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Δηζαγσγά 

 
Γεκήηξηνο Μαηζαίνπ 

 
Οη ζπλζάθεο πνπ νδάγεζαλ ζηελ θαζηΫξσζε ησλ δεκφζησλ ζπζηεκΪησλ εθπαέδεπζεο ζηελ 

Δπξψπε θαηΪ ηνλ 19
ν
 αηψλα πξνζδηφξηζαλ επέζεο ην ραξαθηάξα θαη ηηο πξνηεξαηφηεηΫο ηνπο. 

Βαζηθφο ζθνπφο ηνπο άηαλ αθελφο ε δηακφξθσζε θαη δηΪρπζε ηεο εζληθάο ηαπηφηεηαο ζηα 

εζληθΪ θξΪηε πνπ αλαδχνληαλ ηελ επνρά εθεέλε ζην πξνζθάλην ηεο ηζηνξέαο θαη αθεηΫξνπ ε 

παξαγσγά ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ πνπ ζα ζηειΫρσλε ηνλ δηνηθεηηθφ κεραληζκφ ησλ 

λενζχζηαησλ θξαηψλ θαη ζα ηθαλνπνηνχζε ηηο αλΪγθεο ηεο θνηλσλέαο ζε λνκηθνχο, γηαηξνχο, 

θαη ζηα ινηπΪ ειεπζΫξηα επαγγΫικαηα. Ήηαλ ε επνρά ελφο νξκεηηθνχ εζληθηζκνχ πνπ ηνλ 

ζπλφδεπαλ ζεκαληηθΫο αλαθαηαηΪμεηο ζηελ πνιηηηθά, θνηλσληθά, πνιηηηζκηθά θαη νηθνλνκηθά 

δσά ζε φιεο ηηο επξσπατθΫο ρψξεο θαη ηηο κεγΪιεο πνιπεζληθΫο απηνθξαηνξέεο ηεο. 

ΠαξΪιιεια, ζε πνιιΫο πεξηπηψζεηο, εμέζνπ πξσηαξρηθφ ζθνπφ απνηεινχζε επέζεο αθελφο ε 

ππνζηάξημε ηεο πξντνχζαο βηνκεραληθάο αλΪπηπμεο θαη ε ηθαλνπνέεζε ησλ αλαγθψλ πνπ 

δεκηνπξγνχζε ην δηΪρπην θιέκα ηνπ δηεζλνχο εκπνξν-βηνκεραληθνχ αληαγσληζκνχ θαη 

αθεηΫξνπ ν Ϋιεγρνο ησλ θνηλσληθψλ εληΪζεσλ πνπ πξνθαινχζαλ νη απαξΪδεθηεο ζπλζάθεο 

εξγαζέαο θαη δηαβέσζεο ζηηο βηνκεραληθΫο πεξηνρΫο. Οη εληππσζηαθΫο γηα ηελ επνρά πξφνδνη 

ησλ θπζηθψλ επηζηεκψλ θαη ε ζεκαζέα ησλ πνιιψλ ηερλνινγηθψλ ηνπο εθαξκνγψλ, απφ ηελ 

αλαθΪιπςε ηνπ ειεθηξηζκνχ θαη ηελ θαηαζθεπά ησλ αηκνκεραλψλ σο ηελ αλΪπηπμε ησλ 

ηειεπηθνηλσληψλ θαη ησλ πξψησλ ρεκηθψλ βηνκεραληψλ, ππαγφξεπαλ θαη απηΫο αιιαγΫο ζηε 

δηΪξζξσζε θαη ζην πεξηερφκελν ηεο εθπαέδεπζεο πνπ κΫρξη ηφηε απνηεινχζε κνλνπψιην ησλ 

Δθθιεζηψλ. 

Οη ζπλζάθεο ινηπφλ ηεο επνράο νδάγεζαλ ζηε δηακφξθσζε εθπαηδεπηηθψλ ζπζηεκΪησλ κε 

ζπγθεθξηκΫλα ραξαθηεξηζηηθΪ. Γηα ηε κεγΪιε κΪδα ηνπ πιεζπζκνχ, ηνπο εξγΪηεο θαη ηνπο 

αγξφηεο, ην ζρνιεέν ζηνηρεηψδνπο εθπαέδεπζεο πξνζΫθεξε βαζηθΫο δεμηφηεηεο, αλΪγλσζε, 

γξαθά θαη αξηζκεηηθά – ηα ηξέα R (reading, writing, arithmetic) ηεο δηεζλνχο βηβιηνγξαθέαο – 

ψζηε αθελφο λα εέλαη ζε ζΫζε λα δηαβΪδνπλ ηηο νδεγέεο ρξάζεο ησλ κεραλψλ πνπ 

πξννδεπηηθΪ γηλφηαλ πην πνιχπινθεο θαη λα αλαβαζκέδνπλ ηηο ηερληθΫο ηνπο ηθαλφηεηεο θαη 

αθεηΫξνπ λα Ϋρνπλ Ϊκεζε επαθά κε ηα ηεξΪ θεέκελα θαη ηνλ παηεξλαιηζηηθφ ιφγν ησλ αξρψλ 

λα ζα ηνπο θαιιηεξγνχζε Ϋλα θιέκα απηνζπγθξΪηεζεο θαη ππαθνάο ζηελ θαζεζηεθπέα ηΪμε 

πξαγκΪησλ. Γηα ηνπο ιέγνπο αληέζεηα, ηνπο γφλνπο ησλ επγελψλ θαη ησλ κεγαιναζηψλ πνπ 

πξννξέδνληαλ λα θαηαιΪβνπλ πςειΫο ζΫζεηο ζηνλ θξαηηθφ κεραληζκφ θαη λα εληαρζνχλ ζηα 

ειεπζΫξηα επαγγΫικαηα, ην κΫζν ζρνιεέν εέρε Ϊιιεο πξνηεξαηφηεηεο. ην πξφγξακκα 

ζπνπδψλ ηνπ πξνΫρνπζα άηαλ ε ζΫζε ησλ αλζξσπηζηηθψλ γξακκΪησλ, ηεο αξραέαο θπξέσο 
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ειιεληθάο θαη ιαηηληθάο γξακκαηεέαο, ησλ καζεκαηηθψλ θαη πξννδεπηηθΪ θαη ησλ θπζηθψλ 

επηζηεκψλ. Δδξαέα άηαλ ε πεπνέζεζε φηη ηα γλσζηηθΪ απηΪ αληηθεέκελα, πΫξαλ ηεο ζνθέαο 

ηνπο θαη ησλ αμηψλ πνπ κεηαιακπΪδεπαλ ζηα επέδνμα κΫιε ησλ απξηαλψλ ειέη, 

θαιιηεξγνχζαλ παξΪιιεια ραξαθηάξεο θαη εγεηηθΫο ηθαλφηεηεο, κΫζα απφ ηελ 

απηνπεηζαξρέα, ηε ζπζηεκαηηθά δνπιεηΪ, ηελ επέπνλε πξνζπΪζεηα πνπ απαηηεέ ε πξνζπΫιαζε 

ζε απηΪ θαη ε θαηαλφεζε ηνπ πεξηερνκΫλνπ ηνπο. Τπφ ηελ Ϋλλνηα απηά ζηα αλζξσπηζηηθΪ 

γξΪκκαηα ζπλππάξραλ θαη ζπλπθαέλνληαλ ε πλεπκαηηθά, εζηθά θαη αηζζεηηθά θαιιηΫξγεηα κε 

ηελ ρξεζηκφηεηα θαη ηηο ηθαλφηεηεο πνπ απαηηνχζε ε αγνξΪ εξγαζέαο ηεο επνράο. Ζ 

ηειεπηαέα ρξεηαδφηαλ εξγαηηθφ δπλακηθφ πεξηνξηζκΫλσλ πξνζφλησλ πνπ ηα πξφζθεξε ην 

ζηνηρεηψδεο ζρνιεέν, ζηειερηαθφ δπλακηθφ γηα ην θξΪηνο πνπ ην πξνεηνέκαδε ην κΫζν 

ζρνιεέν θαη αζθαιψο ηα παλεπηζηάκηα ζε αθφκε πςειφηεξν επέπεδν, ηελ έδηα ζηηγκά πνπ ε 

πεγαέα δεκηνπξγηθφηεηα βηνηερλψλ, εκπφξσλ, ρξεκαηνκεζηηψλ θιπ άηαλ απφ κφλε ηεο 

αξθεηά γηα λα αληηκεησπέζεη ηηο απαηηάζεηο θαη ηηο πξνθιάζεηο ηεο επνράο – Ϊιισζηε ε 

βηνκεραληθά επαλΪζηαζε εέρε μεθηλάζεη ζηελ Αγγιέα ηνπ ηΫινπο ηνπ 18
νπ

 αηψλα ρσξέο ηε 

ζπλδξνκά ηεο εθπαέδεπζεο θαη ην έδην εέρε ζπκβεέ κε ηελ αλΪπηπμε ηνπ εκπνξένπ κεηΪ ηελ 

ΑλαγΫλλεζε. 

Ζ θαηΪζηαζε απηά Ϋκειιε αζθαιψο λα αιιΪμεη κε ηελ εέζνδν ζηνλ 20
ν
 αηψλα, ηδηαέηεξα 

κΪιηζηα κεηΪ ηε ιάμε ηνπ Β΄ Παγθνζκένπ ΠνιΫκνπ. Ζ ζπκβνιά ηεο εθπαέδεπζεο ζηε 

δεκηνπξγέα ηνπ «αλζξψπηλνπ θεθαιαένπ» πνπ απαηηνχζε ε νηθνλνκηθά αλαζπγθξφηεζε 

αλαγλσξέζηεθε σο θαζνξηζηηθά θαη ηα θξΪηε αλαδάηεζαλ αλζξψπηλνπο πφξνπο απφ επξχηεξα 

θνηλσληθΪ ζηξψκαηα, απφ εθεέλα πνπ κΫρξη ηφηε Ϋκελαλ απνθιεηζκΫλα απφ ηα κνξθσηηθΪ 

αγαζΪ πνπ πξνζΫθεξαλ ε κΫζε θαη ε αλψηαηε εθπαέδεπζε. Πξνο ηελ έδηα θαηεχζπλζε 

νδεγνχζε θαη ε αλαγλψξηζε ηεο εθπαέδεπζεο σο δηθαηψκαηνο φισλ θαη φρη σο πξνλφκην ησλ 

ιέγσλ. Καη νη δχν επηδηψμεηο, ε αχμεζε ηνπ αλζξψπηλνπ θεθαιαένπ θαη ν εθδεκνθξαηηζκφο, 

νδάγεζαλ ζηελ καδηθνπνέεζε ηεο εθπαέδεπζεο, πνπ ζπλνδεχηεθε, απφ πνιηηηθΫο φπσο ε 

ππΫξβαζε ησλ ζηεγαλψλ κεηαμχ ζηνηρεηψδνπο θαη κΫζεο εθπαέδεπζεο θαη ε Ϋληαμά ηνπο σο 

απηνηειεέο βαζκέδεο ζην πιαέζην φκσο ελφο εληαένπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηάκαηνο, ε επΫθηαζε 

ηεο ππνρξεσηηθάο εθπαέδεπζεο θαη δσξεΪλ παξνρά ηεο, ε δηεπθφιπλζε ηεο πξφζβαζεο πξνο 

ηηο αλψηεξεο βαζκέδεο ηεο θ.ν.θ. ΠαξΪ ηηο αιιαγΫο ζηνπο ζηφρνπο ζηε δηΪξζξσζε θαη ηε 

ζηειΫρσζε ηεο εθπαέδεπζεο νξηζκΫλα απφ ηα ζεκειηψδε ραξαθηεξηζηηθΪ ηεο παξΫκεηλαλ 

νπζηαζηηθΪ ακεηΪβιεηα. ΑλΪκεζΪ ηνπο ε Ϋκθαζε ζην γλσζηηθφ ραξαθηάξα ηνπ 

πεξηερνκΫλνπ ηνπ πξνγξΪκκαηνο ζπνπδψλ ηεο δεπηεξνβΪζκηαο εθπαέδεπζεο, φπσο απηφο 

πξνζδηνξέδεηαη απφ ηηο έδηεο ηηο επηζηάκεο πνπ ζπλζΫηνπλ ηε ζρνιηθά γλψζε. ηε δηΪξθεηα 

ησλ πξψησλ ηξηψλ ά ηεζζΪξσλ δεθαεηηψλ κεηΪ ηνλ πφιεκν ε εθπαέδεπζε Ϋκνηαδε Ϋηζη λα 
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κΫλεη πξνζεισκΫλε ζηελ πεπνέζεζε πεξέ εγγελνχο ηθαλφηεηαο ηνπ γλσζηηθνχ θεθαιαένπ λα 

ππεξεηάζεη ηηο αλΪγθεο ηεο παξαγσγάο θαη ηεο αγνξΪο εξγαζέαο. 

Οη εθηεηακΫλεο φζν θαη ξαγδαέεο αιιαγΫο ζην πεξηβΪιινλ ηεο εθπαέδεπζεο θαη ηδηαέηεξα ε 

επΫιαζε ηεο θνηλσλέαο ηεο γλψζεο θαη ηεο παγθνζκηνπνέεζε πνπ δεκηνχξγεζαλ κηα 

πξσηνθαλά ξεπζηφηεηα ζηελ αγνξΪ εξγαζέαο πξνθΪιεζαλ κηα πξντνχζα ακθηζβάηεζε ηεο ελ 

ιφγσ πεπνέζεζεο. Πξντφλ ηεο ακθηζβάηεζεο απηάο εέλαη κεηαμχ ησλ Ϊιισλ νη πνιηηηθΫο γηα 

ηε δηα βένπ εθπαέδεπζε θαη ε ζηαδηαθά κεηΪζεζε ηεο Ϋκθαζεο ησλ ζρνιηθψλ πξνγξακκΪησλ 

ζπνπδψλ απφ ηελ παξνρά γλψζεσλ ζηελ θαιιηΫξγεηα δεμηνηάησλ πνπ θαη νη δχν Ϋξρνληαη λα 

απνθαηαζηάζνπλ ην ζπλεθηηθφ ηζηφ πνπ ζπλπθαέλνληαλ ζην ζρνιηθφ πξφγξακκα ηνπ 19
νπ

 

αηψλα αλΪκεζα ζηελ πλεπκαηηθά θαιιηΫξγεηα θαη ζηελ επαγγεικαηηθά αμηνπνέεζε ζηεο 

πξνζθεξφκελεο γλψζεο θαη πνπ δηΫξξεμαλ ηα λΫα απηΪ ξεχκαηα ηεο επνράο. ηελ πξψηε 

ελφηεηα ηνπ αλΪ ρεέξαο βνεζάκαηνο παξνπζηΪδνληαη θαη αλαιχνληαη ζπλνπηηθΪ φιεο νη 

πξναλαθεξζεέζεο εμειέμεηο θαηΪ ηνπο δχν ηειεπηαένπο αηψλεο. 

 ηηο επφκελεο ελφηεηεο παξνπζηΪδνληαη ζπλνπηηθΪ θαη επηιεθηηθΪ πηπρΫο κηαο απφ ηηο 

ζχγρξνλεο πξνζεγγέζεηο ζπλαέξεζεο ηνπ γλσζηηθνχ κε ην ρξεζηηθφ. ΠαξνπζηΪδνληαη νη 

ζΫζεηο ηεο Δπξσπατθάο Δπηηξνπάο γηα ηελ αλΪγθε θαη ηνπο ηξφπνπο πξνψζεζεο ηεο 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο ζηελ εθπαέδεπζε. Θα πξΫπεη εδψ λα δηεπθξηληζζεέ φηη ε πξνψζεζε ηεο 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο ηδέσο ζηα ρΫξηα ησλ νηθνλνκνιφγσλ θαη ησλ αλζξψπσλ ησλ 

επηρεηξάζεσλ απνβιΫπεη θπξέσο ζηελ ελεκΫξσζε ησλ λΫσλ γηα ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγέαο ηεο 

αγνξΪο, ηνπο θαλφλεο πνπ ηε δηΫπνπλ, ηηο επθαηξέεο επηρεηξεκαηηθάο δξΪζεο πνπ 

παξνπζηΪδνληαη ζην πιαέζηφ ηεο, ηνλ ηξφπν νξγΪλσζεο ησλ επηρεηξάζεσλ θιπ. Πξφθεηηαη γηα 

κηα ελεκΫξσζε ρξάζηκε θαζεαπηά, ηδηαέηεξα ζε κηα επνρά πνπ ν ξφινο ηνπ δεκφζηνπ ηνκΫα 

σο εξγνδφηε πεξηνξέδεηαη, ηελ έδηα ζηηγκά πνπ ν ηδησηηθφο ηνκΫαο ραξαθηεξέδεηαη απφ κηα 

πξσηνθαλά ξεπζηφηεηα. κσο γηα ην δΪζθαιν ε επηρεηξεκαηηθφηεηα πξΫπεη θαη κπνξεέ λα 

αληηκεησπηζηεέ σο κηα επθαηξέα γηα κηα παηγληψδε ελ πνιινέο αλΪπηπμε κηαο ζεηξΪο 

δεμηνηάησλ, φπσο ε αλΪιεςε πξσηνβνπιηψλ, ε αλαγλψξηζε επθαηξηψλ, ε δηαρεέξηζε 

θηλδχλσλ, ε αλΪιπζε πξνβιεκΪησλ, ε ζπλεξγαζέα, ε δηαπξαγκΪηεπζε, ε επηθνηλσλέα κε 

αλζξψπνπο θ.ν.θ. ΠαξΫρεη επέζεο αθνξκά πξνβιεκαηηζκνχ ζε ζεκαληηθΪ ζΫκαηα πνπ 

ζπαλέσο αληηκεησπέδνληαη ζην δεκφζην ιφγν, φπσο ε εζηθά ηνπ επηρεηξεέλ, νη ζρΫζεηο 

θξΪηνπο θαη αγνξΪο, ε επζχλε θαη νη ππνρξεψζεηο ηεο επηρεέξεζεο απΫλαληη ζηελ θνηλσλέα 

θ.ν.θ. Καη εέλαη ππ’ απηφ ην πξέζκα πνπ ε επηρεηξεκαηηθφηεηα σο δξαζηεξηφηεηα ζην πιαέζην 

ηνπ ζρνιηθνχ πξνγξΪκκαηνο απνθηΪ ηδηαέηεξν ελδηαθΫξνλ.  
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Πνηόηεηα ζηελ Δθπαέδεπζε 

Δλλνηνινγηθόο επαλαπξνζδηνξηζκόο θαη ζύγρξνλεο πνιηηηθΫο 

 
Γεκήηξηνο Μαηζαίνπ 

 

Ο 19
νο

 αηψλαο, ν αηψλαο ηεο ζεκειέσζεο ησλ δεκφζησλ ζπζηεκΪησλ εθπαέδεπζεο, 

ππάξμε κηα δεκηνπξγηθΪ ηαξαρψδεο επνρά· φπσο ηαξαρψδεηο εέλαη πΪληνηε νη επνρΫο πνπ 

θπνθνξνχλ ηελ αιιαγά. ην νηθνλνκηθφ πεδέν ε βηνκεραληθά επαλΪζηαζε αλΫηξεπε ηηο 

παξαδνζηαθΫο παξαγσγηθΫο δνκΫο θαη ιεηηνπξγέεο. Γηακφξθσλε κηα λΫα αγνξΪ εξγαζέαο, 

ζηελ νπνέα θαζνξηζηηθφο άηαλ ν ξφινο ησλ εμεηδηθεπκΫλσλ ηερληθψλ δεμηνηάησλ θαη ελφο 

εξγαζηαθνχ άζνπο βαζηζκΫλνπ ζηελ πεηζαξρέα θαη ζηελ απζηεξά εθαξκνγά νδεγηψλ θαη 

θαλφλσλ. Γεκηνπξγνχζε κεγΪια αζηηθΪ θΫληξα πνπ πξφζθεξαλ εξγαζέα ζηε βηνκεραλέα θαη 

ζην εκπφξην ζηνπο αγξφηεο ηνπο νπνένπο ε εθκερΪληζε ηεο γεσξγέαο εέρε απνδηψμεη απφ ηνπο 

αγξνχο. Οη Ϊζιηεο ζπλζάθεο δηαβέσζεο θαη εξγαζέαο ζηηο πφιεηο πξνθαινχζαλ Ϋληνλε 

θνηλσληθά δπζθνξέα, δηακνξθψλνληαο Ϋηζη ηηο πξνυπνζΫζεηο γηα ηελ επδνθέκεζε 

αλαηξεπηηθψλ ηδενινγηθψλ ξεπκΪησλ, φπσο ν ζνζηαιηζκφο θαη ν αλαξρηζκφο, θαη γηα ηελ 

αλΪπηπμε λΫσλ κνξθψλ νξγΪλσζεο ηεο πΪιεο ησλ εξγαηψλ θαηΪ ηεο εθκεηΪιιεπζεο 

(εξγαηηθΪ ζπλδηθΪηα) θαη πξνεηνηκΪδνληαο ην Ϋδαθνο γηα δπλακηθά ακθηζβάηεζε ηεο 

θαζεζηεθπέαο ηΪμεο πξαγκΪησλ. Οη επαλαζηαηηθΫο εθξάμεηο, κε θνξχθσζε εθεέλεο πνπ 

ζΪξσζαλ ηελ Δπξψπε ην 1848, άηαλ ζπρλΫο θαη βέαηεο. Απφ ηελ Ϊιιε κεξηΪ, ε ζπζζψξεπζε 

πινχηνπ απφ ην εκπφξην, ηηο ρξεκαηνπηζησηηθΫο εξγαζέεο θαη ηε βηνκεραλέα σζνχζε ηελ 

αλεξρφκελε αζηηθά ηΪμε λα δηεθδηθάζεη απφ ηνπο επγελεέο θαη ηελ εθθιεζέα ηνλ πνιηηηθφ 

ξφιν πνπ ηεο αλαινγνχζε. Καη απηά ε δηεθδέθεζε ζπλνδεπφηαλ επέζεο θαη λνκηκνπνηεέην απφ 

ηδενινγηθΪ ξεχκαηα. Ο θηιειεπζεξηζκφο, ηφζν ζηελ πνιηηηθά (αηνκηθΫο ειεπζεξέεο, 

ζπληαγκαηηθΫο δηαζθαιέζεηο, ζξεζθεπηηθά αλνρά, ζεβαζκφο ηεο ηδηνθηεζέαο θνθ) φζν θαη 

ζηελ νηθνλνκηθά (laissez faire, ειεχζεξν εκπφξην θηι) εθδνρά ηνπ, θαη ν σθειηκηζκφο 

ακθηζβεηνχζαλ ζην πεδέν ησλ ηδεψλ ηηο αξρΫο ηνπ ζπληεξεηηζκνχ. ΠαξΪιιεια, ην κεέδνλνο 

ζεκαζέαο εγρεέξεκα ηεο δεκηνπξγέαο ησλ εζληθψλ θξαηψλ βξηζθφηαλ ζε πιάξε εμΫιημε. Ζ 

δηακφξθσζε θαη ζε πνιιΫο πεξηπηψζεηο ε επηλφεζε ηεο εζληθάο ηαπηφηεηαο, ηεο λΫαο απηάο 

ηζρπξάο λνκηκνπνηεηηθάο βΪζεο ηεο θξαηηθάο εμνπζέαο, απνθηνχζε απφιπηε πξνηεξαηφηεηα. 

Απφ ηελ Ϊιιε πιεπξΪ, εληππσζηαθΫο φζν θαη θαηαηγηζηηθΫο άηαλ νη εμειέμεηο ζηηο 

επηζηάκεο. Σα πεηξΪκαηα ηνπ Oersted θαη ηνπ Faraday νδάγεζαλ γξάγνξα ζηελ παξαγσγά 

ειεθηξηθάο ελΫξγεηαο. Ζ ειεθηξνκαγλεηηθά ζεσξέα ηνπ Maxwell θαη νη ηδΫεο ηνπ Hertz 

Ϋζεηαλ ην ζεκΫιην ιέζν γηα ηηο ηειεπηθνηλσλέεο. Ο Mendeleev ηαμηλνκνχζε ηα ρεκηθΪ 

ζηνηρεέα ζην Πεξηνδηθφ χζηεκα, εξκελεχνληαο κε ηνλ ηξφπν απηφ ηηο ηδηφηεηΫο ηνπο. Ο 
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Γαξβέλνο, κε ηελ αηξεηηθά ζεσξέα ηνπ  γηα ηελ θαηαγσγά ησλ εηδψλ, δελ Ϊλνηγε απιψο λΫεο 

πξννπηηθΫο ζηε βηνινγέα αιιΪ θαη δπλακέηηδε ηα ζεκΫιηα ησλ εθθιεζηαζηηθψλ δνγκΪησλ πεξέ 

ηεο δεκηνπξγέαο ηνπ θφζκνπ. ΔληππσζηαζκΫλνο απφ ηηο επηηπρέεο ησλ θπζηθψλ επηζηεκψλ 

ζηελ απνθΪιπςε ησλ λφκσλ πνπ δηΫπνπλ ην θπζηθφ θφζκν, ν Compte θηινδφμεζε λα θΪλεη 

ην έδην κε ηελ θνηλσλέα: ν ζεηηθηζκφο ζηε θηινζνθέα θαη κηα λΫα επηζηάκε, ε θνηλσληνινγέα, 

εέραλ κφιηο γελλεζεέ. Παξαδφμσο, νη επηηπρέεο ηεο επηζηάκεο δελ πξφζθεξαλ κφλν κηα 

αηζηφδνμε πξννπηηθά πξνφδνπ. Γεκηνπξγνχζαλ παξΪιιεια κηα κΫζε αιαδνλεέαο ζηνπο 

ηζρπξνχο, πνπ εθδεισλφηαλ κε ηνλ εμαλδξαπνδηζκφ ησλ γεγελψλ ζηηο απνηθέεο (Welch, 

2007), ηε ρεηξαγψγεζε ησλ ιαψλ ζηελ επξσπατθά πεξηθΫξεηα θαη ηελ θαηαπέεζε ησλ 

αδχλακσλ θνηλσληθψλ ζηξσκΪησλ ζην εζσηεξηθφ. Γηα πνιιΫο δεθαεηέεο ε Δπξψπε θαη ν 

θφζκνο Ϋδηλε ηελ εληχπσζε ελφο ζεκεένπ φπνπ ζπλαληηφηαλ κε νξκά θαη ζπγθξνχνληαλ 

πνιηηηθν-ηδενινγηθΪ ξεχκαηα θαη θνηλσληθν-νηθνλνκηθΫο δηεθδηθάζεηο δεκηνπξγψληαο 

ζηξνβέινπο θαη δέλεο, πξηλ ε θνέηε ηεο ζχλζεζεο απνξξνθάζεη ηελ νξκά ηνπο. Σα 

δεκνθξαηηθΪ ηδεψδε ζπγθξνχνληαλ κε ηηο αμηψζεηο ηεο ζενθχιαθηεο κνλαξρέαο, ν 

νξζνινγηζκφο ηνπ Γηαθσηηζκνχ κε ην μΫζπαζκα ηνπ ξνκαληηζκνχ, ε απζεληέα ηεο Βέβινπ κε 

ηελ πξνθιεηηθά ακθηζβάηεζε ηεο επηζηάκεο, ν εζληθηζκφο κε ηελ εμνπζέα ησλ ππεξεζληθψλ 

δπλΪκεσλ ηεο εθθιεζέαο θαη ησλ πνιπεζληθψλ απηνθξαηνξηψλ, ν ζνζηαιηζκφο κε ηελ 

απεξηφξηζηε ειεπζεξέα δξΪζεο ηνπ αηφκνπ θαη ηελ εζληθηζηηθά πεξηραξΪθσζε, ν 

πξαγκαηηζκφο ηεο αγνξΪο θαη ηεο εθβηνκερΪληζεο κε ηνλ νπκαληζκφ ηεο εππνξέαο. Ζ ζεζκηθά 

κνξθνινγέα θαη νη παξαδφζεηο θΪζε ρψξαο, καδέ κε ηελ ηζηνξηθά ζπγθπξέα, άηαλ νη 

παξΪγνληεο εθεέλνη πνπ Ϋδσζαλ ζε θΪζε πεξέπησζε ζην ζπλνλζχιεπκα απηφ ηελ ηειηθά ηνπ 

κνξθά. Μηα κνξθά πνπ δηΫθεξε ζπλεπψο ζηα επηκΫξνπο αλΪκεζα ζηα εζληθΪ  θξΪηε, αιιΪ 

θαη αλΪκεζα ζηηο δηαδνρηθΫο θΪζεηο απφ ηηο νπνέεο πΫξαζαλ νη εμειέμεηο θαηΪ ην 19
ν
 αηψλα 

(Davies, 1997: 763). 

Ζ εθπαέδεπζε βξΫζεθε αλαπφθεπθηα ζηε δέλε απηά. ΗδενινγηθΪ ξεχκαηα θαη εζληθΫο 

επηδηψμεηο ζεκΪδεςαλ, κε ηνλ Ϋλα ά ηνλ Ϊιιν ηξφπν, ηελ ηαπηφηεηΪ ηεο. ε γεληθΫο γξακκΫο 

πξσηαξρηθφο ζηφρνο ηεο ζρνιηθάο εθπαέδεπζεο – αλ θαη ζην ζεκεέν απηφ νη ηζηνξηθνέ δε 

θαέλεηαη λα νκνλννχλ  (Green, 1990) – θαηΪ ην 19
ν
 αηψλα άηαλ ε δηακφξθσζε ηεο εζληθάο 

ηαπηφηεηαο θαη ε ελέζρπζε ησλ ζεζκψλ θαη ηεο εμνπζέαο ηνπ εζληθνχ θξΪηνπο. Ζ εθπαέδεπζε 

θιάζεθε λα πξνβΪιεη θαη λα πξνσζάζεη ηελ ηδΫα κηαο ζπιινγηθφηεηαο, ηα κΫιε ηεο νπνέαο 

κνηξΪδνληαλ ηελ έδηα πνιηηηζηηθά θαηαγσγά θαη ζπλΫπηπηαλ ζηελ επηζπκέα ηνπο λα δάζνπλ 

καδέ κε αιιειεγγχε, παξΪ ηηο κεγΪιεο αλΪκεζΪ ηνπο θνηλσληθΫο αληζφηεηεο (Davies, φ.π.: 

812). ηελ πξνεηνηκαζέα ηνπ εγρεηξάκαηνο απηνχ εέραλ θηλεηνπνηεζεέ Ϊλζξσπνη ησλ 

γξακκΪησλ, ησλ ηερλψλ θαη ηεο πνιηηηθάο, ν θαζΫλαο απφ ην δηθφ ηνπ κεηεξέδη: ν ηζηνξηθφο 
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γηα λα απνδεέμεη ηα απαξΪγξαπηα ηζηνξηθΪ δηθαηψκαηα ηνπ ιανχ ζηε ζπγθεθξηκΫλε πεξηνρά· 

ν γισζζνιφγνο γηα λα ηεθκεξηψζεη ηνλ ηδηαέηεξν ραξαθηάξα θαη ηε δηαρξνληθε ζπλΫρεηα ηνπ 

γισζζηθνχ ηνπ ηδηψκαηνο· ν ιανγξΪθνο γηα λα βεβαηψζεη πεξέ ηεο ηδηαηηεξφηεηαο ησλ εζψλ 

θαη ησλ εζέκσλ ηνπ· ν ηεξσκΫλνο γηα λα επινγάζεη ηνλ αγψλα γηα απηνδηΪζεζε· ν ινγνηΫρλεο, 

ν κνπζηθφο θαη ν δσγξΪθνο γηα λα δεκηνπξγάζνπλ ηνπο εζληθνχο κχζνπο, ηα εζληθΪ 

αθνχζκαηα θαη ηηο εζληθΫο αλαπαξαζηΪζεηο. 

ε θΪζε πεξέπησζε ε εζληθά ηαπηφηεηα πνπ θαιιηεξγνχζε ε εθπαέδεπζε Ϋθεξλε ηε 

ζθξαγέδα «ηεο ηδενινγηθάο εγεκνλέαο ησλ θπξέαξρσλ ηΪμεσλ» (Green, φ.π.: 309)· 

αληαλαθινχζε ηηο πξνηεξαηφηεηΫο ηνπο θαη ηνπο αλαγθαζηηθνχο ζπκβηβαζκνχο κεηαμχ ηνπο, 

ηελ ηζηνξηθά ζπγθπξέα θαη ηηο θαηΪ ηφπνπο ζπλζάθεο. ηε Γπηηθά Δπξψπε ησλ ηαμηθψλ 

δηαθξέζεσλ, ηεο παξαηεηλφκελεο πνιηηηθάο εγεκνλέαο ησλ επγελψλ θαη ηεο φιν θαη πην 

Ϋληνλεο δηεθδέθεζεο πνιηηηθνχ ξφινπ απφ ηελ αλεξρφκελε αζηηθά ηΪμε, ην δεπηεξνβΪζκην 

ζρνιεέν θαη ην παλεπηζηάκην αλΫιαβαλ ηελ πξνεηνηκαζέα ηεο εγεζέαο ηνπ εζληθνχ θξΪηνπο 

θαη ηε δηακφξθσζε ηεο πνιηηηζκηθάο θπζηνγλσκέαο ηνπ, ελψ ε ζηνηρεηψδεο εθπαέδεπζε ηελ 

θνηλσληθνπνέεζε ησλ καδψλ ζε κηα θνπιηνχξα ζεβαζκνχ ηεο θνηλσληθάο ηεξαξρέαο θαη 

πξφηαμεο ηνπ εζληθνχ απΫλαληη ζην αηνκηθφ θαη ην ηαμηθφ ζπκθΫξνλ. ηηο ΖΠΑ, αληέζεηα, 

φπνπ νη αξηζηνθξαηηθΫο θαηαβνιΫο άηαλ νπζηαζηηθΪ αλχπαξθηεο θαη ην Ακεξηθαληθφ λεηξν 

πνπ δηαθηλνχζε ε δηεπξπλφκελε αζηηθά ηΪμε άηαλ αλνηρηφ ζε φινπο, νη πξνηεξαηφηεηεο ησλ 

πνιηηηθψλ θαη νηθνλνκηθψλ ειέη ζπλεγνξνχζαλ ππΫξ ηεο δεκηνπξγέαο ελφο «θνηλνχ 

ζρνιεένπ» (common school) γηα φινπο θαη ππΫξ κηαο πξαγκαηηζηηθάο εθπαέδεπζεο. ζν 

εγγχηεξα ζηελ επέηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο άηαλ ε εθπαέδεπζε ηφζν πεξηζζφηεξν πεηπρεκΫλε ζα 

κπνξνχζε λα ραξαθηεξηζηεέ, ζπγθεληξψλνληαο επιφγσο ηελ θαζνιηθά απνδνρά θαη ην 

δεκφζην Ϋπαηλν.  

Οη εγθσκηαζηηθΫο ζπλεπψο αλαθνξΫο ζηα πεξηψλπκα ηδξχκαηα θαη ζηε γεληθά 

εθπαέδεπζε πνπ απηΪ παξεέραλ θΪζε Ϊιιν παξΪ αμησκαηηθΫο κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ. 

Δθπνξεχνληαλ αληέζεηα απφ ηελ αλαγλψξηζε ηεο επηηπρεκΫλεο ζπκβνιάο ηνπο ζηελ επέηεπμε 

ηεο απνζηνιάο πνπ ηνπο εέρε αλαηεζεέ. Ζ επηηπρέα απνηεινχζε απφ ηελ Ϊπνςε απηά 

ρεηξνπηαζηφ θξηηάξην πνηφηεηαο. Σα αγγιηθΪ, αο πνχκε, public θαη grammar schools – φπσο 

θαη ηα παλεπηζηάκηα ηεο Ομθφξδεο θαη ηνπ ΚΫηκπξηηδ – παξεέραλ εθπαέδεπζε πςειάο 

πνηφηεηαο, γηαηέ πξνεηνέκαδαλ κε επηηπρέα ηνλ Άγγιν gentleman, εκθπζνχζαλ Ϋλα αέζζεκα 

ηηκάο ζηηο ελΫξγεηΫο ηνπ θαη δηακφξθσλαλ, πΪλσ απ’ φια, ην ραξαθηάξα ηνπ αλζξψπνπ πνπ 

άηαλ Ϋηνηκνο λα ζΫζεη εαπηφλ ζηελ ππεξεζέα ηνπ βαζηιηΪ θαη ηνπ Ϋζλνπο (McLean, 1995· 

King, 1976). Σα γαιιηθΪ lycée, φπσο θαη νη grandes écoles, απνηεινχζαλ ην αγιΪηζκα ηεο 

γαιιηθάο εθπαέδεπζεο, αθξηβψο γηαηέ Ϋθεξλαλ κε επηηπρέα ζε πΫξαο ηελ απνζηνιά πνπ 
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απαξράο ηνπο εέρε αλαζΫζεη ν ηδξπηάο ηνπο: ηελ παξαγσγά πςεινχ επηπΫδνπ αλψηαησλ 

θξαηηθψλ ιεηηνπξγψλ θαη ζηειερψλ ηνπ δεκφζηνπ βένπ απφ ηε κηα, θαη ηελ αλΪπηπμε θαη 

δηΪδνζε ηνπ απαξΪκηιινπ γαιιηθνχ πλεχκαηνο απφ ηελ Ϊιιε (Halls, 1976). Με αλΪινγα 

θξηηάξηα, ε ζπκβνιά ηνπ πξσζηθνχ ζρνιεένπ ζηελ Ϊξηηα γξαθεηνθξαηηθά νξγΪλσζε ηνπ 

θξΪηνπο θαη ζηε δεκηνπξγέα ηζρπξνχ ζηξαηνχ απνηΫιεζε ην βαζηθφ θξηηάξην πνπ ην αλΫδεημε 

ζε πξφηππν πνηνηηθάο εθπαέδεπζεο ζηα κΪηηα ησλ Ϊιισλ επξσπαέσλ αιιΪ θαη ησλ 

ακεξηθαλψλ (Green, φ.π.). Οκνέσο, πνηνηηθφ ζα Ϋπξεπε λα ραξαθηεξέδεηαη – αλ θαη ν δέθαηνο 

Ϋπαηλνο ζπαλέσο ηνπ απνδέδεηαη – ην «παλέζρπξν ειιεληθφ ζρνιεέν» (ΒεξΫκεο, Κνιηφπνπινο, 

2006), ην νπνέν θαηφξζσζε φρη κφλν λα δηακνξθψζεη ηελ εζληθά ηαπηφηεηα κε ηε ζπλαέξεζε 

ησλ εηεξφθιεησλ ζηνηρεέσλ ηεο αξραηνειιεληθάο θιεξνλνκηΪο θαη ηεο βπδαληηλάο 

νηθνπκεληθάο παξΪδνζεο, αιιΪ θαη λα αθππλέζεη ην εζληθφ αέζζεκα ζε πιεζπζκνχο ηεο θαζ’ 

εκΪο Αλαηνιάο πνπ θηλδχλεπαλ λα αθνκνησζνχλ γισζζηθΪ θαη πνιηηηζκηθΪ (Κηηξνκειέδεο, 

1997· Μαηζαένπ, 2007β). ΑλΪινγεο ηζηνξέεο πεηπρεκΫλεο, θαη ππφ ηελ Ϋλλνηα απηά πνηνηηθάο 

εθπαέδεπζεο, κπνξεέ λα αλαθΫξεη θαλεέο πνιιΫο: γηα ηελ Ηηαιέα, φπνπ κεηΪ ηε δεκηνπξγέα ηνπ 

εζληθνχ θξΪηνο ην 1870 ε εθπαέδεπζε θιάζεθε λα δεκηνπξγάζεη ηνλ Ηηαιφ (Palomba, 2006)· 

γηα ηηο ΖΠΑ, φπνπ ε εθπαέδεπζε απνηΫιεζε ην ρσλεπηάξη ιαψλ, ζξεζθεηψλ θαη γισζζψλ 

δηακνξθψλνληαο ηνλ ακεξηθαλφ πνιέηε (Petronicolos, 2006)· γηα ηελ Οιιαλδέα, φπνπ απηά 

ζπλΫβαιε ζηε δηαζθΪιηζε ηεο εζληθάο ελφηεηαο παξΪ ηηο ηζρπξΫο θπγφθεληξεο δπλΪκεηο πνπ 

δεκηνπξγνχζε ε αληηπαιφηεηα θαζνιηθψλ θαη πξνηεζηαληψλ (Becker, 2006).  

Ζ επηηπρέα ζηελ εθπιάξσζε ηεο απνζηνιάο σο θξηηάξην πνηνηηθάο εθπαέδεπζεο δελ 

πεξηνξέδεηαη αζθαιψο κφλν ζηελ επέηεπμε ηνπ «εζληθνχ ζθνπνχ». Δπεθηεέλεηαη θαη ζε 

ηνκεέο, φπσο ε παξνρά επαγγεικαηηθάο εμεηδέθεπζεο γηα ηηο αλΪγθεο ηεο βηνκεραλέαο, ε 

πεηζαξρεζε ησλ καδψλ θαη ε ελζσκΪησζε ηνπ πξνιεηαξηΪηνπ ζηηο δηαδηθαζέεο αλΪπηπμεο 

ηνπ θαπηηαιηζκνχ (ε καξμηζηηθά ζεψξεζε), ε δηαζθΪιηζε ηεο θνηλσληθάο ζπλνράο θαη ηνπ 

θαηακεξηζκνχ εξγαζέαο (ε δνκνιεηηνπξγηθά ζεψξεζε), ε θνηλσληθά απειεπζΫξσζε θαη 

πξφνδνο (ε θηιειεχζεξε ζεψξεζε), ηνπο νπνένπο ε θΪζε ζρνιά ζθΫςεο ζεσξεέ 

ζεκαληηθφηεξνπο εξκελεπηηθνχο παξΪγνληεο. Τπφ ηελ Ϋλλνηα απηά, ε ζπκβνιά, γηα 

παξΪδεηγκα, ηεο γαιιηθάο θαη ηεο γεξκαληθάο εθπαέδεπζεο ζηελ θΪιπςε ηεο απφζηαζεο πνπ 

ρψξηδε ηηο δχν απηΫο ρψξεο απφ ηελ Αγγιέα ζηελ θνχξζα ηνπ βηνκεραληθνχ αληαγσληζκνχ 

θαηΪ ην πξψην κηζφ ηνπ 19
νπ

 αηψλα άηαλ ζεκαληηθά θαη γη’ απηφ ε ηερληθά ηνπο εθπαέδεπζε 

ζεσξάζεθε πνηνηηθά – Ϊιιν αλ ε νπκαληζηηθά παξΪδνζε θξΪηεζε ζην πεξηζψξην ηεο 

δεκφζηαο πξνβνιάο ηα πνηνηηθΪ ραξαθηεξηζηηθΪ ηεο ηερληθάο εθπαέδεπζεο.  

ε φιεο απηΫο ηηο πεξηπηψζεηο θξηηάξην πνηφηεηαο ζεσξάζεθε ινηπφλ ε επέηεπμε ελφο 

ζπγθεθξηκΫλνπ θαη θνηλσληθΪ πξνζδηνξηζκΫλνπ ζηφρνπ. Έλα θξηηάξην δειαδά κε θαζαξΪ 
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ιεηηνπξγηθέο θαη ελ πνιινίο εξγαιεηαθέο δηαζηάζεηο. Ζ δηαπέζησζε απηά δέλεη εθ ησλ 

πξαγκΪησλ απΪληεζε ζηηο αληηιάςεηο πνπ ζΫινπλ ηελ παξαδνζηαθά εθδνρά ηεο πνηφηεηαο λα 

Ϋρεη πξφδειν λνεκαηηθφ πεξηερφκελν, φπσο αο πνχκε ε αιάζεηα ά ε νκνξθηΪ, θαη λα 

παξνπζηΪδεη ηδενινγηθά νπδεηεξφηεηα. ην ζχγρξνλν, αληέζεηα, ιεμηιφγην γηα ηελ πνηφηεηα 

ζα ηελ εληΪζζακε ζε εθεέλε ηελ θαηεγνξέα πνπ ζπρλΪ απνθαιεέηαη «πνηφηεηα γηα ηελ 

επέηεπμε ελφο ζθνπνχ» (Quality as fitness for purpose), ελφο ζθνπνχ πνπ πξΫπεη λα 

ππνγξακκέζνπκε φηη εέρε επξύηεξα πνιηηηθά ραξαθηεξηζηηθά. 

ΠαξΪ ηελ πξνθαλά αμέα ηεο απνηειεζκαηηθάο επέηεπμεο ελφο βαζηθνχ ζηφρνπ σο 

θεληξηθνχ θξηηεξένπ γηα ηελ απνηέκεζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ παξερφκελνπ εθπαηδεπηηθνχ 

Ϋξγνπ, ε Ϋκθαζε ζηηο πεξηζζφηεξεο βηβιηνγξαθηθΫο αλαθνξΫο γηα ηελ πνηφηεηα θαηΪ ηελ 

εμεηαδφκελε πεξένδν δφζεθε θαηΪ θχξην ιφγν ζε δχν Ϊιια θξηηάξηα: ζην πξφγξακκα 

ζπνπδψλ – ζην νπνέν ζπκπεξηιακβΪλνληαη ην πεξηερφκελν, νη δηδαθηηθΫο πξνζεγγέζεηο θαη ην 

θιέκα κΪζεζεο – θαη ζηελ αλζξψπηλε θαη πιηθνηερληθά ππνδνκά. Πεδέν αλαθνξΪο ελ 

πξνθεηκΫλσ άηαλ θαηΪ θχξην ιφγν ε δεπηεξνβΪζκηα γεληθά εθπαέδεπζε θαη θπζηθΪ ηα 

παλεπηζηάκηα. Γηα ην ζχλνιν ζρεδφλ ησλ αλζξψπσλ ηεο δηαλφεζεο, αιιΪ θαη θνηλσληθψλ θαη 

πνιηηηθψλ θχθισλ ηεο επνράο εθεέλεο, βαζηθφ ζηνηρεέν πνηφηεηαο ηεο παξερφκελεο 

εθπαέδεπζεο άηαλ ε δηδαζθαιέα ησλ αλζξσπηζηηθψλ γξακκΪησλ πνπ ελ πνιινέο ζπλΫπηπηε κε 

ηε κειΫηε ησλ θεηκΫλσλ ηεο αξραέαο θιαζηθάο γξακκαηεέαο. ΚαηΪ ηελ θξαηνχζα ηφηε 

αληέιεςε, ε αληηπαξΪζεζε κε ην αξραέν θεέκελν δελ Ϋθαλε απιψο ην ζπνπδαζηά θνηλσλφ 

ελφο πλεχκαηνο κε δηαρξνληθά αμέα θαη δεκηνπξγηθά πλνά, φπσο πεξέηξαλα εέρε απνδεέμεη ε 

ΑλαγΫλλεζε θαη εέρε επηβεβαηψζεη ν Γηαθσηηζκφο. Ζ κεγΪιε πξνζπΪζεηα ηελ νπνέα 

απαηηνχζε απφ ην ζπνπδαζηά ε ππΫξβαζε ησλ δπζθνιηψλ θαηαλφεζάο ηνπ, ε απζηεξά απφ 

κΫξνπο ηνπ  εθπαηδεπηηθνχ ηδξχκαηνο επνπηεέα ηεο πξνζπΪζεηαο απηάο θαη ε επηθφξηηζε ηνπ 

ζπνπδαζηά κε ηελ επζχλε ηνπ καζεζηαθνχ απνηειΫζκαηνο – Ϋλα ηδηαέηεξα απαηηεηηθφ θιέκα 

δηδαζθαιέαο θαη κΪζεζεο, πνπ πξνζδηνξηδφηαλ φρη απφ ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ καζεηά αιιΪ απφ 

ην έδην ην αληηθεέκελν ηεο κΪζεζεο – ζθπξειαηνχζαλ ην ραξαθηάξα ηνπ ζπνπδαζηά, 

θαιιηεξγνχζαλ ηηο Ϋκθπηεο πλεπκαηηθΫο ηνπ ηθαλφηεηεο θαη ηνπ επΫβαιαλ ηελ πεηζαξρεκΫλε 

θαη ζπζηεκαηηθά ζεψξεζε ησλ πξαγκΪησλ, πξνεηνηκΪδνληΪο ηνλ κε ηνλ ηξφπν απηφ γηα ηελ 

Ϊζθεζε ηνπ εγεηηθνχ ηνπ ξφινπ ζηελ θνηλσλέα. 

Ζ απνζΫσζε ηεο εγγελνχο κνξθσηηθάο αμέαο ηεο αξραέαο θιαζηθάο γξακκαηεέαο θαη 

νη δνμαζηηθΫο αλαθνξΫο ζηελ πξσηνθαζεδξέα ηνπ πλεχκαηνο Ϋλαληη ησλ ηερληθψλ δεμηνηάησλ 

Ϋδηλαλ ζηνπο ζχγρξνλνπο αιιΪ θαη ζηνπο κεηαγελΫζηεξνπο κειεηεηΫο ηελ εληχπσζε φηη νη 

αλζξσπηζηηθΫο ζπνπδΫο απνηεινχζαλ απφιπην θαη ζεκειηαθφ θξηηάξην εθπαηδεπηηθάο 

πνηφηεηαο. Κξηηάξην δειαδά απαιιαγκΫλν απφ «εγθφζκηεο πζηεξνβνπιέεο». Ζ 
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πξαγκαηηθφηεηα φκσο άηαλ θΪπσο δηαθνξεηηθά. Ο αλζξσπηζκφο αζθνχζε βΫβαηα κεγΪιε 

γνεηεέα ζηε ζθΫςε πνιιψλ. κσο νη αλζξσπηζηηθΫο ζπνπδΫο δελ εμαζθΪιηδαλ απιψο κφλν 

πλεπκαηηθά θαιιηΫξγεηα θαη εζηθά ηειεέσζε. Δέραλ παξΪιιεια θαη πξαθηηθά ρξεζηκφηεηα. 

χκθσλα κε ηηο επηθξαηνχζεο ηφηε αληηιάςεηο, παξεέραλ επέζεο ηα επαγγεικαηηθΪ εθφδηα θαη 

δηακφξθσλαλ ηηο ζηΪζεηο δσάο πνπ απαηηνχζε ε Ϊζθεζε δεκφζηνπ ιεηηνπξγάκαηνο 

(Μαηζαένπ, 2007β). Γηαηέ δε ζα πξΫπεη ελ πξνθεηκΫλσ λα παξαβιΫπεηαη ην γεγνλφο φηη ζηηο 

πεξηζζφηεξεο ρψξεο θαηΪ ην 19
ν
 αηψλα ε δεκφζηα δηνέθεζε θαη ηα ειεπζΫξηα επαγγΫικαηα 

απνηεινχζαλ ηνπο πιΫνλ επέδεινπο θνηλσληθΪ ηνκεέο ηεο αγνξΪο εξγαζέαο· επέδεινπο, αθφκε 

θαη γηα ηηο αζηηθΫο νηθνγΫλεηεο πνπ θηινδνμνχζαλ λα δνπλ ηνπο γφλνπο ηνπο λα ζπνπδΪδνπλ 

ζηα πεξηψλπκα εθπαηδεπηηθΪ ηδξχκαηα θαη λα θαηαιακβΪλνπλ ζηε ζπλΫρεηα πνιηηηθΪ θαη 

δηνηθεηηθΪ αμηψκαηα ά λα δηαπξΫπνπλ σο γηαηξνέ ά δηθεγφξνη. Κνληνινγέο, ε παξνπζέα ησλ 

αλζξσπηζηηθψλ γξακκΪησλ ζην πξφγξακκα ζπνπδψλ απνηεινχζε θξηηάξην εθπαηδεπηηθάο 

πνηφηεηαο ηφζν γηα θαζαξΪ πλεπκαηηθνχο φζν θαη γηα πνιχ πην πξαθηηθνχο ιφγνπο. 

Κξηηάξην πνηφηεηαο, κε ηδηαέηεξα πξνβεβιεκΫλε κΪιηζηα ζεκαζέα, απνηεινχζε ηΫινο 

ε αλζξψπηλε θαη ε πιηθνηερληθά ππνδνκά ελφο ηδξχκαηνο. Γελ εέλαη θαζφινπ ηπραέν φηη απφ 

ηελ πξψηε ζηηγκά, ηα επηβιεηηθΪ θηάξηα, ηα εξγαζηάξηα, νη βηβιηνζάθεο θαη νη ρψξνη 

Ϊζιεζεο απνηΫιεζαλ ζχκβνια θχξνπο γηα ηα εθπαηδεπηηθΪ ηδξχκαηα θαη ηεθκάξηα πνηφηεηαο 

ηνπ επηηεινχκελνπ ζε απηΪ Ϋξγνπ. Σν έδην έζρπε θαη γηα ην δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ. Οη ζπνπδΫο 

ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, ε ελεξγφο ζπκκεηνρά ηνπ ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο επηζηεκνληθάο 

θνηλφηεηαο ζηελ νπνέα αλάθε, ην άζνο θαη νη εγεηηθΫο ηνπ ηθαλφηεηεο θαη, πΪλσ απ΄φια, ε 

βαζεηΪ γλψζε ηεο επηζηάκεο ηνπ απνηεινχζαλ θξηηάξηα πνηφηεηαο κε αληηθεηκεληθά αμέα. 

Δζεσξεέην δειαδά πεξέπνπ απηαπφδεηθην φηη νη επλντθΫο ζπλζάθεο δηδαζθαιέαο θαη κΪζεζεο 

θαη ε επηζηεκνληθά εκβξέζεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ απνηεινχζαλ αδηακθηζβάηεηα ερΫγγπα 

πνηφηεηαο. 

Αλ γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηφρσλ – ε επηηπρέα ζηελ επέηεπμε ησλ 

νπνέσλ απνηΫιεζε ην πξψην θξηηάξην πνηφηεηαο – πξσηαγσληζηηθφ ξφιν δηαδξακΪηηδαλ θαηΪ 

βΪζε νη πνιηηηθΫο θαη δηνηθεηηθΫο αξρΫο, κε ηε ζπλαέλεζε θαη ηελ (φρη πΪληνηε πξφζπκε) 

ζπλδξνκά ησλ ειέη, γηα ηελ επηινγά ηνπ ζπγθεθξηκΫλνπ πξνγξΪκκαηνο ζπνπδψλ σο 

θξηηεξένπ πνηφηεηαο πξσηαγσληζηηθφο, αλ φρη κνλνπσιηαθφο, άηαλ ν ξφινο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ θαη ηεο πλεπκαηηθάο εγεζέαο ηνπ θΪζε ηφπνπ. Ζ καθξΪ παξΪδνζε απηνηΫιεηαο 

ζηε δηαρεέξηζε ησλ ππνζΫζεψλ ηνπο απφ ηα παλεπηζηάκηα, ε αλαγλψξηζε ηεο ζπκβνιάο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ηδξπκΪησλ ζηελ ηθαλνπνέεζε ησλ αλαγθψλ ηνπ θξΪηνπο θαη ηεο θνηλσλέαο ζε 

κνξθσκΫλν αλζξψπηλν δπλακηθφ θαη ε εκπηζηνζχλε πνπ απνιΪκβαλαλ ηελ επνρά εθεέλε νη 

επηζηεκνληθΫο επαγγεικαηηθΫο θνηλφηεηεο (professions) γεληθΪ, Ϊξα θαη ε αθαδεκατθά θαη 
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εθπαηδεπηηθά θνηλφηεηα εηδηθφηεξα – ε κφλε πνπ δηαηεξνχζε Ϊιισζηε επαγγεικαηηθά ζρΫζε 

κε ηε γλψζε θαη ηελ πλεπκαηηθά εξγαζέα – εμεγνχλ ηα πξνλφκηα πνπ απνιΪκβαλε ελ 

πξνθεηκΫλσ ην ζψκα ησλ εθπαηδεπηηθψλ.  

 

1. Ζ νηθνδόκεζε ηνπ θξάηνπο πξόλνηαο θαη ε ακθηιεγόκελε αλαζεώξεζε ηνπ 

λνεκαηηθνύ θαη ηδενινγηθνύ ραξαθηήξα ηεο πνηόηεηαο 

 

ηα ρξφληα πνπ κεζνιΪβεζαλ απφ ηα ηΫιε ηνπ 19
νπ

 αηψλα Ϋσο ην Β΄ Παγθφζκην 

Πφιεκν νη αληηιάςεηο πεξέ πνηφηεηαο δελ Ϊιιαμαλ ζεκαληηθΪ, φπσο δελ Ϊιιαμε Ϊιισζηε 

γεληθφηεξα ε θαηΪζηαζε ζηελ εθπαέδεπζε. Ζ ελέζρπζε ηεο εζληθάο αληηπαιφηεηαο κεηαμχ 

1871 θαη 1914 (Davies, φ.π.: 763), ν ΜεγΪινο Πφιεκνο, ν αλάζπρνο Μεζνπφιεκνο ηεο 

αλφδνπ ησλ απηαξρηθψλ θαζεζηψησλ θαη ηεο νηθνλνκηθάο θξέζεο θαη ηΫινο ν Β΄ Παγθφζκηνο 

Πφιεκνο (Mazower, 2001) δελ πξνζθΫξνληαλ γηα εθπαηδεπηηθΫο αιιαγΫο. Ζ κφλε 

αμηνκλεκφλεπηε έζσο αιιαγά πνπ αθνξνχζε ηελ πνηφηεηα ηεο εθπαέδεπζεο άηαλ ε 

δηαθνξνπνέεζε ηνπ θξηηεξένπ ηνπ ζρνιηθνχ πξνγξΪκκαηνο ζπνπδψλ. ηα ρξφληα απηΪ 

εληζρχζεθε ε παξνπζέα ησλ θπζηθψλ επηζηεκψλ ζην πξφγξακκα – απνηΫιεζκα ηεο 

εληππσζηαθάο πξνφδνπ ηνπο θαη ηεο απμεκΫλεο πέεζεο πνπ Ϊζθεζε ν ζεηηθηζκφο θαη ν 

πξαγκαηηζκφο – θαη πηνζεηάζεθαλ δηδαθηηθΫο πξνζεγγέζεηο εγγχηεξεο ζην θιέκα ηεο 

πξννδεπηηθάο παηδαγσγηθάο πνπ εέρε ζην κεηαμχ αξρέζεη λα ακθηζβεηεέ κε επηηπρέα ηε 

ζπληεξεηηθά εξβαξηηαλά πξνζΫγγηζε. Θα ρξεηαδφηαλ λα θξΪζνπκε ζηα πξψηα κεηαπνιεκηθΪ 

ρξφληα γηα λα ζεκεησζεέ θΪπνηα αμηφινγε αλαζεψξεζε ζην λνεκαηηθφ θαη ηδενινγηθφ 

πεξηερφκελν ηεο πνηφηεηαο.  

