέπονται ή άσκηση ελέγχου και ε
ποπτείας. καθώς και οι παρεμβάσεις του Ι’πουργού Παι
δείας.

Ειδικότερα οι παρεμβάσεις του Γπουργού Παιδείας πρυ- 
βλέπονται σε θέματα νομιμότητας, εμπλοκής η ολιγωρίας 
των οργάνων του Ί .Ε.].. ορθολογικής εναρμόνισης των 1-



,γ·, ·' άτων υε τι: χνχπτυςιχκε: ανάγκες και επιλογές και 
—r σν.’.υ,ετεη ανάπτυξή τους. II αναγκαιότητα παρέμβασης 

πχεχπάνω περιπτώσει: χν και είναι ττροφχνής, γί- 
εντονότερα αισθητή από την κατανόηση του ιδιαίτερου 

εο>.ου των Τ.Ε.Ι. νχ συμβάλλουν στην κάλυψη συγκεκριμένων 
χ·.χ*·κών στην πορεία ανάπτυξης της /μόρας

Μ: τνν έννοια χυτή ο προσχνχτολισμός των Τ.Ε.Ι. επι- 
'ιάλλετχ'. νχ είναι, συγκεκριμένος κχϊ εναρμονισμένο: με 

ανάγκες κχϊ τις επιλογές της οικονομίχς.
Με το άρθρο 14 ιδρύεται το Συμβούλιο Τεχνολογικής 

Εκπαίδευσης κχϊ παράλληλα καθορίζονται οι αρμοδιό- 
ΤΓτεε. η σύνθεση και η λειτουργία του.

II παρουσία και η λειτουργία του θεσμού αυτού εισάγει 
τη διαδικασία της συμμετοχής και του κοινωνικού ελέγχου 
στις επιλογές και την ανάπτυξη της Τεχνολογικής Εκπαίδευ-

II ουσιχστική σημχσία του οργάνου αυτού έγκειται στη 
σύ-'^εση και τις αρμόδιότητές του.

Όλοι οι σύρεις και υπηρεσίες που σχετίζονται με τα 
προβλήματα τις ανάγκες και τις επιλογές της παραγωγικής 
διαδικασίας της εκπαίδευσης και της αγοράς εργασίας, συμ
μετέχουν στα θέματα, ανάπτυξης των Σχολών και Τμημάτων 
περιεχομένου σπουδών, απασχόλησης επαγγελματικού προ
σανατολισμού επιμόρφωσης και εξειδίκευσης.

Έτσι Οχ μπορούν τα ιδρύματα να λειτουργούν σαν εςι- 
σορροπητικός μηχανισμός στην αγορά εργασίας, να εναρμονί
ζονται με τις ανάγκες της παραγωγής την επιστημονική 
και τεχνολογική εξέλεεη.

Πάνω στον ίδιο πλαίσιο κινείται ο ρόλος και η λειτουρ
γία των Περιφερειακών Συμβουλίων Τεχνολογικής Εκπαί
δευσης του άρθρου 14, τηρουμένων των αναλογιών Εθνικής 
και Περιφερειακής κλίμακας. Ιδιαίτερο στοιχείο στη λει
τουργία τιυν Π.Σ.Τ.Ε. αποτελεί η συμβολή τους στην 
κατεύθυνση σύνδεσης των Τ.Ε.Ι. με τα χαρακτηριστικά 
τις ανάγκες και τις ιδιομορφίες της περιφέρειας που είναι 
εγκατεστημένα.

Ιδιαίτερη επίσης σημασία έχει η ίδρυση του Ινστιτούτου 
I εχνολογικής Εκπαίδευσης του άρθρου 14. Δημιουργείται 
ενα όργανο με τις απαραίτητες προϋποθέσεις σύνθεσης λει
τουργίας και υποδομής για την υποστήριξη της Τεχνολογικής 
Εκπαίδευσης σε θέματα επιστημονικών επεξεργασιών 
ανάλυσης και τεκμηρίωσης.

