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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Θ ζντονθ οικονομικι κρίςθ που βιϊνει θ χϊρα μασ τα τελευταία  τζςςερα χρόνια 
(2010 -2014), εκτόσ από τισ δθμοςιονομικοφ τφπου διαςτάςεισ τθσ, επζφερε 
γενικότερεσ αλλαγζσ ςτθν  ελλθνικι κοινωνία. Δε κα ιταν υπερβολι να ιςχυριςτεί 
κανείσ πωσ δεν υπάρχει πλευρά τθσ κοινωνικισ ηωισ που  δεν επθρεάςτθκε. Τπωσ 
ιταν αναμενόμενο, μεταξφ όλων των άλλων, και θ ελλθνικι εκπαίδευςθ δζχτθκε 
επιδράςεισ ποικιλότροπα και εισ βάκοσ από τθν εν  λόγω κρίςθ  ςε όλεσ τισ 
εκφάνςεισ τθσ (χρθματοδότθςθ, κεςμοί, διάρκρωςθ, εκπαιδευτικζσ πρακτικζσ και 

ςτάςεισ, δθμόςιοσ και ιδιωτικόσ τθσ χαρακτιρασ κλπ.) . 

Θ παροφςα ερευνθτικι εργαςία επιχειρεί να διερευνιςει τισ επιρροζσ τθσ 
οικονομικισ κρίςθσ ςε κάποια μόνο τμιματα τθσ εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ. 

Χυγκεκριμζνα: 

Α) τισ επιδράςεισ τθσ οικονομικισ κρίςθσ ςτθ χρθματοδότθςθ τθσ Ψυπικισ  
Εκπαίδευςθσ από τθν Υολιτεία. 

Β) τισ επιδράςεισ τθσ οικονομικισ κρίςθσ ςτουσ κεςμοφσ  που άπτονται τθσ 

λειτουργίασ τθσ Ψυπικισ Εκπαίδευςθσ (νομοκετικζσ ρυκμίςεισ που τα τελευταία 
τζςςερα χρόνια ψθφίςτθκαν ςτο ελλθνικό Ξοινοβοφλιο και αφοροφν ςτθν Ψυπικι 

Εκπαίδευςθ άμεςα ι ζμμεςα κακϊσ και άλλεσ διαρκρωτικζσ αλλαγζσ). 

 

 

Λζξεισ –κλειδιά :  Σικονομικι Ξρίςθ, εκπαιδευτικι νομοκεςία. 
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Abstract 
The intensive economic crisis from which our country has been suffering for the last 
four years (2010-2014), has influenced the Greek society in many ways and not only 

in the financial level. It would not be an exaggeration to claim that there is not an 
aspect of social life which did not influenced from the crisis. As it was expected, the 

Greek education, among the others, was also deeply influenced of this crisis, in many 
ways, in all its aspects (financing, structure, educational practices and attitudes, 

public and private character etc.) 

This research paper attempts to investigate the influences of the economic crisis in 
only some parts of the educational process.  

Specific: 

a) the effects of the economic crisis in the state financing of formal education 

b) the effects of the economic crisis in the institutions related to the operation 
of formal education (lows that have been have been legislated in Greek 

parliament, the last four years,  referring directly or indirectly to the Formal 
Education and other structural changes). 

Key- words: economic crisis, education legislation 
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ΕΙΑΓΩΓΗ 

 

Θ οικονομικι κρίςθ που ζχει ξεςπάςει ςτθν Ελλάδα ζχει προκαλζςει μεγάλεσ 
αλλαγζσ ςτον τρόπο ηωισ. Πια κοινωνιολογικι μελζτθ  των ςτάςεων και των 
πρακτικϊν, των προτεραιοτιτων και των αντιλιψεων που διαμορφϊνουν τα μζλθ 
τθσ ελλθνικισ κοινωνίασ μετά τθ βίαιθ αλλαγι του βιοτικοφ επιπζδου τουσ, 
παρουςιάηει ιδιαίτερο ενδιαφζρον, κακϊσ μάλιςτα θ κρίςθ αυτι, όπωσ φαίνεται, 
ζχει  μονιμότερα χαρακτθριςτικά, και δε κα είναι μικρισ διάρκειασ, μολονότι ζτςι 

είχε παρουςιαςτεί αρχικά, προκειμζνου οι κοινωνικζσ αντιδράςεισ να είναι 
θπιότερεσ.  Πε δεδομζνο μάλιςτα πωσ θ κρίςθ αυτι μοιάηει να μθν είναι μόνο 

ελλθνικό φαινόμενο, αλλά να αποτελεί  τμιμα μιασ γενικότερθσ πανευρωπαϊκισ 
οικονομικισ κρίςθσ, ενδεχομζνωσ και μιασ παγκόςμιασ, εξαιτίασ ακριβϊσ τθσ 
παγκοςμιοποιθμζνθσ οικονομίασ που ζχει επιβλθκεί τα τελευταία χρόνια, ωσ 
απότοκο του νεοφιλελεφκερου μοντζλου ανάπτυξθσ, θ ζγκαιρθ μελζτθ τθσ 
ελλθνικισ κρίςθσ  ενδεχομζνωσ  να προςφζρει εργαλεία και ενδιαφζροντα 
ςυμπεράςματα, όχι μόνο για τθν «ελλθνικι περίπτωςθ». 

 

άυςικά, θ παροφςα διπλωματικι εργαςία δε φιλοδοξεί να καλφψει όλεσ τισ 

διαςτάςεισ ενόσ τόςο πολφπλοκου ηθτιματοσ, όπωσ είναι θ επίδραςθ τθσ 
οικονομικισ κρίςθσ ςτθν εκπαίδευςθ, αλλά ευελπιςτεί ότι κα μπορζςει να 

ςυμβάλλει ςτθ ςχετικι επιςτθμονικι αναηιτθςθ. 
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ΚΟΠΟ ΚΑΙ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΑ ΕΡΩΣΗΜΑΣΑ 

 

Χκοπόσ τθσ παροφςασ διπλωματικισ εργαςίασ είναι να διερευνθκεί θ επίδραςθ τθσ 
οικονομικισ κρίςθσ ςτα οικονομικά μεγζκθ τθσ Ψυπικισ  Εκπαίδευςθσ κακϊσ και οι 

επιπτϊςεισ τθσ Σικονομικισ Ξρίςθσ ςε νομοκετικό επίπεδο και ςε επίπεδο 
διαρκρωτικϊν αλλαγϊν ςτθν ελλθνικι Εκπαίδευςθ. Για λόγουσ μεκοδολογικοφσ, 
απαρχι εκδιλωςθσ τθσ οικονομικισ κρίςθσ ςτθ χϊρα κα κεωρθκεί θ ψιφιςθ του 

πρϊτου Πνθμονίου από τθν ελλθνικι Βουλι (2010), μολονότι  τα αίτια τθσ 
οικονομικισ κρίςθσ, όπωσ και κάποιεσ εκφάνςεισ τθσ ςτον χϊρο τθσ εκπαίδευςθσ , 

μποροφν  να εντοπιςκοφν και νωρίτερα. 

 Χυγκεκριμζνα, τα ερωτιματα που κα επιχειρθκοφν να απαντθκοφν είναι τα 
ακόλουκα: 

 

ΕΡΩΣΗΜΑΣΑ 

 
Ποιεσ αλλαγζσ ζχουν ςυντελεςτεί : 

 
Α ) ςτθ χρθματοδότθςθ τθσ ελλθνικισ εκπαίδευςθσ, μετά το ξζςπαςμα τθσ 

οικονομικισ κρίςθσ ςτθ χϊρα; 
 

Β) ςτισ εργαςιακζσ ςχζςεισ και ςτισ αμοιβζσ των εκπαιδευτικϊν μετά τθν 
εκδιλωςθ τθσ οικονομικισ κρίςθσ ςτθν Ελλάδα; 

 

Γ) ςτο δθμόςιο χαρακτιρα τθσ εκπαίδευςθσ εξαιτίασ τθσ οικονομικισ 

κρίςθσ;  

 

Δ) ςτθν ελλθνικι νομοκεςία και θ επίδραςθ που είχαν αυτζσ οι αλλαγζσ 

ςτθ κεςμικι λειτουργία τθσ εκπαίδευςθσ (διαρκρωτικζσ αλλαγζσ), 

επιδρϊντασ άμεςα ι ζμμεςα ςτθν πραγματικότθτα του ςχολείου, όπωσ τθ 

βιϊνουν εκπαιδευτικοί, μακθτζσ και γονείσ;  

 

 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ 

Υροκειμζνου να ικανοποιθκοφν οι ανάγκεσ τθσ εργαςίασ πραγματοποιικθκε ζρευνα  

πθγϊν. 

  



  
 

 
8 

 

ΔΙΑΡΘΡΩΗ ΣΗ ΕΡΓΑΙΑ 

 

ΜΕΡΟ Ι 

Ψο φαινόμενο τθσ οικονομικισ κρίςθσ 

Θ εκδιλωςθ τθσ οικονομικισ κρίςθσ ςτθν Ελλάδα – Ψα μνθμόνια 

Σικονομικι κρίςθ και Εκπαίδευςθ – Ψο διεκνζσ τοπίο 

Σικονομικι κρίςθ και Εκπαίδευςθ ςτθν Ελλάδα 

ΜΕΡΟ ΙΙ 

Σι αλλαγζσ ςτα οικονομικά μεγζκθ τθσ Ψυπικισ Εκπαίδευςθσ μετά τθν εκδιλωςθ 
τθσ οικονομικισ κρίςθσ ςτθν Ελλάδα. 

ΜΕΡΟ ΙII 

Σι νομοκετικζσ και οι διαρκρωτικζσ αλλαγζσ που αφοροφν άμεςα ι ζμμεςα τθν 

Ψυπικι Εκπαίδευςθ μετά τθν εκδιλωςθ τθσ οικονομικισ κρίςθσ ςτθν Ελλάδα. 

ΜΕΡΟ IV 

Θ εργαςία ολοκλθρϊνεται με τα τελικά ςυμπεράςματα, όπωσ προκφπτουν από τισ 
αλλαγζσ που καταγράφθκαν ςτα οικονομικά μεγζκθ τθσ Εκπαίδευςθσ, ςτουσ 
κεςμοφσ τθσ, ςτθν εκπαιδευτικι νομοκεςία, ςτα εργαςιακά των εκπαιδευτικϊν και 
ςτο δθμόςιο χαρακτιρα τθσ. 
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ΜΕΡΟ Ι  

1.1 ΣΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ 

 

Σικονομικι κρίςθ είναι τo φαινόμενο  κατά το οποίο  μία οικονομία χαρακτθρίηεται 
από μια διαρκι  και αιςκθτι μείωςθ τθσ οικονομικισ τθσ δραςτθριότθτασ. Τταν 
λζμε οικονομικι δραςτθριότθτα αναφερόμαςτε ςε  όλα τα μακροοικονομικά 
μεγζκθ τθσ οικονομίασ, όπωσ θ απαςχόλθςθ, το εκνικό προϊόν, οι τιμζσ, οι 
επενδφςεισ κ.λπ.1 

Ψα αίτια των οικονομικϊν κρίςεων (κυκλικά επαναλαμβανόμενο φαινόμενο ςτθν 
παγκόςμια οικονομία, κατά τουσ οικονομολόγουσ), ο τρόποσ οικονομικισ 
λειτουργίασ των κοινωνιϊν, αλλά και οι προτεινόμενεσ λφςεισ εξόδου από μια 
οικονομικι κρίςθ διαφζρουν ςφμφωνα με  τισ κυριότερεσ οικονομικζσ κεωρίεσ. 

Επιγραμματικά, μποροφμε να αναφζρουμε ότι ςφμφωνα με τισ κεωρίεσ του 
Φιλελευκεριςμοφ(A.Smith)  και του  Νεοφιλελευκεριςμοφ  (M.Friedman) θ 
ελεφκερθ οικονομία ζχει τθν ιδιότθτα να αυτορυκμίηεται και ωσ εκ τοφτου το 
κράτοσ δεν πρζπει να παρεμβαίνει ςε περιπτϊςεισ οικονομικϊν κρίςεων.  

Χφμφωνα με τθ κεωρία του Κεχνςιανιςμοφ(J.Keynes),το κράτοσ ςε κακεςτϊσ 
ελεφκερθσ οικονομίασ πρζπει να επεμβαίνει ςτθν οικονομία ςε περιπτϊςεισ 
οικονομικϊν κρίςεων και να αυξάνει τθν ενεργό  ηιτθςθ με δθμόςια ζργα, ακόμθ 
και αν αυτό προκαλεί αυξιςεισ ςτα δθμοςιονομικά ελλείμματα.  

Ψζλοσ, ςτον αντίποδα των προθγοφμενων κεωριϊν, ςφμφωνα με τον Μαρξιςμό 
(Κ.Marx), θ ελεφκερθ οικονομία δθμιουργεί εξ οριςμοφ οικονομικζσ κρίςεισ  
εξαιτίασ τθσ αντίφαςθσ ανάμεςα ςτθν απεριόριςτθ ςυςςϊρευςθ του κεφαλαίου ςτα 
χζρια ςυνεχϊσ λιγότερων, τθν υπερπροςφορά προϊόντων  και ςτθ ςυνεχϊσ 
μειοφμενθ αγοραςτικι ικανότθτα των μαηϊν που οδθγεί ςτο να μζνουν αποφλθτεσ 
μεγάλεσ ποςότθτεσ προϊόντων. Σ Παρξ ιταν ο πρϊτοσ διανοθτισ που ανζλυςε  ςε 
βάκοσ τισ αντιφάςεισ του καπιταλιςτικοφ τρόπου παραγωγισ και ςτο ζργο του «Ψο 
Ξεφάλαιο» προζβθ, μεταξφ άλλων, ςε «ανατομία» των οικονομικϊν-κυκλικϊν 
κρίςεων, επιχειρϊντασ να προςδιορίςει τισ βακφτερεσ αιτίεσ τουσ, τισ ςφνκετεσ 

οικονομικζσ και κοινωνικζσ ςυνζπειζσ τουσ, επιχειρϊντασ ταυτόχρονα να προτείνει 
τθ λφςθ για τθν οριςτικι υπζρβαςθ των κρίςεων. Τπωσ αναφζρει ο Λωάννθσ Ψόλιοσ: 
«Από τθ δθμοςίευςθ του Γϋ τόμου του Ξεφαλαίου, πζραςαν ιδθ πάνω από εκατό 
χρόνια, ςτθ διάρκεια των οποίων θ μαρξιςτικι κεωρία των κρίςεων εμπλουτίςτθκε 
και από άλλεσ μαρξιςτικζσ και μθ προςεγγίςεισ (κεωρία «διαρκρωτικϊν» κρίςεων ι 
κφκλοι «Ξοντράτιεφ», κεωρίεσ για τισ «κλαδικζσ» κρίςεισ, όπωσ ενεργειακι, πρϊτων 
υλϊν, διατροφικι, κρίςθ περιβάλλοντοσ κ.ά.). Ωςτόςο, θ ςθμαςία τθσ ανάλυςθσ του 
Παρξ, από μεκοδολογικι και κεωρθτικι άποψθ, παραμζνει πάντα επίκαιρθ και 
αποτελεί ςθμείο αναφοράσ, ιδιαίτερα όταν μιλάμε για τισ ςφγχρονεσ  οικονομικζσ 
κρίςεισ.»2Χφμφωνα με τον Παρξ, οι οικονομικζσ κρίςεισ είναι αναπόφευκτεσ ςτθν 

                                                                 
1
Ξουφάρθσ Γ, «H παγκόςμια οικονομικι κρίςθ και οι χρθματιςτθριακζσ αγορζσ». Υεριοδικό έριμα, 

Λανουάριοσ-άεβρουάριοσ 2010 
2
ΨόλιοσΛωαν., Υεριοδικό Παρξιςτικι Χκζψθ, τόμ. 6, ςελ. 220-27.  
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αναπτυγμζνθ καπιταλιςτικι εμπορευματικι παραγωγι και θ βακφτερθ αιτία τουσ 
βρίςκεται ςτο χαρακτιρα των κεφαλαιοκρατικϊν ςχζςεων και ειδικότερα ςτθν 
αντίκεςθ μεταξφ παραγωγισ και κατανάλωςθσ. Επειδι ο ςκοπόσ τθσ καπιταλιςτικισ 
παραγωγισ είναι θ επίτευξθ του μζγιςτου κζρδουσ, υπάρχει τάςθ για απεριόριςτθ 
αφξθςθ τθσ παραγωγισ. Ωςτόςο, θ απορρόφθςι τθσ προςκροφει ςτα περιοριςμζνα 
όρια τθσ αγοραςτικισ δφναμθσ των εργατϊν και των λαϊκϊν ςτρωμάτων. Ζτςι, 
δθμιουργείται υπερςυςςϊρευςθ κεφαλαίου που δεν μπορεί να παράγει κζρδοσ, με 
ςυνζπεια τθ διακοπι ι τθ μείωςθ τθσ παραγωγισ, γεγονόσ που ςυνεπάγεται το 
ξζςπαςμα τθσ οικονομικισ κρίςθσ. Χε ςυνκικεσ κρίςθσ επιδεινϊνεται θ κζςθ τθσ 
εργατικισ τάξθσ, αυξάνεται θ ανεργία, ακινθτοποιοφνται ςθμαντικά μζςα 
παραγωγισ, πολλά εμπορεφματα παραμζνουν αδιάκετα  και καταςτρζφονται, ενϊ 
θ μεγάλθ μάηα των μιςκωτϊν και τα ευρφτερα λαϊκά ςτρϊματα υποφζρουν από τθ 
φτϊχεια. Θ ταξικι πάλθ ςε ςυνκικεσ κρίςθσ οξφνεται με αντιςτάςεισ, διαμαρτυρίεσ 
και κοινωνικζσ ςυγκροφςεισ ανάμεςα ςτθν εργατικι και τθν αςτικι τάξθ.  «Θ Αγία 
Λωάννα των Χφαγείων» («Die heilige Johanna der Schlachthöfe» ), εξαιρετικό ζργο 
του Ππ. Ππρεχτ, γραμμζνο το 1929, περιγράφει με ζξοχουσ κεατρικοφσ όρουσ τισ 
οικονομικζσ κρίςεισ, ςφμφωνα με τθ  μαρξιςτικι οπτικι, ζχοντασ ςαν κζμα μια 

οικονομικι κρίςθ που ξεςπά από τθν υπερςυςςϊρευςθ κρζατοσ ςτισ αμερικανικζσ 
βιομθχανίεσ εκτροφισ ηϊων. 

Παρξιςτζσ και μθ μαρξιςτζσ οικονομολόγοι ςυμφωνοφν πωσ θ καπιταλιςτικι 
διαδικαςία ζχει κυκλικό χαρακτιρα, περνϊντασ από τζςςερισ διακριτζσ φάςεισ: 
κρίςθ, φφεςθ, αναηωογόνθςθ, άνοδο, και κατόπιν εκ νζου νζα κρίςθ, κοκ. Ψα πρϊτα 

ςθμάδια τθσ κρίςθσ είναι οι δυςκολίεσ διάκεςθσ των παραχκζντων εμπορευμάτων. 
Αυξάνει θ ηιτθςθ πιςτωτικοφ κεφαλαίου και ανεβαίνουν τα επιτόκια δανειςμοφ. 
Βακμιαία θ κρίςθ αγκαλιάηει όλεσ τισ ςφαίρεσ τθσ οικονομίασ. Σ καπιταλιςτικόσ 
ανταγωνιςμόσ οξφνεται. Θ παραγωγι πζφτει, θ ανεργία αυξάνει, μειϊνεται θ 
αγοραςτικι δφναμθ των εργατϊν, εντείνεται θ εκμετάλλευςθ των εργαηόμενων με 
εντατικοποίθςθ τθσ εργαςίασ και περικοπζσ μιςκϊν. Χτθ φάςθ αυτι τθσ κρίςθσ 
υπάρχει τεράςτιο ανκρϊπινο και κοινωνικό κόςτοσ, από τισ καταςτροφζσ που θ 
κρίςθ επιφζρει. Ψθ φάςθ τθσ κρίςθσ ακολουκεί θ «φφεςθ», όπου θ  παραγωγι 
κινείται ςε χαμθλά επίπεδα. Επζρχεται βακμιαία μείωςθ εμπορευματικϊν 
αποκεμάτων, πολλζσ επιχειριςεισ κλείνουν, οι εξαγορζσ και ςυγχωνεφςεισ 
εντείνονται και  ςυντελείται τεχνολογικόσ εκςυγχρονιςμόσ τθσ παραγωγισ. Ψθ φάςθ 
τθσ φφεςθσ διαδζχεται θ «αναηωογόνθςθ», όπου θ πτϊςθ των τιμϊν ςταματά, 
υπάρχει αφξθςθ απαςχόλθςθσ, μιςκϊν, καταναλωτικισ ηιτθςθσ και παραγωγισ 
ειδϊν κατανάλωςθσ. Ψθ φάςθ τθσ αναηωογόνθςθσ διαδζχεται θ φάςθ τθσ 
«ανόδου», θ οποία χαρακτθρίηεται από αφξθςθ τθσ βιομθχανικισ παραγωγισ.  

Αυξάνει θ ηιτθςθ δανειακοφ κεφαλαίου, αυξάνονται τα επιχειρθματικά κζρδθ για 
όςεσ επιχειριςεισ ζχουν επιβιϊςει από τθ φάςθ τθσ κρίςθσ, αυξάνει επίςθσ και θ 

χρθματιςτθριακι κερδοςκοπία. Διευρφνονται παράλλθλα οι διαςτάςεισ τθσ 
παραγωγισ, υπάρχει νζα ςυςςϊρευςθ ςτα χζρια ολίγων και δθμιουργοφνται οι όροι 
μιασ νζασ κρίςθσ υπερπαραγωγισ. Επειδι ςε κάκε κρίςθ όλο και λιγότερεσ 
επιχειριςεισ επιβιϊνουν, οι κρίςεισ δίνουν ιςχυρι ϊκθςθ ςτο ςχθματιςμό των 
μονοπωλίων, που κυριαρχοφν ςταδιακά ςτθν αγορά.  Χφμφωνα με τθ μαρξιςτικι 
κεωρία, ςε κάκε τζτοιο «κφκλο» ςυντελείται καταςπατάλθςθ παραγωγικϊν 

δυνάμεων, λθςτρικι εκμετάλλευςθ τθσ εργατικισ δφναμθσ και αρπακτικι 
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αξιοποίθςθ των φυςικϊν πόρων. Ψαυτόχρονα, πάντα κατά τον μαρξιςμό, θ κρίςθ 
είναι δυνατόν να βοθκιςει τθν εργατικι τάξθ και τα λαϊκά ςτρϊματα να 
ςυνειδθτοποιιςουν τθν αναγκαιότθτα ανατροπισ των κυρίαρχων καπιταλιςτικϊν 
ςχζςεων και να επιδιϊξουν τθ μετάβαςθ ςτο ςοςιαλιςμό, ςτθν κοινι κατοχι τθσ γθσ 
και των μζςων παραγωγισ από ςυνεταιριςμζνουσ παραγωγοφσ (κοινωνικοποίθςθ 
τθσ παραγωγισ) ϊςτε ςτθν κοινωνία να υλοποιθκεί το ςφνκθμα «από τον κακζνα 
ανάλογα με τισ ικανότθτζσ του, ςτον κακζνα ανάλογα με τισ ανάγκεσ του»3. 

Χτθν παγκόςμια οικονομικι ιςτορία ζχουν υπάρξει πολλζσ εκνικζσ οικονομικζσ 
κρίςεισ. O Ξϊςτασ Πελάσ αναφζρει ςχετικά: «Είναι πλζον παγκοίνωσ αποδεκτό ότι θ 
ανάπτυξθ του καπιταλιςμοφ είναι ςυνυφαςμζνθ με κρίςεισ. Σ καπιταλιςμόσ είναι 
ζνα ςφςτθμα που εγγενϊσ ρζπει προσ τθν ανιςορροπία. Χτθ διαδικαςία ςυνολικισ 
και διευρυμζνθσ  αναπαραγωγισ του κοινωνικοφ κεφαλαίου θ παρουςία κρίςεων 
αποτελεί ζνα αλλεπάλλθλα επαναλαμβανόμενο φαινόμενο. Σι κρίςεισ   λαμβάνουν  
διαφορετικζσ  μορφζσ αναλόγωσ ςε ποιο τομζα τθσ οικονομικισ δραςτθριότθτασ 
πρωταρχικά εμφανίηονται. Ζτςι μποροφν να χαρακτθριςκοφν ωσ κρίςεισ: 
οικονομικζσ, χρθματιςτθριακζσ, νομιςματικζσ ι χρθματοπιςτωτικζσ (…..) Κα 
μποροφςαμε με ευκολία να υποςτθρίξουμε ότι τα τελευταία 35 χρόνια είμαςτε 
μάρτυρεσ μιασ ςθμαντικότατθσ αφξθςθσ του αρικμοφ των χρθματοπιςτωτικϊν 
κρίςεων που εμφανίςτθκαν τόςο ςτισ αναπτυγμζνεσ καπιταλιςτικζσ χϊρεσ, όςο και 
ςτισ υπόλοιπεσ χϊρεσ του πλανιτθ.»4 

Ενδεικτικά και μόνο, για τον 20ο αιϊνα και τισ αρχζσ του 21ου, οι πιο γνωςτζσ και 
ταυτόχρονα  βιβλιογραφικά ερευνθμζνεσ οικονομικζσ κρίςεισ, υπιρξαν : 

 Σο χρθματιςτθριακό κραχ του 1929 ςτισ Ηνωμζνεσ Πολιτείεσ: μζςα ςε μια 
βδομάδα ςτο χρθματιςτιριο τθσ WallStreet«χάκθκαν» 130 εκατομμφρια 
δολάρια, ποςό δεκαπλάςιο του ετιςιου προχπολογιςμοφ των ΘΥΑ. Ξάπωσ ζτςι 
τελείωςε μια ξζφρενθ κοφρςα επενδφςεων ςτο χρθματιςτιριο από 
μικροεπενδυτζσ που, κυνθγϊντασ το εφκολο χριμα, είχαν βάλει υποκικθ το 
ςπίτι τουσ ι είχαν μετατρζψει ςε άχρθςτεσ, όπωσ αποδείχτθκε μετοχζσ, τισ 
οικονομίεσ μιασ ολόκλθρθσ ηωισ. «Υεριςςότερεσ από 5.000 τράπεηεσ είχαν 
κλείςει, το ίδιο και μεγάλοσ αρικμόσ επιχειριςεων που δεν μποροφςαν πλζον να 
εξαςφαλίςουν χριματα. Τςεσ επιχειριςεισ ςυνζχιςαν να λειτουργοφν απζλυςαν 

πολλοφσ εργαηόμενουσ και ζκαναν διαδοχικζσ περικοπζσ ςτουσ μιςκοφσ των 
υπολοίπων. Θ βιομθχανικι παραγωγι μειϊκθκε κατά 50% και, ωσ το 1933, 

περίπου 15.000.000 εργάτεσ (κανείσ δεν γνωρίηει τον ακριβι αρικμό), οι οποίοι 
αντιςτοιχοφςαν ςτο ζνα τζταρτο ι και ςτο ζνα τρίτο του ςυνολικοφ εργατικοφ 

δυναμικοφ, είχαν μείνει άνεργοι. Θ εταιρεία FordMotorCompany, θ οποία τθν 
άνοιξθ του 1929 απαςχολοφςε 128.000 εργάτεσ, ζφταςε τον Αφγουςτο του 1931 

να ζχει μόλισ 37.000 εργάτεσ. Ωσ τα τζλθ του 1930 περίπου, οι μιςοί από τουσ 

                                                                 
3
.Παρξ Ξ., «Ξριτικι του Υρογράμματοσ τθσ Γκότα», ςτο Παρξ-Ζνγκελσ, Διαλεκτά Ζργα, τόμοσ ΛΛ, ςελ. 

15, Ακινα, εκδ. Αναγνωςτίδθ 
 
4
Πελάσ Ξϊςτασ, Θ παροφςα χρθματοπιςτωτικι κρίςθ. Διακριτά χαρακτθριςτικά., περιοδικό 

Monthlyreview.gr,   26.09.08 
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280.000 εργάτεσ ςτα κλωςτοχφαντουργεία τθσ Ρζασ Αγγλίασ είχαν μείνει 
άνεργοι»5 

 Οι πετρελαϊκζσ  κρίςεισ του 1973 και του 1979. Χτισ 17/10/1973 οι αραβικζσ 
χϊρεσ του OAPEC αποφάςιςαν να διακόψουν τθν προμικεια πετρελαίου προσ 

τισ χϊρεσ- ςυμμάχουσ με το Λςραιλ (είχε  μεςολαβιςει θ ςφντομθ πολεμικι 
διζνεξθ Λςραιλ με Αίγυπτο, Λορδανία και Χυρία- ο πόλεμοσ των 6 θμερϊν το 

1967). Ψαυτόχρονα με τθν κίνθςθ τουσ αυτι, τα πετρελαϊκά αραβικά κράτθ 
υπολόγιηαν να αποκτιςουν τον ζλεγχο των τιμϊν ςτθν πετρελαϊκι αγορά. Σι 

άμεςα κιγόμενοι από αυτιν τθν απόφαςθ ιταν οι χϊρεσ τθσ Δυτικισ Ευρϊπθσ, 
οι ΘΥΑ και θ Λαπωνία. Χαν ςυνζπεια αυτισ τθσ απόφαςθσ, υπιρξε μεγάλθ 

άνοδοσ τθσ τιμισ του πετρελαίου, εμφανίςτθκε μεγάλοσ πλθκωριςμόσ  και 
υπιρξε μεγάλθ κάμψθ όλων των οικονομικϊν δεικτϊν (ΑΕΥ, βιομθχανικι 
παραγωγι κλπ) παγκοςμίωσ. Ψο 1979, θ ιςλαμικι επανάςταςθ ςτο Λράν, θ 
ανατροπι του Χάχθ και θ εγκακίδρυςθ ςτθν εξουςία του Αγιατολάχ έομεϊνί 
προκάλεςε εκ νζου προβλιματα ςτθν πετρελαϊκι ροι προσ τισ βιομθχανικζσ 
χϊρεσ και νζα μεγάλθ αφξθςθ ςτισ τιμζσ του «μαφρου χρυςοφ», γεγονόσ που 
οδιγθςε ςε νζα πλθκωριςτικι ζκρθξθ ςτισ τιμζσ βαςικϊν αγακϊν και 
βιομθχανικϊν προϊόντων ςε όλο τον κόςμο.  

 Η «Μαφρθ Δευτζρα» (BlackMonday) ςτισ 19/10/1987, μια χρθματιςτθριακι 
κρίςθ, μικρότερων όμωσ ςυνεπειϊν ςε ςχζςθ με το 1929. Χτθν κρίςθ του 1987 ο 
δείκτθσ DowJones ςτο χρθματιςτιριο τθσ Wall Street υποχϊρθςε κατά 22,6% 
προκαλϊντασ πανικό ςτθν παγκόςμια χρθματιςτθριακι αγορά. (Για παράδειγμα, 
το έρθματιςτιριο Ακθνϊν αναγκάςτθκε να κλείςει για ςχεδόν μια εβδομάδα 
προκειμζνου να ςταματιςει θ κατάρρευςθ τιμϊν των εγχϊριων μετοχϊν, χωρίσ 
όμωσ αποτζλεςμα, κακϊσ με τθν επανζναρξθ των εργαςιϊν του, ςυνεχίςτθκε θ 
πτϊςθ τουσ). Εκ των υςτζρων υποςτθρίχκθκε πωσ θ «Παφρθ Δευτζρα» είχε 

προβολι δυςανάλογθ με τισ οικονομικζσ ηθμιζσ  που προκάλεςε, αναμφίβολα 
πάντωσ παραμζνει μια θμζρα μεγάλου ςυμβολικοφ φορτίου για το ςφγχρονο 

παγκοςμιοποιθμζνο χρθματιςτθριακό κεφάλαιο και τουσ για τουσ κεωρθτικοφσ 
του νεοφιλελευκεριςμοφ. 

 Σο 1997 ςθμαντικι  οικονομικι κρίςθ ξζςπαςε ςτισ αςιατικζσ χϊρεσ, κυρίωσ 

ςτισ Ψαϊλάνδθ, Παλαιςία, άιλιππίνεσ και  Λνδονθςία (οι επονομαηόμενεσ μζχρι 
τότε αςιατικζσ «τίγρεισ», λόγω τθσ προθγθκείςασ ραγδαίασ τουσ ανάπτυξθσ και 

των πολλϊν επενδφςεων που γίνονταν εκεί από Λαπωνικζσ τράπεηεσ και 
αμερικανικοφσ οργανιςμοφσ). Σ ξζφρενοσ ρυκμόσ των επενδφςεων και τα 

ελλείμματα ςτον κρατικό προχπολογιςμό των χωρϊν αυτϊν είχαν ωσ 
αποτζλεςμα να μθν μποροφν να ςυγκρατιςουν τθ ςυναλλαγματικι ιςοτιμία των 

εκνικϊν νομιςμάτων τουσ με το δολάριο. Πε τθν εγκατάλειψθ τθσ εν λόγω 
ιςοτιμίασ ακολοφκθςε ραγδαία πτϊςθ ςτα χρθματιςτιρια και ςτισ τιμζσ των 

οικοδομικϊν επιχειριςεων που ανκοφςαν μζχρι τότε. Ενδεικτικό είναι ότι το 
χρθματιςτιριο του έονγκ Ξονγκ ςθμείωςε πτϊςθ 64% κατά τθν περίοδο 1997-

1998. 

                                                                 
5
Ηinn H. “Λςτορία του λαοφ των Θνωμζνων Υολιτειϊν”, εκδόςεισ Αιϊρα, 2008 
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 Σο 2000 υπιρξε νζα οικονομικι κρίςθ εξαιτίασ τθσ κατάρρευςθσ των τιμϊν   
των μετοχϊν υψθλισ τεχνολογίασ. Ψο Πάρτιο του 2000, αφοφ προθγουμζνωσ 
είχαν υπάρξει μεγάλεσ επενδφςεισ ςε μετοχζσ υψθλισ τεχνολογίασ, ο δείκτθσ 

μετοχϊν υψθλισ τεχνολογίασ Nasdaq ζφταςε το ιςτορικό του υψθλό άνω των 
5.000 μονάδων. Θ «φοφςκα» ζςκαςε, με το δείκτθ Nasdaq να χάνει μζχρι τον 

Σκτϊβριο του 2002 το 78% τθσ αξίασ του. Ωσ κφρια αίτια αυτισ τθσ πτϊςθσ 
κεωρικθκαν  οι υπερτιμθμζνεσ μετοχζσ των εταιρειϊν υψθλισ τεχνολογίασ, 
αλλά και θ διαφκορά του ςυςτιματοσ ελζγχου που επζτρεπε ςτισ εταιρείεσ να 
δθλϊνουν κζρδθ υψθλότερα του πραγματικοφ. Σι ςυνζπειεσ για τθν 
αμερικανικι οικονομία ιταν ευρφτερεσ. Θ πτϊςθ ιταν απότομθ, οι επενδφςεισ 
«πάγωςαν» και θ επίκεςθ ςτουσ Δίδυμουσ Υφργουσ τθσ Ρζασ Ωόρκθσ, τθν 11θ 
Χεπτεμβρίου, αποτζλεςε τθ χαριςτικι βολι. 

 Σο 2007υπιρξε νζα οικονομικι κρίςθ που ξεκίνθςε από τισ ΗΠΑ και 
ςυγκεκριμζνα από τον τομζα των ςτεγαςτικϊν δανείων  ( subprimes δάνεια). 

Ξατά τθν προθγοφμενθ δεκαετία, πάρα πολλά δάνεια είχαν χορθγθκεί ςτα 
αμερικανικά νοικοκυριά, χωρίσ προθγουμζνωσ οι τράπεηεσ να ελζγξουν τθ 
δυνατότθτα αποπλθρωμισ τουσ. Ψα δάνεια αυτά δίνονταν με υψθλότερα από το  
ςφνθκεσ επιτόκια ςε μθ φερζγγυουσ δανειολιπτεσ  για κερδοςκοπικοφσ λόγουσ. 
Αυτό, ςε ςυνδυαςμό με τθν κρίςθ τθσ αγοράσ ακινιτων και τθν πτϊςθ των 
τιμϊν, επζφερε μία γενικευμζνθ κρίςθ. Ακολοφκθςαν καταςχζςεισ ςπιτιϊν και 
χιλιάδεσ εξϊςεισ.  

 Ψθν τελευταία 20ετία υπιρξαν και άλλεσ μικρότερεσ οικονομικζσ κρίςεισ όπωσ θ 
κρίςθ τθσ «Ψεκίλασ» ςτο Πεξικό το 1994, θ αφρικανικι οικονομικι κρίςθ του 

1995, θ ρϊςικθ οικονομικι κρίςθ του 1998,θ κρίςθ ςτθν Ψουρκία το 2000 και θ 
οικονομικι κρίςθ ςτθν Λςλανδία το 2008. 

Ψο γεγονόσ πάντωσ είναι πωσ θ ςυνεχϊσ αυξανόμενθ αλλθλεξάρτθςθ των 

οικονομιϊν μετζτρεπε τισ προαναφερκείςεσ κρίςεισ από εκνικζσ ςε διεκνείσ. 
Χιμερα, ςτισ αρχζσ του 21ου αιϊνα, ςε ςυνκικεσ «φιλελευκεροποίθςθσ» και 

αυξανόμενθσ παγκοςμιοποίθςθσ των οικονομικϊν ςχζςεων, οι κυκλικζσ κρίςεισ ςε 
κάκε χϊρα, διατθρϊντασ τα «κλαςικά» τουσ χαρακτθριςτικά, αλλθλοεπθρεάηονται, 
ενϊ οι ςυνζπειζσ τουσ αποδεικνφονται ιδιαίτερα επϊδυνεσ για τισ «αδφναμεσ» 

οικονομίεσ, ιδιαίτερα των χωρϊν τθσ «περιφζρειασ» τθσ ευρωηϊνθσ, όπωσ θ 
ελλθνικι. 
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1.2.  Η ΕΚΔΗΛΩΗ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ- ΣΑ ΜNΗΜΟΝΙΑ 

 

Ξατά τθν άποψθ πολλϊν οικονομολόγων, θ ςφγχρονθ ελλθνικι οικονομικι κρίςθ 
αποτελεί ςυνζχεια τθσ κρίςθσ των ςτεγαςτικϊν δανείων του 2007 ςτθν Αμερικι. Θ 
διαπίςτωςθ τθσ ακρίβειασ τζτοιων ιςχυριςμϊν υπερβαίνει τισ φιλοδοξίεσ τθσ 
παροφςασ εργαςίασ και αφορά επιςτιμονεσ άλλων γνωςτικϊν κλάδων. 

Ψο αποτζλεςμα πάντωσ είναι πωσ ο ελλθνικόσ λαόσ, μετά τθν τελευταία οικονομικι 
κρίςθ που ξζςπαςε το 2008 ςε παγκόςμιο επίπεδο και ιδιαίτερα από το 2010 και 
μετά, βιϊνει μια πρωτοφανι κρίςθ με τεράςτια μείωςθ του ΑΕΥ (20%), εκρθκτικι 
αφξθςθ ανεργίασ (22%), πτϊςθ βιοτικοφ επιπζδου, διεφρυνςθ τθσ φτϊχειασ και 
κοινωνικι περικωριοποίθςθ. 

Υρόκειται για μια οικονομικι κρίςθ που, εκτόσ από τισ αντιφάςεισ τθσ 
κεφαλαιοκρατικισ αναπαραγωγισ ςε εκνικό επίπεδο, εμπεριζχει τισ ςυνζπειεσ τθσ 
κρίςθσ τθσ ευρωηϊνθσ και των ακραίων νεοφιλελεφκερων μζτρων που 
προωκοφνται, με τα γνωςτά «Πνθμόνια», ςτο όνομα τθσ αντιμετϊπιςισ τθσ.  

Πε τον όρο «Πνθμόνιο» εννοοφμε κατά βάςθ τουσ δφο (2) νόμουσ που ψιφιςε θ 
Βουλι των Ελλινων τθ διετία 2010-2012: ο Ρόμοσ 3845/2010 – ο νόμοσ αυτόσ ζχει 
κακιερωκεί να αποκαλείται «πρϊτο μνθμόνιο» και ο  Ρόμοσ 4046/2012 – ο νόμοσ 
αυτόσ ζχει κακιερωκεί να αποκαλείται «δεφτερο μνθμόνιο». Ψο πρϊτο μνθμόνιο 
υπιρξε προαπαιτοφμενο για τθν παροχι οικονομικισ βοικειασ προσ τθ χϊρα 
φψουσ 110 δισ ευρϊ και το δεφτερο μνθμόνιο υπιρξε προαπαιτοφμενο για τθ 
παροχι οικονομικισ βοικειασ προσ τθ χϊρα φψουσ 30δισ ευρϊ.    

Σι δυο αυτοί Ρόμοι- μνθμόνια ζχουν περίπου τθν ίδια διάρκρωςθ και αφοροφν  :  

Α) φναψθ δανειακϊν ςυμβάςεων: κυρϊνουν δανειακζσ ςυμβάςεισ μεταξφ του 
Ελλθνικοφ Δθμοςίου και των μθχανιςμϊν χρθματοπιςτωτικισ ςτιριξθσ που 

δθμιοφργθςε και εξζλιξε θ ευρωηϊνθ. Επίςθσ, κυρϊνουν δανειακζσ ςυμβάςεισ 
μεταξφ του Ελλθνικοφ Δθμοςίου και του ΔΡΨ κακϊσ και ςυμβάςεισ ανταλλαγισ 
ομολόγων μεταξφ τθσ Ψράπεηασ τθσ Ελλάδοσ, των μθχανιςμϊν χρθματοπιςτωτικισ 
ςτιριξθσ αλλά και ιδιωτϊν. 

Β)Επικφρωςθ μνθμονίων ςυνεργαςίασ ςε κζματα οικονομικισ πολιτικισ και 

ςυγκεκριμζνα: το Πνθμόνιο Σικονομικισ και έρθματοπιςτωτικισ Υολιτικισ (MEFP), 
το οποίο αφορά ςτουσ ςτόχουσ τθσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ, το Πνθμόνιο 
Ξατανόθςθσ ςτισ ςυγκεκριμζνεσ προχποκζςεισ οικονομικισ πολιτικισ (MoU), το 
οποίο αφορά ςτισ παρεμβάςεισ ςτουσ τομείσ πολιτικισ που δεςμεφονται να 
υλοποιιςουν οι ελλθνικζσ κυβερνιςεισ και τζλοσ το Πνθμόνιο Ψεχνικισ 
Χυνεργαςίασ (TMU). 

Για τθν υλοποίθςθ των όςων προβλζπονται από τουσ δφο Ρόμουσ των μνθμονίων, 
απαιτοφνται ςτθ ςυνζχεια μια ςειρά από άλλουσ εφαρμοςτικοφσ Ρόμουσ κακϊσ και 
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μια ςειρά από Ωπουργικζσ Αποφάςεισ, Υροεδρικά Διατάγματα  και Υράξεισ 
Ρομοκετικοφ Υεριεχομζνου. 

Θ εφαρμογι των υποχρεϊςεων που απορρζουν από τα δυο Πνθμόνια- Ρόμουσ 
αξιολογείται από τθν τριμερι εποπτεία (τρόικα), θ οποία περιλαμβάνει τθν 

αποςτολι ελεγκτϊν από το ΔΡΨ, τθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι και τθν Ευρωπαϊκι 
Ξεντρικι Ψράπεηα. Θ τρόικα εξετάηει τθν πρόοδο τθσ υλοποίθςθσ των ςτόχων που 
ζχουν τεκεί ςε ςυνεργαςία με τθν ελλθνικι Ξυβζρνθςθ. Χτο πλαίςιο αυτό, κάκε 
φορά, τα μνθμόνια «επικαιροποιοφνται». Θ αξιολόγθςθ τθσ εφαρμογισ των 
«μνθμονίων» είναι διπλι. Ωλοποιείται ξεχωριςτά από τθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι και 
το ΔΡΨ και κάκε οργανιςμόσ εκδίδει τισ δικζσ του εκκζςεισ αξιολόγθςθσ. Πζςα από 
τισ αξιολογιςεισ των μνθμονίων μπορεί κανείσ να διαπιςτϊςει ποιεσ 
«προαπαιτοφμενεσ δράςεισ» ζχουν υλοποιθκεί.  

Αναμφίβολα, αρκετό ι μεγάλο μζροσ των νομοκετικϊν ρυκμίςεων και των 
διαρκρωτικϊν αλλαγϊν που υπιρξαν ςτθν ελλθνικι οικονομία, τθν ελλθνικι 
δθμόςια διοίκθςθ αλλά και ςτθν ελλθνικι Εκπαίδευςθ, δεν αποτζλεςε κακαρά 
απόφαςθ τθσ ελλθνικισ κυβζρνθςθσ, αλλά ιταν αποτζλεςμα εκτεταμζνων 
διαβουλεφςεων μεταξφ Ευρωπαίων Ωπουργϊν, κακϊσ και  εμπειρογνωμόνων και 
τεχνοκρατϊν των ευρωπαϊκϊν υπουργείων. 

Χτισ επόμενεσ ςελίδεσ τθσ παροφςασ εργαςίασ κα προςπακιςουμε να εςτιάςουμε 
ςτο πωσ λειτοφργθςαν οι Ρόμοι- μνθμόνια ςτον χϊρο τθσ Εκπαίδευςθσ, μολονότι 
υπιρξαν και περιπτϊςεισ νομοκετικϊν ρυκμίςεων και διαρκρωτικϊν αλλαγϊν που 
δεν απζρρεαν ωσ μνθμονιακζσ υποχρεϊςεισ αλλά παρόλα αυτά επιβλικθκαν,  
κακϊσ οι κυβερνϊντεσ εκμεταλλεφτθκαν τθν κατάςταςθ ςοκ ςτθν οποία ζχει 
περιζλκει θ ελλθνικι κοινωνία εξαιτίασ τθσ βακιάσ οικονομικισ κρίςθσ.  
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1.3. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ – ΣΟ ΔΙΕΘΝΕ ΣΟΠΙΟ 

 

Ξαταρχάσ, γίνεται μια απόπειρα διερεφνθςθσ των εννοιϊν τθσ Εκπαίδευςθσ και τθσ 
Ψυπικισ Εκπαίδευςθσ. 

 

Εκπαίδευςθ:  

Σ όροσ Εκπαίδευςθ είναι πολυςθμικόσ. « Θ πολυςθμία του όρου μπορεί να 

αποδοκεί, ςε γενικζσ γραμμζσ, ςε τρείσ ςχετικά αλλθλεξαρτϊμενουσ παράγοντεσ: 
τισ πολιτιςμικζσ και πνευματικζσ παραςτάςεισ μιασ χϊρασ, τισ κοινωνικζσ  και 

τεχνολογικζσ εξελίξεισ και, τζλοσ, τισ διαφορετικζσ αναπαραςτάςεισ τθσ 
εκπαίδευςθσ ςε κάκε κοινωνικι ομάδα. Δυνάμει αυτϊν των παραγόντων, μποροφμε 

να διακρίνουμε τζςςερισ διαφορετικζσ χριςεισ του όρου εκπαίδευςθ ωσ 
ιςοδφναμου του πτυχίου, ωσ πολφπλευρθσ καλλιζργειασ, ωσ κατάρτιςθσ για τθν 

απόκτθςθ δεξιοτιτων και, τζλοσ, ωσ πολφπλευρθσ καλλιζργειασ και ςυνάμα 
δυνατότθτασ κατάκτθςθσ τθσ γνϊςθσ.»6 

Θ εκπαίδευςθ, κα μποροφςαμε να ποφμε, ότι αποτελεί ςφνολο από δραςτθριότθτεσ 

που ζχουν ςκοπό τθν επίδραςθ με ςυγκεκριμζνο τρόπο ςτθ ςκζψθ, ςτο χαρακτιρα 
και ςτθ ςωματικι αγωγι του ατόμου.  