Σα ρξφληα απηΪ ζεκαδεχηεθαλ απφ θαηαιπηηθΫο εμειέμεηο (Μαηζαένπ, 2007α). Οη 

ιατθΫο πξνζδνθέεο γηα Ϋλα θαιχηεξν θαη δηθαηφηεξν αχξην ακθηζβεηνχζαλ ηελ πξνπνιεκηθά 

ηΪμε πξαγκΪησλ. Ζ θαηαθφξπθε αχμεζε ησλ γελλάζεσλ (baby boom) πξννησληδφηαλ 

πξνβιάκαηα γηα ηελ εθπαέδεπζε θαη ηελ παηδηθά κΫξηκλα ζε κηα Δπξψπε κε θαηεζηξακκΫλεο 

ηηο βαζηθΫο ππνδνκΫο ηεο. Ζ ηερλνινγέα θαη νη εθαξκνζκΫλεο επηζηάκεο πνπ εέραλ ζπκβΪιεη 

νπζηαζηηθΪ ζηε ζεηηθά Ϋθβαζε ηνπ πνιΫκνπ Ϋβγαηλαλ εληζρπκΫλεο απφ απηφλ, ζε αληέζεζε κε 

ηηο αλζξσπηζηηθΫο πνπ γηα δεχηεξε θνξΪ κΫζα ζε Ϋλα ηΫηαξην ηνπ αηψλα εέραλ απνηχρεη 

νηθηξΪ λα απνηξΫςνπλ ηελ αγξηφηεηα. Ζ νηθνλνκηθά αλαζπγθξφηεζε ηεο θαζεκαγκΫλεο 

Δπξψπεο, αιιΪ θαη ησλ Αζηαηηθψλ ρσξψλ, θαη ε επνχισζε ησλ ςπρηθψλ πιεγψλ πνπ εέρε 

αλνέμεη ν πφιεκνο απνηεινχζαλ Ϋξγν χςηζηεο πξνηεξαηφηεηαο. Ο Φπρξφο Πφιεκνο θαη ν 

ηδενινγηθνπνιηηηθφο αληαγσληζκφο ησλ δχν θφζκσλ ππαγφξεπε ζηε Γχζε ηε δηαζθΪιηζε ηεο 

εξεκέαο ζην εζσηεξηθφ κΫησπν. ια καδέ κεηαθξΪδνληαλ ζηελ πηνζΫηεζε πνιηηηθψλ 
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εθδεκνθξαηηζκνχ θαη νηθνλνκηθάο αλΪπηπμεο πνπ νδεγνχζαλ ζηελ νηθνδφκεζε θξΪηνπο 

πξφλνηαο. Γηα ηελ εθπαέδεπζε απηφ ζάκαηλε ηε δηεχξπλζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ επθαηξηψλ, κε 

ηελ επΫθηαζε θαη ηε δσξεΪλ παξνρά ηεο ππνρξεσηηθάο εθπαέδεπζεο, ηελ ελνπνέεζε ησλ 

ζπζηεκΪησλ ζηνηρεηψδνπο θαη κΫζεο εθπαέδεπζεο (φπνπ απηΪ άηαλ πξνεγνπκΫλσο κεηαμχ 

ηνπο αλεμΪξηεηα), ηελ Ϊξζε ησλ εμεηαζηηθψλ θξαγκψλ κεηαμχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ βαζκέδσλ 

θαη ηελ αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηδξπκΪησλ φισλ ησλ επηπΫδσλ. 

εκαηνδνηνχζε ηε «καδηθνπνέεζε ηεο εθπαέδεπζεο»: πεξηζζφηεξνη λΫνη θαη γηα πεξηζζφηεξν 

ρξφλν Ϋπξεπε λα παξακΫλνπλ ζηα καζεηηθΪ ζξαλέα θαη ηα ζπνπδαζηηθΪ Ϋδξαλα, ρσξέο 

θνηλσληθνχο ά Ϊιινπο πεξηνξηζκνχο.  

ε φ,ηη αθνξΪ ηελ πνηφηεηα, ε εμΫιημε απηά ζάκαηλε φηη ζηνλ πλεπκαηηθφ θαη ηνλ 

εζληθφ ζηφρν (ν ηειεπηαένο κε εληνλφηεξε ηελ ηδενινγηθνπνιηηηθά παξΪ ηελ πνιηηηζκηθά ηνπ 

δηΪζηαζε) πξνζηέζεην πιΫνλ θαη ν θνηλσληθφο θαη νηθνλνκηθφο. Ζ εθπαέδεπζε 

αληηκεησπηδφηαλ σο κεραληζκφο πξνψζεζεο ηεο θνηλσληθάο δηθαηνζχλεο θαη σο κνριφο 

νηθνλνκηθάο αλΪπηπμεο. Ζ εθπαέδεπζε Ϋπξεπε λα ζεσξεέηαη πνηνηηθά αλ, εθηφο απφ ηελ 

εθπιάξσζε ηεο εζληθάο θαη πλεπκαηηθάο ηεο απνζηνιάο, εέρε νπζηψδε ζπκβνιά θαη ζηελ 

επηηπρά δηεθπεξαέσζε ηνπ θνηλσληθνχ θαη αλαπηπμηαθνχ εγρεηξάκαηνο. Οη λΫνη ηχπνη 

ζρνιεέσλ γεληθάο εθπαέδεπζεο, φπσο γηα παξΪδεηγκα ηα εληαέα ζρνιεέα, ά ηα λΫα εηδηθΪ 

πξνγξΪκκαηα, φπσο απηΪ ηεο παηδηθάο κΫξηκλαο, ηεο αληηζηαζκηζηηθάο εθπαέδεπζεο, ηεο 

ςπρν-θνηλσληθάο ζηάξημεο θηι, εέραλ σο βαζηθφ ζηνηρεέν πνηφηεηαο ηε ζπκβνιά ηνπο ζηνλ 

πεξηνξηζκφ ησλ θνηλσληθψλ αληζνηάησλ θαη ζηε δηαζθΪιηζε πξννπηηθψλ νηθνλνκηθάο 

βειηέσζεο. 

Οη λΫεο πνιηηηθΫο δηεχξπλζεο ηεο εθπαέδεπζεο θαη ηα λΫα θξηηάξηα πνηφηεηαο δελ 

Ϊξγεζαλ λα επηζχξνπλ ηελ θξηηηθά απφ φιν ην ηδενινγηθν-πνιηηηθφ θΪζκα. Ζ αξηζηεξά 

δηαλφεζε ζεσξνχζε φηη, παξΪ ηηο κεηαξξπζκέζεηο θαη ηηο επγελεέο πξνζΫζεηο ά δηαθεξχμεηο, 

ην ζρνιεέν εμαθνινπζνχζε λα απνηειεέ κεραληζκφ θνηλσληθάο αλαπαξαγσγάο, κεραληζκφ 

δηαινγάο θαη θαηΪηαμεο ησλ λΫσλ ζε ξφινπο πνπ ππεξεηνχζαλ ηελ θαπηηαιηζηηθά νηθνλνκέα 

(Gintis, 1973· Carnoy, 1974). Άιισζηε, ν ηδενινγηθφο πξνζαλαηνιηζκφο ηνπ εέρε κεέλεη 

νπζηαζηηθΪ ακεηΪβιεηνο, ελψ ν απφ κΫξνπο ηνπ νξηζκφο «ηεο θνπιηνχξαο θαη ησλ θαλφλσλ 

θαζψο θαη ηεο δηδαζθαιέαο ζπγθεθξηκΫλσλ γλσζηηθψλ δεμηνηάησλ» ππεξεηνχζε θαηΪ βΪζε 

ηε κεηαβέβαζε ηεο «θνηλσληθάο θαη νηθνλνκηθάο δνκάο απφ γεληΪ ζε γεληΪ» (Carnoy, φ.π.: 

13). Απφ ηελ πιεπξΪ ηνπο νη ζπληεξεηηθνέ θχθινη Ϋβιεπαλ ζηηο λΫεο κεηαξξπζκέζεηο ηνλ 

θέλδπλν ππνβΪζκηζεο ηεο πνηφηεηαο ηεο εθπαέδεπζεο (αλ θαη ε ρξάζε ηνπ έδηνπ ηνπ φξνπ 

εμαθνινπζνχζε λα εέλαη πεξηνξηζκΫλε). Ο θέλδπλνο πξνεξρφηαλ θαηΪ βΪζε απφ ηε 

καδηθνπνέεζε ηεο εθπαέδεπζεο πνπ Ϋθεξλε ζηα εθπαηδεπηηθΪ ηδξχκαηα λΫνπο ρσξέο ηελ 
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απαξαέηεηε καζεζηαθά πξνδηΪζεζε θαη ρσξέο ηελ απαηηνχκελε γλσζηηθά ππνδνκά. Ζ 

επηδέσμε ηεο ηζφηεηαο σο θεληξηθνχ ζθνπνχ ηεο εθπαέδεπζεο νδεγνχζε, θαηΪ ηελ Ϊπνςά 

ηνπο, ζηε ραιΪξσζε ηνπ απζηεξνχ θιέκαηνο πεηζαξρέαο θαη ηεο ζθιεξάο πξνζπΪζεηαο πνπ 

απαηηεέ ε θαηΪθηεζε ηεο γλψζεο θαη ζηελ πηνζΫηεζε παηδαγσγηθψλ κεζφδσλ πνπ Ϋδηλαλ 

κεγαιχηεξε ζεκαζέα ζηελ νκαιά ζπλαηζζεκαηηθά αλΪπηπμε ηνπ παηδηνχ κΫζα ζε θιέκα 

πξνζηαηεπηηζκνχ, απφ φ,ηη ζηελ θαιιηΫξγεηα ηζρπξψλ ραξαθηάξσλ πνπ ζα κπνξνχζαλ λα 

αληαπεμΫιζνπλ ζηηο απαηηάζεηο κηαο απαηηεηηθάο αγνξΪο εξγαζέαο (Bestor, 1953· Lynd, 

1953). Ήηαλ θαλεξφ φηη ε ηζφηεηα σο βαζηθφ θξηηάξην πνηφηεηαο άηαλ αζχκβαηε, ζηε ζθΫςε 

ησλ ζπληεξεηηθψλ θχθισλ, κε ην παξαδνζηαθφ φζν θαη δνθηκαζκΫλν θξηηάξην πνπ άζειε ηελ 

εθπαέδεπζε λα εέλαη πνηνηηθά, αλ ζην πεξηερφκελφ ηεο ηελ πξσηνθαζεδξέα εέραλ ηα 

αλζξσπηζηηθΪ γξΪκκαηα – φρη πιΫνλ αλαγθαζηηθΪ ε αξραέα θιαζηθά γξακκαηεέα – θαη νη 

επηζηάκεο θαη αλ ην θιέκα δηδαζθαιέαο θαη κΪζεζεο άηαλ απαηηεηηθφ ζε πξνζπΪζεηα θαη ζε 

πλεπκαηηθά πεηζαξρέα (Cox & Dyson, 1969 & 1970). Οη ζεκαηνθχιαθεο ηνπ θξηηεξένπ απηνχ 

πνηφηεηαο, αλΪκεζΪ ηνπο εθπαηδεπηηθνέ ηεο δεπηεξνβΪζκηαο εθπαέδεπζεο θαη 

παλεπηζηεκηαθνέ δΪζθαινη, επηζάκαηλαλ ηελ δηεπξπκΫλε αδπλακέα ησλ απνθνέησλ ηεο κΫζεο 

εθπαέδεπζεο λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο απαηηάζεηο ησλ παλεπηζηεκηαθψλ ζπνπδψλ, ηελ 

ππνρψξεζε ηνπ ελδηαθΫξνληνο ησλ ππνςάθησλ ζπνπδαζηψλ γηα ηηο απαηηεηηθΫο ζε 

πξνζπΪζεηα ζπνπδΫο ζηηο θπζηθΫο επηζηάκεο – ηε ζηηγκά κΪιηζηα πνπ ε Γχζε βξηζθφηαλ 

αληηκΫησπε κε ηε γεσζηξαηεγηθά πξφθιεζε πνπ ζπληζηνχζε ε εθηφμεπζε ηνπ πνχηληθ – θαη 

ηε ραιΪξσζε ησλ εζψλ, σο ηε θπζηθά ζπλΫπεηα θαη πξνΫθηαζε ηνπ θιέκαηνο ραιΪξσζεο ζην 

ζρνιεέν θαη ηεο πξννδεπηηθάο παηδαγσγηθάο πνπ ηε λνκηκνπνηνχζε (Husen, 1982). Σν θαέξην 

φκσο πιάγκα θαηΪ ηεο ηζφηεηαο, σο ηζφηηκνπ κε ηα ινηπΪ θξηηεξένπ πνηφηεηαο, ζα θαηΪθεξε 

φρη ν ζπληεξεηηζκφο αιιΪ ε λΫν-θηιειεχζεξε ζεψξεζε πνπ ζα θπξηαξρνχζε ζηε λΫα επνρά 

πνπ Ϊξρηζε λα αλαηΫιεη απφ ηα ηΫιε άδε ηεο δεθαεηέαο ηνπ 1970. 

 

2. Ζ πνηόηεηα ηεο εθπαίδεπζεο ζηελ επνρή ηεο ύζηεξεο λεσηεξηθόηεηαο 

 

Σν Ϋδαθνο γηα ηελ αιιαγά πνξεέαο εέρε βΫβαηα πξνεηνηκαζηεέ λσξέλεξα. Σα ζεκΪδηα 

ηεο θξέζεο ηνπ θξΪηνπο πξφλνηαο άηαλ άδε νξαηΪ απφ ηε δεθαεηέα ηνπ 1960, αλ θαη νη 

πεξηζζφηεξνη «εέραλ ζηαζεέ αλέθαλνη λα δνπλ ηα κελχκαηα πνπ άηαλ γξακκΫλα ζηνπο 

ηνέρνπο» (ζην έδην: 10). Ζ εθπαέδεπζε ζπλΫρηδε λα δηεπξχλεηαη, λα γέλεηαη πεξηζζφηεξν 

γξαθεηνθξαηηθά θαη πνιπΪλζξσπε, ηελ έδηα ζηηγκά πνπ νη ξπζκνέ νηθνλνκηθάο αλΪπηπμεο πνπ 

ηελ ηξνθνδνηνχζαλ κε ηνπο απαξαέηεηνπο πφξνπο ππνρσξνχζαλ θαη ηελ επθνξέα ησλ 

πξψησλ κεηαπνιεκηθψλ δεθαεηηψλ δηαδΫρνληαλ ν ζθεπηηθηζκφο θαη ε απνγνάηεπζε. Οη 



14 

 

πεηξειατθΫο θξέζεηο ηεο δεθαεηέαο ηνπ 1970 ζα νδεγνχζαλ απιψο ηελ θξέζε ζηελ θνξχθσζά 

ηεο. Ζ Ϋμνδνο απφ απηάλ απαηηνχζε λΫεο πνιηηηθΫο ζπκβαηΫο κε ηηο αλΪγθεο θαη ηηο 

δπλαηφηεηεο κηαο λΫαο επνράο, κε εκθαλεέο φζν θαη νπζηαζηηθΫο δηαθνξΫο ζηα ζεκειηψδε 

ραξαθηεξηζηηθΪ ηεο απφ ηηο πξνεγνχκελεο θΪζεηο ηεο λεσηεξηθφηεηαο. 

ΠξΪγκαηη, ε νηθνλνκηθά θξέζε ηεο δεθαεηέαο απηάο ζάκαλε ην ηΫινο ηεο εθαξκνγάο 

ησλ θευλζηαλψλ πνιηηηθψλ, ζηηο νπνέεο εέρε ζηεξηρζεέ θαηΪ ηελ πξνεγεζεέζα πεξένδν ε 

νηθνλνκηθά θαη θνηλσληθά αλΪπηπμε. Έλα λΫν κέγκα πνιηηηθάο βξηζθφηαλ ππφ δηακφξθσζε. 

πζηαηηθΪ ηνπ ζηνηρεέα απνηεινχζαλ (Μαηζαένπ, 2001· Μαηζαένπ, 2002) ε απειεπζΫξσζε 

θαη παγθνζκηνπνέεζε ησλ αγνξψλ, ε απνθΫληξσζε θαη ε δηεπεηξσηηθά δηαζπνξΪ ησλ 

παξαγσγηθψλ δξαζηεξηνηάησλ, ε ελέζρπζε ησλ πνιπεζληθψλ θνινζζψλ κΫζα απφ εμαγνξΫο 

θαη ζπγρσλεχζεηο, ε ηδησηηθνπνέεζε θιΪδσλ θαη δξαζηεξηνηάησλ ηνπ δεκφζηνπ ηνκΫα, ε 

κεγΫζπλζε ηνπ ηνκΫα ησλ ππεξεζηψλ, ε θαηΪξγεζε εξγαζηαθψλ πξαθηηθψλ θαη ξπζκέζεσλ 

ηνπ παξειζφληνο (κεραληθά εξγαζέα, απζηεξά νξηνζΫηεζε ξφισλ θαη δξαζηεξηνηάησλ, 

θαηαθφξπθν κΪλαηδκελη, εξγαζηαθά θνπιηνχξα παζεηηθάο εθαξκνγάο νδεγηψλ θηι) θαη ε 

αληηθαηΪζηαζά ηνπο απφ λΫεο (πςειά θαη δηαξθψο αλαλενχκελε εξγαζηαθά εηδέθεπζε, δηα 

βένπ εθπαέδεπζε, επΫιηθηε νξηνζΫηεζε θαη ελαιιαγά ζε εξγαζηαθνχο ξφινπο, νξηδφληην 

κΪλαηδκελη, πηνζΫηεζε κηαο εξγαζηαθάο θνπιηνχξαο πνπ ηε δηαθξέλνπλ ε πξσηνβνπιέα, ε 

ηθαλφηεηα επέιπζεο πξνβιεκΪησλ, ε ηαρεέα ιάςε απνθΪζεσλ, ε ζπλεξγαζέα, ε 

επξεκαηηθφηεηα θαη ε αλΪιεςε θαη δηαρεέξηζε θηλδχλνπ), ε επΫιηθηε εξγαζέα (πνπ εηζΪγεη 

ζηελ αγνξΪ εξγαζέαο ηε λΫα δηΪθξηζε ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ ζε εξγαδφκελνπο θαη ζε 

αλΫξγνπο ά ζε εξγαδφκελνπο πιάξνπο θαη κεξηθάο απαζρφιεζεο ζηε ζΫζε ηεο παξαδνζηαθάο 

δηΪθξηζεο ζε αλεηδέθεπηνπο θαη εηδηθεπκΫλνπο ά ζε εξγαδφκελνπο ιεπθνχ θαη κπιε 

θνιιΪξνπ), ε εθρψξεζε πξσηαγσληζηηθνχ ξφινπ ζηνλ θαηαλαισηά θαη ε Ϋκθαζε ζηηο 

πξαθηηθΫο κΪξθεηηγθ. ΘεκΫιην θαη πξνυπφζεζε γηα ηελ πηνζΫηεζε θαη επηηπρά εθαξκνγά ησλ 

πνιηηηθψλ απηψλ απνηΫιεζε αλακθέβνια ε εληππσζηαθά θαη ξαγδαέα αλΪπηπμε ησλ λΫσλ 

ηερλνινγηψλ θαζψο θαη ηεο ηερλνεπηζηάκεο πνπ επΫηξεςαλ ηε δηεέζδπζε ηεο επηζηάκεο ζε 

λΫα εξεπλεηηθΪ πεδέα (π.ρ. κνξηαθά βηνινγέα) θαη ηελ αλΪπηπμε ηερλνινγηψλ (π.ρ. 

βηνηερλνινγέα, λαλνζσκαηηδηαθά ηερλνινγέα) πνπ αλνέγνπλ ηαπηφρξνλα λΫνπο νξέδνληεο 

επηρεηξεκαηηθάο δξαζηεξηφηεηαο, ζεκαηνδνηψληαο ηελ αλΪδπζε ηεο απνθαινχκελεο 

νηθνλνκέαο θαη θνηλσλέαο ηεο γλψζεο. Έξεηζκα θαη ηαπηφρξνλα απφηνθν ησλ ελ ιφγσ 

εμειέμεσλ απνηΫιεζε επέζεο ε αλΪδπζε θαη ζηαδηαθά εδξαέσζε λΫσλ ηδενινγηθψλ θαη 

επηζηεκνινγηθψλ ζεσξάζεσλ. Ο θηιειεπζεξηζκφο θαη ν πξσηαγσληζηηθφο ξφινο ηνπ αηφκνπ 

Ϋξρνληαη πιΫνλ λα αληηθαηαζηάζνπλ ηα ζνζηαιδεκνθξαηηθΪ ηδεψδε, ηελ αμέα ηεο 

αιιειΫγγπαο θνηλσλέαο θαη ησλ ζπκπαγψλ θνηλσληθψλ νκΪδσλ πνπ ηηο ζπλΫρνπλ ηαμηθΪ 
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ζπκθΫξνληα ά/θαη θνηλΫο πνιηηηζκηθΫο θαηαβνιΫο. Σα φξηα αλΪκεζα ζηελ αληηθεηκεληθά 

αιάζεηα θαη ηελ ππνθεηκεληθά ηεο ζεψξεζε γέλνληαη αζαθά, ε πξαγκαηηθφηεηα 

θαηαζθεπΪδεηαη θαη ελ πνιινέο ζθελνζεηεέηαη απφ ηα ΜΜΔ, ην θαληαζηαθφ αλαδεηθλχεηαη ζε 

ζηνηρεέν ηεο θαζεκεξηλφηεηαο, ζε ππνθαηΪζηαην ηνπ νξζνινγηζκνχ θαη ζε δηακνξθσηά ελφο 

πνιιαπιΪ θαηαθεξκαηηζκΫλνπ εγψ. Σν ζηπι δσάο, ε δηαθνξεηηθφηεηα, ην δηθαέσκα ζηελ 

πνηθηιέα θαη ηελ πξνζσπηθά επηινγά απνθηνχλ ζεκαζέα θαη αμηνπηζηέα ζηελ θαηαλφεζε θαη 

πεξηγξαθά ηεο λΫαο θνηλσληθάο πξαγκαηηθφηεηαο. ην πιαέζην απηφ δηακνξθψλνληαη λΫνη, 

πνιχκνξθνη, εηεξφθιεηνη θαη ελ πνιινέο επκεηΪβιεηνη αλαγλσζηηθνέ θψδηθεο πνπ θΪλνπλ 

αηζζεηά ηελ παξνπζέα ηνπο ζηνλ δηαθνξεηηθφ ηξφπν κε ηνλ νπνέν αμηνινγεέηαη ε πνιηηηζηηθά 

παξαγσγά· ζε κηα αμηνιφγεζε πνπ ζπγρΫεη ζπρλΪ ηελ πςειά ηΫρλε κε ην γθξΪθηηη, ηνλ 

θαηαλαισηά κε ηνλ πνιέηε, ην εκπφξεπκα κε ην πνιηηηζηηθφ πξντφλ, ηελ αηζζεηηθά κε ην 

εθθεληξηθφ, ην ρξεζηηθφ κε ην δηαρξνληθφ.(Μαηζαένπ, 2007α)  

Με ηελ επηθξΪηεζε ζην ηδενινγηθφ πεδέν ηνπ θηιειεπζεξηζκνχ, θαη ηνπ νηθνλνκηθνχ 

πξαγκαηηζκνχ πνπ ηνλ ζπλνδεχεη, ν εθπαηδεπηηθφο ιφγνο θαηαθιχδεηαη θαη θπξηαξρεέηαη απφ 

Ϋλλνηεο δΪλεηεο απφ ηνλ θφζκν ησλ επηρεηξάζεσλ: επηινγά, αληαγσληζκφο, 

απνηειεζκαηηθφηεηα, απφδνζε ιφγνπ, κΪλαηδκελη, παξαγσγηθφηεηα, θαηαλαισηάο 

απνηεινχλ ηα λΫα θεηέρ ηεο εθπαηδεπηηθάο πνιηηηθάο. Ο ζαπκαζκφο γηα ην δπλακηζκφ ησλ 

επηρεηξάζεσλ, γηα ηελ ηθαλφηεηΪ ηνπο λα πεηπραέλνπλ ηνπο ζηφρνπο ηνπο θαη λα ζσξεχνπλ 

πινχην, θαζψο θαη γηα ηελ επΪξθεηα ησλ ζπζηεκΪησλ δηνέθεζάο ηνπο απμΪλνπλ ην ζπκβνιηθφ 

ηνπο θχξνο θαη εληζρχνπλ ηηο θσλΫο πνπ ππνζηεξέδνπλ φηη ε εθπαέδεπζε νθεέιεη λα 

πηνζεηάζεη ηα πξφηππα ηεο αγνξΪο: λα κεηαηξΫςεη ζρνιεέα θαη αλψηαηα εθπαηδεπηηθΪ 

ηδξχκαηα ζε απηνηειεέο κνλΪδεο δηεθπεξαέσζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ Ϋξγνπ θαη δηαρεέξηζεο ησλ 

νηθνλνκηθψλ ηνπο, λα ελζαξξχλεη ηνλ κεηαμχ ηνπο αληαγσληζκφ, λα εθαξκφζεη ηηο πξαθηηθΫο 

ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ κΪλαηδκελη (θαη αλ ρξεηαζηεέ λα πξνζιΪβεη κΪλαηδεξο απφ ηελ αγνξΪ), 

λα εθρσξάζεη κΫξνο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη Ϊιισλ ππνζηεξηθηηθψλ δξαζηεξηνηάησλ ηνπ 

ζρνιεένπ ζηνλ ηδησηηθφ ηνκΫα, λα ζπκπεξηιΪβεη ηδηψηεο (γνλεέο, εθπξνζψπνπο ηνπηθψλ 

θνξΫσλ θηι) ζηα δηνηθεηηθΪ ζπκβνχιηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ κνλΪδσλ, λα ζπλδεζεέ θαη λα 

ζπλεξγαζηεέ κε επηρεηξάζεηο θαη λα αλαδεηάζεη πξφζζεηνπο ρξεκαηνδνηηθνχο πφξνπο απφ 

απηΫο, αθφκε θαη λα πξνρσξάζεη ζε εθηεηακΫλεο ηδησηηθνπνηάζεηο ηδξπκΪησλ θαη 

εθπαηδεπηηθψλ νξγαληζκψλ· ζε θΪζε πεξέπησζε λα ραιαξψζεη ηνλ αζθπθηηθφ ελαγθαιηζκφ 

ηνπ θξΪηνπο πξνρσξψληαο ζε απνξξχζκηζε ηεο εθπαέδεπζεο.  

Ζ ζηξνθά ηεο εθπαέδεπζεο πξνο ηελ νηθνλνκέα, ν επηδησθφκελνο νπζηαζηηθφο 

κεηαζρεκαηηζκφο ηεο ζε ππνζχζηεκΪ ηεο, ππνζηεξέδνπλ νξηζκΫλνη, θαέλεηαη λα εληζρχεηαη 

θαη απφ ηελ ππνρψξεζε ηνπ εζληθνχ θξΪηνπο. Ζ ζηεξΫσζε ηεο εζληθάο ηαπηφηεηαο θαη ησλ 
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θξαηηθψλ δνκψλ απφ ηε κηα, θαη απφ ηελ Ϊιιε ε αλΪγθε αληηκεηψπηζεο ηνπ ζθιεξνχ 

δηεζλνχο αληαγσληζκνχ θαη ε αγσληψδεο πξνζπΪζεηα ηνπ αηφκνπ λα εμαζθαιέζεη 

επαγγεικαηηθά απαζρφιεζε ζε κηα ξεπζηά αγνξΪ εξγαζέαο πνπ καζηέδεηαη απφ ηελ αλεξγέα 

άηαλ θπζηθφ λα ζπκβΪινπλ ζηνλ επαλαπξνζδηνξηζκφ ησλ ζηφρσλ ηεο εθπαέδεπζεο. 

Κπβεξλάζεηο θαη Ϊηνκα απνδέδνπλ πιΫνλ απμεκΫλε βαξχηεηα ζηελ νηθνλνκηθά ιεηηνπξγέα 

ηεο εθπαέδεπζεο.  

ιεο απηΫο νη ζεκειηψδεηο αιιαγΫο ζην πεξηβΪιινλ ηεο εθπαέδεπζεο άηαλ θπζηθφ λα 

επεξεΪζνπλ ηελ θξαηνχζα αληέιεςε πεξέ πνηφηεηαο. Ζ επέηεπμε ηνπ εζληθνχ ζηφρνπ (ηεο 

δηαηάξεζεο ηεο πνιηηηζηηθάο ηαπηφηεηαο θαη ηεο ελέζρπζεο ηεο θξαηηθάο εμνπζέαο) σο 

θξηηεξένπ πνηφηεηαο ππνζθειέζηεθε απφ ηελ επηηπρά αληηκεηψπηζε ηνπ δηεζλνχο νηθνλνκηθνχ 

αληαγσληζκνχ. ε κεγΪιν βαζκφ ε αλαηξνπά απηά ζηελ ηεξΪξρεζε ησλ θξηηεξέσλ πνηφηεηαο 

άηαλ ην αλαπφθεπθην απνηΫιεζκα ηεο αδπλακέαο ηνπ εζληθνχ θξΪηνπο λα δηαρεηξηζηεέ 

απηνδχλακα ηηο νηθνλνκηθΫο εμειέμεηο ζε Ϋλα παγθνζκηνπνηεκΫλν θαη ξεπζηφ επηρεηξεκαηηθφ 

πεξηβΪιινλ (Reich, 1991; Held, 1989), φπνπ νη απνθΪζεηο ησλ πνιπεζληθψλ επηρεηξάζεσλ 

ξπζκέδνπλ ελ πνιινέο ηε δπλακηθά ησλ πξαγκΪησλ, θαη ζε κηα θνηλσλέα κε πνιππνιηηηζκηθά 

ζχλζεζε, ζηελ νπνέα ν αμηαθφο ζρεηηθηζκφο θαη ε ειεπζεξέα ησλ αηνκηθψλ επηινγψλ δέλνπλ 

ηνλ ηφλν (Μαηζαένπ, 2001 & 2006). Γηα ηηο επηρεηξάζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη πιΫνλ ζε 

δηεζλΫο επέπεδν, ρσξέο ηνλ πξνζηαηεπηηζκφ ηνπ δαζκνινγηθνχ ζεζκηθνχ πιαηζένπ ηνπ 

παξειζφληνο, αιιΪ θαη γηα ηα Ϊηνκα πνπ πξνζβιΫπνπλ ζηελ επαγγεικαηηθά ηνπο 

απνθαηΪζηαζε ζε Ϋλα αζηαζΫο εξγαζηαθφ πεξηβΪιινλ, ηελ πνηνηηθά εθπαέδεπζε δελ κπνξεέ 

παξΪ λα ζηνηρεηνζεηεέ ε ηθαλνπνέεζε απηψλ ησλ πξνηεξαηνηάησλ πνπ επζΫσο παξαπΫκπνπλ 

ζηε ζηελά ζρΫζε πνπ νθεέιεη λα Ϋρεη ε εθπαέδεπζε κε ηελ νηθνλνκέα. 

Δέλαη ελ πξνθεηκΫλσ ελδηαθΫξνλ φηη ζην λΫν απηφ θξηηάξην πνηφηεηαο, ζηε λΫα 

νπζηαζηηθΪ ελλνηνινγηθά θαη ηδενινγηθά ζεψξεζε ηεο πνηφηεηαο ζηελ εθπαέδεπζε, Ϋρεη 

ελζσκαησζεέ κε κηα λΫα πβξηδηθά εθδνρά ηνπ θαη ην θξηηάξην ηεο πξνψζεζεο ηεο θνηλσληθάο 

ηζφηεηαο θαη δηθαηνζχλεο. ζνη επέζεκνη εζληθνέ θαη δηεζλεέο θνξεέο αξζξψλνπλ ιφγν πεξέ 

πνηφηεηαο δελ παξαιεέπνπλ λα δηαθεξχμνπλ ηελ πέζηε θαη ηελ αθνζέσζά ηνπο ζην ζθνπφ 

απηφ (European Commission, 1997· European Presidency, 2000· OECD, 2001), θαη γηα ηνλ 

πξφζζεην ιφγν φηη ην κεηαλαζηεπηηθφ ξεχκα θαη ζπρλΪ ν θπληζκφο ηεο αγνξΪο Ϋρνπλ 

δεκηνπξγάζεη πξφζζεηεο εζηέεο αληζφηεηαο θαη απμεκΫλνπο θηλδχλνπο θνηλσληθνχ 

απνθιεηζκνχ. ε κηα πην πξνζεθηηθά εληνχηνηο αλΪγλσζε ησλ θεηκΫλσλ πνπ αλαθΫξνληαη 

ζηελ πνηφηεηα απνθαιχπηεηαη κηα δπζδηΪθξηηε έζσο αιιΪ θαζφινπ επνπζηψδεο δηνιέζζεζε 

ζην ελλνηνινγηθφ πεξηερφκελν ηεο ηζφηεηαο. Απφ δηθαέσκα ηνπ πνιέηε θαη ππνρξΫσζε ηεο 

αιιειΫγγπαο πνιηηεέαο, ε ηζφηεηα ζηελ εθπαέδεπζε αληηκεησπέδεηαη φιν θαη πην πνιχ σο 
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πξνυπφζεζε ηεο θνηλσληθάο νκαιφηεηαο, ηελ νπνέα Ϋρεη αλΪγθε ε εχξπζκε ιεηηνπξγέα ηεο 

αγνξΪο. Απνθαιχπηεηαη επέζεο φηη, κε ην έδην πεξέπνπ ζθεπηηθφ ησλ ζπληεξεηηθψλ θχθισλ 

ηεο δεθαεηέαο ηνπ 1960 πνπ ζεσξνχζαλ φηη ε καδηθνπνέεζε ηεο εθπαέδεπζεο ππνλνκεχεη ηελ 

πνηφηεηΪ ηεο, ε ηζφηεηα ρξεζηκνπνηεέηαη ζπρλΪ σο ν ελλνηνινγηθφο αληέπνδαο ηεο πνηφηεηαο. 

Σν δέιεκκα ηζφηεηα ά πνηφηεηα, πνπ πνιιΫο θνξΫο απαζρνιεέ φζνπο ραξΪζζνπλ 

εθπαηδεπηηθά πνιηηηθά, θσδηθνπνηεέ ηελ πθΫξπνπζα κεηαμχ ησλ δχν αληέθαζε θαη δέλεη ην 

κΫηξν ηεο πεξηνξηζκΫλεο ζεκαζέαο πνπ απνδέδεηαη ζηελ ηζφηεηα σο θξηηάξην πνηφηεηαο. 

ΔθηεηακΫλεο εέλαη επέζεο νη αιιαγΫο ζην θξηηάξην πνηφηεηαο πνπ ζπλδΫεηαη κε ην 

πξφγξακκα ζπνπδψλ, ην πεξηερφκελν, ηνπο δηδαθηηθνχο ηνπ ζηφρνπο θαη πξνζεγγέζεηο θαη ην 

γεληθφηεξν παηδαγσγηθφ θιέκα. Ζ αιιαγά, θαη’ αξρΪο, ζην επηζηεκνινγηθφ παξΪδεηγκα ηεο 

λεσηεξηθφηεηαο, γηα ηελ νπνέα Ϋγηλε ιφγνο ζηελ πξνεγνχκελε ελφηεηα, Ϋρνπλ αλαπφθεπθηα 

επηπηψζεηο ζηα θξηηάξηα επηινγάο θαη δηΪξζξσζεο ηεο ζρνιηθάο γλψζεο. Πνηνηηθά δε 

ζεσξεέηαη πιΫνλ ε ζρνιηθά γλψζε πνπ αθνινπζεέ ηε ζπκβαηηθά δηΪθξηζε ησλ επηζηεκψλ ζε 

θιΪδνπο, πνπ δέλεη Ϋκθαζε ζηηο βαζηθΫο αξρΫο, ζεσξέεο θαη λφκνπο ηεο θαζεκηΪο ά πνπ 

ηεξαξρεέ ηε κνξθσηηθά ηνπο αμέα κε βΪζε ηε ζεσξεηηθά ηνπο ζπγθξφηεζε θαη ηε ζπκβνιά 

ηνπο ζηελ αλΪπηπμε ηνπ πλεχκαηνο, ηεο εζηθάο θαη αηζζεηηθάο ππφζηαζεο ηνπ αηφκνπ. Απφ 

ηε ζηηγκά πνπ ε λΫα ζεψξεζε ππνβαζκέδεη ηηο κεγαιεηψδεηο αξρΫο ηεο λεσηεξηθφηεηαο ζε 

κεγΪιεο αθεγάζεηο, πνπ ε απνθΪιπςε ηεο αληηθεηκεληθάο αιάζεηαο ζεσξεέηαη φηη βξέζθεηαη 

εθηφο ησλ δπλαηνηάησλ ηεο επηζηάκεο, πνπ λΫα γλσζηηθΪ πβξέδηα αλαπηχζζνληαη ζηα ζεκεέα 

επαθάο ησλ παξαδνζηαθψλ επηζηεκνληθψλ θιΪδσλ, πνπ ε αλαιψζηκε γλψζε (απηά πνπ 

γξάγνξα μεπεξληΫηαη απφ ηελ Ϋξεπλα) απνθηΪ πξσηνθαζεδξέα απΫλαληη ζηε δηαρξνληθά, πνπ 

νη αμέεο πξνζεγγέδνληαη κε ηξφπν ππνθεηκεληθφ, ε δηεπηζηεκνληθά πξνζΫγγηζε, ν 

πινπξαιηζκφο ησλ ζεσξάζεσλ, ε Ϋκθαζε ζηε ζρνιηθά γλψζε πνπ Ϋρεη ζηελά ζρΫζε κε ηηο 

αλΪγθεο ηεο πεξηξΫνπζαο πξαγκαηηθφηεηαο (π.ρ. λΫεο ηερλνινγέεο) θ.ν.θ. απΫθηεζαλ 

πξνηεξαηφηεηα σο θξηηάξηα πνηφηεηαο. 

ΠαξΪιιεια, νη απαηηάζεηο ηεο αγνξΪο, γηα ηηο νπνέεο Ϋγηλε ιφγνο πξνεγνπκΫλσο, 

κεηαηφπηζαλ ην θΫληξν βΪξνπο ηεο πνηφηεηαο απφ ηηο γλψζεηο ζηηο δεμηφηεηεο / ηθαλφηεηεο: 

ηηο γλσζηηθΫο, θνηλσληθΫο, πξνζσπηθΫο θαη επαγγεικαηηθΫο ηθαλφηεηεο. ην λΫν ζθεληθφ, 

φπνπ ν δεκφζηνο ηνκΫαο ππνρσξεέ απΫλαληη ζηνλ ηδησηηθφ θαη ε πνιηηηθά απΫλαληη ζηελ 

νηθνλνκέα, νη αλζξσπηζηηθΫο ζπνπδΫο δελ Ϋρνπλ πηα ηε ρξεζηκφηεηα πνπ εέραλ θαηΪ ην 

παξειζφλ: ε ελφηεηα πλεπκαηηθάο θαη επαγγεικαηηθάο πξννπηηθάο πνπ απηΫο δηαζθΪιηδαλ 

Ϋρεη αλεπαλφξζσηα δηαξξαγεέ. Πνηνηηθά ραξαθηεξέδεηαη πιΫνλ ε εθπαέδεπζε πνπ 

πξνεηνηκΪδεη ην Ϊηνκν λα καζαέλεη θαη λα πξνζαξκφδεηαη δηα βένπ ζε κηα θνηλσλέα πςειάο 

δηαθηλδχλεπζεο, λα δηαρεηξέδεηαη ηελ πιεξνθνξέα, ηνλ θέλδπλν θαη ηηο πξνζσπηθΫο ηνπ 
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ζρΫζεηο, λα θαηλνηνκεέ θαη λα παξΪγεη. Ζ εξγαιεηαθά γλψζε θαη νη δεμηφηεηεο απνηεινχλ, 

ζχκθσλα κε ηελ επηθξαηνχζα αληέιεςε, ηελ πεκπηνπζέα ηεο πνηνηηθάο εθπαέδεπζεο. Γη’ απηφ 

θαη ε πνηνηηθά εθπαέδεπζε θξέλεηαη εθ ηνπ απνηειΫζκαηνο. Μπνξεέ ζηελ πνηφηεηα ηεο 

εθπαέδεπζεο λα εμαθνινπζνχλ λα ζπκβΪινπλ ε αλζξψπηλε θαη ε πιηθνηερληθά ππνδνκά – νη 

εθπαηδεπηηθΫο εηζξνΫο – αιιΪ ην δεηνχκελν δελ παχεη λα εέλαη ηα απνηειΫζκαηα, νη εθξνΫο ζε 

αλζξψπηλν δπλακηθφ, ζε γλψζεηο, ηθαλφηεηεο, ζηΪζεηο, λννηξνπέεο θαη ζπκπεξηθνξΫο ζαλ θη 

απηΫο πνπ απαηηεέ ε αγνξΪ. ΠαξΪ ηε ζπκπφξεπζά ηνπο κε ηνπο ζπληεξεηηθνχο θχθινπο ζηελ 

απζηεξά θξηηηθά πνπ θαη νη δχν Ϊζθεζαλ γηα ηελ ππνβΪζκηζε ηεο πνηφηεηαο ηεο εθπαέδεπζεο 

ηελ νπνέα πξνθΪιεζαλ νη πνιηηηθΫο ηνπ θξΪηνπο πξφλνηαο, νη θηιειεχζεξνη απνδεέρηεθαλ 

ζηελ πξΪμε πην απνηειεζκαηηθνέ. Ζ δηθά ηνπο αλαζεσξεηηθά πξφηαζε πεξέ πνηφηεηαο θαη φρη 

ε πξφηαζε ησλ ζπληεξεηηθψλ, πνπ επεδέσθαλ ηελ επηζηξνθά ζην status quo ante, ζηελ 

παξαδνζηαθά δειαδά εθδνρά πεξέ πνηφηεηαο, άηαλ εθεέλε πνπ ηειηθΪ επηθξΪηεζε. 

Απφ κηαλ Ϊιιε ζθνπηΪ εμεηαδφκελε, ε αλαζεψξεζε απηά ηνπ ππφ εμΫηαζε θξηηεξένπ 

πνηφηεηαο ζεκαηνδνηεέ θαη κηα γεληθφηεξε ηΪζε κεηαβέβαζεο ηεο επζχλεο γηα ηελ 

εθπαέδεπζε απφ ην θξΪηνο – πνπ αδπλαηεέ λα δεζκεχζεη πφξνπο θαη λα ειΫγμεη κε ηνπο 

παξαδνζηαθνχο γξαθεηνθξαηηθνχο ηξφπνπο ηνλ εθπαηδεπηηθφ ΛεβηΪζαλ – ζην Ϊηνκν θαη ζηηο 

ηνπηθΫο ά ζρνιηθΫο αξρΫο. Μηα ηΫηνηα εθρψξεζε αξκνδηνηάησλ – φρη φκσο πΪληνηε θαη ησλ 

απαξαέηεησλ πφξσλ – εέλαη ζχκθσλε κε ηηο αξρΫο ηνπ θηιειεπζεξηζκνχ πνπ απνβιΫπεη ζηνλ 

πεξηνξηζκφ ηνπ θξαηηθνχ ειΫγρνπ θαη πνπ εκπηζηεχεηαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο 

ηδησηηθάο πξσηνβνπιέαο. Γηα ιφγνπο φκσο πνπ ζπλδΫνληαη εέηε κε ηελ επηξξνά ησλ 

ζπληεξεηηθψλ δπλΪκεσλ, πνπ αλΫθαζελ πξνζΫβιεπαλ ζηελ αζθΪιεηα ηνπ θξαηηθνχ ειΫγρνπ 

ζηελ εθπαέδεπζε, εέηε κε ηελ αλαγλψξηζε απφ ηε κεξηΪ ησλ έδησλ ησλ θηιειεπζΫξσλ ηνπ 

γεγνλφηνο φηη ε εθπαέδεπζε απνηειεέ νησλνέ θαη φρη πξαγκαηηθά αγνξΪ, ην θξΪηνο επηδέσμε 

λα δηαηεξάζεη ηνλ Ϋιεγρν θαη κεηΪ ηελ απνθΫληξσζε αξκνδηνηάησλ. ΤηνζΫηεζε πξνο ηνχην 

Ϋλαλ θαηλνχξην κεραληζκφ ειΫγρνπ πνπ ζηεξέδεηαη ζηελ ελδειερά φζν θαη ζπζηεκαηηθά 

παξαθνινχζεζε ηεο πξνφδνπ ηνπ παξαγφκελνπ εθπαηδεπηηθνχ Ϋξγνπ.  

Πξφηππν γηα ην λΫν απηφ κεραληζκφ απνηΫιεζαλ νη επηρεηξάζεηο. Οη ιφγνη γη’ απηφ 

άηαλ πνιινέ. Καη’ αξρΪο, ε θηιειεχζεξε ζεψξεζε άζειε ην ζρνιεέν λα ιεηηνπξγεέ θη απηφ σο 

επηρεέξεζε, Ϊξα κε ηα δηθΪ ηεο πξφηππα. ΚαηΪ δεχηεξν ιφγν, νη επηρεηξάζεηο δηΫζεηαλ, θαζψο 

πξναλαθΫξζεθε, πςειφ ζπκβνιηθφ θχξνο ζε φ,ηη αθνξΪ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηΪ ηνπο λα 

πεηπραέλνπλ ηνπο ζηφρνπο ηνπο. Οη ππεχζπλνη ηεο εθπαηδεπηηθάο πνιηηηθάο θαη ην πιαηχ 

θνηλφ θαληαζηψλνληαλ σο εθ ηνχηνπ αλΪινγεο επηηπρέεο θαη ζηελ εθπαέδεπζε. Οη 

επηρεηξάζεηο απφ ηελ Ϊιιε δηΫζεηαλ απφ καθξνχ αλαπηπγκΫλνπο θαη δνθηκαζκΫλνπο 

κεραληζκνχο παξαθνινχζεζεο ηεο πνηφηεηαο. Ζ ζρεηηθά βηβιηνγξαθέα πεξηιΪκβαλε 
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δηεμνδηθΫο αλαθνξΫο θαη αλαιχζεηο γηα ηα ζπζηάκαηα θαη ηνπο κεραληζκνχο δηαζθΪιηζεο ηεο 

πνηφηεηαο ησλ παξαγνκΫλσλ απφ ηηο επηρεηξάζεηο πξντφλησλ, νη νπνένη εέραλ μεθηλάζεη 

αξρηθΪ σο κεραληζκνέ «επηζεψξεζεο πνηφηεηαο» (quality inspection) γηα λα αλαβαζκηζηνχλ 

ζηε ζπλΫρεηα ζηαδηαθΪ ζε κεραληζκνχο «ειΫγρνπ πνηφηεηαο» (quality control), «δηαζθΪιηζεο 

πνηφηεηαο» (quality assurance), «βειηέσζεο πνηφηεηαο» (quality enhancement) θαη 

«δηνέθεζεο νιηθάο πνηφηεηαο» (total quality management). Ζ βηβιηνγξαθέα εέρε θαηαγξΪςεη 

επέζεο ζηηο δΫιηνπο ηεο, κε ηξφπν ζπρλΪ δνμαζηηθφ, ηε ζπκβνιά ηνπ Deming θαη ησλ Ϊιισλ 

γθνπξνχ ηεο πνηφηεηαο (Juran, Crosby, Feigenbaum, Khikawa θηι) ζηελ εληππσζηαθά 

αλΪπηπμε ηεο Ηαπσληθάο νηθνλνκέαο αξρηθΪ θαη ζηελ εμέζνπ εληππσζηαθά βειηέσζε ησλ 

επηδφζεσλ ησλ ακεξηθαληθψλ επηρεηξάζεσλ ζηε ζπλΫρεηα. Οη ηερλνθξΪηεο ζχκβνπινη ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ αξρψλ Ϋκνηαδαλ θαηφπηλ φισλ απηψλ λα αλαθσλνχλ: «ηη Ϊιιελ ρξεέαλ Ϋρνκελ 

καξηχξσλ;». Έηζη εηζΫβαιαλ ζην ρψξν ηεο πνηφηεηαο ηεο εθπαέδεπζεο νη κεραληζκνέ ηεο 

αγνξΪο. Μαδέ ηνπο εηζΫβαιαλ, σο αλαπφζπαζην ηκάκα ηνπο, θαη νξηζκΫλεο ηδενινγηθνχ 

ραξαθηάξα παξαδνρΫο. χκθσλα κε απηΫο, ε πνηφηεηα κπνξεέ λα απνηηκεζεέ «πνζνηηθΪ» κε 

ηε ρξάζε ησλ θαηΪιιεισλ πξνδηαγξαθψλ (benchmarks) θαη ηελ πηνζΫηεζε ζηΪληαξληο· 

αθφκε θαη λα κεηξεζεέ άηαλ δπλαηφ ζε νξηζκΫλεο πεξηπηψζεηο. ΤπΫξηαηνο θξηηάο ηεο 

πνηφηεηαο εέλαη ν «θαηαλαισηάο» ηνπ εθπαηδεπηηθνχ αγαζνχ· κε ηνλ έδην αθξηβψο ηξφπν πνπ 

ν θαηαλαισηάο νδνληφπαζηαο, ν αγνξαζηάο απηνθηλάηνπ ά ν πειΪηεο κηαο ηξΪπεδαο 

απνθαζέδεη γηα ηελ πνηφηεηα ησλ ζρεηηθψλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ. Τπφ ηελ Ϋλλνηα απηά, 

αληηθεηκεληθΪ θξηηάξηα πνηφηεηαο δελ ππΪξρνπλ. Πνηνηηθφ εέλαη ν,ηηδάπνηε ηθαλνπνηεέ ηηο 

επηδηψμεηο ά ηηο επηζπκέεο ησλ απνδεθηψλ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ αγαζνχ: ζπνπδαζηψλ, γνλΫσλ, 

αγνξΪο εξγαζέαο. ε ηειεπηαέα αλΪιπζε, ππνζηεξέδνπλ νη νπαδνέ ηεο ελ ιφγσ Ϊπνςεο, απηνέ 

πιεξψλνπλ γηα ηελ εθπαέδεπζε, απηνέ μΫξνπλ θαιχηεξα ηη νη έδηνη ζΫινπλ θαη, ζε θΪζε 

πεξέπησζε, εέλαη ηειηθΪ απηνέ πνπ ζα ππνζηνχλ ηηο ζπλΫπεηεο ηεο φπνηαο επηινγάο ηνπο. ΚαηΪ 

ηελ πξνζθηιά ξάζε ησλ νπαδψλ απηάο ηεο ζεψξεζεο, «αλ κηα ππεξεζέα δελ αληαπνθξέλεηαη 

ζην ζθνπφ ηεο, ηφηε θαη ε απφιπηε ηειεηφηεηα δελ Ϋρεη λφεκα» (Harvey & Green, 1993: 17). 

ΣΫινο, ηα ζπζηάκαηα πνηφηεηαο ζΫηνπλ ζηφρνπο, θηλεηνπνηνχλ Ϊηνκα θαη νξγαληζκνχο θαη 

νδεγνχλ ηειηθΪ ζε κηα πνξεέα δηαξθνχο βειηέσζεο ηεο πνηφηεηαο. 

Με ηηο λΫεο ζεσξάζεηο πεξέ πνηφηεηαο θαη κε ηνπο κεραληζκνχο πηζηνπνέεζάο ηεο δε 

ζπκθσλνχλ βΫβαηα φινη φζνη Ϋρνπλ ιφγν επέ ηνπ ζΫκαηνο. ΤπΪξρνπλ θαη’ αξρΪο εθεέλνη πνπ 

δηαθσλνχλ επέ ηεο αξράο· φινη εθεέλνη πνπ απνξξέπηνπλ ην θηιειεπζεξηζκφ γηα ηνλ 

αλεξκΪηηζην αηνκηθηζκφ πνπ ηνλ ραξαθηεξέδεη· εθεέλνη πνπ ζεσξνχλ φηη ε εθπαέδεπζε δελ 

εέλαη θαη δελ πξΫπεη λα αληηκεησπέδεηαη σο αγνξΪ· εθεέλνη πνπ ππνζηεξέδνπλ φηη νη πνιηηηθνέ 

θαη θνηλσληθνέ ζηφρνη ηεο εθπαέδεπζεο εέλαη ηνπιΪρηζηνλ ην έδην ζεκαληηθνέ κε ηνπο 
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νηθνλνκηθνχο· εθεέλνη πνπ δελ απνδΫρνληαη φηη ην λνεκαηηθφ πεξηερφκελν ηεο πνηφηεηαο 

κπνξεέ λα εέλαη Ϋξκαην ηδηνζπγθξαζηαθψλ πξνηηκάζεσλ ά ησλ ιεηηνπξγηθψλ νξηζκψλ πνπ 

θξέλνληαη θΪζε θνξΪ θαηαιιειφηεξνη γηα ηελ πην αμηφπηζηε απνηέκεζά ηεο. Υπάξρνπλ επίζεο 

θαη εθείλνη πνπ έρνπλ πεξηζζόηεξν πξαγκαηηζηηθνύο ιόγνπο λα δηαθσλνύλ. Εμέρνπζα ζέζε 

αλάκεζά ηνπο έρνπλ ζηελ πιεηνλόηεηά ηνπο ηα κέιε ηεο εθπαηδεπηηθήο θαη αθαδεκατθήο 

θνηλόηεηαο. Η επηζηεκνληθή ηνπο ζπγθξόηεζε θαη ε επαγγεικαηηθή ηνπο ελαζρόιεζε κε ηελ 

εθπαίδεπζε ηνπο είραλ απ’ αξρήο αλαδείμεη, θαζώο είδακε, ζε πξσηαγσληζηέο ηνπ λνεκαηηθνύ 

πξνζδηνξηζκνύ ηεο πνηόηεηαο θαη ζε ζεκαηνθύιαθεο ησλ αμηώλ θαη ησλ θξηηεξίσλ πνηόηεηαο 

πνπ ζπλδένληαη κε ηνπο ζθνπνύο, ην πεξηερόκελν θαη ηε δηάξζξσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο 

ζπνπδώλ. Γη΄ απηνύο ζπλεπώο, ε εηζβνιή πξνηύπσλ, θξηηεξίσλ θαη κεραληζκώλ πνηόηεηαο 

από ηελ αγνξά ζηνηρεηνζεηεί – πέξαλ ηεο ηπρόλ ηδενινγηθήο πξόθιεζεο – πξάμε 

ακθηζβήηεζεο ηνπ δσηηθνύ ηνπο ξόινπ, πξνο ηελ νπνία νθείινπλ λα αληηδξάζνπλ. Δελ είλαη 

ινηπόλ πεξίεξγν γηαηί από ην ρώξν ηνπο, ην ρώξν ηεο εθπαηδεπηηθήο θαη ηεο αθαδεκατθήο 

θνηλόηεηαο, εθπνξεύνληαη ζήκεξα νη πεξηζζόηεξεο αληηδξάζεηο θαζψο θαη ε θαηάζεζε 

εθεέλσλ ησλ εκπεηξηθνύ ραξαθηήξα ηεθκεξίσλ πνπ απνλνκηκνπνηνύλ ην ζθεπηηθό ηεο 

εηζβνιήο ησλ πξνηύπσλ ηεο αγνξάο θαη πνπ δηαςεύδνπλ ηηο εμ απηήο πξνζδνθίεο. Τα 

ηεθκήξηα απηά απνηεινύλ πξντόλ ηεο πινύζηαο εκπεηξηθήο έξεπλαο πνπ έρεη δηεμαρζεί ζε 

ρώξεο, όπσο ε Αγγιία, όπνπ ην λέν λνεκαηηθό θαη ηδενινγηθό πεξηερόκελν ηεο πνηόηεηαο 

ζηελ εθπαίδεπζε έρεη από καθξνύ πηνζεηεζεί ζεζκηθά θαη όπνπ νη κεραληζκνί ειέγρνπ ηεο 

βξίζθνληαη ζε πιήξε ιεηηνπξγία. Από ηνλ καθξύ θαηάινγν ησλ ηεθκεξίσλ απηώλ 

παξνπζηάδνληαη ζηε ζπλέρεηα ελδεηθηηθά όζν θαη ηειεγξαθηθά νξηζκέλα κόλν. 