(>ι αρμοδιότητες του Ι.Τ.Ε. συνίστανται σε δύο επίπε
δα :

πρώτο εισηγείτχι προς τον Υπουργό σε θέματα οργάνω
σης εκπαίδευσης προγραμμάτων σπουδών, μετεκπαίδευσης 
και υποτροφίαόν μεταγραφών και κατατάξεων, διδακτικών 
βιβλίων και δεύτερο αποφασίζει σε θέματα ισοτιμίας τίτλων 
σε σχέση με τα Τ.Ε.Ι.

I ία τους συμβούλους και τους εισηγητές του Ι.Τ.Ε. προ- 
βλέπονται τα απαραίτητα επιστημονικά προσόντα και 
επαρκής επαγγελματική και διδακτική εμπειρία για την 
εκτέλεση του ρόλου και των καθηκόντων τους. Ιΐροβλέπεται 
επίσης η υποστήριξη του Ινστιτούτου με τις απαραίτητες 
διοικητικές υπηρεσίες.

Κ ε φ." Ε' Π ρ ο σ ω π ι κ ό τ ω ν Τ Ε I.

Γο. πέμπτο κεφάλαιο ( άρθρα 15- 23) είναι αρκετά ση
μαντικό αφού αναφέρεται σε όλες τις κατηγορίες του προ
σωπικού τουν Τ.Ε.Ι., το οποίο θα χποτελέσει το σημαντικό
τερο ίσους φορέα για την λειτουργία και την ανάπτυξη τουν 
ιδρυμάτων. Αναφέρεται επίσης στα προσόντα τις διαδι
κασίες πρόσληψης, κρίσης μονιμοποίησης στα καθήκοντα 
και τα δικαιώματα του προσωπικού

Ειδικότερα για το εκπαιδευτικό προσωπικό στο οποίο 
αναφέρεται το άρθρο 15, προβλέπονται 3 βαθμίδες με προ
σόντα και αρμοδιότητες ανάλογες με τις απαιτήσεις της 
εκπαιοευσης κα. της λειτουργίας των Τ.Ε.Ι.

Ανάλογα με τη βαθμίδα η τις ιδιομορφίες της θέσης που 
πρόκειται να καλυφθεί, δίνεται μεγαλύτερη έμφαση σε
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I / < / > J. ίυφη/.χ επιστημονικά προσόντα και επιστημονικές επιοο- 
σειε η σε εμπειρία και επίδοση σε θέματα εφαρμογών.

Το διδακτορικό διπλωμάτη άλλοι προβλεπόμενοι μετα
πτυχιακοί τίτλοι σπουδών θεωρούνται σαν κριτήρια ικανό
τητας για επιστημονική εργασία. Με την έννοια αυτή μπορεί 
σε ειδικές περιπτώσεις να χντικχτχστχΟεί με ισότιμο επι
στημονικό η επαγγελματικό η καλλιτεχνικό έργο. Γο έργο 
αυτό κρίνεται από ειδική επιτροπή η σύνθεση της οποίας 
γίνεται με τα πλέον αντικειμενικά κριτήρια.

Ιΐροβλέπεται επίσης η δυνατότητα και οι διαδικασίες με
τάκλησης σε κενές θέσεις επιστημόνων που έχουν τα απαι- 
τούμενχ προσόντα και κατέχουν ισοδύναμη θέση σε άλλα 
Τ.Ε.Ι. ή σε άλλα Τριτοβάθμια Ιδρύματα του εσωτερικού 
ή του εξωτερικού.

Στο άρθρο 17 προβλέπονται τα κριτήρια και η διαδικα
σία για τη μονιμοποίηση αλλά και για τη συνεχή τακτή κρίση 
του Εκπαιδευτικού ΙΙροσωπικού. 11 θεσμοθέτηση σης διαρ
κούς κρίσης και αξιολόγησης του έργου του Εκπαιδευτικού 
Προσωπικού δίνει μια νέα διάσταση στο ρόλο και στα καθή- 
κοντά του και εναρμονίζεται με τον προσανατολισμό τουν 
Τ.Ε.Ι. για την παροχή σύγχρονων και εξελισσόμενων σπου
δών, για την συμβολή τους στην ανάπτυξη και την εφαρμογή 
Τεχνολογιών^ ____ ________ _ _____