Χφμφωνα με τον E. Durkheim, θ εκπαίδευςθ ορίηεται ωσ θ δράςθ που κατευκφνεται 

από τισ γενιζσ των ενθλίκων ςτισ γενιζσ εκείνεσ που δεν είναι ακόμα αρκετά ϊριμεσ 
για τθν κοινωνικι ηωι. Ξατά το ελλθνικό Χφνταγμα, θ εκπαίδευςθ είναι ζνα δθμόςιο 

αγακό, γι' αυτό τθν εποπτεία και τθν ευκφνθ για τθν υλοποίθςι τθσ τθν ζχει, και 
οφείλει να τθν ζχει, εξολοκλιρου θ Υολιτεία. Θ Χυνταγματικι αυτι πρόβλεψθ 

ζμμεςα, αν όχι άμεςα, αναγνωρίηει το ρόλο τθσ εκπαίδευςθσ ςτον κοινωνικό 
επιμεριςμό τθσ εργαςίασ, αλλά και τθ ςθμαςία τθσ αναφορικά με τθν αναπαραγωγι 

τθσ γνϊςθσ παράλλθλα, ςυνδζει άρρθκτα τθν εκπαίδευςθ με τθ διαμόρφωςθ τθσ 
κοινωνικισ και πολιτικισ ςυνείδθςθσ των πολιτϊν τθσ χϊρασ. Χυμπλθρωματικά ςτα 

παραπάνω, ςφμφωνα με τον J. Piaget: «Θ εκπαίδευςθ ςυνίςταται ςτθ διαμόρφωςθ 
δθμιουργϊν, ακόμθ κι αν δεν υπάρξουν πολλοί, ακόμθ κι αν οι δθμιουργίεσ του 
ενόσ είναι μικρότερεσ του άλλου. έρειάηεται θ διαμόρφωςθ εφευρετϊν, 
ανακαινιςτϊν, όχι κομφορμιςτϊν».7 

 

  

                                                                 
6
Ξυπριανόσ Υ., Χυγκριτικι Λςτορία τθσ Ελλθνικισ Εκπαίδευςθσ, ςελ 15. 

7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BA%CF%80%CE%B1%CE%AF%CE%B4%CE%B5%CF%85%C

F%83%CE%B7 
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Συπικι Εκπαίδευςθ:    

Χφμφωνα με τον Dewey, ςτοιχεία εκπαίδευςθσ ενυπάρχουν ςε κάκε επικοινωνία και 
αλλθλεπίδραςθ, όμωσ ωσ εκπαίδευςθ μποροφμε να κεωριςουμε μόνο ζνα ςφνολο 
από διαδικαςίεσ ςχετικά οργανωμζνεσ και επαναλαμβανόμενεσ. Θ εκπαίδευςθ 
μπορεί να είναι τυπικι, άτυπθ και μθ τυπικι. Ωσ άτυπθ εκπαίδευςθ κεωρείται 
εκείνθ που λαμβάνει χϊρα ςε κακθμερινζσ ςυναναςτροφζσ, ςε δραςτθριότθτεσ ςτο 
ςπίτι, ςτο χϊρο εργαςίασ, ςτθ γειτονιά κλπ. Ωσ μθ τυπικι εκπαίδευςθ εννοοφμε τθ 
δια βίου εκπαίδευςθ, τθ ςυνεχιηόμενθ κατάρτιςθ, ςεμινάρια κλπ. Ωσ Ψυπικι 

εκπαίδευςθ εννοείται εκείνθ  που προςφζρεται από κεςμοκετθμζνουσ από τθν 
Υολιτεία ςχολικοφσ μθχανιςμοφσ, δθμόςιουσ ι ιδιωτικοφσ, που πλθροφν τρείσ 

προχποκζςεισ:  

Α) τελοφν άμεςα ι ζμμεςα, υπό τθν εποπτεία μιασ αρχισ, κατά τεκμιριο του 
κράτουσ ι εντεταλμζνων επί τοφτου φορζων. Θ αρχι αυτι ορίηει τι, πωσ και πόςο 

κα διδαχκεί κακϊσ και από ποιουσ 

Β) οι ςχολικοί αυτοί μθχανιςμοί, με άλλα λόγια, τα εκπαιδευτικά  ιδρφματα είναι 
κατά κανόνα επαρκϊσ οργανωμζνα ςτα πλαίςια ενόσ οικοδομιματοσ ςυντικζμενου 
από τρεισ βακμίδεσ: πρωτοβάκμια, δευτεροβάκμια και τριτοβάκμια. Ψο κράτοσ 
ορίηει ποιεσ βακμίδεσ είναι υποχρεωτικζσ, ποιοι μποροφν να φοιτιςουν ςτθ κάκε 

μια από αυτζσ και πωσ γίνεται θ μετάβαςθ από τθ μία βακμίδα ςτθν άλλθ.  

Γ) οι ςπουδζσ και θ επίδοςθ ςτα ιδρφματα αυτά πιςτοποιοφνται από 
αναγνωριςμζνο πιςτοποιθτικό, το πτυχίο, το οποίο επζχει κζςθ τυπικοφ προςόντοσ 
για τθν άςκθςθ ενόσ επαγγζλματοσ ι τθ διεκδίκθςθ μιασ κζςθσ εργαςίασ ςτον 
δθμόςιο ι τον ιδιωτικό τομζα.8 

Σι κυβερνιςεισ, ανεξαρτιτωσ του κεωρθτικοφ μοντζλου ερμθνείασ και 
αντιμετϊπιςθσ που υιοκετοφν κατά καιροφσ για τθν αντιμετϊπιςθ των εκάςτοτε 
οικονομικϊν κρίςεων, δθλϊνουν (είτε ωσ μζροσ τθσ ρθτορείασ τουσ είτε 
πραγματικά)  πϊσ περιμζνουν πολλά από τθν εκπαίδευςθ, ωσ μζςο επίλυςθσ κάκε 
εμφανιηόμενθσ οικονομικισ κρίςθσ. Ψο ίδιο δθλϊνουν και οι διεκνείσ οργανιςμοί. 

Άλλωςτε το εκπαιδευτικό ςφςτθμα, από τθν αρχαιότθτα ακόμα και μζχρι ςιμερα, 
πάντα προκρινόταν ωσ λφςθ για μια ςειρά κοινωνικϊν προβλθμάτων, από τον 

κοινωνικό αποκλειςμό, τθν ειρθνικι ςυνφπαρξθ και τον ςεβαςμό των άλλων, μζχρι 
τθν αναηωογόνθςθ τθσ δθμοκρατίασ και τθν προςταςία του φυςικοφ 
περιβάλλοντοσ. (Για παράδειγμα, ςτθν αρχαία Ακινα θ Υαιδεία ιταν ο αυτοςκοπόσ 
και το μζςο που κα επζτρεπε τθν πολφπλευρθ ανάπτυξθ του παιδιοφ, ϊςτε αυτό να 
γίνει χρθςτόσ και ενάρετοσ πολίτθσ, ςτθ Χπάρτθ θ περίφθμθ ςπαρτιατικι αγωγι 
αποςκοποφςε ςτθν ζνταξθ των νζων ςτθν κοινωνία, ςτθν περίοδο τθσ Αναγζννθςθσ 
το κίνθμα του Συμανιςμοφ διακιρυττε τθν πολφπλευρθ, θκικι, αιςκθτικι και 
πνευματικι καλλιζργεια του ατόμου κλπ). 

                                                                 
8
Ξυπριανόσ Υ., Χυγκριτικι Λςτορία τθσ Ελλθνικισ Εκπαίδευςθσ, ςελ 18, 19. 
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Θ εκπαίδευςθ κεωρείται ςιμερα από τον ΣΘΕ ανκρϊπινο δικαίωμα, διότι χωρίσ τθν 
εκπαίδευςθ δεν μποροφν να αςκθκοφν και να υλοποιθκοφν όλα τα υπόλοιπα 
ανκρϊπινα δικαιϊματα. Θ ςθμαςία που διεκνϊσ αποδίδεται ςτθν εκπαίδευςθ είναι 
αδιαμφιςβιτθτθ κακϊσ κεωρείται το απαραίτθτο εργαλείο καταπολζμθςθσ τθσ 
φτϊχειασ και του κοινωνικοφ αποκλειςμοφ. Χφμφωνα με τθν UNESCO θ εκπαίδευςθ 
αποτελεί κλειδί για τθν κοινωνικι και οικονομικι ανάπτυξθ. Πόνο μζςω τθσ 
εκπαίδευςθσ, και μάλιςτα μζςω τθσ εκπαίδευςθσ που αναπτφςςει τθν κριτικι 
ςκζψθ, ςυνεχίηει θ UNESCO, είναι δυνατόν  να γίνει εφικτόσ ζνασ «αειφόροσ κόςμοσ 
με δικαιοςφνθ ςτισ κοινωνίεσ, όπου θ γνϊςθ κα αξιολογείται ωσ πολφτιμο αγακό 
και κα προωκεί τον πολιτιςμό, τθν ειρινθ και τθν προάςπιςθ των ανκρωπίνων 
δικαιωμάτων.» Θ εκπαίδευςθ είναι αυτι που προςφζρει ςε κάκε άτομο ξεχωριςτά 
τθ δυνατότθτα να αναπτφξει τισ ικανότθτεσ, τα ταλζντα του αλλά και τισ αξίεσ 
εκείνεσ που κα του επιτρζψουν να ηιςει καλφτερα. Για αυτό και ο πρϊτοσ ςτόχοσ 
τθσ UNESCO αναφορικά με τθν Εκπαίδευςθ είναι θ προϊκθςθ τθσ ωσ κεμελιϊδεσ  
δικαίωμα, μζςω του προγράμματοσ Εκπαίδευςθ για Τλουσ  (Education for All - EFA) 
και  ςφμφωνα με τθν Υαγκόςμια Διακιρυξθ των Ανκρωπίνων Δικαιωμάτων.9 

Ενδεικτικό επίςθσ τθσ ςθμαςίασ που διεκνϊσ αποδίδεται ςτθν εκπαίδευςθ είναι το 
ότι το Χεπτζμβριο του 2012, ςτα πλαίςια τθσ 67θσ Χυνόδου τθσ Γενικισ Χυνζλευςθσ 
του ΣΘΕ, εγκαινιάςτθκε πρωτοβουλία ϊςτε να καταςτεί θ εκπαίδευςθ κορυφαία 
παγκόςμια προτεραιότθτα. Για το ςκοπό αυτό αποφαςίςτθκε να διατεκοφν 1,5 δισ 
δολάρια. Σ Γενικόσ Γραμματζασ του ΣΘΕ, Ban Ki Moon, αναφερόμενοσ ςε αυτιν τθν 
προςπάκεια διλωςε πωσ  «Δεν πρζπει να αρνθκοφμε τθν υπόςχεςθ μιασ ποιοτικισ 

εκπαίδευςθσ για κάκε παιδί. Ψο διακφβευμα είναι πολφ υψθλό. Τταν βάηουμε 
πρϊτα τθν παιδεία, μποροφμε να αποτρζψουμε τθν απϊλεια ανκρϊπινου 
δυναμικοφ  και να προςβλζπουμε ςε μια ιςχυρότερθ και καλφτερθ κοινωνία για 
όλουσ»10 

Υαρόλα αυτά, ςφμφωνα με τα δεδομζνα του 1998, 113 εκατομμφρια παιδιά δεν 

πιγαιναν ςτο ςχολείο. Χτθν προςπάκεια να αντιμετωπιςτεί αυτι θ κατάςταςθ, ςτο 
Υαγκόςμιο άόρουμ για τθν Εκπαίδευςθ,  που διεξιχκθ ςτο Ρτακάρ το 2000, 164 
κυβερνιςεισ διλωςαν ότι δεςμεφονται να επιτφχουν εκπαίδευςθ για όλουσ και 
εντόπιςαν πζντε ςτόχουσ που πρζπει να επιτευχκοφν μζχρι το 2015: 

 

1. Ωποχρεωτικι, ποιοτικι και δωρεάν πρωτοβάκμια εκπαίδευςθ για όλα τα 
παιδιά 

2. Λςότθτα ευκαιριϊν πρόςβαςθσ ςε κατάλλθλθ εκπαίδευςθ και προγράμματα 
δια βίου μάκθςθσ 

3. Υεριοριςμόσ κατά 50% του αναλφαβθτιςμοφ των ενθλίκων μζχρι το 2015, 
ιδιαίτερα των γυναικϊν, και δυνατότθτα πρόςβαςθσ ςε βαςικι εκπαίδευςθ 
και ςυνεχιηόμενθ κατάρτιςθ για όλουσ τουσ ενιλικεσ  

                                                                 
9
http://www.unesco-hellas.gr/gr/2_3_1_1.htm 

10
Δελτίο τφπου UNICEF: Υαγκόςμια πρωτοβουλία ΣΘΕ - Υρϊτα θ Εκπαίδευςθ. Εφθμερίδα ΨΑ ΡΕΑ, 

26/9/2012. 



  
 

 
19 

4. Εξάλειψθ των ανιςοτιτων μεταξφ των φφλων, με ζμφαςθ ςτθν ενδυνάμωςθ 
των κοριτςιϊν και τθν πολφπλευρθ εκπαίδευςι τουσ  

5. Βελτίωςθ όλων των πτυχϊν τθσ ποιοτικισ εκπαίδευςθσ, ιδιαίτερα όςων 
ςυμβάλλουν ςτον αλφαβθτιςμό, τθν ενίςχυςθ τθσ αρικμθτικισ ικανότθτασ 

και άλλων απαραίτθτων προςόντων για τθ ηωι του ατόμου  (UNESCO, 
WorldEducationForum, Dakar, 2000) 

Ψο άόρουμ του Ρτακάρ όριςε τθν UNESCO ωσ ςυντονιςτι των δράςεων για τθν 
επίτευξθ αυτϊν των φιλόδοξων ςτόχων. Δυςτυχϊσ όμωσ, εξαιτίασ  τθσ παγκόςμιασ 
Σικονομικισ Ξρίςθσ, όχι μόνο δεν ζγιναν επαρκι βιματα προσ αυτιν τθν 

κατεφκυνςθ αλλά τα ςτοιχεία δείχνουν πωσ ςτισ  αναπτυςςόμενεσ χϊρεσ, ςτο 
διάςτθμα 2008-2012, ιςχφουν τα παρακάτω: 

 το ποςοςτό κνθςιμότθτασ για παιδιά κάτω των πζντε ετϊν αυξικθκε. 

 το ποςοςτό των παιδιϊν που εργάηονται ςε επικίνδυνεσ εργαςίεσ αυξικθκε. 

 το ποςοςτό των παιδιϊν που πθγαίνουν ςτο ςχολείο μειϊκθκε δραματικά. 
(ςχολικι διαρροι). 

 υπιρξε μείωςθ των δθμόςιων πόρων που διατίκενται  ςτθν εκπαίδευςθ. 

 υπιρξε υποχρθματοδότθςθ προγραμμάτων αντιςτακμιςτικισ εκπαίδευςθσ 
(π.χ. ενιςχυτικι διδαςκαλία). 

 υπιρξε κλείςιμο πολλϊν ςχολείων. Χφμφωνα με τα ςτοιχεία τθσ UNESCO, το 
2012, 57,8 εκατομμφρια παιδιά ςε όλο τον κόςμο δεν κα καταφζρουν να  

πάνε κακόλου ςχολείο 11. 

  

                                                                 
11

http://unesdoc.unesco.org/images/0022/002281/228184E.pdf). 

http://unesdoc.unesco.org/images/0022/002281/228184E.pdf
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1.5. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 
 

Σι επιπτϊςεισ τθσ πρόςφατθσ οικονομικισ κρίςθσ ςτθν εκπαίδευςθ και 
ςυγκεκριμζνα ςτθν Ψυπικι Εκπαίδευςθ ςτθν Ελλάδα αποτελοφν πολυδιάςτατο 
κοινωνικό φαινόμενο ςτενά ςυςχετιηόμενο με τισ ςυνζπειεσ τθσ κρίςθσ ςτο 
ευρφτερο κοινωνικό και πολιτιςμικό περιβάλλον. Σι επιπτϊςεισ αυτζσ 
αποτυπϊνονται ςτα οικονομικά μεγζκθ που αφοροφν ςτθν εκπαίδευςθ (πχ. 
ποςοςτό δαπανϊν για τθν Υαιδεία ςτον κρατικό προχπολογιςμό, απολαβζσ των 

εκπαιδευτικϊν κλπ) και ςτισ αλλαγζσ ςτο κεςμικό πλαίςιο (πχ. εργαςιακζσ ςχζςεισ), 
ενϊ επζδραςαν ποικιλότροπα  ςτισ ςχζςεισ που αναπτφςςονται μεταξφ των 

ςχολικϊν παραγόντων. Είναι γνωςτό πωσ τα ςτοιχεία τθσ διεκνοφσ και τθσ ελλθνικισ 
βιβλιογραφίασ αποδεικνφουν πωσ  όςο δυςκολεφει θ οικονομικι κατάςταςθ τθσ 
οικογζνειασ τόςο περιςςότερο μειϊνονται οι επιδόςεισ του παιδιοφ. Χτθν Ελλάδα, 
ςε ζρευνα τθσ Pulse RC το  2012 ςε μακθτζσ δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ, ζνα  ςτα 
πζντε παιδιά ςε οικογζνειεσ με οικονομικζσ δυςκολίεσ παρουςιάηει μζτρια ζωσ κακι 
επίδοςθ, ενϊ αντικζτωσ ςτισ εφπορεσ οικογζνειεσ το ποςοςτό αυτό γίνεται 1 ςτα 
12.Χτθν ίδια ζρευνα τα παιδιά του Ουκείου των οικογενειϊν με οικονομικζσ 
δυςκολίεσ δεν κάνουν οφτε ιδιαίτερα μακιματα οφτε φροντιςτιρια ςε ποςοςτό 
39%, ενϊ ςτισ οικογζνειεσ με μζτρια οικονομικι κατάςταςθ το αντίςτοιχο ποςοςτό 
είναι 24%.12 

Υρζπει πάντωσ να επιςθμανκεί πωσ και πριν τθν κρίςθ οι ενδείξεισ των δθμόςιων 
οικονομικϊν μεγεκϊν περί τθν εκπαίδευςθ παρουςίαηαν προβλθματικι εικόνα, 
ιδιαίτερα ςυγκρινόμενα με αντίςτοιχα μεγζκθ άλλων κρατϊν τθσ Ευρωπαϊκισ 
Ζνωςθσ (για παράδειγμα, το 2008 θ δθμόςια δαπάνθ για τθν εκπαίδευςθ ςτθν 
Ελλάδα αποτελοφςε το 3,8%του ΑΕΥ ζναντι του 4,9% που ιταν ο μζςοσ όροσ τθσ 
ευρωηϊνθσ τθν ίδια χρονιά.13. 

Απόπειρα διερεφνθςθσ των κοινωνικϊν ςυνεπειϊν τθσ πρόςφατθσ οικονομικισ 
κρίςθσ ςτθν ελλθνικι  εκπαίδευςθ ζχει επιχειρθκεί μόνο ςτον εφθβικό μακθτικό 
πλθκυςμό,  μζςω διαφόρων ερευνϊν. Ενδεικτικά αναφζρουμε τθν ζρευνα που 
διεξιχκθ από τον Ρίκο Αναςταςάτο  ςε224 μακθτζσ γυμναςίου, θλικίασ 12-15 ετϊν, 
ςτο 9ο Γυμνάςιο Ξαλλικζασ και τα αποτελζςματα τθσ οποίασ δθμοςιεφκθκαν ςτθν 
«Εφθμερίδα των Χυντακτϊν»14.  Χτθν ζρευνα καταγράφονται οι αναπαραςτάςεισ 
των παιδιϊν – ο τρόποσ, δθλαδι, που βιϊνουν τα κοινωνικά και οικονομικά 
προβλιματα και οι όροι με τουσ οποίουσ τα αντιλαμβάνονται. Υζραν των υλικϊν 
διαςτάςεων τθσ κρίςθσ (αδυναμία πολλϊν μακθτϊν να πλθρϊςουν για τισ 

εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ και τισ εκδρομζσ που διοργανϊνονται από το ςχολείο, να 
δϊςουν χριματα για τα υλικά που χρειάηονται ςε οριςμζνα μακιματα, όπωσ π.χ. 

                                                                 
12

http://www.esos.gr/arthra/parembatikes -symperifores/ereyna-gia-thn-paidikh-bia-ena-sta-pente-
paidia-exei-zhthsei-na-allajei-sxoleio 
13

Eurostat- εφθμερίδα Ελευκεροτυπία, άρκρο Διμθτρασ Ξαδδά με τίτλο «Υαιδεία off l ine», 3/2/08  
14

Αναςταςάτοσ Ρ.  Ζρευνα για τισ ψυχοςωματικζσ επιπτϊςεισ τθσ οικονομικισ κρίςθσ και τθσ 
ανεργίασ ςτουσ μακθτζσ-Εφθμερίδα των Χυντακτϊν, άρκρο έρ. Ξάτςικα με τίτλο «Αποφαςιςμζνοι να 
παλζψουν για ζνα καλφτερο αφριο», 28/4/2014 
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για το μάκθμα τθσ τεχνολογίασ, να αγοράςουν  κολατςιό κλπ), ςτθν ζρευνα 
καταγράφονται διάφορα ενδιαφζροντα ςτοιχεία. Για παράδειγμα,  86% των 
ερωτθκζντων κεωροφν ότι υπάρχει ζξαρςθ τθσ βίασ ςτο ςχολικό περιβάλλον τα 
χρόνια τθσ οικονομικισ κρίςθσ, 44% δθλϊνουν πωσ εξαιτίασ τθσ υπάρχουςασ  κρίςθσ 
δεν ενδιαφζρονται για τα μακιματά τουσ και για τον ίδιο λόγο, 41% των 
ερωτθκζντων δεν ενδιαφζρονται για κοινωνικζσ ςυναναςτροφζσ. Ψο 20% των 
μακθτϊν/τριϊν προτίκενται να ςπουδάςουν όχι ςε ςχζςθ με το τι κα ικελαν να 
κάνουν, αλλά λαμβάνοντασ υπόψθ τουσ τθν πικανότθτα επαγγελματικισ 
αποκατάςταςθσ. Ψο ζνα τρίτο των μακθτϊν/τριϊν δθλϊνουν ότι θ ςυμπεριφορά 
των γονιϊν τουσ ζχει αλλάξει τα τελευταία χρόνια, ενϊ για  το  40% των οικογενειϊν 
των μακθτϊν/τριϊν  υποβακμίςτθκε το βιοτικό επίπεδο. Ψο 60% των 
μακθτϊν/τριϊν επικυμοφν να εκφράςουν ζμπρακτα τθν οργι τουσ, ενϊ 
ελπιδοφόρο είναι το ποςοςτό (80%) των μακθτϊν/τριϊν που δθλϊνουν ότι είναι 
πιο αποφαςιςμζνοι να παλζψουν για ζνα καλφτερο μζλλον. Χτο ίδιο άρκρο, ςτα 
ςυμπεράςματα, ο Αναςταςάτοσ επιςθμαίνει πωσ: «Κεωροφμε ςθμαντικότερα 
ευριματα τθσ ζρευνασ τθ μοναξιά, τθ κλίψθ, το άγχοσ, τθν αναςφάλεια και τθν 
αγωνία για το μζλλον από τα οποία διακατζχονται πολλά παιδιά, με ανυπολόγιςτεσ 

ςυνζπειεσ ςτθν ψυχοςυναιςκθματικι τουσ ιςορροπία.». Ανάλογθ ζρευνα του 
Χυνθγόρου του Υαιδιοφ για τισ ςυνζπειεσ τθσ κοινωνικισ και οικονομικισ κρίςθσ ςτθ 
ηωι των μακθτϊν ςε1211μακθτζσ και μακιτριεσ (396 γυμναςίου και 815 λυκείου), 
ςε 22 ςχολεία πανελλαδικά, διαπιςτϊνει αναμενόμενεσ αρνθτικζσ αλλαγζσ ςτο 
επίπεδο διαβίωςισ τουσ για το (70%) ενϊ το 29% των μακθτϊν ςυηθτοφν ςτισ 
οικογζνειζσ τουσ τθν πικανότθτα μετανάςτευςθσ ενόσ τουλάχιςτον μζλουσ τθσ  ςτο 
εξωτερικό. Ενδιαφζρον παρουςιάηει το γεγονόσ  πωσ ςτθν ίδια ζρευνα, το 57% των 
μακθτϊν πιςτεφει πωσ το ςχολείο δεν τουσ προςφζρει τθν αναγκαία υποςτιριξθ 
ϊςτε να αντιμετωπίςουν καλφτερα τισ ςυνζπειεσ τθσ κρίςθσ, ενϊ το 76% κεωρεί 
πωσ το ςχολείο μπορεί και πρζπει να αποκτιςει «κοινωνικό» χαρακτιρα (πχ. 
διανομι φαγθτοφ, δράςεισ βοικειασ ςτθν αντιμετϊπιςθ τθσ κρίςθσ κλπ). Επίςθσ το 
82% των ερωτθκζντων κεωρεί ότι εξαιτίασ τθσ κρίςθσ υπιρξαν ςοβαρζσ ςυνζπειεσ 
ςτο ςχολείο του.15 

Πποροφμε, εφλογα, να υποκζςουμε πωσ ςε ανάλογα πορίςματα κα κατζλθγαν 
ζρευνεσ ςτα παιδιά του δθμοτικοφ ςχολείου, μολονότι, προσ το παρόν, 
απουςιάηουν οι ςχετικζσ μελζτεσ ςε αυτζσ τισ θλικίεσ.  

Αν τα παραπάνω αποτυπϊνουν ωσ ζνα βακμό τθν επίδραςθ των οικονομικϊν 
κρίςεων ςτθν εκπαίδευςθ, είναι αναγκαίο να αναφερκοφμε και ςτο αντίςτροφο: 
Είναι δυνατόν να προςφζρει πραγματικά θ εκπαίδευςθ κάποια μορφι άμυνασ 
απζναντι ςτθν οικονομικι κρίςθ; Χφμφωνα με τθν ετιςια αναφορά  «Ψα βλζμματα 
ςτθν εκπαίδευςθ» του Σργανιςμοφ Σικονομικισ Χυνεργαςίασ και Ανάπτυξθσ (ΣΣΧΑ-
OECD), το 2009 το ποςοςτό ανεργίασ ςτουσ πτυχιοφχουσ ανϊτατθσ εκπαίδευςθσ 
ζμεινε ςτακερό ςτο 4,4% κατά μζςο όρο ςτο ςφνολο των χωρϊν του OECD(34 κράτθ 
μζλθ) ενϊ μεταξφ αυτϊν που δεν ζχουν ολοκλθρϊςει τθ φοίτθςθ ςτθ 
δευτεροβάκμια εκπαίδευςθ, το ποςοςτό ανεργίασ ανιλκε ςτο 11,5% ζναντι 8,7% το 
2008. Ψο ςτατιςτικό αυτό ςτοιχείο δείχνει πωσ θ εκπαίδευςθ είναι δυνατόν να 

                                                                 
15

Υεριοδικό Εκπαιδεφω, 12/6/2012, http://www.paidevo.gr/?p=1895. 
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ςυνιςτά μια καλι προςταςία κατά τθσ ανεργίασ και οπωςδιποτε βελτιϊνει τθν 
πικανότθτα διατιρθςθσ τθσ κζςθσ εργαςίασ ςε καιρό οικονομικισ κρίςθσ. Για το 
λόγο αυτό, ο Angel Gurría, γενικόσ γραμματζασ του OECD, ςτθν ίδια ζκκεςθ 
διατυπϊνει τθν άποψθ πωσ  «παρά τουσ ςφιχτοφσ προχπολογιςμοφσ (προκειμζνου 
να αντιςτακοφν ςτθν οικονομικι κρίςθ) τα κράτθ πρζπει να διατθριςουν τισ 
επενδφςεισ τουσ ςτθν παιδεία ϊςτε να προςτατεφςουν το επίπεδο τθσ ποιότθτασ 
τθσ διδαςκαλίασ, κυρίωσ για τισ πιο ευάλωτεσ πλθκυςμιακζσ ομάδεσ». Θ ζκκεςθ του 
OECDυποςτθρίηει πωσ  τα κράτθ που ενεργοφν κατϋ αυτόν τον τρόπο αντλοφν 
μακροπρόκεςμα οφζλθ, κακϊσ, όςοι ζχουν περιςςότερα πτυχία, καταφεφγουν ςε 
γενικζσ γραμμζσ λιγότερο ςτθν κρατικι ι κοινωνικι βοικεια, ενϊ πλθρϊνουν 
περιςςότερουσ φόρουσ όταν ειςζρχονται ςτθν εργαςιακι ηωι. Ωσ επιβεβαίωςθ του 
τελευταίου ςθμείου, ςτθν ίδια ζκκεςθ  διατυπϊνεται ο υπολογιςμόσ πωσ ζνασ 
πτυχιοφχοσ ανϊτατθσ ςχολισ κα δϊςει ςτθ χϊρα του ϊκθςθ ςε πολλοφσ τομείσ και 
κα καταβάλλει κατά μζςο όρο 91.000 δολάρια ςτουσ φόρουσ του και ςε κοινωνικζσ 
ςυνειςφορζσ κατά τον εργαςιακό του βίο, δθλαδι περιςςότερα από αυτά που 
πλιρωςε το κράτοσ για τθν εκπαίδευςι του. Χυνεπϊσ, θ μόρφωςθ είναι δυνατόν να 
φζρει όχι μόνο ανάπτυξθ αλλά και κζρδοσ ςτθν κοινωνία.16 Ψαυτόχρονα, είναι 

δυνατόν θ κρίςθ να κεωρθκεί ωσ μια «υπζροχθ ευκαιρία» για τθν απαλλοτρίωςθ 
τθσ δθμόςιασ εκπαίδευςθσ κακϊσ θ αςκοφμενθ ςε κάκε χρονικι περίοδο 
εκπαιδευτικι πολιτικι  είναι αντανάκλαςθ των ευρφτερων ςυντελοφμενων 
κοινωνικοπολιτικϊν διεργαςιϊν17 . Τςα ςυνζβθςαν ςτθ Ρζα  Σρλεάνθ, μετά τθν 
καταςτροφικι  επίκεςθ του τυφϊνα «Ξατρίνα» τον Αφγουςτο του 2005, αποτελοφν 
ζνα ενδιαφζρον παράδειγμα τθσ διεκνοφσ εμπειρίασ  που δείχνει με ποιον τρόπο 
είναι δυνατόν θ οικονομικι κρίςθ να χρθςιμοποιθκεί ωσ Δοφρειοσ Μπποσ για τθν 
άλωςθ του δθμόςιου χαρακτιρα τθσ εκπαίδευςθσ. Σ M. Friedman, τρεισ μινεσ μετά 
τθν καταςτροφι τθσ Ρζασ Σρλεάνθσ από τον «Ξατρίνα» διλωνε τα εξισ: «Τα 
περιςςότερα ςχολεία τθσ Νζασ Ορλεάνθσ είναι ςυντρίμμια όπωσ εξάλλου και τα 
ςπίτια των παιδιών που φοιτοφςαν ςε αυτά. Πρόκειται για μια τραγωδία. Αλλά είναι 
επίςθσ και μια ευκαιρία να μεταρρυκμίςουμε ριηικά το εκπαιδευτικό ςφςτθμα».  
Υράγματι, θ κυβζρνθςθ Bush, αντί να ανοικοδομιςει τθ δθμόςια εκπαίδευςθ, 
αποφάςιςε να εφοδιάςει τισ οικογζνειεσ με κουπόνια (vouchers) με τα οποία τα 
παιδιά κα μποροφςαν να πθγαίνουν ςε «επιδοτοφμενα» ςχολεία, ςχολεία δθλαδι 

που επιδοτοφνται από το δθμόςιο αλλά διευκφνονται από Ρομικά Υρόςωπα 
Λδιωτικοφ Δικαίου και ζχουν πλιρθ αυτονομία ςτθ πρόςλθψθ προςωπικοφ και 

ςτουσ τρόπουσ ανάπτυξθσ του αναλυτικοφ προγράμματοσ. Θ φριντμανικι 
νεοφιλελεφκερθ ςχολι ςκζψθσ δεν ζκρυβε τον ενκουςιαςμό τθσ επειδι «ο 
τυφώνασ Κατρίνα πραγματοποίθςε μζςα ςε μια μζρα (…) ό,τι οι μεταρρυκμίςεισ του 
ςχολικοφ ςυςτιματοσ τθσ Λουιηιάνα δεν είχαν καταφζρει ζπειτα από πολλά χρόνια 
προςπακειών».  Υράγματι, μετά τθν αναδόμθςθ του εκπαιδευτικοφ ςυςτιματοσ τθσ 
πόλθσ, «από τα 123 δθμόςια ςχολεία είχαν απομείνει μόλισ 4, τα μζλθ του ιςχυροφ 
ςυνδικάτου των δαςκάλων απολφκθκαν, θ ςυλλογικι τουσ ςφμβαςθ μετατράπθκε 
ςε κουρελόχαρτο και μόνο μικρό μζροσ από αυτοφσ επαναπροςλιφκθκε με 
μειωμζνουσ μιςκοφσ». Χφμφωνα με τθ «Κεραπεία ςοκ» του Friedman, τα πλιγματα 
πρζπει να ςυγκεντρϊνονται ταυτόχρονα ϊςτε να επιβλθκοφν άμεςα και 
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 OECD, (2009) Education at a Glance 2009, ςελίδεσ : 118-134  
17

E. Durkheim,1977,Evolution of Educational  thought 
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αμετάκλθτα οι αλλαγζσ, κακϊσ, όπωσ επιςθμαίνει ςχετικά θ N.Klein,  « Τπωσ και τα 
άτομα ζτςι και οι κοινωνίεσ που βρίςκονται ςε κατάςταςθ –ςοκ παραιτοφνται ςυχνά 
από όςα κα υπεραςπίηονταν ςκεναρά ςε άλλεσ ςυνκικεσ»18. Χε κατάλλθλεσ 
ςυνκικεσ (φυςικζσ καταςτροφζσ, πόλεμοι, επιβολι δικτατοριϊν,  κρίςεισ χρζουσ και 
οικονομικισ κατάρρευςθσ) θ ορκολογικι ςκζψθ υποχωρεί ζναντι του φόβου, ενϊ 
κατευκυνόμενα κακεςτωτικά ΠΠΕ εντείνουν τθν κατάςταςθ ςοκ προςδίνοντασ ςτισ 
δφςκολεσ ςυνκικεσ ακόμα τραγικότερεσ (αλλά όχι και πραγματικζσ) διαςτάςεισ, 
αποςκοπϊντασ ςτθν κοινωνικι ςυναίνεςθ απζναντι ςε δυςβάςταχτα μζτρα. 

Ανεξαρτιτωσ  αν οι κεωρίεσ του δόγματοσ του ςοκ χρθςιμοποιικθκαν ςυνειδθτά 
από τισ κυβερνιςεισ ςτθν Ελλάδα τθσ οικονομικισ κρίςθσ του 2010 και ζπειτα, 
λαμβάνοντασ υπόψθ τθ ςειρά των ςαρωτικϊν αλλαγϊν που πραγματοποιικθκαν 
ςτθν εκπαιδευτικι νομοκεςία, το αδιαμφιςβιτθτο γεγονόσ είναι  πωσ μζςα ςε 4 
χρόνια, δθμιουργικθκε ςτθν ελλθνικι εκπαίδευςθ ζνα  τελείωσ διαφορετικό κλίμα  
και εντελϊσ διαφορετικζσ ςυνκικεσ. Ψα νζα δεδομζνα, όπωσ κα υποςτθριχκεί 
παρακάτω, ζχουν διαμορφϊςει ζνα ςαφϊσ ταξικότερο ςχολείο για τουσ μακθτζσ, 
ενϊ οι εκπαιδευτικοί τθσ πρωτοβάκμιασ, τθσ δευτεροβάκμιασ και τθσ τριτοβάκμιασ 
εκπαίδευςθσ ζχουν βρεκεί αντιμζτωποι με πολλζσ νζεσ δυςχζρειεσ αναφορικά με 
τον επαγγελματικό ρόλο τουσ, ςε μια κοινωνία που ηθτά από τθν εκπαίδευςθ όχι 
μόνο τθν μεταβίβαςθ γνϊςεων αλλά και τθν καλλιζργεια ςτάςεων, όπωσ και τθν 
υιοκζτθςθ αξιϊν εκ μζρουσ των μακθτϊν. Σι ςυνζπειεσ τθσ κρίςθσ φαίνεται πωσ 
ορκϊνουν νζα ςθμαντικά εμπόδια και ςτον ςτενά μορφωτικό αλλά και ςτον 
κοινωνικοποιθτικό ρόλο του ςχολείου που αποβλζπει ςτθ δθμιουργία των 

μελλοντικϊν ενεργϊν και δθμοκρατικϊν πολιτϊν και αυτό είναι κάτι που δφςκολα 
μπορεί να το παραβλζψει  κάκε εκπαιδευτικόσ, ςτον ζνα ι ςτον άλλο βακμό. 
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KleinΡ., Ψο Δόγμα του Χοκ ,  εκδ. ΡΕΑ ΧΩΡΣΦΑ – Α.ΟΛΒΑΡΘ , Ακινα 2010 , ςελ.34 
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ΜΕΡΟ ΙΙ 

 

2.1.ΟΙ ΑΛΛΑΓΕ ΣΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΜΕΣΑ ΣΗΝ 
ΕΚΔΗΛΩΗ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ  

 

 Ξατά τθ μνθμονιακι τετραετία 2010-2014, υπιρξε ςθμαντικι μείωςθ των 
δθμόςιων οικονομικϊν μεγεκϊν που αφοροφν ςτθν Εκπαίδευςθ,  όπωσ άλλωςτε 
ςυνζβθ και ςε όλουσ τουσ  υπόλοιπουσ  τομείσ  των δθμόςιων οικονομικϊν μεγεκϊν. 

 Ζρευνα του ΞΑΡΕΥ-ΓΧΕΕ δείχνει ότι τθν περίοδο 2008-2013 οι ςυγκεκριμζνεσ 
δαπάνεσ μειϊκθκαν κατά 28,3% (ι 2,2 δις. ευρϊ), με μζςο ετιςιο ρυκμό μεταβολισ 
-6,4%.Υρζπει να ςθμειωκεί ότι ο αντίςτοιχοσ μζςοσ ετιςιοσ ρυκμόσ μεταβολισ του 
ΑΕΥ τθσ χϊρασ τθν ίδια περίοδο ιταν 3 φορζσ μικρότεροσ (-2,1%). Χτον κρατικό 
προχπολογιςμό του 2014 προχπολογίηεται για τθν εκπαίδευςθ το ποςό των 5,1 δις. 
ευρϊ, ποςό μειωμζνο κατά 7,9% ζναντι του αντίςτοιχου του 2013, παρά τθν οριακι 
αφξθςθ του ΑΕΥ για το 2014. Χτον προχπολογιςμό αυτό του 2014, τον οποίο κα 
αναλφςουμε διεξοδικά παρακάτω, θ εκπαίδευςθ κα χρθματοδοτθκεί με 320 
εκατομμφρια λιγότερα από το 2013, με μεγαλφτερο κφμα τθ δευτεροβάκμια 
Εκπαίδευςθ (Γυμνάςια, Οφκεια, Επαγγελματικι Πζςθ Εκπαίδευςθ) όπου γίνονται 
περικοπζσ 215 εκατ. ευρϊ ςε ςχζςθ με το 201319. 

Θ δεφτερθ ςυνζπεια τθσ οικονομικισ κρίςθσ ςτθν εκπαίδευςθ ιταν θ ολοκλθρωτικι 
ανατροπι του μιςκολογικοφ κακεςτϊτοσ των εκπαιδευτικϊν και ςυνολικά των 
δθμοςίων υπαλλιλων μζςω του Ρόμου 4024/2011 (ά ΕΞ 226 Α') με τίτλο 
«Χυνταξιοδοτικζσ ρυκμίςεισ, ενιαίο μιςκολόγιο - βακμολόγιο, εργαςιακι εφεδρεία 
και άλλεσ διατάξεισ εφαρμογισ του μεςοπρόκεςμου πλαιςίου δθμοςιονομικισ 

ςτρατθγικισ 2012-2015». Θ βακμολογικι εξζλιξθ και τα μιςκολογικά κλιμάκια που 
ςχετίηονταν με τα χρόνια υπθρεςίασ των εκπαιδευτικϊν επί τθσ ουςίασ 

καταργικθκαν, αφοφ κάκε εξζλιξθ ςυνδζκθκε  με τθν αξιολόγθςθ, αν και οι 
διαδικαςίεσ αξιολόγθςθσ δεν ζχουν υλοποιθκεί 3 χρόνια μετά, με αποτζλεςμα οι 
δθμόςιοι υπάλλθλοι ςτο ςφνολό τουσ να μθν μποροφν να βελτιϊςουν τισ 
μιςκολογικζσ τουσ απολαβζσ. Υαράλλθλα, ζχουμε κατάργθςθ των Δϊρων  
έριςτουγζννων, Υάςχα και περικοπζσ ςε όλα τα επίδομα των εκπαιδευτικϊν: το 
επίδομα εξωδιδακτικισ απαςχόλθςθσ (356 ευρϊ), το επίδομα διδακτικισ 
προετοιμαςίασ (105 ευρϊ), το επίδομα γάμου (35 ευρϊ), το επίδομα για 
μεταπτυχιακζσ ςπουδζσ (45 ζωσ 75 ευρϊ) και θ αποηθμίωςθ για τθ διδαςκαλία 
μακθτϊν με ειδικζσ εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ (195 ευρϊ), όλα περικόπθκαν εντελϊσ, 
δθμιουργϊντασ ςοβαρζσ βιοποριςτικζσ δυςκολίεσ ςτουσ  εργαηόμενουσ ςτθν 
Εκπαίδευςθ. 

Εκτόσ όμωσ από τθ ςταςιμότθτα ςτισ μιςκολογικζσ απολαβζσ , υπιρξαν και μεγάλεσ 
μειϊςεισ ςτισ απολαβζσ των εκπαιδευτικϊν. Πόνο μζςα ςτο 2012,  υπιρξε 
μεςοςτακμικι μείωςθ  τθσ τάξθσ του 24%, ςε ςχζςθ με το 2011 ςτουσ μιςκοφσ των 

                                                                 
19ΞΑΡΕΥ-ΓΧΕΕ Ετιςια ζκκεςθ για τθν εκπαίδευςθ 2012-2013 
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εκπαιδευτικϊν, ςφμφωνα με τα ςτοιχεία τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ (Ξομιςιόν). 
Πείωςθ των μιςκϊν υπιρξε ςε ολόκλθρο το Δθμόςιο τομζα, όμωσ ο εκπαιδευτικόσ 
κλάδοσ υπιρξε διαχρονικά, και πριν τθν ζναρξθ τθσ οικονομικισ κρίςθσ, ζνασ 
ιδιαίτερα κακοπλθρωμζνοσ κλάδοσ, ςε ςφγκριςθ με άλλουσ δθμόςιουσ υπαλλιλουσ, 
άλλων Ωπουργείων. 

Ψο μζγεκοσ τθσ καταςτροφισ που ζχει επιφζρει θ εφαρμογι του Πνθμονίου ςτθν 
Εκπαίδευςθ, αποκαλφπτεται από τθν Ευρωπαϊκι  Επίτροπο για κζματα 
Εκπαίδευςθσ και Υολιτιςμοφ, κ. Ανδροφλλα Βαςιλείου, ςτθν απάντθςθ που ζδωςε, 
εξ ονόματοσ τθσ Ξομιςιόν, ςε ερϊτθςθ του ευρωβουλευτι του ΧΩΦΛΗΑ Ρίκου 
έουντι. Σ Ζλλθνασ ευρωβουλευτισ ηθτοφςε από τθν Ξομιςιόν πλθροφορίεσ ςχετικά 
με τισ ςωρευτικζσ μειϊςεισ (2009-2012) ςτουσ μιςκοφσ των εκπαιδευτικϊν ςτθν 
Ελλάδα και για τουσ τρεισ κλάδουσ τθσ εκπαίδευςθσ (πρωτοβάκμια, 
δευτεροβάκμια, τριτοβάκμια), κακϊσ επίςθσ και για το βακμό τθσ ςωρευτικισ 
μείωςθσ (2009-2012) ςτισ δαπάνεσ για τθν εκπαίδευςθ γενικά.20. Χτθ ςχετικι 
απάντθςθ τθσ Επιτρόπου Βαςιλείου, αναφζρεται ότι: «Θ Ευρωπαϊκι Επιτροπι ζχει 
πλιρθ επίγνωςθ των επιπτϊςεων τθσ οικονομικισ κρίςθσ ςτισ δθμόςιεσ δαπάνεσ 
για τθν εκπαίδευςθ ςτα κράτθ – μζλθ, ςυμπεριλαμβανόμενθσ τθσ Ελλάδασ, ςτθν 
οποία ο δείκτθσ δαπανϊν για τθν εκπαίδευςθ ςε ςχζςθ με το ΑΕγχΥ παρζμεινε 
ςχεδόν ςτακερόσ κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ κρίςθσ (δεδομζνα COFOG, περίπου 4% 
του ΑΕγχΥ για τθν περίοδο 2008-11). Επειδι όμωσ θ ςωρευτικι απϊλεια του ΑΕγχΥ 
ανιλκε ςτο 25% περίπου, οι δαπάνεσ για τθν παιδεία μειϊκθκαν ςε ανάλογο 
ποςοςτό. Τςον αφορά ςτουσ μιςκοφσ των εκπαιδευτικϊν, από πρόςφατθ μελζτθ 

τθσ Εurydice προκφπτει ότι το 2012 οι ελλθνικζσ δαπάνεσ για το ανκρϊπινο 
δυναμικό μειϊκθκαν ςε ςφγκριςθ με το προθγοφμενο ζτοσ κατά 24%, ωσ ςυνζπεια 
διάφορων μζτρων που ελιφκθςαν από το 2010…» Χτθν ίδια απάντθςθ, λίγο 
παρακάτω, θ Επίτροποσ δθλϊνει  πωσ «Θ Επιτροπι κατανοεί το γεγονόσ ότι οι 
χαμθλζσ δθμόςιεσ επενδφςεισ δυςχεραίνουν τθν επίτευξθ των εκνικϊν ςτόχων ςτο 
πλαίςιο τθσ ςτρατθγικισ «Ευρϊπθ 2020» (π.χ. ςχετικά με τθν πρόωρθ εγκατάλειψθ 
του ςχολείου, τθ φοίτθςθ ςτθν τριτοβάκμια εκπαίδευςθ)», παρουςιάηοντασ ζτςι, 
άλλθ μια παράμετρο των ςοβαρϊν ςυνεπειϊν τθσ μειωμζνθσ χρθματοδότθςθσ ςτθ 
δθμόςια ελλθνικι εκπαίδευςθ. Ψθ μείωςθ των δαπανϊν για τθν ελλθνικι 
Εκπαίδευςθ το 2012 επιβεβαιϊνει θ ζκκεςθ του Υαρατθρθτθρίου για τθν 
Εκπαίδευςθ και τθν Ξατάρτιςθ ςτθν ΕΕ21, ςφμφωνα με τθν οποία το 2012 οι 
δαπάνεσ για τθν εκπαίδευςθ ςτθν Ελλάδα μειϊκθκαν ςτο 4,1% του ΑΕΥ από 4,3% το 
2009, ενϊ ςτθν «ΕΕ των 28» οι δαπάνεσ για τθν Υαιδεία το 2012 μειϊκθκαν ςτο 
5,3% του κοινοτικοφ ΑΕΥ από 5,5% το 2009. Χφμφωνα με τθν ίδια ζκκεςθ, οι 
δαπάνεσ για τθν Υαιδεία, τθν περίοδο 2008-2011, εκτόσ από τθν Ελλάδα, 

μειϊκθκαν επίςθσ ςτθν Λρλανδία, ςτθ Π. Βρετανία, ςτθν Λςπανία, ςτθν Υορτογαλία, 
ςτθ Δανία, ςτθν Εςκονία, ςτθ Οετονία, ςτθ Οικουανία, ςτθν Υολωνία, ςτθ Χλοβακία, 

ςτθ Φουμανία, ςτθ Βουλγαρία, ςτθν Λταλία, ςτθν Ξφπρο και ςτθν Συγγαρία. Ωςτόςο, 
ζξι χϊρεσ, θ Ελλάδα, θ Ξφπροσ, θ Λταλία, θ Υορτογαλία, θ Π. Βρετανία και θ Οετονία 
μείωςαν περαιτζρω τισ δαπάνεσ για τθν Υαιδεία και το 2012. 