Σηελ Αγγιία ινηπόλ δηαπηζηώλεηαη, θαη’ αξρΪο, όηη ε επηρείξεζε ειέγρνπ ηεο 

πνηόηεηαο ηεο εθπαίδεπζεο ζε όιεο ηηο βαζκίδεο είλαη ππόζεζε εμαηξεηηθά δαπαλεξή θαη 

αλνξζνινγηθή, αθνύ κεηαθέξεη νηθνλνκηθνύο πόξνπο από ην ακηγώο παηδεπηηθό έξγν ηνπ 

ζρνιείνπ ζηα ζπζηήκαηα επνπηείαο ηνπ (Gewirtz, Ball & Bowe, 1995). Εμαηξεηηθά πςειό 

απνδεηθλύεηαη όηη είλαη επίζεο ην αλζξώπηλν θόζηνο. Η δηαξθήο πξνζπάζεηα λα 

αληαπνθξηζνύλ ζηηο απαηηήζεηο ηνπ εμσηεξηθνύ ειέγρνπ πνηόηεηαο δεκηνπξγεί ζηνπο 

εθπαηδεπηηθνύο όισλ ησλ βαζκίδσλ επαγγεικαηηθό ζηξεο, αλαζθάιεηα θαη ζπρλά αζζέλεηεο 

(Woods & Jeffrey, 1998· Morley, 2005). Σην γεγνλόο απηό απνδίδεηαη ελ πνιινίο ε 

γεληθεπκέλε απξνζπκία ησλ πηπρηνύρσλ λα εξγαζηνύλ ζηελ εθπαίδεπζε (STRB, 1999). Οη 

εληάζεηο πνπ ζπλνδεύνπλ ηελ επηρείξεζε αμηνιόγεζεο ηεο πνηόηεηαο ππνλνκεύνπλ 

παξάιιεια ηηο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο ζην πεξηβάιινλ ηνπ ζρνιείνπ (Warde, 1996) θαη 

εηζάγνπλ λέα ήζε ζε απηό. Γηα λα εκθαληζηνύλ κε ζεηηθό απνινγηζκό ζηηο επηδόζεηο ησλ 

καζεηώλ ηνπο ζηηο εμεηάζεηο – άξα θαη κε πςειέο επηδόζεηο ζηελ παξνρή πνηνηηθνύ έξγνπ – 
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ηα ζρνιεία πξνρσξνύλ ζηελ πηνζέηεζε πξαθηηθώλ ακθηιεγόκελεο εζηθήο θαη παηδεπηηθήο 

αμίαο, όπσο ε απνπνκπή από ην ζρνιείν ησλ αδύλαησλ καζεηώλ (Noden, 2000), πνπ 

ζεκεησηένλ  αλήθνπλ ζηελ πιεηνλόηεηά ηνπο ζηηο ιηγόηεξν πξνλνκηνύρεο ηάμεηο, ε 

επηθέληξσζε ηεο δηδαζθαιίαο ζηνπο θαινύο καζεηέο (Gillborn & Youdell, 1999), ν 

δηαρσξηζκόο ησλ καζεηώλ ζε ηκήκαηα (streaming θαη setting) αλάινγα κε ηηο επηδόζεηο ηνπο 

(Boaler, 1997· Hallam & Toutouji, 1996) ή ε εμαπάηεζε γνλέσλ θαη εθπαηδεπηηθώλ αξρώλ κε 

ηε δεκνζηνπνίεζε ςεπδώλ, ππεξβνιηθώλ ή απιώο παξαπνηεκέλσλ ζηνηρείσλ γηα ηε 

θπζηνγλσκία ηνπο (Ball, 1997). Η αλάγθε ησλ εθπαηδεπηηθώλ ηδξπκάησλ λα αληαπνθξηζνύλ 

ζηηο απαηηήζεηο θαη ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ πνηνηηθνύ ειέγρνπ νδεγεί παξάιιεια ζην δηδαθηηθό 

θαη εξεπλεηηθό θνκθνξκηζκό (Mace, 2000· Talib, 2001), κε ηελ παξαγσγηθόηεηα λα 

αληηθαζηζηά ηε δεκηνπξγηθόηεηα σο ζεκειηαθό ζηνηρείν πνηόηεηαο (Morley, 2003) θαη κε ηελ 

εμσηεξηθή αμηνιόγεζε λα απνηπγράλεη ζε πνιιέο πεξηπηώζεηο ζην έξγν ηεο βειηίσζεο ηεο 

εθπαηδεπηηθήο πνηόηεηαο (Harvey, Bowers- Brown & Leman, 2003). Η αμηνπηζηία ηέινο ησλ 

κεραληζκώλ ειέγρνπ πνηόηεηαο απνδεηθλύεηαη ζπρλά ζηελ πξάμε θξαπγαιέα ειιεηκκαηηθή. Η 

Luise Morley (2005) αλαθέξεη ελ πξνθεηκέλσ ηελ εληππσζηαθή πεξίπησζε ηνπ λνκπειίζηα 

sir Harry Kroto, ε ρξεκαηνδόηεζε ηεο εξεπλεηηθήο πξόηαζεο ηνπ νπνίνπ απνξξίθζεθε 

(ζχκθσλα κε δεκνζέεπκα ζηνλ Guardian ηεο 28-9-2004), γηαηί ν αξκόδηνο νξγαληζκόο 

πνηόηεηαο έθξηλε όηη δελ πιεξνύζε ηα απαηηνύκελα ζηάληαξλη πνηόηεηαο. 
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Σν παλεπηζηάκην απΫλαληη ζηηο πξνθιάζεηο 

ηεο ύζηεξεο λεσηεξηθόηεηαο 

 

Γεκήηξηνο Μαηζαίνπ 

 

 Ο εληνπηζκφο θαη ε ζπζηεκαηηθά θαηαγξαθά ησλ αιιαγψλ πνπ ζπκβαέλνπλ ζηελ 

επνρά πνπ δηαλχνπκε εέλαη απφ ηε θχζε ηνπο ππφζεζε δχζθνιε. ΑπνπζηΪδεη θαη' αξρΪο ε 

απφζηαζε πνπ πξνζθΫξεη ζηνλ εξεπλεηά ν  ηζηνξηθφο ρξφλνο ε νπνέα ηνπ επηηξΫπεη λα 

απνζηαζηνπνηεζεέ απφ ηα γεγνλφηα, λα ηα δεη ζπλνιηθΪ θαη νινθιεξσκΫλα, λα ηα 

αμηνινγάζεη δηαζΫηνληαο θαηΪ ην δπλαηφλ πιάξε ζηνηρεέα. Ζ Ϋιιεηςε ηνπ  απαηηνχκελνπ 

ηζηνξηθνχ ρξφλνπ γέλεηαη κΪιηζηα πεξηζζφηεξν αηζζεηά, φηαλ νη αιιαγΫο πξαγκαηνπνηνχληαη 

κε ηαρεέο ξπζκνχο  θαη αιιΪδνπλ ζπρλΪ θαηεχζπλζε, φπσο αθξηβψο ζπκβαέλεη ζηηο κΫξεο καο. 

Ζ θαηΪζηαζε απηά ηεο ξεπζηφηεηαο θαη ηεο  δηαξθνχο αζηΪζεηαο πεξηπιΫθεηαη αθφκε 

πεξηζζφηεξν θαη απφ ην γεγνλφο φηη νη αιιαγΫο νχηε ζπγρξφλσο ζπκβαέλνπλ ζε φιεο ηηο 

ρψξεο θαη ηνπο ρψξνπο  νχηε  παληνχ  εκθαλέδνπλ ηα έδηα ραξαθηεξηζηηθΪ θαη ηελ έδηα 

δπλακηθά. Απφ κηα  Ϊιιε ζθνπηΪ ζεσξνχκελεο, νη αιιαγΫο αιιειεπηδξνχλ θαη δηαπιΫθνληαη 

ζ' Ϋλα αμεδηΪιπην ζχλνιν, ψζηε θΪζε πξνζπΪζεηα απνκφλσζάο ηνπο λα απνηειεέ εθ ησλ 

πξαγκΪησλ πξΪμε απζαέξεηε, πνπ ππεξεηεέ κφλν ηηο αλΪγθεο ηεο αλΪιπζάο ηνπο, θαη λα  εέλαη  

γηα  ην  ιφγν  απηφ εγρεέξεκα αλαγθαζηηθΪ ειιεηπηηθφ θαη κνλνδηΪζηαην. Ζ αλαδάηεζε 

ζπλεπψο θαη ε θαηαγξαθά ησλ αιιαγψλ ζην πεξηβΪιινλ ηνπ παλεπηζηεκένπ δελ κπνξεέ παξΪ 

λα εέλαη ζρεκαηηθά, λα εληνπέδεη θνξπθψζεηο ηνπ θαηλνκΫλνπ θαη ηΪζεηο πνπ εκθαλέδνπλ 

δηΪξθεηα, εχξνο θαη νξκά
.
 θακηΪ εληνχηνηο βεβαηφηεηα γηα ηε κειινληηθά ηνπο πνξεέα θαη 

πξννπηηθά. Καη φια απηΪ κφλν γηα ην ζπλάζσο απνθαινχκελν "πξνεγκΫλν βνξξΪ". 

 ην βΪζνο θΪζε αιιαγάο – σο θηλεηάξηα δχλακε, ππφβαζξν ά θφλην ηεο –κπνξεέ 

αζθαιψο λα δηαθξέλεη θαλεέο ηελ επηζηεκνληθά θαη ηερλνινγηθά πξφνδν. Ήηαλ απηά πνπ 

πξνεηνέκαζε θαη ηξνθνδφηεζε αλειιηπψο ηε βηνκεραληθά αλΪπηπμε θαηΪ ην 19
ν
 θαη ηνλ 20φ 

αηψλα, πνπ ακθηζβάηεζε ηελ θιεξνδνηεκΫλε ζνθέα ηνπ παξειζφληνο θαη πνπ ππΫζθαςε 

ζηαδηαθΪ κε ηηο αμέεο θαη ηα επηηεχγκαηΪ ηεο ην πνιηηηθνθνηλσληθφ status quo ante. Δέλαη 

απηά πνπ, θαηΪ ηελ εχζηνρε ππφζεζε ηνπ Popper (1976), πξνζδέδεη κφλν πξνζσξηλά αμέα 

ζηελ επηζηεκνληθά γλψζε, θαζηζηΪ αβΫβαηε ηελ Ϋθβαζε ησλ ηζηνξηθψλ εμειέμεσλ θαη 

ζπλεπψο δηακνξθψλεη ην θιέκα αζηΪζεηαο πνπ ραξαθηεξέδεη ηα αλζξψπηλα πξΪγκαηα.  

Ζ επνρά ηεο χζηεξεο λεσηεξηθφηεηαο, πεξηζζφηεξν απφ θΪζε Ϊιιε, ραξαθηεξέδεηαη 

απφ ηελ ηερλνινγηθά πξφθιεζε. Καλεέο δε θαέλεηαη λα δηαθσλεέ γηα ηε ζεκαζέα ηεο 
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αλΪπηπμεο ησλ λΫσλ ηερλνινγηψλ επηθνηλσλέαο θαη πιεξνθφξεζεο. ΚνληΪ ζην ηειΫθσλν, ην 

θαμ, ηελ ηειεφξαζε θαη ην βέληεν ππΪξρεη ζάκεξα ζε φιν θαη πεξηζζφηεξα ζπέηηα ε θηλεηά 

ηειεθσλέα, ν ππνινγηζηάο, ν εθηππσηάο, ε ζχλδεζε κε ην Γηαδέθηπν. ην ζηφκα φιν θαη 

πεξηζζφηεξσλ απιψλ αλζξψπσλ βξέζθνληαη φξνη, φπσο ν παγθφζκηνο ηζηφο (WWW), νη 

θφκβνη, νη νπηηθΫο έλεο, νη Internet providers, ηα portals, ηα modem, ην DVD θαη ην CD Rom, 

νη ηαρχηεηεο ησλ Mbps, ην  αθξηβΫο λφεκα  ησλ  νπνέσλ  αλ θαη ζπρλΪ δελ θαηαιαβαέλνπλ  

φινη, δηαηζζΪλνληαη εληνχηνηο ηε ζπνπδαηφηεηΪ ηνπο, αλαγλσξέδνπλ ηε ρξεζηκφηεηΪ ηνπο θαη 

πξνεηνηκΪδνληαη γηα ηελ αμηνπνέεζά ηνπο. Άιισζηε νη θΪζε ινγάο "γθνπξνχ" ηεο 

πιεξνθνξηθάο θξνληέδνπλ λα ζθηαγξαθνχλ κε ηα εληνλφηεξα ρξψκαηα Ϋλα θαληαζηηθφ 

θπξηνιεθηηθΪ θαη κεηαθνξηθΪ θαηλνχξην θφζκν, πνπ πξνθαιεέ ηαπηφρξνλα ην δΫνο,  ηελ 

πεξηΫξγεηα θαη ηελ πξνζδνθέα. Καη νη εηδηθνέ, νη παξαγσγνέ θαη νη θαηαλαισηΫο ηεο λΫαο 

ηερλνινγέαο, πξνεηνηκΪδνληαη γηα ηελ πεξαηηΫξσ αλΪπηπμε θαη αμηνπνέεζά ηεο. ινη ηειηθΪ 

αλαγλσξέδνπλ ηηο εθαξκνγΫο ηεο ζηηο δεκφζηεο ππεξεζέεο, ζηηο ηδησηηθΫο επηρεηξάζεηο, ζηελ 

θαζεκεξηλά δσά  αιιΪ θαη ζηηο δηεζλεέο ζρΫζεηο, ζηελ  νηθνλνκέα  θαη  ζηνλ πνιηηηζκφ. 

 Σν έδην εληππσζηαθΫο εέλαη νη πξφνδνη ζηε κνξηαθά βηνινγέα θαη ζηε βηνηερλνινγέα. 

Ζ πξννδεπηηθά απνθσδηθνπνέεζε ηνπ DNA, ν θισληζκφο εκβξχσλ, ε γελεηηθά κεηΪιιαμε 

θπζηθψλ πξντφλησλ θαη καδέ νη θφβνη γηα ηηο βηνινγηθΫο θαη εζηθΫο παξελΫξγεηεο θαζψο θαη νη 

πξνζδνθέεο γηα ηελ αληηκεηψπηζε αλέαησλ αζζελεηψλ βξέζθνληαη ζηελ εκεξάζηα δηΪηαμε 

ζπδεηάζεσλ θαη πξνβιεκαηηζκψλ. Σα εξσηάκαηα γηα ην αλ πξΫπεη λα ππΪξρνπλ φξηα ζηελ 

αλΪπηπμε ηεο επηζηάκεο θαη θπξέσο ζηελ αμηνπνέεζά ησλ αλαθαιχςεψλ ηεο ζε ηερλνινγηθΫο 

εθαξκνγΫο απνθηνχλ θαηλνχξην ελδηαθΫξνλ, θαζψο κεγΪιν κΫξνο ηεο επηζηεκνληθάο Ϋξεπλαο 

βξέζθεηαη ζηα ρΫξηα ηεο ηδησηηθάο πξσηνβνπιέαο θαη ηεο αγνξΪο, φπνπ θπξηαξρνχλ νη λφκνη 

ηνπ αληαγσληζκνχ θαη ηνπ θΫξδνπο. 

 Δέλαη θαλεξφ φηη ε ζεκαζέα ηεο ηερλνινγηθάο αλΪπηπμεο δελ παξακΫλεη εληνπηζκΫλε 

ζε Ϋλα ρψξν. ΓηαρΫεηαη θαη εκθηινρσξεέ ζε θΪζε δξαζηεξηφηεηα. ηελ πξαγκαηηθφηεηα 

ζπλπθαέλεηαη κε ηηο έδηεο ηηο εμειέμεηο. Γέλεηαη ζπζηαηηθφ ηεο ζηνηρεέν. Γη' απηφ θαη εέλαη 

θαιχηεξν ε κειΫηε ηεο λα κελ απνκνλψλεηαη απφ ηα θαηλφκελα ζηε δηακφξθσζε ησλ νπνέσλ 

ζπκβΪιιεη. 

 

1. Παγθνζκηνπνίεζε ηεο νηθνλνκίαο θαη παλεπηζηήκην 

 

 Σν πξψην απφ ηα θαηλφκελα απηΪ, κε κεγΪιε "πΫξαζε" ζηηο κΫξεο καο, ηφζν ζηνπο 

αθαδεκατθνχο  φζν θαη ζηνπο νηθνλνκηθνχο θαη πνιηηηθνχο θχθινπο, αθνχεη ζην φλνκα 

παγθνζκηνπνέεζε. ηελ θνηλά ηνπ ρξάζε ν φξνο απΫθηεζε πνιπζεκέα. Υξεζηκνπνηάζεθε σο 
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παξΪκεηξνο γηα ηελ θαηαλφεζε θαη εξκελεέα ελφο επξχηαηνπ θΪζκαηνο αιιαγψλ. 

Υξεζηκνπνηάζεθε επέζεο ζε Ϊιιεο πεξηπηψζεηο σο επηρεέξεκα, γηα λα πεξηγξΪςεη θαη λα 

ππνγξακκέζεη ηνλ αδάξηην θαη λνκνηειεηαθφ ραξαθηάξα νξηζκΫλσλ απφ απηΫο θαη γηα λα 

πεέζεη φζνπο αληηδξνχλ ζηελ αλΪγθε πξνζαξκνγάο ηνπο ζηηο επηηαγΫο ηεο. Ή αληέζεηα σο 

αλΪζεκα, γηα λα μνξθέζεη ηηο ζθνηεηλΫο δπλΪκεηο πνπ ζπλσκνηνχλ θαηΪ ηεο πνιηηηζκηθάο 

δηαθνξεηηθφηεηαο, θαηΪ ηεο επηβεβιεκΫλεο ππεξνράο ηεο πνιηηηθάο απΫλαληη ζηα νηθνλνκηθΪ 

ζπκθΫξνληα θαη θαηΪ ηνπ δηθαηψκαηνο ηνπ αηφκνπ λα ξπζκέδεη ηελ ηχρε ηνπ. 

 ηνλ επηζηεκνληθφ ιφγν ε παγθνζκηνπνέεζε δηαηεξεέ επέζεο κηα πνιπζεκέα. 

Υξεζηκνπνηεέηαη γηα λα πεξηγξΪςεη θαη λα εξκελεχζεη ηΪζεηο ζηελ νηθνλνκέα (Reich, 1991, 

Dunning, 1993, Waters, 1995, Ohmal, 1996), αιιΪ θαη ζηελ πνιηηηθά θαη ζηνλ πνιηηηζκφ 

(Hall, Held & McGrew, 1992, Featherstone, Lash & Roberton, R., 1995, Hall & Gieben, 

1992)  θαη  εμειέμεηο πνπ Ϋρνπλ σο ζπληζηακΫλε ηνπο ηελ  ππνρψξεζε ηνπ  εζληθνχ  θξΪηνπο,  

ηνπ  ξφινπ θαη  ηεο  ζεκαζέαο  ηνπ  ζηε δηαρεέξηζε ησλ ππνζΫζεσλ κηαο ρψξαο.  

 ηνλ νηθνλνκηθφ ηνκΫα ε αιιεινπρέα  ησλ επηδξΪζεσλ μεθηλΪ κε ηελ αλΪπηπμε ηεο 

ζχγρξνλεο ηερλνινγέαο, ε νπνέα θαζηζηΪ ηε κεηαθέλεζε πξψησλ πιψλ,  πξντφλησλ θαη 

εξγαδνκΫλσλ ηαρχηεξε θαη θζελφηεξε, ηε δηαθέλεζε ηεο πιεξνθνξέαο αζηξαπηαέα θαη ηελ 

επηθνηλσλέα κεηαμχ ησλ αλζξψπσλ Ϊκεζε. Μηα ηΫηνηα εμΫιημε, ζχκθσλα κε ηελ νηθνλνκηθά 

πηπρά ηεο ζεσξέαο ηεο παγθνζκηνπνέεζεο, δε δηεπθνιχλεη  απιψο ηελ πεξαηηΫξσ αλΪπηπμε 

ηνπ δηεζλνχο εκπνξένπ θαη ηε δηεχξπλζε ησλ αγνξψλ. ΔπηηξΫπεη  επέζεο θαη ελ  πνιινέο  

επηβΪιιεη  ηε δηαθέλεζε θεθαιαέσλ πξνο ηηο πεξηνρΫο φπνπ νη επελδχζεηο ζα εέλαη 

απνδνηηθφηεξεο θαη αζθαιΫζηεξεο
.
 φπνπ ην εξγαηηθφ θφζηνο εέλαη ρακειφηεξν  θαη  ην  

εξγαζηαθφ θιέκα  άξεκν θαη φπνπ ε πξνζθνξΪ εμεηδηθεπκΫλεο εξγαζέαο  αληαπνθξέλεηαη ζηηο 

απαηηάζεηο ζπγθεθξηκΫλσλ ηνκΫσλ ηεο παξαγσγάο ζε κηα επηρεέξεζε
.
 φπνπ ην θνξνινγηθφ 

θαζεζηψο  αθάλεη κεγαιχηεξα πεξηζψξηα θΫξδνπο θαη φπνπ ην πνιηηηθφ θιέκα  εέλαη 

επλντθφηεξν. Ζ απνθΫληξσζε απηά ησλ δξαζηεξηνηάησλ κηαο επηρεέξεζεο απαηηεέ 

ζπληνληζκφ θαη παξαθνινχζεζε  θαη ηαπηφρξνλα εθρψξεζε αξκνδηνηάησλ ζηελ απνηέκεζε 

ησλ ζπγθξηηηθψλ πιενλεθηεκΪησλ θαη ησλ κεηνλεθηεκΪησλ κηαο πεξηνράο θαζψο  θαη ζηελ 

αληηκεηψπηζε πξνβιεκΪησλ θαη ζηε ιάςε απνθΪζεσλ. Απαηηεέ Ϋλα δέθηπν ηθαλψλ ζηειερψλ 

απφ πνιιΫο θαη ζε πνιιΫο ρψξεο, πνπ λα κπνξεέ λα δηαρεηξέδεηαη ηηο ηχρεο ηεο επηρεέξεζεο 

ζηελ πξαγκαηηθφηεηα λα ηηο δηακνξθψλεη Ϋρνληαο σο απνθιεηζηηθφ θέλεηξν θαη νδεγφ ην 

επηρεηξεζηαθφ ζπκθΫξνλ: πςειφηεξα κεξέζκαηα θαη ππεξαμέεο γηα ηνπο κεηφρνπο· ζπκκεηνρά 

ζηα θΫξδε θαη πςειφηεξεο απνιαβΫο γηα ηα έδηα.  ΔπηβΪιιεη ηε δηεζλνπνέεζε ηεο επΫλδπζεο 

θαη απφ ηελ Ϊπνςε ησλ κεηφρσλ, πνπ δελ εέλαη πιΫνλ πνιέηεο κηαο θαη κφλν ρψξαο, ψζηε ε 

φπνηα κΫξηκλα γηα ην εζληθφ ζπκθΫξνλ κηαο νκΪδαο κεηφρσλ λα εμαλεκέδεηαη κπξνζηΪ ζηε 
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γεληθά βνχιεζε πνπ δηακνξθψλεη ε  επηδέσμε  ηνπ θΫξδνπο. Οη κεγΪιεο πνιπεζληθΫο 

εηαηξεέεο απνηεινχλ ηνπο πην αληηπξνζσπεπηηθνχο έζσο εθθξαζηΫο ηεο παγθνζκηνπνέεζεο 

ηεο νηθνλνκέαο. 

 Ο Reich παξΫρεη ελδηαθΫξνληα ζηνηρεέα γη' απηάλ ηελ παγθνζκηνπνηεκΫλε νηθνλνκέα. 

Ζ εηαηξεέα Whirpool κε Ϋδξα ηηο ΖΠΑ απαζρνινχζε ην 1990 43.500 εξγαδφκελνπο ζε 45 

ρψξεο, ελψ ε Morgan Stanley 6.000 ζε 18 ρψξεο. ην ζχλνιφ ηεο πΪλσ απφ ην 20% ηεο 

παξαγσγάο ησλ Ακεξηθαληθψλ επηρεηξάζεσλ πξαγκαηνπνηεέην ζην εμσηεξηθφ (Reich, 1991: 

121). Ζ ζπκκεηνρά ησλ επηκΫξνπο ρσξψλ ζηελ παξαγσγά δελ εέλαη αζθαιψο ηζφηηκε απφ ηελ 

Ϊπνςε ηεο πθάο θαη ηεο πνηφηεηαο ηνπ πξνζθεξνκΫλνπ απφ ηελ θαζεκηΪ Ϋξγνπ. Ζ 

παξαγσγηθά δηαδηθαζέα ρσξέδεηαη ζε θΪζεηο, ε θαζεκηΪ απφ ηηο νπνέεο αλαηέζεηαη αλΪινγα κε 

ηα ζπγθξηηηθΪ πιενλεθηάκαηα ηεο θΪζε ρψξαο. Καη πΪιη ν Reich παξαηεξεέ: "Έλα ζπνξ 

απηνθέλεην ρξεκαηνδνηεέηαη ζηελ Ηαπσλέα, ζρεδηΪδεηαη ζηελ Ηηαιέα, ζπλαξκνινγεέηαη ζηελ 

ΗληηΪλα, ην Μεμηθφ θαη ηε Γαιιέα, ρξεζηκνπνηψληαο πξνεγκΫλα ειεθηξνληθΪ εμαξηάκαηα πνπ 

αλαθαιχθζεθαλ ζην New Jersey θαη θαηαζθεπΪζηεθαλ ζηελ Ηαπσλέα" (Reich, 1991: 112). 

Καη βΫβαηα φινη νη θαηαλαισηΫο ειεθηξνληθψλ ζπζθεπψλ εέλαη ζάκεξα εμνηθεησκΫλνη κε ηηο 

εηηθΫηεο ηνπ ηχπνπ  made in Taiwan ά  made in China πνπ ζπλνδεχνπλ ηα πξντφληα  γλσζηψλ 

κεγΪισλ πνιπεζληθψλ, φπσο ε Philips, ε Thompson, ε ΗΒΜ, ά ε SONY. Δέλαη  επέζεο 

ελεκεξσκΫλε ε αγνξΪ εξγαζέαο γηα ηελ επθνιέα κε ηελ νπνέα, ζην θπλάγη ηεο πςειφηεξεο 

παξαγσγηθφηεηαο θαη ηνπ απμεκΫλνπ θΫξδνπο, κεηαθΫξνληαη απφ ηε κηα ρψξα ζηελ Ϊιιε νη 

επηρεηξεκαηηθΫο δξαζηεξηφηεηεο, κε  Ϋθδειεο  ηηο νδπλεξΫο ζπλΫπεηεο κηαο ηΫηνηαο 

απνρψξεζεο ζηελ απαζρφιεζε θαη ζηνλ παξαγσγηθφ ηζηφ ηεο ζπγθεθξηκΫλεο ρψξαο. Απφ κηα 

Ϊιιε πιεπξΪ, ην ζηέγκα ηεο παγθνζκηνπνέεζεο ηεο νηθνλνκέαο θαη ησλ  φζσλ  απηά 

ζπλεπΪγεηαη Ϋδσζαλ θαζαξΪ ζηε δεθαεηέα ηνπ '90 νη δηεζλεέο  ρξεκαηηζηεξηαθΫο θξέζεηο ηηο 

νπνέεο πξνθΪιεζαλ ηα νηθνλνκηθΪ πξνβιάκαηα ηεο Ρσζέαο ά ησλ ρσξψλ ηεο Άπσ Αλαηνιάο 

θαζψο θαη νη επηζΫζεηο ηνπ θεξδνζθνπηθνχ θεθαιαένπ, ησλ πεξέθεκσλ hedge funds, ζε βΪξνο 

ησλ εζληθψλ λνκηζκΪησλ δηαθφξσλ  ρσξψλ. 

 ια απηΪ ηα θαηλφκελα νδεγνχλ ηνπο νπαδνχο ηεο ζεσξέαο ηεο παγθνζκηνπνέεζεο 

ηεο νηθνλνκέαο ζην ζπκπΫξαζκα  φηη ην ηΫινο ησλ εζληθψλ νηθνλνκηψλ Ϋρεη θηΪζεη: "Γε ζα 

ππΪξρνπλ πηα εζληθΪ πξντφληα θαη ηερλνινγέεο, νχηε εζληθΫο επηρεηξάζεηο, νχηε εζληθΫο 

βηνκεραλέεο. Γελ ζα ππΪξρνπλ πηα εζληθΫο νηθνλνκέεο, κε ηε κνξθά ηνπιΪρηζηνλ πνπ 

ππνδάισλε κΫρξη ηψξα ν φξνο", ζεκεηψλεη ν Reich (Reich, 1991: 1). Ζ απαζρφιεζε, ην 

εηζφδεκα, ην βηνηηθφ επέπεδν ελφο ιανχ δε ζα εμαξηψληαη πιΫνλ απφ ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα 

ησλ εζληθψλ παξαγσγηθψλ δπλΪκεσλ  νχηε απφ ηελ απνδνηηθφηεηα ηνπ εζληθνχ επελδπηηθνχ 

θεθαιαένπ πνπ εέλαη πιΫνλ Ϋηζη θη αιιηψο δηεζλΫο. Σν κφλν απφ ην νπνέν κπνξεέ κηα ρψξα λα 
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πξνζδνθΪ νθΫιε εέλαη απφ ηελ αλΪπηπμε εθεέλσλ ησλ πςεινχ επηπΫδνπ δεμηνηάησλ θαη 

ζηΪζεσλ αλΪκεζΪ ηνπο ε αλαγλψξηζε ησλ παξακΫηξσλ ελφο πξνβιάκαηνο θαη ε ηθαλφηεηα 

επέιπζάο ηνπ, ε αλΪιεςε θαη δηαρεέξηζε θηλδχλσλ ζε Ϋλα αζηαζΫο πεξηβΪιινλ, ε επηθνηλσλέα 

θαη ε ζπλεξγαζέα κε Ϊηνκα δηαθνξεηηθάο θνπιηνχξαο θαη ζπλεζεηψλ πνπ απαηηεέ ε 

παγθνζκηνπνηεκΫλε αγνξΪ, δειαδά   απφ ηελ πνηφηεηα ησλ αλζξψπηλσλ πφξσλ ηεο.  

 Σε ζεσξέα ηεο παγθνζκηνπνέεζεο ηεο νηθνλνκέαο θαη ηα ζπκπεξΪζκαηα ζηα  νπνέα  

απηά θαηαιάγεη δε ζπκκεξέδνληαη αζθαιψο φινη. Πνιινέ ππελζπκέδνπλ φηη ηα ππΪξρνληα 

εκπεηξηθΪ ζηνηρεέα εέλαη πεξηνξηζκΫλα, γηα λα ηεθκεξηψζνπλ ηε  ζΫζε φηη νη εμειέμεηο 

ζπλζΫηνπλ κηα ηΪζε κε πξννπηηθά, ελψ αληέζεηα, ηα εμαγφκελα  ζπκπεξΪζκαηα απνηεινχλ 

απιΫο πξνβνιΫο εμειέμεσλ, ρσξέο κΪιηζηα παγθφζκην ραξαθηάξα, αθνχ κεξηθΫο κφλν απφ ηηο 

νηθνλνκέεο ησλ ρσξψλ ησλ ΖΠΑ θπξέσο, ηεο Αγγιέαο, ηνπ ΚαλαδΪ θαη νξηζκΫλσλ Ϊιισλ 

πξνεγκΫλσλ νηθνλνκηψλ εκθαλέδνληαη παγθνζκηνπνηεκΫλεο. Τπνζηεξέδνπλ παξΪιιεια φηη 

ην θαηλφκελν ηεο παγθνζκηνπνέεζεο ησλ αγνξψλ δελ εέλαη νχηε λΫν νχηε Ϋρεη ζεκαληηθΪ 

απμεκΫλε Ϋληαζε ζε ζρΫζε κε Ϊιιεο επνρΫο (Hirst & Thompson, 1996), ψζηε λα ζπληζηΪ 

ζηνηρεέν ηδηαέηεξεο βαξχηεηαο θαη ζεκαζέαο ζηελ παξνχζα ηζηνξηθά θΪζε. Ζ παξαηάξεζε 

απηά αθνξΪ ηφζν ηνπο νηθνλνκηθνχο δεέθηεο ηνπ δηεζλνχο εκπνξένπ θαη ηεο δηαθέλεζεο 

θεθαιαένπ φζν θαη ηνπο δεκνγξαθηθνχο, νη  νπνένη ζΫινπλ ηηο ζχγρξνλεο πιεζπζκηαθΫο 

κεηαθηλάζεηο λα κε δηαθΫξνπλ ζεκαληηθΪ απφ αλΪινγεο κεηαθηλάζεηο κεηΪ ην 1815 ά ην 

1840. Τπνζηεξέδνπλ ηΫινο φηη ε ζεσξέα ηεο παγθνζκηνπνέεζεο ηεο νηθνλνκέαο δε ιακβΪλεη 

ζνβαξΪ ππφςε ηνλ πνιηηηθφ παξΪγνληα  πνπ ζηελ παξνχζα ηνπιΪρηζηνλ θΪζε εμαθνινπζεέ  

λα  Ϋρεη ην εζληθφ θξΪηνο σο ζχζηεκα αλαθνξΪο  θαη ηε δπλαηφηεηΪ ηνπ λα ειΫγρεη θαη λα 

θαηεπζχλεη ηηο εμειέμεηο, κε  απνηΫιεζκα λα εηζΪγνπλ  Ϋηζη  απζαέξεηα  Ϋλα ζηνηρεέν 

ληεηεξκηληζκνχ ζηηο εμειέμεηο.   

 ΠαξΪ  ηηο παξαηεξάζεηο  απηΫο,  ε παγθνζκηνπνέεζε ηεο νηθνλνκέαο απνηειεέ 

ζεκαληηθά παξΪκεηξν ζην πεξηβΪιινλ ηνπ παλεπηζηεκένπ θαη αλακΫλεηαη λα Ϋρεη επέδξαζε 

ζηελ πεξαηηΫξσ πνξεέα ηνπ. ε Ϋλα πξψην επέπεδν ε ζεσξέα γηα ηελ παγθνζκηνπνέεζε ηεο 

νηθνλνκέαο παξΫρεη επηρεηξάκαηα ζε φζνπο νξακαηέδνληαη ην ξηδνζπαζηηθφ κεηαζρεκαηηζκφ 

ηνπ παλεπηζηεκένπ θαη ηε κεηαηξνπά ηνπ ζε ππνζχζηεκα ηεο νηθνλνκέαο. Δπηρεηξάκαηα πνπ 

Ϋξρνληαη λα πξνζηεζνχλ ζε θεέλα πνπ εθπνξεχνληαη απφ ηελ ηδενινγέα ηεο αγνξΪο θαη πνπ 

εέλαη κΪιηζηα ηδηαέηεξα πεηζηηθΪ, αθνχ ζηεξέδνληαη ζηελ Ϊκεζε εκπεηξέα ηνπ κΫζνπ 

αλζξψπνπ ε παξνπζέα ησλ πνιπεζληθψλ, ησλ δηεζλψλ ρξεκαηηζηεξηαθψλ θξέζεσλ θηι. 

ππνπέπηνπλ εχθνια ζηελ αληέιεςά ηνπ, βνεζνχλησλ θαη ησλ ΜΜΔ Ϋρνπλ ηελ επηθχξσζε 

δηεζλψλ νξγαληζκψλ θαη πεξηβΪιινληαη κε ην θχξνο κηαο αδηακθηζβάηεηεο ζεσξέαο.  
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ιν θαη πεξηζζφηεξν ππελζπκέδεηαη  ζηα παλεπηζηάκηα φηη δελ απνηεινχλ 

νξγαληζκνχο ελφο θιεηζηνχ εζληθνχ νηθνζπζηάκαηνο αιιΪ ελφο αλνηρηνχ θαη αληαγσληζηηθνχ 

πεξηβΪιινληνο πΫξα απφ εζληθΪ ζχλνξα θαη πξνζηαηεπηηθνχο θξαγκνχο. ΑλεμΪξηεηα απφ ηελ 

εγθπξφηεηα κηαο ηΫηνηαο δηαπέζησζεο θαη κφλν ην γεγνλφο ηεο δηαξθνχο ππνγξΪκκηζάο ηεο 

δεκηνπξγεέ κηα "αέζζεζε αιάζεηαο", πνπ αλαπφθεπθηα επεξεΪδεη ηνλ ηξφπν κε  ηνλ νπνέν  

αληηκεησπέδεηαη ην παλεπηζηάκην, φρη ηφζν απφ ηα κΫιε ηνπ φζν απφ ηελ θνηλσλέα κΫζα ζηελ 

νπνέα απηφ δξαζηεξηνπνηεέηαη.  

Οη αγνξΫο ζεσξνχλ φηη Ϋρνπλ ην δηθαέσκα λα δηαδξακαηέδνπλ ελεξγφηεξν ξφιν ζηα 

παλεπηζηεκηαθΪ πξΪγκαηα, αθνχ ην αλζξψπηλν θεθΪιαην πνπ παξΪγνπλ ηα παλεπηζηάκηα 

απνηειεέ ηε sine qua non πξνυπφζεζε γηα ηελ αλΪπηπμε  θαη  ηελ  αληηκεηψπηζε ηνπ δηεζλνχο 

αληαγσληζκνχ εθ κΫξνπο ησλ επηρεηξάζεσλ, νη νπνέεο δελ κπνξνχλ πιΫνλ λα ζηεξέδνληαη ζηε 

βνάζεηα ησλ κΫηξσλ πξνζηαηεπηηζκνχ πνπ επΫβαιαλ ζην παξειζφλ ηα εζληθΪ θξΪηε. 

ΑληηκΫησπεο κε ηνλ αληαγσληζκφ ησλ νηθνλνκηψλ ρακεινχ θφζηνπο εξγαζέαο, φπσο ηνπ 

ΒηεηλΪκ, ηεο ΣατιΪλδεο ά ηεο Κέλαο, νη αγνξΫο ηνπ πξνεγκΫλνπ βνξξΪ αληηιακβΪλνληαη φηη 

ηα πεξηζψξηα παξΫκβαζάο ηνπο πξνο ηελ θαηεχζπλζε κεέσζεο ηνπ εξγαηηθνχ θφζηνπο ζα 

νδεγνχζε ζε θνηλσληθΪ θαη πνιηηηθΪ απαξΪδεθηε κεέσζε ηνπ βηνηηθνχ επηπΫδνπ ηνπ ιανχ. 

ΠξνβΪιινπλ σο ελαιιαθηηθά ιχζε ηελ πνηνηηθά βειηέσζε ηνπ γλσζηηθνχ θεθαιαένπ θαη ησλ 

δεμηνηάησλ ησλ εξγαδνκΫλσλ, ζηελ νπνέα πξσηαξρηθφ ξφιν κπνξεέ θαη πξΫπεη λα 

δηαδξακαηέζνπλ ηα παλεπηζηάκηα.  

ην επηρεέξεκα ηεο αληηκεηψπηζεο ηνπ δηεζλνχο αληαγσληζκνχ Ϋξρεηαη ζπρλΪ λα 

πξνζηεζεέ θαη ην ζπγθξηηηθφ επηρεέξεκα: ε ζΫζε πνπ ζΫιεη ηηο ξπζκέζεηο θαη ηηο 

κεηαξξπζκέζεηο πνπ Ϋρνπλ πηνζεηεζεέ ζε νξηζκΫλεο Ϊιιεο ρψξεο, ζε φ,ηη αθνξΪ ην ξφιν ηνπ 

παλεπηζηεκένπ ζηε λΫα παγθφζκηα αγνξΪ, λα Ϋρνπλ εθαξκνγά θαη πξννπηηθά θαη ζηηο 

ππφινηπεο. Πνιχ πεξηζζφηεξν αθνχ Ϋηζη ππνζηεξέδεηαη νη ρψξεο ηνπιΪρηζηνλ ηνπ 

πξνεγκΫλνπ βνξξΪ Ϋρνπλ θνηλνχο ζηφρνπο, θηλνχληαη ζην πιαέζην κηαο θηιειεχζεξεο 

θαπηηαιηζηηθάο δεκνθξαηέαο θαη αθνινπζνχλ κηα γεληθφηεξε πνξεέα ζχγθιηζεο. Ζ ινγηθά 

απηά εμεγεέ ζε ζεκαληηθφ βαζκφ αηηάκαηα θαη απφςεηο  ησλ παξαγσγηθψλ ηΪμεσλ πνπ 

ζΫινπλ ηε ζπκκεηνρά εθπξνζψπσλ ηνπο ζε φξγαλα ρΪξαμεο εθπαηδεπηηθάο πνιηηηθάο πνπ 

αθνξΪ ηα παλεπηζηάκηα ά ηελ (πεξαηηΫξσ) ελεξγνπνέεζε ηνπ δηθαηψκαηφο ηνπο λα παξΫρνπλ 

νη έδηεο παλεπηζηεκηαθνχ επηπΫδνπ εθπαέδεπζε. 

 Ζ εκπινθά ηεο αγνξΪο ζηα παλεπηζηεκηαθΪ πξΪγκαηα, ζην φλνκα ηεο 

παγθνζκηνπνηεκΫλεο νηθνλνκέαο, εληζρχεηαη θαη λνκηκνπνηεέηαη αθφκε απφ ηηο δεκνζηεχζεηο 

θαη ηηο απνθΪζεηο ησλ δηεζλψλ νξγαληζκψλ. Ζ ζπζηεκαηηθά ππνγξΪκκηζε ζ' απηΫο ηεο 

ζηελάο ζρΫζεο ηεο εθπαέδεπζεο  γεληθφηεξα θαη ηεο ηξηηνβΪζκηαο εθπαέδεπζεο εηδηθφηεξα κε 
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ηελ αλΪπηπμε θαη κε ηε βειηέσζε ησλ ζπλζεθψλ ζηελ αγνξΪ εξγαζέαο εέλαη ελ πξνθεηκΫλσ 

απνθαιππηηθΫο (OECD, 1985, 1990, 1995 θαη World Bank, 1984, 1994). Απφ ηα πην 

αληηπξνζσπεπηηθΪ φζν θαη ελδηαθΫξνληα δεέγκαηα ε Λεπθά Βέβινο ηεο Δπξσπατθάο 

Δπηηξνπάο γηα ηελ Δθπαέδεπζε θαη ΚαηΪξηηζε – Teaching and Learning. Towards the 

Learning Society (ΔΔ., 1995). Ζ εκπινθά ηεο αγνξΪο λνκηκνπνηεέηαη επέζεο θαη απφ ηα 

εξεπλεηηθΪ επξάκαηα (Streeck, 1987), πνπ απνθαιχπηνπλ φηη νη δεκηνπξγηθΫο δεμηφηεηεο πνπ 

απαηηνχλ ηα επΫιηθηα ζπζηάκαηα παξαγσγάο κε πςειά πξνζηηζΫκελε αμέα δελ κπνξνχλ λα 

αλαπηπρζνχλ απνθιεηζηηθΪ ζηνλ αθαδεκατθφ ρψξν, φπνπ νη επηθξαηνχζεο ζπλζάθεο απΫρνπλ 

ζεκαληηθΪ απφ ηελ θαζεκεξηλά πξαγκαηηθφηεηα ηεο επηρεέξεζεο θαη φπνπ ν εξγαζηεξηαθφο 

εμνπιηζκφο εέλαη ζπρλΪ παξσρεκΫλνο.  

 κσο, πΫξα απφ ηελ αγνξΪ, θαη ηα έδηα ηα θξΪηε ρξεζηκνπνηνχλ ζπρλΪ ην επηρεέξεκα 

ηεο παγθνζκηνπνέεζεο ηεο νηθνλνκέαο, γηα λα πξνρσξάζνπλ ζηελ πηνζΫηεζε θαη 

λνκηκνπνέεζε "ζπζηΪζεσλ" ά θαη πνιηηηθψλ παξΫκβαζεο ζηα ηδξχκαηα ηεο ηξηηνβΪζκηαο 

εθπαέδεπζεο, επηθαινχκελα ζπλεζΫζηαηα αλΪινγεο παξεκβΪζεηο πνπ επηρεηξάζεθαλ κε 

επηηπρέα ζε Ϊιιεο ρψξεο. ΑπνθαιππηηθΫο εέλαη ελ πξνθεηκΫλσ νη νκνηφηεηεο ησλ Βξεηαληθψλ 

Training and Enterprise Councils κε ηα ακεξηθαληθΪ Private Industry Councils ά ηνπ Ηηαιηθνχ 

Maturita Professionale κε ην Γαιιηθφ Baccalaureat Professionel, σο ηέηισλ πνπ επηηξΫπνπλ 

ηελ εηζαγσγά ζηελ ηξηηνβΪζκηα εθπαέδεπζε. Δέλαη Ϊιισζηε ηζηνξηθΪ δηαπηζησκΫλν φηη ν 

δηεζλάο αληαγσληζκφο δεκηνπξγνχζε πΪληνηε πεξηφδνπο Ϋμαξζεο ηνπ ελδηαθΫξνληνο γηα ηα 

μΫλα ζπζηάκαηα εθπαέδεπζεο (Μαηζαένπ, 2000), ελψ ε ππνρψξεζά ηνπ νδεγνχζε ηηο ρψξεο 

ζε εθδειψζεηο εζσζηξΫθεηαο θαη απνκνλσηηζκνχ. Ζ πεξένδνο ησλ ηειεπηαέσλ 25 ρξφλσλ 

θαέλεηαη λα εληΪζζεηαη ζηηο πεξηφδνπο Ϋμαξζεο ηεο δηαθέλεζεο εθπαηδεπηηθψλ ηδεψλ θαη 

ζεζκηθψλ ξπζκέζεσλ (Keep, 1991), πνπ αζθαιψο δηεπθνιχλεηαη απφ ην έδην ην θιέκα ηεο 

παγθνζκηνπνέεζεο. 

 Ζ ζπληνληζκΫλε απηά πέεζε πξνο ηα παλεπηζηάκηα, ηελ νπνέα λνκηκνπνηεέ ε ζεσξέα 

ηεο παγθνζκηνπνέεζεο ηεο νηθνλνκέαο θαη ηελ  νπνέα πξνβΪιινπλ θαη πξνσζνχλ εζληθνέ θαη 

δηεζλεέο νξγαληζκνέ, ελΫρεη αζθαιψο θηλδχλνπο  θαη ππφθεηηαη ζηνπο πεξηνξηζκνχο πνπ 

δεκηνπξγεέ ε εγθπξφηεηα ηεο έδηαο ηεο ζεσξέαο. Τπελζπκέδεηαη φηη ε παγθνζκηνπνέεζε ηεο 

νηθνλνκέαο δελ αθνξΪ ζηνλ έδην βαζκφ φιεο ηηο πξνεγκΫλεο ρψξεο  νχηε ε δνκά ηεο 

νηθνλνκέαο θαη ηεο αγνξΪο εξγαζέαο εέλαη ηαπηφζεκε ζε φιεο (Ashton and Green, 1996). Απφ 

ηελ Ϊιιε κεξηΪ δελ εέλαη θαζφινπ βΫβαηε ε θαηεχζπλζε θαη ε πξννπηηθά ηεο έδηαο ηεο ηΪζεο. 

Απηφ ζεκαέλεη ζηελ πξΪμε φηη ηα μΫλα πξφηππα πνπ πξνβΪιινληαη  νχηε  κπνξνχλ νχηε 

αλαγθαζηηθΪ ζθφπηκν θαη ρξάζηκν εέλαη λα πηνζεηεζνχλ, φζν θη αλ θαληΪδνπλ ειθπζηηθΪ γηα 

ηνπο πνιηηηθνχο θαη ηνπο νηθνλνκηθνχο παξΪγνληεο πνπ θπθινθνξνχλ ζηα δηεζλά θφξα. Ζ 
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ζπζζσξεπκΫλε Ϊιισζηε ηζηνξηθά εκπεηξέα απφ παξφκνηνπο "δαλεηζκνχο" θΪζε Ϊιιν παξΪ 

ελζαξξπληηθά εέλαη (Μαηζαένπ, 2000). 

 ΠαξΪ ηαχηα, ε παγθνζκηνπνέεζε ηεο νηθνλνκέαο, πξαγκαηηθά ά εηθαδφκελε, Ϋρεη ηνπο 

ζηαζψηεο ηεο θαη ηηο επηπηψζεηο ηεο άδε ζηνλ παλεπηζηεκηαθφ ρψξν. Ζ αλΪπηπμε ησλ 

επξσπατθψλ πξνγξακκΪησλ θνηηεηηθάο θηλεηηθφηεηαο εέλαη ελ πξνθεηκΫλσ ελδεηθηηθά. 

χκθσλα κε ηελ Δπξσπατθά Δπηηξνπά (E.U. Commision, 1996) ν αξηζκφο ησλ θνηηεηψλ πνπ 

δηαθηλάζεθαλ κΫζσ ησλ πξνγξακκΪησλ Erasmus, Lingua, Petra θαη Commet θαζψο θαη ησλ 

πξνγξακκΪησλ Tempus θαη Alpha απμάζεθε απφ 3.000 ην 1987-1988 ζε 170.000 ην 1995-

1996. ΑλΪινγν εέλαη ην ελδηαθΫξνλ θαη ζηελ Άπσ Αλαηνιά φπσο πξνθχπηεη απφ ηελ Έθζεζε  

γηα ηηο Γηεζλείο αληαιιαγέο ζηελ Δθπαίδεπζε, Έξεπλα θαη Κνπιηνύξα ηνπ Ηαπσληθνχ 

Τπνπξγεένπ Δθπαέδεπζεο θαη απφ ηηο πξνηΪζεηο ηνπ Δζληθνύ πκβνπιίνπ κε ζέκα  ηελ 

Δθπαηδεπηηθή Μεηαξξύζκηζε  γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο παγθνζκηνπνέεζεο. ιν θαη 

πεξηζζφηεξν, ην επηρεέξεκα ηεο παγθνζκηνπνέεζεο ηεο αγνξΪο εξγαζέαο θαη ηεο 

θηλεηηθφηεηαο ησλ εξγαδνκΫλσλ ζ' απηά  ερεέ  πην  πεηζηηθφ κεηαμχ ησλ θνηηεηψλ ζηηο 

κηθξφηεξεο ηνπιΪρηζηνλ ρψξεο. ΑιιΪ θαη κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο αθαδεκατθάο θνηλφηεηαο, ε 

ηδΫα ηεο παγθνζκηνπνέεζεο εέλαη θπζηθφ λα εληζρχεη ηε ζΫιεζε γηα δηεζλά ζπλεξγαζέα ζηελ 

Ϋξεπλα (π.ρ. ην 5
ν
 Πξφγξακκα Πιαέζην γηα ηελ Έξεπλα θαη ηελ Σερλνινγηθά ΑλΪπηπμε ηεο 

Δ.Δ.) θαη ηε δηδαζθαιέα  θαζψο θαη γηα ηελ εηζαγσγά καζεκΪησλ ζηα πξνγξΪκκαηα ζπνπδψλ 

ησλ παλεπηζηεκέσλ κε εληνλφηεξε ηε  δηεζλά δηΪζηαζε
1
.  

 Ζ πεξαηηΫξσ αλΪπηπμε ηεο θηλεηηθφηεηαο θαη ηεο ζπλεξγαζέαο ζην πιαέζην κηαο 

παγθνζκηνπνηεκΫλεο νηθνλνκέαο θαη αγνξΪο εξγαζέαο πξνυπνζΫηεη θαη πξνσζεέ ηελ ακνηβαέα 

αλαγλψξηζε ηεο θνέηεζεο ζε πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο παλεπηζηάκηα, κε ηελ θαζηΫξσζε ελφο 

ζπζηάκαηνο κεηαθνξΪο πηζησηηθψλ κνλΪδσλ κεηαμχ ησλ παλεπηζηεκέσλ δηαθνξεηηθψλ 

ρσξψλ. Σν Δπξσπατθφ πξφγξακκα ECTS απηάο αθξηβψο ηεο πξνζπΪζεηαο Ϋθθξαζε απνηειεέ. 

Καζψο εέλαη θπζηθφ, κηα ηΫηνηα επηδέσμε  παξαπΫκπεη επζΫσο ζε Ϋλα κεηαζρεκαηηζκφ ηνπ 

παλεπηζηεκένπ απφ νξγαληζκφ πνπ ππεξεηεέ ηηο εζληθΫο πξνηεξαηφηεηεο θαη ηηο αλΪγθεο ηνπ 

θνηηεηηθνχ πιεζπζκνχ κηαο ρψξαο ά κηαο πεξηνράο ζε ππεξεζληθφ, πξνζαλαηνιηζκΫλν ζηελ 

ηθαλνπνέεζε ησλ αλαγθψλ ελφο εηεξνγελνχο ζψκαηνο θνηηεηψλ, πνπ πξννξέδεηαη λα εξγαζηεέ 

ζε κηα πνιιαπιΪ αλνκνηνγελά φζν θαη δηαξθψο κεηαβαιιφκελε αγνξΪ (Weber, 1999). Μηα 

ηΫηνηα εμΫιημε φκσο, πνπ θΫξλεη ην παλεπηζηάκην λα απεπζχλεηαη ζε Ϋλα εληαέν θνηλφ, ζε κηα 

αλζξψπηλε δεμακελά πΪλσ θαη πΫξα απφ εζληθΪ ζχλνξα, αλνέγεη ηελ πφξηα ηνπ 

αληαγσληζκνχ κεηαμχ ησλ παλεπηζηεκέσλ γηα ηελ πξνζΫιθπζε πειαηεέαο θνηηεηηθάο θαη 

                                                 
1
 Δέλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη νη φξνη "δηεζλεέο" θαη "επξσπατθΫο" νξηνζεηνχλ πιΫνλ σο επηζεηηθνέ πξνζδηνξηζκνέ 

Ϋλα πιάζνο γλσζηηθψλ αληηθεηκΫλσλ ζηηο λνκηθΫο, νηθνλνκηθΫο, παηδαγσγηθΫο θαη ινηπΫο ρνιΫο, ελψ πνιιΪ 

κεηαπηπρηαθΪ θπξέσο πξνγξΪκκαηα ζπνπδψλ ζηεξέδνληαη ζηε δηεζλά ζπλεξγαζέα. 
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εξεπλεηηθάο εέηε απηφ ππαγνξεχεηαη απφ ηελ αλΪγθε Ϊληιεζεο πφξσλ  εέηε απφ ηε 

δηαθχιαμε ηνπ θχξνπο θαη ηεο απάρεζάο ηνπο. Με ηε ζεηξΪ ηεο ε επηηπράο αληηκεηψπηζε ηνπ 

αληαγσληζκνχ νδεγεέ ζηελ πηνζΫηεζε ησλ πξαθηηθψλ ηεο αγνξΪο ζηε ζχγρξνλε 

παγθνζκηνπνηεκΫλε νηθνλνκέα, πνπ πεξηιακβΪλνπλ κεηαμχ ησλ Ϊιισλ: ελέζρπζε ηεο 

δηαρεηξηζηηθάο ινγηθάο θαη ησλ επηηαγψλ ηνπ απνηειεζκαηηθνχ κΪλαηδκελη· απνδνρά ησλ 

πξνηεξαηνηάησλ ηεο αγνξΪο ζηε δηακφξθσζε ηνπ Ϋξγνπ ησλ παλεπηζηεκέσλ θαη νξηζηηθά 

ππΫξβαζε ηεο δηρνηνκέαο κεηαμχ ζεσξεηηθάο θαη ρξεζηηθάο γλψζεο· πεξαηηΫξσ ελδπλΪκσζε 

ησλ ηνκΫσλ ζηνπο νπνένπο ην ζπγθεθξηκΫλν παλεπηζηάκην ππεξηεξεέ θαη ζπξξέθλσζε φζσλ 

δελ Ϋρνπλ ηελ απνδνρά ηεο αγνξΪο· εηζαγσγά ηερληθψλ κΪξθεηηγθ γηα ηελ πξνβνιά ηνπ Ϋξγνπ 

θαη ηε δηεχξπλζε ηεο πειαηεέαο ηνπ· αλΪπηπμε δηεζλψλ ζπλεξγαζηψλ κε Ϊιια παλεπηζηάκηα, 

ηδξχκαηα θαη επηρεηξάζεηο, εέηε κε ηε κΫζνδν ηνπ franchising  εέηε κε  ηε ζπκκεηνρά ζε θνηλΪ 

εξεπλεηηθΪ projects θαη επηζηεκνληθΪ ά/ θαη επηρεηξεκαηηθΪ consortia· πξνζθπγά ζε 

"ζπγρσλεχζεηο" κε ηδξχκαηα θαη νξγαληζκνχο πνπ νδεγνχλ ζε ζπλΫξγεηα θαη ζε νηθνλνκέεο 

θιέκαθαο. ΠνιιΫο απφ ηηο πξαθηηθΫο απηΫο εέλαη άδε ζε πιάξε αλΪπηπμε ζε αξθεηΫο ρψξεο, 

φπσο καξηπξνχλ κεηαμχ ησλ Ϊιισλ νη ζπλεξγαζέεο Βξεηαληθψλ θπξέσο αιιΪ θαη Γαιιηθψλ 

θαη Ακεξηθαληθψλ Παλεπηζηεκέσλ κε ηα ειιεληθΪ ΚΫληξα ΔιεπζΫξσλ πνπδψλ, ηα θνηλΪ 

πξνγξΪκκαηα ζπνπδψλ Βξεηαληθψλ θαη Ακεξηθαληθψλ παλεπηζηεκέσλ κε ηα παλεπηζηάκηα 

ρσξψλ ηεο Λαηηληθάο Ακεξηθάο, ε κεηΪθιεζε δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ απφ ηα ΔπξσπατθΪ 

παλεπηζηάκηα ζε ηδξχκαηα ρσξψλ ηεο Άπσ Αλαηνιάο, ηα πξνγξΪκκαηα δηδαζθαιέαο μΫλσλ 

γισζζψλ ζε ππνςάθηνπο θνηηεηΫο Ϊιισλ ρσξψλ, νη εθζΫζεηο πξνβνιάο ησλ παλεπηζηεκέσλ 

κηαο ρψξαο ζε Ϊιιεο θ.ν.θ. ΠνιιΫο απφ ηηο πξαθηηθΫο απηΫο αζθαιψο δελ εέλαη θαηλνχξηεο. 

Σηο αμηνπνέεζε κε επηηπρέα  θαη  ζην  παξειζφλ  ν πνιηηηζκηθφο ηκπεξηαιηζκφο, γηα λα πεηχρεη 

ηνπο ζηφρνπο ηνπ. κσο ην ζεκεξηλφ πιαέζην εέλαη αξθνχλησο δηαθνξεηηθφ: ηα παλεπηζηάκηα 

θαινχληαη λα εκπιαθνχλ ζηνλ αληαγσληζκφ πξνο έδην φθεινο κΪιινλ, παξΪ πξνο 

εμππεξΫηεζε "εζληθψλ" πξνηεξαηνηάησλ θαη ζθνπηκνηάησλ. 

 

2. Παγθνζκηνπνίεζε, εζληθό θξάηνο θαη παλεπηζηήκην 

 

 Ζ πξνεγνχκελε αλαθνξΪ παξαπΫκπεη επζΫσο ζηηο Ϊιιεο δχν ελλνηνινγηθΫο πηπρΫο ηεο 

παγθνζκηνπνέεζεο πνπ αθνξνχλ ηελ πνιηηηθά θαη ηνλ πνιηηηζκφ θαη πνπ ζπρλΪ ζπγρΫνληαη 

κε ηελ νηθνλνκηθά παγθνζκηνπνέεζε. Ζ βαζηθά δηαπέζησζε πνιιψλ πνιηηηθψλ επηζηεκφλσλ 

εέλαη φηη ε εζληθά θπξηαξρέα θαη απηνλνκέα Ϋρνπλ πεξηνξηζηεέ ζεκαληηθΪ ηηο ηειεπηαέεο 

δεθαεηέεο θΪησ απφ  ηελ αζθπθηηθά πέεζε πνπ αζθεέ ε λΫα δηεζλάο ηΪμε πξαγκΪησλ. Ζ 

ππνρψξεζε απηά δελ Ϋρεη απνθιεηζηηθΪ θαη κφλν νηθνλνκηθά αηηηνινγέα. Γελ νθεέιεηαη 
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δειαδά κφλν ζηελ αδπλακέα ηνπ εζληθνχ θξΪηνπο λα ειΫγμεη ηνλ εζληθφ νηθνλνκηθφ ρψξν θαη 

λα ηνλ πξνζηαηεχζεη απφ ηηο παξεκβΪζεηο ηεο παγθνζκηνπνηεκΫλεο αγνξΪο (Held, 1989). 

Πξνθαιεέηαη επέζεο θαη απφ ηε ζπλδπαζηηθά δξΪζε Ϊιισλ εμέζνπ ζεκαληηθψλ παξαγφλησλ. 