Το άρθρο 16 αναφέρεται στη διαδικασία και τον τροπο εκ
λογής του εκπαιδευτικού προσουπικού. Η προβλεπόμενη δια
δικασία αποτελεί μια ακόμα καινοτομία και εξασφαλίζει τις 
προϋποθέσεις για την συμμετοχή και την έκφραση όλων των 
απόψεων, ώστε η μέν κρίση νάναι αξιοκρατική και αδιάβλη
τη, τα δε κριτήρια να συμπίπτουν με τις ανάγκες της πλη- 
ρούμενης θέσης.

Για την επιπλέον διασφάλιση της ορθής κρίσης απαιτεί
ται αυξημένη πλειοψηφία 2/3 για την εκλογή και πλήρης αι
τιολόγηση, η οποία αποστέλλεται στον Υπουργό Παιδείας 
μαζί με τα πρακτικά προκειμένου να εκδόσει τη σχετική πρά
ξη διορισμού. Στο ίδιο άρθρο προβλέπονται οι προϋποθέσεις 
για την υποβολή υποψηφιότητας μελών του Ε.Π. για ανώ
τερη βαθμίδα.

• ' ! ν
Το άρθρο 1S αναφέρεται στα προσόντα και ση διαδικασία 

εκλογής, κρίσης και μονιμοποίησης του Ειδικού Εκπαιδευ
τικού Προσωπικού, το οποίο προσφέρει ειδικό εκπαιδευτικό 
έργο με ση διδασκαλία ξένων γλωσσών και σωματικής αγω
γή?;

Στο άρθρο 1!< προβλέπετχι η δυνατότητα κάλυψης εκτακ
τουν εκπαιδευτικών αναγκών με την πρόσληψη έκτακτου 
εκπαιδευτικού προσουπικού που έχει τα προβλεπόμενα προ
σόντα.

II πρόσληψη του έκτακτου προσουπικού είναι αναγκαία 
για την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών, που θα είναι 
αρκετά μεγάλες σε προ'υση φάση, αφού το μόνιμο προσουπικό 
είναι ανεπαρκές μέχρι να προχωρίσει η πλήρωση των θεσεουν 
στον επιβαλλόμενο βαθμό.

Προβλέπετχι όμους ένα ποσοστό θέσεων να πχρχμένε ' 
διαρκούς ακάλυπτο από μόνιμο προσουπικό, ούτους ουστε να 
καλύπτεται από απασχολούμενους σσην παραγωγή για να 
υπάρχει αμεσότητα σση μεταφορά τουν μηνυμάτων και τουν 
εξελίξεων.

Ιΐροβλέπεται επίσης η πρόσκληση Ελλήνων ή ξενουν επι
στημόνων, ως επισκεπτών καθηγητών, για την καλυφη ει
δικών αναγκών ή την παροχή ειδικών τεχνικών συμβουλών.

Το άρθρο 20 περιέχει τα καθήκοντα ,τα δικαιώματα' και ξ 
τις υποχρεώσεις τουν μελών του Ε.Π. και του Ε.Ε.Π.. Δί
νεται η κατεύθυνση κατανομής του εκπαιδευτικού έργου ανα- 
λογχ με τα προσόντα και τις δυνατότητες σης κάθε βαθμίδας 
και τις ειδικές ανάγκες της εκπαίδευσης. Καθορίζονται τα 
διδακτικά καθήκοντα και οι πρόσθετες υπηρεσίες, που παρέ
χει το εκπαιδευτικό προσωπικό, καθώς, και οι απαλλαγές 
των μελούν που έχουν διοικητικά καθήκοντα. Καθορίζονται 
επίσης οι προϋποθέσεις για την παροχή υπηρεσιών από μέ
λη του Ε.Π. σε άλλους φορείς του Δημοσίου, σε Διεθνείς Ορ
γανισμούς κλπ. .τ
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Στο άρθρο αυτό προβλέπεται η έκδυση Π.Δ., που θα καθο- 
ίζει τις προϋποθέσεις κατ' εξαίρεση εξωυπηρεσιακής απα- 
χόλησης του Ε.Π.