                                                                 
20

Ερϊτθςθ ςτισ 19/9/13, http://www.chountis.gr/index.php?page=text&CategoryId=2&id=2715.   
21

Υολφ πίςω από τθν Ευρϊπθ το ελλθνικό ςφςτθμα εκπαίδευςθσ, Εφθμερίδα των 
Χυντακτϊν,30/10/13,  
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Άμεςθ ςυνζπεια αυτϊν των μειϊςεων υπιρξε ςτθ χρθματοδότθςθ των ςχολικϊν 
μονάδων. Σι μειϊςεισ τθσ ςχολικισ χρθματοδότθςθσ, ςε βάκοσ τετραετίασ (2010-
2014),ιταν τθσ τάξθσ του 40%, ενϊ, για το 2012,θ μια από τισ 4 δόςεισ 
χρθματοδότθςθσ που ζπρεπε να ςταλοφν από τθν Υολιτεία ςτισ ςχολικζσ επιτροπζσ 
των Διμων  δεν ζφκαςε ποτζ. Για να αντιλθφκοφμε τι ςθμαίνει αυτι θ  μείωςθ ςτθν 
πράξθ, αναφζρουμε, ωσ παράδειγμα, τθ χρθματοδότθςθ τθσ Χχολικισ Επιτροπισ 
ςτο Διμο Αλίμου, από το 2009 ζωσ το 2012.  Θ  χρθματοδότθςθ εκ μζρουσ τθσ 
Υολιτείασ των ςχολείων του Διμου Αλίμου ιταν για το 2009,  447.683 ευρϊ, για 
το 2010, 275.659 ευρϊ, για το 2011, 280.556 ευρϊ και για το 2012, 169.573 ευρϊ 
(μείωςθ 62% ςε ςχζςθ με το 2009 και 40% ςε ςχζςθ με το 2011). Ανάλογεσ 
ςυντριπτικζσ περικοπζσ των χρθματοδοτιςεων προσ τισ ςχολικζσ επιτροπζσ των 
Διμων υπιρξαν πανελλαδικά, δθμιουργϊντασ ςοβαρά προβλιματα ςτθ λειτουργία 
των ςχολείων πρωτοβάκμιασ και δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ, αναγκάηοντασ 
εμμζςωσ τουσ  γονείσ να ςυνειςφζρουν οικονομικά ςτα ζξοδα των ςχολείων και 
ανοίγοντασ το δρόμο για τθ μεγαλφτερθ διείςδυςθ ιδιωτϊν ςτθν εκπαιδευτικι 
διαδικαςία. 

Για να γίνει ςαφζςτερθ θ εξζλιξθ των οικονομικϊν μεγεκϊν που αφοροφν τθν 
κρατικι χρθματοδότθςθ τθσ Εκπαίδευςθσ,  μετά το ξζςπαςμα τθσ Σικονομικισ 
Ξρίςθσ, κα γίνει μια προςπάκεια ςτισ επόμενεσ ςελίδεσ μιασ κριτικισ ανάλυςθσ ςτα 
οικονομικά μεγζκθ και ςτισ διαρκρωτικζσ αλλαγζσ, όπωσ αποτυπϊκθκαν ςτον 
οικονομικό προχπολογιςμό  τθσ κυβζρνθςθσ για το 2014 ςε ςχζςθ με τθν Υαιδεία. 

 

Υαρακάτω, παρατίκενται  τα ακριβι ςτοιχεία του προχπολογιςμοφ:  
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ΕΣΟ 2011 2012 

(Εκτόσ Πολιτιςμοφ/ 

Ακλθτιςμοφ) 

2013 2014 ΔΙΑΦΟΡΑ 

2014- 2013 

ΔΙΑΦΟΡΑ 

2014-2012 

ΔΙΑΦΟΡΑ  

2014-2009 

ΤΝΟΛΟ  5.792.000.000 5.396.000.000 5.090.000.000    

ΨΑΞΨΛΞΣΧ ΥΦΣΩΥΣΟΣΓΛΧΠΣΧ ΧΨΣ 

ΧΩΡΣΟΣ ΨΣΩ ΩΥΣΩΦΓΕΛΣΩ 

6.203.133.072 5.401.000.000 4.921.000.000 4.600.000.000 321.000.000 

( -6,5%) 

801.000.000             

(- 14,83%) 

2.531.000.000 

( -35,5%) 

ΔΑΥΑΡΕΧ ΕΞΨΣΧ ΕΞΥΑΛΔΕΩΧΘΧ  204.146.435 196.727.814 182.907.000    

ΨΑΞΨΛΞΣΧ ΥΦΣΫΥΣΟΣΓΛΧΠΣΧ ΓΛΑ 

ΕΞΥΑΛΔΕΩΧΘ 

 5.196.853.565 4.724.272.186 4.417.093.000    

ΥΦΣΓΦΑΠΠΑ ΔΘΠΣΧΛΩΡ 

ΕΥΕΡΔΩΧΕΩΡ 

387.000.000 391.000.000 475.000.000 490.000.000    

ΧΩΡΣΟΣ ΨΥ+ ΥΔΕ ΓΛΑ ΕΞΥΑΛΔΕΩΧΘ  5.587.853.565 5.199.272.186 4.907.093.000 292.179.186 

(-5,62%) 

680.760.565 

(-12,18% ) 

2.332.451.946 

(-32,22%) 

ΑΕΥ 208.532.000.000 193.749.000.000 183.049.000.000 183.089.000.000 40.000.000 

(+ 0,02) 

10.660.000.000 

(-5,5%) 

47.992.000.000 

(-20,77%) 

% ΔΑΥΑΡΩΡ ΥΑΛΔΕΛΑΧ ΨΥ/ΑΕΥ  2,68% 2,58% 2,41%    

% ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ 

ΣΠ+ΠΔΕ/ΑΕΠ 

 2,88% 2,84% 2,68%    
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Β1. Ειδικοί Φορείσ 
 ΠΙΣΩΕΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ 2014  ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΗ 

 2014 2013 2012   2013-2014  2012-2014 

     (€) (%) (€) (%) 

 4.587.329.000 4.996.533.337,16 5.370.702.774,48   -409.204.337,16 -8% -783.373.774,48 -15% 

          

 2014 2013 2012   2013-2014  2012-2014 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙ         

Α' βκμια 1.596.782.000 1.591.983.680,00 1.677.873.303,77   4.798.320,00 0% -81.091.303,8 -5% 

Β' κμια 1.577.718.000 1.793.086.391,94 1.994.084.150,27   -215.368.391,94 -12% -416.366.150,3 -21% 

Ανϊτατθ Εκπαίδευςθ 876.873.000 1.008.728.307 1.161.451.340,05   -131.855.306,77 -13% -284.578.340,1 -25% 

ΓΓ Θρθςκευμάτων 182.907.000 196.727.813,81 204.146.434,35   -13.820.813,81 -7% -21.239.434,4 -10% 

ΓΓ Διά Βίου Μάκθςθσ 13.311.000 16.110.231 16.092.731,33   -2.799.231,00 -17% -2.781.731,3 -17% 

ΓΓ Ζρευνασ και Σεχνολογίασ 68.902.000 76.890.872,00 95.418.855,66   -7.988.872,00 -10% -26.516.855,7 -28% 

ΑΔΙΠ 467.000 609.101 311.503,46   -142.100,98 -23% 155.496,5 50% 
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Ειςιτιριεσ Εξετάςεισ για τθν Σριτοβάκμια 6.078.000 2.166.659 1.100.992,31   3.911.341,00 181% 4.977.007,7 452% 

Ακαδθμία Ακθνϊν και λοιπζσ υπθρεςίεσ που 

εξαρτϊνται από αυτιν 
5.743.000 12.081.927 8.344.685   -6.338.927 -52% -2.601.684,7 -31% 

Κεντρικι Τπθρεςία 223.374.000 180.954.216,03 171.215.699,04   42.419.783,97 23% 52.158.301,0 30% 

ΓΓ Νζασ Γενιάσ 2.583.000 2.872.192 3.007.853,06   -289.192,00 -10% -424.853,1 -14% 

Ελλθνικι Επιτροπι Ατομικισ Ενζργειασ 2.797.000 2.763.400 5.220.998,54   33.600,00 1% -2.423.998,5 -46% 

Ελλθνικό Κζντρο Θαλαςςίων Ερευνϊν  1.582.000 1.598.000 1.607.321,27   -16.000,00 -1% -25.321,3 -2% 

Αςτεροςκοπείο Ακθνϊν 752.000 749.000 730.222,53   3.000,00 0% 21.777,5 3% 

Εκπαίδευςθ Ελλθνοπαίδων Εξωτερικοφ 17.204.000,00 26.487.358,00 18.971.356,29   -9.2833.58,00 -35% -1.767.356,3 -9% 

Παιδαγωγικό Ινςτιτοφτο 0 0 372.826,92   0,00   -372.826,9 -100% 

Βιβλιοκικεσ και ιςτορικά αρχεία 10.256.000 10.438.882,68 10.752.500,90   -182.882,68 -2% -496.500,9 -5% 

Λθξιπρόκεςμεσ οφειλζσ από τον ν.4093/2012 0 72.285.306,00 0,00   -72.285.306,00 -100% 0,0   
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Αναλφοντασ τα παραπάνω ςτοιχεία μποροφμε να επιςθμάνουμε τα εξισ: 

1. Σι δθμόςιεσ δαπάνεσ για τθν Αϋ κμια Εκπαίδευςθ παραμζνουν ςτάςιμεσ το 
2014, ςτα ίδια επίπεδα με το 2013 αλλά 81 εκατομμφρια λιγότερεσ από το 
2012.  

2. Ωπάρχει μεγάλθ μείωςθ 216 εκατομμυρίων ςτισ δαπάνεσ τθσ Βϋκμιασ 
Εκπαίδευςθσ, αποτζλεςμα τθσ υποβάκμιςθσ τθσ Ψεχνικισ Εκπαίδευςθσ, 
εξαιτίασ των διακεςιμοτιτων των εκπαιδευτικϊν και τθν απομάκρυνςθ 
περίπου 20.000 μακθτϊν από αυτά.  

3. Σι πολφ ςοβαρζσ επιπτϊςεισ του ςχεδίου «Ακθνά» αποτυπϊνονται ςτον 
προχπολογιςμό με τθ μείωςθ κατά 132 εκατομμφρια των δαπανϊν για τθν 
ανϊτατθ εκπαίδευςθ ςε ςχζςθ με το 2013 και  κατά 284 εκατομμφρια ςε 
ςχζςθ με το 2012.  

4. Ωπάρχει μείωςθ των δαπανϊν για τθ ΓΓ Δια Βίου Πάκθςθσ κατά 3 
εκατομμφρια και  μείωςθ για τθ ΓΓ Ζρευνασ και Ψεχνολογίασ κατά 8 
εκατομμφρια ςε ςχζςθ με το 2013 και κατά 27 εκατομμφρια ςε ςχζςθ με το 
2012.  

5. Χε ότι αφορά τισ ειςιτιριεσ εξετάςεισ για τθν Ανϊτατθ Εκπαίδευςθ, 
παρατθρείται εκτόξευςθ του κονδυλίου ςε ςχζςθ με τθν προθγοφμενθ 
χρονιά (από τα 2 περίπου εκατομμφρια ςτα 6 εκατομμφρια ευρϊ), ενϊ 
ςυγκριτικά με το 2012 θ αντίςτοιχθ αφξθςθ είναι τθσ τάξθσ του 180%. Ζνασ 
πικανόσ λόγοσ αυτισ τθσ αφξθςθσ είναι ότι με το νζο νόμο για τθν 
«Αναδιάρκρωςθ τθσ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ», κεςπίηονται εξετάςεισ 
πανελλαδικοφ τφπου για τισ τρεισ τάξεισ του λυκείου, ενϊ κεςμοκετείται και 
θ Ανεξάρτθτθ Αρχι Εξετάςεων.  Ενϊ δθλαδι ζχουμε μείωςθ ςχεδόν ςε όλα 
τα οικονομικά μεγζκθ που αφοροφν τθν Υαιδεία, υπάρχει αφξθςθ ςτο 
κονδφλι για τθν εντατικοποίθςθ  του εξεταςιοκεντρικοφ τθσ χαρακτιρα! 

6. Χε ότι αφορά τισ δαπάνεσ τθσ Ξεντρικισ Ωπθρεςίασ , υπάρχει μια ςθμαντικι 
αφξθςθ των δαπανϊν κατά 42 περίπου εκατομμφρια ευρϊ ςε ςχζςθ με το 
2013, ενϊ ςε ςχζςθ με το 2012 το κονδφλι εμφανίηεται αυξθμζνο κατά 30%. 
Εντόσ του κωδικοφ των δαπανϊν τθσ Ξεντρικισ Ωπθρεςίασ  του Ωπουργείου 
Υαιδείασ κυρίωσ,  αυξάνεται ( κατά ςχεδόν 30 εκατομμφρια) το κονδφλι που 
αφορά μιςκοφσ και ςυντάξεισ, γεγονόσ που ςχετίηεται με τισ μαηικζσ 
ςυνταξιοδοτιςεισ υπαλλιλων τθσ Ξεντρικισ Ωπθρεςίασ τθ διετία 2011-2013. 

Υρόκειται για μεγάλο αρικμό ςυνταξιοδοτιςεων που δείχνουν το κλίμα 
φυγισ που δθμιουργικθκε γενικότερα ςτισ υπθρεςίεσ του Δθμοςίου, 

εξαιτίασ των κυβερνθτικϊν πολιτικϊν. ‘Τπωσ κα φανεί παρακάτω (ςελ 35), 
ςε αντίκεςθ με τθν αφξθςθ για τα κονδφλια μιςκϊν και ςυντάξεων που 
αφοροφν τθν Ξεντρικι Ωπθρεςία, τα αντίςτοιχα κονδφλια μιςκϊν και 
ςυντάξεων για το εκπαιδευτικό προςωπικό  και των τριϊν εκπαιδευτικϊν 
βακμίδων μειϊνεται. 
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7. Ξαταγράφεται μείωςθ ςτισ μεταβιβαςτικζσ πλθρωμζσ, δθλαδι ςτισ 
επιχορθγιςεισ για εποπτευόμενουσ φορείσ του Ωπουργείου Υαιδείασ και 
Κρθςκευμάτων, δθμιουργϊντασ ακόμα περιςςότερεσ δυςκολίεσ ςτθ 
λειτουργία τουσ.  

8. Πειϊνεται ςθμαντικά το κονδφλι τθσ Ακαδθμίασ Ακθνϊν και των 
εποπτευόμενων από αυτιν φορζων. Θ μείωςθ αυτι υπερβαίνει το 50% του 
περςινοφ προχπολογιςμοφ. 

9. Πειϊνεται κατά 9 περίπου εκατομμφρια ευρϊ το κονδφλι για τισ δαπάνεσ 
εκπαίδευςθσ ελλθνοπαίδων εξωτερικοφ. Χυνεχείσ περικοπζσ  ςε αυτζσ τισ 

δαπάνεσ υπιρξαν και ςτουσ δυο προθγοφμενουσ κρατικοφσ 
προχπολογιςμοφσ, με ότι αυτό ςυνεπάγεται ςτθ λειτουργία των ςχετικϊν 

δομϊν, που οδθγοφνται ςε ςυνεχι υποβάκμιςθ.  

 

Χτθ ςυνζχεια, παρατίκενται κάποια ακόμα ςτοιχεία του προχπολογιςμοφ του 2014:  
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Β2. Κατά Φορέα και κατά μείζονα κατηγορία δαπάνησ 
 ΠΙΣΩΕΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ 2014  ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΗ 

 2014 2013 2012   2013-2014  2012-2014 

      (€) (%) (€) (%) 

Α' κμια 1.596.782.000 1.591.983.680,00 1.677.873.303,77   4.798.320,00 0% -81.091.303,77 -5% 

Αποδοχζσ και 

ςυντάξεισ 
1.590.470.000 1.585.571.402,00 1.677.743.161,69   4.898.598,00 0% -87.273.161,69 -5% 

Υρόςκετεσ και 

παρεπόμενεσ 

παροχζσ 

2.911.000 3.083.300,00 26.703,80   -172.300,00 -6% 2.884.296,20 10801% 

Β' κμια 1.577.718.000,00 1.793.086.391,94 1.994.084.150,27   -215.368.391,94 -12% -416.366.150,27 -21% 

Αποδοχζσ και 

ςυντάξεισ 
1.561.977.000,00 1.776.899.771,94 1.982.399.522,85   -214.922.771,94 -12% -420.422.522,85 -21% 

Υρόςκετεσ και 

παρεπόμενεσ 

παροχζσ 

3.350.000,00 1.757.896,00 25.027,00   1.592.104,00 91% 3.324.973,00 13286% 

Ανϊτατθ 

Εκπαίδευςθ 
876.873.000,00 1.008.728.306,77 1.161.451.340,05   -131.855.306,77 -13% -284.578.340,05 -25% 
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Αποδοχζσ και 

ςυντάξεισ 
594.743.000,00 623.770.804,77 703.205.477,75   -29.027.804,77 -5% -108.462.477,75 -15% 

Υρόςκετεσ και 

παρεπόμενεσ 

παροχζσ 

24.000,00 44.000,00 0,00   -20.000,00 -45% 24.000,00   

ΓΓ Ζρευνασ & 

Σεχνολογίασ 
68.902.000,00 76.890.872,00 95.418.855,66   -7.988.872,00 -10% -26.516.855,66 -28% 

Αποδοχζσ και 

ςυντάξεισ 
3.152.000,00 3.306.000,00 3.281.773,46   -154.000,00 -5% -129.773,46 -4% 

Υρόςκετεσ και 

παρεπόμενεσ 

παροχζσ 

54.000,00 66.000,00 12.094,57   -12.000,00 -18% 41.905,43 346% 

ΓΓ Διά Βίου 

Μάκθςθσ 
13.311.000,00 16.110.231,00 16.092.731,33   -2.799.231,00 -17% -2.781.731,33 -17% 

Αποδοχζσ και 

ςυντάξεισ 
3.625.000,00 2.743.301,00 2.219.663,47   881.699,00 32% 1.405.336,53 63% 

Υρόςκετεσ και 

παρεπόμενεσ 

παροχζσ 

36.000,00 52.000,00 2.832,69   -16.000,00 -31% 33.167,31 1171% 

ΓΓ 

Θρθςκευμάτων 
182.907.000,00 196.727.813,81 204.146.434,35   -13.820.813,81 -7% -21.239.434,35 -10% 

Αποδοχζσ και 181.426.000,00 133.214.813,81 8.461.977,59   48.211.186,19 36% 172.964.022,41 2044% 
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ςυντάξεισ 

Υρόςκετεσ και 

παρεπόμενεσ 

παροχζσ 

10.000,00 34.000,00 0,00   -24.000,00 -71% 10.000,00   
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Αναλφοντασ τα παραπάνω ςτοιχεία, μποροφμε να επιςθμάνουμε τα εξισ: 

1. Χτισ αποδοχζσ και ςυντάξεισ τθσ Α’κμιασ Εκπαίδευςθσ δεν παρατθρείται 
μεταβολι, ενϊ υπάρχει μείωςθ κατά 172.300 ευρϊ ςτθν υπερωριακι 
απαςχόλθςθ και ςτο κονδφλι ωρομιςκίου προςωπικοφ (κονδφλι για 

πρόςκετεσ και παρεπόμενεσ παροχζσ). 

2. Χτισ αποδοχζσ και ςυντάξεισ τθσ Β’κμιασ Εκπαίδευςθσ παρατθρείται μείωςθ 
περίπου 215.000.000 ευρϊ, θ οποία αντιςτοιχεί ςτον αρικμό των 2.100 
εκπαιδευτικϊν τθσ δευτεροβάκμιασ Ψεχνικισ Εκπαίδευςθσ που ζχουν βγει 
ιδθ ςε διακεςιμότθτα.  

3. Χτισ αποδοχζσ και ςυντάξεισ του προςωπικοφ τθσ Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ 
παρατθρείται μείωςθ κατά 5% ςε ςχζςθ με πζρυςι και 15% ςε ςχζςθ με το 
2012. (ςε απόλυτουσ αρικμοφσ μείωςθ 29 εκατ. ευρϊ ςε ςχζςθ με πζρυςι 
και 108,5 εκατ. ευρϊ ςε ςχζςθ με το 2012). Θ μείωςθ αυτι οφείλεται κυρίωσ 
ςτθ μείωςθ τθσ μιςκοδοςίασ των μελϊν ΔΕΥ/ΕΥ και των διοικθτικϊν 

υπαλλιλων των Λδρυμάτων. 

4. Χτισ αποδοχζσ και ςυντάξεισ του προςωπικοφ που υπάγεται ςτθν ΓΓ Ζρευνασ 
& Ψεχνολογίασ καταγράφεται μείωςθ 154.000 ευρϊ και ςε ποςοςτό 5%  ςε 
ςχζςθ με πζρυςι, ενϊ μείωςθ κατά 18.000 ευρϊ και ςε ποςοςτό 18% 
καταγράφεται ςτθν υπερωριακι απαςχόλθςθ για τθν ίδια περίοδο.  

5. Χτισ αποδοχζσ και ςυντάξεισ του προςωπικοφ που υπάγεται ςτθν ΓΓ Διά Βίου 
Πάκθςθσ καταγράφεται αφξθςθ κατά 880.000 ευρϊ και ςε ποςοςτό 32% ςε 
ςχζςθ με πζρυςι και 1,5 εκατ. (63%) ςε ςχζςθ με το 2012. 

6. Χτισ αποδοχζσ και ςυντάξεισ του προςωπικοφ που υπάγεται ςτθν ΓΓ 
Κρθςκευμάτων καταγράφεται αφξθςθ 48 εκατ. ευρϊ και ςε ποςοςτό 36% ςε 
ςχζςθ με πζρυςι, ενϊ καταγράφεται αφξθςθ 172 εκατ. ευρϊ (2.044%) ςε 
ςχζςθ με το 2012. 

 

Σλοκλθρϊνοντασ με τον προχπολογιςμό του 2014, παρατίκενται κάποια τελευταία 
ςτοιχεία: 
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Β3. Δημόςιεσ Επενδύςεισ 
 ΠΙΣΩΕΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ 2014  ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΗ 

 2014 2013 2012   2013-2014  2012-2014 

      (€) (%) (€) (%) 

Εκνικοί Υόροι 90.000.000 104.000.000,00 75.215.154,99   -14.000.000,00 -13% 14.784.845,01 20% 

Ξοινοτικοί Υόροι 400.000.000,00 371.000.000,00 315.628.193,89   29.000.000 8% 84.371.806 27% 

          

φνολα 490.000.000 475.000.000 390.843.349   15.000.000 11% 99.156.651 23% 

 

 

Β4. Νομοί – Νομαρχίεσ (Περιφερειακέσ Ενότητεσ) 
 ΠΙΣΩΕΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ 2014  ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΗ 

 2014 2013 2012   2013-2014  2012-2014 

      (€) (%) (€) (%) 

Α' κμια 4.163.000 16.044.531,00 9.872.228,06   -11.881.531,00 -74% -5.709.228,06 -58% 
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Β' κμια 5.616.000,00 33.597.842,50 26.472.785,29   -27.981.843 -83% -20.856.785 -79% 

Επιμορφωτικά κζντρα 499.000,00 498.816,00 269.127,36   184 0% 229.873 85% 

Εκκλθςιαςτικι Εκπαίδευςθ 138.000,00 157.217,19 160.914,69   -19.217 -12% -22.915 -14% 

Υεριφερειακζσ Διευκφνςεισ 

Α'κμιασ και Β'κμιασ 
2.255.000,00 2.307.654,00 1.430.654,90   -52654 -2% 824345,1 58% 

          

φνολα 9.779.000 49.642.374 36.345.013   -39.863.374 -157% -26.566.013 -137% 

 

Β5. Ανάλυςη Νομών – Νομαρχιών 
 ΠΙΣΩΕΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ 2014  ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΗ 

 2014 2013 2012   2013-2014  2012-2014 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙ      (€) (%) (€) (%) 

Α' κμια 4.163.000 16.044.531,00 9.872.228,06   -11.881.531,00 -74% -5.709.228,06 -58% 

Αποδοχζσ και ςυντάξεισ 136.000 6.223.140,00 6.223.140,00   -6.087.140,00 -98% -6.087.140,00 -98% 

Υρόςκετεσ και παρεπόμενεσ παροχζσ 2.530.000 6.520.230,67 3.948.570,23   -3.990.230,67 -61% -1.418.570,23 -36% 
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Β' κμια 5.616.000,00 33.597.842,50 26.472.785,29   -27.981.842,50 -83% -20.856.785,29 -79% 

Αποδοχζσ και ςυντάξεισ 121.000,00 4.518.583,00 6.157.843,99   -4.397.583,00 -97% -6.036.843,99 -98% 

Υρόςκετεσ και παρεπόμενεσ παροχζσ 2.974.000,00 24.453.027,75 17.331.705,60   -21.479.027,75 -88% -14.357.705,60 -83% 

Επιμορφωτικά κζντρα 499.000,00 498.816,00 269.127,36   184,00 0% 229.872,64 85% 

Αποδοχζσ και ςυντάξεισ 17.000,00 16.816,00 26.458,79   184,00 1% -9.458,79 -36% 

Υρόςκετεσ και παρεπόμενεσ παροχζσ 16.000,00 15.250,00 0,00   750,00 5% 16.000,00   

Περιφερειακζσ Διευκφνςεισ Α'κμιασ και 

Β'κμιασ 
2.255.000,00 2.307.654,00 1.430.654,90   -52.654,00 -2% 824.345,10 58% 

Αποδοχζσ και ςυντάξεισ 218.000,00 237.654,00 126.557,26   -19.654,00 -8% 91.442,74 72% 

Υρόςκετεσ και παρεπόμενεσ παροχζσ 269.000,00 275.000,00 87.325,69   -6.000,00 -2% 181.674,31 208% 

          

φνολα 12.445.000,00 62.385.744,17 46.516.723,58   -49.940.744,17 -316% -34.071.723,58 -270% 
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Αναλφοντασ τα παραπάνω ςτοιχεία, μποροφμε να επιςθμάνουμε τα εξισ: 

1. Ψο γενικό κονδφλι ςυρρικνϊνεται δραματικά, ςε ποςοςτό περίπου 80% και 
40.000.000 ευρϊ ςε απόλυτα νοφμερα. Θ ςυρρίκνωςθ αυτι οφείλεται ςε 
μεγάλο βακμό ςτθ ςυρρίκνωςθ του κωδικοφ που αφορά ςτισ μιςκοδοςίεσ 
για τουσ ςχολικοφσ φφλακεσ, οι οποίοι τζκθκαν ςε διακεςιμότθτα κακϊσ και 
για υπαλλιλουσ κακαριότθτασ των ςχολικϊν μονάδων.  Θ απουςία ςχολικϊν 
φυλάκων και κακαριςτριϊν από  τισ ςχολικζσ μονάδεσ, εξοικονόμθςε 
40.000.000 ευρϊ, κατά τισ προβλζψεισ του προχπολογιςμοφ, αλλά άφθςε τα 

ςχολικά κτίρια χωρίσ φφλαξθ και κακαριότθτα.  

2. Θ γενικι ςυρρίκνωςθ των δαπανϊν ανά Ρομαρχίεσ οφείλεται ςε νζεσ 
ςυγχωνεφςεισ ςχολικϊν μονάδων (μολονότι υπιρξε μεγάλο κφμα 
ςυγχωνεφςεων το 2012) κακϊσ και ςε περικοπζσ  των δαπανϊν για τθν 
μεταφορά των μακθτϊν.  

3. Πειϊνονται επίςθσ οι καταναλωτικζσ και ςφνκετεσ δαπάνεσ, γεγονόσ το 
οποίο οφείλεται ςτθ ςυρρίκνωςθ των δομϊν διοίκθςθσ τθσ εκπαίδευςθσ ςε 
περιφερειακό επίπεδο.  

4. Πείωςθ επζρχεται και ςτισ μεταβιβαςτικζσ πλθρωμζσ που αφοροφν ςε 
φορείσ και δομζσ τισ εκπαίδευςθσ τθσ τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ. 

 

Ψα ςτοιχεία του Υροχπολογιςμοφ για το 2014,22όπωσ αναλφκθκαν ςτισ 

προθγοφμενεσ ςελίδεσ τθσ παροφςασ εργαςίασ, αλλά και θ ςφγκριςθ των κονδυλίων 
για τθν Υαιδεία, μεταξφ Ελλάδασ και άλλων χωρϊν, μασ οδθγοφν ςε κάποια 
ςυμπεράςματα: 

Εφκολα καταδεικνφεται πωσ ο προχπολογιςμόσ για τθν Παιδεία του 2014, όπωσ 
ψθφίςτθκε από τθν κυβερνθτικι πλειοψθφία ςτο Εκνικό Κοινοβοφλιο,  ιταν ο 

χειρότεροσ όλων των προθγοφμενων ετϊν. Αποτζλεςε,  όπωσ και ο προθγοφμενοσ 
του 2013, τον χαμθλότερο προχπολογιςμό για τθν Παιδεία ςε όλθ τθν Ευρϊπθ. Οι 
δαπάνεσ για τθν Παιδεία αποτελοφν λιγότερο από το 2,7% του ΑΕΠ, όταν ο μζςοσ 
όροσ των αντίςτοιχων δαπανϊν ςτθν Ευρϊπθ βρίςκεται ςχεδόν ςτο 5% του μζςου 
ΑΕΠ. Επίςθσ, καταγράφει μείωςθ δαπανϊν για τθν Παιδεία κατά 12,18% μζςα ςτθ 
διετία 2012-2014 (ςτθν Ανϊτατθ Εκπαίδευςθ θ μείωςθ  ςτο διάςτθμα 2012-2014 
φτάνει το 25%!) και  από τα ςτοιχεία του προκφπτει πωσ ςτθ  5ετία 2009-2014 θ 
ςυνολικι μείωςθ είναι 32,22%, ποςοςτό μείωςθσ πρωτοφανζσ για Ευρωπαϊκι 
χϊρα.  
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http://www.minfin.gr/portal/el/resource/contentObject/contentTypes/genericContentResourceObj
ect,fi leResourceObject,arrayOfFileResourceTypeObject/topicNames/budget/resourceRepresentationT
emplate/contentObjectListAlternativeTemplate#fragment-1 

http://www.minfin.gr/portal/el/resource/contentObject/contentTypes/genericContentResourceObject,fileResourceObject,arrayOfFileResourceTypeObject/topicNames/budget/resourceRepresentationTemplate/contentObjectListAlternativeTemplate#fragment-1
http://www.minfin.gr/portal/el/resource/contentObject/contentTypes/genericContentResourceObject,fileResourceObject,arrayOfFileResourceTypeObject/topicNames/budget/resourceRepresentationTemplate/contentObjectListAlternativeTemplate#fragment-1
http://www.minfin.gr/portal/el/resource/contentObject/contentTypes/genericContentResourceObject,fileResourceObject,arrayOfFileResourceTypeObject/topicNames/budget/resourceRepresentationTemplate/contentObjectListAlternativeTemplate#fragment-1
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ΜΕΡΟ III 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο 

 

ΟΙ ΔΙΑΡΘΡΩΣΙΚΕ ΑΛΛΑΓΕ ΣΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΜΕΣΑ ΣΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΚΡΙΗ 

 

“Η πολφπλευρθ και πολυεπίπεδθ κρίςθ που βιώνουμε μπορεί να γίνει ο καταλφτθσ 

τθσ αλλαγισ των διαχρονικών μασ πακογενειών. Έχω βακιά τθν πεποίκθςθ ότι ιρκε 
θ ώρα(…) Αλλάηουμε Παιδεία, αλλάηουμε τθν Ελλάδα.” 

Άννα Διαμαντοποφλου, Θ Ρζα Εκπαιδευτικι Υολιτικι, άεβρουάριοσ 2011 

Επθρεαςμζνθ  ι όχι  θ θγεςία του Ωπουργείου Υαιδείασ από τισ κεωρίεσ του 
Friedman, από το 2010 και μετά, εξαπολφει ζναν πρωτοφανι καταιγιςμό 
νομοςχεδίων, κειμζνων και προτάςεων με ςαφι ςτόχο τθ δθμιουργία ενόσ  εντελϊσ 
νζου κεςμικοφ πλαιςίου ςε όλα τα επίπεδα τθσ Εκπαίδευςθσ. Θ κρίςθ δανειςμοφ 
του ελλθνικοφ καπιταλιςμοφ αξιοποιείται ϊςτε να εξαναγκαςκοφν θ εργατικι τάξθ 
και τα μεςαία ςτρϊματα, όπωσ οι εκπαιδευτικοί, να αποδεχκοφν διάλυςθ των 
κοινωνικϊν τουσ δικαιωμάτων και των εργαςιακϊν τουσ κατακτιςεων κακϊσ και 

υποβάκμιςθ του βιοτικοφ τουσ επιπζδου, ςτο όνομα τθσ «ςωτθρίασ τθσ πατρίδασ». 
Υαράλλθλα, οι εργαςιακζσ κατακτιςεισ και τα κοινωνικά δικαιϊματα 
ενοχοποιοφνται ςυςτθματικά, παρουςιάηονται ωσ βαςικι αιτία τθσ οικονομικισ 
κρίςθσ και καλλιεργείται θ άποψθ τθσ ςυλλογικισ ενοχοποίθςθσ, δθλαδι ότι για τθν 
κρίςθ ευκφνονται  εξίςου όλοι, («μαηί τα φάγαμε», κατά τθ «διάςθμθ» διλωςθ του 
Κ. Υάγκαλου, αντιπροζδρου τθσ Ξυβζρνθςθσ Υαπανδρζου, ςτισ 21/9/2010, ςτθν 
Ξοινοβουλευτικι Επιτροπι Δθμόςιασ Διοίκθςθσ, Δθμόςιασ Ψάξθσ και Δικαιοςφνθσ).  

Χτα πλαίςια αυτά, ςτο χϊρο τθσ εκπαίδευςθσ, το νζο κεςμικό πλαίςιο που 
οικοδομικθκε με αφορμι τθν οικονομικι κρίςθ, υιοκετϊντασ βαςικζσ ςτρατθγικζσ 
διεκνϊν οργανιςμϊν (ΣΣΧΑ, ΔΡΨ) επιδιϊκει να προςφζρει τθν απαραίτθτθ βάςθ 
για ζνα «νζο» ςχολείο με ταμπζλα δθμόςιου και όρουσ λειτουργίασ ιδιωτικοφ, 
ςχολείο φκθνό και αυταρχικό, ςχολείο εξεταςιοκεντρικό και ωσ εκ τοφτου 
εξοντωτικό και ελιτίςτικο, ςχολείο όχι γνϊςεων και παιδείασ, αλλά λειτουργικϊν 
δεξιοτιτων, ςχολείο όπου αναμζνεται να επικρατιςει το πνεφμα του 
ανταγωνιςμοφ, τθσ ταξικισ διαφοροποίθςθσ και του επιχειρείν. Είναι μάλιςτα πολφ 
ενδιαφζρον το γεγονόσ πωσ οι αλλαγζσ ςτουσ κεςμοφσ τθσ εκπαίδευςθσ, θ 
αναδιάρκρωςθ τθσ με όρουσ αγοράσ, εξελίςςεται με ςυνζπεια και επιμονι, 
μολονότι ζχουμε διαδοχι προςϊπων ςτον υπουργικό κϊκο του Ωπουργείου 
Υαιδείασ διαφορετικισ κομματικισ προζλευςθσ (Α. Διαμαντοποφλου, Ξ. 
Αρβανιτόπουλοσ). 

Σ ιςχυριςμόσ περί ςτοχευμζνων, μεγάλων, κεςμικϊν μεταρρυκμίςεων κα 
επιχειρθκεί να τεκμθριωκεί, ςτισ επόμενεσ ςελίδεσ,  αναδεικνφοντασ ζνα ςχζδιο 
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που το Ωπουργείο Υαιδείασ ακολουκεί, όχι με τθ μζκοδο ενόσ πολυνομοςχεδίου 
όπωσ, για παράδειγμα ο Ρόμοσ 2525/97 επί υπουργίασ Γ. Αρςζνθ (τελικά, πολφ λίγα 
ςθμεία του εφαρμόςτθκαν) αλλά μζςω μιασ τακτικισ διαδοχικϊν 
ςυμπλθρωματικϊν νομοκετθμάτων. 

Είναι αναμφίβολα ενδιαφζρον να αναρωτθκεί κανείσ για ποιο λόγο επιχειρικθκε 

και επιχειρείται  με τόςθ, επιμονι και  παρά το πολιτικό κόςτοσ μια τόςο βακιά 

αναδιάρκρωςθ τθσ ελλθνικισ εκπαίδευςθσ. Μςωσ μία ερμθνεία είναι πωσ θ 

ανατροπι των ρυκμίςεων ςτον εκπαιδευτικό  χϊρο (αλλά και ςτθν υγεία και ςτο 

περιβάλλον) αποτελεί ηωτικι ανάγκθ ςιμερα για το κεφάλαιο κακϊσ είναι ζνασ από 

τουσ ελάχιςτουσ εναπομείναντεσ τομείσ που θ εμπορευματοποίθςι του μπορεί να 

αποφζρει ςοβαρά κζρδθ. 23 

Χτθ ςυνζχεια, κα επιχειρθκεί να καταδειχκεί πωσ  θ βαςικι ςτοχοκεςία των 
νομοκετικϊν ρυκμίςεων των νεοφιλελεφκερων κυβερνιςεων ςτθν Ελλάδα, ςε 
εποχι οικονομικισ κρίςθσ, ρθτά ι άρρθτα, ςτο χϊρο τθσ Εκπαίδευςθσ (και όχι 
μόνο), φαίνεται ότι ακολουκεί τουσ εξισ γενικοφσ άξονεσ: 

α. τθ ςυρρίκνωςθ του δθμόςιου χαρακτιρα τθσ εκπαίδευςθσ (επιδίωξθ που 
εκφράηεται ακόμα και με αρικμθτικοφσ όρουσ όπωσ ςυγχωνεφςεισ ςχολικϊν 
μονάδων, μείωςθ αρικμοφ υπθρετοφντων εκπαιδευτικϊν κλπ.)   

β. τθ μεγζκυνςθ τθσ ιδιωτικισ αγοράσ ςε εκπαιδευτικζσ υπθρεςίεσ, ςτισ οποίεσ 
μζχρι πρότινοσ δε δραςτθριοποιοφνταν ι είχε μικρό μερίδιο. 

γ. τθν παράλλθλθ διοχζτευςθ μεγάλου τμιματοσ των οικονομικϊν πόρων των 
προγραμμάτων  ΕΧΥΑ (κακϊσ και των προγραμμάτων ΧΕΧ, που πλζον  
αντικακιςτοφν τα ΕΧΥΑ, ωσ Ευρωπαϊκζσ χρθματοδοτιςεισ)  ςτουσ ιδιωτικοφσ 

παρόχουσ εκπαίδευςθσ και κατάρτιςθσ.  

δ. τθ μείωςθ του ποςοςτοφ του μακθτικοφ δυναμικοφ ςτθ Γενικι Εκπαίδευςθ με 
παράλλθλθ αφξθςθ ςτθν Ψεχνικι Εκπαίδευςθ και Ξατάρτιςθ . 

ε. τθ μείωςθ του μακθτικοφ ποςοςτοφ που ειςάγεται ςτθν τριτοβάκμια 
Εκπαίδευςθ. 

Υαρακάτω, κα γίνει προςπάκεια να καταδειχκοφν  πιο ςυγκεκριμζνα, μζςω ποιων 
διαδικαςιϊν και μζςω ποιων νομοκετικϊν ρυκμίςεων επιδιϊχκθκε να υλοποιθκοφν  
οι παραπάνω άξονεσ. 
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Για το διεκνζσ τοπίο είναι πολφ κατατοπιςτικι θ μελζτθ των Ball και Youdel (2010),«Θ κρυφι 
ιδιωτικοποίθςθ ςτθ δθμόςια εκπαίδευςθ» , Ακινα: Λ.Υ.Ε.Π.- Δ.Σ.Ε. 
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       3.1.1. Διοριςμοί εκπαιδευτικϊν 

Σ Ρόμοσ 3848/2010, με τίτλο «Αναβάκμιςθ του ρόλου του εκπαιδευτικοφ - 
κακιζρωςθ κανόνων αξιολόγθςθσ και αξιοκρατίασ ςτθν εκπαίδευςθ και λοιπζσ 
διατάξεισ», προζβλεπε,μεταξφ άλλων, τθν πρόςλθψθ εκπαιδευτικϊν μόνον εφόςον 
ζχει υπάρξει προθγουμζνωσ επιτυχία τουσ ςε διαγωνιςμό του Α.Χ.Ε.Υ., 
απαξιϊνοντασ τθν προχπθρεςία ωσ κριτιριο πρόςλθψθσ. (Πζχρι και το 2009, οι 
διοριςμοί γίνονταν από δυο «δεξαμενζσ», από τουσ επιτυχόντεσ ςτον ΑΧΕΥ κατά 
ζνα ποςοςτό και από τουσ καταλόγουσ προχπθρεςίασ υπθρετοφντων ωσ 

αναπλθρωτζσ κατά ζνα άλλο ποςοςτό). Πε τον τρόπο αυτό, παρατθρείται το 
«παράδοξο», ζνασ εκπαιδευτικόσ να κεωρείται ικανόσ να διδάςκει ξανά και ξανά, 

ωσ αναπλθρωτισ, καλφπτοντασ κενά ςτα ςχολεία τθσ ελλθνικισ επικράτειασ, αλλά 
να πρζπει να επιτυγχάνει ςε εξετάςεισ (ΑΧΕΥ) για να αναγνωρίηεται ικανόσ να 
εργαςτεί μόνιμα ςτθ δουλειά που ιδθ το ελλθνικό κράτοσ του επιτρζπει να κάνει 
και του ηθτά να κάνει επί ςειρά ετϊν. Θ εν λόγω νομοκετικι ρφκμιςθ 
«ςυμπλθρϊκθκε» ςτθ ςυνζχεια δια τθσ μθ διενζργειασ εξετάςεων του ΑΧΕΥ, μετά 
το 2010, άρα μετά το 2010 κανζνασ εκπαιδευτικόσ δεν μπόρεςε να κεμελιϊςει 
δικαίωμα μόνιμου διοριςμοφ ςτθν εκπαίδευςθ ανεξαρτιτωσ ειδικότθτασ. 

Ανεξαρτιτωσ των προβλζψεων του Ρόμου 3848/2010 και τθσ μθ διενζργειασ 
διαγωνιςμοφ ΑΧΕΥ (παραπζμπεται ςυςτθματικά ςτισ καλζνδεσ), οι αρικμοί των 
προςλιψεων εκπαιδευτικϊν είναι αποκαλυπτικοί τθσ επίκεςθσ που δζχκθκε θ 
ελλθνικι εκπαίδευςθ, επ’ αφορμι τθσ οικονομικισ κρίςθσ.  Θ ςυμφωνία μεταξφ 
ελλθνικϊν κυβερνιςεων και τρόικασ ςχετικά με τισ προςλιψεισ ςτο Δθμόςιο Ψομζα  
προζβλεπε τθν αναλογία ζναν νεοπροςλθφκζντα για κάκε δζκα ςυνταξιοδοτιςεισ, 
ωσ προαπαιτοφμενο για τθν εκταμίευςθ των δόςεων του δανείου τθσ εξωτερικισ 
βοικειασ προσ τθν Ελλάδα. (Άρκρο 11 του Ρόμου 3833/2010)  για τα ζτθ 2010 ζωσ 
2013.  

Χτθ πράξθ, ςτθ διετία 2010-2012 κενϊκθκαν 3.587 οργανικζσ κζςεισ ςτθν 
Υρωτοβάκμια Εκπαίδευςθ και ζγιναν 173 προςλιψεισ (αναλογία 1:21)24. Αυτι θ 
ελάχιςτθ αναλογία 1/10 δεν εφαρμόςτθκε οφτε τθν επόμενθ διετία ςτο ελλθνικό 
εκπαιδευτικό ςφςτθμα: ςτθν πρωτοβάκμια εκπαίδευςθ από το 2012 ζωσ και το 
2014 ςυνταξιοδοτικθκαν 5.219 εκπαιδευτικοί ενϊ οι διοριςμοί τθν ίδια διετία ιταν 
μόλισ 139, ςφμφωνα με τα ςτοιχεία του αιρετοφ εκπροςϊπου των εκπαιδευτικϊν 
ςτο ΞΩΧΥΕ κ. Υαλθγιάννθ, δθλαδι ςτθν πράξθ, θ διαμορφωκείςα 
αναλογία  νεοπροςλθφκζντων προσ ςυνταξιοδοτιςεισ διαμορφϊκθκε ςτο 1/25.25 
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ΕΟΧΨΑΨ, Θ Ελλάδα με αρικμοφσ 2013, ςελ 12  
25

http://www.doe.gr/index.php?categoryid=31&p2_articleid=10736. 
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Χτθ δευτεροβάκμια εκπαίδευςθ τα πράγματα δεν είναι καλφτερα. Ψο 2012 
ςυνταξιοδοτικθκαν 3.198 εκπαιδευτικοί και το 2013 οι ςυνταξιοδοτιςεισ ιταν 
3.900. Πζςα λοιπόν ςε δφο χρόνια αποχϊρθςαν 7.098 κακθγθτζσ, ενϊ, αντίςτοιχα  

τα ςχολικά ζτθ 2011-12 και 2012-13,   διορίςτθκαν μόλισ 279 εκπαιδευτικοί, 
αναλογία εκ νζου 1/25.26 

 

Τπωσ είναι φανερό, θ πολιτικι «ανανζωςθσ» του  εκπαιδευτικοφ προςωπικοφ  ςε 
αναλογίεσ, τόςο τραγικζσ, όςο περιγράφθκαν, οδιγθςε ςε τεράςτια κενά 
εκπαιδευτικϊν ςτα ςχολεία τθσ χϊρασ. Συςιαςτικά, με αυτόν το ρυκμό των ςχεδόν 
ανφπαρκτων προςλιψεων, θ ελλθνικι εκπαίδευςθ ςε όλο και μεγαλφτερο βακμό 
άρχιςε να ςτελεχϊνεται από αναπλθρωτζσ και ωρομίςκιουσ εκπαιδευτικοφσ, με 
ελάχιςτα ωσ κακόλου επαγγελματικά δικαιϊματα, περιφερόμενουσ από ςχολείο ςε 
ςχολείο και από επαρχιακι περιφζρεια ςε επαρχιακι περιφζρεια, εκπαιδευτικοφσ 

κακοπλθρωμζνουσ, μόνο για οριςμζνουσ μινεσ του ζτουσ, εκπαιδευτικοφσ 
ςυνδικαλιςτικά ευάλωτουσ ι ακάλυπτουσ κακϊσ θ προςωρινότθτά τουσ ςε κάκε 

ςχολείο δεν τουσ επζτρεπε να προλάβουν να αιςκανκοφν μζλθ ενόσ ςυλλόγου 
διδαςκόντων ι ενόσ ςυνδικάτου, εκπαιδευτικοφσ, τζλοσ, που αδυνατοφν να 
υπθρετιςουν τον παιδαγωγικό τουσ ρόλο, όντασ περιφερόμενοι, κάκε χρόνο ςε 
ςυνεργαςία με νζουσ πλθκυςμοφσ μακθτϊν και γονζων, με νζουσ ςυναδζλφουσ, 
διευκυντζσ, ςχολικοφσ ςυμβοφλουσ. 