Ο πξψηνο ζπλδΫεηαη κε ηελ ππνρψξεζε ηνπ πνιΫκνπ σο πξαθηηθνχ κΫζνπ γηα ηελ 

επαλαδηαπξαγκΪηεπζε ηζνξξνπηψλ ζηηο δηεζλεέο ζρΫζεηο. Ζ δχλακε νινθιεξσηηθάο 

θαηαζηξνθάο ησλ ππξεληθψλ νπινζηαζέσλ, ε ππΫξβαζε ηνπ ςπρξνπνιεκηθνχ θιέκαηνο θαη 

ηειηθΪ ε επηθξΪηεζε ηεο κηαο ππεξδχλακεο Ϋρνπλ ζρεδφλ εμαθαλέζεη ηελ πηζαλφηεηα 

πνιΫκνπ κεηαμχ ησλ πξνεγκΫλσλ ηνπιΪρηζηνλ ρσξψλ θαη Ϋρνπλ ζπλεπψο πεξηνξέζεη ην ξφιν 

ηνπ θξΪηνπο ζ' Ϋλαλ  ηνκΫα  πνπ ππάξμε ηζηνξηθΪ Ϋλαο απφ ηνπο βαζηθφηεξνπο ιφγνπο 

δεκηνπξγέαο ηνπ (Cooper, 1996). Δέλαη ραξαθηεξηζηηθά ε εθρψξεζε ζηξαηησηηθψλ 

αξκνδηνηάησλ ζε ππεξεζληθνχο νξγαληζκνχο, φπσο ην ΝΑΣΟ, ηελ έδηα ζηηγκά πνπ 

αλαδεηνχληαη πνιηηηθνζηξαηησηηθνέ νξγαληζκνέ κε αξκνδηφηεηεο ζηνλ Ϋιεγρν ησλ 

εμνπιηζκψλ ά  ζηε  ρΪξαμε  εληαέαο  εμσηεξηθάο  πνιηηηθάο  (Δ.Δ / ΚΔΠΠΑ).  

 Ο δεχηεξνο ιφγνο εέλαη πεξηζζφηεξν θαη ακεζφηεξα νξαηφο απφ ηνπο πνιέηεο ησλ 

επξσπατθψλ θπξέσο ρσξψλ. Γηα ιφγνπο πνπ ζπλδΫνληαη  κε ηηο πξνηεξαηφηεηεο ηεο αγνξΪο, 

χζηεξα απφ ηελ επηθξΪηεζε ησλ λενθηιειεχζεξσλ δνγκΪησλ γηα ηε ιεηηνπξγέα ηεο 
.
 κε ηελ 

νπζηαζηηθά θαηΪξγεζε ησλ ξπζκέζεσλ θαη ηζνξξνπηψλ πνπ εέραλ δηακνξθψζεη νη θευλζηαλΫο 

πνιηηηθΫο ησλ πξψησλ κεηαπνιεκηθψλ δεθαεηηψλ (Hall and Jacques, 1990).
 

Με ηηο 

ηερλνινγηθΫο αιιαγΫο πνπ αλαζηΪησζαλ ηελ παξαγσγά θαη ηελ αγνξΪ εξγαζέαο θαη ηΫινο κε 

ηηο δεκνγξαθηθΫο αλαθαηαηΪμεηο πνπ δηακφξθσζαλ λΫνπο ζπζρεηηζκνχο κεηαμχ εξγαδνκΫλσλ 

θαη ζπληαμηνχρσλ αιιΪ θαη γεληθφηεξα δηθαηνχρσλ ηεο θξαηηθάο κΫξηκλαο, νη θπβεξλάζεηο 

βξέζθνπλ φιν θαη δπζθνιφηεξε ηελ  απνηειεζκαηηθά  δηεθπεξαέσζε  ηνπ θνηλσληθνχ  Ϋξγνπ 

ηνπο (πνπ  φκσο  απνηειεέ  ζεκΫιην ηεο  πνιηηηθάο λνκηκνπνέεζάο  ηνπο): ηε δηαηάξεζε ησλ 

παξνρψλ ηνπ θξΪηνπο πξφλνηαο θαζψο θαη  ηεο θνηλσλέαο  απφ ηηο θΪζε ινγάο επηζΫζεηο ηνπ 

νξγαλσκΫλνπ εγθιάκαηνο. Καζψο ζεκεηψλεη ν Hνbsbawm (1997, 727-728), ην θξΪηνο "ρΪλεη 

ην κνλνπψιηφ ηνπ θαη ηα ηζηνξηθΪ ηνπ πξνλφκηα ζην εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο, φπσο θαέλεηαη 

απφ ηελ Ϊλνδν ησλ ηδησηηθψλ επηρεηξάζεσλ αζθΪιεηαο θαη πξνζηαζέαο θαη απφ ηελ αλΪπηπμε 

ηδησηηθψλ ηαρπδξνκηθψλ ππεξεζηψλ, νη  νπνέεο απνηεινχζαλ κΫρξη πξφηηλνο αξκνδηφηεηα 

θΪπνηνπ  ππνπξγεένπ. Μηα ηΫηνηα αδπλακέα δελ κπνξεέ, ζπλεπψο,  παξΪ λα ππνζθΪπηεη ηε 

λνκηκνπνηεηηθά βΪζε ηνπ θξΪηνπο θαη λα απνδπλακψλεη ην ξφιν ηνπ.  

 ΣΫινο, ζεκαληηθφο γηα ηελ απνδπλΪκσζε ηνπ εζληθνχ θξΪηνπο εέλαη θαη ν ξφινο ησλ 

πνηθέισλ ππεξεζληθψλ νξγαληζκψλ: ηεο Δπξσπατθάο Έλσζεο, ηνπ ΟΟΑ, ησλ ΖλσκΫλσλ 

Δζλψλ, ηνπ Γηεζλνχο Ννκηζκαηηθνχ Σακεένπ, ηεο Παγθφζκηαο ΣξΪπεδαο, ηεο NAFTA, θ.ν.θ., 

ν θαζΫλαο απφ ηνπο νπνένπο δηεθδηθεέ ά ζηνλ νπνέν εθρσξεέηαη κεξέδην ηεο εζληθάο 
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θπξηαξρέαο (Held, 1990). ηνπο παξαπΪλσ ιφγνπο ζα κπνξνχζε επέζεο λα πξνζηεζεέ ε  

απνλνκηκνπνέεζε  ηνπ εζληθνχ ζηνηρεένπ ηεο θξαηηθάο ππφζηαζεο, ηελ νπνέα πξνθΪιεζαλ ηα 

αθξαέα εζληθηζηηθΪ θαη ξαηζηζηηθΪ θαζεζηψηα ηνπ γεξκαληθνχ εζληθνζνζηαιηζκνχ θαη ησλ 

ηδενινγηθψλ ηνπ παξαθπΪδσλ, ε πνιππνιηηηζκηθά ζχλζεζε ησλ  ζχγρξνλσλ Γπηηθψλ 

θνηλσληψλ  αιιΪ  θαη  ε έδηα  ε εδξαέσζε ηεο θξαηηθάο νληφηεηαο, ζε  βαζκφ  πνπ  λα  

θαζηζηΪ ηε  ζηάξημά ηεο απφ  ην  εζληθφ  ζηνηρεέν   ππφζεζε   ιηγφηεξν  ζεκαληηθά.     

 Ληγφηεξν μεθΪζαξεο εέλαη ε δπλακηθά θαη νη πξννπηηθΫο ηεο "πνιηηηζκηθάο 

παγθνζκηνπνέεζεο". Σα ζεκΪδηα ηεο πνιηηηζηηθάο επηξξνάο ηεο Γχζεο θαη ηδηαέηεξα ησλ 

ΖΠΑ εέλαη αξθνχλησο επθξηλά. Ζ δηΪδνζε ηεο αγγιηθάο γιψζζαο, ηνπ ακεξηθαληθνχ 

θηλεκαηνγξΪθνπ, ηεο pop κνπζηθάο, ηεο coca-cola θαη ησλ ΜcDonalds αιιΪ θαη ησλ ζεζκψλ 

ηεο θηιειεχζεξεο δεκνθξαηέαο, ηνπ θαηαλαισηηζκνχ   θαη ηνπ ελδηαθΫξνληνο γηα ην 

πεξηβΪιινλ απνηεινχλ ζεκΪδηα κηαο πεξηζζφηεξν ά ιηγφηεξν εππξφζδερηεο νκνγελνπνέεζεο, 

πνπ επηηπγρΪλεηαη θπξέσο κε ηελ αλΪπηπμε ησλ ζχγρξνλσλ ηερλνινγηψλ πιεξνθφξεζεο. 

κσο ηαπηφρξνλα, εέλαη εμέζνπ νξαηΫο θαη νη θπγφθεληξεο δπλΪκεηο πνπ αληηζηΫθνληαη ζηελ 

νκνγελνπνέεζε θαη πνπ θαηνξζψλνπλ, αμηνπνηψληαο θη απηΫο ηηο έδηεο αθξηβψο ηερλνινγέεο, 

λα πξνβΪιινπλ δηεζλψο ηελ  ηδηαέηεξε θνπιηνχξα  θνηλσληθψλ θαη εζληθψλ  κεηνλνηάησλ 

δηαζπαξκΫλσλ  ζηα πΫξαηα  ηνπ  θφζκνπ. Ο ζχγρξνλνο Ϊλζξσπνο εέλαη ζάκεξα πεξηζζφηεξν 

ελάκεξνο γηα ηνλ πνιηηηζκφ ησλ Aborigenes ηεο Απζηξαιέαο, γηα ηελ θηλΫδηθε θνπδέλα θαη 

ηελ ΜεμηθΪληθε ηεθέια, γηα ηα ζπηξέηζνπαιο ησλ λΫγξσλ ηνπ Ακεξηθαληθνχ λφηνπ θαη ηε 

ζπλζεκαηηθά γιψζζα ησλ ζπκκνξηψλ, γηα ηελ παηξηαξρέα ηεο κνπζνπικαληθάο νηθνγΫλεηαο 

θαη ηνλ παηεξλαιηζκφ ησλ Ηαπσληθψλ επηρεηξάζεσλ. Απηά ε ζπλχπαξμε ηνπ ηνπηθνχ κε ην 

παγθφζκην, ηνπ εηδηθνχ κε ην γεληθφ, Ϋρεη νδεγάζεη ζε κηα πνιιαπιά πνιηηηζκηθά 

"επηθνλέαζε", απ' ηελ νπνέα δεκηνπξγάζεθε Ϋλα πιάζνο πνιηηηζηηθψλ πβξηδέσλ πνπ 

αληαλαθιψληαη ζηνλ πνιηηηζηηθφ πινπξαιηζκφ ησλ δπηηθψλ θνηλσληψλ θαη ηελ  νπνέα  ν R. 

Robertson  απΫδσζε  κε  ηνλ  πξνζθπά  φξν glocalization. 

 ΠαξΪ ηελ ππνρψξεζε ησλ δηθαηνδνζηψλ θαη δπλαηνηάησλ ηνπ θαη παξΪ ηε δηαξθά 

πνιηηηζκηθά φζκσζε, ην εζληθφ θξΪηνο  παξακΫλεη ηζρπξφ. ΚνληΪ ζηηο παξαδνζηαθΫο ηνπ 

αξκνδηφηεηεο, ηηο  νπνέεο θαέλεηαη λα ρΪλεη, ην θξΪηνο απνθηΪ θαη λΫεο δπλαηφηεηεο, φπσο 

απηΫο ηεο ειεθηξνληθάο παξαθνινχζεζεο, ηεο εθρψξεζεο ηειεπηθνηλσληαθψλ ζπρλνηάησλ, 

ηεο πξνζηαζέαο ηνπ πεξηβΪιινληνο θηι., θΪηη πνπ δηεπθνιχλεηαη θαη απφ ηελ αλΪπηπμε ησλ 

λΫσλ ηερλνινγηψλ. ΠαξΪιιεια απνηειεέ, πξνο ην παξφλ ηνπιΪρηζηνλ, ηε βαζηθά πεγά 

λνκηκνπνέεζεο ησλ έδησλ ησλ δηεζλψλ νξγαληζκψλ πξνο ηνπο νπνένπο θαέλεηαη λα εθρσξεέ 

αξκνδηφηεηεο. Απνηειεέ ηΫινο ηελ πην ζεκαληηθά θαηαθπγά ησλ δπλΪκεσλ ηεο θνηλσληθάο 
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ζπλνράο θαη αιιειεγγχεο πνπ δΫρνληαη ηελ παξαηεηακΫλε  επέζεζε  ηνπ  αηνκηθηζκνχ θαη ηεο 

θνηλσληθάο δηΪθξηζεο θαη αδηαθνξέαο. 

 Ζ παγθνζκηνπνέεζε ζηελ πνιηηηθά θαη ηελ πνιηηηζηηθά ηεο δηΪζηαζε δηακνξθψλεη 

αζθαιψο λΫεο ζπλζάθεο, κΫζα ζηηο νπνέεο εέλαη ππνρξεσκΫλν λα ιεηηνπξγεέ ην παλεπηζηάκην. 

Ο πνιηηηζηηθφο πινπξαιηζκφο θαη' αξρΪο, πνπ εθδειψλεηαη ζάκεξα φρη ηφζν κε ηε κνξθά 

ησλ θνηλσληθψλ δηαηξΫζεσλ πνπ ζηεξέδνληαη ζηε δηαθνξεηηθά γιψζζα, ζξεζθεέα, εζλφηεηα ά 

ηΪμε φζν κε ηελ πξνζθφιιεζε κηθξφηεξσλ ά κεγαιχηεξσλ νκΪδσλ ηνπ πιεζπζκνχ ζε 

θΪπνηα  απφ ηα παγθφζκηα  πβξέδηα  πνπ δεκηνχξγεζαλ ζε κηα αηΫιεησηε πνηθηιέα νη 

δηαθνξεηηθΫο ζεσξάζεηο ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνέν ην δηεζλΫο γνληκνπνέεζε ην εζληθφ, 

δηακνξθψλεη Ϋλα Ϋληνλν θιέκα αμηαθνχ ζρεηηθηζκνχ. Κιέκα πνπ επηδεηλψλεη ε 

"κεηαλεσηεξηθά" ζεψξεζε ηνπ θφζκνπ, γηα ηελ νπνέα ζα γέλεη ιφγνο ζηε ζπλΫρεηα.  

ΜΫζα ζ' απηφ ην  θιέκα  ε αλεχξεζε θνηλψλ αμηψλ, πεπνηζάζεσλ, ζηΪζεσλ θαη 

ζπκπεξηθνξψλ γέλεηαη ππφζεζε φιν θαη πην δχζθνιε, ζηηο δπηηθΫο ηνπιΪρηζηνλ θνηλσλέεο. 

Καη θπζηθΪ, εέλαη φιν θαη πην δχζθνιν λα πξνζδηνξηζηνχλ κε ζαθάλεηα θαη κε ηξφπν 

ηεξαξρεκΫλν θαη αδηαθηινλέθεην νη εθπαηδεπηηθΫο πξνηεξαηφηεηεο θαη ηα ζηνηρεέα ηεο 

παηξνγνληθάο θιεξνλνκηΪο πνπ ζα θιεξνδνηεζνχλ ζηηο επεξρφκελεο γεληΫο. Ζ αλΪπηπμε 

ζπλεπψο ηεο εζληθάο ηαπηφηεηαο θαη ηεο  ζπλαθνχο  πξνο  απηά  θνπιηνχξαο Ϋξγν  κε  ην  

νπνέν εέρε επηθνξηηζηεέ  θαηΪ  ην παξειζφλ ην παλεπηζηάκην ππνρσξεέ αλαγθαζηηθΪ ζε 

δεχηεξε κνέξα. Σν ρψξν πνπ ειεπζεξψλεηαη Ϋξρνληαη λα θαιχςνπλ νη επηηαθηηθΫο αλΪγθεο 

ηεο εζληθάο νηθνλνκέαο ζε ζηειΫρε ηθαλΪ λα δξΪζνπλ ζε Ϋλα πνιιαπιΪ παγθνζκηνπνηεκΫλν 

θαη αληαγσληζηηθφ πεξηβΪιινλ. Αλαπφθεπθηα, ηα παλεπηζηάκηα σζνχληαη Ϋηζη ζηελ  

αλΪιεςε θαηλνχξησλ ξφισλ, πεξηζζφηεξν ζπγθεθξηκΫλσλ θαη "δηαρεηξηζηηθψλ", φπσο ε 

πηζηνπνέεζε (κε δηεζλά απνδνρά) ηεο γλψζεο θαη ησλ δεμηνηάησλ πνπ απΫθηεζε θαηΪ ηε 

θνέηεζά ηνπ ν πηπρηνχρνο ηνπ ηδξχκαηνο. 

 ΠαξΪιιεια, ε ακθηζβάηεζε ηνπ θχξνπο θαη ηεο πνιηηηθάο ηζρχνο ηνπ θξΪηνπο απφ ηηο 

δπλΪκεηο ηεο παγθφζκηαο αγνξΪο δηακνξθψλεη ηηο πξνυπνζΫζεηο αλΪπηπμεο κηαο 

δηαθνξεηηθάο ζρΫζεο αλΪκεζα ζην παλεπηζηάκην, ζην θξΪηνο θαη ζηελ αγνξΪ. Πνιινέ κηινχλ 

άδε γηα ηελ πξννπηηθά  κεξηθάο Ϋζησ απνδΫζκεπζεο ηνπ παλεπηζηεκένπ απφ ην θξΪηνο, 

θαζψο κΪιηζηα νη ρξεκαηνδνηηθΫο δπλαηφηεηεο ηνπ ηειεπηαένπ πεξηνξέδνληαη θαη  θαζψο ε 

αγνξΪ πξνβΪιιεη  σο  κέα δπλΪκεη   ελαιιαθηηθά  πεγά θΪιπςεο  ησλ  νηθνλνκηθψλ  αλαγθψλ  

ηνπ  παλεπηζηεκένπ. Καη επηθαινχληαη πξνο  ηνχην ην ζεκαληηθφ πεξηνξηζκφ ησλ 

ξπζκηζηηθψλ γηα ηα παλεπηζηεκηαθΪ πξΪγκαηα λνκνζεηηθψλ παξεκβΪζεσλ ηνπ θξΪηνπο θαη 

ηελ ελέζρπζε ηεο δηαρεηξηζηηθάο απηνλνκέαο ησλ παλεπηζηεκέσλ.  
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ΤπΪξρεη φκσο θαη ε Ϊιιε πιεπξΪ. Απηά πνπ ζΫιεη ηνλ θξαηηθφ Ϋιεγρν λα αζθεέηαη 

κΫζα απφ κηα ζεηξΪ εκη-θπβεξλεηηθψλ θαη εκη-αλεμΪξηεησλ νξγΪλσλ, ζην φλνκα ζπλάζσο 

ηεο απφδνζεο ιφγνπ πξνο ηελ θνηλσλέα απφ ηα παλεπηζηάκηα. Απηά δειαδά πνπ ζεσξεέ φηη νη 

εμειέμεηο ζην πεξηβΪιινλ ηνπ παλεπηζηεκένπ νδεγνχλ ζε κηα αιιαγά ηεο κνξθάο θαη ηνπ 

ηξφπνπ κε ηνλ νπνέν αζθεέηαη ν θξαηηθφο Ϋιεγρνο θαη φρη ζε νπζηαζηηθφ πεξηνξηζκφ ηνπ, ζε 

κηα αιιαγά ζηε δηαρεηξηζηηθά πξαθηηθά  θαη φρη ζην ζηξαηεγηθφ ζηφρν. ε θΪζε πεξέπησζε 

πΪλησο, ε επξσζηέα ησλ δπλΪκεσλ ηεο παγθνζκηνπνηεκΫλεο αγνξΪο πνπ επηδηψθνπλ λα 

εληΪμνπλ ην παλεπηζηάκην ζηε ινγηθά θαη ζηηο πξνηεξαηφηεηεο ηνπ νηθνλνκηθνχ ζπζηάκαηνο,  

ν αμηαθφο ζρεηηθηζκφο πνπ επηηξΫπεη αζΪθεηεο ζηνλ πξνζαλαηνιηζκφ θαη λνκηκνπνηεέ θΪζε 

ινγάο επηδέσμε θαη ζρεδηαζκφ θαη  ηΫινο, ν ζθιεξφο αληαγσληζκφο απφ θΪζε ινγάο 

επηζηεκνληθΪ θΫληξα, ηδξχκαηα εμ απνζηΪζεσο δηδαζθαιέαο, επαγγεικαηηθνχο/ 

επηρεηξεκαηηθνχο νξγαληζκνχο θαη παξνρεέο πιεξνθνξηψλ, ηνλ νπνέν πξνθΪιεζε θαη 

ελέζρπζε ε εληππσζηαθά αλΪπηπμε ησλ λΫσλ ηερλνινγηψλ, φια καδέ δηεπθνιχλνπλ ηελ 

αλΪπηπμε κηαο θαηλνχξηαο ηδηαέηεξεο ζρΫζεο κε ηνλ ηδησηηθφ ηνκΫα. Πνιινέ θνβνχληαη θαη 

Ϊιινη πξνζδνθνχλ ηελ εηζβνιά ησλ ηδησηψλ ζηα παλεπηζηάκηα, φπνπ ην ηδησηηθφ θεθΪιαην 

δελ εέλαη άδε παξφλ. ινη πΪλησο αλαγλσξέδνπλ ηε ζηξνθά, ηδενινγηθά θαη ζεζκηθά πνπ Ϋρεη 

ζεκεησζεέ ζηηο ζρΫζεηο ηνπ παλεπηζηεκένπ κε ηελ παξαγσγά θαη πξνζκεηξνχλ δεκέεο θαη 

θΫξδε. 

 

3. Μεηαθνξληηζκόο, κεηαλεσηεξηθόηεηα θαη παλεπηζηήκην 

 

 κσο, ε νξζνινγηθφηεξε θαη πιεξΫζηεξε απνηέκεζε ηεο πξννπηηθάο ηνπ 

παλεπηζηεκένπ ζηελ επνρά ηεο χζηεξεο λεσηεξηθφηεηαο επηβΪιιεη ηελ πεξαηηΫξσ δηεξεχλεζε 

ησλ ζεκαληηθψλ αιιαγψλ πνπ ζπκβαέλνπλ ζην πεξηβΪιινλ ηνπ. Καη θαζψο μεθηλάζακε 

καθξνζθνπηθΪ, απφ ηελ επηζάκαλζε ησλ νηθνλνκηθψλ, πνιηηηθψλ θαη πνιηηηζηηθψλ πηπρψλ 

ελφο θαηλνκΫλνπ κε παγθφζκηα εκβΫιεηα θαη ππφζηαζε, ζα εέλαη έζσο ζθφπηκν θαη 

παξαγσγηθφ λα πξνζθχγνπκε ζε κηα ζπκπιεξσκαηηθά νπηηθά, πνπ ζεσξεέ ηηο έδηεο απηΫο 

πηπρΫο απφ κηα  Ϊιιε εγγχηεξε ζθνπηΪ θαη κε ηξφπν πεξηζζφηεξν "εζσηεξηθφ". ζν πην 

ζχλζεηεο θαη πεξέπινθεο εέλαη νη αιιαγΫο ηφζν πην ρξάζηκε απνδεηθλχεηαη  Ϊιισζηε  ε 

πνιχπιεπξε ζεψξεζά ηνπο. 

 ην ιεμηιφγην απηάο ηεο ελαιιαθηηθάο αλΪγλσζεο ηεο ζχγρξνλεο πξαγκαηηθφηεηαο  

θπξηαξρνχλ  νη  φξνη  πνπ  Ϋρνπλ  σο  πξψην  ζπλζεηηθφ  ην πξφζεκα "κεηα": κεηαθνξληηζκφο, 

κεηαθαπηηαιηζηηθφο, κεηαβηνκεραληθφο, κεηαλεσηεξηθφηεηα. Αλ θαη νη φξνη δελ εέλαη 

ζπλψλπκνη, δελ Ϋρνπλ  δειαδά ηαπηφζεκν ελλνηνινγηθφ πεξηερφκελν, ζεκαηηθά θαη ζχζηεκα 
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αλαθνξΪο, αλαθΫξνληαη εληνχηνηο θαη πεξηγξΪθνπλ κε ζπκπιεξσκαηηθφ ηξφπν ηηο δηΪθνξεο 

πηπρΫο ηεο ζχγρξνλεο πξαγκαηηθφηεηαο κε κηα ελ πνιινέο θνηλά νπηηθά. Υσξέο λα 

ππεηζΫιζνπκε ζηηο ιεπηΫο φζν θαη ελδηαθΫξνπζεο δηαθνξΫο κεηαμχ ηνπο, ζα κπνξνχζακε λα 

ηζρπξηζηνχκε φηη νη ηξεηο πξψηεο ζεσξάζεηο επηθεληξψλνληαη πεξηζζφηεξν αλ θαη κε 

δηαθνξεηηθά Ϋκθαζε ε θαζεκηΪ ζηηο δπλΪκεηο ηεο παξαγσγάο θαη ζηηο κεηαβαιιφκελεο 

παξαγσγηθΫο ζρΫζεηο, ελψ ε ηειεπηαέα ελδηαθΫξεηαη θπξέσο γηα ηνπο πνιηηηθνχο θαη 

πνιηηηζηηθνχο  κεηαζρεκαηηζκνχο ηφζν ζην ζπιινγηθφ φζν θαη ζην αηνκηθφ επέπεδν. 

 Πνιχ ζρεκαηηθΪ ινηπφλ, ν κεηαθνξληηζκφο επηζεκαέλεη θαη θσδηθνπνηεέ ηηο αιιαγΫο 

ζηελ παξαγσγηθά δηαδηθαζέα: ηα αέηηα, ηα ραξαθηεξηζηηθΪ θαη ηε ζεκαζέα ηνπο. χκθσλα κ' 

απηά ηε ζρνιά ζθΫςεο, ν θνξληηζκφο, ην κνληΫιν παξαγσγάο πνπ επηθξΪηεζε θαηΪ ηηο 

πξψηεο δεθαεηέεο ηνπ 20νχ αηψλα, εέρε κηα ζεηξΪ επδηΪθξηηα ραξαθηεξηζηηθΪ θαη δηακφξθσζε 

Ϋλα εμέζνπ ραξαθηεξηζηηθφ πιΫγκα ζρΫζεσλ. Ήηαλ πξνζαλαηνιηζκΫλνο ζηε καδηθά 

παξαγσγά θηελψλ θαη νκνηφκνξθσλ πξντφλησλ πνπ απεπζχλνληαλ ζην ζχλνιν ησλ 

θαηαλαισηψλ κε αγνξαζηηθά δχλακε. Σν εέδνο θαη ηε κνξθά ησλ πξντφλησλ απηψλ 

θαζφξηδαλ ν παξαγσγφο θαη νη παξαγσγηθΫο δπλαηφηεηεο ηεο βηνκεραληθάο κνλΪδαο. Σν 

ρακειφ θφζηνο ηεο παξαγσγάο δηαζθαιηδφηαλ απφ ηε θηελά ελεξγεηαθά πξψηε χιε, ηελ 

αμηνπνέεζε ρακειφκηζζνπ εκη-εηδηθεπκΫλνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ θαη απφ ηνλ 

θαηαθεξκαηηζκφ ησλ εξγαζηψλ ζε εμεηδηθεπκΫλεο κεραληθΫο δξαζηεξηφηεηεο κπξνζηΪ ζηε 

θπιηφκελε γξακκά παξαγσγάο. Οη Μνληέξλνη Καηξνί ηνπ ΣζΪξιη ΣζΪπιηλ απνηεινχλ ηελ πην 

αθξηβά πεξηγξαθά θαη ζπλΪκα ηελ πην δηεηζδπηηθά έζσο θξηηηθά ηεο παξαγσγηθάο 

κεζνδνινγέαο ηνπ Φνξληηθνχ πξνηχπνπ. Σε δηΪζεζε ησλ πξντφλησλ δηεπθφιπλε θαη 

πξνσζνχζε ε δηαθάκηζε, ην καδηθφ κΪξθεηηγθ θαη θπξέσο ην ζχζηεκα ησλ δφζεσλ. Ζ 

δηνέθεζε ηεο επηρεέξεζεο εέρε ηεξαξρηθά κνξθά κε θαζνξηζκΫλνπο ζηαζεξνχο  ξφινπο θαη 

αξκνδηφηεηεο, κε ηνπο ηδηνθηάηεο ζηελ θνξπθά θαη ηνπο εκηεηδηεθεπκΫλνπο  εξγΪηεο ζηε βΪζε 

λα εθηεινχλ εληνιΫο, αιιΪ θαη λα δηεθδηθνχλ κΫζσ ησλ ζπλδηθΪησλ ηνπο θαιχηεξεο ακνηβΫο 

θαη ζεζκνχο θνηλσληθάο πξνζηαζέαο. 

 Οη νπαδνέ ηεο κεηαθνξληηθάο ζεψξεζεο εληνπέδνπλ ηηο εληππσζηαθΫο αιιαγΫο ζην 

παξαπΪλσ πξφηππν θαη επηζεκαέλνπλ ηε ζεκαζέα ηνπο. ΠαξΪ ηηο νπζηψδεηο δηαθνξΫο πνπ 

πθέζηαληαη απφ ρψξα ζε ρψξα αιιΪ θαη απφ θιΪδν ζε θιΪδν ζηελ έδηα ηε ρψξα ζε φ,ηη αθνξΪ 

ην κεηαζρεκαηηζκφ ηεο παξαγσγηθάο δηαδηθαζέαο, ζα κπνξνχζε θαλεέο λα αλαθεξζεέ ρσξέο 

ηνλ θέλδπλν ηεο ππεξαπινχζηεπζεο ηνπ  ζχλζεηνπ  απηνχ  θαηλνκΫλνπ  θαη ζηηο εμάο 

αιιαγΫο:    

• Πξψηνλ,  ζηελ  ππνρψξεζε ηνπ βηνκεραληθνχ ηνκΫα θαη ζηελ ελέζρπζε ησλ ππεξεζηψλ 

(Bell, 1974) σο απνηΫιεζκα θπξέσο ηεο αλΪπηπμεο ησλ λΫσλ ηερλνινγηψλ επηθνηλσλέαο θαη 
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πιεξνθφξεζεο. ' απηφλ ζα πξΫπεη λα πξνζηεζνχλ θαη νη αλαδηαηΪμεηο κεηαμχ ησλ θιΪδσλ 

ζην εζσηεξηθφ ηνπ έδηνπ ηνπ βηνκεραληθνχ ηνκΫα, πνπ ελέζρπζε ηε βηνκεραλέα ηεο 

πιεξνθνξηθάο θαη ησλ δηθηπαθψλ ηερλνινγηψλ ζε βΪξνο ηεο ρεκηθάο, κεηαιινπξγηθάο θαη 

ειεθηξνληθάο βηνκεραλέαο ηνπ πξψηνπ κηζνχ ηνπ 20νχ αηψλα.  

• Γεχηεξνλ, ζηελ αμηνπνέεζε ηεο λΫαο ηερλνινγέαο ζηελ παξαγσγηθά δηαδηθαζέα πνπ 

επΫηξεςε ηελ αλΪπηπμε ηεο ξνκπνηηθάο, ηνλ απηνκαηiζκφ ζηνλ Ϋιεγρν, ηελ θαηαζθεπά 

πνιπδχλακσλ κεραλψλ κε επξεέα γθΪκα παξαγσγηθψλ δπλαηνηάησλ, ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεξε παξαθνινχζεζε ησλ εξγαζηψλ ηεο παξαγσγάο θαη ησλ πσιάζεσλ, ηελ 

ακεζφηεξε αληαπφθξηζε ζηηο αλΪγθεο ηεο θαηαλΪισζεο θαη ηε ζηελφηεξε ζπλεξγαζέα κε 

ηνπο πξνκεζεπηΫο.  

• Σξέηνλ, ζηελ απνθΫληξσζε ησλ παξαγσγηθψλ δξαζηεξηνηάησλ ηφζν πξνο ηα Ϋμσ, κε ηελ 

εθρψξεζε ηκεκΪησλ ηεο παξαγσγάο ζε Ϊιιεο κνλΪδεο εληφο ά θαη εθηφο ηεο ρψξαο, φζν θαη 

ζην εζσηεξηθφ κε ηελ θαζηΫξσζε ηνπ νξηδφληηνπ κΪλαηδκελη πνπ θαηαξγεέ ηελ παξαδνζηαθά 

ηεξαξρηθά δνκά δηνέθεζεο ηεο επηρεέξεζεο. Ζ ζαθάο δηΪθξηζε αλΪκεζα ζηνπο ηδηνθηάηεο ησλ 

κΫζσλ παξαγσγάο, ν ξφινο ησλ νπνέσλ πεξηνξέδεηαη ζηηο αξκνδηφηεηεο πνπ επηηξΫπεη ε λΫα 

ζΫζε ηνπο σο κεηφρσλ, θαη ζηνπο κΪλαηδεξ, πνπ παέξλνπλ φιεο ηηο θξέζηκεο γηα ηελ 

επηρεέξεζε απνθΪζεηο (Burnhan, 1945, Kumar, 1992), αλάθεη επέζεο ζ' απηά ηελ θαηεγνξέα 

εμειέμεσλ.  

• ΣΫηαξην, ζηελ αλΪδεημε ελφο λΫνπ πξνθέι εξγαδνκΫλνπ. Ζ εηζαγσγά ησλ λΫσλ ηερλνινγηψλ 

θαη νη λΫεο απνθεληξσκΫλεο κνξθΫο δηαρεέξηζεο απαηηνχλ κηα εξγαηηθά δχλακε κε λΫεο 

δεμηφηεηεο: επειημέα, πξνζαξκνζηηθφηεηα, ζπλεξγαηηθφηεηα, επηθνηλσληαθά ηθαλφηεηα, 

πξσηνβνπιέα, θξηηηθά ζθΫςε θαη ηθαλφηεηα λα αλαιχνπλ θαη λα επηιχνπλ πξνβιάκαηα, λα 

αλαιακβΪλνπλ θαη λα δηαρεηξέδνληαη ηνλ επηρεηξεκαηηθφ θέλδπλν. Σν πξνθέι ηνπ λΫνπ 

εξγαδφκελνπ ηνλ ζΫιεη εμεηδηθεπκΫλν, δπλακηθφ θαη επαγγεικαηηθΪ  επθέλεην, Ϋηνηκν λα 

κεηαθηλεζεέ απφ ηνκΫα ζε ηνκΫα κΫζα ζηελ έδηα ηελ επηρεέξεζε  αιιΪ θαη απφ επηρεέξεζε ζε 

επηρεέξεζε ζηελ έδηα ά ζε δηαθνξεηηθά ρψξα. Έηνηκν  λα  εξγαζηεέ κε  κεξηθά  απαζρφιεζε ά 

ππεξσξηαθψο, φηαλ  θαη  φπσο νη ζπλζάθεο δνπιεηΪο ην επηβΪιινπλ. Έηνηκν θαη πξφζπκν λα 

επηκνξθψλεηαη θαη λα επαλαθαηαξηέδεηαη ζπλερψο, φπσο ην επηβΪιινπλ νη δηαξθψο 

κεηαβαιιφκελεο ζπλζάθεο ηεο αγνξΪο θαη ε ξαγδαέα αλΪπηπμε ηεο γλψζεο πνπ απνκεηψλεη 

ηΪρηζηα ηελ αμέα ηνπ γλσζηηθνχ ηνπ θεθαιαένπ θαη ππνλνκεχεη ηε βεβαηφηεηα γηα ηελ 

εξγαζηαθά ηνπ πξννπηηθά.  

• ΠΫκπην, ζηελ επηθξΪηεζε ησλ θαηαλαισηψλ απΫλαληη ζηνπο παξαγσγνχο ζε φ,ηη αθνξΪ ην 

εέδνο ησλ παξαγνκΫλσλ πξντφλησλ θαη ησλ παξερνκΫλσλ ππεξεζηψλ. ιν θαη πεξηζζφηεξν νη 

παξαγσγνέ εκθαλέδνληαη δηαηεζεηκΫλνη λα δηεπξχλνπλ ηε γθΪκα ησλ πξντφλησλ ηνπο, 
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αληαπνθξηλφκελνη ζηηο ηδηαέηεξεο πξνηηκάζεηο ησλ θαηαλαισηψλ πνπ ππαγνξεχνληαη πιΫνλ 

φρη κφλν απφ ηελ αγνξαζηηθά ηνπο δχλακε ά ηελ ηαμηθά ηνπο ζΫζε  αιιΪ  θαη απφ ην ζηπι 

δσάο πνπ πηνζεηνχλ ά απνκηκνχληαη. Ζ πνηθηιέα ησλ πξντφλησλ απνηειεέ πξνυπφζεζε ηεο 

Ϊζθεζεο ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο επηινγάο  γηα  ηνλ  θαηαλαισηά,  ε  νπνέα εθπνξεχεηαη απφ ηε 

δηαθνξεηηθφηεηα θαη ηνλ πνιπθεξκαηηζκφ ηεο ζχγρξνλεο θνηλσλέαο αιιΪ θαη  απφ ηελ 

πνιπδηΪζηαηε πξνζσπηθφηεηα ηνπ ζχγρξνλνπ αλζξψπνπ. 

 Σν ηειεπηαέν ζεκεέν απνηειεέ θαη ην ζεκαληηθφηεξν έζσο θξέθν πνπ ζπλδΫεη ην 

κεηαθνξληηζκφ κε ηε κεηαλεσηεξηθφηεηα. Ζ αλΪγλσζε ηεο ζχγρξνλεο πξαγκαηηθφηεηαο απφ 

ηνπο νπαδνχο ηεο κεηαλεσηεξηθφηεηαο ζην βαζκφ πνπ ππΪξρεη κεηαμχ ηνπο θνηλφο 

αλαγλσζηηθφο θψδηθαο Ϋρεη ηαπηφρξνλα θνηλσληνινγηθΪ, πνιηηηζκηθΪ θαη επηζηεκνινγηθΪ 

ραξαθηεξηζηηθΪ. Βαζηθά ηεο παξαδνρά εέλαη ε θεληξηθά ζΫζε πνπ απνδέδεη  ζην Ϊηνκν. Απφ 

ηνλ ηξφπν πνπ απηφ αλαγλσξέδεη ηελ πξαγκαηηθφηεηα, ε έδηα ε πξαγκαηηθφηεηα απνθηΪ 

ππφζηαζε θαη δηακνξθψλνληαη νη ζηΪζεηο θαη νη ζπκπεξηθνξΫο ηνπ σο ππνθεηκΫλνπ ηεο 

πνιηηηθάο δξΪζεο. Εψληαο ζε Ϋλα πνιχπινθν θαη πνιπθαηαθεξκαηηζκΫλν θφζκν, ην Ϊηνκν 

απνθηΪ πνιιαπιΫο ηαπηφηεηεο, ζπληέζεηαη απφ πνιιΪ επηκΫξνπο εγψ πνπ δηακνξθψλνληαη θαη 

επαλαδηακνξθψλνληαη ζπλερψο ππφ ην θξΪηνο εληππψζεσλ, επηζπκηψλ θαη δηαζΫζεσλ, 

αλΪινγα κε ηνπο θνηλσληθνχο ρψξνπο θαη ηηο επηξξνΫο πνπ βηψλεη. ΑλΪινγα πνιπζχλζεηε θαη 

ξεπζηά εέλαη ζπλεπψο θαη' αλΪγθε θαη ε πξαγκαηηθφηεηα. Ζ γλψζε καο γη' απηά εέλαη 

ζρεηηθά. Έρεη σο κνλαδηθφ ζχζηεκα αλαθνξΪο ην Ϊηνκν, ην ππνθεέκελν εληνπηζκνχ ηεο θαη 

ηηο πξνζΫζεηο ηνπ. Κξηηάξην απνδνράο ηεο αιάζεηαο γηα ηα πξΪγκαηα δελ εέλαη ζπλεπψο ε 

αληηπαξαβνιά ηεο κε ηελ πξαγκαηηθφηεηα, αθνχ κηα ηΫηνηα πξαγκαηηθφηεηα δελ ππΪξρεη, 

αιιΪ ν βαζκφο ζηνλ νπνέν απηά ππεξεηεέ ηνπο ζθνπνχο ηεο αλαδάηεζάο ηεο. Τπφ ηελ Ϋλλνηα 

απηά νη βαζηθΫο αμέεο θαη παξαδνρΫο ηνπ Γηαθσηηζκνχ (ν θξηηηθφο νξζνινγηζκφο, ε ηζηνξηθά 

πξφνδνο, ε απηνλνκέα ηνπ αηφκνπ, ε αληηθεηκεληθφηεηα, ε επηζηάκε θαη γεληθφηεξα θΪζε 

ζχζηεκα ζθΫςεο πνπ επηρεηξεέ λα δψζεη κνξθά θαη  ηΪμε ζηελ θνηλσλέα θαη ην ηζηνξηθφ 

γέγλεζζαη) απνηεινχλ απιψο "κεγαιεηψδεηο αθεγάζεηο". Γηα απηνχο ηνπο νπαδνχο ηεο 

κεηαλεσηεξηθφηεηαο ε εκπεηξέα εέλαη παξαπιαλεηηθά θαη εθάκεξε, ε πξαγκαηηθφηεηα 

ςεπδαηζζεηηθά, πνιχπιεπξε θαη ηειηθΪ κε πξνζδηνξέζηκε θαη ε ηζηνξηθά εμΫιημε ρσξέο 

θαηεχζπλζε θαη πξννξηζκφ. 

 Οη ζΫζεηο απηΫο δελ εθθξΪδνπλ αζθαιψο ην ζχλνιν ηεο αθαδεκατθάο θνηλφηεηαο, αλ 

θαη απαζρνινχλ κεγΪιν κΫξνο  ηεο θαηΪ  ηηο  ηειεπηαέεο δεθαεηέεο (. Green, 1997). 

Δπηζεκαέλνπλ εληνχηνηο θαη αλαδεηθλχνπλ ηε ζεκαζέα νξηζκΫλσλ επξχηεξσλ αιιαγψλ. Ζ 

πξψηε Ϋρεη λα θΪλεη κε ηνλ πνιιαπιφ θαηαθεξκαηηζκφ ησλ ζχγρξνλσλ πξνεγκΫλσλ 

θνηλσληψλ ζε νκΪδεο, ν νπνένο δε ζηεξέδεηαη πιΫνλ κφλν ζε ηαμηθΪ, πνιηηηζκηθΪ ά εζλνηηθΪ 
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θξηηάξηα αιιΪ θαη ζηελ πξνζσπηθά αληέιεςε ηνπ αηφκνπ γηα ηε ζΫζε ηνπ ζηελ θνηλσλέα,  κηα 

αληέιεςε πνπ κπνξεέ λα  ηε δηακνξθψλνπλ βησκαηηθΫο εκπεηξέεο, κπνξεέ φκσο θαη  λα ηελ 

επεξεΪδνπλ θαη πξνζσπηθΫο επηζπκέεο ά πξνζδνθέεο θαζψο θαη νη θαληαζηψζεηο πνπ απηΫο 

δεκηνπξγνχλ. Άιισζηε, ηα φξηα αλΪκεζα ζην πξαγκαηηθφ θαη ην θαληαζηαθφ εέλαη ζάκεξα, 

ηελ επνρά ηεο απνθαινχκελεο "εηθνληθάο πξαγκαηηθφηεηαο", ηδηαέηεξα αζαθά. Έλαο ηΫηνηνο 

θαηαθεξκαηηζκφο ππνγξακκέδεη ηε ζεκαζέα ηνπ "ππνθεηκεληθνχ" ζηελ απνηέκεζε γεγνλφησλ 

θαη θαηλνκΫλσλ θαη εμεγεέ ηνλ πινπξαιηζκφ ησλ ζεσξάζεσλ, ησλ ηξφπσλ ζθΫςεο, ησλ 

ηδενινγηθψλ πξνηηκάζεσλ, ησλ αμηαθψλ επηινγψλ θαη ηεξαξράζεσλ πνπ δηαθξέλεη ηηο 

ζχγρξνλεο θνηλσλέεο. Δμεγεέ  αθφκα  ηηο δπζθνιέεο λνκηκνπνέεζεο κηαο εληαέαο ζεψξεζεο γηα 

ηνλ Ϊλζξσπν, γηα  ηελ θνηλσλέα, γηα  ηε γλψζε,  γηα ην ζθνπφ ηεο δσάο θαη  γηα ηε ζπλχπαξμε 

αληέζεησλ θαη πνιιΫο θνξΫο αληηθαηηθψλ αληηιάςεσλ, επηδηψμεσλ θαη ζπκπεξηθνξψλ. 
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ΒαζηθΫο Ιθαλόηεηεο γηα ηε δηΪ βένπ κΪζεζε 

Αηηηνινγηθά Έθζεζε  ηεο πξόηαζεο ηνπ Δπξσπατθνύ 

Κνηλνβνπιένπ θαη ηνπ πκβνπιένπ 

(COM (2005) 548 ηειηθφ) 

 

1. ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ ΣΗ ΠΡΟΣΑΗ  

 Λόγνη ππνβνιάο θαη ζηόρνη ηεο πξόηαζεο  

Σν Δπξσπατθφ πκβνχιην ηεο Ληζζαβψλαο ην ΜΪξηην ηνπ 2000 αλαγλψξηζε φηη ε Δπξψπε 

αληηκεησπέδεη πξνθιάζεηο ζρεηηθΪ κε ηελ πξνζαξκνγά ζηελ παγθνζκηνπνέεζε θαη ηε 

κεηαηξνπά ησλ νηθνλνκηψλ ζε νηθνλνκέεο πνπ βαζέδνληαη ζηε γλψζε. ΤπνγξΪκκηζε φηη "θΪζε 

πνιέηεο πξΫπεη λα δηαζΫηεη ηηο απαηηνχκελεο δεμηφηεηεο ψζηε λα δεη θαη λα εξγΪδεηαη ζε απηά 

ηε λΫα θνηλσλέα ηεο πιεξνθνξέαο" θαη φηη "Ϋλα επξσπατθφ πιαέζην πξΫπεη λα θαζνξέδεη ηηο 

λΫεο βαζηθΫο δεμηφηεηεο
2
 πνπ πξΫπεη λα παξΫρνληαη θαηΪ ηε δηΪξθεηα ηεο δηΪ βένπ κΪζεζεο: 

δεμηφηεηεο ΣΠ, μΫλεο γιψζζεο, ηερλνινγηθά παηδεέα, επηρεηξεκαηηθφηεηα θαη θνηλσληθΫο 

δεμηφηεηεο". Ζ αλαγλψξηζε φηη νη Ϊλζξσπνη εέλαη ην ζεκαληηθφηεξν θεθΪιαην ηεο Δπξψπεο 

γηα ηελ αλΪπηπμε θαη ηελ απαζρφιεζε άηαλ ζαθάο ην 2000 θαη επαλαιάθζεθε ηαθηηθΪ ζε 

δηΪθνξεο δειψζεηο, πην πξφζθαηα δε ζηελ αλαλεσκΫλε ζηξαηεγηθά ηεο Ληζζαβψλαο θαη ζην 

Δπξσπατθφ πκβνχιην ηνπ Μαξηένπ 2005, ην νπνέν δάηεζε πεξηζζφηεξεο επελδχζεηο ζηελ 

εθπαέδεπζε θαη ηελ απφθηεζε δεμηνηάησλ.  

Ζ εληνιά επαλαιάθζεθε θαη αλαπηχρζεθε ζην πξφγξακκα εξγαζέαο "Eθπαέδεπζε θαη 

θαηΪξηηζε 2010" (EΚ2010), πνπ ζεζπέζηεθε απφ ην πκβνχιην ηεο Βαξθειψλεο ηνλ ΜΪξηην 

ηνπ 2002 θαη ην νπνέν δάηεζε επέζεο πεξαηηΫξσ δξΪζε γηα ηελ "εδξαέσζε ησλ βαζηθψλ 

δεμηνηάησλ" θαη ηελ ελέζρπζε ηεο επξσπατθάο δηΪζηαζεο ζηελ εθπαέδεπζε. Οη εξγαζέεο 

απηΫο πξΫπεη λα επηθεληξσζνχλ ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ βαζηθψλ δεμηνηάησλ θαη ηνπ ηξφπνπ 

κε ηνλ νπνέν νη ελ ιφγσ δεμηφηεηεο, καδέ κε ηηο παξαδνζηαθΫο δεμηφηεηεο, κπνξνχλ λα 

ελζσκαησζνχλ θαιχηεξα ζηα αλαιπηηθΪ πξνγξΪκκαηα ζπνπδψλ, λα απνθηψληαη θαη λα 

δηαηεξνχληαη δηΪ βένπ. Οη βαζηθΫο δεμηφηεηεο πξΫπεη λα εέλαη πξαγκαηηθΪ δηαζΫζηκεο ζε 

φινπο, ζπκπεξηιακβαλνκΫλσλ θαη ησλ αηφκσλ κε εηδηθΫο αλΪγθεο, ησλ αηφκσλ πνπ 

εγθαηαιεέπνπλ ην ζρνιεέν θαη ησλ ελάιηθσλ καζεηψλ. ΠξΫπεη λα πξνσζεζεέ ε επηθχξσζε 

ησλ βαζηθψλ δεμηνηάησλ πξνθεηκΫλνπ λα ππνζηεξηρζεέ ε πεξαηηΫξσ κΪζεζε θαη ε 

απαζρνιεζηκφηεηα. Ζ αλαθνέλσζε ηεο Δπηηξνπάο γηα ηε δηΪ βένπ κΪζεζε (2001) θαη ην 

                                                 
2
 Οη ―βαζηθΫο δεμηφηεηεο‖ αλαθΫξνληαη γεληθΪ ζηηο βαζηθΫο γλψζεηο αλΪγλσζεο, γξαθάο θαη 

αξηζκεηηθάο· ην πκβνχιην ηεο Ληζζαβψλαο δάηεζε λα πξνζηεζνχλ νη λΫεο δεμηφηεηεο πνπ ρξεηΪδνληαη ζε κηα 

θνηλσλέα ηεο γλψζεο, φπσο νη γλψζεηο ζρεηηθΪ κε ηηο ΣΠΔ θαη ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα.  
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ςάθηζκα ηνπ πκβνπιένπ πνπ αθνινχζεζε (Ηνχληνο 2002) ππνγξΪκκηζαλ πεξαηηΫξσ ηελ 

αλΪγθε παξνράο επθαηξηψλ δηΪ βένπ κΪζεζεο γηα φινπο, ηδηαέηεξα δε γηα ηελ απφθηεζε θαη 

ηελ επηθαηξνπνέεζε ησλ βαζηθψλ γλψζεσλ.  

Με βΪζε απηάλ ηελ πνιηηηθά εληνιά, κηα νκΪδα εξγαζέαο γηα ηηο βαζηθΫο δεμηφηεηεο, ε νπνέα 

δεκηνπξγάζεθε ην 2001 ζην πιαέζην ηνπ πξνγξΪκκαηνο εξγαζέαο γηα ηελ εθπαέδεπζε θαη ηελ 

θαηΪξηηζε 2010, αλΫπηπμε Ϋλα πιαέζην βαζηθψλ ηθαλνηάησλ
3
 νη νπνέεο απαηηνχληαη ζε κηα 

θνηλσλέα ηεο γλψζεο ζπλνδεπφκελν απφ δηΪθνξεο ζπζηΪζεηο πξνθεηκΫλνπ λα εμαζθαιηζζεέ 

φηη φινη νη πνιέηεο κπνξνχλ λα ηηο απνθηάζνπλ
4
.  

Ζ θνηλά ελδηΪκεζε Ϋθζεζε ηνπ 2004 ηνπ πκβνπιένπ θαη ηεο Δπηηξνπάο ζρεηηθΪ κε ηελ 

πξφνδν ηνπ πξνγξΪκκαηνο εξγαζέαο ―Δθπαέδεπζε θαη θαηΪξηηζε 2010‖
5
 επηζάκαλε ηελ 

αλΪγθε λα ζεζπηζηνχλ θνηλΫο επξσπατθΫο αλαθνξΫο θαη αξρΫο γηα ηε ζηάξημε ησλ εζληθψλ 

πνιηηηθψλ, ηε δηεπθφιπλζε θαη ηελ ελζΪξξπλζε ηεο κεηαξξχζκηζεο, θαη Ϋδσζε 

πξνηεξαηφηεηα ζην βαζηθφ πιαέζην ηθαλνηάησλ.  

πλεπψο, ε ζχζηαζε πνπ πξνηεέλεηαη εδψ παξνπζηΪδεη Ϋλα επξσπατθφ εξγαιεέν αλαθνξΪο 

γηα ηηο βαζηθΫο ηθαλφηεηεο θαη ππνδεηθλχεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνέν κπνξεέ λα εμαζθαιηζηεέ ε 

πξφζβαζε ζηηο ελ ιφγσ ηθαλφηεηεο γηα φινπο ηνπο πνιέηεο κΫζσ ηεο δηΪ βένπ κΪζεζεο.  

πγθεθξηκΫλα, νη ζηφρνη ηεο εέλαη:  

1) Ο πξνζδηνξηζκφο θαη ν θαζνξηζκφο ησλ βαζηθψλ ηθαλνηάησλ πνπ εέλαη 

αλαγθαέεο γηα ηελ πξνζσπηθά νινθιάξσζε, ηελ θνηλσληθά ζπλνρά θαη ηελ 

απαζρνιεζηκφηεηα ζε κηα θνηλσλέα ηεο γλψζεο.  

2) Ζ ζηάξημε ησλ εξγαζηψλ ησλ θξαηψλ κειψλ γηα ηελ εμαζθΪιηζε φηη κΫρξη ην 

ηΫινο ηεο αξρηθάο εθπαέδεπζεο θαη θαηΪξηηζεο νη λΫνη ζα Ϋρνπλ αλαπηχμεη ηηο 

βαζηθΫο ηθαλφηεηεο ζε Ϋλα επέπεδν πνπ ηνπο παξΫρεη ηα εθφδηα γηα ηε δσά ηνπ 

ελάιηθα θαη φηη νη ελάιηθεο ζα κπνξνχλ λα ηηο αλαπηχζζνπλ θαη λα ηηο 

επηθαηξνπνηνχλ θαηΪ ηε δηΪξθεηα ηεο δσάο ηνπο.  

3) Ζ παξνρά ελφο εξγαιεένπ αλαθνξΪο επξσπατθνχ επηπΫδνπ, ηνπ ζπλεκκΫλνπ 

«BαζηθΫο ηθαλόηεηεο γηα ηε δηΪ βένπ κΪζεζε - Ϋλα επξσπατθό πιαέζην 

                                                 
3
 Ζ νκΪδα εξγαζέαο πξνηέκεζε ηνλ φξν ―ηθαλφηεηα‖, ν νπνένο αλαθΫξεηαη ζε Ϋλαλ ζπλδπαζκφ γλψζεσλ, 

δεμηνηάησλ θαη ζπκπεξηθνξψλ, θαη ηνλ φξν ―βαζηθά ηθαλφηεηα‖ πξνθεηκΫλνπ λα θαζνξέζεη ηηο ηθαλφηεηεο πνπ 

εέλαη αλαγθαέεο γηα φινπο. Ο φξνο απηφο ζπκπεξηιακβΪλεη ηηο βαζηθΫο δεμηφηεηεο, αιιΪ επεθηεέλεηαη θαη πΫξα 

απφ απηΫο.  
4
 ΟκΪδα εξγαζέαο γηα ηηο βαζηθΫο δεμηφηεηεο, εθζΫζεηο πξνφδνπ 2003, 2004: 

http://europa.eu.int/comm/education/policies/2010/objectives_en.html#basic 
5
 Κνηλά ελδηΪκεζε Ϋθζεζε, Ϋγγξαθν 6905/04 ηνπ πκβνπιένπ ηνπ Μαξηένπ 2004.  
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αλαθνξΪο»
6
, γηα ηνπο θνξεέο ρΪξαμεο πνιηηηθάο, ηνπο θνξεέο παξνράο 

εθπαέδεπζεο, ηνπο εξγνδφηεο θαη ηνπο έδηνπο ηνπο εθπαηδεπφκελνπο, 

πξνθεηκΫλνπ λα δηεπθνιπλζεέ ε εζληθά θαη επξσπατθά πξνζπΪζεηα γηα ηελ 

επέηεπμε ησλ απφ θνηλνχ ζπκθσλεκΫλσλ ζηφρσλ.  

4) Ζ παξνρά ελφο πιαηζένπ πεξαηηΫξσ δξΪζεο ζε θνηλνηηθφ επέπεδν ηφζν ζην 

πιαέζην ηνπ πξνγξΪκκαηνο εξγαζέαο ―Δθπαέδεπζε θαη θαηΪξηηζε 2010‖ φζν 

θαη ζην πιαέζην ησλ θνηλνηηθψλ πξνγξακκΪησλ εθπαέδεπζεο θαη θαηΪξηηζεο.  

 Η δάηεζε γηα ηθαλόηεηεο ζε κηα θνηλσλέα γλώζεο  

χκθσλα κε δηεζλεέο κειΫηεο, σο "ηθαλφηεηα" νξέδεηαη εδψ Ϋλαο ζπλδπαζκφο γλψζεσλ, 

δεμηνηάησλ θαη ζπκπεξηθνξψλ πνπ αξκφδνπλ ζε κηα ζπγθεθξηκΫλε θαηΪζηαζε. Οη "βαζηθΫο 

ηθαλφηεηεο" εέλαη εθεέλεο πνπ ππνζηεξέδνπλ ηελ πξνζσπηθά νινθιάξσζε, ηελ θνηλσληθά 

Ϋληαμε, ηελ ηδηφηεηα ηνπ ελεξγνχ πνιέηε θαη ηελ απαζρφιεζε.  

Ζ αλΪπηπμε ηεο θνηλσλέαο ηεο γλψζεο απμΪλεη ηελ απαέηεζε γηα ηηο βαζηθΫο ηθαλφηεηεο ζε 

πξνζσπηθφ, δεκφζην θαη επαγγεικαηηθφ επέπεδν. Ο ηξφπνο κε ηνλ νπνέν νη Ϊλζξσπνη Ϋρνπλ 

πξφζβαζε ζηηο πιεξνθνξέεο θαη ζηηο ππεξεζέεο αιιΪδεη, φπσο θαη ε δνκά θαη ε ζχλζεζε ησλ 

θνηλσληψλ. ΤπΪξρεη απμαλφκελν ελδηαθΫξνλ γηα ηελ θνηλσληθά ζπλνρά θαη ηελ αλΪπηπμε ηνπ 

δεκνθξαηηθνχ πλεχκαηνο· απηφ απαηηεέ λα εέλαη νη Ϊλζξσπνη πην ελεκεξσκΫλνη, 

επαηζζεηνπνηεκΫλνη θαη ελεξγνέ. ΚαηΪ ζπλΫπεηα, νη γλψζεηο, νη δεμηφηεηεο θαη νη 

ζπκπεξηθνξΫο πνπ ρξεηΪδεηαη θαζΫλαο αιιΪδνπλ.  