Προβλέπεται επίσης η χορήγηση εκπαιδευτικών αδειών 
ια τον εμπλουτισμό και την ανανέωση των γνώσεων και 
ης εμπειρίας του Εκπαιδευτικού προσωπικού. Αναφέρον- 
αι οι προϋποθέσεις, η διάρκεια και η διαδικασία χορήγησης 
ων εκπαιδευτικών αδειών καθώς και τα θέματα μισθοδο
σίας.

Το ίδιο άρθρο αναφέρεται στην υποχρέωση συγγραφής 
,ιβλίων, στις προϋποθέσεις αναγνώρισης προϋπηρεσίας και 
τις αποδοχές του Ε.Π..
Το δεύτερο μέρος του πέμπτου κεφαλαίου αναφέρεται στο 

πόλοιπο προσωπικό των Τ.Ε.Ι-
Ειδικότερα το άρθρο 21 ασχολείται με το Ειδικό Τεχνικό 

Ιροσωπικό, το οποίο παρέχει έργο υποδομής για την εκτέ- 
,εση του εκπαιδευτικού έργου, το προσόντα, τις διαδικασίες 
σρόσληψης και την υπηρεσιακή κατάσταση.

Το άρθρο 22 αναφέρεται στο Διοικητικό προσωπικό, που 
ποτελείται από τους διοικητικούς, τεχνικούς και βοηθητι- 
ούς υπαλλήλους των υπηρεσιών στα Τ.Ε.Ι..
Με το άρθρο 23 γίνεται η ίδρυση των Οέσειυν για το σύ- 

ολο του προσωπικού των Τ.Ε.Ι. κατά κατηγορία, κλάδο 
αι βαθμό σύμφωνα με τις ανάγκες της εκπαίδευσης και της 
ργάνωσης τ<υν Ιδρυμάτων.

ν ε φ. ΣΤ'. Οργάνωση Σπουδών.
Το έκτο κεφάλαιο είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Αναφέρεται 

την Εκπαίδευση στα Τ.Ε.Ι.. Ειδικότερα προβλέπει το δι- 
ακτικό έργο, το περιεχόμενο σπουδών, το επαγγελματικά 
ΐικαιώματα, τα προγράμματα σπουδών, το κανονισμό σπου
δών, την επιμόρφωση και την συμπλήρωσή τους.

Το όλο σύστημα της οργάνωσης των σπουδών είναι βα- 
πσμένο στις πιό σύγχρονες παιδαγωγικές αντιλήψεις και 
ττις ειδικότερες ανάγκες και ιδιομορφίες των Τ.Ε.Ι., σαν 
Τριτοβάθμιων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων που έχουν σαν 
προσανατολισμό την εφαρμογή Τεχνολογικούν και μεθόδων. 
Προδιαγράφεται ένα μοντέλο εκπαίδευσης που παρέχει τις προ 
ίποθέσεις για την επαρκή θεωρητική κατάρτιση των σπου
δαστών, την απόκτηση πρακτικού πνεύματος και εμπειρίας 
'.αι κυρίως την εμπέδωση μεθοδολογίας για την άμεση και 
τρακτική επίλυση των προβλημάτων.

Πιό συγκεκριμένα, το άρθρο 24 προβλέπει το διδακτικό 
έργο, το οποίο κατανέμεται σε εξαμηνιαία μαθήματα και 
περιλαμβάνει διάφορες μορφής θεωρητικής διδασκαλίας, 
φροντιστηριακές και εργαστηριακές ασκήσεις, επισκέψεις 
ιαι ασκήσεις σε χώρους εργασίας, σεμινάρια, πτυχιακές ερ
γασίες και άσκηση στο επάγγελμα.