 

 Σλοκλθρϊνοντασ το κεφάλαιο  περί προςλιψεων εκπαιδευτικϊν ςτα χρόνια τθσ 
οικονομικισ κρίςθσ ςτθν Ελλάδα, ςαν υποςθμείωςθ, ζχει ίςωσ νόθμα να αναφερκεί 

πωσ ο  Ρόμοσ 3848/2010 προζβλεπε επίςθσ τον κεςμό του δόκιμου εκπαιδευτικοφ 
επί διετία, για κάκε νεοπροςλθφκζντα, κακϊσ και τον μζντορα για τθν επίβλεψθ 

του ζργου του, (μζντορασ κα ιταν άλλοσ εκπαιδευτικόσ με προχπθρεςία και 
εμπειρία), κεςμοί και οι δφο που δεν υλοποιικθκαν, ελλείψει διοριςμϊν.  
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http://www.news.gr/ellada/ekpaidefsh/article/168210/ekpaidefsh-elahistoi-diorismoi-kai-
hil iades.html . 
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3.1.2. υγχωνεφςεισ – καταργιςεισ ςχολικϊν μονάδων  

 

Από το 2011 ξεκίνθςε  μια διαδικαςία ςυγχϊνευςθσ και κατάργθςθσ εκατοντάδων 
ςχολείων (ιδιαίτερα ςτθν επαρχία, αλλά και ςτισ πόλεισ, ακόμα και ειδικά ςχολεία 
όπωσ το Ειδικό Χχολείο Ξωφϊν Ακθνϊν). Ζτςι το 2011 ζχουμε τθν κατάργθςθ 198 
Δθμοτικϊν ςχολείων, τθν ςυγχϊνευςθ 1095 Δθμοτικϊν ςχολείων (53 από αυτά 
ολιγοκζςια) και τον υποβιβαςμό 325 Δθμοτικϊν Χχολείων. Ψθν ίδια χρονιά ζγιναν 
91 καταργιςεισ Ρθπιαγωγείων, 154 ςυγχωνεφςεισ Ρθπιαγωγείων και ο 
υποβιβαςμόσ 11 Ρθπιαγωγείων. Υρόκειται για πρωτοφανείσ αρικμοφσ 

καταργιςεων, ςυγχωνεφςεων και υποβιβαςμϊν μζςα ςε μία χρονιά. Ψο ίδιο ζτοσ 
ςθμειϊνονται και 410 ςυγχωνεφςεισ ςχολείων ςτθ Δευτεροβάκμια Εκπαίδευςθ. 

Αυτζσ οι αλλαγζσ ςτον εκπαιδευτικό χάρτθ είχαν ςαν αποτζλεςμα τθν απϊλεια 1240 
οργανικϊν κζςεων δαςκάλων (δεν ςυμπεριλαμβάνονται ςε αυτζσ τισ απϊλειεσ οι 
οργανικζσ κζςεισ δαςκάλων ςτα ολοιμερα και οι κζςεισ διευκυντϊν) κακϊσ και τθν 
απϊλεια 192 οργανικϊν κζςεων νθπιαγωγϊν. 

Ψον Λοφλιο του 2013 υπιρξε νζοσ μικρότεροσ γφροσ ςυγχωνεφςεων (ά.Ε.Ξ. 

1760/Β'/2013) : ςυγχωνεφκθκαν 17 Δθμοτικά και 12 Ρθπιαγωγεία, ενϊ 
καταργικθκαν 31 Δθμοτικά και 87 Ρθπιαγωγεία. Υαράλλθλα υποβιβάςτθκαν 5 
Ρθπιαγωγεία και 34 Δθμοτικά ςχολεία. Για τουσ εκπαιδευτικοφσ τθσ πρωτοβάκμιασ 
εκπαίδευςθσ, αυτό αντιςτοιχοφςε ςε νζεσ απϊλειεσ , ςυνολικά 336 οργανικϊν 
κζςεων. 

Για το 2014, μζχρι το Πάιο, ςφμφωνα με όςα ζχουν ανακοινωκεί από το Ωπουργείο 
(ά.Ε.Ξ. 1329/26), ςυγχωνεφονται 128 Δθμοτικά και 74 Ρθπιαγωγεία, ενϊ 
καταργοφνται 15 Δθμοτικά Χχολεία και 30 Ρθπιαγωγεία. Υαράλλθλα, ςτο ίδιο ά.Ε.Ξ. 
προβλζπεται θ ςυγχϊνευςθ 16 γυμναςίων και λυκείων, και 12 ΕΥΑ.Ο. κακϊσ και θ 
κατάργθςθ ενόσ γυμναςίου και τριϊν ΕΥΑ.Ο. Υρζπει πάντωσ να ςθμειωκεί εδϊ πωσ 
ο Ξρατικόσ Υροχπολογιςμόσ που ψθφίςτθκε από το Ξοινοβοφλιο για το 2014 
προβλζπει 1676 ςυγχωνεφςεισ ςχολείων (ςυνολικά Υρωτοβάκμια και 
Δευτεροβάκμια Εκπαίδευςθ). 

Θ εκπαιδευτικι κοινότθτα και το γονεϊκό κίνθμα προςπάκθςαν με μαηικζσ 
κινθτοποιιςεισ, ςυγκεντρϊςεισ και παραςτάςεισ διαμαρτυρίασ να αντιπαρατεκοφν 
ςε αυτζσ τισ αποφάςεισ ςυγχωνεφςεων και καταργιςεων ςχολικϊν μονάδων. Για να 
ερμθνευτοφν αυτζσ οι αντιδράςεισ κα πρζπει ςτο ςθμείο αυτό, επιγραμματικά,  να 
αναφερκοφν οι ςοβαρζσ παιδαγωγικζσ και κοινωνικζσ ςυνζπειεσ των 
ςυγχωνεφςεων των ςχολείων. Ξατά πρϊτον, με αυτόν τον τρόπο δθμιουργοφνται 
εκπαιδευτικζσ μονάδεσ με μεγάλο μακθτικό δυναμικό και πολυπλθκι τμιματα, 
ωκϊντασ ςτο όριο που ορίηει ο νόμοσ τθν αναλογία μακθτϊν-εκπαιδευτικϊν. Χτα 
μεγάλα ςχολεία  δθμιουργείται απρόςωπο παιδαγωγικό περιβάλλον και ςτα 
πολυπλθκι τμιματα μειϊνεται θ δυνατότθτα πραγματικισ επικοινωνίασ ανάμεςα 
ςτον εκπαιδευτικό, το μακθτι και το γονιό, αυξάνοντασ το άγχοσ όλων και ιδιαίτερα 
των μακθτϊν και των γονζων τουσ. Χαν αποτζλεςμα των παραπάνω, οι μεγάλεσ 

ςχολικζσ μονάδεσ αποδεικνφονται ςυχνά  εςτίεσ μακθτικισ παραβατικότθτασ.  
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Ψο ςχολείο επιτελεί όχι μόνο παιδαγωγικό ρόλο αλλά ενζχει και ρόλουσ 
κοινωνικοποίθςθσ. Ξάτι τζτοιο δεν είναι εφικτό με ςχολεία- μεγακιρια, μακριά από 
τθ γειτονιά ι το χωριό  των μακθτϊν. Επιπλζον, οι  ςυγχωνεφςεισ- καταργιςεισ 
ευνοοφν τθν αφξθςθ τθσ ςχολικισ διαρροισ:  οι αποςτάςεισ που πρζπει να καλφψει 
ο μακθτισ  (μζχρι και δζκα χιλιόμετρα) δφο φορζσ κακθμερινά κα πρζπει να 
ςυςχετιςκοφν με τισ κυκλοφοριακζσ ςυνκικεσ των μεγάλων αςτικϊν κζντρων  
κακϊσ και με τισ ςυνκικεσ του οδικοφ δικτφου τθσ επαρχίασ, ειδικά κατά τθ 
χειμερινι περίοδο. Εξάλλου, οι μετακινιςεισ αυτζσ παρουςιάηουν τεράςτια 
οικονομικά  προβλιματα κακϊσ  ανατίκενται ςτουσ καλλικρατικοφσ διμουσ, μζςω 
διαγωνιςμϊν που τισ περιςςότερεσ φορζσ κθρφςςονται άγονοι, κακϊσ θ 
αποηθμίωςθ ανά χιλιόμετρο που θ Υολιτεία δίνει ςτουσ αυτοκινθτιςτζσ  κεωρείται 
από αυτοφσ χαμθλι και εξοφλείται με μεγάλθ κακυςτζρθςθ. Ψο αποτζλεςμα αυτισ 
τθσ κατάςταςθσ είναι ότι τουσ πρϊτουσ μινεσ των ςχολικϊν ετϊν 2012 και 2013 δεν 
υπιρχαν μεταφορικά μζςα για να μετακινθκοφν οι μακθτζσ ςτισ περιςςότερεσ 
επαρχιακζσ περιοχζσ τθσ χϊρασ (όπωσ επίςθσ και ςτα καλλιτεχνικά, ακλθτικά και 
ειδικά ςχολεία) και τθ ςχετικι επιβάρυνςθ επιφορτίςκθκαν οικονομικά αλλά και 
από άποψθσ χρόνου και κόπου οι γονείσ. Είναι εφλογο πωσ θ κατάςταςθ που 

ανωτζρω περιγράφθκε, δυςχεραίνει εξαιρετικά τθ φοίτθςθ και οδθγεί πολλοφσ 
μακθτζσ ςτθν παραίτθςθ από τθ ςχολικι ηωι, ιδιαίτερα μακθτζσ προερχόμενουσ 
από τα περιςςότερο αδφναμα μορφωτικά και οικονομικά κοινωνικά ςτρϊματα.   

 Για τουσ εκπαιδευτικοφσ, οι ςυνζπειεσ των ςυγχωνεφςεων- καταργιςεων ζχουν και 
άλλεσ διαςτάςεισ: όχι μόνο καταργοφνται οργανικζσ κζςεισ και κζςεισ εργαςίασ, ςε 

εποχζσ εντεινόμενθσ ανεργίασ, αλλά οι εκπαιδευτικοί υποχρεϊνονται  ςε 
αναγκαςτικζσ μετακινιςεισ ςε απομακρυςμζνεσ μεταξφ τουσ ςχολικζσ μονάδεσ 
προκειμζνου να ςυμπλθρϊςουν ωράριο. Σι μετακινιςεισ αυτζσ ςυνεπάγονται 
ζξοδα (κόςτοσ βενηίνθσ και ειςιτθρίων) και απλιρωτεσ εργατοϊρεσ. Χε οριςμζνεσ 
περιπτϊςεισ, οι καταργιςεισ και ςυγχωνεφςεισ ςχολείων, ιδιαίτερα ςτθν επαρχία, 
οδιγθςε εκπαιδευτικοφσ ςε αναγκαςτικι μετακίνθςι τουσ ςε άλλα ςχολεία του 
ίδιου ι διαφορετικοφ νομοφ, με αποτζλεςμα τθν αναςτάτωςθ τθσ προςωπικισ και 
οικογενειακισ τουσ ηωισ.  

Χυμπεραςματικά, ςυνοψίηοντασ τα παραπάνω, μποροφμε να ποφμε πωσ μια 
λογιςτικι αντίλθψθ ςτθν εκπαίδευςθ που μειϊνει εκπαιδευτικοφσ, αυξάνει τον 
αρικμό των μακθτϊν ςτισ τάξεισ (παρά τισ απολφτωσ αντίκετεσ κζςεισ τθσ 
παιδαγωγικισ επιςτιμθσ) και δθμιουργεί μεγάλα ςχολικά ςυγκροτιματα είναι ο 
αςφαλζςτεροσ δρόμοσ προσ τθν υποβάκμιςθ τθσ δθμόςιασ δωρεάν παιδείασ . 
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3.1.3. Η κακιζρωςθ τθσ διαδικαςίασ αξιολόγθςθσ των εκπαιδευτικϊν μζςω τθσ 
κεςμοκζτθςθσ τθσ ΑΔΙΠ 

Θ αξιολόγθςθ ςτθν ελλθνικι εκπαίδευςθ  υπιρξε κυβερνθτικι επιδίωξθ  ιδθ από τα 
τζλθ τθσ δεκαετίασ του 1980 και οι διάφορεσ προςπάκειεσ εφαρμογισ τθσ  
αποτζλεςαν αιτία πολλϊν διαδοχικϊν ςυγκροφςεων μεταξφ εκπαιδευτικϊν και  
όλων των προθγοφμενων κυβερνιςεων. Χε γενικζσ γραμμζσ, πριν το ξζςπαςμα τθσ 
οικονομικισ κρίςθσ θ αξιολόγθςθ δεν είχε εφαρμοςτεί, εξαιτίασ των πολλϊν 
αντιδράςεων που ςυναντοφςε ςτον εκπαιδευτικό κόςμο.   

Ψρία χρόνια μετά το ξζςπαςμα τθσ οικονομικισ κρίςθσ, το Υροεδρικό Διάταγμα για 
τθν Αξιολόγθςθ των Εκπαιδευτικϊν (Υ.Δ. 152/2013) που δθμοςιεφτθκε ςτθν 
Εφθμερίδα τθσ Ξυβζρνθςθσ ςτισ  5/11/2013, αποτζλεςε το πρϊτο πραγματικά 
ςθμαντικό βιμα ςτθν προςπάκεια τθσ  κυβζρνθςθσ να εφαρμόςει εν τζλει τθν 
αξιολόγθςθ ςτθν ελλθνικι εκπαίδευςθ. Ψο Υροεδρικό Διάταγμα, ςτα μάτια των 

εκπαιδευτικϊν, και όχι άδικα,  ςυνδζκθκε  ζμμεςα με το ςτόχο τθσ κυβζρνθςθσ για 
μείωςθ προςωπικοφ ςτθ Δθμόςια Εκπαίδευςθ. Χτο Ενιαίο Πιςκολόγιο – 

Βακμολόγιο (παρ. 4 του άρκρου 8 του Ρόμου 4024/2011) προβλζπεται ότι οι 
υπάλλθλοι που περιλαμβάνονται ςτον πίνακα με το χαρακτθριςμό «Ελλιπισ» 
ςτεροφνται του δικαιϊματοσ προαγωγισ για δφο (2) ζτθ. Τμωσ, το άρκρο 95 του 
Ρόμου 3528/2007  (Δθμοςιοχπαλλθλικόσ Ξϊδικασ) προβλζπει επίςθσ πωσ ο 
υπάλλθλοσ που εγγράφεται ςε δφο διαδοχικοφσ πίνακεσ μθ προακτζων, 
παραπζμπεται ςτο υπθρεςιακό ςυμβοφλιο, το οποίο μπορεί να τον απολφςει ι να 
τον υποβιβάςει κατά ζνα βακμό. Αυτό ςθμαίνει πωσ ο μθχανιςμόσ για απολφςεισ 
υπάρχει και είναι δυνατόν να λειτουργιςει μζςω τθσ Αξιολόγθςθσ. 

Τμωσ, πζραν των ανθςυχιϊν τθσ εκπαιδευτικισ κοινότθτασ περί τθσ κρυφισ 
ςτόχευςθσ του ςυςτιματοσ αξιολόγθςθσ, θ επιχειροφμενθ ρφκμιςθ παρουςιάηει μια 
ςειρά από χαρακτθριςτικά  που εφλογα δθμιουργοφν ςοβαρό προβλθματιςμό. Υιο 
ςυγκεκριμζνα: 

α) με το Διάταγμα αυτό υιοκετείται μια μορφι αξιολόγθςθσ που προβλζπει μια 
κάκετθ αυςτθρά ιεραρχθμζνθ  δομι, από τθν οποία απουςιάηει οποιαδιποτε 
ρφκμιςθ προςταςίασ του υφιςταμζνου-αξιολογοφμενου  από τυχόν αυκαιρεςίεσ 
του προϊςταμζνου- αξιολογθτι. Πια τζτοιου τφπου αξιολόγθςθ, ςυνδεδεμζνθ 
μάλιςτα με τθ μιςκολογικι εξζλιξθ των εκπαιδευτικϊν,  διευκολφνει τθν 
εγκακίδρυςθ πλιρουσ ελζγχου εκ μζρουσ τθσ θγεςίασ ςτο ςφνολο  τθσ 
εκπαιδευτικισ πυραμίδασ. Θ υιοκζτθςθ τζτοιου μοντζλου λειτουργίασ τθσ δθμόςιασ 
διοίκθςθσ, κα δθμιουργιςει, γενικότερα, ζλλειμμα δθμοκρατίασ ςτθν κρατικι 
μθχανι  και κα οξφνει κομματικζσ-πελατειακζσ  ςχζςεισ. Χτθν εκπαιδευτικι 
πραγματικότθτα, πιο ςυγκεκριμζνα,  κάτι τζτοιο, αν τελικά εφαρμοςτεί, κα επιφζρει 
ςοβαρά πλιγματα ςτθν ενδοςχολικι δθμοκρατία και ςτθν παιδαγωγικι ελευκερία 
που, ωσ ζνα βακμό, υφίςτανται ςιμερα ςτο ελλθνικό ςχολείο. 

β) ο Χχολικόσ Χφμβουλοσ και ο Διευκυντισ/Διευκφντρια υποχρεοφται να 
«βακμολογιςει» ςυγκεκριμζνο ποςοςτό των εκπαιδευτικϊν ωσ  μθ επαρκείσ, για τθ 
μετάβαςι τουσ ςτον επόμενο υπθρεςιακό βακμό, ανεξάρτθτα από τθν πραγματικι  
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εικόνα που ζχει ςχθματίςει από τα δίωρα υποδειγματικισ διδαςκαλίασ που ζχει 
παρακολουκιςει ι από τθν εν γζνει  ςυνεργαςία του με τον /τθν εκπαιδευτικό. Σ 
οριςμόσ του ποςοςτοφ που ποικίλλει από Ωπθρεςιακό Βακμό ςε Βακμό (για 
παράδειγμα το 70% -το ανϊτερο- των εκπαιδευτικϊν είναι δυνατόν να προάγεται 
από το Γϋ ςτον Βϋ βακμό και το 30% -το ανϊτερο- από το Βϋ ςτον Αϋ βακμό), δεν ζχει 
καμία επιςτθμονικι ι άλλου είδουσ τεκμθρίωςθ- άλλωςτε γενικότερα οι 
εμπνευςτζσ τθσ ςυνολικισ νομοκετικισ ρφκμιςθσ περί τθν αξιολόγθςθ δεν ζχουν 
γίνει επιςιμωσ γνωςτοί, οφτε ζχουν αιςκανκεί τθν ανάγκθ, αυτοί ι τα ςυναρμόδια 
Ωπουργεία, να τεκμθριϊςουν- αιτιολογιςουν  τισ επιλογζσ τουσ. 

γ) ο Χχολικόσ Χφμβουλοσ προβαίνει ςε αξιολόγθςθ του εκπαιδευτικοφ, κατόπιν 
παρακολοφκθςθσ  ενόσ δίωρου υποδειγματικισ διδαςκαλίασ . Πια τζτοια 
πρόβλεψθ αντιβαίνει ςε κάκε επιςτθμονικι κεϊρθςθ, κακϊσ το χρονικό διάςτθμα 
είναι πολφ μικρό. Αν ςυνυπολογιςτεί ο μεγάλοσ αρικμόσ εκπαιδευτικϊν κάκε 
ςχολικισ περιφζρειασ, τουσ οποίουσ πρζπει να «δει» ο ςχολικόσ ςφμβουλοσ,  θ όλθ 
ρφκμιςθ μόνο απορία μπορεί να προκαλζςει. Γενικά, το γραφειοκρατικό βάροσ που 
προςτίκεται ςτουσ/ςτισ Χχολικοφσ Χυμβοφλουσ, (αλλά και ςτουσ/ςτισ 
διευκυντζσ/τριεσ και όλουσ/εσ τουσ/τισ εκπαιδευτικοφσ τθσ τάξθσ) είναι τεράςτιο 
και τελικά δεν μπορεί πρακτικά να οδθγιςει ςε κάτι αξιόπιςτο και ζγκυρο. Ψα 
χρονικά όρια μζςα ςτα οποία πρζπει να γίνει θ αξιολόγθςθ των εκπαιδευτικϊν από 
τον Χχολικό Χφμβουλο για κάκε ζνα από τα κριτιρια αποτίμθςθσ του ζργου του 
είναι αςφυκτικά, γεγονόσ που μοιραία κα οδθγιςει ςε διαδικαςίεσ ανοφςιεσ, 
αναποτελεςματικζσ και κυρίωσ μερολθπτικζσ. 

δ) ςτουσ ςυντελεςτζσ βακμολόγθςθσ δίνεται  μεγάλθ βαρφτθτα ςτθ «διοικθτικι 
επάρκεια», γεγονόσ που διευκολφνει τθ χειραγϊγθςθ του εκπαιδευτικοφ δυναμικοφ 
και όχι τθ βελτίωςθ του εκπαιδευτικοφ ζργου. 

ε) οι ςυντελεςτζσ βακμολόγθςθσ που αφοροφν το παιδαγωγικό ζργο δείχνουν να 
αντιλαμβάνονται τθ διδακτικι πρακτικι ςαν κατακερματιςμζνο άκροιςμα πολφ 
μικρϊν ενοτιτων και όχι ωσ ςυνολικι παιδαγωγικι ςτάςθ και εκπαιδευτικι 
πρακτικι. 

ςτ) Ψο όποιο ςυνεργατικό- παιδαγωγικό κλίμα μποροφςε να υπάρξει ςτθ ςχολικι 
μονάδα πριν τισ ρυκμίςεισ αυτζσ, πλζον δυναμιτίηεται.  Χτα ςχολεία εγκακίςταται ο 
φόβοσ και θ αναςφάλεια απζναντι ςτον Διευκυντι, το Χφμβουλο, τον Υροϊςτάμενο, 
επαναφζροντασ ςτα ςχολεία  το ςυντθρθτικό κλίμα τθ δεκαετίασ  του 1950. Ψο 
πρϊτο που κα επιφζρει θ «αξιολόγθςθ» κα είναι θ διαίρεςθ ςε παλαιοφσ και νζουσ 
ςε κάκε ςχολείο, ςε  υπάκουουσ και ςε ανυπάκουουσ ςτο διευκυντι κλπ. και 
οποιοςδιποτε παιδαγωγικόσ ρόλοσ  του εκπαιδευτικοφ κα παραμερίηεται, κακϊσ 

κα δθμιουργοφνται άλλεσ «προτεραιότθτεσ». 

 

 

 

 



  
 

 
48 

 

 

3.1.4. Η αυτοαξιολόγθςθ των ςχολικϊν μονάδων. 

Ψο Πάρτιο του 2010 ςτάλκθκε ςτα ςχολεία θ  πρϊτθ εγκφκλιοσ για τθν 
αυτοαξιολόγθςθ τθσ ςχολικισ μονάδασ (37100/Γ1 - 31/3/2010), ςε εφαρμογι του 
Ρόμου 3848/2010. Θ εγκφκλιοσ, με προτροπι των εκπαιδευτικϊν ςυνδικάτων, 
απορρίφτθκε μαηικά από τουσ Χυλλόγουσ Διδαςκόντων και δεν εφαρμόςτθκε. 

Χχεδόν τρία   χρόνια μετά, κατά το ςχολικό ζτοσ 2013-14, το Ωπουργείο Υαιδείασ, με 
τθν εγκφκλιο 1900089/Γ1 ςτισ 10/12/2013, επανιλκε, καλϊντασ  τουσ 
εκπαιδευτικοφσ να εφαρμόςουν «το κεςμό τθσ Αξιολόγθςθσ του Εκπαιδευτικοφ 
Ζργου τθσ ςχολικισ μονάδασ», ορίηοντασ ζτςι τθν «αυτοαξιολόγθςθ τθσ ςχολικισ 
μονάδασ» άμεςθ προτεραιότθτα  και αιχμι του δόρατοσ των μεταρρυκμίςεων που 
ςχεδίαηε ςτθν Υρωτοβάκμια και Δευτεροβάκμια Εκπαίδευςθ. 

Θ «αυτοαξιολόγθςθ» εμπεριείχε 15 δείκτεσ, που επεδίωξαν να καλφψουν τουσ εξισ 
ευρείσ τομείσ:  

Πζςα και Υόροι  (Χχολικόσ χϊροσ, υλικοτεχνικι υποδομι και οικονομικοί πόροι, 

ςτελζχωςθ του ςχολείου). 

Θγεςία, Διοίκθςθ και Σργάνωςθ του Χχολείου (Σργάνωςθ και ςυντονιςμόσ 
τθσ ςχολικισ ηωισ, διαχείριςθ και αξιοποίθςθ μζςων και πόρων, αξιοποίθςθ, 

υποςτιριξθ και ανάπτυξθ του ανκρϊπινου δυναμικοφ). 

Διδαςκαλία και Πάκθςθ (Ανάπτυξθ και εφαρμογι διδακτικϊν πρακτικϊν και 
πρακτικϊν αξιολόγθςθσ των μακθτϊν). 

Ξλίμα και Χχζςεισ ςτο Χχολείο (Χχζςεισ μεταξφ εκπαιδευτικϊν – μακθτϊν 
και μεταξφ των μακθτϊν, ςχζςεισ του ςχολείου με γονείσ και ςυνεργαςίεσ  
με εκπαιδευτικοφσ – κοινωνικοφσ φορείσ). 

Υρογράμματα, Υαρεμβάςεισ και Δράςεισ Βελτίωςθσ  (Εκπαιδευτικά προγράμματα 
και καινοτομίεσ, υποςτθρικτικζσ και αντιςτακμιςτικζσ παρεμβάςεισ, ανάπτυξθ και 
εφαρμογι ςχεδίων δράςθσ για τθ βελτίωςθ του εκπαιδευτικοφ ζργου). 

Εκπαιδευτικά Αποτελζςματα (άοίτθςθ και διαρροι μακθτϊν, επιτεφγματα και 
πρόοδοσ των μακθτϊν, ατομικι και κοινωνικι ανάπτυξθ των μακθτϊν). 

Αποτελζςματα του Χχολείου (Επίτευξθ των ςτόχων του ςχολείου). 

Θ υιοκζτθςθ τζτοιων δεικτϊν ουςιαςτικά αγνοεί ι καταγράφει τυπικά, ωσ 

αποτζλεςμα, χωρίσ να ερμθνεφει, τον τρόπο με τον οποίο οι κοινωνικοί παράγοντεσ 
επθρεάηουν και ςυνδιαμορφϊνουν τθν εκπαιδευτικι διαδικαςία και το 

εκπαιδευτικό ζργο. Ξοινωνικι προζλευςθ, οικογενειακι κατάςταςθ, ςυνκικεσ 
διαβίωςθσ και κατοικίασ, τφποσ εξετάςεων, αναλυτικό πρόγραμμα,  ςχολικά βιβλία, 

παραβλζπονται. Σι ευκφνεσ τθσ κεντρικισ διοίκθςθσ για τισ ελλείψεισ ςτθν 
υλικοτεχνικι υποδομι του ςχολείου κακϊσ και για  τα κενά ςτο εκπαιδευτικό 
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προςωπικό και το πόςο κακυςτερθμζνα αυτά καλφφκθκαν, αν καλφφκθκαν, ςτθ 
διάρκεια τθσ ςχολικισ χρονιάσ, θ αναλογία μόνιμων, αναπλθρωτϊν και ωρομίςκιων 
εκπαιδευτικϊν ςτθ ςχολικι μονάδα, οι κοινωνικζσ και γεωγραφικζσ ανιςότθτεσ που 
διαμορφϊνουν αντίξοεσ ςυνκικεσ για τθν εκπαίδευςθ των μακθτϊν από τα 
αςκενζςτερα οικονομικά και κοινωνικά ςτρϊματα, όλα αυτά και πολλά άλλα 
απουςιάηουν από τζτοιου είδουσ καταγραφζσ. Υαραλείπονται με άλλα λόγια μια 
ςειρά από παράγοντεσ που οδθγοφν ςτθ ςχολικι αποτυχία και ςτθ ςχολικι 
διαρροι, ακριβϊσ επειδι οι δείκτεσ αυτοφ του τφπου, απότοκα μιασ τεχνοκρατικισ 
και ακραίασ οικονομίςτικθσ αντίλθψθσ, δεν ενδιαφζρονται να ανιχνεφςουν ι να 
αμβλφνουν τα αίτια τθσ ςχολικισ αποτυχίασ, παρά μόνο ανατροφοδοτοφν ςχολεία 
διαφορετικϊν ταχυτιτων, αφοφ, μετά  τθν καταγραφι και τθ δθμοςιοποίθςθ των 
ςτοιχείων, τα «επιτυχθμζνα» ςχολεία, ςυλλζγουν μακθτζσ ανϊτερων κοινωνικό- 
μορφωτικϊν  τάξεων, ςωρεφοντασ ςτα «αποτυχθμζνα», κατά τισ ίδιεσ καταγραφζσ, 
ςχολεία τουσ μακθτζσ και τισ μακιτριεσ των μθ ευνοθμζνων κοινωνικϊν 
ςτρωμάτων. Ψαυτόχρονα οι ευκφνεσ για τθν επιτυχία ι τθν αποτυχία των ςχολείων 
ανατίκεται, δθλαδι μετατίκεται, αποκλειςτικά ςτισ πλάτεσ των εκπαιδευτικϊν οι 
οποίοι βρίςκονται υπόλογοι για όλα : το «κλίμα» ςτθν αίκουςα διδαςκόντων (που 

πρζπει να είναι καλό, ακόμα κι αν ο μιςκόσ περικόπτεται ι ο διευκυντισ 
υποχρεοφται να αξιολογιςει το 15% των παρευριςκομζνων ωσ «ελλιπείσ») αλλά και  
για το εκπαιδευτικό κλίμα, για τισ παιδαγωγικζσ μεκόδουσ,  για τα καινοτόμα 
εκπαιδευτικά  προγράμματα (με καταργθμζνθ κάκε μορφι δθμόςιασ και δωρεάν 
επιμόρφωςθσ), για τα επιτεφγματα και τθν πρόοδο των μακθτϊν, για τθν ελλιπι  
υλικοτεχνικι υποδομι (αφοφ δεν βρικαν δωρθτζσ ι δεν ζβαλαν τουσ γονείσ να 
πλθρϊςουν)- και ο κατάλογοσ μπορεί να ςυνεχιςτεί επί μακρόν.  

Θ επιλογι και θ επιμονι του Ωπουργείου Υαιδείασ, παρά τισ οξφτατεσ αντιδράςεισ 
των εκπαιδευτικϊν, ςτισ διαδικαςίεσ τθσ αξιολόγθςθσ και τθσ αυτοαξιολόγθςθσ 
ςχετίηεται με τθν υιοκζτθςθ τθσ νεοφιλελεφκερθσ αντίλθψθσ ότι θ Υαιδεία (και θ 
Ωγεία, το Υεριβάλλον, κλπ) δεν αποτελεί πλζον δθμόςιο αγακό αλλά εμπόρευμα. Θ 
λογικι αυτι εφλογα οδθγεί ςτθν εφαρμογι μοντζλων αξιολόγθςθσ και ελζγχου με 
«πιςτοποιθτικά ποιότθτασ» ςφμφωνα με τα πρότυπα τθσ βιομθχανίασ και του 
εμπορίου, πρακτικι  που δεν υπιρχε τα παλαιότερα χρόνια. Συςιαςτικά θ επιλογι 
του μοντζλου αυτοαξιολόγθςθσ που επιλζχκθκε από το Ωπουργείο Υαιδείασ 
επιβεβαιϊνει και ςτθν Ελλάδα τθν τάςθ να κατευκυνκεί θ εκπαίδευςθ ςφμφωνα με 
τισ ανάγκεσ τθσ οικονομίασ, αντί του να κατευκφνεται θ οικονομία ςφμφωνα με τισ  
κοινωνικζσ (άρα και τισ εκπαιδευτικζσ) προτεραιότθτεσ και ςχεδιαςμοφσ (βλζπε και  
Young, The Curriculum of the Future, 1998). 
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3.1.5. Η κατάςταςθ των ολοιμερων δθμοτικϊν ςχολείων  

Ψθ ςχολικι χρονιά 2013-2014 τα ολοιμερα τμιματα ςε πολλά δθμοτικά 
λειτοφργθςαν υποςτελεχωμζνα, όχι ςε πλιρεσ ωράριο, ιδιαίτερα τουσ πρϊτουσ 
μινεσ, δεχόμενα ςε πολλζσ περιπτϊςεισ μόνο μακθτζσ Α’ και Β’ Δθμοτικοφ. Χε 
πολλά από αυτά, κατά τθν ζναρξθ τθσ ςχολικισ χρονιάσ, δεν υπιρχαν δάςκαλοι 
παρά μόνο εκπαιδευτικοί ειδικοτιτων. Ωσ αποτζλεςμα αυτισ τθσ κατάςταςθσ, το 
ολοιμερο δθμοτικό μετατράπθκε ακόμα περιςςότερο ςε παιδοφυλακτιριο, χωρίσ 
να ικανοποιεί κανζναν από τουσ παιδαγωγικοφσ ρόλουσ που υποτίκεται ότι 

υπθρετεί. Ψαυτόχρονα  ανατράπθκε ο προγραμματιςμόσ χιλιάδων γονιϊν, που είχαν 
αιτθκεί τθ φοίτθςθ των παιδιϊν τουσ ςτα ολοιμερα από τον Λοφνιο και το 

Χεπτζμβριο το ολοιμερο δεν λειτουργοφςε ι λειτουργοφςε λιγότερεσ ϊρεσ . 

Θ αφξθςθ των ολοιμερων Δθμοτικϊν Χχολείων με Ενιαίο Αναμορφωμζνο 
Υρόγραμμα Χπουδϊν (1165 δθμοτικά ςχολεία Ε.Α.Υ. το 2013- 2014), τθν οποία 

μάλιςτα υπερπρόβαλε επικοινωνιακά θ κυβζρνθςθ, διευκόλυνε τισ ςταδιακζσ 
προςλιψεισ αναπλθρωτϊν δαςκάλων μζςω ΕΧΥΑ για τθν βακμιαία κάλυψθ των 

λειτουργικϊν κενϊν ςτο απογευματινό ωράριο και τθν εξομάλυνςθ τθσ όλθσ 
κατάςταςθσ περί το Δεκζμβριο, απόδειξε όμωσ ταυτόχρονα πωσ  το Ωπουργείο 
κεωρεί πλζον το ολοιμερο πρόγραμμα ωσ δομι χωρίσ υποχρζωςθ ςτελζχωςθσ τθσ 
από μόνιμουσ εκπαιδευτικοφσ. Πια τζτοια αντίλθψθ υποδθλϊνει επίςθσ πωσ το 
ολοιμερο ςχολείο κα εξακολουκεί να υπάρχει για τουσ μακθτζσ μόνο εφόςον είναι 
εφικτι θ χρθματοδότθςι του από ευρωπαϊκά κονδφλια. 

Θ πρόςλθψθ ακόμα περιςςότερων εκπαιδευτικϊν μζςω ΕΧΥΑ ςθμαίνει ακόμα 
μεγαλφτερθ υποαμοιβόμενθ, ελαςτικι απαςχόλθςθ, ενϊ αποδεικνφει τθν φπαρξθ 
κενϊν, τθ ςτιγμι που το Ωπουργείο επζλεξε να μθν πραγματοποιιςει αποςπάςεισ 
χιλιάδων εκπαιδευτικϊν και προχϊρθςε ςε πλαςματικζσ υπεραρικμίεσ, αποφάςεισ 
που οδθγοφν ςτθν υπονόμευςθ τθσ ςτακερισ εργαςίασ ςτο δθμόςιο ςχολείο και 
των εργαςιακϊν δικαιωμάτων των εκπαιδευτικϊν.  

Θ χριςθ των πιςτϊςεων των ΕΧΥΑ για πρόςλθψθ αναπλθρωτϊν δαςκάλων 
ψαλίδιςε τισ πιςτϊςεισ για τισ προςλιψεισ εκπαιδευτικϊν ειδικοτιτων, με 
αποτζλεςμα τθ δθμιουργία μεγάλων ςχετικϊν κενϊν ςτθν πρωτοβάκμια 
εκπαίδευςθ, παρά τισ υποχρεωτικζσ μετατάξεισ που ζγιναν από τα γυμνάςια τθσ 
χϊρασ. Θ Διδαςκαλικι Σμοςπονδία  Ελλάδασ, με βάςθ τα ςτοιχεία που ζλαβε από 
τισ Διευκφνςεισ Εκπαίδευςθσ, τον Ροζμβριο του 2013 κατιγγειλε ότι ζλλειπαν 
περίπου 1.300 κακθγθτζσ Αγγλικϊν, Πουςικισ και άυςικισ Αγωγισ. Είναι ςαφζσ 
λοιπόν ότι ςτθν πλειοψθφία των ςχολείων του Αναμορφωμζνου Υρογράμματοσ το 
Ροζμβριο του 2013 δε λειτουργοφςε πλιρεσ ολοιμερο. 
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3.1.6.Αφξθςθ  κατά 2 ϊρεσ του υποχρεωτικοφ  εκπαιδευτικοφ ωραρίου. 

Ψο Ωπουργείο Υαιδείασ ειςιγαγε  ςε πολυνομοςχζδιο του Ωπουργείου Σικονομικϊν 
μία υποπαράγραφο (υποπαράγραφοσ Κ2, Ρόμοσ 4152/2013), με τθν οποία 
αυξικθκε το ωράριο των εκπαιδευτικϊν δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ κατά 2 ϊρεσ. 

Ζτςι, για παράδειγμα, το ωράριο του πρωτοδιόριςτου κακθγθτι αυξικθκε από 21 
ςε 23 ϊρεσ. Ανάλογθ ιταν θ αφξθςθ κατά δυο ϊρεσ ςτο ωράριο όλων των 
εκπαιδευτικϊν δευτεροβάκμιασ, ανάλογα με τα χρόνια προχπθρεςίασ τουσ. 

Θ αφξθςθ του εβδομαδιαίου ωραρίου ςτθ δευτεροβάκμια είχε πολφ ςοβαρζσ 
παρενζργειεσ: απόλυςε περίπου 10-12.000 αναπλθρωτζσ, κατάργθςε οργανικζσ 

κζςεισ, γεγονόσ που οδιγθςε ςε υποχρεωτικζσ μετακινιςεισ εκπαιδευτικϊν  ςε 
άλλα ςχολεία, με όποιεσ δυςκολίεσ ςε προςωπικό επίπεδο  ςυνεπάγεται κάτι 

τζτοιο:  υποχρζωςε  τουσ εκπαιδευτικοφσ  ςε ζξοδα μετακίνθςθσ και ςε χαμζνεσ και 
μθ υπολογίςιμεσ  για το Ωπουργείο εργατοϊρεσ λόγω μετακινιςεων εβδομαδιαίωσ 
ςε μζχρι και 4 διαφορετικά ςχολεία, προκειμζνου να ςυμπλθρϊςουν ωράριο. Χε 
αρκετζσ περιπτϊςεισ υποχρζωςε εκπαιδευτικοφσ να μετατεκοφν ςε άλλεσ περιοχζσ, 
δθμιουργϊντασ ςοβαρά οικογενειακά και οικονομικά προβλιματα («εκτόσ ζδρασ» 
ενοίκια, ζξοδα μετακίνθςθσ, κλπ.).  

Θ αφξθςθ διδακτικοφ ωραρίου ςε ςυνδυαςμό με τισ ςυνεπακόλουκεσ απϊλειεσ ςε 
αναπλθρωτζσ επζτρεψαν τθν μείωςθ κατά 12% των πιςτϊςεων για αποδοχζσ και 
ςυντάξεισ το 2014 ςε ςχζςθ με το 2013. Δθλαδι υπιρξε «εξοικονόμθςθ» περίπου 
215.000.000 ευρϊ (για τθν ακρίβεια 214.922.771,94 ευρϊ) ωσ ςυνζπεια απϊλειασ 
κζςεων εργαςίασ  και χάρθ ςε εξαιρετικι ταλαιπωρία των εκπαιδευτικϊν. Ψο 
Ωπουργείο ονόμαςε αυτιν τθν κατάςταςθ  «εξορκολογιςμό», προκειμζνου να 
καλυφκοφν οι εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ ςε πανελλινιο επίπεδο.  Δυςτυχϊσ θ  
πραγματικότθτα τουσ διάψευςε: κατϋ αρχάσ τα κενά ςτα ςχολεία, δεν κατζςτθ 
δυνατόν να καλυφκοφν και εξακολοφκθςαν  να είναι πολφ μεγάλα, ιδιαίτερα ςε 
απομακρυςμζνεσ περιοχζσ, ακόμα και ςε μακιματα που εξετάηονται ςε 
πανελλινιεσ εξετάςεισ.  Θ κατάςταςθ άρχιςε να ιςορροπεί  περί τα μζςα Δεκζμβρθ, 
με ζκτακτεσ αλλά κακυςτερθμζνεσ προςλιψεισ αναπλθρωτϊν εκπαιδευτικϊν ενϊ 
υπιρξαν κενά που καλφφκθκαν τελικά ακόμα και τον Απρίλιο. Θ κατάςταςθ αυτι 
απζδειξε πωσ το Ωπουργείο δεν είχε πραγματικά κάνει υπολογιςμό των αναγκϊν 

που υφίςταντο, οφτε διζκετε ςχεδιαςμό για κάλυψθ των αναγκϊν αυτϊν. 
Ψαυτόχρονα, οι ςυνζπειεσ ςτθ ποιότθτα του εκπαιδευτικοφ ζργου είναι 
ςοβαρότατεσ: δεν είναι δυνατόν να επιτελζςει εκπαιδευτικό ζργο ο κακθγθτισ που  
«διακτινίηεται»  ςε 4 διαφορετικά ςχολεία -ςτο τζλοσ του πρϊτου τριμινου είναι 
αμφίβολο  κα ζχει καταφζρει να μάκει τα πρόςωπα, πόςο μάλλον τα ονόματα των 
μακθτϊν του. Πζχρι να το επιτφχει κα ζχει τελειϊςει θ εκπαιδευτικι χρονιά. Ψο 
ςχετικό αντεπιχείρθμα του Ωπουργείου είναι πωσ οι εκπαιδευτικοί δουλεφουν λίγεσ 
ϊρεσ και ωσ εκ τοφτου θ αφξθςθ του ωραρίου δικαιολογείται. Αποκρφπτεται 
δθλαδι ότι ο μζςοσ ευρωπαϊκόσ όροσ του διδακτικοφ ωραρίου είναι χαμθλότεροσ 
του ελλθνικοφ αντίςτοιχου. Χυγκεκριμζνα  ο μζςοσ όροσ των διδακτικϊν ωρϊν ςτισ 
χϊρεσ τθσ Ευρϊπθσ είναι 18,5 ανά εβδομάδα, όςοσ δθλαδι ιταν και ο μζςοσ όροσ 
ςτθ χϊρα μασ πριν τθ νομοκετικι ρφκμιςθ. Ειδικότερα, ςτο «εκπαιδευτικό «καφμα» 
τθσ άινλανδίασ, θ οποία ςυχνά προβάλλεται ωσ πρότυπο, το διδακτικό ωράριο ςτο 
γυμνάςιο είναι 13-17 ϊρεσ και ςτο λφκειο 11-17, ζναντι των 20 ωρϊν που επζβαλλε 
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το Ωπουργείο. Υρζπει εδϊ να επιςθμανκεί πωσ ςφμφωνα με τθν UNESCO,27 θ μία 
διδακτικι ϊρα αντιςτοιχεί ςε τρεισ ϊρεσ ςυνικουσ δουλειάσ γραφείου κακϊσ ςτισ 
ϊρεσ εργαςίασ κα πρζπει να ςυμπεριλαμβάνεται και θ διόρκωςθ εργαςιϊν ςτο 
ςπίτι, κακϊσ και θ πολφωρθ κακθμερινι προετοιμαςία του εκπαιδευτικοφ, που 
κζλει να είναι επαρκισ ςτο ζργο του - ειδικά ςτθν Ελλάδα, όπου θ πολιτικι των 
μνθμονίων εξαφάνιςε ολοκλθρωτικά οποιαδιποτε ςυςτθματικι δομι επιμόρφωςθσ 
υφίςτατο. 

Χθμαντικό επίςθσ είναι το γεγονόσ ότι, πζρα από το διδακτικό ωράριο, οι Ζλλθνεσ 
εκπαιδευτικοί επιβαρφνονται με μεγάλο διοικθτικό ζργο, το οποίο κα ζπρεπε να 
προςφζρεται από ειδικό διοικθτικό προςωπικό, όπωσ ςυμβαίνει ςτο ςφνολο, 
ςχεδόν, τθσ Ευρϊπθσ και όχι μόνο.  

 

3.1.7. Αλλαγζσ ςτον αρικμό των μακθτϊν ανά τάξθ. 

 

Υαρακάμπτοντασ τθ Βουλι, θ θγεςία του Ωπουργείου Υαιδείασ και Κρθςκευμάτων 
εξζδωςε Ξοινι Ωπουργικι Απόφαςθ με το Ωπουργείο Σικονομικϊν, (απόφαςθ με 
αρικμό 129818/Γ2, δθμοςιευμζνθ ςτο άΕΞ 2451, δεφτερο τεφχοσ, με θμερομθνία 1θ 
Σκτωβρίου 2013, ενϊ δθλαδι ζχει ιδθ ξεκινιςει θ ςχολικι χρονιά) με τθν οποία 
αυξάνεται ο αρικμόσ των μακθτϊν ανά τάξθ ςε όλεσ τισ ςχολικζσ βακμίδεσ. 

 

3.1.8. Μετατάξεισ εκπαιδευτικϊν. 