Ζ απμαλφκελε δηεζλνπνέεζε ησλ νηθνλνκηψλ επεξεΪδεη ηνλ θφζκν ηεο εξγαζέαο, κε ηαρεέεο 

θαη ζπρλΫο αιιαγΫο, ηελ πηνζΫηεζε λΫσλ ηερλνινγηψλ θαη λΫσλ πξνζεγγέζεσλ ζηελ 

νξγΪλσζε ησλ επηρεηξάζεσλ. Οη εξγαδφκελνη ρξεηΪδεηαη ηφζν λα επηθαηξνπνηνχλ ηηο 

ζπγθεθξηκΫλεο δεμηφηεηΫο ηνπο πνπ ζρεηέδνληαη κε ηελ εξγαζέα φζν θαη λα απνθηνχλ γεληθΫο 

ηθαλφηεηεο πνπ ζα ηνπο επηηξΫπνπλ λα πξνζαξκνζηνχλ ζηελ αιιαγά. Οη γλψζεηο, νη 

δεμηφηεηεο θαη νη ζπκπεξηθνξΫο ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ απνηεινχλ ζεκαληηθφ παξΪγνληα 

ηεο θαηλνηνκέαο, ηεο παξαγσγηθφηεηαο θαη ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο θαη ζπκβΪιινπλ ζηελ 

εμαζθΪιηζε θηλάηξσλ, ηελ ηθαλνπνέεζε ησλ εξγαδνκΫλσλ απφ ηελ εξγαζέα ηνπο θαη ηελ 

πνηφηεηα ηεο εξγαζέαο.  

Δληνχηνηο, ε νκΪδα πςεινχ επηπΫδνπ γηα ηε ζηξαηεγηθά ηεο Ληζζαβψλαο δάισζε ζαθψο ην 

ΝνΫκβξην ηνπ 2004 φηη "ζηελ Δπξψπε δελ ιακβΪλνληαη αξθεηΪ κΫηξα ψζηε ηα Ϊηνκα λα 

εθνδηΪδνληαη κε ηα εξγαιεέα πνπ ρξεηΪδνληαη ψζηε λα πξνζαξκφδνληαη ζε κηα εμειηζζφκελε 

                                                 
6
 Σν παξΪξηεκα ηεο ζχζηαζεο, ―ΒαζηθΫο ηθαλφηεηεο γηα ηε δηΪ βένπ κΪζεζε - Ϋλα επξσπατθφ πιαέζην 

αλαθνξΪο‖ εέλαη κηα αλαζεσξεκΫλε Ϋθδνζε ηνπ πιαηζένπ βαζηθψλ ηθαλνηάησλ πνπ θαηΪξηηζε ε νκΪδα εξγαζέαο 

ζρεηηθΪ κε ηηο βαζηθΫο δεμηφηεηεο. 



47 

 

αγνξΪ εξγαζέαο, απηφ δε ηζρχεη ηφζν γηα ηηο ζΫζεηο πνπ απαηηνχλ πςειΫο δεμηφηεηεο φζν θαη 

γηα εθεέλεο πνπ απαηηνχλ ρακειΫο δεμηφηεηεο". Έρεη εθηηκεζεέ φηη ζρεδφλ ην Ϋλα ηξέην ηνπ 

επξσπατθνχ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ (80 εθαηνκκχξηα Ϊλζξσπνη) Ϋρνπλ ρακειΫο δεμηφηεηεο. 

ΔπηπιΫνλ, κηα Ϋθζεζε ηνπ Cedefop ηνπ 2004 πξνβιΫπεη φηη κΫρξη ην 2010 κφλν ην 15% ησλ 

λενδεκηνπξγνχκελσλ ζΫζεσλ εξγαζέαο ζα αθνξΪ αλζξψπνπο κε ηηο βαζηθΫο ζρνιηθΫο 

γλψζεηο, ελψ ην 50% ζα απαηηεέ εξγαδνκΫλνπο κε πςειΫο δεμηφηεηεο.  

Οη δηεζλεέο Ϋξεπλεο φπσο ε IALS (International Adult Literacy Survey) δεέρλνπλ φηη ζε 

πνιιΫο επξσπατθΫο ρψξεο ζεκαληηθφ πνζνζηφ ηνπ πιεζπζκνχ ησλ ελειέθσλ δελ δηαζΫηνπλ 

ηηο δεμηφηεηεο αλΪγλσζεο θαη γξαθάο πνπ απαηηνχληαη γηα λα ιεηηνπξγάζνπλ ζηελ θνηλσλέα 

θαη φηη ηα Ϊηνκα πνπ εγθαηαιεέπνπλ λσξέο ην ζρνιεέν δηαηξΫρνπλ ηδηαέηεξν θέλδπλν. 

Μνινλφηη ηα πνζνζηΪ αλαιθαβεηηζκνχ ζηελ Δπξψπε εκθαλέδνληαη ζρεηηθΪ ρακειΪ, θακέα 

θνηλσλέα δελ Ϋρεη αλνζέα ζε απηφ ην θαηλφκελν, ελψ ππΪξρνπλ πνιιΫο κεηνλφηεηεο κεηαμχ 

ησλ νπνέσλ ν αλαιθαβεηηζκφο απνηειεέ ζεκαληηθφ πξφβιεκα. Σα ζηνηρεέα ηνπ 2005 γηα ηα 

επξσπατθΪ επέπεδα αλαθνξΪο (ζπγθξηηηθΪ ζηνηρεέα), πνπ ζεζπέζηεθαλ απφ ην πκβνχιην ην 

ΜΪην ηνπ 2003
7
, δελ δεέρλνπλ πξφνδν απφ ην 2000 φζνλ αθνξΪ ηε κεέσζε ηνπ πνζνζηνχ ησλ 

αηφκσλ κε ρακειΫο επηδφζεηο ζηελ ηθαλφηεηα αλΪγλσζεο ζηελ ειηθέα ησλ 15 εηψλ ά φζνλ 

αθνξΪ ηελ αχμεζε ηνπ πνζνζηνχ νινθιάξσζεο γηα ηελ αλψηεξε δεπηεξνβΪζκηα εθπαέδεπζε. 

Ζ πξφνδνο φζνλ αθνξΪ ηελ επέηεπμε Ϊιισλ επηπΫδσλ αλαθνξΪο εέλαη επέζεο πνιχ ρακειά: 

κε ηα ζεκεξηλΪ πνζνζηΪ ε πξφσξε εγθαηΪιεηςε ηνπ ζρνιεένπ πξνβιΫπεηαη λα πΫζεη ζε 14% 

κΫρξη ην 2010, ελψ ην επέπεδν αλαθνξΪο εέλαη 10%. Ζ ζπκκεηνρά ελειέθσλ ζηελ εθπαέδεπζε 

θαη ηελ θαηΪξηηζε απμΪλεηαη κφλν θαηΪ 0,1-0,2 % κνλΪδεο εηεζέσο, πξΪγκα πνπ ζεκαέλεη φηη 

δελ ζα νδεγάζεη ζηελ επέηεπμε ηνπ επηπΫδνπ αλαθνξΪο ηνπ 12,5% κΫρξη ην 2010. ΔπηπιΫνλ, 

ηα ζηνηρεέα δεέρλνπλ φηη ηα Ϊηνκα κε ηηο ρακειΫο δεμηφηεηεο εέλαη ιηγφηεξν πηζαλφ λα 

ζπκκεηΫρνπλ ζε πεξαηηΫξσ θαηΪξηηζε, πξΪγκα πνπ δπζθνιεχεη πεξηζζφηεξν ηε ζηάξημε 

εθεέλσλ πνπ ηε ρξεηΪδνληαη πεξηζζφηεξν. 

                                                 
7
 Πξφνδνο πξνο ηνπο ζηφρνπο ηεο Ληζζαβψλαο ζηελ εθπαέδεπζε θαη ηελ θαηΪξηηζε· Ϋγγξαθν εξγαζέαο 

ησλ ππεξεζηψλ ηεο Δπηηξνπάο, Ϋθζεζε 2005, ζ. 20. 

http://europa.eu.int/comm/education/policies/2010/doc/progressreport05.pdf  
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 ξΫρνπζεο δηαηΪμεηο γηα ηηο βαζηθΫο ηθαλόηεηεο  

ε επξσπατθφ επέπεδν, ηα θνηλνηηθΪ πξνγξΪκκαηα φπσο ην Leonardo Da Vinci θαη ε δξΪζε 

Grundtvig ζην πιαέζην ηνπ πξνγξΪκκαηνο Socrates παξΫρνπλ ππνζηάξημε γηα ζρΫδηα ηα νπνέα 

αληηκεησπέδνπλ ηελ Ϋιιεηςε βαζηθψλ δεμηνηάησλ. 

Απφ ηε ζΫζπηζε ηνπ πξνγξΪκκαηνο εξγαζέαο γηα ηελ εθπαέδεπζε θαη ηελ θαηΪξηηζε 2010, 

δηΪθνξεο νκΪδεο εξγαζέαο επηθεληξψζεθαλ ζε ζπγθεθξηκΫλνπο ηνκεέο ζεκΪησλ φπσο νη ΣΠΔ 

ά επξχηεξα ζΫκαηα (π.ρ. θνηλσληθά Ϋληαμε θαη ηδηφηεηα ηνπ ελεξγνχ πνιέηε) ζηηο νπνέεο νη 

εξγαζέεο γηα ηηο βαζηθΫο ηθαλφηεηεο πξνζΫθεξαλ Ϋλα πιαέζην κε ηελ Ϋληαμε φισλ ησλ 

βαζηθψλ ηθαλνηάησλ ζε Ϋλα εληαέν πιαέζην. ηηο εξγαζέεο απηΫο ζπκπεξηιάθζεζαλ επέζεο ε 

ζπιινγά θαη ε δηΪδνζε νξζψλ πξαθηηθψλ πνιηηηθάο, ζπκπεξηιακβαλνκΫλσλ εθεέλσλ γηα ηελ 

αλΪπηπμε εγθΪξζησλ ηθαλνηάησλ ζην πιαέζην ηεο ππνρξεσηηθάο εθπαέδεπζεο, 

εμαζθαιέδνληαο ηελ πξφζβαζε ζηηο βαζηθΫο ηθαλφηεηεο γηα κεηνλεθηνχληα Ϊηνκα θαη 

αλαπηχζζνληαο ζπλεθηηθά παξνρά βαζηθψλ ηθαλνηάησλ γηα ηνπο ελάιηθεο. 

Οη εξγαζέεο ζρεηηθΪ κε ηηο βαζηθΫο ηθαλφηεηεο ζπλδΫνληαη ζηελΪ κε ηηο ππφινηπεο εμειέμεηο 

γηα ηε βειηέσζε ησλ επξσπατθψλ ζπζηεκΪησλ εθπαέδεπζεο θαη θαηΪξηηζεο φπσο νη 

πξαγκαηνπνηνχκελεο εξγαζέεο γηα ηελ αλΪπηπμε ελφο επξσπατθνχ πιαηζένπ πξνζφλησλ θαη νη 

πξσηνβνπιέεο πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ ελέζρπζε ηεο δηαθΪλεηαο θαη ηελ αλαγλψξηζε ησλ 

πξνζφλησλ θαη ηθαλνηάησλ (φπσο νη αξρΫο επηθχξσζεο ηεο Ϊηππεο θαη αλεπέζεκεο κΪζεζεο 

θαη ηα ζπζηάκαηα κεηαθνξΪο αθαδεκατθψλ κνλΪδσλ). Οη εξγαζέεο ζρεηηθΪ κε ηηο θνηλΫο 

επξσπατθΫο αξρΫο γηα ηηο ηθαλφηεηεο θαη ηα πξνζφληα ησλ δηδαζθφλησλ ζρεηέδνληαη επέζεο, 

δεδνκΫλνπ φηη απνζθνπνχλ ζηελ εμΫηαζε ηνπ κεηαβαιιφκελνπ ξφινπ ησλ ζρνιεέσλ ζηελ 

αλΪπηπμε ηθαλνηάησλ ησλ λΫσλ. 

ε επέπεδν θξαηψλ κειψλ, ππΪξρεη νπζηαζηηθά δξαζηεξηφηεηα ζηε κεηαξξχζκηζε ησλ 

αξρηθψλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκΪησλ, ε νπνέα αληηθαηνπηξέδεη κηα κεηαηφπηζε ηεο 

εζηέαζεο απφ ηε κεηΪδνζε ηεο γλψζεο ζηελ αλΪπηπμε κεηαβηβΪζηκσλ ηθαλνηάησλ πνπ 

εμνπιέδνπλ ηνπο λΫνπο γηα ηελ δσά ηνπ ελάιηθα θαη ηελ πεξαηηΫξσ κΪζεζε. Απαηηνχληαη ελ 

πξνθεηκΫλσ δηαθνξεηηθΫο πξνζεγγέζεηο ζηελ νξγΪλσζε ηεο κΪζεζεο θαη λΫεο ηθαλφηεηεο ησλ 

δηδαζθφλησλ. πλεπψο, ππΪξρεη κηα ζπδάηεζε ζρεηηθΪ κε ην πνηεο ηθαλφηεηεο πξΫπεη λα 

αλαπηχμεη θΪζε λΫνο θαη πψο ζα ππνζηεξέδνληαη θαιχηεξα ηα ζρνιεέα κΫζσ ηεο αλΪπηπμεο 

π.ρ. ηεο δηνέθεζεο θαη ηεο αμηνιφγεζάο ηνπο. Έρεη δνζεέ επέζεο Ϋλαο ζεκαληηθφηεξνο ξφινο 

ζηηο θνηλσληθΫο πηπρΫο ηεο κΪζεζεο: ην εθπαηδεπηηθφ κεηνλΫθηεκα εέλαη ζπρλΪ ζπλδπαζκφο 

πξνζσπηθψλ, θνηλσληθψλ, πνιηηηζηηθψλ θαη νηθνλνκηθψλ πεξηζηΪζεσλ θαη πξΫπεη λα 

αληηκεησπέδεηαη ζε ζπλεξγαζέα κε Ϊιινπο ηνκεέο. Σα ζρνιεέα επηδηψθνπλ ηξφπνπο 
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ζπκκεηνράο ησλ νηθνγελεηψλ θαη ησλ ηνπηθψλ θνηλνηάησλ φρη κφλν πξνθεηκΫλνπ λα 

ππνζηεξέμνπλ ηε κΪζεζε ησλ λΫσλ αιιΪ θαη λα πξνσζάζνπλ ηε δηΪ βένπ κΪζεζε ζε 

νιφθιεξε ηελ θνηλφηεηα. 

ΠνιιΫο ρψξεο μεθέλεζαλ πξνγξΪκκαηα απφθηεζεο βαζηθψλ δεμηνηάησλ, π.ρ. γηα ηελ 

απφθηεζε βαζηθψλ γλψζεσλ θαη γλψζεσλ ΣΠΔ γηα ελάιηθεο, ζπρλΪ κΫζσ ησλ ΜΚΟ. 

Δληνχηνηο, πνιιΫο ρψξεο δελ εέλαη αθφκε ζε ζΫζε λα πξνζθΫξνπλ ζε φινπο ηνπο πνιέηεο ηε 

δπλαηφηεηα λα κΪζνπλ θαη λα επηθαηξνπνηάζνπλ ηηο βαζηθΫο ηνπο δεμηφηεηεο θαη, κνινλφηη 

πνιινέ αλαγλσξέδνπλ ηελ αλΪγθε παξνράο επξχηεξσλ ηθαλνηάησλ ζηνπο ελάιηθεο καζεηΫο, 

δελ ππΪξρεη αθφκε θνηλφο νξηζκφο θαη, σο εθ ηνχηνπ, δελ ππΪξρεη ζρεηηθά ζπλνρά. 

Σα παξαδεέγκαηα νξζψλ κΫηξσλ πνιηηηθάο ησλ θξαηψλ κειψλ δεέρλνπλ φηη ε παξνρά 

εθπαέδεπζεο ζηνπο ελειέθνπο πξΫπεη λα εζηηΪδεηαη ζε ζαθψο θαζνξηζκΫλεο εζληθΫο, 

πεξηθεξεηαθΫο ά/θαη ηνπηθΫο πξνηεξαηφηεηεο. ΠξΫπεη λα νδεγεέ ζε ππνδνκΫο πνπ 

αλαγλσξέδνπλ θαη ηθαλνπνηνχλ ηηο δηΪθνξεο αλΪγθεο ησλ ελειέθσλ, κε πην θαηαξηηζκΫλνπο 

δαζθΪινπο/εθπαηδεπηΫο, κΫηξα πνπ λα εμαζθαιέδνπλ ηελ πξφζβαζε κε θέλεηξα, θαζνδάγεζε 

θαη παξνρά ζπκβνπιψλ. ΠξΫπεη λα αλαγλσξέδνληαη νη ηδηαηηεξφηεηεο ησλ καζεηψλ: ε 

πξνεγνχκελε πεέξα ηνπο, νη καζεζηαθΫο αλΪγθεο θαη θηινδνμέεο ηνπο πξΫπεη λα ιακβΪλνληαη 

ππφςε, θαζψο θαη επξχηεξα ζΫκαηα πνπ ζπλδΫνληαη κε ηελ θνηλσληθά πνιηηηθά θαη ηελ 

πνιηηηθά απαζρφιεζεο θαη απαηηνχλ ηε ζπκκεηνρά φισλ ησλ εκπιεθνκΫλσλ. 

ΠαξΪ ηελ χπαξμε πνιιψλ θαιψλ παξαδεηγκΪησλ νξζάο πξαθηηθάο, ε παξνρά βαζηθψλ 

ηθαλνηάησλ ζπΪληα πξνζαξκφδεηαη θαηΪ ηξφπνλ ψζηε λα ηθαλνπνηεέ ηηο καζεζηαθΫο αλΪγθεο 

ησλ πνιηηψλ ζε φιεο ηηο ειηθέεο. ’ απηφ ην πιαέζην, ε παξνχζα πξφηαζε πξνζθΫξεη 

ζεκαληηθά πξνζηηζΫκελε αμέα παξΫρνληαο Ϋλα εξγαιεέν αλαθνξΪο γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ 

βαζηθψλ ηθαλνηάησλ πνπ ζεσξνχληαη αλαγθαέεο γηα φινπο θαη ππνζηεξέδνληαο ηα θξΪηε 

κΫιε ζηηο πξνζπΪζεηΫο ηνπο λα εμαζθαιέζνπλ ηελ πιάξε ελζσκΪησζε ηεο παξνράο βαζηθψλ 

ηθαλνηάησλ ζηηο ζηξαηεγηθΫο θαη ηηο ππνδνκΫο ηνπο γηα ηε δηΪ βένπ κΪζεζε. 

 πλνρά κε ηηο ινηπΫο πνιηηηθΫο θαη ζηόρνπο ηεο Έλσζεο 

Ζ πξφηαζε ζπκβΪιιεη ζηνπο ζηφρνπο ηεο Ληζζαβψλαο γηα ηελ αλΪπηπμε, ηελ απαζρφιεζε 

θαη ηελ θνηλσληθά ζπλνρά: 

– Οη νινθιεξσκΫλεο θαηεπζπληάξηεο γξακκΫο γηα ηηο πνιηηηθΫο απαζρφιεζεο ησλ 

θξαηψλ κειψλ
8
 αλαγλσξέδνπλ ηε ζεκαζέα ησλ ηθαλνηάησλ γηα ηελ απαζρφιεζε 

(εηδηθΪ γηα ηηο επΪισηεο νκΪδεο) θαη γηα ηελ πξνζαξκνγά ζηηο αιιαγΫο. Απηφ πξΫπεη 

                                                 
8
 Απφθαζε ηνπ πκβνπιένπ ηεο 12εο Ηνπιένπ 2005 ζρεηηθΪ κε ηηο θαηεπζπληάξηεο γξακκΫο γηα ηηο 

πνιηηηθΫο απαζρφιεζεο ησλ θξαηψλ κειψλ. ΔΔ L 205 ηεο 6.8.2005, ζ. 21. 
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λα εέλαη ζεκαληηθφ ζηνηρεέν ησλ εζληθψλ κεηαξξπζκηζηηθψλ πξνγξακκΪησλ ησλ 

θξαηψλ κειψλ ζηελ εθαξκνγά ησλ νινθιεξσκΫλσλ θαηεπζπληάξησλ γξακκψλ. 

– Ζ θνηλσληθά πνιηηηθά δέλεη Ϋκθαζε ζην ξφιν ηεο εθπαέδεπζεο θαη ηεο θαηΪξηηζεο 

σο κΫζνπ δηαθπγάο απφ ηε θηψρεηα ά/θαη βαζηθνχ παξΪγνληα γηα ηελ θνηλσληθά 

ζπλνρά. 

– Σν ζχκθσλν λενιαέαο
9
 απαηηεέ ηελ εμαζθΪιηζε φηη ε γλψζε ηθαλνπνηεέ ηηο αλΪγθεο 

κηαο νηθνλνκέαο βαζηζκΫλε ζηε γλψζε θαη, γηα ην ζθνπφ απηφλ, ηελ ελζΪξξπλζε ηεο 

αλΪπηπμεο ελφο θνηλνχ ζπλφινπ βαζηθψλ δεμηνηάησλ. 

– Σν πξφγξακκα δξΪζεο γηα ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα
10

 αλαγλσξέδεη ην ζεκαληηθφ ξφιν 

ηεο εθπαέδεπζεο· ε επηρεηξεκαηηθφηεηα εέλαη κηα απφ ηηο βαζηθΫο ηθαλφηεηεο. 

– Σν Ϋγγξαθν ―ΒαζηθΫο ηθαλφηεηεο γηα ηε δηΪ βένπ κΪζεζε - Ϋλα επξσπατθφ πιαέζην 

αλαθνξΪο‖ πεξηιακβΪλεη ηηο γλψζεηο, δεμηφηεηεο θαη ζπκπεξηθνξΫο πνπ νδεγνχλ 

ηνπο αλζξψπνπο λα ζπκκεηΫρνπλ πεξηζζφηεξν ηφζν ζηε βηψζηκε αλΪπηπμε φζν θαη 

ζηελ εδξαέσζε ηνπ δεκνθξαηηθνχ πλεχκαηνο. 

2. ΓΙΑΒΟΤΛΔΤΗ ΜΔ ΣΟΤ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΜΔΝΟΤ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΑΝΣΙΚΣΤΠΟΤ 

Ζ βΪζε ηεο παξνχζαο πξφηαζεο εέλαη ην «επξσπατθφ πιαέζην βαζηθψλ ηθαλνηάησλ», πνπ 

αλαπηχρζεθε απφ κηα νκΪδα εξγαζέαο απνηεινχκελε απφ εκπεηξνγλψκνλεο ησλ θξαηψλ 

κειψλ, ησλ ρσξψλ ηεο ΔΕΔ/ΔΟΥ, ησλ ππνςάθησλ γηα πξνζρψξεζε ρσξψλ (απφ ηνλ 

ΗαλνπΪξην ηνπ 2003) θαη ησλ επξσπατθψλ ελψζεσλ. Οη εκπεηξνγλψκνλεο πνπ ζπλΫβαιαλ ζηηο 

εξγαζέεο ηεο νκΪδαο πεξηειΪκβαλαλ θνξεέο ρΪξαμεο πνιηηηθάο, επαγγεικαηέεο θαη 

αθαδεκατθνχο εξεπλεηΫο, θαιχπηνληαο ηφζν ηελ εθπαέδεπζε ελειέθσλ φζν θαη ηελ 

ππνρξεσηηθά εθπαέδεπζε θαη ηνπο ελδηαθεξνκΫλνπο ζε επξσπατθφ επέπεδν. 

Οη εξγαζέεο ζπδεηάζεθαλ ζε επξχ θΪζκα ζπλεδξέσλ θαη ζεκηλαξέσλ πνπ δηνξγαλψζεθαλ απφ 

ηνπο ελδηαθεξνκΫλνπο ά απφ δηεζλεέο νξγαληζκνχο. Οη ππνπξγνέ Παηδεέαο ζπδάηεζαλ ηελ 

"επξσπατθά δηΪζηαζε" ησλ βαζηθψλ ηθαλνηάησλ ζηελ Ϊηππε ζπλεδξέαζά ηνπο ζην Ρφηεξληακ 

ηνλ Ηνχιην ηνπ 2004 θαη ελζΪξξπλαλ ηελ Δπηηξνπά λα εμαθνινπζάζεη λα εξγΪδεηαη γη’ απηά 

ηελ πξσηνβνπιέα. 

Σελ Ϊλνημε ηνπ 2005 ζπγθιάζεθε εηδηθά νκΪδα 5 εκπεηξνγλσκφλσλ (απφ παλεπηζηάκηα θαη 

θξαηηθνχο θνξεέο αξκφδηνηπο γηα ηε ζρνιηθά αλΪπηπμε), νη νπνένη αλΫιαβαλ λα αλαπηχμνπλ 

πεξαηηΫξσ ην πιαέζην κε βΪζε ηελ εκπεηξνγλσκνζχλε ηνπο θαη ηα ζηνηρεέα πνπ πξνΫξρνληαλ 

                                                 
9
 Δπξσπατθφ ζχκθσλν λενιαέαο, http://ue.eu.int/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/en/ec/84335.pdf 

10
 http://europa.eu.int/comm/enterprise/entrepreneurship/promoting_entrepreneurship/doc/com_70_en.pdf 
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απφ ηηο ζπδεηάζεηο ζηα ζπλΫδξηα θαη απφ Ϊιιεο πεγΫο, θαζψο θαη λα ζπδεηάζνπλ ζρεηηθΪ κε 

ηελ εθαξκνγά ηνπ. 

Ζ ζπκβνπιεπηηθά επηηξνπά γηα ηελ επαγγεικαηηθά θαηΪξηηζε γλσκνδφηεζε ην 

επηΫκβξην/Οθηψβξην ηνπ 2005. 

 πγθΫληξσζε θαη ρξάζε εκπεηξνγλσκνζύλεο 

ΑλαηΫζεθε ζε Ϋλα ζχκβνπιν λα εξεπλάζεη ηηο ζρεηηθΫο θαη δηεζλεέο εξγαζέεο. ΔηδηθΪ ζΫκαηα 

φπσο ε επξσπατθά δηΪζηαζε ηνπ πιαηζένπ, ε δηδαζθαιέα ιηγφηεξν επλνεκΫλσλ αηφκσλ θαη ε 

επηρεηξεκαηηθφηεηα πξνεηνηκΪζηεθαλ ζε κηθξφηεξεο νκΪδεο θαη εγθξέζεθαλ απφ ηελ 

επξχηεξε νκΪδα εξγαζέαο
11

. 

Οη δηαβνπιεχζεηο θαη ε παξαζρεζεέζα εκπεηξνγλσκνζχλε επηβεβαέσζαλ ηελ αλΪγθε 

αλΪιεςεο πξσηνβνπιέαο, ζε επξσπατθφ επέπεδν, θαη θαηΫδεημαλ φηη ε πξνηεηλφκελε 

πξνζΫγγηζε άηαλ ζχκθσλε κε ηηο ηξΫρνπζεο ηΪζεηο θαη ζα άηαλ ζεηηθΪ απνδεθηά. 

 Αμηνιόγεζε αληηθηύπνπ 

Ζ παξνχζα πξφηαζε ζα ζηεξέμεη ηελ αλΪπηπμε ησλ ζηξαηεγηθψλ γηα ηε δηΪ βένπ κΪζεζε θαη 

ησλ ζπζηεκΪησλ εθπαέδεπζεο θαη θαηΪξηηζεο ησλ θξαηψλ κειψλ. Θα δηεπθνιχλεη ηηο 

κεηαξξπζκέζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκΪησλ θαη ηηο ζπδεηάζεηο γχξσ απφ απηΫο θαη ζα 

πξνζθΫξεη ψζεζε γηα ηε δεκηνπξγέα ελφο ζπλεθηηθνχ ζπζηάκαηνο παξνράο εθπαέδεπζεο θαη 

θαηΪξηηζεο ζηνπο ελειέθνπο. Θα Ϋρεη ζεηηθφ αληέθηππν ζηελ πξνζσπηθά, θνηλσληθά θαη 

επαγγεικαηηθά δσά ησλ αηφκσλ, θαη -ζε επξχηεξν επέπεδν- ζηνπο ζηφρνπο ηεο Ληζζαβψλαο 

γηα θνηλσληθά ζπλνρά θαη νηθνλνκηθά αληαγσληζηηθφηεηα θαη αλΪπηπμε. Θα Ϋρεη κεγαιχηεξν 

αληέθηππν ζηηο κεηνλεθηνχζεο νκΪδεο νη νπνέεο ζπρλΪ δελ απνθηνχλ, επέ ηνπ παξφληνο, ηηο 

βαζηθΫο ηθαλφηεηεο. 

3. ΝΟΜΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΣΗ ΠΡΟΣΑΗ 

 Πεξέιεςε ηεο πξνηεηλόκελεο δξΪζεο 

Ζ πξνηεηλφκελε ζχζηαζε νξέδεη ηηο βαζηθΫο ηθαλφηεηεο πνπ ρξεηΪδνληαη φινη νη πνιέηεο ζηηο 

νηθνλνκέεο θαη ηηο θνηλσλέεο πνπ βαζέδνληαη ζηε γλψζε. Αλαγλσξέδεη φηη νη απνθΪζεηο 

εθαξκνγάο ιακβΪλνληαη θαιχηεξα ζε εζληθφ, πεξηθεξεηαθφ ά/θαη ηνπηθφ επέπεδν. ΕεηΪ απφ 

ηα θξΪηε κΫιε λα εμαζθαιέζνπλ ηελ απφθηεζε ησλ βαζηθψλ ηθαλνηάησλ κΫρξη ην πΫξαο ηεο 

αξρηθάο εθπαέδεπζεο θαη θαηΪξηηζεο θαη, ιακβαλνκΫλσλ ππφςε ησλ επξσπατθψλ επηπΫδσλ 

αλαθνξΪο, ηα ελζαξξχλεη λα αληηκεησπέζνπλ ην εθπαηδεπηηθφ κεηνλΫθηεκα. ζνλ αθνξΪ ηνπο 

                                                 
11

 ΟκΪδα εξγαζέαο γηα ηηο βαζηθΫο ηθαλφηεηεο, Ϋθζεζε πξνφδνπ 2004. 
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ελειέθνπο, ε ζχζηαζε δεηΪ ηε δεκηνπξγέα νινθιεξσκΫλσλ ππνδνκψλ καδέ κε φινπο ηνπο 

ζρεηηθνχο ελδηαθεξνκΫλνπο.  

Ζ πξφηαζε θαιεέ ηελ Δπηηξνπά λα ζηεξέμεη ηηο κεηαξξπζκέζεηο ζε εζληθφ επέπεδν κε: 

– ηε κΪζεζε κΫζσ νκνηέκσλ, ηελ αληαιιαγά νξζψλ πξαθηηθψλ θαη ηελ πεξηγξαθά ηεο 

επηηεινχκελεο πξνφδνπ ζηηο δηεηεέο εθζΫζεηο ηνπ EΚ2010· 

– ηε ζηάξημε ζρεηηθψλ ζρεδέσλ κΫζσ ησλ θνηλνηηθψλ πξνγξακκΪησλ εθπαέδεπζεο θαη 

θαηΪξηηζεο· 

– ηελ πξνψζεζε κηαο θνηλάο αληέιεςεο γηα ηηο βαζηθΫο ηθαλφηεηεο θαη γηα ηε ζρΫζε 

ηνπο κε ηελ πνιηηηθά απαζρφιεζεο θαη ηελ θνηλσληθά πνιηηηθά 

– ηελ πξνψζεζε ζπκπξΪμεσλ κε ηνπο θνηλσληθνχο εηαέξνπο θαη Ϊιιεο ζρεηηθΫο 

νξγαλψζεηο. 

 Ννκηθά βΪζε 

χκθσλα κε ην Ϊξζξν 149 ηεο πλζάθεο, ε Κνηλφηεηα ζπκβΪιιεη ζηελ αλΪπηπμε παηδεέαο 

πςεινχ επηπΫδνπ, ελζαξξχλνληαο ηε ζπλεξγαζέα κεηαμχ ησλ θξαηψλ κειψλ θαη, αλ απηφ 

απαηηεέηαη, ππνζηεξέδνληαο θαη ζπκπιεξψλνληαο ηε δξΪζε ηνπο, ζεβφκελε, ηαπηφρξνλα, 

πιάξσο ηελ αξκνδηφηεηα ησλ θξαηψλ κειψλ γηα ην πεξηερφκελν ηεο δηδαζθαιέαο θαη ηελ 

νξγΪλσζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηάκαηνο, θαζψο θαη ηελ πνιηηηζηηθά θαη γισζζηθά ηνπο 

πνιπκνξθέα. Ζ πξνηεηλφκελε ζχζηαζε απνζθνπεέ λα ζηεξέμεη ηηο πξνζπΪζεηεο πνπ 

θαηαβΪιινπλ ηα θξΪηε κΫιε γηα λα αλαπηχμνπλ ηα ζπζηάκαηΪ πνπ εθαξκφδνπλ γηα ηελ 

αξρηθά εθπαέδεπζε θαη θαηΪξηηζε θαζψο θαη γηα ηελ εθπαέδεπζε θαη θαηΪξηηζε ελειέθσλ, 

παξΫρνληαο Ϋλα εξγαιεέν αλαθνξΪο γηα ηηο βαζηθΫο ηθαλφηεηεο, θαη λα ηα ελζαξξχλεη λα 

ζπλερέζνπλ ηε ζπλεξγαζέα ζην πιαέζην ηνπ πξνγξΪκκαηνο εξγαζέαο ―Δθπαέδεπζε θαη 

θαηΪξηηζε 2010‖. χκθσλα κε ηελ παξΪγξαθν 2 ηνπ Ϊξζξνπ, ε πξνηεηλφκελε ζχζηαζε 

απνζθνπεέ ζηελ αλΪπηπμε ηεο αληαιιαγάο πιεξνθνξηψλ θαη εκπεηξηψλ γηα θνηλΪ ζΫκαηα πνπ 

ζρεηέδνληαη κε ηελ παξνρά ησλ βαζηθψλ ηθαλνηάησλ κΫζσ ηεο δηΪ βένπ κΪζεζεο. 

Σν Ϊξζξν 150 ηεο πλζάθεο πξνβιΫπεη φηη ε θνηλνηηθά δξΪζε ππνζηεξέδεη θαη ζπκπιεξψλεη 

ηε δξΪζε ησλ θξαηψλ κειψλ θαη, εηδηθφηεξα, φπσο αλαθΫξεηαη ζηελ παξΪγξαθν 2 ηνπ 

Ϊξζξνπ, Ϋρεη σο ζηφρν λα βειηηψλεη ηελ αξρηθά επαγγεικαηηθά εθπαέδεπζε, λα δηεπθνιχλεη 

ηελ επαγγεικαηηθά Ϋληαμε θαη επαλΫληαμε θαη λα αλαπηχζζεη ηηο αληαιιαγΫο πιεξνθνξηψλ 

θαη εκπεηξηψλ γηα θνηλΪ ζΫκαηα. ηφρνο ηεο πξνηεηλφκελεο ζχζηαζεο εέλαη ε βειηέσζε φισλ 

απηψλ ησλ πηπρψλ ηεο επαγγεικαηηθάο εθπαέδεπζεο θαη θαηΪξηηζεο, δεδνκΫλνπ φηη παξΫρεη 

Ϋλα εξγαιεέν αλαθνξΪο γηα ηηο βαζηθΫο ηθαλφηεηεο ην νπνέν δηεπθνιχλεη ηηο πξνζπΪζεηεο ησλ 
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θξαηψλ κειψλ λα πξνζαξκφζνπλ ηα ζπζηάκαηα επαγγεικαηηθάο εθπαέδεπζεο θαη θαηΪξηηζάο 

ηνπο πξνθεηκΫλνπ λα αληηκεησπέζνπλ ηηο αιιαγΫο ζηελ αγνξΪ εξγαζέαο θαη ζηελ θνηλσλέα 

γεληθΪ. 

 Αξρά ηεο επηθνπξηθόηεηαο θαη ηεο αλαινγηθόηεηαο 

Ζ πξνηεηλφκελε ζχζηαζε ζπκβΪιιεη ζηελ πνηφηεηα ηεο εθπαέδεπζεο θαη ηεο θαηΪξηηζεο 

δηεπθνιχλνληαο ηηο εξγαζέεο ηηο νπνέεο Ϋρνπλ αλαιΪβεη ηα έδηα ηα θξΪηε κΫιε ζην πιαέζην 

ηνπ πξνγξΪκκαηνο εξγαζέαο ―Δθπαέδεπζε θαη θαηΪξηηζε 2010‖ θαη κε ηε ζΫζπηζε ησλ 

επξσπατθψλ επηπΫδσλ αλαθνξΪο απφ ην πκβνχιην ην ΜΪην ηνπ 2003. Δλζαξξχλεη θαη 

ζηεξέδεη ηηο εζληθΫο κεηαξξπζκέζεηο θαη ηελ Ϊληιεζε δηδαγκΪησλ απφ ηηο νξζΫο πξαθηηθΫο 

Ϊιισλ ρσξψλ πξνθεηκΫλνπ λα βνεζάζεη ηα θξΪηε κΫιε λα δεκηνπξγάζνπλ Ϋλα ζθαηξηθφ θαη 

ζπλεθηηθφ ζχζηεκα παξνράο βαζηθψλ ηθαλνηάησλ σο κΫξνο ησλ ζηξαηεγηθψλ ηνπο γηα ηε δηΪ 

βένπ κΪζεζε. πλεπψο, ε παξνχζα πξφηαζε ζπκκνξθψλεηαη πξνο ηελ αξρά ηεο 

επηθνπξηθφηεηαο. Ζ ζχζηαζε ζεζπέδεη Ϋλα επξσπατθφ πιαέζην αλαθνξΪο γηα ηηο βαζηθΫο 

ηθαλφηεηεο πνπ πξΫπεη λα απνθηάζνπλ φινη νη πνιέηεο θαη δεκηνπξγεέ θαη εληζρχεη ηελ 

πνιηηηθά δΫζκεπζε γηα κεηαξξπζκέζεηο πνπ δελ κπνξνχλ λα επηηεπρζνχλ ρξεζηκνπνηψληαο 

π.ρ. κφλν ηα θνηλνηηθΪ πξνγξΪκκαηα εθπαέδεπζεο θαη θαηΪξηηζεο. Δληνχηνηο, αθάλεη ηελ 

εθαξκνγά εμ νινθιάξνπ ζηα θξΪηε κΫιε θαη, ζπλεπψο, ζπκκνξθψλεηαη πξνο ηελ αξρά ηεο 

αλαινγηθφηεηαο. 

4. ΓΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΔ ΔΠΙΠΣΧΔΙ 

Ζ πξφηαζε δελ Ϋρεη θακέα δεκνζηνλνκηθά επέπησζε ζηνλ θνηλνηηθφ πξνυπνινγηζκφ. 
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Πξφηαζε 

ΤΣΑΗ ΣΟΤ ΔΤΡΧΠΑΨΚΟΤ ΚΟΙΝΟΒΟΤΛΙΟΤ ΚΑΙ ΣΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ 

ζρεηηθΪ κε ηηο βαζηθΫο ηθαλόηεηεο γηα ηε δηΪ βένπ κΪζεζε 

ΣΟ ΔΤΡΧΠΑΨΚΟ ΚΟΗΝΟΒΟΤΛΗΟ ΚΑΗ ΣΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ ΣΖ ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ 

ΔΝΧΖ, 

Έρνληαο ππφςε: 

ηε ζπλζάθε γηα ηελ έδξπζε ηεο Δπξσπατθάο Κνηλφηεηαο, θαη ηδέσο ην Ϊξζξν149 παξΪγξαθνο 

4 θαη ην Ϊξζξν 150 παξΪγξαθνο 4, 

ηελ πξφηαζε ηεο Δπηηξνπάο
12

, 

ηε γλψκε ηεο Δπξσπατθάο Οηθνλνκηθάο θαη Κνηλσληθάο Δπηηξνπάο
13

, 

ηε γλψκε ηεο Δπηηξνπάο ησλ Πεξηθεξεηψλ
14

, 

Απνθαζέδνληαο ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζέα ηνπ Ϊξζξνπ 251 ηεο πλζάθεο
15

, 

Δθηηκψληαο ηα αθφινπζα: 

(1) Σν Δπξσπατθφ πκβνχιην ηεο Ληζζαβψλαο ηνπ 2000 θαηΫιεμε ζην ζπκπΫξαζκα φηη ε 

πηνζΫηεζε ελφο επξσπατθνχ πιαηζένπ πνπ ζα θαζνξέδεη ηηο λΫεο βαζηθΫο δεμηφηεηεο 

απνηειεέ βαζηθά ζπληζηψζα ηεο απΪληεζε ηεο Δπξψπεο ζηελ παγθνζκηνπνέεζε θαη 

ζηε κεηαηξνπά ησλ νηθνλνκηψλ ζε νηθνλνκέεο πνπ βαζέδνληαη ζηε γλψζε θαη Ϋδσζε 

Ϋκθαζε ζην γεγνλφο φηη νη Ϊλζξσπνη εέλαη ην βαζηθφ θεθΪιαην ηεο Δπξψπεο. Απφ 

ηφηε, απηΪ ηα ζπκπεξΪζκαηα επαλεπηβεβαηψζεθαλ επαλεηιεκκΫλα, ηδέσο θαη ζηα 

ΔπξσπατθΪ πκβνχιηα ηνπ Μαξηένπ ηνπ 2003 θαη ηνπ Μαξηένπ ηνπ 2005 θαη ζηελ 

αλαλεσκΫλε ζηξαηεγηθά ηεο Ληζζαβψλαο ε νπνέα εγθξέζεθε ην 2005. 

(2) Σα ΔπξσπατθΪ πκβνχιηα ηεο ηνθρφικεο ην 2001 θαη ηεο Βαξθειψλεο ην 2002 

επηθχξσζαλ ηνπο ζπγθεθξηκΫλνπο κειινληηθνχο ζηφρνπο ησλ επξσπατθψλ 

ζπζηεκΪησλ εθπαέδεπζεο θαη θαηΪξηηζεο θαη Ϋλα πξφγξακκα εξγαζέαο (ην 

πξφγξακκα εξγαζέαο ―Δθπαέδεπζε θαη θαηΪξηηζε 2010‖) πξνθεηκΫλνπ λα επηηεπρζνχλ 

νη ελ ιφγσ ζηφρνη κΫρξη ην 2010. ηνπο ελ ιφγσ ζηφρνπο πεξηιακβΪλνληαη ε αλΪπηπμε 

δεμηνηάησλ γηα ηελ θνηλσλέα ηεο γλψζεο θαη εηδηθνέ ζηφρνη γηα ηελ πξνψζεζε ηεο 
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εθκΪζεζεο γισζζψλ, ηελ αλΪπηπμε ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ πλεχκαηνο θαη ηε ζπλνιηθά 

αλΪγθεο ελέζρπζεο ηεο επξσπατθάο δηΪζηαζεο ζηελ εθπαέδεπζε. 

(3) Ζ αλαθνέλσζε ηεο Δπηηξνπάο ζρεηηθΪ κε ηε δηΪ βένπ κΪζεζε
16

 θαη ην ςάθηζκα ηνπ 

πκβνπιένπ ηεο 27εο Ηνπλένπ 2002 γηα ηε δηΪ βένπ κΪζεζε
17

 πνπ αθνινχζεζε 

πξνζδηφξηζαλ "ηηο λΫεο βαζηθΫο δεμηφηεηεο" σο πξνηεξαηφηεηα, θαη ππνγξΪκκηζαλ φηη 

ε δηΪ βένπ κΪζεζε πξΫπεη λα θαιχπηεη ην δηΪζηεκα απφ ηελ πξνζρνιηθά ειηθέα Ϋσο 

ηελ ειηθέα κεηΪ ηε ζπληαμηνδφηεζε. Σν ζχκθσλν λενιαέαο πνπ απνηειεέ παξΪξηεκα 

ησλ ζπκπεξαζκΪησλ ηνπ Δπξσπατθνχ πκβνπιένπ ησλ Βξπμειιψλ ηνλ Μαξηένπ ηνπ 

2005 ππνγξΪκκηζε ηελ αλΪγθε λα ελζαξξπλζεέ ε αλΪπηπμε ελφο θνηλνχ ζπλφινπ 

βαζηθψλ δεμηνηάησλ. 

(4) ην πιαέζην ηεο βειηέσζεο ηεο απφδνζεο ηεο Κνηλφηεηαο ζηνλ ηνκΫα ηεο 

απαζρφιεζεο, ηα ΔπξσπατθΪ πκβνχιηα ηνπ Μαξηένπ ηνπ 2003 θαη Γεθεκβξένπ ηνπ 

2003 ππνγξΪκκηζαλ ηελ αλΪγθε λα αλαπηπρζεέ ε δηΪ βένπ κΪζεζε κε ηδηαέηεξε 

Ϋκθαζε ζηα ελεξγεηηθΪ θαη πξνιεπηηθΪ κΫηξα γηα ηνπο αλΫξγνπο θαη ηα νηθνλνκηθψο 

κε ελεξγΪ Ϊηνκα. ΑπηΪ βαζέζηεθαλ ζηελ Ϋθζεζε ηεο εηδηθάο νκΪδαο (task force) γηα 

ηελ απαζρφιεζε, ε νπνέα Ϋδσζε Ϋκθαζε ζηελ αλΪγθε λα κπνξνχλ νη Ϊλζξσπνη λα 

πξνζαξκνζηνχλ ζηηο αιιαγΫο, ζηε ζεκαζέα ηεο Ϋληαμεο ησλ αλζξψπσλ ζηελ αγνξΪ 

εξγαζέαο θαη ζην βαζηθφ ξφιν ηεο δηΪ βένπ κΪζεζεο. 

(5) Ζ Ϋθζεζε ηνπ πκβνπιένπ ζρεηηθΪ κε ηνλ επξχηεξν ξφιν ηεο εθπαέδεπζεο, ε νπνέα 

εθδφζεθε ην ΝνΫκβξην ηνπ 2004, ππνγξΪκκηζε φηη ε εθπαέδεπζε ζπκβΪιιεη ζηε 

δηαηάξεζε θαη ηελ αλαλΫσζε ηνπ θνηλνχ πνιηηηζηηθνχ ππνβΪζξνπ ζηελ θνηλσλέα θαη 

εέλαη ηδηαέηεξα ζεκαληηθά ζε κηα ρξνληθά ζηηγκά πνπ φια ηα θξΪηε κΫιε 

αληηκεησπέδνπλ σο πξφθιεζε ην εξψηεκα ηνπ πψο κπνξνχλ λα δηαρεηξηζηνχλ ηελ 

απμαλφκελε θνηλσληθά θαη πνιηηηζηηθά πνιπκνξθέα. ΔπηπιΫνλ, ε εμαζθΪιηζε ηεο 

δπλαηφηεηαο λα εηζΫιζνπλ νη Ϊλζξσπνη θαη λα παξακεέλνπλ ζηνλ ελεξγφ νηθνλνκηθΪ 

βέν απνηειεέ ζεκαληηθφ κΫξνο ηνπ ξφινπ ηεο εθπαέδεπζεο ζηελ ελέζρπζε ηεο 

θνηλσληθάο ζπλνράο. 

(6) Σν ΜΪην ηνπ 2003 ζεζπέζηεθαλ απφ ην πκβνχιην πΫληε επξσπατθΪ επέπεδα 

αλαθνξΪο (ζπγθξηηηθΪ ζηνηρεέα), πξΪγκα πνπ θαηαδεηθλχεη ηε δΫζκεπζε γηα κηα 

κεηξάζηκε βειηέσζε ηεο επξσπατθάο κΫζεο απφδνζεο. Σα επέπεδα αλαθνξΪο πνπ 

ζρεηέδνληαη κε ηελ ηθαλφηεηα αλΪγλσζεο, ηελ πξφσξε εγθαηΪιεηςε ηνπ ζρνιεένπ, ηελ 
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νινθιάξσζε ηεο αλψηεξεο δεπηεξνβΪζκηαο εθπαέδεπζεο θαη ηε ζπκκεηνρά ησλ 

ελειέθσλ ζηε δηΪ βένπ κΪζεζε ζπλδΫνληαη ζηελΪ κε ηελ αλΪπηπμε ησλ βαζηθψλ 

ηθαλνηάησλ. 

(7) Ζ Ϋθζεζε πνπ εθδφζεθε απφ ηελ Δπηηξνπά ην 2005 ζρεηηθΪ κε ηελ πξφνδν πξνο ηνπο 

ζηφρνπο ηεο Ληζζαβψλαο γηα ηελ εθπαέδεπζε θαη ηελ θαηΪξηηζε
18

 θαηΫδεημε φηη δελ 

ππάξμε πξφνδνο φζνλ αθνξΪ ηε κεέσζε ηνπ πνζνζηνχ ησλ αηφκσλ κε ρακειΫο 

επηδφζεηο ζηελ ηθαλφηεηα αλΪγλσζεο ζηελ ειηθέα ησλ 15 εηψλ ά ζηελ αχμεζε ηνπ 

πνζνζηνχ νινθιάξσζεο ηεο αλψηεξεο δεπηεξνβΪζκηαο εθπαέδεπζεο. ΚΪπνηα πξφνδνο 

ζεκεηψζεθε ζηε κεέσζε ηεο πξφσξεο εγθαηΪιεηςεο ηνπ ζρνιεένπ, αιιΪ, κε ην 

ζεκεξηλφ ξπζκφ, ηα επξσπατθΪ επέπεδα αλαθνξΪο 2010, ηα νπνέα ζεζπέζηεθαλ απφ ην 

πκβνχιην ηνπ Μαΐνπ ηνπ 2003, δελ ζα επηηεπρζνχλ. Ζ ζπκκεηνρά ησλ ελειέθσλ ζηε 

κΪζεζε δελ απμΪλεη κε αξθεηΪ ηαρεέο ξπζκνχο Ϋηζη ψζηε λα θζΪζεη ζην επέπεδν 

αλαθνξΪο 2010, ελψ ηα ζηνηρεέα δεέρλνπλ φηη νη Ϊλζξσπνη κε ρακειΫο δεμηφηεηεο 

εέλαη ιηγφηεξν πηζαλφ λα ζπκκεηΫρνπλ ζε πεξαηηΫξσ θαηΪξηηζε. 

(8) Σν πιαέζην ησλ δξΪζεσλ γηα ηε δηΪ βένπ αλΪπηπμε ηθαλνηάησλ θαη πξνζφλησλ, ην 

νπνέν ζεζπέζηεθε απφ ηνπο επξσπατθνχο θνηλσληθνχο εηαέξνπο ην ΜΪξηην ηνπ 2002, 

ππνγξακκέδεη ηελ αλΪγθε λα αλαπξνζαξκφζνπλ νη επηρεηξάζεηο πεξηζζφηεξν θαη 

ηαρχηεξα ηηο δνκΫο ηνπο πξνθεηκΫλνπ λα παξακεέλνπλ αληαγσληζηηθΫο. Ζ νκαδηθά 

εξγαζέα, ε κεέσζε ησλ ηεξαξρηθψλ επηπΫδσλ, ε κεηαβέβαζε αξκνδηνηάησλ θαη ε 

κεγαιχηεξε αλΪγθε γηα Ϊηνκα κε πνιιαπιΪ πξνζφληα νδεγνχλ ζηελ αλΪπηπμε 

νξγαληζκψλ πνπ ρξεηΪδνληαη κΪζεζε. ’ απηφ ην πιαέζην, ε ηθαλφηεηα ησλ 

νξγαληζκψλ λα πξνζδηνξέδνπλ ηηο ηθαλφηεηεο, λα ηηο θηλεηνπνηνχλ θαη λα ηηο 

αλαγλσξέδνπλ θαη λα ελζαξξχλνπλ ηελ αλΪπηπμά ηνπο γηα φινπο ηνπο 

απαζρνινπκΫλνπο αληηπξνζσπεχεη ηε βΪζε γηα ηηο λΫεο αληαγσληζηηθΫο ζηξαηεγηθΫο. 

(9) Ζ κειΫηε ηνπ ΜΪαζηξηρη γηα ηελ επαγγεικαηηθά εθπαέδεπζε θαη θαηΪξηηζε 

θαηαδεηθλχεη Ϋλα ζεκαληηθφ θελφ κεηαμχ ησλ επηπΫδσλ εθπαέδεπζεο πνπ απαηηνχληαη 

απφ ηηο λΫεο ζΫζεηο εξγαζέαο θαη ησλ επηπΫδσλ εθπαέδεπζεο πνπ επηηπγρΪλνληαη απφ 

ην επξσπατθφ εξγαηηθφ δπλακηθφ. Πνζνζηφ κεγαιχηεξν απφ ην Ϋλα ηξέην ηνπ 

επξσπατθνχ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ (80 εθαηνκκχξηα Ϊηνκα) Ϋρεη ρακειΫο δεμηφηεηεο, 

ελψ Ϋρεη εθηηκεζεέ φηη κΫρξη ην 2010 πνζνζηφ ζρεδφλ 50% ησλ λΫσλ ζΫζεσλ εξγαζέαο 

ζα απαηηεέ πξνζφληα ηνπ επηπΫδνπ ηξηηνβΪζκηαο εθπαέδεπζεο, πνζνζηφ κφιηο 

κηθξφηεξν ηνπ 40% ζα απαηηεέ επέπεδν αλψηεξεο δεπηεξνβΪζκηαο εθπαέδεπζεο θαη 

                                                 
18

 SEC(2005) 419.  
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κφλν πνζνζηφ πεξέπνπ 15% ζα εέλαη θαηΪιιειν γηα ηα Ϊηνκα κε κφξθσζε βαζηθάο 

ζρνιηθάο εθπαέδεπζεο. 

(10) Ζ αλΪγθε λα εμνπιηζηνχλ νη λΫνη κε ηηο απαξαέηεηεο βαζηθΫο ηθαλφηεηεο θαη λα 

βειηησζεέ ην κνξθσηηθφ ηνπο επέπεδν απνηειεέ αλαπφζπαζην κΫξνο ησλ 

νινθιεξσκΫλσλ θαηεπζπληάξησλ γξακκψλ γηα ηελ αλΪπηπμε θαη ηελ απαζρφιεζε 

2005-2008, νη νπνέεο εγθξέζεθαλ απφ ην Δπξσπατθφ πκβνχιην ηνπ Ηνπλένπ ηνπ 2005. 

Δηδηθφηεξα, νη θαηεπζπληάξηεο γξακκΫο γηα ηελ απαζρφιεζε απαηηνχλ ηελ 

αλαπξνζαξκνγά ησλ ζπζηεκΪησλ εθπαέδεπζεο θαη θαηΪξηηζεο ζχκθσλα κε ηηο λΫεο 

απαηηάζεηο ηθαλφηεηαο κΫζσ ηνπ θαιχηεξνπ πξνζδηνξηζκνχ ησλ επαγγεικαηηθψλ 

αλαγθψλ θαη ησλ βαζηθψλ ηθαλνηάησλ ζην πιαέζην ησλ κεηαξξπζκηζηηθψλ 

πξνγξακκΪησλ ησλ θξαηψλ κειψλ. 

(11) Σν 2004 ε Ϋθζεζε ηεο νκΪδαο πςεινχ επηπΫδνπ γηα ηε ζηξαηεγηθά ηεο Ληζζαβψλαο 

απνζαθάληζε φηη δελ θαηαβΪιινληαη ηθαλνπνηεηηθΫο πξνζπΪζεηεο ζηελ Δπξψπε 

πξνθεηκΫλνπ λα εμνπιηζηνχλ νη Ϊλζξσπνη κε ηα εξγαιεέα πνπ ρξεηΪδνληαη γηα λα 

πξνζαξκνζηνχλ ζηελ εμειηζζφκελε αγνξΪ εξγαζέαο θαη φηη απηφ ηζρχεη ηφζν γηα ηηο 

ζΫζεηο πνπ απαηηνχλ πςειΫο δεμηφηεηεο φζν θαη γηα εθεέλεο πνπ απαηηνχλ ρακειΫο 

δεμηφηεηεο εέηε ζηνλ ηνκΫα ηεο κεηαπνέεζεο εέηε ζηνλ ηνκΫα ησλ ππεξεζηψλ. 

(12) Ζ θνηλά Ϋθζεζε πκβνπιένπ/Δπηηξνπάο ζρεηηθΪ κε ην πξφγξακκα εξγαζέαο γηα ηελ 

εθπαέδεπζε θαη ηελ θαηΪξηηζε 2010, ε νπνέα εθδφζεθε ην 2004, ελέζρπζε ηελ αλΪγθε 

λα εμαζθαιηζηεέ φηη φινη νη πνιέηεο ζα εθνδηαζηνχλ κε ηηο ηθαλφηεηεο πνπ ρξεηΪδνληαη 

ζην πιαέζην ησλ ζηξαηεγηθψλ ησλ θξαηψλ κειψλ γηα ηε δηΪ βένπ κΪζεζε. 

ΠξνθεηκΫλνπ λα ελζαξξπλζεέ θαη λα δηεπθνιπλζεέ ε κεηαξξχζκηζε, ε Ϋθζεζε 

πξνηεέλεη ηελ αλΪπηπμε θνηλψλ επξσπατθψλ ζεκεέσλ αλαθνξΪο θαη αξρψλ θαη δέλεη 

πξνηεξαηφηεηα ζην πιαέζην ησλ βαζηθψλ ηθαλνηάησλ. 