Ιδιαίτερη σημασία έχει η οργανική ένταξη της άσκησης 
ττο επάγγελμα μέσα στο πρόγραμμα σπουδών, η οποία θα 
γίνεται με σχεδιασμένη μορφή και θα συνδυάζει την εκπαί
δευση και την εμπειρία σε πραγματικές συνθήκες εργασίας, 
διατηρούνται μάλιστα οι διατάξεις του άρθρου 12 του Ν. 
1351/83 που προβλέπουν την εξεύρεση θέσεων εξάσκησης 
ιε ευθύνη και πρωτοβουλία της Πολιτείας.

Με το άρθρο 25 προβλέπεται ο τρόπος και η διαδικασία 
'.αθορισμού του περιεχομένου σπουδών και των επάγγελμά - 
ικών δικαιωμάτων, που θα γίνεται με Π.Δ.

Στα διατάγματα αυτά θα καθορίζεται συγκεκριμένα το 
πλαίσιο σπουδών ενός τμήματος, που αντιστοιχεί σε μια ει
δικότητα και ένα συγκεκριμένο αντικείμενο απασχόλησης. 
Στα ίδια Π.Δ. καθορίζεται η διάρκεια σπουδών, άσκησης στο 
επάγγελμα και εκπόνησης πτυχιακής εργασίας.

Όλο το πλαίσιο αυτό, που δίνει τις προδιαγραφές εκπαί
δευσης σε κάθε ειδικότητα, θάναι δεμένο με τις απαιτήσεις 
και τις ανάγκες που χαρακτηρίζουν το κάθε επάγγελμα, και 
)α δίνει ταυτόχρονα το πλαίσιο των επαγγελματικών δρα
στηριοτήτων που θα μπορεί να ασκήσει ο απόφοιτος.

Όλη αυτή η διαδικασία άμεσης και ταυτόχρονης σύνδε
σης του προγράμματος σπουδών με τις ανάγκες του επαγγέλ
ματος και το πλαίσιο άσκησης επαγγελματικών δραστηριο
τήτων, σε συνάρτεσσ με τη διαδικασία διαμόφωσης, στην

οποία συμμετέχουν όλοι οι ενδιαφερόμενοι (εισήγηση Τ.Ε.Ι, 
Σ.Τ.Ε.), αλλά και την προγραμματισμένη ίδρυση τμημάτων 
σε επιλεγμένους τομείς της οικονομίας, αποτελεί την ασφα
λιστική δικλείδα ώστε το πλαίσιο σπουδών και επαγγελμα
τικών δραστηριοτήτων να συνδέεται άμεσα τόσο με τιε ανάγ
κες της παραγωγής όσο και της αγοράς εργασίας.

Τονίζεται επιπλέον για μια ακόμα φορά ότι μέσα από το 
πλαίσιο των διαταγμάτων αυτών θα δίνεται συγκεκριμένα 
ο ρόλος κάθε τμήματος και ειδικότητας. Θα γίνεται δηλαδή 
εξειδίκευση του γενικού χαρακτηριστικού .του ρόλου των 
αποφοίτων Τ.Ε.Ι., στελέχη εφαρμογής, αφού η εφαρμογή 
έχει διαφορετική μορφή και χαρακτηριστικά ανάλογα με 
το αν αναφερόμαστε σε οδοντο τεχνίτες, δασολόγους, αισθη
τικούς, ηλεκτρονικούς, οπτικούς, ιχθυολόγους, τοπογρά
φους . κλπ..

Ιδιαίτερη σημασία έχει επίσης η δέσμευση του Νόμου για 
την έκδοση των διαταγμάτων αυτών σε 6 μήνες πριν αποφοι
τήσουν οι πρώτοι σπουδαστές Τ.Ε.Ι.. για τις ειδικότητες 
που θα παραμείνουν και θα λειτουργήσουν άμεσα - πράγμα 
που ήταν πρακτικά αδύνατο να γίνει διαφορετικά - και πρό
βλεψη για το μέλλον να γίνεται ταυτόχρονα με την ίδρυση.

Το άρθρο 20 καθορίζει το πρόγραμμα σπουδών, το οποίο 
περιλαμβάνει τα μαθήματα κάθε τμήματος, που διακρίνον- . 
ται σε γενικά υποχρεωτικά, κατ' επιλογή υποχρεωτικά και ·> 
προαιρετικά.