 

 Ψζλθ Λουνίου του 2013 θ θγεςία του Ωπουργείου Διοικθτικισ 
Πεταρρφκμιςθσ, ςτο πλαίςιο τθσ άμεςθσ εφαρμογισ τθσ κινθτικότθτασ των 12.5000 
δθμοςίων υπαλλιλων, κατ' εντολι τθσ τρόικα, ϊςτε να ικανοποιθκεί θ απαίτθςθ 

του Πνθμονίου για μείωςθ του αρικμοφ των δθμοςίων υπαλλιλων, ειςθγικθκε τθν 
εφαρμογι τθσ κινθτικότθτασ και ςτο χϊρο τθσ εκπαίδευςθσ. Πε βάςθ αυτιν τθν  

ειςιγθςθ, ακολοφκθςε θ απόφαςθ τθσ κυβζρνθςθσ για τθν "Ωλοποίθςθ 
προγράμματοσ ενδοκινθτικότθτασ 4.900 κακθγθτϊν δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ", 

ςτο πλαίςιο των "διαρκρωτικϊν μεταρρυκμίςεων" για τθ διετία 2013-2014. Θ 
απόφαςθ αυτι ςιμαινε ςτθν πράξθ τθν υποχρεωτικι μετάταξθ εκπαιδευτικϊν τθσ 

Δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ ςτθν Υρωτοβάκμια και ςε διοικθτικζσ κζςεισ και 
εγκρίκθκε από το Ξυβερνθτικό Χυμβοφλιο Πεταρρφκμιςθσ (ΞΧΠ), ςε δυο 
ςυνεδριάςεισ, τθν 23θ Λουλίου και τθν 20θ Χεπτεμβρίου 2013. 

                                                                 
27

(ζρευνα 2012, βλζπε και άρκρο έρ. Ξάτςικα, 15/01/2013, http://www.alfavita.gr/arthra/unesco -21-
%CF%8E%CF%81%CE%B5%CF%82-
%CE%B4%CE%B9%CE%B4%CE%B1%CF%83%CE%BA%CE%B1%CE%BB%CE%AF%CE%B1%CF%82-84-

%CF%8E%CF%81%CE%B5%CF%82-
%CE%B4%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CE%AC%CF%82-
%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B5%CE%AF%CE%BF%CF%85 ) 
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 Χτα πλαίςια των αποφάςεων αυτϊν και βάςει τθσ παρ. 11 του άρκρου 82 
του Ρόμου 4172/2013, όπωσ ςυμπλθρϊκθκε με το άρκρο 73, παρ 1,2 του Ρόμου 
4174/2013, πραγματοποιικθκαν τελικά  υποχρεωτικζσ μετατάξεισ  3.495 
εκπαιδευτικϊν τθσ Β/κμιασ ςτθν Α/κμια Εκπαίδευςθ. Θ διαδικαςία με τθν οποία 
ζγιναν οι μετατάξεισ αυτζσ ιταν εξαιρετικά ςκανδαλϊδθσ και αδιαφανισ και 
ςυνοδεφτθκε από αλλεπάλλθλεσ καταγγελίεσ περί ευνοιοκρατίασ, παίρνοντασ 
ευρεία δθμοςιότθτα ςε πολλά ΠΠΕ. Ψο γεγονόσ ότι κακθγθτζσ πλθροφορικισ, 
ξζνων γλωςςϊν κακϊσ και γυμναςτζσ, χωρίσ καμία ςυμπλθρωματικι παιδαγωγικι 
κατάρτιςθ, βρζκθκαν ζνα ςεπτεμβριανό πρωινό να ζχουν ωσ μακθτζσ παιδιά 
δθμοτικοφ αντί για εφιβουσ που είχαν μζχρι τότε, δεν απαςχόλθςε τα ΠΠΕ, 
αποτζλεςε όμωσ δείγμα του πϊσ αντιμετωπίηεται θ εκπαίδευςθ εκ μζρουσ τθσ 
θγεςίασ του υπουργείου Υαιδείασ.  

 

3.1.9. Διαρκρωτικζσ αλλαγζσ ςτθ Δευτεροβάκμια  Επαγγελματικι Εκπαίδευςθ. 

Θ ςωςτά ςχεδιαςμζνθ Επαγγελματικι Εκπαίδευςθ και Ξατάρτιςθ είναι δυνατόν να 
αποτελζςει ιςχυρό πυλϊνα ανάπτυξθσ και ευθμερίασ ενόσ τόπου. Δυςτυχϊσ αυτι θ 

αλικεια ποτζ δεν ζγινε κτιμα των εκάςτοτε θγεςιϊν ςτο Ωπουργείο Υαιδείασ. 

Πε το Ρόμο 4172/2013 ( άρκρο 82),υπιρξε  κατάργθςθ τριϊν ςθμαντικϊν τομζων 
ςτα δθμόςια Επαγγελματικά Οφκεια και ςτισ Επαγγελματικζσ Χχολζσ. Σι τρεισ αυτοί 

τομείσ, Ωγείασ-Υρόνοιασ, Εφαρμοςμζνων Ψεχνϊν, Αιςκθτικισ-Ξομμωτικισ, δθλαδι 
το 40% των ειδικοτιτων τθσ Ψεχνικισ και Επαγγελματικισ Εκπαίδευςθσ, 

παραδόκθκαν βορά ςτον ιδιωτικό τομζα  με αποτζλεςμα 20.000 ιδθ φοιτοφντεσ 
μακθτζσ και μακιτριεσ να μθ βρίςκουν τθν ειδικότθτά που είχαν επιλζξει κατά τθν 
εγγραφι τουσ ςτθ Δευτεροβάκμια Επαγγελματικι Εκπαίδευςθ.  έιλιάδεσ νζοι και 
νζεσ απόφοιτοι Γυμναςίου, δεν μποροφν να τισ επιλζξουν, παρά μόνο μζςω ςχολϊν  
κατάρτιςθσ, ςε πρϊτθ φάςθ αποκλειςτικά ιδιωτικϊν (ζχουν υπάρξει υπουργικζσ 
εξαγγελίεσ για δθμιουργία δικτφου δθμόςιων μεταγυμναςιακϊν ΧΕΞ αλλά ζνα 
χρόνο μετά θ εξαγγελία δεν ζχει υλοποιθκεί). Χτθν πράξθ επιλζχκθκαν να 
καταργθκοφν οι  ειδικότθτεσ τθσ Ψεχνικισ- Επαγγελματικισ Εκπαίδευςθσ που είχαν  
τθν υψθλότερθ ηιτθςθ από τουσ αποφοίτουσ Γυμναςίου, ζχουν  πολφ καλι 
απορρόφθςθ ςτθν αγορά εργαςίασ, αλλά και τα ςυγκριτικά καλφτερα 
αποτελζςματα ςτισ Υανελλινιεσ για ειςαγωγι ςτα ΑΨΕΛ και ΑΕΛ (θ «μετάκεςθ» των 
εν λόγω ειδικοτιτων από τθν εκπαίδευςθ ςτθν κατάρτιςθ, αυτομάτωσ αποκλείει 
τουσ φοιτοφντεσ από τθν πρόςβαςθ ςτθν Ψριτοβάκμια Εκπαίδευςθ). 

Θ επιλογι κατάργθςθσ των δθμοφιλζςτερων ειδικοτιτων και μάλιςτα ειδικοτιτων 
χωρίσ ανάγκεσ εργαςτθριακισ υποδομισ, πρόςφεραν ζτοιμθ πολυπλθκι 
«πελατεία» ςε ιδιϊτεσ παρόχουσ μεταγυμναςιακισ εκπαίδευςθσ, χωρίσ 
απαιτοφμενθ μεγάλθ υλικοτεχνικι, πλθν τθσ κτιριακισ, επζνδυςθ. Ξάποιοι από 
αυτοφσ φάνθκαν περιςςότερο προετοιμαςμζνοι να ανταποκρικοφν ςτθν 
δθμιουργθμζνθ ηιτθςθ των αιφνιδιαςτικά καταργθμζνων δθμόςιων ειδικοτιτων, 
γεγονόσ ενδεχομζνωσ όχι άςχετο με το ότι ο Ωπουργόσ Υαιδείασ, παρευρζκθκε ςε 

εγκαίνια νζων μεγάλων εγκαταςτάςεων γνωςτοφ ιδιωτικοφ ΛΕΞ ελάχιςτεσ θμζρεσ 
πριν τθν κατάκεςθ και ψιφιςθ του Ρόμου 4172.  Αξίηει επίςθσ να ςθμειωκεί ότι οι 

καταργθκείςεσ ειδικότθτεσ, ςτθν πλειοψθφία τουσ, απευκφνονταν ςε μακιτριεσ, 
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γεγονόσ που δείχνει να ςυςχετίηεται με τθ διατυπωμζνθ άποψθ κοινωνιολόγων και 
οικονομολόγων, πωσ ςε περιόδουσ οικονομικισ κρίςθσ ο γυναικείοσ πλθκυςμόσ 
φαίνεται να υφίςταται όλο και περιςςότερεσ οικονομικό-κοινωνικζσ πιζςεισ. 
Γενικότερα πάντωσ και με δεδομζνο ότι οι ςπουδαςτζσ και ςπουδάςτριεσ τθσ 
Δευτεροβάκμιασ Επαγγελματικισ Εκπαίδευςθσ και Ξατάρτιςθσ ανικουν κυρίωσ ςε 
χαμθλά κοινωνικοοικονομικά ςτρϊματα, μποροφμε να ιςχυριςκοφμε  πωσ με τισ 
προαναφερκείςεσ αλλαγζσ εντείνονται θ ταξικότθτα και οι εκπαιδευτικζσ και 
επαγγελματικζσ ανιςότθτεσ. 

Τςον αφορά τουσ εκπαιδευτικοφσ, το προςωπικό των καταργοφμενων ειδικοτιτων 
(ςυνολικά καταργικθκαν 50 ειδικότθτεσ) τζκθκε αυτοδίκαια ςε διακεςιμότθτα 
ςφμφωνα με το Ρόμο 4093/2012.Εντυπωςιακό ιταν το γεγονόσ ότι το Ωπουργείο 
Υαιδείασ, προτρζχοντασ, είχε κινιςει τισ διαδικαςίεσ διακεςιμότθτασ, πριν ακόμα 
και από τθν ψιφιςι του νόμου 4172 ςτθ Βουλι. Ζνα χρόνο μετά, οι πολιτικζσ 
παλινωδίεσ τθσ θγεςίασ του Ωπουργείου, οι διοικθτικζσ προχειρότθτεσ και θ ζλλειψθ 
ορκολογικοφ ςχεδιαςμοφ για τθ μετακίνθςθ του ςυγκεκριμζνου προςωπικοφ, παρά 
τισ επανειλθμμζνεσ δεςμεφςεισ δφο διαδοχικϊν Ωπουργϊν, ζχουν οδθγιςει ςε μια 
άνευ προθγουμζνου κατάςταςθ τουσ 1.992  κακθγθτζσ που εξακολουκοφν ςτθν 
πλειοψθφία τουσ να είναι ςε διακεςιμότθτα, με μειωμζνο μιςκό,  και υπό ομθρία 
ενδεχόμενθσ απόλυςθσ. 

Χυνοψίηοντασ τα παραπάνω, πρζπει να υπογραμμιςτεί πρζπει  πωσ το άρκρο 82 
αποτζλεςε νομοκετικι ρφκμιςθ-ςοκ για τθν εκπαιδευτικι κοινότθτα κακϊσ για 
πρϊτθ φορά μετά το Βϋ Υαγκόςμιο Υόλεμο ςτθν Ελλάδα εκπαιδευτικοί-μόνιμοι 
υπάλλθλοι βρζκθκαν ζνα πρωινό ξαφνικά χωρίσ δουλειά και με το κίνδυνο τθσ 
απόλυςθσ. Θ ςχετικι ρφκμιςθ, εκτόσ του ότι ζκιγε τουσ άμεςα εμπλεκόμενουσ 
κακθγθτζσ, είχε ιδιαίτερο ςυμβολικό αντίχτυπο και ςτουσ υπόλοιπουσ 
εκπαιδευτικοφσ αφοφ πλζον θ μονιμότθτα τθσ επαγγελματικισ κζςθσ τουσ ζπαυε να 
είναι αυτονόθτθ. 

 

Θ πλιρθσ αλλαγι τοπίου ςτθν επαγγελματικι εκπαίδευςθ ςυμπλθρϊκθκε  με το 

Ρόμο 4186/2013 που ολοκλιρωςε τισ αλλαγζσ που είχε επιφζρει ο Ρόμοσ 

4172/2013 και επζφερε προςκαφαίρεςθ μακθμάτων και τομζων ςτο πρόγραμμα 

ςπουδϊν και ςτο ωρολόγιο πρόγραμμα,  ςτισ εναπομείναςεσ ειδικότθτεσ των ΕΥΑΟ, 

μετά τθν κατάργθςθ των δθμοφιλϊν και με ηιτθςθ ςτθν αγορά ειδικοτιτων. Σι 

αλλαγζσ αυτζσ ζγιναν χωρίσ να υπάρξει καμία επιςτθμονικι επιτροπι που να ζχει 

αναλάβει τθν ευκφνθ για τθν αποτίμθςθ τθσ  προθγοφμενθσ κατάςταςθσ  ςτα ΕΥΑΟ 

αλλά και τθν ευκφνθ για τθ ςφνταξθ του νζου προγράμματοσ. Πε άλλα λόγια, οι 

αλλαγζσ ζγιναν ςε κάποιο γραφείο του Ωπουργείου, χωρίσ δθμόςιο ζλεγχο και 

δθμόςια διαβοφλευςθ, και ωσ εκ τοφτου, εφλογα κατθγορικθκαν από τθν 

εκπαιδευτικι κοινότθτα ωσ αποτζλεςμα παραςκθνιακϊν, ςυντεχνιακϊν πιζςεων. 

Επίςθσ, οι όποιεσ αλλαγζσ ζγιναν χωρίσ να υπάρξουν μεταβολζσ ςτα εκπαιδευτικά 

εγχειρίδια των ΕΥΑΟ, παρότι αυτά, κατϋ επανάλθψθ, ζχουν κατθγορθκεί για 

αναντιςτοιχία   με  τισ ανάγκεσ  των εκπαιδευομζνων μακθτϊν. Θ προχειρότθτα, θ 
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πλιρθσ ζλλειψθ αιτιολόγθςθσ των αλλαγϊν, θ επί τθσ ουςίασ επίδειξθ αδιαφάνειασ 

και  αυκαιρεςίασ, ενζτειναν το κλίμα απαξίωςθσ τθσ Ψεχνικισ-Επαγγελματικισ 

Εκπαίδευςθσ. Χε μια  απαξιωμζνθ εκπαιδευτικι δομι, όπωσ θ παραπάνω, είναι 

εφλογο να υπάρξει ςτο μζλλον ςθμαντικι μείωςθ των μακθτϊν που κα τθν 

επιλζξουν. Υαρόλα αυτά, υπάρχει ενδεχόμενο να παρατθρθκεί  αφξθςθ των 

μακθτϊν ςτα ΨΕΕ τα επόμενα χρόνια, όχι ωσ αποτζλεςμα επιλογισ τυχόν 

επαγγελματικοφ προςανατολιςμοφ αλλά εξαιτίασ τθσ αδυναμίασ πολλϊν μακθτϊν 

να αντεπεξζλκουν ςτισ νζεσ αυξθμζνεσ απαιτιςεισ του Γενικοφ Ουκείου. Ζτςι όμωσ 

εξακολουκεί να μζνει τραυματιςμζνοσ ο κοινωνικόσ αλλά και ο εν δυνάμει 

αναπτυξιακόσ ρόλοσ τθσ επαγγελματικισ εκπαίδευςθσ και τα ΕΥΑΟ παραμζνουν 

αποκικεσ όςων απορρίπτονται από τθ Γενικι Εκπαίδευςθ, αποκικεσ βεβαίωσ 

ταξικά προςδιοριςμζνεσ. 

Χτισ προαναφερκείςεσ αλλαγζσ που οι Ρόμοι 4172/2013 και 4186/2013 επζφεραν 

ςτθν επαγγελματικι εκπαίδευςθ, πρζπει να ςυνυπολογιςτεί και  θ  υποχρεωτικι 

πλζον μακθτεία του 4ου ζτουσ, που μετατρζπει το μακθτι ςε εργαηόμενο των 

επιχειριςεων με υποτυπϊδθ αμοιβι, χωρίσ αςφαλιςτικά δικαιϊματα. Θ νομοκετικι 

αυτι ρφκμιςθ επιφζρει νζο πλιγμα ςτθν αγορά εργαςίασ, αφοφ εργαςιακζσ κζςεισ  

κα καλφπτονται από «μακθτευόμενουσ». Ψαυτόχρονα, διευκολφνει τισ επιχειριςεισ 

να εξακολουκοφν να καρπϊνονται το μεγάλο μζροσ των ευρωπαϊκϊν κονδυλίων 

που προορίηονταν για προγράμματα κατάρτιςθσ ςτθ χϊρα μασ. 

3.1.10.Αλλαγζσ ςτο ωρολόγιο πρόγραμμα, ςτο περιεχόμενο και ςτο πλαίςιο 

λειτουργίασ τθσ Δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ. 

 

Πεγάλεσ αλλαγζσ υπιρξαν και ςτθ λειτουργία τθσ Δευτεροβάκμιασ  Εκπαίδευςθσ 

μετά  τθν ζναρξθ τθσ Σικονομικισ Ξρίςθσ ςτθν Ελλάδα. Σι ςθμαντικότερεσ αλλαγζσ 

υπιρξαν ςτο Οφκειο ενϊ ςτθ γυμναςιακι  βακμίδα, οι αλλαγζσ που καταγράφονται 

αφοροφν, κατά κφριο λόγο, το ωρολόγιο πρόγραμμα: ειςαγωγι τθσ άυςικισ από 

τθν Αϋ Γυμναςίου ( το νζο βιβλίο ιρκε ςτα μζςα τθσ ςχολικισ χρονιάσ), μείωςθ τθσ 

διδαςκαλίασ των αγγλικϊν (Αϋ ζνθ  γλϊςςα) ςτισ 2 διδακτικζσ ϊρεσ εβδομαδιαίωσ 

(παρά τα πάγια αιτιματα των ςχολικϊν ςυμβοφλων για αφξθςθ του ωραρίου 

διδαςκαλίασ, προκειμζνου να υπάρχει επαρκισ διδαςκαλία για τθν απόκτθςθ 

πιςτοποιθτικοφ γλωςςομάκειασ εντόσ του ςχολείου), επί  τθσ ουςίασ κατάργθςθ 

Λταλικϊν και Λςπανικϊν, ωσ επιλογι δεφτερθσ ξζνθσ γλϊςςασ.   

Θ μεγάλθ κακυςτζρθςθ ςτθ δθμοςίευςθ του ωρολογίου προγράμματοσ (το άΕΞ 

2121/2013 δθμοςιεφτθκε ςτισ 28/8/2013), οι πολλζσ παλινωδίεσ και διαρροζσ εκ 

μζρουσ του Ωπουργείου  ςχετικά με το ποια διδακτικά αντικείμενα κα παρζμεναν 

τελικά και για πόςεσ διδακτικζσ ϊρεσ, (μακιματα όπωσ θ τεχνολογία και θ 

πλθροφορικι, αν και τελικά παρζμειναν, απουςίαηαν πλιρωσ από τον αρχικό 
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ςχεδιαςμό του Ωπουργείου) κακϊσ και θ αδιαφάνεια των τελικϊν ρυκμίςεων, μασ 

οδθγοφν ςτο ςυμπζραςμα ότι το νζο ωρολόγιο πρόγραμμα του γυμναςίου δεν 

αποτελεί προϊόν παιδαγωγικοφ ςχεδιαςμοφ αλλά προϊόν προςπακειϊν να βρεκεί –κ 

με ζναν ακόμθ  τρόπο- «πλεονάηον» εκπαιδευτικό προςωπικό. Ενδιαφζρον ζχει πωσ 

και ςτο νζο αναλυτικό πρόγραμμα του γυμναςίου τθ μερίδα του λζοντοσ ζχουν τα 

μακθματικά (4 διδακτικζσ ϊρεσ/εβδομάδα) και τα Αρχαία Ελλθνικά (3 διδακτικζσ 

ϊρεσ/ εβδομάδα) ενϊ και θ  διδαςκαλία των κρθςκευτικϊν  παραμζνει ςτισ δφο 

διδακτικζσ ϊρεσ εβδομαδιαίωσ και ςτισ τρείσ γυμναςιακζσ τάξεισ. Πελετϊντασ 

ςυνολικά το νζο γυμναςιακό Αναλυτικό Υρόγραμμα, διαπιςτϊνουμε  πωσ οι 

βαςικζσ κατευκφνςεισ τθσ Γυμναςιακισ Εκπαίδευςθσ δεν άλλαξαν, παρά τθν 

Σικονομικι Ξρίςθ. Ψο νζο ωρολόγιο πρόγραμμα τθσ Γυμναςιακισ Εκπαίδευςθσ 

παραμζνει προςανατολιςμζνο προσ τισ ίδιεσ κατευκφνςεισ που είχε και πριν τθν 

Σικονομικι Ξρίςθ, ανεπαρκζσ ςτα καλλιτεχνικά μακιματα αλλά και τθ άυςικι 

Αγωγι  και δεν εξαςφαλίηει γνϊςεισ και πιςτοποίθςθ ςε  ςφγχρονα διδακτικά 

αντικείμενα  (ξζνεσ γλϊςςεσ, πλθροφορικι, τεχνολογία,) γεγονόσ που επιτρζπει τθ 

ςυνεχιηόμενθ άνκθςθ τθσ εξωςχολικισ εκπαίδευςθσ  (κζντρα ξζνων γλωςςϊν, 

κζντρα πιςτοποίθςθσ για Θ/Ω κλπ). 

Χε αντίκεςθ με το Γυμνάςιο, οι αλλαγζσ που επιχειρικθκαν ςτθ Ουκειακι βακμίδα 

ιταν πολφ ςοβαρζσ και ενζτειναν τον εξεταςιοκεντρικό χαρακτιρα του, 

κακιςτϊντασ το ακόμα πιο αναντίςτοιχο με τισ  παιδαγωγικζσ ανάγκεσ των εφιβων 

μακθτϊν του. 

Ψο Ρζο Γενικό Οφκειο ξεκίνθςε τθν εφαρμογι του από τθ ςχολικι χρονιά 2013-2014 

και κα δϊςει τουσ πρϊτουσ του αποφοίτουσ το 2016. Θ κφρια διαρκρωτικι αλλαγι 

που επζρχεται  ςτθ λειτουργία του Ουκείου είναι θ ειςαγωγι του κεςμοφ των 

Υανελλαδικϊν εξετάςεων μζςω Ψράπεηασ Κεμάτων, ςε μεγάλθ διδακτζα φλθ, ςε 

όλα τα διδαςκόμενα μακιματα και ςτισ τρεισ λυκειακζσ τάξεισ. Σι τελικοί βακμοί 

τθσ  κάκε τάξθσ, ςε όλα τα μακιματα, ςυνυπολογίηονται πλζον ςτα τελικά μόρια 

του υποψιφιου ςτθν ειςαγωγι του ςτθν Ψριτοβάκμια Εκπαίδευςθ, ενϊ με το 

προθγοφμενο ςφςτθμα υπολογίηονταν μόνο οι βακμοί των Υανελλθνίων  

Εξετάςεων, ςε οριςμζνα μόνο μακιματα, ςτο τζλοσ τθσ Γϋ Ουκείου. Ψαυτόχρονα οι 

όροι προαγωγισ από τάξθ ςε τάξθ γίνονται δυςμενζςτεροι: με το παλαιότερο 

ςφςτθμα προαγωγισ απαιτείτο θ επίτευξθ γενικοφ μζςου βακμοφ ίςου ι ανϊτερου 

του 10. Πε το νζο ςφςτθμα  πλζον, εκτόσ τθσ επίτευξθσ γενικοφ μζςου βακμοφ ίςου 

ι ανϊτερου του 10, απαιτείται και μζςοσ όροσ προφορικισ και γραπτισ 

βακμολογίασ τουλάχιςτον 10, ειδικά για τα γνωςτικά αντικείμενα των 

Πακθματικϊν και τθσ Ελλθνικισ γλϊςςασ.  Σ αρχικόσ ςχεδιαςμόσ του Ωπουργείου 

Υαιδείασ προζβλεπε μζςο όρο 10 για κάκε επιμζρουσ αντικείμενο ςτισ ενότθτεσ 

μακθμάτων τθσ Γλϊςςασ  (Αρχαία, Ρζα, Οογοτεχνία) και των Πακθματικϊν 

(Άλγεβρα, Γεωμετρία), αλλά ο τεράςτιοσ αρικμόσ μετεξεταςτζων ςτισ εξετάςεισ του 

Λουνίου 2014, ςτθν Αϋ Ουκείου, όπου το νζο ςφςτθμα εφαρμόςτθκε για πρϊτθ 
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φορά, (ςχεδόν 25% επί του ςυνόλου των μακθτϊν τθσ Αϋ Ουκείου, πανελλαδικά, με 

πολφ χειρότερα ποςοςτά ςτισ οικονομικά αςκενζςτερεσ περιοχζσ τθσ χϊρασ) 

οδιγθςε ςε ακφρωςθ αυτοφσ τουσ ςχεδιαςμοφσ. Ψελικά, με επείγουςα τροπολογία 

ςε άςχετο νομοςχζδιο (Ρόμοσ 4275/2014, του Ωπουργείου Διοικθτικισ 

Πεταρρφκμιςθσ και Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ) ςτισ 12/7, αφοφ δθλαδι ο ςάλοσ 

για το μεγάλο αρικμό μετεξεταςτζων είχε γιγαντωκεί, υιοκετικθκε θ  παρακάτω 

λφςθ : ζνασ μακθτισ να προάγεται εφόςον  ζχει πετφχει α) μζςο όρο βακμολογίασ 

10 και β) τουλάχιςτον 8  (αντί του 10 που ίςχυε ) ςε ζναν ι δφο κλάδουσ των 

μακθμάτων "Γλϊςςα" και "Πακθματικά" και ταυτόχρονα ζχει πετφχει μζςο όρο 

βακμολογίασ 12,5 ςτουσ  κλάδουσ των μακθμάτων "Γλϊςςα", "Πακθματικά" και 

"άυςικζσ Επιςτιμεσ". Θ ρφκμιςθ αυτι δεν ζφερε πάντωσ ςθμαντικι βελτίωςθ ςτο 

πρόβλθμα που είχε δθμιουργθκεί και υπολογίηεται ότι μείωςε τον αρικμό των 

μετεξεταςτζων  από 25% ςε 20% περίπου, επί του ςυνόλου των μακθτϊν τθσ Αϋ 

Ουκείου (επίςθμα ακριβι ςτοιχεία μετεξεταςτζων δεν ανακοινϊκθκαν ποτζ εκ 

μζρουσ του Ωπουργείου, τα ςτοιχεία που αναφζρουμε προζρχονται από τισ ςχετικζσ 

ανακοινϊςεισ τθσ ΣΟΠΕ28. 

Θ μεγάλθ αφξθςθ του αρικμοφ των μετεξεταςτζων δθμιουργικθκε ακριβϊσ εξαιτίασ 

τθσ δθμιουργίασ κεντρικισ Ψράπεηασ Κεμάτων θ οποία ςυνειςζφερε με κλιρωςθ 

κατά 50% ςτα κζματα των εξετάςεων  (το υπόλοιπο 50% των εξεταηομζνων 

κεμάτων προζκυπτε από τον διδάςκοντα κακθγθτι). Θ δθμοςίευςθ των κεμάτων 

τθσ Ψράπεηασ ζγινε τρεισ θμζρεσ πριν τθν ζναρξθ των εξετάςεων, παρά τισ 

υποςχζςεισ του υπουργείου  περί ζγκαιρθσ ανάρτθςισ τουσ, και ςυνοδεφτθκε από 

καταγγελίεσ για κζματα με λάκθ, κζματα υπερβολικισ δυςκολίασ κλπ. Ψο γεγονόσ 

είναι πωσ  τα κλθρωνόμενα κζματα δεν είχαν τον ίδιο βακμό κλιμακοφμενθσ 

δυςκολίασ, από ςχολείο ςε ςχολείο, αλλοφ δθλαδι ιταν ευκολότερα και αλλοφ 

δυςκολότερα, δθμιουργϊντασ ζτςι άνιςεσ ςυνκικεσ για τουσ μακθτζσ, κακϊσ, όπωσ 

προαναφζρκθκε, ο βακμόσ  τουσ  ςυνυπολογίηεται για τθν ειςαγωγι τουσ  ςτθν 

Ψριτοβάκμια εκπαίδευςθ. 

Πε ςυνολικά 43 εξεταηόμενα μακιματα από τθν Α’ μζχρι τθν Γϋ Ουκείου, με 

αςαφείσ τουσ όρουσ τθσ λειτουργίασ τθσ Ψράπεηασ Κεμάτων και με αυξθμζνθ τθν 

διδακτζα φλθ, ςε βακμό που δεν καλφπτεται από τισ πραγματικζσ διδακτικζσ ϊρεσ  

(ενδεικτικά, ςτα Αρχαία Ελλθνικά τθσ Αϋ Ουκείου, ςφμφωνα με τισ εκτιμιςεισ των 

ςχολικϊν ςυμβοφλων των φιλόλογων, θ ςχολικι φλθ πρζπει να περικοπεί κατά 40% 

για να μπορεί να καλυφκεί από τον πραγματικό διδακτικό χρόνο) γίνεται ςαφζσ ότι 

το Ρζο Γενικό Οφκειο απευκφνεται μόνο ςε εκείνουσ τουσ μακθτζσ οι οποίοι 

μποροφν να πλθρϊςουν φροντιςτιρια και ιδιαίτερα εξωςχολικά μακιματα για να 

αντεπεξζλκουν ςτισ εξοντωτικζσ και εξωπραγματικζσ απαιτιςεισ του. Εκτόσ των 

άλλων δθλαδι, τα νζα εξεταςτικά μζτρα του Ωπουργείου οδθγοφν ςτθν επζκταςθ 
                                                                 
28

ΣΟΠΕ, 16/7/2014, http://olme-attik.att.sch.gr/new/wp 
content/uploads/2014/07/analyk160714.pdf). 
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τθσ παραπαιδείασ, υποχρεϊνοντασ τουσ γονείσ να επενδφςουν εκεί, επί μεγαλφτερο 

χρονικό διάςτθμα, οικογενειακοφσ οικονομικοφσ πόρουσ, ενϊ οι ςυνζπειεσ τθσ 

οικονομικισ κρίςθσ αγγίηουν όλο και βακφτερα το επίπεδο ηωισ του πλθκυςμοφ.  

 Θ παράλλθλθ κακιζρωςθ ερευνθτικϊν εργαςιϊν (projects) προχποκζτει τθν 

φπαρξθ οργανωμζνων βιβλιοκθκϊν και πολφπλευρθ ζρευνα που δεν ζχουν τθ 

δυνατότθτα να πραγματοποιιςουν όλοι οι μακθτζσ, ενϊ ταυτόχρονα οι ,ζτςι κι 

αλλιϊσ, λίγεσ και ελλιπείσ ςχολικζσ βιβλιοκικεσ κλείνουν παντοφ.  

Σι ςυνκικεσ αυτζσ, ςτο ςφνολό τουσ, κακιςτοφν τθ λυκειακι εκπαίδευςθ μια κατϋ 

εξοχιν ταξικι εκπαίδευςθ, αφοφ μόνο ςυγκεκριμζνα τμιματα του μακθτικοφ 

πλθκυςμοφ ζχουν τα υλικά μζςα για να αντεπεξζλκουν ςτισ απαιτιςεισ του «Ρζου 

Ουκείου». 

Σλοκλθρϊνοντασ τθν αναφορά μασ ςτο  «νζο Γενικό Οφκειο», πρζπει να 

επιςθμανκεί πωσ οι διαρκρωτικζσ αλλαγζσ που επιλζχτθκαν επί τθσ ουςίασ το 

καταργοφν ωσ παιδαγωγικά αυτόνομθ εκπαιδευτικι βακμίδα. Ψο αίτθμα που από 

πολλοφσ εκπαιδευτικοφσ αλλά και από τθν ΣΟΠΕ κατ’ επανάλθψθ ζχει διατυπωκεί 

για αυτόνομο απολυτιριο Ουκείου απομακρφνεται, αντικζτωσ μάλιςτα, οι αλλαγζσ 

αυτζσ ολοκλθρϊνουν τθ μεταμόρφωςθ του Ουκείου ςε κλειςτό προκάλαμο για τθ 

διεκδίκθςθ μίασ κζςθσ ςτθν Ψριτοβάκμια Εκπαίδευςθ. Θ εντατικοποίθςθ τθσ Γϋ 

Ουκείου πολλαπλαςιάηεται και επιβάλλεται ςε όλεσ τισ λυκειακζσ τάξεισ, ςτερϊντασ 

από τουσ εκπαιδευτικοφσ τα τελευταία ίχνθ του παιδαγωγικοφ τουσ  ρόλου. 

Υαράλλθλα,  θ επίκεςθ ςτο μακθτικό χρόνο εξαιτίασ των νζων απαιτιςεων δεν ζχει 

προθγοφμενο.  

Δεν κα ιταν υπερβολι, με βάςθ τα παραπάνω, θ διατφπωςθ τθσ πρόβλεψθσ πωσ το 

Ρζο Οφκειο κα ζχει ςαν αποτζλεςμα τθν αφξθςθ τθσ μακθτικισ διαρροισ. Σι 

πολλαπλάςιεσ δυςκολίεσ  φοίτθςισ του κα υποχρεϊςουν μακθτζσ, ιδιαίτερα από τα 

μθ ευνοθμζνα οικονομικά- μορφωτικά κοινωνικά ςτρϊματα, να εγκαταλείψουν τθν 

εκπαίδευςθ και να ςτραφοφν ςε κάποιου είδουσ χαμθλι επαγγελματικι κατάρτιςθ. 

Σι πολιτικζσ αυτζσ επιλογζσ κα υπονομεφςουν το μοναδικό από τουσ ςτόχουσ τθσ 

ΕΩΦΩΥΘΧ 2020 ςτον οποίο θ Ελλάδα βρίςκεται ςε υψθλι κζςθ: αυτόν του 

ποςοςτοφ αποφοίτων δευτεροβάκμιασ και μεταδευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ αλλά 

και των ειςακτζων ςτθν τριτοβάκμια.  Θ κζςθ όμωσ τθσ Ελλάδασ ςτον ευρωπαϊκό 

καταμεριςμό εργαςίασ και δραςτθριοτιτων εξαρτάται, εν πολλοίσ, από το ποςοςτό 

αποφοίτων τθσ Ψριτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ. 
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3.1.11. Η δθμιουργία μιασ ανεξζλεγκτθσ αγοράσ ιδιωτικϊν εκπαιδευτικϊν 

υπθρεςιϊν 

Ψο 2010, κατά τθν ζναρξθ τθσ μεγάλθσ μνθμονιακισ επίκεςθσ ςτα δικαιϊματα των 

εργαηομζνων, επί Ωπουργίασ Α. Διαμαντοποφλου, με το Ρόμο 3848/2010 

επετράπθςαν οι απολφςεισ και οι αυκαίρετεσ μειϊςεισ ωραρίου χωρίσ αιτιολόγθςθ 

από τουσ ιδιοκτιτεσ- ςχολάρχεσ, κακϊσ και θ κατάργθςθ του περάςματοσ ςτο 

Δθμόςιο των εκπαιδευτικϊν που απολφονταν με υπερεξαετι υπθρεςία. 

Πε τουσ Ρόμουσ 4093/2012 και 4186/2013 ςυνεχίςτθκε θ αναςφςταςθ του νομικοφ 

πλαιςίου που διζπει τθν ιδιωτικι εκπαίδευςθ, απλοποιικθκε θ διαδικαςία ζκδοςθσ 

άδειασ για ίδρυςθ ιδιωτικοφ  εκπαιδευτικοφ  κζντρου και μειϊκθκε θ εποπτεία του 

Ωπουργείου Υαιδείασ επί τθσ λειτουργίασ των ιδιωτικϊν ςχολείων. 

Πε τθν ζναρξθ του πρϊτου ςχολικοφ ζτουσ, επί υπουργίασ Ξ. Αρβανιτόπουλου, 

αποςτάλκθκε  ζγγραφο προσ τθ Διεφκυνςθ Λδιωτικισ Εκπαίδευςθσ (αρ. πρωτ. 

7136/03-09-2012), με το οποίο ζγινε δεκτι  εκ μζρουσ του Ωπουργείου θ υπ. αρικμ. 

214/12 γνωμοδότθςθ του Ρομικοφ Χυμβουλίου του Ξράτουσ για τθν ζνταξθ των 

ιδιωτικϊν εκπαιδευτικϊν ςτο Ενιαίο Πιςκολόγιο – Βακμολόγιο. Θ εν λόγω ζνταξθ 

είχε ωσ αποτζλεςμα  μεγάλεσ μειϊςεισ ςτισ αποδοχζσ των ιδιωτικϊν εκπαιδευτικϊν, 

όμοιεσ με τισ μειϊςεισ που είχαν υποςτεί οι εκπαιδευτικοί των δθμόςιων ςχολείων 

από τθν 01/11/2011, δυνάμει του Ρόμου 4024/2011. Ψθ γνωμοδότθςθ αυτι είχε 

ηθτιςει ο προθγοφμενοσ  Ωπουργόσ Υαιδείασ, Γ. Ππαμπινιϊτθσ, Υρόεδροσ τθσ 

άιλεκπαιδευτικισ Εταιρείασ -Αρςάκεια Χχολεία, μζχρι τθν ανάλθψθ των 

υπουργικϊν του κακθκόντων (πικανϊσ να αποτελεί παγκόςμια πρωτοτυπία, θγετικό 

ςτζλεχοσ τθσ ιδιωτικισ εκπαίδευςθσ να αναλαμβάνει τθν εποπτεία τθσ Δθμόςιασ  

Εκπαίδευςθσ, χωρίσ να κεωρείται ότι υπάρχει ςφγκρουςθ ςυμφερόντων). Θ 

υιοκζτθςθ τθσ γνωμοδότθςθσ  (που δεν είναι δεςμευτικι για το Ωπουργείο) είχε 

«παγϊςει» από τθν επόμενθ (μεταβατικι) Ωπουργό Υαιδείασ ά. Ξιάου.  

Δείγμα αντίλθψθσ τθσ  θγεςίασ Αρβανιτόπουλου ςτο Ωπουργείο Υαιδείασ, αποτελεί 

το γεγονόσ ότι θ υπαγωγι των ιδιωτικϊν εκπαιδευτικϊν ςτο μιςκολόγιο των 

δθμοςίων εκπαιδευτικϊν πραγματοποιικθκε χωρίσ διάλογο, παρά τισ 

προθγθκείςεσ επανειλθμμζνεσ δεςμεφςεισ, τόςο του ιδίου, όςο και του 

Ωφυπουργοφ Υαιδείασ ότι κα υπάρξει διαβοφλευςθ επί του κζματοσ και παρά το 

γεγονόσ ότι θ Διευκφντρια Λδιωτικισ Εκπαίδευςθσ, παραλιπτθσ του εγγράφου – 

εντολισ, είχε καταγγείλει τεκμθριωμζνα τθ γνωμοδότθςθ ωσ  παράνομθ και 

αντιςυνταγματικι. 

Θ ζνταξθ ςτο ενιαίο μιςκολόγιο – βακμολόγιο των εκπαιδευτικϊν τθσ ιδιωτικισ 

εκπαίδευςθσ είχε ωσ αποτζλεςμα τθ μεςοςτακμικι μείωςθ των ειςοδθμάτων τουσ 

κατά 35-40 % (30 εκ. ευρϊ ανά ζτοσ, ςφμφωνα με τουσ υπολογιςμοφσ τθσ ΣΛΕΟΕ),  

με ταυτόχρονθ μείωςθ ειςφορϊν ςτα αςφαλιςτικά τουσ ταμεία κατά 20 εκ. ευρϊ 
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ανά ζτοσ.29 Σι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί βρζκθκαν με τισ μιςκολογικζσ αποδοχζσ του 

δθμόςιου τομζα, χωρίσ όμωσ να εξαςφαλίηονται ςτθν πράξθ όςα θ νομοκεςία 

προβλζπει για τουσ εργαηόμενουσ του δθμοςίου, δθλαδι ςτακερι εργαςία, τιρθςθ 

ωραρίου, καταβολι δεδουλευμζνων ςτθν ϊρα τουσ κλπ.  Αντίςτοιχα μεγάλα ιταν 

τα οικονομικά οφζλθ για τουσ ιδιοκτιτεσ των ιδιωτικϊν εκπαιδευτθρίων, οι οποίοι, 

όπωσ προαναφζρκθκε,  είχαν ιδθ επιτφχει από το 2010 τισ ελεφκερεσ απολφςεισ 

ςτα ςχολεία τουσ, προβάλλοντασ το επιχείρθμα ότι τα ιδιωτικά εκπαιδευτιρια 

πρζπει να αντιμετωπίηονται ωσ ςυνικεισ ιδιωτικζσ επιχειριςεισ και όχι ωσ ειδικοφ 

τφπου ιδιωτικζσ επιχειριςεισ, όπωσ τισ κεωροφςε ο νομοκζτθσ μζχρι το 2010, 

επικαλοφμενοσ το άρκρο 16 του Χυντάγματοσ. 

Θ αποδόμθςθ των εργαςιακϊν ςχζςεων των εκπαιδευτικϊν ςυνεχίςτθκε, κακϊσ ο 

Ωπουργόσ Υαιδείασ υπζγραψε ςτισ 12/07/2013 εγκφκλιο  (αρ. πρωτ.  

ά.18/93893/Δ5/12-07-2013), με τθν οποία ζκετε ςε εφαρμογι τθν Υράξθ 

Ωπουργικοφ Χυμβουλίου 6/28-02-2012, καταργϊντασ όλεσ τισ νομοκετικζσ 

εγγυιςεισ που ρφκμιηαν  τθν εποπτεία του Ωπουργείου Υαιδείασ επί των ςχζςεων 

εργαςίασ των ιδιωτικϊν εκπαιδευτικϊν, μεταφζροντασ τθν ρφκμιςθ των ςχζςεων 

ςτο Ωπουργείο Εργαςίασ.  

Πε τον τρόπο αυτό, οι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί εντάςςονται επί τθσ ουςίασ ςτο νζο 

εργατικό δίκαιο, γεγονόσ που ζχει ςοβαρζσ επιπτϊςεισ ςτισ μιςκολογικζσ τουσ 

απολαβζσ, καταργεί  τα τελευταία  ίχνθ προςταςίασ απζναντι ςτισ απολφςεισ, 

περικόπτει ακόμα περιςςότερο το ποςό τθσ αποηθμίωςθσ των απολυμζνων, 

επιτρζπει ςτουσ ςχολάρχεσ να ςυνάπτουν με τουσ εκπαιδευτικοφσ ατομικζσ 

ςυμβάςεισ και πολλά άλλα. Ϊςτερα από τθν προςφυγι τθσ Σμοςπονδίασ Λδιωτικϊν 

Εκπαιδευτικϊν Οειτουργϊν Ελλάδασ (ΣΛΕΟΕ), το ΧτΕ ςτισ 12/08/2013 ζλαβε τθν 

απόφαςθ 380/2013, ςφμφωνα με τθν οποία ανεςτάλθ θ εφαρμογι τθσ εγκυκλίου 

μζχρι τθν εκδίκαςθ επί τθσ ουςίασ τθσ υπόκεςθσ. Χφμφωνα με το ςκεπτικό τθσ 

απόφαςθσ, για το ανϊτατο διοικθτικό δικαςτιριο οι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί 

επιβάλλεται να εργάηονται ςε ςυνκικεσ τζτοιεσ ϊςτε «απερίςπαςτοι να εκτελοφν τα 

κακικοντά τουσ, για τθν αποτελεςματικότερθ εκπλιρωςθ του ςκοποφ τθσ 

Παιδείασ». Πετά τθν απόφαςθ του ΧτΕ,  θ κυβζρνθςθ επανιλκε με το Ρόμο 

4254/2014 (07/04/2014). Πε τθν παράγραφο Η του άρκρου 1 καταργικθκαν τα 

άρκρα 30 και 33 του Ρόμου 682/1977 και θ παράγραφοσ 1 του άρκρου 11 του 

Ρόμου 1351/1983. Σι ςυγκεκριμζνεσ διατάξεισ διατθροφςαν τισ εργαςιακζσ ςχζςεισ 

των ιδιωτικϊν εκπαιδευτικϊν ςε ζνα ςτακερό πλαίςιο, ςτθ λογικι του ςεβαςμοφ 

τθσ ιδιαιτερότθτασ του ζργου το οποίο αςκοφν οι εκπαιδευτικοί.  Θ εποπτεία του 

κατά τόπουσ Διευκυντι Εκπαίδευςθσ επί των Λδιωτικϊν Εκπαιδευτθρίων, 

αναφορικά με τα εργαςιακά με το Ρόμο 4254 καταργικθκε και οι ιδιωτικοί 

εκπαιδευτικοί τελικά πζραςαν ςτο Ωπουργείο Εργαςίασ.  
                                                                 
29

Δελτίο Ψφπου τθσ ΣΛΕΟΕ, 15/5/2014,  http://www.oiele.gr/deltio-typoy-nea-meiosi-misthon-ton-
idiotikon-ekpaideytikon-methodeyei-me-stimenes-ereynes-o 
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Σ Ρόμοσ 4093/2012 εμπεριείχε ρυκμίςεισ τθσ ιδιωτικισ εκπαίδευςθσ (άρκρο 1, 

υποπαράγραφοι Κ.3, Κ.4, Κ.5, Κ.12, Κ.13 και Κ.14) και εντάςςεται ακριβϊσ ςτθ 

κυβερνθτικι ςτοχοκεςία και ςτρατθγικι τθσ ιδιωτικοποίθςθσ τθσ εκπαίδευςθσ. Ψο 

κακεςτϊσ χοριγθςθσ νζων αδειϊν ίδρυςθσ και λειτουργίασ μεταβλικθκε, με κφριο 

χαρακτθριςτικό τθ δυνατότθτα ίδρυςθσ εκπαιδευτθρίου από ιδιϊτεσ- 

επιχειρθματίεσ, χωρίσ απαιτοφμενθ ςχζςθ με τθν εκπαίδευςθ. Γενικά, ςτο 

νομοκετικό ζργο των κυβερνιςεων παρατθροφνται όλο και περιςςότερεσ 

απλουςτεφςεισ και διευκολφνςεισ αναφορικά με το κακεςτϊσ αδειοδότθςθσ 

ιδιωτικϊν ςχολείων, Ξολλεγίων, Ξζντρων Δια Βίου Πάκθςθσ, φροντιςτθρίων και 

Ξζντρων ζνων Γλωςςϊν (τροπολογία ςτο άρκρο 11 του Ρόμου 4229/2014 και 

τροπολογία ςτο άρκρο 48 του Ρόμου 4264/2014).Ψο μόνο εμπόδιο που ο Ρόμοσ 

4093/2012  αυςτθροποίθςε αναφορικά με τθν αδειοδότθςθ, ιταν οι κτιριακζσ 

προχποκζςεισ που πλζον κατζςτθςαν περιςςότερο  απαιτθτικζσ, γεγονόσ  που 

δυςκόλεψε κυρίωσ τα μικρά φροντιςτιρια, ευνοϊντασ ζτςι τα μεγάλα. 