(13) ηφρνο ηεο παξνχζαο ζχζηαζεο εέλαη λα ζπκβΪιεη ζηελ αλΪπηπμε εθπαέδεπζεο 

πςειάο πνηφηεηαο κε ηε ζηάξημε θαη ηε ζπκπιάξσζε ησλ δξΪζεσλ ησλ θξαηψλ 

κειψλ, γηα λα εμαζθαιηζζεέ φηη ηα ζπζηάκαηΪ ηνπο αξρηθάο εθπαέδεπζεο θαη 

θαηΪξηηζεο πξνζθΫξνπλ ζε φινπο ηνπο λΫνπο ηα κΫζα γηα λα αλαπηχμνπλ ηηο βαζηθΫο 

ηθαλφηεηεο ζε επέπεδν πνπ λα ηνπο εμαζθαιέδεη ηα πξνζφληα γηα πεξαηηΫξσ κΪζεζε 

θαη γηα ηε δσά ηνπ ελάιηθα θαη φηη νη ελάιηθεο κπνξνχλ λα αλαπηχζζνπλ θαη λα 

επηθαηξνπνηνχλ ηηο βαζηθΫο ηνπο ηθαλφηεηεο κΫζσ ηεο παξνράο ζπλεθηηθάο θαη 

νινθιεξσκΫλεο δηΪ βένπ κΪζεζεο. ΠαξΫρεη Ϋλα θνηλφ επξσπατθφ πιαέζην αλαθνξΪο 

γηα ηηο βαζηθΫο ηθαλφηεηεο γηα ηνπο θνξεέο ιάςεο απνθΪζεσλ, ηνπο θνξεέο παξνράο 
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εθπαέδεπζεο θαη θαηΪξηηζεο, ηνπο εξγνδφηεο θαη ηνπο έδηνπο ηνπο εθπαηδεπφκελνπο, 

Ϋηζη ψζηε λα δηεπθνιπλζνχλ νη εζληθΫο κεηαξξπζκέζεηο θαη ε αληαιιαγά πιεξνθνξηψλ 

κεηαμχ ησλ θξαηψλ κειψλ θαη ηεο Δπηηξνπάο ζην πιαέζην ηνπ πξνγξΪκκαηνο 

εξγαζέαο ―Δθπαέδεπζε θαη θαηΪξηηζε 2010‖, κε ζηφρν ηελ επέηεπμε ησλ 

ζπκθσλεκΫλσλ επξσπατθψλ επηπΫδσλ αλαθνξΪο. ΔπηπιΫνλ, ε ζχζηαζε ζηεξέδεη 

Ϊιιεο ζρεηηθΫο πνιηηηθΫο φπσο ε πνιηηηθά απαζρφιεζεο θαη ε θνηλσληθά πνιηηηθά θαη 

Ϊιιεο πνιηηηθΫο πνπ επεξεΪδνπλ ηε λενιαέα. 

(14) Ζ παξνχζα ζχζηαζε ζπκκνξθψλεηαη πξνο ηελ αξρά ηεο επηθνπξηθφηεηαο πνπ 

αλαθΫξεηαη ζην Ϊξζξν 5 ηεο πλζάθεο, δεδνκΫλνπ φηη ζηφρνο ηεο εέλαη λα ζηεξέμεη 

θαη λα ζπκπιεξψζεη ηε δξΪζε ησλ θξαηψλ κειψλ κε ηε ζΫζπηζε θνηλνχ ζεκεένπ 

αλαθνξΪο πνπ ελζαξξχλεη θαη δηεπθνιχλεη ηηο εζληθΫο κεηαξξπζκέζεηο θαη ηελ 

πεξαηηΫξσ ζπλεξγαζέα κε ηα θξΪηε κΫιε. Απηά ε ζχζηαζε ζπκκνξθψλεηαη πξνο ηελ 

αξρά ηεο αλαινγηθφηεηαο πνπ αλαθΫξεηαη ζην ελ ιφγσ Ϊξζξν δεδνκΫλνπ φηη, 

αθάλνληαο ηελ εθαξκνγά ηεο ζχζηαζεο ζηα θξΪηε κΫιε, δελ ππεξβαέλεη ηα αλαγθαέα 

γηα ηελ επέηεπμε ησλ επηδησθφκελσλ ζηφρσλ φξηα, 

ΤΝΗΣΟΤΝ ΣΑ ΚΡΑΣΖ ΜΔΛΖ:  

1. Να εμαζθαιέζνπλ φηη ε αξρηθά εθπαέδεπζε θαη θαηΪξηηζε πξνζθΫξεη ζε φινπο ηνπο 

λΫνπο ηα κΫζα γηα λα αλαπηχμνπλ ηηο βαζηθΫο ηθαλφηεηεο ζε επέπεδν πνπ λα ηνπο 

εθνδηΪδεη γηα ηε δσά ηνπ ελάιηθα θαη πνπ απνηειεέ βΪζε γηα πεξαηηΫξσ κΪζεζε θαη 

γηα ηε δσά ηνπ εξγαδφκελνπ  

2. Να εμαζθαιέζνπλ φηη ζα ππΪξρεη θαηΪιιειε πξφβιεςε γηα ηνπο λΫνπο νη νπνένη, 

ιφγσ εθπαηδεπηηθψλ κεηνλεθηεκΪησλ πνπ νθεέινληαη ζε πξνζσπηθΫο, θνηλσληθΫο, 

πνιηηηζηηθΫο ά νηθνλνκηθΫο πεξηζηΪζεηο, ρξεηΪδνληαη ηδηαέηεξε ζηάξημε πξνθεηκΫλνπ 

λα αμηνπνηάζνπλ ην εθπαηδεπηηθφ ηνπο δπλακηθφ· 

3. Να εμαζθαιέζνπλ φηη νη ελάιηθεο κπνξνχλ λα αλαπηχζζνπλ θαη λα επηθαηξνπνηνχλ 

ηηο βαζηθΫο ηθαλφηεηεο θαζ' φιε ηε δηΪξθεηα ηεο δσάο ηνπο θαη φηη ππΪξρεη ηδηαέηεξε 

Ϋκθαζε ζε νκΪδεο-ζηφρνπο πνπ πξνζδηνξέδνληαη σο πξνηεξαηφηεηεο ζην εζληθφ, 

πεξηθεξεηαθφ ά/θαη ηνπηθφ πιαέζην· 

4. Να εμαζθαιέζνπλ ηελ χπαξμε θαηΪιιειεο ππνδνκάο γηα ηε ζπλερά εθπαέδεπζε θαη 

θαηΪξηηζε ησλ ελειέθσλ, ζπκπεξηιακβαλνκΫλσλ δηδαζθφλησλ θαη εθπαηδεπηψλ, 

κΫηξσλ γηα ηελ εμαζθΪιηζε ηεο πξφζβαζεο θαη κΫηξσλ ζηάξημεο ησλ 

εθπαηδεπνκΫλσλ, ε νπνέα ζα αλαγλσξέδεη ηηο δηαθνξεηηθΫο αλΪγθεο ησλ ελειέθσλ· 
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5. Να εμαζθαιέζνπλ ηε ζπλνρά ζηελ παξνρά εθπαέδεπζεο θαη θαηΪξηηζεο ελειέθσλ γηα 

ηνπο επηκΫξνπο πνιέηεο κΫζσ ζηελψλ δεζκψλ κε ηελ πνιηηηθά απαζρφιεζεο θαη ηελ 

θνηλσληθά πνιηηηθά θαη Ϊιιψλ πνιηηηθψλ πνπ επεξεΪδνπλ ηνπο λΫνπο θαη κΫζσ ηεο 

ζπλεξγαζέαο κε ηνπο θνηλσληθνχο εηαέξνπο θαη Ϊιινπο ελδηαθεξνκΫλνπο· 

6. Να ρξεζηκνπνηάζνπλ ην Ϋγγξαθν "ΒαζηθΫο ηθαλφηεηεο γηα ηε δηΪ βένπ κΪζεζε - Ϋλα 

επξσπατθφ πιαέζην αλαθνξΪο" ηνπ παξαξηάκαηνο σο εξγαιεέν αλαθνξΪο γηα ηελ 

αλΪπηπμε ηεο παξνράο ησλ βαζηθψλ ηθαλνηάησλ γηα φινπο, ζην πιαέζην ησλ 

ζηξαηεγηθψλ ηνπο γηα ηε δηΪ βένπ κΪζεζε, 

ΖΜΔΗΧΝΟΤΝ ΣΖΝ ΠΡΟΘΔΖ ΣΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ: 

1. Να ζπκβΪιεη ζηηο πξνζπΪζεηεο ησλ θξαηψλ κειψλ λα αλαπηχμνπλ ηα ζπζηάκαηα 

εθπαέδεπζεο θαη θαηΪξηηζεο θαη λα εθαξκφζνπλ ηελ παξνχζα ζχζηαζε, 

ζπκπεξηιακβαλνκΫλεο ηε ρξάζεο ηνπ εγγξΪθνπ "ΒαζηθΫο ηθαλφηεηεο γηα ηε δηΪ βένπ 

κΪζεζε - Ϋλα επξσπατθφ πιαέζην αλαθνξΪο" σο ζεκεένπ αλαθνξΪο, πξνθεηκΫλνπ λα 

δηεπθνιπλζεέ ε κΪζεζε κΫζσ νκνηέκσλ θαη ε αληαιιαγά νξζψλ πξαθηηθψλ θαη λα 

εμαζθαιηζηεέ ε παξαθνινχζεζε ησλ εμειέμεσλ θαη ε πεξηγξαθά ηεο επηηεινχκελεο 

πξνφδνπ κΫζσ ησλ δηεηψλ εθζΫζεσλ πξνφδνπ γηα ην πξφγξακκα εξγαζέαο 

―Δθπαέδεπζε θαη θαηΪξηηζε 2010‖· 

2. Να ρξεζηκνπνηάζεη ην Ϋγγξαθν "ΒαζηθΫο ηθαλφηεηεο γηα ηε δηΪ βένπ κΪζεζε - Ϋλα 

επξσπατθφ πιαέζην αλαθνξΪο" σο ζεκεέν αλαθνξΪο γηα ηελ εθαξκνγά ησλ 

θνηλνηηθψλ πξνγξακκΪησλ εθπαέδεπζεο θαη θαηΪξηηζεο θαη λα εμαζθαιέζεη φηη απηΪ 

πξνσζνχλ ηελ απφθηεζε ησλ βαζηθψλ ηθαλνηάησλ·  

3. Να πξνσζάζεη ηελ επξχηεξε ρξάζε ηνπ εγγξΪθνπ "ΒαζηθΫο ηθαλφηεηεο γηα ηε δηΪ 

βένπ κΪζεζε - Ϋλα επξσπατθφ πιαέζην αλαθνξΪο" ζε ζρεηηθΫο θνηλνηηθΫο πνιηηηθΫο, 

ηδέσο θαηΪ ηελ εθαξκνγά ηεο πνιηηηθάο γηα ηελ απαζρφιεζε, ηε λενιαέα θαη ηεο 

θνηλσληθάο πνιηηηθάο, θαη λα αλαπηχμεη πεξαηηΫξσ δεζκνχο κε ηνπο θνηλσληθνχο 

εηαέξνπο θαη Ϊιιεο νξγαλψζεηο πνπ εξγΪδνληαη ζηνπο ελ ιφγσ ηνκεέο· 

4. Να επαλεμεηΪζεη ηνλ αληέθηππν ηνπ εγγξΪθνπ "ΒαζηθΫο ηθαλφηεηεο γηα ηε δηΪ βένπ 

κΪζεζε - Ϋλα επξσπατθφ πιαέζην αλαθνξΪο" ζην πιαέζην ηνπ πξνγξΪκκαηνο 

εξγαζέαο ―Δθπαέδεπζε θαη θαηΪξηηζε 2010‖ θαη λα ππνβΪιεη ζρεηηθά Ϋθζεζε 

ηΫζζεξα Ϋηε κεηΪ ηελ Ϋθδνζε ηεο παξνχζαο ζχζηαζεο πξνο ην Δπξσπατθφ 

Κνηλνβνχιην θαη ην πκβνχιην ζρεηηθΪ κε ηελ πεέξα πνπ απνθηάζεθε θαη ηηο 

ζπλΫπεηεο γηα ην κΫιινλ. 
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ΒξπμΫιιεο, 

Γηα ην Δπξσπατθό Κνηλνβνύιην Γηα ην πκβνύιην 

Ο Πξόεδξνο ν Πξόεδξνο 



  

ΒαζηθΫο ηθαλόηεηεο γηα ηε δηΪ βένπ κΪζεζε  

- Ϋλα επξσπατθό πιαέζην αλαθνξΪο  

 

Δηζαγσγά  

Σν παξφλ πιαέζην νξέδεη ηηο νθηψ βαζηθΫο ηθαλφηεηεο: 

1. Δπηθνηλσλέα ζηε κεηξηθά γιψζζα· 

2. Δπηθνηλσλέα ζηηο μΫλεο γιψζζεο· 

3. Μαζεκαηηθά ηθαλφηεηα θαη βαζηθΫο ηθαλφηεηεο ζηελ επηζηάκε θαη ηελ 

ηερλνινγέα· 

4. Φεθηαθά ηθαλφηεηα· 

5. Μεζνδνινγέα ηεο κΪζεζεο· 

6. ΓηαπξνζσπηθΫο, δηαπνιηηηζκηθΫο θαη θνηλσληθΫο ηθαλφηεηεο θαη ηθαλφηεηα ηνπ 

πνιέηε· 

7. Δπηρεηξεκαηηθφηεηα·θαη  

8. Πνιηηηζηηθά Ϋθθξαζε. 

Οη ηθαλφηεηεο νξέδνληαη εδψ σο ζπλδπαζκφο γλψζεσλ, δεμηνηάησλ θαη ζπκπεξηθνξψλ 

θαηΪιιεισλ γηα ην πιαέζην. Οη βαζηθΫο ηθαλφηεηεο εέλαη εθεέλεο ηηο νπνέεο ρξεηΪδνληαη 

φινη γηα ηελ πξνζσπηθά ηνπο νινθιάξσζε θαη αλΪπηπμε, ηελ ελεξγφ ηδηφηεηα ηνπ 

πνιέηε, ηελ θνηλσληθά Ϋληαμε θαη ηελ απαζρφιεζε. ΜΫρξη ην ηΫινο ηεο αξρηθάο 

εθπαέδεπζεο θαη θαηΪξηηζεο νη λΫνη πξΫπεη λα Ϋρνπλ αλαπηχμεη ηηο βαζηθΫο ηθαλφηεηεο 

ζε επέπεδν πνπ ζα ηνπο εμνπιέδεη γηα ηε δσά ηνπ ελάιηθα θαη απηΫο ζα πξΫπεη λα 

αλαπηχζζνληαη πεξαηηΫξσ, λα δηαηεξνχληαη θαη λα επηθαηξνπνηνχληαη ζην πιαέζην ηεο 

δηΪ βένπ κΪζεζεο. 

ΠνιιΫο απφ ηηο ηθαλφηεηεο αιιειεπηθαιχπηνληαη θαη αιιεινζπλδΫνληαη: πηπρΫο πνπ 

εέλαη νπζηαζηηθΫο γηα Ϋλαλ ηνκΫα ππνζηεξέδνπλ ηθαλφηεηεο ζε Ϊιιν ηνκΫα. Ζ ηθαλφηεηα 

ζηηο ζεκειηψδεηο βαζηθΫο δεμηφηεηεο ηεο γιψζζαο, ησλ βαζηθψλ γλψζεσλ ηεο γξαθάο 

θαη ηεο αλΪγλσζεο, ηεο αξηζκεηηθάο θαη ησλ ΣΠ απνηειεέ βαζηθφ ζεκΫιην γηα ηε 

κΪζεζε, ελψ ε κεζνδνινγέα ηεο κΪζεζεο ζηεξέδεη φιεο ηηο καζεζηαθΫο δξαζηεξηφηεηεο. 
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ΤπΪξρνπλ πνιιΪ ζΫκαηα πνπ εθαξκφδνληαη ζε νιφθιεξν ην πιαέζην: ε θξηηηθά ζθΫςε, 

ε δεκηνπξγηθφηεηα, ε αλΪιεςε πξσηνβνπιηψλ, ε επέιπζε πξνβιεκΪησλ, ε αμηνιφγεζε 

ηνπ θηλδχλνπ, ε ιάςε απνθΪζεσλ θαη ε επνηθνδνκεηηθά δηαρεέξηζε ησλ 

ζπλαηζζεκΪησλ δηαδξακαηέδνπλ ξφιν θαη ζηηο νθηψ βαζηθΫο ηθαλφηεηεο. 
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ΒαζηθΫο ηθαλόηεηεο 

1. Δπηθνηλσλέα ζηε κεηξηθά γιώζζα
19

 

Οξηζκόο: Ζ επηθνηλσλέα ζηε κεηξηθά γιψζζα εέλαη ε ηθαλφηεηα Ϋθθξαζεο θαη 

εξκελεέαο ζθΫςεσλ, ζπλαηζζεκΪησλ θαη γεγνλφησλ ηφζν ζε πξνθνξηθά φζν θαη ζε 

γξαπηά κνξθά (αθξφαζε, νκηιέα, αλΪγλσζε θαη γξαθά) θαη ε ηθαλφηεηα γισζζηθάο 

αιιειεπέδξαζεο κε θαηΪιιειν ηξφπν ζην πιάξεο θΪζκα θνηλσληθψλ θαη πνιηηηζηηθψλ 

πιαηζέσλ —εθπαέδεπζε θαη θαηΪξηηζε, εξγαζέα, ζπέηη θαη ειεχζεξνο ρξφλνο. 

ΒαζηθΫο γλώζεηο, δεμηόηεηεο θαη ζπκπεξηθνξΫο πνπ ζρεηέδνληαη κε απηάλ ηελ 

ηθαλόηεηα  

Ζ επηθνηλσλέα ζηε κεηξηθά γιψζζα απαηηεέ ην Ϊηνκν λα Ϋρεη γλώζε ηνπ βαζηθνχ 

ιεμηινγένπ, ηεο ιεηηνπξγηθάο γξακκαηηθάο θαη ησλ ιεηηνπξγηψλ ηεο γιψζζαο. 

ΠεξηιακβΪλεη ηε γλψζε ησλ βαζηθψλ ηχπσλ ιεθηηθάο αιιειεπέδξαζεο, ελφο θΪζκαηνο 

ινγνηερληθψλ θαη κε ινγνηερληθψλ θεηκΫλσλ, ησλ βαζηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ 

δηαθνξεηηθψλ γισζζηθψλ κνξθψλ θαη θαηεγνξηψλ θαη ησλ δηαθπκΪλζεσλ ηεο γιψζζαο 

θαη ηεο επηθνηλσλέαο ζε δηΪθνξα πιαέζηα. 

Σα Ϊηνκα πξΫπεη λα Ϋρνπλ ηηο δεμηόηεηεο λα επηθνηλσλνχλ πξνθνξηθΪ θαη γξαπηΪ ζε 

δηΪθνξεο επηθνηλσληαθΫο θαηαζηΪζεηο θαη λα παξαθνινπζνχλ θαη λα πξνζαξκφδνπλ 

ηελ επηθνηλσλέα ηνπο ζηηο απαηηάζεηο ηεο θαηΪζηαζεο. Ζ ηθαλφηεηα πεξηιακβΪλεη 

επέζεο ηελ ηθαλφηεηα γξαθάο θαη αλΪγλσζεο δηαθφξσλ εηδψλ θεηκΫλσλ, ηελ Ϋξεπλα, ηε 

ζπιινγά θαη ηελ επεμεξγαζέα πιεξνθνξηψλ, ηε ρξάζε βνεζεκΪησλ, ηε δηαηχπσζε θαη 

ηελ Ϋθθξαζε επηρεηξεκΪησλ κε πεηζηηθφ ηξφπν θαηΪιιειν γηα ην πιαέζην. 

Μηα ζεηηθά ζπκπεξηθνξΪ (ζηΪζε) σο πξνο ηελ επηθνηλσλέα ζηε κεηξηθά γιψζζα 

πεξηιακβΪλεη ηε δηΪζεζε γηα θξηηηθφ θαη επνηθνδνκεηηθφ δηΪινγν, ηελ εθηέκεζε 

αηζζεηηθψλ ηδηνηάησλ θαη ηελ πξνζπκέα επηδέσμάο ηνπο, θαζψο θαη ελδηαθΫξνλ γηα ηελ 

αιιειεπέδξαζε κε Ϊιινπο. 

2. Δπηθνηλσλέα ζηηο μΫλεο γιώζζεο 

                                                 
19

 Αλαγλσξέδεηαη φηη ε κεηξηθά γιψζζα κπνξεέ λα κελ εέλαη ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο επέζεκε 

γιψζζα ηνπ θξΪηνπο κΫινπο θαη φηη ε ηθαλφηεηα επηθνηλσλέαο ζε κηα επέζεκε γιψζζα απνηειεέ 

πξνυπφζεζε γηα ηελ εμαζθΪιηζε ηεο πιάξνπο ζπκκεηνράο ηνπ αηφκνπ ζηελ θνηλσλέα. ΜΫηξα γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε ηΫηνησλ πεξηπηψζεσλ απνηεινχλ επζχλε ησλ επηκΫξνπο θξαηψλ κειψλ αλΪινγα κε ηηο 

ηδηαέηεξεο αλΪγθεο θαη ζπλζάθεο ηνπο. 
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Οξηζκόο: Ζ επηθνηλσλέα ζηηο μΫλεο γιψζζεο εκπεξηΫρεη ζε κεγΪιν βαζκφ ηηο βαζηθΫο 

δεμηφηεηεο ηεο επηθνηλσλέαο ζηε κεηξηθά γιψζζα: βαζέδεηαη ζηελ ηθαλφηεηα 

θαηαλφεζεο, Ϋθθξαζεο θαη εξκελεέαο ζθΫςεσλ, ζπλαηζζεκΪησλ θαη γεγνλφησλ ηφζν ζε 

πξνθνξηθά φζν θαη ζε γξαπηά κνξθά (αθξφαζε, νκηιέα, αλΪγλσζε θαη γξαθά) ζε 

θαηΪιιειν θΪζκα θνηλσληθψλ πιαηζέσλ -εξγαζέα, ζπέηη, ειεχζεξνο ρξφλνο, εθπαέδεπζε 

θαη θαηΪξηηζε- ζχκθσλα κε ηηο επηζπκέεο θαη ηηο αλΪγθεο θαζελφο. Ζ επηθνηλσλέα ζηηο 

μΫλεο γιψζζεο απαηηεέ επέζεο δεμηφηεηεο φπσο ε δηακεζνιΪβεζε θαη ε δηαπνιηηηζκηθά 

θαηαλφεζε. Σν επέπεδν ηθαλφηεηαο ηνπ αηφκνπ πνηθέιιεη κεηαμχ ησλ ηεζζΪξσλ 

δηαζηΪζεσλ, ησλ δηαθφξσλ γισζζψλ θαη ζχκθσλα κε ην ππφβαζξν, ην πεξηβΪιινλ θαη 

ηηο αλΪγθεο/ελδηαθΫξνληΪ ηνπ. 

ΒαζηθΫο γλώζεηο, δεμηόηεηεο θαη ζπκπεξηθνξΫο πνπ ζρεηέδνληαη απηά ηελ 

ηθαλόηεηα  

Ζ ηθαλφηεηα ζρεηηθΪ κε πξφζζεηεο ά μΫλεο γιψζζεο απαηηεέ ηε γλώζε ηνπ ιεμηινγένπ 

θαη ηεο ιεηηνπξγηθάο γξακκαηηθάο θαη γλψζε ησλ βαζηθψλ εηδψλ ιεθηηθάο 

αιιειεπέδξαζεο θαη θαηεγνξηψλ ηεο γιψζζαο. Ζ γλψζε ησλ θνηλσληθψλ ζπκβΪζεσλ 

θαη ησλ πνιηηηζηηθψλ πηπρψλ θαη δηαθπκΪλζεσλ ησλ γισζζψλ εέλαη ζεκαληηθά. 

Οη βαζηθΫο δεμηόηεηεο ζπλέζηαληαη ζηελ ηθαλφηεηα θαηαλφεζεο πξνθνξηθψλ 

κελπκΪησλ, Ϋλαξμεο, δηεθπεξαέσζεο θαη νινθιάξσζεο ζπλνκηιηψλ θαη αλΪιπζεο θαη 

θαηαλφεζεο θεηκΫλσλ θαηΪιιεισλ γηα ηηο αλΪγθεο ηνπ αηφκνπ. Σα Ϊηνκα πξΫπεη 

επέζεο λα εέλαη ζε ζΫζε λα ρξεζηκνπνηνχλ θαηΪιιεια βνεζάκαηα θαη λα κΪζνπλ 

γιψζζεο θαη ζε Ϊηππν επέπεδν ζην πιαέζην ηεο δηΪ βένπ κΪζεζεο. 

Μηα ζεηηθά ζπκπεξηθνξΪ πεξηιακβΪλεη ηελ εθηέκεζε ησλ πνιηηηζηηθψλ δηαθνξψλ θαη 

ηεο πνηθηινκνξθέαο θαζψο θαη ην ελδηαθΫξνλ θαη ηελ πεξηΫξγεηα γηα γιψζζεο θαη 

δηαπνιηηηζκηθά επηθνηλσλέα. 

3. Μαζεκαηηθά ηθαλόηεηα θαη βαζηθΫο ηθαλόηεηεο ζηελ επηζηάκε θαη ηελ 

ηερλνινγέα  

Οξηζκόο: 

Α. Ζ καζεκαηηθά ηθαλφηεηα εέλαη ε ηθαλφηεηα ηεο πξφζζεζεο, ηεο αθαέξεζεο, ηνπ 

πνιιαπιαζηαζκνχ, ηεο δηαέξεζεο θαη ησλ θιαζκΪησλ ζηε λνεηηθά θαη γξαπηά 

αξηζκεηηθά γηα ηελ επέιπζε ελφο θΪζκαηνο πξνβιεκΪησλ ζε θαζεκεξηλΫο θαηαζηΪζεηο. 

Γέδεηαη Ϋκθαζε ζηε δηαδηθαζέα θαη ηε δξαζηεξηφηεηα θαζψο θαη ζηε γλψζε. Ζ 
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καζεκαηηθά ηθαλφηεηα πεξηιακβΪλεη -ζε δηΪθνξνπο βαζκνχο- ηελ ηθαλφηεηα θαη ηελ 

πξνζπκέα ρξάζεο καζεκαηηθψλ ηξφπσλ ζθΫςεο (ινγηθά θαη ρσξηθά ζθΫςε) θαη 

παξνπζέαζεο (καζεκαηηθνέ ηχπνη, κνληΫια, θαηαζθεπΫο, γξαθηθΫο 

παξαζηΪζεηο/δηαγξΪκκαηα). 

Β. Ζ επηζηεκνληθά ηθαλφηεηα αλαθΫξεηαη ζηελ ηθαλφηεηα θαη ηελ πξνζπκέα 

ρξεζηκνπνέεζεο ηνπ ζπλφινπ ησλ γλψζεσλ θαη ηεο κεζνδνινγέαο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ εμάγεζε ηνπ θπζηθνχ θφζκνπ, πξνθεηκΫλνπ λα 

πξνζδηνξηζηνχλ εξσηάκαηα θαη λα εμαρζνχλ ζπκπεξΪζκαηα βαζηδφκελα ζε ζηνηρεέα. Ζ 

ηθαλφηεηα ζηελ ηερλνινγέα ζεσξεέηαη σο εθαξκνγά ηεο ελ ιφγσ γλψζεο θαη 

κεζνδνινγέαο ζε απΪληεζε ζηηο αληηιεπηΫο αλζξψπηλεο επηζπκέεο ά αλΪγθεο. Καη νη 

δχν ηνκεέο απηάο ηεο ηθαλφηεηαο πεξηιακβΪλνπλ ηελ θαηαλφεζε ησλ αιιαγψλ πνπ 

πξνθαινχληαη απφ ηε δξαζηεξηφηεηα ηνπ αλζξψπνπ θαη ηελ επζχλε ηνπ σο 

κεκνλσκΫλνπ πνιέηε. 

ΒαζηθΫο γλώζεηο, δεμηόηεηεο θαη ζπκπεξηθνξΫο πνπ ζρεηέδνληαη κε απηά ηελ 

ηθαλόηεηα  

Α. Οη απαξαέηεηεο γλώζεηο ζηα καζεκαηηθΪ πεξηιακβΪλνπλ ηελ θαιά γλψζε ησλ 

αξηζκψλ, ησλ κΫηξσλ θαη ησλ δνκψλ, ησλ βαζηθψλ πξΪμεσλ θαη ησλ βαζηθψλ 

καζεκαηηθψλ παξνπζηΪζεσλ, ηελ θαηαλφεζε ησλ καζεκαηηθψλ φξσλ θαη ελλνηψλ θαη 

ησλ εξσηεκΪησλ ζηα νπνέα ηα καζεκαηηθΪ κπνξνχλ λα παξΪζρνπλ απαληάζεηο. 

Σν Ϊηνκν πξΫπεη λα Ϋρεη ηηο δεμηόηεηεο πνπ απαηηνχληαη γηα λα εθαξκφζεη ηηο βαζηθΫο 

καζεκαηηθΫο αξρΫο θαη δηαδηθαζέεο ζε θαζεκεξηλΫο θαηαζηΪζεηο ζην ζπέηη ηνπ θαη ζηελ 

εξγαζέα θαη γηα λα αθνινπζεέ θαη λα αμηνινγεέ ζεηξΫο επηρεηξεκΪησλ. Θα πξΫπεη λα 

εέλαη ζε ζΫζε λα ρξεζηκνπνηεέ ηε καζεκαηηθά ινγηθά, λα θαηαλνεέ ηε καζεκαηηθά 

απφδεημε θαη λα επηθνηλσλεέ κε καζεκαηηθά γιψζζα θαζψο θαη λα ρξεζηκνπνηεέ 

θαηΪιιεια βνεζάκαηα. 

Μηα ζεηηθά ζπκπεξηθνξΪ ζηα καζεκαηηθΪ βαζέδεηαη ζην ζεβαζκφ ηεο αιάζεηαο θαη 

ζηελ πξνζπκέα αλαδάηεζεο ησλ ιφγσλ θαη αμηνιφγεζεο ηεο ηζρχνο ηνπο. 

Β. Γηα ηελ επηζηάκε θαη ηελ ηερλνινγέα, νη βαζηθΫο γλώζεηο πεξηιακβΪλνπλ ηηο 

βαζηθΫο αξρΫο ηνπ θπζηθνχ θφζκνπ, ηηο ζεκειηψδεηο επηζηεκνληθΫο Ϋλλνηεο, αξρΫο θαη 

κεζφδνπο, ηελ ηερλνινγέα θαη ηα ηερλνινγηθΪ πξντφληα θαη δηαδηθαζέεο. Σα Ϊηνκα 

πξΫπεη λα θαηαλννχλ ηηο εμειέμεηο, ηνπο πεξηνξηζκνχο θαη ηνπο θηλδχλνπο ησλ 

επηζηεκνληθψλ ζεσξηψλ, ησλ εθαξκνγψλ θαη ηεο ηερλνινγέαο ζηηο θνηλσλέεο γεληθΪ (ζε 
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ζρΫζε κε ηε ιάςε απνθΪζεσλ, ηηο αμέεο, ηα εζηθΪ ζΫκαηα, ηνλ πνιηηηζκφ θ.ιπ.) ηφζν ζε 

εηδηθνχο επηζηεκνληθνχο ηνκεέο, φπσο ε ηαηξηθά, φζν θαη ζε επέπεδν θαηαλφεζεο ηνπ 

αληέθηππνπ ηεο επηζηάκεο θαη ηεο ηερλνινγέαο ζην θπζηθφ θφζκν. 

Οη δεμηόηεηεο πεξηιακβΪλνπλ ηελ ηθαλφηεηα ρξάζεο θαη ρεηξηζκνχ ηερλνινγηθψλ 

εξγαιεέσλ θαη κεραλεκΪησλ θαζψο επέζεο θαη επηζηεκνληθψλ ζηνηρεέσλ, πξνθεηκΫλνπ 

λα επηηεπρζεέ Ϋλαο ζηφρνο ά λα ιεθζεέ κηα απφθαζε ά λα εμαρζνχλ ζπκπεξΪζκαηα, κε 

βΪζε ηα ζηνηρεέα. Σα Ϊηνκα πξΫπεη επέζεο λα εέλαη ζε ζΫζε λα αλαγλσξέδνπλ ηα βαζηθΪ 

ραξαθηεξηζηηθΪ γλσξέζκαηα ηεο επηζηεκνληθάο Ϋξεπλαο θαη λα Ϋρνπλ ηε ηθαλφηεηα λα 

γλσζηνπνηνχλ ηα ζπκπεξΪζκαηα θαη λα παξνπζηΪδνπλ ην ζπιινγηζκφ πνπ νδάγεζε ζε 

απηΪ. 

Ζ ηθαλφηεηα πεξηιακβΪλεη κηα ζπκπεξηθνξΪ θξηηηθάο εθηέκεζεο θαη πεξηΫξγεηαο, ην 

ελδηαθΫξνλ γηα εζηθΪ δεηάκαηα θαη ην ζεβαζκφ ηφζν ηεο αζθΪιεηαο φζν θαη ηεο 

βησζηκφηεηαο – ηδέσο φζνλ αθνξΪ ηελ επηζηεκνληθά θαη ηερλνινγηθά πξφνδν ζε ζρΫζε 

κε ην Ϊηνκν, ηελ νηθνγΫλεηα, ηελ θνηλφηεηα θαζψο θαη γηα παγθφζκηα ζΫκαηα. 

4. Φεθηαθά ηθαλόηεηα  

Οξηζκόο: Ζ ςεθηαθά ηθαλφηεηα πεξηιακβΪλεη ηε ρξάζε ηεο ηερλνινγέαο ηεο θνηλσλέαο 

ηεο πιεξνθνξέαο (ΣΚΠ) γηα ηελ εξγαζέα, ηελ ςπραγσγέα θαη ηελ επηθνηλσλέα, κε 

απηνπεπνέζεζε θαη θξηηηθφ πλεχκα. Βαζέδεηαη ζηηο βαζηθΫο δεμηφηεηεο ΣΠΔ: ρξάζε 

Ζ/Τ γηα ηελ αλΪθηεζε, ηελ αμηνιφγεζε, ηελ απνζάθεπζε, ηελ παξαγσγά, ηελ 

παξνπζέαζε θαη ηελ αληαιιαγά πιεξνθνξηψλ θαη γηα ηελ επηθνηλσλέα θαη ηε 

ζπκκεηνρά ζε ζπλεξγαηηθΪ δέθηπα κΫζσ ηνπ Γηαδηθηχνπ. 

ΒαζηθΫο γλώζεηο, δεμηόηεηεο θαη ζπκπεξηθνξΫο πνπ ζρεηέδνληαη κε απηά ηελ 

ηθαλόηεηα  

Ζ ςεθηαθά ηθαλφηεηα απαηηεέ θαιά θαηαλφεζε θαη γλώζε ηεο θχζεο, ηνπ ξφινπ θαη 

ησλ επθαηξηψλ ηεο ΣΚΠ ζε θαζεκεξηλΫο θαηαζηΪζεηο: ζηελ πξνζσπηθά θαη θνηλσληθά 

δσά θαζψο θαη ζηελ εξγαζέα. πκπεξηιακβΪλεη ηηο θχξηεο εθαξκνγΫο πιεξνθνξηθάο, 

φπσο ε επεμεξγαζέα θεηκΫλνπ, ηα ινγηζηηθΪ θχιια, νη βΪζεηο δεδνκΫλσλ, ε 

απνζάθεπζε θαη δηαρεέξηζε πιεξνθνξηψλ, θαζψο θαη ηελ θαηαλφεζε ησλ επθαηξηψλ 

ηνπ Γηαδηθηχνπ θαη ηεο επηθνηλσλέαο κε ειεθηξνληθΪ κΫζα (ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκεέν, 

εξγαιεέα δηθηχνπ) γηα ηελ ςπραγσγέα, ηε δηΪδνζε πιεξνθνξηψλ θαη ηε ζπλεξγαηηθά 

δηθηχσζε, ηε κΪζεζε θαη ηελ Ϋξεπλα. Σα Ϊηνκα πξΫπεη επέζεο λα θαηαλννχλ πψο ε 
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ΣΚΠ κπνξεέ λα ζηεξέμεη ηε δεκηνπξγηθφηεηα θαη ηελ θαηλνηνκέα θαη λα γλσξέδνπλ ηα 

ζΫκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ εγθπξφηεηα θαη ηελ αμηνπηζηέα ησλ δηαζΫζηκσλ πιεξνθνξηψλ 

θαη ηηο εζηθΫο αξρΫο ηεο δηαινγηθάο ρξάζεο ηεο ΣΚΠ. 

Οη απαηηνχκελεο δεμηόηεηεο πεξηιακβΪλνπλ: ηελ ηθαλφηεηα Ϋξεπλαο, ζπιινγάο θαη 

επεμεξγαζέαο πιεξνθνξηψλ θαη ηε ρξάζε ηνπο κε θξηηηθφ θαη ζπζηεκαηηθφ ηξφπν, ηελ 

αμηνιφγεζε ηεο θαηαιιειφηεηΪο ηνπο θαη ηε δηΪθξηζε κεηαμχ πξαγκαηηθψλ θαη 

εηθνληθψλ, θαζψο θαη ηελ αλαγλψξηζε ησλ ζπλδΫζκσλ. Σα Ϊηνκα πξΫπεη λα Ϋρνπλ 

δεμηφηεηεο ρξάζεο εξγαιεέσλ γηα ηελ παξαγσγά, ηελ παξνπζέαζε θαη ηελ θαηαλφεζε 

ζχλζεησλ πιεξνθνξηψλ θαη ηελ ηθαλφηεηα αμηνιφγεζεο, αλαδάηεζεο θαη ρξάζεο 

ππεξεζηψλ πνπ βαζέδνληαη ζην Γηαδέθηπν. ΠξΫπεη επέζεο λα εέλαη ζε ζΫζε λα 

ρξεζηκνπνηνχλ ηελ ΣΚΠ γηα ηε ζηάξημε ηεο θξηηηθάο ζθΫςεο, ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο θαη 

ηεο θαηλνηνκέαο. 

Ζ ρξάζε ηεο ΣΚΠ απαηηεέ θξηηηθά θαη ζηνραζηηθά ζπκπεξηθνξΪ Ϋλαληη ησλ 

δηαζΫζηκσλ πιεξνθνξηψλ θαη ππεχζπλε ρξάζε ησλ δηαινγηθψλ κΫζσλ· ην ελδηαθΫξνλ 

ζπκκεηνράο ζε θνηλφηεηεο θαη δέθηπα γηα πνιηηηζηηθνχο, θνηλσληθνχο ά/θαη 

επαγγεικαηηθνχο ζθνπνχο ζηεξέδεη επέζεο ηελ ηθαλφηεηα. 

5. Μεζνδνινγέα ηεο κΪζεζεο 

Οξηζκόο: σο «κεζνδνινγέα ηεο κΪζεζεο» λνεέηαη ε ηθαλφηεηα αλαδάηεζεο θαη 

επηκνλάο ζηε κΪζεζε. Σα Ϊηνκα πξΫπεη λα εέλαη ζε ζΫζε λα νξγαλψλνπλ ηε κΪζεζά 

ηνπο, θαη κΫζσ απνηειεζκαηηθάο δηαρεέξηζεο ηνπ ρξφλνπ θαη ησλ πιεξνθνξηψλ, ηφζν 

κεκνλσκΫλα φζν θαη ζε νκΪδεο. Ζ ηθαλφηεηα πεξηιακβΪλεη ηε γλψζε ηεο δηαδηθαζέαο 

θαη ησλ αλαγθψλ ηεο κΪζεζεο, πξνζδηνξέδνληαο ηηο δηαζΫζηκεο επθαηξέεο, θαη ηελ 

ηθαλφηεηα αληηκεηψπηζεο ησλ εκπνδέσλ πξνθεηκΫλνπ λα απνβαέλεη ε κΪζεζε επηηπράο. 

πγθεθξηκΫλα: απφθηεζε, επεμεξγαζέα θαη αθνκνέσζε ησλ λΫσλ γλψζεσλ θαη 

δεμηνηάησλ θαζψο θαη αλαδάηεζε θαη ρξεζηκνπνέεζε θαζνδάγεζεο. Ζ κεζνδνινγέα ηεο 

κΪζεζεο πξνβιΫπεη λα βαζέδεηαη ε κΪζεζε ζε πξνεγνχκελεο γλψζεηο θαη εκπεηξέεο ηεο 

δσάο πξνθεηκΫλνπ λα ρξεζηκνπνηνχληαη θαη λα εθαξκφδνληαη νη γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο 

ζε δηΪθνξα πιαέζηα – ζην ζπέηη, ζηελ εξγαζέα, ζηελ εθπαέδεπζε θαη ηελ θαηΪξηηζε. Ζ 

παξνρά θηλάηξσλ θαη ε εκπηζηνζχλε απνηεινχλ ζεκαληηθΪ ζηνηρεέα ηεο ηθαλφηεηαο 

ελφο αηφκνπ. 
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ΒαζηθΫο γλώζεηο, δεμηόηεηεο θαη ζπκπεξηθνξΫο πνπ ζρεηέδνληαη κε απηά ηελ 

ηθαλόηεηα  

ηαλ ε κΪζεζε θαηεπζχλεηαη πξνο ηνπο ηδηαέηεξνπο ζηφρνπο εξγαζέαο ά ζηαδηνδξνκέαο, 

Ϋλα Ϊηνκν πξΫπεη λα γλσξέδεη ηηο ηθαλφηεηεο, ηηο γλψζεηο, ηηο δεμηφηεηεο θαη ηα 

πξνζφληα πνπ απαηηνχληαη. ε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο, ε κεζνδνινγέα ηεο κΪζεζεο 

απαηηεέ ην Ϊηνκν λα γλσξέδεη θαη λα θαηαλνεέ ηηο πξνηηκψκελεο καζεζηαθΫο 

ζηξαηεγηθΫο ηνπ, ηα ηζρπξΪ θαη ηα αδχλακα ζεκεέα ησλ δεμηνηάησλ θαη ησλ πξνζφλησλ 

ηνπ θαη λα εέλαη ζε ζΫζε λα αλαδεηεέ ηηο επθαηξέεο εθπαέδεπζεο θαη θαηΪξηηζεο θαζψο 

θαη ηελ θαζνδάγεζε/ζηάξημε πνπ ηνπ εέλαη δηαζΫζηκεο. 

Οη δεμηόηεηεο ηεο κεζνδνινγέαο ηεο κΪζεζεο απαηηνχλ πξψηνλ ηελ απφθηεζε ησλ 

ζεκειησδψλ βαζηθψλ δεμηνηάησλ, φπσο ε αλΪγλσζε θαη γξαθά, ε αξηζκεηηθά θαη νη 

ΣΠΔ, πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ πεξαηηΫξσ κΪζεζε. Με βΪζε απηΫο, ην Ϊηνκν κπνξεέ λα 

Ϋρεη πξφζβαζε, λα απνθηάζεη, λα επεμεξγαζηεέ θαη λα αθνκνηψζεη λΫεο γλψζεηο θαη 

δεμηφηεηεο. Απηφ απαηηεέ απνηειεζκαηηθά δηαρεέξηζε ησλ πξνηχπσλ κΪζεζεο, 

ζηαδηνδξνκέαο θαη εξγαζέαο θαη ηδέσο ηελ ηθαλφηεηα επηκνλάο ζηε κΪζεζε, 

ζπγθΫληξσζεο ζε εθηελεέο πεξηφδνπο θαη θξηηηθάο ζπλεθηέκεζεο ησλ ζθνπψλ θαη ησλ 

ζηφρσλ ηεο κΪζεζεο. Σα Ϊηνκα πξΫπεη λα εέλαη ζε ζΫζε λα αθηεξψλνπλ ρξφλν ζηε 

κΪζεζε απηφλνκα θαη πεηζαξρεκΫλα, αιιΪ θαη λα εξγΪδνληαη ζε ζπλεξγαζέα κε Ϊιινπο 

ζην πιαέζην ηεο δηαδηθαζέαο κΪζεζεο, λα αληινχλ ηα νθΫιε απφ κηα αλνκνηνγελά 

νκΪδα θαη λα κνηξΪδνληαη απηΪ πνπ Ϋρνπλ κΪζεη. Θα πξΫπεη επέζεο λα εέλαη ζε ζΫζε λα 

αμηνινγνχλ ηελ εξγαζέα ηνπο θαη λα δεηνχλ ζπκβνπιΫο, πιεξνθνξέεο θαη ζηάξημε φηαλ 

απαηηεέηαη. 

Μηα ζεηηθά ζπκπεξηθνξΪ πεξηιακβΪλεη ηελ εμαζθΪιηζε θηλάηξσλ θαη απηνπεπνέζεζεο 

γηα ηε ζπλΫρηζε θαη ηελ επηηπρέα ζηε κΪζεζε ζε φιε ηε δηΪξθεηα ηεο δσάο ηνπ αηφκνπ. 

Μηα ζπκπεξηθνξΪ επέιπζεο πξνβιεκΪησλ ζηεξέδεη ηφζν ηε κΪζεζε φζν θαη ηε 

ηθαλφηεηα ηνπ αηφκνπ λα δηαρεηξέδεηαη εκπφδηα θαη αιιαγΫο. Ζ επηζπκέα εθαξκνγάο 

πξνεγνχκελσλ γλψζεσλ θαη εκπεηξηψλ ηεο δσάο θαη ε πεξηΫξγεηα αλαδάηεζεο λΫσλ 

επθαηξηψλ κΪζεζεο θαη εθαξκνγάο ησλ γλψζεσλ ζε πνηθέια πιαέζηα πνπ θαιχπηνπλ 

φιν ην θΪζκα ηεο δσάο απνηεινχλ νπζηαζηηθΪ ζηνηρεέα κηαο ζεηηθάο ζπκπεξηθνξΪο. 
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6. ΓηαπξνζσπηθΫο, δηαπνιηηηζκηθΫο θαη θνηλσληθΫο ηθαλόηεηεο θαη ηθαλόηεηα ηνπ 

πνιέηε 

Οξηζκόο: Οη ελ ιφγσ ηθαλφηεηεο θαιχπηνπλ φιεο ηηο κνξθΫο ζπκπεξηθνξΪο πνπ 

εμνπιέδνπλ ηα Ϊηνκα ψζηε λα ζπκκεηΫρνπλ κε απνηειεζκαηηθφ θαη επνηθνδνκεηηθφ 

ηξφπν ζηελ θνηλσληθά θαη επαγγεικαηηθά δσά, ηδέσο ζηηο φιν θαη πεξηζζφηεξν 

πνηθηιφκνξθεο θνηλσλέεο, θαζψο θαη ζηελ επέιπζε δηαθνξψλ φπνπ απαηηεέηαη. Ζ 

ηθαλφηεηα ηνπ πνιέηε εμνπιέδεη ηα Ϊηνκα ψζηε λα ζπκκεηΫρνπλ πιάξσο ζηελ δσά ησλ 

πνιηηψλ, κε βΪζε ηε γλψζε ησλ θνηλσληθψλ θαη πνιηηηθψλ ελλνηψλ θαη δνκψλ θαη ηελ 

ππνρξΫσζε ελεξγνχ θαη δεκνθξαηηθάο ζπκκεηνράο. 

ΒαζηθΫο γλώζεηο, δεμηόηεηεο θαη ζπκπεξηθνξΫο πνπ ζρεηέδνληαη κε απηά ηελ 

ηθαλόηεηα  

Α. Ζ πξνζσπηθά θαη θνηλσληθά επεκεξέα απαηηεέ ηελ θαηαλφεζε ηνπ πψο κπνξεέ λα 

εμαζθαιηζηεέ βΫιηηζηε ζσκαηηθά θαη ςπρηθά πγεέα, ζπκπεξηιακβαλνκΫλσλ, σο πφξνπ 

γηα ην θΪζε Ϊηνκν θαη ηελ νηθνγΫλεηΪ ηνπ, ησλ γλώζεσλ ζρεηηθΪ κε ην πψο κπνξεέ λα 

ζπκβΪιεη ελ πξνθεηκΫλσ Ϋλαο πγηάο ηξφπνο δσάο. Γηα ηελ επηηπρά δηαπξνζσπηθά θαη 

θνηλσληθά ζπκκεηνρά, εέλαη ζεκαληηθά ε θαηαλφεζε ησλ θσδέθσλ ζπκπεξηθνξΪο θαη 

ηξφπσλ γεληθΪ πνπ εέλαη απνδεθηνέ ζε δηΪθνξεο θνηλσλέεο θαη πεξηβΪιινληα (π.ρ. ζηελ 

εξγαζέα) θαη ε γλψζε ησλ βαζηθψλ ελλνηψλ πνπ ζρεηέδνληαη κε ηα Ϊηνκα, ηηο νκΪδεο, 

ηηο επαγγεικαηηθΫο νξγαλψζεηο, ηελ ηζφηεηα ησλ θχισλ, ηελ θνηλσλέα θαη ηνλ 

πνιηηηζκφ. Ζ θαηαλφεζε ησλ πνιππνιηηηζκηθψλ θαη θνηλσληθννηθνλνκηθψλ 

δηαζηΪζεσλ ησλ επξσπατθψλ θνηλσληψλ θαη ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνέν αιιειεπηδξνχλ νη 

εζληθΫο πνιηηηζηηθΫο ηαπηφηεηεο κε ηελ επξσπατθά ηαπηφηεηα Ϋρνπλ νπζηαζηηθά 

ζεκαζέα. 

Οη δεμηόηεηεο επνηθνδνκεηηθάο επηθνηλσλέαο ζε δηΪθνξα πεξηβΪιινληα, Ϋθθξαζεο θαη 

θαηαλφεζεο δηαθφξσλ απφςεσλ, δηαπξαγκΪηεπζεο κε ηελ ηθαλφηεηα δεκηνπξγέαο 

θιέκαηνο εκπηζηνζχλεο θαη θαηαλφεζεο εέλαη ν ππξάλαο απηάο ηεο ηθαλφηεηαο. Σα 

Ϊηνκα πξΫπεη λα εέλαη ζε ζΫζε λα αληηκεησπέδνπλ ην Ϊγρνο θαη ηελ απνγνάηεπζε θαη λα 

εθθξΪδνληαη κε επνηθνδνκεηηθφ ηξφπν, θαζψο θαη λα θΪλνπλ δηΪθξηζε κεηαμχ ηεο 

πξνζσπηθάο θαη ηεο επαγγεικαηηθάο ζθαέξαο. 

ζνλ αθνξΪ ηηο ζπκπεξηθνξΫο, ε ηθαλφηεηα βαζέδεηαη ζηε ζπλεξγαζέα, ζηελ 

απηνπεπνέζεζε θαη ζηελ αθεξαηφηεηα. Σα Ϊηνκα πξΫπεη λα Ϋρνπλ ελδηαθΫξνλ γηα ηηο 

θνηλσληθννηθνλνκηθΫο εμειέμεηο, ηε δηαπνιηηηζκηθά επηθνηλσλέα, ηελ πνιπκνξθέα ησλ 
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αμηψλ θαη ην ζεβαζκφ ησλ Ϊιισλ, θαη λα εέλαη πξνεηνηκαζκΫλα λα μεπεξλνχλ ηηο 

πξνθαηαιάςεηο θαη λα ζπκβηβΪδνληαη. 

Β. Η ηθαλόηεηα ηνπ πνιέηε βαζέδεηαη ζηε γλώζε ησλ ελλνηψλ ηεο δεκνθξαηέαο, ηεο 

ηδηφηεηαο ηνπ ελεξγνχ πνιέηε θαη ησλ δηθαησκΪησλ ηνπ πνιέηε, ζπκπεξηιακβαλνκΫλσλ 

ησλ ηξφπσλ πνπ εθθξΪδνληαη ζην ΥΪξηε ησλ Θεκειησδψλ ΓηθαησκΪησλ ηεο 

Δπξσπατθάο Έλσζεο θαη ζηηο δηεζλεέο δηαθεξχμεηο, θαη ηνπ ηξφπνπ πνπ εθαξκφδνληαη 

απφ δηΪθνξνπο θνξεέο ζε ηνπηθφ, πεξηθεξεηαθφ, εζληθφ, επξσπατθφ θαη δηεζλΫο επέπεδν. 

Ζ γλψζε ησλ βαζηθψλ γεγνλφησλ, ηΪζεσλ θαη παξαγφλησλ αιιαγάο ζηελ εζληθά, 

επξσπατθά θαη παγθφζκηα ηζηνξέα, ηφζν θαηΪ ην παξειζφλ φζν θαη ζάκεξα, κε 

ηδηαέηεξε Ϋκθαζε ζηελ επξσπατθά πνηθηινκνξθέα, εέλαη νπζηαζηηθάο ζεκαζέαο, φπσο 

θαη ε γλψζε ησλ ζηφρσλ, αμηψλ θαη πνιηηηθψλ ησλ θνηλσληθψλ θαη πνιηηηθψλ 

θηλεκΪησλ. 

Οη δεμηόηεηεο ζρεηέδνληαη κε ηελ ηθαλφηεηα απνηειεζκαηηθάο ζπλεξγαζέαο κε Ϊιινπο 

ζην δεκφζην ηνκΫα, ηελ επέδεημε αιιειεγγχεο θαη ελδηαθΫξνληνο γηα ηελ επέιπζε 

πξνβιεκΪησλ πνπ επεξεΪδνπλ ηελ ηνπηθά θαη ηελ επξχηεξε θνηλφηεηα. ΠεξηιακβΪλνπλ 

ηελ θξηηηθά θαη δεκηνπξγηθά ζπλεθηέκεζε θαη ηελ επνηθνδνκεηηθά ζπκκεηνρά ζε 

θνηλνηηθΫο/γεηηνληθΫο δξαζηεξηφηεηεο, θαζψο θαη ηε ιάςε απνθΪζεσλ ζε φια ηα 

επέπεδα, απφ ην ηνπηθφ Ϋσο ην εζληθφ θαη ην επξσπατθφ, εηδηθφηεξα κΫζσ ςεθνθνξέαο. 

Ο πιάξεο ζεβαζκφο ησλ αλζξψπηλσλ δηθαησκΪησλ, ζπκπεξηιακβαλνκΫλεο ηεο 

ηζφηεηαο σο βΪζεο γηα ηε δεκνθξαηέα, ε εθηέκεζε θαη ε θαηαλφεζε ησλ δηαθνξψλ 

κεηαμχ ησλ ζπζηεκΪησλ αμηψλ δηαθφξσλ ζξεζθεηψλ ά εζληθψλ νκΪδσλ απνηεινχλ 

ζεκΫιηα γηα κηα ζεηηθά ζηΪζε. ε απηΪ πεξηιακβΪλνληαη επέζεο ε Ϋλλνηα ηεο 

ζπκκεηνράο ζε κηα ηνπηθά θνηλφηεηα, ρψξα, ζηελ ΔΔ θαη ζηελ Δπξψπε γεληθΪ θαη ζηνλ 

θφζκν (ά ζε κΫξνο ηνπ) θαζψο θαη ε πξνζπκέα ζπκκεηνράο ζηε δεκνθξαηηθά ιάςε 

απνθΪζεσλ ζε φια ηα επέπεδα. Ζ επνηθνδνκεηηθά ζπκκεηνρά πεξηιακβΪλεη επέζεο ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο ηνπ πνιέηε, ηε ζηάξημε ηεο θνηλσληθάο πνιπκνξθέαο θαη ζπλνράο θαη 

ηεο βηψζηκεο αλΪπηπμεο θαζψο θαη ηελ πξνζπκέα ζεβαζκνχ ησλ αμηψλ θαη ηεο 

ηδησηηθάο δσάο ησλ Ϊιισλ. 

7. Δπηρεηξεκαηηθόηεηα  

Οξηζκόο: Ζ επηρεηξεκαηηθφηεηα αλαθΫξεηαη ζηελ ηθαλφηεηα ελφο αηφκνπ λα 

κεηαηξΫπεη ηηο ηδΫεο ζε δξΪζε. ΠεξηιακβΪλεη ηε δεκηνπξγηθφηεηα, ηελ θαηλνηνκέα θαη 

ηελ αλΪιεςε θηλδχλσλ θαζψο θαη ηελ ηθαλφηεηα θαηΪξηηζεο θαη δηαρεέξηζεο ζρεδέσλ 
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πξνθεηκΫλνπ λα επηηεπρζνχλ ζηφρνη. ηεξέδεη φινπο ζηελ θαζεκεξηλά δσά, ηφζν ζην 

ζπέηη φζν θαη ζηελ θνηλσλέα, θαη εηδηθφηεξα ηνπο εξγαδνκΫλνπο ζην λα γλσξέδνπλ ην 

πιαέζην ηεο εξγαζέαο ηνπο θαη λα εέλαη ηθαλνέ λα αμηνπνηνχλ ηηο επθαηξέεο θαη απνηειεέ 

ην ζεκΫιην γηα ηηο εηδηθφηεξεο δεμηφηεηεο θαη γλψζεηο πνπ ρξεηΪδνληαη νη επηρεηξεκαηέεο 

νη νπνένη δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε θνηλσληθά ά εκπνξηθά δξαζηεξηφηεηα 

ΒαζηθΫο γλώζεηο, δεμηόηεηεο θαη ζπκπεξηθνξΫο πνπ ζρεηέδνληαη κε απηά ηελ 

ηθαλόηεηα 

Οη απαξαέηεηεο γλώζεηο πεξηιακβΪλνπλ ηηο δηαζΫζηκεο επθαηξέεο γηα πξνζσπηθΫο, 

επαγγεικαηηθΫο ά/θαη επηρεηξεκαηηθΫο δξαζηεξηφηεηεο, ζπκπεξηιακβαλνκΫλσλ ησλ 

ζεκΪησλ «επξχηεξεο εκβΫιεηαο» πνπ απαξηέδνπλ ην πιαέζην ζην νπνέν δνπλ θαη 

εξγΪδνληαη νη Ϊλζξσπνη, φπσο ε επξεέα θαηαλφεζε ηνπ ηξφπνπ ιεηηνπξγέαο ηεο 

νηθνλνκέαο θαη ησλ επθαηξηψλ θαη πξνθιάζεσλ πνπ αληηκεησπέδεη Ϋλαο εξγνδφηεο ά 

Ϋλαο νξγαληζκφο. Σα Ϊηνκα πξΫπεη επέζεο λα γλσξέδνπλ ηελ εζηθά ζΫζε ησλ 

επηρεηξάζεσλ θαη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνέν κπνξνχλ λα απνηειΫζνπλ δχλακε 

δεκηνπξγέαο θαινχ πεξηβΪιινληνο, παξαδεέγκαηνο ρΪξηλ κΫζσ ηνπ Ϋληηκνπ εκπνξένπ ά 

κΫζσ ηεο Ϊζθεζεο ησλ δξαζηεξηνηάησλ ηνπο κε θνηλσληθά ππεπζπλφηεηα. 

Οη δεμηόηεηεο ζρεηέδνληαη κε ηελ ελεξγφ δηαρεέξηζε ζρεδέσλ (κε ηε ρξάζε δεμηνηάησλ 

φπσο ν ζρεδηαζκφο, ε νξγΪλσζε, ε δηαρεέξηζε, ε εγεηηθά ζηΪζε θαη αλΪζεζε, ε 

αλΪιπζε, ε επηθνηλσλέα, ε ελεκΫξσζε θαη ε αμηνιφγεζε θαη θαηαρψξηζε) θαη ηελ 

ηθαλφηεηα εξγαζέαο ηφζν ζε ηνπηθφ επέπεδν φζν θαη ζε ζπλεξγαζέα ζην πιαέζην 

νκΪδσλ. Ζ ηθαλφηεηα θξέζεο γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ ηζρπξψλ θαη αδχλακσλ 

ζεκεέσλ ηνπ αηφκνπ θαζψο θαη ε αμηνιφγεζε θαη ε αλΪιεςε θηλδχλσλ απνηεινχλ 

ζεκαληηθΪ ζηνηρεέα. 