Στο πρόγραμμα τα μαύήματα έχουν ενίε’.κν.ν.ή κατανομή 
στο χρόνο των τπουεών, ανταποκρινόμενη τττ/ν αλληλουχία τ ων 
μα νημάτων.

Στο πρόγραμμα σπουδών για κάθε τμήμα περιλαμβάνον
ται οι τίτλοι πουν υποχρεωτικών και κατ' επιλογή μαθημά
των, περίληψη και ενδεικτική διάρκεια της διδασκαλίας 
τους και ενδεικνυόμενες μορφές για τη διδασκαλία τους.

Καθοριστική και πρωτοπορειακή είναι επίσης η πρόβλε
ψη της αναθεώρησης των προγραμμάτων το αργότερο κάθε 
2 χρόνια. Αποτελεί τη ζεύξη του περιεχομένου σπουδούν με, 
τις εξελίξεις της Επιστήμης και της Τεχνολογίας.

Με το σύστημα αυτό του προγράμματος σπουδών δίνεται 
η δυνατότητα προσαρμογής και εμπλουτισμού τους σε κάθε 
Τ.Ε.Ι. ανάλογα με τις ιδιομορφίες και τις ανάγκες του Ιδρύ
ματος και της περιφέρειας που λειτουργεί.

Δίνεται επίσης η δυνατότητα και οι προϋποθέσεις να προ
γραμματίζουν και να προσαρμόζουν οι σπουδαστές το πρό
γραμμα σπουδών τους σύμφωνα με τη βούληση και τις ιδιαίτ 
τερες κλίσεις του ο καθένας.

Με το άρθρο 27 καθορίζονται οι βασικές αρχές του Κανο
νισμού Σπουδών. Προβλέπεται επίσης η έκδοση πλαίσιου 
κανονισμού σπουδών με Π.Δ., το οποίο θα αποτελεί τη βά
ση διαμόρφωσης του κανονισμού σπουδών σε κάθε Γ.Ε.Ι..

Στο άρθρο αυτό προβλέπεται η έναρξη και η λήξη του 
ακαδημαϊκού έτους, καθορίζεται η διάρκεια των διδακτικών 
εξαμήνων τι 17 είεομάίες για ;·.'ατ/.α/.ία έναντι 13 που 
ιαχυαν μέχρι σήμερα και ακολουθούν 2 εόεομάεες για εξετά
σεις.

I I φοίτηση είναι υποχρεωτική και κάθε μάθημα για ναθε- 
ωρηθεί ότι διδάχτηκε πρέπει να έχει καλύψει τα 2/3 τωνωρών.

Δίνεται η δυνατότητα στους σπουδαστές να ζητήσουν προ
σωπική αναστολή των σπουδών, η οποία δεν μετράται στο 
χρόνο σπουδών και προβλέπεται η διοργάνωση ειδικών τμη
μάτων για τη διευκόλυνση των εργαζομένων σπουδαστών.

Με το άρθρο 2S προβλέπεται η διοργάνωση και λειτουργία 
ειδικών τμημάτων με προγράμματα επιμόρφωσης ή εξειΛί- 
κευσης.

Στα προγράμματα επιμόρφωσης μπορούν να λάβουν μέ
ρος απόφοιτοι δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευ
σης και έχουν σκοπό την επιμόρφωση και την ενημέρωση 
πάνω σε θέματα που προκύπτουν από την εξέλιξη της Επι
στήμης και της Τεχνολογίας.