Χφμφωνα με τον ίδιο νόμο, κα ζπρεπε  μζχρι 31/08/2013 να ζχουν εκδοκεί νζεσ 

άδειεσ από όλα τα εκπαιδευτιρια. Ωςτόςο, το ςχολικό ζτοσ 2013-2014 ξεκίνθςε 

χωρίσ να ζχουν εκδοκεί πολλζσ από αυτζσ τισ νζεσ άδειεσ, με αποτζλεςμα να 

λειτουργιςουν ουςιαςτικά κακ’ όλθ τθ διάρκειά του πολλά ιδιωτικά 

ςχολείαπαράνομα. Θ ιςχφσ των παλιϊν αδειϊν παρατάκθκε αναδρομικά δυο φορζσ 

μζςα ςτο ςχολικό ζτοσ. Ψθν πρϊτθ φορά, δόκθκε παράταςθ μζχρι 31/12/2013 με 

τθν τροπολογία ςτο άρκρο 11 του Ρόμου 4229/2014. Ψθ δεφτερθ φορά δόκθκε εκ 

νζου παράταςθ μζχρι 15/07/2014 με τροπολογία ςτο άρκρο 48 του 

Ρόμου4264/2014. Σι διαδοχικζσ αυτζσ παρατάςεισ αποτελοφν, ςτθν πράξθ, 

περαιτζρω άρςθ τθσ εποπτείασ του Ωπουργείου Υαιδείασ επί των ιδιωτικϊν 

εκπαιδευτθρίων. Σι διαδοχικζσ αυτζσ παρατάςεισ, πζραν των παιδαγωγικϊν 

ςυνεπειϊν, διευκολφνουν τθν αςυδοςία λειτουργίασ των ιδιωτικϊν ςχολειϊν και 

ςτο οικονομικό τουσ  ςκζλοσ: πάρα πολλά ιδιωτικά εκπαιδευτιρια χρωςτοφν 

δεδουλευμζνα μθνϊν ςτουσ εκπαιδευτικοφσ τουσ και  ζχουν ςυςςωρεφςει 

υπζρογκα  χρζθ προσ αςφαλιςτικά ταμεία. Θ προκλθτικι απουςία κρατικισ 

παρεμβατικότθτασ για τθν προςταςία των εργαηομζνων εκπαιδευτικϊν, διευκόλυνε 

ποικιλότροπα τθν αςυδοςία των ςχολαρχϊν. Υροκειμζνου να απαλλαγοφν από τα 

χρωςτοφμενα δεδουλευμζνα των εκπαιδευτικϊν και για να προχωριςουν ςε 

μαηικζσ αναιτιολόγθτεσ απολφςεισ ϊςτε να προςλάβουν φκθνότερο εκπαιδευτικό 

δυναμικό, πολλοί ιδιοκτιτεσ ιδιωτικϊν ςχολείων κατά το 2013 αιτικθκαν άδεια 

νζασ επιχείρθςθσ ςτθν ίδια διεφκυνςθ, με παρόμοια επωνυμία ςτο όνομα 

ςυγγενικϊν τουσ προςϊπων. Χτθ ςυνζχεια, προςζλαβαν  νζο εκπαιδευτικό 

προςωπικό, χωρίσ να υπάρχουν διοριςτιρια και ςυνζχιςαν να λειτουργοφν 

παράνομα, αγνοϊντασ δικαςτικζσ αποφάςεισ που δικαίωναν τουσ απολυμζνουσ 

εκπαιδευτικοφσ. Ενϊ  θ  πρακτικι αυτι υπιρξε εκτεταμζνθ, κυρίωσ από 

μικρομεςαία ιδιωτικά ςχολεία, το Ωπουργείο δεν ζδωςε εντολζσ διενζργειασ 
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προκαταρκτικισ εξζταςθσ ι ζδωςε τζτοιεσ πολφ κακυςτερθμζνα ϊςτε το ςχολικό 

ζτοσ να ζχει τελειϊςει χωρίσ να ζχουν ολοκλθρωκεί οι διαδικαςίεσ τθσ 

προκαταρκτικισ εξζταςθσ. Θ ιδιωτικι εκπαίδευςθ, με άλλα λόγια, μετατράπθκε  ςε 

πραγματικι εργαςιακι ηοφγκλα για τουσ εκπαιδευτικοφσ που υπθρετοφν ςε αυτιν 

και ςε κζντρο εντατικισ προετοιμαςίασ για εξετάςεισ για τουσ μακθτζσ  τθσ, με ό,τι 

αυτά ςυνεπάγονται, κακϊσ θ απουςία ελζγχου από τθν Υολιτεία ζχει ςυνολικά 

επιτρζψει κατά τθν τελευταία δεκαετία τθν μετατροπι πολλϊν ιδιωτικϊν ςχολείων, 

ςτθ Ουκειακι βακμίδα, ςε φροντιςτιρια:  το πρόγραμμα ςπουδϊν τουσ ςυνάδει με 

όςα το Ωπουργείο Υαιδείασ επιτάςςει μόνο ςτα χαρτιά, ενϊ, ςτθν πραγματικότθτα, 

μακιματα μθ εξεταηόμενα ςτισ ειςαγωγικζσ ακαδθμαϊκζσ εξετάςεισ εξοβελίηονται, 

ςε όφελοσ των  εξεταηομζνων, διευρφνοντασ και  με  αυτόν τον τρόπο τθν ανιςότθτα 

ευκαιριϊν πρόςβαςθσ ςτθν Ψριτοβάκμια εκπαίδευςθ μεταξφ των μακθτϊν των 

ιδιωτικϊν και των δθμόςιων ςχολείων αλλά και υπονομεφοντασ τον όποιο 

παιδαγωγικό ρόλο τθσ Ουκειακισ βακμίδασ.  

Επιπλζον, ελαςτικότθτα ςτθ λειτουργία των ιδιωτικϊν εκπαιδευτθρίων και των 

εργαςιακϊν ςχζςεων των εκπαιδευτικϊν, φζρνει διάταξθ τθσ υποπαραγράφου Κ.1 

τθσ παραγράφου Κ του άρκρου 1 του Ρόμου 4152/2013 (09/05/2013), ςφμφωνα με 

τθν οποία οι κτθριακζσ εγκαταςτάςεισ και το ςφνολο των λοιπϊν υποδομϊν των 

ιδιωτικϊν εκπαιδευτθρίων δφναται να χρθςιμοποιοφνται εκτόσ διδακτικοφ 

ωραρίου. Επίςθσ, ςτθν τροπολογία ςτο άρκρο 48 του Ρόμου 4264/2014 ορίηεται ότι 

οι χϊροι των ιδιωτικϊν ςχολείων μποροφν, εκτόσ διδακτικοφ ωραρίου και 

διδακτικϊν θμερϊν, να χρθςιμοποιοφνται και για ςκοποφσ φιλοξενίασ  

(προθγουμζνωσ επιτρεπόταν μόνο για ακλθτικοφσ και πολιτιςτικοφσ ςκοποφσ), 

επεκτείνοντασ ζτςι τισ επιχειρθματικζσ – εμπορικζσ δυνατότθτεσ των ςχολαρχϊν, οι 

οποίοι δφνανται να απαςχολοφν το προςωπικό τουσ οποτεδιποτε, με αμφίβολο το 

πλαίςιο των αποδοχϊν που κα δικαιοφται. Θ τροπολογία ςτο άρκρο 48 του Ρόμου 

4264/2014 καταργεί, εξ άλλου, τθν ευκφνθ των διευκυντϊν εκπαίδευςθσ, ωσ 

διοικθτικοί και πεικαρχικοί προϊςτάμενοι των εκπαιδευτικϊν που εργάηονται ςε 

φροντιςτιρια και κζντρα ξζνων γλωςςϊν, ενϊ καταργεί τθν εποπτεία τουσ και τον 

ζλεγχό τουσ ςτθ λειτουργία και ςτο ζργο των εκπαιδευτθρίων αυτϊν. 

Κα ιταν παράλειψθ αν ςτο παρόν κεφάλαιο δεν αναφερόταν και πάλι, ζςτω και 

επιγραμματικά, κακϊσ αναφζρκθκε και προθγουμζνωσ (ςτο Ξεφάλαιο για τισ 

αλλαγζσ ςτθν Δευτεροβάκμια  Επαγγελματικι Εκπαίδευςθ), μια άλλθ κατθγορία 

επιχειρθματιϊν που ευνοικθκαν από τθν πολιτικι του Ωπουργείου Υαιδείασ. 

Υρόκειται για τουσ  ιδιϊτεσ- παρόχουσ μεταγυμναςιακισ εκπαίδευςθσ, οι οποίοι 

απορρόφθςαν τουσ μακθτζσ των αιφνιδιαςτικά καταργθμζνων δθμόςιων 

ειδικοτιτων των ΕΥΑΟ- ΕΥΑΧ. Ξάποιοι από αυτοφσ μάλιςτα, όπωσ ζχει επιςθμανκεί, 

φάνθκαν περιςςότερο προετοιμαςμζνοι να ανταποκρικοφν ςτθν δθμιουργθμζνθ 

ηιτθςθ, γεγονόσ ενδεχομζνωσ όχι άςχετο με το ότι ο Ωπουργόσ Υαιδείασ, 
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παρευρζκθκε ςε εγκαίνια νζων μεγάλων εγκαταςτάςεων ιδιωτικοφ ΛΕΞ, ελάχιςτεσ 

θμζρεσ πριν τθν κατάκεςθ και ψιφιςθ του Ρόμου 4172. 

Κα ιταν ςοβαρι παράλειψθ τζλοσ θ αναφορά ςτθν ιδιωτικι εκπαίδευςθ να μθ 

ςυμπεριλάβει τα όςα νομοκετικθκαν ςτθν εποχι τθσ Σικονομικισ Ξρίςθσ και 

ςχετίηονται με τθν Ψριτοβάκμια Εκπαίδευςθ. Επειδι όμωσ οι ςχετικζσ νομοκετικζσ 

ρυκμίςεισ παρουςιάηουν μεγάλο εφροσ, προτιμικθκε θ παρουςίαςι τουσ να 

αποτελζςει ειδικό ξεχωριςτό Ξεφάλαιο τθσ παροφςασ εργαςίασ. 

Χυμπεραςματικά, και πριν αςχολθκοφμε με τθν Ψριτοβάκμια Εκπαίδευςθ, από τα 

προθγοφμενα μποροφμε να ιςχυριςκοφμε πωσ  θ νεοφιλελεφκερθσ ζμπνευςθσ 

κυβερνθτικι πολιτικι, όλα τα χρόνια μετά το πρϊτο μνθμόνιο, ςτο χϊρο τθσ 

ιδιωτικισ εκπαίδευςθσ, χάριςε μεγάλα προνόμια ςτουσ ςχολάρχεσ, επιβάλλοντασ 

τον εργαςιακό μεςαίωνα ςτουσ ιδιωτικοφσ εκπαιδευτικοφσ και απορρυκμίηοντασ το 

πλαίςιο ελζγχου των ιδιωτικϊν εκπαιδευτικϊν κζντρων (ςχολεία, φροντιςτιρια, 

κολλζγια  κλπ.). Ιταν μια πολιτικι, θ οποία εξ αρχισ φάνθκε πωσ  είχε ωσ απϊτερο 

ςτόχο τθ διεφρυνςθ τθσ ιδιωτικισ  αγοράσ προϊόντων εκπαίδευςθσ. Θ οικονομικι 

κρίςθ πρόςφερε τθν κατάλλθλθ ςυνκικθ για να πραγματοποιθκεί , με λιγότερεσ 

αντιςτάςεισ,  θ επίτευξθ του ςτόχου αυτοφ.   

 

3.1.12. Η Οικονομικι Κρίςθ και θ  επίκεςθ ςτο άρκρο 16 του υντάγματοσ   

Ψο Ροζμβριο του 2012, θ ψιφιςθ του Πεςοπρόκεςμου Υρογράμματοσ 

Δθμοςιονομικισ Υροςαρμογισ (Ρόμοσ 4093/2012, άΕΞ Α’ 

222/12.11.2012,εφαρμοςτικόσ νόμοσ του 2ου Πνθμονίου) επζφερε ςοβαρζσ 

αλλαγζσ  ςτο χϊρο τθσ Ψριτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ, αλλαγζσ που από πολλζσ 

πλευρζσ καταγγζλκθκαν ότι αντίκεινται ςτο άρκρο 16 του Χυντάγματοσ, το οποίο 

ορίηει ότι θ ανϊτατθ εκπαίδευςθ παρζχεται αποκλειςτικά από ιδρφματα που 

αποτελοφν νομικά πρόςωπα δθμοςίου δικαίου με πλιρθ αυτοδιοίκθςθ. Πε το 

Ρόμο 4093, τα κολλζγια, ωσ πάροχοι «υπθρεςιϊν μθ τυπικισ εκπαίδευςθσ» 

δφνανται πλζον να παρζχουν πτυχίο 3ετοφσ φοίτθςθσ (bachelor), με μόνθ 

προχπόκεςθ τθ ςυνεργαςία τουσ με ΑΕΛ τθσ αλλοδαπισ, κάνοντασ ςυμφωνίεσ 

δικαιόχρθςθσ (franchising). Θ νομοκετικι αυτι ρφκμιςθ ουςιαςτικά άνοιγε το 

δρόμο για τθν ιςοτίμθςθ των πτυχίων τουσ με αυτά των δθμόςιων ΑΕΛ, και 

κεωρικθκε, δικαιολογθμζνα, θ απαρχι τθσ επίκεςθσ ςτα επαγγελματικά 

δικαιϊματα των αποφοίτων των Ψριτοβάκμιων  ιδρυμάτων κακϊσ, ςτθ ςυνζχεια, το 

Χυμβοφλιο Αναγνϊριςθσ Επαγγελματικϊν Υροςόντων (ΧΑΕΥ), ουςιαςτικά ανενεργό 

ζωσ τότε, άρχιςε να αναγνωρίηει (βάςει τθσ οδθγίασ 2005/36/ΕΞ)επαγγελματικά 

προςόντα πτυχιοφχων τθσ ΕΕ  (πτυχία μθχανικϊν, νομικϊν κ.ά).  
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Πε νζο Ρόμο, τον Ρόμο 4111 (Λανουάριοσ του 2013), θ Ξυβζρνθςθ τροποποιεί το 

Πεςοπρόκεςμο και δίνεται θ δυνατότθτα ςτον  Ωπουργό Υαιδείασ  να ςυγκροτεί 

Σργανιςμοφσ Υιςτοποίθςθσ με  ζργο τουσ τθν ζγκριςθ λειτουργίασ ςε παρόχουσ μθ 

τυπικισ μεταλυκειακισ εκπαίδευςθσ (κολλζγια). Χτθν ίδια τροποποίθςθ και για τθ 

διαδικαςία αναγνϊριςθσ που ακολουκεί το ΧΑΕΥ, ορίηονται ωσ πτυχία αυτά που 

ζχουν τουλάχιςτον τριετι διάρκεια, μεταπτυχιακά αυτά με διάρκεια μικρότερθ τθσ 

τριετοφσ και διδακτορικά όςα ζχουν τουλάχιςτον τριετι διάρκεια. Πε τθ μζκοδο 

αυτι, το Ωπουργείο υλοποιεί πλιρωσ τθ Χυνκικθ τθσ Ππολόνια. 

Ψο Χεπτζμβριο 2013 γίνεται μια ακόμθ προςπάκεια αποδυνάμωςθσ των πτυχίων 

που παρζχονται από τα ελλθνικά δθμόςια ΑΕΛ. Πε το Ρόμο 4186 (άΕΞ 193 

Α'/17.09.2013) ςτο άρκρο 39, τροποποιείται  ο Ρόμοσ  3328/2005 για τον ΔΣΑΨΑΥ 

(πρϊθν ΔΛΞΑΨΧΑ) και πλζον  εξαιροφνται από τθ διαδικαςία αναγνϊριςθσ οι τίτλοι 

ςπουδϊν που ελιφκθςαν από ομοταγι Λδρφματα χωρϊν μετά τθν ζνταξι τουσ ςτθν 

Ευρωπαϊκι Ζνωςθ, ενϊ αναγνωρίηονται πτυχία που το πρόγραμμα ςπουδϊν ζχει 

διανυκεί για δφο ζτθ ςτο εξωτερικό, όταν πρόκειται για 5ετι διάρκεια ςπουδϊν (πχ. 

πτυχία Πθχανικϊν).  

Τλα τα παραπάνω αποδεικνφουν ότι θ θγεςία του Ωπουργείου Υαιδείασ και 

Κρθςκευμάτων εφάρμοςε μεκοδικά μια διαδικαςία βιμα-βιμα de facto εξίςωςθσ 

των πτυχίων των Ξολεγίων, με τα αντίςτοιχα των Ανϊτατων Εκπαιδευτικϊν 

Λδρυμάτων, δθμιουργϊντασ μια ςυνεχϊσ διευρυνόμενθ ιδιωτικι αγορά τίτλων 

ςπουδϊν. 

Ψο μζγεκοσ τθσ επίκεςθσ ςτθ δθμόςια Ψριτοβάκμια Εκπαίδευςθ γίνεται 

περιςςότερο αντιλθπτό, αν ςυςχετιςκεί με τισ κυβερνθτικζσ νομοκετικζσ 

πρωτοβουλίεσ αναφορικά με τθ λειτουργία των ΑΕΛ και ΨΕΛ, οι οποίεσ παρατίκενται 

ςτο επόμενο Ξεφάλαιο. Ψο μόνο που μπορεί να γραφτεί ςαν υςτερόγραφο ςτο 

παρόν Ξεφάλαιο είναι το ότι, ενϊ  καταγράφθκαν τόςεσ ρυκμίςεισ υπζρ τθσ 

ενίςχυςθσ τθσ κζςθσ των ιδιωτικϊν Ξολλεγίων ςτθν Ψριτοβάκμια Εκπαίδευςθ, 

απουςιάηουν, αντίκετα, οποιεςδιποτε ρυκμίςεισ ςχετικζσ με τισ εργαςιακζσ ςχζςεισ 

των εκπαιδευτικϊν που εργάηονται ςε αυτζσ τισ ιδιωτικζσ δομζσ εκπαίδευςθσ, 

εργαςιακζσ ςχζςεισ, που χαρακτθρίηονται από εξευτελιςτικά χαμθλοφσ μιςκοφσ, 

ελαςτικι και ςυχνά απλιρωτθ εργαςία, απουςία αςφαλιςτικισ κάλυψθσ κλπ.  
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3.1.13. υρρίκνωςθ τθσ Δθμόςιασ Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ και Ζρευνασ  

Ξατά τθν περίοδο τθσ οικονομικισ  κρίςθσ, υπιρξε μεγάλοσ αρικμόσ 

νομοκετθμάτων και πολλζσ διαρκρωτικζσ αλλαγζσ και ςτο χϊρο τθσ Ψριτοβάκμιασ 

Εκπαίδευςθσ. Τπωσ ςυνζβθ και ςτισ υπόλοιπεσ πτυχζσ τθσ εκπαιδευτικισ 

μεταρρφκμιςθσ ςτισ άλλεσ εκπαιδευτικζσ βακμίδεσ,  οι αλλαγζσ  που προωκικθκαν 

κατϋ αρχάσ αποςκοποφςαν ςτθ μείωςθ των δθμόςιων χρθματοδοτιςεων προσ τα 

ΑΕΛ και ΨΕΛ, αδιαφορϊντασ για το ιςχυρό πλιγμα που επζφεραν ςτθ εκπαιδευτικι 

λειτουργία τουσ. Ψαυτόχρονα όμωσ, παρόμοια με ότι ςυνζβθ ςτισ άλλεσ 

εκπαιδευτικζσ βακμίδεσ, θ αρνθτικι οικονομικι ςυγκυρία διευκόλυνε τθν 

προϊκθςθ διαρκρωτικϊν αλλαγϊν, με ςτόχο τον αςφυκτικότερο κεντρικό 

διοικθτικό ζλεγχο επί των δομϊν λειτουργίασ των Ανϊτατων Εκπαιδευτικϊν 

Λδρυμάτων και τθ διεφρυνςθ τθσ ιδιωτικισ  αγοράσ προϊόντων εκπαίδευςθσ.  Χτο 

παρόν κεφάλαιο κα γίνει προςπάκεια να καταγραφοφν αυτζσ ακριβϊσ οι 

νομοκετικζσ ρυκμίςεισ και οι διαρκρωτικζσ αλλαγζσ που ψθφίςτθκαν και  

εφαρμόςτθκαν ςτθν Ψριτοβάκμια Εκπαίδευςθ,  μετά το ξζςπαςμα τθσ οικονομικισ 

κρίςθσ, κακϊσ και οι ςυνζπειεσ  τουσ. 

Απαρχι των διαρκρωτικϊν αλλαγϊν ςτο χϊρο τθσ Ψριτοβάκμιασ πρζπει να 

κεωρθκεί ο Ρόμοσ 4009/2011, (υπουργόσ Υαιδείασ  Α. Διαμαντοποφλου) ο οποίοσ 

ζκεςε τισ βάςεισ για τθν εφαρμογι ςχεδίων ςυγχωνεφςεων/καταργιςεων ςτο 

χάρτθ τθσ Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ κακϊσ ζδωςε τθ  δυνατότθτα  κυβερνθτικϊν 

παρεμβάςεων, μζςω Υροεδρικϊν Διαταγμάτων, ςε κζματα κατανομισ και ζνταξθσ 

φοιτθτϊν και προςωπικοφ κακϊσ και ςε κζματα ιςοτιμίασ παλαιϊν και νζων 

πτυχίων όπωσ αυτά προκφπτουν από ςυγχωνεφςεισ, καταργιςεισ, μετονομαςίεσ και 

κατατμιςεισ Χχολϊν και Ψμθμάτων ΑΕΛ. 

Πε το Ρόμο 4076/2012 (υπουργόσ Υαιδείασ  Ξ. Αρβανιτόπουλοσ), διευρφνκθκε 

κατά πολφ θ αρμοδιότθτα του Ωπουργείου ωσ προσ τθν κατάργθςθ ι ςυγχϊνευςθ 

Υανεπιςτθμιακϊν Ψμθμάτων. Πε τισ διατάξεισ του εν λόγω Ρόμου, ο Ωπουργόσ 

Υαιδείασ, μποροφςε πλζον να ηθτιςει,  από τα Χυμβοφλια των Λδρυμάτων, τθν 

Α.ΔΛ.Υ. και τισ Χυγκλιτουσ, μθ δεςμευτικι γνωμοδότθςθ, ωσ προσ τα υπό 

ςυγχϊνευςθ ι τα υπό κατάργθςθ Ψμιματα, δίνοντάσ τουσ προκεςμία 60 θμερϊν. 

Χτθ ςυνζχεια, ακόμα και αν δεν είχε αποςταλεί  γνωμοδότθςθ, το Ωπουργείο  είχε τθ 

δικαιοδοςία να προωκιςει με νομοκετικι ρφκμιςθ τισ καταργιςεισ ι τισ 

ςυγχωνεφςεισ Ψμθμάτων.  Θ κυβερνθτικι ρθτορεία περί αναγκαιότθτασ των 

ςυγχωνεφςεων- καταργιςεων, αναγνϊριηε και παράλλθλα υπογράμμιηε τθν ευκφνθ 

των προθγοφμενων κυβερνιςεων οι οποίεσ, πράγματι, ίδρυςαν Ψμιματα και Χχολζσ 

Υανεπιςτθμίων και ΨΕΛ ςε διάφορεσ ελλθνικζσ πόλεισ ςτο διάςτθμα 1980-2005,  

χωρίσ ακαδθμαϊκά, επιςτθμονικά, αναπτυξιακά και κοινωνικά κριτιρια και χωρίσ 

μζριμνα για τθν αναγκαία ςτιριξθ ςε υποδομζσ και προςωπικό. 
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Ψρεισ μόλισ μινεσ μετά, τθ δθμοςίευςθ του Ρόμου 4076 ( δθμοςιεφτθκε ςτο άΕΞ 

159 – 10/08/2012), θ Α.ΔΛ.Υ. απζςτειλε πρόταςθ προσ τον Ωπουργό Υαιδείασ με 

κζμα «Υερίγραμμα Πεκοδολογικισ Υροςζγγιςθσ για αναδιάρκρωςθ του χάρτθ των 

ΑΕΛ»30. Θ δθμοςιοποίθςθ τθσ πρόταςθσ προκάλεςε ςειρά αντιδράςεων εκ μζρουσ 

των Ανωτάτων Λδρυμάτων. Ακριβϊσ 60 θμζρεσ μετά, ςτισ 30/1/12, ο Ωπουργόσ 

Υαιδείασ ανακοίνωςε τθν 1θ ζκδοςθ του «Χχεδίου Ακθνά» με το οποίο 

δρομολογοφνταν  μεγάλθσ κλίμακασ καταργιςεισ, και ςυγχωνεφςεισ Λδρυμάτων, 

Χχολϊν  και Ψμθμάτων ΑΕΛ. Τπωσ ζγινε γνωςτό, το «Ακθνά» ςτθρίχκθκε ςε μελζτθ 

τθσ εταιρείασ EE0 Group Α.Ε. Θ ανάκεςθ τθσ μελζτθσ ιταν απευκείασ, χωρίσ 

διενζργεια διαγωνιςμοφ από το Ωπουργείο Υαιδείασ,  και θ ςυντάξαςα εταιρεία EE0 

Group Α.Ε. ανικει ςτον όμιλο εταιρειϊν ΑΞΠΘ. Χτον ίδιο όμιλο (ΑΞΠΘ), μεταξφ 

άλλων, ανικει και το AKMI Metropolitan College, ιδιωτικό Ξολλζγιο και 

ανταγωνιςτικόσ πάροχοσ εκπαίδευςθσ των Ψριτοβάκμιων δθμόςιων  Εκπαιδευτικϊν  

Λδρυμάτων. 

Ψθν δθμοςιοποίθςθ του «Χχεδίου Ακθνά», ακολοφκθςαν δφο επιπλζον 

ανακεωρθμζνεσ δθμοςιοποιθμζνεσ εκδοχζσ, ςε διάςτθμα  μόλισ 35 θμερϊν, δείγμα 

και αυτό του ανορκολογικοφ και πρόχειρου τρόπου με τον οποίο το Χχζδιο είχε 

ςυνταχκεί.  Σι ανακεωριςεισ αυτζσ δεν ιταν προϊόν μελζτθσ  κάποιασ 

κεςμοκετθμζνθσ επιτροπισ του Ωπουργείου και ανακοινϊνονταν κάκε φορά χωρίσ 

αιτιολόγθςθ των αλλαγϊν. Χτα ςχετικά δθμοςιεφματα των ΠΠΕ τθσ εποχισ εκείνθσ  

κυριαρχοφςαν πλθροφορίεσ περί ςυνεχϊν επαφϊν του Ωπουργείου με Βουλευτζσ 

των ςυγκυβερνϊντων κομμάτων, ιδιαίτερα τθσ επαρχίασ. Χφμφωνα πάντα με τα ίδια 

δθμοςιεφματα, αντικείμενο των εν λόγω επαφϊν ιταν οι καταργιςεισ και 

ςυγχωνεφςεισ Χχολϊν  και Ψμθμάτων των κατά τόπουσ ΑΕΛ.  Αν δεχκοφμε τθν 

ακρίβεια των δθμοςιογραφικϊν πθγϊν, θ  ςφςταςθ και λειτουργία επιςτθμονικισ 

επιτροπισ με κζμα τθν τελικι αναδιάταξθ του ακαδθμαϊκοφ χάρτθ τθσ  χϊρασ, 

υποκαταςτάκθκε από αυτζσ τισ ςυναντιςεισ Βουλευτϊν, Δθμάρχων και 

Ωπουργείου, δθλαδι, με άλλα λόγια, οι ενδιάμεςεσ και θ τελικι μορφι του 

«Χχεδίου Ακθνά» ιταν προϊόν ιδιότυπων και άτυπων και πελατειακοφ τφπου 

διαπραγματεφςεων, τοπικϊν κοινωνιϊν, διαμεςολαβθτϊν και κεντρικισ εξουςίασ, 

με ότι αυτό ςυνεπάγεται για το τελικό αποτζλεςμα. Χτισ 5 Παρτίου 2013 το 

Ωπουργείο  ανακοίνωςε τθν τελικι μορφι του νζου ακαδθμαϊκοφ χάρτθ τθσ χϊρασ, 

και ςτισ 7 Παρτίου με το Ρόμο 4132/2013, μειϊκθκε, με αναδρομικι ιςχφ, από 60 

ςε 30 θμζρεσ, το χρονικό περικϊριο που είχαν τα Λδρφματα ςτθ διάκεςι τουσ για να 

απαντιςουν. Ψθν επομζνθ,8 Παρτίου, υπιρξε ανακοίνωςθ τθσ Γνωμοδότθςθσ τθσ 

                                                                 
30

30/11/ 2012, 

http://www.hqaa.gr/data1/%CE%9A%CE%A1%CE%99%CE%A4%CE%97%CE%A1%CE%99%CE%91_%C
E%91%CE%9D%CE%91%CE%94%CE%99%CE%91%CE%A1%CE%98%CE%A1%CE%A9%CE%A3%CE%97%
CE%A3_%CE%91%CE%95%CE%99.pdf. 
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Α.ΔΛ.Υ. επί του «Χχεδίου Ακθνά», γνωμοδότθςθ,  ςε γενικζσ γραμμζσ, ευνοϊκι επί 

του Χχεδίου31. 

Χτισ 9 Απριλίου 2013 ψθφίςτθκε  ο  Ρόμοσ  4142/2013. Πε το άρκρο 7 του 4142 

τροποποιικθκε   το αντίςτοιχο άρκρο 7 του  Ρόμου 4009/2011 και δόκθκε ςτο 

Ωπουργείο  θ δυνατότθτα να ιδρφει, να ςυγχωνεφει, να κατατζμνει, να μετονομάηει  

και να καταργεί Ειςαγωγικζσ και Υροχωρθμζνου Εξαμινου Ξατευκφνςεισ ςε 

Ψμιματα Υανεπιςτθμίων και ΨΕΛ, μζςω Υροεδρικϊν Διαταγμάτων.  Θ διαδικαςία 

δθμοςίευςθσ αυτϊν των Υροεδρικϊν Διαταγμάτων ςτθν Εφθμερίδα τθσ 

Ξυβζρνθςθσ ολοκλθρϊκθκε ςτο διάςτθμα Απρίλιοσ- Λοφλιοσ 2013. Ψελικά 97 

τμιματα «εξαφανίςτθκαν» από τον ακαδθμαϊκό χάρτθ τθσ χϊρασ: 32 από αυτά 

καταργικθκαν τελείωσ και τα υπόλοιπα 65 ςυγχωνεφτθκαν- απορροφικθκαν από 

άλλα Ψριτοβάκμια Ψμιματα. Θ υλοποίθςθ του ςχεδίου «Ακθνά» για τθν 

αναδιάρκρωςθ Υανεπιςτθμίων και ΨΕΛ και θ μείωςθ ςτουσ τακτικοφσ 

προχπολογιςμοφσ των Λδρυμάτων αποτυπϊνεται ωσ ςυνολικι μείωςθ ςτον Ξρατικό 

Υροχπολογιςμό του 2014 κατά 25% ςε ςχζςθ με το 2012 και 13% ςε ςχζςθ με το 

2013. Χε απόλυτουσ αρικμοφσ, αυτό αντιςτοιχεί ςε μείωςθ 285 εκατομμυρίων ευρϊ 

και 132 εκατομμυρίων ευρϊ αντιςτοίχωσ, όπωσ προαναφζρκθκε και ςτο Ξεφάλαιο 

με τθν ανάλυςθ των ςτοιχείων του Ξρατικοφ Υροχπολογιςμοφ για το 2014. 

Υροκειμζνου να περιοριςτοφν ωσ ζνα βακμό οι αντιδράςεισ ςτο Χχζδιο «Ακθνά» και 

να μθν επεκτακοφν  και ςτουσ μακθτζσ και γονείσ του Ουκείου,  το Ωπουργείο 

Υαιδείασ δεςμεφτθκε για διατιρθςθ του ίδιου αρικμοφ ειςακτζων ςτθν 

Ψριτοβάκμια Εκπαίδευςθ. Χτθν πράξθ, υπιρξε περίπου 5% αφξθςθ των ειςακτζων 

ςτα ΑΕΛ και 28% μείωςθ των ειςακτζων ςτα ΨΕΛ, ςυγκριτικά με το 2013.  

Σι ςυνζπειεσ από τισ ςυγχωνεφςεισ και καταργιςεισ Χχολϊν  και Ψμθμάτων ΑΕΛ και 

κυρίωσ ΨΕΛ, υπιρξαν ςθμαντικζσ. άοιτθτζσ υποχρεϊκθκαν να μετακινθκοφν  ςε 

άλλεσ πόλεισ προκειμζνου να ςυνεχίςουν τισ ςπουδζσ τουσ, χωρίσ να υπάρξει 

αντίςτοιχθ μζριμνα ενίςχυςθσ τθσ φοιτθτικισ ςτζγαςθσ ςτισ πόλεισ με «ειςροι» 

νζου φοιτθτικοφ πλθκυςμοφ. Υολλοί από τουσ φοιτθτζσ αυτοφσ βρζκθκαν μζςα ςε 

ζνα καλοκαίρι να ςπουδάηουν άλλο αντικείμενο  (όχι πάντοτε παρεμφερζσ) από 

αυτό που προθγουμζνωσ ςποφδαηαν. Χτα προγράμματα ςπουδϊν των 

ςυγχωνευμζνων ςχολϊν, ςτθν αντιςτοίχθςθ διδακτικϊν μονάδων, ςτο κζμα των 

τελειόφοιτων των καταργθμζνων ςχολϊν, υπιρξε τεράςτια αναςτάτωςθ. Ψο 

πρόγραμμα κινθτικότθτασ-διακεςιμότθτασ των διοικθτικϊν υπαλλιλων (ςε πρϊτθ 

φάςθ 1349 υπάλλθλοι  από 8 Υανεπιςτιμια) των Ακαδθμαϊκϊν Λδρυμάτων που 

εφαρμόςτθκε ςε ςυνζχεια του Χχεδίου Ακθνά δθμιοφργθςε ακόμα περιςςότερα  

προβλιματα ςτθ λειτουργία τθσ Ψριτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ, προβλιματα που 

                                                                 
31

Γνωμοδότθςθ τθσ ΑΔΛΥ επί του Χχεδίου Ακθνά με αρικμό  461/08.03.2013, 

http://www.hqaa.gr/data1/%CE%91%CE%94%CE%99%CE%A0_%CE%93%CE%9D%CE%A9%CE%9C%C
E%9F%CE%94%CE%9F%CE%A4%CE%97%CE%A3%CE%97_%CE%91%CE%98%CE%97%CE%9D%CE%91.
pdf. 
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οδιγθςαν ςε πολλζσ περιπτϊςεισ, ςε πλιρθ αδρανοποίθςθ βαςικϊν λειτουργιϊν 

των Υανεπιςτθμίων και των ΨΕΛ. 

Θ ςυνολικι διαδικαςία ζγινε χωρίσ μεταβατικά ςτάδια και χωρίσ να δοκεί χρόνοσ 

για πραγματικό διάλογο. Θ ακαδθμαϊκι κοινότθτα δεν πρόλαβε να διαβουλευτεί 

αναφορικά με τον εξορκολογιςμό τθσ Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ με ακαδθμαϊκά, 

κοινωνικά και επιςτθμονικά κριτιρια. Πε αυτόν τον τρόπο χάκθκε θ  ευκαιρία για 

μία ςε βάκοσ ςυηιτθςθ με κζμα τθν παραγωγικι αναςυγκρότθςθ τθσ χϊρασ και τον 

ρόλο τθσ ανϊτατθσ εκπαίδευςθσ  ςε αυτιν τθν αναςυγκρότθςθ. Υολλά ακόμα 

ηθτιματα, όπωσ για παράδειγμα θ περιφερειακι αποκζντρωςθ ι θ ςυςχετιςμόσ 

τοπικϊν αναγκϊν και ακαδθμαϊκοφ χαρακτιρα των Λδρυμάτων, επίςθσ δεν ζγιναν 

αντικείμενα ςυηιτθςθσ.  

Θ βιαςφνθ, θ ζλλειψθ επί τθσ ουςίασ διαλόγου και γενικότερα οι διαδικαςίεσ με τισ  

οποίεσ αποφαςίςτθκε και υλοποιικθκε το Χχζδιο «Ακθνά» είχαν ςαν αποτζλεςμα 

τθν ζντονθ αντίδραςθ τθσ  ακαδθμαϊκισ κοινότθτασ. Ωπιρξαν επανειλθμμζνεσ 

απεργιακζσ κινθτοποιιςεισ και πάρα πολλζσ αποφάςεισ ςυλλογικϊν οργάνων. Σι 

αντιδράςεισ αυτζσ, ωσ ζνα βακμό περιόριςαν τθν αρχικι ζκταςθ τθσ 

αναδιάρκρωςθσ που επιχείρθςε το Ωπουργείο Υαιδείασ και αρκετζσ Χχολζσ και 

Ψμιματα που προβλζπονταν ςτθν αρχικι εκδοχι του Χχεδίου τελικά δεν 

ςυγχωνεφτθκαν- καταργικθκαν. 

Τλα αυτά ςυμβαίνουν «ενϊ θ Ελλάδα καλείται να αντιμετωπίςει τθν ςθμαντικι 

υςτζρθςθ ςτισ επενδφςεισ ςε ζρευνα και τεχνολογικι ανάπτυξθ, που είναι μόλισ 

0,7% του ΑΕΥ, ενϊ είναι 2% ςτθν ΕΕ και 2,7% ςτισ ΘΥΑ. Χυνολικά, οι επενδφςεισ ςε 

ζρευνα και ανάπτυξθ (R&D), λογιςμικό, ανϊτερθ και ανϊτατθ εκπαίδευςθ, ωσ 

ποςοςτό του ΑΕΥ υπολείπονται ςθμαντικά του μζςου όρου τθσ ΕΕ».32 Θ ςθμαςία 

του γεγονότοσ αυτοφ είναι μεγάλθ, γιατί ο βακμόσ διάδοςθσ των νζων τεχνολογιϊν 

αποτελεί μζςο εκςυγχρονιςμοφ τθσ οικονομίασ. Σι χϊρεσ όπου κατευκφνονται οι 

επενδφςεισ με ενςωματωμζνθ υψθλι τεχνολογία δεν είναι χαμθλοφ εργατικοφ 

κόςτουσ, αλλά υψθλισ παραγωγικότθτασ και ςυνικωσ υψθλισ ποιότθτασ 

ανκρωπίνου κεφαλαίου. Δυςτυχϊσ ο όποιοσ διάλογοσ ζγινε ι δεν ζγινε γφρω από το 

«Χχζδιο Ακθνά» δεν ςυμπεριζλαβε κακόλου αυτόν ι ανάλογουσ προβλθματιςμοφσ . 

  

                                                                 
32

Πελάσ Ξ. Θ ολιγοπωλιακι  διάρκρωςθ τθσ ελλθνικισ αγοράσ, θ «κυριαρχία του καταναλωτι» και θ 
παραγωγικι βάςθ. http://www.kostasmelas.gr/2014_03_01_archive.html  
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3.1.14. Οι διαρκρωτικζσ αλλαγζσ και θ κατάςταςθ ςτθν Ειδικι Αγωγι  

 Χτον Υροχπολογιςμό του Ωπουργείου Υαιδείασ ουδζποτε προβλζφτθκε 

ξεχωριςτι  εγγραφι των δαπανϊν τθσ Ειδικισ Αγωγισ. Σι δαπάνεσ που αφοροφν 

ςτθν εν γζνει οργάνωςθ και λειτουργία τθσ Ειδικισ Αγωγισ (εκπαιδευτικζσ 

υπθρεςίεσ μόνιμου εκπαιδευτικοφ προςωπικοφ και αναπλθρωτϊν, διαγνωςτικζσ 

και υποςτθρικτικζσ υπθρεςίεσ, κτιριολογικζσ υποδομζσ που απαιτοφν ειδικζσ 

τεχνικζσ προδιαγραφζσ και εξοπλιςμοί) δεν εγγράφονται ξεχωριςτά,αλλά 

περιλαμβάνονται ςτο ςφνολο των δαπανϊν τθσ Γενικισ Εκπαίδευςθσ. Επομζνωσ, 

ςυμπεραίνεται πωσ θ μείωςθ των δαπανϊν για τθ Γενικι Εκπαίδευςθ που 

διαπιςτϊκθκε ςτο ςχετικό κεφάλαιο τθσ παροφςθσ εργαςίασ ςυμπεριλαμβάνει και 

μείωςθ των δαπανϊν για τθν Ειδικι Αγωγι. 

 Αν εξετάςουμε τθν ποιότθτα τθσ Ειδικισ Εκπαίδευςθσ ςτθ χϊρα μασ, κα δοφμε ότι, 

ακόμα και πριν τθν Σικονομικι Ξρίςθ, καμία ςχζςθ δεν είχε με τθν αντίςτοιχθ ςτισ 

χϊρεσ τθσ Δυτικισ Ευρϊπθσ. Σι ανάγκεσ των μακθτϊν με ειδικζσ ανάγκεσ 

παραβλζπονται διαχρονικά από τουσ κυβερνϊντεσ,  ενϊ οι υποχρεϊςεισ τθσ χϊρασ, 

που απορρζουν από Διεκνείσ Χυμβάςεισ που θ Ελλάδα ζχει υπογράψει, 

ςυςτθματικά παραμελοφνταν και παραμελοφνται.   

Πετά τθν ζναρξθ τθσ Σικονομικισ Ξρίςθσ, οι μόνεσ νομοκετικζσ διατάξεισ που 

ψθφίςτθκαν από το ελλθνικό Ξοινοβοφλιο και αφοροφςαν ςτθν Ειδικι Αγωγι, ιταν 

απλζσ ρυκμίςεισ προκειμζνου να απορροφθκοφν κονδφλια από το πρόγραμμα ΕΧΥΑ 

( άρκρο 56 του  Ρόμου 3966/2011, άρκρο 39 του Ρόμου 4115/2013).Θ μόνθ άλλθ 

ςχετικι νομοκετικι ρφκμιςθ ιταν το άρκρο 82 του Ρόμου 4172/2013 (Λοφλιοσ 

2013), το οποίο κατάργθςε διάφορεσ ειδικότθτεσ  των ΕΥΑΟ. Πεταξφ των 

ειδικοτιτων που καταργικθκαν ιταν και οι εκπαιδευτικοί Εργαςτθριακϊν 

Ειδικοτιτων τθσ Ειδικισ Αγωγισ, ειδικότθτα εκπαιδευτικϊν  με αυξθμζνα τυπικά 

προςόντα που επί ςειρά ετϊν υπθρετοφςε ςτα ΕΕΕΕΞ-ΨΕΕΕΑ και ΕΕΓ ςτθ 

Δευτεροβάκμια Ειδικι Αγωγι.  

 Θ κατάκεςθ νομοςχεδίου για τθν Ειδικι Αγωγι βεβαίωσ αναγνωρίηεται από όλεσ 

τισ κυβερνιςεισ όλα αυτά τα χρόνια και εξαγγζλλεται ςυνεχϊσ από το 2010, χωρίσ 

κάποιο νομοκζτθμα να ζρχεται τελικά ςτθ Βουλι, δείγμα και αυτό τθσ ζλλειψθσ 

ςτρατθγικοφ ςχεδιαςμοφ. Αποτζλεςμα αυτισ τθσ κατάςταςθσ είναι θ μθ  ςχολικι 

ζνταξθ και θ απουςία κοινωνικισ ενςωμάτωςθσ των ατόμων με αναπθρία και των 

ατόμων με ειδικζσ εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ.  

Για να μπορζςει ζνασ μακθτισ να λάβει τθν απαραίτθτθ διάγνωςθ, θ οποία 

πιςτοποιεί τθν αναπθρία ι τισ ειδικζσ εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ του, κα πρζπει να 

εξεταςτεί από τα ΞΕΔΔΩ.  Θ κατάςταςθ ςτα Ξζντρα Διάγνωςθσ και Ωποςτιριξθσ 

(ΞΕΔΔΩ) ιταν πολφ άςχθμθ πριν το ξζςπαςμα τθσ Σικονομικισ Ξρίςθσ κακϊσ ιταν 

ιδθ υποςτελεχωμζνα και δυςτυχϊσ  δε βελτιϊκθκε ςτθ ςυνζχεια, αφοφ 
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εξακολουκοφν να ζχουν ελάχιςτο προςωπικό. Εξαιτίασ αυτισ τθσ ζλλειψθσ 

ςτελζχωςθσ, υπάρχουν πολφ μεγάλεσ κακυςτεριςεισ ςτισ διαγνϊςεισ, με ό,τι αυτό 

ςυνεπάγεται ωσ  χάςιμο πολφτιμου χρόνου και ωσ ταλαιπωρία για γονείσ και 

μακθτζσ. 

Τμωσ, ακόμα και όταν εξαςφαλιςτεί θ διάγνωςθ, τα προβλιματα δεν ζχουν λυκεί 

κακϊσ και οι δομζσ Ειδικισ Αγωγισ που γονείσ και παιδιά ςυναντοφν ςτα ςχολεία 

είναι,  με τθ ςειρά τουσ, ελλιπϊσ ςτελεχωμζνεσ. 