Ζ επηρεηξεκαηηθά ζπκπεξηθνξΪ ραξαθηεξέδεηαη απφ ηελ αλΪιεςε πξσηνβνπιηψλ, ηελ 

ελεξγφ ζηΪζε, ηελ αλεμαξηεζέα θαη ηελ θαηλνηνκέα ηφζν ζηελ πξνζσπηθά φζν θαη ζηελ 

θνηλσληθά δσά, θαζψο επέζεο θαη ζηελ εξγαζέα. ΠεξηιακβΪλεη επέζεο ηελ εμαζθΪιηζε 

θηλάηξσλ θαη ηελ απνθαζηζηηθφηεηα επέηεπμεο ζηφρσλ, εέηε ζε πξνζσπηθφ επέπεδν εέηε 

ζε επέπεδν ζηφρσλ θνηλψλ κε Ϊιινπο, ά/θαη ζηελ εξγαζέα. 
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8. Πνιηηηζηηθά Ϋθθξαζε 

Οξηζκόο: Δθηέκεζε ηεο ζεκαζέαο ηεο δεκηνπξγηθάο Ϋθθξαζεο ηδεψλ, εκπεηξηψλ θαη 

ζπλαηζζεκΪησλ ζε Ϋλα θΪζκα κΫζσλ καδηθάο επηθνηλσλέαο, ζπκπεξηιακβαλνκΫλεο ηεο 

κνπζηθάο, ηνπ ζεΪηξνπ, ηεο ινγνηερλέαο θαη ησλ εηθαζηηθψλ ηερλψλ. 

ΒαζηθΫο γλώζεηο, δεμηόηεηεο θαη ζπκπεξηθνξΫο πνπ ζρεηέδνληαη κε απηά ηελ 

ηθαλόηεηα  

Ζ πνιηηηζηηθά γλώζε πεξηιακβΪλεη ηε βαζηθά γλψζε ζεκαληηθψλ πνιηηηζηηθψλ Ϋξγσλ, 

ζπκπεξηιακβαλνκΫλνπ ηνπ ιατθνχ ζχγρξνλνπ πνιηηηζκνχ σο ζεκαληηθνχ κΫξνπο ηεο 

αλζξψπηλεο ηζηνξέαο ζηα πιαέζηα ηεο εζληθάο θαη επξσπατθάο πνιηηηζηηθάο 

θιεξνλνκηΪο, θαη ηεο ζΫζεο ηνπο ζηνλ θφζκν. Δέλαη ζεκαληηθφ λα θαηαλνεέηαη ε 

πνιηηηζηηθά θαη γισζζηθά πνιπκνξθέα ηεο Δπξψπεο (θαη ησλ επξσπατθψλ ρσξψλ), ε 

αλΪγθε δηαηάξεζάο ηεο θαη ε εμΫιημε ησλ ιατθψλ πξνηηκάζεσλ θαη ε ζεκαζέα ησλ 

αηζζεηηθψλ παξαγφλησλ ζηελ θαζεκεξηλά δσά. 

Οη δεμηόηεηεο ζρεηέδνληαη ηφζν κε ηελ εθηέκεζε φζν θαη ηελ Ϋθθξαζε: απηνΫθθξαζε 

κΫζσ ηεο πνηθηιέαο ησλ κΫζσλ καδηθάο επηθνηλσλέαο κε ηηο εγγελεέο ηθαλφηεηεο ησλ 

αηφκσλ θαη εθηέκεζε θαη απφιαπζε ησλ Ϋξγσλ ηΫρλεο θαη ησλ παξαζηΪζεσλ. Οη 

δεμηφηεηεο πεξηιακβΪλνπλ επέζεο ηελ ηθαλφηεηα ζπζρεηηζκνχ ησλ δεκηνπξγηθψλ θαη 

εθθξαζηηθψλ απφςεσλ ηνπ αηφκνπ κε ηηο γλψκεο Ϊιισλ θαη πξνζδηνξηζκνχ θαη 

δεκηνπξγέαο νηθνλνκηθψλ επθαηξηψλ ζηελ πνιηηηζηηθά δξαζηεξηφηεηα. 

Μηα ηζρπξά αέζζεζε ηαπηφηεηαο εέλαη ε βΪζε γηα ην ζεβαζκφ θαη ηελ αλνηθηά 

ζπκπεξηθνξΪ απΫλαληη ζηελ πνιπκνξθέα ηεο πνιηηηζηηθάο Ϋθθξαζεο. Μηα ζεηηθά 

ζπκπεξηθνξΪ θαιχπηεη επέζεο ηε δεκηνπξγηθφηεηα θαη ηελ πξνζπκέα θαιιηΫξγεηαο 

αηζζεηηθάο ηθαλφηεηαο κΫζσ ηεο θαιιηηερληθάο απηνΫθθξαζεο θαη ηνπ ελδηαθΫξνληνο 

γηα ηελ πνιηηηζηηθά δσά. 
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ΔΔΝΝΟΟΣΣΗΗΣΣΑΑ  ΆΆ    

11..  ΣΙ ΔΙΝΑΙ ΣΟ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟ ΥΔΓΙΟ 

  

11..11  ΟΟξξηηζζκκόόοο  ηηννππ  εεππηηρρεεηηξξεεκκααηηηηθθννύύ  ζζρρεεδδέέννππ  

  Σν επηρεηξεκαηηθφ ζρΫδην απνηειεέ κέα ζπλάζε πξαθηηθά πνπ βνεζΪ ηνλ 

επηρεηξεκαηέα-ηδηνθηάηε κηαο επηρεέξεζεο λα απνθξπζηαιιψζεη ηηο ηδΫεο θαη λα 

επηθεληξψζεη ηελ πξνζνρά ηνπ ζηελ εθαξκνγά ησλ θαηΪιιεισλ πνιηηηθψλ πνπ ζα 

νδεγάζνπλ ζηελ πινπνέεζε ησλ ηδεψλ απηψλ. Σν επηρεηξεκαηηθφ ζρΫδην εέλαη ζρεηηθΪ 

απιφ ζηελ εθπφλεζά ηνπ. ΚΪζε επηρεέξεζε, εέηε πξφθεηηαη γηα κέα κηθξά βηνηερλέα, εέηε 

γηα κέα κεγΪιε πνιπεζληθά εηαηξεέα, Ϋρεη ηελ ππνρξΫσζε λα θαηαζηξψλεη θαη λα 

εθαξκφδεη Ϋλα επηρεηξεκαηηθφ ζρΫδην. 

 

1.2  Η ζεκαζέα ηεο θαηΪξηηζεο ελόο επηρεηξεκαηηθνύ ζρεδένπ 

 Σν επηρεηξεκαηηθφ ζρΫδην εκπεξηΫρεη φια ηα βάκαηα πνπ ζα πξΫπεη λα θΪλεη κέα 

επηρεέξεζε, απφ ηελ αξρά ιεηηνπξγέαο ηεο Ϋσο θαη κέα καθξνπξφζεζκε πξφβιεςε γηα 

ηελ πνξεέα ηεο επηρεέξεζεο ηα πξνζερά Ϋηε θαη ηηο κεηαβνιΫο ηνπ καθξννηθνλνκηθνχ 

πεξηβΪιινληφο ηεο. Έλα θαιφ επηρεηξεκαηηθφ ζρΫδην δέλεη Ϋκθαζε ζηα πιενλεθηάκαηα 

ηεο επηρεέξεζεο θαη αλαγλσξέδεη ηηο φπνηεο αδπλακέεο πινπνέεζεο ελφο επελδπηηθνχ 

ζρεδένπ. ΠΪλσ απφ φια φκσο δεέρλεη ην πψο ζα επηηεπρζεέ ν επηδησθφκελνο ζηφρνο θαη 

ηελ αλΪιπζε ηεο κεζφδνπ επέηεπμάο ηνπ. 

 

1.3  Οη θΪζεηο ελόο επηρεηξεκαηηθνύ ζρεδένπ όζνλ αθνξΪ ηελ εζσηεξηθά νξγΪλσζε 

ηεο εηαηξεέαο. 

Ηδηαέηεξν ξφιν ζηελ εθπφλεζε ελφο επηρεηξεκαηηθνχ ζρεδένπ παέδνπλ δχν παξΪκεηξνη: 

  Ση ζα παξΪγεη ε επηρεέξεζε  

  Πφζν ζα παξΪγεη ε επηρεέξεζε  

ια ηα ππφινηπα ζηνηρεέα ηεο επηρεηξεκαηηθάο δξΪζεο μεθηλνχλ απφ απηΪ ηα δχν 

ζηνηρεέα θαη πξνθχπηνπλ απφ ηηο πξνζσπηθΫο εθηηκάζεηο ηνπ επηρεηξεκαηέα. Χο εθ 
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ηνχηνπ νθεέιεη θαλεέο λα εέλαη ηδηαέηεξα πξνζεθηηθφο ζηηο εθηηκάζεηο ηνπ. Οη θΪζεηο 

ελφο επηρεηξεκαηηθνχ ζρεδένπ πνπ θαιχπηνπλ ην ζχλνιν ησλ δξαζηεξηνηάησλ ηεο 

επηρεέξεζεο  εέλαη νη αθφινπζεο: 

 Δθηέκεζε ηνπ θύθινπ εξγαζηώλ: Κχθινο εξγαζηψλ εέλαη ην ζχλνιν ησλ 

πσιάζεσλ πνπ πξαγκαηνπνηεέ ε επηρεέξεζε κΫζα ζε Ϋλα Ϋηνο. Πφζε πνζφηεηα 

ζα απνθαζέζεη λα παξΪγεη κέα επηρεέξεζε θαζνξέδεη θαη ηελ ηηκά (αλΪ κνλΪδα 

πξντφληνο) πνπ ζα ρξεψζεη ζηνλ θαηαλαισηά. 

 ΑλΪιπζε ηνπ πξντόληνο: απφθαζε ζρεηηθΪ κε ην ηη πξντφλ ζα παξΪγεη ε 

εηαηξεέα, πνηεο εέλαη νη αλαγθαέεο πξψηεο χιεο παξαγσγάο ηνπ, πνηα εέλαη ε 

παξαγσγηθά δηαδηθαζέα πνπ αθνινπζεέηαη κΫρξη λα ιΪβεη ηελ ηειηθά ηνπ κνξθά. 

 ΑλΪιπζε ησλ εξγαζηώλ εληόο ηεο επηρεέξεζεο: Ση ρξεηΪδεηαη πξνθεηκΫλνπ λα 

κπνξΫζεη ε εηαηξεέα λα μεθηλάζεη ηελ παξαγσγηθά ηεο δηαδηθαζέα, ηνλ 

απαξαέηεην εμνπιηζκφ, ηηο αληέζηνηρεο ζΫζεηο εξγαζέαο, ηηο ειεθηξνκεραληθΫο 

εγθαηαζηΪζεηο θηι. 

 Δπηινγά- πξόθξηζε παξαγσγηθνύ εμνπιηζκνύ: Ζ εηαηξεέα ζα πξνκεζεχεηαη 

ηνλ απαξαέηεην εμνπιηζκφ κε ηα παξαθΪησ θξηηάξηα 

 Αμηνπηζηέα 

 Όπαξμε service θαη αληαιιαθηηθψλ 

 Σηκά θαη δηαθαλνληζκφο 

 Δθηέκεζε απνζεθεπηηθώλ ρώξσλ: Με βΪζε ην ηη θαη πφζν ζα παξΪγεη ε 

επηρεέξεζε, ηε κνξθά θαη ηε δηΪξθεηα ηεο παξαγσγηθάο δηαδηθαζέαο, εθηηκΪηαη 

θαη πξνζδηνξέδεηαη ε αλΪγθε ζε απνζεθεπηηθνχο ρψξνπο. Δηδηθφηεξα 

ζπλεθηηκψληαη: 

 Σα αλαγθαέα απνζΫκαηα πξψησλ πιψλ θαη ν ρξνληζκφο παξαγγειέαο –

παξαιαβάο 

 Σα αλαγθαέα απνζΫκαηα εκηθαηεξγαζκΫλσλ πξντφλησλ 

 Οη ηδηαέηεξεο ζπλζάθεο απνζάθεπζεο (π.ρ ηδηαέηεξεο ζπλζάθεο ςχμεο, 

πγξαζέαο, εμαεξηζκνχ, θηι) 

 Οη αλαγθαένη ρψξνη ζπζθεπαζηεξένπ 
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 Δθηέκεζε αλαγθώλ ζε νηθόπεδα, θηέξηα θαη κεηαθνξηθΪ κΫζα: ηελ 

πεξέπησζε πνπ ε επηρεέξεζε απνθαζέζεη ηελ αλΫγεξζε δηθψλ ηεο θηηξηαθψλ 

εγθαηαζηΪζεσλ, ζα πξΫπεη λα ζπλππνινγέζεη ηελ αγνξΪ ελφο νηθνπΫδνπ πνπ λα 

θαιχπηεη ηηο παξνχζεο αλΪγθεο ηεο επηρεέξεζεο, αιιΪ θαη γηα πξνβιεπφκελεο 

αλΪγθεο κειινληηθάο επεθηΪζεσο. ζνλ αθνξΪ ηηο θηηξηαθΫο εγθαηαζηΪζεηο 

απηφ πνπ ζα πξΫπεη λα ιΪβεη ππφςε ηεο ε επηρεέξεζε εέλαη λα εθηηκεζεέ αλ εέλαη 

πξνηηκφηεξν λα πξνβεέ ζηελ αλΫγεξζε, ηελ αγνξΪ ά ηελ κέζζσζε θΪπνηνπ άδε 

ππΪξρνληνο θηηξένπ. ε νπνηαδάπνηε πεξέπησζε εέλαη αλαγθαέα πξνυπφζεζε ην 

αθέλεην ην νπνέν ζα ρξεζηκνπνηεζεέ απφ ηελ εηαηξεέα λα εέλαη πξνζαξκνζκΫλν 

ζηηο ιεηηνπξγηθΫο απαηηάζεηο ηεο. ΣΫινο, ε εθηέκεζε ησλ αλαγθψλ γηα 

κεηαθνξηθΪ κΫζα  εέλαη ζπλΪξηεζε ηεο κνξθάο ηνπ πξντφληνο (π.ρ εππαζΫο ά 

φρη), ηεο πνζφηεηαο πσινχκελσλ πξντφλησλ θαη ην αλ ζπκθΫξεη λα αλαηεζνχλ 

νη κεηαθνξΫο ζε κεηαθνξηθά εηαηξεέα. 

 ΙδξπηηθΪ θεθΪιαηα: ηδξπηηθΪ θεθΪιαηα κηαο επηρεέξεζεο νξέδνπκε ην 

Ϊζξνηζκα ησλ παγέσλ θεθαιαέσλ(θεθΪιαηα πνπ ρξεηΪδνληαη γηα ηελ αγνξΪ 

νηθνπΫδσλ, θηηξέσλ θαη εμνπιηζκνχ) θαη ησλ θεθαιαέσλ θέλεζεο (νη ρξεκαηηθνέ 

πφξνη πνπ ρξεηΪδνληαη γηα ηελ αγνξΪ πξψησλ πιψλ, πιεξσκά κηζζψλ, 

ινγαξηαζκνχο ΓΔΖ, ΟΣΔ), δειαδά: 

   ΙΓΡΤΣΙΚΑ ΚΔΦΑΛΑΙΑ = ΚΔΦΑΛΑΙΑ ΠΑΓΙΧΝ + ΚΔΦΑΛΑΙΑ ΔΚΚΙΝΗΗ 

Μέα επηρεέξεζε κπνξεέ λα αληιάζεη ηα θεθΪιαηα πνπ εέλαη απαξαέηεηα γηα λα μεθηλάζεη 

ηελ παξαγσγηθά ηεο δηαδηθαζέα απφ ηηο αθφινπζεο ρξεκαηνδνηηθΫο πεγΫο: 

--- ΗΓΗΑ ΚΔΦΑΛΑΗΑ (απηνρξεκαηνδφηεζε) 

--- ΚΡΑΣΗΚΔ ΔΠΗΥΟΡΖΓΖΔΗ 

--- ΓΑΝΔΗΜΟ (ζπλάζσο απφ ηδησηηθΫο ηξΪπεδεο) 

--- ΠΗΣΧΔΗ ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΧΝ 

 

1.4 Η επηινγά ησλ ζηόρσλ ηεο επηρεέξεζεο  

Σν Mission Statement κηαο επηρεέξεζεο απνηειεέ κέα ζχληνκε απεηθφληζε πνπ 

πξνζδηνξέδεη ην εέδνο ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηελ νπνέα αλαιακβΪλεη ε επηρεέξεζε. 
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ΟπζηαζηηθΪ,  θαηαδεηθλχεη ηα φξηα ηεο επηρεέξεζεο εληφο ησλ νπνέσλ ζα θηλεζεέ ε 

επηρεέξεζε. Οη ζηφρνη ηεο εηαηξεέαο (mission statement) πξΫπεη λα παξνπζηΪδνπλ θΪηη 

ην λΫν θΪηη ην δηαθνξεηηθφ ζε ζρΫζε κε ηνπο αληαγσληζηΫο ηεο εηαηξεέαο. Γηα απηφ θαη 

ζα πξΫπεη λα επηθεληξψλεηαη ζηα πιενλεθηάκαηα πνπ ραξαθηεξέδνπλ ην λΫν πξντφλ πνπ 

ζΫιεη λα πξνσζάζεη ζηελ αγνξΪ, ζε ζρΫζε κε απηΪ ησλ αληαγσληζηψλ. Σν Mission 

Statement πξΫπεη λα κεηαδέδεη κέα εηθφλα, Ϋλα φξακα ην νπνέν νη εξγαδφκελνη ηεο 

επηρεέξεζεο λα κπνξνχλ εχθνια λα θαηαλνάζνπλ  θαη λα εξγαζηνχλ γηα ηελ θαιχηεξε 

δπλαηά επέηεπμά ηνπ. ΣΫινο, ζα πξΫπεη νη ζηφρνη πνπ ηέζεληαη λα κπνξνχλ λα 

πνζνηηθνπνηεζνχλ, ψζηε λα γέλεηαη θαηαλνεηφ αλ ηειηθΪ επηηεχρζεθαλ νη ζηφρνη. 

 

ΠαξΪδεηγκα. Αο δνχκε πψο Ϋλα ηδησηηθφ θΫληξν πγεέαο αλαπηχζζεη ζε κέα παξΪγξαθν 

ην δηθφ ηνπ mission statement, αιιΪ θαη πσο πνζνηηθνπνηεέ ηνπο ζηφρνπο ηνπο νπνένπο 

ζΫηεη.. Έηζη, ζα κπνξΫζνπκε λα παξαθνινπζάζνπκε πξαθηηθΪ πψο πξΫπεη λα νξέδεηαη ν 

ζηφρνο κηαο επηρεέξεζεο:  

 

«ηόρνο ηεο εηαηξείαο καο είλαη λα παξέρνπκε ηελ θαιύηεξε δπλαηή ηαηξνθαξκαθεπηηθή 

πεξίζαιςε ζηνπο αζζελείο καο, αληαπνθξηλόκελνη ζηελ αλάγθε παξνρήο πςειήο 

πνηόηεηαο ππεξεζηώλ επί 24ώξνπ βάζεσο ζε νπνηαδήπνηε πεξίνδν ηνπ έηνπο. Απώηεξνο 

ζθνπόο καο είλαη λα βνεζήζνπκε κε ηηο αλαβαζκηζκέλεο ππεξεζίεο πγείαο πνπ 

πξνζθέξνπκε, ζηε βειηίσζε ηεο θνηλσληθήο επεκεξίαο ηεο πόιεο καο. Δπηπιένλ ζηόρνο 

ηεο επηρείξεζεο είλαη ε αύμεζε ησλ θαζαξώλ θεξδώλ θαηά 10% εηεζίσο. Οη ππεύζπλνη 

δηαρείξηζεο ηεο εηαηξείαο εθηηκνύλ όηη ε επίηεπμε απηνύ ηνπ ζηόρνπ είλαη εθηθηή κέζσ ηεο 

θαηάιιειεο δηαρείξηζεο ηνπ ελεξγεηηθνύ ζα νδεγήζεη ζε αύμεζε ηνπ ξπζκνύ κεγέζπλζεο.» 

 

1.5  Ο πξνζδηνξηζκόο ηεο ζΫζεσο ηεο επηρεέξεζεο ζηελ αγνξΪ  

Μέα επηρεέξεζε εθηφο απφ ηελ θαηΪζηξσζε ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ πιΪλνπ γηα ηελ 

νξγΪλσζε ηεο εζσηεξηθάο ηεο ιεηηνπξγέαο, ζα πξΫπεη λα ιΪβεη ζνβαξΪ ππφςε ηεο ην 

επξχηεξν νηθνλνκηθφ πεξηβΪιινλ ζην νπνέν πξφθεηηαη λα ιεηηνπξγάζεη. Βαζηθφ 

εξγαιεέν γηα λα πξνζδηνξέζεη ε εηαηξεέα ηε ζΫζε ηεο κΫζα ζηα επξχηεξα πιαέζηα ηεο 

νηθνλνκηθάο αγνξΪο εέλαη ε «Έξεπλα ΘΫζεσο ηεο Δηαηξεέαο», γλσζηά σο SWOT 
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Analysis (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats). Ζ SWOT Analysis καο 

πξνζδηνξέδεη ηα Πιενλεθηάκαηα / Μεηνλεθηάκαηα θαη ηηο Δπθαηξέεο / ΑπεηιΫο πνπ 

αληηκεησπέδεη ε επηρεέξεζε απφ ην επξχηεξν ρξεκαηννηθνλνκηθφ πεξηβΪιινλ θαη απφ 

ηηο Ϊιιεο επηρεηξάζεηο ηνπ θιΪδνπ. 

 

1.6  Σν επηρεηξεκαηηθό ζρΫδην σο εξγαιεέν ζηα ρΫξηα ηνπ επηρεηξεκαηέα 

Σν κεγαιχηεξν πιενλΫθηεκα ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ ζρεδένπ εέλαη φηη πξνηξΫπεη ηνλ 

επηρεηξεκαηέα λα πξνζδηνξέζεη ηηο θαηεπζχλζεηο πνπ ζα αθνινπζάζεη ε επηρεέξεζε ηα 

επφκελα ρξφληα. ΒΫβαηα, εέλαη παξΪινγν λα ππνηεζεέ φηη ην επηρεηξεκαηηθφ ζρΫδην 

απνηειεέ παλΪθεηα γηα φια ηα πξνβιάκαηα πνπ αληηκεησπέδεη κέα επηρεέξεζε, 

νπσζδάπνηε φκσο βνεζΪ ηε δηνηθεηηθά κνλΪδα λα εέλαη θαηΪιιεια πξνεηνηκαζκΫλε 

απΫλαληη ζηηο πηζαλΫο επθαηξέεο ά παγέδεο πνπ ζα παξνπζηαζηνχλ, επεηδά ππΪξρεη κέα 

θαιά γλψζε ηφζν ησλ δπλαηνηάησλ ηεο επηρεέξεζεο φζν θαη ηνπ θιΪδνπ.  

ΠνιιΫο θνξΫο ε δηαδηθαζέα ηεο θαηΪξηηζεο ελφο επηρεηξεκαηηθνχ ζρεδένπ εέλαη 

ρξεζηκφηεξε θαη απφ ην έδην ην επηρεηξεκαηηθφ ζρΫδην. Ο ιφγνο εέλαη πξνθαλάο: Σν 

επηρεηξεκαηηθφ ζρΫδην απνηειεέ κέα  «αθηηλνγξαθέα» ηεο επηρεέξεζεο θαη δέλεη ηε 

δπλαηφηεηα ζηνλ επηρεηξεκαηέα λα Ϋρεη επέγλσζε ζην παξφλ φισλ ησλ δπλαηψλ 

ελδερνκΫλσλ θαη θηλδχλσλ πνπ πξφθεηηαη λα αληηκεησπέζεη κειινληηθΪ ε επηρεέξεζε. 
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ΔΔΝΝΟΟΣΣΗΗΣΣΑΑ  ΒΒ΄́  

    22..    ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΤ 

ΥΔΓΙΟΤ (BUSINESS PLAN) 

 

Έλα επηρεηξεκαηηθφ ζρΫδην δηαζΫηεη θΪπνηα νξηζκΫλε ελδεδεηγκΫλε κνξθά σο πξνο ηελ 

θαηΪξηηζά ηνπ, ε νπνέα αθνινπζεέ θΪπνηνπο γεληθνχο θαλφλεο κεζνδνινγέαο. ΚΪζε 

επηρεηξεκαηηθφ ζρΫδην πξΫπεη κελ λα Ϋρεη εχξνο ψζηε λα θαιχπηεη φια ηα εμεηαδφκελα 

αληηθεέκελα, αιιΪ ηαπηφρξνλα ζα πξΫπεη λα εέλαη πεξηεθηηθφ ψζηε λα δηαηεξεέ ην 

ελδηαθΫξνλ ηνπ αλαγλψζηε. ηελ θαηεγνξέα απηψλ πνπ ζα ην δηαβΪζνπλ αλάθνπλ 

θξαηηθνέ θνξεέο πνπ κπνξεέ κΫζσ ελφο αλαπηπμηαθνχ λφκνπ λα ρξεκαηνδνηάζνπλ κέα 

επΫλδπζε πνπ πξνβιΫπεη ην επηρεηξεκαηηθφ ζρΫδην ά κηα ηξΪπεδα. πλάζσο ηα 

επηρεηξεκαηηθΪ ζρΫδηα θαιχπηνπλ εέθνζη (20) ζειέδεο, ρσξέο απηφ λα εέλαη δεζκεπηηθφ. 

 

ΠαξαθΪησ ζα δνύκε ην βαζηθό ζθειεηό ελόο επηρεηξεκαηηθνύ ζρεδένπ. Θα δνύκε 

δειαδά ηη ζπλάζσο πεξηΫρεη Ϋλα επηρεηξεκαηηθό ζρΫδην. 

 

 

2.1  ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ – ΠΔΡΙΛΗΦΗ 

Σα πεξηερφκελα θαη ε πεξέιεςε δε ζα πξΫπεη λα μεπεξλνχλ ηε κέα κε δχν ζειέδεο ην 

πνιχ. Καιφ ζα εέλαη νη ζειέδεο απηΫο λα παξνπζηΪδνληαη μερσξηζηΪ απφ ην ππφινηπν 

ζρΫδην. Θα πξΫπεη λα ππνγξακκηζζεέ φηη ηα πεξηερφκελα παξνπζηΪδνπλ ζε ηέηινπο ηα 

θχξηα ζεκεέα πνπ πεξηθιεένληαη ζην επηρεηξεκαηηθφ ζρΫδην. ΑξθεηΫο ηξΪπεδεο ά 

επελδπηηθΫο εηαηξεέεο πνπ πξφθεηηαη λα ρξεκαηνδνηάζνπλ πξνγξΪκκαηα επελδχζεσλ 

πνπ πεξηγξΪθνληαη ζην επηρεηξεκαηηθφ ζρΫδην, δεηνχλ πξψηα λα δνπλ απηΫο ηηο κέα ά 

δχν ζειέδεο ησλ πεξηερνκΫλσλ θαη ηεο πεξέιεςεο. Αλ ηνπο ελδηαθΫξεη ε επΫλδπζε 

δεηνχλ θαη ην ππφινηπν επηρεηξεκαηηθφ ζρΫδην. ΔπνκΫλσο, ε πεξέιεςε θαη ηα 

πεξηερφκελα ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ ζρεδένπ ζα πξΫπεη αλαιπηηθΪ λα παξνπζηΪδνληαη 

φπσο παξαθΪησ: 
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Α)  ΓΔΝΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ 

--- Δπσλπκέα Δπηρεέξεζεο 

--- ΚιΪδνο Γξαζηεξηφηεηαο 

--- Αληηθεέκελν Δξγαζηψλ 

--- Έηνο Ίδξπζεο 

--- Ννκηθά Μνξθά Δπηρεέξεζεο. 

 

Β)  ΣΟΙΥΔΙΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΔΓΙΟΤ 

---  Σέηινο ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ ζρεδένπ 

--- χληνκε πεξηγξαθά ηνπ πξνηεηλφκελνπ επηρεηξεκαηηθνχ ζρεδένπ 

 

 

2.2  Η ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ ΚΑΙ Ο ΚΛΑΓΟ ΟΠΟΤ ΘΑ ΓΡΑΣΗΡΙΟΠΟΙΗΘΔΙ. 

Σν ηκάκα απηφ ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ ζρεδένπ εέλαη πνιχ ζεκαληηθφ δηφηη παξνπζηΪδεη 

ηελ εηθφλα ηεο επηρεέξεζεο δηαρξνληθΪ ζηα κΪηηα ησλ ππνςάθησλ επελδπηψλ. ην 

ηκάκα απηφ ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ ζρεδένπ πεξηιακβΪλεη: 

 

--- Σνλ ζθνπό & ζπλνπηηθά πεξηγξαθά ηεο επηρεέξεζεο θαη αλΪιεςεο 

επηρεηξεκαηηθάο δΫζκεπζεο (πεξηγξαθά ηνπ ζθνπνχ, ηεο βαζηθάο ηδΫαο πΪλσ ζηελ 

νπνέα ζηεξέδεηαη ε επηρεέξεζε). 

 

--- ηόρνη ηεο Δπηρεέξεζεο (αλαθΫξνληαη αλαιπηηθΪ θαη νξηνζεηνχληαη νη ζηφρνη 

ηεο επηρεέξεζεο, ηφζν πνηνηηθΪ φζν θαη πνζνηηθΪ). 
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2.3  ΣΡΟΠΟΙ ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ. 

ε απηά ηελ ελφηεηα ε επηρεέξεζε αλαθΫξεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνέν ζα ρξεκαηνδνηάζεη 

ηελ Ϋλαξμε ηεο παξαγσγηθάο ηεο δηαδηθαζέαο, φπσο θαέλεηαη ζηνλ παξαθΪησ πέλαθα ά 

πψο πξνβιΫπεη λα ρξεκαηνδνηάζεη κέα θαηλνηνκέα , πνπ ελδερνκΫλσο Ϋρεη βξεη θαη 

ζΫιεη λα αλαπηχμεη: 

ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ ΣΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ 

 Έηνο 1
ν
  Έηνο 2

ν
  Έηνο 3

ν
  ύλνιν 

Ίδηα ΚεθΪιαηα      

Ίδηα ΚεθΪιαηα  %     

ΓΪλεηα ηξαπεδψλ εζσηεξηθνχ     

ΓΪλεηα ηξαπεδψλ εζσηεξηθνχ %     

Δπηρνξάγεζε Γεκνζένπ     

Δπηρνξάγεζε Γεκνζένπ %      

ύλνια     

ύλνια %     

 

 

2.4  ΠΡΧΣΟΣΤΠΙΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ. 

ε απηφ ην ζεκεέν ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ ζρεδένπ αλαθΫξεηαη ε θαηλνηνκέα πνπ 

ελδερνκΫλσο Ϋρεη αλαθαιπθζεέ θαη πνπ ζα νδεγάζεη ηελ επηρεέξεζε λα παξΪγεη Ϋλα λΫν 

πξντφλ, ά λα επεθηεέλεη ηηο δξαζηεξηφηεηΫο ηεο ά ελζσκαηψλεη πςειά ηερλνινγέα ά 

ηερλνγλσζέα ά ελ ηΫιεη νηηδάπνηε λΫν πνπ ζα δψζεη ζηελ επηρεέξεζά καο Ϋλα 

αληαγσληζηηθφ πιενλΫθηεκα Ϋλαληη ησλ ππνινέπσλ επηρεηξάζεσλ πνπ 

δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ έδην θιΪδν. Δπέζεο ζα πξΫπεη λα δνζεέ ηδηαέηεξε Ϋκθαζε ζηε 

κνλαδηθφηεηα ηνπ πξντφληνο πνπ ην θαζηζηΪ θαη αληαγσληζηηθφ ζηα πιαέζηα ηεο 

αγνξΪο. ηα πιαέζηα απηάο ηεο πξνζΫγγηζεο κπνξεέ λα δνζεέ Ϋκθαζε ζηα πνηνηηθΪ 

standards, ζην ρακειφ θφζηνο παξαγσγάο θιπ. 
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2.5  ΑΓΟΡΑ 

Δέλαη ζεκαληηθφ λα νξηζηεέ επαθξηβψο ην θνκκΪηη ηεο αγνξΪο πνπ ε επηρεέξεζε ζα 

πξνζπαζάζεη λα πξνζειθχζεη. Να βξεζεέ ην «target group» ησλ θαηαλαισηψλ ζηνπο 

νπνένπο ζηνρεχεη. Οη λΫεο ηερλνινγέεο θαη νη ηδηνθπεέο αλαθαιχςεηο πνιιΫο θνξΫο 

κπνξεέ λα εέλαη Ϊρξεζηεο ρσξέο ηελ χπαξμε θαηαλαισηηθνχ θνηλνχ πνπ ζα ελδηαθεξζεέ 

γηα ην θαηλνηφκν πξντφλ. ηα πιαέζηα ηνπ ηκάκαηνο απηνχ πξνθχπηεη: 

 

--- Η ηκεκαηνπνέεζε ηεο ΑγνξΪο (ζε πνην αγνξαζηηθφ θνηλφ απεπζχλεηαη ην πξντφλ 

ηεο εηαηξεέαο θαη γηαηέ) 

 

---ΑλΪιπζε ηνπ ηόπνπ εγθαηΪζηαζεο (αηηηνιφγεζε ηνπ ηφπνπ εγθαηΪζηαζεο ηεο 

Δπηρεέξεζεο, ηη πιενλεθηάκαηα πξνζδέδεη ην ζπγθεθξηκΫλνο κΫξνο πνπ ζα επηιερζεέ) 

 

--- Αληαγσληζκό πνπ Ϋρεη λα αληηκεησπέζεη ε εηαηξεέα από ηηο Ϊιιεο επηρεηξάζεηο 

(αλαθΫξεηαη ε ηξΫρνπζα θαηΪζηαζε, ε πηζαλά αληέδξαζε ησλ αληαγσληζηψλ ζηελ 

εκθΪληζε ηεο δηθάο καο επηρεέξεζεο θαη πψο ζθνπεχεη λα ηνπο αληηκεησπέζεη, πνηεο 

δηαζΫζηκεο αμηφπηζηεο πιεξνθνξέεο ππΪξρνπλ γηα ην Ϊκεζν κΫιινλ θηι) 

 

--- ΥαξαθηεξηζηηθΪ θαη ζπλνιηθά εθηέκεζε ηνπ θιΪδνπ θαη ζΫζε ηεο επηρεέξεζεο 

ζε απηόλ (αμηνιφγεζε ηνπ θιΪδνπ θαη ηεο αγνξΪο κΫζα ζηελ νπνέα δξαζηεξηνπνηεέηαη 

ε εηαηξεέα θαη πεξηγξαθά ηεο εμΫιημεο πνπ αλακΫλεηαη λα Ϋρεη ν ζπγθεθξηκΫλνο θιΪδνο 

ηα επφκελα ρξφληα). 

 

--- SWOT ANALYSIS. Ζ SWOT Analysis καο πξνζδηνξέδεη ηα Πιενλεθηάκαηα / 

Μεηνλεθηάκαηα θαη ηηο Δπθαηξέεο / ΑπεηιΫο πνπ αληηκεησπέδεη ε επηρεέξεζε απφ ην 

επξχηεξν ρξεκαηννηθνλνκηθφ πεξηβΪιινλ θαη απφ ηηο Ϊιιεο επηρεηξάζεηο ηνπ θιΪδνπ. 

πλάζσο παξνπζηΪδεηαη ζε κνξθά πέλαθα φπσο θαέλεηαη παξαθΪησ: 
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ΠΛΔΟΝΔΚΣΗΜΑΣΑ  ΜΔΙΟΝΔΚΣΗΜΑΣΑ  

 ...... 

 ....... 

 ...... 

  ....... 

 ....... 

 ........ 

 

ΔΤΚΑΙΡΙΔ  ΑΠΔΙΛΔ  

 ....... 

 ....... 

 ....... 

  ........ 

 ........ 

 ........ 

 

  

 

 

2.6  ΠΡΟΨΟΝΣΑ ΚΑΙ ΤΠΗΡΔΙΔ 

 

ε απηά ηελ ελφηεηα πεξηγξΪθνπκε ην πξντφλ ά ηηο ππεξεζέεο πνπ ζα πξνζθΫξεη ε 

επηρεέξεζε, ηα ραξαθηεξηζηηθΪ ηνπ πξντφληνο θαη αλαιχνπκε ηα ζπγθξηηηθΪ 

πιενλεθηάκαηα πνπ πηζαλψο λα ζηνηρεηνζεηνχλ ηε κνλαδηθφηεηα ηνπ πξντφληνο ά ηεο 

ππεξεζέαο. Δπέζεο ζε απηφ ην ζεκεέν νξέδεηαη επέζεο ε πηζαλά γθΪκα ησλ πξντφλησλ 

πνπ ζα πξνζθΫξνληαη. 

 

 

2.7  ΠΑΡΑΓΧΓΙΚΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ 

 

ε απηφ ην θνκκΪηη ηνπ επηρεηξεζηαθνχ ζρεδένπ παξΫρνληαη φιεο νη πιεξνθνξέεο γηα ην 

πψο ζα ηειεζηεέ ε παξαγσγηθά δηαδηθαζέα θαη πσο ζα ιεηηνπξγάζεη ε γξακκά 

παξαγσγάο, ελψ αλαθΫξνληαη θαη ηα πηζαλΪ πξνβιάκαηα πνπ ελδερνκΫλσο 

παξνπζηαζηνχλ απφ ηε ρξάζε λΫσλ ηερλνινγηψλ. Πην αλαιπηηθΪ: 
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--- Πεξηγξαθά ηεο παξαγσγηθάο δηαδηθαζέαο. Αλαθεξφκαζηε ζηα ζηΪδηα παξαγσγάο 

θαη ηελ νξγΪλσζε ηεο παξαγσγηθάο δηαδηθαζέαο ά ηνπ ηξφπνπ ζρεδηαζκνχ θαη 

πινπνέεζεο ηεο πξνζθεξφκελεο ππεξεζέαο ?(εΪλ πξφθεηηαη γηα ηελ παξνρά 

ππεξεζηψλ). 

 

--- ΠξνκεζεπηΫο. ΑλαθΫξνπκε ηνπο πξνκεζεπηΫο πνπ Ϋρεη εληνπέζεη ε επηρεέξεζά καο 

πξνθεηκΫλνπ λα πξνκεζεπηεέ ηηο πξψηεο χιεο πνπ εέλαη απαξαέηεηεο γηα ηελ παξαγσγά 

ηνπ πξντφληνο ηεο. ΔπηπιΫνλ αλαθΫξνπκε ηε ζρΫζε ηεο επηρεέξεζάο καο κε ηνπο 

πξνκεζεπηΫο φζνλ αθνξΪ θΪπνηνπο δηαθαλνληζκνχο πνπ πηζαλψο κπνξεέ λα ιΪβνπλ 

ρψξα γηα ηελ απνπιεξσκά ηνπο. 

 

--- Πξνζσπηθό Παξαγσγάο. Γηαηππψλνπκε αλαιπηηθΪ ηη πξνζσπηθφ ζα απαζρνιεζεέ 

γηα ηελ παξαγσγά ηνπ λΫνπ πξντφληνο, ηη εηδηθφηεηαο εξγαηηθφ πξνζσπηθφ ρξεηΪδεηαη 

λα πξνζιεθζεέ, κε ηη δεμηφηεηεο θαη ην ζπλνιηθφ αξηζκφ ησλ αηφκσλ πνπ ζα 

απαζρνιεζνχλ. 

 

--- Οξγαλόγξακκα. Ζ ζπλεζΫζηεξε κΫζνδνο νκαδνπνέεζεο ησλ ιεηηνπξγηψλ πνπ θΪζε 

Ϊηνκν αλαιακβΪλεη κΫζα ζηελ επηρεέξεζε γέλεηαη κε ην νξγαλφγξακκα. ΜΫζα απφ 

απηφ θαέλεηαη ε θΪζε θαηεγνξέα ιεηηνπξγηψλ πνπ αλαιακβΪλεη ν θαζΫλαο φπσο: ε 

πξνψζεζε ησλ πσιάζεσλ, ε νηθνλνκηθά δηαρεέξηζε, ν ππεχζπλνο πξνζσπηθνχ, νη 

πσιεηΫο θηι.  

 

--- ΑλΪιπζε παξαγσγηθνύ εμνπιηζκνύ. Αλ ζε απηφ ην ζεκεέν ηη εμνπιηζκφο 

ρξεηΪδεηαη λα απνθηεζεέ πξνθεηκΫλνπ λα μεθηλάζεη ε παξαγσγηθά δηαδηθαζέα. 
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2.8  ΣΡΑΣΗΓΙΚΉ ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΟ ΜΙΓΜΑ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ 

  

--- Πξνζδηνξηζκόο ηηκώλ πώιεζεο. ΠεξηγξΪθνπκε ηελ ηηκνινγηαθά πνιηηηθά πνπ 

πξνηέζεηαη λα αθνινπζάζεη ε επηρεέξεζε, ηε δηακφξθσζε ησλ ηηκψλ ηεο ζε ζρΫζε κε 

ηνλ αληαγσληζκφ θαη ηνπο ζηφρνπο ηεο γηα πξνζΫιθπζε θαη ηθαλνπνέεζε ησλ πειαηψλ. 

 

--- ηξαηεγηθά Πσιάζεσλ θαη Γηαλνκάο. πγθεθξηκελνπνηνχκε ηνπο ζηφρνπο πνπ 

Ϋρνπκε ζΫζεη γηα ηηο πσιάζεηο αλΪ πξντφλ ηεο εηαηξεέαο, κε πνην ηξφπν δηαηέζεηαη λα 

πξνσζάζεη ηα πξντφληα ζηελ αγνξΪ, πηζαλΫο ζπλεξγαζέεο κε Ϊιιεο παξεκθεξεέο ά 

ζπκπιεξσκαηηθΫο επηρεηξάζεηο, σο πξνο ην αληηθεέκελν ηεο δηθάο καο επηρεέξεζεο. 

ΣΫινο, αλαθΫξνπκε πηζαλΫο εμαγσγΫο ηνπ πξντφληνο ζην εμσηεξηθφ. 

 

--- ΠιΪλν Πξνώζεζεο θαη Δπηθνηλσλέαο. ΑλαθΫξνπκε πψο ζθνπεχεη ε εηαηξεέα λα 

πξνσζάζεη ην πξντφλ ηεο (π.ρ δηαθάκηζε), ην ρξνλνδηΪγξακκα θαη ην θφζηνο ηεο 

δηαθεκηζηηθάο θακπΪληαο. 

 

2.9  ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ 

1.1.  --- ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΓΔΝΙΚΩΝ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΚΩΝ ΔΞΟΓΩΝ 

ηνηρεέα Κόζηνπο 1
ν
 Ϋηνο 2

ν
 Ϋηνο 3

ν
 Ϋηνο 

Δμνπιηζκφο    

Μηζζνδνζέα    

Τπεξεζέεο ηξέησλ    

Δλνέθην    

ΓηΪθνξα ιεηηνπξγηθΪ Ϋμνδα    

Γηαθάκηζε    

ΑζθΪιεηα θηηξένπ    

Έμνδα κεηαθηλάζεσλ    

ΠΪγηα Ϋμνδα ιεηηνπξγέαο    

ΜεηαθνξηθΪ κΫζα    

ΓηΪθνξνη θφξνη    

Υξεσζηηθνέ ηφθνη    

ύλνια    
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1.2. ---ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΔΝΑΡΞΗ 

ΔΠΔΝΓΤΔΙ ΠΟΑ 

Τπεξεζέεο ηξέησλ  

Άδεηα ιεηηνπξγέαο  

Δλνέθην  

Κφζηνο πξνζσπηθνχ  

ΒειηησηηθΪ Ϋξγα  

Φσηεηλά επηγξαθά  

Δμνπιηζκφο  

ΜεηαθνξηθΪ κΫζα  

Λνηπφο εμνπιηζκφο (Τ/Σ)  

ΑζθΪιηζε θηηξένπ  

ύλνιν  

 

1.3. ---ΠΡΟΒΛΔΠΟΜΔΝΟΙ ΑΡΙΘΜΟΓΔΙΚΣΔ 

 Έηνο 1
ν
 Έηνο 2

ν
 Έηνο 3

ν
 

Γεέθηεο Απνδνηηθόηεηαο    

    

Γεέθηεο Ρεπζηόηεηαο    

    

Γεέθηεο Γξαζηεξηόηεηαο    

1.4.  

1.5. ---ΠΡΟΒΛΔΠΟΜΔΝΟ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΩΝ  ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΗ & 

ΥΡΗΔΩ 

 2004 2005 2006 

Κχθινο Δξγαζηψλ    

– Κφζηνο Πσιάζεσλ    

Μηθηφ ΚΫξδνο ΔθκεηΪιιεπζεο    

– Μηζζνδνζέα     

– ΓηΪθνξα Ϋμνδα ιεηηνπξγέαο    

– Δλνέθηα    

– Έμνδα δηαθάκηζεο    

ΑπνηΫιεζκα πξν θφξσλ, ηφθσλ    

– Σφθνη ρξεσζηηθνέ    

Καζαξφ απνηΫιεζκα ρξάζεσο 

πξν θφξσλ 

   

– Φφξνο εηζνδάκαηνο    

ΚΫξδε πξνο ΓηΪζεζε    
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1.6.  --- ΠΡΟΒΛΔΠΟΜΔΝΟ ΙΟΛΟΓΙΜΟ ΥΡΗΗ … 

ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟ ΠΟΑ ΠΑΘΗΣΙΚΟ ΠΟΑ 

Έμνδα εγθαηΪζηαζεο  ΙΓΙΑ ΚΔΦΑΛΑΙΑ  

  Μεηνρηθφ θεθΪιαην  

  ΑπνηειΫζκαηα εηο ΝΫνλ  

ΠΑΓΙΟ ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟ  χλνιν ηδέσλ θεθαιαέσλ  

Γάπεδα    

Κηέξηα    

Μεραλάκαηα  ΤΠΟΥΡΔΧΔΙ  

ΜεηαθνξηθΪ κΫζα  ΠξνκεζεπηΫο  

Έπηπια θαη ινηπφο Δμνπιηζκφο  ΓηΪθνξνη πηζησηΫο  

  ΣξΪπεδεο  

ΚΤΚΛΟΦΟΡΟΤΝ 

ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟ 

   

Απαηηάζεηο    

                 Πειάηεο     

                Δπηζθαιείο Πειάηεο  ύλνιν ππνρξεώζεσλ  

ΓηαζΫζηκα    

           Σακείν Καηαζέζεηο 

Όςεσο 

   

                   

ύλνιν θπθινθνξνύληνο 

ελεξγεηηθνύ 

   

    

    

ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ 

ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟΤ 

 ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ 

ΠΑΘΗΣΙΚΟΤ 

 

 

 

 

 

2.10  ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΔΤΥΔΡΔΙΑ ΣΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ 

Με βΪζε ηα πξνεγνχκελα ζηνηρεέα αμηνινγνχκε πσο αλακΫλνπκε (πηζηεχνπκε) λα 

εμειηρζεέ ε πνξεέα ηεο επηρεέξεζεο θαη ηνπ λΫνπ πξντφληνο (κέα παξΪγξαθν). 

 

2.11  ΣΔΛΙΚΑ ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΔΓΙΟΤ 

 

ε κέα παξΪγξαθν αλαθΫξνπκε ζπλνπηηθΪ νξηζκΫλα ηειηθΪ ζπκπεξΪζκαηα πνπ 

πξνθχπηνπλ απφ ην ζχλνιν θαηΪξηηζεο ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ ζρεδένπ.  
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ΔΔΝΝΟΟΣΣΗΗΣΣΑΑ    ΓΓ΄́  

33..    ΓΓΔΔΛΛΣΣΙΙΟΟ  ΔΔΠΠΙΙΥΥΔΔΙΙΡΡΗΗΜΜΑΑΣΣΙΙΚΚΟΟΤΤ  ΥΥΔΔΓΓΙΙΟΟΤΤ  

 

1.7. Α. ΓΔΝΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ 

1. Δπσλπκέα Δπηρεέξεζεο: 

..………..…………………….……………………………….. 

2. ΚιΪδνο Γξαζηεξηφηεηαο: 

……………………………………………………………….. 

3. Αληηθεέκελν εξγαζηψλ: 

……………………………………………………………………  

4. Έηνο έδξπζεο: 

…………………………………………………………………………….. 

5. Ννκηθά Μνξθά Δπηρεέξεζεο 

    …………………………………………………………………………….. 

1.8.  

1.9. Β. ΣΟΗΥΔΗΑ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΤ ΥΔΓΗΟΤ 

Σέηινο θαη ζχληνκε πεξηγξαθά πξνηεηλφκελνπ επηρεηξεκαηηθνχ ζρεδένπ  

 

 

 

 

 

 

 

 



  

1. ΚΟΠΟ & ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ ΚΑΙ 

ΑΝΑΛΗΦΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΗ ΓΔΜΔΤΗ (πεξηγξαθά ηνπ ζθνπνχ, ηεο 

βαζηθάο ηδΫαο θαη ηεο θΪζεο πνπ βξέζθεηαη ζάκεξα ε πινπνέεζά ηεο) 

 

 

 

 

 

 

 

2. ΣΟΥΟΙ ΣΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ (Βαζηζηεέηε ζε πνζνηηθΪ ζηνηρεέα) 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ΣΡΟΠΟΙ ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ 

1.10. ΠΗΝΑΚΑ 1. ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΣΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ 

 Έηνο 1
ν
 Έηνο 2

ν
 Έηνο 3

ν
 ύλνιν 

Ίδηα ΚεθΪιαηα     

 %     

ΓΪλεηα ηξαπεδψλ εζσηεξηθνχ     

 %     

Δπηρνξάγεζε δεκνζένπ     

 %     

     

χλνια     

 %     
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4. ΠΡΧΣΟΣΤΠΙΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ (θαηΪ πφζν ην ζρΫδην πεξηιακβΪλεη 

θαηλνηνκέα ζηελ παξαγσγά ά/θαη Ϊιιεο δξαζηεξηφηεηεο ηεο επηρεέξεζεο, ά 

ελζσκαηψλεη πςειά ηερλνινγέα ά ηερλνγλσζέα ά νηηδάπνηε λΫν πνπ ζα ηεο δψζεη 

αληαγσληζηηθφ πιενλΫθηεκα) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. ΑΓΟΡΑ 

5.1 ΣΜΗΜΑΣΟΠΟΙΗΗ ΣΗ ΑΓΟΡΑ (ε πνην αγνξαζηηθφ θνηλφ απεπζχλεζηε 

θαη γηαηέ)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2 ΑΝΑΛΤΗ ΣΟΠΟΤ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ 
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5.3 ΑΝΣΑΓΧΝΙΜΟ (αλαθΫξαηε ηελ ηξΫρνπζα θαηΪζηαζε, ηελ πηζαλά αληέδξαζά 

ηνπ αληαγσληζκνχ ζηελ εκθΪληζε ηεο δηθάο ζαο επηρεέξεζεο, πνηεο δηαζΫζηκεο 

αμηφπηζηεο πιεξνθνξέεο ππΪξρνπλ γηα ην Ϊκεζν κΫιινλ θαη αλαιχζηε κε βΪζε ην 

κνληΫιν αληαγσληζηηθφηεηαο ηνπ Porter ) 

 

 

 

 

 

 

5.4 ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΚΑΙ ΤΝΟΛΙΚΗ ΔΚΣΙΜΗΗ ΣΟΤ ΚΛΑΓΟΤ  ΚΑΙ 

ΘΔΗ ΣΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ Δ ΑΤΣΟΝ (αμηνιφγεζε ηεο ππΪξρνπζαο θαη 

ελδερφκελεο αγνξΪο θαη πεξηγξαθά ηεο αλακελφκελεο εμΫιημεο ζε κΫγεζνο, αμέα 

ά Ϊιιεο ηΪζεηο) 

 

 

 

 

 

 

2.  
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3. 5.5 SWOT ANALYSIS 

ΠΛΔΟΝΔΚΣΖΜΑΣΑ 

 

 

 

 

ΜΔΗΟΝΔΚΣΖΜΑΣΑ 

ΔΤΚΑΙΡΙΔ 

 

 

 

 

ΑΠΔΙΛΔ 

 

 

4.  

5.  

6. 6. ΠΡΟΨΟΝΣΑ ΚΑΙ ΤΠΗΡΔΙΔ 

6.1 ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Η/ ΚΑΙ ΤΠΗΡΔΙΑ (ραξαθηεξηζηηθΪ πξντφλησλ 

πνπ ζα πξνσζεζνχλ ζηελ αγνξΪ. ΓθΪκα, πιενλεθηάκαηα, παξνπζέαζε, 

ζπκπιεξσκαηηθφηεηα) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.  
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8. 7. ΠΑΡΑΓΧΓΙΚΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ 

7.1 ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΗ ΠΑΡΑΓΧΓΙΚΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ (ζηΪδηα θαη νξγΪλσζε ηεο 

δηαδηθαζέαο παξαγσγάο ά ηξφπνο ζρεδηαζκνχ θαη πινπνέεζεο ηεο πξνζθεξφκελεο 

ππεξεζέαο) 

 

 

 

 

 

 

9.  

 

7.2 ΠΡΟΜΗΘΔΤΣΔ (Παξνπζέαζε πξνκεζεπηψλ, πνιηηηθά αγνξψλ, ζρΫζεηο ηεο 

επηρεέξεζεο κε ηνπο πξνκεζεπηΫο ) 

 

 

 

 

 

 

 

7.3 ΠΡΟΧΠΙΚΟ ΠΑΡΑΓΧΓΗ (ΑλΪγθεο ζε πξνζσπηθφ αλΪ ηνκΫα, δεμηφηεηεο) 
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7.4  ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ  

(Ζ ζπλεζΫζηεξε κΫζνδνο νκαδνπνέεζεο ιεηηνπξγηψλ εέλαη ε θαηΪ θαηεγνξέα ιεηηνπξγηψλ φπσο ε 

πξνψζεζε πσιάζεσλ, νηθνλνκηθά δηαρεέξηζε θαη ε παξαγσγά βιΫπε ζράκα παξΪδεηγκα) 

1ος Πωλητής

2ος Πωλητής

3ος Πωλητής

4ος Πωλητής

Αποθηκάριος

Υπεύθυνος Πωλήσεων

Εμπορικό τμήμα

Ταμίας α

Ταμίας β

Υπεύθυνος Λογιστηρίου

Οικονομικό τμήμα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

 

 

7.5 ΑΝΑΛΤΗ ΠΑΡΑΓΧΓΙΚΟΤ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ 
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8. ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΟ ΜΙΓΜΑ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ 

8.1 ΠΡΟΓΙΟΡΙΜΟ ΣΙΜΧΝ ΠΧΛΗΗ (πξνζδηνξηζκφο ηηκνινγηαθάο 

πνιηηηθάο, ειαζηηθφηεηα ηηκψλ, δηαθαλνληζκνέ, δηακφξθσζε ηηκψλ ζε ζρΫζε κε 

ηνλ αληαγσληζκφ θαη ηνπο ζηφρνπο γηα ηθαλνπνέεζε ησλ πειαηψλ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.2 ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΠΧΛΗΔΧΝ ΚΑΙ ΓΙΑΝΟΜΗ (ζηφρνη πσιάζεσλ αλΪ πξντφλ 

θαη αλΪ ηκάκα αγνξΪο, επηινγά θαλαιηψλ θαη δηθηχσλ δηαλνκάο, ζπλεξγαζέεο, 

εμαγσγηθνέ ζηφρνη ) 
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8.3 ΠΛΑΝΟ ΠΡΟΧΘΗΗ ΚΑΙ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ (ζηφρνη πιΪλνπ αλΪ ηκάκα 

αγνξΪο, ζηξαηεγηθά πινπνέεζεο, ρξνλνδηΪγξακκα, θφζηνο) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.  

11.  

12. 9.  ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ 

 

12.1. ΠΗΝΑΚΑ 2. ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΗΜΟ ΓΔΝΗΚΧΝ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΧΝ ΔΞΟΓΧΝ 

ηνηρεέα Κόζηνπο 1
ν
 Ϋηνο 2

ν
 Ϋηνο 3

ν
 Ϋηνο 

Δμνπιηζκφο    

Μηζζνδνζέα    

Τπεξεζέεο ηξέησλ    

Δλνέθην    

ΓηΪθνξα ιεηηνπξγηθΪ Ϋμνδα    

Γηαθάκηζε    

ΑζθΪιεηα θηηξένπ    

Έμνδα κεηαθηλάζεσλ    

ΠΪγηα Ϋμνδα ιεηηνπξγέαο    

ΜεηαθνξηθΪ κΫζα    

ΓηΪθνξνη θφξνη    

Υξεσζηηθνέ ηφθνη    

ύλνια    
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12.2. ΠΗΝΑΚΑ 3 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ ΔΝΑΡΞΖ 

                                     ΔΠΔΝΓΤΔΙ ΠΟΑ 

Τπεξεζέεο ηξέησλ  

Άδεηα ιεηηνπξγέαο  

Δλνέθην  

Κφζηνο πξνζσπηθνχ  

ΒειηησηηθΪ Ϋξγα  

Φσηεηλά επηγξαθά  

Δμνπιηζκφο  

ΜεηαθνξηθΪ κΫζα  

Λνηπφο εμνπιηζκφο (Τ/Σ)  

ΑζθΪιηζε θηηξένπ  

ύλνιν  

12.3.  

12.4. ΠΗΝΑΚΑ 4. ΠΡΟΒΛΔΠΟΜΔΝΟΗ ΑΡΗΘΜΟΓΔΗΚΣΔ 

 Έηνο 1
ν
 Έηνο 2

ν
 Έηνο 3

ν
 

Γεέθηεο Απνδνηηθόηεηαο    

    

Γεέθηεο Ρεπζηόηεηαο    

    

Γεέθηεο Γξαζηεξηόηεηαο    

12.5.  