Τα προγράμματα εξειδίκευσης απευθύνονται σε κατόχους 
πτυχίου Τ.Ε.Ι.. Σκοπός των προγραμμάτων αυτών είναι 
να παρέχουν εξειδικευμένες γνώσεις σε ειδικές και συγκεκρι
μένες περιπτώσεις, που υπάρχουν ανάλογε; ανάγκεε στο χώ-
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—f . πχ:χ*'ωνής και δεν καλύπτονται1 από το πλαίσιο των 
ixt'.Ov σπουδών. 1 χ προγράμματα χυτά, ττου δεν χποτε- 
>ουν ένχ νέο επίπεδο σπουδών. οργανώνονται μόνο στις ει- 
' νμ- πετ.πτώσει: και για rev εξυπηρέτηση συγκεκριμέ- 

. ,y/ Ί'η:'."'/τι η στενά εξειδικευμένη γνώση λειτουργεί 
,χ· ν/ίει υ.όνο ότχν είναι άμεσα εφαρμόσιμη.

ι .· . , /' Σ π ο υ δ κ σ τ ι κ ά ϋ έ α α τ χΙ\ - f " *
ν_0 κε'άλχιο χυτό (άρθρα 29-31) περιλαμβάνονται τχ 

.--,^^,ί^οτικά θέματα και ειδικότερα οι σπουδχστικοί σύλ- 
>ο··οι. τχ εκπαιδευτικά βοηθήματα και η σπουδχστική μέ- 
ειμνα.

2Ιτουε σπουδ αστικούς συλλόγους χνχφέρετχι το άρθρο 
—ου προβλέπει την ύπαρξη ενός συλλόγου σε κάθε σχολή, 

του Οχ λειτουργεί σαν Νομικό Πρόσωμο Ιδιωτικού Δικαί
ου.

ΙΙροβλέπει ετίσης την αναλογική εκλογή των εκπροσώ
πων των σπουδαστούν στα συλλογικά όργανα και τα ειδικά 
σώματα εκλεκτόρων.

Με το άρθρο 30 προβλέπεται το δικαίωμα της χρήσης των 
εγκαταστάσεων tojv Τ.Ε.Ι. και η δωρεάν χορήγηση διδακτι
κού·/ βιβλίοιν και σημειούσεων.

Μια ακόμα καινοτομία αποτελεί η πρόβλεψη'του άρθρου 
31 για την ίδρυση Νομικού ΓΙροσούπου Δημοσίου Δικαίου 
με την επωνυμία «Σπουδαστική Λέσχη», το οποίο θα επι
λαμβάνεται όλων το>ν θεμάτων σπουδαστικής μέριμνας.

Με το τρόπο χυτό δίνεται η δυνατότητα καλύτερης αντι
μετώπισης των θεμάτων σπουδ στικής μέριμνας, αφού αυτά 
παύουν να αποτελούν δευτερεύον θέμα της διοίκησής του εκ
παιδευτικού ιδρύματος και αντιμετωπίζονται αποκλειστικά 
από τη «Σπουδαστική Λέσχη». Παράλληλα η «Σπουδαστι
κή Λέσχη» έχει τις προϋποθέσεις να ξεφύζει από τις παρα
δοσιακές παροχές του κουπονιού σίτισης και του μ.ισού ει
σιτηρίου, για να δεί το σύνολο των προβλημάτων των σπου
δαστών σαν νέων, όπως της διαβίωσης, της πολιτιστικής 
καλλιέργειας, της ψυχαγωγίας, της a-S-ληρης κλπ.

Επιπλέον η διοίκηση και η λειτουργία της Σπουδαστικής 
Λέσχης μπορεί να κινηθεί σε πρωτοπορειακές μορφές, αφού 
οι σπουδαστές συμμετέχουν στη διοίκηση σε ποσοστό 50 %, 
μπορεί να αναλαμβάνει διάφορες πρωτοβουλίες και δραστη
ριότητες σε εκδηλώσεις και επιχειρήσεις με μορφή αυτο
διαχείρισης κλπ.

II Σπουδχστική Λέσχη επιχορηγείται από το κράτος και 
μπορεί να ενισχύει του πόρους της με διάφορες δραστηριό
τητες και εισφορές.

Στα πλαίσια της αποστολής της Λέσχης, γίνεται από το 
άρθρο χυτό πρόβλεψη για την μέριμνά της σε θέματα σίτι
σης. στέγασης, χορήγηση υποτροφιών, άτοκων δανείων και 
άλλων ενισχύσεων. Νορηγείται επίσης πλήρης ιατροφαρμα
κευτική περίθαλψη και διευκολύνσεις για τις μετακινήσεις.