Ψα ελάχιςτα Ειδικά Ρθπιαγωγεία δεν επαρκοφν για τισ υφιςτάμενεσ ανάγκεσ, 

μολονότι ςυνικωσ ζχουν περιςςότερα παιδιά από όςα προβλζπει θ νομοκεςία. Ψα 

Ειδικά Χχολεία παραμζνουν χωρίσ μόνιμο ςτακερό προςωπικό και δίχωσ ολοιμερθ 

λειτουργία, αγνοϊντασ τισ ανάγκεσ γονζων και παιδιϊν. Ψα Ψμιματα Ζνταξθσ είναι 

τελείωσ ανοργάνωτα και όποιο ζργο επιτελείται ςε αυτόν τον τομζα, οφείλεται ςτο 

φιλότιμο και ςτισ προςπάκειεσ  των λίγων μόνιμων και των πολλϊν αναπλθρωτϊν 

εκπαιδευτικϊν. Θ παράλλθλθ ςτιριξθ των παιδιϊν με ειδικζσ ανάγκεσ, όταν 

υπάρχει,  μετά τθν Ξρίςθ ςτθρίηεται αποκλειςτικά ςε αναπλθρωτζσ και ωρομίςκιουσ 

-κυρίωσ ανειδίκευτουσ! - δαςκάλουσ του ΕΧΥΑ. Διαγωνιςμόσ ΑΧΕΥ για πρόςλθψθ 

δαςκάλων τθσ Ειδικισ Αγωγισ δεν ζχει πραγματοποιθκεί ποτζ. Ψο Ωπουργείο 

Υαιδείασ, αφοφ δεν ενζγραψε κονδφλια για τθν Ειδικι Αγωγι και Εκπαίδευςθ ςτον 

Ξρατικό Υροχπολογιςμό και για ν’ αντιμετωπίςει το πρόβλθμα των ελλείψεων, 

επινόθςε μια αντι-εκπαιδευτικι και ανορκολογικι μζκοδο, ςυνάπτοντασ 6μθνεσ 

ςυμβάςεισ με τον ΣΑΕΔ μζςω ΕΧΥΑ, με εξευτελιςτικι αμοιβι (490 ευρϊ) και 

προςζλαβε ζτςι για τισ νευραλγικζσ κζςεισ τθσ Ειδικισ Αγωγισ εκπαιδευτικοφσ 

χωρίσ αυξθμζνα τυπικά προςόντα  (ουςιαςτικά ανειδίκευτουσ ςτθν ειδικι αγωγι, 

ςτθν πλειοψθφία τουσ). Θ ςτελζχωςθ των δομϊν Ειδικισ Αγωγισ ςε μεγάλο 

ποςοςτό από αναπλθρωτζσ μζςω των ευρωπαϊκϊν προγραμμάτων ΕΧΥΑ,  ςθμαίνει, 

όπωσ αναφζρκθκε και αλλοφ,  ακόμα περιςςότερθ υποαμοιβόμενθ, ελαςτικι 

απαςχόλθςθ, ενϊ αποδεικνφει τθν φπαρξθ κενϊν. Χτθν περίπτωςθ όμωσ τθσ Ειδικισ 

αγωγισ,  οι παιδαγωγικζσ ςυνζπειεσ από τθ μθ φπαρξθ μόνιμου προςωπικοφ είναι 

ακόμα ςθμαντικότερεσ, κακϊσ θ ςφναψθ ςτακερϊν ςχζςεων μεταξφ εκπαιδευτικοφ 

προςωπικοφ και μακθτϊν με ειδικζσ ανάγκεσ αποτελεί απαραίτθτθ προχπόκεςθ για 

τθν κοινωνικι και εν ςυνεχεία εκπαιδευτικι ζνταξθ των παιδιϊν αυτϊν. Τπωσ είναι 

αυτονόθτο, τζτοια ςτακερι διαπροςωπικι ςχζςθ δεν  είναι δυνατόν να αναπτυχκεί 

όταν ο εκπαιδευτικόσ κάκε χρόνο, αν ζχει δουλειά,  είναι ςυνικωσ ςε διαφορετικό 

ςχολείο. Θ μθ φπαρξθ εξειδικευμζνων γνϊςεων εκ μζρουσ των προςλαμβανόμενων, 

μζςω ΕΧΥΑ, επιδεινϊνει ακόμα περιςςότερο τθν κατάςταςθ. Ψαυτόχρονα, το 

διάςτθμα τθσ κακυςτζρθςθσ ωσ τθν ζγκριςθ των πιςτϊςεων και τθν πρόςλθψθ των 

εκπαιδευτικϊν είναι ςυνικωσ μεγάλο, γεγονόσ που αποβαίνει φυςικά και πάλι εισ 

βάροσ των παιδιϊν και των οικογενειϊν τουσ. Ξατά τθν ζναρξθ τθσ ςχολικισ χρονιάσ 

2012-13, τα κενά ςτθν Ειδικι Αγωγι είχαν υπολογιςτεί ςτα 2.500 άτομα. Σι 

ελάχιςτεσ πιςτϊςεισ που διατζκθκαν για τθν κάλυψθ αυτϊν των λειτουργικϊν 
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κενϊν από το ΕΧΥΑ εγκρίκθκαν το Ροζμβριο, δθλαδι πολφ κακυςτερθμζνα, αλλά 

ακόμα και αυτζσ  οι πιςτϊςεισ δεν επαρκοφςαν ςε καμία περίπτωςθ και ζτςι πολλά 

ςχολεία παρζμειναν κλειςτά ενϊ άλλα υπολειτουργοφςαν. 

Ψθ ςχολικι χρονιά 2013-14 υπολογίςτθκαν  περίπου  1.600 λειτουργικά κενά ςε 

εκπαιδευτικό, ειδικό εκπαιδευτικό και βοθκθτικό προςωπικό ςτισ περιςςότερεσ  από 

1.000 ςχολικζσ μονάδεσ ειδικισ αγωγισ και εκπαίδευςθσ και τισ διαγνωςτικζσ και 

υποςτθρικτικζσ υπθρεςίεσ. Υρόκειται για εκπαιδευτικοφσ αλλά και ψυχολόγουσ, 

κοινωνικοφσ λειτουργοφσ, παιδοψυχιάτρουσ, εργοκεραπευτζσ, φυςιοκεραπευτζσ, 

λογοκεραπευτζσ και ειδικό βοθκθτικό προςωπικό. «Ζνα ςχεδόν μινα μετά τον 

αγιαςμό, τα ειδικά ςχολεία πρακτικά δεν λειτουργοφν» , αναφζρουν οι μακθτζσ και 

οι γονείσ του 10ου Ειδικοφ Δθμοτικοφ Χχολείου τθσ Ακινασ ςτο Παράςλειο  και 

προςκζτουν : «Θ κατάςταςθ ςτο ςχολείο μασ δε διαφζρει από εκείνθ ςτα υπόλοιπα 

ςχολεία ειδικισ αγωγισ ςτθν Ελλάδα».33. Ζπρεπε και πάλι να φκάςει Ροζμβριοσ για 

να αρχίςει να εξομαλφνεται, ωσ ζνα βακμό, θ κατάςταςθ, μζςω των ΕΧΥΑ του ΣΑΕΔ 

που προαναφζρκθκαν. 

Ψα προβλιματα τθσ Ειδικισ Αγωγισ δε ςταματοφν εδϊ. Για το ζτοσ 2012-13, 

ανακοινϊκθκε, εκ μζρουσ τθσ κυβζρνθςθσ, περικοπι  των δαπανϊν για τθν 

μεταφορά των μακθτϊν ςτα δθμόςια ςχολεία από 250 εκ. ευρϊ ςε 140 εκ. ευρϊ. 

Ψον Λανουάριο του 2013, δθλαδι πζντε μινεσ μετά τθν ζναρξθ τθσ ςχολικισ χρονιάσ, 

θ κατάςταςθ είχε φτάςει ςτο απροχϊρθτο, κακϊσ οι αυτοκινθτιςτζσ δεν δζχονταν 

να ναυλϊςουν τα λεωφορεία τουσ  με τισ καινοφργιεσ, χαμθλότερεσ τιμζσ. Ψελικά, 

επειδι θ μεταφορά των μακθτϊν δεν είχε υλοποιθκεί, το Ωπουργείο Εκνικισ 

Άμυνασ διζκεςε ςτρατιωτικά οχιματα, οδθγοφσ και ςυνοδοφσ για τθ μετακίνθςθ 

των μακθτϊν ΑμεΑ. 

Ψθν αμζςωσ επόμενθ ςχολικι χρονιά, θ χρθματοδότθςθ μειϊκθκε εκ νζου. Πε 

Ξοινι Ωπουργικι Απόφαςθ των Ωπουργϊν Σικονομικϊν, Εςωτερικϊν, Ανάπτυξθσ, 

Ανταγωνιςτικότθτασ, Ωποδομϊν και Δικτφων, Υαιδείασ και Κρθςκευμάτων, 

Υολιτιςμοφ και Ακλθτιςμοφ (ΞΩΑ 24001/11-06-2013, «περί μεταφοράσ μακθτϊν 

δθμοςίων ςχολείων από τισ Υεριφζρειεσ») αποφαςίςτθκε θ μείωςθ τθσ 

χρθματοδότθςθσ κατά 60% ςε ςχζςθ με τθ χρθματοδότθςθ του προθγοφμενου 

ζτουσ, δθλαδι από 140.000.000ευρϊ ςε 55.000.000ευρϊ.  Θ μετακίνθςθ των 

μακθτϊν ςτα Ειδικά Χχολεία ουςιαςτικά μετατζκθκε ςτισ πλάτεσ των γονιϊν τουσ.  

Θ κατάςταςθ  που περιγράφτθκε ςτισ προθγοφμενεσ παραγράφουσ αποτελεί μια 

προςπάκεια ςκιαγράφθςθσ  τθσ ηοφερισ πραγματικότθτασ που βιϊνουν τα παιδιά 

με ειδικζσ ανάγκεσ, τα παιδιά «ενόσ κατϊτερου κεοφ», ςτθν ελλθνικι εκπαίδευςθ 

                                                                 

33
Ανακοίνωςθ του Δ.Χ. Χυλλόγου Γονζων και Ξθδεμόνων10ου Ειδικοφ Δ.Χ. Ακθνϊν (Παραςλείου)  με 

τίτλο «Άλλη μια σπονιά σωπίρ ζσολείο» ςτισ 4/10/2013 
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των μεταμνθμονιακϊν χρόνων. Είναι εφκολο να ςυμπεράνει κανείσ ότι και ςτον 

τομζα τθσ Ειδικισ αγωγισ οι ςυνζπειεσ τθσ Σικονομικισ Ξρίςθσ υπιρξαν  

βακφτατεσ, διευρφνοντασ ακόμα περιςςότερο τισ εκπαιδευτικζσ και κοινωνικζσ 

ανιςότθτεσ, ςε βάροσ αυτϊν των παιδιϊν. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο  

 

Άλλεσ διαρκρωτικζσ  αλλαγζσ ςτθν Εκπαίδευςθ 

 

3.2.1. Διακεςιμότθτα   χολικϊν Φυλάκων  

Χτισ 22/7/2013, με το νόμο 4172/2013 του Ωπουργείου Σικονομικϊν, όπωσ 

προαναφζρκθκε ςτο κεφάλαιο των Διαρκρωτικϊν Αλλαγϊν για τθν Ψεχνικι 

Εκπαίδευςθ, νομοκετικθκε θ κατάργθςθ διαφόρων ειδικοτιτων εκπαιδευτικϊν των 

ΕΥΑΟ-ΕΥΑΧ με το άρκρο 82 . Χτο  ίδιο όμωσ νομοςχζδιο, με το άρκρο 80 

καταργικθκαν οι κζςεισ των Χχολικϊν άυλάκων των Διμων και οι 2.200 

εργαηόμενοι ςτισ κζςεισ αυτζσ τζκθκαν ςε διακεςιμότθτα, με αποτζλεςμα τα 

ςχολικά κτίρια να αφεκοφν, ιδιαίτερα τισ νυχτερινζσ ϊρεσ,  απροςτάτευτα ζναντι 

βανδαλιςμϊν. Ζνα χρόνο μετά, οι ςχολικοί αυτοί φφλακεσ παραμζνουν ςε 

κατάςταςθ ομθρείασ και είναι πολφ πικανό πωσ τελικά το μεγαλφτερο τουσ 

ποςοςτό  κα απολυκεί. Ψο αξιοπερίεργο είναι πωσ δεν υπιρξε ποτζ δθμοςιοποίθςθ 

ςτοιχείων που να καταδεικνφει το δθμοςιονομικό όφελοσ  από αυτι τθν απόφαςθ 

διακεςιμότθτασ, κακϊσ τα οφζλθ από τισ περικοπζσ μιςκοδοςίασ  λόγω 

διακεςιμότθτασ πρζπει να αντιπαρατεκοφν με τισ επιβαρφνςεισ των φκορϊν που 

εγγράφονται ςτουσ προχπολογιςμοφσ των ςχολικϊν μονάδων. Πόνο ςτο Διμο 

Θλιοφπολθσ, το καλοκαίρι του 2013, μετά τθν κατάργθςθ των ςχολικϊν φυλάκων, 

υπιρξαν τρεισ μεγάλεσ κλοπζσ ςτα ςχολεία τθσ περιοχισ. Σι διαρρικτεσ , 

εκμεταλλευόμενοι  τθν απουςία οποιαςδιποτε φφλαξθσ, απογφμνωςαν τα εν λόγω 

ςχολεία από θλεκτρονικό εξοπλιςμό (υπολογιςτζσ, τθλεοράςεισ, προτηζκτορεσ, 

θχθτικά μθχανιματα, αιρ-κοντίςιον κλπ). 

 

3.2.2.  Αλλαγζσ  ςτθ νομοκεςία μετακζςεων των εκπαιδευτικϊν  

 

Πε το Ρόμο 4093/2012 (παράγραφοσ Κ2, υποπαράγραφοσ 2) επετράπθςαν οι  

υποχρεωτικζσ μετακζςεισ εκπαιδευτικϊν για τισ «ανάγκεσ τθσ Εκνικισ Σικονομίασ». 

Χε ςυμπλιρωςθ αυτοφ του νομικοφ πλαιςίου, το άεβρουάριο του 2014  εκδόκθκε  

ςχετικό Υροεδρικό Διάταγμα που κακιερϊνει τισ υποχρεωτικζσ μετακζςεισ των 

εκπαιδευτικϊν (ΥΔ 28/άΕΞ48/28-2-2014). 

Θ εν λόγω νομοκετικι ρφκμιςθ «ςτρατιωτικοποιεί» το εργαςιακό κακεςτϊσ των 

εκπαιδευτικϊν, αφοφ είναι δυνατόν να μετακινθκοφν οπουδιποτε, καταργϊντασ 

επί τθσ ουςίασ τθν ζννοια τθσ οργανικισ κζςθσ. Χτθν πράξθ πάντωσ , θ εν λόγω 
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ρφκμιςθ μζχρι ςτιγμισ δεν ζχει εφαρμοςτεί ςε μεγάλο βακμό, κακϊσ τα κενά τθσ 

εκπαίδευςθσ ςε πανελλινιο επίπεδο είναι τόςο μεγάλα που καμιά εςωτερικι 

«αναδιάταξθ» του υπάρχοντοσ  ανκρϊπινου δυναμικοφ εκπαιδευτικϊν δεν μπορεί 

να τα καλφψει, παρά τθν αφξθςθ ωραρίου των εκπαιδευτικϊν, τθν αφξθςθ του 

αρικμοφ μακθτϊν ανά τάξθ και τισ ςυνεχείσ ςυγχωνεφςεισ εκπαιδευτικϊν μονάδων 

που επιχειρεί το Ωπουργείο κάκε χρόνο. 

 

  3.2.3.  Ο Νόμοσ για τα Πειραματικά-Πρότυπα χολεία και τον Διόφαντο 

 

Σ Ρόμοσ 3966/2011 (άΕΞ 118/2011) με τίτλο « Κεςμικό Υλαίςιο των Υρότυπων, 

 Υειραματικϊν Χχολείων - Μδρυςθ Λνςτιτοφτου Εκπαιδευτικισ Υολιτικισ, Σργάνωςθ 

του Λνςτιτοφτου Ψεχνολογίασ Ωπολογιςτϊν και Εκδόςεων “ΔΛΣάΑΡΨΣΧ”, και λοιπζσ 

διατάξεισ» κατάργθςε το Υαιδαγωγικό Λνςτιτοφτο, το ΞΕΕ, το ΛΥΣΔΕ, τον ΣΕΕ  και 

τον ΣΕΔΒ. Χτθ κζςθ τουσ ιδρφκθκε  το Λνςτιτοφτο Εκπαιδευτικισ Υολιτικισ και το 

Λνςτιτοφτο Ψεχνολογίασ Ωπολογιςτϊν και Εκδόςεων «ΔΛΣάΑΡΨΣΧ», τα οποία είναι 

ΡΥΛΔ, μποροφν να χρθματοδοτοφνται από ιδιϊτεσ και να εκτελοφν ζργα για 

λογαριαςμό τουσ. Αναφορικά με τα ςχολικά βιβλία, τα οποία μζχρι το 2011 

τυπϊνονταν από τον ΣΕΔΒ και πζραςαν ςτθ δικαιοδοςία του «ΔΛΣάΑΡΨΣΩ», πρζπει 

να ςθμειωκεί ότι πλζον υπιρξε  ζγκαιρθ θ άφιξθ των βιβλίων ςτισ ςχολικζσ μονάδεσ 

και το μόνο αρνθτικό που κα μποροφςε να επιςθμανκεί ςτθ νζα διαδικαςία 

εκτφπωςισ τουσ είναι πωσ αυτι γίνεται με απευκείασ ανάκεςθ και όχι με 

διαγωνιςμό. Αναφερόμενοι ςτα ςχολικά βιβλία, αξίηει να αναφερκεί πωσ δυο 

χρόνια αργότερα (2013), υπιρξαν ανακοινϊςεισ του Ωπουργοφ Υαιδείασ, που 

προζβλεπαν τθν επαναχρθςιμοποίθςθ των ςχολικϊν βιβλίων από επόμενεσ γενιζσ 

μακθτϊν, πρόταςθ που, τελικά, αντιμζτωπθ με τθ γενικι κατακραυγι, αλλά και για 

πρακτικοφσ λόγουσ, δεν υλοποιικθκε.  

Σ ίδιοσ Ρόμοσ 3966/2011 μετζτρεψε τα πειραματικά ςχολεία ςε «πρότυπα - 

πειραματικά», με ειςαγωγικζσ εξετάςεισ για τθν Αϋ Γυμναςίου, ρφκμιςθ που 

υποχρζωςε ςε επιπρόςκετθ προετοιμαςία τουσ μακθτζσ/μακιτριεσ τθσ Χτϋ 

Δθμοτικοφ που επικυμοφςαν, οι ίδιοι ι οι οικογζνειεσ τουσ, τθν είςοδό τουσ ςτα 

ςχολεία αυτά. Χτθν θλικία των 11,5 και των 12 χρονϊν οι μακθτζσ υποχρεϊκθκαν με 

το νζο νομικό κακεςτϊσ να μπουν ςε διαδικαςίεσ εντατικοποίθςθσ και εξετάςεων 

με ό,τι αυτό ςυνεπάγεται ςτθ ςχζςθ που οικοδομείται με τθ γνϊςθ. Ζτςι επανιλκε 

ςτο ελλθνικό εκπαιδευτικό ςφςτθμα θ ζννοια τθσ «αριςτείασ» για τθν οποία 

υπάρχει πλοφςια διεκνισ βιβλιογραφία και από πολλοφσ μελετθτζσ κεωρείται 

κεςμόσ που ενιςχφει τα ταξικά χαρακτθριςτικά ςτθν Εκπαίδευςθ. Σ όροσ «Υρότυπα 

- Υειραματικά» αποτελεί μια αντίφαςθ. Ψο Υειραματικό ςχολείο, ςτθν προθγοφμενι 

του μορφι,  ιταν ζνα δθμόςιο ςχολείο με μακθτζσ που θ κλιρωςθ εξαςφάλιηε 
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τυχαία και πλατιά κοινωνικι κατανομι.  Χτα Υειραματικά ςχολεία, εξαιτίασ τθσ 

διαςφνδεςισ τουσ με τισ Υαιδαγωγικζσ Χχολζσ, δοκιμάηονταν και αξιολογοφνταν 

καινοτόμεσ διδακτικζσ και παιδαγωγικζσ πρακτικζσ. Ψα Υρότυπα Χχολεία είναι 

ςχολεία των κοινωνικϊν ελίτ. Θ ειςαγωγι των μακθτϊν με εξετάςεισ, εντατικοποιεί 

τισ ςπουδζσ, αυξάνει το ρόλο των φροντιςτθρίων και το κόςτοσ ςπουδϊν ανά 

οικογζνεια, περιορίηοντασ τθ δυνατότθτα πρόςβαςθσ ςτα χαμθλά οικονομικά 

ςτρϊματα. Επειδι τα Υρότυπα - Υειραματικά είναι τα ςχολεία πρακτικισ άςκθςθσ 

μελλοντικϊν εκπαιδευτικϊν, το δείγμα που ζχουν απζναντί τουσ δεν είναι 

αντιπροςωπευτικό και δίνει ψευδι εικόνα τθσ εκπαιδευτικισ πράξθσ. Θ αξιολόγθςθ 

που εφαρμόςτθκε ςε αυτά, χωρίσ αντιςτάςεισ από τουσ εκπαιδευτικοφσ το 

ςυνδικαλιςτικό κίνθμα,  μζςα ςε ελάχιςτουσ μινεσ ανζπτυξε ανταγωνιςτικζσ τάςεισ 

μεταξφ του προςωπικοφ που επιδόκθκε  ςε «κυνιγι» αξιολογιςιμων μορίων.  

Ψα Υρότυπα - Υειραματικά χρθςιμοποιοφνται ωσ εκπορκθτισ κριόσ  για να 

περάςουν όλεσ οι νεοφιλελεφκερεσ επιλογζσ ςτθν εκπαίδευςθ: ειςαγωγικζσ 

εξετάςεισ, αξιολόγθςθ, διοικθτικι υπαγωγι ςτθν Υεριφζρεια  και όχι ςτθ Διεφκυνςθ 

Χπουδϊν,  με αποτζλεςμα  το ΥΩΧΥΕ και το ΥΩΧΔΕ να ζχουν μθδενικζσ αρμοδιότθτεσ 

ελζγχου και παρζμβαςθσ ςτα ςχολεία αυτά. Χφμφωνα μάλιςτα με το Ρόμο 

3966/2011, ςτα Υρότυπα – Υειραματικά δίνεται θ δυνατότθτα χρθματοδότθςθσ από 

διάφορεσ πθγζσ, μεταξφ των οποίων και από ιδιωτικοφσ φορείσ, νομοκετικι 

πρόβλεψθ που προςκζτει ζνα  ακόμα λικαράκι ςτισ λογικζσ ιδιωτικοποίθςθσ τθσ 

δθμόςιασ εκπαίδευςθσ. Αν και,  προσ το παρόν, θ νομοκετικι αυτι δυνατότθτα δεν 

ζχει ενεργοποιθκεί, το Διοικθτικό Χυμβοφλιο και ο Διευκυντισ αυτϊν των ςχολείων 

προβλζπεται να λειτουργοφν ωσ μάνατηερ: «Τα Π.Π.Σ χρθματοδοτοφνται …  από 

δωρεζσ , χορθγίεσ , κλθρονομίεσ , κλθροδοςίεσ, και άλλεσ παροχζσ τρίτων, κακώσ και 

επιχορθγιςεισ από άλλεσ πθγζσ…»  (Ρόμοσ 3966/2011, άρκρο 38) 

 Ψο εκπαιδευτικό προςωπικό επιλζγεται με διαδικαςίεσ αξιολόγθςθσ ϊςτε να 

ελζγχεται από τθν αρχικι φάςθ τθσ ειςόδου του θ προςιλωςι του ςτθν κρατικι 

εκπαιδευτικι πολιτικι και ςτθ ςυνζχεια θ αξιολόγθςθ το ακολουκεί ςτον εργαςιακό 

του βίο ςτο ςχολείο προκειμζνου να εξαςφαλίηεται θ εργαςιακι του πεικάρχθςθ. 

Επίςθσ, ςτα  Υρότυπα - Υειραματικά καταργείται θ αρχι τθσ τοπικότθτασ  ςτθν 

εγγραφι των μακθτϊν ςτο ςχολείο. «Η επιλογι των μακθτών ςτα Π.Π.Σ , ςφμφωνα 

με τισ διατάξεισ του παρόντοσ άρκρου , γίνεται ανεξάρτθτα από τον τρόπο διαμονισ 

τουσ» (Ρόμοσ 3966/2011, άρκρο 44. παράγραφοσ 9). Ζτςι, από τα δθμόςια ςχολεία 

μπορεί να διαρρζει μακθτικό δυναμικό, ανοίγοντασ το νεοφιλελεφκερο δρόμο του 

διαχωριςμοφ των ςχολείων ςε καλά και κακά. 
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3.2.4.Αποκλειςμόσ των ςυνδικαλιςτικϊν εκπροςϊπων των εκπαιδευτικϊν  

 

Χτο άΕΞ 318/2011 (24/2/2011, Αρικμόσ απόφαςθσ 8440 του Ωπουργείου 

Εςωτερικϊν) δθμοςιεφτθκε ο κανονιςμόσ που κακορίηει τα ςχετικά με τθ   

λειτουργία των ςχολικϊν επιτροπϊν. Πε αυτιν τθν υπουργικι απόφαςθ  υπιρξε 

αποκλειςμόσ των ςυνδικαλιςτικϊν εκπροςϊπων των εκπαιδευτικϊν από τισ νζεσ 

καλλικρατικζσ ςχολικζσ επιτροπζσ που  κατανζμουν τα κονδφλια ςτισ ςχολικζσ 

μονάδεσ. Σ νομοκζτθσ δθλαδι, ςτζρθςε με αυτόν τον τρόπο από τουσ ίδιουσ τουσ 

άμεςα ενδιαφερόμενουσ, τουσ εκπαιδευτικοφσ, τθ δυνατότθτα διατφπωςθσ 

κεςμοκετθμζνθσ γνϊμθσ για  το πϊσ κα μοιράηονται τα ςχολικά κονδφλια, 

επιδεικνφοντασ ιδιότυπθ άποψθ περί δθμοκρατίασ.    

Αυτόσ όμωσ δεν ιταν ο μόνοσ αποκλειςμόσ των αιρετϊν εκπροςϊπων των 

εκπαιδευτικϊν, ςτθν τετραετία 2010-14. Αποκλειςμόσ των αιρετϊν εκπροςϊπων 

των εκπαιδευτικϊν υπιρξε και από τα πεικαρχικά ςυμβοφλια που αποφαςίηουν για 

τισ διϊξεισ – ακόμα και απολφςεισ – δθμοςίων υπαλλιλων (Ρόμοσ 4057/2012). Υριν 

τθ δθμοςίευςθ του νόμου, υπεφκυνα για τισ πεικαρχικζσ διϊξεισ ιταν τα 5μελι 

υπθρεςιακά ςυμβοφλια όπου αντιπροςωπεφονταν οι εκπαιδευτικοί με δυο 

αιρετοφσ εκπροςϊπουσ, ενϊ τα άλλα 3 μζλθ ορίηονταν από τθ διοίκθςθ. Δθλαδι, θ 

διοίκθςθ είχε τθν πλειοψθφία. Πάλιςτα, ςε περιπτϊςεισ ατεκμθρίωτων 

αποφάςεων, αυτζσ προςβάλλονταν από τον Επικεωρθτι Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και 

ακολουκοφςε παραπομπι ςτο Δευτεροβάκμιο Υεικαρχικό  Χυμβοφλιο. Χυνεπϊσ αν 

θ διοίκθςθ το επικυμοφςε, οποιεςδιποτε δυςλειτουργίεσ ςτθ λειτουργία των 

υπθρεςιακϊν ςυμβουλίων μποροφςαν να κεραπευτοφν με το προχπάρχον  νομικό 

πλαίςιο. Υαρόλα αυτά, επιλζχκθκε με το νζο  Ρόμο να αφαιρεκεί ο πεικαρχικόσ 

ζλεγχοσ  από τα υπθρεςιακά ςυμβοφλια. Υλζον, τον πεικαρχικό ζλεγχο  με το Ρόμο 

4057, ανζλαβαν ειδικά πεικαρχικά ςυμβοφλια χωρίσ αιρετοφσ εκπροςϊπουσ του 

εκπαιδευτικοφ κλάδου, κακιςτϊντασ τα όργανα αυτά πιο ανεξζλεγκτα και 

περιςςότερο «αδιάβροχα» από κοινωνικό ζλεγχο. Σ νζοσ ρόλοσ των πεικαρχικϊν 

ςυμβουλίων με τθν καινοφργια ςφνκεςθ ιρκε για να ςυμπλθρϊςει τθν κατάςταςθ 

που διαμορφϊκθκε ςτον χϊρο τθσ εκπαίδευςθσ με τισ νζεσ υποχρεϊςεισ και τα 

δραςτικά περιοριςμζνα δικαιϊματα των εκπαιδευτικϊν μζςα από τθν αναμόρφωςθ 

των Υ.Δ. 200 και 201 και το νζο υπαλλθλικό κϊδικα.  
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3.2.5.  Διακοπι τθσ διετοφσ μετεκπαίδευςθσ των εκπαιδευτικϊν τθσ Π. Ε. 

 

Πε ανακοίνωςθ του Ωπουργείου Υαιδείασ (9 – 2 – 2011 ) υπιρξε διακοπι τθσ 

διετοφσ Πετεκπαίδευςθσ των εκπαιδευτικϊν τθσ Υ. Ε.34. Πε τθν απόφαςθ αυτι, 

ζλαβε τζλοσ ζνασ υπερογδοντάχρονοσ κεςμόσ που προςζφερε, κατά γενικι 

ομολογία όςων ςυμμετείχαν, ςθμαντικά επιμορφωτικά εφόδια ςτουσ 

εκπαιδευτικοφσ τθσ Υρωτοβάκμιασ  Εκπαίδευςθσ, δαςκάλουσ και νθπιαγωγοφσ. Από 

το Ωπουργείο εμφανίςτθκε, ωσ αντιπρόταςθ επιμόρφωςθσ, το  Πείηον Υρόγραμμα 

Επιμόρφωςθσ Εκπαιδευτικϊν, το οποίο, παρά το βαρφγδουπό τίτλο «Πείηον» 

υλοποιικθκε μόνο για λίγουσ μινεσ. Σι ςυμμετζχοντεσ ςτθν διετι Πετεκπαίδευςθ, 

επιλζγονταν κατόπιν εξετάςεων και απαλλάςςονταν των διδακτικϊν τουσ 

κακθκόντων για όςο χρόνο διαρκοφςε θ επιμόρφωςθ, προκειμζνου να 

αφοςιϊνονται απερίςπαςτοι ςτθ μελζτθ νζων παιδαγωγικϊν κεωριςεων και 

πρακτικϊν. Σι ςυμμετζχοντεσ/χουςεσ  ςτο Πείηον Υρόγραμμα, αντίςτοιχα, 

επιλζγονταν κατόπιν κλιρωςθσ και παρακολουκοφςαν επιμόρφωςθ μετά το τζλοσ 

του διδακτικοφ ωραρίου, ςε απογευματινζσ ϊρεσ, για μικρό χρονικό διάςτθμα. Είναι 

φανερό πωσ το Πείηον Υρόγραμμα και λόγω του τρόπου λειτουργίασ του αλλά και 

εξαιτίασ του προςωρινοφ τθσ διάρκειασ του, πρόςφερε απλά αποςπαςματικι 

κατάρτιςθ αντί για παιδαγωγικι επιμόρφωςθ. Επίςθσ πρζπει να υπογραμμιςτεί θ  

πλιρθσ απουςία κοινωνικοφ ελζγχου ωσ προσ το περιεχόμενο, τισ ςτοχεφςεισ και τισ 

ιδεολογικζσ  κατευκφνςεισ του Πείηονοσ Υρογράμματοσ αφοφ πριν ι κατά τθ 

διάρκεια τθσ ολιγόμθνθσ λειτουργίασ του δεν υπιρξε κανζνασ κεςμοκετθμζνοσ ι 

άτυποσ δθμόςιοσ διάλογοσ γφρω από αυτό, δεν υπιρξε κανζνασ αφουγκραςμόσ των 

αναγκϊν και των αγωνιϊν των μαχόμενων εκπαιδευτικϊν και των ςυνδικάτων ι των 

απόψεων των Υανεπιςτθμιακϊν δαςκάλων, πζραν εκείνων που ανζλαβαν το 

πρόγραμμα. 

  

                                                                 
34

ΔΣΕ, Ανακοίνωςθ για τθν διακοπι τθσ 
μετεκπαίδευςθσhttp://www.doe.gr/plugins/p2_news/printarticle.php?p2_articleid=7798)  
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 ΜΕΡΟ ΙV 

ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ 

Θ Σικονομικι Ξρίςθ, όπωσ αναφζρκθκε ςτο πρϊτο μζροσ τθσ παροφςασ εργαςίασ, 

αποτελεί επαναλαμβανόμενο φαινόμενο ςτθν καπιταλιςτικι οικονομία,    ςφμφωνα 

με τισ απόψεισ όλων των μεγάλων οικονομολόγων, ανεξαρτιτωσ τθσ οικονομικισ 

κεωρίασ που αυτοί αςπάηονται. Είτε πρόκειται για οικονομολόγουσ που υιοκετοφν 

ςαν ερμθνευτικό εργαλείο τισ κεωρίεσ του άιλελευκεριςμοφ(A.Smith)  και του  

Ρεοφιλελευκεριςμοφ  (M.Friedman) είτε πρόκειται για οικονομολόγουσ που 

υιοκετοφν του κεωρία του Ξεχνςιανιςμοφ(J.Keynes) είτε τζλοσ πρόκειται για 

οικονομολόγουσ που υιοκετοφντο Παρξιςμό (Ξ.Marx), όλοι παραδζχονται πωσ οι 

Σικονομικζσ Ξρίςεισ αποτελοφν δομικό ςτοιχείο τθσ οικονομικισ εξζλιξθσ ςτισ 

κοινωνίεσ που λειτουργοφν,  με όρουσ ελεφκερθσ αγοράσ ςτθν οικονομικι τουσ ηωι. 

Θ Σικονομικι Ξρίςθ, ςυνεπϊσ δεν αποτελεί ζνα νζο οικονομικό φαινόμενο, οφτε 

αφορά μόνο τθν ελλθνικι πραγματικότθτα. Χτισ ςελίδεσ 9-12 τθσ παροφςασ 

εργαςίασ παρατζκθκε κατάλογοσ ςθμαντικϊν διεκνϊν Σικονομικϊν Ξρίςεων του 

20ου και των αρχϊν του 21ου αιϊνα, που επιβεβαιϊνει τθν διεκνι διάςταςθ και τθν 

επαναλθπτικότθτα του φαινομζνου. 

Υαρά ταφτα, κάκε Σικονομικι Ξρίςθ παρουςιάηει τα δικά τθσ χαρακτθριςτικά, τα 

οποία ζχει ςθμαςία να αποκωδικοποιθκοφν, προκειμζνου θ αντιμετϊπιςθ των 

παρενεργειϊν τθσ κρίςθσ να αποβεί περιςςότερο αποτελεςματικι.  

Θ παροφςα εργαςία προςπάκθςε να καταγράψει τισ νομοκετικζσ και τισ 

διαρκρωτικζσ αλλαγζσ που επιτελζςτθκαν ςτθν ελλθνικι εκπαίδευςθ εξαιτίασ και 

επϋ αφορμι τθσ Σικονομικισ Ξρίςθσ. Ωσ επίςθμθ ζναρξθ τθσ Σικονομικισ Ξρίςθσ 

ςτθν Ελλάδα κεωρικθκε θ  ψιφιςθ του Ρόμου 3845/2010, Ρόμοσ που ζχει 

κακιερωκεί να αποκαλείται «πρϊτο Πνθμόνιο», μολονότι ίχνθ τθσ Σικονομικισ 

Ξρίςθσ ςτθ χϊρα είναι δυνατόν να εντοπιςτοφν και νωρίτερα. 

Τςον αφορά τα δυο πρϊτα από τα ερωτιματα, που τζκθκαν ςτθν παροφςα 

εργαςία, δθλαδι το ποιεσ αλλαγζσ ζχουν υπάρξει ςτθ χρθματοδότθςθ τθσ 

ελλθνικισ εκπαίδευςθσ, μετά το ξζςπαςμα τθσ οικονομικισ κρίςθσ ςτθ χϊρα και 

το ποιεσ αλλαγζσ ζχουν υπάρξει ςτισ εργαςιακζσ ςχζςεισ και ςτισ αμοιβζσ των 

εκπαιδευτικϊν μετά τθν εκδιλωςθ τθσ οικονομικισ κρίςθσ ςτθν Ελλάδα, 

μποροφμε να ποφμε ότι θ μελζτθ τθσ πρϊτθσ  κατθγορίασ ςυνεπειϊν, θ μελζτθ 

δθλαδι των επιπτϊςεων τθσ οικονομικισ κρίςθσ ςτα οικονομικά τθσ ελλθνικισ 

εκπαίδευςθσ εκ πρϊτθσ όψεωσ δεν προςφζρει εκπλιξεισ, παρά μόνο όςον αφορά 

το βακμό  επιδείνωςθσ τθσ κατάςταςθσ. Υράγματι, μελετϊντασ τα δθμοςιονομικά 

μεγζκθ ςτουσ Εκνικοφσ Υροχπολογιςμοφσ, διαπιςτϊςαμε περικοπζσ τθσ τάξεωσ του 
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32,22%, ςτον προχπολογιςμό για τθν Υαιδεία του 2014, ςε ςχζςθ με τα αντίςτοιχα 

κονδφλια του 2009, πριν δθλαδι τθν εκδιλωςθ τθσ Σικονομικισ Ξρίςθσ. Υρόκειται 

για ποςοςτό μείωςθσ πρωτοφανζσ για ευρωπαϊκι χϊρα, μετά το Βϋ Υαγκόςμιο 

Υόλεμο. Σι δαπάνεσ για τθν Υαιδεία, κατά το 2014, αποτελοφν λιγότερο από το 

2,7% του ΑΕΥ, όταν ο μζςοσ όροσ των αντίςτοιχων δαπανϊν ςτθν Ευρϊπθ βρίςκεται 

ςχεδόν ςτο 5% του μζςου ΑΕΥ.  

Σι ςυνζπειεσ αυτϊν των οικονομικϊν περικοπϊν ιταν και είναι πολφ ςθμαντικζσ για 

το επίπεδο τθσ, προςφερόμενθσ από τθν Υολιτεία, Δθμόςιασ Εκπαίδευςθσ.  Σι 

κυβερνϊντεσ, ςτθν  προςπάκεια τουσ να καλφψουν το μεγάλο δθμοςιονομικό κενό 

ςτα οικονομικά τθσ χϊρασ και προκειμζνου να δανειςτοφν χριματα από τουσ 

διεκνείσ μθχανιςμοφσ ςτιριξθσ   (Δ.Ρ.Ψ. και Ευρωπαϊκι Ζνωςθ), αποδζχτθκαν όρουσ 

οι οποίοι δεν κα ιταν υπερβολι να χαρακτθριςτοφν καταςτροφικοί για το ςφςτθμα  

Υαιδείασ τθσ χϊρασ.  

Σι περικοπζσ αυτζσ τθσ τάξεωσ του 32,22% που αναφζραμε, μεταφράηονται 

καταρχάσ  ςε μεγάλθ μείωςθ των μιςκϊν των εκπαιδευτικϊν όλων των βακμίδων. 

Πόνο μζςα ςτο 2012,  υπιρξε, ςτουσ μιςκοφσ των εκπαιδευτικϊν, μεςοςτακμικι 

μείωςθ  τθσ τάξθσ του 24%, ςε ςχζςθ με το 2011, ςφμφωνα με τα ςτοιχεία τθσ 

Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ. Ζνα  δεφτερο μζροσ των περικοπϊν τθσ Υαιδείασ  ςτουσ 

εκνικοφσ προχπολογιςμοφσ επιτεφχκθκε με τισ ςυγχωνεφςεισ και καταργιςεισ 

ςχολικϊν μονάδων πρωτοβάκμιασ και δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ, με τθν 

αφξθςθ των μακθτϊν ανά τμιμα  κακϊσ και με τισ ςυγχωνεφςεισ και καταργιςεισ 

Ψμθμάτων τθσ Ψριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ.  Χτο διάςτθμα 2011-αρχζσ 2014 είχαμε 

ςτθν Ελλάδα, μόνο ςτθν Υρωτοβάκμια Εκπαίδευςθ 452 καταργιςεισ, 1480 

ςυγχωνεφςεισ και 375 υποβιβαςμοφσ δθμοτικϊν ςχολείων και νθπιαγωγείων, 

τεράςτιοι αρικμοί που άλλαξαν το χάρτθ τθσ πρϊτθσ ςχολικισ εκπαίδευςθσ και 

ζχουν ςοβαρζσ παιδαγωγικζσ ςυνζπειεσ ςτθν εκπαίδευςθ των μικρϊν μακθτϊν. 

Υαρόμοια, ςτθν Ψριτοβάκμια Εκπαίδευςθ, το 2013, μζςα ςε 90 θμζρεσ,  97 Ψμιματα 

«εξαφανίςτθκαν» από τον ακαδθμαϊκό χάρτθ και οι φοιτθτζσ των Ψμθμάτων αυτϊν 

βρζκθκαν, μζςα ςε ζνα καλοκαίρι, να ςπουδάηουν άλλο αντικείμενο (όχι πάντοτε 

παρεμφερζσ) από αυτό που προθγουμζνωσ ςποφδαηαν. Ψζλοσ, ζνα τρίτο μζροσ των 

περικοπϊν ζγινε εφικτό μζςω τθσ πολιτικισ των μθδενικϊν διοριςμϊν 

εκπαιδευτικϊν. Ξατά τθν τετραετία 2010-2014, κενϊκθκαν, κυρίωσ λόγω 

ςυνταξιοδοτιςεων, 8.806 κζςεισ εκπαιδευτικϊν τθσ Υρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ 

ενϊ προςλιφκθκαν μόλισ  312  εκπαιδευτικοί (αναλογία1/25). Χτθ δευτεροβάκμια 

εκπαίδευςθ τα πράγματα δεν υπιρξαν καλφτερα. Χτθ διετία 2011-2013 

αποχϊρθςαν 7.098 κακθγθτζσ, ενϊ, αντίςτοιχα,  διορίςτθκαν μόλισ 279 

εκπαιδευτικοί (αναλογία εκ νζου 1/25). 

Αυτι θ «φτωχοποίθςθ» τθσ ελλθνικισ εκπαίδευςθσ, όπωσ ανάγλυφα καταγράφεται 

ςτουσ αρικμοφσ, είχε ςυνζπειεσ και ςε όλεσ τισ εκφάνςεισ τθσ, όπωσ και  ςτθν 
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ποιότθτά τθσ.  Για παράδειγμα, τα πολυπλθκι ςχολικά τμιματα κακιςτοφν αδφνατθ 

τθν εξατομικευμζνθ διδαςκαλία. Αν ςε αυτό προςκζςουμε τθ ςυνεχιηόμενθ 

διάλυςθ  τθσ ειδικισ αγωγισ, τθν κατάργθςθ των κεςμϊν τθσ ενιςχυτικισ 

διδαςκαλίασ και τθσ πρόςκετθσ διδακτικισ ςτιριξθσ, εξαιτίασ τθσ ζλλειψθσ 

προςωπικοφ, τον οριςτικό κάνατο των ςχολικϊν βιβλιοκθκϊν, κακϊσ και τον 

υποβιβαςμό του ολοιμερου ςχολείου ςε παιδοφυλακτιριο, αντιλαμβανόμαςτε 

εφκολα με ποιο τρόπο θ κρίςθ ςτουσ αρικμοφσ μεταφζρεται ςτθν ςχολικι 

πραγματικότθτα, ιδιαίτερα εισ βάροσ των μακθτϊν εκείνων που πρωτίςτωσ ζχουν 

μορφωτικζσ ανάγκεσ και ελλείψεισ και που τισ περιςςότερεσ φορζσ ανικουν ςτα 

αςκενζςτερα οικονομικά- μορφωτικά  κοινωνικά ςτρϊματα. Από τθν άλλθ πλευρά, 

ο κακοπλθρωμζνοσ εκπαιδευτικόσ, ανεξαρτιτωσ βακμίδασ και θλικίασ, ςυχνά όχι 

εργαηόμενοσ αλλά «απαςχολοφμενοσ» με ελαςτικοφσ εργαςιακοφσ όρουσ ςτο 

ςχολείο μζςω κάποιου ΕΧΥΑ, ταλαιπωρθμζνοσ από τθ μείωςθ του βιοτικοφ του 

επιπζδου και απαξιωμζνοσ, ωσ ρόλοσ, ςτα μάτια τθσ κοινωνίασ αλλά και ςτα δικά 

του, είναι πολφ δφςκολο να ςτακεί  ςτο φψοσ των ςυνεχϊσ πολλαπλαςιαηόμενων 

αναγκϊν που προκφπτουν ςτο ςχολικό περιβάλλον. Αντίκετα, και πζραν του μιςκοφ 

του, βλζπει τισ ςυνκικεσ εργαςίασ του ςυνεχϊσ να επιδεινϊνονται  (αφξθςθ 

ωραρίου, μετατάξεισ, μετακινιςεισ ςε άλλεσ βακμίδεσ υπό κακεςτϊσ αδιαφάνειασ, 

κατάργθςθ κάκε δωρεάν επιμόρφωςθσ).  

Θ οικονομικι κρίςθ, εκτόσ των μακθτϊν και των εκπαιδευτικϊν, αγγίηει βζβαια και 

τουσ γονείσ. Σ πιο ςτακερόσ χρθματοδότθσ του «νζου» ςχολείου αναδεικνφεται θ 

οικογζνεια των μακθτϊν που καλείται (και κα ςυνεχίςει να καλείται όλο και πιο 

ςυχνά) να αναπλθρϊςει το κενό που αφινει πίςω του το κράτοσ. Εκτόσ από τθν 

διαχρονικι πλθγι τθσ παραπαιδείασ που πολλαπλαςιάηεται, εξαιτίασ του 

εξεταςιοκεντρικοφ χαρακτιρα του «νζου λυκείου», οι γονείσ καλοφνται να βάλουν 

το χζρι ςτθν τςζπθ για το πετρζλαιο, το βάψιμο, τθ δθμιουργία υλικοτεχνικισ 

υποδομισ κλπ., κακϊσ, αν δεν το κάνουν εκείνοι, κανείσ δε κα το κάνει. Ξαι ενϊ κα 

μποροφςαν να υπάρξουν κάποιοι τρόποι οικονομικισ ανακοφφιςθσ και 

ανταπόδοςθσ από τθν Υολιτεία πχ. με τθν υλοποίθςθ (επιτζλουσ) του κρατικοφ 

πτυχίου γλωςςομάκειασ μζςω τθσ δθμόςιασ τυπικισ εκπαίδευςθσ (οι μακθτζσ/τριεσ  

κάνουν 12 χρόνια αγγλικά ςτο ςχολείο και ςτο τζλοσ δεν ζχουν ζνα χαρτί ςτο χζρι 

τουσ που να πιςτοποιεί τθν επάρκεια τουσ! ) ι με τθ ςοβαρι εκμάκθςθ χειριςμοφ 

υπολογιςτϊν, δυςτυχϊσ θ πραγματικότθτα είναι πωσ και για τα δφο αυτά 

παραδείγματα κακϊσ και για άλλα, οι μακθτζσ πρζπει τελικά να καταφεφγουν ςτθν 

ιδιωτικι παιδεία και να πλθρϊςουν αδρά. 

Τςον αφορά το τρίτο ερϊτθμα που τζκθκε ςτθν παροφςα εργαςία, δθλαδι το ποιεσ 

αλλαγζσ ζχουν υπάρξει ςτον δθμόςιο χαρακτιρα τθσ εκπαίδευςθσ εξαιτίασ τθσ 

οικονομικισ κρίςθσ, μποροφμε να ποφμε ότι μετά τθν ζναρξθ τθσ Σικονομικισ 

Ξρίςθσ, θ λογιςτικι αντίλθψθ αντιμετϊπιςθσ τθσ εκπαίδευςθσ, που μειϊνει 

εκπαιδευτικοφσ, αυξάνει τον αρικμό των μακθτϊν ςτισ τάξεισ (παρά τισ απολφτωσ 
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αντίκετεσ κζςεισ τθσ παιδαγωγικισ επιςτιμθσ), δθμιουργεί μεγάλα  ςχολικά 

ςυγκροτιματα, καταργεί τισ υποςτθρικτικζσ δομζσ προσ τουσ αςκενζςτερουσ 

μακθτζσ και υποχρθματοδοτεί τθν Ειδικι Αγωγι, αποτελεί τον αςφαλζςτερο δρόμο 

για τθν υποβάκμιςθ τθσ δθμόςιου χαρακτιρα τθσ. 

Ψα μζτρα των οικονομικϊν περικοπϊν κακϊσ και οι νομοκετικζσ μεταβολζσ και οι 

διαρκρωτικζσ αλλαγζσ που καταγράφθκαν ςτθν παροφςα εργαςία διευκόλυναν με 

πολλοφσ τρόπουσ τθ διείςδυςθ τθσ ιδιωτικισ αγοράσ ςε εκπαιδευτικζσ υπθρεςίεσ, 

ςτισ οποίεσ μζχρι πρότινοσ δε δραςτθριοποιοφταν ι είχε μικρό μερίδιο. 