12.6. ΠΗΝΑΚΑ 5. ΠΡΟΒΛΔΠΟΜΔΝΟ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟ  

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΧΝ  ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΖ ΚΑΗ ΥΡΖΔΧ 

 2004 2005 2006 

Κχθινο Δξγαζηψλ    

– Κφζηνο Πσιάζεσλ    

Μηθηφ ΚΫξδνο ΔθκεηΪιιεπζεο    

– Μηζζνδνζέα     

– ΓηΪθνξα Ϋμνδα ιεηηνπξγέαο    

– Δλνέθηα    

– Έμνδα δηαθάκηζεο    

ΑπνηΫιεζκα πξν θφξσλ, ηφθσλ    

– Σφθνη ρξεσζηηθνέ    

Καζαξφ απνηΫιεζκα ρξάζεσο πξν θφξσλ    

– Φφξνο εηζνδάκαηνο    

ΚΫξδε πξνο ΓηΪζεζε    
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12.7. ΠΗΝΑΚΑ 6. ΠΡΟΒΛΔΠΟΜΔΝΟ ΗΟΛΟΓΗΜΟ ΥΡΖΖ … 

 

 

 

ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟ ΠΟΑ ΠΑΘΗΣΙΚΟ ΠΟΑ 

Έμνδα εγθαηΪζηαζεο  ΙΓΙΑ ΚΔΦΑΛΑΙΑ  

  Μεηνρηθφ θεθΪιαην  

  ΑπνηειΫζκαηα εηο ΝΫνλ  

ΠΑΓΙΟ ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟ  χλνιν ηδέσλ θεθαιαέσλ  

Γάπεδα    

Κηέξηα    

Μεραλάκαηα  ΤΠΟΥΡΔΧΔΙ  

ΜεηαθνξηθΪ κΫζα  ΠξνκεζεπηΫο  

Έπηπια θαη ινηπφο Δμνπιηζκφο  ΓηΪθνξνη πηζησηΫο  

  ΣξΪπεδεο  

ΚΤΚΛΟΦΟΡΟΤΝ 

ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟ 

   

Απαηηάζεηο    

                 Πειάηεο     

                Δπηζθαιείο Πειάηεο  ύλνιν ππνρξεώζεσλ  

ΓηαζΫζηκα    

           Σακείν Καηαζέζεηο 

Όςεσο 

   

                   

ύλνιν θπθινθνξνύληνο 

ελεξγεηηθνύ 

   

    

    

ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ 

ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟΤ 

 ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ 

ΠΑΘΗΣΙΚΟΤ 
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10 ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΔΤΥΔΡΔΙΑ ΣΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ (Βαζηζηεέηε ζην 

πξφγξακκα ηακεηαθψλ ξνψλ θαη ζηνπο αξηζκνδεέθηεο) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. ΣΔΛΙΚΑ ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΔΓΙΟΤ 

(αμηνιφγεζε απνηειεζκΪησλ, βησζηκφηεηα, σξηκφηεηα)  
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ΜΔΡΟ Γ΄ :  ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ  

 

 

ΠΑΡΑΓΔΙΓΜΑ ΚΑΣΑΡΣΙΗ BUSINESS PLAN 

 
 

Α. ΓΔΝΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ 

 

1. Δπσλπκέα Δπηρεέξεζεο: " WAVE SPORTS " Ο.Δ.  

 

2. ΚιΪδνο Γξαζηεξηφηεηαο: ΣΟΜΔΑ ΚΛΧΣΟΩΦΑΝΣΟΤΡΓΗΑ 

 

3. Αληηθεέκελν εξγαζηψλ: ΔΜΠΟΡΗΟ ΔΣΟΗΜΧΝ ΔΝΓΤΜΑΣΧΝ 

 

4. Έηνο έδξπζεο: 2004 

 

5. Ννκηθά Μνξθά Δπηρεέξεζεο: ΟΜΟΡΡΤΘΜΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ 

 

 

 

Β. ΣΟΙΥΔΙΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΔΓΙΟΤ 

(Σέηινο θαη ζχληνκε πεξηγξαθά πξνηεηλφκελνπ επηρεηξεκαηηθνχ ζρεδένπ ) 

WAVE SPORTS  

Σν πξνηεηλφκελν επηρεηξεκαηηθφ ζρΫδην κε ηέηιν WAVE SPORTS  πξφθεηηαη γηα ηε 

δεκηνπξγέα κηαο επηρεέξεζεο ιηαληθνχ εκπνξένπ ελδπκΪησλ θαη αζιεηηθψλ αμεζνπΪξ. 

Σν ζρΫδην πξνβιΫπεη ηε δεκηνπξγέα 2 θαηαζηεκΪησλ. Σν Ϋλα ζε θεληξηθφ δξφκν ηεο 

Αζάλαο θαη ην Ϊιιν ζηελ πεξηνρά ηνπ Λνπηξαθένπ. Ζ επηρεέξεζε πξνζαλαηνιέδεηαη 

ζηελ εκπνξέα εηδψλ ηα νπνέα Ϋρνχλ αηρκά ηνπ δφξαηνο φηη Ϋρεη λα θΪλεη κε ηα 

extreme sports. Άξα ην target group εέλαη νη ειηθέεο απφ 16 κΫρξη θαη 35 εηψλ. ΒΫβαηα 

ηα θαηαζηάκαηα κπνξνχλ λα θαιχςνπλ θαη Ϊηνκα κεγαιχηεξψλ ειηθηψλ πνπ 

αζρνινχληαη κε ηα ζπγθεθξηκΫλα αζιάκαηα. 
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1. ΚΟΠΟ & ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ ΚΑΙ 

ΑΝΑΛΗΦΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΗ ΓΔΜΔΤΗ  

 

θνπφο ηεο επηρεέξεζεο WAVE SPORTS εέλαη ε δηαρξνληθά παξακνλά ηεο ζηελ 

θνξπθά ηεο δάηεζεο γηα πξντφληα Ϋλδπζεο θαη αμεζνπΪξ πνπ Ϋρνπλ ζρΫζε κε ηα 

extreme sport. Με ζηφρν πΪληα ηε κεγηζηνπνέεζε ηνπ θΫξδνπο παξΪιιεια κε ηελ 

ζπλερά πξνζπΪζεηα γηα δηεχξπλζε ηνπ κεξηδένπ ηεο αγνξΪο, ε επηρεέξεζά καο 

ζηεξέδεηαη ζηελ πξνζεθηηθά θαη ζηαδηαθά επΫθηαζε(κε ην Ϊλνηγκα ηνπ δεχηεξνπ 

ππνθαηαζηάκαηνο ζηελ αλαπηπζζφκελε πεξηνρά ηνπ Λαπξένπ), ζηελ κεζνδεπκΫλε 

κεέσζε ηνπ θφζηνπο αγνξΪο ησλ πξντφλησλ (κε ηελ απεζεέαο εηζαγσγά πξντφλησλ 

απφ ηελ Κέλα) θαη ηΫινο ζε Ϋλα ζπλερΫο θαη ζηνρεπκΫλν δηαθεκηζηηθφ πξφγξακκα (κε 

ελΫξγεηεο promotion θαη επηπιΫνλ εθπηψζεηο).   

 

 

 

2. ΣΟΥΟΙ ΣΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ  

Βαζηθφο ζηφρνο ηεο επηρεέξεζεο γηα ηα πξψηα ηξέα ρξφληα εέλαη ε δεκηνπξγέα ελφο 

πειαηνινγένπ ηθαλνχ λα απνηειΫζεη κηα βΪζε ε νπνέα ζα εγγπΪηαη ηελ βησζηκφηεηα 

ηεο επηρεέξεζεο. Θα πξΫπεη ζηε δηΪξθεηα ησλ ηξηψλ πξψησλ εηψλ λα επηηχρεη 

πσιάζεηο επηπΫδνπ ηΫηνηνπ πνπ λα εκθαλέδνληαη θΫξδε ηνπιΪρηζηνλ ζην ηΫινο ηνπ 

ηξέηνπ Ϋηνπο ιεηηνπξγέαο. πγθεθξηκΫλα ηα θαζαξΪ θΫξδε (κεηΪ θφξσλ θαη ηφθσλ) 

γηα ην θαλνληθφ ζελΪξην πξνβιΫπνληαη λα εέλαη  55065 ρ.κ. γηα ην πξψην Ϋηνο θαη 

58440 θαη 61968,75 γηα ην δεχηεξν θαη ην ηξέην Ϋηνο αληέζηνηρα. Δλψ νη ζπλνιηθΫο 

πσιάζεηο εέλαη 305760 γηα ην πξψην Ϋηνο, 315760 γηα ην δεχηεξν θαη 325000 γηα ην 

ηξέην. 

 

 

 ηφρνο επέζεο εέλαη ε απφζβεζε ηεο ζπλνιηθάο επΫλδπζεο ην αξγφηεξν κΫρξη ην 

ηΫινο ηνπ πΫκπηνπ Ϋηνπο ιεηηνπξγέαο.    
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3. ΣΡΟΠΟΙ ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ 

ΠΙΝΑΚΑ 1. ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ ΣΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ (κεηΪ ηε δεκηνπξγέα 

δεύηεξνπ θαηαζηάκαηνο) 

 Έηνο 1
ν
 Έηνο 2

ν
 Έηνο 3

ν
 ύλνιν 

Ίδηα ΚεθΪιαηα 268983 452141,25 649797,5 1370921,75 

 % 19,6% 33% 47,43% 100% 

ΓΪλεηα ηξαπεδψλ εζσηεξηθνχ 120000 15000 0 135000 

 % 89% 11% 0% 100% 

Δπηρνξάγεζε δεκνζένπ 0 0 0 0 

 %     

χλνια 389083 467141,25 649797,5 1506021,75 

 % 25,8% 31% 43,2% 100% 

 

 

4. ΠΡΧΣΟΣΤΠΙΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ  

Ζ επηρεέξεζε γηα λα γέλεη αληαγσληζηηθφηεξε θαη λα απμάζεη ηνλ ηδέξν ηεο, πξνΫβε 

ζηηο παξαθΪησ ελΫξγεηεο: 

ΝΫεο δπλαηόηεηεο: 

Έπεηηα απφ ηελ Ϋλαξμε εξγαζηψλ ηνπ λΫνπ θαηαζηάκαηνο, ε εηαηξέα εέλαη ζε ζΫζε λα 

απνξξνθΪ κεγαιχηεξε πνζφηεηα πξντφλησλ ηα νπνέα λα ηα δηνρεηεχεη ζηελ αγνξΪ 

κΫζσ ησλ δπν πιΫνλ θαηαζηεκΪησλ ηεο. 

ΝΫεο ζπλεξγαζέεο: 

Ξεθέλεζε απεπζεέαο εηζαγσγά πξντφλησλ (αζιεηηθψλ ελδπκΪησλ - αζιεηηθψλ 

ππνδεκΪησλ - αζιεηηθψλ αμεζνπΪξ) απφ ηελ επαξρέα ηζε ηζηαλγ ηεο Λατθάο 

Γεκνθξαηέαο ηεο Κέλαο. παξΪιιεια απΫθηεζε θαη ηελ απνθιεηζηηθά αληηπξνζσπέα 

ησλ αζιεηηθψλ αμεζνπΪξ "eagle" απφ ην εξγνζηΪζην παξαγσγάο ζηελ Κέλα. 

Σξνπνπνέεζε ηηκνινγηαθάο πνιηηηθάο: 

Με ηνλ ηξφπν απηφ θαηΪθεξε λα κεηψζεη ζην 1/3 ην θφζηνο αγνξΪο ησλ πξντφλησλ. 

Δλψ ζα κπνξνχζε εχθνια λα απμάζεη ην πνζνζηφ κεηθηνχ θΫξδνπο, αθνινχζεζε 

επεθηαηηθά πνιηηηθά αχμεζεο ησλ πσιάζεσλ ζηνρεχνληαο ζηελ απφθηεζε 

κεγαιχηεξνπ κεξηδένπ ηεο αγνξΪο.  

Πνιηηηθά Marketing: 

Αθνινχζσο ηξνπνπνέεζε ηελ πνιηηηθά πξνψζεζεο ησλ πξντφλησλ πηνζεηψληαο ην 

παξαθΪησ πξφγξακκα: Με ηελ αγνξΪ νπνηνπδάπνηε πξντφληνο δηθάο καο εηζαγσγάο, 

ν πειΪηεο ζα παέξλεη δψξν θαη Ϋλα αμεζνπΪξ κηθξάο αμέαο ηνπ brand "eagle". 
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ΜΔ ΣΟΝ ΣΡΟΠΟ ΑΤΣΟ ΠΔΣΤΥΑΙΝΟΤΜΔ... 

1)Γεληθά αχμεζε ησλ πσιάζεσλ 

 

2)Αχμεζε ηνπ πνζνζηνχ ησλ πξντφλησλ πνπ εηζΪγεη ε εηαηξεέα ζηηο ζπλνιηθΫο 

πσιάζεηο  

 

3)ΔπΫθηαζε κεξηδένπ αγνξΪο ηεο επηρεέξεζεο 

 

ηεξέδνπκε ηελ επηθνηλσληαθά πνιηηηθά ηεο εηαηξεέαο ζην ζιφγθαλ..."ΠΑΜΔ 

ΣΙ ΣΙΜΔ!!!!"  

 

ΔπηπιΫνλ Κόζηνο: 

Σν επηπιΫνλ θφζηνο πεξηνξέδεηαη ζην θφζηνο ηαμηδηνχ αμέαο 4000€ ,δηφηη Ϋηζη θη 

αιιηψο ηα εηζαγψκελα πξντφληα απφ ηελ Κέλα, ζα αγνξΪδνληαλ απφ εγρψξηνπο 

πξνκεζεπηΫο καο. 

 

 

 

5. ΑΓΟΡΑ 

 

5.1 ΣΜΗΜΑΣΟΠΟΙΗΗ ΣΗ ΑΓΟΡΑ  

Σν αγνξαζηηθφ θνηλφ εέλαη νη ειηθέεο απφ 16 κΫρξη θαη 35 εηψλ πνπ αζρνινχληαη κε 

ηα extreme sports. Πξνζαλαηνιηδφκαζηε ζην ζπγθεθξηκΫλν target group γηα ηα 

ζπγθεθξηκΫλα πξντφληα γηαηέ ζε απηΪ δελ ππΪξρεη αληαγσληζκφο απφ κεγΪιεο 

εηαηξέεο ιηαληθάο πψιεζεο . Αθφκα φηαλ θΪπνηνο πΪεη λα αγνξΪζεη Ϋλα πξντφλ ην 

νπνέν ηνλ ζπλνδεχεη ζην extreme sport πνπ θΪλεη θαη πνπ Ϋρεη κεξΪθη εέλαη πην 

εχθνιν λα δαπαλάζεη κΫξνο ηνπ εηζνδάκαηνο ηνπ ρσξέο λα θΪλεη παδΪξη γηα ηηο ηηκΫο  

γηαηέ  Ϋρεη ζηφρν ηελ θαιχηεξε δπλαηά πνηφηεηα. Σα Ϊηνκα πνπ αζρνινχληαη κε ηα 

παξαπΪλσ ζπνξ Ϋρνπλ νηθνλνκηθά Ϊλεζε. 
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5.2 ΑΝΑΛΤΗ ΣΟΠΟΤ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ 

 

Ζ επηρεέξεζε Ϋρεη εγθαηαζηάζεη ην Ϋλα θαηΪζηεκα ηεο ζε Ϋλα θεληξηθφ δξφκν ηεο 

Αζάλαο θαη ην δεχηεξν θαηΪζηεκα ηεο ην εγθαηΫζηεζε ζηελ πεξηνρά ηνπ 

Λνπηξαθένπ. Ζ επηινγά ηεο έδξπζεο ηνπ πξψηνπ θαηαζηάκαηνο ζε θεληξηθφ  θαη 

πνιπζχρλαζην δξφκν ηεο Αζάλαο  Ϋγηλε δηφηη ν ζθνπφο ηεο επηρεέξεζεο εέλαη ε Ϊκεζε 

απφθηεζε αγνξαζηηθνχ θνηλνπ κεζσ ηεο εκκεζεο δηαθεκηζεο ινγσ ηεο 

εκπνξηθνηεηαο ηνπ ζπγθεθξηκελνπ δξνκνπ.Δπηπιενλ ν ζθνπνο απηνο επηηπγραλεηαη 

ινγσ ηεο επεθηαηηθεο πνιηηηθεο πξνσζεζεο ησλ πξντλησλ καο.  Ζ επηινγε  ηδξπζεο 

ηνπ δεπηεξνπ θαηαζηεκαηνο ζην Λνπηξαθη εγηλε δηνηη ην Λνπηξαθη ραξαθηεξηδεηαη 

σο κηα ηαρεηα αλαπηπζζνκελε πεξηνρε ζην ρσξνο ησλ extreme sports, θαζσο 

πξνηηκαηαη απν πνιινπο θαλ απηνπ ηνπ εηδνπο ζπνξ.Δπηπιενλ ην Λνπηξαθη 

ραξαθηεξηδεηαη σο πνινο ειμεο ησλ λεσλ,πνπ απνηεινπλ θαη ην target group καο 

ινγσ ηεο κηθξεο ρηιηνκεηξηθεο απνζηαζεο απν ηελ Αζελα. Σεινο ε εδε ππαξμε 

εηδηθσλ εγθαηαζηαζεσλ  γηα απηα ηα ζπνξη καδη κε ηελ δηαθεκηζηηθε πνιηηηθε πνπ 

αθνινπζεη ν ζπγθεθξηκελνο δεκνο καο σζεζε ζην λα ηδξπζνπκε ζε εθεηλε ηελ 

πεξηνρε ην δεπηεξν ππνθαηαζηεκα καο. 

 

 

 

5.3 ΑΝΣΑΓΧΝΙΜΟ  

 

Πηζαλά αληέδξαζε αληαγσληζκνύ 

Ζ θαηΪζηαζε ζηνλ θιΪδν ησλ ζπγθεθξηκΫλσλ πξντφλησλ Ϋρεη ραξαθηεξηζηηθΪ κηθξΪ 

πνζνζηΪ θΫξδνπο ζε ζρΫζε κε ηα πνζνζηΪ πνπ έζρπαλ ηα πξνεγνχκελα 

ρξφληα(δεθαεηέα ’80). Απηφ γηαηέ ην κεγαιχηεξν κΫξνο απφ ηα ζπγθεθξηκΫλα 

πξντφληα εέλαη πιΫνλ εηζαγσγάο απφ ΔπξσπατθΫο ρψξεο κε απνηΫιεζκα νη 

θαηαζηεκαηΪξρεο λα ηα αγνξΪδνπλ ζε αξθεηΪ πςειΫο ηηκΫο. Σν βαζηθφηεξν 

πιενλΫθηεκα ηεο επηρεέξεζάο καο εέλαη φηη κε απεπζεέαο εηζαγσγΫο απφ Κέλα θαη κε 

ζσζηά δηαρεέξηζε ηνπ εκπνξεχκαηνο, θαηαθΫξλεη λα αλεβΪζεη ην κηθηφ πνζνζηφ 
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θΫξδνπο. Ζ αληέδξαζε πνπ κπνξεέ λα αλακΫλεη θΪπνηνο απφ ηνλ αληαγσληζηά εέλαη λα 

εηζΪγεη θαη απηφο απεπζεέαο απφ Κέλα. Απηφ εέλαη θΪηη πνπ δελ κπνξνχκε λα 

απνηξΫςνπκε. κσο ην ρξνληθφ δηΪζηεκα πνπ ζα πΪξεη ζε θΪπνηνλ λα  θΪλεη ηηο 

επαθΫο ηνπ κε Κέλα, λα βξεη ην ζσζηφ εξγνζηΪζην, λα πξνρσξάζεη ζε παξαγσγά θαη 

ζρεδέαζε πξντφλησλ, θαη ηΫινο λα ηα εηζΪγεη θαη λα ηα δηαζΫζεη ζηελ Διιεληθά 

αγνξΪ, εέλαη ηΫηνην πνπ καο επηηξΫπεη λα Ϋρνπκε ρηέζεη άδε εκεέο ην φλνκα ηεο 

εηαηξεέαο θαη ησλ brand πνπ απηά εηζΪγεη ζηελ Διιεληθά αγνξΪ. Αθφκα κΫζσ ηνπ 

δπλακηθνχ ζπζηάκαηνο marketing θαη ηεο ζπλεξγαζέαο καο κε ηνπο νκέινπο θαη 

ζπιιφγνπο extreme sport ηνπ ιεθαλνπεδένπ, ζα εέλαη αξθεηΪ δχζθνιν γηα θΪπνηνλ 

αληαγσληζηά λα θαηαθΫξεη λα ηξπγάζεη απφ ην απηφ ην δπλακηθφηεξν αγνξαζηηθφ 

θνηλφ.   

Οη δηαζΫζηκεο αμηφπηζηεο πιεξνθνξέεο  πνπ ππΪξρνπλ γηα ην Ϊκεζν κΫιινλ κπνξνχλ 

λα θαηεγνξηνπνηεζνχλ φπσο παξαθΪησ: 

 
1. Κέλδπλνο από λΫνπο αληαγσληζηΫο 

 ηελ πξαγκαηηθφηεηα ε αγνξΪ ζηελ νπνέα δξαζηεξηνπνηεέηαη ε επηρεέξεζε 

εέλαη κηα δχζθνιε αγνξΪ απφ ηελ Ϊπνςε φηη εέλαη ζρεδφλ αδχλαηνο ν απνθιεηζκφο 

εηζφδνπ λΫσλ επηρεηξάζεσλ. κσο ε εηαηξεέα καο, ζα αθνινπζάζεη εθηφο απφ κηα 

επεθηαηηθά ηηκνινγηαθά πνιηηηθά θαη Ϋλα δηαθεκηζηηθφ πξφγξακκα ψζηε λα 

θαζηεξσζνχλ ηα brand πνπ εηζΪγνπκε ζην ρψξν ησλ extreme sports. Ζ δηαθεκηζηηθά 

θακπΪληα ζα Ϋρεη ζαλ ζηφρν λα ραξαθηεξηζηνχλ ηα πξντφληα καο σο "πξντφληα 

ζπλπθαζκΫλα κε ηελ πνηφηεηα θαη ηελ πξνζηηά ηηκά". 

 

2.Γηαπξαγκαηεπηηθά δύλακε πειαηώλ 

 Δπεηδά θΪζε πειΪηεο ελφο θαηαζηάκαηνο ιηαληθάο πψιεζεο αγνξΪδεη Ϋλα 

κηθξφ κνλφ κεξέδην απφ ην ζχλνιν ησλ πξντφλησλ, δελ Ϋρεη κεγΪιε δηαπξαγκαηεπηηθά 

δχλακε. Οη κφλνη πειΪηεο πνπ Ϋρνπλ θΪπνηνπ εέδνπο δηαπξαγκαηεπηηθά δχλακε εέλαη 

νη ζχιινγνη πνπ αζρνινχληαη κε ηα extreme sports ζηα κΫιε ησλ νπνέσλ ρνξεγεέηαη 

επηπιΫνλ Ϋθπησζε. 

 

3.Γηαπξαγκαηεπηηθά δύλακε πξνκεζεπηώλ 

 "Πξνκεζεπηάο" ηεο εηαηξέαο καο γηα ηελ κεγαιχηεξε γθΪκα ησλ πξντφλησλ 

καο εέλαη ε έδηα ε εηαηξέα θαη απηφ γηαηέ ηα εηζΪγνπκε κφλνη καο απφ ηελ Κέλα. Σα 
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εξγνζηΪζηα θαηαζθεπάο ησλ πξντφλησλ απηψλ ζηελ Κέλα καο πνπιΪλε ζε πνιχ θαιΫο 

ηηκΫο απφ αληέζηνηρα ηεο επξσπατθάο αγνξΪο. ζνλ αθνξΪ ηα πξντφληα απφ ηελ 

επξσπατθά αγνξΪ, ηα πξνκεζεπφκαζηε ζηηο ηηκΫο πνπ αγνξΪδνπλ φια ηα 

θαηαζηάκαηα ιηαληθάο πψιεζεο. Απηφ φκσο δελ καο ελνριεέ κηαο θαη ε πξνζπΪζεηΪ 

καο εέλαη λα επεθηεέλνπκε ηελ θαηαλΪισζε ησλ δηθψλ καο brand. 

 

4.Απεηιά ππνθαηΪζηαησλ πξντόλησλ 

 Ζ απεηιά ζέγνπξα ππΪξρεη. φκσο δελ κπνξεέ ν θαζΫλαο πνπιάζεη 

ππνθαηΪζηαηα πξντφληα ζε ρακειφηεξεο ηηκΫο εθηφο αλ θΪπνηνο αληαγσληζηάο 

πξνζπαζάζεη λα εηζΪγεη αληέζηνηρα πξντφληα απφ ηελ ΚηλΫδηθε αγνξΪ. ε απηά ηελ 

πεξέπησζε φκσο, ηα πξντφληα καο ιφγσ ηεο δηαθάκηζεο ζα Ϋρνπλ θεξδέζεη εέδε Ϋλα 

κεγΪιν κΫξνο ησλ θαηαλαισηψλ θαη ζα Ϋρνπλ απνθηάζεη ζηξαηεγηθφ πιενλΫθηεκα 

Ϋλαληη ησλ νκνεηδψλ πξντφλησλ. 

 

 

5.4 ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΚΑΙ ΤΝΟΛΙΚΗ ΔΚΣΙΜΗΗ ΣΟΤ ΚΛΑΓΟΤ  ΚΑΙ 

ΘΔΗ ΣΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ Δ ΑΤΣΟΝ  

 

Βαζκόο αληαγσληζκνύ ππαξρνπζώλ επηρεηξάζεσλ 

Ο γεληθνηεξνο θιαδνο ζηνλ νπνην ππαγεηαη ε επεηρεξεζε καο εηλαη ν θιαδνο ηεο 

ιηαληθεο πσιεζεο εηνηκσλ ελδπκαησλ θαη αζιεηηθσλ αμεζνπαξ. Ο θιαδνο απηνο 

γλσξηζε πνιπ κεγαιε αλνδν ζηε ρσξα καο ηηο δεθαηηεο '70,'80. Σελ δεθαεηηα ηνπ '90 

νηαλ αξρηζαλ λα εηζεξρνληαη ζηελ αγνξα κεγαιεο επξσπαηθεο επηρεηξεζεηο μεθηλεζαλ 

ηα πξνβιεκαηα. Απην γηαηη ην 99,9% ηνπ αξηζκνπ ησλ επηρεηξεζεσλ ηνπ θιαδνπ 

επξνθεηην γηα αηνκηθεο επηρεηξεζεηο ά πξνζσπηθεο εηαηξηεο, νη νπνηεο ηηο 

πεξηζζνηεξεο θνξεο εηραλ θαζαξα νηθνγελεηαθν ραξαθηεξα.Οη επηρεηξεζεηο απηεο δελ 

γλσξηδαλ απν κεζνδνπο marketing,  απν ζπγρξνλεο επεθηαηηθεο πνιηηηθεο κε 

απνηειεζκα ζε ιηγα κνλν ρξνληα λα ραζνπλ απν ηνπο κεγαινπο επξσπαηνπο 

αληαγσληζηεο  ην κεγαιπηεξν κεξνο ηεο πηηαο ηεο Διιεληθεο αγνξαο ιηαληθνπ 

εκπνξηνπ.  

 

Σελ ηειεπηαηα δεθαεηηα θαη ελσ κεξηθεο ειιεληθεο επηρεηξεζεηο εθαλαλ ζεκαληηθα 

βεκαηα εμπγρξνληζκνπ νξζσλνληαο ην αλαζηεκα ηνπο ζηηο κεγαιεο επξσπαηθεο 
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αιπζηδεο, δελ θαηεθεξαλ λα επαλαθηεζνπλ ην ρακελν εδαθνο. Υαξαθηεξηζηηθν εηλαη 

ην παξαδεηγκα ησλ εηαηξεησλ γπλαηθεησλ ελδπκαησλ "ANNA RISKA" θαη "Online" 

νη νπνηεο παξα ηελ επεθηαηηθε ηνπο πνιηηηθε δελ θαηεθεξλνπλ λα παξνπζηαζνπλ 

ζεκαληηθε θεξδνθνξηα. Καη ελσ ε ζπλνιηθε πηηα ιηαληθνπ εκπνξηνπ εηνηκσλ 

ελδπκαησλ κηθξαηλεη  ρξνλν κε ην ρξνλν ινγσ ηεο νηθνλνκηθεο θξηζεο πνπ ερεη 

επεξεαζεη ην πξαγκαηηθν εηζνδεκα ησλ Διιεληθσλ λνηθνθπξησλ, εηαηξηεο- ζαπκαηα 

νπσο ε ηζπαληθε πνιπεζληθε εηαηξηα ΕΑΡΑ θαηαθεξλεη λα κεγαισλεη ην ηδηξν ηεο. Ζ 

εηαηξηα καο ζε απην ην δπζθνιν αληαγσληζηηθν πεξηβαιινλ πξνηηκεζε λα αζρνιεζεη 

κε ελα ζπγθεθξηκελν εηδνο ξνπρσλ ην νπνην ερεη λα θαλεη κε ηα extreme sports  θαη 

ζην νπνην δελ εηλαη επθνιε ε πξνζβαζε ζηηο κεγαιεο εηαηξηεο. Κη απην γηαηη δελ ηνπο 

ζπκθεξεη λα αζρνιεζνπλ κε ηελ παξαγσγε ηνζν κηθξσλ πνζνηεησλ, δηνηη ηα ξνπρα 

πνπ εκπνξεπνκαζηε εκεηο απεπζπλνληαη ζε ελα κηθξν κεξνο ηνπ θαηαλαισηηθνπ 

θνηλνπ, θαη εθηνο ησλ αιισλ γηα λα ηα πνπιεζεη θαπνηνο πξεπεη λα εηλαη γλσζηεο - 

πξεπεη λα θαλεη θαη ν ηδηνο surf snowboard σζηε λα εηλαη ζε ζεζε λα εμππεξεηεζεη 

ηνλ απαηηεηηθν θαηαλαισηε απηνπ ηνπ εηδνπο. Υξεηαδεηαη δειαδε πξνζσπηθε επαθε 

κε ην πειαηε, πξαγκα ην νπνην θακηα κεγαιε πνιπεζληθε εηαηξεηα δελ κπνξεη λα 

πξνζθεξεη. 

 

 Ζ Διιεληθε αγνξα εκπνξηνπ εηνηκσλ ελδπκαησλ ηα ηειεπηαηα 10 ρξνληα 

παξνπζηαδεη κηα ζρεηηθα θαζνδηθε ηαζε ζην ζπλνιν ησλ πσιεζεσλ. Δηδηθνηεξα νη 

κηθξεο επηρεηξεζεηο θιεηλνπλ ε κηα κεηα ηελ Ϊιιε θαη δπζηπρσο ηα πξαγκαηα δελ 

αλακελνληαη λα εέλαη επραξηζηα. Παξαιιεια, νη κεγαιεο επηρεηξεζεηο – 

πνιπθαηαζηεκαησλ φπσο ΜΑΚΡΟ, ΚΑΡΦΟΤΡ, ΑΒ ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ ερνπλ 

αξρηζεη θαη παέξλνπλ θαη απηΫο  Ϋλα ζεκαληηθν κεξνο απφ ηελ πηηα ηεο αγνξαο . 

Παξνια απηΪ, ε αλακελφκελε εμΫιημε γηα ηα επφκελα 5 ρξφληα ηνπ ζπγθεθξηκΫλνπ 

θιΪδνπ ησλ πξντφλησλ πνπ ζπλδΫνληαη κε ηα extreme sports γηα ηελ ΔιιΪδα εέλαη 

θαηΪ ηελ γλψκε καο ζεηηθά. Απηφ γηαηέ κε ηνπο νιπκπηαθνχο αγψλεο πηζηεχνπκε φηη 

ν Έιιελαο ζα Ϋξζεη πην θνληΪ ζηνλ αζιεηηζκφ θαη ηδηαέηεξα ζε αζιάκαηα φπσο ην 

wind surfing φπνπ ε ρψξα καο Ϋρεη ηδαληθνχο πξννξηζκνχο γηα ηΫηνηνπ εέδνπο 

αζιάκαηα. Αξθεέ λα ζπκεζνχκε πφζνη λΫνη μεθέλεζαλ ην κπΪζθεη κεηΪ ην 1987. 
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5.5 SWOT ANALYSIS 

 

 

ΠΛΔΟΝΔΚΣΗΜΑΣΑ 

 Απμεζε ηνπ κεξηδηνπ αγνξαο 

ινγσ δηθσλ καο εηζαγσγσλ ησλ 

πξνηλησλ πνπ εκπνξεπνκαζηε 

 Υακεινηεξεο ηηκεο πσιεζεσο ζε 

ζρεζε κε απηεο ηνπ αληαγσληζκνπ 

 Αγνξα πξντνλησλ κεζσ Ηληεξλεη 

 Δπεθηαηηθε πνιηηηθε πξνσζεζεο 

ησλ πξντνλησλ κεζσ ηνπ 

δπλακηθνπ καξθεληηλγθ 

 Αλειαζηηθε δεηεζε ησλ 

πξντνλησλ καο 

 

 

ΜΔΙΟΝΔΚΣΗΜΑΣΑ 

 Τςειεο δαπαλεο πξνσζεζεο ησλ 

πξντνλησλ. 

 Πεξηνξηζκελν θαηαλαισηηθν 

θνηλν γηα ηελ αγνξα ησλ 

πξνηνλησλ πνπ εκπνξεπνκαζηε 

 Αδπλακηα  κεγεζπζεο ηνπ target 

group ινγσ ηνπ εηδνπο ησλ 

αγαζσλ πνπ εκπνξεπνκαζηε 

ΔΤΚΑΙΡΙΔ 

 Πξνζπαζεηα απμεζεο ηνπ 

αγνξαζηηθνπ θνηλνπ κεζσ ηεο 

δεκηνπξγηα ηνπ λενπ 

θαηαζηεκαηνο. 

 Γηαεκηζε ησλ πξνηνλησλ καο 

κεζσ sites πνπ αζρνινπληαη ηνζν 

κε εμειημεηο ζην ρσξν ηνπ 

αζιεηηζκνπ νζν θαη κε ην ρσξν 

ησλ extreme sports. 

 ΑλακΫλεηαη πξνζειεπζε πιεζνπο 

ηνπξηζησλ πνπ αζρνινπληαη κε ηα 

extreme sports, θαη ζπλεπψο 

ππΪξρεη επθαηξηα απμεζεο ησλ 

πσιεζεσλ θαη ησλ ελνηθηαζεσλ 

αζιεηηθνχ εμνπιηζκνπ. 

 

 

 

ΑΠΔΙΛΔ 

 Δηζνδνο ζηνλ θιαδν λεσλ 

επηρεηξεζεσλ. 

 Απμεζε ζπλαιιαγκαηηθεο 

ηζνηηκηαο πνπ επηδξΪ αξλεηηθΪ 

ζηηο εηζαγσγΫο καο  

 Αζηαζεηα ζηελ νηθνλνκέα ηελ 

ρξνληθά πεξένδν Ϋλαξμεο ηεο 

επηρεέξεζεο  

 Αληηγξαθε ηνζν ησλ πξνηνλησλ  

πνπ πνπιακε νζν θαη ηεο 

πνιηηηθεο πξνσζεζεο πνπ 

αθνινπζνπκε 
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6. ΠΡΟΨΟΝΣΑ ΚΑΙ ΤΠΗΡΔΙΔ 

 

6.1 ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Η/ ΚΑΙ ΤΠΗΡΔΙΑ  

 

Σα ξνπρα ηα αμεζνπαξ θαη ν αζιεηηθνο εμνπιηζκνο εηλαη δηαξθε θαηαλαισηηθα 

αγαζα.ηελ νπζηα ε δηαξθεηα απηε πεξηνξηδεηαη κε ηηο αιιαγεο πνπ ζπκβαηλνπλ θαζε 

ζεδνλ ζηελ κνδα. ΤπΪξρεη ελαο βαζκνο ζπκπιεξσκαηηθνηεηαο νζν αλαθνξα ηα " 

ζθιεξα" ξνπρα . Κη νηαλ ιεκε "ζθιεξα" ελλννπκε ηα ξνπρα πνπ ερνπλ ακεζε ζρεζε 

κε ηα extreme  αζιεκαηα. ΑπηΪ ηα ξνπρα κπνξνχλ λα ζεσξεζεέ φηη Ϋρνπλ κηα ζρεηηθε 

ζπκπιεξσκαηηθνηεηα κε ηνλ αζιεηηθν εμνπιηζκν. 

 

Οζνλ αθνξα ηελ πνηνηεηα, ηνζν γηα ηα "ζθιεξΪ" ξνχρα φζν θαη γηα ηνλ αζιεηηθν 

εμνπιηζκν ε εηαηξέα καο πξνζπαζεέ λα ηελ δηαηεξάζεη ζε πςειν επηπεδν. Απην γηαηη 

ν θαλαλαισηεο εηδσλ π.ρ. surf, επεηδά ν εμνπιηζκφο πνπ αγνξΪδεη Ϋρεη ακεζε ζρεζε 

κε ηνλ θηλδπλν πνπ δηαηξΫρεη ζηελ ζΪιαζζα, απαηηεη λα εέλαη θαιάο πνηφηεηαο. 

Δπεηηα επεηδά δελ πξνβαέλεη ζε αγνξΪ εμνπιηζκνχ θΪζε κάλα παξΪ ζρεδφλ κηα θνξΪ 

ην ρξφλν, εέλαη δηαηεζεκΫλνο λα δηαζΫζεη ελΪ αξθεηΪ κεγαιν κΫξνο ηνπ εηζνδάκαηφο 

ηνπ. κσο φζνλ αθνξΪ ηα ξνχρα, ε εηαηξεέα καο δέλεη κεγαιχηεξε βαξχηεηα ζηελ 

ρακειά ηηκά. 

 

ζνλ αθνξΪ ηελ  ζπζθεπαζέα, δέλνπκε κεγΪιε βαξχηεηα ζηηο ηζΪληεο πνπ ζα 

ηνπνζεηνχκε ηα πξντφληα θαη ηδηαέηεξα ηα ξνχρα θαη ηα αμεζνπΪξ. Απηφ γηαηέ νη 

ηζΪληεο εέλαη Ϊκεζε θαη δπλακηθά δηαθεκηζε γηα ην θαηΪζηεκΪ καο. ΠΪλσ ζε απηΫο 

ζα αλαγξΪθνπκε εθηφο απφ ηελ επσλπκέα θαη ην ινγφηππν ηεο επηρεηξεζεο, θαη ηηο 

πξνζθνξΫο πνπ ζα θΪλνπκε θαηΪ πεξηφδνπο. 

 

Οη ππεξεζέεο πνπ ζα παξΫρνπκε ζηνλ πειΪηε κεηΪ ηελ πψιεζε, εέλαη εμεηδηθεπκΫλν 

service φζνλ αθνξΪ ηηο ζαλέδεο surf θαη δπλαηφηεηα ηξνπνπνέεζεο ησλ 

εκπνξεπκΪησλ (θφληηκα- ζηΫλεκα) γηα ηα ξνχρα. 
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7. ΠΑΡΑΓΧΓΙΚΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ 

 

 

7.1 ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΗ ΠΑΡΑΓΧΓΙΚΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ  

ια ηα πξντφληα πνπ εκπνξεπφκαζηε ηα αγνξΪδνπκε απφ ηελ επξσπατθά θαη ηελ 

αζηαηηθά αγνξΪ θαη δελ επεκβαέλνπκε ζε θαλΫλα ζηΪδην  ηεο  παξαγσγηθάο 

δηαδηθαζέαο.  

 

 

 

7.2 ΠΡΟΜΗΘΔΤΣΔ  

Ζ επηρεηξεζε καο πξνκεζεπεηαη ηα επξσπατθα πξνηληα απν Διιελεο εηζαγσγεηο ελσ 

ηα αζηαηηθα ηα εηζαγεη απεπζεηαο ρσξηο ηελ κεζνιαβεζε θαπνηνπ κεζαδνληα - 

πξνκεζεπηε . Λνγσ απηνπ ηνπ γεγνλνηνο, ε πνιηηηθε αγνξσλ πνπ αθνινπζεη δηαθεξεη 

σο εμεο. Γηα ηνπο Διιελεο εηζαγσγεηο,ε  

πιεξσκε γηλεηαη κε επηηαγεο απν 3 εσο θαη 6 ΜΖΝΔ, ελσ εμαηξεζεηο ζα γηλνληαη ζε 

πεξηπησζεηο κεγαιεο εθπησζεο νπνπ ζα πιεξσλνπκε 1 κελα κεηα ηελ ηηκνινγεζε 

θαη παξαδνζε ησλ εκπνξεπκαησλ. Γηα ηηο απεπζεηαο εηζαγσγεο ,ε πιεξσκε γηλεηαη 

κεζσ ηξαπεδεο 15 εκεξεο κεηα ηελ απνπινπο ησλ εκπνξεπκαησλ απν ην θηλεδηθν 

ιηκαλη. Οη ζρεζεηο ηεο επηρεηξεζεο κε ηνπο Διιελεο εηζαγσγεηο εηλαη αξηζηεο  δηνηη  ε 

επηρεηξεζε καο κπνξεη λα αληηθαηαζηεζεη ακεζα θαη ρσξηο επηπιενλ θνζηνο νια ηα 

ειιαησκκαηηθα πξντνληα πνπ παξαιακβαλεη. Χζηνζν απην δελ κπνξεη λα επηηεπρζεη 

ζηηο απεπζεηαο εηζαγσγεο ηεο  απν ηελ Κηλα , δηνηη ην ρξνληθν δηαζηεκα πνπ 

κεζνιαβεη γηα ηελ απνθαηαζηαζε ησλ  ειιαησκαηηθσλ πξντφλησλ αλεξρεηαη ζε 3 

κελεο πεξηπνπ. 
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7.3 ΠΡΟΧΠΙΚΟ ΠΑΡΑΓΧΓΗ  

 

 

Ζ επηρεηξεζε ,θαη ζηα δπν θαηαζηεκαηα πνπ δηαζεηεη απαζρνιεη 4 αηνκα ην πξψην 

Ϋηνο ελψ ην δεχηεξν θαη ηξέην 5 Ϊηνκα. Σα Ϊηνκα πνπ Ϋρνπκε επηιΫμεη λα εξγαζηνχλ 

ζηα θαηαζηάκαηα καο, εέλαη Ϊηνκα λεαξάο ειηθέαο, κε ζΫιεζε θαη αλΪγθε γηα 

εξγαζέα, κε πξνππεξεζέα ζην ρψξν πψιεζεο εηνέκσλ ελδπκΪησλ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.4  ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ   

 

      

 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ   

      

     ΤΜΗΜΑ 
ΕΙΣΑΓΩΓΏΝ      

      

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 1  ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 2  

      

1ος ΠΩΛΗΤΗΣ  1ος ΠΩΛΗΤΗΣ  

2ος ΠΩΛΗΤΗΣ  2ος ΠΩΛΗΤΗΣ  

3ος ΠΩΛΗΤΗΣ     
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8. ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΟ ΜΙΓΜΑ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ 

 

8.1 ΠΡΟΓΙΟΡΙΜΟ ΣΙΜΧΝ ΠΧΛΗΗ  

Λνγσ ηνπ νηη εηκαζηε κηα λενεηζεξρνκελε εηαηξηα ζην θιαδν ησλ ελδπκαησλ 

γηα extreme sports  θαη γηα λα πξνζειθπζνπκε λενπο πειαηεο ζηελ επηρεηξεζε καο, 

εθαξκνδνπκε πνιηηηθε ρακειεο ηηκνινγεζεο ζηα πξνηνληα καο. Δπηπιενλ θαζσο 

εηζαγνπκε κνλνη καο ηελ πιεηνλνηεηα ησλ πξνηνλησλ πνπ εκπνξεπνκαζηε, κπνξνπκε 

θαη πεηπραηλνπκε λα ερνπκε ρακεινηεξν θνζηνο αγνξαο ησλ πξνηνλησλ ζε ζρεζε κε 

ηνπο αληαγσληζηεο καο,ζηνρεπνληαο ζην έδην πνζνζην θεξδνπο κε απηφ πνπ 

αθνινπζνπλ νη αληαγσληζηεο καο αιιΪ πνπιψληαο πνιχ θζελφηεξα. Με απην ην 

ηξνπν  επηηπγραλνπκε νρη κνλν θαιπηεξεο ηηκεο ζε πξνηνληα ηδηαο  πνηνηεηαο κε ηα 

πξνηνληα ησλ αληαγσληζησλ αιια θαη πξνζειθπνπκε πνιινπο λενπο πειαηεο. 

Γηα νζνπο ελδηαθεξνληαη απνθιεηζηηθα  γηα πξνηνληα πςειεο πνηνηεηαο θαη 

εξγνλνκηαο ,ερνπκε ηελ δπλαηνηεηα  λα ηνπο παξερνπκε πξντφληα εηζαγσγάο απφ 

επξσπατθΫο ρψξεο ηα νπνέα βΫβαηα ζα ηηκνινγνχληαη αλΪινγα. Μπαέλνληαο ινηπφλ ν 

πειΪηεο ζην θαηΪζηεκα ζα Ϋρεη κελ ηε δπλαηφηεηα λα αγνξΪζεη θαη ηα αθξηβφηεξα 

επξσπατθΪ πξντφληα αιιΪ ιφγν ηεο ηηκάο, πηζηεχνπκε φηη ζηγΪ ζηγΪ ζα ζηξαθεέ θαη 

ζηα πξντφληα εηζαγσγάο καο. 

ε εηδηθΫο πεξηπηψζεηο πειαηψλ νη νπνένη εέλαη κΫιε αζιεηηθψλ νκέισλ extreme 

sport ζα ηνπο παξΫρνπκε κηα θΪξηα κΫινπο κε ηελ νπνέα ζα απνιακβΪλνπλ επηπιΫνλ 

Ϋθπησζε απφ ηα θαηαζηάκαηα ηεο εηαηξεέαο καο φιν ην ρξφλν. ΣΫινο, ηα 

θαηαζηάκαηα ηεο εηαηξεέαο καο δΫρνληαη θαη πηζησηηθΫο θΪξηεο. 

 
 
 
8.2 ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΠΧΛΗΔΧΝ ΚΑΙ ΓΙΑΝΟΜΗ  

Δπεηδά εέκαζηε θαηΪζηεκα ιηαληθάο πψιεζεο, ε δηαλνκά ησλ πξντφλησλ 

γέλεηαη απεπζεέαο απφ ηνλ πειΪηε θαηα ηελ ζηηγκά αγνξΪο ηνπ. 

κσο φζνλ αθνξΪ ηε δηαλνκά ησλ πξντφλησλ "EAGLE" ε εηαηξΫηα δηαζΫηεη 

κεηαθνξηθφ κΫζν. Ηδηαηηεξε εκθαζε δηλνπκε ζην on line ζπζηεκα παξαθνινχζεζεο 

εκπνξεπκΪησλ ησλ δπν θαηαζηεκΪησλ καο ην νπνέν καο δηλεη ηελ δηλαηνηεηα 

ειαρηζηνπνέεζεο ηνπ stock. Αλ γηα παξΪδεηγκα, θΪπνηνο πειΪηεο, δεηάζεη κηα 

βεξκνχδα ε νπνέα δελ ππΪξρεη ζην λνχκεξφ ηνπ, ν πσιεηάο ζα Ϋρεη ηελ  δπλαηφηεηα 
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λα κπεέ κεζα ζην on line ζχζηεκα θαη λα ειεγμεη αλ ην πξντφλ ππΪξρεη ζηελ απνζάθε 

ηνπ αιινπ θαηαζηάκαηνο. Δηζη ζα ιΫη ζηνλ πειΪηε φηη κπνξεη λα ην βξεέ ζην Ϊιιν 

θαηΪζηεκα ά φηη ζα κπνξεέ λα Ϋξζεη κΫζα ζε 2 εξγΪζηκεο εκΫξεο θαη λα ην παξαιΪβεη 

απφ ην ηδην θαηΪζηεκα.ΣΫινο ζηα πξντφληα πψιεζεο κΫζσ δηαδπθηηνπ, ε δηαλνκε ζα 

γέλεηαη κε ην ζχζηεκα ηεο αληηθαηαβνιάο ζε ζπλεξγαζέα κε κηα κεηαθνξηθά εηαηξεέα 

θαη ην κεηαθνξηθφ θφζηνο ζα επηβαξχλεη ηνλ πειΪηε.  

 

8.3 ΠΛΑΝΟ ΠΡΟΧΘΗΗ ΚΑΙ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ  

Δπεηδά ην θαηΪζηεκα ξνχρσλ βξέζθεηαη ζε θεληξηθφ εκπνξηθφ δξφκν ηεο 

Αζάλαο, ην δηαθεκηζηηθφ πξφγξακκα βαζέδεηαη ζε πξνψζεηηθΫο ελΫξγεηεο απφ 

θνπΫιεο promoter Ϋμσ απφ ην θαηΪζηεκα. ΚΪζε Ϊββαην κέα promoter βξέζθεηαη 

ζηνλ θεληξηθφ εκπνξηθφ δξφκν θαη κνηξΪδεη θνππφληα επηπιΫνλ Ϋθπησζεο κε αγνξΪ 

ζπγθεθξηκΫλσλ πξντφλησλ. Με απηφλ ηνλ ηξφπν φρη κφλν νη πεξαζηηθνέ-ππνςάθηνη 

αγνξαζηΫο γλσξέδνπλ ην θαηΪζηεκα, αιιΪ πξνζαλαηνιέδνπκε ηελ θαηαλΪισζε ζε 

πξντφληα ζηα νπνέα Ϋρνπκε αληαγσληζηηθφ πιενλΫθηεκα απφ ηα γεηηνληθΪ 

θαηαζηάκαηα. Σν θνζηνο ηνπ πξνγξακκαηνο πξνψζεζεο αλεξρεηαη ζε 5000€ γηα ην 

πξσην εηνο θαη ζε 4500€ ην δεπηεξν θαη ην ηξηην εηφο. Αθνινπζψληαο επεθηαθηηθν 

πξνγξακκα πξνσζεζεο ησλ πσιεζεσλ καο ζηνρεπνπκε ζηελ απνθηεζε κεγαιπηεξνπ 

κεξηδηνπ ηεο πηηαο ηεο αγνξαο. Δπηπιενλ γηα λα γηλεη πην γλσζηε ε επηρεηξεζε καο, ε 

εηαηξηα επειεμε γηα ηα 3 πξψηα Ϋηε ιεηηνπξγέαο ηεο λα γηλεη ρνξεγνο ζην παλειιάλην 

πξνηΪζιεκα snowboard ζηα ΚαιΪβξπηα (θφζηνο ρνξεγέαο 1000 επξψ ην 1ν Ϋηνο θαη 

απφ 1500 επξψ γηα ην δεχηεξν θαη ηξέην Ϋηνο αληέζηνηρα. ΣΫινο κε ηελ αγνξα 

νπνηνπδεπνηε πξνηνληνο δηθεο καο εηζαγσγάο, ν πειαηεο ζα παηξλεη δσξν θαη ελα 

αμεζνπαξ κηθξεο αμηαο ηνπ brand "EAGLE". 

Αθφκα, ζηα κΫιε ησλ νκέισλ-ζπιιφγσλ πνπ αζρνινχληαη κε ηα αζιάκαηα ησλ 

extreme sports, ζα ηνπο πξνκεζεχνπκε πξνζσπηθΫο θΪξηεο επηπιΫνλ Ϋθπησζεο.  

ΣΫινο κεγΪιε ζεκαζέα δέλνπκε θαη ζηνλ ηξφπν ζηεζέκαηνο ησλ θαηαζηεκΪησλ 

(θσηηζκφο – βηηξέλεο – ηζΪληεο). Γηα ην ιφγν απηφ ελεκεξσζάθακε απφ ηελ Ϋθζεζε 

πνπ πξαγκαηνπνηάζεθε ζην ΔΚΔΠ-ΜΔΣΑΜΟΡΦΧΖ κε ηέηιν ΤΓΥΡΟΝΟ 

ΚΑΣΑΣΖΜΑ (8-11 Μαΐνπ) ψζηε Ϋρνπλ ηα θαηαζηάκαηΪ καο ηελ θαιχηεξε δπλαηά 

εκθΪληζε. 
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9.  ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ 

 

ΠΙΝΑΚΑ 2. ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΙΜΟ ΓΔΝΙΚΧΝ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΚΧΝ ΔΞΟΓΧΝ 

ηνηρεέα Κόζηνπο 1
ν
 Ϋηνο 2

ν
 Ϋηνο 3

ν
 Ϋηνο 

Δμνπιηζκφο 41500 55250 67550 

Μηζζνδνζέα 44800 59500 63000 

Τπεξεζέεο ηξέησλ    

Δλνέθην 45000 48000 50000 

ΓηΪθνξα ιεηηνπξγηθΪ Ϋμνδα    

Γηαθάκηζε 6000 6000 6000 

ΑζθΪιεηα θηηξένπ    

Έμνδα κεηαθηλάζεσλ    

ΠΪγηα Ϋμνδα ιεηηνπξγέαο 6000 6000 6000 

ΜεηαθνξηθΪ κΫζα 14500 14500 14500 

ΓηΪθνξνη θφξνη 49194.9 57713.175 59085.9375 

Υξεσζηηθνέ ηφθνη 7200 8250 8250 

ύλνια 214194,9 249213,175 274385,9375 

 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑ 3 ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΙΜΟ ΔΝΑΡΞΗ  

 

ΔΠΔΝΓΤΔΙ ΠΟΑ 

Τπεξεζέεο ηξέησλ 50000 

Άδεηα ιεηηνπξγέαο  

Δλνέθην 13500 

Κφζηνο πξνζσπηθνχ 4500 

ΒειηησηηθΪ Ϋξγα 70000 

Φσηεηλά επηγξαθά 2000 

Δμνπιηζκφο 41500 

ΜεηαθνξηθΪ κΫζα 14500 

Λνηπφο εμνπιηζκφο (Τ/Σ) 3000 

ΑζθΪιηζε θηηξένπ 1000 

ύλνιν 200000 
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ΠΙΝΑΚΑ 4. ΠΡΟΒΛΔΠΟΜΔΝΟΙ ΑΡΙΘΜΟΓΔΙΚΣΔ 

 

 

 Έηνο 1
ν
 Έηνο 2

ν
 Έηνο 3

ν
 

Αξηζκνδεέθηεο Καζαξνύ Πεξηζσξένπ 

ΚΫξδνπο 

0,36 0,35 0,35 

    

Αξηζκνδεέθηεο Δηδηθάο Ρεπζηόηεηαο 1,14 2,26 3,49 

    

Αξηζκνδεέθηεο Δέζπξαμεο 

απαηηάζεσλ 

ΠνπιΪκε κόλν ιηαληθά νπόηε 

εηζπξΪηηνπκε ακΫζσο κεηΪ ηελ 

πώιεζε  

- - - 

 

 

 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑ 5. ΠΡΟΒΛΔΠΟΜΔΝΟ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟ  

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΧΝ  ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΗ ΚΑΙ ΥΡΗΔΧ 

 

 

 2004 2005 2006 

Κχθινο Δξγαζηψλ 489216 521004 536250 

–114 Κφζηνο Πσιάζεσλ 97843,2 104200,8 107250 

Μηθηφ ΚΫξδνο ΔθκεηΪιιεπζεο 391372,8 416803,2 429000 

–115 Μηζζνδνζέα  44800 59500 63000 

–116 ΓηΪθνξα Ϋμνδα ιεηηνπξγέαο    

–117 Δλνέθηα 45000 48000 50000 

–118 Έμνδα δηαθάκηζεο 6000 600 6000 

ΑπνηΫιεζκα πξν θφξσλ, ηφθσλ 279172,8 284803,2 292000 

–119 Σφθνη ρξεσζηηθνέ 7200 8250 8250 

Καζαξφ απνηΫιεζκα ρξάζεσο πξν θφξσλ 286372,8 293053,2 300250 

–120 Φφξνο εηζνδάκαηνο 107389,8 109894,95 112593,75 

ΚΫξδε πξνο ΓηΪζεζε 178983 183158,25 187656,25 
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ΠΙΝΑΚΑ 6. ΠΡΟΒΛΔΠΟΜΔΝΟ ΙΟΛΟΓΙΜΟ ΥΡΗΗ … 

 

 

ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟ ΠΟΑ ΠΑΘΗΣΙΚΟ ΠΟΑ 

Έμνδα εγθαηΪζηαζεο 200000 ΙΓΙΑ ΚΔΦΑΛΑΙΑ  

  Μεηνρηθφ θεθΪιαην 90000 

  ΑπνηειΫζκαηα εηο ΝΫνλ 178983 

ΠΑΓΙΟ ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟ  χλνιν ηδέσλ θεθαιαέσλ 268983 

Γάπεδα 0   

Κηέξηα 0   

Μεραλάκαηα 2000 ΤΠΟΥΡΔΧΔΙ  

ΜεηαθνξηθΪ κΫζα 14500 ΠξνκεζεπηΫο 58705,92 

Έπηπια θαη ινηπφο Δμνπιηζκφο 41500 ΓηΪθνξνη πηζησηΫο 0 

  ΣξΪπεδεο 120000 

ΚΤΚΛΟΦΟΡΟΤΝ 

ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟ 

   

Απαηηάζεηο    

                 Πειάηεο     

                Δπηζθαιείο Πειάηεο  ύλνιν ππνρξεώζεσλ 178705,92 

ΓηαζΫζηκα    

           Σακείν Καηαζέζεηο Όςεσο 189688,92   

                   

ύλνιν θπθινθνξνύληνο 

ελεξγεηηθνύ 

   

    

    

ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ 

ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟΤ 

447688,92 ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ 

ΠΑΘΗΣΙΚΟΤ 

447688,92 
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10. ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΔΤΥΔΡΔΙΑ ΣΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ  

 

 

---Οη αξηζκνδεέθηεο Δηδηθάο ξεπζηφηεηαο: 

παξνπζηΪδεη ζεκαληηθά βειηέσζε ζηελ δηΪξθεηα ησλ 3 εηψλ.  

 

---Ο αξηζκνδεέθηεο ηαρχηεηαο εηζπξΪμεσλ απαηηάζεσλ:  

δελ νξέδεηαη ιφγσ ηνπ φηη πνπιΪκε κεηξεηνέο. 

 

---Ο αξηζκνδεέθηεο θαζαξνχ πεξηζσξένπ θΫξδνπο: 

 παξακΫλεη ζηαζεξφο.  

 

 

 

11. ΣΔΛΙΚΑ ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΔΓΙΟΤ  

 

Σα βαζηθΪ ραξαθηεξηζηηθΪ πιενλεθηάκαηα ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ καο ζρεδένπ εέλαη : 

1)ηη απεπζχλεηαη ζε κηα αγνξΪ πνπ αδπλαηνχλ λα κπνπλ κεγΪιεο πνιπεζληθΫο 

επηρεηξάζεηο 

2)ηη κε ηηο εηζαγσγΫο απφ Κέλα Ϋρεη ηε δπλαηφηεηα λα εθαξκφζεη επηζεηηθά 

ηηκνινγηαθά πνιηηηθά θαη 

3)Με ην πξσηνπνξηαθφ πξφγξακκα Marketing επηηπγρΪλεη λα δεκηνπξγάζεη γξάγνξα 

Ϋλα δπλαηφ φλνκα ζηε ζπγθεθξηκΫλε αγνξΪ. 

 

 

 

 

 

 

 

 