Κ ε φ. Η’- - Θ'. Ε ι δ ι κ έ ς Δ ι α τ ά ξ - ι ς και Μ ε- 
τχβχτι κές Διατάξεις.

Γο κεφάλαιο 11 περιέχει ειδικές διατάξεις και ειδικότε
ρα τις πειθαρχικές διατάξεις, τ.ε προθεσμίες για την έκδο
ση II.Δ., θέματα μετατάξει·// του προσωπικού κχτχργου- 
μένων Γ.Ε.Ι. Σχολούν ή Γμηματων. tojv χποχωρούντων λό
γιο αενητικιύν κείσεων και τιε υετατάίειε πεοσιοπικού των 
Λ.Ε.ί. σε Τ.Ε.Ι..

Στο Θ κεφάλαιο προβλέποντχι οι μεταβατικές διατάξεις 
για την εφαρμογή του Νόμου. Ρυθμίζονται τα θέματα με
ταφοράς των περουσιακων στοιχείων και των υποχρεώσεων 
των ΚΛΤΕΕ στα Τ.Ε.Ι., η ίδρυση των Τμημάτων και των 
κατευθύνσεων σε πρώτη εφαρμογή.

Προβλέπεται η ένταξη του υπηρετούντος Εκπαιδευτικού 
και Διοικητικού Προσωπικού των ΚΛΤΕΕ σε θέσεις Προ
σωπικού των Τ.Ε.Ι..

Η τοποθέτηση του εκπαιδευτικού προσωπικού των ΚΛ
ΤΕΕ σε βαθμίδες των Τ.Ε.Ι. γίνεται με κριτήρια τα τυπικά 
προσόντα και τα χρόνια υπηρεσίας στα ΚΛΤΕΕ. Παράλ
ληλα δίνονται ευνοϊκές προϋποθέσεις για την απόχτηση προ
σόντων και την εξέλιξη σε ανώτερη βαθμίδα. Προβλέπεται 
παράλληλα η διατήρηση των αποδοχούν σε περίπτωση που 
οι αποδοχές της θέσης που εντάσσονται είναι μικρότερες αυ
τών-που λαμβάνουν κατά-τη -δημοσίευση του νόμου.

Καθορίζεται η διαδικασία της πρώτης συγκρότησης των 
οργάνων διοίκησης των Τ.Ε.Ι. και των γνωμοδοτικούν ορ- 
γάνων για την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη εφαρμογή 
του Νόμου.

Ρυθμίζονται τα θέματα φοίτησης των σημερινών σπου
δαστών των ΚΛΤΕΕ στα Τ.Ε.Ι., καθώς και οι προϋποθέ
σεις συμπλήρωσης της εκπαίδευσης αποφοίτων ΚΛΤΕΕ 
στα νέα ιδρύματα.

Προβλέπεται επίσης η δυνατότητα πλήρωσης θέσεων Ε. 
Π. και Ε.Ε.Π. σε πρώτη εφαρμογή για την κάλυψη επεί- 
γουσων αναγκών με τη συγκρότηση ειδικών εκλεκτορικων 
σωμάτων.

Τέλος συνιστάται στη Κεντρική Υπηρεσία του ΥΠ.Ε.Π. 
Θ. Ειδική Υπηρεσία Τ.Ε.Ι. για περιορισμένο χρονικό διά
στημα με σκοπό την ενεργοποίηση των διαδικασιούν του νό
μου αυτού και το συντονισμό όλων των δραστηριοτήτοιν, που 
είναι απαραίτητες, για τη ταχεία και ισόρροπη ανάπτυξη 
των Τ.Ε.Ι. Μετά την κατάργηση της Εικικής Υπηρεσίας 
οι αρμοδιότητες μεταφέρονται στις αντίστοιχες Διευθύνσεις 
της Κεντρικής Υπηρεσίας.

, Λθήνα, 10 Σεπτεμβρίου 1993 
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