έαρακτθριςτικά παραδείγματα άμεςων  παρεμβάςεων υπζρ των ιδιωτϊν παρόχων 

εκπαίδευςθσ και κατάρτιςθσ, αποτελοφν μια ςειρά από νομοκετικζσ ρυκμίςεισ ςτα 

εργαςιακά των ιδιωτικϊν εκπαιδευτικϊν υπζρ των ιδιοκτθτϊν ιδιωτικϊν 

εκπαιδευτθρίων. Τμωσ, πολφ μεγαλφτερθ ςθμαςία, με τθν ζννοια των 

περιςςότερων αποδεκτϊν, ζχουν ίςωσ οι ζμμεςεσ, ευνοϊκζσ προσ τθν ιδιωτικι 

εκπαίδευςθ, ρυκμίςεισ. Πια τζτοια πολφ ςθμαντικι νομοκετικι αλλαγι ιταν θ 

κατάργθςθ τριϊν ςθμαντικϊν τομζων ςτα δθμόςια Επαγγελματικά Οφκεια και ςτισ 

Επαγγελματικζσ Χχολζσ. Αυτοί οι τρεισ τομείσ, Ωγείασ-Υρόνοιασ, Εφαρμοςμζνων 

Ψεχνϊν, Αιςκθτικισ-Ξομμωτικισ, που αφοροφςαν το 40% των ειδικοτιτων τθσ 

Ψεχνικισ και Επαγγελματικισ Εκπαίδευςθσ, παραδόκθκαν βορά ςτον ιδιωτικό 

τομζα. Επιπροςκζτωσ, μια άλλθ  πολφ ςθμαντικι αλλαγι ιταν θ βιμα-βιμα, μζςω 

διαδοχικϊν Ρόμων, υλοποίθςθ εκ μζρουσ των μνθμονιακϊν κυβερνιςεων τθσ 

Χυνκικθσ τθσ Ππολόνια που διευκολφνει τθν ιδιωτικοποίθςθ τθσ Ψριτοβάκμιασ 

Εκπαίδευςθσ. Πε το Ρόμο 4093, τα κολλζγια, ωσ πάροχοι «υπθρεςιϊν μθ τυπικισ 

εκπαίδευςθσ» δφνανται πλζον να παρζχουν πτυχίο 3ετοφσ φοίτθςθσ (bachelor), με 

μόνθ προχπόκεςθ τθ ςυνεργαςία τουσ με ΑΕΛ τθσ αλλοδαπισ κάνοντασ ςυμφωνίεσ 

δικαιόχρθςθσ (franchising). Θ νομοκετικι αυτι ρφκμιςθ άνοιξε το δρόμο για τθν 

ιςοτίμθςθ των πτυχίων τουσ με αυτά των δθμόςιων ΑΕΛ, ενϊ δυο ακόμα Ρόμοι, ςτθ 

ςυνζχεια, ο Ρόμοσ 4011/2013 και ο 4186/2013 ςυμπλιρωςαν τθν επίκεςθ ςτο 

δθμόςιο δωρεάν χαρακτιρα τθσ Ψριτοβάκμιασ  εκπαίδευςθσ, επιτρζποντασ τθν  

ανάπτυξθ μιασ ιδιωτικισ αγοράσ τίτλων ςπουδϊν. Πζτρα, όπωσ θ διοχζτευςθ 

μεγάλου τμιματοσ των οικονομικϊν πόρων των προγραμμάτων  ΕΧΥΑ ςτουσ ιδιϊτεσ 

παρόχουσ εκπαίδευςθσ και κατάρτιςθσ και θ υποχρεωτικι μακθτεία ςτθν 4θ τάξθ 

των  ΕΥΑΟ που μετατρζπει τον μακθτι ςε εργαηόμενο των επιχειριςεων με 

υποτυπϊδθ αμοιβι, χωρίσ αςφαλιςτικά δικαιϊματα, παίηουν και αυτά με τθ ςειρά 

τουσ ςθμαντικό ρόλο ςτθν διαδικαςία ιδιωτικοποίθςθσ τθσ εκπαίδευςθσ.  

Τλα τα παραπάνω, κακιςτοφν φανερό ότι θ εκπαίδευςθ από κοινωνικό αγακό 

μεταπίπτει ςε εμπορεφςιμο αγακό που δεν απευκφνεται εξίςου ςε όλουσ, 

παραβιάηοντασ ζτςι το κεμελιϊδεσ δικαίωμα του ανκρϊπου ςτθν μόρφωςθ. Από 

τθν εποχι (και το όραμα) του μαηικοφ εκπαιδευτικοφ ςυςτιματοσ, περνάμε ςτθν 

εποχι τθσ διαφοροποιθμζνθσ ταξικισ εκπαίδευςθσ, όπου κεωρείται «κοινωνικόσ 
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παραλογιςμόσ» θ επιδίωξθ να αποκτιςουν όλοι οι μακθτζσ τα μζγιςτα ςχολικά 

προςόντα. 

Ψζλοσ, όςον αφορά το τελευταίο ερϊτθμα, που τζκθκε ςτθν παροφςα εργαςία, 

δθλαδι το ποιεσ αλλαγζσ ζχουν υπάρξει ςτθν ελλθνικι νομοκεςία και ζχουν 

επθρεάςει τθ κεςμικι λειτουργία τθσ εκπαίδευςθσ (διαρκρωτικζσ αλλαγζσ), 

επθρεάηοντασ άμεςα ι ζμμεςα τθν πραγματικότθτα ςτο ςχολείο, όπωσ τθ 

βιϊνουν εκπαιδευτικοί, μακθτζσ και γονείσ, δείξαμε ςτισ προθγοφμενεσ ςελίδεσ ότι 

υπιρξε μεγάλοσ αρικμόσ τζτοιων διαρκρωτικϊν αλλαγϊν. 

Χε γενικζσ γραμμζσ, εφκολα κατανοοφμε τθ βάςθ πάνω ςτθ οποία προωκικθκαν οι 

αλλαγζσ ςτα δθμοςιονομικά τθσ εκπαίδευςθσ, κακϊσ υπιρξε ςε όλουσ τουσ τόνουσ 

επίκλθςθ του δθμόςιου ςυμφζροντοσ και  μετακφλθςθ ςε όλα τα κοινωνικά 

ςτρϊματα τθσ ευκφνθσ για «ζξοδο από τθν Ξρίςθ». Τλοι, των εκπαιδευτικϊν 

ςυμπεριλαμβανομζνων, μπροςτά ςτθ νζα οικονομικι κατάςταςθ, πείςκθκαν ι 

υποχρεϊκθκαν, παρά τισ όποιεσ αντιδράςεισ, ςε αποδοχι των επϊδυνων 

οικονομικϊν αποφάςεων, που παρουςιάςτθκαν πάντα ωσ προςωρινζσ αλλά 

αναγκαίεσ, προκειμζνου ςε κάποιο χρονικό ορίηοντα να υπάρξει θ υποςχόμενθ 

ανάπτυξθ, θ επιςτροφι ςε καλφτερεσ οικονομικά θμζρεσ. Τμωσ οι μθ οικονομικζσ 

διαρκρωτικζσ αλλαγζσ τθσ εκπαίδευςθσ που καταγράφτθκαν ςτθν παροφςα  

εργαςία και ςυμπίπτουν με τθν περίοδο τθσ Σικονομικισ  Ξρίςθσ είναι αναγκαίο να 

ερμθνευτοφν διεξοδικότερα.   Θ οικονομικι κατάςταςθ τθσ χϊρασ δεν μπορεί 

αυτονόθτα να δικαιολογιςει διαρκρωτικζσ αλλαγζσ, όπωσ ο εξεταςιοκεντρικόσ 

χαρακτιρασ του «Ρζου Ουκείου», οι διαδικαςίεσ αξιολόγθςθσ και αυτοαξιολόγθςθσ 

με όρουσ αγοράσ και κάκετθσ ιεραρχίασ των εκπαιδευτικϊν και των ςχολικϊν 

μονάδων ι θ επίκεςθ ενάντια ςτο εκπαιδευτικό ςυνδικαλιςτικό κίνθμα. 

Ζχοντασ μελετιςει ςτθν παροφςα εργαςία, ςτο βακμό που μπορζςαμε, και αυτζσ τισ 

διαρκρωτικζσ αλλαγζσ μποροφμε να καταλιξουμε ςε κάποιεσ διαπιςτϊςεισ: 

Ξαταρχάσ κα αναφερκοφμε ςτθν αξιολόγθςθ των εκπαιδευτικϊν. Σι διαδικαςίεσ 

αξιολόγθςθσ και αυτοαξιολόγθςθσ αποτελοφςαν κυβερνθτικι επιδίωξθ  ιδθ από τα 

τζλθ τθσ δεκαετίασ του 1980. Πετά τθν εκδιλωςθ τθσ Σικονομικισ Ξρίςθσ 

επιχειρείται τελικά ζνα μοντζλο αξιολόγθςθσ  (ενϊ υπιρχαν από τθ διεκνι εμπειρία 

και άλλεσ επιλογζσ) που προβλζπει μια κάκετθ, αυςτθρά ιεραρχθμζνθ  δομι, από 

τθν οποία απουςιάηει οποιαδιποτε ρφκμιςθ προςταςίασ του υφιςταμζνου -

αξιολογοφμενου  από τυχόν αυκαιρεςίεσ του προϊςταμζνου- αξιολογθτι. Πια 

τζτοιου τφπου αξιολόγθςθ, ςυνδεδεμζνθ μάλιςτα με τθ μιςκολογικι εξζλιξθ των 

εκπαιδευτικϊν,  διευκολφνει τθν εγκακίδρυςθ πλιρουσ ελζγχου εκ μζρουσ τθσ 

θγεςίασ επί όλθσ  τθσ εκπαιδευτικισ πυραμίδασ, δθμιουργεί, γενικότερα, ζλλειμμα 

ενδοςχολικισ δθμοκρατίασ, οξφνει κομματικζσ-πελατειακζσ ςχζςεισ και καταλφει 

τθν όποια παιδαγωγικι ελευκερία υφίςταται ςιμερα ςτο ελλθνικό ςχολείο. Αν 

δθλαδι, τελικά, εφαρμοςτεί θ αξιολόγθςθ (κάτι που προσ το παρόν δεν ζχει γίνει 
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εφικτό, λόγω των εκτεταμζνων αντιςτάςεων του εκπαιδευτικοφ κινιματοσ) κα 

εγκαταςτακεί ςτα ςχολεία το άγχοσ και θ αναςφάλεια απζναντι ςτον Διευκυντι, το 

Χφμβουλο, τον Υροϊςτάμενο, επαναφζροντασ τθν εκπαίδευςθ ςτο κλίμα τθ 

δεκαετίασ  του 1950. Αν ςτα παραπάνω ςυνυπολογιςτεί το εκ των προτζρων 

κακοριςμζνο ποςοςτό μετάβαςθσ από Ωπθρεςιακό Βακμό ςε Βακμό, διαδικαςία 

που δεν αντζχει ςε καμία επιςτθμονικι κεϊρθςθ, μποροφμε να ςυμπεράνουμε πωσ 

ο ςκοπόσ τθσ επιχειροφμενθσ αξιολόγθςθσ δεν είναι θ βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ του 

εκπαιδευτικοφ ζργου αλλά, πρωτίςτωσ, θ πεικάρχθςθ των εκπαιδευτικϊν ςτουσ 

ςχεδιαςμοφσ που πρόκειται να επιχειρθκοφν τα επόμενα χρόνια ςτον νευραλγικό 

εκπαιδευτικό τομζα, ζναν από τουσ λίγουσ εναπομείναντεσ τομείσ που δφνανται  να 

αποφζρουν ικανοποιθτικά κζρδθ ςτο Ξεφάλαιο. Ξακοπλθρωμζνοι, ελαςτικά 

εργαηόμενοι και  πεικαρχθμζνοι εκπαιδευτικοί με χαμθλι αυτοεκτίμθςθ, 

διακτινιηόμενοι από ςχολείο ςε ςχολείο για να ςυμπλθρϊςουν ωράριο, χωρίσ να 

προλαβαίνουν να μάκουν ονόματα μακθτϊν και ςυναδζλφων, είναι το είδοσ των 

εκπαιδευτικϊν που ζχει ανάγκθ ζνα εκπαιδευτικό ςφςτθμα που δεν επικυμεί να 

προαγάγει τθν κριτικι ςκζψθ ςτουσ μακθτζσ του- αυριανοφσ πολίτεσ, αλλά, 

αντίκετα επιδιϊκει τθν άκριτθ ιδεολογικι και ταξικι αναπαραγωγι του.   

Ψαυτόχρονα με τα παραπάνω, θ επιχειροφμενθ από τθν Υολιτεία αξιολόγθςθ-

αυτοαξιολόγθςθ ζρχεται να απαντιςει αμυντικά ςτθν αυξανόμενθ κοινωνικι πίεςθ 

προσ το ςχολείο εκ μζρουσ των γονζων οι οποίοι επικυμοφν να διαφυλαχκοφν για 

τα παιδιά τουσ τα οικονομικά- μορφωτικά κεκτθμζνα προνόμια τθσ κοινωνικισ 

τάξθσ όπου ανικουν ι αντίςτοιχα να διεκδικθκοφν τζτοια προνόμια για όςουσ δεν 

τα ζχουν, ωσ τάξθ, αλλά τα επικυμοφν (ςτθν ίδια λογικι εντάςςεται και θ 

δθμιουργία- λειτουργία των Υρότυπων-Υειραματικϊν Χχολείων). Υροκειμζνου θ 

κυβερνθτικι εκπαιδευτικι πολιτικι, ζτςι κι αλλιϊσ ταξικι, να προςτατευτεί, οι 

ευκφνεσ πρζπει να μεταφορτωκοφν (και) ςτουσ εκπαιδευτικοφσ (μεταξφ άλλων 

αποδιοπομπαίων τράγων). Ζτςι οι δάςκαλοι και οι κακθγθτζσ βρίςκονται υπόλογοι 

για όλα : για τθ ςχολικι επιτυχία ι αποτυχία,  για τισ παιδαγωγικζσ μεκόδουσ και τα 

καινοτόμα εκπαιδευτικά  προγράμματα (με καταργθμζνθ κάκε μορφι δθμόςιασ και 

δωρεάν επιμόρφωςθσ), για τθν  υλικοτεχνικι υποδομι και,  με αυτόν τον τρόπο, 

αποφεφγεται θ ςυηιτθςθ για τα αναλυτικά προγράμματα, τον όγκο τθσ ςχολικισ 

φλθσ, το περιεχόμενο και τθ δομι των ςχολικϊν βιβλίων κλπ. 

Πια δεφτερθ πολφ ςθμαντικι διαρκρωτικι αλλαγι, ςτα χρόνια τθσ Σικονομικισ 

κρίςθσ,  υπιρξε ο εξεταςιοκεντρικόσ χαρακτιρασ του «Ρζου Ουκείου». Ενϊ οι 

βαςικζσ κατευκφνςεισ τθσ Γυμναςιακισ Εκπαίδευςθσ δεν άλλαξαν παρά ελάχιςτα 

και το νζο ωρολόγιο πρόγραμμα τθσ Γυμναςιακισ Εκπαίδευςθσ παραμζνει 

προςανατολιςμζνο προσ τισ ίδιεσ κατευκφνςεισ που είχε και πριν τθν Ξρίςθ, 

επιτρζποντασ τθν άνκθςθ τθσ ιδιωτικισ  εκπαίδευςθσ  (κζντρα ξζνων γλωςςϊν,  

κζντρα πιςτοποίθςθσ για Θ/Ω κλπ.),  ςτο «Ρζο Οφκειο» αντίκετα, ζχουμε τθν πολφ 

ςθμαντικι αλλαγι τθσ εφαρμογισ νζου ςυςτιματοσ ειςαγωγισ ςτθν Ψριτοβάκμια 



  
 

 
84 

Εκπαίδευςθ. Θ μεγάλθ διαφορά του νζου ςυςτιματοσ, όπωσ αναφζρκθκε, είναι ο 

ςυνυπολογιςμόσ ςτθν ειςαγωγι, τθσ βακμολογίασ και των τριϊν λυκειακϊν τάξεων 

και όλων των μακθμάτων (43 εξεταηόμενα μακιματα από τθν Α’ μζχρι τθν Γϋ 

Ουκείου) ενϊ με το προθγοφμενο ςφςτθμα υπολογίηονταν μόνο οι βακμοί των 

Υανελλθνίων  Εξετάςεων, ςε οριςμζνα μόνο μακιματα, ςτο τζλοσ τθσ Γϋ Ουκείου.  

Ψο Ωπουργείο Υαιδείασ, ςτα πλαίςια αυτισ τθσ αλλαγισ ςτον τρόπο ειςαγωγισ ςε 

ΑΕΛ και ΨΕΛ, προχϊρθςε ταυτόχρονα ςτθ  δθμιουργία κεντρικισ Ψράπεηασ Κεμάτων θ 

οποία ςυνειςζφερε με κλιρωςθ κατά 50% ςτα κζματα των εξετάςεων, ςτο τζλοσ 

κάκε λυκειακισ χρονιάσ.  Υζραν τθσ κριτικισ που μπορεί να αςκθκεί ςτον πρόχειρο 

τρόπο με τον οποίο ζγινε θ Ψράπεηα (θ δθμοςίευςθ των κεμάτων ζγινε τρεισ μόλισ 

θμζρεσ πριν τθν ζναρξθ των εξετάςεων και ςυνοδεφτθκε από καταγγελίεσ για 

κζματα με λάκθ και κζματα υπερβολικισ δυςκολίασ), πρζπει να επιςθμανκοφν και 

κάποιεσ άλλεσ παράλλθλεσ, πολφ ςοβαρζσ και διαρκζςτερεσ ςυνζπειεσ από τθν 

εφαρμογι τθσ Ψράπεηασ Κεμάτων. Ψο πρϊτο είναι πωσ καταγράφθκε επζκταςθ τθσ 

παραπαιδείασ και ςτισ τρεισ τάξεισ του Ουκείου, γεγονόσ που ευνοεί κοινωνικζσ 

τάξεισ με οικονομικοφσ πόρουσ, κακίςταται δθλαδι θ ελλθνικι εκπαίδευςθ, και με 

αυτόν τον τρόπο, ακόμα περιςςότερο ταξικι. Ενϊ οι ςυνζπειεσ τθσ Σικονομικισ 

Ξρίςθσ αγγίηουν όλο και βακφτερα το επίπεδο ηωισ του πλθκυςμοφ, ζχουμε το εκ 

πρϊτθσ όψεωσ οξφμωρο να υιοκετοφνται εκπαιδευτικά μζτρα που επιβαρφνουν 

τουσ οικογενειακοφσ προχπολογιςμοφσ.  Χε αυτό ζρχεται να προςτεκεί το γεγονόσ 

ότι και οι όροι προαγωγισ από τάξθ ςε τάξθ γίνονται δυςμενζςτεροι: θ αλλαγι ςτισ 

προχποκζςεισ βακμολογίασ ανά μάκθμα και θ φπαρξθ εξεταηομζνων κεμάτων που 

δεν ζχουν επιλεγεί από τον διδάςκοντα κακθγθτι (ο οποίοσ γνωρίηει το γνωςτικό 

επίπεδο των μακθτϊν του) είχαν ςαν αποτζλεςμα , τθν πρϊτθ χρονιά εφαρμογισ 

του ςυςτιματοσ  ζναν τεράςτιο αρικμό μετεξεταςτζων ςτισ εξετάςεισ του Λουνίου, 

ςτθν Αϋ Ουκείου (ςχεδόν 25% επί του ςυνόλου των μακθτϊν τθσ Αϋ Ουκείου, 

πανελλαδικά).  

Συςιαςτικά οι διαρκρωτικζσ αλλαγζσ που επιλζχτθκαν για το Οφκειο  το καταργοφν 

ωσ παιδαγωγικά αυτόνομθ εκπαιδευτικι βακμίδα και το κακιςτοφν κλειςτό 

προκάλαμο για τθ διεκδίκθςθ μίασ κζςθσ ςτθν Ψριτοβάκμια Εκπαίδευςθ. Επί τθσ 

ουςίασ, το «Ρζο λφκειο» μετατρζπεται ςε κακολικό εξεταςτικό κζντρο και ο ιδθ 

υποβακμιςμζνοσ μορφωτικόσ του ρόλοσ απαξιϊνεται πλιρωσ. Ψα παιδιά 

μετατρζπονται ςε κυνθγοφσ αποςπαςματικϊν γνϊςεων και βακμϊν, ςε «άλογα 

κοφρςασ» που καταφεφγουν ςτα φροντιςτιρια για να προμθκευτοφν ςυνταγζσ 

εξεταςτικισ επιτυχίασ και τεχνικζσ απομνθμόνευςθσ, με ανάλογεσ επιπτϊςεισ για το 

μυαλό και τθν ψυχι τουσ. Ψο ςχολικό ςφςτθμα τοφσ ηθτά, ιδθ από τθ εφθβεία, να 

απαρνθκοφν τθν ελευκερία τθσ ςκζψθσ και κάκε ίχνοσ ελεφκερου χρόνου, εν 

ονόματι των «καρπϊν των προςπακειϊν» τουσ που υποτίκεται κα δρζψουν ςτο 

μζλλον. Χτθν πραγματικότθτα, οι μακθτζσ εκπαιδεφονται ςε μια λογικι αναβολισ 

των αναγκϊν τουσ, αν κζλουν να είναι «επιτυχθμζνοι», εκπαιδεφονται δθλαδι ςτθν 
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εντατικοποίθςθ και προετοιμάηονται για μια ανάλογθ ενιλικθ ηωι υπακοισ ςτο 

κυρίαρχο ςφςτθμα, εκπαιδευτικό ι άλλο. Σι κακθγθτζσ, από τθν πλευρά τουσ, ςτο 

«Ρζο Οφκειο» απεκδφονται και τα τελευταία ίχνθ του παιδαγωγικοφ τουσ  ρόλου και 

μετεξελίςςονται ςε διεκπεραιωτζσ φλθσ, ςε ελεγκτζσ επιδόςεων, ςε εξεταςτζσ, 

επιτθρθτζσ και διορκωτζσ.  

Πε βάςθ τα παραπάνω, είναι εφλογθ θ διατφπωςθ τθσ πρόβλεψθσ πωσ το Ρζο 

Οφκειο κα ζχει ςαν αποτζλεςμα τθν αφξθςθ τθσ μακθτικισ διαρροισ. Σι 

πολλαπλάςιεσ δυςκολίεσ  φοίτθςισ ςτο Οφκειο κα υποχρεϊςουν μακθτζσ, ιδιαίτερα 

από τα μθ ευνοθμζνα οικονομικά- μορφωτικά κοινωνικά ςτρϊματα, να 

εγκαταλείψουν τθν εκπαίδευςθ και να ςτραφοφν ςε κάποιου είδουσ χαμθλι 

επαγγελματικι κατάρτιςθ. Σι πολιτικζσ αυτζσ επιλογζσ κα υπονομεφςουν το 

μοναδικό από τουσ ςτόχουσ τθσ «ΕΩΦΩΥΘΧ 2020»  ςτον οποίο θ Ελλάδα βρίςκεται 

ςε υψθλι κζςθ: αυτόν του ποςοςτοφ αποφοίτων Δευτεροβάκμιασ και 

μεταδευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ αλλά και των ειςακτζων ςτθν Ψριτοβάκμια.  Θ 

κζςθ όμωσ τθσ Ελλάδασ ςτον ευρωπαϊκό καταμεριςμό εργαςίασ εξαρτάται, εν 

πολλοίσ, από το ποςοςτό αποφοίτων τθσ Ψριτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ. Θ ελλθνικι 

δευτεροβάκμια εκπαίδευςθ, όχι απλϊσ γίνεται πιο ταξικι, αλλά επιφυλάςςει ζνα 

κακόλου ευνοϊκό μζλλον «γκαρςονιϊν και ξενοδοχοχπαλλιλων»  ςτουσ 

περιςςότερουσ νζουσ και νζεσ τθσ. 

Σι διαρκρωτικζσ αλλαγζσ που αφοροφν ςτισ επικζςεισ ςτο ςυνδικαλιςτικό κίνθμα 

των εκπαιδευτικϊν είναι πολφ πιο εφκολα ερμθνεφςιμεσ. Σ αποκλειςμόσ των 

αντιπροςϊπων του εκπαιδευτικοφ κλάδου από τισ ςχολικζσ επιτροπζσ που 

διαχειρίηονται τα μειωμζνα κονδφλια των ςχολικϊν μονάδων και των αιρετϊν από 

τα πεικαρχικά ςυμβοφλια, θ απαγόρευςθ πρωινϊν ςυνελεφςεων ςε εργάςιμεσ 

θμζρεσ (υπιρχε το δικαίωμα για δυο φορζσ το χρόνο), θ επιςτράτευςθ των 

κακθγθτϊν τθσ Δευτεροβάκμιασ τον Πάιο του 2013, ϊςτε να μθν απεργιςουν, 

εντάςςονται ςτισ προςπάκειεσ τθσ κυβζρνθςθσ να εκμεταλλευτεί τισ ςυνκικεσ τθσ 

Σικονομικισ Ξρίςθσ προκειμζνου να καταςτείλει τον εκπαιδευτικό ςυνδικαλιςμό 

που κα μποροφςε να αποτελεί εμπόδιο ςτισ προςπάκειεσ τθσ για ςχολεία 

περιςςότερο πεικαρχθμζνα. Θ αποτυχία τθσ ςτθν εφαρμογι τθσ 

«αυτοαξιολόγθςθσ» ςτα ςχολεία και το πάγωμα των διαδικαςιϊν τθσ αξιολόγθςθσ, 

εξαιτίασ ακριβϊσ των αντιδράςεων του ςυνδικαλιςτικοφ  εκπαιδευτικοφ κινιματοσ, 

δείχνουν ότι ορκά, από τθ ςκοπιά τθσ, επιχείρθςε αυτιν τθν αποδυνάμωςθ 

(άλλωςτε θ αντίκεςθ νεοφιλελευκεριςμοφ και ςυνδικάτων δεν περιορίηεται μόνο 

ςτο χϊρο τθσ εκπαίδευςθσ). Χε πολλζσ άλλεσ περιπτϊςεισ όμωσ, επϊδυνα για τουσ 

εκπαιδευτικοφσ μζτρα, επετεφχκθςαν εκ μζρουσ  τθσ κυβζρνθςθσ, χωρίσ  να 

υπάρξουν ςθμαντικζσ κοινωνικζσ αντιδράςεισ. Πια εξιγθςθ για τισ δυςανάλογα 

αναιμικζσ αυτζσ αντιςτάςεισ  απζναντι ςτθ λαίλαπα των μζτρων πικανόν να είναι το 

ςοκ τθσ εκπαιδευτικισ κοινότθτασ  και τθσ κοινωνίασ, ςυνολικά, εξαιτίασ τθσ 

Σικονομικισ Ξρίςθσ και τθσ αναςφάλειασ που ςυνακόλουκα αυτι ζχει επιφζρει.  
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Πε τθν αναφορά ςτθν τελευταία αυτι διαρκρωτικι αλλαγι, ολοκλθρϊνεται θ 

προςπάκεια να υπάρξουν κάποιεσ απαντιςεισ ςτα ερωτιματα που τζκθκαν ςτθν 

αρχι αυτισ τθσ εργαςίασ. Χυμπεραςματικά, και εν είδθ επιλόγου κα γίνει 

προςπάκεια, ςτισ επόμενεσ καταλθκτικζσ παραγράφουσ, να υπάρξουν 

κωδικοποιθμζνεσ κάποιεσ τελικζσ ςκζψεισ. 

Θ Σικονομικι Ξρίςθ ςτθν Ελλάδα, από το 2010 και μετά επθρζαςε κάκε πλευρά τθσ 

οικονομικισ και τθσ κοινωνικισ ηωισ του τόπου. Θ Εκπαίδευςθ δεν ιταν δυνατόν να 

αποτελζςει εξαίρεςθ. Τλεσ οι εκφάνςεισ τθσ (χρθματοδότθςθ, κεςμοί, διάρκρωςθ, 

εκπαιδευτικζσ πρακτικζσ και ςτάςεισ, δθμόςιοσ και ιδιωτικόσ τθσ χαρακτιρασ κλπ.)  

υπζςτθςαν βακιζσ αλλαγζσ από τθν εν  λόγω κρίςθ. 

Θ παροφςα ερευνθτικι εργαςία επιχειρϊντασ  να διερευνιςει τισ επιδράςεισ τθσ 

οικονομικισ κρίςθσ ςτθν τυπικι  εκπαιδευτικι διαδικαςία κατζγραψε όςεσ από 

αυτζσ τισ αλλαγζσ κεϊρθςε περιςςότερο χαρακτθριςτικζσ. Κα ιταν λάκοσ να 

ιςχυριςτεί κάποιοσ ότι θ προθγοφμενθ κατάςταςθ ςτθν εκπαίδευςθ δεν ζβρικε 

προβλθμάτων. Τμωσ οι επιλογζσ που ζγιναν εκ μζρουσ των κυβερνϊντων, 

προκειμζνου να αντιμετωπιςκοφν τα προβλιματα αυτά, προωκοφν ζνα μοντζλο 

εκπαίδευςθσ με περιςςότερουσ ταξικοφσ φραγμοφσ ςε βάροσ των μακθτϊν που 

προζρχονται από τα λιγότερο ευνοθμζνα οικονομικά και μορφωτικά κοινωνικά 

ςτρϊματα. Ενϊ δθλαδι τα αςκενζςτερα κοινωνικά ςτρϊματα υφίςτανται τθν 

Σικονομικι Ξρίςθ ςε μεγαλφτερο βακμό, θ εκπαίδευςθ παίρνει μορφι εντονότερου 

κοινωνικοφ ανταγωνιςμοφ και από μζςο κοινωνικισ κινθτικότθτασ  μετατρζπεται ςε  

μζςο  (ακόμα μεγαλφτερθσ) ταξικισ επιβολισ, ταξικοφ ελζγχου και κοινωνικοφ 

αποκλειςμοφ. Σι επιλογζσ εκπαιδευτικισ πολιτικζσ που επιλζχκθκαν δεν ιταν 

μονόδρομοσ.  Ψο πϊσ κα λειτουργιςει ςτο εγγφσ μζλλον θ Εκπαίδευςθ ςτθ χϊρα 

μασ επίςθσ δεν είναι μονόδρομοσ. Ασ επιτραπεί θ προςδοκία πωσ  το Ρζο Χχολείο 

που τελικά κα προκφψει από τθν Σικονομικι Ξρίςθ, κα είναι ζνα ςχολείο που δεν 

κα υπακοφει ςτουσ νόμουσ τθσ αγοράσ αλλά ςτισ αρχζσ τθσ παιδαγωγικισ 

επιςτιμθσ, που δεν κα κεωρεί τθ γνϊςθ εμπορεφςιμο αγακό αλλά αντίκετα  κα τθν 

αντιλαμβάνεται ωσ κοινωνικό δικαίωμα. Ασ επιτραπεί δθλαδι θ προςδοκία πωσ  το 

επόμενο Ρζο Χχολείο κα λειτουργιςει απευκυνόμενο ςε όλουσ, αμβλφνοντασ και 

όχι βακαίνοντασ τθν ταξικι  ανιςότθτα. 
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ΥΣΛΣΨΘΨΑΧ ΨΩΡ ΧΥΣΩΔΩΡ ΞΑΛ ΔΛΕΚΡΣΥΣΛΘΧΘ ΨΩΡ ΑΡΩΨΑΨΩΡ ΕΞΥΑΛΔΕΩΨΛΞΩΡ 

ΛΔΦΩΠΑΨΩΡ. 

Ρόμοs 4024/2011 (άΕΞ 226, 27/10/2011) ΧΩΡΨΑΛΣΔΣΨΛΞΕΧ ΦΩΚΠΛΧΕΛΧ, ΕΡΛΑΛΣ 

ΠΛΧΚΣΟΣΓΛΣ - ΒΑΚΠΣΟΣΓΛΣ, ΕΦΓΑΧΛΑΞΘ ΕάΕΔΦΕΛΑ ΞΑΛ ΑΟΟΕΧ ΔΛΑΨΑΕΛΧ ΕάΑΦΠΣΓΘΧ ΨΣΩ 

ΠΕΧΣΥΦΣΚΕΧΠΣΩ ΥΟΑΛΧΛΣΩ ΔΘΠΣΧΛΣΡΣΠΛΞΘΧ ΧΨΦΑΨΘΓΛΞΘΧ 2012-2015 

Ρόμοσ 4046/2012 (άΕΞ 28, 14/2/2012) ΕΓΞΦΛΧΘ ΨΩΡ ΧέΕΔΛΩΡ ΧΩΠΒΑΧΕΩΡ 

έΦΘΠΑΨΣΔΣΨΛΞΘΧ ΔΛΕΩΞΣΟΩΡΧΘΧ ΠΕΨΑΩ ΨΣΩ ΕΩΦΩΥΑΛΞΣΩ ΨΑΠΕΛΣΩ 

έΦΘΠΑΨΣΥΛΧΨΩΨΛΞΘΧ ΧΨΑΚΕΦΣΨΘΨΑΧ (Ε.Ψ.έ.Χ.), ΨΘΧ ΕΟΟΘΡΛΞΘΧ ΔΘΠΣΞΦΑΨΛΑΧ ΞΑΛ ΨΘΧ 

ΨΦΑΥΕΗΑΧ ΨΘΧ ΕΟΟΑΔΣΧ, ΨΣΩ ΧέΕΔΛΣΩ ΨΣΩ MΡΘΠΣΡΛΣΩ ΧΩΡΕΡΡΣΘΧΘΧ ΠΕΨΑΩ ΨΘΧ 

ΕΟΟΘΡΛΞΘΧ ΔΘΠΣΞΦΑΨΛΑΧ, ΨΘΧ ΕΩΦΩΥΑΛΞΘΧ ΕΥΛΨΦΣΥΘΧ ΞΑΛ ΨΘΧ ΨΦΑΥΕΗΑΧ ΨΘΧ ΕΟΟΑΔΣΧ 

ΞΑΛ ΑΟΟΕΧ ΕΥΕΛΓΣΩΧΕΧ ΔΛΑΨΑΕΛΧ ΓΛΑ ΨΘ ΠΕΛΩΧΘ ΨΣΩ ΔΘΠΣΧΛΣΩ έΦΕΣΩΧ ΞΑΛ ΨΘ ΔΛΑΧΩΧΘ 

ΨΘΧ ΕΚΡΛΞΘΧ ΣΛΞΣΡΣΠΛΑΧ. 

Ρόμοσ 4057/2012 (άΕΞ 54, 14/3/2012) ΥΕΛΚΑΦέΛΞΣ ΔΛΞΑΛΣ ΔΘΠΣΧΛΩΡ ΥΣΟΛΨΛΞΩΡ 

ΔΛΣΛΞΘΨΛΞΩΡ ΩΥΑΟΟΘΟΩΡ ΞΑΛ ΩΥΑΟΟΘΟΩΡ ΡΣΠΛΞΩΡ ΥΦΣΧΩΥΩΡ ΔΘΠΣΧΛΣΩ ΔΛΞΑΛΣΩ.  

Ρόμοσ 4076/2012 (άΕΞ 159, 10/08/2012) ΦΩΚΠΛΧΕΛΧ ΚΕΠΑΨΩΡ ΑΡΩΨΑΨΩΡ 

ΕΞΥΑΛΔΕΩΨΛΞΩΡ ΛΔΦΩΠΑΨΩΡ ΞΑΛ ΑΟΟΕΧ ΔΛΑΨΑΕΛΧ 

Ρόμοσ 4093/2012  (άΕΞ 222, 12/11/2012) ΕΓΞΦΛΧΘ ΠΕΧΣΥΦΣΚΕΧΠΣΩ ΥΟΑΛΧΛΣΩ 

ΔΘΠΣΧΛΣΡΣΠΛΞΘΧ ΧΨΦΑΨΘΓΛΞΘΧ 2013-2016 - ΕΥΕΛΓΣΡΨΑ ΠΕΨΦΑ ΕάΑΦΠΣΓΘΧ ΨΣΩ Ρ. 

4046/2012 ΞΑΛ ΨΣΩ ΠΕΧΣΥΦΣΚΕΧΠΣΩ ΥΟΑΛΧΛΣΩ ΔΘΠΣΧΛΣΡΣΠΛΞΘΧ ΧΨΦΑΨΘΓΛΞΘΧ 2013-

2016 

 

Ρόμοσ 4111/2013 (άΕΞ 18, 25/1/2013) ΧΩΡΨΑΛΣΔΣΨΛΞΕΧ ΦΩΚΠΛΧΕΛΧ, ΨΦΣΥΣΥΣΛΘΧΕΛΧ 

ΨΣΩ Ρ. 4093/ 2012, ΞΩΦΩΧΘ ΨΘΧ ΥΦΑΘΧ ΡΣΠΣΚΕΨΛΞΣΩ ΥΕΦΛΕέΣΠΕΡΣΩ «ΕΓΞΦΛΧΘ ΨΩΡ 

ΧέΕΔΛΩΡ ΨΩΡ ΧΩΠΒΑΧΕΩΡ ΨΦΣΥΣΥΣΛΘΧΘΧ ΨΘΧ ΞΩΦΛΑΧ ΧΩΠΒΑΧΘΧ έΦΘΠΑΨΣΔΣΨΛΞΘΧ 

ΔΛΕΩΞΣΟΩΡΧΘΧ ΠΕΨΑΩ ΨΣΩ ΕΩΦΩΥΑΛΞΣΩ ΨΑΠΕΛΣΩ έΦΘΠΑΨΣΥΛΧΨΩΨΛΞΘΧ ΧΨΑΚΕΦΣΨΘΨΑΧ 
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(Ε.Ψ.έ.Χ.), ΨΘΧ ΕΟΟΘΡΛΞΘΧ ΔΘΠΣΞΦΑΨΛΑΧ, ΨΣΩ ΕΟΟΘΡΛΞΣΩ ΨΑΠΕΛΣΩ έΦΘΠΑΨΣΥΛΧΨΩΨΛΞΘΧ 

ΧΨΑΚΕΦΣΨΘΨΑΧ (Ψ.έ.Χ.) ΞΑΛ ΨΘΧ ΨΦΑΥΕΗΑΧ ΨΘΧ ΕΟΟΑΔΣΧ (ΨΨΕ), ΠΕ ΨΛΨΟΣ «ΞΩΦΛΑ ΧΩΠΒΑΧΘ 

έΦΘΠΑΨΣΔΣΨΛΞΘΧ ΔΛΕΩΞΣΟΩΡΧΘΧ», ΨΘΧ ΧΩΠΒΑΧΘΧ έΦΘΠΑΨΣΔΣΨΛΞΘΧ ΔΛΕΩΞΣΟΩΡΧΘΧ 

ΠΕΨΑΩ ΨΣΩ Ε.Ψ.έ.Χ., ΨΘΧ ΕΟΟΘΡΛΞΘΧ ΔΘΠΣΞΦΑΨΛΑΧ ΞΑΛ ΨΘΧ ΨΨΕ, ΠΕ ΨΛΨΟΣ «ΧΩΠΒΑΧΘ 

ΔΛΕΩΞΣΟΩΡΧΘΧ ΔΛΑέΕΛΦΛΧΘΧ ΩΥΣέΦΕΩΧΕΩΡ ΧΛΨ» ΞΑΛ ΨΘΧ ΧΩΠΒΑΧΘΧ έΦΘΠΑΨΣΔΣΨΛΞΘΧ 

ΔΛΕΩΞΣΟΩΡΧΘΧ ΠΕΨΑΩ ΨΣΩ Ε.Ψ.έ.Χ., ΨΘΧ ΕΟΟΘΡΛΞΘΧ ΔΘΠΣΞΦΑΨΛΑΧ ΞΑΛ ΨΘΧ ΨΨΕ, ΠΕ 

ΨΛΨΟΣ «ΔΛΕΩΞΣΟΩΡΧΘ ΑΥΣΥΟΘΦΩΠΘΧ ΨΣΞΩΡ ΣΠΣΟΣΓΩΡ», ΥΑΦΣέΘ ΕΣΩΧΛΣΔΣΨΘΧΕΩΡ 

ΓΛΑ ΨΘΡ ΩΥΣΓΦΑάΘ ΨΩΡ ΧΩΠΒΑΧΕΩΡ» ΞΑΛ ΑΟΟΕΧ ΕΥΕΛΓΣΩΧΕΧ ΔΛΑΨΑΕΛΧ 

Ρόμοσ 4115/2013 (άΕΞ 24,30/1/2013) ΣΦΓΑΡΩΧΘ ΞΑΛ ΟΕΛΨΣΩΦΓΛΑ ΛΔΦΩΠΑΨΣΧ 

ΡΕΣΟΑΛΑΧ ΞΑΛ ΔΛΑ ΒΛΣΩ ΠΑΚΘΧΘΧ ΞΑΛ ΕΚΡΛΞΣΩ ΣΦΓΑΡΛΧΠΣΩ ΥΛΧΨΣΥΣΛΘΧΘΧ ΥΦΣΧΣΡΨΩΡ 

ΞΑΛ ΕΥΑΓΓΕΟΠΑΨΛΞΣΩ ΥΦΣΧΑΡΑΨΣΟΛΧΠΣΩ ΞΑΛ ΑΟΟΕΧ ΔΛΑΨΑΕΛΧ 

Ρόμοσ 4132/2013 (άΕΞ 59, 7/3/2013) ΞΑΨΕΥΕΛΓΣΩΧΕΧ ΦΩΚΠΛΧΕΛΧ ΨΣΩ ΩΥΣΩΦΓΕΛΣΩ 

ΩΓΕΛΑΧ ΞΑΛ ΑΟΟΕΧ ΔΛΑΨΑΕΛΧ 

Ρόμοσ 4142/2013 (άΕΞ 83, 9/4/2013 ) ΑΦέΘ ΔΛΑΧάΑΟΛΧΘΧ ΨΘΧ ΥΣΛΣΨΘΨΑΧ ΧΨΘΡ 

ΥΦΩΨΣΒΑΚΠΛΑ ΞΑΛ ΔΕΩΨΕΦΣΒΑΚΠΛΑ ΕΞΥΑΛΔΕΩΧΘ (Α.ΔΛ.Υ.Υ.Δ.Ε.)  

Ρόμοσ 4152/2013 (άΕΞ 107, 09/05/2013) ΕΥΕΛΓΣΡΨΑ ΠΕΨΦΑ ΕάΑΦΠΣΓΘΧ ΨΩΡ 

ΡΣΠΩΡ 4046/2012, 4093/2012 ΞΑΛ 4127/2013 

Ρόμοσ  4172/2013 (άΕΞ 167, 23/7/2013) άΣΦΣΟΣΓΛΑ ΕΛΧΣΔΘΠΑΨΣΧ, ΕΥΕΛΓΣΡΨΑ 

ΠΕΨΦΑ ΕάΑΦΠΣΓΘΧ ΨΣΩ Ρ. 4046/2012, ΨΣΩ Ρ. 4093/2012 ΞΑΛ ΨΣΩ Ρ. 4127/2013 ΞΑΛ ΑΟΟΕΧ 

ΔΛΑΨΑΕΛΧ 

Ρόμοσ 4174/2013 (άΕΞ 170, 26/7/2013) άΣΦΣΟΣΓΛΞΕΧ ΔΛΑΔΛΞΑΧΛΕΧ ΞΑΛ ΑΟΟΕΧ 

ΔΛΑΨΑΕΛΧ 

Ρόμοσ 4186/2013 (άΕΞ 193, 17/9/2013) ΑΡΑΔΛΑΦΚΦΩΧΘ ΨΘΧ ΔΕΩΨΕΦΣΒΑΚΠΛΑΧ 

ΕΞΥΑΛΔΕΩΧΘΧ ΞΑΛ ΟΣΛΥΕΧ ΔΛΑΨΑΕΛΧ 

Ρόμοσ 4229/2014 (άΕΞ 8, 10/1/2014) ΑΔΕΛΑ ΕΓΞΑΨΑΧΨΑΧΘΧ ΞΑΛ ΟΕΛΨΣΩΦΓΛΑΧ έΩΦΣΩ 

ΥΑΦΑΧΨΑΧΕΩΡ - ΑΔΕΛΑ ΥΑΦΑΧΨΑΧΘΧ ΞΑΛ ΑΟΟΕΧ ΔΛΑΨΑΕΛΧ 

Ρόμοσ 4254/2014 (άΕΞ 85, 7/4/2014) ΠΕΨΦΑ ΧΨΘΦΛΘΧ ΞΑΛ ΑΡΑΥΨΩΘΧ ΨΘΧ ΕΟΟΘΡΛΞΘΧ 

ΣΛΞΣΡΣΠΛΑΧ ΧΨΣ ΥΟΑΛΧΛΣ ΕάΑΦΠΣΓΘΧ ΨΣΩ Ρ. 4046/2012 ΞΑΛ ΑΟΟΕΧ ΔΛΑΨΑΕΛΧ.  

Ρόμοσ 4264/2014 (άΕΞ 118, 15/5/2014) ΑΧΞΘΧΘ ΕΠΥΣΦΛΞΩΡ ΔΦΑΧΨΘΦΛΣΨΘΨΩΡ ΕΞΨΣΧ 

ΞΑΨΑΧΨΘΠΑΨΣΧ ΞΑΛ ΑΟΟΕΧ ΔΛΑΨΑΕΛΧ 

 

Ρόμοσ 4275/2014 (άΕΞ 149, 15/7/2014) ΨΦΣΥΣΥΣΛΘΧΘ ΔΛΑΨΑΕΩΡ ΨΣΩ ΞΩΔΛΞΑ 

ΞΑΨΑΧΨΑΧΘΧ ΔΘΠΣΧΛΩΡ ΥΣΟΛΨΛΞΩΡ ΔΛΣΛΞΘΨΛΞΩΡ ΩΥΑΟΟΘΟΩΡ ΞΑΛ ΩΥΑΟΟΘΟΩΡ Ρ.Υ.Δ.Δ. 

(Ρ. 3526/2007) - ΕΥΛΟΣΓΘ ΥΦΣΛΧΨΑΠΕΡΩΡ ΣΦΓΑΡΛΞΩΡ ΠΣΡΑΔΩΡ ΞΑΛ ΑΟΟΕΧ ΔΛΑΨΑΕΛΧ  
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Υροεδρικό Διάταγμα  152/2013 (άΕΞ 240,  5/11/2013) ΑΛΣΟΣΓΘΧΘ ΨΩΡ 

ΕΞΥΑΛΔΕΩΨΛΞΩΡ ΨΘΧ ΥΦΩΨΣΒΑΚΠΛΑΧ ΞΑΛ ΔΕΩΨΕΦΣΒΑΚΠΛΑΧ ΕΞΥΑΛΔΕΩΧΘΧ  

 

Υροεδρικό Διάταγμα 28/2014 (άΕΞ 48, 28/2/2014) ΠΕΨΑΚΕΧΕΛΧ ΩΥΕΦΑΦΛΚΠΩΡ 

ΕΞΥΑΛΔΕΩΨΛΞΩΡ ΨΘΧ ΔΘΠΣΧΛΑΧ ΥΦΩΨΣΒΑΚΠΛΑΧ ΞΑΛ ΔΕΩΨΕΦΣΒΑΚΠΛΑΧ ΕΞΥΑΛΔΕΩΧΘΧ  

 

 

 

 

 


